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أنماا الشخصيةااعاللتها بااا لد لدااا علخااع لشخباا مخعجلالاا لدباا لشخمداا   لللللللل

لشخيعمعاللدت عاللأملشخدتش  لد خدزشئر
 *فتيحة بن زروال. د                      

                                       
 شخمخيص

عالقة بين أنماط  الخصياية أب  ب ب ب اب أبعطدهاط هاد هاطد  ان يهدف هذا البحث إلى دراسة ال
 .حيث  ستواهب أعراضهب هاستراتيجيطت  وا هته

عااااردا  اااان العااااط لين بوحاااادات التااااد ب للحمطيااااة  593اعتماااادت عيااااه عيةااااة  ايااااود ب قوا هااااط    
طباا  . قيالمدنيااةب  يااطلس اجسااتعجطجت هالتوليااد بطلمستخااكيطتب ه راعاا  البريااد عباار هجيااة أ  البااوا

علااايهق  اياااطا نمااا، الخصيااايةب  اياااطا اد هاااطد لاياااطا  ساااتواه هأعراضاااهب ه اياااطا اساااتراتيجيطت 
 . وا هة اد هطد

( SPSS)تماااع  عطلجاااة البيطناااطت المساااتاط  ببرناااط ئ التحلياااب ادحياااط ي للعلاااو  اج تمطعياااة    
 :هأعضع الةتط ئ الر يسة إلى ه ود. 53الةسصة 

 .الخصيية أب ب ه  ستوى اد هطد عالقة  و بة دالة بين نمطي -
 .عالقة سطلبة دالة بين نم، الخصيية   ه ستوى اد هطد -
 .أ هأعراض اد هطد الجسدية هالةكسية هالسلوعية الخصيية عالقة  و بة دالة بين الةم، -
 .  هأعراض اد هطد الجسدية هالةكسية هالسلوعية الخصيية عالقة سطلبة دالة بين الةم، -
 .ب هأعراض اد هطد الةكسية هالسلوعية عا، الخصيية  و بة دالة بين الةم،عالقة  -
 . يب ذهي نم، الخصيية أ جستصدا  استراتيجيطت الموا هة المرع   على المخ لة أعثر -
 يااب ذهي نمطااي الخصيااية  ب ب جسااتصدا  اسااتراتيجيطت الموا هااة المرعاا   علااى اجنكعااط   -
 .أعثر
 
 
 

 
 
 
 .اجلزائر، جامعة أم البواقي، قسم علم النفس* 
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 :مشكلة البحث  -1

، كشالالالفر دراأالالة أجرلالالالر 7002خالال ل مالالدور دوم ه اتالالالة اجلاعيالالة اجلزائرلالالة لل الالالم النفسالالي   هالالوفا  
٪ من اجلزائالرل  تتالاجوإ  ر رعالالة هفسالية، وقال  ودالل عال د كالاالب االكت الا  00باجلزائر عاا ال لقل عن 

طضالال راباب النفسالالية بالالاتيا االجتاالالاعي واصمالال  واالقت الالاد  ا الال د  و مت تأكيالال  ع قالالة االال   اال. ٪72 ر 
ميكالن اعتبالالار اال   ا دتالالراب   ابالالة (. 72، ص7002ملالالو ، )الال   عاتالالتة اجلزائالر خالال ل السالنواب ا اطضالالية 

 . stressجرس  ه ار للفر االهتبا   ر ظاارة دارب من  عقود ااتاام اخلاص والعام،  أال واي اإلجهاد 
االال ا االاتاالالام ا سالالتار وا تنالالامي باإلجهالالاد مالالن فالالراك، بالالل  إ مالالا تتكبالال   ا دأسالالاب وا تاعالالاب  ومل لنشالالأ

جالالرات تأاتاتالالة السالاللبية، مالالن خسالالائر تقالال ر با ليالالاراب، كفيالالل  علالالة بالالدرة ااتاالالام تن ياالالاب متنوعالالة  فهالالا االالالي 
لفة اإلجهالاد   البلال اإ تورد   ه وة وزارلة أوروبية كول ال حة العقلية أإ ك OMSمن اة ال حة العا ية 

٪ مالالن ا نتالالوو الالالو   2و 3و الالل   ا توأالالا مالالا بالال  ( 7002قبالالل )اخلاسالالة عشالالر أعاالالات االوالالاد اصورو  
  .(p03 ,2004)مليار أنولا  722ال ا ، أ  ما لعادل 

 وعليالالة فالالجلإ اجلهالالود ا ب ولالالة منالال  عقالالود لتفسالالت ظالالاارة اإلجهالالاد وفهالالم أالالتور،ا والوقالالو  علالال  مكوها،الالا،
ومن مث السعي لوقالة اإلهساإ من تأاتا،ا السلبية أو مساع تة عل  التكيف معهالا ت البم مال رة،  إ مل هقالل 

-كاهالالر من لقالالاب االال   ا سالالاعي ةالالااو خ يالالة، كاولالالر تفسالالت ال الالاارة وفالال  الع قالالة اخل يالالة منبالالة. طضالالرورلة
 د، كالالاإ   الب الالالة فيزلائيالالالا  اأالالتبابة، باعتبالالار أإ اإلجهالالالاد مي الالل اأالالتبابة فسالالاليولوجية   مواجهالالة عامالالل مهالالال

، مث مت اإلدرا  أإ بجلمكاهالة أإ لكالوإ هفساليا  ألاالا ، فكالاإ مالن (Cannon 1932, Selye 1956) حماالا  
 . ألاا  ( Mason 1975)الارور  تناول البع  النفسي طضان التفست

اول ف هالالالالرب بالالالالوادر التنالالالالاول النسالالالالقي لل الالالالاارة، كيالالالالع تالالالالكل أخالالالال  البعالالالال  النفسالالالالي بعالالالال  االعتبالالالالار   تنالالالال
اإلجهاد قفزة هوعية، فق  ب  أإ االأتباباب الفسيولوجية  زات ا ه اب ليسالر مقولبالة، وفال  ةالااو معينالة  
بالالل تتعلالال   ت الالتاب وأالالي ة، اعالالل ا هالال اب هفسالالالها تالالدد   ر اأالالتباباب متبالنالالة، وبالتالالام تالالأاتاب أك الالالر 

 .   التفاعل ب  البي ة والفردو  وجم ا   ا قاربة الشاولية فجلإ اإلجهاد لكان . تنوعا وارات
وتتعالالال د ا ت الالالالتاب الوأالالالي ة بتعالالالال د ال راأالالالاب الالالالالأل تناولتهالالالالا، لكالالالن االالالال   اصخالالالتة ويالالالالل  ر االتالالالال ا    

وال تتبلالال  خ الالائص الشه الالالية   . بعاالالها  بتشالالكيل خ الالائص الشه الالية أاالالم االال   ا ت الالتاب الوأالالي ة
 مكاهيالالة و شه الية، ومركالالز الالتحكم أو الاالالبا، ةالالا ال: عامالل واكالال   بالل   تالالبكة مالن العوامالالل، هالال كر منهالا

الالالالالالالتحكم   ا وقالالالالالالف، واخلالالالالالال اب السالالالالالالابقة، والشالالالالالالعور بالالالالالالال عم االجتاالالالالالالاعي، وبعالالالالالال  السالالالالالالااب كالالالالالالااله وات 
 ...واالهبساط، والقل ، والتفاؤل، وال  بة

ووفقالالالالالالالا لادبيالالالالالالالاب الالالالالالالالأل تناولالالالالالالالر اإلجهالالالالالالالاد، فالالالالالالالجلإ انالالالالالالالا  مالالالالالالالن خ الالالالالالالائص الشه الالالالالالالية مالالالالالالالا االالالالالالالو وقالالالالالالالائي 
salutogènes   مالالالالالالن "  " مقاومالالالالالة الفالالالالالرد للابهالالالالال اب الاالالالالالارة كال الالالالال بة، والتفالالالالالاؤل، والالالالالالناا لسالالالالالهم

لسالالالهم   اشاتالالالة الفالالالرد  زات ا واقالالالف ا هالالال ة   pathogènesالشه الالالية  ومالالالن اخل الالالائص مالالالا االالالو  الالالر  
 ."و"و" أ"كالع ائية، ومسة القل ، وة ي الشه ية 
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بال راأالالالة مالالالن كيالالالع "  ، وأ، "ولنالالال رو البحالالالع اهالالالام   االالال ا السالالاليال،  ا  الالالص أةالالالاط الشه الالالية 
البحالالالالع   مالالالال   الع قالالالالة ال الالالالالة بالالالال  االالالال   اصةالالالالاط بكالالالالل أبعاداالالالالا ومسالالالالتو  اإلجهالالالالاد، أعراطضالالالالة، و رائالالالال  

 .مواجهتة، مث و ل   بيعة ا   الع قة  إ وج ب
 :همية البحثأ -2

 :ت هر أمهية البحع اهام من خ ل
الال   دالار موطضالوج السالاعة منال  القالرإ  اإلأهام    ارات الال ا  العلاالي كالول موطضالوج اإلجهالاد -2-5

 . ا اطضي، باعتبار أهة ميس كل جواهم كياة اإلهساإ
 .وطضع أرطضية لبنات مقاليس لإلجهاد، وأةاط الشه ية خادة بالبي ة اجلزائرلة -2-2
أعرا  اإلجهالاد اصك الر ظهالورا  وأأالاليم مواجهتالة، )التعر   ر بع  خ ائص الفرد اجلزائر   -2-5

 (.م ادر اإلجهاد)، وك ا بع  خ ائص بي تة ا هنية (اصك ر تيوعا  ةا الشه ية 
 . مكاهية اأت اار هتائبة   جماالب مهنية كالتوجية، واالهتقات، والت رلم، واإلرتاد -2-4
مالالع  copingاإلأالالهام   تالالوفت قاعالال ة معرفيالالة ميكالالن االه الال ل منهالالا للبحالالع   جمالالال التكيالالف  -2-3

 . السلبية،  ا لتواف  والبي ة اجلزائرلة مقاومة تأاتاتةاإلجهاد و 
 :أهداف البحث -3  

 .و ل  داللة الع قة ب  كل ةا ومستو  اإلجهاد، أعراطضة، واأ اتيبياب مواجهتة -5-5
 .و ل  داللة الع قة ب  أبعاد كل ةا ومستو  اإلجهاد، أعراطضة واأ اتيبياب مواجهتة -5-2
 .اجلنس   داللة الع قة السابقةالوقو  عل  تأات مت ت  -5-5
 :حدود البحث -4

العالالالامل  بوكالالال اب التالالال خل التابعالالة للحاالالالالة ا  هيالالالة ولتحالالال د   الالالا  لتحالال د االالال ا البحالالالع بجلجرائالالالة علالال  
االأالالتعباالب ال بيالالة واجلراكيالالة كاالالالا لتحالال د   الالا  التوليالالال ، وا نادالالم الالالأل لالالتم فيهالالالا التعامالالل ا باتالالر مالالالع 

، كاالالالا أهالالالالة 7002  والالالالو بواللالالالة أم البالالالالواقي بالالالاجلزائر بالالال  تالالالهر  مالالالارس و أوب اجلاهالالالور   مراكالالالز ال لالالال 
 .لتح د   طضوت أدواب البحع وما تتايز بة من خ ائص أيكوم لة

 :اخللفية النظرية للبحث -5

 :تعريف اإلجهاد -5-1

لوطضالالحوإ  Lobsonعالالر  العلاالالات اإلجهالالاد مالالن زوالالالا دتلفالالة،  ر درجالالة جعلالالر بعاالالهم م الالل لوبسالالوإ 
وعلال  الالالرمم مالالن الالالو فالالجلإ ا  ك الالة ا تفح الالة وكننالالا . وبة وطضالالع تعرلالالف مناأالالم لالالة لتفالال  عليالالة اجلايالالعدالع
 :ت نيف ا   التعارلف   ا اة ااااابمن 

والالارس علالال  جسالالم مالالا، فتالالدد   ر ظهالالور تالالوتر ( عامالالل  بيعالالي أو هفسالالي)اإلجهالالاد االالو قالالوة  -3-5-5
 .  نبةوتشو  عل  ا ا اصخت  أ  تعارلف تقوم عل  أأاس ا
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ت هالالر   تعالالابت متنوعالالة (  بيعالالي أو هفسالالي أو اجتاالالاعي)اإلجهالالاد االالو هتيبالالة تالالأات عامالالل  -3-5-2
  أ  تعالالالارلف ...(الالالالزمن االأالالالتع اد الالالالورااي)،   تالالالوافر عوامالالالل مسالالالاع ة (م هالالالر عقلالالالي، هفسالالالي، بيولالالالوجي)

 .تقوم عل  أأاس االأتبابة
لواجالالالالة الفالالالالرد   زمالالالالاإ ومكالالالالاإ  معينالالالال ، اإلجهالالالاد تفاعالالالالل دلنالالالالاميكي بالالالال  العامالالالالل اخلالالالارجي  -3-5-5

فيسالالته م دفاعاتالالة ال انيالالة والب هيالالة   مواجهتالالة، في الالت معرطضالالا   هالالا ر جسالال لة  تبعالالا  هالالالة بنيتالالة النفسالالية، 
 ,Bee&Bjorklund, 2004)وللسالالاليال اجلسالالال   واالجتاالالالاعي، أ  تعالالالارلف علالالال  أأالالالاس تفالالالاعلي 

pp336-340.) 
 :مصـادر اإلجهاد -5-2

جهالالاد بتعالال د البي الالاب الالالأل لتفاعالالل معهالا الفالالرد، فهالال ا اصخالالت لتالالأار  الالا تالال     عائلتالالة تتعال د م الالادر اإل
و  عالالالالة، و  الالالا لعالالال   جمتاعالالالة مالالالن ت الالالتاب، لالالال لو تالالالكلر االالال   البي الالالاب الالالال    منبعالالالا    الالالادر تسالالالبم 

 ,Horvilleur& Barbancey 1988)اإلجهالالاد لالال   الفالالرد  وبجلمكاتالالا أإ تالالدار فالالراد  أو متباعالالة 
p82.)  ،فاالالالال   عالالالالن أإ االالالال   البي الالالالاب تشالالالالكل أهسالالالالاقا مفتوكالالالالة علالالالال  بعاالالالالها بعاالالالالا  تتبالالالالادل التالالالالأات والتالالالالأار

 :ومن أام ف اب ا   ا  ادر .وتتشابو   ك ود ل عم و ل اا
أكالال ا  اهيالالالاة الكبالالالتة كاالالالوب الالالالزوو أو كالالال و   الالال ل أو زواو أو مالالالي د  فالالالل أو ت يالالالت  -3-2-5

 (.72، ص7003تيهاين، ...)مسكن أو ران
ر الالالا تكالالالوإ أك الالالر تالالالأاتا    اصفالالالراد مالالالالن  -رمالالالم بسالالالا تها-اصكالالال ا  اليوميالالالة ا تكالالالررة الالالالأل  -3-2-2

 .(722، ص 7007أل اإ، ) اصك ا  الكبتة الأل اكراا او ز ورااي
دالالراج اصدوار، عالال م ابالالاب العاالالل، رتابالالة العاالالل، ميالالا  االأالالتق لية، ك الالرة : م الالادر مهنيالالة -3-2-5

ولياب، هقالص ا علومالاب ا تعلقالة باصاال ا  والوأالائل، ال االو    الته اليا والتن اليم العال أو قلتة وا سالد 
فاال   عالن هقالص الالال عم مالن الرؤأالات والالزم ت، وقلالالة فالرص اأالته ام الفالرد  هاراتالالة أو لت الولر مهالاراب أخالالر  

 .(Carnegie, 1993, pp19-20)... ج ل ة
ا تعلقالالالة  عالالال الب  Brenner, 1973 برلنالالالرال الالالرو  االقت الالالادلة، فقالالال  أظهالالالرب دراأالالالة  -3-2-4

أالالنة، أهالالة كلاالالا فالال  النشالالاط االقت الالاد ، ارتفالالع ا سالالتو  العالالام  070دخالالول مستشالالف  هيولالالور  علالال  مالال   
 . (Stora, 1991, pp25,27)لإلجهاد االجتااعي، مق ها  بارتفاج   مع الب االأتشفات العقلي 

، فقالالالال  ...رو  أم الكالالالالوار  ال بيعيالالالالةال الالالرو  اصمنيالالالالة ا  دلالالالالة، أالالالالوات أكاهالالالالر هتيبالالالة للحالالالال -3-2-3
فالردا ،  7282علال  عينالة مدلفالة مالن  0822أتارب دراأة قام هبا اواد جلاإ اإلمااة ال بيالة الفلسال ينية عالام 

 ر أإ انالالالا  ارتفاعالالالا  ملحوظالالالا    ظهالالالور اصمالالالرا  النفسالالالية واهتشالالالار كالالالاالب االكت الالالا  واإلراالالالال النفسالالالي 
 (. 23ص 7002فاطضلي ومسيلي )
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الب الر  منالة  - يع اإلع م أإ لكوإ م  را  ال لسالتهاإ بالة لإلجهالاد، خادالة السالاعيلست -3-2-6
 7000أالالبتا  00أ ، بعيالال  أكالال ا  .م.لاحبالالا  بالالالو Randراهالال  فقالال  أتالالارب دراأالالة قامالالر هبالالا مدأسالالة 

 .  (Rand, 2002, p2) ر أإ اصفراد ال لن زادب أاعاب مشاا ،م التلفزلوإ كاهوا اصك ر  جهادا  
 :تأثيـرات اإلجهاد -3 -5

تالالالدد  مواجهالالالة الفالالالرد موقفالالالا  جمهالالال ا   ر  كالالال ا  تنشالالاليا فسالالاليولوجي ميالالال  العاالالالولة  الالالا وتاجالالالة مالالالن  اقالالالة 
للتكيالالف مالالع ا واقالالف الالالأل تواجههالالا،  الالا  علالالة طضالالرورلا  للناالالو الشه الالي،  اا كاهالالر االأالالتباباب التكيفيالالالة 

 l'eustress /le bon stress ا فيال  اد للفرد تواف  مالا أهتبتالة العاالولة مالن  اقالة  واالو مالا لسالا  باإلجهال
ل ت ال افعيالة واإلبال اج وا ردودلالة لال   اصفالراد، مسالامها    رفالع مسالتو  الرطضالا  كيعال   لكوإ حمركا  فعاال ، 

 .(Johnson , 2001, p07)عن العال وتق لر ال اب، كاا لدار   ابيا    الع قاب ب  اصفراد 
رد التكيفية، فجلهة لتحول  ر تأات أليب فية و  بي تالة في البم بال لو م ال ر أما  اا فال اإلجهاد ق رة الف

 le distress /    leخ الر، قال  لكالوإ مال مرا  للتالوازإ ال بيعالي ولسالا    اال   اهالالة باإلجهالاد ا االر

mauvaise stress  أجالرا بالالارب ودللاالاسالال   لالالر  كالل مالالن C.Agrapart&M.A.Delmas  أهالالة ال
الأتبابة مفر الة أو مالت متكيفالة أو مد الة أو   كالالة التعالر  ا تكالرر  هال اب بسالي ة ل هر  ال  اا كاهر ا

(1988, p72 .)( 00اجل ول رقماه ر .) 
  اطرنة اد هطد اديجطبي هاد هطد السلبي( 5)الجده  رقق 

 (55ب ص2002عي لوعيط  5994عبد الرحمن هيجطن : الميدر)
 بياد هااااطد السل اد هااااطد اجيجطبي

 مينم دافعا للعال  -0
 لساع  عل  التفكت  -7
 تافظ عل  ال كيز عل  النتائج  -3
  عل الفرد لن ر  ر العال بتح    -2
 تافظ عل  ال كيز عل  العال -2
 النوم اجلي   -2 
 الق رة عل  التعبت عن االهفعاالب و ا شاعر  -2
 مينم اإلكساس با تعة -2
 از مينم الشعور باإلجن -8
 مي  الفرد بالقوة و ال قة  -00
 التفاؤل با ستقبل  -00
القالالالالالالال رة علالالالالالالال  الرجالالالالالالالوج  ر اهالالالالالالالالة النفسالالالالالالالية  -07

 ال بيعية، عن  ا رور بتبربة مت أارة   

 لسبم اخنفاطضا    الروح ا عنولة  -0
 لول  ارتباكا   -7
 ل عو  ر التفكت   اجله  ا ب ول  -3
 العال علية   عل الفرد لشعر ب اكم -2
 ولشوش علية  الفرد بأإ كل تيت  كن أإ لقا عةلشعر  -2
 الشعور باصرل  -2
 ظهور االهفعاالب و ع م الق رة عل  التعبت عنها  -2
 اإلكساس بالقل   -2
 لدد   ر الشعور بالفشل  -8
 لسبم طضعفا  للفرد  -00
 التشاؤم من ا ستقبل  -00
 مت أارة  ا رور بتبربة لرجوج، عن ع م الق رة عل  ا -07

 :مواجهة اإلجهاد -4 -5

 ال ميكن أإ لكوإ تناول اإلجهاد متكام  دوإ دراأة ما لتاه  عن الفرد من ألوكاب ،        
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أتالالا تشالالكل عالالام   معالال ال   Rijk & al 0882ر الالو و زمالال ؤ   ر مواجهالالة العوامالالل ا هالال ة، الالالأل أابالالر 
، ولتالأاتاب اإلجهالاد مالن خال ل التالأات   تالواتر، (Yip&Rowlinson, 2006, p72) ت لبالاب العاالل 

 .(Corsini, 1994, p328)االأتبابة الكيايائية وت ،ا، وم ،ا، وة ها 
 :تيةيف استراتيجيطت الموا هة -

ختتلف ا   اصختة باخت   ته الياب اصفالراد مالن كيالع اأالتع ادا،م الوراايالة وتالار هم، وال بيالة الالأل 
 . بع  حم ا،ا( 7) ال أإ انا  حماوالب ع ل ة لت نيفها ل ز اجل ول رقم...خاعوا هلا

 بعض تيةيكطت استراتيجيطت الموا هة( 2)الجده  رقق 
 (Yip&Rowlinson, 2006, p71؛53ب ص2004إسمطعيبب  ؛Semmer, 1996, p71 :الميدر)

 التيةيف العلمطء
 مي هيو و زم ؤ 

 Mednick & a 1975 
 جهة حنو ا شكلةأتباباب مو ا -
 اأتباباب موجهة حنو ال فاج -
 اأتباباب ع ابية و اااهية -

 ماا  و زم ؤ 
Matheny & al 1986 

 مواجهة وقائية -
 مواجهة قتالية -

 أه لر و باركر
Endler & Parker 1990 

 موجهة مركزة ا شكلة مواجهة -
 موجهة مركزة عل  االهفعاالب مواجهة -
 مواجهة بالتبنم -

 كوأكي، كر  و كوأكي
Koeske, Kirk& Koeski 1993 

 مواجهة بالتحكم -
 مواجهة بالتبنم -

 كوا  
Cohen 1994 

 التهيل  –كل ا شكلة   -التفكت العق ين  -
 االهكار -اللبوت لل لن   -       الفكااة   -

 في ، زمباردو
Zimbardo & Weiber   1997 

 مواجهة موجهة حنو ا شكلة -
 اجهة موجهة حنو االهفعالمو  -

 جيناكوس
 Gianakos 2002  

 مواجهة بالتحكم -
 مواجهة باهلرو  -

 :ومن أام ةااو ا واجهة وأتهراا
لوطضالالالالم بالالالالة أالالالالتورة  الالالالال   (5991ب 95ب 95ب 54) R.Lazarusتيااااةيف ريتخااااطرد ج ارها  -

 :، واه  قا  منة تنقسم خياراب ا واجهة  ر0822ا واجهة 
 :Emotional Focus هة مركزة على االنفعالمواج -5-4-1

أأاأالالها تن الاليم االهفعالالاالب ا  الالاكبة للاوقالالف ا هالال ، حبيالالع ال تعيالالال  مسالالع  الفالالرد عالالن كالالل ا شالالكلة، 
 :وتتاان هوع  من االأ اتيبياب. كىت و إ كاهر مت قابلة للتحكم فيها
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الرلاطضالالية، تنايالالة اهلوالالالاب، اللبالالوت منهالالا اال الالا  كااارأالالة التاالالارلن : اسااتراتيجيطت ساالوعية انكعطليااة -
ومنهالا السالليب مالن م الل قاالم ...  ر اجلاهم الروكي،  ارأة االأ خات، اأته ام وأائل ال عابة والاحو

 ...اصظافر أو الشفا ، از الساق  أ  التوتر ا  جم جس لا
ة،  رجالات التفكالت   تشال ت يت معىن ا وقف من خال ل  عالادة تقيياال :استراتيجيطت  عرعية انكعطلية -

 دراكا أاللبيا للاشالاعر قال  لقالود  ر عال م  -أكياها– ال أإ انا  . ا شكلة  ر ك ، التعبت عن االهفعاالب
 ,Atkinson&al)تفرلغ العا فة من خ ل كبم االهفعاالب أو كبتها وتوظيالف لليالاب التبنالم واإلهكالار 

2000, pp508-509.) 
 Problem  Focus مواجهة مركزة على املشكلة -5-4-2

لكالالالالوإ ال كيالالالالز فيهالالالالا علالالالال  ا شالالالالكلة اا،الالالالا، و مالالالالن اأالالالال اتيبياب االالالال ا النالالالالوج مالالالالن ا واجهالالالالة لالالالالورد كوأالالالالتا 
 :Costa&Somerfield 7000وأومرفيل  

تشالالالال السالالاللوكاب ا تبعالالالة مالالالن قدب الالالل الفالالالرد هبالالال   كالالالل : اساااتراتيجيطت سااالوعية عاااي حاااب المخااا لة -
أو انبة أو االهسحا  منة كوطضالع عال ة كلالول للاشالكلة واختيالار ا شكلة ك   فّعاال ، والو بابا ا وقف 

 ...أك راا فائ ة، مث تنفي   أو أخ  القرار   ادرة العال أو باخلاوج   الم الشرلو
تتاالالان حمالالاوالب  دارة وطضالالب ها ال رلقالالة الالالأل لالال ر  هبالالا : اسااتراتيجيطت  عرعيااة عااي حااب المخاا لة -

اح   اه الالول علالال  وظيفالالة مالالا لعالالود  ر الالالنقص   جاهالالم مهالالار  الفالالرد ا وقالالف ا هالال  كاعتبالالار عالال م النبالال
معالالالالالالالالالال ، ومالالالالالالالالالالن مث العاالالالالالالالالالالل علالالالالالالالالالال  تقولتالالالالالالالالالالة، أو تعالالالالالالالالالال لل مسالالالالالالالالالالتو  ال االالالالالالالالالالوح، أو   الالالالالالالالالالاد م الالالالالالالالالالادر أخالالالالالالالالالالر  

 .(Bernstein&al, 2000, p464)...لإلتباج
 :أمناط الشخصية واإلجهاد -6

ابة الفرد للابهال اب الالأل لتعالر  تعت  ته ية الفرد من أام العوامل الوأي ة الأل تتح د وفقها اأتب
 ل لو فجلإ الوقو  عل  ما مييز ما لسا  بشه ياب اإلجهاد. هلا، أوات أكاإ من كيع النوج أم الش ة

مالالن خ الالائص ومسالالاب، لسالالام بنالالوج مالالن التنبالالد بالسالاللو  مالالن جهالالة، وبجل الالاد ع قالالة بالال  التالالأاتاب البيولوجيالالة 
و قال   .(Hoareau, 2001, p 155)من جهالة أخالر  لإلجهاد، وب  ما ميكن أإ تتعر   لية دحة الفرد

كالالاول الع لالال  مالالن العلاالالات البحالالع فياالالا  اا كاهالالر انالالا  أةالالاط مالالن الشه الالية اعالالل الفالالرد أك الالر كساأالالية 
وقابليالة لإلجنالراح   مواجهالة ا واقالف ا هال ة مالن متاالالا، تعتال  ال راأالاب الالأل وحالورب كالول اصةالالاط أ،  ، 

 .سلوكية من أتهرااو أو ما لسا  ألاا باصةاط ال
-Rosenman (0828 وروزةالاإFriedman ولعود ظهالور اال   اصةالاط  ر أعاالال كالل مالن فرلال ماإ 

كالالالول الفالالالالرول الفردلالالالة   مواجهالالالالة اإلجهالالالاد، الالالالالأل أكالالال ب أإ اهالالالال   هفسالالالة ميكالالالالن أإ لالالالالدد   ر ( 0822
لع قالالالالة القائاالالالالة بالالالال  اأالالالالتباباب دتلفالالالالة بالالالالاخت   اصفالالالالراد،  الالالالا جعالالالالل االالالال اإ العا الالالالاإ لركالالالالزاإ علالالالال   ظهالالالالار ا

الالناا " وق  تود   ر و ل  ة   من الشه ية أوهلاالا مسالي. الشه ية وخ ر اإلدابة باصمرا  القلبية
بي تالالة، مي الالل هسالالقا  مالالن اصفعالالال واالهفعالالاالب الالالأل لسالالته مها الفالالرد خالال ل تفاعلالالة مالالع  الالال  " Type Aأ 
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، وكالالالس ال الالالوارك، والكالالال م السالالالرلع، ال الالالوب تشالالالال م الالالاار أالالاللوكية كالع واهيالالالة، والتنافسالالالية، واالأالالالتعبال
قالالالو ، الالالالوتتة السالالالرلعة   اصهشالالال ة، ال افعيالالالة حنالالالو االجنالالالاز والقيالالالادة  واأالالالتباباب اهفعاليالالالة كسالالالرعة االأالالالت ارة 
وأالالهولتها، ع ائيالالة ماالالارة، ميالالل فالالول ا توأالالا لل االالم ومتاالالا  اعلالالة االال   اخل الالائص دالالاكبة مسالالالته فا  

متحالرر مالن مسالاب الالناا أ،  الا  "Type B الناا  "ية، وااهيهاا مسي الوعائ –لإلدابة باصمرا  القلبية 
 .(Lecomte&Paterson, 2005)  علة ة ا  وقائيا  لاان دحة جي ة وتكيفا  اجتااعيا  
ة الا  لخالر  Greer & Morris 1980 جرلالر ومالورلسو  أوائل مثاهينيالاب القالرإ العشالرلن قالّ م كالل مالن 

. Temoshok & al 1981-1985  ااالزم ؤ و  تياوتالو ياالا بعال  ،  ورتالة فType C" الالناا و"مسالي 
و لعتقالال  جرلالالالر و مالالورلس أإ االالال ا الالالناا مالالالن الشه الالية لالالالرتبا ارتبا الالا  داال  بت الالالور مالالر  السالالالر اإ وأالالالرعة 
اهتشالالالالالالالالالالالالالالار ، مشالالالالالالالالالالالالالالك   أكالالالالالالالالالالالالالال  أكالالالالالالالالالالالالالالال  مسالالالالالالالالالالالالالالبباب ارتفالالالالالالالالالالالالالالاج هسالالالالالالالالالالالالالالالبة الوفيالالالالالالالالالالالالالالاب   الواللالالالالالالالالالالالالالالاب ا تحالالالالالالالالالالالالالالال ة 

أمالالالالالا علالالالالال  ا سالالالالالتو  العالالالالالا ي . (Eysnek1987)فيا، برل اهيالالالالالا ولومسالالالالالوال(Temoshok,1987)اصمرلكيالالالالالة
مييالز  ميالل . (82، ص0882اصه الار ،:عبال  ا  وعبال  الفتالاح  )٪ من أأبا  وفياب اإلهساإ 70فيا ل 

 ر اأالالالتب اإ اأالالالتبابتة اابتالالالة  زات اإلجهالالالاد، لمالالال   مالالالن خالالال ل الالالالو أإ لسالالالي ر علالالال  هفسالالالة وأإ لالالالتحكم   
  ظاارلا  فقا، كيع لب و اادئا  وردالينا   مييالز  ل الف مفالرط خاالوج اإلجهاد اصمر ال   تققة اجتااعيا  أ

للسالالل ة وللاعالالالالت االجتااعيالالة، اااالالالل  شالالاعر ، تبعيالالالة لريخالالالرلن،  كسالالاس كبالالالت با سالالدولية، ت بالالاليا  شالالالاعر 
الع واهية، دعوبة ت ل ة   التعبت عن اهفعاالتة كال ام خو  من ال راعاب، تعور بال وهيالة وبالالعبز، 

 . ت ا وميل اك
دم وفسالكي ب أما عن ع قة ا   اصةالاط ال  االة باإلجهالاد، فقال  ميالز علاالات ك التوإ كالالفرل ماإ وروزةالاإ 

Dombrovsky، وقالالال  أكالالال ب الالالالو دراأالالالالاب .  الالالالالالالالالالالالالا عالالالواملي ، لالالالالالالالالالالالالالالزوكرمالالالاإ النا الالال  أ، و بودفها و
ماتسالالالالالالالالالالا  -اربالالالالالالالالالالالالالالالالالالالروأالالالالالالالجا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الالالالالالالالالالأل أجرااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال راأة ال وليالالالالالالالالالالالالالالالالالالراا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن أتهالالالالالالالالالالالالالالالال ل ة مالالالالالالالالالالالالالتنبدلالالالالالالالالالة ع
تالالهص  022000أالنواب، وتناولالر  00علال  مال     Grossarth–Maticek & al1988وزمال ؤ 

، لالالال   (3أه الالالر اجلالالال ول رقالالالم )أربعالالالة أةالالالاط دالالالالة  ال راأالالالةمالالالوزع  علالالال  أ اهيالالالا ولومسالالال فيا  كيالالالع أظهالالالرب 
اأالالتع اد " و"  التاجيالالة، ولالال   لخالالر واالالو الالالناا اأالالتع اد قالالو  لإلدالالابة بالالاصمرا" أ " الالالناا أكالال اا واالالو 

 .(Paulhan&Bourgeois, 1995, pp 63-64)قو  لإلدابة  هتلف السر اهاب 
 (العيةة اليوغسالعية)أسبط  الوعيطت لدى  صتلف أنمط  الخصيية ( 5)  الجده  رقق
 (I. Paulhan & M. B bourgeois,1995, p 64: الميدر)

 المجموع أسبط  أ رى للوعط  هعط ية -أ راض قلبية سرططن األحيطء العيةة اليوغسالعية
 303 ٪7032=  22 ٪0233= 72 ٪2237= 020 ٪7332=  27 الةم، ب
 338 ٪3238= 072 ٪7837=88 ٪0232=08 ٪7233= 82 الةم، أ

 227 ٪0230=32 ٪0032= 02 ٪02= 03 ٪8032= 232 الةم،  
 778 ٪3733= 27 ٪0837= 72 ٪0032=02 ٪2232= 078 مط  أ رىأن

 0323 ٪72=  782 ٪0032=022 ٪0733=022 ٪2237= 232 المجموع
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أإ اصدالالالالل   مسالالالالاب الالالالالناا أ واأالالالالتاراراا لعالالالالود  ر تالالالالعور  0882و  االالالال ا ال الالالال د لفالالالال   فرلالالالال ماإ 
لقلالالال  واالكت الالالا ، مالالالع معاهالالالاة اصرل بالالالال ّأمن الالالال اخلي أو درجالالالة مالالالت كافيالالالة مالالالن تقالالال لر الالالال اب  مددلالالالا   ر ا

هتيبة ال ام أو اإلكباط، فا   عن الفشل   تق مي ا ساع ة لريخرلن  اا كاهر أتست رل وقتا   الول  ، 
والفشالالل   عاليالالة التفالالول  لريخالالرلن ووطضالالع مواعيالال  تائيالالة ال كاجالالة هلالالا، والع ائيالالة اهالالرة، وع قالالاب أأالالرلة 

الشالالهص صع الالابة أانالالات القيالالادة، وعالال م القالال رة علالال  الشالالعور بالسالالرور دتلالالة، وتالالوتر زواجالالي، وتكالالرار فقالال اإ 
كسالالن، )اإلل ارلالالة  االالا  اجنالالازاب انخالالرلن، فاالال   عالالن عالال م واالالل جمالالرد اصخ الالات التافهالالة، وعالال م االعتقالالاد  

 (.  28-22، ص ص 7002
ولشالالالالالكل  درا  أ  طضالالالالالعف   الالالالالالتحكم الالالالالال اع لالالالالال لهم م الالالالال ر  كبالالالالالاط  علهالالالالالم ال لنفكالالالالالوإ لقالالالالالاوموإ، 

(. االال ا اصخالالت الالال   لروهالالة دائاالالا  مهالال دا  )بالال لوإ اجلهالال  والوقالالر للحفالالاد علالال  اهالال  اصق الال  مالالن الالالتحكم ول
وتنالتج م الل اال   اجلهالود ا سالتارة تنشالي ا  مفر الا  للبهالاز السالاب او ، تنبالر عنالة عواقالم ك التة تالرتبا بارتفالالاج 

 .(B-Schweitzer&al, 2001, p 77)طض ا ال م، واهقبا  اصوعية، و فراز اصدرلنال 
ام فهالالالي تعالالالزز ااالالالااهم مييالالالل أفالالالراد االالال ا الالالالناا لتقبالالالل التعالالالر  ا تكالالالرر للاواقالالالف ا هالالال ة أك الالالر مالالالن مالالالت 

خ ل مواجهتها ال مييلوإ إلظهار اهفعاال،م و لالم ا سالاع ة، بالل لال لهم ميالل لفالرط االأالتبابة و . السلوكي
لالالالالالالالالالتحكم   ا وقالالالالالالالالالف  زاتاالالالالالالالالالا،  الالالالالالالالالا لسالالالالالالالالالام هلالالالالالالالالالم بالالالالالالالالالجلخراو التالالالالالالالالالوتر الالالالالالالالالال اخلي أالالالالالالالالالعيا مالالالالالالالالالنهم الأالالالالالالالالالتعادة ا

(Ruiz,2002,p95) . 
أول دراأالة  ( 8778Wurm, straus, jenkins, brand)وقال  أجالر  روزةالاإ و فرلال مياإ وزم ؤمهالا

رجالالال    3272تناولالالالر   (Western collaboratrive group study) وليالالالة كالالالول االالال ا الالالالناا 
هتائبهالا اكتاالالاال  مرتفعالالا  أظهالالرب . أالالنة، علالال  مال   مثالالاين أالنواب وه الالف 28و 38تراوكالر أعاالالارام بال  

 الالرت  لالال   او  الالالناا أ لإلدالالابة بالالأمرا  تاجيالالة مقارهالالة ببالالاقي العينالالة، والالالو  عالالزل عالالن الت الالتاب اصخالالر   
الوعائيالالة ا فر الة لالال   االدالت اصفالالراد –و قال  مت تفسالالت الالو باالأالالتبابة القلبيالة... كالسالن، والتال خ  والالالوزإ

و قال  أكالال ب اال   النتالالائج دراأالالاب . (Rosenman&al, 1994, pp200-214) زات ا واقالف ا هالال ة 
رجالالالال  ،  87علالالالال   Tennant&Langeluddecke 0822ة أخالالالالر  ك راأالالالالة تيناهالالالر، الجن دلالالالالو الكقالالال

 (.000، 82، ص ص7002كرمي، )فردا   320عل   Bernardo&al 0822دراأة برهاردو وزم ئة و 
-Boothك راأالالالالالالالالالة )اصور  لكالالالالالالالالالن ال راأالالالالالالالالالاب اه ل الالالالالالالالالة اصقالالالالالالالالالو  منهبيالالالالالالالالالا  مل تدكالالالالالالالالال  تلالالالالالالالالالو النتالالالالالالالالالائج

Kewley&Friedman 0822 )االالالعف اأالالالتباهة جنكنالالالز متحببالالالة بJenkins    ا عتاالالال ة   ال راأالالالة
، وكالالالال ا  +0822والالالالو علالالال  الالالالالرمم  الالالا أورد  فرلالالالال ماإ وزمالالال ؤ  . التنبالالالد باإلدالالالابة بالالالالأمرا  القلالالالم التاجيالالالالة

تقياليم ي اصداة الوكي ة القادرة علال  ا من أإ ا قابلة ا ن اة لروزةاإ 0880وزم ؤ    Contradaكوه ادا
 .(Paulhan&Bourgeois, 1995, pp 63– 64)الناا أ 

أإ اوالالاد الع ائيالالة مالالع عنادالالر أخالالر  كاالكت الالا ، واإلجهالالاد ا هالال ،  Williams 0882ولدكالال  ولليالالاس 
االالا  لالالة الركالالود االقت الالاد ، وهقالالص الالال عم، ميكالالن أإ لالالدد   ر اإلدالالابة بالالأمرا  قلبيالالة أو أالالر اهية ومت وكا
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ا    أمالالالالالالالالالالرا  القلالالالالالالالالالالالم يفا  أإ لإلجهالالالالالالالالالالاد الالالالالالالالالالال   لولالالالالالالالالالال  االالالالالالالالالال ا الالالالالالالالالالالناا أجالالالالالالالالالالزات منالالالالالالالالالالة تالالالالالالالالالالأاتا  مباتالالالالالالالالالالر ماالالالالالالالالالال
 (.82،ص7003ترلف،)

و  مقابالل اعتبالالار أالاللوكاب الالالناا أ عوامالالل ، لالال  ،يالب الفالالرد لإلدالالابة بالالأمرا  القلالالم، ميكالالن أإ تكالالوإ 
وال قيالالة، والتقالال لر، والسالالالرعة  بعالال  خ ائ الالة مستحسالالنة   بي الالة العاالالل  فالرمبالالة   الالالتحكم، و  اإلجنالالاز،

ت فع اصفراد لتحقي  أداتاب قياالة، ل انهالا االقت الاد الليال ام الال   لشالبع االهال ماو وااللتالزام، وكال ا السالرعة 
  التنفيال  والتنافسالالية، كيالع ميكالالن صدالحا  االال ا الالناا أإ  الال وا   ال قيالة، والتقالال لر االجتاالاعي م الال را  

 . يا  هاجحا  للرطضا، وأإ تققوا اه ماجا  مهن
عينالالة مالالن طضالالباط الشالالر ة أإ الالالناا أ لالال   علالال   Burk 1985و  االال ا اإل الالار أظهالالرب دراأالالة بالالور  

،   كال  لالرتبا لال   النسالات أك الر هبولالة  identité de carriéristeال لالرتبا أك الر هبولالة ا هال  الرجال
 . identité d'activiste socialالناتا االجتااعي 

  اعتبالالالالالالالار أإ أالالالالالالاللو  الالالالالالالالناا أ تالالالالالالالّ  مالالالالالالالن اإلجهالالالالالالالاد، فقالالالالالالال  الكالالالالالالالظ واابالالالالالالالر دراأالالالالالالالاب أخالالالالالالالر   ر كالالالالالالال
لال   العالامل  االجتاالاعي  أإ الالناا أ لسالهم   رفالع  Stone 1986 و أالتوإ   Johnsonجوهسالوإ

 .(Truchot, 2004, p 181)  ال أإ ا ا النوج من النتائج مل لتم تأكي  . هتائج اإلجناز الشه ي
ل ويالل للالربا بال  الالناا أ واالأالتع اد لإلدالابة بالأمرا  القلالم وعل  الرمم  ا أب ، فالجلإ مع الم اصعاالا

الالال ائم عالالن  والبحالالعالنالالا   عالالن كالالس االلتالالزام، ... التاجيالالة، صإ التالالوتر النفسالالي والتعالالم اجلسالالاي ا الال اكم
كاالالا أإ الع واهيالة، وروح ا نافسالالة ال تشالبع أو تسالالهل تكالولن ع قالالاب . الالتحكم قالال  تكالوإ هتائبهالالا خ التة

فاالال   عالالن أإ االهشالال ال الكبالالت بالعاالالل ميكالالن أإ لاالالر . هم     طضالالعا  الالال عم االجتاالالاعيداعاالالة،  الالا لسالال
 .بالع قاب اصأرلة

 greenglassوتدكالالالال  الالالالالو دراأالالالالاب تناولالالالالر جماوعالالالالاب مهنيالالالالة متنوعالالالالة ك راأالالالالة بالالالالور  و جالالالالرلنب س 
با الال كالول اصزواو العالامل   Misra 0882 و ميسرا Pradhanكول اصأات ة، ودراأة براداإ  0882

كالالالالول اإل الالالاراب العاملالالالة بالالالالالبنو ، وكالالال ا دراأالالالالة  7000وزم ئالالالة   Idemudia لالالالال مودلاال الالاليب، ودراأالالالة 
 . (Truchot, 2004, p182)كول العامل  االجتااعي   0822جوهسوإ و أتوإ 

وباعتبالالار أإ الالالناا أ مكالالوإ مالالن جماوعالالة مالالن السالالااب ا هتلفالالة، فالالجلإ أعاالالاال  عالال ة قالال  أالالعر مالالن أجالالل 
 méfianceالرلبالالة الوقحالالة التهكايالالة" وقالال  والالر تسالالاية االال   اصخالالالتة باأالالم . هاتالالة ا االالرة فعالال   وييالالز مكو 

cynique  "ه الرة أالاللبية للعالامل ولريخالالرلن، مالداراب ع ائيالة: وتتاالانaffects hostiles   و اأالالتباباب
 .(B-Schweitzer&al, 2001, p09) ع واهية

، Graziani&Swendsen  7002لن أالن وكال ا جرازلالاين وأو  0880ولدكال  الالو جاهسال  وزمال ؤ  
كيالالع لالالروإ أإ بعالال  الع ائيالالة لالال   االال ا الالالناا لالالرتبا ارتبا الالا  وايقالالا  باالأالالتباباب الفسالاليولوجية  زات ا واقالالف 

 .ا ه ة
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الالال   أورد أإ ا هالال اب لالال   أفالالراد االال ا الالالناا االالي الاالال ا P.Légeron  ولدلالال   باترلالالو ليب الالوإ 
أاللوكاب قتاليالة هبال   مواجهتالة والالتحكم    بوإ لة بااااالاب وا اارس من  ر  انخرلن، وال   لستبي

مااليفا  أإ دراأالاب ك التة أكالال ب الال ور ا هال د صأاللو  الالالناا أ   التكيالف مالع ا هال اب ا ركالالزة . حمالي هم
 .(in:Ferreri&al,2002, p 75)عل  مكوإ الع ائية فية 

  ، جالالرلفيتس  Coxكالالوكس)وانالالا  مالالن العلاالالات مالالن لالالر  أإ الالالناا أ االالو أأالاللو  أالاللوكي مالالتعلم 
Griffiths  2000جالالوهزالز-و لاير Rial-Gonzalez )،  ومتالالأار بقالاليم ال قافالالة ال ربيالالة الالالأل  ويالالز اصفالالراد

ومالالالالنهم مالالالالن لالالالالرا  مي الالالالل جماوعالالالالة مالالالالن (. Lachar 1993التالالالالار)القالالالادرلن علالالالال  اإلهتالالالالاو بسالالالالرعة وبفعاليالالالالة 
 . االأتع اداب الأل ت هر خ ل مواقف العال الاام ة

فيسالالالت   أهالالالة كالالالاإ " ، Perspective transactionnelle ولالالالة مالالالن خالالال ل من الالالور تعالالالاملي أمالالالا تنا
اأتع ادا أو اأتبابة لبع  ا واقالف التنافسالية، ولعتال   أأاللوبا  خادالا  للتفاعالل بال  الفالرد والبي الة، وبعيال ا  عالن 

 "ن ا واقالالالف أهالالة طضالالحية ال كالالول وال قالالوة لالالة جنالالال  الفالالرد االالو الالال   لسالالع  للبحالالع كالالالىت لتهي الالة االال ا النالالوج مالال
(BSchweizer&al, 2001, p09). 

و اا كالالاإ الالالناا أ قالال  اأالال ع  ااتاالالام البحالالو  وال راأالالاب، فالالجلإ الالالناا   مل تالالظ بالقالال ر هفسالالة مالالن 
مي ل ا ا اصخت ف ة تتايز ب يا  مساب الناا أ خادة الشعور باال ا الوقالر، والع ائيالة، فلال   . االاتاام

 .  خات دوإ الشعور بال همادالت ق رة جي ة عل  االأتاتاج واالأ
بالالالأتم لتايالالالالزوإ بالالالالال  ، والواقعيالالالالة   أعاالالالاهلم أك الالالالر مالالالن او  الالالالالناا أ، ال قالالالالة  7003ل الالالفهم العتيالالالاليب 

 ع الات أمهيالالة  واهلال وت والعاالل باعتالال ال    لقالاج مالن م، عالال م اهساأالية االا   جنالالاز اصعاالال والر أ  ظالالر ،
ا نبالالزة، االأالالتاتاج بوقالالر فالالرامهم، مالالت مشالال وم   شالالاعر وأكاأالاليس مالالن لتعالالاملوإ معالالة أك الالر مالالن اصعاالالال

البالال  الا تالاولوإ  جنالاز  أو وقيقالة، ال لسالت اروإ أو لتهيبالوإ، مييلالوإ للتاتالع واالأال خات، مالت متالوترلن ومالت 
ص )او  الالالالالناا أ متنافسالالالال ، ال لعالالالالاهوإ طضالالالال ا الوقالالالالر، و لت لعالالالالوإ  ر النبالالالالاح لكالالالالن ب رجالالالالة أقالالالالل مالالالالن 

 (.002-002ص
 :  ا سار هفسة كيع لر  أإ أفراد ا ا الناا ويزوإ بال 7003ول ام تيهاين 

القال رة علالال  اعتاالاد الن الالرة ال وللالالة، فهالم ال لسالالعوإ  ر وقيالال  أاال ا  مالالت واقعيالالة، أو القيالام بالالأك ر  الالا  
 . لست يعوإ، وام أفال   جمال االهت ا  أو التفول 

لقلال  لال لهم  اا مل لكالن باإلمكالاإ  والام كالل داعالي ل  االعتقاد بأإ السرعة ليسر   الل تلالو اصمهيالة، فال 
 .عال   ا وع  اصخت

كالس اهلولالة الشه الية، فهالم مقتنعالالوإ  الا االم عليالة و الا لفعلالالوإ، لال لو ال لشالعروإ بالأتم ماالال روإ  ر  
 . كراز االك ام واهم

ا  علال  كالس ع م ا بال ة   تقييم اصمور، ف  ل هروإ أو لشعروإ بأتم   كفاح مسالتار تالاف وإ دومال 
 (.32، ص7003تيهاين، )زإ  زات اصك ا    كيا،م التوا
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 لال كر كالاب إ . وو الل مسالاب اال ا الالناا عوامالل واقيالة تاالان دالحة جيال ة، وتكيفالا  وجناكالا  اجتاالاعي 
Kaplanاجتااعيالالالة، تسالالالامم، اأالالالتق لية –تقالالال لر الالالال اب –وك اهيالالالة: أإ هلالالال   الوقالالالالة أربالالالع أالالالتوراب االالالي ،

 .(Panlhan&Bourgeois, 1995, p 65)وككاة كياتية 
لسته م ا ا الناا مع ال   بيعيالا  مالن اإلجهالاد إلهتالاو ال اقالة الالأل تلزمالة هالل مشالك تة، دوإ أإ لكالوإ 
الو عل  كسالا  انخالرلن أو علال  كسالا  ااتالة، فأدالحابة ككاالات، واقعيالوإ،   الابيوإ، مي لالوإ أقليالة مالن 

 .(Chalvin, 1993, p 27)كيع الع د 
 IAa, IAe ,IAs:  زات ا واقف ا ه ة  ر ا   ف اب وأي ة اي ةاأتباباتول نف اوارو 

- IAs:  لعكالالس هوعالالا  موقفيالالا  مالالن االأالالتباباب،  عالالىن أإ هالالوج االأالالتباباب لتبالالع  بيعالالة ا وقالالف، فتالالارة
 .تكوإ من الناا أ، وتارة أخر  من الناا و

- IAe: لناا و، كيالع لالتقلص النشالاط لعكس اأتباباب من الناا أ   ت ور حنو اأتباباب من ا
. دوإ وقيال  فوائالال  كقيقيالالة الك الالر  –النهالامي –اصدرلنالالي ، فاأالالحا  ا الال لنشالالاط اتالور اهليبوتالالاالمي

ميكن تشبية الو باهبسالا ي قالاد  واقالع كياتالة  ر هالوج مالن االعتال ال دوإ أإ لال ل الالو علال  ككاالة أو 
 .هوج من الفلسفة

-IAa : عاكسالالا  للسالالالاب  أ  اأالالالتباباب مالالالن الالالالناا و   ت الالالور حنالالالو و لعكالالالس االالال ا اصخالالالت مسالالالارا  م
 .réactifاأتباباب من الناا أ، كيع لسي ر هشاط اجلهاز اصدرلنالي   في ت ا ن و  اأتبابيا  

كاالالالا لشالالالت  ر أإ االالال   الف الالالاب تعكالالالس اهتقالالالاال  بالالال   الالالر  هقالالالي  أك الالالر منالالالة ااااالالالا  وأالالال يا  للالالالناا   
(2001, pp 159-161.) 

وزم ئالالالة اخل الالالائص  Chesney 0820اكالالالر عالالالادل كالالالرمي هقالالال   عالالالن "  "و " أ"  النا الالال  وللتاييالالالز بالالال
 (:2)السلوكية الأل لوطضحها اجل ول رقم 

 الصيط ص السلوعية التي تكرق بين الةمطين أب  ( 4)الجده  رقق 
 (42-40ب ص ص 2006عريقب : الميدر)
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 هادرا  
 هادرا  
 
 

 ال ت   أب ا
 
 
 
 

 الرطضا التام
 "متوأا"عاد  

 ال لهم ك تا  
 ميكن أإ لنت ر ك تا  

ال لهالالالالالالالالالالالالالالتم بالتحالالالالالالالالالالالالالال   و 
 التنافس
 هادرا  
 قلي   
 قلي   

 Hooker, Blumenthalومالن اصعاالال الالأل تدكال  اال ا االخالت   دراأالة هلالوكر، بلومن الال، أاليب ر

& Siegler 0822  اأالالي  اهاجالالة للقالالوة تفعالالة  قيالالالأل ك الالل فيهالالا اصفالالراد او  الالالناا أ علالال  درجالالاب مر
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والع ات، أما او  الناا   ال لن ك لوا عل  درجاب مرتفعة  قيالاس اهاجالة  ر القالوة، فقال  ك اللوا علال  
 (.  002-003، ص ص7002كرمي، )ل منهف   قياس الع ات مع 

اا أ أك الر فا   عن ما أب  من اخت فاب، تتبالن اأتبابة النا اإ أ،   للاواقف ا ه ة فالأفراد الالن
وكالأإ . اأتبابية من أفراد الناا     مواجهة ا ه اب  أوات أكاإ مالن كيالع أالرعة االأالتبابة أو قو،الا

و   اال ا ال الال د أجالالر  جالال س وفرلقالالة . انالا  ميالاللد لالال   او  الالالناا أ جلال   ا واقالالف ا هالال ة أو إل اداالالا
Glass&al 0820 يالال لو م الالااة حبيالالع ال ميكالالن دراأالالة تاالالانر التنالالافس للفالالوز  الالائزة مالالن خالال ل لعبالالة ف

.   قالالا  مالن هتالالائج مقابلالالة مقننالالةقسالالم اصفالراد  ر او  الالالناا أ، واو  الالالناا   اه. للاتنالافس أإ لفالالوز أبالال ا  
 :وأظهرب النتائج. أخاع ه ف ع د أفراد كل جماوعة لإلزعاو و الته ل  خ ل اللعمو 

اإلزعالالاو، كيالالع ارتفعالالر فالالول  تشالالابة القياأالالاب الفسالاليولوجية لالال   أفالالراد كالالل مالالن النا الال    ميالالا  -
 .مع هلا القاع  

 .  كالة التعر  لإلزعاو أظهر اوو الناا أ اأتبابة أك ر -
 و أابتر دراأاب أخر  

(arver,Diamond&Humphries,1985;Contrada&Krantz,1988;Houston,1986 )
لالال   الراتالال لن أم  تلتهالالا أإ الالال كور مالالن الالالناا أ أك الالر اأالالتبابية مالالن اإلهالالا  مالالن الالالناا هفسالالة  أالالوات أكالالاإ

 ;Lawler,Alen,Cricher&Standard,1981; Lundberg, 1986) لالالالالال   اص فالالالالالال 
Mathews&Jennings,1984; Thoresen&Pattillo,1988( )Sarafino,1990,pp127-

128  .) 
لتبالالالالالالن النا الالالالالاإ أ،   ألاالالالالالا  مالالالالالن كيالالالالالع اكتاالالالالالاالب تعرطضالالالالالهاا صمالالالالالرا  القلالالالالالم  فقالالالالال  أورد ميلالالالالالر     
أإ دراأالالاب ع لالال ة تناولالالر عينالالاب مالالن الرجالالال متوأالال ي اصعاالالار أفاالالر  Miller&al  0880وزمالال ؤ 
 ر أإ او  الالناا أ أك الر مالي   لإلدالابة بالاصمرا  القلبيالة الوعائيالة مالن او  ( 0اه ر ا ه ا رقم )هتائبها

 (.Kassin, 2004, p728)الناا   
 ( Kassin, 2004, p728:الميدر) (CHD)الةم، أب   ه أ راض الالب ه األهعية  5المصط، رقق 

 
 
 

    

 نسبة األعراد  13  
30  

 
   أعراد        23 

 CHDبا  
 أعراد               

 HDدهن 
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علالالال  عكالالالس الالالالناا أ، مييالالالل الفالالالرد مالالالن الالالالناا و  ر اأالالالتب اإ اأالالالتبابتة  زات اإلجهالالالاد، هبالالال   وقيالالال  و 
 ,Chalvin, 1993)   الالو ظاارلالا  فقالاالسي رة عل  ال اب والالتحكم   اإلجهالاد، لكنالة   الواقالع تقال

p27 .) و الا كالالاإ ا شالك ب ا رتب الالة باإلجهالاد ال والالل، بالالل والول  ر دالالراج داخلالي بالال  الفالرد وهفسالالة، كالالاإ
الالالو التقبالالل الالال   ل هالالر  االال ا الالالناا االالا  اإلكبا الالاب ظاارلالالا  فقالالا، كيالالع  فالالي ل فالالة و بيعتالالة ا تعاوهالالة، 

والتعبالالالت عالالالن اهفعاالتالالالة كال االالالم . ا  بالالالالعبز قالالال  ل الالالل  ر اليالالالأسوكالالال ا حب الالالة عالالالن التوافالالال  واالهسالالالبام تالالالعور 
 .(Hoareau, 2001, p158)مستحيل 
 : وزم ؤاا ال لن أامهوا   ت ولر  بالسااب التالية Lidia Temoshok0880 وت فة تياوتو     

ماالم هبالا، ميالال العبز عن التعبت عن ال ام وتفرلغ التوتر، ا يل للاوافقة وااله ياج، مت مدك  ل اتالة 
ال لف الم  عاالا لسالتب  بالة  االادك، للتساال وانم ال راج، دبور، قادر عل  االهت ار وتقبل طضال ا الوقالر،

، لتاسالو (لالر  هفسالة تافهالا ، قادالر اهلاالة، معال وم الكفالاتة، فوطضالولا  ) من اهفعاالب، تق لر منهف  لل اب
، ص 0882اصه الالالالار ، )باليالالالالأس  لعالالالالاين االكت الالالالا  والتشالالالالاؤم ولشالالالالعر بالالالالالروت ، لعالالالالي    وكالالالال ة هفسالالالالية،

 (.82،82ص
تشالالالالال دتلالالالالف ا كوهالالالالاب ا الالالال كورة أالالالالابقا   ال أإ " و"وعلالالالال  الالالالالرمم مالالالالن أإ الشه الالالالية مالالالالن الالالالالناا    
 :تر  أتا تتايز أأاأا   كوه  مها 0822تو  تياو 

 : Cognitions Dépressivesإدراعطت إعتئطبية  -
ولوافالال  ةواجالالا  مالالن االكت الالا  القالالائم أأاأالالا  علالال   ،affectو تلالالف االال ا ا فهالالوم عالالن االكت الالا  كتالالأار 

والالالالالالالر م الالالالالالالال لم  Seligman 0822 دراكالالالالالالالاب خادالالالالالالالة االالالالالالالالا  اصكالالالالالالال ا  ا هالالالالالالال ة،  عهالالالالالالالالا أالالالالالالالليبااإ 
الالال    وجبالالة لشالالعر الفالالرد بالالالعبز   مواجهالالة اصكالال ا  "   résignation appriseاالأتسالال م ا الالتعلم"

 . ة الأل ال ميكن التحكم هباا ه
ارتبا الالالا  داال  بالالال  االدراكالالالاب االكت ابيالالالة ا شه الالالة خالالال ل مقابلالالالة مالالالع  0822و  قالالال  الك الالالر تياوتالالالو 

 Antoniكاا أظهرب دراأالاب أه الوين. ، وكبم ا   اصورامmélanomeمرطض  م اب  بالورم القتامي 
أإ انالا  ع قالة بال  اأتسال م  0827وزم ئالة   Wirschingو ولرتينع Goodkin 1988 و جودك    

 ,Panlhan&Bourgeois)ج السالاللبية ل ختبالالالاراب ا الالراة علالالال  عينالالاب مالالالن أورام العنالال  ا الالتعلم، والنتالالالائ

1995, p66.) 
 :la  répression des émotionsعبس اجنكعطجت   -

وقال  . أ  ع م ق رة الفرد عل  االع ا  باهفعاالتة والتعبت الشفهي عنها خادة الع ائية منهالا كال االم
علال  عينالة مدلفالة مالن  0823-0820التنبدلالة Mara Julius&al قهالالا وكنر دراأالة مالارا جولييالوس و فرل

أالالالالنة مالالالالن   الالالالاد  28و 30  واللالالالالالة ميتشي الالالالالاإ تالالالال اوح أعاالالالالارام بالالالال   Tecimsehفالالالرد مالالالالن أالالالالكاإ  282
 (.    pp215-234 ,1994)ارتباط   ا  ب  كبم التعبت عن ال ام و اكتاال ا وب 
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امالالرأة دخلالالن ا ستشالالف  هبالال    جالالرات فحالالوص  28علالال   0828وجالال  جرلالالر و مالالورلس   دراأالالة تنبدلالالة 
علالال  ورم بال الال  ، أإ التعبالالت ال بيعالالي عالالن االهفعالالاالب خالال ل اصلالالام السالالابقة للفحالالص مقروهالالا   قالالاب ب مالالع 

وأإ ا رلاالالالالاب اللالالالالواع أظهالالالالرإ، قبالالالالل الفحالالالالص . الشالالالالرلو أو اصقالالالالار  ارتالالالالبا بتشهي الالالالاب ااهولالالالالة للسالالالالر اإ
هفعالالاالب أخالالر  ، لالال لهن اكتاالالال أكالال  مالالن اصخرلالالاب لوجالالود ورم معالال الب مرتفعالالة مالالن كالالبم ال االالم أو ا

 (.Greer&al, 1994, pp393-399)أر اين 
مت ت بيالالال  اختبالالالاراب موجهالالالة لقيالالالاس خ الالالائص الالالالناا و علالالال   0822و  دراأالالالة لتياوتالالالو  و فرلقهالالالا 

انالالال  مالالالن و بينالالالر النتالالالائج أإ ا. جماوعالالالة مالالالن ا رطضالالال  الالالال لن دخلالالالوا ا ستشالالالف  لعالالال و أورام جل لالالالة أالالالر اهية
، و الالالناا و ...(بالقاالالات و القال ر و بقالال رة ال بيالالم و معبالالزاب ال الال ة)اإلميالالاإ : مت التاب الشه الالية مهالالا
لرتب الالالالالالالالالالالالالالالالاإ ارتبا الالالالالالالالالالالالالالالالا  موجبالالالالالالالالالالالالالالالالا  بسالالالالالالالالالالالالالالالالاو الالالالالالالالالالالالالالالالالورم ...( ب الالالالالالالالالالالالالالالاليت، أالالالالالالالالالالالالالالالالليب، كالالالالالالالالالالالالالالالالزلن)مالالالالالالالالالالالالالالالالت الك مالالالالالالالالالالالالالالالالي 

(Carlson&al,2000,p581.) 
  Grossarth–maticekماتيسالالا  –وقال  أكال ب االال   النتالائج دراأالالتاإ  وليتالاإ قالام هباالالا جروأالار 

،  بقالالالالالر علالالالالاليهم دتلالالالالالف (أالالالالالابقا)فالالالالالردا  مالالالالالن م لنالالالالالة دالالالالال تة بيومسالالالالال فيا  0323وزم ؤمهالالالالالا، أللالالالالالر اصور 
أالنواب، ابتال ات  00االختباراب وا قاليس كول كالتهم وعادا،م ال الحية اهاليالة، مث مت تتالبعهم علال  مال   

 Heidelbergنالالالالة االالالالال ل و فالالالالرد مالالالالن أالالالالكاإ م ل 08000أمالالالالا ال اهيالالالالة فقالالالال  تاالالالالانر تتبالالالالع . 0822مالالالالن 
مازالالالالالر مسالالالالتارة  و  كلتالالالالا اهالالالالالت  أظهالالالالرب النتالالالالائج أإ الكالالالالبم  7000، و ر أالالالالنة 0822اص اهيالالالالة منالالالال  

 (.            Mimoun,2000,p185)اجتااعية ا هاة الأل تنبب باإلدابة بالسر اإ -االهفعام من العوامل النفس
  السالاليال هفسالالة مشالالتة  ر أإ ( 0880Contrada&alكالالوه ادا و زمالال ؤ  )وتالال ام دراأالالاب أخالالر 

 .الكبم االهفعام أك ر ل   ا  اب  بالسر اإ، وأهة مرتبا بأقل الفرص للنباة
وتعود الع قة الأل كشفتها ال راأالاب الع لال ة بال  مكوهالاب الشه الية مالن الالناا و واكتاالال اإلدالابة 

الع ائيالالالة، )ياب   وييالالالز، اهفعاالتالالالة السالالاللبية بالسالالالر اإ  ر ال الالالعوبة الالالالأل لواجههالالالا االالال ا الالالالناا مالالالن الشه الالال
واالالالي دالالالعوبة أأاأالالالها  دراكالالالاب اكت ابيالالالة كالالالالعبز واليالالالأس، التقالالال لر الالالالال اع . والتعبالالالت عنهالالالا تالالالفهيا( والقلالالال 

أمالالا   الالابيتهم واالال وؤام ال الالاار ، فيعالالود  ر اجلهالال  . fatalismeا الالنهف ، فقالال اإ الالالتحكم وا يالالل للق رلالالة 
 .ية تعورام باإلجهاد، مسته م  للية الكبرا ستار ال   لب لوهة لت  

وق  أعي  تناول الع قالة بال  الالناا و وخ الر اإلدالابة بالسالر اإ مالن خال ل ةالواو تعالاملي، كيالع تشالت 
 ر أإ االالال ا الالالناا للبالالالأ  ر أأالاللو  خالالالاص    M.B-Schweitzer&al 0882تالالوالتزر وزم ؤاالالا . 

و لعتالال  اال ا اصأالاللو  الالال   . أل لعيشالالها كفقال اإ تالاليتالتفاعالل  زات بعالال  اصكال ا  ا فاج الالة مالالن اهيالاة الالال
لتاالالالالان عالالالال م التعبالالالالت عالالالالن ا شالالالالاعر السالالالاللبية واإلدراكالالالالاب االكت ابيالالالالة   الوقالالالالر هفسالالالالة مكلفالالالالا  ومالالالالت فعالالالالال 

(Schweitzer&al, 2001, p10.) 
وقالال  أتالالارب رولالالز  ر أإ انالالا  دراأالالاب أخالالر  قالال  أظهالالرب ارتبالالاط االال ا الالالناا مالالن الشه الالية بالبحالالع 

عالاداب خ الرة   خل،...جنسية متع دة، تعا ي مواد كالكحول، واصدولة، وا ه راب، والسالبائر عن خ اب
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تفاالالي ب و  ،  ارأالالة رلاطضالالاب خ الالرة، ووقالالوج كالالواد  خالال ل االال   ا اارأالالة،(أالالرعة، دالالا رة)مالالن السالالياقة 
ال واصكالال م التعقيالال ، واالالل ال االالو ، اصدالالالة واإلبالال اج، االالرات اخليالال: معرفيالالة و دراكيالالة و اليالالة تتاحالالور كالالول

(Ruiz, 2004, p 95.) 
مالن ا يالل  ر االاوز  من خ ل تفحص اصدبياب وال راأاب الأل مت تناوهلا أعال  ، ميكننالا أإ هلاالس هوعالا  

 بيعالة الع قالالة ا باتالالرة بالال  أةالالاط الشه الالية أ،  ، و وبال  اإلجهالالاد و الالالأل تتا الالل   االأالالتباباب اصوليالالة 
  كالة مواجهة مواقف جمهال ة، دتلالف اصعالرا  الالأل مييالل كالل فالرد من م ل مستو  اإلجهاد ل   كل ةا 

فاالال   عالالن تركيالالز .  ر  ظهاراالالا، و مالالا مييالالل كالالل ةالالا  ر توظيفالالة مالالن اأالال اتيبياب  واجهالالة تالالعور  باإلجهالالاد
و الا كالاإ مت الت ال قافالة مت الت . مع م اصعاال عل  تناول  ما النا   أ و   علال  كال ة  مالا الالناا و فقالا

  جمال البحع   العلوم اإلهساهية و االجتااعيالة،  ر جاهالم أإ ال راأالاب   جمالال اإلجهالاد و  مهم ج ا  
مت الالالتاب الشه الالالية بالالالاجلزائر   مهالالال اا، جالالالات البحالالالع اهالالالام لركالالالز علالالال  تفحالالالص  بيعالالالة الع قالالالة بالالال  أةالالالاط 

 لالو لال   عينالةالشه ية أ،  ، و و اإلجهاد، من كيالع مسالتوا ، وأعراطضالة، و اأال اتيبياب ا واجهالة، وا
 . جزائرلة من العامل    جماالب، من أك ر ا االب تعرطضا  لإلجهاد

 :إجراءات البحث -7

 :فرضيات البحث -7-1

اعتاالالادا  علالالال  مالالا مت تناولالالالة مالالن أدبيالالالاب كالالول اإلجهالالالاد والشه الالية، مالالالن كيالالع أةا هالالالا علالال  اصخالالالص، 
 :وكنر الباك ة من دوك الفرطضياب التالية

 .ة ب  أةاط الشه ية و مستو  اإلجهاد ل   أفراد العينةانا  ع قة دال -1-5
 .انا  ع قة دالة ب  أبعاد أةاط الشه ية و مستو  اإلجهاد ل   أفراد العينة -1-2
 .انا  ع قة دالة ب  أةاط الشه ية و أعرا  اإلجهاد ل   أفراد العينة -1-5
 .ا  اإلجهاد ل   أفراد العينةانا  ع قة دالة ب  أبعاد أةاط الشه ية و أعر  -1-4
 .اجهة اإلجهاد ل   أفراد العينةانا  ع قة دالة ب  أةاط الشه ية و اأ اتيبياب مو  -1-3
 تيبياب مواجهالالالة اإلجهالالالاد لالالال   أفالالالالرادانالالالا  ع قالالالة دالالالالة بالالال  أبعالالالاد أةالالالاط الشه الالالية و اأالالال ا -1-6
 .العينة
 .اتيبياب مواجهة اإلجهاد باخت   اجلنسختتلف داللة الع قة ب  أةاط الشه ية و اأ   -1-1
 :منهج البحث -7-2

 .اعتا ب الباك ة ا نهج الودفي االرتبا ي صهة لناأم ما لرمي البحع  ر وقيقة
 :جمتمع البحث وعينته -3 -7

اه  قالالا مالالن هتالالائج دراأالالة اأالالالت  عية قامالالر هبالالا الباك الالة، والال دب معالالالامل ا تاالالع اصدالاللي للبحالالع وفالالال  
 :مدترلن مها
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كيع و د أفراد ا تاع بالعامل  بوك اب الت خل التابعة للحاالة ا  هية،  :طبيعة املهنة -7-3-1
، و  الالالالا  التوليالالالال  (أ بالالالالات،  رطضالالالالوإ، أمنالالالالات  بيالالالالوإ أعالالالالواإ أمالالالالن)و  الالالالا  االأالالالالتعباالب ال بيالالالالة واجلراكيالالالالة 

قاباالالوإ، أعالالواإ )مالالع اجلاهالالور  ، وبا نادالالم الالالأل لالالتم فيهالالا التعامالالل ا باتالالر(أ بالالات، قالالاب ب، أمنالالات  بيالالوإ)
 .  مراكز ال ل ( تبابيو، موزعو برل ، أعواإ أمن

 .ال    وجبة و د جمتاع البحع ب ا  واللة أم البواقي :احليز اجلغرايف -7-3-2
قامالر الباك الة بتوزلالع أدواب  الع البياهالاب  فالردا   870وعليالة فقال  قال ر كبالم ا تاالع اصداللي للبحالع بالال 

علالال  أمالالل  7002أفالالراد االال ا ا تاالالع   الفالال ة ا اتالال ة بالال  تالالهر  مالالارس و أوب مالالن أالالنة علالال  كالالل فالالرد مالالن 
اأ جاج أك  ق ر  كن من النسخ ال اهة للاعاجلة اإلك ائية، و علية فق  ق ر كبم عينة البحالع الالأل  

 .٪ من ا تاع اصدلي27383فردا ، مي لوإ هسبة  382كاهر من النوج الق    بال 
 :ع البياناتأدوات مج -7-4

اعتاالالادا  علالال  مالالا مت  عالالة مالالالن معلومالالاب ه رلالالة وت بيقيالالة كالالول ا وطضالالالوج، قامالالر الباك الالة ببنالالات ا قالالالاليس 
 :التالية
 :مقياس اإلجهاد -1 -4 -7

ولتكالوإ   دالورتة النهائيالة . له    ر قيالاس مسالتو  اإلجهالاد مالن خال ل مال   ظهالور أعراطضالة ا هتلفالة
عامة وال اين صعرا  اإلجهاد مي لها مخسوإ بن ا ، تتوزج علال  ا االة من جزألن، خ ص أوهلاا للاعلوماب ال

 :أبعاد اي
 .تسعة عشر بن ا   08لام ا ا البع   :األعراض الجسدية -
 .أتة عشر بن ا   02لشال  :األعراض الةكسية -
 .محسة عشر بن ا   02لشال ا ا اصخت :األعراض السلوعية -

فحالالوص تالال د مالال   ظهالالور دتلالالف أعالالرا  اإلجهالالاد ل لالالة وفالال  ومت ت الالايم االال ا ا قيالالاس بشالالكل  عالالل ا 
 .أب ا ، هادرا  أكياها ، مالبا ، دائاا  :   الش ة تال مخسة ب ائل( ألم ليكارب)ألم ت رجي

 : يط يه السي و ترية -
واأالالته مر   . فالالردا   072 عرفتهالالا قامالالر الباك الالة بت بيالال  ا قيالالاس   تالالكلة ا بالال ئي علالال  عينالالة قوامهالالا 

 .02النسهة ( SPSS)اإلك ائية للبياهاب برهامج التحليل اإلك ائي للعلوم االجتااعية ا عاجلة
وليالل بنالود، : ، مسالته مة هسالابة  رائال construct validityاعتا ب الباك الة علال  دال ل التكالولن 

ل الورة التحليل العاملي، واالرتبا اب  قاليس أخالر ، كاهالر هتيبتهالا اخلالروو بالالبنود اخلاسال  ا تاالانة   ا
 .النهائية للاقياس

 :التحليب العط لي -
 اأتهرجر معام ب االرتباط ا تبادلة ب  بنود االأتباهة، وكللر عامليا  ب رلقة ا كوهاب اصأاأية 
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لتح لالال  عالال د العوامالالل، كيالالع لعالال  جوارلالالا  " اهالال ود الالال هيا" Guttman، واعتاالال  حمالالو جتاالالاإ "االالولتلنج"لالالال
لل اللالة علال  تشالبع البنال  جوارلالا  بالعامالالل،   0332، واعتاال  اتالالو 030 اا كاهالر قياالة اجلال ر الكالامن 

مث أدلالالرب العوامالالل ا سالالتهرجة تالال ولرا  . علالال  أإ تكالالوإ انالالا  ا االالة تشالالبعاب جوارلالالة علالال  اصقالالل لكالالل عامالالل
 .Kaizerمن وطضع كالزر  Varimaxمتعام ا  ب رلقة الفارمياكس 

تسالالعة منهالالا أكادلالالة الق الالم، اأالالتوعبر قالال را  ( 02م اه الالر اجلالال ول رقالال)وعليالالة مت اأالالتهراو عشالالرة عوامالالل 
أمالالا البنالالود فقالال  . 8332و  0320٪، وتراوكالالر قالاليم اجلالال ر الكالالامن بالال  22300مقبالالوال  مالالن التبالالالن لقالال ر بالالال 

، 22، 23، 27، 20، 08تشالالبعر  يعهالالالا تشالالبعا  جوارلالالالا  بأكالال  العوامالالالل علالال  اصقالالالل، ماعالال ا البنالالالود رقالالالم 
تكالالالن معالالالام ب ارتبا هالالالا بال رجالالالة الكليالالالة للاقيالالالاس مقبولالالالة، كاالالالا أإ  الالالالأل أالالاليتوجم اأالالالتبعاداا  اا مل 28

بعالال  البنالالود قالالال  تشالالبع بالالأك ر مالالالن عامالالل، اصمالالر الالالال   ميكالالن أإ لعالالز   ر تالالال اخل أعالالرا  اإلجهالالاد ب الالالفة 
 . عامة، واف ا  وجود عامل عام لستوعبها
 التحليب العط لي لمايطا اد هطد( 3)الجده  رقق 

 اااابالعوا ااااااا رقق البةاد
0 7 3 2 2 2 2 2 8 00 

00  222.         
07  220.         
03  223.         
02  223. 203.        
02  382. 222.        
2.   202.        
2.   202.        
02  320. 327.      202.-  
08           
00      208.     
00 223.  282.        
07 208.          
03  327. 232.        
02   222.        
02    222.       
02 287. 200.         
02    272.  322.     
02    202. 322.     272. 
08      272.     
70    220.       
70      222.     
77 272.          
73 278.   322.       
72 222.   200.       
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72 232          
72 222.          
72 228.   202.       
72 222.   320.       
78 222.          
30 282.         208. 
30 207.          
37 272.          
33 278.          
32 280.         322. 
32 272.          
32 282.          
32 222.     322.     
32 200.          
38         208.  
20           
20        237.   
27           
23           
22  322.     320.    
22     322. 227.     
22 222.          
22        202.   
22           
28           
20     280.      
20 382.    320.    200.  
27       327. 288.   
23 282.          
22 222.      227.    
22     203.      
22 208.   382.   280.    
22       222.    

 5335 5316 5391 2345 2345 2335 5309 5355 3301 9354 الجذر ال ط ن
 ٪2364 ٪5309 ٪5346 ٪4321 ٪4353 ٪4335 ٪3342 ٪6365 ٪1353 ٪56355 نسبة التبطين

 ٪35305 التبطين ال لي
 :تحليب البةود -

 ايف  ر واو  جرات  ك ائي لسته م لعزل أهواج معينة من البنود أو ك فها، خادة تلو الأل ال ت
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بال  كالل بنال  ( لكالارل بتأالوإ)و لالتم الالو ب رلقالة كسالا  معالام ب االرتبالاط . ال رجة الكليالة  طضالافة كافيالة
وال رجالالالالالة الكليالالالالالة با قيالالالالالاس بعالالالالال  اأالالالالالتبعاد البنالالالالال   فتحالالالالال   البنالالالالالود ااب االرتبا الالالالالاب ا نهفاالالالالالة، أ  اصقالالالالالل 

 (.328، ص7007اصه ار ،)    Mischel 0882تبعا  تو ميشيل  0330من
أإ معالالالام ب االرتبالالالاط بالالال  البنالالال  وال رجالالالة الكليالالالة مقبولالالالة ماعالالال ا ( 02)تاالالالم مالالالن خالالال ل اجلالالال ول رقالالالمول

 20، (الشالعور بالرمبالة   البكالات) 38،  (التعرل كىت   درجاب اهرارة ا نهفاالة) 08اخلادة بالبنود رقم 
عليالالالة فقالالال  مت    و0330والالالالو صتالالالا تقالالل عالالالن ( الشالالالرااة) 28، (قاالالالم اصظالالافر) 27، (تق يالالم اهالالالاجب )

 .اأتبعاد ا   البنود
، وعالال م ارتبالالالاط  03328وبعالال  الالالو أعيالال  كسالالالا  ارتبالالاط البنالال  بال رجالالة الكليالالالة، ومت اختيالالار القياالالة 

البنالال  بالالأ  عامالالل مالالن العوامالالل ا سالالتهرجة بالتحليالالل العالالاملي بودالالفة معيالالارا  مشالال كا    اأالالتبعاد البنالالود  ووفقالالا  
كاالالالالا االالالو موطضالالالالم   ( عالالالال  الشالالالفت ) 23، ورقالالالم (  الفكالالالال الشالالالال  علالالال) 20لالالال لو اأالالالتبع  البنالالالال اإ رقالالالم 

 (02)اجل ول رقم
 .كيع لتام منة أإ كل معام ب االرتباط ب  البن  وال رجة الكلية تزل  عل  حمو ميشيل

  عط الت اجرتبط  المتبطدلة بين عب بةد ه الدر ة ال لية لمايطا اد هطد  6الجده  رقق 
 معامل االرتباط البن  معامل االرتباط البن  معامل االرتباط البن  مل االرتباطمعا البن  معامل االرتباط البن 
0 0328 03 0322 72 0328 32 0328 28 0307* 
7 0322 02 0322 72 0322 32 0322 20 0332 
3 0322 02 0323 72 0323 38 0373 20 0322 
2 0322 02 0320 72 0320 20 0332 27 0320 
2 0322 02 0322 78 0328 20 0372 23 0328 
2 0322 02 0322 30 0327 27 0302** 22 0320 
2 0322 08 0322 30 0322 23 0333 22 0322 
2 0322 70 0322 37 0322 22 0323 22 0323 
8 0302* 70 0322 33 0320 22 0320 22 0323 
00 0320 77 0322 32 0320 22 0327 / / 
00 0322 73 0322 32 0322 22 0322 / / 
07 0328 72 0328 32 0322 22 0332 / / 
 0302معامل دال عن  مستو  **    0300معام ب مت دالة عن  مستو  * 

 1الجده  رقق 
 بعد استبعطد المجموعة األهلى  عط الت اجرتبط  المتبطدلة بين عب بةد ه الدر ة ال لية لمايطا اد هطد

معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  البن 
 االرتباط

معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  البن 
 االرتباط

معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  البن 
 االرتباط

معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  البن 
 االرتباط

معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  البن 
 االرتباط

00 0328 03 0322 72 0328 32 0322 20 0332 
07 0322 02 0322 72 0328 32 0322 20 0322 
03 0322 02 0323 72 0322 32 0320 27 0320 
02 0322 02 0320 72 0323 32 0328 23 0322 



 بن زروال. د. ……......................الشخصية وعالقتها باإلجهاد لدى العاملين في بعض المجاالت الخدمية أنماط 
 
 

 77 

02 0322 02 0322 72 0327 20 03320 22 0327 
02 0322 02 0323 78 0328 23 3300 22 0322 
02 0322 08 0322 30 0327 22 0323 22 0322 
02 0322 70 0323 30 0322 22 0320 22 0323 
00 0320 70 0322 37 0322 22 0323 / / 
00 0328 77 0322 33 0328 22 0322 / / 
07 0328 73 0322 32 0320 22 03328 / / 

 0300كل ا عام ب دالة عن  مستو  * 
 :اج تالعيبي ه دق التاطر الي -

واالو كسالا  االرتبا الاب ا تبادلالة بال  اصداة واختبالاراب أخالر ، كيالع مت كسالا  اال   االرتبا الاب بال  
 Eight State(ال الالي ة أ)مقيالالاس اإلجهالالاد مالالن جهالالة وا قالالاليس ا تفرعالالة عالالن اأالالتباهة اهالالاالب ال ااهيالالة 

Questionnaire  ال الالالالالالادر عالالالالالالالن معهالالالالالالال  قيالالالالالالالاس الشه الالالالالالية والقالالالالالالال رابIPAT  لينالالالالالالالو  بواللالالالالالالالة illinois 
، و قالالام بتعرلبالالة كالالالل 0822أالالنة  J.P.Curran  &R.B.Cattelاصمرلكيالالة، قالالام بجلعالال اد  كالالوراإ و كاتالالل 

ال الالورة )، و بالال ر حماالال  اصه الالار  (0828ال الالورة ا  الالرلة )مالالن عبالال  ال فالالار الالال ما ي و أمحالال  عبالال  اخلالالال  
اإلراالال، الال هم، االهبسالاط،  القلال ، االهع الا ، اإلكت الا ، النكالوص،:   لقيس كاالب(7007الكولتية 
 .فردا   072  والو عل  عينة قوامها (222، ص 7007اصه ار ، .)التنبة

أإ معام ب االرتباط ب  أداة البحع و ا قاليس ا تفرعة عالن اأالتباهة اهالاالب ( 02)ولب  اجل ول رقم
ا ، واإلراالال، ومنهالا الساللبية  ال ااهية  يعها جوارلة، منهالا ا وجالم كاخلادالة بالالقل ، واالهع الا ، واالكت ال

 .كاخلادة باالهبساط، اصمر ال   لشكل دلي   عل  مستو  مقبول من ال  ل صداة البحع
 5الجده  رقق 

  عط الت اجرتبط  المتبطدلة بين  ايطا اد هطد ه الماطييس المتكرعة عن استبطنة الحطجت الثمطنية
 تبط  عط ب اجر   اطييس استبطنة الحطجت الثمطنية

 *0322 القل 
 *0323 االهع ا 
 *0327 اإلكت ا 
 *0323 النكوص
 *0323 اإلراال
 *0323 ال هم

 *0322 - االهبساط
 *0332 - التنبة

 0300كل ا عام ب دالة عن  مستو  *              
 يم ال ول التبزئة الن فية بع  ت ح: ولتق لر ال باب، مت كسا  معامل ال باب اعتاادا  عل   رلقأل
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 عادلالة أالبتماإ و بالراوإ، ومعامالالل ألفالا كروهبالا ، والالو بعالال  ت بيال  واكال  ل الي ة واكالال ة علال  العينالة ا الال كرة 
ارتفاج معام ب ال بالاب بكالل مالن ال الرلقت ،  الا لعكالس اباتالا ( 08)و لتام من خ ل اجل ول رقم. أابقا  
 .المقبو 

 9قق الجده  ر 
  عط الت ثبطت  ايطا اد هطد

  عط ب الثبطت ط  الثبطتطرا   حس
 0322 التبزئة الن فية 

 0382 معامل ألفالالا
 :مقياس اسرتاتيجيات مواجهة اإلجهاد -7-4-2

اعتاال    . دام ا ا اصخت ليقيس ما لوظفة الفرد من اأ اتيبياب لواجة ا واقف ا ه ة الأل تواجهالة
و   دالوك بنالود  علال   قياأال  . اإلجهالاد اخلاص باأ اتيبياب مواجهالة 0883بنائة عل  ةواو الزاروس 

وانخالر قامالر بجلعال اد  الباك الة السالورلة ليلال  تالرلف     الار ( 7007)أع ا لل ر  هفسالة أكال مها للباك الة 
 .حبع ق م لنيل تهادة ال كتورا ، و ك ا عل  اصدبياب الأل مت  عها كول ا ا ا فهوم ه رلا  وت بيقيا  

اتيبياب نهائية من قسالا ، خالص أوهلاالا للاعلومالاب العامالة وال الاين اأال  لتكوإ ا ا ا قياس   دورتة ال
 :بن ا  تتوزج عل  بع لن رئيس  مها 32مواجهة اإلجهاد، لشال 

بعال لن فالالرعي   بنالال ا ، تتالوزج علالال  02مي لالة : Emotional Focus وا هاة  رعاا   علاى اجنكعااط   -
 :مها

 .لام  أبعة بنود:  وا هة سلوعية انكعطلية -
 .لام عشرة بنود :وا هة  عرعية انكعطلية  -
مي لالالة  تسالالعة عشالالر بنالال ا  تتالالوزج علالال  بعالال لن :  Problem Focus وا هااة  رعاا   علااى المخاا لة -

 :فرعي  مها
 .لشال تسعة بنود: أسلو  حب المخ لة السلوعي -
 .لام عشرة بنود: أسلو  حب المخ لة المعرعي -

وص تالالال د مالالال   اه بالالالال دتلالالالف اأالالال اتيبياب مواجهالالالة ومت ت الالالايم االالال   اصداة ت الالالحيحا   عالالالل ا فحالالال
ال تن بالال ، تن بالال  أكياهالالا ، :   الشالال ة تاالالل ا االالة بالال ائل( أالاللم ليكالالارب)اإلجهالالاد عليالالة وفالال  أالاللم تالال رجي

 .تن ب  واما  
 : يط يه السي و ترية -

. فالالالالردا   037مت اعتاالالالالاد دالالالال ل التكالالالالولن، ولتقالالالال لر   بقالالالالر اصداة   تالالالالكلها اصوم علالالالال  عينالالالالة قوامهالالالالا 
 .التحليل العاملي، وليل البنود، وليل اصبعادواأته مر  رائ  

  :التحليب العط لي -
 اط ا تبادلة ب  البنود، مث كللر عامليا  ب رلقة ا كوهاب اصأاأية الالال ب االرتبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهرجر معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالاأت
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 Guilfordلتح لالال  عالال د العوامالالل، وحمالالو جيلفالالورد " هيااهالال ود الالال "، واعتاالال  حمالالو جتاالالاإ "االالولتلنج"لالالال
، علالالال  أإ تكالالالوإ انالالالا  ا االالالة تشالالالبعاب جوارلالالالة علالالال  اصقالالالل لكالالالل  0330لتشالالالبع البنالالال  جوارلالالالا  بالعامالالالل 

 .مث أدلرب العوامل ا ستهرجة ت ولرا  متعام ا  ب رلقة الفارمياكس. عامل
نائي الق م، اأالتوعبر قال را  مقبالوال  مالن عام   ا 07ه كظ اأته ص ( 00)وبالن ر  ر اجل ول رقم 

أمالالالا البنالالالود فقالالال  تشالالالبعر . 2322و  0308٪، وتراوكالالالر قالالاليم اجلالالال ر الكالالالامن بالالال  22328التبالالالالن لقالالال ر بالالالال 
 يعهالالا تشالالبعا  جوارلالالا  بأكالال  العوامالالل علالال  اصقالالل، كاالالا أإ بعالال  البنالالود قالال  تشالالبع بالالأك ر مالالن عامالالل، اصمالالر 

ا واجهالالة ب الالفة عامالالة، فاالال   عالالن افالال ا  تالالوافر عامالالل عالالام  الالال   ميكالالن أإ لعالالز   ر تالال اخل اأالال اتيبياب
 .لستوعبها

 التحليب العط لي لمايطا استراتيجيطت  وا هة اد هطد 50الجده  رقق 

 رقق البةد

اااااااااب ااااااااااااا ااااااااااااا اااااااااااا  العوا اااااااااااااا

5 2 5 4 3 6 1 5 9 50 55 52 
0 03222            
7    03272      03333   
3  03233- 03272   03270       
2 03202-        03323-    
2 03222      03372      
2 03302   03273-         
2   03202   03372

-     272.-  

2   03227-          
8 03222            
00   03323    03202 03330     
00 03332-   03200    03320-     
07 03202            
03 03227            
02  03322   03320      03302-  
02             
02 03282-     03372       
02 03228 03232           
02  03387           
08 03220   03330-  03302       
70 03280- 03332   03372        
70    03220     03307 03202-   
77   03278   03302 03322      
73   03270     03232-     
72 03322- 03302 03222          
72  03202   03320-        
72 03320            
72 03382   03332- 03378        
72 03202-            
78  03222           
30  03300 03282          
30    03222     03222   03302- 
37 03237- 03322    03322       
33 03222 03373        03330-   
32  03328     03202 03388-     
32 03382- 03322   03302        
32 03282            
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32  03270      03202     
32  03220  03302-         
38 0،322- 03230          03322- 
20     03322 03370       
20 03228 03302  03300         
27  03303         03328  
23 03282            
22 03222-            
22   03220    03308- 03202     
22 03228-            
22     03370  03307     03302 
22 03220            

الجااااااااااااااااااااااذر 
 5309 5359 5325 5346 5339 5350 5392 2304 2321 2335 5335 6344 ال ط ن

4300 ٪4323 ٪4314 ٪3359 ٪1356 ٪55342 نسبة التبطين
٪ 5313٪ 5355٪ 5304٪ 2332٪ 2341٪ 2329٪ 

التباااااااااااااااااااااااطين 
 ٪36339 ال لي

 :تحليب البةود -
واكالالال ، والالالالو بعالالال  بعالالال  كسالالالا  معالالالام ب االرتبالالالاط بالالال  كالالالل بنالالال  وال رجالالالة الكليالالالة با قيالالالاس الفرعالالالي ال

حمالو ) 0330أإ الع ل  من معام ب االرتباط تقل عالن ( 00)اأتبعاد البن   لتام من خ ل اجل ول رقم
 .، وبالتام فان الارور  االأت نات عن بنوداا، عل  الرمم من أإ بعاها او داللة  ك ائية(ميشيل

ل لية بعد استبعطد البةد بطلماطييس المتكرعة عن بين عب بةد ه الدر ة ا عط الت اجرتبط  المتبطدلة  55الجده  رقق
  ايطا استراتيجيطت  وا هة اد هطد

 مواجهة مركزة عل  ا شكلة مواجهة مركزة عل  االهفعال
 كل ا شكلة ا عر .أ كل ا شكلة السلوكي.أ معرفية اهفعالية. م ألوكية اهفعالية.م

 االرتباط.م البن  رتباطاال.م البن  االرتباط.م البن  االرتباط.م البن 
03 0300 02 0322 07 0302 00 0323 
02 0320 02 0332 02 0370 02 0322 
00 0372* 07 -0302 00 0370 08 0323 
02 0377 02 0323 02 0337 03 0322 
02 0322 70 0328 08 0322 02 0322 
77 0332 72 0327 73 0332 70 0330 
72 0322 72 0327 72 0320 72 0322 
30 0322 37 0322 30 0372* 78 0327 
32 0320 32 0322 32 0322 33 0322 
32 0378* 20 -0303 38 0327 32 0323 
27 0323 22 0327 23 0332 20 0320 
  22 0320 22 0320 22 0332 
    22 0372   
 0300معام ب دالة عن  مستو  داللة *        
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ط البنالود ا تبقيالة، وفااللر الباك الة   اال   ا ركلالة االكتفالاد وبع  ك فها، أعي  كسا  معام ب ارتبالا
 (.07)فقا، فكاهر النتائج كاا لوطضحها اجل ول رقم 0330بالبنود الأل لفول معامل ارتبا ها 

 52الجده  رقق
عن  ايطا بين عب بةد ه الدر ة ال لية بعد استبعطد البةد بطلماطييس المتكرعة  عط الت اجرتبط  المتبطدلة 

 استراتيجيطت  وا هة اد هطد بعد استبعطد المجموعة األهلى  ن البةود
 مواجهة مركزة عل  ا شكلة مواجهة مركزة عل  االهفعال

 كل ا شكلة ا عر .أ كل ا شكلة السلوكي.أ معرفية اهفعالية. م ألوكية اهفعالية.م
 االرتباط.م البن  االرتباط.م البن  االرتباط.م البن  االرتباط.م البن 
02 0320 02 0322 02 0337 00 0323 
02 0322 02 0332 08 0322 02 0322 
77 0332 02 0323 73 0332 08 0323 
72 0322 70 0328 72 0320 03 0322 
30 0322 72 0327 32 0322 02 0322 
32 0320 72 0327 38 0327 72 0322 
27 0323 37 0322 23 0332 78 0327 
/ / 32 0322 22 0320 33 0327 
/ / 22 0327 / / 32 0322 
/ / 22 0320 / / 20 0320 
/ / / / / / 22 0332 

 0300كل ا عام ب دالة عن  مستو  داللة *   
 :تحليب األبعطد -

مالالالن ال رائالالال  ا تبعالالالة   تقالالال لر ال الالال ل عالالالن  رلالالال  االتسالالالال الالالال اخلي، كسالالالا  معالالالام ب االرتبالالالاط بالالال  
  وقالال  مت القيالالام (723، ص0882ال رلالالر ، )ا كوهالالة ل ختبالالار، وال رجالالة الكليالة ل ختبالالار ا قالاليس الفرعيالالة 

أإ كالل معالام ب االرتبالاط ( 03)ب لو بع  اأتبعاد البنود ااب االرتبا الاب ا نهفاالة، فالأظهر اجلال ول رقالم
 (.0330)مقبولة،  ا تفول كلها حمو ميشيل 

 55الجده  رقق
 لمايطا استراتيجيطت  وا هة اد هطد بطنة ه الدر ة ال لية عط الت اجرتبط  بين أبعطد اجست

 معامل االرتباط اصبعاد الرئيسية ل أتباهة معامل االرتباط اصبعاد الفرعية ل أتباهة
 0327 مواجهة معرفية اهفعالية 0322 مواجهة مركزة عل  االهفعال 0322 مواجهة ألوكية اهفعالية

 0322 أألو  كل ا شكلة معرفيا   0322 مواجهة مركزة عل  ا شكلة 0322 أألو  كل ا شكلة ألوكيا  
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بالراوإ، ومعامالل  -بع  ت حيم ال ول  عادلة أبتماإهسا  ال باب اعتا ب  رلقتا التبزئة الن فية و 
  تقالال لر درجالالة االتسالالالال بالال  البنالالود، والالالو بعالال  ت بيالالال  واكالال  ول الالي ة واكالال ة مالالن ا قيالالالاس   ألفالالا كروهبالالا 

 ر أإ معامل ال بالاب مقبالول  ال أهالة ال مييالل  ر االرتفالاج، اصمالر الال   ميكالن ( 02) شت اجل ول رقمكيع ل
ا أإ لعالالالز   ر التالالالأار ب الالالول ا قيالالالاس، الالالال   اخنفالالال  عالالال د بنالالالود  بعالالال  اأالالالتبعاد البنالالالود الالالالأل ال تالالالرتبا ارتبا الالال

 .جوارلا  بال رجة الكلية
 54الجده  رقق 

  وا هة اد هطد عط الت ثبطت  ايطا استراتيجيطت 
 معامل ال باب  رائ  كسا  ال باب

 0323 التبزئة الن فية 
 0323 معامل ألفالالا

 : مقياس أمناط الشخصية -7-4-3

دام ا ا اصخت هب   و ل   بيعة ةالا الشه الية الال   مييالل كالل فالرد مالن أفالراد العينالة ل هتاالات  ليالة، 
بنالالات االال   اصداة ودالالوك بنوداالالا علالال  مالالا مت  عالالة مالالن  اعتاالال   . أ،  ، و: والالالو مالالن بالال  اصةالالاط ال  االالة

أدبياب كول ا وطضوج، خادة مالا مييالز كالل ةالا مالن مسالاب وخ الائص  كيالع دالي ر علال  تالكل عبالاراب، 
أالاللم )ل لالم  ر ا فحالوص و لال  مال   اه بالالال كالل واكال ة منهالا علال  ته الاليتة، والالو وفال  أاللم تال رجي

 .ا ، مالبا ، دائاا  أب ا ، هادرا ، أكياه: تال مخسة ب ائل( ليكارب
 :لتكوإ ا ا ا قياس   تكلة النهائي من ا اة أجزات رئيسة اي

 .خ ص للاعلوماب العامة :الج ء األه  -
باعتبار أتاا مق هالاإ، مالن كيالع أإ ا يالل للالناا أ لعال  "  "و " أ"خ ص للنا    :الج ء الثطني -

مي الالل االال ا . ال لعالال  بالاالالرورة ا يالالل للالالناا أميالالا  خ الالائص الالالناا  ، مالالع مراعالالاة أإ ميالالا  االال   اصخالالتة 
 :بن ا ، تتوزج عل  أربعة أبعاد مت متساولة من كيع اصمهية، اي 32اجلزت 
 لشال مثاهية بنود: بعد اجستعجط  -
 .ال   لام أتة بنود: السعي نحو ادنجط /بعد اجند طب المهةي -
 .أك  عشر بن ا  مي ل ا ا البع  : (التةطعسيةب الطموح)بعد العدا ية  -
 . ال   تو  تسعة بنود: بعد التعبير الصطر ي عن اجنكعطجت -
 : يط يه السي و ترية -

لتقالالال لر دالالال قة، مت ت بيقالالالة   دالالالورتة اصوليالالالة علالالال  عينالالالة قوامهالالالا مائالالالة وأالالالتة وعشالالالروإ فالالالردا ، و مت اعتاالالالاد 
 .خت  التحليل العاملي، ووليل البنود، وال  ل التقار  واال: ال رائ  التالية

 :التحليب العط لي -
  ب االرتباط ا تبادلة ب  بنود ا قياس عامليا  باأته ام  رلقة ا كوهاب اصأاأية الالالالالالالالالالالالالالل معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالمت ولي
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أدلالالرب العوامالالل . لتح لالال  عالال د العوامالالل" اهالال ود الالال هيا" Guttman، واعتاالال  حمالالو جتاالالاإ "االالولتلنج"لالالال
 كاالا اعتاال ب الباك الة حمكالا  لتشالبع البنال  جوارلالا بالعامالل . لرا  متعام ا  ب رلقالة الفارميالاكسا ستهرجة ت و 

 .، عل  أإ تكوإ انا  ا اة تشبعاب جوارلة عل  اصقل لكل عامل0332
فقالال  اأالالتهرجر مثاهيالالة عوامالالل متعامالال ة، أالالبعة منهالالا انائيالالة الق الالم  تشالالبعر ( 02)ووفقالالا للبالال ول رقالالم 
الالالأل أالاليتوجم كالال فها  20، 22، 22، 02، 02كالال اا، ماعالال ا البنالالود اواب اصرقالالام  يالالع بنالالود ا قيالالاس بأ

ارلالالة  اا مل تكالالن معالالام ب ارتبا هالالا بال رجالالة الكليالالة مقبولالالة، علاالالا أإ انالالا  مالالن البنالالود مالالا لالالة تشالالبعاب جو 
  اصمالر الال   ميكالن أإ لعالز  لتال اخل البنالود مالع افال ا  وجالود عامالل عالام (22البنال  )عل  عالامل  أو أك الر 

  ووداللر هسالبة التبالالن الكلالي 2327و  0320و تراوكر قيم اجل ر الكالامن للعوامالل بال  . لستوعبها كلها
 .٪   ا لعكس كفالة العوامل ا ستهرجة عل  اأتيعا  ق ر مقبول من التبالن22328 ر 

 53الجده  رقق 
 التحليب العط لي األه  لمايطا الةمطين أ ه  

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللالعوامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 2 2 2 2 2 3 7 0 رقم البن 

0 277. 222.-             
7              222. 
3 232.               

2327                 
2       272.        
2      382.         
2          320.- 320.   
2 388. 282.-             
8    200.           
00      380.     320.-   
00 322.               
07 232.         202.-     
03 222               
02   200.- 222.           
02 322. 328.-            
02 323.             387.- 
02       322.       327.- 
02                
08     322.           
70 327.     272.-         
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70 227.               
77 277.             327. 
73 222. 207.-            
72 208.              
72 222.              
72 327.               
72 228.              
72          387.-     
78      320. 238.       
30        222.       
30 278.              
37   322.           
33           327.   
32 327.        230.     
32 327.               
32 327.              
32 200.     222.-        
32     203.-   207.       
38               322. 
20 0222       322.      
20 202.               
27            322.-   
23 223.               
22                 
22                
22   222.          
22   227.             
22 322.   322.   322.-       
28 270.  222.           
20   202.            
20               
27 220.              
23           272.     
22 322. 202.             
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 0320 7307 7370 7330 7322 7328 3320 2327 اجل ر الكامن
 ٪3332 ٪3322 ٪2302 ٪2372 ٪2382 ٪2332 ٪2330 ٪07322 هسبة التبالن
 22328 التبالن الكلي

٪ 
 :تحليب البةود -

و لتاالالم .   اأالالتبعاد البنال كيالع مت كسالا  معالالام ب االرتبالاط بال  كالالل بنال  وال رجالة الكليالالة، والالو بعال
، علال  الالرمم مالن 0330أتة عشر أإ الع ل  من معام ب االرتباط تقالل عالن ( 02)من خ ل اجل ول رقم 

، 2، 7)أإ بعاها او داللة  ك ائية  ل لو رأب الباك ة طضرورة االأت نات عنهالا فياالا  الص البعال لن اصول
، 37)، وجالالالالزت مالالالالن البعالالالال لن ال الالالالالالع(30، 78، 72، 72، 08، 02)وال الالالالاين( 02، 03، 00، 2، 2، 2
، 27، 38، 32، 32، 33)  و رجالالالات اهكالالالم علالالال  البنالالالود الباقيالالالة مالالالن البعالالال لن ال الالالالالع(23)، والرابالالالع(32
ااب معالالالام ب االرتبالالالاط ال الالالالة  ر مالالالا بعالالال  الت بيالالال  اصأاأالالالي ( 20، 20، 22، 22، 22)والرابالالالع ( 22

إ امتحالاإ اه الول علال  تالهادة السالياقة أدالعم  الم أإ لكالو ) 77لاداة  كاالا فااللر اأالتبعاد البنال  رقالم 
بعال   عالادة الن الر   ق رتالة علال  التعبالت عالن البعال  الال   لنتاالي ( كىت ال وتلب ال رقالاب بكالل االدالت اهاقال 

 (.السعي حنو االجناز) لية 
 56الجده  رقق

  عط الت اجرتبط  المتبطدلة بين عب بةد ه الدر ة ال لية لمايطا الةمطين أ ه   
معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  البن 

 االرتباط
معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  البن 

 االرتباط
معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  البن 

 االرتباط
معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  البن 

 االرتباط
معامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  البن 

 االرتباط
00 0332* 03 0302* 72 0323* 32 0330* 28 0332* 
07 0302 02 0377** 72 0372* 32 0303 20 0372* 
03 0332* 02 0332* 72 0320* 38 0372* 20 0372* 
02 0372* 02 0330* 72 0370** 20 0320* 27 0320* 
02 0372* 02 0370** 78 0300 20 0332* 23 0302 
02 0378* 02 0333* 30 0373* 27 0372* 22 0333* 
02 0372* 08 0372* 30 0322* 23 0332* / / 
02 0337* 70 0330* 37 0307 22 0370** / / 
08 0330* 70 0323* 33 0378* 22 0308** / / 
00 0372* 77 0332* 32 0378* 22 0370** / / 
00 0330* 73 0332* 32 0330* 22 0373* / / 
07 0332* 72 0332* 32 0378* 22 0337* / / 

    0302معام ب دالة عن  مستو **       0300معام ب دالة عن  مستو * 



 3102 –العدد الثاني -المجلد الحادي عشر . ……....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 887 

االرتبالالاط  فالردا طضالان ال راأالالة اصأاأالية للبحالع، أعيال  وليالل معالام ب 382وبعال  ت بيال  ا قيالاس علال  
واه  قالا مالن اعتاالاد حمالالو . ، فاأتهل الر تسالعة عوامالل منهالالا عالام إ انائيالا الق الم32ا تبادلالة بال  البنالود 

ا لبال  الالو بأكال اا علال  اصقالل كاال 32ميشيل بودفة معيارا  لتشبع البن  بالعامل، فقال  تشالبعر كالل البنالود 
 (.02)اجل ول رقم 

، قالالالالررب الباك الالالالة (02اه الالالالر اجلالالالال ول رقالالالالم)يالالالالة با قيالالالالاس وحبسالالالا  معالالالالام ب ارتبالالالالاط البنالالالالود بال رجالالالالة الكل
ه را الخنفا  معامل ارتبا هاا عن حمالو ميشاليل، أمالا البنالود الالأل مت الالتحفظ  00و  8اأتبعاد البن لن رقم 

أإ ( 08)و لبالالالال  اجلالالالال ول رقالالالالم . عليهالالالالا أالالالالابقا، فالالالالجلإ كالالالالل معام ،الالالالا مرتفعالالالالة  وعليالالالالة قالالالالررب االكتفالالالالاد هبالالالالا
 .0332تساو  أو تفول  00و 8بال رجة الكلية بع  اأتبعاد البن لن معام ب ارتباط كل البنود 

 51الجده  رقق
 التحليب العط لي الثطني لمايطا الةمطين أ ه   

 العوامالالالالالالالالالالالالالالالالالل  
 8 2 2 2 2 2 3 7 0 رقم البن 

0   228.               
7   222.               
3   202.               
2           277.     332.- 
2   320.       222.       
2   227.               
2   222.               
2   222.     302.         
8               270.   
00     332.     222.       
00                 220. 
07   322. 330.       222.     
03         283.         
02   302.         287.     
02   320. 300. 307.           
02         280.     370.   
02         232.         
02     227.       300.     
08     272.             
70     200.             
70     223.             
77 207.   207. 202.           
73     202. 202.           
72         202.         
72       222.           
72       203.           
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72       282.           
72 228.         222.       
78 228.                 
30 227.             202.-   
30 202.               222.- 
37 200.                 
33 202.                 
32 200.                 
32 227.                 
32 237.                 

 0373 0333 0322 0328 7303 7338 3337 3380 3382 اجل ر الكامن
 ٪3323 ٪3328 ٪2303 ٪2323 ٪2322 ٪2322 ٪8377 ٪00322 ٪00382 هسبة التبالن
 ٪22388 التبالن الكلي

  55 ققالجده  ر 
  عط الت اجرتبط  المتبطدلة بين عب بةد ه الدر ة ال لية لمايطا الةمطين أ ه  

 معامل االرتباط البن  معامل االرتباط البن  معامل االرتباط البن 
00 0322* 03 0328* 72 0323* 
07 0322* 02 0322* 72 0322* 
03 0322* 02 0320* 72 0332* 
02 0322* 02 0320* 72 0322* 
02 0327* 02 0327* 78 0322* 
02 0322* 02 0328* 30 0320* 
02 0328* 08 0323* 30 0332* 
02 0320* 70 0322* 37 0322* 
08 0370* 70 0322* 33 0322* 
00 0322* 77 0320* 32 0320* 
00 0372* 73 0322* 32 0322* 
07 0328* 72 0322* 32 0322* 

  0302معام ب دالة عن  مستو **       0300معام ب دالة عن  مستو *       
 59 الجده  رقق

 55ه 9لمايطا الةمطين أ ه   بعد استبعطد البةدين   عط الت اجرتبط  المتبطدلة بين عب بةد ه الدر ة ال لية 
  عط ب اجرتبط  البةد  عط ب اجرتبط  البةد  عط ب اجرتبط  البةد
00 0328* 03 0322* 72 0323* 
07 0320* 02 0322* 72 0322* 
03 0322* 02 0327* 72 0338* 
02 0322* 02 0328* 72 0322* 
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02 0327* 02 0327* 78 0322* 
02 0322* 02 0320* 30 0327* 
02 0322* 08 0322* 30 0332* 
02 0328* 70 0322* 37 0320* 
/ / 70 0320* 33 0322* 

00 0322* 77 0320* 32 0320* 
/ / 73 0328* 32 0322* 

07 0322* 72 0322* 32 0323* 
 :تحليب األبعطد -

كاالالالا مت تفحالالالص االتسالالالال الالالال اخلي ألاالالالا، مالالالن خالالال ل كسالالالا  معالالالام ب االرتبالالالاط بالالال  اصبعالالالاد و بالالال  
أتا مقبولة، كيع ويل كلها ل رتفاج ماعال ا اخلالاص ببعال  التعبالت ( 70)ال رجة الكلية، الأل لب  اجل ول رقم

، اصمالر الال   قال  لعالز  هبالم اال ا البعال  مالن كيالع عال د بنالود  الال   تقلالص ك التا اخلالارجي عالن االهفعالاالب
 .بع  اأتبعاد ع د منها

  20الجده  رقق
 الةمطين أ ه   ه الدر ة ال لية  ايطا عط الت اجرتبط  بين أبعطد 

  عط ب اجرتبط  األبعااطد
 0322 بع  االأتعبال

 0328 بع  السعي حنو اإلجناز
 0320 بع  الع ائية

 0320 بع  التعبت اخلارجي عن االهفعاالب
 :اليدق التاطربي هاج تالعي -

مت كسالا  اال ا اصخالت مالن خال ل كسالا  معالام ب االرتبالاط ا تبادلالة بال  أبعالاد ا قيالاس، كيالع ل هالالر 
ز، أإ كالل ا عالالام ب دالالة، وأإ انالالا  مالالي   ل رتبالاط اإل الالا  بال  بعالال  السالعي حنالالو اإلجنالالا( 70)اجلال ول رقالالم 

وبعال   االأالالتعبال والع ائيالالة، اصمالالر الال   لبالال و من قيالالا ، ولهالال   كالل مالالن االأالالتعبال والع ائيالالة  ر وقيالال  
أاالال ا ، االالالي   ابالالة  جنالالالازاب  أطضالالف  ر أإ السالالالعي حنالالو اإلجنالالالاز ااتالالة تتالالالاو  ر تالالوافر  اقالالالة معتالال ة، ميكالالالن 

بالالالاط ب الالالفة عامالالالة تعكالالالس ميالالالل وعلالالال  الالالالرمم مالالالن الالالالو، فالالالجلإ معالالالام ب االرت. ل أالالالتعبال والع ائيالالالة توفتاالالالا
 .اصبعاد حنو االأتق لية عن بعاها

  عط الت اجرتبط  المتبطدلة بين الماطييس المتكرعة عن  ايطا الةمطين أ ه   25الجده  رقق
 التعبت اخلارجي عن االهفعاالب الع ائية السعي حنو اإلجناز االأتعبال 

    الال االأتعبال
   الال *0322 السعي حنو اإلجناز

  الال *0322 *0320 الع ائية
 الال *0320 *0332 *0332 التعبت اخلارجي عن االهفعاالب
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 0300معام ب دالة عن  مستو  * 
بنالال ا ، موزعالالة علالال  بعالال لن  02خ الالص للالالناا و مالالن الشه الالية، مي لالالة  :الجاا ء الثطلااث -1-4-5
 :مها

 بنود 08ال   لام  :بعد اددراعطت اجعتئطبية -
 بنود 02لشال : تبعد قمع اجنكعطج -
 : يط يه السي و ترية -
 :التحليب العط لي -

مت كسالالالا  معالالالالام ب االرتبالالالاط ا تبادلالالالالة بالالالال  البنالالالود، مث أخاالالالالعر للتحليالالالالل العالالالاملي ب رلقالالالالة ا كوهالالالالاب 
مث أدلالالالرب العوامالالالل . لتح لالالال  عالالال د العوامالالالل" اهالالال ود الالالال هيا"، واعتاالالال  حمالالالو جتاالالالاإ "االالالولتلنج"اصأاأالالالية لالالالال

واعتا ب الباك ة حمو جيلفورد لتشبع البنال  جوارلالا بالعامالل . تعام ا  ب رلقة الفارمياكسا ستهرجة ت ولرا  م
 .، عل  أإ تكوإ انا  ا اة تشبعاب جوارلة عل  اصقل لكل عامل0330حمو 

أإ كالالالل البنالالالود قالالال  تشالالالالبعر ( 77)ووهالالال  التحليالالالل عالالالن أالالالبعة عوامالالالالل متعامالالال ة، لوطضالالالم اجلالالال ول رقالالالالم 
، اللالالال لن أالالالتح د قياالالالالة معامالالالل ارتبا هاالالالالا 07و  00ا عالالالال ا البنالالال لن رقالالالالم جوارلالالالا بأكالالال اا علالالالال  اصقالالالل، مالالال

وتراوكالالر قالاليم اجلالال ر الكالالامن للعوامالالل بالال  . بال رجالالة الكليالالة  مكاهيالالة االكتفالالاد هباالالا أو وجالالو  اأالالتبعادمها
٪   الالا لعكالالس كفالالالة العوامالالل ا سالالتهرجة علالال  20327  وودالاللر هسالالبة التبالالالن الكلالالي  ر 7372و 0332

 . ول من التبالناأتيعا  ق ر مقب
  22الجده  رقق 

 التحليب العط لي األه  لمايطا الةم، ب
 العوامالالالالالالالالالالل 

 2 2 2 2 3 7 0 رقم البن 
0        
7        
3  322. 202.     
2  288.      
2  220.      
2  278.      
2    272.    
2  320.  202.   377. 
8    337. 222.   
00     223.   
00   220.  227.   
07    222. 380.   
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03     320. 202.  
02  272.  202.    
02   320.    282.- 
02   232. 322.    
02 272.       
02 282.       
08 202.       
70       230. 
70   322.   227.  
77      220.  

 0332 0322 0323 7302 7300 7302 7372 اجل ر الكامن
 ٪2372 ٪2302 ٪2322 ٪8322 ٪832 ٪8320 ٪00333 هسبة التبالن
 ٪20327 التالن الكلي

 :تحليب البةود -
بعال  كسالالا  معالالام ب االرتبالاط بالال  كالالل بنالال  وال رجالة الكليالالة بعالال  اأالالتبعاد البنال ، اتاالالم أإ الع لالال  مالالن 

ب الباك الة اأالتبعاداا، مالا عال ا ، فقالرر (73اه الر اجلال ول رقالم)البنود تقل معام ب ارتبا ها عن حمو ميشيل 
، الالالأل (77، 70، 02)مالالن بعالال  الكالالبم االهفعالالام 0372البنالالود ااب معالالام ب االرتبالالاط ال الالالة، الالالأل تفالالول 

ال أأالالتاتع بالعاالالل )  77أرجالالب البالالع فيهالالا  ر مالالا بعالال  الت بيالال  النهالالائي لالالاداة، علالال  أإ لعالالاد دالاليوك البنالال  
 :بن لن  ( ور طض ا الوقر عل  الرمم من أين أوالة

 ال أأتاتع بالعال ور طض ا الوقر -
 أوال العال ور طض ا الوقر -

فردا ، أعيال  وليالل معالام ب االرتبالاط ا تبادلالة  382و بع  ت بي  ا قياس عل  عينة البحع الأل ق رب بال
م، ، أربعالة منهالا أكادلالة الق ال(72اه الر اجلال ول رقالم)ب  البنود عامليا ، فاأالتهرجر مخسالة عوامالل متعامال ة 

 . تشبعر كل البنود بأك اا عل  اصقل
  25الجده  رقق

  عط الت اجرتبط  المتبطدلة بين عب بةد ه الدر ة ال لية لمايطا الةم، ب
  عط ب اجرتبط  البةد  عط ب اجرتبط  البةد
00 0351 07 0320* 
07 0353 03 0309 
03 0327* 02 0332* 
02 0322* 02 0350 
02 0321* 02 0322* 
02 0320* 02 0329* 
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02 0332* 02 0330* 
02 0320* 08 0332* 
08 0332* 70 0326* 
00 0322* 70 0332* 
00 0320* 77 0325* 

 0300معام ب دالة عن  مستو *      
  24الجده  رقق 

 التحليب العط لي الثطني لمايطا الةم، ب

 العوا اااااااااااااااااب رقق البةد
5 2 5 4 3 

32       200.   
32 338.     288.   
38 202.     322.   
20       222.   
20 222.         
27 202.         
23 227.         
22   222.   202.   
22 227.         
22 272.       300.- 
22   222.       
22   223.       
28     202.     
20     202.     
20     203.     
27     302.   230. 
23         220. 

 5329 5360 5394 2305 2394 الجذر ال ط ن
 ٪2323 ٪8322 ٪00320 ٪00322 ٪02333 نسبة التبطين

 ٪223202 الجذر ال ط ن
( 72)وبعال  الالو أعيال  كسالا  معالام ب ارتبالاط البنالود ا تبقيالة بال رجالة الكليالة، فالأظهر اجلال ول رقالالم    

 .وعلية قررب الباك ة االكتفاد هبا كلها، 0330أتا تفول 
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  عط الت اجرتبط  المتبطدلة بين عب بةد ه الدر ة ال لية لمايطا الةم، ب  23 الجده  رقق
  عط ب اجرتبط  البةد  عط ب اجرتبط  البةد
32 0322* 22 0322* 
32 0322* 22 0322* 
38 0322* 22 0320* 
20 0332* 28 0322* 
20 0322* 20 0320* 
27 0322* 20 0322* 
23 0322* 27 0332* 
22 0323* 23 0332* 
22 0322* / / 

 0300كل ا عام ب دالة عن  مستو *  
 :تحليب األبعطد -

أمالالا عالالن االتسالالال الالال اخلي مالالن كيالالع اصبعالالاد، فقالال  مت كسالالا  معامالالل ارتبالالاط بعالال   ا قيالالاس بال رجالالة 
 .عاملي االرتباط مقبوالإ، كيع مييل ك مها ل رتفاجأإ م( 72) الكلية، ولتام من خ ل اجل ول رقم

 الةم، ب ه الدر ة ال لية مقياس عط الت اجرتبط  بين أبعطد  26 الجده  رقق
  عط ب اجرتبط  األبعاطد

 0322 اإلدراكاب االكت ابية 
 0322 قاع االهفعاالب

بالراوإ،  -ت الحيم ال الول  عادلالة أالبتماإأما ال باب فقال  اتتدبعتالر   تقال لر   رلقتالا التبزئالة الن الفية بعال  
فالالردا ، والالالو ت بيقالالا  واكالال ا    ا  072كروهبالالا ، كيالالع مت ت بيالال  دالالي ة واكالال ة مالالن اصداة علالال لامالالل ألفالالا ومع

 .أإ معامل ال باب مقبول( 72)لوطضم اجل ول
  عط ب ثبطت  ايطا األنمط  أب  ب ب  21الجده  رقق

  عط اب الثباطت طرق حسط  الثبطت
 الةم، ب  ايطا أب   لةمطينا  ايطا

 0320 0322 التبزئة الن فية
 0320 0320 معامل ألفالا

 نتائج البحث ومناقشتها -8

  :العالقة بني أمناط الشخصية و مستوى اإلجهاد -8-1

ع قالالالة دالالالة بالالال  اه لقالالر ال راأالالة ا ي اهيالالالة للبحالالع مالالن جماوعالالالة مالالن الفرطضالالياب، كاهالالالر أوالاالالا افالال ا  
و باعتبالالار  االال   الفرطضالالية مالالن النالالوج ا باتالالر مالالت .  مسالالتو  اإلجهالالاد لالال   أفالالراد العينالالةأةالالاط الشه الالية وبالال 

ا وجالالالة، فقالالالال  اأالالالته مر الباك الالالالة اختبالالالار داللالالالالة ال الالالالرف  الختباراالالالا، وقامالالالالر حبسالالالا  معالالالالام ب االرتبالالالالاط 
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هالالاد، ا تبادلالالة بالال  درجالالاب أفالالراد العينالالة   كالالل مقيالالاس مالالن مقالالاليس الشه الالية، و بالال  درجالالا،م  قيالالاس اإلج
ه كظ من خ لة أإ كل معالام ب االرتبالاط دالالة عنال  مسالتو  داللالة ، ال   (72)ورد ب   اجل ول رقم

، ومعامالل االرتبالاط 03027كيع ق ر معامالل االرتبالاط بال  درجالاب الالناا أ و درجالاب اإلجهالاد بالال  0300
الالالناا و و  أمالالا معامالالل االرتبالالاط بالال  درجالالاب، 03027 -بالال  درجالالاب الالالناا   و درجالالاب اإلجهالالاد بالالال 

 .و او أع اا 03708درجاب اإلجهاد فق ر بال 
  عط الت اجرتبط  بين در طت أنمط  الخصيية ه در طت اد هطد  25 الجده  رقق

 
 
 
 

 0300مستو  معام ب االرتباط دالة عن  ** 
 :وعلية ميكننا القول  إ انا    
 .ع قة موجبة دالة ب  ة ي الشه ية أ، و وب  مستو  اإلجهاد -
 .ع قة أالبة دالة ب  الناا   وب  مستو  اإلجهاد -

وبالال لو تكالالوإ الفرطضالالية الرئيسالالة اصور للبحالالع قالال  وققالالر  و االالي النتيبالالة الالالأل تتوافالال  ومالالا أفاالالر  ليالالة 
من أإ مكوهاب الشه ية كالالناا أ، و تعال  مالن ا ت التاب  Sadin & al 0882زم ئة  دراأة أاداإ و

و . تسالاام   خلال  اأالتع اد لال   الفالرد لإلدالابة بالبع  االطضال راباب ا رتب ة باإلجهاد صتا عوامل ، لال ،
 .ة لإلجهادمن كيع أهة عامل مقاومة للتأاتاب السلبي ا رتب ة باإلجهادأإ الناا   لعت  من ا ت تاب 

كالول النا ال  أ،     Rosenman (0828-0822) و روزةالاإFriedman فرلال ماإ وقبلالة أحبالا  
وبعال مها تياالو تالو  و زم ؤاالا   Greer & Morris 1980كالل مالن جرلالر و ومالورلس  ر جاهالم أعاالال  

Temoshok&al (0820-0822) ماتسالا  وزمال ؤ -ال راأالة ال وليالة الالأل أجرااالا جروأالارب، وكال ا  
Grossarth–Maticek & all 0822 الا ميكالن أإ لال فعنا  ر افال ا  أإ . علال  مال   عشالر أالنواب 

 . الع قة ب  أةاط الشه ية ومستو  اإلجهاد ارتباط لتع   اه ود ال قافية
  :العالقة بني أبعاد أمناط الشخصية و مستوى اإلجهاد -1-1 -8

( 78)جهاد، فجلإ ا  الفوفة ا بينالة   اجلال ول رقالم فياا  ص أبعاد أةاط الشه ية وع قتها  ستو  اإل
بالالال  درجالالالاب أبعالالالاد الالالالناا أ و درجالالالاب  0302ت هالالالر معالالالام ب ارتبالالالاط موجبالالالة و دالالالالة عنالالال  مسالالالتو  داللالالالة 

أبعالاد الالناا   االي ألاالا هلالا معالام ب ارتبالاط دالالة (. التنافسالية و ال االوح)اإلجهاد، ما عال ا بعال  الع ائيالة 
أمالا بعال ا الالناا و، . ، ماعال ا بعال  الع ائيالة0302اإلجهاد عن  مسالتو  داللالة أالبة ب  درجا،ا و درجاب 

 .0302فك مها معامل ارتباط موجم و دال ب  درجاتة و درجاب اإلجهاد عن  مستو  داللة 
 :واه  قا   ا أب  ميكننا أإ هستنتج ما للي

  عط الت اجرتبط  بطد هطد أنمط  الخصيية
 **03027 "أ"الناا 
 **03027- " "الناا 
 **03708 "و"الناا 
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 .انا  ع قة موجبة دالة ب  بع  االأتعبال للناا أ ومستو  اإلجهاد -
 .انا  ع قة موجبة دالة ب  بع  االه ماو ا ه  و السعي حنو االجناز للناا أ ومستو  اإلجهاد -
 .انا  ع قة موجبة دالة ب  بع  التعبت اخلارجي عن االهفعاالب للناا أ ومستو  اإلجهاد -
 .ليس انا  ع قة دالة ب  بع  الع ائية للناا أ ومستو  اإلجهاد -
 .أالبة دالة ب  بع  االأتعبال للناا   وب  مستو  اإلجهادانا  ع قة  -

  عط الت اجرتبط  بين در طت أبعطد أنمط  الخصيية ه در طت اد هطد  29 الجده  رقق
  عط الت اجرتبط  بطد هطد األبعاااطد نم، الخصيية

 أالةم، 

 **03722 االأتعبال
 **03020 السعي حنو االجناز

 03007- (فسية، ال اوحالتنا)الع ائية 
 **03730 التعبت اخلارجي عن االهفعاالب

  الةم، 

 03722- االأتعبال
 **03020- السعي حنو االجناز

 03007 (التنافسية، ال اوح)الع ائية 
 03730- التعبت اخلارجي عن االهفعاالب

 **03728 اإلدراكاب االكت ابية والةم، 
 *03088 كبم االهفعاالب

 0302معام ب ارتباط دالة عن  مستو  *      0300معام ب ارتباط دالة عن  مستو  * *
 .انا  ع قة أالبة دالة ب  بع  االه ماو ا ه  والسعي حنو االجناز للناا   ومستو  اإلجهاد -
 .انا  ع قة أالبة دالة ب  بع  التعبت اخلارجي عن االهفعاالب للناا   ومستو  اإلجهاد -
 .ليس انا  ع قة دالة ب  بع  الع ائية للناا   ومستو  اإلجهاد -
 .انا  ع قة موجبة دالة ب  بع  اإلدراكاب االكت ابية للناا و ومستو  اإلجهاد -
 .انا  ع قة موجبة دالة ب  بع  الكبم االهفعام للناا و ومستو  اإلجهاد -

نالالالا  ع قالالالة دالالالالة لالالال   أفالالالراد العينالالالة بالالال  أبعالالالاد أةالالالاط االقائلالالالة بالالالأإ ( 030)وعليالالالة فالالالجلإ الفرطضالالالية الفرعيالالالة 
 واالي بال لو تدكالال . وققالر   مع اهالالا، مالا عال ا فياالالا  الص بعال  الع ائيالالة الشه الية ومسالتو  اإلجهالالاد  قال 

كالالول   greenglass, 1995هتالائج دراأالاب تناولالر جماوعالاب مهنيالة متنوعالة ك راأالة بالالور  وجالرلنب س 
كالالالول اصزواو العالالالامل  با الالالال ال الالاليب،   Misra, 1996 يسالالالراو م Pradhanاصأالالالات ة، ودراأالالالة بالالالراداإ 

كالالول اإل الالاراب العاملالالة بالالالبنو ، وكالال ا دراأالالة جوهسالالوإ  وزم ئالالة  Idemudia, 2000 لالال مودلاودراأالالة 
  كال  أإ االرتبالالاط مالالت الالال ال بال  مكالالوإ الع ائيالالة ومسالالتو   .كالالول العالالامل  االجتاالالاعي  0822وأالتوإ 

وكالالالال ا جرازلالالالالاين  0880لر  ليالالالالة دراأالالالاب عالالالال ة كأعاالالالال جاهسالالالال  وزم ئالالالة اإلجهالالالاد لتعالالالالار  مالالالع مالالالالا تودالالال
 . Williams, 1998وللياس  ،  Graziani&Swendsen, 2004وأولن أن
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 م ب ارتبالالالاط درجالالالاب أةالالالاط الشه الالاليةأإ معالالالا (30) باجلالالال ول رقالالالم م الالالفوفة معالالالام ب االرتبالالالاطتبالالال  
 ، مالالالالا عالالالال ا اخلالالالالالاص بارتبالالالالاط الالالالالالناا و 0300رجاب أعالالالالرا  اإلجهالالالالالاد كلهالالالالا دالالالالالة عنالالالالال  مسالالالالتو  داللالالالالالة بالالالال 

 .باصعرا  اجلس لة
  يكوعة  عط الت اجرتبط  بين در طت أنمط  الخصيية ه در طت أعراض اد هطد 50الجده  رقق

  عط الت اجرتبط  بأعراض اد هطد أنمط  الخصيية
 السلوعية الةكسية الجسدية

 **03022 **03022 **03032 "أ"الةم، 
 **03022- **03022- **03032- " "الةم، 
 **03770 **03723 03028 "ب"الةم، 

 0302معام ب ارتباط دالة عن  مستو  *    0300معام ب ارتباط دالة عن  مستو  ** 
 : إ: وعلية ميكننا القول

 .اد اجلس لة و النفسية و السلوكيةانا  ع قة موجبة دالة ب  الناا أ و أعرا  اإلجه -
 .انا  ع قة أالبة دالة ب  الناا   و أعرا  اإلجهاد اجلس لة و النفسية و السلوكية -
 .انا  ع قة موجبة دالة ب  الناا و و أعرا  اإلجهاد النفسية و السلوكية -
 .ليس انا  ع قة دالة ب  الناا و و أعرا  اإلجهاد اجلس لة -

ع قالالالة دالالالالة بالالال  أةالالالاط الشه الالالية ن الالالالو، فالالالجلإ الفرطضالالالية الرئيسالالالة ال اهيالالالة الالالالأل مفاداالالالا وجالالالود واه  قالالالا مالالال
وأعرا  اإلجهاد ل   أفراد العينة، تكوإ ق  وققر عل  مستو  كل اصةاط و كل اصعرا ، باأالت نات مالا 

 . ص الناا و و اصعرا  اجلس لة
  هوعيالالالة اصعالالالرا  الالالالأل ت هالالالر خالالال ل ا واقالالالف  أ  أإ انالالالا  مالالالي   العتبالالالار ةالالالا الشه الالالية عالالالام   مالالالدارا  

ا هال ة، واالالو أمالر لنسالالبم مالع مالالا أالاللف الودالول  ليالالة مالن هتالالائج ختالالص الع قالة بالال  اصةالاط ال  االالة ومسالالتو  
 073، الالأل أجرلالر علال  Tramill&al 0822هاد  ولتف  مع ما توداللر  ليالة دراأالة تراميالل وفرلقالة اإلج

لتابلالالالر، ( DAS)ومقيالالالاس قلالالال  ا الالالوب( النسالالالهة ا ع لالالالة)للنشالالالاط   البالالالا  جامعيالالالا ، باأالالالته ام مسالالالم جنكنالالالز
، مالالالن ارتبالالاط الالالالناا أ بالالالال رجاب ا رتفعالالالة (TIMAS)والنسالالهة الق الالالتة مالالالن مقيالالالاس تالالاللور للقلالالال  ال الالالرلم

علالالال  Vizec-Vidovic 0822فيالال وفيو -، فاالال   عالالن دراأالالالة فيزلالالو(قلالال  ا الالوب القلالالال  ال الالرلم)للقلالال  
أإ مساب الناا أ ا تعلقة با هالا رة واالجنالاز واالأالتق لية ارتب الر جوارلالا  عام   ل ولا ، الأل وج ب  020

 دتالالالالالراب عالالالالال م الرطضالالالالالا عالالالالالن العاالالالالالل، وعالالالالال م الرطضالالالالالا عالالالالالن اهيالالالالالاة، وحمالالالالالن اهيالالالالالاة واصعالالالالالرا  السيكوأالالالالالوماتية، 
 (.83-87، ص ص7002كرمي، )واالكت ا ، والقل ، وال رجة ا نهفاة من تق لر ال اب

 ظ ب  النا   أ،   من كيع ااا  االرتباط بأعرا  اإلجهاد هتائج الالالالالالالالالالالالالالالالال  التبالن ا  كالالالالالالالالالالالالالالالالالكاا لواف
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والالأل أظهالرب هتائبهالا أإ او  الالناا أ أك الالر  Miller&al  0880ال راأالاب الالأل قالام هبالا ميلالر و زمالال ؤ 
 .مي  لإلدابة باصمرا  القلبية الوعائية من او  الناا  

  :قة بني أبعاد أمناط الشخصية و أعراض اإلجهادالعال -1 -8-2

، ميكننالا م ك الة أإ معالام ب ارتبالاط درجالالاب (30)مالن خال ل م الفوفة معالام ب ارتبالاط اجلال ول رقالم 
، ماعالال ا الالالأل ختالالالص 0302أبعالالاد ةالالا الشه الالية أ بالالالأعرا  اإلجهالالاد كلهالالا موجبالالالة دالالالة عنالال  مسالالتو  داللالالالة 

بيناالا كاهالر معالام ب ارتبالاط درجالاب أبعالاد ةالا . الالأل مل تكالن دالالةارتباط بع  الع ائية بالاصعرا  ا هتلفالة 
، مالا عال ا اخلادالة منهالا بارتبالاط بعال  الع ائيالة 0302  بأعرا  اإلجهاد كلها أالبة دالة عن  مستو  داللالة 

أمالالا أبعالاد الالناا و، فقال  كالالاإ معالام  ارتبالاط درجالاب بعالال  . بالاصهواج ال  االة مالن اصعالالرا  الالأل مل تكالن دالالة
،   كالالال  مل 0302راكالالاب االكت ابيالالة بالالاصعرا  النفسالالية والسالاللوكية مالالوجب  دالالال  عنالال  مسالالتو  داللالالة اإلد

لكالالن معامالالل ارتبا الالة بالالالاصعرا  اجلسالال لة داال   بيناالالا ارتالالالبا بعالال  الكالالبم االهفعالالالام ارتبا الالا موجبالالا  داال فقالالالا 
 .ةباصعرا  النفسية، كيع مل ل ل معام  ارتبا ة الباقياإ  ر مستو  ال الل

 :وعلية ميكننا أإ خنلص  ر ما للي
انالالالالالا  ع قالالالالالة موجبالالالالالة دالالالالالالة بالالالالال  بعالالالالال  االأالالالالالتعبال للالالالالالناا أ و أعالالالالالرا  اإلجهالالالالالاد اجلسالالالالال لة والنفسالالالالالية  -

 .والسلوكية
انالالا  ع قالالالة موجبالالالة دالالالالة بالالال  بعالالال  االهالالال ماو ا هالالال  والسالالالعي حنالالالو اإلجنالالالاز للالالالناا أ وأعالالالرا  اإلجهالالالاد  -

 .اجلس لة والنفسية والسلوكية
 قالالة موجبالة دالالالة بال  بعالال  التعبالالت اخلالارجي عالالن اهفعالاالب الالالناا أ وأعالرا  اإلجهالالاد اجلسالال لة انالا  ع -

  .والنفسية والسلوكية
  يكوعة  عط الت اجرتبط  بين در طت أبعطد أنمط  الخصيية هدر طت أعراض اد هطد 55الجده  رقق

 أعراض اد هطد عط الت اجرتبط  ب أبعطد أنمط  الخصيية
 السلوعية ةكسيةال الجسدية

 
 

 الةم، أ

 **03702 **03720 **03737 االأتعبال
 *03002 **03022 **03022 السعي حنو االجناز

 03072- 03002 03077- (التنافسية، ال اوح)الع ائية 
 **03720 **03773 **03038 التعبت اخلارجي عن االهفعاالب

 
 الةم،  

 03702- **03720- **03737- االأتعبال
 *03002- **03022- **03022- السعي حنو االجناز

 03072 03002- 03077 (التنافسية، ال اوح)الع ائية 
 **03720- **03773- **03038- التعبت اخلارجي عن االهفعاالب

 **03722 **03302 03082 اإلدراكاب االكت ابية الةم، ب
 03020 **03022 03022 كبم االهفعاالب

 0302معام ب ارتباط دالة عن  مستو  *            0300رتباط دالة عن  مستو  معام ب ا** 
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 .ع قة دالة ب  بع  الع ائية للناا أ وأعرا  اإلجهاد اجلس لة والنفسية والسلوكيةليس انا   -
انالالالالالا  ع قالالالالالة أالالالالالالبة دالالالالالالة بالالالالال  بعالالالالال  االأالالالالالتعبال للالالالالالناا   وأعالالالالالرا  اإلجهالالالالالاد اجلسالالالالال لة والنفسالالالالالية  -

 .والسلوكية
انالالا  ع قالالة أالالالبة دالالالة بالال  بعالال  االهالال ماو ا هالال  والسالالعي حنالالو االجنالالاز للالالناا   وأعالالرا  اإلجهالالاد  -

 .  اجلس لة والنفسية والسلوكية
انا  ع قة أالبة دالة ب  بعال  التعبالت اخلالارجي عالن اهفعالاالب الالناا   وأعالرا  اإلجهالاد اجلسال لة  -

 . والنفسية والسلوكية
  . بع  الع ائية للناا   وأعرا  اإلجهاد اجلس لة والنفسية والسلوكيةليس انا  ع قة دالة ب  -
 .انا  ع قة موجبة دالة ب  بع  اإلدراكاب االكت ابية للناا و واصعرا  النفسية والسلوكية -
 .ليس انا  ع قة دالة ب  بع  اإلدراكاب االكت ابية للناا و واصعرا  اجلس لة لإلجهاد -
 .جبة دالة ب  بع  الكبم االهفعام للناا و واصعرا  النفسية لإلجهادانا  ع قة مو  -
 .ليس انا  ع قة دالة ب  بع  الكبم االهفعام للناا و واصعرا  اجلس لة والسلوكية لإلجهاد -

ع قة دالة بال  أبعالاد أةالاط الشه الية وأعالرا  الأل تر  أإ انا  ( 037)وتكوإ ب لو الفرطضية الفرعية 
، الكالالبم (مل تتحقالال )الع ائيالالة : لالال   أفالالراد العينالالة، قالال  وققالالر ب الالوص كالالل اصبعالالاد مالالا عالال ا أبعالالاد اإلجهالالاد
 (.7/3وققر بنسبة)، اإلدراكاب االكت ابية (0/3وققر بنسبة)االهفعام 

وكال ا    Ganster & al1991تتعالار  هتالائج بعال  الع ائيالة مالع مالا تودالل  ليالة جاهسال  وزمال ؤ وبال لو 
، مالن أإ بعال  الع ائيالة لال   الالناا أ لالرتبا   Graziani & Swendsen, 2004نجرازلالاين و أولن أال

 2002وال راأاب الأل أورداا مالورلس فتلالر  . ارتبا ا وايقا باالأتباباب الفيزلولوجية  زات ا واقف ا ه ة

M.Ferreri  ة ائيالالوأكال ب الال ور ا هالال د صأاللو  الالناا أ   التكيالالف مالع ا هال اب مركالالزة علال  مكالوإ الع
 .فية

-ولاير Griffiths ، جالالالالرلفيتس Coxوميكالالالن تفسالالالتاا  الالالالا ااالالالم  ليالالالالة العلاالالالات مالالالن أم الالالالال كالالالوكس
مالن أإ الالناا أ االو أأاللو  أاللوكي مالتعلم ومتالأار بقاليم ال قافالة ال ربيالة  ، Rial-Gonzalez 2000جوهزالز

 .تاع عليهاالأل ويز اصفراد القادرلن عل  اإلهتاو بسرعة وفعالية، واي القيم الأل ال لتوفر ا 
 Maraدراأالة مالارا جولييالوس وفرلقهالا   مع اهالا مالع هتالائج  الكبم االهفعالامتتعار  ألاا هتائج بع  و 

Julius&al  ودراأالالالالالة كالالالالالوه ادا وزمالالالالال ؤ  0822دراأالالالالالة تياوتالالالالالو  وفرلقهالالالالالا ، و 0823-0820التنبدلالالالالالة ،
Contrada & al, 1990  .فالال مالع هتالائج أعاالالال   كال  ويالل هتالائج بعال  اإلدراكالاب االكت ابيالة ل ت

، و ولرتالالالالالالينع Goodkin 1988و جالالالالالالودك     Antoni، ودراأالالالالالالاب أه الالالالالوين0822تياوتالالالالالو  
Wirsching,1982   وزم ؤ . 

 

 



 3102 –العدد الثاني -المجلد الحادي عشر . ……....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 887 

 :العالقة بني أمناط الشخصية واسرتاتيجيات مواجهة اإلجهاد -3 -8

الشه الية  للوقو  عل  داللة ا   الع قة و بيعتها، هتفحص م فوفة معالام ب ارتبالاط درجالاب أةالاط
، فالالالالالالن كظ أإ معالالالالالالام ب ارتبالالالالالالاط الالالالالالالناا أ بكالالالالالالل أهالالالالالالواج (37) باأالالالالالال اتيبياب ا واجهالالالالالالة   اجلالالالالالال ول رقالالالالالالم

  وتتسالالالالم 0300اأالالالال اتيبياب ا واجهالالالالة الرئيسالالالالة أو الفرعيالالالالة، معالالالالام ب موجبالالالالة ودالالالالالة عنالالالال  مسالالالالتو  داللالالالالة 
 . ألاا   0300داللة معام ب ارتباط الناا   باأ اتيبياب ا واجهة بأتا أالبة ودالة عن  مستو  
( ا شالالكلة.م.االهفعالالال ا.م.ا)أمالالا الالالناا و فاعالالام  ارتبا الالة بال الالنف  الرئيسالال  الأالال اتيبياب ا واجهالالة 

علالالالال  التالالالالوام  بيناالالالالا معالالالالام ب ارتبا الالالالة باصدالالالالنا   0302، و0300موجبالالالالاإ وداالإ عنالالالال  مسالالالالتو  داللالالالالة 
 االهفعالية ا عرفية، وأألو  كالل ا شالكلة أاللوكيا  الفرعية تتبالن   داللتها، كيع أإ اخلاص منهالا با واجهة 

با واجهالالالالالة االهفعاليالالالالالة ،   كالالالال  كالالالالالاإ معالالالالام  االرتبالالالالالاط ا تعلقالالالالاإ 0300موجبالالالالا  وداال  عنالالالالال  مسالالالالتو  داللالالالالالة 
 .السلوكية، وأألو  كل ا شكلة معرفيا  مت دال 

 52الجده  رقق
 استراتيجيطت  وا هة اد هطد هدر طت  يكوعة  عط الت اجرتبط  بين در طت أنمط  الخصيية 
أنماااااااااااااااااااااااااط  

 الخصيية
 طستراتيجيطت  وا هة اد هطد عط الت اجرتبط  ب

 حب المخ لة  عرعيط حب المخ لة سلوعيط اجنكعطلية  المعرعية السلوعية اجنكعطلية المخ لة.   اجنكعط .  
 **03332 **03320 **03372 **03022 **03202 **03330 "أ"الةم، 
 **03322- **03320- **03372- **03022- **03202- **03330- " "الةم، 
 03022 **03028 **03320 03022 *03002 **03300 "ب"الةم، 

 0302معام ب ارتباط دالة عن  مستو  *       0300معام ب ارتباط دالة عن  مستو  ** 
ب مواجهة اإلجهالاد وفال  تفااليل اأ اتيبيا( 33)اه  قا  من معام ب االرتباط ا  ، لب  اجل ول رقم

 .    اأته امها ل   كل ةا
 55الجده  رقق

 استراتيجيطت  وا هة اد هطد هع  قو  ارتبططهط بةم، الخصيية 
 الةم، ب الةم،   الةم، أ اجستراتيجيطت

 عل  االهفعال.م.ا -0 عل  االهفعال.م.ا -0 عل  ا شكلة.م.ا -0 التيةيف الر يس
 عل  ا شكلة.م.ا -7 عل  ا شكلة.م.ا -7 العل  االهفع.م.ا -7

 التيةيف الكرعي

 اهفعالية معرفية - 0 اهفعالية ألوكية -0 ألوكيا. كل م -0
 ألوكيا. كل م -7 اهفعالية معرفية -7 معرفيا. كل م -7
 / معرفيا. كل م -3 اهفعالية معرفية -3
 / ألوكيا. كل م -2 اهفعالية ألوكية -2

 :س ما ألف، ميكننا القولوعل  أأا    
 إ انالا  ع قالة موجبالة دالالة بال  ةالا الشه الالية أ و اأال اتيبياب ا واجهالة أالوات أكاهالر ا ركالزة علالال   -

أم ا ركالالالزة علالالال  االهفعالالالالال ( أأالالاللو  كالالالل ا شالالالكلة أالالاللوكيا، أأالالالاللو  كالالالل ا شالالالكلة معرفيالالالا)ا شالالالكلة بفرعيهالالالا
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مالالالع ارتفالالالاج قياالالالة معامالالالل ارتبا الالالة بالالالالنوج ( اليالالالة ا عرفيالالالةا واجهالالالة االهفعاليالالالة السالالاللوكية، ا واجهالالالة االهفع)بفرعيهالالالا
 .اصول
وع قالالالالالالالة أالالالالالالالالبة دالالالالالالالالة بالالالالالالال  الالالالالالالالناا   و اأالالالالالالال اتيبياب ا واجهالالالالالالالة أكاهالالالالالالالر ا ركالالالالالالالزة علالالالالالالال  ا شالالالالالالالكلة  -

أم ا ركالالالالالالالزة علالالالالالالال  االهفعالالالالالالالال ( أأالالالالالالاللو  كالالالالالالالل ا شالالالالالالالكلة أالالالالالالاللوكيا، أأالالالالالالاللو  كالالالالالالالل ا شالالالالالالالكلة معرفيالالالالالالالا)بفرعيهالالالالالالالا
، مالالع ارتفالالاج قياالالة معامالالل ارتبا الالة بالالالالنوج (ة، ا واجهالالة االهفعاليالالة ا عرفيالالةا واجهالالة االهفعاليالالة السالاللوكي)بفرعيهالالا
 .ال اين
ا ركالالزة علالال  :  إ انالالا  ع قالالة موجبالالة دالالالة بالال  الالالناا و و ال الالنف  الرئيسالال  الأالال اتيبياب ا واجهالالة -

 .ا شكلة، وا ركزة عل  االهفعال، مع ارتفاج قياة معامل ارتبا ة بالنوج ال اين
ا واجهالالالة : ع قالالالة موجبالالالة دالالالالة بالالال  الالالالناا و و ال الالالنف  الفالالالرعي  الأالالال اتيبياب ا واجهالالالة  إ انالالالا  -

 .االهفعالية ا عرفية، وأألو  كل ا شكلة ألوكيا
ا واجهالة االهفعاليالالة : لاليس انالا  ع قالة دالالة بال  الالالناا و وال النف  الفالرعي  الأال اتيبياب ا واجهالة -

 .السلوكية، وأألو  كل ا شكلة عرفيا  
علالالال  ع قالالالة دالالالالة بالالال  أةالالالاط الشه الالالية وبالالال  اأالالال اتيبياب أ   إ الفرطضالالالية الرئيسالالالة ال ال الالالة الالالالأل تالالالنص 

مواجهالالة اإلجهالالاد لالال   أفالالراد العينالالة، وققالالر كليالالا علالال  مسالالتو  اصدالالنا  الرئيسالالة الأالال اتيبياب ا واجهالالة، 
زئيالالا  علالال  مسالالتو  وعلال  مسالالتو  اصدالالنا  الفرعيالالة لال   النا الال  أ،   أمالالا لالال   الالالناا و فقال  وققالالر ج

 (.7/2)اصدنا  الفرعية 
لوافال  ارتفالالاج داللالة الع قالالة باالأال اتيبياب ا ركالالزة علالال  ا شالكلة لالال   أفالراد الالالناا أ   وباالأالال اتيبياب 

 Kirmeyer&Diamondا ركالالالالالزة علالالالالال  االهفعالالالالالال لالالالالال   أفالالالالالراد النا الالالالال   ، و، دراأالالالالالة هتمالالالالالالر، دامينالالالالال  
اط الشر ة لسته موإ اصأاليم النش ة   مواجهة ا واقالف الأل وج ب أإ او  الناا أ من طضب 0822
الالأل وجال ب أإ الالناا أ لالرتبا ارتبا الالا   Scheier&Weintraub 0828ودراأة تالر والنال و  . ا ه ة

 (.Havlovic&Keenan, 1995, p180)ا واجهة النش ة والته يا : موجبالا  با قاليس
مالالالن أإ انالالالالا  ارتبا الالالالا  داال  بالالالال   0882ش وزم ؤاالالالالا كاالالالا لنسالالالالبم مالالالالع مالالالا تودالالالاللر  ليالالالالة أحبالالالا  مالالالالازال

االك ال النفسي وأأاليم ا واجهالة  و  علنالا هتسالاتل عالن عواقالم اال ا االرتبالاط علال  دالحة الفالرد   طضالوت 
 Israel&al,1989: دراأالالالالالالالالالالالالاب تنب يالالالالالالالالالالالالة ك الالالالالالالالالالالالتة أجرلالالالالالالالالالالالالر   من االالالالالالالالالالالالاب دالالالالالالالالالالالالناعية م الالالالالالالالالالالاللأك تالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالا 
الهفعالالالال أو ا واجهالالالة بالتبنالالالالم، كيالالالع تالالالالدد   ر مالالالن خ الالالورة ا واجهالالالالة ا ركالالالزة علالالالال  ا Ashford,1988و

 ;Bhagat&al, 1991)ما توداللر  ليالة دراأالاب أخالر  و . االكت ا  أو ع م الرطضا ا ه ارتفاج مستو  

Rijk&al, 1998 ) مالالن أإ ا واجهالالة ا ركالالزة علالال  ا شالالكل تشالالكل عاومالالا  عامالالل وقالالالة،  فالالف مالالن اصاالالر
-B)لة والعقليالالالالالالالالالة لالالالالالالالالال   ا  رأالالالالالالالالال ، وا ارطضالالالالالالالالالاب السالالالالالالالالالليب للابهالالالالالالالالال اب ا هنيالالالالالالالالالة علالالالالالالالالال  ال الالالالالالالالالحة اجلسالالالالالالالالال 

Shweitzer&Quintard, 2001, p234 .) 
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  :العالقة بني أبعاد أمناط الشخصية واسرتاتيجيات مواجهة اإلجهاد -1 -3 -8

م الالالالفوفة معالالالالام ب ارتبالالالالاط درجالالالالاب أبعالالالالاد أةالالالالاط ( 32)وتف الالالالي   للع قالالالالة السالالالالابقة، لبالالالال  اجلالالالال ول رقالالالالم
 :هاد  الأل ميكننا من خ هلا اأته ص ما لليالشه ية ب رجاب م ادر اإلج

انا  ع قة موجبة دالة ب  بع  االأتعبال للناا أ و ا واجهة ا ركالزة علال  ا شالكلة، ا واجهالة ا ركالزة  -
علالالال  االهفعالالالال، ا واجهالالالة االهفعاليالالالة ا عرفيالالالة، أأالالاللو  كالالالل ا شالالالكلة أالالاللوكيا ، أأالالاللو  كالالالل ا شالالالكلة معرفيالالالا  

 . واجهة اإلجهادبودفها اأ اتيبياب 
لالالالالالاليس انالالالالالالا  ع قالالالالالالة دالالالالالالالة بالالالالالال  بعالالالالالال  االأالالالالالالتعبال للالالالالالالناا أ ا واجهالالالالالالة االهفعاليالالالالالالة السالالالالالاللوكية بودالالالالالالفها  -

 .اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد
انالا  ع قالة موجبالة دالالة بالال  بعال  االهال ماو ا هال  والسالعي حنالالو االجنالاز للالناا أ وا واجهالة ا ركالزة علالال   -

ال  االهفعالالال، ا واجهالالة االهفعاليالة السالاللوكية، ا واجهالة االهفعاليالة ا عرفيالة، أأالاللو  ا شالكلة، ا واجهالة ا ركالالزة علالال
 . كل ا شكلة ألوكيا ، أألو  كل ا شكلة معرفيا  اأ اتيبياب مواجهة

 54الجده  رقق
 هاستراتيجيطت  وا هة اد هطد  يكوعة  عط الت اجرتبط  بين در طت أبعطد أنمط  الخصيية 

 لخصييةأبعطد أنمط  ا
 طستراتيجيطت  وا هة اد هطد عط الت اجرتبط  ب

 اجنكعطلية المخ لة.   اجنكعط .  
 السلوعية

اجنكعطليااااااااااااااااااااة  
 المعرعية

حب المخ لة 
 سلوعيط

حااب المخاا لة 
  عرعيط

 
 الةم،

 أ 

 **03722 **03722 **03720 03008 **03308 **03700 االأتعبال
 **03300 **03370 **03088 *03000 **03320 **03707 السعي حنو االجناز

التنافسالالالالالالالية، )الع ائيالالالالالالالة 
 **03722 **03720 **03022 **03732 **03330 **03727 (ال اوح

التعبالالالالت اخلالالالالارجي عالالالالالن 
 **03707 **03720 **03237 03028 **03723 **03323 االهفعاالب

 
 الةم،

   

 **03722- **03722- **03720-- 03008 **03308- **03700- االأتعبال
 **03300- **-03370 **03088- *-03000 **03320- **03707- السعي حنو االجناز

التنافسالالالالالالالية، )الع ائيالالالالالالالة 
 **03722- **03720- **03022- **03732- **03330- **03727- (ال اوح

التعبالالالالت اخلالالالالارجي عالالالالالن 
 **03707- **03720- **03237- 03028- **03723- **03323- االهفعاالب

 الةم،
 ب 

 03022- **03030 **03230 03023 03072 **03322 اإلدراكاب االكت ابية
 **03022 *03003 **03032 03020 **03022 **03032 كبم االهفعاالب

 0302معام ب ارتباط دالة عن  مستو  *      0300معام ب ارتباط دالة عن  مستو  ** 
للالالالناا أ و ا واجهالالالة ا ركالالالزة علالالالال  ( سالالالية، ال االالالوحالتناف)انالالالا  ع قالالالة موجبالالالة دالالالالة بالالال  بعالالال  الع ائيالالالالة  -

ا شالالكلة، ا واجهالالة ا ركالالزة علالال  االهفعالالال، ا واجهالالة االهفعاليالالة السالاللوكية ا واجهالالة االهفعاليالالة ا عرفيالالة، أأالاللو  
 .كل ا شكلة ألوكيا، أألو  كل ا شكلة معرفيا  بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد
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بعالال  التعبالالت اخلالالارجي عالالن االهفعالالاالب للالالناا أ و ا واجهالالة ا ركالالزة علالال   انالالا  ع قالالة موجبالالة دالالالة بالال  -
ا شكلة، ا واجهة ا ركالزة علال  االهفعالال، ا واجهالة االهفعاليالة ا عرفيالة أأاللو  كالل ا شالكلة  أاللوكيا ، أأاللو  

 .كل ا شكلة معرفيا  بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد
عبالالالت اخلالالالارجي عالالالن االهفعالالالاالب للالالالناا أ، و ا واجهالالالة االهفعاليالالالة لالالاليس انالالالا  ع قالالالة دالالالالة بالالال  بعالالال  الت -

 . السلوكية بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد
انالالا  ع قالالة أالالالالبة دالالالة بالالال  بعالال  االأالالالتعبال للالالناا   و ا واجهالالالة ا ركالالزة علالالال  ا شالالكلة، ا واجهالالالة  -

ا شكلة ألوكيا ، أألو  كالل ا شالكلة معرفيالا  ا ركزة عل  االهفعال، ا واجهة االهفعالية ا عرفية، أألو  كل 
 .بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد

لالالاليس انالالالا  ع قالالالالة دالالالالة بالالال  بعالالالال  االأالالالتعبال للالالالناا  ، و ا واجهالالالالة االهفعاليالالالة السالالاللوكية بودالالالالفها  -
 .اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد

جنالاز للالناا   وا واجهالة ا ركالزة علال  انا  ع قة أالبة دالة ب  بع  االه ماو ا هال  والسالعي حنالو اال -
ا شالالكلة، ا واجهالالة ا ركالالزة علالال  االهفعالالال، ا واجهالالة االهفعاليالالة السالاللوكية، ا واجهالالة االهفعاليالالة ا عرفيالالة، أأالاللو  

 .كل ا شكلة ألوكيا ، أألو  كل ا شكلة معرفيا  بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد
للالالالناا   و ا واجهالالالة ا ركالالالزة علالالال  ( التنافسالالالية، ال االالالوح)ع ائيالالالة انالالالا  ع قالالالة أالالالالبة دالالالالة بالالال  بعالالال  ال -

ا شالالكلة، ا واجهالالة ا ركالالزة علالال  االهفعالالال، ا واجهالالة االهفعاليالالة السالاللوكية، ا واجهالالة االهفعاليالالة ا عرفيالالة، أأالاللو  
 .كل ا شكلة ألوكيا ، أألو  كل ا شكلة معرفيا  بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد

ة أالالالبة دالالالة بالال  بعالال  التعبالالت اخلالالارجي عالالن االهفعالالاالب للالالناا   و ا واجهالالة ا ركالالزة علالال  انالالا  ع قالال -
ا شالكلة، ا واجهالالة ا ركالالزة علالال  االهفعالال، ا واجهالالة االهفعاليالالة ا عرفيالالة أأاللو  كالالل ا شالالكلة أالاللوكيا ، أأالاللو  

 .كل ا شكلة معرفيا  بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد
الالالالالة بالالالال  بعالالالال  التعبالالالت اخلالالالالارجي عالالالالن االهفعالالالالاالب للالالالالناا   ا واجهالالالالة االهفعاليالالالالة لالالاليس انالالالالا  ع قالالالالة د -

 .السلوكية بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد
انالالالا  ع قالالالة موجبالالالة دالالالالة بالالال  بعالالال  اإلدراكالالالاب االكت ابيالالالة للالالالناا و و ا واجهالالالة ا ركالالالزة علالالال  االهفعالالالال، 

 .وكيا بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهادا واجهة االهفعالية ا عرفية، أألو  كل ا شكلة أل
لالالاليس انالالالا  ع قالالالة دالالالالة بالالال  بعالالال  اإلدراكالالالاب االكت ابيالالالة للالالالناا و و ا واجهالالالة ا ركالالالزة علالالال  ا شالالالكلة،  -

 .ا واجهة االهفعالية السلوكية، أألو  كل ا شكلة معرفيا  بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد
لكبم االهفعام للالناا و و ا واجهالة ا ركالزة علال  ا شالكلة، ا واجهالة انا  ع قة موجبة دالة ب  بع  ا -

ا ركزة عل  االهفعال، ا واجهة االهفعالية ا عرفية، أألو  كل ا شكلة ألوكيا ، أألو  كالل ا شالكلة معرفيالا 
 .بودفها اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد

و ا واجهالالة االهفعاليالالة السالاللوكية بودالالفها لالاليس انالالا  ع قالالة دالالالة بالال  بعالال  الكالالبم االهفعالالام للالالناا و  -
 .اأ اتيبياب  واجهة اإلجهاد
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ع قالالة دالالالة بالال  أبعالالاد أةالالاط الشه الالية وبالال   الالالأل تالالنص علالال  وجالالود( 033) الالا لعالال  أإ الفرطضالالية الفرعيالالة 
اأالال اتيبياب مواجهالالة اإلجهالالاد لالال   أفالالراد العينالالة، قالال  وققالالر لالال   كالالل أبعالالاد النا الال  أ،   علالال  مسالالتو   

ج اأ اتيبياب ا واجهة، مع اخت   ااا  ا   الع قة ب  النا  ، فياا مل تتحق  علال  مسالتو  كل أهوا 
أمالا لال   أبعالاد الالناا و، فقال  وققالر الفرطضالالية . ا واجهالة االهفعاليالة الساللوكية الالأل تبالنالر داللالة الع قالة هبالالا

 واجهالة االهفعاليالة الساللوكية الالالأل مل لال   أبعالاد الكالبم االهفعالام مالع كالل أهالواج اأال اتيبياب ا واجهالة ماعال ا ا
 .(3/2)تكن الع قة هبا ااب داللة    ك  مل تتحق   ال جزئيا  ل   بع  اإلدراكاب االكت ابية 

ولعكالالالس اصمالالالر هوعالالالا  مالالالن التالالال اخل بالالال  أبعالالالاد كالالالل ةالالالا،  الالالا  علالالالة مدتالالالرا  داال  علالالال  ميلهالالالا ل تالالال ا    
 .اا   ك  ااتةجاهم مع  ميكن تفست  بعامل عام او الن

 :العالقة بني أمناط الشخصية ومستوى اإلجهاد وفق متغري اجلنس -8-4

للوقو  عل  اخت   ا   الع قة أو عال م اخت فهالا مالن كيالع ال اللالة، بالاخت   اجلالنس، مت كسالا  
فالأظهر اجلال ول . معام ب االرتباط ب  درجاب كل ةا و ب  درجاب اإلجهاد، و الو  لال   كالل جالنس

أإ ف الالالالأل اجلالالالالنس ختتلفالالالالاإ مالالالالن كيالالالالع داللالالالالة معامالالالالل االرتبالالالالاط بالالالال  أةالالالالاط الشه الالالالية و مسالالالالتو  ( 32) رقالالالالم
 .ل   ال كور فقا 0300اإلجهاد  فهو دال عن  مستو  داللة 

 53الجده  رقق
 هع   تغير الجةس  عط الت اجرتبط  بين أنمط  الخصيية ه ستوى اد هطد

 ذعااور إنااطث عئطت الجةس
 **03082 03028 الةم،  أ

 **03082- 03028- الةم،   
 **03720 030020 الةم،  ب

 0302معام ب دالة عن  مستو  *     0300معام ب دالة عن  مستو  **       
 :وعلية فجلإ

 .داللة الع قة ب  اصةاط أ،  ، و و مستو  اإلجهاد ختتلف باخت   اجلنس ل ا  ال كور -
أل تالالالنص علالالال  داللالالة الع قالالالة بالالال  أةالالالاط الشه الالالية ومسالالالتو  اإلجهالالالاد أ  أإ الفرطضالالية الرئيسالالالة الرابعالالالة الالالال

واالو مالا  .ختتلف باخت   ف اب ا ت تاب ال ميومرافية ق  وققر عل  مستو  مت الت اجلالنس ل الا  الال كور
 &Carver, Diamond & Humphries, 1985; Contradaلتفالال  مالالع مالالا أابتتالالة دراأالالاب 

Krantz, 1988;  Houston, 1986 ال كور من الناا أ أك ر اأتبابية من اإلها  مالن الالناا  من أإ
 ,Lawler, Alen, Cricher & Standard) هفسالة  أالوات أكالاإ لال   الراتال لن أولال   اص فالال 

1981; Lundberg, 1986; Mathews & Jennings, 1984; Thoresen & Pattillo, 

 ا ل هالر أمهيالة . ع ال  لإلجهاد ل   اإلها اصمر ال   ال  عل من ةا الشه ية مت تا  وأي ا  م( 1988
البحع   خ ائص كل جنس عل  ك ة خ ل تفاعلها مع ا واقف ا ه ة، و او االاا  الال   هالادب بالة 

وفرلقهالالالا بعالالالال  أإ الك الالالالوا أإ ا شالالالارك    ال راأالالالالاب كالالالول اإلجهالالالالاد قبالالالالل  Schelley Taylorتالالالاللور 
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اإلهالالالا  رمالالالم الالالالو  ولالالال ابوإ  ر أإ التكالالالولن اجليالالال  وعااالالالر النتالالالائج علالالال   أملالالالبهم مالالالن الالالال كور 0882
 ,Bee & Bjorklund)واهلرمالوين للاالرأة  ع تالا تتفاعالل مالع ا واقالف ا هال ة تفالاع    تلالف عالن الرجالل 

2004,  pp345 -346 .) 
 :املقرتحات -9

 :  اه  قا من النتائج الأل تودل  ليها البحع، تتق م الباك ة با ق كاب التالية    
االاتاالالام اجلالال   ب الالائص أةالالاط الشه الالية خالال ل عاليالالاب االهتقالالات ا هالال ، خادالالة   ا هالالن  -9-5

 .اصك ر عرطضة لإلجهاد كاهاالة ا  هية، ال م االأتعبام، التولي ، وال ل 
 :االاتاام اجل    عاجلة ا  ادر ا هنية لإلجهاد   دتلف مدأساتنا، خادة ا رتب ة بال -9-2
 .وافز بجلعادة الن ر   ا ن ومة اهالية للحوافز الكليةاه -9-2-5
الناالالو ا هالال  عالالن  رلالال  تكييالالف هسالال  التقيالاليم ا هالال  وبالتالالام ال قيالالاب مالالع خ الالائص ا الالوارد  -9-2-2

 .البشرلة ا توفرة كاليا    ا تاع اجلزائر 
 . التأايل ا ه ، اه  قا  من اهاجة ا اأة -9-2-5
رؤأالالات مالالن خالال ل العاالالل علالال  وسالال  عاليالالة االت الالال التن ياالالي العاالالود  علالال  الع قالالة بال -9-2-4

 .اصخص، ورفع مستو  مهاراب تسيت ا وارد البشرلة ل   القادة  هتلف مستولا،م
ماايتالالة، م الالادر  تأاتاتالالة، ) عالال اد دوراب  ع ميالالة   دتلالالف ا دأسالالاب كالالول ظالالاارة اإلجهالالاد  -9-5

 (.مواجهتة
لي ل وراب ت رلبيالة دورلالة علال  التنفاليس االهفعالام، خادالة   ا هالن اصك الر عرطضالة االعتااد الفع -9-4

 . لإلجهاد
 . ال كيز عل  العن ر البشر  خ ل السعي حنو ت ولر أدات ا دأسة -9-3
 . طضرورة ال كيز عل  موطضوج اإلجهاد ا ه  طضان حمتولاب ا قرراب التعلياية باجلامعة -9-6
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