
 

 

 
 

 
 

 
 

  



 
 

    

و  ،و هي حالة ضيق انفعايل تتسم بأعراض مثل االكتئاب و القلق ،بصورة رسيعة وتنترشتعد الشدة االنفعالية م شكلة صحة عقلية شائعة 

 ،ترافقها جمموعة أعراض جسمية مرضية ال سبب هلا " اضطرابات ذات اعراض جسدية ". و تسهم عوامل العمل مثل ارتفاع متطلبات العمل

و اليزال اجلدل قائام يف الدراسات النفسية حول طبيعة  .و انخفاض الدع يف زيادة مستوى الشدة االنفعالية لدى الفرد العامل ،فقدان السيطرة

و تشري  .و تعني اجلندرية الدراسات املتعلقة باملرأة و الرجل و السّيام يف اجلوانب النفسية و االجتامعية .ق اجلندرية يف كافة جماالت احلياةالفر

النفيس  و خيتلف األفراد يف مقدار حتملهم ،نتيجة هذا البحث ان الشدة االنفعالية مؤرش عىل مستويات عالية من الضغط التي ال يتحملها الفرد

و  .كام و ختتلف النساء عن الرجال يف تعاطيهن ألنواع متنوعة من الضغوط بطرق ختتلف عن طرق الرجال ،هلذه املستويات العليا من الضغط

   .نسنيو ان استمرار الشدة الناجتة عنها يولد اضطرابات متنوعة لكإال اجل ،للبيئة املجتمعية دوٌر يف إحداث ضغوط متنوعة تبعًا لتنوع اجلنس

  .الشدة االنفعالية ،االنفعال ،اجلندر :الكلامت املفتاحية

Abstract 
Emotional distress is a common mental health problem that spreads rapidly. It is a state of emotional 

distress characterized by symptoms such as depression and anxiety. It is accompanied by a series of 

physical symptoms that are not caused by "Somatic Symptoms Disorders ". Work factors such as 

high working requirements، loss of control، and low support contribute to an increase in the 

emotional distress of the working individual. There is still controversy in psychological studies on 

the nature of gender differences in all areas of life. Gender studies are related to women and men، 

especially in the psychological and social aspects. The results of this study indicate that emotional 

distress is a sign of high levels of stress that can not be sustained by the individual. Individuals differ 

in their psychological tolerance to these higher levels of stress. Women differ from men in their use 

of different types of stress in ways that differ from men. The community environment plays a role in 

bringing about a variety of pressures depending on gender، and the persistence of the resulting 

intensity generates a variety of disorders for both sexes. 

Key Words: Gender، Emotion، Emotional Distress.   

  



  

 :م شكلة البحث

ارصًا ان احلضارة االنسانية احلديثة رغم ما قدمته لإلنسان من رفاهية اال اهنا ّ لته الكثري من   التحديات ليجد نفسه حم 

و متطلبات ارتباطه  ،و حتديات مهنته ،بالضغوط  وال يكاد ان يمّر يومًا عليه اال و واجه فيه املزيد منها كوفاة شخص عزيز

  .و صالته مع النا 

ة من األمراض و يرتبط الضغط طويل األمد بباق ،و يستجيب االفراد للضغط بصورة يومية بكل طاقاهتم البدنية و العقلية

و تتطلب هذه االختالفات  ،و لكن ختتلف النساء عن الرجال يف التعامل مع الضغوط ،البدنية و االعتالالت العقلية

و ما  (،Verma et.al.، 2011) ،دراستها ملعرفة طبيعة تأثري الفرق اجلندري يف االصابة باالضطرابات بسبب الضغوط

   .تقديم أفضل العون للمساعدة عىل إبقاء صحة أفضل للفرد و كيف نستطيع ،هي سبب هذه االختالفات

و هي حالة ضيق انفعايل تتسم بأعراض مثل  ،ان الشدة االنفعالية هي مشكلة صحة عقلية شائعة و تنترش بصورة رسيعة

 Somaticو ترافقها جمموعة أعراض جسمية مرضية ال سبب هلا " اضطرابات ذات اعراض جسدية "  ،االكتئاب و القلق

Symptoms Disorders. و انخفاض العدم يف  ،فقدان السيطرة ،و تسهم عوامل العمل مثل ارتفاع متطلبات العمل

   (.Arvidsdotter et.al.، 2015، p.678 ) ،زيادة مستوى الشدة االنفعالية لدى الفرد العامل

  :أمهية البحث  

بحّد ذاته يأخذ حيزًا  كبريًا من  Emotionإذ إن االنفعال  ،تنطلق أمهية البحث من أمهية موضوعه املختص باالنفعاالت

  .طاقة الفرد و يؤثر إجيابًا أو سلبًا عىل اجلوانب النفسية و العقلية له

و تشري الدراسات ان سلوك الرجال خالل الضغط  ،الناجم عنهاو يؤثر الضغط اليومي يف تصعيد وترية الشدة و الضيق 

عدية ،إدمان املخدرات ،املتواصل يؤدي اىل االصابة بالضغط العايل للدم فيام تظهر النساء  ،و سلوك عدواين ،أمراض م 

  .و أمراض مناعة ذاتية ،الشعور باألمل ،القلق ،سلوكا يميل لالكتئاب

إذ تزداد الفروقات خالل فرتة خصوبة املرأة و تقل بعد انفطاع  ،اجلندرية اىل أسباب جمتمعية و هرمونيةتعود االختالفات 

  (.Verma et.al.، 2011) ،الطمث

فهي هتدف اىل منح الفرد ميّزة خاصة  ،إن أمهية االنفعاالت يف حياة الفرد تكمن فيام تقدمه من و ائف كبرية للنفس البرشية

بكرة من العمربه و تسهم يف بنا فضالً عن دورها يف التفاعل االجتامعي بني  ،ء الوعي باذته و االحسا  هبا يف مراحل م 

و متكن االنفعاالت االنسانية  .و تسهم يف مقدرته عىل الترصف بمختلف املواقف ،فردين أو جمموعة مهام كان عددهم



 
 

    

و  .(14ص  ،2013 ،طالب) ،ختاذ اخلطوة املالئمة لذلكالفرد من فهم مكامن اخلطر أو األمل أو السعادة و العمل عىل ا

       .يشري التوتر يف الصعيد االنفعايل اىل وجود خطأ بيئي أو شخِص يتطلب معاجلته

لة من االضطرابات Distressو يشكل م صطلح " الشدة "  و أشار  الدليل التشخيِص و  ،يف االنفعاالت إشارة اىل مج 

 ،الشخصية ،القلق ،االحصائي الرابع لالضطرابات العقلية اىل جمموعة معايري للحكم عىل اضطرابات " االكتئاب

اضطرابات النوم " عىل اهنا " اضطرابات تتسم بضعف األداء و الكفاءة أو إهنا  ،االضطرابات ذات االعراض اجلسدية

      (.Phillips، 2009 ) ،رسيرية واضحة "اضطرابات ذات شدة نفسية و 

 :هيدف البحث احلايل اىل :أهداف البحث

 .التعرف عىل مفهوم الشدة االنفعالية -

   .بيان الفروق اجلندرية يف الشدة االنفعالية -

اليومية " الشدة االنفعالية يتحدد البحث احلايل بدراسة الفروق بني النساء و الرجال يف االستجابة للضغوط  :حدود البحث

    ." كام يتناول الفروق اجلندرية و طبيعة اآلراء النظرية حوهلا

 :حتديد املصطلحات

يشري هذا املصطلح اىل " تركيبة األدوار االجتامعية و السلوكية و الفعاليات و االنشطة االجتامعية و  :Genderاجلندرية  -

   (.WHO، 2017) ،رجال و النساءالسامت التي يعتربها املجتع مناسبة لل

يعرف قامو   ،و يف العموم ،تتعدد مفاهيم كلمة " الشدة " وفقًا للتخصص العلمي الذي يتناوهلا :Distressالشدة  -

 :اوكسفورد

    (.Oxford Dictionary) ،" حالة من القلق أو األمل أو احلزن الشديد "

 :Lazarus et.al. 1990تعريف الزارو  و زمالئه  :Emotionاالنفعال  -

 & Carterette) ،و استجابات بدنية نمطية " ،و ردود فعل اندفاعية ،" أفعال منظمة تتضمن تقييامت معرفية

Friedman، 1996، p.372.)    

و قد  ،يتشابه م صطلحا الشدة االنفعالية و الشدة النفسية يف األدبيات النفسية :Emotional Distressالشدة االنفعالية  -

" حالة ضيق انفعايل ناجم عن  :اعتمدت الباحثة عىل مصطلح الشدة االنفعالية يف بحثها احلايل و الذي يعّرف عىل انه

 ،Arvidsdotter et.al.، 2015) ،املعاناة من الضغوط و املتطلبات احلياتية التي يصعب التعامل معها يوميًا "

p.678).  



  

 :مفهوم الشدة االنفعالية

و حتدث الشدة  ،بذل جمهود أكثر من املعروف ان الضغط ينشأ نتيجة استجابة االنسان لتغريات حاصلة من حوله تتطلب

فهي رد فعل انفعايل " سلبي  ،االنفعالية عندما تكون مصادر الضغط النفيس " السلبي " أعىل من قدرة االنسان عىل حتملها

     (.Darling، 2010)  ،" ضد ما حيدث ما ضغوط

ة إذ تزول بزوال ففي بعض األدبيات ال تعد الشدة خطري ،Distressو مل حيسم الطب النفيس موقفه من خطورة الشدة 

لكن ترى بعض األدبيات ان الشدة تؤدي دورا مركزيا يف االصابة  ،املوقف الضاغط أو بإجياد االنسان طريقة للتكيف معه

نجد ان الشدة االنفعالية تعد مؤرش واضح لالصابة  ،DSM 4ففي الدليل الرابع لالمراض العقلية  ،باملرض العقيل

و إحدى عالمات  ،Obsessive Compulsive Disorder  القهري و اضطراب الوسوا Phobiaبالرهاب 

 ICDاالصابة بالرهاب واضطراب الوسوا  القهري يف التصنيف االحصائي الدويل العارش لالمراض املرتبطة بالصحة 

نجد يف هذا التصنيف اشارة اىل  Somatoform Disordersلكن فيام خيص االضطرابات ذات االعراض اجلسدية  ،10

و يف الدليل الرابع نجد االشارة اىل " وجود شدة  ،ار طلب العالج و الرعايةان " توافر الشدة االنفعالية " يؤدي اىل تكر

 ،ICD 10عالية و متكررة " كعالمة لتشخيص اضطراب قلق االنفصال و كذلك االمر بالنسبة للتصنيف العارش 

(Phillips، 2009.)            

و من املمكن ان يكون متنبأ هبا من خالل انامط  ،insecure attachmentكام ترتبط الشدة االنفعالية بالتعلق غري اآلمن 

   (.Munoz، 2016) (،و االكتئاب ،اضطراب القلق االجتامعي ،الشدة االنفعالية " اضطراب القلق العام

ـقا  بمستوى االصابة  ،ومن خالل متابعة األدبيات ذات الصلة توصلت الباحثة اىل ان مفهوم الشدة االنفعالية ي 

  .املزاجيةباالضطرابات 

  :اجلندرية يف الدراسات النفسية

و مل تنل الكثري من االهتامم  ،ت عّد الدراسات اجلندرية بمثابة أمر حاسم يف موضوع االضطرابات و األمراض العقلية

  .بالدراسة باملقارنة مع املواضيع التي تتناول االصابة باالمراض و صلتها باالضطراب العقيل

و حتدد اجلندرية طبيعة السلطة التفاضلية و السيطرة التي حتظى هبا املرأة و الرجل عىل املتغريات االجتامعية و االقتصادية 

و مواقعهم االجتامعية و مراكزهم يف املجتمع و قابلياهتم للتعرض لألمراض الصحية " العقلية  حلياهتم و لصحتهم العقلية

  .حتديدًا "



 
 

    

و حتدث الفروق يف الدراسات اجلندرية يف طبيعة اتشار االمراض العقلية كاالكتئاب و القلق و االضطرابات النفسجسمية 

 .االصابة و تشكل خطرًا عىل الصحة العامة للفردو التي تنال فيها املرأة احلصة األكري يف  ،نموذجاً 

أكثر من جنس الذكور،  ،Mood Disordersاىل امكانية االصابة باالضطرابات املزاجية   Femaleو يشري جنس األنثى

 و النفسية و التي يتم تشخيصها من قبل/يمر الرجال و النساء بالشدة االنفعالية ،و بغض النظر عن االختالفات اجلندرية

   .املختص

و تصاعد  ،و العنف املنزيل ،و العنف اجلنيس ،و الضيق النفيس ،و القلق ،يؤثر االكتئاب ،و بالعودة اىل الفروق اجلندرية

 ،فالضغوط الناشئة عن أدوارها املتعددة ،معدالت تعاطي املخدرات عىل النساء إىل حد أكرب من الرجال يف خمتلف البلدان

 ،لعوامل املرتبطة بالفقر واجلوع وسوء التغذية واإلفراط يف العمل والعنف املنزيل واالعتداء اجلنيسوالتمييز بني اجلنسني وا

تدمج مجيعها يف حساب الصحة العقلية السيئة للنساء. و هناك عالقة إجيابية بني تواتر و شدة هذه العوامل االجتامعية و 

ألحداث احلياة الشديدة التي تسبب اإلحسا  باخلسارة أو و يمكن  .تكرار و شدة مشاكل الصحة العقلية عند النساء

  (..W.H.O ،(النقص أو اإلذالل أن تتنبأ باالصابة باالكتئاب

  :العصبية يف التعامل مع الضغوط -الفروق اجلندرية 

 .هلا تأثري كبري يف حتديد مدى االستجابة للضغط النفيس ،تعد اجلندرية حسب رأي الباحثني املختصني يف جمال البيولوجي

لقيا  مدى استجابة تدفق  FMRIباستعامل تصوير بالرنني املغناطييس  2007عام  .Wang et.alقام وانغ و زمالؤه 

شخص   32" للضغط النفيس خفيف و متوسط الشدة عىل عينة من  Cerebral Blood Flow  "CBFالدم يف املخ  

تم احداث ضغط نفيس للمشاركني من خالل اعطائهم مهام حل معامالت حسابية  .أنثى" من األصحاء 16و ذكر  16"

أرتبط الضغط النفيس عند الرجال بالتدفق الدموي يف القرشة املخية بمنطقة ما قبل اجلبهة  .صعبة حتت ضغط متفاوت

و كانت االستجابة قوية استمرت لام بعد  ،قابلة هلافيام انخفض التدفق الدموي يف اجلهة امل prefrontal cortexاليمنى 

  .فرتة الضغط

بام يف ذلك " املقطع البطني   Limbic Systemحتفز التدفق الدموي حتت الضغط لدى النساء يف اجلهاز احلويف  ،يف املقابل

ventral striatum،  البطامةPutamen1،  الفص اجلزيريInsula،  و القرشة احلزاميةCingular Cortex ".  

                                                           
 املوسوعة احلرة(.  البطامة هي بنية دائرية يف قاعدة الدماغ األمامية، و يفتها تنظيم احلركة و التحكم يف أنواع خمتلفة من التعلم،    )ويكيبيديا/ )1)



  

و جاءت هذه الدراسة لتشري  ،و أرتبط التحفيز الدموي لدى الذكور بارتفاع الكورتيزول لكنه مل يرتفع باملقابل عند االناث

"و 1الشكل " (. Wang et.al.، 2007) ،للفروق العصبية يف االستجابة لالحداث الضاغطة لدى النساء و الرجال

 :" يوضحان أماكن التحفيز الدموي للنساء و الرجال2"الشكل 

 

    
 (املوسوعة احلرة) ،اجلهاز احلويف :"1شكل "

 ( inner-light-in.com) ،الفص اجلبهي :"2شكل "

  :أمهها ،تعّددت النظريات املفرّسة للشدة االنفعالية :النظريات التي فرست الشدة االنفعالية

 :Selyeنظرية هانس سيالي  -

ّدد مصطلح الضغط  عىل انه " حالة تتجىل من خالل متالزمة خاصة و  1956عام  Selyeمن قبل هانز سيالي  Stressح 

و  ،و أشار سيالي اىل ان الضغط ال يعد توتراً  ،التي تتضمن كل التغيريات املستحثة غري املحددة ضمن النظام البايولوجي "

  .و ال يمكن تفاديه ،رضريكون نامجًا عن 

و فيها حّدد  General Adaptation Syndromeما يعرف بـ "متالزمة التكيف العام "  1975و طّور سيالي عام 

   .(Muthard، 2014، p.3) ،مراحل استجابة االنسان للضغوط

و تعد عامة ألن مجيع هذه االستجابات اجلسمية حتدث يف  ،و تتمثل املتالزمة بسلسلة استجابات جسمية ملهامجة الضغط

 :العديد من املواقف الضاغطة و هي

 . اتساع الغدة الكظرية " غدة االدرينالني1

 . انكامش الغدة الصعرتية " غدة صغرية قرب قاعدة العنق " و اجلهاز اللمفاوي 2

  ،. القر  اهلضمية3

 (.61-60صص  ،2009 ،الغرير و أبو أسعد)

  



 
 

    

عّرف الزارو  الضغط عىل انه ليس مثريات خارجية مؤثرة و ال  :Lazarusنظرية التقييم املعريف لريتشارد الزارو   -

كام أشار اىل م صطلحي  ،هي استجابات فسيولوجية أو عصبية بقدر ما هو طبيعة الصلة احلاصلة بني األفراد مع بيئاهتم

        Coping، (Krohne، 2002، p.4.)و التعامل  Cognitive Appraisalالتقييم املعريف 

 :له  صنفان Stressو أشار الزارو  اىل ان الضغط 

  Eustress. الضغط االجيايب 1

  Distress. الضغط السلبي 2

 :"3كام موضح يف الشكل "

 

                           
                  

                                            

 

Stress                                                 Eustress                                                Calm 

ستويات الضغط  م 

 الضغط االجيايب يف مقابل الضغط السلبي :"3شكل "

 (globintel.com) :املصدر

 :يتسم االول بام يأيت

فز للطاقة االجيابية   أـ دافعي و حم 

 ب. قصري املدى 

 تعب

 اجهاد

 مراض صحيةأ

ملل و احتراق 
 نفسي
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 ب. قد يكون قصري أو طويل املدى  

 ج. غالبا ما يفوق قدرات االنسان عىل التحمل 

 د. يشعر االنسان فيه بالتعاسة 

 هـ. خيّفض األداء

 و. قد يؤدي اىل اضطرابات عقلية أو جسمية 

 :و من أمثلته

االصابة أو املرض  -ائلة وفاة أحد أفراد الع -انقطاع الصلة مع أشخاص مقربني  -الطالق  -خسارة الرشيك بالوفاة 

 -افال  مايل أو مشكالت مالية أخرى  -التعرض لإلمهال أو التجاهل  -البطالة  - (للشخص أو ألحد أفراد العائلة)

    (.Mills، 2015)    ،مشاكل تتعلق باألطفال-مشاكل يف النوم   -مشاكل قانونية 

 :بني نوعني من أساليب التكيف مع الضغوط 1984عام  Lazarus & Folkmanو ّميز الزارو  و فولكامن 

التعامل مع الضغط و التكيف معه من خالل متابعة العوامل املسببة للضغط و بطرق عملية  :التكيف املركز عىل املشكلة -

  .يف الغالب

  .مثل القلق التعامل مع الضغط و التكيف معه من خالل متابعة األعراض املرافقة للضغط :التكيف املركز عىل االنفعال -

يلجأ االنسان اىل طرق بديلة خلفض االستجابة  ،و بام إن هذا صعباً  ،و يتم عالج الضغط من خالل حل املشكلة نفسها

 ،Psychology Hub) ،و الذي خيتلف فيه الذكر عن األنثى يف القيام به ،للضغط " التكيف املركز عىل االنفعال "

2018 .)  

   :تفسرس االختالف اجلندري يف التعامل مع الضغوطو من النظريات التي 

 



 
 

    

  :Taylorنظرية تايلور  -

و ألول مرة فكرة االستجابة للتوتر عن طريق إقامة صالت  2000عام  .Taylor et.alأقرتحت شييل تايلور و زمالئها 

بمثابة استجابة نموذجية ملقاومة و مواجهة الضغط مما يوحي بأن هذا من شأنه أن يكون  tend and befriendصداقة 

  .لإلناث يف حاالت التهديد

و لكن بالنسبة لإلناث ستكون هناك ميزة تكيفية  ،و ناقشت الطر  بأن االستجابة للمواجهة أو اهلرب يقوم هبا كال اجلنسني

      . بني اإلناثو بالتايل إن هذا يعد أكثر استجابة للضغط شيوعاً  ،أكرب إل هار استجابة متيل اىل تكوين صالت و صداقات

 differential parentalو تأيت هذه الطريقة يف االستجابة للضغوط عند اإلناث بسبب االستثامر الوالدي املتفاوت 

investment، لذا تعد هذه االستجابة االفضل لدى االناث  ،إذ جتهد االنثى جسديا اكثر يف كل انجاب مقارنة بالذكر

  .لتحقيق اقىص امكانية لبقاء نسلهن و استمراره

 كيف حتدث االستجابة االنفعالية و اجلسمية للضغط ؟ :السؤال هنا

و النور ادرينالني  Edrenalineافراز هرموين االدرينالني  :كال اجلنسني يمران بنفس مراحل االستجابة اجلسمية للضغط

noradrenaline  و الكورتيزولCortisol. يتم فرز هرمون اوكستوسني " هرمون احل ب "  ،مع هذا االفراوات

Oxytocin  يكون اهلرمون الذكري  ،لكن بالنسبة للذكور .و الذي يعزز مشاعر االرتباط و العالقات االجتامعية

وسني مما جيعل الذكور أكثر ميالً للعدوانية يف أقصاه و يتعارض بعمله مع هرمون اوكست Testosteroneالتستستريون 

 .بينام متيل اإلناث لالقرتاب من اآلخرين " بفعل هرمون اوكتوسني غري املكبو  خلفض مستوى اهلرمون الذكري لدهين "

 ،Psychology Hub) ،هذه االستجابة ستكون أقوى حتديدًا عند النساء املرضعات الرتفاع هرمون اوكستوسني لدهينّ 

2018).  

 :الفروق اجلندرية يف التعامل مع الضغوط

إذ يتبع كال اجلنسني يف طريقة التكيف  ،ختتلف النساء عن الرجال يف االستجابة للمواقف الضاغطة اختالفًا انفعاليا و عقليا

متيل النساء اىل االصابة بأعراض جسمية  .مع االجهاد و قابليتهم يف التصدي لألمور التي تعرتضهم طرق خمتلفة للغاية

لكنهن يقمن بصالت اجتامعية افضل مع اآلخرين يف حياهتن مما يساعد يف دعم سرتاتيجيات التعامل  ،ذات صلة بالضغط

     (.APA، 2010) ،وط بشكل أفضل لدهينمع الضغ

 Psychological Distressو كان لتأثر النساء الكبري بالضغوط و نيلهن لدرجات عالية يف مقاييس الشدة النفسية 

و عزوا سبب ذلك اىل ان املرأة مهيئة اجتامعيًا للتعبري عن انفعاالهتا أكثر من الرجل و بالتايل  ،بمثابة لغز لدى الباحثني



  

و تشري الدراسات املتعلقة بالضغوط اىل ان  ،كون استجابتها ملقاييس الشدة النفسية أكثر صدقًا و تعبريًا و أقل حياديةت

وسائل  -يف العموم  -كام ال يمتلكن  ،النساء أكثر عرضة لألزمات املسببة للضغوط خالل حياهتن باملقارنة مع الرجال

و وسائل  ،high self esteemتقدير الذات العايل  ،sense of mastery التكيف املناسبة للضغوط  مثل حس االتقان

  coping strategies، (Thoits، 1991، p.107.)التكيف املناسبة للضغوط الاليت يتعرضن هلا 

عن الضغط تشري اىل انه عىل الرغم من تشارك كال اجلنسني يف التبليغ عن مستويات ضغط مرتفعة اال ان 1ان االحصائيات 

كام كن أكثر اشارة اىل معاناهتن من  ،النساء كن أكثر من الرجال يف االشارة اىل معاناهتن من مستويات ضغط مرتفعة

و ختتلف النساء فيام بينهن يف االستجابة للضغوط تبعًا حلاالهتن االجتامعية "  ،أعراض جسمية و انفعالية بسبب الضغط

 :و كام موضح أدناه ،عازبات " -متزوجات 

من العينات باملقارنة مع العازبات  %33النساء املتزوجات كن أكثر عرضة للضغوط باملقارنة مع العازبات بنسبة  •

ام أبلغن ان مستويات الضغط لدهين أخذت يف التزايد خالل مخس ك ،يف الشهور السابقة إلجراء االحصائية 22%

    .%41باملقارنة مع العازبات  %56سنوات الامضية بنسبة 

النساء املتزوجات أكثر احتاماًل من النساء العازبات لإلبالغ عن تعرضهن لام ييل بسبب الضغط يف الشهر الاميض  •

% مقابل  52أو الشعور بالغضب أو الغضب ) ،%( 33% مقابل  54اء )الشعور كام لو كان بإمكاهنن البك :لالحصائية

 .(٪35 مقابل ٪47و املعاناة من اإلرهاق ) ،(٪33 مقابل ٪48املعاناة من الصداع ) ،(38%

ّجــلت فروقات و كام يأيت ،و باملقارنة مع الرجال  :س 

 .من الرجال %20مقابل  %28ن الضغط بنسبة النساء أكثر من الرجال يف االشارة اىل معاناهتن مع مستويات عالية م •

يف  %49أشارت نصف العينة من النساء اىل ان مستوى الضغط ارتفع خالل مخس سنوات الامضية من حياهتن بنسبة  •

  .اختالف يف مستوى املسؤوليات/من رجال العينة %39مقابل 

  (من الرجال %61مقابل  %68)قتصادية و االوضاع اال (من الرجال %73مقابل  %79أشارت النساء اىل ان الامل ) •

 %76)يف حني أشار الرجال اىل ان العمل بحد ذاته يعد مصدرًا لإلجهاد  ،تعدان مصدران للضغط النفيس لدهينّ 

   .اختالف يف األولويات(/من النساء %65مقابل 

                                                           
 .2010 - 2007االحصائية تناولت عينة من النساء و الرجال للسنوات من  )1)



 
 

    

 %41االصابة بالصداع بنسبة أشارت النساء عىل أهنّن أكثر عرضٍة لألعراض اجلسمية و االنفعالية للضغط  مثل  •

%  21باملقابل  %32عرس اهلضم و اضطرابات معدية  ،%15باملقابل  %44الرغبة بالبكاء  ،%30باملقارنة مع الرجال 

   .لدى الرجال

فيام  ،%26و التامرين الرياضية  ،%36االكل الصحي  ،من عينة النساء يف مواجهة الضغط بالنوم %33نجحت  ،باملقابل

  (.APA، 2010 ،(%26و التامرين الرياضية  ،و االكل الصحي ،من الرجال يف احلصول عىل النوم %25نجح 

سببات الشدة االنفعالية لدهين   Northouseففي دراسة أجريت من قبل نورهتاو  ،كام و ختتلف النساء عن الرجال يف م 

تبني ان النساء  ،الثدي باملقارن مع االزواجحول مستوى الشدة االنفعالية لنساء مصابات برسطان  1995و زمالؤه عام 

 ،انخفاض التعليم ،كانت لعوامل اليأ   ،املصابات لدهين مستوى عايل من الشدة االنفعالية باملقارنة مع أزواجهن

 و  روف العائلة هلا ،الضغوط احلالية ،الضغوط احلالية دورها يف زيادة مستوى الشدة لدى النساء فيام كانت عوامل اليأ 

 .(Northouse et.al.، 1995) ،دور يف زيادة ستوى الشدة لدى أزواجهن

 ،Obsessive Compulsive disorderالوسوا  القهري )تعد الشدة بمثابة معيار تشخيِص لالصابة باالضطرابات 

يعد عالمة  ،و باالضافة للعجز اليومي (،Post Traumatic Stress Disorderو اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

 ،Drapeau et.al.، 2012) (،و اضطراب القلق العام ،اضطراب االكئتاب)بارزة لالصابة باضطرابات املزاج 

p.106.) 

من امليادين احلديثة يف علم النفس و الذي يوفر  Psychoneuroimmunologyو يعد علم النفس العصبي املناعي 

و تشري ابحاث هذا امليدان  ،اجابات حول آلية عمل الضغط النفيس و مدى تأثريه يف الصحة العقلية و االنفعالية لالنسان

دث تغيريا يف الشخصية و يف  ان الضغط املزمن طويل األمد يفاقم االضطرابات املزاجية و املشكالت الفكرية و حي 

 .السلوك

و يمكن الستمرار افرازها بكميات كبرية " كام يف حالة  ،و يمكن الفراز هرمونات التوتر ان تسبب حالة من التهدئة

ان أنامط التفكري املعتادة املتعلقة حول تقييم الفرد للمواقف  .التعرض لضغط شديد " ان تولد حالة من التعب و الضيق

قد تسهم يف  ،" أو االقتناع بعدم القدرة عىل التحكم بالضغط ،الضاغطة و مدى تعرضه هلا " مثل انخفاض الكفاءة الذاتية

   (..Mill et.al)  ،اصابة الفرد باالكتئاب



  

 - Mental distressللتمييز بني االضطراب و الشدة العقلية  2012عام  Clarkeو يف إشارة مهمة قدمها كالرك 

disorders أشار اىل ما يأيت ،إلجياد الفرق بني املصطلحني:     

  .تعد الشدة أكثر شيوعًا بني النا  من االضطراب :من حيث الشيوع -

تعد الشدة ردة فعل و استجابة للتحديات البيئية يف حني حيدث االضطراب دون تدخل للبيئة باألمر يف  :التحديات البيئية -

  .الغالب

االضطراب طويل األمد يف حني يكون  ،يمكن للشدة ان تكون قصرية املدى و ال حتدث عجزًا و يفيًا طويل األمد :املدة -

  .و حيدث عجزًا و يفيًا واضحاً 

   (.ICD، DSM)لكن البد من خضوع االضطراب للتشخيص  ،ال يتم تشخيص الشدة -

 يف حني يتطلب االضطراب عالجًا و أدوية.    ،و ال أدوية للعالج ،ال تتطلب الشدة يف الغالب تدخالً طبياً  -

يف حني يستجيب  ،احلياة كتغيري نمط احلياة و الدعم االجتامعي للفردتستجيب الشدة للتغريات الشخصية يف  -

   (.Clarke، 2012) ،االضطراب للتدخالت العالجية

 :الشدة االنفعالية و التعلق

الالحقة تؤثر طريقة التعامل مع الطفل من قبل والديه يف أسلوبه االنفعايل و يف صحته النفسية و العقلية عىل مدى السنوات 

له صلة وثيقة  Parental Attachmentو تشري الدراسات التي أجريت هبذا الصدد ان التعلق بالوالدين  .من حياته

عام   .Doumas et.alففي دراسة أجرهتا ديانا دوما  و زمالؤها  ،بمستوى الشدة االنفعالية التي يعيشها االنسان الحقاً 

ترتبط  fear and anxious attachment stylesبالقلق و اخلوف  توصلت اىل ان انامط التعلق التسم ،2008

بمستوى عايل من الشدة االنفعالية و من اللجوء لتعاطي الكحوليات و العقاقري وزيادة التورط يف مشكالت شخصية 

  (.Doumas et.al.، 2008) ،باملقارنة مع أنامط التعلق اآلمنة و املستقرة

حول تأثري أنامط التعلق  2013عام   et.al. Ponizovskyونزوفيسكي و زميليه  و يف دراسة أجراها الكساندر ب

خلوف " غري اآلمنة " قد و توصلت الدراسة ان أنامط التعلق املتسمة بالقلق و ا ،باالستقرار النفعايل و النفيس للفرد الحقاً 

هانية " الريبة و الشعور باالضطهاد و بمستوى عاٍل من  ،و اهلالو  " ،أرتبطت بمستوى عاٍل من االضطرابات الذ 

و استخلصت الدراسة ان مجيع أنامط التعلق غري  ،و الشعور بالذنب " ،االكتئاب ،التوتر ،االضطرابات االنفعالية " القلق

   .( et.al. Ponizovsky ،2013 )    ،ت عالية من الشدة االنفعاليةاآلمنة ترتبط بمستويا

  



 
 

    

  :عوامل مؤثرة يف الشدة االنفعالية

ان للغذاء املصنع و  2018عام  .Cronning et.alأشارت دراسات علمية منها دراسة كرونينغ و آخرون  :التغذية -

و إن نمط احلياة السائد لدى االنسان حيدد بشكل كبري  ،تأثري سلبي عىل املرَض املصابني باالكتئاب fast foodالرسيع 

   (.Cronning et.al.، 2018)  ،مدى تأثره باألزمات احلياتية

و تقّدر نسبة املرَض طالبي الرعاية بسبب  ،تؤثر الشدة االنفعالية عىل الصحة البدنية لالنسان بشكل سلبي :الرياضة -

مثل الصداع و األمراض القلبية و السكري و االكتئاب و القلق و مشاكل  ،%90 -  %75أمراض ذات صلة بالشدة ما بني 

  .نية الدول يف توفري الرعاية الصحية الالزمة ملن يعانيهاتعد من أكثر االمراض التي ترهق ميزا  ،النوم

كام و من املمكن  ،و التي من املمكن ان تسبب استمرارية مدة الشدة ضعفًا فيها ،ان مواجهة الشدة تتطلب صحة بدنية قوية

و يربز  .قاقري من عدمهاأن تؤثر الشدة عىل عادات االنسان اليومية املتعلقة بالصحة كعادات الغذاء و النوم و تعاطي الع

من خالل تأثريها يف الناقالت العصبية مثل السريوتونني و الدوبامني و  -كأحدى وسائل مواجهة الشدة  -تأثري الرياضة 

      (.Jackson، 2013) ،منها تزيد من افراز بعض

ا دور من ختفيف التوتر تبعًا لدراسة ت سهم ممارسة الرياضة املعتدلة يف جتنب املرور بالشدة االنفعالية بشكل كبري لام هل

 (30)إذ تسهم الرياضة املعتدلة ملدة  ،للصحة العامة Maryland Universityأجراها باحثون يف جامعة ماريالند 

 ،Maryland University) ،دقيقة يوميًا يف التأثري عىل الو ائف و الصحة العقلية و العمر البيولوجي للمتدرب

2012.)  

ان الشدة االنفعالية مؤرش عىل مستويات عالية من الضغط التي ال  ،تستنتج الباحثة من خالل تناول أدبيات البحث

كام و ختتلف النساء عن  ،يف مقدار حتملهم النفيس هلذه املستويات العليا من الضغط و خيتلف األفراد ،يتحملها الفرد

  .الرجال يف تعاطيهن ألنواع متنوعة من الضغوط بطرق ختتلف عن طرق الرجال

 و ان استمرار الشدة الناجتة عنها يولد اضطرابات ،و للبيئة املجتمعية دوٌر يف إحداث ضغوط متنوعة تبعًا لتنوع اجلنس

   .متنوعة لكإال اجلنسني

 .رضورة توعية االفراد بطبيعة الضغوط احلياتية و تأثرياهتا البدنية و النفسية -

     .تدريب االفراد عىل كيفية التعامل األمثل مع أنواع الضغوط املختلفة -



  

  :املقرتحات

 .اجلندرية يف التعامل مع الضغوطتركيز الضوء عىل العوامل املسامهة بتعزيز الفروق  -

 .دراسة نوعية الضغوط التي تعاين منها النساء باملقارنة مع الرجال -

     .و املستوى االقتصادي " يف مستوى الشدة االنفعالية ،التعليم ،دراسة تأثري العوامل الديموغرافية " العمر -

  :العربية :أوالً 

 ،تأثري القمع اانفعايل لدى نمطي الشخصية "ج" و "د" يف الذاكرة املستقبلية :(2013ريم مخيس مهدي ) ،طالب -1
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