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الضغوط األسرية وعالقتها جبودة احلياة األسرية
عبد هللا سعيدي

*1

1جامعة تلمسان

ملخص

اتريخ االرسال 2021/03/24 :

اتريخ القبول2021/04/04 :

جاءت هده الدراسة ذَات طابع نظري حول اجلانب النفسي جلودة احلياة األسرية ؛ وربطته مبفهوم
الضغوط األسرية .حيث جاء عنوان البحث  " :الضغوط األسرية وعالقتها جبودة احلياة األسرية "
حيث هدفت الدراسة إىل :
 التَّعريف ابلضغوط األسرية وعالقتها جبودة احلياة األسرية. التَّأكيد على جودة احلياة األسرية.الكلمات المفتاحية :الضغوط األسرية -جودة احلياة األسرية

مقدمة
السنة اليت ظهر فيها علم النفس االجيايب بدأت تظهر مفاهيم جديدة ودراسات
منذ سنة  1998وهي َّ
ختتلف كلِّية عن البحوث اليت ظهرت يف علم النفس اإلكلينيكي.
السعادة ،األمل  ،التفاؤل ؛ جودة احلياة األسرية...
من بني املفاهيم اليت جندها يف علم النفس االجيايب ؛ َّ
يلق اهتماما كبريا على مستوى
على َّ
الرغم من أمهية املفاهيم مثل جودة احلياة األسرية إال أنَّه مل َ
االستخدام العلمي أو على مستوى االستخدام العملي يف حياتنا اليومية  ،وهذا راجع إىل حداثة املفهوم
على مستوى التناول العلمي الدقيق.
* املؤلف املرسل :عبد هللا سعيدي
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ض َّمنت ورقيت البحثية العناصر التَّالية :ملخص  ،مقدمة ،تعريف جودة احلياة األسرية ،أبعاد جودة
َ
احلياة األسرية ،تعريف األسرة ،خصائص األسرة اجلزائرية بعد االستقالل  ،فئات الضغط األسرية ،
األحداث األسرية الضاغطة ،تعريف الضغوط األسرية والدراسات السابقة  ،التفسري النفسي
للضغوط ،طرق املواجهة والتعامل مع الضغوط األسرية ،خالصة وقائمة املصادر واملراجع .
الكلمات املف ـ ـ ــتاحية  :الضغوط األسرية  ،جودة احلياة األسرية  ،علم النفس االجيايب .
-1تعريف جودة احلياة األسرية
-

يعرف ابرك وآخرون (  Park ،et al ) 2003جودة احلياة األسرية أبهنا  " :الدَّرجة اليت
عندها تُشبع حاجة أفراد األسرة إىل االلتقاء أو التجمع  ،واستمتاع أفراد األسرة حبياهتم معا،
وتوفر الفرص لديهم الجناز أهدافهم اليت تعترب هامة ابلنسبة هلم " ( أماين عبد املقصود عبد
الوهاب ومسرية حممد شند ) 500 : 2010 ،

 يعرفها مسيث (  Smith ) 2005أبهنا  " :احلاجة إىل الرتابط القوي ألفراد األسرة"  ( .أماينعبد املقصود عبد الوهاب ومسرية حممد شند ) 500 : 2010 ،
 حسب كل من براون وبراون (  Brown& Brown ) 2006أهنا  " :درجة حيتاج فيهاأفراد األسرة إىل االلتقاء  ،واملدى الذي يستمتعون فيه بوقتهم معا ،واملدى الذي يكونون فيه
قادرين على فعل أشياء هامة مع بعضهم البعض " ( .أماين عبد املقصود عبد الوهاب ومسرية
حممد شند ) 500 : 2010 ،
 يعرفها ايزاكس وآخرون (  Isaacs ،et al ) 2007أبهنا  " :األداء اجليد للوالدين يف األسرةأو السعادة األسرية " ( أماين عبد املقصود عبد الوهاب ومسرية حممد شند ) 500 : 2010 ،
وتعليقي على تعريفات جودة احلياة األسرية كاأليت :
 حسب تعريف ابرك وآخرون (  ) 2003وتعريف براون وبراون (  ) 2006فقد اتفقا علىأهنا الدرجة اليت عندها تُشبع حاجة أفراد األسرة وحيتاجون فيها إىل االلتقاء.

 من خالل التعاريف السابقة واملختلفة جلودة احلياة األسرية ََنلُص إىل أهنا تُؤدي إىل السعادةاألسرية.
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 جودة احلياة األسرية مفهوم شامل يتعلق ابلتفاعل القوي والعاطفي والذي يشمل اآلابء واألبناءواستمتاعهم مع بعضهم وتوفر الفرص لديهم لتحقيق أهدافهم .
-2أبعاد جودة احلياة األسرية :
 صنف ابرك  ،وآخرون (  Park ، et al ) 2002جودة احلياة األسرية إىل أربعة أبعادأساسية هي  :التفاعل األسري  ،الوالدية  ،احلالة املادية املتيسرة للوالدين  ،والسعادة االنفعالية
.
يضيف ابرك ( Park )2003قائال  " :إال أن أبعاد جودة احلياة األسرية ميكن أن تصنف إىل
بعدين رئيسيني مها :
 -1جوانب أو جماالت فردية  ،وتتمثل يف السعادة االنفعالية  ،البيئة املادية  ،السعادة
االجتماعية  ،الصحة اإلنتاجية  ،واملقاومة أو أساليب املواجهة.
 -2جوانب أو جماالت أسرية وتتمثل يف  :التفاعل األسري  ،احلياة اليومية  ،الوالدية  ،احلالة
املادية املتيسرة ( .أماين عبد املقصود عبد الوهاب ومسرية حممد شند ) 503 : 2010 ،
 يرى دانيال وآخرون (  Daniel ،et al ) 2007أن جودة احلياة األسرية تتضمن بعدينأساسيني مها  :املناخ العائلي  ،ودرجة االرتباط بني أفراد العائلة .
وميكن االهتمام ابلعائلة من خالل مظهرين أساسيني مها  :جودة الوالدية والتحكم الوالدي يف
تعرف من خالل املسؤولية والقدرة على إشباع
السلوك  .وابلنسبة جلودة الوالدية ميكن أن َّ
االحتياجات واملتطلبات ابإلضافة إىل غريزة األبوة  ،أما التحكم الوالدي يف السلوك والذي يعين
حماولة الوالد التحكم وإدارة سلوك الطفل  ( .أماين عبد املقصود عبد الوهاب ومسرية حممد شند
) 505 : 2010 ،
 يرى جوين اتيلور (  Joni Taylor ) 2007أن أبعاد جودة احلياة األسرية تتمثل يفالسعادة االنفعالية  ،التفاعل األسري  ،و الوالدية  ( .أماين عبد املقصود عبد الوهاب ومسرية
حممد شند  ) 505 : 2010 ،وتعليقي على أبعاد جودة احلياة األسرية هو كما يلي :
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 اتفق كل من ابرك وآخرون (  ) 2002و جوين اتيلور (  ) 2007على األبعاد التالية :التفاعل األسري  ،الوالدية  ،السعادة االنفعالية .

 اتفقت التصنيفات الثالثة على العالقات التفاعلية األسرية بني أفراد العائلة . -3تعريف األسرة :
إن كلمة " أسرة " يف اللغة العربية اليت تقابلها يف اللغة الفرنسية "  " Familleويف اللغة
االجنليزية "  " Familyتعين " الدرع احلصينة  ،وأهل الرجل وعشريته  ،وتطلق على اجلماعة
اليت يربطها أمر مشرتك  ،ومجعها اسر " ( دمحاين سليمان ) 60 : 2013 ،
"
وخبصوص كلمة "  " Familleالفرنسية فقد مت اشتقاقها من الكلمة الالتينية
 ، "Familialواليت تعين الرقيق  ،العبد  ،أو العبيد املستأجرين للخدمة  ،وهي تعرف كذلك
أبهنا أهل الرجل أو املرأة ومجعها اسر ( .نسيسة فاطمة الزهراء) 147 : 2015 ،
 وفيما يلي تعاريف متخصصة حول األسرة : -1يعرف أوغست كونت  Auguste Comteاألسرة أبهنا  " :اخللية األوىل يف جسم
اجملتمع  ،وهي النقطة األوىل اليت يبدأ منها التطور  ،وميكن مقارنتها يف طبيعتها وجوهر وجودها
ابخللية احلية يف الرتكيب البيولوجي للكائن احلي  ،وهي وسط طبيعي واجتماعي نشأ فيه الفرد
وتلقى فيه املكوانت األوىل لثقافته ولغته وتراثه االجتماعي "  ( .عباس عمر ) 14 : 2015 ،
 -2يعرفها كل من بريجس و لوك ( )Burgess & Loockeأبهنا  " :مجاعة من
األشخاص يرتبطون بروابط الزواج والدم أو التبين ويعيشون معيشة واحدة ويتفاعلون كل
و األخت ويشكلون
مع اآلخر يف حدود أدوار الزوج والزوجة األم واألب  ،األخ
ثقافة مشرتكة "  ( .نسيسة فاطمة الزهراء ) 148 : 2015 ،
 -3يعرفها مصطفى اخلشاب (  ) 1966أبهنا  " :ظاهرة اجتماعية فهي ليست نتاج الفرد
وإمنا نتاج اجملتمع واستمرارها ليس مرتبطا بوجوده أو زواله  ،فالفرد ليس له االختيار يف
حتصنت ابلقيم كنظام الزواج وحمور
االنتماء إىل هذه األسرة أو تلك  ،كما أن األسرة َّ
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القرابة والواجبات وااللتزامات املتبادلة بني عناصر األسرة داخل اجملتمع "  ( .نسيسة
فاطمة الزهراء ) 148 : 2015 ،
 -4يعرفها حممد حسن (  ) 1972أبهنا  " :عبارة عن مجاعة اجتماعية تتميز مبكان إقامة
مشرتك  ،وتعاون اقتصادي  ،ووظيفة تكاثرية  ،ويوجد بني اثنني من أعضائها على األقل
ذكر ابلغ وأنثى ابلغة وطفل  ،سواء كان من نسلها أو عن طريق التبين "  ( .عباس عمر ،
) 14 : 2015
تعليقي على هذه التعريفات كاآليت :

 يشبه اوغست كونت  ،األسرة ابخللية احلية يف طبيعتها وجوهر وجودها . يركز تعريف بريجس و لوكا أساسا على ظاهرة التفاعل االجتماعي داخل األسرة. مل يراع تعريف بريجس و لوك الفروق اجلوهرية واالختالفات البيِّنة بني اجملتمعات البشرية يفتنظيم األسرة .
 يصعب وضع تعريف دقيق لألسرة حييط بكل جوانبها.-4خصائص األسرة اجلزائرية بعد االستقالل:
إن خصائص األسرة اجلزائرية بعد االستقالل متعددة  ،حسب الباحث دمحاين سليمان.
وسأقوم بتلخيص أبرز هذه اخلصائص كما يلي :

 يف كثري من األحيان جند أن عائالت األبناء حتافظ على ارتباطاهتا القوية بعائالت اآلابء  ،علىالرغم من انفصال عائالت األبناء  ،عرب قنوات مادية أو من زاوية توزيع األدوار االقتصادية
واإلنتاجية أو يف جانب عملية التنشئة االجتماعية.
 -نالحظ بعض التعديالت طرأت على العالقة بني الرجل واملرأة وبني اآلابء واألبناء حبكم

التغريات اليت حدثت يف اجملتمع اجلزائري  .فخروج ( املرأة  /الزوجة ) إىل ميدان العمل ،
واستقالهلا أبجر وظيفي  ،مكنها من املشاركة يف الكثري من القرارات اليت ختص أسرهتا  ،وإن
كانت هذه القرارات تبقى ختص بصفة عامة البيت  ،وال تتعدى اجملال العمومي  ،كما مكنها
أيضا من القيام ببعض املهام خارج املنزل وتقلصت تدخالت أهل الزوج يف شؤون أسرهتا .
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 أصبحت العالقات بني اآلابء واألبناء أكثر دميقراطية  ،إذ أصبح الشباب يتمتع حبرية اكرب يفاختيار ما يرتدي من أزايء  ،ويف اختيار نوع التعليم ( )...وأصبح له احلق يف احملاورة واألخذ
والعطاء يف ما خيص اختيار شريك احلياة والزواج  ،ويف السكن واألهل أو االنفصال عنهم .
غري الوظيفة االقتصادية لألسرة اجلزائرية  ،وحتول األسرة
 ومما هو مالحظ خبصوص الوظائف ؛ تَ رإىل وحدة استهالك فقط  .ابإلضافة إىل االستقالل االقتصادي لألفراد مبن فيهم املرأة وذلك
الَنراطهم يف ميادين العمل املختلفة اليت خيلقها النظام االقتصادي احلديث الذي يتخذ من
النسق التعليمي أساسا له.
ومن انحية الوظيفة اإلجنابية يف األسرة اجلزائرية ؛ جند أهنا تقلصت بشكل ملفت حيث مل يعد
هناك رغبة يف العدد الكبري يف األطفال كما كان سابقا .وأصبح هناك حتكما يف العملية
اإلجنابية عن طريق الوسائل احلديثة ملنع احلمل  ،أو أتخري اإلجناب ( ( . )...دمحاين سليمان
) 67 : 2013 ،
-5فئات الضغوط األسرية
يعترب مسري الشيخاين (  ) 2003األسرة من أهم املؤسسات االجتماعية اليت ينشأ فيها الفرد ،
فمثلما هي مصدر للحنان والدعم  ،واالستقرار  ،إال أهنا أيضا مصدر للتوتر النفسي  ،ومن
جهة أخرى أشار عبد الرمحن الطريري (  ) 1994إىل أنَّه " إذا كان املناخ املنزيل مشبعا
ابلتوترات واخلالفات  ،فهذا سيكون عامال إضافيا يلقي بكاهله وأعبائه على الفرد "  ( .بن
صاحل هداية ) 150 : 2016 ،
صنف هيل  Hillأزمات األسرة إىل ثالث فئات  ،أذكرها فيما يلي:
 -1تتمثل يف التمزق أو فقدان األعضاء  ، Dismem Bermentويعين فقدان احد أفراد
األسرة نتيجة للحرب مثال أو دخول احد الزوجني املستشفى أو موت احد الوالدين .
 -2فئة التكاثر أو اإلضافة أو انضمام عضو جديد لألسرة دون استعداد مسبق مثل محل
ووالدة طفل غري مرغوب  ،أو زواج أم أو تبين طفل  ،أو حضور احد األجداد املسنني
لإلقامة مع األسرة .
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 -3تشمل االهنيار اخلُلقي ، Demoralizationوتشري إىل فقدان الوحدة األسرية
واألخالقية مثل اخليانة الزوجية أو إدمان اخلمر واملخدرات أو االحنراف السلوكي بصفة
عامة  ،وميكن أن تؤدي األحداث املسببة لالزمة  Crisis Producingإىل نتائج
عديدة مثل االنتحار والطالق واهلجر واهلروب ...
وتعكس ضغوط احلياة يف األسرة املراحل االنتقالية يف دورة حياة األسرة Family Life
 Cycleارتباطا بدورة حياة أعضائها ومراحل منوهم وارتقائهم  ،فكل مرحلة تنطوي على
صعوابت مصدرها التغريات احلادثة يف املرحلة ومطالبها البيئية والثقافية ومدى تلبية حاجات كل
مرحلة  ،ويؤدي النقص أو القصور أو اإلمهال يف تلبية حاجات املرحلة وحتقيق مطالب منوها إىل
حدوث أزمة منائية وابلتايل فإن كل مرحلة تكمن فيها أزمة حمتملة قد تتطور إىل أزمة فعلية  ،أو
يتجاوزها الفرد استيفاء ملطالب املرحلة وإشباعا حلاجاهتا ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان ،
) 19-18 : 2007
-6األحداث األسرية الضاغطة :
 هناك عالقة بني الضغوط وحياة األسرة  ،فاألسر السعيدة ليست أسرا مضغوطة  ،لكن األسرغري السعيدة هي اليت ميكن وصفها أبهنا اسر تعيش حتت وطأة الضغوط.
إن الزوجني اللذان يُبداين عدم الرضا عن زواجهما وعن حياهتما األسرية مها اللذان يقعان حتت
وطأة الضغوط والشعور ابملشقة واإلحباط ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان 20 : 2007 ،
)
 كل منا كعضو يف أسرة يواجه يوميا العديد من الضغوط  ،وكل منا يكون له ردود فعل حنواألشخاص أو األحداث املسببة للضغوط يف حياته  ،وحيدث الشعور ابلضغط عندما يتعامل
الفرد ( عقال أو جسما ) مع بعض األحداث أو املواقف املهددة سواء كانت حقيقية أو متخيلة
.
 يبدو أن بعض ضغوط األسرة قد تكون مفيدة وذات صيغة دافعية  ،والبعض اآلخر – خاصةاليت ميتد أثرها لفرتة طويلة – تثقل كاهل البناء األساسي لنظام األسرة إىل احلد الذي يفكك
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كياهنا ويؤدي هبا إىل عدم االستقرار وعدم القيام بوظائفها  ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان
) 20 : 2007 ،

 يظهر الضغط يف معظم أنشطة أفراد األسرة اليومية  ،مما يتطلب منهم إدارة مستوايت الضغوطلكي يساعدهم ذلك على البقاء يف حالة تيقظ ونشاط وعلى درجة عالية من األداء  ،ويكمن
حل ذلك يف الضبط أو التحكم  ،فالضغط ميكن أن يكون مفيدا أو انفعا طاملا يتوفر لدى
أفراد األسرة بعضا من مشاعر الضبط  ،وعندما ال يستطيع أفراد األسرة التحكم يف مواقف
حياهتم ومع استمرارية أتثري هذا الضغط  ،فان ذلك ميكن أن يؤدي إىل حتطم نظام األسرة ( .
أماين عبد املقصود وهتاين عثمان ) 21-20 : 2007 ،
-7تعريف الضغوط األسرية (  ) Family Stressوالدراسات السابقة:
من خالل االطالع على مفهوم الضغوط األسرية والدراسات السابقة املتعلقة هبا وجدت أهنا
قليلة – وهذا يف حدود اطالعي – واآلن سأعرض الدراسات السابقة مث اتبعها بتعريف جودة
احلياة األسرية.

 قام ابكسرت وآخرون (  ، Baxter Et Al ) 2000بدراسة موضوعها الضغوط الوالديةاملؤثرة على أفراد األسرة سواء املعاقني ذهنيا أو غري املعاقني  ،دراسة تطورية  ،وذلك هبدف
توضيح العالقة بني القلق الوالدي والضغوط األسرية املؤثرة على الطفل ذو اإلعاقة العقلية مبرور
الوقت ،وذلك ملدة  7سنوات.
أظهرت النتائج أن الضغوط األسرية تزداد بوجود أحد أبنائها معاق عن األسر اليت ال يوجد
أحد من أفرادها معاق ،وأن الضغوط اليت يشعر هبا الطفل هي غالبا مؤشرا للضغوط األسرية
بصفة عامة ،كما أظهرت النتائج أن األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يسبِّــبون ضغوطا والدية أكثر
ي إعاقات  ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان : 2007 ،
من األطفال الذين ليس لديهم أ ر
) 110
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 قام لوف (  Love ) 2002بدراسة تناولت دور املزاج أو الطبع يف استجاابت املراهقنيللضغوط األسرية  ،مستخدما عينة قوامها (  ) 127مراهقا ووالديهم للتعرف على العالقة بني
الضغوط األسرية وأداء املراهقني املدرسي  ،وقياس أثر اإلرشاد على طباع املراهقني  ،حيث طبق
عليهم استبياانت حول خربات املراهقني وخربات الوالدين حول الضغوط واألداء األكادميي كما
مت حتليل تقارير املراهقني والوالدين حول خرباهتم ألشد األحداث األسرية وطأة على حياة
املراهقني.
أظهرت نتائج الدراسة أن الضغوط األسرية اخلارجية مثل الضغوط االقتصادية ال ترتبط ابألداء
األكادميي للمراهقني  ،بينما ترتبط الضغوط األسرية الداخلية مثل اخلالفات الزوجية وإدمان
املخدرات ارتباطا داال ابألداء األكادميي للمراهقني.
كما أوضحت أن طباع املراهقني ومساهتم الشخصية تلعب دورا وسيطا يف العالقة بني العالقات
األسرية الداخلية واَنفاض مستوى أدائهم املدرسي حيث اظهر املراهقون من ذوي الطباع
االجتماعية حتصيال أفضل يف ظل الضغوط األسرية الداخلية عن املراهقني من ذوي الطباع
اإلنسحابية  ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان ) 112 : 2007 ،
 يعرفها نيومان (  Neuman ) 1983قائال  " :هي تلك الضغوط اليت تتضمن كلالقوى ( املشكالت والظروف واملواقف ) اليت ميكن أن تؤدي إىل عدم ثبات واستقرار نظام
األسرة "  ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان ) 106 : 2007 ،
تعرفها أماين عبد املقصود وهتاين عثمان (  ) 2007أبهنا  " :حالة يتعرض فيها الوالدينوأبناءمها لظروف أو مطالب تفرض عليهم نوعا من عدم التوافق  ،وكلما ازدادت وطأة تلك
الظروف أو املطالب أو استمرت لفرتات طويلة تزداد هذه احلالة خطورة "  ( .أماين عبد
املقصود وهتاين عثمان ) 22 : 2007 ،
-8التفسري النفسي للضغوط :
اقتصرت يف دراسيت فقط على نظرية وحيدة من بني النظرايت النفسية املفسرة للضغوط :
نظرية الضغط لسيلي ( ) Stress Theory’Selye
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قدم هذه النظرية عامل الفسيولوجيا هانز سيلي (  . Hanz Selye ) 1956ومتَّ إعادة
صياغتها مرة أخرى عام  . 1976وأطلق عليها اسم متالزمة التكيف العام General
) Adaptation Syndrome(GASإذ يؤكد َّ
أن التَّعرض املستمر أو املتكرر
للضغوط ي ِّ
ؤدي إىل أتثريات سالبة على حياة الفرد  ،مما يفرض متطلبات فسيولوجية أو
ُ
اجتماعية أو انفعالية أو نفسية أو اجلمع بينهما  ،وهذا يؤدي ابلفرد إىل حشد كل طاقاته
ملواجهة تلك الضغوط  ،وهنا يدفع مثنها على شكل أعراض فسيولوجية  ( .أمحد انيل الغرير و
أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ) 60 : 2009 ،
زملة التكيف العام هي  :سلسلة من االستجاابت اجلسمية ملهامجة املرض  ،ويطلق عليها عامة
َّ ،
ألن االستجاابت الفسيولوجية الثالثة التالية حتدث يف العديد من املواقف الضاغطة :
 -1تضخم أو اتساع الغدة األدرينالية.
 -2انكماش الغدة الصعرتية ( غدة صغرية صماء قرب قاعدة العنق ) واجلهاز اللمفاوي
املسؤول عن مقاومة األمراض.
 -3القرح اهلضمية  ( .أمحد انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد -60 : 2009 ،
) 61
وصف سيلي نظريته يف ثالثة مراحل وهي :
 – 1مرحلة رد الفعل التحذيرية ( التنبيه لألخطار)) )The Alarm Reaction
ومتثل هذه املرحلة خط الدفاع األول لضبط الضغط النفسي  ،فعندما يتعرض الفرد
للخطر أو التهديد اجلسمي مثل املرض واجلروح وفقدان القدرة على النوم  ،أو أي هتديد
نفسي مثل إهناء عالقة محيمية  ،والغضب من سلوك غري مرغوب فيه  ،فإن ردة فعل
اجلسم تكون واحدة حيث تبدأ من اإلشارات العصبية واهلرمونية يف اجلسم لتعبئة الطاقة
الالزمة للطوارئ فتزداد دقات القلب ويرتفع ضغط الدم  ،وتتوتر العضالت ويزداد إفراز
العرق ويزداد إفراز األدرينالني لذا سيحاول الفرد مواجهة مصدر الضغط النفسي .
ومن انحية فسيول وجية يقوم اجلهاز العصيب السمبثاوي والغدد األدرينالينية بتعبئة أجهزة
الدفاع يف اجلسم  ،إذ يزداد إنتاج الطاقة إىل أقصاه ملواجهة احلالة الطارئة ومقاومة الضغوط
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 ،وعندما يتخلص الفرد من التهديد  ،فَ َّ
إن اجلسم يعود إىل مستوى منخفض من اإلاثرة
وهذه احلالة هي ما ميكن تسميتها حبالة التوازن الداخلي .
ويعتقد سيلي َّ ،
أن املوت قد حيدث أثناء هذه املرحلة فيما إذا كان الضغط النفسي شديدا
جدا  ( .أمحد انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ) 61 : 2009 ،
 - 2مرحلة املقاومة )The Stage Of Resistance( :
هنا مرحلة مواجهة مصدر الضغط النفسي من قبل الفرد  ،فيهيئ الفرد نفسه للمواجهة ،
ولكن انشغال الفرد مع مصدر الضغط النفسي فسيولوجيا ونفسيا جيعله أكثر حساسية
ملصادر الضغط األخرى  ،مما يعرضه لتطوير اضطراابت نفسية وجسمية مثل التقرحات يف
جهاز اهلضم وضغط الدم والربو القصيب  ،وتنشأ هذه االضطراابت نتيجة احملاوالت
للتعامل مع مصادر الضغط النفسي.
ويف حال أن احملاوالت لتحقيق املطالب اليت يتضمنها مصدر الضغط النفسي غري فعالة
وغري كافية  ،فان حالة اإلاثرة املستمرة تبدو غري منتظمة يف هذه املرحلة  ،مما يؤثر سلبا
على القدرة على الرتكيز واختاذ قرارات منطقية  ،وتزداد املقاومة يف هذه املرحلة ( .أمحد
انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ) 61 : 2009 ،
 - 3مرحلة اإلهناك )The Stage Of Exhaustion( :
تنخفض قدرة الفرد على التعامل مع الضغوط النفسية فيصبح مصدر الضغط مسيطرا  ،مما
جيعل الفرد غري قادر على محاية وجوده حتت املستوايت العالية واملستمرة من الضغط
النفسي  ،وتضعف املقاومة  ،ال ميكن جلسم اإلنسان االستمرار ابملقاومة إىل ما ال هناية ،
إذ تبدأ عالمات اإلعياء ابلظهور تدرجييا وبعد أن يقل إنتاج الطاقة يف اجلهاز العصيب
السمبثاوي َّ
يتوىل اجلهاز العصيب البارامسبثاوي األمور فتتباطأ أنشطة اجلسم وقد تتوقف
متاما.
وإذا ما استمرت الضغوط يصبح من الصعوبة التكيف معها  ،لتؤدي إىل اضطراابت نفسية
مثل االكتئاب أو أمراض جسمية تصل حد املوت  .وإذا مل يعد اجلسم لفرتة النقاهة أثناء
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هذه املرحلة قد يؤدي ذلك للموت ( .أمحد انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ،
) 62 : 2009

 قد ت تكرر املراحل الثالثة للضغط عند سيلي مرات عديدة يف اليوم الواحد  ،كلما واجه الفردموقفا ضاغطا .
وكل مرحلة من هذه املراحل تقابل مرحلة منائية من مراحل احلياة  ،فمرحلة اإلنذار ابخلطر تقابل
مرحلة الطفولة اليت تتميز ابملرونة والتعلم  ،أما مرحلة املقاومة فهي تقابل مرحلة الرشد اليت تتميز
ابلثبات ومقاومة التغري  ،ومرحلة اإلهناك تقابل مرحلة الشيخوخة اليت تتميز ابللعب واإلهناك يف
النهاية ( .أمحد انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ) 62 : 2009 ،
-9طرق املواجهة و التعامل مع الضغوط األسرية :
على الرغم من تعدرد وتن روع أساليب مواجهة الضغوط األسرية والتعامل معها سأقتصر على
األساليب التالية :
أشار فلجلي
 -1من أساليب املواجهة :
وماكوبني (  Flegley & Mc Cubbin ) 1983إىل َّ
أن املواجهة األسرية
الوظيفية الناجحة للضغوط تتضمن العناصر التالية  " :التقبرل الواضح للحدث الضاغط
السبب الذي أاثره  .احتواء األسرة للمشكلة  .تركيز أفراد األسرة على حل املشكلة .
و َّ
قدرة أعضاء األسرة على حتمل املشكلة  .قيام أعضاء األسرة اباللتزام والتأثري على بعضهم
البعض  .االستفادة من أوجه التواصل والتفاعل املؤثر بينهم  .التَّماسك األسري املرتفع
والعمل كوحدة متماسكة ِّ .
تبين أفراد األسرة ملبادئ أسرية مرنة  .االستفادة من مصادر
مؤثرة وفعالة  .االبتعاد عن العنف  .التقليل من استخدام النفقات املالية " ( أماين عبد
املقصود و هتاين عثمان ) 58 : 2007 ،
مما هو
 -2أسلوب االسرتخاء Relation Approaches :
مالحظ أن أغلب مصادر الضغوط مرتبط ابلتفكري  ،ويف هذا الصدد ذكر جريينج (
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َّ Gurung ) 2006
أن " ما نعانيه من مصائب يرجع إىل قلقنا من املشكالت وتوقع
التهديدات " فتوليد هذه املخاوف  ،والرتكيز عليها ينشط استجابتنا للمشقة ( أي :
الضغط ) كما هتدف األساليب املعتمدة على االسرتخاء إىل خفض تركيزان على هذه
األفكار اليت تقلل استجابتنا للمشقة ( .كارين رودهام  ،ب س ) 158 :
تتطلب معاجلة
 -3التخفف من املشاعر العدائية :
الضغوط أن حناول البحث عن طريق أفضل حلل مشكالتنا وصراعاتنا أو اخلالفات اليومية
ضبطت عدوانيتك كلما قلَّت التصرفات االنفعالية اليت تشعل األمور
مع اآلخرين فكلَّما َ
قل عِّداء اآلخرين مما سيرتك مشاعر طيبة أفضل للصحة النفسية واجلسمية معا
أكثر وكلَّما َّ
( .أمحد انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ) 125 : 2009 ،

خالصة :
من خالل هذا البحث عرضت تعريف جودة احلياة األسرية وأبعادها وما يتعلق ابلضغوط
األسرية؛ خلصت لألفكار التالية :
 قلة الدراسات املتعلقة جبودة احلياة األسرية واملقاييس املتعلقة هبا. -أمهية احلوار ابلنسبة ألفراد األسرة.

 على أفراد األسرة أن يتعلموا أساليب االسرتخاء وطرق التعامل مع الضغوط األسرية.املراجع واملصادر:
 -1أمحد انيل الغرير ،وأمحد عبد اللطيف أبو أسعد ( .) 2009التعامل مع الضغوط
النفسية .دار الشروق للنشر والتوزيع .ط .1عمان.
 -2أماين عبد املقصود عبد الوهاب ،ومسرية حممد شند (.)2010جودة احلياة األسرية
وعالقتها بفاعلية الذات لدى عينة من األبناء املراهقني .مركز اإلرشاد النفسي.
جامعة عني مشس .املؤمتر السنوي اخلامس عشر.
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 -3أماين عبد املقصود  ،و هتاين عثمان( .)2007الضغوط األسرية والنفسية(األسباب
والعالج) .مكتبة األجنلو املصرية .ط .1القاهرة.
 -4هداية بن صاحل( .)2016العالج املعريف السلوكي للضغوط النفسية .جملة جيل
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  .لبنان  .العام  .3العدد .15
 -5كارين رودهام(ب س) .علم النفس الصحي .ترمجة :هناء أمحد حممد شويخ .مكتبة
األجنلو املصرية .ب ط.
 -6فاطمة الزهراء نسيسة ( .)2015التفكك األسري وعالقته ابحنراف األحداث .جملة
جيل للعلوم اإلنسانية واالجتماعية .لبنان  .العام  .2العدد .5
 -7سليمان دمحاين( .)2013خصائص األسرة اجلزائرية ومظاهر تطورها .جملة اإلنسان
واجملتمع .كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية.تلمسان .العدد .5
-8

عمر عباس( .)2015التحضر وتغري بنية األسرة يف مدينة برج بوعريريج .جملة جيل
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  .لبنان  .العام  .2العدد .10
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Summary
The subject of this study has a théorical way about the
psychological side in the quality of family life and its link with the
meaning of family stress.
this research: “ Family stress and the quality of family life “
This study has two purposes :
- To define the family stress and its relation with the quality of family
life.
- To visualize the importance of quality in family life.
Keywords: family stress, quality of family life
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