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أ

:مقدمة

یواجه الفرد في حیاته الیومیة الكثیر من المواقف التي تعترض طریقه وتهدد مستقبله وتعرض توازنه 

النفسي والجسمي إلى اختالل ینتج عنه قلق وتوتر یعیقه في أداء مهامه، وتسمى هذه المواقف بالضغوط النفسیة 

وذلك نظرا لتعدد مصادر على مجتمعنا الحاليالتي أصبحت تمثل أهم الموضوعات الحدیثة التي لها أثر كبیر 

.الضغط وانعكاساته على الحیاة النفسیة للفرد وهو یحتل مركز الصدارة في مجاالت علم النفس

كما تعتبر االضطرابات السیكوسوماتیة من الموضوعات التي حظیت باهتمام كبیر في المجتمعات 

حوث من طرف الباحثین المتخصصین نظرا لنسبتها المتزایدة باستمرار الراهنة، فأصبحت عنوانا للدراسات والب

نتیجة لتنوع وتعدد العوامل المؤدیة إلیها وزیادة نسبة المصابین بها في ظل تعقد الظروف االجتماعیة 

.واالقتصادیة

یتمكن الفردالمستوى الجسم حین علىاالنفعاالتبتراكم السیكوسوماتیة تتمیز االضطراباتبحیث

.من التعبیر عنها، وبالتالي یصبح الجسد مصدر لتفریغ تلك الضغوطات

دةــــولكن شوتــرد بدون ضغط تعني المـــــحیاة الفأن السیاقذاــــهيــــف)(Selyeسیلي د العالم ــــویؤك

.ترتبط باعتالل الصحة النفسیةكثیرا ماالضغوط والتعرض المتكرر لها وما یترتب علیها من تأثیرات سلبیة

على أن الضغوط النفسیة لها أهمیة خاصة في عملیات التوافق لدى الفرد ألنها )Lazarus(الزاورس كما یؤكد 

من حل مواقف المشكالت لحیاة الضاغطة التي تواجهه بدایةتساعد على ترسیخ قدرته في التوافق مع أحداث ا

.متعددةالبسیطة إلى المواقف ال

وفیما یتعلق بتأثیر الجانب العضوي على الجانب النفسي فان اإلصابة بمرض الربو قد یولد لدى 

، أي أن المرض العضوي الخ...االجتماعيواالنسحاب والتوتر كالقلقالمریض عدة اضطرابات نفسیة 



ب

كان خطیرا أو مزمنا یؤدي إلى تدهور الحالة النفسیة وذلك راجع إلى التأثیرات السلبیة التي من أبرزها إذا ما

وتأثیره الضغطلتعدد عدم القدرة على التوافق النفسي لألفراد الذي یولد العدید من االضطرابات وذلك نظرا 

.على الحالة النفسیة للفرد

الربو قد تثیر استجابة تؤثر بشكل كبیر على السیر العادي لحیاة المریض وعلیه فان اإلصابة بمرض

النفسي واالجتماعي، ولعل األكثر انتشارا تلك المتعلقة بالضغط النفسي والتي تظهر نتیجة سوء تقدیر الذات 

الخ...والنظرة التشاؤمیة والفشل

لقیاس الضغط ''لیفنستاین''ا بمقیاس ولتبیان حالة الضغط النفسي المصاحب لمرض الربو استعن

النفسي، والذي یساعد على التنبؤ بالحالة الصحیة للفرد، كما یهدف إلى معرفة وكشف أهم الخصائص الممیزة 

.عند مرضى الربو واحتمال وجود الضغط لدیهم

:بعة فصولأر النظريالجانبوقد اعتمدنا في بحثنا على جانب نظري وجانب تطبیقي، حیث یتضمن 

تناول المتغیر الثاني الفصلالعام إلشكالیة البحث والفرضیات وتحدید المفاهیم، أما اإلطارتناولاألول الفصل

أعراضه ، كیفیة حدوثه أسبابهاألول وهو الضغط النفسي وتم التطرق إلى تعریفه وأهم النظریات المفسرة له

فتناول المتغیر الثاني وهو المراهقة وتطرقنا فیه إلى تعریف المراهقةالثالث الفصلأما .وتصنیفه وكیفیة عالجه

أشكالها ومراحلها ومظاهر النمو في المراهقة، والتفسیر السلوكي والمعرفي لهذه المرحلة وأهم المشكالت 

ى انتشاره وأهم تناول متغیر الربو الذي تناول تعریف مرض الربو ومدالرابعالفصلأما .التي تعتري هذه المرحلة

، وفي األخیر ، والتفسیر المعرفي والسلوكي لهاألسباب المؤدیة لإلصابة به، أعرضه واألشكال العیادیة له

تم فیه تقدیم منهجیة البحث واألدوات الخامسالفصل:فقد قسم إلى فصلینالتطبیقيالجانبأما .كیفیة عالجه

تعرضنا السادسالفصلأما ث أهم خصائص مجموعة البحثالبحوزمان إجراء، ومكان فیهالمستخدمة



ت

.وربطها بفرضیات المطروحةلیفنستیانفیه إلى الحاالت الستة بشكل مفصل بتحلیل ومناقشة نتائج اختبار 

.وقائمة المراجع والمالحقوتوصیات واقتراحات وفي األخیر قدمنا استنتاج عام وخاتمة
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:اإلشكالیة

واستمراره، والتي تعمل على بقائهیعتبر الجهاز التنفسي من األجهزة الحیویة التي یتمتع بها اإلنسان

ا ذي حیاة اإلنسان، وهفوهو الجهاز الذي یضمن عملیة التنفس التي الشك بأنها عملیة أساسیة ومهمة جدا

كسائر األجهزة الموجودة في جسم اإلنسان معرض لإلصابة بعدة أمراض قد تؤثر على عملیة التنفس الجهاز هو 

.ن بین هده األمراض نجد مرض الربومن جهة، وعلى وظائف أجهزة الجسم األخرى، وم

لتنفس، یتمیز بعسر التنفس عن صعوبة في ا"الربو مرض یصیب الجهاز التنفسي وهو عبارة یعتبر

نتیجة لتقلص وتورم في أغشیة المخاط مما یؤدي أو یولد شعور بالضیق على القفص الصدري وصعوبة مرور 

، یعني أنه یعیق عملیة التنفس مما یؤدي )62ص،2003.المعطيعبدمصطفىحسن"(الهواء إلى الرئتین 

یسمى باالضطرابات ماوصنف هذا المرض من بین، )عملیة الزفیر(إلى حدوث خلل أثناء تبادل الهواء

عن عوامل نفسیة تتخذ أعراضها تنشأضار السیكوسوماتیة أو النفسجسمیة، وهي عبارة عن مجموعة من األم

وأفادت دراسة نشرت مؤخرا في الوالیات ،)330ص،2010.اهللاعبدقاسممحمد(شكال جسدیا أو عضویا

أكملوا فترة الحمل معرضین لهذا الخطر، وقالوا أیضا أن إصابة األم بالربو تزید القیصریة  المتحدة  أن الوالدة 

من احتمال والداتها في وقت مبكر وبعملیة قیصریة، ولهذا فإن خطر اإلصابة  بالربو له أسباب وراثیة 

مل وأجریت الدراسة عند األطفال المولودین في وقت مبكر أكبر من خطر اإلصابة به عند الذین أكملوا فترة الح

.عاما باستخدام معطیات من المستشفیات12و 6أالف طفل تتراوح أعمارهم بین 10على أكثر من 

وتعتبر أمراض الربو والحساسیة من المشاكل الصحیة الخطیرة في الوالیات المتحدة األمریكیة وفي الدول 

راض، باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه أعراضها الصناعیة في العالم، نضرا الرتفاع نسبة اإلصابات بهذه األم

في الحد من فاعلیة األفراد المصابین ومنعهم من قیامهم بنشاطاتهم الیومیة، ولقد تم تسلیط الضوء على مدى 

بها عن طریق التثقیف الصحي وللحد أهمیة التحكم بهذه األمراض وعالجها لتأهیل األفراد المصابین 
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یة المرتبطة بها، تم انجاز هذه الدراسة من أجل معرفة عدد حاالت أمراض الربو من المشكالت الصح

والحساسیة وعوامل الخطر المتعلقة بها عن الشباب الیافعین في فلسطین ممثلین بطلبة جامعة النجاح الوطنیة 

نة دراسیة، وقامت في نابلس، ومن ثم اختیار هذه الفئة العمریة بحیث تم اختیار ألف طالبة بصورة عشوائیة كعی

الباحثة بجمع البیانات عن طریق االستبیان ثم قیاس لكل طالب في عینة الدراسة، بینت الدراسة أن معدل 

، وتكون %3,1، حساسیة األنف 0,46، تنفس مصحوب بالصفیر بشكل دائم %33اإلصابة بمرض الربو 

والوراثیة والظروف ةوتبین أن العوامل البیئی، فئة العمریة المذكورةالنسبة أكبر عند الذكور من اإلناث عند ال

(المعیشیة والسكنیة وكذا النفسیة تلعب دورا هاما في اإلصابة بهذه األمراض 2005، میناويذیبعالموفاء.

)155ص

وظهور الربو في مرحلة المراهقة أمرا شائعا إذ أنه من خالل هذه الفترة تحمل تغیرات كثیرة بحیث یتراوح 

وهي في تزاید مستمر في العدید من الدول %25إلى %5انتشار مرض الربو في المجتمع ما بین معدل 

ملیون شخص 4إلى 5أن  حوالي 1958إلى 1957وقد أوضح مسح أجرته هیئة الصحة العالمیة سنة 

حدوثه سنة، وتكون نسبة17من مرضى الربو كانوا أقل من %60أمریكي یعانون من مرض الربو، كما أن 

(بین الذكور ضعف حدوثه عند اإلناث .)62ص، 2003، المعطيعبدمصطفىحسن.

فالفرد یمر بمراحل ثمانیة متعددة ومن الثابت علمیا أن كل مرحلة من هذه المراحل تتأثر بما قبلها وتمهد 

لما بعدها، ویؤكد العلم الحدیث على أن مرحلة المراهقة هي منعطف خطیر في حیاة اإلنسان، وهي التي تؤثر 

حلیل ودراسة الظواهر النفسیة والسلوكیة على مدار حیاته وسلوكه االجتماعي والخلقي والنفسي لذا البد من ت

(التي تعتري الكائن البشري أثناء هذه الفترة العصبیة من حیاته االنفعالیة ص، 1996، عویصةمحمدكامل.

فالمراهقة هي مرحلة االنتقال من الطفولة إلى النضج إذ تبدأ براءة الطفولة بالزوال تدریجیا بینما تحل ،)138

ضج، وتعتبر المراهقة فترة من الفترات الحیاة الواقعیة بین البلوغ والنضج حیث بهذه المرحلة محلها مالمح الن
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یزداد نمو المراهق البالغ بمعدل لم یشهد له مثیال، ویكبر حجم أعضائه وطول أطرافه لتصبح أكثر قوة ونشاطا 

عض المشكالت المصاحبة لهذه لیغدوا من بعد قادرا على اإلنتاج وبین هذا وذاك البد أو ال شك من حدوث ب

(الفترة الحرجة بحیث تتمیز بتغیرات جسمیة ونفسیة وكذلك بالحساسیة الزائدة والوقوف على القیم المجردة عبد.

.)96صسنة،بدون، العیسويالرحمان

والمراهق الذي یعاني من مرض الربو یحتاج إلى اهتمام خاص ودعم یسبب هذه المشكلة الصحیة 

تمنعه من العیش كغیره من الذین هم في سنه كما أن الربو یمكن أن یؤدي إلى تأخر في  النمو كذلك التي قد 

أن المرض العضوي إذا ما كان خطیرا ''Beck''قد یعاني البعض األخر من االكتئاب، وفي هذا الصدد یرى 

إلى األفكار السلبیة التي تظهر أو مزمنا فإنه یؤدي حتما إلى اإلصابة بالمرض النفسي كاالكتئاب ویرجع ذلك 

".نتیجة المرض

فالمراهق المصاب بمرض الربو من شأنه أن یولد لدى المریض عدة إضرابات نفسیة مثل االكتئاب 

، وأخرى كالقلق والتوتر واالنسحاب االجتماعي، وكذا الضغط النفسي، إذا العوامل النفسیة تعتبر "بیك"كما قال 

ومن اإلحباط، والقلق والمیول %33حاالت اإلصابة بالربو وعامل مساعد نسبة من%37العامل السائد في 

(العدوانیة، والعدوانیة، والضغوط النفسیة .)391، 389ص، 2003، مصطفىحسن.

إلى أن الضغط النفسي ینشأ نتیجة تفاعل الفرد مع بیئته، وذلك عندما seyle(1981(ليیسإذ یشیر 

یعتبر الفرد المتغیر له كحاجات ملحة بالنسبة له والتي تتجاوز المصادر المتوفرة لدیه، مثل المطالب االجتماعیة  

الجسمي والمرض والفسیولوجة مما یشكل عبئا ثقیال ولها دالالت كمصادر أساسیة للضغوط النفسیة، فالعجز

(یعتبر مصدرا أساسیا للضغط النفسي .)25، 36، 34ص، 2009،اللطیفعبدأحمد، العزیزعبدكامل.

ورغم االختالف من فرد ألخر في إدراكه للضغوط فإن استجابته لها تختلف تبعا لنمط شخصیته، فإما 

للوصول إلى درجة التوافق التي تشعر أن تكون االستجابة فعالة بحیث تؤدي إلى تغییر أو تعدیل هذه الضغوط
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الفرد بالراحة، أو قد تكون االستجابة معرفیة أو سلوكیة، أو تكون استجابة الفرد تجنیبه یبتعد فیها من دون 

(اللجوء إلى حل لمواجهة الضغوط )2009، دلوأبوجمال.

النفسیة ظاهرة إنسانیة ینتج عنها خبرة مؤلمة حادة بحیث یظهر تأثیرها بشكل كبیر على السلوكفالضغوط

)31، 24ص، 2009، اللطیفعبدأحمد، العزیزعبدكامل.(كما یظهر تأثیرها على التكیف

وبناء على الدراسات السابقة في هذا المجال نحاول اإلحاطة بظاهرة الضغط النفسي لدى المراهق

:التاليطرح التساؤل وهذا ما یقودنا إلى المصاب بمرض الربو، 

هل الضغط النفسي عند المراهق ناتج عن اإلصابة بمرض الربو؟.

:البحثفرضیة

:التالیةالفرضیةواإلجابة على هذه التساؤل اقترحنا 

الضغط النفسي لدى المراهق ناتج عن اإلصابة بمرض الربو.



ةــــلإلشكالیالعـــاماإلطار الفصل األول                                           

10

:البحثأهمیة

:تتجلى أهمیة الدراسة الحالیة في أهمیة الموضوع الذي تم تناوله

"مرحلة المراهقة"دراسة مرحلة من أهم المراحل العمریة التي یمر بها اإلنسان في حیاته التي هي*

.والسعي لمعرفة مدى توافقها في تخطي وتجاوز أزماتها

درجة األولى، والذي یعتبر محل اهتمام تتمثل أهمیة البحث في كونه یعالج مرضا سیكوسوماتي بال*

كل األخصائیین النفسانیین، كما یهم كل الباحثین الذین یهتمون باألمراض السیكوسوماتیة، ویهم 

.كل الجمعیات والمؤسسات التي تهتم بهذه الشریحة ویهم المصابین بمرض الربو وعائالتهم

:الهدف من البحث

:لمي من خالل األهداف التي یرمي إلیها، والهدف الرئیسي من بحثنا هوتتحدد القیمة العلمیة لكل بحث ع

دراسة الضغط النفسي لدى المراهق المصاب بمرض الربو من خالل اختبار إدراك الضغط النفسي *

".لیفستیان"

.معرفة مستوى الضغط والكشف عن أسبابه ومصادره ومستویاته*

:أسباب اختیار موضوع البحث

:أسباب اختیارنا لهذا الموضوع هوتتمثل

مدى االنتشار الواسع لمرض الربو في وقتنا الحالي خاصة عند فئة المراهقین، بحیث تعتبر هذه الفترة *

.حساسة ألنها ال تعاني جسدیا فقط بل تنعكس على حاالتهم النفسیة

.محاولة التعرف أكثر على هذه الفئة، ومساعدتهم نفسیا*
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:المفاهیمتحدید

:تعریف الضغط*

مجموعة من األعراض تتزامن مع التعرض لموقف ''للضغط النفسي هي)Selye(سیليتعریف اصطالحا

).12ص،2008.الخالدياهللاعطافؤاد(''ضاغط

یتمثل الضغط النفسي في بحثنا من خالل الدرجات المتحصل علیها من خالل تطبیقنا لمقیاس اجرائیاأما

.''لیفستیان''

:تعریف المراهقة

سنة 13أو 12المرحلة العمریة التي تقع بین مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد، تبدأ من حوالي ''هي :اصطالحا

لجنسیة وحب االستقاللیة والحركة، وهي مرحلة یتطور سنة، تتمیز باستثارة الغرائز ا20أو 19إلى غایة 

).(sillamy.n.1999.p08.(''فیها التفكیر المجرد

سنة، وهم مصابون 20إلى 14یقصد بالمراهقة في موضوعنا األفراد اللذین تتراوح أعمارهم مابین اجرائیاأما

.بمرض الربو

:تعریف الربو

ةــــــــــوماتیــــــــــر األمراض السیكوســـــــكسائ''و على أنهـــالرب)Alexander(ألكسندریعرف الباحث :اصطالحا

ر معقول ـوض وغیـــــــوري ألنه مرفـــــــــور وتصبح مزمنة بفعل العامل النفسي والذي یعتبر مثیر الشعــــــــي تتطـالت

عطوف.(''القصبات الهوائیة، وقد أعتبر سببه تشنج في ةمن طرف الشخصیة الالشعوری

).120ص،1984.یاسین

ن الربو عبارة عن اضطراب أو خلل یمنع المراهق من أداء نشاطه والقیام بوظائفه مثل اآلخری:إجرائیاأما

.من الناحیة النفسیةالغیر المصابین، والذي یؤثر علیه
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:تمهید

، إذ یصیباألمراض النفسیة األكثر انتشارا شیوعا في عصرنا الحاليمنیعتبر الضغط النفسي

، ویظهر نتیجة لعدة أسباب وله أثار نفسیة وجسمیة وسلوكیة كل الفئات العمریة ویشكل خطرا على صحته

.سیتم عرضه في هذا الفصلوعالئقیة وهذا ما



الضغط النفســــي الفصــل الثانـــي

14

:تاریخیة عن الضغطلمحة -1

ابة ــتجـــــالس)1932(سنة "canon"ـغوط النفسیة كانت لـــاث الضــــــــهامات األولى في أبحـــاإلس

ال أو الهروب، حیث یرى أن الكائن الحي حین یدرك أي تهدید یقوم الجهاز العصبي السمبثاوي والغدد ــــــــــــــــــــالقت

دم، ترفع نسبة ـــید ضغط الـات القلب، تزـــرع دقـــــــــرمونات تسـفیزه إلى إفراز هــــــوتحتثارة الجسمــالصماء باس

كر في الدم وتزید من سرعة التنفس، ومن هنا توصل أن الضغوط ممكن أن تكون ضارة بالكائن الحي ـــالس

taylor(مشكالت صحیةیولوجي، وقد تكون سببا في حصول ــــــــعالي والفســلتعطیل أدائه االنف 86p46.(عني ـی

أن اإلنسان عندما یواجه أي خطر یقوم الجسم بإفراز هرمونات والتي یمكن أن تكون خطیرة وتؤدي إلى حصول 

.الضغط

حیث ''Selye''من قبل العالم )1936(انجلیزیة األصل استعملت منذ ''stress''فكلمة الضغط النفسي

دما علموا أن مبدأ ـــــــــــوا عنـــــئــــیقول أن البعض تفاج''تناظر التكیف''نجد في إحدى نظریاته التي تعرف ب

عاما حیث استعملت في اللغة االنجلیزیة على مدى قرون للداللة على العذاب والحرمان 40ذة ال یعرف إال ـلـال

لضغط النفسي یعود إلى التسمیة التي أطلقها األمریكیین للطب والمحن والضجر، والبعض یقول أن مصطلح ا

ارهــــــــــــــــلي عن مصطلح العصاب باعتبــــاب الحرب، أراد هذا المجتمع التخــاب الصدمي وعصــالنفسي على العص

p,له صلة بالتحلیل النفسي 33)1999nobert sillamiy..( أي أن كلمة الضغط انجلیزیة األصل

.تستعمل للداللة على الحرمان والمحن، كما تدل على العصاب الصدمي حسب األمریكیین في علم النفس

:تعریف الضغط النفسي-2

اشتقت هذه الكلمة من الفعل الالتیني الذي یعني حسب ما أشار إلیه المعجم اللغوي لكلمة ضغط :لغویا

عندما وضع أحد عشر،19الضیق على شيء ما، ولم یظهر هذا المصطلح إال في القرن الذي یعني 

اص في ذلك الوقت تحت وطأة ضغوط شدیدة، وشخص أخر كان یعاني من أالم وأمراض جعلته ـــــــــــــــــخـــــــاألش
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القوة  وفي علم تشیر إلى اإلجهاد أو Stressتحت ضغوط كثیرة، والضغط في الطب هو ضغط الدم، وكلمة 

بمعنى أن الضغط من أصل التیني وظهر في القرن ).2004ص،2005.شقیرمحمود.(النفس فهو المشقة

.ر ویعني عدم الرتیاح والمعاناةــــــــعش19

Lazarus(وفولكمانالزاروستعریف et Folkman(1984 الضغط النفسي بأنه عالقة خاصة

الفرد على أنها شاقة ومرهقة، أو أنها تفوق مصادره للتعامل معها وتعرض صحته بین الفرد والبیئة والتي یقدرها 

أي أن الضغط ناتج عن عالقة الفرد وبیئته التي یجد صعوبة ).19ص،2006.حسنالعظیمعبدطه.(للخطر

.للتوافق معها

الكائن الحي نتیجة لموقف یضغط على تقدیر الضغط النفسي هو استجابة یقوم بها):Beck(بیكتعریف

الفرد لذاته أو مشكلة لیس لها حل تسبب له إحباط وتعیق اتزانه، أو موقف یثیر أفكارا عن العجز والیأس 

هو إال رد فعل عندما یعجز الفرد بمعنى أن الضغط ما).204ص،2005.خلیفةالسیدولید.(واالكتئاب

.عن حل مشاكله

االستجابة الغیر المحددة للجسم اتجاه أي وظیفة تتطلب منه ذلك سواء كانت :بأنه)Selye(سیليتعریف

.أي أنه نتیجة لظروف ال یحتملها الفرد.سببا أو نتیجة لظروف مؤلمة أو غیر سارة

الحالة التي یتعرض فیها الفرد لظروف أو مطالب تفرض علیه نوعا :الضغط بأنه)1988(البیالويتعریف

.وتزداد هذه الحالة إلى درجة الخطر كلما ازدادت شدة الظروف  والمطالب أو استمرت لفترة طویلةمن التكیف، 

التي ترى أن الضغط النفسي حالة نفسیة تنعكس في ردود الفعل الجسمیة والسلوكیة )1993(السمادونيأما 

یطةـــــــــداث الضاغطة في البیئة المحـــــــــــــــــــــاألحدید الذي یدركه الفرد عندما یتعرض للمواقف أو ــــــــــــالناشئة عن الته

.یعني أن الضغط ناتج عن األحداث الضاغطة والذي ینعكس على جسمه).25ص،2009.العزیزنایلأحمد(
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:أسباب الضغط النفسي-3

وكیمیائیة وحسب تختلف أسباب المؤدیة إلى الضغط فهناك أسباب نفسیة انفعالیة واجتماعیة وصحیة 

.طبیعة الظروف

:األسباب النفسیة االنفعالیة3-1

االنفعال في درجات معقولة یحمي اإلنسان من الخطر ویعبئ طاقته للعمل والنشاط ویدفعه لمقاومة 

جتماعیة ار واألعداء، لكن في حاالت كثیرة یكون سببا في خلق االضطراب في الحیاة النفسیة واالــــــــــــــــــــــاألخط

نایلأحمد.(وما یترتب عنها مثل حاالت القلق واالكتئاب واإلصابة باألمراض النفسیة المختلفة

یعني أن االنفعال له جانب ایجابي یحمي الفرد وجانب سلبي یؤثر على الحیاة ).33ص،2009.العزیز

.االنفعالیة

:األسباب الصحیة3-2

إفرازها عندما نواجه ضغوطا أو مشكالت صحیة، ونتیجة نشاط الغدد وتضخم غدة األدرینالین و یتزاید

لهذا النشاط الغیر العادي في إفرازات غدة األدرینالین تتحول األنسجة إلى جلوكوز یمد الجسم بالطاقة التي 

یحدث لنا جمیعا في المواقف االنفعالیة، فظهور األمراض النفسیة یرتبط تجعله في حالة تأهب دائم، وهذا ما

أي أن المرض مرتبط بدرجة ).34ص.السابقالمرجعنفس.(الضغوط النفسیة التي یعاني منها الفردبأنماط 

.الضغوط التي یتعرض لها الفرد وحسب حالته االنفعالیة

:األسباب االجتماعیة3-3

تلعب العوامل الجتماعیة دورا فعاال في حدوث الضغط النفسي لدى األفراد ویختلف من حیث شدته 

)Meclelland(مكلالند ب الوسط االجتماعي كالفقر البطالة، وقد بینت الدراسات التي قام بها ومصدره حس

أن اضطراب العالقات االجتماعیة قد یلعب دورا مدمرا فالدافع القوي لالنتماء االجتماعي وتقبل الحیاة 
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).34ص.السابقالمرجعنفس.(يمع الجماعة لها ارتباطات قویة بالصحة في جانبها النفسي وجانبها العضو 

.بمعنى أن اضطراب العالقات االجتماعیة قد یحدث ضغطا نفسیا وتدهورا صحیا

:األسباب الكیمیائیة3-4

إن المواد الكیمیائیة بما في ذلك المواد المخدرة تؤدي إلى تغیرات في المزاج وٕالى تعرضه للضغط 

النفسي، فكثرة تناول هذه المخدرات یؤدي إلى تغیرات كیمیائیة مما یجعله شخصا متوتر قلق إلى جانب أعراض 

تغیرات على مستوى الوسائط ، أي أن هذه المواد الكیمیائیة تحدث )62ص،2001.مصباحالهاديعبد.(أخرى

.الكیمیائیة وبالتالي تؤثر على مزاجه وشعوره

:كیفیة تكوین الضغوط النفسیة-4

الضغط ینشأ من داخل الشخص نفسه ویسمى ضغط داخلي، أو قد یكون ناتجا عن ظروف خارجیة 

عزیز، أو موقف صارم مثل العمل، والعالقات الشخصیة مع األصدقاء أو شریك الحیاة، أو موت شخص 

ویسمى ضغط خارجي، وسواء  كانت الضغوط داخلیة أو خارجیة متمثلة في أحداث الحیاة فإنها تعد استجابات 

بیئیة، واألحداث الیومیة  تحدث كثیرا من الضغط لإلنسان، ولكن یجب على الفرد أن یسایر ظروف یرات ـلتغ

فیمر بخبرات خیبة األمل واإلحباط والصراعات من الضغوط الحیاة والمواقف المختلفة، وقد یفشل بعض الناس 

بمعنى أن الضغط ).22ص،2009.الدینبهاءماجدة.(الیومیة لكن عدد قلیل هو الذي یواجه الظروف القاسیة

.هو نتیجة لظروف داخلیة أو خارجیة عند فشل الفرد في مواجهة الظروف القاسیة

:نسان للضغطآلیة حدوث الضغط النفسي واستجابة اإل -5

أن الكثیر من الجوانب الحیاتیة الهامة وخاصة المتتابعة منها، قد تسبب حالة )1986(الــــــــــــمیشیرى 

المرجعنفس.(من اإلجهاد التراكمي تجعل الفرد أكثر عرضة لألمراض ویتوقف على كون الحادث مجهدا

.عرضة لألمراضیعني أن أحداث الحیاة تجعل الفرد أكثر ).23ص.السابق
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رات ـــــــــــــــهة المثیــــــــــجابة الشخص للضغط فهو عبارة عن رد فعل معین یصدر من الفرد لمواجــــــــــــــــــــــأما است

ة ـــــــــــة وانفعالیـــــــــــئة، وتتضمن عدة مكونات معرفیة وفیزیولوجیــــــــــــــــــــة في البیـــــــــــــــــــــأو األحداث الضاغط

ة، فمن االستجابات المعرفیة، ضعف الذاكرة، أفكار خاطئة، سوء تفسیر االدراكات، أما االستجابات ـــــــــــــــــلوكیــوس

السلوكیة فهي العدوانیة، االنسحابیة، عدم التنظیم، كذلك استجابة جسمانیة فتكون بإثارة أوتوماتكیة، وتغیرات 

:یة ویمكن تقسیم االستجابات إلىهرمونیة وعصب

.وهي تلك التي یعیها الفرد ویشعر إزاء وقوعها برد فعل:إرادیةاستجابات5-1

زة الجسم التي یصعب التحكم بها، مثل االرتجاف ــــــــــــــــــــوهي ردود فعل بعض أجه:الإرادیةاستجابات5-2

).24،25ص.السابقنفس المرجع.(العرق بسبب الخجلعند التعرض لموقف ال نستطیع التحكم فیه، أو 

ني أن الضغط له مكونات معرفیة فیزیولوجیة وانفعالیة وسلوكیة وجسمیة، وتنقسم إلى استجابات إرادیة ـــــــــــــــیع

.والإرادیة

:النفسيالضغطأعراض-6

:أن تحدث تشكیلة من األعراضإن التعرض المفرط للضغط ینجم عنه انعدام التوازن في الهرمونات، یمكن 

تغییرات في أنماط النوم، والتعب، اضطراب في الهضم، والقيء، اإلسهال، الغثیان :الجسمانیةاألعراض-1

فقدان الدافع الجنسي، أالم في الرأس، أالم وأوجاع مختلفة من الجسم، العدوى،عسر الهضم، الدوار، اإلغماء 

.دمین، خفقان القلب بسرعة وقوة، نبضات القلب مضطربةالتعرق، االرتعاش، تنمل الیدین والق

)الفوضى(فقدان التركیز، انخفاض في قوة الذاكرة، صعوبة في اتخاذ القرارات التشویش:العقلیةاألعراض-2

.واالرتباك، االنحراف عن الوضع السوي، نوبات الهلع
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زیادة في تناول الكحول وسائر العقاقیر تغیرات في الشهیة األكل كثیرا أو قلیال،:السلوكیةاألعراض-3

توسوس المرء على صحته (اإلفراط في التدخین، القلق المتمیز بحركات عصبیة، قضم األظافر، وسواس المرض

).وتوهم وجود مرض جسماني

نوبات اكتئاب،نفاذ الصبر وحدة الطبع، نوبات غضب شدیدة، فساد في العادات :العاطفیةاألعراض-4

جـــــــــــوط ینتـــــــــــــــي أن تعرض اإلنسان للضغــــــــبمعن).19و18ص،2003.شیخانيسمیر(ةــــالنظافواألحوال ك

.عنه أعراض جسمیة، عقلیة، سلوكیة، عاطفیة

:أنواع الضغوط النفسیة-7

تشكل الضغوط النفسیة األساس الرئیسي الذي تبنى علیه بقیة الضغوط األخرى، وهو یعد العامل 

الضغوط االجتماعیة، العمل، واالقتصادیة، األسریة، الدراسیة:المشترك في جمیع أنواع الضغوط مثل

:العاطفیة، ونذكر أمثلة على أنواع الضغوط وهي كما یلي

).القلق، االكتئاب، المخاوف المرضیة(والنفسیة الضغوط االنفعالیة *

).االنفصال، الطالق وتربیة األطفال(الضغوط األسریة لما فیها من الصراعات األسریة*

.الضغوط االجتماعیة كالتفاعل مع اآلخرین وكثرة اللقاءات أو قلتها*

.ضغوط العمل كالصراعات مع الرؤساء، االنتقال كالسفر، الهجرة*

:أنواع أخرى من الضغوطوهناك 

عبارة عن التغیرات والتحدیات التي تفید نمو الفرد وتطوره كالتفكیر، وهذا النوع :االیجابيالنفسيالضغط-أ

.یحسن من األداء العام ویساعد على زیادة الثقة بالنفس

ها الفرد في العائلة أو العمل ـــــــــــــــیواجهي ـــــــات التـــــــــــــــارة عن الضغوطــــــــهو عب:السلبيالنفسيالضغط-ب

ط ـــــــأو في العالقات االجتماعیة، وتؤثر سلبا على الحالة الجسدیة والنفسیة وتؤدي إلى عوارض مرتبطة بالضغ
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اع ضغط الدمــــــــــــــــــــــــــــــــــر الهضم واألرق وارتفالنفسي كالصداع، وأالم المعدة والسكري والتشنجات العضلیة وعس

ولتعدد مدارس علم النفس وتخصص علماء النفس یشیر ).25و24ص،2003.الدینبهاءماجدة.(والسكري

.، إلى أن هناك عدة أنواع)2003(الخطیب

.مالحظتهاالسهولةمنوأعراضطفیفةاستجاباتعنهاینتج:ضغوط غیر حادة*

وینتج عنها استجابات شدیدة القوة لدرجة تتجاوز قدرة الفرد على المواجهة، وتختلف من شخص :ضغوط حادة*

.ألخر

.وهي ال تظهر دائما أثناء وقوع الحدث وٕانما بعد فترة:ضغوط متأخرة*

وهي ناتجة عن حوادث عنیفة وشدیدة تترك أثارها على الفرد بشكل  طویل المدى:الصدمةبعدماضغوط*

أي أن الضغوط النفسیة هي أساس جمیع الضغوطات األخرى).28ص،2009.العزیزنایلأحمد(

:أصناف الضغوط النفسیة-8

:أصناف03وفي هذا المجال صنف البعض الضغوطات التي یعاني منها الفرد إلى 

.ضغوطات یمكن التنبؤ بها مستقبال ویمكن السیطرة علیها-1

.یمكن السیطرة علیهاضغوطات یمكن التنبؤ بها مستقبال وال-2

ي ـــــــذا یعنــــــــــــــوه).28ص،2009العزیزنایلأحمد(رة علیهاـــــــــضغوطات ال یمكن التنبؤ بها وال السیط-3

.أن الضغوطات ثالثة أصناف وتختلف من حیث التنبؤ والسیطرة علیها

ردــــــــــــهناك عدك مؤشرات یمكن أن تدل على احتمال وقوع الف:الضغطوجودعلىتشیرالتيوالمؤشرات

:یليفي حالة الضغط النفسي ومن أهم هذه المؤشرات ما

مشكالت النوم الغیر المعتادة، االستیقاظ في اللیل وعدم القدرة على النوم بسهولة، باإلضافة إلى الكوابیس *

.ال النوم إال بالسریر مع أهلهموالصراخ أثناء النوم، وأن ال یستطیع األطف
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)التأتأة(مص اإلصبع المفرط، قضم األظافر،اضطراب الكالم*

.العصبیة، عدم الهدوء واإلفراط في الحركة وصعوبة التركیز والتذكر*

.ثورات غضب، العدوانیة الغیر المضبوطة والتي قد توجه إلى الناس أو األشیاء*

ه ـــو الرغبة في أي عمل، كأن ال یتحمس الطفل ألي شيء وال یشارك رفاقاالنسحاب والضجر وعدم القدرة أ*

.في اللعب، ویعطي بشكل عام انطباع الحزن والكآبة

انخفاض المستوى التحصیلي وحصول الطفل على درجات متدنیة لم یعتد الحصول علیها بالحالة *

.من المؤشرات على وجود الضغط النفسيأي هناك زملة).33ص،2009.الدینبهاءماجدة.(العادیة

:األمراض المتعلقة بالضغط-9

)ةـــــــــــــــاألوعیة الدموی(الوعائي نسبة إلى ''القلبي الوعائي''ح ــــــــــــــیشیر مصطل:الوعائیةالقلبأمراض9-1

م، ولعل مرض القلب الوعائي هو المشكلة الصحیة األخطر ــــــــب وجهاز األوعیة الدمویة في الجســــــــإلى القل

التي یمكن ربطها بالضغط، إنها السبب األعم للوفیات في بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة، واألسباب 

تعمل .الرئیسیة لمرض القلب تشمل التدخین واألطعمة الدسمة جدا، غیر أن الضغط هو عامل مساعد مهم

ةـــــــیة على زیادة ضغط الدم، وال تمثل االرتفاعات المؤقتة في ضغط الدم أي تهدید للصحالكظر الهرمونات

ولكن في الحالة المتكررة  أو الدائمة لضغط الدم المرتفع قد یكون لها تأثیر خطیر على الصحة في المدى 

دمویة في الشرایینویرتبط ضغط الدم المرتفع بتطور تصلب الشرایین، وهذا حصیلة نمو صفیحة .الطویل

تضیق تدریجیا المجرى الذي یتدفق عبره الدم، وفي أخر األمر یحتمل أن یسد الشریان فیؤدي إلى ذبحة صدریة 

بمعنى أن الضغط عامل مهم في حدوث الوفاة، ألنه یؤدي إلى تصلب الشرایین.أو سكتة دماغیة، أو نوبة قلبیة

.مما یؤدي إلى اإلصابة القلبیة
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یحمي جهاز المناعة الجسم من العدوى، انه یحارب الفیروسات والبكتیریا المؤذیة :عةالمناجهاز9-2

غدة صغیرة صماء قرب قاعدة (والسرطان، والضغط المفرط قد یتلف جهاز المناعة بإصابة الغدة الصغریة

ى ذات مناعةتنظم المناعة، وتنتج أیضا هرمونات شتT، وهذه تصنع كریات دم بیضاء تسمى الخالیا)العنق

والهرمونات التي تحدثها الغدد الكظریة قد تجعل الغدة الصفریة تتقلص وتحط كذلك من نشاط خالیا الدم 

محاربة العدوى، وتكون النتیجة أنه یحدث ضغط مرتفع في المقاومة البیضاء مسببا تلفا لقدرة الجسم على 

محمود السید أبو(ديــــمرض جل(، القوباء)االنفلوانزا(المنخفضة لألمراض العادیة مثل الزكام، والنزلة الوافدة

كریات الدم أي أن جهاز المناعة یحمي الجسم من األمراض، ولكن كثرة الضغط  یتلف).20ص،1994.النیل

.البیضاء وبالتالي اإلصابة باألمراض

ة ــــــــــــــهو اضطراب في التنفس عالمته االنقباض المؤقت للقصبة الهوائیة، المنافذ الهوائی:الربومرض9-3

تتسبب النوبات عن رد الفعل الحساسي یعني شدید الحساسیةمن القصبة الهوائیة إلى الرئتین، وعادة ما

للمولدات المضادة،مثل العشب وطلع الشجرة، واألنواع الفطریة والفطور، ونحالة الرأس الحیواني أو قشرته

وبعض األطعمة، ولكنها قد تسبب أیضا من مثیرات كیمیائیة في الجو، أو إصابة الرغامي واحتمال اإلصابة 

ــالتعرض لواحد من هذه العوامبنوبة الربو یشتد إلى إفراط العضالت الشعبیة التي تنقبض وتتقلص لدى ل ـــــــــــــــــــــ

أو المؤثرات، والضغط المزمن یخفض من فعالیة الغدة الكظریة، ومن إنتاج هرمونات الكظریة المضادة 

)21ص،قـــــــالسابالمرجعنفس(ل حدوث نوبة الربو أكثر احتماالـــــــــــــــــــعلاللتهابات والحساسیة التي قد تج

أي أن الضغط المزمن من شأنه أن یؤدي إلى نقص في فعالیة الغدة الكظریة، وٕانتاج هرمونات مضادة 

.للحساسیة والتي تسمح بحدوث مرض الربو

ؤدي ــــــــــــسببه عجز الجسم عن تأییض السكر على النحو الصحیح،األمر الذي ی:السكريالبولداء9-4

إلى مستویات جد مرتفعة من السكر في الدم، وتأییض السكر هو من مسؤولیة األنسولین الذي تفرزه غدة 
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ة تحد ــــل مختلفــــولین، ولكن عوامــــــــعون إنتاج األنسیین بداء البول السكري یستطـــــریاس، ومعظم المصابـــــــالبنك

نسولین، كما من فسیولوجیة االستجابة للضغط، وأن إطالق الحساسیة لأل''من فعالیة الهرمون تعرف باسم

المرجعســــنف(تأثیر في مستویات السكر في الدمالهرمونات الكظریة بتأثیر الضغط یمكن أن یكون له

أي أن إنتاج السكر في الدم من مسؤولیة هرمون األنسولین الذي یمكن أن یتأثر بالضغط .)21ص،السابق

.الذي یؤثر في مستوى السكر في الدم

غالبا ما تقرن القروح بالضغط، رغم أنه لم یدلل بعد على رأي حاسم على وجود أي صلة :القروح9-5

خاطیة  لحمایتها من األحماض والمساعدة على الهضم بینهما، عادة إن بطانة المعدة مكسوة بطبقة من مادة م

المستخدمة في تفكیك الطعام، ومع مرور الوقت یستطیع الضغط المزمن إثارة اإلنتاج )األنزیمات(والخمائر

المفرط في العصارات المعدیة التي تفكك المادة المخاطیة أو الواقیة، وتعمل عملها في جدران القصبة الهضمیة 

وتحدث القروح عادة مفردة بمثابة أضرار مستدیرة أو بیضویة، وتكون التأكالت عادة سطحیة محدثة تقرحا،

)22ص،قــــــــــالسابالمرجعنفس(ولكنها تستطیع أن تحرق الجدار كله مؤدیة إلى نزف دموي أو حتى الوفاة

فكك المادة الواقیة للمعدة أي أن الضغط المزمن یعمل على حقن اإلنتاج المفرط في العصارات المعدیة التي ت

.محدثا تقرحات والتي یمكن أن تؤدي إلى تقرحات

إن كثیرا من المشاكل الهضمیة مثل اإلمساك واإلسهال واألعراض المتزامنة :الهضمیةاالضطرابات9-6

ت الهضمیة رسائل من الدماغ على شكل هرموناتبطة بالضغط تتلقى األعصابفي األمعاء والسریعة التهیج، مر 

ى ـــــــــبمعن).22ص،قـــالسابالمرجعنفس(ا أن تتمدد أو تتوسع أو أن تتقلصتطلب من العضالت المعویة إم

أن المشاكل الهضمیة مرتبطة بالضغط والتي تؤثر على الدماغ على شكل هرمونات تؤثر على  العضالت 

.المعویة
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ات الهرمونیة ــــــــم في االتوازنــــــم، ویسهــــــفي الجسسمنةیزید الضغط من مستویات ال:الجلدأمراض9-10

-الكلف-حب الشباب-:وكل األمرین له تأثیر على الجلد وتأثیرات الضغط المرئیة على الجلد تشمل

).22ص،السابقالمرجعنفس(األمراض الجلدیة-الشحوب المفرط-داء الصدف-االكزیما

.م في اختالل الهرمونات التي تنعكس بالسلب على الجلدــــــــــــــــبمعنى أن الضغط یساه

:النفسيللضغطالمفسرةالنظریات-10

عن انفعاالته وسلوكه، وأن اإلرشاد المعرفي وهي تفترض أن تفكیر الفرد هو المسؤول:المعرفیةالنظریة-1

أن ردود )Beck(بیك یؤكد .وتنظیم استراتجیات تعید تشكیل األفكار التي أدت إلى أخطاء معرفیة وانفعالیة

ؤدي ـــــــــــــــــــــــــــــارج یـــــــــل والخــــــــــي الداخلي، وأن عدم االتفاق بین الداخـــــــــــــــــاألفعال االنفعالیة ناتجة عن النظام المعرف

.إلى االضطرابات النفسیة

على الجوانب المعرفیة واالضطرابات التي تحدث لدى الفرد والعمل على Beck(1976(بیككما أكد 

1985التفكیر وبشكل واقعي لحل المشكلة الناتجة عن حالة التشویه اإلدراكي لتلك االضطرابات، ویؤكد في 

رك الفرد ــــــــــــــــــعدة المرشد إلعادة صیاغة المشكلة بحیث یؤدي إلى فكرة ایجابیة، والمشكلة إذا لم یتحعلى مسا

فالمرشد النفسي إذ یعمل على تفعیل الخبرات .نحو حلها تبقى داخل نفسه حتى ینطلق هو إلى اآلخرین لحلها

التي یعیدها المسترشد، ویفسرها من خالل التعرف على األفكار السلبیة والجوانب ذات العالقة بها المعرفیة 

ر أكثر واقعیة وقبوال وأقرب إلى التحقیق مما یساعد الفرد السلوكیة والوجدانیة، والتعامل معها واستبدالها بأفكا

.على اختبار البدائل المناسبة، فاإلرشاد هنا یعمل على مساعدة الفرد بشكل واقعي وأقرب إلى الحقیقة

یساعد الحاالت في معرفة الخبرات واألفكار السلبیة التي تواجههم في الحیاة وتسبب لهم الضغوط وهذا ما

ما یتیح الفرصة من خالل اإلرشاد وتقدیم األسلوب األنسب الختبار البدائل الممكنة لتصحیح نمط النفسیة، م

.التفكیر بشكل أكثر واقعیة
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:االستجابة المعرفیة للضغط

الجوانب المعرفیة قادرة على تحویل االستجابات إلى ضغط من خالل إما التنبؤ بمسببات الضغط أو القدرة *

.على التحكم بالضغط

فیما یتعلق بتنبؤات الضغط وجدت الدراسات أن الجرذان تستجیب فیزیولوجیا وبشكل اقل عند تعرضها لصدمة *

رذان لها القدرة ــــــناتجة عن إشارات لومیض، فالتنبؤ یتیح لنا البدء في التدبر حتى قبل مسببات الضغط، فالج

من الجرذان المتعرضة لنفس الصدمة فلم یكن على إیقاف صدمة الضغط على التو ولدیها استجابة أقل للضغط 

.لها الفرصة اإلیقاف الصدمة

وباستعراض نظریات ونماذج الضغط النفسي السابقة وما وضحته من تفسیرات لظاهرة الضغط النفسي 

1986ةـــــــــسن)Taylor(تایلورأشار إلیه ة وهذا ماـــــــــــــالنفسي للخبرات الضاغطقسیموتأكیدها على أهمیة الت

وجود عبئ :أوال:فانه یمكن القول بأن تفسیرات الضغط النفسي ترد العوامل السلبیة لحدوث الضغط النفسي إلى

.حالة من العجز المتعلم:ثالثا.مواقف ومثیرات بیئیة وخبرات حیاتیة مرهقة:ثانیا.إدراكي معرفي زائد مهدد

.خلي والخارجيحالة من االضطراب االنفعالي الدا:رابعا

افة إلى إدخال العملیات المعرفیة ضإمنهج أو طریقة التعلم بمناهجه، التي تقوم على :السلوكیةالنظریة-2

ارة ــــــــــــــالمتعلمة وأن لكل استجابة مثیر، والعالقة بین السلوك  والمثیر إما ایجابیة أو سلبیة، وأن الشخصیة عب

عن منظمات سلوكیة  متعلمة ثابتة وتتمایز من خالل األفراد وأن هناك قوانین تظم السلوك اإلنساني كالتعزیز 

.والعقاب والتعمیم، وتعتبر هامة في تعدیل السلوك

إلى أن اإلرشاد السلوكي یركز على حل المشكالت ویتهم بتعدیل السلوك المضطرب ''هانس''ویشیر 

معظم مشكالت الفرد عبارة عن مشكالت في التعلم وأن األعراض النفسیة هي تجمع وضبطه، ویفترض أن 

كذلك أعطت النظریة .لعادات سلوكیة متعلمة بشكل خاطئ، وهناك إمكانیة لتغییر أو تعدیل السلوك المتعلم
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والتي تعني ــیعرف بالعالج السلوكي السلوكیة اهتماما للجانب المعرفي في حالة حیز العالج واإلرشاد وهو ما

طریقة اإلدراك الذاتیة للفرد عن األحداث وتفسیر السلوك الشخصي وأنماط التفكیر والتقریر الذاتي، وهذا مایعرف 

كنموذج متعدد الوسائل ینظر إلى المشكلة بتفاعل Lazaros)(1990الزوراسبالبناء المعرفي وقد عرضه 

المعرفة –التحلیل –اإلحساس –الوجدان -لوكمكوناتها مع بعضها البعض، وهذه المكونات تشمل الس

العقاقیر، وهو أسلوب بسیط وسهل ونتائجه جیدة، ویستخدم في إرشاد الجماعات الطالبیة –العالقات الشخصیة 

.والمعلمین

ویتضمن اإلرشاد السلوكي مجموعة من الخطوات الرئیسیة تشترك فیها غالبیة األنظمة، وفي دراسة 

وتحدید السلوك وصیاغة األهداف بصورة واقعیة واالستراتیجیات اإلرشادیة التي تحدث تغییرا السلوك، أي تقدیر 

.في السلوك وتحقیق األهداف والتقویم

وبذلك یمكن لهذه النظریة أن تحقق أهداف اإلرشاد للحاالت ممن یواجهون ضغوطات نفسیة من خالل 

ممارسة األنماط الصحیحة من السلوك والتعرف على أنماط السلوك الخاطئ، والذي یسبب المواقف الضاغطة 

رشاد السلوكي وان إحداث تغییر أو تبدیل في سلوك العامة من شأنه أن یحقق حلوال لمشكالتها، فاإل

.هنا هو إحالل السلوك الغیر المالئم والمكروه، من خالل أسالیب وفنیات مختلفة یتبعها المرشد والمسترشد

:النفسيالضغطعالج-11

:هناك عالجات مختلفة للضغط النفسي نذكر منها

Aronبیكأرون(یرتبط العالج المعرفي باسم العالم :المعرفيالعالج-1 Beck( حیث كان من العلماء

الذین حاولوا تطبیقه في عالج حاالت ومشكالت نفسیة، ونتیجة لذلك ظهرت أبحاث ودراسات تحاول معرفة 

مدى الفعالیة التي یتمتع هذا األخیر مع مقارنة فعالیته مع فعالیة أسالیب عالجیة أخرى كاالتجاه السلوكي

:فيالعالج المعر واإلنساني وفیما یلي مراحل 
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د ـــــــــــــــــــــخالل هذه المرحلة جمع معلومات حول المسترشیحاول المرشد):األولیةالمقابلة(األولیةالمرحلة-أ

ات ــــــــــــعن سبب طلبه للمساعدة وما یتوقعه من اإلرشاد، ویتم االستعانة بمجموعة من االنتسابات ونماذج المعلوم

ها بشكل فردي، وال یشترط أن یقبل المسترشد خالل هذه المرحلة ألنها موجهة التي یمكن للمسترشد أن یعیش

.باألساس إلى عملیة جمع معلومات شخصیة حول المسترشد

ل ــــــــــــــــــــــخالل هذه المرحلة یحاول المرشد جمع معلومات حول مدى قدرة الفرد على التعام:التقییممرحلة-ب

ددا ـــق عــامتالك المسترشد لمهارات التوافق الصحیة مع الضغط النفسي، ویمكن أن یطبمع المشكالت ومدى 

ه ــــــــــــــــــــــط لدیـــــــــــــــــــــــمن استبیانات مهارات التوافق للكشف عن مدى امتالك المسترشد لها، ولمعرفة نقاط الضغ

ة للمرشد حول أفكار المسترشد المرتبطة بالمشكالت النفسیة  ومن المالحظ أن أسلوب التقییم یقدم معلومات غنی

الخاصة بالضغط النفسي، وفي نفس الوقت یقدم معلومات حول أسباب شعوره باالنزعاج والتوتر بسرعة، وبالتالي 

.یساعد على الوعي بأفكاره اآلنیة، والحد من تأثیرها على مشاعره وردود أفعاله السلوكیة

األول یشمل في فهمه ألسباب عدم :بعد قیام المرشد بالتقییم یكون بذلك قد حقق هدفین:العالجمرحلة-ج

قدرة المسترشد على التعامل مع قضایا الضغوط النفسیة، والثاني زیادة قدرة المسترشد على التعامل مع قضایا 

من مرحلة العالج لیس الضغوط النفسیة وزیادة قدرة المسترشد على الوعي الذاتي ألفكاره، والهدف األساسي 

ددا ــــــــــــــــــــد عـــــــــالقیام بعمل تحلیالت منطقیة لألفكار واالعتقادات العقالنیة فقط، وٕانما محاولة اكتساب المسترش

Wolf(دریدانمن المهارات للتعامل مع مواقف التوتر والضغط وقد وضع كل من وولف  Driden(ددا ـــــــــــع

:استراتجیات التوافق المختلفة  للمساعدة على عملیة استكشاف القصور لدى المسترشد وهيمن 

.القدرة على التفكیر المستقر:االستقاللیة–

.یتضمن استخدام أسلوب حل المشكالت:المهارات المعرفیة-

.القدرة على التفكیر االیجابي عند مواجهة المواقف الحتمیة:الكفاءة -
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القدرة على تكوین عالقات اجتماعیة داعمة باإلضافة إلى وجود قدر من الذكاء :ات االجتماعیةالعالق-

.االجتماعي 

عبدنایل.(وجود القدرة على التخطیط واستخدام المصادر المتاحة بشكل فعال:المهارات التنظیمیة-

).173ص،2009.العزیز

ارة ـــــــــــــــــــــــــي عبــترخاء، فهـــــــــــــفي عالجهم للضغط النفسي االسنــــــــــینسب وضع السلوكیی:السلوكيالعالج-2

الهدوء، الحریة، الهروب من المشاكل، فمعنى االسترخاء یظهر وكأنه نوع من مضادات الضغط عن الراحة

راكز في العالم یسمح لنا بفهم أهمیة الطلب المتزاید على االسترخاء وظهور مؤسسات ومالنفسي وهذا ما

األوروبي واألمریكي وحتى العربي، فهي تهتم بالجسد لما له من عالقة مع الفعل والعقل، ومن أهم تقنیات 

:االسترخاء التي استخدمها السلوكیون

بواسطة رادياإللشخص التحكم في جهازه العصبي وتقوم هذه الفكرة على محاولة ا:العكسیةالتغذیة2-1

التدریب على التحكم في الضغط والنبض وبرودة األطراف والتعرق، وبذلك یتوصل جسم اإلنسان بأجهزة تقیس 

كل هذه األشیاء وتمكین المریض من قراءتها وأخذها بطریقة یمكن أن یستعملها لوحده، وتدریبه على االسترخاء 

.أو التحكم فیهالعضلي حتى یصل إلى الدرجة التي یمكن فیها من خفض ضغطه 

ه ـــــــوفیه یقوم المریض باالستلقاء على فراش مریح ووضع الوسادة خلف:والفكريالعضلياالسترخاء2-2

مع إغماض عینه وتخیل نفسه في المكان الذي یفضله، ومحاولة االسترخاء التام للعضالت والمفاصل بدءا 

ن فأصابع الید، ویجب أن یكون هذا التمرین في سكوت بأصابع القدم فالكاحل الركبة فالحوض والظهر ثم الكتفی

تام محاوال إبعاد جمیع األفكار عن ذهنه وجعله خالیا وهذا ممكن بالتمرین والتكرار، وذلك لمدة عشرة دقائق 

التي ظهرت ''شولتر''وفي هذا المجال یمكن أن نستعرض طریقة.وتكرر مرتین أو ثالثة مرات یومیا

:حول التنویم المغناطیسي وهي تعتمد على مرحلتین هماVogtمن أعمال )1900(سنة



الضغط النفســــي الفصــل الثانـــي

29

وتتمثل في وضع الحالة في غرفة دافئة ثم تجلس على السریر، وبعدها یقوم األخصائي األولىالمرحلة-

.بإعطاء اإلیحاءات للمریض

4إلى 3تتركز على تقنیات عمیقة وخاصة، طریقة حلم الیقظة وتدوم هذه الطریقة من:الثانیةالمرحلة-

.سنوات، وتعتمد على المعرفة الجیدة بنفسیة الحالة ورغباتها ألنها السبیل إلى تحقیق العالج

في حالة الضغط یشتكي الشخص من التوتر وضیق التنفس التي تعتبر  :االسترخائيالتنفستمارین-3

ات عضلیة على مستوى الحزام البطني وفي مستوى الصدر والعنق، هذه التوترات هي مصدر اإلحساس توتر 

ي ــــــــبضیق التنفس یشكل ضیق في إخراج الهواء بشكل تام یساعد الشخص على التخفیض من الضغط النفس

إلنسان براحة واسترخاء یشعر افمن خالل عملیة الشهیق الطویلة تتم عملیة الزفیر، ومع تكرار هذه العملیة 

.التناسليوالجهازالهضميافة إلى التنفس بطریقة جیدة بالحفاظ على صحة الجهاز ضباإل

).76و75ص،2002.معیزةحلیلة(
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:خالصة الفصل

سبق أن الضغط النفسي یعتبر ظاهرة نفسیة معقدة له تأثیر على مختلف جوانب نستنتج من كل ما

إلیه، ألنه یؤدي إلى أمرض خطیرةالشخصیة لذا یجب العمل على تفادي األسباب والعوامل المؤدیة 

بالضغــــــــــــــــــط إحساسهمومزمنةوینتج الضغط من الخبرات  أو المواقف المؤلمة التي یمر بها الفرد ویعقب 

.، عاطفیة، انفعالیةإدراكیةتغیـــــــــــرات منها جسدیة، ونفسیة، 
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:تمهید

وبعنایة خاصة من طرف وهي تبدأ بنهایة مرحلة الطفولة المتأخرةالمراهقة فترة یمر بها كل فرد،

.من تطور و تغیرات جسدیة و نفسیة واجتماعیةالمهتمین في المجاالت اإلنسانیة المختلفة لما تتسم به

.وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل
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:تعریف المراهقة1-

ترجع كلمة و راهق الغالم أي قارب البلوغو منها"هقار "ورد في لسان العرب معاني كثیرة لكلمة 

.االحتالمفراهق الغالم فهو مراهق أي قارب ،الشيءمن االقترابالذي یعني "راهق"الفعل إلىالمراهقة 

ف ـــــــــــــــعنى هذا التعریی.)504،ص2004.جادوصالح محمد أبو(هقا أي اقتربت منهار الشيءتـــــــراهقو 

.واكتمال نموهالرشدالفرد نحو النضج و بأن المراهقة هي التي تسیر 

ة ـــــــــــــــــــــامـــات هــــمرحلة تمتاز بخصائص عدیدة و مواصفبأنهاهناك من عرف المراهقة :اـــطالحــاصأما

حیث تعاریفهاتعددت وحول المراهقةرا لتعدد وجهات النظرظو ن.عن تلك التي تطبع سنوات الطفولة

علیها عدة رأ ــتطو هي بالنضج،ــمرحلة نمو طبیعي تبدأ بالبلوغ و تنت:م النفس هيـــالمراهقة في علأن 

فیها بعدة انفعاالت و تطورات حادة و من بین هذه و اجتماعیة و یمر الفردو نفسیةرات فسیولوجیةــتغی

:نجدالتعاریف

:)(daccoیف بییر داكور تع–1

بعد التي تأتي مباشرةالفترة مجربة من قبل اآلباء وهيحادة فوضویة هي مرحلة مضطربة المراهقة"

سنة18إلى12ومن الذكورسنة عند 20إلىسنة 14منغایة الرشد إلىوتمتد ،مرحلة الطفولة

Pierr("اإلناثعند  Dacco, 137,p70(.

التدرج نحو النضج الجسمي والجنسي والعقليالمراهقة تعني :ریف عبد الرحمان العیسويتع-2

دون .عبد الرحمان العیسوي(راشدةامرأةرجال راشدا أو یصبح فیها المراهق انتقالیةلك مرحلة وهي بذ

المرحلة هي الطریق نحو اكتمال النمو الجسمي والجنسي والعقلي لكي یصبح الفرد ذهفه).35سنة،ص

.قادرا على اتخاذ مكانة في مجتمعه وتحمل المسؤولیة
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Norbert)تعریف نوبرت سیالمي-3 Silamy): العمر تقع أن المراهقة مرحلة من مراحل

ي ــــــــــــة وتنتهـــــسن12من حوالي تبدأ وتتمیز بتغیرات جسمیة ونفسیة،مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد،بین 

ر ــــــــــــص آلخـــــــــي تختلف من شخــــــفهه الفترةتحدید هذسنة إال أنه من الصعب 20وسنة 18ین ـما ب

Norbert).ع آلخرـومن مجتم Silamy.1999, p78) هذا یعني أن المراهقة هي ذلك الجسر الذي

ا ــــسنة، بم21ي ب ـــــــــــة وتنتهــــــــنـس12د وغالبا ما تبدأ من ـــمرحلة الرشـــة بـــــــــــــط الطفولـــــــــــــــــیرب

.رات على الجانب الجسمي و النفسي للفردـــــــــغیـــــــــــه من تــــــــلـــــــــــــــــتحم

واــــقــــــفـــاتاءـــلمـــــــإال أن العالتي خصت فترة المراهقة التعارفوفي األخیر نستخلص أنه رغم تعدد 

تعتبرإذنالنفسيیولوجي على المستوى الفسسنة وتتسم بعدة تغیرات21إلىسنة 12من تبدأعلى أنها 

.النضج الجسمي و العقلي والنفسيإلىیؤدي الذيلطریق ازة وصل بین الطفولة و الرشد  وهيبمثابة هم

:أشكال المراهقة-2

آلخر ومن بیئة ألخرىتختلف من شخص ، فهيتكتسي المراهقة أهمیة كبرى في تشكیل شخصیة الفرد

ا تعددت البحوث التي لتي یتربى في وسطها المراهق، ولهذاألنماط الحضاریة اباختالفكما تختلف

:أشكال04حیث تم تحدید تصنیف المراهقةحاولت 

والخلو من لالستقراروالمیل باالعتدالهي المراهقة التي تتسم :المتكیفةٌ المراهقة المتوافقة ٌ -1

حامد (للفرد المراهقوتتأثر عامة بجو المحیط والمجتمع،وتمیل إلى التوافق مع األسرة والتوترات،العنف

.تتأثر بمحیط المراهقإذن هي مرحلة التوافق وااللتزام و.)446، ص1977عبد السالم زهران،
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یعاني فیها الفرد من ،واالكتئابباالنطواءوهي التي تتسم :نسحابیةالمراهقة المنطویة اإل -2

النزعة الدینیة وكذلكوالثورة على تربیة الوالدین ،الذاتنب والتفكیر المتمركز حول بالذة والشعور ـــالعزل

حیث المراهق،اختاللأنها فترةأي )446ص.السابقنفس المرجع(.ةة سعیا إلى الراحة النفسیـالمتطرف

إلى النزعة الدینیة أین یبحث والسعي وثورته على قواعد األسرة وعلى الوالدین وعزلة، اكتئابفيیدخل

.النفسيواالستقرارعن الهدوء 

ةــــــــــــــــة والسلطــــد األسرة والمدرســـــــــــضي ــــــــــق العدوانـــــــــــــالمراهاتــــــــــــاتجاهكون ـــــت:المراهقة المتمردة-3

الوالدین مناالنتقامالعدوانیة نحو الزمالء واإلخوة والعناد خاصة واالتجاهاتالجنسیة باالنحرافاتز وتتمی

ة ــــــــــــــــــــوالدیه وعلى السلطه المرحلة یوجه المراهق كرهه إلىأي في هذ).447نفس المرجع السابق،ص(

ور ـــــــــیجعله یثوظلم، ممااضطهادا یشعر به من ــــــــــــــیا لمـــــــــــجنس، وینحرفواإلخوةالءــــــــــــة والزمــــــــوالمدرس

.على المحیطین به

ـوحــــ، والجنامـي التــالخلقباالنحاللا الشكل من المراهقة یتمیز المراهق في هذ:المنحرفةالمراهقة -4

.ىالجنسیة والفوض، االنحرافاتالسلوك المضاد للمجتمعوأنواع

االنحرافه المرحلة یصل إلى قمة ا یعني أن المراهق في هذهذ.)444ص.عبد الرحمان العیسوي(

.مما یؤدي إلى سوء التكیف وبالتالي عدم التوافق مع بیئته،واالجتماعيي ــل توازنه النفسـحیث یخت
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:مراحل المراهقة-3

:مراحل3مرحلة المراهقة إلى یقسم العلماء

سنة14إلى سنة 12أو 11دأ من فترة ما بین ــــــــــتب<<التية لــــــــــرحــــــــــهي الم:المراهقة المبكرة-1

انفجار للنمو الجسدي واستیقاظ القدرات حیث یحدث خاللها السریعة نحو البلوغ،وهي فترة من التغیرات

یكون أكثر حساسیة للعیوب ه المرحلةوالمراهق في هذاللغویةنیكیة والقدرة المیكاة در ـــل القــمثالعقلیة 

أي في هذه الفترة یبدأ النمو السریع في الجانب ).407ص،2004.صالح محمد أبو جادو(>>الجسمیة

.الجسدي، وهذا ما یسبب الحرج وحساسیة أكثر لهـذه التغیرات

اط ــــــــــــــــــــوهي فترة النشسنة،19سنة إلى 14منتمتد <<وهي المرحلة التي:المراهقة المتوسطة-2

ه ـــاتــــــــــون حاجـتككما رة،ـواني لدرجة كبیــشهمكتملة یكون المراهق وهي مرحلة جنسیة سي الغریزي،ـــالجن

رــــالجنس اآلخوفي الوقت نفسه ارتباط األفراد من بمعنى الشبقیة نحو الجنس اآلخر،مزدوجة،اجتماعیة

).357ص1997محمد رمضان القدافي،(بشكل ملفت للنظراالجتماعيومن أهم میزاتها تطور النمو

المرحلة هناك انفجار للطاقة الجنسیة للمراهق، حیث یمیل إلى إقامة عالقـات في مع الجنس اآلخرهذه

ویدخل في نظام المجتمع ویسایر قوانینه

وهي المرحلة التي یتم فیها سنة،21سنة إلى 19أو 18تمتد من <<والتي :المراهقة المتأخرة-3

وهي مرحلة تنمو فیها ، وااللتزاموفیها تتضح الهویة ،الذاتفي نظام واالستقرارالنضج الكامل والتكامل 

باألمن ادلة المتباالجتماعیةتسمح في توزیع األوقات الزمنیة للشخص وتتم العالقات يـالتالخبرة والمعرفة

تتسم ، التيه المرحلة هي مرحلة الكموني أن هذأ.)358ص.نفس المرجع السابق(القلقضدالقوي

.عن التوتر والصراعواالبتعادمعارفه ، ونمومع مجتمعهاالندماجالتي تسمح للمراهق واالتزانبالهدوء
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:مظاهر النمو في المراهقة-4

ا النمو ینعكس في تزاید طول هذالجسمي تزایدا ملحوظا في سرعته،یشهد النمو :النمو الجسمي-1

اإلفرازاتنشاط  الفرد الجنسي و )النضج الجنسي(رافق مع البلوغ ویتاإلناثحتى یتفوقوا  على الذكور

وغ ــــــــــــــــــان البلـــــــــــــــــنتین اللتین تلیـــــــتؤثر في مزاج و تسارع والنمو طوال السأنالهرمونیة التي من المحتمل 

استقاللیة س وشعبیة و ریاضة والثقة في النفوأكثرأقوىیجعل منهم للذكوركر النمو الجسمي المبنإ<<

تخلص من خالیا الفي المحطة یتمثل ه ذن ما یمیز نموه في هبالنسبة للدماغ  فإأما،اإلناثبمقارنة 

ائبة و ضبط االندفاعات الصاألحكامإالمما یؤدي األماميكما ینضج الفص ر المستعملة، ـالعصبیة الغی

تبدأالذيلك هو مختلف عن ذبه المحطة الخامسة تبدأالذيفالدماغ ل المدى، ـالتخطیط طویالعصبیة و 

،اإلناثوالحوض لدى الذكوراتساع الكتفین عند ةحظمن العالمات الجسمیة المال، و به المحطة السادسة

الشفتانلدى لجنسین،والذراعینالساقین نمأكثرتنموان بسرعة القدماننمو العضالت الكبیرة و الیدان و 

).445446ص، 2008.محمد عودة الریماوي(>>و األنف و األذنان ینموان بأسرع مما ینمو به الرأس

ول ــــــــــــــعند الفرد و هذا ما یظهر بتزاید الطتحدث تغیرات جسدیة مهمةالمراهقةفي مرحلةو هذا یعني أن

.الجسم بین الجنسیین بسبب دور الهرمونات الجنسیةو الوزن كما تكون هناك اختالف بین أبعاد

، والتفكیرالتفكیر المجرد:تتضمنعملیة التفكیر الشكلي التي ":العملیاتمن هذه :النمو المعرفي-2

القائم على متغیرات مستقلة والتجریب العلمي.الخ...، الخیر، الجمالالمنظم في مفاهیم مجردة مثل الحق

ورؤیة أنفسهم كما والقدرة على رؤیة وجهة نظر اآلخر ).الذكاء و التحصیل الدراسي(وأخرى تابعة 

تطور التفكیر الباراجماتيیشیئا فشیئا)الذات كما یدركها اآلخرونـالوعي ب(یتخیلون أن اآلخر یراها 

وتطویر التفكیر المحطة السادسة،اقترابواإلقالل من المغامرة مع والبحث عن الجدید والخبرات المعقدة،

.)446ص.السابقنفس المرجع(."وحل المشكالت لیصیر بشكل یقارب ما علیه الحال أثناء الرشد
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عملیاته العقلیة حیث ، ونمویعني أن المراهق ینتقل من التفكیر المادي المرئي إلى التفكیر المجرداذوه

قادرا على فهم وجهات نظر اآلخرین وأن یضع نفسه ، ویصبحیصبح قادرا على التفریق بین الحق والشر

.كثر نضجا من المرحلة السابقةأ، ویكونمكان اآلخرین

حیث تختلج نفسیة المراهق االنفعالیةالمراهقة مرحلة عنیفة من الناحیة إن :االنفعاليالنمو -3

لقد اختلف و ،الزهدن اآلخر أحاسیس بالضیق والتبرم و یساوره من أ، كمااالندفاعف و ثورات تمتاز بالعن

ما إلىفهناك من یرجعها ،التي تسود حیاة المراهقاالنفعالیةاالضطراباتالباحثون في تقسیم بواعث هذه 

فالمراهقة عوامل السیئة التي تحیط بالمراهق، الإلىهناك من یرجعهاالغدد و إفرازاتعلى متغیراتیطرأ 

یرـــــــــــــفل الصغـــــــــــلتي تحدث فهو لم یعد الطرة قلق انفعال نتیجة التغیرات النفسیة و الجسمیة اـــــــــهي فت

.الرجولةإلىریقه له الناس بل أصبح في طالذي ال یهتم 

مالحظته لها دون أن یدري القلق الجنسي نتیجة التغیرات الجسمیة والنفسیة الظاهرة و الخفیة و :ثانیا

المجتمعات تنظر إلیه بنوع من التحریم آخر لكنیطلب اإلشباع مثل أي دافع فالدافع الجنسيحقیقتها، 

.المشروعاالتصالإال عن طریق 

ى ـــبمعنرىـــــــــخأالة ــــــــــانتقاله من حالة انفعالیة إلى حو ة المراهقـــــــــــــة الصراع الحاد في نفسیــــــــجـــــــــــنتی:ثالثا

.فالصراع في تفكیره ناتج عن الصراع بین انفعاالتهالمراهق مضطربة قلقة غیر مستقرة،أن شخصیة

.الصراع الناتج بین اعتماده لذاته و بین الخضوع للمجتمع الخارجي العنیف :رابعا

و بین نموه العقلي الذي لم یكتمل بعد حتى یكتسب االنفعاليالموجود بین قوة الدافع االتزانعدم :خامسا

.)256،257،ص1993.الفتاحدویدر عبد(االنفعاليالقوة التي تمكنه من السیطرة على هذا النشاط 
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ما إلىیق، ویرجع العلماء ذلك ضالشعور بالتتمیز بثورات والعنف و االنفعالیةإن فترة المراهقة من الناحیة 

.الغدة أو البیئة التي یعیش فیها المراهقإفرازاتیطرأ من تغیرات على 

أكثر ، و في مرحلة المراهقة بأنها أكثر تمایزااالجتماعیةتتمیز العالقات :االجتماعيالنمو –4

و تتسع لتتابع مراحل االجتماعیةتزداد أفاق عالقاته فبنمو الفردشموال عنه في مرحلة الطفولة، عا و اتسا

باتساع دائرة العالقات و .االجتماعیةالتنشئة و االجتماعيتستمر عملیة التطبیع و ،النمو المطردة

أنانیة التي تطبع األكثرالجوانبیتخلص المراهق من بعض ،االجتماعيخالل التفاعل االجتماعیة

بیئة المراهق و كلما كانتو یتعاون مع اآلخرین،ة الطفولة فیحاول أن یأخذ و یعطي سلوكه في مرحل

و یتصف النمو .مالئمة كلما ساعدت على أن یكون عالقات اجتماعیة مالئمة عندما تتسع دائرة معامالته

ق ـــــــــراهـــــــــــظاهر في تآلف المتبدو هذه المة و في المراهقة بمظاهر رئیسیة وخصائص أساسیاالجتماعي

عزوفهم عنهمأو في نفوره منهم و اآلخرینمع األفراد

ال ـــــــصـق في االتـــــــلمراهع دائرة اـــي في هذه المرحلة تتســـــــــیعن).225،253ص.نفس المرجع السابق(

الطفوليالسلوك عن بعض التصرفات و یتخلىو یتفاعل مع أفراد الجماعة التي ینتمي إلیها،مع اآلخرین، و 

.السابق، وتكون تصرفاته أكثر نضجا

:والمراهقةةط النفسیو لضغالنضج الجنسي و ا-5

ا ــــــــائیــــــوع الجنس نهــــــــنب موضـــــیمیل الراشدون إلى حمایة المراهقین من الضغوط بمحاولة تج

فهم یعتقدون أننا إذا لم نتحدث عن الجنس فانه سیختفي، والعدید من الناس یعملون على تحویل الطاقة 

.الجنسیة عند المراهقین في اتجاهات أخرى كالعمل المدرسي، الریاضة، األمور االجتماعیة

ق دأمام المجتمع، وهو أن نعترف بصواحدأمرألمر هو إدراكمن األمور الرئیسیة لفهم هذا ا

وأمانة للشباب أن الجنس قوة جبارة في حیاتهم الشابة، إننا نفضل أن یعید المراهقون توجیه هذه الطاقة 
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الجنسیة إلى مساعي ومطالب أخرى وٕانكار وجود شيء أسوأ، إن الرسائل المختلفة التي یتلقاها المراهقون 

نعم ومجتمع الراشدین :عن الجنس یمكن أن تكون مصدرا حقیقیا للضغط النفسي، فأجسامهم تقول لهم

ن یستهدفون المراهقین فیقول والذی...ثم تأتي وسائل اإلعالم، الموسیقى، التلفاز، األفالم .یقول لهم ال

بمعنى أن فترة المراهقة هي مرحلة ).78،ص2006.العظیم حسنطه عبد.(لهم أنه أمر مقبول طبیعي

تنفجر فیها الطاقة الجنسیة لذا یسعى الراشدون إلي استثمار هذه الطاقة فیما یفید المراهق إلبعاد الضغط 

.ةوعدم هدر هذه الطاقة الجبار عنه وتحقیق توازنه،

المراهقة تكون حساسة في حیاته إلىرة التي ینتقل فیها الفرد من الطفولة ـــــــــك أن هذه الفتــــــــــــــــشالو

م األطفال وال هو ینتمي لعالم الكبار ـــعالىــــــــإلفولة ویبقى في عالم ال هو ینتمي ــــــــرك عالم الطــــحیث یت

أكانت تغیرات فیزیولوجیة أو نفسیة سواءحبه في هذه المرحلة، ـــــــیة التي تصــــیزیولوجـــــــــــمع التغیرات الف

الفتاة تكون أكثر عرضة للتغیرات من انفعاالت واضطرابات في السلوك والتفكیر، ولعل وما یتبعها

عن الناظرین، وبدایة العادة الشهریة إخفائهاولة ــــروز الثدي ومحـــــــــان كبـــــیة الظاهرة للعیـــــولوجـــــورفــــــــــالم

التي تواجهها بمفردها خوفا من الطابوهات مع غیاب النصائح مما یخلق لدیها بعض االنفعاالت والخوف 

، كما تترك التغیرات الجسمیة لمرحلة والكآبةاالنطواء والعزلة إلىتؤدي دواالضطرابات النفسیة التي ق

لك فقدان التوازن واالتزان، كما یبدو علیه قلق واضطراب ذفینشأ عن راهقــــــیة للمــــــة أثارا نفســقــراهــالم

)399ص،2002.سلیممریم(حمل علماء النفس على تسمیة هذه الفترة بفترة االرتباك والقلقوهذا ما

الجوانب تجعله تغیرات من جمیعاالنتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة تطرأ على المراهقبمعنى أن 

.یقع في االضطراب النفسي ویكون في حالة الضغط وقلق

كثیرة منها مظهره ألمورأن المراهق في هذه الفترة یستشعر عاقلفاخروفي هذا الصدد یقول 

فهو وموقف والدیه والمدرسة)األخرالسیما الجنس (رانهـــــــــــــــن أقــــــزه بیـــــــركــــوحضه في النجاح االجتماعي وم
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لدیه حاالت من التوتر والقلق وخوف وهیجان یسمیه التحرر وكل هذا كفیل أن توجد إلىبعد هذا یطمح 

لصراعات ئة باومن هنا نستنتج أن هذه الفترة ملی).410ص،1965.عاقلفاخر()علماء النفس بالفوبیا

.من أجل تحقیق هویتهنفعاالتواال

:المیكانزمات الدفاعیة التي یستخدمها المراهق-6

حالته االنفعالیة الناتجة عن زمات الدفاعیة التي یستخدمها المراهق لمواجهةیمن بین المیكان

:التغیرات النفسیة الجسمیة نجد

یستخدمها ات الدفاعیة التي ة من المیكانیزمتعتبر العقلن:L’intellectualesationـةالعقلن-1

ویستعمل المراهق هذه نوع من التوازن النفسي والخفض من نسبة القلق والتوتر،من أجل خلق المراهق

المراهق في كیر ویظهر هذا المیكانیزم كثیرا عند المراهقین مثال بدال من تفالحیلة بطریقة الشعوریة،

,2004نشاط آخر مثل الریاضةقات الجنسیة فنجده یفرض على نفسه العال P110)Charlotte.M ,

Adeline.V ,(

التي تعمل على تحویل الطاقة الجنسیة نحو مواضیع مقبولة هو من الحیل الدفاعیة :الءــــاإلع-2

.Ibid(ز إلى الرسم أو الكتابة أو الشعروجه هذه الغرائت،وبطریقة بناءة،اجتماعیا P110(. بحیث أنه

المجتمع، وبالتاليإلى مشاعر أكثر تقبال من اجتماعیاالمشاعر الغریزیة المحرمة یعمل على تصعید 

.التوافقتحسین

ة  ـون مختلفــكـتة،ــــعیـــــــق واقــــــقائــراهق إلنكار حــــــلجأ إلیه المــــــــــیي ــــــاعــــــزم دفــــیـــــــــكانـــــــمی:ارــــاإلنك-3

.Ibid(وذلك عند إهمالها وتركها ورفضها لهرضیه،ــه وال تــــمعوافق ــوال تت P109.( بمعنى أن اإلنكار

.هو الهروب من الوقائع التي یرفضها، وتكون مزعجة بالنسبة للمراهق
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La"اطـاإلسق-4 projection":،یستعمله المراهق من أجل هو میكانیزم دفاعي الشعوري

یعمل فهذا المیكانیزم ما یجري في نفسه، وتفسیر أعمال غیره حسبحمایة نفسه بإلصاق عیوبه بالغیر،

الهدى محمدنور (على تخفیف القلق والخجلعمل كما یالشبهات عنه،وٕابعادق على تبرئة المراه

ر النقص التي یعاني فیف مشاعــــــــــزم یعمل على تخـــــانیـــــیكــــــــــذن هو مإ.)113،ص2004.الجاموس

منها المراهق وتخفیف الذنوب التي یشعر 

حول ــــــــتتـها ـــــدت عائقا فإنا إذا وجـــهـــــــــأیا كان نوعاالنفعالیةإن الحالة :"TransfertLeلـالتحوی-5

تجاه المراهق افمثال مشاعر الكراهیة التي یحملها خر یكون ذات صلة معها أو مشابهة لها،إلى موضوع آ

فهو یحاول تحویل هذه المشاعر إلى المدرسة وبالضبط یع أن یعبر عنها،ـــــسوة ال یستطــــــــــــبب القـــــــأبیه بس

).113ص.نفس المرجع السابق(إلى المعلم ألنه یمثل سلطة مثل أبیه

ایة الجهاز ن القول في األخیر أن المراهق یستعمل عدة میكانیزمات دفاعیة تعمل على حمویمك

.من السقوط في المحرماتفسوتحقیق التوازن النفسي وحمایة النالنفسي من  مختلف االضطرابات

:المراهقةتكالمش-7

تاج فیها إلى إعادة تقدیم نفسه والبحث عن طرق ویحأن فترة المراهقة فترة حرجة في حیاة المراهق،بما

:أسالیب ووسائل جدیدة للتوافق وٕاعادة تنظیم عملیات التكیف فإنه یصادف عدة مشاكل من بینهاو 

:المشاكل النفسیة7-1

ورهـــره وشعـــــته وتفكیــــــراقیل التي تؤثر على نفسیر المشكالت النفسیة للمراهق من أكثر العــــــتبـــــــتع

فقد یتعرض في بعض الظروف لحاالت من الحزن و الیأس واآلالم النفسیة نتیجة لما یالقیه من إحباط ''

ستنفذ ــــق إعاقة جسمیة تـــــــراهــــــیه، فقد یكون لدى المـــــــــــبسبب تقالید المجتمع التي تحول دون تحقیق أمان
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د یسبب له هذا الشعور العزلة كل تفكیره مما یقلل من ثقته ویشعر بأنه موضوع السخریة لآلخرین، وق

أحمد محمد الزغبي ("ة كمخرج للضیق الذي یعانیه بدرجة مفرطةواالستغراق في أحالم الیقظ

)450،ص2001

:المشاكل األسریة7-2

سلوك ثباتالصعب التعامل مع أبنائهم بطریقة ثابتة لعدمیجد كثیر من أولیاء المراهقین أنه من 

ستقالل والشعور بالمسؤولیة، وممارسة متطلبات النضج، بینما ع باالالمراهق نفسه، فهو تارة یرید التمت

ضطراباوال یقل اآلباء اخرى، في أي عمل یقوم به تارة أعلى النجاح اتهك في قدر ـــــــــر بالشــــــــــنجده یشع

رات ــــــــــــــــــــــــــــاك عشـه بالیمین، وهنــــــــم نحو المراهق أیضا، إذ غالبا ما یأخذون بالیسار ما یقدمونــــــــفي سلوكه

بر ــد كــــقهـــــمن األمثلة على ذلك فاآلباء حین یوجهون حدیثهم نحو األبناء قد یبدؤون بتذكیر المراهق بأن

لب ـاـــطــل تقدیم قائمة من المـــــــجه وٕانما من أـــــــــــه أو تدعیمــــــــمرأة ، ال من أجل مساندتو أصبح رجال أو ا

هناك بعض اآلباء یستخدمون "نتوقع منك أن تقوم بكذا و كذا وأن تفعل كذا وكذا ":دوار مثالأو األ

تربیة وٕانما هي تحویل العالقة بین اآلباء یذاء اللفظي لیس لهدف التعلیم والتدریب والالعقاب البدني و اإل

هار القوة، فاألب یرید أن یقول بأنه مازال سید المنزل ورب األسرة وممثل ناء في معركة من أجل إظواألب

وا من قبل ــــــــــصغار، كما كاناولم یعودو ارسالة بأنهم قد كبرو االسلطة، بینما األبناء یریدون أن یوصلو 

ستقالل بناء تؤدي إلى شعور األبناء باالفهناك عالقات جیدة بین اآلباء و األألحیان،وهذا لیس في كل ا

1997.رمضان محمد القذافي (من جهة مع استبصارهم وعلمهم بعواقب سلوكهم من جهة 

).373،376ص
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:جسمیةمشاكل صحیة أو7-3

صابة بالعاهات الجسمیة عرضة لإلهق فیها یكون فالمرا،راهقة كغیرها من المراحل العمریةإن الم

:البدنیة من بینهاكفاءتهواألمراض التي تقلل من 

ینقص بتر أحد أعضائه نتیجة مرض أو حادث هذا ماقد یتعرض لعاهة جسمیة كالعمى،:العاهات*

.من كفاءته ومنه التأثیر السلبي على نفسیته

نه محل سخریة قد تجعل ماضطراباتتتجه سرعة النمو في هذه المرحلة قد تحدث :مشكالت نمائیة*

انطواءمما یخلق لدیه صعوبة في التكیف الذي یبدو على شكل قلق،السمنة،تغیر الصوت،خرین،اآل

).99ص2، 1967.مصطفى فهمي(یولوجیة ضطرابات فسا

المراهق إذ تعیقه إصابته الجلدیة من لحب الشباب ردود فعلیة سلبیة على تكییف :حب الشباب*

)497ص.دون سنة،الحنفيالمنعمعبد(ته االجتماعیةذا ما یقلل من كفاءمقابلة الناس یصبح یخجل وه

.مشاكل صحیة كغیره من الفئاتیعني أن المراهق معرض لإلصابة ب

:مشاكل مدرسیة7-4

حالته النفسیة لكونه في هذه المرحلة عدة مشكالت مدرسیة وكل مشكلة تؤثر على تظهر لدى المراهق

:ومنهایكون متنكرا  على  صورته الجسدیة

حترام المدرسین والناظرین عدم ا،مثل اإلهمال في إحضار الكراریس واألدوات:مخالفة النظم المدرسیة*

عاملة الطلبة سوء مالهروب من المدرسة وهذا راجع إلى قسوة الناظر أو المدرسین،،حترام الوقتوعدم ا
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أحالم رتباط المناهج بوجدان الطالبة إلى إحساس الطالب بالفشل وعدم اافباإلضالعقوبات الصارمة،

.)454ص 2008,بطرس بطرس حافظ(ة أثناء الدراسة ونقص القدرة على كتابة المذكرات الیقظ

ستذكار الطالب االمراهقالتي یمكن أن تكون بسبب وجود مثیرات مشتتة لذهن مشكالت االستذكار و *

.بطریقة خاطئة

60ص.فهیمكلیم(ستذكارمیة على االستذكار و قضاء بعض األیام بغیر اعدم انتظام الطالب بصفة یو *

صعوبة تنظیم الوقت وعدم التركیز من المدرسة مرتبط بعدة مشاكل منهالمراهقاتهرببمعنى أن).

ومنها المتعلقة بالمحیط المدرسي نتیجة المعاملة السیئة من القائمین على تدریسه 

:نفعالیةمشاكل ا7-5

هم سمات المراهق ومن أتختلف المشكالت االنفعالیة لدى المراهقین باختالف أصولها وأنواعها،

وهو خرونآله اـــــــــیوبخبحیث أنه بغضب حین و الغضب أنه شدید الحساسیة وهذا ما یجعله سریع التهیج

و یقوم بكبت مشاعر الغضب و العدوانیة في یكون عدوانیا ال یتحمل أي نوع من النقد و التوبیخ و أحیانا

یزداد القلق عند المراهق نظرا "ذاته مما یولد لدیه مشاكل أخرى و من المشاكل االنفعالیة نجد القلق حیث 

و هذا یجعله یسلك ستقرار ودها عدم االصبح حیاته مخیفة یسحیث ت،لما یتعرض له من ضغوط و إكراه

(توافقه في المجتمع الذي یعیش فیهعلىات الشاذة للتنفیس من قلقه مما یؤثریبعض السلوك أحمد محمد "

إلى حاالت نفسیة من شأنه أن یؤدينفعاليیعني أن الضغط اال)441450ص،2001،الزغبي

.لمجتمع الذي یعیش فیهمضطربة مما یؤثر في تكیفه  في ا
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:مشكالت تعاطي الكحول والمخدرات7-6

الشعور داخلیة  و أجل تحاشي الصراعات الالمراهقین على تعاطي المخدرات من یقدم بعض 

مع أمل أن یعمل المخدر ولو مؤقتا وعلى حمایته من مشاكل النمو ضطرابات واأللم أحیانا،بالقلق واال

استخدامها سواء من أجل التقبل بالخوف والیأس والوحدة  وكذلك الشعورالمتعددة والتخفیف من حدة 

صالح محمد على أبو (ستقاللمن الشعور بالثقة أو الشعور باالجتماعي من الرفاق أواال

أي أن المراهق یلجأ  إلى تناول المخدرات ألنه یرى بأنها الوسیلة الوحیدة لحل .)422،ص2001,جادو

.وإلثبات نفسه أمام جماعتهمشاكله والتخفیف منها،

ه ـــــــــلــــواء من أهــــــــــراهق ســـتوربما یعود هذا لعدم تفهم المنستنتج بأن هذه المرحلة ملیئة بالمشاكل،

.طین به لذا یجب اتخاذ التدابیر الالزمة لتفادي وقوع المراهق في هذه المشكالتیأو المح
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خالصة الفصل

ته أساس بناء شخصی، فهيفي حیاة أي فردنستنتج بأن مرحلة المراهقة فترة مهمةوفي األخیر 

ق على اجتیاز هذه لذلك یجب الحرص ومساعدة المراهذاته بین المحیطین به، وتأكیدهویتهوتكوین

مثل الربو،یعاني من مرض مزمن إن كان هذا المراهقة خاصبسالم دون مشاكل وصعوبات،المرحل

.سنتناوله في هذا الفصلماوهذا 
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تمهید

حیث یسبب یندرج ضمن األمراض النفس جسدیة،، ودر المزمنةصیعد مرض الربو من أهم أمراض ال

و یكثر غالبا رنسبة حدوثه في تزاید مستمأن إالالعالجيرغم التقدمو ،و نفسیةصحیة مشكالت عدة 

.و عالجهالعوامل المؤدیة له و مضاعفاتهاألسباب وخالل توضیح مندراستهما سیتموهذا، األطفالعند
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:تعریف الربو-1

وهي الصعوبة تعني الهث،والتي ''Asthma''زماأ"اإلغریقیة تشتق كلمة الربو من الكلمةٌ 

بمعنى أن كلمة الربو تعني ، للربووهذا هو التعریف اللغوي)129،ص2003.عبد المنعم الحنفي("في التنفس

یز ـمرض یتم<<مرض الربو بأنه )Larousse(الروس عرف القاموس الطبيكما .عدم القدرة على التنفس

>>مخاطیة في المسالك الهوائیةوٕافرازاتالدورة الدمویة،باضطراباتمصحوب یكونشدید،سـیق تنفـبنوبات ض

)Morin. Y.2003, P53(.،نشاط الجهاز فيیصاحبه اضطراباتأي أن الربو هو اضطراب في التنفس

مزمن یتمیز التهابفتعرف مرض الربو بأنه :O.N.S(1976(میة للصحة المنظمة العالأما .تنفسي

Crise"زلةبنوبات De Dyspnées"كانسداد دیةعیاتكون مصحوبة بعالمات ،رالعناصثیرها مختلف ت

مختلف إلىالربو التهاب مزمن یرجع نأأي).64p.1983Violette(جزئ متقلب من النوباتأوكلي 

.كیة واضحةینیكلبدالئل إویتمیز ،واملالع

Flandres(دنبار رزدتعریف فالنفي حین Dunbar(: بأنه صعوبة في التنفس"مرض الربو

لتهاب مرور الهواء رض اإلو یعتالمخاطي،الغشاءو یتهیج و یلتهب فیه یحدث خالله اختناق في الصدر،

أكثر، وتصبح بالتالي عضالت التحكم في مسالك الشعبو یؤدي البلعم لعقباتخالل قنوات الشعب الهوائیة،

.)113،ص1994.محمود السید أبو النیل("و تلك تسد مرور الهواءالالإراديخاضعة للتقلص العضلي 

ألنه خاضع عدم دخول الهواء في الشعبإلىأي أن الربو یحدث اختناق و ضیق في الصدر مما یؤدي 

.حدوث نوبةإلىمما یؤدي الالإراديللتقلص العضلي 

كضیق التنفسراض یعانیها المریض،أنه مرض یهاجم التنفس و یتمیز بأعب<<:عطوف یاسین فیعرفهأما 

األعراض مجتمعة تعود لنقص و هذه ساس بالحشرجة في الصدر و البلعوم، اإلحو السعال المتقطع و اللهف،و 

>>تورم جدران الشعبإلىهذا یرجع و الرئتین،إلىفي قطر الشعب الهوائیة التي یمر منها الهواء 
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تنفسي مما یسبب مشاكل في الصدر یعني أن الربو یصیب الجهاز ال.)182،ص1980.عطوف یاسین(

.یسبب ضیق التنفس، مماالهوائیةالشعبإصابة، بسببالرئتینو 

یتمیز بصعوبات ، وأن مرض الربو مرض یصیب الجهاز التنفسينستنتج من كل هذه التعاریفو 

.عملیات التنفسشدیدة في

:مرض الربوانتشار-2

هیئة بهمسح قامت ففي«، أجریت عدة أبحاث في بلدان العالم لمعرفة مدى انتشار الربو في العالم

یعانون كانواملیون شخص4.5حوالي أن1958-1957األمریكیةیات المتحدة الوالفي الصحة العامة 

كما أنه یحدث عند الذكور سنة، 17ونون أقل من الربو یكمرضىمن%60أن حوالي ، ومن مرض الربو

حسین مصطفى عبد (بالرغم أن النسبة بین الجنسین تتساوى عند الرشدحدوثه عند اإلناث أكثر ضعف

الذین األشخاصأن مرض الربو یصیب إلىالدراسة توصلت أن هذههذا یعني.)64،ص2003.المعطي

أن معدل إلىكما أشارت الدراسة .اإلناثأنه یصیب الذكور أكثر من سنة، كما17ال یتجاوزون سن 

و الشعبي عام و في دراسة للرب.مثیلتها في دول الغرباالنتشار في الدول النامیة بصفة عامة أقل بكثیر من 

3الدراسة لمدة هذه و قد استمرت في بلغاریا،"STARAZOGORA"اجور رانفي مقاطعة ستا1990

و الشخصي العالجي التناولنأالدراسة أكدتبالربومریض 284من مكونةأعوام على عینة

هذا یعنيو .)47،48،ص2002.محمود شقیرینبز (غیر كاف و نطقة كان غیر فعاالفي هذه المللمرض

كما أوضحت الدراسات قلة االهتمام و العالج بالنسبة لبعض بمرض الربو اإلصابةأن الدول النامیة تقل فیها 

.ستاران جورامثل مقاطعة البلدان 
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:األسباب المؤدیة لإلصابة بالربو-3

أسبابفهناك،في هذا المجالالباحثیندراساتحسبكثیرةأسباببمرض الربو إلىصابةاإلترجع

:اآلتيفيسیتضح وهذا ماوراثیة وأخرى محیطیة،

راتنر ،Criep(1992(أوضحت الدراسات المبكرة التي أجراها كریب:الوراثة والقابلیة العضویة 3-1

et(وسیلبیرمان Silbemanranter( شوارتز ،1953سنة)Schuarty(1912 الربو حدوثأن

مماثلة بمجموعة مقارنتهمعندنسبیامرتفعافي األسرة التي یكون بعض أعضائها مصابین بها یبدو

تتم وراثته لیس هو القابلیة الن یصبح الفرد الذي وارتز أن الفر  ویؤكد شمن مرضى الغیر المصابین بالربو

واحد المثیراتبسبب كثرةاألنف لتهاباتي الذي یتفاعل مع ناتج الربو أو إولكنه الجهاز التنفس،حساسا 

ا یعني أن العامل وهذ).66،67ص2003حسن مصطفى عبد المعطي (الحیويهو میكانیزم األنتجین 

كان في عائالتهم مصابین بهذا ذاة ترتفع إفنسبة اإلصابفي ظهور مرض الربوالوراثي یلعب دورا هاما 

.المرض

ةالصحدفترمراجعةفعند، الحاالتقدر من خالل یالحساسیةالذي تلعبهن الدورإ:الحساسیة3-2

.التنفسیةاألمخاخأصیب بالعدید من للمریض نجد أنه

رت فسأحول العوامل المتسببة في حدوث الربو 1974سنة)RESS(ریس الدراسة التي قام بها وفي

یة  بالهدوالمواد مواد المثیرة كالهي عدیدة أهمیة محتملة في حدوث الربو ، و البیئیة أن للعواملفحوصه

2003حسن مصطفى عبد المعطي (المناخ مثیرات الجسمیة ، وأحوال الطقس و والالكیمیائیةأوالدقائقیة والمواد 

.ومن هنا نقول أن للحساسیة دور فعال في اإلصابة بمرض الربو.)67،ص
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الصراع و الكبت:ما یحدث في إلىع اإلصابة بالربو نجد هناك من یرج:األسباب النفسیة 3-2

من أتباع التحلیل النفسي بفكرته عن الرمزیة )Freud(لفرویدعدید من التابعیناللقد استفاد و ،الالشعوري

شكل من األشكال اللغة الجسمیة التي تذهب إلى أن األعراض الجسمیة تكون ذات شكل رمزي من خالل 

یرى 1979سنة)HASS(فهاس ، ي النفسالتي تعبر بها شخصیة المریض عن الصراعات المتضمنة ف

یرید إذ، والسعال في الربو الشعبي یمكن النظر إلیها باعتبارها صرخة مكظومة لطب المساعدةأن التزییق

كما یمكن أن یكون المرضى خائفین ال شعوریا مجازا،یبحث عن األموأخرىأن یرجع طفال مرة المریض

.)79،ص2003.المعطيحسن مصطفى عبد (.وسلنزنیكألكسندرمن االنفصال عن أمهاتهم وهذا حسب 

Piere''بیار مارتيأما .أشد في تفجیر نوبة الربوعامل القلق اكتشفت دورDumber''1943''دونبر أما 

Marty'' استخلص وقد ،لها عالقة بالتوظیف العقليویةنوبة الربالأن ،1958له عام في دراسةفقد أوضح

اآلخرینمع االتصال عن اورة والبحث المباشروالمجلتآلف كاهذه الشخصیات المصابة بالربوبعض خصائص 

.Violette(ناآلخریباآلخر ورفض المسابقة مع تبدیل الموضوع وسهولة  J.1963, P19(.وكما أشار

نوبة الربوعب دورا مهما في ظهوروغیرها كلها تل،الخوفو الشدیدة كالغضب االنفعاالتأن)SOUL(سول

)Ait Khaled.1977, P22.(

یلعب دورلهالباحثینوعلى تعدد تفسیرات أن العامل النفسي مهما تعددت جوانبه ومن هنا یمكن القول 

.وانفعالیةوظائفیة عالئقیةفي نشوء وتطور مرض الربو من مشاكل مهم 
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وهذا ینتج عنه تقلصات المناعي،المصاب للغلوبینافتقاروهي تعود إلى :عوامل الخارجیةال3-4

:عوامل منها وهي ناتجة عن عدة ،في الشعب وٕافرازات غزیرة داخل المجاري التنفسیة

الزكام -

.اد المهیجةالمو استنشاقبالبكتیریا والفیروسات،)الرئتینالشعب،كاألنف،(المسالك الهوائیةإصابة-

.المكثفةالریاضة-

من شأنها وهذا یعني أن مادة الغلوبین)52بدون سنة،ص.مراد بوزیت(.الحرارة والبرودة الشدیدة-

باإلضافة كما أن الریاضة العنیفة تؤدي إلى تشنجات قصبیة، أن تؤدي إلى اإلصابة بمرض الربو

.التي یمكن أن تؤدي إلى اإلصابة بالربوإلى البكتریا وبعض المواد

یقرون العلماءأنومن هنا نستنتج أن مرض الربو ال یعود إلى سبب واضح، ولكن تتداخل فیه عدة عوامل، رغم

.السبب الرئیسي لهذا المرضعلى أن الحساسیة بكل أنواعها هي

:وـراض الربـأع-4

:وهيإن مرض الربو یصاحبه أعراض كثیرة ومختلفة 

تتمیز بضیق وجود نوبة ربوفال بد من تعتبر النوبة السمة األساسیة لمرض الربو،:النوبة الربویة4-1

عدة أسباب إلىالنوبات تعود وهذه األزمات و حدث هذه النوبات في الصباح الباكر، ما توعادة یریةتنفس صف

ؤدي فهذه األسباب تالضحك الكثیر و بعض األطعمة،روائح كریهة،غاز الكربون،من بینها  تغیرات الطقس،

والصفیر أثناء عملیة ، ألم في الرأسسعال، سیالن األنفب، تكون مصحوبة عادة نوبات ضیق تنفسإلى

تنفس، تحدثنوبة الربو عبارة عن نوبات ضیق بمعنى أن.)52سنة،صبدون .بوزیتمراد (التنفس

.الباكرعوامل متعددة مما یسبب عدة أعراض و تحدث في الصباح بسبب 
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تظهر هذه األعراض عندما یتعرض الفرد لموقف عنیف ، شدة القلق:أعراض عصبیة تنفسیة4-2

حدوث نوبة إلىالتنفسیة تؤدي األعراضفكل هذه ،اع والفشل و االضطرابات السلوكیة، األوجالتعب

,Violette.1983(عصبیة P19(.كون هناك تعرض تظهر عندما یوهذا یعني أن األعراض العصبیة

.لمواقف ضاغطة و شدیدة

كما یصاحبه بالضیقاإلحساس،عملیة التنفسفيالتنفسیة بعسراألعراضتتمثل :أعراض تنفسیة4-3

وعدم التنفس وكأن شیئا ما یقبض الصدر مع وجود صفیر في التنفسفي كما یكون هناك مخاط وضیق سعال،

,Ridway.R.1994القدرة على التنفس بشكل عادي p30)(. وهذا یعني أن األعراض التنفسیة تظهر

في عدم القدرة على التنفس بشكل عادي مما یؤدي إلى عدة أعراض  تظهر على المریض مثل سیالن المخاط 

.والسعال والتنفس بوجود صفیر

اضطراباتأو ،نبضة أو أكثر120ضات القلب حوالي في نبتظهر في شكل ارتفاع :أعراض قلبیة 4-4

الهواء بصعوبة التنفسي حیث یؤدي إلى توقف قلیل للدورة الدمویة عند ما یستنشق اإلیقاعفي ارتفاع 

,Ridway.1998كبیرة p60)(. وهذا یعني أن األعراض القلبیة تظهر عندما ال یستطیع المریض استنشاق

.الهواء بشكل جید مما یؤدي إلى توقف في عمل الدورة الدمویة وبالتالي إلى ظهور هذه األعراض

باإلضافةقلبیة نفسیة عصبیة،تنفسیةومن كل هذا نستنتج أن أعراض الربو تختلف وتتنوع من أعراض 

.إلى النوبة الربویة
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ـرض الربـلمادةـالعیال ـاألشك–5 و                                                                              

:هناك عدة أشكال لمرض الربو منها 

:الربو المعقد اإلشتدادي5-1

تطول أو تقصرالهدوء،فترات منتفصل بینهمااشتدا دیةیأتي على شكل نوبة یظهر عند الطفل الیافع،

اضطراباتیشكل تعب أو فرط شبه عصبي أو بأعراض تظهر قبل بدء النوبة بساعات،وتكون مصحوبة 

الطاهري لصدرا(خر یشیر إلى قرب النوبةعطس وسیالن األنف یختلف من شخص إلى آهضمیة مع غثیان،

شكلویكون على،عند األطفالیظهرهذا یعني أن هذا الشكل من الربو.)70-08/65العدد .رشید وآخرون

.كما تأتي مصحوبة بزملة من األعراضفترات من الهدوء،نوبة قویة ویتخللها 

:الربو ذو الزلة المستمرة5-2

.الربو المختلطأو یظهر دفعة واحدة ویطلق علیه اسم یتبع الربو الشدید،وهذا الشكل یمكن أن

( Ait Khaled.1985,P189)الشدید أو یكون تابعا یعني أن هذا الشكل یظهر في نفس الوقت مع الربو

.له

:الربو حسب السن5-3

:ینقسم إلىو

حمى سرعة التنفس،یكون صعب قبل سنتین،تشخیص الربو عند الرضع،:الطفلالربو عند 5-3-1

إذ أن في هذه المرحلة شعبي حاد في المرحلة األولى، كالتهابتظهر النوبة انتفاخ الكبد،القلب السریع،وخفقان

الربو في حالة مثل هذه إما فیروس أو بكتیریا والتشخیص یكون بتكرار یسبب ماوطر،الطفل في ختكون حیاة 

یحتفظون بالمرض وأحیانا یصبح أشد مما یؤدي واآلخرونمن المرضى یشفون ،50نجد بعد البلوغ ،الحدث

)08/6570العدد.الصدر الطاهري وآخرون(إلى القصور التنفسي المزمن وٕالى تشویه الصدر
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ربوـالهذا یسبب اـومم.األولینامین ـالعقبل التشخیص، وهو صعباألطفالبمعنى أنه یصیب 

وهتشإلىللشفاء ویمكن أن یكون أشد ویؤدي هؤالءیمكن أن یتماثل ات،ـا أو فیروسـن بكتیریو ـإما أن تك

.مما یجعل الطفل حالة من الخطر

بحیث یكون صعبا ظهر على شكل نوبات متقطعة وضیقة تخص الزفیر،ی:الربو عند الراشد5-3-2

ساعات بحاالتویتبع بعد ،في اللیلیحدثاألحیان غالبوفي ،النوباتبین ومؤلما والذي یتبع بصفیر

الربو یسمى الربو الحقیقي وهذا النمط من ، كالغثیانالهضمیة،طرابات العصبي واالضواالنهیارمن التعب 

Bayiety(n))یمكن مالحظته عند الراشد الشابالذي chubrac.1961, p188) بمعنى أن هذا الربو

.في اللیل وهو ما یسمى بالربو الحقیقيویحدث یكون مصحوبا بأعراض كثیرة،

و ـما یتحول إلى ربوسرعانربو عنیف ومتطور، وهوسنة من العمر40یظهر بعد :المتأخرالربو 5-4

Ait)ربو المتأخر عند المرأة بعد سن الیأسـال، ویأتيمرةـمستذو زلة  Khaled.1985, p188) أي أنه شدید

.ویحدث عند النساء بعد سن الیأسویظهر فوق سن األربعین،وقوي،

:الربو حسب ظروف الظهور5-5

بالتهابقد یكون مسبوق بحساسیة تنفسیة ،خاصة :تنفسیةالالربو الذي یأتي بعد الحساسیة 5-5-1

.لمدة طویلة تستغرق شهور وسنوات المخاط األنفي  أو سعال تشنجي 

شعبیةحداث التهابات إإلىین البدني المكثف عند األطفال الربوییؤدي التمرین قد:ربو الجهد5-5-2

.تشنجیة نتیجة الجهد المبذول
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بثقة من استنشاق الهواء البارد و هذا النوع من الربو یتعلق األمر بنوبات الربو المن:البرودةربو 5-5-3

عن طریق شهیقوهذا النوع من الربو یمكن تفریقه من الربو المنبثق،استنشاق الهواء الباردمنةالمنبثق

Aitعمیق Khaled.1985, p189 190)(.

.نستنتج مما سبق أن أشكال الربو تختلف وتتنوع وذلك حسب السن ووقت ظهور المرض

:وـات الربـمضاعف-6

:المضاعفـات الحـادة-أ

طبیة مركزةمراقبةخطیر على حیاة المصاب یتطلب، وهووتسمى حالة الربو الحاد:التنفسنقص *

بمعنى أن هذا النوع من الربو .)281بدون سنة،ص.معریش العربي(إذا تطلب األمر ذلكاالستشفاءوحتى 

.المستشفىإلىالعالج وحتى الدخول ، یستلزمخطیر جدا

ل نقص التنفس في النوبة الربویةتظهر خاصة خالالصدري،االسترواحونقصد به :میكانیكیةمضاعفات *

والقفص إلى الرئتین بمعنى أنه یحدث عندما ینقص الهواء الوارد.)281، صنفس المرجع السابق(

.الصدري

نفس المرجع (باستثناء األطفالقد یحدث نقص في النشاط القلبي ثناء النوبة الربویةأ:قلبیة حادة مضاعفات *

.في نشاط القلب إال األطفال اختاللحیث أنه في النوبة الربویة یحدث.)281، صالسابق

:ةـالطبیات ـالمضاعف-ب

الربو والحوادث التي ترجع إلى عملیة اإلنعاش الطبيبعالجوتنتج من خالل تناول األدویة الخاصة 

.تحدث بسبب تناول األدویةوهذا یعني أن كل هذه المضاعفات.)نفس المرجع السابق(
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:المضاعفات المزمنةـج

:یليوتظم ماتظهر بعد تطور المرض هذه المضاعفات ثانویة،

ظهر عندهم الربو منذ وهو یظهر عند المسنین الذینمضاعفات قلبیة مزمنة،تشوهات صدریة،نقص التنفس،

المضاعفات ثانویة وتظهر عند تطور المرض ولیس ي أن هذه أ.)127،ص1997.سامي قباني(فترة طویلة

.في بدایته

في القلب أو تشوهات كل هذا نستنتج أن مضاعفات الربو یمكن أن تظهر في نقص التنفس أو مضاعفاتومن

.صدریة

لمرض الربوالنظریات المفسرة-7

''جراهام''النظریة المعرفیة -1

، وتالمیذه مجموعة من الدراسات حول عینات من المرضى )Grahame'')1972''ِِِ جراهام''أجرى الباحث 

وتبین من خالل المقابالت أن هناك عنصرین مهمین الفسیولوجیةبهدف معرفة أثر العملیات السیكوسوماتیین 

.في االضطراب السیكوسوماتي

.من سعادة أو حزنیشعر به الفرد ما–1

مریض أنیرغب الفرد في معرفته أو عمله في ضوء خبراته وأفكاره ومدركاته السابقة، فمثال نجد ما-2

التقرحي یشعر وكأنه مصاب القولونمنعزل وال یقدر على عمل شيء، ومریض وكأنهالحساسیة الجلدیة یشعر 

.بضرر أو أذى ویرید التخلص من المسؤولیة، ومریض الربو یشعر وكأنه یرید االبتعاد عن األشخاص

ي یتأثر بعنصرین، أوال حالة وهنا یتبین أن المرض السیكوسومات.)101،ص2000.محمد خیر الزرادفیصل(

.رض على الفرد حسب خبراته السابقةالفرد النفسیة، وثانیا تأثیر الم
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:النظریة السلوكیة-2

یعتبر المنظور السلوكي من اللذین قدموا عددا معتبرا من المعطیات فیما یخص مرض الربو، فیرى بعض 

لیخفف درجة قلقه وتوتره، یرید بذلك اإلنسانعادات تعلمها إالهي السلوكیین أن األمراض السیكوسوماتیة ما

مكسبا، حتى الكبت عبارة عن استجابة تخفف حل لصراعاته وبهذا الشكل تكون هذه العادات هادفة تحقق إیجاد

هو نتیجة لتطور عملیة تعلم فاشلة تمت أن االضطراب هؤالء، ویرى )معزز ایجابي(من حدة القلق لدى الفرد

استجابة تبوله على نفسه بهدف جلب إلىفالطفل الذي یغار من أخیه المولود الجدید یلجأ االشراط،عن طریق

هذه االستجابة التي تصبح كعادة إلىاهتمام األم نحوه، والتخفیف من حدة غیرته، ومع التكرار یلجا الطفل 

.وكعرض سیكوسوماتي

التي تحدث صعوبات تنفسیة عند المصاب بالربوضبط األسباب فعالیتها في وقد أثبتت العالجات السلوكیة 

تعتبر مثیرات التي''تقنیة سلب الحساسیة المنتظم'')more'')1965''ومور''Kooper''كوبیر''استعمل إذ

لدیك صعوبات ''والتحكم فیها مثال باستعمال العبارات بالنسبة للمصاب بالربو والعمل على كفها خاصة 

یمكن أن تتولد لدى المصاب بمرض الربو نوبات ''أنت مسجون في غرفة ضیقة األبعاد''أو''الزفیرفي إحداث

الربو، ولكن باالعتماد على كف الحساسیة لهذه المثیرات بشكل منتظم یمكن ضبط القدرة التنفسیة  واإلیقاع 

.التنفسي

إلى أن التدریب ، )1974(''Sirota''سیروتا''و)Rahtus'')1973''رایتس''كما أشار كل من 

على االسترخاء یحدث تحسنات دالة على مستوى قیاسات القدرة التنفسیة، وعلیه تعتبر تقنیة االسترخاء 

من التقنیات ذات الفعالیة االیجابیة في ضبط القدرة على التنفس وتعوید المریض على أحسن سبلها ومن ثمة 

أن المشكل األساسي للمصاب ''Rathus''رایتس''ق االنفعالیة التي تنتابه، كما یرى أیضا تحقیق أعراض القل

بمرض الربو متعلق بعملیة الزفیر بالدرجة األولى ولیس بعملیة الشهیق، ویعتبر كل من الغضب والقلق كعاملین 
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فیصل محمد خیر (.أساسین في جعل عملیة التنفس أكثر صعوبة عند المصاب بالربو

بمعنى أن الفرد المصاب بالمرض السیكوسوماتي اتخذ هذا المرض للتعبیر ).101و100،ص2000.الزراد

كم في المثیر دور االسترخاء في التحسن عن قلقه وتوتره وفشله، وأن لكل مثیر استجابة وعلي الفرد التح

.واالبتعاد عن الغضب والقلق لتفادي األزمات الربویة

:مرض الربوالتفسیر السیكوسوماتي ل-3

یعتبر المنظور السیكوسوماتي مرض الربو كنمط ارتكاسي یظهر كرد فعل عن البنیة العامة للفرد من جهة 

من جهة أخرى، ویرجع أتباع هذا المنظور أن مرض الربو أو عن میكانیزمات الدفاع الخاصة بنفس الفرد

العقلیة للمریض تعتبر الـمؤشر في تزوید  األخصـائیین خاصة، و هذا یعني أن البنیة )العقل(إلى فكر اإلنسان

بمعلومات عن أبـعاد الشـخصیة و خصوصیاتها، كما یمكن أن تبقي نمط استجابة المریض لمختلف الصدمات

)Marty.P, 1976, P142.( و هذا یعني أن التنظیم العقلي للمصاب بمرض الربو یمكن أن یعطینا

أیضا ما یمثل صدمة فعلیة بالنسبة )Marty(ذي سوف یتبعه، وفي نظرمعلومات حول األسلوب العام ال

حضور "مارتي"حسب نفس المنظور لـ ولشخص ما ال یعبر بالضرورة عن صدمة بالنسبة لشخص آخر، 

حیث یتضح أن أسلوب التنظیم العقلي عند المصاب بالربو .العامل المسبب للمرض ال یرافقه بالضرورة المرض

ر یدل على الحالة الحقیقیة للجانب الجسدي، وكل ما یمكن أن یحدث فیه ، مع أخذ بعین االعتبار یعتبر كمؤش

عودیه ولد (وحدته السیكوسوماتیة ، لذلك یؤكد مارتي على الشخص النفس الجسدي وعلى ضرورة القیام به 

عن حالته الجسدیة یعني أن التنظیم العقلي لمریض الربو یدل و یكشف .)38ص .2002.یحیى حوریة

.األخذ بعین اإلعتبار وحدته السیكوسوماتیةوكل ما یحدث في الفرد مع

مجموعة من االضطرابات العصبیة المؤدیة اإلصابة بالربو، والتي تكمن خلفه )Marty(ولقد صنف 

:هي كالتالي)Marty(و هذه االضطرابات حسب 



الـــربو  الرابعالفصل

61

، و هذا یعني ''عصاب سلوكي''أ عن عدم كفایة تنظیم الجهاز النفسي ینش:الربو األساسي–أ 

أن هذا المریض یمارس نزواته و رغباته دون إخضاعها لرقابة الجهاز العقلي، و یكون هذا النوع أكثر التصاق 

.باألسباب النفسیة مقارنة باألنواع األخرى للّربو

مرضى الربو، وفیه تتراوح شخصیة المریض بین الهستریا و بین العصاب ویضم غالبیة :ب ـ الربو المتراوح

.السلوكي

، أي لدیه نقص في تنظیم وظائفه، مما یؤدي المریض یكون مصابا بالعصاب الطبائعي:ـ الربو الطبائعيج

الرحمان سید عبد (أي نقص القدرة على التركیز و التفكیر وعلى الذات و اآلخرین(إلى انخفاض فعالیتها

بمعنى أن هناك بعض العصابات التي تؤدي إلى حدوث النوبة الربویة.)243،244،ص2001.سلیمان

.مثل الربو األساسي والمتراوح والطبائعي

بیار مارتي كما نجد أن مریض الربو قابل لإلیحاء بشكل كبیر، وبذلك نذكر أول عملیة إیحائیة قام بها 

)Marty , P( ربویة كان ذلك مع امرأة كندیة مصابة بالربو، إذ وضع نباتات اصطناعیة فوق إلحداث نوبة

مكتبه وعندما دخلت السیدة إلى المكتب الذي یعمل فیه أصیبت بنوبة ربویة، فأمرها بلمس النباتات التي تسببت 

).22،ص2000.فیصل محمد خیر الزراد(في تفجیر النوبة، عندها وجدت أنها اصطناعیة ولم تكن حقیقیة

.وهذا یعني أن النوبة الربویة السبب المفجر لها یعود لسببها حتى وان لم یحمل المثیرات العقلیة

نالحظ ونستخلص أن االتجاه السیكوسوماتي تناول المرض من الناحیة النفسیة والجسدیة كلههذاومن 

.م العقلي في اإلصابة بمرض الربوبمعنى تحویل الحالة النفسیة إلى أعراض جسدیة بمعنى مدى مساهمة التنظی
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وـرض الربـالج مـع-8

النفسي والعالج الكیمیائيوالعالجالعالج الطبي ، فهناكیتضمن عدة عالجاتإن عالج مرض الربو 

.في معالجة هذا المرضأهمیة التثقیف الفكري دون أن ننسى 

یعمل على توسیع الشعب وذلك باستخدام مختلف األدویة مثل األدرینالین الذي:يـالطبالج ـالع–1

حسن مصطفى عبد (.ویالوهذا العالج یتطلب وقتا طویمنع حدوث األزمات في المستقبل،الهوائیة

وتختلف األدویة المقدمةاألدرینالین تؤثر مباشرة في الشعب الهوائیة،مادة أي أن.)81،ص2002.المعطي

ففي حالة الربو الخفیف،لها الفردالتي یتعرض وشدة النوبات الربویة بالمرض للمریض حسب شدة اإلصابة 

بشكل رذاذمثیرات الوديلهذا العالج تعطى االستجابةوفي حالة عدم ،بشكل حبوبتعطى مادة التیوفلین 

بشكل متقطعموسعات الشعب الهوائیة متمثل في یعطى للطفل عالجا وقائیا أما في حالة الربو المتوسط 

یعطى وفي حالة الربو المزمن لمدة طویلة،وفلینتییعطى الاالستجابةوفي حالة عدم ،الكرومولینإلى باإلضافة

.)33،34ص،1987.محمد أحمد النابلسي(التیوفلین+الشعب الهوائیة موسعات +كروملین للطفل دواء 

.شدة وقوة النوبات الربویةباختالفاألدویة یختلف وتناولإعطاءوهذا یعني أن 

لدى الطفلفي عالج مرض الربویعتبر ذو أهمیة كبیرةإن العالج األسري :يـي العائلـالج النفسـالع-2

الباحث أشار إلیه وهذا ماوأفراد أسرته،الطفل وبین،التي تحصل بین أفراد األسرةوذلك بتحسین العالقات 

واضحة المعالموالصراعات األسریة الصراعات األسریة العصابیة إذا كانت "في قوله مصطفى عبد المعطي 

إلى العوامل بالنظر وعالجیةتوجیهات إرشادیةتحتاج إلى طفل مصاب بمرض الربو التي لدیها فإن األسرة 

هذا یعني أن العالج األسري .)83،ص2002.حسن مصطفى عبد المعطي(المرتبطة بالمرضاالنفعالیة

.له أهمیة في مساعدة الطفل المصاب بمرض الربو
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بمرض الربو إلى التنفس باستخدام عضالت أكتافهم یمیل األشخاص المصابون :التنفس العمیق-3

ضحالاتنفسیكونوالصدرعضالت الكتفین والتنفس باستخدام بهم الحاجز،حاجبدال من استخدام وصدورهم 

یحدث عكس المكتمل األبعاد فإنهأما التنفس العمیق من الرئتین،من الرئتینالقسم العلويوال یفرغیملئال 

ة أفضل وسیلالتنفس بواسطة الحجاب الحاجز إذ یعتبر .)145،ص1997.سامي القباني(المفعول الضحل

.یخفف من حدة النوبةللتنفس ألنه 

الریاضیة تختلف من بین طرق العالج حیث أن النشاطات الریاضة تعتبر ممارسة:ممارسة الریاضة-4

بوضع األمریكیینجماعة من المختصین قامت 1959ففي عام بالربو،على التسبب من حیث قدرتها كثیرا 

مفیدة لیست أما ریاضة الجري فهي السباحة،وكره بالربو تمثل في الجمباز لتدریب المصابین ریاضي برنامج 

تخفف التيالریاضیاتبعض بمعنى أن هناك .)154،ص1997.سامي القباني(للمصابین بمرض الربو

.مفیدة للمصابین مثل السباحة، وهيمن حدة المرض

النفسي بجانب المعالجة الطبیة لمرض العالج من األطباء ضرورة استخدام الحظ العدید :العالج النفسي-5

لمواقف الحیاة النفسیة وتعرضهم تبعا لحاالتهم طبي للعالج الحیث لوحظ ارتفاع المقاومة ، الربو الشعبي

وخفض عند المرضى في خفض درجة التوتر وقد أفاد هذا العالج، السلبیةوكذلك للتأثیرات البیئیة الضاغطة

للعالج المرضىفي استجابة من التحسن الملحوظ في النهایة وأسفرت النتائج لدیهم واالنطواءمعدل القلق 

:الدراسات مایلي ومن أهم،المحدد لهم

Woller(وآخرونوولر دراسة  ,& Others(1990 بمرض ن لدى المصابیعن القلق والسلوك المرضي

زینب محمد (.للمرضى أثناء تكرار النوباتالذاتي وكذلك دراسة القلق وسمة القلق والوعي واإلدراك الربو 

فهو یختلف ،العالجیة للربو الطفليمن أهم الطرق االسترخائيیعتبر العالجكما .)84ص،2002.شقیر

إحساسالذي یقلل من هذا اإلحساس وأثناء ترقبه لهابجسده أثناء النوبة،المریض إحساسمع إلى حد التناقض 
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وتكررت عملیة القیام االسترخاءفكلما تعمق المریض في الظن أن جسده تخلى عنه،بجسده لدرجة المریض 

وهذا العالج یتطلب تقنیات النوبة والخوف منها، كما یؤدي إلى تخفیف في السلوكإلى تغیرات واضحة یؤدي به 

:به وهي من الصعب القیام ألنه 

.أن تكون أعمار األطفال متقاربةیجب -

.یجب أال یتعدى عدد األطفال أربعة-

.العالج ال بد أن یكون جماعیا ولیس فردیا-

.لكي یتعود األطفال علیهاخطوة االسترخاءیجب تكرار عملیة -

.بالعالج باللعباالسترخائيیجب أن یقترن العالج -

.بالعالج الدوائياالسترخائيیجب أن یقترن العالج -

في حالة اإلحساس  بوقوع وذلك من أجل تطبیقه ،لالسترخاءإلى مساعدة الطفل للوصول إذ یهدف هذا العالج 

للمصابین مفید جدا بالنسبة االسترخاء بمعنى أن .)89،90،ص1987.محمد أحمد النابلسي.(النوبة الربویة 

ویتطلب تقنیات لتطبیقه حیث یجب أن تكون األعمار متقاربةألنه یخفف من حدة النوبة،بمرض الربو،

وأن یكون في وسط جماعةعدم التركیز،وبالتاليالمطلوب ألن ذلك یؤدي لحدوث فوضى ال یتجاوز العدد وأن 

ویجب استخدام األلعاب لكي تخدامه لتسهیل اسویجب أیضا حفظه بشكل جید مرتاحا نفسیا،لكي یكون الطفل 

إلى نجاعةو الوصول لضمان نجاح العالج،االسترخائيوأن یصاحب العالج الدوائي العالج ،ال یمل الطفل

.العالج
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:خالصة الفصل

وترجع أسبابه لعواملكثیرة،بأعراضویتمیز ،أن مرض الربو مرض یهاجم الجهاز التنفسيبهذا نستنتج 

الجهود منها العالج وتضافرلهذا یتطلب العالج ولهذا المرض عدة أثار یمكن أن تؤدي إلى تشوه الفرد،،عدة

.همن حدة المعاناة من المرض وتفاقماألسري الذي یلعب دورا مهما في التخفیف الطبي والنفسي و 
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:تمهید

إن الهدف الرئیسي من الدراسة المیدانیة هو مدى ارتباطها وتكاملها مع الجانب النظري، والدراسة 

المیدانیة هي أساس كل بحث علمي إذ أنها تعتمد على بعض التقنیات في التحلیل كاألدوات اإلحصائیة 

على عرض النتائج ومناقشة الضغط یحتوي هذا الفصل .واالختبارات التي أثبتت صحة النتائج المتحصل علیها

النفسي لدى المراهقین المصابین بمرض الربو، الجانب اإلحصائي في األخیر تفسیر النتائج وفق فرضیات 

.البحث ومقارنتها مع الدراسات السابقة للتأكد من تحققها
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:منهج البحث-1

یكي ألنه المنهج الذي یتناسب مع دراستنا، إذ یبحث لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج العیادي اإلكلین

النوع هذاویتالئم مع یصلحالعیاديوالمنهج في الحاالت ویهدف إلى اإلجابة على السؤال المطروح ، 

السالمعبد(من الدراسات بما أنه منهج كیفي  یتبع كل حالة على حدا معتمدا في ذلك على دقة المالحظة

أي أن المنهج العیادي هو المنهج المناسب والمتوافق لدراسة حالة الفرد الماضیة والحاضرة )1977.زهران

''Witmer''من طرف األخصائي األمریكي 1996ویعود استخدام المنهج العیادي إلى عام .بالتفصیل

)Maurice Rechelin 1998(

نا الذي یهدف إلى كشف الضغط النفسي بحثمالئم لموضوع المنهج باعتبارههذا على فاعتمدنا 

لدى المراهق المصاب بمرض الربو، فهو منهج یقوم على دراسة حالة المفحوص ماضیها وحاضرها، وكذا جمع 

بأن المنهج العیادي یدرس السلوك في إطاره الحقیقي ویكشف )Lagache(الفاشویرى .المعلومات وتحلیلها

وضعیة معینة مع العمل على إقامة العالقات بینهم من حیث المعنى بكل أمانة عن طرق التعایش للفرد ضمن 

Peron.(البنیة، التكوین، والكشف عن الصراعات التي تحركها Rey 1979 p38( رايأندريویعرفه

)André Rey( على أنه تقنیة منظمة لخدمة الشكل الذي یطرحه الفرد، فالباحث یتعلق بفهم وشرح الحالة

André.(نفسي للفردالنفسیة والسیر ال Rey 1999p90( یعني أن المنهج العیادي یهدف إلى دراسة شخصیة ،

وهذا المنهج یستخدم مع الحاالت .الفرد دراسة معمقة لفهم الحالة النفسیة،كما یساعد في عملیة التشخیص

ه یسهل للباحث السویة والمرضیة، ویهدف إلى فهم سلوك الفرد وشخصیته، فهو یستعمل في الحاالت الفردیة ألن

.جمع أكبر قدر من المعلومات، وبالتالي فهم دقیق وواضح للعمیل
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:الدراسة االستطالعیة-2

العلمي تسبق التطبیق الفعلي للمقیاس البحث فيهامةتعتبر الدراسة االستطالعیة مرحلة أولیة 

أن الدراسة االستطالعیة )1985(بوشاتقول .ومنها جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حل موضوع البحث

مالحظة أولیة تقام في مجتمع الدراسة عن طریق مقابالت نصف موجهة عموما تسمح لنا بإعادة ''عبارة عن

، بمعنى هي المرحلة التي تسبق )110ص،2004.بهتانالقادرعبد.(صیاغة الفرضیات وبناء أداة البحث

عیادات مختصة في األمراض الصدریة، ومدارس حیث یتواجد و المستشفیات حیث اتجهنا إلى .الدراسة الفعلیة

مجموعة بحثنا بااللتقاء بهم وانتقاءأین سمح لنا العینة المطلوبة،بمرض الربو،إال أن وجدنا مراهقون مصابون 

أن شرحنا لهم سبب مجیئنا وأهمیة حسب الشروط التي حددناها، أین وجدنا حاالت تخدم موضوع بحثنا، فبعد 

وقد ساهمت .، وهذا في شهر مارسالحصول على الموافقة من المعنیینتعاونهم معنا والهدف من البحث تم 

.هذه الدراسة التأكد من وجود مجموعة البحث وٕامكانیة تطبیق االختبار

:مجموعة البحث-3

باألمراض الصدریةخاصة ل إلى عیاداتطریق السؤال والتنقعنتحصلنا على مجموعة البحث 

:وكذا الذهاب إلى بیوت المرضى، وقد تم اختیار مجموعة بحثنا وفق الشروط التالیة

:شروط اختیار مجتمع البحث3-1

:سنة وهذا حسب الشروط التالیة20سنة و14اقتصرت مجموعة بحثنا على ستة حاالت تتراوح أعمارهم مابین 

.مجتمع البحث مراهقینیكونأن:السن*

.مصابا بمرض الربوالفرد أو المفحوصأن یكون *

.مدة المرض عامین أو أكثر بغض النظر عن درجة المرض*
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:خصائص مجموعة البحث3-2

:الجدول التالي یمثل خصائص مجموعة بحثنا

الرقم
المتغیرات

الحالت
المهنةالمستوى الدراسيالجنسالسن

طالبأولى جامعيذكر20أیمن01

متمدرسثانیة متوسطذكر16أیوب02

متمدرسةأولى متوسطأنثى14فریدة03

متمدرسةثانیة متوسطأنثى15كاتیا04

متمدرسةثانیة متوسطأنثى17أسماء05

متمدرسةثانیة ثانويأنثى18وهیبة06

:مكان وزمان إجراء البحث-4

:إجراء البحثمكان4-1

تسنح لمعثور على مجموعة البحث في عیادات مختصة في األمراض الصدریة، لكنتم ال

فیه عینة البحث نجمعمحددلدینا مكانفلم یكن.بإجراء البحث في العیاداتلنا الفرصة

نتفق معهم فقد انتقلنا إلى بیوت المبحوثین والى المدارس لكون مجموعة البحث یدرسون، حیث كنا 

.على الزمان والمكان الذي یساعدهم لاللتقاء بهم

:زمان إجراء البحث4-2

بعد تحدیدنا لمجموعة البحث قمنا بتطبیق مقیاس إدراك الضغط النفسي للیفنستاین والمقابلة النصف الموجهة 

.أفریل09مارس الى22وذلك من 
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:أدوات البحث-5

:استعملنا األدوات التالیةلإلجابة عن تساؤالت بحثنا وفرضیاته 

تعتبر المقابلة العیادیة من بین التقنیات العیادیة األكثر استعماال :الموجهةالنصفالمقابلة5-1

في البحوث العیادیة، فهي تظهر المعلومات التي تهم العیادي فیما یخص دوافع االستثارة، تاریخ المفحوص 

، التعرف على نوع التوظیف النفسي انطالقا ظهورهاووقتاالضطراب، تاریخ السوابق الشخصیة والعائلیة

من تحلیل سیكودینامي الذي یأخذ بعین االعتبار اآللیات، نوع العالقات بالموضوع، أنواع االستثمار وطبیعة 

Deutch.(الخالف النفسي 2002p76.( واعتمدنا في بحثنا على المقابلة النصف الموجهة ألنها األنسب

إذ یرى محمد .وع بحثنا، وتسمح للمفحوص التحدث عن مشاعره واإلجابة عن أسئلة الفاحص بكل حریةلموض

تلك التي تعتمد على دلیل المقابلة والتي ترسم خطتها مسبقا بشيء من التفصیل، فیها تحدد األسئلة ''خلیفة بأنها

دون.بركاتخلیفةمحمد.(مرونةوصیاغتها وترتیب توجهها وطریقة إلقائها بحیث یكون في ذلك نوع من ال

إذن المقابلة أداة هامة ومصدر رئیسي لجمع المعلومات ومساعدة المفحوص للتعبیر ).125،صسنة

:عن مشكالته النفسیة وهذا باالعتماد على دلیل المقابلة العیادیة الذي تم بناءه على النحو التالي

:البیانات الشخصیة:المحور األول

.ت الشخصیة عن المریضاالحصول على البیانویهدف الى 

.االسم

.الجنس

.السن

.المستوى الدراسي

.كم عدد اإلخوة وما ترتیبك بینهم؟
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.الحیاة الطفلیة والعالئقیة:المحور الثاني

.الهدف من هذا المحور هو معرفة طفولة المفحوص وكیف عاشها وعالقته بأسرته وما یشكله من ضغط

.هدرلي على صغرك

كیف كانت عالقتك مع والدیك وٕاخوتك؟

:لحیاة الدراسیةمحور ا:المحور الثالث

.یهدف هذا المحور إلى معرفة الحیاة الدراسیة للمفحوص وعالقاته في هذه الفترة

كیف أنت في الدراسة؟

كیف عالقتك مع أساتذتك؟

كیف عالقتك مع زمالئك في الدراسة؟

.الحیاة المرضیة:المحور الرابع

.الهدف منها معرفة معلومات عن المرض وعن حالته

.متى بدأك المرض؟

.كیف شعرت عندما قال الطبیب بأنك مریض؟

.كیف كانت ردة فعلك اتجاه المرض؟

:تقبل المرض ومواجهته:المحور الخامس

ه الهدف من هذا المحور هو معرفة المفحوص مدى تقبله أو رفضه الداخلي والخارجي للمرض ومدى توافق

.النفسي

.كیف أصبحت حیاتك مع المرض؟

.هل أنت راض عن حالتك اآلنیة؟
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:النظرة المستقبلیة:المحور السادس

.والهدف منه معرفة كیف یتصور المراهق المصاب بمرض الربو لمستقبله

.كیف ترید أن تكون بالمستقبل؟

.هي مشاریعك المستقبلیة؟ما

:اختبار إدراك الضغط5-2

:التعریف بالمقیاس5-2-1

Levenstien(وآخرونلیفنستاینلقد تم إعداد هذا االختبار من طرف الباحث  et all( لقیاس 1933سنة

عبارة، نمیز فیها نوعین من البنود مباشرة وغیر مباشرة 30مؤشر إدراك الضغط النفسي، یتكون االختبار من 

12، 11، 9، 8، 6، 2،3،4،5(في العبارات التالیةعبارة وتتمثل22فیما یخص البنود المباشرة فهي تشمل 

وتدل العبارات على وجود مؤشر إدراك ضغط )28،30، 2،26،27، 22،23، 20، 19، 14،15،1618

نفسي مرتفع عندما یجیب علیها المفحوص بالقبول اتجاه الموقف وعلى مؤشر إدراك الضغط النفسي  المنخفض 

1،7(عبارات وتتمثل في8، أما البنود الغیر المباشرة فهي تشمل على عندما یجیب علیها المفحوص بالرفض

وتدل هذه العبارات على وجود إدراك الضغط النفسي منخفض عندما یجیب )25،29، 21، 13،17، 10،

.علیها المفحوص بالرفض، وعلى مؤشر إدراك الضغط النفسي المنخفض عندما یجیب علیها بالقبول

:قیاسكیفیة تطبیق الم5-2-2

:یقوم الفاحص بشرح بعض التعلیمات للمفحوص وتتمثل تعلیمة االختبار في

.أمام العبارة التي تنطبق علیك)(xعبارة اقرأها وضع عالمة 30أمامك 

.أجب بسرعة دون أن تزعج نفسك بمراجعة إجابتك

:هناك أربعة اختیارات لإلجابة
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عادة4كثیرا  3أحیانا        2تقریبا أبدا        1

:كیفیة تصحیح االختبار5-2-3

، وهذه الدرجات تتغیر حسب نوع البنود، فالبنود 4الى1إن كیفیة تصحیح االختبار وتنقیطه یتم فیها من 

إلى 4، أما البنود الغیر المباشرة فتنقط من )عادة(إلى الیسار)تقریبا أبدا(من الیمین 4إلى 1المباشرة تنقط من 

والجدول التالي یوضح ذلك، إذ بعد تنقیط كل بند نقوم بجمع )عادة(إلى الیسار)تقریبا أبدا(من الیمین 1

ال )0,5-0(حیث 1إلى 0الدرجات المتحصل علیها إلیجاد الدرجة الكلیة لالختبار والدرجة الكلیة هي من 

.یوجد ضغط نفسي)1الى0,5(یوجد ضغط و

غیر مباشرةبنودبنود مباشرةالبنود و االختبارات

)04(أربع نقاط )01(نقطة تقریبا أبدا 

)03(ثالث نقاط )02(نقطتان أحیانا

)02(نقطتان )03(ثالث نقاط كثیرا

)01(نقطة )04(أربع نقاط عادة

'''Levenstien''یمثل كیفیة تنقیط استبیان إدراك الضغط النفسي ل):02(جدول رقم 

)226،ص2005.حكیمة أیت حمودة(

=مؤشر إدراك الضغط النفسي
30–مجموع قیم الخام 

90
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:ثبات وصدق المقیاس5-2-4

لقد تم التحقق من صدق المقیاس باستخدام الصدق التالزمي الذي یركز على مقارنة مقیاس الضغط  :الصدق*

ومع مقیاس )0،75(على المقاییس األخرى للضغط، فأظهر وجود ارتباط قوي مع سمة القلق بقدر

االكتئاب، وارتباط مع مقیاس )0،56(، بینما سجل ارتباط معدل یقدر ب)0،73(یقدر ب)Cohn(كوهن

.مع مقیاس قلق الحال)0،35(ضعیف یقدر ب 

)0،90(تم قیاس التوافق الداخلي لالستبیان باستعمال معامل ألفا، فأظهر وجود تماسك قوي یقدر ب :الثبات*

أیام08بـة تطبیق االختبار بعد فاصل زمني كما أظهر قیاس ثبات االختبار باستعمال طریقة تطبیق وٕاعاد

).0،82(د معامل ثبات مرتفع یقدر ب وجو 

بأن هذا االختبار یعتبر أداة ثمینة، واظافة لوسائل البحوث النفسیة، ویمكن )1993(وآخرون لیفنستاینویشیر 

حیث طبقت الدكتورة ).226ص.السابقالمرجعنفس.(أن یكون عمال تنبوئیا هاما للصحة النفسیة للفرد الحقا

دة تطبیق االختبار للتحقق من ثبات المقیاس ، حیث طبقت وسائل القیاس مرتین أیت حمودة طریقة تطبیق وٕاعا

فردا من طالب قسم علم النفس السنة الرابعة عیادي من جامعة برج باجي مختار 28على مجموعة قوامها 

األول بعنابة، وكان الفاصل الزمني بین مرتي التطبیق أسبوعین، تم حساب معامل االرتباط بین درجات التطبیق

بعد حساب معامالت االرتباط بیرسونوفق معادلة بیرسونوالثاني، وذلك باالعتماد على معامل االرتباط 

لدرجات أفراد المجموعة في مختلف وسائل تباین البحث الحالي ، وتطبیق وٕاعادة تطبیق االختبار أسفرت 

:على النتائج التالیة

مستوى الداللةمعامل ارتباطالمقیاس

0،01دال عند 0،69مستوى الضغط             

)2006، السابقالمرجعنفس.(یمثل معدل االرتباط لثبات استبیان الضغط):03(رقمجدول
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جاء معامل االرتباط لمقیاس الدراسة ذات داللة إحصائیة، مما یمكن القول بأن المقیاس قد استوفى 

استخدامها في البحث العلمي الحالي، وتؤكد هذه النتائج الثقةالشروط الثبات والثقة في نتائجه وصالحیة 

.في ثبات المقیاس وبالتالي استخدامه في بحثنا هذا

:مقیاس الضغط النفسي-5-2-5

.االسم، السن، الجنس، الحالة االجتماعیة

ینطبق علیك مافي الخانة المناسبة التي تصف ×لكل عبارة من العبارات التالیة ضع عالمة :التعلیمة

نفسك بمراجعة إجابتك ، وأجب بسرعة دون أن تزعجالماضیتینخالل سنة أو سنتین عموما وذلك من 

.واحرص على وصف مسار حیاتك خالل هذه المدة

عادةكثیراأحیاناتقریبا أبداالعبـــــــــــــــــارات

تشعر بالراحة-1

تشعر بوجود متطلبات كثیرة-2

أنت سریع الغضب أو ضیق الحال-3

لدیك أشیاء كثیرة للقیام بها-4

تشعر بالوحدة-5

تجد نفسك في مواقف صراعیة-6

تشعر تقوم بأشیاء تحبها فعال-بأنك 7

تشعر بالتعب-8

تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك-9

بالهدوءتشعر -10

لدیك عدة قرارات التخاذها-11

تشعر باإلحباط-12

أنت مليء بالحیویة-13

تشعر بالتوتر-14

تبدو مشاكلك أنها ستتراكم-15

تشعر بأنك في عجلة من أمرك-16
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تشعر باألمن والحمایة-17

لدیك عدة مخاوف-18

ضغط مقارنة باآلخرینأنت تحت-19

تشعر بفقدان العزیمة-20

تمتع نفسك-21

أنت خائف من المستقبل-22

تشعر بأنك قمت بأشیاء ملزم بها ولیس ألنك تریدها-23

تشعر بأنك موضع حكم وانتقاد-24

أنت شخص خال من الهموم-25

تشعر بإنهاك وتعب فكري-26

لدیك صعوبة في االسترخاء-27

تشعر بعبء المسؤولیة-28

لدیك الوقت الكافي لنفسك-29

تشعر أنك تحت ضغط ممیت-30

یمثل بنود مقیاس الضغط النفسي):04(رقمجدول
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:عرض وتحلیل النتائج

بعد القیام بالدراسة النظریة لموضوع البحث في الجانب النظري، وبعد القیام باإلجراءات المنهجیة للدراسة 

المیدانیة والتعرف على خصائص العینة والتأكد من صالحیة األداة قمنا بالمعالجة اإلحصائیة لنتائج الدراسیة 

.جابة باإلثبات أو النفياألساسیة والتي سنقوم في هذا الفصل بعرض نتائج الفرضیة واإل



عرض وتحلیل النتائجالفصل السادس                                             

80

:الحالة األولى-1

سنة 20أیمن طالب في السنة األولى جامعي تخصص فرنسي، یبلغ من العمر :الحالةتقدیم1-1

مصاب بمرض الربو منذ طفولته وحسب قوله مرضه وراثي ألن جدته وعمته مصاباتان بنفس المرض ویحتل 

.یم األب والحالة االقتصادیة متدنیةالمرتبة الثالثة، یت

:تحلیل دلیل المقابلة1-2

ظهر أیمن أثناء المقابلة هادئا جدا وأجاب على كل األسئلة بصراحة، فمن خالل المحور الخاص 

تحدث أیمن عن طفولته باختصار واكتفى بالقول بأن طفولته كانت مأساویة، مثلما جاء بالجانب العالئقي

desصغري مزریة في مزریة، كانو یجوني ''في قوله  grise وكنت دایما فيlopital كما تحدث عن

بابا ''خاصة وأن والده متوفي منذ صغره بقوله ''نحب بزاف یما''عالقته مع أمه التي وصفها بالجیدة بقوله 

جیدة مع أخیه المریض المصاب ، أما عالقته مع اخواته قال بأنها ''سنوات4منعرفوش مات وأنا في عمري 

منتفاهمش معاها بزاف ''أما عالقته مع أخته الكبرى فیشوبها الصراع الدائم على حد قوله .بنفس المرض

leخطرش أنا  plus procheوهذا یدل على وجود صراع على األم''لیما.

j''الحترام على حد قولهفقال بأنا عالقته مع زمالئه في الدراسة جیدة یسودها اأما المحور الدراسي amais

.وكذا عالقاته مع معلمیه جیدة.تعافرت مع صحابي في المسید

normalemetمانشفاش وقتاش بداني المرض ''، فتحدث أیمن عن مرضه قائال أما محور الحیاة المرضیة

بنفس المرض، وهذا ما یؤكد جدته وعمته مصاباتانكما قال بأن مرضه بأن مرضه وراثي ألن ''زدت به

أن مرض أیمن وراثي، أما عالجه فقد بدأ منذ أن كان في عمر العاشرة عند مختص في األمراض الصدریة 

ذرك راني ملیح بالمقارنة هللا الحمد''وهذا ما ساعده على التخفیف من حدة المرض والتعایش معه، بقوله 

.ن متكیف مع مرضهلذا یمكن القول أن أیم''المرضى اآلخرینمع
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ویساعد أمه فرنسیةلیصبح أستاذكان متفائل ویرید التخرج من الجامعةما النظرة للمستقبلأ

''راني حاب نولي أستاذ ونرجع الخیر لیما لتعبت باش وصلت لهنا''التي تعبت من أجل تربیتهم وهذا بقوله 

:خالصة المقابلة1-3

إجابات المفحوص اتسمت باالختصار، وظهر تعلق المفحوص یظهر من خالل تحلیل المقابلة أن 

باألم التي تعتبر سنده الوحید في الحیاة بعد وفاة األب كما بدا لنا وجود نوع من الصراع بینه وبین أخته مما 

یولد لدیه ضغط ألنه األقرب إلى أمه وهذا بسبب الغیرة، أما عن مرضه لم یتحدث كثیرا عنه وأظهر تقبال 

.ن یكون ناجحا في المستقبل، ونالحظ أنه أجاب عن كل المحاورلمرضه وأ

:تحلیل نتائج المقیاس1-4

:مؤشر إدراك الضغط للحالة األولىب-

57:العبارات المباشرة

25:العبارات الغیر مباشرة

82-30

60

النتائجالعبارات

4تشعر بالراحة-1

4كثیرةتشعر بوجود متطلبات -2

2أنت سریع الغضب أو ضیق الحال-3

3لدیك أشیاء كثیرة للقیام بها-4

4تشعر بالوحدة-5

3تجد نفسك في مواقف صراعیة-6

2تقوم بأشیاء تحبها فعالبأنكتشعر-7

3تشعر بالتعب-8

2تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك-9

=0،57
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4تشعر بالهدوء-10

2لدیك عدة قرارات التخاذها-11

4تشعر باإلحباط-12

4أنت مليء بالحیویة-13

4تشعر بالتوتر-14

2تبدو مشاكلك أنها ستتراكم -15

2تشعر بأنك في عجلة من أمرك-16

1تشعر باألمن والحمایة-17

3لدیك عدة مخاوف-18

3أنت تحت ضغط مقارنة باآلخرین-19

1تشعر بفقدان العزیمة-20

3تمتع نفسك-21

2أنت خائف من المستقبل -22

3تشعر بأنك قمت بأشیاء ملزم بها ولیس ألنك تریدها-23

2تشعر بأنك موضع حكم وانتقاد -24

3أنت شخص خال من الهموم -25

2تشعر بإنهاك وتعب فكري-26

1لدیك صعوبة في االسترخاء-27

3بعبء المسؤولیةتشعر-28

4لدیك الوقت الكافي لنفسك-29

2تشعر أنك تحت ضغط ممیت-30

:للحالة األولي تحلیل نتائج مقیاس الضغط النفسي1-5

أن أیمن یعاني من ضغط نفسي نوعا مرتفع وذلك یتبین لنا من نتائج مقیاس إدراك الضغط النفسي للفینستاین

)25، 19، 14، 4،10(، وهذا ما یظهر في العبارات )0،57(من خالل النتیجة المتحصل علیها 

والمترجمة بالعبارات عادة وكثیرا والتي تشیر إلى القلق والتوتر وعدم الشعور بالراحة وكثرة المتطلبات، ووجود 

).6(نوع من الصراع في العبارة 
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:التحلیل العام للحالة1-6

النفسي الذي تم تطبیقه على أیمن والدرجة المتحصل علیها الضغطبالرجوع إلى المقابلة ومقیاس 

نتیجة صروف سیئة للمفحو ظى وجود الضغط النفسي وهذا راجع لدرجة هذا یدل عل)0,57(والتي تقدر بـ 

بعض الضغط بین اوفاة األب وتحمل األم عبء المسؤولیة وابنیها المصابان بمرض الربو وكذلك لمسنا وجدو 

.المفحوص وأخته الكبرى وكذا حبه ألمه ورغبته في النجاح ومساعدتها كما أظهر المفحوص تقبال لمرضه

المقابلة تتحقق الفرضیة التي وبالرجوع إلى النتائج المتحصل علیها في مقیاس الضغط النفسي ودلیل

.الضغط النفسي ناتج عن اإلصابة بمرض الربو لدى المراهقمفادها أن 
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:الثانیةالحالة

ویحتل 07سنة، متمدرس،  ثانیة متوسط، عدد اإلخوة 15یبلغ من العمر أیوب:تقدیم الحالة2-1

بمرض مع عائلته األب موظف واألم ماكثة بالبیت، مصابالمرتبة الرابعة، من عائلة میسورة الحال، یعیش

.الربو

:تحلیل دلیل المقابلة2-2

أثناء إجراء المقابلة ظهر لنا أیوب متوترا نوعا ما، ولكنه تجاوب معنا وأجاب على جمیع المحاور، فقد تكلم 

''فال العادیین قاعجوزت طفولتي كیما األط''عن طفولته وقال بأنها عادیة وعاشها بصفة جیدة بقوله 

Ca''كما تحدث عن عالقته بأسرته وقال بأن عائلته متفاهمین  va ter bienورانا متفاهمین بزاف بزاف

وخاصة ذرك كي راني مریض، لكنه قال بأن أمه تقلق علیه كثیرا وهذا ما یوتره ویقلقه ویجعله غیر مرتاح 

یما تتقلق علیا بزاف أو هاذ الحاجة توترني  ''نفسیا، وهنا نلمس وجود نوع من الضغط، على حد قوله

القته مع معلمیه جیدة على حد المحور الدراسي فعالقته مع زمالئه في الدراسة فهي جیدة، وع.''وتقلقني

، لكن أحسسنا بشعوره بالنقص مقارنة بزمالئه ''صحابي لي نقرا معاهم مالح قع واألساتذة تاوعي ثاني''قوله

أما محور الحیاة المرضیة تحدث .بقوله منین ذاك یحسوني بلي راني خاص حاجة، وهذا ما یشعره باإلحباط

كنت نحس بضیق التنفس أو كي رحت لطبیب قالي ''تین بقوله عن مرضه وقال بأنه اكتشف مرضه منذ سن

Leتقلقت بزاف واحكمني ''، وقال بأنه شعر بالقلق بقولهLashmعندك  stressوقال ''، متعرفیش قداش ،

واش ''أن مرضه لیس وراثي ألنه الوحید المریض في عائلته، وهنا یتبین عدم تقبله لمرضه على حد قوله 

siا تحت أمر الواقع تحب تدیر نصبر ورن obligeعلیا نتقبلو''.

des''فلمسنا نوعا من التشاؤم وفي نفس الوقت التفاؤل وهذا بقوله أما نظرته للمستقبل fois نقول بلي

كاش مستقبل مي بصح منبعد نقول ربي هو عم الغیب وهو تحت رحمت وان شاء اهللا نكمل قرایتي ما

.وبعدها لكل حدث حدیث
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:صة المقابلةخال2-3

نالحظ من خالل نتائج دلیل المقابلة أن المفحوص قد أجاب على كل محاور المقابلة رغم انه في البدایة كان 

متوتر وغیر هادئ لكن سرعان ما تجاوب معنا فتحدث عن مدى مساندة أهله له والتي تقف بجانبه دائما 

وهذا ما ولد لدیه إحساس بالعجز وكذا قلق األم وكذا عالقته الجیدة بزمالئه رغم إحساسه بالفرق بینهم 

المتزاید علیه كما الحظنا عدم تقبل المرض من جهة لكنه یحاول التعایش معه وهذا ما ظهر في نظرته 

.التفاؤلیة للمستقبل والرغبة في النجاح

:تحلیل نتائج المقیاس2-4

:تقدیم مؤشر إدراك الضغط للحالة الثانیة-

66:المباشرةالعبارات

.13:العبارات الغیر المباشرة

79–30

90

النتائجالعبارات

1تشعر بالراحة-1

2تشعر بوجود متطلبات كثیرة-2

3أنت سریع الغضب أو ضیق الحال-3

1لدیك أشیاء كثیرة للقیام بها-4

3تشعر بالوحدة-5

3تجد نفسك في مواقف صراعیة-6

1تشعر تقوم بأشیاء تحبها فعال-بأنك 7

3تشعر بالتعب-8

2تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك-9

1تشعر بالهدوء-10

=0،54



عرض وتحلیل النتائجالفصل السادس                                             

86

4لدیك عدة قرارات التخاذها-11

3تشعر باإلحباط-12

3أنت مليء بالحیویة-13

3تشعر بالتوتر-14

3ستتراكم تبدو مشاكلك أنها -15

3تشعر بأنك في عجلة من أمرك-16

1تشعر باألمن والحمایة-17

3لدیك عدة مخاوف-18

3أنت تحت ضغط مقارنة باآلخرین-19

3تشعر بفقدان العزیمة-20

2تمتع نفسك-21

3أنت خائف من المستقبل -22

2تشعر بأنك قمت بأشیاء ملزم بها ولیس ألنك تریدها-23

3تشعر بأنك موضع حكم وانتقاد -24

3انت شخص خال من الهموم -25

3تشعر بإنهاك وتعب فكري-26

3لدیك صعوبة في االسترخاء-27

4تشعر بعبء المسؤولیة-28

4لدیك الوقت الكافي لنفسك-29

3تشعر أنك تحت ضغط ممیت-30

:الثانیةتحلیل نتائج مقیاس الضغط النفسي للحالة 2-5

من خالل ما ذكرناه في المقابلة وبناء على نتائج المقیاس یتضح لنا :من خالل ما ذكرناه في المقابلة

وهذا دلیل على وجود على ضغط نفسي )0،54(الضغط النفسي یقدر بـإدراكأن هذه الحالة لدیها  مؤشر 

مرتفع وهذا راجع إلى شعور المفحوص بعدم تقبله لمرضه، كما أن معاملة زمالئه له واحساسه بالنقص وقلق 

.أمه علیه كل هذه العوامل ساعدت في خلق ضغط لدیه
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:تحلیل العام للحالة الثانیة2-6

یوضح لنا سلم الضغط النفسي وجود ضغط نفسي مرتفع لدى هذه الحالة، وهذا من خالل درجة 

والتي تبین لنا أن هذه الحالة تعاني من ضغط مرتفع وهذا دلیل )0،54(الضغط المتحصل علیها والمقدرة بـ

مل الرقم تحالتيالعبارات علىاإلجابةخاللعلى وجود ضغط نفسي لدى هذه الحالة، خاصة من 

والتي ترجمت بعبارة كثیرا والتي تدل على الشعور بالوحدة )30، 22، 19، 18، 15، 6،14، 5، 3(

مخاوف الخوف عدة ، وجود والتوترباإلحباط والشعورصراعیةوسرعة الغضب التواجد في مواقف 

أن مرض الربو عامل مساعد ومن هنا نلمس تأكید الفرضیة .یتمن المستقبل، والشعور بأنه تحت ضغط مم

.في ظهور الضغط النفسي لدى المراهق
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:الحالة الثالثة

وترتیبها 7أخواتهاسنة تدرس سنة أولى متوسط عدد 14فریدة تبلغ من العمر :تقدیم الحالة3-1

.تقیم مع األب واألم، الحالة االقتصادیة جیدة، مصابة بمرض الربو4بین اإلخوة 

:تحلیل دلیل المقابلة3-2

بدت المفحوصة من خالل المقابلة العیادیة الفردیة هادئة، لكنها أحسستنا بأنها تشعر باإلحباط 

كنت نسمع به بلي لیمرض به مایقدرش یرسبیري ''والكآبة ومتأثرة بحالتها الصحیة وهذا من خالل قولها 

)...aprèsمي normalوصح راني نعیش ونحس بها ضرك ونحس في روحي تبدلت كنت

كما تكلمت المفحوصة عن عالقاتها بأسرتها بأنها جیدة وعالقاتها بإخواتها جیدة لكنها تشعر بفراغ لكون أمها 

عالقاتي مع والدیا ملیحة مي ماما مع الخدمة ''تعمل وهذا ما جعلها تشعر بنقص االهتمام، وهذا بقولها 

فهي ال تفضل االختالط كثیرا ، بسب حالتها ها في الدراسةعالقتها مع زمالئ، أما ''تعها متفضالیش

parceمانحبش نداسر بزاف ''المرضیة وهذا ما جعلها تحس بالوحدة على حد قولها  que یحسوني بلي راني

.، وهنا نلمس لدى المفحوصة مدى تأثرها بمرضها''ناقصة ماشي كیما هما

سنة، بعد استشارة الطبیب 12فاكتشفت مرضها عندما كانت في عمرهاأما محور الحیاة المرضیة

، أما محور الحیاة ''بكیت بزاف ومانیش مأمنة لحد ضرك''كانت ردة فعلها بعدم التقبل والرفض بقولها 

ماشي باین رهو بین وبین ''المستقبلیة فترى المفحوصة بأنه مستقبل غامض بالنسبة لها، من خالل قولها 

.، وأضافت أنها ترید الدخول إلى الجامعة''علبلناش  واش راهو مخبلنابصح ما
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:خالصة المقابلة3-3

م ـــاور رغــالمحكلعلىأجابت، أن المفحوصةالمقابلةلــیـدلا من خالل تحلیلــر لنــیظه

ا في البدایة، تكتمت قلیال لكنها سرعان ما اندمجت مع األسئلة، فظهر لنا أنها تعاني من الوحدة النفسیة ـــأنه

، وكذلك شعورها بالعزلة، وأنها موضع انتقاد وحكم من طرف زمالئها في الدراسة أمها بعیدة عنهالكون 

.وهذا ما جعلها تحت ضغط دائم

:تحلیل نتائج المقیاس3-4

:الضغط النفسيمؤشر إدراك

.10=العبارات المباشرة -

66=العبارات الغیر المباشرة 

76–30

90

النتائجالعبارات

3تشعر بالراحة-1

3تشعر بوجود متطلبات كثیرة-2

3أنت سریع الغضب أو ضیق الحال-3

3لدیك أشیاء كثیرة للقیام بها-4

3تشعر بالوحدة-5

2تجد نفسك في مواقف صراعیة-6

1تشعر تقوم بأشیاء تحبها فعال-بأنك 7

3تشعر بالتعب-8

3تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك-9

1تشعر بالهدوء-10

1لدیك عدة قرارات التخاذها-11

=0،51
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3تشعر باإلحباط-12

3أنت مليء بالحیویة-13

3تشعر بالتوتر-14

3تبدو مشاكلك أنها ستتراكم -15

4تشعر بأنك في عجلة من أمرك-16

3تشعر باألمن والحمایة-17

3لدیك عدة مخاوف-18

3أنت تحت ضغط مقارنة باآلخرین-19

4تشعر بفقدان العزیمة-20

1تمتع نفسك-21

4أنت خائف من المستقبل -22

3ملزم بها ولیس ألنك تریدهاتشعر بأنك قمت بأشیاء -23

1تشعر بأنك موضع حكم وانتقاد -24

1شخص خال من الهموم أنت-25

1تشعر بإنهاك وتعب فكري-26

4لدیك صعوبة في االسترخاء-27

3تشعر بعبء المسؤولیة-28

3لدیك الوقت الكافي لنفسك-29

3تشعر أنك تحت ضغط ممیت-30

:مقیاس الضغط النفسي للحالة الثالثةتحلیل نتائج3-5

بعد إجراء المقابلة مع المفحوصة وتطبیق المقیاس علیها فقد ظهر لنا تعاني من ضغط مرتفع وذلك 

، وهذا یوضح لنا وجود ضغط نفسي لدیها، رغم محاولة إخفاء ما كانت )0,51(بالدرجة المتحصل علیها 

ع تقبل وضعها خاصة أمام المجتمع فهي تعیش معاناة تشعر به فهي غیر راضیة عن نفسها فلم تستطی

.حقیقیة
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:تحلیل عام للحالة الثالثة3-6

وضح لنا سلم الضغط النفسي وجود ضغط نفسي مرتفع لدى هذه الحالة، وذلك بالدرجة المتحصل 

والتي تعبر عن مستوى من الضغط النفسي وقد ظهر من خالل اإلجابة على )0,51(

، والتي ترجمت بعبارة )30، 24، 19، 18، 14، 12، 8، 5، 3(تحمل الرقم العبارات التي

كثیرا والتي تدل على أنها سریعة الغضب اإلحباط والتوتر ووجود مخاوف كثیرة، والشعور بأنها في موضع 

مفادها یساعد مرض ومن هنا تتحقق الفرضیة التي .حكم وانتقاد والشعور بالضغط الممیت، الشعور بالوحدة

الربو في ظهور الضغط النفسي   
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:الحالة الرابعة

، عدد سنة ، تلمیذة في السنة الثانیة متوسط، تعاني من الربو منذ الطفولة15كاتیا :تقدیم الحالة4-1

.وتحتل المرتبة الثالثة، تعیش مع أسرتهاحالة االقتصادیة جیدة04اإلخوة 

:دلیل المقابلةتحلیل4-2

، حیث أجابت أسئلة المحاور بسطحیةعن، وأجابتبدت لنا كاتیا أثناء المقابلة قلقة ومتوترة

والطفلي وتحدثت عن طفولتها والتي وصفتها بالعادیة مثل باقي األطفال بقولهاالمحور العالئقيعن 

''Normal'' وٕاخوتهاوأبیها بأمها، وقالت أن عالقتها بأسرتها جیدة مع أفراد أسرتها، وأبدت تعلقها الشدید

عالقتها بزمالئهاأما ''نحب بابا وماما بزاف بزاف، ونحب خاوتي ونحب نعیش معاهم طول حیاتي''بقولها

برك مع البنات أو مانحبش نحب نهدر ''في الدراسة فهي جیدة وهي تحب البنات دون الذكور على حد قولها

أما المحور المرضي فقالت بأنها مریضة منذ الصغر وتلجأ الى استخدام البخاخة حین تأتیها .''الذكورا

Desایجیوني ''النوبات حیث تجد صعوبة في التنفس لقولها fois des grise أو هي صعیبة نحس روحي

la''یفي، وتروح لي نختنق ونلقى بزاف صعوبة باه نتنفس، ویسیل الماء من ن pitié'' تعایشها مع المرضأما

ساعدها هذا ما المرض مصابتان بنفس ، خاصة وأن أمها وأختاها ''درك راني ملیحة مع الدوى''تقول 

.لى تخفیف قلقلها وخوفها 

، فهي تخطط لمستقبلها وتبني آمال وترید مواصلة الدراسة وأن تصبح طبیبة أما النظرة للمستقبل

.''راني حابة نكمل قرایتي ونخرج طبیبة نداوي لعندهم الربو''تصة في الجهاز التنفسي في قولها مخ
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:خالصة دلیل المقابلة4-3

الحظنا أن المفحوصة أجابت عن كل محاور المقابلة وتحدثت عن العالقة القویة مع أسرتها وكذلك 

من ضغط وهذا ما ظهر في أحالمهاتعاني لكنها، قدرة على قدرتها على استثمار العالقة مع اآلخرین

.هذا باإلضافة إلى التخطیط للمستقبل بنظرة تفاؤلیة وأن تعیش حیاة سعیدة

:تحلیل نتائج المقیاس4-4

:تقدیم مؤشر الضغط النفسي للحالة الرابعة

73:العبارات المباشرة-

12:العبارات الغیر المباشرة-

85-30

90

النتائجالعبارات

4تشعر بالراحة-1

3تشعر بوجود متطلبات كثیرة-2

4أنت سریع الغضب أو ضیق الحال-3

3لدیك أشیاء كثیرة للقیام بها-4

2تشعر بالوحدة-5

2تجد نفسك في مواقف صراعیة-6

3تشعر تقوم بأشیاء تحبها فعال-بأنك 7

3تشعر بالتعب-8

3تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك-9

3تشعر بالهدوء-10

4لدیك عدة قرارات التخاذها-11

3تشعر باإلحباط-12

3أنت مليء بالحیویة-13

=0.61
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3تشعر بالتوتر-14

3تبدو مشاكلك أنها ستتراكم -15

2تشعر بأنك في عجلة من أمرك-16

1والحمایةتشعر باألمن -17

4لدیك عدة مخاوف-18

3أنت تحت ضغط مقارنة باآلخرین-19

2تشعر بفقدان العزیمة-20

1تمتع نفسك-21

3أنت خائف من المستقبل -22

4تشعر بأنك قمت بأشیاء ملزم بها ولیس ألنك تریدها-23

2تشعر بأنك موضع حكم وانتقاد -24

3شخص خال من الهموم انت-25

3تشعر بإنهاك وتعب فكري-26

4لدیك صعوبة في االسترخاء-27

3تشعر بعبء المسؤولیة-28

1لدیك الوقت الكافي لنفسك-29

3تشعر أنك تحت ضغط ممیت-30

:تحلیل نتائج مقیاس الضغط النفسي للحالة الرابعة4-5

الذي یشیر إلى وجود )0،61(من الضغط والذي یقدر بـ تبین نتائج المقیاس مدى معاناة كاتیا

)14، 12، 10، 3(العبارات ،  في بـ كثیرا وعادةتترجم، حیث كانت إجابتها ضغط نفسي مرتفع

یظهر والذي،یتعبهاوالتي تشیر إلى عدم االستقرار والهدوء، وعدم الشعور بالراحة وكثرة التفكیر الذي 

االسترخاءفيصعوبة وٕایجادتعب والتي تشیر إلى)30، 27، 25(والعبارات )25(في العبارة 

وكذا الخوف من عدم النجاح في المستقبل، ألنها تعاني من الصعوبة في التركیز، وهذا ما یظهر في العبارة 

.والمترجم بكثیرا، والذي یبین أنها تحت ضغط ممیت)30(



عرض وتحلیل النتائجالفصل السادس                                             

95

:ل عام للحالة الرابعةتحلی4-6

المقیاس الضغط النفسي وٕاجراء المقابلة النصف الموجهة تطبیقناما یمكن استخالصه من خالل

ومتوترةقلقة كانتأن درجة الضغط مرتفعة وهذا ما یوضح لنا بصورة جلیة أثناء إجراء المقابلة حیث

یعرقلها مرض الربو الذينتیجة نفسيضغطوكذا نتائج المقیاس حیث یظهر أن المفحوصة تعاني من

الخوف ، وكذافي دروسهاتركیزهاما أدى إلى عدم وهذا عن أداء مهامها الیومیة، جراء نوبات الربو

.من المستقبل من تفاقم حالتها المرضیة

ومن هنا تتحقق الفرضیة التي مفادها أن مرض الربو یساعد على ظهور الضغط النفسي لدى 

.المراهق المصاب بمرض الربو
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:الحالة الخامسة

، تعیش 3، ترتیبها 4، عدد إخوتها سنة الثالث متوسط17من العمر تبلغ أسماء:الحالةتقدیم5-1

.مع والدها ومصابة بمرض الربو من الطفولة، الحالة االقتصادیة جیدة

:المقابلةدلیلتحلیل5-2

المحور العالئقيبدت لما أسماء أثناء المقابلة هادئة وتجاوبت مع األسئلة بصراحة وشفافیة، فقد عبرت في 

ب مرضها، فلم تكن تذهب إلى المدرسة مثل أقرانها في السن  بطفولتها حیث قالت بأنها صعبة، بسعن 

نیوم نروح 15كي كنت صغیرة كنت نمرض بزاف ''بسبب معاناتها من المرض وهذا على حد قولها 

l’école وهنا لمسنا بعض المعاناة ألنها لم تعش طفولتها ''، وهذا لي خالني نعاود السنة''نیوم الال15، أو

''لسن، أما ما یخص أفراد أسرتها فهي تحب أباها كثیرا ألنه یهتم بها ویقلق علیها لقولها مثل أقرانها في ا

parceنحب بزاف بابا  queأما عن عالقتها بأمها جیدة وتتفاهم مع خاوتها ولكن تتشاجر ''یدیني لطبیب

.مع أختها الصغیرة، وهذا ما یدل على وجود صراع

صة بأن دراستها لیست جیدة بسبب مرضها الذي عرقلها من الذهاب فأكدت المفحو :أما المحور الدراسي

.للمدرسة، أما عالقاتها بأساتذتها وزمالئها لیست لدیها مشاكل معهم

مانشفاش وقتاش بداني ''فأجابت بأنها ال تعلم متى بدأها المرض لقولها أما الحیاة المرضیة

للمستشفىدخولهابضرورةوالدیهاأخبرما عندللطبیب ذهابها بمرضها بعدهاوعلمت ''المرض

بزافخفت''وهذا ما جعلها تحس بالقلق والخوف، خاصة وانها تعرف شخصا مات بهذا المرض بقولها 

، لكن لما عرفت حقیقة هذا المرض وٕامكانیة التعایش ''من هذا المرض خاصة نعرف واحد مات بهاذ المرض

.''ربي لحاب هكذا وأنا قبلت بهاذ الشيء''بحت متكیفة معه لقولها معه، خفف عن قلقها وتقبلته وأص
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المستقبل بالنسبة لكل ''، قالت بأن المستقبل ال یعلمه إال اهللا سبحانه وتعالى، لقولها أما النظرة للمستقبل

ماشيولليمریضلليsoiواحد منا مجهول، صح عندنا أحالم وطموحات ورغبات رانا نحلموا بها 

.، ومن أمنیاتها إكمال دراستها''مریض او قادر تتحقق كیما ماشي قادرة  تتحقق

:خالصة دلیل المقابلة5-3

المقابلة حیث عبرت عن حاجتها ألبیها والعالقة الجیدة محاوریتبین لنا أن المفحوصة أجابت على كل 

التي تربطهم، وهذا ما یدل على شعورها باألمان واالرتیاح، كما أنه یوجد نوع من الصراع بین المفحوصة 

.وأختها وهذا ما یثیر انزعاجها

:تحلیل نتائج المقیاس5-4

:تقدیم مؤشر إدراك الضغط للحالة الخامسة-

61:رةالعبارات المباش

12:العبارات الغیر مباشرة

73–30

90

النتائجالعبارات

1تشعر بالراحة-1

3تشعر بوجود متطلبات كثیرة-2

3أنت سریع الغضب أو ضیق الحال-3

4لدیك أشیاء كثیرة للقیام بها-4

3تشعر بالوحدة-5

1تجد نفسك في مواقف صراعیة-6

1تشعر تقوم بأشیاء تحبها فعال-بأنك7

2تشعر بالتعب-8

=0،47
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1تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك-9

3تشعر بالهدوء-10

4لدیك عدة قرارات التخاذها-11

2تشعر باإلحباط-12

1أنت مليء بالحیویة-13

4تشعر بالتوتر-14

4تبدو مشاكلك أنها ستتراكم -15

2تشعر بأنك في عجلة من أمرك-16

1تشعر باألمن والحمایة-17

3لدیك عدة مخاوف-18

3أنت تحت ضغط مقارنة باآلخرین-19

2تشعر بفقدان العزیمة-20

2تمتع نفسك-21

2أنت خائف من المستقبل -22

4تشعر بأنك قمت بأشیاء ملزم بها ولیس ألنك تریدها-23

2تشعر بأنك موضع حكم وانتقاد -24

3أنت شخص خال من الهموم -25

3تشعر بإنهاك وتعب فكري-26

3لدیك صعوبة في االسترخاء-27

2تشعر بعبء المسؤولیة-28

1لدیك الوقت الكافي لنفسك-29

3تشعر أنك تحت ضغط ممیت-30

من خالل ما ذكرناه في المقابلة العیادیة مع المفحوصة :ضغط النفسي للحالة الخامسةالتحلیل 5-5

وبناء على نتائج المقیاس فقد تبین لنا أنها تعاني من ضغط نفسي وذلك من خالل الدرجة المتحصل علیها 

، رغم أنها ، وهذا راجع إلى المساندة النفسیة لها من طرف أسرتها وخاصة من األم)0،47(والمقدرة بــــ 

مر وجدنا أنها غیر مقتنعة، وهذا من خالل طریقة كالمها، إضافة إلى الصعوبات التي كانت في بادئ األ
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تتلقاها خالل احتكاكها بالغیر، ونظرة المجتمع المختلفة، إال أنها بفضل الدعك المستمر لها من طرف والدیها 

.بعدم إحساسها بأنها غیر عادیة، استطعت تجاوز المرض والتكیف معه

:العام للحالة الخامسةالتحلیل5-6

ما یوضحه لنا سلم الضغط النفسي أنه ال یوجد ضغط نفسي، وهذا من خالل الدرجة المتحصل 

)17،7، 1,13(، وهذا من خالل اإلجابة على العبارات التي تحمل الرقم )0،47(علیها والمقدرة بـــ 

مليء بالحیویة، والشعور بأنها تقوم بأشیاء تقوم والتي تدل على الشعور بالراحة والتي ترجمت بعبارة عادة 

.بها فعال والشعور باألمن والحمایة



عرض وتحلیل النتائجالفصل السادس                                             

100

:الحالة السادسة

، الترتیب بین اإلخوة األولى، تعیش ثانیة ثانويتدرس18وهیبة تبلغ من العمر :الحالةتقدیم6-1

.الربومع أسرتها، یتیمة األب من أسرة متوسطة، مصابة بمرض 

:تحلیل دلیل المقابلة6-2

، حیث أجابت على محاور المقابلةبدت لنا وهیبة غیر مرتاحة ، ولكنها تجاوبت معنا وساعدتنا

.''كیما الجزائریین قاع''فتحدثت عن عالقاتها بأسرتها والتي قالت بأنها عادیة جدا، لقولها عالقاتي مع عائلي 

نحب بابا بزاف ''جیدة، خاصة مع أبیها الذي تحبه كثیرا لقولها فقالت بأنها أما عالقتها مع والدیها

malgréبعضهن من قریبات یتقلق بزاف، أما عالقاتها مع أخواتها فقالت  ال بأس بها ألنهم لم یكونو

نقعد وحدي أومنهدرش معاهم ''لذا نلمس هنا الشعور بالوحدة والنقص خاصة بعد وفاة األب بقولها البعض

parce queما یفهمونیش.

نحب لي یقراو معایا ویحبوني، مانیش تاع مشاكل كیما ''في الدراسة جیدة بقولها أما عالقاتها مع زمالئها

.فالدار كیما برا

فقالت بأن مرضها بدأ منذ كانت في السن السابعة، عندما كانت تشعر بالسعال أما محور الحیاة المرضیة

تفاقمت حالتها ذهبت إلى الطبیب والنار، ولما رائحة الدخان تشمأنتستطیعوالفي التنفس وضیق 

كي زاد علیا الحال رحت لطبیب وكي قالي عندك ''أین علمت بأنها مصابة بمرض الربو، لقولها 

l’asthmeع، مما یظهر لنا عدم تقبلها لمرضها غیر أنها استسلمت لألمر الواق''تشوكیت وخفت بزاف

''تبدلت قاع حیاتي ولیت غیر نخمم، ماعندي ما ندیر حاجة ربي سبحانوا''بقولها

أنا جد متشائمة ''لقولها الحیاة هذهمنشیئا تنتظر وال فقالت بأنها متشائمة:أما النظرة للمستقبل

.وهذا ال یمنع أنني أرى هناك بصیصا من األمل هناك
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أبدت ، حیثكل محاور المقابلةأجابت علىقدالمفحوصة أننالحظ:خالصة المقابلة6-3

ها الشدید بأبیها، كما تكلمت عن عالقاتها المضطربة مع أخواتها، وهذا ما جعلها تبتعد قلنا المفحوصة تعل

األبوموت عنهن، وتكون منطویة، وهذا ما زاد من حدة الضغط والتوتر، نتیجة المرض بعدم تقبلها له

أما عالقاتها مع زمالئها فهي ال تحب االختالط وتفضل البقاء وحدها، كما كانت نظرتها غیر متفائلة 

.للمستقبل

:تحلیل مقیاس الضغط النفسي-

67:العبارات المباشرة

21:العبارات الغیر مباشرة

88-30

90

النتائجالعبارات

4تشعر بالراحة-1

2متطلبات كثیرةتشعر بوجود -2

3أنت سریع الغضب أو ضیق الحال-3

3لدیك أشیاء كثیرة للقیام بها-4

4تشعر بالوحدة-5

3تجد نفسك في مواقف صراعیة-6

3تقوم بأشیاء تحبها فعالبأنكتشعر-7

3تشعر بالتعب-8

3تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك-9

4بالهدوءتشعر -10

2لدیك عدة قرارات التخاذها-11

3تشعر باإلحباط-12

2أنت مليء بالحیویة-13

=0,62
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3تشعر بالتوتر-14

3تبدو مشاكلك أنها ستتراكم -15

2تشعر بأنك في عجلة من أمرك-16

3تشعر باألمن والحمایة-17

3لدیك عدة مخاوف-18

3ضغط مقارنة باآلخرینأنت تحت-19

4تشعر بفقدان العزیمة-20

3تمتع نفسك-21

4أنت خائف من المستقبل -22

3تشعر بأنك قمت بأشیاء ملزم بها ولیس ألنك تریدها-23

1تشعر بأنك موضع حكم وانتقاد -24

3شخص خال من الهموم أنت-25

3تشعر بإنهاك وتعب فكري-26

4صعوبة في االسترخاءلدیك -27

3تشعر بعبء المسؤولیة-28

1لدیك الوقت الكافي لنفسك-29

3تشعر أنك تحت ضغط ممیت-30

:تحلیل مقیاس الضغط النفسي للحالة السادسة6-5

الضغط النفسي لحالة وهیبة، أن سلم الضغط یشیر إلى مستوى مرتفع تطبیقنا لمقیاسمن خالل

12، 9، 6، 5، 4(وهذا مؤشر على وجود ضغط نفسي لهذه الحالة، )0,62(من الضغط النفسي یقدر بــــ 

، والمترجمة بعبارات كثیرا وأحیانا، والتي تدل على الشعور بالتوتر واالنزعاج، وكذلك الشعور  )19، 14

والتي تبین )15، 18، 22، 26(والعبارات .والعزلة، والشعور باإلحباط، والمعاناة من ضغط نفسيبالوحدة

.عدم الراحة والتعب والطمأنینة
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:تحلیل عام للحالة السادسة6-6

تطبیقنا لمقیاس إدراك الضغط النفسي والمقابلة النصف الموجهة خالل منما یمكن استخالصه

أن درجة الضغط مرتفعة جدا لدى هذه الحالة وهذا راجع عدم الشعور بالراحة والتوتر، الذي تعیشه نتیجة 

للعالقة المضطربة مع عائالتها، وكذلك انعزالها عنهم، وعن أصدقائها، خاصة بعد وفاة األب الذي أثر 

.ها، وعدم تقبلها لمرضها أدى إلى وقوعها في حالة إحباط وانعزال ونظرتها التشاؤمیة للمستقبلبالسلب علی

.ومن هنا أن الفرضیة التي تقول أن مرض الربو لدى المراهق یساعد على ظهور الضغط النفسي قد تحققت



عاماستنتاج
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استنتاج عام  

من خالل النتائج المتوصل إلیها في الدراسة المیدانیة من خالل اختبار الضغط النفسي والمقابلة العیادیة 

المصاب بمرض الربوها في البحث بهدف الكشف عن الضغط النفسي لدى المراهقللحاالت الستة التي درسنا

، وهذا ، استنتجنا أن معظم الحاالت تعاني من ضغط نفسي، لكن تختلف درجات الضغط من حالة إلى أخرى

باختالف درجة المرض والظروف التي یعیش فیها الفرد منها الظروف االجتماعیة واألسریة واالقتصادیة والنفسیة 

خدام المقابلة العیادیة النصف الموجهة واختبار إدراك الضغط فبضل است.تبین من خالل تحلیل الحاالتوهذا ما

خاللمنومدى حساسیتهم لهذا المرض وذلك ، تمكننا من الكشف عن مدى معاناة هذه الفئةالنفسي

تم التطرق إلیه في الجانب وهذا ماوالتوتر ، وعدم الشعور بالهدوءالضیقالتي تشیر إلى مشاعرالعبارات

ي في أثار الضغط النفسي ، حیث أن الضغط  یتمیز بسرعة االنفعال والشعور بالقلق الدائم، وعدم الراحة النظر 

الذي یصاحبه الخوف من المستقبل وعدم الرضا عن النفس وفقدان الثقة بالنفس والشعور باإلحباط واالكتئاب 

إلى أن األمراض المزمنة تساهم وبشكل كبیر في ضافةإ).2005ص،2002.حسنمصطفىباهي(والتوتر

الحظناه في الحاالت الستة، ففي حالة حدوث الضغط النفسي عند المراهقین المصابین بمرض الربو وهذا ما

كاتیا التي تعاني من نقص في التركیز بسبب المرض كما تختلف درجة الضغط النفسي حسب المساندة 

.فریدةالةوالمساعدة وهذا ما الحظناه في ح

أن تعرض الشخص لصعوبات ومشكالت ترهقه وتفوق )Welker'')2001''وفي هذا الصدد یرى

قدراته وطاقاته على التحمل تهدد صحته وسالمته نتیجة ردود فعل جسمیة أو سیكولوجیة على المدى القصیر

أو الطویل، وفي هذا السیاق یعد الضغط النفسي استجابة جسم اإلنسان لمتطلبات خارجیة  اجتماعیة واقتصادیة

الفرد على االستجابة وقدرةمتطلباتبینتوازنعدممنناشئةنفسیةأي أن الضغط یعبر عن حالة 

باره للضغط النفسي كظرف خارجي یحمل من خالل اعت)1972(الزاروسأشار إلیه لتلك المتطلبات وهذا ما
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تطرقنا إلیه في األمراض الناتجة الفرد أعباء ومتطلبات فائقة ویهدده ویعرضه للخطر بشكل أو بآخر وهذا ما

المصابالمراهقتأثرومن هنا یتضح مدى).39ص،1988.مصطفىالمعطيعبد(عن الضغط النفسي،

الربو لدى بمرضاإلصابةالتي مفادها أن الفرضیةلتالي، وبانفسيالربو یعانون من ضغط بمرض

أثبتته الدراسة التي قمنا بها وهذا من خالل اختبار ، وهذا ماالمراهق تساعد في ظهور الضغط النفسي لدیه

، ونستنتج من كل هذا تأثیر الجانب الجسدي النصف الموجهةالعیادیةوالمقابلة إدراك الضغط  للفنستاین 

.على الجانب النفسي
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:خاتمة

تأثیر مرض الربو عند المراهق في ظهور الضغط النفسي مدىیهدف موضوع بحثنا إلى دراسة 

هل یساعد مرض :قمنا بطرح التساؤل التاليومنه.من خالل تطبیق اختبار إدراك الضغط النفسي للیفنستاین

یساعد مرض الربو :الربو لدى المراهق في ظهور الضغط النفسي؟، ومنه قمنا بصیاغة الفرضیة التي تقول

الفرضیة اعتمدنا على ستة حاالت سنهم هذه ولتأكید أو نفي .في ظهور الضغط النفسي لدى المراهق

واعتمدنا في دراستنا على أداتین مهمتین .مصابون بمرض الربوسنة وهم مراهقون20سنة و 14مابین 

المتمثلتین في اختبار إدراك الضغط النفسي والمقابلة العیادیة النصف الموجهة والمتكونة من ستة محاور 

وتوصلنا من خالل هذه الدراسة إلى أن معظم الحاالت الستة لدیها أو تعاني من ضغط نفسي وهذا مالمسناه 

والهدوء بالراحة الشعوروعدموالقلق التوتریظهركاتیا وهیبة أیمن وفریدة وأیوب، حیثفي حالة

وكذا التعب نتیجة لكثرة التفكیر، كما اتسمت إجابات المفحوصین على محاور دلیل المقابلة باالختصار حیث 

حالة األولى والثالثة وهذا نتیجة طغت على إجاباتهم السطحیة وعدم التعمق وسیطرة القلق والتوتر وهذا في ال

یساعد مرض الربو لدى المراهق في ظهور :للحالة النفسیة المضطربة ومن هنا تتحقق الفرضیة التي مفادها 

.الضغط النفسي

ومن كل هذا ومن خالل دراسة الحاالت الستة استخلصنا أنه یجب الهتمام بالحالة النفسیة للمراهقین 

وضرورة العنایة بهم ومساعدتهم على حل الصراعات والمشكالت التي یتعرضون المصابین بمرض الربو ، 

.لها خاصة في هذه المرحلة الصعبة ومساعدتهم على تقبل المرض وهذا لتسهیل التكیف النفسي واالجتماعي
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:التوصیات واالقتراحات

الوقوع فیها لمشاكل جسمیة ونفسیة، ولتجنب المراهققلیال ما تمر مرحلة المراهقة دون أن یتعرض

المشاكل فیما بعد لتجنب، وهذا هناك تضافر لجهود كل منا ألهل واألصدقاء وكذا المجتمعیجب أن یكون

:وذلك على النحو التالي

زرع الثقة في نفسیتهم والتقلیل من درجة الضغط إلعادةومساندتهم االهتمام بأبنائهمبضرورةسرة توعیة األ*

.لدیهم

.توضیح أهمیة العالج النفسي*

ویندمج مع المجتمع، وهذا بتوفیر البد على المراهق المصاب بمرض الربو أن یشغل وقت فراغه بما یفیده *

.الجو الذي یساعده على العمل والتعبیر عن أرائه وأفكاره ومیوله

:أما االقتراحات

توفیر األخصائیین النفسانیین وتركیز عملهم على مساعدة المریض والشرح لهم طبیعة مرضهم واالحتیاطات *

.تزید من حدة مرضهمقدنفسیةبأمراضاإلصابات ل من ، وهذا من أجل التقلیالتعامل معهوكیفیةاألزمة

.إنشاء مراكز ومصالح خاصة بأمراض الربو*
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:صعوبات البحث

:إن الصعوبات التي واجهناها في البحث هي

وجهتنا صعوبة في إیجاد العینة وكذا حجم العینة، حیث في بادئ األمر وجدنا حاالت في مراكز وعیادات أوال

.طبیة مصابین بمرض الربو لكن أغلبهم من فئة الراشدین والمسنین وأطفال صغار

تمدرسون مما ألنهم مالتوقیتوهذا بسبب بااللتقاء معهمكبیرة صعوبةثانیا عندما وجدنا الحاالت وجدنا

.جعلنا ننتقل إلى بیوتهم

.ثالثا وجدنا صعوبة في شرح بنود المقیاس وكذا محاور المقابلة لعدم فهمها من طرف المفحوصین
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المالحق

:01الملحق 

:دلیل المقابلة العیادیة

محاور6الذي یحتوي على الضغط النفسي قمنا بتطبیق المقابلة العیادیة إدراكبعد تطبیقنا الختبار 

:وتتمثل محاور هذا الدلیلوكل محور یحتوي على أسئلة لها عالقة مع موضوع دراستنا 

.ت الشخصیة عن المریضاالبیان:األولالمحور

.االسم

.الجنس

.السن

.المستوى الدراسي

.كم عدد اإلخوة وما ترتیبك بینهم؟

.الطفلیة والعالئقیةالحیاة:المحور الثاني

.من هذا المحور هو معرفة طفولة المفحوص وكیف عاشها وعالقته بأسرته وما یشكله من ضغطالهدف

.هدرلي على صغرك

كیف كانت عالقتك مع والدیك وٕاخوتك؟

:محور الحیاة الدراسیة:الثالثالمحور

.یهدف هذا المحور إلى معرفة الحیاة الدراسیة للمفحوص وعالقاته في هذه الفترة

دراسة؟كیف أنت في ال

كیف عالقتك مع أساتذتك؟



كیف عالقتك مع زمالئك في الدراسة؟

.الحیاة المرضیة:الرابعالمحور

.الهدف منها معرفة معلومات عن المرض وعن حالته

.متى بدأك المرض؟

.كیف شعرت عندما قال الطبیب بأنك مریض؟

.كیف كانت ردة فعلك اتجاه المرض؟

:ومواجهتهتقبل المرض :الخامسالمحور

الهدف من هذا المحور هو معرفة المفحوص مدى تقبله أو رفضه الداخلي والخارجي للمرض ومدى توافقه 

.النفسي

.كیف أصبحت حیاتك مع المرض؟

.هل أنت راض عن حالتك اآلنیة؟

:النظرة المستقبلیة:السادسالمحور

.لمستقبلهوالهدف منه معرفة كیف یتصور المراهق المصاب بمرض الربو 

.كیف ترید أن تكون بالمستقبل؟

.هي مشاریعك المستقبلیة؟ما



:02الملحق رقم 

.االسم، السن، الجنس، الحالة االجتماعیة

ینطبق علیك في الخانة المناسبة التي تصف ما×لكل عبارة من العبارات التالیة ضع عالمة :التعلیمة

الماضیتین، وأجب بسرعة دون أن تزعج نفسك بمراجعة إجابتك واحرص عموما، وذلك من خالل سنة أو سنتین 

.على وصف مسار حیاتك خالل هذه المدة
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