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عضكم أن أمنا أنا بشر، وأنكم ختتصمون ايلَّ ، فلعَل ب) "ص(قال الرسول حممد 

يكون حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع منه، فمن قضيت له بشيء من 
 "حق أخيه فال يأخذن منه شيئًا فأمنا أقطع له قطعة من نار

 صدق رسول اهللا
 

بحرية التعبير عن األفكار األكثر ضرورة وقول كل ما يمليه عليه ضميره 
و المؤسسات، وأن فنه مع قناعة شديدة ودون محاباة لجانب األشخاص أ

يكمن في معرفة إيضاح أفكاره ببراعة يكشف عن مراده بوضوح دون 
 .)10-11، ص2001كوهندي، (السماح بأثارة أية مشكلة 

أن ممارسة مهنة المحاماة تتطلب قدرة خاصة على العمل، ألن هناك 
مهمات متعددة ومشكالت يواجهها المحامي عند توليه التوكل في الدعوى، 

ع أن نقدر ثقل العمل المفروض عليه والذي نادراً ما تتناسب معه نستطي
األتعاب التي يقبضها من موكله، فهو كما يقال بحق أن النزاهة والترفع 
تبقى أحدى الفضائل األساسية لهذه المهنة الصعبة، وكما يالحظ فأن مهنة 
المحاماة تتطلب تكريس الكثير من ساعات العمل المضنية بسبب 

ت المهنية الطارئة ألن األعمال ال تتوزع بصورة منتظمة، وال الضرورا
تتناسب مع أيام األسبوع أو الشهر، وعلى الرغم من وجود فترات فراغ 
قصيرة أنما توجد أيضاً فترات مرهقة جداً، إذ قد تتطلب بعض األمور 
عمالً مرهقاً يستغرق كل دقيقة في اليوم وجزءاً من الليل، لذا فأن المحامي 

س سيد وقته وال يتحكم في تنظيمه حيث الزبائن بطلباتهم المستعجلة لي
وبأسئلتهم واستشارتهم وأتخاذ اإلجراءات الالزمة إلقامة الدعوى وحضور 
المرافعات أو حتى زيارة السجون والمواقف باإلضافة إلى مواجهة 
ن التزاماته المختلفة أمام القضاء التي قد ال تتواجد في مكان واحد ناهيك ع

الدعاوى خارج محل عمله الدائم التي تربك حياته المهنية وهكذا فمهما 
كان المحامي على درجة من التنظيم والجدية فأنه ال يستطيع تحاشي 
األرهاق خاصة إذا كان عليه أتخاذ إجراءات سريعة أو الترافع في آن 
ية واحد ولقضايا متعددة أو في أوقات متقاربة، فهو يحتاج إلى مقاومة كاف

يستطيع مواجهة العمل الزائد، ألن عليه أن ال يدع أثراً للتعب بادياً عليه، 
وهذه القدرة الجسدية هي أحد شروط المثابرة على العمل، وعلى المحامي 
أن ال يتراخى في مواصلة العمل عندما يصادفه النجاح وأن الخطر الذي 

على وضعه يمكن أن يهدده يكمن في ذات نجاحه، وإذا أراد أن يحافظ 
كوهندي، (الجيد فعليه أن ال يتوقف عن العمل ما دام يمارس المهنة 

 .)14-16، ص2001

وأن المرأة المحامية وما تحمله من آالم وضغوط داخلية وخارجية، 
إلى جانب الدور الثانوي الذي وضعت في قالبه المرأة على مر الدهور 

، 1986كيال، (صبية واألزمان، نتجت عن كل هذا، األزمات النفسية والع
 .)15ص

لذلك فقد أهتم علماء النفس بأحداث الحياة بوصفها مدخل لدراسة 
األزمات النفسية التي تنعكس على الحالة الجسمية والنفسية لإلنسان، إذ 
 تؤدي األحداث المزعجة أو الصادمة إلى تغيرات جسمية ونفسية تعد الفرد

 المقدمـــــة 
منذ أن وجدت الخصومة، ذلك أن أن حق الدفاع قديم وقد وجد 

الخصومة من لوازم االجتماع والبد في الخصومة من هجوم ودفاع، وقد 
يختلط األمر على طالب أحدهما فيركن إلى من يأتمنه على حقوقه وهذا 
يرشده برأيه ويدفع عنه مخاصمة، وقد وجد لدى جميع الشعوب في جميع 

هم على مساعدة األزمان أناس تضلعوا في القانون وقصروا عمل
المتخاصمين بإبداء المشورة لهم أو بالدفاع عنهم أمام القضاء، أما القضاء 
فقد وجد مع وجود الشعوب تبعاً لوجود الخصومة فهو كذلك من لوازم 
االجتماع، وكان الناس في العهود التاريخية القديمة يتقاضون بأنفسهم، أو 

تقدم الحال بتقدم المجتمع أنهم يستعينون أحياناً باصدقائهم وذويهم ثم 
وأرتقاء النظام فيه، فقد وجد لدى الشعوب القديمة كالعراقيين والمصريين 
واألغريق والرومانيين وغيرهم رجال من أهل العلم والذكاء يرجع الناس 
إليهم في المشورة ويستعينون بعلمهم في خصوماتهم كان يجري ذلك علناً 

ع فن الكتابة فصارت الدفوع تقدم ومشافهة وبقى الحال كذلك حتى أخترا
كتابة، ولما كان أكثر الناس ال يعرفون الكتابة فقد وجب أذن أن يستعين 
هؤالء يغيرهم ممن تعلم الكتابة وعرفها فكان أصل المحاماة في أول 

 .)7، ص1973الخياط، (عهدها 

 على )أفوكاتو(إذ أندثر في عهد الرومان أسم الخطيب وأطلق أسم 
 ومعناها )أفوكاتي( يترافعون وأن أصل هذه الكلمة في الالتينية أولئك الذين

الرجل الذي يتولى الدفاع عن الخصوم وقد عرفت في اللغة العربية بلفظة 
 .)11ص، 1973الخياط، ( وهي مستعملة حتى اليوم منذ ذلك الحين )محام(

ويدعى المحامي للتدخل في النزاعات التي تجعل األفراد في صراعهم 
بينهم أو مع السلطات العامة، وتأخذ هذه الخالفات شكلها الحاد أمام فيما 

المحكمة، ويكمن دور المحامي في مواجهة النزاع أمامها والتعرض يومياً 
لهجمات خصومه وربما النتقاده بالذات أو لخصوصيات موكله لذلك يجب 
 أن يتمتع المحامي بطبع أو مزاج قتالي بما فيه الكفاية، كما أن عليه

باإلضافة إلى ذلك أن يكون شجاعاً إذ قد يعتريه الخوف من االعتراض 
على بعض قرارات السلطة التي يستهجنها ضميره، أو من الممكن أن 
يستدرج إلى تحدي الرأي العام المعادي أو األصطدام عمداً مع عواطف 
المحيطين به أو مجتمعه، وأن ال يتردد في أداء رسالته مهما كانت خطرة 

رغم من كل شيء، وبذلك يسمو بشرف المهنة إلى أسمى الدرجات، وبال
وإذا كانت الرسالة أكثر سهولة إذا كان الرأي العام إلى جانبه فأن األمر 
يكون أكثر صعوبة إذا كان الدفاع عكس عواطف الجماهير، وهذه المعركة 
ة يديرها المحامي بلغة مؤدبة تستبعد كل كالم ناب وال تخلو أبداً من الرق

رد اللغوي تسمح ـة من التفـهذه األناق واألدب ومن اإليقاع في الشكل، و
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واألزمات الحادة، والتحكم في مسارها وتجنبها إلعادة التوازن النفسي 
 .)19، ص1999البركات، (والجسدي له 

فرد على أما التعريف اإلجرائي لها فهي الدرجة التي يحصل عليها ال
 .مقياس التعامل مع األزمات الذي تم اعتماده في هذه الدراسة

وقد تعددت وجهات النظر العلمية التي تفسر أساليب التعامل مع األزمات 
 أن )Lazarus & Folkman(التي يعتمدها الفرد، فيرى الزاروس وفولكمان 

 :لعملية التعامل مع األزمات جانبين مهمين من حيث التركيز وهما

 .جانب التركيز على المشكلة    . أ

 .جانب التركيز على المشاعر أو اإلنفعاالت . ب

لذا فأن الناس يقومون على الدوام تعامالتهم مع بيئتهم، والتعامالت 
على أنها ضاغطة ، مثل التهديد والتحدي أو األذى فأنها تتطلب التي تقوم 

 أو تدبير )الالتعامل المركز على اإلنفع(التعامل من أجل تنظيم الضيق 
 فعمليات )التعامل المركز على المشكلة(أمر المشكلة المسببة للضيق 

مثل قرار إيجابي أو قرار (التعامل تؤدي إلى الوصول إلى نتيجة للحدث 
 ويتولد اإلنفعال خالل عملية التقويم )سلبي أو دون التوصل إلى قرار

 .)Folkman, 1998, P. 207(والتعامل والتوصل إلى نتائج للحدث 

فيشير إلى أن أساليب التعامل ) Moos & Schaefer(أما موس وشافير 
مع األزمات أما أن تكون أقدامية أو أحجامية، وأن لالستراتيجيات 

أحدهما معرفي واآلخر سلوكي ولهذا يكون أسلوب الفرد : األقدامية جانبان
ياً أو وطريقته في التعامل مع المواقف الضاغطة واألزمات أقدامياً معرف

أقدامياً سلوكياً أو يكون أحجامياً معرفياً أو أحجامياً سلوكياً فاألساليب 
األقدامية تتكون من التحليل المنطقي وإعادة التقويم اإليجابي والبحث عن 
المساعدة والمعلومات وأسلوب حل المشكلة، أما األساليب األحجامية 

ث عن اإلثابات البديلة فتشمل األحجام المعرفي والتقبل االستسالمي والبح
 .)Moos, 1988, P. 133(والتنفيس اإلنفعالي 

 فترى أن الناس يتفاعلون بطرائق مختلفة مع )Nokes(أما نوكس 
األزمات وذلك حسب شخصياتهم وحسب مهاراتهم في التعامل ومقدار 
الدعم الذي يتوفر لهم، فإذا كانت األزمات يمكن أن تؤثر في الشخصية 

ياً، فهي يمكن أن تجعله يشعر بالتعب الشديد وفقدان الشهية بدنياً وإنفعال
وصعوبة النوم وصداع الرأس واآلم المعدة، وقد تجعله يشعر باالكتئاب 
واألزمات يمكن أن تجعل التعامل مع الحياة اليومية أصعب وتجعله من 

 .الصعب التركيز على العمل وحل المشكالت والتعامل مع اإلحباط

نظرية أن هناك أساليب للتعامل مع األزمات تكون وقد بينت هذه ال
 :على شكل عدة خطوات وهي

 .تحديد األحداث التي تسبب األزمات للفرد .1
 .إدراج أكبر عدد من األفكار التي يمكن عملها لتخفيف حدة األزمة .2
 .تخيل االستجابة بطرائق مختلفة، والشعور بالسيطرة على األحداث .3
 .تلك األزمةتخيل كيفية استجابة اآلخرين ل .4
 .بحث االستجابات المحتملة مع أحد األصدقاء .5
 .االستعداد لألخفاق للمرة األولى والمحاولة في المرة الثانية .6
البحث عن أفضل الحلول التي تساعد على اتخاذ قرار فعال اتجاه  .7

 (Nokes, 1998, PP. 1-2)  .هذه األزمة

ل مع  عن أساليب التعام)Cobassa, 1982(وفي دراسة كوباسا 
األزمات لدى المحامين توصلت هذه الدراسة التي أجريت على المحامين 
 الذين يخبرون ضغوط الحياة وأزماتها، أن أولئك الذين يستعملون استراتيجيات
تجنب قليلة كمحاوالت الرفض واألنكار والتقليل من األحداث أو الفرار من

حداث الحياة الضاغطة لمواجهتها، وقد أكد أحد المهتمين بهذا الجانب أن أ
 التي تؤدي )10، ص1994الكبيسي، (واألكثر شيوعاً هي األزمات النفسية 

إلى تغيرات اجتماعية مفاجئة غير محسوبة وكذلك إلى تغيرات سلوكية 
سلبية في حياة األفراد وينجم عنها ضرر نفسي وتأثيرات سلبية قد تكون 

ضطرابات النفسية حادة في كثير من أبعادها إذ تعجل بظهور بعض اال
 وبشكل خاص األفراد الذين يكون لديهم استعداد مسبق لإلصابة والعقلية،

 .)186-187، ص1987إبراهيم، (

وعليه يمكن القول أن اإلنسان يواجه الكثير من المواقف أو األحداث 
التي تتضمن خبرات غير مرغوب فيها، أو مهددة له، بحيث تتعرض 

وهذا بطبيعة . )Cofer & Apply, 1984, P. 113( حياته للخطر نتيجة ذلك 
الحال يأتي من واقع حياة اإلنسان التي تعج بألوان شتى من التناقضات 
واألزمات، بحيث تمثل كل أزمة تحوالً مفاجئاً ينطوي عليه تهديد مباشر 
لقيم ومصالح الفرد مما يستلزم معه ضرورة أتخاذ قرارات سريعة في 

تأكد وذلك حتى ال تتفجر األزمة، ولهذا وقت ضيق، وفي ظروف عدم ال
نجد أنه في جميع الحاالت توجد أساليب متنوعة للتعامل مع كل موقف 
بحيث يجري أحتواء األزمة بمعنى اإلحاطة بها والسيطرة عليها ومنع 
انتشارها، وهذا يعني أن التعامل مع األزمة ال يمكن أن يكون في أطار من 

سياسة الفعل ورد الفعل، بل يجب أن يخضع العشوائية، واإلرتجالية أو ب
التعامل مع األزمة للمنهج العلمي السليم لحماية الفرد من أية تطورات غير 
محسوبة، يصعب على الفرد احتمال ضغطها، وهذا المنهج ينبغي أن يقوم 

 .)10، ص1997القيسي، (على التخطيط والتنظيم 

 :وأساليب التعامل مع األزمات هي

الكفاءة الذاتية يشير إلى قيام الفرد بتكريس الجهد للعمل أسلوب تنمية  .1
 .واإلنجاز لمشروعات وخطط جديدة في المستقبل

أسلوب العمل من خالل الحدث ويشير إلى كيفية استفادة الفرد من  .2
حياته الحاضرة وتصحيح مساره بالنسبة لتوقعات المستقبل من خالل 

 .ة الحدثالتفكير المنطقي المتأتي فيما تتضمنه طبيع
أسلوب االلتفات إلى اتجاهات وأنشطة أخرى الذي يشير إلى مدى  .3

 .قدرة الفرد على إعادة تنظيم حياته من جديد بعد األزمة
أسلوب العالقات االجتماعية ويشير إلى إيجاد الفرد متنفس عن  .4

 .األحداث التي مر بها في عالقاته مع اآلخرين
 اإلنقباض التخيلي وأنكار أسلوب التجنب واألنكار ويشير إلى مشاعر .5

المعاني والنتائج المترتبة على الحادثة وتبلد األحساس والشعور 
 .بالالمباالة اإلنفعالية

أسلوب طلب المساندة االجتماعية ويشير إلى محاوالت الفرد للبحث  .6
عمن يسانده في محنته ويمده بالتوجيه للتعامل مع الحدث وإيجاد 

 .ألحداث بصورة أكثر إيجابيةالمواساة والمساعدة لمواجهة ا
أسلوب األلحاح واالقتحام القهري وتظهر مدى تدخل األفكار التلقائية  .7

المرتبطة بالحدث بصورة قهرية وتكرار األحالم المضطربة 
والموجات المؤلمة من األحاسيس والسلوكيات المتعلقة بالحدث بحيث 

 .)1999البركات، (. ال يجد فراراً منها

التعامل مع األزمات تُعرف على أنها جهود معرفية لذا فأن أساليب 
وسلوكية متغيرة ومستمرة لتنظيم متطلبات داخلية أو خارجية محددة للفرد، 
كما أن هذه الجهود تقيم على أنها مرهقة وتتجاوز مصادر الشخص 
التكيفية وتهددها ولهذا فأن التنظيم يهدف أما للتقليل من أثر األزمة أو تعلم 

 ,Folkman(تجنبها كما أنه يعني محاوالت التحكم في البيئة تحملها أو 
1998, P. 22-25(. 

ة الضغوطـه في معالجـوتعرف كذلك على أنها وسائل الفرد وطرائق
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االختبار التائي لداللة الفروق بني اموعات  :1جدول 
 الثالث يف أساليب التعامل مع األزمات

)0.05(مستوى الداللة القيم التائية احملسوبةلفروق بني اموعاتا ت

 دالـــة 13.89العليا والدنيا 1

 دالـــة 11.84العليا والوسطى 2

 دالـــة 9.22الدنيا والوسطى 3

ولمقارنة التكرار النسبي لكل أسلوب فقـد قـسمت المتوسـطات           
قرات التي يتـألف منهـا،      واإلنحرافات المعيارية لكل أسلوب على عدد الف      

وقد أشارت النتائج إلى أن استعمال األساليب السبعة في العينة الكلية ترتب            
 :كاآلتي
 .العمل من خالل الحدث .1
 .تنمية الكفاءة الذاتية .2
 .طلب المساندة االجتماعية .3
 .االلتفات إلى اتجاهات وأنشطة أخرى .4
 .العالقات االجتماعية .5
 .التجنب واألنكار .6
 .حام القهرياأللحاح واالقت .7

وأتفقت هذه النتائج مع نتائج عدد من الدراسات عند تطبيقها لعينات 
أخرى حيث توصلت تلك الدراسات إلى أن أساليب التعامل مع األزمات 
السبعة تترتب حسب أهميتها في االستعمال على وفق هذا الترتيب كدراسة 

طي ، ودراسة عبد المع)98، ص 1994الشرقاوي، ( )1994(الشرقاوي 
 )1999( ودراسة البركات )69، ص1994عبد المعطي، ( )1994(
 .)217، ص1999البركات، (

ويمكن تفسير هذه النتائج، ذلك فإن العمل من خالل الحدث يجعل الفرد 
يستفيد من األزمة في حياته الحاضرة، ويصحح مساره بالنسبة لتوقعات 

عة الحدث، يساعد فالتفكير المنطقي المتأني فيما تتضمنه طبي. المستقبل
 .)10، ص1991يونس، (الفرد على التعامل معه ومع غيره من األحداث 

أما في أسلوب تنمية الكفاءة الذاتية، فالفرد يقوم بتكريس الجهد للعمل 
واإلنجاز لمشروعات وخطط جديدة لكي ترضي طموحاته وتطرد منه 

الفرد التعامل األفكار السالبة والمؤلمة المرتبطة باألزمة وإذا لم يستطع 
بمفرده مع األزمة فأنه يبحث عمن يسانده في محنته ويمده بالتوجيه 

 .)7، ص1990الكبيسي، (للتعامل معها 

وأن من يفقد المساندة االجتماعية أثناء األزمة ويتسم بضعف في 
عالقته االجتماعية فأنه يفقد األمن ويشعر بالقلق الدائم والسلبية في التعامل 

 بتجنبه وأنكاره والشعور بالالمباالة اإلنفعالية وتبلد مع الحدث سواء
. األحساس باألزمة بصورة ملحة تتسم باقتحام قهري لألحالم المضطربة

وعندما يستعمل أسلوب األلتفات إلى إتجاهات وأنشطة أخرى فأنه يحاول 
إعادة تنظيم حياته من جديد بعد األزمة، كالتفكير في األشياء الجديدة في 

إيجاد عناصر يستمتع بها وتجعله ينسى اآلثار المؤلمة الالزمة، وقد حياته و
 .يجد متنفساً في عالقته مع اآلخرين ووجوده معهم

 التوصيـــات 

 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية، يوصي الباحثان بما يأتي

أدخال المحاميات بعد تخرجهن من الكلية في دورات خاصة  .1
العمل وكيفية التعامل مع هذه لتدريبهن على مواجهة الضغوط في 

 الضغوط واألزمات في العمل، ويشرف على هذه الدورات أساتذة 

المواقف قد أظهروا أعراضاً تمثلت في المعاناة الجسمية والنفسية أكثر من 
 .)Cobassa, 1982, P. 168( المحامين الذين شغلوا بمواجهة األزمة

 مساعدة الفرد للتخلص وتؤدي المؤسسات االجتماعية أثراً حيوياً في
مع أزماته النفسية عن طريق تنمية أحساسه بتقدير ذاته أمام نفسه وأمام 
اآلخرين وأعانته على فهم الحياة والعالقات االجتماعية بصورة إيجابية 

، 1987أبراهيم، (وإرشاده إلى أهمية دوره في الحاضر والمستقبل 
 .)187ص

ؤدي إلى تحويل اتجاه األزمة إلى وأن استعمال أساليب التعامل الفعالة ي
 فالفرق بين اإلنسان الناجح وغير )13، ص1995محمد، (الجانب الحسن 

الناجح يتمثل األول بأنه يستطيع أن يتعامل مع هذه األزمات ويحاول ويقنع 
اآلخرين ويرتكز على قوته االجتماعية في إعادة األتزان المفقود في 

واآلخرين أما اإلنسان غير الناجح فهو العالقات بين األفراد وبين ذاته 
وألهمية هذا الموضوع كانت هذه الدراسة التي . على العكس من ذلك

 .تهدف إلى تعرف أساليب التعامل مع األزمات لدى المحاميات العراقيات

 Methodـة  ــالطريقـ 
أن مجتمع الدراسة الحالية هن المحاميات ممن يحملن شهادة القانون 

ات ذات العالقة ويعملن في حقل المحاماة، وقد أختيرت من أحدى الكلي
 محامية يعملن في محاكم )40(عينة عشوائية ألغراض الدراسة تكونت من 

 لقياس )1999البركات، (، طُبق عليهن مقياس )البياع والكرخ والكرادة(
 )7( فقرة موزعة على )38(أساليب التعامل مع األزمات المؤلف من 

 أسلوب العمل من خالل 2-وب تنمية الكفاءة الذاتية ،  أسل1-: مجاالت هي
 أسلوب االلتفات إلى اتجاهات 4- أسلوب التجنب واألنكار، 3-الحدث، 

 أسلوب العالقات 6- أسلوب األلحاح واالقتحام القهري، 5-وأنشطة أخرى، 
 . أسلوب طلب المساندة االجتماعية7-االجتماعية، 

الجأ إليها دائماً، الجأ إليها (وقد وضعت للمقياس خمسة بدائل هي 
 تتوزع عليها )غالباً، الجأ إليها أحياناً، الجأ إليها نادراً، ال الجأ إليها إطالقاً

وأن المقياس بصيغته هذه يتمتع . )1، 2، 3، 4، 5(الدرجات على التوالي 
بمعايير صدق وثبات مناسبة، ولغرض تطبيقه على المحاميات تطلّب إعادة 

ق والثبات، فقد استخرج الصدق من خالل عرضه على إجراءات الصد
مجموعة من األساتذة المختصين فأتفق أغلبهم على صالحية المقياس 
لتطبيقه على عينة الدراسة، أما ثبات المقياس فقد استخرج بطريقة إعادة 

 محامية بفاصل )15(االختبار بعد تطبيقه مرتين على عينة مكونة من 
د حساب معامل ارتباط بيرسون بين بيانات زمني قدره أسبوعان، وبع

 وهو معامل )0.82(التطبيق األول والثاني أتضح أن معامل الثبات كان 
ثبات جيد كما تشير إليه أدبيات البحث العلمي في االختبارات والمقاييس، 

، وهكذا أصبح المقياس جاهزاً )1(وهو بصيغته النهائية كما في ملحق 
ن بتطبيقه بشكل فردي على المحاميات في أماكن للتطبيق، إذ قام الباحثا

عملهن، وبعد إكمال التطبيق تم تحليل بيانات الدراسة من خالل االستعانة 
البياتي (بوسيلتين احصائيتين هما االختبار التائي لعينتين مستقلتين 

 وكذلك معامل ارتباط بيرسون الستخراج )260، ص1977وأثناسيوس، 
 .)275، ص1977يوس، البياتي وأثناس(الثبات 

 Results & Discussion ا  ــج ومناقشتهـــالنتائ 
لقد تحقق هذا الهدف من خالل إيجاد الفروق بين المجموعات العليا 
والدنيا والوسطى لمتغير أساليب التعامل مع األزمات، وتم تطبيق االختبار 

 أشارت التائي لعينتين مستقلتين بين كل مجموعتين من المجاميع الثالث، إذ
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الثالث، كما 

 .)1(هو مبين في الجدول 
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قياس ستراتيجيات سلوك ). 1994(الشرقاوي، مصطفى خليل  5 -
، جامعة األزهر، )41(التعامل مع المواقف الضاغطة، التربية، العدد 

 .بية، القاهرةآلية التر
ضغوط أحداث الحياة ). 1994(عبد المعطي، حسن مصطفى  6 -

وأساليب مواجهتها، دراسة حضارية مقارنة في المجتمع المصري 
، )8(واألندونيسي، المجلة المصرية للدراسات النفسية، العدد 

 .القاهرة
بعض الخصائص النفسية لمعوقي ). 1997(القيسي، عبد الغفار  7 -

ها في التوافق النفسي ألسرهم، آلية اآلداب، الجامعة الحرب وأثر
 ).أطروحة دآتوراه غير منشورة(المستنصرية، 

األرشاد النفسي بين النظرية ). 1990(الكبيسي، وهيب مجيد  8 -
 .والتطبيق، جامعة بغداد، آلية اإلدارة واالقتصاد ، بغداد

الضغوط عالقة بعض المتغيرات ب). 1994(الكبيسي، وهيب مجيد  9 -
 .، بغداد)بحث مقبول للنشر في مجلة آداب بغداد(النفسية، 

. أصول المحاماة وفن المرافعة، ترجمة د). 2001(آوهندي، جورج   10-
 .عبد الرسول الجصاني المحامي ، بغداد، مطبعة الزمان

سيكولوجية المرأة، بيروت، مؤسسة عز ). 1986(آيال ، باسمة  11-
 .الدين للطباعة والنشر

األزمة الدولية دراسة في التفاعالت ). 1995(محمد، فاضل زآي   12-
االستراتيجية التطبيقية ، مجلة دراسات، العدد الثالث، السنة 

 .األولى، بغداد
 .السلوك اإلنساني، القاهرة، دار المعارف). 1991(يونس، انتصار   13-

14- Cobassa, S. (1982). Commitment and coping in stress, 
Distance among lawyers , Journal of personality and social 
psychology, vol. 42. 

15- Cofer, C. & Apply, M. (1984). Motivation : Theory and 
Research, New York, John Wiley & Sons. 

16- Folkman, S. (1998). Meaningful events as coping with 
chronic stress. New York, Plenum Press. 

17- Moos, R. (1988). Life streessors and coping resources, 
influence health and well being. Psychological assessment, 
vol. (4). 

18- Nokes, E. (1998). Coping with crises. London, Royal college 
of psychiatrists . 

اعتماد المحاميات أساليب تعامل إيجابية مع األزمات لتفادي  .2
 .الضغوط الناتجة من األساليب السلبية التي تؤثر في طبيعة العمل

اعتماد صيغة التطبيق لطلبة كلية القانون في المحاكم ليكون هناك  .3
متسع من الوقت للتعامل مع المواقف الضاغطة الناتجة من ممارسة 

 .العمل

 تــاــالمقترح 
إجراء دراسة موسعة تشمل المحاميات والمحامين ومقارنة أساليب  .1

 .التعامل لدى الجنسين

إجراء دراسة أخرى لتعرف أساليب التعامل مع األزمات على وفق  .2
 .)ألخ.. .االجتماعيةالعمر، سنوات الخدمة، الحالة (متغيرات 

إجراء دراسة على عينات أكبر من المحاميات بحيث تشمل كل  .3
العراق ومقارنة األساليب المعتمدة لدى المحاميات على محافظات 

 .وفق هذا المتغير
 م2006 - هـ 1427بغـداد * 

 المصـادر

أسس علم النفس، الرياض، دار ). 1987(أبراهيم، عبد الستار  1 -
 .المريخ للنشر

أساليب االحتواء والتعامل ). 1999(البرآات، باسمة آاظم هالوي  2 -
هما بالتوجه نحو القوة االجتماعية، آلية اآلداب، مع األزمات وعالقت

 ).غير منشورة(جامعة بغداد، أطروحة دآتوراه 
األحصاء ). 1977(البياتي، عبد الجبار توفيق وأثناسيوس، زآريا زآي  3 -

الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس، بغداد، مؤسسة 
 .الثقافة العمالية

-1900(تاريخ المحاماة في العراق . )1973(الخياط، أحمد زآي  4 -
 .، بغداد، مطبعة المعارف)1972

   
  مقياس أساليب التعامل مع األزمات :1 ملحق

 الفقـــــــــــرات ت
اجلأ 

إليها 
 دائما

اجلأ 
إليها 
 غالبا

اجلأ 
إليها 
 أحيانا

اجلأ 
إليها 
 نادرا

ال اجلأ 
إليها 
 أطالقا

      ما أريدأثبت يف مكاني وأآافح من أجل  1
      أحاول إجياد مسؤول عن املشكلة لكي أغري رأيه 2
      أعرب عن غضيب حنو األشخاص الذين سببوا املشكلة 3
      أنتهز أية فرصة لعمل بعض األشياء املهمة جدًا 4
      أستمر وآأن شيئًا مل حيدث 5
      ال أجعل املشكلة تصل إيل، وال أفكر هبا آثريًا 6
      أنظر إىل ما يعزيين وأحاول البحث عن اجلانب املشرق لألمور 7
      أحاول أال اقطع على نفسي طرق الرتاجع مجيعها 8
      أفكر بشخص يكون موضع تقديري وميسك باملواقف 9
      أؤمن بالقضاء والقدر ألن حظي سيء أحيانًا 10
      أحاول االحتفاظ مبشاعري لنفسي 11
      أطلع اآلخرين على مدى سوء األمورحاول أال أ 12
      أحاول عدم التصرف بعجلة أو هتور 13
       ال تتداخل آثريًا مع أشياء أخرىأحاول أن أجعل مشاعري 14
      أدرس بذهين ما سوف أقوله أو أقوم به 15
      أحتدث إىل أحدهم الآتشاف املزيد حول املوقف 16
      بشأن املشكلة" ملموسًا"من يستطيع أن يفعل شيئًا أحتدث إىل  17
      أقوم بأيضاح املوقف وأرفض أن أآون جادًا آثريًا بشأنه 18
      أحتدث إىل أحدهم عما آنت أشعر به 19
      أطلب احلصول على مساعدة مهنية 20
       أنتقد وأوبخ نفسي 21
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      أعد نفسي أن األمور ستكون خمتلفة يف املرة القادمة 22
      أمتىن أن املوقف سيمضي أو ينقضي بطريقة ما 23
      أآون خياالت حول آيفية حتويل األمور 24
      أجتنب أن أآون مع اآلخرين عمومًا 25
      ألقي تبعة مشكليت على أشخاص آخرين 26
      مور تسريأضاعف جهودي جلعل األ 27
      أضع خطة عمل وأقوم بأتباعها 28
      أرآز على ما سوف أفعله يف اخلطوة التالية 29
      أعود خلرباتي السابقة عندما آنت يف موقف مشابه 30
      حلول خمتلفة للمشكلةأحاول التوصل إىل  31
      أبدى خرباتي بدال من طمسها 32
      ق وال أخفي مشاعر قلقي وضيقيأشعر باألسى والضي 33
      اجلأ إىل اهللا للمساعدة وأزيد من الدعاء والصالة لتفرج األزمة 34
      أضغط على نفسي وأنتظر اللحظة املناسبة للحل 35
      ق بأن هذه املشكلة قد حدثت فعالأرفض التصدي 36
      يدةهم يف احلياة وإجياد نوايا جدأعيد اآتشاف ما هو م 37
       أحاول أن أشغل ذهين بأعمال أخرى 38

      
 يـــب  النفســة للطــة العالميــــالجمعي

2005א
א א א א

 

 دوله ، إن خربة و تدريب الطبيب النفسي تشمل الصحة 114 مجعية متثل 130النفسي هي اكرب جتمع ألطباء النفس يف العامل و تتكون من اجلمعية العاملية للطب           
رهاب ، القتل اجلماعي النفسية و السلوك اإلجتماعى لألفراد ، ومبا إن تراكم املعرفة العلمية يف الصحة النفسية  تشري إىل أن الكوارث اليت يصنعها اإل�سان من حرب ، إ

  .وما شاهبه تؤدى إىل إهناء احلياة ، و تسبب  مضاعفات �فسية و اجتماعية   لألحياء الباقني يف أحناء العامل
 هذه الكوارث باسم الدين و   يعترب العنف مشكلة يف الصحية العامة و الصحة النفسية ، و العنف له جذوره االقتصادية و االجتماعية و السياسية ، و عادة ما تقرتف        

  .و كل ذلك اجتاهات تطرفية حنو حياه اإل�سان. املبادئ الوطنية

 .  حنن يف أشد احلاجة لتعديل النظم املعرفية اخلاطئة االجتاهات التخريبية.    أن العنف يؤدى إىل العنف ، و التكاتف و التعاون يعزز السلوك السوي ،        
 . و القمع و االحتالل و عدم حرية التعبري و غياب الدميقراطية جيب التعامل معها على املستوى العاملي    إن الفقر         

ويزدهر العنف   مع عدم وجود احلاجات األساسية من طعام ، مسكن ، صحة و غياب العدل ، و حتث كل األديان على الرمحة و �بذ العنف و اإلرهاب و التسامح و 
 .لنفسية السويةهى ضروريات الصحة ا

 : هتيب اجلمعية العاملية للطب النفسي و اليت متثل ما يفوق مائة و مخسة وسبعون ألف طبيبا �فسيا أ�ة  �ظرا الزدياد اإلرهاب و العنف يف العامل �توجه باآلتي            
 . على الصحة النفسية يف العامل أمجع ئ   الشعوب و اليت هلا التأثري السي   �دعو زعماء العامل بتجنب البدء أو تصعيد الكوارث البشرية ، و من ثم ختفيض معا�اة-
 . تذكر صا�عي السياسة أن املعرفة العلمية يف الطب النفسي تستطيع تقديم الطرق النفسية و االجتماعية ملواجهة الصراعات و حلها-
 .  تشجيع زعماء العامل إلجياد احللول جلودة حياة مواطين العامل -

 . ستكشاف ما ميكن عمله لكي يعيش اإل�سان يف بيئة خالية من اإلرهاب و العنف فى املستقبل ا-
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