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أمهية إدارة الضغوط النفسية يف حتقيق جودة احلياة األسرية
د .بن حليلم أمساء

* 1

 1جامعة سيدي بلعباس
د .توهامى سفيان

2

 2جامعة سعيدة

امللخص:

اتريخ االرسال 2021/04/26 :

اتريخ القبول2021/05/05 :

إن أهم أبعاد جودة احلياة هو ا لبعد النفسي يف احلياة األسرية من إشباع احلاجات ،الرضا ،التوافق،
القدرة على التفكري وأخذ القرارات ،السعادة االنفعالية والعاطفية ،وإدارة الضغوط ،إذ قد يواجه اإلنسان
يف حياته جمموعة من املوافق تتطلب منه انفعاالت متعددة ويقوم األفراد يف سبيل التوافق بسلسلة من
األساليب املختلفة اليت من شأهنا أن تساعدهم على احلفاظ وإحداث نوع من التوازن النفسي البيولوجي
خاصة فيما يتعلق ابلضغوط املختلفة اليت تواجه الفرد يوميا وعليه أن يتعايش معها حىت حيقق صحته
النفسية وتوافقه النفسي واالجتماعي واملهين واألسري بشكل خاص وعليه فان إدارة الضغوط واستخدام
اسرتاتيجيات فعالة واجيابية ملواجهتها من شأنه أن يساعد بشكل كبري يف حتقيق اجلودة وحتسني حياة
األسرة
الكلمات املفتاحية :جودة احلياة -الضغط النفسي – إدارة الضغط النفسي

* املؤلف املرسل :د .بن حليلم أمساء
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مقدمة
أصبح الفرد يف العصر احلايل يواجه العديد من األحداث الضاغطة اليت تؤثر على جمرى حياته،
واليت تنطوي على عوامل كثرية هتدد أمن واستقرار الفرد داخل أسرته وخارجها ،إذ أن هذه
الضغوط النفسية أصبحت تشكل جزءا من حياة الفرد اليومية ،وهذا ما يدفع به إىل العمل على
مواجهتها والتكيف معها وإدارهتا ملواصلة سري حياته بشكل يضمن له حياة تغمرها السعادة
والطمأنينة اليت تتجسد يف جودة احلياة.
فجودة احلياة تتضمن االستمتاع ابلظروف املادية يف البيئة اخلارجية ،واإلحساس حبسن احلال،
وإشباع احلاجات ،والرضا عن احلياة ،وشعور الفرد مبعىن احلياة ،وإحساسه مبعىن السعادة وصوال
إىل العيش حبياة متناغمة متوافقة مع جوهر اإلنسان والقيم السائدة يف اجملتمع ،ويف جودة احلياة
يستطيع الفرد أن حيقق طموحاته واهتماماته ،والتغلب على مشكالت احلياة وحتديد هدف
ومعىن يسعى لتحقيقه
وعليه حناول يف هذه الورقة تقدمي مفهوم جلودة احلياة وإبراز أهم اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط
والتعامل معها ودورها يف حتقيق جودة احلياة األسرية.

 -1جودة احلياة
1-1

مفهوم جودة احلياة:

من الناحية اللغوية فاجلودة أصلها الفعل الثالثي جود" واجليد طبقا البن منظور نقيض
الرديء ،وجاد ابلشيء جودة ،وجودة أي صار جيدا(.كاظم والبهاذيل:2006 ،
.)252
تعرفه منظمة اليونسكو أبنه مفهوم شامل يضم كل جوانب احلياة كما يدركها األفراد،
ليشمل اإلشباع املادي للحاجات األساسية ،واإلشباع املعنوي الذي حيقق التوافق النفسي
عرب حتقيقه لذاته" (حسن وآخرون)290 :2006 ،
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ترى منظمة الصحة العاملية  )1994(OMSأن جودة احلياة مفهوم واسع يتأثر بشكل
معقد بكل من الصحة اجلسمية للفرد ،حالته النفسية ،عالقاته االجتماعية ،مستوى
حتكمه يف ذاته ،ابإلضافة إىل عالقته مع العوامل الفعالة يف بيئته(.هبلول)49 :2009 ،
يرتبط مفهوم جودة احلياة بكل من مفهوم الرفاه والتنعم وأيضا مفهوم التنمية والتقدم
والتحسن وإشباع احلاجات (الشعور ابلرضا واالرتياح واألمن عند إشباع احلاجات
والدوافع) ،والفقر (األنصاري.)2006 ،
تعرفه ريبيكا رينوك يف (عويس )305 :2006 ،أبهنا "الدرجة اليت يشعر فيها الفرد أبمهية

2-1

ما ميلك ،مهما كان ضئيال ،ويستمتع به .وهو نتاج خربة الفرد ورضاه عن إمكاانته
ويتضمن ثالثة أبعاد هي :الكينونة ،االرتباط ،اآليت".

النظرايت املفسرة جلودة احلياة

 1-2-1نظرية الوتن (Lawton Theory:)1996
ركزت هذه النظرية على أتثري عنصرين أساسيني يف إدراك الفرد جلودة احلياة مها الظرف
املكاين املتمثل يف أتثري البيئة احمليطة ابلفرد على إدراكه إما بشكل مباشر كتأثريها على
صحته أو بشكل غري مباشر حيمل مؤشرات اجيابية كرضاه عن بيئته اليت يعيش فيها،
والظرف الثاين هو الظرف الزماين املرتبط بعمر الفرد فكلما تقدم الفرد يف عمره كلما كان
أكثر سيطرة على ظروف بيئته وبذلك يكون التأثري أكثر اجيابية على شعوره جبودة
احلياة(مبارك،د.ت).

 2-2-1نظرية شالوك (Schalok Theory :)2002

هذه النظرية تقوم على أساس أن مفهوم جودة احلياة يتكون من مثانية جماالت وكل جمال
يضم ثالثة مؤشرات تؤكد على أثر األبعاد الذاتية يف حتديد درجة شعور الفرد جبودة احلياة
أكثر من أثر األبعاد املوضوعية وتتمثل هذه اجملالت يف:
 السعادة الوجدانية وتضم مؤشر الرضا ،مفهوم الذات ،واخنفاض الضغوط. العالقات بني الشخصية وتضم مؤشر التفاعالت ،العالقات ،اإلسناد.234
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السعادة املادية :احلالة املادية ،العمل ،املسكن.
النمو الشخصي :التعليم ،الكفاءة الشخصية ،األداء.
السعادة البدنية :الصحة ،األنشطة اليومية ،وقت الفراغ.
تقرير املصري :االستقاللية ،األهداف ،االختبارات.
االندماج االجتماعي :التكامل ،الرتابط االجتماعي ،األدوار اجملتمعة.

 احلقوق البشرية والقانونية :احلقوق الفردية ،حقوق اجلماعة ،القانون والعملياتالواجبة(.مبارك ،د.ت)

 3-2-1نظرية رايف (Ryff Theory:)1999

ترتكز على مفهوم السعادة النفسية حيث أن درجة إحساس الفرد ابلسعادة حتدد شعور
الفرد جبودة احلياة وهي حمددة بستة أبعاد ويضم كل بعد ستة صفات واجلدول التايل
يوضح ذلك:
جدول رقم ( )01ميثل أبعاد وصفات جودة احلياة حسب نظرية رايف

السع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة

األبعاد

الصفات

االستقاللية

يقرر مصريه بنفسه ،االستقالل الذايت ،القدرة على مقاومة الضغوط
االجتماعية ،التصرف بطرق مناسبة ،االنتظام يف السلوك ،تقييم الذات
وفقا للقدرات الشخصية.

النفسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

التمكن البيئي

الكفاية الذاتية للفرد ،التحكم وإدارة النشاطات ،االستفادة من الفرص
املتاحة ،اختاذ القرارات املناسبة حلاجاته النفسية واالجتماعية ،القدرة على
اختبار قينه الشخصية ،التصرف وفق معايري اجملتمع.

النمو الشخصي

الشعور ابلنمو واالرتقاء املستمر ،إدراكه لتطور وتوسع ذاته ،انفتاحه
على التجارب اجلديدة ،اإلحساس الواقعي ابحلياة ،الشعور بتحسن
الذات وتطور سلوكه مع مرور الزمن ،تغري السلوك بطريقة تزيد معرفته
وفاعليته الذاتية.
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الرضا عن العالقات االجتماعية ،الثقة ابآلخرين ،قناعته برفاهية
مع اآلخرين ،قدرته على التعاطف والتودد لآلخرين ،االهتمام ابلتبادل
االجتماعي ،إبراز السلوك التواصلي مع اآلخرين.
التوجه االجيايب حنو الذات ،القبول ابلسمات املكونة للذات ،الشعور
االجيايب حلياته املاضية ،تفكريه االجيايب لذاته املستقبلية ،يشعر خبصائص
ذاته املميزة ،النقد االجيايب للذات.

اهلدف من احلياة امتالك املعتقدات اليت تعطي معىن للحياة املاضية واحلاضرة ،وضع
أهداف جتعل حياته ذات معىن ،السعي لتحقيق غاايته يف احلياة ،القدرة
على توجيه أهدافه ،اإلدراك الواضح ألهداف حياته ،إدراك ان الصحة
النفسية تكمن يف اإلحساس مبعىن احلياة
 4-2-1نظرية أندرسون (Anderson Theory:)2003
تسمى ابلنظرية التكاملية حيث يعتمد يف تفسري جودة احلياة على العوامل الذاتية (
السعادة ،معىن احلياة ،نظام املعلومات البيولوجي،احلياة الواقعية ،حتقيق احلاجات )...
والعوامل املوضوعية ،لكي يصل الفرد إىل الرضا عن احلياة البد من إدراكه حلياته وتقييمها،
وحسب أندرسون املؤشرات الدالة على جودة احلياة هي:
 شعور الفرد ابلرضا هو الذي يشعره جبودة احلياة رضا الفرد وشعوره جبودة احلياة ال يرتبط ابلضرورة إبشباع احلاجات. استغالل إمكانياته وإقامة عالقات اجتماعية ،ووضع أهداف ذات معىن ،يعمل علىاإلحساس ابحلياة الذي يساهم يف شعور الفرد جبودة احلياة (مبارك ،د.ت).

 5-2-1األمنوذج العريب ل :أبو سريع وآخرون ()2006

يعتمد هذا النموذج على تصنيف املتغريات املؤثرة يف تشكيل جودة احلياة موزعة على
بعدين متعامدين ،يشمل البعد األفقي احملددات الداخلية واخلارجية ،والبعد الرأسي يشمل
احملددات الذاتية واملوضوعية (كاظم والبهاديل ،د.ت) ،ووفقا هلذا األمنوذج فإن جودة
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احلياة تتمثل يف إشباع احلاجات اإلنسانية املادية والغري مادية ،وتعتمد على املؤشرات
التالية :الرضا والقناعة ،التوافق الشخصي ،واالجتماعي ،والصحي ،واألسري ،درجة الوالء
واالنتماء لألسرة والوطن ،مفهوم الذات والوعي هبا(.مبارك ،د.ت).

3-1

جماالت جودة احلياة

 1-3-1اجملال النفسي :يتضمن كل املشاعر واحلاالت العاطفية االجيابية وغياب املؤثر
السليب كالقلق واالكتئاب كما ميكن أن يتضمن هذا اجملال مفهوم التنمية الشخصية
وحتقيق الذات.

 2-3-1اجملال البدين :يتضمن الصحة البدنية ( الطاقة ،احليوية ،التعب ،النوم ،الراحة،
اآلالم) والقدرات األدائية ( الوضع الوظيفي ،تنقل الفرد ،األنشطة اليومية).

 3-3-1اجملال االجتماعي :هنا يرى ) Griffin (1988بضرورة الرتكيز على اجلانب
النوعي للعالقات االجتماعية أكثر من اجلانب الكمي ،على عكس Flanagan
) (1982الذي اهتم بكمية العالقات االجتماعية ،وهذا اجملال يتضمن طريقة الفرد يف
تقييم الوظائف االجتماعية وفعالية الشبكة االجتماعية لألفراد.
 4-3-1الرضا عن العيش :يهتم بفعالية الفرد يف تقييمه الشامل حلياته الذي يعتمد
على معايريه املرجعية ومكوانت احلياة اليومية.

 5-3-1السعادة :يضم ثالثة مكوانت هي:املتعة والرضا والتفوق.
 6-3-1الرفاهية الذاتية :من خالل التقييم الذايت ،التقييم االجيايب الشامل للحياة اليت
يعيشها الفرد ،يهتم بتوفر املؤثرات االجيابية دون االهتمام بغياب االنفعاالت السلبية(.
هبلول.)2009،

 -2الضغط النفسي
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 1-2مفهوم الضغط النفسي:
يشري الضغط النفسي إىل "درجة استجابة الفرد لألحداث واملتغريات احمليطة يف حياته اليومية
مؤملة كانت أو سارة ،تلك األحداث اليت ترتبط ببعض التغريات الفسيولوجية يف الوظيفة البنائية
جلسمه" (الضرييب ، )677 :2010،ويرى هنكل  hinkleأن الضغوط عبارة عن التوترات
واألمحال الثقيلة اليت تلقى على كاهل الفرد ،ويؤكد على أن الضغوط أو اخلربات الضاغطة ميكن
معرفتها من خالل جمالني رئيسيني مها:
اجملال األول :من خالل احملرك لالستجابة وهو سبب الضغط
اجملال الثاين :من خالل املستقبل أو االستجابة وأتثريها( .الضرييب)678 :2010،

 2-2مصادر الضغط النفسي

يشري سبيلربجر ( )1972إىل أهم مصادر الضغوط النفسية هي :املواقف االجتماعية اليت
تؤدي إىل اإلحباط أو التهديد ،أبحداث اإلحباط جملموعة من األفراد وقد تؤثر شدته ومدة
الضغوط النفسية على استقرار وتوازن العالقات واالتصال بني الناس يف اجملموعة الواحدة وما
يرتتب على ذلك من اضطراب يف صحتهم اجلسدية"(.العنزي)37 :2004،
يذكر ابراهيم عبد الستار أن مصادر الضغط النفسي تصنف إىل أربعة مصادر كربى هي:
 تغريات حياتية يف أسلوب املعيشة. مشكالت اجتماعية. مشكالت صحية (نفسية ،وعضوية). -ضغوط العمل واالجناز األكادميي(.حممود.)42 :2008 ،

كما تضيف شقري مصادر أخرى :املشكالت الصحية ،املشكالت الشخصية ،املشكالت
الدراسية(.حممود .)2008،ويشري الزاروس إىل وجود مصدرين أساسيني:
 -العوامل الفسيولوجية للضغوط (احلرارة ،امليكروابت ،األضرار اجلسمية)...
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 الظروف البيئية واالجتماعية املؤدية للضغوط اليت يتعلق بعضها ابلفرد حيث تعتمد علىتكوينه النفسي والعضوي ،ويتعلق البعض اآلخر ابلبيئة اخلارجية(.العنزي:2004،
)37

 3-2إدارة الضغوط النفسية:

تعرف إدارة الضغوط النفسية حسب ( )Schwebel et al,1990أبهنا "اسرتاتيجيات
تساعد الفرد يف احلصول على التوازن يف احلياة اليومية الضاغطة" (حنصايل.)87 :2014 ،
ويذكر ) (Atwarter,1990أبهنا أساليب تعامل يقوم هبا الفرد جتاه املثريات اليت تفقده
توازنه وجتاوز قدرته على التوافق"(حنصايل.)87 :2014 ،
ومن أساليب مواجهة الضغوط النفسية حسب )Moss et Billing(1984يف (العنزي،
:)58 :2004
 املواجهة املتمركزة حول املشكلة :املعلومات املتعلقة ابملساندة االجتماعية وحل املشكلةوتطوير معززات بديلة.
 املواجهة املتمركزة حول االنفعال :التنظيم الفعال ،التفكري املقبول ،القبول واإلذعان،التنفيس االنفعايل.
 املواجهة امل تمركزة حول التقييم :التخيل املنطقي ،اعتماد خربات سابقة وإعادة التعريفاملعريف ،القبول واملقارنة االجتماعية ،التجنب املعريف او الرفض.

 4-2أسباب الضغوط النفسية:

 املشاكل األسرية  :تعد األسرة من أهم مواقع الضغوط النفسية واالجتماعية ملا فيها منشد وجذب ،فعندما ال تتحقق آمال األسرة يؤدي ذلك إىل االصطدام ابلواقع فيحدث
الضغط .وعندما تفشل األسرة يف توفري املناخ الذي يساعد يف تعليم أفرادها كي حيققوا
التوازن بني احلاجات االتصالية ابآلخرين واحلاجات االستقاللية عنهم فإن الباب يكون
مفتوحا ملختلف صور االتصال اخلاطئ ،والذي ينتهي ابضطراب جو األسرة وحتويلها كبؤرة
مولدة لالضطراب وإصابة بعض أفرادها ابالضطراب الواضح الصريح.
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 مشاكل االنفصال  :ويقصد هبا انفصال احلياة الزوجية أو الطالق ،وهي من الظواهراليت تزيد من الضغوط خاصة عند املرأة.

 -فقدان عزيز(صديق أو زوجة) :يسبب كثري من اآلالم واإلحساس ابإلحباط واملرارة.

 املشاكل االقتصادية  :واليت تتمثل يف أتمني لقمة العيش والسكن واملشاكلاالجتماعية واملشاكل احلياتية ومشكالت العمل(.فرح)20 :2009،

 -3أمهية إدارة الضغوط النفسية يف حتقيق جودة احلياة األسرية

إن حتسني جودة احلياة لدى األشخاص هدف أمسى يسعى كل شخص يف ظل الظروف
املتالحقة والسريعة التغري إىل حماولة معايشته .ولتحقيق جودة احلياة يف خمتلف صورها وأشكاهلا
وجماالهتا األسرية ،جيب االهتمام بتحقيق التوازن بني اجلوانب اجلسمية ،والعقلية ،واالجتماعية،
والعلمية ،والروحية ،والرتوحيية ،وغريها والعمل على تنمية قدرات ،ومهارات ،ومفاتيح النجاح يف
احلياة األسرية ،والتغلب على مشكالهتا ،وغرس األفكار واملشاعر اإلجيابية حىت يستطيع الفرد
أن يكون فاعال مع نفسه وجمتمعه فيشعر أبمهيته وقيمته وجناحه يف احلياة واجملتمع.
وتناولت أنور ،وعبد الصادق ( )503 :2010جودة احلياة أبهنا تقييم الفرد ملستوى اخلدمات
املادية واملعنوية اليت تقدم له ،ومدى قدرهتا على إشباع حاجاته الذاتية واملوضوعية ،ويف سياق
اإلطار الثقايف والقيمي الذي يعيش فيه ،وانعكاس ذلك على حالته الصحية والنفسية وعالقاته
االجتماعية وتوافقه مع البيئة احمليطة ،ويتناول حبيب ( )84 :2006جودة احلياة على أهنا
درجة إحساس الفرد ابلتحسن املستمر جلوانب شخصيته يف النواحي النفسية واملرضية واإلبداعية
والثقافية والرايضية والشخصية واجلسمية والتنسيق بينهما ،مع هتيئة املناخ املزاجي واالنفعايل
املناسبني للعمل واإلجناز والتعلم املتصل ابلعادات واملهارات واالجتاهات ،وكذلك تعلم حل
املشكالت وأساليب التوافق والتكيف ،وتبين منظور التحسن املستمر لألداء كأسلوب حياة،
وتلبية الفرد الحتياجاته ورغباته ابلقدر املتوازن واالستمرارية يف توليد األفكار ،واالهتمام
ابإلبداع ،واالبتكار ،والتعلم التعاوين مبا ينمي مهاراته النفسية االجتماعية.
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إن أهم أبعاد جودة احلياة هو ا لبعد النفسي يف احلياة األسرية من إشباع احلاجات ،الرضا ،التوافق،
اإلدراك الذايت ،القدرة على التفكري وأخذ القرارات ،القدرة على التحكم ،السعادة االنفعالية
والعاطفية ،وإدارة الضغوط ،إذ قد يواجه اإلنسان يف حياته جمموعة من املواقف تتطلب منه
انفعاالت متعددة ،ويقوم األفراد يف سبيل التوافق بسلسلة من األساليب املختلفة اليت من شأهنا أن
تساعدهم على احلفاظ وإحداث نوع من التوازن النفسي البيولوجي ،خاصة فيما يتعلق ابلضغوط
املختلفة اليت تواجه الفرد يوميا ،وعليه أن يتعايش معها حىت حيقق صحته النفسية ،وتوافقه
النفسي ،واالجتماعي ،واملهين ،واألسري بشكل خاص ،وعليه فإن إدارة الضغوط واستخدام
اسرتاتيجيات فعالة واجيابية ( التفكري االجيايب ،اللجوء إىل الدين) ملواجهتها من شأنه أن يساعد
بشكل كبري يف حتقيق اجلودة وحتسني حياة األسرة ،وإذا استطاع الفرد التغلب على الصعوابت
واملشكالت احلالية فإنه لن يشعر ابلضيق أو التوتر أو اخلوف أو القلق ،وجودة احلياة تعين قدرة
الفرد على تبين أسلوب حياة يستطيع من خالله إشباع رغباته وحاجاته األساسية ،ووجود معىن
حلياته اليت يعيشه
كما تتأثر جودة احلياة بشكل كبري ابلصحة البدنية ،واحلالة النفسية ،واحلالة االجتماعية ،والعالقة
ابملستقبل ،ويبحث اإلنسان يف سعيه لتحقيق العالقة يف أن يكون هناك معىن لوجوده ،ومعىن
حلياته اليت يعيشها ،ومن األمور اليت ترتبط ارتباطا وثيقا جبودة احلياة القلق ( املشاقبة،)2015،
والضغط النفسي ،وحسب نظرية  Schalokفإن اخنفاض الضغوط النفسية من مؤشرات
السعادة الوجدانية ،وابلتايل فإن حسن إدارة ومواجهة الضغوط النفسية من شأنه أن يساهم
بشكل كبري يف حتقيق جودة احلياة داخل األسرة ،حيث يتمثل دور إدارة الضغوط النفسية
واستخدام إسرتاتيجية معينة ملواجهتها حسب الزاروس وفولكمان) ( 1984يف كوهنا سلوك موجه
حيقق وظيفتني مها :توجيه املوارد الفردية حنو حل املشكل املولد للضغط وتقليص التوتر الناتج عن
التعهد وخفض الضيق واالنفعال (آيت محودة.)59: 2005 ،

ويضيف  Suls et Fletcherأبن املواجهة هتدف إىل تقليص استجابة الضغط ابلتأثري على
االستجابة الفيزيويوجية واالنفعالية وعلى االستجاابت املعرفية كالتفكري يف شيء آخر و إىل
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ضبط الوضعية الضاغطة بوضع إجراء حلل املشكل كالبحث عن املعلومات( .مرشدي2008 ،
)62 :
فالتحكم يف الضغوط والتعامل معها بشكل اجيايب وبناء ،وعدم السماح هلا ابإلخالل من التوازن
الذي يعيشه الفرد من خالل تبين إسرتاتيجية معينة ملواجهتها ،جيعل الفرد يعيش يف جو هادئ
ومستقر يضمن له جودة حياة جيدة ،وهذه اإلسرتاتيجية حسب الزاروس تعرف على أهنا"
جمموعة األساليب أو اجلهود املعرفية والسلوكية املوجهة للحكم أو خفض أو حتمل احلدث
املدرك" ،وختتلف هذه األساليب ابختالف مصادرها إال أنه البد من مواجهة املوقف املسبب
للضغط وحتديه ابجيابية ،ونظرا لتنوع أساليب إدارة ومواجهة الضغوط فنحن أمام عدة خيارات
تسمح لنا بتوظيفها يف حياتنا اليومية لضمان حياة مستقرة  ،إذ أن اآلاثر اليت ختلفها الضغوط
النفسية من شأهنا أن هتدد أمن األسرة ومتاسكهاـ ابخلصوص اآلاثر السلوكية اليت تزيد من
مشاكل التخاطب والتواصل ونقص االهتمام والتنازل عن األهداف احلياتية الذي يعترب من أهم
مؤشرات جودة احلياة واليت تتفق حوهلا اجلميع ،ابإلضافة إىل إلقاء اللوم على اآلخرين واخنفاض
مستوى الطاقة بدون سبب واضح إذ أن حتقيق جودة احلياة يتطلب إقامة عالقات اجيابية مع
اآلخرين الذي يعد بعد أساسي من أبعاد السعادة النفسية اليت حتقق جودة حياة عالية حسب
ريف  ،Ryffوأيضا من بني اآلاثر االنفعالية لزايدة الضغوط وعدم التحكم فيها ظهور الشعور
بعدم الرضا واالكتئاب واخنفاض تقدير الذات األمر الذي حيد من السعادة النفسية فتقبل الذات
والتوجه االجيايب حنو الذات يساعد على الزايدة من الشعور جبودة احلياة ،وهذا ال يتم إال إذا حتكم
الفرد يف ضغ وطه النفسية  ،وعدم السماح هلا ابلتأثري عليه ،وعلى جمرايت حياته ،وعلى عالقاته
مع أفراد أسرته واآلخرين ،ومواجهتها بشكل اجيايب ،ومىت حتققت إدارة فعالة للضغوط املختلفة
حتققت جودة احلياة ،حيث أثبتت دراسة حسن واحملرزي وإبراهيم ( )2006املوسومة ب" :جودة
احلياة وعال قتها ابلضغوط النفسية واسرتاتيجيات مقاومتها لدى طلبة جامعة السلطان قابوس"
وجود عالقة سالبة دالة بني جودة احلياة والضغوط النفسية ،ووجود عالقة موجبة بني الضغوط
النفسية ومعدل استخدام اسرتاتيجيات مقاومة الضغوط.
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خالصة:
نظرا ألمهية موضوع الضغط النفسي واسرتاتيجيات املواجهة املستخدمة وجودة احلياة فإن العالقة
اليت تربط بينهما تتجسد يف أتثري الضغط النفسي للفرد على جودة احلياة األسرية ،فالتحكم
واإلدارة اجليدة لألحداث الضاغطة ،واستخدام اإلسرتاتيجية املالئمة ملواجهتها له الدور الكبري يف
حتقيق جودة حياة جيدة.

قائمة املراجع:

 األنصاري ،بدر حممد .)2006( .اسرتاتيجيات حتسني جودة احلياة من اجلالوقاية من االضطراابت النفسية.ندوة علم النفس وجودة احلياة،جامعة السلطان
قابوس ،ديسمرب .18-1.
 آيت محودة حكيمة  ( 2005 ) :دور مسات الشخصية و إسرتاتيجياتاملواجهة يف تعديل العالقة بني الضغوط النفسية و الصحة النفسية و اجلسدية ،
رسالة لنيل الدكتوراه يف علم النفس العيادي  ،جامعه اجلزائر
 هبلول ،سارة أشواق ( .)2009سلوكات اخلطر املتعلقة ابلصحة( التدخني،الكحول ،سلوك قيادة السيارات وقلة النشاط البدين) وعالقتها بكل من جودة
احلياة واملعتقدات الصحية .رسالة ماجستار غري منشورة ،جامعة احلاج خلضر،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اجلزائر.
 حبيب ،جمدي عبد الكرمي .)2006(.فعالية استخدام تقنيات املعلومات يفحتقيق أبعاد جودة احلياة لدى عينات من الطالب العمانيني .ندوة علم النفس
وجودة احلياة،جامعة السلطان قابوس.100-89،
 حسن ،عبد احلميد سعيد واحملرزي ،راشد بن سيف وإبراهيم ،حممودحممد( .)2006جودة احلياة وعالقتها ابلضغوط النفسية واسرتاتيجيات
مقاومتها لدى طلبة جامعة السلطان قابوس .ندوة علم النفس وجودة
احلياة،جامعة السلطان قابوس.303-289 ،
243

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

 حنصايل ،مرايمة ( .)2014إدارة الضغوط النفسية وعالقتها بسميت الشخصيةاملناعية ( الصالبة النفسية والتوكيدية) يف ضوء الذكاء االنفعايل .دكتوراه علم
النفس ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر بسكرة.
 الضرييب ،عبد هللا.)2010(.أساليب مواجهة الضغوط النفسية املهنية وعالقتهاببعض املتغريات"دراسة ميدانية على عينة من العاملني مبصنع زجاج القدم
بدمشق" ،جملة جامعة دمشق.)4(26،
 العنزي ،أمل سليمان تركي .)2004(.أساليب مواجهة الضغوط عندالصحيحات واملصاابت ابالضطراابت النفسجسمية " السيكوسوماتية"دراسة
مقارنة .رسالة ماجستار،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود.
 عويس ،عفاف امحد .)2006( .جودة احلياة والذكاء الوجداين لطفل ما قبلاملدرسة .ندوة علم النفس وجودة احلياة،جامعة السلطان قابوس.329-305،
 فرح ،مىن حسن عبد هللا .)2009(.الضغوط النفسية وعالقتها ابحتياجاتأولياء أمور غري العاديني .رسالة ماجستري ،كلية اآلداب ،جامعة اخلرطوم.
 كاظم ،علي مهدي و البهاذيل ،عبد اخلالق جنم ( .)2006مستوى جودةاحلياة لدى طلبة اجلامعة "دراسة حضارية مقارنة بني الطلبة العمانيني واللليبيني"
ندوة علم النفس وجودة احلياة،جامعة السلطان قابوس.262-251،
 كاظم ،علي مهدي و البهاذيل ،عبد اخلالق جنم (د.ت) .جودة احلياة لدىطلبة اجلامعة العمانيني والليبيني "دراسة ثقافية مقارنة" .اجمللة العلمية للجامعة
العربية املفتوحة يف الدمنارك.78-67.
 مبارك ،بشرى عناد(.د.ت).جودة احلياة وعالقتها ابلسلوك االجتماعي لدىالنساء املتأخرات عن الزواج .جملة كلية اآلداب.771-714 ،)99(.

244

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

 حممود ،ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم .)2008(.الضغوط النفسية وعالقتها بنوعيةاحلياة لدى مرافقي مرضى الفصام .رسالة ماجستار ،كلية اآلداب ،جامعة
اخلرطوم.
 مرشدي الشريف  ( 2008 ) :مصادر الضغط املهين و إسرتاتيجيات التعامللدى اجلراحني  ،رسالة ماجستري يف علم النفس  ،جامعة اجلزائر.
 املشاقبة ،حممد امحد خدام .)2015(.جودة احلياة كمنبئ لقلق املستقبل لدىكلية الرتبية واآلداب يف جامعة احلدود الشمالية.جملة طيبة للعلوم الرتبوية،
.49-33،)1(10

245

2021/05/30  التاريخ01. العدد01اجمللد
ISSN print/ 2769-1926

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

ISSN online/ 2769-1934

The Importance of the psychological pressure management in achieving
the quality of family life
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Abstract
Psychological dimension represents the most important component in
life quality that appears through:
Satisfy the needs, Satisfaction,
Psychological adjustment, Ability to think, Making decision, Happiness and
Psychological pressure management, where the individual in his daily life
susceptible to experience a range of stressful situations that must be
resisted on it by several strategies that can achieve his psychological health
and adjustment on Professional side as well as on the family adjustment,
Accordingly we can say that the psychological pressure management by
using an effective strategies to confront this stressful situation contributes to
improving the quality of family life.
Keywords: quality of life, stress, stress management
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