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 شكر و تقدير

نشكر الَلو و نحمده أن وفقنا إلنجاز ىذا العمل، و يسر لنا الجيد و الوقت إلتمامو ،إن  

قدير                                                                              على كل شيء  

ال تسعنا الكلمات و المعاني للتعبير عن خالص شكرنا و تقديرنا للجيد  الكبير الذي  

بذلتو معنا األستاذة الرائعة حلوان زوينة، التي كانت نعم المشرفة ،والتي ميما  

يا معنا ،و على توجيياتيا و مالحظاتيا و نصائحيا ،و لو كان لنا  شكرناىا لن نوفييا تعب

حق التبني لتبنيناىا أماً لنا. كما نتمنى ليا الشف اء العاجل إن شاء الَلو ،و لكي منا يا  

                           أستاذتنا الف اضلة كل التقدير و االحترام و جزاك الَلو خير الجزاء .    

ر لألستاذ بلحاج الصديق على مساعدتو لنا .                                 كما نتقدم بالشك

 و نخص أيضا بالشكر األخصائية النفسية بوستة حسينة و األخصائية النفسية لعاج المية. 

 .از ىذا العمل من قريب أو من بعيدفي الختام نشكر كل من ساىم في إنج              

 

 

 نورة و سلمى



 

 

 إهداء

 : المتواضع جهدي ثمرة أهدي
 ، األمان ومنبع الحنان مصدر إلى ، الحياة دروب لي لتضيء احترقت التي الشمعة إلى

 ...الجنان ننال قدميها تحت من إلى

 الحنون أمي

 رسم من إلى والثبات، اإلرادة معنى علمني من إلى ، الحياة في سندا لي كان من إلى

 ...النجاح درب لي

 الغالي أبي

 في الحب ونبض بهجتي وآللىء حياتي جواهر ، عمري طوال حبهم غذاني من إلى

 ...ق لبي

 وأخواتي إخوتي

خاصة من ق اسمتني سهر  ...بعيد من أو قريب من واألحباب واألق ارب األهل جميع إلى

 نورةأعز صديقة و أخت... تمام هذا العمل...الليالي في سبيل إ

 من كل إلى ، العمل في زمالئي كل إلى ، صديق اتي كل إلى ، اهلل في أخواتي كل إلى

 ...ق لمي يذكرهم ولم ق لبي ذكرهم



 

 

إهداء       
                                                                                     

أهدي ثمرة جهدي إلى من كانا معي منذ نعومة أظافري ،إلى من  
                                                 كانا سببا في وجودي ،إلي أغلى شخصين في حياتي : 

إليك يا من كنت و مازلت و ستبقى سندا لي في الحياة ،إليك يا من  
عطاء . إليك يا أبي الغالي  علمتني معنى اإلرادة و الثبات ،إليك يا رمز ال

                                                        أدامك الَله لي .      
إلى حبيبة ق لبي و   إلى لمسة الحب و الحنان ،إلى رمز الدفء و األمان،

  التيروحي و موطن سعادتي ،إلى التي أنجبت و ربت و تعبت ،إلى  
                                  إليك يا أمي حفضك الَله لي .                ، اكرتها لن أوفيها حقهمهما ش

                  إلى إخوتي و زوجاتهم ،وأخواتي و أزواجهن .                          
أوالد إخوتي و أخواتي              :أجمل النجوم في سماء الطفولةإلى  

يوسف   أيوب، نهار، آدم، ، شمسو ،أمين   أسماء، منال، عبير، ياسمين،
           .                                                             و إسحاق

كما أخص بالذكر دميتي   إلى كل األهل واألق ارب من قريب أو بعيد.
 الجميلة حمالوي سلمى و كل صديق اتي العزيزات.
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 مقدمة
 

 ~ أ ~
 

                                                                                                  مقدمة:  

بسببَخملَفيَوظيفةَغد ةَالس كريَمرضًاَمزمنًاَيحدثَنتيجةَزيادةَكبيرةَلمادةَالس كرَفيَالد مَ يعدَ      

كماَقدَيشك لَتيديدًاَلصحةَالفردََالبنكرياسَأينَيصبحَىناكَنقصَجزئيَأوَكميَفيَإفرازَاألنسولين.

يتمي زَىذاَالمرضَبالد يمومةَ،َوَبالت أثيرَعمىَحياةََوَبَأوَعمىَالمدىَالبعيد.بمضاعفاتوَعمىَالمدىَالقري

غطَالمريضَوَكذاَعمىَنشاطاتوَوَعمىَحالتوَالن فسيةَ،َوَقدَيؤديَإلىَشعورهََبدرجاتَعاليةَمنَالضَ 

ََََََََََََالن فسي.ََََََ

حة،َوَالذيَالذيَيعدَمنَأىمَالموضوعاتَالتيَأثارتَاىتمامَعمماءَالن فسَوَأ اختاللََقدَيؤديََإلىطباءَالص 

مبيةَعمىَنفسيةَالفردََوَذلكَراجعَإلىَتوازنَالفردَالن فسيَوَتوترهَوَإعاقةَأدائوَلميامو،     َتأثيراتوَالس 

َََََََََََََََوَخاصةَالمريضَ.َ

غطَعندماَيجدَنفسوَأمامَمتطمباتَموقفيةَ يَتفوقَإمكانياتوَمماَكالمرضَوَالتَكماَيمكنَأنَيشعرَالفردَبالض 

فاألفرادَيختمفونَفيَكيفيةَيئةَوَاالستجابةَليذهَالمتطمباتَ،حالةَمنَعدمَالت وازنَأمامَماَتتطمبوَالبَديَبوَإلىيَؤ

غوط،َكماَيتفاوتونَفيَتعامميمَوَمواجيتيمَلياَمنَخاللَأساليبَيتبعونياَلمتغمبَعمىَىذهَ إدراكيمَليذهَالض 

ََََََََََََََالوضعياتَ.َ

موكيةََباستراتيجياتتسمىَىذهَاألساليبَ ََََََالمواجيةَوَالتيَتتمثلَفيَمجموعةَمنَالجيودَالمعرفيةَوَالس 

اغطة،َكماََتيدفَإلىَالت حكمَأوَالت خفيضَأوَتحملَ والن فسيةَالتيَيبذلياَالفردَلمت غمبَعمىَالوضعياتَالض 

اغطةَ،َوَيكونَىذاَحسبَماَ َََََالموقفَوَحسبَقدراتَالفردَ.ََيقتضوالوضعي ةَالض 

َََََََ تركزَعمىَاتخاذَمواقفَعمميةَىيَإلىَصنفينَاألولَمركزَعمىَالمشكلَوَاالستراتيجياتتصن فَىذهَ

غط،َأماَالثَ َإجراءاتوَ َََََََََاالنفعاالتَوَتعديمياَ.َََََََََوَانيةَفييَتركزَعمىَضبطَالمشاعرفعميةَلمواجيةَالض 

المواجيةَالتيَيستعممياَالعمالََاستراتيجياتفةَنوعَمعَرَتمَاختيارناَليذاَالموضوعََبغرضمماَسبقََفانطالقا

ََََََََالمصابينَبداءَالس كريَعندَتعر ضيمَلضغوطَنفسية.



 مقدمة
 

 ~ ب ~
 

َََ:التالي بالشكل العمل ىيكمة تم المعرفيََمنظورَالسموكيعياديََمنَاللا المنيج عمى اعتماداوََ

الفصلَأساسًاَلمت عرفَعمىََلمدراسة:َوَجاءَىذاطارَالعامَاإلَوالذيَيمثلَالفصلَالت مييديبَاستيمتَالدراسة

بغرضَاالستنادََالد راساتَالس ابقةَالد راسة،َوتمَفيوَعرضَاإلشكالية،َوَفرضيةَموضوعَالبحثَوَالد خولَإليو،

ََ،َأىميتوَوَكذاَأىدافو.أسبابَاختيارَالموضوعَ،تحديدَالمفاىيمَ،َيميياعميياَإليضاحَالمشكلَالمطروحَ

ََََََقسمتَالدراسةَإلىَجانبينَ:َجانبَنظريَوَآخرَتطبيقيَ

ََََََََََََََََََفصولَوَىيَ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََثالثةَعمىَاشتملَالجانبَالن ظريََ

غطَالن فسي يورَمصطمحَالضغطَلمحةَعنَظَلىَ:َمفيومَالضغطَالنفسيَ،وتطرقناَفيوَإَالفصلَاألولَ:َالض 

َعالجو.ََََََََََََََََََََََأعراضو،َمصادرهَ،َأثارهَ،َالنظرياتَالمفسرةَلوَ،َ،وَأسبابَ،وَلنفسي،َأنواعا

مفيومَالمواجية،َتصنيفاتيا،َأنواعيا،َمميزاتيا،ََ:إلىالذيَتطرقناَفيوَوَََالمواجيةَستراتيجياتاالفصلَالث اني:َ

َََََََََََمحد داتيا،َوظائفيا،َالعواملَالمؤثرةَفييا،َالن ماذجَالمفسرةَليا،َوَكذاَفعاليتيا.ََََََََََََََََََ

تعريفَداءَالسكريَ،َلمحةَتاريخيةَعنَداءَالسكريَ،َآليةََ:داءَالس كريَوَتطرقناَفيوَإلىَالفصلَالثالث:

َََََََ،َأنواعوَ،َأسبابوَ،َأعراضوَ،َمضاعفاتوَ،َتشخيصوَ،َعالجو.َحدوثو

ََََََََََََََََََأماَالجانبَالت طبيقيَفقدَتضمنَفصمينَ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

لإلجراءاتَالمنيجيةَوَالخطواتَالتيَاتبعناىاَفيََفيوََتطرقناَوَتمثلَفيَمنيجيةَالبحثَ::الفصلَالر ابعَ

الجانبَالميدانيَوَتضمنَمنيجَالبحثَ،َالد راسةَاالستطالعيةَ،َمكانَوَزمانَإجراءَالبحثَ،َخصائصَوَ

ََشروطَانتقاءَمجموعةَالبحثَ،َأدواتَالد راسةَ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

إضافةَإلىَاالستنتاجَالعامَوَالذيَتمَفيوََلفصلَالخامس:َتمَتخصيصوَلعرضَوَتحميلَوَمناقشةَالن تائجَ،ا

ََََقابمةَوَنتائجَالمقياس.وَىذاَمنَخاللَالمَالمقارنةَبينَنتائجَالحاالتَوَمناقشةَالفرضية

           َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمراجعَوَالمالحق.تميياَقائمةَ،ََقتراحاتالتوصياتَوَاالَبعضإلىَخالصةََوَطرقتالَتمَفيَاألخيرََ
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اإلشكالية : – 1    نتنتنتتنننننف  

 تعد األمراض مف أىـ المشاكؿ التي يمكف أف تواجو الفرد في حياتو و قد أدى ظيور مثؿ ىذه األمراض      

            لدى األفراد. لى انتشار القمؽ و الضغطإبشكؿ واسع في المجتمعات  زمنةالم

 ،و الشيوخ ، الشبابالسكري الذي يصيب مختمؼ شرائح المجتمع بما في نخص بالذكر مف بيف ىذه األمراض

لى ارتفاع غير طبيعي في مستوى سكر الجموكوز في الدـ ، ذلؾ إو يعرؼ ىذا الداء بأنو يؤدي . ماؿالعالطمبة و 

                                                .موكوز إلى طاقةلعدـ قدرة الجسـ عمى استخداـ و تحويؿ الج

اضطراب في عممية التمثيؿ الغذائي، و يتسـ بارتفاع  «: أنو (2008جاسـ محمد عبد اهلل المرزوقي ) كما يعرفو

نسبة الجموكوز في الَدـ و المسؤوؿ عف ذلؾ االرتفاع ىو النقص المطمؽ أو الَنسبي لألنسوليف، حيث يعجز 

          (22)ص:» .مناسبالالجسـ عمى تصنيع أو استخداـ األنسوليف 

و كذا عائالتيـ،  ة عمى ىؤالء المذيف يعانوف منومراض التي ليا دالئؿ خاصخير مف األيعتبر ىذا األإذ 

ذ لـ يمؽ إصاب بو مدى الحياة، و يعد خطيرا ض ىنا يمثؿ حالة طويمة المدى كونو يبقى مالزما لممفالمر 

ختمؼ ردود زمة، مما يجعؿ امكانية تقبؿ الفرد ليذا المرض أمرا صعبا في البداية حيث تالمريض العناية الالً 

كما أف بعض المرضى  ،خر وتتمثؿ في الرفض و االنكار و ىو رد الفعؿ الشائعآلاألفعاؿ الَنفسية مف مريض 

قد يعتمدوف عدـ اتباع النظاـ الغذائي أو اإلىماؿ أو عدـ تناوؿ األدوية، و قد ينشأ خوؼ و ضغط نفسي مف 

                                                       ثاره كرد فعؿ عند بعض المرضى.                 آض و المر 

يشكؿ وضعية ضاغطة و صعبة تنعكس عمى  مكف أفي ،حية التي يطرحيا داء السكريإلى جانب المشاكؿ الصَ 

                                                                                    نمط حياة المصابيف بو.

     ،اإلصابة بداء السكري لدى الفرد و باألخص العامؿ تعتبر بداية لسمسمة مف الضغوطات النفسية إذ أف

و حسب الدراسة و الخوؼ مف المستقبؿ.  الذات و ما يصاحبيا مف شعور بالغضب و القمؽ و الحزف و تأنيب
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بو يظيروف ارتفاعا لى أف المصابيف إتوصؿ  « :( حوؿ مرض السكري2000التي قاـ بيا مَحمد السيد )

                                                  (44)ص:» ممحوظا في معدؿ جموكوز الدـ كاستجابة لموضعيات الضاغطة.

د مستقبمو و تعرض المصاب بداء السكري أماـ متطمبات و تحديات جديدة تعترض طريقو و تيد الفرد مما يضع

، و ىذا بإمكانو أف يخمؽ نوعا الشخصية و العممية و تعيقو في اداء ميامو ،لى اختالؿ و توترإتوازنو النفسي 

                                                                                   مف الضغط النفسي. 

المعدية مف أمراض العصر كأمراض القمب ، القرحة  %80( ىناؾ حوالي 1993) Smithفحسب احصائيات 

االنسانية  نو ظاىرة مف الظواىر الحياتيةأ« (:2007) الذي يعرفو حنفي، و سيو السكري ليا عالقة بالضغط النف

ئة يوافؽ مع البتعادة إمواقؼ و أوقات مختمفة مف حياتو اليومية و ىذا يتطمب منو توافؽ أو يختبرىا الفرد في 

                                              (55)ص:» . التي يعيش فييا

موضوع الضغط النفسي لدى مختمؼ شرائح المجتمع مجاال واسعًا لمبحث ، كما أف التعامؿ معو يشكؿ حيث 

فالفرد و خاصة العامؿ يواجو ستجابة و التعامؿ مع ىذه الضغوط، يعتبر أكثر تعقيدا نظرا الختالؼ كيفية اال

حسب الدراسة التي أجرتيا ف ،ناتجة عف العمؿ يمكف أف تكوف ىذه المواقؼة و العديد مف المواقؼ الضاغط

أف العامميف في  توصمت إلى« (:1999واليات المتحدة األمريكية )لمصحة والسالمة المينية بالالرابطة الوطنية 

 niosh،2008) » لضغوط العمؿ اليومية التي ترتبط ببيئة العمؿ. جاؿ الطبي أكثر تعرضا مف غيرىـالم

                                          (                                                      09،ص:

ويتفؽ ىذا مع كوف نتيجة لمتعقيدات و الظروؼ المرضية التي يعيشيا المصاب بداء السكري ي يمكف أف كما

      بحجـ الضغوط أكثر احساسًا  توصمت إلى أف مرضى السكري « :( و التي1998سامي الدريمي )دراسة 

                               (                      244، ص:2003)عف حسف مصطفى ، » و شدتيا مف العادييف.

أف اإلصابة اليومية بداء السكري تشكؿ  إلى التي توصمت selon stora (1986) دراسة ىذا إضافة إلى

     ليومية .و بالتالي يمكف لممثيرات  خطيرة عمى المصابيف بو، وىذا يؤثر عمى مواقفيـ وسموكياتيـ اوضعية 
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ذا كانوا يعانوف مف يعيشيا األفراد العامميف و خاصة إلمواقؼ المتعددة في بيئة العمؿ التي قد يالحظيا أو و ا

و قد ينعكس ذلؾ عمى ـ و تكثر انفعاالتيـ، مرض مزمف كداء السكري أف يجعميـ قمقيف، و بذلؾ يسيؿ استثارتي

أف الضغوط تأثر عمى صحة  أخرى أشارت إلى عدة دراسات و ىناؾائيـ الوظيفي و صحتيـ بشكؿ عاـ. أد

الفرد و توازنو النفسي و تنشأ عنيا آثار سمبية، كعدـ القدرة عمى التكيؼ و ضعؼ مستوى األداء و العجز عف 

         .الشعور باإلنياؾة و انخفاض الدافعي ممارسة مياـ الحياة اليومية و

 اد و باألخص  العامميف في التصديقد زاد االىتماـ في السنوات األخيرة بالوسائؿ و الطرؽ التي يمجأ إلييا األفر ف

مختمؼ المشاكؿ و الضغوط التي قد تواجييـ في حياتيـ اليومية، و سمى عمماء النفس ىذه الوسائؿ ل

المواجية ،إذ عندما يستعمميا الفرد إنما يستجيب بطرؽ مف شأنيا أف تساعده عمى تجنب ذلؾ باستراتيجيات 

       الموقؼ الضاغط باليرب منو أو التقميؿ مف حدتو أو مواجيتو بيدؼ الوصوؿ إلى توازف نفسي.

غيير أو ت ، تبحث عفالضغوطأنيا استراتيجيات تكيؼ فردية تستعمؿ في وجو « :Altman (2000)و يعرفيا 

و سموكية  جسدية  مظاىرمختمفة منيا  بأشكاؿييا الفرد في محيطو كما يعبر عنيا جالصعوبات التي يواتفادي 

             (129)ص: » و انفعالية و معرفية.

استجابات يظيرىا الفرد لمواجية « :بأنياSchweitzer & Dantzer (2003 )حسب  كما يمكف تعريفيا

لى منفعة إفي الخياؿ  أو تحويؿ وضعية خطيرةف ذات طبيعة معرفية أو انفعالية قد تكو الوضعيات الضاغطة ، 

)كمواجية المشكؿ أو تبني سموؾ التجنب والبحث عف  تأخذ أشكاؿ سموكية مباشرة أكثر يمكف أف وشخصية ، 

             (100)ص:»  .(جتماعيـ االالدع

النوع األوؿ يكوف المواجية بنوعيف : استراتيجية( 1994)  الزاروس و فولكماف  في ىذا المجاؿ حدد كؿ و 

عندما يكوف اعتقاد الفرد  يايمكف أف يزيد احتماؿ استعمال التي االنفعاؿ ويتمثؿ في العمميات المعرفية حوؿمركزا 

ره وأنو يجب عميو تحممو ، وتضـ ىذه االستراتيجيات عدة يأف موقؼ المشقة ىو شيء مستمر ، وال يمكف تغي

المشكؿ ويظير في حالة  حوؿينما يكوف النوع الثاني مركزا كاؿ كالتجنب، التقميؿ مف أىمية الشيء ، بأش
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       ر الوضعية التي ىو بصدد مواجيتيا .يإمكانية تغي ىلؾ يتمكف الفرد مف الحصوؿ عمذالمواجية والتخطيط وب

 درؾ لدى المصابيف بداء السكريمالمواجية والضبط ال استراتيجية العالقة بيف دراسة نورماف و زمالءه تنيبقد 

مواجية الذاتية لدى مرضى أف ىناؾ ارتباط موجب بيف االنشغاؿ الوجداني واستراتيجيات اليروب وكذا ال

                                                                                                 .السكري

األفراد لمواقؼ ضاغطة يستخدموف استراتيجيات خاصة لمواجيتيا و التعامؿ معيا سواء كانت ىذه عند تعرض ف

       نت مركزة عمى االنفعاؿ. االستراتيجيات ترتكز عمى حؿ المشكؿ أو كا

لى درجات متباينة مف الضغوط أثناء أدائيـ لعمميـ و مؤسسات و خاصة عماؿ الصحة إعماؿ الحيث يتعرض 

النفس العيادي مف تخصصنا في عمـ  فانطالقااوتوف في تبنييـ أو لجوئيـ ألساليب متنوعة لمواجيتيا. مف ثـ يتف

في المستشفى  و مف خالؿ الدراسات السابقة و كذا مف خالؿ التربص الذي أجريناه في السنة الثالثة ليسانس

ط عديدة ، لذلؾ جاءت عرضوف لضغو موظفيف في قطاع الصحة مصابيف بداء السكري يتالحظنا أف ىناؾ 

دراستنا الحالية لمحاولة التعرؼ عمى األساليب التي يستعمميا عماؿ الصحة المصابيف بداء السكري لمواجية 

                                     و مف خالؿ ما سبؽ نطرح التساؤؿ التالي : الضغوط التي يتعرضوف ليا.

لمضغط  ـبداء السكري عند تعرضي بيفالمصا عماؿ الصحة ستعممياالتي ي المواجية راتيجياتاستما ىو نوع  -

                                                                                                     ؟ النفسي

                                                                                                                  الفرضية : –2

لمواجية الضغط  االنفعاؿ حوؿالمركزة المواجية  استراتيجيات يف بداء السكريالمصاب يستعمؿ عماؿ الصحة -

 .النفسي
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                                                                      راسات السابقة :الد   – 3

                                                                                 الدراسة األولى : -3-1

الضغوط  تأثيربعض المؤشرات الدالة عمى ىناؾ  « :أف (2002و زمالؤه ) ألنجدأشارت دراسة نيؿ و دراسة 

تعرض مريض السكري لقمؽ شديد  ىإل باإلضافةىذا ، السكريضى ر عمى م االنفعاليالنفسية و فقداف الدعـ 

    األدويةو  األنسوليفنتيجة لما يواجيو مف قيود جسمية العتماده عمى  األمافمتبوع بالشعور بالنقص و عدـ 

درجات عالية مف التوتر و الضغط النفسي خاصة عند  السكريويواجو مرضى  ، و الرعاية الطبية المستمرة

ف الضغط النفسي يؤثر بشكؿ غير مباشر عمى مستوى السكري في الدـ أكما يعتقدوف ب، بالمرض إصابتيـبداية 

)عف جاسـ  » ايجابّي.معرفة المريض لعوارض الضغط النفسي و التعامؿ معيا بشكؿ  أىميةو مف ىنا تنبع 

   (13:،ص2008محمد عبد اهلل،

 عمى الدراسة األولى : التعقيب  

     ،الضغوط النفسية تأثيراىتممنا بيذه الدراسة كونيا دراسة اىتمت بالدرجة األولى بمرضى السكري و بمدي 

حت ضغوط كثيرة ال يستطيع مريض السكري نتيجة لمرضو يقع ت أفو ىي تتشابو مع دراستنا كونيا توضح 

مرض السكري عمى الحالة النفسية لممريض  تأثيرو بالتالي تتشابو ىذه الدراسة مع دراستنا مف جانب  . تخطييا

و  ،مواجية ضغوط المرض أثناءالمريض  إلييايمجا  أفاالستراتيجيات التي يمكف  أىـلكنيا لـ تبيف ما ىي  ،بو

عمى الحالة النفسية لمريض  هأثر تزيد مف حدتو و  أفمف الضغوط مف شانيا  أخرىكاف ىناؾ مصادر  إذا

                                                                                                    السكري.

 :                                                                                     الدراسة الثانية -3-2

 السكري و االستيراد في االستجابةعف الفروؽ بيف مرضي « :(1998)الدر يميفي دراسة قاـ بيا سامي 



 دراسةاإلطار العام لل                 مهيدي                                                          الفصل الت
 

11 
 

و كاف  األسرةلحجـ ضغوط الحياة في نواحي العمؿ و  إدراكا أكثر ىمرضي السكر  أفوجد  لضغوط الحياة،

 (  224،ص:2003،عف حسف مصطفي )» .العادييفبحجـ الضغوط و شدتيا مف  حساًساإ أكثرمرضي السكري 

 عمى الدراسة الثانية  الَتعقيب :  

طريقتو الخاصة في االستجابة ليذه  ادي يتعرض لعدة ضغوط و لكؿ مناالفرد الع أفنستخمص مف ىذه الدراسة 

وىذا ما جعمنا نيتـ بيذه الدراسة  لمضغط مف الشخص العادي، إدراكا أكثرلكف الشخص المريض يكوف  ،األخيرة

                                                                                              . لحجـ و شدة الضغط مف غيره إدراكا أكثرنو أوضحت  بمريض السكري وكونيا اىتمت 

تكونت  .(األعراضاالجتماعي مف جية  ، التجنب، الدعـالتكيؼ ليا)المواجية أساليبمعرفة العالقة بيف الضغوط النفسية في العمؿ و  إلىبدراسة تيدؼ  (2003) قاـ سنو و زمالؤه             الدراسة الثالثة : -3-3

 أف إلىنتائج الدراسة  أشارت،وقد  شركات أربعفي مجاؿ السكرتارية في  (عامؿ 239عينة الدراسة مف )

 يستخدمونيا إلىالذيف  األفراد،كما يميؿ  النفسية األعراضاستراتيجيات المواجية ترتبط مع عدد قميؿ مف 

   .وط العمؿالسمبية لضغ باآلثارتأثرىـ  انخفاض

 : التعقيب عمى الدراسة الثالثة       

اىتمت بمتغيريف مف دراستنا و ىما الضغط النفسي و استراتيجيات  ألنيادراستنا الحالية  إلىالدراسة  أضفنا ىذه

الفرد عند تعرضو لضغط العمؿ يمجا  أفكونيا بينت  أفادتنا،و قد  النفسية باألعراضالمواجية مف جية ارتباطيا 

 أفرادؿ كاف ك إذا،لكنيا لـ تبيف ما ىي ىذه االستراتيجيات كما لـ توضح  استراتيجيات لمواجية ىذا الضغط إلى

ذا السمبية ليا، باآلثار يتأثروفالعينة الذيف يستخدمونيا ال  طبقت  أنياكما  كانوا كميـ يستجيبوف بنفس الطريقة، وا 

  .                                       و ىذا ما يسمح بتعميـ النتائج (عامؿ 239) عمى عينة كبيرة و التي تكونت مف

                                                                                     :الدراسة الرابعة  -3-4

                                                       و المواجية لدى الممَرضات . الَضغط( بالبرازيؿ عنوانيا: 2004) Bianchi راسةدّ 
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( ممَرضة و قد استخدـ 76) لدى الَضغوط و طرؽ الَتعامؿ معيا ،تحديد مصادر « :ىدفت ىذه الَدراسة إلى

                                        .ليذا الغرض استبياف تقويـ الَضغوط الَنفسية في العمؿ و استبياف المواجية

الممَرضات، و ىي مصادر متعَمقة بالَتعامؿ  بعة مصادر رئيسية لضغوط العمؿ لدىوجود أر  أشارت الَنتائج إلى

استخدامًا مف قبؿ أفراد العَينة، كاف في المرتبة  االستراتيجياتأَف أكثر  ع المريض و عائمتو. كما أشارت إلىم

        األولى الَتقييـ اإليجابي يميو طمب الَدعـ و المساندة االجتماعية، و مف ثـ الَضبط الَذاتي و حؿ المشكالت، 

   (120)ص:  » الَتجنب و اليروب. استراتيجيةأخيرًا  و

 عمى الدراسة الرابعة الَتعقيب : 

 قمنا بإدراج ىذه الَدراسة ضمف موضوع بحثنا الحالي كونيا دراسة اىتمت بالممَرضيف الذيف يواجيوف  ضغوطًا 

ف حيث وَضحت ىذه الَدراسة أضوعنا استعماليا ،و رأينا أنيا تتناسب مع مو  التي يمجؤوف إلى االستراتيجياتو 

ـَ أيضًا ذكر  المواجية التي يتـ  استراتيجياتاألفراد يتعَرضوف لعدة ضغوط، و تكوف مصادرىا مختمفة ، و قد ت

استعماليا عند الَتعرض لمَضغط بالَتدريج . أما الجانب الذي ال يخدـ بحثنا ىَي أنيا طَبقت عمى عَينة كبيرة ، 

     ؿ .                     ت قميمة ، كما لـ يتـ ذكر مصادر لّضغوط بشكؿ مفصحاال بينما بحثنا طَبؽ عمى

                               الدراسة الخامسة :                                                  -3-5

(  115المواجية و الَضبط المدرؾ لدى عَينة مف ) استراتيجياتالعالقة بيف  « :قاـ نورماف و زمالؤه بدراسة

ذكور( مف المصابيف بالَنوع الثَاني مف الَسكري .                                             50إناث و  65بالغًا )

ف اليروب و القمؽ و االكتئاب ، كما أ استراتيجياتدَلت الَنتائج عمى ارتباط موجب بيف االنشغاؿ الوجداني و 

المواجية الَذاتية مؤَشر تنَبؤي بانخفاض نسبة االكتئاب ، و أف الَضبط المدرؾ متغَير معدؿ بيف االستجابة و كؿ 

 (  18:،ص2005، )عف زعطوط رمضاف » نسوليف .مف القمؽ و مستوى ارتفاع األ
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 عمى الدراسة الخامسة الَتعقيب :   

وَضحت أف داء  حيثالمواجية و الَضبط المدرؾ . استراتيجياتاىتمت ىذه الَدراسة بالمصابيف بداء الَسكري و 

المستعممة ، وىذا ما ييمنا في ىذه الَدراسة ، أما الجانب الذي لـ يتعَمؽ  االستراتيجياتالَسكري لو تأثير عمى 

اىتممنا بدراستنا ىو أنيا طَبقت عمى عَينة كبيرة مف المراىقيف ، أي أنيا استعممت المنيج الوصفي ، بينما نحف 

                      .                                                    حاالت خمس عمى  عياديةبدراسة 

                                                                                الدراسة السادسة : -3-6

الَشدة الَنفسية قد تؤَثر عمى ضبط مستويات الَسكر في الَدـ عند مرضى  أف (2005تفيد دراسة زانخ و زمالؤه )

 الَسكري تأثيرًا مباشرَا أو غير مباشر . و مف المؤَكد عمميًا أف ىناؾ عالقة عدـ االلتزاـ أو الخروج عف الحمية 

سَكر الَدـ لمَشدة الَنفسية، و بيف الَشدة الَنفسية المزمنة، كما أف ىناؾ تأثير لمفروؽ الفردية في استجابة مستويات 

ف بينما يستجيب مرضى آخرو  بمعنى أف البعض يستجيب لمَشدة الَنفسية بارتفاع مستوى الَسكر في الَدـ.

، و آخروف ال يستجيبوف إطالقًا . و ىذا مفاده أف استجابة سكر الَدـ لمَشدة بانخفاض مستوى الَسكر في الَدـ

 أنماط معَينة مف االنفعاؿ، وأنماط مختمفة مف الَشخصية.   الَنفسية تحدث فقط عندما تكوف ىناؾ 

 عمى الدراسة السادسة الَتعقيب     : 

و أف ليا عالقة بعدـ تقَبؿ  وَضحت ىذه الَدراسة أف لمَشدة الَنفسية دخؿ في ضبط مستوى الَسكر في الَدـ ،

                                    المرض أو الخروج عف الَتوصيات الاَلزمة لضبط مستوى الَسكر في الَدـ .

كما وَضحت أف كؿ فرد يستجيب بطريقة معَينة حسب نمط الَشخصية و نوع االنفعاؿ ، و نحف في موضوعنا 

ىذا نريد معرفة إذا كاف الَضغط الَنفسي يؤَثر عمى نفسية المريض ،و يجعمو يركز عمى االنفعاؿ أو المشكؿ . 

                                                      ضمونيا و الَنتائج التي توَصمت إلييا.                                                                                         ىذه الَدراسة تخدمنا مف حيث م
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                                                                        تحديد المفاهيم : – 4

 الضغط النفسي :  1 –4

 : التعريف اإلصطالحي                                                                              

حالة تؤثر في الجوانب االنفعالية لمفرد، و في عممية  « :( الضغط النفسي بأنو2000عرؼ ليندف )

     تفكيره و حالتو الجسدية، و رأى أف ىذه الحالة تؤثر عمى النحو السمبي في تفكير األفراد و سموكيـ

 (10)ص:  » و حالتيـ الَصحية.

                                                                : التعريف اإلجرائي                         

ىو مجموعة مف التفاعالت أو المواقؼ و التيديدات التي يتعرض ليا الفرد و تتسبب لو  في حالة 

       عاطفية أو وجدانية غير سارة و بالتالي اختالؿ في توازنو النفسي و اضطراب سموكو و انفعالو.   

                                                                                                                                      استراتيجيات المواجهة :    2 –4

                                                                                    : التعريف االصطالحي

الدينامية ،  االستراتيجياتمجموعة مف النشاطات أو  « (  أَنيا :1994الباسط )عرَفيا لطفي عبد 

السموكية أو المعرفية، يسعى مف خالليا الفرد لمواجية  الموقؼ الَضاغط أو لحؿ المشكمة أو تخفيؼ 

    (95ص:) » .الَتوتر االنفعالي المترتب عنيا

                                                                                        : التعريف اإلجرائي 

ىي مجموعة المجيودات أو العمميات التي يوظفيا الفرد العامؿ  المصاب بداء السكري في مواجية 

     ثار الناتجة عنيا.                       اآل منيا، أو الحد مف يتعرض ليا لتخمص لتياألحداث و المواقؼ الضاغطة ا

 و يمكف التعرؼ عمى ىذه االستراتيجيات مف خالؿ تطبيؽ مقياس استراتيجيات مواجية الضغط النفسي

  .لبولياف
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  داء السكري :                                                                          -4-3 

  : التعريف االصطالحي                                                                           

عجز عف العمميات األيضية و الناجـ عف افراز كميات غير كافية « ( أنو :2008تعرفو شيمي تايمر)

فخاليا الجسـ كي تقـو بوظائفيا تحتاج الى  ،استخدامو بصورة صحيحة  العجز عف األنسوليف أو مف 

 (. 76)ص: » المصدر الرئيسي ليذه الطاقة ىو الغموكوز.  طاقة و 

                                                                                        : التعريف االجرائي 

 ػنسبة السكر في الدـ عف المعدؿ الطبيعي بيصيب الفرد في أي مرحمة عمرية، يتميز بزيادة  ىو مرض

لمدة زمنية معينة و التي تقدر بالشير و حتى يتـ التأكد  االرتفاعغ/ؿ و يكوف ىذا  1.20لى إ 0.70

     زمة .الفحوصات و التحاليؿ الطبية الالّ مف خالؿ 

                                                                         سباب اختيار الموضوع :أ –5

ال يخفى عمينا أف داء السكري ىو مرض مزمف و منتشر بشكؿ واسع في أغمب العائالت و بيف جميع الفئات 

 ابيف بداءالعمرية و كذا األفراد سواء العامميف أو المتقاعديف، و مف خالؿ مالحظتنا ألقاربنا العماؿ المص

لى في السنة الثالثة ليسانس تبادر إ و كذلؾ مف خالؿ التربص الذي أجريناه ،السكري و كثرة الذيف يتعرضوف لو

مصابيف بداء السكري أذىاننا تساؤؿ حوؿ استراتيجيات مواجية الضغط النفسي التي يستعمميا عماؿ الصحة ال

                                                              و ضغط العمؿ . عند تعرضيـ لضغط المرض

                                                                          أهمية الدراسة : –6

                                                                             تكمف أىمية الدراسة في :

 تعرض الفرد لمضغط النفسي سواء في العمؿ أو نتيجة المرض. معرفة مدى  
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  وط التي تكيؼ مع الضغمساليب التي يستخدميا العماؿ المصابيف بداء السكري لاألالتعرؼ عمى

   .يتعرضوف ليا

 أهداف الدراسة : –7

 لممصاب بداء السكري و كيفية تعاممو مع الوضع. معرفة الحالة النفسية    

  لى األخذ بعيف االعتبار فئة العماؿ المصابيف بمرض مزمفإلفت انتباه المختصيف النفسانييف  . 

  . محاولة مساعدة المختصيف النفسانييف في االىتماـ بفئة المصابيف بداء السكري 

 ؿ المصاب بداء السكري عند تعرضو لييا العاميات المواجية التي يمكف أف يمجأ إمعرفة استراتيج

 ضاغطة. ت لوضعيا
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    تمهيد :

ال تخمو الحياة التي يعيشيا الفرد من الضغوطات و المثيرات التي تحدث في البيئة الداخمية أو الخارجية لمفرد ، 

العمل ، لذا كان عمى الفرد أن و التي تكون سببا في ظيور المشكالت النفسية و االجتماعية خاصة في مجال 

تحقيق التكيف السميم مع  نيحاول جاىدا التصدي ليذه الضغوط و محاولة التوفيق و التوافق معيا ليتمكن م

ىر الشائعة في حياتنا اليومية التي تنتشر في جميع مجاالت الحياة و واو ، و تعد الضغوط النفسية من الظمحيط

و اختالل سموكو  ويفتكعن نسان عاقة اإلإلى إفترة طويمة ذا استمرت لإؤدي ت تظير أكثر في بيئة العمل و التي

و سنحاول التطرق في ىذا الفصل الى أىم المفاىيم المتعمقة بالضغط  ،و سوء توافقو النفسي و االجتماعي

 النفسي .
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                                                                         الضغط النفسي : -1

                                                              مفهوم الضغط النفسي : -1-1 

تعددت الكتابات حول موضوع الضغط النفسي و اختالف التعاريف في صياغة مفيوم موحد يساىم في الكشف  

األبعاد المختمفة لمضغوط و عميو سنقدم مختمف التعاريف التي حددت خصائص ىذا المفيوم و ىي : عن   

األصل المغوي لكممة الضغط النفسي حسب "الوجيز" ىو ضغطو ضغطا عصره  « (:6002)  عبد العظيم حسن

                                  ( .62:)ص  » زحمو ، و الكالم بالغ في ايجازه و عميو شدد و ضغطو 

يدافع عن نفسو عندما الضروري لمجسم لكي  ثلحثارة أو ابأنو حالة ازدياد اإل « (:6002يعرفو شيخاني ) 

                              ( .66:) ص  » ناة و التمزق التي تعانيو عقولنا و اجسامناا،  و ىو المعيواجو الخطر

االستجابة الداخمية لمضاغط و المتمثمة في مشاعر سمبية و ىي « :( أن الضغط ىو 6002)و يرى اليادي 

نسان لنفسو ، كما يشير ألي تأثير  العجز و اليأس و انخفاض نظرة اإل الشعور بالقمق و الخوف و االكتئاب و

 ( .64:)ص  » يتعارض مع األداء الوظيفي لمكائن الحي ، و ينتج عنو انفعال داخمي أو توتر

فسيولوجية غير محددة  لمجسم تجاه األخطار أو  استجابة « :سيمي الضغط النفسي بأنو يعرف كل من كانون و  

 ،6002)عن شريف ».التيديدات الخارجية ، و ما يرافق ىذه االستجابة الفسيولوجية من مظاىر  سريرية 

                                                                                                   (26:ص

نو عالقة خاصة بين الفرد و البيئة و التي يقدرىا الفرد عمى أنيا أ « ( :6894و عرفو الزاروس و فولكمان  )

 (68:ص،6002 ،) عن حسين  » لمخطر تعرض صحتو و مرىقة أو أنيا تفوق مصادره لمتعامل معيا وة قاش

حساس الناتج عن فقدان المطالب و ٍالى اإل « :تشيربأن الضغوط النفسية  (6002و رأى عبد المنعم )

مكانيات مؤثرا قويا ذا الفشل في مواجية المطالب و اإلى االمكانيات و تصاحبو عادة مواقف فشل حيث يصبح

من الدوافع الفطرية ا حالة انفعالية مؤلمة تنشأ عن ٍاحباط دافع أو أكثر في ٍاحدى الضغوط النفسية ، فالضغط ٍاذً 

 (.22:)ص » أو المكتسبة
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ة و السموكية لمفرد االستجابة الفسيولوجية و النفسي«  بأنو: (6888غريب عبد الفتاح غريب ) في حين يعرف 

 . ) عن وليد  »يف مع كل الظروف الداخمية و الخارجية يتواقف و يتكإلى أن الذي يسعى 

             (626:ص،6009،خميفة

                                 لمحة تاريخية عن ظهور مصطمح الضغوط النفسية :  -2

بمعنى المشقة و الشدة و المحنة مصطمح الضغط ليس مفيوما جديدا و ٍانما تمتد جذوره ٍالى القرن السابع عشر 

القرن التاسع عشر أما في نياية القرن الثامن عشر فقد استخدم بمعنى القوة و الضغط و ااٍلجياد ، و قد شيد 

تزايد االىتمام بدراسة الضغط ليشير بو ٍالى محاوالت الجسم الدفاع عن نفسو  « (:6822) اروسز ال كما يقول 

شير ٍالى عممية مواجية مشاق الحياة و لقرن العشرين برز مصطمح الضغط لياضد العوامل الضارة ، و في 

  (.                        6002،) عن وحيد كامل. »مشكالتيا و المشاعر السمبية التي تثيرىا ىذه المشاق 

استخدمت كممة ضغط في ميدان العموم الطبيعية لتشير ٍالى قوة خارجية تؤثر  « (:6009) ميفةخوليد   و عن

و بناء ل اٍلجياد الذي يؤثر و يغير في شكطبيعي و نتيجة ليذه القوة يحدث ابشكل مباشر عمى موضوع 

الفرد و القوة التي تؤثر عمى الموضوع . ثم بدأ استخدام ىذا المصطمح في مجال العموم االنسانية ليشير الى تمك 

 » الفيزيولوجية. و تسبب لو بعض التغيرات النفسية مثل التوتر و الضيق و بعض التغيرات النفسية 

(.                                                                                                   24)ص:

تينية و شاع استخداميا بشكل كبير في القرن السابع اشتقت من الالا ، ة الضغط من خالل التطور التاريخيو كمم

           واألسى. أما  في نياية القرن الثامن عشر فقد استخدم بمعنى القوةعشر بمعنى المشقة و الشدة والمحنة 

ثم بدأ ينتشر أثناء الحرب العالمية الثانية و  6844و الضغط و ااٍلجياد . و قد ظير المصطمح ألول مرة عام 

 ما بعدىا.
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األولى ، بل أشار ٍالى زممة  لكنو لم يستخدم ىذا المصطمح في كتاباتو و أول رائد لدراسة الضغط  سيمي برويعت

) عن بشرى اسماعيل .مدفاع عن نفسو ضد العوامل الضارةمحاوالت الجسم ل ىلإالعام ليشير بيا  التكيف

،6004 )  

لى تمك القوة إير نسانية ليشبدأ حديثا في مجال العموم اإل" stress" ن استخدام كممة ضغطأو ىكذا يمكن القول  

تسبب لو بعض التغيرات النفسية مثل التوتر و الضيق و بعض التغيرات الفيزيولوجية التي تؤثر عمى الفرد و 

 (22،ص : 6889،عبد العزيز الشخص ،دان السرطاوي)زي

نواع الضغوط النفسية:أ -3  

 لسارة و المؤلمةتتعدد الضغوط فيناك الضغوط المؤقتة و الضغوط المزمنة وىناك االيجابية و السمبية و ىناك ا

نسان عمى تقبميا قدرة اإل ضغوط ترتبط بمواقفيا ون نحصر الضغوط في ىذه األنواع فقط ألن الأو ال يمكن لنا 

 و التعامل معيا و التعايش معيا و مدى قدرتو عمى التوافق معيا. وفي ما يمي أىم أنواع الضغوط:

 :مزمنةالضغوط المؤقتة و الضغوط ال -3-1

الضغوط المؤقتة ىي تمك التي تحيط بالفرد لفترة وجيزة ثم تنقشع وال يدوم اثرىا « (:6898)  منصور و البيالوي

ىذه لفترة طويمة ) مثل تمك الناشئة عن االمتحانات ، أو مواجية موقف صعب مفاجئ ، أو زواج حديث ( و 

التحمل مثمما اغط أشد صعوبة من مقدرة الفرد عمى وقف الضا مذا كان الإال إالضغوط تكون سوية في معظميا 

 لى صدمة عصبية .إواقف الشديدة الضاغطة التي تؤدي يحدث مع الم

ىي تمك الضغوط التي تحيط بالفرد لفترة طويمة نسبيا مثل تعرض الفرد آلالم مزمنة ، أو :أما الضغوط المزمنة 

ب تكون ىذه الضغوط سالبة الو في الغ وجود الفرد في أجواء اجتماعية و اقتصادية غير مالئمة بشكل مستمر ،

ض مواجية تمك الضغوط قد يدفع ثمنيا عمى شكل أمرافي  عمى الفرد ألن حشد الفرد لطاقتو من حيث تأثيرىا 

 (.00)ص:. » حتراقاالنياك أو اختالل في الصحة النفسية ، و اإل لىإنفسية أو فيسيولوجية مما يؤدي 
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األفراد الذين يعيشون في أجواء اجتماعية  أو اقتصادية لى أن إ « cohen & swearing (6892:)وصل و ت

اء اجتماعية و اقتصادية قد يعانون من ضغط بيئي مزمن بدرجة أكبر من الذين يعيشون في أجو  ، منخفضة

 (.26ص:)».مرتفعة 

أن « حيث يرى كل منيما : Cohen & swearing  (6892) لمضغوط تقسيم ويتفق مع التقسيم السابق  

المتحانات ، أو الزواج قد تكون مؤقتة ، و ىي تمك التي تحيط الفرد لفترة وجيزة ثم تزول مثل ضغوط االضغوط 

أو كونو في  مزمنة ، نوم طويال ، كما أن الضغوط قد تكو يرىا من الظروف المؤقتة التي ال تدغالحديث و 

 (620،626. )ص ص: » رو اقتصادية غير مالئمة بشكل مستمأجواء اجتماعية 

 :لسمييةو الضغوط ا يااييةالضغوط اإل -3-2

: و الرضا، أي ااِلتزان النفسي مثليجابية ىي الضغوط التي تحدث توترا يؤدي الى الشعور بالسعادة الضغوط اإل

ح في ميمة ما (اي العمل نظير النج)تسمم مكافئة ف  

لى إلى التوتر ، و بالتالي تؤدي إالضغوط السمبية ىي التي تؤدي  « :( 6898) يالويبمنصور و الفحسب 

اتيح المنزل و التأخر فقدان مف مثل :)  » ي عدم االتزان النفسيأحباط ، و عدم السرور الشعور بالتعاسة و اإل

 (00) ص: » .معن موعد ىا

  :بين نوعين من الضغوط (6800) نو كوى و يميز كل من الزاروس

  ( البيئة) الخارجية الضغوط .   

 الشخصية الضغوط .         

لى إمن األحداث البسيطة التي تحدث كل يوم  تمتد  لبيئيةالضغوط ا« أن : (6884يرى عبد الجواد ) و 

دراكي نحو العالم حداث التي تتكون نتيجة التوجو اإللى األإالقوية ،و تشير الضغوط الداخمية األحداث الحادة 

(                                                                   66ص:،6884بد الجواد ع)عن .الخارجي

لى بعض أنواع الضغوطات المتمثمة في الضغوط الناشئة عن المشكالت البسيطة إ « (:6806) أشار موركما 
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الفرد في حياتو اليومية ، و كذلك الضغوط النيائية المرتبطة بمراحل نمو الفرد ، باإلضافة   التي يواجييا

)عن  ».لمضغوط المرتبطة باألزمات أو الصدمات الجانبية مثل المرض الشديد أو موت فرد عزيز في األسرة 

 (00ص:،6886عبد الرزاق 

 (Eu النافع أو الحسنيميز بين نوعين من الضغوط حيث يطمق عمى الضغط  « :حيث  سيمي ىذا ما يؤكده  و

stress (  و الضغط السمبي أو الضغط المزعجdi stress) .)ن يسبب القميل من و يرى أن الضغط الحس

سيمي أن الفارق الرئيسي بينيما يكون في  التمزق مقارنة بالضغط السمبي أو المزعج ، و يرى الضغط و

 (22.26:ص ص،6002)عن حسين و حسين   » . يطة في استجابة الضغطة الوسيلمعرفالعمميات ا

                                                                  أسياب الضغط النفسي : -4

لى مسببات داخمية تتعمق بوظائف األعضاء أو داخمية نفسية إت الضغط بصفة عامة يمكن تصنيفيا ن مسبباإ

.لشخصية لمفرد و مسببات خارجية كالطبيعة ا  

 األسياب االاتماعية : -4-1

تمعب العوامل االجتماعية دورا كبيرا في حدوث الضغط النفسي لدى « : (6882) حسب ىارون توفيق رشيد

من األفراد و يختمف من حيث شدتو و مصدره طبقا لموسط االجتماعي الذي ينشأ فيو الفرد ، كالفقر الذي يعتبر 

ة و بين عوامل الضغط و كذا البطالة ، التفاوت الحضاري و الثقافي و قمة الرفاىية و الوسائل التكنولوجي

  » .الضغط السكاني و قمة الخدمات

و  جتماعياالنتماء معب دورا مدمرا فالدافع القوي لالن اضطراب العالقات االجتماعية قد يأ« ذ يرى مكمال ند :إ

و الجانب أت قوية بالصحة في جانبيا النفسي ل اآلخرين ليا جميعا ارتباطابتقبل الحياة مع الجماعة و تق

مجمل الخالفات  « أن: Dominique  (2005).و حسب( 6008،)عن أحمد نايل الغرير  » .العضوي

م القيم و االجيال ، عدسرية كالطالق و المرض العضوي ألحد أفراد األسرة و الحرمان الثقافي ، صراع األ
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المؤلمة كفقدان شخص عزيز تعتبر من مسببات الضغط  لى األحداثإضافة إالعدال في توزيع الضغط العام ،

  (620)ص: » النفسي.

 األسياب النفسية االنفعالية : -4-2

تتحول االنفعال في درجات معقولة يحمي االنسان من الخطر و يعبئ طاقة العمل لكن في حاالت كثيرة قد 

االنفعاالت الى مصدر من مصادر االضطراب في الحياة النفسية و االجتماعية لمفرد بما فييا وظائفو البدنية و 

 يرتبط بيا من صحة أو أمراض .

 سياب الصحية :األ -4-3

أن نشاط الغدد وتضخم غدة األدرينالين بشكل خاص و تزايد افراز «  (:6008) يزغر أحمد نايل اليرى 

ازات األدرينالين منيا عندما نواجو ضغوط أو مشكالت صحية ، و نتيجة ليذا النشاط الغير العادي في افر 

لى جموكوز يمد الجسم بالطاقة التي تجعمو في حالة تأىب فالمرض يعتبر مصدرا إاألدرينالين تتحول األنسجة 

 (.24.22:ص .)ص » غوطيجة منطقية لمشعور بتزايد الضأساسيا لمضغط النفسي و يعتبر أيضا نت

 سياب الكيميائية :األ -4-4

خل في إصابة الشخص لممواد الكيميائية بما في ذلك المواد المخدرة د « :(6006حسب عبد اليادي مصباح )

 و قمقا .             راً يرات في المزاج فيصبح الشخص متوتن المادة المخدرة تؤدي إلى تغإف، بالضغط النفسي

                                                             النفسي :أعراض الضغط  -5

عندما يفشل الفرد في التحكم في الضغوط  فٍان جسمو يمر بخبرة أو حالة تعرف بالمواجية أو اليرب ،فيؤدي 

، و يفرز ذلك إلى تزايد ضربات القمب ، و يتحول الدم من األطراف إلى العضالت الداخمية فتتسع حدقة العين 

و الدىون في الدم ، ويتحول التنفس من الحجاب الحاجز إلى الصدر ، و ىذه عمميات حيوية غير األدرنالين 

                                                     (29)ص:  » .ضرر عمى الجسم و تنيكوطبيعية تعود بال

 « ( و ىو كالتالي :6884) Brahamو يمكن تصنيف أعراض الضغوط النفسية بالتصنيف الذي وضعو 
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 األعراض الاسمية : -5-1 

             . التعرق المفرط 

  التوتر العالي   . 

 .) الصداع العالي )نصفي ، دوري ، توتري 

 .ألم في العضالت و خاصة في الرقبة و الكتف 

 األرق ، النوم المفرط ، االستيقاظ المبكر عمى غير العادة (.النوم  عدم االنتظام في(       

   . اصطكاك األسنان 

 .اإلمساك 

 . آالم الظير و خاصة في الجزء السفمي منو 

  . اإلسيال و أوجاع البطن 

 الجمد . التياب 

  . عسر اليضم 

 المعدية القرحة  . 

  . التغير في الشيية 

 . التعب أو فقدان الطاقة 

  التعرض لمحوادث التي تؤدي إلى إصابات جسمية .زيادة 

االعراض االنفعالية: -5-2  

 .سرعة االنفعال 

  .تقمب في المزاج 

   .العصبية 
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 .سرعة الغضب 

 جوء الى العنف.ما العدوانية وال 

 .الشعور باحتراق النفسي 

 .االكتئاب  

 .سرعة البكاء 

األعراض الذهنية: – 5-3  

 .النسيان 

 .الصعوبة في التركيز 

 .الصعوبة في اتخاذ القرارات 

 .االضطرابات في التفكير 

 .الصعوبة في استرجاع االحداث 

 .استحواذ فكرة واحدة عمى الفرد 

 شغالعمال و األاألفي الدافعية لمقيام ب انخفاض  

 .انجاز الميام بالتحفظ 

 .تزايد عدد األخطاء 

 .اصدار أحكام غير صائبة 

األعراض الخاصة يالعالقات الشخصية: -5-4  

  خرين.في اآلعدم الثقة غير مبررة 

 خرين .لوم اآل 

  لغائيا قبل فترة وجيزة.إنسيان المواعيد أو 
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 خرين.متابعة أخطاء اآل مراقبة و 

 خرين.واتجاه دفاعي في العالقات مع اآل تبني سموك 

  عن  » األخرين(. معالشخصي و التفاعل ببرودة التفاعل مع األخرين بشكل آلي )غياب االىتمام(

 (.22،29،ص ص:6006، عثمانالسيد 

                                                                      النفسي: الضغطمصادر  -6

،يمكن تصنيف  باحثونلييا الإى العديد من مصادر الضغط النفسي حسب ما أشار عم االطالعخالل  من

 لى نوعين أساسين ىما:إالمصادر 

     مصادر خاراية : -6-1   

   يمكن أن تؤثر عمى الفرد ية األحداث و األوضاع البيئية التفي جمم تتمثل« :أنيا  (6002)بو فاتح محمد  يرى   

 ومن ىذه المصادر:

 :أحداث الحياة  

التغيرات  لكوتضم كذ، التموث والتصحر والضوضاء وتضم التغيرات الفيزيقية ،كتغير المناخ وحدوث الكوارث و 

االجتماعية كتغير األدوار االجتماعية ، مثل الزواج و الطالق وموت شخص مقرب و العالقة مع اآلخرين أو 

 تغير القيم أو العنف أو الجريمة.

 :التغيرات االقتصادية 

االنتخابات أو ،في انخفاض القدرة الشرائية لمفرد أو األزمات االقتصادية ، بينما تشمل التغيرات السياسية تتمثل و 

 األحزاب ، فيذه األحداث الفيزيقةوكذلك نجد الصراعات السياسية بين الدول و  ،ما يصاحبيا من منافسة

نيا تحدث تغيرا غير عادي في األنشطة واالجتماعية و االقتصادية و السياسية تمثل مثيرات لمضغط النفسي أل

 (.49ص:). »  و النفسية والعقمية لمفرد يولوجيةفسالو الوظائف 
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 :األعياء 

الخطثثر البثثدني لثثبعض األعمثثال يعتبثثر مصثثدرا مثثن  « :لثثى أنإJean Bnjamin Stora (6882 )حيثثث يشثثير   

نجثثده فثثي ميثثن ذات خطثثر عثثال ودائثثم كالشثثرطة و الجثثيش ومصثثالح مكافحثثة  مصثادر الضثثغط النفسثثي ، وىثثذا مثثا

ظثثروف شثثاقة ، مثثع الشثثعور بعثثدم الحرائثثق ، والمختصثثون فثثي نثثزع األلغثثام ، حيثثث يبثثذلون فييثثا جيثثدا كبيثثرا تحثثث 

وارتفثثثثاع درجثثثثة العثثثثبء الثثثثذي يقثثثثع عمثثثثى كاىثثثثل العامثثثثل ، فيحثثثثدث اخثثثثتالل فثثثثي الوظثثثثائف  االرتيثثثثاح و األمثثثثان ،

 (.62:)ص » ع اإلنسان فريسة لمضغط النفسي.قالفسيولوجية والنفسية وي

 :ييئة العمل 

في العوامل  وعمن تن بو النفسي لما تتميزشيوعا في حدوث الضغط  تعتبر بيئة العمل من أكثر المصادر   «  

أو ما يعرف بضغط خمسة عوامل في بيئة العمل مسببة لمضغط النفسي   بنجامين ستورا جون المسببة لو ويقترح

العمل وىي مصادر مرتبطة بمحيط العمل مصادر مرتبطة بالخطر الجسدي ، مصادر مرتبطة بمالئمة 

 (.66،ص:السابق)نفس المرجع  » الشخص مع بيئة عممو.

لبيئة العمل ظروفيا الخاصة ،مما  « :لى أنإ تجدر اإلشارةأنو  (6884) عبد الرحمن الطريري كما ورد عن   

 ذهينعكس بدوره عمى األسباب و المصادر المثيرة لمضغط ،فالبيئة التربوية تختمف عن بيئة العمل الصناعي وى

 (.26:)ص. » بدورىا تختمف عن بيئة العمل الصحي والسياسي وىكذا

                                                                                      مصادر داخمية : - 6-2  

 وتتمثل في مختمف العوامل النفسية  االنفعالية والالشعورية و العضوية التي تحدث لمفرد وتتمثل في : 

 فعالية:مصادر نفسية ان   

لى كل عوامل المضايقة و إ ىو أسوء عوامل إضافة اإلحباط و « :من أىميا (6002) أيت حمودة  حسب

النجاح ،خيبة األمل ،الخجل والغيرة واألرق واالنفعاالت عدم الرضا والممل والخوف والشعور بعدم ،  اإلكراه

  .القوية الموجبة أو السمبية ، اليموم واالنشغاالت المادية والدراسة ، المشاكل العاطفية
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 مصادر الشعورية :  

نما يمكن أن تكون غير معر  الكشف  وفة ويقال عنيا ال شعورية ، ويتمعوامل الضغط ليست دائما معروفة وا 

والتي مصدرىا في الغالب الشعوري عنيا بعد المقابالت العيادية والتحميل النفسي مثل القمق والفوبيا و الوسواس 

  (. 66:)ص » .جدانيةو  وأ بصراعات وصدمات جنسية أو نفسية وترتبط

 : مصادر عضوية 

الصحية و العضوية السمبية التي تتمثل في االصابة بالمرض و اآلثار « :أنيا (6889)ابراىيم عبد الستار يذكر

 (.626ص: )» .أو التعرض لممموثاتأو النوم أو العمل أو التدخين  تنتج عن أخطائنا السموكية في نظام األكل

ثار الضغط النفسيآ -7  

 الاانب االنفعالي: ىأثر الضغط عم -7-1   

غير سارة وبالمقابل تحدث انفعاالت تعتبر ضغوط الحياة في معظميا   « :أن (6002) حسن عبد المعطييرى 

بالضغوط تؤدي إلى فقدان قدرة الفرد عمى بي يمكن أن يؤدي الى حمقة مفرغة وىذا الشعور السم، غير سارة 

وبفقده األمل بالمستقبل تظير اضطرابات انفعالية متعددة تؤثر عميو وتضعو وجيا لوجو مع  ،االستمتاع بالحياة

ة وقد أورد عدد من الباحثين مظاىر متعددة لالضطرابات االنفعالية التي يعاني األمراض العصابية و المزاجي

 منيا الفرد تحت الضغط الحاد منيا ما يمي: 

 أن تقل القدرة عمى االسترخاء العضمي ومن ثم حدوث القمق. : زيادة التوتر 

 :يتحول األفراد الذين يتسمون بالدقة والحرص إلى أناس ميممين وغير مبالين  التغير في سمات الشخصية

 أو غير مكترثين ، و التسمط بعد أن كانوا مسامحين .

 تنخفض شدة حيوية الفرد ويزداد لديو اإلحساس بالعجز تجاه تأثيره  االكتئاب و اإلحساس بالعجز: ورظي

 في األحداث أو المشاعر المرتبطة بيا .

 الذنب والتشاؤمية المتزايدة و الشعور باليأس و فقدان األمل و الثقة بالنفس.الشعور ب 
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  اإلحساس باإلحباط و تكرار السموكيات النمطية مما يؤدي إلى اإلحساس بعدم التوافق وىزيمة الذات و

 الشعور باالستنزاف االنفعالي.

 أثر الضغط عمى الاانب المعرفي:  -7-2   

نو يصبح مشغوال بيا وبالتالي تؤثر عمى العديد من إلضغوط حياتية حادة أو ميددة فعندما يتعرض اإلنسان 

الوظائف العقمية التي تصبح غير فعالة ،و يظير عميو نقص في الكفاءة المعرفية وتكثر لديو صفة الوقوع في 

 األخطاء ،ومن التأثيرات المعرفية الناتجة عن الضغوط و التي أوردىا الباحثون ما يمي:

 عف مدى االنتباه و التركيز فيجد العقل صعوبة في أن يضل في حالة تركيز وتضعف لديو قوة ض

 المالحظة .

  ،عدم دقة التفكير فيما يقول أو  يفقد الفرد نسبيا القدرة عمى ضبط التفكير أواضطرابات القدرات المعرفية

 ر المختمط أو المشوش .يفكر فيو أو ما يقال ،وقد يتوقف في منتصف الجممة ، كما يظير التفكي

 قل الكفاءة في االستدعاء والتعرف مدى الذاكرة وت صمة المدى فيتناقتدىور الذاكرة قصيرة المدى وطوي

 وعدم القدرة عمى تخزين المعمومات . ىو مألوف، حتى عمى ما

  . زيادة معدل األخطاء خاصة في الميام المعرفية  و المعالجات ،وتصبح القرارات مشكوكا فييا 

  عمى التقسيم بدقة الظروف الراىنة  طويل المدى ويصبح العقل غير قادر تنظيم و التخطيط التدىور قوة

 أو التنبؤ بالتتابعات المستقبمية.

 الواقع ونقص الموضوعية . ختبارارابات المعرفية وعدم القدرة عمى زيادة االضط 

 حل المشكالت و الحكم والتقدير وضيق القدرة عمى إدراك البدائل. عدم القدرة عمى 

 ع  باليقظة و الحذر و الوعي و اإلدراك و المجوء إلى أنواع من التفكير و السموك الدفاعي.رتفالشعور الم 

ط عمى الاوانب السموكية:أثر الضغ -7-3   

ا من التأثيرات السموكية لمضغوط ومنيا:دأورد بعض الباحثين عد  
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 أو التأخر المستمر و االنخفاض المفاجئ في األداء الميني نتيجة البطء في العمل و التعب المتكرر ،

 نسيان  القيام باألنشطة اليومية الضرورية ، التمارض بسبب توىم المرض.

 .عدم االىتمام بالمظير الخارجي 

  سواء بطرق شرعية أو غير تغير عادات األكل ويشمل ذلك انخفاض في زيادة تناول واستخدام الميدئات

 شرعية.

 ر من أجل التفكير بصورة أفضل في المشكمة.يزيادة التدخين وتناول القيوة أو تناول الكحوليات و العقاق 

 . سوء استخدام العقاقير يظير في زيادة تناول و استخدام الميدئات سواء بطرق شرعية أو غير شرعية 

 لم تكن لدييم مثل ىذه المشكالت  مشكل الكالم المتمثمة في المجمجة و التمعثم وقد تظير عند أفراد زيادة 

  نقص الحماس حيث يتخمى الفرد عمى أىدافو الحياتية وقد يتوقف عن ممارسة ىواياتو وقد يتخمص من

 أمتعتو وممتمكاتو.

 .انخفاض مستوى الطاقة ونقص الحيوية 

 د يصاب الفرد باألرق الميمي أو زيادة معدالت النوم عن الوضع الطبيعي .اضطرابات عادات النوم فق 

 والميل إللقاء الموم عمى اآلخرين . األقارب ، الشك وعدم االطمئنان لمزمالء و 

 . تجاىل المعمومات الجديدة والرفض المستمر لمضوابط المفيدة و التطورات الجديدة 

  غير نيائية وقصيرة األجل. الفرد حوالً حل المشكالت بأسموب سطحي حيث يتبنى  

و يتضح لنا من خالل العرض السابق أن لمضغط النفسي آثار سمبية عمى مستوى الصحة النفسية و البدنية 

)ص ص   ».كية أو معرفية أو جسدية عمى حد سواء ، و ىذا ما يظير عمى شكل اضطرابات سمو 

:602.604)               
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                                                                          النظريات المفسرة لمضغط النفسي :      -8

                                                                               النظرية المعرفية :     -8-1

أول من قدم ىذا التفسير و ركز عمى تقييم الفرد لمموقف تقييما ذىنيا ، و « ( :6820شارد الزاروس )تير يعتبر 

الذي يفسر بواسطة الضغط النفسي فالتقييم الذي ىو عبارة عن الكيفية التي يدرك بيا الفرد الموقف الذي 

اليو يتعرض لو ، فيبدأ في تقويمو أو تقديره أي يصدر حكما عمى ىذا الموقف و عمى أساس الحكم الذي يصل 

الفرد في حياتو و  لياالتي يتعرض  ةصدار الحكم يتأثر بالخبرات السابقإالفرد يشعر بالضغط النفسي ،عمى أن 

 تتم عممية التقييم الذىني في مرحمتين ىما :                                                                 

منو االنسان أن بعض األحداث ىي في حد ذاتيا شيء ي يستخمص ذدراك الىي ذلك اإل المرحمة األولى :

يسبب الضغوط .                                                                                            

في الموقف و ىي عبارة عن الخطوات التي يتبعيا الفرد في مواجية المشكالت التي تظير  ة الثانية :مالمرح

شارد تير خالل التفسير المعرفي الذي قدمو ( من 606ص: 6006) عن فاروق السيد عثمان » ميو .مب عغالت

                                                                                           .عد ٍادراكنا الموقف الذي نعيشو ا أننا ال نشعر بالضغوط النفسية ٍاال بنالزاروس يتضح ل

                                                                                   النظرية السموكية :       -8-2

نظرية من خالل فكرة أساسية مفادىا أن ينطمق تفسير ىذه ال « :(6884عبد الرحمان الطرطري ) و عن

الضغوط النفسية تفيم من خالل عممية التعمم باعتبارىا أسموب لمعالجة المعمومات .                                            

و يمثل ىذا االتجاه كل  .ن ىو ما تعممو االنسان و ما كسبو من خبرات طيمة حياتويو التعمم في نظر السموكي

( 04)ص:.» عممية التعمم ىو الربط بين المنبو الشرطي واالستجابة كيون الذين يرون محور ،كدال، غمن زيمري

وفق ىذا التوجو اذن يمكن أن ترتبط المواقف المثيرة لمضغط بصورة  « أنو :  (6000أحمد عبد الخالق )يرى 

دراكية ٍالى معمومات عن مثيرات تترجم من خالل العمميات االٍ  آلية و عمى أسس شرطية ، فاإلنسان يستقبل

                                » المرحمةتمك مر بيا في  يالفيزيائية لموسط البيئي و يستخدم ااٍلنسان تعممو و خبراتو التالخصائص 
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                                                                                                        (.602)ص:

يعتبر السموكيون أن الضغوط النفسية ما ىي ٍاال ترجمة و ردة فعل لممواقف التي يمر بيا الشخص مع حيث 

ربطيا بمياراتو و معموماتو السابقة.                                                                                 

                                                                  الضغط النفسي : عالج -8

 ىناك عالجات مختمفة نذكر منيا :                                                                          

                                                                                   العالج المعرفي :       1-9-

ذاتو . و ٍانما األفكار حدا الحدث الضاغط ال يسبب القمق و التوتر في  « :أن  (6009ماجدة بياء الدين ) ترى

و ااٍلعتقادات التي يكونيا الفرد عن الموقف باعتباره يمثل تيديدا وضررا لو ىي السبب في حدوث الضغط 

ىو الخطوة األساسية لمواجية المواقف الضاغطة و ذلك ألن تغيير المواقف الغير : النفسي فالتقييم المعرفي 

لفرد عن الموقف أو الحدث الضاغط يؤدي ٍالى تغيير االستجابة المنطقية و األحدث السمبية التي يكونيا ا

   ااٍلنفعالية أو السموكية نحو الحدث و ىناك عدة فنيات تساعد القرد عمى التعامل مع الضغوط نذكر منيا :                             

وجودة لدى الفرد تدريجيا عمى أن تحل عتقادات السمبية المينبغي تغيير األفكار و اإل إيقاف األفكار السميية : أ.

تساعد عمى التصرف بالطريقة المناسبة .                                  و التي محميا األفكار األكثر عقالنية

      ىو أسموب معرفي ذو فائدة كبيرة تتمثل في مساعدة األفراد عمى إحداث تغيير في سموكيم :إدارة الذات ب.

 إلى تعميم الفرد كيفية مالحظة و ييدف ىذا األسموب ، القمق الناتجة عن الموقف الضاغطخفض استجابات و 

كأن يكون لمفرد سجل يسجل فيو المواقف و األحداث و ،  ما يتم من تقدم و مراقبة الذات وصيانة أىدافو وتقييم

طريق إجراء مقارنة بين ثم التقييم ويتم ىذا عن ، المشاعر التي تظير لديو عن المواقف التي يتعرض ليا 

السموك و بين المعايير و األىداف التي  وضعيا ليذا األداء و السموك فيل السموك  يحقق اليدف أم ال و 

                                                                                                   (.                                                                           622)ص: » بعدىا التقرير االيجابي عند ظيور االستجابة المطموبة .
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الصعوبات التي  تقوم عمى فكرة أن الفرد يمكنو مواجية المواقف الضاغطة و المشاكل و « :أحاديث الذات ج.

فيي التي تجعمو يشعر بالخوف و عدم الكفاءة  ، إذ استطاع التخمص من األحاديث  السمبية،  تواجيو في الحياة

تفكير االيجابي في الحدث يساعد الفرد عمى الف، عكس األحاديث االيجابية  ، عند مواجية الحدث الضاغط

 التعامل معو بالطريقة المالئمة .

تخيل و ىو في موقف ضاغط و يكون ال  يتضمن تدريب الفرد عمى تخيل نفسو د. التخيل أو التصور اليصري:

و ىكذا يستطيع التدريب عمى الحدث الذي يتوقع أن يسبب لو الضغط .   ،مقترنا باسترخاء  

يشير حل المشكالت  إلى قدرة الفرد عمى إدراك و فيم عناصر الوقت أو المشكمة    : حل المشكالت ه.

ت فنية معرفية ، و يعتبر التدريب عمى حل المشكال يددهتخطة محكمة لحل المشكمة التي  وصوال إلى وضع

فعالة في التعامل مع المواقف و األحداث الضاغطة و تيدف إلى تنمية ميارات األفراد و تتضمن عدة خطوات 

تتمثل في التعرف عمى المشكمة   أو الموقف الضاغط و جميع البيانات ثم وضع بدائل و حمول متعددة لمتعامل 

، ص ص سابقالمرجع نفس ال ) . » يائي موضع التنفيذضع الحل النمع المشكمة و تقييم الحمول البديمة و و 

:620.622) 

 العالج السموكي : -9-2

يستخدم السموكيون في عالجيم لمضغط االسترخاء فيو مرادف لمصحة و اليدوء واليروب من المشاكل و يظير 

 كأنو نوع من مضادات الضغط النفسي و أىم تقنيات االسترخاء المستعممة :

في حاالت الضغط يشتكي الشخص من حاالت  « : (6006) ، جميمة معيزةسترخائي :تمارين التنفس اال أ.

وتر وضيق التنفس التي تعتبر توترات عضمية عمى مستوى الحزام البطني و في مستوى الصدر و العنق و تال

بطريقة معينة ضيق في ىذه التوترات العضمية ىي مصدر لإلحساس بضيق التنفس و لمتدريب عمى التنفس 

إخراج اليواء مما يساعد الشخص عمى التخفيض من الضغط النفسي فمن خالل عممية الشييق الطويمة تتم 
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عممية الزفير كاممة مع تكرار ىذه العممية يشعر اإلنسان براحة و استرخاء باإلضافة إلى التنفس بطريقة جيدة  

 (.02.)ص: ».سيالجياز اليضمي و الجياز التنف لمحفاظ عمى صحة

عمى  ستمقاءباالفيو يقوم المريض  « أن : (6009) ماجدة بياء الدين ذكرت االسترخاء العضمي و الفكري : ب.

فراش مريح و وضع الوسادة خمفو مع إغماض عينيو و يتخيل نفسو في المكان الذي يفضمو و محاولة 

 صابع اليدفأ الكتفين ، ،لقدم ، فالكاحل ،الركبة ، الظير االسترخاء التام لمعضالت و المفاصل بدأ من أصابع ا

و يجب أن يكون ىذا التمرين في سكون تام محاوال إبعاد جميع األفكار عن الذىن و جعمو خاليا و ىذا ممكن 

 بالتمرين و التكرار و ىذا لمدة عشر دقائق تكرر مرتين إلى ثالث مرات يوميا ، تتمثل الفوائد النفسية لالسترخاء

في الشعور باليدوء و زيادة الثقة بالذات و زيادة التركيز و االنتباه و تقوية الذاكرة  ، أيضا يعمل عمى خفض 

 (.222. )ص:» التوتر و تحقيق الراحة

تعتبر وسيمة ىامة تساعد عمى االسترخاء و ىي عبارة عن معمومات تعطى لمفرد «   :ج. التغذية الراعية 

ستجابة أو خطئيا و بناءا عمى ذلك قد يستمر الفرد أو يعدل سموكو أو يتوقف ألنو العقب أدائو لتوضيح صحة ا

 حقق ىدفو .

يمثل أسموب الحياة أىداف الفرد و المحاوالت التي بيا في سبيل تحقيق أىدافو ، كما  :تعديل أسموب الحياة د.

ابتا تماما بل يمكن تعديمو و شخصية  و ليس ثبيشمل أيضا قدرتو و دوافعو فأسموب الحياة ىو كل ما يتعمق 

 تطويره تبعا لمتطمبات البيئة التي يعيش فييا الفرد إزاء المواقف الضاغطة قد تضعف من قدرتو عمى المقاومة ..

ذا حدث تغيير في أسموب حياة الفرد و عادتو فأصبح يمارس رياضة المشي مثال و يقمل من المنبيات إو ىكذا 

 (.242ص:نفس المرجع السابق ) » ضغوط و إدارتيا بشكل فعال .فإن ذلك يساعده عمى مواجية ال

يعني التدريب عمى قول "ال" و رفض الطمبات الغير المقبولة و القدرة  « :التدريب عمى السموك التوكيدي ه.

عمى التعبير عمى المشاعر الموجبة و السالبة  والتعبير عن األفكار بطريقة حسنة ىذا ما يكسب الشخص فعالية 
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ما تقدم فإن في البدء و االستمرار  في التفاعالت االجتماعية و يمكنو من فيم و تنظيم انفعاالتو  ، و في ضوء 

 التدريب عمى اكتساب ىذه الميارات يساعد الفرد عمى حل مشكالتو بطريقة مالئمة و يزيد من ثقتو بنفسو .

ييدف ىذا األسموب إلى زيادة الكفاءة  لدى الفرد في استخدام الوقت و التخطيط  : التدريب عمى إدارة الوقت و.

 (.242ص:،سابق المرجع نفس ال)  » عمى التنفيذ .و تحديد اليدف  جدول األنشطة و الميام ، فالعمل 

 « :(6006)جميمة معيزة العالج الكيميائي : -8-3

حيث   « C »و « B » األدوية الميدئة و الفيتامينات مثل  ضلمجوء إلى بعض مضادات الضغط و بعو يتم ا   

العقاقير مثل: مضادات القمق أو تعتبر الفيتامينات ذات أىمية كبيرة  في عالج الضغط النفسي باإلضافة إلى 

 مضادات االكتئاب و من أىم  العقاقير الحيوية المضادة لمضغط النفسي  نذكر :

 : مضادات القمق 

ميزات من ناحية المفعول ، وىذه متيدف إلى التقميل من حدة القمق و التوتر النفسي لدى الشخص و ليا خمس 

 المميزات ىي : 

خاصية مضادة القمق . -     

      خاصية منومة. -   

خاصية منشطة لمنعاس . -     

رتعاش .خاصية مضادة لإل -     

خاصية تحقق استرخاء العضالت . -     

 : المهدئات 

" و   Méprobamateن ىذه المواد "فسي لدى األشخاص و متستعمل كآلية ميدئة لمتوتر و الضغط الن

"Benzo diazipine " « .:(02)ص  

 



الضغط النفسي                                                                                      ولالفصل األ  
 

39 
 

  مضادات االكتئاب: 

 تعكر المزاج و حاالت التوتر الشديد و تحسن القدرة عمى  األدوية إلى عالجو مضادات التيدف 

  التفكير . 

    Praymarel ،  Athymie، Laroscyl و من بين ىذه المضادات،  و تعالج اضطرابات النوم

غير أن استعماليا و تناوليا لمدة طويمة و  ،و ىي قادرة عمى التقميل من الشعور بالضغط النفسي لدى الشخص

تكون لو آثار جانبية  سمبية عمى التوازن النفسي  ،و يدخل في حالة ارتباط فيزيولوجيبكيفية غير طبية يجعم

(00)ص:.لمضغط مع اآلثار الجانبيةلمشخص و تتحول في مفعوليا المضاد لمضغط النفسي إلى مفعول مخفف   
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 الفصل :خالصة 

، فقد اختمفت التعاريف في صياغة حساسن لنا أن الضغط النفسي موضوع تبي فصلليذا ال تطرقنامن خالل 

مفيوم موحد لو، مما استدعى وجود عدة أطر نظرية لتفسيره، لكنيا تشترك في وصفو عمى أنو حالة من التوتر 

النفسي تصيب الفرد عند تعرضو لوضعيات ضاغطة تفوق إمكانياتو، مخمفة لديو عدة تغيرات فزيولوجية 

وىذا ما سنراه  جية المنشأ، مما يدفع الفرد إلى القيام باستجابات تكيفية،انفعالية، معرفية، سموكية داخمية أو خار 

 الموالي. فصلبالتفصيل في ال
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                                                                                                   تمهيد :

الَصحي ، أو في حياتو يواجو الفرد الكثير من المواقف و األحداث الَضاغطة سواء عمى الَصعيد العممي أو 

البحث عن طرق و أساليب  ىبو إليدفع  ىذا ماس بحالة من الَضيق و الَتوتر ،بصفة عامة مما يجعمو يح

                                      خفيف من حدتيا أو مواجيتيا . عامل مع ىذه المواقف  لمت  لمت  

فسي، وتكون ىذه االستراتيجيات مركزة حول المشكل أو تعرف ىذه األساليب باستراتيجيات مواجية الَضغط النَ 

مركزة حول االنفعال. فكل فرد منا يستعمل استراتيجيات يختارىا لمواجية الَضغوط، ويكون ىذا االختيار وفقًا 

                  كيفية إدراكو ليذه الوضعية. ىطريقة تقييمو لمموقف، و كذلك إل لقدراتو و

ظائفيا، مميزاتيا، محدداتيا، : تعريف المواجية، تطورىا، أنواعيا و تصنيفاتيا، و ىصل إلو سنتطرق في ىذا الف

 رة فييا، فعاليتيا.  ماذج المفسرة ليا، العوامل المؤث  الن  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            استراتيجيات المواجهة :مفهوم  -1

ت الضغوط، و التي تفوق استراتيجيات المواجية ىي كل الجيود التي يقوم بيا الفرد لكي يسيطر عمى مسببا

                                                      طاقتو الشخصية كي يحد منيا أو يستطيع تحمميا. 

الموجية لمسيطرة أو السموكية  مجموعة الجيود المعرفية و» ( أنيا: 4891) Lazarus & Folkman عرفيا

     (428:ص«)الخارجية، التي تيدد أو تتعدى موارد الفرد. التقميل، أو تقبل المتطمبات الداخمية أو 

المجيودات التي يبذليا الفرد في تعاممو مع األحداث » ( ووصفيا بأنيا : 2222)  Lazarusكما أشار إلييا 

    (  666)ص :.« سواء كانت ىذه المجيودات موجية نحو المشكل، أو موجية نحو االنفعال 

سيرورة نفسية موجية لمقمق و الضغط، وتعتبر وسيطة بين الفرد » بر بأنيا : ( تعت 2226)   Margotأما

        ( 62ص :.« ) ومحيطو حين يدرك الفرد أن الوضعية التي يمر بيا يمكن أن تيدد أمنو وصحتو 

حداث التي المحاولة التي يبذليا الفرد إلعادة اتزانو النفسي، والتكيف لأل» يرى أسعد األمارة أن المواجية ىي : 

     (  486،  481، ص: 2228عن جمال أبو دلو ، .« ) أدرك تقديراتيا اآلنية والمستقبمية 

كل أنماط االستجابات المتبناة من قبل الفرد سواء كانت » ( أنيا :  2228من جيتيا تعرفيا ىناء شويخ ) 

محاوالت لمتخمص من المطالب مضمرة أو ظاىرة لمتصدي لمموقف الضاغط، وىذه االستجابات إما أن تكون 

    .«الخاصة لموقف الضغط، أو تكون محاوالت لمتخفيف من المشاعر السمبية الناتجة عن الموقف الضاغط 

              (  27، 22) ص: 

أن المواجية ىي أسموب لمواجية » من جية أخرى يرى كل من جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافي: 

المصاعب، وأن سموك المواجية ىو سموك التصدي أو الكفاح الناجح، في المواقف  المشكالت والتغمب عمى

       ( 89، ص :2226عن حسن مصطفى عبد المعطي ،  « )والخبرات الضاغطة.

الكيفية التي يفكر بيا الفرد في » ر المواجية عن : ( تعب   2226أما بالنسبة ل عبد العزيز عبد المجيد ) 

.« لألحداث المسببة ليذه الضغوط، مما يعكس فيمو لطبيعة ىذه المواقف  بيالتي يستجيب األحداث، والطريقة ا
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                   ( 16) ص :

يتركز مفيوم المواجية عمى ما يدركو الفرد وما يفعمو في مواجية الوضعية الضاغطة، وكيف يعتقد أن بإمكانو 

                    ( COUSSOU ،2224الشخصية .) وتعتبر المواجية سيرورة وليس بعد ثابت في  تغييرىا،

  « رد فعل الفرد إزاء المواقف الحياتية الضاغطة.» بشير بن طاىر فيو يعرف المواجية بأنيا:  أما فيما يخص

                  ( . 46،ص :2227) 

عوامل تعويضية تساعدنا »  أن المواجية تعتبر بمثابة : ( 4881إبراىيم عبد الستار)  يرى في ىذا الصددكما 

عمى االحتفاظ بالصحة الَنفسية والجسدية معا، بشرط أن يعي الفرد كيفية التعامل، وماىي االستراتيجيات 

                                                                               ( 86ص: «)المالئمة لمعالجة موقف ما.

القدرة عمى التعامل مع المشكل » المواجية في قاموس ويبستر عمى أنيا : تعرف أيضا استراتيجيات 

 ( 226،ص :4891)  .«والصعوبات والمتاعب 

                                            المواجهة : لمحة تاريخية عن استراتيجيات  -2

استخدم في األدبيات الطبية  (4862أن مصطمح المواجية قبل) « ( إلى:2226يشير حسين وحسين )

     .(  22)ص:  »واالجتماعية يشير إلى االستجابات اإليجابية نحو الضغط. 

الضغوط النفسية ( في كتابو  4866سنة ) ريتشارد الزاروس ظير مصطمح المواجية ألول مرة في أبحاث

لة من طرف الفرد لمواجية المواقف مجموعة ردود األفعال واالستراتيجيات المبذو » وقد عرفيا بأنيا : والمواجهة 

                      (42)ص:.« الضاغطة 

استمد أصمو من أبحاث وميادين مختمفة من «  ( أن ىذا المفيوم: 2222) ذكرت في ىذا الَصدد ىناء شويخ و

   وط .فولكمان في عمم نفس الضغ عمم النفس الظواىر المعرفية االنفعالية ،وبالتحديد من بحوث الزاروس و

ترجع بدايات مفيوم المواجية إلى أوائل القرن التاسع عشر حيث تاريخيا يتصل ىذا المفيوم بمصطمحين اثنين 
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من طرف التحميل التقميدي وبالتكيف الذي تطور بدوره مع  48باستراتيجيات الدفاع الذي تطور مع نياية القرن 

      (46) ص: »، معتمدا في ذلك عمى البيولوجيا، وعمم نفس الحيوان.  48النصف الثاني 

 حوثكشفت العديد من الب 22- 62ات انطالقا من سنو  « ( أنو:4898) PERRY ET COPER يرى

والدراسات الممتدة خالل ىذه الفترة عن الرابطة االنتقالية بين ميكانزمات الدفاع واستراتيجيات المواجية، حيث بدأ 

بأن كل إنسان يممك مجموعة من   perry & coperالدفاع يرى بدل الباحثون استخدام مصطمح المواجية

                                                             عية الوظيفية والغير الوظيفية .الميكانيزمات الدفا

لوحظ فييا تداخل كبير بين مصطمح المواجية والدفاع وسعت بعض  4892و  4862بين  أما الفترة الممتدة ما 

          (89)ص: » المحاوالت النظرية لمفصل بينيما .

( حيث  4882أحدث المفاىيم ىي تمك التي قدميا الزاروس سنة )  « ( أن:4889) DUPAIN وقد ورد في

نية وبين الحدث المدرك كتيديد وذلك امجموع سيروات التي يتوسطيا الفرداعتبر استراتيجيات المواجية بمثابة 

                                   ( 474)ص :  » بيدف ضبط وتحمل أو تقميص اآلثار عمى صحتو .

                                                         استراتيجيات المواجهة :نيف تص -3

            (: 1983تصنيف جراشا)  -3-1

  « أساليب مواجية الضغوط إلى نوعين ىما : بتصنيف  ( 4897قام جراشا ) 

 : يتمثل ذلك في الحيل الدفاعية الالشعورية والتي تستخدم في خفض  أساليب مواجهة ال شعورية

 القمق والصراعات النفسية لدى الفرد. 

  : يستخدميا الفرد لمتعامل مع الضغوط من خالل القيام بمحاوالت سموكية  أساليب مواجهة شعورية

 (276،ص:2226)عن طو عبد العظيم ،   » ومعرفية لمتغمب عمى الضغوط .
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                                                           ( : 1984الزاروس و فولكمان )  تصنيف 2 -3

 بالنسبة ليذين الباحثين صنفا استراتيجيات المواجية في شكمين أساسين وىي : 

 : استراتيجيات المواجية المركزة عمى المشكل تكون مجموعة المجيودات موجية نحو  الشكل األول

 الموقف المتسبب في الكآبة إلدارتو .

 : استراتيجيات المواجية المركزة عمى االنفعال تكون مجموعة المحاوالت منصبة نحو  الشكل الثاني

عن ماجدة عبيد (  » االنفعال الناتج عن الموقف الضاغط، لغرض تعديمو أو التخفيف منو.

 ( 62،ص:2229،

                                                                  (: 1985تصنيف فيمتشر و وسالس)  3 –3

 المواجية إلى: استراتيجياتقسما 

  : مثل : التجنب ، التيرب ، النفي والتقبل  ستسالميوا ىي استراتيجيات سمبية والمواجهة التجنبية ،

 الطوعي.

 :نشطة، مثل: البحث عن المعمومات، والتخطيط لحل المشكل والدعم  استراتيجياتىي  المواجهة اليقظة

 ( 281، ص : PANLHAN ET ALL)  ،4881  » االجتماعي.

                                                            ( : 1984بيمنجس وموس)  تصنيف 4 – 3

 قدما مجموعة من االستراتيجيات لمواجية الضغوط تتضمن :

 » تتضمن القيام بمحاوالت معرفية تغير أساليب التفكير لدى الفرد عن :  إقداميهمواجهة  استراتيجيات

 المشكمة، ومحاوالت سموكية بيدف حل المشكمة مباشرة .
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 تتضمن القيام بمحاوالت معرفية، وذلك بيدف اإلنكار أو التقميل  : حجاميهإمواجهة  استراتيجيات

و القيام بسموكات تجنبية نحوه ، ومن ىذه  من التيديدات التي سببيا الموقف الضاغط،

 االحجامية : اإلنكار، التشتت، الكبت، القمع واالستسالم . االستراتيجيات

 ضواغط الحياة، وىي فعالة في خفض التوتر تستخدم لمتعامل مع المواجهة الوجودية:  استراتيجيات

 ( 276، ص:  2226عن طو عبد العظيم ،(  » والضيق االنفعالي .

                                                                        (: 1988تصنيف كوهن)  5 –3

  « المعرفية لمواجية الضغوط شممت اآلتي: االستراتيجياتقدم  كوىن مجموعة من 

  : يمجأ من خالليا الفرد إلى التفكير المنطقي بحثا عن مصادر القمق،  استراتيجيةالتفكير العقالني

 وأسبابو المرتبطة بالضغوط .

 :ل ما يتجو فييا األفراد إلى التفكير في المستقبل، كما أن لدييم القدرة الكبيرة عمى تخي استراتيجية التخيل

 قد يحدث.

  عممية معرفية يسعى من خالليا الفرد إلى إنكار الضغوط ومصادر القمق، بالتجاىل واالنغالق  :نكارال

 وكأنيا لم تحدث عمى اإلطالق.

  :نشاط معرفي يتجو من خاللو الفرد إلى استخدام أفكار جديدة ومبتكرة لمواجية الضغوط.حل المشكمة 

 :تتضمن التعامل مع الضغوط واألمور الخطيرة ببساطة، وروح الفكاىة، وبالتالي  استراتيجية الفكاهة

 قيرىا والتغمب عمييا.

 : تتضمن رجوع األفراد إلى الدين في أوقات الضغوط، وذلك من خالل  استراتيجية الرجوع إلى الدين

عن طو عبد (  » ي.كمصدر لمدعم الروحي واألخالقي واالنفعال اإلكثار من الصموات والمداومة عمييا،

  ( 422، ص: 2226العظيم، 
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 « تصنف إلى ثالثة : :(1995تصنيف هيجنز وأندلر ) 3-6

 ىي كل االستجابات االنفعالية التي يمكن أن يمجأ إلييا الفرد عند ه االنفعالي : أسموب التوج

 مواجية المواقف الضاغطة .

 : ىي استراتيجيات نحو األداء. أسموب التوجه نحو التجنب واالنسحاب 

 ىي مواجية الموقف من خالل معرفة األسباب و اقتراح بدائل. العقالنية: االستراتيجيات «  

         (28:ص(

                                                                    ( : 1997تصنيف تاب وآخرون )  7 –3

  « أربعة أنماط ىي : صنفوا استراتيجيات المواجية إلى

 وتتمثل في مختمف التعديالت التي يمحقيا الفرد في سموكاتو)التحكم النشط (وعمى التحكم :  استراتيجيات

نشاطاتو العقمية ) التحكم المعرفي ( وأخيرا في محاولة تثبيط االنفعاالت وجعميا تتسم بالموضوعية ) 

 التحكم االنفعالي ( .

 يعمل الفرد فييا عمى قطع عالقات التفاعل مع الغير وحتى عمى مستوى االنسحاب :  استراتيجيات

 النشاطات ) انسحاب سموكي واجتماعي ( أو اليروب من الخيال أو البحث عن مجال بغرض التفريغ .

 في ىذه الحالة الفرد يبحث عن الغير لممارسة نشاطاتو ضمن جماعة  السند االجتماعي : استراتيجيات

يي (، أو لطمب المعمومات ) السند المعموماتي( ، أو مساعدة من نوع العزاء العاطفي ) ) التعاون الترفي

 السند االنفعالي ( .

 وتعني الصمود والرجوع إلى الوراء، أي الشعور بالعجز والتحفظ الذي قد يصل الرفض : استراتيجيات

مزاج عدواني نوعا  إلي غاية اإلنكار والميل إلى خمق فراغ عاطفي أو إخفاء كل المشاعر وراء

 (24)ص: » ما.
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        (:  2004تصنيف  مقداد و محمد حسن المطوع )  8 -3

 لمواجية الضغوط: استراتيجياتحددا خمسة 

 كالتجوال مع الزمالء. : سموكية استراتيجيات 

 التفكير اإليجابي في المشكل، أي تحدي المشكل من خالل الشعور بالثقة. : معرفية استراتيجيات 

 التفكير لإلجياد وتجنب المواقف المجيدة. : دفاعية استراتيجيات 

 كالرياضة، االسترخاء. : الحركية استراتيجيات 

 طمب المساعدة من الزمالء واألقارب.          : اجتماعية استراتيجيات 

                  : ( 2003تصنيف عمى عبد السالم )  9 –3

 ىي : المواجية استراتيجياتحدد نوعين من 

 »  اقتحام األزمة وتجاوز آثارىا السمبية، من خالل قدرة السيطرة عمى مصادر :  إقداميهأساليب

: التحميل المنطقي  استراتيجياتالضغوط دون إحداث آثار سمبية جسمية ونفسية ، وىي أربع 

لمموقف ، إعادة التقييم اإليجابي لمموقف، البحث عن معمومات متعمقة بالموقف ، استخدام أسموب 

 حل المشكالت .

  :وتخص األفراد المتسمين بالتفاؤل السمبي من خالل  تجنب األزمة والحجام عن التفكير فيها

 األساليب األربعة:

 .التقبل االستسالمي 

 اإلثباتات إليجاد مصادر جديدة بعيدا عن المواجية . البحث عن مسار 

 .التنفيس االنفعالي: التعبير المفظي عن اإلحساس بالمشاعر السمبية غير السارة 

 . (46)ص :  » التفريغ في أشياء إيجابية لتخفيف مصادر التوتر 
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 :حول االنفعال ةكز المر لمواجهة حول المشكل واستراتيجيات ا ةكز ر الماستراتيجيات المواجهة  -4

إن المواجية ليست مجرد استجابة بسيطة لمضغط، فيي تعتبر كاستجابة تيدف الى تغيير سواء الوضعية 

 الميددة الحقيقية، أو التقدير الذاتي الذي وضعو الفرد، أو تغيير االنفعال والوجدان المصاحب ليذه الوضعية.

                              بنوع األسموب المستعمل.وفعالية مثل ىذه االستراتيجيات ترتبط في آن واحد 

         : المشكل حول المركزةاستراتيجيات المواجهة  1-1

استجابة سموكية معرفية لمواجية الضغط » بأن المواجية المركزة عمى المشكل ىي:  coper  و  Payne يرى

، 2227عن شريف ليمي،  « ) النفسي عن طريق التعامل مع الوضع، إنيا سموكيات متخذة لتغيير الوضع.

              (.22ص: 

ديد المشكل، وتحديد الحمول موجو نحو تح (: »2222كما أن ىذا النوع من االستراتيجيات حسب عبد الرحمان )

فالمواجية التي ترتكز عمى ، ، ثم اختيار واحدة منيا وتطبيقياالبديمة ودراسة فعالية وعواقب ىذه الحمول البديمة

المشكل تسعى إلى تغيير الموقف مباشرة، بغرض تعديل أو استبعاد مصدر الضغط، وكذلك التعامل مع اآلثار 

                                                                          (. 741ص:)  » الممموسة لممشكمة.

فيي تعتبر أن ىذه االستراتيجيات تجعل الفرد يحاول الحصول عن  «( : 2224) رئيفة عوضما أ

         (      29)ص:  » واتخاذ القرار بشكل معرفي أو تغيير الحد. اإلضافية لحل المشكمة، المعمومات

وتشمل مجيودات المواجية المنشطة لمتعامل مع المشكل مجموعة من األساليب منيا: البحث عن المعمومات، 

 ومخططات حل المشكمة، والتصدي.

                 البحث عن المعمومات: استراتيجية -4-1-1

استجابات المواجية إلى السعي لمحصول عمى « ( من :2224يتوجو ىذا األسموب حسب الرشيدي وآخرون )

لى البحث عن أساليب بديمة لمعمل واستصدار نتائجيا المحتممة،  معمومات متعمقة بالحدث الضاغط وعواقبو، وا 



 استراتيجيات المواجهة                                                                            الفصل الثاني
 

  52  
 

وقد يبحث الفرد عن القواعد واإلجراءات التي ينبغي اتخاذىا والعمل بيا، وقد يعمد البعض اآلخر إلى أسموب 

ل المنطقي لمجريات األحداث لكي يستعيدوا إحساسيم بالضبط عن طريق تعمميم المطالب عقمي يتمثل في التحمي

                                                               (.416) ص :  » التي ينبغي أن يقوموا بيا.

                 التصدي:  استراتيجية -4-1-2

 العدوانية لتغيير الوضعية، لذلك المجيودات « ( تشير إلى:2222)Graziani et al حسب ما تم ذكره في 

 انية اتجاه األشخاص المسؤولين عنفيي تتضمن العدوانية المجازفة، كما تتضمن استراتيجيات عدو 

                                 (426ص:» (المشكل.

العقبات التي تحول بينو وبين التكيف تخفيف « إلى: (2224وييدف ىذا األسموب حسب رأي سعد األمارة )

 (42)ص: » واالتزان أو تحقيق األىداف. ويكون واضحا في حاالت األزمات والكوارث.

                       : مخططات حل المشكمة استراتيجية -4-1-3

حدد الفرد بواسطتيا العممية المعرفية السموكية التي ي  « :أسموب حل المشكالت ىو أن )Nezu (4892يرى 

 أما (    22، ص:2222عن حسين فايد ) »وجدانية لمواجية المشكالت التي تقابمو في الحياة. استراتيجيات 

Mcclam et Woodside عممية عقمية معقدة ومركبة، تتم عمى مراحل وتتضمن  : »حل المشكمة م فيريان بأن

الحمول، وتؤثر الخبرات الماضية في الحمول التالية  فيم المشكمة، ووضع الخطة، وتنفيذىا، ثم فحص وتقويم

                                (.492،ص: 2224)عن مصطفى الزيات،« لممشكالت.

مجيودات مدروسة ترتكز عمى المشكل بيدف تغيير  « ( إلى أنيا:2226تشير أيضا آيت حمودة حكيمة )

يضاعف  اتيجيات البحث عن الحمول، فالفردالوضعية و يصاحبيا تناول تحميمي لحل المشكمة، وتتعمق باستر 

الجيود الضرورية حيث يضع مخططات عمل. وتصرف إليجاد الحمول، ويتقبل الحل األفضل وفقا لما يريده مع 

 (76)ص: » و ميم في الحياة.ى مواجية أكبر واكتشاف ما
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                                                      االنفعال: حولاستراتيجيات المواجهة المركزة  -4-2

األفكار واألفعال التي تيدف إلى تقميص  « ( إلى:2222)GRAZIANI ET ALتشير ىذه المواجية حسب 

                                                   (.424)ص: » األثر االنفعالي لمضغط.

الجيود التي يبذليا الفرد  « ( في ىذه الحالة عمى:2227) ليمى كما تعتمد المواجية من وجية نظر شريف

أي التنظيم االنفعالي المركز  لتنظيم انفعالو عن طريق ضبط أو تعديل األىمية العاطفية لألحداث الضاغطة،

الخوف، أو الشعور بالذنب وتتضمن المواجية التي تركز عمى االنفعال مواجية سموكية عمى التعامل مع 

                      .(69)ص: » . وانفعالية ومواجية معرفية انفعالية

تيدف إلى ضبط المشاعر واالنفعاالت التي تستثيرىا  « ( أن ىذه المواجية :2224ويرى الرشيدي وآخرون )

                              (412)ص: »ع االحتفاظ بحالة من االتزان الوجداني .الوضعية الضاغطة، م

التي تيدف إلى تسوية االنفعاالت التي ليا عالقة بالظاىرة الضاغطة حيث تعبر عن  االستراتيجيةوتجمع 

ف ىذه النوعية استراتيجيات معرفية أين ال تغير من الوضعية ، إال أنيا تساىم في تغيير سموك الفرد ، وتيد

التحكم في التوتر االنفعالي الذي ينجم عن الموقف الضاغط عن طريق  « ( إلى:2224برأي رئيفة عوض )

أساليب دفاعية ، وتأخذ الجيود الموجية نحو ضبط االستجابات االنفعالية التي تولدىا الوضعية الضاغطة عدة 

المعرفي لمحدث لمجانب اإليجابي، وتحمل المسؤولية،  أشكال منيا : التجنب، التيرب، اتخاذ المسافة، والتغيير

 (     72)ص: » وضبط الذات والدعم االجتماعي.

                التهرب: –التجنب  استراتيجية -4-2-1

لمتفكير الخيالي والمجيودات السموكية لمتيرب من « : االستراتيجيةتشير ىذه  (2224سعد األمارة ) حسب

وعندما ال يجد الفرد اإلمكانات المتوفرة لديو والكفاية لمواجية الضغط السائد فبإمكانو في  المشكل أو تجنبو .

بعض األحيان تجنب المواجية ،أما إذا لم يستطع المقاومة فإنو يمجأ إلى العقاقير والكثير من الذين يتعاطون 

        (42)ص: » العقاقير يجدون فييا وسيمة لميروب من المواجية .
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رغبة الفرد عمى  « ( أن ىذا األسموب يعني:2228) نايل عبد الغرير، وأحمد عبد المطيف يعرف أحمدكما 

                         (46)ص: » مستوى التخيل فقط انو يبتعد عن تعرضو لمموقف الضاغط، عن واقع ىذا الموقف وظروفو.

المكان الذي تدور فيو المشكمة أو  أن االنسحاب الجسدي يأخذ أشكاال مثل ترك « (:2226ترى غيث )

  » الصراع، ويكون االنسحاب بأشكال أخرى: كأحالم اليقظة، اإلغراق في العمل، واستعمال المنومات والكحول.

                                                                       (.    222، ص2229بياء الدين، )عن ماجدة

 « ( إلى :2227المسافة و استراتيجية ضبط الذات حسب حسن عبد المعطي ) اتخاذتيجية تشير كل من استرا

                      :اتخاذ المسافة -4-2-2

   ل معنى الوضعية الضاغطة وأىميتياتشير لممجيودات المعرفية لتحديد الذات، وذلك من خالل تصغير وتقمي

            ضبط الذات: استراتيجية -4-2-3

ىو ضبط يمارسو الفرد عمى مشاعره وتصرفاتو، كما يعتبر القدرة عمى ىداية سموك المرء الخاص ومقدرتو عمى 

            (79)ص:  » كبح اندفاعاتو.

التنظيم الوجداني، والجيود التي يبذليا الفرد  «( عمى: 2224كما ترتكز من وجية نظر الرشيدي وآخرون)

الموقف الضاغط، وذلك من خالل تحمل الغموض والتناقض، وتحكم الفرد في  لضبط انفعاالتو عند التعامل مع

                                                                                          (412)ص:   » مشاعره.

            تحمل المسؤولية:  استراتيجية -4-2-4

الوعي بالمسؤولية الشخصية في المشكل، ومحاوالت  « ( :2228تتضمن ىذه االستراتيجية وفق عسكر)  

لالستدراك بصورة عامة. وتحمل المسؤولية في ثناياىا درجة من الضغط النفسي، وبخاصة في البيئات التي 

                                                                   (422)ص: »تعطي وزنا وأىمية لممساءلة في العمل. 

            إعادة التقييم اليجابي: استراتيجية -4-2-3

المجيودات المعرفية التي من خالليا يتم إعادة تقييم الوضعية « ( أنيا :4898) Dantcherيعتبرىا     
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       (26)ص:  » واالىتمام بالجوانب اإليجابية لمحدث، ووضع معنى ايجابي.

                                                                        الدعم االجتماعي: استراتيجية -4-2-4

جميع اإلمدادات التي يقدميا اآلخرون لمفرد لمساعدتو عمى  « ( عمى أنيا:2221) تعرفيا بشرى إسماعيل

  » مواجية الضغوط ، فالدعم االجتماعي ينقل اإلحساس بأن الفرد ليس لوحده في مواجية الضغوط أو التيديد.

                   (28)ص:

تماعية، التي تضم من خالل شبكة عالقاتو االج « (:2222) يتزود الفرد بالدعم االجتماعي حسب حسين فايد

كل األشخاص الذين لدييم اتصال اجتماعي بشكل أو بآخر مع الفرد، وتضم في الغالب: األسرة، األصدقاء، 

 (297)ص: » وزمالء العمل.

        بين نوعي استراتيجيات المواجهة :الفرق  -4-3

 حولىناك اختالفا بين استراتيجيات المواجية التي ترتكز  « ( إلى أن:4891يشير فولكمان و الزاروس )

االنفعال، وينحصر ذلك في أن استراتيجيات المواجية التي  حولواستراتيجيات المواجية التي ترتكز  ،المشكمة

المشكمة تتضمن جيودا لتعريف وتحديد المشكمة والبحث عن المعمومات وخمق حمول بديمة لممشكمة  حولترتكز 

 لتكاليف والفوائد )المزايا والعيوب( ليذه البدائل واالختيار من بين ىذه البدائل البديل المناسب وتنفيذه،وحساب ا

وقد يكون البعض من استراتيجيات المواجية التي ترتكز حول المشكمة موجيا نحو الذات مثل تنمية واكتساب 

التي ترتكز عمى  من استراتيجيات المواجية سموكيات جديدة أو تعديل مستوى الطموح لدى الفرد، والبعض اآلخر

المشكمة يكون موجيا نحو البيئة مثل: البحث عن معمومات، ومحاولة الحصول عمى المساندة من اآلخرين 

                                         (12،ص:2227)عن حسن عبد المعطي ، » )المحيطين بالفرد(.

تساعد عمى  « أن استراتيجيات المواجية التي ترتكز عمى االنفعال: (2226بينما يرى طو عبد العظيم حسين )

خفض الضغط االنفعالي، وبعض ىذه االستراتيجيات يتضمن عمميات معرفية مثل التجنب والتقميل من شأن 

                           تعاطي العقاقير.ستراتيجيات سموكية مثل :المشكمة ولوم اآلخرين، وبعضيا يتضمن ا
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ىو إيجابي كالتنفيس والدعابة والمساندة االجتماعية  فاستراتيجيات المواجية التي ترتكز عمى االنفعال منيا ما

          (. 16:)ص »ىو سمبي مثل تعاطي المخدرات والتدخين وغيرىا.  ومنيا ما

أن كل من استراتيجيات المواجية المركزة عمى المشكمة واستراتيجيات  « فولكمان إلى: ويشير الزاروس و

يما قد يسيل أو يعوق بعضيما المواجية المركزة عمى االنفعال تستخدم غالبا في معظم المواقف الضاغطة وأن

ات أن استراتيجيات المواجية التي ترتكز عمى المشكمة تتضمن البحث عن معمومات أكثر وتحديد العقب، و بعضا

بينما استراتيجيات المواجية التي ترتكز عمى االنفعال في المقابل تيدف  والصعوبات وتوليد حمول بديمة لممشكمة.

عادة التقييم  إلى إدارة وتنظيم انفعاالت الفرد من خالل استخدام عدة استجابات فرعية مثل: التجنب واإلنكار وا 

                                                               (.16)نفس المرجع السابق ،ص:» اإليجابي.

             مميزات استراتيجيات المواجهة : -5

 ( في النقاط التالية:2222لممواجية عدة مميزات والتي توجزىا ىناء أحمد شويخ )

  استراتيجيات المواجية يتبناىا الفرد ذاتو.« .4

 لمتحكم من قبل الفرد، أي أنيا قابمة لمتغيير والتعديل. االستراتيجيةتخضع ىذه  .2

تتميز بأنيا سموك مقصود وموجو غالبا لتحقيق عدد من األىداف، والتي تؤدي في النياية الى خفض  .7

 ( 62،69)ص ص: »شدة المعاناة. 

االستراتيجيات المواجية ىي عممية معقدة ويستعمل األفراد أغمب « (:2226وتضيف إلييا آيت حمودة حكيمة )

                    األساسية اتجاه الوضعيات الضاغطة.

ترتبط المواجية بتقدير وتقييم كل ما يمكن القيام بو لتغيير الموقف، فإذا بين التقييم بأن ىناك شيء يمكن  - 

                                 القيام بو، تسيطر المواجية المركزة عمى االنفعال.

عندما يكون الموقف الضاغط من النوع الثابت كالعمل والصحة أو العائمة، يظير لمنساء والرجال أساليب - 
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                             مواجية تتشابو كثيرا.

ة بنتائج ايجابية، في المواجي باستراتيجيةنتائج االنفعالية حيث ترتبط متعتبر سموكات المواجية كوسيط قوي ل - 

                                   حين ترتبط استراتيجيات أخرى بنتائج سمبية.

إن فائدة أي نوع من أساليب المواجية يرتبط بنوع الموقف الضاغط، ونمط القضية المعرضة ) الصحة الجسدية، 

                                                           (496)ص: .» وظيفة االجتماعية، الوجود الذاتال

مجموعة أساليب المواجية تبدو أكثر ثباتا واستقرارا من  « أن ىناك: Lazarus et all (4896) كما يرى 

االستراتيجيات األخرى أثناء التعرض لمختمف المواقف الضاغطة، بينما ترتبط االستراتيجيات األخرى بمواقف 

                                                      اتجاه الموقف. اإليجابيضاغطة خاصة مثل: التفكير 

ىي ثابتة نسبيا وترتبط كثيرا بالشخصية، في حين استراتيجيات البحث عن الدعم االجتماعي فيي غير ثابتة 

                                                              وترتبط كثيرا بالسياق االجتماعي.

      (28)ص:» . إن استراتيجيات المواجية تتغير منذ المرحمة األولى من الموقف الضاغط الى مرحمة أخرى الحقة

 وظائف استراتيجيات المواجهة : -6

 ىي:ألساليب المواجية ثالث وظائف « : ( بأن1974) Mechanicيشير -6-1

 .التعامل مع المتطمبات االجتماعية والبيئية 

  .خمق الدافعية لمواجية ىذه المتطمبات 

 االحتفاظ بحالة من التوازن النفسي بيدف توجيو الجيود والميارات نحو المتطمبات 

 (.62ص: ، Lazarus et  Folkman ، 4891) » الخارجية.

قائية تتمثل في المظاىر لممواجية وظيفة و   « بأن:piarlin et schooler (1978 )يرى كل من  -6-2

  التالية:
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 .تغيير أو إزالة الظروف التي تثير المشكل 

 .ضبط معنى التجربة المعاشة قبل أن تصبح وضعية ضاغطة 

 91:، ص2226حمودة، عن آيت. » (ضبط الضغط في حد ذاتو بعد حدوثو.) 

 سموك موجو لتحقيق« أنيا:Folkman  et  Lazarus (1984 )المواجهة حسب  تعتيركما  -3.6

 وظيفتين:

 .توجيو الموارد الفردية نحو حل المشكل المولد لمضغط   

 .(62)ص:» تقميص التوتر الناتج عن التيديد وخفض الضيق االنفعالي  

وعميو فالمواجية تمثل عامل استقرار بإمكانيا مساعدة األفراد لمحفاظ عمى توافقيم النفسي واالجتماعي خالل 

 فترات الضغط.

 ( :1978وظائف استراتيجيات المواجهة حسب بارلي و شولر) -6-4

 تنحصر في التالي: « يرى كل من ىذين الباحثين أن وظائف المواجية:

 .إحداث تغيير في الوضعية التي تكثر فييا التجارب الباعثة عمى التوتر الشديد 

 .تحديد التجارب المولدة لمضغط الشديد 

 .(.21، ص2247) عن جمعون ياسين، » معالجة الضغط                                               

بأن المواجية تيدف إلى تقميص استجابة الضغط « : Feltchre  Suls et (1985) ويضيف -6-5

بالتأثير عمى االستجابة الفيزيولوجية، واالنفعالية وعمى االستجابات االنفعالية، والى ضبط الوضعية 

         . الضاغطة بوضع حل لممشكل

فيي تعمل  ويتفق أغمب الباحثين أن الستراتيجيات المواجية دور تكيفي ودور وقائي،          
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 Legeron)  » عمى تقميص آثار الضغوط عمى الفرد بيدف التوافق مع الوضعية الميددة أو تغييرىا.

Andre ،4887:92،ص.) 

            : المواجهةاستراتيجيات  محددات -7

  :الخصائص الشخصية -7-1

لممعتقدات دورىا في تشكيل فيم الضغوط،  « (  أن:2222: ذكرت إيمان محمود القماح ) المعتقدات .4

كالمعتقدات الدينية، وأيضا معتقدات الفرد حول قدرتو عمى التحكم في األحداث والتي أطمق عمييا روتر 

مركز الضبط الداخمي، حيث نجد أن األشخاص ذوي مركز الضبط الداخمي يستعممون استراتيجيات  اسم

  ( 462،  464:ص )ص »مواجية متمركزة حول المشكمة بكثرة. 

السيطرة الشخصية  «: أن  ( إلى2227) DANTZER ET SEHWEITZE يشيرالتحمل الشديد :  .2

يتسمون بالتحمل الشديد )الصالبة( يعتقدون أن لألحداث الضاغطة في الحياة، واألشخاص الذين 

بإمكانيم التأثير أو معالجة المشكالت بدال من اإلحساس بالعجز أماميا، كما أنيم يدركون األحداث 

جتماعية أكثر من الغير.  المختمفة كفرصة لمتطور الشخصي ولدييم القدرة عمى تحمل الضغوط السيكوا 

صية، وىي ميل لمقمق أي ميل عام إلدراك الوضعيات ىي مركب ثابت في الشخ القمق كسمة : .7

الضاغطة كوضعيات ميددة، فاألشخاص الذين لدييم سمة القمق ضعيفة يدركون األحداث الضاغطة 

ص   » (عمى أنيا أقل تيديدا، ولدييم تنبؤ كبير بالتحكم مقارنة باألشخاص ذوي سمة قمق عالية.

 (422،429: ص
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         الخصائص المحيطية :  -7-2

طبيعة الضرر أو « في : (2222و التي يمكن إيجازىا حسب السيد عبد الرحمان ) مميزات الوضعية: .1

الشخص مألوفا أو جديدا عميو، وماىي احتماالت حدوثو،  لو التيديد إذا كان الحدث الذي يعترض

 (.747)ص: » والوقت المتوقع فيو، و إلى أي درجة من الوضوح والغموض تبدو النتيجة متوقعة .

وىي توفير المحيط العائمي والعممي واألصدقاء أمام  « يطمق عمييا المساندةالموارد االجتماعية :  .2

الصعوبات التي يصادفيا الفرد وقد دلت األعمال عمى أن مستوى مرتفع من المساندة في حياة الفرد ىو 

ن التحكم المدرك ويقمل من معية يرفع عامل انجراح في حين أن مستوى مرتفع من المساندة االجتما

 (.428) نفس المرجع السابق، ص . »آثار الضغط ويجعل الفرد قادرا عمى المواجية 

         لمؤثرة في استراتيجيات المواجهة:العوامل ا -8

تقدير مركز التحكم،  ىناك عدة عوامل تؤثر في استراتيجيات المواجية وىي  تتعمق إما بعوامل شخصية، مثل:

أو بعوامل موقفية تخص الموقف، المساندة  الذات، نمط الشخصية، فعالية الذات وكذا الصالبة النفسية.

االجتماعية، إضافة إلى وجود عوامل أخرى يمكن أن تؤثر كالعوامل الديمغرافية والتي يدخل ضمنيا العمر 

 لتي سيتم عرضيا بشكل تفصيمي كاآلتي:وا وكذلك الجنس، إضافة إلى المستوى االقتصادي والعوامل الثقافية،

 : العوامل الشخصية-8-1

اعتقاد الفرد بأن ما يحدث لو من « (عمى أنو :4889يعرفو الييجان عبد الرحمان) مركز التحكم : .1

أحداث ايجابية أو سمبية محكومة بتصرفاتو اإلرادية )التحكم الداخمي(، أو اعتقاده بأنيا محكومة بعوامل 

(.                                                     72)ص:  » مثل الحظ والصدفة )التحكم الخارجي(. خارجة عن إرادتو

األفراد الذين لدييم مركز تحكم داخمي يربطون انجازاتيم  «( بأن: 2226ويرى طو عبد العظيم )
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  » و الصدفة. بالجيود الشخصية، أما األفراد ذوي مركز التحكم الخارجي فيم يربطونيا بالحظ

  (421)ص:

إحساس الفرد بالقدرة عمى التحكم في  « لى:إ( أن مركز التحكم يشير 2227) ويشير أيضا عمي عبد السالم

مى العوامل المثيرة لتمك ومحاولة السيطرة ع الضاغطة، كيانو النفسي واالجتماعي في مواجية تمك األحداث

 (26)ص: .»األحداث

فعالية الذات:                                                                             .2

أن فعالية الذات والمعتقدات المتفائمة حول القدرة عمى المواجية Schweitzer (4888« :)يشير

    » اإليجابية مع عوامل الضغط المتنوعة، قد ارتبطت ايجابيا مع التخفيف من الضغط النفسي.

اعتقاد الفرد بفعاليتو الذاتية تمثل إحدى المميزات   : «بأن & FOLKMAN LAZARUSكما صرح 

 (.297،ص:2227ليمي، .)عن شريف » الشخصية التي تؤثر عمى تقدير واالستجابة لممواجية الحقا

تقدير الذات:                                                                                          .7

ارتفاع وانخفاض الشعور بالضغط النفسي يحدد  « ( أن:4888) short( و 4891)  Applbergيرى 

لنفسي بشكل اكبر من جزء منو بتقدير الذات، لذلك فإن األفراد منخفضي تقدير الذات يدركون الضغط ا

                                                 » األفراد مرتفعي تقدير الذات.

حيث تشير بعض الدراسات إلى أن األفراد ذوي التقدير المرتفع لمذات، يميمون أكثر الستعمال «  

 (.297نفس المرجع السابق،ص:( » المواجية المركزة عمى المشكل.

            : سمات الشخصية .1

ضرورة فحص أبعاد الشخصية وسموكيات التوافق وذلك ألن الطرق واألساليب  « : يؤكد الزاروس عمى

المفضمة لممواجية تنبع من أبعاد الشخصية ،ومتغيرات الشخصية أساسية في تحديد كيفية إدراك الناس 
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، 67، ص :2222جمعة،  ) عن يوسف  » لمضغوط وفي تحديد استراتيجيات المواجية التي يتبنوىا.

61 ) 

             : الصالبة النفسية .6

الفرد الذي يمتمك مجموعة من  « أن الصالبة النفسية تشير إلى: (2228في ىذا الَصدد يرى عسكر)

السمات تساعد عمى مواجية مصادر الضغوط، فالفرد الذي يتميز بالصالبة النفسية لديو القدرة عمى 

 ( 416 : )ص » ا في النياية .توقع األزمات والتغمب عميي

 العوامل الموقفية : -8-2

                : طبيعة الموقف وخصائصه .4

ىو يتعمق بطبيعة الحدث الضاغط ونوعو من حيث ىو « ( :2226حسب ما ورد عن طو عبد العظيم)

مزمن أو حاد والجدة، بمعنى أن الفرد قد يكون قد واجو ىذا النوع من الضغوط في الماضي أو أنيا 

 (422)ص: » جديدة.

                  :المساندة االجتماعية .2

ىي تمك العالقات القائمة بين الفرد « ( أن المساندة االجتماعية:2226يؤكد حسن عبد المعطي ) 

    (26ص:«.)واآلخرين، والتي يدركيا عمى أنيا يمكن أن تساعده عندما يحتاج إلييا 

ة لدعم شبكة العالقات يالمساندة االجتماعية ضرور  « ( أن:2244كما يعتبر نعيم عبد الوىاب)

االجتماعية وىي ترتبط بمقدار الدعم العاطفي الذي يقدم لمفرد خاصة في وقت الشدة واألزمات، 

 (.82)ص: » والشخص الذي يتمتع بالمساندة االجتماعية يتمتع بالثقة بالنفس.

          المتغيرات الديمغرافية : 3 –8

                 حمة التطورية لديو تمثل عامال منأن عمر الفرد والمر »  KOZARIC   (4886)يرى  العمر: .1 

 العوامل المؤثرة في إدراك الضغوط، وتطور األعراض الناجمة عنيا.
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بالنسبة لمتغير الجنس تشير الدراسات إلى عدم وجود فروق بين الجنسين قبل سن البموغ في  :الجنس.2

                                                                     الضغط يشكل عام.االستجابة لمواقف 

أن ىناك فروق بين النساء والرجال الراشدين في »  MOSS ET BILLINGS  (4891)ويرى كل من 

 ( 967) ص : » أساليب مواجيتيم لمضغوط، وأن النساء أكثر عرضة لمضغوط.

 :العوامل االقتصادية  -8-4

تمعب المكانة االقتصادية لمفرد دورا ىاما في تحديد استراتيجيات المواجية التي يمجأ إلييا عند تعرضو لألحداث 

 الضاغطة .

أن األفراد من ذوي المكانة االقتصادية واالجتماعية العميا أكثر  « Paylhan & koss  (4892 :) ويرى كل

 أنيم أكثر ابتعادا عن استراتيجيات المواجية اإلحجامية .استخداما الستراتيجيات المواجية اإلقدامية ، و 

 (226.)ص: »وأن األفراد من ذوي المكانة االقتصادية الدنيا أكثر استخداما الستراتيجيات المواجية اإلحجامية 

           العوامل الثقافية : 5 –8

تتأثر إلى حد ما بالمعتقدات الثقافية  « ( إلى أن استراتيجيات المواجية :2222) تشير إيمان محمود القماح

لمفرد فمكل مجتمع من المجتمعات ثقافتو ومعتقداتو الخاصة والتي تؤثر بتشكيل استراتيجيات المواجية لدى الفرد، 

وتشمل المعتقدات الثقافية لمفرد تفاعل الفرد مع البيئة األسرية واالجتماعية كما تشتمل تأثره بالواقع االجتماعي 

 (. 462.  464) ص:  »بما يشممو من معايير وعادات وقيم اجتماعية  والسياسي

 فعاليات استراتيجيات المواجهة : -9

ضغوط الحياة توجد وجودا فعميا في حياة كل إنسان. يستجيب ليا بحالة  « : أن (4892يؤكد انتونوفسكي )

صحية، ويتوقف نوع النتائج عمى مدى توتر، غير أنو يمكن أن يكون ليذه الحالة نتائج مرضية أو محايدة أو 

لى ظيور اإلجياد والتحرك نحو إؤدي المواجية الضعيفة مع الضغوط لياقة وفعالية مواجية الحدث الضاغط، وت
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ذا كان إر، ويؤدي حسن المواجية من الضغط اإلصابة بالمرض في حالة استمرار التوت لى الشعور بالصحة. وا 

ات األحداث التي يمرون بيا في حياتيم العادية فإن الفرد القوي يستطيع الناس يشعرون بضغوط الحياة وصعوب

عن حسن عبد (  » أن يواجو المواقف ويتغمب عمييا ومن ثم يختفي الموقف المثير لالنفعال.

                                                                        (66،ص:2227المعطي،

مواجية واحدة تكون فعالة في كل المواقف الضاغطة ويستخدميا األفراد  استراتيجيةوالجدير بالذكر أنو ال توجد 

استراتيجيات  أن  لىإالحياة، غير أن بعض البحوث تشير في التغمب عمى كل حدث ضاغط يواجييم في 

عن استراتيجيات المواجية المركزة المواجية التي ترتكز عمى المشكمة في مواجية الضغوط تكون أكثر فعالية 

عمى االنفعال، وىناك دراسات أخرى أوضحت أن فعالية كل من ىذين النوعين من االستراتيجيات ال يعتمد فقط 

 عمى نوعيا بل أيضا عمى سياق الموقف والمصادر الشخصية المتاحة لدى الفرد.

العالقة بين الضغط وعممية المواجية طبقا  حيث إن كال من التقييم المعرفي واستراتيجيات المواجية يتوسط

                                                                   لنموذج الزاروس وفولكمان من الضغوط .

مشكمة والتي ال حولاستراتيجيات المواجية التي ترتكز « أن:إلى  فولكمان  وفي ىذه النقطة يشير الزاروس و 

تستخدم بشكل مالئم عندما يستطيع الفرد السيطرة والتحكم في الموقف أو عندما يستطيع  موقفتستيدف تغيير ال

 (.14،ص:2226)عن طو عبد العظيم، سالمة عبد العظيم حسين، » إدارة المشكمة في البيئة .

وجود دراسات دلت عمى ارتباط بين استعمال استراتيجيات المواجية  « ( إلى:2222كما أشار يوسف جمعة)

المركزة عمى االنفعال والتسوية السيئة لمضغط وسوء الصحة النفسية والجسدية وىذا بسبب إخفاق ىذه 

 المجيودات في مجابية الحدث.

ضطراب النفسي، وتبين أن لى استخدام أساليب المواجية المركزة عمى االنفعال واالإوأن ىناك عالقة بين الميل 

مثل ىذه المواجية ترتبط بالتوافق السيئ مع المشكالت كما ترتبط بالضغوط النفسية واالضطراب 

 ( 14ص: » (.النفسي
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( 4891خالصة ما يمكن قولو فيما يخص فعالية استراتيجيات المواجية ىو ما يؤكده الزاروس و فولكمان)    

ل المشكل ال تظير فعالة إال إذا كان الحدث تحت تحكم الفرد، وفي حالة االستراتيجيات المركزة عمى ح«بأن:

  حدث غير مرتقب وغير متحكم فيو فإن االستراتيجيات المركزة حول االنفعال تكون أكثر تكيفا.

( أنو كمما كان رصيد سموكات استراتيجيات المواجية أكثر تفتحا ومرونة كمما 4898حيث يؤكد أيضا ياجير)

عن حسن عبد المعطي ) » نجاحا أكبر عمى التكيف وأقل عرضة لالضطرابات العقمية. وجد الفرد

 (17،ص:2227،

 : النماذج المفسرة الستراتيجيات المواجهة -9

 :النموذج المعرفي -9-1

مما ال شك فيو أن االتجاه المعرفي ىو المسيطر، والسائد في البحث العممي في مجال الضغط النفسي، وىو 

قد طور ىذا األخير نظرية معرفية في السنوات األخيرة لتفسير بعض ف(، 4866يتزعمو أرنولد الزاروس ) الذي

 مظاىر الضغط، ولمكشف عن أساليب المواجية التي يوظفيا الناس لدى تعرضيم لمواقف ضاغطة.

ذي يترتب عنو تتمثل فكرة الزاروس األساسية في استعمال الفرد ألساليب مواجية غير فعالة ىو الحيث   

 معاناتو من الضغط النفسي.

حسب نظرية الضغط والمواجية ال يمكن فيم الضغط النفسي دون الرجوع إلى المكون المعرفي الكامن وراء و 

والعممية المعرفية ىذه تمثل حجر األساس لتحديد طبيعة  تفسير الفرد لمموقف أو الحدث الذي تتعرض لو،

تمفة داخمية كانت أم خارجية وعممية إدراك الموقف وتقديمو أساسية في مسألة استجابة ىذا الفرد لمضغوط المخ

مواجية الضغوط الحياتية والتغمب عمييا، وعميو فإن العممية المعرفية المسؤولة عن تقييم الموقف وتحديد طبيعة 

 استجابة اإلنسان ىي التي تعرف بمفيوم المواجية.

ث الضاغط ومواجيتو لمتغمب عميو المعرفية التي يتم عمى أساسيا تقييم الحدونموذج  الزاروس  يبين المتغيرات 

 وعممية المواجية تمر بمراحل معرفية مختمفة أىميا ما يمي : 
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                                                            :أ . مرحمة الحدث الضاغط

اإلنسان يواجو في حياتو «: عمى أن  ( 2224يخمف ) تكون ىذه المرحمة مبنية حسب ما ورد في كتاب عثمان

مواقف وأحداث ضاغطة تستدعي الكثير من الجيد لمواجيتيا والتغمب عمييا، وقد تنطوي عمييا صعوبات 

 ( 64،62: ص )ص » صحية إذا تم استعمال استراتيجيات معرفية سموكية غير فعالة.

                                                                                   :ليمرحمة التقييم األو  –ب 

 (:2224قبل التطرق إلى ىذه المرحمة تجدر بنا اإلشارة إلى مفيوم التقييم المعرفي حسب السيد عثمان)

ليس مجرد إدراك مبسط ىو مفيوم أساسي يعتمد عمى طبيعة الفرد، حيث أن تقدير كم التيديد « :التقييم المعرفي

لمعناصر المكونة لمموقف، ولكنو رابطة بين البيئة المحيطة بالفرد وخبراتو الشخصية مع الضغوط،وبذلك يستطيع 

 (42)ص:  » الفرد تفسير الموقف.

التقييم يمعب دورا في تحديد اآلثار االنفعالية والفسيولوجية التي يسببيا  « (أن:2222ويرى السيد عبد الرحمن)

عادة ما يتم تقدير الحدث و  ضاغط واحدحدث الضاغط، وىو ما يفسر لنا تباين استجابة األفراد لحدث ال

 الضاغط حسب ثالث اتجاىات:

 تمف أو خسارة وقعت بالفعل. الضرر أو األذى: -

 نتائج متوقعة أو مستقبمية. التهديد: -

 أحداث مستقبمية ربما تتضمن فوائد شخصية. تحدي: -

يكون التقييم المعرفي عقالني أو شعوري، ولكن ربما يكون تمقائي وغير عقالني وال  وليس من الضروري أن

              (742)ص: » شعوري.

الفرد في التقييم األولي يقوم بمحاولة التعرف عمى الحدث الضاغط،  « ( أن:2224) ىذا الصدد يرى يخمف في

ثم القيام بمحاولة تحديد مستوى التيديد الذي يمثمو ىذا الحدث بالنسبة لمفرد. ويعتمد الفرد في ىذه العممية 

 (.62)ص:  » التقديرية عمى أسموبو المعرفي وخبراتو الشخصية.
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السياق الذي يقيم من خاللو الفرد  «التقييم األولي ىو:  Schweitzer & Dantzer(2227)إذن حسب 

               (426ص:(   » العوامل التي تتدخل في الوضعية الضاغطة.

تطغى وال تزيد عن إمكانات  أن الوضعية الضاغطة ال :وقد يكون التقييم األولي إيجابيا وىو ما يشير إلى

 تيديدا أو تحدي يفوق إمكانات الفرد. وقد يكون سمبيا وضاغطا ويسبب ضررا أوالشخص.

                  مرحمة التقييم الثانوي: -ج

 (.747)ص: » تقويم إمكانات التعامل أو مواجية الضغط الحادث. « :)2222(يقصد بيا السيد عبد الرحمن

مكانياتنا عمى مواجيتو ال نشعر بالضغط،  وعندما يعكس فعندما يتالءم كل من تقديرنا لمطالب الموقف، وا 

      محيط نختبر مستوى كبير من الضغط.تقييمنا فجوة بين إمكانياتنا ومطالب الموقف أو ال

محاولة تحديد اآلليات المناسبة لمواجية الموقف والتغمب  «(: 2224حسب يخمف ) كما تتضمن ىذه المرحمة

  عميو معتمدا عمى مجموعة من العوامل منيا عوامل داخمية وعوامل خارجية.

             : إعادة التقييم -د

تعني التغيير الكبير والجذري لمعالقة ما بين الفرد والمحيط الناتج عن جيود الفرد نتيجة تكييفو لتغيير الوضعية 

الخاصة بالحادث. وىذا الحادث يمس كل ما حدث وما سيحدث في المستقبل، إذ يمثل قرار نيائي وسيرورة 

 .بعين االعتبار التغذية الرجعيةلمتفاعل الداخمي مع األخذ 

                    مرحمة المواجهة: -ه

 استراتيجيةمعرفية أو سموكية لمواجية الموقف الضاغط وصنفت  استراتيجيةفييا يمجأ الفرد الى استعمال 

 المواجية إلى نوعين:

 وتشتمل اتخاذ إجراءات عممية مباشرة لتغيير الموقف الضاغط. األولى تسمى بالفعل المباشر: -

 وىو فعل غير مباشر ذو طبيعة انفعالية. الثانية تسمى بالفعل المخفف: -
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                 مرحمة نتائج المواجهة: -و

جابة وتتوقف است مدى تأثير أساليب المواجية عمى كل من النشاط االنفعالي والمعرفي والسموكي، يتحدد فييا

 )ص » الفرد التوافقية لمموقف الضاغط عمى مدى نجاحو في استعمال سيرورة مناسبة لمتغمب عمييا.

 (.67،61:ص
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                                                                                          خالصة الفصل :

مواجية الضغط النفسي وأىم ما يتعمق بيا توصمنا إلى أن الفرد يمجأ إلى من خالل عرضنا لفصل استراتيجيات 

                      لتوازن والتوافق النفسي والجسمي.استخدام استراتيجيات مواجية الضغط النفسي من أجل إعادة ا

ل ،ويرجع ىذا الى ويكون استعمالو إما الستراتيجيات مركزة حول المشكل أو الستراتيجيات مركزة حول االنفعا

دراك كل فرد لمموقف الضاغط وبالتالي يختمف األفراد في استعماليم الستراتيجيات المواجية حسب  كيفية فيم وا 

                               نوع وخصائص الموقف الذي يعترضيمطبيعتيم وشخصيتيم وكذا 

المستخدمة  االستراتيجيةعنو وميما كان نوع فيناك من يواجو المشكل ويتصدى لو، وىناك من يتجنبو ويبتعد 

 يبقى اليدف منيا التخفيف من الضيق والمعاناة التي تواجيو وكذا التقميل من حدة التوتر االنفعالي.
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 تمييد : 

أكثر األمراض المزمنة انتشارا في العالم، وكل عام يتزايد عدد المصابين بو ويشكل عبء  من يعتبر داء السكري

ثقيل عمى صاحبو، ليس فقط لطبيعتو المزمنة ولكن لما يتطمبو من التزامات، باإلضافة إلى إمكانية ظيور 

 مضاعفات وتعقيدات تمس حياتو النفسية و الجسدية.

أن ىذا المرض يصاحب المصاب بو مدى الحياة فإن كل الخبرات التي يمر بيا سوف يردىا إلصابتو،  وبما

                         وىذا ما يجعمو عرضة لالنفعاالت والمشاعر السمبية التي تؤثر عمى حياتو النفسية.

و، مع ذكر أعراضو، أسبابو وسيتم التطرق في ىذا الفصل بشيء من التفصيل إلى تاريخ ىذا المرض، أنواع

     عالجو. ه وآلية حدوثو، ثم التطرق إلىظيور 
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                                                                            داء السكري : -1

                                                                 داء السكري :تعريف  -1-1

اضطراب أيض الغموسيدات وىذا « ( أنو :2003) Le Petit La Rousse  يعرف داء السكري حسب معجم

راجع إلى نقص في إفراز األنسولين من طرف البنكرياس ،ويتميز بارتفاع السكر في الدم وفي بعض األحيان 

                                                              (222)ص: » في الدم . وجود السكر

                                                                       التعريف الطبي: -1-1-1

 الدم والذي يتمبير من السكر في ىو حالة مرضية يصاحبيا إفراز بولي مفرط مع كثرة العطش وظيور مقدار ك«

مرتبط إما بإعاقة إفراز األنسولين أي  ومراض االيضية الييدروكربونية فيإفرازه في البول، كما يعتبر من األ

    (15،ص:2004عن ماغي غرينود،) » قصور في عمل البنكرياس أو بمقاومة غير عادية ليذا اليرمون .

 نسبة السكر في الدم أي ارتفاعاالرتفاع المزمن ل عبارة عن حالة من« ( بأنو :2005) André Grimaldiيرى 

                      (.03:)ص » في كمية الغموكوز في الدم.

ناجم عن اضطراب في عممي التمثيل الغذائي  مرض السكري « :( 2003وقية حسن رضوان )أما بالنسبة لف

النقص المطمق أو النسبي لألنسولين بشكل ول عن ذلك ىو ؤ بة تركيز الغموكوز في الدم والمسيتسم بارتفاع لنس

درات إلى طاقة، يمناسب واألنسولين ىو اليرمون الذي يفرزه البنكرياس والذي يتحكم في تحويل السكر والكربوى

           (104:)ص  » وعندما يحدث اضطراب وظيفي لألنسولين يزداد الغموكوز ويظير في البول.

ينتج إما عن نقص معدالت األنسولين التي يفرزىا  « نو :أ( 2000خرى يعرفو عبد الرحمن العيسوي )أمن جية 

البنكرياس في الدم أو وجود خمل في وظيفة األنسولين الموجود في الدم بمعنى تعطيل وظيفتو من حرق الخمية 

 (.262:)ص » .السكرية
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                                                    التعريف حسب منظمة الصحة العالمية :  -1-1-2

حالة مزمنة ناتجة عن ارتفاع مستوى السكر في الدم ،وقد ينتج ذلك عن مجموعة من العوامل  « يعرف أنو :

البيئية والوراثية ويعد األنسولين المنظم الرئيسي لتركيز الجموكوز في الدم ،وقد يرجع ارتفاع مستوى السكر في 

                      ( 23ص:،2008حمد عبد اهلل المرزوقي )عن جاسم م  » وجود األنسولين. الدم إلى قمة

                                                             لمحة تاريخية عن داء الَسكري: -2

عرفو المصريون كري مرض قديم قدم اإلنسان نفسو، فقد داء الس   إن  ( 2009)مرفت عبد ربو عايش قول ت

م( حيث وجد عمى بعض المخطوطات و الجدران المصرية القديمة، وصف  .ق 3000القدماء منذ عام ) 

كما اكتشفو الَصينيون منذ القرون األولى قبل الميالد، و قد كانوا يشَخصونو بواسطة  لمتالزمة البول و العطش.

                                                                                           (38)ص:لذي يجعل طعمو حمو المذاق أم ال.تذَوق بول المريض لمعرفة ما إذا كان يحتوي عمى الَسكر ا

ق م( حيث  80فقد ذكر داء الَسكري منذ عام )« ( :2008) المرزوقيجاسم حسب أما عند اليونانيين القدماء 

( بالَمغة الاَلتينية تعني حمو المذاق أو العسل، و Mellitus( و كممة )Diabètes Mellitusُأطمق عميو اسم)

                                                   ( تعني خروج الَسائل ، و المقصود بو البول و بذلك يكون المعنى الكامل البول الَسكري.                                            Diabètesكممة )

بن سينا أَول من وصف الَسكري وصفًا دقيقًا في كتابو )القانون في الَطب(، حيث قال: افيما يخص العرب يعتبر 

بل يبول كما  أو أَن صاحبو يعطش فيشرب و ال يروى، يانيطس ىَو أن يخرج الماء كما يشرب في زمن قصير،

                                                                       (18:ص) »  مة إغريقية يعني المريض.س كمطيانيو معنى اسم  يشرب، و يكون غير قادر عمى الحبس البَتة.

أَنو مشروب العسل ،و تَم بعدىا « حالوة الَسكر بقولو :  توماس ويميس و في القرن الَسابع عشر وصف 

مبدئي ليذا الَداء، و ذكر سكري ذو ارتفاع اكتشاف أَن العرض ليس حتمي و بالَتالي استطاع إعطاء تصنيف 

                                                                                                       (. 20،ص:2000)عن فيصل خير الزراد، » في نسبة الَسكر.

 ابتدءا من القرن الثَامن عشر بدأ الباحثان اإلنجميزيان  « ( أنو :2008) حمد عبد الَمو المرزوقيجاسم مو ذكر 

 حيث وضع العالم اإلنجميزي جون رول بوضع فكرة تواجد الَسكر في البول بعين االعتبار.  بول و دوبسون
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إَن الَسكر المتزايد في البول ينتج عن  رة في الوقت الحالي و القائمة :الَنظريات األولى األيضية كما ىَي مفسَ 

في زيادة   توماس كاولي كذلك يرجع الفضل إلى  َوالت غير عادَية لمغموسيدات الغذائية من طرف المعدة.تح

حيث قام بتشريح شخص مصاب بيذا الَداء و  فيم حقيقة ىذا الَداء باكتشافو لدور البنكرياس في اإلصابة بو،

 َربط بين عجز البنكرياس و اإلصابةتوَصل إلى وجود عجز واضح لديو في عمل البنكرياس، و ىذا ما دفعو لم

حيث قاما  فون ميرينغ  و و تَم توضيح أىمية البنكرياس من خالل تجارب كل من أوسكار ميكووسك بالمرض .

بتجارب عمى مجموعة من الكالب ، و ذلك باستئصال قطع من البنكرياس ألحد الكالب و بعد إجراء الجراحة لم 

العالمان من خالل تجَمع الَذباب بكثرة حول  ، األمر الذي لفت انتباه كثيراً  يمت الكمب ،و لكن بدأ بشرب الماء

بول الكمب ، مما دفع بيما إلى إجراء تحاليل لمبول فوجدا بأَنو يحتوي عمى نسبة عالية من سكر الجموكوز و 

                                                                                            ا في إصابة الكمب بمرض الَسكري .سرعان ما اكتشفا بأَنيما قد تسبب

ر الَدم و سَميت و بست من استخالص ماَدة من البنكرياس سَببت ىبوط في سكَ   و قد استطاع العالمان بانتينغ

 لالختالطاتو أقَل تعَرضًا  ومع اكتشاف األنسولين أصبح مريض الَسكري أطول عمراً  ''باألنسولين''.

  .(19)ص: » .الحادة
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                                                              حدوث داء الَسكري :  آلية -3

الَتطَرق آللية حدوث داء الَسكري سنقوم بالَتطرق لمفيومين أساسيين ىما : البنكرياس ،و األنسولين و   قبل 

                            الَمذان يعدان األساس من أجل فيم آلية حدوث الَسكري.                              

                                                                                                                     البنكرياس:   -3-1

يزن ، يتكَون البنكرياس من الَرأس، الجسم و الَذيل، يقع تحت المعدة مباشرة « :(2004)ماغي غرينود  حسب

سم، و سمكو في المتوَسط من  5سم، أَما عرضو فحوالي  15غرام و طولو حوالي  120إلى  80في المتوَسط 

   .فيو يقذف إفرازاتو عن طريق مباشرسم. يمكن اعتباره من الغدد الَصم و القنوَية في آن واحد ،  3إلى  2

                                                      أىم مفرزاتو :                                         -3-1-1

األنسولين الذي تفرزه جزر النجرىانس في البنكرياس، كما تنتج غَدة البنكرياس يوميًا بجانب ىرمون األنسولين 

و يتم إنتاج األنسولين في خاليا بيتا  عشر، االثنيلترات من اإلنزيمات الياضمة في  3ما بين نصف لتر إلى 

البنكرياس                                                                                                  عة عمى طول غَدةلتي تكون مرتبة في شكل جزر تشبو عناقيد العنب جزر النجرىانس، و تكون موزَ ا

                                                                                     :   األنسولين -3-2

                                                                                      : تعريفو -3-2-1

سم ،و لكَنو ال ينقمو إلى الجياز ىو اليرمون األساسي الذي ينَظم نقل الغموكوز في الَدم إلى معظم خاليا الج

العصبي المركزي ، و لذلك يؤدي نقص األنسولين أو عدم استجابة الجسم لو إلى أي نمط من أنماط الَسكري . 

و يتم إنتاج ىرمون األنسولين بواسطة خاليا موجودة في البنكرياس حيث يساعد األنسولين عمى دخول الغموكوز 

ع من الَطاقة لمجسم ،و إذا لم ينتج الجسم الكمية الكافية من األنسولين ،أو لم يقم إلى الخاليا، أين ُيستعمل كنو 

      (39)ص:  » لجسم ،مما يجعمو يبقى في الَدم .األنسولين بدوره كما يجب ال يمكن لمغموكوز الَمجوء إلى ا

 من سمسمتين طويمتين من األحماض األمنية ىما:  يتكون األنسولين « :أن (2008)شيمي تايمور و ذكرت
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  ''حمض أمني.  21حمضية تتكَون من  سمسمة ''أ 

  ''حمض أمني . 30قاعدية تتكون من سمسمة ''ب 

                                                                                           دوره : -3-2-2

يمعب األنسولين دورًا ىامًا في تنشيط شبكة التَفاعالت الكيميائية الحادثة في معظم خاليا الجسم، و عمى وجو 

 الَتحديد في ثالثة أنسجة معَينة: 

  :يساعد ىرمون األنسولين الكبد عمى تخزين الَسكر، أو إعاقة صرف المخزن منو، أو تحويل  الكبد

 جزء منو إلى دىون تخَزن في الكبد.

 :يساعد ىرمون األنسولين خاليا العضالت عمى التقاط سكر الغموكوز و تخزينو.   العضالت 

  :تحَمل الَدىون. تثبيط  خاليا الَدىون 

   و الجدول التالي يوضح أنواع األنسولين :األنسولين :  عأنوا -3-2-3

أنواع األنسولين :(11الجدول رقم )  

التَأثيربداية  قمة التَأثير  نياية التَأثير  نوع األنسولين 

ساعات 5إلى  2 دقيقة 15 ساعة   األنسولين المماثل الَسريع 

ساعات  8إلى  6 دقيقة 30إلى  15 ساعتان   األنسولين سريع الفعالية  

ساعة 16إلى  12 ساعات  6   NPH ساعة 

ساعة 28إلى  24 ساعة 2إلى  1    األنسولين طويل الفعالية 

 األنسولين متوسط الفعالية من األنسولين سريع الفعالية 15إلى  10حسب الَنسبة المئوية من 

(760،ص:2008)شيمي تايمور ،  
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                                                                  نسولين :           تأثير األ  -3-2-4

يجب عمى كل مصاب بداء الَسكري المعالج باألنسولين معرفة نمط سير األنسولين الذي يستعممو و المالئم 

ألسموب حياتو ، مع أخذ بعض االحتياطات حيث أَن األنسولين سريع التَأثير يتمَيز بالبداية الَسريعة لتأثيره و 

ق الوريد أو تحت الجمد أو العضمة .          خفضو الَشديد لسكر الَدم، مع قصر تأثيره و يكون حقنو عن طري

األنسولين متوسط التَأثير و الذي يعتمد عمى إضافة المواد المساعدة كالبروتين ،يحقن تحت الجمد مع إعطاء  -

جرع متوازنة منو .                                                                                           

 (42.40:ص )ص » .نسولين طويل المدى و الذي يحقن تحت الجمد، و يعطى مَرتين في اليوم األ -

                                                                               آلية حدوث داء الَسكري : -3-3 

األنسولين ىو الذي يساعد عمى تحويل سكر الغموكوز الفائض عن حاجة  « :( أن2004) ماغي غرينودتعتبر 

        األنسجة إلى نشاء حيواني ، و تحويل البروتينات إلى كاربومائيات مما يضاعف من مقاومة الجسم .                                     

غياب األنسولين، نتيجة لذلك الجسم  مرض الَسكري يتضَمن حدوث خطأ في تمثيل الكربوىيدرات بسبب نقص أو

ال يستطيع استخدام الَسكر بشكل طبيعي . و الَسكر كما ىو معروف مصدر الَطاقة الَرئيسي، و ألن الغموكوز 

لذلك تحاول الكمى  ال يستطيع دخول خاليا الجسم يحدث ارتفاع ممحوظ في نسبة تركيز الَسكر في الَدم.

تركيز الَسكر في البول مرتفع، و تظير عالمات مرض الَسكري و ىي كثرة  الَتخمص من الَسكر الَزائد فيصبح

                           (                                                  33:)ص » التَبَول و العطش الَشديد.

تعاش و سرعة الَشعور بالخمول و االر « :إلى( 2004)نور محمد الجاموس حسب كما يؤدي نقص األنسولين 

                 الَتعب ، و قد يجعل اإلنسان معَرضًا لإلصابة باإلغماء .                                                                        

بو  أما فقدانو فيتسَبب في عجز الجسم عن حرق الَسكر و اختزان الَزائد منو في الكبد ، فيتجَمع في الَدم أو تقذف

سولين الكميتان ، وتعرف ىذه الحالة بمرض الَسكري الذي يعالج فيو المريض بإعطائو كميات من األن

                                                    ( 31:)ص  » .المحضر
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                                                                        أنواع داء السكري : -4

                                                        مرض السكري الخاضع لألنسولين : -4-1

عادة في سن الصغر، فيو يصيب غالبا الشباب، وىناك يظير ىذا النوع  أن« ( :2004)ذكر ماغي غرينود 

يرجع سبب مرض  ."% من المصابين بو مواليد جدد ويطمق عمى ىذا لنوع " داء السكري الشبابي01 نسبة

السكري المعتمد عمى األنسولين إلى عدم إفراز البنكرياس ليرمون األنسولين نتيجة ضعف خاليا البنكرياس 

الوراثي يتضح في الجياز المناعي إذ  المفرزة لألنسولين، مما يؤدي إلى نقصو أو انعدامو التام، ويعتقد أن الخمل

يقوم الجسم بما يصنعو من مواد ضدية لمواجية الخاليا وتدميرىا، وتظير األعراض في ىذا النوع عادة قبل سن 

                            (35)ص: » .اك عالج سوى تعاطي حقن األنسولينوليس ىن 30أو سن  25

                                                   لألنسولين:مرض السكري الغير خاضع  -4-2

% من المصابين بداء السكري ، 90ىذا النوع أكثر انتشارا ويمثل يعتبر  « :(2008حسب جاسم المرزوقي )

 ويعتبر أقل خطورة من النوع األول، ويطمق عميو اسم سكري الكبار أو الكيولي حيث يظير عادة في مراحل

و يمكن اكتشافو صدفة من خالل عمل فحص روتيني ويرجع السبب  ، 40 ن العمر والسيما فوق سنمتأخرة م

في حدوثو إلى عدم فعالية البنكرياس ،إذ يفرز األنسولين بكمية غير متوازنة مع الكمية التي يحتاجيا الجسم ،أي 

و غير فعال نتيجة وجود أعتدل غير مكيفة ، فأحيانا يكون مأن البنكرياس يفرز ىرمون األنسولين لكن بصفة 

                                                                          مقاومة لألنسولين.

% من مرضى 10قل من أيشكل المصابون بو  *مرض السكري من النوع الثاني غير مصحوب بالسمنة:

                                                                                  السكري.

% من مرضى 90يشكل المصابون بو أكثر من  *مرض السكري من النوع الثاني المصحوب بالسمنة:

ين مما ز المزيد من األنسولأن البدانة تدفع البنكرياس إلى إفرا Delaroche & Tailler ويرى كل من السكري.

 (62)ص: » .دوره إلى زيادة في الشيية وبالتالي تكون نسبة تخزين الشحوم في البنكرياس مرتفعة بيؤدي 
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                                                                             سكري البنكرياس : -4-3

و الجزئي أو االختفاء الكمي أمتخريب ليعود  « :(2010)مرفت عبد ربو عايش مقبل حسب ما ورد عن 

                                          ورام .و األأالكحوليات أو اإلصابة بالسرطان  لمبنكرياس بسبب تناول

                                                                                    سكري الحمل :-4-4

 ضي لمرضى السكري في العائمة ،وىنلو السيدات الحوامل الالتي تعانين من وجود تاريخ مر غالبا ما تتعرض 

كمغ  4أطفااًل أوزانيم أكبر من  يعانين من قصور الجسم عن احتمال الجموكوز وزيادة الوزن ، والالتي يمدن

 ثناء الحمل.أالسكري المشاىدة % من حاالت 90% من النساء الحوامل أي يمثل 4.1يصيب سكري الحمل 

لى زيادة احتمال اإلصابة بالسكري  غالبًا ما يؤدي ىذا النوع من السكري الذي ال يعالج إلى مشاكل في األجنة وا 

                                                 (45)ص: » .سنوات من اكتشاف سكري الحمل  05 خالل

                                                                  السكري المتعمق بتناول االدوية : -4-5

األدوية اليرمونية المضادة لاللتياب، وموانع الحمل المستعممة عن طريق « أن :  2008 جاسم عبد اهلل  يرى 

تعممة في الفم، ومضادات االكتئاب ثالثية الحمقات والمستعممة في عالج األرق واألدوية المدرة لمبول، والمس

عالج الضغط الشرياني  وغيرىم من المسكنات واألدوية التي تمنع تجمع حمض الفوليك تعد مصدرا من مصادر 

  (                                                                                   31:)ص »اإلصابة بداء السكري عمى المدى الطويل. 

                                                                              أسباب داء السكري : -5

ىناك عدة أسباب تكمن وراء اإلصابة بداء السكري منيا ما يعود إلى عوامل وراثية ومنيا ما يعود إلى خمل في 

                                                                 الجسم وسنقوم بعرض ىذه األسباب كالتالي:

                                                                                         الوراثة : -5-1

ال يمكن اعتبار مرض السكري مرضا وراثيا بحتا، بمعنى أن اآلباء أنو  « (:2004)عبد اهلل عبد األمير يرى 

المصابين بداء السكري قد ال يكون أبناؤىم مصابون بو لكن نسبة إصابتيم بالسكري تكون أكثر من غيرىم ، 
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ثة الورا والمقصود بالوراثة: ،مية التي أجريت عمى مرضى السكريىذه الحقيقة تم إثباتيا من قبل اإلحصاءات العم

                                                               (25)ص: » (..العائمية )األب، األم، األجداد.

                                                                                             البدانة: -5-2

ن البدانة وداء السكري عالقة وطيدة بي وجود عمىثبت عمميا أد ق « ( أنو:2008) محمد عبد اهلل المرزوقيذكر 

ن ىذا الداء يصيب البدينين أكثر من النحاف، فيناك احتمال أن زيادة تناول السعرات الحرارية أحيث لوحظ 

 األنسولين في البنكرياس والتي تسمى خاليا بيتا ف من قدرة الخاليا الخاصة بإفرازلفترات طويمة من الزمن يضع

(B . مما يؤدي إلى ظيور داء السكري )«  ( 31:)ص                                                           

                                                                                                     السن: -5-3

كافة األعمار ولكن فرصة حدوثو تزداد مع التقدم في « :(2004) ماغي غرينودحسب  السكري يصيب عادة

(،  كما تتساوى نسبة اإلصابة عند الجنسين حتى سن  سنة 45ندما يتجاوز اإلنسان عمر )العمر وخصوصا ع

  سنة (. 65- 35البموغ ، وتزداد ىذه النسبة عند النساء لتصل إلى أكثر من مرتين بالنسبة لمرجال بين سن )

                                                                                  البنكرياس:إصابة  -5-4

ن أي خمل في عمل البنكرياس سواء من خالل تعاطي األدوية و الجراحة يؤدي إلى عدم تنظيم نسبة السكر في إ

مواد الكربومائية ، فترتفع نسبة كمية السكر وال سيما ال الدم وبالتالي يترتب عميو اضطرابات في العممية الغذائية ،

في الدم ويظير أيضا في البول ، إذا نقص إفراز األنسولين لسبب من األسباب يرفع نسبة السكر في الدم التي 

 » السكري.وىكذا نكون بصدد اإلصابة الفعمية بداء  اتساغتياسدم قدرة باقي أنسجة الجسم عمى ينتج عنيا ع

                                                                                                  (41)ص:

                                                                                           التغذية: -5-5

                                                                        : ( في1996يوجزىا سمير عويس )

( ذي Bالبدانة تقمل من فعالية األنسولين مما يضعف عمل الجموكوز لذا خاليا بيتا )  فرط التغذية والبدانة: *
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                                   وراثية بالسكري تصاب بالفشل وىذا يؤدي لإلصابة بمرض السكري . ةقابمي

( التي Bالحرمان الطويل من الغذاء يؤدي الى إتالف خاليا بيتا )  سوء التغذية والحرمان من البروتينات : *

                                      تفرز األنسولين وظيور ما يسمى سكر جاميكا أي ي المناطق االستوائية.

عض الدراسات أن الرياضة والنشاط البدني يرفعان من فعالية لقد بينت ب* النشاط الجسدي والخمول :  

األنسولين ، كما بينت دراسات أخرى بالمقابل كثرة ظيور السكري بصورة متميزة عند المذين يكثرون الجموس 

  (13)ص: » ويستكينون لمراحة الجسدية ، ومن البدييي أن عامل السمنة يتداخل مع عامل الخمول الجسدي.

                                                                           بعض األدوية: استعمال -5-6

تستعمل لعالج الكثير من األمراض مثل : التياب الكبد والربو  الكروتيزون ومشتقاتو : (2004) ماغي غرينود

               (42ص:).ظيور السكريتعماليا بكثرة إلى القصبي ، وبعض أمراض المناعة الذاتية ، يؤدي اس

                                                                                  العامل النفسي:    -5-7

والتأزم  نتيجة االضطراب االنفعالي « مرض السكري يمكن أن يكون: (2003حسب مصطفى عبد المعطي )

والشديد، وأحيانا اإلصابة بمرض السكري تجعل مستوى القمق يرتفع وينمو فيصبح النفسي في حاالت القمق الممح 

مرضى السكري عرضة ألعراض الضيق والعصبية الزائدة ، ومعاناة الخمط واالرتباك والنسيان في حاالت 

                                                   ( 143:)ص  » االرتفاع الشديد في نسبة السكر في الدم.

حزن الشديد والخسارة المادية الكبيرة والمفاجئة كميا لأن الخوف الشديد وا« (:2004) الحمبي جميل كما يقول

                                                         (22)ص: » أسباب قد تساىم في اإلصابة بالسكري.

الحاالت النفسية الشديدة ليست المسببة بشكل مباشر ليذا «   ( فيو يرى بأن :2008)  جاسم عبد اهلل أما 

المرض، ولكن إذا تعرض ليا شخص لو استعداد السكري أو مصاب بالسكري بشكل بسيط ، فإنيا تزيد من 

                                    (.11:)ص  » خطورة اإلصابة وتساىم في رفع نسبة السكر في الدم.

ا في حياة الفرد ألنو يركز كثيرا عميو سواء في حالة الصحة أو المرض، فيو يقوم العامل النفسي ميم جد
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وقد  بالتركيز عمى انفعاالتو وأحاسيسو حتى لو قابمو مشكل بسيط يتعامل معو عن طريق االنفعال والمشاعر.

تراتيجيات مواجيتو كان تركيزنا األكبر عمى العامل النفسي واالنفعاالت كونيا تعتبر ميمة في دراسة الضغط واس

                                                            عند المرضى خصوصا المصابين بداء السكري .

                                                                                    أعراض داء السكري : -6

                                                                           األعراض الجسمية :   -6-1

عندما يصل ،اضح اضطراب عممية األيض و اختالل نظاميا بشكل و  « :(2003)فوقية حسن رضوان  تذكر 

ن الماء جرام ، فإن السكر الزائد يفرز من الجسم عن طريق البول و تذىب معو كميات كبيرة م ىالَسكر بالَدم إل

 يب بالزما الَدم الضروريةو غيرىا من التكوينات العضوية و غير العضوية التي تدخل في ترك

                                                                                   (      105:ص) » .لمحياة

                                             ( في:2008) المرزوقي جاسم محمد عبد اهللو أوجزىا 

 : لي ارتفاع إنتاج نسبة سبب عبور السكر في البول يجمب معو الكثير من الماء و بالتاب كثرة البول

 البول .

 طريق الفم .     إَن ضياع كمية كبيرة من الماء عمى مستوي الكمى يستمزم تعويضًا عن لعطش:ا 

  . كثرة األكل و سرعة الجوع 

 . اإلغماء الناتج عن االرتفاع الكبير لمسكر أو حدوث رعشة و خفقان 

 رجفة األطراف مع اإلحساس بالوىن و الضعف . 

 (33ص:) » .ضعف اإلبصار    

     « :(2007نوري القميش )مصطفى و ذكر 

    .ظيور اآلالم و الوخز في أطراف القدمين 
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 .تنميل الشفاه في حالة نقص السكر في الدم 

  التيابات جمدية متكررة و ظيور دمامل صفراء المون في أي مكان في الجسمحدوث. 

 عدم التئام الجروح بسرعة و سيولة بحيث تأخذ وقتًا مقارنة باألفراد غير المصابين بو.   

 . زيادة الوزن بسبب ازدياد الشيية لتناول الطعام  

 ،أما المرأة فقد تصاب بالعقم أو اضطرابات الطمث  قد يفقد الرجل المصاب بداء السكري طاقتو الجنسية 

 (65ص:) » واضح . اإلسقاطات المتكررة لمحمل دون سبب  

 األعراض الَنفسية :                                                                             -6-2

من اضطرابات نفسية و اضطرابات يعاني مريض السكري « (:2008)محمد جاسم عبد الَمو المرزوقي حسب 

                                                                                                 » .ضعف الذاكرة، سرعة اإلثارة، اليأس من الحياة، من تفاقم المرض ،القمق و األرق  عصبية ،كالخوف الدائم

                                                                                                       (  33:ص)

  « (:2003فوقية حسن رضوان )و حسب 

 . انخفاض مفيوم الذات 

  . الشعور بعدم االستقرار و ضعف الثقة بالنفس 

 . صعوبة حل المشكالت مع سوء التوافق النفسي 

  .(  105ص:) » صعوبة التركيز 

   ىي : الدالة عمى انخفاض السكر في الدمألعراض ا« فترى أن: (2005محمود شقير )أما زينب 

  . ازدياد افراز العرق ،شحوب الوجو ،اإلحساس بالبرد ،سرعة الَتييج ،تعذر القيام بحركات دقيقة 

 .(27)ص:  » تشنجات صرعية تنتيي بغيبوبة عميقة تنتيي بالوفاة  
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                                                                      مضاعفات داء السكري :   -7

يتسبب االرتفاع المزمن لنسبة الغموكوز في الدم ( 1983)أمين رويحة حسب  االضطرابات األيضية : -7-1

 « :ب

 : حالة من الضعف الحاد دون بذل أدنى جيد .  اإلعياء الحاد 

 :انقباضات عنيفة و مؤلمة و متكررة لمعضالت ،ىي غير مراقبة من الدماغ و  التقمصات العضمية

 إرادية . بالتالي تكون ال 

 : ولو مظيران يتمثالن في :                         انخفاض مستوى السكري                              

مع تعب  في السموك،كتدىور أو نقص في القدرات العقمية مع اضطراب  المظاىر النسيجية : -

سرعة االنفعال .                                                                                              ىإضافة إل حاد 

من مؤشراتيا تصبب العرق مع االرتجاف أو االرتعاش ،و اإلحساس الشديد  المظاىر الحسية : –

 (   235:ص بالجوع و تسارع ضربات القمب .)

                                                                               مضاعفات الرؤية : -7-2

تتمثل في شذوذ انعكاسات حدقية العين مع تقمص البؤبؤ أثناء الراحة  « :( أنيا2003ذكر فوقية حسن رضوان )

و الذي يؤدي النخفاض الرؤية، و ىذا ينتج  عمى العين،قمة االستجابة لمضوء و الشعور بوجود ستار أبيض  ،

قاد  مية ارتفاعو في الدم ،كمما زادت مدة اإلصابة بداء السكري و كو  العدسة و عتامة القرنية .عن ضعف قوة 

  (                                                                 105ص:) » الشبكية .تطور مضاعفات  ىذلك إل

                                                                                 مضاعفات كموية : -7-3

ممغ في  200بارتفاع نسبة البروتينات في البول أكثر من  تتميز المضاعفات الكموية« :و ذكر نفس الكاتب أن

مال اإلصابة الكموية كمما تزامنت مع اإلصابة ممغ/ل ،و يرتفع احت 20حين أن المعدل العادي يكون أدنى من 



 الفصل الثالث                                                                                         داء السكري
 

86 
 

                             (                               105:ص) » في الشرايين .الوعائية و اختالل مسار الدم 

                                                                                جمدية :مضاعفات  -7-4

تأخذ أشكااًل مختمفة كالطفح عمى شكل بيضوي ظاىر عمى « : ( أنيا2004قالت نور اليدى محمد الجاموس )

قع ممونة و مستوى الساق و المصاحب أحيانًا بتقرحات عمى القدم و الكاحل .كما تظير عمى القدم السكرية ب

اإلصابات التعفنية التي تثيرىا فطريات مجيرية عمى مستوى الجمد أو شعر الرأس و  ىبثور مقيحة ،إضافة إل

                                                                                  (32:)ص » م .أحيانًا الف

                            األوعية الدموية :                                              مضاعفات -7-5

                                                                                  : مضاعفات األعصاب-7-5-1

فنسبة  من أىم مضاعفاتيا نجد تمف األعصاب و بالذات أعصاب القدم و اليدين ، « :حسب أيمن الحسيني

   تضخمو و ىي التجمع داخل العصب مما يؤدي إلتبدأ كميات من السكر ف زيادة السكر في الدم لفترات طويمة

                       يمكن أن يصاب المريض بأنواع أخرى من تمف األعصاب .                                 :اختالل وظيفتو  -

  يا ضعف و ضمور العضالت .        يؤدي لإلصابة العضمية التي ينجم عن إصابة األعصاب الحركية : -

قمة القدرة عمى اإلحساس باأللم أو الحرارة أو الَممس في القدمين .    ىمما يؤدي إل ابة األعصاب الحسية :إص -

 و الذي يختص بأداء الوظائف التمقائية.                                      إصابة الجياز العصبي التمقائي: -

                                                                                 مضاعفات الشرايين: -7-5-2

لصدرية ،و التي يحتمل الذبحة ا نجد تصمب الشرايين )خاصة القمبية منيا( يمكن أن يترتب عنيا أمراض القمب،

   ( 15،16ص: )ص » الموت . ىأن تؤدي إل
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                                             تشخيص مرض السكري :                 -8 

معيار اإلصابة بالسكري  حددت الجمعية األمريكية لمرضى السكري( أن 2008)ذكر جاسم عبد اهلل المرزوقي 

ساعة(  .                                        12 ىإل 8أي بعد صيام ليمة كاممة )من ممغ/د.ل فما فوق  126أن تكون قيمة السكر الصيامي ب ب

مل فما فوق مشخصة لمرض السكري، أما القيمة 100ممغ/ 140كما تعتبر منظمة الصحة العالمية أن قيمة 

و ىذه ىي وحدة القياس التي تستخدم عند اإلشارة  مل. 100ممغ/ 109-70الطبيعية لسكر الدم فتتراوح ما بين 

 ( 30:)ص » . ز في الدملمستويات الغموكو 

                                                                         عالج داء السكري : -9

ىناك عدة طرق لموقاية من ىذا المرض أىميا :                                                                  

                                                                   « (:2007ذكر مصطفى نوري القمش )

ذائية إن السيطرة عمى السكري بواسطة حمية السكري تعني في الواقع إتباع خطة غ حمية السكري : -9-1

عادات غذائية صحيحة تالزمو طوال حياتو ، لكي يضمن لنفسو حياة سميمة و عميو تجنب  ىترشد المريض إل

ريات ألنيا ترفع من نسبة السكر في الَدم كما تتطمب توزيع الوجبات بكميات مناسبة في أوقاتيا .            السك

 العالج باألنسولين:                                                                                      -9-2

سريع المفعول  ىيا و بداية فعاليتيا حيث يقسم إلصىناك عدة أنواع من األنسولين تختمف من حيث امتصا

فالمصابون بداء السكري الشديد يأخذون جرعة واحدة في إحدى األنواع طويمة  متوسط المفعول طويل المفعول.

ألوقات التي يرتفع فييا السكر المدى ثم تستعمل كميات إضافية من األنسولين االعتيادي السريع المفعول في ا

عالية و أثناء استخدام األنسولين يجب تجنب:                                                  مستويات  ىإل

الحقن في نفس المنطقة حتى ال يتصمب الجسم و يصعب امتصاص األنسولين.                               -

                                     استعمال األنسولين في األماكن المعرضة لكثرة التعرق.                  -
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                     (                    67ص:) » عدم تعريض األنسولين لمشمس و حفضو في الثالجة. -

العالج بالدواء :                                                                                               -9-3

                                                                      « توجد مجموعتان من األقراص تتكون: أيمن الحسينيد عن و كما ور 

وظيفة ىذه األقراص حث  مركبات السمفوتيل مثل :الدوانيل ،و الداي ميمور و الرانستينون.« :ىالمجموعة األول

المخزن بداخمو و يستعمل في حاالت مرضى السكري الذي يظير في سن البنكرياس عمى افراز األنسولين 

                                                                                                    » متقدمة .

موكوفاج ،يعمل فتتكون من السيجيووانيدز و أشير األقراص في ىذه المجموعة ىو الغ « المجموعة الثَانية:أما 

ىذا النوع مستقاًل عن األنسولين حيث يزيد من استيالك الغموكوز عن طريق بعض التغيرات الكيميائية ،لذلك 

يستخدم ىذا النوع غالبًا في عالج مرضى السكري البدناء و المعرضين لممزيد من البدانة عند استخداميم 

                  (                                                                          36:ص) » لألنسولين.

النشاطات الرياضية :                                                                                     -9-4

إذ يجب  ،حمية في حياة المصاب بداء السكريالرياضة ال تقل أىمية عن ال« ( أن :2000) أحمد بدوي يرى

عمى المريض ممارسة الرياضة لحرق السكريات الزائدة و لمعمل عمى الحفاظ عمى نسبة السكر في الدم و الوزن، 

        (                                                      18ص:) » أيضا من الرياضات المفضمة رياضة المشي ،الجري ،السباحة .

يعتبر من العالجات اليامة و المفيدة  و ىذا لدوره الفعال « االسترخاء :( أن 1975كما أورد رشيد الظاىري)

 ىاض العضالت و االسترخاء سيؤدي إلحدوث تقمصات و انقب ىلحصر، حيث أن االنفعاالت تؤدي إلضد ا

(                                                                             26:)ص » الحالة المعاكسة أي استرخاء العضالت.

العالج السموكي المعرفي لمرضى السكري :                                                                  -9-5

لتي تم استخداميا مع مرضى تنوعت إجراءات التدخل المعرفية السموكية ا « ( أنو :2008ر )ذكر شيمي تايمو 

السكري و تيدف إلى تحديد نسبي اللتزاميم بالنظام العالجي، بحيث ركز بعضيا عمى تعميم طرق الحقن الذاتي 
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بين الضغط  بينما ركز بعضيا عمى تدريب المرضى عمى قياس السكر في الدم بفعالية. و كنتيجة لمعالقة ما

 ،الضغط عمى مستوى السكر في الدم اه دراسة أثر بعض برامج إدارةالنفسي وجو بعض السموكيين اىتماميم باتج

كوسيمة لمسيطرة عمى السكري و من شأن التحكم في الوزن أن يحسن من السيطرة عمى الغموكوز و ضعف 

 (770:رنامج العالج .)صااللتزام بب
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 خالصة الفصل:

من خالل ما سبق ذكره، يتضح أن داء السكري مرض مزمن قد يصيب اإلنسان بصفة عامة والعمال بصفة 

عمى نفسو في الفحص الدوري لنسبة  العتمادبا اً خاصة، حيث يخضع المريض لنظام حياتي معين ويكون ممزم

ىذا ما قد يولد أو يخمق لديو نوع من و  مراقبة نظامو الغذائي باستمرار، السكر في الدم، وكذا مجبر عمى

فة االضطرابات النفسية التي تعيقو عن أداء مختمف واجباتو اليومية، األمر الذي يستدعي التكفل النفسي لو إضا

 إلى العالج الطبي أو الدوائي.
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 تمهيد:

ساسية و التي قمنا بعرضيا في تطرق فيو الى مصطمحات الدراسة األبناءا عمى االطار النظري الذي تم ال

ى اشكالية لالعتماد عمييا في االجابة عم( ، و انطالقا من الفرضيات التي تمت صياغتيا  3.2.1الفصول ) 

التوصل الى  الفرضية وكذاو عدم تحقق أجل الوقوف عمى تحقق أالحالية جاء الجانب التطبيقي من الدراسة 

الييا، و صحة النتائج تتوقف عمى النتائج النيائية لمدراسة  و التي بدورىا تتطمب اجراءات منيجية لموصول 

الشروط مجموعة البحث و ثم ة االستطالعي الدراسة، بداية بالمنيج المتبع و ذلكالخطوات المنيجية المتبعة في 

كميا تساعد في الوصول ف مستخدم،دوات البحث الأ تي عمى ضوئيا تم اختيار ىذه المجموعة و خصائصيا وال

 الى نتائج ذات قيمة عممية في ىذه الدراسة و التي سوف نعرضيا في ىذا الجانب .
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                                                                 تعريف المنهج العيادي : -1

لى إا يعتبر الطريقة المتبعة لموصول كممية وىو يختمف باختالف الدراسة ،يعتبر المنيج  أساسا لمبحوث العم

                                                                          نتائج معينة تخدم البحث.

      النظرية السموكية المعرفية. إطار و ىذا فيدراستنا الحالية ونو يخدمنا في كقمنا باستخدام المنيج العيادي 

بيدف  موكيسمح بمعرفة السير النفسي و الس المنيج الذي« ( أًنو :1979)   Pierron R  ذي يعرفو و ال

 (38)ص: » عطاء صور واضحة لمظواىر الًنفسية التي تعتبر المريض مصدرًا لياالَتوصل إلى إ

دراستيم الواحدة تموى " منيج في البحث يقوم عمى استعمال نتائج مرضى عديدين و  :نوأعمى     witmer  ويرى

")عن حسن عبد المعطي  .قصورىمجل استخالص مبادئ عامة توحي بيا مالحظة كفاءتيم و أمن  ىاألخر  

(31ص:،2003  

       فيو يحاول الكشف بكللى السموك من منظور خاص إطريقة تنظر « : فيعرفو عمى أنو  Maurice . Rأما 

كما تبحث عن ، وذلك في موقف ما سموكاتو  يشعر بيا و التيثقة بعيدا عن الذاتية عن كينونة الفرد والطريقة 

وسيرورتيا وما يجسده دوافعيا  إظيارمعنى لمدلول السموك والكشف عن أسباب الصراعات النفسية مع  إيجاد

 (23ص:،1990،)عن عباس فيصل     ».صراعات من السموكات لمتخمص منياالفرد إزاء ىذه ال

                                                                   الدراسة االستطالعية: -2

يقوم بيا الباحث أثناء  التيوىي من الخطوات األولية  ،جوىريا لبناء البحث  أساساتعتبر الدراسة االستطالعية 

التطبيق عية ستطالو تسبق الدراسة اال، ابة تجربة أولية تمت عمى حالتين دراستو لموضوع بحث معين فيي بمث

حية عمى مدى صال فر علنا اختيار الجانب المنيجي والت تيح دوات المستعممة في البحث حيث تالفعمي لأل

، و فيم النصف موجية العيادية المقابمة محاور محتوى معنى التأكد من مصداقية وصالحية ب، أدوات البحث 

 الحاالت لبنود المقياس .
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                                                                    : الهدف من الدراسة االستطالعية -أ

 جاءت الدراسة االستطالعية بيدف :

 .تحديد مجموعة البحث 

 بنود المقياس . المقابمة النصف موجية و التحقق من فيم محاور دليل 

                                                                          الدراسة االستطالعية : إجراء -ب

رخصة الدخول  لك بعد حصولنا عمىذ و، أولية لممؤسسة االستشفائية "محمد بوضياف" لوالية البويرة قمنا بزيارة 

 ساعدتنا في التعرف عمى والتيأين تم قبولنا والترحيب بنا من طرف األخصائية النفسانية ، المستشفى  إلى

فقد كانوا متفيمين وصريحين عند توجينا لمقابمتيم لم نجد معيم أي صعوبات ,، العمال المصابين بداء السكري 

:  ينئلقالك في وتم ذ، دية النصف موجية والمقياس قمنا في البداية باختيار حالتين طبقنا معيما المقابمة العيا

                                                       مقابمة العيادية النصف موجية.ال بإجراءالمقاء األول : قمنا 

 .دقائق لكل حالة 10الذي استغرق مدة  استراتيجيات مواجية الضغط النفسي المقاء الثاني : قمنا بتطبيق مقياس

                                                                            نتائج الدراسة االستطالعية : -ج

نصف لحاور دليل المقابمة االنقص والتكرار في مسمحت لنا الدراسة االستطالعية باكتشاف بعض جوانب 

من  وتكون مفيومةأكثر مع موضوع بحثنا  مئتتاللصياغة بعض األسئمة  إعادةو ىذا ما تطمب منا ،موجية 

 يا ىي:عديمقمنا بت التيطرف أفراد مجموعة البحث . واألسئمة 

 : محور الحياة العممية                                                                                    

                                                                        ىل تشعر بالضيق والضغط أثناء العمل ؟

     أدائك لعممك ؟ أثناءأصبح : كيف تشعر 
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 : العالقة االجتماعية                                                                                   

                                         بمعالجك ؟ كيف ىي عالقتك  ؟بزمالئككيف ىي عالقتك   ؟ككيف ىي عالقتك بجيران

        مع معالجك ؟ ؟ كيف ىو تعاممك مع زمالئك؟ كيف ىو تعاممك  أصبحت :كيف ىو تعاممك مع جيرانك

  ذاته: إلىالمحور الرابع : نظرة المريض                                                                                 

؟                                                                         كيف تتعامل مع متطمبات العمل

                                                       أصبحت : ما ىي االيجابيات و السمبيات المتعمقة بعممك؟

                                                          .حددنا في التعميمة أن يكون الموقف الذي عاشتو الحالة في إطار العملص المقياس فقد أما فيما يخ

                                                                                                                                                                                                                                  كنا قد وضعناىا مسبقا.،اء مجموعة البحث وفق شروط معينة كما سيمت لنا الدراسة االستطالعية عممية انتق -

أين قمنا بمقائيم وشرحنا  ،أن توفرت فييم الشروط المطموبة  ال مصابين بداء السكري بعدمع خمس اخترنا -

    .شيءسنستخدميا و اليدف منيا وبالتالي الحصول عمى موافقتيم قبل كل  التيليم موضوع بحثنا و األدوات 

الصورة  إلى إضافةحاالت  خمس تكونت من والتيبحثنا ستمثل مجموعة  التيالحاالت  إلىوتوصمنا أخيرا 

                                             دليل المقابمة النصف موجية بعد تعديمو و المقياس.ل النيائية 

  مكان و زمان اجراء البحث : – 3 

  :مكان إجراء البحث                                                                 

                                            " محمد بوضياف بالبويرة " االستشفائيةتم إجراء ىذا البحث في المؤسسة 

 عمى عدة أقسام ىي: االستشفائيةتحتوي ىذه المؤسسة 

                                            يتضمن مصمحتين:   جناح خاص بتصفية الدم وأمراض الكمى: -

                                                                                      مصمحة تصفية الدم. -

 مصمحة طب أمراض الكمى. -
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                                                                            مخبر لمتحاليل خاص بأمراض الكمى. -

                                                          مي لصيانة عتاد وأجيزة الكمية االصطناعية.مكتب لعون تقني سا -

                                                            مطعم ونادي خاص بالمستشفى )لممرضى والموظفين(. -

                                                                              وتتضمن : مصمحة األمومة:* 

                                                                                  الطابق األرضي مخصص لمطب النسائي ومكتب القبول. -

     سريرا وجناح بالوالدات القيصرية. 64ساء وىي تتضمن الطابق األول يشمل جناحا لمتوليد ومصمحة ألمراض الن

                                                                                              جناح يتضمن:  *

                                                                                     مصمحة حفظ الجثث. -

                                                                                                       مصمحة طب األطفال.  -

                                                                                                        اإلدارة العامة. -

                                                                                   يتضمن:  اح مركزي:جن *

                   الرجال والنساء. سريرا  يقسميا 30ض ويتوفر بيا بو مصمحة جراحة العظام والعضو  الطابق األول:

                                                                                                  مصمحة اإلنعاش. -

                                                                           مصمحة خاصة بمرضى مراكز السجون -

                                                                                       يتضمن. الطابق الثاني:

                                                                        مصمحة الطب الشرعي تتكون من قسم الخبرة الطبية. -

                            سريرا. 15مصمحة طب العيون وتشمل مركز الفحص والكشف واالستشفاء توفر عمى  -

                                                                                      تضمن:ي الطابق الثالث:

                                    سريرا. 30مصمحة الطب الداخمي واألورام وىي أيضا االستشفاء وتتوفر عمى  -

                            حة األعصاب...خاص بالجراحة العامة، جراحة الجياز البولي، جرا الطابق الرابع:
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                                                                               يتضمن:  جناح االستعجاالت:* 

                                              سرير. 76مصمحة االستعجاالت الطبية والجراحية: تتوفر عمى  -

                                                                                     التحاليل الطبية.مخبر  -

يقاظ المتعرضين لممص -                                                               يبوبة.غمحة اإلنعاش وا 

                                               ويشتغل بيا أخصائيين في األشعة. مصمحة األشعة والسكانير -

 (01تتكون ىذه المؤسسة من ثالثة أجنحة كما ىي موضحة في الجدول رقم )

 "محمد بوضياف بالبويرة" االستشفائية( يوضح هياكل المؤسسة 20جدول رقم )

 المصمحة الطابق اسم الجناح الرقم

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة األرضي الرئيسي

 االستعجاالت الطبية

 جناح العمميات الجراحية

 طب األطفال

 مصمحة األشعة

 مخبر التحاليل الطبية

 صيدلية المستشفى

 المكتبة

 المطعم

 النادي

 جراحة العظام والرضوض األول
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 طب أمراض العيون الثاني 

 الطبي االنتعاش

 أمراض األذن، األنف والحنجرة

 الطب الداخمي الثالث

 الجراحة العامة الرابع

20 
 أمراض النساء

 والتوليد 

 أمراض النساء األول

 التوليد

23 
 أمراض  الكمى

 وتصفية الدم

 طب أمراض الكمى األرضي

 تصفية الدم

                                     ا في المصالح التالية :بحثن حيث تم

                                                       مصمحة االستعجاالت . -

             مصمحة الطب الداخمي )نساء و رجال( .  -

                      صمحة تصفية الدم ألمراض الكمى )الييمودياليز(.م -

                                                                                                                         مخبر التحاليل الطبية -

 :زمان إجراء البحث                                                                     

: الدراسية  إلجراءات التطبيقية لمبحث في الفترةحيث تمت ا،  ية المستغرقة لمدراسة الميدانيةىو الفترة الزمن

2014/2015. 
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                                                                     مجموعة البحث:  -4

                                                       شروط انتقاء مجموعة البحث: -4-1

 : البحث بناءا عمى الشروط التالية تم اختيار أفراد مجموعة

 البحث مصابين بداء السكري.مجموعة أفراد  يكون نأ 

 .أن يكونوا موظفين في قطاع الصحة وبالتحديد مينة التمريض 

 .)أن تكون حالتيم المدنية منسجمة )كميم متزوجون 

 االعتبار الجنس اعتمدنا عدم األخذ بعين ،وعة البحث منسجمة من حيث الجنس نظرا لعدم توفر مجم

    وأخذنا من كال الجنسين دون تمييز .

 سنة. 54 إلى 35السن : راشدين من 

                                                           خصائص مجموعة البحث:  -4-0

 يوضح لنا خصائص مجموعة البحث. :الجدول التالي

 مجموعة البحثخصائص : ( 23جدول رقم )                      

 الحالة  الجنس  السن  عدد األوالد

( صبرينة1الحالة) أنثى 52 طفمة  

كريمة (0الحالة) أنثى 35 ولد  

مصطفى( 3الحالة) ذكر  54 ثالثة أوالد  

نبيمة( 4الحالة) أنثى 52 أربعة أوالد  

مميكه( 5الحالة) أنثى 51 خمسة أوالد  
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أدوات البحث: - 5  

 امنقحول تحقق الفرضية من عدم تحققيا لى نتائج إولغاية تحقيق أىدافيا و التوصل  بيانات ىذه الدراسة لجمع 

 باستخدام األدوات التالية:

 .المقابمة العيادية النصف موجية 

 (خرونلبوليان وا مقياس استراتيجيات مواجية الضغط النفسي ). 

المقابمة العيادية : -5-1  

معمومات حول الحالة حيث تستخدم لمحصول عمى  ،العيادية تقنية أساسية في عمم النفس العياديتعتبر المقابمة  

                                       لممساعدة أو لخدمة البحث . إماالباحث  يحددهلغرض  االمدروسة وىذ

لى جمع البيانات إتيدف  ،تعامل بين شخصين عمى األقل  ( أنيا2007) ترول حسب تعرف المقابمة العيادية 

                    توجيات . ومعمومات  ن معتقدات أومتحممو  ما ىأو التعرف عم ،دأو المعمومات حول الفر 

أنيا وسيمة منظمة ىادفة )تبدأ .....كي تنتيي( فيي تبدأ بدافع تحقيق  « (:2002أديب الخالدي ) ويعرفيا 

لك المريض الذي يطمب وكذ،  كمينيكياإلنتيي بنتائج يتوقعيا األخصائي وت، من أجمو  أجريتاليدف الذي 

 (.103)ص  » التدخل العالجي

أنواع: 3( المقابمة العيادية الى1983)  chiland.c و تقسم 

حتوي عمى أسئمة مغمقة .ي: يستعمل فييا الفاحص استبيان موجهةالالمقابمة العيادية  -1  

وتمقائية دون تدخل من الفاحص.، يتكمم المفحوص بحرية  موجهة:الغير العيادية المقابمة  -0  

تكون تدخالت الفاحص قميمة ومحددة.النصف موجهة:  العيادية المقابمة -3  
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قدر ممكن من المعمومات  موجية فيي تسمح لنا بجمع أكبرعمى المقابمة العيادية النصف  عتمادباالقمنا وقد 

بموضوع بحثنا .التقيد   حول المفحوص وفي اطار  

و Chiland.cال مقيدة بل تقع بين ليست بمقابمة عيادية  حرة و ":بأنيا  المقابمة العيادية النصف موجية   

غرض توجييو فيما يخدم المفحوص والتدخل ب إلىاالثنين حيث يكون فييا دور الفاحص ىو االستماع  تعرف

  (.110:)ص ."وىذا النوع من المقابمة يسمح لممفحوص بالتعبير بحرية وطالقة , وتشجعو عمى الكالمالمقابمة 

 ،يا لقاء بين الفاحص و المفحوص عمى أن «( بأنيا : 2005حسب حسن الرفاعي ) كما يمكن  تعريفيا  -

وضيحات حتى عطي لو معمومات وتت التي، عمى المفحوص  األسئمةحيث يقوم الفاحص طرح مجموعة من 

                                                    (.203:ص ) » ترك المفحوص يعبر بكل حرية. يتمكن من تصنيفيا وتحميميا ,مع

تحصمنا في  ومحاور  إلىتم تقسيميا  حيثمة النصف موجية منا ببناء دليل مقابقبيدف القيام بموضوع بحثنا و 

 البيانات الشخصية . إلى إضافةمحاور  خمس تكون منمعمى دليل المقابمة  األخير

  الشخصيةالبيانات  

عدد األوالد :   السن:                 الجنس:              سم:                       إلا  

  محور الحالة المرضية: : األولالمحور 

 هو كيفية ظيور  ،تاريخ بداية المرض معرفة تطور الحالة المرضية بمعنى: إلىنيدف من خالل ىذا المحور 

.إلصابتوومدى تقبل المفحوص   

 :ية:ممالعمحور الحياة  المحور الثاني                                                              

 ة كيفية تعامل ومدى توفيق المفحوص بين مرضو وعممو.فلى معر إييدف 
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 :العالئقية:محور الحياة  المحور الثالث                                                             

                   العالقة العممية . ،العالقة االجتماعية  ،تضمن ىذا المحور ثالث جوانب : الحياة األسرية

مع المفحوص بعد  زمالء العملو  ،المجتمع ،وكيفية تعامل األسرة  العالقة معرفة نوع :ييدف ىذا المحور إلى

 إصابتو بالمرض.

 : نظرة المريض إلى ذاتو : المحور الرابع                                                             

معرفة مدى تغير نظرة المريض إلى نفسو بعد إصابتو وكذا الصعوبات التي يواجييا  :ييدف ىذا المحور إلى

 أثناء العمل.

 :ظرة المستقبميةالن المحور الخامس :                                                                 

 معرفة نظرة المفحوص لممستقبل بعد إصابتو بداء السكري. :ييدف ىذا المحور إلى

: (.1994) Paulhan ـ( ل coping(  0 - المواجهة مقياس   

خطوات  تو شمم( بند 67و الذي تألف من )  lazarus et folkmanمن طرف  تم بناء مقياس المواجية

كان يطمب منيم وصف وضعية ( فرد كل شير و لمدة سنة، و 100عممو حول صدق المقياس استجواب )

وكشفت نتائج التحميل عن ر استعماال لمواجية تمك الوضعية، كثاأللى نوع االستراتيجيات إإلشارة ا ضاغطة و

 عدة بنود ىي:( ساللم تتضمن كل واحدة منيا 08وجود)

 * حل المشكمة.

 * روح المواجية .

  .خذ االحتياط أو تصغير التيديدات* أ

 * إعادة التقييم االيجابي.

 * التأنيب الذاتي.
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 * البحث عن الدعم االجتماعي .

 * التحكم في الذات .

( بند وكشف 42)( باقتراح نسخة مختصرة ليذا المقياس وتتكون من 1985خرون )آو   oaoilaviv وبعدىا قام 

 التحميل العالمي عن وجود خمسة ساللم فرعية تتمثل في:

                                                                                             * حل المشكمة.

 * التأنيب الذاتي.

 * إعادة التقييم االيجابي. 

 * البحث عن الدعم االجتماعي . 

 * التجنب.

   (1994) Lousson   ، Bourgeoi  ،" Quintard ،Naissies ، Paulhan  النسخة  بعدىا قام كل من

بقاء عمى لبيئة الفرنسية وكانت النتيجة اإل( ،مع ا1985خرون )آو  oaoilaviv  ـالمختصرة لبتكيف النسخة 

.( بند وكان اليدف ىو البحث عن فعالية المواجية في تعديل العالقة )ضغط ، توتر(29)  

: لك وفق خطوات التكيف التاليةتبطة بالصحة الجسدية والنفسية وذوتوضع أنواع االستراتيجيات المر   

. Bordeaux ترجمة السمم من طرف مخبر المغات بجامعة  –   

بين  ( راشدا من طالب وعاممين من الجنسين وتراوحت أعمارىم ما50تم تطبيقو عمى عينة مكونة من ) -  

                                                                                            سنة(. 20-35)

حول االنفعال .نأخذ بنود االختبار بعين االعتبار . محور عام لممواجية يضم استراتيجيات متمركزة  -  

: الصورة النيائية لساللم المقياس ( مستويات لممواجية مكونة05تعكس بنود المقياس ) -  

 * حل المشكمة.

  * التجنب مع التفكير االيجابي. 
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* البحث عن الدعم االجتماعي .   

م .ي* اعادة التقي  

(.295:* التأنيب الذاتي .)ص  

 : (2008)طايبي نعيمة  كيفية التطبيق: » 

بصفة فردية أو جماعية مع اتباع التعميمات التالية:             Paulhan يطبق مقياس    

  .األشير األخيرة * وصف موقف مؤثر عشتو خالل

الموقف ىل ىو مرتفع أو منخفض . و* تحديد االنزعاج الذي سبب  

المستعممة في مواجية الموقف عمما بأن االستراتيجيات موضوعة في  االستراتيجيات( إلى  X* اإلشارة بالعالمة)

،  : )ال(( احتماالت04( ويجيب الفرد حسب سمم متدرج مؤلف من )29البند)لى إ( 1لبند )مرقم من اجدول 

(مستويات و كل مستوى عمى عدد 05حيث يضم ىذا المقياس )،  (نعم)إلى حدما ال( ، )إلى حد ما نعم ( ، )

 معين من البنود كما يمي:

 ( بنود وىي08استراتيجيات حل المشكمة وتضم ): (27.24.18.16.13.06.04.01.) 

 ( بنود وىي07استراتيجيات التجنب وتضم ) :(25.22.19.17.11.08.07.) 

 ( بنود وىي05استراتيجيات البحث عن الدعم االجتماعي وتضم ) : (23.21.15.10.03.) 

  (28.12.09.05.02): ( وىي05وتضم ) االيجابي التقييماستراتيجيات اعادة 

 (.29.26.20.14): ( بنود وىي04لتأنيب الذاتي تضم )استراتيجيات ا 

 :كيفية التنقيط                                                                                        

 إذ تمنح : 4إلى  1يتم التنقيط وفق سمم متدرج من 

 .نقطة إذ كانت اإلجابة ال 

 .نقطتين إذا كانت اإلجابة إلى حد ما ال 
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 03 حد ما نعم. نقاط إذا كانت اإلجابة إلى 

 04 نعم نقاط إذا كانت اإلجابة                                                                         .

   » (.1( إلى)4ناه أعاله أي من)( الذي ينقط بعكس ما ذكر 15وىو تنقيط معتمد في جميع البنود ما عدا البند )

                                                                                       (.101.100:ص )ص

ىذا المقياس من طرف العديد من الباحثين الذين استعمموه في البيئة العربية  صدق وثباتولقد تم التأكد من 

( تحت عنوان "الضغط الميني عند 2002والبيئة الجزائرية من بينيم الباحثة بوعافية نبيمة في رسالة ماجستير)

فة إلى تطبيقو في جامعة البويرة من طرف الطالبة ، إضا المقاومة وبتقدير الذات" باستراتيجيةالمدربين وعالقتو 

   "الضغط النفسي و استراتيجيات المواجية لدى أم الطفل التوحدي  "دعو سميرة في مذكرة ماستر تحت عنوان
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 :  خالصة الفصل 

 كيفيو و العيادي المنيج في والمتمثل البحث ىذا في عميو المعتمد لممنيج الفصل ىذا في طرق الت تم بعدما

 المتحصل النتائج عرض الموالي الفصل في سيتم ، المستعممة األدوات مختمف كذا و البحث مجموعة إختيار

 .مناقشتيا و تحميميا مع المواجية استراتيجيات مقياسالمقابمة العيادية النصف موجية  و   تطبيق بعد عمييا

 

 

 

 



  

خامسالفصل ال  



 

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج:  خامسالالفصل 
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                                                                 النتائج : و تحميل عرض – 1

خالل المقابمة نصف  التوصل إلييا مع الحاالت الخمس سيتم في ىذا الفصل التطرق إلى النتائج التي تم

                              .          و تحميميا و مناقشتيا ة وتطبيق مقياس استراتيجيات المواجيةيالموج

                                                         عرض و تحميل نتائج الحالة األولى : 1-1

                                                   تقديم الحالة :                                  1-1-1

ة واحدة و ىي تعمل ممرضة في المستشفى مسنة ، متزوجة و أم لطف 50 من العمر  صبرينة سيدة تبمغ

،اكتشفت اصابتيا بداء السكري منذ حوالي عام و شيرين و ذلك حينما بدأت تظير عمييا عَدة أعراض كالَدوخة 

                             را و درجة حرارتيا دائما مرتفعة ،كثرة التبول ، العطش الَشديد، كما أنيا تأكل كثي

                                           موجهة:نصف التحميل محتوى المقابمة العيادية  2 –1-1

متفيمة و متفائمة، كونيا كانت تجيب عمى أسئمتنا بكل  ابمة مع صبرينة اتضح أنيا انسانةجرائنا لممقإمن خالل 

و يظير ، أفضل من أمراض أخرى ال عالج ليا هصراحة و دون تردد، الحالة جَد متفيمة لمرضيا فيي تعتبر 

ىذا من خالل قوليا " الحمد لًمو عمى كل شيء المرض زكاة نفس الميم عندو دوا " و ىذا ما يدل عمى أن 

                                                                     الحالة تفيمت المرض و تقبمتو.              

و ىذا ما يظير مدى اىتماميا بصحتيا  ،نسى دواءىا و ال حميتيا الغذائيةكثيرا بصحتيا فيي ال ت تيتمالحالة 

لممرض من ظير ثقتيا بنفسيا و عدم استسالميا تننساش الَدوا و الرجيم". و فيي تقول:" والفت الَسكر برك م

                                             و منحشمش بو الميم عندو الدوا"              diabéteخالل قوليا :" عندي 

مرضيا يقف عائق أمام عمميا فيي تسعى من خالل العمل إلى تفريغ و نسيان الضغط الذي  عتبرال ت ياأنكما 

يحصل ليا من المرض و كذلك من المسؤوليات، فيي ترى أن العمل يساعدىا عمى تخطي كل المشاكل التي 

مشاكل و الضغط الَمي عميا"  و ىذا ما الالخدمة نتاعي ىي اَلمي تخميني ننسى  تواجييا و ىذا حسب قوليا:"

            يدل عمى أنيا تعتَبر العمل مساحة لتكون منشغمة عن التفكير في المرض و المشاكل.                 
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حصل عمى راحتيا ت بوبة من طرف الَزوج و ابنتيا ويخص عالقتيا في المحيط العائمي فيي جد مح اأما فيم

تقول " كامل يحبوني راجمي و بنتي ، يعاونوني ما  إذتتمقاه من طرفيم النفسية من خالل الدعم و الحب الذي 

يخمونيش يفكروني في الدوا و نزيدلك الحب نتاعيم خير من الدوا " و ىذا ما يظير مدى أىمية الحب و الدعم 

محيط العائمي أىمية كبيرة  في حياة المصاب ملة عالجيا و ابية و دافع لمواصماألسري فيو بمثابة طاقة ايج

"                                                                                                        .بداء السكري فاالىتمام خير من العالج وحسب قوليا " بنتي تفيمني و تحس بيا و تيتم بيا ىذا يكفي

جيران صباح الخير و خالص" أما عالقتيا القتيا بالجيران فيي محدودة و يظير من خالل قوليا " مع أما عال

باألصدقاء و األطباء و زمالء العمل ترى بأنيم يساندونيا في كل حاالتيا و ىذا من خالل قوليا :"             

les collegue    ييدروكانو  لقيت صح واش و مرضين، ىما المي عاونونيمطبا ، الالنتاعي ىايمين                     .

ال تقتصر عالقتيا مع المرضى في العالج بل ترتكز عمى المعاممة الحسنة فيي تدعميم و تساندىم و و  فالحالة

رفو بمي المعاممة خير من حسب رأ ييا المعاممة خير من الدواء فيي تقول :" نعامل المريض مميح و الزم نع

ىذا ما يا ترى أنيا بعد المرض أصبحت تتعب أكثر و أنيا تواجو عدة صعوبات في المؤسسة و ، لكن الدواء"

ترى أن من حقيا أن تعمل و ترتاح :" الواحد الزم يخدم يومين و يقعد يوم بصح   من خالل العمل اليومي و

                                                             "               .واش ندير ىذي ىي المؤسسة

لى تأمين إفرصة لشباب أما ىي فتطمح لمحج و صبرينة لممستقبل غير متفائمة فيي تعتبر المشاريع  الحالة نظرة

                                   مستقبل ابنتيا.                                                              

ن ىذا الخوف في مضاعفات مكي من جية تخوفيا من المستقبل و يجانب سمبو من خالل حديثيا يظير 

راني خايفة المرض كالعمى أو إصابة كميتييا، ويتبن ىذا من خالل قوليا " نشااهلل نحج و نزوج بنتي بصح 

                                                             يقيسمي الكمى".                             السكر يعميني والالّ 

تم تطبيق مقياس  ،موجية مع الحالة ) صبرينة ( في المقابمة األولى نصفالعيادية الوبعد إجراء المقابمة  -
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و تظير النتائج المتحصل عمييا في الجدول  دقيقة، 11والذي استغرق  استراتيجيات المواجية في المقابمة الثانية

                         :  التالي 

صبرينة  في مقياس استراتيجيات المواجهة : ( نتائج الحالة44جدول رقم )   

الدرجة  النسبة المئوية

المتحصل 

 عمييا

النقطة 

المتحصل 

 عمييا

  القيمة الخام

 األبعاد

 استراتيجية حل المشكل 32 20 2.5 %62.5

 استراتيجية التجنب 28 28 4 %100

عن الًدعم االجتماعي  استراتيجية البحث  20 20 4 %100  

عادة التقييم االيجابياستراتيجية  20 17 3.4 %85  

تأنيب الذات استراتيجية  16 16 4 %100  

                                                                                                             

 جيات المواجهة:عرض و تحميل نتائج مقياس استراتي 3 -1-1

                                            (  لمحالة صبرينة:         04يَتضح لنا من خالل الجدول رقم)

االجتماعي و كذا استراتيجية  في استراتيجية البحث عن الدعم 100% بـــ أنيا تحصمت عمى نسبة مئوَية تقدر

اليا الكثير ليذه عمى استعمىذا يدل و  أي )نعم( )04(جة تأنيب الَذات و ىذا بدر التجنب و استراتيجية 

عم من طرف المحيطين بيا من مى الدّ محاولة تجنبيا لممرض و كذا محاولة حصوليا عيظير  ما االستراتيجيات

 الضغوط و المشاكل التي تتعرض ليا. أجل الَتأقمم و مواجية
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ا يا و تركيزىا عمى انفعاالتيا .أمّ عدم ثقتيا بنفسة عمى كما يدل استعماليا الستراتيجية تأنيب الذات بدرجة عالي

، و بدرجة % 85فيما يخص استراتيجية إعادة الَتقييم اإليجابي فقد تحصمت الحالة عمى نسبة مئوية قَدرت ب  

)إلى حد ما نعم( و ىذا ما يدل عمى امتالكيا لنظرة إيجابية حول الَضغوط التي تواجييا  أي استعماليا (3.4)

و التي تعني  )225(،في استراتيجية حل المشكل و بدرجة %  6225نما تحصمت عمى نسبة مئوية تقَدر ب .بي

 إلى حد ما ال( و ىذا ما يظير أَن مواجيتيا لمَضغوط تكون قميمة.              )استعماليا 

مركزة حول االنفعال :(استراتيجيات المواجهة المركزة حول المشكل و استراتيجيات المواجهة ال 45جدول رقم )  

 النقطة النسبة المئوية

المتحصل 

 عمييا

الخام القيمة   

 استراتيجيات المواجيةنوع 

المركزة حول المشكلالمواجية استراتيجيات  32 20 %62.5  

المركزة حول االنفعال  المواجية استراتيجيات 84 81 %96.42  

 

                                                       (:                   05نالحظ من خالل الجدول رقم)

الحالة صبرينة تستعمل استراتيجيات المواجية المركزة حول االنفعال أكثر من استراتيجيات المواجية المركزة  أنّ 

، بينما استراتيجية %96242حول المشكل ،حيث بمغت نسبة استراتيجية المواجية المركزة حول االنفعال 

 %.6225جية المركزة حول المشكل كانت نسبتيا المئوية الموا
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                                                              و تحميل نتائج الحالة الثانية : عرض  -1-2 

                                                                                  تقديم الحالة: 1-2-1

صابتيا بداء إتعمل ممرضة في المستشفى، اكتشفت سنة متزوجة و أم لطفل  35كريمة سيدة تبمغ من العمر 

                            السكري مند عامين و نصف.                                               

األولى من الحمل أين بدأت تحس  و ىذا في األشير ابإبنيت حامال صابتيا بيذا الداء عندما كانإاكتشفت 

الفحوصات و أعراض كالدوخة ،ارتفاع درجة الحرارة ، العطش الشديد ، كثرة األكل ، كثرة التبول ، وبعد قياميا ب

  زمة تبين أنيا مصابة بداء السكري.                                                     التحاليل الطبية الالّ 

                                              ة :  هموجنصف التحميل محتوى المقابمة العيادية  1-2-2

متجاوبة معنا كما كانت تبدو عمييا و  ي ظروف جيدة حيث كانت متعاونة تمت المقابمة مع المفحوصة ف

                                    ل بشأن موضوعنا .                             و عالمات التحمس و الفض

ي بداية مرضيا كانت رافضة لو تماما كما أنيا كانت تحاول عدم التفكير في اصابتيا بداء فكريمة حالة ال

السكري ، ألنيا كانت تعتقد أنو سكري الحمل و بمجرد انتياء فترة الحمل ستزول عوارضو لكنيا اكتشفت الحقا 

     جعميا تعيد الفحوصات أكثر من مرة لتتأكد من اصابتيا بداء السكري ، و يظير ىذا أنيا مازالت مصابة بو مما 

 malheureusementيروح بصح  la cochementول درت في بالي بمي مورلَ من خالل قوليا :" من 

بصح  les analysesباش نعاود  l’algerحتى رحت  diabéteماراحش " ثم أضافت ما أمنتش بمي عندي 

 و يتضح من خالل كالميا أنيا كانت رافضة لمرضيا لكن مع مرور الوقت أصبحت  Même résultaكانت 

كي عاد بابا عندو   spécialement، و normale أكثر تفيما لوضعيا و مرضيا" تقبمتو و درت في بالي بمي

Diabète.                                                                                              

يجب  فيق بين عمميا ومرضياو حتى تستطيع التو  ،تحب عمميا كثيرا و تشعر بأنيا كباقي الَناس حالة كريمةال

 فالعمل يعطييا الدافع القوي لتحافظ عمى صحتيا و تخفف من الضغوط التي تواجييا  فيي ، أن تكون نشيطة



عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                                              خامسالفصل ال  
 

116 
 

و كي  activeا و يظير من خالل قوليا :" الزم تكون ترى أن المصاب بداء السكري يجب أن يكون نشيط

نكون مرتاحة و انسان لي عندو السكر ماالزمش ياكل و يرقد الزم يخدم " و ىي تيدف من خالل عمميا   نخدم

" .                                                      néviter le stressإلى تجنب الضغط "نخدم باش 

تحس بالطاقة و الدعم الذي تشعر  حالةن محيطيا العائمي أن المن خالل المقابمة عند سؤاليا عكما يظير لنا 

ممة جيَدة :" ا و يظير ليا معايبو نتيجة المساعدة التي تتمقيا من طرف عائمتيا خاصة الزوج الذي يحبيا و يفيم

ا ما يظير أن لمحالة عالقة ذو ىما يفرحني " يوني ودتفيم ، ينسيني ، يحبني ، يعام كراجمي بال ما نحكيم

        الحنان و الدعم المعنوي منيم.  ممتازة مع عائمتيا فيي مبنية عمى التفاىم و الحب و الثقة بحيث تتمقى

يي ترى أنيم يوفرون ليا جوا مناسبا  فجيران و أطباء و زمالء العمل ما عالقتيا مع المحيطين بيا من أ

  نحس روحي ىايمة و  Les collègues و النشاط " كي نكون مع الطبة تعةيساعدىا في الحصول عمى الم

ة كونو ال يستمع إلييا و ال أما طبيبيا فعالقتيا بو غير جيدّ  ا ما يظير أن الحالة اجتماعية ،ذفرحانة "و ى

"  ينصحيا و يظير ىذا من خالل قوليا :" الطبيب نتاعي يشد ثمانين مريض ما يسمع ما ينصح يمد الدوا برك

السيَدة متفيمة لمرضيا و تعتبره مشيئة اهلل و أنو أفضل من عدة أمراض أخرى " المرض مقدر من عند اهلل و 

زم، تسأليم عن مرضيم و تحب يض تعطييم المساعدة و الوقت الالّ الحمد هلل" و حتى عالقتيا مع المر 

                                          مساعدتيم .                                                       

أن لدى الحالة  ضاً صول عمى منصب دائم، كما يظير أيأما عن نظرتيا لممستقبل فالحالة لدييا أمل في الح

ن أن يصيبيا بالعمى أو القصور الكموي أو حتى بتر األطراف، و كمتخوف من مضاعفات المرض و الذي ي

                                                             لممستقبل.     ىذا ما يظير نظرتيا المتشائمة 

في المقابمة األولى تم تطبيق مقياس  نصف موجية مع الحالة  كريمة ال العيادية  وبعد اجراء المقابمة

تحصل عمييا في تظير النتائج الم دقيقة ، و 13الذي استغرق مدة استراتيجيات المواجية في المقابمة الثانية و 

 الجدول التالي :   
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( نتائج الحالة "كريمة"  في مقياس استراتيجيات المواجهة :46جدول رقم )  

الًدرجة  النسبة المئوية

المتحصل 

 عمييا

الًنقطة 

المتحصل 

 عمييا

  القيمة الخام

 األبعاد

 

 استراتيجية حل المشكل 32 32 4 %100

 استراتيجية التجنب   28 22 3.14 %78.75

 استراتيجية البحث عن الًدعم االجتماعي  20 20 4 %100

 استراتيجية اعادة التقييم االيجابي 20 19 3.80 %95

 استراتيجية التأنيب الذات  16 4 1 %25

 

عرض و تحميل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة : 3 – 2 – 1  

                                           الحالة كريمة :                  نالحظ من خالل الجدول أنّ 

عم و كذلك استراتيجية البحث عن الدّ  في كل من استراتيجية حل المشكل  % 100تحصمت عمى نسبة  

و ىذا ما يظير مدى تنظيميا لنفسيا ومواجيتيا لمَضغوط بكل ثقة،  و  (نعم )( ، أي04االجتماعي و بدرجة )

. كما تحصمت بالَدرجة الثَانية عمى نسبة مئوية عائمتياعائمتيا خاصة من زوجيا و ف تمقييا لمَدعم الاَلزم من طر 

أي )نعم(،وىذا ما ُيظير تركيزىا   % 3280،في استراتيجية إعادة الَتقييم اإليجابي و بدرجة  %95قَدرت ب  

فييا. أما فيما يخص  عمى الجانب اإليجابي و محاولتيا إيجاد حمول لممشاكل التي تواجييا بعد إعادة الَتفكير

  حالة( أي أَن ال3214،و بدرجة ) % 78257استراتيجية الَتجنب قد تحصمت عمى نسبة مئوية قَدرت ب  

، مما يدل عمى رغبتيا في تجنب االنفعاالت و الَتوتر . و تأتي في (إلى حد ما نعم)تستعمل ىذه االستراتيجية 
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أي ال، و يوَضح ىذا عدم (01)و بدرجة  % 25ة مئوية قدرىا المرتبة األخيرة استراتيجية تأنيب الَذات بنسب

قة و نظرة إيجابية حول لمثّ  حالةيدل ىذا عمى امتالك الاستعماليا ليذه االستراتيجية و عدم تأنيبيا لذاتيا ،كما 

                                                                            ذاتيا .                       

     ( استراتيجيات المواجهة المركزة حول المشكل و استراتيجيات المواجهة المركزة حول االنفعال : 47جدول رقم )

النقطة  النسبة المئوية

المتحصل 

 عمييا

ة الخامقيمال   

 استراتيجيات المواجيةنوع 

المركزة حول المشكل المواجية استراتيجيات 32 32 %100  

المركزة حول االنفعال  المواجية استراتيجيات 84 65 %77.38  

 

                            :                         كريمة ( أَن الحالة 07يَتضح لنا من خالل الجدول رقم )

ف استراتيجيات المواجية المركزة حول المشكل أكثر من االستراتيجيات المركزة حول االنفعال، أين بمغت توظّ 

، أما استراتيجيات المواجية المركزة حول % 100المئوية الستراتيجيات المواجية المركزة حول المشكل  الَنسبة

 .%77238االنفعال بمغت نسبتيا المئوية 

 

 

 

 



عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                                              خامسالفصل ال  
 

119 
 

                                                              و تحميل نتائج الحالة الثالثة : عرض 3 – 1

                                                                               :  لحالة تقديم ا 1-3-1

 ستةسنة ،متزَوج و أب ألربعة أوالد يعمل ممرض في المستشفى ،أصيب بداء الُسكري منذ   54مصطفى يبمغ 

إجراء الفحوصات سنوات واكتشف إصابتو عندما أصبحت رؤيتو ضبابية ،و ُأدخل عمى إثرىا لممستشفى ،و بعد 

 و التحاليل الطبية الاَلزمة اكتشف إصابتو بداء الُسكري.  

                                           موجهة:نصف التحميل محتوى المقابمة العيادية  2 – 3 – 1 

تباك حيث عميو عالمات التوتر و االر  ظيرت تمت المقابمة مع الحالة في ظروف جيدة مع اَنو في بداية األمر

صبح أكثر أ و حاالرتيابعد شروعنا في المقابمة بدأت تظير عميو عالمات  لكن الحظنا عميو عدم االرتياح ،

                                                                                       تجاوبا معنا.     

ا لو فيو يرى بأنو قضاء و قدر و ىَو خير من الَمو، و مصطفى منذ معرفتو إلصابتو بداء السكري كان متفيم

و خير" و ىذا ما يظير مدى تفيمو إلصابتو ،أما  ابتالءيظير ىذا من خالل قولو "نتوكموا عمى ربي و نعتبروه 

لمنزل و يظير و في ا، عن سبب مرضو يرى بأنو من كثرة الضغوطات و المسؤوليات التي يتحمميا في العمل 

                 لي عندي "   les responsabilité, stressكثرة  و "السكر نتاعي جا من من خالل قول

يرى أَن العمل ٌينسيو المرض و يجعمو يشعر بتحُسن أكثر كما يزيد من نشاطو، و يرى أن الَراحة تجعمو  حالةال

مرض، والخدمة تنسي ُيفَكر في مرضو ، ويظير ىذا من خالل قولو "وليت نخدم خير من ما كنت قبل ما ن

المرض." و ىذا ما يدل عمى أَن الَنشاط و العمل ينسيو الضغط كما يشغمو عن التَفكير في المرض. الحالة 

يحس بأنو محظوظ بعائمتو فيَي تدعمو و تساعده ،كما تيتم بو و تعمل عمى إرضائو ،و يرى أنو بحاجة دائمة 

و يظير ىذا ،معاممة المحيطين بو بعد اصابتو بالسكري  فضل شيء ىو عدم تغيرأن أتفاىم و الليذا الحب و 

" فعائمتو تعطيو ، من خالل قولو " الحمد هلل مرتي ووالدي نعمة من عند ربي، مازالو يعامموني كيما كنت من قبل

ما عن عالقتو أاون، ن الحالة يعيش في جو عائمي متعأليو من حب و تفيم كما انو يظير بكل ما يحتاج ا
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ال فيما يخص العمل و إبيم غير جيدة، و ال يتعامل معيم طباء فعالقتو أبو من الجيران و عمال و  لمحيطينبا

والده عند دخولو في غيبوبة مرضية، و يتضح ىذا من أإساءتيم لمعاممة زوجتو و  إلىيرجع سبب ىذا التعامل 

          تعامل معيم".    ، ما عندي حتى ت قريب قتموىاخالل كالمو "واش من صحاب قالو لمرتي راح يمو 

تاح مع حتى يرتاح معيم "ما نر  ال طباء المعالجين ألنوالمعالج فيو كثير التنقل بين األ ما تعاممو مع الطبيبأ

ما تعاممو مع المرضى فيو يساعدىم و يدعميم كونو يفيم معاناتيم و يظير من خالل أطبيب عقميتي واعرة " 

سو بمعاناة االخرين و حبو لتقديم المساعدة و " و ىذا ما يظير مدى احساحبوقولو " المريض كي نمقاه ربي ي

                             الدعم.                                                                   

دك مصطفى يرى  أن مرض السكري يتطمب عدة تنازالت وتحديات يحب أخذىا بعين االعتبار " كي يكون عن

يرى أن االلتزام بالعمل أو التوصيات الطبية كميا تساعد في ، و القيوة، الدخان ، الرجيم بزاف"  السكر تحبس

روحك ".                   حافظ عمىالتخمص من الصعوبات و يظير ىذا من خالل  قولو "تبع الرجيم و الدوا ت

عدم تخمي اسرتو عنو و خاصة زوجتو، و يكمن  أما نظرتو لممستقبل فمصطفى يفكر في التقاعد كما يأمل في

و أ أن يفقد بصرهكثر من أ نو يخاف من العجز الجنسي أ ىور حالتو الصحية لألسوء خاصة وخوفو في تد

اة مرض السكر و المضاعفات نتاعو  حد االطراف و يظير من خالل قولو " نخاف مرتي ما تفيمش معنأقدان ف

                                                                                نعما وال تخميني لياذ السبة". 

ولى تم تطبيق مقياس في المقابمة األ ة مع الحالة مصطفىموجينصف االعيادية ال وبعد اجراء المقابمة -

ل عمييا في الجدول تظير النتائج المتحصدقيقة و  15الذي استغرق ت المواجية في المقابمة الثانية و استراتيجيا

 التالي :  
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في مقياس استراتيجيات المواجهة :  مصطفى ( نتائج الحالة 48جدول رقم )  

الَدرجة  النسبة المئوية

المتحصل 

 عمييا

النقطة 

المتحصل 

 عمييا

 األبعاد القيمة الخام

 استراتيجية حل المشكل 32 29 3.62 %90.62

 استراتيجية التجنب 28 28 4 %100

 استراتيجية البحث عن الدعم االجتماعي 20 11 2.2 %55

 استراتيجية إعادة التقييم االيجابي 20 17 3.4 %85

 استراتيجيات تأنيب الذات  16 13 3.25 %81.25

 

                                       عرض و تحميل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة : 3 – 3 –1 

أي أَنو  4الَتجنب و بدرجة  استراتيجيةفي % 100تحصل عمى نسبة َن الحالةمن خالل الجدول أ نالحظ

يستعمميا بكثرة و يدل ىذا عمي أن الحالة عند تعرضو لمضغوط المفاجئة أو الضغوط التي تفوق إمكاناتو يمجأ 

ذا من إلي تجنبيا ،و ىذا من أجل فيم الموقف و محاولة إيجاد معمومات و حمول من أجل مواجيتو و يظير ى

إعادة  الستراتيجية( .أما بالنسبة 3262و بدرجة ) %90262خالل استعمالو الستراتيجية حل المشكل بنسبة 

 (حد ما نعم) أنو يستعمميا إلى( أي 324و بدرجة ) %85 بـــــالتقييم اإليجابي فقد تحصل عمى نسبة مئوية قدرت 

يطرة عمييا أي أن لديو نظرة إيجابية ييا من أجل السّ المواقف التي يواجو يدل ىذا عمى أن الحالة يعيد تقييم 

حول قدرتو عمى مواجية الضغوط التي يمكن أن يتعرض ليا كما نالحظ أنو يستعمل استراتيجية تأنيب الذات 
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( و ىذا ما يوضح أن الحالة عند فشمو أو 3225و بدرجة )% 81225بدرجة عالية حيث بمغت نسبتيا المئوية

البحث عن الدعم  استراتيجيةونجد في األخير  ية الضغوط يمجأ إلي تأنيب ذاتو،عدم قدرتو عمى مواج

و يدل ىذا عمى أن  (حد ما ال ( و التي تعني) إلى222و درجتيا )% 55االجتماعي  التي كانت نسبتيا المئوية 

 الحالة ال يعتمد عمى دعم المحيطين بو بقدر اعتماده عمى إمكانياتو في مواجية الضغوط .

(استراتيجيات المواجهة المركزة عمى المشكل و استراتيجيات المواجهة المركزة عمى االنفعال : 49ل رقم )جدو  

 النقطة النسبة المئوية

المتحصل 

 عمييا

الخام القيمة   

 استراتيجيات المواجيةنوع 

المشكل حولالمركزة المواجية استراتيجيات  32 29 %90.62  

االنفعال  حولالمركزة اجية المو استراتيجيات  84 69 %82.14  

 

مصطفى :                                                        الحالةيَتضح لنا من خالل الجدول أَن 

يستعمل استراتيجيات المواجية المركزة حول المشكل أكثر من استراتيجيات المواجية المركزة حول االنفعال .  

بينما بمغت نسبة  % 90262تيجيات المواجية المركزة حول المشكل حيث بمغت نسبة استعمالو السترا

 . %82214استراتيجيات المواجية المركزة حول االنفعال بمغت و
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                                                              تحميل نتائج الحالة الرابعة :   عرض و 1-4

                                                                                 تقديم الحالة :-1-4-1

 طفال، تعمل ممرضة في المستشفى ، مصابة بداءأم ألربعة أسنة، متزوجة و  52من العمر غ متب  نبيمة الحالة 

ء  أثناء تواجدىا بمكان عمميا حيث أغمي عمييا، و بعد اجرا وات و اكتشفت اصابتيامنذ تسعة سن السكري

  زمة تبين أنيا مصابة بداء السكري .                                                        الفحوصات الالّ 

                                            موجهة :  نصف القابمة العيادية مميل محتوى التح 2 – 4 – 1

جابتيا التمقائية و كانت إا من خالل طريقة الحالة ارتياحً  موجية، أبدتنصف الاجرائنا لممقابمة العيادية  أثناء

مطمئنة عند تحدثنا الييا و أخبرناىا بأننا طالبات بعمم النفس فكانت  الحالةفكانت  متفاعمة مع أسئمة المقابمة،

                   جد متعاونة و قالت أنيا صريحة معنا في كل كالميا و شعرت بنوع من الثقة و االطمئنان.

المرض فقالت أول مرة اكتشفت أنيا مصابة بداء إصابتيا ب تمقييا خبرألناىا عن حالتيا المرضية و فمما س

تمك الصدمات و   لحالةفمم تتحمل ا ،لحاالت المصابيناغمى عمييا في مكان عمميا نتيجة رؤيتيا  لسكري لماا

 شغل محممتش" des cas d’accidents"كنت نشوف حيث قالتلكثرة الصدمات ، ترجع اصابتيا لداء السكري

"أما عن كيفية تمقييا الخبر كانت  C’est un choc  نتاعي  diabète و أكدت من خالل تكرارىا ل " أنا 

J’ai pas رافضة لمرض السكري لكن مع مرور الوقت تأقممت معو تدريجيا حيث قالت " نيار االول 

حاجة تع ربي ".   Avec le temps بعد  المرض التاعي  م  accepte 

تحب عمميا  و ترى أنو ينسييا مرضيا و يشغميا عنو فحسب رأييا يجب أن تنسى بأنيا مصابة بداء  الحالة

ما  السكري و تمارس عمميا بطريقة عادية، إال في حالة االزدحام و فوضى بمكان عمميا تكون جد قمقة و ىذا 

تاثر عميا و  La pression، Je suis toujours stressé قوليا:" كي نكون مع الغاشي  من خالل  يظير

 ."Calme أنا نحب  تاعي يطمع،سكر 
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  ليا.ئمي جد متعاون و متفيم و من خالل المقابمة تيبن أنيا تعيش في جو عا

يدير   Diabète عالباليم بمي   Psk   و يظير ىذا من خالل قوليا :" راجمي ووالدي كي نتقمق ىما يكالموني 

بجيرانيا فيي   ،و أما عن عالقتيا  عر بالراحة و االطمئنان في وسطيمالقمق  " فمعاممتيم ليا جيدة و ىي تش 

ألن طبيعة عمميا بة لمعالجيا فيي ال تزوره كثيرا نسالما بألقاء السالم فقط و إة تقتصر عمى عالقة محدود  

Traitement " خالص حفظتكممرضة تساعدىا عمى عمل الفحوصات بنفسيا في المستشفى الذي تعمل بو    

تاعي je Suis infirmier كونترولي La glycémie                               .أيام"  4أو  3تاعي كل  

طباء في المؤسسة و تتمقى معاممة حسنة من طرفيم و ىي أيضا ىي جد محبوبة من طرف العمال و األو  و   

Calme دىم الحدود معيا و يظير من خالل قوليا " أناتبادليم التقدير و االحترام ،إال في حالة تعدى اح  

فيي تحبيم و تعامميم معاممة جيدة و تحس بمعاناتيم  ىمعيم بصح يقمقوني منسكوتش "، أما تعامميا مع المرض

"          و تساعدىم بكل ما تستطيع" مرضى نموت عمييم، نعامميم مميح ىذيك لتفيد ، نربحو دعاوي الخير  

مرض السكري بيد اهلل لكنيا تشعر بنقص و لم تتقبمو فيي ال تمتزم بالرجيم و النصائح أن  و ترى الحالة 

الموجية ليا من طرف األشخاص المحطين بيا، فتموم نفسيا عمى ذلك و يظير من خالل قوليا " منمتزمش 

ا " أنايا  روحي عالبالك " و اكدت ذلك في قوليشغل مانيش مريضة و راني نيمك في بالرجيم نتشيا ناكل كي   

) و عالمات التأسف عمى وجييا (.في رجيم.  Je suis pas sérieuse   إيييييو Je triche je triche 

ترى أن لم يبقى ليا مشاريع لتحققيا فيي تنتظر التقاعد و تربي أوالدىا و تزوجيم  ما نظرتيا لممستقبل فالحالة أ

ميل في ىذه الحياة ، و أمميا أن ترى نفسيا ممرضة و و تتمنى مشاريع ليم، فحسب رأييا لم يبقى ليا اال الق

ترضي اهلل سبحانو.                                ل و بيتيا مجتمع مامرأة صالحة في المستقبل ل  
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لى األسوء و ترعبيا مضاعفات داء السكري و يظير من إمتخوفة من تدىور حالتيا الصحية  و الحالة نبيمة  

نسوفرينموت خير و ال نقعد   Je préfère نولي بشريطة،   Les rien خالل قوليا " نخاف نتعمى و يحكموني 

ال الو اال اهلل ". ةوالدي يسوفرو معايا ، الموت وحد و  

في المقابمة األولى تم تطبيق مقياس  موجية مع الحالة  نبيمة نصف ال العيادية وبعد اجراء المقابمة -

تظير النتائج المتحصل عمييا في  دقائق، و 09الذي استغرق .ثانية و استراتيجيات المواجية في المقابمة ال

                                                       الجدول التالي :                                  

( نتائج الحالة )نبيمة( في مقياس استراتيجيات المواجهة :14جدول رقم )  

 

الدرجة  النسبة المئوية

لمتحصل ا

 عمييا

النقطة 

المتحصل 

 عمييا

الخام القيمة   

 األبعاد

 استراتيجية حل المشكل 32 26  3.25 %81.25

%100   4  استراتيجية التجنب 28 28 

 استراتيجية البحث عن الدعم اإليجابي 20 14 2.8 %70

%70  2.8  استراتيجية إعادة التقييم اإليجابي 20 14 

%25 1 4  16 تأنيب الذات استراتيجيات    
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عرض و تحميل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة : 3 – 4 –1   

في استراتيجية   %100 تحصمت عمى نسبة مئوية تقدر ب  نالحظ من خالل الجدول أن الحالة  نبيمة    

و (، ويدل استعماليا ليذه االستراتيجية بكثرة عمى محاولتيا الكبيرة لتجنب الضغوط 04التجنب و بدرجة) 

ي )الى حد ما نعم( و التي قدرت أ( 3.25التوتر، و تحصمت في استعمال استراتيجية حل المشكل عمى درجة )

و ىذا ما يظير قدرتيا عمى حل المشاكل التي تواجييا، أما فيما يخص كل من استراتيجية     %81.25   نسبتيا

قد تحصمت في كل منيما عمى نسبة مئوية  البحث عن الدعم االجتماعي و استراتيجية اعادة التقييم االيجابي ف

( أي انيا تستعمميا )الى حدما نعم( و ىذا ما يدل عمى أن الحالة 2.8و التي كانت درجتيا )   قدرت ب %70

تتحصل عمى الدعم الذي تحتاجو من طرف زوجيا و أوالدىا و كذا المحطين بيا، وكذا يظير قدرتيا عمى تقييم 

و بدرجة )ال (   %25 الذات  فقد تحصمت عمى نسبة مئوية تقدر  تأنيب بي ، أما فيما يخص استراتيجية االيجا  

تأنيب ذاتيا و إرجاع الموم عمييا. ىلإىذا ما يظير أن الحالة ال تمجأ  و  

(استراتيجيات المواجهة المركزة حول المشكل و استراتيجيات المواجهة المركزة حول االنفعال : 11جدول رقم )  

ةالنسبة المئوي النقطة  

المتحصل 

 عمييا

الخام القيمة   

 استراتيجيات المواجيةنوع 

المركزة حول المشكلالمواجية استراتيجيات  32 26 %81.25  

المركزة حول االنفعال المواجية استراتيجيات  84 60 %71.42  
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 المواجية المركزةنالحظ من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول اعاله أن الحالة تستعمل استراتيجيات 

 عال، وقد قدرت النسبة المئوية  عمى حل المشكل أكثر من استعماليا الستراتيجيات المواجية المركزة حول االنف

81.25%فيما تحصمت في استراتيجيات المواجية    المشكل ب يات المواجية المركزة حول الستراتيج    

 .%71.42 المركزة حول االنفعال عمى نسبة     
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                                                              و تحميل نتائج الحالة الخامسة : عرض 1-5

تقديم الحالة : 1-5-1   

سنة متزوجة و أم لخمسة أوالد ،تعمل ممرضة بالمستشفى ، اكتشفت أنيا  51تبمغ من العمر   مميكة الحالة 

، حيث قامت بإجراء الفحوصات و تبين أن نسبة السكر في الدم       "  مصابة بداء السكري منذ أربعة سنوات

عندىا مرتفعة، و منذ ذلك يوم أصبحت تعاني من داء السكري.                                  glycémie" 

             موجهة :                                 نصف التحميل محتوى المقابمة العيادية  1-5-2

في ظروف جيدة، حيث كانت جد متفاىمة و قامت باإلجابة  نصف موجية مع الحالةالجرت المقابمة العيادية 

حظنا نوع من المقاومة من خالل طريقة كالميا و أجوبتيا القصيرة عن كل األسئمة التي وجيناىا ليا لكن ال

                                                                                                والمختصرة .

لما سألنيا عمى بداية مرضيا قالت أنيا لم تشعر في البداية بأي عرض من أعراض داء السكري، حيث قامت 

بإجراء التحاليل الطبية بعدما أحست بنوع من التعب و االرىاق أثناء تواجدىا بمكان عمميا فوجدت نسبة 

كل الحمو، و لكن بعدىا تبين    ة األمر لم تتأكد و ظنت أنو مرتفع ألنيا زودت من أالغميسمي مرتفعة، في بداي

ألنو عندي فكرة   normal أنيا  أصبحت مصابة بداء السكري. أما عن كيفية تمقييا الخبر قالت " تعاممت معاه

مة لمرضيا و خر" و يتضح من كالميا أنيا جد متفيآحد اجة تع ربي، واش دري كاين حل و عميو و ىذي حا 

                   راضية بما كتبو اهلل ليا.                                                                  

تمارس عمميا بصفة عادية و ال تعتبر نفسيا مريضة، فإصابتيا بداء السكري ال تقف عائق أمام سير  لحالةا 

من خالل قوليا " نحس روحي انسانة عادية كيما مقبل كيما دك "  و  عمميا، و أنيا لم تتغير أبدا و يظير ىذا

عن عالقتيا بعائمتيا فيي ال تعتمد عمييم و ال تنتظر منيم العطف و الشفقة، حيث قالت:" ديجا راجمي مريض 

 بالسكر، الزم أنا لي نعس روحي مكاش لي يقولي دري و مدريش  أنا ديجا لي نوريميم عمى ىاذ المرض" و ىذا



عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                                              خامسالفصل ال  
 

129 
 

              ما يظير أن الحالة ال تعتمد عمى الدعم و العطف األسري كونيا تعتبر نفسيا المسؤولة عنيم.  

ة مميكة ليا عالقة محدودة مع جيرانيا و الحالأما عن نظرتيا لممحيطين بيا فيظير من خالل المقابمة أن 

كما أن عالقتيا بطبيبيا عادية و ال يميزىا  زمالئيا، مما يتضح أن الحالة غير اجتماعية و ال تحب االختالط،

أي شيء خاص حيث تقول " عالقة عادية مثل أي مريض و طبيبو" و تتبع كل النصائح و التعميمات التي 

                          يقدميا ليا، كما أن لدييا رصيد معرفي ال بأس بو حول مرض السكري.             

نفسيتيا سمبا و يظير ىذا من خالل قوليا " السكر مرض مزمن  واش راه يسنا  ترى أن مرضيا يؤثر عمىو  

فيا...و يأثر عميا نفسيا". و ىذا ما يظير تناقض الحالة مع نفسيا، وقد لمسنا ذلك من خالل كالميا   فأحيانا 

                   تقول أن المرض ال يؤثر عمييا إ طالقا و أحيانا أخرى تظير مدى تأثرىا بو.               

، فيي تنتظر التقاعد و  52نو لم يبقى ليا مشاريع تحققيا بعدما بمغت سن أأما نظرتيا لممستقبل فيي ترى 

تتمنى مشاريع ألوالدىا، كما نممس عندىا تخوفا من مضاعفات المرض كإصابتيا بالعمى أو بتر أحد أطرافيا و 

مقدام نتعمى وال يقطعولي رجمي اهلل أعمم راه في المجيول ".   ىذا من خالل قوليا" نخاف واش راح يكون منا ل                       

في المقابمة األولى تم تطبيق مقياس استراتيجيات  موجية مع الحالة  مميكة نصف العيادية الوبعد اجراء المقابمة 

متحصل عمييا في الجدول التالي : تظير النتائج ال دقيقة ، و 13الذي استغرق المواجية في المقابمة الثانية و   
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في مقياس استراتيجيات المواجهة :  مميكة ( نتائج الحالة 12جدول رقم )    

الدرجة  النسبة المئوية

المتحصل 

 عمييا

النقطة 

المتحصل 

 عمييا

 األبعاد القيمة الخام

 استراتيجية حل المشكل 32 26 3.25 %81.25

تجنباستراتيجية ال 28 23 3.28 %82.14  

 استراتيجية بحث عن الدعم اإلجتماعي  20 18 3.6 %90

 استراتيجية إعادة التقييم االيجابي 20 17 3.4 %85

 استراتيجيات تأنيب الذات  16 12 3 %75

 

عرض و تحميل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة :   1-5-3  

ات ضاغطة، تمجأ بالَدرجة األولى إلى استعمال مميكة عند مواجيتيا لوضعي حالةمن خالل الجدول نالحظ أَن ال

و  (نعم أي)(3.6. و بدرجة ) % 90استراتيجية البحث عن الَدعم االجتماعي و التي قَدرت نسبتيا المئوية ب 

يميو استعمال استراتيجية  عمى المواجية، ىذا ما يدل عمى أَن الحالة تحتاج إلى من يقَدم ليا المساعدة و يساندىا

،و ىذا ما % 85( و نسبتيا المئوية 324) (إلى حد ما نعم)قييم اإليجابي و التي كانت درجة استعماليا إعادة التَ 

يشير إلى أن الحالة تعيد التَفكير في الموقف الَضاغط و تحاول إيجاد طرق جديدة تجعميا تتصرف بطريقة 

و قد بمغت  (إلى حد ما نعم)( أي 3228إيجابية، كما نجدىا تمجأ إلى استعمال استراتيجية الَتجنب بدرجة )

تحاول تجنب التفكير في مرضيا ،أو تحاول اليرب من  حالةىذا ما يدل عمى أن ال ،و% 82214نسبتيا المئوية 
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الَضغوط التي ال تستطيع مواجيتيا، و نجد أيضًا أن درجة استعماليا الستراتيجية حل المشكمة قدرت بدرجة  

و ىذا ما يدل عمى أَن الحالة   %  81225و بمغت نسبتيا المئوية (د ما نعمح)(،أي أَنيا توَظفيا إلى 3.25)

تبذل جيدىا في مواجية بعض الَضغوط، و في األخير نجد استعماليا الستراتيجية تأنيب الَذات و التي بمغت 

ييا  فيَي  ( و يدل ىذا عمى أَن الحالة تأَنب نفسيا حول المشاكل التي تواج 3و بدرجة )%75نسبتيا المئوية  

 ترى نفسيا في بعض األحيان سببًا لممشاكل.                                                                   

( استراتيجيات المواجهة المركزة عمى المشكل و استراتيجيات المواجهة المركزة عمى االنفعال : 13جدول رقم )  

النقطة  النسبة المئوية

المتحصل 

 عمييا

لقيمة الخاما   

 استراتيجيات المواجيةنوع 

المركزة حول المشكلالمواجية استراتيجيات  32 26 %81.25  

المركزة حول االنفعال  المواجية استراتيجيات 84 70 %83.33  

 

يظير من خالل الجدول: أَن الحالة يطغى عندىا استعمال استراتيجيات المواجية المركزة حول االنفعال بنسبة 

 .%81225،أما استراتيجية المواجية المركزة حول المشكل فقد بمغت نسبتيا المئوية %83233قدرىا مئوية 
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 مناقشة الحاالت : -2

                                                                            األولى : مناقشة الحالة -2-1

ن خالل عرض و تحميل نتائج المقابمة العيادية الَنصف موَجية و الحصول عمى نتائج مقياس استراتيجيات م

 حولصبرينة عند مواجيتيا لمَضغوط تمجأ إلى استعمال استراتيجيات المواجية المرَكزة  حالةجية  تبَين أَن الالموا

ن عَدة استجابات فرعَية مثل :الَتجنب ،اإلنكار، تتكَون م « (:2000حسب السيد عبد الرحمان ) االنفعال و التي

                                                                                 ( 109:ص) » يجابي.إعادة الَتقييم اإل

و يظير مدى استعماليا ليذه االستراتيجية من خالل قوليا ''كي يصرالي مشكل ما عندي ما ندير ،ساعات 

بكي''، و ىذا ما يدل عمى أَن الحالة ال ترَكز عمى المشكل بقدر تركيزىا عمى محاولة الَتخفيف من حَدتو، و ن

ذلك من أجل الحفاظ عمى توازنيا الَنفسي .كما يتضح لنا أيضًا من خالل نتائج المقياس أنيا تستعمل 

ل دون شعور المريض باإلنياك تحت وطأة استراتيجيات الَتجنب و التي تسمح بالَتخفيف من حَدة االنفعال و تحو 

االنفعال الَناتج عن المرض، و تسمح بتقَبل أفضل لموضعَية الَضاغطة.                                        

: (2004يمثل من وجية نظر بشرى إسماعيل )و كذا استراتيجية البحث عن الَدعم االجتماعي و الذي 

                                                                  (15ص:)"اجية الَضغط.ه في مو اإلحساس بأَن الفرد ليس لوحد"

و يظير ىذا من خالل قوليا' ''العايمة نتاعي يعاونوني ،ما يخمونيش وحدي''، و تتفق ىذه الَنتيجة مع دراسة 

اتيجية المواجية المرَكزة حول المرضى لدييم ميل كبير الستعمال استر " ( والتي كشفت أَن 2004جودي )

                                                                 (22")ص:االنفعال و ذلك بغية كسب فيم أكبر حول الموضوع.

ربما يعود استخدام الحالة ليذه االستراتيجيات التي تيدف إلى ضبط المشاعر و االنفعاالت التي تستثيرىا 

( ألنيا تعتقد أَن باستطاعتيا مواجية المرض أو 147:،ص2001غطة.)الَرشيدي و آخرون،الوضعية الَضا

 إمكانَية الَتخفيف من آثار االنفعاالت الَسمبية الَناتجة عن ضغط المرض و العمل .
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                                                                             الثانية :  مناقشة الحالة -2-2

تبَين لنا من خالل تحميمنا لمحتوى المقابمة الَنصف موَجية و كذلك من خالل نتائج مقياس استراتيجيات المواجية 

لمحالة الكريمة :                                                                                           

مل تمجأ إلي استعمال استراتيجيات المواجية المرَكزة حول أَنو عند تعَرضيا لضغوط المرض أو ضغوط الع

المشكل ،كونيا ترى أَن ىذه االستراتيجيات تعطي حمواًل أفضل من باقي االستراتيجيات ،و يَتضح ىذا من خالل 

أُلولى المقابمة أين أشارت إلي أَنيا تواجو مشاكميا بدل الَتركيز عمى مشاعرىا و انفعاالتيا ،فيَي تسعى بالَدرجة ا

إلى الَتخمص من المشكل أو الَتكَيف معو عوض إيجاد حمول مؤَقتة ،و تعمل استراتيجيات المواجية المركزة حول 

(،و يظير ىذا في قوليا ''بكري 1984المشكل عمى معالجة المشكل المسبب لمَضغط. )الزاروس و فولكمان،

ذاك المشكل .''فيَي تحاول عدم الَتجَنب كنت نسكت و نبكي ،بصح ذك خالص وليت نيدر و نفيم عاله صرا ى

و اليروب من األوضاع الَضاغطة التي يمكن أن تواجييا و بالَتالي عدم االنسياق وراء أفكارىا و انفعاالتيا. 

كما نالحظ عندىا غياب تأنيب الَذات كونيا ال تعتبر نفسيا مسؤولة عن المواقف و الوضعيات الَضاغطة و 

ا، ىذا ما يظير مدى ثقتيا بنفسيا و يتجمى ذلك في قوليا ''عاله نأَنب  روحي أنا التي يمكن أن تتعَرض لي

المشكل من خالل نتائج  حولمعندي عاله.''، كما يظير مدى استخدام الحالة الستراتيجيات المواجية المرَكزة 

ة و ذلك بِاَتخاذ تغيير الوضعيَ  :"إلى (2000ف حسب حسين فايد )،فيَي تيدالمقياس   في ىذه االستراتيجية 

"   قة غير مباشرة .الَتخطيطات الاَلزمة لحل المشكل  الذي يعيشو مما يساىم في تغيير الحالة االنفعالية بطري

كما أَن ىذه االستراتيجيات تساىم في الَتخفيف من حَدة الَضغط و آثاره .                                      

أن استراتيجية المواجية « :  Bouteyre et vitaleة راسد التي توصمت ليا نتائجالجة مع و تتفق ىذه الَنتي

المركزة عمى المشكل ترتبط بصحة نفسية جيدة ،إذ يواجو الفرد العديد من المشكالت في حياتو اليومية و التي 

المعطي،  عبدعن ) » تستدعي الحمول، فيعمل عمى الَتصدي ليا فالتفكير في إيجاد مخرج لممشكمة بإيجاد حل.

 (129،ص:2003
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 الثالثة : مناقشة الحالة -2-3

من خالل عرض و تحميل محتوي المقابمة العَيادية الَنصف موجية و كذلك من خالل نتائج مقياس استراتيجيات 

المواجية تبَين أَن الَسيد مصطفي ممَرض لديو عَدة مسؤوليات ،ىَو مسؤول في المنزل ،كما أَنو مسؤول في 

إلى إصابتو بداء الَسكري .ىذا ما جعمو ُيواجو الكثير من المشاكل و الوضعيات الَضاغطة ،و  العمل ،إضافة

التي تكون ناتجة عن العمل و المرض، و يتضح ىذا من خالل قولو ''نحس روحي عايش في ضغط كبير 

                  ،مسؤولية الخدمة و الَدار و زادلي حتى المرض من الفوق'' .                             

تحديد المشكل و  ىفيو يسعى إل" ركزة عمى حل المشكل ،مما جعمو يمجأ إلي استعمال استراتيجيات المواجية الم

(                                                        2000.)سَيد عبد الَرحمن ، "إيجاد حل لتغيير الوضع

الَضغوط يشعره بالَتوازن الَنفسي ألَنو يوَفر لو معمومات حول المشاكل و يرى مصطفي أَن تركيزه عمى مواجية 

التي تواجيو ، ويَتضح ىذا من خالل قولو ''كي نحل المشكل نحس روحي تينيت ''،و توَفر ىذه االستراتيجية 

داث التي قدرًا كبيرًا من الخبرة التي تساعده عمى تجاوز الوضعيات الَضاغطة، كما أَن إدراكو و تقييمو لألح

يتعَرض ليا جعمو يحاول البحث عن المعمومات و الَتخطيط لحل المشكل ،و نالحظ أَنو ال يعتمد عمى الَدعم 

اأُلسري و يرجع ىذا ألَنو يعتقد أَن لو القدرة عمى حل المشاكل بنفسو، عن طريق تأنيب ذاتو حول المواقف التي 

ي بزاف كي منقدرش نحل مشاكمي.'' و الحظنا  من خالل لم ينجح في حَميا و ىذا من خالل قولو ''نأَنب روح

نتائج المقياس أَن المفحوص يمجأ إلي إعتماد أسموب الَتجنب من أجل إعطاء فرصة لنفسو ،و إعادة الَتفكير في 

كَل ما واجيو من صعوبات و مشاكل و محاولة إحداث تغيير أو تعديل في بعض سموكاتو ،و ىذا عن طريق 

.  مما سبق يَتضح لنا أَن الحالة ترَكز عمى % 85اإليجابي و الذي بمغت نسبتو المئوية إعادة الَتقييم 

أوضحت  :"التي (2003) استراتيجيات المواجية المركزة حول  المشكل ، و تتفق ىذه الَنتيجة مع دراسة الَشريف

التي يمكن أن تنتج عنو أىمية الميارة في حل المشكالت ألَن ذلك يسيم في مواجية الَضغوط و كذلك اآلثار 

                                                                                                 (54")ص: 
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إذًا و من خالل الَنتائج التي توصمنا إلييا يتبَين لنا أَن مصطفي يعتمد عمى استراتيجيات المواجية المركزة عمى 

صيد معرفي يستعممو عند تعَرضو لمَضغوط، كما َأَنيا تساعده في الحفاظ عمى توازنو المشكل كونيا توَفر لو ر 

 الَنفسي .

                                                                         حالة الرابعة :مناقشة ال -2-4

تراتيجيات المواجية  أَن ج مقياس اسيَتضح لنا من خالل محتوي المقابمة العيادية الَنصف موَجية و تحميل نتائ

أوالد، إضافة إلي متطمبات عمميا   05لدييا عَدة ضغوط و مسؤوليات ، فيَي مسؤولة عن نبيمة حالة ال

كممَرضة، و الَضغوطات الَناتجة عن مرضيا ،أَنو عوض الَتركيز عمى االنفعاالت الَسمبية التي تحَس بيا تمجُأ 

و و ىذا يتبَين من خالل المقابمة أين قالت '' الواحد يحل المشكل خير من يبقى إلي الَتركيز عمى المشكل و حمَ 

يتَبع  فيو "                                                                                                  

كونيا ترى نفسيا قادرة عمى الَتحكم و نالحظ أَن الحالة تمجُأ إلي استراتيجيات المواجية المرَكزة عمى المشكل  

في الَضغوط التي تتعَرض ليا و ىذا من خالل قوليا ''إيو نقدر نحل أي مشكل ،الميم ما نخمييش''.           

تستخدم ىذه " و تشير ىذه الَنتيجة إلى أَن الحالة تمتمك رغبة الَتحكم في المشكل و حَمو أكثر من االستسالم و

(         2006)طو عبد العظيم ،" الئم عندما يستطيع الفرد الَسيطرة و الَتحكم في الموقف.االستراتيجية بشكل م

لكن رغم تأكيد الحالة لقدراتيا عمى حل المشاكل و الَضغوط إاَل أَنيا أحيانًا ال تستطيع المواجية مما يجعميا تمجأ 

في ىذه االستراتيجية  %100ت عمى نسبة إلي أسموب الَتجَنب و يَتضح ىذا من خالل نتائج المقياس أين تحَصم

و تساعدىا ىذه األخيرة في أخذ وقت من أجل إعادة تقييم الوضعَية مما يعني محاولة إيجاد حل أو مخرج 

           لألحسن و ذلك عن طريق البحث عن المعمومات .                                              

لعَدة ضغوط في العمل و ضغوط المرض و كذا كل مسؤولياتيا الكثيرة إال الة ححظ أَنو رغم تعَرض الكما نال

           أَنيا دائمًا توَجو تركيزىا نحو دعم العائمة ''الحب نتاع العايمة يعاوني و يكفيني''.                    

لمركزة عمى المشكل بنسبة مئوَية و يتبَين لنا من خالل نتائج المقياس أَن الحالة تستعمل استراتيجيات المواجية ا
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و يؤَمن ىذا األسموب لمفرد حمواًل لممشكالت التي تعترضو حيث أثبتت عَدة  دراسات مدى   %81.25قَدرت 

فعالية ىذه االستراتيجيات في الَتخَمص من الَضغط الَنفسي و الذي ُيحدث في أغمب األحيان انفعاالت غير ساَرة 

 ( 2006،إلي فقدان  قدرة الفرد عمى االستمتاع بالحياة.)حسن عبد المعطي و ىذا الَشعور يمكن أن ُيؤدي

                                                                          لحالة الخامسة :مناقشة ا -2-5

الَنفسي  من خالل تحميل محتوى المقابمة الَنصف موَجية و عرض نتائج مقياس استراتيجيات مواجية الَضغط

عند مواجيتيا لمَضغط الَنفسي و الذي يشير إلى اإلحساس الَناتج عن فقدان المطالب و  مميكة الحالةتبَين لنا أَن 

(                                                                56:،ص2006اإلمكانات .)عبد المعطي ،

مرَكزة حول االنفعال خصوصًا أَنيا ترى نفسيا غير قادرة عمى تمجُأ إلى توظيف استراتيجيات المواجية الحيث 

الَتحكم في الوضعيات الَضاغطة التي تواجييا و يَتضح ىذا من خالل قوليا ''ماشي دايمًا الواحد يقدر يتحكم في 

        المشكل ،مين ذاك نقدر و مين ذاك الال .''                                                         

كما أَن الحالة تعتمد كثيرًا عمى الَسند االجتماعي الذي يشَجعيا و يزيد من قدرتيا عمى العمل ،و يدفعيا إلى 

إعادة الَتقييم اإليجابي حول الوضعَية التي تعترضيا و يَتضح من خالل قوليا ''كي نكون مع راجمي وأوالدي 

أَن استراتيجيات المواجية  الزاروس و فولكمان أشار إليو  نحس روحي مرتاحة ،ننسى كَمش'' و يتَفق ىذا مع ما

المركزة حول االنفعال و الَدعم االجتماعي تكون أكثر مالءمة ،إذا كان الوضع غير قابل لمَتحكم. ضف إلى ذلك 

اعتماد الحالة أسموب تجنب الَضغط كونيا مصابة بداء الَسكري و الذي يتمَثل في نشاطات  تعويضَية سموكَية 

الخاص بالَتخَيل   17و معرفية تسمح بتخفيض الَضغط االنفعالي و يظير ىذا من خالل إجابتيا عمى البند رقم أ

و ىذا يعني رغبة الفرد عمى مستوى الَتخيل فقط أَنو يبتعد عن تعَرضو لمموقف الَضاغط.)أحمد نايل عبد 

                                        (                                             15:،ص2009الغرير،

و نجد أيضا أن الحالة توَبخ ذاتيا و تنتقدىا مما يظير عدم ثقتيا بنفسيا و ىذا من خالل قوليا '' نأَنب روحي 

،و نشوف بمي أنا سبب المشاكل'' ويظير ىذا أيضًا من خالل نتائج إجابتيا عمى البنود الخاَصة بتأنيب الذات 
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.                                                                    %75نسبة مئوَية قدرت ب أين تحصمت عمى

من ىنا يمكننا القول أَن الحالة تمجأ إلى استعمال استراتيجيات المواجية المركزة حول االنفعال و التي قَدرت 

يير الوضعَية التي ىَي بصدد مواجيتيا و .عندما ترى أَنو يصعب عمييا إمكانية تغ  %83.33نسبتيا المئوَية ب

بالتالي عوض الَتركيز عمى الموقف تسعى إلى الَتخفيف من اآلثار الَناجمة عنو .حتى تصل إلى درجة من 

 .الَتوازن الَنفسي
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: عامة لمحاالت  مناقشة -3   

عة البحث في المقابمة نصف الموجية و مقياس بوليان استنادا الى مجمل النتائج التي تحصمنا عمييا مع مجمو 

الستراتيجيات المواجية، فقد توصمنا الى أن حالتين يستعممن استراتيجيات المواجية المركزة عمى االنفعال و 

 ثالث حاالت يستعممون استراتيجيات المواجية المركزة عمى حل المشكل. 

 :  الحاالت الخمس اجية االكثر استعماال عندالجدول التالي يبين نوع االستراتيجيات المو و 

( نتائج المقياس لكل الحاالت الخمس :14جدول رقم )  

   مقياس استراتيجيات المواجية

المركزة حول  النوع االكثر استعماال الحاالت 

 االنفعال

المركزة حول حل 

 المشكل

 الحالة األولى " صبرينة "  62.5% 96.42% االنفعال 

المشكل    الحالة الثانية  " كريمة " %100 %77.38 

 الحالة الثالثة  " مصطفى " 90.62% 82.14% المشكل 

المشكل    الحالة الرابعة  " نبيمة " %81.25 %71.42 

 الحالة الخامسة  " مميكة " 81.25% 83.33% االنفعال
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ء السكري الستراتيجيات  أن ىناك فرق في استعمال عمال الصحة المصابين بدا من خالل الجدول ظنالح

اتضح لنا أن أغمب الحاالت يمجؤون إلي استعمال  مواجية الضغط النفسي ،فمن خالل النتائج المتحصل عمييا،

 المواجية المركزة حول المشكل و بنسب مئوية متباينة:   استراتيجيات

ات المواجية المركزة عمى حل " يستخدمون استراتيجي نبيمةالحالة " كريمة " ، الحالة " مصطفى" ، الحالة " 

" يستخدمن استراتيجيات   مميكة.أما الحالتين " صبرينة " ، "  %81225، % 90262، % 100المشكل 

 .%83233،  % 96242المواجية المركزة عمى االنفعال 
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                 استنتاج عام :                                                         – 4

يعتبر داء الَسكري من أكثر األمراض صعوبًة وتعقيدًا نظرًا لتأثيراتو المختمفة عمى المصاب بو ، و ىذا بسبب  

فالمصاب بو يبقى مرتبطًا باألدوية أو األنسولين و الحمية الغذائية  مضاعفاتو أو متطمباتو العالجية الكثيرة ،

ثير عمى المريض فقط بل يمتد ليشمل حتى المحيطين بو ،مما يضع مريض مدى حياتو . و ال يقتصر ىذا الَتأ

الَسكري أمام مسؤوليات و تحديات جديدة إضافة إلي مسؤولياتو األخرى )كالعمل ، و العائمة ....( و ىذا ما قد 

            زيادتو.                                                            ىيؤدي إلى ضغط نفسي أو إل

عن الَظروف و الَصعوبات التي يدركيا و يشعر بيا " : (2006)م ظيلعا بدع طوحسب و يعَبر الَضغط الَنفسي 

(                         346:ص)"الفرد، كما تسبب لو الَشعور بالَضيق و الَتوتر و لو آثار عمى الَصحة الَنفسية.

مى استراتيجيات مواجية  الَضغط الَنفسي لدى عمال الَصحة و ليذا أردنا من خالل موضوع دراستنا الَتعرف ع

المصابين بداء الَسكري . كما قمنا عمى أساسو بصياغة فرضية توقعنا فييا أن العمال المصابين بداء الَسكري 

   يمجؤون إلي استعمال استراتيجيات المواجية المركزة حول االنفعال .                                        

الَنتائج و الَتحقق من الفرضية ، قمنا باستعمال المقابمة العيادية الَنصف موجية و  ىو من أجل التوصل إل

حاالت و ىم عمال مصابون  خمسمقياس استراتيجيات المواجية لبوليان ، أما مجموعة البحث فقد تكونت من 

                                                     بداء الَسكري .                                              

و تبين لنا من خالل نتائج المقابمة و المقياس أن ىناك اختالف في أساليب مواجية الَضغط الَنفسي بين أفراد 

 مجموعة البحث، فيناك حاالت كان تركيزىا حول المشكل و حاالت كان تركيزىا حول االنفعال. 

                                                                                                       الفرضية :

أسفرت نتائج ىذه الَدراسة عن عدم تحقق الفرضية حيث أن العمال المصابين بداء الَسكري يستخدمون 

 حولى أن المواجية المركزة استراتيجيات مختمفة في تعامميم مع الَضغوط الَنفسية  و دلت ىذه الَنتائج عم
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مصطفى   الحالة،  %100كريمة  الحالة 3المشكل كانت األكثر استعمااًل ، ويظير ىذا عند الحاالت 

 96.42%صبرينة  لحالةأما باقي الحاالت كان تركيزىا حول االنفعال ، ا 81.25%نبيمة   الحالة، %90.62

                                                                                 .83.33%مميكة   الحالة

ختالف إلى شخصية الفرد و إلي طريقة فيمو وتقييمو لممواقف و كيفية تعاممو معيا ، يمكن أن يرجع ىذا اال

إضافة إلي طبيعة الموقف و متطمباتو ، أي أن استراتيجيات المواجية تكون مرتبطة بقدرات الفرد و الوضعية 

 التي ىو بصدد مواجيتيا .   
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 خالصة :

ث، ويظير ىذا من خالل االىتمام المتزايد بدراستو في السنوات األخيرة، يشكل الضغط النفسي مجااًل واسعًا لمبح

كما أن التعامل معو يعتبر أكثر تعقيدًا نظرا الختالف فيم األفراد لممواقف التي يتعرضون ليا و كذا في 

                استجابتيم ليا.                                                                              

و منو جاءت الدراسة الحالية قصد معرفة استراتيجيات المواجية التي يستعمميا العامل المصاب بداء السكري. 

كذلك كوننا ارتأينا أن العامل يتعرض لعدة ضغوط منيا ضغوط العمل و مسؤولياتو ،والضغوط العائمة ضف إلي 

المزمنة التي يمكن أن  تزيد من حدة الَضغط النفسي حيث تم ذلك إصابتيم بداء السكري الذي يعد من األمراض 

طرح التساؤل التالي ''ما ىو نوع استراتيجيات المواجية التي يستعمميا عمال الصحة المصابين بداء السكري'' 

ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم طرح الفرضية التي تضمنت ما يمي:'' العمال المصابين بداء السكري يستعممون 

أفراد أين تم التوصل  5راتيجيات المركزة حول االنفعال''  وقد طبقت الدراسة عمي مجموعة بحث تكونت من است

حاالت كان تركيزىا حول المشكل و حالتين كان تركيزىا  3من خالل النتائج إلي أن  الفرضية لم تتحقق فيناك

المشكل إلي مدى تنظيم األفراد لعالقتيم  حول االنفعال  و يمكن أن يرجع استخدام االستراتيجيات المركزة حول

بالبيئة و إلي تركيزىم عمي ىذا الموقف ألنيم يرون أن ىذه االستراتيجيات ىي الطريقة المالئمة لمتخمص من 

و تعيقيم عن أداء ميامو .                                              ط التي تسد الطريق أمام قدراتيم الضغو 

نو من الميم دراسة الجانب الَنفسي لممصابين بداء السكري لمعرفة ما تعايشو الحاالت من ضغوط  حيث الحظنا أ

و كان ىذا ىدف من أىداف الدراسة الذي تمثل في معرفة المعاش النفسي لممصاب بداء السكري و كيفية 

                          مواجيتيم لألوضاع الضاغطة .                                                   

و في األخير دراستنا ىذه ما ىي إال محاولة  تميد الطريق إلجراء المزيد من البحوث و الدراسات المستقبمية 
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ضمن إطار نظري ومغاير لمتوصل إلي نتائج و إعطاء صورة أوضح من أجل تفادي الوقوع في التكرار وتوسيع 

  نطاق البحوث.

               صعوبات البحث :

 ال يخمو بحثنا كأي بحث من الصعوبات و التي تتمثل في :

 . تغيير موضوع بحثنا أكثر من مرة 

 . صعوبة الحصول عمى رخصة إجراء التربص  

 . ضيق الوقت           

              قتراحات:                                                                                   ا 

 ي ضوء نتائج البحث نقترح ما يمي:  ف

  االىتمام و الَتكفل بالحالة الَنفسية لممصابين بداء الَسكري و خاصة العمال، من طرف األخصائيين 

 الَنفسانيين.

  حالية.القيام بدراسات عن العامل المصاب بداء الَسكري في ضوء متغيرات تختمف عن دراستنا ال  

 وط الَنفسية لدى عمال الصحة المصابين بأمراض مزمنة .القيام بدراسات عن مصادر الَضغ 

 بمرض مزمن، و  مختصين الَنفسانيين لمعمال المصابينتصميم برامج إرشادية و تدريبية من طرف ال

 المرض و آثاره، و كذا الَضغوط التي يمكن أن تنتج عنو. المواجية التي تعمل عمى تنمية مياراتيم في

 َنفسية و أساليب المواجية و كذا المتغيرات المؤثرة في ضرورة االىتمام بموضوعات الَضغوط ال

   .المواجية لممصاب  استراتيجيات
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 المعرفة ، الكويت .  
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 المالحق
المالحالتمهيدي  



 

 :نصف موجهةالالعيادية المقابلة  دليل : (10) الملحق 

 

 : البيانات الشخصية 

             عدد األوالد :                   الجنس:                      : السن              االسم:       

              

 لحالة المرضية ا :ولال  المحور. 

 ؟ صبت بهذا المرضمنذ متى أ -          

 نك مصاب بداء السكري؟كيف عرفت أ -           

 كيف تعاممت مع الموقف ؟ -           

 . المحور الثاني: الحياة العملية 

 مرضك و عممك ؟ بين كيف تستطيع التوفيق -         

 ثناء العمل؟أكيف تشعر  -         

 ؟ رس عممك بعد اصابتك بمرضككيف تما -         

 الجانب العالئقي :الثالث المحور. 

 :العالقة االسرية 

      ؟ سرتك مع اصابتك بداء السكريأ كيف تعاممت -               

 ؟ لسكريارض بعد اصابتك بم بأفراد أسرتك كيف هي عالقتك -               

 ؟أنت في محيطك األسري و بماذا تشعر -               



 :العالقة االجتماعية 

 ؟ جيرانككيف تتعامل مع  -                

 ؟ زمالئككيف تتعامل مع  -                

 ؟معالجكمع تتعامل كيف  -               

 :العالقة العملية 

 ألطباء ؟مع ا تعاممككيف هو  -          

 ؟ ىكيف هو تعاممك مع المرض -         

 كيف هو تعاممك في المؤسسة ؟ -        

 ض الى ذاتهيالمر الرابع : نظرة  المحور. 

 ؟ض السكري ما هو احساسك بمر  -          

 ؟ كعممما هي الصعوبات التي تواجهك في  -          

 ؟ ماهي اإليجابيات و السمبيات المتعمقة بعممك -          

 الخامس : النظرة المستقبلية. المحور  

 ؟ هل لديك مشاريع مستقبمية -         

 ؟نفسك في المستقبل كيف ترى  -         

 ؟ ن تجدها في المستقبلأاليجابيات و السمبيات التي يمكن ماهي ا -         

 



(:20الممحق رقم )  

 

 جامعة البويرة

 كمية العموم االنسانية و االجتماعية

 قسم عمم النفس

 تخصص عمم النفس العيادي

 مقياس المواجهة لبولهان و اخرون

 

عنوان : في اطار اعداد مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر في عمم النفس العيادي و التي تحمل  

* المصابين بداء السكري عمال الصحةلدى  النفسي غطاستراتيجيات مواجهة الض *  

 نرجو منكم اثراء هذا البحث باإلجابة عمى بنود المقياس :

 و أزعجك (شهر األخيرة )موقف مسك باألخص أصف موقفا عشته خالل األ -1

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 هذا الموقف : ححد شدة االزعاج و التوتر الذي سببه لك -2

 متوسط -               منخفض               -              مرتفع               -



   نعم  إلى حدما نعم  الإلى حد ما  ال البنود الرقم 

     اتبعتها و خطة وضعت 1

     حماسا و تفاؤال و قوة أكثر لوكنت تمنٌت 2

     به أحسست عما شخصا حدثت 3

     أردته ما لتحقٌق كافحت 4

     األحسن إلى تغٌرت 5

     بواحدة واحدة األمور تناولت 6

     حدث ما تغٌٌر استطعت لو تمنٌت 7

     المشكل تجنب على قدرتً لعدم تضاٌقت 8

 فٌما ٌظهر أن ٌمكن الذي اإلٌجابً الجانب على ركزت 9
 بعد

    

     الموقف عن أكثر ألعرف شخص مع تناقشت 11

     معجزة حدثت لو تمنٌت 11

     الوضعٌة من قوة أكثر خرجت 12

     بسالم شًء كل ٌنتهً حتى األمور غٌرت 13

     نفسً أنبت 14

     لنفسً بمشاعري احتفظت 15

     الموقف من إٌجابً شًء على للحصول تفاوضت 16

     فٌه كنت الذي من أفضل زمانا أو مكانا تخٌلت و جلست 17

 فكرة أول بإتباع أو بتسرع التصرف عدم حاولت 18
 لً خطرت

    

     فعال حدث هذا أن التصدٌق رفضت 19

     المشاكل سبب بأننً أدركت 21

     لوحدي البقاء عدم حاولت 21

     أحسن أكون حتى وهمٌه او خٌالٌة أمور فً فكرت 22

     شخص تفاهم و عطف قبلت 23

     للمشكلة حلٌن أو حال وجدت 24

     شًء كل نسٌان حاولت 25

     موقفً تغٌٌر استطعت لو تمنٌت 26

عرفت ما ٌنبغً القٌام به و ضاعفت مجهوداتً و بذلت   27
 كل ما بوسعً للوصول على ما أرٌد

    

 بشكل الوضعٌة أتحمل أن أجل من ذاتً فً شًء عدلت 28
 أفضل

    

     وبختها و نفسً نقدت 29

 


