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 وهبين من الصرب والتوفيق ما ساعدين وشجعين على إجناز هذا العمل أتقدم بالشكر إىل اهللا عز وجل الذي   

 .العلمي املتواضع، فاحلمد هللا والشكر له

على كل اهودات املبذولة إلجناز هذا " رشيد مسيلي"كما أتقدم بشكر خاص لألستاذ الدكتور الفاضل     

صيلة جلهد علمي أكادميي حلسن تأطري البحث، وعلى كل ما قدمه من حسن إشراف، فهذا العمل ما هو إال ح

" مجعة سيد يوسف "  دون أن أنسى شكري اخلالص لألستاذ الدكتور ،وتوجيه وإرشاد أستاذي القدير حفظه اهللا

  .بقسم الصحة النفسية جبامعة القاهرة على توجيهاته القيمة إلمتام هذا البحث املتواضع

يل املساعدات امليدانية والتسهيالت جلمع أفراد عينة البحث أتوجه بالشكر اجلزيل أيضا إىل كل من قدم     و

 :وتوفري الظروف املالئمة لذلك، وأخص بالذكر

  . عنابة-دير وأساتذة مركز التكوين املهين سيدي عمار  م-

 . عنابة- مدير وأعوان مركز احلماية املدنية -

 . احلجار، عنابة- سرير600 مدير وطالبات اإلقامة اجلامعية -

 . عنابة- رئيس مصلحة املستشفى النهاري ملرضى السكري-

 . عنابة-رئيس مجعية أضواء للمصابني بداء السكري"  بوريش  " السيد-

 . عنابة- رئيس مصلحة االستعجاالت الطبية للعيادة املتعددة اخلدمات العريب خروف-

 . عنابة-عي الطبيب الرئيسي ملصلحة اإلنعاش الطيب مبستشفى إبن سينا اجلام-

  .ة عناب–األخصائية النفسية واإلجتماعية للمركز الوسيط ملعاجلة اإلدمان بوخضرة رئيسة املصلحة و -

  دون أن أنسى من ساعدين وشجعين من قريب أو بعيد يف إجناز هذا العمل، راجية من اهللا تعاىل أن يكون هذا  

  .البحث مكسبا علميا

 .إىل كل هؤالء شكر خاص                                                                   



         
  

  : إىلأهدي مثرة جهدي املتواضع
  الوالدين الكرميني
  اإلخوة واألخوات
  الرباعم الصغار لعائليت

  كل األصدقاء والزمالء بدون إستثناء
  كل الذين قدموا يل املساعدات النظرية وامليدانية إلجناز هذا البحث

  األعزاء خالل كل مشواري الدراسيتذيتأساكل 
  األعزاء بقسم علم النفس جبامعيت عنابة واجلزائر العاصمةطاليبكل 

  عرفتهم مبدينة عنابة وساعدوين من قريب أو من بعيدنكل الذي



أ  

  

  :مقدمة البحث

يواجه الفرد مع تعقد كما .  عامة لدى معظم الناسالضغط شكوى أصبحت معاناة اإلنسان المعاصر من 

 كل ،الحياة الحديثة وتطورها السريع العديد من المواقف التي تهدد حياته ومستقبله وتزيد من قلقه وتوتره

من كل نوع، وأن هناك العديد من المعوقات اصة بالضواغط غذلك يبين لنا أن الحياة اإلنسانية العادية 

 .سواء البيئية أو الداخلية التي تعوق مجهوداتنا وتتطلب المزيد من التوافق
  

عرض كلنا وبال إستثناء يوميا لمصادر متنوعة من الضغوط ت  ترتبط الضغوط بأحداث الحياة اليومية، لن

، ضغوط تربية األبناء، معالجات مشكالت ية األسرضغوط العمل والدراسة، والضغوطالخارجية بما فيها 

الصحة، واألمور المالية واألزمات المختلفة، كما نتعرض يوميا للضغوط ذات المصادر الداخلية مثل 

 .العضوية والنفسية السلبية التي تنتج عن أخطائنا السلوكية
  

ات التي يتعرض لها    وفي اآلونة األخيرة، إهتم بعض الباحثين بدراسة المواقف الضاغطة واألزم

األفراد في حياتهم وكيفية التعايش معها وتالفي أثارها، فقد لوحظ أن بعض األفراد يستطيعون أن 

 أو يتعاملوا مع تحوالت حياتهم الضاغطة ويتجاوزون أزماتها في حين أن البعض اآلخر ايستوعبو

 .ينهارون ويفشلون
  

حياته تمثل ظاهرة من ظواهر الحياة اإلنسانية ة الفرد طيلأن الضغوط التي تواجه  Kobasa   تؤكد 

 ةفهي من طبيع. يختبرها اإلنسان في مواقف وأوقات مختلفة تتطلب منه توافقا أو إعادة التوافق مع البيئة

أن يكون   Selyeفالضغط ليس شيئا يمكن تجنبه، لذلك يقر. الوجود اإلنساني ومرتبطة بسيرورة الحياة

 المتكرر لها وما يترتب عليها من والتعرضولكن شدة الضغوط . يعني الموتالمرء بدون ضغط فإن هذا 

إن الضغوط عند قدر معين الزمة  .الصحة النفسية والجسدية تبط بإعتاللر كثيرا ما تتأثيرات سالبة

 الشخصية وقدرتها على التفاعل مع البيئة المحيطة ولديناميكيةالدوافع والحاجات وضرورية لتنشيط 

 على أن الضغوط النفسية لها أهمية خاصة في Lazarusويؤكد . هداف وإشباع الحاجات األوتحقيق

عمليات التوافق لدى الفرد ألنها تساعد على ترسيخ قدرته في التوافق مع أحداث الحياة الضاغطة التي 

فوق وقد تفرض البيئة ضغوطا ت .المعقدةيواجهها بداية من حل مواقف المشكالت البسيطة إلى المواقف 

قدرة الفرد على اإلحتمال ويدركها بإعتبارها كذلك وأنها خطرة ومهددة ومعيقة لتحقيق األهداف وإشباع 

واألمراض الحاجات مما يجعله يقع تحت طائلة حالة من اإلنضغاط ينتج عنها كثير من اإلضطرابات 

  .النفسية والسيكوسوماتية

 

  



ب  

 بأن الضغوط النفسية تمثل السبب )2000( وآخرون Marks دراسةأشارت ضمن هذا اإلطار،   

الرئيسي وراء اإلحساس باآلالم النفسية واألمراض العضوية، إضافة إلى ما يترتب عليها من ضياع 

 كما الحظ العديد من األطباء واإلكلينيكيين مرارا أن العامل .العامماليين من أيام العمل على مدار 

 أو القلب، أو أمراض السرطان،أمراض مزمنة كالسكري، أو المشترك والبارز بين المرضى والمصابين ب

 أو قرحة المعدة يكمن في تعرضهم لمواقف ضاغطة في حياتهم ومعاناتهم من حالة المفاصل،إلتهاب 

 .الضغط النفسي قبل حدوث المرض
  

 يتضح مما تقدم أن مفهوم الضغوط النفسية في عالقته بكل من السواء النفسي أو اإلضطراب لقي   

برز الصلة بين أحداث الحياة تفقد تزايدت في اآلونة األخيرة الدراسات التي .  من الدارسينإهتماما كبيرا

 )Loilliamsons )1991و Cohenفقد توصل كل من . النفسية والجسديةن أشكال المعاناة يالضاغطة وب

 أسفرت  كما.ضيالمرإلى أن هناك دليال مقنعا على وجود إرتباط بين الضغوط وزيادة السلوك 

 وجود عالقة دالة بين الضغوط البيئية وظهور األعراض الجسمية )1989(وآخرون   Gannonدراسة

  .والنفسية

ضف إلى ذلك، أسفرت الكثير من هذه الدراسات ضعف اإلرتباط بين إدراك الضغوط وأشكال المعاناة    

صحتهم الجسمية والنفسية في مواجهة   كما أن بعض األشخاص يظلون على إحتفاظهم ب،النفسية والجسدية

نظرا لذلك تحول مسار البحث في مجال الضغوط من مجرد دراسة هذه العالقة إلى اإلهتمام . الضغوط

والتركيز على المتغيرات المدعمة لقدرة الفرد على المواجهة الفعالة أو عوامل المقاومة، أي المتغيرات 

 النفسية والبدنية حتى في مواجهة الظروف الضاغطة والتي مةبإستمرار السالالنفسية والبيئية المرتبطة 

 .عليهامن شأنها دعم قدرة الفرد على مواجهة المشكالت والتغلب 
  

   ويعود الفضل إلى تحويل مسار البحث في مجال دراسة الضغوط إلى التركيز على متغيرات المقاومة 

 Holahanو Kobasa )1979 ،1982( ،Gamezy) 1983( ،Moos أمثال الروادإلى جهود بعض 

)1985 ،1986 ،1987 ،1990( ،Folkman وLazarus )1984( ،Rutter) 1990.( هؤالء ويشير 

 في مجال الضغوط يجب أن يتحول إلى التركيز على الصحة وليس المرض، وعلى أن البحثالرواد إلى 

شأنها أن تجعل الفرد يحتفظ التي من والمتغيرات اإليجابية سواء كانت متغيرات نفسية أم إجتماعية 

  .عند مواجهته للضغوط، بل وتدعم قدرته على المواجهة الناجحة لهذه الضغوط بصحته الجسمية والنفسية

 إلى أنه رغم أن بعض األشخاص يتعرضون ألحداث حياتية )Hinkel  )1974 أشار،  في نفس السياق

 وغيرهم على Rogersو Massloا أكد كم. ضاغطة ومع ذلك فهم يحتفظون بصحتهم الجسمية والنفسية

أن الدراسة في مجال الضغوط يجب أن تتحول لدراسة الشخصية السوية والصحة والذين يواجهون 

وبالتالي فيجب أن تركز الدراسات على تنمية المتغيرات ، يمرضونتهم وال االضغوط ويحققون ذو



ج  

 Rutterويتفق كل من  .قط خفض التوتراإليجابية كالصالبة النفسية وتقدير الذات والفاعلية وليس ف

 في التأكيد على دور المتغيرات الواقية من أثر الضغوط وهي الشخصية واإلجتماعية والتي Gamezyو

وهذه  .من شأنها التخفيف من وقع األحداث الضاغطة على الجوانب المعرفية واإلنفعالية واإلجتماعية

 فهي تؤثر في إدراك الفرد وتقييمه مواجهتها،لنفسية وفي المتغيرات تلعب دورا هاما في إدراك الضغوط ا

 .الضغوط تؤثر في مدى تقييم الفرد لفاعلية مصادره النفسية واإلجتماعية لمواجهة االضاغط، كمللحدث 

ولقد حدد هذان الباحثان هذه المتغيرات في سمات الشخصية كتقدير الذات العالي، اإلستقاللية، الذكاء، 

  .ية والمساندة اإلجتماعيةالكفاية والفاعل
  

الشخصية وأساليب مواجهتها العديد من الباحثين ولذا فقد شغل موضوع الضغوط وعالقته بسمات   

وأصبح هناك ضرورة للبحث في هذا المجال، فاإلهتمام بدراسة تلك السمات الشخصية . ومازال يشغلهم

ها يعد هدفا من أهداف تحقيق الصحة واألساليب لحل المشكالت أو المواجهة مع الضغوط والتصدي ل

 حيث تجد بعض النفسية،المعروف أن الناس يختلفون في مدى تحملهم للضغوط  من و.النفسية والجسدية

األشخاص يشعرون بالقلق والتوتر وإنعدام الثقة في أنفسهم ويستسلمون بسهولة للصعوبات التي قد 

ديات هامة ويحولون جاهدين مواجهتها  يصمدون في وجه تحرين بينما ترى آخطريقهم،تعترض 

والسيطرة عليها، ومن هنا تدرك األهمية الصحية للشخصية إذ أنها تلغي المثيرات الضاغطة وتخلص 

الغضب،  ومن أهم سمات هذه الشخصية مفهوم الذات، القلق،. الفرد من عواقب نفسية وجسمية مؤكدة

 في دراستها لمتغيرات المقاومة على تقدير ذات، فعالية الذات وسوف تركز الباحثة والصالبة النفسية

 .  وسمة القلقتفعالية ذا
  

           إن تقدير الذات كما تحدث عنه الباحثون متغير يعبر عن إتجاه الفرد نحو نفسه باإلستحسان   

لمتغير وتدعم نتائج الدراسات أهمية مفهوم الذات كمتغير للصحة النفسية، حيث يقوم بدور ا. أو اإلستهجان

. الوسيط الذي يعدل ويخفف من التأثيرات السلبية للظروف الضاغطة، ويسهل ظهور التغيرات اإليجابية

أهمية مفهوم تقدير الذات كمتغير وسيط يعمل على تعديل العالقة بين المتغيرات  Folkmanويؤكد 

  .  السيكولوجية

 عن دور الفاعلية الذاتية التي تتضمن تقييم الفرد لكفايته وفاعليته وثقته بنفسه في Banduraكما تحدث   

مواجهة المواقف المختلفة، فإدراك األشخاص لمدى فاعليتهم يؤثر في مدى كفاءة مواجهتهم ومعالجتهم 

زمات  في هذا السياق، أن فاعلية الذات تعتبر من أهم الميكاني)1993(حسين عواطف لألحداث، وتؤكد 

الشخصية لدى األفراد حيث تمثل مركزا هاما في دافعية األفراد للقيام بأي عمل أو نشاط، فهي تساعد 

إن فاعلية الذات تلعب دورا هاما في عملية المواجهة اإليجابية، تلك  .الفرد على مواجهة ضغوط الحياة



د  

 فإن الصحة ال )Bandura) 1977 ،1986حسب ف. الفرد من مخاطر صحية أكيدةالمواجهة التي تقي 

   .تتحقق بصفة كاملة إال من خالل تنمية فاعلية الذات والممارسة الفعلية للسلوكات الصحية اإليجابية

 Spielbergerفقد أشار . السلبية بالضغوط المرتفعة مثل سمة القلق  وقد ترتبط بعض سمات الشخصية 

لق يكون مهيئا ألن يدرك أخطار داهمة في أن الشخص الذي يتصف بمستوى عال من النزوع أو التهيؤ للق

 تتضمن هذه األخطار غالبا تهديدات لتقديره لذاته، ويستجيب الفرد لهذه التهديدات باآلخرين،عالقاته 

لذلك بمستوى كبير من حالة القلق، وذلك أكثر من الشخص الذي يتصف بمستوى منخفض من سمة القلق، 

  .رضييعد القلق رئيسيا في دراسة السلوك الم
  

 أساسية في تحديد كيفية إدراك الناس )Mc care) 1990و Costaفالمتغيرات الشخصية حسب كل من   

وهذا ما يفسر . للضغوط، وإختيار أساليب المواجهة التي يتبنوها، وتأثيرهما على صحته النفسية والجسدية

  .إختالف إستجابات األفراد لنفس الحدث الضاغط والنتيجة التكيفية وصحتهم

    على الرغم من أهمية سمات الشخصية في إدراك الضغوط وتأويلها وتقييم القدرة على مواجهتها في 

ضوء ما يمتلكه الفرد من مصادر تغنيه على التعامل معها، إال أن بعض الباحثين يركزون جل إهتمامهم 

 لما يتمتع به الفرد وتعد إستراتيجيات مواجهة الضغوط مؤشرا. على كيفية مواجهة الفرد لهذه الضغوط

من كفاءة وفاعلية وقدرة على المواجهة بما يحقق له التوازن النفسي ويقلل من التأثير السلبي للضغوط، إذ 

أن هذه األساليب قد تكون غير فعالة وتعد دالة على التوافق السيئ، ومن ثم فإن إستراتيجيات الفرد في 

لذلك يعكس التراث . للصحة النفسية والجسدية التنبؤية تالمؤشراالتعامل مع الضغوط تعد من 

حيث أشارت نتائج بعض .  أهمية المواجهة بإعتبارها متغير وسيط بين الضغط وأثرهالسيكولوجي

 في حين يرتبط التوافق الحسن الضغوط،الدراسات إرتباط سوء التوافق بأساليب المواجهة غير الفعالة مع 

 .بأساليب المواجهة الفعالة
  

مما تقدم وجود عوامل وسيطة بين الضغوط ونتائجها منها سمات الشخصية وإستراتيجيات  نستخلص  

      المواجهة، وكلها عوامل تؤثر في كيفية اإلستجابة للضغوط والتحكم فيها أو التقليل من آثارها السلبية

ضغط، وإنما وهي متغيرات ال تسمح فقط بتعديل إستجابة ال. تقييمها بهدف تغييرها وضبطها أو إعادة

تعمل على تقليص ظهور اإلضطرابات النفسية والجسدية ألنها تتوسط العالقة بين الضغط والمرض، 

 .وتجعل بعض األفراد في حمى عن الضغط والمرض وتعرض البعض اآلخر لقابلية اإلصابة
  

ت وسيطة    وعليه، تحاول الدراسة الحالية فحص دور سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة كمتغيرا

لتحقيق أهداف هذا تعمل على تعديل العالقة اإلرتباطية بين الضغوط النفسية والصحة النفسية والجسدية، و

 الباب األول يخص الجانب النظري وتقدم بعرض :البحث قامت الباحثة بالدراسة الحالية وتشمل بابين

 .ة إلى تحديد مفاهيمه األساسية أهداف البحث وأهميته، باإلضاف،إشكالية البحث وطرح مختلف فرضياته



ه  

خصص الفصل األول للصحة النفسية والجسدية، تطرقنا فيه إلى مفهوم  حيث كما شمل أربعة فصول

ضطراب إالصحة وعالماتها، مفهوم السوي والمرضي، ذكر مختلف األسباب والعوامل التي تؤدي إلى 

وتضمن أيضا ليبه وعالقته بالصحة، تجاهاته وأساإ ،قـمفهوم التوافكما تناول هذا الفصل الصحة، 

النظرية المفسرة للصحة النفسية، وفي األخير تم تقديم  بعض التناوالتو هم المشكالت الصحية،ألعرض 

  .للصحة حسب الدراسات اإلبدميولوجية العالمية والوطنيةملمح 
  

 المشكالت الصحية تطرقت الباحثة فيه إلى عرض بعضأفردنا الفصل الثاني لمشكالت الصحة العامة،    

هي مرض الربو، والسكري، واإلدمان على والتي يظهر على أنها في تواتر ملحوظ بمدينة عنابة 

 أعراضه ، وصف كل مرض على حدىإلى تعريففيه تطرقنا و. المخدرات ومحاوالت اإلنتحار

  بعض ذكروأخيراة، ستعدادية والمساعد السببية اإلهعواملعرض معاييره التشخيصية و، ومظاهره العيادية

  .مضاعفاته الخطيرة
  

أما الفصل الثالث للدراسة الحالية خصص للضغط النفسي بين الصحة والمرض، وينقسم بدوره إلى   

إهتم المبحث األول بالضغط النفسي، وتطرقنا فيه إلى تعاريف الضغط، أعراضه، مصادره،  :مبحثين

كما . المرتبطة بالضغط النفسياألجهزة الحيوية و هعرض مراحل حدوثمع أشكاله، تشخيص حالة الضغط 

الضغوط النفسية بكل من  الفروق الجنسية في اإلستجابة للضغط، عالقة تضمن هذا المبحث دراسة

 ة المفسرة لكيفية حدوثنظري التناوالت الأهم المبحث عرضإست وأخيرا الصحة والمرضالشخصية، 

هتمت بوصف وتفسير إبعض النظريات التي لعرض شمل المبحث الثاني لهذا الفصل  بينما .الضغط

، Mockay وCohen ،Levi ،Coxالصحة والمرض، منها نماذج  النفسي بكل من عالقة الضغط

  .وغيرها من النماذج والتناوالت النظرية األخرى
  

، ويضم بدوره سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة  الحالي حولتمحور الفصل الرابع للبحث  

شخصية ف الـ إلى تعريت الباحثة فيه، تطرقلسمات الشخصيةحث األول ـخصص المب: ينأساسي ينمبحث

 أهمية تقدير الذات وعالقته بكل من الضغط النفسي، الصحة ،عريف تقدير الذات ومستوياته، توالسمة

، كل منهما من خالل عرض تعريف ل والقلقفعالية الذات بمفهوميكما إهتم هذا المبحث . والمرض

في حين إهتم المبحث الثاني بإستراتيجيات . القتهما بكل من الضغط النفسي، الصحة والمرضوع

كما . مميزاتهاوأساليبها، وظائفها المواجهة تطرقت الباحثة فيه إلى تعريف المواجهة، وتصنيفاتها، و

بالصحة إستراتيجيات المواجهة عالقة و، واجهةستجابات المإعرض مختلف العوامل المؤثرة في تضمن 

الضبط الذاتي، و حل المشكلإستراتيجيات المواجهة من  أساليب  بعضعالقةوأخيرا عرض . والمرض

   . بين الضغط والصحةةوسيطات جتماعية كمتغيرالمساندة اإلو



و  

ق الفصل األول ـيتعل :ثة فصولال شمل الجانب الميداني ويتكون من ث الحاليأما الباب الثاني للبحث    

ار أفرادها يختإ العينة وطريقةتصميم البحث، منهج وإلى ت الباحثة فيه وإجراءاته، وتطرقبمنهجية البحث 

طريقة تطبيقها وتصحيحها،  عرض مختلف وسائل القياس المستعملة من حيث وصفها،ثم وخصائصها، 

عرض مختلف األساليب ثم ،  بمدينة عنابة المقاييس وثباتهاالحيةمدى صكما تناول الفصل دراسة ل

  .حصائية المتبعة لتحليل النتائجاإل
  

 ماختبار صدق صحة فروضه بإستخدإخصص الفصل الثاني لعرض مختلف نتائج الدراسة الحالية و    

تقدير الذات، وسمات الشخصية من ،  النفسيلقياس داللة الفروق في كل من شدة الضغط) ت(ختبار إ

المجموعة وبين  وط بين العاديين والمرضىالضغ ، وفي إستراتيجيات مواجهةفعالية الذات وسمة القلق

كما تم دراسة اإلرتباطات بين الضغط النفسي وكل من سمات . ىالعادية وكل مجموعة مرضية على حد

  . Spearman الشخصية وإستراتيجيات المواجهة لدى مجموعتي البحث بإستخدام معامل اإلرتباط لـ
  

 امناقشة مختلف نتائج الدراسة من حيث قبول فروضهخصص الفصل الثالث واألخير للجانب الميداني    

الدراسات السابقة في وأو رفضها، مناقشتها وتفسيرها في ضوء ما أسفر عليه التراث السيكولوجي 

  . قتراحات الميدانيةخاتمة مع ذكر بعض التوصيات واإلوستنتاج عام، إوأنهينا البحث ب .الموضوع
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  إشكالية البحث

  يحتل مفهوم الضغط النفسي مركز الصدارة في مجاالت علم النفس والطب، حيث يعتبر من المواضيع 

ولقد كتب . العلمية الحديثة التي شغلت إهتمام عدد كبير من األطباء والباحثين منذ أكثر من نصف قرن

تى أصبح عدد المصادر العلمية الكثير عن مسببات الضغط المحتملة وعن مضاعفاته الصحية الخطيرة ح

والمراجع البحثية من الدوريات المتخصصة والكتب والمجالت ال يحصى، ناهيك عن تعدد الندوات 

والمؤتمرات العلمية التي تناولت موضوع الضغط من جوانبه البيوطبية والنفسية واإلجتماعية 

تحديد مدى إرتباطها بمشكالت صحية ولقد إهتم جل المفكرين والدارسين لظاهرة الضغط ب. واإلقتصادية

معينة، وتكاد تقوم معظم هذه البحوث والدراسات المعاصرة على فكرة مفادها أن الضغط يسبب المرض، 

وأن تفشي بعض األمراض في المجتمعات المعاصرة التي تعرف نسبة عالية من الضغوط هو دليل     

 الطبيب لسبب المعاناة الصحية الناتجة        كما أن نسبة الذين يراجعون. عن ترابط الضغط بالمرض

وتشير اإلحصائيات الطبية التي نشرتها منظمة الصحة      .  من كل المرضى%50عن الضغط يفوق 

العالمية في تقريرها السنوي حول الوضع الصحي في العالم، أن اإلضطرابات الصحية التي لها       

 من كل األمراض المعروفة %80 و50ألخرى تمثل ما بين صلة بالضغوط والظروف البيئية السلبية ا

  .)62 -43، ص2001يخلف، (

  وعليه، تمثل الضغوط التي يتعرض لها اإلنسان ظاهرة جديرة باإلهتمام لما لها من خطورة وتأثير على 

كثير من جوانب حياة الفرد والمجتمع، ولما تسببه من تكاليف باهضة من جراء عالج األمراض 

 كما تمثل الضغوط ).2، ص2004يوسف، (ابات والمشكالت التي تنجم عنها أو تترافق معها واإلضطر

السبب الرئيسي وراء اإلصابة  )4، ص2003( "عبد السالم "نقال عن )2000( وآخرون "Marks"حسب 

 باألمراض العضوية، واإلحساس بالكثير من المشكالت النفسية واإلجتماعية التي تصيب الفرد، باإلضافة

أن البيئة قد تفرض ضغوطا تفوق قدرة الفرد على  وهذا بإعتبار، إلى الكثير من المشكالت المهنية

اإلحتمال ويدركها الفرد على أنها خطرة ومهددة ومعيقة لتحقيق األهداف وإشباع الحاجات مما يجعله يقع 

سوماتية، ويكون معنى تحت طائلة حالة من اإلنضغاط ينتج عنها كثير من اإلضطرابات النفسية والسيكو

الضغط هنا التباين بين المتطلبات التي ينبغي أن يؤديها الفرد وقدرته على اإلستجابة لها، كما أنها الشعور 

  ).5- 1، ص1999الرشيدي، (بالوطأة والعبء وعدم الرضا الناتج من عدم التوافق مع األوضاع 

لنفسية والطب إلى الغموض الذي يسود مفهوم  التراث األدبي في علم النفس وفي مجالي الصحة اويشير  

بأنه أي مثيرات أو تغيرات في البيئة  Ress ")(1976" "ريس"يعرفه . الضغط النفسي وتعدد تعريفاته

الداخلية أو الخارجية، بهذه الدرجة من الشدة والدوام بما يثقل القدرة التكيفية للكائن الحي إلى حده 

كن أن تؤدي إلى إختالل السلوك أو عدم التوافق أو اإلختالل الوظيفي األقصى، والتي قي ظروف معينة يم

الذي يؤدي إلى المرض، وبقدر إستمرار الضغوط بقدر ما يتبعها من إستجابات جسمية ونفسية          
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فيرى أن الضغط يحدث عندما تفرض البيئة على الفرد  )Lazarus) 1976" الزاروس"غير صحية، أما 

 فينييتضح من التعر). 35، ص2004إسماعيل، نقال عن ( تزيد عن مصادره التكيفية متطلبات تفوق أو

أن الضغط عبارة عن متطلبات وأعباء ملقاة على عاتق القدرات التكيفية للعقل والجسم وعلى  السابقين

بإعتباره الضغط جزء من المعايشة " Bernard" ما يشير إليه الباحث وهذا، الفرد أن يتوافـق معها

يومية للفرد لكن اإلفراط في إستثارته يعد خطرا خاصة إذا تعدى القدرات التكيفية للفرد مما يسبب العديد ال

  .)Stora ،1991(" أمراض التكيف" من اإلضطرابات والتي يطلـق عليها هذا الباحث إسم 

الضغط مرض الحضارات الحديثة وهو نتاج عن طلب مفرط  على أن Bensabat "(1980) " يؤكد 

إنهاك العضوية وبروز مظاهر سلوكية وإنفعالية السوية بما في ذلك العديد من األمراض  للتكيف يؤدي

فالضغط بهذا المعنى يعد إستثارة مفرطة تتضمن متطلبات تفوق قدرات الفرد وإمكاناته . السيكوسوماتية

 Bensabatنقال عن " Selye"وهذا ما أشار إليه . في التحكم فيها يترتب عنها العديد من اإلضطرابات

يجب على اإلنسان التحكم في الضغط وتعلم كيف " التحذير عن مخاطر الضغط في قوله وذلك ب) 1980(

  ".وإال سوف يكون عرضة للفشل والمرض والموت المبكر يواجهه ويتكيف
  

ف   يتضح مما سبق أن الضغوط ظاهرة من ظواهر الحياة اإلنسانية يخبرها اإلنسان في أوقات ومواق

مختلفة تتطلب منه توافقا أو إعادة توافق مع البيئة، ويظهر أنها مسئولة عن نشوء مجموعة من 

لكن يمكن للفرد أن يسأل لماذا .  الجسدية، واإلضطرابات النفسية والعقلية-اإلضطرابات منها النفسية

ية على إحتفاظهم بصحتهم الجسد بعض األشخاص دون اآلخرون، وتحت ظل نفس الضغوط يظلون

ويحققون ذواتهم وال يمرضون؟؟ مثل هذا التساؤل يفتح المجال لوجود فروق فردية ومتغيرات  والنفسية

  . نفسية إجتماعية تدعم قدرة الفرد على المواجهة الفعالة للضغوط واإلستمرار في الحياة بسالمة وأمان
  

يتعرضون ألحداث حياتية  إلى أنه رغم أن بعض األشخاص )Hinkel" )1974"  وفي هذا السياق، أشار 

ضاغطة مثل الظروف المعيشية أو العالقات األسرية أو التغير في المراكز اإلجتماعية ومع ذلك يحتفظون 

 تركز الدراسات     بأنه يجب أن) Moos" ) 1976"بصحتهم الجسدية والنفسية وال يمرضون، ويرى 

الذات والفاعلية وليس فقط خفض التوتر      على تنمية المتغيرات اإليجابية كالصالبة النفسية وتقدير 

         "Rodin"و) 1988 (وآخرون "Delongis" ويضيف كل من ).104، 1997مخيمر، نقال عن (

 بأن بقاء الفرد الذي يختبر ضغطا في صحة جيدة أو )2000( Westen نقال عن  )Salovey ")1989"و

داتها، ويمكن للشخصية أن تؤثر على الضغط إصابته بالمرض أمر يرتبط بتنظيم الشخصية وإستعدا

والصحة بواسطة دوافع الفرد نفسه وطريقته المعتادة لإلستجابة لمختلف المواقف أو طريقته المميزة 

 بأن األحداث الحياتية ال تسمح بالتنبؤ باإلضطرابات )Smith) 1994و "Cain"ويؤكد . لمواجهة الضغط

إلستجابة الوجدانية لضغط نفسي ال ترتبط بحدث معين وإنما ترتبط سيعاني منها األفراد، ذلك ألن ا التي
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بفرد ما، لذلك فهناك أشخاص يستجيبون للضغط بالشعور بإحساسات مزعجة أو اإلصابة بالمرض، في 

  .حين هناك الكثير منهم يجتازون أزمات في حياتهم وضغوط ويتمتعون بصحة جيدة

الذين  إلى أن بعـض األفـراد) 2000(يوسف  ال عننق) Kobasa) 1979  وفي هذا الصدد، أشارت 

 )المرض على سبيل المثال(تعرضوا لقـدر أكبر من أحـداث الحياة دون أن يصابوا بمترتباتها الضارة 

يمكن تمييزهم عن اآلخرين من خالل مجموعة من السمات واإلتجاهات وأساليب المواجهة تجعل منهم 

أن شخصية الفرد ) 2000(عسكر  نقال عن) Girdano )1997 يؤكد كما. نمطا مقاوما للضغوط

وخصائصها تعتبر عامال وسيطا تخفف أو تزيد من وطأة الموقف الضاغط على الفرد، وفي ضوء 

إختالف شخصيات األفراد فإنهم يختلفون في ردود فعلهم للمواقف الضاغطة، فشخصية الفرد لها دور في 

 الفردية وثيقة الصلة بإستجابات الضغط النفسي ألنها تلعب فالفروق .نوعية اإلستجابة لمصادر الضغوط

دور التغيير أو تعديل الطرق التي يواجه بها األفراد الحاجات البيئية، وتظهر إستجابات المواجهة من 

) Friedman) 1990ويرى كل من . خالل التفاعل بين العوامل الحالية للظرف وبين المزاج الشخصي

أن تأثير الشخصية على أسلوب المواجهة هو حقيقة ال جدال ) 2002(شريف  نقال عن )Cooper)1991و

فيها، فال يمكن للفرد أن يواجه بشكل منفصل عن سمات شخصيته التي تشكل دافعه للمواجهة، إذا فأسلوب 

  .المواجهة الذي يختاره الفرد يحدد في جزء منه بالشخصية

ن الشخصية والمواجهة يمضيان جنبا إلى جنب، فقد بين   يرى األطباء النفسيون والمعالجون النفسيون أ

أن متغيرات الشخصية ) 2000(يوسف  نقال عن) 1986 (Parksو) Mc Care )1990 وCostaكل من 

أساسية في تحديد كيفية إدراك الناس للضغوط وفي تحديد إستراتيجيات المواجهة التي يتبنوها وفي 

حص تأثير الشخصية على المواجهة وتأثير المواجهة على صحتهم النفسية أيضا، وحاولت دراستهما ف

الصحة النفسية وتوصال إلى أن المدى الذي تستخدم فيه أساليب التوافق ال تعتمد فقط على األحداث التي 

  .تمثل بؤرة المواجهة وإنما أيضا على معيار الشخصية وقدرات الفرد نفسه

هر أن لسمات مثل الصالبة النفسية، الفعالية   وضمن موضوع التفاعل بين الشخصية والضغوط، يظ

 وقد بين ).2000عسكر، (الذاتية، األنماط السلوكية، مفهوم الذات والقلق دور في مواجهة الضغوط 

Parks )1986 ( وأساليب المواجهة التي تركز على المشكلة     " أ " أن هناك عالقة بين سلوك النمط

    Carverقلق باألساليب السيئة للتوافق، كما أوضحت دراسة والضبط الداخلي بينما إرتبطت سمة ال

أن مقاييس المواجهة مثل التوافق اإليجابي والتخطيط إرتبطت إيجابيا بالتفاؤل        ) 1989(وزمالئه 

، أما "أ " والشعور العام بإمكانية القيام بشيء نحو المواقف الضاغطة، وتقدير الذات، والصرامة والنمط 

  ).2000نقال عن يوسف، (" أ " مواجهة السلبية مثل اإلنكار والتجنب فقد إرتبطت سلبا بالنمط أشكال ال

أن األفراد ) 2002(شريف  نقال عن) 1999( Shortو ) Appelberg) 1996   كما أسفرت دراسات 

     .        منخفضي تقدير الذات يدركون الضغط النفسي بشكل أكبر من األفراد مرتفعي تقدير الذات
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أن هناك إرتباط بين تقدير الذات المنخفض والتكيف السلبي ) 1983(جبريل  نقال عن  Zillerبينما وضح 

والضعف في ثبات الشخصية، بينما يوجد إرتباط بين تقدير الذات المرتفع والتوافق اإليجابي والثبات في 

تقدير الذات أقل إستعماال بأن األفراد مرتفعي ) Terry) 1994 نقال عن Holahanوأضاف . السلوك

دور ) 1989(و آخرون   Varniكما أظهرت دراسة. للمواجهة التجنبية من األفراد منخفضي تقدير الذات

تقـدير الذات والمسانـدة اإلجتماعية كمتغيرات وسيطة دالة إحصائيا للعالقة بين الضغط واألعراض 

أن فعالية الذات ) 2002(شريف  نقال عن) Schwarzer) 1999بينما أظهرت دراسة . النفسية والجسدية

والمعتقدات المتفائلة حول القدرة على المواجهة اإليجابية مع عوامل الضغط النفسي المتنوعة قد إرتبطت 

أن هناك إرتباط ) 1993( وآخرون  Levenstienفي حين بينت. إيجابيا مع التخفيف من الضغط النفسي

فاألشخاص ذوو الدرجة المرتفعة في سمة القلق قابلون .  القلققوي بين شدة الضغط النفسي ودرجة سمة

  ).2001عبد اهللا ،(إلدراك العالم على أنه خطر ومهدد أكثر من ذوي الدرجة المنخفضة في سمة القلق 

   ومما سبق يمكن القول أن الفرد يواجه الضغط النفسي إنطالقا من سمات شخصيته، لذلك فمن 

. ة وسماتها لفهم عالقة الضغوط النفسية بالصحة النفسية والجسدية لألفرادالضروري فحص أبعاد الشخصي

فهناك إرتباط بين أساليب مواجهة الضغوط وسمات شخصية الفرد ونتائج تفاعلهما على التوافق والصحة 

لذلك يظهر من المهم لفهم أثر الضغوط النفسية على الصحة، اإلهتمام بالعوامل . النفسية والجسدية

ة التي تمثل حسب العديد من الباحثين سيرورات للتوافق ألنها تعمل على التخفيف من وطأة الوسيط

يتضح مما سبق . الموقف الضاغط على الفرد أو تزيد من شدته وتفاقمه، وتتضمن أساسا سمات الشخصية

لى دور الشخصية في مواجهة الضغط النفسي والحفاظ على الصحة أو اإلصابة بالمرض، ويقودنا ذلك إ

حيث حظيت دراسة هذا . تناول سمات الشخصية وعالقتها بكل من التوافق والصحة بمزيد من التفصيل

  .  الموضوع بإهتمام كبير من جانب الباحثين في الطب النفسي والعلوم اإلنسانية

يعد  إلى أن التقدير اإليجابي للذات " Rogers"  يشير العديد من علماء النفس اإلكلينيكيين ومن بينهم 

) Burns  )1979، ويضيف ولهذا يجب أن يكون هدفا أوليا للعالج النفسيةشرطا ضروريا للصحة النفسي

  Wellsبأن لصورة الذات دورا بارزا في تكامل الشخصية وتحقيق الصحة النفسية، كما وضح كل من

 نخفضالتقدير الم ، وأن الفرد ذافق النفسياتولالتقدير المرتفع للذات يرتبط با  بأن)Marwell) 1976و

 .)1994، شدروينقال عن ( يفتقد الثقة بذاته ويعتمد على اآلخرين وتنخفض مرونته ويقل نشاطه للذات

  إن الذي يتمتع بصحة نفسية ")1983( جبريل نقال عن )Lazarus ") 1969 "يقولفي هذا السياق و

   ."جسدية يقدر نفسه تقديرا إيجابيا و

 الموضوعية ةالصحة العقلية والنفسية بالنظر ألمراض العقلية مدى إرتباطا لقد أثبت علم النفس وطب   

، وتقبله حدودها وكذا تقبله لآلخرين  ولهذا نجد أن تقبل الفرد لذاته وإدراكه لقدراته،تقبل الذاتبللذات و

ي عملية  كما يعتبر تقبل الذات بعدا رئيسيا ف،ةنكل هذا يعد من مالمح السلوك السوي والشخصية المتوازو
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 ىير الذات المنخفضة تعتبر دليال علدا من المعتقد أن تقغد ولقد فق، الشخصي وإعادة هذا التوافقالتوا

 على صلة العصاب Adlerيركز علماء النفس مثل  و).1987أبو زيد،  (أحد أسبابه  أوفقسوء التوا

ذات المنخفض والتكيف السلبي  هناك إرتباط بين تقدير الأن و،بالشعور بالنقص أي تقدير الذات المنخفض

بينما يوجد إرتباط بين تقدير الذات المرتفع والتكيف اإليجابي والثبات في ، والضعف في ثبات الشخصية

نقال عن (ضطراب النفسي أن الشعور بالدونية عامل من العوامل الرئيسية في االيضيف ب و،السلوك

  ).1983 ،جبريل

 بأن )1981(Mullanو Pearlin ،Liebermanو، )1991(وآخرون  " Tran" أظهر كل من كما    

 يعتبر تقدير الذات عامل وسيط في  )Brockner  )1988أما ، ثير دال على صحة الفردألتقدير الذات ت

ن لهذا العامل دور أل أي أن هذه العالقة تتأثر بتقدير الفرد لذاته ،العالقة بين الحدث الضاغط والصحة

م نز الميكا يعتبروالسعادة ألنه نخفاض تقدير الذات يؤدي إلى فقدان الصحةإ، فغطضلية الموسيط في ع

 وقد أجريت عدة دراسات للكشف عن ).Jalajas،1994نقال عن  (الذي يؤثر على قدرات الفرد وكفاءته

 Mitchell (1959) العالقة بين تقدير الذات وبعض اإلضطرابات النفسية كالقلق واإلكتئاب، حيث أجرى

ى عينة من الطالبات ووجد أن هناك عالقة سلبية بين القلق وتقدير الذات، فكلما كانت صورة دراسة عل

 في ) (Lamp 1968الذات إيجابية وتشير إلى تقدير مرتفع للذات كان القلق الصريح أقل، كما وجد 

رى دراسة له تضمنت المقارنة بين مجموعتين من األفراد، إحداهما مرتفعة في تقدير الذات واألخ

  ).1994درويش،  نقال عن(منخفضة، وهذه األخيرة كان أفرادها أعلى في القلق من الفئة األولى 

 بأن تقدير الذات يعتبر كأحد )1991( سالمة نقال عن )Harris  ")1978" و"  Brown"لقد أكد كل من   

 وبالتالي فهو يرى ،تلقاه من أحداث الحياةي لما هفكار الشخص وتفسيرأالخصائص النفسية التي تؤثر في 

فأي واقعة أو أزمة ال  الضاغطة وبين حدوث اإلكتئاب، أن تقدير الذات هو متغير وسيط بين أحداث الحياة

وتفكير الشخص عن نفسه  يكون لها داللتها وأهميتها في حدوث اإلكتئاب إال إذا أدت إلى تغير في نظرة 

ميزة الجوهرية للمكتئبين هي مفهوم ال بأن )1991( سالمة نقال عن"  Beck" الحظ كما . والعالم من حوله

 .نبظرة الواطئة للذات والنقد الذاتي والشعور بالذنالذات السلبي المبالغ فيه، والذي يظهر في صورة ال

نقال  Beckerبينما يرى . ب يسهم في تعديل حالتهئإن العمل على تحسين تقدير الذات لدى المكتـ ف،وعليه

إلكتئاب ما هو إال الفشل في تقدير الذات وإحترامها والذي بدوره يجعل الحياة بأن ا )2001( أبو زيد عن

صورة  يجابية لألفراد ترتبط بمفهوم أوبأن الصحة النفسية اإلووفقا لما تقدم يتضح . خالية من كل معنى

ذات والمعارف أن تقدير الب) 1991" (سالمة" وفي هذا الصدد، تشير. هامرتفع ل جابية عن الذات وبتقديريإ

واألفكار السلبية عن الذات، والتقييم السلبي لها وللمواقف والمستقبل، والفعالية الذاتية والتدعيم اإليجابي 

واألحداث السارة، وقدرة المرء على مواجهة المشكالت والتغلب عليها، كلها متغيرات نفسية ومعرفية 

  .مرتبطة بالصحة النفسية
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إحدى الخصائص النفسية التي تؤثر  )1991( سالمة نقال عن"   Bandura"  تعتبر فعالية الذات حسب 

في أفكار الشخص وتفسيره لما يلقاه من أحدات الحياة ، فهو يرى أن تقدير المرء لفعاليته الذاتيـة يمكن 

مؤشرا كافيا للتنبؤ إما بمدى صموده أمام خبرات الفشل ومدى مثابرته في تحقيق اإلنجاز أو  أن يكون

  بأن العالجات الناجحة تكون مـن خالل رفع وتيرة شعور األفـراد  ويـؤكد نفس الباحث. ى إكتئابهبمـد

بقدراتهم الذاتية وتقويتها، فهذا التغير النفسي يسمح بدوره لألفراد التدريب على ممارسة سيطرة أكبر على 

  ).1989نقال عن الحجار، (سلوكهم وعلى دوافعهم وعلى المحيط

ة فعالية الذات كمتغير نفسي معرفي مرتبط بالصحة النفسية واإلضطراب النفسي، إهتمت   ونظرا ألهمي

 عبد "بعض الدراسات بعالقة فعالية الذات ببعض المشكالت الصحية، أجـريت دراسة مـن طرف 

 لمعرفة مدى إدراك األسوياء والجانحين لفعالية الذات التي تحدد إلى درجة كبيرة )1998( "الرحمن

 هؤالء األفراد، و من خالل ذلك يمكن تفسير مدى إقبال الجانح على بعض األنماط السلوكية تصرفات

التي ال يقبل عليها األسوياء ويرفضها المجتمع، وإن معرفة الفروق بين األسوياء والجانحين في أبعاد 

فراد، أسفرت نتائج فعالية الذات تسمح بفهم أسباب الفروق في التصرفات والتفكير والدافعية لدى هؤالء األ

هذه الدراسة وجود فروق دالة في فعالية الذات بين المجموعتين لصالح األسوياء مما يجعلهم أكثر قدرة 

  .على كبح العدوان والمسايرة اإلجتماعية مقارنة بالجانحين
  

، Gelfandو Tetiو، )Olioff )1991و Aboud  كما أشارت مجموعة من الدراسات اإلكلينيكية

على مرضى اإلكتئاب بأن هناك إرتباط وإستمراية في  )Bandura et  al , 1999(نقال عن) 1991(

تأثير مستوى الفعالية الذاتية في شدة اإلكتئاب، فالشعور المنخفض للفعالية يولد إكتئاب أشد، فاإلحساس 

ليته الذاتية لها بعدم الفعالية يؤدي إلى إحتقار الذات وظهور اإلكتئاب، ذلك أن إعتقادات الفرد حول فعا

فمرد اإلكتئاب عنده يكمن في المفهوم ) 2001( أبوزيدنقال عن"  Bandura"حسب . دور في اإلكتئاب

السالب عن تلك الفعالية الذاتية التي هي بمثابة الشعور بمدى كفاءة الذات في مقاومة األفكار الالعقالنية 

تئبين كانوا أقل كفاءة في مواجهة الظروف ويؤكد نفس الباحث أن المك .واإلنهزامية والخاطئة عنها

الضاغطة، األمر الذي تم إرجاعه إلى إنخفاض تقديرهم لكفايتهم الذاتية، كذلك كان المكتئبون أقل تأكيدا 

  ).1991نقال عن سالمة، ( لذواتهم وأدنا إدراكا لفعاليتهم في مواجهة األمور مقارنة بغير المكتئبين
  

كن أن تؤثر على الصحة الجسمية والنفسية للفرد سمة القلق التي عرفها ومن سمات الشخصية التي يم  

"Spielbeger )"1972 (حداد نقال عن )بأنها صفة ثابتة نسبيا في الشخصية وميل ثابت لدى الفرد ) 1995

د لإلستجابة للمواقف الحياتية المختلفة بطريقة يغلب عليها التوتر والقلق، وهذه القابلية للقلق تجعل الفر

وهكذا فاألشخاص ذوو الدرجة المرتفعة في سمة . ينظر إلى العالم المحيط به كمصدر للخطر والتهديد له

قابلون إلدراك العالم على أنه خطر ومهدد أكثر من ذوي الدرجة المنخفضة في سمة ) كالعصابية(القلق 

نفسية والقلق من األشخاص القلق، وهم أكثر تأثيرا بالمواقف العصيبة الضاغطة وأكثر تعرضا للشدات ال
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 إهتم العمل التجريبي ،وضمن هذا اإلطار ). 137عبد هللا، ص ( الذين يتميزون بدرجة منخفضة منها

المتصل بمفهوم القلق كسمة من سمات الشخصية ببحث الفروق الفردية بين مجموعات األشخاص         

غالي         نقال عن "Malmo"م بها الذين يفترض إختالفهم على أساس مستوى القلق، ففي دراسة قا

 بإختيار مجموعات من المرضى تتصف بمستويات عالية من القلق بشكل مزمن) 1973(أبو عالمو

ومقارنتهم بمجموعة ضابطة من العاديين تحت ظروف يتعرضون فيها لضغوط وأخرى خالية منها، وقد 

 بمستويات عالية من القلق المزمن إستنتج بإستخدام هذا األسلوب أن مجموعات المرضى التي تتصف

تظهر تباينا أكبر ونشاطا أعظم من األفراد العاديين في كثير من المقاييس السلوكية والجسمية وذلك بغض 

كما بحثت سمة القلق في دراسات عن بعض األفراد الذين . النظر عن الموقف المشحون بالضغوط

ساس إرتفاع أو إنخفاض دراجاتهم على مقياس القلق يختلفون في مستوى القلق، وقد أختير هؤالء على أ

 قورن أداء األفراد ذوي القلق العالي باألفراد ذوي القلق المنخفض في مجموعة من أعمال ثم Taylorلـ 

التعلم المحددة، أسفرت النتائج أن األشخاص ذوي الدرجات العالية في القلق يستجيبون بمستوى أعلى من 

  ).1973غالي و أبو عالم، ( تتميز بالضغوطالقلق في المواقف التي 

  تشير نتائج الدراسات المختلفة إلى أن مثل هذه المقاييس لسمة القلق تعكس الميل للقلق، أي الفروق 

الفردية في إحتمال أن حاالت القلق سوف تظهر في المواقف الضاغطة، وبذلك فلو حصل فرد ما على 

عام إلي اإلستجابة بالقلق للمواقف الضاغطة أكثر من غيره من درجة عالية في القلق، فإنه ينزع بوجه 

الناس، ويتوقف ذلك على مدى تفسيره للموقف الحاضر إذا كان موقفا خطيرا مهددا أم ال لذلك نجد أن 

.          األشخاص الذين يتميزون بدرجة عالية من سمة القلق يتميزون بحالة من القلق معظم الوقت

ية يعني دافعا أو إتجاها سلوكيا مكتسبا يدفع الفرد إلى إدراك ظروف غير خطرة فالقلق كسمة للشخص

موضوعيا  كشيئ مهدد واإلستجابة لهذه الظروف بقلق ال يتناسب في حدوثه مع حجم الخطر الموضوعي             

يظهروا إرتفاعا في من المتوقع من األفراد الذين لديهم سمة قلق عالية أن ). 1973غالي و أبو عالم، ( 

حالة القلق أكثر من قرنائهم الذين لديهم سمة قلق منخفضة، وذلك لتأثرهم بالمواقف المثيرة كشيء      

لتوضيح تأثير بعض المواقف على حالة         ) Allen)"1970 "خطر أو مهدد، ففي دراسة قام بها 

 قبل إمتحان نهاية السنة             حالة القلق عند الطلبة وسمة القلق وجد أن إرتفاع في درجات

" وإنخفاضه بعدها بينما ال يوجد تغير في مستوى سمة القلق في المواقف قبل وبعد اإلمتحان، أما دراسة 

 أظهرت أن حالة القلق ترتفع عند األطفال ذوي سمة القلق المرتفعة أكثر منها )1982"(عبد الرقيب أحمد 

.    )1984نقال عن البحيري، (نخفضة قبل إجراء العمليات الجراحية عند األطفال ذوى سمة القلق الم

 التي )2000(عسكر نقال عن )1970"(Fellirg" و)Hodges)" 1967 (،"Lamb)"1969"وفي دراسات 

أجريت لدراسة حالة القلق تحت ظروف ضاغطة مختلفة، وجـد أن درجات حالة القلق ترتفع لـدى 

 مقارنة باألشخاص ذوي سمة القلق المنخفضة، كما تبين البحوث أن القلق األفراد ذوي سمة القلق العالية
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يزيد من شدة حساسية الفرد وميله إلى تضخيم األمور والمواقف التي يخبرونها، وهذا بحد ذاته يسبب لهم 

   .قلقا أكثر ويتأثرون بدرجة أعلى بمصادر الضغوط

 للفرد بينما تكمن الخطورة في لق يعتبر أمرا عادياتجدر اإلشارة هنا إلى أن وجود درجة معتدلة من الق  

القلق الذي يستمر بعد زوال الموقف المسبب أو ما يستدعي القلق كما هو الحال لدى الفرد ذو سمة قلق 

وحول تأثير . عالية الذي تستمر ردود فعله السلبية للضغوط مما يجعله أكثر عرضة للمشكالت الصحية

ديد من الدراسات على عينة من اإلضطرابات الصحية، ففي دراسة أجراها القلق على الصحة أجريت الع

"Cockett  " حول سمات الشخصية التي تميز المدمنين الشباب وإنتهى إلى القول )2001(سويفنقال عن 

أن هناك بعض العناصر في الشخصية تدخل في باب اإلستعداد للتعاطي منها ضعف اإلرادة، القلق 

من األسباب النفسية لتعاطي المخدرات المشاعر ) 1999(غباريس السياق أشارت في نفو. واإلكتئاب

السلبية التي يشعر بها المتعاطي منها مشاعر القلق، التوتر، الخوف والضعف وكلها تدفع بالفرد إلى 

  .إستجابة إنسحابية للهروب من هذه المشاعر عن طريق تعاطي المخدرات

وآخرون " Thompson"وماتية، أظهرت العديد من الدراسات منها     وفي مجال اإلضطرابات السيكوس

)1985(،"Steptoe"و "Holmes)"1985 (و"Hirbbert" وآخرون )و)1988 "Yellowlees"  وآخرون

مدى إنتشار إضطرابات القلق لدى مرضى الربو مقارنة بالمجتمع العام              )1989(

بأن ) 1996(عويضة نقال عن "Cannon" كما وضح ).Yellowlees & Kalucy, 1990نقال عن (

المواقف اإلنفعالية مثل الخوف والقلق من العوامل التي تسبب مرض السكر، وربما يكون الميكانيزم الذي 

يسبب هذا المرض هو التعرض المستمر للمواقف اإلنفعالية مع اإلستجابة اإلنفعالية المتضمنة تنشيط الغدة 

درينالينية وبذلك تبقى هرمونات الضغط تصب بإستمرار في المجاري الدموية مما ينتج عنه إرتفاع األ

  .السكر في الدم واإلصابة بمرض السكرَّي

  ومن هنا لم يبقى الضغط النفسي موضوعا مستقال وإنما تدخلت عوامل كثيرة لتؤدي دورا هاما في تأثير 

فاألفراد ليسوا دائما ضحايا . شخصية وإستراتيجيات المواجهةالضغط النفسي في األفراد منها سمات ال

مستسلمين وسلبيين للمواقف الضاغطة التي يواجهونها، فهم عادة يحاولون تقليل أو تخفيف الضغوط 

بواسطة التفكير والشعور أو السلوك بطرق محددة بمعنى مواجهتها، وما يجعل موضوع طرق مواجهة 

لنفس هو أن األفراد يواجهون الضغوط بطرق متنوعة، بعضها فعاال  الضغط موضوعا هاما لعلماء ا

  ناجحا والبعض اآلخر غير ذلك، وعندما يخفقون فـي إستعادة حالة التوازن يبـقون تحت رحمة الضغط 

 " عبد الخالق" ويشير  ). 2000عبد اهللا، ( والتوتر فتظهر عندهم إضطرابات وتناذرات مرضية متنوعة

 الحياة قد تقوم بدور هام في إحداث المرض ولكن ليس في كل الحاالت، ذلك ألن بأن ضغوط) 1998(

وهذا . مواجهة الفرد الناجحة للضغوط وإدراكه لها إدراكا واقعيا توافقيا يقلل من فرص إصابته بالمرض

ذر فإذا كان الضغط النفسي مظهرا محتوما في أوضاع الفرد ومن المعت" فولكمان"و" الزاروس " ما يراه 
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 Frydenbergعليه إجتنابه، فإن أسلوب المواجهة هو الذي يضع فرقا في محصلة التكيف، ويضيف 

 بأن الصحة والحالة الجيدة رهن الطريقة التي نتعامل أو نواجه بها الضغط النفسي            )1999(

مواجهتها،  إذا ال يمكن أن نتحدث عن الضغوط دون أن نتحدث عن أساليب ).2002نقال عن شريف، (

 وزمالؤه "Koutsoimou"كما أشار . ألن فهم طبيعة وآثار الضغوط ترتبط دوما بأساليب التغلب عليها

 أن خبرة الضغوط ليست هي العامل الحاسم في اإلصابة بالمرض، )2000(يوسفنقال عن ) 1996(

 بأن )Lazarus)1988و Folkmanويضيف كل من . وإنما األهم كيف يواجه الفرد تلك الضغوط

  .الطريقة التي يواجه الفرد الضغط هي التي تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية وليس الضغط بحد ذاته
  

تعتبر إستراتيجيات المواجهة من العوامل الوسيطة بين أثر الضغوط والنتيجة التكيفية للفرد          

 ضاغطة والتحكم فيها، وتضم وبالتالي صحته النفسية والجسدية، وتشير لتلك الطريقة لمواجهة وضعية

المعارف والسلوكات التي يستعملها الفرد لتقييم وتقليص الضغط وتعديل أو خفض التوتر الذي يصاحبه 

)Solomon et al, 1988 .( فالمواجهة عامل إستقـرار تساعد األفراد على الحفاظ على توافقهم النفسي

أصبح هناك إعتراف متنام بأن  لذلك).  Valentiner et al, 1994 (اإلجتماعي خالل فترات الضغط

العوامل التفاعلية قد تؤثر في كل جانب من جوانب الضغوط مشتملة على تقدير األحداث الضاغطة، 

 فالكيفية ).2000يوسف، (وإختيار وكفاءة إستراتيجيات المواجهة، ووقع ذلك كله على الصحة النفسية 

كالتها وكيف يواجهها ويتعامل معها تعكس إلى حد ما تأثره التي يتوافق بها الفرد مع ضغوط الحياة ومش

بالضغوط وإنعكاس ذلك على حالته الصحية، فهناك أساليب مواجهة إيجابية بناءة تتوجه مباشرة نحو حل 

   ).2004إسماعيل، ( الموقف الضاغط

ن أن المتوافقين يستخدمو) 2000( يوسفنقال عن) Costa) 1986و Mc Care  كما يرى كل من 

معينة من المواجهة تجعلهم أكثر سعادة ورضا عن حياتهم بينما يستخدم سيئ التوافق أساليب  أساليب

 بأن الغضب،       "الزاروس" في نفس السياق، إستنتج  و .مختلفة للمواجهة ويشعرون بعدم السعادة

ردية لمواجهة  القلق واإلكتئاب هي نتيجة لفشل أساليب المواجهة ضد الضغوط، ففشل األساليب الف

     Kimble" كيمبل " المواقف الضاغطة تؤدي إلى ظهور بعض اإلضطرابات الجسمية والنفسية، كما أشار

 أكثر من أعراض الضغوط إذا فشلت جهود المواجهة           أو إلى أن الفرد يظهر عرض) 1990(

 Koutsosimouو، )1990 (وآخرون Bambardierكما تبين من دراسة  ). 2004نقال عن إسماعيل، (

 أن إستراتيجيات المواجهة المركزة على اإلنفعال ترتبط باإلضطرابات النفسية والتوافق )1996(وآخرون

 إلى وجود إرتباط Moos وHolahanالسيئ مع المشكالت ومنها األمراض، وأسفرت دراسة كل من 

 بأن كل أشكال )1990(وآخرون  Atkinsonسلبي بين مواجهة التجنب والتوافق النفسي، ويضيف 

السلوك المضطرب هي نتيجة للمواجهة غير الناجحة وكذلك الحال بالنسبة لسوء التوافق بين الفرد وبيئته 
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 فإن )1993"( Lazarus"وعلى حسب تصريح ). 2000نقال عن يوسف، (وخاصة البيئة اإلجتماعية 

  .مط الشخصية المعرضة للضغطفائدة أي نـوع من أساليب المواجهة يرتبط بنوع الموقف الضاغط ون

  مما سبق ذكره يمكن إعتبار مواجهة الضغط النفسي طريقة أو محاولة من الفرد للتوافق مع الموقف 

الضاغط، هذه المحاولة إما تكون فاعلة وبالتالي تخفف من آثار الضغط النفسي، وإما أن تكون غير فاعلة 

كما أن طرق الفرد المعتادة للتعامل . ى صحة الفردفتساهم في تفاقم الضغط النفسي مما يؤثر سلبا عل

ومواجهة الضغط النفسي تنبع من سمات شخصية الفرد، فالفروق المالحظة في فعالية أساليب المواجهة 

كما تشير النتائج التي إنتهت إليها الدراسات السابقة إلى أهمية . ترتبط بالفروق الفردية في نمط الشخصية

يجيات المواجهة في عمليات التوافق مع ضغوط الحياة، باإلضافة إلى دورها في سمات الشخصية وإسترات

ومن هنا جاء البحث الحالي لدراسة دور كل من سمات . الحفاظ على الصحة أو اإلصابة بالمرض

الشخصية وإستراتيجيات المواجهة في تعديل العالقة بين الضغوط النفسية والصحة النفسية والجـسدية، 

تتضمن (* ومجموعة مرضية ) سوية، غير مرضية(جـراء مقارنة بين مجموعة عادية مـن خالل إ

في شدة الضغط النفسي، وبعض سمات الشخصية من تقدير، فعالية الذات و سمة ) أربع مجموعات فرعية

كما يهدف هذا البحث . القلق، وإستراتيجيات المواجهة المستعملة بين المجموعتين في إدارة هذه الضغوط

 دراسة اإلرتباطات بين الضغط النفسي وكل من سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة لدى إلى

  .العاديين والمرضى على حد سواء لفهم كم وإتجاه هذا اإلرتباط

  : التاليةت  في ضوء ما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤال

العاديين والمرضى ؟ وهل هناك إختالف في شدة  هل هناك فروق دالة في شدة الضغط النفسي بين -1

  هذا الضغط بين العاديين وكل مجموعة مرضية على حدى ؟

 هل توجد فروق جوهرية بين العاديين والمرضى في كل من تقدير الذات، وفعالية الذات وسمة القلق ؟ -2

  حدى ؟وهل هناك إختالف في هذه السمات الشخصية بين العاديين وكل مجموعة مرضية على

 هل يختلف العاديون عن المرضى في إستراتيجيات مواجهة الضغوط ؟ وهل توجد فروق دالة بين -3

  العاديين وكل مجموعة مرضية على حدى في إستراتيجيات مواجهة الضغوط ؟

 هل هناك إرتباط دال بين شدة الضغط النفسي وبعض سمات الشخصية من تقدير ذات، وفعالية الذات -4

  لدى العاديين والمرضى ؟وسمة القلق

 هل هناك إرتباط دال بين شدة الضغط النفسي وإستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى العاديين        -5

  والمرضى ؟ 

  

كثر تواترا في تتضمن المجموعة المرضية للبحث الحالي أربع مجموعات فرعية تتمثل أساسا في المشكالت الصحية األ* 

  .اإلدمان على المخدرات ومحاوالت اإلنتحارو، يداء السكرَّومرض الربو، مدينة عنابة وهي كالتالي 
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  : فرضيات البحث

  . توجد فروق دالة إحصائيا بين العاديين والمرضى في شدة الضغط النفسي لصالح الفئة الثانية-1

 هناك إختالف دال في شدة الضغط النفسي بين المجموعة العادية وكل مجموعة مرضية على حدى -2

 .لصالح المرضى

 توجد فروق دالة بين العاديين والمرضى في كل من تقدير الذات، وفعالية الذات لصالح المجموعة -3

 .األولى، وفي سمة القلق لصالح المجموعة الثانية

 هناك إختالف دال بين المجموعة العادية وكل مجموعة مرضية على حدى وفقا لسمات الشخصية من -4

  .الذات وسمة القلقتقدير ذات، وفعالية 

  . يختلف العاديون والمرضى إختالفا داال في إستراتيجيات مواجهة الضغوط-5

 توجد فروق دالة بين المجموعة العادية وكل مجموعة مرضية على حدى في إستراتيجيات مواجهة -6

 .الضغوط

عالية الذات    هناك إرتباط دال في شدة الضغط النفسي وبعض سمات الشخصية من تقدير الذات، وف-7

 .وسمة القلق لدى العاديين والمرضى

 هناك إرتباط دال بين شدة الضغط النفسي وإستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى العاديين           -8

  .والمرضى

  :أهداف البحث

  :    تهدف هذه الدراسة الكشف عن بعض النقاط البحثية اآلتية

في كل من شدة الضغوط النفسية، وبعض سمات  الكشف عن الفروق بين العاديين والمرضى -1

الشخصية وإستراتيجيات المواجهة ومن خاللها يمكن معرفة دور هذه المتغيرات النفسية واإلجتماعية التي 

  .تكمن وراء إحتفاظ األشخاص بصحتهم الجسمية والنفسية رغم تعرضهم للضغوط

ذات وسمة القلق كمتغيرات سيكولوجية  فحص دور بعض سمات الشخصية من تقدير الذات، وفعالية ال-2

تخفف من وقع األحداث الضاغطة على الصحة الجسمية والنفسية للفرد مما يجعل بعض األشخاص 

  .، بينما تعرض البعض اآلخر لإلصابة المرضيةنيتعرضون للضغوط وال يمرضو

لصحة، وبالتالي  فحص دور إستراتيجيات المواجهة كمتغير معدل للعالقة بين الضغوط النفسية وا-3

الكشف عن اإلختالفات في أساليب المواجهة التي يوظفها المرضى والعاديين لدى تعرضهم لمواقف 

  .ضاغطة

  .  الكشف عن العالقة بين شدة الضغوط النفسية وبعض سمات الشخصية لدى العاديين والمرضى-4

  . لدى العاديين والمرضى الكشف عن العالقة بين شدة الضغوط النفسية وإستراتيجيات المواجهة-5
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  :   أهمية البحث

  :  وتبرز أهمية الدراسة الحالية فيما يلي

 إقتراح نموذج تفاعلي لتفسير التأثيرات المتبادلة بين سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة بشدة -1

  .الضغوط النفسية وإنعكاس ذلك على الصحة والمرض

وعليه، إن . وسيط بين الضغط وإنعكاساته الصحية أوالمرضية الكشف عن المتغيرات التي تقوم دور ال-2

التحكم في مثل هذه المتغيرات يسمح بالحفاظ على الوظائف النفسية والجسمية في حالة سوية، والوقاية من 

اإلضطراب والمرض النفسي والنفسجسدي وصوال إلى شخصية سوية، ويتحقق ذلك من خالل إقتراح 

لمرتبطة بالتحكم في الضغط والتوظيف الفعال لبض سمات الشخصية بعض اإلجراءات الوقائية ا

وإستراتيجيات المواجهة للحفاظ على الصحة، وبعض التدخالت العالجية والكفالة النفسية للمصابين 

وبالتالي حصر دور بعض العوامل النفسية اإلجتماعية التي تساعد على تحقيق التوافق خالل . بالمرض

ل صورة، وذلك بغرض بحث أفضل للظروف التي تحقق التوافق بأشكاله التعرض للضغط في أفض

  .المختلفة وبالتالي الصحة النفسية والجسدية

  :تحديد مفاهيم البحث
  :مفهوم الصحة

والنفسية المختلفة، والقدرة على مواجهة الصعوبات مع جسدية حالة من التوافق التام بين الوظائف ال   هي

  .اإلضطرابوخلو الجسم من المرض  و والحيويةاإلحساس اإليجابي بالنشاط

  :مفهوم الصحة الجسدية
 .وقيامها بوظائفهاها عمل العضوية بشكل طبيعي من خالل سالمة أعضاء وخلو من األمراض  تعني ال

 التام بين الوظائف فقالتواو حالة السالمة البدنية التي تتوقف على سالمة أعضاء جسم اإلنسانفهي 

اإلحساس اإليجابي بالنشاط مع ة مع القدرة على مواجهة الصعوبات والتغيرات المحيطة الجسمية المختلف

  .والحيوية والقوة

  :مفهوم الصحة النفسية
قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع اآلخرين من حوله، وقدرته على مواجهة األزمات   تعني

الخلو من اإلضطرابات  ودة والكفاية مع اإلحساس اإليجابي بالسعاعليهوالصعوبات التي تطرأ عادة 

  .النفسية

  :مفهوم الضغط النفسي

أنه مجموع المصادر الداخلية والخارجية الضاغطة التي يتعرض لها الفرد في حياته وينتج عنها ضعف   

 ينشأ عندما يقدر ثئة حييتفاعل الفرد بالبليعتبر نتيجة فهو  ،قدرته على إحداث اإلستجابة المناسبة للموقف

 مالئمة مواجهة وأنه ال يملك إستجابة ،فرد الوضعية بأنها مهددة وتتجاوز موارده الشخصية وإمكانياتهال

نفعاالت وتغيرات في األنماط السلوكية التي تهدد إا يختبر تغيرات فيزيولوجية وهوفاعلة مباشرة عند
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إستبيان إدراك الضغط ويعرف إجرائيا بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد على بنود  .صحته

  .المستخدم في هذا البحث

  :مفهوم سمة الشخصية

وهي صفة .   هي الصفة أو الخاصية التي تميز سلوك الفرد، وتعتبر الوحدة الرئيسة لبناء الشخصية

مستقرة وثابتة نسبيا وتتعلق باإلختالفات الموجودة بين األفراد في إتجاهاتهم، وميلهم إلى رؤية العالم 

 . عينة أو للتصرف بطريقة ثابتة يمكن التكهن بهابطريقة م

  :مفهوم تقدير الذات

 وينعكس ،يم ذاتي يتحدد في ضوءه مدى تقبل الفرد لذاته أو رفضه لها في مجاالت إعتبار الذاتي تقأنه  

 وبهذا ، وتوقعاته منها،رتهاان مدى أهميتها وجدع وفكرته ، بذاته وشعوره نحوهاثقتههذا التقويم في 

 ويعرف .اب أو بالسلبجيإل التي يحملها الشخص عن قيمته سواء باة الصورإلى تقدير الذات  يشيرىعنالم

إجرائيا بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد على بنود مقياس تقدير الذات المستخدم في هذا 

  .البحث

  مفهوم فعالية الذات

ته ومهاراته على أداء عمل ما يتطلب جهدا فائقا ونفسا   إيمان الفرد يقينيا في قدراته وثقته في إستعدادا

. طويال وأداء شاقا يتحداه الفرد ويجد نفسه فيه وسيتعرض من خالله قدراته ومؤهالته بهمة ونشاط

وتعرف إجرائيا بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد على بنود مقياس فعالية الذات المستخدم 

  .في هذا البحث

   القلقمفهوم سمة

 مع إدراك العالم ،ألحداث بطريقة يتضح فيها القلقاو حالة ثابتة نسبيا من التهيؤ لإلستجابة للمثيرات

 اإلستجابة لمثل هذه التهديدات إلىكما أنها تعني الميل ، المملوء بالمواقف المثيرة كشيء خطر أو مهدد

الفرد على بنود مقياس سمة القلق  وتعرف إجرائيا بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها .بالقلق

  .المستخدم في هذا البحث

  مفهوم إستراتيجيات المواجهة

 المجهودات المعرفية والسلوكية التي يوظفها الفرد بهدف التعامل وإدارة الطلب الناتج من منمجموعة    

 خفض وإنقاص من الضيق النفسيوتحمل، وضبط، و وذلك من خالل تقليص، ،بيئة -التفاعل فرد

 هي إستجابة واجهةوقدراته الفردية، فالم والموقف الذي يقدره الفرد بأنه ضاغط ومهّدد ويتجاوز إمكانياته

 وتعرف إجرائيا .ف تقليص آثارها على صحة الفرد النفسية والجسديةدالداخلية بهو الخارجية للضغوط

مواجهة المستخدم في هذا بأنها مجموعة درجات التي يحصل عليها الفرد على إستبيان إستراتيجيات ال

  .البحث
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  : دــيـهـمـت
 

يعد موضوع الصحة إحدى الموضوعات األساسية التي نالت الكثير من اإلهتمام والدراسة على يدي     

 ولقد تزايد الوعي لدى الناس بأهمية الصحة كوسيلة هامة لتنمية ،العلماء واألطباء منذ عدة عقود مضت

عمد العلماء الدارسون إلى ، إهتمام المجتمعات بقضايا الصحة والمرضوأمام تزايد . المجتمع وتقدمه

البحث عن مفهوم الصحة ومظاهرها بهدف توفير رعاية صحية مناسبة لألفراد وحمايتهم من المخاطر 

يعتبر مفهوم الصحة من المصطلحات الهامة التي تحمل لذلك . ضون لها في حياتهمرالصحية التي قد يتع

تصدر تقريرا  منظمة الصحة العالمية إهتماما كبيرا، كما أنها تهال ولقد أو،اهات والمعانيالعديد من اإلتج

سنويا حول وضع الصحة في العالم تحدد من خالله التحديات الصحية الخطيرة التي قد تواجهها بعض 

   .قطار العالم وتعمل على رسم السياسات الصحية التي ينبغي إعتمادها لمواجهة تلك التحدياتأ
  

بما فيها الجسدية والنفسية ومفهوم التوافق في هذا البحث سنحاول في هذا نظرا ألهمية مفهوم الصحة،     

الفصل التعرض إلى مختلف المظاهر والجوانب المرتبطة بالصحة ومشكالتها وهذا بالتطرق إلى مفهوم 

 كما سنحاول ،ذه األخيرةحة في حد ذاته وإلى عرض األسباب والعوامل التي تؤدي إلى إضطرابات هالص

 إضافة لهذا سنتعرض للتناوالت ،تحديد مفهوم التوافق باإلشارة إلى أساليبه المباشرة وغير المباشرة

لمنظمة العالمية ليديولوجية بحسب الدراسات اإل الصحة ملمح النظرية المفسرة للصحة النفسية وكذا تحديد

بعض  عنابة وعلى  الجزائر مع التركيز على والية للصحة فيملمح األخير محاولة تحديد فيللصحة، و

  . الصحة األكثر تواتراتالمشكال
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  الجسمية والصحة النفسية مفهوم الصحة -1

مفهوم الصحة من المصطلحات الهامة التي أوالها العلماء والباحثون من شتى التخصصات يعتبر    

. لها ساهم هذا اإلهتمام المتزايد بالصحة إلى بروز عدة تعريفاتالعلمية واإلكلينيكية إهتماما بالغا، ولقد 

         سليم من العيوب واألمراضكل صحيحاويعد  ن كل عيب أو ريب،ـ البرئ موياغلتعني فهي 

 بأنها حالة الشخص )Larousse( وسالريعرفها معجم  من جهة أخرى ،)16، ص1997يوسف على،(

 .)Larousse, 1997, P254(الذي تعمل عضويته بشكل طبيعي
  

الذي نتبناه في  منظمة الصحة العالمية فيتعرومن التعريفات الرائدة التي تقوم على فكرة الشمولية،    

 وليس مجرد ،التامة اإلجتماعية و والنفسيةالجسميةالسعادة  أو الرفاهيةحالة  الصحة إعتبارهذا البحث، ب

 أنه ال التعريف ومن أهم مزايا هذا .)bloch et al, 1993, p 686( غياب المرض أو العجز أو الضعف

مدى إرتباط  يؤكديقصر الصحة على أجهزة الجسم بل يقيم تكامال بين الجسم والنفس والمجتمع، فهو 

كما أن هذا التعريف ال يحدد الصحة بحالة الخلو من  .والنفسية واإلجتماعية في اإلنسان الجوانب الجسمية

إن للصحة جوانب  بل ،وأن المرض ليس فقط الدليل الوحيد على عدم الصحةاألعراض واألمراض فقط، 

 "محمد قاسم عبد اهللا "يتفقو .مكونات الشخصية وجوانبها المختلفةتكامل سليم بين إيجابية تشير إلى 

مجرد خلو  مع ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية بأنها ليست في تعريفه للصحة )15 ص،2001(

 ،واإلجتماعيةوالنفسية  تكامل فيها الشعور بالكفاية الجسميةياإلضطراب، ولكنها حالة و المرضالجسم من 

والقدرة على مواجهة الصعوبات مع  المختلفة،إنها حالة من التوافق التام بين الوظائف البدنية والنفسية 

  .اإلحساس اإليجابي بالنشاط والحيوية
   

وإنما ) الصحة الجسدية(ال تشمل الجانب البدني فقط لصحة يتضح من التعاريف اآلنفة الذكر، أن او    

اك جانب نو الضعف وإنما هأليست مجرد غياب المرض  وأنها ،تمتد لتشمل الجانبين النفسي واإلجتماعي

 وعليه، يرتبط مفهوم الصحة بمدى .صحةالإيجابي أو شروط أخرى يجب أن تتوافر حتى يتمتع الشخص ب

. واإلجتماعية في اإلنسان والمتمثلة في الصحة الجسمية، والنفسيةأساسية سالمة وتكامل ثالث جوانب 

   .التي سنتعرض لها بنوع من التفصيلو
  

 تعرف أيضا بأنها حالة كما ،كثيرا ما تعرف الصحة الجسمية بأنها التحرر من األعراض واألمراض   

 فقالتواب أو ،)17، ص1997لى، يوسف ع(السالمة البدنية التي تتوقف على سالمة أعضاء جسم اإلنسان 

 مواجهة الصعوبات والتغيرات المحيطة باإلنسان، ىالتام بين الوظائف الجسمية المختلفة مع القدرة عل

  .)18ص، 2001عبد اهللا، ( والحيوية واإلحساس اإليجابي بالنشاط والقوة
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ه رى أصحابيعرف بالسلبي ويويفسر مفهوم الصحة الجسدية عموما، ضمن إتجاهين أساسيين إحداهما    

أو صحيح البدن   فاإلنسان الكامل من الناحية العضوية،.خلو من األمراضعبارة عن ية دأن الصحة الجس

تماما هو ذلك الشخص الذي ال يحتاج إلستشارة طبية لوجود أعراض كضغط الدم المرتفع أو ضيق 

يرى أصحابه أن  واآلخر إيجابي .الجم والغثيان أو مرض معين يحتاج إلى علكاألالتنفس أو أعراض 

للصحة الجسمية جانب إيجابي، فاإلنسان الذي يتمتع بصحة كاملة هو ذلك الذي تعد حواسه وأعضاؤه 

وأجهزته سليمة، تقوم بوظائفها عند مستوى محدد ال إفراط وال تفريط، ويتسم مثل هذا الشخص بالحيوية 

والرطوبة والجفاف وأن  قية كالحرارةي وفي البيئة الفيزةالتغذيالتكيف للتغيرات في  ووالنشاط والقوة،

  من كل ذلك باإلضافة إلى قدر،ألقل مجهوديتحمل الجهد الزائد دون أن يمرض، وال يصيبه التعب 

عليه و .)31-29 ص،1997عبد الخالق، ( اء منهافوالش مقاومتهاقدرة على اللمناعة ضد األمراض وا

عمل العضوية بشكل طبيعي من خالل سالمة  وبخلو من األمراضالبية دالصحة الجسيرتبط مفهوم 

  .وقيامها بوظائفهاها أعضاء
  

نه في ذلك شأن غيره من مصطلحات علم أين شفشائع بين عامة المثقهي إصطالح الصحة النفسية أما     

ياة اليومية النفس، فأوضح العديد من المختصين بأن الصحة النفسية هي القدرة على التعامل مع مطالب الح

دون أن يرهق الفرد نفسه، ويبذل طاقته وفق متطلبات الموقف فيشعر بالكفاية والسعادة لذلك تقترن 

ته ومتطلبات العالم االصحة النفسية بتوكيد الفرد لشخصيته ومفهومه لذاته، ونظرته الموضوعية لقدر

  .الخارجي الذي يحيط به والقدرة على مواجهة الحياة وتقبلها
  

 حالة من التعريفات المقبولة، وينص على أنهالصحة النفسية ل منظمة الصحة العالمية عد تعريفوي    

عقلية إنفعالية مركبة دائمة نسبيا من الشعور بأن كل شيء على ما يرام، والشعور بالسعادة مع الذات ومع 

اة والشعور بالنشاط والقوة قبال على الحياآلخرين، والشعور بالرضا والطمأنينة، واألمن وسالمة العقل واإل

يتسم الشخص ذو  و.واإلجتماعي  النفسيفقوالعافية، ويتحقق في هذه الحالة درجة مرتفعة نسبيا من التوا

السلوك و، ي اإلنفعالنتزااإلوالخلق القويم، والدرجة المرتفعة من الصحة النفسية بسمات عدة منها الكفاءة، 

ن بين مو . على أزماتهاوالتغلب ضغوطهاو اجهة مطالب الحياةتكامل الشخصية والقدرة على مووالسوي، 

ألمراض العقلية وا من اإلضطرابات النفسية يالنفسية هي التحرر النسبالمؤشرات األساسية لصحة الفرد 

  .)31، ص2002الخالدي، ( إنحرافات السلوكو يوالتأخر العقل
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بأنها التوافق النفسي الذي يهدف إلى  )33، ص2000عبد الغني، (نقال عن " مصطفى فهمي  "ويعرفها

، وتقبل اآلخرين له بحيث يترتب على هذا كله شعوره وحدتها، وتقبل الفرد لذاتهوتماسك الشخصية 

أن مفهوم فيشير  )42، ص1999الداهري، (  نقال عن" Johada" يتفق معهو. بالسعادة والراحة النفسية

طر على بيئته بطريقة إيجابية نشطة تتضح فيها يالذي يسالصحة النفسية مفهوم بسيط يصف الشخص 

دة إتساق الشخصية، ويدرك نفسه والعالم الذي حوله بطريقة واقعية، ويستطيع أن يوظف قدراته حو

تعني الصحة النفسية قدرة  و.ز بقدرة السيطرة على العوامل التي تؤدي إلى اإلحباط أو اليأسيمتبفاعلية وي

 نفسه ومع اآلخرين من حوله، وقدرته على مواجهة األزمات والصعوبات التي الفرد على التوافق مع

  .الخلو من اإلضطرابات النفسيةو رأ عادة على الفرد، مع اإلحساس اإليجابي بالسعادة والكفايةطت
  

ة  وأداء وظائفه في الحيا،تتمثل في قدرة الفرد على التكيف مع البيئة الخارجيةأما الصحة اإلجتماعية ف    

تعرف بأنها قدرة الفرد على التوافق اإلجتماعي من خالل التكيف مع اآلخرين كما  .على أكمل صورة

  .)30يوسف على، ص( أدواره اإلجتماعية المختلفة بطريقة مناسبة به وأداءالمحيطين 
  

 أساسا جتماعية يرتبطية والنفسية واإلديتضح من خالل ما تقدم أن تحديد مفهوم الصحة بجوانبها الجس   

التوافق النفسي و ،سالمة الحواس وأعضاء الجسم وقيامها بدورها وجود مؤشرات إيجابية للصحة مثلب

أداء أدوار إجتماعية بطريقة مناسبة والتوافق مع اآلخرين، و والسعادة، ىالشعور بالرضوواإلجتماعي، 

وتتمثل في الخلو  يةوهناك مؤشرات أخرى للصحة وهي سلب .القدرة على مواجهة األزمات والضغوطو

تبقى الصحة هي حالة تكامل طاقات الفرد المختلفة وسالمة  و.ض الجسدية والنفسية واإلجتماعيةمن األمرا

 لها وتحقيقه لذاته، وهكذا فإن اإلنسان وحدة نفسية هلى كفاءة توظيفإجوانبها المتعددة بحيث تؤدي 

  .الجسم والعقل والمجتمعإجتماعية متكاملة، وأن هناك تأثير متبادل بين كل من 
  

   عالمات الصحة الجسدية والنفسية -2

 فيما يلي أهم .، ودالالت تدل عليهاتشير إليهاللصحة الجسمية والنفسية عالمات وسمات، ومؤشرات   

 :هذه المظاهر

 التوافق التام بينكالسمات مجموعة من ية البد أن تتوافر فيه دالشخص الذي يتمتع بالصحة الجس  

 بطريقة سليمة تخدم حاجة األعضاء ظيفته يقوم كل عضو في الجسم بو  أن، أيية المختلفةدئف الجسالوظا

األخرى دون زيادة أو نقصان، فعندما يقوم كل من الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، والبولي، والقلب 

 أحد األعضاء امإذا قلى صحة الجسم وقوته، أما إ  هذايؤدية في الجسم والدوراني بدوره بصورة سليم

الجهاز البولي بنشاط أقل قام فلو  .المرضمما يتطلبه دوره سيؤدي هذا إلى أقل أكبر أو بنشاط 

  وهكذا فإن التناسق الوظيفي  .مثال،سيجعل الجسم غير متمكن من التخلص من الفضالت فيصاب بالمرض
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ها أيضا مؤشراتمن و .جسم كلهلصالح الاعلة عني أن تعمل جميعها متعاونة متفيالجسمية  فبين الوظائ

عني قدرته على مقاومة التغيرات المألوفة مثل حرارة ي، قدرة الجسم على مواجهة الصعوبات المحيطة به

الشعور بالنشاط  باإلضافة إلى .لخإ...يةوالتكيف مع أنواع األغذ ،)المناعة( مقاومة األمراضوالجو، 

ية إذا كان هناك توافق بين وظائف أعضائه وقادرا على النشاط والحيوبفالشخص يشعر ، والقوة والحيوية

  منالخلوبكما يتسم الشخص الذي يتمتع بالصحة الجسدية  . لها الجسمتعرض التي يمواجهة التغيرات

  .)19 ص،عبد اهللا(  ية عالمة على الصحةدالخلو من األعراض واألمراض الجس، ألن األمراض
  

ها لدى من يتوافر كثير ةيها، وتشمل على مظاهر سلوكية محددللصحة النفسية عالمات تشير إلكما    

المؤشرات على نوعين منها مشاعر وهذه . الشخص الذي يحصل على درجة مرتفعة من الصحة النفسية

     .)47، ص2002الخالدي، (أخرى مظاهر خارجية يدركها اآلخرونو، صاحبها إال ال يشعر بها ةذاتي

  ر ؟ فما هي هذه العالمات والمظاه
  

  السمات مجموعة من  البد أن تتوافر فيه نفسية الشخص الذي يتمتع بالصحة ال أنعلماءاليتفق جميع    

ق بين دوافعه، وحسن تكيفه مع نفسه ورضاه عنها، يويعني نجاح اإلنسان في التوف، التوافق الذاتيك

 مع اآلخرين في المجاالت ويقصد به حسن التكيف التوافق اإلجتماعيو .والتحكم فيها وحسم صراعاتها

والتسامح والحب  م هذه العالقات بالتعاونساإلجتماعية التي تقوم على العالقات الحوارية بين األفراد، وتت

باإلضافة إلى  .المدرسي والمهني وار والثقة واإلحترام والتقبل سواء في المجال األسري، والزواجي،ثواإلي

 بالحياة واإلقبال متاع واإلست،ة واألمنننيأالشعور بالطم من خالل ، ويتم ذلك وراحة البالرضىالشعور بال

التحمس للحياة، والرغبة الحقيقية في أن يعيشها اإلنسان، ويستمتع بها، بذلك ، وعليها والرضا عنها

لكل فرد  ف،معرفة قدر النفس وحدودهاب وذلك والرضا عن النفس وتقبلها وإحترامها، والتفاؤل وتوقع الخير

وجوانب ضعف، ومن بين مظاهر من الثابت أن لكل فرد جوانب قوة وعينة،  وإمكانيات بدرجات مقدرات

وعدم معرفة قدر  ،ه جوانب قوته ويتقبل نواحي ضعفتثمرالصحة النفسية أن يدرك الفرد هذه الحقيقة ويس

مكاناته أكبر من  أو التفريط، أي مبالغة الفرد في تقدير ذاته وتضخيم إ اإلفراطالنفس يكون على صورتين

 .لى إختالل الصحة النفسيةإالل من قدرها، وتشير كل من هاتين الصورتين ققدرها، أو تحقير نفسه واإل
  

وإستقرار  ويقصد هنا اإلتزان اإلنفعالي والثبات الوجداني، تزان والثباتاإلها أيضا مؤشراتمن    و

مواجهة  مما يساعد الفرد على المرونةاإلتجاهات، ونضج اإلنفعاالت إلى حد بعيد، وإتساع األفق و

ال تخلو من األزمات والشدائد أو الصعوبات التي يتعين على الفرد مواجهتها،  الحياة اليومية، ألن حباطاإل

 . لها والتغلب عليهاحوالصمود لها، ومحاولة 
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دم ظهور كثير من عبذلك ، و من األمراضالنسبيالخلو  كما يتسم الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية ب 

وف االمخوكالوساوس، (األعراض المحّددة، والتي يمكن أن تعد من بين أعراض اإلضطرابات النفسية 

وغير ذلك من ) كالتوهمات والهالوس(واألمراض العقلية ).  الدائم، الحزن والقلققاألرو ،الشاذة

كل هذه الجوانب جميعها جمع تليس من الضروري لكي يتصف الفرد بالصحة النفسية أن ت و.األعراض

 وهذا ،ي إال مؤشرات على الصحة النفسية المثالية أو الكاملةه فإن هذه العالمات ما. لديه جملة وتفصيال

 "القذافي " يشير،في نفس السياقو .)47، ص2002الخالدي، ( ما يشير بدوره إلى نسبية الصحة النفسية

ة في قدرة الفرد على مواجهة الضغوط النفسية  مظاهر الصحة النفسيلخيصيمكن ت بأنه )52، ص1998(

ة يعاب حاالت الفشل وإحتوائها والتعامل معها لتحويلها إلى طاقة نفسية ودافعيحباط، وإستومقاومة اإل

 التي هاإلنجاز والطموح والمثابرة في تحقيق مطالبإلى يوجهها نحو ثالث دوافع أساسية هي الدافع 

  .تفرضها مواقف الحياة
  

  بين السواء والمرضالصحة -3

ة من الصحة ت درجات متفاونإن الصحة والمرض ليست مفاهيم منفصلة ولكنها متداخلة بحيث نتحدث ع  

على خط متصل ولكل فرد  ذلك أن الصحة والمرض حاالت نسبية تتوزع بشكل كمي يويعن. والمرض

 وهنا يأتي ،والمرضعراض وإزدياد األ قد يعبر عن حالة متزايدة من تدهور الصحة. درجة ومركز عليه

        وقد يعبر عن إزدياد درجة الصحة،. المنهج العالجي لتخفيف األعراض والتخلص من المرض

    وعية والتربية والوقاية لدفع الفرد إلى مزيد من توهنا يتدخل المنهج الوقائي عن طريق برامج ال

      خفيفا( بمرض  مان إصابة شخص على أ عامهناك إتفاقو .)17-16، ص2001عبد اهللا، ( الصحة

إن الصحة والمرض . لهو دليل مؤكد على أنه ال يتمتع بالصحة بشكل كامل) ادا أم مزمناحأو شديدا، 

الصحة عكس  أنونستنتج من ذلك . ن من شخص آلخرالشدة وتتبايونة تختلف في الدوام بايتدرجات م

 .)15ص عبد اهللا،( الصحة والمرض درجاتإن، وراض عالمة على الصحةعإن الخلو من األ، والمرض

والتي . المرضو ءمما تقدم ضرورة تحديد مفهومين أساسين في علم الصحة، وهما مفهوم السوا يتضح   

  .يز بينهمايصفات كل منها ومعايير التمسنتعرض لها بنوع من التفصيل مع ذكر 
  

 مفهوم السواء 1- 3

اإلعتدال "   كلمة السواء في اللغةيوتعن. ة المضادة لعدم السواءعادة ما ينظر إلى السواء على أنه الحال   

         . اإلعتدال في السلوك وعدم اإلنحراف عن المعايير السائدة والمتفق عليهاي فالسواء بذلك يعن" واإلستقامة

عضوية والوظائف ال لنظما في فقأما في العلوم الطبيعة فإن مفهوم السواء يشير عادة إلى حالة من التوا

  .)47، ص1998القذافي، ( ألحد األعضاء أو أجزاء الجسم كله
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اإلتساق مع المعيار و، "  صنع وفقا لقاعدة"يتعن (Normal)وفي اللغة اإلنكليزية، فإن كلمة سوي    

أما في علم النفس والطب  .ا لما هو طبيعي وعادي ومنتظمفقوالتطابق مع النوع الشائع، أو العمل و

والقريب  ومصطلح سوي قيمة معيارية تمثل العادي والمتوسط. ستواء يرادف الصحة النفسيةإلالنفسي، فا

  .)61، ص2001عبد اهللا، ( من المركز
  

 كما أنه ليس .غيره غير سوي ومرفوضقد يراه يراه أحدهم سويا مقبوال  نسبي فيما قد  السواء أمرإن 

 إلى وضع معايير واضحة تحدد حاالت ىذا ما أدوه. من السهل التمييز والفصل بين السواء وعدم السواء

 للتوزيع ايقوم على إعتبار أن السواء هو الحالة المتوسطة بناء المعيار اإلحصائيف. لسواء وعدم السواءا

ادي حيث يتشابه ي اإلعتى الشائعة هي المعبرة عن السواء بالمعنىاإلعتدالي، وعليه تكون الفئة الوسط

يعتمد هذا المعيار على كما  .)63، ص2000حجازي، ( ظيفيونشاطهم الهم ومستوى صالناس في خصائ

 أما ،تشير إلى السواء) األغلبية( التوسط وهكذا فإن.  ونسب التطرفلتوسطإعطاء مكانة كمية لنسب ا

وفي هذه الحالة يصبح  .)70-69عبد اهللا، ص( و البعد عن المتوسط فيشير إلى الشذوذه) القلة(التطرف 

القذافي، (هو الذي يتشابه مع أعضاء غالبية المجموعة في سلوك معين أوصفة معينة الشخص السوي 

بعضهم عن ذلك هناك مظاهر للسلوك يشترك فيها جميع الناس، فإذا خرج ، فوعليه .)48ص ،1998

  .اإلطار وأظهر ما يخالف ذلك فإن سلوكهم يعتبر شذوذا وخروجا عن المألوف
  

ضوية ع الخلو من األمراض، ويعتبر ظهور األعراض اليلى أن الصحة تعنيشير إ ف،المعيار الطبي أما   

 على هذه النظرة فإن إضطراب الصحة يعتبر اأو النفسية أو الخلو منها كعالمة من عالمات الصحة، وبناء

و ذلك في شكل أعراض مرضية مؤقتة أو مزمنة، ويمكن التعرف عليها عن طريق الفحص دخلال ويب

وفقا لهذا المنظور يعتبر السلوك غير السوي نتيجة حالة مرضية و .)48، صي ذافقال(والتشخيص الطبي 

راض عليس لديه أية أفالشخص السوي هو الذي  .ةكييراض إكلينعأو مضطربة يستدل عليها من أ

ومن هذه  ،مرضيةال من األعراضونادرا ما نجد الشخص الخالي طول الوقت من أي عرض  ،مرضية

 .)35، ص1996عويضة، (، السرقة واإلدمان وسالهالوالمخاوف، والتنفس، نميز ضيق األعراض 

 فالسواء هنا يحدد من خالل غياب اإلصابة، فهي حالة النشاط الوظيفي المعقول مع غياب ،وعليه

   .األمراض المعروفة
  

المجتمع على مدى مسايرة الفرد لمعايير في تحديد السواء المعيار اإلجتماعي الثقافي  يعتمد في حين  

حيث تعتبر الجماعة الفرد سويا إذا كان  ،الفرد أو الجماعة أو الجماعات التي يتعامل معهاإليه الذي ينتمي 

  ا لهذا المنظور فإن ـفقو و.لها، وتعتبره شاذا إذا ما خرج على معاييرها وقيمها على وفاق معها ومسايرا
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في ثقافة أخرى وذلك إلختالف تقييم أي سلوك من يعتبر سويا وثقافة معينة،  في بعض السلوك يعتبر شاذا

هو إلى حد ما  وعليه، فالسواء  .)35، ص1996، ضةعوي( قدمه وثقافتهتمجتمع آلخر حسب درجة 

ركيب ثقافي يرتكز على التوافق اإلجتماعي أو المعايير اإلجتماعية، وهي معايير متغيرة طالما أن ت

  .الثقافات تباين

ديد مفهوم السواء ليس من األمور السهلة لذلك ظهرت العديد من المعايير لتحديد  تحيتضح مما تقدم أن   

 هو السواء، وتكون الالسوية عند الشائعفالمنظور اإلحصائي يعتبر المتوسط و .ضيرالسوي من الم

لى السواء عند غياب األعراض واألمراض، أما إ بينما ينظر المعيار الطبي ،اإلنحراف عن هذا المتوسط

 ىلها، ويبقالقيم اإلجتماعية السائدة واإلمتثال حك اإلجتماعي يعتبر السواء عدم اإلنحراف عن المعايير والم

  . والمرضي أمر نسبييالسو
  

 مفهوم المرض  3-2

المعنى الحرفي لكلمة مرض هو اإلحتياج للراحة، فالمرض هو كل ما خرج بالكائن الحي عند حد  

       هو من فسدت صحته فضعف، أو هو من به مرض ةغة العربيالصحة واإلعتدال، والمريض في الل

    ويعرف طبيا بأنه أي شرط  فالمرض هو عكس الصحة، .)26يوسف على، ص(أو نقص أو إنحراف 

ن اإلضطراب هو خلو النظام أو تعطيل له يحدث حاال، ويؤدي إلى كما أ .يسمي غير سوجأو وضع 

إرتفاع وكضغط الدم، (مجموعة أعراض وعالمات رف بأنه  كما يع،خلل في النظام وسيره الطبيعي

  أو تناذر، هذه المتالزمة ا يسمى متالزمةـتجتمع معا لتكون م) إلخ...الدوخة ويانثالغو ،درجات الحرارة

 يصيهاـتشخوصها ـ إضطراب بعد فح أوا يطلق عليها إسم مرضـأو التناذر إلجتماع األعراض مع

  .)16عبد اهللا، ص(
  

ية دب الفرد ويجعله فريسة للضعف والعجز تعوقه عن أداء وظائفه الجسي إختالل يص المرضتبر يعكما   

لى إهو المعاناة من أعراض ظاهرة أو غير ظاهرة، تؤدي  ،يدفالمرض الجس .أو النفسية أو اإلجتماعية

ي، هو عدم والمرض النفس .عدم القدرة على قيام الجسم أو بعض أجهزته البيولوجية بوظائفها المختلفة

المرض اإلجتماعي، هو  أما .القدرة على تحمل الضغوط وإصابة الفرد باإلضطرابات النفسية المختلفة

عدم القدرة على التكيف مع البيئة الخارجية وتتمثل في المشكالت اإلجتماعية المختلفة كاإلنحراف 

كية ي نتيجة عملية دينامثابتة، وإنماحالة عموما فالمرض ليس  .)47يوسف على، ص( واإلدمان وغيره

      تتبع مجموعة من األحداث في البيئة وفي الفرد منذ بدايته المبكرة حتى يرجع الشخص المريض لطبيعته،

 .)48صيوسف على، ( ة أو عدم القدرة أو الموتهأو يصل لمرحلة من التوازن مع المرض أو العا

لى وجود إظهور أعراض وعالمات تشير ع ل الصحة، متالمرض هو حالة يكون فيها الفرد معوعليه، ف

  .خلل في النظام وسيره الطبيعي
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  األسباب والعوامل التي تؤدي إلى إضطراب الصحة -4

إال أن هناك على األقل بعض الظروف التي تميز حياة كل فرد، خبرات إختلفت التجارب والمهما    

 بذلك ، فهوعرض له كل فرد عاجال أم آجاللمرض حدث يتفاإلصابة با ،تشترك فيها كل الكائنات اإلنسانية

 ، جميع األفراد دون إستثناء منذ الوالدة حتى الوفاة نتيجة تعرضهم لبعض العوامل الطبيعيةيصيبطر خ

  .اإلجتماعيةالنفسية وو
  

ذات أسباب  ها، وهناك العديد منمختلفة إلى أسباب باتااإلضطر وعموما، ترجع اإلصابة باألمراض   

هناك إتفاق و .(Larousse, 1999, P226)لية، وغالبيتها ترجع إلى أسباب مركبة ومعقدة غير محّددة ك

 افر مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسيةضعام على أن السوي والمرضي إنما هو نتيجة لت

      ، وفي السلوك المرضي تتجمع هذه العوامل وتتفاعل(Biopsychosoical Factors)واإلجتماعية 

ضغوط النفسية أو الشدات لتحدث إضطرابات متنوعة، ويتوقف ذلك التأثير على نوعية شخصية مع ال

عوامل ، وهناك من يصنف عوامل إضطراب الصحة إلى نوعين .)183عبد اهللا، ص(الفرد ونمطها 

ابة صتضم مجموعة من العوامل تهيئ الفرد وتجعله عرضة لإلولإلصابة بالمرض  يةدمهيئة أي إستعدا

فالسبب المهيئ للمرض  . ويدخل فيها العوامل الوراثية والعضوية والنفسية واإلجتماعية،ب مابإضطرا

 أكثر إحتماال خاصة إذا اليس هو علة حدوث المرض، ولكنه عامل يهيئ الفرد لحدوث اإلصابة ويجعله

 باشرةمالمفجرة أي العوامل بال نقصدو  .)411 ص،2001 ،العيسوي(تضافر معه عوامل مفجرة ومعجلة 

هذه العوامل هي في  ."النقطة التي جعلت اإلناء يطفح"أو  من حدوث اإلضطرابات،عجلتلك العوامل التي ت

تعمل عملها خيرة هذه األ، وأحداث يمر بها الشخص هاقالواقع ضغوط نفسية ذات مصادر متنوعة تخل

اب األمراض ترجع في إن أسبوبالتالي، ف .)198 اهللا، صعبد( بصورة قوية في المهيأ أصال لإلصابة

  ).المساعدة(والعوامل المفجرة ) اإلستعدادية(غالبيتها إلى عوامل مركبة منها العوامل المهيئة 
  

حين يصنف بعض علماء الصحة النفسية أسباب األمراض واإلضطرابات إلى أسباب حيوية  في  

وثقافية  أسباب إجتماعيةو (Psychological Causes)أسباب نفسية و، (Biological Causes) جيةلويوب

)Cultural Causes(. التي سنتعرض لها بنوع من التفصيلو.  
 

   البيولوجيةو األسباب الحيوية 4-1

 تشمل .الكيماوية والعضويةووتضم هذه المجموعة عددا كبيرا من العوامل السببية منها الوراثية،    

إلى األحفاد واألبناء من األباء واألجداد عن الصفات الوراثية التي تنتقل العوامل ذات المنشأ الوراثي 

ي لمرض ذاته مثل الحساسية بأنواعها والسكرَّا حيث يورث اإلستعداد للمرض أو ،طريق الجينات

(Larouse, 1999, P226).  أنه إذا حمل أحدوتعني " لسيادة الوراثيةا"ومن طرق إنتقال الصفات الوراثية  
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لنوع السائد، فإن هذه الصفة مرضية كانت أم سوية تنتقل إلى ين من اج الوالدين صفة وراثية على 

من األبناء على األقل ستظهر % 50 وراثي فإن الدين، أحدهما مصاب بمرضووعند تزاوج . األبناء

من  % 75ي سوف يصاب ثوعند تزاوج والدين مصابين كالهما بمرض ورا .لديهم الصفة المرضية

  . )185صعبد اهللا، ( األبناء
  

هناك نوع من التوازن الكيماوي في جسم اإلنسان، هذا فتشير إلى أن ، العوامل ذات المنشأ الكيماوي  أما 

وعمليتي الهدم والبناء التي تؤمن الطاقة الضرورية للعمليات  ،التوازن هو الذي يتحكم في النمو والتكاثر

 الغدد الهرمونات التي تفرزهات ونزيمات والفيتاميناوتتحكم في عملية التمثيل الغذائي هذه األ. الحيوية

بين الغدد الصماء التي لها أثر وظيفي من  و. قد تؤدي إلى إضطراب في الشخصية والسلوك والتيالصماء

مثال إن نقص في هرمون  ،البنكرياس والغدة الجنسيةوالكظرية، والدرقية، والغدد النخامية، نميز واضح 

ي، أما زيادة إفراز األنسولين يحدث نقص حدث مرض السكرَّاألنسولين الذي يضبط مستوى السكر بالدم ي

  .)190 - 188عبد اهللا، ص(في مستوى السكر بالدم مما يؤثر في الجهاز العصبي
  

وهات شالشكل العام والت التي تحدث خلل في الشخصية نميز منها العوامل ذات المنشأ العضويومن   

عدم تقبله لجسمه ومظهره وفقا لما يؤثره اآلخرون  ويتوقف ذلك على مدى تقبل الفرد أو ،والعاهات

فيما يخص  .تشمل عوامل خاصة باألم وعوامل خاصة بالفرد نفسهفالعوامل الفيزيولوجية أما  .يفضلونهو

      العوامل األولى فهي تضم عوامل متنوعة متعلقة بالبيئة التي تؤثر على الجنين أثناء تكوينه ونموه داخل 

الحمل،  تغديتها أثناءوعمر األم،  شهر حين الوالدة منهاأ 9خصاب ولفترة لحظة اإلالرحم إبتداء من 

بالنسبة  أما .الوالدة المبكرة أو العسرةوفصيلة الدم و ، يعرض الجنين للخطريمرضها مثل السكرَّو

      ةة الجسمينيثية وتأثيرها على الباللعوامل الخاصة بالفرد نفسه مرتبطة بدور الغدد والعوامل الور

  .)193- 191عبد اهللا، ص(
  

  األسباب النفسية 4-2

     منها هناك العديد من العوامل النفسية التي تؤثر في شخصية الفرد وصحته من هذه العوامل نميز   

 :)195عبد اهللا، ص(ما يلي

نحها له نتيجة إنفصال الطفل عن أمه لسبب ما، أو عدم م" ي مالحرمان األمو" الحرمان من رعاية األم  -

  .الحب الكافي

 .وتلبية حاجاته وإذالله بالنقدبه شعور الطفل بأنه منبوذ إلهماله وعدم العناية  -

  .إفراط األبوين في التسامح والتساهل مع الطفل -
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  .الخبرات المؤلمة في الطفولة والمراهقة -

  .الصرعات واإلحباطات والقلق -
  

  عوامل الثقافية واإلجتماعية ال 4-3

 لذلك تؤثر العوامل الثقافية ،دخل المحيط الثقافي واإلجتماعي في بناء شخصية الفرد وتحديد سلوكهيت   

 :)198 - 197عبد اهللا، ص( واإلجتماعية على الفرد أهمها ما يلي

  .العادات والتقاليد والقيم والمعايير السائدة -

  .)إلخ...لوب التعاملأسوعداد للحياة إلاوالتعبير العاطفي، (أساليب تربية األطفال  -

  ).اإلجتماعيةوالعمل التغيرات وظروف السكن، (الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية  -

  .التعقيد الثقافي وعدم توافق الفرد مع مجتمعه وثقافته -

والتغير والسرعة الذي يؤدي . التطور الحضاري السريع وعدم توافر القدرة على مجاراة هذا التطور -

  .س للراحة واإلسترخاء وممارسة الهوايات بسبب األعباء والمسؤولياتإلى قلة ميل النا

  .العالئقيةاألسرة إضطراب التنشئة اإلجتماعية وإضطرابات  -

 . ال يتحملها الكثيرونةسرعة التغير اإلجتماعي الذي يخلق ضغوطا نفسي -
  

عتبر المستوى الصحي يم ال نستخلص مما تقدم أن هناك أسباب متعددة لإلصابة باألمراض وبهذا المفهو   

ي ـوذلك ألنه نتيجة لتفاعل عدة عوامل يعمل كل فيها ف ،للفرد في حالة ثابتة بل في حالة حركة ديناميكية

 قاسم محمد" يصرح، في هذا السياق .نهااإتجاه قد يكون إيجابيا أو سلبيا فيما يتعلق بإكتساب الصحة أو فقد

 –بيولوجي  وإتخاذ إتجاه،لفهم األمراض اإلتجاه المتعدد العوامل ىتبنإننا في الواقع ن ":)199ص( "عبد اهللا

لتفاعل تلك العوامل مع  محصلة متالزمة األعراضو يكون السلوك المرضي إجتماعي حيث –نفسي

  ."خرآفي  وضعيفا التأكيد على التأثير النسبي لكل منها، فقد يكون بعضها قويا في إضطراب ما
  

   مفهوم التوافق- 5

بإهتمام بالغ من قبل علماء النفس بصورة عامة، حظيت تبر مفهوم التوافق من المفاهيم النفسية التي يع  

 إال أنهم يجمعون بأنه عملية تفاعل ،وإتخذ المهتمون بدراسة مناحي متعددة في سبيل تحديد مفهومه

سعى يحيث اإلجتماعية، ديناميكي مستمر بين قطبين أساسيين أحدهما الفرد نفسه والثاني بيئته المادية و

ل ذلك ي المختلفة متبعا في سبهكولوجية، ويحقق مطالبيالفرد من خاللها ألن يشبع حاجاته البيولوجية والس

قابل أيضا الصحة النفسية نويمكن أن  .وسائل مرضية لذاته ومالئمة للجماعة التي يعيش بين أفرادها

  موعة شروط ـومج الةـفالصحة النفسية ح. التوافقوء ـذلك بين إعتالل الصحة النفسية وسـبالتوافق، ك
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ونظرا ألهمية  .والسلوك التوافقي دليل توافرها، لذلك فدراسة الصحة النفسية ما هي إال دراسة للتوافق

  .الصحة النفسية سنحاول الحقا تحديده مع التطرق إلى أهم اإلتجاهات التي تناولته في فهم فقمفهوم التوا
  

شكل بها الفرد يالمرونة التي  "التوافق بأنه  )47 ص،2002( الخالديعن  نقال (Yong)" يونج  "يعرف  

ن التكامل بين تعبيره عن طموحه ـإتجاهاته وسلوكه لمواجهة المواقف الجديدة، بحيث يكون هناك نوع م

أن  يرى )47 ص،2002( الخالديعن  نقال (Lazarus)" الزروس  "أما ."وتوقعات مطالب المجتمع

التكوين على  سلوك الفرد إزاء الضغوط اإلجتماعية والشخصية التي تؤثر بدورها م التوافق يشير إلىمفهو

مجموعة العلميات النفسية التي تساعد الفرد على التغلب على  ": أيضا بأنههيعرفو ".والتوظيف النفسي له

العمليات  هبأن هذ )109افي، صذالق(نقال عن   "  Lazarus"يضيف و . "الضغوط المتعددةوالمتطلبات 

حيل الهروب، والمواجهة والونفور، الرضى والودبار،  واإلقبالاألساليب كاإل من ةمجموعتضم  النفسية

نفسية وغيرها من أجل التعامل مع الواقع وتفادي المواجهات والتحديات التي تحول بين الفرد وإستمرار ال

نقال  (C.Rogers)كارل روجرز  هينما يعرفب .رفينعالقته مع البيئة اإلجتماعية بشكل يرضي مطالب الط

 ثم العمل بعد ،قدرة الشخص على تقبل األمور التي يدركها بما في ذلك ذاته " بأنه )109افي، صذالق(عن 

التوافق يعتمد بشكل أساسي على كيفية إدراك الفرد " بأن  يضيفو ."ذلك على تبنيها في تنظيم شخصيته

مما تقدم يمكن إعتبار التوافق بأنه وسيلة . "ر ذلكأو غي ورة واقعية وحقيقيةلذاته، سواء كانت تلك الص

لذلك يفسر  ،اإلنسان لتحقيق غاياته وإشباع دوافعه، من خالل تفاعله المرن مع مطالب الحياة المتغيرة

  .السلوك اإلنساني بوصفه توافقات مع مطالب الحياة وضغوطها
  

  فقإتجاهات تناولت مفهوم التوا  5-1

   .اإلجتماعيو النفسي،وهناك ثالث إتجاهات أساسية تناولت مفهوم التوافق منها اإلتجاه البيولوجي،   

تزان الداخلي للجسم لدى الفرد عن طريق على مستوى اإلأنه المحافظة بالتوافق  اإلتجاه البيولوجي يعرف

 الجسم كلما زاد ذلك عن تعلم مجموعة من الطرق واألساليب التي تعمل على خفض حدة القلق وإضطراب

 أجهزة فيهتقوم  مسار ال شعوري،  عملية التوافق مسارين همايويأخذ اإلتجاه البيولوجي ف. د المعلومحال

 فمواجهة الفرد للبرد يؤدي إلى حدوث القشعريرة التي تؤدي ،الجسم بالعمل بشكل تلقائي ال دخل للفرد فيه

كما أن الجسم يقوم بشكل مستقل بزيادة .  إرتداء مالبسبدورها إلى قيام الشخص بالبحث عن الدفء أو

مسار  و.والهروب ابحاإلنس أوالتحدي رينالين في الدم مما يؤدي إلى اإلستعداد للمواجهة أو دنسبة األ

طريق تناول األدوية  المرض عنحالة إعادة التوافق إلى جسمه في  من خالله يحاول اإلنسان شعوري

طريق الحصول على قسط من  يعمل على إعادة التوافق في حالة التعب عن قد كما. والعقاقير والفيتامنات

  .)111افي، صذالق( الراحة، وفي حالة الجوع على تناول األطعمة، وغير ذلك من العمليات
  

  



 - 26 -

إلى التوافق على أنه القدرة على النظر إلى النفس بشكل واقعي وموضوعي،  اإلتجاه النفسيينظر  بينما   

على حد سواء والعمل على تنمية قدرات الفرد وإستعدادته إلى أقصى حد يمكن والضعف اط القوة وتقبل نق

 إلى نفسه، ومفهومه عن مكونات ته والتأكيد على خبرات الفرد الوجدانية، ونظر،الوصول إليه أو تحقيقه

ماط السلوك غير يرى هذا اإلتجاه بأن ما نسميه بالمرض النفسي ما هو إال مجموعة من أن كما .تهشخصي

السلوك مصحوبا ذلك التوافقي ما بين الفرد ومجموعة من األشخاص من ذوي العالقة به، وغالبا ما يكون 

أجل بالقلق وعدم الراحة وإنعدام التقبل اإلجتماعي، وعادة ما يضطر الفرد إلى السعي من بالشعور 

ريق التعامل مع األحداث بشكل مباشر مثل فقية عن طاإستعادة إتزانه إلى إتباع مجموعة من األساليب التو

  .)112افي، صذالق( مات الدفاعيةنزيات، وبشكل غير مباشر من خالل الميكاااإلنصراف إلى الهو
  

. أو الجماعة إلى التوافق من خالل مظاهر السلوك الخارجي للفرد اإلتجاه اإلجتماعي   في حين ينظر 

لمقابلة متطلبات ها مرالجأ إلى اإلنقياد للجماعة وإطاعة أوويشير هذا المنظور إلى أن الفرد عادة ما ي

فاإلنقياد للجماعة للمحافظة على تماسكها ووحدتها، يعتبر أسلوبا إيجابيا  .الحياة اليومية وتحقيق التوافق

 أما الخروج عن معايير الجماعة واإلنقياد لبعض جماعات السوء واإلضرار بالجماعة يعتبر ،للتوافق

  .)113القذافي، ص( ظاهر التوافق السلبيمظهرا من م
  

أنها تعبر في الحقيقة على ثالث مستويات  رغم إختالف هذه اإلتجاهات في تفسير مفهوم التوافق، إال   

تزان الداخلي للجسم بإتخاذ أساليب وجوانب للتوافق، منها التوافق الفسيولوجي من خالل المحافظة على اإل

 والتوافق النفسي من خالل تقبل الذات في نقاط ضعفها وقوتها، والنظر تعمل على حفظ الصحة الجسمية،

اإلجتماعي من خالل اإلنتماء  يرا التوافقتوأخ. إلى األمور بموضوعية وواقعية مع تأكيد وتحقيق الذات

  .للجماعة واإلنقياد لمعايرها وقيمها وإطاعة أوامرها، وتكوين عالقات إجتماعية مع اآلخرين
  

  التوافقأساليب  5-2

 تعبر قف التي يواجهها سواء كانت مواقفخدم اإلنسان أساليب متعددة ومتنوعة للتعامل مع المواتسي   

، عن التهديد واإلحباط، أو كانت تمثل بعض مصادر الضغوط، وتنقسم أساليب التوافق إلى مجموعتين

  .)136-125، ص2000ي، نالعنا(ر مباشرة غي واألخرى  طرائق مباشرةإحداهما
  

 ،الهجومو والخضوع، ،اإلنسحاب و وحل المشكل،،لمواجهة طرائق كاساليب التوافق المباشرة تضم أ   

من طبيعة النفس البشرية أن تتخلص من المشاعر المزعجة والمؤلمة،  ذلك ألن .والعدوان والضبط الذاتي

 . مباشرةاوالقضاء على مصدره والطريقة السوية للتخلص من هذه المشاعر تكون في مواجهتها

   . بنوع من التفصيل الحقاوسنتعرض لها
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 بشكل همن سمات الشخصية السوية القدرة على مواجهة الواقع، ويكون ذلك عن طريق حل مشكالت  

ة الوقت، فضال عن قدرتها على تنمية إمكانياتها عوإضاظة  أحالم اليقىموضوعي وبدون الهروب إل

ويقصد بمهارات حل المشكلة تلك  . المختلفة وعلى حل مشكالتهالتكون قادرة على مواجهة مواقف الحياة

 المقصودة المنظمة التي يقوم بها الفرد بطريقة مالئمة تزيل عقبة تسد الطريق أمام قدراته اتالنشاط

حل المشكلة حل ناجح يتطلب أسلوبا متخصصا للتفكير  وإن ،وتساعده في الوصول إلى هدف مرغوب فيه

ومما يساعد على تنظيم األفكار اإلستعانة بالخبرات الماضية وتحويلها إلى قوى . فكاريقوم على تنظيم األ

 النجاح في حل المشكالت يشعر الفرد بالثقة والرضا والتوازن، وهذه ، كما أنمثمرة لمواجهة مشكلة قائمة

  .)126ي، صنالعنا(المشاعر دليل توافق نفسي وصحة نفسية 
  

اب، ذلك أن حل طريقة في مواجهة حاالت الضغط والتوتر هي اإلنسيرى بعض الناس أن أسهبينما   

         ابح فالفرد في اإلنس.ا هو الحال في العدوان والمواجهةماب قد ال يتطلب جهدا كبيرا مثلحاإلنس

 باح ويحصل على حاجاته بطرائق سهلة، ومن صور اإلنسعبعد نفسه عن مسرح الصرايما عليه إال أن 

فمن خالل أحالم اليقظة يحصل الفرد  .غراق في العمل وإستخدام المنومات والكحولياتإل، اظةأحالم اليق

معين من الراحة، وذلك من خالل تخيالته، وقد يستغرق الفرد في عمل شاق هربا من مشاكله على قدر 

   خر العقاقير المنومة،آالشخصية واإلجتماعية التي تسبب له اإلحباطات والقلق، وقد يستخدم فردا 

 والصراع قله القدرة على التفكير والتركيز في مشكلة تجلب له التوترعويشرب الخمور لكي يفقد 

ب حسن تشكل خطورة بالغة على الفرد بسبب أنه يةابيحنساإل قإن هذه الطرائ .)128 -127العناني، ص(

 ويكمن .ها بعد ذلكاد تعقيدا ويصعب عليه حلدبل تز ، قائمة دون حلى فتبقيتناساهاومن ميدان المشكلة 

مما يجعله سلبيا  مشكلة يسلوب الفرد في مواجهة أأيضا في أنه من الممكن أن يصبح أ ابحضرر اإلنس

  .)128 -127العناني، ص(يعود ألساليب التنشئة اإلجتماعية إن ميل الفرد لإلنسجاب  وخاضعا ومنعزال
  

التوافق الحسن، فيمتنع عن ممارسة سلوك  أسلوب الضبط الذاتي لتحقيق  أيضاستخدم الفرديكثيرا ما  و 

اتي بقوة الضمير أو األنا ذ ويرتبط الضبط ال.في لحظة ما حتى يبعد الضرر على صحته الجسمية والنفسية

ويعتمد الضبط  .بط المثيرضمن التحكم في الموقف وتمكنه إستجابة نشطة من جانب الفرد  يعد و ،علىاأل

الحظة األفكار والمشاعر والتصرفات المطلوبة ووضعها تحت خالل ممن الذاتي في مراقبة الذات 

 من أجل خفض إحتمال السلوك موضوع  السلوكضبط المثيرات وترتيب سوابق  من خالل، أوالضبط

  .)128العناني، ص( زيادته أوالضبط 
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        مجموعة من العمليات النفسية الالشعورية أي أساليب التوافق غير المباشرة بينما تشمل   

 ميكانزمات الدفاع، وهي عبارة عن خليط من الحيل النفسية التي يخدع الفرد بها نفسه عندما يواجه 

  ستخدام إلى إ يلجأ  قدبحادثة مؤلمة، فإنه عندما يمرنسان  فاإل.التهديد أو يشعر باألخطار الخارجية

  ة عن النشاط العقلي المستخدمنفسيحيلة  وتعبر كل ،أساليب دفاعية ملتوية ليتجنب األلم ويحمي ذاته

ادة إلى تخفيض حدة عيل ح وتؤدي جميع هذه ال،مصدر التهديد أو الخطر بطريقة معينة للتغلب على

 النكوص،والتبرير، و، مصقتالو، ت من هذه األساليب نميز الكب.بالتهديد أو اإلحباط مؤقتا الشعور

 لواقعة عليهاوط غلتخلص من الضلهذه األساليب عالء والكف، ويستخدم األنا اإلواإلنكار، وقاط، ساإلو

لى إ )134 -133ص القذافي،( نقال عن "Maconnel"يشيرفي هذا السياق، و .)128 -127العناني، ص(

 جميعا إلى تخفيض حدة هتجتنها أ وجود ثالت مظاهر مشتركة بين جميع وسائل الدفاع النفسية وتتمثل في

بع جميعا من الالشعور مما يجعل ن ت، كما أنهاأو محاولة تشويشهافكار الحقيقة أتتضمن جميعا ، والقلق

  .األنا غير واعية لما يحدث منها
 

دم أن الفرد ال يقف سلبي وخاضع أمام ما يواجهه من صعوبات وضغوط وإحباطات، بل قيتضح مما ت  

ن تنوع مثل هذه وإ .يجند مجموعة من األساليب التوافقية للمواجهة، وقد تكون مباشرة أو غير مباشرة

 .لى الدخيرة السلوكية للفرد التي تكتسب من التعلم والتنشئة اإلجتماعيةإثرائها أو فقرها ترجع واألساليب 

لضاغطة، قد تجعله عرضة للعديد من المشكالت قف اوإن فشلت أساليب الفرد التوافقية في مواجهة الموا

  .ة والنفسيةها فهي تعمل على حفاظ صحته الجسديتالصحية، أما نجاع
  

  مشكالت الصحة النفسية  -6

لدى الفرد، ولم يقتصر  ثارت القلق والتوترأإتسم هذا العصر بمجموعة من الظواهر الضاغطة التي    

هذا األثر على ذات الفرد بل إمتد إلى خارجه حيث إضطربت العالقة بينه وبين الوسط الذي يحيط به 

 الشروط  وضعلتعرف عليها حتى يمكنلديد هذه الظواهر ويتعامل معه، وقد إستوجب هذا الموقف تح

الالزمة لكي يتم التوافق بين الفرد ونفسه من جهة، وبينه وبين العالم الخارجي من جهة أخرى إلعادة 

 الدفاعية في مواجهة المواقف هليب الفرد التوافقية وحيسالأفشل تقد  و.التوازن أو الصحة النفسية له

  من شأنه أن يعرض الفرد إلى أنواع مختلفة من المشكالتلهذا الفش و،الضاغطة على الفرد

  .)107ة، صضعوي (واإلضطرابات الصحية
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تعني إضطرابات الصحة النفسية إنحراف السلوك عن المستوى العادي مما يجعله غير سوي في إطار    

 السلوك غير السوي )DSM( التشخيص األمركي باتعموما، يصنف ك .المجتمع الذي يعيش فيه الفرد

اإلضطربات الذهانية ، وإلضطرابات العقلية عضوية المنشأ، واالنقص العقلي هيوئات رئيسية ف ةإلى ست

ضطرابات  واإلبات الشخصيةاضطر، واإلاإلضطرابات العصابية، وسباب عضويةأال ترجع إلى التي 

ابات بشئ من التفصيل، مع يلي مختلف هذه اإلضطر سنتناول فيما و.)134افي، صذالق( يةدالنفسجس

  .هإظهار المؤشرات العامة لإلضطراب ومظاهر
  

 تتميز بنقص القدرات العقلية مما  ،هو حالة يقل فيها الذكاء عن المتوسط الطبيعي العام لنقص العقلي   فا

 ضويةبات العقلية عااإلضطر  وتشير.لنضجا طورعلى تور على عمليات التعلم والتوافق اإلجتماعي ثيؤ

ات التي تصيب فإضطرابات ترجع إلى أسباب عضوية أهمها إضطراب وظائف المخ بسبب اآل إلى منشأال

 دثواح األطفال أو التعرض للصيبوالحمى التي ت األنسجة العصبية بسبب بعض األمراض كأورام المخ

بات ومن هذه اإلضطرا، أو بسبب اإلضطربات التكوينية التسمم الحادوس، أوبالخصوص في منطقة الر

 فقد هايميز اـأهم م فإن اإلضطرابات الذهانية الوظيفيةأما  .)143ذافي، صقال(بل والذهان خالهذيان، ال

 لما يعاني منه، مما ع غير وا المصابالعقلي الشديد، بما يجعلالخلل البصيرة وتفكك الشخصية نتيجة 

ان الهوسي هذالبرانويا والو، طون به، أهم هذه اإلضطرابات الفصامييجعله خطرا على نفسه وعلى من يح

  .)152ص ،1986 ،جالل( اإلكتئابي
  

 ويجرح صحته النفسية هيذلشخص فيؤ االدىإضطراب في السلوك يظهر بأنه يعرف العصاب بينما    

ن اإلنتاج أو عدوا ع في المحيط الذي يعيش فيه من غير أن يجعله عاجزا دتهوكفايته اإلنتاجية وفائ

آلالم ار واإلكتئاب، وتراض أهمها القلق والتوعشترك العصابات في أتو .)153جالل، ص( للمجتمع

 ي لدى العصابزمنة ومدةاوحراض مستمرة عوتكون هذه األ. واألفكار واألفعال القهريةالجسمية، والخوف 

 ما أمام ضغط دركيفي منحرف إلتجأ إليه فتالعصاب أسلوب البعض يعتبر و .)267، ص1987، لرفاعيا(

المخاوف و ،ستيريايالهوضطرابات العصابية القلق، وأهم اإل . لديهكررعض الفائدة وتووجد فيه ب

  .)148العناني، ص (كتئاب والعصاب الصدمياإل، الوسواسوية، ضالمر
  

 مع هعلى التوافق وسوء عالقاتالفرد في شكل عدم قدرة  إضطرابات الشخصية تتجلى مظاهر في حين   

 السلوكي المنحرف الذي لم يؤدي إلى نتيجة من قبل ر نفس األسلوب بالقلق، وتكراهخرين، وشعورآلا

السلوك المنحرف يرجع أن ويذهب الكثير إلى  .)176افي، صذالق( ن أجل التغلب على مشاكلهـوذلك م

  اصة بالمجتمع، والتي ـد الطفل في أن يكتسب القيم الخـإلى فشل عملية التنشئة اإلجتماعية التي لم تساع
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جتماعية، ميز الشخصية غير اإلنمن أهم هذه االضطرابات  و.نا األعلىأليسمى بالضمير وا  ماتكون لديه

   .)116ة، صضعوي(جناح األحداث واإلدمان 
  

تخذ ت، بينما ةسيفج من أسباب نتمجموعة من األمراض التي تن إلى يةدلنفسجس ا اإلضطراباتوتشير  

،  والحرمان، واإلحباط، والفشل، والصراع،قلقسباب التعرض لليا، من تلك األدأعراضها شكال جس

تصيب هذه   كما.)17 ص،2001، العيسوي(  والمشكالت والضغوط النفسية،زماتأل وا،النبذو

 نتيجة  الجسماإلضطرابات األعضاء التي يتحكم فيها الجهاز العصبي الذاتي، وهي تصيب أحد أجهزة

ة الجسم التي تظهر فيها هذه اإلضطرابات منها وأجهز. ة وتترك آثارا فسيولوجيةمضغوط نفسية متراك

محدثة بذلك ، التناسليوالجهاز الهضمي، األوعية الدموية والقلب، الجهاز التنفسي، والجلدي والبولي 

 .الخ...يمرض السكرَّو ةقرحة المعدو الجلدي، حالطفوإرتفاع ضغط الدم، وأمراض الحساسية والربو، 

  .)16 -14، صةضعوي(
  

ما تقدم يتضح مدى تعدد مشكالت الصحة النفسية وأنها ليست وقف على نوع واحد، فهي من خالل    

 تمس القدرات قد كما أنها .طورتها وعواملها السببيةخشدتها ووتختلف من حيث مظاهرها العيادية، 

  .يةدسية اإلجتماعية أو جوانب نفسجسفالنفسية، أو النالجوانب   أو،العقلية
  

  ظرية المفسرة للصحة النفسية بعض التناوالت الن -7

ساسية، أهمها ألفسير لمفهوم الصحة النفسية ومظاهرها اتتعددت التناوالت النظرية التي إهتمت بتقديم    

  . فيما يلي أهم مقومات هذه النظريات النفسية.اإلنسانية والمعرفيةو ،السلوكيةوالمدرسة التحليلية، 
  

  المدرسة التحليلية 7-1

في الصحة "  Horney "و"  Erikson "و " Adler" و، " Freud  "جهات نظر كل منوسيتم عرض و   

 الشخص القادر على  ذلك أن الفرد الذي يستطيع أن يحقق الصحة النفسية لذاته هو "فرويد  "يرى .النفسية

 ة الدوافع البيولوجيةي القدرة على مواجهف وتتمثل الصحة النفسية . والعمل المنتج عمومابمنح الح

نا على التوفيق ألكما تتمثل في قدرة ا، جتماعي والسيطرة عليها في ضوء متطلبات الواقع اإلغريزيةوال

 ال يستطيع أن يصل إال إلى تحقيق جزئي لصحته اإلنسانيضيف بأن  و.علىنا األبين مطالب الهو واأل

 على أهمية دور العوامل أكد أيضاكما  . الهو ومطالب الواقعيات دائم بين محتوع ألنه في صراالنفسية

 على سلطي يعملت وأن المجتمع غير الرخيَّ اإلنسانأن  وأوضح ،اإلجتماعية في تحقيق الصحة النفسية

  .)14العناني، ص( دل منتجة قادرة على الحب وعلى توظيف إمكانياتها، وتحقيق الحق والعبناء شخصية
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 .جاب والترويحن واإلز،اإلنجا تتضمن ثالثيةة النفسية من منظور وظيفي في  الصح" فرويد "ولخص   

د ستناب الذي يجيليها اإلنوي ممارسة حياتية بناءة، فمكانات ير عن توظيف الطاقات واإلعبيأتي اإلنجاز كت

رتباط الزوجي والعاطفي والوصول إلى النضج النفسي الضروري للقيام إلى القدرة على الحب واإل

د الطاقات يستمتاع بمباهج الحياة وتجد واإلحملها القدرة على الترويويك ،دوار الزوجية والوالديةاألب

  .)41حجازي، ص( ويةيالح
  

الشعور بالنقص على ستطيع أن يتغلب يأن اإلنسان  )15ص، العناني(نقال عن" Adler "يرىبينما   

 ، الصحيحةجتماعيةة اإلئالتنش، وجتماعي والعيش مع اآلخرينالميل اإل سية عن طريقفويحقق الصحة الن

 متماسكة قادرة على  بالشكل الذي يسهم في تكوين شخصية أهداف محددة والعمل على تحقيقهاضعوو

جتماعية في اإلنفسية النظرية المؤسس  )15ص، العناني(نقال عن "Erikson" أما .الصعوباتمواجهة 

النمو التي يمر بها  أن الصحة النفسية تتمثل في قدرة الفرد على مواجهة مشكالت مرحلة يرىالنمو، 

تكيف النفسي ح أن صحة الفرد النفسية في مرحلة عمرية معينة تساعد الفرد في تحقيق الضبنجاح، كما أو

  .في المراحل العمرية التالية
  

   المدرسة اإلنسانية7-2

 لفختيته تحقيقا كامال، وينين في مدى تحقيق الفرد إلنساي اإلنساننتبدو الصحة النفسية عند المفكري   

األفراد فيما يصلون إليه من مستويات من حيث اإلنسانية الكاملة، وهكذا يختلفون في مستويات صحتهم 

، فيما يلي وجهة نظر كل منهما في "كارل روجرز"و" براهام ماسلواأ"ومن رواد هذه المدرسة نجد  .النفسية

  .هذا المجال
  

جات متنوعة، وإن هذه الحاجات تتنوع لإلنسان حاأن  )16العناني، ص(نقال عن  "ماسلو" يرى    

 الحاجات  المستوى األولضماألخرى ذات المستوى األعلى،  يبصورة هرمية منها ذات المستوى األدنى و

ا هعندوإشباع  الحاجات الجسمية تشعر الفرد باألمان، ، فالفسيولوجية والحاجة إلى األمن والسالمة

طلق عليها الحاجات اإلجتماعية منها الحاجة إلى يلتي اسيحاول إشباع المستوى األعلى من الحاجات 

حقق توت ."ماسلو" مى في هرمظد الغاية الععالذات الذي يل وتحقيق حصيالتوة والعطف والحنان، قالصدا

 مقد كما .الصحة النفسية عندما يتمكن الفرد من إشباع هذه الحاجات بطريقة سوية ويحقق إنسانيته الكاملة

نسان الذي يحقق أقصى حاالت الذات إلقائمة طويلة من خصائص ا )48، صزيحجا( نقال عن "ماسلو"

  : وهي

ي األوهام فاب حنساإلدراك الفعال للواقع والتعامل اإليجابي معه، ومجابهة صعوباته بدال من اإل -

   .واألحالم
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  .الية من تقبل الذات واآلخرينعدرجة  -

  . القدرة على إقامة عالقات حميمية -

 .ستمتاع بمباهج الحياةة واإلبرة على المرح والدعاالقد -

 .القدرة على مقاومة الضغوط اإلجتماعية -

  .قفبتكار في العمل والموالة واإلااألص -
 

 أن كل فرد قادر ،نظرية الذات في علم النفسضع او )17العناني، ص(نقال عن  "روجرز"بينما يرى    

جتماعي جنبا إلى جنب  وينمو مفهوم الذات نتيجة التفاعل اإل.ادراك ذاته وتكوين مفهوم أو فكرة عنهإعلى 

 .نسان ذاته البد أن يكون مفهومه عنها موجبا وحقيقيا ولكي يحقق اإل،اتمع الدافع الداخلي لتحقيق الذ

الذي يتفق والنفسية هو الشخص القادر على تكوين مفهوم إيجابي عن نفسه، صحة بال المتمتع فاإلنسان

  .جتماعية ومع مفهومه عن ذاتهعايير اإلسلوكه مع الم
  

   المدرسة السلوكية3- 7

رى هذه المدرسة أن السلوك متعلم من البيئة، وأن عملية التعلم تحدث نتيجة لوجود الدافع والمثير ت   

 الربط بين المثير يولكي يقو .)السلوك(ستجابة  إذا وجد الدافع والمثير حدثت اإلى بمعن،ستجابةواإل

 دون تعزيز كان ذلك عامال على إضعاف هذه األخيرةأما إذا تكررت  ،ة البد من التعزيزستجابواإل

  وتقرر هذه المدرسة أن الناس يقومون بسلوك سوي معين  .أي إضعاف التعلم المثيرها وبين الرابطة بين

السلوكيين يتحدد إن مفهوم الصحة النفسية عند لذلك ف .ألنهم تعلموا أن يتصرفوا بهذا الشكل نتيجة التعزيز

يتلخص و .رت والتوقلقن العستجابات بعيدة حيث تكون هذه اإلبإستجابات مناسبة للمثيرات المختلفة، 

ور في القدرة على إكتساب عادات تتناسب مع البيئة التي يعيش فيها ظا المنذالنفسية وفقا له مفهوم الصحة

  .)18العناني، ص(  ومتطلباتهاالفرد
  

 فيةالمدرسة المعر 4 -7

تضمن الصحة النفسية من وجهة نظر أصحاب هذه المدرسة القدرة على تفسير الخبرات بطريقة ت  

منطقية تمكن الفرد من المحافظة على األمل وإستخدام مهارات معرفية مناسبة لمواجهة األزمات وحل 

   ت معرفية النفسية فرد قادر على إستخدام إستراتيجيا لشخص المتمتع بالصحةاوعليه، ف .المشكالت

   يسمح لليأس بالتسلل إلى نفسه مناسبة للتخلص من الضغوط النفسية ويحيا على فسحة من األمل وال

 أما ، في نظام المعتقداتلخللنتيجة  المعاناة واإلضطراب عفاإلنسان يقع صري .)19العناني، ص(

   وينتج ،والدنيا الذات واآلخرينمعتقدات واقعي في النظرة إلى بنظام  فهو ذلك الذي يتمتع ىالشخص المعاف
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  كما في الموقف من الذات،لمواقف الحياتيةاعن هكذا نظام واقعي عقالني سيادة التفكير اإليجابي في 

  .)43حجازي، ص(
  

أهم مظاهرها  إال أنه يمكن إيجاز  ،رغم إختالف المدارس التي إهتمت بتقديم مفهوما للصحة النفسية  

   :فيما يلي 

  .البيولوجية ومتطلبات الواقع اإلجتماعيالدوافع بين التوفيق  -

  .القدرة على الحب والعمل المنتج -

  .التغلب على الشعور بالنقص والعيش مع األخرين -

 .مواجهة مشكالت مختلف مراحل النمو -

   .إدراك الذات وتحقيقها -

  .تعلم اإلستجابات المناسبة للمثيرات وتعزيزها -

  . مع البيئة اإلجتماعيةكتساب عادات تتالءمإ -

  .تحقيق الفرد إلنسانيته وتكوين مفهوم إيجابي عن الذات -

   .يةتإكتساب الفرد للنظرة الموضوعية والمنطقية لتفسير ومعالجة والتخلص من مختلف الضغوط الحيا -

  .إستخدام إستيراتيجيات معرفية ومهارات مناسبة ومنطقية -

 .ات والمواقف الحياتيةسيادة التفكير اإليجابي تجاه الذ -
  

 ،اإلجتماعي والمعرفيوالنفسي، و بتحقيق التوافق البيولوجي، تتحقق الصحة النفسية يتضح مما تقدم أن   

  . متطلبات البيئة الخارجية مع والتوافق
  

   في العالم  الصحة ملمح -8  

 لسنة  )O.M.S( المية منظمة الصحة العحسب على المجتمع العام عالميا المسجل  يقدر معدل الحياة  

 سنة عام 73منظمة أن يصل المعدل إلى هذه الة، ويمكن حسب تقدير المختصين لن س66 ـ ب1997

إزدياد عدد األفراد إلى يرجع تفسير ذلك  و.1955 سنة عام 48، بينما كان معدل الحياة ال يتجاوز 2025

تزال  رغم ذلك، ما . الصالحة للشربالذين يطلبون العناية والعالج لحالتهم الصحية مع وفرة المياه

 مليون 20 مليون شخص في العالم، وتسجل سنويا أكثر من 5.8المشكالت الصحية مستمرة بالنسبة لـ 

كما يرى المختصون بأن المشكالت الصحية المطروحة تختلف  . سنة50شخص تتوفاهم المنية قبل سن 

وسيتم فيما يلي عرض أهم . الرشد والشيخوخةوقة، المراهوية للفرد من الطفولة، رختالف المراحل العمإب

  .هذه المشكالت وفقا لمراحل العمر حسب تقدير منظمة الصحة العالمية
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، حيث تقدر حاليا نسبة األطفال اللذين يبلغون  الرضع واألطفالسجلت تطورات معتبرة تم إنجازها في فئة

شلل األطفال، والحصبة، (كبر أمراض الطفولة أ م، واللذين لقحوا ضدلسن أقل من عام من أطفال العا

 مليون 11 حوالي 1995سنة ت رغم ذلك، سجل .%80بـ ) الكزاز والسعال الديكيوالخناق، والّسل، و

أما الخطر الجديد  .نتمون لبلدان في طريق النموي منهم % 97نسبة وطفل قبل سن الخامسة فقدوا الحياة، 

 سنة 15 طفل أقل من 590.000اسا إلى مرض السيدا الذي يصيب فال حاليا يرجع أسطالذي يصيب األ

ف إلى  ض .ةقيفرياإلبعض البلدان   وهذه اإلصابة تزيد من نسبة وفايات األطفال باألخص في،1997عام 

ذلك، ظهرت العديد من المشكالت األخرى التي إرتبطت بالتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية نتيجة لزيادة 

              المعاملة الوالديةالحياتية وسوءمنها اإلعتداءات الجنسية، والصدمات التحضر والتمدن 

 )Larousse, 1999, P255(.  
    

 ألن في هذه المرحلة ،في الوقت الحاضر تعتبر موضوع إهتمام الصحة العامة فمرحلة المراهقةأما   

عالقات جنسية غير محمية ومحاوالت وتدخين، تظهر سلوكات قد تكون مضرة ومهذّدة للصحة منها ال

 19 و15مل للشريحة العمرية بين ح ة مليون حال17  حوالي1995ف إلى ذلك، سجلت سنة ض. إنتحار

  .هدد الحالة الصحية والجنسية لدى هذه الفتيات الشابات وأوالدهممما ي سنة
  

  ل،سبسبب اإلصابة بمرض الويا سن ماليين حالة وفاة 3 إلى 2بين ت في مرحلة الرشد سجل   بينما 

      حالة وفاة كل سنة بسبب الحمل 585.000كما سجلت  .1997 مليون راشد بسبب السيدا عام 1.8و

وأنواعها تختلف وفق مستوى مراض ن أسباب األإفالصحة العالمية حسب تقدير منظمة و . الوالدةأو أثناء

تواترا من أمراض العدوى أكثر  يرض السكرَّالسرطان وموالجهاز الدوراني،  فأمراض ،نمو الدول

ي طريق النمو فإن األمراض األكثر إنتشارا هي أمراض ـالمرضية في البلدان الصناعية، أما البلدان ف

 أن يصيب ي يمكن لمرض السكرَّهوحسب تقديرات نفس المنظمة فإن .العدوى المرضية والطفيلية والسيدا

      . مليون حالة143  حوالي1997حيث سجلت سنة  ،2025سنة  مليون شخص راشد في العالم 30

   .أما خطر اإلصابة بالسرطان فهو في إرتفاع في البلدان النامية وفي حالة إستقرار في البلدان الصناعية
  

 وحسب تقدير العام،لشيخوخة إنعكاسات طبية وإجتماعية على مستوى المجتمع يظهر أن لمرحلة ا  

 سنة فأكثر يتمثل في 65الرئيسي للوفاة أو العجز لدى المسنين من الفئة العمرية منظمة الصحة فإن السبب 

  .)Larousse, 1999, P256( اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية 
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   الصحة في الجزائرملمح  -9

، أظهرت أن مجال الصحة يتطلب من 1992 حسب تقدير مديرية التخطيط لوزارة الصحة العمومية سنة  

األدوية الطبية  تمثلو .من النفقات الوطنية الموجهة للصحة  % 8.6 مليار دينار أي نسبة 2.75ولة الد

من إستهالكها  %90 فالجزائر تستورد حوالي ،ف الوطنية الموجهة للصحةيمن المصار % 50 أكثر من

ن الحاالت سنة م % 80 نسبة خص دوافع طلب التحويل للعالج في الخارج، فقد قدرتيأما فيما  .لألدوية

مرض الكلى، والسرطان، والوعائية، – بسبب األمراض التالية حسب ترتيبها وهي الجراحة القلبية1994

اإلبدميولوجي أن األسباب الرئيسية للوفاة  الملمحكما أظهر . األعضاءأمراض العيون وأمراض تجبيرو

الجراحة و،  مرض السرطانو لمرور،لدوافع التحويل للعالج للخارج في الجزائر ترتبط أساسا بحوادث او

 ضحة وا الصحة العقلية لم يتم تقديرها بصفةملمح خص أما فيما ي.أمراض العيون والكلىو القلبية،

)Khiati, 1995, P9-12(.حسب بعض الدراسات األمراض هذه لبعض عام  مامح سيتم فيما يلي عرض و

  .اإلبدميولوجية في الجزائر
  

 العالجية خالت حالة، وبلغت عدد التد3000تسجل سنويا حوالي  الوعائية –ةالجراحة القلبي في مجال  

وتمثل األمراض القلبية . 1990 حالة عام 600 و1989 حالة عام 800، و1988 حالة عام 1012

زمية نصف حاالت اإلستشفاء في مصالح أمراض القلب والدوافع األساسية للتحويل للخارج ياتمالرو

 حالة جديدة ويمثل 12000انية للوفاة، حيث تسجل سنويا ث األسباب المن لسرطان ايعتبر كما .للجراحة

  .)Khiati, 1995, P63-132(  لتحويل للخارج للعالجاأيضا من دوافع 
  

خالل العشرين سنة طرح الربو مشكل صحي في الجزائر، حيث لوحظ إرتفاع في نسبة إنتشاره ي   كما

        . لدى األطفال% 10 و5 لدى الراشدين وبين % 4 إلى 2.5ن األخيرة، حيث قدرت نسبة اإلنتشار بي

 كما أن عدد الوفيات بسببه في إرتفاع ملحوظ . طفل100.000وراشد  500.000فالربو في الجزائر يمس 

يمثل و .بسبب الربو  سنوات اآلخيرة نسبة اإلستشفاء10في كل الشرائح العمرية، كما تضاعفت خالل 

  .)Nafti .1998, P10-13( را، وهو في تزايد مستمر في الجزائرت المزمن األكثر تواالربو حاليا المرض
  

 204 بالجزائر الوسطى، ثم إرتفع العدد إلى 1986سجلت أول حالة في الجزائر سنة سيدا الفي مجال و  

        ظهرت إحصائيات  كما أ.2001 حالة سنة 501  إلى لتصل عدد الحاالت1994حالة جديدة عام 

   الشريحة العمرية األكثر تعرضا تتراوح بين، فحسب السن فإن  للحاالتالمميزات التالية 2001 عام

   عتبر عامل الجنس مسؤول عنيو .البيتهم من الذكور ذوي نشاط جنسيغو) الشابالراشد ( سنة 20-49
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لية ثسية المالجنوالحاالت األخرى للعدوى في الخارج، بينما تعزى من الحاالت، %  1.32 حوالي

  .)Belaid & Zidouni, 2001, P10-13(   المخدراتواإلدمان على
  

           ،1993  سنة% 57نسبة وفيات األطفال قبل سن عام بلغت  فإن طب األطفالأما فيما يخص   

 لوفيات األطفال ومسؤول رئيسي سببيمثل العامل األول و ،ةذياإلسهال وسوء التغألسباب كذلك ويرجع 

رضاعة (  نظرا لفقر الرضاعة الصدرية  %26  بـتقدر زيادة معسنويا  حالة إستشفاء 20.000عن 

م تأتي ث ، سنوات10 لدى األطفال أقل من اكثر تواتراألعامل الفهو ية ذ، أما سوء التغ)إصطناعية

      سنوات5قل من أادة وهي من بين أسباب المرض والوفاة لدى األطفال حالفسية تناألمراض ال

)Khiati, P103(.  راض الربو وأمراض الحساسية، سجل في تحقيق بالعاصمة سنة ع تواتر أعنأما

 من الحاالت تعاني من أعراض ربوية % 6.4نسبة رس دطفل متم 1189على عينة قدرها  1994

  .)Bezzaouch et al, 2000(  الذكورمنها يتغالب
  

        تحقيقات الوبائية مجموعة من المظاهر  الصحة النفسية فقد سجلت بعض الملمحيخص فيما أما   

التطرق  اإلبدميولوجية التي ميزت بعض المشكالت الصحية في الجزائر، وسيتم الحق خصائصالو

  . بمزيد من التفصيلبعضهال
  

الشريحة و ،تعتبر ظاهرة اإلدمان على المخدرات ظاهرة عالمية وهي في إنتشار سريع في الجزائر  

 حتى على مستوى الحجز الجمركي ،ضا هي فئة الشباب المتمدرس وغير المتدرسرعية األكثر ترالعم

  ب عالمي، يلتهر يتحدثون عن الجزائر كمنطقة عبور أصبحت الظاهرة يومية ومألوفة مما جعل المختصين

 وبالنظر لألرقام المتوفرة يمكن التأكيد على أن إدمان وتجارة المخدرات بلغت درجة كبيرة من الخطورة

(Khiati.p182). فيما يخص تحقيقات الدرك واألمن الوطني حول كميات القنب المحجوزة سنويا سجلت و

 قدرت 2002 طن، أما سنة 4.82 بلغت الكمية 2001في سنة  و طن،6.26  كمية تقدر بـ2000سنة 

 أما عن عدد األشخاص المتورطين في قضايا المخدرات بلغ عددهم . طن6.11جوزة بـ حالكمية الم

     غالبيتهم دون مهنة والبعض اآلخر من العمال والمستخدمون والطلبة، 2000 متورط سنة 11696

ية الغالبة في قضايا رأما الشريحة العم . متورط غالبيتهم بطالين10136 بـ 2001سنة بينما بلغ عددهم 

            متورط من سن يتراوح بين4502، بلغت 2001 التي عرضت على المحاكم سنة المخدرات

    تمس فئة الشباب سنة فهي بذلك 35 و26 متورط للشريحة العمرية بين 3610و  سنة،25و 19

  .)25- 23 ص ،2003الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، (
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ففي تحقيق أجري في وسط  ،شارهاتفيما يتعلق باإلدمان على المخدرات أجريت عدة تحقيقات لتقدير إنو   

 التالميذ يتعاطون المخدرات داخل من % 20 نسبة وجد ،1991سنة " T.Sandane" مدرسي من طرف

 منهم يدخنون الحشيش % 30نسبة ، وات يدمنون خارج الثانوي% 47المؤسسات التربوية، وقدرت نسبة 

 من  %14 نسبة 1995عام  "Achoui  "في حين أظهرت الدراسة التي قام به ، تستعمل األقراص% 30و

األفيون، و ،كثر إستعماال الحشيشألالمواد ا و،ت العاصمة منهم عدد من الفتيااتثانويحاالت اإلدمان في 

 "Hammouda"كما أظهر التحقيق الذي قام به  .Khiati, P138) نقال عن ( األقراص والكوكاين

ممتدة من الة إدمان على المخدرات خالل فترة ح 173بمصلحة نزع التسمم بوهران وجود ) 2001(

 منهم من الفئة % 50.8نسبة و إناث، 9 ذكور و164، صنفوا من حيث الجنس إلى 2001إلى  1998

 % 27و  (KIF)من الحاالت تستعمل الكيف  % 35نسبة ، و سنة غالبيتهم عزاب40 و20ية بين رالعم

         نسبة و). األب واألخ( المخدرات تهمأفراد عائليستهلك حاالت  من ال51  لدىوجدكما  .مواد متعددة

 ما من حيث التشخيص النفسيأ ).كبرألا( خوةولى بين اإلألا المرتبةل المدمن تمن الحاالت يح % 58

     .الشخصية ب فياضطرإ 35كتئاب وإ  حالة53و ذهان،حالة  18 و اب،ص حالة ع67وجد  للحاالت

المخدرات دمان على إ حالة 858دمان بوخضرة عنابة سجلت إلحصائيات المركز الوسيط لمعالجة اإما أ

  .2004فيفرى  لىإ 1999جويلية  ممتدة من خالل فترة
  

نعكاسات إ الجزائر مشكال صحيا ثقيال لما لها من يدمان على المخدرات فاهرة اإلظ تطرحوعليه،     

   غير مشروعة للمخدرات  لتجارةيهور سوق محلظو واللصوصية الدعارة،و نحراف،رتفاع نسبة اإلإك

فة مراض المصاحبة لهذه اآلما األأ كثر عرضة للخطر هي فئة الشباب،يحة األالشرن أ كما .يبهاروته

تمثل تسباب الظاهرة في الجزائر أهم أومن  .نتحارإلالية ولعقامراض األو الحوادث،و سيدا،لخطيرة جدا كا

 سؤلياتهم،تخلي الوالدين عن مو ،)طالق أو إنفصال الوالدين(لية العائلية خإنفجار الوفي النمو الديمغرافي، 

نائها مع قتإمكانية الحصول على المخدرات في السوق وسهولة إو ،الرسوب والطرد المبكر من المدرسةو

  .) (Soal, 2001, P20-21 بعاد وفقدان المعايير التي يعيشها البالد واألزمة المتعددة األ،غياب الصرامة
  

يد من الجرائد إلى إنتحار أرباب العائالت ت العدرأشا فقد نتحار ومحاوالت اإلنتحاراإل في مجال أما    

رغم غياب  و.اإلقتصادية والظروف العائلية-اإلجتماعيةالمشاكل  أو ،البطالةنتيجة للفصل عن العمل أو 

 طرف العديد من من في الجزائر تم إظهاره ها إال أن تواترهذه الظاهرةإحصائيات جزائرية حول 

، ويرجع ذلك لعدة أسباب  "Benkhelfat" و " Mebtouche" و ،"Mehdi " و"   Kacha"الباحثين منهم 

  . اإلجتماعية للمرأة ةالتعارضات في المكان ونخفاض القيم اإلجتماعيةإوكالتحضر السريع والكثيف، 
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ساكن،  100.000 ـ ل2 نسبة إنتحار تقدر بـ ةوجيلويمدباإل سجلت اإلحصائيات وفي هذا السياق،   

 يفةعناإلنتحارية الوسائل لل االستعمإأكثر  هذه الفئة ذلك ألن ، الذكور مقارنة باإلناث لدىاأكثر إنتشاروهي 

 تناول العقاقير النفسية،  اإلنتحار  تتمثل فيالمواد األكثر إستعماال فيعموما فإن  .ق الوريدشكالشنق و

في األوساط نظيف الغاز ومواد التبمواد مثل الشنق والتسمم ون النوافذ في الوسط المدني، مف ذالقو

              نقال عنوآخرون "Bensmail "حسب نتحاراإلمحاوالت بينما تقدر النسب المئوية ل .الريفية

(Kacha, 2001, p6-10)  مرة 15( من اإلنتحار ا ساكن، وهي أكثر تواتر100.000 لـ % 34.1 بـ 

ندفاعية المراهق وتراكم الصعوبات نظرا إل ) من الحاالت% 76(وتمس أكثر شريحة المراهقين ) أكثر

من  أكثر تنتشر محاوالت اإلنتحار لدى اإلناثو .اإلجتماعية وما ينتج عنها من يأس وإحباطاتوالعائلية 

ومواد التنظيف كماء   العقاقير النفسيةتناولأما الوسائل المستعملة فهي  ،)من الحاالت إناث 3/4( لذكورا

 رمضان هي الفترة التي سجلت فيها نسب منخفضة لمحاوالت ويظهر أن شهر .جافيل وروح الملح

 الحاالت إنتكاسية  من6 %أن  "kacha" وقد أشار. اإلنتحار نظرا إلرتفاع الروابط العائلية واإلجتماعية

  . أي معاودة محاولة اإلنتحار
  

داث الضاغطة تعرف بأنها مجموع المواقف أو األح التي الصدمات النفسية  كما إهتمت بعض الدراسات ب

وتتنوع هذه األحداث  .وضيق نفسي تحدث أعراض أذى طويلة أو قصيرة المدى مهددة أو فاجعة ومذهلة

األحداث هو ويبقى الطابع المشترك لهذه  .الحروب واإلرهابوالزالزل، وعتداءات الفردية، اإلكالصدمية 

تترك هذه الصدمات أثارا نفسية  و،مع عدم قدرة الفرد وعجزه في التحكم في الوضعية ظهورها المفاجئ

أجري في وفي هذا المجال  .تجابات أو إضطرابات نفسية مهما كان سن المصدومإس إلىيمكن أن تتطور 

 حيث تم باإلشتراك مع وزارة الصحة، فالجزائر تحقيق على مستوى مركز التكفل النفسي لضحايا العن

  نسبةيةعمرة الحلشريوفقا ل فأسفرت النتائج ،ةعلى مستوى اإلستشارة السيكولوجينسبة الحاالت إحصاء 

وتعزى أسباب  .راشدينمن فئة ال % 87.3نسبةمراهقين ومن ال  % 87.3نسبة وطفال، من األ % 92.4

 بنسبة تبلغالمعاملة سوء و ، من الحاالت% 88.3اإلرهاب بنسبة  عدة عوامل منها هذه الصدمات إلى

هتك األعراض والتحرش الجنسي مع األطفال والراشدين و ،% 58.6 العنف الزوجي بنسبةو ،% 87.3

ث راكول من الحاالت ترجع % 11ونسبة  ،%7.4نسبة بحوادث المرور و، من الحاالت% 51.8بنسبة 

 . والوفاةالت الحداد لحا ترجع% 5.5نسبة تقدر بـياضنات وفالإنهيار البنيان ووطبيعية مثل الزالزل، 

 ثرهشاشتهم وقابليتهم للتأبسبب هذه الصدمات التعرض لررا نتيجة  األطفال الفئة األكثر تضىويبق

)Belarouci, 2001, P58(. 
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 الصحة ملمحأجريت بعض الدراسات والتحقيقات لحصر  النفسية والعقليةاإلضطرابات   وفي مجال 

 كاتريستعجال السيإلومصالح ا لعقليةالمصحات ا على مستوى اإلضطرابات  هذهترالنفسية ومدى توا

  : تالية ال والدراسات، منها التحقيقاتلبعض المستشفيات
  

      راقةشبالبالمركز النفسي اإلجتماعي  Kacha" ( 1998, P199 -201)"  تحقيق من طرفيأجر  

ول اإلكلينكية االجد ثرأكأن  فأظهر ،االت السيكاتريةعجعلى مستوى مصلحة اإلست) جزائرالعاصمةال(

اإلضطرابات الكبرى للمزاج ووهجمات الهلع،  لق األمر بنوبات القلقتعي و حاالت القلقهيواترا ت

الحاالت و، يوس اإلكتئابهحاالت الوأ اوالت إنتحارمحإلكتئاب الشديد وما يصاحبه من خطر إنتحاري وكا

 وأخيرا الحاالت الخلطية وما يصاحبها من ،البرانويا حاالت الهياج والعدوان مثلحاالت و، الهذيانية

   .رابات للوعيإضط
  

قة االشرببالمركز النفسي اإلجتماعي  Belaid" (2001, P20)" من طرف  دراسةأجريتكما     

        .ن لدى األشخاص المسنياتواترترية األكثر ا أن اإلكتئاب من التظاهرات السيك، أسفرت 1995عام

   نسبةت وجد ية األخيرةرية العامة لألمن الوطني حول اإلنتحار خالل العشريحسب تصريحات المدو

ترجع هذه األعراض  و، سنة80هم أكثر من ر من الحاالت من فئة المسنين الذين تبلغ أعما% 1.8

عدم قبول الشيخوخة ألنها تعبر عن الكبر والقروب أو لإما إلى سوابق سيكاترية، ن  المسنيلدىية اإلكتئاب

 إلى فقدان اإلستقاللية تعزىكما قد . اإلهتماموفقدان   الجدوى في المجتمعحساس بعدمأو لإل، من الموت

العجز الكلوي المزمن، و ،الدم وظهور أمراض متعددة كضغط ، والشعور بالوحدةملالترووالتبيعة، 

  .نبركنسومرض أمراض قلبية وأمراض دماغية مثل و
  

  Labidi " (1998 ,p 242-247 ) "و "  Boudef" أسفرت الدراسة الوصفية التي قام بها كل من بينما   

ازي بعنابة على رعلى مستوى مصلحة اإلستعجاالت السيكاترية لمستشفى األمراض العقلية أبو بكر ال

شملت كل  ،1994 إلى دسيمبر 1993إمتدت من فيفري ة خالل فترة زمني  حالة709عينة حجمها 

ظهر التشخيص أ، حيث ض النظر عن سنهم وجنسهم ومقر اإلقامةغالذين حضورا لإلستشارة بى المرض

رابات طاإلضطرابات العصابية وإضوحاالت الفصام،  كانت تراكية توايالجداول اإلكلين أن أكثر السيكاتري

، حركيال-نفسيالهياج أعراض ال % 51.1نسبة النتائج ت  أظهر، األعراض المرضية عن أما.الشخصية

حاالت  % 1 ونسبة هروب، حاالت % 2.7ونسبة  حاالت أرق، % 5.6ونسبة  نوبات قلق، % 9ونسبة 

   . حركي- تباطئ نفسي تعاني من% 0.8ونسبة نتحار اإلمحاوالت 
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 مع ذلك فقد .أجريت كانت جهويةتي حقيقات الوصفية التنستخلص مما تقدم أن أغلب الدراسات وال  

أنجز ، حيث  الصحة النفسية من خالل فحص اإلستشارات النفسيةملمح لوصف أجرى تحقيق وطني

يضاح إهدف ب )337، صBelarouci" )2001 " من طرف1993 سنة  الوطني لإلستشارة النفسيةقيقالتح

 خصائيين النفسانيينألل إستمارة موجهة 250 لهذا الغرض تم إرسال .أهمية الحاجة إلى الصحة النفسية

الل غستشارات السيكولوجية للقطاع العام، تم إستإلعلى مستوى مصالح ا) تخصص عيادي وأرطوفوني(

  : سفرت النتائج على ما يليأ إستمارة من المجموع الكلي ف124
  

  : الترتيب التاليتضمنإن مصدر طلب الفحص النفسي وتوجيه الحاالت متعدد و  

  .% 40.3بنسبة ) إلخ...طب األطفالو طبيب عام(مختص ب  توجيه من طرف طبي -

  .% 26.4نسبة ب) صحة مدرسية( توجيه مدرسي  -

  .% 20بنسبة ) شملت الراشدين فقط(ية  مبادرة فرد -

  . )% 13.1نسبة (مبادرة عائلية  -
  

 يتوجهون إلى الطبيب عندما كما ،خصائي النفسياألقل طلبا لإلستشارة النفسية لتجاهلهم لدور أ فاألولياء  

  .فسر إرتفاع نسبة مصدر الطلب من طبيب مختصييظهر أوالدهم مشكالت صحية ما، وهذا ما 
     

   الفئة العمرية األكثر طلبا لإلستشارة النفسية أنأسفرت النتائج  المفحوصين، جنسومن حيث سن  أما  

  : ما يلي

  .)فئة األطفال ما قبل المدرسة أقل إستشارة ( صفر وسنتين ) 0( للفئة بين % 1.4نسبة  -

  . سنوات6 و2ألطفال من فئة عمرية بين  % 10.1 نسبة  -

 سنة، ويظهر أن 12و 6  المدرسة الذين تتراوح أعمارهم بينسن ألطفال % 28.4لى إ لترتفع النسبة -

  .الجنس الذكري هي الفئة الغالبة في هذه الشريحة العمرية

ولوحظ تواتر لطلب اإلستشارة النفسية .  % 25.6نسبة بانية ثفي المرتبة ال) شاب راشد( الفئة الشابة -

  . سنة فما فوق19  منلإلناث في الفئة العمرية
  

 أن أغلب الحاالت التي وجهت لإلستشارة النفسية كان مصدرها في يتضح من هذا التحقيق الوطني   

الغالب الطبيب العام أو المختص المتواجد على مستوى المصالح الصحية والعيادات الطبية، أو على 

ردية يظهر أنها  الصحة المدرسية، بينما نسب طلب الفحص بمبادرة فمستوى المؤسسات التربوية في إطار

أما الفئة العمرية األكثر طلبا للفحص فقد شملت المتمدرسين من أطفال ومراهقين، ثم تليها فئة . قليلة

  .الشباب
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ي ـ والتي سيتم عرضها فإلستشارة النفسية حسب الفئة العمريةاافع ودكما توصل التحقيق لسرد أهم   

  : بمزيد من التفصيلالجدول التالي

   دوافع اإلستشارة النفسية حسب الفئة العمرية :)1(جدول رقم 
  

    )%(  العــــمريـــة الفــــئات
   سنة19 -12   سنة12 -6   سنوات6 -2  ةدوافع اإلستشارة النفسي

  00  00  21.5  تأخر في النمو
  22.1  8.1  47.6  تظاهرات و شكاوي جسدية
  00  15.9  73.3  إضطرابات إكتساب النظافة

  6.7  00  8.1  ضميةهإضطرابات 
  00  28.2  4.1  إضطرابات اللغة

  00  1.7  5.2  إكتئاب
  00  1.9  9.5  ارةثإست

  00  49.6  00  مشاكل دراسية
  00  1.7  00  لوازم حركية
  27.6  00  00  سلوكات كف

  16.8  00  00  إضطرابات السلوك
  13.1  00  00  أعراض عصابية
  2.7  00  00  أعراض ذهانية
  10.3  00  00  دافع جنسي

  
  

 يتمثل في  سنوات فإن الدافع األساسي لطلب اإلستشارة النفسية 6و 2مرية بين عخص الفئة الفيما ي   

 أكثر أهمية يانوي أو سلس الغائط، ويظهر التبول األولثبات إكتساب النظافة كالتبول األولي أو الاإضطر

ات النوم وآالم م تليها التظاهرات الجسدية في نصف الحاالت تقريبا منها إضطرابث، )% 37.7نسبة ب(

  للفئة العمرية بين) % 49.6بنسبة (ع اإلستشارة النفسية بينما تمثل المشاكل الدراسية أهم دواف .المفاصل

هذه الصعوبات بط تساسا في الصعوبات الدراسية والتأخر المدرسي، وغالبا ما ترأتمثل ت، وسنة12 و6

 تقدر      تليها اإلضطرابات اللغوية بنسبةم ثوإجتماعية، أعاطفية -نفسيةأوحسية، -بإضطرابات جسدية

  . من الحاالت% 28.2 بـ
  

 ،اآلخرجنب اإلتصال مع ت منهاالكف دوافع اإلستشارة النفسية لدى المراهق تظهر سلوكات أما عن    

          اتيةـومسواإلضطرابات السيكو ليها الشكاوي الجسديةـم تث، )% 27.6بة ـنسب( دراسةـرفض ال

تشمل السلوك العدواني تجاه فأما إضطرابات السلوك  .ى المراهقلدكطريقة للتعبير  %)22.1نسبةب(

 )%16.8نسبة ب(سلوك المعارضة في الوسط العائلي والمدرسيو، السرقةووالتشرد،  الهروبواآلخر، 

)Belarouci, 2001,P337(. تؤكد نتائج هذا التحقيق الوطني الحاجة إلى الصحة النفسية، لما يطرح و

تتطلب العناية والتكفل النفسي ) جسديةنفسونفسية (الميدان ونتائج اإلستشارة النفسية من مشكالت صحية 

  .طفال المراهقين والراشد الشابألخاصة فئة ا
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 إن الحالة الصحية للفرد )8، ص1985(" البيئةوالصحة "ه  في كتاب"Aroua"صرح وفي هذا الصدد،   

ية دراسة ألذلك ف،  واإلقتصادي واإلجتماعي الذي يعيش فيه البيئيهترتبط في جزء كبير بوسط

  .ميولوجية للصحة في أي بلد تعكس في الواقع مميزات وخصائص هذا الوسطيدبإ

  

الوبائية الدراسات  عموما، لقد طرحت في الجزائر العديد من المشكالت الصحية كما أكدتها العديد من  

 من طرف أطباء سيكاتريين وشملت جوانب وصفية يتأجر وأغلب هذه الدراسات. والتحقيقات الوصفية

مع ) إلخ...تعليميالمستوى والسن، والجنس،  كالتكرارات لمتغيرات ديمغرافيةالمئوية والسب ترتبط بالن

بفهم أفضل للمشكلة الصحية وعواملها السببية وبالتالي واضح للدراسات التحليلية التي تسمح لنا  غياب

       ذلك، مختلف هذه التحقيقات جهوية إلىف  ض.وقائية وعالجية مجفيها ووضع برا التحكم

لتحقيقات الوطنية لحصر أهم المشكالت الصحية سواء ل، مع غياب واضح )عنابةووهران والعاصمة، (

  ماعدا البعض القليل منها مثل التحقيق الوطني لإلستشارة النفسية الذي أنجرته الباحثة،الجسديةأوالنفسية 

"Belarouci"حية على كل حال، تؤكد بعض هذه التحقيقات اإلحصائية وجود مشكالت ص . بالعاصمة

ر، وهذا ما بتر أكامس فئة الشباب بتوتالجسدية، خاصة وأنها و الحاجة إلى الصحة النفسيةوبالتالي 

لتي اإلجتماعي، ألن هذه المشكالت ترتبط بالوسط البيئي اوستدعي دراستها خاصة من الجانب النفسي ي

  .تتواجد فيه
  

  والية عنابةفي  الصحة ملمح -10

مر بالصحة  المطروحة في المصالح اإلستشفائية لوالية عنابة سواء تعلق األ الصحية المشكالتدتتعد 

 وتنوعت الدراسات والتحقيقات الوصفية التي إهتمت بحصر هذه تكما تعدد. الجسدية أو النفسية

وسيتم الحقا . س ونوع المرضنالجوبعض المميزات كالسن، رها مع التركيز على تتوا والمشكالت

  . الصحة في والية عنابةملمحعرض بعض هذه الدراسات لتوضيح 
   

 مراقب طبي رئيسي لمصلحة "غانم "اي قام بهتالت اإلحصائيات السنوية أظهرفي هذا السياق،    

بمدينة )  فانون سابقانزفراصحي قطاع (المتعددة الخدمات العربي خروف  اإلستعجاالت الطبية للعيادة

أن أكثر المشكالت الصحية إنتشارا في هذه المصلحة تضمنت  2002 إلى 2000  للفترة الممتدة بينعنابة

وسنتعرض لهذا التحقيق بشيء من التفصيل .أساسا وبتواتر كبير أمراض الربو، والسكرًَّّي، وضغط الدم

  ).2(رقمفي الجدول 
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  لتالي المشكالت الصحية األكثر تواتر بمصلحة اإلستعجاالت الطبية للعيادة المتعددة يوضح الجدول ا    

  .الخدمات العربي خروف بمدينة عنابة
   

  المشكالت الصحية األكثر تواتر بمصلحة اإلستعجاالت الطبية للعيادة المتعددة  :  )02(جدول رقم 
  عنابةبمدينة لعربي خروف الخدمات ا                                         

  

المشكالت 
  الصحية

  2000سنة 
  ) إستشارة57588(

  2001سنة 
  ) إستشارة60193(

  2002سنة 
  ) إستشارة56851(

  ) % 36.6(   20810  ) % 34.51(   20773 ) %  40.59(   23376  الربو
  ) % 3.96(    2252  ) % 44.3(    2668 (4.43%)     2556  السكري
  ) 5.62%(    3200  ) % 6.15(     3703 3780     ( 6.56 %)  ضغط الدم

  
  

مرض و في هذه المصلحة هي مرض الربو، اتوضح هذه األرقام أن المشكالت الصحية األكثر تواتر   

فيما يخص مرض  .)2002 و2001و ،2000( ضغط الدم وداء السكّري خالل ثالث سنوات على التوالي

من حاالت طلب اإلستشارة الطبية في هذه  % 40.59سبة تقدر بـ  ن2000الربو أسفرت إحصائيات سنة 

، ومع ذلك يبقى  % )36.6 (2002و ) 34.51 (%2001المصلحة اإلستعجالية، لتنخفض النسبة سنة 

أما مرض . الربو أكثر المشكالت الصحية التي تستدعي اإلستعجال الطبي مقارنة بالسكرًَّّي وضغط الدم

 2000تعجال في هذه المصلحة سنة ستبة الثانية، حيث بلغت نسبة طلب اإلضغط الدم فيظهر في المر

كما تتواتر حاالت داء السكرَّي لتبلغ نسبة . 2002سنة % 5.62لتنخفض هذه النسبة إلى %  6.56بـ[

        ما أكده اوهذ. مما يجعلها المشكل الصحي الثالث % 4.43إنتشارها في هذه المصلحة اإلستعجالية بـ

ية لمستشفى إبن سينا جميولويسات اإلبدا لمصلحة الطب الوقائي والدرييب الرئيسب الط"بشطارزي" ورالدكت

  .تشكل هذه األمراض مشكل الصحة العامة في الوالية، وباألخص مرض الربو والسكّري حيث بعنابة
  

كّري التابع  النهاري لمرض السىكما أظهرت نتائج التحقيق السنوي الذي أجراه رئيس مصلحة المستشف 

 دلة السنوية لعديقدرت الحص  حيث،عنابة األرقام التاليةبمدينة للعيادة المتعددة الخدمات العربي خروف 

 11205بـ  بلغت عدد الحاالت 2002 حالة، أما عام 14683 ـ ب2001 سنة ي السكّرىحاالت مرض

  . ة عمومية بوالية عنابةي يمثل مشكل صحوتؤكد هذه النتائج أن داء السكرَّ .مصاب بداء السكّري
  

 التي (ADWA)ي السكرَّجمعية أضواء للمصابين بداء عنابة  في واليةقد أنشأت في هذا الصدد، فو  

 أما عن عدد المنخرطين في .، مقرها مديرية الصحة والسكن48 تحت رقم 1995 فيفري 26إعتمدت بـ 

، والتي تبين لنا مدى تواتر هذا الجمعية رئيس "مصطفي بوريش" هذه الجمعية حسب األرقام التي قدمها 

  ).3(رقم الجدول نلخصها فيالمرض، و
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 الجنس ونوع مرض السكّريكل من عدد المنخرطين في جمعية أضواء حسب  يوضح الجدول التالي   

  . بمدينة عنابةالجمعية بااألكثر تواتر
  

   السكري مرضوععدد المنخرطين في جمعية أضواء حسب الجنس ون: )03( جدول رقم 
  

  
  سنةال

  
العدد اإلجمالي 

  للحاالت

  
  عدد الذكور

  
  ثاإلنعدد ا

  داء السكري
غير المعتمد على 

 (DNID)األنسولين 

  داء السكري
المعتمدة على 

 (DID)األنسولين 
1995  107  77  30  45  62  
1996  192  81  111  77  115  
1997  41  20  21  27  14  
1998  12  08  04  11  01  
1999  19  10  09  08  11  
2000 109  45  64  32  77  
2001 78  34  44  32  46  
2002 29  16  13  07  22  
2003 08  05  03  02  06  
  354  241  299  296  595  المجموع

  
  

     أن العدد اإلجمالي لحاالت مرضى السكّري المنخرطين في الجمعية يقدر)03(رقم يوضح الجدول   

    نسبةوصنفوا من حيث الجنس إلى  ،2003 إلى 1995تدة من م مةخالل فترة زمنيحالة  595بـ

ي وجدت أما فيما يخص نوع اإلصابة بداء السكرَّ.  من اإلناث% 50.25نسبة  و، من الذكور% 49.74

 يعانون % 40.50مقابل نسبة  ) (DID يعانون من داء السكّري المعتمد على األنسولين% 59.49نسبة 

  .(DNID)نسولين ي غير المعتمد على األمن داء السكرَّ
  

  

أظهرت الدراسة ، فقد أما في مجال الصحة النفسية فقد أجريت بعض الدراسات والتحقيقات اإلحصائية  

يب الرئيسي لمصلحة اإلنعاش بالط"  Antri" التي أجرها الدكتور المتعلقة بمحاوالت اإلنتحار الوصفية 

  : التالية النتائج2001نابة سنة ع إبن سينا الجامعي بىالطبي بمستشف
  

 حالة 529 بـ2001 العدد اإلجمالي لحاالت محاوالت اإلنتحار بمصلحة اإلنعاش الطبي سنة قدر -

أي ) % 27.97بنسبة ( ذكورا 148 و)%72.02نسبة ب( إناث 381 ى من حيث الجنس إلتتتوزع

  ).2/9( رجال 9إمرئتان مقابل 
  

  من الحاالت% 34.6نسبة  ،راتالتوالترتيب ون حيث السن فأسفرت النتائج النسب التالية حسب ـأما م -

 25 بينية ر ثم تليها الفئة العم ،سنة 19 و15 للفئة بين % 22.9ة بسنو، 24و 20ية بين رلفئة العممن ا

أما متوسط عمر العينة .  سنة39 و35ية بين رللفئة العم % 5.1وأخيرا نسبة ،  % 8.5بنسبة  سنة 29و

  . سنة25.7ـب قدر
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بنسبة (شهر أوت  :خص األشهر التي ترتفع فيها حاالت محاوالت اإلنتحار كانت كما يلي أما فيما ي -

  تتراوح منةبارقثم نسب مت ،) %9.30بنسبة(سبتمبر شهر ، )% 12.1بنسبة(جويلية شهر ، )14%

  . في شهر نوفمبر4.2خفض النسبة إلى ن لت،ماي وجوانوشهر أفريل، ل بالنسبة % 8.9و   8.7%
  

األدوية والعقاقير النفسية  ثر إستعماال في محاوالت اإلنتحار تتمثل فين المواد األكأدراسة أسفرت ال -

وأخيرا إستعمال مواد ، % 27.6بنسبة ) روح الملح وجافيلماء (مواد التنظيف و،  % 64.65بنسبة 

  . % 7.8بنسبة ) اتمبيدال(أخرى 
  

  مشاكل ال من الحاالت إلى % 53.3رجع فيتفيما يخص دوافع محاوالت اإلنتحار فهي متعددة منها  -

 % 3.8نسبة وكتئاب، اإل لحاالت %4.2نسبة  وزوجية،الصراعات لل %17ونسبة،  عائليةالاعات رصالو

 صراعات ترجع لمعايشة % 1.1شرعي ونسبة الحمل غير لل % 1.9نسبة وعاطفية، ال صراعاتتعزى لل

  .ومشاكل مهنية
  

عنابة سنة مدينة ة التي أجرها المركز الطبي النفسي لمكافحة اإلنتحار بالسنوياإلحصائية أما الحصيلة   

  . حالة98 سجلت ،2003

  .% 23.46نسبة ب ذكور 23 و% 76.53نسبة تقدر بـ ب إناث 75 من حيث الجنس إلى تتوزع -

 % 43.87ونسبة  سنة، 40 و20  بينيةر للفئة العم% 53.06من حيث السن توزعت العينة بنسبة  -

  . سنة60 و40ة بين يح للشر% 3.06وأخيرا نسبة ،  سنة20 و15 بين للفئة

 ذات مستوى متوسط، ثم % 57.14اإلقتصادي أظهر التحقيق نسبة  –فيما يخص المستوى اإلجتماعي -

  . ذات مستوى إقتصادي جيد9.18 ذات مستوى ضعيف وأخيرا نسبة % 33.67تليها نسبة 

، ماء % 94.89نسبة بنتحار فهي متعددة أهمها تناول األدوية أما الوسائل المستعملة لمحاوالت اإل -

وأخيرا ) %1.02بنسبة(السقوط من األعالي و ،% 1.02بنسبة ) السم(التسمم و، % 2.04نسبة بجافيل 

  . من الحاالت% 1.02 في تعمال السالح األبيضإس
  

ظاهرة في اليوم مدى إنتشار اإلحصائيات المنجزة حتى التؤكد  ،إلدمان على المخدراتمجال اأما في    

 وبالنظر لألرقام المتوفرة، يمكن التأكيد على أن تجارة وإدمان المخدرات تمثل مشكال حقيقيا .والية عنابة

يات والتحقيقات حول كميات المخدرات المحجوزة رفيما يلي نتائج بعض التح .ألنها تمس أكثر فئة الشباب

  .ة بوالية عنابةكوالمستهل
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عدد قضايا المخدرات سواء بغرض  بخصوص ائيات أمن والية عنابةص إحالجدول التاليوضح   ي

 وعدد األشخاص 2003 إلى غاية سنة 1998دة من سنة تالمتاجرة أو اإلستهالك خالل فترة زمنية مم

  .المتورطين

  تعداد عدد قضايا المخدرات واألشخاص المتورطين): 04(جدول رقم 
  

    األشخاص المتورطين  مية المحجزةالك  عدد القضايا
 أجانب  قصر نساء  رجال  أقراص  مخدرات كغ  اإلستهالك  المتاجرة  السنوات
1998  101  98  15.4293  29819  313  00  00  05  
1999  119  138  60.4617  4930  370  01  00  01  
2000  60  111  7.9074  4892  246  00  00  00  
2001  63  94  9.63174  748  174  00  01  00  
2002  37  171  8.99642  2035  255  00  05  00  
2003  37  303  47.96908  2282  388  02  21  01  
  07  27  03 1746  44706  74.97708  915  417  المجموع

  
 1998 قضية تجارة في المخدرات من فترة ممتدة من 417على أمن والية عنابة اتأسفرت نتائج تحقيق   

ضية خالل نفس الفترة مع زيادة في اإلستهالك ق 915بـستهالك قضايا اإل، بينما بلغ عدد 2003إلى غاية 

 أكثر من عدد قضايا اإلتجار فيكما توضح األرقام أن عدد قضايا اإلستهالك . 2003ت سنة ظحلو

جوزة حاألقراص المبينما كمية ، كلغ 74.97708 فقد بلغت الكمية بـأما المخدرات المحجوزة. المخدرات

لعدد اإلجمالي لألشخاص المتورطين في قضايا المخدرات ا أما عن .44706 ـفي نفس الفترة قدرت ب

ثم )  فردا27(قصر ال، ثم )1746(رجال ال من غالبيتهمشخص، 1783  فقد بلغ)وإستهالك متاجرة(

  .2003 على غاية عام 1998 جانب وأخيرا سجلت ثالث نساء خالل فترة ممتدة مناأل
  

) من شهر جانفي إلى غاية شهر ماي (2004نة  سأمن والية عنابة من طرف الذي أجريأما التحقيق   

وقدرت كمية  .ستهالكإ قضية 151 قضية مقابل 28مخدرات الفي المتاجرة بلغ العدد اإلجمالي لقضايا 

 196أما العدد اإلجمالي لألشخاص المتورطين بلغ . ص أقرا8654 و7.15480 ـب المخدرات المحجوزة

   .قصر من ال2و) 194(رجال من المتورط غالبيتهم 
  

الوسيط لمعالجة اإلدمان بوخضرة التحقيقات اإلحصائية السنوية لعدد اإلستشارات بالمركز ا أسفرت بينم   

 من طرف اللجنة الوطنية 1999 جوان 24 في  المؤرخ1999شأ  سنة نأ ، الذي)C.I.S.T(عنابة بمدينة 

خالل فترة ممتدة من جويلية  مدمن 858عدد إجمالي يقدر بـ  على لمكافحة المخدرات واإلدمان عليها

   .2004 إلى غاية شهر فيفري 1999
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 على المخدرات المترددين على المركز الوسيط لمعالجة اإلدمان ويوضح الجدول التالي عدد المدمنين   

  .2003 إلى 2000الفترة الممتدة من  خالل ببوخضرة
  

  اإلدمان بوخضرة عنابةتعداد المدمنين بالمركز الوسيط لمعالجة  ) : 05(جدول رقم 

  عدد الحاالت  السنوات
2000  151  
2001  217  
2002  183  
2003  233  
  784  المجموع

         

 إنتشار ظاهرة اإلدمان على المخدرات بوالية عنابة مع زيادة عدد الحاالت سنةأعاله  يوضح الجدول     

 التي تميز المدمن بهذه وسيتم الحقا عرض بشيء من التفصيل بعض المميزات والخصائص. 2003

   .2003 إلى 2000الوالية خالل سنوات 
  

  : بعنابة مدمن على المخدرات151لـ  المميزات التالية 2000أظهر تحقيق سنة     

  .ناثإل من ا % 3.31من الذكور مقابل نسبة  % 96.68من حيث الجنس سجلت نسبة  -

للفئة   % 25.16ثم تليها نسبة  ،% 56.95نسبة  سنة ب25 و20ية بين رغالبية الحاالت من الفئة العم -

وكانت نسبة . % 10.59 سنة قدرت بـ 15 و10 سنة، أما نسبة المدمنين للفئة العمرية بين 35 و30بين 

  . سنة ضعيفة عموما35الفئة العمرية أكثر من 

 وأخيرا %18.54، ثم المتزوجين بنسبة  % 78.80الحالة المدنية، يظهر أن فئة العزاب قدرت بنسبة  -

  .% 2.64المطلقين بنسبة 

العمال والمستخدمين   فئة%27.81نسبةو، %58.94 بـمن الناحية المهنية قدرت نسبة البطالين -

  .والبعض األخر من الموظفين واألعمال الحرة

من ) % 18.54بنسبة(من والية عنابة، والباقي دمنين ممن ال %  81.45اإلقامة، قدرت نسبةمن حيث  -

  ).إلخ...ةنقسنطيو أهراس، خنشلة قطارف، سكيكدة، قالمة، سو(ات األخرى المجاورة الوالي

  ،  " Parkinane  "والعقاقير النفسية من (kif)تها الكيف يد اإلدمانية غالبالوحظ أن هناك تعددية للمو -

 "Diazepan"  ،و "Rivotril"  ،و "Temesta " الغراء والكحولو.  
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لبيتهم من ، فغا مدمن217 عينة قوامها المميزات على تقريبا نفس 2001ئج تحقيق سنة نتاما أسفرت ك  

واإلبتدائي )  %43.31(بين المتوسط  مستواهم التعليمي )%72.26(عزاب ال)  %96.31(الذكور 

قرابة نصف  ).% 6.91(  فئة الطلبة  مع بروز) %11.98 (عمال ومستخدمونغالبيتهم  ) 32.71%(

) % 27.18(  سنة 35 و30 سنة، ثم تليها فئة 25 و20من الفئة العمرية بين ) % 49.30( الحاالت

  نتائج تحقيقكما توصلت  .وتعددية المواد اإلدمانية) % 11.52( سنة 15 و10وأخيرا الفئة العمرية بين 

 20من الفئة العمرية بين و ، فالمدمن من الجنس الذكري، نفس المميزات أيضا إلى2003 و2002 سنة

  .  بطال ويقطن بوالية عنابة،بتدائياإلمتوسط وال  بينتعليميال اهمستوو ، سنة35و
  

 المختلفة بأن المدمن على المخدرات بعنابة هو راشد شاب  اإلحصائيةنستخلص من هذه التحقيقات  

 ذا مستوى تعليمي إبتدائي أو متوسط، بطال مع ،أعزب ، في الغالب من الجنس الذكري،) سنة20-35(

  . من الكيف والعقاقير النفسية والكحولديدية المواد اإلدمانيةتع
  

ن طرف مجموعة من  م، أجريت بعض الدراسات الوصفيةالنفسية والعقليةاإلضطرابت وفي مجال    

             أبو  بمستشفى األمراض العقلية " Sidihi" و " Doghmane "و،  "Boudef Kkenuzi " أمثالالسيكاترين 

أسفرت نتائج هذه .  حالة حضروا إلستشارة الطب العقلي1272على عينة حجمها 1998ازي سنة رالبكر 

  :الدراسة على ما يلي

 من 3/4أي (إلناث من ا % 30 مقابل % 70 تقدر بـغالبية الحاالت من الجنس الذكري بنسبة -

  ).الحاالت ذكور

 ثم ،) %32.5بنسبة(  سنة30 و20عمرية بين  سنة، مع بروز الفئة ال35متوسط أعمارهم يقدر بـ  -

 سنة بنسبة 50 ثم تليها الشريحة العمرية أكثر من ،)%31.7بنسبة( سنة 40 و31الفئة العمرية بين 

  . سنة20 من الحاالت أعمارهم أقل من % 2.4 وأخيرا نسبة 14.4%

   المجاورة ات من الواليفيما يخص مقر اإلقامة فإن أكثر من نصف الحاالت من والية عنابة، والباقي -

  .)تبسةوسوق أهراس وقالمة، و، فطار(

الفصام ، حاالت هي حسب الترتيب التالي (DSM III.R) حسب ارتتواأما الفئة التشخيصية األكثر  -

، % 2.4  بنسبةإضطربات الشخصيةو، %22.8  بنسبةجيةااإلضطرابات المزو، % 64.9بنسبة 

 إحتالل نوالسيكاترييفسر و .% 0.3انية بنسبة ذيرا الحاالت اله وأخي% 1.1 بنسبةإضطرابات القلق و

 إنتكاس متكرر مما يجعل التكفل بالحاالت طويل والمكانة األولى نظرا لكونه مرض مزمن وذ الفصام

تواترا رغم إنتشارها الهام في وإضطربات القلق فهي أقل  والعصاباتية  أما الحاالت اإلكتئاب،ومتكرر

  ديا طبيب سيكاتري خاص ألن التكفل ار في مثل هذه الحاالت إىوغالبا ما يستشير المرض ،المجتمع العام
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كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أن  . أومحيطه/و سبيا مؤقت ويمكن دفع تكاليفه من طرف المريضنيكون 

 بعد سن ارتأكثر توا (demence) وأن اإلصابة بالجنون ، عند النساءابات اإلكتئابية أكثر تواترااإلضطر

  .(Boudef et al, 2001, P23-26)  عام50
 

والدراسات الوصفية التي أجريت بوالية عنابة على مستوى نستخلص من مختلف التحقيقات اإلحصائية    

مستشفيات ومراكز صحية أو على مستوى األمن الوطني، أن هناك مجموعة من من   الصحيةالمصالح

دعي الدراسة والبحث من جهة والتكفل من وقاية وعالج من تتسمشكالت الصحية التي فرضت نفسها وال

ة ثالث مشكالت بيعموما، في مجال الصحة الجسدية برزت على مستوى اإلستعجاالت الط .جهة أخرى

 تؤكد عدد حاالت  هذا األخير وفيما يخص،يضغط الدم ومرض السكروصحية أهمها مرض الربو، 

 وإنتشاره على ضر هذا المرتي توا النهاري لمرض السكرَّىاإلستشارة الطبية على مستوى المستشف

ي مجال الصحة النفسية طرحت مجموعة من المشكالت الصحية بوضوح منها ـأما ف .مستوى فئة الشباب

و على مستوى أعنابة، بمدينة محاوالت اإلنتحارعلى مستوى مصلحة اإلنعاش الطبي لمستشفى إبن سينا 

ورة الوضع خاصة وأنها ط وتؤكد األرقام المسجلة خ.الواليةلنفس ة اإلنتحار المركز النفسي الطبي لمكافح

مشاكل وصراعات إلى تمس فئة الشباب غالبيتهم من الجنس األنثوي وترجع في أكثر من نصف الحاالت 

أما ظاهرة اإلدمان على المخدرات وتجارتها، تبين األرقام بوضوح تفاقم المشكلة  .نفسية عائلية وزوجية

الكميات المحجوزة من قبل أمن ويا المخدرات من حيث تجارتها وإستهالكها، الها سواء في عدد قضوثق

أما المصالح الصحية تؤكد إنتشار تعاطي هذه  .شبابتهم من البيالوالية وحتى األشخاص المتورطين فغال

تراوح أعمارهم بين التي ت) الراشد الشاب( فئة الشباب تمس خطورتها أنهامن ة، وما يزيد مالمواد السا

قد ر  ألخطار أكبةمع تعددية المواد اإلدمانية مما يجعل صحتهم عرض تهم بطالبين،يغالبو سنة 30 و20

العقلية أبو  األمراض ىكما أظهر تحقيق مستشف . العقلية ومحاوالت اإلنتحاراإلضطراباتيؤدي األمر إلى 

ئابية في المكانة األولى، وغالبية الحاالت من بكر الرازي بعنابة تواتر أمراض الفصام والحاالت اإلكت

  . سنة40 و20 سنة مع بروز الفئة بين 35الجنس الذكري متوسط أعمارهم يقدر بـ 
  

 الصحة بوالية عنابة أن أكثر المشكالت الصحية المطروحة هي الربو، ملمحوضح يإنطالقا مما تقدم    

 وفي مجال الصحة النفسية .الفصام واإلكتئابوحار،  ومحاوالت اإلنت،اإلدمان على المخدراتوي، السكّرو

 الصحيةالمشكالت هذه بعض  دراسة ي وعليه يهدف البحث الحال.فهي تمس فئة الشباب بتواتر واضح

  . اإلجتماعي-من الجانب النفسيذات التواتر الهام ولكونها تطرح مشكل الصحة العامة وذلك 
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 د ـيــهـمـت
  

 وتؤكد ،صحيةالمشكالت ال بعض  بروزبالجزائر دانية والدراسات اإلحصائيةأظهرت التحقيقات المي  

وعلى مستوى والية عنابة كانت أمراض  .األرقام المسجلة خطورة الوضع خاصة وأنها تمس فئة الشباب

،  إنتشارامحاوالت اإلنتحار واإلدمان على المخدرات أكثر مشكالت الصحة العامةو ،داء السكّريو ،الربو

وعلى هذا  . تبرز بوضوح في المصالح الصحية التي يتردد عليها المرضى طلبا للتكفل والعالجألنها

 إلى ه كامال تم التطرق فيالص فصيخصركزت الباحثة الحالية على هذه اإلضطرابات، وحاولت تاألساس 

  على حدى،مرض كل تعريفالسيكولوجي لهذه المشكالت بدءا ب الطبي واإلطار النظري والتراث

كما تناولت في هذا الفصل المعايير المعتمد عليها  ، ومظاهرهاأشكاله العياديةو ، اإلكلينيكيةضهاأعرو

 سواء تعلق األمر بالعوامل البيولوجية، واالمناعية، األسباب العامة للمرضها، مع التركيز على تشخيصل

 التنشئة اإلجتماعية والمعاملة والنفسية كالضغوط واألحداث الحياتية، والعوامل اإلجتماعية التي تتضمن

   .إلخ...الوالدية
  

 الربو، والسكرَّي، واإلدمان على المخدرات تحديد مفاهيم  ويبقي الهدف من تخصيص هذا الفصل 

وسيتم الحقا . البحث الحالي، ألنها تمثل المجموعات المرضية لعينة الدراسة في ومحاوالت اإلنتحار

  .عرضها بشيء من التفصيل
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 مرض الربو -1

 حسب تقدير سنة % 3 إلى 2يعتبر الربو مشكل صحة عامة في الجزائر، وتتراوح نسبة إنتشاره بين   

 حالة ربو تستلزم التكفل والعالج في المصالح 500.000، حيث يسجل كل سنة ما يتعدي عن 1992

لح اإلستعجاالت أو في  عالج مهمة على مستوى مصااتي هذه اإلصابة مستلزمع تستدكماالصحية، 

قل تكاليف هذا الداء ميزانية الصحة ثكما ت. ىالهياكل الصحية التي تقدم تكفل غير مستقر للمرض

 . (Ait khaled, 1992)والعائالت
  

 Rahalو Ait khaled ,1992 و Khelaf ,1982(كما يعتبر هذا الداء لدى جلة الباحثين الجزائرين   

.  والنفسية ويؤدي إلى عجز تنفسي لدى فئة الشباب،المهنيةوئق المدرسية، مصدرا للعديد من العوا )1991

 من األطفال تأخر مدرسي  %20 مريض وجد لدى 3118على ) Rahal " ) 1991"ففي دراسة قام بها 

 يتغيبون عن ينمن الراشد  %11.30ة بن المدرسة، في حين وجد نسعبسبب الربو قد يؤدي إلى التغيب 

ؤدي اإلصابة تاإلنعكاسات المهنية الخطيرة إلى تغيير كلي لنوع العمل الممارس، كما قد العمل وقد تؤدي 

     . من الحاالت% 0.90بالربو إلى تغيير مقر السكن لدى 
  

 من إنعكاسات لما لهيتجلى لنا من خالل ما تقدم أهمية دراسة الربو لكنه يطرح مشكل الصحة العمومية    

وصف و،  الربو والمصالح الصحية، وسوف نتطرق الحقا لتعاريفهحيطواضحة على مستوى الفرد وم

 .النوبة وأخيرا تناول مختلف العوامل السببية للمرض سواء عوامل اإلستعداد أو المساعدة
  

 تعريف الربو 1-1

 وإستعملت لعدة ".تنفس بجهد" أو  "تنفس قصير" تعني ربو مشتقة من اللغة اليونانية " Asthme"كلمة    

 "التنفس ضيق " وفي القرن السادس عشر حل محل الكلمة السابقة كلمة.ير إلى تنفس صعبشن لتقرو

(Kourilsky, 1990 ).  
 

 إصابة تتميز بنوبات عسر التنفس التي تحدثها عوامل بأنه (O.M.S)تعرفه منظمة الصحة العالمية و   

 كلي أو جزئي قابل لإلنعكاس بين نسدادكية إليمختلفة أو من خالل التدريب، ويصاحبها عالمات إكلين

كيا من نوبات ي تناذر يتكون إكلينفيرى أنه )1، صCharpin" )1986 "أما .(Charpin, 1984)النوبات 

 ومن الناحية الوظيفية فهو تناذر .ليلي –ضيف التنفس الصفيري التلقائية ذات ظهور في الغالب مسائي

" Bousquet "بينما يتفق كل من .ه مثيرات مختلفةتميز بفرط نشاط خاص للشعب تجايي متغير إنسداد

   عسر كيا كنوبةير أكثر منه مرضا، يعرف إكلينذ تنا بأنهي تعريفهم للربوـف )1، صMichel ")1991"و
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 ويضيف إليه معيار فسيولوجي مرضي ،صفيري ونوبي قابل لإلنعكاس تلقائيا أو تحت تأثير العالج تنفس

 تنفس صفيري قتناذر لنوبات ضي  بأنهوتضع الباحثة تعريفا للربو .عبيةط اإلستجابات الشريتمثل في ف

 .رات مختلفةييتميز وظيفيا بفرط النشاط الشعبي تجاه مث
  

  وصف النوبة الربوية1-2

نحددها في المظاهر و. هاالنوبة وتطورو ، مقدمات النوبة وهية بثالث مراحل أساسيةيتمر النوبة الربو   

 :(Kourilsky, 1990) كية التاليةياإلكلين
  

 : مقدمات النوبة*

رة على حدوث النوبة ذ كمقدمات وعالمات منىناك بعض األعراض التي تمثل لدى بعض المرض  ه

  :الربوية منها

  . أو ينعدمينسداد أنفي يصاحبه السيالن األنفإاإلحساس ب -

  .زكام تشنجي -

  .إلتهاب ملتحمة العين -

  .يدة على مستوى الذقنالشقيقة وحكة جلدية موضعية شد -

  .ا، تسبق هذه األعراض النوبة الربويةمعمو   
  

 :النوبة* 

 :وتتميز هذه النوبة بالعالمات التالية   

ن ووأحيانا تك تظهر النوبات ليال خالل الساعات األولى من النوم أو خالل الجزء الثاني من الليل -

  .مسائية تظهر بعد تناول وجبة العشاء

  .بسعال جاف متكرر يصاحبها صفير واضح ومنتشر غالبا ما يدركه المريض ومحيطهتبدأ النوبة  -

  .ثناء النوبة الخطيرةأب عرقا خاصة بيبدو المريض شاحبا أو نوعا ما مزرق ويتص -

    .اقلأحيانا يكون المريض ق -

 الذي يمدد ا، وتكون عملية التنفس صعبة وباألخص على مستوى الزفيربيكون نظامه التنفسي شاقا ومتع -

  .من الصفير
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 :  تطور النوبة*

 :وتتميز هذه المرحلة بمجموعة من المظاهر أهمها ما يلي  

 .ياللائق تهدأ النوبة تدريجيا فيسعل المريض قدقخالل بضع  -

ة ولزجة تبرز على شكل قطع أو أجزاء ظخامة تكون عادة مخاطية وغلينسعال المريض يصاحبه  -

 .صغيرة وكثيفة

 .ما مخاطية ومتقيحة ة نوعارزيغقد ينهي المريض نوبته بطرح نخامة  -

  .تنتهي النوبة الربوية تاركة إحساس بالتعب وألم صدري -

  .ال إمداد زفيرهويعود المريض إلى نومه مع وجود صفير في تنفسه محا -

  .سما يميز التناذر الربوي أنه قابل لإلنعكاس و تغيير نوبات عسر التنف عموما،  
  

نستخلص مما تقدم أن الميزة األساسية للربو كونه عسر تنفسي زفيري يتطور عموما على شكل نوبات   

 وتشمل النوبة مرحلة إختناق تدريجي ناتج عن صعوبة في الزفير .تناوبية تتخللها فترات من الهدوء

  .والثانية تشمل طرح اإلفرازات الشعبية التي تنهي النوبة
 

  ية للربوالعوامل السبب 1-3

زمات التناذر الربوي ي إال أن مختلف ميكان،رغم التطورات األساسية لفهم السببية المرضية للربو  

ميكانزم سببي واحد، فالقاعدة  عن ج الربوترا ما يندانعموما، .  السببية تبقي غير معروفة جيداهوعوامل

ويجب العمل على تحديد  (La polyetiologie de l’asthme est la règle)هي أن الربو متعدد األسباب 

  .(Charpin, 1986, p8)  وهاحتوجيه العالج نحالة الميكانزمات المسيطرة وفي كل 

 وسيتم التفصيل فيها ،اعدةمسالربو تناذر متعدد األسباب يرجع إلى تضافر عوامل اإلستعداد والعوامل ال  

  .الحقا

  : عوامل اإلستعداد*

اإلستجابات الجلدية لمولدات و ي،فرط النشاط الشعبو سوابق الحساسية، تضم مجموعة من العوامل منها  

  .Eات المناعية من النمط ن وفرط في الغلوبيتنفسيةالحساسية ال
  

أظهرت فقد . ي العديد من الدراساتحها فيإن دور سوابق الحساسية العائلية أو الشخصية تم توض   

وإن إحتمال .  يكون أكبر مقارنة بالشهود الربواء مريض أولي بينتحقيقات عائلية أن مدى إنتشار الربو

 ويبدو أن ،ثنين معاإلطفال يكون أكبرعندما يكون أحد الوالدين مصابا أو األخطر اإلصابة بالربو لدى ا

  ون ـة تكـي الربو لدى التوائم المتماثلـكما يبدو أن نسبة التوافق ف .من جهة األم لها تأثير أكبر السوابق
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 من ةستجواب مجموعإبينما أسفرت تحقيقات تاريخية من خالل  .ارنة بالتوائم غير المتماثلةأكبر مق

إلتهاب مخاطية األنف و وجود سوابق حساسية شخصية مثل اإلكزيما، نمرضى الربو مقارنة بالشهود ع

رنة وجود هذه السوابق لدى مرضى الربو مقا و،الحساسية الدوائية والغذائيةوالحساسي وحمى القش، 

في مجموعة  (Bousquet et al, 1982)نقال عن  "Hagy"و" Settipane " أظهرت دراسة كما.الشهودب

 تعمل على تطوير ي طالب جامعي، بأن وجود سوابق شخصية إللتهاب مخاطية األنف الحساس903من 

شعبي، بينما غياب مثل هذه السوابق ربو  لحدوث % 6ـ سنوات إحتمال خطر يقدر ب7خالل مدة 

  . %1.3ينخفض الخطر إلى 
  

ن إحتمال تطوير إلتهاب  دالة، إذ ألإلختبارات الجلدية الحساسية الموجبة قيمة تنبؤيةإتضح أن كما   

 " Settipane "وحسب . ة األنف الحساسي والربو مرتبط بوجود إستجابات جلدية حساسية إيجابيةيمخاط

ارات ب إذا كانت إخت% 5 ـصابة بالربو يقدر بفإن خطر اإل Bousquet et al, 1982)(نقال عن  "Hag"و

  . إذا كانت النتائج سلبية% 1.5خفض النسبة إلى نالحساسية الجلدية موجبة لت
 

 في دم الحبل E (IGE)ات المناعية من النوع نيبأن نسبة الغلوإلى العديد من الدراسات  ا توصلتبينم   

نقال "  Michel" وأكد .  من حساسية مقارنة بالشهودينالسري تكون مرتفعة لدى المواليد من عائالت تعا

من خالل تحقيق طولي مستقبلي حول مدى إنتشار أمراض الحساسية  (Bousquet et al, 1982) عن

ر الحق و عند الميالد لها قيمة تنبؤية لظهIgE بأن نسبة ي، في الحبل السرIgEوالربو إنطالقا من نسبة 

 .تنبؤية لسوابق الحساسية العائليةلهذه األمراض أكثر من القيمة ال
  

تعرف ، وفرط اإلستجابة الشعبية الالنوعية  ومن العوامل اإلستعدادية األخرى لإلصابة بالربو  

بينما الشخص ،  لمثيرات فيزيائية وكميائية أو دوائيةضسداد عند التعرنلشعب باإللعادية الإلستجابة غير با

يظهر أن أغلب  و.ستجابةإدا لهذه المثيرات أو ال يظهر أية ب إال لجرعات كبيرة جيالعادي ال يستج

  ن ميكانزم فرط النشاط الشعبي في الربو كما أ.لديهم فرط في اإلستجابة الشعبية المزمن  الربوىمرض

تهاب الشعبي إللساء الشعبية والشذوذ العضالت المأو جد متعدد، قد يتعلق األمر بتقليص قطر الشعب، 

(Bousquet et al, 1982) .  
  

  :العوامل المساعدة* 

عدة أوتعتبر عوامل اإلستعداد أساسية في نشأة الربو لكنها غير كافية، وال يظهر إال بتدخل عامل    

العدوى المرضية والعوامل الجوية، و ،لوث الجوي والمنزليتئية كاليعوامل مساعدة أهمها العوامل الب

  . هذه العوامل وعالقتها في ظهور الربوألهم الحقا وسيتم التعرض .والعوامل النفسية
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فالبيئة عامل مساعد ومسبب للنوبة الربوية سواء .  الجوي الربو أنهم مؤشرات للتلوثىمرضعن يقال    

لوث الصناعي في مقر العمل من غبرة تالتلوث الجوي الذي ينتج عن دخان المصانع والسيارات، أو ال

  .(Giacobi, 1975)ودخان وغازات كمياوية 
 

ة الشعبية ويجعلها غير قادرة على أداء وظيفتها في يعرقلة عمل أهداب المخاطأيضا يمكن للتدخين و  

نسداد اإلحدث يجرة لتسهيل حذفها، فتجعلها تتجمع على مستوى الشعب وندفع المادة المخاطية نحو الح

لخاليا االتدخين على إثارة كما يعمل . ىوكثر عرضة للعدأان تقل حركة الهواء وتجعل الرئرالشعبي وتع

 يزيد من تعقيد الحالة وإحداث سعال مماالمخاطية للشعب ويدفعها إلفراز المزيد من المادة المخاطية، 

سجائر تحتوى على مواد مثيرة ال وتفسير ذلك أن .(Giacobi, 1975) مزمن لمحاولة التخلص منها

ها ق وتعرقل طر،ب اإلهتزازية للمخاطية التنفسيةكالنيكوتين وحامض الكربوليك وهذه المواد تهاجم األهدا

ويمكن أيضا لتدخين اآلخرين أن يحدث ،  إنقباض شعبي أن تحدث وبإمكان السجائر،الدفاعية الطبيعية

 .(Moser, 1980)قا في التنفس والنوبة الربوية ضي
 

من طرف ح بذلك ، وتم التصريتأثير في ظهور النوبة الربوية لظروف الجوية أيضا أن لإتضحكما    

جوية منخفضة وإنخفاض السريع لدرجات الحرارة مما   وبالخصوص وجود ضغوط،أغلب مرضى الربو

أن اإلعتناء السيئ للمسكن، أخرى أظهرت دراسات كما  .(Charpin, 1984)يؤدي إلى ضيق التنفس 

  .(Charpin, 1984)ووجود كثافة سكانية في الشقة تمثل عوامل خطر لإلصابة بالربو 
 

      لدى المراهق الربو من نوبات% 10أن أكثر من إلى الدراسات االبدميولوجية بينما توصلت    

ير رروسات إحداث تحيويمكن للف. روسات تنفسية منها فيروس الزكاميشد ترجع لإلصابة بفاوالر

 ث نوبات ربويةوب األنفية أن تحديلتهاب الجإليمكن كما  ،اليا الصاريةـاط الخنشن ـناتج عالامين ستلله

 (Godard et al, 1985). 
  

التعرض دوث نوبات الربو نتيجة في ح المساعدة الهامة من األسبابالنفسي  ذات المنشأ العواملتعتبر و  

 أن الربو ىوهناك من ير. هي ظاهرة لحقيقية إكلينيكية يومية، ورتلإلنفعاالت والتناقضات وفترات التو

ستطيع الفرد ترجمتها بالكلمات، فتتجسد يمعاناة عميقة وال شعورية ال تعبير غير لغوي ل أن يكون يمكن

  .(Godard et al, 1985) ى رفض الهواءـعلى شكل ضيق تنفسي صفيري يرمز إلخارجيا 
  

أن البحوث الخاصة بالحساسية لم تتوصل إال لنتائج ضئيلة،  )1984(" أبوالنيل  " أشارفي نفس السياق، 

 يضيفو .تفاقمهو فسية تقدما كبيرا وأظهرت أهمية الجانب النفسي في حدوث الربوبينما تقدمت البحوث الن

"Levenson" نقال عن (Fontaine & Rogment, 1984) ي نوباتـ فماها ادور بأن للعوامل اإلنفعالية 

  مل الحساسية والعدوى المرضية، ويرى أن هناك تعلم للنمط التنفسي الربوي لجلب ان العوـالربو أكثر م
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ستجابة مرضى الربو والشهود تجاه مختلف إفقد قام هذا الباحث بمقارنة . وتقليص القلق اإلهتمام

ن كان في اإليقاع يوجد بأن القياس المثالي لإلستجابة للضغط لدى األشخاص غير الربوي، والضغوط

     . بينما تمثلت في المقاومة التنفسية لدى مرضى الربو،القلبي
  

 (Prétet 1986, P1111): التاليللربو في المخطط  السببية واملويمكن تخليص الع  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  

   العومل السبية للربو: )01(مخطط رقم 
 

  
  

 داء السكري -2

ي الدم والبول   يتمثل في إرتفاع نسبة السكر ف و،تابع المريض طول حياتهيالسكّري مرض مزمن    

جود خلل في وظيفية األنسولين وزه البنكرياس في الدم أو رت األنسولين الذي يفينتج من نقص معدالو

 في حرق الخاليا السكرية وتزويد الخاليا بالحاجات الطاقوية تهالموجودة في الدم، بمعنى تعطيل وظيف

 واحد من أخطر األمراض التي تصيب اإلنسان والتي تنتج عن إضطراب السكرَّي يعتبركما .الضرورية

أمراض القلب واألوعية الدموية عد  الثالث بين األسباب الثالثة األولى المسببة للوفاة بتيبه ويأتي تر.أليضا

 مليون 100 إلى 80 ـ نسبة اإلصابة بشكل كبير حيث يقدر عدد المصابين بحلتوقد إستف. ثم السرطان

    % 6 ر مستمرة و تصل إلى البحوث أن هناك تزايد اإلصابة بالسكتبين من خاللوقد . شخص في العالم

 علم النفس
  الضغط العائلي-
  الضغط المهني-
  الضغط اإلجتماعي-

 واإلقتصادي

 علم الوراثة
 HLA جهاز -
 أرضية وراثية -

  إستعدادية

المستوى اإلجتماعي-
 الثقافي

  الجنس-
  السن-
  العرق-

 البيــئــة
:ثلوث   

  منزلي-
  جوي-
  مهني-

 عوامل فردية
  التدخين-

   تغيير اإلقامة-
  التغذية-

  إجهاد جسدي-
  عدوى مرضية-

 عوامل جغرافية
 مناخية

  مقر السكن-
  المناخ-
  الحالة الجوية-
الموسم-

 عوامل
 

 مناعية 
 

 حساسية

الـــــربــــــو
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ر ت عالم متو فيمما يؤكد بأنه أحد أمراض العصر الناجمة عن المعاناة النفسية التي يعيشها الفرد. سنويا

بصار  ولهذا الداء مضاعفات خطيرة كفقدان اإل.رات والتنافستعات والتوا باإلنفعاالت الحادة والصريءمل

  سنا محددةتهياب مرض السكر األطفال والشباب فليس لبدوقد يصي.  ومرض القلب والبترىوأمرض الكل

   .)33، ص1994العيسوي، (
  

 ةي صحةمشكليعد  مرض السكّري  غير أنلدراسات اإلبدميولوجية المنظمةاأما في الجزائر رغم غياب    

وحسب تقارير الندوة الوطنية  .(Khalfa, 2001, P3) % 4 و2 قدرت بين هنتشارإنسبة إن  ف،عامة

ونصف   من السكان أي حوالي مليون% 10 فقد قدرت نسبة اإلنتشار بـ ،ادسة لمرض السكّريالس

  . مصابين بهذا الداءشخص
 

وسنحاول . يتجلى من خالل ما تقدم أهمية دراسة مرض السكّري بما أنه يطرح مشكل الصحة العامة  

أهم عرض  مث. هأنواعونيكية، كلأعراضه اإلو ،كيفية حدوثهوالتطرق في هذا الفصل إلى تعريف المرض، 

  .جابي لمرض السكّري ثم األسباب العامة للمرض ومضاعفاتهييص اإلخخطوات التش
  

  (Diabète)تعريف مرض السكري  2-1

ي ـفراط فإللتشير إلى ا (Passer à travers) "المرور عن طريق" السكّري   "Diabète" تعني كلمة   

         مرض السكّري، فهي مشتقة من الالتنية "Diabète sucre" أما كلمة .ل الذي يميز المرضالتبوَّ

"Mellitus Diabète" ذوق العسل"ي نوتع"(Goût de Miel)  (Khalfa, ,2001,P3). أصل كلمة مرض ف

تشير إلى وجود نسبة من السكر في البول ناتجة عن إفراط في الجلوكوز في الدم  (Diabète)السكّري 

(Tazairt-chabane, 2002, P9).  
  

 أي التركيز المفرط ،حالة إرتفاع نسبة السكر في الدمبأنه  السكّري تعرف منظمة الصحة العالميةو 

  .(Naudin & Gumback, 1995)  والذي ينشأ عن كثير من العوامل الوراثية والبيئية،للجلوكوز في الدم

 ، متعددةألسباب نتيجة الدم مزمن للسكر في  تناذر لفرطنه أ)9، صChicouri" )1983 "ه يعرفكما   

  . أساسا عن عجز في إفراز األنسولين أو لسوء إستعمالهناتج في الدم للجلوكوز لفرط مزمن  فهو حالة

تميز بإرتفاع نسبة السكر يداء السكّري مرض  بأن )9، صTazairt - chabane   ")2002"يتفق معه و

 1.26تساوي أو تفوق (العادية القيم  ق وتفوىتعدلقيم ت)  Glycemieفرط الجلوكوز في الدم  (في الدم 

وهذا اإلرتفاع ناتج عن فقر نسبي أو مطلق في األنسلولين الذي يفرزه  OMS)ل عند الصائم حسب /غ

  .البنكرياس
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داء مزمن يتميز أساسا بإرتفاع مستوى الجلوكوز في الدم عن أنه مرض السكّري وتضع الباحثة تعريفا ل 

ين أو خلل في وظيفته الذي يمنع إستعمال الجلوكوز من طرف لتج عن فقر في األنسونوي. معدله الطبيعي

 .الخاليا مما يؤدي إلى ظهور فرط السكر في الدم والبول
 

   اإلصابة بمرض السكريية حدوثكيف 2-2

لهضم  عملية اءناث فأ،ترتفع نسبة السكر في الدم نتيجة لوجود خلل في نظام إستغالل الطاقة في الجسم  

إلى  المركبة الموجودة في الحبوب والخضروات والفواكه لتتحول كلها في الغالب اتتكسر سالسل النش

هرمون  لم يتحد مع األنسولين وهو غير أن الجلوكوز يعجز عن إختراق معظم خاليا الجسم ما، الجلوكوز

ان من طعام إشارة عصبية  ما يتناوله اإلنسعنة يصدريفي الظروف الطبيع و.ياس في الجسمررزه البنكيف

فاألنسولين بمثابة .  وعند إتحادهما يدخالن سويا خاليا الجسم،إلى البنكرياس لكي يطلق األنسولين في الدم

العامل الذي يفتح الطريق أمام الجلوكوز ليمر لداخل الخلية، حيث يتحد مع مواضيع معينة على غشاء 

 للحصول على الطاقة وبدون ه حيث يتم حرق،ق للجلوكوزالخلية تسمى مستقبالت األنسولين فينفسح الطري

العيسوي، ( ي الجلوكوز في الدم دون اإلستفادة به وتحدث اإلصابة بمرض السكرَّماألنسولين يتراك

ن مشكلة متفرزه غدة البنكرياس، وتك لحرق الجلوكوز فاألنسولين هرمون ضروري . )34، ص 1994

 لذلك ال تتم اإلستفادة من ان وأحيانا في ضعف مفعوله، ونظرقص إفراز هذا الهرمونمريض السكر في 

الجلوكوز كما ينبغي فيرتفع مستواه بالدم، ويظهر مع البول ألن الجسم يريد أن يتخلص منه وتحدث بذلك 

جعل من ي النقص أو غياب األنسولين إنإذا ف .)11، ص 1994، يحسين( ياإلصابة بمرض السكرَّ

اق الخاليا العضوية أوإستعماله من طرفها مما يؤدي إلى تراكمه في الدم الجلوكوز غير قادر إلختر

 ،ل/ غ1.80وذلك عندما تتجاوز نسبة  (Hyperglycemie)ط السكر في الدم ر بفىوإفراطه، وهذا ما يسم

  .(Chicouri,P20) حالة مرض السكّري أوهنا تنش  (Glycosurie) ينتقل الجلوكوز في البول هاعند
 

  كية العامة لمرض السكريي اإلكلينالمظاهر 2-3

فقدان وكثرة األكل، وكثرة شرب الماء، ونميز خمسة أعراض أساسية لداء السكّري وهي كثرة التبول،   

  .Chicouri, P20-22)( الوزن واإلحساس بالتعب
 

 :(Polyurie)ل كثرة التبوَّ* 

ل يؤدي / غ1.80 صة إذا تجاوزت نسبةإن وجود إفراط للجلوكوز في الدم نتيجة للفقر في األنسولين، خا 

ذلك إلى إنتشاره في البول، ولكي تتخلص منه العضوية ينتج عنها كثرة التبول خالل الفترة الصباحية 

  .والليلية
  

  



 - 59 -

  

 :(Polydipsie) كثرة شرب الماء *

بق أو  مما يدفع المريض إلى كثرة شرب الماء التي تس،إن الفقدان الكبير للماء يتولد عنه عطش شديد 

  .تصاحب كثرة التبول
  

  ):Polyphagie(كل كثرة األ* 

  .كلأل ورغبة كبيرة في ايظهور جوع إلحاح  
  

  ):Amaigrissement(فقدان الوزن * 

خيرة العضوية لهذه د و.لك يرجع لعدم إستعمال الجلوكوز ذكل،أليالحظ نقص في الوزن رغم كثرة ا  

  .ة، وهذا ما ينتج فقدان الوزن الظاهر والمفاجئمكثق المادة تتواجد في الدورة الدموية بصفة
  

  ): Fatigue( اإلحساس بالتعب *

  .اإلحساس بإنهاك وتعب شديد وعام يمس الجانب الجسدي والنفسي والجنسي  
  

ي األنسولين ـكية األساسية لداء السكّري ترجع إلى وجود فقر فيإن ظهور مختلف هذه المظاهر اإلكلين  

             ضافة إلى هذه األعراض األساسية تالحظ مظاهر أخرى نلخصهاباإلو .وباألخص غيابه

  :(Petrides et al, 1980, P65) فيما يلي

  .عدم إلتئام الجروح بسهولة -

  .لمصحوب بالدوار والغثياناالصداع  -

  .كثرة العرق والرعشة -

  .بصارعدم وضوح الرؤية أو إضطراب في اإل -

   .بط والثديقوي في المهبل وفي األماكن التي توجد فيها ثنيات مثال تحت اإل جلدية وحكاك تإضطرابا -
  

   أنواع مرض السكري2-4

 ينـسولـلى األنـمد عـّري المعتـداء السك : ينـوعـ نىـّري إلـالميا مرض السكـف عـصني  

" Dépendant-Diabète insulino "ويرمز له بـ"DID"َّألنسولين اي غير المعتمد على، وداء السكر 

"Dépendant-Diabète non insulino "ويرمز له بـDNID. ي المعتمد على داء السكرَّ على يطلقو

يصيب الصغار والشباب و I  (Diabète de type I)النمط ي منأيضا بمرض السكرَّ (DID)األنسلولين

 وينتج عن شذوذ .عأو بضع أسابي ظهوره يكون مفاجئ خالل بضع أيام. وغالبا ما يظهر قبل سن األربعين

   أي وجود نقص هام في األنسولين مع فرط نسبة الجلوكوز في ،في إفراز األنسولين من طرف البنكرياس
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  نهاك وتعب إو، تبولكثرة الوعادي مع كثرة شرب الماء،  من أعراضه األساسية عطش غيرو .الدم

       الوزن وحكة جلدية عامة اإلحساس بالجوع وفقدان هام فيو، )نفسي وجنسيوجسدي، ( شديد وعام

   يرجع هذا .(Damiens-Delloye, 1985, P21-33))أحيانا وجود إصابات نتيجة للحكة(أو تناسلية 

ذاتية أو لعوامل  –النوع من مرض السكّري إلى إصابة للبنكرياس نتيجة لعوامل فيروسية، مناعة

  .(Dejours, 1977 , P36)وراثية
  

  IIيطلق عليه أيضا بداء السكّري من النمط و،(DNID)مد على األنسولين داء السكّري غير المعت  و

(Diabète de type II)وكثيرا ما )حوالي سن الخمسين( في سن متأخر ويظهر . يصيب أكثر الراشدين 

ويرجع هذا النوع من المرض إلى . يصيب الشخص البدين والذي لديه سوابق عائلية لإلصابة بالسكّري

أهم  وتتميز .ال األنسولين على مستوى األعضاء أي مقاومة الخاليا لنشاط األنسولينشذوذ في إستقب

فقدان و إضطراب الرؤية،والوزن، فقدان والتعب واإلجهاد، وتناذر كثرة التبول وشرب الماء، بأعراضه 

وهناك ثالث عوامل أساسية . اإلحساس على مستوى اليدين والرجلين واإلصابة بعدوى مرضية متكررة

ياة حاء منها العوامل الوراثية، عوامل إستعدادية ترتبط بالوسط وأسلوب الدة عن ظهور هذا اللوؤمس

 .(Damiens-Delloye, 1985, P21 , 35) وعوامل مفجرة
  

   التشخيص اإليجابي لمرض السكري2-5

اء، كثرة شرب الموكية للمرض أهمها كثرة التبول، ييعتمد التشخيص على فحص األعراض اإلكلين  

عندما تستمر هذه األعراض لعدة أيام  .فقدان الوزن والتعب واإلنهاك الجسدي والنفسيوكثرة األكل، و

تشخيص بالتالي و بتركيز مفرط سكروعدة أسابيع، هنا يجب إجراء تحاليل للدم والبول لتأكيد وجود ال

ثة للمرض ان وجود ورع  إستجواب المريض باإلضافة إلى األعراض المعاشة بعدهايتم و.مرض السكّري

  .سوابق مرضية ووراثيةأو 
   
 الجلوكوز في الدم عند الصائم  أساسا على تقديريرتكز فحص بيولوجيالتشخيص على  يعتمد  كما  

(glycémie à jeûne) ل عند إجراء فحصين متتالين يكون تشخيص / غ1.40 فإن كانت تساوي أو تفوق

في البول، فهي طريقة للمتابعة أكثر منها طريقة للتشخيص قياس كمية الجلوكوز و .مرض السكّري مؤكد

ل / غ1.80 ال يظهر إال عندما تكون نسبة السكر في الدم تفوق (glycosurie)ألن وجود السكر في البول 

(Khalfa , 2001, P7).  
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  األسباب العامة لمرض السكري 2-6

ويرجع ذلك إلى نقص وإفتقار في األنسولين نتيجة يتميز داء السكّري بإرتفاع في نسبة السكر في الدم،    

 لوجود مجموعة كبيرة  يعود وإن أسباب ذلك.ولة عن إفرازهؤ للبنكرياس والمس(B)لهدم الخاليا البائية 

  .، مناعية وعوامل بيئيةمن العوامل يبدو أنها مرتبطة بظهور المرض منها عوامل وارثية
  

روف، فقد أظهرت عدة دراسات أهمية العوامل الوراثية في  لمرض السكّري معيإن الطابع الوراث  

 نقال )1975( وآخرون " Scholz" و)1976( "Pyke" و)Joslin’s" )1971 "ظهور المرض منها أعمال

لة مقارنة ثفإحتمال اإلصابة يكون أربعة مرات أكبر لدى التوائم المتما (Petrides et al, P41)عن 

 فقد .وجود فرد في العائلة يعاني من مرض السكّري يمثل عامل خطرأن  كما .لةثبالتوائم غير المتما

 لمرض طفلها، مقابل %10 إلى 6التقديرات المختلفة أن إصابة األم تكون عامل خطر يقدر بـتوصلت 

 إذا كان الوالدين يعانون من مرض %30 إذا كان األب مصاب، لتصل النسبة إلى %3 إلى 2نسبة بين 

  .لداء المعتمد على األنسولينوباألخص ا السكّري
 

حيث . ولةؤينات مسج للمرض يرجع لعدة يإن وراثة مرض السكّري متعددة العوامل، فالنقل الوراث  

بالكشف عن وجود عوامل  H.L.A (Human Leucocyte Antigen)سمحت دراسة المجموعة الخلوية 

فوجود مثل هذه ). DIDخاصة (متكررة لدى مريض السكّري  " B8 "  ، "BW15"  ، "DW4 "من نوع

ر اإلصابة بالمرض خاصة عند تضافرها مع خط تجعل الفرد أكثر عرضة ليالعوامل من الجانب الوراث

  .(Damiens-Delloye, P23) عوامل أخرى كالفيروسات
  

" Irvine"و )1974(آخرون و" Gepts،" Battazo (1975)"  (دراساتكما أسفرت العديد من ال  

ولة عن مرض السكّري ؤوجود عوامل مناعية مس (Petrides et al, P44)قال عن ن )1976(وآخرون 

في  فالعجز .(Auto –Immun) تية من نوع المناعة الذا(DID)وباألخص المعتمد على األنسولين 

 للبنكرياس متبعة في ذلك عملية يطلق عليها (B)يرجع إلى إصابة في الخاليا البائية   أناألنسولين يمكن

  .(Chicouri, P24) الذاتية المناعة
  

الخارجية أن تتدخل في سيرورات اءات عتدلإليمكن أهمية في ظهور المرض، حيث لعوامل البيئية   ول

ة عن هدم الخاليا البنكرياسية، ومن ولؤظهور مرض السكّري وباألخص العدوى المرضية الفيروسية المس

 رض وسنع.إلخ...الكحولو، يمن حيث نظامه الغذائمثل في أسلوب حياة الفرد تتألخرى  اةالعوامل البيئي

  .أهم هذه العوامل وعالقتها بداء السكّريفيما يلي 
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    يمكن لبعض األمراض الفيروسية إحداث إصابات على مستوى البنكرياس وباألخص في منطقة  

"Ilots de langherans " مرض النكاف ،منها فيروسات إلتهاب الكبد مرض السكّري،محدثة 

)Oreillons (خاصة لتطوير داء السكّريتوتؤثر مثل هذه الفيروسات على األفراد الذين يحملون جينا    

(Damiens- Delloye, P24).  أن تؤدي إلى داء كنهناك بعض األمراض الخطيرة للبنكرياس يمكما أن 

 يؤدي بدوره إلى فراط في الكحول الذيإلالسكّري منها إلتهاب البنكرياس المزمن خاصة الناتج عن ا

سرطان البنكرياس خاصة إذا أصاب ذيل البنكرياس يمكن و، إتالف الخاليا البائية وبالتالي ظهور المرض

  .(Chicouri, P24)أن يحدث السكّري 
  

أظهرت العديد من الدراسات وجود إرتباط قوي  في إحداث المرض، اإلفراط في التغذية والبدانةوعن   

وبالخصوص غير لعوامل الهامة لظهور داء السكّري  وبينت بأن البدانة من ا.يبين البدانة ومرض السكّر

 وآخرون،" Fowlerg" )1970( ،"West "فقد أسفرت دراسات كل من .(DNID)المعتمد على األنسولين 

"Conn " نقال عنوآخرون)(Dadran, 1979, P115 السكّري من النمط ى مرض من3/4 بأن II كانوا 

          إلى هؤدي بدوري فالشخص البدين يظهر إنتاج مفرط لألنسولين يمكن أن .ةنيعانون من السم

    يؤدي إلى أن  المزمن للكحولكما يمكن للتناول .لذين لديهم إستعدادالإنهاك البنكرياس لدى األفراد 

دم ي المعتمد على األنسولين مع زيادة الدهون في الالكبد والبنكرياس وحدوث مرض السكرَّ إصابة

(Damiens- Delloye, P24).  
 

تبين أن الضغوط النفسية والعاطفية تعد عامال هاما لإلصابة ، الضغط الجسدي والنفسيوفي مجال   

إن تراكم الضغط يمكن أن يساعد  و.)36، ص 1994العسيوي، (  إستعدادهبالسكر لدى الشخص الذي لدي

جهاز العصبي السمباتي الذي يؤدي بدوره إلى زيادة إفراز ي من خالل إثارة العلى ظهور داء السكرَََََََّّّّّّّ

  .(Petrides et al, P48) ؤدي إلى زيادة إفراز الجلوكوزت والتي (Catécholamines)الكاتيكوالمين 

             التابعض الصدمات الجسدية والنفسية على ظهور داء السكّري، فكثير من الحتساعد و

             وتبقي الميكانزمات المفسرة غير واضحة، صدمة إنفعاليةظهور المرض فجأة بعد  تصرح

(Damiens-Delloye, P24).  فقد وضح" Dejours " (1977) ر مرض السكّري يتبع ويليوأن ظه  

  كما أن هناك عالقة بين التغيرات الهامة ، فةنيفي العديد من الحاالت صدمة إنفعالية أو عاطفية خاصة وع
  

     فقد وضح.ة السكر في الدم أثناء التعرض لإلنفعاالت العنيفة والوضعيات الضاغطةفي نسب  

"Cannon" نقال عن (Dejours, 1977, P36)  بأن القطط أظهروا نسبة سكر عالية في البول

(glycosurie)  بينما أظهر كل من .فزتهمنرعندما يتم إستثارتهم أو" Weiss "و"English "           نقال عن  

(Dejours, 1977, P36) ،ىلدو إرتفاع نسبة السكر في البول لدى العبين كرة القدم بعد مقابلة حاسمة   
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ومتكررة للسكر في الدم لدى  كما لوحظت نسب مرتفعة. الطلبة عند بذلهم مجهود كبير أثناء اإلمتحانات

 .الطيارين والجنود عند تعرضهم للمخاطر
  

ستعداية كالوارثة وعوامل إي منها عوامل العوامل السببية لظهور داء السكرَّنستخلص مما تقدم تعدد   

  .أخرى مساعدة كالبدانة، التعرض للعدوى الفيروسية والضغوط النفسية والصدمات
  

   مضاعفات مرض السكري2-7

وية ن حيمء بشكل دائم أو متكرر فإنه يضعف اإن إرتفاع الجلوكوز بالدم إذا إستمر لفترة طويلة سو  

  من متاعب مختلفة وتبقي مزمنة منهاوىكشاألنسجة ويفسدها بمواضيع متفرقة من الجسم فتظهر ال

 بحةذالويين، اتضم إرتفاع ضغط الدم بسبب تصلب الشر، وضاعفات على مستوى األوعية الدمويةم

  بينما تشمل.تصلب شرايين المخ وجلطة المخ وتصلب شرايين الساقينو ،الصدرية وجلطة القلب

 وإعتالل شبكة العين بسبب إصابة ،ضطراب الرؤية كإضاعفات على مستوى أعضاء الجسم المختلفةم

       ضعف اإلحساس باللمس والوخز و، السكّري البول وإعتالل الكلية ىمتاعب بمجرو األوعية الدموية،

   تشار الشكوى الحظ إنيعلى مستوى النشاط الجنسي و .ان والمفاصلن واألسلثةمتاعب بالو ،والحرارة

      نتيجة لتصلب شرايين منطقة الحوض ذلكيحدثوي  السكرَّىمن الضعف الجنسي بين مرض

  .)18-14، ص 1994حسيني، (
  

مثل  تعرض مريض السكر للعدوى واإللتهابات المتكررةقد ي  باإلضافة إلى مختلف هذه المضاعفات، 

 . والجلد، اإلصابة بالفطريات منها عدوى المهبل الفطريةلتهابات المثانة البولية، األذنإاإلصابة المتكررة ب

كما قد  . والدة مبكرة أو والدة طفل ناقص الوزن أوجهاضوبالنسبة للمرأة الحامل فقد تتعرض إلى اإل

وبة ب لغيبوبة بسبب حدوث إضطراب حاد بمستوى الجلوكوز بالدم، فهي إما غييرض مريض السكرَّيتع

 .)18حسيني، ص(  أو غيبوبة إرتفاع مستوى الجلوكوز بالدمنقص مستوى الجلوكوز بالدم
  

كما  .(Chicouri, P80) ي أكثر قلقا وعدوانيةاب المصاب بداء السكرَّشلى المستوى النفسي يكون الوع  

يظهر على شكل إختالل توازن و   التعبير المباشر للقلق واإلحباط لدى المريض يكون أساسا عضويأن

  .(Dejours, P38) السكر
   

ي لكونه من األمراض المزمنة ويطرح مشكل يتجلي من خالل ما تقدم أهمية دراسة مرض السكرَّ  

وهو مرض متعدد األسباب  .ومضاعفات هذا الداء خطيرة ومزمنة،  إنتشاره نسبةالصحة العمومية وزيادة

رض لها الفرد النفسية والصدمات التي يتع  الضغوطأن يظهرو. والبيئية منها الوراثية، المناعية

  . خصوص ذوي اإلستعداد لإلصابة بالمرض دور مساعد في تفجير المرضالوب
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  اإلدمان على المخدرات -3

دة ي عداتتعد مشكلة إدمان المخدرات واحدة من أخطر المشكالت النفسية اإلجتماعية التي تواجه مجتمع  

 فأخطارها وآثارها تهدد .يد العالميلم، وتحتل مكان الصدارة بين المشكالت الصحية على الصعافي الع

وإجتماعية  كما تنطوي المشكلة على أبعاد متعددة إذ تتضمن جوانب طبية ونفسية .الفرد والمجتمع

  .ستوجب تضافر جهود كل الهيئات بهدف مقاومتهايواقتصادية وقانونية وقضائية، مما 
  

ية غير أنها رفراد في مختلف مراحلهم العم وتنتشر هذه اآلفة اإلجتماعية في مختلف الطبقات، وتهدد األ  

     من خطورة هذه المشكلة أيضا  و.أكثر شيوعا لدى الشباب، ومن بينهم طالب المدارس والجامعات

      الذكور عنها لدى اإلناث، وتزايد اإلقبال على تعاطي مواد مخدرة أشد خطورة أنها أكثر شيوعا لدى

العديد من المشكالت واألمراض اإلجتماعية األخرى درات بوقوع كما يقترن إدمان المخ). الهيروين(

 ايرتكبها متعاطو، ف والسرقة واإلغتصاب والقتلن وتفاقم السلوك اإلجرامي كالع،كسوء التوافق اإلجتماعي

  .ور الصحة الجسيمة والنفسية واإلنتحارهكما لها إنعكاسات أخرى كتد. المواد المخدرة
  

من خالل ذلك دنا أنه من الضروري أن نتعرض ألهم جوانب هذه الظاهرة، ولكل هذه اإلعتبارات وج  

مظاهره، و كتعريف اإلدمان لغة وإصطالحا، دراتخصلة بإدمان المتإلى تعريف أهم المفاهيم المالتطرق 

معايير التشخيص وأخيرا التطرق إلى األسباب وتعريف المخدرات وأنواعها، ومراحل حدوث اإلدمان، و

  .ولة عن إدمان المخدراتؤلعامة المسوالدوافع ا
  

   تعريف اإلدمان 3-1

 وإعتماد اإلنسان على شيء معين بغض النظر ،اإلدمان مصدر فعل أدمن والمقصود به إعتياد وتعود  

دمان على اإل وقد يكون إيجابي ك،دمان على المخدراتاإل وقد يكون سلبي ك.عن نفع أو ضرر هذا الشيء

ومة على عادة تعاطي مواد ا فهو مد،ان أو المداومةـاإلدمف .)60ص، 2001ر، دردا( المطالعة والبحث 

  معينة لمدة طويلة، بقصد الدخول في حالة من النشوة أو إستبعاد الحزن واإلكتئاباتمعينة أو القيام بنشاط

  . )107، ص1993العيسوي، (
 

ن تفاعل الفرد مع عقار ومن حالة نفسية وعضوية تنتج م  بأنه" منظمة الصحة العالمية "تعرفه و  

سم بأنماط سلوكية مختلفة تشمل دائما الرغبة الملحة في تعاطي العقار بصورة تنتائجها ظهور خصائص ت

مستمرة أو دورية للشعور بإثارة نفسية وعضوية ولتجنب اآلثار المهددة المؤلمة التي تنتج من عدم توفره، 

  .)09، ص1999غباري، ( وقد يدمن المتعاطي على أكثر من مادة واحدة
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حالة تسمم مزمنة ناتجة عن اإلستعمال  أنه )37، ص1999( "رشاد أحمد عبد اللطيف "كما يعتبره 

   : ما يليخصائصهمن و المتكرر للمخدر،

  .ع الوسائليجمبتشوق وحاجة مكرهة لتعاطي المخدرات والحصول عليها  - 

  .تنزعة لزيادة الكميا -

  .سية لمفعول المخدرخضوع وتبعية جسدية ونف -

  . كان أم إجبارياياظهور عوارض النقص عند اإلنقطاع الفوري عن المخدر إختيار -

   .تأثيرات مؤذية للفرد والمجتمع -
  

 بأنه التعاطي المتكرر لمادة نفسية) 33، ص 1998( " المنعم عبدعفاف محمد" اإلدمان حسب بويقصد   

كما يكشف عن عجز أو رفض  .عن إنشغال شديد بالتعاطيأو لمواد نفسية لدرجة أن المتعاطي يكشف 

إنقطع عن التعاطي، وتصبح  ما ب إذاحاأعراض اإلنس عليه وكثيرا ما تظهر. هعديل تعاطيأو لت طاعلإلنق

 ومن أهم أبعاد اإلدمان . أخراطـحياة المدمن تحت سيطرة التعاطي إلى درجة تصل إلى إستبعاد أي نش

  :أتيما ي

  . جرعة المادة المتعاطاة وهو ما يعرف بالتحملميل إلى زيادة -

  .وإعتماد له مظاهر فيزيولوجية واضحة -

  .حالة تسمم عابرة أو مزمنة -

  .رغبة قهرية قد ترغم المدمن على محاولة الحصول على المادة بأية وسيلة -

   .ر مدمر على الفرد والمجتمعثيتأ -
     

ة نفسية وعضوية تنتج عن تكرار تعاطي الفرد عقار محدد، حال بأنه  في هذه الدراسة  وتعرفه الباحثة

ث يلتزم المدمن برغبة ملحة وقهرية لإلستمرار في إستعمال هذه المادة لدرجة تدفعه للحصول عليها يبح

وكثيرا ما تظهر عوارض النقص عند اإلنقطاع عن المخدر . تعاطيها عن وسيلة لعجزه عن اإلنقطاع يةبأ

  .نفسية لمفعول المخدرنتيجة لتبعية جسدية و
  

   مظاهر اإلدمان3-2

وهذا اإلعتماد قد يكون نفسيا أو  ينجم اإلدمان عن حالة تعاطي متكرر لمواد معينة بشكل إعتمادي   

قدرا من الرضى، ويترتب عليها ظهور ة نفسية تحدث فيها المادة المخدرة حال، إلعتماد النفسيفا .جسيما

فهي . ذلك طلبا للمتعة أو تحاشيا للمتاعبوى أساس متقطع أو مستمر دافع يدفع الشخص إلى التعاطي عل

، الجسمي  اإلعتماد أما).248، ص1994درويش، ( بذلك تتضمن رغبة قاهرة في اإلستمرار في التعاطي

   عن  الفردا توقفـحالة جسمية تكشف عن نفسها عن طريق ظهور إضطرابات عضوية شديدة إذا مفهو 
  



 - 66 -

  

وتتكون من ، لة األعراض اإلنسحابيةزمهذه اإلضطرابات في مجموعها ى تسمو. عينةتعاطي مادة نفسية م

ن مادة نفسية إلى ـراض والعالمات النفسية والعضوية التي تنتظم بصورة خاصة تختلف مععدد من األ

بية هي رد فعل فسيولوجي نتيجة مشروطة حاوهذه األعراض اإلنس .)20ص، 1996سويف، ( أخرى

تختلف هذه األعراض بإختالف نوع أو ضعف المخدر ودرجة و. تعاطي للمخدر فجأةتطرأ بتوقف الم

من هذه األعراض فقدان الشهية، القلق وعدم الهدوء، ضعف العضالت وفقدان الوزن، ، اإلعتماد عليه

 إلى درجة صلد هذه األعراض لتتومع التقدم في تعاطي المخدر تش. إلخ...اإلنفعالو التنفس السريعو

 .)26ص، 2000متولي، ( اإلسهال الشديدو العرق بتصبو ،القشعريرةوإنقباض المعدة، وؤ، يلتقحرجة كا

يمكن التخلص من هذه العالمات بعودة الشخص إلى تناول المادة النفسية ذاتها أو مادة أخرى ذات  كما

وتأثيره في  ويعتبر اإلعتماد الجسمي عامال قويا في دعم اإلعتماد النفسي .تأثير فارماكولوجي مماثل

، ويفس(ى تعاطيها بعد محاوالت اإلنسحابـاإلستمرار في تعاطي المادة النفسية أو في اإلنتكاس إل

 .)20، ص 1996
  

  مراحل اإلدمان  3-3

مرحلة التحمل، ويمر الفرد حتى يصل إلى مرحلة اإلدمان بثالثة مراحل متتالية وهي مرحلة اإلعتياد،   

  :يما يليوأخير مرحلة اإلدمان وتتمثل ف
  

أو المثيرة هة تنجم عن التعاطي المتكرر لبعض األدوية، والمواد المنب، فهي مرحلة اإلعتيادفيما يخص   

بحيث يصبح األمر  إليها بإستمرارويسعى عتاد الفرد على تناول هذه المواد ويطلبها  يومن خالل الوقت

يعتاد ، مرحلة التحملوفي  .)234، ص1995مبيض، ( عنده أهم من قضايا كثيرة في حياته ونشاطاته

به يطلب المزيد إذا ف، خف تأثيرها على جسمهيولذلك ، د على أثار هذه المواد فيتحملها بسهولةفرجسم ال

     عاطها في المراحلتفالكمية التي ي. من الدواء ليحصل على اآلثار األولى نفسها من اإلثارة واللذة

   .)234، ص1995مبيض، ( وهكذايد ي يطلب المزاألولى تصبح غير كافية التأثير وبالتال
  

الكمية منه بعد فترة من تعاطيه مما  التكيف للعقار بحيث يقل التأثير الذي تحدثه نفس يقصد بالتحملو   

 .)249ش، صيورد( ضي تعاطي كميات أكبر للحصول على نفس األثرتيق
  

 ل إليها الشخص بعد مروره باإلعتيادهي المرحلة التالية والخطيرة التي يص، فمرحلة اإلدمانأما   

المخدر الذي يسيطر عليه جسديا ونفسيا، ويصبح غير هذا حيث يصبح في هذه المرحلة أسير ، والتحمل

تعاطي ياإلستغناء عنه، وإذا إمتنع عنه تعرض ألثار سيئة جسدية ونفسية والتي تستمر حتى  قادر على

  فقد المدمن السيطرة على نفسه  ي أيضا المرحلةوفي هذه .)235مبيض، ص(جرعة جديدة من المخدر 
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، ومجتمعه وتظهر مشكالت صعوبة التوافق مع الحياة اإلجتماعية، وتبدأ عالقاته تسوء بأسرته وأصدقائه

  .)37عبد اللطيف، ص(ضافة إلى األضرار النفسية والصحية والعقلية اإلب
  

   تعريف المخدرات3-4

كل ما يؤدي إلى الفتور والكسل واإلسترخاء ي خّدر الذي يعنكلمة مخدر مشتقة أصال من الفعل   

ويصف المعجم الوسيط  .)36دردار، ص( يال أو كثيرالوالنعاس والثقل في األعضاء، وقد تمنع األلم ق

 .)35عبد اللطيف، ص( المخدر بأنه المعطل لإلحساس والمبدل للشعور واإلدراك
 

إما ، والحالة النفسية لمتعاطيهاني  التي تؤثر على النشاط الذهقيرقا مجموعة العطبيا بأنه خدرالم  ويعرف 

وهذه العقاقير تسبب  .التخيالتبيبها للهلوسة أو بتنشيط الجهاز العصبي المركزي أو بإبطاء نشاطه أو بتس

منظمة الصحة  "أما .)09، ص، دتالفقي( ن مشاكل الصحة العامةماإلدمان وينجم عن تعاطيها الكثير 

بحيث يؤدي ذلك التفاعل إلى اإلعتماد النفسي  ، بلية للتفاعل مع الكائن الحي قاعقار ذو فتعتبره" العالمية

  .)48ص،  1998 عبد المنعم،( يهمالالعضوي أو لكأو
 

 كل مادة خام أو مستحضرة تحتوى على مواد منبهة أو بأنه"  لجنة المخدرات لألمم المتحدة  "كما تعرفه 

الطبية أو الصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود األغراض مت في غير مسكنة من شأنها إذا إستخد

  ويضيف.)09، ص1999ري، غبا (واإلدمان عليها، مما يضر بالفرد نفسيا وجسميا وكذا المجتمع

عقار سواء كان منشطا أو  بأنه في تعريفه للمخدر )249، ص1994(درويش نقال عن "مصطفى سويف"

  .أثير على العمليات النفسية كالتفكير أو الحالة المزاجية أو السلوكيكون له ت، مهبطا أو مهدئا
 

سواء ه ئفظاكل مادة طبيعة أو مصنعة تؤثر على الجسم وتغير و في الدراسة الحالية بأنه وتعرفه الباحثة  

ي بصفة متكررة تؤدو وإذا استخدمت في غير األغراض الطبية. تسكين األلم والخمول، التثبيط أوبالتنشيط

 .إلى حالة من التعود واإلدمان عليها وتسبب األذى لمتعاطيها
  

  أنواع المخدرات 3-5

همية التصنيف على أساس نوع التأثير الذي ها أكثرأ، إال أن  تصنيف المخدرات وفقا ألسس متعددةتم   

 يةوأمكن تصنيف المخدرات وفق تأثيرها على الفرد ووظائف أعضائه إلى أربعة أنواع رئيس. هثتحد

أو المنومة  طات والمسكنات، وهي تضم المواد المسكنة لأللمـ أيضا بالمثبىوتسم المهبطات، وهي

 األفيون،و المنومات،وفهي تتميز بتأثيرها المهبط على اإلنسان، من أهم أنواعها المهدئات، . والمهدئة

ها حالة من التهيج العام وهي مواد يسبب تعاطي بهاتنوتسمي أيضا بالم المنشطاتو  والهيروين،المورفينو

  . )18-13غباري، ص( القاتفيتامينات ون والكوكا، األمييومنها الكوكا
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، الحسي البصري وتغيير المزاج والتفكيرشويه هي مواد تؤدي إلى التو،  المهلوساتباإلضافة إلى  

رعات جها الفرد بوإذا تعاطا، عا حسيااة أو مصنعة تعطي خديوهي عقاقير طبيع. وإدراك الزمان والمكان

) أو القنب الهندي(الميسكالين، الحشيش ، L.S.Dهم أنواعها عقار أو. كبيرة فإنها تؤدي إلى الهلوسة

شقات وهي المواد ستنويطلق عليها أيضا الم المواد المتطايرة وأخيرا .)18-13غباري، ص( والسيولسين

بنزين، الوالغازولين، و التنظيف،  وهي متنوعة نذكر منها سوائل، عن طريق اإلستنشاقىالتي تتعاط

  .)73دردار، ص(زيل طالء األظافر والغراء مو
  

 واألنسجة اتاتبنة تستخلص من الي رئيسية للمخدرات منها الطبيع مصادرف إلى ذلك، فهناك ثالثض   

ن فيائية للمواد الطبيعية مثل الموري الحشيش واألفيون، وأخرى مصنعة مستمدة بمعالجة كيمثلالحيوانية م

  .)250درويش ، ص( والهيروين 
  

  معايير تشخيص اإلدمان على المخدارات 3-6

  نسحاب في حالة اإلدمان على المخدرات، فإن معاييرنظرا ألهمية كل من أعراض التحمل واإل  

     ضمن المظاهر التاليةتت )DSM III R( اإلحصائيي تشخيص اإلصدار الثالث المعدل للدليل التشخيص

  :)12، ص2001 شابرول،( 

  .مادة سامة تؤخذ غالبا بكمية عالية أو على فترة من الزمن أطول من الفترة التي تصورها الفرد -

  .ستخدامها أو مراقبتهاإرغبة ملحة في المادة السامة حيث ال تجدي الجهود للحد من  -

  . بأثارهامتع زمن طويل أنفق من أجل التزود بالمادة السامة وإستهالكها والت -

 في العمل، هيفترض بالشخص إنجاز مهام من جراء دورما اب تحصل غالبا عندحأعراض تسمم أو إنس -

  .في المدرسة أو البيت

  .التخلي عن نشاطات إجتماعية أو ترفيهية مهمة أو الحد منها بسبب إستخدام المادة السامة -

عية والنفسية أوالجسدية القائمة  ة رغم معرفة بتفاقم المشاكل اإلجتمامك المادة الساهالمتابعة إست -

  .المرافقة من جراء إستخدام هذه المادةأو

للحصول على تسمم معين أو )  % 50زيادة على األقل بـ (الحاجة إلى كمية متزايدة من المادة السامة  -

  .أو أثر يخفف بوضوح في حالة إستعمال متواصل للجرعة نفسها. ثر المرغوبألعلى ا

  .نسحابأعراض مميزة لإل -

  .اإلنسحاب أعراض تؤخذ المادة السامة غالبا بهدف تخفيض أو  تجنب -

  وتشخيص حالة اإلدمان تتطلب على األقل ثالثة من المظاهر السابقة، وأن  تستمر لشهر على األقل،   

   .أو تحصل بصورة متكررة خالل فترة أطول
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  ولة عن إدمان المخدراتؤاألسباب العامة المس 3-7

معظم الباحثين الذين   األسباب أو الظروف التي تدفع بعض األشخاص إلى إدمان المخدرات ؟ما هي  

       المواد المخدرة تتميز بالتعددتصدوا لهذا السؤال قد أجمعوا فيما بينهم بأن الدوافع المؤدية إلى إدمان

 شخص إلى  ومنجتمع،مجتمع إلى موالتنوع والتعقيد والتركيب، بمعني أن دوافع التعاطي تتباين من 

يجة لتضافر مجموعة من األسباب والدوافع تتفاوت فيما بينها تيحدث اإلدمان في معظم الحاالت ن .شخص

يمكن أن نستخلص من البحوث التي تناولت هذا الجانب أن هناك و. من حيث شدة تأثيرها على الفرد

،  التعرض لثقافة المخدراتىا يسمالتعرض للمخدر أو م ولة عن إدمان المخدرات وهيؤأربعة عوامل مس

وف توفر ظر، وفا إلدمان المخدراتاستهدإتوفر خصال نفسية في شخصية المتعاطي تجعله أكثر و

بشيء من  وسنتعرض لها الحقا .صور التدعيم التي تقدمها المخدرات للمدمن ويئة لإلدمانمهإجتماعية 

  . التفصيل
  

 بحيث تزيد من ،تفسر منشأ سلوك اإلدمانتي وامل الإن التعرض لثقافة المخدرات يمثل أحد الع  

وجود أصدقاء ورؤيتها مباشرة، وض للمخدر يكون من خالل السماع عنها، ر فالتع.إحتماالت التعاطي

  .منون المواد المخدرةيد المخدرات أو وجود أقارب نيتعاطو
  

دراسة مقارنة بين  )259، ص1994( درويشنقال عن  )1990( "سويف" فقد أجرى ،وفي هذا السياق  

 كانوا ن النتائج أن المتعاطيت وكشف،ين للمخدراتنمجموعتين من طالب الجامعات المدمنين وغير المدم

 ض وجود عالقة إيجابية بين التعرح األمر الذي يرج،أكثر تعرضا لثقافة المخدرات من غير المتعاطين

       .االت اإلدمانمللمخدر وإحت
  

 إذ يقدم معظم ، المهيئة إلدمان المخدراتةلنفسي اأهم العوامل من المدمنسمات شخصية  عد   كما ت

 والذي يبدو في مظاهر متعددة منها ضعف ،المدمنين على هذه التجربة نتيجة لعجزهم عن التوافق النفسي

 وفقدان المهارات اإلجتماعية الالزمة ، والميل إلى السلبية أو العدوان،والعجز عن اإلستقاللالشخصية 

أو الدراسي   ومنها كذلك صعوبات في مواجهة خبرات الفشل العاطفي،إلقامة عالقات ناجحة مع اآلخرين

 أجريت العديد من البحوث حول موضوع الصدد،في هذا و .)265درويش، ص( بمرض نفسي ةواإلصاب

"   Cockett"بها  فقد أسفرت الدراسة التي قام .السمات واإلتجاهات النفسية التي تميز شخصية المدمن

، لكنه عثر على بعض العناصر في الشخصية  بعدم وجود سمة مهيئة )90، ص2001سويف، ( نقال عن

   . واإلكتئاب والميل إلى توهم المرض،ة، القلقادتدخل في باب اإلستعداد للتعاطي منها ضعف اإلر
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                :كر منها نذدمنأن هناك عدة سمات تميز شخصية الم )383- 377ص، 1999(  "العيسوي"  ىير    

  . لإلدمان لطلب الدعماللجوءي نفسه وـلشعور بالثقة فاميل إلى فقدان ال -

  .شخصية غير مكتملة النضج اإلنفعالي والعاطفي -

  .وتقديرهله قليل اإلعتماد على الذات ويسعي للحصول على إستحسان الجميع  -

  .شخص غير قادر على تحمل الفشل واإلحباط -

   .شخص يعاني بالنقص والدونية -
  

وجود العديد من السمات تميز المدمن من  )52-46 ،ص9199( " غباري محمد سالمة"كما أشار     

     : أهمها ما يلي

  .مان كسلوك إنتقامي لتحطيم الذات وهذا هروبا من الواقع الذي يشعر المدمن بالفشل واليأس والنبذداإل -

  .فسضعف الذات وعدم الثقة بالن -

 وكلها تدفع إلى إستجابة إنسحابية ،ر وخوف وضعفتر السلبية التي تشعر بها من قلق وتوعلمشا ا-

  . للهروب عن هذه المشاعر عن طريق اإلدمان

  .األمراض العقلية وإضطراب الشخصية -
  

أن هناك ثالثة أنماط  )63- 62، ص1999(  "رشاد أحمد عبد اللطيف " أشار،وفي نفس السياق   

شديد و ،حيث يكون الشخص خجوال شخصية إنطوائية، تبدو مظاهرها فيما يليو صية المدمنلشخ

لتي تأتي أفعاال ال ا الشخصية السيكوباتية و.يهرب من الناس ألنه ال يقدر على مواجهتهم والحساسية

التعجل  وتتسم بعدم الصبر،، فهي الشخصية القلقة أما .إلخ...العنفو ال أخالقية مثل السرقةوإجتماعية 

  .اإلستثارة السريعة ولألمور
  

أن العوامل الشخصية التي تؤدي إلى اإلدمان على المخدرات يمكن   يتضحفي إطار ما سبق عرضه  

  :إيجازها فيما يلي

  .عدم النضج الكامل للشخصية -

  .ضعف الذات وفقدان الشعور بالثقة والدونية -

  .اطات والفشلبعلى تحمل اإلح عدم القدرة -

  .عجز عن اإلستقاللال -

  .الميل إلى السلبية والسلوك اإلنسحابي -

  .الهروب من الواقع ومواجهة اإلحباطات والضغوطات -

  .ضعف المهارات اإلجتماعية والخجل -

  .الشعور بالقلق والتوتر والضعف - 
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 العائلية ونميز منها العوامل، ولة عن إدمان المخدراتؤمسالعوامل  من الالظروف اإلجتماعية تعتبر  

في حتمية تعاطي المخدرات أو في الوقاية منها، هذا مهما تلعب العائلة دورا  حيث .وتأثير جماعة الرفاق

 مرضية، -النفس حالتهموان المخدرات من قبل األهل، مالتعاطي يرتبط بعوامل مختلفة تتبادل التأثير كإد

نوه وومعا "Choquet" أظهرت دارسة فقد .يعالقات األهل باألطفال والوضع العائلوالعالقات الزوجية، و

ن الثانويين الذين يكون أحد والديهم مصابا بمرض عقلي  أ)74-70شابرول، ص (نقال عن  )1990(

يد  خاصة أطفال األهل المكتئبين عليهم خطر متزا،من غيرهم عرضة إلستهالك المخدراتأكثر يكونون 

 .ةمرتبطة بإستعمال مواد مخدربات في إضطرالوقوع ل
  

هي أن أغلب المدمنين ينتمون إلى أسر مفككة ، ومن أهم الظروف اإلجتماعية المهيئة لتعاطي المخدرات  

 ي أسر المتعاطينـة، وتبين أن المظاهر اآلتية تمثل أكثر مظاهر اإلضطراب العائلي شيوعا فبومضطر

  :)264-263درويش ، ص (

 في هذه األسر أنواع خاطئة من العقاب مثل الضرب إتباع أسلوب الشدة في معاملة األبناء، حيث يزيد -

 .من األسرةء أو طرد األبنا

  .وقوع الطالق أو اإلنفصال بين الوالدين -

  .سرة وضعف القيم الدينيةاألاإلنحالل الخلقي داخل  -

  .ألسرية خاصة بين األب واألم، وبين األب واألبناءاتوتر العالقات   -

صة عند غياب أحد الوالدين، وهو غالبا ما يحدث عند سفر األب للعمل اء خابنالتدليل الزائد لأل - 

  .بالخارج، وما يعقب ذلك من إنعدام الرقابة على تصرفات األبناء

السفر أوإقامة األبناء بعيدا عن األسرة، وهو أمر تفرضه ظروف معينة مثل اإلقامة في المدن الجامعية  -

  .إلى الخارج بهدف العمل أو التعليم

 .فاة األب أو األمو -
  

             شابرولنقال عن )1984(ومعاونوه  "Leselbaum "وفي نفس السياق، وضح كل من  

سراف في ن التفكك العائلي بالموت أو باإلنفصال أو بالطالق هو عامل يعرض لإلأ )76-75، ص2001(

 . في العالئالت المفككةالمخدرات في سن المراهقة، وتجربة المواد غير المشروعة تحصل مرتين أكثر

" Stoker "كل من وتوصل، ستعمال المخدرات في سن المراهقةإكما يرتبط الخالف بين الوالدين ب

أن الشجار بين الوالدين يحصل عند مستعملي المخدرات ) 2001(  شابرولنقال عن )Swadi ")1990"و

 نقال عن )1984( ومعاونوه "Leselbaum" كما الحظ . اآلخرين وذلك بصورة دالةدأكثر مما يحصل عن

 فوالدي المدمنون ،الرقابة العائلية ووجود عالقة بين إستعمال المخدرات)76-75ص ،2001( شابرول

  .الشباب يمارسون القليل من الرقابة على خروجهم وعلى عملهم المدرسي
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الذين أدمنوا كثير من الشباب القد إتضح من كثير من الدراسات أن ، فتأثير جماعة الرفاق   وعن 

أو التفاخر ة، المخدرات كان ورائهم أصدقاء السوء، فالرغبة في التقليد ومجاملة األصدقاء والمجارا

         كما.)56ص غباري،( طريق المخدراتن بالرجولة والتظاهر بالشجاعة والجرأة، كل ذلك يزي

لعب دورا بارزا في أن جماعة األصدقاء تإلى  )77ص عبد اللطيف،(نقال عن "Monnheiem"أشار

 من خالل نظرة المراهق إلى زميله المدمن، شعوره بأنه مهم، والرغبة ،تشكيل الفرد وتعاطيه المخدرات

ومعاونوه " Kandel "، الحظالصدد هذا في . فمخالطة رفاق السوء يؤدي إلى تعاطي المخدراته في تقيلد

إن ، والك المخدرات وجماعة الرفاقستهإوجود إرتباط قوي بين  )69شابرول، ص(نقال عن ) 1986(

حدث غالبا تحت تأثير صديق قريب أكثر مما يحصل من قبل عرض شخص يالبدء بإستعمال المخدر 

  .تأثير الرفاقو ستعمال المخدراتإ وهذه النتائج تفسر وجود إرتباط بين ،غريب
   

يعتاد المتعاطي دمان، حيث  عالقة باإلصور التدعيم التي تقدمها المخدرات للمتعاطيتضح أن لإكما    

تناول المخدرات نظر لما تسببه هذه المواد من أثار نفسية سارة أو مخفضة للتوتر النفسي أو األلم 

      التخلص من، وخفض مستوى القلق المصاحب لتوقع خبرة مؤلمة وأهم هذه المدعمات. الجسمي

 ن الحماس هروبا من الضغوط المؤلمةفض مستوى الدافعية وفقدا وخاألثار الدورية ألعراض اإلنسحاب

اليأس والضيق، والغضب، وفاألفراد يتعاطون المخدرات ليخفضوا من مشاعر األلم،  .)267درويش، ص(

ن األفراد الذين ، كما أ فالمخدرات تساعد على خفض كل من هذه األنواع من المشاعر،وخاصة القلق

يجابي وبالتالي فهم يميلون إلى اإلدمان عليها اإلزيز يدمنون عليها يحصلون على جانب كبير من التع

مفرحة ومخفضة للقلق ار  لما يحدثه من أثا فالمدمن يرتبط بالمخدر نظر،ومتتالية مرات ومرات عديدة

وهذا ما يجعله يعيد إستخدام المخدر للحصول على نفس التعزيزات وقد يضطر إلى زيادة  ،والتوتر

 .)79-77 ص،1998  عبد المنعم،( الجرحة

  

كالتقليد  التأثير بالحضارات األخرى عوامل إنتشار المخدرات على دالتي تساعخرى األسباب ومن األ   

العمل، أوعن طريق أووالقيم اإلجتماعية عن طريق اإلحتكاك المباشر بالزيارة  في العاداتة  والمحاكا

بطالة وعدم وجود فرص ل كما أن ا،إذاعة مسموعة ومرئية وأفالم فيديوو، وسائل اإلعالم من صحف

العمل المناسب األمر الذي يدفع العاطل لإلنحراف بغرض الهروب من الواقع المؤلم والشعور باإلحباط 

تدفع أوقات الفراغ الطويلة بعض الشباب إلى تعاطي  و، وجود شيء مفيد يملئ أوقات الفراغ عدممع

 وسوء إستغالل وقت ،بأوقات الفراغالمخدرات ألحداث أمزجة ومشاعر خاصة تساعدهم على اإلستمتاع 

  .)22 -19ص ،2000، متولي( اإلدمانوية لإلنزالق لهافيه يؤدي الفراغ وعدم توفر وسائل التر
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  اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار -4

     ،يمثل اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار من أخطر المشكالت التي تقلق الباحثين وأفراد المجتمع ككل   

ولعل ما يزيد من خطورة  ، المواضيع الرئيسية المطروحة على مستوى الصحة العموميةوهو موضوع من

هذه الظاهرة ويستدعي دراستها، هو تضاعف األرقام اإلحصائية التي تسجلها سنويا منظمات الصحة 

أن ية وتشير اإلحصائيات الدول.  والعالمية فإنه ال تمر دقيقة ونصف إال وإنتحر فرد في هذا العالمالدولية

 15اإلنتحار اليوم يعتبر من األسباب الرئيسية للوفاة خاصة بين فئات الشباب التي تتراوح أعمارهم من 

  . سنة24و
  

يمة، تشير إلى خعموما، يعتبر اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار مشكلة إجتماعية وشخصية ذات عواقب و   

لجانب اآلخر إلى إختالل البنية لشخصية وإضطراب صحتها النفسية، كما توحي من ااإختالل في 

إلنتحار اإلى تعريف اإلنتحار ومحاوالت  هذا الفصل وعلى هذا األساس تطرقنا في. اإلجتماعية للمجتمع

شكال العيادية  األض مختلفر عوالوسائل اإلنتحارية المستعملة، و، هوظائفذكر طالحا، صلغة وإ

والت اإلنتحار، كما تطرقنا إلى السلوكات اإلنتحارية  عالقة الجنس باإلنتحار ومحا تناولناثم .لإلنتحار

 وأخيرا عرض مختلف العوامل السببية. اإلنتحاربعالقة اليأس واإلكتئاب وواإلضطرابات العقلية، 

  . لهذه الظاهرة والدوافع النفسية
 

   تعريف اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار4-1

   مفهوم مشتق من كلمة مركبة من أصل التيني منة قتل الذات بذاتها، وهو ي اإلنتحار لغة عملييعن  

     ، "Suicide" وفي الفرنسية . بمعنى النفس أو الذات"Sui"اإلسم وبمعنى يقتل،   "Caedere  "فعل

تحر الشخص إن و. أي ذبح وقتل" نحر "مة مشتقة من فعل ل مماثال، فالكىوفي العربية يفيد اإلنتحار معن

   .)23 ، ص ت ، دالجيوش( نفسه وقتلهاذبح أي 
  

            "  فعل قتل الذات  "بأنه " المعجم الكبير لعلم النفس "يـ فيعرف اإلنتحارو    

(Acte de se donner soi-même la Mort)  قد يكون فعل عقالني ينفذ وفقا إلعتبارات         

     ن اإلضطراباتم تطور العديد إجتماعية ودينية أو شخصية، أو فعل مرضي يظهر أثناءوأخالقية 

أزمة وجودية حادة على شكل إلى  أو قد يرجع ،اإلضطهاد وحاالت الهذيان المزمنوالعقلية كاإلكتئاب، 

   .(Bloch et al , 1993, P763) قلق وعدوانية موجهة نحو الذات  نوبات 
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حية ضر مباشرة عن فعل ينفذه الكل حاالت الموت التي تنتج مباشرة أو غي  فيعتبره" دوركايم "أما   

   حالة الموتفي تعريفه لإلنتحار بأنه )24- 23الجيوش، ص( نقال عن  "هليفاكس" ويضيف. بنفسه

 أي هو موت إرادي يقدم عليه الفرد للخالص من ،الناتج عن فعل يأتيه الضحية بنفسه بقصد قتل نفسه

  .وصعوباته غير المحتملة التي نشأت من حياته همشاكل
  

        نستخلص من مختلف هذه التعاريف لإلنتحار بأنه الفعل الذي يصدر عن الفرد ويختار فيه   

 ،قتل الذات شعورياهو فاإلنتحار  .الموت لنفسه طوعيا إراديا ورغبة في التخلص من إشكال غير محتمل

  . محاولة إنتحار لك تصبح لكن اإلنتحار ال ينجح دائما يمكن أن يفشل وبذ،يقوم فيها القاتل بقتل نفسه عمدا
  

إنتهت   محاولة تدمير الذات بفعل الذات، فإذا لم يخرج عن نطاق المحاولة كان سلوكا وإذا  وتعرف بأنها 

ومن الجائز  ،فمحاولة اإلنتحار هي عمل إنتحاري ال يكون مميتا. )25ص الجيوش،(الحياة كان إنتحارا 

في  محاولة اإلنتحارالباحثة  تعرف و.)162، ص1998الحجار، ( سبب قصد تخريب للذاتبأن يكون 

  .أنها محاولة فاشلة لقتل الذات إراديابالبحث الحالي 
  

  وظائف اإلنتحار2 -4

 إنه نداء ، إلى طلب تدخل اآلخرهامن خاللالفرد يهدف  وظيفة النداء لإلنتحار عدة وظائف أهمها  

خر لكي آلإنه نداء ل ،غير مبالي أو عدوانيط  لمحينوع من رسالة يائسة موجهةو، نداء مساعدةوإستغاثة، 

  وضعية غير مقبولة تجنبفيهدف الفرد من خاللها وظيفة الهروب  أما .يتدخل ولتغيير البيئة اإلجتماعية

م الآأي محاولة المنتحر الهروب من وضعية صعبة تبدو بدون حل أو مخرج وهي إما ، أو أليمة جدا

 فقدان موضوع ما أو مواجهة مشكل حياتي صعب أو )السرطانمثل إنتحار بعض مرضى (مزمنة حادة 

)(Bloch et al,1993,P763.  
  

 اهي الوظيفة األكثر تواتر، فاألولى  واإلعتداء على اآلخرذاتيالعتداء كما يؤدي اإلنتحار وظيفتي اإل  

شديدة تجاه ذلك من خالل إنقالب لعدوانية ويمثل اإلنتحار سلوك عدواني حقيقي موجه نحو الذات، حيث 

   هذا النوع من اإلنتحار هجيت أما في الوظيفة الثانية ف.الذات مثل حاالت اإلكتئاب المالنخولي والفصام

        ترا كثير التو وهو،ون عن طريق اإللحاق بهم العار أو تهديدهملمجعلهم يتأبنحو اآلخرين وذلك 

 فهو وسيلة لإلعتداء (A moi la mort, à toi le remort)" لي الموت ولك الندامة "هقين مفاده الدى المر

 .(Kacha,2001,P07) على اآلخر
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  الوسائل اإلنتحارية 4-3

ول في فكرة جما يعلى  إن وسيلة اإلنتحار ال تعتمد على المصادفات اليومية الحياتية بل "ثورنر "يقول    

إليها المنتحرون تتعلق بسهولة ولين ي يلجأ  أن الوسيلة الت"باتشيلور"  ووجد ،المنتحر من خياالت وأفكار

الوسيلة التي يختارها الشخص البد أن يكون لها طابع شخصي  بأن "زلبورغ "  ويضيف ،الحصول عليها

  .)162- 161ص الجيوش،نقال عن ( ورمزي
  

رين يعموما، صنفت الوسائل اإلنتحارية على أساس درجة الخطورة نتيجة إستخدامها إلى قسمين كب  

 من إرتفاع، مقذوف ناري، شنق، سموم فزمنها الغرق، الق وسائل قوية ذات فاعلية سريعة خطيرة، ماوه

إرتفاع ال يتعدى طابقين، عقاقير من لقفز  كاوسائل ضعيفة ذات فاعلية بطئيةو .ستخدام أكثر من وسليةإأو 

ة فة العنيل إختيار الوسيإن، و بإستخدام ألة غير حادة في قطع الشرايين،مسكنة أو منومة أو نزف دموي

ار يكون على األغلب من قبل الرجال، وربما يتعلق ذلك بشعورهم باإلثم، وضرورة حوالمؤلمة في اإلنت

 ستخدموا وسائل إنتحارية خطيرة ذات فاعلية في إحداث الموت فوراإكما أن المنتحرين  ،معاقبة أنفسهم

 . )162-161،ص الجيوش( الشنق بأسالك أو أحبال قويةوالموت غرقا، ك
    

حاالت اإلنتحار هي تناول  في فإن الوسائل األكثر إستعماال الوسائل اإلنتحارية في الجزائر فيما يخص   

أما  .الغرق ومواد التنظيفواألسلحة البيضاء، وإستعمال التسمم، والقذف من النوافذ، والعقاقير النفسية، 

 ، مثل ماء جافيلاول العقاقير النفسية ومواد التنظيففهي تن الوسائل المستعملة في محاوالت اإلنتحار

   .(Kacha ,1996 ,P274) وروح الملح وشق الوريد
 

 األشكال العيادية لإلنتحار 4-4

 فيما .إن عامل العمر فقد أهميته وأصبح اإلنتحار سائدا في جميع مراحل العمر، غير أن دوافعه تختلف  

 :شكال العياديةيلي أهم األ
  

  :األطفالحار إنت *

اإلكتئاب، و الكبار أهمها القلق، ه عندختلف عنت ه إن إنتحار األطفال قليل ولكنه غير نادر ودوافع  

ويمس أطفال قبل سن العاشرة وغالبا ما  ،)158ص الجيوش،( موت األقرباءو والتفكك العائلي ،النزاعو

  .(Kacha, 1996, P275)يصاحب فكرة عقاب الوالدين 
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  :المراهقين إنتحار *

 د مستمر نظرا لتراكم الصعوبات العائلية واإلجتماعية للمراهق والتي تصاحب إندفاعيته،يفهو في تزا  

 ألن المراهق ،إحباطاته الشخصية، مما يدفعه إلى إرتكاب الفعل اإلنتحاري الذي يصعب التنبؤ به ويأسهو

يعتبر اإلنتحار إحدى األسباب األولى لموت و .حالما يفكر في اإلنتحار ينتقل إلي الفعل فورا وفي الحال

  .(Kacha,1996,P275)المراهقين في البلدان الصناعية 
  

  :إنتحار المسنين* 

 زائر نظرا لوجود إندماج إجتماعي واضح لألشخاص المسنينـلجاي ـشارا فـتـل إنـو أقـفه   

(Kacha, 1996, P275). بات عقلية الحاالت بإضطر يرتبط في بعض انفاإلنتحار لدى األشخاص المسني

        بيةا وفي غالبية الحاالت يرتبط األمر بأزمة وجودية تعبر عن حالة عص.مثل المالنخوليا والهذيان

                .(Bloch et al, 1993, P763)  ناتج عن صدمة عنيفة ومالها من أثر وجداني مؤلميأو إكتئاب إرتكاس
  

  : مكافؤ اإلنتحار*

بعض السلوكات اإلدمانية وعض السلوكات العدوانية الموجهة نحو الذات مثل رفض الغذاء والعالج، ب  

             عتبارها كرغبات واعية أو غير واعية للموتإي السرعة، يمكن ـوالكحولية، اإلفراط ف

(Kacha,1996, P275). حاوالت اإلنتحار هي ملإلنتحار و عرضة أن الفئة العمرية األكثرعالميا  يظهرو

 .(Kacha, 2001, P06) فئة المراهقين والشباب
  

  الجنس في اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار 4-5

تقريبا في كل بلدان العالم يظهر أن نسبة اإلنتحار لدى الذكور أكبر منها لدى اإلناث، ذلك ألن هذه الفئة   

 ،(Kacha,2001,P6)دس سق الوريد والمشو أكثر إستعماال لوسائل إنتحارية أكثر عنفا مثل الشنق،

    ن محاوالت اإلنتحار بين النساء أكثر من الرجال، واإلنتحار التام أقل بين النساء عادةأ ويظهر

بأن عدد محاوالت ) 341، ص2000(  "عبد الرحمن  "يشيرفي نفس السياق،  .)159الجيوش، ص(

اح الرجل في اإلنتحار تتراوح بين ثالث أو أربع النساء لإلنتحار ضعف محاوالت الرجال، إال أن نسبة نج

 ويرجع ذلك إلى إستخدام الرجال ألساليب تتميز بالعنف كالشنق وإطالق ،أمثال نسبة نجاح المرأة

الرصاص أو القفز من أماكن عالية، في حين تلجأ النساء إلى الموت بالسم أو اإلفراط في تناول 

 في حين ،ار يرتبط إيجابيا بالجنس الذكري وسلبا بالجنس األنثوينستخلص مما تقدم أن اإلنتح  .المخدرات

  .  أن المحاولة اإلنتحارية أكثر شيوعا لدى النساء من الرجال 
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  ة نفسيالسلوكات اإلنتحارية واإلضطرابات ال 4-6

 فعل إن وجود  إختالل في التوازن النفسي  للفرد تجعل من عوامل خارجية غير ضارة بإمكانها إحداث  

من  %40فأكثر من  نفسية لذلك فإن بعض حاالت اإلنتحار هي أعراض إلضطرابات ،إنتحاري

        يظهرون سلوكات نفسيين من المرضى ال%20أكثر من ، والمنتحرين قام بها مرضى ذهانيين

 من المنتحرين يعانون من % 95كما أظهرت دراسات حديثة أن  .(Kacha,1996,P276)إنتحارية 

 Goodwin" ففي دراسة أجراها كل من. ات عقلية أهمها إضطرابات المزاج ثم إضطرابات القلقإضطراب

 من % 18.9 مريض، وجدا نسبة 9389على  (Kacha,2001,P8)نقال عن  )Jamson" )1990" و"

نميز من هذه اإلضطرابات العقلية التي تدفع المصاب إلى اإلنتحار  و.مجموع العينة قد ماتوا منتحرين

  : (Kacha,2001,P8) ا ما يليمنه
  

  :المالنخوليا واإلكتئاب الشديد* 

 فالبحث عن الموت في مثل هذه الحاالت موجود بصفة مستمرة بل ، اإلنتحار من أعراض اإلكتئاب  

 عائلتهم لإلستشفاءوونظرا لسهولة إقتناء مضادات اإلكتئاب ورفض المريض .  لدى المريضيةإستحواذ

  .إستشفاء المكتئب أحسن إجراء وقائييبقى لذلك . ل اإلنتحاري كثير التواتريجعل اللجوء إلى الفع
  

  :الفصام* 

عند بداية المرض، أثناء إنفجارات   متعددةتخطار اإلنتحارية لدى هذه الحاالت أن تتخذ سياقاأليمكن ل  

الة إكتئابية ح لمدة طويلة، عند ظهور "Neuroleptique"أثناء العالج بـ ، القلق المصاحبة لإلضطراب

وقد يظهر الخطر اإلنتحاري أثناء حاالت الهذيان . جل الفعل اإلنتحاريعوعدم اإلستقرار الحركي الذي ي

  .قد تصل إلى الموت
  

  :حاالت اإلدمان على المخدرات والكحول* 

  .  اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار في مثل هذه الحاالت موجودة 
  

   :الحاالت الهذيانية المزمنة* 

  .ضم حاالت البرانويا وباألخص الذين يعانون من الشعور باإلضطهادت   
  

  :إضطرابات الشخصية* 

را تالسيكوباتية وهي أكثر الشخصيات المرضية تواومهيكل أو ال، العصاب الوتشمل الحاالت الحدودية،   

القات صراعية مع وجود ع والميوالت اإلكتئابيةوالقلق، و ،وتعتبر العوامل مثل اإلندفاعية. في اإلنتحار

  .ها بعين اإلعتبارذالمحيط ذات أهمية البد أخ
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  :حاالت الصرع* 

 من حاالت اإلنتحار في مصلحة اإلنعاش للمصحات % 20بأن  )Kacha ")2001"لقد أظهر    

يبوبة خطيرة ـ غالبا ما يظهرون حاالت غى ذلك ألن هؤالء المرض،اإلستشفائية هم مرضى الصرع

 ويبدوا أن الفعل ،Psychotropesو Barbituriquesج بجرعات هامة ألدوية نظرا لخضوعهم لعال

  .اإلنتحاري هو إستجابة عدوانية موجهة نحو الذات، أو إكتئاب لشعورهم بعدم الشفاء
  

  اليأس واإلكتئاب واإلنتحار 4-7

وأثار ر الناس والمختصين إن معرفة لماذا الشخص ينتحر أو يحاول اإلنتحار سؤال كثير ما حيَّ  

 جميع وسائله نفاذي حالة يأس كبير مع ـده أن هذا الفرد فافضولهم، فعامة الناس يرون جوابا مف

 فهي ، فاإلنتحار يعبر هنا عن رغبة للهروب من وضعية غير محتملة وال مخرج لها،ة والتكيفواجهللم

   مالحظات عياديةاجات من خاللنتوقد توصل العديد من الباحثين إلى نفس اإلست ،حل لها مشكلة ال

(Bobolakis &Secret, 1990,P343). 
  

أن درجة  )105، ص2000 ،فايد( نقال عن )Salte" )1990"و "Platt" فقد أسفرت نتائج دراسة  

وتفاعال لإلكتئاب  فكلما كان اليأس مالزما  اإلنتحار تزداد بفعل التأثير المشترك لكل من اإلكتئاب واليأس،

 وهذا يؤكد أهمية وجود متغير اليأس لدى الفرد ، يزيد من درجة اإلنتحارمعه فإن هذا من شأنه أن

فإن لذالك و، المكتئب حتى يقدم على اإلنتحار ويبدو اليأس مؤشرا أقوى لنية اإلنتحار إذا قورن باإلكتئاب

 )Petrie" )1988"  وهذا ما أكده،نه أن يزيد من درجة تصور اإلنتحارأإجتماع اإلكتئاب مع اليأس من ش

كبات مرضية رس كمأاليوفي دراساته وهو أن التفاعل بين اإلكتئاب  )106، ص2000 ،فايد( نقال عن

  .تمثل قوة كامنة في التنبؤ بالسلوك اإلنتحاري
  

   .) Bobolakis & secret, 1990, P344 نقال عن( "Beck"  فيرالحظ العالم المعفي هذا السياق،    

 ومن خالل دراسته ،ليأسهم وحيد ون في اإلنتحار كحلرنهم يأبا ومعمبأن محاولي اإلنتحار يصرحون 

وإنقطاع ، حالة نفسية تتضمن اإلتجاه السلبي للفرد نحو الحاضر والمستقبل" حول اليأس الذي يعرفه بأنه

توصل إلى نقطتين أساسيتين " جاه بذل الجهد الالزم لتحقيق أهدافه الحالية وطموحاته المستقبليةتاألمل 

  :منتحرين وهيتميز ال

  .وجود اليأس كعامل محفز -

للسلوك  غلب حاالت اليأس التي تؤدي بدورها أوجود إضطراب في التفكير الذي يلعب دور هام في  -

  .اإلنتحاري
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 بدراسة شدة مشاعر اليأس واإلكتئاب لدى المنتحرين لفهم اإلرتباطات الموجودة بينهما، "Beck"قام   كما 

  :فتوصل إلى ما يلي

  .يوجد إرتباط قوي بين محاولة اإلنتحار والمعتقدات السلبية تجاه الذات والمستقبل -

  . واإلكتئابراحيوجد إرتباط بين محاولة اإلنت -

   .سأرتبط بمتغير ثالث مشترك هو الييإن اإلرتباط بين محاولة اإلنتحار واإلكتئاب  -

     .ار من اإلكتئاببأن اليأس هو أهم مؤشر لمحاولة اإلنتح  "Beck" وإستخلص  
  

 بإجراء )Secret" )1990" و  "Bobolakis"أجريت دراسات أخرى لتأكيد هذه النتائج منها دراسة    

لإلكتئاب  "Beck " بإستعمال مقياسي،س واإلكتئابأ اإلنتحار في شدة الياكتئبين وأفراد حاولوممقارنة بين ال

(BDI) ولليأس (BHS)،  فروق دالة في شدة اإلكتئاب بين المجموعتين، أسفرت النتائج على عدم وجود

دفعت هذه النتائج و .في حين كانت اإلختالفات دالة في مشاعر اليأس لصالح األفراد الذين حاولوا اإلنتحار

العديد من المعرفيين إلى دراسة الخصائص المعرفية التي تميز األفراد الذين حاولوا اإلنتحار مع أفراد لم 

   أقلظهرت النتائج أن الفئة األولى تميزت بصالبة في التفكير، فعاليةأف ،اولوا اإلنتحاريسبق لهم قط وأن ح

الحياة والمستقبل مع ظهور إتجاه إيجابي نحو وت، الذاتفكير وإتجاه سلبي نحو  و في حل المشكالت،

ان األمل واليأس  هذه العوامل والمميزات المعرفية تمثل إستعداد لفقدأن مثل " Ellis " أكد كما ،اإلنتحار

     .تجاه الضغوط الحياتية
 

 .س يعتبر مؤشرا هاما للسلوك اإلنتحاري خاصة إذا إرتبط باإلكتئابأ مما سبق أن اليإليهوما نخلص    

  :)107ص ،2000 ،فايد(  يمكن تفسير هذه النتيجة في الشكل التاليكما
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  

      
  

  رك بين اإلكتئاب واليأس في اإلنتحارأثر التفاعل المشت ):2(شكل رقم 
  
  
  

 إآتئاب

 يأس

 إنتحار
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  أسباب اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار 4-8

بسبب  معظم األشخاص الذين يقبلون على اإلنتحار يرون أنه الحل الوحيد للموقف الذي ال يحتمل  

سقطون يشباع حاجاتهم النفسية حتى  فيصيبهم اإلحباط في محاوالتهم المتكررة إل،معاناتهم النفسية الشديدة

   .)342 ص،2000، عبد الرحمن(في حالة من اليأس ويرون أنه ال وسيلة لديهم للهروب إال اإلنتحار

نتحار ومحاوالت اإلنتحار تسبب مشكلة بالغة األهمية، األمر الذي يدعوا إلى البحث عن اإلأصبح  لذلك

 وأهم  .ا على حياة الفرد وأهله من الظاهرة وأثارهخفيفأسبابها والدوافع النفسية المؤدية لها، بهدف الت

  : األسباب والدوافع نلخصها فيما يليهذه
  

إن لإلضطرابات العائلية وعدم المقدرة على التكيف اإلجتماعي ضمن العائلة أثره الكبير على التفكير في   

وإن الصعوبات الناجمة عن اإلضطرابات العائلية تؤدي بدورها إلى المشاكل . المغامرة باإلنتحار

أو تحكم  ،جرات بين الوالدين أو بين أحد الوالدين أو كليهما واألطفالشاالخالفات بين أفراد العائلة والمو

  .كل ذلك يشجع الدافع إلى اإلنتحار. منه خوه األصغر سناأخوة بإلأحد ا
  

من ناة اع وفي حاالت طالق األم بعد م،ها له أثره البالغانن الحرمان من األم بسبب الطالق أو لفقد  كما أ

     ، وسوء معاملة األب وزوجته الجديدة لألطفالىمرأة أخرإ ثم زواج األب ب،مشاكل شهدها األطفال

  ن     ـال عـنق "Bigras"  وجد كما .بي هذا الجو العائلي المضطرـفإن محاوالت عديدة لإلنتحار تبدو ف

كندا ممن حاولوا اإلنتحار أن هقا في ا مر21في دراسته التي قام بها على  )455، ص2000الحلبي، (

   .السبب في محاوالت اإلنتحار لديهمكان نقص العالقة بين المراهقين ووالدهم بعد فقد أمهاتهم 
  

         عند  سية والفشل في التفوق في المدرسة من أسباب اإلنتحارا الصعوبات الدرتعتبر و  

سطة الحال يكون الفشل مرا وصعبا وغير وتبدو المشكلة أكثر وضوحا في البيئات المتو، هقيناالمر

القهر واإلرتكاسات غير السوية التي قد يكون و ،مما يؤدي عند حدوثه إلى اإلضطراب النفسي مستساغ

      العملصقبل وفرتتهم للمسنظرذلك أن الفشل الدراسي مرتبط بلأو الجنوح  منها محاوالت اإلنتحار 

  .)456، ص2000الحلبي، (
  

 دظرا ألن البلوغ عند الفتيات يسبق البلوغ عن، نالمشاكل العاطفية  أيضاالدافعة لإلنتحار من األسباب   

 وكذلك فإن عادة الزواج المبكر للفتيات لها ،تون مبكرة لدى الفتياكالفتيان، فإن اإلضطرابات العاطفية ت

   غامرات العاطفية  غير أن التفكير بالم،على حدوث اإلضطرابات العاطفية لديهم أكثر من الذكورأثر 

الخبث غالبا ما يؤدي إلى ظهور اإلضطرابات العاطفية لدى ولدى الذكور المراهقين وإستعمال المكر 

  برـولية أكؤى ذلك، فالفتاة تحمل مسـضف إل .ند المراهقينـوضح منه عأثر وـهقات بصورة أكاالمر
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 اب العاطفي الناتج عن اإلنزالق فيمن جراء أخطائها وزالتها المتعلقة بالجنس، لذلك فإن اإلضطر 

وهذه . لمشاكل الجنسية تظهر أثاره بصورة أوضح وأخطر لدى الفتيات المراهقات منه لدى المراهقينا

ثارها وخطرها العوائق والتقاليد اإلجتماعية مما قد آاإلضطرابات تؤدي لصدمات نفسية عنيفة يزيد في 

  . )457، ص2000الحلبي، ( قات بصورة أوضحيساعد على التفكير في اإلنتحار لدى المراه
  

ة تحمل متاعب الحياة وصعوباتها تجعل النفوس وقلَّ المفهوم األخالقي والوازع الديني ضعف    كما أن

 ومن األسباب الدافعة لإلنتحار .الضعيفة تهرب من الواقع مع عدم تحمل المسؤولية والتهديد باإلنتحار

 طفال ومراهقا في السويد أن 1727 في دراسة على "Aoto" وجد فقد ،اإلصابة باألمراض النفسيةأيضا 

السلوك يسبق محاوالت اإلنتحار، يتضمن ظهور أعراض عصابية كالشعور باآللم  في هناك إضطرابا

كما أن  .ت اإلنفعاليةاورثضطرابات سلوكية كالعدوان والإضافة إلى إل واإلكتئاب، بىالنفسي وعدم الرض

          هقين قد يكون من أسباب محاولة اإلنتحار لدى البعض منهم حيثاند المرصام عفاإلصابة بال

     يكون اإلنتحار وسيلة للتخلص من هذه األعراضوتكثر الهالوس والهذيانات والتخيالت والمخاوف، 

  .)458، ص2000الحلبي، (
  

 والمراهقين المصابين ي دراسة األطفالف )461، ص2000الحلبي، (نقال عن "  Gould"  توصل كما    

كما بينت دراسات أخرى أن اللجوء لمحاولة  ،يكون دائما بدرجة تفوق غيرهمباإلكتئاب أن اإلنتحار لديهم 

دمان وفي مجال اإل . اإلنتباه إلى ذواتهم وكسب اإلهتمام ممن حولهمتاإلنتحار كوسيلة موجهة لآلخرين للف

والحياة مما يدفعه في بعض الحاالت إلى التفكير يكره نفسه  قد فالمدمن، الخمر والمخدراتعلى 

الرئيسية المرتبطة  أحد المتغيرات إن إستعمال المخدر أو الكحول أو اإلسراف في تناولهما كان .باإلنتحار

هقا ا مر1824 على )Harrison" )1987" و"Hoffman"ففي دراسة أجرها ، بمحاوالت إنتحار المراهق

ا الحظ م بين، كانت لديهم أفكار إنتحارية غالبا% 40.7 ،مخدرسرافهم في تناول الإلوا جعول

"Garfinkel" رئ لمحاولة اإلنتحار ادخلوا إلى الطوأ  من األطفال والمراهقين الذين505 ومعاونوه أن

 بين الوالدين أو بفقدان فبالخالو ،السابق يتميزون باإلسراف في تناول المخدر، بالسلوك اإلنتحاري

أن  ( Kienhort,1989, Stiffman,1988, Christoffel, 1990)أخرى ت دراساتأكد كما ،أحدهما

، 2001شابرول، نقال عن (اإلسراف في المخدر يرتبط بوتيرة محاوالت اإلنتحار وخطورتها الطبية 

  .)44-43ص
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 ر أساسي يظهر أن للعوامل اآلتية دو أهم عوامل الخطورة والعالمات التحذيرية في اإلنتحار يخصفيما   

، توافر وسائل اإلنتحار، ونهاك الشديداإل واإلكتئابوالقلق ، والمحاوالت السابقة أو اإلنتحار التخيليمنها 

 التقارب الزمني بين أزمات الحياة، والتلفظ بفكرة اإلنتحار، وثر اإلنتحار على أعضاء األسرةأاإلنشغال بو

) 1996( "Kacha"  ذكر، وفي نفس السياق.)344، ص0200عبد الرحمن، ( التاريخ اإلنتحاري لألسرةو

سيطر عليها ت الحاالت التي  أووجود أعراض إكتئابية هامة خطر لإلنتحار وهي أن هناك أربعة عوامل

 تهمالوا في محاوشل من اللذين ف%10 نسبة  ذلك أنوجود سوابق إنتحارية و،ثارة الناتجة عن القلقاإل

موضوعها  محورتت يراتراجوجود إ، و سنوات الالحقة10ل ارية ينتهون بالموت منتحرين خالحتناإل

عالقات فقيرة مع  والفعل اإلنتحاريسيعجل حول الموت واإلنتحار مع ظهور خوف بأن هناك حدث ما 

   .الفشل أو الحدادوأ  قدرات إتصال ضعيفة معالمحيط
 

المساعدة في ظهور لعوامل اإلستعدادية وا   نستخلص مما سبق ذكره في هذا الفصل أهمية كل من 

المشكالت الصحية، كما حظيت العوامل النفسية واإلجتماعية بإهتمام بالغ من طرف العلماء والعاملين في 

 فقد برز من خالل عرضنا السابق  .مجال الطب وعلم النفس وذلك لما لها من أهمية في الصحة والمرض

إلحباطات ا و، والمشكالت اإلجتماعية،البطالة والفشل الدراسي،ودور كل من اإلضطرابات األسرية، 

. جسدية-العاطفية، والعوامل السلوكية وأسلوب الحياة في حدوث األمراض سواء كانت نفسية أو نفسية

ومثل هذه األحداث الحياتية التي يتعرض لها الفرد ما هي إال ضغوط نفسية التي تطرقت إليها العديد من 

  .                                         بعض الحاالت المرضيةالبحوث لما لها من دور في نشأة وحدوث 
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صلـفـ الدـيـهـمـت  
  

ي حياته العديد من المواقف الضاغطة التي تتضمن خبرات غير مرغوب فيها وأحداثا ـ    يواجه الفرد ف

االت حياته، وهذا من ـافة مجـ كقد تنطوي على الكثير من مصادر التوتر وعوامل الخطر والتهديد في

 ةن ثمـوم. ي نشأة العديد من األمراضـشأنه أن يجعل أحداث الحياة المثيرة للضغوط تلعب دورا ف

ي إختالل الصحة النفسية والجسدية لدى ـفالضغوط النفسية هي بمثابة متغيرات نفسية إجتماعية تسهم ف

  .الفرد
  

،  بحثنا خصصنا فصال كامال يضم بدوره مبحثين أساسيينيـنظرا ألهمية مفهوم الضغط النفسي فو   

بعض النظريات المفسرة  فيتناول المبحث الثانيا ـ، أمالضغط النفسيبمفهوم  المبحث األوليختص 

  .ن التفصيلـالتي سنتعرض لها بنوع م و.مرض -صحة -للعالقة ضغط
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 دـيـهـمـت

ن جهة، ـتصرفاته مونمط حياته ور من األخطار بسبب سلوكه ى الكثيـإلاليوم   تتعرض صحة الفرد 

ن الصعب على ـ وم، من جهة أخرىافقوالمتطلبات اليومية للحياة اإلجتماعية والمهنية وصعوبات التو

 وتكون النتيجة أن يستمر في حالة من اإلنفعال ،ماته ومشكالتهااإلنسان المعاصر أن يهرب من إلتز

 والنفسية للفرد جسديةة الحعلى األعضاء الداخلية بكل نتائجه السلبية على الصيشكل حمال الذي الداخلي 

ن ـستجابات مإ الكائن الحي وما يتبعه من هلكالى ـالذي يقع عفالضغط هو الحمل  .وهنا ينشأ الضغط

 ن المعايشة اليومية للفردـوالتعرض للضغوط جزء م.  مع التغير الذي يواجههفقيتوا وأ تكيفيجانبه ل

لى ـتكيف عندما يكون هناك عدم توازن بين المتطلبات البيئية وقدرات الفرد عالالكنه قد يصبح مرض ل

 .مالئمةوافقية إصدار سلوكات تعجزه عن أو  ي التعامل معهاـانياته فك إمى أي أنها تتعد،مواجهتها

تحكم في الضغط  يجب على اإلنسان المعاصر أن يبأنه "هانزسلي" صرح البروفسور، ي هذا السياقـوف

  .للمرض وللموت المبكرو ،سيكون عرضة للفشلإال  و ويتعلم كيف يواجهه و يتكيف
  

لى تعاريف ـلقاء الضوء عإلمام بالجوانب المختلفة لمفهوم الضغط بدءا باإل المبحثي هذا ـسنحاول ف  

احل مر وكيف تشخص حالة الضغطو ،أشكالهو ،مصادرهو ، السلوكيةهمظاهرو ،أعراضهو ط،الضغ

عالقة الضغوط النفسية بكل مـن وى مختلف األجهزة الحيوية المرتبطة بالضغط، ـثم التطرق إل. هحدوث

اإلضطرابات   النفسي منهاطالناتجة عن الضغاألمراض   ثم ذكر مختلف.الصحة النفسيةالشخصية و

 إهتمت بتفسير أخيرا عرض أهم النظريات التيو النفسية والعقلية اإلضطراباتبعض والسيكوسوماتية، 

  . طالضغ
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   النفسي الضغطمفهوم -1

بالصحة النفسية على الرغم من الكتابات المختلفة حول موضوع الضغط النفسي من جانب المهتمين   

  (Stress)لغويا كلمة ضغط  .والجسدية، إال أن مصطلح أو مفهوم الضغط ال تعني الشيء نفسه لهم جميعا

حصر الجسم واألعضاء بقوة ويصاحبها و ،قنخوضيق، و شّد، ي وتعن Stringère مشتقة من الالتينية

 حد إستعار الباحثون في مجال العلوم اإلجتماعية مصطلقو .)(Stora , 1991.P03حساس بالمعارضة اإل

 السطوح من حالضغط أو اإلجهاد أو الشدة من مجال علم الفيزياء، حيث يعبر عن القوة التي تقع على سط

 .)293، ص1998عبد الرحمن، ( ن األجسام، ويعبر عنه في مجال الصحة النفسية باإلنعصابمسم أو ج

سميه بعض علماء النفس ي الضغط على أنه الشدة النفسية، ولحطصيشير األطباء النفسيون إلى مبينما 

اس  لدى الفرد إحسثوجود عوامل خارجية تحدإلى  الضغط حعموما، يشير مصطل .اإلنعصاب أو الكرب

ر نمط يقد يفقد الفرد قدرته على اإلتزان والتكيف ويغ الضغوط،هذه ة ديد، وعندما تزداد شّدشبالتوتر ال

  .)115 ص،2001عبد اهللا، (وشخصيته  سلوكه
 

             نقال عن "هانزسلي" في التراث السيكولوجي عدة تعاريف للضغط، فيعرفه علقد شا  

رادية إة غير النوعية للجسم ألي طلب دافع، كما أنه الطريقة الال اإلستجاببأنه )34، ص2000عسكر، (

" كامل محمد عويضة" بينما يوضح ."والبدنية ألي دافع إستعداداته العقليةببها الجسد  ستجيبيالتي 

الضغط النفسي هو المحطة الناتجة عن عدم القدرة على الموازنة بين المطالب  أن )78، ص1996(

نقال عن " Mackay و   Cox" يشير كل من ،في نفس السياقو ."ذه المطالبوالقدرة على تلبية ه

الضغط ظاهرة تنشأ من مقارنة الشخص للمتطلبات التي تتطلب منه إلى أن  )17، ص1999دي، يالرش(

ت الدفاعية الهامة لدى الشخص وعدم لياقدرته على مواجهتها، وعندما يحدث خلل أو عدم التوازن في اآل

 كما تدل محاوالت الشخصية لمقاومة الضغط في ، أي اإلستسالم ألمر الواقع يحدث ضغطا،التحكم فيها

  .كلتا الحالتين النفسية والفسيولوجية المتضمنة على حيل دفاعية سيكولوجية على حضور الضغط
  

 حداثاحالة تحدث عندما يواجه األفراد أ "بأنه  )259، ص 2000( " جمعة سيد يوسف"   بينما يعرفه 

ركونها على أنها تهدد وجودهم النفسي والجسمي، ويكونون غير متأكدين من قدرتهم على التعامل مع يد

 كما . "يشمل الضغط األحداث البيئية التي تدرك على أنها مهددة وإستجابات الشخص لها، وه األحداثذه

تي تفرض فيها أن الضغط النفسي هو العملية ال" تعريفا مفاده ) 32، ص1998" (عبد الخالق"أورد 

األحداث البيئية أو الضغوط عبئا ثقيال على اإلنسان في مواجهتها، أو تمثل تهديدا له، ويتعين عليه في 

  كما أن الفرد يستجيب في أثناء الموقف . أثناء الضغط النفسي أن يجد طرائق للتعامل مع مطالب البيئة
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ثاره، وفي أثناء ذلك تحدث تغيرات نفسية الضاغط بواسطة إستجابة معينة معدة للتخلص منه أو من آ

            . "وفيزيولوجية، كما تتابع تغيرات الحقة مع الفرد حتى بعد إنتهاء الموقف الضاغط
  

 عالقة هو الضغط النفسي أن (Razavi & Delvaux, 1998, P2) نقال عن  "Cohen "  كما أوضح 

تجاوز تة من طرف الفرد بأنها مهددة وأنها تفوق والبيئهذه خاصة بين الفرد والبيئة، حيث يتم تقدير 

، حساس بالعجزإلاو، ك الضغطاويرتبط هذا التعريف بإدر ،لك على صحتهذر ث مما قد يؤةفييقدراته التك

ك عدم القدرة على مواجهة المواقف التي تتطلب اإدر وتطوير إتجاهات سلبية وفقدان تقدير الذاتو

في تعريفهما للضغط النفسي ) 41، صSalah" )1992" و "Fontaine"  ويضيف كل من.إستجابة فعالة

 اللفظية التي يصدرها الفرد تجاه مثيرات –الفيزيولوجية والمعرفيةومجموع اإلستجابات الحركية، " بأنه 

 " Ferreri"  أما. "تتجاوز قدراته وإمكانياته إلدارتها والتعامل معها، أو إلصدار سلوكات توافقية تجاهها

 إدراك حالة تنتج عندما تؤدي تعامالت الفرد بالبيئة إلىبأنه " فيوجز تعريفه للضغط ) 42 ص،1993(

   . "الشخص بوجود تناقض بين متطلبات الموقف والموارد الشخصية
  

البدنية  وإن العامل المشترك في تعريفات العديد من المهتمين والباحثين في مجال الصحة النفسية  

 فقتكيف أو يتواي لهستجابات من جانبإوما يتبعه من  يقع على كاهل الكائن الحيللضغط، هو الحمل الذي 

 ينشأ عندما يقدر الفرد الوضعية بأنها ثئة، حييتفاعل الفرد بالبليعتبر نتيجة  فهو ،مع التغير الذي يواجهه

وفاعلة مباشرة  مالئمة مواجهة وأنه ال يملك إستجابة ،مهددة، وأنها تتجاوز موارده الشخصية وإمكانياته

  .نفعاالت وتغيرات في األنماط السلوكية التي تهدد صحتهإا يختبر تغيرات فيزيولوجية وهعند
  

 تعريفا للضغط النفسي بأنه مجموع المصادر الداخلية والخارجية الضاغطة التي يتعرض ة  وتضع الباحث

ويعرف إجرائيا بأنه  ،سبة للموقفلها الفرد في حياته وينتج عنها ضعف قدرته على إحداث اإلستجابة المنا

  .مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد على بنود إستبيان إدراك الضغط المستخدم في هذا البحث
  

  أعراض الضغط النفسي  -2

 وأغلب الناس قد تكيفوا مع ،أضحى التوتر والضغط النفسي جزءا من حياتنا اليومية في هذا العصر  

 أن الضغوط النفسية ال تتراكم في ي إن ذلك ال يعن،أصبح خارج نطاق وعيهمالضغوطات اليومية لدرجة 

نفس اإلنسان وشخصيته، فالكثير منا يعاني تأثيراته المباشرة، كما تظهر في عالمات وأعراض نفسية 

شكل بوعضوية متنوعة، والبعض مما ال يظهر عليه ذلك مباشرة، فإنه يتعرض آلثاره المخربة والمدمرة 

وقد يجد  ،رب أجهزة الجسم ولوغابت عن الشخص مشاعر اإلحباط والقلق المرافقة لهخإنه ي ،تدرجي

  رتفاع الضغط عند بعض المرضى، أو الصداع مع ما يرافق ذلك من إيب صعوبة في كشف سبب بالط
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إن هذه األعراض هي بعض العالئم الذاتية . فرط التهيج وضعف التركيز والعصبية كأعراض نفسية

إن أعراض الضغط و .)114، ص 2001 عبد هللا، (رابات الضغط النفسي طوالعضوية إلضة النفسي

وتظهر  ،السلوكي واإلجتماعيوالذهني، واإلنفعالي، و، يعديدة وتظهر على عدة مستويات الجسدالنفسي 

ا م وفي. على جميع األشخاصمع إستمرار المصادر المسببة للضيق وال تظهر جميعها في وقت واحد وال

 .( Razavi & Delvaux , p12) لي تصنيف ألهم األعراض المتعددة للضغطي
 

  األعراض الجسدية2-1

لى شكل     تظهر األعراض ععلى مستوى الرأس والعنق   تتعدد المظاهر الجسدية للضغط النفسي، ف

 العضالت توترو، قآالم في الفك والعنوآالم جبهية، وان، نستكاك األصإوصداع، وجفاف الحنجرة والفم، 

   . بإهتزازات في األذنساإلحساوفي الرقبة والظهر 
  

على  أما .ضيق تنفسي وقطع النفس وعسر التنفس،وآالم صدرية، ، قد تنتاب الفرد على مستوى التنفس  

غازات، والغثيان، والحموضة المعدة، وفقدان الشهية،  تتمثل األعراض في المعوي-مستوى الهضميال

إنتفاخ  وعسر الهضمو ،اإلسهالواإلمساك، والمغص والتشنج، و ،براز المتكررالولم بطني تشنجي، أو

 .البطن

 ضربات غير منتظمةوالقلب،  الوعائي تظهر األعراض على شكل تسرع -بينما على المستوى القلبي  

آالم في الحوض، ول المتكرر، االبووآالم أثناء البول،  كما يعاني الفرد ب.إضطربات قلبية دورانيةو

 وذلك على العجز الجنسي و الرغبة الجنسيةضنخفاوإ ،دورة شهرية غير منتظمة أوغائبةوحيض مؤلم، و

  . التناسلي-المستوى البولي
 

 ،اإلحسان بالبرودة والحرارةوالعرق الزائد، باإلضافة إلى ذلك قد تظهر أعراض أخرى عصبية ك  

جلدية وطفح ات إلتهابجلدية على شكل   أعراض أو.رالدوا وبرودة األطرافواللجلجة، واإلرتجاف، و

 ستيقاظ المبكراإلوالنوم الزائد، واألرق، ونتظام في النوم، عدم اإل وقد تمس أيضا عادة نوم الفرد ك.جلدي

  .كوابيس وأحالم مزعجةو غير العادة، على
  

   األعراض النفسية2-2

الحزن، و، بةآالكو، قالضيات بر على شكل إحساسظهكما تتعدد المظاهر النفسية للضغط النفسي، فقد ت  

 اتالعر والغضبوفقدان الصبر، و ،ستقرارعدم اإلوفرط النشاط، وج، يفرط التهوهتمام، إلفقدان او

ذات ـمراقبة ال وسلبيةالو ،والتعب واالنهاك الخمول،و، وصعوبات الكالم، والملل، (TICS)بأنواعها 

  .)118عبد اهللا، ص (
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، الوحدةو ، الحياةي فىعدم الرضو ،قلق خاص أو عامو ،ل العدوانيةذلك أعراض أخرى مثإلى ضف    

عدم القدرة على و ،الحاجة إلى البكاء، واليأسو ،التوترو ،اإلحباطو ،لذاتانخفاض تقدير إو ،الحيرةو

 ،داءنخفاض األإو ،اللوم والعتابو ،نفعال واإلثارةسرعة اإلو ،شغال البالنإو ،نفعاليإلالتعبير ا

  .)45عسكر، ص ( األدوية والكحولو ،أخذ وإدمان المواد السامةو ،تقلب في المزاجو ،ندفاعيةاإلو
  

  األعراض الفكرية أو الذهنية 3 -2

ضطراب اإلو ،تخاذ القراراتإالصعوبة في و ،الصعوبة في التركيزو ،النسيانتتجلى هذه األعراض في    

تزايد و ،واذ فكرة واحدة على الفردحإستو ،ثحداسترجاع األإذاكرة ضعيفة أو الصعوبة في و ،في التفكير

  .)45عسكر، ص(  إصدار أحكام غير صائبة وعدد األخطاء
  

  األعراض الخاصة بالعالقات االجتماعية 4 -2

نسيان المواعيد أو إلغائها قبل فترة وجيزة، و ،لوم اآلخرينو ،عدم الثقة غير المبررة باآلخرينتتمثل في   

تجاهل اآلخرين، وتبني سلوك وإتجاه دفاعي في العالقات مع اآلخرين، وين، التهكم والسخرية من اآلخرو

  .)46عسكر، ص( صعوبات في اإلتصال والتفاعل مع اآلخرين بشكل آلي أي تفاعل يكتنفه البرودو
  

  المظاهر السلوكية للضغط النفسي 2-5

هر لديهم عالمات أن كثيرا من الناس تظ )47-45 ص ،2002شريف، (نقال عن   " Schafer"يرى    

 أشكالها اإلنفعالية أو المعرفية، ويشير هذا الباحث إلى أن منالضغط النفسي بشكلها السلوكي أكثر

  . مظاهر مباشرة وغير مباشرة :اإلستجابات السلوكية للضغط النفسي تنقسم إلى قسمين
  

  :مظاهر مباشرة *

  :ثلضغوط مموهي إنعكاسات فورية للتوتر الداخلي من الفرد ال   

  . حيث يكون الفرد صعب المزاج وسريع الغضب، اإلستثارة وحدة الطبع-

  . سريع التصرف مما قد يعود عليه برد فعل سلبي من اآلخرين الفرد يجعل، إرتجالية التصرف-

 ت ربما يلجأ الفرد المضغوط إلى الحديث بالموضوع نفسه أو بموضوعا، الحديث أكثر من العادة-

  .آلخرين يملون سماعه أو مرافقتهمتعددة، بشكل يجعل ا

  .مث التمتمة والتعلثم بالحديث وذلك نتيجة التوتر، أو أنه يرتبك في أثناء الحديث مع اآلخرين فيتعل-

 فهو سريع اإلنتقال من مكان إلى آخر بسبب الملل الذي يصيبه من ، صعوبة الجلوس لفترة من الزمن-

  .المكان نفسه
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 من السهل عليه مواجهة اآلخرين بالشتائم أو المواجهة الكالمية غير ،ا التهجم اللفظي على أحد م-

  .الالئقة

 يتجنب الفرد أحيانا أن يواجه أحدا أو أن يتدخل لحل مشكلته، بل يحاول تجنب كل ما ، اإلنسحابية-

  .يخص موضوع مشكلته

أحيانا إلى نوبات من  ربما يؤدي شدة اإلنفعال لدى الفرد المضغوط نفسيا ،الدخول في نوبات البكاء-

  .البكاء ال يستطيع معها السيطرة على نفسه
  

  : مظاهر غير مباشرة*

ي والجسدي ندمها الفرد للتحرر من األلم الذهيستنها المظاهر التي تعكس زيادة سلوكات معينة كطريقة إ   

 أن زيادة تكرار  كما، إذ يلجأ الفرد المضغوط إلى طرائق غير مباشرة للتخفيف من األلم،للضغط النفسي

  :هذه السلوكات قد تكون مؤشرا على زيادة في مستوى الضغط النفسي مثل

 يدخن تدخينا شرها وأكثر مما كان يفعل سابقا، أو ربما أنه يبدأ التدخين نتيجة ، بحيث زيادة في التدخين-

  .للمشكلة الضاغطة التي تواجهه

المعتاد إلى درجة السكر واإلدمان، أو أنه يبدأ  يتغير معدل إستهالكه ، حيث زيادة إستهالك الكحول-

  .تناول الكحول إثر الموقف الضاغط

دوية مسكنة أو منبهة، معتقدا أنها تخفف آالمه  سواء كانت أ زيادة إستخدام األدوية الطبية لتخفيف التوتر-

  .التي ال يستطيع تحديد مصدرها

  .هربا من التفكير بالمشكلة إذ يحقق النوم للفرد ، اللجوء للنوم كوسيلة للهروب-

ألن المشكلة قد تسبب له أرقا يجعله يلجأ إلى العقاقير ليحقق النوم ،  زيادة إستخدام العقاقير المنومة- 

  .الذي يريد، وهذا يحمل مخاطر إدمان على العقاقير المنومة

مهدئات التي تسبب  ربما يلجأ في بعض الحاالت إلى إستخدام المخدرات أو ال، إستعمال عقاقير ممنوعة-

  .إدمانا

 إذ يشعر الفرد أنه ال يستطيع تحديد األلم، بل يشعر بآالم مختلفة ، تكرار زيارة الطبيب لشكاوي صحية-

   ).47-45 ص 2002شريف، (كل مرة، و هذا ما يجعله يبحث عن المعالجة الطبية 

       ست ناجحة دائما،يكيف معها لة والتيئيستخلص مما تقدم أن محاوالت الفرد للتحكم في المطالب الب  ن

       تكون معتدلة قديولوجية والنفسية والسلوكية والتيبوهذا ما يجعله عرضة لمجموعة من التغيرات ال

  .أو شديدة
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   النفسيمصادر الضغط -3

عادة ر والشدة الناتجة عن المتطلبات التي تستلزم نوعا من إتة بالتوط الضغوط تلك الظروف المرتبيتعن  

فرض الضغوط على الفرد متطلبات قد ت و.توافق عند الفرد وما ينتج من ذلك من آثار جسيمة ونفسيةال

ورغم أن الضغوط جزء من . تجمع بين هذه المتغيرات الثالثةأو تكون فسيولوجية أو إجتماعية أو نفسية 

ن رصد فيما يلي أهم ويمك .)96، ص2001عثمان، ( حياتنا، إال أن مصادرها تختلف من فرد إلى آخر

  .مصادر الضغوط حسب مختلف الباحثين في مجال الضغط
  

 Bensabat (1980)قائمة أهم الضغوط حسب  3-1

منها " الضغط" ن هناك جملة من الضغوط التي ورد ذكرها في كتابه أب) Bensabat  ")1980 " ىير    

  .عوريةبيولوجية و أخرى ال شو ضغوط جسدية، و إنفعالية، –ضغوط نفسية 
  

  : اإلنفعالية–الضغوط النفسية  *

   .اإلحباط أسوأ عوامل الضغط -

  .قة واإلكراهياضكل عوامل الم -

  .رهاقٌإلالخوف واو الملل،و، ضاعدم الر -

  .خيبة األمل -

  .الخجل والغيرة -

  .الشعور بعدم النجاح -

  .اإلجترار الذي يؤدي نفسيا إلى الضغط -

  .أو السلبيةاإلنفعاالت القوية الموجبة  -

  .وفاة أو مرض شخص قريب-

  .الفشل، اإلفالس، والنجاح المفاجئ وغير متوقع-

  .الهموم واإلنشغاالت المادية والمهنية-

  .الزوجية والطالقوالمشاكل العاطفية، -

  .األرق-

  .الترقية المهنيةو كتغير مقر السكن  ئة،يالتغيرات المتكررة للب-
  

  :الضغوط الجسدية *

ية خالتغيرات المناودرجات الحرارة المرتفعة، والبرد، واإلرهاق الجسدي والتعب، ومرض، الجوع وال   

  .العمل ليال والثلوث والضجيجوالمتكررة، 
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  :الضغوط البيولوجية *

تقار في فاإلفراط أو اإلوتتمثل في العوامل الغذائية وإختالل النظام الغذائي كزيادة السكر والدهون،     

  .فراط في تناول القهوة والتدخين أو تناول الكحولإلاوالبروتينات، 
  

  :الضغوط الالشعورية* 

 ويتم ،ويقال عنها الشعورية  وإنما يمكن أن تكون غير معروفة،عوامل الضغط ليست دائما معروفة   

الوساوس ومصدرها في الغالب الشعوري،  والفوبيا، والكشف عنها بعد المقابالت والتحليل مثل القلق، 

  .(Bensabat,1980, P40-41) وجدانية –ات جسدية أو نفسيةمعات وصدابط بصرترتو
  

  "Murry" قائمة أهم الضغوط حسب  3-2

قائمة للضغوط التي تواجه الفرد في حياته  )67-66، ص1999دي، يالرش(نقال عن   "Murry " قدم   

  : يلي تشمل ما واليومية

غياب وإنفصال الوالدين، والتأديب المتقلب، وري، ويشمل التنافراألس،  ضغط نقص التأييد األسري-

  .هذا كله يمثل ضغوطا على الفردو عدم اإلستقرار المنزليومرض أحد الوالدين، وأحدهما، 

  .الحريق ومنها الكوارث الطبيعية  ضغط األخطار والكوارث-

ود أشخاص تظهر لشعور بالصراع وعدم الرضا الناتج عن وج كا ضغط النبذ وعدم اإلهتمام واإلحتقار-

  .عدم اإلهتمام وقلة تقديرهم للفرد والتأنيب والنقد والصد

   لشعور بالتوتر والقلق واإلحباط الناتج عن وجود ظروف بيئية، كا ضغط الخصوم واألقران المتنافسين-

دم وأشخاص ال ييسرون للفرد النجاح والمنافسة بين األقران في مجاالت الحياة مما يزيد لديهم الشعور بع

  .الثقة

لشعور باإلحباط والقلق نتيجة شعور الشخص بالغيرة نتيجة إهتمام الوالدين ، كا ضغط والدة األشقاء-

  .باألشقاء اآلخرين

لشعور باإلحباط والصراع والتوتر الناتج عن عدم إشباع الحاجة إلى ، كا ضغط اإلنتماء والصداقات-

  .التواد

  .اإلتصال الجنسي-والفشل في عدم إشباع الحاجة إلى الجنسشعور باإلحباط والتوتر ، كال ضغط الجنس-
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   " Lazarus " قائمة أهم الضغوط حسب  3-3

  قائمة للضغوط التي تواجه الفرد في حياته اليومية )71ص عسكر،(نقال عن  " Lazarus " قدم  

  :يلي  ماوتضمنت

  .الج الطبي والتأثيرات الجانبية لألدويةالقلق حول العومرض عضوي،  كاإلصابة ب المشاغل الصحية-

  .ولياتؤمنها الوحدة والخوف من مواجهة المس  هموم شخصية-

  .العالقات السلبية مع زمالء العملوإنخفاض الدافعية وتتضمن عدم الرضى الوظيفي،  و هموم العمل-

  .إحتمال تدهور الحالة الصحية، التقاعدومنها الضمان الوظيفي،   هموم مستقبلية-

   . الديون-سـداد القروض مثل وليات الماليةؤ المس-

  .ضجيج وحركة المرورالوتتضمن المشكالت اإلجتماعية واألخالقية،  وةيبيئمشكالت  -

وليات متعددة وعدم وجود ؤمسوإنجاز أمور أكثر مما يسمح به الوقت المتاح للفرد،  منها  مشكلة الوقت-

   .وقت كاف
  

  "David.Fontana" هنية حسب قائمة أهم الضغوط الم4 -3

المواجهات المتكررة مع الرؤساء، وغموض وصراع الدور، وعبء المهنة،  تتضمن ضغوطا مثل   

ضغوط طبيعة العمل، والرتابة والشعور بالملل، والعمل وضغوط الوقت، وساعات العمل الطويلة، و

ية غير لالتوقعات العاو العمل، لية المرتبطة بطبيعةوؤالمسوعالقات الفرد مع الرؤساء أو الزمالء، و

  .)97ص عثمان،( ةضاء واإلحرارةو ضجيج،كالظروف العمل الطبيعية  والواقعية للذات
  

  أشكال الضغط النفسي -4

يظهر الضغط النفسي بأشكال متعددة تختلف تبعا إلختالف المواقف الضاغطة، كما تختلف اإلستجابة     

 ومن . الضغط النفسي وتبعا للفروق الفردية في اإلستجابة للضغطو تبعا لشدة هذا، أتبعا للموقف الضاغط

  :ما يلي هذه األشكال نميز
  

  )Anticipatory Stress( الضغط النفسي المتوقع 1- 4

الجسم سلفا للتغيير، أو لتغيير مفاجىء نحو وهو إستجابة الفرد لضغط نفسي متوقع، فيحضر الذهن    

من إعصار على وشك والخوف لك التوتر قبل الدخول إلى اإلمتحان،  مثل ذ.و ربما نحو األسوءأاألفضل 

يتميز هذا الضغط بأنه يحضر الجسم و .من عقاب األهل عند خرق قوانين معنيةالحدوث، والخوف 

لكنه قد يكون ضارا عندما تضخم األحداث بنتائجها السلبية  والذهن سلفا ألحداث على وشك الحدوث،

  .)41-40، ص 2002شريف،  (حقوتعطى أهمية أكثر مما تست
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   )Residual Stress(  الضغط النفسي المتبقي2 -4

هو الضغط النفسي الذي يتراكم أو يبقى بعد إنتهاء تجربة الموقف الضاغط، إذ يبقى الجسم في حالة من    

  لها أي فرط اإلثارة سواء أكانت سارة أم غير سارة،اليقظة لبعض الوقت بعد إنتهاء الموقف الضاغط

  .)40، ص 2002شريف،  (النتائج نفسها على الفرد
  

  )Acute Stress(  الضغط النفسي الحاد3 -4

هو اإلستجابة الفورية لحادث يهدد الفرد أو موقف ضاغط سريع الحدوث وربما سريع اإلنتهاء مثل    

اقف الحادة  وتكرار المو.حادث سيارة، أو تسريح أو طرد من العمل، أو فقدان شخص عزيز وما شابه

للضغط النفسي، فإن تأثيراته السلبية تظهر لتأخذ دورا مهما من خالل األعراض النفسية والجسدية 

ستجابة إتأخذ وأي أن الضغط النفسي الحاد هو ما ينتج عن تهديد فوري ومباشر لحياة الفرد،  .والسلوكية

 يرتفع ضغط الدموالتنفس، يتسرع و، تسرعوت تزداد دقات القلب : لية التاليةآلاالجسد للضغط النفسي الحاد 

تسارع في و ، أما اإلستجابة النفسية تظهر من خالل إرتجاف اليدين،يزيد الكبد في إفراز سكر الدمو

   .)41، ص 2002شريف،  (حدة الطبع و تشويش التفكيروحديث، 
  

اء عنيف بأن هذا الشكل من الضغط غالبا ما يتضمن إعتد )39، صBensabat" )1980" ويضيف  

إنفعال وس، رض لبرد قارالتعو،  لكن محدد من حيث الزمن، كإنفجار مفاجئ،نفعاليإ -أونفسيجسدي 

يمكن للضغط ، وعنيفة وشديدة، إنها إستجابة بقاء وقوي سلبي أو إيجابي، فإستجابة العضوية تكون مباشرة

، تسمى قرحة الضغطودة، حة معدة حاراد أن يحدث في بعض الحاالت إضطرابات نفسية جسدية مثل قحال

  .يتة خاصة لدى المسنين حيث يكون الجهاز القلبي هشمة وعائية مبيوغالبا ما تكون نزفية، أو صدمات قل
 

  (Chronic-stress)الضغط النفسي المزمن  4 -4

هو دور طويل من اإلنهاك تتالحق فيه أحداث صغيرة أحيانا، لكنها تتراكم مع الزمن لتشكل سلسلة من   

ة، بل تضعف واجهفا و غير قادر على اإلستمرار في المنزوط المتواصلة، و التي تجعل الجسم مستالضغ

 تاابستجإإن و .مقاومته وهذا ما يحدث في بيئة العمل، أو إستمرار الزواج الفاشل أو المشاحنات الزوجية

داد لتؤدي إلى سلل تدريجيا وتزتالفرد للضغط النفسي المزمن تكون على شكل أمراض جسدية كثيرة ت

سد ليكون حساسا وبالتالي مهيئا جحضر اليهالك مبكر، أي أنها عملية تراكم للضغط النفسي عبر الزمن، و

فالضغط المزمن هو مجموع ضغوط  .)42، ص 2002شريف، (لإلصابة باألمراض الجسدية أو النفسية 

 مقاومة الفرد، مما يحدث مدى الطويل مقدار ضغط كلي مفرط تفوق عتبةالصغيرة تتراكم لتكون على 

  .(Bensabat , P39) إنهاك نفسي وغّدي تدريجي مسؤول عن أمراض التكيف
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  تشخيص حالة الضغط -5

   مزيةرإن تشخيص حالة الضغط ال يتم بصفة محددة ودقيقة مثلما هو الحال عند تشخيص الحمى الق    

   دير إكلينيكيا مقدار الضغط المتراكم، تق يمكنبأنه )Bensabat" )1980 " ويصرح،يةيفأو الحمى الت

مستوى العيادي هناك بعض األعراض التي العلى  ف.وتقييم بصفة غير مباشرة نتائجه العيادية والبيولوجية

تمثل مؤشرات للضغط منها إضطرابات النوم بالخصوص في الجزء الثاني من الليل والنهوض المبكر، 

الصداع، وفقدان الشهية، والتعب، وارة، ثاإلستولوكية كالقلق، بات السابعض اإلضطروإنخفاض الليبدو، و

     ط مثل هذه األعراض بأي سبب عضويتبمغص معدي على شرط أن ال تروإسهال و ،آالم صدريةو

  .وذلك بعد إجراء فحص نفسي وبيولوجي دقيق
 

 التراكمي قايإجتماعي ومهني وذلك للبحث عن السو نفسي، فحص وفي كل الحاالت البد من إجراء   

 ،فحوصمللضغط وتقديره، وحصر دوره في مختلف اإلضطرابات الجسدية أو النفسية التي يعاني منها ال

  .لة عن حالة الضغط المزمنئو أسلوب ونمط حياة الفرد إلنها من العوامل المسفحصباإلضافة إلى 
  

  :نها مختلفة مفحوصات للضغط على معطيات ليكيكلينإلعموما، يرتكز التناول ا  

  . عيادي لتقدير مختلف اإلضطرابات المرتبطة بالضغطفحص -

  .ث عن عوامل ومصادر الضغط في نمط حياة الفردحمهني للبجتماعي وإ فحص -

نمط اإلستجابة للضغط ونوعية أسلوب التحكم و ، نفسي من خالل تحديد الملمح السيكولوجيفحص -

  .والتعامل معه

 في تالمتراكم وذلك من خالل رصد مجموع التغيرات التي حدث تاريخي لتقييم مقدار الضغط فحص -

  .حياة الفرد

   ).رد الفعل الفيسيولوجي (قياس درجة ونوعية تحكم وضبط الفرد للضغط من خالل التغذية الرجعية -
 

  :عياديفحص  5-1

ض له رتعن  حالة الضغط الحاد العابر الذي،كي للضغط يرتبط بموقفين مختلفينينى الجدول اإلكلينغإن   

 وحالة الضغط المزمن الذي ينتج عن تعرض مستمر للضغط وباألخص ،عدة مرات في اليومو كل يوم

إنهاك مما مرحلة هذا الضغط ناتج عن تراكم متتالي لضغوط صغيرة تضع العضوية أمام ، والسيئ منه

لضغط الحاد  أما في ا،كلينيكية للضغط بوضوح وحدوث أمراض التكيفإليؤدي إلى ظهور األعراض ا

  .قصيرة وإنتقالية وتكون أكثر وضوحا عندما يكون الضغط شديدوة متقلبة، يكلينيكإلا تكون المظاهر
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  : مهني- إجتماعيفحص 5-2

 عوامل الضغط ومصدرها في أسلوب معيشة الفرد ونمط حياته مثل إستقصاء الفحصيهدف هذا   

يضاح عوامل اإلحباط إوالغرض منها ، إلخ... الترفيهأوقاتوالتغذية، والحياة األسرية، وظروف العمل، 

ر في تتووولية المهنية، ؤ قد تكون ذات مصدر مهني كعبء المس.واإللتزامات واإلرغامات المفرطة

 مثل الصراع بين عائليذات مصدر أو ، دخل ضعيفوالعالقات المهنية مع الزمالء أو الرئيس، 

، أو صحي مثل بناءبين الوالدين واألصعوبات عالئقية  وطالق،وإنفصال، وإحباط عاطفي، والزوجين، 

        اإلفراط في التدخين وئي مثل تغذية غير متوازنة، اإعاقة جسدية، أو غذواإلصابة بمرض مزمن، 

  .الوحدة والوساوسوعوامل نفسية كالخجل، أووالكحول، 
  

  : نفسيفحص 3 -5

 هتجي فهو ،تهأساليب مواجهوتحكم فيه وضبطه  قدرة الفرد في إدارة الضغط من حيث اللفحصيهدف   

معرفة خالل  وذلك من ،ة الشخصية ألنها مهمة في تحديد مدى قابلية الفرد للتأثر بالضغطيلدراسة بن

المعاش والوراثي، بالجانب  كما يهتم ،سلوكه تجاه مختلف المواقف ونتائجه اإلنفعاليةوسمات طبعه، 

  . األساسيةالتجارب السابقة والصدماتواليومي، 
  

  : تاريخيفحص 4 -5 

ر مقدار الضغط المتراكم في حياة الفرد، ألن لهذا التراكم تأثير خطير على ص إلى حهذا الفحصيهدف    

من خالل حصر أهم األحداث الحياتية التي تعرض لها الفرد خالل السنوات ذلك  ويتم تقدير ،صحته

وبالتالي معرفة مختلف التغيرات التي  .إلخ... لسجناواإلنفصال والطالق، واألخيرة منها موت الزوج، 

أن هناك عالقة قوية بين مجموع  )246-237، صBensabat "  )1980 "ويشير .طرأت في حياته

  .باتامراض واإلضطرألر اتتوا ورأت في حياة الفردطالتغيرات التي 
  

 حالة الضغط من خطوات تشخيص) 43-42، صSalah"  )1992 "و  " Fontaine" لقد لخص كل من  

 : منهاخالل وصف دقيق لخمسة عوامل 

  .دط بالنسبة للفراغومدة وشدة الحدث الض طبيعة، وتكرار -

         الفيسيولوجيو ،طبيعة، وتكرار، ومدة وشدة إستجابات الضغط على المستوى الحركي -

  .اللفظي –والمعرفي

  .) المهنية –العائلية ( ئة ينتائج إستجابة الضغط على الب -

  .نتائج إستجابة الضغط على الصحة الجسدية والنفسية للفرد -

  .طبيعة ودرجة فعالية إستراتيجيات التوافق التي يستعملها الفرد -
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    مـراحل حدوث الضغط النفسي - 6

، وسوف إن مراحل حدوث الضغط النفسي تختلف بإختالف اإلنتماءات الفكرية والنظرية للعلماء  

وجهة نظر كل من  و" Fontaine و Salah"و، "Hans Selye  "من جهات نظر كل نتعرض الحقا إلى و

"Lazarus و Folkman ".  
  

 " Hans Selye   " وجهة نظر1 -6

     إسهام هام في تفسير الضغط النفسي )117- 116عبد اهللا، ص( نقال عن "Selye" يببكان للط 

        ا أسماه تناذر التكيف العاموتوصل إلى صياغة م بفضل أبحاثه ومالحظاته المخبرية،

(Adaptation syndrome général) ثالثة مراحل لعملية اإلستجابة للضغط النفسييضمو  .  
  

  إستجابة اإلنذار: المرحلة األولى *

نتيجة فتحدث  ، الدفاعية لمواجهة الخطر الذي يتعرض لهاه الجسم كل قويفي هذه المرحلة يستدع  

 فترتفع نسبة ،لها مجموعة من التغيرات العضوية والكيماويةمهيئا ات لم يكن التعرض المفاجئ لمنبه

فار وتأهب كاملين نكون الجسم في حالة إستي ف. ويرتفع الضغط الشرياني،سارع النبضتالسكر في الدم، وي

  .من أجل الدفاع والتكيف مع العامل المهدد
  

  ة واجهمرحلة الم: لمرحلة الثانية ا*

ا الموقف ذة لهواجهموقف الضاغط، فإن مرحلة اإلنذار تتبعها مرحلة أخرى هي مرحلة الم إستمر الاإذ   

قف الضاغطة التي ا يحدثها التعرض المستمر للمنبهات والمويه المرحلة األعراض الجسمية التذوتشمل ه

اض التكيف ه المرحلة هامة في نشأة أعرذوتعتبر ه .يكون الكائن الحي قد إكتسب القدرة على التكيف معها

لك خاصة عندما تعجز قدرة الفرد على مواجهة المواقف ذأو ما يسمى باألعراض السيكوسوماتية، ويحدث 

ا م ويؤدي التعرض المستمر للضغوط إلى إضطراب التوازن الداخلي م،عن طريق رد فعل تكيفي كاف

  .طرابات العضويةضدث مزيدا من الخلل في اإلفرازات الهرمونية المسببة لإلحي
  

  ) الطاقةذإستنفا( مرحلة اإلنهاك أو اإلعياء : المرحلة الثالثة *

 طال تعرض الفرد للضغوط لمدة أطول فإنه سيصل إلى نقطة يعجز فيها عن اإلستمرار في ذاإ   

ه المرحلة تنهار ذوفي ه. المقاومة ويدخل في مرحلة اإلنهاك، ويصبح عاجزا عن التكيف بشكل كامل

       وتصاب الكثير من األجهزة بالعطب، ،تضطرب الغدد وتنقص مقاومة الجسمالدفاعات الهرمونية و

  . سريعةىخطبحو الموت نر المريض يويس
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  "Fontaine  و Salah"  وجهة نظر كل من2 -6

  :(Salah & Fontaine , P42)  مراحل أساسية وهيسةتحدث ظاهرة الضغط النفسي على خم   
  

 :)  Etat d’Alarme(حالة اإلنذار *

  .وجود حادث ضاغط شديد يلفت إنتباه الفرد ويؤثر على نشاطاته الحالية  
  

  :) Evaluation  (مرحلة التقييم *

  أوخطر جسديعن ل يعبر الموقف هقوم الفرد بفك وحل الموقف وفقا لمميزاته وخصائصه الفردية، ي   

  .يرهغا تضخيم الحدث أو تصن ويمكن ه،حالة فقدان
  

 :(Recherche d’une stratégie adaptative) راتيجية للتوافق البحث عن إست*

 تتمثل هذه اإلستراتيجيات في مجموعة معقدة من السيرورات النفسية التي يستعملها الفرد ويوظفها     

  .إلخ ...التجنب وثر الضغط على توظيفه اإلنفعالي مثل البحث عن المعلوماتأبغرض التخفيف من 
  

 : )  Réponses de Stress(  إستجابات الضغط*

       والحركي)تسرع القلب والمعدي اإلفرازفرط ( لوجييواإلستجابات على المستوى الفيزذه تظهر ه   

  ).والعجزبالضيق اإلحساس و، شكاوي( اللفظي  -والمعرفي) ج تهيال والعصبيةو، شاط الحركي الن فرط(

صعوبات في الحياة وآالم جسدية، و ،الحزنوق، القلظاهر مثل هذه اإلستجابات قد تأخذ عدة مة إن شد

  .ئابلضغط يمثل عامل خطر لتفجير إضطرابات القلق واإلكت فا،ةصعوبات مدرسية أو عائليو المهنية
  

 retentissement de la réponse de stress sur la(جابات الضغط على الصحةتإنعكاسات إس *

santé:( طرابات جسدية مثل إضطرابات القلب،يمثل الضغط المزمن عامل خطر لظهور إض            

  .ابتئ ويؤدي أيضا إلى تفجير تظاهرات القلق واإلكيةعو م–إضطرابات معديةو
  

   "Folkman وLazarus"  وجهة نظر كل من3 -6

، 2001يخلف، ( مراحل أساسية وهيسةعلى خم وعملية المواجهة تحدث ظاهرة الضغط النفسي   

  :)54-52ص
  

  :دث الضاغط مرحلة الح*

وفكرة هذه المرحلة مبنية على أن اإلنسان يواجه في حياته مواقف أو أحداث ضاغطة تستدعي الكثير   

من الجهد لمواجهتها والتغلب عليها، وقد تنطوي عليها صعوبات صحية إذا تم إستعمال إستراتيجيات 

  . معرفية سلوكية غير فعالة
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  : مرحلة التقييم األولي*

رحلة، يقوم الفرد بمحاولة التعرف على الحدث ثم يحاول تحديد مستوى التهديد الذي يمثله  في هذه الم   

   .وخبراته الشخصية ويعتمد الفرد في هذه العملية التقديرية على أسلوبه المعرفي.  الحدث بالنسبة للفرداهذ
  

   : مرحلة التقييم الثانوي*

كانياته الشخصية على مواجهة الموقف الضاغط، وهكذا  يقوم الفرد بتقييم مدى قدرة إمفي هذه المرحلة   

عندما يتالئم كل من تقديرنا لمطالب الموقف وإمكانياتنا على مواجهته ال نشعر بالضغط، وعندما يعكس 

تقييمنا فجوة بين إمكانياتنا ومطالب الموقف أو المحيط، وخاصة عندما تفوق المطالب اإلمكانيات المتوفرة 

 مرحلة التقييم الثانوي محاولةكما تتضمن  .ضاغط نختبر مستوى كبير من الضغطلمواجهة الموقف ال

تحديد اآلليات المناسبة لمواجهة الموقف والتغلب عليه، فبعد أن يقوم الفرد بتقييمه األولي للموقف من 

من ناحية تهديد هذا الحدث له، يقوم الفرد بالتخطيط لكيفية مواجهة هذا الموقف معتمدا على مجموعة 

كذكائه وشخصيته، (نفسه  وعوامل داخلية بالفرد ،)كطبيعة الحدث نفسه(العوامل بما فيها عوامل خارجية 

   ).وثقافته وخبراته السابقة
  

  : مرحلة المواجهة*

ولقد .  يلجأ الفرد إلى إستعمال إستراتيجية معرفية أو سلوكية لمواجهة الموقف الضاغطفي هذه المرحلة 

تكمن اإلستراتيجية األولى فيما يسمى بالفعل المابشر .  نوعين أساسيين إلىلمواجهةصنفت إستراتيجيات ا

ويشمل إتخاذ إجراءات عملية مباشرة لتغيير الموقف الضاغط، وتتسم هذه بطبيعة سلوكية تعتمد أسلوب 

و طبيعة تتمثل فيما يسمى بالفعل المخفف وهو فعل غير مباشر ذفالثانية  اإلستراتيجية أما .ل المشكالتح

  .إنفعالية
  

  :مرحلة نتائج المواجهة *

       يتحدد مدى تأثير أساليب المواجهة على كل من النشاط اإلنفعالي، والمعرفي،في هذه المرحلة  

وتتوقف إستجابة الفرد التوافقية للموقف الضاغط على مدى نجاحه في إستعمال . والفسيولوجي، والسلوكي

   .هإستراتيجية مناسبة للتغلب علي
  

   األجهزة الحيوية المرتبطة بالضغوط النفسية-7

     ذكر، تأويعتبر الجهاز العصبي في جسم اإلنسان المحور والمحرك لكل ما يقوم به الفرد من تعلم،   

. بهيط ن إنفعال، أو شعور بكل ما يحدث داخل جسمه أو في البيئة الخارجية التي تحير ع تفكير، أو تعبأو

  بين األنشطة نسيق بالتغ ي الدماـوخاصة ما يوجد منها ف زائه المختلفةـز من خالل أجهاـهذا الجوم ويق
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قى الجهاز العصبي في  ويب.زان الحيوي واإلنفعاليتملية اإليساهم في عالمختلفة التي يقوم بها الفرد و

خاصة القسم تجاه الضغوط التي يتعرض لها الفرد وبردود الفعل لتي ترتبط بية اصدارة األجهزة الحيو

معظم خاع الشوكي اللذان يتمركز فيهما بالجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنف المعرو

وجهاز ) لمستقلا(عتبر كل من الجهاز العصبي الذاتي يكما . اننسالخاليا العصبية الموجودة في جسم اإل

  .) 51 -46ص  عسكر،( غوطالضمصادر  الفعل تجاه ردود بااألجهزة األكثر إرتباط، الغدد الصماء
  

   الجهاز العصبي الذاتي 1 -7

دون الحاجة إلى التفكير من جانب الفرد، ويقوم هذا لي آهذا الجهاز بأن عمله إنعكاسي أو وصف ي   

الدورة الدموية وإفرازات الغدد وعمليات الهضم، وحرارة الجسم، ولب، قالجهاز بتنظيم ضربات ال

باراسمبتاوي  وال (Sympathetic)ز العصبي الذاتي وهي الجهاز السمباتيوهناك تصنيفان للجها .الصماء

(Parasympathétic). ته إلى خر بإعاديقوم اآلما فاألول يهيئ الجسم لمواجهة المواقف الضاغطة، بين 

ويعرف الجانب  .بطاقته للمواقف الالحقةفاظ حالته الطبيعية وإلى حالة إسترخاء تساعد الجسم على اإلحت

هذا الجزء فإن  يثار بتاوي بالمنفذ بسبب توليده للطاقة التي تمكن الجسم من المواجهة أو الهرب، فحينالسم

  الجسم يكون في وضع غير عادي، وبإمكانات وظيفية تختلف عن الظروف العادية، ويمكن توضيحها 

  : فيما يلي 

  .بية عية الدموية الجانزيادة تقلصات األووزيادة ضربات القلب ، على مستوى الجهاز الدوري -

  . الهوائية وزيادة إستهالك األوكسجين الشعب يادة معدل التنفس وإتساعز ،على مستوى الرئتان -

   .زيادة إفراز الجلوكوز ،الكبدعلى مستوى  -
  

على عكس القسم السمبتاوي، تكون ردود فعل القسم البراسمبتاوي أكثر تحديدا حيث تسرع من نشاط   

ضربات القلب، وبطء التنفس، خفض تنلحيوية وتقلل من نشاط البعض اآلخر، وبذلك بعض األعضاء ا

  أو الهرب الذي أنتجه الجسم لزيادة طاقته في مرافق المواجهةوينخفض الضغط وينخفض السكر 

  .) 51 -46ص عسكر،(
  

  جهاز الغدد الصماء 7-2

الجهاز العصبي ليتمكن الجسم من يعتبر جهاز الغدد الصماء الجهاز المنظم اآلخر الذي يعمل مع   

وهذه . اإلحتفاظ بحالة من التوازن الحيوي واإلنفعالي، ويصب هذا الجهاز هرموناته مباشرة في الدم

ستجابة بالسرعة التي تتناسب لإلعصاب والعضالت  األيئةتنشيط الجسم وتساهم في تهبالهرمونات تقوم 

لغدد المختلفة، إال أن أكثرها أهمية إلستجاباتنا ومع أهمية دور ا. لمسبب للضغط النفسيوالموقف ا

  .) 51 -46ص عسكر،( السلوكية تجاه مصادر الضغوط تتمثل في الغدة النخامية والغدتان الكظريتان
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   ي اإلستجابة للضغطـ الفروق الجنسية ف- 8

ها تمعايشاطات يتم بإن إستجابة الضغط ليست نفسها لدى الرجال والنساء فإن المعارضات واإلح   

ختالفات النفسية إلوهذا يرجع إلى الفروق وا ، واإلستجابة لها بصفة مختلفة بين الجنسين معهاوالتعامل

ة بنمط التي تكون في الغالب مرتبط  واإلستجابات،والسلوك أساليب المواجهة،والخبرات، و ،التربوية

فالمرأة غالبا ما تعاني  .بين الرجال والنساءوليات، والواجبات العائلية واإلجتماعية والمهنية ؤالمسوالحياة، 

بات الجلدية مثل اإلكزيما االربو، وبالخصوص اإلضطرويان، ثالغوالشقيقة، ومن آالم في الرأس، 

الوعائية، -أما الرجل فهو أكثر عرضة لألمراض القلبية .بات الحيض نتيجة للضغط المزمناإضطرو

بات المشتركة بين الجنسين تضم اإلضطربات الجنسية ارأما اإلضط .الضغط الدموي والقرحة المعديةو

عموما، تفسر اإلختالفات بين  و.برود الجنسي، وإنخفاض الرغبة الجنسية واإلستجابة اإلكتئابية للضغطالك

الجنسين في اإلستجابة للضغط إلى الحساسية الخاصة لبعض أجهزة الجسم، األدوار اإلجتماعية لكل من 

صوص تأثير بعض عوامل الخطر مثل التدخين، تناول الكحول وأسلوب حياة كل المرأة والرجل، وبالخ

  .(Bensabat,1980, P59)  منهما
  

    الشخصية والضغوط النفسية- 9

حصر في دور اإلستعداد ينعند تناول شخصية الفرد وعالقتها بمصادر الضغط السلبية، فإن اإلهتمام   

وبهذا  .لك المواجهة على الصحة البدنية والنفسية للفردالشخصي في مواجهة هذه المصادر، وإنعكاس ت

في هذا المجال  )143ص، 2000،عسكر(نقال عن  )Girdano" )1997" يتفق الباحثون أمثال ،الصدد

ي الغالب تعتبر شخصية ـوف ،رد لها دور في نوعية اإلستجابة لمصادر الضغوطـعلى أن شخصية الف

وفي ضوء إختالف شخصيات  ، على الفرد الضغطأو تزيد من وطأةتخفف متداخال  أو االفرد عامال وسيط

ا يتعلق بالشخصية وعالقتها مفي و.األفراد فإنهم بالتالي يختلفون في ردود فعلهم للمواقف الضاغطة

 ،الحالة اإلنفعاليةوالقلق، وتحمل الغموض، واإلنبساطية، وبالضغوط، فقد وجد أن سمات مثل التسلطية، 

درجة التفاؤل وغيرها من السمات لها عالقة في نوعية ودرجة الثقة بالنفس، وصية، من الشخ) أ(نمط و

 وبعبارة أخرى، تساهم هذه الصفات الشخصية سلبا أو إيجابا في ،اإلستجابات السلوكية للمواقف المختلفة

   .الضغوط الواقعة على الفرد
  

الصالبة النفسية  يظهر أن لسمات مثل وضمن موضوع التفاعل بين الشخصية والضغوط  

(Psychological hardiness) ،أو الفعالية الذاتية  كفايةال(Self –efficacy) ، نمط أ(Type A)  ،  مفهوم

سيتم الحقا عرض بصفة مفصلة هذه الصفات وعالقتها و. (Anxiety)القلق و (Self .Concept)الذات 

  .)144ص ، عسكر( بمواجهة الضغوط
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  بة النفسيةالصالالنفسي و الضغط 1 -9

لك مجموعة من السمات تساعده على مواجهة مصادر تتشير الصالبة النفسية إلى الفرد الذي يم  

وفيما . فالفرد الذي يتميز بالصالبة لديه القدرة على توقع األزمات والتغلب عليها في النهاية. الضغوط

 " Luthans  "ن الباحثون أمثاليَّب ،الفعل من يتصفون بالصالبة النفسية للمواقف الضاغطةبردود يتعلق 

وكما أن . ثار السلبية للضغوطلصالبة تعمل كمنطقة عازلة تخفف اآلأن تلك ا )145ص ، عسكر(نقال عن

  .الضغوط بالنسبة لهم تمثل عامل إثارة في حياتهم وليس مصدر مساهما في زيادة الحمل
  

  والفعالية الذاتيةالضغط النفسي   2 -9

       ويرى. ية الذاتية على إدراك الفرد لقدرته وفعاليته في مواجهة أحداث الحياةيدل مفهوم الكفا   

"Albert Bandura" صر على إمتالكها ت ال تقةالكفاءة في الشخصي بأن )146-145ص ، عسكر(نقال عن

ن أ ب "باندورا" ف يويض. مهارات سلوكية متنوعة، بل إلى جانب ذلك على الثقة واإلعتقاد بالكفاية الذاتية

وفيما يتعلق بالضغوط،  .فعاالتهنته الذاتية من شأنه التأثير على سلوكه ونمط تفكيره وإيكفالإدراك الفرد 

ة من ضفقد وجد أن ذوي الدرجة العالية من الكفاية الذاتية يواجهون المواقف الضاغطة بدرجة منخف

لك يظل هؤالء في حالة هادئة نسبيا عند ، وبذ)مستوى أقل من األدرينالين في الدم(اإلستثارة الفسيولوجية 

وضمن إطار الصحة النفسية، بينت البحوت بأن األفراد . مواجهتهم األزمات المصاحبة لهذه المواقف

  .ين يعانون من مشكالت صحيةذن لديهم درجة أعلى من إدراك الكفاية الذاتية مقارنة من اليالعادي
  

  التـــفاؤلالضغط النفسي و 3 -9

ي يتسم باإلستعداد أو ذالفرد ال أن )146ص ، عسكر(نقال عن"  Carver "و " Sheier  " منن كلبيَّ  

 ،يةماغطة مقارنة بصاحب النظرة التشاؤضيمتلك وسائل للتعامل مع المواقف الما النزعة التفاؤلية غالبا 

    . باللذين يفتقدونهاكما أن أصحاب النظرة التفاؤلية يختبرون أعراضا بدنية ونفسية سلبية بصفة أقل مقارنة

شملت طلبة على المستوى  )146ص، عسكر(نقال عن )Nevid  " )1994 "أجراهاأخرى في دراسة و

 أن الذين حصلوا على درجات عالية من التفاؤل تميزوا بدرجة منخفضة من الشعور تنبيالجامعي، 

وجد أن األكثر تشاؤما يعانون آالم  وفي المقابل ،قلة حاالت اإلصابة بالدواروندرة الشد العضلي وبالتعب، 

  .ضيقأكثر ودرجة أعلى من ال
  

  من السلوك) أ(لتمط الضغط النفسي وا  4 -9

ين و هم يحاولون معرفة المزيد حول الضغوط ثحابت إهتمام البذيعتبر هذا المتغير أكثر العوامل التي ج  

 نقال عن "M.Friedman"و "R.Rosenman "من كلوقد أطلق  . على الصحة النفسية والبدنيةاوتأثيره

  اق ضد الوقت، بمن السلوك ويتضمن الصفات التالية الس) أ(سمية نمط تعلى هذا البناء  )147ص، عسكر(
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 وهذه الصفات ،واإلحتمال  الصبرضيقودرجة عالية من الدافعية وروح التنافس، وشخصية عدوانية، و

  .باعثة على الضغط النفسي
  

  وم الذاتمفهالضغط النفسي و  5 -9

يدل هذا المفهوم على الصورة الكلية من أفكار ومشاعر التي يحملها الفرد عن نفسه، وهذه الصورة   

" Dusek"ويوضح كل من .تتكون من خالل تفاعل الفرد مع من يتواجد في محيطه اإلجتماعي

بعض بأن مفهوم الذات يتضمن ستة عناصر تكمل بعضها ال )148ص ، عسكر( نقال عن "Girdano"و

يتفق و .الثقة بالنفس وإحترام الذاتوتقدير الذات، وحب الذات، وقيمة الذات، و وهي الوعي بالذات،

الباحثون على أن مفهوم الذات اإليجابي يشكل النواة للشخصية القوية، وبناء على ذلك، فقد وجد أن الفرد 

جابي مع يالتعامل اإلوالضغوط ذي الدرجة العالية من مفهوم الذات أكثر قدرة على التعامل مع مصادر 

  .من الشعور اإليجابي بالنفس النابعة وهذا راجع إلى المناعة اإلضافية، المرض
  

  القـلـقالضغط النفسي و  9-6

يعرف القلق بأنه شعور من التوجس والخوف أو التوتر، فالفرد القلق يحمل أفكارا مزعجة حول    

أرق، و تنفس، قضيوراض مثل ضربات قلب سريعة، مخاطر ال يعرف مصدرها وعادة ما يصاحبها أع

 الخطورة على الفرد كمنوإن وجود درجة معتدلة من القلق يعتبر أمرا عاديا، وت .شعور بالتعب والتوترو

 يع المسبب أو في حالة غياب ما يستدففي القلق غير الطبيعي الذي يستمر لفترات بعد زوال الموق

هؤالء أكثر و ،ردود فعلهم السلبية للضغوط حتى بعد زوال األسبابستمر تهؤالء األفراد فمثل . القلق

        ،ر نشاط الجهاز السمبتاوي والباراسمبتاويابات السيكوسوماتية بسبب إستمراعرضة لإلضطر

 أظهرت بحوث أخرى أن كما .لجسم للتلفاي ـها تعريض األجهزة الحيوية فنشأمن مرارية تإلساوهذه 

            شدة حساسية الفرد ويزيد من ميلهم إلى تضخيم األمور والمواقف ضطراب القلق يزيد منإ

              أكثر ويتأثرون بدرجة أعلى بمصادر الضغوطاسبب لهم قلقيد ذاته حالتي يختبرونها، وهذا ب

  .)160، 156ص  عسكر،(
  

  الضغوط والصحة النفسية -10

لة بالصحة النفسية، حيث تشير مظاهر الضغوط النفسية إلى يعد مفهوم الضغوط من المفاهيم ذات الص    

في الحقيقة يواجه الفرد في حياته العديدة من المواقف . حدوث إختالل في الصحة النفسية لدى الفرد

ر تالضاغطة التي تتضمن خبرات غير مرغوب فيها وأحداثا قد تنطوي على الكثير من مصادر التو

   وهذا من شأنه أن يجعل أحداث الحياة المثيرة للضغوط .ة مجاالت حياتهوعوامل الخطر والتهديد في كاف

  



 - 103 -

  

، فأحداث ة ومن ثم.راض اإلكتئابية خاصةع األعراض السيكوباتولوجية عامة واأل نشأةتلعب دورا في

  .الحياة المثيرة للضغوط هي بمثابة متغيرات نفسية إجتماعية تسهم في إختالل الصحة النفسية لدى الفرد
  

     دى األفراد، فإن هناك ـتالل الصحة النفسية لخبينما ترتبط أحداث الحياة المثيرة للضغوط بإ   

نقال "  Rutter "فيشير. من وقع هذه األحداث الضاغطة تخفف (Protective Factors)عوامل واقية 

تتمثل ضغوط وية من األثر النفسي الذي تحدثه الق أن هناك متغيرات وا إلى) 329، ص2000، فايد (عن 

كفاية ، وتقدير الذات المرتفع واإلستقالليةوتتضمن الفعالية والكفاية الذاتية،  وسمات شخصية الفردفي 

إمكانية وجود أنظمة للمساندة ، باإلضافة إلى إدراك الفرد للدفء الوالديو كترابط األسرة المساندة األسرية

فالمساندة اإلجتماعية لها  . من حدة وقعهافيخفتتشجع الفرد على مواجهة الضغوط وال التي اإلجتماعية

في نفس هذا  و.أهمية كبيرة كمتغير وسيط مخفف من اآلثار السلبية الناتجة عن إرتفاع مستوى الضغوط

إلى أنه يجب  )331 ، ص2000، فايد ( نقال عن " Holahan" و" Moos"السياق، فقد أشار كل من 

واقعيا، تقييما غوط ـرد يقيم الضـاعية التي تجعل الفـواإلجتماإلهتمام بدراسة مصادر الدعم النفسية 

   .اغطـه أكثر إدركا وتفسيرا وتقييما للحدث الضـوتجعله يواجه الضغوط بنجاح، كما تجعل
  

 يعتبر ، فاألولى يمكن النظر للضغط النفسي من وجهتين) 116 –115، ص2001( "عبد اهللا "وحسب   

 ،     حاسم والمفجر أو المسرع للعديد من اإلضطرابات النفسية والعضويةالضغط النفسي بمثابة العامل ال

   وكثيرا ما ينظر إليه على أنه نقطة الماء التي جعلت اإلناء يطفح وذلك عند شخصية مهئية وذات إستعداد

صدمة عاطفية بمثابة المثير أوخسارة أو وهكذا تكون حادثة مثل وفاة عزيز، ، في اإلضطرابللوقوع 

ينظر إلى  والثانية .يةضغط واألخير الذي ظهرت بعده األعراض على شكل تناذر أو زملة مرالضا

الضغط ليس على أنه مثير أو عامل حاسم للمرض، بل على أنه إستجابة تمثل ردود فعل عضوية ونفسية 

  .محدثة إضطرابات متعددة في العضوية
  

عضوية  هي أعراض بات السيكوسوماتيةإلى أن اإلضطرا )35، ص1986( "أحمد عكاشة" كما أشار   

 ويرى أن الضغوط هي تحدي عوامل غير سارة ،ناتجة عن عوامل إنفعالية، وإن هذه العوامل هي الضغط

 وتعتمد كمية اإلنعصاب والضغط الالزمة لنشأة األمراض النفسية على تكوين  ،لطاقة التأقلم والتكيف للفرد

 على أن (DSM III.R) التشخيص اإلحصائي الثالث المراجع  أكد كتيبكما .إستعداد الفرد الوارثيو

  ذلك أن أحداث الحياة المثيرة للضغوط قد تقوم بدور،الضغط يمثل متغيرا مستقال في اإلضطراب النفسي

 فهي بمثابة ةهام في نشأة بعض اإلضطرابات النفسية عامة وأعراض القلق واإلكتئاب خاصة، ومن ثم

  .تسهم في إختالل الصحة النفسية لدى األفرادمتغيرات نفسية إجتماعية 
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إلى أن  )336ص ، 2000 فايد، ( نقال عن )Power " )1995" و "  champion" أشار ،الصددفي هذا   

إن ، ومنة ذات أهمية كبيرة في سرعة ظهور األعراض اإلكتئابيةزأحداث الحياة المهددة والصعوبات الم

المرض هي بمثابة متغير مستقل وغالبا ما تكون ذات مدى والبطالة، ور، درجة أحداث الحياة السلبية كالفق

  .كاف يؤدي إلى صعوبات إجتماعية مزمنة وأعراض إكتئابية شديدة في المستقبل
  

   األمراض الناتجة عن الضغط النفسي-11

 بأن اإلنسان يعيش في حالة مستمرة من (Stora ,1991,P91) نقال عن " Claude Bernard" صرح  

ن الحرمان من اإلستثارة إو، الضغط، وأن هذا األخير ضروري للنظام البيولوجي ولثبات الوسط الداخلي

 في هذه طفراإلفالضغط جزء من المعايشة اليومية للفرد لكن ا ،ي الموتنعير توغياب الضغط والتو

يد من اإلضطرابات الضغط يعد خطر خاصة إذا تعدى القدرات التكيفية للفرد مما يسبب العدواإلستثارة 

  .ا أن تسبب الموتضيطلق عليها تسمية أمراض التكيف و يمكنها أي
  

لقد تمكنا اليوم من "  (Bensabat, 1980, P158) نقال عن  "Hans Selye"  في نفس هذا السياق، قال  

، يةرتباطها بأسباب جرثومإفهم الكثير من األمراض الشائعة الناتجة عن نقص التكيف للضغط أكثر من 

اإلنفعالية، و ضطربات العصبيةومن جملة هذه األمراض، اإل ،"عوامل خارجية ضارة ومؤذيةأوفيروسية و

تعتبر هذه األمراض و. إلخ...أمراض الحساسيةوقرحة المعدة، واألمراض القلبية، وإرتفاع ضغط الدم، و

في كتابه ) 82،ص1996( "كامل عويضة" يضيف و .أساسا ناتجة عن الضغط النفسي أي أمراض التكيف

  طا وبات السيكوسوماتية تنشأ لدى األفراد الذين يواجهون ضغان اإلضطرأب" الصحة في منظور علم النفس"

    يلجأون إلى أعضائهم لتصريف هذا تهما رتنفسية، ويسبب عجزهم في أن يجدوا وسيلة لتصريف تو

الحضارات الحديثة ناتج عن بأن الضغط هو مرض  )Soly Bensabat "  )1980" كما أشار. رتالتو

فهو ،  فقد أصبح الضغط إحدى األسباب األولى للموت، والمرض وإنهاك العضوية،طلب مفرط للتكيف

الصداع، والعديد من األمراض وأمراض قلبية، واإلكتئاب، وقرحة المعدة، ويسبب إرتفاع ضغط الدم، 

  . زمنة السرطان الذي قد يرتبط بحالة ضغط مي بل وحت،السيكوسوماتية
  

  :إلى التحذير من مخاطر الضغط في قوله (Bensabat,1980 ,P11) نقال عن  " Selye"هذا ما دفع  و

يتكيف وإال سوف يكون عرضة للفشل ويتعلم كيف يواجهه ويجب على اإلنسان التحكم في الضغط "

ألمراض  في نشوء مجموعة من ا النفسيوسيتم الحقا عرض دور الضغط ."للمرض و للموت المبكرو

  . النفسية والعقليةاإلضطرابات الجسدية و-منها النفسية
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   السيكوسوماتيةضطراباتالضغط النفسي واإل 11-1

جسدية من الضغط النفسي، أو تتفاقم بسبب الضغط النفسي، لا -ة ربما تتولد بعض األمراض النفسي  

 وقد إتخذت هذه .لضغط النفسيا ما تناولته أكثر البحوث التي حاولت دراسة عالقة األمراض باذوه

ا درس العالقة بين موثانيه أحدهما درس العالقة بين تشكل المرض والضغط النفسي، ،البحوث إتجاهين

  . م المرض الموجود أصالقسهامه في تفاإالضغط النفسي و
  

  ،طستجابة التوافقية للضغإضطرابات التي يطلق عليها األمراض السيكوسوماتية بيرتبط عدد من اإل  

ه االستجابة المرضية عندما يكون الحدث الضاغط شديد ومتكرر، ويتجاوز قدرات الفرد ذوتظهر ه

  إلخ...بعض أمراض الحساسيةوقرحة المعدة و األمراض نميز الضغط الدموي،  ومن هذه،التكيفية

(Ferreri , 1993 , p31 -41). يضيف كل منو"Manuck  وCohen" )1995(الضغط" ا م في مقاله، 

        م مجموعة واسعة من األمراض قة وتفاأ بأن للضغط دور هام في نش"اإلستجابة والمرضو

حيث يرى  )31 ص ،2000 العيسوي،(نقال عن " Gallatin" ه الحقيقة أيضاذؤكد هي و.الجسدية -النفسية

     قدم ياق،ا السذفي نفس ه و.خر من الضغوط النفسية آ اإلضطرابات السيكوسوماتية تنتج من نوع أونأ

 لإلضطرابات السيكوسوماتية بأنها تلك األمراض التي تصيب أحد اتعريف) 130، ص1996( " عويضة "

 ، فسيولوجية كخلل في أحد أعضاء الجسما وتترك تلفا أو أثار،أجهزة الجسم نتيجة ضغوط نفسية متراكمة

 الوعائي –لبيقال، و كالجهاز الهضمي،قلستفقد تمس األجهزة التي تخضع للجهاز العصبي الم

ويتسم الحقا عرض أهم األمراض التي يصاب بها اإلنسان نتيجة لضغوط النفسية ومن  .إلخ...التنفسيو

  : يلي ما لكذ
  

  :  الوعائية-األمراض القلبية *

     القدم، وتحدث ذالوعائي معروف منالقلبي اإلنفعالي والجهاز  -إن العالقة بين الضغط النفسي  

            خرىأحيان أوفي ، لب للضغط من خالل وساطة الجهاز العصبي السمبتاويإستجابة الق

         نقال عن " André Pasternac" ة حسبيكلينيكهرت النتائج اإلأظقد  ف.ياتباسمارالب جهازال بواسطة

)Bensabat,1980, P160( غط ض قد ينتج البعدة طرق، على جهاز القلب ثرن يؤأغط يمكن ضن الأب

فالحدث . فاقمهاـو تأ قلبية ضمراأ تفجير يغط النفسضيمكن لنفس هذا ال، كما قلبيةأعراض  ينفعالإلا

لة ض المغذى لعي الشرايين التاجيزمة قلبية بسبب ما يحدث من تلف فأارة يعجل بـثاإلاغط شديد ضال

الذين الناس  نأخرى تبين أوفى دراسة  .)287ص ،2000عبد الرحمن، ( ئالقلب ومن ثم الموت المفاج

 السابقة على تةحداث الحياة خالل الشهور السأطرابات فى ض إلاوضيعانون من النوبات القلبية تعر

 على يثير الضغط النفسأ تمدىهذه الحقائق  ح مختلفضتو .)120ص، 2000 العسيوى،(صابة القلبية إلا

  .مراض القلبيةألو تفاقم اأنشوء 
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  :رتفاع ضغط الدم إ *

 سبابأهم أن أ دراسة قام بها يف )136 ص،1996 ،عويضة( نقال عن )1971( "ن كوشرا"  وجد  

 نشاط الجهاز ي ينتج عنه زيادة فين الضغط النفسأثبت أ و، جدار الشرايينصرتفاع ضغط الدم هو تقليإ

 طيرةرتفاع ضغط الدم من العلل الجسمية الخإ يعتبر ، كما االوعيةص يسبب تقلي الذبتاوي السميالعصب

  . والكلى و العيون،المخو، قلبلجهزة الجسم الحيوية كاأه يصيب نأل
  

   :لقرحات ا*

      جات شنوتن ن للضغط النفسي دوار كبيرا في االضطرابات الهضميةأ بعض الدراسات   بينت

   Nelsonالعصبية والتقرحات المعدية واإلثنى عشر، وتبين من خالل بعض الباحثين أمثالولون قلا

 مرضى أن  )52  ص،2002شريف،( نقال عن) 1999( Hergehbashو) 2003 (Shepsو ،)(2000

 ويضيف كل من .سبق لهم أن تعرضوا لذلكأو ضطرابات الهضمية يعانون من ضغوط نفسية اإل

"Bousquet وSaigot  "نقال عن )Bensabat,1980 ,P179( ن الضغط يحدث العديد من األمراض بأ

  .زفيلتهاب المستقيم النإو عوية  الم- رحات المعديةلقكا الهضمية
 

  :مراض الجلديةاأل *

اهرات ظ تأن ينشأيمكن للضغط أنه ب )Bensabat,1980 ,P113(نقال عن" Franceschini "  يرى   

 ،كزيماإلاو ي،الطفح الجلدو ، وتشمل مجموعة من االضطرابات الجلدية مثل سقوط الشعر،جلدية متنوعة

ن المرض ال أمراض غير ألضغط يلعب دورا واضحا وهاما في هذه الاف. حب الشباب والحكة الشديدةو

شهر من التعرض لضغوطات أعدة الضغط وإنما يمكن أن يظهر في بعض األحيان بعد هر مباشرة بعد ظي

 وقد يعمل الضغط ،كيدأنما يكون عامل مفجر إويمكن إعتبار الضغط كعامل وحيد وال  ،متكررةوصغيرة  

  .ضطراباتقم مثل هذه اإليضا على تفاأالنفسي 
  

   :السرطان *

جود عالقة  و)Bensabat,1980, P198(نقال عن " Schwarzenberg "ظهر العديد من الباحثين أمثالأ  

ولى للوفاة ألسباب األحدى اإن السرطان يمثل أب"  Parkes " كما  وضح.هور السرطانظبين الضغط و

كثر أرامل ألن اأ ب"Paoli"بين ، نفس هذا السياقفي و.،شهر التي عقبت وضعية الحداد أخالل الست

 ،أيضا بان تعرض الفرد لصدمات وجودية مثل الحداد "Aimez"ويشير ،عرضة لإلصابة بالسرطان

هور السرطان الذي ظحيان ألن يتبعها في غالب اأخسارة مالية يمكن و البطالةو ،الطالقو ،نفصالاإلو

دراسات أخرى أكدت بينما .  ا من التعرض للحدث الضاغط شهر12 و6تتراوح بين  عنه بعد فترةيكشف 

  .ال يسببهوأن الضغط النفسي يفاقم السرطان فقط  )53 شريف، ص (نقال عن Wang"  (2002)  "مثل
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  :السكري مرض  *

سنويا مما يؤكد  % 6 مستمرة، وتصل إلى يلقد تبين من خالل البحوث أن نسبة تزايد اإلصابة بالسكرَّ  

 ملئ متوتر في عالم ، أمراض العصر الناجمة من المعاناة النفسية التي يعيشها إنسان العصربأنه أحد

 لذلك تعتبر الضغوط النفسية والعاطفية عامال هاما ،رات والتنافستعات والتواباإلنفعاالت الحادة والصر

ط اإلنفعالية الضغوف .)47 -42ص ،  2000 العيسوي،( التي تزيد من إستعداد الشخص لإلصابة بالسكر

حول تي تالمستمرة تسبب مرض السكر، ويكون ذلك بسبب الزيادة المستمرة في إنتاج هرمونات الضغط ال

 جعل هرمونات الضغط ت) المنزل -العمل(  وإستمرار هذه الضغوط،البروتينات والدهون إلى جلوكوز

  ما ينتج عنه إرتفاع السكرب بإستمرار في المجاري الدموية للفرد لعدة شهور أو عدة سنين، مصتظل ت

            نقال عن Haggloff (1991)  أظهرماك .)152ص ، 1996عويضة،( في الدم واإلصابة بمرض السكر

 أن أحداث الحياة الضاغطة تزيد بشكل جوهري معدل الخطر لنمو وتطور )53  ص،2002شريف،(

، ص 2000( عبد الرحمن نقال عن (1996)" سامي األريعي  "وفي دراسة عربية قام بها .السكّري مرض

 وجد ، السكر واألسوياء في اإلستجابة لضغوط الحياة في المجتمع السعوديىعن الفروق بين مرض )290

 األسرةوالمنزل، والدراسة، و في نواحي العمل،  الحياةأن مرضى السكر أكثر إدراكا لحجم ضغوط أحداث

  .نيأكثر إحساسا بحجم الضغوط و شدتها من العادي السكّريتشير هذه النتائج أن مرضى و ،الزواجو
  

       .ير النفسي له دور في ظهور مرض السكرَّتيرية والمخبرية أن التوركما تدل الدراسات الس  

     من قسم أبحاث )149، ص1989الحجار،  (نقال عن  "دانيل كوكسي"   النفسيييرى األخصائو

ر النفسي من جهة، وضبط سكر الدم من تدار الشدة والتو، وجود عالقة مباشرة بين مقالسكّريمرض 

             والنورادرينالين دريناليناأل( ري يفرز الجسم الهرموناتتعلى مستوى آلية اإلرتكاس التوو .جهة ثانية

فترفع هذه الهرمونات من  ،لدمار بدورها على مستويات السكر الموجودة في ثالتي تؤ) والكاتيكوالمينات

 "ريتشارد سورويت "  السيكولوجييضيفو. له في الجسمثيه وتمقتوياته حيث يتعين على األنسولين حرمس

بط ث السكر في الدم بل يتر النفسي ال يرفع فقط من مستوياتأن التو )150، ص1989( الحجار نقال عن

حداث مرض السكر عند ر النفسي له أثره الكبير في إتؤكد على أن التوي هناك ما نإ ف،من إفراز األنسولين

   .ين لديهم إستعداد وراثي لإلصابة بهذشخاص الألا
  

 )153، ص1989( الحجار نقال عن "روبنسون"ومن خالل دارسة إستقصائية لتاريخ المرض قام بها 

 مع نسله الصحي الخالي من السكّري فيها المصاب ب قارن كبار في السن،السكّريبإنجلترا عند مرضى 

ح له وجود زيادة هامة سريريا في عدد الحوادث الحياتية الراضة قبل ظهور مرض تضإ ف،مرض السكر

  رة وت أن من جملة هذه الحوادث الم"وهوسر" جاكوسون"  وأضاف كل من ، عند نسل المريضالسكّري
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، والكيفية التي يتعامل المريض فيها حيال الشدائد، السكّريالعالقات األسرية وطرق تأثيرها على مرضى 

   .أنماط التعامل مع الحوادث المزعجة الفاعلة في تطور مرض السكر وظهورهو
  

  :الربـــو* 

توصل العياديون وبصفة متكررة لحقيقة أنه يمكن الضغوطات النفسية أن تكون على عالقة بظهور   

تاريخية كما قدمت مجموعة من الدراسات ال ،ية لتطوير المرضثالربو لدى األفراد الدين لديهم قابلية ورا

      (Klinnert et  al, 1994,p51) نقال عن )Teiramaa)1986 و، Lévitan (1985)مثل أعمال 

            . الضغوط اإلنفعالية وظهور مرض الربوندعم المالحظات العيادية التي تؤكد اإلرتباط بييدليال 

             نقال عن Meyer (1962)  و  Haggertyو ،)1977(رون ـوآخ "Boyce"  كل منحوقد وض

)(Klinnert et  al, 1994,p51-56  بأن الزيادة في ضغوط الحياة تؤدي إلى أمراض تنفسية حادة عند

ية دالة ؤ فإن عوامل الخطر النفسية كالضغوط تمثل عوامل تنب،وعليه .الراشدين واألطفال على حد السواء

 ييظهر أن التفاعل بين الخطر الوراث وبالمرضي لإلصابة ثراولظهور الربو لدى األطفال ذوي إستعداد 

 .والضغط النفسي يؤثر في ظهور الربو
  

 وتوصل ،ض الحساسيةا مهمة في حاالت الربو وأمر E (Ige)ية من النوع عنات المنابيوغلتعتبر ال   كما 

        نقال عن ) kiocolt- glaser " )1984و  Halvorsenو  Vassend (1987)"ديد من الباحثين مثلعال

(Faleide et al ,1988) إلى وجود إرتباط إيجابي بين الضغط و مستويات Ige. دراسات أخرى تينوب 

 أن للضغط النفسي )53 ص،2002شريف،(نقال عن  Wright (1998) و Moyer (2000) "لكل من

   .بالربو لإلصابة  وأنه ربما يكون سببا مباشرا،م مرض الربوقفي تفا دورا كبيرا
  

السيكوسوماتية اإلضطرابات كره، يمكن القول أن ضغوط الحياة تقوم بدور هام في إحداث ذسبق مما   

لك ألن مواجهة الفرد الناجحة للضغوط وإدراكه لها إدراكا ذ ولكن ليس في كل الحاالت،  أنواعها،فبمختل

  .  بالمرضتهتوافقيا يقلل من فرص إصاب واقعيا
  

  فسية والعقلية الناإلضطرابات الضغط النفسي و 11-2

ا ما   ذمن الضغط النفسي، أو تتفاقم بسبب الضغط النفسي، وه                    اإلضطرابات النفسية والعقلية           تتولد بعض      

    لتي سنعرضها  ا  و  بالضغط النفسي    اإلضطرابات     هذه    عالقة   فحص  التي حاولت      الدراسات     تناولته أكثر      

  . من التفصيلءفيما يلي بشي
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  :الفصام  *

جود و )( Gorwood , 1993, p 24 نقال عن )Birley") 1968 "  و "Brown "منهر كل ظلقد أ   

م بفاصل زمني ا مريض بالفص50اء لدى ففائض لألحداث الحياتية الضاغطة التي سبقت أول حالة إستش

ة يمكنها تعجيل ظهور يإلى أن العوامل البيئ" Brown "توصل، كما قدره ثالثة أسابيع مقارنة بالشهود

 كما .األحداث الضاغطة تميل إلى التراكم خالل الثالث أسابيع التي تسبق ظهور المرضذلك أن ، الفصام

وجود تواتر كلي  )( Gorwood , 1993, p 24 نقال عن Jocobs " (1976) و"  Myers "أشار كل من 

 وتؤكد .اهدةل ودال لألحداث الحياتية خالل السنة األولى قبل ظهور نوبة الفصام مقارنة بالمجموعة الشاع

كل من دراسة بينما توصلت  . الفصامىهذه النتيجة وجود تراكم دال لألحداث الحياتية في تاريخ مرض

"Day " 1987(خرون آ و( نقال عنVentura  et  al, 1989, p407) (  في خمسة دول إلى تواتر

الث أسابيع ـالل ثـمع زيادة ظهور النوبات الذهانية لدى الفصاميين خالضاغطة لألحداث الحياتية 

 ) (Ventura  et al, p407 نقال عن Dawson" (1986)"أكـد ي نفس السياق، ـ وف.ة للمرضـسابق

 .هن كل من العوامل اإلستعدادية وعوامل الضغط تؤدي إلى ظهور الفصام وتفاقمأب
   
   :القلق *

أن هناك عالقة ب ( Gorwood ,p.25)نقال عن ) Paykel ")1973"و" Uhlenhuth " من كل أظهر   

وتميزت هذه األحداث بأنها مواقف  ،ة إضطرابات القلق واإلكتئابأبين األحداث الحياتية الضاغطة ونش

وهذه النتائج تؤكد ما  . القلقى مرضتفقدان حقيقية لدى المكتئبين ومواقف تهديد وخوف من الفقدان ميز

موضوع اللق كإستجابة لخوف فقدان إعتبر الق الذي ( Gorwood ,p.25)نقال عن  "فرويد" ذهب إليه

             Spielberger ربط بينما. ستجابة لفقدان حقيقي لهذا الموضوعإ بينما يعتبر اإلكتئاب ك،المحبب

تتابع  فالقلق عنده عملية إنفعالية تشير إلى ،بين الضغط وقلق الحالة )100-99عثمان، ص(نقال عن 

   . تحدث كرد فعل لشكل ما من الضغوطيتكية الواإلستجابات المعرفية السل
  

   :اإلكتئاب *

نه يمكن إعتبار اإلكتئاب نمطا أ ب)84، ص 2001أبو زيد، (نقال عن  Stewart (1985)"يرى     

وثيقا بالمواقف إرتباطا  يرتبط هاإلكتئاب في واقعف، لإلستجابة السيكوبيولوجية للمواقف الضاغطة

دانات ـ التي تخلق نوعا من فقدان تقدير الذات إلى جانب العديد من الفقالضاغطة الداخلية والخارجية، تلك

نقال عن  Power (1995)و "  Champion " كما أشار كل من.إلكتئاباوية اـرد إلى هـالتي تزج بالف

  الصعوبات المزمنة ذات أهمية في سرعة ظهور و المهددة ةإلى أن أحداث الحيا )337ص ، 2000فايد، (

  ي بمثابة متغيرـ ه،إلخ...المرضوالبطالة و ،ثل الفقرـاألحداث الحياتية السلبية مف ،كتئابيةاألعراض اإل
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في هذا و .مستقل وغالبا ما تكون ذات مدى كاف يؤدي إلى صعوبات إجتماعية مزمنة وأعراض إكتئابية

يعيشون ثالثة ن االشخاص المكتئبين أب (Gorwood , P22-23)نقال عن "   Paykel "  لقد أظهر، السياق

طات الصراعات ومقارنة بالشواهد، وتتضمن هذه الضغ  الضاغطةالحياتيةمرات أكثر من الحوادث 

نقال عن  "Brown" أما دراسة. مراضألصابة باإلنفصال واوحاالت اإل والمهنية، ات العائلية،روالتوت

(Gorwood , P22-23)  من % 68النتائج أن  أظهرت ، تعاني من كل أشكال االكتئاب  إمرأة458على 

 لدى % 30 مقابل نسبة ،صابة باالكتئابإلالمكتئبات قد عايشت حوادث مؤلمة خالل ثالث أسابيع قبل ا

اغطة أن يكون لها دور محّدد في تعجيل ضلذلك يمكن لألحداث الحياتية ال ،الشواهد خالل نفس الفترة

  .ظهور االكتئاب واالضطراب المزاجي أو تفاقمه
  

   :لى الكحول والمخدراتدمان عاإل *

 دة المستعملةاأن دراسة ظاهرة االدمان مهما كانت الم (Bensabat , P222)نقال عن " Pihl" يرى  

يرات ثدمان على المخدرات هو نتاج لتأإل فا،رات، فهي تظهر كإستجابة لمنبه يدعى الضغطد مخأو كحول

  ج عن تتوتر الناالو هدف التخفيف من القلق باط الفرد يلجأ مثال لشرب الكحول بإفر، وأن إجتماعية وثقافية

ستجابته الجسدية إد يتعلم أن العقاقير يمكن أن تخفف من رفالف .إجتماعية - إنفعالية ونفسية–منبهات نفسية

 لهذا نجد بعض المدمنين ،تشجع إستخدام العقاقير في مواقف ضاغطة مماثلةو لذلك فهي تلقن ،للضغوط

    .)67ص، 2000 ,عبد الرحمن( جر أو الخوفضوال ،شطة للتعامل مع اإلكتئابالمنالعقاقير يستخدمون 

     منتوصل كل ، ذوي السلوكيات اإلدمانية المختلفة من المدمنين  311وفي دراسة أجريت على 

"Commings " إلى أن هناك ثالث مواقف  )254ص, 2002عبد المعطي، (نقال عن )1980(وآخرون

 وهي ،الغضب أو اإلكتئابو ،اإلحباطو، ة مثل القلقبلإلدمان منها االنفعاالت السالعالية الخطورة للعودة 

جتماعية والضغوط اإل، %16ول عن ؤوجود صراع داخلي مسو ، من الحاالت% 35ولة عن ؤمس

ستخدام المخدرات ستسالم إلالباحث أن اإلنفس و يضيف  ، من حاالت العودة لإلدمان%20لة عن ؤومس

وإذا كان لدى الشخص توقعات  ،كيف سيئ للمواقف مثل الصراع أو اإلحساس باإلحباطت ستجابةإتمثل 

  يرى كل من،أما في مجال اإلدمان على الكحول .إيجابية آلثار المادة فإن استخدامها يتعزز بشكل أكبر

"Gorman "و"Peters") 1990( نقال عن )25 P,Gorwood (  من بأن هذه الظاهرة بإمكانها إنتاج العديد

 مع ذلك يمكن لألحداث ،لإلدمان الكحولي  لذلك فهما يصرحان بأن الضغوط هي نتيجة،يةتاألحداث الحيا

نتكاس إل أو تساعده على ا،ة في مقدار الشربدية الضاغطة التأثير في شرب الكحول من خالل الزياتالحيا

  .ومعاودة الشرب

ة يمكن أن تؤدي إلى نتائج ضارة على الصحة يتن األحداث الحياأيتضح مما تقدم بأن ليس هناك شك ب   

  .  وبإمكانها إحداث إصابات وإضطرابات نفسية أو عقلية،النفسية
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   نظريات الضغط –12

نطلقت منها إتها ونختالف األطر النظرية التي تبهتمت بدارسة الضغط طبقا إلإختلفت النظريات التي إ    

 على ذلك ا كما إختلفت هذه النظريات فيما بينها بناء،عية أو إجتما، أو نفسية،على أساس أطر فسيولوجية

  .فيما يلي عرض ألهم هذه التناوالت النظرية. من حيث مسلمات كل منها
  

    النظرية الفسيولوجية12-1

 الرائد األول في الدراسات حول )298، ص 2000عبد الرحمن، (نقال عن " Hans Selye"  يعتبر   

 وعرف .ردود الفعل اإلنضغاطيةحول  هع نموذج يمثل وجهة نظرهو أول من حاول وضو ،الضغط

ويعتبر  .ع عليهـيب بها الجسم تجاه أي مطلب يقـستجابة فسيولوجية غير محددة التي يستجإالضغط بأنه 

" Selye "كما  ،غط عالمية وهدفها المحافظة على الكيان والحياةض أن أعراض االستجابة الفسيولوجية لل

 والتي تحدد ، ويرى أن هذه المراحل تمثل التناذر العام للتكيف، للدفاع ضد الضغطثالث مراحل حدد

  : الميكانزمات الفسيولوجية للتكيف وهي كما يلي
  

  :ستجابة اإلنذارإ *

 ويظهر الجسم تغيرات مميزة للتعرض المبدئي ،يدوفيها يتم إثارة الجهاز العصبي المستقل والجهاز الغ   

 وإذا كان الضاغط من الشدة بدرجة كافية فإن ،وقت ينخفض مستوى المقاومة وفي نفس ال ،للضاغط

  ). 99-98عثمان، ص (المقاومة تنهار وتحدث الوفاة
  

  :المقاومة *

 وعادة ما تظهر هذه المرحلة ،وفيها يحاول الجسم التكيف مع المطالب الفسيولوجية التي تقع على كاهله   

قا مع التكيف، وتختفي التغيرات البدنية المميزة لمرحلة اإلنذار إذا كان التعرض المستمر للضاغط متس

  .ن المعتادـرد مع الموقف و تزداد المقاومة عـويحل محلها التغيرات المميزة لتكيف الف
  

   :اإلنهاك واإلجهاد *

 سد من تلف أو دمار ال يمكنجحيث تنهك الطاقة الالزمة للتكيف ويحدث اإلنهيار النهائي ويعاني ال   

ومستمرة لفترة  ن كانت اإلستجابات الدفاعية شديدةإ أي ،إبطاله بعد التعرض لفترة طويلة لمثير ضاغط

  .)298ص  ،2000 عبد الرحمن،(طويلة فقد ينتج عنها أمراض التكيف 
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  ( Giovannini et Al, 1986, P102 )  :ويمكن رصد هذه النظرية في الشكل اآلتي   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                              
  
  
  

  إذا إستمرت تؤدي     
  
  
  
  
  
  
  
  

  Selyeنموذج التناذر العام للتكيف لـ ) : 3(شكل رقم 
  

اتها ذدفاعية  أنه إذا كانت اإلستجابة ال )299ص ،  2000عبد الرحمن ، (نقال عن  "  Selye "ويضيف   

 و يعتبر المرض في ،تج عنها حاالت مرضية يطلق عليها أمراض التكيفنشديدة وإمتدت لفترة طويلة ي

مكانات الخاصة إليد الدفاع عن ايزحدث ذلك عندما يلدفاع ضد العوامل الضاغطة ولهذه الحالة ثمنا 

   .سيولوجي، أو عندما يكون الدفاع لدرجة عالية جدافبالجهاز ال

  

  

  

  
  

مثـيـر ضـار معيـــن
 

فت التي تميز التناذر العام للتكيزيادة اإلستجابا  
)زيادة هرمونات األندرينوكورتيكال (   

أثر إنهاك العضوية إنخفاض المقاومة الجسدية  
 

أمراض التكيف و ترتبط بحساسية والمرض   
 وضعف مختلف األعضاء
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التي تفسر  )299ص، 2000 عبد الرحمن،( نقال عن "هانز سلي "فيما يلي عرض لتخطيط عام لنظرية   

   .ثير العوامل الضاغطة على الفرد وإستجاباته التكيفيةأت

  
  

   Selyeتخطيط عام لنظرية :  )2(شكل رقم 
  

 أما إذا ،مما ينتج إستجابات تكيفية تجاه هذه الضغوطف معها يكيت قد ،إن تعرض الفرد لعوامل ضاغطة  

 . ة للفرد تجاههايستجابات غير تكيفإ ينجر عنها  فشل في مواجهتها والتكيف معها

  

 ) تناول األحداث الحياتية ومتغيرات الشخصية(اإلجتماعية - النظرية النفسية2 -12

 خاصة عندما يؤدي مثل هذه تهن الفرد وبيئحداث الحياتية يسمح لنا بفهم التفاعالت بيألمفهوم اإن   

شخاص ألة يمكن لبعض اطاغضة الالحياتيذلك أن أمام نفس األحداث ،  نفسيةةالتفاعالت إلى حدوث معانا

خرين هذه آلاأن يظهروا إضطرابات عقلية ومعاناة نفسية مثل التناذر اإلكتئابي، بينما يتجاوز األشخاص 

ن الحدث الحياتي قد يكون إرادي كما أ .تعزيز قدراتهم على المواجهة علىاألحداث والتجارب مما يساعد 

   لذلك فإن تحليل هذا الحدث ال بد من ،مزعجأوإيجابي و ،قد يكون مباشر أو متوقعو، طبأو غير قابل للض

  

 العوامل الوسيطة الضاغط

المضغوط

فم التكيعد التكيف  

 إستجابات عدم التكيففيإستجابات التك
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  ماتنزع فهم الميكاـم د الذي يعايش هذا الحدثـرصوصيات الفـاألخذ بعين اإلعتبار أبعاده المختلفة وخ

من أجل ذلك توجهت الكثير من الدراسات والبحوث لفحص العالقة ، لنفسية والبيولوجية المتدخلةا

 "  Meyer"وضح  وفي هذا السياق، .الجسديةأو النفسية  ةالموجودة بين الحدث الحياتي الضاغط والمعانا

، النفسي لألفرادازن وحداث الحياتية الضاغطة على التألالدور المضر ل )(Gorwood, P 13-16 نقال عن

 لذلك ، ثير الحدث على الفردأكما أشار إلى أهمية التاريخ الشخصي للفرد وعالقاته مع البيئة في فهم ت

وائل الذي إقترح قائمة لألحداث الحياتية الضاغطة في البيئة وأعطى أهمية أل من ا "Meyer" يعتبر

ولة عن اإلضطراب ؤعوامل المتعددة المسما يعتبر الحدث الحياتي أحد ال غالبا و.للخصوصيات الفردية

 وقد يكون عامل مفجر أو معجل لهذه اإلضطرابات ذلك أن الحدث الحياتي الضاغط ،النفسي أو الجسدي

  .عامل مساهم يتفاعل مع عوامل أخرى مكونا بذلك القابلية لإلصابة
  

تراكمها أو لتكرارها في سية التي تسبب الضغط النفسي نتيجة ليلقد كان موضوع أحداث الحياة الرئ   

نقال ) Rahe ") 1967"و" Holmes "رى كل منج فقد أ،من المواضيع الهامة لدى الباحثين حياة الفرد،

مجموعة من البحوث إنطالقا من تعريفهما للضغط بمصطلحات تغيير  )37ص، 2002شريف،(عن 

 خالل أوقات التغيرات العنيفة  والحظ الباحثان أن المرض يزداد،األحداث الحياتية التي تتطلب التكيف

 على ينرات الحياة مركزي الباحثان بوضع برنامج لدراسة عالقة المرض بتغأومن هنا بد ،شخصلل

هل هناك  و ؟ف الناس تجارب تغيرات الحياة في درجات من الضغط النفسيصنكيف ي: السؤالين التاليين

  ؟ المتراكمة وتكرار المرض ةإرتباط بين تغيرات الحيا
  

 ين السؤالين التوصل إلى إثبات تأثير أحداث الحياة الرئيسية، والتغيرات المفاجئة لهاذوكان الهدف من ه 

 وبعد نتائج مجموعة من البحوث الهامة التي قام بها الباحثان ، في زيادة الضغط النفسي على األفراد

 حدثا رتبت وفق درجة 43هي عبارة عن وتوصال إلى تصنيف أحداث الحياة التي تسبب ضغطا نفسيا، 

 الضغط النفسي التي يسببها، وهي تمثل أوضاع أسرية، وشخصية، ومهنية لها أبعاد إقتصادية ةأهمي

كما يعود الفضل إلى هذان الباحثان في وضع أول مقياس لألحداث الحياتية الضاغطة بعد  .وإجتماعية

اشة في األشهر التي سبقت إستشفائهم، هم األحداث الحياتية المع أ وحصرىتحليل عدة ملفات طبية للمرض

التي  وذلك بهدف الوصول وبصفة موضوعية للدور المرضي للعوامل اإلجتماعية الضاغطة على الفرد

  .(Gorwood, P17) تتطلب تغيير للتوافق
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 أحداث الحياة الرئيسية ترتيب (Bensabat,1980 ,P245) نقال عن Rahe وHolmes حاول كل من 

  :، فتوصال إلى إقتراح القائمة اآلتيةوفق أهميتها

  .موت أحد الزوجين -

  .الطالق -

  .الهجر بين الزوجين -

 .دخول السجن -

  .موت أحد أفراد العائلة -

  .حدث الزواج -

  .الطرد من العمل -

  .التقاعد من العمل -

  ).مرض أحد أفراد األسرة ( أحد أفراد األسرةةتغير في صح -

  . الحمل-

    .إلخ...سية المشكالت الجن-
  

وغيرها  التأكد من أن هذه األحداث )38 ص،2002شريف،( نقال عن" Rahe"و "Holmes"  حاول  كما

لها داللة إحصائية بين عدد أحداث الحياة الشخصية وشدتها، وبين إحتمال حصول األمراض في المستقبل 

 معين يؤدي إلى تحضير  أي أن حصول هذه األحداث في فترات معينة وبتكرار،نتيجة الضغط النفسي

     )38 ص،2002شريف،(  نقال عن"Coles" يرى و.ونفسية في المستقبل الجسم ألمراض فيسولوجية

     ولكن يمكن إعتبارها،الرغم من أن أحداث الحياة ربما ال تكون سببا كافيا للمرض النفسيأنه على 

نقال عن ) Mistretta) 2000وفي هذا السياق، أشار  .لمرضاسببا ضروريا معجال ببداية 

الضغط النفسي الحاد يكون نتيجة لألحداث الرئيسية أو التغير المفاجئ في   أن)38 ص،2002شريف،(

  :حياة الفرد ويحدث أزمة، وبالتالي يمكن أن ينتج عنه اآلثار الجسدية التالية

  . موت مفاجئ يعقب نوبة قلبية-

  . حوادث مختلفة-

  .  تدرن رئوي-

  .دم إرتفاع سكر ال-

  . أمراض عصبية-

  . صعوبة التنفس-

  .  إرتفاع ضغط الدم وغير ذلك-
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أن   إسهامات مهمة في مفهوم الضغط النفسي، إال أنها أغفلت " Rahe "و  Holmes"لقد قدمت بحوث    

          فاألفراد يختلفون في طريقة مواجهتهم لهذه األحداث ،الناس تستجيب بطرائق مختلفة للحدث نفسه

     ببعض الحقة بعالقة األحداث الحياتية الضاغطةاتدراسإهتمت   وفي هذا السياق،.ريقة إدراكهم لهاوط

 همدة دوامو ، متغيرات الشخصية من تقبل الحدث وتوقع حدوثه إلىالنفسية بالنظرأواألمراض الجسدية 

 )Thaits   )1983من  من هذه األعمال نميز دراسات كل،والتحكم فيهعلى ضبطه ومدى القدرة  وأهميته

،Chesney   وRosenman) 1983(،Friedman وBooth)1987( ،Lazarus وFolkman) 1984( 

ووجدوا أن أثر الحدث ليس نفسه بالنسبة  (Cain& Smith.1994,P222)نقال عن  )Smith) 1993و

فإن  لذلك تهما في التحكم في الوضعية، وحسب السند الذي يقدمه المحيطق إلختالف طريا لشخصين نظر

أو  كتئابإلا أو بات التي سيعاني منها األشخاص القلقاضطرإلبؤ باناألحداث الحياتية ال تسمح بالت

 اإلستجابة الوجدانية لضغط إجتماعي ليست مرتبطة بحدث معين وإنماف ، السيكوسوماتيةاإلضطرابات

  .ترتبط بفرد ما
   

  )التقدير المعرفي لحجم الضغط(  النظرية المعرفية3-12

يلعب التقدير المعرفي من قبل الفرد لحجم الضغط الواقع عليه دورا في تحديد األثار اإلنفعالية    

   والفسيولوجية التي يسببها الحدث الضاغط، وهو ما يفسر لنا تباين إستجابة األفراد لحدث ضاغط واحد، 

        تلف ويتضمن وجود ىذالضرر أو األ وعادة ما يتم تقدير الحدث المثير وفقا لثالث إتجاهات هي

أحداث مستقبلية   ويتضمنتحديال، و نتائج متوقعة أو مستقبليةويتضمنالتهديد ، وأو خسارة وقعت بالفعل

ليس من الضروري أن يكون التقدير المعرفي عقالني أو شعوري، ولكن و .ربما تتضمن فوائد شخصية

  .)312، ص2000عبد الرحمن، ( غير عقالني وال شعوريوربما يكون آلي، 
  

 أن التقدير المعرفي هو مفهوم أساسي يعتمد )100، ص 2001( عثماننقال عن  " Lazarus " ىوير  

كم التهديد ليس مجرد إدراك مبسط للعناصر المكونة للموقف، ولكنه  على طبيعة الفرد، حيث أن تقدير

. ستطيع الفرد تفسير الموقفرابطة بين البيئة المحيطة بالفرد وخبراته الشخصية مع الضغوط وبذلك ي

العوامل الشخصية، والعوامل الخارجية الخاصة بالبيئة  ويعتمد تقييم الفرد للموقف على عدة عوامل منها

  .اإلجتماعية، والعوامل المتصلة بالموقف نفسه
  

 عندما يوجد تناقص بين متطلبات الشخصية للفرد أنها تنشأتعرف نظرية التقدير المعرفي الضغوط بو  

بتحديد ومعرفة أن بعض األحداث هي إحداهما تختص ، ويؤدي ذلك إلى تقييم التهديد وإدراكه في مرحلتين

  لى المشكالت التي ـ يحدد فيها الطرق التي تصلح للتغلب ع شيء يسبب الضغوط، واألخرى اتها ذفي حد
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النسبة لفرد آخر، ويتوقف كذلك بما ال يعتبر يعتبر ضاغطا بالنسبة لفرد ما لذلك إن  ،تظهر في الموقف

 كما يتوقف ،ذلك على سمات شخصية الفرد وخبراته الذاتية ومهاراته في تحمل الضغوط وحالته الصحية

عوامل انوع التهديد وكمه والحاجة التي تهدد الفرد، وأخير من حيث  صلة بالموقف نفسهاتعلى عوامل ذ

  .)100، ص 2001عثمان، ( فةالبيئة اإلجتماعية كالتغييراإلجتماعي ومتطلبات الوظي
  

   ).101عثمان، ص  ( :يالتالو يمكن رصد نظرية التقدير المعرفي للضغوط في الشكل   

 
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نظرية التقديرالمعرفي  للضغوط):  5 (شكل رقم 
  

   

 بين خاصةعالقة بأن الضغط النفسي هو بذلك  )135، صFolkman ")1984و  Lazarus "ويضيف  

الفرد والبيئة التي يعتبرها الشخص بأنها مرهقة وتتجاوز موارده وإمكاناته الشخصية وتعرض صحته 

فالتقدير المعرفي تحدد ما إن كانت  المواجهة، يرتكز الضغط هنا على مفهومي التقدير المعرفي و .للخطر

 هي العملية المواجهة، و المعاملة أو اإلجراء المعطى للحدث ثم إدراكه من طرف الفرد كمولد للضغط

التي من خاللها يدير الفرد المطالب واإلنفعاالت الناتجة عن تفاعالت الفرد بالبيئة والتي يدركها الفرد أنها 

للتوسط إستجابة للضغط المدرك تفيد نفسيا ة المستعملة كواجهات الميتيجاوإن تنوع إستر ،مولدة للضغط

  .لجسديةالنفسية وااإلجتماعية وأسلوب الحياة والصحة وظيفة النفسية كيفية للوتبين أثر الضغوط والنتيجة ال
  

  

  

التقـديــــر
 العوامل الشخصية

 
 مهارات اإلتصال

 الحالة اإلنفعالية

 الصـحـة

 التـعــب

 تقدير الذات

 الشخصية

 الخبرة

 العادات

 العوامل الخارجية
 

 عوامل صحية

 التأييد اإلجتماعي

 المتطلبات المهنية

األمن والسالمة
موقفيةالالعوامل   
 

 التكـــــرار
 الخبـــــرة
 التهــديـــد

 الضغـــط
التــعـــب
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إن الطريقة التي يدرك بها الفرد الوضعية الضاغطة والحلول الممكنة لها تحدد في جزء كبير إستجابته   

ج يظهر فيه أهمية ذ نمو Légeron & Andre,1993,P78)(نقال عن   "Lazarus " ولقد طور،للضغط

  .الفرد تجاه الموقف الضاغطيضعه الذي ) التقدير المعرفي(التقييم 
  
  

  (Legeron  &  André ,P79)  :في الشكل التالي  "Lazarus  "يمكن توضيح نمودج   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 طـغـزدوج للضـييم المـقـج التذوـمـن  ):6( ل رقم ـشك

  
  :تتم على مرحلتين وهي) التقدير المعرفي( يمأن عملية التقي  "Lazarus"يضيف   كما  

  .يقوم الفرد بالحكم على الطابع المؤذي والخطر أو المهّدد للعامل الضاغط:   تقييم أولي-

  . يقوم الفرد بتقدير قدراته على مواجهة الوضعية الضاغطة : تقييم ثانوي-

الموارد  خص تلك الخاصة بإدراكوباأل ويجب اإلشارة إلى أن هذان التقييمان يؤثران على بعضهما،   

  .بدورها على إدراك خطورة العامل الضاغط التي ستؤثر الشخصية للمواجهة
  

ة التقدير يفي مخططه السابق أهمية عمل )Legeron & André, p80(نقال عن  "Lazarus"لقد وضح    

 ثير إستجابة الضغط وبين أن ليس العامل الضاغط الذي ي،عند تعرضه لوضعية ضاغطة المعرفي للفرد

   هو الذي يحدد) خطر  أومهدد أومثال هل هو مؤذي(العامل الضاغط أولفرد للحدث اوإنما إدراك 

  

 العامل الضاغط
STESSEUR 

 إدراك التهديدعدم إدراك التهديد

ليس هناك إستجابة 
 إدراك وجود قدرةللضغط

 على المواجهة
دراك بعدم القدرةإ  

 على المواجهة

 إستجابة الضغط
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 ن إذا أدرك أن الحدث مؤذي ومهدد أو الـلك ،فإذا أدرك عدم وجود تهديد التحدث اإلستجابة، إستجابته

ان التوازن بين المتطلبات الداخلية فهي نتيجة لفقد، إستجابة الضغط يملك قدرة للمواجهة هنا تظهر

فالطريقة التي يدرك بها األفراد الضغوط وأساليب مواجهتهم وعليه، . والخارجية وقدرات الفرد للمواجهة

  .لها هي التي تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية واإلجتماعية
  

 )Psychoneuroimmunology (  التناول النفسي العصبي ـ المناعي 12-4

ذلك أن ، المرضور التناول النفسي العصبي المناعي نموذج شامل لفهم العالقات بين الضغط يعتب  

فقط نوعية األحداث  المسار من الضغط إلى المرض عملية معقدة ومتعددة األوجه حيث تساهم فيه ليس

    فهناك تفاعل نفسي فيزيولوجي مع ،الضاغطة بل أيضا تصورات وإدراكات الفرد تجاه الحدث

العوامل النفسية  المناعي وطبيعة تأثيرو الغددي،و أي يهتم بتفاعالت الجهاز العصبي، حداث،األ

دميولوجية وتجريبية منها أعمال ب أشارت عدة دراسات إ وفي هذا السياق،.اإلجتماعية وإنعكاساتها الصحية

 "Glaser و) Kiecolt1988( و Felton و"Cohern)1991( و "New berry )1991( عـن       نقـال 

)Cain & Smith .1994.P224( ر القابلية لإلصابة ظهفت بأنه يمكن للضغط تغيير الوظيفة المناعية

    ضغطال بين م واحد أساسي للعالقةنزف إلى ذلك، ليس هناك ميكاض .بالمرض أو ظهور مرض حقيقي

اب والقلق التي كثيرا ما اإلكتئومرض، فمن الناحية النفسية يمكن للوجدانات السلبية كالعدوانية، وال

ية أل  يمكنومن جهة أخرى ،تصاحب الضغط أن تكون العامل األول الذي يؤثر على الجهاز المناعي

خارجية أن تؤثر على الوظيفة النفسية والتي بدورها تؤثر على أوموقفية وأمتغيرات سواء كانت فردية 

  .الوظيفة المناعية
  

 -األدرينالي ارة وتنشيط الجهاز السمباتيثإستجابة الضغط تشمل إالناحية الفيزيولوجية، فإن  أما من  

 النخامي -النخاعي الناتجة عن تحرير األبنفرين والنوريبنفرين، وكذلك تنشيط جهاز ما تحت المهاد

لذلك ربما تكمن العالقة الفيزيولوجية  ،الذي يؤدي إلى تكوين البيبتيدات والكورتزول يراألدرينالي القش

في الجهاز المناعي بحيث يؤدي إلى ) cortisol( ن الضغط والمرض في آثار زيادة الكورتزولالهامة بي

يفة الخاليا اللمفاوية ونشاط الخاليا القاتلة الطبيعية، وبالتالي زيادة القابلية لالنجراح ـتقليص عدد ووظ

  .)Cain & Smith  .1994.P224( واإلصابة بالمرض
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  ـمـهـيــد ت

على المستوى النظري من خالل تحديد التفاعالت بين مختلف العوامل ير الصحة والمرض يمكن تفس  

 منها العوامل البيولوجية التي تضم الخصائص والعمليات البيولوجية ،التي تؤثر في الحالة الصحية

للعضوية، والعوامل البيئية وتشتمل كل ما هو خارج عن العضوية وأخيرا العوامل المرتبطة بأسلوب 

اإلدراكات و التصورات التي تؤثر بدورها على القرارات وقيم، التجاهات، واإلالحياة ونمط العيش من 

وفيما يلي مخطط يوضح أهم محددات . في العمل أو في الوسط العائليوالسلوكية للفرد في حياته اليومية، 

  :الحالة الصحية

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
محددات الحالة الصحية): 7( شكل رقم  

  

    ي تحديد الحالة الصحية للفرد، ـ هناك تفاعل بين مختلف هذه العوامل فأن) 7 ( يتضح من الشكل رقم 

          نـال عـنق )Schneider") 1972" وفـي هذا السياق، يشـير .سبيانل منها تأثير مختلف ـولك

)Giovannini et al , 1986 , p16 ( همية العوامل أض أظهرت بأن محاوالت فهم العوامل السببية لألمرا

 .اإلجتماعية التي يمكن أن يكون لها دور أساسي أو ثانوي في تحديد العديد من الحاالت المرضيةوالنفسية 

حيث يتعامل  مرض،الصحة وال، ضغطالتعددت التناوالت النظرية التي إهتمت بتفسير العالقة بين كما 

حة العامة للفرد على أساس التداخل والتكامل بين ثيراتها على الصأالباحثون المعاصرون مع الضغوط وت

. اإلنفعالي و الجانب اإلجتماعي-العقل والجسم والمجتمع أو تفاعل الجانب الفسيولوجي مع الجانب النفسي

الطرق التي تربط الضغط النفسي بالصحة  النظرية التي تناولت  النماذجبعضوسنحاول الحقا تقديم 

  .والمرض

  
  
  
  
  
  

عوامل بيوفزيولوجية 
F.Biophysilogique  

 

 أسلوب الحياة
Style de vie 

 

لحالة الصحيةا
Etat de santé 

البيئة الفيزقية 
 المناخ النفسي اإلجتماعي 

 البيئة اإلجتماعية 
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  مرضبالضغط ال التي فسرت عالقة  " Cohen"نماذج  -1

ساسية خاصة أ ثالث نماذج ) Giovannini et  al , p99-102(نقال عن  )Cohen ) " 1979" يزيم    

  :بتصنيف وضعية الضغط وكيفية اإلستجابة لها وهي
  

  .) Modèle de renoncement(ي خلنموذج اإلستسالم والت - 

 .) (Modèle d’accumulation de changement de vieنموذج تراكم التغيرات الحياتية -

  .) Modèle d’évaluation de la situation stressante (نموذج تقييم الوضعية الضاغطة -
  

نظرا ألهمية هذه النماذج في تفسير العالقة بين التعرض للضغوط النفسية واإلصابة بالمرض، و   

  .سنتعرض لها فيما يلي بنوع من التفصيل
  

   نموذج اإلستسالم  1-1

اإلعتراف ويشمل اإلحساس باإلخفاق  )Renoncement psychologique(إن مفهوم اإلستسالم النفسي  

موت القدان الهامة الناتجة عن حاالت خاصة بوضعيات الفكثيرا ما إستعمل في الدراسات ال، وبالهزيمة

قدان من ف حالة اليفف .أو شخص عزيز ،وضعيات  نميز موت الزوج أو الزوجةهذه الومن متوقعة، الغير

يمكن أن تسبق  قي مع اآلخرين فإن اإلستجابة التي تتضمن اإلعتراف بالهزيمة واإلستسالمئعالالنمط ال

 حراجراض مختلفة لدى األفراد الذين لديهم إستعداد جسدي، أوالذين يتميزون بقابلية اإلنمظهور وتطوير أ

   . المرضيةةتجاه نشاط العوامل الخارجي
  

 واليأس وإحساس الفرد بعدم قدرته على  بالعجز يمثل ظاهرة تتميز بالشعورفي هذا النموذج فالضغط   

كما أن طرق المواجهة المستعملة في  ، أو طويلةرةت قصي هذه التغيرات الواقعة سواء لفترامواجهة

  تناولوفق هذا الالمرض  إن ظهورلذلك فو، د توافقية بصفة كافيةعأنها لم ت ة أويدج تبدو غير مضيالما

 مما باإلحساس بالعجزكما يرتبط لوجية النوعية كنشاط الجهاز العصبي، يو الفيزتمانزرتبط ببعض الميكاي

  . القابلية لإلصابةإلى زيادة ؤدي بدوره ي
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 هور المرض تخطيطي لهذا النموذج في تفسير العالقة بين الضغط الناتج عن الفقدان وظسميلي ر فيما    

)Giovannini et  al , p99-102 .(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Cohen نموذج اإلستسالم لـ : )8(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

ضغط ناتج عن وضعية فقدان

تقدير التهديد

زيادة سلوك المواجهة دون القدرة على 
 القضاء على التهديد وإزالته 

ةحالة إنفعالية سلبي  
)اإلحساس باليأس والعجز (   

كبت يصاحبها –إستجابة بقاء   
 نشاطات فيزيولوجية

ظهور المرض

زيادة القابلية الجسدية لإلصابة واإلنجراح
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   نموذج تراكم التغيرات الحياتية 2 -1

 وظهور إهتمت العديد من الدراسات بتحليل اإلرتباط الموجود بين األحداث الضاغطة في حياة الفرد  

     .ير دالة في وجود الفرديومتطلبات تغالحياتية التغيرات يتضمن في هذا المنظور  ما، فالضغط رضم

 ، ويظهر أنفصل عن العمل والطالق والزواج، كاليرات اإليجابية أو السلبية غويمكن التحدث هنا عن الت

         نقال عنوآخرون" Cohen"أظهر وفي هذا السياق، . للفرد قويةامثل ضغوطتمثل هذه األحداث 

)Giovannini et al , p101 - 104 ( تطلب تغيرات في تالتي  طةغوجود إرتباط بين تراكم األحداث الضا

 ظهورة والتي تسبق مباشرة بداية ز خالل فترة زمنية موج،خالف عن ما هو معتادوبأسلوب حياة الفرد 

  .سنتين إلى أشهر 6 وتمتد هذه الفترة بين تطوره،المرض و
  

لتوافق، ل اة تتطلب من الفرد جهودم أن تراكم األحداث السارة أو المؤل إلىهذا النموذجيشير عموما،   

مستوى النفسي زيادة في مستوى النشاط، وإن إستمرار مثل هذا النشاط يحدث آثار الوالتي تفرض على 

  . العضوية وإجهادها، وهذا ما يؤدي إلى مقاومة أقل للمرضكإنها
  

ر تيرات الحياة حتى المتوقعة منها وتواغبية وجود إرتباط بين تيأكدت البحوث التجرفي هذا الصدد، و  

يرات الحياتية اإليجابية أو السلبية تؤدي إلى زيادة في اإلستجابة غ التهذهن أ كما قدمت دليال ب،المرض

ة العامة لإلصابة يى القابلولوجية علييولوجية، مع ذلك يبقى كيفية تأثير إستجابات األنظمة الفسسالف

  . بعدفروعبالمرض غير م
  

  يتضح من سرد هذا التناول أن تعرض الفرد ألحداث حياتية ضاغطة سواء كانت إيجابية أو سلبية 

 همجهوداتوتراكمها وما تتطلبه من تغيرات في أسلوبه في الحياة، قد تشعره بالعجز وينعكس ذلك في 

مستوى النشاط في زيادة قل فعالية، مما يثير إستجابة فسيولوجية تتضمن ة وأغير كافيالتي تصبح للتوافق 

 على تها إنخفاض قدرها على شكلآثار تاركة لعضويةلإنهاك ، مما ينجر عنه يولوجي لمختلف األنظمةسالف

 وعليه، يظهر أن تراكم التغيرات الحياتية. ، وهذا ما يؤدي إلى زيادة قابليتها لإلصابة بالمرضالمقاومة

  .وتجاوزها لقدرة الفرد على التعامل معها وتسويتها قد يؤثر ذلك على صحته وتعرضه للمرض
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  .) Giovannini  et  al , p104(: خيص هذا النموذج في المخطط التاليتلو يمكن    
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  نموذج تراكم التغيرات الحياتية  : )9(شكل رقم 
  
  

  نموذج تقييم الوضعية الضاغطة  3 -1

يوضح هذا النموذج بأن العالقة بين الوضعيات الضاغطة التي يعيشها الفرد وإنعكاساتها على حالته   

والتقدير الذي   بط بالتقييمتيرها بطريقة معرفية حيث ترثالصحية ليست ببسيطة وال مباشرة، وإنما يتم تأ

خذ هذا التناول بعين اإلعتبار عوامل أخرى يظهر أنها أي و.يعطيه الفرد للموقف إن كان ضاغطا أم ال

التقدير والسوابق المرضية، و ولوجي،يتوسط العالقة بين الضغط والمرض مثل اإلستعداد البتتتدخل و

تجاه إستراتجية المواجهة المستعملة و ،رفالدعم اإلجتماعي المتوو الذي يعطيه الفرد للموقف، فيالمعر

 لذلك يعتبر هذا النموذج .الخ...ائيذر على نشاطاته و نظامه الغثت الحياتية التي قد تؤيراغيالتوالوضعية، 

  ).Giovannini et  al , p103.104( ضغط الةتناول تفاعلي لدراس

  

  

تراكم التغيرات في حياة الفرد 

مجهودات للتوافق غير كافية

 زيادة مستوى  النشاط الفزيولوجي
 لمختلف األنظمة

اومةإنخفاض القدرة على المق
  آثار إنهاك العضوية

المرض



 - 125 -

  

 إلىؤدي بدوره ي ذيوال ،يولوجي يتمثل في تنشيط الجهاز الهرمونييزثر فألضغط في هذا النموذج لو  

 . وكل منهما على إرتباط بأمراض خاصة،اعيةنليص اإلستجابة المق الدم وتتخثر زيادة  مختلفيننإنعكاسي

لوجية في تحديد يزيواإلجتماعية والف وهذا النموذج مدى تعقد العالقات بين العوامل النفسيةفي هر ظوي

  ).Giovannini et  al , p103.104(  رضالم
  

  )Giovannini  et  al , p104(: خيص هذا النموذج في المخطط التاليتل يمكن    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  نموذج تقييم الوضعية الضاغطة    :)10(شكل رقم 
  
  
  
  

الضغط

تقدير التهديد

زيادة سلوك المواجهة 
السلوك نمط أ، التدخين، (

التي ) التخلص من اإلنفعاالت
  التهديدزالة إإلىتؤدي 

زيادة سلوك المواجهة الذي 
ال يؤدي إلى إزالة التهديد 

 مما يؤدي إلى ضغط مستمر 

زيادة اإلستجابات الفسيولوجية 
زات هرمونية اإفر  

 آثار  تحدث المرض
)مثل زيادة تختر الدم (   

إنخفاض اإلستجابة المناعية مما 
يؤدي إلى تقليص المقاومة 

 البدنية 

ظهور المرض 
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        )Levi ) 1971 نموذج -2

 االجتماعية تلعب دورا وسيطا في العالقة -نموذجا يفترض فيه أن العوامل النفسية   "Levi "   وضع    

كمثيرات  ر للتوتر أودجتماعية يمكن أن تعمل كمص إ- حيث يرى أن تغيرات نفسية، العضويمع المرض

جي المسبق له وترتطم هذه المثيرات في فرد ما مع البرنامج السيكوبيولو ، غير محددةةستجابات بيولوجيإل

كل من العوامل  ويشمل هذا النزوع ،ستجابة العصبية والهرمونية وفقا لنمط معينإلأو مع نزوعه وميله ل

ستجابة الكائن العضوي لبعض أنماط النشاط الجسمي إلتهيئ هذه احيث الوراثية والمؤثرات البيئة المبكرة 

ستجابة التوتر غير المحددة إم تؤثر ث ومن ،ب في المواقف المختلفةوكالكر أو الفر أي المواجهة أو الهر

 حيث ، بعد إلى درجة العجزىال يرقالذي وجي هذه كنذير للمرض أو إختالل في النظام النفسي الفسيول

 فترضإ كما ،يعرف المرض بأنه عجز أو فشل في النظام النفسي أو الجسمي على القيام بمهام ضرورية

" Levi " أو تعسر حدوث يسرمكن أن تيأن وجود العوامل المتداخلة سواء كانت جوهرية أو عرضية 

  .)304 ص ،2000 ،عبد الرحمننقال عن  ( المرض
  

  )304 ص ،2000 ، عبد الرحمن( :خيص هذا النموذج في المخطط التاليتلو يمكن    
  
  
  
  
  

  +    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .تفاعل العوامل النفسية والبيولوجية في المرضل"    Levi "نموذج : )11(شكل رقم 

  
  
  
  

 نذير المرض
 المرض

 ميكانيزمات
 كالتوتر

 

البرنامج 
 النفسي
 البيولوجي

 المثيرات
النفسية  

االجتماعية/  

 العوامل
 الوراثية

المؤثرات 
 البيئة
رةالمبك

لــــةعالعــوامــل المـــتفـــا
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  )Mockay" )1982"  و"Cox "   نموذج – 3

يقترح واضعوه أنه يمكن وصف و،  للتحويل بين اإلنسان والبيئة"ماكاي" و" كوكس"   ويعرف بنموذج   

يشتمل النموذج على ، كما الضغط كجزء من منظومة معقدة ودينامية من التعامالت بين الشخص وبيئته

ومة ظة أكثر من كونها منيومة الموصوفة دائرظ فالمن،خمس مراحل تكون فيما بينها عالقة تغذية راجعة

 .)309 – 307ص  ،2000، عبد الرحمننقال عن  ( طيةخ
  

 المطلب المرتبطة مصادرماكاي على خمس مراحل، وتمثل المرحلة األولى ب - ويشتمل نموذج كوكس  

ينظر إلى الطلب دائما على أنه عامل في بيئة الفرد الخارجية، ويميز  و، من بيئتهاتعتبر جزءوبالشخص 

إن للفرد حاجات نفسية وفزيولوجية وإشباعها يعتبر أمرا هاما  ،خارجيةال وداخليةالالمطالب النموذج بين 

  .تولد داخل الفرد نفسهيتمثل هذه الحاجات مطلبا داخلي المنشأ أي وفي تحديد سلوكه 
  

ويمكن  ، على التعامل معه الخاصةقدرتهلوإدراك الشخص للمطلب   أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في 

عندما يكون هناك عدم توازن بين المطلب المدرك، وإدراك الفرد عن إمكانياته نشأ القول أن الضغط ي

 ويركز صاحبا النموذج على أن التوازن وعدم التوازن ليس بين المطلب والقدرة .لمواجهة هذا المطلب

رد أي إدراك الف(والقدرة المدركة ) كما يدركه الفرد(الحقيقية للشخص، وإنما هي بين المطلب المدرك 

وما هو هام بالنسبة لإلنسان هو تقديره المعرفي للموقف الذي يحمل ضغطا ولقدرته على التعامل ) لقدراته

جوانب القصور (معه، فإذا كان الموقف يتطلب الكثير من الفرد ولكن هذا األخير لم يتحقق من حدوده 

 يمكنه التعامل وعليه حينئذ فإن سيعمل بدون أن ينضغط إلى أن يصبح واضحا له أنه ال) لدى الفرد نفسه

أن يدرك محدودية قدراته وعدم التوازن بين المطلب والقدرة ومن ثمة فإنه يعايش حالة الضغط، وهذه 

 وبمحاوالت معرفية وسلوكية لخفض الطبيعة الضاغطة بدورها يصحبها تغيرات في الحالة الفيزيولوجية

 النفسيةوهذه التغيرات . ر في النمط السلوكي المعتادذا النشاط يعبر عنه عادة في شكل تغيللمطلب ومثل ه

  . تمثل المرحلة الثالثة لهذا النموذج وهي تمثل اإلستجابة للضغطالفيزيولوجية
  

  أما المرحلة الرابعة وهي أهم المراحل تهتم بنتائج اإلستجابات الخاصة بالتعامل والمواجهة، وقد إقترح 

 مواجهة مطلب أمرا هاما أو من خالل توقع النتائج المعاكسة أن الضغط يقع عندما يكون اإلخفاق في

 أما المرحلة الخامسة واألخيرة فهي تلك الخاصة بالتغذية الراجعة .الناشئة عن اإلخفاق في تلبية المطلب

وهي تحدث في كل المراحل األخرى في منظومة الضغط وهي فعالة في تشكيل النتيجة عند كل مرحلة 

      ).16-14، ص1994عن الشناوي وعبدالرحمن، نقال  (من المراحل
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، 1994نقال عن الشناوي وعبدالرحمن، ( للضغط ايـماك ووكسـك الي نموذجـل التـ   ويوضح الشك

  ). 15ص

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   للضغط " كوكس وماكاي" نموذج ) : 12(شكل رقم 
  
  
  
 
  

  

ةالقدرة الحقيقي المطلب الحقيقي  

 القدرة المدركة المطلب المدرك

)الضغط(إختالل االتزان

ستجابة الضغطإ نفعاليةإخبرة    

ستجابة فسيولوجيةإ ستجابة نفسيةإ   

ستجابة سلوآيةإ  دفاع معرفي 

X
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  )1985( وأخرون Cohenلـ نموذج األثر الواقي  -4

د والمساندة اإلجتماعية سواء كانت عاطفية أو مساعدة عملية في ياب هذا النموذج أن التأيأصحيرى   

م المساندة بدورها وتق، كما رتلتولانة ضد اآلثار البيولوجية السلبية ص الحح تمن،ير التحديثالمهام التي ت

 يمكن للمساندة أن ، ففي أوالهاالمرضبابع السببي الذي يربط الضغط تن في هذا التيفتمختل في نقطتين

منع إستجابة تقدير الضغط، أو فيخفة، حيث تقوم بتبتتدخل بين الحادث الضاغط وردود األفعال المصاح

ل المساندة بين خبرة ختدتقد ، وثانيها ديداشأن الحدث الضاغط ليس خطرا أو الشخص ومعها يشعر 

التأثير المباشر بد رد الفعل الضاغط بعتست أوضغط وظهور الحالة المرضية أو السلوك المضطرب فتقلل ال

يدركها الشخص التي التهوين من األهمية  أو فيخفم تؤدي إلى التثومن ، على الحالة الفيزيولوجية

    القلب وتجلط الدمادة ضرباتزي ومن ثم كبح الهرمونات العصبية المسببة للتغيرات الجسمية ك،للمشكلة

 : )321-320 ، ص 2000 ، عبد الرحمننقال عن (فيما يلي رسم تخطيطي لهذا النموذج  .أو غيرها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                            
  نتج عنها يالمساندة اإلجتماعية قد  

   ستجابات اإل كفإعادة التقدير أو                                                                    
  تسهيل اإلستجابات  غير التوافقية أو                                                                   
   المضادة لها التوافقية                                                           

  
 

  
                         

  )1985(و أخرون  cohen نموذج األثر الواقي لـ:  )13(شكل رقم 
  
  
  

  

الحدوثحدث ضاغط أو ممكن

عملية التقدير

 على أنها تردأحداث ق
ضاغطة

  إنفعالية ،إستجابة فيزيولوجية
 أو سلوك تكيفي

المرض أو السلوك المرضي

 المساندة قد تمنع تقدير الضغط
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  ) اإلجتماعي- النفسي-النموذج الحيوي( اإلجهاد -ضغطنموذج ال - 5

 )310، ص 2000،عبد الرحمن(نقال عن ) 1993(وآخرون   Kaplanوضع هذا النموذج كل من     

 وأحداث الحياة من جهة والصحة أو المرض من جهة أخرى معقدة ضغطن العالقة بين ال أرونوهم ي

فأحداث الحياة تستثير إدراكات الفرد لها والتي يدخل في إطارها كل من المساندة اإلجتماعية ومفهوم  ،جدا

النخامية ويصاحب ذلك تنشيط لكل من هرمونات الغدة  ،يطةالذات وقدرة الفرد على المواجهة كعوامل وس

والهيبوتالموس ونشاط الجهاز العصبي المستقل وينعكس كل ذلك على جهاز المناعة الذي يمثل المحدد 

نقال عن     ( :ح ذلك في النموذج اآلتييضوتيمكن و. ع به الفرد من صحة أو مرضتما يتملاألساسي 

  .)311، ص 2000،عبد الرحمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   اإلجتماعي -النفسي - النموذج الحيوي) :14(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  

 إستثارة هرمونات الغدة 
/ النخامية 

 الهيبوتالموس 

 جهاز
  المناعة

 إدراك
ضغوطال  

الخصائص 
والصفات 

 المميزة للفرد

تنشيط الجهاز العصبي 
تقلسالم  

 

طة يعوامل وس  
المساندة والدعم  -  

مفهوم الذات  -  
المواجهة أو التعامل-  

لصحةا السلوكات الصحية 
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  )Worth) 1984 وNathan نموذج - 6

ا مغوط هضان الباحثان دورتين للهذد حددا قلو لضغوط على أنها مثير،لمن أوضح النماذج التي تنظر    

ضغوط من ردود الهذه  واإلنزعاج وفقا لما يترتب على ضيقوافق والصحة النفسية ودورة التدورة ال

 هذا ف الضغط فيوصو .وء عدم قدرة الفرد أو قدرته على تحمل هذه الضغوطضفي ذلك أفعال، و

 والظروف ثقة أو المزعجة، فاألحدايصورة مثير يتمثل في خصائص تلك البيئات المضاالمنظور في 

  . )295، ص 2000،عبد الرحمن  (ئية تؤثر على البعض منا ولها تأثيرات مختلفة من شخص اآلخريالب
  

  :  الدورتين حسب الباحثانينخطيطي لهذتفيما يلي رسم     

  

  
  لتغير لالضغوط المصاحبة  -
  الضغوط الكيميائيــة -
الضغوط المصاحبـة  - 

  لإلنتقال 
الضغوط المصاحبة ألتخاد  -

  القرار 

  
  الضغوط المصاحبة للمرض -
  الضغوط اإلنفعالية -
  الضغوط البيئية -
  ألسريةالضغوط ا -
  الضغوط المصاحبة لأللم 
  
  

  
الضغوط المصاحبة  -

  .للمخاوف 
  الضغوط الجسمية -
  الضغوط اإلجتماعية  -
  الضغوط المهنية  -

  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   
  اآلثار الكلية                      

  
  

  حة النفسية  والص دورة التوافق  : )15(شكل رقم 
  

 تطوير الصحة 
)إستجابات نمط الحياة(  

 إستجابات التكيف
  المعرفي واإلنفعالي

لمعرفيإعادة التنظيم ا  

إستجابات تكيف 
، الجسم إسترخاء
 رياضة، تغذية

ستجابات السلوكإ  
توكيد، (التكيفي 

)إدارة الوقت  

 تحسن الصحة النفسية
ومقاومة الضغوط 
 المستقبلية

 تحسن في الحالة
 الجسمية والصحية
  ومقاومة المرض

زيادة تقدير الذات 
 إحترام الذات
  الثقة بالنفس

ادة اإلنتاجية زي  
 زيادة السعادة والرضا 
 زيادة األلفة والمودة

ــل
فـع
 ال
رد

 

ات
ار
مه

و 
ت 
نيا
 ف

دى
الم

دة 
بعي

ر 
أثا
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  :  حسب الباحثانالضيق  واإلنزعاجة خطيطي لدورتفيما يلي رسم   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ألثار الكليةا         
  
  

  دورة الضيق  واإلنزعاج) : 16(شكل رقم 
  
  

 

)اإلفراط ( عدم القدرة على تحمل الضغوط   

معرفية  زيادة 
 ،اإلرتباك
إنخفاض 
 التركيز

 توتر( فيريولوجية 
 العضالت، إرتفاع
ضغط الدم، سرعة 
 ضربات القلب

األفراط (سلوكية 
 في تناول الطعام،
 األفراط في
)الكحول  

اإلنفعالية  اإلضطرابات
، إكتئاب  مزمنقلق( 

مخاوف، تغيرات 
  األمراضالشخصية،

 العقلية 

 اإلضطرابات الطبية
صداع(   

أمراض القلب ضغط 
 عصبي

 اإلضطرابات
 السلوكية

 السمنة المفرطة 
  إدمان الكحوليات 

 إنخفاض اإلنتاجية
 إنخفاض الشعور بالسعادة والرضا
 إنخفاض الشعور باأللفة والمودة

عل
الف

رد 
 

رة
اش
مب
 ال
ار
آلث
 ا

وط
ضغ
 ال
در
صا
 م

دى
الم

دة 
بعي

ر 
آلثا
 ا

 

 إرتفاع(إنفعالية 
معدالت القلق 

 الغضب واإلكتئاب

  

 اإلضطرابات
مشكالت (المعرفية 
الوساوس، الذاكرة 

 .إضطراب النوم 

 

  غيرالضغوط المصاحبة للت -
  الضغوط الكيميائية -
الضغوط المصاحبة  -

  لإلنتقال
  الضغوط المصاحبة  -

 القرار إلتخاذ

 

 الضغوط المصاحبة  -
  للمرض 

  الضغوط اإلنفعالية -
  الضغوط البيئية -
  الضغوط األسرية -
 لضغوط المصاحبة لأللما -

 

ضغوط مرتبطة  -
  مخاوفلبا
  ضغوط جسمية -
  ضغوط إجتماعية -
 ضغوط مهنية  -
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   )Cohen )1994 و Herbert نموذج - 7

 النموذج على عدة دراسات منها افي وضعهما لهذ )327، صHerbert" )1994"و  "Cohen"إعتمد    

 "Williamson وCohen، و)1989( Edwards وCohen، )Folkman) 1984 وLazarus" أعمال

ومن المهم   فالضغط حسب هذا النموذج ينشأ عندما يقيم الفرد الموقف كتهديد أو كثير المطالب،)1991(

 فيؤدي الضغط ، مالئمة وذات فعالية مباشرةمواجهةنه ال يملك إستجابات أيدرك ب، لكنه تجيب لهأن يس

والتي بدورها قد تؤثر على الصحة الجسدية من خالل   الحاالت اإلنفعالية السلبية مثل القلق واإلكتئابإلى

تزيد من خطر اإلصابة ر عمليات بيولوجية، أو من خالل األنماط السلوكية التي عبالتأثير المباشرة 

يؤكد هذان الباحثان بأن الضغط ليس العامل السببي األول المنشأ للمرض بل يمكن و، بالمرض أو الوفاة

 أحد العوامل المساهمة التي قد تؤثر في خطر اإلصابة بالمرض، باإلضافة إلى الموارد اإلجتماعية هإعتبار

   .ية واألنظمة البيولوجيةثعوامل وراو مرضي، وجود تاريخوية، تغذحالة الوالمناعة، ووالفردية، 
  

يفسر الطرق التي تربط الضغط  )Herbert  )1994 وCohenفيما يلي عرض لمخطط نموذجي لـ    

 .بالمرض

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الطرق  التي تربط الضغط بالمرض ) :  17(شكل رقم 
  
  
  
  

اإلستجابات الفيزيولوجية 
اإلستجابات الغدديةالجهاز العصبي السمباتي و -  
إستجابات الجهاز المناعي  -  

األحداث- الضغط  
 الضيق
اإلكتئابو القلق   

 المرض
السلوكات 
المرضية

اإلستجابات السلوكية 
تغيرات في العادات الصحية -  
تغيرات في اإللتزمات تجاه النصائح الطبية  -
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ن الطرق التي تربط الضغط بالمرض حسب كل من ـعوسنتعرض فيما يلي بمزيد من التفصيل     

Cohenو Herbert)1994(.  
  

  :اإلستجابات الفيزيولوجية  *

ناك نوعان من اإلستجابات الفيزيولوجية التي تمثل رد فعل تجاه الضغط، تتمثل في الجهاز العصبي ه   

 كال الحالتين يمكن الضغط يف و، الغددية، وإستجابات الجهاز المناعي– العصبية السمباتي واإلستجابات

  .أن يرتبط بصفة مباشرة باإلستجابات الفيزيولوجية أو من خالل التغيرات السلوكية الناتجة عن الضغط
  

  :اإلستجابات السلوكية  *

اإلستجابات السلوكية للضغط تتمثل في تغيرات الممارسات الصحية وفي اإللتزام من هناك نوعان   

الالصحية ضغط أن يؤثر على الصحة من خالل زيادة تكرار السلوكات يمكن لل، والطبيةصائح بالن

الصحية  أو من خالل تقليص السلوكات ،نقص التغذية والراحةو لكحول ،ل المفرط تناولالوكالتدخين، 

يرات يكون لها إنعكاس أكبر خاصة غ وهذه الت،ظام وتجنب الكحول والسجائر أو التدريب البدنيتنإكالنوم ب

ن عدم اإللتزام  وإ. السكّريالشخص لبرنامج طبي صارم لحالته الصحية كمرض القلب أو تتبع  عند

   الدواء ألسباب خاطئةذلضغط قد يأخلعندما يتعرض الفرد ف ، الطبية يمكن أن يأخذ عدة أشكالحبالنصائ

يمكن أن و،  الذي وصفه الطبيبعالجيأو في وقت غير مناسب أو اإلنقطاع عن تناوله قبل إنهاء المسار ال

يمكن كما  ،العمليات المناعيةأوددية  غتؤثر اإلستجابات السلوكية على الصحة من خالل الطرق العصبية ال

ب ن طرف الطبيـة مصوفك المريض لألدوية الموترأن يكون لها تأثير مباشر على الصحة أو المرض ك

 )Herbert & Cohen, 1994 P 327-330.(  
  

    )Coping skills Model-CSM(ة واجه نموذج مهارات الم- 8

بات النفسية االقلق واإلضطرول اإلكتئاب، مثراض عفإن األ ) CSM( ة واجهحسب نموذج مهارات الم   

ل ومواجهة هذه ماتعسوء تسوية بين متطلبات المواقف الحياتية للفرد وإمكانياته للعن الجسدية تنتج 

، والتي فقإنفعالية ومعرفية للتواو جسدية، تذج كمكوناة وفقا لهذا النموواجهتعرف مهارات الم و،المواقف

معزل عن بة الفرد واجهال يمكن تقييم مهارات م  لذلك،قف الحياتيةايحتاج إليها الفرد للتعامل وإدارة المو

ة في واجهرات الممن مها فاعندما يكون للفرد قدر ك و. المواقف الحياتية التي يواجهها في موقف معين

هذه ود نقص وعجز في ـبات أو مشاكل خطيرة، بينما وجاضطرإمواقف الحياتية، فال تنشأ  الالتعامل مع

سوية التي تا يمكن حدوث نوع من الضيق واإلنزعاج، وسوء اله، عندةمهارات تجاه مواقف حياتية خاصال

  .) Denelsky & Boat,1986,P 323(جسدية أو نفسجسدية أويمكن أن تظهر على شكل أعراض نفسية، 
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ة، فليس واجهإستعمال مختلف مهارات الماسعة في وفردية ف هذا النموذج بأن هناك فروق ضيوي  

 .ةواجه أداء نفسها أو نفس مستوى الفعالية، لكن لكل فرد هناك مدى ممكن لفعالية المةلألشخاص قدر

كز على سوية في أي وقت يرتتاية ومالئمة عمل الففإن ك ) CSM ( ةواجهات المرهامحسب نموذج ف

 فوجود أعراض نفسية أو جسدية تؤدي ،ةواجهالتفاعل بين متطلبات المواقف الحياتية وفعالية مهارات الم

 وسوء تسوية بين المواقف الحياتية للفرد ق بأن هناك عدم تواف،تحذيرية وظيفة مؤشرات إنذاريةوأوليا 

  .)Denelsky & Boat , 1986 , P 323(فيما يلي مخطط توضيحي لهذا النموذج .تهواجهومهارات م

  
  
  

                                
  ة واجه نقص مهارات الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  

  نموذج التفاعالت بين الشخصية، مواقف الحياة واألعراض): 18(شكل رقم 
  

  

   ةواجه الضغط والم– النموذج التفاعلي القلق- 9

، حيث يرتكز في تفسيره على مجموعة 1988سنة   "Endler"  إقترح هذا النموذج التفاعلي من طرف  

حيث تتضمن  ،ومنها ما هو مرتبط بالموقف والوضعية من المتغيرات منها ما هو مرتبط بالفرد،

 ،   والوراثة(Vulnérabilité)القابلية لإلنجراح واألساليب المعرفية، و سمة القلق، المتغيرات الفردية

         وتتفاعل أيضا مع   أن تتفاعل بعضها البعض عند اإلستجابةيمكن لمثل هذه المتغيراتو

 والمعاناة ،اآلالمواألزمات، والهموم والمشاغل، و ،مل األحداث الحياتية، التي تشالمتغيرات الموقفية

   .يمكن لمثل هذه الوضعيات أن تتفاعل مع بعضها البعضكما  ،إلخ...والصدمات
  

 الشخصية
 
 

ةواجهمهارات الم  

 مواقف الحياة 
 
 

 الضغوط 

 األعراض
 
 

النفسية-  
الجسدية-  
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بأن التفاعل بين الفرد والموقف يؤدي إلى  ) 8-7، صParker )1998 و  "Endler "كل من  يوضح   

 ، يؤدي بدوره إلى التأثير في آن واحد على الفرد ومتغيرات الموقف يمكن أنإدراك الخطر أو القلق الذي

ة، واجه وإستجابة الم(L’anxiété état)كلها تؤدي إلى مستويات متغيرة من حالة القلق الوضعية وهذه 

 والفسيولوجية وحتى األمراض العقلية ،اإلستجابات السلوكية، واإلستجابات البيوكميائيةو، الدفاعاتو

بإمكانها أيضا تعديل المتغيرات و ويمكن لمختلف هذه اإلستجابات أن تتفاعل بعضها البعض، .والجسدية

  .والوضعيات الضاغطة الخاصة بالفرد
  

  .فاعلي ومتغيراته األساسيةوفيما يلي مخطط يوضع مراحل هذا النموذج الت     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 . ةواجه النموذج التفاعلي للقلق، الضغط والم) :19(شكل رقم 
    
  
  

ترك شبأنها ت مرض، – صحة- تفسير العالقة ضغطترية التي حاولظنستخلص من مختلف النماذج الن   

يولوجية، زفيو بين عوامل مختلفة بيولوجية، دد من خالل تفاعالتحأن الحالة الصحية أو المرض تتفي 

ة لمختلف هذه العوامل تختلف بإختالف حتبقى األهمية الممنوو .لخإ...معرفية و إجتماعية–نفسيةوبيئية، و

  .هذه النماذج
  

  

  

  

  

  

 متغيرات فردية
  سمة القلق -  
  سمات أخرى-  
  أسلوب معرفي -  
  قابلية اإلنجراح -  
  اإلستعداد لإلنفعالية-

الوراثة-  

 الوضعيات الضاغطة
   أحداث حياتية-
   هموم -
   أزمات-
   آالم و معاناة-
   صدمات-

دراكإ  
 الخطر

إرتفاع 
القلق حالة  

 إستجابات إرتفاع
 حالة القلق

 إستجابات -
 فسيولوجية
 وبيوكميائية

  إستجابات المقاومة-
الميكانزمات الدفاعية-  
 األمراض -  
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  : رض فيما يلي م والدالة للحالة الصحية والةعموما، يمكن تحديد أهم العوامل المؤثر  

    حاالت وتراكم التغيرات واألحداث الحياتية، و الضغوط بمصادرها المختلفة،من  وتتض عوامل بيئية-

  .الخ...الفقدان 

  .إدراك التهديدو التقدير المعرفي للضغوط  وتتضمن عوامل معرفية-

  .مبكرةالبيئية المؤثرات الووراثية العوامل  ويتضمن ال البيولوجي– البرنامج النفسي-

فعالية وأساليب المواجهة، والمساندة والدعم، و مفهوم الذات، تتضمنجتماعية واإل و الشخصيةمتغيراتال -

  .سمة القلقوالذات 

  .الخ...اإلفراط في الكحولو لتدخين، كا أسلوب الحياة والسلوكات الصحية أو الالصحية-

  .عجزاليأس ووال تفاؤل،الو كتئاب،واإلقلق،  كال الحاالت اإلنفعالية السلبية واإليجابية-

  .الغددية والمناعيةواإلستجابات الفزيولوجية العصبية ،  -

  .سوابق صحية شخصية أو عائلية مثل وجود القابلية لإلنجراح والمرضو اإلستعداد للمرض، -
  

الضغط والمرض تتغير على حد السواء بالخصائص الشخصية واإلجتماعية، فهناك بين فالعالقة    

المعتقدات والمميزات الشخصية التي والمواقف، والمهارات، واإلجتماعي، الدعم إختالفات في أنظمة 

ة من الضغط والمرض، أو تجعل اآلخرين ذوي قابلية يانة ووقاية نسبصألفراد تحت حاعض بتجعل 

        يتضح مما تقدم أن لهذه الخصائص دور كمتغيرات وسيطة مهمة للعالقة و .لإلصابة بالمرض

  .خفيف من اآلثار المرضية للضغط على الفردوتمثل عوامل وقاية وت مرض، –ضغط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 - 138 -

  

 الفـصـلتـمهـيـد 

السنيين أالف  ذ فمن،طور اإلنسانبترورة الحياة ويساسا مرتبط بسأال يعتبر الضغط ظاهرة جديدة فهو    

 فإن ،ف إلى ذلك ض.حول مستمر تفضله بقي حيا في عالم ذابوالكائن اإلنساني يتعرض للضغط و

طرق الضاغط ب الحدث فس وقد يستجيب أفراد مختلفون لن،ت نفسها لدى األفرادسبة للضغط لياإلستجا

توسطه عوامل تهرت العديد من الدراسات أن اإلرتباط بين الضغط والمرض ظ أوفي هذا السياق ،مختلفة

المهارات و ، فهناك إختالفات في أنظمة الدعم اإلجتماعي،تتمثل في المميزات النفسية واإلجتماعية للفرد

ي حمى عن الضغط ـلفردية وتجعل هذه المميزات الشخصية بعض األفراد فادات قالمعتووالقدرات 

عندما  ر اإلستجابة المرضية للضغطهظكما ت ،ض وتعرض البعض اآلخر لقابلية اإلصابة بالمر،والمرض

ضطرابات التكيف إهر ظ تناهويتجاوز اإلمكانيات والقدرات التكيفية للفرد و يكون الحدث شديد أو متكرر

  .وتطور أمراض حقيقية
  

وصحته النفسية  ثر الضغوط والنتيجة التكيفية للفردأيتفق الباحثون بأن هناك متغيرات وسيطة بين    و

 وهي تمثل مختلف السلوكات Coping)( بإستراتيجيات المواجهةلى هذه المتغيرات ـ ويطلق ع،والجسدية

 وهي ال تسمح فقط بتعديل إستجابة ، الوضعيات الضاغطةلتعامل معلستعملها الفرد يوالمعارف التي 

إلى  مواجهة التشيرو.  والنفسيةتقليص ظهور اإلضطرابات الجسدية على أيضاتعمل ط وإنما غالض

 أو الداخلية / وير المتطلبات الخارجيةة الموجهة نحو إدارة وتسييمجموع المجهودات المعرفية والسلوك

  " Lazarus" يؤكدفي هذا السياق،  و.ها الفرد بأنها مهددة وتتجاوز موارده الشخصيةالخاصة والتي يدرك

لة للمواجهة ضواألساليب المف ألن الطرقإستراتيجيات المواجهة على ضرورة فحص سمات الشخصية و

أن متغيرات الشخصية أساسية في تحديد كيفية  "Costaو MC Care"ف ضيوي، بع من أبعاد الشخصيةنت

 أي ،ةيرهما على صحته النفسيثا وتأهوبن التي يتواجهة الناس للضغوط وفي إختيار إستراتجيات المإدراك

   .ط بالسمات الشخصيةب ترتمواجهةأن أساليب ال
  
  

 كعوامل وسيطة بين أثر الضغوط إستراتيجيات المواجهةوا تقدم أهمية سمات الشخصية منستخلص م   

ونظرا ألهمية مختلف هذه العوامل  في دراسة عالقة الضغط النفسي  ،ية والصحة النفسية والجسديةتالحيا

سمات يختص المبحث األول بين  أساسيينم مبحثض خصصنا فصال كامال ي،بالصحة النفسية والجسدية

ى يتسنى لنا تح ، وسنتعرض لها بشئ من التفصيل الحقاإستراتيجيات المواجهةالمبحث الثاني بالشخصية و

ها على الصحة النفسية اتثيرتأو،  المفاهيم وباألخص عالقتها بالضغوط النفسية من جهةالتحكم أكثر في هذه

  .والجسدية من جهة أخرى
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  :دـيـهـمـت
  

، ومن المسلم به أننا يعد مفهوم الشخصية من المفاهيم السيكولوجية ذات الصلة المباشرة بالصحة النفسية  

وضمن هذا اإلطار، يقول الطبيب  ة تعاملنا مع المواقف جميعا لدينا سمات سلوكية ثابتة تؤثر في كيفي

William Osler بأن صفات المريض وشخصيته وليس نوع المرض هو العامل الحاسم في التعامل عند 

 وفي الوقت نفسه هناك من يتعامل مع اإلصابة بأحد األمراض الخبيثة، فهناك من ينهار ويفقد األمل

واإليمان، وفي ضوء إختالف شخصيات األفراد فإنهم بالتالي يختلفون المرض بدرجة من الثقة والتفاؤل 

   .في ردود فعلهم للمواقف
 

وهذا ما    وعند تناول شخصية الفرد وعالقتها بمصادرالضغوط يتضح أن لها دورا في نوعية اإلستجابة 

 االشخصية  للقول أن هناك عالقة بين إستجابات الضغط النفسي والعوامل النفسية مثلCooperدفع 

والمواجهة، وذلك ألن الفروق الفردية وثيقة الصلة بإستجابات الضغط النفسي ألنها تلعب دور التغيير أو 

التعديل الطريقة التي يواجه بها األفراد الحاجات البيئية وتظهر إستجابات الفرد للضغط من خالل التفاعل 

  . ادات الشخصية للفردبين العوامل الحالية للظرف، وبين المزاج الشخصي أو الع
  

    وفيما يتعلق بالشخصية وعالقتها بالضغوط فقد وجد أن سمات مثل التسلطية، اإلنبساطية، تحمل 

من الشخصية، درجة الثقة بالنفس، درجة التفاؤل، وغيرها من " أ"الغموض، القلق، الحالة اإلنفعالية، نمط 

وبعبارة أخرى ، تساهم هذه السمات . مواقف المختلفةالسمات لها عالقة في نوعية اإلستجابات السلوكية لل

  .أو الصفات الشخصية سلبا أو إيجابا في الضغوط الواقعة على الفرد
  

   ضمن موضوع التفاعل بين الشخصية والضغوط ستتناول الباحثة بإيجاز في المبحث األول لهذا الفصل 

 وعالقتها بكل من الصحة سمة القلقو الذات فعالية الشخصية، والتطرق لمفاهيم تقدير الذات، مفهوم سمة

        .النفسية، اإلضطراب النفسي والضغوط النفسية بشيء من التفصيل

      

  

  

  

  

  

  

  



 - 140 -

  

   سمات الشخصية-1

 الناس ك  هناك دليال متراكما من خالل البحوث على أن سمات الشخصية أساسية في تحديد كيفية إدرا

يظهر من  و.اجهة التي يتبنوها وكذلك في صحتهم النفسية والجسديةللضغوط وفي تحديد إستراتيجيات المو

 الشخصية،" يشتق لفظ  ،المهم قبل عرض أهم هذه السمات التطرق إلى مفهومي كل من الشخصية والسمة

  Personality"برسونا" من لفظ   لغويا ،Persona "  في الالتينية، وهو يعني القناع، أو الوجه المستعار

 غيره الممثل ليخرج به على خشبة المسرح كي يظهر خصائص الشخصية التي يمثلها، ثم تالذي يرتدي

 واإلشتقاق اللغوي ،اللفظ بعد ذلك وأصبح يستخدم للداللة على شخصية الفرد التي يتميز بها في الحياة

صود  ومن ثمة يصبح المقحدد، أو عينبمعنى ظهر و" شخص" للشخصية في اللغة العربية جاء من الفعل 

بالشخصية في اللغة العربية الفرد المعُين أو المحدد الذي يتسم بسمات ومميزات خاصة به تميزه عن غيره 

  ).50، ص 2000عبد الغني، ( من األفراد سواء في ذلك السمات الخارجية أو الداخلية
  

، واإلجتماعية التي الشخصية بأنها جملة السمات الجسمية، والعقلية، واإلنفعالية" حامد زهران" ويعرف    

بأنها النظام الكامل من الميول واإلستعدادات الجسمية " سيرل بيرت" كما يعرفها ،تميز الشخص عن غيره

والعقلية الثابتة نسبيا والتي تعتبر مميزة للفرد ومحددة لطريقته الخاصة في التكيف مع البيئة المادية 

إذا فالشخصية هي نظام متكامل من الصفات . )51-50، ص 2000عبد الغني، نقال عن (واإلجتماعية 

  والسمات التي تميز الفرد عن غيره، وهنا نتساؤل ما المقصود بالسمة ؟
  

 ، ونظر للسمة بأنها تكوين عقلي يستدل عليه من السلوك)15، ص2005( رشقي نقال عن "كاتل"     جاء 

  .بة له هي النمط الفريد من السمات فالشخصية بالنس،أو هي تكوين أساسي يحدد إنتظام السلوك وثباته

 الوحدة تعتبرفالسمة هي الصفة أو الخاصية التي تميز سلوك الفرد، وهي إما موروثة أو مكتسبة، و

 )137- 55، ص 2000(عبد الغني نقال عن )1997( الكافوري والرشيديويشير . الرئيسة لبناء الشخصية

 واقعية في تفسير الشخصية من النمط، وهي صفة بأن السمة أكثر شموال وعمومية من العادة، وأكثر

 أما سمات ،مستقرة وثابتة نسبيا ومن ثمة يصعب تغييرها وإن كانت تتغير ببطء وعلى مر الزمان

الشخصية فهي مستمرة إلى حد ما، ومن ثمة فهي تتعلق باإلختالفات الموجودة بين األفراد في إتجاهاتهم، 

إن سمات الشخصية . ينة، أو للتصرف بطريقة ثابتة يمكن التكهن بهاوميلهم إلى رؤية العالم بطريقة مع

  . تعكس بذلك اإلختالف بين األفراد
 

نقال عن " Eyesenck " توصل بعض الباحثون إلى تصنيف سمات الشخصية، ومن بينهمفي هذا الصدد،  

اإلنطواء، اإلنبساط، و هيوفقد أشار إلى وجود أربعة سمات للشخصية  )55، ص2000( عبد الغني

   هيون السمات الثنائية القطب للشخصية ـموعة مـإلى مج" Cattell" توصل بينما  ،والعصابية والذهانية
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الثبات عدم الثبات اإلنفعالي أو قوة األنا ضد ، الذكاء العام ضد الضعف العقلي، اإلجتماعية ضد العدوائية

قوة ، واإلنبساط ضد اإلنطواء، ة ضد الخضوعالسيطر، التحرر ضد المحافظة، واألناضعف اإلنفعالي أو 

الواقعية ضد ، المخاطرة واإلقدام ضد الحرص والخجل، األنا األعلى ضد ضعف األنا األعلى

قوة إعتبار الذات ضد ، الثقة الكاملة بالنفس ضد الميل للشعور باإلثم، البساطة ضد نقد الذات، الرومانتيكية

   .ةالتبصر ضد السذاج وضعف إعتبار الذات
  

تقدير الذات، و  وفي مجال مواجهة الضغوط النفسية يظهر أن لسمات الشخصية مثل الصالبة النفسية، 

غيرها من السمات دور هام في التخفيف من وقع األحداث وسمة القلق واإلستقاللية، وفعالية الذات، و

ظرا لتواترها في الدراسات  نعلى البعض منها الحالية  وسوف تركز الباحثة،الحياتية الضاغطة على الفرد

 السابقة والتراث السيكولوجي في مجال الضغط النفسي، ونخص بالذكر تقدير وفعالية الذات وسمة القلق

  . ه الدراسةبمزيد من التفصيل في هذوذلك 

  

   تقدير الذات-2

فسية إجتماعية  وهذه حاجة ن،من الحاجات النفسية العليا عند اإلنسان الحاجة إلى إحترام وتقدير الذات   

     حيث يرغب الشخص في الحصول على إحترام وتقدير اآلخرين له سواء ذلك بفضل سمات جسمية 

ذلك يحتل مفهوم الذات مكانة مركزية في كتابات ل،  بها الفردعأو أخالق معينة أو أدوار ومراكز يتمت

،  تكيفه للمواقف التي يمر بها وتبرز أهميته لما له من أثار على سلوك الفرد وأساليب،علماء الشخصية

 ، هامةمسألةالتي ينظر فيها اإلنسان إلى نفسه وإلى العالم حوله وموقعه فيه التعرف على الطريقة  كما أن

  .ط بتكيفه وصحته النفسيةتب كما تر،فهي تكون منظومة من التصورات واإلتجاهات نحو الذات
  

أنه من المهم معرفة إتجاه ورأي الفرد عن  )5، صCoopersmith"  )1984 "في هذا السياق يصرح  

سلبي لصورة الذات هي التي تكون تقدير ال ذلك أن التقدير اإليجابي أو ،هم أفضل لسلوكات الفرديةفذاته ل

مستويات و ، تعريف الذات وتقدير الذاتىا إلقن تطرفقدنظرا ألهمية هذا المفهوم في دراستنا و .الذات

 مع عرض عالقة تقدير الذات تهأهمي وتلف العوامل المرتبطة بهذا المفهوم كما تم ذكر مخ،تقدير الذات

  .اإلضطراب النفسيوالضغط النفسي و ،بكل من الصحة النفسية
  

  وتقدير الذات تعريف الذات 2-1

 شاعرا بهويته المستمرة الخاصةنفسه  الفرد كما يعتبر بأنها" يقدم القاموس النفسي تعريفا للذات     

  بينما ورد . أن ذات الفرد هي الطريقة التي يدرك بها الفرد نفسه"Newcomb "يرى و  ".البيئةوبعالقته ب

  "Murphy"   كات اإن الذات هي الفرد كما هو معروف للفرد، فهي ببساطة إدر"  تعريفا للذات مؤداه

  ن من أفكار المرء  الذات بناءا معرفيا يتكو"Sarbin"يعتبرو ."ته لوجوده الكلي كما يعرفهاالفرد وتصور
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  "عماد الدين "  يعرف بينما .)78-75، ص1987 ،أبو زيدنقال عن ( عن مختلف نواحي وجوده

 وهو ذلك التنظيم اإلدراكي ،الذات بأنها ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه )40-39، ص1992(

لفظي الذي يحمل صفة من ير الركما يظهر ذلك في التق،  الفرد نحو نفسه ككلاتالذي يتضمن إستجاب

  .ات على ضمير المتكلمصفال
  

ه الشخصي نتكويبالقيمة التي يعطيها الفرد لنفسه وسلوكه ولكيفية شعوره ب  فيرتبطالذات تقدير ما   أ

إلى كيفية  و،إلى الصورة التي يكونها المرء عن نفسه وسلوكه أيضا يشيرو،  سلبا أو إيجاباعليهوحكمه 

  درجة يحترم المرء نفسه عبر سلسلة من النشاطات، أيةعكس إلىي، إنه   عليهاشعوره نحو نفسه وحكمه

  . )5، ص1983جبريل، ( كما يدركها هوهوأية قيمة يعطيها لذات
  

تقدير في تعريفهم ل )81، ص1987( أبو زيد نقال عن إنجلش وإنجلش كل من يركزفي هذا السياق،    

نرجع إلى فإننا  وعندما نتكلم عن تقدير الذات ، الفردئة فيالذات على تقييم صريح للنقاط الحسنة والسي

حكم شخصي للفرد عن اإلستحقاق أو عدم اإلستحقاق التي يتم التعبير عنها في اإلتجاهات التي يحملها 

 مجموع المدركات التي يملكها نهأب )7، ص1985( عبد الحميد نقال عن  "Ziller"  يعرفه و .تجاه نفسه

 وترتبط هذه المدركات وتتأثر بمدركات وردود أفعال األشخاص اآلخرين الذين لهم ،لذاتيةالفرد عن قيمته ا

  فيضع صورة لنفسه، لذاته إنطالقا من تقييم اآلخرين له ولقدراته الفرد أي تقييم،مكانة معينة لدى الفرد

        .من خالل ما ينسبه اآلخرون له
  

الذي  هو التقويم  تقدير الذاتأن ىيرف )397، ص1998( نحمعبد الر نقال عن" Coopersmith "  أما

 ويوضح إلى أي مدى يعتقد الفرد أن ، وهو يعبر عن اإلتجاه بالقبول أو عدم القبول،يصدره الفرد عن ذاته

 نقال عن" Coopersmith"يضيف و  .لديه من اإلمكانيات والقدرات، وأنه ناجح و ذات قيمة في الحياة

ر عنه في التعبييتم و ، عبارة عن حكم ذاتي على جدارة الشخصنهبأ )52-51، ص1983( جبريل

 فهو ، وفي المواقف التي يعبر فيها على مدى رضاه عن نفسه، نحو نفسهمسك بها الفردتاإلتجاهات التي ي

  .  لغوي وبغيره من أنماط السلوك التعبيري الظاهرر ذاتية يسوقها الفرد لآلخرين بتقريخبرة
  

بأنه التقييم الذي يقوم به الفرد  )397، ص1998( عبد الرحمن نقال عن "Rosenberg "رفهعي كما   

دل على أن الفرد ي للذات العالييوضح أن التقديرو ، أو الرفضستحسان و يعبر عن إتجاه اإل،بالنسبة لذاته

  .اع بها أما تقدير الذات المنخفض فيشير إلى رفض الذات وعدم اإلقتن،ذو كفاءة أو ذو قيمة ويحترم ذاته
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  : عند ما يليقف في إجمال الحديث عن تقدير الذات ن   

عتمادا على الصورة التي إأو حكم يكونه الفرد ،  يشير إلى حكم ذاتي يقوم به الفرد ذاته تقدير الذات إن-

  .لديه عنها

  .رتهيعني تقويما لها، ويعبر هذا التقويم عن شعور الفرد بمدى أهميته وجدا  إن تقدير الذات- 

  .يعكس توقعات الفرد من نفسه تقدير الذات  إن-

بين اإليجابية والسلبية إنطالقا من مفهوم الفرد عن ذاته أي تقدير   هذا التقويم يتضمن إتجاها يتراوح إن-

  .عال وتقدير منخفض
  

رد لذاته يم ذاتي يتحدد في ضوءه مدى تقبل الفي تق بأنهدير الذاتقلعلنا نخلص من كل ما سبق تعريفا لت  

ن ع وفكرته ، بذاته وشعوره نحوهاثقته وينعكس هذا التقويم في ،أو رفضه لها في مجاالت إعتبار الذات

 التي يحملها الشخص ة الصورإلى تقدير الذات  يشيرى وبهذا المعن، وتوقعاته منها،رتهاامدى أهميتها وجد

 الدرجات التي يحصل عليها الفرد على  ويعرف إجرائيا بأنه مجموع.اب أو بالسلبجيإلعن قيمته سواء با

  .بنود مقياس تقدير الذات المستخدم في هذا البحث
  

  مستويات تقدير الذات 2-2

    . يتفق كثير من الباحثين على ضرورة وجود مستوى عالي لتقدير الذات من أجل تكيف كافي للفرد   

د تقدير ذات سليم يجلب للفرد بأن وجو) 92، صKhadivi )1979نقال عن "  Brandan" ويرى العالم

مييز ن على العموم، . على األحداث وحل المشاكلف ويسمح له بتوظيف قدراته للتعر،شعورا باألمن

  . المستوى المرتفع والمنخفض للذات،مستويين لتقدير الذات
  

       التقدير المرتفع للذات* 

 األفراد الذين لديهم بأن) 92 ص،1979( Khadiviنقال عن  )Morval) 1971"و" Jean" الحظ كل من 

كما أنهم ، لون أكثر إلى حب الغيرميجابي وييور إظتقدير عال للذات ينظرون إلى أحاسيس اآلخرين بمن

    يتصفون غالبا بالمبادرة الشخصية ويحبون المشاركة في النشاطات ومناقشة الجماعة ويميلون إلى

 Khadivi نقال عن "Cohen"و " Korman" نـل مكويضيف ، في نفس السياقو .ي اآلخرينـالتأثير ف

واألحداث الخارجية   بالمؤثراتان األفراد الذين يتميزون بتقدير مرتفع للذات أقل تأثيرأب) 92، ص1979(

أن ) 52، ص1983( جبريل نقال عن " Coopersmith" يرى  كما .وأقل حساسية للتهديد بالنسبة لآلخرين

قة بالنفس والمشاركة اإلجتماعية والتوقعات الجديدة حول نتائج السلوك تقدير الذات العالي يرتبط بالث

 .واإلنسحاب من المشاركة اإلجتماعية   أما تقدير الذات المنخفض فيقترن بنقص في الثقة بالنفس،الفردي

   تقدير الذات المرتفع  وأن األشخاص ذو )81، ص1987( أبوزيد نقال عن " Coopersmith" ويؤكد 
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 طيبا لنوع الشخص ا كما أنهم يملكون فهم،حترام واإلعتبارأنفسهم أشخاصا هامين يستحقون اإليعتبرون 

          يأتي غالبا من القدرة علىت فالتقدير المرتفع للذا،يتمتعون بالتحدي عند الشدائدو ،الذي يكونونه

         جبريل ننقال ع "Rosenberg" يضيفو .فعل أشياء بطريقة أحسن من معظم األفراد اآلخرين

يعتبر نفسه   وال، أن الفرد يحترم نفسه ويعتبر أنه ذو جدارة يعنيأن تقدير الذات المرتفع) 52، ص1983(

  .لكنه ال يعتبر نفسه أقل من اآلخرينو فضل من اآلخرين،أبالضرورة 
   
   التقدير المنخفض للذات*

يرى كل  و.نفس وعدم القدرة على تحقيق النجاحعدم الثقة بالو، يتميز هذا المفهوم السلبي بعدم الكفاءة   

بأن األفراد ذوي تقدير منخفض  )44، صKhadivi )1979 نقال عن "Rosenberg" و "Schutz" من

 فهم ،قيادية للذات يفضلون من الناحية اإلجتماعية اإلبتعاد عن النشاطات الجماعية وال يقلدون مناصب

   ، ويضيف والميل إلى الوحدة بالنفس ويمتازون بقلة الثقةيةبعيظهرون ميل إلى الخضوع والتو خجلون،

"Rosenberg"كما وجد .اإلكتئاب و بأن التقدير المنخفض للذات مرتبط بمشاعر محبطة وأعراض القلق 

"Coopersmith " التقدير السلبي للذات يعتبرون أنفسهم غير  وأن ذو )82، ص 1987( أبوزيد نقال عن

 هذا فضال عن أنهم ال يستطعون ،دون فعلهايووال يستطعون فعل أشياء كثيرة  ،هامين جدا أو محبوبين

 أظهرت نتائج بعض الدراسات بأن األفراد الذين لديهم  كما. األمورءيسا يحدث لهم ويتوقعون مالتحكم في

 يشعرون بالعجز هممما يجعل  كأحداث ضاغطةقفوامتقدير منخفض للذات يمكن لهم تقدير العديد من ال

 ، بينما يلجأ البعض إلى شرب الكحول أو التدخين بإفراط ،مما يزيد من القلق واإلكتئاب،  مواجهتهاعلى

 ,Giovannini et al) الضغط مما يزيد من خطورة الموقف ةوضعي ويعمل البعض اآلخر على تمديد

1986, P93).   
 

  العوامل المرتبطة بتقدير الذات 2-3

 فقد تكون صورة المرء عن ذاته إيجابية وقد  ،الها يتضمن تقويم ناعندما نفكر حول أنفسنا فإن تصور  

  . اإلرتفاعوخفاض أو إتجاه اإليجابية نالفرد لذاته يقع ما بين إتجاه السلبية واإلن تقويم ، إاذإ. تكون سلبية

  .ملوهناك مجموعة من العوامل تجعل األفراد يختلفون في هذا التقدير وسيتم الحقا عرض أهم هذه العوا
  

  :تقويم اآلخرين* 

 فاألشخاص المهمين بالنسبة ،تنا لتقويم اآلخرين لناامتأثر بتقدير الذات تقويم بأن " Maxwel " يرى   

نوعية إدراك الفرد لما يتوقعه اآلخرون  بأن " Hollander"ويضيف  . هم الذين يتركون أثرا عميقا،للفرد

 ومن ،وفي تكوين فكرته عن نفسه، لوكه اإلجتماعيمن المهمين بالنسبة للفرد أمر هام في تحديد س

   .)72-61، ص1983 جبريل،نقال عن  (الرفاق والمدرسةو ،األشخاص المهمين نميز المؤثرات العائلية
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   : النجاح والفشل خبرات*

وتوقع  بأن النجاح "Gergen"يرى  .بأهميتهرفع من تقدير الفرد لذاته ومن شعوره تإن خبرة النجاح   

ما الفشل فيؤدي إلى اإلحباط الذي يقود أحيانا كثيرة إلى تكيف أ ،مان في تقدير إيجابي للذات يسهاحالنج

          )Burns " )1979 " يشير و.ط لدى الفرد هاما وقويابسلبي والسيما في حالة كون الدافع المح

ية الدراسية والنجاح هناك مؤشرات على أن زيادة تقدير الذات اإليجابي تسهم في زيادة الفعال بأن

             كما أن النجاح المدرسي بدوره يسهم في زيادة الثقة والتوقعات اإليجابية من الذات ،المدرسي

  . )72-61، ص1983 جبريل،نقال عن  (
 

   : األدوار اإلجتماعية*

ك األدوار  وثبات تل،إن مفهوم الذات ينتج إلى حد بعيد من فكرة المرء عن األدوار التي يقوم بها 

 وإن مدى نجاحه في تنفيذ دوره يؤثر في ،ه الفرد يؤثر في سلوكهـذي يؤديـ إن الدور ال.ووضوحها

سه فإن تقدير الفرد لذاته يؤثر في سلوكه بالنسبة للدور الذي يقوم ـت نفـوقـي الـف، وهـره لذاتـتقدي

    ي المجتمعـي يقوم بها الفرد فن األدوار التـما م دـى حـق إلتن الذات تشـإن الفكرة عـ ف، إذا.به

  . )72-61، ص 1983جبريل،  (
  

  :القبول اإلجتماعي* 

قى قبوال ـن أنه يلـص الواثق مـالشخ، ف ببعضهمارانـاعي يتأثـبول اإلجتمـول الذات والقـإن قب  

 وما ذو أ،بوالـ مشاركته اإلجتماعية قىقـ وتل،اعيـه اإلجتمـي سلوكـر ثباتا فـدو أكثـ يب،إجتماعيا

        دى اآلخرينـبوال لـل ثباتا وهم أقل قـاعية أقـم اإلجتمـدير الذات المنخفض فإن مشاركتهـتق

  .)73ص ، 1983جبريل، (
  

  : التفاعل اإلجتماعي*

 أن التفاعل )44، ص1987( أبو زيد نقال عن )Coombs ") 1969" أوضحت العديد من الدراسات مثل   

 وأن مفهوم الذات ،ز الفكرة السليمة عن الذاتعزت اإلجتماعية الناضجة تاإلجتماعي السليم والعالقا

  .الموجب يعزز نجاح التفاعل اإلجتماعي ويزيد من نجاح العالقات اإلجتماعية بدوره
  

  : مستوى الطموح*

إن .  حيث أن طموح الفرد يتأثر بتقديره لذاته،ي مستوى طموحهـن نفسه تؤثر فـعرد ـرة الفـفك نإ  

          عندما يكون هناك تعارض بين أهدافهم،ى رفض الذاتـن الذات تؤدي إلـير الواقيعة مـقعات غالتو

              بأنفسهم ويؤدي ذلك إلى تقويم منخفض للذات ثقتهمي حالة فشلهم تضعفـوإنجازاتهم، وف

  .)73ص ، 1983جبريل، (
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  : العاطفة*

 عاطفته الفرد عنن أسلوب تعبيرأ ذلك ، في مفهومه عن ذاتهإن أسلوب تعبير الفرد عن عواطفه يؤثر  

        ذلك ردود أفعال نحوه يؤدي به إلى أن يشعر بضعف الكفاءةلي اآلخرين ويىيترك صورة عنه لد

أما من كان أسلوب تعبيره عن عواطفه مناسبا فان ردود األفعال ومواقف اآلخرين  ،نقصلوالشعور با

  .)73ص ، 1983 جبريل، (  الذاتنع ي سلوكه إلى الرضاويؤد ،نحوه تكون ايجابية
  

  : الذكاء والقدرات*

 كثر قدرة علي فهم مدلولأكثر قدرة علي إدراك مكانتهم وموقف الجماعة منهم، وأإن األذكياء    

والقدرات الجيدة غالبا   إن الكفاءات.حترام واإلعجاب وهم غالبا ما يحصلون علي اإل،صحابهمأستجابات إ

  .)72ص  ،1983 جبريل، ( إلى النجاح وإلى تقدير إيجابي للذات قودما ت
  

  :العوامل المتصلة ببنية الجسم* 

 لها قيم رمو ألون العينين وتناسق الجسد وما إلى ذلك و المرء الجسدية الخارجية مثل الطولتإن صفا  

 هدافأسعي للوصول إلى نقص وقد يلوصافه مع معايير الثقافة قد يشعر باأتناسب ت والذي ال ،جمالية

ثر إ )69، ص1983( جبريلنقال عن  Secordو Joward  وقد خلص.معينة وذلك من قبيل التعويض

   . الصفات الجسدية عن بين تقدير الذات والرضا عاليارتباطاإن هناك  أدراسات متتالية إلى نتيجة مفادها
  

  أهمية تقدير الذات 2-4

 ريات الشخصيةظصحاب نأ حسب العديد من ا هامن يعتبر دائما عامال كا،نحو الذاتإيجابي تجاه إتبني    

نتائج تقدير  هتمت بدراسةإ التي رياتظلكن نادرة الن Rogersو MurphyوHorney  وAdlerمثل 

 المجال  خصائيين النفسانيين فيمن طرف العديد من األ عتراف بهـاتقدير الذات تم اإل هميةأإن و. الذات

     ،هتمت بالسلوكات النوعية المرتبطة بتقدير الذاتإهناك دراسات قليلة ف مع ذلك ،يجتماعالعيادي واإل

 "Ruthwylie " شارأ وفي هذا السياق، .يمثل تقدير الذات كمحدد نشط وفعال في الشخصيةا ذماو معرفة ل

شخاص أن األ )(The Self-Concept ي كتابه مفهوم الذاتـف) 7، صCoopersmith )1984نقال عن 

غير  فهم يعتبرون أنفسهم ،كثيرا ما يصرحون بأنهم يشعرون بالعجز والدونيةالذين يطلبون مساعدة نفسية 

 في الموارد واإلمكانيات الداخلية الضرورية لتحمل فقرن لديهم نقص وأ و،قادرين علي تحسين وضعيتهم

شخاص الذين ن األألعياديون ب اظ كما الح.حداث الحياتية اليومية الضاغطةص القلق الناتج عن األليقتأو 

 ،ةمنسجمة وتوافقي يةنحتقار الذات والتقليل من قيمتها لديهم صعوبات في تكوين عالقات وجداإيعانون من 

  يتعرضون للرفض والنبذ مما يجعلهم يتجنبون كل عالقة وجدانيةيوذلك خوفا من كشف نقائصهم وبالتال

  .فيشعرون بالوحدة
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بالفشل وعدم  الفرد شعورو ،ساسية للقلقسباب األن إحدى األأ بىلينيكية أخرهرت دراسات إكظبينما أ   

 فعندما ،قوى بين القلق وتقدير الذاترتباط إفهناك  يرجع لتقدير الذات، التوافق بين اإلنجازات والتوقعات

ل أهمية ن حوي أكدت عدة بحوث مخبرية وميدانية مالحظات العياديكما .يهدد تقدير الذات ينتج عنه القلق

أن األشخاص ذوي تقدير منخفض ، حيث تبين جتماعيةلعالقات اإلاتقدير الذات في الحياة الشخصية و

 وقليال ما يدركون أن لديهم قدرات ،للذات أقل قدرة على تحمل الضغوط خاصة المرتبطة بأراء اآلخرين

كما يظهر أن  ،تهميقدراتهم وفردان بينما ذوي التقدير العالي للذات لديهم فكرة ثابتة وقاطعة حول ،للتأثير

الشخص ذو التقدير المرتفع للذات لديه تسهيالت لتحقيق أهدافه الشخصية، وتقلد أدوار نشطة في 

   .(Coopersmith, 1984, P7-8)الجماعات اإلجتماعية والتعبير بحرية وبصفة فعالة 
  

 تقدير الذات يمثل عنصرا  بأن(Quimby, Bodwin, Bledsol)أظهرت دراسات أخرى أمريكية    كما

ا أن ـ كم،ى نتائج جيدةـ فاألطفال ذوي التقدير العالي لذواتهم يتحصلون عل،أساسيا للنجاح المدرسي

 الدراسات العليا أو التخلي عنهاواصلة ي مـام فـامل هـر عـدى الطلبة يعتبـذات لـدير الـتق

(Coopersmith, 1984, P8).  
  

وتوسيع  ة المتاحة للفرد والتي تعمل على تنميةواجههناك موارد للم، أما في ميدان مواجهة الضغوط  

، تشمل الموارد اإلجتماعية وتضم شبكة العالقات اإلجتماعية مثل الدعم العائلي، تهواجهخيرة مد

 وتتمثل في الخصائص والسمات الشخصية (Psychogical Ressources) وموارد أخرى نفسية ،األصدقاءو

  وهذه الموارد موجودة داخل الفرد.د عند مواجهة التهديدات التي تفرضها األحداث البيئيةالتي يوظفها الفر

الحياتية أهمها تقدير الذات أو   ويمكن أن تكون بمثابة حواجز فعالة تجاه نتائج الضغوط،في ذات الفردو

إلتجاه السلبي إلىا الذات لى اإلتجاه اإليجابي للفرد نحو ذاته وإحتقارإتقدير الذات  يشير حيث إحتقار الذات

  .(Perlin & Schoder, 1978, P5) نحو الذات
  

  تقدير الذات والصحة النفسية  2-5

شكل صورة الفرد عن ت وت.ها الفرد لنفسهزوعيشير مفهوم الذات إلى ذلك التنظيم من الخصال التي ي  

عن معينة ي إكساب الفرد صورة م عملية التنشئة اإلجتماعية فه كما تس،ذاته من خالل تفاعله مع اآلخرين

 إلى أن أفضل )238-237ص، 1994 (شدروينقال عن  " C.Rogers " وضح ، وفي هذا السياق.ذاته

كما يفصح عنه في إتجاهاته ه طار المرجعي الداخلي للفرد نفسإلممكن لفهم السلوك هو من خالل ا موقع

إليجابي للذات يعد شرطا ضروريا للصحة  وإن التقدير ا،ومشاعره حيال نفسه أي ذاته كما يدركها هو

 ،فق النفسياتول ويرتبط التقدير المرتفع للذات با. ولهذا يجب أن يكون هدفا أوليا للعالج النفسيةالنفسي

  ة فقد ق حيث ال يدرك ذاته بد،وعندما يتعرض الفرد إلضطراب نفسي معين فإن صورته عن ذاته تختل
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مفهوم   دورى ويؤكد هذا المعن،بالتحقير وخفض قيمة الذات ظيم أويبالغ في صورته الذاتية سواء بالتع

ين بأن الصحة النفسية االيجابية يكيكلينإلر العديد من علماء النفس اي ويش.الذات في الصحة والمرض تقدير

 كما ترتبط بالتطابق بين صورة ،مرتفع للذات جابية عن الذات وبتقديريلألفراد ترتبط بمفهوم أوصورة إ

        . )238- 237 ص، 1994، شدروي(ت الحقيقية والمأمولة الذا
   
الصحة العقلية والنفسية  ألمراض العقلية مدى إرتباطا لقد أثبت علم النفس وطب في هذا الصدد،   

 ولهذا نجد أن تقبل الفرد لذاته وإدراكه لقدراته وتقبله حدودها ،تقبل الذاتب الموضوعية للذات وةبالنظر

 تقبل الذات  يعتبرماك .ةن كل هذا يعد من مالمح السلوك السوي والشخصية المتواز،لآلخرينوكذا تقبله 

ير الذات دا من المعتقد أن تقغدولقد  ،فق الشخصي وإعادة هذا التوافقبعدا رئيسيا في عملية التوا

    .) 214- 213، ص1987أبو زيد،( أحد أسبابهأو فقالمنخفضة تعتبر دليال على سوء التوا
  

    وقد تبين أن هناك إرتباطا عاليا بين الشعور  ،إن تقدير الذات مهم جدا في عملية التكيفلذلك ف   

ن التقبل السلبي للذات يؤدي ، كما ألجسدية واات النفسيةابالنقص والمعاناة من أعراض القلق واإلضطر

ر بالنقص أي تقدير على صلة العصاب بالشعو Adler يركز علماء النفس مثلو .الصراع والقلق إلى

    هناك إرتباط بين تقدير الذات المنخفض والتكيف السلبي والضعف في ثبات أن و، الذات المنخفض

     هذا و ،بينما يوجد إرتباط بين تقدير الذات المرتفع والتكيف اإليجابي والثبات في السلوك ،الشخصية

        ،ضطراب النفسي العوامل الرئيسية في اإلعامل منيعتبر أن الشعور بالدونية ب للقول Adler ما دفع

             لة والشعور بالوحدة وتقدير الذات السلبيعز وجود إرتباط بين ال)Coswick" )1981 "كما يؤكد 

  . )60-56ص، 1983 ،جبريلنقال عن  (
  

ر التي تتعلق إلى أن األطفال ذوي تقدير الذات المرتفع ناجحون في األمو " Coopersmith " يذهبو   

رائهم أ وأنهم يعبرون عن ، وقد وجد أنهم يتميزون بالحيوية والنشاط،جتماعيةبالمدرسة وفي المواقف اال

      أما ذوي تقدير الذات المنخفض فلديهم شعور واضح بالنقص، وأن درجة القلق لديهم منخفضة،بحرية

جتماعي الفعال مع قدرة على التفاعل اإلوهم أقل  بةآويبدوا أنهم يعانون من إحباط ويظهرون أحيانا ك

  . )60-56ص، 1983 ،جبريلنقال عن  ( رفاقهم
  

   )Lazarus "  )1969" عند الحديث عن الصحة، وهذا ما دفعات ذيتضح مما تقدم أهمية تقدير ال  

            قائال Rogers ضيف وي،" يتمتع بصحة نفسية جسدية يقدر نفسه تقديرا إيجابيايإن الذ"  للقول

         "أنه إذا إعتقد الفرد أنه قادر على مواجهة الصعوبات فإن مقاومته تصبح أكثر فعالية وأطول "

 )1988( Brocknerو  )1991(وآخرون  " Tran" كما أكد . )60-56ص، 1983 ،جبريل نقال عن(

  ير الذات بأن لتقد) 1987، ص1994 (Jalajas نقال عن )Mullan )1981و  Lieberman وPearlinو
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يعتبر تقدير الذات عامل  ماك ،قة بين تقدير الذات والصحة عالأن هناك و،ثير دال على صحة الفردأت

ن لهذا أل  لذاته أي أن هذه العالقة تتأثر بتقدير الفرد،وسيط في العالقة بين الحدث الضاغط والصحة

  لذلك أعتبر .لى فقدان الصحةإنخفاض تقدير الذات إ يؤدي  حيث غطضلية المالعامل دور وسيط في ع

  .م الذي يؤثر على قدرات الفرد وكفاءته مما يؤدي إلى فقدان الصحة والسعادةنزتقدير الذات الميكا
  

   تقدير الذات والضغط النفسي 2-6

  الضغطأن تقدير الذات يلعب دور المقاومة في عملية  )Cronkite) 1984و   Moos أخلصت دراسة  

وفي  .أقل شعورا باالكتئاب مقارنة بذوي تقدير الذات المنخفض على العموم لعاليا اتلذ ا تقديريوأن  ذو

ذلك أنه  ، أظهروا وجود إرتباط بين تقدير الذات والضغوط)1981(آخرون  و" Mosshoder"ـ دراسة ل

من المتوقع أن األشخاص منخفضي تقدير الذات يعانون من مستويات عالية من الضغوط مقارنة بذوي 

 .(Jalajas, 1994, P1985-1997) ير الذات المرتفعتقد
  

دير الذات وباألخص ـقت Newman (1978)و Rosenberg (1979)" إعتبر بعض الباحثين كما 

) 1981(وآخرون   "Menughan "إعتبر كل من  ينما ب،نتيجة لعملية الضغطـدير الواطئ للذات كـالتق

     )Brockner )1988 أما ،بل كمصدر له ضغطي مفهوم الذات ليس كعرض نتيجة للـالضرر فأن 

       بينما أظهرت نتائج،فقد وضح أن لتقدير الذات دور وسيط في العالقة بين الضغط النفسي والصحة

   اغطة واإلكتئابض األحداث الحياتية اليتوسط بينبأن تقدير الذات  )1981( وآخرون Pearlin دراسة

(Jalajas, 1994, P1985-1997). 
  

  تقدير الذات واإلضطراب النفسي 2-7

 ،ضطرابات النفسية كالقلقأجريت عدة دراسات للكشف عن العالقة بين تقدير الذات وبعض اإل 

  .بمزيد من التفصيلفيما يلي ، واإلدمان على المخدرات، وسنعرضها كتئاباإلو
  

  : تقدير الذات والقلق*

اسة على عينة من الطالبات الجامعيات رد )239، ص1994(  درويشنقال عن " Mitchell" أجرى   

تقدير إلى تشير وذات إيجابية ال فكلما كانت صورة ،ووجد أن هناك عالقة سلبية بين القلق وتقدير الذات

في دراسة  )239، ص1994(  درويشنقال عن " Lamp" كما وجد  .كان القلق الصريح أقل مرتفع للذات

ن أ ، واألخرى منخفضة، إحداهما مرتفعة في تقدير الذات،داتضمنت المقارنة بين مجموعتين من األفر

     .األفراد ذوي التقدير المنخفض للذات كانوا أعلى في القلق من ذوي التقدير المرتفع للذات
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  : تقدير الذات واإلكتئاب*

بأن تقدير الذات  )211، ص1991( سالمة نقال عن )Harris"  )1978"و" Brown" لقد أكد كل من  

 وبالتالي ، من أحداث الحياةهتلقاي لما هفكار الشخص وتفسيرأر كأحد الخصائص النفسية التي تؤثر في يعتب

فأي واقعة  ، الضاغطة وبين حدوث االكتئابفهو يرى أن تقدير الذات هو متغير وسيط بين أحداث الحياة

غير في نظرة وتفكير الشخص  تإلىأهميتها في حدوث اإلكتئاب إال إذا أدت وأو أزمة ال يكون لها داللتها 

   .عن نفسه والعالم من حوله
  

 ،يةراض اإلكتئابعية األرتؤكد النظرية المعرفية لإلكتئاب دور إدراك الذات السلبي في تطوير وإستمراو  

نقال عن   1984، وآخرونSaylorو Siegle،1984و Rehmو Kaslowكل من فقد أظهرت دراسات 

(Asarnow et al, 1987, P361) طئ للذات لدى األطفالاراض اإلكتئابية والتقدير الوعإلرتباط بين األا .

عانون من شعور عميق يبأن األفراد المكتئبين  )211، ص1991( سالمة نقال عن " Beck"   الحظكما

الذي يدل على نمط سلبي من التفكير يعمق يء  الش، وحالة عقاب ذاتي مرتبطة بشعور واطئ للذاتنببالذ

ميزة الجوهرية للمكتئبين هي مفهوم الذات فال ، لذلكبين النجاح في الحياةوه ن وبي،لفرد ومحيطهالهوة بين ا

 ، وعليه.نبوالشعور بالذ  والنقد الذاتي،ظرة الواطئة للذاتن والذي يظهر في صورة ال،السلبي المبالغ فيه

 سالمة نقال عن "Beck"ف  ويضي.ب يسهم في تعديل حالتهئفإن العمل على تحسين تقدير الذات لدى المكت

  فالشخص المكتئب لديه وجهة،أن اإلكتئاب يحدث نتيجة اإلعتقادات المعرفية السالبة )211، ص1991(

 المكتئبين ن كما أ،االكتئابج عنها توهذه المعارف السلبية ين ، وللعالم وللمستقبل، سالبة بالنسبة لذاتهنظر

لمقارنة من شأنها أن تخفض مستوى تقدريهم لذواتهم وتجعل  وهذه ا،يميلون إلى مقارنة أنفسهم باآلخرين

  .سم بالسلبيةتعملية التقويم الذاتي ت
  

صاحب النظرية النفسية اإلجتماعية أن  )211، ص1991( سالمة نقال عن " Becker " يرى  بينما 

ر الضبط ع مشاتقدير الذات يتولد بوساطةوتفسير ذلك أن  .اإلكتئاب بوصفه نتيجة لتهديدات تقدير الذات

 ، وعندما ينخفض مستوى تقدير الذات لدى شخص ما فإنه يصبح سلبيا،المواقف الذاتيةوخالل األفعال 

بالقيمة الذاتية يعد عنصرا مهما بل ودفاعا ضد  س وعلى ذلك فإن اإلحسا،ويجد صعوبة في كل ما يسلك

والذي بدوره  ،دير الذات وإحترامها إال الفشل في تقوما ه Beckerن اإلكتئاب لدى ام فث ومن ،االكتئاب

  .)77 –71 ص،2001 ،أبو زيدنقال عن (  يجعل الحياة خالية من كل معنى
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  تقدير الذات واإلدمان على المخدرات*

نتقامي لتحطيم الذات وهذا هروبا من الواقع الذي يشعر المدمن أوالمتعاطي إ كسلوك نيعتبر اإلدما   

األلم والنقد والتجريح واإليذاء الشعور ب ويطارده ،واقع يؤكد له أنه منبوذ، بالفشل وال يشعره باألمل

إنما يعود إلى إنسجام  ما تعاطي عقاقير كما أن .)45ص ،1999 غباري،نقال عن ( وضعف الذات

ويعد تعاطي المخدرات بالنسبة للمتعاطي نوعا من محاوالت عالج  ، للعقارةالمتعاطي مع اآلثار الكيميائي

 قصور أساسي في القدرة على مواجهة اإلحباط وخاصة لدى األفراد الذين وت من جروح نفسية أالذا

             كما بين ،تقدير الذات وتنظيم الوجدان والعالقات الشخصية المتبادلةي ـفيعانون من قصور 

  تحمل اإلحباطؤدي إلى زيادة الشعور بتقدير الذات وـأن المنشطات ت"  Weider "و " Kaplan " كل من

  .)81-80، ص2001الديدي، نقال عن (
  

 أن هناك عدة سمات تميز شخصية )380، ص1999(سوييعبد الرحمن الع يرى في هذا السياق،و   

 ويشعر يعاني، و إلى فقدان الشعور بالثقة في نفسه ويلجأ لإلدمان لطلب الدعمهميل ن نذكر منهامالمد

كما  .ال يشعر بالرضا على حياته وعلى تحمل الفشل واإلحباطشخص غير قادر ، وهو بالنقص والدونية

      دراسة عالقة مفهوم الذات بسلوك تعاطي المخدرات، فقد وجد كل من آخرين دة باحثينعتناول 

Fitts و Hammer)1969( طايبينقال عن  )ومن بينهم الذين يتعاطون ،أن للمنحرفين )74، ص1998 

كما أنهم يقومون  وأكثر سلبية تجاه ذواتهم،،  ام أكثر ترددا وال إستقرارمفهوم ذات منخفض، فه المخدرات

فقد وجد أن األفراد الذين يتعاطون ) Randall  )1970" ما، أبجهود ضئيلة لوصف ذواتهم بشكل إيجابي

 في دراسته حول )Algan" )1980" توصل، ووتقدير ذات منخفض مفهوم ذات سلبيلهم المخدرات 

إلى أن اإلحساس بالقيمة  ،هقات غير المتكيفات إجتماعيا كالمتعاطيات المخدراتاالمرصورة الذات لدى 

 في الغالب صورة سلبية عن ن ولديه،فهن يحتقرن أنفسهن أكثر من غيرهن، ة عندهن ضعيفة جداـالذاتي

  .)75-74، ص1998 ،طايبينقال عن ( أنفسهن
  

ولذا يختار المتعاطي نوعا معينا من ، ج الذاتالعيتضح مما سبق أن تعاطي المخدرات تكون وسيلة ل   

العقار الذي يساعده على تحقيق األمن النفسي والتغلب على اآلالم النفسية الناتجة عن اإلحباطات الصدمية 

الداخلية والخارجية التي ال يستطيع التعامل معها بحلول مناسبة نظرا لما تنطوي عليه شخصيته من 

        يحصل فيه األسوياء على لذتهم وأمنهم ذي ففي الوقت ال، مو الباكرةإضطراب يعود إلى مراحل الن

يلجأ  ،بعات الحووتقديرهم لذاتهم من خالل عدد من اإلنجازات والعالقات السوية بالذات وموض

المتعاطي إلى العقاقير على أمل أن تخفف له من حدة مكابداته النفسية في حين أنها تضاعف من الضغوط 

حرف كمحاولة يائسة ن حيث تتدهور أوضاعه األسرية ويدخل في دائرة السلوك الم. اإلجتماعيةواألعباء

 .)85، ص 2001الديدي، ( إلغتصاب قدرا من تقدير الذات



 - 152 -

 

   فعالية الذات -3

إحدى الخصائص  )273، ص1998( عبد الرحمن نقال عن  " Bandura" تعتبر فعالية الذات حسب  

 فهي بذلك تشير إلى إعتقاد ،كار الشخص وتفسيره لما يلقاه من أحداث الحياةفالنفسية التي تؤثر في أ

الية فع وإن،وي عليه من مقومات عقلية معرفيةطوإدراك الفرد لمستوى كفاءة إمكاناته وقدراته الذاتية وما تن

 الذاتية في ته كما أن تقدير المرء لفعالي.والمهام أو المشكالت ولوجية لمعالجة المواقفي وحسية فسدافعية،

وده أمام خبرات الفشل ومدى مما بمدى صإتنبؤ ل يمكن أن يكون مؤشرا كافيا ل،غطةامواجهة المواقف الض

معتقدات األفراد في قدراتهم الذاتية تؤثر على ردود أن  ذلك ،هبرته في تحقيق اإلنجاز أو بمدى إكتئابثام

 "  Lazarus"و"   Folkman" وقد صرح كل من .يتبع ذلكالذي رات والسلوك توتفعلهم إزاء الشدائد وال

 الذاتية تمثل إحدى المميزات الشخصية التي تؤثر على تقدير وإستجابة المقاومة تهدات الفرد لفعاليابأن إعتق

  . من الضغط النفسيخفيفإرتباط إيجابي مع الت ذات  وإن فعالية الذات،عيات الضاغطةضتجاه الو
  

تناولته الباحثة بمزيد من التفصيل من  فعالية الذات في دراستنا لذلك ةيتضح من خالل ما تقدم أهمي   

  كما،عوامل رفع وخفض مستوياتهاو ،صادرهاوم ،طبيعة وبنية فعالية الذاتو ،تعريف هذا المفهومخالل 

ر عالقات فعالية الذات كثم ذ ، ومن حيث كونها كمنبئ بالسلوك،ها على الفرداتتم عرض مستويات تأثير

  . واإلضطراب النفسيالصحة النفسيةب و،غوطضهة المواجب
  

   تعريف فعالية الذات 3-1

        وتستخدم إحدهما محل األخرى،يعني فعالية الذات أو كفاءة الذات "Self – efficacy "مصطلح  

 تبرتع و.سير سلوك األفرادف المفاهيم الهامة في تمنوبنفس معناها، ويعتبر مفهوم فعالية أو كفاءة الذات 

كميكانزم معرفي  )273، ص1998( عبد الرحمن نقال عن" Bandura" تكوين نظري وضعه فعالية الذات

 ةثارإل وا،التصرفاتو ،أنماط التفكير في يسهم في تغير السلوك، ذلك أن فعالية الذات المدركة تؤثر

تائج مرغوب فيها في أي توقع الفرد بأنه قادر على أداء السلوك الذي يحقق نبها أيضا ويقصد  .ةـالعاطفي

 ،ر وقائع البيئةي لتغييءفعالية ذات عالية يعتقدون أنهم قادرون على عمل شب فالذين يتمتعون ،موقف معين

عتبارهم عاجزين عن إنهم ينظرون إلى أنفسهم في األساس بفإمنخفضة ذات  اليةصفون بفعت ينأما الذي

  .)136، ص 2001ني، يوالشرب منصور( إحداث سلوك له أثاره ونتائجه
  

 يةلفاعأو  إعتقاد أو إدراك الفرد لمستوى أو كفاءةبأنها  )501، ص2001( "فتحي الزيات "هايعرفكما    

 ةوحسي ،عيةفاد وإنفعالية و،ات عقلية معرفيةمي عليه من مقوو وما تنط، أو قدراته الذاتيةهإمكانات

التأثير في األحداث لتحقيق ، و أو األهدافالمشكالتأو ة المواقف أو المهام ج لمعال،ولوجية عصبيةيفيس

  وهي ما يعتقد الفرد أنه يملكه من إمكانات تمكنه من أن يمارس  ،ل المحددات البيئية القائمةظما في  إنجاز
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ذه المحددات يمثل اإلطار المعياري ه وهذا الضبط ل،فكاره، ومشاعره وأفعالهأو ،تهاطا قياسيا لقدرضب

   .ه في عالقتها بالمحددات البيئية المادية واإلجتماعيةللسلوكيات التي تصدر عن
  

على أن فعالية الذات تعني ) 2002 (عبد العالنقال عن  )Theresa ")2001 وKathy"كال من  يؤكد    

ابو  السيد"أما ، عمال المطلوبة بأقصى أنواع الكفايات الالزمةحكم الفرد على قدراته لتنظيم وإنجاز األ

وا أن فعالية الذات تعبر عن توقع الفرد أقد ر) 2002 (عبد العالنقال عن  "سينعواطف ح"و "هاشم

لقدراته على أداء مهمة محددة، فهي تمثل اإلدراك الذاتي لقدرة الفرد على أداء السلوك الذي يحقق النتائج 

اعلية أن ف) 2000" (سامي زيدان"و يذكر ، المرغوبة في أي وقت، والتنبؤ بالنجاح في تحقيق السلوك

الذات هي إدراك الفرد لقدراته على إنجاز السلوك المرغوب بإتفاق ورغبته في أداء األعمال الصعبة 

وتعلم األشياء الجديدة وإلتزامه بالمبادئ وحسن تعامله مع اآلخرين وحل ما يواجهه من مشكالت وإعتماده 

  .)298، ص2002عبد العال، نقال عن  ( على نفسه في تحقيق أهدافه بمثابرة وإصرار
  

   بناء على ما سبق فإن الباحثة الحالية ترى أن فاعلية الذات هي إيمان الفرد يقينيا في قدراته وثقته في 

إستعداداته ومهاراته على أداء عمل ما يتطلب جهدا فائقا ونفسا طويال وأداء شاقا يتحداه الفرد ويجد نفسه 

وتعرف إجرائيا بأنها مجموع الدرجات التي . اطفيه وسيتعرض من خالله قدراته ومؤهالته بهمة ونش

  .يحصل عليها الفرد على بنود مقياس فعالية الذات المستخدم في هذا البحث
  

   الذاتيةفعاليةطبيعة وبنية ال 3-2

المتداخلة لتنتج أو أو اإلدراكات المترابطة تلكفاءة أو الفعالية الذاتية هي مجموعة متمايزة من المعتقداا  

        ، الحاالت اإلنفعالية والفسيولوجيةوالدافعية، و الوظائف كالضبط الذاتي لعمليات التفكير، مجموعة من

      ال ما يملكه أو يقوم،ملكه أو يمكنه عملهيوهذه الكفاءة هي قابلية عامة تقوم على ما يعتقد الفرد أنه 

، من حيث المجال فهي تشمل البعد ما أنها ذات طبيعة متعددة األبعادـبه بالفعل تحت مختلف الظروف، ك

 البعد تضمن يحيث.  من حيث المستوى ودرجة العمومية كما أنها تختلف،اإلجتماعي واألكاديميوالعام، 

 متطلبات أدائها يند مختلف مستويات صعوبة المهام، وتبان في قدراتهم على األداء عالناس إعتقادات العام

طر أو سياقات أدركات األفراد داخل إدات واإعتق عكس، بينما ييةوخالل مختلف السياقات أو الظروف البيئ

  البعد األكاديمي، ويتضمن رسة والكليةدالمو ، التعقيد منها األسرةإلىدرج من البساطة نإجتماعية ت

إدراكات األفراد في إمكاناتهم وقدراتهم عبر مختلف المجاالت والمستويات األكاديمية ذات الطبيعة العامة 

 مستوى إعتقاد الفرد في كفاءته أو إلي بعد المستوىيشير، بينما ل العمريةحامروعية، وخالل الأو الن

 المستوى ما بين مرتفع إلى ذاته ومعلوماته، ويندرج ها مدى ثقة الفرد في قدرىفاعليته الذاتية، بمعن

  يعتقد أو يدرك الفرد  مدى إتساع األنشطة والمهام التي إلييشير عمومية فبعد ال، أما متوسط إلى منخفض
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مكانه أدائها تحت مختلف الظروف، وتختلف درجة العمومية بإختالف المحددات التالية درجة تماثل إأن ب

نها مالخصائص الكيفية للمواقف وإنفعالية ومعرفية، ووسائل التعبير عن اإلمكانية سلوكية، واألنشطة، 

  .)510- 508، ص2001الزيات، ( خصائص الشخص
  

  ادر فعالية الذات مص 3-3

الخبرات النشطة السائدة ذات ، و أكثر من العوامل اآلتيةأتكتسب فعالية الذات وتنمو وتضعف بعامل     

اعية إلقنالقدرات ا، ون األنشطةمبرات اإلنجاز الفعلي الحقيقي عبر مدى واسع خ، والداللة في حياة الفرد

يلي   وسنتعرض لها فيما.لوجية واإلنفعالية أو الوجدانيةالبنية الفسيو واتيةذية كمحددات للكفاءة الظاللف

 .)138- 137، ص2001، الشربينيمنصور و(بمزيد من التفصيل
  

   : الخبرات النشطة السائدة ذات الداللة في حياة الفرد*

بالكفاءة الذاتية، ألنها تفسر مدى إمكان سيطرة المتعلقة  أكثر مصادر المعلومات تتشكل هذه الخبرا   

حيث تبني النجاحات المتكررة حس قوي وثقة في الكفاءة الذاتية للفرد، ، فرد أو نجاحه فيما يسعى لتحقيقهال

ف الفشل المتكرر هذا الحس وينقص ثقة الفرد بقدراته ومعلوماته، وخاصة إذا تحقق الفشل قبل عبينما يض

رفع توقعات الفاعلية، ـ عامة يةبصف جح فاألداء النا،أن يتأكد لديه على نحو راسخ شعوره بكفاءته الذاتية

 لذلك تحتاج عمليات إعادة بناء ثقة الفرد بقدراته ومعلوماته ومن ثم ،خفاق إلى خفضهاإلبينما يؤدي ا

  .التغلب على العقبات والمعوقاتوكفاءته الذاتية إلى تكرار ممارسة الفرد لخبرات النجاح، 
  

   :من األنشطة خبرات اإلنجاز الفعلي الحقيقي عبر مدى واسع *

تدعم خبرات اإلنجاز الفعلي الحقيقي التي يحققها الفرد بالفعل عبر مدى واسع ومتنوع من األنشطة    

والمهام الشعور واإلعتقاد الموجب بإرتفاع مستوى كفاءته الذاتية وثباتها النسبي، ومقاومتها ألي تأثيرات 

  .سالبة عليها كالفشل المؤقت في بعض المهام
  

   : اإلقناعية اللفظية كمحددات للكفاءة الذاتيةالقدرات* 

فظي، حيث تتأثر الكفاءة الذاتية للفرد أيا كانت طبيعتها للايمكن إكتساب فعالية الذات من خالل اإلقناع    

عوامل اإلقناع اللفظي المصحوبة بأنماط من  بالقدرات اإلقناعية اللفظية أو) أكادميةوإجتماعية وعامة، (

ة والطالقة ـوترتبط القدرات اإلقناعية اللفظية إرتباطا داال موجبا بالقدرات اللغوي ،جتماعيةالتأثيرات اإل

أن تأثير اإلقناع اللفظي )2001(الشربينيومنصور  نقال عن " Bandura"  ويفترض .الفكرية واللفظية

 فعالية حين يرتبط يكون اإلقناع اللفظي أكثر، كما ع المدركة وسلطتهنيرتبط على نحو مباشر بمكانة المق

                       .داء الناجحألبا
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   : البنية الفسيولوجية واإلنفعالية*

أثيرا عاما أو معمما على الكفاءة الذاتية للفرد، وعلى مختلف تتؤثر البنية الفسيولوجية واإلنفعالية   

ساليب أة ثهناك ثالفوعلى هذا  ،مجاالت وأنماط الوظائف العقلية المعرفية والحسية العصبية لدى الفرد

،           لزيادة أو تفعيل إدراكات الكفاءة الذاتية وهي تعزيز أو زيادة أو تنشيط البنية البدنية أو الصحية

يرات الخاطئة للحاالت التي فستصحيح الت، وخفيض مستويات الضغوط أو الميول اإلنفعالية السالبةتو

حداث ألة على تفسير الفرد لياجزكما تؤثر الحاالت الم .)139ص ،الشربينيمنصور و( تعتري الجسم

وعلى األحكام التي   الذاتيةتهاجية اإلنفعالية على إدراك الفرد لكفائزوإدراكها وتنظيمها، وتؤثر الحالة الم

 تهم الذاتية منخفضةيلاع أن تكون توقعات فيغلب شديد أو قلق حاد خوفبرون خين يذفال ،يصدرها

  .)517 الزيات، ص(
  

  عوامل رفع وخفض مستوى فعالية الذات  3-4

يتوقف مستوى وعي الفرد بكفاءته الذاتية من خالل ممارسته للخبرات أو تحقيقه لإلنجازات على العوامل  

  .)515ص ، الزيات (: األساسية التالية
  

   : فكرته المسبقة عن إمكاناته وقدراته ومعلوماته*

 عبر مدى نسبيإليجابية، والثبات الانات الفرد وقدراته ومعلوماته نحو الت الفكرة المسبقة عن إمكامكلما   

  .واسع من األنشطة والمواقف والمهام، كلما كان شعوره بإرتفاع مستوى كفاءته الذاتية أكبر
 

  : إدراك الفرد لمدى صعوبة المهمة أو المشكلة أو الموقف*

صعوبة كلما كان شعوره بإرتفاع مستوى كفاءته  أكثر إنجاز الفرد أو مستوى أدائه لمهامهكلما كان   

  .قلأمستوى كفاءته الذاتية ب السهولة، كلما كان شعوره إلى وكلما مالت المهام أو المشكالت ،الذاتية أكبر
  

   : الجهد الذاتي النشط الموجه باألهداف*

ر مدى واسع بداف أكبر، وداء إنجاز الفرد قائما على الجهد الذاتي النشط الموجه باألهأكلما كان مستوى   

  .كبرأقف، كلما كان شعوره بإرتفاع مستوى الكفاءة الذاتية لديه امن األنشطة والمهام والمو
  

   : حجم المساعدات الخارجية*

كبر، كلما أمهام واألنشطة للدائه أ الفرد خالل هاكلما كان حجم ونوع المساعدات الخارجية التي يتلقا  

  .ى كفاءته الذاتيةتضاءل شعوره بإرتفاع مستو
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   : الظروف التي خاللها يتم األداء أو اإلنجاز*

كلما كان شعور الفرد   في ظل ظروف أقل إيجابية أو ضاغطة،ىكلما كان مستوى اإلنجاز أو األداء أعل  

 ومعنى ذلك أن األفراد الذين يحققون إنجازا ملموسا رغم ظروفهم ، أعلىتية الذاتهبإرتفاع مستوى كفاء

  .فضل وشعورهم بقوة كفاءتهم الذاتية أعلىأواتهم ذلصعبة، يكون إحساسهم با
  

   : الخبرات المباشرة السابقة للنجاح والفشل*

إن تكرار خبرات النجاح على مدى واسع من األنشطة والمهام والمواقف، يدعم الشعور بإرتفاع مستوى   

المهام والمواقف يدعم وسع ومتنوع من األنشطة الكفاءة الذاتية، كما أن تكرار خبرات الفشل عبر مدى وا

  .عور بإنخفاض مستوى الكفاءة الذاتيةشال
  

  فاعلية الذات كمنبئ بالسلوك  3-5

فاعلية الذات على أساس التبادل بين إلى ) 2001( الشربينيومنصور  نقال عن "  Bandura"أشار   

ين حووجود فرد يتميز بالنشاط المعرفي، ورض وجود مؤشرات بيئية ت، حيث يف العوالم الشخصية والبيئة

 من مسلمات و. تقوم عمليات التعزيز بفعالية وتنظيم الذات،يحدث التعزيز بين المؤثرات والفرد

Bandura لية الذاتية هو توقع ا فالفع،في تصوره للحتمية التبادلية وجود تفاعل وتأثير بين البيئة والسلوك

ويعرف نفس  ،الذي يحقق نتائج مرغوب فيها في أي موقف معينالفرد بأنه قادر على أداء السلوك 

، المرء يستطيع أن يصدر بنجاح السلوك المطلوب لتحقيق النتائج لية بأنه االعتقاد بأناالباحث توقع الفع

ة إلى ثقة الفرد في يلاتوقعات الفعتشير ف ،لية وتوقعات النتيجةابين توقع الفع ويضيف بأن هناك تمييز

أداء سلوك معين، في حين أن توقعات النتيجة تشير إلى تنبؤ الفرد للنتائج المحتملة لذلك قدرته على 

 تعتبر فاعلية الذات أحد المؤثرات الذاتية في السلوك، ومصدر الضبط ال يوجد في المثير ،وعليه .السلوك

عتبرت إ لذلك ،خصيةأو البيئة، ولكنه يوجد في التبادل الذي يحدث بين العوامل البيئية والسلوكية والش

  .لية الذاتية متغير شخصي هام حين ترتبط بأهداف معينةاالفع
  

لية العالية والمنخفضة ترتبط مع بيئات متجاوبة وغير متجاوبة تؤدي إلى متغيرات أربعة اعكما أن الف  

حين ترتبط ، في لية عالية والبيئة متجاوبة يغلب أن تكون النتائج ناجحةاعندما تكون الفع، فيمكن التنبؤ بها

لية المنخفضة مع بيئة متجاوبة قد يصبح الشخص مكتئبا حين يالحظ اآلخرين ينجحون في أعمال االفع

حين يواجه الناس ذوو الفعالية العالية مواقف بيئية غير متجاوبة فإنهم يكيفون ، أما صعبة جدا بالنسبة له

ترض أنهم سوف يتركون هذا المسار ويتخذون  وإذا أخفقت جميع الجهود فإنه يف،جهودهم ليغيروا البيئة

فعالية الذات المنخفضة مع بيئة غير متجاوبة ، بينما ترتبط يبحثون عن بيئة أكثر تجاوباأو مسارا جديدا 

 .)141 ـ136ص ،الشربينيمنصور و( ستسالم واليأسكتراث واإلفثمة تنبؤ بعدم اإل
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  مستويات تأثير فعالية الذات على الفرد  3-6

تبط فعالية الذات المدركة بأحكام الفرد حول مدى قدرته على إنجاز تصرفات مطلوبة للتعامل مع تر   

ختيار الفرد إالمواقف المستقبلية، إن أحكام فعالية الذات سواء كانت أحكام صواب أو خطأ تؤثر في 

اتهم، بينما يقبلون عتقدون أنها أعلى من قدر فالناس يتحاشون األنشطة التي ي،لألنشطة والمواقف البيئية

عموما، تؤثر فعالية . بأنهم قادرون على السيطرة عليهاعلى وينجزون بثقة تلك األفعال التي يحكمون 

مقدرتهم على وأنماط التفكير ومستوى الدافعية، ورسم الخطط،  الذات على الفرد في مستويات متعددة منها

  .حدى على م فيما يلي التفصيل في كل منهايت وس.حل المشكالت
  

  : مستوى وضع الخطط وتصميمها*

إدراك الناس لفعاليتهم يؤثر على أن إلى  )338، ص1998( عبد الرحمن نقال عن"   Kazdin"يشير   

خططا ين لديهم إحساس مرتفع بفعالية الذات يرسمون ذهؤالء الفالخطط التي يعدونها مسبقا أو يكررونها، 

ين يحكمون على أنفسهم بعدم ذ بينما يميل اآلخرون ال،جازنناجحة توضح الخطوط اإليجابية المؤدية لإل

معتقدات الناس حول مقدرتهم إلى ركة والتي تشير د، وتعتبر فعالية الذات المفاشلةالفعالية إلى رسم خطط 

عمل كفئة هامة تحداث التي تؤثر في حياتهم من أهم الميكانزمات أو القوى الشخصية، وألعلى التحكم في ا

معرفية وعية فادنها تؤثر في الحدث من خالل عمليات إ الدافعية وراء السلوك اإلنساني، دداتحمن م

  .دانيةجوو
  

   : مستوى الدافعية*

 أن معتقدات الناس إلى )338، ص1998( عبد الرحمن نقال عن "  Peake"و "Cervone"كل من أشار  

لونها في أعمالهم ذجهودات التي يب كما تنعكس من خالل الم،دافعيتهمحول فعالية الذات تحدد مستوى 

كلما زادت ثقة األفراد في كفاءة أو فعالية الذات زادت و ،والمدة التي يصمدون فيها في مواجهة العوائق

 وعندما يواجه األفراد الذين لديهم شكوك ،قابلهم من عوائقيتخطي ما  مجهوداتهم وزاد إصرارهم على

 يقللون من مجهوداتهم بل ويحاولون حل هذه المشكالت بطريقة نهمإفي مقدرتهم الذاتية لحل المشكالت ف

قة المرتفعة في القدرة الذاتية لديهم مجهودا عظيما في السيطرة على مواقف ث الوغير ناضجة، بينما ذو

   .اعرالص
  

   : مستوى التفكير*

 هذه ذ وتأخ، ذاتيةوقاتعات ذاتية أو منتؤثر فعالية الذات في أنماط التفكير بحيث يمكن أن تكون معي   

دها يفكثير من السلوك اإلنساني ينظم من خالل األهداف التي يتم تجس. ية أشكاال متعددةرفالتأثيرات المع

     الية ـ فكلما إزدادت فع،ذاتي للقدراتـداف الذاتية بالتقويم الـاألهريقة معرفية، وتتأثر مواقف ـمسبقا بط
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 اف التي يضعها لنفسه وزاد إصراره على تحقيق تلك األهدافالذات المدركة لدى الفرد إرتفعت األهد

  .)339، ص1998 عبد الرحمن(
  

  : مستوى القدرة على حل المشكالت*

إن الناس الذين يثقون  )339- 338، ص1998( عبد الرحمن نقال عن  "Bandura" و "Wood" يشير   

تفكيرهم التحليلي في المواقف المعقدة، بقوة في مقدرتهم على حل المشكالت يكونون على كفاءة عالية في 

بأن  " Kazdin" يوضح  و.بينما يكون على النقيض من ذلك هؤالء الذين يعانون من شكوك في فعاليتهم

اإلحساس المرتفع بفعالية الذات ينشئ بناءات معرفية ذات أثر فعال  وتكرارات معرفية ذات أثر فعال في 

 الذين يتمتعون بفعالية ذات مرتفعة يعتقدون أنهم يقدرون على عمل  وإن،تقوية اإلدراك الذاتي للفعالية

نقال   "Bandura"يضيف  و.شيء لتغيير وقائع البيئة ويزيد ذلك دافعيتهم لتحقيق األهداف التي يرسمونها

بأن درجة الفعالية تحدد السلوك المتوقع الذي يقوم به الفرد في  )341، ص1998( عبد الرحمن عن

  . كما تحدد كمية الطاقة المبذولة للتغلب على المشكالت،الت التي تواجههمواجهة المشك
  

   النفسيةفعالية الذات ومواجهة الضغوط 3-7

إحدى الخصائص النفسية ) 201، ص1991(سالمة  نقال عن "  Bandura"تعتبر فعالية الذات حسب  

كز على مدى إدراك الفرد لفعالية التي تؤثر في أفكار الشخص وتفسيره لما يلقاه من أحدات الحياة، فير

فهو يرى أن تقدير المرء لفعاليته الذاتية أي مدى كفايته وفعاليته في ، الذاتية وتحكمه في عواقب األمور

نبؤ إما  يمكن أن يكون مؤشرا كافيا للتبنتائجهامواجهة المواقف الضاغطة أو األحداث التي ال يمكن التنبؤ 

 Bandura"ف ضيوي .ابرته في تحقيق اإلنجاز أو بمدى إكتئابهثومدى موده أمام خبرات الفشل مبمدى ص

ثر أة والعقاب ولكنه يتأبأن التعلم ال يتأثر فقط باإلثابة والمكاف )50 -49، ص1989(الحجارنقال عن  "

فهو يرى أن معتقدات األفراد ، بالكيفية التي يقيس بها األفراد حجم قدراتهم ومواقفهم، وأيضا بما يفكرون

 هل وإتضح ، تبع ذلكيدائد والتوترات، والسلوك الذي شاء الزي قدراتهم الذاتية تؤثر على ردود فعلهم إف

الفعالية الذاتية والقدرة على السيطرة في مواقف معينة قد ال يكون كذلك في  لكمتن الفرد الذي يأأيضا 

 السيطرة على فيالذاتية تهم  أحكام األفراد على قدران وغيره من الباحثين أ برهنكما،  مواقف أخرى

كثير من المواقف المتنوعة المختلفة من المواقف والتعامل معها تؤثر إلى حد بعيد على سلوكياتهم في 

 وهذه األحكام تؤثر على ، اإلستمرار في نظام غدائي معينإلىمواجهة المشكالت، إلى إختيار المهنة، 

ونها في ضهد المبذول، أو المدة التي يقجو على حجم الاألفراد سواء كانوا يحاولون خلق عادات صحية، أ

ين يدركون أن ذإن األفراد ال .ون لهضر الذي يعانونه ويتعرتاقيل، أو قدر التور والعبمواجهة المتاع

بدو أن لديهم حماية ووقاية ي له من مثيرات ضاغطة يتعرضونلديهم القدرة على التحكم في، وضبط ما 

  . )272، ص 2000عبد الرحمن، ( رت للتوفضل ضد األثار المكبوتةأ
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فة، يتها غير مخذا األشياء والمواقف هي بنإ )53، ص1989(الحجارنقال عن  "Bandura" ي أوفي ر  

فسر نها، فإنها تصدر عن الصورة التي نرية التي تنجم عتثارة التوإل واففمهما كانت نوعية المخاو

حكام الذاتية في تقويم القدرات لها األه أن ث و قد دلت أبحا.فبواسطتها قدراتنا في التعامل مع هذه المخاو

فعندما ينظر الناس  ، به الفرد في التعامل مع الموقفذهبدار البعد الذي يقدل على مت دقيقة يةدرة تنبؤق

تدار بالفعل والعمل ألنهم قنهم يبرهنون على هذا اإلإتدار وعزم وثقة كبيرة بالنفس، فقإلى أنفسهم نظرة إ

 العالجات الناجحة تكون أن أيضا ويؤكد، فهميتقدون أن في إستطاعتهم السيطرة على األشياء التي تخيع

 التغير النفسي يسمح بدوره لألفراد اها، فهذتتهم الذاتية وتقويارة شعور األفراد بقدريمن خالل رفع وت

      ذلك إعتبرل،  وعلى دوافعهم وعلى المحيط،التدريب على ممارسة سيطرة أكبر على سلوكهم

"Albert Bandura " العالم الرائد في ميدان النظريات العالجية المسماة تعزيز الفعالية الذاتية وتقويتها.  
  

  فعالية الذات والصحة النفسية  3-8

 على مواجهة ءاقص التدعيم اإليجابي واألحداث السارة، وقدرة المرنإن الكفاية والفعالية الذاتية وت  

       يم السلبي لها ين الذات، والتقعرف واألفكار السلبية اتغلب عليها، وتقدير الذات والمعالمشكالت وال

       فية مرتبطة بالصحة النفسية روالعجز كلها متغيرات نفسية ومعالفشل  عميموللمواقف والمستقبل، وت

معرفي  ور نفسيتغيمكالذات  ألهمية فعالية ارظون .)201، ص 1991سالمة، نقال عن ( وباإلكتئاب

  تناولع من خاللووضم واسع للعرضمرتبط بالصحة النفسية واإلضطراب النفسي، سيتم الحقا تقديم 

  .بعض المشكالت الصحية وعالقتها بالذاتهتمت بفعالية إبعض الدراسات التي 
  

   :فعالية الذات واإلكتئاب* 

 عنده يكمن في المفهوم السالب  اإلكتئابردمف )75 ص،2001( أبو زيد نقال عن " Bandura"حسب   

ية نات في مقاومة األفكار الالعقالذابة الشعور بمدى كفاءة الثاتية التي هي بمذعن تلك الفعالية ال

ك امدى أهمية إدر )2001، ص1991(سالمة  نقال عنويؤكد نفس الباحث  .هانطئة عا والخاإلنهزاميةو

تقديرات تتعلق بشكل كبير بمشاعر الكفاية الشخصية لدى الفرد وتقديره لفعاليته الذاتية، وكيف أن هذه ال

م إرجاعه ت في مواجهة الظروف الضاغطة، األمر الذي ةد أن المكتئبين كانوا أقل كفاءج وقد و،ينبالمكتئ

لفعاليتهم في إدراكا لذواتهم وأدنا ا ئبون أقل تأكيدتكذلك كان المك، اتيةذإلى إنخفاض تقديرهم لكفايتهم ال

  .مور مقارنة بغير المكتئبينمواجهة األ
  

بدراسة على عينة قوامها  )202، ص1991(سالمة  نقال عن )1987(وزمالئه  "  Holahanكما قام    

   وجدواف ،غيرات النفسيةتين في عدد من المبت للمقارنة بين المكتئبين وغير المكتئي فردا التي أجر424

  وذلك بمقارنتهم  هاـقة بأنفسهم وأكثر توكيدا لث أنهم أكثر ماـتساهال مع أنفسهم، كأكثر ئبين تغير المكأن 
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كذلك وجد أن المكتئبين أقل كفاية في المواجهة الفعالة للمشكالت سواء المالية أو المتعلقة  ،ينببالمكتئ

هم بغير تحجام والتجنب مقارنإلساليب الألبالعمل أو الخاصة بالعالقات باآلخرين، كما أنهم أكثر إستخداما 

      .ينبئتالمك
 

 Olioff، 1991 ،Teti و (Aboudكيةيكلينإلا مجموعة من الدراسات تشارأ   في هذا السياق، 

حول مرضى اإلكتئاب، بأن هناك إرتباط  )Bandura et al, 1999, P265(نقال عن )Gelfand، 1991و

، تئاب أشدكد إلفض للفعالية يوشعور المنخفال ،اتية في شدة اإلكتئابذ تأثير مستوى الفعالية ال فيوإستمراية

 إعتقادات الفرد حول نألوظهور اإلكتئاب ذلك  إلحساس بعدم الفعالية يؤدي إلى إحتقار الذاتاكما أن 

" Alden" و)Leary") 1982" كية أخرىيشارت بحوث إكلينأكما . اإلكتئابفي تية لها دور ا الذتهفعالي

ن التعارض السلبي بين توقعات الفرد واألهداف أب )Cervone et al, 1994, P499( نقال عن )1991(

 وأنه يمكن للمزاج أن يؤثر على إدراك الفعالية ،تعزز ظهور الحاالت الوجدانية السلبية كالقلق واإلكتئاب

  .قدر قدراته وإمكانياتهيقيم ويخالل التأثير على نوع المعلومات التي تراود ذهن الفرد عندما من الذاتية 
 

   :ت والسلوك الجانح فعالية الذا*

سوياء ألعرفة مدى إدراك الم) 349 ص، 1998 ("محمد السيد عبد الرحمن"جرت دراسة من طرفأ  

والجانحين لفعالية الذات التي تحدد إلى درجة كبيرة تصرفات هؤالء األفراد، فهي تؤثر في مستوى 

يمكن تفسير مدى إقبال الجانح على ومن خالل ذلك ، ي الوجدانية لألفرادحفكير والنواتالدافعية وأنماط ال

 معرفة الفروق بين كما أن ،سوياء ويرفضها المجتمعألقبل عليها اي التي ال ةبعض األنماط السلوكي

م أسباب الفروق في التصرفات والتفكير والدافعية لدى فه بححين في أبعاد فعالية الذات تسمناجسوياء والألا

اسة وجود فروق دالة في فعالية الذات بين المجموعتين لصالح سفرت نتائج هذه الدرأ، ألفراداهؤالء 

   . والمسايرة اإلجتماعية مقارنة بالجانحينن العدواحسوياء، مما يجعلهم أكثر قدرة على كبألا
  

ح ناجدراسة لتفسير السلوك ال )346ص، 1998( عبد الرحمننقال عن  "  Allen"أجرى في هذا الصدد،   

السلوك التهربي والتسرب وتعاطي المخدرات،  ثرةكوة، نحن مثل األفعال الجاأو المشكل لدى المراهقي

 يتهم على تحقيق سلوك إجتماعاحول إدراك المراهقين لقدر قدات اإلجتماعيةبقياس المعذلك و، المدرسي

وأسفرت النتائج أن المعتقدات غير  ، أي قياس فعالية الذات المدركة لسلوك المسايرة اإلجتماعية،مكيف

 كما إتضح أن إنخفاض فعالية الذات كان أقوى العوامل ،شكلةملمتوقعة تربط بصورة كبيرة بالسلوكيات الا

     .شكلةمإرتباط بالسوكيات ال
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   :فعالية الذات وسلوك التدخين* 

إلى إفتراض  )274ص ،1998 ،عبد الرحمن(نقال عن  )Marlatt) "1980و  Gordon "دعا كل من   

ني الخمر والهيروين تتضمن فعالية الذات، والذي من معام لإلرتداد لدى المدخنين ومدوجود ميكانزم 

كما أن الدراسات أكدت على وجود عالقة  .سهم في تحقيق التكيف مع المواقف الضاغطةيالمفروض 

ع دخين، عدد مرات اإلمتناتل مدة المثرتباطية بين فعالية الذات والمتغيرات المرتبطة بسلوك التدخين إ

         ،1998 ،عبد الرحمن( نقال عن )Condiote" )1980" هرت نتائج دراسةظفقد أ .لتدخينلوالعودة 

 جبة هم الذين إرتدوازاأن المدخنين الذين كانت درجاتهم منخفضة في فعالية الذات والحالة الم )276ص

  .لتدخين مرة أخرىل
  

أن سلوك التدخين  )278ص  ،1998 ،حمنعبد الر(نقال عن  )Prochaska " )1982"  وأكدت دراسة 

مقارنة األفراد عند و اته ومستوى القلق وفعالية الذاتن ذ عمهوفهيرتبط بجوانب أخرى لدى المدخن كم

 ،ي فعالية الذاتفر مستويات أعلى يل هؤالء الذين نجحوا في التغيج س،والمرتدين الذين نجحوا في اإلقالع

أما . با إنفعاليااير إضطرثوافقهم مع المواقف التي تن أظهر المرتدون ثقة أقل في تيفي ح

 حول تطبيق نظرية )280ص  ،1998 ،عبد الرحمن(نقال عن  )Devins)1988 و   Edwardsدراسة

"Bandura "  وكثافته بين المدخنين الذين للتعلم اإلجتماعي المعرفي لتحليل عوامل خفض مستوى التدخين

أوضحت النتائج أن فعالية الذات هي المؤشر الوحيد التي تدخين، لديهم أمراض مزمنة ومستمرين في ال

تحدد قدرة المدخن على خفض مستوى التدخين، كما أن المتغيرات األخرى في النظرية تسهم في خفض 

  .مستوى التدخين بتفاعلها مع فعالية الذات وليست مستقلة عنها
  

للمقارنة بين المدخنين  دراسة )306ص ،1998( "محمد السيد عبد الرحمن"  هذا السياق، أجرىفي  

 بين المجموعتين في الفعالية العامة للذات لصالح غير دالةسفرت النتائج وجود فروق أوغير المدخنين، 

حباط، كما تنقصهم إل النتيجة أن المدخنين تنقصهم الثقة بالنفس، والقدرة على تحمل اهذهوتدل  ،المدخنين

ير إن إضطروا غ كما أنهم يتميزون باإلكتالية واإلعتماد على ال،ر باليأسأنهم سريعي الشعووقوة اإلرادة 

لة لخفض يفإن سلوك التدخين وس وكوسيلة لتزويدهم بالمساندة والتأييد ،لمواجهة المطالب وضغوط الحياة

قت أغلب تفإ وعليه .عمومامستوى القلق الناتج عن التعرض لمشاكل العمل والدراسة أو ضغوط الحياة 

 اين الذين كان لديهم مستوى منخفض من الفعالية الذاتية كانوا أسرع إرتدادناسات على أن المدخالدر

  .للتدخين بينما حقق الممتنعين مستوى أفضل من فعالية الذات
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   القلق وسمة القلق  - 4 

ه العديد من فل خقفنفعال األساسي الذي يألنه اإل إن لدراسة القلق أهمية كبيرة في علم الصحة النفسية  

أثار مختلفة  وله  والقلق إنفعال إنساني له درجات متنوعة،اإلضطرابات النفسية وخاصة العصابية منها

كما أصبح القلق اليوم من المشاكل النفسية األكثر إنتشارا  .أيضا، وقد تحدث عنه الكثير من علماء النفس

 فالقلق بإعتباره إستجابة ،شهده نسق الحياةع الذي ييرسبين مختلف فئات المجتمع خصوصا مع التطور ال

 للعمل وإنجاز هحركيفهو  عيا عند كل إنسان،يعامة في معظم اإلضطرابات النفسية فقد نجده بسيطا وطب

ح مصدر ألم شديد بن حده يصعيد زكون له دور إيجابي في حياة الفرد وعندما يي بهذا ،طمح إليهما يكل 

 .ديةل السير العادي للحياة العاقيعر
 

 تعريف بشيء من التفصيل من خالل تقديم الباحثة هت تناولهذه الدراسةونظرا ألهمية هذا المفهوم في   

راض ماألبعالقة القلق وراض القلق الجسدية والنفسية، عأالتطرق إلىم تكما ، نواعهأوته طبيعوالقلق، 

والعالقة بين سي، فب الناضطراإل والعالقة بين القلق و،يخص مرض الربو والسكرَّألوماتية وباوسكيالس

 كما تم التطرق إلى بعض التناوالت النظرية المفسرة للقلق كالتناول المعرفي ،القلق وإدمان المخدرات

  .ف الضاغطةقبعض الموابعالقة القلق حالة والقلق سمة  ونظرية حالة وسمة القلق وأخيرا ثم عرض
  

 تعريف القلق 4-1

      ق مكان ضينيوتع " Angor"  يةن مشتقة من اليونا لغويا كلمة قلقبأن Nobert   "(1996)"يشير   

 لقَوقَ، ر على حالق لم يستلقْ وقَ،م يستقر في مكان واحدل قلقاُ ،لقَقَو. صعبضيق أو موقف  ممرو أ

وقد أقر معجم اللغة العربية إستخدام القلق بوصفه حالة، وأقلق الهُم فالنا أزعجه،إضطرب وإنزعج  

  .)169 ص،عبد اهللا(  والمقالق شديد القلق،ية تتميز بالخوف مما قد يحدثالعإنف
  

تضمن الشعور ي عميق سبأنه إحسا )19، ص(Nobert 1996عن نقال  "قاموس علم النفس"  هيعرف و 

" أحمد عبد الخالق "  يعرفهكما . وهو مرتبط بالجهاز العصبي الذاتي،د من خطر مجهوليدشبالخوف ال

 شعور عام بالخشية أو أن هناك مصيبة وشيكة الوقوع، أو تهديد غير أنه )94، ص 2001( فايد نقال عن

معلوم المصدر مع الشعور بالتوتر الشديد وخوف ال أساسا له من الناحية الموضوعية وغالبا ما يتعلق هذا 

   .الخوف من المستقبل أو المجهول
 

 ،متلك اإلنسانيامض الشديد الذي غالخوف ال من ةالقلق حالن  أفيرى )03، ص 1985( " فرويد " أما  

 وهو يتشكك في كل أمر ، والشخص القلق يتوقع الشر دائما،ملويسبب له كثيرا من الكدر والضيق واأل

  وتصاحب القلق أعراض نفسية  طرباضر األعصاب متويبدو متو، به منه ضرريصي أن ىيحيط به ويخش
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ر ت حالة تو بأنهتعريفا للقلق )169، ص2001 (عبد اهللا  عننقال  "حامد زهران " كما قدم .بدنية عديدة

       شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي قد يحدث، يصاحبها خوف غامض وأعراض نفسية 

   .وعضوية

  :يتبين لنا من هذه التعريفات أن ما يميز القلق هو أنه   

  . الخوف الغامضهإنفعال جوهر -

  .) وقوعهيواقع أو يخش( د وخطر ينطوي على تهدي -

  .سجر والتوتيرافقه شعور بالتو -

  .مبالغة الفرد في خطورة الموقف -

   . وجسديةصاحب القلق أعراض نفسية ي-

والضيق   رتإستجابة إنفعالية مركبة من الخوف والتو بأنه ا تقديم التعريف التالي للقلقنوهكذا فإنه بإمكان   

 اإلحساسات الجسمانية إلى إضافة ،ملهااوعه موجه نحو الشخصية بكق ولخطر أو تهديد واقع أويخشى

  .المصاحبة لهوالنفسية 
  

  طبيعة القلق 4-2

  :الخصائص الست التالية للقلق )170، ص2001 (عبد اهللا نقال عن )Lewis) 1988  حددلقد   

  .توجسالوتوقع خطر وخشية، الوفزع، الور، عذال  بهإنه حالة إنفعالية يرتبط -

  . يتميز هذا اإلنفعال بأنه غير سار-

  . نحو المستقبلهإنه إنفعال موج -

 مثل هذا يال يوجد تهديد حقيقي أو معروف أو محدد، أو أن التهديدات إن وجدت فعال فهي ال تسدع -

 .اإلنفعال، وال يتناسب معه بهذه الدرجة من التهويل

  .ق الصدرمة ذاتية تحدث في القلق كالشعور بضييسجهناك شكاوي  -

 .بات وتغيرات عضوية وجسيمة واضحةايرافقه أيضا إضطر -
  

   أنواع القلق 4-3

، أحدهما القلق ينسسية القلق إلى نوعين أسانفبات الاجال اإلضطرمف العاملون في صنعادة ما ي  

ق، غرخطر خارجي معروف كالخوف من حيوان مفترس أو من المن هو خوف  و)العادي( الموضوعي

  فاإلنسان يخاف عادة من األخطار الخارجية التي تهدد حياته، من الخوف أمر مفهوم ومعقولهذا النوعو

    فيرى أن القلق الموضوعي )75، ص 1984( "فيصل الزراد "أما .)14، ص1985 ،فرويدنقال عن (

   ضح عند المصاب، فالفرد يشعر بالقلق إذا قرب وقت اإلمتحانالخوف ذلك ألن مصدره واهو أقرب إلى 
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 ويمكن أيضا تعريفه  .لم الخارجياوعادة ما يرتبط مصدر القلق في مثل هذه الحاالت وغيرها بالع

       بإعتباره قلقا عاديا أو إستجابة طبيعة لمواقف الضغط أو الخطر والتهديد التي يكون الفرد على 

        ر والضيقتلى التووعي بها وبظروفها وبحدودها حيث ينشط سلوكه لمواجهة تلك الحالة الباعثة ع

 خوف مزمن دون مبرر موضوعي  ويعتبر)صابيعال(القلق المرضي اآلخر،  و.)49، ص2001 ،فايد(

 فالمصاب ال يدرك مصدر علته ويصاب بحالة ،ة شتى دائمة إلى حد كبيريمع توافر أعراض نفسية وجسم

ف بأنه حالة مزمنة من الخوف كما يعر .)49، ص2001 ،فايد (من الخوف الغامض المنتشر غير المحدد

الغامض الذي ال يعرف المريض أسبابه وال يرتبط بموقف أو شيء محدد ألنه بمثابة قلق منتشر يرافقه 

 ة واضحةيراض جسمعتغيرات نفسية وعضوية متنوعة وغالبا ما يحدث على شكل نوبات أو يتظاهر بأ

  .)287، ص 2001عبد اهللا، (
  

شكل برا تحيث يكون المريض متو حالة القلق الدائمة أحدهما ،لين التاليين قد يأخذ القلق المرضي الشك 

    نع كما أنه يخشى الموت له وألفراد أسرته، يبحث ،ال يعرف مصدرها دائم، مشغول البال بأمور

اجئ دون ف بشكل مث تحد حيثنوية القلق الحاداآلخر  و،زلة واإلنفصالعاألمن العاطفي وال يحتمل ال

        وغالبا ما تحدث النوبة في الليل حيث يستيقظ المريض من نومه في حالة هلع سبب منطقي،

            إلخ... للقلبخفقان سريعوصعوبة التنفس، وويشعر بدنو أجله، وتظهر عليه أعراض مثل نوبة الهلع، 

  . )288، ص 2001عبد اهللا، (
  

الدائم المستمر يالزم الفرد سببه غير معروف ر تنستخلص مما تقدم أن القلق المرضي هو حالة من التو  

هذا  و نوبة حادة شكل أو يظهر علىزمنقد يكون قلق م، وةيتصاحبه إحساسات جسمووغير ظاهر، 

  .طرباضالنوع من القلق يجعل الفرد م
  

  أعراض القلق 4-4

اصة السمبتاوي رادي وخالإلايستجيب الجسم للقلق بإستجابات عدة أهمها زيادة تنبيه الجهاز العصبي    

وتزداد  سرع التنفسيرة وتالت متوـواجهة التهديد غير المعلوم فتصبح العضـمنه، فينهض الجسم لم

من هنا نقول بوجود تغيرات نفسية وعضوية في القلق هي بمثابة أعراض والمات له و ،ضربات القلب

  :أهمها ما يلي

   :األعراض الجسدية* 

     ةقوجود الخفتتضمن  وظيفي للجهاز العصبي المستقل وطفرهي أعراض جد متنوعة وترجع كلها ل  

آالم في المنطقة الواقعة أمام القلب وتغيرات مرنة وإضطربات طفيفة لإليقاع القلبي، و، )إسراع القلب(

   راضـاألع فتتجلى هذه المستوى التنفسيي، أما على  الوعائ–على المستوى القلبي وذلك للضغط الدموي
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       ).ضيق التنفسوسرعة التنفس، ( تنفسي طفيف إلى إحساسات أكثر شدة باإلختناق حساس بضيقباإل

الشعور بغصة في الحلق وصعوبة في البلع وسوء  تظهر األعراض من خالل على المستوى الهضميأما 

 .يةإنتفاخات بطن و آالم ومغص شديد أخرى وأحيانا،الهضم وأحيانا الغثيان والقيء أو اإلسهال أو اإلمساك

واإلحساس الدائم بضرورة إفراغ ) كثرة التبول( البوال فتأخذ شكل  البولي-على المستوى التناسليبينما 

منها العجز نميز جنسية الصعوبات أما ال ،ة أو العكس إحتباس البول رغم الرغبة الشديدة في التبولنالمثا

  .(Besançon , 1993) ف المبكر عند الرجل والبرود الجنسي عند المرأةذالجنسي أو الق
 

عضلي يكون في بعض األحيان مؤلما  رتتوة تتمثل في عضلي –ةعصبي أعراض باإلضافة إلى  

أما . تشوش الحس وطنين األذنوالرجفة، واإلرتعاش، ووباألخص آالم الرأس الخلفية الناتجة عن التوتر، 

في بعض األحيان شديد، ق الذي قد يكون رفرط التع فتظهر أعراض ك الحركي–على المستوى العصبي

  .(Besançon , 1993)الشعور بالدوار والصداع وإرتجاف األطراف، والشحوب، و
  

  : األعراض النفسية*

التردد، و ،سرعة النسيان والشرودومل مجموعة من اإلستجابات منها عدم القدرة على التركيز، شوت  

عدم وة، فزرنالوتجاه بعض المثيرات، إحساسية و ،تزاحم األفكار المزعجةوصعوبة إتخاذ القرارات، و

  سوء الظنوراد والضيق، فالشعور بالعجز، والشعور بالعزلة واإلنوتوقع الشر والمصائب، واإلستقرار، 

  .)176عبد اهللا، ص( إضطراب في المحاكاة ووالتشاؤم أحيانا
  

 )DSM IV"  )1994  "النفسيةضطرابات شير الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لإليفي هذا السياق،  

راض الست التالية لكي عبأنه يجب توافر ثالثة أعراض على األقل من األ )176عبد اهللا، ص(نقال عن 

  :راض هيع قلق عام، هذه األحالةنشخص الحالة على أنها 

  .النرفزةالعصبية و -

 .نار والغليتالتو اإلحساس بزيادة -

 .ر العقليديخبالت عورش التركيز وضعف الذاكرة أو ال ضعف-

  .نوم متقطع وأحالم مزعجةو، )أرق(صعوبة الدخول في النوم  -

  .)اننسألشد على اوصداع، (توتر و آالم العضالت  -

  .سرعة التعب واإلرهاق -
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    السيكوسوماتيةاإلضطراباتالقلق و 4-5

األمراض اد مع إزدياد سرعة نمط الحياة الحديثة وتعقدها وزيادة حدة المنافسة والصراع تزد  

   ترجع ألسباب نفسية  تلك األمراض التي ،السيكوسوماتية حدة وإنتشارا بحيث أصبحت أمراض العصر

  .يا بينما تتخذ أعرضها شكال جسم،رات وصراعات وإنفعاالت وحرمان وقسوةتأو أزمات إجتماعية وتو

 الجسم والنفس وحدوث وتأتي هذه المجموعة من األمراض كدليل قاطع على وجود عالقة التفاعل بين

وفقدان  النشأة النفسية الربو وقرحة المعدة والقولون، ومن هذه األمراض ذات ،التأثير المتبادل بينهما

لذلك يحتاج إنسان العصر أن يدرب نفسه على اإلسترخاء  ،إلخ...يالشهية وضغط الدم ومرض السكرَّ

  .)12، ص2000، يالعيسونقال عن ( والهدوء والبعد عن اإلنفعاالت الحادة
  

فكثير ما  )مرض وكعرض(عتبر اإلنفعال حلقة الوصول بين المجالين النفسي والجسماني خاصة القلق ي و 

       يوجد حائل دون التعبير عن القلق فيتحول التفريغ من الجهاز العصبي المركزي إلى الجهاز 

   هما كانت العملية في البداية فإنه وم،مرضية في األحشاء وفي األوعيةفتتم تغيرات  ،العصبي المستقل

 ر في األنسجةيتغ  وبالتالي قد يؤدي إلى،أو اإلستمرار يؤدي إلى تغير الوظيفةمن المسلم به أن التكرار 

حالة نفسية من التوتر   )25، ص1996(" عويضة" حسبفالقلق  .)153ص، 2000العيسوي،  نقال عن(

لفة تحدث حينما يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده، لذلك فهو ضطرابات فزيولوجية مختإصاحبها ينفعالي اإل

 الشعور بالقلق في هذا العصر، إلى الحد الذي جعل حدةوتزداد  .مؤلم ومزعج ويضغط داخليا على الفرد

 ويصاحب ،العصر كله يوصف بأنه عصر القلق والتوتر والصراع واألزمات والمشكالت والمعاناة النفسية

جسمية ونفسية منها قلة الشعور بالهدوء والراحة، وكثرة الحركة، وقلة النوم، الشعور بالقلق أعراض 

 فالقلق حالة عامة تصيب الجسم كله وخاصة إذا كانت شديدة ،إلخ...والثورة والتهيج، والشعوربالتعب

ستمرت طويال تصيب الفرد باألمراض السيكوسوماتية وهي ترجع إلى أسباب نفسية إ وإذا ،ومستمرة

 لذلك فالقلق المرضي الشديد، والضار والمستمر قد ، النفسية والقلق لتتخذ أعراضها شكال جسمياكالضغوط

  .)342 – 341، ص2000العيسوي، ( يرتبط بأنواع مختلفة من األمراض النفسية الجسدية
  

 أنه يمكن لكل مرض سواء كان خطيرا أو هين أن يحدث )Besançon " )1993 "  أشار،سياق آخر   في 

صابات العضوية مثل أمراض الجهاز العصبي رابات القلق، وكثيرا ما يصاحب القلق بعض اإلضطإ

 في يضا ويالحظ القلق أ،يالمركزي وأمراض الغدد الصماء كفرط نشاط الغدة الدرقية ومرض السكرَّ

ن القلق صابات يظهر أكزيما، وفي مثل هذه اإلضطرابات النفسية الجسدية كالربو، وقرحة المعدة أو اإلاإل

وسنعرض فيما يلي بعض األمراض السيكوسوماتية  .من محدداتها وأسبابها على األقل في جزء منها

 .المرتبطة بالقلق
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 : القلق والربو*

 يصاحب القلق أمراض ضيق التنفس وباألخص الربو، ومن المؤكد أن للقلق دور مساعد في ما غالبا   

احب النوبة الربوية على تفاقم الحالة لذلك يبدو من المهم حيث تؤدي أعراض القلق التي تص هذا المرض

أظهرت العديد من في هذا السياق،  .) , Lepine & Chignon 1994( معا نضطرابيعالج هذين اإل

 وآخرون "Hirbbert" و)1985( olmes وSteptoe"و، )1985(وآخرون  "Thompson" الدراسات منها

نتشار إمدى  ),Yellowlees & Kalucy 1990( نقال عن )1989(وآخرون " Yellowlees" و)1988(

كما أسفرت بحوث أخرى أن هناك عوامل  . القلق لدى مرضى الربو مقارنة بالمجتمع العامتضطراباإ

 ويمكن لمجرد اإلصابة ،ضطراب مثير للقلقإجتماعية تجعل من الربو في حد ذاته إنفسية ووبيولوجية، 

هتمت إالبحوث التي بفيما يخص  و. القلقتضطرا باإية مرتفعة لتطوير بالربو أن تولد لدى المرضى قابل

 وآخرون "Baron"، و)1985(وآخرون  Strunkبالجوانب النفسية البيولوجية للربو منها دراسات 

فقد بينت  ),Yellowlees & Kalucy 1990(نقال عن  )1988 "(Sitzman"و"  Dudley"و )1986(

  .  في الربو باإلضافة إلى تأثيرها الدال في عالج هذا المرضنفعاليةبوضوح دور العوامل اإل
  

 كثيرا ما دعمت هذه المالحظة من خالل ،ن القلق لدى الربوييتضطراباإن الظهور المتزامن والنسبي إل  

        ويضيف .رتباط بين المزاج والوظيفة التنفسيةإوضح وجود  يأثر اإليحاء على النوبات الربوية مما

 "Yellowlees" نسداد  القلق واالكتئاب لدى مرضى اإلتضطرا بانتشار إلإ أن هناك )1988( وآخرون

ختناق وضيق لإللخوف هؤالء المرضى من تعرضهم ، نظرا المزمن للمسالك التنفسية وباألخص الربو

هم التنفس خاصة عند تواجدهم في مكان ما بمفردهم ودون جهاز توسيع الشعب الهوائية، أو عندما يبدو ل

 بأنه من )1982(" أمراض الحساسية " في كتابه   "Blamoutier" ويشير. لتهملحاالجهاز غير مجد 

كتئاب السبب الواضح أن العامل النفسي يمثل عامل تفاقم حالة الحساسية، وغالبا ما يظهر القلق واإل

 عالج نفسي موجه  وعليه يجب تطبيق،المباشر المفجر لنوبات الحساسية والربو أو يعمل على تفاقمها

   نقال عن "Strauss"  هتمإكما . كتئاب بهدف التخفيف من الحالةوإستعمال مسكنات القلق ومضادات اإل

وعدم  بدراسة العامل السببي في ربو الطفل، فوجد أن نسبة كبيرة منهم لديهم قلق )1984( أبو النيل

   . عدم الشعور باألمنالشعور باألمن، ويعكس ذلك غالبا ما لدى الوالدين من قلق أو
  

  : القلق وداء السكري*

      أحد األمراض السيكوسوماتية كثيرة اإلنتشار ويزداد تواتره مع تعقد السكّرييعتبر مرض   

ياته كلها إلى جانب خطورة ح وهو مرض طويل األمد يصاحب اإلنسان طوال ،الحضارة المعاصرة

     بمضاعفات  اإلحساسما أنـ، ك الكلوي وأمراض القلب والفشلىالتي قد تؤدي بالمريض للعمه مضاعفات
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 ،هالقلق على حياته وعلى صحتو لها جانبها السيكولوجي المتمثل في شعور المريض بالخوف مرضالهذا 

، 2000العيسوي، نقال عن (  أن الضغوط النفسية والعاطفية تعد عامال هاما في نشوء المرضينوتب

 الطويلة والشعور بالقلق المستمر المتواصل يؤدي إلى األمراض فالضغوط المستمرة .)266، 261ص

 السيكوسوماتية حيث يضطرب التمثيل الغذائي للجلوكوز، ويرتفع مستواه في البول والدم نتيجة القلق

ففي حالة الضغط والقلق يتم إثارة أجهزة  .)172 ص، 1984الزراد، نقال عن ( ر والضغط اإلنفعاليتوالتو

تنشط الكبد إلفراز الجلوكوز لتزويد   التيندريناليلأل فيزداد إفراز بعض الغدد ،ة للمواجهةالجسم المختلف

مرض بعض األمراض مثل ضغط الدم و عضالت الجسم بالطاقة وقد يتسبب هذا الموقف في ظهور

 المواقف اإلنفعالية بأن )152ص ،1996( عويضةنقال عن  " Cannon"وضح أ  في هذا السياق،.يالسكرَّ

، وربما يكون الميكانيزم الذي يسبب هذا السكّريثل الخوف والقلق من العوامل التي تسبب مرض م

دة غالمرض هو التعرض المستمر للمواقف اإلنفعالية مع اإلستجابة اإلنفعالية المتضمنة تنشيط ال

اع السكر في ج عنه إرتفتمما ين ستمرار في المجاري الدمويةإالضغط تصب ب وتبقى هرمونات، دريناليةاأل

   .يالسكرَّالدم واإلصابة بمرض 
  

  القلق واإلضطراب النفسي 4-6

    ال يقف اإلهتمام بالقلق عن كونه ظاهرة نفسية فحسب بل ألنه يدخل في معظم اإلضطرابات النفسية،  

فيثير طاقة الشخص للدفاع عن ، وذلك ألنه يظهر في الحالة األولى لمواجهة موقف يهدد ذات الشخص

       تفشل ميكانيزمات الدفاع في وظيفتها تزداد حالة القلقنوحي،  من أجل سالمتها والمحافظة عليهاذاته

    .ال من أن تنتهي عملية الدفاع بالسالمة تظهر النتيجة في صورة إضطرابات في البناء النفسيدوب

ر الشامل المستمر، و يعتبر توالقلق إنفعال مركب من الخوف وتوقع التهديد والخطر مما يثير حالة من التو

 إال أنه قد تغلب حالة القلق لتكون هي نفسها إضطرابا نفسيا مثل ،النفسيةاإلضطرابات القلق عارضا لبعض

  .)110، 25، ص 1996عويضة، ( عصاب القلق
  

نها ألترى المدرسة السلوكية أن العصاب ما هو إال عادات سلوكية خاطئة تم تعلمها نتيجة للتعزيز،   و

م يعود الفرد ث ومن ،ر وإزالة القلق لدى الفردت أكثر من غيرها في خفض التوتماط من السلوك نجحأن

 الشخصية بمجموعة من الخصائص أهمها عدم  مثل هذه وتتسم،ر والقلقتإلى تكرارها في مواقف التو

راب ة كإضطيجسم -أعراض نفسيةما يصاحبها من تحمل الضغوط وسرعة اإلستثارة والقلق والخوف و

الهضم وفقدان الشهية، وعدم الرضا والشعور بضعف الثقة في الذات والحساسية، وإلقاء اللوم على 

وسنعرض فيما يلي  .)75-74، ص1999، يالداهر( اآلخرين أو على الحظ في مواقف الفشل واإلحباط

  .ضطرابات النفسية المرتبطة بالقلقبعض اإل
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   : القلق واإلكتئاب العصابي*

 والوظيفة التوافقية لهذا النوع من ،اب العصابي هو حالة من الحزن الشديد يعيش فيها الفرداإلكتئ  

ى وير .)88، ص1999الداهري، (ة مشاعر القلق وإخفاء العدوان وكبته ولفت اإلنتباهئدهاإلكتئاب هي ت

"Strongmaux ")1996( فايد نقال عن)،بة المبدئية ن القلق هو اإلستجاأ )65،ص2001العدوان واإلكتئاب

 .لموقف ضاغط، وإذا حدث وأن تعقد الموقف لدرجة ال يمكن التحكم فيه، فإن القلق يتم إستبداله باإلكتئاب

  : القلق وإدمان المخدرات*

ين الشباب، منلمد بدراسة لسمات الشخصية التي تميز )90،ص2001(سويف نقال عن " Cockett"قام    

صر في الشخصية تدخل في باب اإلستعداد للتعاطي منها ضعف  إلى القول أن هناك بعض العنايوإنته

 عامل من 16ار كاتل لقياس بإخت خرى إعتمدت على تطبيقأوفي دراسة  .القلق واإلكتئابواإلرادة، 

ر شعورا ث وأكا يتميزون بكونهم أكثر خوفا وتهيبا وقلقنيوفعوامل الشخصية أظهرت أن مدمني األ

المشاعر السلبية التي  النفسية لتعاطي المخدرات، من األسبابو .)377، ص1999، يسيوعال( دطهاضباإل

لى إستجابة إوكلها تدفع بالفرد  عر بها المتعاطي منها مشاعر القلق والتوتر والخوف والضعف،شي

 .)49، ص1999، غبارينقال عن (ة للهروب من هذه المشاعر عن طريق تعاطي المخدرات يابحإنس

 بأن الفرد الذي يشعر )56، ص2001 العدوان واإلكتئاب،( فايد نقال عن )Stolerman   ")1991" ويشير

سكينة، ويعتبر إحساسه هذا دعما لتناول هذه  وال المخدر يشعر بالهدوءأور ويتعاطي الكحول تالتووبالقلق  

  .المواد في المرات التالية
  

 من خالل نظرية التعلم هو قيرالخمر أو العقا  على سلوك اإلدمان بأننو السلوكي  وتفسير ذلك، يرى

 ويعتبر هذا ،حةاالرو شعر بالهدوءفيتعاطي خمرا أو مخدرا يالذي يعاني القلق متعلم فالشخص سلوك 

تعلم الشخص تناول يتكرار التعاطي بو ،ابة تعزيز إيجابي لتناول المخدر في مراحل الحقةثاإلحساس بم

لسلوكيين نتيجة ل اإلدمان وفقا ثيحد ، وعليهعن المخدر هالعقار لتخفيف آثار المنع التي تحدث من إنقطاع

 من ةنهاؤه لحاالت متفاوتإ آثار مبهجة، ومنإلرتباط تعاطي المخدر بتعزيزات إيجابية متمثلة فيما يحدثه 

بينما تشير  .) 82-81، ص1998عبد المنعم، ( ابة مكافأةث واليأس والقلق، ويكون القضاء عليها بمقيضال

والمخدر من  شربون الكحوليإلى أن الناس  ) Tension –Reduction Theory(تر نظرية خفض التو

ابة مصادر ثوالتي تكون بم  وهنا يشير إلى حاالت إنفعالية سلبية متنوعة،أجل خواصه التي تخفض التوتر

فايد، العدوان نقال عن (واإلكتئاب يرة للدافعية لتعاطي الكحول أو المخدر مثل القلق، والخوفثم

بأن المخدرات  )442، ص1998("عبد الرحمن"و "الشناوي  "ويوضح .)56ص، 2001كتئاب، واإل

تخفض التوتر الذي يشتمل على الخوف والقلق والصراع واإلحباط، وإن المخدرات تستخدم لخصائصها 

  .المخفضة للتوتر
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  التناول المعرفي للقلق 4-7

اإلضطرابات  (Cottraux.EMC ,1990)نقال عن  )Ruch"  )1979" و  "Beck"  من لسر كيف  

لقلق إلى وجود إضطرابات في معالجة المعلومات، التي بدورها االنفسية المرضية وباألخص اإلكتئاب و

       " Beck" منها أعمالأخرى كما أظهرت عدة دراسات  .ترتبط بمخططات معرفية مضطربة

نقال عن  )1988(Mollardو Cottrauxو ،)Turvey) 1987و Durhamو ،Emery (1985)و

(Cottraux.EMC ,1990) فعالية العالج المعرفي في إضطرابات القلق.  
  

أن  (Cottraux, 1990)نقال عن  )Emery"  )1985" و "  Beck"  وضحت دراسةأ في هذا الصدد،   

ون فاألشخاص القلق، هناك محتوى تفكير خاص لدى األفراد المصابين بهجمات الهلع أو حاالت القلق العام

 وتتضمن إضطرابات التفكير أربعة ،وإحساساتهم الجسدية وفق عمليات معرفية خاطئة يدركون البيئة

 ،يتمثل في وضع إستنتاجات دون توفر براهين ووهي اإلستنتاج العشوائي أنواع من األخطاء المعرفية

 ضعيات األمنيةتعظيم المخاطر وتصغير الو ، تعميم كل الوضعيات الممكنة إنطالقا من تجربة فريدة

  .الذاتية وتفسير كل ما يحدث بتأثير فرديوأخيرا 

م الفرضيات هحوصلة أل (Cottraux, 1990) نقال عن  "Emery"و"  Beck"كل من إستخلص كما   

 : في مايليالقلق المنتشر وهجمات الهلع والمعرفية حول الخوف،

مخططات ، وهي لخارجية المرتبطة بالخطراء المثيرات الداخلية واقإنت وتتضمن :المخططات المعرفية  -

  .مخزونة في الذاكرة طويلة المدى

  من خالل تؤدي إلى معالجة خاطئة للمعلومات المرتبطة باألمن والخطر والتي :اإلضطرابات المعرفية -

  .تصغير األمن  وتعظيم الخطر

توقع الخطر مثل الخوف بة ية المرتبطن المنولوجات الداخلية والصور الذهتتضمن و:الحوادث المعرفية -

  .اإلصابة بالجنون أو فقدان ضبط الذاتومن الموت، 
  

ويصر المعرفيون على وجود إضطرابات معالجة المعلومات لدى مرضى القلق والفوبيا وأنهم لم   

 وإنما تعلموا بصفة مبكرة ما يسمي بالمخططات المعرفية للخطر ،يكتسبوا إشارات الحماية واألمن

(Shemas cognitifs de Danger) خيرة على إنتقاء ألالمخزونة في الذاكرة طويلة المدى، وتعمل هذه ا

  .(cottraux, 1990)بإنتظام من البيئة الخارجية المعلومات المرتبطة بالخطر فقط واإلحتفاظ بها 
  

في ونستخلص مما تقدم أن التناول المعرفي يفسر القلق بوجود إضطراب في معالجة المعلومات   

 يعظم الخطر ويصغر األمن، وينتقي من البيئة الخارجية المعلومات ، فالشخص القلقالمخططات المعرفية

  .إفتقار المعلومات المرتبطة باألمن والحماية مع المرتبطة بالخطر والتهديد
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  نظرية حالة وسمة القلق 4-8

ق مقدمة ضرورية لفهم في القل )99، ص2001( عثماننقال عن  "Spielberger  " تعتبر نظرية    

ويقول أن  ،يز بين القلق كسمة والقلق كحالةيفي القلق على أساس التمته الضغوط عنده، فقد أقام نظري

إتجاه يجعل القلق يعتمد   وهو إستعداد طبيعي أو،زمنالم  أويالقلق العصاب للقلق شقين سمة القلق أو

موقفي يعتمد على الظروف  لق موضوعي أوهو قو وقلق الحالة ،بصورة أساسية على الخبرة الماضية

عملية إنفعالية تشير إلى تتابع اإلستجابة المعرفية السلوكية التي  "Spielberger" فالقلق عند، الضاغطة

  .وسيتم فيما يلي التمييز بين حالة وسمة القلق .تحدث كرد فعل لشكل ما من الضغوط
  

  :(State Anxiety)حالة القلق * 

      ر والخشية والكدرت تتميز بمشاعر ذاتية من التو سارةالقلق بوصفه حالة إنفعالية غيرحالة القلق هي   

 وتحدث حالة القلق عندما يدرك الشخص منبها معينا أوموقفا على أنه ،وإثارة الجهاز العصبي المستقل

ها دالة صفمن بو وتختلف حالة القلق في الشدة وتتغير عبر الز،يمكن أن يحدث األذى والخطر والتهديد له

 .)172عبد اهللا، صنقال عن  (ة التي تقع على الفرد وتضغط عليهيلكمية المشقة أو الضغط والشدة النفس

شير إلى ظرف أو حالة إنفعالية ذاتية موقفية ومؤقتة أقرب ما ت بأن حالة القلق " Spielberger  "ويضيف

اقف التهديد مما يؤدي إلى تنشيط جهازهم وم ويشعر بها كل الناس في ،تكون إلى حالة الخوف الطبيعي

 كل فرد من تشعرهسيا موتختلف شدة الحالة تبعا ل ، ويهيئهم لمواجهة مصدر التهديد،العصبي المستقل

   وتتغير حالة القلق،مصدر الخطورة أو التهديد بزوال زولتكما ، درجة خطورة في الموقف الذي يواجهه

 تعرف حالة وعليه .)25عثمان، صنقال عن ( وقف المهدد للفردبذب عبر الزمن تبعا للمتذفي شدتها وت

 وتتسم بمشاعر ذاتية ،نها حالة إنفعالية مؤقتة، يشعر بها اإلنسان عند إدراكه لموقف يهدد ذاتهأالقلق ب

  .تتضمن التوتر والعصبية واإلنزعاج
  

  :(Trait Anxiety) سمة القلق *

ة نسبيا في اإلستهداف للقلق بوصفه سمة في بثدية الثا سمة يدل على الفروق الفرهالقلق بإعتبار   

 في السلوك، ولكن يمكن إستنتاجها من تكرار إرتفاع حالة القلق  مباشرة وال تظهر سمة القلق،الشخصية

نقال عن     "Spielbeger "ويضيف  .)173عبد اهللا، صنقال عن ( لدى الفرد عبر الزمن وشدة هذه الحالة

 سمة القلق تشير إلى اإلختالفات بين الناس في ميلهم إلى اإلستجابة تجاه أن) 26، ص2001( عثمان

 وسمة القلق تتأثر بالمواقف بدرجات متفاوتة، ،رتفاع شدة القلقإدرك كمواقف مهددة، ذلك بتي تالمواقف ال

فهناك فروق  .حيث أنها تنشط بواسطة الضغوط الخارجية التي تكون مصحوبة بمواقف خطرة محدودة

  لهم إلى ي وفي م،والخطر م إلدراك العالم بطريقة معينة بإعتباره مصدرا للتهديده بين الناس في تهيئفردية
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            ويتميز ذووا الدرجة المرتفعة في سمة القلق ، بهسلوب خاص يمكن التنبؤأاإلستجابة لألشياء ب

وذلك على العكس من األفراد ذووا  ،بميلهم إلى إدراك العالم بإعتباره خطرا يهدد حياتهم) كالعصابين(

هكذا فاألشخاص ذوو الدرجة و .)35-30، ص1998 عبد الخالق، (الدرجات المنخفضة في هذه السمة

الدراك العالم على أنه خطر ومهدد أكثر من ذوي الدرجة المنخفضة في قابلون  المرتفعة في سمة القلق

ة الضاغطة وأكثر ب بالمواقف العصياة هم أكثر تأثير والذين يتميزون بدرجة عالية في هذه السم،سمة القلق

  .)137عبد هللا، ص( دات النفسية والقلق من األشخاص الذين يتميزون بدرجة منخفضة منهاشتعرضا لل
  

ألحداث او  بأنها حالة ثابتة نسبيا من التهيؤ لإلستجابة للمثيرات في البحث الحاليتعرف سمة القلقو  

كما أنها تعني ، مع إدراك العالم المملوء بالمواقف المثيرة كشيء خطر أو مهدد ،بطريقة يتضح فيها القلق

 وتعرف إجرائيا بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها . اإلستجابة لمثل هذه التهديدات بالقلقإلىالميل 

  .الفرد على بنود مقياس سمة القلق المستخدم في هذا البحث
  

  سمات الشخصيةعالقة الضغط بالقلق كسمة من  4-9

كامن في الفرد نتيجة خبرة متعلمة والقلق كسمة مميزة من مميزات الشخصية، فهو إستعداد ثابت نسبيا  

عبد الخالق، نقال عن ( في مواقف مؤلمة سابقة، ويستثار هذا اإلستعداد بمثيرات من داخل الفرد أو خارجه

بمفهوم القلق كسمة من سمات الشخصية إهتم العمل التجريبي المتصل  وفي هذا الصدد، .)35، ص1998

في ، فببحث الفروق الفردية بين مجموعات األشخاص الذين يفترض إختالفهم على أساس مستوى القلق

بإختيار مجموعات من المرضى  )69، ص1973( أبو عالمو غالي نقال عن "Malmo"دراسة قام بها 

موعة ضابطة من العاديين تحت ظروف ومقارنتهم بمج تتصف بمستويات عالية من القلق بشكل مزمن

 وقد إستنتج بإستخدام هذا األسلوب أن مجموعات المرضى ،يتعرضون فيها لضغوط وأخرى خالية منها

التي تتصف بمستويات عالية من القلق المزمن تظهر تباينا أكبر ونشاطا أعظم من األفراد العاديين في 

بحثت  كما . النظر عن الموقف المشحون بالضغوطكثيرا من المقاييس السلوكية والجسمية وذلك بغض

 وقد إختير هؤالء على أساس ،سمة القلق في دراسات عن بعض األفراد الذين يختلفون في مستوى القلق

ثم قورن أداء األفراد ذوي القلق العالي "  Taylor "إرتفاع أو إنخفاض دراجاتهم على مقياس القلق لـ

أسفرت النتائج أن األشخاص ذوي ، مجموعة من أعمال التعلم المحددةباألفراد ذوي القلق المنخفض في 

الدرجات العالية في القلق يستجبون بمستوى أعلى من القلق في المواقف التي تتميز بالضغوط ال في 

   ).70ص ،أبو عالم وغالي( المواقف التي ليس بها ضغوط
  

س لسمة القلق تعكس الميل للقلق، أي الفروق شير نتائج الدراسات المختلفة إلى أن مثل هذه المقايي  وت

 وبذلك فلو حصل فرد ما على ،الفردية في إحتمال أن حاالت القلق سوف تظهر في المواقف الضاغطة

  ن ـ اإلستجابة بالقلق للمواقف الضاغطة أكثر من غيره مى القلق، فإنه ينزع بوجه عام إليلية فادرجة ع
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 لذلك نجد أن ، للموقف الحاضر إذا كان موقفا خطيرا مهددا أم ال ويتوقف ذلك على مدى تفسيره،الناس

يتميزون بحالة من القلق ) مثل ذو القلق العصابي( األشخاص الذين يتميزون بدرجةعالية من سمة القلق

   ن سمة القلق تعني النظرة إلى العالم المليء بالعديد من المواقف المثيرة التي، وعليه فإمعظم الوقت

              كما أنها تعني الميل إلى اإلستجابة لمثل هذه التهديدات بحالة من القلق،ء خطر أو مهددتدرك كشي

  .)71، ص1973، أبو عالم وغالي (
  

         ر مصحوبة تس والتوج بأنها حاالت شعورية ذاتية من التوتصفيمكن القول أن حاالت القلق ت   

إرادي، أما القلق كسمة للشخصية فهو يعني دافعا أو إتجاها ارة الجهاز العصبي الالثأو مرتبطة بإست

ئ مهدد، واإلستجابة لهذه يضوعيا كشوسلوكيا مكتسبا يدفع الفرد إلى إدراك ظروف غير خطرة م

  .)71غالي وأبو عالم، ص( الظروف بقلق ال يتناسب في حدوثه مع حجم الخطر الموضوعي 

  "Spielberger "   حسب وحالة ط بالقلق كسمةعالقة الضغ التوضيحي التالي يوضح مخططوال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  تعديل في التقدير المعرفي بواسطة الحيل الدفاعية
 

 
  عالقة الضغط بالقلق حالة وسمة والتقدير المعرفي): 20(شكل رقم

     

 داخلية، أفكار، مثيرات
، حاجا ت بيولوجيةمشاعر  

 مشاعر ذاتية با لتوجس
 حالة قلق تنشط إستثارة الجهاز

  العصبي الالإرادي

 تقدير 
 معرفي

المثيرات 
 الخارجية
 الضغوط

 حيل دفاعية، عمليات
توافقية لتجنب أو خفض 

حاالت القلق

 سمة القلق
 فروق فردية في
  الميل للقلق

وك
ـ
ـ
ـ
ـ
ـل
ـ
ـ
س
ـ
ـ
ـ
 ال

إستجابات لمثيرات         
  تقدرعلى أنها غير مهددة

 إستجابات متعلمة تماما
  للمثيرات المهددة
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بدأ بمثير خارجي، أو بمثير تيمكن أن  نياة من األحداث الممتابعة زملتتضمن إثارة حالة القلق سلس  

فإن  وإذا قدر الموقف المثير من الناحية المعرفية أنه خطر مهدد، ،)كفكرة مرتبطة بشعور الغضب(داخلي 

 وقد تنشط ، مباشرةتهوقف الخطر أو معالجمب النسلوك لتجالشارة تبدأ لها سلسلة من إحالة القلق تفيد ك

ة المعرفية والحركية التي كان لها فاعليتها في الماضي في خفض حاالت القلق حالة القلق العمليات الدفاعي

  . )73-72غالي وأبو عالم، ص نقال عن  (وذلك بتعديل التقدير المعرفي للموقف الخطر
      

أي  روق الفردية في الميل للقلق،فومن المسلم أن سمة القلق تعكس بقايا خبرات ماضية تحدد بشكل ما ال  

 نقال  "Atkinson"  ى وير.جاه لرؤية بعض أنماط المواقف كشيء خطر واإلستجابة لها بحالة قلقفي اإلت

  . من الفشلخوفأن سمة القلق تتضمن دافع ال )74غالي وأبو عالم، ص(عن 
  

  عالقة القلق حالة والقلق سمة بالمواقف المختلفة  4-10

ن يظهروا إرتفاعا في حالة القلق أكثر من قرنائهم توقع من األفراد الذين لديهم سمة قلق عالية أممن ال   

   ففي دراسة قام بها . خطر أو مهدديء المثيرة كشقفالذين لديهم سمة قلق منخفضة وذلك لتأثرهم بالموا

" Allen" )1970(  لتوضيح تأثير بعض المواقف على حالة وسمة القلق وجد أن إرتفاع في درجات حالة

 بينما ال يوجد تغير في مستوى سمة القلق في ،ان نهاية السنة وإنخفاضه بعدهاالقلق عند الطلبة قبل إمتح

           ،)Delong " )1970"  سات مثل أعمالاكما أشارت كثير من الدر. المواقف قبل وبعد اإلمتحان

 إلى زيادة مستوى حالة القلق قبل إجراء العمليات الجراحية )1973(وآخرون "  Spielberger "و

 )1982( "عبد الرقيب أحمد  " أما دراسة .ى سمة القلقو لم يحدث تغير في مستبينمااضه بعدها وإنخف

 سمة القلق المرتفعة أكثر منها عند األطفال ذوى سمة القلق يأظهرت أن حالة القلق ترتفع عند األطفال ذو

   .)13 -12، ص1984البحيري، نقال عن ( المنخفضة قبل إجراء العمليات الجراحية
  

 التي أجريت لدراسة )1970( " Fellirg "و )1969 "(Lamb" و،)Hodges " )1967"وفي دراسات    

 القلق ترتفع لدى األفراد ذوي سمة القلق ةحالة القلق  تحت ظروف ضاغطة مختلفة، وجد أن درجات حال

في  ،هديد األنات أوالعالية مقارنة باألشخاص ذوي سمة القلق المنخفضة، وذلك في موقف التهديد بالفشل 

حين ال توجد فروق دال في حالة القلق لدى األفراد ذوي سمة القلق المنخفضة والمرتفعة في مواقف 

ستعدادهم إ إلى اإلختالفات بين األفراد في القلقوعليه، تشير سمة .التهديد بالصدمة أو التهديد الجسماني

 .)13 -12، ص1984البحيري، نقال عن ( قلإلستجابة للمواقف الضاغطة بمستويات مختلفة من حالة القل

 وجود إرتباط قوي بين مقياس إدراك )24، ص1993( وآخرون " Levenstein " وضحت دراسةأكما 

  .)0.18(، وإرتباط ضعيف مع مقياس حالة القلق ) 0.69 (الضغط ومقياس القلق سمة 
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ك أن العديد من الدراسات تؤكد بأن يتضح مما تقدم أهمية دراسة  القلق كسمة من سمات الشخصية، ذل    

هناك إرتباط بين إدراك الضغوط النفسية ودرجة الشعور بسمة القلق، فاألفراد ذوي سمة القلق العالية      

، غير أنه ال يمكننا التحدث عن  القلقمرتفة منلديهم إستعدادت لإلستجابة للمواقف الضاغطة بمستويات 

ذلك أن الفرد ال يقف عاجزا أمام هذه ن إستراتيجيات مواجهتها، شدة الضغوط المعاشة دون الحديث ع

الضغوط وال يكون متلقيا سلبيا بل يحاول التكيف مع الموقف الضاغط، وهذه المحاولة إما أن تكون فاعلة 

ومن هنا لم . وبالتالي تخفف من اآلثار السلبية لهذا الضغط، وإما أن تكون غير فاعلة فتساهم في تفاقمه

لضغط النفسي موضوعا مستقال وإنما تدخلت عوامل كثيرة لتؤدي دورا هاما منها خصائص وسمات ايبقى 

 بمزيد من التفصيل في المبحث الشخصية التي سبق ذكرها وإستراتيجيات المواجهة التي سنتعرض إليها

         .الثاني لهذا الفصل
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  تــمـهــيــد 
  

 ذا إستعمال متزايد في مجال علم النفس والطب العقلي وباألخص ) Coping(  هةواجصبح مفهوم المأ   

 ، وال يمكن أن نتحدث عن الضغوط دون أن نتحدث عن أساليب مواجهتها،في الدراسات حول الضغط

 معينة تلياآألن فهم طبيعة وآثار الضغوط ترتبط دوما بفهم أساليب التغلب عليها، وألن توفر وإستخدام 

 فأساليب المواجهة يمكن أن تعبر عن ،ستجابتنا النفسية والفسيولوجية للضغوطإهة تؤثر بشدة على للمواج

ر وكل من تلتولفكر بها في األحداث والطريقة التي نستجيب بها لألحداث المسببة نالكيفية التي 

 يرى ذا السياق،في ه .رتاإلستراتجيات السلوكية والمعرفية للمواجهة تكون فعالية في تعديل آثار التو

"Koutsoimou " أن خبرة الضغوط ليست هي العامل الحاسم في اإلصابة بالحوادث  )1996(وزمالؤه

 إن كل أشكال )1990(وزمالءوه  " Atkinson"ويضيف . م هو كيف يواجه الفرد تلك الضغوطهوإنما األ

  .السلوك المضطرب هي نتيجة للمواجهة غير الناجحة
  

 لضغوط والنتيجة التكيفية للفرد،سيطة بين أثر اومن العوامل اليجيات المواجهة إستراتتعتبر    إذا، 

   " Folkman"و "Lazarus" ، يصرح كل منوفي هذا الصدد .وبالتالي صحته النفسية والجسدية

الجسدية، وثر على صحتهم النفسية ؤن الطريقة التي يواجه بها األفراد الضغط هي التي تأ )5، ص1988(

 لكونه عامل وسيط هذا البحثوعلى هذا األساس، تم اإلهتمام بهذا المتغير في . هتاذد حغط بوليس الض

إستراتيجيات تطرقنا فيه إلى تعريف مبحثا لذلك خصصنا له ، والمرضو وفعال لفهم العالقة بين الضغط

لف  مختوتقديم، "Lazarus"و "Folkman" أهم تصنيفاتها مع التركيز على تصنيفوذكر، المواجهة

 المواجهةعرض أهم وظائف  مع المركزة على المشكل والمركزة على اإلنفعالالمواجهة أساليب 

من قابلية ضبط الحدث المواجهة لى مختلف العوامل المؤثرة في إستجابات إ كما تطرقنا ،ومميزاتها

  .هاوإضطرابات الصحة النفسيةبكل من إستراتيجيات المواجهة عالقة و ،وسمات الشخصية
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    واجهة الممفهوم -1

، أي  "Faire avec"و " To cope with " نيوتع  صعبة الترجمة لغويا"Coping" واجهةإن كلمة م  

مات نزميكا"و، "ستراتيجيات التكيفإ"  ت عدة مفاهيم للداللة عليها نذكر منهاحوقد إقتر، "التعامل مع"

  (coping)كلمةهذه ال األخر كما يترجم البعض .)(Dantchev, 1989, P23 "التسوية"وكذلك " الدفاع

   أو التعامل مع المشكالت، فقوقد تشير إلى التوا أساليب أو طرق المواجهة،أو ،بإستراتيجيات المواجهة

 .)69، ص2000يوسف، ( التغلب على الضغوط أو معايشة الضغوط أو
  

      وإمكانياته  لفرد من خاللها قدراتهعملية نشطة يقيم ا بأنها "معجم علم النفس الكبير"في   وتعرف 

   امل معها وضبطهاعاغطة والنجاح في التض وبالخصوص مواجهة المواقف ال،على مجابهة الحياة

)Bloch et al, 1997, P 176(. لتلك الطريقة  " األساسي لعلم النفسالمعجم"في المواجهة  ظيشير لفو

قد تكون عبارة عن إستجابة مباشرة كحذف مصدر و ،ضعية ضاغطة والتحكم فيها وضبطهاللتعامل مع و

تكون إستجابة مخففة كتقليص اإلدراك الخاص بالخطر مثل نفي الوضعية واللجوء  وقد، التهديد والخطر

 هي ميكانزم من أصل نفسي ويؤثر على إستجابات الجهاز العصبي ،ءي قبل كل شواجهةفالم ،لى األدويةإ

 .)Bloch et al, 1993, P757( والغّددي
  

 Launierو Lazarus  كل من في التراث السيكولوجي عدة تعاريف للمواجهة، فيعرفهاعلقد شا   

 مجموع المجهودات المعرفية والسلوكيةبأنها  )Coussongelie et al, 1998, P89( نقال عن )1978(

كها الفرد بأنها مهّددة  والتي يدر،أو الداخلية الخاصة/نحو إدارة وتسيير المتطالبات الخارجية والموجهة 

شياء التي تلك األ بأنها )Schooler" ) 1978"  و "Pearlin"  كما يعرفها. ه الشخصيةدتجاوز موارتو

 "Cohen" و "Lazarus" ويجيزها ، واألذى تجاه ضغوط الحياةقيبالض  الفرد لتجنب الشعوريقوم بها

  .الجهود الموجهة إلدارة الضغط تلك بأنها )1979(
  

بأن  )Salomon  et  al, 1988, P279( نقال عن) Cronkite " )1983"و  "Moos"   كل منويضيف  

تعديل أو خفض ووالسلوكات التي يستعملها الفرد لتقييم وتقليص الضغط  تتألف من المعارف المواجهة

 ,Terry & Hynes(نقال عن  )Baum" )1984"و "Singer"  ويشاطره كل من ،التوتر الذي يصاحبه

1998, P1092(  كما .تلك اإلستراتجيات التي يتخذها الفرد بهدف تقليص آثار الضغطبإعتبار المواجهة 

     للمواجهةهفي تعريف )Valentiner et al, 1994, p 1094 (نقال عن )Fleishman ")1984" يرى

  داخلية ـت ال وتقليص أو تحمل المتطلبا،وجهة نحو التحكمـ المجهودات المعرفية والسلوكية المتلكبأنها 
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تشمل على نشاط ما أو عملية  قد  فهي، لذلك،والخارجية التي تهدد الفرد أو تتجاوز موارده الشخصية

 )Steptoe") 1991" ويضيف . النفسي أو المواقف الضاغطةقلضيالتقليص أو التخلص من  تهدف فكرية

تجابات التي يظهرها الفرد ستلك اإلأن المواجهة تتضمن  )Paulhan et al, 1994, p 293( نقال عن

كتحويل وضعية خطرة إلى فرصة (أو وجدانية  قد تكون من طبيعة معرفية، ولمواجهة المواقف الضاغطة

ومن  .تخاذ سلوك تجنبيإوقد تضم أشكاال من السلوك المباشر مثل مواجهة المشكل أو  ،)ذات نفع شخصي

 للمواجهة بأنها (Dupain, 1998 ,P133) نقال عن )Lazarus ")1992 "  ريف التي قدمهااأحدث التع

تحمل أو و المدرك كتهديد وذلك بهدف ضبط ث وبين الحدهمجموع السيرورات التي يتوسطها الفرد بين

   .تقليص آثاره على صحته
 

 المجهودات المعرفية والسلوكية التي يوظفها منبأنها مجموعة تعرف المواجهة في البحث الحالي   و

تحمل، وضبط، و وذلك من خالل تقليص، ،بيئة -ل وإدارة الطلب الناتج من التفاعل فردالفرد بهدف التعام

      خفض وإنقاص من الضيق النفسي والموقف الذي يقدره الفرد بأنه ضاغط ومهّدد ويتجاوز إمكانياتهو

صحة ف تقليص آثارها على دالداخلية بهو الخارجية  هي إستجابة للضغوطواجهةوقدراته الفردية، فالم

 وتعرف إجرائيا بأنها مجموعة درجات التي يحصل عليها الفرد على إستبيان .الفرد النفسية والجسدية

  . المواجهة المستخدم في هذا البحثإستراتيجيات
  

   واجهة  تصنيف إستراتيجيات الم-2

هدف حصر ات بنة وتمثلت منهجيتها بتطبيق مقابالت وإستبياواجهإهتمت عدة دراسات بإستراتيجيات الم  

 ستجيب األفراد لمختلف المواقف الحياتية بما فيها العائلية واإلجتماعيةيمختلف الطرق التي من خاللها 

    منها فردية وأخرى ستراتيجيات المواجهةولقد تم التحقق من وجود تنوع كبير إل، الخ...والمهنية

   ستعمال التحليل إوب) Inter et Intra –Individuelle(مرتبطة بالعالقة بين األفراد  أي بيفردية

             واجهةالعاملي لنتائج الدراسات التي أجريت على عينات كبيرة تم إقتراح عدة تصنيفات للم

)Pulhan et al, 1994, P293 (.وسنعرض الحقا أهم هذه التصنيفات :  
  

  )Moss" )1981"و  "Billings"تصنيف  1 -2

ثالثة أنواع  ) Holahan & Moos, 1987, P946(نقال عن "Moos"و "Billings"لقد حدد كل من    

  : وهيواجهة إلستراتيجيات الم

      تشمل مختلف المحاوالت و :)Active Bebavioral stratégies( اإلستراتيجيات السلوكية الفعالية -

  .والمجهودات السلوكية الظاهرة للتعامل مباشرة مع المشكل
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تمثل في المجهودات المعرفية تو :)Active Cognitive Stratégies( رفية الفعالةاإلستراتيجيات المع -

  .الموجهة لتقدير الحدث بأنه ضاغط

وتفادي  تضم المجهودات والمحاوالت لتجنبو :)Avoidance Stratégies( اإلستراتيجيات التجنبية -

كات مثل ولتوتر من خالل سلة غير مباشرة وتقليص اـمواجهة المشكل أو محاولة مواجهة المشكل بصف

 .التدخين بإفراط واألكل
  

   )Fletcher ) " 1985"و "  Suls"تصنيف  2-2

إلى تصنيفين  )Paulhan et al, 1994, P 294( نقال عن " Fletcher"و "Suls"توصلت أعمال كل من    

  : وهماواجهة ساسين للمأ

إستسالمية مثل التجنب، ويات سلبية هي إستراتيجو :)Le coping évitant( المواجهة التجنبية -

  .يل الطوعبالنفي والتقوالتهرب، و

هي إستراتيجيات نشطة منها البحث عن المعلومات، و :)Le coping vigilant( المواجهة اليقظة -

  .مخططات حل المشكل والدعم اإلجتماعيو
  

  Lazarus"  (1984)"و  " Folkman"تصنيف  3 -2

ين صنيفت )Seiffge-Krenke, 1994, P316( عن نقال1984)  ("Lazarus"و "Folkman"كل من حدد  

 التي تركز على واجهة التي تركز على المشكل والمواجهةالم، اهميضين لمواجهة الضغط النفسي عر

وهي ضبط التوتر ، ستراتيجيات اإلستجابة الضغطإل نستناد إلى وظيفتين رئيسيتي وهذا باإل،اإلنفعال

ساليب أالخيارين أغلب  ويتضمن هذين. ير المشكل الذي يسبب اإلنزعاج والضيقيتغوالضيق اإلنفعالي أو 

يلي بمزيد من التفصيل  فيما ، وسنعرضهماضاغطاللموقف لالمواجهة التي يستخدمها الفرد أثناء تعرضه 

   .ألنها تخدم البحث الحالي
  

  :المواجهة التي تركز على المشكل *

التركيز على يعني ، بيئة -ظروف الضاغطة الناتجة عن التفاعل فردر اليالمجهودات لتغي إلى تشير  

تلك الجهود فهي تشير ل )Graziani et al, 1998, P101(نقال عن ) Schafer ")1992" حسب، والمشكل

 .التي يبذلها الفرد وهو يحاول التعامل الفعال مع عوامل الضغط النفسي، أو مع الموقف الضاغط مباشرة

 المركزة على واجهةن المأب )72، ص 2002شريف، (نقال عن  "Payne"و" Cooper"يضيف كل من و

 إنها ،عن طريق التعامل مع الوضع بة سلوكية، ومعرفية لمواجهة الضغط النفسيتجاالمشكل هي إس

  ر ـمحاولة أيضا للسيطرة بشكل مباش )Lazarus   ")1993"وهي حسب . عير الوضيذة لتغتخسلوكيات م
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جهتها مباشرة، االذاتية في حل المشكلة وموه ضاغط عن طريق إستعمال الفرد مصادرعلى الموقف ال

وتتضمن تحليل المشكلة، ووضع خطط  ،ر األحداث الضاغطةثيوإتخاد اإلجراءات التي تخفف من تأ

صحة الفرد النفسية والسلوكية، أي تعديل مع الموقف الضاغط بما يتناسب ير لى تغيإبدائل حلول تؤدي أو

  .قة المضطربة بين الفرد والمحيطالعال
  

الموقف مباشرة بغرض تعديل أو إستبعاد مصدر إلى تغيير ة التي تركز على المشكل واجهتسعى الم   

، لذلك. )314ص ،2000عبد الرحمن،  نقال عن(  وكذلك التعامل مع اآلثار الملموسة للمشكلة،الضغط

   كما أن .) Carver et al, 1994,  P184(  تأثيراتهفهي مجهودات تهدف إلزالة الحدث المهّدد أو تقليص

       عواقبوموجه نحو تحديد المشكل وإيجاد حلول بديلة ودراسة فعالية ستراتيجية هذا النوع من اإل

             الجديدة، تم إختيار واحدة منها وتطبيقها، لذلك فهي تعمل مباشرة على تغيير المشكلةالحلول  هذه

 )Lazarus & Folkman, 1984, P152(. لى تغبير الحالة اإلنفعالية إ كما تؤدي مثل هذه اإلستراتجيات

  .)Dantchev, 1989, P25(بصفة غير مباشرة 
  

  :المواجهة التي تركز على اإلنفعال *

      للضغط  إلى األفكار واألفعال التي تهدف إلى تقليص األثر اإلنفعاليواجهةهذه الم تشير  

)Graziani et al, 1998 P101( .أ تشير إلى المجهودات لتقليص اإلنفعاالت السلبية التي تنش،فهي بذلك 

د المواجهة في هذه الحالة على الجهود التي معتتو .)Carver et al, 1994, P184( إستجابة للتهديدك

ي التنظيم  أ،غطةاتعديل األهمية العاطفية لألحداث الضونفعاله عن طريق ضبط أإيبذلها الفرد لتنظيم 

ة التي تركز واجهف، والغضب أو الشعور بالذنب وتتضمن المخواإلنفعالي المركز على التعامل مع ال

  .)68شريف، ص  ( على اإلنفعال مواجهة سلوكية وإنفعالية، ومواجهة معرفية إنفعالية
  

 الضاغطة عدة اإلستجابات اإلنفعالية التي تولدها الوضعيةضبط هود الموجهة نحو جاليمكن أن تأخذ   

    مكن يتمثلأول نشاط مف ،ة مختلفق على اإلنفعال بطرواجهةأشكال، إذا تؤثر مختلف نشاطات هذه الم

فهي تعمل على   ،جاإلنزع واقتمني زوال مصدرالضيأو هرب، تجنب أو الت، النتباهفي تغيير درجة اإل

   ن لهذه الميكانزمات التوافقية أثرهر أويظ، مؤقتةة حرالك محدثة بذتغيير إتجاه اإلنتباه من مصدر الضغط 

 على الحالة اإلنفعالية هو توظيف واجهةأما الطريقة األخرى التي من خاللها تؤثر الم ،مؤقت وأقل فعالية

تضخيم الجوانب ومثل إعادة تقييم الوضعية،  ر ويبدل المعنى الذاتي للتجربةغينشاط معرفي الذي ي

هذه  أن مثل ظهر، وييدتحم اإليجابي الذي يتضمن تحويل التهديد إلى إعادة التقييأواإليجابية للحدث، 

              معينةالمستوى اإلنفعالي شرط أن اليتعدى الضغط عتبةص  وتقليخفيفالنشاطات فعالة لت

(Dantchev, 1989, P25) .ها ثيرعاالت التي تستـر واإلنفـ إلى ضبط المشاعمواجهة تهدف هذه ال،إذا  
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أي ،)147، ص2001دي وآخرون، يالرش( بحالة من اإلتزان الوجداني ظمع اإلحتفا، الضاغطةالوضعية 

 وعادة مايكون هذا النوع من همع اإلنفعاالت الناتجة عن مصادر الضغوط وتقبل الفرد لمشاعرالتعامل 

كن تغييرها يم  الة ومن ثم، التي تتجاوز قدرة الفرد على ضبطها والتحكم فيهاقفالمواجهة مفيد في الموا

  .)316، ص2000عبد الرحمن، (من خالل أساليب مناسبة لحل المشكلة
  

  على اإلنفعال التي تركز  و  التي تركز على المشكلواجهة المإستراتيجيات – 3

مجرد إستجابة بسيطة للضغط، فهي تعتبر كإستراتيجية تهدف إلى تغيير سواء يست  لواجهةإن الم  

و التقدير الذاتي الذي يضعه الفرد، أو أخيرا تغيير اإلنفعال والوجدان أ ددة الحقيقيةهالوضعية الم

وع األسلوب المستعمل بن وإن فعالية مثل هذه اإلستراتيجية ترتبط في آن واحد ،المصاحب لهذه الوضعية

سيتم الحقا عرض أنواع إستراتيجيات المواجهة  .(Dantchev,1989, P 25) الفرد واجهةيرة مخذوبتنوع 

 .المركزة على المشكل أو على اإلنفعالسواء 
  

  التي تركز على المشكل واجهة الم إستراتيجيات1 -3

 المشكل مجموعة من األساليب منها البحث عن للتعامل معة المنشطة واجهتشمل مجهودات الم  

  . وسنعرضها فيما يلي بشيء من التفصيل،لتصدي المشكل واحلمخططات والمعلومات، 
  

  :بحث عن المعلوماتال إستراتيجية *

صول على معلومات متعلقة بالحدث الضاغط حلل إلى السعي مواجهةيتوجه هذا األسلوب من إستجابات ال  

ن القواعد عث الفرد حقد يب، وتملةحسبتصار نتائجها المإلعمل وللة يواقبه، وإلى البحث عن أساليب بدعو

  إلى أسلوب عقلي يتمثل في التحليلاآلخربعض لاوقد يعمد  ،ها والعمل بهاذتخاإبغي نجراءات التي يواإل

يدوا إحساسهم بالضبط عن طريق تعلمهم المطالب التي ينبغي أن عكي يستل حداث األتالمنطقي لمجريا

  .)145ص  ،2001، خرونآ والرشيدي ( يقوموا بها
 

  :تصديال إستراتيجية *

         ةفالمجاز ضمن العدوانية المجهودات العدوانية لتغيير الوضعية، لذلك فهي تت إلىتشير   

(Folkman & lazarus, 1988, P11).  نليوؤالمسشخاص األكما تتضمن إستراتيجيات عدوانية تجاه 

  .( Graziani et al, P 106) عن المشكل
  

  :مخططات حل المشكل إستراتيجية *

 ناول تحليلي لحلهدف تغيير الوضعية ويصاحبها تبكز على المشكل تمجهودات مدروسة تر  إلىتشير  

ول، فالفرد يضاعف لإستراتيجات البحث عن حبوتتعلق  .(Folkman & lazarus, 1988, P11)المشكل 

  ا مل الحل األفضل وفقا لقبول، ويتليجاد الحإل يضع مخططات عمل وتصرف  حيثهود الضروريةــالج
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يمكن القول و .(Graziani et al, 1998, P 105)هو مهم في الحياة  شاف ماتوإك ده مع مواجهة أكبرريي

من هو نوع  و،طغأن حل المشكالت هو عملية يحاول بها الشخص أن يخرج من مأزق أو موقف ضا

، 1998 ،وعبد الرحمن الشناوي( السلوك المحكوم بقواعد يستحضر فيها األشخاص معرفتهم السابقة

بأن حل  )182 ص،2001الزيات، (نقال عن  " Mcclam"و" Woodside" ويضيف كل من. )229ص

 ثم ، وتنفيذها، ووضع الخطة،وتتضمن فهم المشكلة المشكلة عملية عقلية معقدة ومركبة تتم على مراحل

نقال  Nezu" (1987)  "أما . التالية للمشكالتحلولي الفبرات الماضية خ وتؤثر الالحلول،فحص وتقويم 

 العملية المعرفية السلوكية التي فهو يعتبر أن أسلوب حل المشكالت بأنه) 272، ص2000فايد، ( عن

  .دانية لمواجهة المشكالت التي تقابله في الحياةجحدد الفرد بواسطتها إستراتجيات وي
  

  التي تركز على اإلنفعال واجهة المإستراتيجيات 2 -3

 ضبط اإلستجابات اإلنفعالية التي تولدها الوضعية الضاغطة قد تأخذ عدة نحوإن الجهود الموجهة   

مجموعة من  (Stanton et a l, 1994, p350) نقال عن " Folkman"و "Lazarus"  إقترح فقد،أشكال

تغيير و مسافة، ذاخإتو التهرب، –حو تقليص الضيق اإلنفعالي منها التجنبن الموجهة واجهةأساليب الم

 . وضبط الذات والدعم اإلجتماعي،ل المسؤوليةمتحو المعرفي للحدث للجانب اإليجابي، نىالمع

  .وسنعرضها فيما يلي بشيء من التفصيل
  

  : التجنب-التهربإستراتيجية  *

 تجنبه للتفكير الخيالي والمجهودات السلوكية للتهرب من المشكل أو  هذه اإلستراتيجيةريتش   

(Folkman& lazarus, 1988, p11). ب الوضعية الضاغطة، نات تجيتتضمن هذه األساليب إستراتيجو

ما يحدث، ويرجو أن تنتهي  ريتمنى إمكانية تغييفي عالم أفضل أو مكان آخر، ول نفسه خيفالفرد يت

تناول الكحول، واألكل، و كما تتضمن إستراتيجيات التهرب من خالل النوم، ،المواجهة الضاغطة سريعا

 فالتهرب والتجنب تسمح للفرد بالخروج من التفاعل الضاغط دون تغييره ،راتد والمخيةدوألاو

(Graziani et al, 1998, p105, 106).  
  

 :إتخاذ مسافة إستراتيجية *

تشير للمجهودات المعرفية لتحرير الذات، وذلك من خالل تصغير وتقليل معنى الوضعية الضاغطة    

  .(Folkman & Lazarus, 1988, P11) وأهميتها
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  :ضبط الذات إستراتيجية *

       فهي،(Folkman et al, 1988, P11) رفاتذاتي لإلنفعاالت والتص اللضبطاتشير لمجهودات   

        مع   والجهود التي يبذلها الفرد لضبط اإلنفعاالت عند التعامل،ترتكز على التنظيم الوجداني

         وتحكم الفرد في مشاعره، وذلك من خالل تحمل الغموض والتناقض،المواقف الضاغطة

 .)147ص  ،2001،  وأخرونالرشيدي(
  

  :وليةؤتحمل المس يجيةإسترات *

  ضمن إستراتيجيات الوعي بالمسؤولية الشخصية فـي المشكل، ومحاوالت لإلستدراكـتت   

(Graziani et al, 1998, P106) . أي إعتراف الفرد بدوره في المشكلة وما يصاحب ذلك من محاوالت

  .(Folkman& Lazarus, 1988, P11)من طرفه لجعل األشياء صحيحة 
 

 :إعادة التقدير اإليجابي جيةإستراتي *

تشير للمجهودات المعرفية لتغيير المعنى الذاتي للتجربة من خالل إعادة تقييم الوضعية واإلهتمام   

  .( Dantchev, 1989, P25 ) بالجوانب اإليجابية للحدث ووضع معنى إيجابي
  

  :الدعم والمساندة اإلجتماعية إستراتيجية -

 المساندة اإلجتماعية بأنها تعبر عن )238، ص 2000فايد،  (نقال عن وآخرون  "Sarason" يعرف    

مدى وجود أو توافر أشخاص يمكن للفرد أن يثق فيهم، ويعتقد أنهم في وسعهم أن يعتنوا به ويحبوه ويقفوا 

إلى أن المساندة  )238، ص2000فايد،  (نقال عن )Lepore" )1994"يشير  و.بجانبه عند الحاجة

 اإلمكانيات الفعلية أو المدركة للمصادر المتاحة في البيئية اإلجتماعية للفرد التي يمكن اإلجتماعية هي

ويتزود الفرد بالدعم اإلجتماعي من خالل شبكة عالقاته  .إستخدامها للمساعدة في أوقات الضيق

 اإلجتماعية التي تضم كل األشخاص الذين لهم إتصال إجتماعي بشكل أو بآخر مع الفرد، وتضم في

  .الغالب األسرة، واألصدقاء وزمالء العمل
  

ن الدعم أ )70 ص،2002شريف، (نقال عن ) Haley) "1996 "يري بعض الباحثينفي هذا السياق،   

 بل هو ،اإلجتماعي هو شكل من أشكال المواجهة، تلك المواجهة الهادفة إلى تنظيم اإلستجابات العاطفية

 ،لمساندة اإلجتماعية للتخفيف من الوضع الضاغط ومن أثارهالجهد الذي يقوم به الناس للحصول على ا

جتماعي فالبحث عن دعم إجتماعي يلعب دورا في التخفيف من الضغط النفسي عن طريق التواصل اإل

  .الجيد والعالقات اإلجتماعية المرنة والحميمية
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ث ضارا أو ن الفرد لن يرى الحد أ)71 ص،2002شريف،(نقال عن  )Cohen" )1997"ويضيف  

يتم الدعم والمساندة ، وضاغطا إذا إعتقد أن شبكته اإلجتماعية سوف تساعده لمواجهة هذا الحدث

تمثل في المساعدات المادية والقروض، ، وي)وسيلي(دعم إجتماعي مادي  بثالث طرقعموما اإلجتماعية 

دعم ، وئ من العملوذلك عندما تكون المشكلة الضاغطة تتعلق بالمال أو السكن كالتسريح المفاج

 إعطاء النصائح واآلراء حول كيفية مواجهة الحدث، ويتم أحيانا عن طريق إعطاء ، ويتضمنمعلوماتي

اآلخرين نتائج خبراتهم في المواقف المتشابهة لموقف الفرد، أو تزويد الفرد بالمعلومات الهامة التي يتوقع 

د به التعاطف الذي يحصل عليه الفرد تجاه ويقص ،دعم عاطفي، وأن تساعده على التعامل مع المشكلة

حيث يسهم هذا التعاطف ومشاركة األلم في التخفيف . زمالء العملأو مشكلته من أفراد أسرته أو أصدقائه 

أو التعاطف من اآلخرين يلطف ني اوقد كشفت الدراسات أن الدعم الوجد. الحزنأومن اإلحساس بالقلق 

     .الضغط النفسيبشكل هام درجة رد فعل الفرد تجاه 
   

 مما تقدم أن لمختلف إستراتيجيات المواجهة دور هام عند تعرض الفرد للمواقف والوضعيات يتضح  

الضاغطة، فهي قد تتعامل مع المشكل بحد ذاته، أو تتخذ أساليب أخرى تتعامل فيها مع الضيق اإلنفعالي 

  . كية، أو معرفية، أو إنفعاليةالناتج عن هذه المواقف، كما أنها قد تأخذ شكل مجهودات سلو
 

 واجهة المإستراتيجيات وظائف - 4

ستراتيجيات إلبأن  (Lazarus & Folkman, 1984, P149) نقال عن) Mechanic"  )1974" ريشي   

  :ثالث وظائف وهي المواجهة

  .التعامل مع المتطلبات اإلجتماعية والبيئية -

   .خلق الدافعية لمواجهة هذه المتطلبات -

  .هدف توجيه الجهود والمهارات نحو المتطلبات الخارجيةبالتوازن النفسي من اإلحتفاظ بحالة  -
  

بأن   (Lazarus & Folkman, 1984)نقال عن )Schooler" )1978"و "Pearlin"من كل  يرى بينما   

  : وظيفة وقائية تتجلى في المظاهر التاليةواجهةللم

  . مشكلتغيير أو إزالة الظروف التي تثير ال -

  .ضبط معنى التجربة المعاشة قبل أن تصبح وضعية ضاغطة -

  .ذاته بعد حدوثه ضبط الضغط في حد -
  

  :سلوك موجه لتحقيق وظيفتين) Folkman ")1984"و "Lazarus" حسب واجهةتمثل الم   كما   

  .توجيه الموارد الفردية نحو حل المشكل المولد للضغط -

  .ديد وخفض الضيق اإلنفعالير الناتج عن التهتتقليص التو -
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اإلجتماعي وفراد للحفاظ على توافقهم النفسي  تمثل عامل إستقرار بإمكانها مساعدة األواجهةالمفوعليه،   

 )Fletcher " )1985"و "Suls" يضيف و.(Valentiner et al, 1994, P1094)خالل فترات الضغط 

تقليص إستجابة الضغط بالتأثير   تهدف إلىهةواجبأن الم (Legeron & Andre, 1993, P80)نقال عن 

، )التفكير في شيء آخر(وعلى اإلستجابات المعرفية  )اإلسترخاء(على اإلستجابة الفيزيولوجية واإلنفعالية 

يتفق على العموم،  .ضبط الوضعية الضاغطة بوضع إجراء لحل المشكل كالبحث عن المعلومات وإلى

 دور تكيفي ووقائي، فهي تعمل على تقليص آثار الضغوط على مواجهةستراتيجيات الإلأغلب الباحثين أن 

  .يرهاي مع الوضعية المهّددة أو تغافقالفرد بهدف التو
  

  واجهة المإستراتيجياتمميزات   -5

  :(Lazarus, 1993, P09) سيتم عرضها في النقاط األساسية التاليةو  عدة مميزاتواجهةللم   

 األساسية تجاه الوضعيات واجهةعمل األفراد أغلب إستراتيجيات المتسي عملية معقدة، وواجهةالم -

  .الضاغطة

 فإذا بين التقييم بأن ،ر الموقفي ما يمكن القيام به لتغيكل (Appraisal)يم ي بتقدير وتقواجهةترتبط الم -

بأن ليس أما إذا أسفر التقييم .  التي تركز على المشكلواجهةهناك شيء يمكن القيام به هنا تسيطر الم

  . التي تركز على اإلنفعالواجهةهناك شيء يمكن القيام به هنا تسيطر الم

النساء وعندما يكون الموقف الضاغط من النوع الثابت كالعمل، والصحة أو العائلة يظهر أن للرجال  -

  . تتشابه كثيراواجهةأساليب م

را من اإلستراتيجيات األخرى أثناء  تبدوا أكثر ثباتا وإستقراواجهةهناك مجموعة من إستراتجيات الم -

اغطة خاصة مثال ض بينما ترتبط اإلستراتيجيات األخرى بمواقف ،التعرض لمختلف المواقف الضاغطة

 أن إستراتيجية البحث ن وترتبط كثيرا بالشخصية، في حيياسبنفالتفكير اإليجابي تجاه الموقف هي ثابتة 

  . بالسياق اإلجتماعين دعم إجتماعي فهي غير ثابتة وترتبط كثيراع

  . تتغير منذ المرحلة األولى من الموقف الضاغط إلى مرحلة أخرى الحقةواجهةإن إستراتيجية الم -

ة بنتائج واجه حيث ترتبط بعض إستراتيجيات الم،ة كوسيط قوي للنتائج اإلنفعاليةواجهتعتبر سلوكات الم -

  .إيجابية، في حين ترتبط إستراتيجيات أخرى بنتائج سلبية

 يرتبط بنوع الموقف الضاغط ونمط الشخصية المعرضة للضغط واجهةإن فائدة أي نوع من أساليب الم -

   . )الوجود الذاتيو اإلجتماعية فةلوظيواالصحة الجسدية، ( 
         

تحمل أو المجهودات المعرفية والسلوكية الموجهة للتحكم وتقليص  من مجموعةواجهةتعتبر الم   

وتضم مجموعة غير متجانسة  ،لية أو الخارجية التي تهدد الفرد وتفوق موارده الشخصيةالمتطلبات الداخ

  التهرب  – تركز على اإلنفعال مثل التجنب مواجهةف إلى نوعان صن وت،من المعارف والمواقف السلوكية
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ل  حيث يهدف النوع األو، ومخططات حل المشكلتصديوإتخاذ مسافة، وأخرى تركز على المشكل مثل ال

ق تمكن الفرد  اإلنفعالي المصاحب للضغط، بينما النوع الثاني تضم طرقإلى تقليص حالة التوتر والضي

ير الوضعية التي يواجهها، مما يؤدي إلى تغيير الحالة اإلنفعالية وهذه هي يتغليات من الحصول على إمكان

  .ةواجهأهم وظائف الم
  

  واجهةالعوامل المؤثرة في إستجابات الم -6

 بأن ) Solomon et al , 1988, P 279(نقال عن )Folkman"  )1985"و" Lazarus"ى كل من ري  

وفقا  و المشكل الذي يواجهه وخصائصه،قلسيافقا ة وواجهالم أساليب  إستعمال مختلفإلىالفرد يميل 

بين إستجابات الضغط  إرتباط أن هناك )81شريف، ص (نقال عن " Cooper "ويفترض. أيضا لشخصيته

وثيقة الصلة ية روق الفردـالفألن  وذلك ، والشخصيةإستراتيجيات المواجهةنفسي والعوامل النفسية مثل ال

 ،ات البيئيةجاحألنها تلعب دور تغيير أو تعديل الطريقة التي يواجهه بها الفرد ال ستجابات الضغط النفسيإب

 وبين المزاج ،ظرف والموقفمن خالل التفاعل بين العوامل الحالية للمواجهة ستجابات الإوتظهر 

أنه ال يمكن للفرد  )81شريف، ص (نقال عن  )Freidman"  )1990" يؤكدفي هذا السياق،  و.الشخصي

  .أن يواجه بشكل منفصل عن سمات شخصيته
  

، والتي تفسر الفروق واجهةيتجلى مما سبق ذكره أن من العوامل األساسية المؤثرة في إستجابات المو   

 منهانميز األخرى، الواحدة دون ة واجهفي إستعمال مختلف أساليب الموستجابة للضغط الفردية في اإل

لسياق او) صحي أو مهنيومثل قابلية ضبط الحدث يدخل في سياق عائلي (طبيعة الحدث وخصائصه 

). فعالية الذاتو، الذاتتقدير( الشخصية توسما) المتمثل في الدعم اإلجتماعي من المحيط(اإلجتماعي 

  .ةواجه في تفسير الفروق الفردية في إستجابات المتتم الحقا تقديم بعض الدراسات التي ساهموسي
  

  وقابلية ضبط الحدث واجهة المإستراتيجيات 6-1

       ،جعله أقل تهديدالثير على الحدث أ مجموع إستجابات الفرد القادرة على التإلىيشير ضبط الحدث   

 نجاز السلوكإبتقدير الحدث من طرف الفرد وبو ، ونتائجههويرتبط هذا الضبط بالموقف وخصائص

 إلى فهي تشير ،عندما تكون محاولة ضبط الحدث سهلة اإلنجاز وتتطلب القليل من الجهد، و)اإلستجابة(

طلب ضبط الحدث جهد توعندما ي، يولوجية للضغط معتدلةفيز وتكون اإلستجابة النفسية وال ناجحةمواجهة

 فضيي و.)Ferreri , 1993, P43(ر الناتج عن وضعية غير قابلة للضبطتكبير يمكن حدوث التو

"Lazarus" )1984(و "Levine" )1986(  نقال عن)Ferreri , 1993, P43(  بأن ضبط الحدث يرتبط

نفعالي مع الحدث، وبالتطور النفسي العاطفي للفرد إلبالتعامل اويضا بضبط التصورات واألفكار، أ

  .ة من خالل قدرته على مواجهة الموقفجهواساليب المأتوظيف بو
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أنه يمكن مالحظة  ) Ferreri , 1993, P44(نقال عن  )Lazarus ")1984 "في هذا الصدد، أشارو  

  : ة مستويات للضبط وهيبع الفرد وفقا ألرواجهةإستجابات م

  .البحث عن سند إجتماعيو موقف فعال لضبط الوضعية، :ضبط خارجي للحدث -

  . ضبط اإلنفعاالت واألفكار:ضبط داخلي -

  .تعاطي المواد اإلدمانية والكحولوتهرب،  -  تجنب:غياب الضبط -

  .الصدفةأو حظسوء الو مسؤولية اآلخرينوظهور وضعية الضغط، في لية الفرد و مسؤ:تقييم الوضعية -
  

لضغط، لرض ة أثناء التعواجهالمدور تغير وتعدل من أن ن مدى قابلية ضبط الحدث يمكن  ويظهر أ  

كل         دراسات توصلتقد  ف.نتائجهاعلى  أو من خالل التأثير ،حيث إختيار إستراتيجيات المواجهة من سواء

نقال عن         )1987( Compasو Forsytheو، )Delongis )1986و، Lazarusو، Folkmanمن 

)1095 P، 1994، et al  Valentiner( يلجأ األفراد  نه  قابل للضبطعدة أدلة توضح أن تقدير الحدث بأل

فالنتائج النفسية للضغط تتأثر بمدى ،  التجنبواجهة لمأقل و إستعمالالفعالة أكثر إلى إستعمال المواجهة 

وفي نفس هذا السياق، وضح كل  .ةواجه بين تقديرات لقابلية ضبط الحدث وإختيار إستراتجيات المقالتواف

ا يسبنأن هناك  (Lazarus & Folkman , 1988, P25)عننقال  )Compas" )1987"و "Forsythe" من

نفعال في األحداث ة المركزة على اإلواجهة التي تركز على المشكل من المواجهستعمال أكثر للمإ

ستعمال أكثر إا أيض في حين هناك نسبيا ،للضبط وترتبط بنتائج تكيفية والوضعيات التي تقدر بأنها قابلة

ة التي ترتكز على المشكل في المواقف التي يتم تقديرها بأنها مواجهفعال من النإلا ة المركزة علىواجهللم

 .ويصاحبها نتائج تكيفية غير قابلة للضبط
    

 )1990(زمالؤه و " Vitaliano"  وأعمال)Conway" )1992"و " Terry" كما أسفرت نتائج دراسات  

كز على المشكل أكثر فعالية عند تقدير ة التي ترواجهبأن الم Terry, 1994,  p895 -897) (نقال عن 

نفعال توافقية في المواقف ذات ستجابات التي تركز على اإلالحدث بأنه قابل للضبط، في حين تكون اإل

نقال عن       ) 1991(" Aldwin"و) Carver ")1989"وتدعم هذه النتائج دراسات. قابلية ضبط ضعيفة

) (Terry, 1994,  p895 -897 عتبرة للعالقة بين إدراك مدى قابلية ضبط الحدث وإستجابات أدلة م فهناك

ة التي تركز على المشكل في الوضعيات واجهستعمال المتفضيل إلهناك ، حيث المواجهة تجاه المواقف

ذات قابلية للضبط، ألن األفراد في مثل هذه المواقف يعتقدون ويدركون أن المجهودات الموجهة للتعامل 

نفعالي للفرد  أما تقدير الحدث بأنه أقل قابلية للضبط، فهذا يزيد من الضيق اإل،مةمع المشكل ليست عقي

ستجابة لحدث ضاغط ذا قابلية ضعيفة  اإلعندف ،نفعالة التي تركز على اإلواجهستعمال المإمما يرتبط ب

  هر يظ) ة تركز على المشكلواجهم(للضبط، فإن محاوالت الفرد للتعامل مع الموقف بشكل نشط وفعال 
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 ألن مثل هذه المجهودات تجاه مثل هذا الموقف ،نعكاسات مضرة بالصحةإأنها غير مجدية ويكون لها 

إحساسات ) Terry & Hynes, 1998, P1092(نقال عن  "Roth"و "Cohen"  تحدث حسب،الضاغط

نفعال تكون إلة المركزة على اواجهفي حين يظهر أن إستجابات الم ،باإلحباط وخيبة األمل بالنسبة للفرد

أكثر توافقية، ألن هناك حاجة للتعامل مع مشاعر اليأس والعجز الناتجة عن المواقف الضاغطة ذات قابلية 

ة التي واجه إستجابات المتكونفي الوضعيات ذات قابلية ضبط منخفضة،  وعليه يظهر أن .طبضضعيفة لل

 في حين هناك تفضيل إلستعمال هذه ،ل المركزة على المشكواجهة من الميفاتركز على اإلنفعال أكثر تك

  .خيرة في المواقف ذات قابلية ضبط ممكنةألاإلستراتجية ا
 

  وسمات الشخصية  واجهة المإستراتيجيات 6-2

 ؤكدوي. نبا إلى جنبجيان ضميواجهة ـالجون النفسيون أن الشخصية والمعباء النفسيون والمطيرى األ   

"Lazarus"  سلوكيات التوافقالشخصية وبعاد أعلى ضرورة فحص  )63، ص2000يوسف، (نقال عن، 

" MC Care"و " Costa"يف ضي و.بعاد الشخصيةألة للمواجهة تنبع من ضاألساليب المفو ألن الطرقذلك 

ساسية في تحديد كيفية إدراك أأن متغيرات الشخصية  )64- 63، ص 2000يوسف، (نقال عن  )1990(

 "Parks"  ؤكدـيو .ة التي يتبنوها وصحتهم النفسية أيضاواجهالمالناس للضغوط وفي تحديد إستراتيجيات 

ة والتوافق ال يعتمد فقط واجهساليب المأستخدم فيه تبأن المدى الذي  )64، ص2000يوسف، (نقال عن 

ئية والمصادر الشخصية وحاجات يا أيضا على المحددات البمعلى األحداث التي تمثل بؤرة المواجهة، وإن

 ،لذلك إتجهت بعض الدراسات لبحث عالقة المواجهة ببعض سمات الشخصية، فسهقدرات الفرد نو

  .أسلوب المواجهة يرتبط بالسمات الشخصيةوتوصلت إلى أن 
 

يوسف، (نقال عن )Thompson" )1996"و " Charlton"حاولت دراسة كل من  في هذا السياق،  

  فت دراسةده، كما المواجهةفحص سمات الشخصية مثل العصابية واإلنبساط ودورها في  )63ص

Costa و" Care "  ة وتأثير هذه األخيرة واجهفحص تأثير الشخصية على الم )63يوسف، ص(نقال عن      

        "Kobasa" )1984( ،"Scheier"و "Maddi"كما أظهرت دراسات  .الصحة النفسية على

  كل من  وأعمال)1987("  Antonovsky"و ،)1982(" Bandura" و،)Carver " )1987"و

"Epstein "و"Meier ")1989( و"Synder " وآخرون)(نقال عن  )1991Lazarus, 1993, P03( بأن 

       رة للضغطاة تساعد بعض األفراد على مواجهة اآلثار الضواجهالشخصية وإستجابات الم سمات

           منهافقواتل من اآلخرين، ومن بين هذه السمات التي يبدو أنها ترتبط بسهولة ا فضلأبصفة 

   ،)hardiness(لصالبة وشدة القدرة على التحمل ا )Constructive thinking(البناء  التفكير

   واإلحساس باإلنسجام والتماسك )self-efficacy( فعالية الذات )optimism( باألمل والتفاؤل   واإلحساس
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)Sense of –cohence(.إهتم كل من  كما "Weintraub"  و"Carver  ")1986( نقال عن     

Folkman & lazarus, 1988, P21)( أسفرت ف، المواجهةراسة وتقييم العالقة بين التفاؤل وإستجابات دب

 إجتماعي، وترتبط دة التي تركز على المشكل والبحث عن سنواجهالنتائج بأن التفاؤل يرتبط إيجابيا مع الم

  )1985(" Strauman" و)Derry "  )1981" تائج دراسات كل منوتدعم هذه الن .فينوال كارنا مع اإلبسل

حيث وضحت بأن الفروق الفردية أثناء اإلستجابة لألحداث الضاغطة  )Linville , 1987, P663(نقال عن 

للنتائج الضارة للضغط فة وأهم هذه العوامل الملط ،وإنعكاساته تمثل عوامل معدلة للعالقة ضغط نفسي

 ،)شدة القدرة على التحمل(الشعور تجاه الذات والصالبة ومركز الضبط، و اإلجتماعية، تمثل في المساندةت

  .واجهةكما أن هناك إقرار متزايد بأن إدراك الذات يلعب دورا في إستجابات الم
  

             نقال عن )Kabasa" )1982"و "Kahn"و " Maddi "يؤكدفي هذا الصدد،  و   

)Holahan & Moos, 1987, P947(  وجود إرتباط إيجابي بين الصالبة)Hardiness( ي شدة القدرة أ

ة التوافقية، ذلك ألن سمة مثل واجه، وأشكال المحديعلى التحمل مع وجود إستعداد شخصي للضبط والت

وزمالئه " Carver" كما أوضحت دراسة. الصالبة تمثل عامل نفسي مخفف أثناء التعرض للضغط

يجابي والتخطيط ق اإل مثل التوافواجهةأن إستجابات الم) 64، ص2000يوسف، (نقال عن  )1989(

تبطت إيجابيا بالتفاؤل والشعور العام بإمكانية القيام بشئ نحو المواقف الضاغطة، وتقدير الذات إر

 في )أ(لنمط اإلنكار والتجنب فقد إرتبطت سلبا باما أشكال المواجهة السلبية مثل  أ،)أ(نمط والصرامة وال

 أساليب و) أ (بين سلوك النمط قة عالأن هناك ) 64، ص 2000يوسف، ( نقال عن "  Parks"حين بين 

  .سمة القلق باألساليب السيئة للتوافقت بينما إرتبط،  التي تركز على المشكل والضبط الداخليواجهةالم
  

 وسمات )Coping(حداث الضاغطة مواجهة األ إستراتيجيات نستخلص مما تقدم أن هناك إرتباط بين   

ويظهر من خالل الدراسات السابقة التي تم . ى الصحة النفسية والتوافقهما عل ونتائج تفاعل،شخصية الفرد

فعالية الذات، وليها، بروز مجموعة من السمات تناولتها العديد من البحوث منها تقدير الذات، إالتطرق 

 .وأخيرا دور السياق اإلجتماعي والمساندة) أ (مط الشخصية نو الضبط مركزو وسمة القلق، ،ةيالعصابو

  .ببعض سمات الشخصية إستراتيجيات المواجهةة عالقلبشيء من التفصيل فيما يلي وسنعرض 
 

 :وتقدير الذاتإستراتيجيات المواجهة  *

بأن إرتفاع  )82شريف، ص(نقال عن  )1999(" Short" و)1996 (كل من" Appelberg"يرى   

لذلك فإن األفراد منخفضي تقدير الذات ، ض الشعور بالضغط النفسي يحدد بجزء منه بتقدير الذاتوإنخفا

       وضحتأهناك أدلة أخرى و .يدركون الضغط النفسي بشكل أكبر من األفراد مرتفعي تقدير الذات

   قارنة ـى المشكل م التي تركز علواجهةلون أكثر إلستعمال الميبأن األفراد ذوي التقدير المرتفع للذات يم
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 )1987(" Moos"و  "Holahan"و ،)Fleishman ")1984"  منها دراسات، للذاتئطاي التقدير الووبذ  

بأن األفراد مرتفعي تقدير " Holahan" فقد أشار ،)Terry, 1994, P895(  نقال عن)Terry" )1991"و

 يفسرو، اد منخفضي تقدير الذات التجنبية من األفرواجهةالذات أقل إستعماال إلستراتيجيات الم

"Fleishman"  ستعداد للشعور بالثقة  إمثل هذه النتائج أن األفراد ذوي مستوى عال من تقدير الذات لديهم

  .في قدراتهم لمواجهة المشكالت والتغلب عليها
  

حول  )P191، 1994،Godbey& caurage( نقال عن )Ellis" )1990"و "Lees" بها في دراسة قامف  

ن الذين إمتازوا بتقدير يأسفرت نتائجها بأن الممرض ،ضينرملدى الم إستراتيجيات المواجهةضغوط وال

جيات يا في مهنة التمريض، وهم أكثر إستعماال إلستراتوعال للذات ومستوى منخفض للقلق إستمر

 الفئة زت هذهإمتا، حيث  المهنةا غادرونرضين الذيم التي تركز على المشكل مقارنة بالمواجهةالم

يلجأ ذوي ، بينما األخيرة بتقدير منخفض للذات ومستويات عالية من القلق ويقدرون البيئة بصفة سلبية

  تقدير الذات،ي التي تركز على المشكل من األفراد منخفضواجهة للذات إلستعمال أكثر للملعاليالتقدير ا

  .يةبجيات التجنيلون أكثر إلستعمال اإلستراتيالذين يم
  

  :وفعالية الذاتيجيات المواجهة إسترات *

بأن فعالية الذات والمعتقدات المتفائلة حول  )82شريف، ص(نقال عن  )Schwarzer" )1999" ارشأ  

جابية مع عوامل الضغط المتنوعة، قد إرتبطت إيجابيا مع التخفيف من الضغط يالقدرة على المواجهة اإل

مات النفسية التي من خاللها تؤثر الخصائص نزالميكالتحديد لذلك توجهت بعض الدراسات ، النفسي

 النظريات المعرفية الحديثة للتوافق أهمية العوامل الوسيطة تفإقترح. ةواجهوالسمات الشخصية على الم

 "Lazarus" قد صرح كل منو .ةواجهمثل إعتقادات وإدراك فعالية الذات التي تربط الشخصية والم

 الذاتية تمثل إحدى المميزات الشخصية التي تؤثر على تهرد لفعالي بأن إعتقدات الف)Folkman " )1984"و

يرى ف (Holahan & Moos, 1987, P953) نقال عن" Bandura "أما. ة الالحقةواجهتقدير وإستجابة الم

 وفي كيفية توظيف مجهودات ،هارستمرإ الذاتية تحدد وتنبأ بالسلوك وتهبأن شعور وإدراك الفرد لفعالي

 . ةواجهالم

بأن الشخص الذي يعتقد  )Terry, 1994,P901( نقال عن )Litt ")1988"لقد وضح وفي هذا السياق،   

 الموقف يميل إلى إستعمال إستراتيجيات المواجهة التي تركز على بأنه قادر على اإلستجابة لمتطلبات

نهم يدركون عجزا ف في فعالية الذات، فإيذين يتميزون بمستوى ضعالبينما األفراد ، التعامل مع المشكل

في قدراتهم على المواجهة، لذلك يستعملون اإلستراتجيات التي تتعامل مع مستوى الضيق اإلنفعالي 

بأن األشخاص الذين يتميزون  )Terry, 1994,P901( نقال عن )Ashford ")1988 "كما وضح .للموقف

  باستراتيجيات البحث عن المعلومات بمستوى عال في فعالية الذات تجاه المواقف، ترتبط هذه السمة إيجابيا 
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 "Terry" ج دراسةـودعمت هذه النتائ ،وترتبط سلبا مع الضيق اإلنفعالي ،)ة تركز على المشكلواجهم(

ة التي تركز على المشكل عند مواجهة واجهفاألفراد مرتفعي فعالية الذات أكثر إستعماال للم )1991(

ة واجه الواطئ لمستوى فعالية الذات إلى إستعمال المالمواقف الضاغطة، في حين يميل ذوي التقدير

بأن وجود  )Terry, 1994,P901(نقال عن  )Mc Crae" )1984" يضيفو .المركزة على اإلنفعال

مستويات منخفضة في فعالية الذات تجاه المواقف تنبؤ باستعمال إستراتيجيات مثل توبيخ الذات، فالفرد في 

ة التي تركز على واجه المإلىإذا يلجأ األفراد  ،ثقة في قدراته للتصرفهذه الحالة يدرك بأن ليس لديه 

 هطضبعندما يولد لديهم الحدث إدراكات بالتهديد وعدم القدرة على  اإلنفعال مثل التهرب توبيخ الذات

 .ومستوى اقل لفعالية الذات
  

  :والعصابيةإستراتيجيات المواجهة  *

  )P21 Folkman & Lazarus ,1988 ,( نقال عن )Costa" )1988"و "Mc crae" أجرى كل من  

لى أن العصابية ترتبط إ وتوصال ،ةواجهاإلنبساطية وإستجابات المودراسة حول العالقة بين العصابية، 

، السلبية وتوبيخ الذاتوالتفكير الخيالي، واإلنسحاب، وستعمال أكبر إلستجابات مثل األحالم التهربية، إب

 األدلة وجود إرتباط ينتب كما .التفكير اإليجابي واإلستبدالوة بالتصرف العقالني، يبينما ترتبط اإلنبساط

ة التي تركز على المشكل خاصة في المواقف التي تقدر واجهالعصابية والمفي  فضةبين مستويات منخ

ذلك ألن األفراد منخفضي مستوى العصابية يمكنهم التعامل مع متطلبات الموقف ، لضبطلبأنها قابلة 

باستعمال اإلستراتيجيات التي تركز على المشكل ألنهم اقل إرتباكا أمام الضيق اإلنفعالي المصاحب 

    ه باستعمال مواجهة موجهة وهادفةللموقف الضاغط، ولديهم قدرة أكبر لتقدير الموقف والتعامل مع

  .)Terry, 1994, P901 نقال عن(
  

أنه يمكن  )Terry, 1994, P895(نقال عن  )1989(وأخرون " Carver"وضح  أوفي هذا الصدد،  

راد ذوي مستوى ـ فاألف،إعتبار مستوى منخفض في العصابية كمورد للمواجهة في المواقف الضاغطة

اإلنفعالي من الميل نحو توجيه السلوك للتعامل  عال في العصابية يميلون إلى التركيز على مستوى الضيق

بأن األفراد ذوي مستوى  )Terry, 1994, P895( قال عنن )Bolger" )1990"  كما أكد .مع الموقف

عالي في العصابية يميلون أكثر إلستعمال إستراتيجيات المواجهة المركزة على اإلنفعال، وأقل إستعماال 

  .للمواجهة التي تركز على المشكل مقارنة بذوي مستوى ضعيف في العصابية
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 :(Contrôl belief)وضبط األفكار إستراتيجيات المواجهة  *

بأن ) Terry, 1994, P895(نقال عن  )1984( "Fleishman" و)Anderson" )1977" كل من ىير   

منها ضبط  ة في موقف خاصواجهة، والتي تؤثر في سلوك المواجههناك موارد مختلفة ومتعددة للم

  ة فاألشخاص واجهتجابات المفهناك العديد من األدلة وضحت أن الضبط العام لألفكار يؤثر في إس ،األفكار

ة التي تركز على المشكل، واجه للمالإستعما  أكثر(Internal Contrôl Belief)ذوي ضبط فكري داخلي 

  ارجيـري خـراد ذوي ضبط فكـارنة باألفـ مق،ة التي تركز على اإلنفعالواجه على الماادـوأقل إعتم

(External Control Belief). تفسير ذلك حسبو "Lazarus" و"Folkman ")1984(  األفراد ذوي أن

 إلى إدراك أن مجهوداتهم ستكون فعالة في التعامل مع نتائج الموقف نولمييضبط فكري داخلي عال 

   .الضاغط وإنعكاساته
 

  :)أ(ونمط الشخصية إستراتيجيات المواجهة  *

ن األفراد ذوي نمط بأ (Terry.1994, P897)نقال عن  )1989(وزمالؤه  "Carver"لقد أظهر كل من    

يميلون إلى مراقبة وضبط بيئتهم، لذلك فهم يستعملون إستراتيجيات المواجهة الموجهة نحو ) أ (شخصية 

يميلون أكثر من األخرين لتخطيط لكيفية التعامل ) أ ( فاألشخاص من النمط ،التعامل مع المشكل وإدارته

                 .شكل المطروح مع إستمرارية جهود مقاومتهممع الموقف مع إستعمال إستراتيجيات فعالة لمواجهة الم
  

 :إستراتيجيات المواجهة ومصادر الدعم اإلجتماعي *

 نقال )1982 ("Mitchell"و  "Moos"، )Swindle" )1983"  و" Heller "وضحت دراسات كل من   أ

ابي بين الموارد اإلجتماعية والصحة النفسية وجود إرتباط إيج (Holahan & Moos, 1987, P947) عن

باإلرشاد والتوجيه وبالمساعدة الملموسة، وألن مثل هذه المصادر تزود الفرد بالدعم اإلنفعالي، ، والجسدية

اال إلستراتيجيات المواجهة مفالفرد الذي يتمتع بموارد دعم إجتماعي غنية أقل إستع  لذلك،اإلعالمي

  .التجنبية

 بأن األفراد الذين يعانون من فقر في )Moos"  )1987"و " Holahan"سياق، ذكر كل من وفي نفس ال   

الدعم العائلي أكثر إستعماال لإلستراتيجيات التجنبية مقارنة باألشخاص الذين يتميزون بمستويات عليا من 

هة التي تركز عن  لذلك فهؤالء الذين يفتقرون للمساندة العائلية يفضلون إستعمال المواج،الدعم العائلي

أن النساء اللواتي  (Terry.1994, P897)نقال عن  )Moos" )1984"و "Cronkilte" كما أشار .اإلنفعال

  )Moos" )1984"و "Moos" ووضح. ة التجنبيةواجهيفتقرن إلى الدعم العائلي أكثر ميال إلستعمال الم

  صراعات   التجنبية ترتبط كثيرا بوجودةواجهالم بأن اللجوء إلى إستعمال (Terry.1994, P897)نقال عن 

  .عائلية
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 )& 947P  ،1987، Moos  Holahan( نقال عن )Moos ")1982"و "Billings" أكدت نتائج دراسة كما 

ة واجهوأقل إستعماال للم شكل،مة التي تركز على الواجهبأن األشخاص ذوي دعم عائلي أكثر إستعماال للم

   .ندة عائلية منخفضةامسو التجنبية مقارنة بذوي دعم
  

          ة التوافقية،واجه مجهودات المززعاإلجتماعية المتاحة للفرد ت يتضح مما تقدم أن الموارد   

              نقال عن)Moos" )1987"و "Holahan"لقد بين كل من  .وتثبط المجهودات التجنبية

)9410P ,1994.Valentiner et al( موارد  ات الطولية بأن األفراد ذويمن خالل سلسلة من الدراس

          وأقل إستعماال، إستراتيجية التصديمليون أكثر إلى إستعمال يشخصية وإجتماعية متعددة 

             نقال عن )Cronkite ")1984"و" Moos "من كلصرح كما  .ة التجنبواجهلم

)9410P ,1994.Valentiner et al( بط الحقا بالصحة النفسية تية اإلجتماعية تربأن هذه الموارد الشخص

األفراد ذوي ضبط ف ، التكيفيةواجهة وذلك من خالل إستجابات الم،سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 مرونة إلستعمال نوع ملديهوفي العصابية،  مستوى منخفضوتقدير مرتفع للذات، و فكري داخلي،

ضعيات ذات الضبط العالي يلجأ األشخاص لمختلف هذه في الوف. ما مع الموقفئ األكثر تالواجهةالم

 التي تركز مواجهةفي حين تستعمل ال ، التي تركز على المشكلإستراتيجيات المواجهةالموارد مع تفضيل 

  .),P896 Terry , 1994( على اإلنفعال في المواقف ذات قابلية أقل للضبط
  

 ،)حل المشكل(  الظروف البيئية المهدّدة أو الضارة الفرد موفقة عندما يتمكن من تغييرمواجهةتكون و   

في  وإعادة التوازن اإلنفعالي بعد الضيق والقلق، وذلك بالحفاظ على صورة إيجابية للذات واإلستمرار

 )Lazarus " )1979 "و  " Cohen"، أشاروفي هذا الصدد .العالقات اإلجتماعية المرضية مع األخرين

ة الناجحة ترتبط بالتوافق وقدرات حل المشكل واجهبأن الم (Bootzin et al, 1986, P532) نقال عن

  .والضبط الذاتي لإلنفعال
  

  والصحة النفسية واجهة المإستراتيجيات -7

هذه المحاولة إما ، ويمكن إعتبار مواجهة الضغط النفسي طريقة أو محاولة للتكيف مع الموقف الضاغط   

م ق فعالة فتساهم في تفار الضغط النفسي السلبية، وإما أن تكون غيأن تكون فعالة وبالتالي تخفف من آثار

بأن  يصرح )65ص، شريف(نقال عن  )Frydenberg ")1999"وهذا ما جعل الباحث . الضغط النفسي

 وهذا ما نطلق عليه ، الطريقة التي نتعامل أو نواجه بها الضغط النفسيرهنالصحة والحالة الجيدة تعتبر 

يا نحدث المواجهة عندما يضطر الفرد التعامل مع موقف ضاغط محدد زمت و،واجهةإستراتيجيات المب

   .ومكانيا

  
  



 - 194 -

  

إعتراف  أن هناك )60يوسف، ص( نقال عن )O’Brien" )1996"و "Delongis" ، أشارفي نفس السياقو 

ة على تملشم متنام بأن العوامل التفاعلية قد تؤثر على كل جانب من جوانب الضغوط وأساليب المواجهة

    .، ووقع ذلك كله على الصحة النفسيةواجهةلماوكفاءة إستراتيجيات  تقدير األحداث الضاغطة، وإختيار

 )Delongis") 1986"و" Gruen"و ،"Lazarus"و "Folkman"وضحت العديد من الدراسات كأعمال كما 

ط إيجابي مع قياسات ة التي تركز على المشكل على إرتباواجهبأن الم )Terry, 1994, P895(نقال عن

نقال عن ) 1991( "Terry"و ،)Revenson ")1987"و" Aldwin " بينما أظهرت دراسات،النفسيةالصحة 

)Terry, 1994, P895( المركزة على اإلنفعال تميل إلى اإلرتباط بصحة واجهةبأن إستراتيجيات الم 

المركزة على المشكل أكثر توافقا من واجهة ون بأنه غالبا ما تكون المقفتالباحثين يمن فالعديد  .نفسية سيئة

، )Compas ")1987"و "Forsythe" مثالأ ويضيف البعض اآلخر ،زة على اإلنفعالك المرمواجهةال

 التي تركز على المشكل واجهةبأن الم )Terry, 1994, P895(نقال عن )1990( وآخرون "Vitaliano"و

في حين تكون اإلستجابات التي تركز على اإلنفعال أكثر  ،أكثر فعالية عند تقدير الحدث بأنه قابل الضبط

بالصحة  إستراتيجيات المواجهة ولتوضيح أكثر عالقة .توافقية في األحداث ذات قابلية ضعيفة للضبط

  . بالتوافق النفسي وسوء التوافقالمواجهةالنفسية، سوف نتطرق فيما يلي إلى عالقة 
  

   لنفسي والتوافق اواجهة المإستراتيجيات 1- 7

 بالفروق نراثأيتأن التوافق والتقدير  )59يوسف، ص( نقال عن "Folkman"و "Lazarus"يرى    

 هوقدرات الفرد الفردية في اإلمكانيات السيكولوجية والمصادر الشخصية واإلجتماعية، أي أن سمات

كان المحور و .طةستجابات الممكنة للتعامل مع المواقف الضاغإل افي وإمتالكه لمهارات التوافق تؤثر

 خاصة وتسوية واجهةفحص العالقات بين إستعمال مجهودات ممواجهة األساسي للدراسات حول ال

" Tonge"و ،" Terry"و ،)Toylor" )1992"و "Feinstein" بحاث مثل أعمالألي العديد من افف ،الضغط

تيجيات التي تركز اراإلست أن تنبي Terry & Hynes, 1998, P 1092) ( نقال عن )Collan" )1995"و

،  Maune"(1989)"و" Zautra"بينما دراسات أخرى لـ .سوية أفضلتعلى المشكل ترتبط ب

 Terry & Hynes, 1998, P 1092) (نقال عن  (1995)آخرون و "Terry"وVitaliano " (1987)"و

يفسر  كما .للضغط يئة تميل إلى اإلرتباط بتسوية س اإلنفعال التي تركز علىواجهةهرت أن إستعمال المظأ

تيجيات التي تركز على المشكل اباط اإليجابي بين اإلسترتإلر) Lazarus" )1984"و" Folkman" كل من

 تحاول التعامل مع الوضعية بشكل نشط واجهةإلى أن هذا النوع من إستجابات الم) تسوية ناجحة (فقوالتوا

سب إلى إخفاق مثل هذه ني) تسوية سيئة(نفعال أما التأثير السلبي لإلستراتيجيات المركزة على اإل ،وفعال

           )Moos ")1981"و" Billings "أسفرت نتائج دراسة كل منكما . المجهودات لمجابهة الحدث

     ،مواجهةستراتيجيات الحول النتائج التوافقية والصحية إل Holahan & Moos, 1987, p 946)( نقال عن
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 "Forsythe "دراسة كل من توصلت بينما . النفسيقط إيجابيا بالضي التجنبية ترتباإلستراتيجيةبأن 

 نشطة ترتكز مواجهةأن إستعمال  (Valentiner et al, 1994, p 1099)نقال عن  )Compas") 1987"و

ة ـبأنها قابلاألحداث الت التي تقدر فيها ا نفسي أقل، بالخصوص في الحقضيبرتبط تعلى المشكل 

 قفاوالتو Adaptive ressources) (تتوسط جزئيا العالقة بين الموارد التوافقية واجهةفالم لذلك ،للضبط

  .(Psychological adjustment) النفسي
  

نقال عن  )1990(آخرون و "Major"و) Trautman" )1986"و "Cutrona " هر كل منظوقد أ   

(Valentiner et al, 1994, p 1099) ر على وظائف الدعم بأن تقدير الحدث بأنه قابل الضبط يؤث

إدراك الدعم العائلي يمكن أن يؤثر على ف ،ديات القابلة للضبطحمع التواق اإلجتماعي المدركة كعامل 

 والتي بدورها تساعد على إستعمال ،زيز فعالية الذاتع النفسي بصفة غير مباشرة من خالل تفقالتوا

           ,"Felton" راسات منها أعمالتؤكد عدة د  كما. نشطة وأكثر فعالية مواجهةوتوظيف مجهودات

  نقال عن )1983(" Hodson" و)1983(" Cronkite"و "Mitchel"و، 1984)(" Revenson"و

(Aldwin et al, 1987, p338)  اإلنفعالي، في قة التي تركز على المشكل تقلص من الضيمواجهبأن ال 

  .ق االنفعالي المركزة على اإلنفعال على زيادة الضيواجهةحين تعمل الم
  

  التوافق النفسي ء وسوواجهة الم إستراتيجيات2- 7

أن كل أشكال السلوك المضطرب هي  )54ص يوسف،( نقال عن )1990(وزمالؤه   "Atkinson" شيري  

وتعتبر النقطة الجوهرية في  ،وكذلك الحال بالنسبة لسوء توافق الفرد وبيئته ،مواجهة غير الناجحةللنتيجة 

 ومن المعروف ،نفسيةال المختلفة باالضطرابات الجسمية وواجهةهي عالقة إستراتيجيات المهذا الموضوع 

الضاغط وقد عندما يواجهون مواقف مشقة أو ضغوط فإنهم قد ينجحون في تطويق الموقف راد فأن األ

  وعندما يفشلون فقد يجدون طريقة لترويض أنفسهم لتقبل الموقف، أو قد يصابون من،لون في ذلكفشي

مهمة واجهة وما دامت إستراتيجيات الم . واإلكتئابقدرجة من القلبناحية أخرى بإضطرابات جسمية أو 

 اتضطرابإستمرار اإلوترض أنه سيكون لها تأثير على إحداث أو ظهور فمن المف تلطيف الضغوط في

رتبط بإحتمال حدوث  الحياة تث مواجهة أحدابأن قائلتراض الفدت البحوث اإليأ، وفي هذا السياق، النفسية

المركزة على ( ومما الشك فيه أن أسلوبي المواجهة الرئيسين ،ضطراب النفسياإلالمرض الجسمي و

  .ضطرابات الجسمية والنفسية في عالقتهما باإلنال يستويا) على االنفعالتركز المشكل والتي 
  

هناك عالقة بين  أن )60ص يوسف،(  نقال عن)1990(وزمالئه  "Bombardier" أسفرت دراسة   

تبين أن مثل هذه ، كما ضطراب النفسيمواجهة المركزة على اإلنفعال واإلالميل إلى إستخدام أساليب ال

  الدراساتعضارت بشأكما  .ضطرابات النفسيةستراتيجيات ترتبط بالتوافق السيئ مع المشكالت وباإلاإل

(1985, Moos, Holohan) وعالقة قوية  ،تجنب والتوافق النفسي الإستراتيجية وجود إرتباط سلبي بين  
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 " Mc Care"  ويرى .ضطراب النفسينفعال وبين الضغوط النفسية واإل التي تركز على اإلمواجهةبين ال

ن المتوافقين يستخدمون أساليب معينة من المواجهة بأ )85ص يوسف،( نقال عن  Costa"(1986)"و

مواجهة ويشعرون لل أساليب مختلفة قدم سيئو التوافبينما سيتخ تجعلهم أكثر سعادة ورضا عن حياتهم،

  .بعدم السعادة والمرض
  

         " Billings"و ،Revenson" (1987)"و" Aldwin"  مجموعة من الدراساتتخلصكما    

نقال عن       )1990(خرون، آو" Rohde" و)1985(" Lazarus"و" Folkman "،)Moos ")1984"و

(Carver et al, 1994, 184 -194)  هناك فلضغط تحدث نتائج مرغوب فيها، استجابات إبأن ليست كل

هذه ، مثل كارإلنالتجنب وا -التهربوالتفكير الخيالي، و، تاذ منها توبيخ الة غير وظيفيمواجهةستجابات إ

عدد من األدلة وهناك  ،ه وليس لصالحهتعمل ضد الفرد وصحته وتوافقالتجنبي  من النوع اإلستراتيجيات

 الحالة الصحية  عموماززعفعالة للتعامل مع الحياة وضغوطها تتوضح أن إستعمال مواجهة نشطة التي 

    .للفرد وسعادته
 

بأن  & Holahan) ( Moos, 1987  نقال عن )Moos"  )1985"و "Holahan "  كما وضح كل من   

، أقل إستعماال الجسدي ور النفسيتمام الضغط مستويات ضعيفة من التوأتبرون خاألفراد الذين ي

 لذلك فإن إستعمال ،تبرون ضيق نفسي نتيجة الضغطخ التجنبية مقارنة بهؤالء الذين يلإلستراتيجية

نقال عن  )Kobasa ")1982" وجدكما . بالوظيفة النفسية  فعالة أو تجنبية ترتبط مواجهةإستراتيجيات

Moos, 1987, p946) (Holahan & ويستعملون  اقف ضاغطةين يعايشون موذمثال أن األفراد ال

 ، في نفس السياقو.  تجنبية يعانون من أعرض نفسية وجسيمة أكثر من غيرهممواجهةستراتيجيات إ

بأن  (Aldwin et al, 1987, P343 - 344)نقال عن  )Revenson" )1986"و" Aldwin" يضيف

 يختبرون نفسية سيئةون بصحة زيم التهرب ترتبط وسوء الصحة النفسية، واألفراد الذين يتإستراتيجية

هناك ف، أقل توافقامواجهة األحداث الحياتية بضغط أكبر مما يجعلهم يواجهون مثل هذه المواقف بأساليب 

أمام مستوى ، ذلك أنه  وإستعمال مواجهةغير توافقيةرتباط بين سوء الصحة النفسيةدليال متراكما حول اإل

 على ةركزالم لمواجهة نوعان من إستراتيجيات ايظهر أن هناك ،معين من الضغط وسوء الصحة النفسية

 اإلنفعالي ق الذات التي تعمل على زيادة الضييخبو وهي التهرب وت،ترتبط بهذه الحاالتالتي  فعالإلنا

 (Terry & Hynes, 1998, P1080) نقال عن )1996( وآخرون "Masel" ويؤكد .وظهور األعراض

   .فقكإستجابة للضغط على إرتباط سلبي بالتوا (Escapism)   التهربإستراتيجيةبأن إستعمال 
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  ببعض إضطرابات الصحة النفسية واجهة المإستراتيجيات عالقة -8

ة واإلضطراب واجهة من إستراتيجيات المأظهرت العديد من الدراسات العالقة التي تربط أنواع معين  

  . بعض هذه اإلضطراباتوسنحاول هنا عرض بعض هذه األعمال مع التركيز على. النفسي
  

  

  : واإلكتئابواجهة المإستراتيجيات 8-1

     (Aldwin et al,1987, P344) نقال عن )Lazarus ")1981"و "Coyne"و، "Aldwin"لقد وضح 

       دعم ذلك دراسات ي و.ة تختلف عن غير المكتئبينواجه اإلكتئاب يستعملون أساليب مىبأن مرض

            نقال عن )Lazarus" )1986"و "Folkman"و، (1981)خرون آو" Coyne"كل من 

(Aldwin et al,1987, P344)  بأن األشخاص المكتئبين يختلفون عن غير المكتئبين أساسا في إستعمالهم

وزمالئه  "Vitaliano" كما بين .ة التي تركز على المشكلواجهة التي تركز على اإلنفعال من المواجهللم

ة التي واجه بأن الم،ةريتالدى عينة غير سيك (Valentiner et al, 1994, P1095)نقال عن  )1990(

د وبالخصوص شة المركزة على اإلنفعال بإكتئاب أواجه المأ بينما تنب، بإكتئاب أقلأتركز على المشكل تنب

     ) 1992(وأخرون "  Vitaliano "ويضيف . ط والتحكمبنها قالبلة للضألضغوط ب الفرد لعند تقدير

      ة واجهبأن هناك إرتباط إيجابي بين إستعمال الم (Terry & Hynes, 1998 , P1079)نقال عن 

نقال عن  )Moos" )1994"و" Billings"  أسفرت دراسة كما.التي تركز على اإلنفعال واإلكتئاب

(Holahan & Moos, 1987, P948) ة ترتبط واجهبنتائج توضح أن إختيار إستراتيجيات الم        

         بينما،ة الفعالة ترتبط بإضطراب أقلواجه ذلك أن الم، اإلكتئابىبشدة اإلضطراب لدى مرض

       خرون بينت أن آو" Billings"لـ  دراسة أخرىفي و،ة التجنبية بإكتئاب شديدواجهترتبط الم

    على كزعتمادا على إستراتيجيات ترإوأكثر  ة حل المشكلواجه اإلكتئاب أقل إستعماال لمىمرض

  نقال عن )Moos" )1983"و "Cronkite"و، "Mitchell" أشارت دراسةو  .اإلنفعال مقارنة بالمجتمع العام

 (Holahan & al, 1987, P946) المشكل على التي تركز على ة واجه بأن الم،في نفس هذا السياق 

    . بإكتئاب ضعيف نسبيا إرتباط
  

ة سواء التي تركز على اإلنفعال واجهتحديد نوعية أساليب المبإهتمت دراسات أخرى وعلى صعيد آخر،   

  نقال عن )1985(وآخرون  "Vitaliano" دراسةأو المركزة على المشكل في عالقتها مع اإلكتئاب منها 

(Folkman & Lazarus, 1988, P22 ) أن هناك إرتباط إيجابي بين اإلكتئاب والتفكير الخيالي  أظهرت

 كما وضح .ة التي تركز على المشكل واإلكتئابواجهوعالقة سلبية بين الم) تهربية - تجنبيةإستراتيجية(

"Folkman "و"Lazarus" )1986( نقال عن (Folkman & Lazarus, 1988, P23)  بأن األفراد ذوي

  التجنب وأكثر تحمال  –التهربو ضبط الذات، إلستراتيجياتأعراض إكتئابية شديدة أكثر إستعماال 
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     األعراض اإلكتئابية لدىترتبط  حينفي  ، ذوى أعراض إكتئابية خفيفةصمقارنة باألشخا ةليوللمسؤ

   نقال عن  )EL more") 1984" بينما إهتمت دراسة .نفس العينة سلبيا بمخططات حل المشكل

(Knisely & Northouse, 1994, P358) ة بين اإلكتئاب والمساندة اإلجتماعية، فوجد أن هناكقالعبال 

 عن ى كما أن للمكتئبين عدم رض،إرتباط بين شدة اإلكتئاب والنقص في شبكة الدعم اإلجتماعي للفرد

 )Miller" )1990"و" Norman"و ،"Vertholser " وتؤكد دراسة.ةحمستوى المساندة اإلجتماعية المتا

اعي أن المرضى منخفضي مصادر الدعم اإلجتم (Knisely & Northouse, 1994, P358)نقال عن 

 .يظهرون أعراض إكتئابية أشد
  

  : وإضطرابات القلقواجهة المإستراتيجيات 8-2

   )  Folkman & Lazarus, 1988, P22 (نقال عن )1987(آخرونو" Vitaliano" دراسة كل من أشارت 

 فوجدوا أن هؤالء المرضى أقل إستعماال  ،ة لدى مرضى إضطرابات الهلعواجهحول تقييم إستراتيجات الم

 التجنبية كالتفكير الخيالي مقارنة بمرض اإلستراتيجيةوأكثر لجوءا إلى  ،ة المركزة على المشكلاجهوللم

كما بين أن هناك إرتباط سلبي بين القلق  ،إضطراب الهلع البسيط والذين ال يعانون من هذا اإلضطراب

 إستراتيجية(لتفكير الخيالي  بينما ترتبط إيجابيا با،ة التي تركز على المشكلواجهكتئاب وإستعمال المواإل

بأن  )5Knisely & Northouse, p38(  نقال عنوآخرون "Henderson "بينما وجدت دراسة .)تجنبية

 ،رتباط قوي بظهور أعراض عصابيةإجتماعي وبالخصوص في الوسط العائلي على النقص في الدعم اإل

تأكيد و ،التفاؤلو ،نبساطيةاإلو ،تقدير الذاتوجتماعية، جتماعية ترتبط إيجابيا بالمهارات اإلدة اإلنفالمسا

  .التشاؤم والوجدان السلبيو  بينما ترتبط عكسيا وسلبا مع العصابية،،يجابي والتوافقالوجدان اإلو ،الذات
  

  : وتعاطي المخدراتواجهة المإستراتيجيات 8-3

المشكل  كثيرا في حل )82 ص،1998، طايبي( نقال عن )Metzger  ")1987"و " Platt" بحث  

ون من نقص في مهارات حل المشكل التي تمكن نين يعايعلى الهيرودمنين المعرفي، وقد وجدا أن الم

 ال عنـنق" Gotlib"و" Lewinsohn " وتوصل.لحلهبدائل لتفكير في او، حديد مشكل ماتالفرد من 

نقص في بة وواجه مهارات المفقر فيلى أن المتعاطين للمخدرات يتميزون بإ )82 ص،1998، طايبي(

أن  )83 ص،1998، طايبي( نقال عن  Kandel  "(1988)  " أسفرت دراسةمابين .جتماعيالسند اإل

باإلكتئاب والذين يفتقرون إلى الموارد النفسية، قد يشعرون  إلى أي جهازمساندةالمراهقين الذين ال ينتمون 

  .نعزال فيتوجهون إلى المخدراتواإل
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            ن على مواجهة وقائع الحياةوين ال يقدرباك من يرى أن المدمنين هروهنفي هذا السياق، و   

حياتهم إلنسجاب من الحياة، ومكتئبون، تتسم امون بالخوف وتسين يمن ويرى آخرون أن المد،مشكالتهاو

 .)194، ص1998الحجار، ( اتهمو بذذىمنهم يميلون إلى إلحاق األبمحاوالت إنتحارية متكررة والكثير 

تتصف تهم ماوجدت أن سدمنين على الم)322، ص1999(" عفاف عبد المنعم  "في دراسة أجرتها ف

الشعور وته وواقعه، غبا بين رفيقعدم القدرة على التوولية، تكاإلبا و، سلبية في التعامل مع الواقعبال

 من الواقعاب حعن إقامة عالقات إجتماعية سليمة، فهو يتسم باإلنسوالعجز، بالعجز والنقص والدونية

 الذي يعيش فيه،تعامل سلبي مع الواقع و طبيعة إنسحابية دمن له توصلت إلى أن الم، كما والهروب منه

 من إقتحام طة فيستخدم المخدر كوسيلة تكيفية بدالغوعدم القدرة على تحمل المشاكل والمواقف الضا

الظروف الصعبة وتسلل اليأس إلى مواجهة جز عن فاإلخفاق في الحياة بسبب الع. الواقع والتكيف معه

الفرد انيه  لذلك أعتبر تعاطي المخدرات طريقة لنسيان ما يع،مخدراتجه للالشخص يدفع به للهروب فيت

  .)45، ص 1999غباري، ( من الهموم والمشاكل وصعوبات الحياة
  

   الجسدي-واإلضطراب النفسي واجهة المإستراتيجيات 4 -8

 ال عنـنق )Hinrichsen ")1984"و" Revenson "و " Felton" بها كل من قامفي دراسة    

(Folkman & lazarus, 1988, P23 ) ة لدى واجهات الميبهدف فحص وتقييم إستعمال إستراتيج

السرطان، و خصة طبيا وهي إرتفاع ضغط الدم،شمجموعة من الراشدين يعانون من أمراض مزمنة م

أسفرت النتائج ، فةواجهالم ستراتيجياتبإستعمال مقياس إل السكّريإلتهاب المفاصل الروماتزمي ومرض و

 البحث إستراتيجيةحيث إرتبطت ،النفسيق فاة وعالقتها بالتوواجهوجود إختالف في إستعمال أساليب الم

التوبيخ والتفريغ ونب، تج الياتإستراتيج تبوجدان إيجابي، في حين إرتبط)  فعالةواجهةم(عن معلومات 

  .رض ضعيف مع المفقتقدير واطىء للذات وتواولبي، اإلنفعالي بوجدان س
  

  : ومرض الربوواجهة المإستراتيجيات 8-5

مع افق  إما للتو،ة التي يستعملها مرضى الربوواجه المتإهتمت العديد من الدراسات بإستراتيجيا  

إلى وصل  ت)Schlosser" )1987" و" Maes"ففي دراسة لكل من  .ضهم أو مع ضغوط الحياة األخرىرم

 وهي ،يضهم للنوبات الربويةرة يستعملها مرضى الربو عند تعواجهأن هناك ثالث أنواع من أساليب الم

وأخيرا إستعمال إستجابات   وأخرى للتأثير بصفة عقالنية على النوبة،إستراتيجية تهدف لتقليص أثر النوبة

    أن)Endler" )1990"و " Parker"كما أظهرت دراسات أخرى مثل دراسة  .ة إنفعالية محضةواجهم

سترتيجيات اإلنفعالية وأكثرها إلا نميز ة المستعملة من طرف مرضى الربوواجهمن بين إسترتيجيات الم

  ربو أكثر إستعماال ـ أن مرضى ال)Maes" )1987" أكدت دراسة و .سأ التجنب واليإستراتيجية اواترـت
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 وإن اإلستجابة إنفعاليا لنوبة ربوية تنبؤ ،م اليوميةهة المركزة على اإلنفعال في حياتواجهإلسترتيجيات الم

 التي )1988(وأخرون  " Yellowlees  " دراسةمع ما توصلت إليه النتائج  وتتفق هذه .بنوعية حياة سيئة

نهم يتميزون بإستعمال أظهرت بأ نوبات ربوية شديدة وحديثة، ا مريض بالربو إجتازو25جريت على أ

  . النفي والرفض تجاه حتى مرضهمكز على  ترتإستراتيجيات مواجهة
  

 معرفة ما هي )1998(وآخرون   "Coussongelie " الدراسة التي قام بهاوعلى صعيد آخر، هدفت   

 مواجهة الوضعيات الضاغطةلة األكثر إستعماال من طرف مرضى الربو واجهأنواع إسترتيجيات الم

 المركزة واجهةون إعتياديا إلى المؤالربو يلجنصت فرضياته بأن مرضى ، حيث مقارنة بمجموعة عادية

 " Lazarus" ولتأكيد فريضياته طبق مقياس، على اإلنفعال عند مواجهة الصعوبات والمشاكل

 شخص 880 بالربو وض مري116 فردا تتوزع على 996 على عينة حجمها )Folkman ")1980"و

ة التي تركز واجهدالة في إستعمال المأسفرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق  ،)مجموعة ضابطة( عادي

ة التي تركز واجهتيجيات الما أي أن مرضى الربو أكثر إستعماال إلستر،على اإلنفعال بين المجموعتين

 كما ،وضعية الضاغطةالر اإلنفعالي الناتج عن تبون بالتجنب وضبط التوجستيعلى اإلنفعال حيث عادة ما 

ة التي واجهتجيات المان في إستعمال إسترين مرضى الربو والعاديأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة بي

كما سمح تحليل نفس الدراسة إيضاح وجود اجتماعي، د نالبحث عن سإستراتيجية تركز على المشكل و

تيجيات ا اإلسترىساء أكثر لجوء إلـفالن ،ة حسب الجنسواجهيجيات المتافروق في إستعمال إستر

هذه أن  )1998( ونخرآو "Coussongelie" ذلك حسب ريفستو إجتماعي،اإلنفعالية والبحث عن سند 

المرأة بإمكانها التعبير عن مظاهر إنفعالية ف ،ويةثإلى العوامل الثقافية للصورة األنترجع الفروق 

 أما الرجل عليه أن ال يعبر ، حدوث معجزة أو طلب دعم ومساعدة من المحيطيتمنووالعقالنية كالبكاء، 

سمحت هذه الدراسة التعرف على  وعليه، فقد .ته ويكون لديه أفكار عقالنية وبناءةعن إنفعاال

ة المستعملة من طرف مرضى الربو لمواجهة الوضعيات الضاغطة، وهي واجهات العامة للمياإلستراتيج

ة التي تركز على واجهنهم أكثر إستعماال للمأستعملها المجتمع العادي، غير يلك التي تال تختلف عن 

  .إلنفعالا
  

  العالقة بين تقدير حل المشكالت وبعض اإلضطرابات اإلنفعالية -9

 هاما في تطوير وإبقاء  متغيراعتبارهإ أسلوب حل المشكالت في التراث السيكولوجي بغبز  

 فمن الناحية التاريخية إرتبط أسلوب حل ،ضطرابات الوجدانية خاصةاإلاإلضطرابات النفسية عامة و

) 266، ص2000 (فايدنقال عن  )Spivack" )1963"و "Levine"  حيث وجد،ة العقليةالمشكالت بالصح

سمون بأداء منخفض على مقياس حل المشكالت تذوي اإلضطرابات السلوكية يندفعين ن المهقيأن المرا

      .شخصيةال
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 وجود عالقة بين )267، ص2000 (فايدنقال عن  )Levenson ")1971" و"Neuringer "الحظكما   

 ت حل المشكالت حسباارهوتشمل م .اإلتجاه نحو اإلنتحار والقصور في مهارات حل المشكالت

"Elliott" )1992(،ح اقترإرض تحديد المشكلة، وبغوتحليل الموقف   القدرة على البحث عن المعلومات

نفيذ الحل أو المتوقعة، وتفيها لنتائج المرغوب فقا لالحلول الممكنة للمشكلة، وموازنة هذه الحلول و

 السيكولوجي في مجال حل المشكالت إلى ثكما أشار الترا. )268، ص2000، فايد نقال عن( المناسب

ون إستراتيجيات مة المركزة على المشكل وينواجهون بالممسيتلمشكالت لأن األفراد ذوي الحل الفعال 

ونها وهذا يؤدي بدوره إلى  المشكلة التي يقابلءض أو إنهاي لتخفمصممةتكون من أنماط سلوكية تمعنية 

 وعلى النقيض تماما فإن األفراد ذوى الحل غير الفعال للمشكالت يتسمون ،لديهمتخفيض اإلنفعال السلبي 

ماط ألنة من الوينشغلون بسلسبالمواجهة المركزة على اإلنفعال، ويتأثرون بشدة بحالة اإلنفعال السلبي، 

إلنفعال السلبي أكثر من إنشغالهم بتناول لد الفعل  لتخفيض أو التخلص من ردوصممةالسلوكية الم

  .)270، ص2000، فايد( لديهم اإلنفعال السلبيإلى المشكالت التي أدت 
  

 على  بهدف دراسة التفاعل بين كل من القدرة)Clum") 1994"و "Yong "وفي دراسة أجريت من قبل   

نبؤ بتصور اإلنتحار لدى طالب تفي الحل المشكالت واإلكتئاب، واليأس، ومستويات الضغوط المدركة 

  يؤديانلى اإلكتئاب واليأس اللذيناسفرت الدراسة إلى أن الحل غير الفعال للمشكالت قد يؤدي أ ،الجامعة

ا في الحياة اليومية يلعب دورا هاما هتعرض لنت التي ال فالحل الفعال للمشك،لى تصور اإلنتحارإ بدورهما

 عن وجود إرتباط )1992 ( وآخرون " Larson" ما أسفرت نتائج دراسةينب .في التوافق الجيد والسعادة

ل غير الفعال للمشكالت وتقدير الذات، بينما جاء اإلرتباط موجبا بين الحل غير الفعال حسالب بين ال

  .)277 -271، ص2000فايد،  نقال عن(  نقد الذاتوللمشكالت 
  

   ط والصحة النفسية المساندة اإلجتماعية كمتغير وسيط بين الضغو-10

       قوم بدور الحمايةتاإلجتماعي لألفراد يمكن أن -وجد أن هناك متغيرات أخرى في السياق النفسي  

ؤدي إلى ت حيث ،تعرضون لهاي والمواقف السلبية التي ثأو الوقاية من الدور السلبي الذي تقوم به األحدا

يت المساندة اإلجتماعية بإهتمام حظوقد  .ة النفسيةحداث المنفرة على الصحاألفض اآلثار السلبية لتلك خ

 هتلقايكبير من جانب الباحثين من بين هذه المتغيرات النفسية اإلجتماعية، وذلك ألن الدعم اإلجتماعي الذي 

في خفض ي إليها كاألسرة، واألصدقاء والزمالء، تقوم بدور كبير من خالل الجماعات التي ينتمالفرد 

 عامال هاما في ةالمساندة اإلجتماعي لذلك تعتبر ،حداث والمواقف السيئة التي يتعرض لهااألثار السلبية لأل

 الضاغطة ثها يمكن أن تنشط اآلثار السلبية لألحداضغياب هذه المساندة أو إنخفا كما أن ،صحة الفرد

   .لى إختالل الصحة النفسية لديهإالتي يتعرض لها الفرد، مما يؤدي 
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 إلى أن المساندة اإلجتماعية )339ص ،2000( فايد نقال عن )Cutrona ")1990"و "Russell" ويذهب   

لضغوط لوإتاحة عالقات إجتماعية مرضية تتميز بالحب، والود والثقة تعمل كحواجز ضد التأثير السلبي 

  .النفسية وعلى الصحة الجسدية
  

 إلى أن العالقة التي يسودها )349ص ،2000( فايدنقال عن  )Rutter" )1991" أشار  في هذا السياق، 

لوقاية من اآلثار السلبية الناتجة عن تعرض الفرد لالحب والدفء، باإلضافة إلى أنها تمثل مصدرا 

ان يساعدان الفرد على يقالألحداث الضاغطة، فإنها ترفع من تقدير الفرد لذاته وفاعليته، وهما عامالن و

أما إدراك الفرد لعدم وجود  ،ر المترتبة على التعرض لهافان من األثافمواجهة األحداث الضاغطة، ويخ

األعراض  فإنه يشعر بعدم القيمة وعدم القدرة على المواجهة، وتكون هنا بداية ظهور دعم إجتماعي

         "Dverholser "توصلكما  .د السند عند المحنةفتقاإلكتئابية حيث يفتقد الفرد الشعور بالقيمة وي

و إن إنخفاض  ، وجود عالقة سالبة بين حجم المساندة اإلجتماعية وضغوط الحياة إلى)1990(وآخرون 

 ،حجم الدعم اإلجتماعي وزيادة ضغوط الحياة يؤثران في شدة الشعور باألعراض اإلكتئابية لدى الراشدين

  إلى أن المراهقين مرتفعي اإلكتئاب من محاولي  )1994(وآخرون   "De-wilde"ويضيف كل من

          ا في حجم الدعم اإلجتماعي من األسرة وشدة ضغوط الحياةضوا إنخفار قد صرحوا وقراإلنتحار

 إلى نويبدو مما سبق أن مجرد إدراك الفرد أنه يستطيع الركو .)344 -342ص ،2000 فايد،نقال عن  (

جتماعية  للمساندة اإل، إذا،شأنه أن يخفض من الضغوط الواقعة عليهمن  فإن هذا ، شخص ما للمساعدة

نفسية كلما تقص مقدار الت اضطرابلإلأثر مخفض لنتائج األحداث الضاغطة، لذلك يزداد إحتمال التعرض 

يرات السلبية للضغوط على الصحة ثن وظيفة المساندة اإلجتماعية في الوقاية ضد التأم تك، وعليهالدعم

  .النفسية

    المساندة اإلجتماعية واإلكتئاب 10-1  

 من الدراسات إلى وجود إرتباط بين حجم المساندة اإلجتماعية وظهور األعراض أشارت العديد  

      وطرق مواجهتها بدراسة الضغوط  )878ص ،Moos "  )1984"و " Billings "قام كلفقد ، يةاإلكتئاب

ب وتوصال إلى أن هناك عالقة موجبة ودالة بين شدة اإلكتئا، مدادات اإلجتماعية لدى مرضى اإلكتئابواإل

. نوعية العالقة الشخصيةكما توصال إلى وجود عالقة سالبة ودالة بين شدة اإلكتئاب و، األحداث السالبةو

    إلى أن األفراد الذين يتمتعون بعالقات تمكنهم  )206، صCutrona  " )1986" كما أسفرت دراسة

اب حوادث ضاغطة من الحصول على مساندة إجتماعية أكبر، كان اإلكتئاب الموجود لديهم في أعق

    ذين إفتقدوا مثل هذه العالقات، وبالتالي إفتقدوا اإلمكانات التي تساعدهم على مواجهةلومؤلمة أقل من ال

    نقال عن )1990(وأخرون "  Dean  " دراسةتوصلتينما ب .الظروف القاسية التي تسببها الضغوط

  ر الوقائي للمساندة اإلجتماعية من التي هدفت إلى التعرف على الدو  )345-344ص  ،2000( فايد
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دال على زيادة   أشارت النتائج أن أحداث الحياة تؤثر بشكل موجب،مصادر مختلفة على اإلكتئاب

 ،ين المساندة اإلجتماعية المنخفضة وزيادة األعراض اإلكتئابية وأن هناك إرتباط ب،األعراض اإلكتئابية

 " Moos"و  "Holahan " رىجكما أ .عة بأعراض إكتئاب أقلإرتبطت المساندة اإلجتماعية المرتف بينما

دراسة بهدف فحص الدور الوسيط الذي تلعبه كل من المصادر  )346 ص ،2000( فايد نقال عن )1991(

أسفرت النتائج على أن سمات الشخصية ، فيةالشخصية واإلجتماعية بين ضغوط الحياة واألعراض اإلكتئاب

 والمساندة األسرية اإليجابية هي بمثابة عوامل وقائية تخفف من وقع ،) لكالثقة في النفس والتساه( 

المرتفعة قد ال يعانون  األفراد ومن هنا، يرى الباحثان أن األفراد ذوي الضغوطعلى الضغوط المرتفعة 

  .اصة في حالة وجود سمات شخصية إيجابية ومساندة أسرية حقيقةخ يةمن األعراض اإلكتئاب
  

   اإلنفعالي على الصحة النفسية والجسدية أثر الضبط-11

 اإلنفعالي يمكن أن يكون له أثار عوباألخص الضبط والقم ن اإلنفعاالتأيرى الطب السيكوسوماتي ب  

 ، حيث  هذا اإلعتقادعدة أدلة تجريبيةدعمت  قد و،فيزيولوجية ضارة تزيد من خطر اإلصابة بالمرض

نماط عديدة من اإلضطرابات أالعدوانية أوالقلق يرتبط بو رط إلنفعاالت الغضب،فأشارت أن الضبط الم

   والشقيقية ( Grawford,1981)إلتهاب المفاصلو، )1987وآخرون، Izard(السيكوسوماتية مثل الربو 

)Passchier،كما وضحت دراسة ،  ومرض السرطان)1988  وأخرون"Solomon" (1990)وآخرون  

أن اللجوء إلى إستعمال اإلستراتيجيات التي تركز على اإلنفعال ب (Kotler et al, 1994, P223) نقال عن

ما يزيد م  ،صدر الضيقمفي الوضعيات الضاغطة والتي تتضمن ضبط اإلنفعاالت عوض التعامل مع 

     اللجوء إلى أسلوب ضبط اإلنفعاالت وقمعها لذلك فإن.ض الجسديةامن خطر اإلصابة باألمر

     ض للموقف الضاغط، تعرض الفرد لخطر اإلصابة بالمرض النفسير السلبية منها عند التعصوباألخ

عوض ) ضبط إنفعالي( تركز على اإلنفعال مواجهةوالجسدي من خالل مواجهة الضغط بإستجابات 

وآخرون  "Freudnbeig" وفي دراسة قام بها .(Kotler et al, 1994, P224)التعامل مع مصدر الضغط 

 الحظوا وجود عجز للتعبير الوجهي لإلنفعاالت خالل (Ehlers et al, 1994, P109)نقال عن  )1985(

 طفل مصاب بالربو مقارنة 18لدى ) العالقات اإلجتماعية مع اآلخرين(لضغوط اإلجتماعية ل التعرض

   .ينيقرانهم العادأب

قة بين  نستخلص مما تقدم أهمية دراسة سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة عند الحديث عن العال  

، كما تسمح لنا هذه المتغيرات فهم اإلختالفات بين األفراد في الضغوط النفسية والصحة النفسية والجسدية

وسنحاول من خالل البحث الحالي . اإلستجابة للضغط وبالتالي الحفاظ على الصحة أو اإلصابة بالمرض

       بين الضغوط النفسيةقةمتغيرات معدلة للعالكفحص بعض سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة 

 .   في هذه المتغيراتالمرضى بإجراء دراسة مقارنة بين األسوياء ووالصحة النفسية والجسدية
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 تــمـهـيــد 

  يهدف البحث الحالي فحص دور كل من سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة في تعديل العالقة بين 

 ،البحث وإختبار صحة فروضههذا ن تساؤالت ـلإلجابة عو. الضغوط النفسية والصحة النفسية والجسدية

خصصنا باب ثاني يضم الجانب الميداني ويشمل ثالث فصول أساسية، إهتم الفصل األول بمنهج البحث 

مناقشتها و  الحاليةوخصص الفصل الثاني والثالث لعرض مختلف نتائج الدراسة وإجراءاته التطبيقية

  . وتفسيرها
  

العينة و،  وتصميمهالبحثمنهج  ى تطرقنا فيه إل حيثالفصل المتعلق بمنهج البحث وإجراءاته،فيما يلي         

 عرض ،الكيفية المتبعة في ذلكووصف مكان إجراء البحث   مـعوطريقة إختيار أفرادها وخصائصها

 بمدينة وثباتهامن حيث صدقها مختلف وسائل القياس المستعملة، كما تطرقنا إلى دراسة صالحية المقاييس 

عنابة بإستعمال طريقة تطبيق وإعادة تطيبيق اإلختبار وأخيرا عرض مختلف المعالجات اإلحصائية 

  .المتبعة لتحليل النتائج
 

   وتصميمه البحث منهج-1

  يهدف البحث الحالي دراسة سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة كمتغيرات معدلة للعالقة بين 

فسية والجسدية، ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة الحالية بإجراء دراسة الضغوط النفسية والصحة الن

ومجموعة مرضية فـي شدة ) سوية، غير مرضية(مقارنة لفحص مدى داللة الفروق بين مجموعة عادية 

الضغط النفسي، وبعض سمات الشخصية مـن تقدير وفعالية الذات وسمة القلق، ومختلف إستراتيجيات 

كما إهتم هذا البحث بفحص اإلرتباطات . لة بين المجموعتين فـي إدارة هذه الضغوطالمواجهة المستعم

بين الضغط النفسي وكل من سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة لدى العاديين والمرضى على حد 

  .سواء لفهم كم وإتجاه هذا اإلرتباط
  

ت فـي بعض المتغيرات النفسية،    ونظرا لكون البحث الحالي يهتم بإجراء مقارنة بين عدة مجموعا

إستخدمت الباحثة الحالية المنهج المقارن الذي يعتمد عـلى طريقة بحثية تتضمن مجموعة مـن 

اإلجراءات التي تعمل فـي إتجاه معرفة خصائص وتفسير الفروق بين مجموعتين أو أكثر في جانب أو 

شابه في بقية المتغيرات التي تؤثر          متغير معين إعتمادا عـلى اإلختالف فـي متغير مستقل، والت

وعليه، يهتم المنهج المقارن  ).88، ص2000نقال عن الرشيدي، (أو يحتمل أن تؤثر في المتغير التابع 

بفحص جوانب التشابه واإلختالف بين الظواهر حـتى يتسنى للباحث أن يكتشف العـوامل األساسية 

  بين  لباحث إلـى الكـشف عـن الفروق عـن طريق المقارنةالتـي تؤثر فـي الظواهر، حينئذ يسعى ا
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المجموعات بالنسبة لمتغيرات الدراسة، كما يتضمن هذا المنهج المقارنة بين مجموعتين مختلفتين بالنسبة 

لمتغير مستقل ومـن ثم العمل عـلى مقارنتهما بالنسبة لمتغير تابع، ويتضمن تحليل نتائج بيانات المنهج 

لغرض دراسة داللة  ستخدام مجموعة مـن األساليب اإلحصائية الوصفية واإلستداللية المختلفةالمقارن إ

أو تحليل التباين وذلك بحسب عدد ) ت(الفروق، بحيث تتم مقارنة المتوسطات الحسابية بإستخدام إختبار 

  ).     355-354، ص 2000ملحم، (المجموعات الداخلة فـي الدراسة 
  

ألنها "  Expost-Facto "على تصميم إعتمدت الباحثة في الدراسة الحاليةالبحث،   فيما يخص تصميم 

ي متغير تابع موجود قبال، فهي ـي إحداثها فـبصدد قياس تأثير متغيرات مستقلة ليس لها أي دخل ف

ذه وتعد ه". التجربة البعدية" تجربة تجرى بعد تقديم العامل المراد قياس تأثيره، لذلك أطلق عليها إسم 

 جمع للمعلومات أو المعطيات بعد أن يكون أحد العوامل المستقلة قد )1974(العيسوي الطريقة حسب 

بي يي الحاالت التي ال يمكن إخضاع المتغيرات المستقلة للتصميم التجرـ وتستخدم ف،ن التأثيرـتوقف ع

بة البعدية يكون الحدث ي طريقة التجرـفف، المحكم أو تكوين مجموعات قبل حدوث التأثير المراد قياسه

الذي يرغب الباحث دراسته قد وجد منذ سنوات طويلة وعليه إال أن يجمع المعطيات حوله لمعرفة تأثير 

  .المتغيرات الظاهرة صدد الدراسة
   

   العينة-2

  ختيار العينةإ طريقة 1 – 2
وهي  مقصودة والمالئمة، اللى أسلوب العينةـي إختيار أفراد عينة البحث الحالي عـ إعتمدت الباحثة ف 

 بأنها العينة المقصودة )1999( وآخرون عبيدات ويعرف. عشوائيعينة يتم إختيارها بأسلوب غير 

بعض الخصائص فـي أولئك فر اتوالتي يتم إنتقاء أفرادها بشكل مقصود مـن قبل الباحث نظرا لطريقة ال

 بالنسبة للدراسة، كما يتم اللجوء لهذا  دون غيرهم ولكون تلك الخصائص هي مـن األمور الهامةفراداأل

النوع مـن العينة فـي حالة توافر البيانات الالزمة للدراسة لدى فئة محددة مـن مجتمع الدراسة 

األصلي، وهي عينة مالئمة ألنه يعطى لعناصر مجتمع الدراسة األصلي حرية المشاركة فـي البحث، 

لها الباحث وتوافق عـلى المشاركة فـي الدراسة ويختار حيث يتم اإلختيار بناء عـلى أول مجموعة يقاب

منها عدد مفردات العينة المطلوبة ولكن بشروط محددة تضمن تمثيال معقوال لمجتمع البحث، ويتميز هذا 

النوع مـن العينة بالسهولة فـي إختيار العينة وإنخفاض التكلفة والوقت والجهد المبذول مـن الباحث، 

-95، ص1999عبيدات وآخرون، (وصول ألفراد الدراسة والحصول عـلى النتائج كما يتميز بسرعة ال

96(.    
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             في إختيار أفراد المجموعة العاديةالمقصودة والمالئمة  تم اإلعتماد على أسلوب العينة   

  :تينـموعـإلـى مج توزعوا رداـف 285 وعليه إنتقت الباحثة ،والمجموعة المرضية) غير المرضية(
  

اإلقامة ون مركز التكوين المهني، ـم أفرادها فردا، تم جمع 117 المجموعة العادية وعددها:أوالها

  . الجامعية ومركز الحماية المدنية
 

ن ـلى األساس الطبي مـ عهاإعتمد إختيارنا ألفراد ،مفحوصا 168 المجموعة المرضية وتشمل :ثانهما

السكّري، وي متابعة وعالج أمرا ض الربو، ـ ولتخصصهم فحيث تعاون األطباء لخبرتهم المهنية

 وأيضا لتخصص المصالح الصحية التي يتردد عليها ،لى المخدرات ومحاوالت اإلنتحارـاإلدمان عو

ي الملفات الطبية للمرضى التي تثبت وجود ـلى الجانب الوثائقي المتمثل فـ كما تم اإلعتماد ع،لمرضى

  .اإلصابة
  

التطرق إلـى أماكن إجراء البحث الحالي مـع ذكر أسباب إختيارها لجمع أفراد العينة  يلي  وسيتم فيما 

  .والكيفية التي تم مـن خاللها إجراء الدراسة) أو المرضية  العادية(
  

  :المجموعة العادية* 

  :ن ثالث أماكن مختلفة وهي كالتاليـ ممم جمعه فردا ت117 هافرادبلغ العدد اإلجمالي أل  
  

   ي التكوين المهنيـالتابعة للمعهد الوطني المتخصص ف : التكوين المهني سيدي عمار بعنابةملحقة -

 فردا 62وتم جمع . صين اإلعالم اآللي واإللكترو تقنيص، ويضم تخ1999الذي فتح أبوابه سنة  والتمهين

 وكان التطبيق ، )إلكتروتقنينة ثانية إعالم ألي وسنة ثانية  س،إعالم آليسنة أولى ( مـن ثالث أقسام 

  .)  دقيقة60 إلى 40بين ( لى حدى خالل ساعة كاملة ـجماعي لكل قسم ع
  

 40م إنتقاء بجامعة باجي مختار عنابة بسيدي عمار، وت سرير الشلف الحجار 600اإلقامة الجامعية  -

  . وكان التطبيق جماعي أيضا،ن تخصصات متعددةـطالبة جامعية م
  

ن ـن أعوان الحماية المدنية كلهم ذكور مـفردا م 15م جمع  وت،نابةمركز الحماية المدنية بع -

  .وكان التطبيق فرديا، مستويات تعليمية مختلفة
  

 الجنسين،  مـنلى أفرادـن تنويع أماكن جمع أفراد هذه المجموعة هو الحصول عـوكان الغرض م  

  .اليموعة أكثر تمثظفين لتكون المج مختلفة مـن طالب ومتربصين ومون مستويات تعليميةـم
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  :المجموعة المرضية* 

     فرعيةإلـى أربعة مجموعات ون توزعي مفحوصا و168يبلغ العدد اإلجمالي ألفراد هذه المجموعة   

م جمع وعليه، ت. محاولي اإلنتحار ولى المخدراتـالمدمنيين عوي، السكرَّومرضى ، الربوى مرضوهي

  :كالتالي تخصصة ومتعددة وهين مصالح صحية مـأفراد هذه المجموعات م
   
 مريض 52 بمدينة عنابة لجمع العربي خروف مصلحة اإلستعجالت الطبية للعيادة المتعددة الخدمات -

  .لى حدىـ وكان التطبيق فرديا وكل مفحوص ع،الجنسينمـن بالربو 
  

 وتم ، بمدينة عنابة"العربي خروف" التابع للعيادة المتعددة الخدمات  المستشفى النهاري لمرضى السكري-

  . وكان التطبيق فرديا أيضا لكل الحاالت،ن الجنسينـالسكّري مبض ي حالة مر49إنتقاء 
  

 مـن طرف اللجنة الوطنية 1999أنشأ سنة  الذيعنابة ب بوخضرة المركز الوسيط لمعالجة اإلدمان -

جنسين، وكان التطبيق ن الـلى المخدرات مـ مدمن ع47وتم جمع ، واإلدمان عليهالمكافحة المخدرات 

  . لوسائل القياسافردي
  

 حالة محاولة اإلنتحار 20 بمدينة عنابة، وتم إنتقاء الجامعي مصلحة اإلنعاش الطبي بمستشفي إبن سينا -

  . وكان تطبيق وسائل القياس فرديا،ن الجنسينـم
        

اإلدمان و ، والسكّري،تمتاز هذه المصالح الصحية بكونها متخصصة في تشخيص وعالج أمراض الربو  

صين وبعضها يشمل على أخصائي صخت كما أنها تشمل على أطباء م،على المخدرات ومحاوالت اإلنتحار

ة  وتم تطبيق البطاري، وهذا ما جعلنا نختار هذه القطاعات الصحية لجمع أفراد المجموعة المرضية،نفسي

على حده وذلك أثناء إستشفائهم أو ترددهم س نفسية في جلسة واحدة كل المكونة من إستبيان وعدة مقايي

  .  سيتم فيما يلي عرض أهم خصائص عينة الدراسة الحالية و.على المصالح الصحية طلبا للعالج
  

  . خصائص العينة2-2

  :البيانات الشخصية واإلجتماعية* 

للمجموعتين سنورد فيما يلي الجداول التي توضح خصائص عينة البحث الحالي بعد تفريغ اإلستبيانات   

مرضية منها مرضى  فرعية والمرضية، التي بدورها تضم أربعة مجموعات) غير المرضية(العادية 

ي البيانات ـوتتمثل هذه الخصائص ف.  اإلنتحاريلى المخدرات ومحاولـ ع والمدمنينالسكّري، والربو

  :الشخصية واإلجتماعية التالية
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  .  عينة البحث حسب الجنسالجدول التالي توزيع أفراد  يوضح: الجنس*
 

  .توزيع أفراد العينة حسب الجنس):  06(جدول رقم 
  

  المجموعة     المرضى
  
  الجنس

  
ن على يالمدمن  السكري  الربو  نيالعادي

  المخدرات
  ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  123  02  42  24  22  33  ذكور
  162  18  05  25  30  84  إناث

  285  20  47  49  52  117  المجموع
  

  

 162و   ورا   ذك  123ى ـن حيث الجنس إل     ـ صنفوا م  ،  فردا     285 يبلغ الحجم الكلي لعينة البحث الحالي             

  :ى مجموعتينـ إلينةوتتوزع الع. إناثا

  ). إناثا84 ذكور و33(  فردا 117، وتشمل ) ضيةرغير م ( المجموعة العادية : أوالها

  وتتوزع هذه المجموعة         . )    إناثا   78و   ا  ذكور   90(   مفحوصا    168المجموعة المرضية وتشمل          : ثانهما   

  : وهيفرعيةى أربعة مجموعات ـ إلالمرضية

  . إناث30 ذكور و24 حالة تتوزع مـن حيث الجنس إلـى 52 مرضى الربو وتضم -

  . إناثا25 ذكورا و24ى ـن حيث الجنس إلـ مفحوص، صنفوا م49  وتشملالسكّريمرضى  -

  .  إناث05 ذكور و42 ، منهم مدمن47 المدمنون على المخدرات وعددهم -

  .   اثن إ18و) 02 (ى ذكرينـن حيث الجنس إلـ حالة تتوزع م20 اإلنتحار، وتضم وا محاول-
 

ن ـتمتد م فئات عمرية ألربعة وفقا يوضح الجدول األتي توزيع أفراد العينة حسب السن، :نـالس *

. سنة40ى ـ إل15  

.سن توزيع أفراد العينة حسب ال:  )07( جدول رقم   
 

 المجموعة المرضى
الفئة

العمرية

 
نيالعادي  
 
 

مرضى 
الربوا  

  مرضى
 السكري

ن على يالمدمن
 المخدرات

 ىمحاول
 اإلنتحار

 
 المجموع

15- 20  05 13 06 08 04 36 
21- 30  100 17 21 32 13 183 
31- 35  05 14 08 04 03 34 
36- 40  07 08 14 03 00 32 

 285 20 47 49 52 117 المجموع
   

سنة   30و   21ث يتمركزون في الفئة العمرية بين            ـد عينة البح    ا رـ أن غالبية أف      أعاله،    دول   ـيوضح الج     

   ةـ نسب رىـللفئات العمرية األخ بنسب متقاربةاألخرون بينما يتوزع  ،  %64.21بةـبنس) 183/285(
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نسبة    وأخيرا       سنة35و   31ة العمرية بين     يح للشر   %  11.92 سنة، نسبة   20 و 15بين    للفئة   12.63%

  والمجموعة المرضية         توزيع أفراد العينة حسب السن              فيما يخص   و . سنة  40 و 36للفئة بين     %  11.22

   :يلي أو العادية، فكانت النتائج كما
  

   بنسبة تقدر    ) 117/ 100(   سنة  30و   21بين    في الفئة     تتراوح أعمارهم          العادية      غالبية أفراد المجموعة           -

  .األخرى العمرية للفئات متقاربة ن بنسبو يتوزع األفراد اآلخربينما، % 85.47بـ 

لبية        المجموعة المرضية     صـ يخ فيما   اـأم    - دها     فإن غا فرا لفئة بين    ـف    أعمارهم    تتراوح      أ      21ي ا

 %  17.26 ثم نسبة    سنة،  20 و 15 للفئة بين   %18.45نسبة    ليهات  ثم  ، %49.40  تبلغ  سنة بنسبة    30و 

  . سنة40و 36بين  للفئة   % 14.88وأخيرا نسبة  سنة 35  و31للشريحة العمرية بين 
  

  يوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة حسب الحالة المدنية  :الحالة المدنية *
 

.توزيع أفراد العينة حسب الحالة المدنية: )08(الجدول رقم   
 

 

 المجموعة المرضى
  الحالة
  المدنية

 
نيالعادي  
 

مرضى 
لربوا  

مرضى 
 السكري

ن علىيالمدمن  
 المخدرات

 ىمحاول
 اإلنتحار

 
 المجموع

 
 237 16 41 32 37 111  عازب
 44 03 05 17 13 06  متزوج

 04 01 01 00 02 00  أرمل / مطلق
 285 20 47 49 52 117  المجموع

     
م           قا ألر ا لنا  ول     ـف تبين  لجد ا عاله   ي  م                      أ هم  لية  لحا ا اسة  ر لد ا عينة  د  ا فر أ لبية  غا ن  أ لعز  ـ،  ا              اب ن 

ـ  تقدر  بنسبة )    285/ 237(         .%15.43  بنسبة  تبلغ بـ     فئة المتزوجين        تليها   ثم ،    %  83.15  ب

ـ                   الحالة المدنية      حسب  أفراد العينة         يتعلق بتوزيع      فيما   . %  1.40  وأخيرا قدرت نسبة المطلقين واألرامل ب

  :كالتالي فكانت النتائج ،للمجموعتين
  

  ،%  94.87بـ    بنسبة تقدر     ) 117/ 111( ن العزاب     ـم )   غير المرضية   (    المجموعة العادية       أفراد      غالبية    -

  .ن فئة المتزوجينـم  % 5.12 نسبة تليها ثم

، ثم تليها    %  75بنسبة تبلغ     )   168  /   126(   ن العزا ب أيضا       ـ غالبية أفراد المجموعة المرضية م            -

  .% 2.38 المطلقين واألرامل بـ ن فئة المتزوجين  وأخيرا بلغت نسبةـم  % 22.61نسبة 
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ل    ( الفرعية   والمجموعات        الحالة المدنية      حسب   المجموعة المرضية      أفراد    توزيع      يخص   فيما      ربو، ا

 نـم أفرادها      أسفرت النتائج كذلك أن غالبية            )    اإلنتحار     يمحاول    و المخدرات       لىـمدمنين ع  ال  ،  السكّري   

  :يلي النسب كماتوزعت  ف العزاب،
  

  .عزاب الربو مرضى مـن % 71.15نسبة  - 

   .فئة العزاب نـم السكّريمرضى  نـم % 65.30نسبة  -

  .عزابال  منالمخدرات لىـع ن المدمنينـم %87.23  نسبة -

  .محاولي اإلنتحارفئة  نـم  عزاب% 80 وأخيرا نسبة -
  

  .للمستوى التعليمي وفقا البحث عينة أفراد توزيع يلي فيما : المستوى التعليمي *
  

  .توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي  :  )09( جدول رقم 
 

 المجموعة المرضى
 

لمستوىا
التعليمي

 
نيالعادي مرضى  

 الربو
مرضى 
 السكري

ن على يالمدمن
 المخدرات

 ىمحاول
 اإلنتحار

 
 المجموع

 
 

 19 02 06 05 06 00  إبندائي
 73 09 27 16 20 01  متوسط
 103 06 03 19 20 55  ثانوي
 90 03 11 09 06 61  جامعي
 285 20 47 49 52 117  المجموع

 
 بنسبةالمستوى التعليمي الثانوي  نـم اليـالبحث الح أفراد عينة غالبية، أن أعـاله الجدول يوضح  

 تليها  ، التعليمي الجامعي المستوى ن ـم %  31.57 نسبة تليها  ثم،)285 / 103 (  %36.14 تقدر بـ

       إبتدائي مستوى  ذوواألفراد عدد يبلغ وأخيرا  المتوسط  التعليمي  المستوى ذوي %  25.61 غتبل نسبة

 . % 6.66بـ  تقدر   بنسبة  فرد 19 بـ 
  

بنسبة  ) 61/117( الجامعي التعليمي المستوى نـم )غير المرضية ( المجموعة العادية د أفرا غالبية -

 نسبة األفراد الذين لديهم مستوى  مستوى ثانوي وأخيرا قدرتوو ذ% 47نسبة  تليها ثم، % 52.13تبلغ 

  .% 0.85 بـ متوسط تعليمي

لى أن غالبية ـالمستوى التعليمي، أسفرت النتائج عحسب المجموعة المرضية  فيما يخص توزيع أفراد -

 نسبة تليها ثم، % 42.85  تقدر بـ   بنسبة)168 / 72(ن المستوى التعليمي المتوسط ـأفراد المجموعة م

       مستوى تعليمي جامعي األفراد ذوي نسبة قدرت  بينما،ن المستوى التعليمي الثانويـم % 28.57

  .ن ذوي المستوى التعليمي اإلبتدائيـم % 11.30بـ  تقدر نسبة أخيرا بلغتو  %17.26بـ 
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. يوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة حسب الوضعية المهنية: المهنة *  
 

. توزيع أفراد العينة حسب المهنة:  )10( جدول رقم ال  
 

  المجموعة  المرضى
  

  مهنةلا

  
مرضى   نيالعادي

 الربو
مرضى 
 السكري

ن على يالمدمن
 المخدرات

 ىمحاول
 اإلنتحار

  
  المجموع

 72 06 18 14 19 15  موظف
 142 04 12 12 13 101  متربص/ طالب

 71 10 17 23 20 01  بطال
 285 20 47 49 52 117  المجموع

  
  

تي تقدر بنسبة ـعاله، أن غالبية أفراد عينة الدراسة الحالية والأ تبين لنا األرقام الموضحة في الجدول 

 % 25,26 ي التكوين المهني، ثم تتبعها نسبةـن فئة الطلبة والمتربصين فـم) 142/285 ( % 49,82

 حماية مدنية، عامل يومي، حارستاجر، أستاذ، (ن األفراد الذين يمارسون وظيفية معينة ـم

ن بينهم النساء ـن العمل مـن األفراد العاطلين عـ م% 91, 24وأخيرا سجلت نسبة ) إلخ...ميكانيكيو

  : فيما يلي توزيع أفراد العينة حسب المهنة لمجموعتي البحث، فكانت النتائج كاآلتي و.الماكثات بالبيت
  

            تقدر  بنسبة )101/117( الطلبة والمتربصينن فئةـ غالبية أفراد المجموعة العادية م-

ن األفراد الذين  يمارسون  مهنة  معينة وأخيرا ـ م% 12,82 وأتبعت بنسبة تقدر بـ ،% 32, 86بـ

  .ن فئة البطالينـم % 0,85سجلت  نسبة 

  %33,92بة ، ثم تليها نس% 41,66ن فئة البطالين بنسبة تبلغ ـ غالبية أفراد المجموعة المرضية م-

  .% 24,40ن األفراد الذين  يمارسون وظيفية معينة وأخيرا بلغت نسبة الطلبة والمتربصين ـم
  

  .يوضح الجدول التالي توزيع أفراد عينة البحث حسب حجم األسرة :عدد أفراد العائلة* 
  

  .توزيع عينة البحث حسب عدد أفراد العائلة ):  11( جدول رقم 
  

    المرضى
  عدد أفراد
  العائلة

  
  مرضى  نيلعاديا

  الربو
مرضى 
  السكري

  نيالمدمن
 على المخدرات

  ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  38  05  07  10  06  10  5اقل من 
  211  14  31  34  38  94  10 -6بين 

  36  01  09  05  08  13  10أكثر من 
  285  20  47  49  52  117  المجموع

  

  ،) أفراد10 إلى6 من (حجم متوسط  الي من أسر ذات الحبحثن غالبية أفرا د الأ الجدول أعاله،   يبين

  ن األفراد ـ م %13,33، ثم تليها نسب متقاربة تبلغ )285 / 211( % 74,03قدرت النسبة بـ حيث 
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 ألفراد ينتمون ألسر % 12,63بـ  ، ونسبة تقدر) أفراد5ن ـأقل م(الذين ينتمون ألسر صغيرة الحجم 

العادية (فيما يخص توزيع أفراد مجموعتي البحث  و). العائلة أفراد في10أكثر من (كبيرة الحجم 

   :كما يليحسب حجم األسرة، فكانت النتائج ) والمرضية
  

، ثم تتبعها  % 80,34ن أسر ذات حجم متوسط بنسبة تقدر بـ ـغالبية أفراد المجموعة العادية م -

ن أسر ـ ألفراد م% 8,54 ت نسبةألفراد  ينتمون ألسر كبيرة الحجم وأخيرا سجل % 11,11نسبة  تبلغ 

  .صغيرة الحجم

          ن أسر متوسطة الحجم بنسبة تقدرـأما فيما يخص المجموعة المرضية فإن غالبية أفرادها م -

ن أسر صغيرة الحجم وأخيرا بلغت ـألفراد م % 16,66 ثم تليها نسبة ، )168/ 117 ( % 69,64بـ 

  .% 13,69 الحجم بـ نسبة األفراد الذين ينتمون ألسر كبيرة
  

  .فيما يلي توزيع أفراد عينة البحث وفقا لوضعية الوالدين : وضعية الوالدين*
  

  توزيع أفراد العينة حسب وضعية الوالدين ):  12( جدول رقم 
  

    وضعية الوالدين  المرضى
مرضى   نيالعادي

  الربو
مرضى 
  السكري

  نيالمدمن
 على المخدرات

  ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  212  10  30  32  40  100  يعيشان معا
  04  02  01  00  00  01  مطلقان
  03  01  01  00  00  01  منفصال ن
  52  05  13  14  10  10  وفاة األ ب
  14  02  02  03  02  05  وفاة األ م
  285  20  47  49  52  117  المجموع

    
  

ن أسر يعيش الوالدين ـ، أن غالبية أفراد عينة البحث الحالي مأعالهي الجدول ـ تبين األرقام الموضحة ف

ن حاالت وفاة األب، ونسبة ـ م% 18,24م تليها نسبة ث، )285 / 212 (%74,38معا بنسبة تقدر بـ 

   أو إنفصالهما) % 1,40(أما فيما يخص وضعية طالق الوالدين ، ن حاالت وفاة األمـ م% 4,91

  . فكانت النسب متقاربة )%ٍ 1,05(
  

  : يلي مالىـتوزيع مجموعتي البحث حسب وضعية الوالدين عل) 12( كما أسفرت نتائج الجدول 
  

  .% 85,47ن أسر يعيش الوالدين معا بنسة تقدر بـ ـغالبية أفراد المجموعة العادية م -

  .ن أسر يعيش الوالدين معاـ م% 66,66غالبية أفراد المجموعة المرضية والتي تقدر بنسبة  -
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 توزيع أفراد عينة البحث حسب الوسط اإلجتماعي الذي   يوضح الجدول التالي:ن تسكن؟ـع مـ م*

  . بمعزل عنهم أو عند أحد األقارب أون حيث السكن مع الوالدينـيعيش فيه م
  

  .توزيع أفراد حسب الوضع اإلجتماعي ):  13( جدول                            
  

  الوضع  المرضى
  اإلجتماعي

  
مرضى   نيالعادي

  الربو
مرضى 

  لسكريا
  نيالمدمن

  على المخدرات
  ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  243  15  42  35  41  110  مع الوالدين واألخوة
  33  02  03  13  09  06  سكن معزل عنهم
  09  03  02  01  02  01  عند أحد األقارب

  285  20  47  49  52  117  المجموع

  
      ين واألخوة بنسبة تقدرع الوالدـ يوضح الجدول أعاله، أن غالبية أفراد الدراسة الحالية يسكنون م 

ن العائلة  ـ يقطنون سكنا بمعزل ع% 11,57، ثم تتبعها نسبة تبلغ  )285/ 243 ( % 85,26بـ 

 تسكن عند أحد  )285 /9 (% 3.15وأخيرا نسبة ) ع الزوج أو الزوجةـالسكن م( وتشمل فئة األزواج 

  . العم أو زوجة األب أوع الجد والجدةـ مالسكناألقارب وتشمل 
       

ع ـسكنون ميكما أسفرت النتائج فيما يخص مجموعتي البحث أن غالبية أفراد المجموعة العادية   

  ألفراد المجموعة المرضية  % 79,16  مقابل نسبة  تقدر بـ % 94,01الوالدين واألخوة بنسبة تبلغ 

  .ع  والديهم  وإخوتهم ـيقطنون  م
  

  .ن الذي يقطنه أفراد عينة البحث الحاليفيما يلي عرض لنوعية السك: نوع السكن* 
  

  .توزيع أفراد العينة حسب نوع السكن  ):14( جدول رقم 
  

  

    المرضى
  نوع السكن

  
مرضى   نيالعادي

  الربو
مرضى 
  السكري

ن على يالمدمن
  المخدرات

 ىمحاول
  االنتحار

  
  المجموع

  36  02  07  05  07  15  فيال
  152  10  23  25  30  64  شقة

  97  08  17  19  15  38  منزل تقليدي
  285  20  47  49  52  117  المجموع

  

ـ        الحالي   يبين الجدول أعاله، أن غالبية أفراد عينة البحث                         %  53.33 يقطنون في شقة بنسبة تقدر ب

د يسكنون ف       %  34.03 ثم تليها نسبة تبلغ     ، (285/152) وأخيرا سجلت نسبة        ي منزل تقليدي    ـ  ألفرا

ما أسفرت النتائج أن غالبية أفراد مجموعتي البحث سواء المجموعة                       ك   . ي فيال ـممن يقطنون ف      %  12.63

  .ي شقةـيسكنون ف)  % 52.38( أوالمرضية  )% 54.70(العادية 



 - 214 -

  

  .يوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة حسب حجم السكن  :عدد الغرف* 
  

  .توزيع أفراد العينة حسب نوع السكن   ):15( جدول رقم 
  

  

    المرضى
  عدد الغرف

  
مرضى   مرضى الربو  نياديالع

  السكري
ن على يالمدمن

  المخدرات
 ىمحاول
  اإلنتحار

  

  
  المجموع

  47  06  05  14  11  11  3أقل من 
  206  11  35  33  36  91  3 -5بين 

  32  03  07  02  05  15  5أكثر من 
  285  20  47  49  52  117  المجموع

    
 متوسط  يالي لها حجم سكن   ـبية أفراد عينة البحث الح         أن غال      ) 15( رقم   توضح األرقام المبينة في الجدول                

ل    3(  ونسبة تبلغ   ، %  72.28بنسبة تقدير بـ     )   رف ـغ   5  ىـإ  ي ضيق           سكن  حجم   لها   %  16.49   

كما أن   ) .   غرف    5أكثر من    (  ذات حجم سكني كبير      %  11.22خيرا سجلت نسبة    أ و   )  غرف   3  أقل من   ( 

حجم سكني               من  لبحث  ا مجموعتي  د  ا فر أ لبية  بنسبة   غا متوسط   77 نسبة          %  77. و ية  د لعا ا للمجموعة           

  . للمجموعة المرضية% 68.45
  

  . يبين الجدول التالي توزيع أفراد عينة البحث حسب المستوى اإلقتصادي:  المستوى اإلقتصادي*
  

   .توزيع أفراد العينة حسب المستوى اإلقتصادي ):  16( جدول رقم 
  

  

    المرضى
المستوى 
  اإلقتصادي

  

  
مرضى   نيديالعا

  الربو
مرضى 
  السكري

ن على يالمدمن
  المخدرات

 ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  31  03  07  09  08  04  ضعيف
  233  16  38  35  39  105  متوسط
  21  01  02  05  05  08  جيد

  285  20  47  49  52  117  المجموع
       

لعينة لها مستوى إ               ،  تبين لنا األرقام أعاله             لبية أفراد ا  %  81.75تبلغ  قتصادي متوسط بنسبة       أن غا

ذات     %  7.36ن األفراد لها مستوى ضعيف وأخيرا نسجل نسبة               ـم   %  10.87، ونسبة      ) 285/ 233( 

جيد         قتصادي  إ إلقتصادي                           .   مستوى  ا لمستوى  ا حسب  لبحث  ا مجموعتي  د  فرا أ توزيع  يخص  فيما  ما           ،أ

أو المجموعة المرضية          )   %  89.74نسبة  (   دية   فراد سواء المجموعة العا          األ  فقد أسفرت النتائج أن غالبية           

  .ن مستوى إقتصادي متوسطـم ) % 76.19نسبة (
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 يعرض الجدول التالي توزيع أفراد عينة البحث حسب وجود تلوث :تلوث بيئي ناتج عن المصانع *

  .بيئي نتيجة لوجود مصانع بالمحيط
  

  .يتوزيع أفراد العينة حسب وجود تلوث بيئ  : )17( جدول رقم 
  

  

    المرضى
وجود تلوث 

  بيئي

  
مرضى   مرضى الربو  نيالعادي

  السكري
ن على يالمدمن

  المخدرات
 ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  85  01  14  09  13  48  نعم
  200  19  33  40  39  69  ال

  285  20  47  49  52  117  المجموع
  

 ـن وجود تلوث بيئي ناتج ع         دم عأن غالبية أفراد عينة الدراسة الحالية تصرح ب                      يبين الجدول أعاله،           

ن ـتصرح بوجود تلوث بيئي ناتج ع             %  29.82نسبة تبلغ      مقابل  ، %  70.17  ـالمصانع بنسبة تقدر ب       

 ،) يالبون   ( الكيميائية    للمواد      ل أسميدا  و   ، ) مركب الحجار     (   ن نوع الحديد والصلب         ـوجود مصانع غالبيتها م        

 %  41.02كما توضح األرقام وجود نسبة            .   ) اك  سونطر (   األمونياك       و البالستيك  و سمنت،   واإلٌ   صايدال،    و 

  .لدى المجموعة المرضية % 22.02  تلوث بيئي، مقابل نسبة بوجودمن أفراد المجموعة العادية تصرح
  

نستخلص من مختلف الجداول التي تم عرضها سابقا خصائص عينة البحث الحالي في النقاط األساسية                                

  :التالية

) ير مرضية غ (  تتوزع إلى مجموعتين أوالها المجموعة العادية                    ، فردا     285 الحجم الكلي للعينة       يبلغ -

  . مفحوصا168 و ثانهما المجموعة المرضية و تشمل ، فردا117عددها 

 وتتوزع حسب أفراد مجموعتي البحث              ،  إناثا   162 ذكورا و     123 أفراد العينة من حيث الجنس إلى              تتوزع   -

  . إناثا للمجموعة المرضية78 ذكورا و90 و،وعة العادية إناث للمجم84 ذكورا و33: والجنس كما يلي

لبية  - غا بين                      لعمرية  ا لفئة  ا في  يتمركزون  لعينة  ا د  فرا أ و 21  ية               سنة30  د لعا ا لمجموعة  ا في  ء  سوا

  .أوالمرضية

  . أفراد مجموعتي البحث من العزاب غالبية-

  ،معي لدى المجموعة العادية           أفراد العينة ذات مستوى تعليمي ثانوي، مع بروز المستوى الجا                            غالبية  -

  .المستوى التعليمي المتوسط لدى المجموعة المرضيةو

ين والمتربصين في التكوين المهني مع بروز نفس هذه الفئة                     ي أفراد العينة من فئة الطلبة الجامع              غالبية  -

  .ين وفئة البطالين لدى المجموعة المرضيةيلدى العاد

  .) أفراد10 إلى 6 بين(ذات حجم متوسط   أفراد مجموعتي البحث من أسر غالبية-

  . أفراد عينة البحث من أسر يعيش فيها الوالدين معا غالبية-
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  .سكنون مع الوالدين واألخوةي أفراد المجموعة العادية والمرضية  غالبية-

  . أفراد العينة من مستوى إقتصادي متوسط غالبية-

  ).غرف 5 إلى 3بين (ت حجم سكني متوسط طنون في شقة وذاقغالبية أفراد مجموعتي البحث ي -

 غالبية أفراد عينة الدراسة عدم وجود تلوث بيئي ناتج عن مصانع في محيطهم مع بروز الفئة                                   تصرح  -

  .وجود مثل هذا التلوث لدى المجموعة العادية مقارنة بالمرضىبالتي تصرح 
  

م    مما يتضح     د   تقد وجو نوع    ل     ا من  نات           ت  لبيا و لخصائص  ا مختلف  في  نس  لشخصية  جا ا عية         وإلجتما

  . الحاليواإلقتصادية بين مجموعتي البحث
  

      :البيانات السلوكية والسوابق المرضية* 

 سيتم الحقا   ، الحالية     بعدما تطرقنا إلى البيانات الشخصية واإلجتماعية التي تبين خصائص عينة الدراسة                              

فيما    . ضية ألفراد مجموعتي البحث        عرض مختلف الجداول التي توضح البيانات السلوكية والسوابق المر                          

تعاطي   و   ، تعاطي الكحول     و   ،  التدخين   مثل الالصحية      تطرقنا إلى السلوكات        ، فقد  يخص البيانات السلوكية        

 فقد أوردنا       ، أما عن السوابق المرضية         ،  مع ذكر سن بداية التعاطي وأسبابها              المخدرات ومحاوالت اإلنتحار              

تم   و أخيرا     ، إصابة أحد أفراد العائلة            و ث في العائلة      وجود مرض متوار        و   ، فيها وجود إصابة مرضية       

  .ناة من مشاكل وضغوط حياتيةاالتطرق إلى وجود مع
   

لمرضية                                    وي   بة ا اإلصا مة في  لخصائص كونها متغيرات ها وا نات  لبيا ه ا هذ لتطرق لمثل  ا همية  ظهر أ

ومن جهة    ،  ير المرض    اإلستعدادية أو المساعدة على تفج              العوامل    كما تعتبر من    ،  أوالحفاظ على الصحة        

أخرى تسمح مثل هذه الخصائص فهم بعض اإلختالفات بين المجموعة المرضية والعادية لعينة الدراسة                                    

  .مختلف هذه الخصائص والبيانات حسب مجموعتي البحثلفيما يلي عرض   .الحالية
  

  .طي السجائرالبحث من حيث تعاطي أو عدم تعا عينة  يوضح الجدول التالي توزيع أفراد : التدخين*
  

   توزيع أفراد العينة حسب تعاطي السجائر ):18( جدول رقم 
  

  

    المرضى
  التدخين

  
مرضى   نيالعادي

  الربو
مرضى 
  السكري

ن على يالمدمن
  المخدرات

 ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  80  06  44  08  05  17  مدخن
  205  14  03  41  47  100  غير مدخن
  285  20  47  49  52  117  المجموع

  

  أن غالبية أفراد عينة الدراسة الحالية ال يدخنون السجائر بنسبة تقدر                          ، وضح األرقام في الجدول أعاله              ت 

  أما نسبة المدخنين ألفراد المجموعة العادية ،  من األفراد المدخنين% 28.07 مقابل نسبة ،% 71.92 بـ
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كما أسفرت النتائج أن          . رضية ألفراد المجموعة الم         %  37.50 لترتفع النسبة إلى       ، %  14.52 بـ  ت قدر  

لمدخنين للمج             لمخدرات بنسبة تبلغ                 مأكثر األفراد ا لمدمنين على ا       %  26.19  وعة المرضية هم من ا

فإن فئة الذكور كانت            لجنس ا  فيما يتعلق بتوزيع أفراد مجموعتي البحث حسب التدخين و                  . ) 168  /   44( 

  .باإلناثرا مقارنة تأكثر توا
  

  .آلتي توزيع الفئة المدخنة حسب سن بداية التدخينالجدول يوضح ا :سن التدخين* 
  

  .توزيع األفراد المدخنين وفق سن بداية التدخين ):  19( جدول رقم 
  

  

    المرضى
  سن بداية
  التدخين

  
مرضى   نيالعادي

  الربو
مرضى 
  السكري

 على ينالمدمن
  المخدرات

 ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  05  00  05  00  00  00   سنوات10أقل من 
  65  06  35  08  02  14  20 - 10بين 

  10  00  04  00  03  03  20أكثر من 
  80  06  44  08  05  17  المجموع

  
  أن غالبية المدخنين كان سن بداية التدخين لديهم للشريحة العمرية بين                        )   19( ن الجدول رقم       ـيتضح م    

سنة بنسبة    20ن ـعمرية أكثر م    ثم تليها الفئة ال      ،    ) 80  /   65  ( %  81.25بنسبة قدرت بـ         سنة20 و 10

أما فيما      ) . %  6.25(  سنوات ضعيفة   10ن ـكانت نسبة المدخنين لفئة أقل م          بينما  ،  %  12.5تقدر بـ    

ويمكن حصرها حسب ترتيب           فقد كانت متعددة      ، ى التدخين   ـتي تدفع هؤالء األفراد إل            ـيخص األسباب ال      

  : فيما يليين مجموعتي البحث الحالـوأهمية تواترها لدى المدخنين م
  

  . مشاكل عائلية وبالخصوص عالئقية مع األب وسوء المعاملة وجود-

  .رت بالقلق والتو الشعور-

  .األصدقاء أو األهل خاصة لدى فئة العاديينو اآلخرين من األقارب  تقليد-

  . السوء رفاق-

  .والروتين اليومي  واإلحساس بالفراغ والملل البطالة-

  .تجربةول وحب الضالفو  الرغبة،-

  . الرجولة وجلب اإلهتمام إثبات-

  .بالفشل أو الوحدة و بالنقص الشعور-

  .لية العائلةو مسئ تحمل-
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   . الجدول التالي توزيع أفراد عينة البحث من حيث إستهالك وتعاطي الكحوليبين :تعاطي الكحول*
  

  . توزيع أفراد العينة حسب تعاطي الكحول : )20( جدول رقم 
  

    المرضى
تعاطي  
  لكحولا

  
مرضى  مرضى الربو  نيالعادي

  السكري
ن على يالمدمن

  المخدرات
 ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  45  00  41  02  01  01  نعم
  240  20  06  47  51  116  ال

  285  20  47  49  52  117  المجموع
  

  

  % 84.21بـ  ر أن غالبية أفراد عينة البحث ال يتعاطون الكحول بنسبة تقد،)20( يوضح الجدول رقم  

  تتعاطى الكحول جلهم من الذكور المدمنين على المخدرات %  15.78، مقابل نسبة تبلغ )240/285(

غالبية األفراد الذين ، فإن توزيع فئة مستهلكي الكحول حسب سن بداية التعاطي، وفيما يتعلق ب )45 / 41(

، وهي ) % 84.44بنسبة (  سنة20  إلى10يتعاطون الكحول كان سن بداية اإلستهالك ليدهم بين سن 

     سنة بنسبة تقدر20 ثم تتبعها الشريحة العمرية أكثر من ،أكثر تواترا لدى فئة المدمنين على المخدرات

 سنوات وهما من المدمنين على 10 وسجلت حالتين كان سن بداية تعاطي الكحول أقل من % 11.11بـ

  .)% 4.44( المخدرات 
  

  :ك تعاطي الكحول فكانت متعددة ويمكن حصرها فيما يليأما األسباب وراء سلو 
  

  . التقليد ورفاق السوء-

  . الشعور بالقلق والتوتر-

  ).الضرب والطرد(  مشاكل عائلية وباألخص عالئقية مع األب، وسوء معاملة األب -

  .الفضول وحب التجربة وباألخص لدى العاديينو الرغبة، -

  . إحباط عاطفي-

  .نفس واللهون الـ الترفيه ع-

  .ن المشاكلـ النسيان والهروب م-

  .الفراغ والملل و البطالة،-

  . صعوبة المعيشة-

   .لى المخدرات لتعاطي الكحولـ المدمنين عدفعتوهي أكثر األسباب التي    
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 الجدول التالي توزيع أفراد مجموعتي البحث من حيث تعاطي أو عدم                            يبين   : تعاطي المخدرات       *   

 .راتتعاطي المخد

  .توزيع أفراد العينة حسب تعاطي المخدرات  ):21( جدول رقم 
  

  

    المرضى
  تعاطي
  المخدرات

  
مرضى  مرضى الربو  نيالعادي

  السكري
ن على يالمدمن

  المخدرات
 ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  47  00  47  00  00  00  نعم
  238  20  00  49  52  117  ال

  285  20  47  49  52  117  المجموع
  

وتشمل     %  83.50، أن غالبية أفراد العينة ال يتعاطون المخدرات بنسبة تبلغ                         أعاله   ح الجدول     يوض   

لى المخدرات بلغت       ـأما الفئة المدمنة ع        ، مرضى السكّري ومحاولي اإلنتحار            و مرضى الربو،      و العاديين،      

  انت  فيما يخص سن بداية تعاطي المخدرات فك               و . ن مجموع عينة البحث الحالي        ـ م %  16.49نسبتها   

 سنة، ثم تليها نسبة     20 و 10كان سن بداية التعاطي يتراوح ما بين                 ) 47  / 38  ( %  80.85نسبة  :   كما يلي  

،  سنوات  10ن ـي سن أقل م   ـسنة وسجلت حالتين بدأت اإلدمان ف              20  نـي سن أكثر م   ـ ف %  14.89

لكيف                               ا ا  تر ا تو كثرها  أ ة  د متعد فهي  لمستعملة  ا نية  ما إلد ا د  ا لمو ا ما  ق   و ،  KIF)(   أ لعقا مثل  ا   يرا  لنفسية 

Diazepane  ، وRivetrole ،   وTemesta ،   المهدئات    و  (TRQ) ،   المهلوسات، الهيروين والحشيش            و. 

  : منها ما يليمتعددةي هـفيما يخص دوافع اإلدمان وأسبابها فو
  

  .التوتر والغضبو الشعور بالقلق -

  .  مخالطة رفاق السوء-

  . إحباط عاطفي-

  . مشاكل عائلية-

  .غ والمللالفزاو البطالة، -

  .الخجل وعدم الثقةو الشعور بالنقص، -

  . ي المخدراتـ التجارة ف-

 .  الشعور بالحيوية والنشاط -

 .ن الواقع ونسيان الماضي وعدم التفكيرـ  الهروب م -

 ).النفحة(الرغبة وحب التجربة و  الفضول،  -

 .  إيذاء الذات -

 .  الترفيه واللهو -
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ي توزيع أفراد العينة حسب إرتكاب أو عدم إرتكاب محاوالت يعرض الجدول اآلت :اإلنتحار  محاوالت*

  .إنتحار

  .نتحارتوزيع أفراد العينة حسب محاوالت اإل ):  22( جدول رقم 
  
  

    المرضى
  محاوالت
  اإلنتحار

  
مرضى   نيالعادي

  الربو
مرضى 
  السكري

ن على يالمدمن
  المخدرات

 ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  45  20  20  02  03  00  نعم
  240  00  27  47  49  117  ال

  285  20  47  49  52  117  المجموع
  

  

ي الجدول أعاله، أن غالبية أفراد عينة البحث لم يسبق لهم وأن إرتكبوا محاوالت إنتحار ـ تبين األرقام ف

سبق لها وأن قامت بمحاولة إنتحارية ) 45/285( % 15,78، مقابل نسية تبلغ % 84,21بنسية تقدر بـ 

فيما يخص الوسائل ، ونتحاررات ومحاولي اإلخدن المدمنين على المـوغالبيتهم م) بعة مراتمرة إلى أر(

شق ومنها األدوية مثل أخذ جرعة زائدة من األنسولين لدى مريض السكّري، نميز نتحارية المستعملة اإل

د التنظيف تناول مواوالسقوط من الجسر والوريد والطعن بالسكين خاصة لدى المدمنين على المخدرات، 

  .نتحارلدى الفتيات محاوالت اإل) ماء جافيلوروح الملح (
  

  :أهم األسباب والدوافع وراء السلوك اإلنتحاري تتمثل فيما يلي أما عن 

  . مشاكل عائلية-

  . مشاكل عاطفية-

  ).اإلخفاق في البكالوريا (  الفشل الدراسي -

  . الشعور باليأس-

  .ض اإلنسحاب عن المخدر نقص المادة اإلدمانية وآالم أعرا-

  . فقدان العذرية لدى الفتيات-

  . الشعور بالقلق والتوتر-

  . البطالة-

  . السجن-

  . نسيان الواقع والهروب منه-

  . الزواج بالغصب-

  ).وفاة اآلم (  الحداد -

  ).السكّري( اإلصابة بمرض مزمن -
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  .ةتوزيع أفراد العينة حسب اإلصابة المرضي : اإلصابة بمرض معين*
  

  .توزيع أفراد مجموعتي البحث حسب اإلصابة المرضية ):  23( جدول رقم 
  

  

    المرضى
اإلصابة بمرض 

  معين

  
مرضى  مرضى الربو  نيالعادي

  السكري
ن على يالمدمن

  المخدرات
 ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  168  20  47  49  52  00  نعم
  117  00  00  00  00  117  ال

  285  20  47  49  52  117  المجموع
  

  

    فردا 117والتي يبلغ حجمها ) غير المرضية ( أن أفراد المجموعة العادية )23(يوضح الجدول رقم  

الربو، (ال تعاني من إصابة مرضية معينة، في حين بلغ عدد األفراد الذين يعانون من إصابات مرضية 

  . مفحوصا168بـ ) اإلدمان على المخدرات ومحاوالت اإلنتحار والسكّري، و
  

يوضح الجدول اآلتي توزيع أفراد عينة الدراسة من حيث  :وجود مرض متوارث في العائلة * 

  .وجود سوابق مرضية عائلية
  

  .توزيع أفراد العينة من حيث وجود مرض متوارث في العائلة ):  24( جدول رقم 
  

  

    المرضى
وجود مرض 
  متوارث

  
ن على يمدمنال مرضى السكري  مرضى الربو  نيالعادي

  المخدرات
  ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  67  07  15  13  16  16  نعم
  218  13  32  36  36  101  ال

  285  20  47  49  52  117  المجموع
  

  

، أن غالبية أفراد العينة يصرحون بعدم وجود مرض متوارث أعالهتبين األرقام الموضحة في الجدول   

 يصرحون بوجود سوابق مرضية % 23.50  مقابل نسبة تبلغ،% 76.49في العائلة بنسبة تقدر بـ 

: عائلية، وأكثر األمراض المتوارثة تواترا لدى أفراد مجموعتي الدراسة الحالية هي وفق الترتيب التالي

قصر البصر، ومرض نفسي، والحساسية، ومرض القلب، وضغط الدم، والربو، ومرض السكّري، 

  . المعدة و األمعاء و السرطانو
  

 أما ،ضغط الدموالقلب ومرض  السكّري،جموعة العادية كان المرض األكثر تواترا هو فيما يخص الم أما 

ي لوحظت فيما يتعلق بمرضى السكرَّ، والسكّريو الحساسيةومرضى الربو فكانت أمراض الربو، 

 أما مجموعة المدمنين على المخدرات ومحاولي اإلنتحار فكانت ،ضغط الدم والربوو،  السكّريأمراض

   .الربو وضغط الدمو، السكّريالمتوارثة في العائلة هي األمراض 
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فيما يخص توزيع أفراد مجموعتي البحث من حيث وجود مرض متوارث في العائلة سجلت نسبة   و

، مقابل نسبة السوابق من أفراد المجموعة العادية التي تصرح باإليجاب لوجود مثل هذه % 13.67

  .ية لدى أفراد المجموعة المرض%  30.35
  

يوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة حسب اإلصابة المرضية ألحد  :إصابة أحد أفراد العائلة* 

  .أفراد العائلة
   

  .توزيع أفراد مجموعتي البحث حسب اإلصابة المرضية ألفراد العائلة ):  25( جدول رقم 
  

  

    المرضى
اإلصابة 
المرضية 
  ألفراد العائلة

  

  
  
  نيالعادي

  
مرضى 
  الربو

  
مرضى 
  السكري

  
ن على يالمدمن

  المخدرات

  
 ىمحاول
  اإلنتحار

  
  

  المجموع

  163  10  27  36  36  54  نعم
  122  10  20  13  16  63  ال

  285  20  47  49  52  117  المجموع
  

    

توضح األرقام أعاله، أن غالبية أفراد عينة البحث تصرح بوجود إصابة مرضية ألحد أفراد العائلة بنسبة  

 .تصرح بعدم وجود مثل هذه اإلصابات  %42.80، مقابل نسبة تبلغ )285 /163 ( % 57.19تقدر بـ 

 لوجود مثل هذه السوابق المرضية العائلية، % 46.15فيما يخص أفراد المجموعة العادية سجلت نسبة و

وجود إصابة مرضية في ب من أفراد المجموعة المرضية التي تصرح % 64.88مقابل نسبة تقدر بـ 

، األقارب )األم ثم األب ( كما بينت األرقام أن اإلصابة المرضية في العائلة مست أكثر الوالدين ، ئلةالعا

 في العائلة هي السكّري، اوأكثر األمراض تواتر، وأخيرا اإلخوة واألخوات) األجداد، األعمام، األخوال (

  .مرض القلب والحساسيةوضغط الدم،  والربو، و
  

فيما يلي جدول يوضح مدى تواتر الضغوط والمشاكل اإلجتماعية  :مهنية وأة وجود مشاكل إجتماعي* 

  . والمهنية لدى أفراد مجموعتي البحث الحالي

  .توزيع أفراد العينة من حيث وجود مشاكل معينة ):  26( جدول رقم 
  

وجود مشاكل   المرضى
و أإجتماعية 
  مهنية

  
مرضى   نيالعادي

  الربو
مرضى 
  السكري

ن على يالمدمن
  المخدرات

 ىمحاول
  اإلنتحار

  
  المجموع

  110  18  28  18  14  32  نعم
  175  02  19  31  38  85  ال

  285  20  47  49  52  117  المجموع
  

  

  ) مهنيةإجتماعية أو( أن غالبية أفراد عينة البحث يصرحون بعدم وجود مشاكلأعالهدول ـيوضح الج  



 - 223 -

  

 تصرح بوجود معاناة نتيجة % 38.59غ بـ ، مقابل نسبة تبل)175/285 (% 61.40بنسبة تقدر بـ 

 أسفرت ،أما فيما يخص توزيع أفراد المجموعتين من حيث المعاناة من هذه المشاكل .لمشاكل وضغوط

شجار بين (كل أهمها مشاكل عائلية ا من أفراد المجموعة العادية تعاني من مش% 27.35النتائج أن 

  العالقات اإلدارية،الحجم الساعي(مشاكل مهنية و دراسية، صعوباتوالبطالة، و، )سوء المعاملة والوالدين

 من أفراد المجموعة % 46.42بينما بلغت نسبة تقدر بـ  .وأخيرا مشكل السكن) سوء المعاملةو

العاطفية، والمهنية، والبطالة، والمرضية التي تصرح بوجود مشاكل وضغوط أهمها المشاكل العائلية، 

 وتبقى ، مشكل اإلدمان على المخدرات وعدم اإلنجابودم عمل الزوج، عوصعوبة المعيشة، والسكن، و

  .المشاكل العائلية أكثر الضغوط تأثيرا على أفراد عينة الدراسة الحالية
  

والمتعلقة بالبيانات السلوكية والسوابق المرضية  نستخلص من مختلف الجداول التي تم عرضها سابقا  

  :لعينة البحث الحالي ما يلي
  

لبية أفراد العينة ال يدخنون السجائر، أما الفئة المدخنة أكثرها تواترا لدى أفراد المجموعة المرضية اـ غ-

 وكان سن بداية التدخين لديهم ،ومن الجنس الذكري %) 26.19( وبالخصوص المدمنين على المخدرات 

  . % )81.25(  سنة 20 و10بين 

  جلهم من الذكور،تتعاطى المشروبات الكحولية  مقابل فئة، غالبية أفراد عينة البحث ال يتعاطون الكحول-

  ).% 84.44(  سنة 20و 10وكان سن بداية إستهالكه بين سن ، و من المدمنين على المخدرات

دمنين على ـدمنة فهم من المـدرات، أما الفئة المـموعتي البحث ال يتعاطون المخـ غالبية أفراد مج-

  .)% 80.85( سنة 20 و10 ا بينـان مـداية اإلدمـن سن بور، وكاـهم ذكـغالبيت دراتـالمخ

اإلنتحار لوحظت لدى التي حاولت البية أفراد العينة لم يسبق لهم إرتكاب محاوالت إنتحار، أما الفئة ـ غ-

وراء  وكان السبب )جلهم من الذكور(والمدمنين على المخدرات ) جلهم من اإلناث(محاولي اإلنتحار 

  .نقص المادة اإلدمانيةية محاوالتهم اإلنتحار

ل أفراد المجموعة العادية تصرح بعدم معاناتهم من إصابة مرضية معينة، في حين يؤكد أفراد ـ ك-

  .المجموعة المرضية إصابتهم المرضية

 )% 23.50( غالبية أفراد مجموعتي البحث يصرحون بعدم وجود مرض متوارث في العائلة، مقابل فئة-

  .يدى المجموعة المرضية للبحث الحالـسوابق المرضية بالخصوص لصرح بوجود مثل هذه الت

   ثر من نصف أفراد العينة تصرح بعدم وجود إصابة مرضية بين أفراد العائلة، مقابل نسبة تقدرـ أك-

تصرح بوجود مثل هذه اإلصابة وأكثرها تواترا لدى المجموعة المرضية وتمس في  % 42.80بـ 

  . ثم األخوة واألخواتاألقاربوالغالب الوالدين 
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 % 38.59 أكثر من نصف الحاالت تصرح بعدم معاناتهم من مشاكل وضغوط حياتية مقابل نسبة تبلغ -

     تصرح بوجود مثل هذه الضغوط، وهي أكثر تواترا لدى المجموعة المرضية وأهمها المشاكل العائلية

  .البطالةو
  

ة عن المجموعة العادية في بعض الخصائص السلوكية   يتضح مما تقدم تمايز أفراد المجموعة المرضي

  .والسوابق المرضية
  

  . وسائل القياس-3

إستعملت الباحثة في الدراسة الحالية مجموعة من وسائل القياس بهدف جمع معلومات وبيانات عن أفراد   

ضية إجتماعية ومرومن هذه األدوات إعتمدت على إستبيان لجمع معلومات شخصية، و ،عينة البحث

إستبيان  :لدراسة بطارية اإلختبارات والمقاييس التاليةا كما إستخدمت كوسيلة للحصول على بيانات ،للعينة

 طرق           إستبيان ومقياس سمة القلق، ومقياس فعالية الذات، ومقياس تقدير الذات، وإدراك الضغط

كل ) س نفسيةيمقاي وإستبيان(حث الحالي سيتم فيما يلي تقديم وسائل قياس الب و.أو إستراتيجيات المواجهة

  .ثباتها وصدقهاوطريقة تصحيحها، و وصفها، ىمن حيثعلى حد
  

  :اإلستبيان 3-1

و يتكون من نوعين من األسئلة بعضها مغلق تتطلب )  01أنظر الملحق رقم ( صممت الباحثة اإلستبيان  

،  األخر عبارة عن أسئلة مفتوحةوالبعض " ال" أو  " نعم"  في الخانة )×(من المجيب وضع عالمة 

  :تتوزع هذه األسئلة إلى أربعة محاور أساسية وهيو
  

البيـانـات الشخـصية واإلجتمـاعية، وتسمح بجمع معلومات عن خصائص عينة البحث الحالي من  -

  .إلخ... حيث الجنس، والسن، والحالة المدنية، ووضعية الوالدين، ومستوى المعيشة ونوع السكن

هدف جمع معطيات حول وجود سلوكات الصحية كالتدخين، وتعاطي وتـانـات السـلوكية،  البي- 

  .الكحول أو المخدرات و القيام بمحاوالت إنتحار مع حصر أهم أسبابها و دوافعها

  .إلخ... وجود إصابة مرضية ونوعهاوتتضمن سـوابق مـرضية شخـصية، -

  .مراض الوراثية في العائلة سوابق مرضية عائلية، وتسمح بجمع معطيات عن األ-
  

وإن إستغالل بيانات هذا اإلستبيان يساعد البحث الحالي من جهة التعرف على عينة الدراسة    

تفسير ومناقشة نتائجه وبالخصوص المرتبطة بالعوامل اإلستعدادية   ويسمح من جهة أخرى،وخصائصها

  .المرضية الشخصية والعائليةالسوابق ووالمساعدة للصحة والمرض من السلوكات الالصحية، 
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    ( perceived stress questionnaire)  إستبان إدارك الضغط3-2

   لقياس مؤشر إدراك الضغط"  1993 "آخرون سنة و " Levenstein " ن طرف   صمم م

)Perceived stress index ( عبارة تتوزع وفق نوعين من البنود منها 30ويشمل اإلستبيان على 

، 11، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2 رقمعبارات   منها عبارة22تضم البنود المباشرة ة، رة وغير المباشرالمباش

 4 إلى 1وتنقط هذه العبارات من  30و 28، 27، 26،  24، 23، 22، 20، 19، 18، 16، 15، 14، 12

 يجيب عندما وتدل على وجود مؤشر إدراك ضغط مرتفع  )عادة( إلى اليسار )تقريبا أبد(من اليمين 

، 13، 10، 7، 1 عبارات منها رقم 8 البنود غير المباشرة بينما تشمل، المفحوص بالقبول إتجاه الموقف

إلى اليسار  )تقريبا أبدا(من اليمين  1 إلى 4 وتنقط هذه البنود بصفة معكوسة من .29 و25 ،21 ،17

  . )عادة(
  

  : كما يلي4 إلى 1 درجات من 4 اإلختبار وفقهذا تنقط بنود  :طريقة التصحيح -

  . تقريبا أبدا-1

  . أحيانا-2

  . كثيرا-3

  . عادة-4

اإلختبار راك الضغط في هذا د ويستنتج مؤشر إ،حسب نوع البنود مباشرة أو غير مباشرة ويتغير التنقيط  

  :( Levenstein et al, 1993 ) المعادلة التاليةوفق 

  
  30  -مجموع القيم الخام  =  مؤشر إدراك الضغط 

                                                            90                                                      
                

   30-  raw score     = Perceived stress index 
90                                            

  

البنود المباشرة وغير  من بجمع كل النقاط المتحصل عليها في اإلختبار الخام ويتم الحصول على القيم 

ويدل على أدنى مستوى  )0( وتتراوح الدرجة الكلية بعد حساب مؤشر إدراك الضغط من صفر ،المباشرة

 و يدل على أعلى مستوى ممكن )1( واحد إلى ( lowest possible level of stress ) ممكن من الضغط

   .( highest possible level of stress )من الضغط 
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  :  ثبات وصدق اإلستبيان-

: الصدق*   

الذي يرتكز  )Concurrent Validity( يلقد تم التحقق من صدق اإلستبيان بإستخدام الصدق التالزم 

سمة " قوي مع على مقارنة إستبيان إدراك الضغط مع المقاييس األخرى للضغط فأظهر وجود إرتباط 

 بينما سجل إرتباط  ،0.73  يقدر بـ  cohen، ومع مقياس إدراك الضغط لـ0.75يقدر بـ  " القلق

      " القلق الحالة"   مع مقياس0.35 بـ يقدرمع مقياس اإلكتئاب وإرتباط ضعيف 0.56معتدل يقدر بـ 

( Levenstein et al, 1993 ).  

  : الثبات* 

 Coefficient(    لإلختبار بإستعمال معامل ألفا ) Internal Consistency(تم قياس التوافق الداخلي   

Alpha( بإستعمال طريقة كما أظهر قياس ثبات اإلختبار ،0.90 ـفأظهر وجود تماسك قوي يقدر ب 

  .0.82 بـ وجود معامل ثبات مرتفع يقدر أيام 8 بـ  بعد فاصل زمني يقدرتطبيق وإعادة تطبيق اإلختبار

بأن هذا األختبار يعتبر أداة ثمينة وإضافية لوسائل  (1993)رون ـوآخ  "Levenstein " وتشير  

رد ـة للفـالة الصحيـاما للحـؤيا هـال تنبـون عامـن أن يكـمكـوي ةـوث النفسية الجسديـالبح

     .    قاـالح
  

  )Self. Esteem Scale(  مقياس تقدير الذات3- 3

  ( Croker et al, 1987, P909)ن نقال ع1965 سنة " Rosenberg "المقياس من طرف  صمم 

 مباشرة دتقدير الذات تتوزع إلى بنو لقياسعبارات  10يتكون من  وذاتلليم شامل وشخصي يف لتقديه

البنود غير المباشرة بينما تشمل  ،10، 4، 3، 1رقم  المباشرة أربعة عبارات دتضم البنو، غير مباشرةو

  .9، 8، 7، 6، 5، 2عبارات رقم 
  

  :  يليكما 4 إلى 1 درجات من 4تنقط بنود اإلختبار وفق : ح طريقة التصحي-

  . تماما أرفض-1

  . ارفض-2

  . أوافق-3

  . تماما أوافق-4
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أرفض  "  نقاط تتراوح ما بين4دى رضاهم عن الذات وفق ـى مـ ذلك علخـاللير األفراد ـويش 

 34 قدره مع متوسط 40و 20ما بين  تتراوح للمقياس الكليةأما الدرجة ،  "أوافق تماما" إلى  " تماما

 مستويات تصنيفلي  يفيما، للذات والمنخفض المتوسط، ويصنف األفراد إلى ذوي التقدير العاليو. درجة

  :( Croker et al , 1987  , P909 ) نقال عن  Rosenberg تقدير الذات حسب
  

وإنحراف معياري  28.67  بمتوسط حسابي قدره31 –20 ، وتتراوح درجاته بين تقدير منخفض للذات-

  .2.35 ± يبلغ

وإنحراف معياري  34.24 بمتوسط حسابي قدره 36 - 32 ، وتتراوح درجاته بين تقدير متوسط للذات-

  .1.52 ± يبلغ

 وإنحراف معياري يبلغ 38.57 بمتوسط حسابي قدره 40 -37 ، وتتراوح درجاته بين تقدير عالي للذات-

±1.17.  
  

    المقياس ثبات وصدق-

  : صدق المقياس *

 خاصة أخرى  مع مقاييس المقياسهذا وذلك بمقارنة " Rosenberg"صدق مقياس بينت البحوث المختلفة 

إرتباط فيما يخص  Rosenberg مماثلة فإن لمقياس بكيفيةو،  "Coopersmith" مثل مقياس بتقدير الذات

   .والقلق اإلكتئاب بها مع قياسات إلتجاهات المتنبأا
 

  : ياسلمقثبات ا* 

 ذلك و0.80  بـCroker et al) ،1987(نقال عن "  Rosenberg  "حسب ثبات المقياس يقدر معامل  

  .اإلختبار تطبيق  وإعادة طريقة تطبيقخالل من
  

    )Self-Efficacy scale(  فعالية الذاتمقياس 4- 3

       عننقال  1982وآخرون سنة  Maddoxو ،Mercandaute و،Sherer طرف  من  صمم المقياس

)Barlow et al, 1984( وكفاءتهم قدراتهمحول فراد عتقادات األإو لتوقعات لتقييم المستوى العام يهدف ،

، سلوكات خاصةأو وضعيات إرتباطها باتية دون ذفراد حول فعاليتهم الكما يهدف لقياس توقعات األ

أن الفروق  ، كماسي للتغير السلوكي التوقعات الفردية هي المحدد األساالمقياس أن لهذا العامفاإلفتراض 

الفروق في المستويات العامة لتوقعات إلى الفردية في التجارب الماضية واإلنتسابات تجاه النجاح تؤدي 

  ، ذاتـعالية الـدف لقياس إدراكات فـته  عبارة17ن ـم الية الذاتـون مقياس فعـيتك و .فعالية الذات
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، 3، 1 ود المباشرة العبارات رقمـتضم البن، ير مباشرةـوغ شرة مبابنـودى ـوزع العبارات إلتت   و

 ،14، 12، 11، 10، 7، 6، 5 ،4، 2شمل العبارات رقم ـير المباشرة تـنود غبأما ال، 15، 13 ،9، 8

  . 17و 16
  

  :  يليكما 4 إلى 1 درجات من 4تنقط بنود اإلختبار وفق :  طريقة التصحيح-

 . تماما أرفض- 1

 .ماس دون ح أرفض- 2

  . دون حماس أوافق- 3

  .مامات  أوافق- 4

  . حدكأقصى درجة 68كحد أدنى إلى   درجة17أما الدرجة الكلية للمقياس تترواح ما بين    
  

   و ثبات المقياس صدق-

  : المقياسصدق * 

 ال وبإمكانه التنبؤ ذلك أن األفراد ذوي فعالية ذات عالية عيظهر أن لمقياس فعالية الذات صدق   

 تحقيق  والمهنيةونجاح كبير مقارنة بذوي فعالية ذات منخفضة في المجاالت الدراسية، بمتعون تي

   من خالل إرتباطه الدال)Construct Validity(للمقياس أيضا صدق التكوين الفرضي ، واألهداف

 عالئقيةمقياس الكفاءة الو ، Ege strength  Scale)(ذات ـ قدرة ال مقياس مثلاييسالمق مـن ع عددـم

  (The Interpersonal Competency Scale)مقياسوRosenberg  لتقدير الذات.  
  

  :  ثبات المقياس*

حيث قدر معامل  )Alpha Coefficient(ألفا لمقياس فعالية الذات توافق داخلي جيد بإستعمال معامل   

  .) Barlow et al , 1984 (ككل للمقياس  0.86بات بـ ثال
  

  )( State – Trait Anxiety Inventory  وسمة القلق للكبارإختبار حالة 5 -3

البحيري، (نقال عن  1970سنة  Gorsuch وLusheneو ،Spielbergerهذا اإلختبار من طرق   صمم 

ويشمل مقياسين  )State – Trait Anxiety Inventory(الة وسمة القلق حتحت عنوان إختبار   )1984

ة ـ األول حال،قـن للقلـن منفصليـدير الذاتي وذلك لقياس مفهوميمنفصلين يعتمدان على أسلوب التق

    ويستخدم هذا اإلختبار كأداة  . ( Trait Anxiety )  والثاني سمة القلق)State Anxiety(ق ـالقل

       بحث لدراسة ظاهرة القلق لدى البالغين األسوياء والمرضى المصابين بأمراض نفسية عصبية أو عضوية 
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 الضاغطة التي تثير في النفس البشرية مشاعر قفإلى آخر الموا ذين ستجرى لهم عمليات جراحية،أو الل

ى مقياس سمة القلق ألنه ذات إرتباط قوي بشدة ـعلالحالي  وتم التركيز لتحقيق أهداف البحث .القلق

  .الضغط
  

  : مقياس سمة القلق-

فراد وصف ما يشعرون به بوجه عام عبارة يطلب فيها من األ 20 يتكون مقياس سمة القلق من   

)Generally(،  ويستخدم مقياس سمة القلق كأداة بحث للتمييز بين األفراد الذين يختلفون في إستجاباتهم

تتوزع عبارات مقياس سمة القلق إلى نوعين  و.تحت مستويات مختلفة لشدة حالة القلق النفسيةللضغوطات 

، 28،  25، 24، 23، 22: األرقام التاليةالمباشرة تضم البنود ، ةاشرة وغير المباشربالبنود منها الممن 

، 30، 27، 26، 21  البنود غير المباشرة تشمل العبارات رقم بينما،40، 38، 37، 35، 34، 32،  29

  . )1984البحيري، نقال عن ( 39، 36، 33، 31
  

  :  طريقة التصحيح-

 لمقياس   درجة كحد أقصى  80 كحد أدنى إلى درجة 20 تتراوح قيمة الدرجات على اإلختبار من   

    ويجيب المفحوصين على كل عبارة من اإلختبار بأسلوب التقدير الذاتي على متصل مكون، سمة القلق

  :يلي فيما نقاط كما هو موضح 4من 

  . مطلقا-1

  . أحيانا-2

  . غالبا-3

  .  دائما-4

في  وتكون أوزان التدرج  عال،قلقفيه إلى  مرتفعويشير التقدير ال  األول،العبارات وهناك نوعان من   

منخفض، ومن ثم تكون  المرتفع إلى قلق فيشير التقدير ما النوع الثانيأ ،4، 3 ،2 ،1 :كالتاليهذا النوع 

  . )1984البحيري، نقال عن ( 1، 2، 3، 4: تاليالمعكوسة ك أوزان العبارات في هذا النوع
  

   صدق و ثبات المقياس -

  : الصدق*

التجريبي  ويطلق عليه أحيانا الصدق يعتبر الصدق المرتبط بالمحك من أهم أنواع الصدق    

)Emperical Validity(،ار حالة وسمة بخت ومن المحكات التي أستخدمت لحساب الصدق التالزمي إل

  ك ثم حساب االرتباط بين تل  للشخصية،أيزنكبعد العصابية لمقياس و، للقلق " كاتل" مقياس ، القلق
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رتباط تضح أن معامالت اإل، وإختيار حالة وسمة القلق على طلبة المرحلة الثانوية والجامعيةإختبارات واإل

كانت مرتفعة وذات  )0.85( يزنك ألالعصابية  وبعد،  )0.73( للقلق  كاتلبين مقياس سمة القلق ومقياس

  . )1984البحيري، نقال عن ( داللة موجبة
  

  : الثبات*

الدراسات العليا ة وكذلك عين المرحلة الثانويةة لى عينـختبار بتطبيق وإعادة تطبيقه عثبات اإلتم قياس    

رتفاع قيم معامالت ثبات مقياس سمة إ لوحظ ،بلغ الفاصل الزمني بينهما أسبوعينحيث مرتين متتاليتين، 

الجامعة وجد أن قيم ار لطلبة بختوعند دراسة ثبات إعادة اإل. 0.91إلى  0.79ن ـالقلق حيث تتراوح م

 وتشير هذه النتائج .0.87ى ـإل 0.77ن ـمعامالت الثبـات لمقياس سمة القلق مرتفعة نسبيا وتتراوح م

) Alpha coefficient( ألفا ستعمال معاملإ وتم ،ي الشخصيةـى أن سمة القلق سمة ثابتة نسبيا فـإل

 القلق لحالة ومتغيرة بالنسبة النسبة لسمة القلقتّضح أن معامالت الثبات مرتفعة بإلقياس التوافق الداخلي، 

(Spielberger, 1983 ).  
  

  ( ways of coping questionnaire ) إستبيان إستراتيجيات المواجهة 6- 3

للكشف  يهدف  لتزويد الباحثين بمقياس1988سنة  "Lazarus"و "Folkman "اإلستبيان من طرفصمم   

والسلوكات التي  يهتم اإلستبيان بتقدير األفكارفق، وضغط والتوافي العالقة بين الالمواجهة دور  عن

إستمد من النظرية   وقد.م اليوميةهفي حياتتعرضون لها ة الضغوط التي يمواجهسيتعلمها األفراد ل

 (Cognitive–phenomenological theory of stress & coping)ةمواجهالوللضغط  هريةاالمعرفية الظو

 كمجهودات مواجهةلى تعريف الـ عيضاان أيويركز اإلستب، )Lazarus) "1984"و" Folkman" لـ

يمكن  و.أو داخلية خاصة ومرهقة وتتجاوز الموارد الفردية/معرفية وسلوكية إلدارة متطلبات خارجية و

 مع أنواع األمراض المواجهةي الميادين اإلكلينيكية مثل دراسة طرق ـ اإلستبيان كأداة بحث فيستعملأن 

 لتحديد األفكار والسلوكات التي يستعملها يضاويهدف أ،  أو لقياس أثر التدخالت العالجية/ا، ووشدته

      لى ـ عبارة تتوزع ع50ن ـيتكون اإلستبيان م و.تعرضون لهاة الضغوط الحياتية التي واجهاألفراد لم

  :فيما يلي لثمتوت ن خالل التحليل العامليـ تحديدها متم و،ةلمواجهس لي مقاي8
  

  .37 ،26 ،21، 31، 3، 2: وتشمل البنود التالية ( Confrontive coping) إستراتيجية التصدي -

، 30، 20: وتشمل البنود التالية( planful problem solving) مخططات حل المشكل إستراتيجية  -

39، 40 ،43 ،1.  

  .35، 32، 16، 11، 9، 8:  وتضم البنود رقم(Distancing)إتخاذ مسافة إستراتيجية  -
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، 49، 44، 34، 27، 10، 6: وتشمل البنود رقم  (self –controlling)ضبط الذات إستراتيجية  -

50 .  

 ،17، 14، 4وتضم البنود رقم  ( seeking social support) البحث عن سند إجتماعي  إستراتيجية-

24 ،33 ،36.  

، 22، 19، 5:  وتضم البنود التالية( Accepting Responsability) تحمل المسؤولية إستراتيجية -

42.  

 ،38، 31، 25، 12، 7: رقم  وتشمل البنود(escape –Avoidance) التجنب – التهرب إستراتيجية-

41 ،46 ،47.  

، 28، 23، 18، 15: وتضم البنود رقم(positive reappraisal ) إعادة التقدير اإليجابي  إستراتيجية  -

29 ،45 ،48.  
  

  :ق اإلستبيان تعليمات تطبي-

 ويمكن أن يساعد الفاحص ، )تقدير ذاتي( ن طرف المفحوص ـيمكن أن يطبق اإلستبيان ذاتيا م  

ى البنود ـلوأن يخبره بأن اإلجابة ع ي إعادة بناء الحدث الضاغط الخاصـالمفحوص أثناء المقابلة ف

   بة تتغير والمفحوصين ن مدة اإلجا، كما أترتبط بالمشكل الذي تعرض له وليس اإلجابة بصفة عامة

  .وترتبط بالحدث الضاغط الخاص
  

  :  طريقة التصحيح-

 ي كل نوعـ فمواجهةبط بمجهودات التوير  (Raw scores)ميعتمد التصحيح على طريقة القيم الخا  

ى مدى ـيرة إلش درجات م)4 (ة بند وفق سلم بأربععـلى كلب األفراد يجي و،المقاييس الثمانيةمـن 

  :ي اآلتيـ الحدث الضاغط الخاص وتتمثل فةستراتيجية إستعمالها الفرد لمواجهتكرار كل إ

  . إطالقا-0

  .ما  حد إلـى-1

  . كثيرا-2

  . جدا كثيرا-3

 raw scores are the sam of the subject esponses to( للبنود تمثل القيم الخام مجموع إجابات الفرد 

the items(.  
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 ثبات وصدق المقياس -

  :لصدق ا*

 أن اإلستراتيجيات المذكورة  ذلك ( Face validity)صدق ظاهريإستراتيجيات المواجهة لبنود إستبيان   

كما أظهرت  . متطلبات الوضعيات الضاغطةواجهةونها لمملستعينهم أهي نفسها التي صرح بها األفراد 

 النظرية تدراسة مع لتنبؤا مدى إنسجام نتائج ال( Construct validity)دراسة صدق التكوين الفرضي 

ومتطلبات  ة األفراد تتغيرواجهوأن م ة كسيرورة،واجه وتخص الم،التي تم اإلنطالق منها

 .) ( Folkman & Lazarus, 1988الوضعية
  

  : لثباتا *

للمقاييس  (Internal Consistency)  الداخليالتـوافق دراسة اإلستبيان مـن خاللبات ـتم قياس ث  

د أظهر معامالت ثبات ـ وق،(Coefficient ALPHA) اـل ألفـتبيان بإستعمال معامالثمانية لإلس

 مخططات حل المشكلو ، )0.70 (إستراتيجية التصدي:  اآلتيفي وتتمثل ةواجهمرتفعة في مقاييس الم

التهرب و، )0.66( تحمل المسؤوليةو ،)0.76(اجتماعيالبحث عن سند و ، )0.70(ضبط الذاتو ،)0.68(

 ,Folkman & Lazarus) 0.79 (اإليجابي إعادة التقديرو) 0.81 (إتخاذ مسافةو، )0.72(  التجنب–

1988 ) (.  
  

  . دراسة صالحية المقاييس وثباتها بمدينة عنابة-4

  :تم اإلعتماد في هذه الدراسة على خمس مقاييس نفسية لتأكيد فرضيات البحث وهي  

  .، ترجمة الباحثة)1993(ن  وآخرو "Levenstein"لـ إستبيان إدراك الضغط  -

  ."أمل معروف "  ترجمة الدكتورة ،Rosenberg" (1965)"لـ مقياس تقدير الذات  -

  ."أمل معروف " ، ترجمة الدكتورة )1982(خرون آو " Sherer "لـ  فعالية الذات  مقياس-

  ،)1970 (آخرونو"  Spielberger "لـ  سمة القلق إلختبار حالة وسمة القلق للكبار  مقياس-

  ".ريي عبد الرقيب أحمد البح "ترجمة

  . ترجمة الباحثة،)Lazarus ) "1988"و"  Folkman "لـ إستراتيجيات المواجهةإستبيان  -
  

  دراسة صدق المقاييس -

إستراتيجيات ي إستبيان إدراك الضغط وإستبيان مقياسكل من تم حساب صدق  وفي إطار البحث الحالي  

 عرضت الصورة األولية ما وتعريبهين أن تمت ترجمة المقياس، فبعدظاهريالصدق الة بطريق المواجهة

 ، وطلب منهم قراءة  بجامعة باجي مختار عنابةقسم علم النفس وعلوم التربيةمن أساتذة ) 10(لى ـ عماله
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ومناسبتها )  والعربيةإلنجليزيةا(ي اللغتين ـالعبارات بتفحص وذلك لتحديد مدى تكافؤ معنى البنود ف

ي ـإقتراح أي تعديل فما، وي ضوء تعريف محدد لهـفإدراك الضغط وإستراتيجيات المواجهة قياس ل

على صدق المحكمين تعديل صياغة  وترتب. ينتعديل ترجمة بعض بنود المقياس وصياغة أي عبارة

 .ن التبسيط وسهولة صياغة البنود ووضوحهاـي اإلتجاه نحو مزيد مـتلخص معظمها ف بعض العبارات
  

   دراسة ثبات المقاييس-

.        أعيد تطبيقه على نفس العينة مرة أخرىإذاأن يعطي نفس النتائج تقريبا  يقصد بثبات المقياس  

 ، حيثن ثبات المقياسـحقق متار للبتخطريقة إعادة تطبيق اإلالباحثة  إستخدمت ،ي الدراسة الحاليةـوف

 فردا من طالب قسم علم النفس السنة الرابعة 28لى مجموعة قوامها ـطبقت وسائل القياس مرتين ع

 ثم حساب ،كان الفاصل الزمني بين مرتي التطبيق أسبوعينو ،جامعة باجي مختار عنابةن ـعيادي م

لى معامل اإلرتباط ـوذلك باإلعتماد ع معامل اإلرتباط بين درجات التطبيق األول والتطبيق الثاني

 .( Mialaret, 1991, P285 ) وفق المعادلة التالية" Pearson"ـل
 

     Σxy - Σx . Σy/N 
 

                                  (Σx² - (Σx)²/N) .( Σy² - (Σy)² /N  )  
  
  

بعد حساب معامالت اإلرتباط لدرجات أفراد المجموعة فـي مختلف وسائل قياس البحث الحالي بطريقة 

  : عـلى ما يليتطبيق وإعادة تطبيق اإلختبار، أسفرت النتائج
  

  .الحالي معامالت اإلرتباط لمختلف مقاييس البحث :)27(جدول رقم

  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط  المقياس
  0.01دال عند   0.69  إدراك الضغط
  0.01دال عند   0.73  تقدير الذات
  0.01دال عند   0.86  فعالية الذات
  0.01دال عند   0.79  سمة القلق

  0.05دال عند   0.40  مخططات حل المشكل
  0.01دال عند   0.68  التصدي

  0.01دال عند   0.47  إتخاذ مسافة
  0.05دال عند   0.45  ضبط الذات

  0.01دال عند   0.71   تهرب–تجنب 
  0.05دال عند   0.37  البحث عن سند إجتماعي

  0.01دال عند   0.60  تحمل المسؤولية

  
ت المواجهة

ستراتيجيا
إ

  

  0.01دال عند   0.56  يإعادة التقدير اإليجاب
  

 مما يمكن القول بأن لمختلف مقاييس الدراسة الحالية ذات داللة إحصائية جاءت معامالت اإلرتباط  

r 
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حية إستخدامها في البحث الحالي، إذا تؤكد هذه صالالثقة في نتائجها والمقاييس قد إستوفت شروط الثبات و

  .النتائج الثقة في ثبات المقاييس
  

  ات اإلحصائيةالمعالج -  5

 ووسائل القياس وفقا لتعليمات كل منها، تم تفريغ درجاتها وإخضاعها للتحليلبعد تصحيح أدوات   

والتحقق مـن لى أسئلة البحث ـاألساليب اإلحصائية التالية لإلجابة عإستخدمت الباحثة  ، حيثاإلحصائي

   .فرضياته

ن ـي كل متغير مـ لدرجات عينة البحث فت المتوسطات الحسابية واإلنحرفات المعيارية حسب:أوال

  :متغيرات الدراسة الحالية وذلك وفقا للمعادالت التالية

   
  X =  ΣX / N: المتوسط الحسابي -
 

 
 N - 1(N /                                 S   =   NΣX²- ( ΣX )²(  :اإلنحراف المعياري -

 

                                                               
المتغيرات  يـي متوسط درجات البحث فـلقياس داللة الفروق ف ) (t.test )ت ( إختبار  :ثانيا

وإستراتيجيلت  )القلق  وسمة،فعالية الذاتوتقدير الذات ، ( وسمات الشخصية  ، الضغط النفسي: التالية

  .المواجهة

  :لمجموعتين غير متشابهتين) ت(إختبار  -

T = X1
 – X2 

 / S X1 – X2    
  

  :  معامل اإلرتباط لبيرسون:ثالثا

       = Σxy - Σx . Σy/N 
                                  (Σx² - (Σx)²/N) .( Σy² - (Σy)² /N  )  

  
  

   . الدراسة الحالية بعد التحليل اإلحصائي ومناقشتهاتائجنسيتم الحقا عرض مختلف 

  
  
  
  
  
  
  
  

r 
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  تـمـهـيـد

ت اإلحصائية الضرورية التي سيتم اليل فرضيات الدراسة الحالية، قامت الباحثة بالتحختبار صحة  إل

لى حدى، لهذا الغرض ـ عضي هذا الفصل والتي ستسمح لنا إختبار كل فرـعرضها الحقا بالتفصيل ف

ت البحث ي مختلف متغيراـ لمجموعتين غير متشابهتين لقياس داللة الفروق ف(t. test) )ت(بارطبق إخت

) فعالية الذات وسمة القلق و تقدير الذات،من( وسمات الشخصية ، النفسين الضغطـالحالي م

ة العادية والمرضية، وبين العاديين وكل مجموعة مرضية عـلى مجموعال بين وإستراتيجيات المواجهة

كل مـن سمات  النفسي والضغطكما إستخدم فـي هذا البحث معامل اإلرتباط لقياس العالقة بين . حدى

. وإستراتيجيات المواجهة لدى العاديين والمرضى) القلق وسمة فعالية الذات وتقديرالذات،(الشخصية 

 لقياس داللة )ت(ري هذا الفصل عرض نتائج إختباـسيتم ف، حيث  هذه النتائج كما يليزويمكن إيجا

 : ي مختلف متغيرات البحث الحالي بينـالفروق ف
  

  .المجموعة المرضيةالمجموعة العادية و -

المدمنين و ،مرضى السكّريو ،مرضى الربو(كل مجموعة مرضية عـلى حدى المجموعة العادية و -

   ).محاولي اإلنتحار ولى المخدراتـع
  

  :   كما سيتم عرض نتائج معامالت اإلرتباط بين

  . الضغط النفسي وسمات الشخصية لدى العاديين والمرضى-

 .ات المواجهة لدى العاديين والمرضى الضغط النفسي وإستراتيجي-
  

متغيرات ول التالية وفق اي الجدـ كما هي موضحة ف واإلرتباطاتجاءت مختلف نتائج هذه المقارنات   و

  .، مع عرض النتيجة العامة لكل منهاالدراسة الحالية
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  الضغط النفسي-1

 شدة الضغط النفسي، يـعادية والمجموعة المرضية ف نتائج المقارنة بين المجموعة ال عرضسيتم الحقا 

  .وبين العاديين وكل مجموعة مرضية عـلى حدى
  

  .لمرضىافي شدة الضغط النفسي بين العاديين و لداللة الفروق) ت(نتائج إختبار  1-1

ي ـتوجد فروق دالة إحصائيا بين العاديين والمرضى ف"  : ما يلياألول للبحث الحاليرض فينص ال  

  "ة الضغط لصالح الفئة الثانية شد

لى إستبيان إدراك الضغط ـيوضح الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ع  

 .ية للفروق بين العاديين والمرضىئاتالدرجة الو
  

  .العاديين والمرضى بين الضغط النفسي للفروق في متوسط )ت(نتائج إختبار: )28( جدول رقم 
  

    المرضى  نيالعادي
المتوسط   المجموعة

  الحسابي
اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة 

  

  مستوى الداللة

الضغط 
  النفسي

  0.01دال عند   -11  0.01  0.50  0.01  0.39

  
 شدة الضغط، وقد بلغ ـيجوهرية بين العاديين والمرضى ف فروق وجود) ت(أسفرت نتائج إختبار 

سير لصالح المجموعة ي و0.01وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ) -0.11(الفرق متوسط 

 وبالتالي فإن الفرض األول . العاديين عندأكبر عند المرضى عنه النفسي أي أن متوسط الضغط، المرضية

  .للبحث قد تحقق
  

دية وكل لداللة الفروق في شدة الضغط النفسي بين المجموعة العا) ت( إختبارنتائج 1-2

  .مجموعة مرضية على حدى

بين المجموعة  هناك إختالف دال فـي شدة الضغط النفسي"  : ما يليالثاني للبحث الحاليرض فينص ال  

  " . لصالح المرضىلى حدىـالعادية وكل مجموعة مرضية ع

غط لى إستبيان إدراك الضـ المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية عةول اآلتياوضح الجد ت

  .كل مجموعة مرضية عـلى حدىية للفروق بين العاديين وئاتالدرجة الو
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  :ن ومرضى الربويالعادي* 

 .ن ومرضى الربويللفروق في متوسط الضغط النفسي بين العادي) ت(نتائج إختبار: )29(جدول رقم 
  

  

    مرضى الربو  نيالعادي
المتوسط   المجموعة

  يالحساب
اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة 

  
مستوى 
  الداللة

 الضغط
  النفسي

دال عند   -4  0.09  0.45  0.01  0.39
0.01  

  
توجد فروق دالة في شدة الضغط بين العاديين ومرضى الربو لصالح " لى أنه ـلبحث عاينص فرض   

ي ـاب داللة الفروق بين المجموعتين فلحس" ت" استخدمت الباحثة إختبار حته ار صبختوإل، "الفئة الثانية 

وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) 29(وجاءت النتائج كما هو واضح في الجدول رقم ، شدة الضغط

 ىلى متوسط درجات أعلـ بين العاديين ومرضى الربو، حيث حصلت المجموعة الثانية ع0.01داللة 

النفسي لضغط با شعورا مرضى الربو أكثر أي أن النفسي، ي شدة الضغطـن المجموعة األولى فـم

 .ن العاديينـم
  

 :ن ومرضى السكرَََّّّييالعادي* 
  

  

 .ن ومرضى السكرَََّّّييللفروق في متوسط الضغط النفسي بين العادي) ت(نتائج إختبار): 30(جدول رقم 
  

  

    مرضىالسكرَّي  نيالعادي
المتوسط   المجموعة

  الحسابي
إلنحراف ا

  المعياري
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة 

  
مستوى 
  الداللة

الضغط 
  النفسي

دال عند   -4.37  0.08  0.46  0.01  0.39
0.01  

  
 ي شدة الضغطـي فتوجد فروق دالة إحصائيا بين العاديين ومرضى السكرًَّّ" ينص الفرض على أنه  

ي شدة ـجوهري بين المجموعتين فوجود فرق ) 30(ن الجدول ـ م، ويتضح" لصالح الفئة الثانيةالنفسي

ضغط شعورا بالي أكثر أي أن مرضى السكرَّ، 0,01ي عند مستوى داللة الضغط لصالح مرضى السكرًَّّ

  .ن المجموعة العاديةـم
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 :ن على المخدراتين والمدمنيالعادي* 
  

ن على ين والمدمنيللفروق في متوسط الضغط النفسي بين العادي) ت(نتائج إختبار: )31(جدول رقم 
  .المخدرات

  
  

المدمنين على المخدرات   نيالعادي   
المتوسط   المجموعة

  الحسابي
اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة 

  
مستوى 
  الداللة

 الضغط
  النفسي

دال عند   -14  0.08  0.53  0.01  0.39
0.01  

  
دمنين توجد فروق دالة بين العاديين والم"  :يلي  ماالنفسي الضغطب  بالشعوررض المرتبطفينص ال  

ة فروق جوهري، فأسفرت النتائج وجود " لصالح الفئة الثانية النفسيي شدة الضغطـفعـلى المخدرات 

أي أن فئة ، 0,01عند مستوى دمنين عـلى المخدرات ي شدة الضغط لصالح المـبين المجموعتين ف

  .ين العاديالنفسي مـنلضغط با شعوراأكثر المدمنين عـلى المخدرات 
  

  : اإلنتحارين ومحاوليالعادي* 
  

 . اإلنتحارين ومحاوليللفروق في متوسط الضغط النفسي بين العادي) ت(نتائج إختبار: )32(جدول رقم 
  

  

    محاولي اإلنتحار   نيالعادي
المتوسط   المجموعة

  الحسابي
اإلنحراف 
  المعياري

لمتوسط ا
 الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة 

  
مستوى 
  الداللة

 الضغط
  النفسي

دال عند   -10.5  0.11  0.60  0.01  0.39
0.01  

  
ي ـار فحتوجد فروق دالة إحصائيا بين العاديين ومحاولي اإلنت"  :الضغط مايليبرض المرتبط فينص ال 

 بين ةريوجود فروق جوه) 32(ن الجدول ـ م ويتضح". لصالح الفئة الثانية النفسيشدة الضغط

أي أن هذه الفئة ، 0,01ر عند مستوى حا لصالح محاولي اإلنت النفسيي شدة الضغطـالمجموعتين ف

  . مقارنة بالمجموعة العاديةالنفسياألخيرة أكثر إدراكا للضغط 
  

كل مجموعة مرضية عـلى  والمجموعة العاديةجوهرية بين  فروق وجود) ت(أسفرت نتائج إختبار  

المرضى، سير لصالح يو 0.01وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة النفسي   شدة الضغطـيفحدى 

   للبحث الثاني وبالتالي فإن الفرض . العاديين عندأي أن متوسط إدراك الضغط أكبر عند المرضى عنه

  .قد تحقق
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  سمات الشخصية-2

 سمات الشخصية يـة ف نتائج المقارنة بين المجموعة العادية والمجموعة المرضي عرضسيتم الحقا  

مـن تقدير الذات، وفعالية الذات، وسمة القلق، وبين العاديين وكل مجموعة مرضية عـلى حدى فـي 

  .نفس هذه السمات
  

 .لداللة الفروق بين العاديين والمرضى في سمات الشخصية) ت(نتائج إختبار 2-1

    توجد فروق دالة بين العاديين " : ما يليسمات الشخصيةللبحث والمتعلقة ب الثالثة تنص الفرضية  

، وفي سمة القلق لصالح  لصالح المجوعة األولى، وفعالية الذات تقدير الذات كل منوالمرضى في مستوى

س تقدير يياق ميوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية علىو". المجموعة الثانية

  .الدرجة التائية للفروق بين المجموعتين، وفعالية الذات، وسمة القلق والذات
  

  .للفروق في سمات الشخصية بين العاديين والمرضى) ت(نتائج إختبار ): 33( جدول رقم 
  

  

    المرضى  نيالعادي
المتوسط   المجموعة

  الحسابي
اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة 

  
مستوى 
  الداللة

دال عند   9.71  5.53  24.88  4.16  30.71  تقدير الذات
0.01  

دال عند   9.41  6.86  43.82  8.17  52.20  فعالية الذات
0.01  

دال عند   - 7.88  9.43  52.02  9.30  43.19  سمة القلق
0.01  

  

  

في مستوى تقدير  ي البحثوعتم، وجود فروق بين مجأعالهالموضحة في الجدول ) ت(ت نتائج إختبارن بي

، أي أن 0.01وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة قدره  ) 5.83(وسط الفرقالذات، وقد بلغ مت

نستنتج أن هناك فروقا جوهرية بين المجموعتين . متوسط تقدير الذات أكبر عند العاديين مقارنة بالمرضى

 . ير لصالح المجموعة العادية، أي أن المرضى أقل تقديرا للذات من العاديينوهو يس
  

            وجود فروق بين العاديين )33(رقم ة في الجدول حالموض) ت(ائج إختبارأظهرت نت كما 

وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى  )8.38( وقدر متوسط الفرق ، الذات فعاليةوالمرضى في متوسط

، أي أن متوسط فعالية الذات أكبر عند العاديين مقارنة ةياد ويسير لصالح المجموعة الع0.01داللة 

   .ضىبالمر
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ق بين العاديين والمرضى في درجة سمة القلق، وقد بلغ ووجود فر) ت( نتائج إختبار أيضاأسفرت  

وعة م ويسير لصالح المج0.01وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة قدره ) -8.83( متوسط الفرق 

 مما تقدم أن يتضح، و المرضية، أي أن متوسط درجات سمة القلق أكبر عند المرضى عنه عند العاديين

  .متوسط درجات سمة القلق أقل عند العاديين مقارنة بالمرضى
  

  نستنتج مما تقدم وجود فروق دالة إحصائيا بين العاديين والمرضى في سمات الشخصية، حيث أسفرت 

النتائج مستوى أعلى في كل من تقدير الذات وفعالية الذات لصالح العاديين، في حين كان مستوى سمة 

لق أعلى لدى المرضى، وبالتالي تتميز المجموعة المرضية للبحث الحالي بسمات شخصية سلبية تتمثل الق

 في التقدير الواطئ للذات وفعالية الذات المنخفضة مع إرتفاع مالحظ في سمة القلق مقارنة بالعاديين

  . للبحث قد تحققالثالثوبالتالي فإن الفرض 
  

ق بين المجموعة العادية وكل مجموعة مرضية على لداللة الفرو) ت(نتائج إختبار 2-2

 .حدى في سمات الشخصية

المجموعة دال بين هناك إختالف  ": ما يليسمات الشخصيةللبحث والمتعلقة ب الرابع نص الفرض  ي

 لصالح ، وفعالية الذات تقدير الذات منسمات الشخصية العادية و كل مجموعة مرضية على حدى في

  ".ي سمة القلق لصالح المرضى، وفالمجوعة األولى
  

، وفعالية س تقدير الذاتيياق م المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية علىةول التالياوضح الجد  ت

  . المجموعة العادية وكل مجموعة مرضية على حدىالدرجة التائية للفروق بينالذات، وسمة القلق و

  :ن ومرضى الربويالعادي* 

  .ن ومرضى الربويللفروق في سمات الشخصية بين العادي) ت(ئج إختبارنتا ): 34( جدول رقم 
  

     الربومرضى  نيالعادي
المتوسط   المجموعة

  الحسابي
اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة 

  

مستوى 
  الداللة

دال عند   5.97  4.19  26.59  4.16  30.71  تقدير الذات
0.01  

دال عند   6.26  5.98  44.30  8.17  52.20  فعالية الذات
0.01  

دال عند   -3.40  8.97  48.53  9.30  43.19  سمة القلق
0.01  

  

توجد فروق دالة في درجة تقدير الذات بين العاديين ومرضى الربو لصالح الفئة " ينص الفرض على أنه  

  . مستوى تقدير الذاتـيفود فروق جوهرية بين المجموعتين ـوج) ت( ر اختبإأسفرت نتائج ، و"األولى 
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أي أن متوسط تقدير ،  ويسير لصالح المجموعة العادية0.01وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة  

  .يني الربو أقل تقديرا للذات من العادىفمرض، الذات أعلى عند العاديين مقارنة بمرضى الربو
  

عاديين ومرضى الربو في مستوى فعالية توجد فروق دالة إحصائيا بين ال" رض على أنه فينص ال  كما 

وجود فروق جوهرية في  ) 34( الجدول  ائج كما هو موضح فيتوجاءت الن، "الذات لصالح الفئة األولى 

سير يو 0.01مستوى فعالية الذات بين العاديين ومرضى الربو وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة 

   .لى لدى العاديين مقارنة بمرضى الربوعات فعالية الذات أأي أن متوسط درج، لصالح المجموعة العادية
  

إختالفا داال في درجة سمة القلق لصالح  يختلف العاديين ومرضى الربو"على أنه الفرض   كما جاء في 

 0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) 34(ت النتائج الموضحة في الجدول ني، وب"الفئة الثانية 

 ويسير الفرق لصالح مرضى الربو، أي ان متوسط  الربو في درجة سمة القلقىضين ومريبين العاد

  .درجات سمة القلق اكبر عند مرضى الربو عنه عند العاديين
  

  :ن ومرضى السكرَّييالعادي* 
  

  .ن ومرضى السكرَّييللفروق في سمات الشخصية بين العادي) ت(نتائج إختبار): 35(جدول رقم 
  

  

     السكرَّيمرضى  نيالعادي
المتوسط   المجموعة

  الحسابي
اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة 

  

مستوى 
  الداللة

دال عند   4.54  4.53  27.44  4.16  30.71  تقدير الذات
0.01  

دال عند   3.57  6.81  47.48  8.17  52.20  فعالية الذات
0.01  

دال عند   -3.06  7.37  47.51  9.30  43.19  سمة القلق
0.01  

  

ي يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى تقدير الذات بين العاديين ومرضى السكرًَّّ" أنه  ضجاء في الفر 

وجود فروق دالة في مستوى تقدير الذات بين العاديين ) ت(بار أسفرت نتائج إختو ،"لصالح الفئة األولى 

 ان متوسط تقدير الذات اقل لدى مرضى  ويسير لصالح العاديين، أي0.01  عند مستوىيومرضى السكّر

  .السكرًَّّي مقارنة بالمجموعة العادية

يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى فعالية الذات بين " رض المرتبط بفعالية الذات ما يلي فال كما نص 

وجود فرق دال إحصائيا بين ) 35(ضح من الجدولتي، و"العاديين ومرضى السكّري لصالح الفئة األولى

 أي ،  ويسير لصالح المجوعة العادية0.01الفرق دال عند مستوى ، فجموعتين في مستوى فعالية الذاتالم

   .أن متوسط درجات فعالية الذات أقل لدى مرضى السكّري مقارنة بالعاديين
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 إختالفا بينا في درجة سمة القلق لصالح الفئة يالعاديين ومرضى السكّريختلف "أيضا أنه رض فينص ال و

 النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين المجموعتين في درجة سمة القلق، فالفرق دال ، وبينت"لثانيةا

 أي أن متوسط درجات سمة القلق أعلى لدى ، ويسير لصالح مرضى السكّري0.01حصائيا عند مستوى إ

  .عنه عند العادييني مرضى داء السكّر
  

  :ن على المخدراتين والمدمنيالعادي* 
  

  

ن على ين والمدمنيللفروق في سمات الشخصية بين العادي) ت(نتائج إختبار ): 36 ( جدول رقم
  .المخدرات

  
  

المدمنين على   نيالعادي
  المخدرات

  
  المجموعة

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة 

  
مستوى 
  الداللة

دال عند   9.73  4.94  23.31  4.16  30.71  تقدير الذات
0.01  

دال عند   8.06  6.14  41.55  8.17  52.20  فعالية الذات
0.01  

دال عند   -8.63  7.72  56.40  9.30  43.19  سمة القلق
0.01  

  

دال إختالفا دمنون على المخدرات ن والمويختلف العادي ":يلي  الذات مابتقدير المرتبط ضجاء في الفر 

بين المجموعتين في إحصائيا  ةدالفروق النتائج وجود ، وبينت "ولىألافي درجة تقدير الذات لصالح الفئة 

أي أن متوسط درجات ، سير لصالح المجموعة العاديةي و0,01عند مستوى، فالفرق دال درجة تقدير الذات

  . مقارنة بالعاديينعلى المخدرات دمنينتقدير الذات أقل لدى الم
  

يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى فعالية الذات بين "   : ينص الفرض المرتبط بفعالية الذات ما يلي

وجود فروق جوهرية  ) 36(، ويوضح الجدول "العاديين والمدمنين على المخدرات لصالح الفئة األولى

 ويسير لصالح المجموعة العادية، أي 0.01بين المجموعتين في مستوى فعالية الذات عند مستوى داللة 

  .ات أقل لدى المدمنين على المخدرات مقارنة بالعاديينأن متوسط درجات فعالية الذ
  

ن على المخدرات إختالفا نون والمدمويختلف العادي"  :جاء في الفرض الخاص بسمة القلق ما يلي كما  

أسفرت النتائج وجود إختالف دال بين المجموعتين في ، و"داال في درجة سمة القلق لصالح الفئة الثانية

أي أن متوسط درجات سمة القلق ، 0.01 على المخدرات عند مستوىنلح المدمنيدرجة سمة القلق لصا

  . أعلى لدى فئة المدمنين على المخدرات عنه عند المجموعة العادية
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  : اإلنتحارين ومحاوليديعاال* 
  

  . اإلنتحارين ومحاوليللفروق في سمات الشخصية بين العادي) ت(نتائج إختبار ): 37( جدول رقم 
  
  

  عةالمجمو  محاولي اإلنتحار  نوالعادي
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

دال عند   12.41  5.21  17.80  4.16  30.71  تقدير الذات
0.01  

دال عند   6.93  5.99  38.95  8.17  52.20  فعالية الذات
0.01  

دال عند   -8.55  6.98  61.85  9.30  43.19  سمة القلق
0.01  

      

 اإلنتحار إختالفا بينا في درجة وان ومحاولو يختلف العادي ":الذات مايليبتقدير المرتبط ضجاء في الفر 

أسفرت النتائج وجود إختالف دال بين المجموعتين في درجة تقدير ، و"ألولىتقدير الذات لصالح الفئة ا

أي أن متوسط درجات تقدير الذات أقل لدى ، مجموعة العاديةسير لصالح الي و0,01الذات عند مستوى

  .محاولي اإلنتحار مقارنة بالعاديين
  

يوجد فرق دال إحصائيا بين العاديين ومحاولي : " جاء في الفرض الخاص بفعالية الذات ما يلي كما 

جوهرية بين سفرت النتائج وجود فروق ، وأ"اإلنتحار في مستوى فعالية الذات لصالح الفئة األولى

أي أن متوسط درجات ، 0.01المجموعتين في مستوى فعالية الذات لصالح المجموعة العادية عند مستوى 

  .فعالية الذات أقل لدى فئة محاولي اإلنتحار من العاديين
  

 في درجة  داال االنتحار إختالفاوان ومحاوليويختلف العاد"  :ينص الفرض المرتبط بسمة القلق ما يلي  

 وجود إختالف دال إحصائيا في درجة سمة القلق )37(يوضح الجدول ، و"لقلق لصالح الفئة الثانيةسمة ا

 أي أن متوسط درجات سمة القلق أعلى ، لصالح فئة محاولي االنتحار0.01بين المجموعتين عند مستوى 

   .لدى هذه الفئة األخيرة مقارنة بالعاديين
  

وجود إختالف " ت"، حيث أسفر إختبار  الدراسة الحاليةرابع الفرضالصحة مختلف هذه النتائج وتؤكد  

دال بين المجموعة العادية وكل مجموعة مرضية على حدى في كل من تقدير الذات، وفعالية الذات 

لصالح المجموعة األولى، وفي سمة القلق لصالح كل مجموعة مرضية للبحث الحالي، مما يؤكد وجود 

  . ية بين المجموعتينفرق جوهري في هذه السمات الشخص
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   إستراتيجيات المواجهة -3

إستراتيجيات  في  نتائج المقارنة بين المجموعة العادية والمجموعة المرضية عرضسيتم الحقا  

  .مواجهة الضغوط النفسيةالمواجهة، وبين العاديين وكل مجموعة مرضية على حدى في 
  

  .ن والمرضى في إستراتيجيات المواجهةلداللة الفروق بين العاديي) ت(نتائج إختبار 3-1

 اتين والمرضى إختالفا داال في إستراتيجويختلف العادي ":ما يلي الخامس للبحث الحالي رضفينص ال  

على النتائج الموضحة في الجدول التالي مبينا الدرجة التائية ) ت(قد أسفر إختبارو" .مواجهة الضغوط

  .مواجهة الضغوط اتيإستراتيج للفروق بين المجوعتين في
  

للفروق في متوسط مختلف إستراتيجيات المواجهة المستعملة ) ت(نتائج إختبار :) 38(جدول رقم       

  .بين العاديين والمرضى
  

   نيالعادي المرضى
 مستوى الداللة

  
 اإلنحراف )ت(قيمة

  المعياري
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 لحسابيا

  
 إستراتيجيات المواجهة

  مخططات حل مشكل  9.64  3.71  7.33  3.57  5.37  0.01دال عند 
  التصدي  6.99  3.67  6.96  2.96  0.07  0.05غير دال 
  إتخاذ مسافة  8.66  3.38  7.22  3.29  3.60  0.01دال عند 
  ضبط الذات  10.93  3.21  9.16  3.18  4.65  0.01دال عند 
  تهرب–تجنب   10.15  3.61  11.09  3.52 2.23-  0.05دال عند 
 البحث عن سند إجتماعي  7.91  3.44  6.44  3.49  3.97  0.01دال عند 
  تحمل المسؤولية  5.38  2.63  5.13  2.10  0.89  0.05غير دال 
  إعادة التقدير اإليجابي  11.52  3.42  9.64  3.84  4.27  0.01دال عند 

 

  

  : مخططات حل المشكل إستراتيجية -

لفروق بين متوسط مجموعتي البحث وجود فروق دالة إحصائيا لقياس داللة ا) ت(أسفرت نتائج إختبار   

 وقد ،0.01بين العاديين والمرضى في إستعمال إستراتيجية مخططات حل المشكل عند مستوى داللة قدره 

 إلستراتيجيةستعماال إأي أن المجموعة المرضية أقل ، ينيسير لصالح العاديو) 2.31(ط الفرق سبلغ متو

  .واجهة الضغوط مقارنة بالعاديينمخططات حل المشكل لم
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  :إستراتيجية التصدي 

 عدم إستراتيجية التصديستعمال إلقياس داللة الفروق بين المجوعتين في ) ت(توضح نتائج إختبار   

ستعمال هذه اإلستراتيجية لمواجهة الضغوط عند إوجود فروق دالة إحصائيا بين المرضى والعاديين في 

ستعمال إختالف بين العاديين والمرضى في إعدم وجود على وتدل هذه النتائج ، 0.05داللة قدره مستوى 

  .هذه اإلستراتيجية
  

  :  إتخاذ مسافةإستراتيجية -

ضى والعاديين روجود فروق جوهرية بين الم ) 38( الموضحة في الجدول رقم " ت"  إختبار نتائجتنبي  

وهو  دال إحصائيا عند مستوى  )1.44( يقدر متوسط هذا الفرق ، و إتخاذ مسافةإستراتيجيةفي إستعمال 

 أي أن المرضى أقل إستعماال لهذه اإلستراتيجية في ،يسير لصالح المجموعة العاديةو 0.01داللة قدره 

  .مواجهة الضغوط مقارنة بالعاديين
   
   :ضبط الذات  إستراتيجية-

 إستراتيجيةستعمال إين متوسط مجموعتي البحث في لقياس داللة الفروق ب" ت " سفرت نتائج إختبار أ

 ويسير لصالح 0.01ضبط الذات وجود فروق جوهرية بين العاديين والمرضى عند مستوى داللة قدره 

  .جية ضبط الذات مقارنة بالعاديينيتا أي أن المرضى أقل إستعماال إلستر،المجموعة العادية
  

  : تهرب-تجنب  إستراتيجية

التهرب بين مجموعتي -ستعمال إستراتيجية التجنب إحول) 38(لموضحة في الجدول رقم ت النتائج انبي  

، وهو فرق دال إحصائيا )-0.94( البحث وجود فروق جوهرية لصالح المرضى وقد بلغ متوسط الفرق

هرب  ت-  تجنبستراتيجيةستعماال إلإنستنتج مما تقدم أن المرضى أكثر  و.0.05عند مستوى داللة قدره 

 .مواجهة الضغوط مقارنة بالعاديينعند 
  

   :البحث عن سند إجتماعيإستراتيجية  -

إستراتيجية ستعمال إ وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي البحث في "ت" أسفرت نتائج إختبار   

 0.01 وهو فرق دال عند مستوى داللة قدره) 1.47( وقد بلغ متوسط الفرق ،جتماعيإد نالبحث عن س

 البحث عن سند إجتماعي  إلستراتيجيةستعماالإ أقل ى أي أن المرض، المجموعة العاديةويسير لصالح

  .مقارنة بالعاديين
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  :تحمل المسؤولية إستراتيجية- 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة ) 38(الموضحة في الجدول رقم )ت(ت نتائج إختبارينب  

 أي ،0.05ستراتيجية تحمل المسؤولية عند مستوى داللة قدره إستعمال إالعادية والمجموعة المرضية في 

  . عند مواجهة الضغوط اإلستراتيجيةستعمال هذهإ فرق جوهري بين مجموعتي البحث في  هناكأن ليس
  

  : إعادة التقدير اإليجابي إستراتيجية- 

مجموعتي البحث وجود ستعمال إستراتيجية إعادة التقدير اإليجابي بين إحول " ت" توضح نتائج إختبار  

 )1.88( ، وقد بلغ متوسط الفرق اإلستراتيجيةستعمال هذهإفروق جوهرية بين العاديين والمرضى في 

نستنتج أن المرض ، ومنه  ويسير لصالح المجوعة العادية0.01عند مستوى داللة قدره إحصائيا وهودال 

 . ومواجهتها  لعاديين عند التعرض للضغوط إعادة التقدير اإليجابي مقارنة با إلستراتيجيةستعماالإأقل 
  

ستعمال كل من اإلستراتيجيات إ في ىتالف دال بين العاديين والمرضإخنستخلص مما تقدم وجود   

 عن سند اجتماعي وإعادة التقدير حثالبوط الذات، بضوتخاذ مسافة، وإمخططات حل المشكل، : التالية

في حين ، وعة المرضيةمالتهرب لصالح المج – التجنب جيةوإستراتياإليجابي لصالح المجوعة العادية، 

بين مجموعتي وتحمل المسؤولية تصدي  الإستراتيجيتيستعمال إأسفرت النتائج عدم وجود فروق دالة في 

 منهو . وتحمل المسؤوليةتصديي التستراتيجيالبحث، أي ال يختلف العاديون والمرضى في إستعمال إ

  .حث الحالي تحقق جزئيا فقط للبالخامسج أن الفرض تنستن
  

لداللة الفروق بين المجموعة العادية وكل مجموعة مرضية على ) ت(نتائج إختبار 3-2

  .حدى في إستراتيجيات المواجهة

توجد فروق دالة في " : ما يليإستراتيجيات المواجهةللبحث والمتعلق ب السادسس نص الفرضي   

  ".العادية وكل مجموعة مرضية على حدىالمجموعة  إستراتيجيات مواجهة الضغوط بين

 إستبيان إستراتيجيات المواجهة  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية علىةول التالياوضح الجدوت  

  . المجموعة العادية وكل مجموعة مرضية على حدىالدرجة التائية للفروق بينو
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  :ن ومرضى الربويالعادي* 
  

  للفروق في متوسط مختلف إستراتيجيات المواجهة المستعملة) ت(ائج إختبارنت:  )39( جدول رقم 

  .ن ومرضى الربويبين العادي
  

   نيالعادي  الربورضىم
 مستوى الداللة

  
 اإلنحراف )ت(قيمة

  المعياري
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  
 إستراتيجيات المواجهة

  مخططات حل مشكل  9.64  3.71  7.84  3.70  2.95  0.01دال عند 
  التصدي  6.99  3.67  6.75  3.15  0.41  0.05غير دال 
  إتخاذ مسافة  8.66  3.38  7.82  3.41  1.50  0.10دال عند 
  ضبط الذات  10.93  3.21  10.23  3.38  1.29  0.10دال عند 
  تهرب–تجنب   10.15  3.61  11.01  3.76 -1.40  0.10دال عند 

 البحث عن سند إجتماعي  7.91  3.44  7.32  3.95  0.98  0.05دال غير 
  تحمل المسؤولية  5.38  2.63  5.51  2.21  -0.31  0.05غير دال 
  إعادة التقدير اإليجابي  11.52  3.42  10.59  3.42  1.89  0.05دال عند 

   
 إستراتيجية من ة بين المجموعة العادية ومرضى الربو في كلرنسيتم فيما يلي عرض نتائج المقا  

ينص الفرض  و).39( وكما يتضح ذلك في الجدول رقم ىكل على حد مواجهة الضغوط إستراتيجيات

  . "واجهةستعمالهم إلستراتيجيات المإيختلف مرضى الربو والعاديين إختالفا داال في "  :على ما يلي
  

  :مخططات حل المشكل إستراتيجية -

ومرضى الربو في إستعمال  العاديين  بينوجود فروق دالة إحصائيا" ت" أسفرت نتائج إختبار  

 أي أن ، ويسير لصالح المجموعة العادية0.01إستراتيجية مخططات حل المشكل عند مستوى داللة قدره 

  .ال لهذه اإلستراتيجية من العاديين عند مواجهة الضغوطاستعمإ أقل ومرضى الرب
  

  : إستراتيجية التصدي-

ستعمال إين العاديين ومرضى الربو في  عدم وجود فروق جوهرية ب)39(يتضح من الجدول رقم   

، أي ال يوجد فرق بين العاديين 0.05 ، فالفرق غير دال احصائيا عند مستوىإستراتيجية التصدي

  .ومرضى الربو في إستعمال هذه اإلستراتجية عند مواجهة الضغوط
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  :تخاذ مسافةإستراتيجية إ -

ستعمال إا بين العاديين ومرضى الربو في وجود فروق دالة احصائي) ت(سفرت نتائج اختبار   أ

 ويسير لصالح المجموعة العادية، أي أن مرضى 0.10تخاذ مسافة عند مستوى داللة قدره إ إستراتيجية

  .الربو اقل إستعماال لهذه االستراتجية من العاديين
  

  : ضبط الذات إستراتيجية-

ستعمال إبين العاديين ومرضى الربو في  وجود فروق جوهرية )39(وضحت النتائج المبينة في الجدول  

ن أ أي ،ويسير لصالح المجموعة العادية 0.10حصائيا عند مستوى إ فالفرق دال ، ضبط الذاتإستراتيجية

  .ستعماال لهذه االستراتجية من العاديينإمرضى الربو اقل 
  

  :تهرب – تجنبإستراتيجية -

تهرب بين العاديين ومرضى الربو وجود  -تجنبستراتجية إستعمال إحول " ت" ختبار إأظهرت نتائج   

 أي أن مرضى الربو أكثر ،0.10حصائيا عند مستوى إ فالفرق دال نية،اثفروق جوهرية لصالح الفئة ال

  .تهرب مقارنة بالعاديين عند مواجهة الضغوط – تجنب ستراتيجية إلاالستعمإ
   
  : البحث عن سند اجتماعيإستراتيجية -

 ستعمالإعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين العاديين ومرضى الربو في  ) 39( يتضح من الجدول 

ن إختالفا وأي ال يختلف مرضى الربو والعادي، 0.05عند مستوى اجتماعي  البحث عن سند إستراتيجية

  .ستعمال هذه اإلستراتيجية عند مواجهة الضغوطإداال في 
  

  : تحمل المسؤوليةإستراتيجية -

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين ) 39(ة في الجدول رقمحالموض"  ت " نتائج إختبارينتب 

ن و أي ال يختلف مرضى الربو و العادي،0.05ستراتيجية تحمل المسؤولية عند مستوى داللة إستعمال إفي 

 . تحمل المسؤوليةإستراتيجيةستعمال إفي 
  

  : إعادة التقدير اإليجابيإستراتيجية -

 إستراتيجيةعمال تسإوجود فروق جوهرية بين مرضى الربو والعاديين في " ت"اختبارأسفرت نتائج   

ويسير لصالح  0.05 هذا الفرق دال إحصائيا عند مستوى، وإعادة التقدير اإليجابي لصالح الفئة الثانية

  .أي أن مرضى الربو أقل إستعماال لهذه اإلستراتيجية مقارنة بالعاديين،  العاديين
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  بين العاديين ومرضى الربو في إستعمال كل من اإلستراتيجياتدالص مما تقدم وجود إختالف نستخل   

ضبط الذات وإعادة التقدير اإليجابي لصالح المجموعة وإتخاذ مسافة، ومخططات حل المشكل، : التالية

 فروق دالة  النتائج عدم وجودتفي حين بين،  التهرب لصالح مرضى الربو– التجنب إستراتيجيةو العادية

ن يي ال يختلف العادي، أالبحث عن سند إجتماعي وتحمل المسؤوليةو، تصدي ال إستراتيجياتفي إستعمال

  .ومرضى الربو في إستعمال هذه االستراتيجات عند مواجهة الضغوط
  

  .ن ومرضى السكرَّييالعادي* 
  

   المواجهة المستعملةللفروق في متوسط مختلف إستراتيجيات) ت(نتائج إختبار:  )40( جدول رقم 

    .ن ومرضى السكرَّييبين العادي  
  

   العاديين  السكرًَّّيرضىم
مستوى الداللة

  
)ت(قيمة  اإلنحراف

  المعياري
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  
 إستراتيجيات المواجهة

  مخططات حل مشكل  9.64  3.71  8.46  3.70  2.22  0.05دال عند 
  التصدي  6.99  3.67  7.30  3.22  -0.51 0.05ل غير دا

  إتخاذ مسافة  8.66  3.38  7.77  3.13  1.58  0.10دال عند 
  ضبط الذات  10.93  3.21  9.83  3.17  2.03  0.05دال عند 
  تهرب–تجنب   10.15  3.61  10.30  3.57 -0.24 0.05غير دال 
 البحث عن سند إجتماعي  7.91  3.44  6.65  3.42  2.17  0.05دال عند 

  تحمل المسؤولية  5.38  2.63  4.85  2.25  1.26 0.05ير دال غ
  إعادة التقدير اإليجابي  11.52  3.42  10.51  3.88  1.68  0.05دال عند 

   
 إستراتيجيات مواجهة ي فينتائج المقارنة بين المجموعة العادية ومرضى السكّر) 40(يوضح الجدول  

  :ليالضغوط، والتي سيتم التطرق إليها بالتفصيل فيما ي

تيجيات اإستر ستعمالإن إختالفا جوهريا في و والعاديييختلف مرضى السكّر"ينص الفرض على أنه  

   ."ةواجهالم
  

  : مخططات حل المشكلإستراتيجية -

مخططات إستراتيجية ستعمال إحصائيا بين المجموعتين في إوجود فروق دالة ) 40(يتضح من الجدول  

 مقارنة بالعاديين ستراتيجية أقل إستعماال لهذه اإلي السكّرىرضأي أن م، 0.05حل المشكل عند مستوى 

  .عند مواجهة الضغوط
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   :التصدي إستراتيجية -

 فالفرق إستراتيجية التصدي،ستعمال إأسفرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية بين المجموعتين في   

ديين في إستعمال هذه والعا يأي ال يختلف مرضى السكّر، 0.05 دال إحصائيا عند مستوى غير

  .اإلستراتيجية
  

  : إتخاذ مسافةإستراتيجية -

فالفرق دال ، تخاذ مسافةإ إستراتيجيةستعمال إ وجود فروق جوهرية بين المجموعتين في نت النتائجبي  

ستعماال لهذه إأقل ي السكّرى أي أن مرض،  ويسير لصالح المجموعة العادية0.10عند مستوى 

  .دييناإلستراتيجية من العا
  

  :ضبط الذات إستراتيجية -

ستعمال إ بين المجموعتين في 0.05فروق دالة إحصائيا عند مستوى وجود ) 40 (يتضح من الجدول  

ستعماال لهذه إأقل ي أي أن مرضى السكّر، ة ضبط الذات ويسير الفرق لصالح المجموعة العاديةإستراتيجي

 .اإلستراتيجية من العاديين
  

  :تهرب – تجنب إستراتيجية -

 تجنب  إستراتيجيةستعمالإ والعاديين في يأسفرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية بين مرضى السكّر  

ستعمال هذه اإلستراتيجية عند إن في ووالعاديي ، أي ال يختلف مرضى السكّر0.05رب عند مستوى  ته–

  .مواجهة الضغوط
  

  : البحث عن سند إجتماعيإستراتيجية -

 البحث عن سند  إستراتيجيةستعمالإجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في  النتائج ونتبي  

 أقل إستعماال لهذه يأي أن مرضى السكّر، 0.05 عند مستوى ة لصالح المجموعة العادييإجتماع

  .اإلستراتيجية من العاديين
  

  : تحمل المسؤوليةإستراتيجية -

 تحمل إستراتيجيةالمجموعتين في إستعمال وجود فروق جوهرية بين  عدم )40(يوضح الجدول   

ستعمال هذه إفي ي  أي ال يوجد فرق بين العاديين ومرضى السكّر،0.05المسؤولية عند مستوى 

  .إلستراتيجيةا
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  : إعادة التقديراإليجابيإستراتيجية -

 0.05توى وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين عند مس) 40(األرقام الموضحة في الجدول   تبين 

أقل ي  أي أن مرضى السكّر، إعادة التقدير اإليجابي ويسير لصالح العاديينإستراتيجيةستعمال إفي 

  .إستعماال لهذه اإلستراتيجية من العاديين
  

ستراتيجيات إستعمال كل من إ في يرضى السكّرمنستخلص مما تقدم وجود إختالف دال بين العاديين و  

البحث عن سند إجتماعي وإعادة وضبط الذات، وسافة، ، واتخاذ مل المشكلمخططات ح :واجهة التاليةالم

في حين أسفرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية بين ، جابي لصالح المجموعة العاديةيالتقدير اإل

 أي ال يختلف ،رب و تحمل المسؤولية ته–تجنب و، إستراتيجيات التصديالمجموعتين في إستعمال 

  . ستعمال مختلف هذه اإلستراتجياتإن في ويوالعادي مرضى السكّر
  

  .ن على المخدراتين والمدمنيالعادي* 

  للفروق في متوسط مختلف إستراتيجيات المواجهة المستعملة) ت(نتائج إختبار:  )41( جدول رقم 

  .ن على المخدراتين والمدمنيبين العادي
  

المدمنين على 
 المخدرات

   نيالعادي
مستوى الداللة

  
)ت(قيمة

 اإلنحراف
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  
 إستراتيجيات المواجهة

  مخططات حل مشكل  9.64  3.71  6.68  3.02  4.93  0.01دال عند 
  التصدي  6.99  3.67  7.14  2.67  -0.25 0.05غير دال 
  إتخاذ مسافة  8.66  3.38  6.89  3.19  3.10  0.01دال عند 
  ضبط الذات  10.93  3.21  8.21  2.59  5.23  0.01دال عند 
  تهرب–تجنب   10.15  3.61  12.02  3.47 -3.06  0.01دال عند 
 البحث عن سند إجتماعي  7.91  3.44  6.36  2.84  2.76  0.01دال عند 
  تحمل المسؤولية  5.38  2.63  5.12  2.02  0.78 0.05غير دال 
  دير اإليجابيإعادة التق  11.52  3.42  8.57  3.45  5.00  0.01دال عند 

  

في والمدمنين على المخدرات  ينبين العاديلداللة الفروق ) ت(إختيار نتائج ) 41(  يوضح الجدول 

  :إستراتيجيات مواجهة الضغوط، والتي سيتم التطرق إليها بالتفصيل فيما يلي

خدرات  العاديون والمدمنون على الم يختلف: "بإستراتيجيات المواجهة ما يلي خاصينص الفرض ال  

  ."إختالفا بينا في استعمال مختلف إستراتيجيات المواجهة
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  : مخططات حل المشكلإستراتيجية - 

مخططات إستراتيجية ستعمال إحصائيا بين المجموعتين في إدالة إختالفات  وجود )41(ضح الجدولوي  

أقل على المخدرات  ندمنيأي أن فئة الم، سير لصالح المجموعة العاديةيو 0.01حل المشكل عند مستوى 

  . المختلفةالعاديين عند مواجهة الضغوطمقارنة ب لهذه اإلستراتيجية الإستعما
  

  :التصدي إستراتيجية -

وى تعند مسإستراتيجية التصدي ئج عدم وجود فروق جوهرية بين المجموعتين في إستعمال االنت  أسفرت 

 عند مواجهة هذه اإلستراتيجية إستعمال مدمنون على المخدرات والعاديون فييختلف ال  أي ال،0.05

  .الضغوط
  

  : إتخاذ مسافةإستراتيجية -

إستراتيجية إتخاذ مسافة، وجاء المجموعتين في إستعمال إحصائيا بين النتائج وجود فروق دالة  بينت 

 ويسير لصالح المجموعة العادية، أي أن المدمنين على المخدرات أقل  0,01عند مستوى الفرق دال 

  .مقارنة بالعاديينهذه اإلسترتيجية ل الماإستع
  

  : ضبط الذاتإستراتيجية -

ط الذات عند ب ضإستراتيجيةوجود إختالف دال بين المجموعتين في إستعمال )  41(الجدول  من يتضح  

المدمنين على المخدرات أقل إستعماال لهذه أي أن ، ويسير الفرق لصالح المجموعة العادية 0,01مستوى 

  .يجية مقارنة بالعاديين عند مواجهة الضغوطاإلسترات
  

  : تهرب– تجنب إستراتيجية -

إستعمال وجود فروق جوهرية بين المجموعة العادية والمدمنين على المخدرات في أسفرت النتائج   

ال  إستعماأقل العادية أي أن المجموعة ، 0,01مستوى  تهرب لصالح الفئة الثانية عند –تجنب  إستراتيجية

  . من المدمنين  على المخدرات اإلستراتيجيةهذهل
  

  : البحث عن سند إجتماعيإستراتيجية -

وجود فروق دالة بين المجوعة العادية والمدمنين على ) 41(  بينت األرقام الموضحة في الجدول 

  ويسير 0.01إستراتيجية البحث عن سند اجتماعي، وجاء الفرق دال عند مستوى  المخدرات في إستعمال

  . الح المجموعة العادية، أي أن المدمنين على المخدرات أقل إستعماال لهذه اإلستراتيجية من العاديينلص
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  : تحمل المسؤوليةإستراتيجية -

عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين في إستعمال إستراتيجية تحمل ) 41(  يتضح من الجدول 

 والمدمنون على المخدرات في إستعمال هذه ، أي ال يختلف العاديون0.05المسؤولية عند مستوى 

  .اإلستراتيجية عند مواجهة الضغوط المختلفة
  

  : إعادة التقدير اإليجابيإستراتيجية -

ادة التقدير اإليجابي عند ع إإستراتيجيةستعمال إأسفرت النتائج وجود إختالفات دالة بين المجموعتين في   

ستعماال لهذه إ أي أن المدمنين على المخدرات أقل ،لعاديةويسير الفرق لصالح المجموعة ا 0.01مستوى 

  .اإلستراتيجية مقارنة بالعاديين
  

  نستنتج مما تقدم وجود إختالفات دالة بين المجموعة العادية والمدمنين على المخدرات في إستعمال 

و إعادة إستراتيجيات مخططات حل المشكل، وإتخاذ مسافة، وضبط الذات، والبحث عن سند إجتماعي 

 تهرب لصالح المدمنين على المخدرات، –التقدير اإليجابي لصالح العاديين، وإستعمال إستراتيجية تجنب

 تصدي       الإستراتيجيتيستعمال إت النتائج عدم وجود فروق جوهرية بين المجموعتين في نفي حين بي

  .ستراتيجيتيناإلن ستعمال هاتيإ ن على المخدرات فيون والمدمنو أي ال يختلف العادي،وتحمل المسؤولية
   

  . اإلنتحارين ومحاوليالعادي* 

  للفروق في متوسط مختلف إستراتيجيات المواجهة المستعملة) ت(نتائج إختبار):  42( جدول رقم 

  . اإلنتحارين ومحاوليبين العادي

   العاديين محاولي اإلنتحار
مستوى الداللة

  
)ت(قيمة  نحرافاإل

  المعياري
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  
 إستراتيجيات المواجهة

  مخططات حل مشكل  9.64  3.71  4.80  2.58  5.62  0.01دال عند 
  التصدي  6.99  3.67  6.25  2.48  0.87 0.05غير دال 
  إتخاذ مسافة  8.66  3.38  5.05  2.78  4.56  0.01دال عند 
  ضبط الذات  10.93  3.21  6.95  2.23  5.37  0.01دال عند 
  تهرب–تجنب   10.15  3.61  11.05  2.48 -1.07 0.05غير دال 
 البحث عن سند إجتماعي  7.91  3.44  3.85  2.56  5.07  0.01دال عند 
  تحمل المسؤولية  5.38  2.63  4.80  1.47  0.96 0.05غير دال 
  إعادة التقدير اإليجابي  11.52  3.42  7.55  3.13  4.90  0.01دال عند 

  

حار في إستراتيجيات مواجهة  بين المجموعة العادية ومحاولي اإلنترنةلي عرض نتائج المقاسيتم فيما ي  

  :الضغوط، والتي سيتم التطرق إليها بالتفصيل فيما يلي
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 إختالفا  و محاولوا اإلنتحارنويختلف العادي" : المتعلق بإستراتيجيات المواجهة ما يأتيينص الفرض   

  ."ةمواجهتيجيات الاإسترمختلف ستعمال إ في داال
  

  : مخططات حل المشكلإستراتيجية -

 مخططات إستراتيجيةستعمال إحصائيا بين المجموعتين في إوجود فروق دالة ) 42(يتضح من الجدول   

أي أن فئة محاولي اإلنتحار أقل ، سير الفرق لصالح المجموعة العاديةيو 0.01حل المشكل عند مستوى

  .من العاديين عند مواجهة الضغوطإستعمال لهذه اإلستراتيجية 
  

   :التصدي إستراتيجية -

وى ت عند مستصدي الإستراتيجيةئج عدم وجود فروق جوهرية بين المجموعتين في إستعمال ات النتنبي  

  . اإلنتحار في إستعمال هذه اإلستراتيجيةوان ومحاولو، أي اليختلف العادي0.05
  

  : إتخاذ مسافةإستراتيجية -

 إتخاذ مسافة عند إستراتيجيةائج وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في إستعمال أسفرت النت  

أي أن فئة محاولي اإلنتحار أقل إستعماال لهذه ، لصالح المجموعة العاديةالفرق ويسير 0,01مستوى 

  .تيجية من العاديينااإلستر
  

  : ضبط الذاتإستراتيجية -

ط الذات عند ب ضإستراتيجيةال بين المجموعتين في إستعمال وجود إختالف د) 42(الجدول  من يتضح  

أي أن فئة محاولي اإلنتحار أقل إستعماال لهذه ،  ويسير الفرق لصالح المجموعة العادية0,01مستوى 

  . العاديين مناإلستراتيجية
  

  : تهرب– تجنبإستراتيجية -

عند تهرب - إاستعمال إستراتيجية تجنبفي إحصائيا بين المجموعتين ة دال فروق وجود عدمالنتائج  بينت 

 اإلستراتيجية عند مواجهة  ال يختلف العاديون و محاولوا اإلنتحار في إستعمال هذهأي، 0.05مستوى 

  .الضغوط
  

  : البحث عن سند إجتماعيإستراتيجية -

يا  البحث عن سند إجتماعي وجود إختالف دال إحصائإستراتيجيةأسفرت النتائج فيما يخص إستعمال   

 أي أن فئة محاولي اإلنتحار أقل ،سير لصالح المجموعة العاديةي و0,01بين المجموعتين عند مستوى 

  .إستعماال لهذه اإلستراتيجية مقارنة بالعاديين
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  : تحمل المسؤوليةإستراتيجية -

 تحمل إستراتيجية إستعمال يعدم وجود فروق جوهرية بين المجموعتين ف) 42(لجدول  من اضحتي  

 اإلنتحار في إستعمال هذه اإلستراتيجية عند مواجهة وان ومحاولوأي ال يختلف العادي، سؤوليةالم

  .الضغوط
  

   : إعادة التقدير اإليجابيإستراتيجية -

 إعادة التقدير إستراتيجية وجود إختالف دال في إستعمال )42(تبين النتائج الموضحة في الجدول   

 ي أي أن فئة محاول، وسير الفرق لصالح المجموعة العادية0,01ى اإليجابي بين المجموعتيين عند مسنو

  .اإلنتحار أقل إستعماال لهذه اإلستراتيجية من العاديين
  

: إستراتيجياتومحاولي اإلنتحار في إستعمال العاديين نستخلص مما تقدم وجود إختالفات دالة بين   

ن سند إجتماعي وإعادة التقدير اإليجابي البحث عوضبط الذات، وإتخاذ مسافة، و ،ل المشكلحمخططات 

إستراتيجيات بينما أسفرت النتائج عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين في إستعمال ، لصالح العاديين

 اإلنتحار في إستعمال هذه وااولحن وموأي ال يختلف العادي، تهرب وتحمل المسؤولية - بنتجو، التصدي

  .اإلستراتيجيات
  

 وجود فروق جوهرية ودالة 42 و41، 40، 39تائج المبينة في الجداول رقم   يتضح من عرض الن

المدمنون وي، السكرًَّّومرضى الربو، ( إحصائيا بين المجموعة العادية و كل مجموعة مرضية على حدى 

في بعض إستراتيجيات المواجهة، في حين كان اإلختالف غير دال ) على المخدرات ومحاولوا اإلنتحار

  . وقد تحقق بشكل جزئيو تؤكد هذه النتائج صحة الفرض السادس للبحث. اتيجيات األخرىفي اإلستر
  

  .  النتائج العامة للبحث-4

لقياس داللة الفروق بين متوسط مجموعتي البحث في " ت " إختبار البحث الحالي بإستخدام أسفرت نتائج  

  :  على ما يليمختلف متغيرات الدراسة
  

  : الضغط النفسي4-1

  .تظهر المجموعة المرضية شدة ضغط نفسي أكبر من المجموعة العادية - 

نتحار شدة ضغط محاولوا اإل والمدمنون على المخدرات، ومرضى السكّري، و يظهر مرضى الربو-

  . أكبر من العادييننفسي
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  : سمات الشخصية4-2

  .ينمستوى فعالية ذات أقل مقارنة بالعادي و تقدير منخفض للذاتىيظهر المرض -

  .يظهر المرضى مستوى أعلى في سمة القلق مقارنة بالعاديين -

 تقدير منخفض نتحارمحاولوا اإل والمدمنون على المخدرات، ومرضى السكّري، و مرضى الربو يظهر-

  .للذات مقارنة بالعاديين

ية  مستوى فعالنتحارمحاولوا اإل والمدمنون على المخدرات، ومرضى السكّري، و مرضى الربو يظهر-

  .ذات أقل من العاديين

 مستوى أعلى نتحارمحاولوا اإل والمدمنون على المخدرات، ومرضى السكّري، ومرضى الربو يظهر -

  .بالعاديينفي سمة القلق مقارنة 
  

  : إستراتيجيات المواجهة4-3

  .ةمواجهستراتيجيات الإستعمال بعض إ في داالختالفا إيختلف المرضى عن العاديين  -

إعادة التقدير فة، وضبط الذات، وتخاذ مساإستراتيجيات مخططات حل المشكل، وإن وعادييستعمل ال -

  .البحث عن سند اجتماعي أكثر من المرضى واإليجابي

  .تهرب أكثر من العاديين – تجنب إستراتيجيةيستعمل المرضى  -

  . وتحمل المسؤوليةإستراتيجيتي التصديستعمال إن في وال يختلف المرضى والعادي -

عن العاديين نتحارمحاولوا اإل والمدمنون على المخدرات، ومرضى السكّري، ومرضى الربو يختلف -

  .واجهة في إستعمال يعض إستراتجيات الم داالإختالفا

  إعادة التقدير وضبط الذات، وإتخاذ مسافة، و مخططات حل المشكلإستراتيجيات نو يستعمل العادي-

  .محاولوا االنتحار والمدمنون على المخدرات، ورضى السكّريم، ومرضى الربو من ثركاإليجابي أ

  .ني تهرب أكثر من العادي- تجنبإستراتيجية  على المخدراتونالمدمن، و يستعمل مرضى الربو-

 البحث عن سند  إستراتيجية ومحاولوا االنتحارن على المخدراتوالمدمن، والسكّري يستعمل مرضى -

  .إجتماعي أقل من العاديين

   .اجتماعي البحث عن سند إستراتيجيةن في إستعمال ويختلف مرضى الربو والعادي ال-

  .تهرب – تجنب إستراتيجية في إستعمال ونالعادي و االنتحارواال يختلف مرضى السكّري و محاول -

         نتحار اإلوامحاول، و على المخدراتونالمدمن، و ومرضى السكّري، اليختلف مرضى الربو-

  . وتحمل المسؤوليةإستراتيجيتي التصدي في إستعمال نوالعاديو
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  :   و يمكن تلخيص مختلف نتائج البحث الحالي في الجدول التوضيحي التالي
  

نتائج المقارنة بين العاديين والمرضى، وبين العاديين وكل مجموعة مرضية على حدى ): 43(جدول رقم

  .في متغيرات البحث الحالي
  

  المجموعة  كل مجموعة مرضية على حدى

  

  

  لبحثمتغيرات ا

المجموعة 

  العادية

المجموعة 

المرضية 

  الكلية

مرضى 

  الربو

مرضى 

  يالسكرَّ

المدمنون 

على 

 المخدرات

محاولوا 

  اإلنتحار

  مــرتــفع  مرتفع  منخفض  الضغط النفسي

  منخفــض  منخفض  مرتفع  تقدير الذات

  منخفــض  منخفض  مرتفع  فعالية الذات

ت 
سما

صية
شخ
ال

  

  مــرتــفع  مرتفع  منخفض  سمة القلق

مخططات حل 

  مشكل

أكثر 

  إستعماال

  أقل إستعماال لإلستراتيجية  أقل إستعماال

ال يوجد   التصدي

  فرق

  ال يوجد فرق في إستعمال هذه اإلستراتيجية  ال يوجد فرق

أكثر   إتخاذ مسافة

  إستعماال

  اإلستراتيجيةأقل إستعماال لهذه   أقل إستعماال

أكثر   ضبط الذات

  إستعماال

  أقل إستعماال لهذه اإلستراتيجية  أقل إستعماال

 -تجنب

  تهرب

أقل 

  إستعماال 

أكثر  أكثر إستعماال

  إستعماال

ال يوجد 

  فرق

أكثر 

  إستعماال

ال يوجد 

  فرق

البحث عن 

 سند إجتماعي

أكثر 

  إستعماال

ال يوجد   أقل إستعماال

  فرق

  اإلستراتيجيةأقل إستعماال لهذه 

تحمل 

  المسؤولية

ال يوجد 

  فرق

  ال يوجد فرق في إستعمال هذه اإلستراتيجية  ال يوجد فرق

ت المواجهة
ستراتيجيا

إ
  

إعادة التقدير 

  اإليجابي

أكثر 

  إستعماال

  أقل إستعماال لهذه اإلستراتيجية  أقل إستعماال
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 : عالقة الضغط النفسي بسمات الشخصية-5

اك إرتباط دال بين شدة الضغط النفسي وسمات الشخصية هن"  أن ينص الفرض السابع للبحث الحالي  

  ". من تقدير ذات، وفعالية الذات وسمة القلق لدى العاديين و المرضى
  

  للتحقق من صحة هذا الفرض تم تحديد العالقات اإلرتباطية الدالة بين الضغط النفسي وسمات الشخصية 

تائج على اإلرتباطات الموضحة في الجداول ، فأسفرت الن "Pearson"  اإلرتباط لـبإستعمال معامل

  :التالية
  

  . معامالت اإلرتباط بين الضغط النفسي وسمات الشخصية لدى العاديين5-1

يوضح الجدول التالي مجموعة من اإلرتباطات بين الضغط النفسي وكل من تقدير ذات، وفعالية الذات و  

  .سمة القلق لدى العاديين
  

  .إلرتباط بين الضغط النفسي وسمات الشخصية لدى العاديينمعامالت ا): 44(جدول رقم 
  

  الداللة  معامل اإلرتباط  المتغيرات
  0.01دال عند   -0.45  تقدير ذات/ ضغط 
  0.01دال عند   -0.50  فعالية ذات/ ضغط 
  0.01دال عند   0.75  سمة القلق/ ضغط 

  

  :   يتضح من الجدول ما يلي

 بين الضغط النفسي وتقدير الذات لدى العاديين، 0.01إحصائيا عند توجد عالقة إرتباطية سالبة دالة  -

أي كلما إنخفض الشعور بتقدير الذات إرتفع الضغط النفسي، وينخفض الشعور بالضغط كلما إرتفع تقدير 

  .الذات

 بين الضغط النفسي وفعالية الذات لدى العاديين، 0.01توجد عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا عند  -

ي كلما إنخفض الشعور بفعالية الذات إرتفع الضغط النفسي، وينخفض الشعور بالضغط كلما إرتفعت أ

  .فعالية الذات

 بين الضغط النفسي وسمة القلق لدى العاديين، أي 0.01توجد عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا عند  -

فسي، وينخفض الشعور بالضغط كلما كلما كانت درجة سمة القلق مرتفعة كلما إرتفع الشعور بالضغط الن

  .إنخفضت درجة سمة القلق
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  . معامالت اإلرتباط بين الضغط النفسي وسمات الشخصية لدى المرضى5-2

يوضح الجدول التالي مجموعة من اإلرتباطات بين الضغط النفسي وكل من تقدير ذات، وفعالية الذات  

  .وسمة القلق لدى المرضى
  

  .مرضىت اإلرتباط بين الضغط النفسي وسمات الشخصية لدى المعامال): 45(جدول رقم 
  

  الداللة  معامل اإلرتباط  المتغيرات
  0.01دال عند   -0.49  تقدير ذات/ ضغط 
  0.01دال عند   -0.96  فعالية ذات/ ضغط 
  0.01دال عند   0.72  سمة القلق/ ضغط 

  
  

  :   يتضح من الجدول ما يلي

 بين الضغط النفسي وتقدير الذات لدىالمرضى، 0.01لة إحصائيا عند توجد عالقة إرتباطية سالبة دا -

أي كلما إنخفض الشعور بتقدير الذات إرتفع الضغط النفسي، وينخفض الشعور بالضغط كلما إرتفع تقدير 

  .الذات

، ى بين الضغط النفسي وفعالية الذات لدى المرض0.01توجد عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا عند  -

كلما إنخفض الشعور بفعالية الذات إرتفع الضغط النفسي، وينخفض الشعور بالضغط كلما إرتفعت أي 

  .فعالية الذات

 بين الضغط النفسي وسمة القلق لدى المرضى، 0.01توجد عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا عند  -

 وينخفض الشعور بالضغط أي كلما كانت درجة سمة القلق مرتفعة كلما إرتفع الشعور بالضغط النفسي،

  .كلما إنخفضت درجة سمة القلق
  

 وجود إرتباط سالب دال إحصائيا بين الضغط النفسي وسمات 45، 44نستنتج من الجدولين رقم  

الشخصية من تقدير الذات و فعالية الذات، وإرتباط موجب دال إحصائيا بين الضغط النفسي وسمة القلق 

  .ذه النتائج صحة الفرض السابع للبحثو تؤكد ه. لدى العاديين والمرضى
  

  . عالقة الضغط النفسي بإستراتيجيات المواجهة-6

هناك إرتباط دال بين شدة الضغط النفسي ومختلف إستراتيجيات "  أن  للبحث الحاليثامنينص الفرض ال  

اطية الدالة  للتحقق من صحة هذا الفرض تم تحديد العالقات اإلرتبو". المواجهة لدى العاديين والمرضى

، فأسفرت  "Pearson" اإلرتباط لـبإستعمال معامل مختلف إستراتيجيات المواجهة بين الضغط النفسي و

  :النتائج على اإلرتباطات الموضحة في الجداول التالية
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  . معامالت اإلرتباط بين الضغط النفسي وإستراتيجيات المواجهة لدى العاديين6-1

 من اإلرتباطات بين الضغط النفسي وكل إستراتيجية من إستراتيجيات يوضح الجدول التالي مجموعة  

  .مواجهة الضغوط لدى العاديين
  

  . لدى العاديينإستراتيجيات المواجهةمعامالت اإلرتباط بين الضغط النفسي و): 46(جدول رقم 
  

  الداللة  المعامل  المتغيرات
  0.05دال عند   -0.23  مخططات حل المشكل/ ضغط
   0.05غير دال   0.07  ديالتص/ ضغط 
   0.05غير دال   -0.15  إتخاذ مسافة/ ضغط 
  0.05غير دال   0.09  ضبط الذات/ ضغط 
  0.01دال عند  0.37   تهرب- تجنب/ ضغط 
  0.05غير دال   -0.03  سند اجتماعي/ ضغط 
   0.05غير دال   0.18  تحمل المسؤولية/ ضغط 
  0.05غير دال   -0.17  جابييتقدير اإلالإعادة /ضغط

  
  

  :   يتضح من الجدول ما يلي

 بين الضغط النفسي وإستراتيجية مخططات حل 0.05توجد عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا عند  -

المشكل لدى العاديين، أي كلما إنخفض إستعمال هذه اإلستراتيجية إرتفع الشعور بالضغط النفسي،         

  .ذه اإلستراتيجيةإستعمال ه وينخفض الشعور بالضغط كلما إرتفع
  

 تهرب - بين الضغط النفسي وإستراتيجية تجنب0.01توجد عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا عند  -

إستعمال هذه اإلستراتيجية كلما إرتفع الشعور بالضغط النفسي، وينخفض  لدى العاديين، أي كلما إرتفع

  .الشعور بالضغط كلما إنخفض إستعمال هذه اإلستراتيجية
  

 بين الضغط النفسي وكل من إستراتيجيات التصدي، 0.05توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا عند   ال-

وإتخاذ مسافة، وضبط الذات، والبحث عن السند اإلجتماعي، وتحمل المسؤولية وإعادة التقدير اإليجابي 

  .لدى العاديين
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  .المواجهة لدى المرضى معامالت اإلرتباط بين الضغط النفسي وإستراتيجيات 6-2

يوضح الجدول التالي مجموعة من اإلرتباطات بين الضغط النفسي وكل إستراتيجية من إستراتيجيات   

  .مواجهة الضغوط لدى المرضى
  

  .مرضى لدى الإستراتيجيات المواجهةمعامالت اإلرتباط بين الضغط النفسي و): 47(جدول رقم 
  

  الداللة  المعامل  المتغيرات
  0.01دال عند   -0.30  طات حل المشكلمخط/ ضغط
  0.05دال غير   -0.06  التصدي/ ضغط 
  0.01 دال عند  -0.22  إتخاذ مسافة/ ضغط 
  0.05 دال عند  -0.20  ضبط الذات/ ضغط 
  0.01 دال عند  0.26   تهرب- تجنب/ ضغط 
  0.01 دال عند  -0.26  سند اجتماعي/ ضغط 
  0.05دال غير   0.05  تحمل المسؤولية/ ضغط 

  0.01 دال عند  -0.32  جابييتقدير اإلالإعادة /غطض
  

  

  :   يتضح من الجدول ما يلي

توجد عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا عند بين الضغط النفسي وإستراتيجيات مخططات حل  -

وضبط ) 0.01عند(المشكل، وإتخاذ مسافة، والبحث عن السند اإلجتماعي وإعادة التقدير اإليجابي

لدىالمرضى، أي كلما إنخفض إستعمال هذه اإلستراتيجيات إرتفع الشعور بالضغط ) 0.05عند (الذات

  .إستعمال هذه اإلستراتيجيات النفسي، وينخفض الشعور بالضغط كلما إرتفع

 تهرب - بين الضغط النفسي وإستراتيجية تجنب0.01توجد عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا عند  -

إستعمال هذه اإلستراتيجية كلما إرتفع الشعور بالضغط النفسي،   وينخفض  فعلدى المرضى، أي كلما إرت

  .الشعور بالضغط كلما إنخفض إستعمال هذه اإلستراتيجية

 بين الضغط النفسي وكل من إستراتيجيات التصدي   0.05توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا عند   ال-

  .و تحمل المسؤولية لدى المرضى
  

بعض  وجود إرتباط سالب دال إحصائيا بين الضغط النفسي و47، 46جدولين رقم نستنتج من ال 

األخرى  إستراتيجيات المواجهة وإرتباط موجب دال إحصائيا بين الضغط النفسي وإستراتيجيات المواجهة،

، كما أسفرت النتائج عدم وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين الضغط النفسي لعاديين والمرضىلدى ا

الثامن  وتؤكد هذه النتائج صحة الفرض .وبعض إستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى العاديين والمرضى

  . الحالي بشكل جزئي فقطللبحث
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 تـمـهـيـد

كما أسفر عرض النتائج صحة بعض فرضياته ونفي تتعدد تساؤالت هذا البحث وفرضياته المختلفة،   

، وتفسيرها وفق المتغيرات محل البحثالحالية  الدراسة وعليه سيتم الحقا مناقشة نتائج. بعضها اآلخر

وفي ضوء التراث السيكولوجي والدراسات السابقة في مجال عالقة الضغوط النفسية بالصحة والمرض، 

  :وتتمثل فيما يلي
  

  النفسيالضغط -1

   مناقشة نتائج الفرض األول1-1

وتشير التحاليل . مجموعتي الدراسة  إفترضت الدراسة الحالية وجود إختالف في شدة الضغط بين 

 على وجود فروق جوهرية بين المجموعتين في شدة الضغط )28(اإلحصائية، كما موضح في الجدول 

  .بالعاديينالنفسي حيث تبين أن مجموعة المرضى تظهر شعورا مرتفعا في شدة الضغط النفسي مقارنة 
  

يكولوجي في مجال الضغط، فالتعرض المتكرر ره التراث السقتتفق هذه النتائج في جوهرها مع ما أ  

 Hans Selye صرح،مجال وفي هذا ال.عتالل للصحة النفسية والجسديةإللضغوط وشدتها يترتب عليها 

لقد تمكنا اليوم من فهم الكثير من األمراض الشائعة الناتجة عن نقص "  )Bensabat)1980نقال عن 

ر أن يتحكم في الضغط وتعلم كيف يواجه ويتكيف، وإال  يجب على اإلنسان المعاص لذلكالتكيف للضغط،

 )Adler)1994يضيف كل من وفي نفس السياق،  ".للمرض وللموت المبكر وسيكون عرضة للفشل

بأن للضغط تأثير معتبر ليس فقط على  )2000(Westen نقال عن) 1997(O’Learyو )Miller)1997و

  .ةلوفاالراحة النفسية ولكن أيضا على الصحة والمرض وا
  

  فهناك دليال متراكما من خالل البحوث أن هناك عالقة بين أحداث الحياة الضاغطة وكل من اإلضطراب 

 وتشير اإلحصائيات الطبية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي .الجسمي والنفسي

وط والظروف البيئية حول الوضع الصحي في العالم أن اإلضطرابات الصحية التي لها صلة بالضغ

في هذا الصدد، .  )2001يخلف،  ( من كل األمراض المعروفة%80و 50السلبية األخرى تمثل ما بين 

حول أثر الضغط اليومي على الحالة ) 2000( أبوزيد نقال عن )1988(وآخرون Delongis أسفرت دراسة

 كما. الحالة النفسية والجسدية لألفرادالنفسية والجسدية لألفراد، أنه كلما زادت المنغصات اليومية ساءت 

  إلى أن هناك عالقة دالة بين الضغوط البيئية)2002 ( سالمنقال عن )1989(وآخرون  Gannonتوصل 

عبد  نقال عن )1993(" أحمد عبد الخالق" كما تؤكد نتائج دراسة  .وظهور األعراض الجسمية أو النفسية

  إلضطرابات النفسية والعضويةأن أعـلى نتائج مستويات ا )2000( السالم
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 توجد لدى األفراد الذين يتعرضون لضغوط بيئية مرتفعة، وأن التعرض ألحداث الحياة الضاغطة لفترة 

طويلة ومستمرة ال تسبب القلق المزمن فحسب بل إنها أيضا تغير من معدالت كل من اإلضطرابات 

تؤكد نتائج مختلف هذه الدراسات الصلة بين . النفسية وتؤدي إلى الوفاة وإلى تقدم العمر قبل األوان

التعرض للضغوط النفسية وبين أشكال المعاناة النفسية والجسدية، وتتفق في جوهرها مع نتيجة البحث 

   .الحالي الذي أسفر على أن المرضى أكثر شعورا بالضغط النفسي من العاديين
  

   مناقشة نتائج الفرض الثاني1-2

أن هناك إختالف دال في شدة الضغط النفسي بين المجموعة " للبحث الحالي جاء في الفرض الثاني   

 32، 31، 30، 29 ويتضح من الجداول رقم ."العادية وكل مجموعة مرضية على حدى لصالح المرضى

 أكثر شعورا بالضغط النفسي نتحار والمدمنين على المخدرات ومحاولي اإل،يالسكرَّ، ومرضى الربو أن

  .تتفق هذه النتيجة مع ما أسفر عليه الفرض األول للبحث و.من العاديين
 

 نقال عن Manuckو Cohen وضح كل من    وفي مجال تأثير الضغط النفسي على الصحة، فقد

.  الجسدية-بأن للضغط دور هام في نشأة وتفاقم مجموعة واسعة من األمراض النفسية )2000 (العيسوي

ضطرابات التي يطلق عليها األمراض ط بين عدد من اإلرتباإبأن هناك  )Ferreri )1993ويضيف 

السيكوسوماتية بإستجابة ال توافقية للضغط، وتظهر هذه اإلستجابة المرضية عندما يكون الحدث الضاغط 

هي  )1996( عويضةالجسدية حسب  - فاألمراض النفسية .شديد ومتكرر ويتجاوز قدرات الفرد التكيفية

وتترك تلفا أو آثارا  أجهزة الجسم نتيجة ضغوط نفسية متراكمة،تلك األمراض التي تصيب أحد 

 )2000(المشعاننقال عن  تعرفها دائرة المعارف البريطانية كما .فسيولوجية كخلل في أحد أعضاء الجسم

 وقرحة ،بأنها اإلستجابة للصراعات والضغوط اإلنفعالية التي تأخذ شكل إضطرابات جسمية مثل الربو

وفي هذا السياق، أسفرت دراسة          .واإلضطرابات الجلديةي السكرَّ و، وضغط الدم،ن والقولو،المعدة

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المرضى السيكوسوماتين واألسوياء في )1989" (عبد المعطي" 

 السيكوسوماتين مما يشير إلى أنهم أكثر إدراكهم ألحداث الحياة، حيث كانت الفروق لصالح المرضى

  . تأثيرا بأحداث الحياة وضغوطها من األسوياء
        

 ختالف دال في شدة الضغط بين مرضى الربوإ على وجود هبالرجوع إلى البحث الحالي أسفرت نتائج  و

تتفق هذه النتيجة و، )29(ن الجدول ـ أكثر ضغطا من أقرانهم العاديين كما يتضح منوالعاديين، فالربويي

نقال  )1986 (Teiramaeو )Levitan) 1985ابقة حيث أكدت دراسات كل من مع نتائج الدراسات الس

   ويمكن للضغوط ،وـنفعالية وظهور مرض الربرتباط بين الضغوط اإلاإل )Klinnert et al ,1994(عن 
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وضحت أعمال أ  كما.النفسية تفجير مرض الربو لدى األفراد الذين لديهم قابلية وراثية لتطوير المرض

بأن الضغوط النفسية تمثل عوامل  )Klinnert et al,1994(نقال عن  Meyerوآخرون و Boyceكل من 

ستعداد وراثي للمرض، ويظهر أن التفاعل بين الخطر الوراثي إتنبؤية دالة لظهور الربو لدى األفراد ذوي 

   .والضغط النفسي يؤثر على ظهور الربو
  

وجود فروق  )30( يتضح من الجدول رقم ،ي السكرَّىمرض   وفي مجال تأثير الضغط النفسي على 

 تظهر يالسكرَّ جوهرية في شدة الضغط النفسي بين مجموعتي البحث حيث تبين أن مجموعة مرضى

تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه و .بالعاديينشعورا مرتفعا في شدة الضغط النفسي مقارنة 

 يحول داللة الفروق بين مرضى السكرَّ )2000(منعبد الرح نقال عن )1996" (األربعي"دراسة 

وجد أن مرضى السكر أكثر إدراكا حيث ستجابة لضغوط الحياة في المجتمع السعودي، واألسوياء في اإل

  نقال عن     )1983( "روبنسون"كما قام  .لحجم ضغوط الحياة وأكثر إحساسا بشدتها من العاديين

)1985, Damiens- Delloye( تضح وجود زيادة هامة إي والعاديين، السكرَّ ارنة بين مرضىبدراسة مق

مرض السكر عند نسل المريض، فكثير من حاالت  سريريا في عدد الحوادث الحياتية الراضة قبل ظهور

 Dejoursر اشأ في هذا السياق،و. نفعاليةإي تصرح بظهور المرض فجأة بعد التعرض لصدمة داء السكرَّ

كر يلي ويتبع في العديد من الحاالت صدمة إنفعالية أوعاطفية خاصة وعنيفة،  أن ظهور داء الس)1977(

. والوضعيات الضاغطة نفعاالت العنيفةرتباط هام بين نسبة السكر في الدم أثناء التعرض لإلإوأن هناك 

 أحداث الحياة الضاغطة تزيد بشكل جوهري معدل الخطر لنمو وتطور أن )2000 (عبد الرحمنويؤكد 

  .يسكرَّمرض ال
  

 يالسكرَّبستعداد الشخص لإلصابة إنفعالية عامال هاما يزيد من تعتبر الضغوط النفسية واإل   بهذا 

 نتيجة ضغوط العضويةتصيب  التي وتندرج هاتين اإلصابتين ضمن األمراض السيكوسوماتية .والربو

 تتابع المريض طول حياته أمراضا مزمنة، وتعد نفسية متراكمة وتمثل إستجابة ال توافقية لعامل الضغط

ضف إلى ذلك، ينجر عنها على المدى الطويل . لتزام بالنصائح الطبيةوتستلزم متابعة طبية مستمرة مع اإل

لتزام الطبي والعالجي مضاعفات خطيرة ومزمنة كاإلنسداد الشعبي والعجز التنفسي لدى مريض وعدم اإل

  . ي لدى مريض السكرَّفقدان البصر وأمراض الكلى والقلب والبتروالربو، 
  

 وجود فروق دالة إحصائيا في شدة الضغط بين العاديين )31(يتضح من الجدول رقم  باإلضافة لهذا 

يرى .  من العاديين النفسيلى المخدرات لصالح الفئة الثانية، فهي أكثر إدراكا لشدة الضغطـوالمدمنين ع

"Pehl ") 1981(  عبد المعطي نقال عن)ادة المستعملة ـدمان مهما كانت المظاهرة اإلأن دراسة  )2002  
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 )1980(وآخرون  Commigsويضيف . ستجابة لمنبه يدعى الضغطإكحول أو مخدرات، فهي تظهر ك

ستجابة تكيف سيء للمواقف إستخدام المخدرات تمثل ستسالم إل اإلأن )2002(عبد المعطي  نقال عن

 كان لدى الشخص توقعات إيجابية آلثار المادة حساس باإلحباط، وإذاالضاغطة مثل الصراع أو اإل

 تناول  علىالمدمن يعتاد بأن )1994( "درويش" ويؤكد .ستخدامها يتعزز بشكل أكبرإاإلدمانية فإن 

 ،المخدرات نظرا لما تسببه هذه المواد من آثار نفسية سارة أو مخفضة للتوتر النفسي أو األلم الجسمي

خبرة مؤلمة وتعمل على خفض مستوى الدافعية وفقدان الحماس فهي تخفض مستوى القلق المصاحب ل

   .هروبا من الضغوط المؤلمة
  

 المدمنين على المخدرات لصالح  النفسيشدة الضغط في وعلى الجانب اآلخر، يمكن إرجاع الفروق  

لرغبة الملحة  اا وإعتماده على المادة المخدرة، وهذه المداومة تشمل دائمالمدمنإلى تعود بالعاديين مقارنة 

والحصول عليه بجميع  في تعاطي العقار بصورة مستمرة، فهي بذلك حاجة مكرهة لتعاطي المخدر

نسحاب نتيجة لتبعية جسدية نقطاع عنها تظهر أعراض اإلالوسائل مع صعوبة اإلقالع عنها، ألن اإل

ى إستبعاد أي نشاط ونفسية لمفعول المخدر وتصبح حياة المدمن تحت سيطرة التعاطي إلى درجة تصل إل

آخر، فيفقد المدمن السيطرة على نفسه وتظهر مشكالت صعوبة التوافق مع الحياة االجتماعية وتسوء 

فاإلدمان على المخدرات يمثل في حد ذاته مصدر  .عالقاته بأسرته، باإلضافة إلى األضرار الصحية

عدم  ووبة اإلقالع عن التعاطيويمكن إرجاع ذلك إلى صع للضغط كما صرح بذلك العديد من المدمنين،

صعوبة الحصول على المادة  ونقطاع عن المخدرالقدرة على تحمل اآلثار النفسية والجسمية عند اإل

ئة المدمنة على المخدرات لعينة ـراد الفـة إلى أن أفـالمخدرة وإن وجدت فهي مكلفة ماديا، باإلضاف

والعمال الذين يمارسون أعمال   )%25,53(بصين والمتر الطلبةو )%36,17(البحث الحالي من البطالين 

، كما أن غالبيتهم يدخنون السجائر ويستهلكون المشروبات )10جدول رقم  أنظر ال)(%38,29(يومية 

 الكحولية، وكل هذه المواد اإلدمانية مكلفة مما يزيد من مستوى الضغط النفسي، ألن هناك تضافر للبطالة

المشاكل العائلية، كما قد يتورط المدمن  وتعاطي الكحول والمخدرات والتدخين وضعف الدخل أو عدمهو

للحصول على المال لتغطية حاجاته اإلدمانية المختلفة إلى السلوك اإلجرامي كالعنف والسرقة، كما أن 

        تراكم هذه الضغوط المزمنة وإستمرارها أدت بالعديد من الحاالت إلى القيام بمحاوالت إنتحار

الطعن بالسكين نتيجة نقص  و من خالل شق الوريد)22( كما يتضح من الجدول رقم )%42,55بنسبة (

، كل هذه المعاناة النفسية .نقطاع والبطالة مع الشعور باليأسوعدم تحمل آالم اإل المادة اإلدمانية

ات مقارنة  لدى فئة المدمنين على المخدر النفسيقتصادية والمهنية تزيد من شدة الضغطجتماعية واإلاإلو

  .والجسدية  النفسيةهممما يؤثر على صحتالعاديين ب
  

  



 - 266 -

  

نتحار، ختالف دال في شدة الضغط بين العاديين ومحاولي اإلإ وجود دراسة الحاليةرت نتائج الـكما أسف  

نتحار للخالص من يقدم لمحاولة اإل الفرد ف.نتحار من محاولي اإل النفسيفالعاديين أقل إدراكا لشدة الضغط

فهي محاولة للهروب من وضعية  ،)الجيوش، د ت (كله وصعوباته غير المحتملة التي نشأت من حياتهمشا

هاء معاناته ـنتحار يتمنى إنفالشخص الذي يحاول اإل ،)Bloch et al, 1993(صعبة بدون حل أو مخرج 

رور ـملوال أخرى ويصبح الـطاق وال يرى حـي الموت، ألن حياته أصبحت ال تـوال يرغب حقيقة ف

ويضيف  ).Hall et al,1999(وقوع خاصة عند وجود حدث معجل لـ على وشيك ا اإلنتحاريللفعل

"Choquet") 1989(نتحار، فالفرد أمام حدث صدمي أو مفجر  بأن وجود عامل ضاغط يزيد من خطر اإل

ى شكل يضعه في حالة من التوتر ويؤدي عجزه لحل الوضعية إلى زيادة التوتر النفسي الذي يظهر عل

 تفاقم  فيواإلحساس بالعجز في حل المشكل، مما يسهم زيادة في العدوانية، وستثارة، وإقلق متزايد

ليه ـعو. نتحاري المدرك كمخرج وحيد ممكن من األزمةاإلحساس بالتهديد الذي يسبق المرور للفعل اإل

  .عل االنتحارية للمرور للفـحادة من العوامل المعجلـوال رةـوامل الضغط المستمـبر عـتعت
  

من اإلناث العازبات اللواتي محاولي اإلنتحار من  %90  زيادة عن هذا توضح التحاليل اإلحصائية أن 

هذه النتيجة تدعم دراسة . وغير عامالتماكثات بالبيت  سنة وهن 30 و15يتراوح سنهن بين 

"Bensabat ) "1980 ( أن التي تؤكدلضغط، وستجابة لوجود فروق بين الجنسين في اإلالتي كشفت عن 

ستجابة لها يتم واإل حباطاتاإلناث أكثر إدراكا لشدة الضغط، ألن معايشة الضغوط والمعارضات واإل

المسؤوليات، ونمط الحياة والتربوية، وختالفات النفسية، بصفة مختلفة بين الذكور واإلناث نتيجة لإل

  .وأساليب المواجهة
  

 بأن عدد )1996 كاشا،و الجيوش،دت، و2000عبد الرحمن،( ساتضف إلى ذلك، تتفق العديد من الدرا  

محاوالت لنتحار ونتحار ضعف محاوالت الرجال، وأن الفئة العمرية األكثر عرضة لإلمحاوالت النساء لإل

الشباب، كما أن السلوك اإلنتحاري في تزايد مستمر لدى هذه الفئات نظرا واإلنتحار هي فئة المراهقين 

واإلحباطات الشخصية مما يدفع إلى  الشعور باليأسواإلندفاعية، واإلجتماعية،  و العائليةلتراكم الصعوبات

 جتماعية العوامل اإل أن)2000(الحلبيو )1998(الحجار ويؤكد كل من .إرتكاب الفعل اإلنتحاري

، األبناء معنزاعات اآلباء وبالخصوص وجود مشاجرات بين الوالدين، واإلضطرابات العائلية ك

كتئاب الذي بدوره قد يفضي إلى إلا قد تسرع ظهور وفاة عزيز من أفراد األسرةودمات العاطفية، الصو

 أثره الكبير على  لهجتماعي ضمن العائلةعدم القدرة على التكيف اإل، مما يوضح أن نتحارمحاولة اإل

نتحار لعينة البحث اإليمكن القول أن معايشة هذه المشكالت لدى محاولي و. نتحارالتفكير في المغامرة باإل

  . حياتية مزمنةاالحالي تمثل ضغوط
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يمة ـبأن من وظائف اإلنتحار تجنب وضعية غير مقبولة وأل )Kacha")2001" الصدد، يشير اوفي هذ  

"  Lemperiere"يضيفو . محاولة للهروب من وضعية صعبة تبدو بدون حل أو مخرجو بذلكجدا، فه

 اإلنتحار عموما معناه فعل التحرر من وضعية حكم عليها بأنها مؤلمة بأن )Bloch et al,1993(نقال عن 

إعتبار اإلنتحار فعل هؤالء الذين ليس "  Drieu La Rochelle "وقاسية وغير قابلة للتغير، وهذا ما دفع

  ) d’autres Le suicide est un acte de ceux qui n’ont pu en accomplir(لديهم أفعال أخرى للقيام بها

نفراج عندما نتحار الشعور باإلأنه يمكن للشخص الذي يفكر في اإل) Pommereau ) "1996"أشار ما ك

والوصول لهذه ، نتحار الحل النهائي لمشكلته ألنه يملك اآلن طريقة تؤدي لوضع حد لمعاناتهيصبح اإل

 يؤدي إلى إرتكاب الفعل مع اآلخرين واإلحساس بالوحدة والعزلة مما قد ا للفرد إنفعالياالمرحلة يحدث قطع

   .اإلنتحاري
  

يتضح مما تقدم تأييد نتائج الدراسة الحالية للدراسات السابقة بأن هناك الكثير من الحقائق المتجمعة عن   

 فضغوط أحداث ،ضطرابات النفسية فضال عن اإلجسديةر األمراض اليفي تطوالنفسية دور الضغوط 

وتبين أن التنبؤ بالمرض يتناسب طرديا مع شدة . ية والنفسيةالحياة تجعل الفرد فريسة لألمراض الجسم

 ضف إلى ذلك، فإن التحدث عن الضغوط النفسية يجرنا للحديث عن .اإلجهاد والتعرض للضغط

  . مصادرها لفهم وقعها على صحة الفرد النفسية أو الجسدية
  

  مصادر الضغوط النفسية * 

 ال بأن شخصا ما يعاني من الضغوط ما لم يكن هناك مصدر ال يمكن القوأنه )1993( " األشول "يؤكد   

 ضغوط الحياة قد أن )2000(" فايد "يشيرالسياق، هذا  وفي. ستجابات من جانب الفردإلهذه الضغوط و

 .نفعالي والشخصيقتصادي، والمهني، والعاطفي، والزواجي، واألسري، والصحي، واإلتتعلق بالمجال اإل

 األحداث أما. ديون ال يمكن سدادهاوخسارة مالية كبيرة،  و النقص في الدخل،قتصادية تشملفاألحداث اإل

خالفات مع الزمالء وعمل ال يتناسب مع التخصص، والفصل من العمل، والمهنية تضم البطالة، 

فسخ وبينما تشمل األحداث العاطفية والزواجية الفشل في الزواج ممن تحب،  .والرؤساء في العمل

       كتشاف خداع الخطيب أو الزوجوإالطالق، و أحد أفراد األسرة،  أوشخص عزيزوفاة والخطوبة، 

 وخالفات بين الوالدين،  وتضم األحداث األسرية مشاجرات.هخالفات شديدة معأو سيطرته أو وجود 

 تشمل األحداث الصحية اإلصابة بمرض مزمن للفرد بينما. مشكالت مع الوالدينو اإلخوة بينمشاجرات و

ن تزايد مثل هذه األحداث  أ)1998( "عبد الستار "ويضيف  . إجراء عملية جراحية أوحد أفراد األسرةأ أو

 يمثل ضغوطا نفسية وعبئا استمرارهإفي حياة الفرد قد ال يكون مرغوب فيها من الناحية الصحية، ف

   وفي السياق .يةوجهدا على الجسم والصحة مما قد يرتبط باإلصابة بكثير من األمراض الجسمية والنفس
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الفشل والشعور بعدم وخيبة األمل، وأن عوامل مثل عدم الرضا،  )Bensabat) "1980 " يشيرنفسه،

 نفسية وإنفعالية انشغاالت المادية والمهنية، والمشاكل العاطفية والزوجية تمثل ضغوطالهموم واإلوالنجاح، 

 على المستوى النفسي والفيزيولوجي التي تؤثر قد تولد لديه توتراوتتطلب من الفرد المزيد من التكيف، 

   .والجسدية بدورها وبصفة سلبية على صحته النفسية
  

ؤال ـية طرح سـثة أهمـد رأت الباحـ فق)26(دول رقم ـوبناءا على ما سبق، وكما يتضح من الج  

م الحالية من على أفراد عينة البحث الحالي عن معاناته) 33 و32 سؤال رقم 1أنظر الملحق رقم( مفتوح

عتمادا على وإ. جتماعي مع تحديد مدى تأثيرها عليهممشاكل معينة سواء في المجال العائلي والمهني واإل

غالبية أفراد عينة البحث الحالي يصرحون بعدم : ستجابات العينة فيما يليإهذه الخطوة، تم صياغة 

يصرحون  %38,59بل نسبة تبلغ  مقا،%61,40مهنية بنسبة تقدر بـ معاناتهم من مشاكل عائلية أو

من أفراد المجموعة العادية تعاني  % 35,27 بينما أسفرت النتائج أن ،باإليجاب لوجود مثل هذه المعاناة

سوء المعاملة ومشكل مع أحد  وخالف وشجار بين الوالدين،(من مشكالت أهمها المشاكل العائلية 

مشاكل و، )خالف مع رئيس العمل ووالحجم الساعيطبيعة العمل  والبطالة،(مشاكل مهنية و، )الوالدين

بينما بلغت ، )الشعور بالوحدة(مشاكل ضيق السكن وأخيرا مشاكل شخصية  و،)صعوبات دراسية(دراسية 

 من أفراد المجموعة المرضية تصرح بوجود معاناة من مشاكل وضغوط ترتبط %46,42نسبة تقدر بـ 

مشاكل إقتصادية أهمها ضعف الدخل ، ومهنية أهمها البطالة، مشاكل و، )طالق(أساسا بالمشاكل العائلية 

اإلدمان على  وعدم اإلنجاب(مشاكل صحية ومشاكل ضيق السكن  ومشاكل عاطفية، وعدم عمل الزوج ،و

يتضح مما تقدم معايشة أفراد عينة الدراسة الحالية لمجموعة من  .وأخيرا المشاكل الدراسية) المخدرات

 لدى المجموعة المرضية، وتبقى المشاكل العائلية أكثر مصادر )%46,42(ترا الضغوط، وهي أكثر توا

 بين  النفسيختالفات المالحظة في شدة الضغطوهذا ما يفسر من جهة اإل الضغوط لدى عينة البحث،

  .المجموعة الثانيةوالعاديين، نظرا لتعرض أفراد المجموعة األولى لمصادر ضغط أكثر من  المرضى
  

المستعمل في " إستبيان إستراتيجيات المواجهة"ستغالل إمن خالل أيضا لصدد، قامت الباحثة وفي هذا ا  

وأثارت لديه  وسببت له القلق الدراسة الحالية، والذي يتضمن سؤاال للمفحوص عن أهم مشكلة إعترضته

عينة رصد أهم األحداث والمشاكل دورانا في إجابات أفراد ) 4أنظر الملحق رقم (درجة من الضيق 

  :، وقد إنتظمت في المجاالت التاليةالدراسة الحالية

 ).إعادة زواج األب وإنفصالوطالق،  وخالفات،(المشاكل العائلية وتتعلق بالعالقة بين الوالدين  -

  .خالفات مع الخطيب وإعادة الزواجوالمشاكل الزوجية تتضمن الخيانة الزوجية،  -
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واإلدمان على المخدرات، ) يالربو، السكرَّ(مرض مزمن المشاكل الصحية وتتعلق باإلصابة ب -

 .حمل غير شرعي وعقم الزوج وعدم اإلنجابومضاعفات المرض، و

 .خالفات مع رؤساء العملوالفصل من العمل وعدم عمل الزوج، و البطالة،  تتضمنمشاكل مهنية -

 .تكاليف العالجخسارة مالية ووصعوبة المعيشة، وضعف الدخل،  وتتعلق بقتصاديةإمشاكل  -

  .خفاق في البكالوريااإلوالفشل والرسوب المدرسي ، ودراسية الصعوبات ال  تتضمنمشاكل دراسية -

 .ضيق السكن وتتعلق بجتماعيةإمشاكل  -

 .وفاة أحد الوالدين كالحداد والفقدان -
 

  :ويجب التنويه هنا أن أكثر األحداث تواترا بين مجموعات البحث كانت كما يلي  
  

  .الدراسية والعائلية لدى العاديينوالمشاكل العاطفية،  -

  .الدراسية لدى مرضى الربووالصحية، و، )عالئقية( المشاكل العائلية -

  .يلدى مرضى السكرَّ) مضاعفات(البطالة، والمشاكل الصحية و المشاكل العائلية، -

  .نين على المخدراتعائلية وضعف الدخل لدى المدم- مشاكل عالئقيةواإلدمان، و البطالة، -

  .نتحارزوجية وعاطفية لدى محاولي اإل و،)خالفات بين الوالدين(مشاكل عائلية  -
  

ي السكرَّ( بمرض مزمن تهأحد أفراد أسرأو ضف إلى ذلك، تعتبر المشاكل الصحية كإصابة الفرد  

رضية لعينة  إصابة المجموعة الم)23(ويتضح من الجدول رقم .  هامة في حياة الفرداضغوط) الربوو

 القيامي، وبمشاكل صحية أخرى كاإلدمان على المخدرات والبحث من أمراض مزمنة كالربو والسكرَّ

 أن غالبية أفراد عينة البحث الحالي تصرح بوجود )25( الجدول رقم يتبين منكما . محاوالت إنتحارب

تصرح بعدم وجود مثل  %42.80، مقابل نسبة تقدر بـ )%57.19(إصابة مرضية ألحد أفراد العائلة 

 من أفراد المجموعة العادية يصرحون بوجود إصابات %46.15كما أسفرت النتائج نسبة . هذه اإلصابات

 أن اإلصابة المرضية العائلية ظهروي. لدى المرضى %64.88مرضية عائلية لترتفع هذه النسبة إلى 

وتبقى أمراض . األخواتو اإلخوة وأخيرا) األجداد(رب ااألقو، )األم ثم األب(مست أكثر الوالدين 

 تفسير شدة أيضاويمكن  . المزمنة تواترا األمراضمرض القلب أكثروضغط الدم  والربو،ي، والسكرََّّ

الضغوط المعاشة لدى أفراد المجموعة المرضية مقارنة بالعاديين إلى الحالة الصحية ألفراد المجموعة 

  .وعائلتهم

       نقال عن) 1988 ( وآخرونWilcoxو، )Varni) 1983وفي هذا السياق، وضحت دراسات   

)1989, Varni et al( عليهم مواجهة  بأن األطفال والمراهقين الذين يعانون من أمراض مزمنة وإعاقات

  رـق األمـواء تعلـعدد من األحداث الحياتية الضاغطة التي ترتبط بفترات تفاقم حاد لحالتهم الصحية س
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أن اإلصابة بمرض أيضا يجدر اإلشارة هنا و .بالمرض المزمن في حد ذاته مية أو بصعوبات الحياة اليو

وتكاليف  معناه يتابع المريض طول حياته، ويستلزم متابعة عالجية مستمرة) ربوال ويسكرَّال(مزمن 

مادية، باإلضافة إلى الهموم الصحية المستقبلية المرتبطة بمضاعفات المرض كاإلصابة بالعجز التنفسي 

غيبوبة لدى مرضى الو ضطراب الرؤية، والبترإعتالل الكلية، وإو دى مرضى الربو، أو تصلب الشرايينل

 وهذه المشاغل الصحية تزيد من شدة الضغط النفسي لدى مرضى عينة البحث الحالي مقارنة ،يالسكرَّ

  .باألفراد العاديين
  

ضيق  تتمثل في مشاكل البطالة، ومصادر ضغوط أخرى إلى جانب المشاكل العائلية والصحية وتضاف  

وفقا لما سبق  و.السكن وضعف الدخل وتكاليف العالج، هذا من شأنه أن يزيد من شدة الضغط النفسي

أنظر الجداول رقم ( مصادر الضغوط لدى عينة الدراسة الحالية وما يتضح من خصائص العينة منذكره 

 دالة في شدة الضغط بين العاديين  تفسير وجود فروقأيضا يمكن )16، 15، 14، 13، 12، 11

والمرضى لبعض هذه الخصائص، فاألفراد المرضى من الشباب العزاب ذوي مستوى تعليمي متوسط، 

قتناء إسمح بتال   وظيفة ال تسمح مثال بتغطية تكاليف مرض مزمن، كماونسأو يمار  عن العملونوعاطل

وراء منصب عمل بمستوى تعليمي متوسط  قد يكون السعي ، كماسكن مثال لحل المشكالت العائلية

يس من السهل في لغير مجدي و) اإلدمان على المخدراتي والسكرَّوالربو، (واإلصابة بمرض مزمن 

   .المجتمع الجزائري
  

 نقال عن )1990 (Jones و)1991( وآخرون Hoffman مع ما أشار إليه كل من النتائج هذه   تتفق

Westen)2000 ( قتصادية حيث تزداد مستويات الضغط إجتماعية وإ الضغط بعوامل كثيرا ما يرتبطأنه

 )Taylor)1991وفي هذا الصدد، أشار  .اإلصابة باألمراض وتعاطي الكحول ورتفاع البطالة،إمن خالل 

رتفعت نسبة الوفايات نتيجة إ كلما ،%1زدادت نسبة البطالة بـ إأنه كلما  )Westen)2000 عن نقال

 %4نتحار بـ ، بينما ترتفع نسبة اإل%2 الكبد نتيجة إلدمان الكحول بقدر يبلغ أزمات قلبية أو إصابة

وآخرون  Kesslerيضيف كل من  و .%4  إلى2ستشفاء بمصحات الطب العقلي بين إوتزداد نسبة أول 

بأن البطالة تمثل عامل ضاغط قوي يمكنه  )2000(Westen عن نقال )1988 (Johadaو) 1987(

 Kesslerو )1986( وآخرونBoltonيفسر كل من و. جسدية ونفسيةإحداث مشكالت صحية 

بأن البطالة يمكن أن ينتج عنها ضغوط ) 2000(Westen نقال عن )1991(Simonsو )1989(وآخرون

الخالفات حتى نشغاالت المادية التي تؤثر بدورها على الفرد وعائلته وقد تسبب أخرى مثل الهموم واإل

 )1991 (Mc Callو )1995 (Lesterو Leenarsو، )Platt )1993يظهر حسب كل من و. الزوجية

  نتحاري لدى قتصادية كالفقر والبطالة في السلوك اإلأهمية العوامل اإل )Moscicki )1997نقال عن 
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 وأوقات الفراغ الطويلة ، وعدم وجود فرص العمل المناسب،البطالة أن )2000(متولي يشيركما  .الشباب

  النفسيةوعن األهمية .نزالق إلى هاوية اإلدمان على المخدراتإللالفرد تدفع قد ترفيه وعدم توفر وسائل ال

العمل يمد  أن) 2002(القماح  نقال عن) 1990"(أبو حطب"و" صادق"أشارا كل من للعمل في حياة الفرد، 

لنفسي ت، ويشبع الحاجة إلى اإلستقالل اذاوالمتعة والرضا وتحقيق الّ اإلنسان اإلحساس باإلنجاز

 لذا فهو وثيق ،بقيمته واإلقتصادي ويعد مصدرا للمكانة اإلجتماعية فضال عن كونه مصدرا لشعور الفرد

 الذات وإحتقاروعليه، يؤدي فقدان العمل إلى الشعور بعدم القيمة . يده لهويتهسالصلة بتقديره لذاته وتج

  .نفسيوالتبعية المادية التي تؤدي بدورها إلى زيادة الشعور بالضغط ال
  

 بأن أهم العوامل النفسية )دت(الجيوشنقال عن  )Seeley) 1993و Lewinsohn كل من   كما أشار

، )ضغط للنجاح وطردوالفشل، ال( الفشل المدرسي  تتضمننتحاريجتماعية المرتبطة بالسلوك اإلاإلو

واإلحباط   العائليةالخالفات والمشاجراتوالنبذ من طرف جماعة األقران، والحداد، وصحية، المشكالت وال

 أن أغلب المدمنين )1994(" درويش"  أوضح  مجال اإلدمان على المخدراتوفي. نفصال العاطفيواإل

وقوع طالق وتمتاز بالشدة في معاملة األبناء مثل الضرب والطرد من البيت،  ينتمون إلى أسر مضطربة

   . أو بين األب واألبناءتوتر العالقات األسرية بين األب واألمونفصال بين الوالدين، إو
  

  Bensabat ،1980(أخرى دراسات  الدراسة الحالية، كما أشارت تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه  

 التعرض للضغوط النفسية واألحداث الحياتية جزء من المعايشة اليومية للفرد، لكن أن  )2002، شريفو

شخاص أن يظهروا إضطرابات نفسية وأمراض أمام نفس األحداث الحياتية الضاغطة يمكن لبعض األ

لتعرض المستمر فا. جسمية، بينما يجتاز األفراد اآلخرين هذه األحداث والتجارب ويتمتعون بصحة جيدة

ن على المدى الطويل مقدار ضغط كلي تفوق و تراكمه عبر الزمن يكوَّ ء منهيوباألخص الس للضغط

 تدريجي ويجعل الجسد مهيئا لإلصابة باألمراض ديوغدعتبة مقاومة الفرد، مما يحدث إنهاك نفسي 

  نتساءل وعليه. اآلثار السلبية لتعرض الفرد لألحداث الضاغطة المزمنة، وهنا تظهرالجسدية أو النفسية

  دور مرضي؟النفسية متى يكون للضغوط 
  

ومتكرر  يدعندما يكون الحدث شد ستجابة المرضية للضغط تظهربأن اإل )Ferreri  ")1993 " يرى   

 .دائمة يتجاوز القدرات واإلمكانيات التكيفية للفرد، عندها تظهر إضطرابات التكيف التي تكون مؤقتة أوو

 تراكم الضغط النفسي عبر الزمن يجعل الجسد حساسا ومهيئا لإلصابة بأن )2002(" شريف" تضيف و

 )Endler & Parker, 1998( نـنقال ع )Endler )1988يذهب  بينما .النفسي بالمرض الجسدي أو

  إلى أن إستمرار الضغط يمكن أن يؤدي إلى ظهور أمراض، خاصة عندما يكون للضغط تأثير على جهاز 
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 "عكاشة"ويؤكد . ستعداد وراثي لحساسية وهشاشة جهاز عضوي خاصإفسيولوجي خاص، بمعنى وجود 

  .تعداد الفرد الوراثي أن كمية الضغط الالزمة لنشأة األمراض تعتمد على تكوين وإس)1986(
  

  الضغط النفسي واإلستعداد للمرض* 

 األول في يبأن الضغط ليس العامل السبب )Herbert )1994و Cohen كل من في هذا الصدد، يشير  

طر اإلصابة ـؤثر في خـد تـد العوامل المساهمة التي قـرض بل يمكن إعتباره أحـشأة المـن

ذية ـة التغـحالوية، ـناعـية أو مـوامل وراثـعو مرضي، خـود تاريـمرض، باإلضافة إلى وجـبال

     ي مجالـتتفق هذه النتائج مع ما أقره التراث السيكولوجي فو. جتماعيةواإل رديةـوارد الفـوالم

         لقد أظهر كل .ي ظهور المرض أو تفاقمهـوعوامل الضغط ف )الوراثية(ستعدادية وامل اإلـتفاعل الع

       بأن الضغوط النفسية على )Klinnert et al, 1994(نقال عن  Leviten و Meyer و Boyceمن 

            عالقة بظهور الربو لدى األفراد الذين لديهم إستعداد وراثي للمرض، وأن هناك تفاعل بين 

      نقال عن       " Levenson" بها قامففي دراسة . الخطر الوراثي والضغط النفسي في ظهور الربو

)1984 ,Fontaine & Rogment(  بمقارنة إستجابة مرضى الربو والشهود تجاه مختلف الضغوط، وجد

أن القياس المثالي لإلستجابة للضغط لدى الشهود كان في االيقاع القلبي، بينما تمثلت في المقاومة التنفسية 

عند األشخاص ي في إحداث مرض السكرًَّّهناك أيضا ما يؤكد أثر الضغط النفسي كما . لدى مرضى الربو

" العيسوي" حسب فالضغوط النفسية والعاطفية). 1989الحجار، (الذين لديهم إستعداد وراثي للمرض 

  .ستعدادإ تعد عامال هاما لإلصابة بالسكر لدى الشخص الذي لديه )1994(
   

 وراثية عائلية لدى أفراد  حول وجود سوابق)24(وبناءا على ما سبق، وكما يتضح من الجدول رقم   

من األفراد يصرحون بعدم وجود هذه السوابق مقابل  %76,49عينة البحث الحالي، أسفرت النتائج نسبة 

وأكثر األمراض تواترا حسب إجابات أفراد .  تصرح وجود مثل هذه السوابق%23,50نسبة تقدر بـ 

 كما يتبين . النفسي والمرضالحساسيةومرض القلب، وضغط الدم، والربو، وي، العينة هي مرض السكرَّ

من أفراد المجموعة العادية تصرح بوجود مرض وراثي في العائلة  %13,67 نسبة )24(من الجدول 

 ، لدى أفراد المجموعة المرضية%30,35لترتفع هذه النسبة إلى ) ضغط الدموالقلب، ومرض ، يالسكرًَّّ(

  :لمرضية هيوكانت األمراض األكثر تواترا لدى المجموعات ا

 .ي لدى مرضى الربوالحساسية والسكرَّومرض الربو،  -

 .       يضغط الدم والربو لدى مرضى السكرَّو مرض السكر،  -

 .نتحارالربو وضغط الدم لدى المدمنين على المخدرات ومحاولي اإلوي، السكرَّ مرض -
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صابة المرضية ألحد أفراد العائلة،  حول اإل)25(تؤيد هذه الحقائق النتائج الموضحة في الجدول رقم  

  والحساسية مرض القلبوضغط الدم، والربو، وي،  مرض السكرًَّّ هيفكانت األمراض األكثر تواترا

  .لدى أفراد المجموعة العادية والمرضية) اإلخوة و األخواتواألجداد، ولدى الوالدين، (
       

دائما السلوك  بة المرضية، مع ذلك فهي ال تفسرستعداد الوراثي لإلصانستخلص مما تقدم أهمية اإل  

إصابة ب و)%13,67(سوابق وراثية رغم أن بعض أفراد المجموعة العادية يصرحون بوجود ، فالمرضي

أنظر الجدول ( مع ذلك فهم يتمتعون بصحة جيدة وال يعانون من مرض معين، مرضية ألحد أفراد العائلة

ن على وكما يصرح بعض المدمن ).26جدول رقم (حياة ال  أحداثلضغوطرغم معايشتهم ) 23رقم 

و إصابة ) ضغط الدموالربو، وي، السكرًَّّ(نتحار بوجود مرض متوارث في العائلة  اإلواالمخدرات ومحاول

رتبطت إمع ذلك وأحد أفراد العائلة بهذه األمراض، باإلضافة إلى معايشتهم لضغوط أحداث الحياة، 

نتحار ولم تتبلور معاناتهم باإلصابة بمرض ومحاولة اإل لى المخدراتمشكالتهم الصحية باإلدمان ع

َّي أو الربوالسكر.  
  

 %30,35ويجب التنويه هنا، إلى أهمية السوابق الوراثية والعائلية لإلصابة المرضية، فقد وجدت نسبة   

رضى من أفراد المجموعة المرضية تصرح بوجود مرض وراثي مثل مرض الربو والحساسية لدى م

ي لدى مرضى السكر، باإلضافة إلى إصابة أحد أفراد العائلة بهذه األمراض الربو، ومرض السكرَّ

عدم اإلصابة  أو  بعض األفراد ألمراض دون األخرىإصابة، وهذا ما يفسر جزئيا )األجداد والوالدين(

ه على الصحة وإنعكاسالنفسي فالفروق المالحظة بين العاديين والمرضى في شدة الضغط  .المرضية

ففي مجال  .يرتبط جزئيا بوجود إستعداد وراثي لإلصابة بالمرض وتفاعله مع ضغوط أحداث الحياة

يتضح من الجدول رقم ووتفاقمه،  اإلصابة بالربو مثال، يظهر أن للتلوث البيئي دور في ظهور المرض

        عن مصانع من أفراد المجموعة العادية تصرح بوجود تلوث بيئي ناتج%41,02 نسبة )17(

 لدى المرضى، رغم %22,02لتنخفض هذه النسبة إلى ) اإلسمنت والبونيبأسميدال ومركب الحجار، (

وجود عوامل وراثية لإلصابة بالربو، وتلوث بيئي والتعرض للضغوط لدى العاديين، لم يؤثر ذلك على 

 منها أسلوب ترتبط بالفرد نفسهالحالة الصحية واإلصابة بمرض الربو، مما يشير إلى تدخل عوامل أخرى 

  .الحياة
     

  بالرغم من أهمية تأثير العوامل البيولوجية والبيئية في صحة اإلنسان إال أن األسلوب الذي يعتمده في 

حياته والعادات الصحية التي يمارسها تعد من المتغيرات األساسية المؤثرة على حالته الصحية، حيث 

لشأن إلى وجود صلة مباشرة بين السلوك والصحة قد يرجع سببها إلى تشير أحدث التقارير في هذا ا

  . )2001نقال عن يخلف، (  السلوك الصحي غير السليم الذي يمارسه الناس في حياتهم اليومية
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  الضغط النفسي وأسلوب الحياة    *  

لة الضغط ولة عن حاؤأن أسلوب ونمط حياة الفرد من العوامل المس )Bensabat" )1980 "يشير  

 )1991( Williamsonو Cohenو، )1990 (وآخرون Baron كل من بينوفي هذا الصدد، ، المزمن

أو تفاقم   أن هناك متغيرات أخرى يمكن أن تعمل على تقليص)Herbert & Cohen,1994( نقال عن

ريقة بإمكان الضغط اإلضرار بالصحة بط، ف على الصحة منها الممارسات الصحية النفسيتأثير الضغط

التناول المفرط للكحول أو نقص وغير مباشرة من خالل زيادة تكرار السلوكات الالصحية كالتدخين، 

          التغذية والراحة أو من خالل تقليص السلوكات الصحية كالنوم بانتظام وتجنب الكحول والسجائر

 الشخص لبرنامج عالجي طبي نعكاس أكبر خاصة عند تتبعإأو التدريب البدني، وهذه التغيرات يكون لها 

 يلجأ الفرد إلى طرائق غير مباشرة للتخفيف من األلم كما قد .)يمرض السكرًَّّك(صارم لحالته الصحية 

، والتي قد تكون مؤشرا على  الالصحية زيادة تكرار السلوكاتمثلالذهني والجسدي للضغط النفسي، 

ربما يبدأ التدخين نتيجة للمشكلة الضاغطة التي زيادة في مستوى الضغط النفسي منها التدخين، فالفرد 

كما أنه قد يبدأ تناول الكحول إثر موقف ، تواجهه أو يؤدي إلى زيادة في التدخين أكثر مما كان يفعل سابقا

يمكن و ).2002شريف،  نقال عن ( ضاغط وقد يتغير معدل إستهالكه المعتاد إلى درجة السكر واإلدمان

 إثارة سلوكات تعمل على إضعاف دفاعات الجسم وتعرضه لعوامل مرضيةللضغط اإلضرار بالصحة ب

  .)Westen ،2000(الكحول وقلة النوم  ووسامة تؤدي بدورها للمرض مثل اإلسراف في التدخين
         

مثله مثل السلوكيات األخرى يكتسب نتيجة لتعرض الفرد لخبرات تعليمية معينة    يعتبر السلوك الصحي

لتنشئة اإلجتماعية، وذلك من خالل النمذجة وتقليد العادات الصحية لألصدقاء واألقارب أثناء عملية ا

 Breslow (1965) وBellocففي دراسة قام بها كل من . وكذلك من خالل آليات المالحظة اإلجتماعية

سنة فما  70و 20 ما بين فردا تراوحت أعمارهم 6938 على عينة متكونة من) 2001(يخلفنقال عن 

، ولقد أظهرت نتائجها أن الصحة الجيدة مرتبطة إرتباطا وثيقا بـسبع ممارسات صحية شخصية رأكث

 ساعات يوميا، وتناول إفطار الصباح يوميا، وعدم األكل 8 أو 7تتضمن عدم التدخين، والنوم ما بين 

تناول خارج أوقات األكل، والحفاظ على الوزن المناسب، وممارسة النشاط الرياضي بإنتظام وعدم 

وتؤكد هذه الدراسة أهمية الممارسات الصحية في ترقية الصحة والحفاظ عليها، . المشروبات الكحولية

   . بينما يؤدي تبني أسلوب غير صحي في الحياة إلى الهالك والتعرض للمشكالت الصحية
  

عينة البحث وفي هذا السياق، إهتمت الباحثة برصد مثل هذه السلوكات الالصحية ومدى تواترها لدى   

 فيما يخص سلوك التدخين بلغت نسبة األفراد غير المدخنين )22، 21، 20، 19، 18جداول رقم (الحالي 

  هذه  وزعـتتو ،من األفراد المدخنين %28,07مقابل نسبة )  والعاديين، جلهم من اإلناث ( %71,92بـ 
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جلهم من الذكور، (لدى المرضى  %37,50 لدى العاديين لترتفع إلى %14,52الفئة المدخنة إلى نسبة 

أما الدوافع ، )%81,25(سنة  20 و10وغالبيتهم كان سن بداية التدخين بين ) والمدمنين على المخدرات

البطالة مع ورفاق السوء، والتقليد، والشعور بالقلق والتوتر، ووراء سلوك التدخين وجود مشاكل عائلية، 

  .اإلحساس بالفراغ والروتين اليومي
  

 مقابل نسبة تقدر )%84,21( أن غالبية أفراد العينة ال يتعاطون الكحول )20( يتضح من الجدول كما  

تتوزع هذه الفئة المستهلكة ) جلهم من الذكور، والمدمنين على المخدرات( مستهلكة للكحول %15,78بـ 

 من المدمنين  لدى المرضى، غالبيتهم%79,77 لترتفع النسبة إلى )%2,22 (للكحول إلى أفراد عاديين

أما األسباب الدافعة  ،)%84,44( سنة 20 و10 وكان سن بداية التعاطي بين )%91,11(على المخدرات 

، )مع الوالد(مشاكل عائلية والشعور بالقلق والتوتر، ورفاق السوء، ولتعاطي الكحول ترجع للتقليد، 

 أن غالبية )21جدول رقم (مخدرات أسفرت النتائج الخاصة بتعاطي ال بينما .إحباطات عاطفية والبطالةو

، وكان سن بداية %16,49 وبلغت الفئة المدمنة نسبة )%83,50(أفراد العينة ال يدمنون على المخدرات 

 وأكثر المواد اإلدمانية إستعماال الكيف والعقاقير النفسية بسبب )%80,85( سنة 20و 10التعاطي بين 

البطالة مع الفراغ والملل ومشاكل عائلية، واط عاطفي، إحبورفاق السوء، والتوتر، والشعور بالقلق 

  .والتجارة في المخدرات
  

لدى عينة ) المخدراتوالكحول والتدخين، (نستخلص مما تقدم تواتر بعض الممارسات الالصحية   

ومن الجنس  البحث، وبالخصوص لدى المجموعة المرضية جلهم من فئة المدمنين على المخدرات

ه السلوكات تأثير ضار على الصحة خاصة عندما يلجأ إليها الفرد عند التعرض ولمثل هذ، الذكري

عليه، و. للوضعيات الضاغطة واألحداث الحياتية المختلفة، فهي تعمل على زيادة مستوى الضغط النفسي

يمكن تفسير شدة الضغط لدى المرضى مقارنة بالعاديين في البحث الحالي إلى تكرار مثل هذه السلوكات 

وتزيد  صحية لدى الفئة األولى، ألنها كما أكدت الدراسات السابقة تعمل على إضعاف دفاعات الجسمالال

  . النفسيالضغطالشعور بمن مستوى 
  

الدراسة الحالية وما أسفرت عليه الدراسات السابقة تزداد شدة الضغط في في ضوء ما ورد من نتائج   

ممارسة سلوكات الصحية من تدخين وضغط وتراكمه، النفسي لدى المرضى لتعرضهم لمصادر متعددة لل

ضيق (اإلجتماعية  ووجود بعض الخصائص الشخصية ووتعاطي الكحول والمخدرات كإستجابة للضغط،

، باإلضافة إلى وجود سوابق مرضية وراثية وعائلية )إلخ...قتصادي، البطالةالسكن، ضعف المستوى اإل

 كما أظهرت النتائج وجود أفراد من . النفسيللضغطعند التعرض بالمرض تزيد من خطر اإلصابة 

  المجموعة العادية يختبرون ضغوطا ولديهم سوابق مرضية عائلية مع ذلك يشعرون بضغط نفسي أقل من 
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المرضى ويتمتعون بصحة جيدة، قد يرجع تفسير ذلك إلى أنهم يتميزون بسمات شخصية معينة تمنحهم 

وهذا ما . تها والسيطرة عليها دون أن تترك عواقب نفسية وجسديةصالبة لتحمل الضغوط النفسية ومواجه

  .سوف يتم التطرق إليه الحقا
  

  سمات الشخصية -2

  ينص الفرض الثالث والرابع للبحث الحالي وجود فروق دالة في سمات الشخصية من تقدير الذات، 

دية وكل مجموعة مرضية على وفعالية الذات، وسمة القلق بين العاديين والمرضى، وبين المجموعة العا

  .وفيما يلي سوف تناقش الباحثة نتائج الفروق في كل سمة من سمات الشخصية كل على حدى. حدى
  

   تقدير الذات2-1

  مناقشة نتائج الفرض الثالث * 

 في مستوى تقدير الذات لصالح  البحث وجود إختالف دال بين مجموعتي)29(يتضح من الجدول رقم   

ق تفت . الذين يمتازون بتقدير ذات منخفض مقارنة بالمرضى للذاتيظهرون تقدير مرتفعالعاديين، حيث 

فتقدير الذات كما تحدث عنه الباحثون متغير يعبر جوهرها مع نتائج الدراسات السابقة، في هذه النتيجة 

 )1993(عطا نقال عن  Coopersmithفقد وضح . عن إتجاه الفرد نحو نفسه باإلستحسان أو اإلستهجان

 مفهوم يشير إلى التقييم الذي يضعه الفرد لنفسه والذي يتضمن إتجاهات الرفض أو القبول للذات، كما بأنه

ويضيف . يشير إلى المدى الذي يعتقد فيه الفرد بأنه مهم وناجح وقادر وله قيمة في الحياة

Coopersmith )1984( وإلى العالم حوله  بأن التعرف على الطريقة التي ينظر فيها الفرد إلى نفسه

 أن تقدير الذات اإليجابي )1993 (عطافي ضوء ذلك، يرى  و.وموقعه فيه يرتبط بتكيفه وصحته النفسية

يعني تطوير مشاعر إيجابية نحو الذات، حيث يشعر الفرد بأهمية نفسه وإحترامه لها، ويشعر بأنه متقبل 

وعلى العكس من .  ييأس أو ينسحب عن الفشلمن اآلخرين، وله ثقة بنفسه وباآلخرين ويشعر بالكفاءة فال

ذلك يشعر ذوي التقدير السلبي للذات أنهم ال يرون قيمة أنفسهم وال يشعرون بمشاعر التقبل من اآلخرين 

مما ينمي لديهم مشاعر الوحدة واإلكتئاب، وال يستطيعون تحقيق ذواتهم ويشعرون بالعجز والفشل في 

  .لدونيةإنجازاتهم مما ينمي لديهم مشاعر ا
  

مما سبق، أن الكيفية التي يرى بها الفرد نفسه تعد في غاية األهمية بالنسبة لصحته النفسية، ويتضح   

ويزخر التراث السيكولوجي بالعديد من اآلراء والدراسات التي تبين اإلرتباط الوثيق بين تقدير الذات 

  . ومظاهر الصحة النفسية
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إلى أن التقدير اإليجابي للذات  )2004(عبد المختار نقال عن )1999(وآخرين  Kristen  يذهب كل من

 Rogers و)Hayes )1998كما وضح . يرتبط بالصحة النفسية والتوافق والتقدير السلبي يرتبط باإلكتئاب

بأن لتقدير الذات أهمية بالغة من منظور الصحة النفسية من أجل تحقيق التوافق  )2002( القماحنقال عن 

إلجتماعي، إذ أن تطوير اإلنسان لمفهوم إيجابي عن ذاته يرفع تقديره لها ويعد دالة على الشخصي وا

نقال عن  "Dore"كما وجد . السواء النفسي، لذلك يعتبر تقدير الذات عامل ذو داللة في الصحة النفسية

أن أن هناك عالقة خطية بين درجات تقدير الذات والتوافق اإلجتماعي والشخصي، و) 1993(عطا 

  .درجات تقدير الذات المرتفعة تميل إلى أن تكون مصحوبة بالتوافق العام
  

نقال عن وآخرون  Pearlinو )1991( وآخرون Tranهذه النتائج أيضا مع ما توصل إليه وتتفق   

)1994 ,Jalajas( عالقة بين تقدير الذات أن هناكبأن لتقدير الذات تأثير دال على صحة الفرد، و 

عامل وسيط  )Jalajas, 1994(نقال عن  )Brockner) 1988يعتبر تقدير الذات حسب  كما .والصحة

بين الحدث الضاغط والصحة، فإنخفاض تقدير الذات يؤدي إلى فقدان الصحة ألنه الميكانيزم الذي يؤثر 

  "صفوت فرج" على حين يشير  .على قدرات الفرد وكفاءته مما يؤدي بدوره إلى فقدان الصحة والسعادة

أن الحاالت اإلكلينيكية ذات الخصائص المرضية تتسم بمفهوم ذات  )2002(القماح نقال عن )1997(

  .سلبي
  

نستخلص مما تقدم إرتباط تقدير الذات المرتفع بالتوافق الشخصي واإلجتماعي والتمتع بالصحة النفسية   

وتفسر الباحثة هذه . لصحةوالجسدية، بينما يشير التقدير المنخفض للذات إلى سوء التوافق وإضطراب ا

يتفق الكثير من الباحثين على اإلختالفات إلى ما أشارت إليه دراسات أخرى في هذا المجال، حيث 

 نقال عن " Brandan" ويرى. ضرورة وجود مستوى عالي لتقدير الذات من أجل تكيف كافي للفرد

)1979 ,Khadivi( ن، ويسمح له بتوظيف قدراته أن وجود تقدير ذات سليم يجلب للفرد شعورا باألم

أن  )1998( عبد الرحمننقال عن "  Rosenberg  "يضيفو .للتعرف على األحداث وحل المشاكل

التقدير العالي للذات يدل على أن الفرد ذو كفاءة أو ذو قيمة ويحترم ذاته، أما تقدير الذات المنخفض 

أن ذوو  )1987( أبو زيدنقال عن  Coopersmithكما ِيؤكد . فيشير إلى رفض الذات وعدم اإلقتناع بها

 )1983( جبريل ويذهب .ويتوقعون سيء األمور التقدير السلبي للذات ال يستطيعون التحكم فيما يحدث لهم

عندما ينخفض مستوى تقدير الذات لدى شخص ما فإنه يصبح سلبيا، ويجد صعوبة في كل ما إلى أنه 

   .جتماعيةنسحاب من المشاركة اإلنفس والميل إلى الوحدة واإليسلك، ويشعر بعدم الكفاءة وعدم الثقة بال
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بأن األفراد الذين  )Khadivi, 1979( نقال عن Cohen  وKormanيرى كل من  ما سبق، إضافة ل

أن  )1987( أبو زيدكما وجد  .يتميزون بتقدير مرتفع للذات أقل تأثيرا بالمؤثرات واألحداث الخارجية

 تقدير الذات المرتفع يتمتعون بالتحدي عند الشدائد، فالتقدير المرتفع للذات يأتي غالبا من األشخاص ذوو

 جبريلنقال عن "  Lazarus"  يذهبكما . بطريقة أحسن من معظم األفراد اآلخرين أشياء القدرة على فعل

رتباط  إلى اإلAdlerو يشير  إلى أن الذي يتمتع بصحة نفسية جسدية يقدر نفسه تقديرا إيجابيا، )1983(

بين تقدير الذات المنخفض والتكيف السلبي والضعف في ثبات الشخصية، بينما يوجد إرتباط بين تقدير 

فيتضح مما تقدم أن التقدير المرتفع للذات هو أكثر  .الذات المرتفع والتكيف اإليجابي والثبات في السلوك

لة التوافق فيستطيع مواجهة الفشل وإقتحام األدوات التي يمكن أن يستخدمها الفرد للحصول على حا

المواقف الجديدة دون أن يشعر بالحزن واإلنهيار، أما ذوو التقدير المنخفض للذات فإنهم يشعرون 

  . بالهزيمة حتى قبل أن يقتحموا المواقف الجديدة أو الصعبة، ألنهم يتوقعون الفشل مسبقا
  

مستويات تقدير الذات، ووجد مستوى مرتفع  عن )2002( القماحنقال عن  Coopersmith  وقد بحث 

لتقدير الذات لدى األطفال النشطاء، والناضجين والمعبرين عن أنفسهم، بينما يرتبط إنخفاض تقدير الذات 

 نقال عن " Rogers"  يرى كما .مع إنخفاض الطموح، ونقص اللياقة البدنية وأيضا اإلضطرابات الجسمية

إليجابي للذات يعد شرطا ضروريا للصحة النفسية، ويرتبط التقدير المرتفع بأن التقدير ا )1994( درويش

للذات بالتوافق النفسي، ويؤكد هذا المعنى دور مفهوم تقدير الذات في الصحة والمرض، كما ترتبط 

إذا، يعتبر  .الصحة النفسية اإليجابية لألفراد بمفهوم أو صورة إيجابية عن الذات وبتقدير مرتفع للذات

 ولقد غدا من المعتقد أن تقدير ،ير الذات بعدا رئيسيا في عملية التوافق الشخصي وإعادة هذا التوافقتقد

  ).1987أبو زيد،  (الذات المنخفض يعتبر دليال على سوء التوافق أو أحد أسبابه
  

 ية  نستخلص مما تقدم أن األشخاص ذوو التقدير المرتفع للذات يتسمون بمجموعة من الخصائص اإليجاب

الثقة في النفس، وإحترام الذات، وذوو كفاءات، والتمتع بالتحدي عند الشدائد، والتكيف اإليجابي، والثبات (

التي تمنح للفرد الحصانة عند تعرضه للضغوط النفسية، بينما يتميز ) إلخ...في السلوك ومواجهة الفشل

وعدم اإلقتناع بها، والسلبية، رفض الذات، ( األشخاص ذوو التقدير المنخفض للذات بخصائص سلبية 

تجعلهم أكثر ) إلخ...وعدم الثقة بالنفس، وعدم الكفاءة، والتكيف السلبي، والشعور بالهزيمة والفشل مسبقا 

وهذا ما يفسر من جهة شعور أفراد المجموعة . عرضة إلضطراب الصحة عند تعرضهم للضغوط النفسي

  .ضغط نفسي أكبرالمرضية للبحث الحالي بتقدير ذات منخفض وشدة 
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   مناقشة نتائج الفرض الرابع للبحث *

  جاءت مختلف هذه النتائج السابقة الذكر مع صحة الفرض الرابع للبحث الحالي، حيث أسفرت النتائج 

 وجود فروق جوهرية بين المجموعة العادية وكل 37 و،36، 35، 34الموضحة في الجداول رقم 

ى الشعور بتقدير الذات لصالح الفئة األولى، فقد تبين من عرض مجموعة مرضية على حدى في مستو

النتائج أن مرضى الربو، ومرضى السكرَّي، والمدمنين على المخدرات ومحاولي اإلنتحار يشعرون بتقدير 

  .منخفض للذات مقارنة بالعاديين
  

الية، والذي ال تتناسب تجدر اإلشارة هنا إلى أن صفات المرء الجسدية وتناسق الجسد أمور لها قيم جم  و

 أن هناك إرتباط بين تقدير Secordو  Jowardأوصافه مع معايير الثقافة قد يشعر بالنقص، وقد خلص 

 درويش نقال عن " Rogers"   وضحكما ).1983جبريل، نقال عن (الذات والرضا عن الصفات الجسدية 

 فقد يبالغ في صورته الذاتية أن تعرض الفرد إلضطراب معين فإن صورته عن ذاته تختل، )1994(

سواء بالتعظيم أو بالتحقير وخفض قيمة الذات، ويؤكد هذا المعنى دور مفهوم تقدير الذات في الصحة 

كما تبين أن هناك إرتباط عال بين الشعور بالنقص والمعاناة من أعراض القلق واإلضطرابات  .والمرض

 إن دخول المرض في حياة الفرد خصوصا لدى فئة عموما، ).1983جبريل، نقال عن ( الجسدية -النفسية

يولد  د نشاطاته مقارنة بأقرانهدحي وا معينا غذائيا ويفرض عليه نظاماالشباب، ويكون المرض مزمن

  .شعورا بالنقص وخفض تقدير الذات
  

 وفي هذا الصدد، أبرزت نتائج التراث السيكولوجي في مجال اإلنتحار أن هناك سمات شخصية 

نقال عن          "  Beck" نتحار لدى الشباب، فقد توصل  لمحاوالت اإلطرـوامل خـمعرفية تمثل ع وممـيزات

)1990 ,Bobalakis & Secret(   المعتقدات السلبية تجاه الذات نتحار ومحاولة اإلوجود إرتباط قوي بين

سمات معرفية تميز وجود  ) Bobalakis & Secret, 1990( نقال عن"  Ellis  "بينما يؤكد. والمستقبل

نتحار تمثلت في صالبة نتحار مقارنة بالذين لم يسبق لهم قط وأن حاولوا اإلاألفراد الذين حاولوا اإل

 مع ظهور المستقبل والحياة والذاتتجاه سلبي نحو وإتفكير و ،في حل المشكالت  فعالية أقلوالتفكير، 

ذه المميزات المعرفية تكون إستعداد لفقدان أن مثل هيضيف نفس الباحث و، تحارنإتجاه إيجابي نحو اإل

نقال عن            )Lester) 1992 ، أشارنفسه وفي السياق .األمل واليأس تجاه الضغوط الحياتية

)1999 ,Beautrais et al(   مستوى قلق و ،منخفضالذات الأن هناك بعض سمات الشخصية مثل تقدير

مثل عوامل خطر وإستعدادات فردية للسلوك اإلنتحاري عصابية ونقص مهارات حل المشكل توالمرتفع، 

 أن المحاولة اإلنتحارية هي عمل إنتحاري ال يكون مميتا، ومن )1998 ( "الحجار "ويضيف . لدى الشباب

  .الجائز أن يكون بسبب قصد تخريب للذات، وغالبا ما يعد اإلنتحار الفعل النهائي في مسيرة تدمير الذات
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أشارت الدراسات السابقة في مجال اإلدمان على المخدرات أن من العوامل المتضمنة وعلى صعيد آخر،  

في اآلليات التي تؤول إلى الكحول والمخدرات هي اإلكتئاب وفقدان إعتبار الذات والشدائد البيئية، 

ى وبخاصة إذا ما كانت مصحوبة بالشعور بالعجز عن تحقيق أي تبدل في حياة الفرد من شأنه الوصول إل

 أن من سمات )1999(غباري  و)1999(العيسوي كما يؤكد كل من  ).1998الحجار،  نقال عن (أهدافه 

يعاني من النقص وقليل اإلعتماد على الذات،  وشخصية المدمن الميل إلى فقدان الشعور بالثقة في النفس،

 يعتبر ، لذلكلب الدعمغير قادر على تحمل الفشل واإلحباط ويلجأ لإلدمان لطو ،ضعف الذاتووالدونية، 

  .اإلدمان سلوك إنتقامي لتحطيم الذات وإستجابة إنسحابية للهروب من هذه المشاعر عن طريق اإلدمان
  

ويبدو مما سبق أن تعاطي المخدرات يعد بالنسبة للمتعاطي نوعا من محاوالت عالج الذات من جروح   

صة لدى األفراد الذين يعانون من قصور نفسية أو قصور أساسي في القدرة على مواجهة اإلحباط و خا

 لذلك يختار المتعاطي نوعا معينا من ،في تقدير الذات وتنظيم الوجدان والعالقات الشخصية المتبادلة

العقار الذي يساعده على تحقيق األمن النفسي والتغلب على اآلالم النفسية التي ال يستطيع التعامل معها 

يه شخصيته من شعور بالنقص، فيلجأ المتعاطي إلى العقاقير كمحاولة بحلول مناسبة نظرا لما تنطوي عل

 نقال عن Weiderو  Kaplanكما بين كل من  ).2001لديدي، ا (يائسة إلغتصاب قدرا من تقدير الذات

هذه    وتتفق  .أن المنشطات تؤدي إلى زيادة الشعور بتقدير الذات وتحمل اإلحباط )2001( الديدي

نقال عن            )1999(" منى علي " و " حسين سالم الشرعة" لت إليه دراسة كل من النتائج مع ما توص

عن مقارنة في تقدير الذات والشعور بالوحدة لدى المتعاطين للمخدرات وإخوة غير  )2004(عبد المختار

عاطون المتعاطين من نفس األسرة، فتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين، فأظهر المت

كما أسفرت نتائج دراسة . مستوى متدني من تقدير الذات وشعورا عاليا بالوحدة مقارنة بغير المتعاطين

Kinneir  عن اإلكتئاب وسوء إستخدام العقاقير لدى  )2004( عبد المختار نقال عن )1994(وآخرون

 إكتئابا وأقل تقديرا لذواتهم عينة من المراهقين المدمنين وغير المدمنين، إال أن األفراد المدمنين أكثر

ولديهم إحساس عالي بعدم أهمية الحياة، كما أكدت الدراسة أنه كلما تدنى تقدير الذات للفرد إزداد 

فإذا كان المنتحر يلجأ للسلوك اإلنتحاري كفعل نهائي في مسيرة تدمير الذات، فإن المدمن على  .التعاطي

 وعندما يصل المدمن ،يائسة إلغتصاب قدرا من تقدير الذاتالمخدرات يلجأ إلى سلوك اإلدمان كمحاولة 

وأكدت دراسات كل . اإلنتحارفي في بعض الحاالت إلى التفكير ذلك لحد يكره فيه نفسه والحياة، قد يدفعه 

أن  )2001( شابرولنقال عن  )1990 (Kienhort و)1989 (Stiffman و)Christoffel) 1988من 

 على ما أسفرت عليه نتائج البحث ةجيتتفق هذه النت ،نتحارتيرة محاوالت اإلاإلسراف في المخدر يرتبط بو

من فئة المدمنين على المخدرات قد )  47/ 20 (%42,55 نسبة )22(الحالي حيث يتضح من الجدول رقم 

  .نتحار بهدف قتل الذاتإمحاوالت ب قاموا
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، بالعاديينأقل تقديرا للذات مقارنة فئة المدمنين على المخدرات  كون  إرجاعيمكنوعلى صعيد آخر،   

إلى أن تعاطي المخدرات يقترن بوقوع العديد من المشكالت اإلجتماعية كسوء التوافق اإلجتماعي، تفاقم 

السلوك اإلجرامي كالعنف والسرقة للحصول على المادة اإلدمانية بأية وسيلة، وتصبح حياة المدمن تحت 

 من قضايا كثيرة في حياته ونشاطاته، وهنا يفقد المدمن السيطرة سيطرة التعاطي ويصبح األمر عنده أهم

على نفسه، وتظهر مشكالت صعوبة التوافق فتسوء عالقاته بأسرته وأصدقائه ومجتمعه مما يجعله منبوذا 

   .من طرفهم قد يصل األمر إلى الطرد من األسرة
       

ذات والقبول اإلجتماعي يتأثران ببعضهما، لقد أشار التراث السيكولوجي في هذا المجال أن قبول ال  و

 كما أن الفكرة عن الذات تشتق إلى ،فالشخص الذي يتلقى قبوال إجتماعيا تلقى مشاركته اإلجتماعية قبوال

حد ما من األدوار اإلجتماعية التي يقوم بها الفرد في المجتمع، وأن مفهوم الذات ينتج من فكرة المرء عن 

وتعمل العالقات اإلجتماعية السليمة والناضجة إلى تعزيز الفكرة اإليجابية عن األدوار التي يقوم بها، 

أن نوعية إدراك الفرد لما  )1987( أبو زيدنقال عن "  Hollander  "ويضيف). 1983جبريل، ( الذات

نظر وبال .أمر هام في تكوين فكرته عن نفسه) العائلة، الرفاق(يتوقعه اآلخرون من المهمين بالنسبة للفرد 

 وحياته اإلجتماعية نجدها تفتقر إلى هذه العوامل التي تزيد من )الدراسة الحالية (إلى نشاطات المدمن

   .تقدير الذات نتيجة إدمانه على المخدرات مما يجعله أقل تقديرا للذات من أقرانه األسوياء
  

إلى أن اإلنسان المتمتع  )2000( العنانينقال عن  Rogersنظرا ألهمية مفهوم وتقدير الذات، فقد أشار   

بالصحة النفسية هو الشخص القادر على تكوين مفهوم إيجابي عن نفسه، فهو الشخص الذي يتفق سلوكه 

بأن  )2002 (عطيةنقال عن ) Compas) 1987ويضيف  .مع المعايير اإلجتماعية ومع مفهومه عن ذاته

مهارات حل المشكل وييم اإليجابي للذات، موارد التغلب على المشكالت تشمل العناصر الذاتية من التق

       .مهارات التعامل مع اآلخرين التي تسهل أو تجعل من الممكن التوافق الناجح مع ضغوط الحياةو

بأن التقدير اإليجابي للذات يعد شرطا ضروريا للصحة النفسية، ولهذا  Rogers شيري، وفي نفس السياق

ويؤكد هذا دور مفهوم تقدير الذات في الصحة والمرض، وأن . سييجب أن يكون هدفا أوليا للعالج النف

التوافق النفسي، لذلك يمثل وتقبل الذات وتقديرها يعد من مالمح السلوك السوي والشخصية المتوازنة 

  .حاجزا فعاال تجاه نتائج ضغوط أحداث الحياة
  

 العاديين والمرضى للبحث   لذلك يمكن أن تعزى أيضا الفروق المالحظة في شدة الضغط النفسي بين

الحالي إلى الفروق في مستوى تقدير الذات الذي يتميز باإلنخفاض لدى المرضى مما يجعلهم أقل فعالية 

  . تجاه نتائج الضغوط النفسية وأثرها على صحتهم
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  فعالية الذات 2-2

  مناقشة نتائج الفرض الثالث    * 

وجود فروق جوهرية بين مجموعتي البحث الحالي في  )33( لقد بينت النتائج الموضحة في الجدول رقم  

أي أن متوسط فعالية الذات أكبر لدى أفراد المجموعة العادية مقارنة . مستوى فعالية الذات لصالح العاديين

ه النتيجة في جوهرها مع ما أقره التراث السيكولوجي والدراسات السابقة في هذا ذتتفق ه .بالمرضى

ضافة إلى أنها باإل. ن لفعالية الذات أثرا عاما مفيدا على الصحة النفسية والجسديةالمجال، حيث يظهر أ

ن اآلثار السلبية الناتجة عن تعرض الفرد لألحداث الضاغطة، فإنها ترفع من تقدير  متمثل مصدرا للوقاية

  .الفرد لذاته وفاعليته، وتشعره بالقيمة والقدرة على المواجهة
  

كولوجي في مجال فعالية الذات والصحة العامة، بأن ممارسة التحكم            كما يشير التراث السي

وحسب نظرية فعالية الذات . والسيطرة في الحياة يلعب دورا في الحفاظ على الصحة والتعامل مع المرض

فإن الصحة ال تتحقق بصفة كاملة إال من  )2001( يخلفنقال عن  )Bandura) 1977 ،1986 لـ 

عالية الذات والممارسة للسلوكات الصحية اإليجابية، أي عندما تصبح فعالية الذات متغيرا خالل تنمية ف

 وتعد فعالية الذات إحدى الجوانب اإليجابية في الشخصية، .أساسيا في النشاط الفسيولوجي والصحي للفرد

 نقال عن )Bandura )1986ومن ثمة يذكر . وواحدة من المحركات األساسية للدوافع عند اإلنسان خاصة

 ومؤهالتهم لتنظيم وإنجاز بأنها بناء يحكم من خالله الناس على قدراتهم وإستعدادهم )2002( عبد العال

تمثل فعالية الذات  وعليه، .األعمال المقررة وتحقيق ما يلزم مع تحديد الكفاءة والمهارات الالزمة لذلك

اإلدراك الذاتي لقدرة الفرد على  )2002( العبد العنقال عن " عواطف حسين" و" السيد أبو هاشم" حسب 

 وبعبارة أخرى .أداء السلوك الذي يحقق النتائج المرغوبة في أي وقت والتنبؤ بالنجاح في تحقيق السلوك

نه قادر على تنفيذ السلوك المناسب الذي يحقق نتائج مرغوب فيها تخدم أفإن فعالية الذات هي توقع الفرد ب

.              اليوميةرته على مواجهة التحديات التي قد يواجهها في حياتهصحته وتزيد من ثقته وقد

فإن ذوي فعالية عالية للذات يعتقدون بأنهم قادرون على  )2001( يخلفنقال عن  Banduraوحسب 

ممارسة السيطرة على البيئة المحيطة، بينما الذين يفتقرون إلى فعالية عالية للذات يتصفون بالعجز 

فالذين يتمتعون . وعدم الثقة في ما يخص قدرتهم على ممارسة التحكم والسيطرة على بيئتهموالتشاؤم 

بفعالية ذات عالية يعتقدون أنهم قادرون على عمل شيء لتغيير وقائع البيئة، أما الذين يتصفون بفعالية 

 آثاره ذات منخفضة فإنهم ينظرون إلى أنفسهم في األساس بإعتبارهم عاجزين عن إحداث سلوك له

  ).2001منصور و الشربيني، (ونتائجه 
  

  



 - 283 -

  

وأسفر البحث الحالي أن المرضى يظهرون مستوى منخفض من فعالية الذات مقارنة بالعاديين الذين   

بأن عكست نتائج الدراسة الحالية ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة،  و.يتميزون بفعالية عالية للذات

مة يتميزون بفعالية عالية للذات ولهم ممارسات فعالة في حياتهم، والسبب في الذين لهم عادات صحية سلي

إلى اإلرادة القوية لديهم حيث يجندون أكبر  )2001( يخلفنقال عن  Bandura ذلك يرجع حسب قول

  .قدر ممكن من الطاقة الجسمية واإلنفعالية لضمان نجاح أدائهم وكذا الحصول على نتائج يرغبون فيها

بأن األفراد العاديين لديهم درجة أعلى من إدراك الفعالية الذاتية مقارنة من الذين أخرى نت بحوث بيكما 

  ).2000عسكر، (يعانون من مشكالت صحية 
  

ت في التراث السيكولوجي والطبي التي تناولت العالقة بين فعالية دراسا  وفي هذا السياق، وجدت عدة 

نقال عن  )1991 (Gelfandو Tetiو) Olioff) 1991و Aboud لقد وجد كل. الذات والمشكالت الصحية

)1999 ,Bandura et al(  بأن الشعور المنخفض للفعالية الذاتية يؤدي إلى إحتقار الذات وظهور

أن إنخفاض فعالية الذات كان أقوى العوامل  )1998( عبد الرحمننقال عن  Allenكما أظهر . اإلكتئاب

      أجرىكما. التسرب المدرسيو تتعاطي المخدراومثل األفعال الجانحة، إرتباطا بالسلوكيات المشكلة 

 دراسة مقارنة بين األسوياء والجانحين في فعالية الذات التي تحدد تصرفات )1998( "عبد الرحمن "

  أسفرت النتائج،هؤالء األفراد كونها تؤثر في مستوى الدافعية وأنماط التفكير والنواحي الوجدانية لألفراد

وجود فروق دالة في مستوى فعالية الذات بين المجموعتين لصالح األسوياء، مما يجعلهم أكثر قدرة على 

وفي دراسة أخرى قام بها نفس الباحث للمقارنة بين ، كبح العدوان والمسايرة اإلجتماعية مقارنة بالجانحين

جود فروق بين المجموعتين لصالح أسفرت النتائج و. المدخنين وغير المدخنين في الفعالية العامة للذات

الفئة الثانية، وتدل هذه النتيجة أن المدخنين تنقصهم الثقة بالنفس، والقدرة على تحمل اإلحباط، وأنهم 

سريعي الشعور باليأس، وكوسيلة لتزويدهم بالدعم فإن سلوك التدخين وسيلة لخفض مستوى القلق الناتج 

  . الحياة عموماطوعن التعرض لمشاكل العمل والدراسة أو ضغ
  

 )1986( وآخرون Strecher و)1989(وآخرون   Crey  وفي هذا الصدد، أكدت نتائج دراسة كل من 

 دور فعالية الذات في إحداث تغيير سلوك التدخين، فكانت فعالية الذات أعلى )2001(يخلف نقال عن 

.         فتوا في محاولتهم هذهبكثير لدى األشخاص الذين أقلعوا عن التدخين بعد العالج من الذين أخ

 )2001(يخلف  نقال عن )Murray )1997و  Chamblissبينما توصلت الدراسة التي أجراها كل من 

على مجموعتين من المرضى المصابين بالبدانة حيث قارنا من خاللها المجموعة التجريبية التي تلقت 

ت العالج نفسه دون فعالية الذات، أسفرت النتائج عالجا مدعما لفعالية الذات والمجموعة الضابطة التي تلق

  وتتفق هذه النتائج . إلى أن مجموعة فعالية الذات حققت إنخفاض أكبر في الوزن من المجموعة الضابطة
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 أجريت التي )2001(يخلف  عن نقال (1999) وآخرون Melandمع ما أسفرت عليه دراسة كل من 

عالية الذات في تغيير السلوكيات المضرة بالصحة وخاصة تلك  مريضا تناولت دور ف110على عينة من 

التي تشكل خطورة على الصحة القلبية الوعائية كالتدخين والتغذية غير الصحية، ولقد أظهرت نتائجها أن 

فعالية الذات برزت أقوى متغير، كما كان لفعالية مرتفعة للذات كذلك دورا أساسيا في اإلقالع عن عادة 

  .ضرة لصحة الفردالتدخين الم
  

 تشير نتائج مختلف هذه الدراسات بكل وضوح أهمية توقعات فعالية الذات في حياة اإلنسان عامة  

بأن ) 1989( الحجارنقال عن  Banduraعلى غرار ما تقدم وضح و. وصحته النفسية والجسدية خاصة

تية وتقويتها، فهذا التغير النفسي العالجات الناجحة تكون من خالل رفع وتيرة شعور األفراد بقدراتهم الذا

فالفعالية . يسمح بدوره لألفراد التدريب على ممارسة سيطرة أكبر على سلوكهم، دوافعهم وعلى المحيط

والتغلب عليها وتقدير الذات كلها متغيرات نفسية ومعرفية  الذاتية وقدرة المرء على مواجهة المشكالت

  ).1991سالمة، (مرتبطة بالصحة النفسية 
  

  مناقشة نتائج الفرض الرابع   * 

 مستوى أعلى 37، 36، 35، 34في إطار الدراسة الحالية، أبرزت النتائج الموضحة في الجداول رقم   

 من مرضى  الحاليلفعالية الذات لدى أفراد المجموعة العادية مقارنة بأفراد المجموعات المرضية للبحث

 ومحاولي االنتحار، حيث يظهر أفرادها مستوى منخفض في  على المخدراتوالمدمنيني، السكرَّوالربو، 

 وبهذا يتضح الدور الذي تؤديه فعالية الذات في مجال الصحة، حيث يبدو واضحا مما سبق .فعالية الذات

  .أنها اآللية النفسية الفعالة التي من خاللها يحافظ الفرد على صحته
  

سيكولوجي في مجال فعالية الذات وإرتباطها بالتخفيف وتتفق مختلف هذه النتائج مع ما أقره التراث ال  

أن  )2000( فايدنقال عن  )Rutter )1991فقد أشار . من الضغط النفسي وإنعكاس ذلك على صحة الفرد

فعالية الذات عامالن واقيان يساعدان الفرد على مواجهة األحداث الضاغطة ويخففان من اآلثار وتقدير 

            األفراد الذين يدركون أن لديهم القدرة على التحكم في، وضبط إن  .المترتبة على التعرض لها

   وقاية أفضل من اآلثار المكبوتة للتوتروما يتعرضون له من مثيرات ضاغطة، يبدو أن لديهم حماية 

يمكن إرجاع هذه اإلختالفات إلى معتقدات الناس حول مقدرتهم على التحكم في و ).2000عبد الرحمن، (

األحداث التي تؤثر في حياتهم، فحين يواجه األفراد ذوو الفعالية العالية مواقف بيئية متجاوبة فإنهم يكيفون 

جهودهم ليغيروا البيئة، وإذا أخفقت جميع الجهود فإنه يفترض أنهم يتركون هذا المسار ويتخذون مسارا 

المنخفضة مع بيئة غير متجاوبة فثمة وحين ترتبط فعالية الذات . جديدا أويبحثون عن بيئة أكثر تجاوبا

   ).2001منصور والشربيني، (تنبؤ بعدم اإلكتراث واإلستسالم واليأس 
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يتمتعون بفعالية ذات عالية يعتقدون أنهم قادرون على عمل شيء   نستخلص مما تقدم أن األفراد الذين 

 ومعلوماتهم، وأكثر تأثيرا على سلوكهم هم ثقة في قدراتهمديالتأثير في األحداث، ولولتغيير وقائع البيئة،  

إنفعاالتهم، مما يجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع مصادر الضغوط ومواجهتها بدرجة وونمط تفكيرهم 

أما الذين   .منخفضة من اإلستثارة الفسيولوجية، مما يزيد من إصرارهم على تخطي ما يقابلهم من عوائق

ونتائجه،  تبرون أنفسهم عاجزين عن إحداث سلوك له أثارهيتصفون بفعالية ذات منخفضة فإنهم يع

ويعتقدون أنهم ال يملكون من إمكانيات تمكنهم من التأثير في األحداث، يشعرون بنقص ثقتهم بقدراتهم 

ومعلوماتهم، مما ال يساعد على مواجهة اآلثار الضارة للضغط بصفة أفضل، ويتأثرون بدرجة أعلى 

  .بمصادر الضغوط
  

أن أحكام األفراد على قدراتهم الذاتية  )1989(الحجارنقال عن  Banduraرار ما سبق، برهن وعلى غ  

في السيطرة على المواقف المتنوعة، من مواجهة المشكالت إلى إختيار المهنة، تؤثر على األفراد من 

لتوتر الذي خالل حجم الجهد المبذول أو المدة التي يقضونها في مواجهة المتاعب والعراقيل، أو قدر ا

فالفعالية الذاتية تمثل إحدى الخصائص النفسية التي تؤثر في أفكار الشخص  .يعانونه ويتعرضون له

وتفسيره لما يلقاه من أحداث الحياة، وتعتبر مؤشرا كافيا للتنبؤ بمدى صموده أمام خبرات الفشل ومدى 

دود فعله إزاء الشدائد والتوترات مثابرته في تحقيق اإلنجاز أو بمدى إكتئابه، فهي بذلك تؤثر على ر

  ).1991سالمة، (والسلوك الذي يتبع ذلك 
  

  يتضح مما سبق، أن األشخاص ذوو فعالية مرتفعة للذات يتسمون بمجموعة من الخصائص اإليجابية 

تعزز قدرتهم على التعامل مع عوامل الضغط المختلفة والتخفيف من شدته وآثاره على صحته النفسية 

  :ومن هذه الخصائص نميز مايلي. والجسدية
  

  . ترفع من تقديره لذاته وتشعره بالقيمة-

  . تمنحه القدرة على أداء السلوك الذي يحقق النتائج المرغوبة في أي وقت-

  . تعزز القدرة على مواجهة التحديات التي يواجهها في حياته اليومية-

  .ضمان نجاح أدائهم يجندون أكبر قدر ممكن من الطاقة الجسمية واإلنفعالية ل-

  . لديهم ممارسات فعالة في حياتهم-

  . لديهم القدرة على السيطرة على البيئة المحيطة-

  .  لديهم إرادة قوية-
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  :   أما الذين يفقرون إلى فعالية عالية للذات يتصفون بـ

  . عدم الثقة بالنفس-

  .رة على بيئتهم العجز أو التشاؤم فيما يخص القدرة على ممارسة التحكم والسيط-

  . سيطرة أقل على سلوكهم، ودوافعهم وعلى المحيط-

  . قدرة أقل على مواجهة المشكالت والتغلب عليها-
   
   سمة القلق2-3

   الفرض الثالث    نتائج مناقشة* 

 ودالة بين مجموعتي البحث  وجود فروق جوهرية)33(يتضح من عرض النتائج، كما في الجدول رقم   

 أي أن  لصالح المرضى الذين يتسمون بدرجة عالية في سمة القلق مقارنة بالعاديين،قلقي درجة سمة الف

  .متوسط درجات سمة القلق أكبر عند المرضى عنه عند العاديين
  

يشير التراث السيكولوجي إلى القلق بإعتباره سمة على الفروق الفردية الثابتة نسبيا في اإلستهداف للقلق   

أن سمة القلق تشير إلى  )2001( عثماننقال عن  Spielbergerويضيف . بوصفه سمة في الشخصية

 وذلك بإرتفاع شدة ،اإلختالفات بين الناس في ميلهم إلى اإلستجابة تجاه المواقف التي تدرك كمواقف مهددة

بأن القلق كسمة مميزة من  )1998(" عبد الخالق "ويرى  .القلق وتنشط سمة القلق بواسطة الضغوط

لشخصية، فهو إستعداد ثابت نسبيا، كامن في الفرد نتيجة خبرة متعلمة في مواقف مؤلمة سابقا، مميزات ا

فالقلق كسمة للشخصية يعني دافعا أو إتجاها  .ويستثار هذا اإلستعداد بمثيرات من داخل الفرد أو خارجه

ابة لها بقلق ال سلوكيا مكتسبا يدفع الفرد إلى إدراك ظروف غير خطرة موضوعيا كشيء مهدد، واإلستج

يتناسب في حدوثه مع حجم الخطر الموضوعي وتعكس سمة القلق بقايا خبرات ماضية تحدد بشكل ما 

تجاه لرؤية بعض أنماط المواقف كشيء خطر واإلستجابة لها الفروق الفردية في الميل للقلق، أي في اإل

  ).1973غالي و أبو عالم، (بحالة قلق 
  

 إدراك المثير أنه خطر ذلك أنهمية في إثارة حالة القلق أو تقليصها، أ لتقدير المعرفين ليظهر أ  و

لمثيرات والمواقف بأنها مهددة وخطرة بقابلية الفرد، لالتقدير هذا ويتأثر . ومهدد يحدث إستجابة قلق حالة

نقال عن (مستوى سمة القلق والخطر الموضوعي الذي يتضمنه الموقف وجاربه السابقة، وتقدراته، و

إضافة إلى ذلك، أظهرت بحوث أخرى أن القلق يزيد من شدة حساسية الفرد ويزيد من  ).1984حيري، الب

ويتأثرون بدرجة  ميلهم إلى تضخيم األمور والمواقف التي يختبرونها، وهذا بحد ذاته يسبب لهم قلقا أكثر

  ).2000عسكر،  (أعلى بمصادر الضغوط
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أن األشخاص القلقين  )Cottraux, 1990(نقال عن  Emeryو Beckيؤكد كل من وفي نفس السياق،   

يدركون البيئة وإحساساتهم الجسدية وفق عمليات معرفية خاطئة، وتتضمن تعظيم المخاطر وتصغير 

تفسير كل ما يحدث بتأثير فردي وإنتقاء المثيرات الداخلية والخارجية المرتبطة والوضعيات األمنية، 

  .بالخطر

األفراد ذوو الدرجة المرتفعة في سمة القلق بأنهم يدركون العالم على أنه خطر  وفقا لما سبق، يتميز  

ومهدد، كما أنهم يدركون ظروف غير خطرة موضوعيا كشيء مهدد، واإلستجابة لها بقلق ال يتناسب في 

حدوثه مع حجم الخطر الموضوعي، وهم أكثر تأثيرا بالمواقف العصيبة الضاغطة و أكثر تعرضا للشدات 

 فهم يميلون بوجه عام إلى اإلستجابة بإرتفاع شدة القلق للمواقف الضاغطة أكثر من غيرهم ،سية والقلقالنف

وهذا ما يفسر إختالف شدة الضغط  . النفسيةمن الناس مما يجعلهم يتأثرون بدرجة أعلى بمصادر الضغوط

 فأفراد نفسية، البين العاديين و المرضى للبحث الحالي رغم إشتراكهم في بعض مصادر الضغوط

التي يختبرونها، مما يسبب لهم قلقا أكثر النفسية المجموعة المرضية يميلون إلى تضخيم األمور والضغوط 

ويجعلهم أكثر حساسية تجاه مصادر الضغوط ألنهم يتميزون بسمة قلق مرتفعة، وهي سمة في الشخصية 

الفروق الفردية في الميل للقلق وإدراك تكتسب نتيجة خبرة متعلمة في مواقف مؤلمة سابقا تحدد بشكل ما 

  .العالم على أنه خطر و مهدد
  

 أنه يمكن لكل مرض سواء كان خطيرا أو هينا أن يحدث )Besançon) 1993على صعيد آخر، أشار  

قرحة المعدة والربو،  و،يإضطرابات القلق، وكثيرا ما يصاحب القلق بعض اإلصابات مثل مرض السكرَّ

أسبابها على ولق من محدداتها ـ الجسدية يظهر أن الق-ذه اإلضطرابات النفسيةـثل هـ وفي م،اإلكزيماو

 بأن القلق الشديد والمستمر يرتبط بأنواع مختلفة من )2000(العيسوي ويضيف . األقل في جزء منها

ون  لذلك نجد أن األشخاص الذين يتميزون بدرجة عالية من سمة القلق يتميز، الجسدية–األمراض النفسية 

أن الضغوط المستمرة الطويلة إلى  )1984( الزراد إضافة إلى ذلك، أشار .بحالة من القلق معظم الوقت

  .والشعور بالقلق المستمر المتواصل يؤدي إلى اإلصابة باألمراض خاصة األمراض السيكوسوماتية
  

    الرابع الفرض  نتائج مناقشة*

 37، 36، 35، 34 كما يتضح من الجداول رقم –بع وتتفق هذه النتائج مع ما أسفر عنه الفرض الرا 

 مقارنة بمرضى الربو، والسكرَّي، حيث يتسم أفراد المجموعة العادية بدرجة منخفضة في سمة القلق

   .والمدمنين على المخدرات ومحاولي اإلنتحار الذين يظهرون درجات مرتفعة في سمة القلق
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بأن  )1996( عويضة نـال عـنق Cannonي،  لقد وضح في مجال اإلصابة بمرض الربو والسكرَّ   ف

العيسوي  ويضيف .ين العوامل التي تسبب مرض السكرَّـالمواقف اإلنفعالية مثل الخوف والقلق م

ساس ـد يصاحب اإلنسان طوال حياته كلها، وإن اإلحـي داء طويل األم بأن مرض السكرَّ)2000(

سي المتمثل في شعور المريض بالخوف والقلق على حياته بمضاعفات المرض وخطورتها لها جانبها النف

 أنه غالبا ما يصاحب القلق أمراض التنفس )Chignon) 1994و Lépineن ـتوصل كل م كما .وصحته

 Blamoutierويضيف . ي هذا المرضـص الربو، ومن المؤكد أن للقلق دور مساعد فـوباألخ

ساسية و الربو أو يعمل ـسبب المباشر المفجر لنوبات الحالبا ما يظهر القلق واإلكتئاب الـأنه غ )1982(

 نـقال رونـآخوThompson و Yellowlees ذا الصدد أظهرت دراساتـي هـوف .لى تفاقمهاـع

مدى إنتشار إضطرابات القلق واإلكتئاب لدى مرضى الربو مقارنة  )et al Yellowlees, 1988(عـن 

نفسية وإجتماعية تجعل من الربو في حد و عوامل بيولوجية،  ويرجع تفسير ذلك أن هناك،بالمجتمع العام

 ذاته إضطراب مثير للقلق، ويمكن لمجرد اإلصابة بالربو أن تولد لدى المرضى قابلية مرتفعة لتطوير

فس ـق التنـاق وضيـرضى من تعرضهم لإلختنـؤالء المـضف إلى ذلك، خوف ه. إضطرابات القلق

ندما ـة أو عـب الهوائيـيع الشعـاز توسـفردهم ودون جهـمواجدهم في مكان ما بـخاصة عند ت

  .دو لهم الجهاز غير مجد لحالتهمـيب
   
 ،بناءا على ما سبق، يمكن تفسير وجود فروق دالة في درجات سمة القلق بين مرضى داء الربو  

ة الخطيرة في  للبحث الحالي ألن اإلصابة بهذه األمراض المزمنة ومضاعفاتها الصحي والعاديينيوالسكرَّ

حد ذاتها تثير القلق لدى المريض، كما تؤدي هذه المشاعر السلبية إلى رفع مستوى الجلوكوز في البول 

  .والدم أو تفجير نوبة ربوية نتيجة القلق والتوتر والضغط اإلنفعالي
  

قلق بأن وجود مستوى من ال) Beautrais et al, 1999(نقال عن  Lesterفي مجال اإلنتحار، أشار   و

 "Kacha"ويؤكد كل من .والعصابية تمثل عوامل خطر وإستعداد فردي للسلوك اإلنتحاري لدى الشباب

عالقات ووجود الميوالت اإلكتئابية، والقلق، و بأن عوامل مثل اإلندفاعية، )2000(عبد الرحمن و)2001(

       .ة في اإلنتحارصراعية مع المحيط والتقارب الزمني بين أزمات الحياة تعتبر من عوامل الخطور

بينما يشير التراث السيكولوجي في مجال اإلدمان على المخدرات بأن هناك بعض السمات في الشخصية 

سويف، نقال عن (القلق واإلكتئاب وتدخل في باب اإلستعداد لتعاطي المخدرات منها ضعف اإلرادة، 

ب النفسية لتعاطي المخدرات  إلى أن من األسبا)1999(سالمة يذهب في السياق نفسه، و ).2001

 والخوف والضعف وكلها تدفع بالفرد ، والتوتر،المشاعر السلبية التي يشعر بها المدمن من مشاعر القلق

   .إلى إستجابة إنسحابية للهروب من هذه المشاعر عن طريق تعاطي المخدرات
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بأن الفرد الذي يشعر  )2001العدوان و االكتئاب، ( فايدنقال عن  )Stolerman )1991يضيف    و

المخدر يشعر بالهدوء والسكينة، ويعتبر إحساسه هذا دعما لتناول هذه  بالقلق والتوتر و يتعاطى الكحول أو

 بأن المخدرات تخفض )1998(عبد الرحمن  والشناوي كما وضح كل من. المواد في المرات التالية

 وإن المخدرات تستعمل لخصائصها  والصراع واإلحباط، والقلق،التوتر الذي يشتمل على الخوف

) 2004(األنصاري  نقال عن )Schesinger)1980و Kutash كما أكدت دراسة كل من .المخفضة للتوتر

إرتباط القلق بإدمان الكحوليات، إذ يرى العاملون في مجال اإلعتماد على الكحوليات أن وراء إستخدام 

  .ن الضغوط والقلقالكحول عدة أسباب في مقدمتها الرغبة في التخلص م
  

تتفق هذه النتائج مع ما أقره البحث الحالي، حيث أسفرت إجابات أفراد عينة الدراسة خاصة المرضى   

 ،17 األسئلة التالية 1أنظر الملحق رقم ( تناول الكحول وتعاطي المخدرات ولألسباب الدافعة للتدخين، 

راد الذين حاولوا ـكما يصرح األف .التوتروامل الشعور بالقلق وـم العـفكانت من أه) 26 ، 23، 20

فيلجأ المدمن على المخدرات للكحول .  نتحار بأن من األسباب وراء هذا السلوك الشعور بالقلق والتوتراإل

والمخدرات لتقليص هذه المشاعر السلبية، بينما يلجأ محاول اإلنتحار للسلوك اإلنتحاري كالسبيل الوحيد 

لبحث الحالي دليال آخر أن متوسط درجات سمة الفرض الرابع لا أبرزت نتائج وأخير .الممكن بالنسبة له

ي سمة ـراد ذوو الدرجة المرتفعة فـفقا لما سبق يتميز األفوو .القلق أكبر لدى المرضى مقارنة بالعاديين

  : بما يليالقلق

  .يدركون العالم على أنه خطر ومهدد - 

د، واإلستجابة لها بقلق ال يتناسب في حدوثه مع يدركون ظروف غير خطرة موضوعيا كشيء مهد -

  .حجم الخطر الموضوعي

   . أكثر تأثيرا بالمواقف العصيبة الضاغطة وأكثر تعرضا للشدات النفسية والقلق-

 يميلون بوجه عام إلى اإلستجابة بإرتفاع شدة القلق للمواقف الضاغطة أكثر من غيرهم من الناس، مما -

  . النفسيةعلى بمصادر الضغوطيجعلهم يتأثرون بدرجة أ
  

كما يتضح من (  وفي ضوء ما سبق، وما توصلت إليه نتائج الفرض الثالث و الرابع للبحث الحالي 

فيما يخص دراسة الفروق في بعض سمات الشخصية من تقدير  ) 37 ،36، 35، 34، 33الجداول رقم 

 بين المجموعة العادية وكل مجموعة الذات، وفعالية الذات، وسمة القلق بين العاديين والمرضى، أو

يتضح أن ) مرضى الربو، والسكرَّي، والمدمنين على المخدرات ومحاولي اإلنتحار(مرضية على حدى 

أفراد المجموعة العادية يتسمون بتقدير مرتفع للذات، وبفعالية عالية للذات وبدرجة منخفضة في سمة 

  .  وفعالية واطئة للذات وبدرجة عالية في سمة القلقالقلق، بينما يتميز المرضى بتقدير منخفض للذات
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  في هذا الصدد، أشارت العديد من الدراسات السابقة وجود إرتباطات بين مختلف هذه السمات الشخصية 

 وجود )2002( عبد العال السيدوستقوم الباحثة الحالية بسرد بعضها،  فقد أسفرت دراسة . بعضها البعض

 Davidكما توصلت دراسات كل من .  ودالة بين فعالية الذات وتقدير الذاتعالقة إرتباطية موجبة

 وآخرون Banduraو )2000(عالء الشعراوي  و)1999( وآخرون Bosscher، و)1996(وآخرون 

 إلى وجود عالقة بين فعالية الذات وكل من تقدير الذات وتحقيق )2002( عبد العالنقال عن  )2001(

كذلك أوضحت دراسة . لية الذات وتقدير الذات كالهما يتأثر باألخر سلبا وإيجاباالذات وهذا يعني أن فعا

أن القلق يرتبط بتقدير الذات،  ) 2004(كامل   نقال عن)1998 (Greshamو) Myers ) 2000كل من 

افق، فاألفراد القلقون البد وأنهم يعانون من تقدير ذات سلبي ومن ثم لديهم اإلستعدادات السلوكية لعدم التو

أما األفراد الذين لديهم تقدير ذات إيجابي فتنمو لديهم اإلستعدادات السلوكية للتوافق ومن ثم فهم يتمعون 

 أهمية القلق كمتغير له )2004( كامل نقال عن )Zoccolillo) 1992كما أكدت دراسة . بتقدير ذات مرتفع

ولعل ما سبق يوضح لنا عالقة . لفرد لذاتهأثره السلبي على تقدير الذات، فكلما إرتفع القلق نقص تقدير ا

 Mannuyو )1975( Lampsو) Lipsitt )1968تقدير الذات بالقلق، فقد أسفرت بحوث أخرى 

أن هناك عالقة سالبة بين تقدير الذات والقلق، إذ يرتفع ) 1993( عطانقال عن ) Mannuy )1958و

رنة لمن كان تقدريهم لذواتهم عاليا،  يتضح مما مستوى القلق عند أولئك الذين إنخفض تقديرهم لذواتهم مقا

سبق أن الفرد القلق يميل إلى أن يكون تقديره لذاته منخفضا، و ينظر إلى نفسه على أنه أقل جاذبية من 

 )2002( عبد العال نقال عن )Toweddle )1988كما أوضحت دراسات أخرى منها دراسة . أقرانه

  . وكل من اإلكتئاب، والقلق وغياب التدعيم اإليجابيوجود عالقة سالبة بين فعالية الذات 
     

  تتفق مختلف نتائج الدراسات السابقة مع ما توصلت إليه الباحثة في الدراسة الحالية، فاألفراد الذين 

إتسموا بدرجة سمة قلق مرتفعة كانوا أقل تقديرا لذواتهم وإمتازوا بفعالية منخفضة للذات، ومثل هذه 

 السلبية تجعل الفرد سيء التوافق أمام الضغوط الحياتية، وبالتالي تجعله أكثر إدراكا لها السمات الشخصية

وما يزيد من خطر إصابته بالمرض تضافر مثل . مما ينجر عنها أثار سلبية على صحته النفسية والجسدية

اة المتبني، هذه السمات الشخصية والضغوط المعاشة إلى جانب اإلستعداد الوراثي للمرض وأسلوب الحي

دون أن ننسى أهمية إستراتيجيات المواجهة التي يستعملها الفرد عند تعامله مع هذه الضغوط، وهذا ما 

  .سوف نتطرق إليه الحقا
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   إستراتيجيات المواجهة-3

     الخامس الفرض نتائج مناقشة3-1

مجموعتي البحث في  وجود فرق دال بين )38( الجدول رقم  عرض النتائج المبين فييتضح من  

البحث وضبط الذات، وإتخاذ مسافة، ومخططات حل المشكل، المواجهة من  بعض إستراتيجيات إستعمال

         إستراتيجيةإستعمال ووإعادة التقدير اإليجابي لصالح المجموعة العادية، إجتماعي عن سند 

العاديين وجود إختالف دال بين عن حين لم تسفر النتائج   في،التهرب لصالح المجموعة المرضية-التجنب

وتحقق هذه النتائج صحة الفرض بشكل .  وتحمل المسؤوليةتصدي الإستراتيجيتي في إستعمال والمرضى

  .جزئي
  

لتفسير إلستراتيجيات المواجهة  الدور الهام نوتعكس النتائج السابقة ما أقره التراث السيكولوجي ع  

وآخرون  Koutsoimouفيشير . اساتها الصحية على الفردالعالقة بين ضغوط أحداث الحياة وإنعك

      أن خبرة الضغوط ليست العامل الحاسم في اإلصابة بالمرض )2000( يوسف نقال عن) 1996(

 نقال عن )1990(وزمالؤه  Atkinson ويضيف. هم هو كيف يواجه الفرد تلك الضغوطوإنما األ

يذهب كل  في حين .تيجة للمواجهة غير الناجحةأن كل أشكال السلوك المضطرب هي ن )2000(يوسف

إلى أن الطريقة التي يواجه بها األفراد  )2002( شريف نقال عن )Folkman) 1988و Lazarusمن 

 وهذا ما جعل ، هي التي تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية، وليس الضغط بحد ذاته النفسيالضغط

يصرح بأن الصحة والحالة الجيدة تعتبر رهن  )2002(شريف نقال عن )Frydenberg) 1999الباحث 

  .الطريقة التي نتعامل أو نواجه بها الضغط النفسي
  

 عملية نشطة يقيم الفرد من خاللها قدراته وإمكانياته على مجابهة الحياة،  مواجهةتعتبر ال  إذا، 

 فهي )Bloch et al,1997(لنجاح في التعامل معها وضبطهاابالخصوص مواجهة المواقف الضاغطة وو

   بذلك إستجابات قد تكون من طبيعة معرفية أو وجدانية، و قد تضم أشكاال من السلوك المباشر كالتجنب

أو مواجهة المشكل، فهي مجموعة من السيرورات النفسية التي يستعملها الفرد بغرض تقليص أثر الضغط 

 مواجهةال  تعتبربينما). Paulhan et al, 1994(وخفض التوتر الذي يصاحبه وآثار ذلك على صحته

عامل إستقرار تساعد الفرد على الحفاظ على توافقه النفسي  )1994(وآخرون Valentinerحسب 

 نقال عن Schoolerو Pearlin يضيف كل من في هذا السياق،و. اإلجتماعي خالل فترات الضغط

)1984,Lazarus & Folkman( إزالة الظروف التي تثير  وظيفة وقائية تتجلى في تغيير وواجهةبأن للم

  . ضبط معنى التجربة المعاشة قبل أن تصبح وضعية ضاغطة وتقليص الضيق اإلنفعاليوالمشكل، 
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 المستعملة وإستراتيجيات المواجهة أن تنوع أساليب )Folkman) 1984 وLazarus  كما يرى كل من 

كيفية للوظيفة النفسية اإلجتماعية كإستجابة للضغط تفيد نفسيا للتوسط بين أثر الضغوط والنتيجة الت

 فقد أشارت العديد من الدراسات إلى اإلرتباط الموجود بين سوء .وأسلوب الحياة و الصحة الجسدية

التوافق بأساليب المواجهة غير الفعَّالة مع األزمات، في حين يرتبط التوافق الحسن بأساليب المواجهة 

) 2000(  يوسفنقال عن) 1984(Billings و Moosكل من ؤكد وي ).1992شعبان، نقال عن (الفعاَّلة 

بمدى واسع من اإلضطرابات، بينما تمثل مصادر المواجهة عوامل تعويضية  أن ضغوط الحياة ترتبط

إلى أن إستعمال الفرد  )2001(يخلف نقال عن Lazarus يذهبفي حين .  الصحةرتساعد على إستمرا

لذلك، تعد أساليب مواجهة  .رتب عنه معاناته من الضغط النفسيألساليب مواجهة غير فعَّالة هو الذي يت

الضغوط مؤشرا لما يتمتع به الفرد من كفاءة وفاعلية وقدرة على المواجهة لما يحقق له التوازن النفسي 

ويقلل من التأثير السلبي للضغوط، إذ أن هذه األساليب قد تكون غير فعالة وتعد دالة على التوافق السيء، 

ة فإن إستراتيجيات الفرد في مواجهة الضغوط تعد من المؤشرات التنبؤية للصحة النفسية  ومن ثم

  ).2002القماح، (
  

  ويعكس التراث السيكولوجي أهمية المواجهة بإعتبارها متغير وسيط بين الضغط وأثره، فقد أشارت 

Kobasa) 1979( عبد السالم نقال عن )عون مواجهة أحداث الحياة إلى أن األفراد الذين ال يستطي )1997

الضاغطة، ويفتقدون القدرة على التكيف اإليجابي والدافعية للتحدي لمقاومة هذه األحداث، ويتسمون 

بالعجز في إختيار بدائل متعددة لحل المشكالت التي تواجههم، ويفتقدون التوازن النفسي من الضغوط 

النتائج مع ما توصلت إليه العديد من الدراسيات وتتفق هذه . النفسية يكونون عرضة لإلضطرابات النفسية

 ،Moos، 1988 ; Lacovara ;1988آخرون، و Marconi ;1987، آخرونو Roberts(األخرى

1983; Hassani، 1982; Boker 1989آخرون، و;  Siegel ،1989;  Toiri ،1989; Aldwin 

اجهة الضغوط تميَّز التي أوضحت أن أساليب مو) Billings ،1981و Lazarus،1981; Moosو

فقد أشارت هذه ، سواء المعاقين أو المرضى العضويين أو النفسيين وتفرق بين األسوياء والمرضى

اإلعتماد على إستخدام أساليب المواجهة اإلقدامية المتمركزة حول  إلى الدراسات إلى أن األسوياء يميلون

األسوياء، أشارت نتائج دراسة كل من معاقين بند مقارنة العو). 1992نقال عن شعبان،  (المشكلة

Williamson وZeiltine )1990 (شعبان نقال عن )أن العينة المعاقة لديها أساليب غير تكيفية ) 1992

على عينة من ) 1992( شعبان نقال عن) Toiri )1989كما أوضحت دراسة . بالمقارنة بالعينة الضابطة

ستخدم أساليب مواجهة غير تكيفية، حيث أنهم يدركون البيئة المصابين بالجنسية المثلية، أن هذه العينة ت

  .التي يعيشون فيها على أنها محفوفة بالمخاطر
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 أن مرضى السرطان الذين إعتمدوا )1992( شعبان  نقال عن)1987 (وآخرون Keysوجدت بينما   

زيدا من العجز في مقاومة على التعامل اإلحجامي بدرجة كبيرة، كانوا أكثر إكتئابا وسجلوا في إجاباتهم م

آخرون و Billingsوفي دراسة أخرى لـ . المرض بالمقارنة بالذين إعتمدوا على التعامل اإلقدامي

إتضح أن المكتئب يختلف في أساليب تعامله مع الضغوط البيئية ) 1992( شعبان نقال عن) 1983(

خفضة أكثر ميال إلستخدام األساليب بالمقارنة بغير المكتئب، فاألفراد ذوي األعراض اإلكتئابية المن

المتمركزة حول المشكلة، في حين أن األفراد ذوي األعراض اإلكتئابية المرتفعة يكونون أكثر ميال 

   .إلستخدام األساليب المتمركزة حول النواحي اإلنفعالية والوجدانية المصاحبة لألزمة
  

الة في مواجهة الضغوط والتوافق العام والخلو من   نستخلص مما تقدم أن هناك إرتباط بين األساليب الفعَّ

األعراض المرضية، أي هناك عالقة تبادلية بين األساليب التوافقية في مواجهة الضغوط وتمتع الفرد 

تتفق نتائج الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحالية حيث يختلف أفراد . بالتوافق العام والصحة

وسيتم فيما يلي التفصيل في .  طريقة مواجهتهم لضغوط أحداث الحياةالمجموعة العادية والمرضى في

  . المستعملة بين المجموعتينإستراتيجيات المواجهةعرض مختلف 
  

  : مخططات حل المشكلإستراتيجية *

 لصالح أفراد اإلستراتيجيةأسفرت النتائج وجود فرق دال بين العاديين والمرضى في إستعمال هذه   

   . عند مواجهة الضغوطاإلستراتيجيةة، فالمرضى أقل إستعماال لهذه المجموعة العادي
  

التي تركز أساليب المواجهة تندرج ضمن  إستراتيجية تجدر اإلشارة هنا إلى أن مخططات حل المشكل  

فهي جهود يبذلها الفرد للسيطرة بشكل مباشر على ) Lazarusو Folkmanحسب تصنيف (على المشكل 

وإتخاذ  ريق إستعمال مصادره الذاتية في حل المشكلة ومواجهتها مباشرة،الموقف الضاغط عن ط

يرى  وفي هذا السياق، ).2002شريف، نقال عن  (اإلجراءات التي تخفف من تأثير األحداث الضاغطة

 أن حل المشكل هو عملية يحاول بها الشخص أن يخرج من )1998(عبد الرحمن  و الشناويكل من

و نوع من السلوك المحكوم بقواعد يستحضر فيها األشخاص معرفتهم السابقة، مأزق أو موقف ضاغط، وه

         بذلك مجهودات مدروسة تهدف لتغيير الوضعية بوضع مخططات عمل وتصرف إليجادوفه

نقال عن  Lazarusو Cohen يصرح كل من  و.الحلول لتغيير الموقف بما يتناسب مع صحة الفرد

)1986 ,Bootzin et al(  الناجحة ترتبط بالتوافق وقدرات حل المشكل والضبط الذاتي واجهةالمبأن 

 )Carver et al, 1994( عن نقال ) وآخرونRevenson ,Rohdeو Aldwin(هناك عدة أدلة و .فعالنلإل

  نشطة وفعالة للتعامل مع الحياة وضغوطها تعزز عموما الحالة الصحية إستراتيجية توضح أن إستعمال 
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    أن من سمات الشخصية السوية القدرة على مواجهة الواقع )2000( "العناني"  تضيفو. للفرد وسعادته

   .مشكالت بشكل موضوعيالويكون ذلك عن طريق حل 
  

      )1989(وآخرون  Carverو) Taylor) 1997و Aspinwallوعلى صعيد آخر، يشير كل من   

،      حل المشكلالضاغطة وية الوضعية تس مجهودات أنه عادة ما تستدعي )Westen,2000( نقال عن

      ويضيف . فيحاول الفرد التخلص من العامل الضاغط والتخطيط لحل المشكل بهدف تغيير الموقف

  بأن األشخاص الذين) Westen ,2000( نقال عن )1992( Epsteinو) Sheedy) 1991كل من 

عور بضغط أقل وأعراض نفسية أقل من يمتلكون قدرة لحل المشكل ومواجهته مباشرة، لديهم ميل للش

 التي تركز على  المواجهةفي ضوء ما أسفرت عنه دراسات سابقة أخرى حول العالقة بينو .اآلخرين

  )Terry, 1994(  نقال عنوآخرون Lazarus أعمال أشارتوالصحة النفسية، ) حل المشكل(المشكل 

     ما أسفرتك . مع قياسات الصحة النفسيةالتي تركز على المشكل على إرتباط إيجابيالمواجهة بأن 

نقال عن         Forsytheو Compasو، )1995 ( وآخرونTerryو، )Taylor) 1992أعمال 

)1998 ,Terry & Hynes(  التي تركز على المشكل بتسوية أفضل للضغط وبضيق المواجهةإرتباط 

 أظهرت أعمال كما .ة بشكل نشط وفعال تحاول التعامل مع الوضعياإلستراتيجيةنفسي أقل، ذلك أن هذه 

Endler وParker) 1998(التي تركز على المشكل مع اإلضطراب واجهة وجود إرتباط سلبي بين الم 

 التي تركز على واجهةوالمعاناة النفسية، فاألشخاص األسوياء من الناحية النفسية يميلون أكثر إلستعمال الم

  .المشكل من األشخاص المضطربين
  

 مخططات حل سترتيجية هذه النتائج مع ما أسفرت عليه الدراسة الحالية فالعاديين أكثر إستعماال إلتتفق   

عند مواجهة ضغوط أحداث الحياة مقارنة بالمرضى الذين يتميزون ) تركز على المشكلمواجهة(المشكل 

  .سية والجسدية مما يجعلهم يشعرون بضغط أكبر وسوء الصحة النفاإلستراتيجيةبفقر في إستعمال هذه 
  

  : تصدي الإستراتيجية *

 عدم وجود إختالف دال بين مجموعتي البحث في )38(يتضح من عرض النتائج، كما في الجدول رقم   

 عند مجابهة ضغوط أحداث الحياة، فليس هناك إختالف بين العاديين إستراتيجية التصديإستعمال 

تلك بأنها  )Lazarus) 1988و Folkmanل من كها يعرف و.والمرضى في إستعمال هذه اإلستراتيجية

ويضيف  .المجهودات العدوانية التي يبذلها الفرد لتغيير الوضعية، فهي بذلك تتضمن العدوانية والمجازفة

Graziani ولين عن المشكلؤ بأنها مجهودات عدوانية تجاه األشخاص المس)1998 (وآخرون.   
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 لطبيعة الضغوط التي يختبرها أفراد اإلستراتيجيةمال هذه يمكن تفسير عدم وجود إختالف في إستع  

وصحي  دراسيوعاطفي، ومهني، ومجموعتي البحث، حيث تندرج المشكالت المعاشة في سياق عائلي، 

سواء لدى المرضى والعاديين، وإن اللجوء إلى المجهودات العدوانية والمجازفة في مثل هذه الوضعيات قد 

  فالمواجهة العدوانية لشجار عائلي قد يزيد من توتر،ر من تغيير الوضعيةتزيد من مستوى الضغط أكث

العالقات األسرية، كما أن المواجهة العدوانية تجاه صاحب العمل قد يؤدي إلى الفصل عن العمل أو توتر 

بالربو اإلصابة (العالقات المهنية، كما أن اإلستجابة العدوانية واإلنفعالية في مواقف سوء الحالة الصحية 

  ).تفجير نوبة ربوية أو إرتفاع نسبة السكر في الدم( قد تؤدي إلى تفاقم الحالة ) يأو السكرَّ
  

  : التهرب-التجنب إستراتيجية *

 إستراتيجية أبرزت النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية عن وجود فرق دال إحصائيا في إستعمال  

عادية والمجموعة المرضية لصالح الفئة الثانية، فالعاديين أقل  التهرب بين أفراد المجموعة ال-التجنب

  .إستعماال للتجنب والتهرب عند مجابهة الضغوط مقارنة بالمرضى
  

 التجنبية اإلستراتيجيةفي ضوء التراث السيكولوجي، وما ورد فيه من دراسات سابقة في مجال إستعمال   

 حسب تصنيف ستراتيجيةاإلتندرج هذه ،  ما يليعند التعرض للمواقف الضاغطة ونتائجها التكيفية

Folkman وLazarus  وتشير  نفعال،مواجهة التي تركز على اإلألساليب ال) 2002( شريفنقال عن

تأخذ عدة أشكال وللجهود الموجهة نحو ضبط اإلستجابات اإلنفعالية التي تولدها الوضعية الضاغطة، 

تغيير المعنى الذاتي للتجربة من خالل توظيف نشاط وتمني زوال مصدر الضيق،  و التهرب،-كالتجنب

وإنفعالية، وهي  وإنفعالية أو معرفية  فهي بذلك تتضمن مواجهة سلوكية.معرفي وإعادة التقييم اإليجابي

نشاطات ذات فعالية في تقليص مستوى الضيق اإلنفعالي، لذلك تعتبر ميكانيزمات توافق ذات أثر مؤقت 

  ).Dantchev ,1989( وأقل فعالية
  

       التي تركز على اإلنفعال وتسويةواجهةوأشارت العديد من الدراسات لإلرتباط بين إستعمال الم  

   )1991( Terryو) Revenson) 1987و  Aldwin فقد أظهرت أعمال. سيئة للضغط وسوء الصحة

 .       صحة النفسيةالمركزة على اإلنفعال بسوء الواجهة إرتباط الم) Terry & Hynes, 1998(نقال عن 

         )1994وآخرون  Terryو Vitaliano 1987 ،Maune 1989(بينما وضحت دراسات أخرى 

 التي تركز على اإلنفعال تميل إلى اإلرتباط بتسوية سيئة مواجهةأن إستعمال ال )Terry, 1994(نقال عن 

 وزمالئه Bombardieدراسة أسفرت كما  .للضغط، نظرا إلخفاق مثل هذه المجهودات لمجابهة الحدث

أن هناك عالقة بين الميل إلى إستخدام أساليب المواجهة المركزة على  )2000( يوسف نقال عن )1990(

          ترتبط بالتوافق السيء مع المشكالت، المواجهةاإلنفعال واإلضطراب النفسي، وتبين أن مثل هذه 
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       )Parker) 1989و Endler يضيف كل منو .كما ترتبط بالضغوط النفسية واإلضطراب النفسي

 المركزة على اإلنفعال المواجهة إرتباط قوي بين بأن هناك )Endler & Parker, 1998( نقال عن

 ،واألعراض السيكاترية، وإرتباط معتدل مع األعراض اإلجتماعية لدى الذكور واإلناث على حد سواء

  . أكثر من األسوياءالمواجهةه فاألشخاص المضطربين نفسيا يفضلون إستعمال هذ
       

 Suls التجنبية وعالقتها بإدراك الضغط وإضطراب الصحة، يرى كل من مواجهةفي مجال إستعمال ال  

 التجنبية هي إستراتيجية سلبية  المواجهةبأن )Graziani et al, 1998(نقال عن  )Fletcher) 1985و

تناول األدوية، واألكل، ومن المشكل من خالل النوم، إستسالمية، وتشير للمجهودات السلوكية للتهرب 

          والتجنب يسمح للفرد بالخروج من التفاعل الضاغط دون تغييره  فالتهرب،المخدرات والكحولو

نقال عن  )1987 (Moosو Holahanيضيف كل من  و).& Folkman Lazarus  ,1998نقال عن ( 

)1998 ,Terry & Hynes(  تهرب تضم مختلف المجهودات والمحاوالت ال -تجنبلا إستراتيجيةأن

             .لتفادي مواجهة المشكل من خالل األكل والتدخين بهدف تقليص التوتر الناتج عن المشكل

 إستراتيجيةبأن إستعمال ) Terry & Hynes, 1998(نقال عن  )1996(وآخرون  Masel يؤكد كما

) Revenson )1987و Aldwinيذهب كل من  و.بي بالتوافقالتهرب كإستجابة للضغط على إرتباط سل

 غير وظيفية، فهي مواجهة التجنب والتهرب تمثل إستجابات ،توبيخ الذاتولإلشارة بأن إستعمال اإلنكار، 

  .تعمل ضد الفرد وصحته وتوافقه وال تسير لصالحه، وأنها ترتبط وسوء الصحة النفسية
  

أن  )Folkman & Lazarus, 1988(نقال عن  )1987(رون  وآخVitaliano وضح   في هذا السياق،

 Endlerبينما أسفرت دراسة ،  التجنبية والقلق واإلكتئاباإلستراتيجيةهناك إرتباط إيجابي بين إستعمال 

 التجنبية والمشكالت الصحية من معاناة نفسية اإلستراتيجيةوجود إرتباط إيجابي بين ) Parker )1998و

 Costaو Mc Care ل منـوتعكس هذه النتائج ما أقره ك .الجنسين على حد سواءأو شكاوي جسدية لدى 

بأن المتوافقين يستخدمون أساليب معينة من المواجهة تجعلهم أكثر سعادة ورضا  )2000( يوسف نقال عن

  .عن حياتهم، بينما يستخدم سيئوا التوافق أساليب مختلفة للمواجهة ويشعرون بعدم السعادة والمرض
  

ق مختلف هذه النتائج مع ما أسفرت عليه الدراسة الحالية، حيث يستعمل أفراد المجموعة المرضية فتت  

 ويكمن ، التهرب أكثر من العاديين عند مواجهة ضغوط أحداث الحياة- التجنبة إستراتيجيبصفة تفضيلية

 يجعله سلبيا في أنه من الممكن أن يصبح أسلوب الفرد في مواجهة أي مشكل مما المواجهة ضرر هذه

ألن ما عليه إال أن يبعد نفسه عن مسرح الصراع، ومثل هذه المواجهة ال تغير الوضعية وإنما تعمل على 

  د ـفعالة مما ق عالي والتوتر الناتج عن الوضعية، وإذا إستمر الضغط تصبح غيرـص المستوى اإلنفـتقلي
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 فشلت اإلستراتيجيةلى صحة الفرد ألن هذه  الذي يؤثر الحقا ع النفسييؤدي ذلك إلى زيادة شدة الضغط

وهذا ما يفسر شدة الضغط النفسي لدى المرضى مقارنة بالعاديين، ألن . في مواجهة الموقف الضاغط

 مخططات حل المشكل لدى إلستراتيجية التجنب بينما هناك تفضيل إلستراتيجيةالفئة األولى أكثر إستعماال 

 إستراتيجيتي   السلبي إلستعمال  السابقة اإلرتباط اإليجابي أووقد وضحت الدراسات . الفئة الثانية

   والتوافق وإنعكاسهما على الصحة ، النفسيالتهرب ومخططات حل المشكل بتسوية الضغط-التجنب

  .النفسية والجسدية
  

  :إتخاذ مسافةإستراتيجية  *

العاديين في و المرضى  وجود فروق جوهرية بين)38(ن عرض النتائج كما في الجدول رقم ـيتضح م  

وتشير هذه  . إتخاذ مسافة مقارنة بالعاديينإلستراتيجية، فالمرضى أقل إستعماال  اإلستراتيجيةإستعمال هذه

 للمجهودات المعرفية التي يبذلها الفرد لتحرير الذات )Lazarus) 1988و Folkman حسب مواجهةال

 هذه       تندرج كما .ة وأهميتهامن الضغط من خالل تصغير وتقليل معنى الوضعية الضاغط

            Lazarusو Folkmanالتي تركز على اإلنفعال حسب كل من األساليب  ضمن اإلستراتيجية

ى تقليص األثر اإلنفعالي للضغط من خالل تعديل اآلثار ـتهدف إل و)Westen,2000( نقال عن

 أو تعديل األفكار والمعارف المرتبطة الناتجة عن الخبرة الضاغطة) توتر وقلق  وضيق،( اإلنفعالية

 إتخاذ مسافة بتسوية  إستراتيجية وتهتم،بالموقف، فهي بذلك ال تحاول التغلب على الضغط بحد ذاته

ن خالل تعديل المعارف أو تقدير الوضعية، فهي غالبا ما تستدعي إعادة الصياغة ـالوضعية الضاغطة م

 تتضمن  اإلستراتيجية بأن هذه)Dantchev) 1989يف ويض .المعرفية للحدث حيث يصير أقل تهديدا

       ن خالل توظيف نشاط معرفي يغير المعنى الذاتي للتجربة، بهدفـ إنفعالية م-مواجهة معرفية 

            ن قبل الفرد لحجم الضغط الواقع عليه ـويلعب التقدير المعرفي م .تقليص المستوى اإلنفعالي

نفعالية والفسيولوجية التي يسببها الحدث الضاغط، وهو ما يفسر لنا تباين إلي تحديد اآلثار اـدورا ف

 نقال عن             Lazarusلقد وضح  و).2001عثمان،  نقال عن (إستجابة األفراد لحدث ضاغط واحد 

)1993 ,Légeron & Andre( د  إدراك الفرد للحدث إن كان مؤذي، مهدد، خطر، هو الذي يحدنبأ

   .إستجابته، وبالتالي تأثير ذلك على صحته النفسية والجسدية
  

 إتخاذ مسافة بين العاديين والمرضى، بأن إستراتيجيةي إستعمال ـيمكن إرجاع الفروق المالحظة ف  

ن المرضى نشاط معرفي لضبط معنى التجربة المعاشة قبل أن تصبح وضعية ـالعاديين يوظفون أكثر م

          بتقليل معنى وأهمية الوضعية الضاغطة، وهذا التقدير المعرفي يجعلضاغطة ومهددة، وذلك 

  ة ـعاالت الناتجـن الموقف أقل تهديدا وضغطا، فإن تغيير إدراك الفرد للحدث يعمل على تعديل اإلنفـم
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الضغوط التي تعرضوا لها بعض ي طبيعة ـرغم إشتراك أفراد مجموعتي البحث ف و.عن هذه الوضعية

 وإقتصادية، غير أن النتائج عكست شدة وإجتماعيةدراسية، وعاطفية، ومهنية، ومشكالت عائلية، ن ـم

ى أن هذه الفئة يدركون األحداث والمشكالت ـن جهة أخرى إلـمذلك يرجع  الضغط أكبر لدى المرضى،

ن ـمعاشة مالحياتية كمولدات للضغط وكأحداث مهددة، باإلضافة لفقر قدراتهم لتغيير معنى التجربة ال

ى ـضف إل .خالل تقليل وتصغير أهميتها، وهذا ما يزيد من شدة الضيق اإلنفعالي ورفع مستوى الضغط

كمصدر ضغط )  عـلى المخدراتإدمان ويسكرَّوربو، (ذلك، يختبر المرضى مشاكل صحية مزمنة 

ى الهموم ـاإلضافة إللى نشاطهم وحياتهم اليومية، بـإضافي مقارنة بالعاديين، وإنعكاس الحالة الصحية ع

ي مثل هذه ـإتخاذ مسافة فإستراتيجية ى ـالمستقبلية المرتبطة بمضاعفات المرض، فاللجوء إل

ن معنى الوضعية وتصغير أهميتها ـالضغوطات الصحية يبدو غير مجدي، نظرا ألنه ال يمكن التقليل م

ي شدة الضغط لصالح الفئة ـلدى المرضى، وهذا ما يفسر الفروق المالحظة بين العاديين والمرضى ف

  .إتخاذ مسافة لصالح الفئة األولى إستراتيجية الثانية، وإستعمال
  

  : ضبط الذاتإستراتيجية* 

 ضبط الذات بين مجموعتي إستراتيجيةي إستعمال ـوجود إختالف دال ف) 38 (يتضح من الجدول رقم  

ن العاديين عند مجابهة ـستراتيجية مالبحث لصالح المجموعة العادية، فالمرضى أقل إستعماال لهذه اإل

  .ضغوط أحداث الحياة
  

 في ضوء ما أشارت إليه الدراسات السابقة وما أقره التراث السيكولوجي، فإن مفهوم ضبط الذات يترك  

 .لى نفسهـلدينا إنطباعا بأن هناك نوعا من تقييد الذات، فهو يتضمن الكبح والتقييد الذي يمارسه الفرد ع

ى أن ضبط ـإل )1998(الشناوي وعبد الرحمننقال عن  )Wilson) 1980و O’Learyن ويذهب كل م

. لى سلوكه الشخصيـالذات عبارة عن أسلوب لتغيير السلوك يبدأه الفرد عادة بنفسه بغرض التأثير ع

لى التنظيم الوجداني، والجهود التي ـ ع)2001 (وآخرونالرشيدي كما يرتكز مفهوم ضبط الذات حسب 

ن خالل تحمل الغموض ـالفرد لضبط اإلنفعاالت عند التعامل مع المواقف الضاغطة، وذلك ميبذلها 

 أنه كثيرا ما يستخدم الفرد أسلوب )2000(حنان العناني وتشير  .ي مشاعرهـ وتحكم الفرد فوالتناقض

لى ي لحظة ما حتى يبعد الضرر عـالضبط الذاتي لتحقيق التوافق الحسن، فيمتنع عن ممارسة سلوك ف

ي الموقف، ـن التحكم فـن جانب الفرد تمكنه مـكما يعد إستجابة نشطة م. صحته الجسمية والنفسية

ن خالل مالحظة األفكار والمشاعر والتصرفات المطلوبة ووضعها تحت ـويعتمد على مراقبة الذات م

ية الضاغطة مع ى ضبط المشاعر واإلنفعاالت التي تستثيرها الوضعـ إلاإلستراتيجيةتهدف هذه ، والضبط

  ).2001الرشيدي وآخرون،  (ن اإلتزان الوجدانيـاإلحتفاظ بحالة م

   



 - 299 -

  

ى ـ بأن اللجوء إل)1990 (وآخرون Solomon، أشارت عدة دراسات منها دراسة هذا السياقوفي   

أسلوب ضبط اإلنفعاالت وقمعها وباألخص السلبية منها عند التعرض للموقف الضاغط، تعرض الفرد 

مواجهة  الضغط بإستجابات التعامل معن خالل ـابة بالمرض النفسي والجسدي، وذلك ملخطر اإلص

 )1981( Andersonويؤكد . عوض التعامل مع مصدر الضغط) ضبط إنفعالي(لى اإلنفعال ـترتكز ع

أن ضبط وقمع اإلنفعاالت يمكن أن يكون له آثار فيزيولوجية ضارة ) Kotler et al, 1994( نقال عن

ى أن ـ كما دعمت عدة أدلة تجريبية هذه الحقيقة وأشارت إل،ن خطر اإلصابة بالمرضـيد مومؤذية تز

ن اإلضطرابات كالربو وآالم ـالضبط المفرط للغضب والعدوانية أو القلق يرتبط وظهور أنواع مختلفة م

بأن قمع  )Kotler et al, 1994(نقال عن  )1987(وآخرون  Temoshok ويضيف .والشقيقة المفاصل

مواجهة ونمط إستجابة أثناء التفاعل اإلجتماعي، ويهدف إستراتيجية اإلنفعاالت مثل الغضب والقلق يعتبر 

  .ى تجنب الضغط والصراعات مع اآلخرينـإل
  

 تتفق نتائج الدراسات السابقة مع ما أسفرت عليه الدراسة الحالية، حيث يستعمل أفراد المجموعة لمو  

 ويمكن تفسير ذلك من جهة إلى طبيعة الضغوط ،ذاتي أكثر من المرضى الضبط ال إستراتيجيةالعادية

خاصة (مهني وعاطفي فضبط المشاعر واإلنفعاالت وزوجي، وائلي، عي سياق ـالمعاشة فهي تندرج ف

عند التعامل مع هذه المواقف تحقق توافق أحسن من التفريغ اإلنفعالي ) السلبية منها كالغضب والعدوانية

ي وسطه العائلي والمهني، فالضبط اإلنفعالي ـلسلبية، ألن الفرد يعيش بصفة مستمرة فخاصة للمشاعر ا

ى ـن طرف الفرد يعمل على تقليص التوتر العائلي أو المهني، بينما يؤدي التفريغ اإلنفعالي السلبي إلـم

 .والصحةن التوتر واإلنزعاج خاصة عند معايشة مواقف ضاغطة ثابتة نسبيا كالعائلة والعمل ـمزيد م

ى تغيرات فيزيولوجية طويلة أيضا وتؤدي ـ بأن إستمرار اإلنفعاالت يؤدي إل)1994(العيسوي شير وي

  .ى حدوث أضرار بالغة بالجسم واإلصابة باألمراض السيكوسوماتيةـبدورها إل
  

  :البحث عن سند إجتماعي إستراتيجية *

  إستراتيجيةي إستعمالـفرق دال ف وجود -)38( كما يتضح من الجدول رقم -أسفر عرض النتائج  

إجتماعي بين العاديين والمرضى لصالح الفئة األولى، أي أن المرضى أقل إستعماال لهذه  البحث عن سند

  .عند مجابهة ضغوط أحداث الحياةاإلستراتيجية 
  

هو ق هذه النتائج مع نتائج دراسات سابقة والتي أسفرت أن هناك مصدر آخر مهم لمواجهة الضغط فتت  

أن المساندة اإلجتماعية هي اإلمكانيات  )2000( فايد نقال عن )Lepore) 1994 فيشير ،السند اإلجتماعي

ي أوقات ـ فإستخدامهاي البيئة اإلجتماعية للفرد التي يمكن ـأو المدركة للمصادر المتاحة ف الفعلية

  اعية التي تضم كل األشخاص تمـن خالل شبكة عالقاته اإلجـيتزود الفرد بالدعم اإلجتماعي موالضيق، 
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 ، الذين لهم إتصال إجتماعي بشكل أو بآخر مع الفرد، وتضم في الغالب األسرة، واألصدقاء وزمالء العمل

ي التخفيف من الضغط النفسي عن طريق التواصل ـلعب دورا فتالبحث عن سند إجتماعي إستراتيجية ف

 شريف نقال عن )Cohen )1997يرى  و.لحميميةاإلجتماعي الجيد والعالقات اإلجتماعية المرنة وا

 أن الفرد لن يرى الحدث ضارا أو ضاغطا إذا إعتقد أن شبكته اإلجتماعية سوف تساعده )2002(

وجود إرتباط سالب بين حجم  )2000( فايد نقال عنوأخرون  Derholser يؤكدكما  .لمواجهة هذا الحدث

دة اإلجتماعية أن تتدخل بين الحادث الضاغط وردود يمكن للمسانو .الدعم اإلجتماعي وضغوط الحياة

، ومعها يشعر الشخص أن  النفسياألفعال المصاحبة، حيث تقوم بتخفيف أو منع إستجابة تقدير الضغط

 كما قد تتدخل المساندة بين خبرة الضغط وظهور الحالة المرضية ،الحدث الضاغط ليس خطيرا أوشديدا

لى الحالة الفيزيولوجية، ـعد رد الفعل الضاغط بالتأثير المباشر عأو السلوك المضطرب فتقل أو تستب

 لذلك تعتبر المساندة ،ن األهمية التي يدركها الشخص للمشكلةـأو التهوين م ن ثم تؤدي إلى التخفيفـوم

ن جهة ـن جهة والصحة أو المرض مـاإلجتماعية كعامل وسيط لفهم العالقة بين التوتر وأحداث الحياة م

ن خالل الجماعات التي ينتمي ـإن الدعم اإلجتماعي الذي يتلقاه الفرد م .)2000بد الرحمن، ع( أخرى

ي خفض اآلثار السلبية لألحداث والمواقف السيئة ـإليها كاألسرة، واألصدقاء، والزمالء تقوم بدور كبير ف

 غياب هذه المساندة أو  وإن،تعتبر المساندة اإلجتماعية عامال هاما في صحة الفرد التي يتعرض لها، لذلك

تنشط اآلثار السلبية لألحداث الضاغطة التي يتعرض لها الفرد مما يؤدي إلى إختالل  إنخفاضها يمكن أن

  .الصحة النفسية لديه
  

إلى أن المساندة  )2000( فايدنقال عن  )Cutrona) 1990و Russellي هذا الصدد، يذهب ـوف   

رضية تتميز بالحب، والود والثقة تعمل كحواجز ضد التأثير السلبي اإلجتماعية وإتاحة عالقات إجتماعية م

 عن نقال )1998 ( وآخرونSaloveyكما وضح  .لى الصحة الجسدية والنفسيةـلضغوطات الحياة ع

)2000 ,Westen(ويؤكد . لى صحة جسدية ونفسية جيدةـ بأن للسند اإلجتماعي أهمية بالغة للحفاظ ع

Strobe) 1996( نقال عن)2000 ,Westen( بأن وجود أشخاص يمكن الركون إليهم، والثقة بهم وتقديم 

فالدعم العاطفي والمساندة التي  .إهتمام ودعم ومساعدات تمثل عامل حماية ضد اآلثار الضارة للضغط

ن أفراد أسرته أو أصدقائه أوزمالء العمل، حيث يسهم هذا التعاطف ـيحصل عليها الفرد تجاه مشكلته م

ي التخفيف من اإلحساس بالقلق أو الحزن، ويلطف بشكل هام درجة رد الفعل تجاه ـلم فومشاركة األ

  ).2002شريف، (الضغط النفسي 
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 البحث عن ستراتيجيةوتعكس نتائج البحث الحالي ما أقرته الدراسات السابقة، فالمرضى أقل إستعماال إل  

 ما يجعلهم يختبرون أحداث الحياة كضغوط، ون العاديين عند مواجهة الضغوط، وهذا ماـسند إجتماعي م

ي وسطهم مما يسهم في ـ لديهم إدراكهم بعدم وجود دعم إجتماعي ف النفسييزيد من مستوى الضغط

  .ختالل الصحةإ
  

  : تحمل المسؤوليةإستراتيجية* 

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي البحث في إستعمال )38(ن الجدول رقم ـيتضح م  

ة عند مجابهة ستراتيجيي إستعمال هذه اإلـ تحمل المسؤولية، وال يختلف العاديين والمرضى فاتيجيةإستر

ى وعي الفرد ـ إل)1998(وآخرون  Grazianiة حسب ستراتيجيوتشير هذه اإل .ضغوط أحداث الحياة

 إعتراف الفرد )Lazarus )1988و Folkmanي المشكل، فهي تتضمن حسب ـبالمسؤولية الشخصية ف

كما تندرج هذه  .ن محاوالت من طرفه لتصحيح األمورـي المشكلة، وما يصاحب ذلك مـبدوره ف

التي تهدف للتعامل مع اإلنفعال الذي  لى اإلنفعالـات التي تركز عستراتيجي ضمن اإلاإلستراتيجية

إلى أن الفرد الذي يميل إلى  )1989( الحجارنقال عن  Seligmanيذهب  و.يصاحب الحدث الضاغط

تفسير األشياء من مدركات داخلية وثابتة هم أكثر األفراد تعرضا لمرض اإلكتئاب عندما تلم به المصائب 

 مع ما أسفرت عليه نتيجة البحث الحالي، النتائجال تعكس هذه  .وتتعرض سبيل حياته الصعوبات والشدائد

  .حيث ال يختلف المرضى والعاديين بإسناد المشكل للمسؤولية الشخصية
  

  :إعادة التقدير الذاتيستراتيجية إ *

 إعادة  إستراتيجيةستعمالإي ـ وجود إختالف دال ف-)38( كما في الجدول -ن عرض النتائجـيتضح م  

 .ن المرضىـة مستراتيجالتقدير اإليجابي بين مجموعتي البحث، فاألفراد العاديين أكثر إستخداما لهذه اإل

لى اإلنفعال، وتشير للمجهودات المعرفية ـات التي تركز عيستراتيج ضمن اإلاإلستراتيجيةتندرج هذه و

    ن خالل إعادة تقييم الوضعية واإلهتمام بالجوانب اإليجابية للحدث ـلتغيير المعنى الذاتي للتجربة م

)1989 ,Dantchev(، فهي بذلك جهود موجهة لتغيير المعنى المعرفي للحدث للجانب اإليجابي        

)1994 ,Stanton et al(، ن خالل تضخيم ـة لضبط اإلستجابات اإلنفعالية مستراتيجيما تهدف هذه اإلك

ى تحدي أو تحويل وضعية خطرة إلى فرصة ذات نفع ـالجوانب اإليجابية للحدث وتحويل التهديد إل

فالنشاط المعرفي الخاص بإعادة تقييم الوضعية من الناحية اإليجابية  ).Paulhan et al ,1994(شخصي 

وفـي             . ي تقليص المستوى اإلنفعالي شرط أن ال يتعدى الضغط عتبة معينةـو فعال فيبد

  أن فعالية النشاطات المعرفية في )Folkman & Lazarus,1984(نقال عن  Lazarus أشار هذا السياق،
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ه من الصعب تحويل وضعية أنولى مستوى الضغط وشدته، ـ تخفيف وتقليص التوتر اإلنفعالي يتوقف ع

مهددة لتحدي عندما يتعلق األمر بالمواقف ذات الضغط العالي، حيث سرعان ما يظهر عجز هذه 

   .ات عن مواجهة تلك الوضعيات الضاغطةإلستراتيجيا
  

تعكس النتائج السابقة ما توصلت إليه نتائج البحث الحالي، فاألشخاص العاديين لديهم مهارات أكبر   و

ة تقييم الخبرة الضاغطة المعاشة من خالل اإلهتمام بالجوانب اإليجابية للحدث، مما يسمح ي إعادـف

ي حين يفتقر المرضى لمثل ـ ف النفسي،لى مستوى شدة الضغطـتقليص التوتر اإلنفعالي وتأثير ذلك ع

لى ـ عهذه المهارة مما يجعلهم يختبرون توتر وضيق إنفعالي من شدة الضغط النفسي الذي يؤثر بدوره

ي حد ذاتها مصدر ضغط عالي ـكما أن التعرض للمشاكل الصحية وضغوطها تمثل ف. حالتهم الصحية

ي مستوى معايشة الضغوط مقارنة بأفراد ـوليس من السهل إعطائها معنى إيجابي، وهذا ما يزيد ف

  .المجموعة العادية
  

 صعوبات وإحباطات وضغوطات نـيتضح مما تقدم أن الفرد ال يقف سلبي وخاضع أمام ما يواجه م   

وثرائها أوفقرها  ،اإلستراتيجيات وإن تنوع هذه ، التوافقية للمواجهةاإلستراتيجياتن ـبل يجند مجموعة م

ى الدخيرة السلوكية للفرد التي تكتسب من التعلم والتنشئة االجتماعية، وإن فشلت أساليب الفرد ـترجع إل

قد تجعله عرضة للعديد من المشكالت الصحية أما نجاعتها فهي ي مواجهة المواقف الضاغطة ـالتوافقية ف

وتعكس النتائج السابقة أن أفراد المجموعة العادية أكثر  .لى حفظ صحته النفسية والجسديةـتعمل ع

ة وتنوعها فهي تتضمن وضع مخططات لحل المشكل واجه المإستراتيجياتن ـإستعماال لمجموعة م

 إنفعالية أو معرفية -نفعالي من خالل إستجابات سلوكيةتقليص الضيق اإلبهدف تغيير الوضعية، وقد تمس 

ى مصادر ـ إنفعالية مثل إتخاذ مسافة، ضبط الذات، إعادة التقدير اإليجابي، وقد تتضمن الركون إل-

ي حين يظهر أن أفراد المجموعة المرضية ـ ف،إجتماعية بهدف البحث عن سند إجتماعي والدعم العاطفي

 التهرب - إنفعالية كالتجنب- سلوكية إلستراتيجية فهم أكثر إستعماال اإلستراتيجياتاما لمثل هذه أقل إستخد

ن خالل اإلنسحاب واإلبتعاد عن ـالتي تهدف خفض الضيق اإلنفعالي الناتجة عن الوضعية الضاغطة م

عم اإلجتماعي ى فقر الدـي التدخين، باإلضافة إلـمسرح الصراع كالنوم وتناول الكحول أواإلفراط ف

  .مقارنة بالعاديين
  

ي مواجهة المواقف الضاغطة، وهذا الفشل ـية فـرد التوافقـ الفإستراتيجياتشل ـد تفـليه، قـوع   

عويضة، (ن المشكالت واإلضطرابات الصحية ـتلفة مـرد إلى أنواع مخـن شأنه أن يعرض الفـم

 طريق رد فعل تكيفي كاف يؤدي التعرض لى مواجهة المواقف عنـعندما تعجز قدرة الفرد عو ).1996

  ي اإلفرازات الهرمونية ـ إلى إضطراب التوازن الداخلي يحدث مزيدا من الخلل ف النفسيالمستمر للضغط
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 Denelskyتتفق هذه النتائج مع ما أقره كل من و ).2001عبد اهللا،(المسببة لإلضطرابات العضوية 

التسوية في أي وقت يرتكز على التفاعل بين متطلبات  إلى أن كفاية ومالئمة عمل )Boat) 1986و

      فوجود أعراض نفسية أو جسدية تؤدي،ةمواجه ومهارات الإستراتيجياتالمواقف الحياتية وفعالية 

 إستراتيجيات تسوية بين المواقف الحياتية و وسوءأوليا وظيفة مؤشرات إنذارية بأن هناك عدم توافق

  .ة الفردواجهم
  

  . السادس الفرضنتائج  مناقشة3-2

ة واجهالم إستراتسجيات ي متغيرـ للبحث ف السادسوتتفق هذه النتائج مع ما أسفرت عليه صحة الفرض  

ين ومرضى الربو،  وجود فروق جوهرية بين العادي42، 41، 40، 39ن الجداول رقم ـحيث يتضح م

 .إستراتيجيات المواجهةل أغلب ي إستعمافـ والسكرَّي، والمدمنين عـلى المخدرات ومحاولي اإلنتحار

 إستراتيجيات المواجهةن ـ مإستراتيجيةوسيتم فيما يلي عرض أهم هذه اإلختالفات وتفسيرها حسب كل 

  .المستعملة لدى أفراد عينة البحث
  

  : مخططات حل المشكلإستراتيجية* 

  ي، كرَّن عرض النتائج وجود فروق جوهرية بين العاديين ومرضى داء الربو والسـيتضح م  

لى ـ التي تركز عستراتيجيةي إستعمال هذه اإلـلى المخدرات ومحاولي اإلنتحار فـوالمدمنين ع

  . ن طرف العاديين عند مواجهة الوضعيات الضاغطةـالمشكل، فهي أكثر إستعماال م
  

 التي يمتلكهاإستراتيجيات المواجهة ي مجال اإلنتحار وجود فقر في ـويشير التراث السيكولوجي ف 

 )La crise suicidaire(ي تطور األزمة اإلنتحارية ـ فهام عامل همثل بدوري ذا اإلنتحار، وهيمحاول

 .ي ضبط عدوانيتهـي حل المشكالت التي يواجهها باإلضافة إلى كفاءته فـفة الفرد مما يؤثر على قدر

تجاه نحو  وجود عالقة بين اإل)2000 (فايد نقال عن )Neuringer) 1971و Levensonكما الحظ 

 القدرة )Elliott )1992ي مهارات حل المشكالت، وتشمل هذه األخيرة حسب ـاإلنتحار والقصور ف

         لى البحث عن المعلومات، وتحليل الموقف بغرض تحديد المشكلة، وإقتراح الحلول الممكنة ـع

) 2000 (فايد  عننقال )Clum) 1994و Yongدراسة  كما أسفرت .وموازنتها مع تنفيذ الحل المناسب

ن القدرة على حل المشكالت واإلكتئاب، واليأس، ـأجريت بهدف دراسة التفاعل بين كل م التي

أن الحل غير الفعال بينت النتائج ي التنبؤ بتصور اإلنتحار لدى طالب الجامعة، ـومستويات الضغوط ف

ال  فالحل الفعَّ،صور اإلنتحارى االكتئاب واليأس الذين يؤديان بدورهما إلى تـللمشكالت قد يؤدي إل

  .ي التوافق الجيد والسعادةـي الحياة اليومية يلعب دورا هاما فـللمشكالت التي نتعرض لها ف
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أن من أهم الخصائص ) Bobolakis & Secret, 1990( نقال عن Beckيضيف   وفـي هذا السياق، 

        أفراد لم يسبق لهم قط إرتكاب هذا المعرفية التي تميز األفراد الذين حاولوا اإلنتحار مقارنة ب

 نقال عن      Lesterويذهب . ي حل المشكالتـلصالبة التفكير وفعالية أقل ف   تتمثل أساسا فـي السلوك

)1996 ,Pommeraux( إلى أن النقص في مهارات حل المشكالت تمثل إستعدادات فردية           

ى السلوك اإلنتحاري يأتي بعد سلسلة من السلوكات ـللجوء إلوإن ا، وعوامل خطر لإلنتحار لدى الشباب

 ولذلك ،األخرى التي تم تجربتها واإلخفاق فيها، لذلك يدرك السلوك اإلنتحاري كالسبيل الوحيد الممكن

ي ـأيضا يعتبر اإلنتحار إكراه وإنتقام ضد اإلحساس بالعجز لتغيير الوضعية اإلشكالية، فالهدف منه ف

ي ـة فـبر عن رغبـو يعـموت اإلرادي، فهـن وضع حد لها بالـحياة الفرد ميير ـالغالب تغ

اإلنتحار فعل لهؤالء الذين ليس بحوزتهم أفعال أخرى "  Driere La Rochelleإعتبر كما . غييرـالت

بأن اإلنتحار يعني فعل التحرر من وضعية حكم عليها بأنها قاسية  Lempèriere يؤكد ، بينما"للقيام بها

  ).Bloch et al, 1993نقال عن ( وبالخصوص أنها غير قابلة للتغيير  ةمؤلم
  

على ضرورة اإلهتمام بظاهرتي ) 2001(أبو زيد  نقال عن )1991(سهيل كامل كما أسفرت دراسة   

. مشكالتهم لحل قربانا ويقدمون أنفسهم الحياة يرفضون أرواح هؤالء الذينعلى اإلكتئاب واإلنتحار حفاظا 

بأن الشخص يقوم بحل المشكل بوضع قائمة للحلول  )Moscicki )1997نقال عن  Bouchardأشار كما 

ن خالل الحكم عن إمكانية كل منها إلحداث التغيير ومدى فعاليتها ـالممكنة حيث تخضع كل منها للتقييم م

ية حل وبإمكانهم تحديد إستراتيج ن الحلولـيمتلك بعض األفراد قائمة واسعة م، وي تقليص األلمـف

المشكل األسرع تجاه الموقف، بينما يمتاز األفراد اآلخرين بحلول قليلة ومحدودة وال تستجيب لحجاتهم 

ن بين الحلول الممكنة صورة عابرة عن الموت فالعجز ـأثناء البحث عن الحل يمكن أن تظهر م، والحالية

كبير، فتظهر فكرة اإلنتحار عن حل المشكل واإلحساس بعدم نجاعة الحلول المقترحة ينتج عنها قلق 

 والوصول لهذه ،ي اإلنتحار كحل وحيد لمعاناتهـفيحاصر الفرد اليأس عندها يرى ف بصفة متكررة

 وحين يصبح ،والمكان الوسيلةوالوقت، ون حيث التاريخ، ـالمرحلة يقوم الفرد بإنجاز مخطط محدد م

 يملك اآلن طريقة تؤدي لوضع حد لمعاناته ن اإلنفراج ألنهـاإلنتحار الحل النهائي يشعر الفرد بنوع م

كثيرا ، لذلك لى وشيك الوقوع خاصة بوجود عامل مفجر يعجل الفعل اإلنتحاريـيصبح المرور للفعل عو

 تتفق .ن خالل فعل قتل الذاتـما يعرف اإلنتحار بأنه سلوك يهدف للبحث و إيجاد حل لمشكل وجودي م

ن فقر مهارات حل المشكل لدى فئة محاولي ـبحث الحالي منتائج التراث السيكولوجي مع ما أقره ال

ن جهة شدة الضغط النفسي لديهم واللجوء إلى ـاإلنتحار مقارنة بأفراد المجموعة العادية، مما يفسر م

  .السلوك اإلنتحاري
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 طايبينقال عن  )Metzger) 1987و Plattن ـي مجال اإلدمان على المخدرات وجد كل مـأما ف  

ن ـي مهارات حل المشكل التي تمكن الفرد مـن المدمنين على الهيروين يعانون من نقص فأ )1998(

  .تحديد مشكل ما والتفكير في بدائل لحله ووزن النتائج الممكنة لتلك التصرفات
  

ي إستعمال ـن حيث وجود فروق بين العاديين ومرضى الربو فـلم تتفق نتائج البحث الحالي م  

 )1998( وآخرون Coussongelieدراسة  لصالح العاديين، مع نتائج ل المشكل مخططات حإستراتيجية

لى ـة التي تركز عستراتيجيي إستعمال اإلـبعدم وجود إختالف دال بين المجموعتين فالتي أسفرت 

  .المشكل
  

  : التهرب- التجنبإستراتيجية *

ي ـجود فروق جوهرية ف و)42، 41، 40، 39كما هو موضح في الجداول ( لنتائج يتضح من عرض ا  

ي حين ـ ف،ومرضى الربو والمدمنين على المخدراتالعاديين  التهرب بين - التجنبإستراتيجيةإستعمال 

ي ومرضى السكرَّ ة بين العاديينستراتيجيي إستعمال هذه اإلـلم تسفر النتائج وجود إختالف دال ف

  . اإلنتحارليومحاو
  

إلدمان على المخدرات أن من بين العوامل الشخصية التي تؤدي وقد أشارت الدراسات السابقة في مجال ا 

 حابي،ـى السلبية والسلوك اإلنسـالميل إلوإلى التعاطي عدم القدرة على تحمل اإلحباطات والفشل، 

 ).1999عبد اللطيف، ( والضعف  والتوتربالقلق الشعور معواجهة الضغوط ـن الواقع ومـالهروب مو

أن المدمن له طبيعة إنسحابية وتعامل سلبي مع الواقع الذي يعيش  )1999( معفاف عبد المنع تكدأ كما

فيه وعدم القدرة على تحمل المشاكل والمواقف الضاغطة فيستخدم المخدر كوسيلة تكيفية بدال من إقتحام 

ن الهموم ـمن أجل ذلك، إعتبرت المخدرات كطريقة لنسيان ما يعانيه الفرد م .الواقع والتكيف معه

 )1982 (Moosو Billing يضيف ي نفس السياق،ـوف ).1999غباري، (شاكل وصعوبات الحياة والم

 المراهق يختار الهروب من المواقف الضاغطة بإستخدام المخدرات كطريق بأن )2002(عطية نقال عن

ي  فالتجنب يتضمن تقييم معرفي سلبي تشاؤم،في اإلسترخاء أو التدخين وقد يستخدم التجنب أو اإلنفعال

ن ـ أن م)1993( وآخرون Blochو) Kacha) 2001 أشاري مجال اإلنتحار، ـأما ف .وسلوك إبتعادي

ن وضعية غير مقبولة أو أليمة جدا ـوظائف اإلنتحار الهروب والتجنب، حيث يحاول المنتحر الهروب م

  .ن وضعية صعبة تبدو بدون حل ومخرجـأو م
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 تهرب بين العاديين ومرضى الربو لصالح - تجنبإستراتيجية تتفق نتائج البحث الحالي حول إستعمال  

 إستراتيجياتن بين ـ أن م)Endler) 1998و Parkerالفئة الثانية، مع ما أظهرته نتائج دراسة 

وتتفق أيضا  .ة المستعملة من طرف مرضى الربو اإلستراتيجيات اإلنفعالية وأكثرها تواترا التجنبمواجهال

ة مواجه الإستراتيجيات التي هدفت التعرف على أنواع )1998 (وآخرون Coussongelieمع دراسة 

 ،        األكثر إستعماال من طرف مرضى الربو مقارنة بالعاديين عند مواجهة الوضعيات الضاغطة

            ة التي تركز على اإلنفعال، حيث عادة ستراتيجيإللأبرزت نتائجها أن مرضى الربو أكثر إستعماال ف

نقال  Turnbull ويضيف . يستجيبون بالتجنب وضبط التوتر اإلنفعالي الناتج عن الوضعية الضاغطةما

،  النوبة الربوية هي إستجابة تجنب لما يتبعها من إنخفاض للقلقأن) Haynel & Pasini, 1998( عن

سية معين أو أن ما دامت النوبات الربوية تبدو كإستجابات إشراطية للقلق أو لمولد حسا Wolpe يؤكدو

ى تقنية إزالة حساسية العميل للمنبهات اإلشراطية التي أحدثت ـ إذا يمكننا اللجوء إل،لتجنب وضعية ما

  . التجنبية تعمل ضد الفرد وتوافقه وصحتهاإلستراتيجيةولقد أثبتت عدة دراسات أن . النوبة
  

  : البحث عن سند اجتماعيإستراتيجية *

 البحث عن سند إجتماعي  إستراتيجيةي إستعمالـ وجود إختالفات دالة فأسفرت نتائج الدراسة الحالية  

      ، اإلنتحار لصالح الفئة األولىليلى المخدرات ومحاوـي، والمدمنين ع ومرضى السكرَّالعاديينبين 

في حين لم تسفر النتائج وجود فرق دال بين العاديين ومرضى الربو في إستعمال هذه اإلستراتيجية عند 

        Sarasonالمساندة اإلجتماعية، فهي حسب إستراتيجية تؤكد هذه النتائج أهمية . هة الضغوطمواج

ي ـتعبر عن مدى وجود أو توافر أشخاص يمكن للفرد أن يثق فيهم ويعتقد أنهم ف )2000(فايد  نقال عن

تبر الدعم اإلجتماعي ي أوقات الضيق، لذلك يعـوسعهم أن يعتنوا به ويحبوه ويقفوا بجانبه عند الحاجة وف

     .متغير وسيط بين الضغوط والصحة
  

             سوأ أنواع الضغوط وأكثرها إرتباطا بالتوترأى أن ـ وتشير نتائج كثير من البحوث إل

واإلضطراب النفسي هي تلك التي تحدث للفرد المنعزل، والذي يفتقد المساندة الوجدانية، ويفتقد الصالت 

     ن األصدقاءـوبعبارة أخرى فالحياة مع الجماعة، واإلنتماء لمجموعة م،  والمؤازةوالدعم اإلجتماعي

ن المصادر الرئيسية التي تجعل للحياة معنى، ـن العالقات اإلجتماعية واألسرية تعتبر مـأو لشبكة م

 ملهاي نفس الوقت مقاومة الضغوط وتحـن ثم توجهنا في عمومها للصحة والكفاح والرضا وتحملنا فـوم

 Shumaker (1984) وBrownellو" عزت عبد الحميد حسن " كذلك يورد لنا). 2000عبد السالم، (

 منها وظائف مساندة الصحة مـن خالل عدة وظائف للمساندة اإلجتماعية، )2004( إسماعيل نقال عن

  ماء،      تعزيز وتقوية سعادة المتلقي أي تقوية الصحة الشاملة للجسم والعقل وإشباع حاجات اإلنت
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والمحافظة عـلى الهوية الذاتية وتقويتها وتقوية تقدير الذات، ووظائف تخفيف الضغط وتشمل التقييم 

ي الوقاية وتنمية الصحة ـتعد المساندة اإلجتماعية بذلك متغيرا هاما فوعليه، . المعرفي والمواجهة

ئية وحديثة الفوائد الصحية الوقائية بجوانبها النفسية والعضوية، حيث أثبتت دراسات علمية وطبية وبا

 )1994(وآخرون  Kiercolt-Glaser فقد أشار ،لى صحة وسالم العقل والجسمـللمساندة اإلجتماعية ع

 فـي هذا الشأن أن األشخاص الذين ال يقيمون عالقات إجتماعية طيبة مع )2001( يخلف نقال عن

مـن غيرهم لإلصابة بإضطرابات فسيولوجية اآلخرين وال يتلقون مساندة إجتماعية هم عرضة أكثر 

  .ومشكالت صحية مزمنة
   

ن الدراسات التي بينت دور الروابط اإلجتماعية والمساندة ـويزخر التراث السيكولوجي بالعديد م  

) 1997 ( وآخرونCohen ففـي دراسة أجراها .ي الحفاظ على الصحة والوقاية من المرضـالعاطفية ف

عن قوة تأثير المساندة اإلجتماعية فـي تعزيز اإلستجابة المناعية وتضمنت عينة  )2001( يخلف نقال عن

  (Rhinovirus) سنة تعرضوا لفيروس البرد 55 و18 فردا صحيا تراوحت اعمارهم بين 276مـن 

 مـن الذين تعرضوا للفيروس أصيبوا %40وفقا إلجراءات تجريبية وإكلينيكية دقيقة، وجد الباحثون أن 

رد وكانت أغلبيتهم مـن األفراد الذين ليس لديهم عالقات إجتماعية وثيقة، حيث وجد أن األفراد بنزلة ب

الذين يعتمدون على شبكة من العالقات الحميمة مع أفراد األسرة واألصدقاء المقربين لهم ويتلقون مساندة 

م الذين يفتقرون إلـى إجتماعية وعاطفية جيدة كانوا أقل عرضة لإلصابة بالعدوى أكثر بكثير من غيره

   Brownellكما أسفرت نتائج دراسة كل مـن. روابط إجتماعية وثقة وال يتلقون مساندة إجتماعية جيدة

عن وجود عالقة إرتباطية بين زيادة أعباء األحداث )2005 (عبد السالم نقال عن) Dooley )1986و

وتتفق نتائج دراسة .  األعراض اإلكتئابيةالحياة الضاغطة، وإنخفاض مستوى المساندة اإلجتماعية وزيادة

ovell  وKatherin )2000( مع نتائج دراسة Julie beth) 1999( عبد السالم نقال عن) فـي  )2005

وجود عالقة إرتباطية دالة بين إنخفاض مستويات المساندة اإلجتماعية وظهور إضطرابات فـي 

إتفقت نتائج البحث  ي مجال اإلنتحار،وفـ. يةالشخصية ووجود مستويات عالية من األعراض اإلكتئاب

 )2000( فايدنقال عن  )1994( وآخرون De-Wildeالحالي مع ما أوضحته الدراسات السابقة، فقد أظهر 

ن محاولي اإلنتحار قد صرحوا وقرروا إنخفاضا في حجم الدعم ـأن المراهقين مرتفعي اإلكتئاب م

طر ـوامل الخـ من ع)Kacha )1996ا أشار ـكم .ياةـوشدة ضغوط الح ن األسرةـاإلجتماعي م

 وتتفق هذه النتائج مع ما .صال ضعيفةـدرات إتـيرة مع المحيط وقـود عالقات فقـتحار وجـلإلن

عن دور أحداث )2005( عبد السالم  نقال عن)Depue) 1981و Slaterن ـتوصلت إليه دراسة كل م

عية فـي حدوث محاوالت اإلنتحار لدى مجموعة من الحياة الضاغطة وإنخفاض مستوى المساندة اإلجتما

  .المرضى المصابين بحاالت إكتئاب حاد
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         بأن عدد العالقات اإلجتماعية)2000(Westenنقال عن  )1988(وآخرون  Houseويؤكد   

 كما أن وجود، ودرجة الجوار واإلندماج التي يشعر بها الفرد تجاه اآلخرين تعتبر منبآت قوية للوفاة

عالقات إجتماعية إيجابية ودعم إجتماعي تعزز الصحة النفسية والجسدية ألنها تكون فرصة تسمح للفرد 

حيث وجد أن الحاالت   "لدوركايم"  كما تتفق هذه النتيجة مع األعمال األولى.التعبير عن اإلنفعاالت

ن ـجتماعية، وتعتبر سببا للعديد ماإلنتحارية تزداد وفقا لتالشي العالقات واإلرتباطات العائلية والعزلة اإل

ن ـف اإلنتحار أن يكون نداء مساعدة و نوع مـن وظائـويرى البعض اآلخر أن م، الحاالت اإلنتحارية

ى ذلك، ـإضافة إل .)Bloch et al,1993نقال عن ( رسالة يائسة موجهة لمحيط غير مبالي وعدواني

بأن  )1997(Moscicki نقال عن )1985 (وآخرون Sakinofskyو) Trovato) 1992أشارت أعمال 

العزلة اإلجتماعية والوجدانية للفرد وضعف اإلندماج اإلجتماعي وفقر القدرات العائلية لمساعدة الشباب 

ي الدعم ـيمكن إرجاع الفقر ف و.لى اإلنتحار تمثل عوامل نفسية إجتماعية لخطر اإلنتحارـالمقدم ع

لوجود عالقات صراعية مع المحيط، حيث أن أكثر ث الحالي ألفراد المجموعة المرضية للبحاإلجتماعي 

الزوجية والعاطفية وتعتبر األسرة واألصدقاء ومصادر الضغط لدى فئة محاولي اإلنتحار المشاكل العائلية، 

  .أهم مصادر الدعم اإلجتماعي للفرد
  

ـلى المخدرات مستوى   وتتفق أيضا هذه النتائج مع ما أسفر عليه البحث الحالي حيث يظهر المدمنون ع

 وآخرون Richman، يشير كل من ي هذا الصددـفو. منخفض من المساندة اإلجتماعية مقارنة بالعاديين

أن إنخفاض مستوى المساندة اإلجتماعية من أفراد األسرة، ومن  )2005(السالم  عبد نقال عن )1998(

لدى طالب المرحلة الثانوية والتي تتمثل فريق العمل بالمدرسة يؤدي إلـى الكثير من المشكالت السلوكية 

فـي الجناح، وإدمان المخدرات، ومرافقة جماعة األقران المنحرفين، وقد يؤدي أيضا إلى الكثير من 

  .المشكالت التعليمية منها الهروب مـن المدرسة وتذبذب مستوى التحصيل الدراسي
  

 البحث عن سند إستراتيجية ي إستعمالـبين العاديين ومرضى الربو ف  وفي مجال دراسة الفروق بين 

 إختالف بين عدم وجود، أسفرت نتيجة البحت الحالي إجتماعي مقارنة بالمجموعات المرضية األخرى

 أن هناك سمات شخصية تميز ذلك إلـىيمكن إرجاع المجموعتين فـي إستعمال هذه اإلستراتيجية، و

ي مقاله ـف )Marty )1958فقد ذكر . ساندتهممرضى الحساسية والربو تجعلهم بحاجة إلى اآلخرين وم

أن مريض الحساسية لديه رغبة وحيدة هي التقرب ما إستطاع من موضوع " عالقة موضوع الحساسي"

من  أن) Kreisler) 1987 يضيفو. ى أن يمتزج معه، فهو تقمص عميق للشخص تجاه موضوعهـإل

          الدائمة للتعلق باآلخرين، وهذا و أهم سمات الشخصية مريض الربو والحساسية الرغبة الشديدة

  ما يفسر شدة اإلحتياجات العاطفية والنقص في اإلستقاللية، باإلضافة إلى التغير السريع من موضوع تعلق 
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 لدرجة تجنب المواقف الصراعية   آلخر واأللفة المفرطة والدخول المباشر لإلتصال باآلخر دون تحفظ

أن  )Kourilsky et al, 1970( نـال عـنق Albeyا يرى ـكم .رد لعدوانيته‘ـرين وإلغاء الفـمع اآلخ

 لى عالقة بموضوع واق سواء كان شخص ماـمريض الربو والحساسية يشعر باإلطمئنان عندما يكون ع

  .أو وضعية معينة
  

ضغوط ي تخفيف الـ أهمية المساندة اإلجتماعية فإلى )2005( عبد السالم نقال عن Caplain  وقد أشار 

ن األنشطة ـي حياته اليومية، ويتم ذلك من خالل ثالثة مجموعات مـالبيئية التي يتعرض لها الفرد ف

  : وهي

  .لى تعبئة طاقاته النفسية لحل المشكالت التي يتعرض لهاـ مساعدة الفرد ع-

  .ي المهام المطلوبة من الفردـ المساهمة ف-

لمتعددة، ومقومات التوجيه واإلرشاد حتى يواجه أحداث  تزويد الفرد بالموارد المادية، والمهارات ا-

الحياة الضاغطة، وتدعيمه بإستراتيجيات المساندة اإلجتماعية المالئمة للموقف الذي يتعرض له لحمايته 

    .ن األثار النفسية السلبيةـم
 

سكرًَّّي، مرضى الربو، والخرى بين العاديين واأل إستراتيجيات المواجهةأما فيما يخص إستعمال   

  مواجهة أنونستخلص مما تقدم. قد سبق مناقشتها وتفسيرهاوالمدمنين على المخدرات ومحاولي اإلنتحار 

إعادة التوازن اإلنفعالي بعد الضيق والفرد تكون موفقة عندما يتمكن من تغيير الظروف البيئية المهددة، 

ي العالقات اإلجتماعية المرضية مع والقلق، وذلك بالحفاظ على صورة إيجابية للذات واإلستمرار ف

 اإلستراتيجيةبأن  )Bootzin et al,1986( نقال عن Lazarusو Cohenوفي هذا الصدد، يشير  .اآلخرين

 أن )2002(الخالدي يضيف و. والضبط الذاتي لإلنفعال كلـل المشـالناجحة ترتبط بالتوافق وقدرات ح

لى مواجهة مطالب الحياة ـالنفسية القدرة عن سمات الشخص ذو الدرجة المرتفعة من الصحة ـم

  .التغلب على أزماتهاووضغوطها 
  

  يتضح من عرض ومناقشة النتائج السابقة وما اقره التراث السيكولوجي إلـى أهمية دراسة كل مـن 

سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة كمتغيرات وسيطة ومعدلة للعالقة بين الضغوط النفسية        

 النفسية والجسدية للفرد، فقد أسفرت الدراسة الحالية أن افراد المجموعة العادية يتسمون بتقدير والصحة

ذات مرتفع، وفعالية عالية للذات ودرجة منخفضة فـي سمة القلق، كما أنهم يتميزون بتنوع دخيرة 

اعليتها فـي  وف)دعم إجتماعي وإنفعاليةومعرفية، ومواجهة سلوكية،  (إستراتيجيات مواجهة الضغوط

وعلى هذا . الحفاظ على التوافق النفسي واإلجتماعي وباتالي الحفاظ عـلى الصحة النفسية والجسدية

  األساس، إهتم البحث الحالي بدراسة اإلرتباطات بين الضغط النفسي وكل مـن سمات الشخصية        
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 الباحثة الحالية بعرضها   وإستراتيجيات المواجهة لدى العاديين والمرضى على حد سواء، وستقوم

  . ومناقشتها في ضوء ما أسفرت عليه الدراسات السابقة في هذا المجال
  

   عالقة الضغط النفسي بسمات الشخصية-4

   مناقشة نتائج الفرض السابع*

 عن وجود إرتباط دال إحصائيا –45، 44 كما هو واضح فـي الجدولين رقم -  أسفر نتائج هذا الفرض 

 بين الضغط النفسي وسمات الشخصية لدى عينة البحث الحالي، حيث جاء اإلرتباط 0.01عند مستوى 

بين الضغط النفسي وكل مـن تقدير الذات، وفعالية الذات لدى العاديين ) 0.01(سالب ودال إحصائيا 

ء والمرضى، أي كلما إنخفض الشعور بتقدير الذات، وفعالية الذات يزداد الشعور بالضغط النفسي، كما جا

بين الضغط النفسي وسمة القلق لدى العاديين والمرضى عـلى ) 0.01(اإلرتباط موجب ودال إحصائيا 

حد سواء ويشير ذلك أنه كلما كانت درجة سمة القلق مرتفعة كلما إرتفع الشعور بالضغط النفسي، 

  .  وينخفض الشعور بالضغط كلما إنخفضت درجة سمة القلق
  

 لسمات الشخصية كتقدير الذات، وفعالية الذات وسمة القلق دور فـي   وبناء على ما سبق، يتضح أن

وفي هذا الصدد، أشارت العديد من الدراسات السابقة األهمية . تعديل درجة الشعور بالضغط النفسي

الصحية للشخصية، إذ أنها تلغي المثيرات الضاغطة وتخلص الفرد مـن عواقب نفسية وجسمية مؤكدة       

على وجود  )1997( عبد السالم نقال عن )1984(Harber و Runyon و يؤكد كل من .)2001يخلف، (

كما تتفق نتائج البحث الحالي . عدة متغيرات تخفف مـن آثار الضغوط لدى الناس منها سمات الشخصية

مع نتائج الدراسات السابقة حول إرتباط الضغط النفسي ببعض سمات الشخصية مـن تقدير الذات، 

  . لذات وسمة القلق، وسيتم التفصيل فيها الحقاوفعالية ا
  

   بتقدير الذاتعالقة الضغط النفسي 4-1

  يقوم مفهوم تقدير الذات بدورالمتغير الوسيط الذي يعدَّل ويخفف من التأثيرات السلبية للظروف 

ى في الضاغطة، كما جاء اإلرتباط سالب ودال بين الضغط النفسي وتقدير الذات لدى العاديين والمرض

المرضى بأن أبرزت النتائج فقد . البحث الحالي، فكلما إرتفع تقدير الذات إنخفض الشعور بالضغط النفسي

 وبالتالي يمكن تفسير معايشة أفراد المجموعة ،ن العاديينـأقل تقديرا للذات ويختبرون شدة ضغط أكبر م

دى هذه الفئة، فهم أكثر تقبال لذواتهم العادية لشدة الضغط أقل من المرضى لمستوى تقدير الذات المرتفع ل

  .ويستطيعون التحكم فيما يحدث لهم ي مواجهة الصعوبات، وبالثقة بالنفسـوأكثر إدراكا لقدراتهم ف
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بأن األشخاص ) Coopersmith) "1984" وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، فقد وضَّح 

ى تحمل الضغوطات، بينما ذوي التقدير العالي للذات لديهم فكرة ذوي التقدير المنخفض للذات أقل قدرة عل

لذلك، تعتبر سمات الشخصية مثل تقدير الذات أو إحتقارها حواجز فعالة تجاه نتائج  .قاطعة عن قدراتهم

الضغوطات الحياتية، وتمثل موارد شخصية يوظفها الفرد عند مواجهة التهديدات التي تفرضها األحداث 

 )1999 (Shortو )1996 (Appelbergكل من ويقر  .)Pearlin & Schoder ،1978 عن نقال(البيئية 

بأن إرتفاع وإنخفاض الشعور بالضغط النفسي يحدد بجزء منه بتقدير الذات، لذلك  )2002(شريفنقال عن 

. قدير الذاتـاألفراد منخفضي تقدير الذات يدركون الضغط النفسي بشكل أكبر من األفراد مرتفعي تفإن 

ذلك أن ذوي التقدير العالي للذات لديهم إستعداد للشعور  )Terry, 1994( نقال عن  "Fleishman" يفسرو

ا خلصت إليه ـ هذه النتائج مع م كـما تتفق.بالثقة في قدراتهم على مواجهة المشكالت والتغلب عليها

بأن  )Jalajas ,1994(نقال عن وآخرون  MoosوMenughan  ،  Mosshoder، Cronkiteدراسات

والضغوطات، ذلك  ي عملية الضغط، فهناك إرتباط بين تقدير الذاتـتقدير الذات يلعب دور المقاومة ف

ن الضغوطات مقارنة ـأنه من المتوقع أن األشخاص منخفضي تقدير الذات يعانون من مستويات عالية م

   .بذوي تقدير الذات المرتفع
  

          )2004(عبد المختار نقال عن) 1994(أبو سريع، رضا "  دراسة  السياق نفسه، أسفرتوفي  

 طالب طبق عليهم قائمة 675عن مصادر ومستويات الضغط فـي عالقتها بتقدير الذات، بلغ قوام العينة 

مصادر الضغوط األكاديمية والضغوط الحياتية ومقياس تقدير الذات، توصلت النتائج إلى وجود عالقة 

كل من مصادر الضغوط األكاديمية والحياتية، كما أن الطالب ذوي التقدير سالبة بين تقدير الذات و

)       Prout)1996 و Proutكما الحظ كل من . المرتفع للذات ليس لديهم ضغوط حياتية وأكاديمية

من مراجعتهما لعشرين دراسة مختلفة عن العالقة بين أنواع متعددة من ضغوط ) 2004(فرج  نقال عن

 من هذه الدراسات تشير إلى عالقة سالبة بين المفهوم العام للذات % 65 الذات، أن الحياة ومفهوم

واألحداث الضاغطة، كما الحظا أنه كلما زادت حدة الضغوط، كلما كان تأثيرها أكبر في تدهور مفهوم 

  .الذات
  

ين بأن األفراد الذ )Khadivi)1979 نقال عن Cohen  وKormanوفي ضوء ما سبق، يرى كل من   

         كما وجد أن األشخاص .يتميزون بتقدير مرتفع للذات أقل تأثيرا بالمؤثرات واألحداث الخارجية

ذوو تقدير الذات المرتفع يتمتعون بالتحدي عند الشدائد، فالتقدير المرتفع للذات يأتي غالبا من القدرة على 

 Rosenberg"  ويضيف ).1987 زيد، أبونقال عن (فعل أشياء بطريقة أحسن من معظم األفراد اآلخرين 

     .أن تقدير الذات المرتفع يعني أن الفرد يحترم نفسه ويعتبر أنه ذو جدارة )1983( جبريل نقال عن" 
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أن ذوو التقدير السلبي للذات ال يستطيعون  )1987( أبو زيد نقال عن " Coopersmith"  بينما يؤكد

 Giovanniniلقد أظهرت نتائج دراسة وفي نفس السياق، . ورالتحكم فيما يحدث لهم ويتوقعون سيء األم

 بأن األفراد الذين لديهم تقدير منخفض للذات يمكن لهم تقدير العديد من المواقف )1986(وآخرون 

             كأحداث ضاغطة، مما يجعلهم يشعرون بالعجز على مواجهتها مما يزيد من القلق

             كما أظهرت دراسات كل من .لى شرب الكحول أو التدخين بإفراطبينما يلجأ البعض إ واالكتئاب،

 Varniو Holahan, MoosوCronkite1989(  نقال عن وآخرون,Varni et al( بأن مميزات 

  .           الشخصية مثل تقدير الذات والثقة بالنفس تتوسط العالقة بين الضغط واألعراض النفسية
  

مما تقدم أن الشخص الذي يتمتع بإحساس عال لتقدير الذات يتسم بالجدارة والكفاءة          نستخلص 

واإلنجاز في العمل والثقة بالنفس في أداء األنشطة المختلفة، باإلضافة إلى القدرة على التوافق مع 

  .الضغوط ومجابهة اإلحباط ومقاومة الضغط
    

   بفعالية الذاتعالقة الضغط النفسي 4-2

يقوم مفهوم فعالية الذات بدورالمتغير الوسيط الذي يعدَّل ويخفف من التأثيرات السلبية للظروف   

الضاغطة، كما جاء اإلرتباط سالب ودال بين الضغط النفسي وفعالية الذات لـدى العاديين والمرضى في 

المرضى بأن ت النتائج أبرزالبحث الحالي، فكلما إرتفع الشعور بفعالية الذات إنخفض الضغط النفسي، فقد 

 وبالتالي يمكن تفسير معايشة أفراد ، للذات ويختبرون شدة ضغط أكبر من العاديين شعورا بفعاليةأقل

الذات لدى هذه الفئة، فهم أكثر  لفعالية المرتفع مستوىلالمجموعة العادية لشدة ضغط أقل من المرضى ل

  . ويستطيعون التحكم فيما يحدث لهمإدراكا لقدراتهم في مواجهة الصعوبات وبالثقة بالنفس
  

 )Lazarus،1993( نقال عن وآخرونBandura وKobasa وMaddiأظهرت دراسات  في هذا السياق، 

اإلحساس باألمل واإلنسجام وفعالية الذات تساعد بعض األفراد وبأن سمات الشخصية مثل التفكير البناء، 

أشار كما  .بصفة أفضل من اآلخرينالنفسي  مواجهة اآلثار الضارة للضغطولى سهولة التوافق ـع

Shwarzer) 1999( شريف نقال عن)بأن فعالية الذات والمعتقدات المتفائلة حول القدرة على )2002 

  .المواجهة اإليجابية مع عوامل الضغط المتنوعة قد إرتبطت إيجابيا مع التخفيف من الضغط النفسي
  

عالية الذات تعتبر من أهم الميكانيزمات الشخصية لدى   يتضح من نتائج مختلف هذه الدراسات أن ف

أن ذوي الدرجة العالية من الفعالية الذاتية األفراد فهي تساعد على مواجهة الضغوط، وتفسير ذلك 

مستوى أقل من األدرينالين في ( بدرجة منخفضة من اإلستثارة الفسيولوجية الضاغطةيواجهون المواقف 

عسكر، ( حالة هادئة نسبيا عند مواجهة األزمات المصاحبة لهذه المواقف ، وبذلك يظل هؤالء في)الدم

2000.(  
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بأن درجة الفعالية تحدد السلوك المتوقع الذي يقوم  )1998(عبد الرحمننقال عن  Banduraيضيف و  

. به الفرد في مواجهة المشكالت التي تواجهه، كما تحدد كمية الطاقة المبذولة للتغلب على المشكالت

الذين يتمتعون بفعالية ذات مرتفعة يعتقدون أنهم يقدرون على عمل شيء لتغيير وقائع البيئة، ويزيد ذلك ف

وعندما . دافعيتهم لتحقيق األهداف التي يرسمونها، وزاد إصرارهم على تخطي ما يقابلهم من عوائق

ن من مجهوداتهم في السيطرة يواجه األفراد الذين لديهم شكوك في مقدرتهم الذاتية وفعاليتهم فإنهم يقللو

 يؤكد نفس الباحث أن األحكام الذاتية في تقويم القدرات لها قدرة تنبؤية دقيقة كما. على مواقف الصراع

ى أنفسهم ـ فعندها ينظر الناس إل،دل على مقدار البعد الذي يذهب به الفرد في التعامل مع الموقفـت

دار بالفعل والعمل ألنهم يعتقدون أن ـيبرهنون على هذا اإلقتوثقة كبيرة بالنفس، فإنهم  نظرة إقتدار وعزم

  ).1989الحجار، ( لى األشياء التي تخيفهمـفي إستطاعتهم السيطرة ع
  

بأن تقدير وفعالية الذات عامالن واقيان يساعدان الفرد على  Rutterتؤكد هذه النتائج ما ذهب إليه   

لمترتبة على التعرض لها، ويمكن تفسير ذلك بأن التقدير مواجهة األحداث الضاغطة ويخففان من اآلثار ا

المرتفع للذات يمنح للفرد الثقة بالنفس، الشعور بالكفاءة مع اإلحساس بالقدرة على فعل أشياء بطريقة 

أحسن من اآلخرين، كما أنهم يشعرون بالقدرة على التحكم فيما يحدث لهم، مما يسمح لهم بتوظيف 

حداث وحل المشكالت، ومن هنا ينبع اإلحساس بالفعالية الذاتية والمعتقدات قدراتهم للتعرف على األ

المتفائلة حول القدرة على المواجهة اإليجابية مع عوامل الضغط المختلفة والتخفيف من شدته وآثاره على 

 بأن األفراد ذوي مستوى عال من تقدير وفعالية الذات لديهم إستعداد Fleishmanأشار  كما .الصحة

  .شعور بالثقة في قدراتهم على مواجهة المشكالت والتغلب عليهالل
  

   بسمة القلقعالقة الضغط النفسي 4-3

  إن الشعور بسمة قلق مرتفعة تعمل على زيادة التأثيرات السلبية للظروف الضاغطة على الفرد، فقد جاء 

في البحث الحالي، فكلما اإلرتباط موجب ودال بين الضغط النفسي وسمة القلق لدى العاديين والمرضى 

الذين المرضى بأن أبرزت النتائج إرتفعت درجة سمة القلق كلما زاد شعور الفرد بالضغط النفسي، فقد 

 وبالتالي يمكن تفسير معايشة أفراد المجموعة العادية ، يختبرون شدة ضغط أكبريتسمون بسمة قلق مرتفعة

  . لدى هذه الفئة القلقالمنخفض لسمة مستوىلن المرضى لـلشدة الضغط أقل م
  

 وجود إرتباط قوي بين مقياس إدراك )1993 ( وآخرونLevenstein أظهرت   وفي هذا السياق،

 نجيبوسالم  نقال عن )Cho ")1988 "كما كشفت دراسة .0,69الضغط ومقياس سمة القلق يقدر بـ 

ي دراسات كل ـوف. لق لدى الطالب األجانب عن وجود إرتباط بين الضغوط النفسية وسمة الق)2002(

  ول حالة القلق تحت ظروف ضاغطة ـح )1984البحيري، ( نقال عن Fellingو Hodgesو Lamb من
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مختلفة، وجدوا أن حالة القلق ترتفع لدى األفراد ذوي سمة القلق العالية مقارنة بذوي سمة القلق 

 قابلون إلدراك العالم على أنه جة المرتفعة في سمة القلقدراألشخاص ذوو الوتفسير ذلك، أن  .المنخفضة

خطر ومهدد أكثر من ذوي الدرجة المنخفضة، كما أنهم أكثر تأثيرا بالمواقف العصبية الضاغطة وأكثر 

 ).2001عبد اهللا، (تعرضا للشدات النفسية والقلق من األشخاص الذين يتميزون بدرجة منخفضة منها 

ذوي الدرجات العالية في سمة القلق يستجيبون  بأن األشخاص )1973(أبو عالم وغالي ويضيف كل من 

بمستوى أعلى من القلق في المواقف التي تتميز بالضغوط، فلو حصل فرد ما على درجة عالية في القلق 

فإنه ينزع بوجه عام إلى اإلستجابة بالقلق للمواقف الضاغطة أكثر من غيره من الناس، ويتوقف ذلك على 

ا مهددا أم ال، لذلك نجد األشخاص الذين يتميزون بدرجة عالية من سمة مدى تفسيره للموقف إذا كان خطر

  .القلق يتميزون بحالة من القلق معظم الوقت
  

   بإستراتيجيات المواجهة النفسيعالقة الضغط -5

  . مناقشة نتائج الفرض الثامن*

بين الشعور  وجود إرتباط سالب ودال 47 ،46تضح من عرض النتائج المبينة في الجدوليين رقم ي  

) إستراتيجية مخططات حل المشكل(بالضغط النفسي وإستخدام بعض إستراتيجيات المواجهة لدى العاديين 

المشكل، وإتخاذ مسافة، وضبط الذات، والبحث عن سند إجتماعي  إستراتيجيات مخططات حل(والمرضى 

 تهرب -فسي وإستراتيجية تجنب موجب ودال بين الضغط الن ، كما جاء اإلرتباط)وإعادة التقييم اإليجابي 

لدى العاديين والمرضى على حد سواء، في حين لم تسفر النتائج وجود إرتباط دال بين الشعور بالضغط 

النفسي وإستخدام بعض إستراتيجيات المواجهة مـن تصدي وتحمل المسؤولية لدى أفراد عينة البحث 

 في ضوء ما لدالة لنتائج الفرض الثامن ومناقشتها وستقوم الباحثة الحالية بتفسير اإلرتباطات ا.الحالي

  .أسفرت عليه الدراسات السابقة في هذا المجال
   
  .ة مخططات حل المشكل بإستراتيجي النفسي الضغطعالقة 5-1

  يتضح مما تقدم وجود إرتباط سالب ودال بين الشعور بالضغط النفسي وإستخدام إستراتيجية مخططات 

 والمرضى، فكلما إنخفض إستخدام هذه اإلستراتيجية إرتفع الشعور بالضغط حل المشكل لدى العاديين

تتفق هذه النتيجة             . النفسي، وينخفض الشعور بهذا الضغط كلما زاد إستخدام هذه اإلستراتيجية

مع ما أسفرت عليه نتائج الفرض األول والخامس للبحث الحالي، حيث يظهر المرضى شعورا          

ر بالضغط النفسي وإستخدام أقل إلستراتيجية مخططات حل المشكل مقارنة بالعاديين الذين يميلون إلى أكب

إستخدام هذه اإلستراتيجية بصفة أكبر عند مواجهة الضغوط، مما يجعلهم يشعرون بضغط             

  .     ط بسمات شخصيتهيمكن تفسير ذلك، على أن الكيفية التي يواجه بها الفـرد الضغوط تـرتب. نفسي أقل
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.  أن الطرق المفضلة للمواجهة تنبع من أبعاد الشخصية)1994(وآخرون  Carverفي السياق نفسه، أشار 

إلى أن متغيرات الشخصية أساسية  )2000(يوسف نقال عن )Costa)1990و Mc careويضيف كل من 

فالمواجهة التوافقية . اجهة التي يتبنوهافي تحديد كيفية إدراك الناس للضغوط وفي تحديد إستراتيجيات المو

 .ترتبط بالمتغيرات الشخصية )2002( القماح نقال عن )Medvedova )1995للضغوط حسب 
  

  يتضح من الدراسة الحالية أن المرضى يتسمون بسمات شخصية سلبية من التقدير الواطئ للذات، 

لقلق، وأنهم أقل إستخداما من العاديين ومستوى منخفض من الفعالية الذاتية، ودرجة عالية من سمة ا

إلستراتيجية مخططات حل المشكل وأكثر شعورا بالضغط النفسي، وعلى خالف أفراد المجموعة العادية 

الذين تميَّزوا بتقدير وفعالية ذات عالية، ومستوى منخفض من سمة القلق، وأنهم أكثر إستخداما 

ضغوط مما يجعلهم أقل إدراكا لها ويتمتعون بصحة إلستراتيجية مخططات حل المشكل عند مواجهة ال

كما تندرج هذه اإلستراتيجية ضمن المواجهة التي تركز على المشكل، فهي بذلك . نفسية وجسدية

مجهودات مدروسة تهدف لتغيير الوضعية بوضع مخططات عمل وتصرف إليجاد الحلول لتغيير الموقف 

. لمشكل ومواجهته تجعل الفرد يشعر بضغط أقلبما يتناسب مع صحة الفرد، فالقدرة على حل ا

  . أن مثل هذه اإلستراتيجية على إرتباط إيجابي بالصحة النفسية  Lazarusويؤكد
  

   تهرب-ة تجنب بإستراتيجي النفسيعالقة الضغط 5-2

  يتضح من عرض النتائج وجود إرتباط موجب ودال بين الشعور بالضغط النفسي وإستخدام إستراتيجية 

تهرب لدى العاديين والمرضى على حد سواء، فكلما إرتفع إستخدام هذه اإلستراتيجية كلما زاد  –تجنب

. الشعور بالضغط النفسي، كما ينخفض الشعور بهذا الضغط كلما قل إستخدام هذه اإلستراتيجية التجنبية

ى أكثر شعورا  فالمرضتتفق هذه النتائج أيضا مع ما أسفر عليه الفرض األول والخامس للبحث الحالي،

وتندرج هذه اإلستراتيجية . بالضغط النفسي من العاديين، كما أنهم أكثر إستخداما لإلستراتيجية التجنبية

ضمن المواجهة التي تركز على اإلنفعال، فهي تشير إلى المجهودات السلوكية للتهرب من المشكل، 

 وآخرون Martinez ويؤكد. والسلبية واإلستسالم، كما ترتبط بتسوية سيئة للضغط وسوء الصحة

إلى إرتباط أساليب المواجهة الفعالة المتمركزة حول المشكلة بالتوافق  )1992(شعبان نقال عن) 1988(

الحسن وبالشخصية السوية، بينما ترتبط أساليب المواجهة اإلحجامية واإلنسحابية غير الفعالة بسوء التوافق 

 من اإلرتباط في ضوء فكرة مؤداها أن كلما إزدادت ويمكن تفسير هذا النسق. والشخصية المضطربة

) السلبية واإلنسحاب(المفاهيم اإليجابية للذات وأبعادها كلما إنخفض إستخدام األساليب الموجهة إنفعاليا 

فالذات التي تتميز باإليجابية والكفاءة واإلقتدار . بإعتبارها أساليب غير فعالة في التعامل مع الضغوط

م أساليب أكثر فاعلية، وهذا ما أكدته نتائج هذا البحث فيما يخص سمات الشخصية يمكنها إستخدا

  .والمواجهة والشعور بالضغط
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ات إتخاذ مسافة، وضبط الذات، والبحث عن سند  بإستراتيجي النفسيعالقة الضغط 5-3

  إجتماعي وإعادة التقدير اإليجابي 

 الشعور بالضغط النفسي وإستخدام مختلف هذه   يتضح من عرض النتائج وجود إرتباط سالب ودال بين

اإلستراتيجيات لدى المرضى، فكلما قل إستخدام هذه اإلستراتيجيات إرتفع الشعور بالضغط النفسي، كما 

 من ستراتيجياتويشير التراث السيكولوجي بأن هذه اإل. ينخفض الشعور بهذا الضغط كلما زاد إستخدامها

تندرج ضمن المواجهة حث عن سند اجتماعي وإعادة التقدير اإليجابي البوضبط الذات، وإتخاذ مسافة، 

المركزة على اإلنفعال، فهي بذلك ال تهدف للتحكم في الوضعية الضاغطة بحد ذاتها، وإنما تهدف لضبط 

الحاالت اإلنفعالية التي تولدها هذه الوضعية من خالل مجهودات معرفية لتصغير وتقليل معنى وأهمية 

 من خالل تضخيم الجوانب اإليجابية للحدث وإعادة تقييمها، أو من خالل مجهودات الضبط الوضعية، أو

  .اإلنفعالي والتحكم في المشاعر أو من خالل طلب السند والدعم اإلجتماعي
  

.       تعتبر المساندة اإلجتماعية من الجوانب الهامة لعملية إدارة الضغوط، فهي آلية لتخفيف الضغوط 

على أن  )1997( عبد السالم  نقال عن)Kirmeyer) 1988 وDoughertyنتائج كل من ولقد أشارت 

تتفق نتائج الدراسة . المساندة تقلل من مؤثرات الضغوط عن طريق تزويد قدرة الفرد من التكيف معها

الحالية مع ما أسفرت عليه العديد من الدراسات السابقة حول اإلرتباط بين الشعور بالضغط والمساندة 

على عينة  )2001( يخلف نقال عن )1980(وآخرون  Laroccoففي دراسة أجراها كل من . اإلجتماعية

 رجل في مختلف الوظائف، حيث قاموا بقياس مدى توفر المساندة اإلجتماعية ومستوى    2000من 

ناته             أظهرت النتائج عالقة عكسية دالة بين تمتع أفراد العينة بالمساندة ومعا. ضغوط العمل لديهم

حيث بينت هذه الدراسة بكل وضوح القيمة الوقائية للضوابط اإلجتماعية وقوة      . من ضغوط العمل

  .تأثيرها في تخفيف الضغوط
  

على أن المساندة اإلجتماعية لها أثر ) 2002(عبد العال نقال عن )1993 (وآخرون  Kaplan ويؤكد 

مراض والصدمات النفسية، فالعالقة بين إنخفاض المساندة والمرض إيجابي في الوقاية من التعرض لأل

عالقة سببية، بمعنى أن هناك عالقة موجبة بين المساندة اإلجتماعية للفرد وصحته النفسية، فهي تعد إحدى 

العوامل الوقائية من اآلثار السلبية ألحداث الحياة الضاغطة، فهي بمثابة ميكانيزم دفاعي لإلنسان ضد 

 أن للمساندة )2002(عبد العالنقال عن ) Schwarzer )1991ويضيف . ث الحياة وآثارها السلبيةأحدا

وتعمل على وقاية اإلنسان من العديد ) النفسية والجسدية(اإلجتماعية أثر إيجابي في الصحة العامة للفرد 

  .من األمراض المختلفة
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وأهمية الوضعية، أو عدم القدرة على إعادة   ضف إلى ذلك، فإن عدم القدرة على تصغير وتقليل معنى 

تقييمها معرفيا من خالل اإلهتمام بالجوانب اإليجابية للحدث، باإلضافة إلى فقر مهارات الضبط اإلنفعالي 

للمشاعر عند التعامل مع الضغوط النفسية، كل ذلك يدفع بالفرد بالشعور بالعجز عن مواجهة الموقف مما 

ق والتوتر تؤدي بدورها إلى شعوره بالتهديد والخطر وبالتالي زيادة شعوره تتولد لديه إحساسات بالقل

بالضغط النفسي الذي يؤدي تراكمه وإستمراره إلى اإلضرار بالصحة النفسية والجسدية خاصَّة إذا تظافر 

  .    مع سمات شخصية سلبية
  

  :اج العامتستن اإل- 6

  :يمكن حصر أهم نتائجه في النقاط التالية اقشتهافي ضوء ما سبق من عرض نتائج البحث الحالي ومن   

  :الضغط النفسي 6-1

   . وأكثر إحساسا بشدتها من العاديين النفسية المرضى أكثر إدراكا لحجم الضغوط-

مهنية، وزوجية، ولدى أفراد العينة لتشتمل على أحداث عائلية، النفسية  تعددت مصادر الضغوط -

  .إجتماعيةإقتصادية و  ودراسية،وعاطفية، و

  .تواترا لدى أفراد العينةالنفسي  تظهر المشاكل العائلية أكثر مصادر الضغط -

  .إضافي يتمثل في الحالة الصحية واإلصابة المرضيةنفسي  يختبر المرضى مصدر ضغط -

 يلجأ بعض أفراد المجموعة المرضية عند التعرض لضغوط أحداث الحياة إلى السلوكات الالصحية مثل -

  .، تعاطي الكحول والمخدراتالتدخين
  

  : سمات الشخصية6-2

   :تقدير الذات*  

  . يظهر المرضى مستوى منخفض لتقدير الذات من العاديين-

  .أقل من المرضىنفسي  يظهر العاديون تقدير مرتفع للذات وشدة ضغط -

  .أكبر من العادييننفسي  يظهر المرضى تقدير منخفض للذات وشدة ضغط -

  .ذات مدى إرتفاع وإنخفاض الشعور بالضغط النفسي يحدد تقدير ال-
  

  :فعالية الذات* 

  . يظهر المرضى مستوى منخفض لفعالية الذات من العاديين-

  . النفسيالذين يتمتعون بفعالية ذات عالية أقل إدراكا لشدة الضغطاألفراد  -

  .أكبرنفسي  يرتبط الشعور المنخفض للفعالية الذاتية بشدة ضغط -
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  .اد ذوو الفعالية العالية للذات يعتقدون أنهم قادرون على عمل شيء لتغيير وقائع البيئة األفر-

  .دوافعهم وعلى المحيطو منخفضي الفعالية الذاتية عاجزين عن السيطرة على سلوكهم، -
  

  :سمة القلق* 

  . يظهر المرضى درجة سمة قلق أكبر من العاديين-

  . أكبر نفسياون ضغطا ذوي درجات عالية في سمة القلق يختبر-

 يدرك األشخاص ذوو الدرجة المرتفعة في سمة القلق العالم بأنه خطر ومهدد، وأكثر تأثيرا بالمواقف -

يميلون إلى تضخيم األمور والمواقف التي يختبرونها، ويتأثرون بدرجة أعلى بمصادر والضاغطة 

  . النفسيةالضغوط

  . أقل نفسيشدة ضغط يختبر ذوو الدرجات المنخفضة في سمة القلق -
  

  : المواجهة إستراتيجيات6-3

وضبط الذات، إتخاذ مسافة، و مخططات حل المشكل، إستراتيجيات يستعمل أفراد المجموعة العادية -

   . وإعادة التقدير اإليجابي أكثر من المرضىوالبحث عن سند إجتماعي

  . التهرب أكثر من العاديين-التجنبإستراتيجية  يستعمل المرضى -

  . وتحمل المسؤوليةتصديي الإستراتيجيت ال يختلف المرضى والعاديين في إستعمال -

 المستعملة لمجابهة ضغوط أحداث الحياة إستراتيجيات المواجهة يتميز أفراد المجموعة العادية بتنوع -

  ).دعم إجتماعيوإنفعالية ومعرفية، ومواجهة سلوكية، (

 تهرب عند مواجهة -تجنبإستراتيجية  مع تفضيل إستعمال جهةإستراتيجيات الموا يتميز المرضى بفقر -

  . النفسيةالضغوط

  .تسوية أفضلو أقل  نفسي األفراد الذين لديهم قدرة لحل المشكل لديهم ميل للشعور بضغط-

  . النفسيلضغطبا مخططات حل المشكل يرتبط بشعور أكبر إستراتيجية فقر إستعمال -

  .لتجنبية يرتبط بتوافق سلبي والمشكالت الصحية استراتيجية تواتر إستعمال اإل-

 وأحداث مهددة، لفقر قدراتهم لتغيير معنى  النفسي يدرك المرضى األحداث الحياتية كمولدات للضغط-

التجربة المعاشة من خالل تقليل وتصغير أهميتها، وإعادة تقييم الوضعية باإلهتمام بالجوانب اإليجابية 

  . النفسية الضيق اإلنفعالي ورفع مستوى الضغطللحدث، وهذا ما يزيد من شد

  . يظهر المرضى قدرة أقل لضبط إنفعاالتهم وأفكارهم وتصرفاتهم عند التعامل مع المواقف الضاغطة-

  . بشكل أكبر النفسية يظهر المرضى فقر في حجم الدعم اإلجتماعي مما يجعلهم يختبرون الضغوط-
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، حيث أن غيابها أو إنخفاضها يجعل  النفسيمواجهة الضغط يعتبر السند اإلجتماعي مصدر هام ل-

  .يؤثر على الصحةالنفسي الضغط 

  . تؤدي إلى الحفاظ على الصحةإستراتيجيات المواجهة تنوع ونجاعة -

  . وفشلها في إعادة التوافق تجعل الفرد عرضة للمشكالت الصحيةإستراتيجيات المواجهة فقر -
  

لذين يتميزون بمستوى عال من تقدير وفعالية الذات، ودرجة منخفضة من ونلخص مما سبق أن األفراد ا  

 إستراتيجيات المواجهةسمة القلق أقل تأثيرا بالمواقف الضاغطة، وأنهم أكثر إستعماال لمختلف 

إعادة التقدير اإليجابي والبحث عن وإتخاذ مسافة، وضبط الذات، وبالخصوص مخططات حل مشكل، و

نفعال ألنها ة بين التي تركز على المشكل والتي تركز على اإلاجه دخيرة الموأي تنوع. سند إجتماعي

جتماعي للتعامل مع مختلف نفعالية ومصادر الدعم اإلاإلوالمعرفية، وتسمح بتوظيف المجهودات السلوكية، 

نفعالي من خالل تغيير معنى التجربة مصادر الضغوط بتغيير الوضعية وتقليص مستوى الضيق اإل

ة وضبط األفكار والمشاعر المصاحبة للوضعية الضاغطة، مما يسمح بتقليص آثاره على الفرد المعاش

بينما يؤدي تقدير وفعالية الذات المنخفضة ومستوى عال من سمة  .والحفاظ على صحته النفسية والجسدية

ة واجه المالقلق إلى التأثر بدرجة أعلى بمصادر الضغوط مما يولد الضيق اإلنفعالي، وإن فقر دخيرة

 التجنبية، تؤدي إلى رفع مستوى الضيق اإلنفعالي اإلستراتيجيةالفعالة وعدم تنوعها وتفضيل إستعمال 

  .، مما يترتب عند إستمراره وتراكمه إلى إعتالل الصحة النفسية والجسدية النفسيوشدة الضغط
  

اتيجيات المواجهة دور فعال  بناء على ما تقدم من نتائج البحث الحالي يظهر أن لسمات الشخصية وإستر

في تعديل العالقة بين التعرض للضغوط النفسية والصحة أو المرض، كما توضح النتائج أن هناك تفاعل 

دينامي بين الفرد من حيث سمات شخصيته وإستعداداته سواء اإليجابية أو السلبية عند التعرض لمختلف 

ذه المواقف صفة الضغوط والتهديدات عند إدراك المواقف والوضعيات واألحداث الحياتية، حيث تأخذ ه

الفرد لها أنها كذلك وعندما يختبر توترا نفسيا وفيزيولوجيا نتاج عدم قدرته على التعامل معها، وأنها 

تتجاوز قدراته التكيفية وأساليبه في المواجهة، وإذا تزامنت مع أسلوب حياة غير صحي أدى ذلك إلى تفاقم 

 مما يعبر على عدم القدرة على إعادة التوازن والتوافق إزاء هذه المواقف الشعور بالضغط النفسي

الضاغطة وهذا ما يؤدي بدوره إلى إستمرار الضغط وتكون النتيجة مكلفة ألنها تعرض صحة الفرد لقابلية 

  .  اإلصابة بالمرض أو تطوير مرض حقيقي
  

  .تياآلويمكن حوصلة مختلف هذه النتائج في المخطط التوضيحي    
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               نموذج تفاعلي للمتغيرات الفردية، الضغط النفسي، المواجهة): 21(مخطط رقم 

  وإنعكاساتها الصحية والمرضية

  

متغيرات فردية 

  اإلستعداد الوراثي-
  تقدير مرتفع للذات-
عالية للذات فعالية-  
مة قلق منخفضة س-  

  اإلستعداد الوراثي-
  تقدير منخفض للذات-
  فعالية ذات منخفضة-
  سمة قلق مرتفعة-

الوضعيات الضاغطة
  أحداث الحياة-
ودراسية  مشاكل عائلية -
إلخ...مهنيةو  
  تتعدد مصادر الضغط-

إستراتيجيات المواجهة
 أسلوب الحياة

عدم واإلسترخاء   سلوكات صحية،-
.إلخ...التدخين  

:إستراتيجيات المواجهة  تنوع-  
دعم  مخططات حل المشكل،

إجتماعي، ضبط الذات،إتخاذ مسافة، 
.إعادة التقدير اإليجابي  

التجنبيةللمواجهة  أقل إستعماال -  
. التهربية–  

 سلوكات الصحية، تدخين، تعاطي -
.الكحول والمخدرات  

إستراتيجيات فقر في إستعمال -  
دعم  مخططات حل المشكل،

إجتماعي، ضبط الذات،إتخاذ مسافة، 
.وإعادة التقدير اإليجابي  

التجنبية للمواجهة   أكثر إستعماال-
  التهربية-

م الضغط إستمرار وتراك التحكم في الضغط  

لمرضاالصحة  
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  : خاتمة البحث-7

هة في تعديل العالقة      دور سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجيهدف البحث الحالي الكشف عن   

     ن خالل إجراء مقارنة بين مجموعة عادية ـالصحة النفسية والجسدية، وذلك مالنفسية وضغوط بين ال

ن تقدير وفعالية ـبعض سمات الشخصية مو،  النفسيي شدة الضغطـومجموعة مرضية ف) غير مرضية(

تم هذا البحث بفحص اإلرتباط بين الشعور كما إه .إستراتيجيات المواجهةإستعمال  وسمة القلقوالذات 

  . بالضغط النفسي وكل مـن سمات الشخصية وإستراتيجيات المواجهة
  

في ضوء ما سبق، تبرز أهمية الدراسة الحالية في إقتراح نموذج تفاعلي لتفسير التأثيرات بين بعض   

لى الصحة النفسية  وإنعكاس ذلك ع النفسي بشدة الضغطإستراتيجيات المواجهةسمات الشخصية و

النفسي التي تقوم بدور الوسيط بين الضغط المتغيرات النفسية فالتعرف على بعض . والجسدية للفرد

والجسمية في  وإنعكاساته الصحية، تسمح بالتحكم في مثل هذه المتغيرات للحفاظ على الوظائف النفسية

جراءات الوقائية إقتراح بعض اإليتحقق ذلك من خالل حالة سوية والوقاية من اإلضطراب والمرض، و

 للحفاظ إستراتيجيات المواجهةسمات الشخصية ول  والتوظيف الفعال النفسيالمرتبطة بالتحكم في الضغط

  .على الصحة
  

فردا  285لتحقيق أهداف هذا البحث واإلجابة على تساؤالته وتحقيق فروضه، تم إختيار عينة مكونة من   

 فردا، وثانيهما المجموعة المرضية 117المجموعة العادية وعددها تتوزع إلى مجموعتين، أوالهما 

، يمرضى السكرَّو تضم الربو، فرعية مفحوصا تتوزع بدورها إلى أربعة مجموعات 168وتشمل 

اإلجتماعية، والبيانات الشخصية، (وقد طبقت عليهم إستبيان . المدمنين على المخدرات ومحاولي االنتحارو

إستبيان إدراك الضغط، مقياس تقدير الذات، : وبطارية مقاييس نفسية تتضمن) المرضية والسلوكية و

  .إستراتيجيات المواجهةمقياس سمة القلق وإستبيان ، مقياس فعالية الذات
  

وبعد جمع المعطيات وإجراء التحليالت والمعالجات اإلحصائية، توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج   

  : ما يليأهمها
  

 لصالح الفئة األولى، فالمرضى  النفسيدال إحصائيا بين المرضى والعاديين في شدة الضغط يوجد فرق -

  . النفسيأكثر إدراكا لشدة الضغط

  . يظهر المرضى مستوى منخفض لتقدير الذات مقارنة باألفراد العاديين-

  . يظهر المرضى مستوى منخفض في فعالية الذات مقارنة بالعاديين-

  .مرتفعة في سمة القلق مقارنة بالعاديين يظهر المرضى درجة -
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ضبط الذات، وإتخاذ مسافة، ومخططات حل المشكل، إستراتيجيات  يستعمل أفراد المجموعة العادية -

  .البحث عن سند إجتماعي وإعادة التقدير اإليجابي أكثر من المرضىو

  . التهرب أكثر من العاديين-التجنبإستراتيجية   يستعمل المرضى-

  . وتحمل المسؤوليةتصديتي الإستراتيجيتعمال سيختلف المرضى والعاديين في إ ال -

 يوجد إرتباط سالب ودال بين الشعور بالضغط النفسي وكل من تقدير وفعالية الذات لدى العاديين    -

  .والمرضى

  . يوجد إرتباط موجب ودال بين الشعور بالضغط النفسي ودرجة سمة القلق لدى العاديين والمرضى-

 يوجد إرتباط دال بين الشعور بالضغط النفسي وبعض إستراتيجيات المواجهة لدى العاديين            -

  .والمرضى
  

،  النفسيومن العرض السابق لنتائج الدراسة، يتضح أن أفراد المجموعة المرضية أكثر إدركا للضغط  

ة ستراتيجيعة، وهم أكثر إستعماال إليتسمون بتقدير وفعالية ذات منخفضة، باإلضافة إلى سمة قلق مرتفو

مخططات حل المشكل  إستراتيجيتي ، مع فقر في إستعمال النفسية تهرب عند مواجهة الضغوط-تجنب

 أقل، بإرتفاع مستوى تقدير  نفسيبينما يتمتع أفراد المجموعة العادية بشدة ضغط .والدعم االجتماعي

 إستعماال عند مواجهة الضغوط لدخيرة متنوعة من وفعالية الذات وإخفاض درجة سمة القلق، وهم أكثر

 تركز على إستراتيجيات التي تركز على المشكل من مخططات حل المشكل، وإستراتيجيات المواجهة

إعادة التقدير اإليجابي والبحث عن سند إجتماعي، وهم أقل وإتخاذ مسافة، واالنفعال من ضبط الذات، 

ة الفرد تكون موفقة عندما يتمكن من تغيير الظروف البيئية واجهفم . التجنبيةلإلستراتيجيةإستعماال 

المهددة، وإعادة التوازن اإلنفعالي، والحفاظ على صورة إيجابية للذات واإلستمرار في العالقات 

ة الناجحة ترتبط بالتوافق وقدرات حل المشكل والضبط الذاتي مواجهاإلجتماعية المرضية مع اآلخرين، فال

  .لإلنفعال
  

حققت نتائج البحث صحة أغلب فرضياته وأهدافه، حيث نستخلص مما تقدم أن أثر ضغوط أحداث   

 سمات الشخصية  تتضمنالمتغيرات النفسيةالحياة على صحة الفرد النفسية والجسدية ترتبط بمجموعة من 

يز بتقدير عال فالفرد الذي يتم . المستعملةإستراتيجيات المواجهةسمة القلق ووتقدير وفعالية الذات، من 

يحترم ذاته، ويتسم بالثقة في النفس، وللذات، ومستوى مرتفع لفعالية الذات مع إنخفاض في سمة القلق، 

يشعر بالكفاءة مع اإلحساس بالقدرة على فعل أشياء بطريقة أحسن من اآلخرين، كما أنه يشعر بالقدرة و

رف على األحداث وحل المشكالت، ومن هنا على التحكم فيما يحدث له، مما يسمح له بتوظيف قدراته للتع

  ينبع اإلحساس بالفعالية الذاتية والمعتقدات المتفائلة حول القدرة على المواجهة اإليجابية مع عوامل الضغط 
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 أقل تأثيرا بالمواقف الضاغطة وأقل تضخيما لألمور ألنه يتميز بدرجة منخفضة من سمة والمختلفة، فه

 ومواجهتها بدرجة منخفضة من اإلستثارة  النفسيةلى التعامل مع مصادر الضغوطالقلق تجعله أكثر قدرة ع

 الفيزيولوجية، مما يزيد من إصراره على تخطي ما يقابله من عوائق بإستعمال دخيرة متنوعة من

 التي تركز على المشكل لتغيير الوضعية، والتي تركز على اإلنفعال من بحث عن إستراتيجيات المواجهة

نفعالي، وتعمل كل هذه تقليص الضيق اإلوغيرها التي تعمل على تخفيف و ضبط الذاتوتماعي سند إاج

  .والتخفيف من شدته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية النفسي المتغيرات التحكم في عوامل الضغط
  

  : توصيات وإقتراحات ميدانية للبحث- 8

   :قتراحات الميدانية التاليةالتوصيات واإلنستخلص من عرض نتائج البحث، تفسيرها ومناقشتها   

 . معناه الموت النفسي ليس شيئا يمكن تجنبه، فالتخلص التام من الضغط النفسيالضغط -

    تنا معناه أننا نعيشافي حيها وجود، ف ظاهرة من ظواهر طبيعة الوجود اإلنساني النفسيةالضغوط -

 .ونتفاعل مع الحياة

 .يتم بالتخلص منها وإنما يتم بالتعايش اإليجابي معها ومعالجة نتائجها السلبية ال  النفسيةعالج الضغوط -

، والتغلب على آثارها ألن التعرض المتكرر  النفسيةساب األفراد األساليب المالئمة لمعايشة الضغوطتإك -

 .يترتب عنها آثار سلبية على الصحةالنفسية للضغوط 

ند التعرض للوضعيات الضاغطة والمشكالت مثل التدخين، عدم اللجوء إلى السلوكات الالصحية ع -

 .تعاطي الكحول والمخدرات

 .عدم اللجوء للمخدرات كوسيلة تكيفية لتحمل اإلحباط والفشل، من األفضل إقتحام الواقع والتكيف معه -

 .ساب مهارات جديدة لحل المشكل والضبط المعرفيتتعلم و إك -

 . النفسيةاسبة للتخلص من الضغوطإستخدام إستراتيجيات معرفية من -

 .مجابهة صعوبات الحياة وخبرات الفشل بدال من اإلنسحاب في األوهام واألحالم -

 . للتخفيف من حدة وقعها النفسيةتشجيع أنظمة الدعم اإلجتماعي للفرد عند مواجهة الضغوط -

 .ساب الفرد المهارة في تكوين عالقات إجتماعية ومهارات حل المشكلتإك -

 .قطع العزلة اإلجتماعية ومساعدة الفرد على إستئناف إتصاالته االجتماعية مع اآلخرين -

نفعالية من األشخاص المهمين أو اإلختصاصيين أثناء فترات الضغط طلب المساعدة والمساندة اإل -

 .عوض البقاء وحيدا والتصرف فردياالنفسي 

     وتبني إستراتيجيات أكثر تكيفا لحل الصراعات الشباب واألولياء ودعم اإلتصال بين المراهقين،  -

 .والمشاكل
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 والقلق ،العدوانوالتدريب على التعبير عن اإلنفعاالت وتجنب ما أمكن قمعها خاصة منها الغضب،  -

 .والتعبير عنها بطريقة مالئمة

ير ذات سليم تغيير الصورة السلبية للذات إلى صورة إيجابية بصفة خاصة للمواجهة، ألن وجود تقد -

 .يجلب للفرد شعورا باألمن ويسمح له بتوظيف قدراته للتعرف على األحداث وحل المشاكل

 .تعزيز تقدير الذات بتشجيع الفرد في قدراته وإمكانياته لتحقيق مشاريعه -

رسة رفع وتيرة شعور األفراد بقدراتهم وفعاليتهم الذاتية وتقويتها، فهذا يسمح لألفراد التدريب على مما -

 .سيطرة أكبر على سلوكهم، ودوافعهم و على المحيط

التحكم في الشعور بالقلق ألنه يزيد من شدة حساسية الفرد وميله لتضخيم األمور والمواقف التي  -

 . النفسيةيختبرها مما يجعله يتأثر بدرجة أعلى بمصادر الضغوط

 . القلقتدريب المرضى على تقنية اإلسترخاء للتحكم ما أمكن من مشاعر -

 .توفير فرص العمل و القضاء على البطالة ومأل أوقات فراغ الشباب -
 

فالتحكم في مثل هذه العوامل وتطبيق هذه اإلجراءات تسمح ما أمكن بالحفاظ على الوظائف الجسدية   

والنفسية في حالة سوية والوقاية من اإلضطرابات وخفض معدالت حدوثها وصوال إلى الشخصية السوية، 

  .   قيق التوافق في أفضل صورة، والهدف النهائي هو توافر بيئة صحيةوتح
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 :المراجع العربية: أوال

 .دار المعرفة الجامعية ،" سيكولوجية الذات والتوافق"  ):1987( أبو زيد، إبراهيم أحمد -1

، دار المعرفة " ترياإلكتئاب، دراسة في السيكوباتوم"  ):2001( أبو زيد، مدحت عبد الحميد -2

  .الجامعية، اإلسكندرية

لضغوط النفسية وعالقتهما ببعض اإلضطرابات السيكوسوماتية لدى  ): "2000( أبوزيد، نبيلة أمين -3

، قسم عام النفس، جامعة عين شمس، رسالة ماجستير غير منشورة، "شرائح من العاملين ببعض المهن 

 . مصر

 .، مكتبة الخانجي، القاهرة" األمراض السيكوسوماتية"  :)1984( أبو النيل، مصطفى زيور -4

، الطبعة األولى، مكتبة األنجلو  "المساندة اإلجتماعية والتوافق المهني): " 2004( إسماعيل، بشرى -5

  .المصرية، القاهرة

 ، الطبعة األولى، مكتبة األنجلو "ضغوط الحياة واإلضطرابات النفسية): " 2004( إسماعيل، بشرى -6

  .المصرية، القاهرة

، "الضغوط النفسية واإلرشاد األسري لألطفال المتخلفين عقليا ): " 1993( األشول، عادل عز الدين -7

 .، العدد األول، جامعة عين الشمس، القاهرةمجلة اإلرشاد النفسي

، "مقارنة القلق لدى الشباب في بعض الدول العربية، دراسة ثقافية ): " 2004( األنصاري، بدر محمد -8

  .370-337، العدد الثالث، يوليو، ص 14، المجلد مجلة دراسات نفسية

، مكتبة النهضة المصرية،  "إختبار حالة وسمة القلق للكبار): " 1984( البحيري، عبد الرقيب أحمد -9

 .القاهرة

 -علم للماليين، الطبعة الثالثون، دار ال "عربي-المورد، قاموس إنكليزي): " 1996( البعلبكي، منير -10

 .بيروت

 .، دون طبعة " إجتماعية للسلوك اإلنتحاري-دراسة نفسيةاإلنتحار، ): " دت( الجيوش، ناجي -11

، الطبعة األولى، دار العلم للماليين،  "الطب السلوكي المعاصر): " 1989( الحجار، محمد حمدي -12

 .بيروت

، الطبعة األولى، دار النهضة  "فس المرضيالمدخل إلى علم الن): " 1998( الحجار، محمد حمدي -13

 .العربية، بيروت

، الطبعة  "اإلضطرابات النفسية عند األطفال والمراهقين): " 2000( الحلبي، موفق هاشم صفر -14

  .الثانية، مؤسسة الرسالة



 - 326 -

تبة ، الدار العربية للنشر والتوزيع، المك" المرجع في الصحة النفسية " ):2002( الخالدي، أديب -15

 .الجامعية غريان، ليبيا

، الطبعة األولى، دار الكتب الكندي " الشخصية والصحة النفسية " ):1999( الداهري، صالح حسن -16

 .للنشر والتوزيع، أربد، األردن

المرأة واإلدمان، دراسة نفسية إجتماعية من منظور التحليل  " ):2001( الديدي، رشا عبد الفتاح -17

 .ألنجلو المصرية، القاهرة، مكتبة ا"النفسي 

مكتبة األنجلو ، " الضغوطات النفسية، طبيعتها، نظرياتها " ):1999( الرشيدي، هارون توفيق -18

 .، القاهرةالمصرية

، الطبعة األولى، " سلسلة تشخيص اإلضطرابات النفسية " ):2001( الرشيدي، بشير وآخرون -19

  . الكويتجتماعي،الديوان األميري، مكتبة اإلنماء اإل

 .دار الكتاب الحديث، "مناهج البحث التربوي " ):2000 ( صالحالرشيدي، بشير -20

 .، جامعة دمشق" الصحة النفسية، دراسة في سيكولوجية التكيف " ):1987(الرفاعي، نعيم  -21

، دار القلم، " األمراض العصابية والذهانية واإلضطرابات السلوكية " ):1984( الزراد، فيصل -22

 .بيروت

، الطبعة األولى، الجزء الثاني، دار النشر " علم النفس المعرفي " ):2001( الزيات، فتحي مصطفى -23

 .للجامعات، مصر

العالج السلوكي الحديث، أسسه،   " ):1998( الشناوي، محمد محروس وعبد الرحمن محمد السيد -24

 .، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة" وتطبيقاته

المساندة اإلجتماعية والصحة  " ):1994(ناوي، محمد محروس وعبد الرحمن محمد السيد الش -25

  .، الطبعة األولى، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة"النفسية، مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية 

لنشر ، الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة وا" الصحة النفسية " ):2000( العناني، حنان عبد الحميد -26

 .والتوزيع

، دار النهضة العربية " القياس والتجريب في علم النفس والتربية"  ):1974( العيسوي، عبد الرحمن -27

 .للطباعة والنشر، مصر

 .، دار النهضة العربية، بيروت" سيكولوجية اإلدمان وعالجه " ):1993( العيسوي، عبد الرحمن -28

 .، دار النهضة العربية، بيروت" مراض السيكوسوماتيةاأل " ):1994( العيسوي، عبد الرحمن -29

، الطبعة األولى، دار الراتب " علم النفس الشواذ والصحة النفسية " ):1999( العيسوي، عبد الرحمن -30

 .الجامعية، بيروت



 - 327 -

، الطبعة األولى، دار الراتب " اإلضطرابات النفسجسدية " ):2000( العيسوي، عبد الرحمن -31

 .بيروت، لبنانالجامعية، 

 .، منشأ المعارف اإلسكندرية، مصر" الجديد في الصحة النفسية " ):2001( العيسوي، عبد الرحمن -32

، مكتبة بستان المعرفة كفر " المخدرات واإلدمان، الظاهرة والعالج " ):دت( الفقي، سعد كريم -33

 .الدوار

، الطبعة الثالثة، المكتب الجامعي " افقالصحة النفسية والتو " ):1998(، رمضان محمد ي القذاف-34

 .الحديث، اإلسكندرية، القاهرة

عالقة مفهوم الذات بأساليب مواجهة الضغوط لدى عينة من ): " 2002( القماح، إيمان محمود -35

مجلة علم النفس المعاصر والعلوم ، " دراسة عبر حضارية مقارنة : الراشدين المصريين واإلمارتيين

  .214-128جزء الثاني، المجلد الثالث عشر، أكتوبر، ص ، الاإلنسانية

التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما باإلضطرابات النفسية الجسمية      ): " 2000( المشعان، عويد سلطان -36

، العدد الرابع، أكتوبر،  10، المجلد مجلة دراسات نفسية، "وضغوط أحداث الحياة لدى طالب الجامعة 

  .532-505ص 

رسالة ، " تقدير الذات والتكيف المدرسي لدى الطالب الذكور"  ):1983(، موسى عبد الخالق  جبريل-37

 .، جامعة دمشقدكتوراه غير منشورة في الصحة النفسية

 .، دار الفكر العربي، القاهرة" في الصحة العقلية"  ):1986( جالل، سعد -38

         ي تكاملي لنمو في البيت ، منظور دينامالصحة النفسية " ):2000(حجازي، مصطفى  -39

  .، الطبعة األولى، المركز العربي الثقافي، الدار البيضاء، المغرب" والمدرسة

مجلة دراسات ،  "سمة القلق وعالقتها بمستوى الدعم اإلجتماعي): " 1995( حداد، عفاف شكري -40

  .949-929، العدد الثاني، ص )أ (22 المجلد العلوم اإلنسانية،

، دار الهدى " أعشاب، نباتات من الطب الشعبي في خدمة مريض السكر " ):1994(يني، أيمن  حس-41

 .للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

، رقم اإليداع القانوني، " اإلدمان على الخمر، التدخين، المخدرات " ):2001( دردار، فتحي -42

 .الجزائر

، الطبعة الثالثة، مركز " اإلجتماعي، أسسه وتطبيقاتهعلم النفس  " ):1994( درويش، زين العابدين -43

 .النشر لجامعة القاهرة

       اإلعتمادية والتقييم السلبي للذات والحياة لدى المكتئبين " ):1991( سالمة، ممدوحة محمد -44

 .218 -119، أفريل، العدد الثاني، ص مجلة الصحة النفسية، " وغير المكتئبين



 - 328 -

ضغوط الحياة وعالقتها باألعراض ): " 2002( الفتاح ونجيب، محمد محمود  سالم، إيناس عبد-45

، مجلة دراسات نفسية، "السيكوسوماتية وبعض خصال الشخصية لدى طالب الجامعة، دراسة كشفية 

  .  458- 417، العدد الثالث، يوليو، ص 12المجلد 

، دار العلم للماليين، " ي، عربيالمنهل، قاموس فرنس " ):1985( سهيل، إدريس وجبور عبد النور -46

 .بيروت

، سلسلة كتب ثقافية، المجلس الوطني للثقافة " المخدرات والمجتمع ): "1996( سويف، مصطفى -47

 .والفنون واآلداب، الكويت

، الطبعة األولى، الدار " مشكالت تعاطي المخدرات بنظرة علمية ): "2001( سويف، مصطفى -48

  .اهرةالمصرية اللبنانية، الق

، ترجمة فؤاد شاهين، الطبعة األولى، " اإلدمان في سن المراهقة ): "2001( شابرول، هنري -49

 .عويدات للنشر والطباعة بيروت، لبنان

لدى )  ب-أ(أساليب مواجهة الضغط النفسي وعالقتها بنمطي الشخصية  ): "2002( شريف، ليلى -50

  .، جامعة دمشق، سوريا في الصحة النفسيةأطروحة دكتوراه غير منشورة، " أطباء الجراحة

، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة  "الشخصية السوية والمضطربة): " 2005( شقير، زينب محمود -51

  .المصرية

العالقة بين أساليب التعامل اإلقدامية واإلحجامية مع األزمات         ): " 1992( شعبان، رجب علي -52

ديسمبر،     -نوفمبر-، أكتوبر24، العدد مجلة علم النفس، " الشخصية والتوافق النفسي وبعض سمات

  .125-104ص 

رسالة ماجستير غير ، " المميزات النفسية للشباب متعاطي المخدرات ): "1998( طايبي، فريدة -53

 .، جامعة الجزائرمنشورة في علم النفس العيادي

 .، دار النهضة العربية، القاهرة"  للكبار والصغارمقاييس تقدير الذات ): "1985( عبد الحميد، ليلى -54

 .، دار المعرفة الجامعية، القاهرة" أصول الصحة النفسية ): "1997(حمد محمد  عبد الخالق، أ-55

  .، مطبوعات الكويت" الصدمة النفسية ): "1998( عبد الخالق، أحمد محمد -56

، الجزء األول، دار قباء للطباعة " صحة النفسيةدراسات في ال ): "1998( عبد الرحمن، محمد السيد -57

 .والنشر والتوزيع، القاهرة

، الجزء األول، دار قباء " علم األمراض النفسية والعقلية ): "2000( عبد الرحمن، محمد السيد -58

 .للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة



 - 329 -

، " ديث، فهمه وأساليب عالجهاإلكتئاب، إضطراب العصر الح ): "1998(عبد الستار، إبراهيم  -59

 .سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت

، الطبعة األولى، مكتبة  "المساندة اإلجتماعية وتطبيقاتها العملية): " 2005( عبد السالم، علي -60

 . النهضة المصرية، القاهرة

، الطبعة  "س أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطةمقيا): " 2003( عبد السالم علي -61

  .15، 4األولى، مكتبة النهضة المصرية، ص 

المساندة اإلجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقتهما بالتوافق مع  " ):2000( عبد السالم، علي -62

  .22-6، صمارس-فبراير-، ينايرمجلة علم النفس، "الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة

المساندة اإلجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة كما تدركها ): " 1997( عبد السالم، علي -63

  .232-203، العدد الثاني، أبريل، ص 7، المجلد مجلة دراسات نفسية، "العامالت المتزوجات 

ير الذات لدى عينة من فاعلية الذات والمساندة اإلجتماعية وتقد): " 2002( عبد العال، السيد محمد -64

، الجزء مجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانية، "معلمي ومعلمات رياض األطفال والمرحلة اإلبتدائية 

  .351-291، يناير، ص13الثاني، المجلد 

، الطبعة األولى، دار الفكر العربي،  "في الصحة النفسية): " 2000( عبد الغني، صالح الدين -65

  .القاهرة

اآلثار اإلجتماعية لتعاطي المخدرات، تقدير المشكلة وسبل  ): "1999( عبد اللطيف، رشاد أحمد -66

 .، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية" العالج والوقاية

، الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة " مدخل إلى الصحة النفسية ): "2001( عبد اهللا، محمد قاسم -67

 .نوالنشر والتوزيع، األرد

العالقة بين الجمود وتقدير الذات لدى عينة مصرية       ): " 2004( عبد المختار، محمد خضر -68

  . 459 -423، العدد الثلث، يوليو، ص 14، المجلد مجلة دراسات نفسية، "وعمانية 

 ، الطبعة األولى،" العالج المعرفي والممارسة اإلكلينيكية ): "2002( عبد المعطي، حسن مصطفى -69

 .مكتبة زهراء الشرق، القاهرة

االثر النفسي ألحداث الحياة كما يدركها المرضى  " ):1989( عبد المعطي، حسن مصطفى -70

  .43 -29 مارس، ص- فبراير-، العدد التاسع، ينايرمجلة علم النفس، "السيكوسوماتيين 

، دار المعرفة الجامعية، " ئجهاإلدمان دراسة نفسية ألسبابه ونتا ): "1998( عبد المنعم، عفاف محمد -71

 .اإلسكندرية، القاهرة



 - 330 -

، دار المعرفة الجامعية، " اإلدمان، دراسة األسباب والنتائج ): "1999( عبد المنعم، عفاف محمد -72

 .القاهرة

منهجية البحث العلمي، القواعد،   ): "1999( أبو الناصر، محمد ومبيضين عقيلة ، عبيدات، محمد-73

 .، الطبعة الثانية، دار وائل للطباعة والنشر"بيقات والمراحل والتط

، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، " القلق وإدارة الضغوط النفسية ): "2001( عثمان، فاروق السيد -74

 .القاهرة

، الطبعة الثانية، دار الكتاب الحديث، " ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها ): "2000( عسكر، علي -75

 .الكويت

، "تقدير الذات وعالقته بالوحدة النفسية واإلكتئاب لدى طالب الجامعة ): " 1993( عطا، محمود -76

  .287 -269، المجلد الثالث، العدد الثالث، يوليو، ص مجلة دراسات نفسية

مدى فعالية تنمية مهارات المواجهة اإليجابية للضغوط في  ): "2002( عطية، محمود محمد إبراهيم -77

، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية، " ستوى التوافق لدى عينة من الطالبتحسين م

 .تخصص إرشاد نفسي، جامعة القاهرة

، الطبعة الرابعة، مكتبة األنجلو مصرية، " الطب النفسي المعاصر ): "1986( عكاشة، أحمد -78

 .القاهرة

، دار " وجية العالقة ومفهوم الذات واإلتجاهاتسيكول ): "1992( عماد الدين، إسماعيل محمد -79

 .النهضة للطباعة والنشر، بيروت

، دار الكتب العلمية، بيروت، " الصحة في منظور علم النفس ): "1996( عويضة، كامل محمد -80

 .لبنان

، المكتب " اإلدمان، أسبابه، نتائجه، عالجه، دراسة ميدانية ): "1999( غباري، محمد سالمة -81

 .جامعي الحديث، اإلسكندريةال

، الطبعة األولى، " القلق وأمراض الجسم ): "1973( غالي، محمد أحمد وأبو عالم، رجاء محمود -82

 .مكتبة األسد، سوريا

، الطبعة األولى، المكتب الجامعي " دراسات في الصحة النفسية ): "2000( فايد، حسين علي -83

 .الحديث، اإلسكندرية

 .، دون طبعة" اإلضطرابات السلوكية، تشخيصها، أسبابها، عالجها ): "2001(علي  فايد، حسين -84

، الطبعة " العدوان واالكتئاب في العصر الحديث، نظرة تكاملية ): "2001( فايد، حسين علي -85

 .األولى، المكتب العلمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع، اإلسكندرية



 - 331 -

القرابة لألسير والنوع والمرحلة التعليمية في التنبؤ دور متغيرات ): " 2004( فرج، صفوت -86

، 14، المجلد مجلة دراسات نفسية، "بإستجابات أبناء األسرى الكويتيين على مقياس تنسى لمفهوم الذات 

  . 181 -157العدد الثاني، أبريل، ص 

ت الجامعية، ، ترجمة نجاتي، ديوان المطبوعا" الكف، العرض والقلق ): "1985( فرويد، سجموند -87

  .الجزائر

، "عالقة تقدير الذات بالقلق اإلجتماعي لدى األطفال ضعاف السمع): " 2004( كامل، وحيد مصطفى -88

  . 68-31، العدد األول، يناير، ص14، المجلد مجلة دراسات نفسية

 .مي، المكتب اإلسال" المرشد في األمراض النفسية وإضطرابات السلوك ): "1995( مبيض، مأمون -89

، مركز اإلسكندرية " التربية وظاهرة إنتشار وإدمان المخدرات ): "2000( متولي، فؤاد بسيوني -90

 .للكتاب

الصالبة النفسية والمساندة اإلجتماعية متغيرات وسيطة في العالقة ): " 1997( مخيمر، عماد محمد، -91

، المجلد  المصرية للدراسات النفسيةالمجلة، "بين ضغوط الحياة وأعراض اإلكتئاب لدى الشباب الجامعي 

 . 138-103، أغسطس، ص 17السابع، العدد 

  .2003 منشورات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات واإلدمان عليها، جوان -92

السلوك اإلنساني بين الجبرية  ): "2001( منصور، عبد المجيد سيد أحمد والشربيني، زكريا أحمد -93

  .لى، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة األو" واإلرادة

، الطبعة الثانية، دار المسيرة "مناهج البحث في التربية وعلم النفس  ): "2000( ملحم، سامي محمد -94

  .للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن

، الطبعة األولى،  "علم نفس الصحة، األسس النفسية والسلوكية للصحة): " 2001( يخلف، عثمان -95

  .  قطر-ر الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، الدوحةدا

، إيتراك للنشر  "إدارة ضغوط العمل، نموذج للتدريب وللممارسة): " 2004( يوسف جمعة سيد -96

  . 2والتوزيع، القاهرة، ص 

          ، دار غريب للطباعة" دراسات في علم النفس اإلكلينيكي ): "2000( يوسف، جمعة سيد -97

  .التوزيعووالنشر 

، " المدخل اإلجتماعي للمجاالت الصحية الطبية والنفسية ): "1997(يوسف علي، أميرة منصور  -98

  .دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية
  

  

  

  



 - 332 -

  

 :المراجع األجنبية: ثانيا

99- Ait Khaled, N; (1992): " L’Asthme de l’adulte, données actualles ", E.N.A.G, Alger. 

100- Aldwin, C and Revenson, T; (1987): " Does coping help?  A re-examination of the 

relation between coping and mental health ". Journal Of Personality and Social 

Psychology; Vol 53, N 02, PP337-348. 

101- Aroua, A ; (1985): " Santé et environnement, pour une approche systémique de 

l’hygiène du milieu ", Entreprise National du livre, Alger. 

102- Asarnow, J- R, Carlson, G and Guthrie, D; (1987): " Coping strategies, Self- 

perceptions, Hopelessness, and Perceived Family environments in Depressed and 

Suicidal children ". Journal of consulting and clinical psychology, Vol 55, N°3,                 

p 361- 366. 

103- Bandura, A; Pastorelli, C; Barbaranelli, C and Capsara G- V; (1999): " Self- efficacy 

pathways to childhood depression ", Journal of Personality and Social Psychology, Vol 

76, N°2,p 258- 269. 

104- Barlow, David. H; (1984): " Measurement and Practice ", State University                

of  New- York. 

105- Beautrais, Al; Joyce, PR and Mulder. RT; (1999): " Personality traits and cognitive 

styles as risk factors for serious suicide attempts among yong people ". Suicide life threat 

Behav, 29, pp 37- 47. 

106- Belaid, R et Zidouni, N ; (2001): " L’infection à ViH / Sida en Algerie ". Bulletin 

d’information de la prevention à L’usage du personnel de Sante. Novembre, N°38. 

107- Belaid, A ; (2001):  " La dépression du sujet âgé, E.H.S Cheraga  ", Algérie Santé, 

Revue , bimestrielle de santé. Mars- Avril, N°4, p 20. 

108- Belarouci, L ; (2001) " Violence et Psychotrauma, Prise en charge et perspectives  ". 

Algérie Santé, septembre- octobre, N°6, p 58- 61. 

109- Belarouci, L ; (2001): " Besoins en santé mentale, présentation de résultats 

préliminaires d’une enquête nationale ", Algérie santé, Revue bimestrielle de sante, mars- 

avril, N°4, pp 32- 37. 

 

 



 - 333 -

110- Bensabat, S; (1980): " Le stress ", édition Hachette 

111- Besançon, G; (1993): " Manuel de psychologie ", édition Dumond, Paris. 

112- Bezzaouch, A, Louannas, S, Oussar, N; (2000): " Prévalence de L’asthme et de la 

maladie Allergique chez L’enfant scolarisé du 13 et 14 ans à Alger ", Cahier de la Sante, 

octobre, N° 10.P61-65. 

113- Billings, A and Moos, R; (1984): " Coping, stress and social ressources among 

adults with unipolar depression ", Journal of Personality and Social Psychology, 46 (4), p 

877- 891. 

114- Blamoutier, J; (1982): " Les maladies Allergiques " Maloine. S. édition, Paris. 

115- Bloch, H ; Chemama, R, Gallo, A and Leconte, P; (1993): " Grand dictionnaire de la 

Psychologie " édition Larousse. 

116- Bloch, H, Depret, E ; Gallo, A et Leconte, P; (1997): " Dictionnaire fondamental de 

la psychologie ", Larousse, Paris. 

117- Babolakis, I et Secret, I; (1990): " Désespoir et depression chez Les suicidants ", 

Psichiatr and psychobiol, N°5, p 343- 348. 

118- Bootzin, R; Bower, G; Zajonc, R and Hall, E; (1986): " Psychology To day ", MC 

Graw- Hill Publiching Company, U.S.A. 

119- Boudef, M et Labidi, S; (1998): " Etude épidémiologique des Urgences 

Psychiatriques dans La région de Annaba ", Journal Algérien de Médecine, N°5, vol VIII, 

Sept- oct. 

120- Boudef, M; Doghman, S; Khenuz, H et Sedihé, N ; (2001): " Analyse de file active 

annuelle des consultants à L’E. H.S Razi Annaba ", Algérie Santé, Mars- Avril, N°4,        

p 23- 26. 

121- Bousquet, J; Mervardo, J; Betoille, A et Michel, F.B; (1982): " Les testes in Vitro 

dans le diagnostic de L’Allergie ", Médecine et Hygiène, Num 40, p 98- 109. 

122- Bousquet, J et Michel, F.B; (1991): " Asthme Allergique " édition technique- Encycl- 

Med- Chir (Paris- France), Pédiatrie, 4063. F10. p 20.  

123- Cain, N and Smith, J; (1994): " Stress and coping, in the context of 

psychoneuroimmunology, A Holistic Framework for Nursing Practice and reseach", 

Archives of psychiatric Nursing, Vol VIII, NUM 4, p 221- 227. 



 - 334 -

124- Carver, C and sheier, M; (1994): " situational coping and coping dispositions, in a 

stressful transaction" , Journal of Personality and Social Psychology, vol 66, N°1, p 184- 

195. 

125- Cervone, D; Kopp, D; Schau- Mann, L and Scott, W; (1994): " Mood, Self- efficacy, 

and performance standards, lower Moods induce higher standards for performance ", 

Journal of Personality and social Psychology, vol 67, N°3, p 499- 512. 

126- Charpin, D; (1984): " Définition et épidémiologie de L’Asthme ", édition 

Techniques- Encycl- Med- chir (Paris- France) Poumonplevie- Médiastin. 6039. A20.     

p 6. 

127- Charpin, D; (1986): " Signes, formes clinique, diagnostic et Pronostic de L’Asthme ", 

édition Techniques- Encycl- Med- chir (Paris- France) Poumonplevie- Médiastin. 6039. 

A35. p 10. 

128- Chicouri, Marcel- Jacques; (1983): " Diabète ", M. A édition, Paris. 

129- Choquet, M; (1989): " L’acte suicidaire approche épidémiologique ", Act- Med- 

inter, Psychiatrie, 6, p4- 7. 

130- Cohen, S, et Manuck, S, (1995): " Stress, réactivity and disease ", psychosomatic 

mediune, vol 57, P 423- 426.  

131- Coopersmith, S; (1984): " Manuel d’inventaire d’estime de soi ", Les édition du 

centre du Psychologie appliquées, Paris.  

132- Cottraux, J; (1990): " Les Thérapies Comportementales et cognitive ", édition 

Masson, Paris. 

133- Cottraux, J; (1990): " Thérapie cognitives ", édition Techniques, Encycl- Med- chir 

(Paris- France), psychiatrie, 37820. A50. p 4. 

134- Coussongelie, F; Taytard, A et Quintard, B; (1998): " L’évaluation des stratégies de 

coping chez les patients Asthmatiques ", Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 

2ème trimestre, vol 48, N°2, p 89- 94. 

135- Crocker, J; Thompson, L; Mc Graw, K and Ingerman, C; (1987): " Dawnward 

Comparison, Prejudice, and evaluations of others effects of self- esteem and threat ", 

Journal of Personality and social Psychology, vol 52, p 907- 916. 

136- Cutrona, C; (1986): " The behavioural manifestation of social support ", Journal of 

Personality and social Psychology, vol 51, N°1, p 201- 208. 



 - 335 -

137- Dadran, A.M; (1979): " effet de la chut pondéral sur la tolérance au glucose chez les 

diabétiques obèse ", Journées Annuelles de Diabétologie, Edition Flammarion Médecine 

Sciences, France. 

138- Damiens- Delloy, B; (1985): " Diabète et Nutrition ", édition vigot, Paris. 

139- Dantchev, Nicolas ; (1989) : " Stratégies de coping et pattern A Coronarogene ", 

Rev- de Med- Psychosom, 17/ 18, p 21- 30. 

140- Dejours, C; (1977): " Diabète et psychiatrie ", Encyclopédie Médico -chirurgicale 

(Paris), 37665. A10, 5, p 31- 40. 

141- Denelsky, G and Boat, B; (1986): " Acoping skills model of psychdogical diagnosis 

and treatment ", Professional psychology, Research and Practice, vol 17, N°4, p 322- 330. 

142- Dupain, PH; (1998): " Le coping, une revue du concept et des méthodes 

d’évaluation ", Journal de thérapie comportementale et cognitive, vol 8, N°4, p 131- 138. 

143- Ehlers, A; Osen, A; Wenninger, K and Gieler, U; (1994): " Atopic dermatitis and 

stress: Possible role of negative communication with significant others ", International 

Journal of Behavioral Medicine, 1(2), p 107- 121. 

144- Endler, N et Parker, J; (1998): " inventaire de coping pour situations stressantes ", 

Manuel, les éditions du centre de psychologie appliquée, Paris. 

145- Falaide, A.O; Galtung, V.K; Unger, Band Watter, R; (1988): " children at risk of 

allergic development: the parent’s dyadic relationship ", psychotherapy and 

psychosomatics, vol 49, p 223- 229. 

146- Ferreri, M; (1993): " Clinique et psychologie du stress ", Stress, événements, 

individus et symptômes, édition- screening. 

147- Folkman, S and Lazarus, R.S; (1988): " Ways of coping questionnaire ", Mind 

Garden, Publisher, U.S.A. 

148- Fontaine, O et Rogment, J; (1984): " Les Thérapies comportementales, approche 

théorique ", édition techniques- Encycl- Med- Chir (Paris- France), Psychiatrie, 37820. 

A40. P 16. 

149- Giacobi, R; (1975): " L’Asthme ", édition Robert Laffront, Paris. 

150- Giovannini, D; Riccibitti, PE; Sarchielle, G et Speltini, G; (1986): " Psychologie et 

Santé " Pierre Mardaga, édition. 



 - 336 -

151- Godbey, K and Caurage, M; (1994): " Stress, Management program intervention in 

Nursing student performance anxiety ", Archives of  Psychiatric Nursing  , vol VIII, N°3 

(june), p 190- 199. 

152- Godard, ph; Bousquet, J et Michel, F.B; (1985): " éthiopathogenie de L’Asthme ", 

édition Techniques, - Encycl- Med- Chir (Paris- France), Poumon, 6039. A30. NU3, P 10. 

153- Garwood, Philip; (1993): " Stress, un modèle Biopsychosocial ", stress, événements, 

Individus et Symptômes, édition Screeming. 

154- Graziani, P; Rusinek, S; Servant, D; Haute Keete- Sence, D et haute- Keete, M; 

(1998): " Validation Française du questionnaire de coping et analyse des événements 

stressants du quotidien ", Journal de thérapie comportementale et cognitive, 8 (3).             

P 100- 112. 

155- Hall, Ri; Platt, D and Hall, Ry; (1999): " Suicide risk Assessment a review of risk 

factors for suicidal in 100 patients who made severe suicide attempts ", Psychosomatics, 

vol 40, N1, p 8- 27. 

156- Hammouda, M; (2001): " Evaluation et prise en charge ", Algérie santé, N°6, 

septembre- octobre, p 22- 23. 

157- Haynal, A et Pasini, W; (1984): " Médecine psychosomatique ", édition Masson, 

Paris. 

158- Herbert, T and Cohen, S; (1994): " Stress and illness ", Encyclopaedia of human 

behaviour, vol 4, p 325- 332. 

159- Holahan, Ch and Moos, R.H; (1987):" Personal and contextual determinants of 

coping strategies ", Journal of Personality and social Psychology, vol 52, N5,     p 945- 

955. 

160- Jalajas, D; (1994): " the role of self- esteem in the stress process, Empirical results 

from job hunting ", Journal of Applied social Psychology, 24,      p 1984- 2001. 

161- Kacha, Farid; (1996): " Psychiatrie et psychologie Médical à L’usage de L’étudiant ", 

E.N.L. Alger 

162- Kacha, Farid; (1998): " Le médecin généraliste face aux urgences psychiatriques ", 

Journal Algérien de Médecine, N°5, vol VIII, Sep- Oct, p 199- 201. 

163- Kacha, Farid; (2001): " Les conduites suicidaires ", Algérie santé, Revue bimestrielle 

de santé, Mars- Avril, N°4, p 6- 10. 



 - 337 -

164- Khalfa, S; (2001): " Le diabète sucré ", office des publications universitaires, Ben 

Aknoun, Alger. 

165- Khadivi, Z; (1979): " représentation de soi et réaction à la frustration ", thése de 

doctorat. 

166- Khiati, M; (1995): " regard sur la santé ", édition Dahlab, Alger. 

167- Klinnert, M; Mrazek, P and Mrazek, D; (1994): " Early Asthma onset, the     

interaction between family stressors and adaptive parenting ", Psychiatry, vol 57, p 51- 61. 

168- Knisely, J and Northouse, L; (1994): " the relationship between social support, Help- 

seeking behavior, and psychological distress in psychiatric clients ", Archives of 

psychiatric Nursing, Vol VIII, N°6, (December), p 357- 365. 

169- Kotler, T; Buzwell, S and Bowland, J; (1994): " Avoidant attachment as a risk factor 

for health ", British Journal of Medical Psychology, 67, pp 237- 245. 

170- Kourilsky, R et al; (1970): " Psychologie et allergie ", édition L’expansion 

scientifique Française- France. 

171- Kourilsky, R; (1990): " Asthme ", Encyclopédie universels, Editeur. A. Paris. 

172- Kriesler, L; (1987): " Le nouvel enfant du désordre psychosomatique ", édition- 

Privat. Paris. 

173- Larousse; (1997): " dictionnaire de Français ", édition Larousse, Bordas. 

174- Larousse; (1999): " Le nouveau mémo- encyclopédie ", édition Larousse. 

175- Lazarus, R, S and Folkman, S; (1984): " Stress, appraisal and coping ", New york 

spinger, USA.  

176- Lazarus, R, S (1993): " from psychological stress to the emotions: a History of 

changing out Looks ", Ann, Rev, Psychol, 44, p 1- 21. 

177- Lègeron, P et André, ch; (1993): " Modalité d’adaptation au stress et programmes de 

gestion du stress ", Stress, événements, Individus et symptômes, édition screeming.  

178- Lépine, J, P et Chignon, J, M; (1994): " Sémiologie des troubles anxieux et 

phobique ", éditions techniques- Encycl- Med- chir (Paris- France), Psychiatrie 37, 112- 

A 10- P 13. 

179- Levenstein, S; Prantera, C; Varvo, V; Scribano, L and Andreoli, A; (1993): 

" Development of the perceived stress questionnaire, a new tool for psychosomatic 

Research ", Journal of Psychosomatic Research , vol 37, N°1, p 19- 32. 



 - 338 -

180- Linville, P; (1987): " Self- complexity as cognitive buffer against stress- related 

illness and depression ", Journal of Personality and social Psychology, vol 52, N°4,           

p 663- 676. 

181- Marty, P; (1958): " La relation objectale allergique ", Revue française de 

psychanalyse, Tome XXI, N°1. 

182- Mialaret, G; (1991): " Statistiques appliquées aux sciences humaines ", presses 

universitaires de France. 

183- Moscicki, EK; (1997): " Identification of suicide risk factors using epidemiological 

studies ", Psychiatry, clin- North- AM, 20, pp 499- 517. 

184- Moser, IK; (1980): " Respirez bien… vivez mieux  ", édisem, INC, Malaine S.A. 

Paris. 

185- Nafti, Salim; (1998): " L’asthme en pratique ", Saidal infos, N°7 quatrième trimestre. 

186- Naudin, C et Gum back, N ; (1995) : " Larousse médical ", édition original, Paris. 

187- Nobert, S ; (1996) : " dictionnaire encyclopédique de psychologie ", édition Bordas, 

Paris. 

188- Paulhan, I; Nuissier, J; Quintard, B; Cousson, F et Bourgeois, M; (1994):" La 

mesure du coping, traduction et validation française de l’échelle de vitaliano ", Annales. 

Médico- Psychologiques, vol 125, N°5, pp 292- 299. 

189- Pearlin, L and Scholer, C ; (1978) : " the structure of coping ", Journal of health and 

social Behavior, vol (19) March, pp 2-21. 

190- Petrides, P; Weiss, D et Lofler, M; (1980): " Diabéte Sucré, bases theoriques 

cliniques et therapeutiques ", edition Medecine et sciences internationales, Paris. 

191- Pommereau, X ; (1996) : " L’adolescent suicidaire ", Paris, Dunod. 

192- Pretet, S ; (1986) : " Surveillance de L’asthmatiques ", La revue du Praticien, Num 

20, pp 1111- 1120. 

193- Rahal, B ; (1991) : " étude épidemiologique de la maladie Asthmatique en Milieu 

urbain à Oran, à propos de 3118 cas ", thése de doctorat universite d’oran. 

194- Razavi, D et Delvaux, N ; (1998) : " La prise en charge Mèdico- psychologique du 

patient cancéreux ", édition Masson. 

195- Salah, D et Fontaine O ; (1992) : " Gestion du stress quotidien ", théorie 

comportementale et cognitive, édition Masson, Paris. 



 - 339 -

196- Seiffge- Krenke, I ; (1994) : " Les modes d’ajustement aux situation stressantes du 

developpement : comparaison d’adolescents normaux et L’adolescents perturbés ", 

L’orientation scolaire et professionnelle, vol 23, N°3, pp 313- 327. 

197- Soal, K; (2001): " A propos du programme national de lutte contre la drogue et la 

toxicomanie ", Algerie sante, N°6 septembre- octobre, pp 20- 21. 

198- Solomon, Z ; Kulincer, M and Avitzur, E ; (1988) : " coping, Locus of control, 

Social support, and Combat- related posttraumatic stress disorder : a prospective study ", 

Journal of Personality and Social Psychology, vol 55, N°2, pp 279- 285. 

199- Spielberger, C; (1983):" State- trait anxiety inventory for adulte", Mind Garden 

Publishing, California, USA. 

200- Stanton, A.L; Danoff- Burg, Sh; Cameron, ch and Ellis, A.P; (1994): " coping 

through emotional approach: Problems of conceptualization and confounding ", Journal of 

Personality and Social Psychology, vol 66, N°2, pp 350- 362. 

201- Stora, J- B; (1991): " Le stress ", édition Dahleb, Alger. 

202- Tazairt- Chabane, B; (2002): " Qu’est ce que le diabete ", Societe el Marifa, Alger. 

203- Terry, D, J ; (1994) : " Determinants of coping : the role of stable and situational 

factors ", Journal of Personality and Social Psychology, vol 66, N°5, p 895- 910. 

204- Terry, D.J and Hynes, G.J; (1998): " adjustment to a low- control situation: 

reexamining the role of coping responses ", Journal of Personality and Social Psychology, 

vol 74, N°4, pp 1078- 1092. 

205- Valentiner, D, P; Halahan, C, J and Moos, R; (1994): " Social support, Appraisals of 

event controllability, and coping: an integrative model ", Journal of Personality and Social 

Psychology, vol 66, N°6, pp 1094- 1102. 

206- Varni, J; Badani, L; Wallander, J-; Roe, T and Douglas, F; (1989): " Social support 

and self- esteem effects on psychological adjustment in children and adolescents with 

insulin- dependent diabetes Mellitus ", child and Family behaviour therapie, vol 11 (1),    

pp 1-14. 

207- Ventura, J; Nuechterlein, K; Lukoff, D and Hardesty, J-P; (1989):" a prospective 

study of stressful live events and Schizophrenic relapse ", Journal of Abnormal 

Psychology, vol 98, Num 4, PP 407- 411. 



 - 340 -

208- Westen, D; traduction Griette, C et Jouan j- L; (2000): " psychologie, pensée, 

cerveau et culture ", De Boeck universite, S.a, Paris. 

209- Yellowlees, P.M and Kalucy ; R ; (1990) : " psychological aspects of Asthma and 

the consequent research implication ", chest, vol 97, pp 628- 634. 

210- Yellowlees, P.M et al; (1988): " Psychiatric Morbidity in Patients with life- 

threatening asthma initial report of a controlled study", the Médical Journal of Australia, 

vol 49, pp 246- 249.                               

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 341 -

 ملحق رقم (01)
 إستبيـان

  
I- بيانـات شخصيـة وإجماعية:  

     )(أنثى (   )        ذكر     : الجنس-1

  :...................................................................................... السن-2

  (   ) أرمل(   )       مطلق(   )        متزوج (   )   أعزب :  الحالة المدنية -3

  (   )جامعي   )  ( ثانوي (   )   متوسط (   )   إبتدائي (   )   لم يدرس  :   المستوى التعليمي-4

  (   )متربص /طالب (   )    بطال(   )     متقاعد (   )     موظف :     المهنة-5

  .:................................................................. نوع المهنة إذا كنت تعمل-6

 ............................:............................................... عدد أفراد العائلة-7

  :  الوضعية الحالية للوالدين-8

  (   )وفاة األم (   )   وفاة األب(   )  منفصالن (   )   مطلقان (    )   يعيشان معا

  : مع من تسكن -9

  (   )عند أحد األقارب (   )     سكن منعزل عنهم (   )     مع الوالدين واإلخوة   

  .........................................................................:...... شيء آخر حدده

  (   ) جيد (   )       متوسط (   )      ضعيف :   المستوى االقتصادي لألسرة-10

  (   ) منزل تقليدي (   )              شقة (   )            فيال :    نوع السكن-11

  ...............................................................................: عدد الغرف-12

  (   )ال(   )                               نعم : هل تسكن قرب مصانع معينة-13

  .............................................................: إذا كان جوابك بنعم ما نوعها-14

II- ةبيانـات سلوكي:  

  (   )ال(   )                  نعم :    هل تدخن-15

  ...............................................: إذا كان جوابك بنعم منذ متى بدأت التدخين-16

  ....................................................: ما هي األسباب التي تدفعك إلى التدخين-17

..................................................................................................  

  (   )ال(   )                  نعم :      هل تتناول المشروبات الكحولية-18

  ...........................................................: منذ متى وأنت تتناول الكحول-19
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  ...........................................:األسباب التي تدفعك إلى تعاطي الكحول ما هي -20

................................................................................................  

  (   )ال(   )                  نعم :     هل تتعاطى المخدرات-21

  .............................................:ما نوع المخدر الذي تستعمله,ا إذا كنت مدمن-22

  .........................................:ما هي األسباب التي تدفعك إلى تعاطي المخدرات -23

................................................................................................  

  (   )ال(   )                  نعم :      هل سبق لك و أن حاولت اإلنتحار -24

  ...........................................................: ما هي الوسيلة التي إستعملتها-25

  ...........................: هي األسباب التي أدت بك إلى اإلنتحارام,  إذا كان جوابك بنعم-26

................................................................................................  

III - بيانـات مرضية شخصية وعائلية:  

  (   )ال(   )                نعم :    هل تعاني حاليا من مرض معين-27

  (   )ال )               (      نعم : هل أحد أفراد عائلتك مصاب بمرض معين-28

  : أسرتك الذي يعاني من المرض وما نوعهنمن هو الفرد م, إذا كان جوابك بنعم -29

  ..............نوع المرض(   )   األخوات ...................  نوع المرض (   )      األب  

  ..............ع المرضنو(   )   األجداد  ...................   نوع المرض(   )      األم   

  ...............نوع المرض(   )   األقارب ...................   نوع المرض(   )     اإلخوة 

  (   )ال(   )                نعم :    هل هناك مرض معين متوارث في العائلة-30

  ...........................................: نوع هذا المرض حددهام,  إذا كان جوابك بنعم-31

  : هل تعاني من مشاكل معينة سواء على المستوى العائلي أو المهني-32

  (   )ال(   )                                نعم 

  .....................................: نوعها و مدى تأثيرها عليكدحد,  إذا كان جوابك بنعم-33

.................................................................................................  

..................................................................................................  
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)02(ملحق رقم   

 إستبيان إدراك الضغط
( P.S.Q ) 

:ةالتعليمــــ  
عليك   التي تصف أكثر ما ينطبقفي الدائرة(X)   عـالمة التالية ضع لكـل عبارة من العبارات      

 أجب بسرعة دون أن تزعج نفسك بمراجعة إجـابتك ،لك خالل السنة أو السنتين الماضيتينذعموما و
 .وأحـرس على وصف مسار حياتك خالل هذه المدة

  
  أبدا  كثيرا  أحيانا تقريبا أبدا  العبـــارات

          . تشعر بالراحة-1

          . تشعر بوجود متطلبات كثيرة لديك-2

          .  أنت سريع الغضب-3

          . لديك أشياء كثيرة للقيام بها-4

          . تشعر بالوحدة أو العزلة-5

          . تجد نفسك في مواقف صراعية-6

          . تشعر بأنك تقوم بأشياء تحبها فعال-7

          . تشعر بالتعب-8

          .إدارة األمور لبلوغ أهدافك تخاف من عدم إستطاعتك -9

          . تشعر بالهدوء-10

          . لديك عدة قرارات إلتخاذها-11

          . تشعر باإلحباط-12

          . أنت مليء بالحيوية-13

          . تشعر بالتوتر-14

          . تبدو مشاكلك أنها ستتراكم-15

           تشعر أنك في عجلة من أمرك-16

          .ية تشعر باألمن والحما-17

          . لديك عدة مخاوف-18

          . أنت تحت ضغط مقارنة باألشخاص اآلخرين-19

          . تشعر بفقدان العزيمة-20

          . تمتع نفسك-21

          . أنت خائف من المستقبل-22

          . تشعر بأنك قمت بأشياء ملزما بها وليس ألنك تريدها-23

          . تشعر بأنك موضع إنتقاد وحكم-24

          . أنت شخص خال من الهموم-25  

          . تشعر بإنهاك وتعب فكري-26

          . لديك صعوبة لإلسترخاء-27

          . تشعر بعبء المسؤولية-28

          . لديك الوقت الكافي لنفسك-29

          . تشعر أنك تحت ضغط مميت-30
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)03(ملحق رقم   

 مقياس تقدير الذات
(E.S.S) 

 
:ةـليمـعـتال  

 داخل الدائرة المناسبة التي تبين مدى (X) ضع عالمة ،يلي مجموعة من العبارات حول نفسكفيما   
أجب عن كل عبارة بصدق ليس هناك أجوبة صحيحة . نفسكف رعموافقتك على العبارة التي تصفك كما ت

يجب أن تفكر .  عبارة تصف نفسك كما تراها أنت وليس كما يرغب اآلخرون أن تكونلأو خـاطئة ك
فهناك أربع . ختبار مدى موافقتك على العبارةإكن دقيقا في . ب بسرعةينفراد وأن تجإ كل عبارة على في

  . تمامادوائر أمام كل عبارة إختـر الدائرة التي تنطبق عليك
 

أرفض   العبارات

  تماما

 أوافق تماما  أوافق  أرفض

      .راض عن نفسي على العموم أنا -1

      .فئا على اإلطالق أفكر أحيانا بأنني لست ك-2

      . أشعر أن لدي عددا من الخصائص الجيدة-3

 أنا قادر على القيام باألشياء قلما يستطيع ذلك -4

  .معظم الناس اآلخرون

    

 عديم - أشعر أحيانا بأنني شخص غير نافع-5

  .الفائدة

    

      . أشعر أنني ال أملك ما أفخر به-6

قل بمستوى قيمة  أشعر بأن لي قيمة في األ-7

  .اآلخرين

    

      . أتمنى لو إستطعت إحترام نفسي أكثر-8

      . أميل إلى الشعور بأنني فاشل-9

      . لدي إتجاه إيجابي نحو نفسي-10
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)04(ملحق رقم   

 مقيـــاس فعالية الذات
(S.E.S) 

 
:التعـليـمة  

التي تبين مدى   داخل الدائرة المناسبة(X) ضع عالمة ،فيما يلي مجموعة من العبارات حول نفسك  
 أجب عن ،ليست هناك أجوبة صحيحة أو خـاطئة .موافقتك على العبارة التي تصفك كما تعرف نفسك

  .ختـر الدائرة التي تنطبق عليك تماماإفهناك أربع دوائر أمام كل عبارة . نفراد وبسرعةإكل عبارة على 
  

أرفض  العبارات
 تماما

أرفض دون 
 حماس

أوافق دون 
 حماس

 أوافق تماما

      . عندما أضع الخطط أستطيع، تنفيذها دوما-1
 إحدى مشكالتي هي أنني ال أستطيع أن -2

  .أركز على عملي عندما يجب علي ذلك
    

 إذا لم أتمكن من أداء عمل ما منذ المرة -3
  األولى، فإني أستمر في المحاولة حتى أقوم به

    

ي أهدافا هامة، نادرا ما  عندما أحدد لنفس-4
  . أحققها

    

      . أنا أترك األشياء قبل إتمامها -5
      . إنني أتجنب مواجهة الصعوبات-6
 أنا ال أكلف نفسي عناء المحاولة عندما -7

  .أواجه شيئا معقدا
    

 - غير ممتع- عندما يكون لدي عمل منفر-8
  .فإني أصر على إتمامه

    

قيام بعمل ما، أقوم بتنفيذه  عندما أقرر ال-9
  .مباشرة

    

 عندما أحاول أن أتعلم شيئا جديدا فإني -10
  أتخلى عنه في الحال إذا لم أنجح به منذ البداية

    

 عندما تظهر مشكالت غير متوقعة في -11
  .حياتي فإنني ال أتمكن من معالجتها

    

 إني أتجنب محاولة تعلم األشياء الجديدة -12
  .بدو لي صعبةعندما ت

    

      . الفشل يدفعني إلى العمل بإجتهاد أكبر-13
 أن أشعر بعدم اإلطمئنان في قدرتي على -14

  .عمل األشياء
    

      .أنا شخص أعتمد على نفسي-15
      . أنا شخص أتراجع بسهولة-16
 أنا ال أبدو قادرا على التعامل مع معظم -17

  .المشكالت التي تحدث في الحياة
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)05(ملحق رقم   
 مقياس سمة القلـق

(S.T.A.I) 
   :ةالتعليمـــ

 اقرأ كل عبارة بعناية وضع ، فيما يلي عـدد من العبارات التي يستخدمها األفراد في وصف أنفسهم  
جابــات إليست هناك . لى ما تشعر به عامةإفي الدائرة المناسبة أمام العبارة التي تشير (X) عالمة 

جابة التي تصف ما تشعر إلتذكر أن تختار ا, ال تستغرق وقتا طويال في عبارة واحدة,  خاطئةصحيحة أو
 .بـه عامة

 

  كثيــرا  أحيانـا  قليــال  مطلقـا  العبارات

           أشعر بالسرور-1

  أشعر باألمن -2

  نني متوترإ -3

    نني نادم إ-4

  طمئنانإلأشعر با -5

  ضطرابأشعر باإل -6

  أنا قلق اآلن ألنني أتوقع حدوث مشاكل أو صعوبات-7

   أشعر براحة البال-8

   أشعر بالقلق-9

  رتياح أشعر باإل-10

   أشعر بالثقة في النفس-11

   أشعر بأنني عصبي-12

  نني شديد النرفزة إ-13

   أشعر بأنني شديد التوتر-14

  حنني مستريإ --15

   أشعر بالرضا-16

  نني مهموم إ-17

    ثارة ولحركةإل أشعر بأنني شديد ا-18

     أشعر بالبهجة-19

 وصلت إلى حالة من التوتر قضت على اهتماماتي -20

       وهواياتي
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)06(ملحق رقم   
طرق المواجهةإستبيان   

(W.C. Q) 
   :ةالتعليم 

ستعملت إالمطلوب منك هو أن تحدد إلى أية درجة ، ية عدة طرق لمواجهة المشكل   إليك في الفقرات التال
من فضلك صف لنا هذا المشكل في . كل واحدة منها في مواجهة مشكل ما يكون قد تسبب لك في قلق

ستعمالك لها في الوضعية  إقرأ كل طريقة من الطرق التالية وبين مدىإبضع أسطر وأحتفظ به في ذهنك و
  .تها وذلك بوضع دائرة على الفئة المناسبةالتي وصف

  :وصف المشكل
........................................................................................................  

........................................................................................................  
........................................................................................................  

........................................................................................................
........................................................................................................  

 
  إلى  إطالقا  الطرق المستعملة في مواجهة المشاكل

   حد ما
كثيرا   كثيرا

  جدا
          . ركزت فقط فيما سأفعله الحقا في الخطوة الالحقة-1
 قمت بشيء لم أفكر أني سأفعله لكن قمت بشيء ما على -2

  .األقل
        

          .)ها(قناع الشخص المسؤول تغيير رأيه إاولة  مح-3
          . تحدث لشخص ما ألتعرف أكثر على الوضعية-4
          .نتقدت نفسي أو وبختهاإ -5
كت األمور نوعا ما موضع ر محاولة عدم اليأس لكن ت-6

  .بحث
        

          . تمنيت أن تحدث معجزة-7
          . رضيت بالقدر كان في بعض األحيان حظي سيئا-8
          . تصرفت و كأن شيئا لم يحدث-9

          . حاولت أن أحتفظ بمشاعري لنفسي-10
لى إوحاولت النظر ,  بحثت عن الجانب الملفت للمشكل-11

   .جابي لألشياءيإلالجانب ا
        

          . نمت أكثر من العادة-12
 المتسبب في )لألشخاص(لشخص ل أظهرت غضبي -13

  .المشكل
        

          . وتفهم شخص ما تقبلت عطف-14
          . بداعيإ ألهمت القيام بشيء -15
          . محاولة نسيان كل شيء-16
          . تحصلت على مساعدة مختص-17
          .يجابيإ تغيرت أو تطورت بشكل -18
          .عتذرت أو قمت بشيء ما ألستدرك نفسيإ -19
          .هتتبعإ وضعت مخططا للعمل و-20
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          .قة أو بأخرى أظهرت مشاعري بطري-21
          . أدركت أنني المتسبب في المشكل-22
          . خرجت من المشكل بشكل أحسن مما دخلت به فيها-23
تجاه إمكانه فعل شيء ملموس إ حدثت شخصا ما ب-24

  .المشكل
        

, حساس جيد وذلك باألكلإشعار نفسي بإ محاولة -25
  لخ إ......أخد األدوية, التدخين, الشرب

        

          .  قمت بمجازفة كبيرة أو شيئا خطرا جدا-26
          . حاولت أن ال أتصرف بعجلة أو أتبع أفكاري األولى-27
          .يمانا جديداإ وجدت -28
          .كتشفت من جديد ما هو مهم في الحياةإ -29
          .لى األفضلإ غيرت األشياء حتى تنتهي األمور -30
          .ما تجنبت التواجد مع الناس عمو-31
ورفض التفكير فيه ,  عدم ترك المشكل يتغلب علي-32
  .كثيرا

        

          . طلبت النصح من شخص قريب أو صديق أحترمه-33
          . لم أترك اآلخرون من معرفة كم كانت األمور سيئة-34
          .ستهانة من الوضعية ورفض أن أكون جديا نحوها اإل-35
          . حدثت شخصا ما عن ما شعرت به-36
لى ما كنت إوقاومت للوصول ,  اإلصرار على موقفي-37
  . أريده

        

          . لمت غيري من الناس حول المشكلة-38
ذ كنت في وضعية إ, ستفدت من تجاربي السابقةإ -39

  .مماثلة
        

          .فضاعفت جهدي لتحقيق األمور,  عرفت ما يجب فعله-40
          .حدثعتقاد بأن هذا األمر قد  رفضت اإل-41
          . تعهدت لنفسي بأن األمور ستكون مختلفة مرة أخرى-42
          . الوصول إلى مجموعة حلول مختلفة للمشكل-43
بعاد مشاعري حتى ال تتداخل كثيرا مع أمور إ حاولت -44

  .أخرى
        

          .شياء في نفسيأ غيرت -45
 تمنيت لو ينتهي المشكل أو يجد حال بطريقة أو -46

  .بأخرى
        

          .نقالب األمورإمكانية إ لدي خيال أو تمنيات حول -47
          . تضرعت إلى اهللا-48
          . شرد تفكيري إلى ما يمكنني أن أقوله أو أقوم به-49
 فكرت كيف يمكن لشخص أقدره أن يتعامل مع هذه -50

  . تخذت ذلك نموذجاإثم , ةالوضعي
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  )07(ملحق رقم 
  

TABLE  T-Test 
 

 إختبار ذو حد واحد
0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 

 إختبار ذو حدين

 
df 
 

0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 
2 1.886 2.920 4.303 6.956 9.925 31.598 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.941 
4 1.533 2.182 2.776 3.747 4.604 8.610 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.859 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.405 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 
13 1.530 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.767 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460 

120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373 
∞ 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291 
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  )08( ملحق رقم
  

 0.01  و0.05عند مستوى داللة " بيرسون " جدول لقيم معامل اإلرتباط 
  

  درجة الحرية 0.05 0.01
0.999 0.997 1 
0.990 0.950 2 
0.959 0.878 3 
0.917 0.811 4 
0.874 0.754 5 
0.834 0.707 6 
0.798 0.666 7 
0.765 0.632 8 
0.735 0.602 9 
0.708 0.576 10 
0.684 0.553 11 
0.661 0.532 12 
0.641 0.514 13 
0.623 0.497 14 
0.606 0.482 15 
0.590 0.468 16 
0.575 0.456 17 
0.561 0.444 18 
0.549 0.433 19 
0.537 0.423 20 
0.526 0.413 21 
0.515 0.404 22 
0.505 0.396 23 
0.487 0.388 24 
0.479 0.381 25 
0.471 0.374 16 
0.463 0.367 27 
0.456 0.361 28 
0.449 0.355 29 
0.436 0.349 30 
0.424 0.339 32 
0.419 0.329 34 
0.418 0.325 35 
0.413 0.320 36 
0.403 0.312 38 
0.393 0.304 40 
0.384 0.297 42 
0.376 0.291 44 
0.372 0.288 45 
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0.368 0.284 46 
0.361 0.279 48 
0.354 0.273 50 
0.338 0.201 55 
0.325 0.250 60 
0.313 0.241 65 
0.302 0.232 70 
0.292 0.224 75 
0.283 0.217 80 
0.275 0.211 85 
0.267 0.205 90 
0.260 0.200 95 
0.254 0.195 100 
0.228 0.174 125 
0.208 0.159 150 
0.193 0.148 175 
0.181 0.138 200 
0.148 0.113 300 
0.128 0.098 400 
0.115 0.088 500 
0.081 0.062 1000 

  
  0.01  و0.05عند مستوى داللة " بيرسون " جدول لقيم معامل اإلرتباط 

  
  
  
  

 
  



 I

 محتوى البحث

 و-أ......................................................................................مقدمة البحث

  01...................................................................................إشكالية البحث 

 10..................................................................................فرضيات البحث 

  11......................................................................................أهداف البحث

  12:......................................................................................أهمية البحث

 12................................................................................تحديد مفاهيم البحث
  

 الجانب النظري: الباب األول
  

  الصحة النفسية والجسدية:األولالفصل 

  14.............................................................................................تمهيد

  15............................................................... النفسية والجسدية مفهوم الصحة-1

  17............................................................. عالمات الصحة النفسية والجسدية-2

 19.................................................................. الصحة بين السواء والمرض-3

  19 .............................................................................. مفهوم السواء3-1

  21............................................................................. مفهوم المرض3-2

  22..........................................التي تؤدي إلى اضطراب الصحة األسباب والعوامل -4

  22................................................................ األسباب الحيوية والبيولوجية4-1

  23............................................................................ األسباب النفسية4-2

  24...............................................................  العوامل الثقافية واإلجتماعية4-3

  24................................................................................التوافقمفهوم  -5

  25.............................................................تجاهات تناولت مفهوم التوافقإ 5-1

  26............................................................................أساليب التوافق 5-2

  28..................................................................... مشكالت الصحة النفسية-6

  30.............................................ت النظرية المفسرة للصحة النفسية بعض التناوال-7

  30.......................................................................... المدرسة التحليلية7-1

  31.......................................................................... المدرسة اإلنسانية7-2

  32.......................................................................... المدرسة السلوكية7-3



 II

  32.......................................................................... المدرسة المعرفية7-4

  33......................................................................في العالم الصحة ملمح -8

  35.................................................................... الصحة في الجزائرملمح -9

 42............................................................... الصحة في والية عنابةملمح -10
  

 مشكالت الصحة العامة: الفصل الثاني

  50...........................................................................................تمهيد 

  51................................................................................. مرض الربو-1

  51............................................................................... تعريف الربو1-1

  52....................................................................... وصف النوبة الربوية1-2

  53.......................................................................و العوامل السببية للرب1-3

  56.................................................................................. داء السكرَّي-2

  57.....................................................................يتعريف مرض السكرَّ 2-1

  58......................................................يث اإلصابة بمرض السكرَّوحدية كيف 2-2

 58..................................................ي المظاهر اإلكلينيكية العامة لمرض السكر2-3َّ

  59.......................................................................ي أنواع مرض السكر2-4َّ

  60.........................................................ي التشخيص اإليجابي لمرض السكر2-5َّ

  61.............................................................ي األسباب العامة لمرض السكر2-6َّ

  63..................................................................ي مضاعفات مرض السكر2-7َّ

  64........................................................................ان على المخدراتاإلدم-3

  64............................................................................. تعريف اإلدمان3-1

  65............................................................................. مظاهر اإلدمان3-2

  66............................................................................. مراحل اإلدمان3-3

  67.......................................................................... تعريف المخدرات3-4

  67............................................................................ أنواع المخدرات3-5

  68.................................................... معايير تشخيص اإلدمان على المخدرات3-6

  69............................................... عن إدمان المخدراتولةئالمس األسباب العامة 3-7

  73.................................................................حار ومحاوالت اإلنتحار اإلنت-4

  73........................................................نتحارنتحار ومحاوالت اإل تعريف اإل4-1



 III

  74...........................................................................نتحار وظائف اإل4-2

  75.........................................................................نتحارية الوسائل اإل4-3

  75...................................................................نتحاراألشكال العيادية لإل 4-4

  76.....................................................تحارننتحار ومحاوالت اإل الجنس في اإل4-5

  77.................................................ةنفسيضطرابات النتحارية واإل السلوكات اإل4-6

  78.................................................................نتحاركتئاب واإلاإل اليأس و4-7

 80........................................................نتحارنتحار ومحاوالت اإلأسباب اإل 4-8
  

   الضغط النفسي بين الصحة والمرض:الثالثالفصل 

 83....................................................................................تمهيد الفصل
  

  لنفسي الضغط ا:األولالمبحث 

  84............................................................................................تمهيد

  85........................................................................ مفهوم الضغط النفسي-1

  86......................................................................أعراض الضغط النفسي -2

  87.......................................................................... األعراض الجسدية2-1
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