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 خص:مل
 ،ابجلزائر العاصمة هتدف الدراسة احلالية إىل حماولة معرفة ما إذا كان الشرطي التابع ألمن احلدود البحرية

وهل هناك عالقة موجبة بني  يعاين من ضغط مهين؟ وهل توجد فروق يف مستوى الضغط تعزى للمصلحة؟
 االنفعال اسرتاتيجيةفروق بني  ؟ وهل هناكوجهة حنو االنفعال والضغط املهيناملواجهة امل اسرتاتيجية

وقد  ن والعامل يف اإلدارة؟العامل يف امليدا حل املشكل )املهمة أو األداء( لدى كل من الشرطي ةاسرتاتيجيو 
توصلت نتائج البحث احلايل إىل أن الشرطي التابع  شرطيا. وقد 64أجريت الدراسة على عينة متكونة من 

كما أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية   .ضغط مهين مرتفع ألمن احلدود البحرية )ميناء اجلزائر( يعاين من
املني يف اإلدارة حتصلوا على نتائج أعلى من العاملني يف حبيث إن الع يف درجات الضغط تعزي للمصلحة،

كما   .املواجهة املوجهة حنو االنفعال والضغط املهين اسرتاتيجيةموجبة بني  وهناك عالقة ارتباطية .امليدان
حل  ةاسرتاتيجيو االنفعال  اسرتاتيجيةة إحصائية بني اللاحلالية أبن هناك فروقا ذات د أثبتت نتائج الدراسة

 .)املهمة أو األداء( لدى كل من الشرطي العامل يف امليدان ويف اإلدارة شكلامل
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problem solving strategies among the officer working out and the police 

working in the administration. 

 
 مقدمة:

فقد القدرة على  أكدت العديد من الدراسات أن كثرة الضغوط النفسية والصراعات تؤدي ابإلنسان إىل
 .مقاومة األمراض

مؤقتا. فعندما يكون  ود يكون هذا الضغط النفسي دائما أويعد العمل أحد مسببات الضغوط النفسية وق
ميول الشخص أو ختصصه  مع يتناسبال ال أو يف جم ،املوظف يف خالف دائم مع املوظفني أو اإلدارة

ابإلضافة إىل أسباب  ،عن الوضع الوظيفي أو عدم الرضا ،مرنني وعندما يكون املسئولون غري ،واستعداده
عدم فهم املوظف  ،منها: كثرة التحقيقات واجلزاءات أخري تؤدى إىل اإلحباط والضغوط النفسية واليت

عدم  ،الفشل يف حتقيق الذات ،وافز، عدم حتديد مسؤوليات املوظفواحل أساليب التقييم ،لدوره يف العمل
 (.79، ص 2002 ،ونقص الكفاءة واخلربة )احلسني عبد العزيز أمساء ،العدل واملساواة

الشرطي يف احلفاظ على  حيث ترتكز مهمة .مهنة الشرطة من املهن األكثر تعرضا للضغوطات النفسية تعترب
تستلزم عليه احلذر واليقظة واالستعداد الكامل  ،تلقى على عاتقه مسؤولية كبريةوعليه  ،أمن الوطن واملواطن

وعدم االهتمام حبياته  ،يعاين من التعب ،أمام عبء العمل وابلتايل جيد رجل األمن نفسه .إلمتام واجبه
 يعاين من الضغط النفسي. مما جيعله ،الشخصية والعائلية

تساعدان على إلقاء  تبلغ أمهية كبرية ألهنا ،ند الشرطي اجلزائريدراسة الضغط املهين وكيفية مواجهته ع
اليت  االسرتاتيجياتاألساليب أو  وما هي ،الضوء على العوامل املتسببة فيه وكيفية أتثريها يف حدوثه

 الضغط؟ ي ملواجهة هذا يستخدمها الشرط
 اإلشكالية:

اختاذ سلوكات  مواجهتهم للضغط يلجؤون إىل من املفحوصني يف لوحظ خالل املمارسة النفسانية أن الكثري
 Journal) النفسانيني( فبفضل الضغط كما جاء يف )جملة جريدة األخصائيني .وطرق متعددة وخمتلفة

des psychologues)، الكلمة اإلجنليزية  يواجه الشخص اخلطر أو يتجنبه وهذا ما ينطبق على
الزاروس( مصطلح )كما أدرج ( Journal des psychologues))الكوبني( أي املواجهة أو املقاومة 

الدفاعية )تركز على  االسرتاتيجياتتتمثل يف  املقاومة واليت صنفها إىل جمموعتني: األوىل اسرتاتيجيات
( نقال عن )بوعافية 1786 ،الزاروس وفولكمان)املشكل  حل اسرتاتيجياتاالنفعال( والثانية تتمثل يف 

 (.2002 ،نبيلة
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عن  إن وظيفة الرتكيز على املشكل تتمثل يف البحث ،(Dantchev( )1787 ،حسب )دانتشيف
تعمل على تعديل أو  ومواجهة املشكل تكون موجهة إما حنو احمليط واليت .اإلمكانيات حلل مشكل الضغط

أو  ،العالقة بني كل هذه األشياء تغيري الضغوطات احمليطة والعوائق واإلجراءات والوسائل املستعملة وكذا
!جياد  ،الطموح والتخفيض من املتطلبات الذاتية مستوى كون موجهة حنو الذات واليت هتدف إىل تغيريت

سلوكية جديدة وتعلم مهارات جديدة )ايحي  وتطوير معايري مصدر أو قنوات بديلة لإلشباع والرضى
 (.94ص  ،2009 ،سامية

خالل النشاط  ثار بواسطة التهديد منإىل خفض التوتر امل أما وظيفة الرتكيز على االنفعال فهي تشري
التهديد. ولقد وجد  موقف من املواقف اجملاهبة لظروف )العمل( النفسي الداخلي مثل إنكار أو تغيري

واملشكل احملدد. وأيضا وفقا  معا وفقا للمحتوي االسرتاتيجيتنيالباحثون أن األشخاص يتعاملون مع 
املباشرة )الرتكيز على  املشكل( والثانية هي غري )الرتكيز علىلشخصيتهم حيث األوىل هي العملية املباشرة 

 (.86ص  ،2006 ،االنفعال( )هبتان القادر
 سرتاتيجيةوا املواجهة املركزة على حل املشكل اسرتاتيجيةاألساسيتني أو الرئيستني ) االسرتاتيجيتنيمبا أن 

الشخصية كما أثبتته  غطة حسب منطاملواجهة املركزة على االنفعال( تستعمل ملواجهة املواقف الضا
أو البحث عن  (. نقصد معرفة1779 ،( ودراسة )روالند1776 ،الدراسات مثل دراسة )واطسن

 األكثر استعماال عند الشرطي يف مواجهته للمواقف الضاغطة. االسرتاتيجيات
 مواجهته عند الشرطي اجلزائري قليلة. تاسرتاتيجياالدراسات حول الضغط املهين 

 ( اليت بينت أبن الشرطي يعاين من ضغوط مهنية مرتفعة.2002 ،ر دراسة )بوحبة مسيةونذك
يف اإلدارة  حبيث إن األعوان املنتدبني ،املواجهة اسرتاتيجياتكما توصلت أبن هناك فروقا يف استخدام 

 املتنقلةأعوان الفرق  يف حني أن ،املواجهة املركزة على حل املشكل اسرتاتيجياتمييلون إىل استخدام 
دالة  أن الفروق جاءت غري للشرطة القضائية مييلون إىل استخدام األساليب املركزة على االنفعال إال

 إحصائيا.
اجلزائريني  ( هي األخرى لتثبت أبن ضباط الشرطة2009 ،كما جاءت دراسة الباحثة )مزايين فتيحة

املركزة على  االسرتاتيجيات تعماليعانون من ضغط مهين شديد. ويواجهون هذا الضغط ابللجوء إىل اس
االجتماعي ملقاومة خمتلف الضغوطات  السند اسرتاتيجيةحل املشكل حبيث يستعملون ابلدرجة األوىل 

 املهنية.
 ،للشرطي اجلزائري ومن خالل املمارسة امليدانية املتعلقة ابلكفالة النفسانية ،من خالل الدراسات السابقة

الشرطي ألهنا مرتبطة  تعلقة ابلضغوطات املهنية مثل صعوبة مهمةسجلت العديد من املالحظات امل
 ،اجلنوح ،واخلالفات بني األشخاص ابملخاطر واملواقف الصعبة )مواجهة املواقف املتعلقة ابلصراعات
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 املواقف تزيد من صعوبة مهمة الشرطي. ..( كل هذه.املخدرات ،التهريب ،السرقة ،االعتداءات
املواقف ومنط  ابقة أبن كل شخص لديه استجاابت خاصة به للضغط حسبلقد أكدت الدراسات الس

 ،ردطسن وهواب)وا ، دراسةVolrath & al) (1771 ،ويذكر منها دراسة )فولراث وآخرون ،شخصيته
1774( )Watson & Hubard)، روالنددرا( 1779 ،سة( )Rolland). واطسن وآخرون ويري(، 
1776) (Watson & al) للمشاكل الضاغطة يستعملون  كثر حصرا عند مواجهتهمأبن األشخاص األ

ى ( وعلal, 1998, p4 52 – 53) & Endler, Parker .أكثر نوع املواجهة املركزة على االنفعاالت
 ة:اليهذا األساس تطرح األسئلة الت

 هل يعاين الشرطي التابع ملديرية أمن احلدود البحرية اجلزائرية )العاصمة( من ضغط مهين؟ -
 ل توجد فروق يف مستوى الضغط بني الشرطي العامل يف امليدان والشرطي العامل يف اإلدارة ؟ه -
 املواجهة املوجهة حنو االنفعال والضغط املهين؟ اسرتاتيجيةهل هناك عالقة موجبة بني  -
 العامل يف حل املشكل )األداء( لدى الشرطي ةاسرتاتيجيو االنفعال  اسرتاتيجيةهل هناك فروق بني  -

 امليدان؟
العامل يف  حل املشكل )األداء( لدى الشرطي سرتاتيجيةوااالنفعال  اسرتاتيجيةهل هناك فروق بني  -

 اإلدارة ؟
 ة:الدراس فروض

 يعاين الشرطي التابع ملديرية أمن احلدود البحرية اجلزائرية )العاصمة ( من ضغط مهين. -
 .امليدان والشرطي العامل يف اإلدارةتوجد فروق يف مستوى الضغط بني الشرطي العامل يف  -
 املواجهة املوجهة حنو االنفعال والضغط املهين. اسرتاتيجيةهناك عالقة موجبة بني  -
 .العامل يف امليدان حل املشكل )األداء( لدى الشرطي ةاسرتاتيجيو االنفعال  اسرتاتيجيةهناك فروق بني  -
 .العامل يف اإلدارة حل املشكل )األداء( لدى الشرطي ةياسرتاتيجو االنفعال  اسرتاتيجيةهناك فروق بني  -
 ة:الدراس لحاتديد مصطحت
 مفهوم الضغط النفسي: -أ
بني الفرد  يعتربان أن الضغط كعملية تفاعلية ،(Lazarus & Folkman()1786 ،الزاروس وفولكمان)

وتظهر استجابة الضغط عندما  ،أين تكون الوضعية خاضعة لإلدراك والتقييم املعريف من قبل الفرد ،واحمليط
مما يسبب  ،مكانيات الفرد يف املواجهةوإ حيدث تفاوت بني متطلبات الفرد وضرورات الوضعية وقدرات

 اختالال يف موارده وهتديدا يف راحته.
والفزيولوجية والسلوكية  ( الضغط على أنه: "االستجابة النفسية1777 ،ويعرف غريب )غريب عبد الفتاح
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ويتكيف مع كل من الضغوطات الداخلية  يتعرض هلا الفرد يف حياته ويسعي إىل أن يتوافق لألحداث اليت
 (.19، ص. 2009 ،)عدمان سامية .واخلارجية

مكاانت وإ على أنه ذلك التفاوت بني مطالب احمليط وقدرات ،وميكن تعريف الضغط النفسي إجرائيا
يؤدي إىل  هذا األخري واستمرار ،ضغط نفسيالشرطي على التكيف والتوافق معها مما يؤدي إىل حدوث 

 اضطراابت جسمية ونفسية.
  كما جاء يف كتاب:  ،(1771 ،مفهوم الضغط املهين: يعرف )حمسن اخلضريي-2
 ،(سالمة إدارة الضغوط الرتبوية والنفسية " د )عبد العظيم حسني طه وعبد العظيم حسني اسرتاتيجيات"

ويعوق  ،متخذ القرار وأيخذ أشكاال مؤثرة على سلوك ،ي أو معنويماد ضغط العمل أبنه "كل ما له أتثري
قادر على اختاذ القرار  جيعله غري توازنه النفسي والعاطفي ويؤدي إىل إحداث توتر عصيب أو قلق نفسي

" وميكننا تعريف الضغط املهين .التنفيذيةأو  بشكل جيد أو القيام ابلسلوك الرشيد جتاه املواقف اإلدارية
حتدث عندما تتجاوز متطلبات وظيفة  ،وفزيولوجية ونفسية على أنه عبارة عن ردود أفعال جسمية ،اإجرائي

 له.قادر على التكيف مع بيئة عم ويصبح غري ،مما يسبب التهديد ،مكانياتهوإ قدراته ،أو عمل الشرطي
 ملواجهةا اسرتاتيجيات ،((Dantchev (1787 ،املواجهة: يعرف )دانشيف اتيجياتاسرت مفهوم  -3

السيكولوجية  متجانسة مع املعارف واملواقف السلوكية والقدرات غري متناقضةعلى أهنا: "جمموعة 
التكيف ملواجهة  اسرتاتيجية ابعتبارها عنصرا من ،والدفاعات النفسية املأخوذة يف وقت واحد ديناميكيا

 ".املتطلبات الداخلية واخلارجية
املتطلبات اخلارجية  هودات املبذولة حملاولة حل املشكل الذي خلفته: " اجملويضيف أن املواجهة عبارة عن

" وميكن تعريف .حمتملة هتدد توازنه أو الداخلية اليت تطبق على العضوية واليت يدركها الفرد كمهددات
جمموعة من اجملهودات اليت يبذهلا الشرطي جتاه الوضعية  على أهنا ،دراستنااملواجهة من خالل  اسرتاتيجيات

 يدركها كتهديد لتوازنه النفسي.واليت  ،املتواجد فيه اخلاصة ابحمليط املهين ،الضاغطة
 منهجية الدرالة:-4
 : مكان إجراء الدرالة:أوال

 .ابجلزائر العاصمة لقد مت القيام ابإلجراء التطبيقي للدراسة احلالية ابلفرقة األوىل لشرطة احلدود البحرية
 والنفسية ملوظفي هذه املصلحة. ية يف عيادة خمصصة للعناية الطبيةحيث يتواجد مكتب الكفالة النفس

 البحث: منهجاثنيا: 
تعريف املنهج  وجاء .يف إطار املنهج الوصفي جتدر تلدراسة الوصفية االرتباطية اليت اعتمدت الباحثة على ا

وأمحد خريي   ية وعلم النفس " د )جابر عبد احلميد جابرب: "مناهج البحث يف الرت الوصفي يف كتاب
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اليت توجد بني الوقائع  مع حتديد الظروف والعالقات ،( على أنه ليتم بوصف ما هو كائن وتفسريهكاظم
 (.131ص  ،1770 ،)جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم

 : الدرالة االلتطالعية:لثااث
تطبيق مقياس  عحيث مت إجراء مقابالت معهم م ،فردا( 13مشلت عينة الدراسة االستطالعية على )

ندلر )آ لـاملواقف الضاغطة  مواجهة اسرتاتيجياتوقائمة  ،(2009 ،مصادر الضغط املهين د )مزايين فتيحة
وطريقة  ،يلي: تبني أن بنود املقياسني (. وتوصلت الدراسة االستطالعية إىل ما1778 ،وابركر وآخرون

غط املهين عند ضباط الشرطة ال بد من مصادر الض فيما خيص مقياس .اإلجابة كانت واضحة لدى العينة
مسحت حبذف كلمة ضابط واستبداهلا بكلمة شرطي  ،ابلتعليمة اإلشارة إىل أن تعليقات املبحوثني املتعلقة

 كما مت حساب ثبات وصدق املقياسني.  .من خمتلف الرتب ألن املقياس موجه للشرطي
وابلتايل بناء إشكالية  األكثر استعماال، ياتواالسرتاتيجكما مت القيام جبمع معلومات حول درجة الضغط 

 .البحث وصياغة الفرضيات
يف امليدان قدرت  جاءت نتائج الدراسة االستطالعية كالتايل: النسبة املئوية اخلاصة بعينة الشرطي العامل

قدرت بنسبة  ،(. أما النسبة املئوية املتعلقة بعينة الشرطي العامل يف اإلدارة% 13.86بنسبة )
 مقصودا هلدف املقارنة. وهذا كان ،(. ويالحظ أن النسب املئوية لكل من املهمتني متقاربة64.11%)

( %41.13) نسبة مئوية واليت هي وقد كانت النسب املئوية لدرجات الضغط على النحو التايل: أن أكرب
(. %38.64)ـ ب درمث تليه يف املرتبة الثانية درجة الضغط املتوسط واليت تق .تتسب لدرجة الضغط األعلى

خالل النسب  (. ويالحظ من%0وهي تقدر بنسبة ) ،أما درجة الضغط األدىن جات يف املرتبة الثالثة
 املئوية املتحصل عليها أن أغلب أفراد العينة االستطالعية يعانون من ضغط مرتفع.

متغري الضغط  الرتتيب لقيم(: ميثل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية و 1جدول رقم )
 حسب املصلحة.

 العينة املصلحة 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الرتتيب النسبة املئوية املعياري

 1 %97.47 17.17 189.28 9 امليدان الضغط
 2 %96.18 31.12 196.33 4 اإلدارة 

 
( 189.28)ـ رت بأن متوسط قيم الضغط للعاملني يف امليدان قد ،(1يتضح من خالل اجلدول رقم )

كان متوسط  (. بينما%97.47(، وحتصلت اجملموعة على نسبة مئوية )17.17وتتحرف عنه القيم ب )
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مئوية قدرت ب  ( ونسبة31.12( ابحنراف معياري قدره )196.33قيم الضغط للعاملني يف اإلدارة )
 هين.(، حيث احتل العاملون يف امليدان املرتبة األوىل من حيث الضغط امل96.18%)

الضغط  إن النسب املئوية لقيم الضغط جاءت مرتفعة مع متوسط حسايب مرتفع وذلك الرتفاع قيم
اإلدارة يعاين من ضغط  والشرطي سواء العامل يف امليدان أمما مسح ابفرتاض أن  .املتحصل عليها يف املقياس

 تحقق منه يف الدراسة التطبيقية.يوهذا ما سوف  .مهين
 رابعا: عينة البحث:
هذه العينة الذكور  شرطيا(، اتبعني لشرطة احلدود البحرية )ميناء اجلزائر( وتشمل 64تضم عينة البحث )

ويرتاوح سن أفراد عينة الدراسة ما  .فردا( من امليدان 21فردا( من اإلدارة و) 21حيث مت اختيار ) ،فقط
 سنة(. 11 سنة و 27بني )

 خامسا: أدوات البحث:
من أجل مجع  ،تعمال املقابلة اليت هي عبارة عن تبادل لفظي بني الباحث واملبحوثاملقابلة: لقد مت اس-1

 البياانت والتشخيص يف إطار البحث العلمي.
معلومات  ائص السوسيوبيوغرافية: يشتمل استبيان اخلصائص السوسيوبيوغرافية علىصاستبيان اخل -2

 ،املستوي الدراسي ،عدد األطفال ،لة املدنيةاحلا ،وتتمثل هذه املعلومات فيما يلي: السن .حول الشرطي
الرتبة  ،يف املنصب احلايل اخلدمة مدةاخلدمة يف اجلهاز،  مدة ،املنطقة السكنية ،املستوي االجتماعي

 املصلحة واملهمة )العاملون يف امليدان والعاملون يف اإلدارة(. ،احلالية
وهو  ،(2009 الباحثة )مزايين فتيحة، الضغط املهين: صمم هذا املقياس من طرف مقياس مصادر -3

 استبيان يهدف إىل قياس وحتديد مصادر الضغط املهين عند ضباط الشرطة.
 ،ضغط العالقات ضغط اجلهاز، ،: )ضغط املهمةيز منها مخسة أبعاد للضغط املهينبندا من 69ويتكون من 

البنود تكون حسب التقييم  واإلجابة عن هذه .ضغط العالقة البيت /العمل ،ضغط احمليط االجتماعي
كل مصدر. وهو خيتار رقم واحد ضمن  الذايت للمفحوص ملستوى أو درجة إدراكه للضغط الذي يفرضه

(، 2ضغط منخفض ) ،(3(، ضغط متوسط )6مرتفع ) ضغط ،(1مخسة اختيارات : ضغط مرتفع جدا )
 (.1ضغط منخفض جدا )

الدراسة االستطالعية  أجرت الباحثة يف ،ط املهينللتأكد من اخلصائص السيكومرتية ملقياس مصادر الضغ
حيث تفت  ،العينة احملددة يف الدراسة يتصفون خبصائص ،شرطيا 13تطبيق املقياس على عينة مكونة من 

ومل جيد  ،لإلجابة عن مجيع بنود املقياس ومناقشتها قراءة البنود من طرف الباحثة مع منح الوقت الكايف
كما مت حساب ثبات املقياس عن طريق التجزئة النصفية على   ،عنها ا أو اإلجابةاملبحوثون صعوبة يف فهمه

مت حساب معامل االرتباط )بريسون( بني نصفي درجات املقياس  ،(13)ن =  عينة من أفراد الشرطة
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وهي قيمة ثبات  ،(0.96براون( وبلغ معامل التصحيح ) -الطول مبعادلة )سبريمان  مث صحح ،(0.17)
 عالية.

الثلث األعلى  حساب صدق املقياس بطريقة مقارنة الطرفني وهذا األسلوب يعتمد مقارنة درجاتمت 
للفروق بني املتوسطني  ابلثلث األدىن لالختبار، وتتم هذه املقارنة عن طريق حساب الداللة اإلحصائية

 .ختبار صادقميكن القول إن اال بواسطة اختبار الفروق )ت(. فإذا كانت هناك داللة إحصائية واضحة
( وهي ذات داللة إحصائية 3.29احملسوبة ) (. وقدرت قيمة )ت(236 ،1783 ،)سعد عبد الرمحان

 صدقا يسمح للعمل به يف هذه الدراسة. وهذا ما يعين أن لالختبار ،(0.01عند مستوى )
 ادعدقائمة الكوبني للوضعيات الضاغطة: من إ مواجهة املواقف الضاغطة أو اتيجياتاسرت قائمة - 6
املتعددة  وهي قائمة أعدت خصيصا لقياس املظاهر، Endler & Parker)) (1770ندلر وابركر، )أ

حيث يطلب من  جياب عنها بطريقة التقدير الذايت، ،عبارة( 68يتضمن االختبار ) ،األبعاد للكوبني
وضعية ضاغطة أو تعرضه ل املفحوص اإلشارة إىل أي حد ميكن أن يتعامل مع النشاط املشار إليه يف حالة

اختيارات متدرجة يف الصعوبة من اال  (1يف ذلك حييط بدائرة رقم اختيار واحد ضمن ) وهو .مشكل ما
 .أبدا" درجة واحدة إىل "كثريا" مخس درجات

، T املهمة أو األداء : البنود املتعلقة ابلكوبنيالثة مقاييس أساسية للكوبني ومهاتتكون هذه القائمة من ث
أما املقاييس الفرعية وهي: البنود  .A ، البنود املتعلقة ابلكوبني التجنبEل علقة ابلكوبني االنفعالبنود املتا

 SD¨ (Endler & Parker¨االجتماعي  التنوعابلكوبني  البنود املتعلقة ،Dاملتعلقة ابلكوبني االنتهاء 

& al, 1998, p414)  
 هلم نفس مواصفات عينة الدراسة.شرطيا  13قامت الباحثة يف الدراسة االستطالعية على 

كما مت  ومل جيد املبحوثون صعوبة يف فهمها أو اإلجابة عنها، ،حيث تفت قراءة البنود واإلجابة عنها
مت حساب  (،13التجزئة النصفية على عينة من أفراد الشرطة )ن =  يقحساب ثبات املقياس عن طر 

 -مبعادلة )سبريمان مث صحح الطول ،(0.66معامل االرتباط )بريسون( بني نصفي درجات املقياس )
 ة.وهي قيمة ثبات مقبول ،(0.41( وبلغ معامل التصحيح )براون

وبذلك  ،الثبات وهو اجلذر الرتبيعي ملعامل ،: عن طريق الصدق الذايتمت حساب صدق املقياس بطريقتني
 ( وهي قيمة عالية.0.98( وجذره الرتبيعي هو )0.41معامل الصدق الذايت هو )

لالختبار،  وبطريقة مقارنة الطرفني وهذا األسلوب يعتمد مقارنة درجات الثلث األعلى ابلثلث األدىن
وهذا ما يعين أن  (،0.01( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى )2.08وقدرت قيمة )ت( احملسوبة )

 لالختبار صدقا يسمح للعمل به يف هذه الدراسة.
 : أدوات املعاجلة اإلحصائية:لادلا
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قيم  احلسايب ملتغري : حساب املتوسطساليب اإلحصائية التاليةمت حتليل نتائج الدراسة احلالية ابستخدام األ
 ،أو تباعد متغري الضغط سرتاتيجيات االنفعال واألداء. حساب االحنراف املعياري ملعرفة تشتتاالضغط 

الفروق بني متوسطات درجات  فةاختبار )ت( ملعر  .االنفعال واألداء عن املتوسط اسرتاتيجيات ومتغري
ارتباط بريسون ملعرفة هل هناك عالقة  االنفعال واألداء. معامل ةاسرتاتيجيو  ،متغري الضغط حسب املصلحة

 االنفعال والضغط املهين؟ اسرتاتيجيةموجبة بني 
 الدرالة: جلابعا: نتائ

يف  كل من الشرطي العاملص الفرضية األويل على ما يلي: "يعاين  تن: الفرضية ألويل نتائجعرض -1
هذه  التابع ألمن احلدود البحرية )اجلزائر العاصمة( من ضغط مهين ". وللتحقق من ،امليدان ويف اإلدارة

واالحنراف املعياري  حيث مت حساب كل من املتوسط احلسايب ،مت استعمال اإلحصاء الوصفي ،الفرضية
  ( يوضح ذلك.2)واجلدول رقم  .والنسب املئوية والرتتيب لكل جمموعة

والرتتيب لقيم متغري الضغط  (: ميثل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية2اجلدول رقم )
 حسب املصلحة.

 

املتوسط  العينة املصلحة 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب النسبة املئوية

 2 %91.2 26.69 149.32 21 امليدان 
 1 %88.83 16.66 208.94 21 اإلدارة 

 
( 149.32ب ) ( أن متوسط قيم الضغط للعاملني يف امليدان قدرت6يتضح من خالل اجلدول رقم )

حني كان متوسط  (، يف%91.2(، وحتصلت اجملموعة على نسبة مئوية )26.69وتتحرف عنه القيم ب )
بنسبة مئوية قدرت ب و  (16.66( ابحنراف معياري قدره )208.94قيم الضغط للعاملني يف اإلدارة )

وعليه تدل النتائج  .الضغط (، حيث احتل العاملون يف اإلدارة املرتبة األويل من حيث88.83%)
وهبذا تقبل  ،يعانيان من ضغط مهين املتحصل عليها أن كال من الشرطي العامل يف امليدان ويف اإلدارة

 الفرضية العامة للدراسة.
إحصائية يف  لفرضية الثانية على ما يلي: "توجد فروق ذات داللةص انالفرضية الثانية: ت جعرض نتائ-2

اختبار الفروق )ت( بني  مستوى الضغط تعزى ملتغري املصلحة ". وللتحقق من هذه الفرضية مت استخدام
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 النتائج املتحصل عليها. واجلدول التايل يوضح ،نتائج الضغط للعاملني يف امليدان ويف اإلدارة
 .ثل داللة الفروق يف الضغط بني العاملني يف امليدان ويف اإلدارة(: مي3اجلدول رقم )

 العينة املصلحة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 مستوي الداللة اختبار )ت( القيمة الفائية

 26.69 149.32 21 امليدان
دالة عند  3.62 6.76

 16.66 208.94 21 اإلدارة 0.01
 

اجملدولة واليت  من القيمة ( وهي أكرب6.76( أن قيمة )ف احملسوبة = 3يتضح من خالل اجلدول رقم )
 .وهذا ما يدل على أن العينتني متجانستان ،(2.08) ـقدرت ب

(، 26.69)بـ  ( وتتحرف عنه القيم149.32دان هو)ويالحظ كذلك أن متوسط الضغط للعاملني يف املي
 (.16.66تحرف عنه القيم ب )( وت208.94أما متوسط الضغط للعاملني يف اإلدارة هو )

على أن  (. وهذا ما يدل0.01( وهي قيمة دالة عند مستوى )3.62وكانت نتيجة اختبار الفروق )ت = 
 فرضية الدراسة. وهبذا تقبل ،هناك فروقا ذات داللة إحصائية يف مستوى الضغط تعزى ملتغري املصلحة

 اسرتاتيجية : "هناك عالقة موجبة بنيى ما يليص الفرضية الثالثة علنت :الفرضية الثالثة نتائجعرض -3
اختبار )بريسون(  املواجهة املوجهة حنو االنفعال والضغط املهين ". وللتحقق من هذه الفرضية يستخدم

 .االنفعال والضغط املهين املواجهة املوجهة حنو اسرتاتيجيةملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة موجبة بني 
 ل عليها.ائج املتحصدول التايل يوضح النتواجل

والضغط  (: ميثل العالقة االرتباطية بني الرتاتيجية املواجهة املوجهة حنو االنفعال4اجلدول رقم )
 املهين.

 مستوي الداللة معامل االرتباط )بريسون( 
 اسرتاتيجية املواجهة

 0.01دالة عند  0.28
 الضغط املهين

 
 (.0.28( هي )0.01( ومستوى داللة )66) القيمة اجملدولة د )بريسون( عند درجة حرية

املواجهة املوجهة حنو  اسرتاتيجية( أن قيمة معامل االرتباط )بريسون( بني 6يالحظ من خالل اجلدول رقم )
مما يدل أن  ،(0.01الداللة ) وهي قيمة دالة عند مستوى ،(0.28االنفعال والضغط املهين قدرت ب )

املواجهة املوجهة حنو االنفعال والضغط  اسرتاتيجيةلة إحصائية بني هناك عالقة ارتباطية موجبة ذات دال
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 وهذا يؤدي إىل قبول فرضية الدراسة. ،املهين
إحصائية بني  ص الفرضية الرابعة على ما يلي: "هناك فروق ذات داللةنالفرضية الرابعة: ت نتائجعرض  -6

الشرطي العامل يف امليدان  املشكل )األداء( لدىحل  ةاسرتاتيجيو املواجهة املوجهة حنو االنفعال  اسرتاتيجية
املواجهة املوجهة حنو االنفعال  اسرتاتيجية وللتحقق من هذه الفرضية يستخدم اختبار الفروق )ت( بني ."
 ( يوضح ذلك.1واجلدول رقم ) ،العامل يف امليدان حل املشكل )األداء( لدى الشرطي ةاسرتاتيجيو 

حل املشكل  اسرتاتيجيةو لفروق بني اسرتاتيجية املواجهة املوجهة حنو االنفعال (: ميثل داللة ا1اجلدول رقم )
 .)األداء( لدى الشرطي العامل يف امليدان

 العينة 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 مستوي الداللة اختبار )ت( القيمة الفائية

 اسرتاتيجية االنفعال
21 

68.72 10.67 
دالة عند  3.08 1.71

0.01 
سرتاتيجية حل ا

 9.10 14.86 املشكل

 
على أن  ( مما يدل2.0( أقل من القيمة اجملدولة )1.71يالحظ من خالل اجلدول أن القيمة الفائية )

 متجانستني. العينتني غري
االنفعال  السرتاتيجية ويالحظ كذلك أن قيمة املتوسط احلسايب ألفراد الشرطة العاملني يف امليدان ابلنسبة

حل املشكل )األداء( على  اسرتاتيجيةبينما حتصلوا يف  ،(10.67( وتتحرف عنه القيم ب )68.72هو )
من  ( وهي أكرب3.08)ات( ) (. وبلغت قيمة اختبار الفروق9.10( ابحنراف معياري قدره )14.86)

ت وهذا يدل على أن هناك فروقا ذا (،0.01( عند مستوى داللة )2.80القيمة اجملدولة اليت قدرت ب )
سرتاتيجية حل املشكل )األداء( لدى وااالنفعال  املواجهة املوجهة حنو اسرتاتيجيةداللة إحصائية بني 

 لقبول فرضية الدراسة. وهذا ما يؤدي ،الشرطي العامل يف امليدان
داللة إحصائية  : "هناك فروق ذاتتنص الفرضية اخلامسة على ما يلي :الفرضية اخلامسة جعرض نتائ-1

لدى الشرطي العامل يف  سرتاتيجية حل املشكل )األداء(وااملواجهة املوجهة حنو االنفعال  يجيةاسرتاتبني 
املواجهة املوجهة حنو  اسرتاتيجية اإلدارة ". وللتحقق من هذه الفرضية يستخدم اختبار الفروق )ت( بني

( يوضح 4دول رقم )واجل ،العامل يف اإلدارة حل املشكل )األداء( لدى الشرطي ةاسرتاتيجيو االنفعال 
 ذلك.

حل املشكل  اسرتاتيجيةو (: ميثل داللة الفروق بني اسرتاتيجية املواجهة املوجهة حنو االنفعال 4اجلدول رقم )
 .)األداء( لدى الشرطي العامل يف اإلدارة
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 مستوي الداللة اختبار )ت( االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العينة 
اسرتاتيجية حل 

 املشكل
21 

69.41 9.27 
 0.01دالة عند  3.11

اسرتاتيجية 
 9.24 11.19 االنفعال

 

األداء أو حل  املواجهة املوجهة حنو اسرتاتيجية ويالحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب ملتغري
(، أما 9.2)، ( ابحنراف معياري قدره69.41املشكل لدى الشرطي العامل يف اإلدارة قدرت ب )

ابحنراف معياري قدره  (11.19اجهة املوجهة حنو االنفعال فقدر متوسطها احلسايب ب )املو  اسرتاتيجية
( 2.84اجملدولة اليت قدرت ب ) من القيمة ( وهي قيمة أكرب3.11وقدرت قيمة )ت( ب ) ،(9.24)

 اسرتاتيجية داللة إحصائية بني متغري وهذا ما يدل أن هناك فروقا ذات ،(1.11عند مستوى داللة )
وهذا ما  ،املوجهة حنو األداء أو حل املشكل املواجهة اسرتاتيجية هة املوجهة حنو االنفعال ومتغرياملواج

 يؤدي لقبول فرضية الدراسة.
 الدراسة: نتائج: مناقشة ثامنا

 ضغط مهين. أن الشرطي التابع ألمن احلدود البحرية )اجلزائر العاصمة( يعاين من نصت الفرضية اأول
 ،من ضغط مهين سة أن الشرطي التابع ألمن احلدود البحرية )اجلزائر العاصمة( يعاينأظهرت نتائج الدرا

مرتفعة سواء  ،الضغط املهين حيث جاءت النسب املئوية ملتغري الضغط من خالل تطبيق مقياس مصادر
 .مرتفعة أي بعيدة عن املعدل مع متوسطات حسابية ،ابلنسبة للعاملني يف امليدان أم يف اإلدارة

املمارسة  املالحظات امللتقطة خالل املقابالت مع املبحوثني هي نفس املالحظات امللتقطة خاللإن 
املالحظات يف أن  وتتمثل هذه .امليدانية للباحثة كأخصائية نفسانية ملدة ثالثة عشر سنة مع أفراد الشرطة

إىل ذلك العمل  ابإلضافة ،أين تكثر فيه املهام واملسؤوليات ،الشرطي يعيش يف وسط مهين ضاغط
الشرطي يعاين من ضغط نفسي مما  كل هذا جيعل  .( يسبب التعب واإلرهاق8×3 لساعات طويلة )نظام

أو  ،السند االجتماعي )مثل تفهم العائلة ويف حالة عدم وجود ،ينتج عنه سلوكات عدوانية أو جتنبية
وهذا ما أدلت  .حلصر أو االكتئابأو العجز أو ا أو الزمالء( يؤدي إىل حالة الشعور ابلضعف ،املسئولني

 (1770 ،حيث بينت دراسة )تيوريل وكراسيك ،املهين به الدراسات السابقة حول مصادر الضغط
(1770، Theorell & Karasekودراسة ) (2000 ،دورش وأيتون-)موسنري (Mausner – 

Dorsch & Eaton ,2000 رة التحكم فيها هي املتطلبات املهنية مرتفعة مع عدم قد أبنه عندما تكون
 للضغط. يف غالب األحيان العوامل الكربى



                                            3 الضغط املهين والرتاتيجيات املواجهة عند الشرطي اجلزائري       درالات نفسية                     

311 

كانت واضحة خالل  كما أن أعراض الضغط النفسي سواء كانت جسدية أم عقلية أم سلوكية أم عاطفية،
الضغط أبنه ال ميكن أن  ( لقد بينت الدراسات حول1773 ،وحسب )ستورا .املقابالت مع املبحوثني

املؤسسة والصراع  تنظيمالشخصية وثقافة  الصعوابت املالية وصراع االعتقاداتنتجاهل املشاكل العائلية و 
إىل إبراز العالقة  التنظيمي( للضغط 1882 ،توركوت ويذهب )منوذج .بني مطالب املؤسسة والعائلة

 ،نوع العالقات اإلنسانية داخل املؤسسة ،إطاره احلقيقي ،)طبيعة العمل املوجودة بني مصادر الضغط املهين
 ( واالستجابة له.ستخدمة واجلو العام حمليط العملامل التكنولوجيا

عالقة  ( أبن هناكMausner – Dorsch & Eaton()و2000 ،وبينت دراسة )موسنري دورش وأيتون
 املراقبة وعدم املرونة. قوية بني ظهور االكتئاب واملتطلبات املهنية املرتفعة واجلو املهين الذي يتميز ابرتفاع

 (Broadbent, 1985( )1781 ،الدراسة اليت قام هبا كل من )برودبنتوتذهب 
 ( إىل أن الضغط الناتج عن ارتفاع املتطلبات املهنية ميكن أن يسببWarr، 1776()1776و)وار،

ابلشعور ابلضعف  اضطراب احلصر أما األسئلة املتعلقة بفقدان قدرة التحكم يف املواقف الشخصية املرتبطة
( 1782جونس، -برين ودونكان كما أسفرت نتائج دراسة كل من )هندرسن،  .ابالكتئابالذي له عالقة 

(Henderson, Byrne & Duncan – Jones, 1982 )الضغط يسبب عدة اضطراابت مثل:  أبن
 .والشعور بعدم القدرة احلصر، الغضب ،االنفصال ،االضطراب االنفعايل

احلدود البحرية لشرطة  كما ال بد من اإلشارة إىل أن املصلحة اليت مت اختيار العينة منها وهي الفرقة األوىل
يقطنون بعيدا عن مكان العمل )من أقصى  حبيث أغلب موظفيها ،( هي عبارة عن ثكنة)اجلزائر العاصمة

. وابلتايل البعد عن مقر السكن البالد إىل أقصى الغرب( مشال البالد إىل أقصى اجلنوب ومن أقصى شرق
وهم يدركون جيدا أهنم يهملون عائالهتم  ،يعيشون يف صراع مع زوجاهتم من أفراد الشرطة جيعل الكثري

 مما ،عن شعوره ابلذنب يسبب إمهاله عائالته وعدم رؤية أطفاله من يعرب وهناك الكثري وخاصة أطفاهلم،
 يسبب له ضغطا نفسيا.
 ،عاطف السعيد : )حممدكما جاء يف كتاب  ،لدراسات حول )اجليش النازي(ويف هذا الصدد بينت ا

أو الفرار من اخلدمة  ،االنتحار أو ظاهرة ،أبن من بني العوامل اهلامة اليت تؤدي إىل عدم التوافق ،(1742
 واختالف العقيدة الدينية. العسكرية تذكر احلنني إىل منزل األسرة ومشكلة اجلنس

خيتلفون يف بعض  وهم .جتماعية يف الثكنة تتميز ابنتماء أفرادها إىل مناطق متعددةولوحظ أن احلياة اال
يشكلون جمموعات حسب مناطق  فأغلب األفراد القاطنني يف الثكنة .العادات والسلوكات وحىت اللهجات

: "حنن نشكل تكرار بعض املالحظات ويذكر منها-من خالل املقابالت -حيث مت تسجيل  .انتمائهم
 ".مقارنة مع املناطق األخرى ،مع بعضنا البعض جيدا وعة من منطقة واحدة ألننا نتفاهمجمم

منطقتهم لتجنب  غرفة النوم مع زميل آخر هلدف البقاء مع أبناء وقد يلجأ البعض اآلخر إىل حماولة تغيري
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 الصراعات واملشاكل مع الزمالء.
ذوي األصول  حول مشكلة األفراد (Bartlett( )1724 ،ويف هذا الصدد ميكن عرض دراسة )ابرلت

وكذلك توافقهم مع الرؤساء  االجتماعية املختلفة وما ينشأ عنها من صعوبة توافقهم مع بعضهم البعض،
على  كبري وتوصل أن هذه العوامل هلا أتثري الضباط الذين خيتلفون عنهم يف الغالب يف األصل االجتماعي،

 الروح املعنوية للوحدة العسكرية.
من بلد آلخر،  ( أبن الضغط املهين واالستجابة له ختتلف1888 ،د أثبتت كذلك دراسة )عويد املشعانولق

 ,Ivanoff) (1778 ،اندري افانوف)وتذهب الدراسة اليت قامت هبا الباحثة  ومن شخص آلخر

André. Ph) ( )إلينوا( حول مثاين مصاحل للشرطة األمريكية يف منطقةIllinois)، إىل أن من بني 
 اجلهاز القضائي، ،املسببة للضغط يوجد يف املرتبة األويل املؤسسة وجمال التدخل املؤسسايت العناصر

 املشاكل الشخصية والعائلية ابإلضافة إىل اإلدارة املركزية.
املتساوية من طرف  أما من بني العناصر الرئيسة املسببة للضغط يف املؤسسة فيوجد: )الشعور بعدم املعاملة

 ،عبء العمل ،واضحة غري سياسة وقوانني ،الرتقية والتحويالت ،ساعات العمل تغيري ،ية العليااملدير 
 وتلقي الضغوطات من القرائن. ركام ورق قدمي ،اخلوف من التحقيقات واالمتحاانت الداخلية

يت  وال ( فاملالحظات اليت مت تسجيلها،1778 ،كما تتفق مع ما جاء يف دراسة الباحثة )افانوف آندري
ضغط متطلبات  وضغط املؤسسة أ ،كانت تتكرر يف كل مرة هي كالتايل حسب الرتتيب: ضغط املهمة

 ،(8×3عب العمل )نظام  أما ضغوطات املؤسسة فكانت تتمثل يف .اجلهاز، املشاكل الشخصية والعائلية
  تلقي الضغوطات من القرائن أو املسئولني. ،البعد والتحويالت ،الرتقية

السند يف  د يذكر من بني املالحظات اليت قامت بتسجيلها الباحثة يف هذه الدراسة نقصويف هذا الصد
الدافعية والشعور  وعدم الرتقية ونقص فرص االرتقاء سبب يف نقص كما أن أتخري  ،املواقف الصعبة

( 1796 ،وكوين كروشي وهذا ما أكدته كذلك دراسة )مارجوليس، .ابإلحباط والقلق لدى الشرطي
(Margoles, Kroes & Quinn)، املسئولني يؤدي إىل التوتر أبن عدم تقدير مهام العمال من طرف 

انجتا فقط عن املنافسة بني الزمالء  الضغط ليس ،(Stora()1773 ،وحسب )ستورا .والضغط يف العمل
 ا أن أتخريكم  .السند بني الزمالء يف املواقف الصعبة منا هو انتج كذلك لنقصوإوالعالقات املهنية السيئة 

 .واملناسبات يف االرتقاء يؤدي إىل اإلحباط أو توقيف الرتقية أو تقليص الفرص
األخرى تبني أبن  ( هي2003 ،كما أن الدراسة اجلزائرية حول الضغط املهين عند املمرضني الغريب صربينة

ة حول ضباط الشرطة اجلزائري ولقد بينت كذلك الدراسة .لظروف العمل وعبئه أتثريا كبريا يف نشأة الضغط
: لقد ولقد سجلت مصادر الضغط التالية أبهنم يعانون من ضغط مهين مرتفع. ،(2009 ،)مزايين فتيحة

مث ضغط احمليط  ،اجلهاز، مث ضغط العالقات مث يليه ضغط ،احتل مصدر ضغط املهمة املرتبة األوىل
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 عمل.-مث ضغط عالقة بيت ،االجتماعي
حيث عبء العمل  أبن ضغط املهمة احتل املرتبة األوىل من ،لدراسة احلاليةويف نفس السياق أثبتت نتائج ا

مث ضغط  ،ضغط احمليط االجتماعي لكي يليه ضغط اجلهاز مث ضغط العالقات مع القرائن أو املسئولني مث
املبحوثني أو املفحوصني أن املوظفني الذين لديهم خربة  عمل. كما سجل خالل املقابالت مع-عالقة بيت

وهذا عكس ما أثبتته دراسة )الفرماوي  ،الذين لديهم خربة أقل ر يعانون من ضغط مهين أكثر منأكث
 زادت اخلربة املهنية كلما قل الضغط املهين. ( أبنه كلما1779 ،محدي

من ضغط مهين  من خالل الدراسات السابقة وعرض نتائج دراسة هذا احملور أبن الشرطي يعاين ويستنتج
عد ب ،وجود السند االجتماعي عدم ،ألسباب عديدة يذكر منها طبيعة العمل أي املهمة وهذا راجع ،مرتفع

ابختالف انتماء أفرادها إىل مناطق ختتلف من حيث  حياة الثكنة املتميزة ،مكان العمل عن مكان اإلقامة
 ،تغيبإىل استجاابت تعتمد على التجنب أو اهلروب من خالل ال مما قد يؤدي ،بعض العادات واللهجات
 املتعلقة ابلطب العقلي. أو العطل املرضية خاصة

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الضغط تعزى ملتغري املصلحة. نصت الفرضية الثانية
 ،ملتغري املصلحة بينت نتائج الدراسة أنه فعال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الضغط تعزى

مما يدل أن  ،(0.01) ( واليت جاءت دالة عند مستوى3.62روق )ت = حيث كانت نتيجة اختبار الف
وهذا يعين  .امليدان والعاملني يف اإلدارة هناك فروقا ذات داللة إحصائية يف مستوى الضغط بني العاملني يف

مرتفعة يف مقياس مصادر الضغط املهين مقارنة مع  أن عينة الشرطة العاملة يف اإلدارة حتصلت على درجات
 .ينة الشرطي العامل يف امليدانع

اليت أثبتت  (1776 ،يوجد دراسة الباحث الطفي إبراهيم ،من بني الدراسات العربية حول الضغط املهين
لألفراد. ومن  أبن عمليات حتمل الضغوط ختتلف ابختالف املواقف الضاغطة واخلصائص النفسية

: تذكر الدراسات التالية ،ابلضغط فسية وعالقتهاالدراسات الغربية كذلك اليت اهتمت بعالقة اخلصائص الن
واطسن  ،1774 ،روالند ،1771 فولراث وآخرون، ،1776 ،روالند وموجوين ،1773 ،)روالند
 Rolland, 1993 ; Rolland_Mogenet,1994)& ( 1779 ،روالند ،1774 ،وهوابرد

;Vollrath & al, 1995 ;Rolland, 1996;Watson4D & Hubbard4B, 1996; 

Rolland, 1997) 

ما يدركه أو  حسب ،ولقد بينت هذه الدراسات أبن هناك فروقا فردية من حيث شدة االنفعال السليب
 أو مسبب للمشاكل ومولد للضيق. ،حيس به الشخص أبن العامل مهدد

ة االنفعاالت السلبي فاألشخاص الذين لديهم نقاط مرتفعة يف العصبية أو االنفعال السليب يشعرون مبختلف
ابلذنب( وهذا أكثر تواترا وشدة من  والشعور ،احلرية ،اخلجل ،الغضب ،االكتئاب ،مثل: )احلصر النفسي
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األشخاص تعاين من مشاكل عدة )ما عدا  فهذه الفئة من .األشخاص الذين لديهم نقاط منخفضة
متكيفة  هنا غريهي سبب كل املشاكل كما لديها الشعور أب وعادة حتس أهنا ،املشاكل اجلسمانية الصغرية(

األشخاص الذين لديهم نقاط مرتفعة يف االنفعال السليب يصرحون أبهنم يعانون من  نكما أ  .ودون املستوى
 مرتفع من الضغط النفسي ويواجهونه بطريقة ضعيفة يسبب شدة عدم االستقرار االنفعايل. مستوى

متغريات الدراسة  أن هناك فروقا يف (،1779 ،كما بينت دراسة الباحثني )مايسة النيال وهشام عبد هللا
كذلك دراسة )عويد  وتشري .أي ختتلف درجة الضغط من مهنة إىل أخرى ،تتعلق بعامل التخصص

درجة الضغط الراجعة إىل  أن هناك اختالفا يف ،( حول الضغط املهين واالستجابة له1778 ،املشعان
 اختالف األدوار يف العمل.
جتد فروقا ذات  حول الضغط املهين عند املمرضني فلم ،(2006 ،يب صربينةأما الدراسة اجلزائرية د )غر 

 داللة إحصائية يف مستوى الضغط من حيث نوع املصلحة.
يعاين من  إال أن الشرطي العامل يف اإلدارة ،رغم أن الشرطي العامل يف امليدان يعاين من ضغط مهين مرتفع

مع األوراق  خاصة التعامل ،ة إىل ضغط املهمةشدة وهذا راجع حسب املالحظات املسجل ضغط أكثر
مع األوراق  أبن التعامل ،(1779 ،فانوف آندري)إوهذا ما أكدته دراسة  ،وامللفات ابلدرجة األويل

 من العناصر الرئيسية املسببة للضغط املهين. يعترب (Paperasserieوامللفات )
الفروق يف درجة  أبن ،البحوث اليت دعمتها من خالل عرض نتائج هذا احملور ومعظم استنتاجهوما ميكن 

 الضغط ختتلف من ختصص آلخر، وكذلك حسب االختالفات الشخصية.
 والضغط املهين. املواجهة املوجهة حنو االنفعال اسرتاتيجيةأبن هناك عالقة بني  مصت الفرضية الثالثة

 لضغط أن استخداماملستعملة ملواجهة ا االسرتاتيجياتكشفت نتائج هذه الدراسة فيما خيص 
الشرطي العامل  املركزة على االنفعال ترتبط ارتباطا موجبا داال مع إدراك الضغط املهين لدى االسرتاتيجيات

األشخاص الذين  ن(. ويعين هذا أ0.01توى الداللة )وجات عالقة االرتباط دالة عند مس ،يف اإلدارة
االنفعال  ابسرتاتيجيةاملتعلقة  كانت درجاهتم  ،حتصلوا على درجات عليا يف مقياس مصادر الضغط املهين

 مواجهة املواقف الضاغطة. اسرتاتيجياتمرتفعة أيضا يف قائمة 
عديدة  اسرتاتيجيات إن الشرطي العامل يف اإلدارة عند مواجهته للضغوط املهنية يلجأ إىل استعمال

: االنفعالية االسرتاتيجياته هذ ويذكر من بني ،للتخفيف من الضيق النفسي وعدم االستقرار االنفعايل
األدوية  ،الكحول ،األكل ،من خالل النوم ويتعلق األمر هنا ابستعمال سلوكات جتنبية ،هروب / جتنب

حبيث يتعلق األمر بتجنب أو إنكار الوضعية  ،استسالم /جتنب اسرتاتيجيةتوجد كذلك  .واملخدرات
 املواجهة املوجهة حنو املواجهة اسرتاتيجيةلك توجد كذ ،الشرطي فعل أي شيء الضاغطة عندما ال يستطيع

(Confrontationواملتمثلة يف السلوكات العدوا )اسرتاتيجية ىلإابإلضافة  .نية جتاه مسببات املشكل 
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ابلضغط املهين يتم اللجوء  وعندما يتعلق األمر ،السند االجتماعي واملتمثلة يف البحث عن أشخاص آخرين
مساعدة عاطفية )السند  ،االجتماعي عدة النفسانية للحصول على السنديف غالب األحيان إىل املسا

 املصلحة أو طلب التحويل( حلل مشاكلهم. النفسي ( و/ أو تطبيقية )مساعدة متمثلة يف تغيري
من خالل  روبالتجنب واهل اسرتاتيجيةيلجأ الشرطي إىل استعمال  ،نظرا للمعاانة النفسية واالنفعالية

 للطب العقلي.العطل املرضية العادية املتكررة أو العطل املرضية التغيب املتكرر، 
والتغيب  ( على وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني الضغط املهين1779 ،ييبوتؤكد نتائج )العت

 الوظيفي.
ويكون أقل  ال حيدث اهلروب إال كحل مؤقت ،(Suls & Fletcher()1781حسب )سول وفليتشر، 

 & Paulhan) (1778 ،أما حسب )بوهلان وبورجوا .ت الوضعية الضاغطةفعالية إذا استمر 

Bourgeois وهي عبارة  ،األكثر انتشارا وهي ،التجنب تسمح خبفض الضغط االنفعايل اسرتاتيجية( إن
 اسرتاتيجيةأما  .والتسلية ،واالسرتخاء ،واأللعاب عن نشاطات تعويضية سلوكية أو معرفية مثل الرايضة،

الضاغط من خالل  الروب واليت تتمثل يف التمين أو االعتقاد بزوال عن حالة أقل تكيفا وتعرباهلروب فهي 
إن االستجابة للموقف الضاغط  التدخني أو استهالك األدوية هبدف ختفيض التوتر وسلوكات كالشرب أ

ى ( أن املواجهة املركزة علDantzer,R) (1776حيث يرى )دانتزر،  ،تكون حسب شدة هذا املوقف
عندما يتعرض الشخص إىل املواقف الضاغطة  فعالة للتخفيف من شدة التوتر االنفعايل االنفعال تصري

 الوقت. الشديدة حبيث يصعب عليه إجياد حل يف ذلك
مرتفعة  ( أبن األشخاص الذين لديهم نقاطWatson & al )(1776 ،وبينت دراسة )واطسن وآخرون

كما أهنم يواجهونه  نون من مستوى مرتفع من الضغط النفسي،يف االنفعال السليب يصرحون أبهنم يعا
 بطريقة ضعيفة يسبب معاانهتم من عدم االستقرار االنفعايل الشديد.

أكثر نوع  وبينت كذلك هذه الدراسة أن األشخاص األكثر حصرا عند مواجهتهم للمشاكل يستعملون
 .املواجهة املركزة على االنفعاالت

 ودراسة )روالند، ،(Diener, Smith & Fujita()1771 ،وفوجيتا ءت دراسة )دينر، مسيثجا
1774() Rolland) االنفعاالت  هي األخرى لتأكد على وجود عالقة بني أسلوب املواجهة املركزة على

هناك عالقة بني  ( أنFobba & Noack) (1774 ،كذلك )فواب ونواك ويشري .واالنفعاالت السلبية
 .الضغط واملشاكل االنفعالية

حول  ( أبن هناك دراساتEndler, Parker & al)( 1778 ،ندلر وابركري وآخرون)آ ويري كل من
سالبة بني املواجهة  واليت توصلت أبنه يوجد عالقة ارتباطية ،العالقات بني أنواع املواجهة والرضا املهين
منها دراسة )كولوواي  ويذكر ،بينما بينت دراسات أخرى ،املركزة على االنفعاالت واجتاه الرضا املهين
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 (1771 ،روالند ،1776 ،بريو وآخرون ،1771 ،وابرليج
(Kolloway & Barling, 1991 ; Peiro & al, 1994 ; Rolland, 1995)  أبن هناك عالقة

 .واضحة )الضغط( والرتكيز على االنفعاالت األدوار املهنية على أهنا غري إدراك بني
أن  (2004 ،العظيم حسني وسالمة عبد العظيم حسنيوأوضحت بعض الدراسات حسب )طه عبد 

لدى األفراد عرب  استخدام إسرتاجتيات املواجهة اليت ترتكز على االنفعال ترتبط ابخنفاض التوافق النفسي
 املواقف الضاغطة.

االعتماد على  من بني الدراسات اجلزائرية اليت بينت أنه كلما كان الضغط النفسي شديدا كلما مت
( ودراسة )عائشة 2002 ،بوحبة وتذكر دراسة الباحثة )مسية ،املواجهة املركزة على االنفعال يةاسرتاتيج
فقد  ،(2009 ،الباحثة )سامية ايحي (. أما2009 ،( ودراسة )صفية مشالل محاين2006 ،بوكنوس

دة النفسي يؤدي إىل ارتفاعه )يزيد من ش توصلت أبن االعتماد على أسلوب االنفعال ملواجهة الضغط
 االكتئاب(.

املواجهة املركز على  من خالل عرض نتائج هذا احملور ومعظم البحوث اليت دعمتها يستخلص أبن أسلوب
 االنفعال مرتبط ابرتفاع الضغط املهين.

سرتاتيجية األداء أو وا االنفعال اسرتاتيجيةأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بني  مصت الفرضية الرابعة
 .ي العامل يف امليداناملهمة لدى الشرط

املهمة أكثر من  األداء أو اسرتاتيجيةوكشفت نتائج هذه الدراسة أبن الشرطي العامل يف امليدان يستعمل 
 دالة إحصائيا. االسرتاتيجيتني ولقد جاءت الفروق بني ،االنفعال ملواجهة الضغط املهين اسرتاتيجية
الضغط  أن الدراسات حول ،(Endler , Parker & al) (1778 ،وآخرون ندلر، ابركري)آحسب 

املواجهة املركزة على  اسرتاتيجياتاملهين بينت أبنه كلما كان النشاط املهين مرتفعا كلما مت استخدام 
إىل أن اإلدراكات  قة تشريبالسا اساتر الداليت مت عرضها يف فصل املشكل أكثر ومعظم نتائج الدراسات 

 حل املشكل أو املهمة. ابسرتاتيجية ة مرتبطةاإلجيابية أو الواضحة لألدوار املهني
 ،املتحصل عليها وهذا ما لوحظ من خالل النتائج ،والعمل امليداين لدي الشرطي يتميز ابلنشاط واليقظة

املهمة أكثر  اسرتاتيجيةاملهنية على  عند مواجهته للضغوط ،واليت متثلت يف تركيز الشرطي العامل يف امليدان
 (2002(. ويرى )شويتزر، Pezet) (1776 ،)بوزي وهذا ما بينته دراسة .عالاالنف اسرتاتيجيةمن 

(Sweitzer أبن )ألنه  ،فعالة عندما ميكن التحكم يف الوضعية الضاغطة حل املشكل تكون اسرتاتيجية
 .من شدة احلصر يف هذه احلالة ميكن أن خيفض

السند العائلي  العامل يف اإلدارة على د أكثر من الشرطينيست ،كما لوحظ أن الشرطي العامل يف امليدان
توجيه نفسي(. ويف هذا  أو السند املرتكز على طلب املساعدة النفسانية "رشاد نفسي أو عالج نفسي أو
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أثبتت أبن املساندات  ( اليتKalimo & Vuori) (1770،الصدد تذكر دراسة )كاليمو وفيوري
 .املتنوعة مواجهة املواقف االجتماعية من النوع اجليد تؤدي إىل الراحة وحتسني

االحتالل  ( أبن الفلسطينيني اجملروحني خالل االنتفاضة الذين يقاومون1773 ،كما بينت دراسة )مخيس
 ،1774 ،خرونوآ )نتيمري أما دراسة .م سند اجتماعي كبري، هم أكثر توازانيهوالذي كان لد ،اإلسرائيلي

أن الرتكيز على  ىلإفهي تشري  ،(Netemeyer & al, 1996; Rolland, 1997( )1779روالند 
 النشاط املهين واحلياة العائلية. املهمة مرتبط ابلسند العائلي ولكن كذلك إبدراك الصراعات ما بني

برانمج عالجي  فمن خالل تقدمي ،والرتكيز على املهمة أسلوب جد فعال يف التخفيف من شدة الضغط
أدى إىل اخنفاض  ،العالج  إطار العالج أو خارج إطاريرتكز أساسا على تقدمي مهام يف ،للمفحوصني

 ،ليوتوإأكدته دراسة )ماك نري  وهذا ما .مالحظ من شدة الضغط وارتفاع مالحظ يف تقدير الذات
1772( )Mc Nair & Elliott املواجهة املركز على املشكل يؤدي إىل  )أبن االعتماد على أسلوب

 .ارتفاع يف تقدير الذات
 Pierluigi Graziani, Marc) (2002 ،بريلوجيي جرازايين ومارك هوتيكيت وآخرونويرى كل من )

Hautekeete & al)، فالشخص  ،البحث عن احللول أن املواجهة املركزة على املشكل تتمثل يف
 .من املواجهة أقوى وخيرج ،احللول ويقوم إبنشاء خطة نشاط من أجل إجياد ،يضاعف جمهوداته

ارتباطية موجبة دالة بني  ( أبن هناك عالقة2002 ،للباحثة )بوعافية نبيلة ،اجلزائريةأظهرت كذلك الدراسة 
  املواجهة املركزة على حل املشكل. تاسرتاتيجياو تقدير الذات 

الدراسة  وتذهب .حل املشكل يؤدي إىل االرتفاع يف تقدير الذات اسرتاتيجياتوابلتايل فاالعتماد على 
املواجهة املركزة على حل  اسرتاتيجيات( إىل أنه كلما مت استخدام 2009 ،اميةاجلزائرية للباحثة )ايحي س

 املشكل تقل تبعا لذلك شدة الضغط.
( اليت 2002 ،مسية واليت منها دراسة )بوحبة ،أما الدراسات اجلزائرية حول الضغط النفسي عند الشرطي

وكلما زاد الضغط   ،على حل املشكل ركزأثبتت أبنه كلما قل الضغط كلما مت استخدام أسلوب املواجهة امل
 ،كما بينت الدراسة اجلزائرية د )مزايين فتيحة  .االنفعال كلما مت استخدام أسلوب املواجهة املركز على

املواجهة املوجهة حنو حل املشكل )أسلوب املهمة  اسرتاتيجيةيستعملون  ( أبن ضباط الشرطة2009
ولقد  .من أجل التخفيض من شدة الضغط ،ملوجهة حنو االنفعالاملواجهة ا اسرتاتيجية واملنطق( أكثر من

 اسرتاتيجية حل املشكل أكثر فعالية من اسرتاتيجية( أبن 2009 ،الباحثة )مشالل محاين صفية بينت
 وهي دليل على الصحة النفسية واجلسدية. ،االنفعال ألهنا تقلل من درجة الضغط

يف امليدان يركز  أبن الشرطي العامل ،البحوث اليت دعمتهاما ميكن استخالصه من خالل نتائج الدراسة و 
أسلوب جد فعال يف التخفيف من  وهو ،املواجهة املركزة على حل املشكل )املهمة( اسرتاتيجيةأكثر على 
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الشرطي العامل يف امليدان جاءت أقل مقارنة مع  وهذا ما يفسر أبن درجات الضغط لدى .شدة الضغط
 .ارةالشرطي العامل يف اإلد
سرتاتيجية األداء أو وا االنفعال اسرتاتيجيةأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بني  نصت الفرضية اخلامسة

 .املهمة لدى الشرطي العامل يف اإلدارة
أكثر من  االنفعال اسرتاتيجيةأظهرت نتائج هذه الدراسة أبن الشرطي العامل يف اإلدارة يستعمل 

جاءت الفروق بني  ولقد ،لة يف األداء أو املهمة ملواجهة الضغط املهينحل املشكل واملتمث اسرتاتيجية
 دالة إحصائيا. االسرتاتيجيتني

كما أن   ،اإلدارة نسبة للضغط املهين نتسب للشرطي العامل يف يالحظ أن أكرب ،من خالل نتائج الدراسة
قارنة مع الشرطي العامل يف م أسلوب املواجهة املركزة على االنفعاالت شرطي هذه املصلحة يستعمل أكثر

 كل.أسلوب املواجهة املركز على حل املش امليدان الذي يستعمل أكثر
عالقة  أن هناك (Jackobson & Maslach ()1781 ،سون وماشالخبوأسفرت نتائج دراسة )جاكو 

عدم الرضا  ،السلبية االنفعاالت ،بني الرتكيز على االنفعاالت والعناصر التالية: عدم االستقرار االنفعايل
 ،عدم وجود السند العائلي األدوار املهنية غري الواضحة، ،الضيق النفسي ،الضغط النفسي ،املهين

أما الرتكيز على املهمة فهو مرتبط  ،االنفعايل( اإلهناك ،الصراعات بني متطلبات احلياة املهنية واحلياة العائلية
 ،أما نتائج دراسة كل من )جينر وآخرين .العمل الشخصي يف ابالنفعاالت اإلجيابية والشعور ابإلجناز

 , Diener & al , 1985 ; Pavot & al ) (1779 ،روالند ،1771 ،ابفو وآخرون ،1781

1991 ; Rolland , 1997)، املواجهة املركزة على االنفعاالت هلا عالقة قوية بعدم  نفتوصلت إىل أ
 كما بينت دراسة )مونز  .ليت هلا عالقة ابلرضا املهيناملهمة ا عكس املواجهة املركزة على ،الرضا املهين

أن األشخاص الذين  ،(Williams) (1774ودراسة )وليامز،  (Munz & al)( 1774 ،وآخرين
لديهم ميل إىل إدراك ووصف سليب للمميزات السلبية لنشاطهم  ،السليب لديهم نقاط مرتفعة يف االنفعال

 املهين.
املواجهة  اسرتاتيجية  بينت أنه كلما يكون الضغط شديدا يتم اللجوء إىلومن بني الدراسات العربية اليت

 .املواجهة املركزة على املشكل اسرتاتيجية شديد يتم استعمال املركزة على االنفعال وكلما يكون الضغط غري
( على عينة متكونة من 1779 ،النيال وهشام عبد هللا ويف هذا الصدد تذكر دراسة الباحثني )مايسة

 .طالبا وطالبة( من جامعة قطر 171)
 ،االنفعايل وخلصت الدراسة إىل أن جمموعة مرتفعي االضطراابت االنفعالية يعتمدون على أسلوب التوجه

الدراسة أن هناك عالقة  كما توصلت  .أسلوب التوجه االنفعايل منبئا ببعض االضطراابت االنفعالية واعترب
االنفعايل والتوجه حنو التجنب وبني  : التوجهاجهة الضغوط ومهااألسلوبني يف مو ارتباطية موجبة بني 
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القهري والعصبية(. وعالقة ارتباطية سالبة بني التوجه  االضطراابت االنفعالية )القلق واالكتئاب والوسواس
( اليت أجرت 1777 ،أما دراسة الباحثة )مايسة شكري .االنفعالية حنو األداء )اإلجيايب( وبني االضطراابت

ولقد بينت نتائج هذه الدراسة أن املتفائلني ال  ،اآلداب جبامعة )طانطا( راسة على طالب كليةد
على عكس املتشائمني الذين يبحثون  ،منا مييلون إىل الرتكيز على املشكلةوإالتجنب  يستخدمون أساليب

واملواجهة  التفسري اإلجيايب الدعم االنفعايل واإلنكار، أما اللجوء إىل الدين فيخدم لدى املتفائلني إعادة عن
 بينما يؤدي وظيفة الدعم االنفعايل لدى املتشائمني. ،الفعالة

 ،االنفعال اسرتاتيجية من بني الدراسات اجلزائرية اليت بينت أنه كلما كان الضغط شديدا كلما مت استخدام
ك دراسة الباحثة تذكر يف ذل .املشكل حل اسرتاتيجيةوكلما كان الضغط أقل شدة كلما مت استخدام 

كان االكتئاب شديدا كلما مت االعتماد على  ( اليت توصلت إىل أنه كلما2006 ،)بوكنوس عائشة
كما أظهرت   .حل املشكل اسرتاتيجيةأقل شدة مت استخدام  وكلما كان االكتئاب ،االنفعال اسرتاتيجية

قوي بني استعمال املمرض ( أن هناك عالقة ذات ارتباط 2009 ،صفية دراسة الباحثة )مشالل محاين
أما نتائج دراسة  .املركزة على االنفعال وبني ظهور االضطراابت السيكوسوماتية املواجهة اسرتاتيجيات

 املواجهة املركزة على اسرتاتيجية( فأظهرت أبنه كلما مت االعتماد على 2009 ،)ايحي سامية الباحثة
 اب.تئكلما قل االك أسلوب املواجهة املركز على املشكلوكلما مت استعمال  ،االنفعال كلما ارتفع االكتئاب

الضغط كلما مت اللجوء  أما فيما خيص الدراسات اجلزائرية حول الشرطي اجلزائري واليت بينت أبنه كلما زاد
تذكر  ،الرتكيز على أسلوب حل املشكل املواجهة حنو االنفعال وكلما قل الضغط كلما مت اسرتاتيجيةإىل 

وخلصت  .( عون لألمن الوطين اجلزائري110متكونة من ) ( على عينة2002 ،)بوحبة مسية دراسة الباحثة
من صدمة خفيفة تستخدم أسلوب املقاومة املركز على املشكل )حل  الدراسة إىل أن العينة اليت تعاين

 وتستعمل أسلوبني مركزين على انفعال الدبلوماسية والدعم ،املواجهة ،التخطيط إعادة ،املشكل
االنفعال  تستخدم أسلوب املواجهة املركز على ،الجتماعي(. أما العينة اليت تعاين من الصدمة اخلطريةا

 والتطور الشخصي(. ،التقبل ،التجنب ،املراقبة الذاتية ،)الروب
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 خامتة:
أن الشرطي  ،دعمتها من البحوث اليت ميكن استخالص من عرض ومناقشة نتائج هذه الدراسة والكثري

ضغط مهين أكثر شدة من الشرطي  وأن الشرطي العامل يف اإلدارة يعاين من ،ين فعال من ضغط مهينيعا
 ،شدة مت استعمال أسلوب املواجهة املركز على االنفعال كما أنه كلما كان الضغط أكثر  .العامل يف امليدان

واجلسدية للفرد. وقد مت  وابلتايل يؤثر على الصحة النفسية ،استعماله والذي يصبح أقل فعالية إذا طال
 اإلهناك ،االضطراابت النفسية واجلسدية لدى املبحوثني نذكر منها احلصر، االكتئاب تسجيل العديد من

الدموي وغريها من  مرض ارتفاع الضغط ،مرض السكري ،ضميةاألمراض اهل ،األمراض اجللدية ،املهين
 .االضطراابت األخرى
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