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الملخص:

أن الطالبات المتزوجات عموما وطالبات كلية التربية /الجامعة المستنصرية على اختالف بيئاتهن يمثلن شريحة مهمة من

شرائح المجتمع كونهن زوجات وامهات في اسرهن ومدرسات بعد تخرجهن وعلى عاتقهن تقع مسؤولية إعداد اجيال من الطلبة لذا
فعليهن تحمل أعباء المسؤولية والتغيير ومواجهة ضغوط الحياة بأساليب تعود عليهن بالتوافق النفسي واالجتماعي بما يحقق تقدم
المجتمع وتماسكه .لذا فقد هدف البحث الحالي إلى:
.1
.2
.3

تعرف األساليب التي تستعملها الطالبات المعنفات زواجيا في التعامل مع الضغوط التي تواجههن.
تعرف مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى الطالبات المعنفات زواجيا.

العالقة بين اساليب التعامل مع الضغوط والكفاءة الذاتية المدركة للطالبات المعنفات زواجيا.

ولتحقيق اهداف البحث الحالي قامت الباحثة بتبني مقياس (يمينة  )2015والمعد على البيئة الجزائرية لقياس أساليب

التعامل التي تستعملها الزوجة لمواجهة الضغوط النفسية الناتجة عن العنف الزواجي بعد تعديله وتكييفه للدراسة الحالية والذي تضمن
ستة ابعاد) حل المشكلة ،الترفيه ،المساندة االجتماعية ،االنفعال(العدوان) ،اللجوء للدين (االسناد الديني والروحي) ،التقبل( والذي

تكون بصيغته النهائية من ( )37فقرة وبعد التكييف ( )36فقرة ،كما قامت الباحثة بتبني مقياس (الخفاجي  )2013لقياس الكفاءة
الذاتية المدركة بعد تكييفه ليتناسب مع عينة البحث الحالي والذي يتكون بصيغته المتبناة من ( )33فقرة وبصيغته بعد التكييف من

( )28فقرة .).وبعد استخراج الخصائص السيكومترية للمقياسين ،قامت الباحثة بتطبيقهما على ( ) 200طالبة من الطالبات المعنفات
زواجيا في كلية التربية /الجامعة المستنصرية اختيروا بالطريقة القصدية.
وقد اظهرت النتائج بأن الطالبات بصورة عامة يعتمدن االساليب (مواجهة أو حل المشكلة ،التقبل ،طلب اإلسناد الديني

الروحي) في تعاملهن مع الضغوط أكثر من باقي االساليب ،كما اظهرت النتائج بان الطالبات المعنفات يتمتعن بمستوى جيد من
الكفاءة الذاتية المدركة ،اما فيما يتعلق بالعالقة بين االساليب والكفاءة الذاتية المدركة فقد اظهرت النتائج ان الكفاءة الذاتية المدركة
ارتبطت ايجابيا مع اساليب(حل المشكلة او مواجهتها واسلوب التقبل ،االسناد االجتماعي ،اللجوء للدين (االسناد الروحي والديني )
في حين ارتبطت عكسيا مع االساليب االخرى .وفي ضوء النتائج أعطت الباحثة بعض التوصيات والمقترحات.
الكلمات المفتاحية :الطالبات المعنفات زواجيا ،الكفاءة الذاتية المدركة

مشكلة البحث:

على الرغم من وجود بحوث مستفيضة في العديد من المجتمعات عبر انحاء العالم ،حول مختلف القضايا المتعلقة بالعنف

ضد المرأة .اال انها لم تعطي حقها بالشكل الوافر بالنسبة للعنف الزوجي ،كون العالقات الزوجية من أسمى العالقات اإلنسانية والتي
تعتبر الدعامة األساسية لبناء االسرة في المجتمع.
فظاهرة العنف أضحت تهدد العالم بأسر كونها تحطم كيان أسرة بكاملها ،وفي مختلف الطبقات االجتماعية ومن بين أشكال
العنف الممارس ضدها نجد العنف الجسدي ،النفسي ،الجنسي ،االجتماعي،
الصحي واالقتصادي( اإلبراهيم ، 2010 ،ص. )301
ولعل من أهم وظائف الزواج تحقيق االطمئنان واالستقرار النفسي ،حيث يجد كل من الزوجين في اآلخر مبعث سرور

وارتياح ،وسند وتعاطف ودعم في مواجهة مشاكل الحياة ،وتلبية احتياجاتها .لذلك عبر عن العالقة الزوجية بأنها سكن وملجأ يأوي
إليه اإلنسان وفي قول هللا تعالى "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك آليات
لقوم يتفكرون" (الروم) 21

واالطمئنان في الحياة الزوجية ال يتحقق إال إذا كانت العالقة بين الزوجين في إطار المودة والرحمة وهي األساس في المعاشرة
بالمعروف ،وان الخالفات والمشاكل في الحياة الزوجية إذا لم تعالج تسلب الطرفين ارحتهما وسعادتهما ،وتفقدهما أهم ميزات
وخصائص االرتباط الزواجي ،ويشير بعض الباحثين الى أن اإلساءة الى الزوجة تعتبر بمثابة الحادث الصدمي لها والتي تحاول من
خالله أن تتجنبها وتقي نفسها من آثارها النفسية التي تتمثل في انخفاض الشعور بالقيمة والشعور باإلجهاد(يمنية ،2015 ،ص.)16
وتشير العديد من الدراسات إلى أن الزوجات يستخدمن است ارتيجيات وأساليب مختلفة لمواجهة العنف ،وأن هناك اختالفا
واضحا في شيوع تلك األساليب تبعا لمتغيرات متعددة ومن تلك الدراسات دراسة الغانم  2008فالزوجات اختلفن في تعاملهن مع

العنف الذي يتعرضن له ،فهناك من استخدمن :الدعم االجتماعي ،التقبل ،مقابلة العنف بالعنف ،الصمت والتجنب .ويرى كوباسا

)Kobasa,(1982أن أساليب المواجهة تعد بمثابة أساليب تعويضية تساعد على االحتفاظ بالصحة النفسية معا بشرط ان يعي الفرد

كيفية طرق المواجهة وماهي العمليات أو األساليب المالئمة لمعالجة موقف ما كما ينظر البعض الى تلك العوامل على انها عوامل

استقرار تساعد الفرد على االحتفاظ بالتوافق النفسي واالجتماعي أثناء الفترات الضاغطة من حياته .وظهر في اآلونة األخيرة اقتناع
بضرورة االهتمام بدراسة هذه العمليات ومعرفة األساليب التي يستطيع الفرد من خاللها مواجهة الضغوط بنجاح خالل حياته وايجاد
طرق وأساليب مواجهة أكثر إيجابية ويطلق عليها مواجهة )( (Copingالسكني ،2013،ص) 30

ومن خالل تفاعل الباحثة مع طالباتها من خالل عملها كتدريسية في كلية التربية منذ اكثر من عشر سنوات وجدت ان
الكثير من الطالبات المتزوجات لديهن معاناة في حياتهم الزوجية ويتعرضن لإلساءة من قبل الزوج وبمختلف انواعها (جسدية،

نفسية ،جنسية)  ،ولما كانت االستراتيجيات التي تستخدم من قبلهن مختلفة ارتأت الباحثة ان تتناول تلك االساليب وعالقتها بكفائتهن
الشخصية ،حيث ال يخفى على الجميع بان ت ـ عرض الفرد لحالـ ــة متك ـ ــررة من األلــم ت ـ ــؤدي الى ضـ ـ ــعف قد ارتـ ــه الذاتي ـ ــة وعج ـ ـ ـ ـزه
عن التحكم في انفعاالتـ ـ ــه وتصرفاتـ ـ ــه وسلوك ـ ـ ــه العام ( السواس ، 2001،ص .) 247وأن م ــصدر الهـ ــم والق ــلق هـ ــو استشعار الفـ ــرد
بض ـ ـ عفه امـام أحداث الحيـ ــاة الضاغطة وع ــدم ق ــدرتـ ــه في الس ـ ــيطرة علي ــها ومـ ـواجهتهـ ــا (الدرمك  ، 2001 ،ص .) 63فالشخصية
االنسانية ذات خصائــص يتميـز بعضــها عن اآلخر ،فبعض العوامل تشكل عبئـ ـًا على انمـاط محددة من الشخصيات ،في حين
تستطيــع أنمـ ــاط اخرى ت ــحملها ومــن ثم تص ـ ـريفها بالشـ ــكل الذي ال يتـ ــرك أثـ ـ ًار ل ــدى الف ــرد( زهران  ،1977،ص . )291لذا تبرز
مشكلة البحث الحالي في محاولة االجابة على عدة تساؤالت منها:

 .1ما اساليب التعامل مع الضغوط لدى طالبات كلية التربية المعنفات زواجيا ؟
 .2ما مستوى الكفاءة الذاتية المدركة التي يتمتعن بها؟

 .3هل هناك عالقة بين االساليب التي تستخدمها الطالبات المعنفات وبين الكفاءة الذاتية؟ وما نوع تلك العالقة؟
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أهمية البحث:

على الرغم من أن العنف المسلط على النساء قضية مترسخة تاريخيا في العراق وأصبحت ظاهرة معترفا بها إال انه ال توجد

رؤية واضحة لتغيير هذا الواقع سواء كان على مستوى السياسات أو على مستوى التشريعات التي ما تزال قوانينها تسمح أو تتسامح
مع العنف ،مما يشير إلى وجود حاجة إلى تطوير منهجية عمل وسياسات تستند إلى البحوث العلمية تكون بمثابة مرجعية ألصحاب

القرار.

وال تقتصر ظاهرة العنف الزواجي على العراق فقط وانما هي ظاهرة عالمية وعربية فقد اجرى المجلس القومي للمرأة في مصر

دراسة مسحية ضمن مشروع " دراسة العنف ضد المرأة في مصر" للكشف عن مستوى العنف الذي يمارسه الرجال ضد زوجاتهم

بأشكاله كافة .وقد أظهرت النتائج أن  %28من النساء يتعرضن للعنف الجسدي على أيدي أزواجهن وان  %62.6يتعرضن للعنف

النفسي ،كما اقر ما يقرب  4من كل  5رجال بأنهم وجهوا شكل من أشكال العنف النفسي لزوجاتهم .وفي األردن اعد المجلس

الوطني لشؤون المرأة في عام  2008دراسة عن واقع العنف ضد المرأة في األردن على نسبة انتشار العنف وأنواعه ومصادره
والكشف عن خصائص المؤسسات العاملة مع العنف وطبيعة الخدمات المقدمة .وقد أشارت نتائج الدراسة الى إن نسبة العنف تتراوح
ما بين  %77إلى  %78وتتفاوت حسب أنواعه .وتشير دراسة )الطاهر) والتي تناولت استراتيجيات التعامل للزوجة المعنفة والتي
هدفت إلى التعرف على مظاهر العنف ضد الزوجات المعنفات وأساليب التعامل التي تستخدمها في مواجهة العنف ومدى اختالفها

تبعًا لمتغيري التعليم والعمل ،كما هدفت إلى التعرف على سمات الشخصية وتقدير الذات التي تميز النساء المعنفات مقارنة بالنساء

غير المعنفات إلى أن أكثر سمات الشخصية التي تميزت بها النساء المعنفات من غير المعنفات هي سمة السيطرة وتحمل

المسؤولية وإن أكثر استراتيجيات التعامل التي تستخدمها النساء المعنفات هي :االسترخاء ،الدعم االجتماعي ثم لوم الذات ثم
استخدام وسائل الدفاع والدعم الديني ،وكشف الذات لآلخرين وضبط الضغط وكانت أخرها إعادة البناء المعرفي ،وحل المشكالت
(يمنية ،2015 ،ص.)23

ولما كانت حالة الصراع واالضطـ ـراب النفــسي تعـ ــزز بالعوام ــل الشخصية الداخلية التي تتمث ـ ــل بمق ـ ــدرة الفرد أو عج ـ ـزه عن
المواجهـة أو الصم ــود أزاء كــل ما يــحدث حوله ( العزة وعبد الهادي، 2001 ،ص .)188فقد ي ـ ـواجه بعــض االفراد الضغ ــوط

بأســلوب االستسالم للمشكلة وتعقيــدها ألن االفـ ـراد يختلفون في طريقـة ادراكهم للضغوط وفي استراتيجيــات مـ ـواجهتهم لها.
( رضوان ،1997 ،ص.)51- 25

ويــؤكد  1980 Blokأن كف ـ ــاءة ال ــذات وقدرت ــها على مواجهة الضغ ــوط ت ـُـعد كــعمل الـذات الــذي يس ــمح بالتوافق المـ ــرن
والفع ـ ــال أزاء الضغـوط ،وأن الكفــاءة الشخصي ــة العاليـ ــة والحال ــة النفسيــة الجيـ ـ ــدة ت ـُـعد م ـ ــن ص ـ ـ ــفات االش ــخاص ذوي المناعـ ــة

النفسـ ـي ــة العـالي ـ ــة (  .) Blok,1980,p.14وي ـ ـ ــؤكد علماء الصح ـ ــة النفسيــة أنه ال ت ـ ــوجد استراتيجية ثابتة لمواجه ــة الضغوط وأن

أفضـ ـ ـ ـ ــل استراتيجية هي ت ـ ــلك الت ــي نق ـ ـ ـوم ب ـ ــها مـ ـ ــن أنفسـ ــنا( الخزمي ،1998 ،ص .) 26وأن عمليـ ــة مواج ـ ــهة الض ـ ـ ـ ــغوط
تس ـ ـ ـ ــتلزم عــدد مـ ــن المـ ـ ـوارد ومنها  :التس ـ ــامح الدي ـ ــني والمعتقـ ـ ــدات والمرونـ ـ ـ ـ ــة ومـ ـ ـ ـ ـ وارد اجتماعي ـ ــة كعالق ــات الف ـ ــرد االجتماعية

والمس ـ ـ ـ ــاندة االجتماعي ــة  ،ومـ ـ ـوارد مالي ـ ــة  ،ومـ ـوارد جس ـ ــدية وهي – جهـ ـ ــاز المناع ـ ـ ــة الـذات ـ ــي – ويشمل صحـ ـ ـ ــة الفرد الجسـ ـ ـ ـ ــمية

والنفس ـ ــية وطاقتـ ــه وقدرت ــه على التحمل ( الشرقاوي، 1993 ،ص .) 68وي ـ ــرى الزاروس  Lazarusأن عملي ـ ــة التق ـ ــييم األول ـ ــي
لتحـ ــديـ ـ ــد التهـ ــديد تت ـ ــأثر بعـ ــدة عوام ـ ــل منها خاص ــة بالفـ ـ ــرد كالمعتق ـ ــدات والدي ـ ـ ــن ،واخ ــرى خاصـ ــة بالم ـ ـ ــوقف كطبيعـ ـ ـ ـ ــة الح ـ ــدث

الضـاغـ ــط (الربيعي ، 2005،ص.) 27
مما سبق يمكن القول ان أهمية البحث الحالي تكمن في تركيزه على ظاهرة باتت متفشية بشكل كبير في المجتمع العربي
عموما وفي العراق خصوصًا أال وهي ظاهرة العنف الزواجي ،كما وتبرز أهميته أيضًا في كونه أول دراسة عراقية على حد علم
الباحثة تناولت اساليب التعامل مع الضغوط الناتجة عن العنف الزواجي وعالقتها بالكفاءة الذاتية المدركة لدى شريحة مهمة من
شرائح المجتمع والمتمثلة بطالبات كلية التربية التي تقع عليهن مسؤولية إعداد االجيال القادمة كونهن أمهات اوال ومدرسات ومعلمات

المستقبل ثانيًا.
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أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي التعرف إلى:
 .1تعرف األساليب التي تستعملها الطالبات المعنفات زواجيا في التعامل مع الضغوط التي تواجههن.
 .2تعرف مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى الطالبات المعنفات زواجيا.

 .3العالقة بين اساليب التعامل مع الضغوط والكفاءة الذاتية المدركة للطالبات المعنفات زواجيا.

حدود البحث:

يقتصر البحث الحالي على الطالبات المتزوجـات فـي كليـة التربيـة  /الجامعـة المستنصـرية للعـام الد ارسـي ( ) 2016 – 2015لكافـة

المراحل في الدراسة الصباحية.
تحديد المصطلحات :سيتم عرض ما وقع تحت يدي الباحثة من تعريفات لمتغير بحثها وكاآلتي:
 .1اساليب التعامل مع الضغوط coping with stress styles

 : Spielbergerعملي ــة وظيفتهــا خف ــض أو إبعــاد المنب ــه الــذي يدرك ــه الفــرد إن ــه مهــدد ل ــه

-

عرفهاااا سااابيلبرجر 1966

-

عرفها ستيرلي (  :) Sutterly1981العملية التي تتبع االحداث الضـاغطة فـي كـل وقـت يجـد فيـه الفـرد نفسـه بحاجـة إلـى

-

ويعرفها فولكمان والزوراس (  :) Folkman & Lazaras 1980إنها جهود معرفية وسلوكية توضع مـن أجـل السـيطرة

-

وعرفهاا القصااير  : 1993عرفهــا بأنهــا الجهـود النفســية أو الجســمية أو الفكريــة التــي تبـذل إلبعــاد أو خفــض تــأثير المواقــف

-

عرفها إبراهيم  : 1994التعامل مجموعة النشـاطات أو االسـتراتيجيات الديناميـة ،سـلوكية كانـت أم معرفيـة التـي يسـعى مـن

(.) Spielberger , 1966 , p.231

مواجهة هذه األحداث ( . ) Sutterly , 1981 , p.5

على أو إقالل المتطلبات الداخلية وما ينتج عنها من صراعات (. )Folkman , 1980 , p. 219
الضاغطة ،وبما يعيد الفرد إلى حالة التوازن قبل التعرض للضغط (القصير ،1993 ،ص.)31

خاللهــا الفــرد لمواجهــة الموقــف الضــاغط بهــدف حــل المشــكلة أو تخفيــف التــوتر االنفعــالي المترتــب عليهــا (إب ـراهيم،1994 ،

ص.)105

أما اساليب تعامل الزوجاة ماع الضاغوط :فلـم تجـد الباحثـة سـوى تعريـي يمنيـة  2015والتـي عرفتهـا بأنهـا الطـرق أو االسـاليب التـي

تستخدمها الزوجة المعنفة من قبل زوجها كردود فعل بقصد خفض حدة التوتر والتي تقاس اجرائيًا بالدرجـة التـي تحصـل عليهـا الزوجـة

المعنفة في استجابتها لفقرات مقياس اساليب التعامل والذي يضم ستة ابعـاد) حـل المشـكل ،الترفيـه ،المسـاندة االجتماعيـة ،االنفعـال،
اللجوء للدين ،التقبل(.
-

بعد حل المشكلة :هي طرق أو مهارات فعالة تستخدمها الزوجة المعنفة بغرض معالجة مشكلتها .

-

بعد الترفيه :القيام بسلوكيات القصد منها ادخال السرور على النفس لخفض حدة المشكلة .

-

بعد المساندة االجتماعية :وتشمل الدعم المادي والمعنـوي الـذي تتلقـاه الزوجـة المعنفـة مـن االقـارب او االصـدقاء والمتمثـل

-

بعد االنفعال :تتمثل في ردود انفعالية في مواجهة الموقف الضاغط كاليأس ،البكاء واالنزعاج قصد خفض االثر العاطفي.

في النصائح والتوجيهات ،الحماية ،المشاركة الوجدانية ،القبول قصد تخطي المشكلة التي تمر بها.
-

بعد اللجوء للدين :المداومة على القيام بالعبادات وتقوية الجانب الديني كمصدر للدعم الروحي

-

بعد التقبل :هو االعتراف بالواقع ومعايشته من خـالل تبنـي أفكـار للتقليـل مـن حجـم المشـكل .وقـد وبمـا ان الباحثـة قـد تبنـت

واالطمئنان النفسي.

مقيـاس (يمنيـة  )2015لقيــاس اسـاليب التعامـل مــع الضـغوط لــذا فإنهـا تتبنـى تعريفهــا أيضـاً كتعريـي نظــري واج ارئـي للبحــث

الحالي.
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 .2الكفاءة الذاتية المدركة Perceived Self – Efficacy
وعرفها كل من:

 .1باندو ار ( ) Bandura, 1997بأنها( :معتقدات الفرد حـول قدرتـه علـى تنظـيم أو تنفيـذ المخططـات المطلوبـة إلنجـاز مهمـة معينـة)
.)Bandura, 1997:51),

 .2ريجــر ( )Regehr, 2000بأنهــا " :تشــير إلــى عمليــة معرفيــة عامــة تحــدث توقعــات يــتمكن الفــرد بموجبهــا مــن حــل المشــكالت
ومواجهه التحديات الجديدة" ).) Regehr, 2000 :334

 .3اآللوسـي ( )2001بأنهــا " :إحكــام الفــرد بخصـوص قد ارتــه الذاتيــة والناتجــة مـن المحصــلة الكليــة لخبـرات النجـاح والفشــل فــي حياتــه
بشان مبادرته للقيام بسـلوك معـين وبالجهـد الـذي يبذلـه فـي ذلـك السـلوك ،وبمثابرتـه عليـه رغـم المعيقـات فـي مواقـف الحيـاة " (اآللوسـي

.)25 :2001،
 .4سععد ) )2005بأنهــا " :اعتقــاد الفــرد بخصــوص قابليتــه علــى اداء ســلوكيات معينــة والتــي تقــوده الــى نتــائج متوقعــة و الناتجــة عــن
مبادرة الفرد ومثابرته و الجهد الذي يبذله للوصول الى تلك النتائج " (سعيد .)15:2005،

 .5الناشــ( ( )2005بأنهــا تشــير إلــى" :توقعــات الفــرد عــن قد ارتــه فــي حــل مشــكالته ومواجهــة التحــديات الجديــدة التــي تــؤثر فــي درجــة
تفاؤله ونظرته اإليجابية مما يحفزه في أداء مهامه اليومية" (الناش(.)14: 2005 ،

وبما ان الباحثة قد تبنت مقياس(الخفاجي  )2013والذي بدوره أعتمد تعريي بانـدو ار ( )Bandura,1997تعريفـاً نظريـاً للكفـاءة الذاتيـة
المدركة لذا فإنها تتبنى تعريي باندو ار كتعريي نظري للبحث الحالي والذي يقاس إجرائيا بالدرجـة الكليـة التـي تحصـل عليهـا المسـتجيبة
من خالل استجابتها عن فقرات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة المتبنى في البحث الحالي.

الخلفية االدبية واالطر النظرية

من خالل استعراض ألهم ما جاء في االطر النظرية والخلفيات االدبية لمتغيري البحث وكاآلتي:
أوالَ :أساليب التعامل مع الضغوط النفسية (: )Coping With Stress

أصل كلمة استراتيجيات(اساليب) التعامل :اشتق مصطلح  - Copingمن فعل  to coopباللغة االنجليزية والذي يعني

استراتيجيات ،أو أساليب المواجهة وفي األدب االنجليزي Coping Strategy

من بين المصطلحات المرادفة الستراتيجيات التعامل هي :استراتيجيات التصرف ،إدارة الضغوط ،استراتيجيات التكيف ،استراتيجيات
المواجهة  Copingاستراتيجيات التعامل حتى لو اختلفت المصطلحات اال انه يبقى المعنى واحد.

إن األزمات النفسية الشديدة أو الصدمات االنفعالية العنيفة أو أي اضطراب في عالقة الفرد مع غيره من األفراد على مستوى
َّ

البيت أو العمل أو المجتمع الصغير وغير ذلك من المشكالت أو الصعوبات التي يجابهها الفرد في حياته والتي تدفع به إلى حالة

من الضيق والتوتر والقلق  ،تخلق لديه الوسيلة الستيعاب الموقف والتفاعل معه بنجاح فيتخذ أسلوبًا لحل تلك ألزمة على وفق

استراتيجية نفسية خاصة تتناسب ونمط شخصيته ،هذه الطرائق والوسائل التي تستطيع أن تخفض التوتر تسمى (أساليب التعامل)،

ال توافقيًا وسطًا أو تسوية بين المكبوت
وعند نظرية التحليل النفسي تسمى باألساليب أو الحيل الدفاعية أو آليات الدفاع ،وهي تعد ح ً
وقوى الكبت ،وإنها أشبه ببديل تعويضي عن فشل الكبت وما يترتب عليه من قلق ،وإن أهم ما يميز العمليات الدفاعية في منهج

عملها عن (أساليب التعامل) كون األولى تحدث ال شعوريًا ،أما الثانية (أساليب التعامل) فهي تحدث شعوريًا ويلجأ إليها الفرد بما
يلبي نمط شخصيته في الرد على الموقف الضاغط أو المهدد له (اإلمارة  ، 2002 ،ص.)12

وتعرف أساليب التعامل بأنها الطريقة أو الوسيلة التي يستخدمها األفراد في تعاملهم مع الضغوط الواقعة عليهم ،وعرفها
(سبيلبرجر) بأنها عملية وظيفتها خفض أو إبعاد المنبه الذي يدركه الفرد على أنه مهدد له ( .) Spielberger , 1979 , p:946
لقد عالج أغلب المختصين والباحثين موضوع الضغوط ألنه موضوع واسع ومتشعب ،إال إنهم أعطوا الوسائل او أساليب

التعامل مع الضغوط أهمية كبيرة في دراساتهم وبحوثهم واعتبروه أكثر تعقيدًا وذلك لتعدد الوسائل واألساليب التي يتبعها الفرد لدرء
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الكرب والتوتر الناتجين عن تعرضه للضغوط ( إبراهيم ،1992 ،ص .) 97وقد زاد االهتمام منذ سنوات عدة بالوسائل والطرائق التي
يلجأ إليها الفرد لدرء الخطر الذي يواجهه يوميًا في حياته وسمى ( علم النفس ) هذه بأساليب التعامل ( ،)Coping Withوعندما
يستخدمها الناس إنما يستجيبون بطريقة من شأنها أن تساعدهم على تجنب ذلك الموقف الضاغط أو الهروب منه ،أو حتى التقليل
من شدته بغية الوصول إلى معالجة تحدث التوازن لهم ( دافيدوف ،1988 ،ص.)620

وفي دراسة أساليب التعامل مع الضغوط لم ينصب االهتمام على دراسة نوع واحد بعينه من األساليب بل تم دراسة األساليب بأنواعها
المختلفة ،وحسب نوعية الضغوط أو شدتها ،فأسلوب التعامل مع النكبات التي تمر باإلنسان يختلف عن أسلوب التعامل مع الضغط
الداخلي ،وهكذا بالنسبة للضغوط االجتماعية واالقتصادية والمواقف الضاغطة األخرى ،وسنستعرض األساليب التعاملية التي تضمنها

المقياس المعتمد في البحث الحالي والتي تتضمن اساليب تعامل الزوجة مع العنف الزواجي باعتباره نوعاً من أنواع الضغوط النفسية،
واألساليب هي:

 .1اإلسناد االجتماعي (:)Seeks Social Support

عرف ستون وهيلدر (  ) Stone & Helder , 1988 , p:123اإلسناد االجتماعي بأنه طلب المساعدة من المقربين إلى

الشخص كعائلته وأصدقائه وجيرانه ،وقد ذكر كل من برانت وولنتر (  ) Brandt & Welnter , 1987 , p:78وقد أكد (

َّ ) Holahan & Moos
أن األشخاص الذين يتلقون إسناداً اجتماعيًا قليالً ال يستطيعون التعامل مع ضغوط الحياة المختلفة بصورة
كفؤة على العكس من أولئك الذين يتلقون إسناداً متزايداً من أفراد محيطهم حيث اتضح َّ
أن هؤالء يتعاملون مع ضغوط الحياة بصورة
أفضل من زمالئهم (.)Holahan & Moos , 1987,p:3

 .2اإلسناد الديني أو الروحي ( :)Religious & Spiritual Support

وهو أسلوب من أساليب التعامل مع الضغوط ،يلجا إليه كثير من الناس الذين يتعرضون إلى مواقف ضاغطة من شأنها أن تؤثر

على تكيفهم واتزانهم إذ يتجه البعض إلى الدين لما فيه من أمان وسكينة وطمأنينة طلبا لإلسناد في التعامل مع الضغوط ،ويتم ذلك
على شكل استشارات لرجال الدين وطلب مباركتهم ،او على شكل زيارات للمراقد الدينية أو األضرحة أو اإلكثار من الصلوات
وقراءات األدعية ،التي تضفي الراحة النفسية بتقوية العزيمة واإلرادة ،ويتعارف عند الناس أنه إذا أصيب شخص بعزيز له أو بمال

أو بآفة أمروه بالبكاء أو الشكاية ببث األشجان (الشيرازي ،1992 ،ص .)120لذا فإن تفريغ الهموم والمشاكل باستخدام أساليب
التعامل معها يمنحنا دفعة قوية للمواجهة عندما نجد ما يالئم تلك المشاكل والضغوط ،ويقول األمام علي عليه السالم( :أطرح عنك
واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين)(نهج البالغة).
 .3مواجهة (حل) المشكلة : Problem – Focused . Coping :

وهي آلية من آليات التعامل مع الضغوط  ،تشير إلى الجهود المبذولة لتطويق مصدر الضغط ،وذلك بفعل شيء ما لتغيير مسببات

الكرب لألحسن أو تغيير العالقة المضطربة بين اإلنسان والبيئة المسببة لألسى  ،ويحدث التعامل المرتكز على المشكلة عندما يعتقد
الفرد باإلمكان أداء شيء ما باالعتماد على معرفته بمصدر الضغط (  .) Folkman & Lozarus , 1985 , p. 152ويعتقد كل

من (  ) Holadan & Moos , 1987 , p. 946بأن هذا النوع من األساليب يلجأ إليها عادة األفراد الفعالون وهو نوع من السلوك
الفعال (  ) Active – Behavioral Strategiesوهو سلوك ظاهر يحاول التعامل المباشر مع المشكلة.
 .4االنفعال (العدوانية) : Attack

هو أسلوب من أساليب التعامل مع الضغوط يلجأ إليه بعض الناس وفقا لنمط الشخصية  ،والسلوك العدواني هو سلوك يعبر عنه

الفرد بأي رد فعل اتجاه أي موقف ضاغط يهدف إلى إيقاع األذى واأللم بالذات أو باآلخرين ،أو إلى تخريب ممتلكات الذات أو
ممتلكات اآلخرين (عبد الغني ،2005 ،ص.)20
 .5الفكاهة:

هي استراتيجية تتضمن التعامل مع الضغوط واألمور الخطيرة ببساطة ،وبالتالي قهرها والتغلب عليها ،كما انها تؤكد على

االنفعاالت اإليجابية أثناء المواجهة.
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بعض النظريات التي حاولت تفسير أساليب التعامل مع الضغوط :

أوال  :نظرية ال زاروس وفولكمان ( : ) Lazarus & Folkman

قدم كل من ( الزاروس وفولكمان ) أنموذجا أو نظرية لكيفية التعامل مع الضغوط والتي افترضت إن التقييم المعرفي والتغلب

وسائل للضغط والنتائج التكيفية المرتبطة به  ،والخاصية االرتباطية تبدو واضحة في تعريي الضغط على إنه عالقة بين الشخص
والبيئة التي تم تقييمها عن طريق الشخص على إنها مرهقة أو تفوق موارده وعلى إنها تعرض حياته للخطر .ولذا قد تشكل المثيرات
واألحداث مصدر ضغط لشخص في حين هي عادية عند آخر ،وذلك على وفق التقييم المعرفي للفرد لكل حدث من األحداث

(الشناوي ومحمد  ، 1998 ،ص.)113- 111

لذا فإن استخدام الفرد أساليب تكيفية مع البيئة يكون بهدف الوصول إلى نتيجة للحدث فإذا كانت النتيجة مرضية ( ايجابية ) فإنها
تؤدي إلى انفعال ايجابي وإلى فعالية االستراتيجية وإذا كانت النتيجة غير مرضية ( سلبية ) فإنها تؤدي إلى الضيق والتعامل

اإلضافي ()Folkman , 1997 , pp. 216-218
ثاني ًا  :نظرية كلود باسووا : C . Sowa
قدم كلود باسووا  C . Sowaنظريته التي أطلق عليها ( االستراتيجية العقالنية للوقاية من ضغوط الحياة ) وهي استراتيجية

للتعامل مع الضغوط النفسية التي تستند إلى إدراك الضغوط والصورة التي يرى بها الفرد الضغوط التي يعاني منها ( الحياني ،

 ، 1998ص.)32

َّ
إن عدم القدرة على مواجهة الضغوط النفسية أو التكيف معها قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية عديدة  ،فأصبحت الحاجة

ماسة إلى معرفتها وتشخصيها وتحديد الكيفية التي يدرك بها األفراد الضغوط النفسية التي يعانون منها لذا فإن عملية مواجهة
الضغوط تعتمد على :

 .1طبيعة إدراك الشخص لها ،فقد ثبت إن األشخاص الذين يعتقدون إن بمقدورهم السيطرة على األحداث الضاغطة كانوا

أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط النفسية من أولئك الذين يعتبرون أنفسهم غير قادرين على التعامل مع الضغوط

النفسية .
 .2إدراك أهمية األحداث الضاغطة  :إن عملية إدراك أهمية األحداث الضاغطة يساعد األفراد على مواجهة الضغوط النفسية
على العكس من عدم إدراك أهمية األحداث الضاغطة مما يجعل من الصعب على األفراد مواجهة الضغوط النفسية .
ووضع ( كلودباسووا ) خطوات عملية لإلستراتيجية العقالنية التي من خاللها يتم التعامل مع الضغوط النفسية وقد بينها

بخطوات ثالث هي :
 .1تشخ يص الضغوط  :وذلك من خالل تدوين األحداث التي يتعرض لها األفراد وتسبب لهم ضغطا نفسيا مهما كانت هذه
األحداث صغيرة أو كبيرة وبالتالي يتم تشخيصها .

 .2تصنيف الضغوط  :إن األفراد الذين يتعرضون إلى ضغوط يقومون بترتيب الضغوط التي يتعرضون لها بحسب أهميتها
من األعلى إلى األدنى بعد ذلك يقومون بتصنيفها إلى ضغوط يمكن السيطرة عليها وأخرى ال يمكن السيطرة عليها ومن
هنا يمكن معرفة الكيفية التي يدرك بها الفرد ضغوطه .
 .3مراجعة التصنيف  :تبدأ عملية المراجعة تجاه الضغوط قليلة األهمية وهل هي من النوع الممكن السيطرة عليها أو التي ال
يمكن السيطرة عليها  ،وهذا النوع من األحداث الضاغطة يسهل التعامل معه أو هي الضغوط من النوع الذي ال يمكن

السيطرة عليها والتي تتطلب مساعدة الفرد على تغيير طبيعة إدراكه لها (الحياني ،1998 ،ص.)33-32

ثالث ًا  :نظرية موسى وشفير ( :) Moos & Schaefor
صاغت هذه النظرية أنموذجا للضغوط وكيفية التعامل معها ،حيث حدده استجابة الفرد بحسب قوة الحدث الضاغط الذي يمر تفسيره
(الحدث الضاغط) بمراحل ثالث هي:
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 .1الخصائص الشخصية للفرد ،مثل العمر ،الجنس ،الحالة االقتصادية واالجتماعية والنضج المعرفي والوجداني والثقة بالنفس
وقوة الذات والمعتقدات الفلسفية والدينية والخبرات السابقة.
 .2طبيعة الحدث الضاغط  :من حيث نوعه كالعوامل الطبيعية من كوارث وحروب وعنف وأحداث اجتماعية كالزواج أو
موت شخص عزيز أو أحداث فسيولوجية كالمرض فضال عن قوة الحدث الضاغط ومدة وقوعه إن كان قصي ار أو طويال.
 .3طبيعة البيئة  :وتشمل العالقات االجتماعية بين األفراد وأسرهم ودرجة تماسك المجتمع وميل األفراد للتعامل والعمل
الطوعي .وهذه العوامل الثالث تتفاعل فيما بينها لتساعد الفرد إلى إدراك الحدث فقد ركزت هذه النظرية على الجوانب

المعرفية والسلوكية في استخدام الفرد ألساليب التعامل مع األحداث الضاغطة ،إذ ترى إن األسلوب المستخدم يرتبط بنوع

التقييم المعرفي( ) Cognitive Evaluationالذي يعد عملية وسيطة بين الموقف الضاغط ونتائجه وقد يمر بمرحلتين
هما :

 .1مرحلة التقييم األولى الذي يكون إما ايجابيا أو سلبيا ويتم من خاللها تقييم الفرد لداللة تفاعل معين بينه وبين البيئة
وصحته فإذا كان التقييم ايجابيا فال يشكل الموقف عبئا عليه  ،أما إذا كان التقييم سلبيا فأنه يؤدي إلى المشاعر السلبية
مثل الغضب والخوف واالستياء .

 .2المرحلة الثانية  :فهي مرحلة التقييم الثانوي التي تمثل األحكام والق اررات التي يطلعها الفرد لتقييم األساليب التكيفية والبدائل
المتاحة له(السلطاني ،1994 ،ص.)23
ويقسم موسى (  ) Moosأساليب التكيف مع الضغوط إلى أساليب إقدامية (  ) Approachوأساليب إحجامية (
 ) Avoidanceوإن لكال النوعين جانبين أحدهما معرفي واآلخر سلوكي فاألساليب االقدامية هي :
 .1البحث عن المساعدة والمعلومات .
 .2حل المشكلة .
 .3إعادة التقييم االيجابي .
 .4التحليل المنطقي .
أما األساليب اإلحجامية فتشمل :
 .1البحث عن اإلجابات البديلة .
 .2التقبل االستسالمي .
 .3اإلحجام المعرفي .
 .4التنفيس االنفعالي.

ويرى ( موسى وشافير ) إن مهمة هذه األساليب هي مهمة تكيفية معرفية ترمي إلى :
 - 1إعطاء القدرة على فهم الموقف بالنسبة للشخص .
 - 2إعطاء القدرة على مواجهة الموقف واقعيا .
 - 3تنمية وتقوية روح المساعدة بين الفرد واآلخرين لحل األزمة وتالفي أضرارها .
 - 4تكوين صورة ايجابية للذات والشعور بالكفاءة والسيطرة .
 - 5الم حافظة على االتزان االنفعالي من خالل تنظيم المشاعر واالنفعاالت التي سببها الموقف الضاغط Compas , ( .
. ) etal , 1989 , p. 405
رابع ًا  :نظرية نوكس ( : ) Nokes
أكد نوكس في نظريته لمواجهة ضغوط الحياة  ،على العوامل الشخصية لألفراد والتي من خاللها يمكن تحديد أو اختيار األسلوب أو
االستراتيجية المناسبة للتكيف مع المواقف الضاغطة ،بحسب شخصياتهم ومقدار الدعم النفسي أو االجتماعي الذي يتوفر لهم  ،وإن
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أحداث الحياة الضاغطة جدا  ،يمكن أن تجعل أساليب التكيف حيالها أم ار صعبا  ،وتجعل من الصعب التركيز على العمل وحل
المشكالت والتعامل مع اإلحباط (صالح ،2002 ،ص.)19

وترى هذه النظرية إن الخطوات التي تساعد الفرد لمواجهة الضغوط الواقعة عليه من أساليب التعامل مع المواقف الضاغطة هي:
 .1تحديد الحدث .
 .2استقراء اكبر عدد من األفكار التي تساعد على تخفيف الحدث .
 .3تخيل العمل بعدة أساليب للسيطرة على الحدث .
 .4التفكير باألساليب التي يستخدمها األفراد لذلك الحدث .
 .5مناقشة األساليب المحتملة مع شخص آخر .

 .6التهيؤ لإلخفاق أوال ثم محاولة النجاح مرة أخرى .
 .7البحث عن أفضل األساليب الممكنة لمواجهة ذلك الحدث .
وقد يمر تعلم الفرد الستخدام أفضل األساليب في مواجهة الحدث الضاغط بثالث مراحل هي :
 .1تشخيص الحدث الضاغط  ،ويتمثل في قيام الفرد بتذكر المشاعر المؤلمة وغير السارة عن الحدث الضاغط .
 .2تصنيف الحدث الضاغط في كونه قابال أو غير قابل للسيطرة استنادا إلى إدراك الفرد لقدرته على معالجة الموقف أو
الحدث الضاغط  ،وبحسب درجة أهمية الحدث بالنسبة له .
 .3مراجعة التصنيف  ،وذلك عندما يدرك الفرد إن الحدث الضاغط قليل األهمية فإن الشعور بالضغط الحاد يضعف لديه
ويصبح الحدث أقل سلبية ،وهنا تكمن أهمية تغيير الصورة التي يدرك بها ذلك الحدث .)Nokes , 1998 , p. 2-3 (.
خامساً  :النظرية السلوكية المعرفية ( لميكنبوم ) : Meichenbaum

صاحب هذه النظرية دونالد هربرت ميكنبوم ( ) D.H.Meichenbaumأمريكي األصل عمل في (جامعة واترلو) وال يزال يعمل

فيها حتى اآلن ولقد كتب في العالج السلوكي المعرفي وعن التحصين ضد الضغوط النفسية .انطلق ميكنبوم من الفرضية التي تقول

بأن األشياء التي يقولها الناس ألنفسهم تلعب دو ار مهما في تحديد السلوكيات التي سيقومون بها وإن السلوك يتأثر بنشاطات عديدة
يقوم بها األفراد تعمم بواسطة األبنية المعرفية المختلفة .

إن إدراك الفرد يؤثر على فسيولوجية ومزاجه وإن ا النفعال الفيسولوجي بحد ذاته ليس هو المعيق الذي يقف في وجه تكيف
الفرد وتعامله مع المواقف الضاغطة ولكن ما يقوله الفرد لنفسه حول الموقف الضاغط هو الذي يحدد انفعاالته الحالية وتعامله مع
ذلك الموقف الضاغط (الشريي ، 1988 ،ص. )6

ويرى ميكنبوم بأن حدوث تفاعل بين الحديث الداخلي عند الفرد وبناءاته المعرفية هو السبب المباشر في عملية تغيير سلوك الفرد
كما يرى بأن عملية التغيير تتطلب أن يقوم الفرد بعملية االمتصاص أي أن يمتص الفرد سلوكا بديال جديدا بدال من السلوك القديم

وأن يقوم بعملية التكامل بمعنى أن يبقى الفرد بعض بناءاته المعرفية القديمة إلى جانب حدوث بناءات معرفية جديدة لديه(عبد

الهادي والعزة . ) 52-51 ،1999 ،

من خالل ما تقدم من النماذج والنظريات التي حاولت تفسير أساليب التعامل مع الضغوط النفسية ،إتضح إن تلك النظريات كانت
واضحة في تبيان أن الحياة مليئة بالضغوط والمواقف الضاغطة وأنها قد تولد صراعا لدى الفرد مما يتطلب منه استخدام أساليب
تعاملية في مواجهتها أو التكيف معها بغية التخفيف من الضغوط ،حيث أكدته أغلب النظريات على أهمية اإلدراك المعرفي الذاتي
للفرد ،والذي يحدد به الفرد الضغوط أوال ثم كيفية التعامل معها ،وإن إدراك الفرد يتأثر بعوامل عدة منها متغيرات الشخصية وكذلك
متغيرات الموقف الضاغط  .ولم يتضح للباحثة أن هناك اختالفا واسعا في التأكيد على أهمية استخدام األساليب االيجابية التي

ترضي الفرد نفسه والمجتمع على حد سواء من حيث وجود أساليب ايجابية وأخرى سلبية كما وضحت أغلب النظريات وإن معيار
هذا التصنيف هو التوافق النفسي ورضا المجتمع.
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لهذا فقد تبنت الباحثة المنهج الكلي لكل النظريات في هذا البحث وبخاصة إن جميع هذه النظريات لم تتفق على أساليب محددة
ألنها ترتبط بطبيعة المواقف الحياتية وقد تختلف هذه األساليب من مجتمع إلى آخر أو من مدة زمنية إلى أخرى بحسب ثقافة
المجتمع وقيمة ومعاييره وما يط أر عليه من تغيرات فضال عن طبيعة الشخصية للفرد وقدراته في مواجهة ضغوط الحياة.
استراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفة  :تتعدد مواقف وأنماط استجابات ضحايا العنف بحيث تتفاوت بين:
 االستسالم لفعل العنف واعتبار واقعا حتميا ال مفر منه.

 البكاء ويقترن هذا السلوك بالعجز وعدم القدرة على المواجهة وما يقترن به من سلوكيات انسحابية.
 الصراخ ومحاولة جلب االنتباه من خالل رفع الصوت وقد تفسر كاستراتيجية لمواجهة العنف.
 ترك البيت واللجوء الى االهل او االصدقاء او الجيران.
 القيام بعنف مضاد.

 تكسير االشياء داخل البيت وما يقترن به من موجات غضب.
 اللجوء للقضاء واجهزة الشرطة.
ثانياً :الكفاءة الذاتية المدركة Perceived Self – Efficacy

الكفاءة الذاتية تكوين نظري وضعه العالم األمريكي البورت باندو ار ( )1977في كتابه نظرية التعلم االجتماعي Social

) ،) Learning Theoryوعلى مدى سنوات طويلة حاول باندو ار وضع األسس الفلسفية والنظرية لمفهوم الكفاءة الذاتية وقد تحدث

باندو ار عن الكفاءة الذاتية ( )Self-Efficacyوأكد أنها تكون فعالة عندما تكون اعتقادات الناس حول إمكاناتهم إلنتاج المستويات
المحددة لألداء التي تمارس تأثي ار في األحداث المؤثرة في حياتهم كما تحدد الكفاءة الذاتية بكيفية تفكير الناس ،وبكيفية اندفاعهم

وبكيفية تصرفاتهم ،وبكيفية ادراكهم بكفاءتهم الذات ة ) .)Hellrinel,2001:102-105ويرى باندو ار إن إدراك الفرد لكفاءته الذاتية

يتعلق بتقييمه لقدرته على تحقيق مستوى معين من االنجاز ،وبقدرته على التحكم باالحداث ،ويؤثر ذلك الحكم في مستوى الكفاءة
الذاتية  ،وطبيعة العمل او الهدف الذي يسعى الفرد الى تحقيقه ،وفي مقدار الجهد الذي سيبذله ،وعلى مدى مثابرته (Bandura,
) 1986:53
ادركات الشخص لقدرته على تنظيم ،و تنفيذ
ويشير زيمرمان ( )Zimmerman,2000إن مفهوم الكفاءة الذاتية يشير الى ا
االعمال الضرورية للحصول على االداء المحدد للمهارة من اجل تنفيذ المهمات ،واالهداف ) .) Zimmerman ، 2000 :83
إما ( ) Schwarzerفينظر للكفاءة الذاتية على ان ها عبارة عن بعد ثابت من ابعاد الشخصية تتمثل في تفاعالت ذاتية في
القدرة على التغلب على المتطلبات ،والمشكالت الصعبة التي تواجه الفرد من خالل التصرفات الذاتية (رضوان .)5: 1997 ،
النظرية المعرفية االجتماعية لباندورا (:)Bandura,1977

ُعرفت نظرية باندو ار في البداية باسم نظرية التعلم االجتماعي) )Social LearningTheoryولكنه أعاد تسميتها إلى النظرية
المعرفية االجتماعية ( )Social Cognitive Theoryوذلك لتضمين التطورات التي حققها في نظريته ،إذ يرى كثير من المنظرين
أَن باندو ار هو عالم نفسي معرفي بسبب تركيزه على عوامل الدافعية ،و آليات تنظيم الذات ،و التي تسهم في سلوك الشخص أكثر
من تأثير عوامل البيئة لوحدها).(Bandura, 2001: 1

حيث جمعت نظرية باندو ار بين كل من النظرية السلوكية في مفهوم االشتراط اإلجرائي الذي يؤكد على البيئة  ،والتعزيز باإلضافة
الى النظرية المعرفية (.) Pajares,2003:55

وتصور النظرية المعرفية االجتماعية األفراد على انهم قوى فعالة في سلوكياتهم ،بمعنى انهم يستطيعون تنظيم بيئتهم ليزيدوا من

فرص حدوث االستجابة المرغوب فيها ).) Stipek,1988:44
ويشير باندو ار في نظريته عن الكفاءة الذاتية إلى أن سلوك المثابرة ،والمبادرة لدى الفرد يعتمد على أحكام الفرد ،وتوقعاته
المتعلقة بمهاراته السلوكية ،ومدى كفايته للتعامل بنجاح مع تحديات البيئة والظروف المحيطة ،و هذه العوامل في رأي باندو ار تلعب
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دو ار مهما في التكيف النفسي ،واالضطراب ،وفي تحديد مدى نجاح الفرد في حل المشكالت االنفعالية السلوكية ( حمدي وداود ،
.)24 : 2000

ويبرز أثر الكفاءة الذاتية المدركة كما يرى ( (Pajares,2005من خالل المساعدة على تحديد مقدار الجهد الذي سيبذله

الفرد في نشاط معين ،ومقدار المثابرة في مواجهة العقبات ،ومقدار الصالبة أمام المواقف الصعبة  ،فكلما زاد االحساس بالكفاءة زاد

الجهد ،والمثابرة  ،والصالبة ،فاألفراد ذوو الكفاءة الذاتية المرتفعة يتعاملون مع المشكالت ،و االنشطة بمزيد من االحساس
والرصانة (العلوان والمحاسنة.)399:2011،

وتتوسط الكفاءة الذاتية المدركة تأثيرات تلميحات الكفاءة على الدافعية الداخلية  ،و يتم تعزيز الميل الداخلي بالرضا عن

الناتج في تحقيق الهدف او إدراك الكفاءة ،اما في حالة عدم الرضا ،او عدم إدراك الكفاءة فان الميل الداخلي التالي يقل
). )Harackiewicz, et- Al, 1985: 494

كما تركز هذه النظرية على أهمية التقييم الشخصي كوسيلة للتعزيز االيجابي  ،حيث إن تحقيق هدف شخصي ،او الوصول

الى مستوى االنجاز الشخصي ،وما يصاحبه من الرضا عن الذات يمكن ان يعمل بشكل فعال كمعزز كما ،ان الشعور بالرضا
لتحقيق الهدف يعمل كمكافأة ،والتي بدورها تزيد من الجهد في المستقبل (.)Stipek , 1981: 43
محور رئيساً من محاور النظرية المعرفية االجتماعية
وفي ضوء ما سبق فأن مفهوم الكفاءة الذاتية ( )Self-Efficacyيشكل
اً
))Social Cognitive Theoryالتي ترى ان لدى الفرد القدرة على ضبط سلوكه نتيجة ما لديه من معتقدات شخصية  ،فاألفراد
لديهم نظام من المعتقدات الذاتية(  )Self-Beliefsيمكنهم من التحكم في مشاعرهم ،وأفكارهم ). )Bandera ,1986:102
وعلى وفق ذلك فأن الكيفية التي يفكر ،و يعتقد ،ويشعر بها الفرد تؤثر في الكيفية التي يتصرف بها أذ تشكل هذه المعتقدات

المفتاح الرئيس للقوى المحركة لسلوك الفرد ،فالفرد يعمل على تفسير انجازاته باالعتماد على القدرات التي يعتقد أنه يمتلكها مما
يجعله يبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح (. )Bandura, 1997:40

وأشار باندورا( )Banduraإلى إن الناس يعتقدون بأنهم قادرون على انجاز سلوكياتهم بنجاح ،مما ينتج عنه تأثيرات مرغوبة،

دور مهماً ورئيسًا في التحكم بدوافعه ،ومعتقداته وحتى نشاطاته ،كما ،وتؤثر في طريقة اكتسابه
وان كفاءة الذات لدى الفرد تؤدي اً
المعرفة ،ولها سعة متولدة تعمل على تنشيط ،وتنظيم المهارات العاطفية والمعرفية واالجتماعية االخرى .اي انها تؤثر على قدرته
ألداء المهارات المطلوبة ،وبصورة جيدة (.) Engler,2003: 254

ويؤكد باندو ار ( ) Bandura,1988الى ان األفراد الذين يمتلكون احساس منخفض بكفاءة الذات سوف يبتعدون عن المهام

الصعبة ،ويتجهون الى ادراكها كتهديدات شخصية ،ويمتلكون مقدرة محددة في تحقيق اهدافهم ،واالداء بنجاح لديهم يتوقف على
العقبات التي تواجههم حيث يعزون االخفاق الى نقص قدرتهم ،وضعف مجهوداتهم في المواقف الصعبة مما يؤخر استرداد االحساس

بكفاءة الذات عقب االخفاق ،في حين ان األفراد الذين يمتلكون احساس مرتفع بكفاءة الذات يقتربون من المهام الصعبة كتحدي
لهم ،وترتفع مجهوداتهم في المواقف الصعبة ،ولديهم سرعة في استرداد االحساس بكفاءة الذات عقب االخفاق( Krueger et
.) ,al,1993: 125
غير أن الذي يـ ـ ــقرر مدى تحمل الفرد للشدة في أي مجال من المجاالت (مشاكل مالية  ،مجال العمل ،عالقات اجتماعية ،
الزواج  ،الوفاة ....الخ) ال يـ ـ ـ ــعتمد فق ــط على الش ــدة في حـ ـ ــد ذاتها أو درجتـ ـ ـ ـ ـ ــها فقـ ــط وإنما يـ ـ ــعتمد بدرجـ ـ ـ ــة أساسي ـ ـ ـ ــة على:
شـ ـ ــخصية الفـ ــرد وحصيلت ــه ومناعتـه النفسيـ ــة والفسيولوجيـ ـ ــة المتكون ـ ـة من إمكانياته البايلوجي ــة وتجاربـ ــه الحياتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كما ي ـ ــعتمد
على ت ـ ــوقعات الفرد إلمكانياته لمواجه ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـواقف الشـ ــدة ونتـ ــائجها وعلى م ــدى شـ ــعوره بالمقدرة على مواجهتها والسيطرة عليها (
كف ــاءة ذاتية ) فأن أقــل األفراد ثقة بمقدرتهم على مواجهتها والسـ ـ ــيطرة عليها هم أكثرهم تأثـ ـ ـ ًار بها .وهكـ ــذا فأن كف ـ ــاءة الفـرد في
مواجهـة الشـ ــدائد وت ــحملها لها دور كبي ــر في ت ــبديدها بأق ـ ــل ق ـ ــدر ممكــن مــن االنفعال ( كمال ، 1989،ص. ) 284
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مما تقدم ترى الباحثة ان هناك اثر كبير لمدى ادراك عينة البحث لقدراتهن في تحمل الضغوط التي تتعرض لها في حياتها
الزوجية.

منهجية البحث وإجراءاته:
وتشمل إجراءات البحث الحالي من حيث تحديد مجتمعه ،واختيار عينته ،وتحديد أداتيه وإجراءات القياس ،والوسائل اإلحصائية
المستخدمة فيه سواء في إجراءاته أو في تحليل بياناته.
أوالً :مجتمع البحث

يتكون مجتمع البحث الحالي من الطالبات المتزوجات في كلية التربية الجامعة المستنصرية للعام الدراسي ()2016- 2015

للدراسة الصباحية ولكافة المراحل وقد بلغ حجم المجتمع ( )257طالبة متزوجة موزعات على ( )9اقسام ( )3علمية ( )6انسانية كما
موضح في الجدول رقم (.)1
الجدول ()1

توزيع افراد مجتمع البحث حسب القسم والمرحلة
المرحلة

القسم
أولى

ثانية

ثالثة

رابعة

المجموع

التاريخ

3

8

5

2

18

الجغرافية

5

15

12

17

49

الفيزياء

6

9

2

7

24

الرياضيات

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

4

2

13

8

27

5

7

4

9

25

علوم الحاسبات

4

6

13

5

28

العلوم التربوية والنفسية

2

5

3

4

14

اللغة العربية

12

9

4

10

35

علوم قرأن

2

15

8

2

27

المجموع

43

76

64

74

257

(حصلت الباحثة على االعداد من سكرتارية االقسام)

ثاني ًا  :عينة البحث :
من الخطوات المهمة في البحوث التربوية والنفسية هي اختيار افراد العينة التي ينبغي أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي على

النحو الصحيح (عودة وملكاوي ،1992 ،ص .)225وقد اختيرت عينة البحث الحالي بالطريقة القصدية حيث بلغ حجم العينة
( )200طالبة موزعات على االقسام العلمية واإلنسانية كما موضح بالجدول رقم(.)2
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جدول ()2

يوضح توزيع افراد عينة البحث
المرحلة

القسم
أولى

ثانية

ثالثة

رابعة

المجموع

التاريخ

3

6

5

2

16

الجغرافية

5

10

6

10

31

الفيزياء

6

6

2

7

21

الرياضيات

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

4

2

8

8

22

5

7

4

9

25

علوم الحاسبات

4

6

7

5

22

العلوم التربوية والنفسية

2

5

3

4

14

اللغة العربية

10

9

4

6

29

علوم قرأن

2

10

4

4

20

المجموع

41

61

43

55

200

ثالث ًا :أداتا البحث

لما كان البحث الحالي يهدف الى قياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط والكفاءة الذاتية المدركة لغرض معرفة العالقة بينهما فانه

من الضروري ان تستخدم الباحثة مقياسين احدهما لقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط واآلخر لقياس الكفاءة الذاتية المدركة.

وبعد اطالع الباحثة على الدراسات والمقاييس السابقة التي تناولت متغيري البحث فقد تبنتا مقياس(يمنية )2015والذي يتكون

بصيغته النهائية من ( )36فقرة موزعة على( )6ابعاد) حل المشكلة ،الترفيه ،المساندة االجتماعية ،االنفعال(العدوان) ،اللجوء للدين
(االسناد الديني والروحي) ،التقبل( والذي تكون بصيغته النهائية من ( )37فقرة وبعد التكييف ( )36فقرة ،أما بالنسبة للكفاءة الذاتية

المدركة فقد قامت الباحثة بتبني مقياس (الخفاجي  )2013بعد تكييفه ليتناسب مع عينة البحث الحالي والذي يتكون بصيغته المتبناة

من ( )33فقرة والتي اصبحت بعد التكييف ( )28فقرة وقد كانت بدائل المقياس خماسية (دائماً ،غالباً ،احيانا ،ناد ار ،ابداً) وقد قامت
الباحثتان باإلجراءات اآلتية للتحقق من الخصائص السايكومترية للمقياسين وكاآلتي:
 .1تحليل الفقرات Items Analysis

تحليل الفقرات هو عملية فحص أو اختبار استجابات األفراد عن كل فقرة من فقرات االختبار وتضم هذه العملية الكشف عن مستوى

صعوبة الفقرة وقوة تمييزها .ويقصد بتمييز الفقرة قدرة الفقرة على تمييز الفروق الفردية بين األفراد الذين يملكون الصفة من الذين ال

يملكونها (الزوبعي وآخرون ،1981 ،ص .) 74ومن اجل تحقيق ذلك قامت الباحثة باستخراج القوة التميزية عن طريق (أسلوب
المجموعتين المتطرفتين)  Extreme Groups Methodوللمقياسيين وكاآلتي :
 .1رتبت الدرجات التي حصلت عليها العينة من أعلى درجة إلى أوطأ درجة.
 .2اختيرت نسبة الـ ( )% 27العليا والدنيا من الدرجات لتمثل المجموعتين المتطرفتين ،وقد تكونت عينة التحليل من()200

طالبة ،اذ يشير ننللي الى إن نسبة عدد افراد العينة الى عدد الفقرات ينبغي ان تكون بنسبة ( )1: 5لعالقة ذلك بتقليل
خطأ الصدفة في عملية التحليل االحصائي( )Nunnally, 1978, 262وأشارت (انستازي) الى ان افضل حجم لعينة
تحليل الفقرات لحساب قوتها التمييزية عند استخدام المجموعتين المتطرفتين بنسبة ( )%27في كل مجموعة وبذلك يكون

حجم عينة تحليل الفقرات ( )108وبعد تطبيق االختبار التائي ) (T- Testلعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين
المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة ظهر أن الفقرات جميعها مميزة.
 .2صدق مقياسي استراتيجيات التعامل مع الضغوط ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة:
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الصدق  Validityمن الخصائص األساسية في بناء المقاييس النفسية ،ويشير إلى مدى صالحية استخدام درجات المقياس في
القيام بتفسيرات معينة (أبو عالم ،1989 ،ص .) 144واالختبار الصادق هو االختبار القادر على قياس السمة أو الظاهرة التي
وضع ألجلها (الزوبعي وآخرين ،1981 ،ص .)39وقد قامت الباحثتان باستخراج الصدق الظاهري  Face Validityويشير هذا
النوع من الصدق إلى مدى ما يبدو أن االختبار يقيسه ،بمعنى ان االختبار يضم فقرات يبدو أنها على صلة بالمتغير الذيٌ يقاس،

وان مضمون االختبار متفق مع الغرض منه .ويتحقق هذا النوع من الصدق بقيام عدد من الخبراء والمختصين بتقدير مدى تمثيل
فقرات المقياس للصفة المراد قياسها(اإلمام وآخرون ،1990 ،ص .)130وقد تحقق ذلك في عرض مقياس استراتيجيات التعامل مع
الضغوط ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة على نخبة من الخبراء والمختصين (الملحق رقم  ،)1واخذ آرائهم حول مدى صالحية كل

ف قرة من فقرات المقياسين لقياس الصفة المراد قياسها ومدى مالءمتها لمجتمع البحث .وقد حذفت فقرة واحدة من مقياس استراتيجيات
التعامل مع الضغوط .أما مقياس الكفاءة الذاتية المدركة فقد تم حذف  5فقرات لعدم مالئمتها لطبيعة عينة البحث وبهذا اصبح عدد
الفقرات بصورتها النهائية ( )28فقرة.
 .3ثبات مقياسي استراتيجيات التعامل مع الضغوط والكفاءة الذاتية المدركة:

الثبات  Reliabilityمن المفاهيم األساسية في القياس يجب توافره في المقياس لكي يكون صالحاً لالستخدام .يمكن القول أن كل

اختبار صادق هو ثابت بالضرورة ،في حين ال يمكن القول أن كل اختبار ثابت هو صادق بالضرورة ،ذلك الن االختبار الصادق

الذي يقيس فعال ما أُعد لقياسه تكون درجته معبرة عن األداء الحقيقي أو القدرة الفعلية للفرد .ومادامت الدرجة على المقياس الصادق

تعبر عن هذه الوظيفة بدقة ،فإنها تكون ثابتة في الوقت نفسه (اإلمام وآخرون ،1990 ،ص .)144 ، 143وقد قامت الباحثة
باستخراج الثبات للمقياسين وكاآلتي:
المستخرج بهذه الطريقة بمعامل االستقرار عبر الزمن ،ويتطلب تطبيق
أ -طريقة إعادة االختبارُ :يسمى معامل الثبات ُ
المقياس نفسه على عينة الثبات ذاتها بفارق زمني ( .)Zeller, Carmines, 1980: 52لذا طبقت الباحثتان المقياس على عينة
تطبيقه على العينة نفسها بعد مرور ( )15يوماً .وبعد االنتهاء من التطبيقين ُحسب ثبات
الثبات البالغة ( )40طالبة ،ومن ثم أعيد
ُ
المقياس عن طريق حساب درجات أفراد العينة في التطبيق األول ،وحساب درجاتهم في التطبيق الثاني ،ومن ثم استخراج معامل

ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين األول والثاني ،وقد بلغ معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة لمقياس استراتيجيات التعامل مع
الضغوط ولكل بعد على حدة كما موضح في الجدول ( . ) 3أما بالنسبة لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة فقد كان معامل الثبات
( )0.80وبه ذا فإن الثبات جيد إذ تشير الدراسات إلى أن معامل الثبات الجيد يتراوح ما بين (( )0.90- 0.70اإلمام وآخرون،
 ،1990ص.)159
ب  -طريقة التجانس الداخلي

اختارت الباحثة طريقة معامل الفا كرونباخ .تستند فكرة هذه الطريقة ،التي تمتاز بتناسقها وامكانية الوثوق بنتائجها ،الى حساب
االرتباطات بين درجات جميع فقرات المقياس على اعتبار ان الفقرة عبارة عن مقياس قائم بذاته ،ويؤشر معامل اتساق أداء الفرد ،أي
التجانس بين فقرات المقياس (اإلمام وآخرون ،1990 ،ص .)159والستخراج الثبات بهذه الطريقة طبقت معادلة الفا كرونباخ على
درجات افراد العينة ،فكانت قيمة معامل ثبات مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط ولكل بعد على حدة ،كما موضح في الجدول
رقم ( ) 3أما قيمة معامل ثبات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة فكانت ( )%79.3وهو مؤشر اضافي على ان معامل ثبات المقياسين
جيد.
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الجدول()3

قيم معامل الثبات لمقياس استراتيجيات ما وراء المعرفة
ابعاد مقياس استراتيجيات التعامل مع
الضغوط

التقبل

قيم معامل الثبات بطريقتي
اعادة االختبار

معادلة

الفا  -كرونباخ

0.82

0.81

حل (مواجهة المشكلة)

0.79

0.80

طلب االسناد االجتماعي

0.81

0.80

االسناد الديني والروحي

0.79

0.71

االنفعال(العدوان)

0.73

0.78

الفكاهة

0.71

0.70

رابع ًا :الوسائل اإلحصائية Statistical Devices
استخدمت الباحثة الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSS) (Statistical Package for Social Sciencesفي
إجراءات تبني المقياسين وفي تحليل النتائج للبحث باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 .1االختبار التائي لعينتين مستقلتين  T- Testالستخراج تمييز فقرات مقياسي استراتيجيات التعامل مع الضغوط ومقياس
الكفاءة الذاتية المدركة.

 .2معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationاستخدمت هذه الوسيلة اإلحصائية في المواضع اآلتية:
أ .استخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار لكال المقياسين.

ب .استخراج العالقة بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط والكفاءة الذاتية المدركة.
.3

معادلة الفا كرونباخ الستخراج ثبات المقياسين.

 .4االختبار التائي لعينة واحدة إليجاد استراتيجيات التعامل مع الضغوط ومستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة البحث.

عرض النتائج ومناقشتها:

وتشمل استعراضاً ومناقشة لنتائج البحث كما يشتمل على التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.

الهدف األول :تعرف استراتيجيات التعامل مع الضغوط لدى طلبة كلية التربية :

استخرجت المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة من طالبات كلية التربية في كل بعد من االبعاد ،فبلغت( ،20 ،24 ،26

 )19 ،20،24درجة ،وبانحرافات معيارية مقدارها( )3.423 ،3.222 ،4.654 ،3.955 ،3.599 ،3.643درجة على التتالي،

ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية والمتوسـط النظري لكــل بعد البال ــغة ( )18درجــة ،استعمل االختبار التائي ()t-test

لعينة واحدة ،فأظهرت النتائج أن الفروق دالة إحصائياً ،إذ كانت القيم التائية المحسوبة لك ــل بعد أكبر من القيمة التائية الجدولية

البالغة ( ،)1.96عند مستوى داللة ( ،)0.05وبدرجة حرية ( ،)199والجدول ( )4يوضح ذلك .
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الجدول ()4

يبين نتائج االختبار التائي إلجابات العينة ككل على مقياس اساليب التعامل مع الضغوط
ابعاد مقياس
استراتيجيات التعامل
مع الضغوط

العينة

التقبل
حل (مواجهة
)المشكلة
طلب االسناد
االجتماعي
االسناد الديني
والروحي
االنفعال (العدوان)
الفكاهة

200

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

26

3.643

24

3.599

المتوسط

النظري

درجة الحرية

مستوى الداللة

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

15.098

1.96

18

199

18

199

20

3.955

18

199

7.764

24

4.654

18

199

12.798

1.96

20

3.222

18

199

5.073

1.96

0.05

19

3.423

18

199

3.930

1.96

0.05

13.208

0.05

دالة

0.05

دالة

1.96

0.05

دالة

0.05

دالة
دالة
دالة

1.96

يتبين من الجدول أعاله بأن القيم التائية المحسوبة ألساليب التعامل مع الضغوط الستة دالة احصائيًا والبالغة (، 7.764 ،13.208
 ) 12.798 ، 5.073،15.098 ،3.930درجة هي أعلى من القيمة التائية الجدولية البالغة ( )1.960عند مستوى داللة ()0.05

وبدرجة حرية ( ) 199وبالنظر إلى المتوسطات ومقارنة المتوسط الحسابي للعينة والمتوسط الفرضي للمقياس نجد أن المتوسط
الحسابي للعينة اعلى من الوسط الفرضي في كل االساليب وخصوصا في اسلوب (التقبل ،طلب االسناد الروحي والديني ،مواجهة

المشكلة) إذ بلغ ( )24،24 ،26درجة على التوالي وهذا يدل على شيوع استعمال هذه االساليب من قبل عينة البحث أكثر من

االساليب الثالثة األخرى والتي كان فيها المتوسط الحسابي للعينة مقارب للمتوسط الفرضي مما يشير إلى استعمال هذه األساليب
ولكن بدرجة اقل من باقي االساليب وهي االنفعال (العدوان) ،طلب االسناد االجتماعي ،الفكاهة) لدى طلبة الجامعة.
وتدل هذه النتيجة على أن الطالبات لديهن القدرة على مواجهة الضغوط النفسية الناجمة من العنف الزواجي وهن كذلك يملن إلى

تقبل ذلك العنف وطلب االسناد الروحي والديني ومواجهة المشكلة وقد يعود السبب في ذلك الى طبيعة التنشئة االجتماعية التي تركز
على الجانب الديني .وكون المرأة يجب عليها الصبر وتحمل سوء اخالق زوجها معها العتقادها بأنها قادرة على تغيير سلوك زوجها

خصوصا مع الوعود بالعدول عن ممارسته العنف ضدها ،وقد يعود السبب ايضا إلى وجود األطفال وعدم رغبة الزوجة في تركهم أو

خوفها عليهم من الضياع ،باإلضافة إلى األفكار االجتماعية حول المرأة المطلقة فهي تفضل ان تتحمل اإلساءة على ان يقال عليها
مطلقة ،وقد يعود السبب ايضًا الى عدم توفر البديل المناسب لها وألبنائها خصوصا ان لم يكن لديها عمل ،عدم توفر الدعم

االجتماعي للمرأة المعنفة وخاصة من قبل أسرتها ،وعدم وجود قوانين تحميها كما ان الخوف الذي تتعدد أشكاله :الخوف على
أطفالها ،مركزها او سمعتها ،ناهيك عن العادات والتقاليد وما تتضمنه من محركات متعددة ومتنوعة تشجع على ممارسة بعض
أشكال العنف  ،أضف إلى ذلك اعتقادها بأنها إذا تركت الزوج المسيء فإن هذا يعني أنها زوجة فاشلة وأم فاشلة .وقد اشارت والكر

Walkerفي دراستها إن انخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب ،الغضب ،العزلة عن مصادر المساندة وصعوبة اتخاذ الق اررات،

اضافة للخوف واالعتمادية كلها اسباب تؤثر في تحديد االساليب التي تستخدمها في التعامل مع الضغوط الناتجة من العنف
الزواجي وتجعلها تبقى في العالقة العنيفة.

الهدف الثاني :تعرف مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى طالبات كلية التربية

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن متوسط درجات أفراد العينة على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة بلغ ( )108,6200درجة

بانحراف معياري قدرهُ ( )16.00131درجة ،وعند مقارنة الوسط الحسابي مع المتوسط النظري لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة البالغ
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( )84درجة ،وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة تبين أن القيمة التائـية المحسـوبة تساوي ( )7.698وهي اعلى من القيمة
الجدولية البالغة ( )1.96أي إنها دالة عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( ،)199والجدول ( )5يوضح ذلك .
الجدول ()5

يبين نتائج االختبار التائي إلجابات العينة ككل على مقياس الكفاءة الذاتية
العدد

الوسط الحسابي

االنحراف

المتوسط
النظري

الحرية

200

108,6200

16.00131

84

199

المعياري

درجة

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

7.698

1.96

مستوى الداللة

0.05

دالة

وهذا يعني أن طالبات كلية التربية يتمتعن بمستوى جيد من الكفاءة الذاتية المدركة وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه باندو ار
( )Banduraإلى إن كفاءة الذات المدركة نتاج للمقدرة الشخصية  ،وتمثل مرآة معرفية للفرد تشعره بقدرته على التحكم في البيئة
(عبد القادر و أبو هاشم  .)55:2007،كما اتفقت هذه النتيجة كذلك مع ما ذهب إليه باندو ار ( )Banduraمن جانب أخر حيث

يرى أن تصورات األفراد لكفاءتهم الذاتية أكثر التصورات مركزية وتأثير في حياتهم اليومية .فاإلدراكات الذاتية تؤثر في اختيار األفراد

للمهمات االنجازية المختلفة ،إذ أنهم يختارون ما يتفق وكفاءتهم الذاتية المدركة ،ويعزفن عما يعتقدن انه يتجاوز حدود قدراتهن ،وهذه
االختيارات بالتالي تحدد المجاالت التي تتطور فيها كفاءتهن الذاتية ،كما أن التقييم الذاتي للكفاءة يحدد مقدار الجهد الذي يبذله
األفراد ومدى مثابرتهم بوجه العقبات ومحاولتهم التغلب على المشكالت المختلفة (  0)Bandura 1977:193وبما يتركه هذا التقييم

الذاتي من تص ورات وانطباعات لدى االخرين او البيئة االجتماعية التي تحيط بهم وربما يبدو إن عينة البحث الحالي من طالبات
كلية التربية تضع في الحسبان مدى االهتمام أو التقبل لهن من قبل المجتمع.
الهدف الثالث :تعرف العالقة بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط والكفاءة الذاتية المدركة لدى طالبات كلية التربية:

بلغت قيم معامل االرتباط بين المتغيرين ولكل استراتيجية على حدة ()0.711- ،0.679- ،0.623 ،0.782 ،0.881،0.651

وهي دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.05ودرجة حرية ( ،)198والجدول ( )6يوضح ذلك.
الجدول ()6

يوضح قيم معامل االرتباط بين متغيري البحث ومستوى الداللة
معامل االرتباط

مستوى الداللة

0.651

0.05

0.881

0.05

حل أو مواجهة المشكلة والكفاءة الذاتية المدركة

0.782

0.05

طلب االسناد االجتماعي والكفاءة الذاتية المدركة

0.623

0.05

االنفعال(العدوان) والكفاءة الذاتية المدركة

0.679-

0.05

الفكاهة والكفاءة الذاتية المدركة

0.711-

0.05

المتغيرات
التقبل والكفاءة الذاتية المدركة
طلب االسناد الديني والروحي والكفاءة الذاتية المدركة

العدد
200

تشير هذه النتيجة الى وجود عالقة موجبة طردية بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط ( والكفاءة الذاتية المدركة لدى طالبات

كلية التربية ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء توجهات نظرية( )Bandura,1977حيث يرى باندو ار إن إدراك الفرد لكفاءته الذاتية

يتعلق بتقييمه لقدرته على تحقيق مستوى معين من االنجاز ،وبقدرته على التحكم باإلحداث ،ويؤثر ذلك الحكم في مستوى الكفاءة

الذاتية ،وطبيعة العمل ،أو الهدف الذي يسعى الفرد إلى تحقيقه ،وفي مقدار الجهد الذي سيبذله ،وعلى مدى مثابرته .(Bandura,

) ، 1986:53كما وتشير تلك النتيجة إلى ان ال طالبات الالتي يمتلكن كفاءة ذاتية عالية يستخدمن االساليب االيجابية في التعامل
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مع الضغوط الناتجة عن العنف من قبل الزوج في حين ان الطالبات الالتي يمتلكن كفاءة ذاتية منخفضة فإنهن يلجأن الى استخدام

االساليب السلبية في التعامل مع الضغوط مثل االنفعال(مقابلة العنف بالعنف) والفكاهة والهروب من المشكلة بمشاهدة التلفزيون
وغيرها.

التوصيات:
استنادا إلى نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باآلتي:

 .1تعديل القوانين الوطنية التي تجسد العنف الممارس ضد المرأة اينما وقع واألفضل من كل هذا وذاك تشريع قانون خاص بنبذ
العنف بجميع اشكاله مع تحديثه المستمر حسب المتغيرات الطارئة في المجتمع وظروفه مع اعطاء الحق بالتعويض لمن
تعرض للعنف.
 .2وضع خطط عمل استراتيجية لحماية المرأة من جميع اشكال العنف واالستعانة بمنظمات المجتمع المدني لتنفيذ هذه الخطط.
 .3تاسيس مالذات آمنة للنساء المعنفات في عموم العراق مع اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتعزيز سالمة المعنفات واعادة
اطفالهن ان وجدوا في المجالين البدني والنفسي.
تأهيلهن مع
ً
ً
 .4اتخاذ التدابير الالزمة بتدريب الموظفين والمسؤولين عن تنفيذ سياسات درء العنف ضد المرأة يجعلهم واعين الحتياجات المرأة
 .5معالجة انماط السلوك االجتماعية والثقافية للمرأة والرجل وخصوصاَ في ميدان التعليم إلزالة الممارسات المستندة الى دونية
اي من الجنسين.

 .6التشجيع على األبحاث التي تتناول اسباب العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته مع تصنيف الرصد اإلحصائي لهذه الظاهرة
لبيان مدى فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه مع نشر اإلحصاءات ونتائج األبحاث.
 .7وضع برامج استراتيجية لمعالجة الموروثات االجتماعية التي تجسد العنف ضد المرأة.

 .8تسهيل ومساندة عمل الحركات النسوية ومنظمات المجتمع المدني وتتعاون معها على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية
 .9عقد المؤتمرات وورش العمل لتوعية النساء بخطورة ظاهرة العنف الممارس ضدها.
 .10القيام بلقاءات ارشادية ونفسية للزوجات المعنفات وتشجي عهن الستعمال االساليب االكثر ايجابية في التعامل مع الضغوط ،
وزيادة كفائتهن الذاتية وتحسين صورة الذات لديهن.

المقترحات:

ال لما توصل إليه البحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي:
استكما ً

المعوقة الستعمال استراتيجيات التعامل مع الضغوط
المعززة و ُ
 .1اجراء دراسة تجريبية للكشف عن العوامل ُ
 .2اجراء دراسة للكشف عن عالقة استراتيجيات التعامل مع الضغوط بمتغيرات اخرى مثل (مدة الزواج ،صلة القرابة ،
المستوى التعليمي للزوج).

 .3اجراء دراسة لتعرف أثر المستوى االقتصادي والدراسي في الكفاءة الذاتية واستراتيجيات واستراتيجيات التعامل مع الضغوط.
 .4اجراء نفس الدراسة على عينات أخرى (عامالت ،ربات بيوت).

المراجع:
أو ًال :المراجع العربية:
القرآن الكريم

 .1إبراهيم ،لطفي عبد الباسط ( ) 1994عمليات تحمل الضغوط وعالقتها بعدد من المتغيرات النفسية لدى المعلمين ،مجلة
مركز البحوث التربوية بجامعة قطر ،السنة ( )3العدد (.)5
 .2ابو عالم ،رجاء محمود ،1989 ،مدخل الى مناهج البحث التربوي ،الكويت ،مكتبة الفالح،ط.1
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 .3االلوسي  ،احمد اسماعيل ( : )2001فاعلية الذات وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة الجــامعة  ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،كلية االداب  ،جامعة بغداد .
 .4اإلمارة ،أسعد شريي( ،) 2002الضغوط النفسية والتعامل معها ،مقالة من مجلة النبأ ،العدد  ،63لبنان بيروت ،سحبت من
االنترنيت.
 .5اإلمام ،مصطفى وعبد الرحمن ،انور حسين والعجيلي ،صباح حسين( ،)1990القياس والتقويم ،بغداد ،جامعة بغداد.
 .6حسيب  ،عبد المنعم عبدهللا ( ":(2001المهارات االجتماعية وكفاية الذات لطالب الجامعة المتفوقين"  ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب  ،مجلة علم النفس  ،العدد ( ، )59القاهرة0

 .7حمدي ،نزيهة وداود  ،نسيمة ( : )1997العالقة بين مصادر الضغوط التي يعاني منها الطلبة ومفهوم الذات لديهم ،
مجلة دراسات  ،الجامعة االردنية  ،مجلد ، 24العدد .2
 .8الحياني ،عاصم محمود( ،) 1998بناء برنامج إرشادي وقائي لبعض أنماط السلوك المنحرف ،غش ،سرقة ،عدوان لطلبة
المرحلة المتوسطة ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة المستنصرية.
 .9الخزمي ،عبد الحكيم احمد ( : )1998آفة العصر وضغــوط العمل والحياة بين المدير والخبير  ،مكتبة ابن سينا للنشر ،
القاهرة .
 .10الخفاجي ،ميثم كاظم ناجي .)2013(.الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بحل المشكالت لدى المرشدين التربويين ،كلية
التربية ،الجامعة المستنصرية (رسالة ماجستير غير منشورة).
 .11دافيدوف ،لندال (  ) 1988مدخل علم النفس ،ترجمة سيد الطواب وآخرون ،الرياض ،دار المريخ ط.3

 .12الدرمك  ،زيد فريح جاسم ( : )2001ذك ـ ـ ــر هللا واثره في النفس االنسانية  ،مجلة التربية االسالمية ،العدد، 5السنة ، 35
بغداد .

 .13الربيعي  ،ياسين حميد عيال ( : )2005تقنين اختـ ـ ـ ــبار هلمون – نلسون للقدرات العقلية لدى طلبة الجامعة  ،اطروحة
دكتوراه غير منشورة  ،كلية التربية ابن الرشد  ،جامعة بغداد .

 .14رضوان  ،سامر جميل ( :)1997ت ـ ـ ــوقعات الكفـ ـ ـ ــاءة الذاتية "البناء النظري والقياس "  ،مجلة شؤون اجتماعية  ،الشارقة
،العدد  ، 55السنة . 14
 .15زهران  ،حامد عبد السالم ( : )1977الصحة النفسية والعالج النفسي  ،ط ، 2عالم الكتب  ،القاهرة .
 .61الزوبعي ،عبد الجليل ،واخرون ، 1981 ،االختبارات والمقاييس النفسية ،مطابع دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة
الموصل.

 .17سعيد  ،آسو صالح  ": )2005( ،اثر توكيد الذات في تنمية فاعلية الذات لذوي القلق االجتماعي في المرحلة الجامعية ،
الجامعة المستنصرية  ،كلية التربية (،أطروحة دكتوراه غير منشورة ).
 .18السلطاني ،ناجح كريم خضير( ،) 1994الضغوط التي يتعرض لها المواطن العراقي وعالقتها بعمره وجنسه ومفهوم الذات
ومركز السيطرة ( ،أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد.
 .19السواس  ،عبد الحليم احمد ( : )2001المجل ـ ــة العربية للدراسات االمنية والتدريب  ،اكاديمية نايي للعلوم االمنية في
الرياض  ،المجلد  ، 16العدد . 31
 .20الشرقاوي ،خليل( ،)1993علم الصحة النفسية العربية ،بيروت ،دار النهضة.
 .21الشناوي ،محمد محروس ،و محمد ،السيد عبد الرحمن ( ،) 1998العالج السلوكي الحديث ،أسسه وتطبيقاته ،دار قباء
للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.

 .22الشيرازي ،محمد الحسيني( ،)1992االجتماع ،دار العلوم ،بيروت ،ط.1
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Abstract
As the married students of Education Faculty of different Baiathn represent an important
segment of society (the wives and mothers of the family and teachers after graduation) and officials
to prepare generations of students, so must they carry the burden of responsibility and change the
face of the pressures of life in ways that return them to the psychological and social consensus in
order to achieve the progress of society. So the current research aimed at knawing:
1. coping with stress styles used by the battered students wives.
2. level of perceived self-efficacy among battered students wives.
3. The relationship between the coping with stress styles and the perceived self-efficacy .
To achieve the aims of the current research, the researcher has adopted (Mkrlovi Yamina
2015) scale which applied to Algerian environment to measure coping with stress styles, which
included six dimensions (face the problem, social support, emotion ( aggression), recourse to
religion, acceptance, which consists in its final form (37), after adjustment (36)item, and she also
adapted, (al-Khafaji, 2013) scale to measure perceived self-efficacy which consists in its final form
(33)item and (28) after adjustment. After calculated the validity and reliability of all these two scales.
the researcher applying them on a sample of (200) battered students wives in the College of
Education/ Mustansiriya University of which chosen purposely.
The results showed that students in general are use (face or solve the problem, receptivity, religious
& spiritual support) to cope with stress more than the rest of the coping with stress styles , and the
results also showed that the sample have a good level of perceived self- efficacy, The relationship
between the coping with stress styles and perceived self-efficacy has showed that perceived selfefficacy associated positively with (face or solve the problem receptivity, social support , and
religious & spiritual support) while associated inversely with other styles. In the light of these results
the researcher presented a set of recommendation and suggestions for future studies.
Keywords: Battered Students Wives, Perceived Self – Efficacy.
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المالحق:
ملحق ()1

اسماء السادة الخبراء الذين تم عرض المقاييس بصورتها المتبناة عليهم
ت

االسم

التخصص

مكان التواجد

1

أ.م.د -أمل اسماعيل عايز

القياس والتقويم

الجامعة المستنصرية كليه التربية

2

أ.م.د آمال اسماعيل حسين

3

أ.م.د .رحيم عبد هللا جبر

4

أ.م.د -سحر هاشم محمد

5

أ.م.د -ماجدة هليل شغيدل

6

أ.م.د -نجالء نزار وداعة

7

م .د .علياء جاسم محمد

8

م.د .نوال جوحي جاني

علم النفس التربوي

الجامعة المستنصرية كليه التربية

علم النفس التربوي

الجامعة المستنصرية كليه التربية

القياس والتقويم

الجامعة المستنصرية كليه التربية

علم النفس التربوي
علم النفس التربوي

علم النفس التربوي

علم النفس التربوي

الجامعة المستنصرية كليه التربية
الجامعة المستنصرية كليه التربية
الجامعة المستنصرية كليه التربية
الجامعة المستنصرية كليه التربية

ملحق()2

مقياس اساليب التعامل مع الضغوط للزوجات المعنفات بصورته النهائية بعد التكييف على البيئة العراقية

عزيزتي الطالبة....

إذا كنت ممن تتعرض للعنف من قبل زوجك ) ضرب ،شتم ،سب ،يأخذ أموالك ،يقطع عنك مصروف البيت( حاولي أن تفكري ) تسترجعي (

هذه المشكلة والتي تسبب لك عدم ارتياح وضعي عالمة( ) تحت البديل الذي يبين كيفية تعاملك معها ،الرجاء أبداء رأيك فيها بكل موضوعية
وصراحة خدمة للبحث العلمي لذا نأمل تعاونك معنا باإلجابة عن جميع هذه الفقرات بما يعكس آرائك الحقيقية تجاهها .علماً انه ال توجد إجابات

صحيحة او خاطئة فأي إجابة تُعد صحيحة طالما انها تعبر عن أسلوبك الخاص في التعامل مع الموقف المعروض أمامك وال حاجة لذكر
االسم.
شاكرين تعاونكم خدمة للبحث العلمي
ت

الفقرات

1

أتعايش مع مشكلتي حتى أتمكن من التغلب عليها

2

أفكر بجدية ألجد حال لمشكلتي

3

ألوم نفسي على سوء اختياري لزوجي

4

ألجا إلى الدعاء وزيارة األماكن المقدسة.

5

دائم َا

غالبا

أحيانا

ناد ار

أبدا

أذهب للتسوق حتى وان لم يكن ينقصني شي

6

أترك البيت وأذهب الى بيت اهلي

7

أواجه زوجي وأحسسه بمعاناتي

8

أتحدث لشخص أقدر نصائحه

9

ألجأ للبكاء

10

أتكلم عن مشكلتي مع معارفنا لكي يتدخلوا لحلها

11

أصلي وأدعو هللا ليفرج عني

12

ألجا إلى العرافات وقراءة الفنجان

13

أصبح متوترة ومنقبضة

14

اواجه المشكلة بعقالنية وتفهم لمعرفة السبب

15

أشكو زوجي الى أهله طلبا لمساعدتهم

16

ألزم الصمت حتى ال تزداد االمور سوءا مع زوجي
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17

أخرج من البيت وأمشي لمسافات حتى أقلل من توتري

18

أقنع نفسي بأن الطالق سوف يحدث مشاكل أكثر خطورة

19

ألجأ إلى قراءات دينية تشعرني بالراحة

احاول إيذاءه بشتى الطرق

20
21

أصرخ ألخرج ما بداخلي

22

تقبلت وضعيتي ألنني أدركت انه ال مخرج لمشكلتي

23

أتقرب الى هللا بالصالة والدعاء

24

لجأت الى الطبيب النفسي ليساعدني في حل مشكلتي

25

أشعر باالرتياح عند مواساة اآلخرين لي

26

أقابل العنف بالعنف

27

اترك األمر هلل سبحانه وتعالى فهو الذي ينصفني.

28

أقضي وقتا مع ) صديقة ،قريبة ،جارة ،أخت( بين فترة واخرى

29

أذهب للتنزه

30

أعتبر إن ما امر به ابتالء ينبغي الصبر عليه.

31

حينما تشتد ضغوطي أهمل أوالدي

32

أتشاجر مع كل ما يضايقني

33

ألجأ للفكاهة وسرد النكت كي اخفف توتري

34

أشاهد التلفاز ألخفف من توتري

35

أصبر من أجل أوالدي وشكلي االجتماعي

36

أطمئن نفسي بأن األمور ستتحسن يوما ما

ملحق()3
عزيزتي الطالبة

مقياس الكفاءة الذاتية المدركة بصورته المتبناة

تحية طيبة..............

نضــع بــين يــديك مجموعــة مــن العبــارات التــي تتعلــق بــالمواقف الحياتيــة التــي يمكــن ان يمـ ـ ـ ـ ــر بهــا أي فــرد ،أرجــو منــك قراءتهــا بعنايــة تامــة

وتؤش ـ ـ ـ ــري بوضع عالمة (  ) /امام العبارة وتحت البديل المناسب ،والذي يعبر عن رايك الصريح  ،علما ان اجابتك الدقيقة سوف تخدم اغراض
البـ ـ ــحث العلمي ولن يطلع عليها سوى الباحثة ،لذا فال داعي لذكر االسم  .كما نرجو عدم ترك اي عبارة من دون اجابة .
تقبلااااااوا منا فائق الشاااااااااكر والتقدير واالمتنان
ت

الفقرات

1

احقق ذاتي عندما اسهم في حل مشكالت زميالتي

2

اثق بقدراتي في انجاز أعمالي

3

استمتع بحل المشكالت المعقدة

4

أتمكن من تنظيم جهودي لتأدية أدواري في الحياة

5

يمكنني توجيه كل تركيزي نحو أنجاز اعمالي

6

اشعر ان لدي القدرة على معرفة جوانب القوة و الضعف في شخصيتي

7

أتأمل بذاتي بين الحين االخر

دائما

غالب ًا

احيان ًا

ناد ار

ابدآ
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8

أعتمد على نفسي في انجاز أعمالي

10

لدي القدرة على تحمل مسؤولية أخطائي

11

لدي القدرة على التخطيط للمستقبل

12

اسعى الى تنمية ذاتي

13

أفشل في التعامل بكفاءة مع متطلبات دراستي

14

أعتمد على نفسي في اتخاذ الق اررات المهمة

15

إحساسي بكفاءتي تجعلني أعمل بطريقة ايجابية

16

شعوري بالتفاؤل يساعدني على أنجاز عملي

17

أستعمل أساليب مختلفة للتحكم بدوافعي

18

أتوقع نتائج عملي بناء على قدراتي الذاتية

19

ابذل قصارى جهدي كي ال أفشل في دراستي

20

لدي كفاءة في ادارة الحوار مع زميالتي

21

عندما أضع خطة لعمل معين فأني أحاول أن أحققها

22

أنجز االعمال التي اكلف بها في الوقت المحدد

23

أشعر بالرضا عند انجاز اي مهمة أكلف بها

24

أنظر نظرة كلية شاملة لمعالجة المشكالت

25

أشعر بأن قدراتي ضعيفة في أنجاز مهماتي

26

أضع لنفسي مستوى من االداء و أسعى للوصول اليه

27

استطيع تحقيق االهداف الذاتية الصعبة

28

أشعر أن لدي القدرة على تنظيم امور حياتي
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