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 ية السعودية بالعر  
 جامعة الملك سعود   

 ية بكلية التر    
 قسم علم النفس   

       
  "  "   

          

 إعداد
 ن تركي العنزيأمل سليما

 

 إشراف
 محمود عبدالرحيم غالب/ الدكتور 

 

 
 

 الفصل األول
 هـ١٤٢٥ /١٤٢٤العام الدراسي 
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 ية السعودية بالمملكة العر
 جامعة الملك سعود   

 ية بكلية التر    
 قسم علم النفس   

       
  "  "   

          
    14/11/1424   7  / 1 / 2004   

 إعداد
 أمل سليمان تركي العنزي

 

 إشراف
 محمود عبدالرحيم غالب/ الدكتور 

 

 أعضاء لجنة المناقشة
 )مشرفاً ومقرراً (   -----------لرحيم غالبمحمود عبدا/ الدكتور 
 )ـواً ـــعضـ(   ----------- فهد بن عبداهللا الربيعة/ الدكتور 
 )ـواً ـــعضـ(    -----------فهد بن عبداهللا الدليم / الدكتور 

 

 الفصل األول
 هـ١٤٢٥ /١٤٢٤العام الدراسي 
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א :א

 .....             إلى من علمتني العزم واإلصرار على الشموخ 
 .....د رحيلها وحرصت في حياتها وحتى بع  
 " .....النجاح"سمها ا على أن أنال جزءاً من     

 أمي رحمها اهللا 
א :א

 ......            إلى العاطفة الصادقة التي أنارت طريق حياتي 
  .....زوجي الغالي  و األمل المتجدد، وحب الحياة  

 ....شذا ونواف وُدنا وألما ،،  زهرات عمريو     
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 محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي جبالله وجهه وعظيم سـلطانه             أن احلمد هللا حنمده   
 ، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشـهد أن  يةونستعينه ونستغفره ونستهد 

  ، صلى اهللا عليه وسلم  عبده ورسوله اًشريك له وأن حممدال ال إله اهللا وحده 
الغ شكري وعظيم أمتناين إىل أستاذي ومعلمـي الفاضـل    بب–أتقدم بعد شكر اهللا تعاىل    

ذله من توجيهات سديدة طوال مدة إعداد       ب ما   علىحممود عبدالرحيم غالب ،     / سعادة الدكتور   
الرسالة ، واليت كان هلا بالغ األثر يف توجيه هذا البحث ، وملا ملسته لديه من حرص على تنميـة                    

 الدائم ودعمه ومساندته    ةه شكراً خاصاً على تشجيعي    ملكة البحث العلمي لدى الباحثني وأشكر     
 الـذي  واملعلم بعض املواقف والضغوط أثناء إعداد الرسالة، فكان يل مبثابة الوالد     عند مواجهة يل  
كمال مشواري العلمي ، فله مين باقة ورود        إ إليه ألستمد منه  قويت وعزمييت وأصراري على          أجلأ

ل اهللا عز وجل أن جيعل      واحترامي لشخصه الكرمي ، كما اسأ     ديري  بيضاء أعرب هبا عن شكري وتق     
 .  خري اجلزاء  عينهذلك يف موازين حسناته ، وأن جيزي

 بـن   فهد/ وأتقدم ببالغ شكري وتقديري إىل أعضاء جلنة املناقشة ممثلة بسعادة الدكتور            
مناقشة هذه الرسالة   ل  بقبو الدليم ، لتفضلهما      بن عبداهللا  فهد/  الربيعة ، وسعادة الدكتور      عبداهللا

ل اهللا عز وجـل أن      اسأ ، و  هلبحث ومناقشته وتقومي  ا، وملا بذلوه من جهد ووقت يف قراءة هذا          
 .  خري اجلزاء جيعل ذلك يف موازين حسناهتم وأن جيزيهم عين

ركز البحوث التربوية جبامعة امللك سـعود ،        مب  العاملني أتقدم بالشكر والعرفان إىل   كما   
وأنـوه   من دعم إلكمال هـذا البحـث  يل عبداهللا العجاجي ملا قدمه    / لدكتور  وأخص بالشكر ا  

حممود عرفات الـذي أجـرى املعاجلـات    / بالدور الفعال واجلهد املشكور الذي قام به األستاذ         
 . اإلحصائية اخلاصة هبذا البحث 

لمـني  فهد احلريب ، احملاضر بكليـه املع      / أتقدم بالشكر اجلزيل لألخوين األستاذ      كذلك   
ناصـر  / سابقاً واملشرف على برنامج رعاية املوهوبني مبدارس اهليئة امللكية باجلبيل ، واألسـتاذ              

 بذاله من جهود طيبة ومساندة      ملاوذلك  احلريب ، سكرتري قسم علم النفس جبامعة امللك سعود ،           
 .  خري اجلزاء ل اهللا عز وجل أن جيزيهم عينواسأ يل من خدمات ، صادقة
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 مبثابـة األم ،      يل  الـيت كانـت    )أم زوجي   ( ي الثانية   الغ الشكر والعرفان ألم   أتقدم بب و
 باقة ورد   وأعطتين من وقتها وحناهنا الكثري، وساندتين معنوياً طوال فترة إعداد الرسالة ، فلها مين             

ل اهللا عز وجل أن ميدها مبوفور الصحة وطول العمر          اسأ. تعبرياً عن مدى حيب وأمتناين      ... محراء  
 .  انه تعاىل مسيع جميب .  و جيعل ذلك يف موازين أعماهلا وجيزيها عين خري اجلزاء ،

 الذي غمرين بـالكثري مـن عطائـه         والدي الكرمي كما أقدم عظيم شكري وامتناين إىل        
نصح وإرشاد وتوجيه ، إلكمال دراسيت والتقدم حنو األمام         و ومايزال يقدمه يل من حب ورعاية       

فأسأل اهللا عز وجل    .لذي استمده من حمبته ودعائه يل       ياة باألمل اجلديد ا    مصاعب احل  ه، متجاوز 
 .نه تعاىل جواد كرمي إ سعادة الدارين ، أن يعطيه العمر املديد وأن يرزقه

 ....وأخًري إىل كل من ساندين وحثين على جتاوز مصاعب احلياة  
 .... وإىل كل من تسعده إجنازايت من األقارب واألصدقاء 

 ... أقدم هلم طوقاً من اليامسني تعبرياً عن شكري وامتناين           
ل اهللا عز وجل أن جيعل هذه الرسالة ومجيع أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي ،              أساويف اخلتام    

  .ن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطانإن أصبت فمن اهللا وبفضله وتوفيقه ، وإو
 . ن احلمد هللا رب العاملني أخر دعوانا آ و

 الباحثة              
 أمل العرتي
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 الفــــــــــــــــهارس
 :فهرس الموضوعات/ أوًال 

 
 رقم الصفحه وعــــــوضــــــالم

 مدخل لمشكلة الدراسة :   الفصل األول 
.........................................................مقدمة الدراسة:         أوًال       

........................................................مشكلة الدراسة      :         ثانيًا 
........................................................أهداف الدراسة:         ثالثًا       
.........................................................أهمية الدراسة:        رابعًا       
....................................................مصطلحات الدراسة:       خامسًا     

 
     اإلطار النظري للدراسة:  الفصل الثاني 

 .الضغط النفسي :            أوًال     
.................................................................تمهيد -١
.............................................الضغط النفسيمفهوم  -٢
.............................................تعريف الضغط النفسي -٣
..............................................أنواع الضغط النفسي -٤
....................................................مصادر الضغوط -٥

 
 .)النفسجسمية(االضطرابات السيكوسوماتيه :         ثانيًا       

 ................................................................تمهيد -١
 .............................مفهوم االضطراب السيكوسوماتي -٢
........العالقه بين الضغوط واالضطرابات السيكوسوماتيه -٣
 ........................................................االنفعاالت  -٤
وعالقته باالضطرابات ) ب(و ) أ(نمط الشخصيه  -٥

 ..................................................السيكوسوماتية 
 .......................خصائص االضطرابات السيكوسوماتيه -٦

 
 .أساليب مواجهة الضغوط:           ثالثًا   

.................................................................تمهيد -١
...................................................تعريف المواجهة -٢
................................أساليب  مواجهة الضغط النفسي -٣

...................................المواجهة المتمرآزة حول المشكلة:           أوًال   
....................................المواجهة المتمرآزة حول االنفعال:           ثانيًا  

 .........................................تعريف أساليب المواجهة -٤
.......................العوامل التي تؤثر في أساليب المواجهة -٥
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 رقم الصفحه وعــــــوضــــــالم
 

أنواع أساليب مواجهة  -٦
 ....................................الضغوط

 ..........................................أسلوب إعادة البناء المعرفي:           أوًال   
..................................................أسلوب حل المشكالت :     ثانيًا         

 ..........................................أسلوب المساندة االجتماعية:           ثالثا   
.................................................أساليب الحيل الدفاعية :          رابعًا   
 ............................................أساليب التمارين الرياضية:         خامسًا  
 ......................................................أسلوب االسترخاء:         سادسًا  
 ............................................................أسلوب التأمل:         سابعًا   

 
 الدراسات السابقة :  الفصل الثالث 
 الدراسات السابقة التي تناولت الضغوط وعالقتها باالضطرابات:         أوًال    

 ...........................................................                  السيكوسوماتيه 
 تناولت أساليب مواجهة الضغوط لدى مرضى الدراسات التي :        ثانيًا     

 ..........................................                   االضطرابات السيكوسوماتيه 
 الدراسات التي تناولت األساليب العالجية المتبعة مع مرضى :        ثالثًا     

 ..........................................                   االضطرابات السيكوسوماتيه 
 

 منهج البحث وإجراءاته :   الفصل الرابع 
..........................................................فروض الدراسة:      أوًال        
.............................................................منهج الدراسة:      ثانيًا       
............................................................. حدود الدراسة:      ثالثًا       
.............................................................عينة الدراسة :     رابعـًا      
.............................................................أدوات الدراسة:    خامسًا     
 ................................................إجراءات تطبيق الدراسة:    سادسًا     
.......................................................األساليب اإلحصائية:    سابعًا      

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الخامس 

....................................................نتائج الفرض األول      :       أوًال   
 ..................................................نتائج الفرض الثاني:       ثانيا         
 ......................... تفسير ومناقشة الفرضين األول والثاني-                     

 ..................................................نتائج الفرض الثالث:   ثالثًا             
 ..................................................نتائج الفرض الرابع:     رابعًا          
 .......................تفسير ومناقشة الفرضين الثالث والرابع -
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 رقم الصفحه وعــــــوضــــــالم
 

 ....................................................  ملخص الدراسة-                    
 .................................................توصيات الدراسة -
 .................................................. البحوث المقترحة -

 :     المراجع     
 ...................................................المراجع العربية -
 ..................................................المراجع األجنبية -

 
 .................................................................: .........    المالحق    

 

 
١١٧ 
١٢١ 
١٢٢ 
 
١٢٤ 
١٣٠ 
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 :فهرس الجداول/ ثانيًا 
 
رقم 
 الجدول

 رقم الصفحه المــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــوع

١ 
 
٢ 

 
 
٣ 

 
٤ 

 
 
٥ 

 
 
٦ 

 
 
٧ 

 
 
٨ 

 
 
٩ 

 
 
١٠ 
 
 
١١ 
 
 
١٢ 

 

 ) .Killy)  1994نة بين الضغوط اإليجابية والسلبية لـ المقار
 

الدرجات التائية ألفراد مجموعة الصحيحات على مقياس الطمأنينة 
  .٦٠= النفسية ن 

 
  .١٢٠= لمتغير العمر بين مجموعتين ن ) ت(قيمة وداللة اختبار

 
داللة الفروق في متغير الحالة االجتماعية بين أفراد المجموعتين 

 . ام مربع آاباستخد
 

داللة الفروق في متغير العمل بين أفراد المجموعتين باستخدام مربع 
 .آا 
 

داللة الفروق في متغير التعليم بين أفراد المجموعتين باستخدام مربع 
 .آا 
 

معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية للبعد في مقياس أساليب 
 .مواجهة الضغوط

 
 بالدرجة الكلية لمقياس أساليب مواجهة معامل ارتباط درجة البعد

 .الضغوط 
 

لداللة الفروق بين متوسطات األفراد في الربيع األعلى ) ت(قيمة 
 . واألدنى على عبارات مقياس أساليب مواجهة الضغوط 

 
معامالت الثبات المستخرجة بطريقه آرونباخ ألفا لمقياس أساليب 

 .مواجهة الضغوط
 

ة بالدرجة الكلية للبعد في استبيان ضغوط معامل ارتباط درجة العبار
 .أحداث الحياة

 
معامل ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية في استبيان ضغوط أحداث 

 .الحياة

٢٤ 
 
٨١ 
 
 
٨١ 
 
٨٢ 
 
 
٨٢ 
 
 
٨٣ 
 
 
٨٥ 
 
 
٨٨ 
 
 
٨٨ 
 
 
٩٢ 
 
 
٩٤ 
 
 
٩٧ 
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 فحهرقم الص المــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــوع رقم الجدول
١٣ 
 
 
١٤ 

 
 
١٥ 
 
 
 
١٦ 
 
 
١٧ 
 
 
 

      ١٨   

لداللة الفروق بين متوسطات األفراد في الربيع ) ت(قيمة اختبار 
 .األعلى واألدنى على بنود استبيان ضغوط أحداث الحياة

 
معامالت ثبات المستخرجة بطريقة آودر ريشاردسون الستبيان 

 .ضغوط أحداث الحياة
 

وداللتها االحصائيه ) ت(ارية وقيمة المتوسطات واالنحرافات المعي
للدرجة الكلية الستبيان ضغوط أحداث الحياة بين المصابات 

 .باالضطرابات السيكسوماتيه والصحيحات
 

لنوعية ضغوط أحداث الحياة بين المصابات ) ت( نتائج اختبار 
 .باالضطرابات السيكوسوماتيه والصحيحات 

 
وداللتها اإلحصائية ) ت(ة المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم

للدرجة الكلية لمقياس أساليب مواجهة الضغوط بين المصابات 
 ).١٢٠=ن(باالضطرابات السيكوسوماتيه والصحيحات 

 
ألساليب مواجهة الضغوط بين المصابات ) ت(نتاج اختبار 

 .باالضطرابات السيكوسوماتيه والصحيحات

٩٧ 
 
 
١٠٠ 
 
 
١٠٥ 
 
 
 
١٠٦ 
 
 
١١٠ 
 
 
 
١١١ 
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 :فهرس األشكال/ ثًا ثال
 

 المــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــوع رقم الجدول
 رقم الصفحه

     
       ١   

 

 
  ) Coper 1991(أنماط المواجهة مع الضغط النفسي 

 

٤٥ 

 
 :فهرس المالحق / رابعًا 

 
 

 رقم الصفحه ــــــوعالمــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــرقم الملحق
 
١ 

 
٢ 

 
٣ 

 
٤ 

 
٥ 

 
 .مقياس أساليب مواجهة الضغوط في صورته األولية

 
 .مقياس أساليب موجهة الضغوط في صورته النهائية

 
 .استبيان ضغوط أحداث الحياة 

 
 .استبيان ضغوط أحداث الحياة ، في صورته النهائية

 
  .١٩٩٣مقياس الطمأنينة النفسية من أعداد الدليم وآخرون 

 

 
١٤٣ 
 
١٤٨ 
 
١٥٣ 
 
١٥٧ 
 
١٦١ 

 
 
 

 
 



 

 

 

- ١٣ -

א א
א  א
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 مدخل ملشكلة الدراسة
 

 املقدمة:   أوالً 
 . مشكلة الدراسة : اً ـثاني
 . أهداف الدراسة : اً ـثالث
 . أمهية الدراسة : اً ـرابع

 . مصطلحات الدراسة : خامساً 
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 : المقدمة :  أوًال 
زم بصحة هذا القول ألنه مما الشك وال نستطيع اجل. يقال أن هذا العصر هو عصر القلق 

فيه أنه يف األزمنة السابقة ، عاىن الناس من اجلوع واملرض والعبودية واحلروب وكوارث عامة 
خمتلفة ، جعلتهم معرضني للقلق مثلما حنن اآلن، ولكن تعقيد احلضارة وسرعة التغري االجتماعي 

عائلي، وصعوبة حتقيق الرغبات وصعوبة التكيف مع التشكل احلضاري السريع، والتفكك ال
الذاتية بالرغم من إغراءات احلياة وضعف القيم الدينية واخللقية مع التطلعات األيدلوجية 
املختلفة، ختلق الصراع والقلق عند الكثري من األفراد مما جعل القلق النفسي هو حمور احلديث 

 ) ١٠٧، ص١٩٩٨عكاشة، . (يةالطيب يف األمراض النفسية والعقلية واالضطرابات السيكوسومات

العصر احلديث بأنه عصر الضغوط النفسية ) ١٩٩٦(ويف مقابل ذلك تصف دسوقي 
ألننا نعيش يف عصر ينفرد بأوضاع وأحداث مثرية ، حيث أن التطورات التكنولوجية اليت أدت 

عامل يعج إىل تغريات وتطورات اجتماعية واقتصادية وما ارتبط هبا من تغريات يف القيم ، جعلت ال
باألحداث املثرية للقلق واالضطراب النفسي الذي يهدد األمن النفسي واجلسمي واملادي 

 )٤٤ص.( واالجتماعي للفرد ، حيث أصبح تعرضه للضغوط أمراً ال مفر منه
فوصف العصر احلديث الذي نعيش فيه بعصر القلق أو عصر الضغوط النفسية ليس فيه 

أمعنا النظر يف الوصفني فسنجد كليهما صحيحاً ، فمن ناحية أي تعارض أو اختالف ، ألنه إذا 
األحداث واملثريات الضاغطة واملتالحقة اليت تعصف بكيان الفرد ووجوده من كل صوب واجتاه، 
ميكن القول بأنه عصر الضغوط ، أما إذا نظرنا من خالل النتائج اليت تلم باإلنسان ويعاين منها من 

 . كن القول أنه عصر القلق  جراء التغريات واألحداث مي
رد فعل "أول من قدم مفهوم الضغوط النفسية واليت يقصد هبا ) Selye) 1956ويعترب 

، مث تبعه بعد ذلك عدد كبري من العلماء يف حماولة " اجلسم ألي متطلب خارجي يوضع عليه
 .تفسري مفهوم الضغط النفسي 

تعريفات وكل تعريف ينطلق من ويعرف الباحثون يف علم النفس الضغط النفسي بعدة 
أساس حمدد وواضح فبعض التعريفات ينطلق من املثري احملدث لإلثارة والبعض اآلخر ينطلق من 
االستجابة الصادرة إزاء املثري والبعض اآلخر من التعريفات جيمع بني املثري واالستجابة باإلضافة 

    )١٩٩٤الطريري،  . (إىل متغريات وسيطة قد ال تكون واضحة
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بني نوعني من الضغوط هي الضغوط اجليدة والضغوط املثرية ) Selye) 1974وقد ميز 
للمشقة ويرجع أساس التفرقة بينهما إىل نوعية النتائج اإلجيابية أو السلبية الناجتة عن الضغوط 
وتأثريها على اإلنسان ، فيقصد بالضغوط اجليدة هي األحداث واملواقف اليت يشعر الفرد من 

 باملشاعر اإلجيابية مثل ضغوط اإلجناز والنجاح ، وفرحة الفوز واالنتصار اليت يصاحبها خالهلا
حيوية ونشاط يف مواجهة التحديات والصعوبات لدى األفراد الذين يتعرضون هلذا النوع من 
الضغوط، ويطلق عليها ضغوط الفوز أو املكسب ، وعلى النقيض من ذلك الضغوط املثرية 

تكون نتيجة اإلحساس بعدم الشعور باألمن والكفاية أو الشعور بالعجز واليأس للمشقة وهي اليت 
أو بالقنوط ، ووجود هذه املشاعر هي اليت جتعل الضغوط ، مثرية للمشقة ويطلق على هذا النوع 

 ) . ضغوط اخلسارة والفقدان(
بأن الضغوط النفسية قد تكون يف بعض Caplan (1981) ويف نفس هذا اإلطار يوضح 

األحيان قوة دافعة إجيابية ومبعثاً للحيوية والنشاط تساعد الفرد على حتقيق أهدافه عن طريق 
مضاعفة جمهوداته ونشاطاته، فمتطلبات احلياة البد أن تتضمن قدراً معيناً من الضغوط ولكن إذا 
ما زاد ذلك القدر من الضغط النفسي فسيصبح بالتايل قوة هادمة ، فالشخص الذي يتعرض 

غوط بشكل منتظم ، يظهر تدهوراً يف رؤيته ملفهوم ذاته ، باإلضافة إىل اضطراب الوظائف للض
املعرفية اليت تؤدي إىل تشوية مدركاته للعامل اخلارجي ، كما أنه قد يفقد ذاكرته ، وعالوة على 

  ( P. 414 ). ذلك ستزداد قابلية الفرد لإلصابة باألمراض اجلسمية والنفسية
حيث ذكرا أن الضغط النفسي مهم Hilgard , et,al  ( 1979 ) ذا االجتاه ويتفق معه يف ه

وضروري للفرد وذلك لقضاء بعض األمور إال أن الضغط الذي يالزم الفرد لفترة طويلة من 
 . الوقت يكون له تأثرياته السلبية يف كل من الناحيتني النفسية والفسيولوجية 

آلثار الفسيولوجية السلبية للضغوط النفسية مثل وقد أشارت نتائج الدراسات التجريبية ل
 Stroebe,etal  كما كشفت نتائج  دراسات كل من )Selye ( ،)1985, Levy ,1976(دراسات  

اليت حبثت اآلثار النفسية واجلسمية للضغوط املثرية  Helsing & Szklo  (1981) و (1985)    
ة املثرية للمشقة والعديد من االضطربات للمشقة عن وجود عالقة ارتباطية بني أحداث احليا

اجلسمية مثل الذحبة الصدرية ، أمراض الشريان التاجي ، وآالم البطن املفاجئة ، والسكر ، 
 ( Solomon,etal,1990 ). وضغظ الدم ، وأمراض النســاء املختلفة 

دت أن هناك عدد كبري من األمراض اجلديدة والغريبة اليت وج) Albrecht (1979ويذكر
طريقها إىل حياه اإلنسان يف دول العامل الصناعية ، ومن املالحظ أهنا تنتشر باضطراد وتؤثر أكثر 
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فأكثر على حياة الناس بدرجة خطرية ، وقد وصلت نسبة انتشارها إىل حد األوبئة وهي ال تنتقل 
 عن طريق العدوى بالبكتريا أو امليكروبات بل أن هذه األعراض قد متتد على متصل من
اإلحساس البسيط بعدم الراحة ، إىل املوت ، ومن الصداع إىل عسر اهلضم ومن األزمات القلبية 
إىل السكتة الدماغية ، ومن اإلرهاق إىل ضغط الدم وفشل األعضاء ، ومن التهاب اجللد إىل 
نزيف اجلروح وهذه األمراض تتزايد بشكل منتظم يهدد صحة البشر وسالمتهم ، ومن أسباب 

مراض  الظروف احمليطة باإلنسان العادي واليت تؤثر على وظائفه الفسيولوجية واليت يطلق هذه األ
  )     ( p.2. عليها الضغوط النفسية

أن الضغوط تركت آثاراً سلبية على صحة اإلنسان )  Eliot & Breo , (1984ويذكر 
 : رات التالية وسلوكه،  ومن آثار هذه الضغوط على أفراد اجملتمع األمريكي ظهرت املؤش

 . أصبحت املسكنات أدوية قابلة للصرف بدون وصفة طبية  -١
 من أكثر أنواع األدوية اليت تستخدم يف الواليات املتحدة ) كمهدئ(أصبح الفاليوم  -٢

 األمريكية 
 . تزايد استخدام الكحول واألدوية املستخرجة من الكوكايني  -٣
  .يعاين ثالثة عشر مليون أمريكي من مشكالت إدمان  -٤
يوجد واحد من كل أربع راشدين لديه ارتفاع ضغط الدم وأمراض خطرية جداً تنشأ  -٥

 . وتتفاقم بسبب الضغوط 
من أهم مسببات الوفاة لدى اجملتمع األمريكي أمراض القلب اليت نشأت وتفاقمت بسبب  -٦

 . الضغوط 
تكاليف بليون دوالر هي قيمة ) ٤٢٥(طبقاً للنشرة السنوية األمريكية الطبية يذكر أن  -٧

 )P.6. (اخلدمات الطبية املستحقة ألمناط احلياة غري الصحية 

وترجع هذه الضغوط إىل التغريات احلادة والفجائية اليت يتميز هبا العصر الذي نعيشه 
والذي يتسم بالتغريات االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والثورة املعرفية املتسارعة اليت 

 هذه املتغريات املتالحقة فهو يواجه عدداً كبرياً من املواقف الضاغطة تتطلب من الفرد التكيف مع
واالحباطات الشديدة اليت تقف حجر عثرة يف سبيل حتقيق أهدافه ، حيث يبذل جهوداً كبرية 

 . مضنية للتغلب على هذه الصعوبات والعقبات اليت تواجهه 
ات األسرية اليت تؤثر على اإلنسان يواجه الكثري من املشكالت االقتصادية واالضطراب

حالته اجلسمية ومبا أن اجملتمع العريب السعودي قد منا وتطور باضطراد متسارع خالل السنوات 
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املاضية معتمداً على التكنولوجيا احلديثة يف جماالت احلياة املختلفة ، فقد أصبح من املالحظ دخول 
تعامل مع هذه األدوات مثل الكمبيوتر وسائل احلياة احلديثة يف حياة اإلنسان السعودي فأصبح ي

. وشبكات االنترنت وشبكات املعلومات والفضائيات واليت هي جزء من سياق اجملتمع العاملي 
واجملتمع السعودي املعاصر ال يعيش مبعزل عن هذا العامل ، لذا أصبح من املتوقع ظهور بعض 

حياته مل تكن موجودة أو مالحظة املشكالت واألمراض اليت تصيب اإلنسان يف أعمار مبكرة من 
 . من قبل 

 ويف نفس السياق بالنسبة للمرأة السعودية مل تكن بعيدة عن هذا التغري ، فقد شاركت 
فيه وتعاملت معه بإجيابية ونتيجة هلذه التطورات اليت شهدهتا اململكة من خالل الفترة األخرية من 

تعليم مما صاحب ذلك خروج املرأة للعمل لتساهم انتشار تعليم البنات وإقبال أعداد كبرية على ال
بدورها يف بناء جمتمعها باإلضافة إىل دورها الرئيسي كزوجة وأم ، وهذه املسئوليات اجلديدة قد 
تشكل بالنسبة هلا ضغوطاً جديدة تقع على عاتقها وتثقل كاهلها ، خاصة وأن جمتمعنا مترابط 

 . سرية املقننة واجملامالت االجتماعية وقائم على أمهية العالقات االجتماعية واأل
فالضغوط ظاهرة اجتماعية نفسية وهي موضوع يتعلق بالعالقة بني الفرد وبناء اجملتمع 

 . الذي يعيش فيه ، لذا فإن أسباب الضغوط ميكن أن ترجع إىل الفرد نفسه أو بيئته االجتماعية 
يب مواجهة الضغوط لدى والدراسة احلالية سوف تلقي الضوء على الفروق بني أسال

 .املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات 

 : مشكلة الدراسة :ثانياً 
كمدخل لدراسة الضغوط النفسية اليت ) life events(اهتم علماء النفس بأحداث احلياة 

تنعكس على احلالة اجلسمية والنفسية للفرد ، حيث تؤدي األحداث الضاغطة إىل تغريات جسمية 
على )  Brawn & Harris ، )1985 نفسية وكيميائية تعّد الفرد ملواجهتها ، ولقد أكد كل من  و

أن أحداث احلياة الضاغطة األكثر شيوعاً هي األزمات النفسية والنكبات املأساوية اليت مير هبا 
الفرد مثل فقدان أو موت شخص عزيز واملشكالت الزوجية أو املالية أو الشخصية أو الوقوع 

 .ضحية جرمية أو حوادث كالسرقة أو االغتصاب أو التشويه أو اطالق الرصاص عليه
 ) ١٩٩٧يف علي،  ( 

ونتيجة التطور السريع الذي حدث يف اململكة العربية السعودية، واملرأة السعودية 
بوصفها عضواً يف اجملتمع تأثرت بالتقدم احلضاري وواكبته بطلبها للعلم ومن مث خروجهاً  للعمل 
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يف جماالت عديدة ومتنوعة تتفاوت فيها شدة الضغوط اليت تواجهها مما جعلها مرهقة وتواجه 
 يف التوفيق بني مسئولياهتا حنو أبنائها وزوجها ومسئوليتها األخرى – يف بعض األحيان –صعوبة 

 حنو عملها ، وتعدد أحداث احلياة الضاغطة األخرى مما قد يؤدي ذلك إىل اخنفاض مستوى أدائها
لتلك املسئوليات ، وظهور العديد من املشكالت األسرية اليت تؤثر على عالقتها الزوجية وعلى 

 . سلوك األبناء وتصرفاهتم
على أن عمل املرأة كزوجة  وأم  )  Barach, etal) 1987وقد أكدت نتائج دراسة 

 .يؤدي إىل صراع األدوار الذي يعرض  املرأة إىل الكثريمن االضطرابات النفسية
 ) ١٩٩٧يف علي ، (

إىل أن نسبة كبرية من املتزوجات ) Dohrenwend & shrout , ( 1985وأشارت دراسة 
حديثا ، قد أصنب باضطرابات صحية ترجع إىل املسئوليات اجلديدة واملواقف املشحونة إنفعالياً 

 .املتعلقة بالعمل الروتيين املرتيل 
 دراسة العالقة بني الترمل و الطالق اليت هدفت إىل) Berkman ( 1979 ويف دراسة   

وضغوط أحداث احلياة حيث أجريت على األمهات الاليت فقدن ازواجهن سواء بالترمل أو 
بالطالق وقد أظهرت النتائج أن األمهات الاليت يعيشن مع أزواجهن أقل عرضة للضغط النفسي 

 ضغوط نفسية عالية بسبب وأقل استجابة لألمراض اجلسمية من اجملموعة األوىل اليت تعاين من
املسئوليات من تربية األطفال يف الوقت الذي يكن فيه حمرومات من االستقرار العاطفي مع رفيق 
احلياة مما يسبب ضغوطاً اجتماعية تنتهي هبن إىل تدهور حالتهن الصحية واليت من أبرزها ارتفاع 

 .اخل .... ضغط الدم ، اضطراب القلب، إلتهاب شعيب مزمن وربو 
على أنه أصبح من املسلم به أن الضغوط بشكل عام جتعل ) Ibid ) 1985وقد أكد

اإلنسان عرضة لالهنيار العصيب والوقوع فريسه لالضطرابات السيكوسوماتية ، حيث أن الشعور 
بانعدام القوة وقلة التحمل ، وعدم القدرة على التحكم يف األحداث واملشكالت هي مسببات 

ماتية ، فاألفراد ميكن أن يتحملوا سنوات من الضغوط إذا شعروا بأهنم لالضطرابات السيكوسو
يتحكمون هبا ويتعاملون معها أو على األقل يتنبؤن هبا ، حيث أن الفرد عندما يعلم بأنه سوف 

 .يقدم على فترة ضاغطة فإنه يستطيع أن يتخذ خطوة جيدة ملواجهة الضغط 
 )٣٢ ، ص١٩٩٩يف الزهراين ،  ( 

 من تأكيدات أكثر الدراسات على األثر الواضح للضغوط النفسية على وعلى الرغم
الصحة اجلسمية والنفسية للفرد ، إال أن املالحظات تشري إىل أن كثرياً من األفراد يتعرضون 
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لضغوط حياتية مرتفعة وال ميرون بأزمات نفسية أو جسمية ومن هنا عمدت الدراسات إىل 
يع الفرد عن طريقها اخلروج منها سليماً رغم كل الظروف تشخيص مصادر املقاومة اليت يستط

 : الضاغطة وقد حدد الباحثون عدة متغريات  ختفف آثار الضغوط لدى األفراد وهي كالتايل 
 خصائص الشخصية   )١
 املساندة االجتماعية    )٢
   ) ( Herber & Ranyon , 1984 P.155-156أساليب املواجهة  )٣

إذا نظر الفرد للحدث على أساس أنه أمر ضاغط فهذا ، بأنه ) ١٩٩٤(ويذكر الطريري 
سيقود إىل اخلطوة األخرى أال وهي حدوث شحنة انفعالية تتولد لدى الفرد وتوجهه حنو احلدث 
أو األمر الذي مت اعتبار أنه ضاغط ، وقد تكون هذه الشحنة االنفعالية على شكل خوف أو 

 هذه الشحنة االنفعالية يفترض أن يترتب غضب أو عدم الشعور باألمن أو قلق وبعد أن حتدث
عليها إثارة فسيولوجية كأن حيدث شد عصيب أو زيادة يف مستوى الكوليسترول أو سرعة  
ضربات القلب، وما من شك أن مثل هذه اآلثار تصنف على أساس أهنا سلبية فقد  يترتب عليها 

 . مرض أو جلطة
لضغوط واألمراض السيكوسوماتية وقد أجريت دراسات عديدة لتوضيح العالقة بني ا

حيث أثبتت الدراسات التالية عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بني أحداث احلياة والعديد من 
 يف دراساهتم أن الضغط) ,etal 1981) , Benler االضطرابات اجلسمية، حيث وجد كل من 

ارتباطا إجيابيا بامليل للشعور واالجهاد الذي يعاين منه جمموعة من طالب املدرسة الثانوية قد ارتبط 
 )(Solomon, etal,1990. بالصداع وأمراض احلساسية

وهذا يوضح لنا أن الضغوط النفسية اليت يواجهها اإلنسان هي اليت تسبب له الكثري من 
االضطرابات السيكوسوماتية واألمراض النفسية اليت يعاين منها ، واألفراد خيتلفون يف أساليب 

، فمنهم من يتعرض ملواقف ضاغطة وأحداث مؤذية ويستطيع أن يواجه هذا مواجهة الضغوط 
املوقف بفاعلية دون الوقوع يف املرض النفسي أو اجلسمي ومنهم من يفشل وينهار يف مواجهة 

 . هذه الضغوط فيصاب باملرض 
 : العمليات اليت يواجه هبا الفرد املواقف الضاغطة يف صورتني ) ١٩٩٤( وحيدد الطريري 

وهي عبارة عن ) adaptation(هي عملية التكيف مع الوضع الضاغط : لصورة األوىل ا
عمليات وإجراءات روتينية يعمد الفرد إىل مزاولتها وعادة ما تكون هذه العمليات اوتوماتيكية  

 . ومتكررة وأسلوباً ثابتاً يزاوله الفرد يف مثل هذه املواقف 
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وهي عبارة عن إجراءات يتخـذها  ) Coping ( هة فهي عملية املواج:أما الصورة الثانية 
الفرد من أجل حل املشكلة اليت تواجهه ومن مث العودة إىل الوضع االنفعايل الطبيعي وعـادة مـا         
تكون هذه اإلجراءات نتيجة عملية تقييم الفرد للموقف الذي مير به أكثر من كونه صفة ثابتة أو                 

  ) ١٠٢ص.  ( إجراءات روتينية 
الذي يعرفها بأهنـا  )  Lazarus , ( 1984 ل يف تطوير مفهوم املواجهة إىل  ويرجع الفض

 .اجلهود اليت يقوم هبا الفرد حلل املشكالت ومواجهة الضغوط النفسية اليت تقابله 
أن املواجهة تشـري إىل اجلهـود     )  Lazarus & Folkman  )  1984 ويذكر كل من 

، أو إختزال أو حتمل املطالب الداخلية أو اخلارجيـة          الفكرية الذهنية والسلوكية للسيطرة على      
 : اليت تنتج عن موقف ضاغط وتشتمل املواجهة على عمليتني مها 

ويقصد هبا السلوك الواقعي الـذي      ) املواجهة اليت تركز على املشكلة      (  الفعل املباشر    -١
داد للموقف  يهدف إىل تغيري عالقة الفرد ببيئته ، وميكن أن يأخذ عدة صور منها اإلع             

 . أو الصمود أو التجنب 
السـيطرة علـى     ويقصـد هبـا   ) املواجهة اليت تركز على االنفعال      : (  التلطيف   -٢

االنفعاالت املترتبة على املشكلة وتقليل أثارها النفسية ، ومييز الزاروس بني جمموعتني من أساليب              
 : املواجهة اليت تركز على االنفعال 

و األعراض الفسيولوجية وتشمل جلوء األفراد إىل بعض املهدئات         أساليب املواجهة حن  )   أ
 . واملسكنات وأساليب االسترخاء 

  .األساليب النفسية الداخلية مثل احليل الدفاعية ) ب

أن أساليب املواجهة اليت تعتمـد علـى   ) Moss & Billing ( 1984وقد أكدت دراسة 
كبري بالتكيف مع تلك املواقف الضـاغطة يف        التحليالت املنطقية للموقف الضاغط ترتبط بشكل       

حني أن االستراتيجيات غري الفعالة واليت تنطوي على جتنب املشكلة ، واالنسحاب من املمكن أن               
 .تؤدي إىل االضطراب اجلسمي والنفسي 

 الـيت توصـلت إىل أن اسـتخدام الفـرد     Rees (1978 )  ويتفق ذلك مع دراسـة   
 مواجهة ضغوط احلياة كاالنسحاب ، والتربير، واإلنكار ، ال تؤدي           لالستراتيجيات الغري فعالة يف   

 .إىل حسم املوقف الضاغط بل تؤدي إىل زيادة معاناة الفرد النفسية أو اجلسمية 
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وقد كشفت الكثري من الدراسات عن وجود فروق بني الذكور واإلنـاث يف أسـاليب               
 أن الرجال يفضـلون   Stone  &  Neale ( 1984) مواجهة الضغوط حيث أشارت نتائج دراسة 

أساليب مواجهة مباشرة فيما تستخدم النساء أساليب مواجهة تعتمـد علـى التوجـه الـديين                
 .واالسترخاء والبحث عن املساندة االجتماعية 

أن النساء بشكل عام حيرصن على الروابط العاطفية Verbrvgge , ( 1985 ) وقد ذكرت 
ا يواجهن أي ضغوط أو مضايقات فإهنن ميلـن بطبيعتـهن إىل            وعندم. القوية بينهن وبني الناس     

. أو العقاقري املهدئة كوسيلة ملواجهة الضغوط       ) طلباً للمساندة أو الدعم االجتماعي    (هؤالء الناس   
وعلى النقيض من ذلك مييل الرجال إىل االختيار بني الكثري من األنشـطة الـيت تقلـل التـوتر                

تدخني ، واملخدرات وهذا يوضح لنـا أن النسـاء يتعـاملن            الكحوليات ، وال  : والضغوط مثل   
 . بأساليب فعالة أكثر يف مواجهة الضغوط مقارنة بالرجال 

 بالفروق بني اجلنسني يف أساليب مواجهة  Moss & Billing ( 1984 ) وقد  اهتم الباحثان
نفعاليـة  الضغوط ، حيث ذكروا أن الرجال أقل استخداماً ألسـلوب املواجهـة السـلوكية اال       

 .واهلروب 

  فأشارت إىل استخدام النساء أساليب املواجهـة  Astor, etal, (1984)أما نتائج دراسة 
 .  املعرفية والشخصية يف التعامل مع الضغوط ، بينما استخدم الرجال األساليب املعرفية فقط 

األمهـات   مت حبث الفروق يف أساليب املواجهة بني Schilling, etal ( 1985 )ويف دراسة 
واآلباء الذين  لديهم  أطفال  معوقني ، حيث أثبتت النتائج أن األمهات لديهن نزعه أقوى حنـو                   
أساليب املواجهة السلبية اليت ركزت على االنفعال باإلضافة إىل التعبري عن العاطفة والسعي وراء              

لة وهم أقل نزوعـاً     املساندة االجتماعية ، بينما اآلباء يفضلون أساليب مواجهة تركز على املشك          
 . للتقبل واالنتظار بشكل سليب 

ونظراً ألن املرأة أكثر حساسية من الناحية االنفعالية فهي أكثر عرضة لإلصابة باألمراض             
النفسية والنفسجسمية ، حيث أكدت الكثري من الدراسات على انتشار األمراض بـني النسـاء               

ل يف جمتمعنا تتاح هلم فرصـة التصـرف يف          أكثر من الرجال وقد يكون ذلك راجع إىل أن الرجا         
 )  ١٩٩٨عكاشة ، . (مشاكلهم والتنفيس عنها وحتقيق رغباهتم مما يقلل الصراع النفسي لديهم

يتضح من العرض السابق أن الضغوط اليت يواجهها اإلنسان هي اليت تسبب له الكثري من               
راد خيتلفون يف أساليب مواجهـة      واألف. االضطرابات السيكوسوماتية واألمراض اليت يعاين منها       
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الضغوط فمنهم من يتعرض ملواقف ضاغطة وأحداث مؤذية ويستطيع أن يواجه هـذه املواقـف               
بفاعلية دون الوقوع يف املرض النفسي أو اجلسمي ، ومنهم من يفشل وينهار يف مواجهـة هـذه          

أساليب مواجهة  الضغوط فيصاب باملرض ، خاصة و أن العديد من الدراسات األجنبية قد حبثت              
) Schussler (1992و ) Hovanitz (1986الضغوط لدى املرضى السيكوسوماتيني مثل دراسات 

اليت كشفت نتائجها عن أن للمرضى السيكوسوماتيني أساليب خاصة هبم ملواجهـة الضـغوط              
متيزهم عن غريهم ، كما أنه للنساء أساليبهن اخلاصة يف مواجهة الضغوط الـيت متيـزهن عـن                  

 . لالرجا
 : وبناءاً على ما سبق ميكن أن تصاغ تساؤالت الدراسة بالشكل اآليت 

 هل توجد فروق  بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات يف الدرجـة             -١
 الكلية الختبار ضغوط أحداث احلياة ؟ 

    هل توجد فروق بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصـحيحات يف نوعيـة               -٢
 ضغوط  أحداث احلياة ؟ 

 هل توجد فروق بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصـحيحات يف الدرجـة             -٣
 الكلية ملقياس أساليب مواجهة الضغوط ؟ 

  هل توجد فروق  بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصـحيحات يف نوعيـة                -٤
 أساليب مواجهة الضغوط ؟ 

 : دراسة أهداف ال: اً ثالث
 : تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية  
 الكشف عن نوعية ضغوط أحـداث احليـاة لـدى املصـابات باالضـطرابات               -١

 . السيكوسوماتية مقارنة بالصحيحات 
 الكشف عن نوعية أساليب مواجهة الضـغوط لـدى املصـابات باالضـطرابات              -٢

 . السيكوسوماتية مقارنة بالصحيحات 
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 :أمهية الدراسة : رابعاً 
 : ترجع أمهية الدراسة احلالية إىل ما يلي  

 :األمهية النظرية : أوالً 
 تعد هذه الدراسة أول دراسـة       – حسب علم الباحثة     –ندرة الدراسات يف هذا املوضوع         -أ

تربط بني أساليب املواجهة واالضطرابات النفسجسمية لدى املـرأة يف اململكـة العربيـة              
 .   دية السعو

تتضح أمهية الدراسة احلالية من خالل طبيعة املشكلة اليت تتصدى هلا الدارسة احلالية وهي                -ب
الفروق يف أساليب املواجهة لدى املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصـحيحات          
حيث ارتبطت الضغوط النفسية مبدى واسع من االضطرابات النفسية واجلسدية ، وتعـد             

واجهة مبثابة عوامل تلطيف تساعدنا على االحتفاظ بالصحة النفسية واجلسـدية           أساليب امل 
معاً ، كما تعني الفرد على االحتفاظ بالتوافق النفسي واالجتماعي أثناء املوافق الضاغطة يف              

 . حياته 
  إثراء البحوث اخلاصة بدراسة املرأة ، حيث توجد قلة يف الدراسات النفسية اليت تناولـت                 -ج

 . اليت متثل نصف اجملتمع ) يف حدود علم الباحثة ( ة السعودية املرأ
الكشف عن أساليب مواجهة الضغوط بالنسبة للمرأة السعودية حيث أن املرأة يف اجملتمـع                -د

السعودي املسلم ختتلف عن غريها من النساء يف اجملتمعات الغربية فهي ناشـئة يف جمتمـع                
وهذا قد يكون له األثـر      . ب عند اهللا له أجر عظيم       يؤمن بقضاء اهللا وقدره وأن االحتسا     

الكبري يف استخدام املرأة السعودية ألساليب مواجهة ختتلف عن تلك املعروفة يف اجملتمعات             
 . الغربية 

 :األمهية التطبيقية : ثانياً 
   يتوقع أن تكشف نتائج الدراسة احلالية عن نوعية الضغوط اليت تتعرض هلا املرة السعودية               -أ

 .  وبصفة خاصة املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية 
 يتوقع أن تكشف نتائج هذه الدراسة عن أساليب املواجهة اليت تستخدمها املرأة املصـابة               -ب

 . باالضطرابات السيكوسوماتية وكذلك أساليب املواجهة اليت تستخدمها املرأة العادية 
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الدراسة يف التخطيط لوضع بـرامج إرشـادية          ميكن االستفادة مبا تسفر عنه نتائج هذه          -ج
 .وعالجية للنساء الالئي يتعرضن لضغوط شديدة ، وأيضا كيفية مواجهة هذه الضغوط 

 .    إن نتائج الدراسة قد تكون نواة لدراسات أخرى يف هذا اجملال -د

 
 :مصطلحات الدراسة : اً خامس

 :تشمل الدراسة املصطلحات التالية 

 : الضغط  : أوالً
الضغط بأنه التباين بني املتطلبات اليت ينبغي أن يؤديها الفرد ) caplan )1981عرف

  ) p.413. ( وقدرته على االستجابة هلا
حتدي عوامل غري سارة لطاقة التأقلم " الضغط بأنه ) ١٩٩٢(كما عرف عكاشة 

 . والتكيف للفرد 
كمية الشدة أو درجة الضغط حيث يتفاعل الضغط مع الفرد لظهور األمراض النفسية ، وتعتمد 

  )١٤٠ص. (الالزمة لنشأة األمراض النفسية على تكوين واستعداد الفرد الوراثي 
ويعرف الدليل التشخيص واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية ضغوط احلياة بأهنا أعباء 

أحداث احلياة ترهق الفرد وتتجاوز طاقة التحمل لديه بدءاً من أحداث احلياة القوية اليومية إىل 
  .القوية واحلادة  ، حيث متثل تلك الضغوط حموراً هاماً وأساسياً عند تشخيص أي مرض نفسي 

                                                                                                        ) DSM - IV, 1994  (  

الدرجة اليت حيصل عليها الفرد يف استبيان ضغوط هو : أما التعريف اإلجرائي للضغوط 
 . أحداث احلياة واليت تعرب عن كمية األحداث الضاغطة اليت يتعرض هلا الفرد 

 :أساليب مواجهة الضغوط  : ثانياً
 أساليب املواجهة بأهنا السلوكيات الظاهرة أو اخلفية واليت Fleshman  ( 1984 )يعرف

 ) P.229 (.ية أو الظروف الضاغطةحتدث للتقليل من الضغوط النفس
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 أساليب املواجهة بأهنا جهود معرفية  lazarus & Folkman ( 1980)كما عرف 
وسلوكية متغرية ومستمرة لتنظيم متطلبات داخلية أو خارجية حمددة واليت تقيم على أهنا مرهقة 

 ) P.219. ( وتتجاوز مصادر املواجهة اليت يستخدمها الفرد  
بأهنا الطرق اليت يقاوم هبا الناس "  أساليب املواجهة  Heaney & Ryn (1990)وعرف

ضغوطهم ويتعاملون هبا مع مواقف التهديد والتحدي وتعد مبثابة حواجز حتمي الفرد من النتائج 
  ) P. 415" . (الضارة للضغط على الصحة البدنية والنفسية والعقلية
لدرجة اليت حيصل عليها الفرد يف مقياس ا: أما التعريف اإلجرائي ألساليب املواجهة هو 

 . أساليب مواجهة الضغوط 

 ):السيكوسوماتية ( االضطرابات النفسجسمية  : ثالثاً
بأهنا جمموعة من االضطرابات "االضطرابات النفسجسمية)١٩٩٢(عرف حسن عبداملعطي

عضوية اليت يتحكم أو األعراض اجلسمية اليت حتدثها العوامل االنفعالية ، وتتضمن أحد األجهزة ال
فيها اجلهاز العصيب املستقل ، وبذلك تكون التغريات الفسيولوجية املتضمنة هي تلك اليت تكون 
يف العادة مصحوبة مبجاالت انفعالية معينة ، وتكون هذه التغريات أكثر إصراراً وحدة ، ويطول 

 )٢٦١: ص . ("بقاءها وميكن أن يكون الفرد غري واع شعوريا هبذه احلالة االنفعالية
 

بأهنا اإلضطرابات اجلسمية " اإلضطرابات السيكوسوماتية ) ١٩٩٧(ويعرف الفيومي 
املألوفة لألطباء واليت حيدث هبا خلل يف جزء من أجزاء اجلسم أو يف وظيفة عضو من أعضائه 
نتيجة اضطرابات إنفعالية مزمنة ، نظراً الضطراب حياة املريض اليت ال ينجح معها العالج 

سمي الطويل وحده يف شفاًء تاماً الستمرار االضطراب اإلنفعايل ، وعدم عالج أسبابه النفسية اجل
 ) ٥٥ص" .(إىل جانب العالج اجلسمي 

هن من مت ) "النفسجسمية ( التعريف اإلجرائي للمصابات باالضطرابات السيكوسوماتية 
وماتية يف ضوء استيفائهن تشخيصهن من قبل األطباء النفسيني بأهنن مصابات بإضطرابات سيكوس

 .للمحكات التشخيصية طبقاً للدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية 
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 :الصحيحات :  رابعاً

) ٦٠(بأهنن السيدات الاليت حصلن على درجة تائية "تعرف الباحثة الصحيحات إجرائياً 
باإلضافة إىل تقريرهن  ) ١٩٩٣،ون الذي أعده الدليم وآخر( فأقل يف مقياس الطمأنينة النفسية 

 ".  بأهنن مل يذهنب إىل العيادات النفسية أو العيادات الطبية لغرض البحث عن العالج 
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 اإلطار النظري للدراسة
 

  : الضغط النفسي: أوالً 
 . متهيد  -١
 . مفهوم الضغط النفسي  -٢
 . تعريف الضغط النفسي  -٣
 . أنواع الضغط النفسي  -٤
 . مصادر الضغط  -٥
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 : الضغط النفسي : أوًال 
 : هيد مت -١

يالحظ يف معظم جمتمعات العامل كثرة احلديث عن الضغط النفسي ، وكثرة املقاالت 
املنشورة والربامج التلفزيونية أو اإلذاعية واملؤمترات اليت اهتمت مبناقشة موضوع الضغوط 

 . وكيفية مواجهتها ، حيث يزعم البعض أن عصرنا هذا هو عصر الضغوط 
ء النفس وأخصائي العالج الطبيعي واألخصائيني ويواجه كثري من أطباء وعلما

االجتماعيني واملرشدين بشكل يومي عمالء يعانون من االستجابة النفسجسمية للضغط النفسي 
وهذا ما يدفع العديد من الباحثني للبحث عن األسباب اليت تؤدي إىل التأثر بالضغوط ومصادرها 

 . وكيفية مساعدة األفراد على مواجهتها 

 :وم الضغط النفسي مفه -٢
ورد بعدة أشكال يف املعاجم وذلك حسب االستخدام : املعىن اللغوي لكلمة ضغط 

ضغطه ضغطاً أي غمزه إىل شيء كحائط أو غريه ، ويقال : واملوقف الذي اقترن به ، فيقال 
ضغط الكالم إذا بالغ يف اختصاره وإجيازه ، حيث يتخلى عن التفصيالت ، ومن تصريفات 

  )٧ ، ص١٩٩٤الطريري ، . ( اغطة ، مضاغطة ، أي حني يزاحم أحدمها اآلخر الكلمة ض
اللهم : أن الضغطة بالضم هي الشدة املشقة ويقال ) ١٩٩٧(ذكر الرازي يف الصحاح 

 )١٨٤ص . ( ارفع عنا هذه الضغطة 
ضغطه يضغطه ضغطاً أي عصره وضـيق عليـه وقهـره           ) : هـ١٣٠٦(ويف الزبيدي   
اه ، يقال أخذت فالنا ضغطه أي ضيقت عليه لتكرهه علـى الشـيء ،               والضغطة بالضم االكر  

 )١٧٧ص . (والضغطة أيضاً الشدة واملشقة ، والضغطة بالفتح القهر والضيق واالضطرار 
ولقد جاء مصطلح الضغط أساساً من العلوم الطبيعية ، فمن وجهة نظر علـم الفيزيـاء                

ا يؤدي إىل حدوث رد فعـل مـن ذلـك    تشري كلمة ضغط إىل قوة خارجية تقع على شيء ما مم         
كما تشري اللفظه أيضاً إىل القوة املضـادة الـيت          . الشيء نتيجة للقوة اخلارجية اليت وقعت عليه        

يواجه هبا الفرد ما يقع على جسمه من ضغط واجهاد من قوى خارجية كما تعين أيضاً اإلثـارة                  
ط بأنه توتر أو صراع أو حالة من التوتر         أما املعاجم املتخصصة فقد عرفت الضغ     . البدنية والعقلية   

  )١٩٩٤الطريري ، . ( الشديد 
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 إن كلمة WEBSTERS NEW WORLD DICTIONARY (1967)وقد ورد يف معجم 
ضغط تعين القوة اجملهدة ويقال أيضاً أنه القوة اليت تقع على اجلسم مما حيدث تغرياً يف شكله تأثرياً 

 .هبذه القوة 
 املفاهيم اتفقت على وجود قوة ضغط على شيء من األشياء سواء ونالحظ مما سبق أن كل

 . كان كائن حي أو مجاد مما يؤدي إىل رد فعل أو أثر من ذلك الشيء الذي وقع عليه الضغط

  : الضغط النفسي تعريف  -٣
من املالحظ أن هناك الكثري من التعريفات للضغط النفسي إال إنه ال يوجد اتفاق تام على 

ويرجع ذلك إىل اختالف يف وجهات النظر وخلفيات العلماء، . د حمدد هلذا املفهومتعريف واح
للمجال ) Stress(هو أول من قدم مصطلح الضغط النفسي  )  Hans Selye(ويعترب هانزسيلي 

حيث الحظ من خالل دراسته يف كلية الطب بأن األفراد يعانون من ) ١٩٢٦(الطيب يف عام 
مثل فقدان الشهية ، : ولكن هناك عامل مشترك يف األعراض نطاق واسع من األمراض ، 

 .اخنفاض يف قوة العضالت ، ارتفاع ضغط الدم ، فقدان احلماس إلجناز أي شيء
 يف Selyeوهذا التشابه يف األعراض لدى املرضى بالرغم من اختالف املرض لديهم جعل 

وكذلك ) the Syndrom of being) (زملة املرض ( البداية يطلق على هذه احلاالت مصطلح 
أيضاً يف بداية عمله استخدم مصطلح الضغط النفسي لوصف جمموعة التغريات غري 

 إىل تعريف للضغط Selyeويف النهاية توصل ) thesum of all non specific change(احملددة
 ".عليهاستجابة اجلسم الغري حمددة حنو أي مطلب ُيفْرض "النفسي من وجهة نظره الطبية وهو أنه

) Selye, 1974( 
 ونرى أن سيلي بتعريفه للضغط ركز على أنه استجابة عضوية قد حتدث من قبل أي 

املطلب الذي " عضو من أعضاء اجلسم حىت يستطيع اجلسم أن يتكيف ويتعامل مع املشكلة 
 .، ونالحظ أنه ركز على اجلانب العضوي ووصف الضغط بأنه استجابة" يفرض عليه 

 للضغوط بأنه استجابة ، Selyeأن بعض التعريفات اتفقت مع تعريف  وقد لُوِحظ 
. والبعض اآلخر ينظر للضغوط بأنه املثري أو املنبه الذي يوجد يف البيئة وحيدث تأثريه على الفرد 

أي أن هناك ثالث اجتاهات . واألخري ينظر للضغوط على أنه اجلامع بني املثري واالستجابة له
  :لتعريف الضغوط وهي 
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 :االجتاه األول 
ينظر للضغط على أنه أحد املثريات أو املنبهات اليت تتواجد يف البيئة وحتدث تأثريها على 

 .الفرد أي أن الضغط هو القوة اليت حتدث أثرها على الفرد وتسبب له مشقة أو إجهاد 
احلاالت اليت يتعرض فيها اإلنسان لصعوبات " الضغوط بأهنا ) ١٩٧٦(وعرف اخلويل 

 جسمية نفسية ، واليت يتغلب عليها يف حياته اليومية بوسيلة من - مادية معنوية–ئة مستمرة بي
وسائل التكيف مع الظروف البيئية ليحتفظ حبالة االستقرار ، ولكن كثرياً ما تشكل تلك 

 )٢٢٦ص " . (الصعوبات إجهاداً ال ميكن التغلب عليه إلعادة التوافق 
إدراك الفرد ملوقف بيئي يهدد " ط النفسي على أنه  الضغ)pascal) 1972 كما عرف 

 ) Monat & Lazarus, 1977(" .حتقيق احتياجاته 
بأنه الظروف اليت يدركها الفرد على إهنا " عرف الضغط النفسي )COX ) 1978أما 

ضاغطه وال تتكافأ فيها إمكانيات الفرد مع املطالب املفروضه عليه ، أو عندما توجد قيود على 
  .(Fisher & Reason. 1988).  تكيفه معها وتقل لديه املساندة االجتماعيةأسلوب

يرى أن الضغوط تنتج حينما تكون املتطلبات يف البيئة أو العمل ) م١٩٩٤(والطريري 
 ) ١٧ص .( أكرب من أن تتحملها القدرات واملصادر املتوفرة للفرد

لى أهنا مثريات بيئية خارجية ترى الباحثة أن مجيع التعريفات السابقة تنظر للضغوط ع
 .تستطيع أن تؤثر يف الكائن احلي وتسبب له توتراً ومشقة

 :االجتاه الثاين 
 أصحاب هذا االجتاه ينظرون للضغط على أساس أنه استجابة الفرد للمثريات ، أي أنه 
رد فعل نفسي أو فسيولوجي يترتب عليه تغريات بيولوجيه وهو بذلك يصبح مرادفاً للفظ 

حيث يظهر اإلجهاد على الفرد على شكل اضطرابات سلوكية وجسمية ونفسيه مثل ) جهاداال(
 .التأخر عن العمل ، األرق ، االكتئاب ، أمراض القلب واألوعية الدموية

" بأنه:  حيث عرف الضغط النفسي )Glbert )  1977 ومن أصحاب هذا االجتاه 
 ".ث يف مواجهة حدث أو حالة خارجية االستجابة الفسيولوجية أو السيكولوجية اليت حتد

 ( Fesher & Reason, 1988)    
أنه حالة الكائن " فقد عرف الضغط النفسي على ) Cofer & Appley)1964 أما كل من

  )Cooper, 1981".(عندما يدرك بأن سالمته مهدده  وأنه حباجة إىل حتويل كل طاقاته حلمايتها
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غط النفسي على أنه االستجابة الوجدانية  الضAppley & Trumbell (1975)وعرف 
 ( Frsher & Reason . 1988 ). والسلوكية والفسيولوجية للمثريات املنفردة يف البيئة

 الضغوط بأهنا حالة من التوتر العاطفي تنشأ من احلالة )Chundler) 1981كما عرف 
 . املرضية ومن مواقف تشخص كحالة مرضية 

بأنه االستجابة البيولوجية والنفسية " ف الضغط النفسي  عر)Bieliauskas)  1982أما 
 (Hovanitz, 1986). للمثريات الضاغطة

بأنه استجابة : "  عرف الضغط النفسي )Everly & Rosenfeld,) 1987أما كل من  
 (p.230).نفسجسمية ملثري  ما 

 : االجتاه الثالث 
 العوامل املثرية للضغط  أصحاب هذا االجتاه ينظرون للضغط على أنه التفاعل بني

 .واالستجابة له
 اللذان عرفا الضغط النفسي Teirper & Newman , (1978)ومن أصحاب هذا االجتاه 

بأنه حالة تنشأ عن التفاعل بني الناس وأعماهلم وتتسم بإحداث تغريات يف داخلهم وتدفعهم إىل " 
 ) ١٩٩٢حممد ،  (   .االحنراف عن أدائهم الطبيعي

 الضغط النفسي بأنه كل من املثريات الضاغطه واستجابة )Arnold) 1967كما عرف 
الضغط ، فيصفه على أنه حالة من اضطراب األداء الطبيعي ، حيث يتطلب من الفرد استجابة 
غري عاديه نتيجة شعوره بالضغط أو املطالب اليت تفوق قدراته ، أو لتعدي مشاعر سلبية أو تعدي 

 )Hamilton & Warburton, 1981.(احلواجز للوصول للهدف
بأنه له تأثري داخلي لدى الفرد ينجم عن " الضغط النفسي ) ١٩٩٢(وعرف حممد 

التفاعل بني قوى ضاغطة ومكونات الشخصية ، وقد يؤدي هذا التأثري إىل إضطربات جسمية أو 
تحسني نفسية أو سلوكية لديه تدفعه إىل االحنراف عن األداء الطبيعي أو قد يؤدي إىل حفزه ل

   )٣٧ص.( االداء 
فقد عرفٍا الضغط النفسي بأنه قوه هلا تأثري ) Szilagyi & Wallace) 1987أما كل من 

داخلي خيلق حالة من عدم التوازن النفسي أو اجلسمي داخل الفرد، والناجم عن عوامل تنشأ من 
 . فسهاخلارجية أو من املنظمة اليت يعمل هبا الفرد ، أو من داخل الفرد نالبيئة 
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بأنه تغري داخلي أو خارجي من شأنه أن يؤدي إىل : الضغط ) ١٩٩٨(وعرف إبراهيم 
 )١٨ص . (استجابة انفعالية حادة ومستمرة 

ومن خالل العرض السابق يتضح أن هناك ثالث مكونات للضغط هي املثريات مسببات 
ت هي القوى اليت تبدأ هبا أي أن املثريا. الضغط، واالستجابة، والتفاعل بني املثريات واالستجابة

ولكي حيدث . حالة الضغط لدى الفرد ، ومتثل االستجابة ردود الفعل الفسيولوجية أو النفسية 
 .الضغط البد من التفاعل بني املثريات واالستجابة هلا

 : أنواع الضغوط -٤
 أو (Euro stress) بني نوعني من الضغوط ومها الضغوط اجليدة Selye ( 1976 ) مّيز 

 والضغوط اجليدة هي اليت تنشأ نتيجة مرور الفرد خبربات أو )distress(الضغوط املثرية للمشقة 
وهذا النوع من . خربات اإلجناز ، النجاح والفوز: مواقف يشعر من خالهلا مبشاعر إجيابية مثل 

ن نطلق على الضغوط ميد الفرد بالفاعلية اليت يقابل هبا التحديات اليت تواجهه يف حياته ، وميكن أ
هذا النوع من الضغوط بضغوط الكسب أو الفوز ، أما النوع اآلخر من الضغوط املثرية للمشقة، 
واليت حتدث نتيجة مرور الفرد خبربات االحباط والفشل واإلحساس بفقدان الشعور باألمن 

  .والكفاية ، والعجز واليأس والقنوط 
الضغوط اإلجيابية : غوط مها إىل نوعني من الض killy (1994) كذلك أشار كيلي

والضغوط السلبية ، حيث إنه كان وما زال ينظر للضغوط على إهنا متثل حوادث سيئة ولكن من 
املمكن أن تكون الضغوط نافعة ومفيدة للفرد بشرط أن تكون معتدلة حيث تعمل على حتفيز 

ثري من اإلفراد يف جماالت الفرد للعمل واإلنتاج كما هو األمر بالنسبة للنجاحات اليت حيققها الك
احلياة العديدة كالدراسة والتجارة أو الرياضة وغريها من اجملاالت حيث إن الرغبة يف حتقيق 
النجاح نوعاً من الضغوط تدفع الفرد لتحقيق أفضل النتائج غري أن هذه الضغوط إذا ما جتاوزت 

 & Yenkes (1980حيث أشارت دراسة كل من درجة معينة تكون ضغوطاً هدامة وضاره  

Dodson ( بأن األداء يتحسن كلما زاد مقدار الضغط إىل درجة مقبولة وبالتايل فأن الزيادة عن
هذه الدرجة أو النقصان بشكل كبري قد تسبب الضرر للفرد سواء أكان ذلك يف صحته أو 

 ) .١٩٩٨ ، اهليجان. (نفسيته 
ابية والضغوط السلبية  آثار ونتائج كل من الضغوط اإلجيKilly) (1994وقد أوضح 

  ) ) .١( أنظر جدول رقم (
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  )١( جدول رقم 
 Killy(1994)يوضح املقارنة بني الضغوط اإلجيابية والسلبية لـ 

 الضغوط السلبية الضغوط اإلجيابية

 تسبب اخنفاض يف الروح املعنوية، وشعور بتراكم -١ . متنح دافعاً للعمل ونظرة حتدي للعمل -١
 .العمل

 . تولد ارتباكاً وتدعو للتفكري يف اجملهود املبذول-٢.عد على التفكري والتركيز على النتائج تسا-٢

 توفري القدرة على التعبري عن االنفعاالت -٣
 .واملشاعر

 تعمل على ظهور اإلنفعاالت وعدم القدرة على -٣
 .التعبري عنها 

 .لقلق والفشل تؤدي إىل الشعور با-٤ . متنح اإلحساس باملتعة واإلجناز-٤

 . تسبب للفرد الضعف والتشاؤم من املستقبل-٥ .متد الفرد بالقوة والتفاؤل باملستقبل-٥

 . تسبب للفرد الشعور باألرق-٦ . تساعد الفرد على النوم اجليد-٦

 متنحه القدرة على الرجوع إىل التوازن -٧
 .النفسي بعد املرور بتجربة غري سارة

 إىل التوازن النفسي بعد  عدم القدرة على الرجوع-٧
 .املرور بتجربة غري سارة

 ) ١٩٩٤اهليجان ، :  املصدر(
 ينظر إىل مصادر الضغوط على إهنا متثل حوادث سيئة وإن نتائج Killyومن الواضح أن 

هذه الضغوط غري مرغوب فيها وإن الضغوط اإلجيابية تكون نافعه بشرط أن تكون بدرجة مقبولة 
د على النجاح وبالتايل إن زيادة هذه الضغوط أو نقصاهنا عن احلد املقبول من ومعتدلة لتحفيز الفر

 . املمكن أن تؤثر على أداء وسالمة الفرد النفسية والصحية 

 : بوضع منوذج مّيز فيه بني ثالثة أنواع من الضغوطMoor (1975)وقام 
اليومية وعادة ما تكون وتتضمن املشكالت اليت يتعرض هلا الفرد يف حياته : الضغوط املوقفية  -١

 .منخفضة الشدة
 .خالل منوه  الضغوط النمائية وهي اليت ترتبط مبراحل منو الفرد -٢
 )٧٣٥، ص ١٩٩٠السمادوين ، . (ضغوط األزمات أو الشدائد اليت يتعرض هلا الفرد -٣
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 إىل وجود نوعني من الضغوط وهي الضغوط املوجبة وعرفها بأن Miller (1979) وأشار 
خاصة توضع على الفرد وتسبب له توتراً وال تؤثر يف وظائفه اجلسمية تأثرياً مضاداً هلا متطلبات 

 .بعكس الضغوط السالبة اليت تسبب التوتر للفرد وتؤثر يف وظائفه اجلسمية ثأثرياً مضاداً
 )٢٨٥ ، ص ١٩٩٠اليوسفي ، (

 Sources of Stress:  مصادر الضغوط -٥
عبارة عن مثري له إمكانية حمتملة "وط بأهنا مصادر الضغ) ١٩٩٣(يعرف عادل األشول 

  )١٥ص".( يف أن يولد استجابة املواجهة أو اهلروب منها 
: إىل أهم مصدر من مصادر الضغوط النفسية وهي ) Spielberger )1972ويشري 

املواقف اإلجتماعية اليت تؤدي إىل اإلحباط أو التهديد، بإحداث اإلحباط جملموعة من األفراد وقد 
ثر شدته ومدة الضغوط النفسية على استقرار وتوازن العالقات واالتصال بني الناس يف تؤ

 . اجملموعة الواحدة ، وما يترتب على ذلك من إضطراب يف صحتهم اجلسدية
 فقد أشار إىل أن هناك مصدرين رئيسيني للضغوط اليت تعترب من Lazarus (1976) أما 

 -:العوامل املؤدية للضغوط وهي 

 .مل الفسيولوجية للضغوطالعوا -١
 .الظروف البيئية واالجتماعية املؤدية للضغوط -٢

احلرارة ، برودة اجلو ، امليكروبات اليت : حيث يتضمن العامل األول على سبيل املثال 
تنتشر يف اجلسم، واألضرار اجلسمية ، والعدوى عن طريق البكتريا، والفريوسات، ويف هذه 

 . للجسم للتغلب على الضرر اجلسمي، واإلحتفاظ بالصحة اجليدة احلالة تتحرك اآلليات الدفاعية
 أما العامل الثاين فيتضمن العوامل البيئية املؤدية للضغوط النفسية واإلجتماعية ، تلك 
العوامل اليت يتعلق بعضها بالفرد حيث تعتمد على تكوينه النفسي والعضوي ، ويتعلق البعض 

                          ( p.48 ). باً ما تكون ضغوط عامة لكل الناساآلخر منها بالبيئة اخلارجية وغال
إىل جمموعة من الضغوط يعتربها من املصادر الرئيسية للضغوط ) Selye) 1976ويشري 

وهي املدرسة ، العالقات اإلنسانية ، املناخ اإلجتماعي ،االزدحام ، الضيق وامللل، الوحدة 
 . لق واالنعزال ، تغري املكان ، الق
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 : مصدرين أساسيني للضغوط مها Miller (1982)وحدد 
 الضغوط الداخلية ويقصد هبا تلك الضغوط اليت تنشأ نتيجة األفتراضات الغري واقعية  -١

 .والنابعة من الذات
 الضغوط اخلارجية ويقصد هبا الصراع الذي حيدثه االختالف بني القيم واملبادئ اليت يتمسك  -٢

 .( Miller, 1982 ).هبا الفرد وبني الواقع
 Beta بتحديد مصدرين للضغوط وهي ضغوط بيتاMiller  مع Murrayويتفق مواري 

Press وهي املوضوعات البيئية كما يدركها الفرد ويفسرها، وضغوط ألفا Alph press 
 .واملقصود هبا خصائص تلك املوضوعات البيئية كما توجد يف الواقع

 ).١٩٨٧هول ولنيدرزي ،  (
ن يرى أن املواقف الضاغطة هي مصادر أساسية للضغط ويطلق عليها الدوافع وهناك م

 والصراع مصادر أساسية واإلحباطاملسببة للضغوط والبعض اآلخر يرى أن اخلوف والتهديد 
للضغوط النفسية، باإلضافة إىل أحداث احلياة واضطراب العالقة بني الناس، ومواقف النبذ، 

 )Miller, 1982; Caplan, 1981. (واإلخفاق يف الطموح

أن الضغوط النفسية ترتبط بالتغريات الكبرية الواسعة يف احلياة واليت ) Price) 1981يرى 
 )P.231. (تتضمن أوقات الفراغ واإلمتحانات ، وزيادة املسئوليات، والنقد، واخلوف من الفشل

طة تنشأ  إىل أن الضغوط أو األحداث الضاغMonat & Lazarus  (1977)يشري كل من 
 .من مصادر متعددة مثل االحباط والصراع ومها أحد املصادر الرئيسية للضغوط

هو إعاقة أو تعطيل التقدم حنو هدف ما ولذا يعد مصدراً من   :Frustrationاإلحباط 
  .( P.3 ) . لضغوط امصادر

أن اإلحباط حيدث عندما يواجه الفرد عقبات تقف يف وجه ) ١٩٩٨( ويرى اهليجان 
وهذه العقبات اليت تعطل الفرد ومتنعه من حتقيق هدفه قد تنشأ من عدة مصادر . ع حاجاتهإشبا
 :مثل 
قلة املال والدخل مما ال يسمح بتوفري احلاجات الفردية يف احلياة للفرد :  احلالة االقتصادية -أ 

 .أو فقدان الدخل سواء بالفصل أو العجز عن العمل
 .هة أو قصور جسمي يعوق الفرد على حتقيق طموحهمثل حدوث عا:  احلالة املرضية -ب
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وتتمثل بالقواعد والقوانني والعادات واألنظمة  اليت تسنها :  الظروف االجتماعية -ج
 .اجملتمعات وإجتاهات التحيز أو التعصب عند الناس

كظروف العمل ومتطلباته من ترقيه ، وعدم تطابق الوظيفة مع املؤهل أو :  الظروف املهنية -د 
 .اخلربات

وذلك فيما إذا كانت هذه العالقة قائمة على التنافس وعدم فهم :  العالقة بني األشخاص -هـ
 . اآلخرين للشخص أو عدم التعاون معه

هو الرغبة يف أن تذهب يف اجتاهني خمتلفني يف نفس الوقت بواسطة  : )Conflict(الصراع 
ه اإلنسان اختيار جيد نفسه يف دائرة دوافع متناقضة أو متعارضة ويف إي وقت أو موقف يواج

، وهناك بعض الصراعات يكون من السهل حلها مبعىن االختيار واضح ) مع النفس طبعاً(صراع 
والتردد قصري ، إال أن هناك البعض اآلخر يكون من الصعب التعامل معها مما تثري الضغط لدى 

 كلما كان الصراع مهم وطويل الفرد ، حيث أن التردد هو الذي يطيل أمد الصراع وبالتايل
 )١٩٩٠يوسف ، .(املدى ال تستطيع حله فيصبح أكثر إثارة للضغط النفسي

  :هناك عدة أشكال للصراع هي 
وهو أقل أنـواع الصـراع    Approach - Approach conflict )  :( إقدام–صراع اإلقدام  -أ

 ويرغـب يف احلصـول      إثارة للضغوط ، حيث يكون الفرد بصدد رغبتني أو هدفني إجيابيني          
كاالختيار بني مهنتني أو زوجتني لكـل منـها         . عليها، ولكنه غري قادر على االختيار بينهما        

 . حماسنها
وهو أسوء أنواع  Avoidance Conflict)  – (Avoidance إحجام–صراع اإلحجام  -ب

ري مرغوب الصراع وأكثرها إثارة للضغوط ، ألنه يصيب الفرد بالتردد لوقوعه بني هدفني غ
 . فيهما ، أو بني أمرين أحالمها مر

قد يبدو لك يف بعض )  Avoidance conflict )– Approach  :  إحجام–صراع إقدام  -جـ
األحيان هدف معني أكثر جاذبية إذا كان بعيد عنك ولكنك قد تشعر إنه غري حمبب لنفسك 

ن الفرد يف موقف ينطوي  أحجام أن يكو–إذا اقتربت من هذا املوقف ميثل صراع األقدام 
 . على رغبتني يف اجتاهني أحدمها إجيايب واآلخر سليب 

 وهو أن Avoidance conflict  –( Double approach : (صراع أقدام أحجام املزدوج -د
 أحجام فمثالً إذا كنت راغب يف االلتحاق –يقع الفرد بني هدفني لكل منهما مكون أقدام 
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ولكن االلتحاق بالعمل قد يلزمك بترك ) أقدام( شهري بعمل معني للحصول على راتب
وعندئذ ميكنك االستمرار يف الدراسة ) أحجام(الدراسة وهو شيء ال تريد اإلفراط فيه 

وعندما حنل ) : أحجام(ولكن هذا حيرمك من احلصول على املال الذي ترغب فيه ) أقدام(
 . ختلينا عن شيء ماهذا النوع من الصراع باختيار معني فقد نظل نشعر بأننا

 )٦٨٦ ، ص ١٩٩٠يوسف، (
) ١٩٩٨(وشقري ) ١٩٩٤(وقد أشار العديد من الباحثني يف دراساهتم كالطريرى 

إىل أن أهم مصادر الضغوط النفسية تتمثل يف املشكالت الذاتية للفرد وأمهها ) ٢٠٠٠(والزراد 
 : هي 

غط عادة ما يصاحبه حيث إن تعرض الفرد ملستوى عايل من الض :املشكالت النفسية  -١
الشعور بالقلق واالحباط والتعب واإلرهاق واالكتئاب والتوتر واالنفعال واألرق ، واخنفاض 

 . تقدير الذات 

فاملشاكل االقتصادية هلا الدور األعظم يف تشتيت جهد اإلنسان :  املشكالت االقتصادية -٢
مالية أو فقدان العمل وضعف قدرته على التركيز والتفكري ، وخاصة حينما يتعرض ألزمات 

بشكل هنائي إذا ما كان مصدر رزقه فينعكس ذلك على حالته النفسية ، وينجم عن ذلك 
 . عدم قدرته على مسايرة متطلبات احلياة 

بأن األفراد الذين يعانون الضغوط النفسية هم ) Habburg )1973وقد أوضحت دراسة 
فض ، ويعيشون يف منطقة مزدمحة األفراد الذين يعيشون مستوى اقتصادي اجتماعي منخ

بالسكان ، وأن هؤالء يعيشون اضطرابات أسرية ، ويعانون من ارتفاع معدل اإلصابة باألمراض 
 .  النفسية واجلسمية 

إىل أن إخنفاض املستوى االقتصادي وعدم ) Ranchor) 1991وكذلك أشارت دراسة 
دية إىل ارتفاع مستوى الشعور بالضغط القدرة على توفري االحتياجات األساسية من العوامل املؤ

  ) Ranchor, 1991. ( النفسي

 Sandlerوقد أيد هذا املصدر نتائج دراسة كل من  : )األسرية(املشكالت العائلية  -٣
)1988 ( ،Harburg) 1973 ( من حدوث ضغوط اجتماعية ومشكالت أسرية تنتج عن

و غياب أحد الوالدين عن أسباب متعددة داخل األسرة مثل مرض أحد أفراد األسرة أ



 

 

 

- ٤١ -

األسرة أو الطالق ، وكلها مصادر للضغوط النفسية تتسبب يف ظهور بعض االضطرابات 
 . النفسية لدى األفراد 

املتمثلة يف سوء العالقة باآلخرين ، وصعوبة تكوين صداقات :  الضغوط االجتماعية -٤
ملبنية على التأييد والثقة اجتماعية ، ويرى علماء السلوك أن العالقة اجليدة بني األفراد ا

واملساندة والتعاون تسهم يف خلق بيئة اجتماعية صحية وعكس ذلك سواء كان سوء الثقة 
أو عدمها قد يؤدي إىل نشؤ عالقات متوترة ، يسودها احلقد والكراهية وبذلك تصبح 

 . العالقات بني األفراد مصدراً من مصادر الضغوط 

ضوية أو التغريات الفسيولوجية اليت حتدث للفرد كاألمراض الع:  املشكالت الصحية -٥
وتسبب له إعاقة حنو الوصول إىل األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها أما بشكل دائم أو مؤقت 
كاإلعاقات اجلسمية، أو العمليات اجلراحية، أو الصداع ،أو ارتفاع معدل ضربات القلب ، 

اقة املتعلقة بسوء التغذية كاألنيميا اليت أو أعراض الدورة الدموية كتصلب الشرايني ، أو اإلع
حيث . تسبب الشعور باالجهاد ، وسرعة االستثارة ، ونوبات من االكتئاب وقلة التركيز 

أن الضغوط ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببداية حدوث األمراض ) Ress) 1978أكدت دراسة 
 الضغوط وفقر عن وجود عالقة بني) Brunish) 1957النفسجسمية ، وقد أوضحت دراسة 

 . الدم وأوضحت أيضاً أن هناك عالقة بني األنيميا احلادة وبني حاالت االكتئاب 

املتعلقة بظروف الدراسة مثل صعوبة التعامل مع الزميالت : املشكالت الدراسية  -٦
واملعلمات وصعوبة التحصيل الدراسي ، وضعف القدرة على التركيز ، وعدم القدرة على 

 .اخل .. لية والفشل يف االمتحانات أداء الواجبات املرت
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 : االضظرابات السيكوسوماتية  : ثانياً
  : متهيد -١

أدرك الفالسفة القدامى العالقة املتبادلة بني النفس واجلسم، وإن تغري احلالة النفسية لدى 
ا أن تؤدي كما أن احلالة اجلسدية ميكنها بدوره) الوظيفية(اإلنسان يؤدي إىل تغري احلالة العضوية 

إىل تغري يف احلالة النفسية لدى الفرد ، إال أن الدراسات الطبية والنفسية املتقدمة أمجعت على أن 
والقدماء مل يتمكنوا . تأثري النفس يف اجلسم أكثر شدة ووضوحا وخطورة من تأثري اجلسم يف النفس

يفية تأثري احلالة النفسية يف من تقدمي األدلة والتغريات املنطقية اليت تعتمد على أسس علمية عن ك
 .حدوث االضطراب العضوي واكتفوا باإلشارة إىل هذه العالقة بني النفس واجلسم ووصفها فقط

وقد فطن العرب وعلماء اإلسالم ألمهية العالقة بني النفس واجلسم، وأثر النفس يف 
) ١٠٣٧-٩٨٠(ومن أشهر العلماء املسلمني أبو علي بن سينا . إحداث تغريات جسمية مرضية

كذلك ) الضغوط النفسية(القانون يف الطب إىل ما يسمى بوقتنا احلاضر " الذي أشار يف كتابه 
الذي أشار إىل أن األمراض النفسية مثل احلصر والغم واهلم والغضب، ) م٩٩٠(اجملوسي " الطبيب

طباء املسلمني واحلسد تغري يف مزاج اجلسم وتؤدي إىل إهناكه واضطراب وظائفه ، والكثري من األ
أكدوا على العالقة بني النفس واجلسد ، ولعل السبب يف ذلك ألن اإلسالم عندما جاء أكد على 

 .أمهية اجلانب النفسي أو الروحي يف شفاء األمراض الروحانية اجلسدية  
ويف مطلع القرن العشرين ، بدأ االهتمام بالعوامل النفسية وتأثريها على اجلوانب العضوية، 

أن اخلربة الشعورية تعقب William James  (1984)حظ طبيب األمراض العقلية حيث ال
وبدأ علماء علم النفس التحليلي . االستجابة البدنية اليت هي مبثابة استجابة تلقائية ملثريات بيئية 

مقاالً أشار فيه إىل أنه يشعر بوجود تأثري العوامل )١٩٢٩(ويف مقدمتهم فرويد الذي كتب عام 
 بإدراج مفهوم األمراض Deutch (1927)وقام احمللل النفسي النمساوي . ية على األمراضالنفس

وأما جهود العلماء األمريكيني فقد  قاموا بتحديد . السيكوسوماتية يف جمال الطب النفسي 
األمراض السيكوسوماتية النامجة عن الصراعات النفسية، وميزوا بني احلاالت اهلستريية اليت تصيب 

 تضاء اإلرادية وبني احلاالت السيكوسوماتية اليت ترجع إىل عوامل نفسية وتؤدي إىل اضطرابااألع
 . عضوية مزمنة 

وساهم العامل بافلوف يف تطور مفهوم السيكوسوماتيك حيث قام بدراسة ردود الفعل 
تعرض توصل إىل أن اإلنسان إذا ) Canon(أما العامل كانون . اجلسمية إزاء املثريات اخلارجية 
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ملواقف حياتية مؤملة وإنفعالية يؤدي  ذلك إىل إفراز اجلسم لكميات كبرية من األدرينالني اليت 
تؤدي إىل إحداث تغريات وظيفية يف اجلهاز العصيب الالإرادي ويف وظائف األعضاء مثل إرتفاع 

يادة وز، الضغط، توسع حدقة العني، شحوب اللون، زيادة ضربات القلب ، وإرتفاع سكر الدم 
وهناك العديد من الدراسات والتجارب اليت سامهت يف . إخل ... عدد الكريات احلمراء يف الدم

 حيث Hobb  &Fredman (1949) تطور ومعرفة االضطرابات السيكوسوماتية مثل دراسة
أشارت إىل أثر عملية األسرى يف احلرب على أجهزة اجلسم وأجرى عدة دراسات يف معسكرات 

يعانون من اضطرابات سيكوسوماتية وكذلك دراسة ) ١٤٥/ ١٤٤(ني هلم أن نسبة اإلعتقال، وتب
Gray، )1985 ( الذي وضحت نتائجها أن الضغوط يف العمل والتفكري يؤدي إىل أمراض األوعية

 .الدموية والقلب ألفرادها يف العقد الرابع واخلامس من العمر 
 )١٩٩١ ، النابلسي ،١٩٨٨، سوين ١٩٨٤أبو النيل (

 :    مفهوم االضطراب السيكوسومايت-٢
لقد تعددت التعريفات بشأن االضطراب السيكوسومايت، واختلفت حسب التخصصات         
واالجتاهات العملية، ووجهات النظر ولكن هذا التعدد مل يؤثر على املفهوم العـام لالضـطراب               

و الـنفس،    وتعين الـروح أ    )Sycho(السيكوسومايت فكلمة سيكومايت مكونة من قسمني سيكو        
 تعين اجلسم أو كل ما هو متعلق باجلسم ومفهوم مصطلح سيكوسـومايت             )(Somaوكلمة سوما   
أبـو  ).( النفسجسمية(أو نفس جسدي وختتصر هذه الكلمة إىل        ) جسمي. نفسي(بالعربية يعين   

  ) ١٩٨٤النيل ، 
ية بأهنا االضطرابات اجلسم: " االضطرابات السيكوسوماتية) ١٩٨٤(ويعرف أبو النيل 

املألوفة لألطباء واليت حيدث هبا تلف يف جزء من أجزاء اجلسم أو خلل يف وظيفة عضو من أعضائه 
نتيجة اضطرابات انفعالية مزمنة نظراً الضطراب حياة املريض واليت ال يفلح العالج اجلسمي 

ىل جانب الطويل وحده يف شفائها شفاًء تاماً، الستمرار االضطراب االنفعايل وعدم عالج أسبابه إ
 )٤٧ص ". (العالج اجلسمي 

بأهنا حاالت معينة تكون فيها " االضطرابات السيكوسوماتية ) ١٩٨٨(كما عرف سوين 
 )٤٣٣ص ".(التغريات التكوينية يف اجلسم راجعة بصفة رئيسية إىل اضطرابات انفعالية 

" االضطراب السيكوسومايت بأنـه  )Malkenson &Mitteiman ) 1954 ويعرف كل من
طراب وظيفي يف أعضاء البدن، وحتدث هذه االضطرابات وقت الشدة النفسـية، وميكـن أن               اض
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يظهر االضطراب السيكوسومايت ألول مرة كنتيجة لسبب عضوي مث يعود مرةً أخرى من خـالل               
 ".اضطراب انفعايل، وقد يكون ذلك بسبب وجود استعداد عضوي لدى الفرد 

 ( Zhang, etal, 1992) 
بأهنا اضطرابات بدنية "االضطرابات السيكوسوماتية ) ١٩٩٣(اخلالق ويعرف أمحد عبد

 )٣٥ص" .( عضوية يقوم هبا العامل االنفعايل بدور أساسي فيها
بأهنا تلك االضـطرابات    : يعرف االضطرابات السيكوسوماتية  ) Shanmugam) 1987أما  

 . أسباب نفسية النشأةاليت تنشأ من أسباب نفسية ولكن أعراضها تتخذ شكال جسمياً عائداً إىل
    )١٩٩٤ عيسوي ،  (

بأهنا االستجابات :" االضطرابات السيكوسوماتية) ١٩٦٦(وتعرف املوسوعة الربيطانية 
اجلسمية للضغوط اإلنفعالية اليت تأخذ شكل اضطراب جسمي مثل الربو، قرحة املعدة، ضغط الدم 

 ) ١٩٩٤عيسوي ، ".  (هااملرتفع، التهاب املفاصل الروماتيزي، قرحة القولون وغري
 Diagnositcs and )  أما الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لإلضطرابات العقلية 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)  
 316فقد وضع االضطرابات النفسجسمية حتت العامل النفسي املؤثر على احلالة الطبية  

Psychological Factor Affecting   
 .وأشار إىل أثر مسات الشخصية وأسلوب التعايش السليب على العوامل اجلسمية

) (DSM -IV , 1994 ,PP 675-676 
بأهنا اضطرابات عضوية يلعب "فعرف االضطرابات السيكوسوماتية ) ١٩٩٨(أما عكاشة 

هاز العصيب فيها العامل االنفعايل دوراً هاماً وقوياً وأساسياً، وعادة ما يكون ذلك من خالل اجل
 ) ٥٤٥ص" . (الالإرادي 

 :ومن الواضح أن مجيع التعريفات النفسية السابقة تتفق على أن
 . األحداث أو العوامل النفسية هي احملدثة لإلضطرابات العضوية -١
أن األمراض العضوية الناجتة عن اإلضطرابات اإلنفعالية تتطلب عالجاً طبياً لألعضاء  -٢

 . املصابة
 . جات الطبية ال تؤدي إىل حتسن احلالة اجلسمية ما دام السبب النفسي قائمأن العال -٣
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أن نشأة املرض يف العضو أو األعضاء ال يفيد يف خفض التوتر وهذا ما مييزها عن  -٤
 .االضطراب اهلستريي

أن الضغوط واألحداث حتدث خلالً عصبياً كهربائياً وخلالً هرمونياً من شأنه أن يـؤدي إىل                -٥
 وظيفي يف العضو وهذه التغريات ال تتم بشكل بسيط كما أهنـا ختتلـف مـن فـرد                   تغري
 ) ٤٠٨ص، ١٩٨٨سوين ،.(آلخر

 : العالقة بني الضغوط و اإلضطرابات السيكوسوماتية-٣
إختلف العلماء من حيث العوامل األساسية املسببة لإلضطرابات السيكوسوماتية فمنهم 

دوث ضغوط احلياة وأزماهتا أو اإلستعداد من فسر حدوث االضطراب السيكوسومايت حب
الفسيولوجي بوراثة عضو أو جهاز عضوي ضعيف، ومنهم من أعزى هذا االضطراب إىل خطأ يف 
عملية التشريط واإلستجابة للمثريات البيئية والداخلية، إال إن تطور حدوث االضطراب ويفسره 

ة كلها وبني ظهور االضطراب لنا اجلانب الفسيولوجي كحلقة وصل بني املتغريات السابق
 ) ١٩٩٢إبراهيم ، . (السيكوسومايت

أن فلسفة االضطراب السيكوسومايت ينظر هلا من خالل مدى قوة ) ١٩٩٣(ويرى الطاهر 
العالقة بني الفرد والبيئة اليت حييا فيها، فاالضطرابات السيكوسوماتية ميكن أن تعرف كمجموعة 

هذه اإلضطرابات ميكن أن تؤثر على . اب احلالة النفسيةمن اإلضطرابات البدنية تنتج عن اضطر
. أي جهاز من أجهزة اجلسم مثل جهاز القلب، أو اجلهاز التنفسي وغريه من األجهزة اجلسمية

حيث أشارت الدراسات إىل أن نشأة اإلضطرابات السيكوسوماتية ناجتة عن التفاعل بني النفس 
مدى قابلية عضو من أعضاء اجلسم للتأثر، ومها املتمثل بالضغوط واملكانيزم الفسيولوجي و

 )٤١ص.  ( العنصران اللذان ميثالن ظهور االضطراب السيكوسومايت 
 فريى أن أي موقف من مواقف الشدة أو احملن يؤدي  إىل  ,Selye (1956)أما سيلي

  General Adaptation Syndrome : ( G.A.S) .متالزمة أو داء التوافق العام
زمة تشري إىل أن جمرد وجود اضطراب بغض النظر عن نوع االضطراب، يدل وهذه املتال

 حترض الفرد من أجل الدفاع عنه، G.A.S )( وأن . على عدم حتقيق التوافق املطلوب للفرد
ألن أعراضها ) SYNDROME( أهنا متالزمة  Selyeوتساعد اجلسم على مغالبة الصعاب، ويرى

ويؤدي اخللل يف مرحلة املقاومة إىل ظهور أعراض . خرمنسقة ويعتمد بعضها على البعض األ
اضطرابات التكيف أو التوافق وهي أعراض ال يسببها عامل واحد، وإمنا استجابة اجلسم ككل 
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للجهد الناتج عن ضغط هذه العوامل مبا يف ذلك األعصاب، اهلرمونات، واألعضاء، وتفاعالت 
 )(Selye, 1956.يكوسوماتيةاجلسم وكل ذلك ميهد لإلصابة باإلضطرابات الس

 مراحل زملة أعراض التكيف والتوافق العام أو مراحل األجهاد النفسي  Selyeويقسم 
)G.S.A ( إىل ثالث مراحل وهي: 

بأهنا مزيج من استجابة "  أو مرحلة التنبيه والتحذير وتعرف مرحلة الصدمة : مرحلة الصدمة -أ
وهي مرحلة ". اعية للجسم من هذا اخلطر اجلسم للخطر اخلارجي، وهي تعترب وسيلة دف

قصرية تستمر دقائق أو ساعات قليلة وفيها يزيد النبض مع هبوط يف ضغط الدم وحرارة 
اجلسم وتسرع يف ضربات القلب، ويزداد عدد مرات التنفس، كما يزداد تكسري سكر 

ول وسيلة دفاعية األنسجة لتوفري مزيد من الطاقة ومن هنا تبدأ مرحلة إنذار باخلطر ، ولعل أ
هي زيادة واضحة يف إفراز هرمون األدرينالني الذي يكون له دور مؤقت وسريع، وكذلك 

وهذا اهلرمون وظيفته السعي . نشاطاً هلرمون الكورتيزون الذي تفرزه قشرة الغدة الكظرية
وراء الدفاع ضد اخلطر من أجل حتقيق التوازن العضوي للفرد، أما يف حاالت الصدمة 

على إفراز اهلرمون ) (Pituitary glandدة جند أن اهليبوثالموس حيث الغدة النخامية الشدي
املنشط للغدة الكظرية وهذا بدوره حيث قشرة الغدة الكظرية على إفراز هرمون الكورتيزون 
. وغريه من املركبات اليت تساعد على زيادة مقاومة اجلسم يف مواقف الضغوط والصدمات

 . الدم يصحو املصاب ليدخل يف املرحلة الثانية للصدمةوبدخول الكورتيزون 

وتسمى مبرحلة التكيف فالفرد حني يقاوم الضغوط تكون أعضاء جسمه :  مرحلة املقاومة -ب
يف حالة تيقظ تام كرد فعل على تأثري هذه الضغوط وهذا ما يؤثر سلباً على أعضاء اجلسم املسؤولة 

عل اجلسم يف حالة إعياء وضعف، وهدفاً لضغوط أخرى مما جي.. عن النمو والوقاية من العدوى
ومنها اإلصابة مبرض فإذا مل تستمر املرحلة األوىل طويالً ختتفي األعراض تدرجيياً ويكون اجلسم قد 
حقق بوساطة دفاعاته التوافق والعودة للتوازن ، ويتجدد بناء األنسجة وتستمر املرحلة الثانية أياماً 

ة حبسب نوع الضغوط وشدهتا، وتنتهي بزوال الضغوط املسببة هلا والشفاء وشهوراً أو سنني عديد
منها أو تصاب الغدة الكظرية بعجز عن إفراز هرموهنا الكورتيزون وذلك بسبب إستنفاذه بسرعة، 

كما أن مثل هذه احلاالت إذا مل تعاجل بسرعة فإهنا تؤدي . مما يؤدي إىل ضعف مقاومة اجلسم ثانية
ضوية خطرة وبزيادة مقاومة اجلسم وزيادة إفراز اهلرمونات يصل الفرد إىل إىل اضطرابات ع

 . املرحلة الثالثة وهي مرحلة اإلجهاد
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وحتدث هذه املرحلة عندما تستمر احلالة كما تسمى أحياناً مبرحلة اإلهنيار :  مرحلة اإلجهاد-ج
ستمرار يف املقاومة يف تعرضها للضغوط واحملن،حيث يستنفذ اجلسم طاقاته وال يتمكن من اإل

إىل ما ال هناية، وتفشل الوسائل الدفاعية للجسم فتظهر عالمات اإلعياء تدرجيياً وتتوقف 
قدرة الفرد على التوافق، وتتوقف عملية إعادة بناء األنسجة وتقل مقاومة الفرد ويصبح 

تاج هزيالً ضعيفاً ويكون ذلك بسبب التوقف التدرجيي للجهاز العصيب السميثاوي عن إن
الطاقة، ويبدأ اجلهاز العصيب البارا مسبثاوي وظيفته فتبطيء أنشطة اجلسم وقد يصاحب ذلك 
أعراض إكتئاب أو سلوك ذهاين أو مرض جسمي، ورمبا املوت أحيانا، ويف هذه املرحلة 

الذي حيث على إفراز هرمون الكورتيزون، ) ACTH(تفشل الغدة النخامية يف إفراز هرمون 
عطاء هذا اهلرمون عن طريق الفم، والذي حيدث يف حالة الشدة النفسية ، إن مما يؤدي إىل إ

الغدة النخامية ال تستطيع التوقف عن عملها ألن الضغط التنفسي ينبه بإستمرار 
وبالتايل تنبه ) ACTH(اهليبوتالموس الذي ينبه الغدة النخامية وحيثها ثانية على إفراز هرمون 

وهذه الزيادة اخلارجية بواسطة احلقن . د إفراز الكوريتزون ثانيةقشرة الغدة الكظرية ، ويزدا
والزيادة الداخلية هلرمون الكورتيزون تؤدي إىل نقص السكر بالدم واإلصابة مبرض السكر 

وإرهاق خاليا البنكرياس وضمورها ) Uric(كما قد يؤدي ذلك إىل زيادة محض اليوليك 
عرض الفرد ملرض السكر، كما قد يؤدي ذلك إىل خاصة اخلاليا اليت تفرز األنسولني مما ي

قرحة املعدة، ونقصان نسبة الزالل والفسفور والكالسيوم يف العظام لدرجة إجابتها 
، )Angina(بالتخلخل وسهولة اإلصابة والكسر، وقد يتعرض الفرد إىل الذحبة الصدرية 

 احتمال تكوين ويزداد الكولسترول مع سهولة ترسبه يف جدران األوعية مما يزيد من
 . وغريها من االضطرابات السيكوسوماتية .. جلطات دموية

 )٢٠٠٠الزراد ، ( و)١٩٨٤غازي والطيب، ( 
أن متالزمة التوافق العام فيها جانب جيد وجانب ) Frankenhaeuser ) 1974ويرى

ل مثال فإن سيئ، فهي تزود األفراد بالطاقة الالزمة للمقاومة والنجاه، فإذا كان املطلوب هو العم
اجلسم يكون على إستعداد لألداء والشعور بالتحسن كلما زادت درجة إفراز االدرينالني، أما 
عندما يكون الفرد بصدد أحد أشكال املعاناة العصرية مثل االزدحام، ضعف الدخل، صراعات 

التايل العمل فإن هذا يتطلُب مزيداً من اجلهد الفكري وملدة طويلة األمد، مما يتطلب ب... إجتماعية
وهلذا يعتقد بعض العلماء أن ردود أفعالنا اجلسمية واهلرمونية جتاه الضغوط تصبح دون . السريع

فائدة، وقد تكون هذه الردود ضارة بالفرد فالسكر الذي يفرزه الكبد يزودنا بالطاقة، وإذا مل 
 اإلفراز الزائد يستخدم فإنه يؤدي إىل خلق ظروف تؤدي بدورها إىل أمراض الشرايني، كما أن
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وهذه .. لآلدرينالني يتلف األعضاء ويؤدي إىل الصداع وأمراض ضغط الدم والقرحة واحلساسية
أن الضغوط املزمنة أو املتكررة أشد ) Mason) 1971كلها أمراض نفسيجسمية وكذلك يرى 

جان اهلي. (خطورة يف إحداث اإلضطرابات السيكوسوماتية من الضغوط املؤقتة أو قصرية املدة
،١٩٩٨( 

 : االنفعاالت -٤
إنَّ حلقة الوصل بني اجلانب النفسي واجلانب اجلسمي هي االنفعاالت، وحاالت القلق 

من العوامل املهمة يف حدوث االضطرابات ) emotions(، وتعترب االنفعاالت ...والتوتر
تمر حياة اإلنسان، السيكوسوماتية، حيث إن االنفعاالت مبثابة الطاقة أو الشحنة اليت بدوهنا ال تس

فإذا كانت الطاقة الزمة فبالقدر الالزم منها والذي يتطلبه املوقف ويؤدي إىل سالمة اإلنسان 
إن ضعف اإلنفعاالت وبالدهتا أو شدة االنفعاالت وثورهتا تضر . وتوازنه دون إفراط أو تفريط

ثل الطاقة اليت تدفع اإلنسان، ومن هنا كان لالنفعاالت املعتدلة فوائد كثرية لالنسان فهي مت
 )١٩٩١راجح ، . (االنسان حنو القيام بسلوك ما لتحقيق غرض أو إشباع حاجة

 : تعريف االنفعال -أ
إن مفهوم االنفعال من املفاهيم الشائعة يف جمال علم النفس، فال يوجد تعريف واحد 

واملناحي اليت يعترف به مجيع املختصني يف جمال علم النفس، وذلك راجع إىل كثرة النظريات 
 . حاولت دراسة االنفعاالت وقياسها
بأنه استجابة متكاملة للكائن احلي تعتمد على إدراك ) ١٩٧٦(عرف عكاشة االنفعال 

املوقف اخلارجي أو الداخلي وتشمل تغريات وجدانية مركبة وتغريات فسيولوجية تشمل األجهزة 
 .العضلية والدموية والغدية احلشوية

 :أن لالنفعال أربعة مكونات أساسية هي ) et al. Atkinson) 1993ويرى
 ) الالإرادي( االستجابات الفسيولوجية الداخلية، خاصة تلك اليت تتعلق باجلهاز العصيب  الذايت -أ 
 . التقومي املعريف للحالة االنفعالية) ب
 . التعبريات الوجهية)  ج
 .االستجابة لالنفعال )  د
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 : أبعاد االنفعال -ب 
حيث يعد الطابع الوجداين املتمثل يف املشاعر الوجدانية مثل : لنرب أو الطابع الوجداين  ا- ١

 . من أهم خصائص االنفعاالت)  الكدر-السرور(
تظهر شدة االنفعال أو قوته بوضوح يف زيادة الطاقة املبذولة يف العمليات املكونة :  الشدة -٢ 

يح، االستجابات الفسيولوجية وتتسم العالقة لالنفعال، وهي الشعور أو الوعي، السلوك الصر
بني هذه العناصر بأهنا غري متسقة حيث ختتلف درجة شدهتا أو قوهتا يف االنفعال الواحد، كما 

 . ختتلف من إنفعال آلخر
حيث تتسم االنفعاالت من إنفعال آلخر بأن هناك عالقات وارتباطات :  التعقيد أو التركيب -٣

الفصل بينها، فال ميكننا مثالً أن حندد بدقة حالة نقية متاما من اخلوف فيما بينها لذلك يصعب 
 . فقط أو الغضب

 . ونوع االستجابة االنفعالية الصادر عنه) املوقف االنفعايل( قدرة الفرد على مواجهة االنفعال-٤
 .  جهة االنفعال يقصد به طريقة إنطالق االنفعال، وذلك ألن االنفعاالت مظاهر وصور-٥
 .  زمن االنفعال أو إستمراريته أي إذا كان االنفعال مؤقتاً عرضياً أو مزمناً-٦
 ) ١٩٩٧خليفة وعبداهللا .(  معرفة إذا كان االنفعال مناسباً للموقف الذي أثار االنفعال-٧

 :  العالقة بني االنفعاالت وحدوث االضطرابات السيكوسوماتية -جـ
يف السنوات األخرية لتوضيح األثر ) االكلينيكية(ة لقد تعددت املالحظات التجريبية العيادي

الذي حتدثه الصدمات االنفعالية يف اجلسم عندما ينشأ من تكرارها حالة مستمرة من التوتر النفسي 
واملظاهر الفسيولوجية املصاحبة لالنفعال حيث تكون يف بادئ األمر مبثابة اضطراب وظيفي ال 

، ولكن عندما تتكرر االضطرابات الفسيولوجية احلادة بدوام يلبث أن يهدأ ويزول بزوال االنفعال
األسباب املثرية لالنفعال والتوتر النفسي فإهنا تتحول إىل اضطرابات  مزمنة تؤدي يف هناية األمر إىل 

 .أعراض وإصابات عضوية
هي تغري أوضاع اجلسم واضطراب وظائفه، مث يكتسب االنفعال         :الوظيفة األويل لالنفعال    

فإذا حالت الصـعوبات    ) . الداخلي( ثانية هي وظيفة التعبري عن تأثريات العامل اخلارجي أو           وظيفة
والعقبات دون صرف التوتر أو الطاقة االنفعالية حنو اخلارج، وبطريقة إجيابية، يرتد هذا التـوتر أو                
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زة اجلسم  هذه الطاقة إىل الشخص نفسه، مما يؤدي يف النهاية إىل تغريات عضوية يف األنسجة وأجه              
 ) ٢٠٠٠الزراد ،.(ووظائفه وهبذا تنشأ األمراض النفسجسمية املسماة باالضطرابات السيكوسوماتية

 :يتكون التعبري عن االنفعال عادة من نوعني من االستجابات
وهي عبارة عن حركات إميائية تعبريية للعضالت كعضالت -: استجابات عضوية خارجية-١

 . الوجه
 :شوية وهي إما استجابات داخلية ح-٢

 . استجابات حمركة وعائية مثل امحرار الوجه-أ
 . استجابات غدية نابعة من الغدد، مثل تصبب العرق-ب
 . استجابات عضلية حشوية، مثل توقف حركة األمعاء-ج

 THE(وهذه االستجابات ميكن أن تظهر دون تدخل العقل أو القشرة الدماغية

CORTEX(لتالموس الذي يستقبل السياالت العصبية أي شكل منعكسات يكون مركزها ا
النوى العصبية (احلسية، وحيدد شكل االستجابة بسيالة عصبية حركية عرب األجسام املخططة 

 )١٩٩٧خليفة وعبداهللا ، (إىل العضالت والغدد ) القاعدية

 : العوامل االنفعالية اليت تؤدي إىل االضطرابات السيكوسوماتية ما يلي -د
ومن . العناية واحلب والعطف مع وجود رغبة من املريض امللحة يف احلصول عليها احلرمان من -١

حيث يستجيب الشخص للحرمان الذي . هنا نشأت الصلة  بني دالئل احلب وحركة املعدة
ومضاعفة الكدح والتظاهر بعدم املباالة  وإرغام نفسه على . يعانيه صامتا بالطموح الزائد
ذه احلاالت االنفعالية لدى األشخاص املصابني بقرحات وه.. بذل احلب والعطف لغريه

 .املعدة
 الرتعات العدوانية والثورة ضد السلطة، والتذمر من  العمل، وحماولة جتنب املسئولية -٢

والصراع العنيف ملواجهة معضلة وجدانية ال ميكن  حلها  وال جتنبها كما حيدث يف حاالت  
 . ارتفاع ضغط الدم

ن األم  أو من يقوم  مقامها كالزوجه مثالً يف حالة بعض األشخاص الذين مل  اخلوف من فقدا-٣
أو اخلوف من فقدان موضوع احلب حيث يظل هؤالء األشخاص متعلقني . ينضجوا  انفعالياً

 ) .١٧٠ ص١٩٧٦عكاشة .(باألم تعلقا طفليا كما يف حاالت الربو
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 :وسومايت وعالقته باالضطراب السيك) ب( و ) أ (  منط الشخصية -٥
منذ الستينات من القرن املاضي ظهرت يف جمال العلوم الطبية والنفسية أمناط جديد 

 & Friedman وذلك لدى العاملان Type (A) and (B) (ب(و ) أ(للسلوك الشخصي مها النمط 

Rosenaman  )1986 ( حيث اعتقد أن النمط)من السلوك يظهر لدى األشخاص ذوي ) أ
بأنه عبارة عن مركب " مل البيئة الفيزيقية أو االجتماعية وعرف هذا النمط احلساسية لتحدي عوا

من الفعل واإلنفعال ميكن أن يالحظ يف أي شخص عدواين منهمك يف كفاح مرير ويريد املزيد من 
 ) ١٩٩٣يوسف، ". (اإلجناز يف أسرع وقت، ولو كان على حساب أي شيء آخر

بأنه عبارة عن منط من السلوك ) أ ( شخصي  وعرف معجم الطب النفسي منط السلوك ال
  (Campbell,1989) .يتميز بالغضب وقلة الصرب وامللل واحلساسية واالنفعالية واالنزعاج

 التنافس الشديد، والقابلية لإلستثارة،     :له صفات أساسية أبرزها السمات التالية       ) أ  ( وهلذا النمط   
ة، وتوتر عضـالت اجلبهـة، والغضـب        واإلحساس بضغط الوقت، ويتحدثون ويعملون بسرع     

العداء،وعدم التأين، والشعور بعدم االستقرار، وساوس متصلة باألعداد واألرقام، وال يتحملـون            
    )Evan، 1990. (االنتظار،وسطحيني يف نظرهتم للمفاهيم اإلمجالية

ن وقد أشارت الدرسات بأن هذا النمط من السلوك يرتبط ارتباطاً جوهرياً مبرض الشريا
الذي يعترب من أكرب مسببات الوفاة يف أمريكا، وقد ) coronary heart disease(التاجي للقلب 

 .باالستهداف السلوكي لإلصابة مبرض الشريان التاجي) أ(مسي النمط 
حيث جند لديـه    ) أ(فشخصيته وسلوكه عكس صفات النمط      ) ب( أما النمط السلوكي    

اإلمث، والتأين يف العمل، وعدم اإلحساس بإحلاح مزمن،        القدرة على االسترخاء، وعدم اإلحساس ب     
 Goldensonوالعمل بدون إحباط، وليس لديه احلاجة بالتفوق على أي شخص ما وعلى حد تعبري               

  )  ١٩٩٣يوسف ، . ( هؤالء قلما يتعرضون إىل اضطرابات أو نوبات قلبية) 1984(
رجل مت ) ٣٤٠٠( بدراسة على Rosenman & Friedman  (1986)وقام كل من 

ومت إجراء . من قبل عدد من األطباء النفسيني)  ب(والنمط ) أ(تقسيمهم إىل قسمني حسب النمط 
عدد من املقابالت الشخصية املكثفة دون مجع أية بيانات عن احلالة الصحية والبيولوجية لعينة من 

االت ملدة سنتني، حيث الدراسة، ودن الكشف الطيب على العينة من قبل أطباء القلب ومت تتبع احل
)  سنة٥٩-٥٠(و) سنة٤٩-٤٠(والذين تراوحت أعمارهم ما بني) أ(تبني بعدها أن رجال النمط 
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لذوي ) ٦١,٩(مقابل درجة ) ٦,٩(كان لديهم استعداد لإلصابة مبرض الشريان التاجي بدرجة 
  (HARR& LAMB,1986).والفروق دالة إحصائية ) ب(النمط 

) أ(إىل وجود عالقة بني الـنمط  ) Byrne & Rosenman) 1986كذلك توصل كل من 
يفرض على الفرد ظروف شديدة من شـأهنا أن  ) أ(حيث أن النمط   ) STRESS(والضغط النفسي   

 ( P.75 ) . تزيد من احتمال اإلصابة مبرض القلب
والضغط النفسي وأساليب مواجهة الضغوط من ) أ(وقد يكون التفاعل بني النمط 

) أ(ؤدي بدورها إىل ظهور بعض االضطرابات السيكوسوماتية وذلك ألن النمط املسببات اليت ت
والضغوط املستمرة يؤديان إىل زيادة نشاط اجلهاز العصيب الذايت وتنبيهه وهو بدوره يؤدي إىل 
ظهور األعراض القلبية الوعائية أو غريها من االضطرابات العضوية، وهذا يوضح لنا بأن خصائص 

 . مواجهة الضغوط هي البيئة املسببة لظهور االضطرابات السيكوسوماتية الشخصية وأساليب

 :  خصائص االضطرابات السيكوسوماتية -٦
  تلعب العوامل االنفعالية دوراً هاماً وأساسياً سواًء يف ظهور األعراض اجلسمية أو زيادة التأثري -أ

 . فيها، وهذا ما مييزها عن األمراض العضوية
 .وظائف األعضاء، وتلف واضح يف العضو نفسه يف تاضطرا با-ب
 .  متر االضطرابات السيكوسوماتية يف مراحل خمتلفة حيت تصبح يف النهاية إضطرابات مزمنة-جـ
 ختتلف االصابة باالضطرابات السيكوسوماتية باختالف اجلنس، فبعض االضطرابات تكون -د

 روماتيزم املفاصل أكثر شيوعاً لدى أكثر شيوعاً لدى النساء مقارنةً بالرجال فمثالً حاالت
النساء، وحاالت الربو تكون ضعفها  بني األوالد عن البنات وتنعكس النسبة عندما يتقدم 

 . السن
 الفرد باضطراباٍت سيكوسوماتية خمتلفة ومتعددة، وختتلف احلالة من شخص ب قد يصا-هـ

 .آلخر، فالبعض يصاب باضطراب أو عدة اضطرابات
 .رابات السيكوسوماتية نتيجة لعدم فاعلية أساليب املواجهة حتدث االضط-و
 . لإلصابة بنفس االضطراب أو مبا يشاهبه) family history( غالباً ما يوجد تاريخ -ز
 . العالج العضوي ال يؤدي إىل حتسن كامل إال مع استمرار العالج النفسي-ح

 )١٩٩٤(، عيسوى ) ١٩٨٤(، أبو النيل ) ١٩٨٣(الزراد ،  (
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  :أساليب مواجهة الضغوط : اً ثالث
 :  متهيد -١

يواجه األفراد يف احلياة املعاصرة املليئة بالتغريات زيادة وتنوعاً من مصادر التوتر والضغط             
مما جعل العلماء يولون موضوع الضغط النفسي إهتماما متزايداً يبني          . النفسي اليت يتعرضون هلا     

جلسمية ، إال أنه لوحظ  أن هناك منطاً من األفـراد يقـال              آثاره اخلطرية على الصحة النفسية وا     
حيث ال يبدو عليهم سوى أعراض طفيفة من التـوتر واألمل النفسـي             ) مقاومي الضغوط   (عنهم  

بالرغم من وقوعهم حتت مستويات عالية من الضغط ، يف حني أن الذين يقعـون حتـت نفـس                   
إىل أن املقاومة النفسية للضغوط للـذين   )kobss ) 1982وهنا أشار. املستوى يصابون باملرضى 

مثل هؤالء األفراد تؤسس على أسلوهبم يف احلياة وإدراهتم لضغوطها ، وكيفيـة تعاملـهم مـع                 
الضغوط ومواجهتها ، وبينما ترتبط ضغوط احلياة بقدر واسع من االضطرابات السيكوسـوماتية             

لـى االحتفـاظ بالصـحة النفسـية        فإن أساليب املواجهة تعد مبثابة عوامل تعويضية تساعدنا ع        
واجلسدية معاً ، بشرط أن يعي الفرد كيفية طرق املواجهة وما هي العمليات أو األساليب املالئمة                

كما ينظر البعض إىل تلك العمليات على إهنا عوامل االستقرار اليت تعني الفرد             . ملعاجلة موقف ما    
وظهـرت يف   . فترات الضاغطة من حياتـه      على االحتفاظ بالتوافق النفسي واالجتماعي أثناء ال      

اآلونة األخرية إقتناع بضرورة االهتمام بدراسة هذه العمليات ومعرفة األساليب اليت يسـتطيع             
الفرد من خالهلا مواجهة الضغوط بنجاح خالل حياته وإجياد طرق وأساليب مواجهه أكثر إجيابية              

 )١٩٩٤إبراهيم  . (Copingويطلق عليها 

 :جهة  تعريف املوا-٢
املواجهة بأهنا هي اجملهود املبذول من قبل الفرد إلزالة )  Newman ) 1981يعرف

الضغط النفسي ، وخلق طرق جديدة للمواجهة مع املواقف اجلديدة يف كل مرحلة من مراحل 
 . احلياة 

أهنا حماولة الفرد لضبط املطالب "  املواجهة على )Henderson et,al ) 1992ويعرف
بيئة اخلارجية والداخلية اليت ترهق مصادر تكيفه ، أي أنه يتضمن جهود الفرد والصراعات ال

 ) p.125. (لضبط البيئات الداخلية واخلارجية والعالقة اليت ترتبط معها
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 املواجهة بأهنا عملية التغري )Folkman Lazarus&) 1985كما عرف كل من 
ظروف الداخلية واخلارجية اليت ينظر املستمر للجهود املعرفية والسلوكية أو كليهما لضبط ال

 :إليها الفرد كظروف ضاغطة ، وقد حددا هدفني رئيسني للمواجهة مها 
 ) .املواجهة املتمركزة حول املشكلة(  ضبط املوقف الذي يسبب الضغط - ١
 ) . املواجهة املتمركزة حول االنفعال (   تنظيم االستجابات االنفعالية املرتبطة بالضغط -٢

 املواجهة بأهنا العملية اليت بواسطتها حياول الفرد أن حيافظ على )mollie) 1985وعرف 
مستوى التوازن النفسي والفسيولوجي ، وهذا التوازن يرجع إىل السلوك املوجه حنو ختفيف 

 )  ١٩٩٨العارضة، . ( التوتر ، ويتضمن حاله من العالقة االجيابية بني الفرد وبيئته 
 بأن املواجهة ال تعترب نشاطاً مفردا لكنه سلسلة من Lazarus (1976) وقد أقترح 

النشاطات اليت يستعملها الفرد ، عندما يتعرض ألنواع خمتلفة من املثريات الضاغطة ، فعندما 
يستعمل الفرد تكنيكاً معينا ضمن أساليب مواجهة معينة قبل البحث عن تغري املوقف من خالل 

ؤثر على املوقف نفسه ، وأن تغري مثل هذا املوقف ميكن أن حتقيق أتفاق مجاعي ، فإن ذلك سي
يتطلب تكنيكاً جديداً أو خمتلفاً للمواجهة ، ولذا فإن املواجهة هي جزء من عملية التفاعل مع 

 . البيئة االجتماعية ، أكثر من كونه نتيجة ملثل هذا التفاعل 

 : ثالثة عناصر للمواجهة وهي )white) 1978وحدد 
 .ملواجهة من الشخص أن يكون قادراً على اكتشاف ومعاجلة املعلومات اجلديدة تتطلب ا-١
ً على السيطرة على حالته االنفعالية ، وتغيري -٢  تتطلب املواجهة من الشخص أن يكون قادرا

 .االنفعاالت والتعبري عنها بشكل مناسب إذا لزم األمر
قال حبرية ضمن بيئته ، وتتضمن  تتطلب املواجهة من الشخص أن يكون قادراً على االنت-٣

أهداف املواجهة الرغبة يف حفظ اإلحساس بالتكامل الشخصي ، وحتقيق الضبط الشخصي 
للبيئة ، وأن يستعمل الشخص مصادره اجلسمية، واملعرفية، واالجتماعية ، واالنفعالية لفهم 

 هي السلوك ما يلزم ، حيث أهنا تعدل بعض مظاهر املوقف أو الذات، ولذا فإن املواجهة
الذي حيدث بعد أن حيصل الفرد على فرصته لتمثيل املوقف وقراءة أنفعاالته، واالنتقال إىل 

  ) Newman، 1981( . موقف بعيد عن التحدي
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 : أساليب مواجهة الضغط النفسي-٣ 
 :املواجهة املتمركزة حول املشكلة/ أوالً 

 :يتفرع من هذه املواجهة عنصران هامان مها 
  : املتمركزة حول املشكلة ة السلوكية  املواجه ) أ

وهنا تعترب االستجابات أفعال ظاهره  توجه مباشرة ملواجهة املوقف ، ومن هذه 
االستجابات أسلوب حل املشكلة الفعال، وحماوالت الضبط والتجنب واالنسحاب أو اهلروب 

 . من املوقف 
بط وفقدان السيطرة وقد قام العلماء بدراسة تأثريات الضبط السلوكي ، وضعف الض

على األحداث املنفرة لدى الفرد اليت أدت إىل زيادة الضغط النفسي ، وزيادة االستجابات 
 . الفسيولوجية الضارة ، مقارنه بالظروف القابلة للضغط 

 على أن األفراد املتفائلني ميكن أن Scheiver & Carer (1977)وأكد كل من 
اغطة، ألهنم يقومون بأفعال إجيابية وفعالة وينشغلون يف يتعاملوا بشكل أفضل مع املثريات الض

التخطيط االجيايب البناء ، لذلك فإن األفراد املتفائلني يظهرون اندفاعا حنو استجابات املواجهة 
 .املتمركزة حول املشكلة أكثر من األفراد املتشائمني يف املواقف القابلة للضبط 

 ( Steptoe, 1991) 
 :: فية املتمركزة حول املشكلةاملواجهة املعر) ب 

وهنا توجه استجابات املواجهة املعرفية  بشكل مباشر ملواجهة املوقف، حيث يتضمن 
 )Lazaruse )1966حماوالت لضبط الطريقة اليت يدرك هبا األحداث الضاغطة ، وقد استخدم 

املواقف الضاغطة مصطلح التقييم املعريف، لإلشارة إىل النمط الذي يفسر فيه الناس األحداث أو 
ومن أساليب التقييم املعريف، االنتباه االنتقائي للمظاهر اإلجيابية للموقف ، أعاده حتديد وتعريف . 

وميكن أن تكون التقييمات املعرفية ذات تأثري قليل يف . األحداث بنمط وأسلوب غري مهدد 
د الناس على مواجهة مواجهة أحداث احلياة القاسية، إال أهنا مهمة جدا يف مواقف قد تساع

  Turk, Meicenbaum and Genest(1989)العمليات اجلراحية ، حيث أقترح كل من 
وتتضمن هذه األساليب أساليب خمتلفة ملساعده الفرد على ضبط األمل خالل العمليات اجلراحية 
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ويل التخيلي االنتباه التخيلي الذي يتم فيها ختيل الفرد مشهدا متناقضاً مع األمل ، وأسلوب التح: 
  )Steptoe,1991  (.الذي يتم فيه ختيل اإلحساس إما لدي الفرد أو موقف آخر

 :املواجهة املتمركزة حول االنفعال: ثانياً 
 :ويتفرع من هذه املواجهة عنصران هامان ومها

   :املواجهة السلوكية املتمركزة حول االنفعال  - أ

هة متغرية ، وتشترك بنفس اهلدف إن السلوكيات الواقعة حتت هذا  الفرع من املواج
 .وهو خفض عملية االنفعال وخاصة الناجتة عن األحداث الضارة واملنفره

 :وهناك منطان من املواجهة السلوكية املتمركزة حول االنفعال ومها 
 : البحث عن املعلومات والتجنب -ا 

باألحداث املهددة حيث خيتلف األفراد يف املدى الذي يبحثون فيه عن املعلومات املرتبطة 
، ويؤدي التجنيب إىل أستجابات فسيولوجية منخفضة، وضغط نفسي أقل من االنتباه إىل املواقف 
الضاغطة، وقد أشارت الدراسات إىل أن البحث عن املعلومات يؤدي إىل ضغط نفسي أكثر من 

كتئاب  إىل أن املواجهة التجنبيه ترتبط باال)Moss, etal, ) 1985التجنب ، وكذلك أشار 
واألعراض اجلسمية ، حيث الحظ أن هناك ضعفاً يف معاجلة املراهقني املصابني مبرض السكري ، 

 . ألهنم فضلوا أستخدام املواجهة التجنبيه لتخفيف الضغط النفسي االنفعايل

واهلدف منه هو تنظيم االستجابات االنفعالية ، وقد أكد : البحث عن املساندة االجتماعيةـ ٢
أن التأثريات املباشرة للمساندة االجتماعية تظهر  Cohen & wills (1988) كل من

 .عندما يقوم الفرد ببناء التكامل ضمن الشبكات االجتماعية اليت تساعده على التكيف 
( Stepot,1991)  

 : املواجهة املعرفية املتمركزة حول االنفعال) ب

ذي ينتج عن املواقف الضاغطة على ويتعلق هذا النوع بطريقة مواجهة األفراد لألنفعال ال
املستوى املعريف ، ويتضمن التعبري الفعال عن االنفعال، واملعاجلة االنفعالية الفعالة يف مواقف 

وهناك عدد من أساليب املواجهة اليت تؤدي إىل عدم اإلنشغال مع االنفعاالت . الضغط النفسي 
وهناك جمموعة أخرى من . نكار مثل الكف االنفعايل ، الكبت ، التجنب الدفاعي ، واأل
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نقل املعرفة عن املشاعر املالزمة واليت تنشأ عن عدم معرفة الفرد : استجابات املواجهة وتتضمن 
  )stepote.1991(. بكيفية مواجهته للضغط النفسي

 يوضح أمناط املواجهة مع الضغط النفسي  )  ١( أنظر الشكل 
  )١( شكل 

 ( Coper, 1991, P.23 ) النفسي يوضح أمناط املواجهة مع الضغط
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  :منوذجا للمواجهة ثالثي العوامل وهو ) Moss& Billing ) 1984 وقد اقترح كل من 
املعلومات املتعلقة باملساندة االجتماعية ، وحل :  املواجهة املتمركزة حول املشكلة ويتضمن -ا 

 .ديلة املشكلة ، وتطوير معززات ب
التنظيم الفعال ، والتفكري املقبول ، والقبول :  املواجهة املتمركزة حول االنفعال وتتضمن -٢

 .واإلذعان ، والتنفيس االنفعايل 
التخيل املنطقي ، واعتماد اخلربات السابقة :  املواجهة املتمركزة حول التقييم ويتضمن -٣

 .جتماعية ، التجنب املعريف أو الرفض وإعادة التعريف املعريف ، والقبول واملقارنة اال

 :  منوذجني للمواجهة مع الضغط النفسي ومها  )selye) 1976وقد وصف 
 .  املواجهة مع املصادر الشخصية للفرد ذاته واألشخاص -١
 .   املواجهة املتمثلة يف التجنب-٢

 :أربعة أمناط للمواجهة Lazarus & Launier   (1978)وحدد كل من 
ويعرف على أنه السلوك املباشر الذي ينشغل فيه الفرد ملواجهة احلدث : املباشر  الفعل-١

 . الضاغط أو مع ردود فعل الفرد للحدث 
 .هو وقف عملية التوتر األولية املؤدية إىل التهديد بكف الفعل :  كف الفعل -٢
 .طة وهذه تساعد على خفض األفكار واالنفعاالت الضاغ:  اإلجراءات النفس ذاتية -٣
وهذه تساعد الفرد على التقرير بني الفعل املباشر أو كف الفعل :  البحث عن املعلومات-٤

واملوضوعات األخرى للفعل وتزود الفرد بالطمأنينة لتحسني معنوياته والعوامل اليت تؤثر 
  .على الفرد الختيار منط املواجهة 

 :  تعريف أساليب املواجهة-٤
أساليب املواجهة منذ سـتينات القـرن املاضـي ، وقـد       بدأ االهتمام بدراسة موضوع     

ميكانزمـات  : استخدمت الدراسات جمموعة من املصطلحات للتعبري عن أساليب املواجهة مثـل          
 . أوجهود املواجهة املواجهة أو ومهارات املواجهة أو أستراتيجيات املواجهة 

طرق اليت يستخدمها  أو ال )tactics( جمموعة من التكتيكات : وأساليب املواجهة هي 
 Murphyالفرد لتحقيق هدفا ما ، ومن أوائل العلماء الذين استخدموا مصطلح املواجهة



 

 

 

- ٥٩ -

  Murphay  اليت بينت أن املواجهة تشري إىل أساليب التعامل مع التهديد ، وأضافت (1989)
 .أيضا مصطلح السيطرة الذي اعتربته هدف املواجهة 

ملواجهة بأهنا تنظيم للوسائل املختلفة عملية اMurphay  (1989)كما وصفت 
للتعامل مع حمتويات البيئة اليت قسمتها فيما بعد إىل طريقتني إحدامها موجهة إىل البيئة، واألخرى 

 . موجهة إىل الذات 
فقد قام    Carl Meninigerوكذلك من الذين أسهموا يف دراسة أساليب املواجهة 

ستخدمها األفراد يف توافقهم مع األحداث ، وقد بدراسات حول سلوكيات املواجهة اليت ي
 .وصف أساليب املواجهة بأهنا حيل ووسائل يستخدمها الفرد للتعامل مع األحداث الضاغطة 

 )Schwebel., 1990( 
الذين عرفا أساليب lazarus& Folkman (1984) مث جاءت فيما بعد جهود 

رة لتنظيم متطلبات داخلية أو خارجية واليت جهود معرفية وسلوكية متغرية ومستم" املواجهة بأهنا
  ) p.141" . (تقيم على أهنا مرهقة وتتجاوز مصادر املواجهة اليت يستخدمها الفرد

ركزا علـى أن  Folkman&   Lazarasأن تعريف Schwebel (1990) ويرى 
 ، ويعتمد   املواجهة عملية متغرية ومستمرة فالفرد يعتمد على مواجهة ما يف فترة ضاغطة من حياته             

يف فترة الحقة على أسلوب خمتلف للمواجهة مبجرد أن تتغري حالته النفسـية أو يـتغري تقـديره                  
 من  )Trait( وليست مسه    )Proces( للموقف الضاغط ، ومن هنا يتضح لنا أن املواجهة عملية           

 . مسات الشخصية 
وف الضغوط  بأهنا حماوالت الفرد لتغري ظر    "أساليب املواجهة    Rutter(1981)ويعرف  

لذا تتطلب املواجهة وجود حل املشكلة الفعال وكذلك تنظيم األنفعايل          . املباشرة أو تغري تقييمه هلا    
 أن أساليب املواجهة هي أساليب صحية أكثر من األساليب الدفاعية           Rutterويرى  " . للضغط

   ( p.323 ). اليت يسلكها الفرد أمام الضغوط كما أهنا شعورية وواقعية يف التوجه
بأهنا السلوكيات الظاهرة أو اخلفية     " فيعرف أساليب املواجهة     )Fleshman )1984أما  

   ( p.229 )".اليت حتدث للتقليل من الضغوط النفسية أو الظروف الضاغطة

بأهنا السلوك الذي يهدف إىل خلق تغيري " أساليب املواجهة  )Caplan ) 1984ويعرف 
  )P.413 (" .احلاجات ، أو تعريف متطلبات البيئةيف الذات ، وتغري يف القدرات أو 
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بأهنا جهود لتعليم حتمل "فقد عرفا أساليب املواجهة  Moss &Holland (1982)  أما
 )P.739 " . (التهديد الذي يؤدي إىل الضغوط أو ضبطها أو تقليلها

بأهنا جهود فردية معرفية وسـلوكية      " أساليب املواجهة     )Nakano ) 1991كما يعرف   
 )P.161. ("للتخفيف من آثار األحداث الضاغطة أو ختفيف تأثريها اجلسمي واالنفعايل على الفرد

أن هناك ثالثة متغريات عند النظر إىل أساليب املواجهة  ) Menaghan ) 1983ويرى 
 : هي 

  وهي املهارات اليت تعترب مفيدة يف مواقف:مصادر املواجهة أو معيار املواجهة: املتغري األول 
الضغط املتعددة، وهي تنظيم اجتاهات الفرد حنو الذات كقوة االنا لديه ، ومدى تقديره لذاته كما 
تتضمن اجتاهات الفرد حنو العامل كإحساس الفرد بالتماسك ، ومدى ثقته بقدرته على السيطرة 

لفرد ، على املواقف اليت مير هبا وكذلك القدرات العقلية كاملرونه يف العمليات العقلية عند ا
 . ومدى جناح الفرد يف إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين 

وهي اليت متيز الفرد كنمط خاص به مثل ميل الفرد لالنسحاب : "أساليب املواجهة: املتغري الثاين 
من املواقف االجتماعية مقابل الرغبة يف التعامل مع الناس ، باإلضافة إىل امليل إىل إنكار املشكلة ، 

يل باالعتراف بوجود املشكلة، كما أهنا تضم ميل الفرد للوم ذاته مقابل لوم اآلخرين مقابل امل
 .  وإعتبارهم السبب يف املشكلة 

  وهي ردود األفعال الداخلية واخلارجية اليت يقوم هبا الفرد يف :جهود املواجهة : املتغري الثالث 
والقيام بعمل مباشر لتغري املوقف، حماولته ملواجهة الضغوط ، فطلب املساعدة من اآلخرين ، 

 . بينما يعترب رفض التفكري باملشكلة وتقييمها ردي فعل داخليني . يعتربان ردي فعل خارجيني 
 :  فقد عرضا ثالثة أساليب ملواجهة الضغوط هي )Moss & Billing)1984أما 

 الفرد  أساليب سلوكية نشطة ، وتشمل تلك السلوكيات الظاهرة اليت تعكس حماولة-ا
 . ملواجهة املشكلة مباشرة ومصدر الضغط 

 .   أساليب معرفية تتضمن ما يقوم به الفرد من جهود عقلية لتقدير أبعاد مصادر الضغط -٢
 أساليب أحجامية تعكس حماولة الفرد لتجنب املشكلة ، وعدم املواجهة املباشرة ملصادر -٣

 .الضغط 
 تصورا ألساليب مواجهة الضغوط فقد قدما) Lazarus & Folkman  )1985أما 

 :وهي 
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املبادأة وحماولة ممارسة أي :  العمليات املتمركزة حول املشكلة أو مصادر الضغط ، وتشمل -١
نشاط ملواجهة املواقف الضاغطة ، وكذلك التفسري اإلجيايب للموقف ، وحتليل أبعاده 

 .بصورة منطقية 
بعض السلوكيات اليت :  للضغط وتشمل  العمليات املتمركزة حول رد الفعل االنفعايل-٢

عزل النفس أو التنفيس االنفعايل ، وبعض : تعكس عجزه عن مواجهة املوقف مثل 
العمليات املعرفية مثل قبول املوقف واإلستسالم له ، وحماولة التعايش معه ، ورمبا 

لشكوى، االنسحاب من املوقف، وجتنيب التفكري فيه ، وقد يلجأ إىل اخليال واألماين وا
 .والدعاء 

 العمليات املختلطة وتشمل جمموعة متنوعة من السلوكيات واملمارسات سواء سلوكية أو -٣
  .معرفية مثل الرجوع إىل الدين أو البحث عن مصادر الضغط والتعامل معها 

 أن قدرة الفرد على التحكم يف البيئة احمليطة به بصورة مطلقة )Johnson  )1981ويرى
لناحية املنطقية أهنا صعبة، لذلك يبدو من املنطقي أن حياول التحكم يف نفسه قد تبدو من ا

واجتاهاته ومعتقداته وسلوكياته ، وأن حياول حتديد إمكانية التعامل مع الضغوط واملواقف املثرية 
ومواجهتها بطريقة مثالية ، سوء كانت هذه املصادر خارجية يف بيئته أم داخلية يف أفكاره 

 ) ١٣، ص٢٠٠١خفش ، .( واجتاهاته 
 إىل أن أساليب مواجهة الضغوط النفسية Monta & Lazarus (1977)وقد أشار 

 :تنقسم إىل
ويقصد هبا العالقة بني الفرد والبيئة اليت تكون مصدر :  تعامل متمركز حول املشكالت -١

 .أحداث الضغط لدى الفرد ، وذلك عن طريق جهود لتحسني عالقة الفرد بالبيئة 
ويقصد هبا تنظيم االنفعاالت الضاغطة وذلك عن طريق : تعامل متمركز حول االنفعاالت  -٢

أفكار وأفعال املراد هبا  التأثري العاطفي للضغط ، وتشمل سلوكيات املواجهة أعادة البناء 
 . املعريف وحل املشكالت ، واملهارات االجتماعية،والبحث عن املعلومة ،وفنية االسترخاء 

بنظريته التكيف املعريف لألحداث الضاغطة إطاراً مفيداً  Taylor (1986)وقد حدد 
 :للتكيف مع الضغوط حبيث يتم التركيز على ما يلي

 . البحث عن معىن املمارسة  ) أ
 . حماولة التفوق على احلدث الضاغط وعلى مشاكل احلياة بشكل عمومي  ) ب
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 :  العوامل اليت تؤثر يف أساليب املواجهة -٥
 األفراد حنو املواقف الضاغطة متباينة ، وإستجابة األفراد ملوقف ما خمتلفة أن ردود أفعال

من فرد إىل آخر ، ويعود هذا التباين إىل شخصية الفرد واخلربات اليت يتعرض هلا ، وقدرته على 
مواجهة صراعات احلياة ، فإداركه للمواقف اخلارجية وفكرته عن ذاته والطريقة اليت يدرك هبا 

 النواة الرئيسية اليت تقوم عليها شخصيته ، هذه العوامل حتدد كيفية تصرفنا أمام ذاته تعترب
 ) ١٩٩٧علي ، . (املواقف ومواجهة الضغوط النفسية 

 إىل أن العوامل الشخصية وخاصة Moss & Schaefer(1986)وقد أشار كل من 
اجهة اليت يستخدمها األفراد ، النضج االنفعايل، واملعريف والثقة بالنفس، تؤثر يف طبيعة أساليب املو

 .  إضافة إىل العوامل املرتبطة باملواقف الضاغطة وخصائص البيئة اليت يعيش فيها الفرد 
(Compas, etal, 1988) 

 :وهناك عوامل أخرى تؤثر يف أساليب مواجهة الفرد للضغوط وتقسم إىل 
 .عوامل شخصية ودميوغرافية : أوالً 
 .ف الضغط وبيئته عوامل خاصة مبواق: ثانياً 

تتضمن العمر، واجلنس، واألوضاع االقتصادية  : العوامل الشخصية والدميوغرافية: أوالً 
واالجتماعية واجلماعات الفلسفية والدينية اليت ينتمي إليها الفرد، واخلربات السابقة 
مع مواقف الضغط وأساليب مواجهتها ، حيث تفيد هذه العوامل يف حتديد املوقف 

 .  ، كما تساعد يف إجياد حل ملواجهتهاالضاغط
أما بالنسبة ملتغري اجلنس فتشري الدراسات إىل عدم وجود فروق بني اجلنسني يف مرحلة ما 
قبل البلوغ يف االستجابة ملواقف الضغط بشكل عام ، وتبدو استجاباهتم ملواقف الضغط النفسي 

والد مييلون لالنسحاب أكثر من  إىل أن األ(Dunn)وكأهنا حتدث يف االجتاه نفسه ، وأشار 
 (Rutter, 1981 ).اإلناث ، فيما ال تتأثر بقية السلوكيات باختالف اجلنس 

أن سبب اإلختالف يف ردود أفعال األطفال من اجلنسـني يف            (Rutter,1981)ويرى  
مواقف الضغط النفسي يعود إىل أختالف أسلوب تعامل الوالدين مع أبنائهم الذكور واإلنـاث ،               

ث رمبا يكونوا الوالدين أقل عوناً ألوالدهم الذكور يف مواجهتهم لضـغوط احليـاة أو أهنـم                 حي
 .يستجيبون بطريقة سلبية لردود األفعال اخلاطئة الغري سوية لدى أوالدهم الذكور 
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إن هناك فروق  Moss & Billing (1984)أما بالنسبة للراشدين فقد وجد كل من  
ب مواجهتهم للضغوط ، وأن النساء أكثر عرضـة مـن الرجـال             بني النساء والرجال يف أسالي    

للضغوط البيئية وأهنن ميتلكن القليل من املصادر االجتماعية املساعدة والرجال أقـل اسـتخداما              
وأما النساء فهن يستخدمن أساليب مواجهة أقل عدداً من         . ألسلوب املواجهة االنفعالية واهلروب     

 . تلك اليت يستخدمها الرجال 
أشارت إىل أن الرجال يفضلون   Stone & Neale (1984)ا دراسة كل من أم

أساليب مواجهة مباشرة بينما تستخدم النساء أساليب مواجهة تعتمد على الدين واالسترخاء 
 . والبحث عن املساندة االجتماعية 

 Solomon، (1992) Schussler (1990) وقد أكدت عدة دراسات  مثل 
ملواجهة يرتبط بشكل كبري مع التكيف مع املوقف الضاغط يف حني أن على أن نوع أسلوب ا 

أسلوب املواجهة الفعالة أفضل من جتنب املشكلة واالنسحاب ، حيث ميكن  أن يؤدي ذلك إىل 
 . اضطرابات سيكوسوماتية 

وعلى هذا فأن نوع األسلوب املستخدم من املرأة سواء كان فعاالً أو غري فعال يؤدي إىل 
رآة الصحية والنفسية أو إىل زيادة اضطراباهتا النفسجسمية ، يف حني وجد كل من سالمة امل

(Brown & Harris) أن دور العالقات الشخصية هو أقل فعالية عند النساء كما هو احلال 
  (Rutter, 1981). عند الرجال 
 & Smyer (1980)العوامل اخلاصة مبواقف الضغط وبيئته، فقد حددكل من : ثانياً 

Rees أربعة أمناط من املواقف اليت ميكن أن ترتبط بالضغط وتؤثر فيه وهي  : 
 .  البيولوجية مثل املرض أو املوت –أ 

 .  الشخصية مثل الزواج –ب 
 .  البيئة الفيزيائية مثل الكوارث الطبيعية واالنفجارات –ج 
 . لعادات والعرف والتقاليد  االجتماعية الثقافية مثل القيود اليت يفرضها اجملتمع من خالل ا–د 

وعندما ال يستطيع الفرد تغيري احلدث أو آثاره ، فإنه يقوم عادة مبحاولة تغيري معىن 
   (Beech, etal, 1982). وكذلك تغيري مشاعره حنو احلدث . املوقف بالنسبة له ، 
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 : أنواع أساليب مواجهة الضغوط -٦
يت أمجعت العديد من الدراسات اهلامة يف وميكن إمجال أساليب مواجهة الضغط النفسي ال

 :التراث النفسي على أهنا أساليب تستخدم يف مواقف الضغط وهي 

  : أسلوب إعادة البناء املعريف: أوال 

هي السلوكيات اليت تتطلب التفكري والنشاطات املعرفية املتعددة مثل حل املشكالت ، 
د من خالهلا الواقع األساسي للموقف، ولكن وضبط الذات، والتقييم اإلجيايب، حيث بتقبل الفر
  )Compas, et al, 1988( .بإعادة بنائه ليكتشف شيئا مفضال يف هذا املوقف 

أن إعادة تشكيل مفهوم املشكلة أو مفهوم املوقف الضاغط Atwater  (1990)ويرى 
 .حلمن األساليب اهلامة اليت ينظر الفرد من خالهلا إىل املشكلة على أهنا قابلة لل
 )Mecichamboum(ومن األساليب املعرفية الفعالة يف مواجهة الضغوط واليت مساها

تكون اخلطوة األوىل فيه تطوير وعي الفرد حول سلوكه وأفكاره حبيث واملناعة ضد الضغوط 
يتمكن من حتديد أحداث معينة تنتج عن الضغط ، وأن يتعلم أنواع املثريات اليت جتلب الضغط 

كن أن تشعر الفرد حبد ذاهتا بإحساس كبري بالضبط الذايت، كما يصبح الفرد أكثر وهذه اخلطوة مي
يتم فيها التدريب العقلي للفرد ، : فهماً لألسباب احملددة ملشاعره السلبية ويف اخلطوة الثانية 

والبدء بالتصرف بسلوك ال تشوبه أفكار غري عقالنية ، وتعلم عادات توافقية مع الضغط بطريقة 
ية بناءه ، أما يف املرحلة األخرية فيطبق الفرد ما قد تعلمه من مهارات يف اخلطوات السابقة عقالن

 ) Feldman, 1989( . على مواقف الضغط اجلديد اليت مير هبا
بأن األفكار ، أو املنبهات اليت تصل العقل قد تكون سلبية Seaward (1997) ويرى 

حيث أن األفكار السلبية .  يطلق عليه اإلدراك احلسي أو إجيابية أو وسط بني الطرفني ، وهذا ما
أو الالعقالنية قد تسبب تأثريا شديداً للفرد ، لذلك فإن إعادة بناء اإلدراك املعريف تعين إعادة 
بنائه من احلالة السالبة إىل احلالة املوجبة أو احملايدة أو تعمل على مساعدة األفراد يف ختفيف التوتر 

 )Ellis(صحيح التصورات ، ويندرج حتت هذا املفهوم، العالج العقالين لـ النفسي من خالل ت
  ) ٢٠٠١خفش ،  ( Beek .والعالج السلوكي املعريف لـ  

  : أسلوب حل املشكالت :ثانيا 
أن فكرة الضغط النفسي ميكن أن تنشأ من حل املشكلة الغري فعال وقد أوضح 

Mechanic) 1983 (ن أن حيدث إذا حتققت الشروط التالية أن حل املشكالت الفعال ميك: 
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 جيب أن يكون الفرد على دراية وثيقة مبهارات حل املشكالت املعرفية ، واالجتماعية -١
 . واحلركية ، وأن توجد هذه املهارات يف ذخريته السلوكية يستخدمها حتت ظروف مناسبة

 .اشر جيب أن يكون الفرد مدفوعاً بفعاليه ملواجهة املشكلة بشكل مب-٢
 جيب أن يكون لدى الفرد القدرة على تنظيم إستجاباته ضمن مدى معتدل لكي يسهل  -٣

 .تنفيذ مهارات املواجهة املباشرة 
 جيب أن يكون لدى الفرد القدر الكايف من املمارسة واخلربة الستخدام مهارات املواجهة -٤

 . املباشرة يف مواقف املشكلة 
كالت جمموعة من العمليات اليت تؤدي بالفرد إىل ويتضمن األسلوب العلمي حلل املش

التفكري حبلول متعددة تصلح ملوقف أو مثري معني ، حيث يتم وضع جمموعة من البدائل واحللول 
الفعالة يف حل املشكلة ، ومن مث ، إختيار أنسب احللول وأقرهبا للواقع والتطبيق ، وغالبا فأن 

  :أسلوب حل املشكلة مير باملراحل التالية
 .الوعي بوجود مشكلة  - أ
 .حتديد املشكلة وتعريفها ، ومجع البيانات عنها _ ب
 .وضع البدائل واحللول املناسبة _ ج
 . إختاذ القرار حول كيفية تنفيذ احلل أو البدائل -د

  (Schwebel, 1990 )  تقييم فاعلية احلل-هـ
احلياة ، وحتديد ويتطلب أسلوب حل املشكلة خفض املطالب اخلارجية وعمل تغيري يف 

األهداف ، والتقرير حسب األولويات ، وضبط الوقت ، وخفض املطالب الداخلية من خالل 
 & powell 1990 ( .ممارسة االسترخاء ، وتغيري أمناط التفكري، واستدعاء االنفعاالت املكبوتة

Enrights, ( 

 : أسلوب املساندة االجتماعية : ثالثاً 
ن أن توفر وسائل مهمة ملواجهة الضغط النفسي ، حيث وجد أن عالقتنا مع اآلخرين ميك

العلماء أن املساندة االجتماعية متكننا من مواجهة كافة املستويات من الضغوط ، وجيعلنا قادرين 
على مواجهة الضغط بشكل أفضل ، وهناك العديد من الطرق اليت يستطيع اآلخرون أن يقوموا 

ندما يظهر الفرد بأنه حباجه إىل دعم اجتماعي وهذا مهم يف من خالهلا باملساندة االجتماعية، ع
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العالقات االجتماعية حيث يتم إعطاء الفرد معلومات أو تفاصيل عن كيفية مواجهته للضغوط 
اليت مير هبا، فمثال مساعدة طالباً على مواجهة الضغط النفسي الناشيء عن أداء أكادميي، أثناء 

 باالعتماد على الدعم االجتماعي لآلخرين ، وذلك يعترب أسلوبا استعداده لالمتحانات الدراسية ،
منطقيا ملواجهة الضغط النفسي فاملساندة االجتماعية ال تقلل من الضغط النفسي فقط ، ولكن 

  )Feldman 1989(. تزيد قدرة الفرد على مواجهتها والتعامل معها 
ات تقود الشخص إىل  املساندة االجتماعية على أهنا معلوم)Cobb) 1976ويعرف 

 :االعتقاد بأنه 
 . حيظى بعناية اآلخرين وحمبتهم -أ 
 . جزء من شبكة تواصل والتزامات متبادلة -ب
 . حيظى بتقدير اآلخرين واحترامهم -ج

من خالل مراجعته لألدب املتعلق بدور املساندة االجتماعية ) Cobb) 1966وقد أكد 
ري املساندة االجتماعية بوجه عام يرتبط بردود فعل ، والدخول للمستشفى، والوفاة ، بأن توف

أفضل من املرضى أثناء متاثلهم للشفاء، ومبعنويات أفضل ، وبإكتئاب أقل يف الظروف اليت حيدث 
  )Frone, etal,1991( . فيها املعاناة من فقداة شخص عزيز 

 : بوصف أربع جمموعات للمساندة االجتماعية هي )Matrin  ) 1986 وقد قام
وهي النوع الذي يقدمه األشخاص القادرون حقيقة على :  جمموعة املساندة احلقيقية -١

مثل اقتراض نقود أو . املساعدة يف مواقف الضغط واألزمات عن طريق القيام بعمل ما 
 .أدوات املساعدة لالنتقال من مكان آلخر 

بأمكاهنم املشاركة يف حفل هم األشخاص الذين :   جمموعة اإلمكانيات االجتماعية املتوفرة -٢
 .  عشاء أو رحالت 

 هم األشخاص الذين يعدون مصدرا للمعلومات املساعدة -: جمموعة املعلومات والتوجيه -٣
 . يف حل املشكلة وكذلك ميكنهم إعطاء التوجيه والنصح 

ا  هم األشخاص الذي يشعرون اآلخرين باحلرية يف التحدث إليهم مم-: املساندة اإلنفعالية-٤
 .يعانون من مشكالت ، وهم الذي يستمعون إىل اآلخرين دون حرج 

) Feldman , 1989 ( 
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 : أساليب احليل الدفاعية: رابعاً 
وتسمى أيضا ميكانزمات الدفاع ، وهي جمموعة ردود األفعال واألشكال السلوكية 

 متناسبا والتصرفية اليت تصدر عن الفرد ليواجه متطلبات ظروف جديدة مفروضة عليه ليكون
معها واالختالف بني هذه األشكال ال يقوم على اختالف يف خربات األشخاص فحسب، بل يقوم 
كذلك على االختالف يف الظروف نفسها، ويف املركبات املتنوعة اليت ينطوي عليها ال شعور كل 

 )١٩٨٤احلاج ، . ( شخص ، ويف القدرات ومسات الشخصية اليت حيملها الفرد وما يتصل هبا 
إن الوسائل الدفاعية هي إجراءات آلية ال شعورية يقـوم هبـا            ) ١٩٩١(ويرى راجح ،    

الفرد للتخلص من التوتر والقلق الذي ينجم عن أزمة نفسية ، وهي إجراءات ال توافقية أي أهنا                 
ومسيت باحليل الدفاعية ألهنا تدفع عن . ال تستهدف حل املشكلة بل التخلص من التوتر أو ختفيفه        

حالة القلق مبعناه الواسع ، وهتبه راحة وقتيه ، وقد تكون هذه احليل أفعاالً أو مشـاعراً أو                  الفرد  
 .أفكارا يلجأ إليها الصغار والكبار واألسوياء من الناس أو املصابني باضطرابات شخصية 

يتمثل يف محاية الشخص من حقيقة : املواجهة والدفاع أسلوبان خمتلفان ، فالدفاع 
عده وحيميه من أثر الواقع غري السار حىت يتمكن الفرد من إمتالك املصادر الالزمة التهديد ويسا

ملعاجلة األمور ، فبعد حادث مفجع أو موت شخص حمبوب يلجأ الفرد إىل أسلوب تشويه الواقع، 
وخيتلف التشويه من طريقة ألخرى، فمثال التربير، يكون هناك تشويه قليل، حيث أن الرغبات 

 تدرك ولكنها تفسر من خالل سلسله من األدلة املنطقية وتكون مقنعة للفرد أو غري الغري مقبولة
 . مقنعة ، حيث تغري الدفاعات إدراك الفرد عن ذاتة بيئية 

بينما املواجهة تتضمن خربات مستمرة مع البيئة، والفرد هنا ال يشوه الواقع بل يغريه من               
تهديد، أو تقليله، أو تقومي املصادر اليت حيتاج هلا         بعض مظاهر الواقع ذاته لكي يتم التخلص من ال        

الفرد ملواجهة  التهديد بأكرب عدد ممكن من املصادر، وتتضمن املواجهة التغيري ، فالفرد يستعمل               
املعلومات واالنفعاالت واحلركة لتغيري بعض عناصر املوقف لكي يصبح أقل هتديدا ، وهنا يكمن              

  .سي، ومتكني الفرد من السيطرة على مواقف التهديد دور املواجهة بإبعاد الضغط النف
Newman ,1981 ) (  
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 :أشكال وسائل الدفاع األولية املهمة اليت تستخدم ملواجهة الضغط النفسي
 : احليل الدفاعية اإلبدالية -١
ويكون الكبت يف األفكار واملشاعر اليت تنتج عن الضغط النفسي  : repression الكبت -أ

وتدفعة بعيدا عن الوعي ، واإلنسان ينسى كل ما هو غري سار ، كما يف بعض ضحايا والقلق 
اإلدمان على الكحول واملخدرات ، ويف بعض األحيان يعترب الكبت مفيدا ملواجهة الضغوط 

من ) هنا واآلن( فمثال يسمح لنا الكبت بوضع املشكالت واألزمات خلفنا والتركيز على 
 . كبت يسمح لنا بتجنب الضغط النفسي جهة ومن جهة أخرى فإن ال

هو تنقية الدوافع األولية، إىل جهود إجيابية وبناءه  : sublimation اإلعالء أو اإلستعالء  -ب
 . ، تكون موجودة ضمن الذات ومن خالهلا نقلل من الضغط النفسي 

دوافع حيدث عندما يستبدل الفرد أسلوب التعبري عن أحد ال: compensation التعويض –ج 
 . بأسلوب أخر غري مباشر وهذا يقلل من الضغط النفسي 

هي حيل دفاعية تقوم بنقل االنفعاالت من املعاين  : displacementاإلحالل أو اإلزاحة  –د 
األصلية الغري مقبولة، اليت نتعلق هبا، إىل معاين أخرى بديلة تكون أقل إثارة للقلق أو تكون 

 اإلحالل عملية توافقية ألهنا تسمح لنا بأن نستبدل األهداف مقبولة للفرد ، ويرى فرويد أن
 . اليت ال نستطيع احلصول عليها باألهداف املمكن حتقيقها 

وهي عبارة عن إشباع نظري خيايل أو ذهين لدوافعنا  : day dreams أحالم اليقظة  -هـ
بت وفيها هنرب من ورغباتنا اليت مل تتشبع يف الواقع، أماَّ بسبب وجود عقاب أو بسبب الك

 .واقع احلياة وضغوطها وختلد إىل عامل خيايل حنقق فيه أمانينا
وهو عكس اإلسقاط ، يساعد على خفض التوتر عن   : intellectualization التقمص-و

طريق التحلي ببعض الصفات واخلصائص اليت يتحلى هبا بعض األفراد اآلخرين أو عن طريق 
 . خصيات مثل األثرياء واملشاهري االحتاد الوجداين مع بعض الش

هو إختاذ الفرد الجتاه معني يكون مضاد  : reacation  formation ز ـ تكوين رد الفعل 
 الجتاه آخر غري مقبول ومثري للقلق ، ويدل على الوقاية والتقليل من مواجهة الضغط النفسي
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  ) WITHDRAWAL( ـ احليل االنسحابية٢
ويعين اإلبتعاد اجلسمي والنفسي عن الضغط والتفكري ، عندما : withdrawalاالنسحاب   - أ

تواجه ضغطا تكون قد استخدمت أسلوب مواجهة فعال ، إال أن االنسحاب املستمر ميكن 
 .أن يؤدي إىل مشكالت نفسية وخصوصا عند ما حيل عامل اخليال حمل الواقع 

استخدمها الفرد يف هو االرتداد إىل استجابات كان قد  : regression النكوص  -ب
فمثال ميكن أن جيعل الضغط النفسي شخصا ) الطفولة أو املراهقة ( مراحل النمو السابقة 

راشدا يعود للتدخني بعدما كان مقلعا عنه أو قظم االظافر الذي توقف عنها يف طفولته 
قبل امتحان معني أو بعد يوم عصيب من أيام األسبوع ، فإن هذا السلوك يعترب نكوصا 

 . و حيلة ملواجهة الضغط أو التخفيف من التوتر والقلقأ
هو التشويه للواقع يف حماولة لتربير األفكار واملشاعر  : rationalization التربير-ج

واألحداث ، اليت جتعلنا غري مرتاحني ، فعن طريق تربير أعمالنا ميكن أن يؤدي ذلك إىل 
 . التقليل من الضغط النفسي لدينا 

وهو ببساطة رفض القبول أو أدراك الواقع ، ومن خالل استعمال  : denial األنكار -د
األفكار ، فأننا نكون قادرين على محاية أنفسنا من الظروف املؤملة واليت تسبب الضغط 

 . النفسي 

 :  احليل الدفاعية العدوانية -٣
 أحيانا من يعترب العدوان أحد الوسائل للتخلص من التهديد أو : Aggression العدوان-أ

مصادر الضغط النفسي ، إال أن السلوك العدواين ميكن أن يكون هجوميا ضد اآلخرين ، 
 ويف أكثر األحيان يعترب العدوان أسلوبا خفيفا ملواجهة الضغوط 

هو أسلوب دفاعي ينقل فيه األفراد أفكارهم الغـري مقبولـة إىل    : Projection اإلسقاط  -ب
سوء إدراك اآلخرين ومعرفة سلوكهم ، ولذلك فأنه أحيانا         أناس آخرين ، ويؤدي ذلك إىل       

يتم مواجهة الضغوط الغري مقبولة من خالل إسقاطها على اآلخرين، فالشخص الغاضـب             
 .ينظر إىل العامل من حوله على أنه عامل شرير مملوء بالعنف والعداء 

 (Rethus, 1974)( Newman,1981) 
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 :  أساليب التمارين الرياضية :خامساً  
التمارين الرياضية هلا دور هام يف اختزال الضغط النفسي ألهنا تعترب خمرجاً لطاقة جسمية 

وتفريغها عرب التمرين الرياضي يتيح للعقل . كامنة ، وعندما ال يصرح خبروجها فإهنا تسبب توتراً 
وجعلته أن يتحول إىل بعض األشياء املفيدة بعيداً عن اإلحباطات والضغوط اليت أرهقت اجلسم 

ويعترب هذا األسلوب أكثر فعالية يف مواجهة الضغوط النفسية حيث أن . على أهبة املواجهة 
التمارين الرياضية تؤدي إىل خفض الضغط بطرق خمتلفة حيث أن ضربات القلب ، ومعدل 
 التنفس مييل إىل االخنفاض عند مجيع األفراد الذين ميارسون التمارين الرياضية بشكل منتظم وأيضاً
يشعرك التمرين باالحساس بالنجاة ، كما يبعدك ابتعادا مؤقتاً عن البيئة اليت تسبب الضغط 

  (Feldman,1989). النفسي ، وجتعل التمارين الرياضية األفراد ينامون أفضل يف الليل 
وتشري األدلة العلمية والطبية إىل أن األفراد املنتظمني يف أداء التمرينات الرياضية بأنواعها             
أقل عرضة لكثري من األمراض املتعلقة بالضغوط مثل األزمات والسـكتة القلبيـة ، فالنشـاط                
الرياضي يظهر حتسناً ملموساً يف كفاءة األوعية الدموية، ومن مث حيافظ على مستوى ضغط الدم ،                

. ومستوى سكر الدم ، كما يشعر الفرد بالراحة بعد أداء التمارين ألهنا حترر العضالت من التوتر               
  )١٩٨٩الفرماوي ، وأبو سريع ، ( 

وتسبب التمارين مستوى عال من الرضا الداخلي فباإلضافة إىل خفض اإلثارة 
الفسيولوجية ، فان متارين التنفس تعترب مفيدة يف زيادة الطاقة ومن األمثلة على التمارين الرياضية 

ا على اجلانب الروحي حيث تعتمد اليوج (Yoga)اليت تؤدي إىل خفض الضغط النفسي اليوجا 
هبدف توحيد اجلسم والعقل والروح ، وذلك يتم من خالل القيام حبركات معينة وعلى تركيز 
االنتباه بشكل تام على صورة أو شكل معني وهذا بدوره يؤدي إىل اإلحساس املتزايد باالسترخاء 

 ) ١٩٨٩الفرماوي وأبو سريع ، . ( ويؤدي إىل الشعور باالبتهاج واملرونة 

 : أسلوب االسترخاء :سادساً
يعترب هذا األسلوب من أهم األساليب اليت تتعامل بفعالية مع التوتر النفسي وأحد 
األساليب ملواجهة الضغوط النفسية ، ويعترب االسترخاء العضلي أسلوباً قدمياً وحديثاً فهو ليس 

 أما يف وقتنا احلاضر بالظاهرة اجلديدة فالعديد من الديانات الشرقية قد مارست هذا األسلوب
 .فقد أصبح هذا األسلوب القاعدة األساسية لطرق االسترخاء االكلينكية احلديثة 

(Powell & Enright, 1990)  
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وقد أكد علماء النفس الفسيولوجيني على إن الفرد وأن كان مسترخياً تبقى عضالته إىل              
 والبيئة السيئة على الفرد تـوتر       حد ما متوترة ، وان توثر العضلة ميكن أن يعكس تأثري الظروف           

فيما بعد على خمتلف نواحي شخصيته ، وقد أكدوا أيضاً على أن مجيع الناس تقريباً يسـتجيبون                 
لالضطرابات االنفعالية بتغريات وزيادة يف األنشطة العضلية ، حيث تتركـز هـذه الـتغريات               

ني والعضالت الباسـطة، وان     والنشاطات العضلية يف كل من اجلبهة والرقبة والذراعني والركبت        
 .التوتر العضلي الشديد يضبط قدرة الفرد على التوافق والنشاط البناء 

 )  ١٩٨٩الفرماوي وأبو سريع، (
التخلص من :  عدة فوائد لالسترخاء العضلي ومنها)Burns) 1980وقد أورد 

غط الدم ، كما الصداع العصيب واألرق وارتفاع ض: املشكالت املرتبطة بالضغط النفسي ، مثل 
يعد االسترخاء أسلوباً وقائياً يعمل على خفض احتمال حدوث التوتر النفسي وضبط القلق ، 
ويساعد االسترخاء الفرد على أن يفكر بطرق أكثر عقالنية وأن يصبح أكثر وعياً للتوتر من 

  (Beech, etal 1982). خالل تعلم إجراءات شد وإرخاء عضالت اجلسم 

 :التأمل أسلوب : سابعاً 
وهو أسلوب  متعلم يتضمن إعادة التركيز على االنتباه الذي يؤدي إىل حالة متغايرة من 
الشعور ، ويف معظم أشكال التأمل فان الناس يكررون صوتاً أو كلمة أو مقطعاً معيناً أو يركزون 

ري واٍع انتباههم على صورة معينة ، ويعتمد التأمل على التركيز على املثري الذي يصبح فيه غ
لإلثارة اخلارجية حيث يتم االعتماد على اخلربة الداخلية ، وإذا نفذ التأمل بفاعلية فأنه يؤدي إىل 

 دقيقة من التأمل يشعر الفرد ٢٠إخنفاض يف معدل ضغط الدم وعدد ضربات القلب وبعد 
 .باالسترخاء ، وبضغط نفسي أقل 

 االسترخاء وخفض الضغط النفسي ،  التأمل يعترب أسلوباً فعاالً يف مساعدة الفرد على
وميكن أن يكون التأمل ضاراً يف بعض األحيان وميكن أن يكون بناًء يف بعض األحيان، فهو يسمح 
للفرد بتنفيذ خمططات ، ويكون ضاراً عندما يصبح التأمل بديالً العمل ، حيث يعمل كقوة هدامة 

  ( Krohne, 1986) .يف حياة األفراد 
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 دراسات السابقةال
 

الدراسات اليت تناولت الضغوط وعالقتها باالضطرابات : أوالً 
 .السيكوسوماتية 

الدراسات اليت تناولت أساليب مواجهة الضغوط لدى مرضى : ثانياً 
 . االضطرابات السيكوسوماتية 

الدراسات اليت تناولت األساليب العالجية املتبعة مع املرضى : ثالثاً 
 . سيكوسوماتيه االضطرابات ال
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 الدراسات السابقة 
يتناول هذا الفصل استعراض الدراسات السابقة يف جمال الضغوط وعالقتها 
باالضطرابات السيكوسوماتية وأساليب مواجهتها ، ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة 

الث املرتبطة مبوضوع البحث واليت حصلت عليها الباحثة ، فيمكن تصنيف هذه الدراسات يف ث
حماور ، يدور احملور األول حول الضغوط وعالقتها باالضطرابات السيكوسوماتية ، أما احملور 
الثاين فهو يتناول أساليب مواجهة الضغوط لدى املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية 
والصحيحات ، واحملور الثالث ينصب حول األساليب العالجية املتبعة مع املصابات باالضطرابات 

يكوسوماتية والباحثة يف عرضها هلذه الدراسات سوف تلتزم هبذه احملاور مع العلم بأن بعض الس
الدراسات تناولت أكثر من حمور من احملاور السابقة ، وأن هذه احملاور مرتبطة بعضها ببعض ، فقد 

 . فضلت الباحثة عرضها يف هذه احملاور وأن تصنف الدراسة حسب اهلدف الرئيسي هلا 

 .  دراسات تناولت الضغوط وعالقتها باالضطرابات السيكوسوماتية :أوالً 
دراسات تناولت أساليب مواجهة الضـغوط لـدى مرضـى االضـطرابات            : ثانياً  

 . السيكوسوماتية والصحيحات 
دراسات تناولت األساليب العالجيـة املتبعـة مـع مرضـى االضـطرابات             : ثالثاً  

 . السيكوسوماتية 
  : تناولت الضغوط وعالقتها باالضطرابات السيكوسوماتيةالدراسات اليت: أوالً 

تعرض الباحثة يف هذا احملور الدراسات اليت حبثت العالقة بني الضغوط واالضـطرابات             
السيكوسوماتية ، وتشري العديد من الدراسات العربية واألجنبية على وجود عالقة أرتباط إجيايب             

 ويذهب البعض إىل أن من أسباب االضـطرابات         بني الضغوط واالضطرابات السيكوسوماتية ،    
وفيما يلي عرضاً لبعض الدراسـات الـيت        . السيكوسوماتية تعرض الفرد لضغوط شديدة وحادة     

 .تناولت هذا اجلانب 
دراسة كان هدفها معرفة أيهمـا أكثـر تعرضـاً لإلصـابة            ) م١٩٨٤(أجرى عيسوي   

ة مـا مـدى انتشـار االضـطرابات         باالضطرابات السيكوسوماتية الذكور أم اإلناث ، ومعرف      
فـرداً  ) ١٦٤(السيكوسوماتية الناشئة عن الضغوط النفسية واالجتماعية ، وبلغت عينة الدراسة           

من أفراد العينة يعـانون     %) ٧٣(أنثى ، أظهرت النتائج أن نسبة       ) ٦٣(ذكراً ، و  ) ١٠١(منهم  
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نهم فقـط مل تظهـر   م%) ٢٧(من إضطراب أو أكثر من االضطرابات السيكوسوماتية ، ونسبة  
لديهم أي إضطرابات سيكوسوماتية، كما كشفت النتائج أن هناك فروق دالة احصـائياً يـبني               
جمموعة الذكور وجمموعة اإلناث يف اإلصابة باالضطرابات السيكوسـوماتية لصـاحل اإلنـاث ،              
 وكذلك أشارت النتائج إىل وجود معامل ارتباط دال احصائياً يـبني اإلصـابة باالضـطرابات              
السيكوسوماتية وبني الضغوط النفسية واالجتماعية ، وبينت النتائج أن هذه االضطرابات تزداد            

 .بتقدم الفرد يف العمر وتعرضه لضغوط ومشكالت أكثر يف مراحل حياته 
هـدفت إىل معرفـة العوامـل املسـببة     ) Halahan & Moss) 1985أما دراسـة  

 الدراسة على جمموعتني اجملموعة األوىل لديها       لالضطرابات اجلسمية الناجتة عن الضغوط وطبقت     
ضغوط مرتفعة ومل يظهر عليها أي اضطرابات جسمية يف حني أن اجملموعة الثانية أيضـاً لـديها                 
ضغوط مرتفعة ولكن ظهرت عليهم اضطرابات جسمية ، وأوضحت النتائج أن اجملموعـة األوىل             

 وأقل ميالً الستخدام أسلوب التجنـب       اليت مل يظهر عليه اضطرابات جسمية كانوا أكثر هدوءاً        
عن اجملموعة الثانية ، كما بينت أيضاً أن الرجال والنساء يف اجملموعة األوىل كـانوا أكثـر ثقـة                   

  .بالذات وينالون مساندة أسرية واجتماعية أفضل من اجملموعة الثانية

تلفـوا يف   يف هذه الدراسة أتضح أن كلتا اجملموعتني يتعرضون لضغوط مرتفعة ولكن اخ           
 . ظهور األعراض املرضية عليهم ويرجع ذلك إىل اختالف أساليب املواجهة 

إىل معرفة أنواع ضغوط أحداث احلياة اليت يتعرض        ) ١٩٨٨(وهدفت دراسة عبداملعطى    
هلا املرضى السيكوسوماتيني والفروق بني املرضى السيكوسـوماتيني واألسـوياء يف االسـتجابة             

 والفروق بني فئات املرضى السيكوسوماتيني بعضها البعض يف االستجابة          ألحداث احلياة اليومية ،   
حالة من املرضى السيكوسـوماتيني و      ) ٤٣(ألحداث احلياة وأجريت الدراسة على عينة قوامها        

حالة من االسوياء ومتت اجملانسة بني اجملموعتني يف اجلنس، والعمر، والذكاء ، واملسـتوى              ) ١٥(
 واملهين ، وطبق عليهم استبيان ضغوط أحداث احلياة وأظهرت النتائج أن    االقتصادي واالجتماعية 

األحداث املرتبطة بالعمل والدخل واألسرة كانت مـن أهـم األحـداث املـؤثرة يف املرضـى                 
السيكوسوماتني ، وكذلك وجدت فروق بني املرضى السيكوسوماتني واألسـوياء يف إدراكهـم             

 . ألحداث احلياة 
اليت هدفت لبحث االضطرابات السيكوسـوماتية  ) Sloper, etal.) 1991ويف دراسة 

الناجتة عن الضغوط اليت يعاين منها الوالدين اللذين لديهما طفل معاق ، ومعرفة أساليب مواجهة               
أسرة لديهم أطفال معاقني وتتراوح أعمارهم مـا        ) ١٢٣(الضغوط لديهما ، بلغت عينة الدراسة       
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مقياس اآلثار الناجتة عن الضغوط ، الرضا       : قاييس التالية   سنة ، وقد استخدمت امل    ) ١٤-٦(بني  
عن احلياة الزوجية ، مظاهر االضطرابات السيكوسوماتية ، وأشارت النتائج إىل وجود ضـغوط              
مرتفعة لدى الوالدين مما أثر على العالقة الزواجية بينهما ، باإلضـافة إىل ظهـور إضـطرابات                 

ستخدامهما أساليب مواجهة غري فعالة ملواجهة تلك الضغوط        سيكوسوماتية خمتلفة لديهما نتيجة ال    
   .املزمنة والشديدة 

ومن هذه الدراسة يتضح لنا أن أنواع الضغوط ومصادرها قد تكون سـبباً يف إحـداث                
االضطرابات السيكوسوماتية ، كما أوضحت الدراسة أن استخدام أساليب مواجهة غري فعالـة             

 . يزيد من أثار هذه الضغوط 
إىل معرفـة  ) Ranchor & Sanderman) 1991ما هدفت دراسة كـل مـن   ك

العصـابيه ،   ( االضطرابات السيكوسوماتية الناجتة عن الضغوط وعالقتها مبتغريات الشخصـية          
احلالة االجتماعيـة ، واالقتصـادية ،       ( املتغريات الدميوغرافيه   ) مركز التحكم ، و تقدير الذات     

من اإلناث  ) ١١٧(، وتكونت عينة الدراسة من      )ع الوظيفي   والدخل، ومستوى التعليم، والوض   
وطبقت عليهم  ) ١٩٨٤-١٩٧٠(من الذكور ، وقد مت مقابلتهم يف الفترة ما بني عام            ) ١٢٨(و

جمموعة من االختبارات اليت تقيس ضغوط أحداث احلياة ، ومتغريات الشخصية للمقارنـة بـني               
د الذين لديهم إضطرابات سيكوسوماتية ، ويف عام  األفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة وبني األفرا      

 . أظهرت النتائج أن للضغوط أثر يف ظهور االضطرابات السيكوسوماتية ١٩٨٤
بدراسة لبحث العالقة بني الضغوط احلياتيـة وظهـور بعـض           ) ١٩٩٢(وقام إبراهيم   

كونـة مـن    االضطرابات السيكوسوماتية وكانت العينة مكونة من جمموعتني اجملموعـة األوىل م          
مريضاً وقد قسمت إىل أربع جمموعات مرضية متساوية ،         ) ٤٠(املرضى السيكوسوماتني وعددهم    

مرضى السكر ، مرضى ضغط الدم، مرضى القولون العصيب ، مرضى الصداع النصفي بواقـع               
فرداً  من األصحاء ، حيـث ال        ) ٤٠(مرضى من كل فئة ، أما اجملموعة الثانية مكون من           ) ١٠(

هم أي أعراض مرضية كشفت عنها املالحظة االكلينكية ، وقد مت اسـتخدام مقيـاس               يوجد لدي 
ضغوط أحداث احلياة ، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني املرضـى        
السيكوسوماتني بعضهم البعض واألصحاء يف تأثرهم بضغوط أحداث احلياة ، حيث تأثر مرضى             

جتماعية والبدنية فيما تأثر مرضى ضغط الدم بالضغوط البدنية ،          السكر بالضغوط االنفعالية واال   
 . أما مرضى القولون تأثروا بالضغوط االنفعالية 
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فقد هدفت إىل التعرف على الفروق بني مرضى السكري         ) ١٩٩٧(أما دراسة الدريعي    
ذكـراً مـن    ) ٦٠(واألصحاء يف االستجابة لضغوط احلياة ، وأجريت على عينة مكونـة مـن              

مرضى ) ٢٠:(سنة ، وقسموا لثالثة جمموعات    )٤٥-٢٠(سعوديني ، تراوحت أعمارهم ما بني       ال
من مرضى يعانون من شكاوي عضـوية خمتلفـة ، وقـد            ) ٢٠(من األصحاء ،    ) ٢٠(السكر ،   

 : استخدم الباحث استبياناً لقياس ضغوط أحداث احلياة وبينت النتائج ما يلي 
 حجم الضغوط ، وكذلك توجـد فـروق ذات داللـة     أن هناك فروقاً يف الدرجة الكلية يف       )١

بني مرضى السكري واملرضى العضويني ، واألصحاء على األبعـاد          ) ٠,٠١(إحصائية عند   
وال توجـد   . على بعد الوالديه    )٠,٠٥(وعند  ) العمل، والدراسة واملرتل، واألسرة   : (التالية  

الناحية املالية، الناحيـة    ( التالية  فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعات الثالثة يف األبعاد          
 ) . الصحية، والزواج، األحداث الشخصية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعات الثالثة يف شدة الضغوط على األبعاد التاليـة             )٢
وال توجد فروق ذات داللـة      ) العمل والدراسة ، الناحية املالية ، أحداث احلياة الشخصية        (

الناحيـة الصـحية ،     ( عات الثالثة يف شدة الضغوط على األبعاد التالية         إحصائية بني اجملمو  
 ) . واملرتل واألسرة ، والزواج ، والوالديه

ومن الدراسة السابقة يتضح لنا أن هناك فروق ذات داللة بني اجملموعـات الـثالث يف                
عـاد ال   حجم وشدة الضغوط بالنسبة للدرجة الكلية ، وإن كان الباحث قد وجد أن بعـض األب               

توجد فيها فروق والبعض اآلخر يوجد فيها فروق ، ومما يعين أن زيادة حجم الضغوط وشـدهتا                 
 ) . االضطرابات السيكوسوماتية(تزيد من ظهور األعراض املرضية 

 الدراسات اليت تناولت أساليب مواجهة الضغوط لدى املصابات االضطرابات :ثانياً
 . السيكوسوماتية

الدراسات اليت حبثت أساليب املواجهة لدى املصابات باالضـطرابات         يتناول هذا احملور    
السيكوسوماتية والصحيحات أو العاديات ، يف هذا احملور نتعرض ألساليب املواجهة الفعالة اليت             
ال تؤدي إىل اإلصابة باالضطرابات السيكوسـوماتية واألسـاليب الـيت تـؤدي إىل اإلصـابة                

رب الباحثة هذا احملور هو احملور الرئيسي للدراسة حيث نتعرف          باالضطرابات السيكوسوماتية وتعت  
 . من خالله على األساليب الفعالة واألساليب غري الفعالة احملدثة لالضطرابات السيكوسومايت 
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بدراسة استهدفت معرفـة أسـاليب   ) Folkman & Lazarus) 1980قام كل من 
ذكر ) ١٠٠(ى عينة من األفراد تكونه من مواجهة أحداث احلياة اليومية على مدى سنة كاملة لد        

من أفراد العينـة اسـتخدموا      % ٩٨سنة ووجدا أن    ) ٦٥-٤٠(وأنثى تتراوح أعمارهم ما بني      
أسلوب املواجهة املركز على املشكلة وأسلوب املواجهة املركز على االنفعال ، وبينت النتائج أن              

واجهة املركز على االنفعـال ،      الذين لديهم مشكالت صحية من اجلنسني استخدموا أسلوب امل        
وظهر االختالف فقط بني اجلنسني يف استخدامهم ألسلوب املواجهة املركز على املشكلة فالرجال             

  . أكثر استخداماً هلذا األسلوب يف العمل من النساء
وهذه الدراسة تؤكد على أن كل من الذكور واإلناث الذين يعانون من مشكالت صحية              

واجهة تركز على االنفعال وأن هناك فروقاً يف استخدام أسلوب املواجهـة            يستخدمون أساليب م  
املركز على املشكلة لصاحل الذكور أكثر من اإلناث وذلك عائد للطبيعة االنفعالية لدى النسـاء               

 . واليت هي أعلى منها عند الرجال 
هدفت ملعرفة األساليب الـيت  ) Stone & Neale) 1984ويف دراسة أجراها كل من 

يتبعها األفراد يف اجملتمع األمريكي يف مواجهتهم للضغوط ، والفروق بني الـذكور واإلنـاث يف                
فرداً ، وصنفت األسـاليب الـيت       ) ١٢٠(استخدامهم لتلك األساليب تكونت عينة الدراسة من      

غ التحول ، إعادة تعريف املوقف، الفعل املباشر ، التفري        : تضمنتها إجاباهتم إىل مثانية أساليب هي       
، احلصول على املساندة االجتماعية ، االسترخاء ، التقبل، النشاط الديين ، وأظهرت النتائج أن               
أساليب التحول ، التفريغ، احلصول على املساندة االجتماعية ، االسترخاء، التقبـل ، النشـاط               

ـ                 دى الديين أكثر استخداماً لدى اإلناث يف حني أن أساليب املباشرة كانت أكثـر اسـتخداماً ل
 . الذكور 

وهذه الدراسة أيضاً تؤكد على أن هناك فروقاً بني الذكور واإلنـاث يف اسـتخدامهم               
ألساليب املواجهة ، وتؤكد أيضاً على األساليب األكثر استخداماً عند اإلنـاث هـي التقبـل                

ه وهذا يؤكد االجتا  . وأسلوب املساندة االجتماعية واالسترخاء والنشاط الديين أكثر من الذكور          
 . الذي تسري فيه الدراسات على أن هناك أساليب متيز النساء عن الرجال يف مواجهة الضغوط 

فقد هدفت إىل التحقق من وجود عالقة بني ضـغوط          ) Hovanitz) 1986أما دراسة   
أحداث احلياة وأساليب مواجهتها كعوامل مسامهة يف ظهور االضطرابات السيكوسوماتية ، وكان          

من اإلناث ومت استخدام    ) ٧٤(من الذكور و  ) ٧٦(طالباً جامعياً منهم    ) ١٥٠(عدد أفراد العينة    
بطارية منيسوتا املتعدد األوجه للشخصية ، وقائمة مسـح أحـداث احليـاة ،              : األدوات التالية   
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وقد أثبتت الدراسة فروق بني الذكور واإلنـاث يف نوعيـة           . ومقياس أساليب مواجهة الضغوط     
اإلناث أكثر تعرضاً للضغوط من الذكور ، ووجد أن هنـاك عالقـة             ضغوط أحداث احلياة وأن     

ارتباطية دالة إجيابية بني ضغوط أحداث احلياة وأساليب مواجهتها ، وتأثري ذلك علـى ظهـور                
 . االضطرابات السيكوسوماتية 

هذه الدراسة تؤكد على وجود فروق يف كمية ضغوط أحداث احلياة بالنسبة للـذكور              
 عالقة ارتباطية بني الضغوط وأساليب املواجهة ، وقد أظهرت نتائج الدراسـة             واإلناث وأن هناك  

أن جناح أساليب املواجهة تساعد على عدم ظهور االضطرابات السيكوسوماتية بالرغم من ارتفاع             
 . كمية الضغوط 

 –ذكـر   (واستكماالً لتلك النوعية من الدراسات اليت حتاول معرفة الفروق بني اجلنسني            
 أساليب املواجهة والكشف عن فعالية أساليب املواجهة بني الذكور واإلناث وأيضاً معرفة             يف) أنثى

بـإجراء  ) Hoets & Heck) 1990العالقة بني أساليب املواجهة واحلالة الصحية فقام كل من 
قائمـة  : أنثى واستخدما األدوات التاليـة      ) ٥٣٢(ذكراً و ) ٤٦٥(دراسة على عينة مكونه من      

احلياة، واستبيان أحداث اخلربات اليومية احلديثة وقائمـة هـوبكرت لألعـراض            ضغوط أحداث   
املرضية وقائمة أساليب املواجهة، وأظهرت النتائج أن هناك فروقاً بني الذكور واإلناث يف أساليب              

التركيز على املشـكلة ،     (املواجهة حيث حقق الذكور درجات أعلى يف أساليب املواجهة التالية           
قالين ، التخطيط ، احالم اليقظة، التخيل ، التفكري اإلجيـايب ، النمـو الشخصـي ،                 التفكري الع 
التركيز على االنفعال ، لوم الذات ، التعبري عـن          : أما األساليب اخلاصة باإلناث هي      ) . الدعاية

وبينت الدراسة عـدم وجـود      . االنفعال ، السعي وراء املساندة االجتماعية ، التفكري املستقبلي          
 دالة بني الذكور واإلناث يف متوسط درجات استبيان الضغوط ، وأظهرت النتائج أيضـاً               فروق

 .ظهور أعراض مرضية عند اإلناث أكثر من الذكور
هذه الدارسة توضح عدم وجود فروق بني تعرض اإلناث والذكور يف حجم ضغوط 

جة لنوعية أساليب أحداث احلياة ، ولكن تظهر لدى اإلناث أعراٌض مرضية أكثر من الذكور نتي
 . املواجهة اليت تستخدمها ، فهذه األساليب هي املسئولة عن ظهور االضطرابات السيكوسوماتية 

هدفت ملعرفة العالقة بني ضغوط أحداث احلياة ) Solomon, etal.) 1990أما دراسة 
ة من وأساليب املواجهة واملساندة االجتماعية وظهور االضطرابات السيكوسوماتية لدى جمموع

) ٣٨٢(وكان عدد أفراد العينة ) ١٩٨٢(اجلنود اإلسرائيليني الذين شاركوا يف حرب لبنان سنة 
حيث توقف اجلندي عن أداء مهمته كمقاتل "جندياً وكانوا مصابني بضغوط ما بعد صدمة القتال 
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رابات مقياس االصابات اجلسمية ، استبيان اضط: وقد مت استخدام األدوات التالية " أثناء احلرب
ما بعد الصدمة ، مقياس أحداث احلياة ، مقياس أساليب املواجهة ، وقد توصلت نتائج الدراسة 
إىل أن حدة ضغوط ما بعد الصدمة بني اجلنود قد ارتبط بشكل إجيايب بأسلوب املواجهة الذي 
يركز على االنفعال ، وكذلك ارتبط بكثرة األمراض اجلسمية وارتبط بشكل سليب بأسلوب 

 . اجهة الذي يركز على املشكلة املو

وتعتقد الباحثة أن هذه الدراسة توضح أن الضغوط اليت نشأت لـدى اجلنـود نتيجـة                
الرتكاهبم جرائم وحشية أثناء القتال مما أثر على ظهور هذه النوعية من الضغوط لديهم، مما أدي                

 .بالتايل إىل ظهور أعراض االضطرابات السيكوسوماتية 
إىل التعرف علـى أثـر أسـاليب        ) Nakano) 1991هدفت دراسة   ويف نفس السياق    

) ١٠٣(املواجهة على الصحة النفسية واجلسمية لدى طالب اجلامعة اليابانية وكان عدد الذكور             
سنة ، وقد مت استخدام جمموعة من       ) ٢٤-١٩(وتراوحت أعمارهم ما بني     ) ١٠٤(وعدد اإلناث   

القلق، واالكتئاب ، واالضطرابات     (ياة ، مقياس    مقياس ألساليب مواجهة أحداث احل    : األدوات  
وأظهرت النتائج عن عدم وجود ارتباط دال بني املقـاييس الفرعيـة السـتة              ) السيكوسوماتية

كما وجد أن هنـاك     ) التفكري املستقبلي واهلروب  (للمواجهة فيما بينها باستثناء وجود ارتباط بني        
واالضطرابات السيكوسـوماتية   ) بلي ، ولوم الذات   التفكري املستق (عالقة ذات داللة بني أسلويب      

والقلق واالكتئاب ، كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللـة بـني                
 . أسلوب حل املشكالت واالكتئاب

وتعتقد الباحثة أن هذه الدراسة تشري إىل وجود عالقة بني بعض أساليب املواجهة وزيادة              
رابات السيكوسوماتية ، وهذا يوضح أثر القلق واالكتئـاب كعوامـل           القلق واالكتئاب واالضط  

 . مسامهة يف ظهور االضطرابات السيكوسوماتية 
اليت هدفت ملعرفة العالقة بني أساليب ) Burke & Green )1991أما دراسة كل من 

ـ            اليب املواجهة وضغوط العمل ، واألثار املختلفة لالضطرابات السيكوسوماتية، والعالقة بني أس
ذكر ، وقد   ) ٢٤٣(أنثى و ) ٢٢٧(وطبقت الدراسة على    ) B (&) A(املواجهة ومنط الشخصية    

مت استخدام مقياس أساليب املواجهة ومقياس االضطرابات السيكوسوماتية ،  وكشفت النتـائج             
وأسلوب الضبط الداخلي ، وهناك أيضاً      ) أ(على أن هناك عالقة ارتباطية دالة بني منط الشخصية          

وأساليب املواجهة الوقائية ، وأظهرت النتائج      ) ب(ة ارتباطية دالة مرتفعة بني منط الشخصية        عالق
فعندما ينخفض أسـلوب   ) أ(عن وجود تفاعل بني ضغوط العمل وأساليب املواجهة لذوي النمط           
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املواجهة يزداد القلق واالحباط ، كما بينت النتائج أن استخدام أساليب مواجهة فعالة تؤدي إىل               
 .خنفاض يف ظهور االضطرابات السيكوسوماتية ا

 حيث أظهرت الدراسة    Nakonoوالباحثة ترى أن نتائج هذه الدراسة تتماشى مع نتائج          
أن زيادة الضغوط أياً كان مصدرها تؤدي إىل ارتفاع القلق واالحباط الذي يـؤدي بـدوره إىل                 

 . ظهور االضطرابات السيكوسوماتية 
دراسة كان هدفها معرفة آثار ضغوط العمل واألسرة ) Frone, et al.) 1991وأجرى 

كأسـلوب  ) املساندة االجتماعية (على االهناك النفسي للفرد ، ومعرفة أيضاً تأثري العوامل امللطفة           
موظفاً ومت استخدام استبيان لقياس ضـغوط       ) ٥٦٩(مواجهة للضغوط ، وكان عدد أفراد العينة        

أسلوب املواجهة املتمركز حـول الـذات ، واملسـاندة          العمل واألسرة ، وأوضحت النتائج أن       
االجتماعية يعتربان ملطفان يف العالقة اليت تربط بني حدوث الضغوط الناشئة عن األسرة والعمل              

   .وبني اإلهناك النفسي 
بدراسة استهدفت معرفة اآلثار النامجـة عـن   ) Arnetz, et, al.) 1991وكذلك قام 

ن الوظيفي وعالقتها باالضطرابات السيكوسوماتية ، وقـد تتبعـت          البطالة وعدم الشعور باالما   
ذكر وأنثى من طبقة العمال على فترتني ، الفترة األوىل كانـت            ) ٣٥٤(الدراسة عينة مؤلفة من     

على املدى القصري من البطالة، حيث أظهرت النتائج تغريات يف مستوى الكلسترول يف الـدم ،                
 أما الفترة الثانية من الدراسة كانت بعد مرور عامني مـن            واخنفاض يف مستوى الصحة النفسية،    

وقد أظهرت النتائج عن زيادة يف اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية ألفراد العينـة            . البطالة  
مثل اإلصابة بأمراض القلب ، واألوعية الدموية، وبينت النتائج أيضاً أن استخدام أفراد العينـة               

  .ليت حتدد نوع االستجابةألساليب مواجهة فعالة هي ا
والباحثة ترى أن نتائج الدراسة  قد أظهرت أن البطالة تعترب مصدراً من مصادر الضغوط               
، كما أظهرت أن الضغوط يف املرحلة األوىل كانت اآلثار الناجتة عنها قليلة نسبياً ، أما يف املرحلة                  

 قد ظهرت اآلثار بشـكل أكثـر        الثانية اليت تزايدت فيها الضغوط وأستمرت لفترة زمنية أطول        
وضوحاً مما زاد من ظهور األعراض املرضية أكثر من ذي قبل، كمـا أوضـحت الدراسـة أن                  

 . االساليب الفعالة والناجحة أسهمت يف اخنفاض ظهور األعراض املرضية 
الكشف عن معاين مفهوم املرض عند املرضى       ) Schussler) 1992واستهدفت دراسة   

منة ، واملرضى املصابني باضطرابات سيكوسوماتية وكذلك معرفة األسـاليب          املصابني بأمراض مز  
) ١٥٣(مريضاً منهم   ) ٢٠٥(املستخدمة من قبل املرضى ملواجهة مرضهم وكان عدد أفراد العينة           
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مريضاً مصابني بإضطرابات سيكوسوماتية، وبلـغ      ) ٥٢(مريضاً مصابني بأمراض جسمية مزمنة و     
املقابلة ، دراسة حالـة ، قائمـة        :  ومت استخدام األدوات التالية    سنة) ٤٩(متوسط عمر املرضى    

للحيل الدفاعية ، مقياس مسات الشخصية ، مقياس أساليب املواجهة ، وأثبتت النتائج على أنـه                
هناك عالقة بني املفاهيم املرضية وأساليب مواجهة هذه األمراض ، حيث ارتبط مفهـوم املـرض                

الضبط الداخلًي بعوامل املواجهة اجليدة مثل إعادة البناء املعريف ،          قبولً املرًض كقيمة و   / كتحدي  
النشاط التكويين ، إعطاء املعىن ، التفاؤل والتعـويض ، ومل   (حيث يشمل اساليب املواجهة التالية      

قـد  " املرض كراحة "املرض كعقاب و    "و  " املرض كعدو "أما مفاهيم   . يتم استخدام حيل دفاعية   
التمرد ، االنسحاب   (هة االنفعالية السلبية وتشمل األساليب املواجهة التالية        حتددت بعوامل املواج  

املـرض  "أما مفهـوم  . وقد مت استخدام حيل دفاعية     ) االجتماعي ، اهتام الذات ، إظهار الغضب      
احلديث، االنتبـاه ،    : (فأرتبط بأساليب املواجهة النشطة حيث تشمل األساليب التالية         " كطريقة

  ).ليل املشاكلالعناية ، حت
اليت هدفت ملعرفة آثار األحـداث الضـاغطة ،   ) Zhang, et, al.) 1992أما دراسة 

وأحداث الطفولة السالبة على ظهور االضطرابات السيكوسوماتية وقد طبقت الدراسـة علـى             
ذكر وأنثى لديهم اضطرابات سيكوسوماتية     ) ٢٨٢( األوىل مكونة من    . ثالث جمموعات اجملموعة  

ذكر وأنثى مصابني بالسرطان واجملموعة الثالثة مكونة من         ) ٢٨٢( مكونة من      ة الثانيةواجملموع
ذكر وأنثى كعينة ضابطة من األصحاء، وقد متت املقارنة بني اجملموعات الثالثة يف تكرار              ) ٢٧٣( 

أحداث احلياة ، تأثري األحداث العائلية واألحداث االنفعالية السـالبة وتأثريهـا علـى ظهـور                
ضطرابات السيكوسوماتية ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد اجملموعة األوىل تزداد عندهم             اال

ضغوط أحداث احلياة وتكرارها وتأثري األحداث العائلية واألحداث السالبة يف الطفولة أكثر من             
أسـلوب  اجملموعة الثانية والثالثة وأثبتت الدراسة فعالية استخدام أسلوب املساندة االجتماعية ك          

 . مواجهة لدى اجملموعات الثالث 
ترى الباحثة أن نتائج  هذه الدراسة تظهر أن ضغوط أحداث احلياة وتكرارها قد يصيب               
الفرد باالضطرابات السيكوسوماتية ، كما أوضحت نتـائج الدراسـة أن أسـلوب املسـاندة               

ا يدل علـى أن هنـاك       االجتماعية أظهر فعاليته يف عدم االصابة باالضطرابات السيكوسوماتية مم        
 .عالقة ارتباطية بني أسلوب املواجهة واالضطرابات السيكوسوماتية 

دراسة مقارنة بـني الفلنـديني واألمـريكيني    ) Lindstrom, etal,) 1992وأجرى 
استهدفت معرفة أساليب مواجهة الضغوط لدى املدراء يف مهن خمتلفة وقد طبقت الدراسة علـى               
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ومتوسط أعمارهم  ) ٧٠٩(وكان عددهم     )  الفنلنديني(ىل هم  املدراء     جمموعتني ، اجملموعة األو   
مديراً ومتوسط أعمارهم   ) ٤٤٦(سنة أما اجملموعة الثانية هم املدراء األمريكيني وعددهم         ) ٤٠(
اضطرابات سيكوسوماتية، رغم عدم    ) الفنلنديني  ( سنة وقد وجدا عند اجملموعة األوىل       ) ٤٣,٣(

ظهـرت لـديهم    ) األمـريكيني   ( ل لديهم ، بينما اجملموعة الثانيـة        وجود ضغوط يف مهام العم    
اضطرابات سيكوسوماتية وكانوا يعانون من ضغوط كثرية يف مهام العمل ، وقد أظهرت الدراسة              
أن اجملموعة األوىل قد استخدمت أسلوب املواجهة املتمركزة حول املشكلة وحماولة حلها ، بينما              

سلوب املواجهة ذات توجه اجتماعي باإلضـافة ألحـالم اليقظـة           اجملموعة الثانية استخدمت أ   
 .وأسلوب املواجهة املتمركز حول االنفعال كأسلوب مواجهة ضغوط العمل 

ومن النتائج ترى الباحثة أهنا كشفت عن وجود أعراض سيكوسوماتية لدى أفراد العينة             
ملواجهة الذي يركز على    األوىل بالرغم من اخنفاض ضغوط العمل لديهم واستخدامهم ألسلوب ا         

املشكلة وحل املشكلة وقد يكون ذلك عائٌد إىل وجود مصادر ضغوط خمتلفة أخرى لدى أفـراد                
 . العينة غري العمل مما أدى إىل ظهور االضطرابات السيكوسوماتية 

بدراسة استهدفت معرفة مدى تأثري البطالة ) Hamilton, etal.) 1993وقام كالً من 
الكتئاب والقلق واالضطرابات السيكوسوماتية ، أيضاً معرفة العالقـة بـني           على ظهور أعراض ا   

عامل وقد مت إجراء عدد     ) ١١٣٦(أساليب املواجهة واالكتئاب لدى جمموعة من العمال وعددهم       
من املقابالت الشخصية قبل إغالق املؤسسات اليت يعملون هبا بثالثة شهور، وبعد اإلغالق بسنة              

 وأظهرت النتائج عن وجود عالقة بني البطالة واالكتئاب واالضطرابات          ومن مث بعد مرور سنتني    
 . السيكوسوماتية والقلق

بدراسة كان هدفها الكشف عن أثار أساليب املواجهة املرتبطـة          ) Long) 1993وقام  
على االضطرابات السيكوسوماتية، والرضا الوظيفي، وبلغ عدد       ) السلطة والدعم (بضغوط العمل   

سنة، وقد مت استخدام قائمة أسـاليب املواجهـة ،          ) ٤٣(مديراً مبتوسط عمر    ) ٨٣ (أفراد العينة 
وأظهرت . مقياس الرضا الوظيفي ، مقياس األعراض النفسية واجلسمية ، مقياس ألحداث احلياة           

والرضا الوظيفي  ) التحرر من العمل  (النتائج عن وجود معامل ارتباط سالب بني أسلوب املواجهة          
 بني أسلوب املواجهة والتحرر من العمل واالضطرابات السيكوسوماتية ، كما           ، وارتباط موجب  

كشفت النتائج عن عدم وجود ارتباط بني التفاؤل واالضطرابات السيكوسوماتية ولكن وجـدا             
  .ارتباط بني التفاؤل والرضا الوظيفي العايل 
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إىل ارتفـاع يف  من عرض نتائج الدراسة السابقة اتضح أن اخنفاض الرضا الوظيفي يؤدي      
 . ظهور االضطرابات السيكوسوماتية 

إىل عقد مقارنة بني العامالت املتزوجات مرتفعي   ) ١٩٩٧(واستهدفت دراسة عبدالسالم    
املساندة االجتماعية والعامالت املتزوجات منخفض املساندة االجتماعية، يف أسـاليب مواجهـة            

وتكونت عينة الدراسة من اجملموعة األوىل      الضغوط وعالقة ذلك باإلصابة باالضطرابات النفسية،       
من السيدات املتزوجات مدعمات مبساندة اجتماعية من األسرة أو مجاعة العمـل            ) ٥٠(قوامها  

من السيدات املتزوجات الغري مدعمات مبساندة اجتماعية سـواء         ) ٥٠(واجملموعة الثانية قوامها    
ة اسـتبيان املسـاندة االجتماعيـة ،        من األسرة أو مجاعة العمل ، وقد استخدمت هذه الدراس         

واستبيان أساليب مواجهة الضغوط، وقائمة مراجعة األعراض ، وقد أظهرت النتائج وجود فروق             
دالة إحصائياً بني اجملموعتني يف أساليب مواجهة أحداث احلياة واإلصابة باالضطرابات النفسية ،             

جات مرتفعي املسـاندة االجتماعيـة      حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العامالت املتزو        
والعامالت املتزوجات منخفضي املساندة االجتماعية يف أساليب مواجهة الضغوط على األبعـاد            

العمل من خالل احلدث ، األلتفات إىل اجتاهات وأنشطة أخرى ، العالقات االجتماعية ،              : التالية  
وكذلك .ات مرتفعي املساندة االجتماعية     تنمية الكفاءة الذاتية ، لصاحل جمموعة العامالت املتزوج       

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العامالت املتزوجات مرتفعي املساندة االجتماعيـة وبـني              
التجنب : العامالت منخفضي املساندة االجتماعية يف أساليب مواجهة الضغوط على األبعاد اآلتية            

ة العامالت املتزوجات منخفضي املسـاندة      واإلنكار ، طلب املساندة االجتماعية ، لصاحل جمموع       
االجتماعية ، وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعـة العـامالت               
املتزوجات مرتفعي املساندة االجتماعية وبني العامالت املتزوجات منخفضي املساندة االجتماعية          

ألعراض اجلسمانية ، الوسواس القهري ،      ا: يف االصابة باالضطرابات النفسية على األبعاد التالية      
احلساسية التفاعلية ، االكتئاب ، القلق ، اخلوف، البارانويا التخيلية ، الذهانية لصـاحل جمموعـة                

 . العامالت املتزوجات منخفضي املساندة االجتماعية 
هذه الدراسة تؤكد على أن اإلناث مرتفعي املساندة االجتماعية أقل تعرضـاً لالصـابة              

ضطرابات السيكوسوماتية والنفسية من منخفضي املساندة االجتماعية ، مما يـدل علـى أن              باال
 . املساندة االجتماعية تعترب عامالً ملطفاً يف مواجهة الضغوط 

 بدراسة كان هدفها الكشف عن أنواع األحداث الضاغطة الـيت           )٢٠٠٠(جان  وقامت  
يجيات التعايش مع ضغوط أحداث احليـاة       تتعرض هلا الطالبات والكشف عن العالقة بني استرات       
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ونوع احلدث الضاغط ، وتقومي احلدث وإدراكه وأيضاً ناتج عملية التعايش وكل مـن فاعليـة                
الذات واالكتئاب ، وقامت الباحثة بتطبيق الدراسة على طالبات كلية التربية بالرياض وبلغ عدد              

يجيات التعايش مع ضغوط أحداث     طالبة ، واستخدمت الباحثة مقياس استرات     ) ٩٤٠(الطالبات  
احلياة ، ومقياس فاعلية الذات ، ومقياس بيك لالكتئاب ، وقد توصلت نتـائج الدراسـة إىل أن    
اإلدراك السليب لألحداث الضاغطة على أهنا متثل خطراً أو أمراً الميكن تغيريه والسيطرة عليـه ،                

ة على السيطرة على األحـداث      وكذلك اإلدراك السليب لفاعلية الذات واإلحساس بعدم القدر       
الضاغطة قد أرتبط بأستخدام استراتيجيات سلبية كلوم الذات ، واالستسالم والرضوخ للواقع ،             

 . والتنفيس االنفعايل ، اهلروب والتمين وأحالم اليقظة واالنعزال عن اآلخرين 
لطالبـات  كما ارتبط التقييم السليب لألحدث الضاغطة بزيادة األعراض االكتئابية عند ا          

كما أظهرت النتائج وجود ارتباط بني اإلدراك اإلجيايب لألحداث الضاغطة وفاعلية الذات املرتفعة             
استخدام احلل املباشر ، وضبط الـذات ، وحتمـل          (باستخدام استراتيجيات تعايش إجيابية مثل      

 . املسئولية ، والتفسري اإلجيايب للحدث الضاغط 
اسة أتضح أن الطالبات الاليت أدركن الضغوط بأهنا        من خالل استعراض نتائج تلك الدر     

أحداث سلبية ، قد جلأن الستخدام أساليب مواجهة سلبية ، وظهرت لديهن أعراض اكتئابية ، مما              
قد يؤدي إىل ظهور األعراض املرضية نتيجة معرفتنا بآثار األعراض االكتئابية ، مما جيعلنا نستنتج               

قد يؤدي إىل ظهور أعراض االضـطرابات السيكوسـوماتية         أن استخدام أساليب مواجهة سلبية      
 .وهذا ما أتفقت عليه نتائج بعض الدراسات اليت سبق عرضها

 الدراسات اليت تناولت األساليب العالجية املتبعة مع مرضى االضطرابات :ثالثاً 
 السيكوسوماتية 

بعة مع املصابات حيتوي هذا احملور على الدراسات اليت اهتمت باألساليب العالجية املت
باالضطرابات السيكوسوماتية ، مع العلم بأن أغلب الدراسات قد أتبعت أساليب عالجية تتمثل 
يف تدريب املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية على أساليب مواجهة الضغوط وإكساهبن 

 .مهارات للتعامل مع الضغوط ومواجهتها 
دفها معرفة كيفية تعايش املريض دراسة كان ه) Long, etal.) 1989أجرى كل من 

وقد مشلت عينة الدراسة ) مرضى خضعوا لعمليات جراحية الستئصال البنكرياس(مع املرض 
عام ، وطبق على ) ٧٨-٢٦(مريضاً من الذكور واإلناث ، وتتراوح اعمارهم ما بني ) ١٤٣(
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لنفسية ، وأظهرت املرضى استبيان لقياس احلالة الصحية السابقة واحلالية ، ومقياس الضغوط ا
النتائج عن وجود ارتباط بني الضغوط اليت يعيشها املريض وبني ظهور املرض عليه ، وبينت أيضاً 
أن هناك ارتباط بني أساليب املواجهة لدى املرضى وبني الضغوط ، وأسفرت النتائج عن أمهية 

 .أساليب املواجهة يف رفع مستوى التعايش مع املرض 
هدفت لدراسة أساليب العالج املعريف لـعالج ) Sensky) 1989أما دارسة 

االضطرابات االنفعالية لـدى مرضى االضطرابات السيكوسوماتية وقد استخدم الباحث أسلوب 
وجهة الضبط الصحية ، تعديل األفكار ، والعزو املرتبط باملرض ، وأسلوب التعامل مع 

دى املريض ، وأكدت النتائج فعالية املشكالت األسرية ومناقشة أساليب املواجهة املستخدمة ل
هذه األساليب يف مواجهة االضطرابات االنفعالية ، والتخفيف من حدهتا لدى املرضى املصابني 

 . باالضطرابات السيكوسوماتية 

سنة ) ٣٣(بدراسة حالة واحدة لسيدة عمرها ) Marphy, etal.) 1989قام كل من 
الباحثني لعالج احلالة أسلوب إعـادة البنيـة        تشكو من اكتئاب وصداع مزمن وقد استخدموا        

املعرفية وأسلوب التغذية الرجعية البيولوجية ، العالج املعريف اخلربايت ، ومقياس ملينون للسـلوك         
الصحي ، واستمر العالج ملدة تسعة أسابيع وبعد مرور شهر مـن املتابعة ، أظهرت احلالة مـن                 

وشدته قد اخنفض ، وأظهرت احلالة حتسن يف أدائها         أن تكرار الصداع    . خـالل تقريرها الذايت    
على مقياس ملينون للسلوك الصحي ، وأظهرت النتائج أيضاً أن أسلوب التغذيـة الرجعيـة ،                

 . وإعادة البنية املعرفية قلال من األعراض النفسية 

فقد هدفت إىل معرفة مدى )Pestonjee & Muncherji) 1991أما دراسة كل من 
ب على استخدام أساليب املواجهة الفعال يف التقليل من ظهور أعراض االضطرابات            فعالية التدري 

السيكوسوماتية ، وبعد تطبيق املقياس على أفراد عينة الدراسة ، بينت النتائج أن أساليب املواجهة               
الفعالة اليت مت تدريب أعضاء العينة عليها قـد أظهـرت حتسـن يف أعـراض االضـطرابات                  

 . السيكوسوماتية 

وترى الباحثة أن هذه الدارسة تؤكد ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة ، على أن               
التدريب على استخدام أساليب مواجهة فعالة قد يساعد على التحسن يف أعراض االضـطرابات              

 . السيكوسوماتية 
أسلوب التحليل النفسي لعالج مرضـى  ) Liedtke, etal.) 1991واستخدم كل من 

رابات سيكوسوماتية وقد طبق عليهم استبيان لقياس األساليب الدفاعية ، وقائمـة            مصابني باضط 
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وبعد مرور عام من العالج أظهر أفراد العينة اخنفاض دال يف الـدوافع             . للمشكالت والشكاوي   
العدوانية املوجهة حنو الذات يف مواقف االسقاط والنكوص، كما أوضحت النتائج أن أسـلوب              

 . أدى إىل اخنفاض دال يف أعراض االضطرابات السيكوسوماتية مواجهة الصراعات قد

بدراسة مدى فعالية أسلوب التأمل ) Stormer, etal.) 1992وهدفت دراسة كل من 
جلسـة  ) ١٤(ملواجهة ضغوط أحداث احلياة لدى املرضى السيكوسوماتني وقد تضمن الربنامج           

 وتكونت العينة من جمموعتني اجملموعـة  عالجية تعتمد على االسترخاء والتأمل اجلسدي والعقلي، 
سـنة يشـكون مـن اضـطرابات        ) ٤٧(ذكر وأنثى مبتوسط عمـر      ) ٢٣(األوىل مكونة من    

ذكر وأنثى متوسـط أعمـارهم      ) ١٦(سيكوسوماتية ، أما اجملموعة الثانية الضابطة تكونت من         
ـ            ) ٤٥( رت النتـائج أن    سنة ومت تطبيق قياس قبلي وبعدي على العينة، وبعد تطبيق الربنامج أظه

 .اجملموعة األوىل قد أظهرت حتسن يف أعراض االضطرابات السيكوسوماتية بعد تطبيق الربنامج 
ترى الباحثة أن هذه الدراسة تؤكد أن استخدام إسلوب االسترخاء وإسـلوب التأمـل              
كأسلوبني ملواجهة الضغوط اليت يعاين منها مرضى االضطرابات السيكوسوماتية تودي إىل حتسن            

 . وشفاء املرضى من األعراض املرضية 
 

 : التعقيب على الدراسات السابقة 
 
كشفت نتائج بعض الدراسات اليت متت يف اجملتمع السعودي على وجـود عالقـة بـني                 -١

الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا األفراد واإلصابة باالضطرابات السيكوسـوماتية مثـل            
قت هذه النتـائج مـع نتـائج بعـض          وأتف) . ٢٠٠٠(وجان  ) ١٩٩٧(دراسة الدريعي   

عبـداملعطي  ) ١٩٨٤(الدراسات اليت أجريت يف البالد العربية مثل دراسـة عيسـوي            
يف مصر ، وأتفت أيضا مع نتائج بعـد الدراسـات الـيت             ) ١٩٩٢(وإبراهيم  ) ١٩٨٨(

 ,Halahan &Moss (1991)Slopet (19985)أجريت يف اجملتمعات الغربية مثـل  

etal ، (1991) Ranchor & Samdermanيف الواليات املتحدة  . 
أظهرت نتائج الدراسات عن وجود فروق بني املصابني باالضضـرابات السيكوسـوماتية             -٢

واألصحاء يف إداركهم لضغوط أحداث احلياة وهي اليت رمبا سبب من أسباب اإلصابة هبذه              
لعربية ،  يف اجملتمعات ا  ) ١٩٩٧(والدريعي  ) ١٩٩٨(االضطرابات مثل دراسة عبداملعطي     

  . Arnetz (1991) ودراسة Hoets & Heck (1995)ودراسة 
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أهتمت بعض الدراسات ببحث الفروق بني الذكور واإلناث يف مستوى الضـغوط وقـد               -٣
أظهرت نتائج هذه الدراسات أن اإلناث أكثر تعرضا للضغوط من الذكور  مثل دراسـة               

(1986) Hovanitz و Hoets & Heck) 1995( هي من األسـباب  ، وهذا النتائج 
اليت دفعت الباحثة الختيار هذه الدراسة ملقارنة أساليب مواجهة الضغوط لدى املصـابات             

 . والصحيحات 
تناولت الكثري من الدراسات املقارنة بني أساليب مواجهـة الضـغوط لـدى املصـابني                -٤

 باالضطرابات السيكوسوماتية وغري املصابني باالضطرابات السيكوسوماتية من اجلنسـني        
 & Folkman & Lazarus ،  )1980 ( (1984) Stone (1980)مثـل دراسـة   

Neale  ، (1990) Hoetes & Heck.  
أوضحت نتائج بعض الدراسات عن وجود فروق بني الذكور واإلناث يف أساليب مواجهة              -٥

 أظهرت النتائج أن الرجال Folk man & lazaras (1980)الضغوط ز نفس دراسة 
واجهة املركز على املشكلة أكثر من النساء ، يف حـني أن النسـاء              يستخدمون أسلوب امل  

 & Stone (1984) دراسـة  ، أمـا يستخدمون  أسلوب املواجهة املركز على االنفعال 

Neale                ، كشفت النتائج عن أن النساء أكثر استخداما ألسـاليب التحـول ، التفريـغ 
 النشاط الـديين ، يف حـني أن         ،ندة االجتماعية ، االسترخاء ، التقبل       ااحلصول على املس  

 . الذكور أكثر استخداما لألساليب املباشرة 
 أن الذكور أعلى مـن اإلنـاث يف   Hoetes & Heck (1990)كما بينت نتائج دراسة 

التركيز على املشكلة ، التفكري العقالين ، أحـالم اليقظـة ، الـتفكري           ( أساليب املواجهة   
:    االساليب التاليـة      أما النساء فهم أكثر استخداما       )اإلجيايب ، النمو الشخصي ، الدعاية       

التركيز على االنفعال ، لوم الذات ، التعبري عن االنفعـال ، السـعي وراء املسـاندة                 ( 
 ) .  االجتماعية ، التفكري املستقبلي 

 كأحـد أسـاليب مواجهـة     مل تتضمن غالبية الدراسات السابقة ألسلوب املواجهة الديين  -٦
 . كون هلذا التوجه أسباب عديدة يكمن أن الضغوط وي

أسـلوب    Stone & Neale (1984)ة هي دراسة احدولكن فقد تضمنت دراسة و
النشاط الديين والباحثة احلالية ضمنت ضمن دراستها أسلوب املواجهة الدينية ألن هـذا             

ـ      األسلوب يتماشى مع طبيعة اجملتمع العريب السعودي         ى  املسلم الذي يتميز احلرص عل
 . امة الشعائر الدينيةأق
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 منهج البحث وإجراءاته 
 

 .فروض الدراسة : أوالً 
 . منهج الدراسة : ثانياً 
 . حدود الدراسة : ثالثاً 
 . عينة الدراسة : رابعاً 

 . أدوات الدراسة : خامساً 
 . إجراءات تطبيق الدراسة : سادساً 
 . األساليب اإلحصائية : سابعاً 
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 :  يتضمن هذا الفصل عرضاً تفصيلياً إلجراءات الدراسة احلالية واليت متت وفقاً للخطوات التالية 

  :فروض الدراسة : أوالً 

 : يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة متت صياغة الفروض التالية 

و توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني املصـابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية                -١
 .الصحيحات يف الدرجة الكلية الختبار ضغوط أحداث احلياة 

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني املصـابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية                 -٢
 . والصحيحات يف نوعية ضغوط أحداث احلياة 

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني املصـابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية و                -٣
 . ملقياس أساليب مواجهة الضغوط ةيالصحيحات يف الدرجة الكل

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني املصـابات باالضـطرابات والسيكوسـوماتية               -٤
 .والصحيحات يف نوعية أساليب مواجهة الضغوط

 : منهج الدراسة : ثانياً 
املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي الذي مت من خاللـه املقارنـة بـني                 

الضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات ، من حيث نوعية الضـغوط وأسـاليب           املصابات با 
 .مواجهة الضغوط لكل منهما 

 : حدود الدراسة : ثالثاً 
 :احلدود املكانية  - أ

 أجريت هذه الدراسة على جمموعتني مت اختيارهن بطريقة عمدية من مدينـة الريـاض،              
مستشفى ( النفسية واملستشفيات احلكومية     حيث مت اختيار اجملموعة األوىل ممن يراجعن العيادات       

) امللك فهد للحرس الوطين بالرياض ، مستشفى قوى األمن ، مستشـفى الصـحة النفسـية                 
، أما اجملموعة الثانية فهـن مـن         واملصابات باضطرابات سيكوسوماتية  حسب التشخيص الطيب      

العمر ،  ( تغريات التالية   الصحيحات ومت اختيارهن بطريقة مكافئة للمجموعة األوىل من حيث امل         
 ).العمل ، واحلالة االجتماعية ، واملستوى التعليمي 
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 : احلدود الزمنية  - ب

 .هـ١/٤/١٤٢٤هـ إىل١٤٢٣/ ١/١٢مت تطبيق أدوات الدارسة على أفراد العينة من 

 : عينة الدراسة : رابعاً 
هن ما بـني    امرأة ممن تتراوح أعمار   ) ١٢٠(مت تطبيق أدوات الدراسة على عينة قوامها        

 : سنة مقسمة إىل جمموعتني على النحو التايل  ) ٤٥ – ٢٠(

امرأة من املصابات باضطرابات سيكوسـوماتية ومت       ) ٦٠(مكونة من   : اجملموعة األوىل   
اختيارهن بطريقة عمدية ممن يترددن على العيادات احلكومية يف املستشفيات النفسية بالريـاض             

 : ية وعلى أن تتوفر فيهن الشروط التال

 .  سنة ٤٥ – ٢٠أن تتراوح أعمارهن ما بني  -

 ) . على األقل حاصلة على شهادة املرحلة املتوسطة ( أن تكون متعلمة  -

أن تكون قد مت تشخيصهن بأهنن يعانني من اضطرابات سيكوسوماتية من قبل األطباء املعاجلني            -
الرابع لالضـطرابات   وفقاً للمحكات التشخيصية الواردة يف الدليل التشخيصي واإلحصائي         

 ) .DSM-IV (العقلية 

امرأة من الصحيحات غري املصابات بـأي أمـراض         ) ٦٠(مكونة من   : اجملموعة الثانية   
جسمية مزمنة أو اضطرابات نفسية وقد مت اختيارهن بطريقة مكافئة للمجموعـة األوىل وطبـق               

املقنن علـى البيئـة     ) ١٩٩٣( عليهن مقياس الطمأنينة النفسية الذي أعده الدليم وآخرون عام        
، وقد بلغ متوسط الدرجات التائية على هذا املقياس ألفراد هذه )٢(أنظر جدول رقم    ( السعودية  

  ). ٨,٥٩( باحنراف معياري) ٤٦,٧٥( العينة
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  )٢( جدول رقم 
  ٦٠= يوضح الدرجات التائية ألفراد جمموعة الصحيحات على مقياس الطمأنينة النفسية ن 
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٤٠ 
٥٥ 
٤٥ 
٥٠ 
٦٠ 
٤٥ 
٥٥ 
٥٥ 
٤٠ 
٣٠ 

٤١ 
٤٢ 
٤٣ 
٤٤ 
٤٥ 
٤٦ 
٤٧ 
٤٨ 
٤٩ 
٥٠

٤٥ 
٥٥ 
٤٠ 
٤٥ 
٦٠ 
٤٥ 
٥٠ 
٣٥ 
٣٥ 
٤٠ 

٥١ 
٥٢ 
٥٣ 
٥٤ 
٥٥ 
٥٦ 
٥٧ 
٥٨ 
٥٩ 
٦٠

٦٠ 
٣٥ 
٥٠ 
٦٠ 
٥٠ 
٤٥ 
٥٠ 
٥٠ 
٤٥ 
٤٠ 

 

ن املتغريات مثل العمـر ، واحلالـة        وقد روعي التكافؤ بني جمموعيت الدراسة يف عدد م        
 .االجتماعية ، والعمل ، واملستوى التعليمي 

املصابات باالضطرابات  ( واجلداول التالية توضح درجة التجانس بني جمموعيت الدراسة         
 . السيكوسوماتية والصحيحات يف تلك املتغريات 

 :  متغري العمر  -١
  )٣ ( جدول رقم 

 ١٢٠=ملتغري العمر بني اجملموعتني ن )  ت ( يوضح قيمة وداللة اختبار 
 مستوى الداللة ) ت ( قيمة  االحنراف املعياري  املتوسط العينة 

 املريضات 
 ٦٠= ن 

٦,١٩ ٢٩,٢٢ 

 الصحيحات 
 ٦٠=ن 

٥,٦٨ ٣٠,٠٩ 

 
٠,٦٢ 

 
 غري دال 
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يتضح من اجلدول السابق بأن الفروق بني اجملموعتني يف متغري العمر مل يصل إىل مستوى               
 . الداللة اإلحصائية ، مما يعين أن اجملموعتني متكافئتني يف متغري العمر 

 : متغري احلالة االجتماعية  -٢
  )٤(جدول رقم 

 .يوضح داللة الفروق يف متغري احلالة االجتماعية بني أفراد اجملموعتني باستخدام مربع كا 
العينة

 احلالة االجتماعية
مستوى ع كامرباجملموعالسكوسوماتياتالصحيحات

 الداللة
 ٨٤ ٤٢ ٤٢ متزوجة
 ٣٦ ١٨ ٨ غري متزوجة
 ١٢٠ ٦٠ ٦٠ اجملموع

 غري دال٠,٣٢

يتضح من اجلدول السابق بأن الفروق بني اجملموعتني يف متغري احلالة االجتماعية مل يصـل               
 .تماعيةإىل مستوى الداللة اإلحصائية مما يعين أن اجملموعتني متجانستان يف متغري احلالة االج

 :متغري العمل  -٣
  ) ٥(جدول رقم 

 . يوضح داللة الفروق يف متغري العمل بني أفراد اجملموعتني باستخدام مربع كا 
 العينة 

 العمل 
 مستوى الدلة مربع كااجملموعالسيكوسوماتيات الصحيحات 

 ٦٦ ٣٣ ٣٣ تعمل 

 ٥٤ ٢٧ ٢٧ ال تعمل 

 ١٢٠ ٦٠ ٦٠ اجملموع 

 
٠,١٤٢

 
 غري دال

يتضح من اجلدول السابق بأن الفروق بني اجملموعتني يف متغري العمل مل يصـل ملسـتوى                
 . الداللة اإلحصائية مما يعين إن اجملموعتني متجانستان يف متغري العمل 
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 : متغري التعليم  -٣
  )٦( جدول رقم 

 يوضح داللة الفروق يف متغري التعليم بني أفراد اجملموعتني باستخدام مربع كا 
العينة 

 املستوى التعليمي 
مستوى  مربع كا اجملموعالسيكوسوماتيات الصحيحات 

الداللة 
 ٣٢ ١٧ ١٥ متوسط
 ٢٨ ١٢ ١٦ ثانوي

 ٥٥ ٣٢ ٢٣ جامعي 
 ٥ ١ ١ أعلى من جامعي

 ١٢٠ ٦٢ ٥٨ اجملموع 

 
 

٠,١٤٩

 
 

غري دال 

ري التعليم مل يصل إىل مستوى      يتضح من اجلدول السابق بأن الفروق بني اجملموعتني يف متغ         
 . الداللة اإلحصائية مما يعين إن اجملموعتني متجانستان يف متغري املستوى التعليمي 

 : أدوات الدراسة : خامساً 
مقياس أساليب مواجهـة الضـغوط،    : اشتملت أدوات الدراسة على ثالثة مقاييس هي        

ية ، وفيما يلي وصف هلذه املقاييس       واستبيان ضغوط أحداث احلياة ، ومقياس الطمأنينة النفس       
 .وخصائصها السيكومترية 

  :مقياس أساليب مواجهة الضغوط  -أ
هذا املقياس من إعداد الباحثة ، ويهدف إىل قياس أساليب مواجهة الضـغوط لـدى          

سنة ، وقد راعت الباحثة يف إعداد املقياس على أن يكـون            ) ٤٥-٢٠(املرأة يف الفئة العمرية     
جمموعة من األبعاد اليت تقيس أساليب املواجهة اليت تتبعها املرأة لدى مواجهـة             مشتمالً على   

 : مواقف أو أحداث ضاغطة ، وقد مت وضع عبارات املقياس وفق اخلطوات التالية 
 .  االطالع على التراث النفسي والنظريات اليت تفسر الضغوط وأساليب مواجهتها -١
العربية اليت اهتمت بقياس أسـاليب املواجهـة ،          االطالع على املقاييس األجنبية و     -٢

 : واملقاييس األجنبية وهي 
  .Horowitz & Wilner (1984)والذي أعده Coping inventory استبيان املواجهة -أ
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 & Lazarus مـن إعـداد   Ways of coping Revised قائمة طـرق املواجهـة   –ب 

Folkman  (1984).  
 الـذي أعـده كـل مـن     type of coping behavior استبيان منط سلوك املواجهة -ج

Hamilton & Fagot (1988) .  
 :      أما املقاييس العربية هي 

عبـداملعطي  مصـطفى    استبيان أساليب أحداث احلياة والذي قام بإعداده حسن          -أ  
)١٩٨٩. ( 

 ) . ١٩٩٣( مقياس التعامل مع املواقف من اعداد الشناوي - ب 
 ).١٩٩٤(جهة من أعداد يوسف  مقياس أساليب املوا–ج 

امرأة ) ٤٠( قامت الباحثة بطرح استبانة مفتوحة ووجهت إىل عينة استطالعية حجمها            – ٣
، هبدف التعرف على الطرق واألساليب اليت تستخدمها املرأة عندما تواجهها بعـض             

 . الضغوط واألحداث يف حياهتا 
 على تلك اإلجراءات مت بناء وصياغة        قامت الباحثة بالتحليل الكمي لإلجابات ، وبناءً       - ٤

جمموعة من األبعاد ألساليب مواجهة الضغوط ومن مث مت صياغة العبارات املناسبة لكل             
  .عبارة ) ٦٩(بعد ، وتكون لدينا مقياس مكون من 

 عرض املقياس على احملكمني ، حيث مت عرضه على عدد من أعضاء هيئـة التـدريس                 – ٥
  ومت االستعانة بأرائهم حول وضوح العبارة ومالئمتـها          *جبامعة امللك سعود بالرياض   

لقياس ما أعدت له ، ومدى تعلق العبارة بالبعد الذي متثله ، وقد أسفرت أراؤهم عن                
مالئمة املقياس ، وصدقة املنطقي مع إبداء بعض املالحظات البناءة اليت أخذهتا الباحثة             

 . س يف االعتبار مثل زيادة بعض العبارات إىل املقيا
فأكثر الختيار البنود اليت مت االتفاق عليها من قبـل          % ٨٥ وقد التزمت الباحثة بنسبة     

) ٧٤(احملكمني العتماد صدق عبارات املقياس ، وبذلك أكتمل املقياس يف صورته األوىل من              
 يوضح ذلك  ) ١(عبارة وملحق رقم 

يب مواجهة الضغوط بالطرق     قامت الباحثة بالتحقق من الشروط السيكومترية ملقياس اسال        – ٦
 : التالية 

 
                                           

د  / عبداهللا الرويتع، د / يحي نصار ، د / سلطان العويضة ،  د/ فهد الربيعة ، د / جمعة سيد يوسف ، د    / د  .أ محمد تيغزي ، أ      / د  .أ * فه
 لهم جزيل الشكر واالمتنان على اطالعهم على المقياس. هناء المطلق / حنان عطااهللا ، د / شادية عالم ، د / الدليم  ، د 
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 :   الصدق -أوالً 
 :   صدق االتساق الداخلي -أ

مت حساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل ارتباط درجة العبـارة             
 . يوضح ذلك ) ٧(بالدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه ، وجدول رقم 

 )٧(جدول رقم 
 بارة بالدرجة الكلية للبعد يف مقياس أساليب مواجهة الضغوط يوضح معامل ارتباط درجة الع

 البعد رقم العبارة
معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة 

 الكلية للبعد
 مستوى الداللة

٠,٠١ ٠,٢٧٦ ١ 
٠,٠١ ٠,٣٨٤ ٢ 

٠,٠١ ٠,٣١٧ ٦ 

 غري دال ٠,٠٦٥ ١٨

٠,٠١ ٠,٣٣٢ ٢٠ 

٠,٠١ ٠,٣١٨ ٣٠ 
٠,٠١ ٠,٢٨٩ ٤٤ 

٠,٠١ ٠,٣٣٨ ٥٠ 

٠,٠١ ٠,٤١٥ ٥٢ 

٠,٠١ ٠,٣٠٩ ٥٧ 

٧٣ 

ول 
األ

 :
وبية
اهلر

ب 
سالي
األ

 

٠,٠٥ ٠,٢١٥ 

٠,٠٥ ٠,٢٠٢ ٣ 

 غري دال ٠,١٦٩- ٤

٠,٠١ ٠,٢٨٣ ١٥ 

٠,٠١ ٠,٣٨٢ ١٧ 

٠,٠١ ٠,٥٦٢ ٢ 
٠,٠١ ٠,٤٩٦ ٣١ 

٠,٠١ ٠,٣٨٣ ٣٤ 

٠,١ ٠,٥٨٩ ٤٣ 

٤٥ 

اين 
الث

 :
لية 
فعا
االن

ب 
سالي
األ

 

٠,٠١ ٠,٥٣٠ 
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  )٧( تابع جدول 
٠,٠١ ٠,٥٣٧ ٥٥ 

٠,٠١ ٠,٥٠٧ ٥٨ 

٠,٠١ ٠,٥١٧ ٦٠ 

٠,٥ ٠,٢٢٦ ٦٧ 

 غري دال ٠,١٣٦ ٧١

٥ 

 

٠,٠١ ٠,٥٨٧ 

٠,٠١ ٠,٥٩٨ ١٠ 

٠,٠١ ٠,٤١٨ ١٢ 

٠,٠١ ٠,٥٧٨ ١٣ 

٠,٠١ ٠,٥٣٠ ٢٢ 

٠,٠١ ٠,٥٠٢ ٢٧ 

٠,٠١ ٠,٥٥٣ ٢٩ 
٠,٠١ ٠,٥١٧ ٣٣ 

 غري دال ٠,١٦٧ ٣٦

٠,٠١ ٠,٤٨٥ ٤١ 

٠,٠٥ ٠,٢١ ٤٦ 

٠,٠١ ٠,٥٠٨ ٤٨ 

٠,٠١ ٠,٣٩٦ ٥٣ 

٠,٠١ ٠,٣١٥ ٦٢ 

٠,٠١ ٠,٥٢٠ ٦٥ 

٠,٠١ ٠,٤١٧ ٦٦ 
٦٨ 

ث 
لثال
ا

 :
الني
لعق
ب ا
سالي
األ

 ة

 

٠,٠١ ٠,٦٤٥ 

٠,٠١ ٠,٦١١ ٩ 

٠,٠١ ٠,٦٢٣ ١٦ 

٠,٠١ ٠,٦٨٤ ٢٤ 

٠,٠١ ٠,٦٩٣ ٣٩ 
٤٧ 

بع 
الرا

 :
دة 
سان
ب امل

سالي
أ

عية
تما
الج
ا

 

 

٠,٠١  ٠,٥٣٣ 
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  )٧( تابع جدول 
٠,٠١ ٠,٦١٠  ٦١ 

٠,٠١ ٠,٤٩٧ ٧٢ 

٠,٠١ ٠,٥٥٣ ١١ 
٠,٠١ ٠,٥٠١ ٢١ 
٠,٠١ ٠,٧٤٧ ٣٥ 
٠,٠١ ٠,٦٥٩ ٤٢ 
٠,٠١ ٠,٦٤٩ ٤٩ 
٠,٠١ ٠,٦٠٨ ٥٤ 
٠,٠١ ٠,٣٦٨ ٥٦ 
٠,٠١ ٠,٢٣٤ ٦٣ 
٧٠ 

س 
خلام
ا

 :
ينية
ب د

سالي
أ

 

٠,٠١ ٠,٦١٤ 
٠,٠٥ ٠,٢٢٦ ٧ 
٠,٠١ ٠,٣٢٨ ٨ 

٠,٠١ ٠,٢٨٢ ١٤ 

٠,١ ٠,٤٤٩ ١٩ 

٠,٠١ ٠,٣٩٦ ٢٣ 

٠,٠١ ٠,٢٦١ ٢٥ 

٠,٠١ ٠,٤٦٧ ٢٨ 

٠,٠١ ٠,٤٦٨ ٣٢ 

٠,٠١ ٠,٤٦٨ ٣٧ 

٠,٠١ ٠,٤٤٨ ٣٨ 

٠,٠١ ٠,٤٠٩ ٤٠ 

٠,٠١ ٠,٣٨٠ ٥١ 

٠,٠١ ٠,٣٦٤ ٥٩ 

٠,٠١ ٠,٥٢٥ ٦٤ 

٠,٠١ ٠,٤٦٩ ٦٩ 

٧٤ 

س 
ساد
ال

:
عينة
ت م

عادا
سة 
ممار

ب 
سالي
أ

 

٠,٠١ ٠,٤١٩ 
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يوضح  ) ٨(  معامل ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية للمقياس ، وجدول رقم            ومت حساب 
 .ذلك 

 )٨(جدول رقم 
 يوضح معامل ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية ملقياس أساليب مواجهة الضغوط

 البعد م
معامل ارتباط درجة البعد بالدرجة 

 الكلية للمقياس
 مستوى الداللة

 ٠,٠١ ٠,٣٦٣ األساليب اهلروبية  ١
 غري دال ٠,١٥٧ األساليب االنفعالية  ٢

 ٠,٠١ ٠,٣١٤ األساليب العقالنية  ٣

 ٠,٠١ ٠,٣٨٥ أساليب املساندة االجتماعية ٤

 ٠,٠١ ٠,٤٣٠ األساليب دينية ٥
 ٠,٠١ ٠,٦٢٤ أساليب ممارسة عادات معينة ٦

 
 :  الصدق التمييزي -ب

دون (  قدرهتا على التمييز بني املنخفضات       حيث مت حساب القدرة التمييزية للبنود، من حيث       
 ) T.test( وذلك بواسطة اختبـار     ) أعلى من األرباعي األعلى   ( املرتفعات  ) األرباعي األدىن   

 .يوضح ذلك  ) ٩( للفروق بني متوسطاهتن ومعرفة داللتها اإلحصائية واجلدول رقم 
 )٩(جدول رقم 

واألدىن، على عبارات  راد العينة يف الربيع األعلىلداللة الفروق بني متوسطات األف) ت(يوضح قيم 
 مقياس أساليب مواجهة الضغوط

رقم العبارة الربيع األعلى الربيع األدىن
متوسط 
 حسايب

احنراف 
 معياري

متوسط 
 حسايب

احنراف 
 معياري

مستوى  )ت(قيمة 
 الداللة

٠,٠١ ٢,٩٣ ١,٣٨٥ ٢,٩٢ ١,٣٥٧ ٢,١٣ ١ 

٠,٠١ ٥,٧٨ ١,٢٦٨ ٣,٣٢ ١,١٣١ ١,٩٦ ٢ 

 غري دالة ١,٦٠ ١,٢٩٩ ٢,٣٦ ١,٢٦١ ١,٩٦ ٣

 غري دالة ٠,٧٩ ٠,٥٩٠ ١,١٣ ٠,٩٥٦ ١,٢٥ ٤

٠,٠١ ٤,٥٨ ١,٣٤٨ ٢,٩٠ ١,٠٩٦ ١,٨٠ ٥ 
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 )٩(تابع جدول 
٠,٠١ ٣,٤٨ ١,٤٠٦ ٣,٧١ ١,٤٩٩ ٢,٧٢ ٦ 

٠,٠١ ٦,٤٥ ١,٢٨٠ ٣,٦٩ ١,١٨٤ ٢,١٣ ٧ 

٠,٠١ ٥,١٦ ١,٢٩٥ ٣,٥٠ ١,٢١٢ ٢,٢٢ ٨ 

٠,٠١ ٢,٧٣ ١,٤٠٣ ٣,٢٦ ١,٤١٩ ٢,٥٠ ٩ 

٠,٠١ ٣,٨٠ ١,٢٨٦ ٣,٨٤ ١,٤٥٧ ٢,٧٩ ١٠ 

٠,٠١ ٥,٨٦ ١,٢٥٢ ٣,٨٣ ١,٣٥٢ ٢,٣٣ ١١ 

٠,٠١ ٨,١٣ ١,٢٥ ٣,٩٠ ١,١٤٠ ٢,٠٨ ١٢ 

٠,٠١ ٣,٠٧ ١,٢٧٦ ٣,٨٢ ١,٣٤٠ ٢,٨٦ ١٣ 

٠,٠١ ٤,٤٣ ١,٢٢٩ ٣,٣٠ ١,٢٧٤ ٢,٢٠ ١٤ 

٠,٠١ ٤,٢١ ١,١٨٥ ٢,٩٨ ١,٠٩٥ ٢,٠٣ ١٥ 

٠,٠١ ٣,٦٧ ١,٣٨٦ ٢,٠٠ ٠,٧٤٩ ١,١٩ ١٦ 

٠,٠١ ٥,٤٨ ١,٤٩٠ ٢,٧٦ ٠,٨٧٩ ١,٤٥ ١٧ 

 غري دالة ٠,١٢ ١٤٤٧ ٣,٤١ ١,٥١٤ ٣,٤٥ ١٨

٠,٠١ ٤,٩٥ ١,٥٠٢ ٣,٥٠ ١,٢٧١ ٢,١٥ ١٩ 

٠,٠١ ٦,٣٦ ١,٥٦٤ ٣,٠٥ ٠,٩٦٤ ١,٤٣ ٢٠ 

٠,٠١ ٤,٠٠ ١,٣٩٥ ٢,٤٧ ٠,٩٩٥ ١,٥٢ ٢١ 

٠,٠١ ٣,٩٢ ١,٢٣٩ ٢,٢٦ ١,٣٦١ ٢,٢٥ ٢٢ 

٠,٠١ ٤,٧٠ ١,٣٤٨ ٢,٧٨ ١,٠٧١ ١,٦٥ ٢٣ 

٠,٠١ ٥,٢٣ ١,٥٢٣ ٢,٣٩ ٠,٧٢٠ ١,١٨ ٢٤ 

٠,٠١ ٨,٣٤ ١,٠٧٤ ٤,٠٧ ١,٢٣٥ ٢,١٦ ٢٥ 

٠,٠١ ٢,٤٢ ١,٣٢٠ ١,٩٤ ١,٠٠٨ ١,٣٨ ٢٦ 

٠,٠١ ٤,٦٣ ٠,٨٢١ ٤,٤٣ ١,٣٢٦ ٣,٤٢ ٢٧ 

٠,٠١ ٥,٦٨ ١,٥٠١ ٢,٤٦ ٠,٤٥٢ ١,٢٠ ٢٨ 

٠,٠١ ٧,٠٨ ١,١٢٢ ٣,٨٣ ١,١٤٦ ٢,٢٥ ٢٩ 

٠,٠١ ٦,٤٤ ١,٢٦٨ ٣,٨٦ ١,٣٢٣ ٢,٢٠ ٣٠ 

٠,٠١ ٤,٥٠ ١,٥٦٥ ٢,٧٢ ١,٠٥٤ ١,٥٢ ٣١ 

٠,٠١ ٨,٨٧ ١,٤٢٤ ٣,٣٢ ٠,٧٩٦ ١,٣٠ ٣٢ 



 

 

 

- ١٠٢ -

 )٩(تابع جدول رقم 
٠,٠١ ٦,٨٤ ١,٠٤٩ ٤,١٩ ١,٣٨٩ ٢,٥٢ ٣٣ 

٠,٠١ ٣,٠١ ١,١٠٣ ٤,٣٦ ١,٤٢٩ ٣,٦٠ ٣٤ 

٠,٠١ ٧,١٥ ١,٦٣٧ ٣,١٩ ٠,٨٤٤ ١,٣٥ ٣٥ 

 غري دالة ٠,٥٠ ١,١٣٤ ٤,٤١ ١,٢١٦ ٤,٣٠ ٣٦

٠,٠١ ٦,١١ ١,٦٣٣ ٢,٩٦ ٠,٩١٦ ١,٣٧ ٣٧ 

٠,٠١ ٧,٨٣ ٠,٢٥٨ ٣,٤٢ ٠,٩٧٨ ١,٦٨ ٣٨ 

٠,٠١ ٥,٨٢ ١,٢١٩ ٢,٧٧ ٠,٧٥٩ ١,٦١ ٣٩ 

٠,٠١ ٣,١٢ ١,٣٩٦ ٢,٢٨ ١,١٣١ ٣,٠٣ ٤٠ 

٠,٠١ ٢,٩٥ ١,٢٧٠ ٣,٩٦ ١,٥٧٦ ٣,١٢ ٤١ 

٠,٠١ ٤,٣٧ ١,٠١٩ ٤,٤٨ ١,٣٢٤ ٣,٤٤ ٤٢ 

٠,٠١ ٣,٤٦ ١,١٩٧ ١,٧٤ ٠,٤٨٠ ١,١٢ ٤٣ 

٠,٠١ ٢,٩٥ ١,٢٧٠ ٣,٩٦ ١,٥٧٦ ٣,١٢ ٤٤ 

٠,٠١ ٣,٤٦ ١,١٩٧ ١,٧٤ ٠,٤٨٠ ١,١٢ ٤٥ 

 غري دال ١,٦٠ ١,٣٢٠ ٢,٩٢ ١,٣٨٢ ٢,٠٧ ٤٦

٠,٠١ ١٠,٦٣ ١,٠٥٣ ٤,٠٩ ١,١٤٨ ١,٧٨ ٤٧ 

٠,٠١ ٣,٨٥ ١,١٢٧ ٢,٨٦ ٠,٨٧٢ ٢,١٠ ٤٨ 

٠,٠١ ٦,٠٩ ١,٤٠٧ ٢,٩٨ ٠,٩١٥ ١,٥٣ ٤٩ 

٠,٠١ ٣,٥٣ ١,٤٠٢ ٢,٣٨ ١,٠٥٤ ١,٥٢ ٥٠ 

٠,٠١ ٥,٠٢ ٠,٨٨٨ ٤,٥٦ ١,٤٠٩ ٣,٣٧ ٥١ 

٠,٠١ ٤,٩٥ ١,٤٢٩ ٢,١٣ ٠,٣٢٤ ١,١١ ٥٢ 
٠,٠١ ٣,٤٧ ١,٢٧٣ ١,٧٨ ٠,٥٢٦ ١,١٢ ٥٣ 

٠,٠١ ٧,٤٧ ١,٢٦٠ ٣,٥١ ١,٠٤٠ ١,٧٩ ٥٤ 

٠,٠١ ٣,٩٧ ١,٣٦١ ١,٩٠ ٠,٣٨٩ ١,١٢ ٥٥ 

٠,٠١ ٩,٠٢ ١,٥٠٥ ٣,٢٤ ٠,٥٦٥ ١,٢٢ ٥٦ 

٠,٠١ ٨,١٩ ١,٤٤٦ ٢,٨٤ ٠,٣٧٠ ١,١٥ ٥٧ 

٠,٠١ ٤,٦١ ١,٢٨٩ ٤,١٥ ١,٢٣٤ ٢,٩٥ ٥٨ 

٠,٠١ ٧,٣٣ ١,٢٥٠ ٣,٥٢ ١,١٤٩ ١,٧٢ ٥٩ 
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 )٩(تابع جدول رقم 
٠,٠٥ ٢,١٥ ٠,٥٨٣ ٢,١٦ ٠,٦٧٣ ١,٨٢ ٦٠ 
٠,٠١ ٣,٨٥ ١,١٢٧ ٢,٨٦ ٠,٨٧٢ ٢,١٠ ٦١ 

٠,٠١ ٤,٨٤ ١,٤٠٩ ٢,٤٧ ٠,٨١٠ ١,٣٦ ٦٢ 

٠,٠١ ٥,٦٠ ٠,٨٥٠ ٤,٦٧ ١,٤٨٢ ٣,٢٥ ٦٣ 

٠,٠١ ٧,٥٧ ١,٣٩١ ٣,٢١ ٠,٨٢١ ١,٤٧ ٦٤ 

٠,٠١ ٨,٣٧ ١,٣٩٨ ٣,٠٧ ٠,٦٨٦ ١,٢٥ ٦٥ 

٠,٠١ ٦,٩٩ ١,٥٤٧ ٣,٦٢ ١,١٥٣ ١,٧٠ ٦٦ 

٠,٠١ ٧,٧٢ ٠,٩٨٤ ٤,٢٦ ١,٣٤٠ ٢,٣٥ ٦٧ 

٠,٠١ ١٢,٤٣ ١,٢٣٣ ٣,٨٠ ٠,٦٤٥ ١,٣٤ ٦٨ 

٠,٠١ ٩,٦٧ ١,٤٥٠ ٣,٢٣ ٠,٥١٠ ١,١٣ ٦٩ 

٠,٠١ ٧,٦١ ٠,٨٥٥ ٤,٤٣ ١,٣٤٨ ٢,٦٣ ٦٨ 

٠,٠١ ٥,٤٦ ١,٢٧٨ ٣,٧٢ ١,٣٣٢ ٢,٢٥ ٧٠ 

٠,٠١ ٤,٤٦ ١,٤٥٤ ٢,٣٥ ٠,٧٧٣ ١,٣٠ ٧١ 

٠,٠١ ٢,٩٣ ١,٣٨٥ ٢,٩٢ ١,٣٥٧ ٢,١٣ ٧٢ 

٠,٠١ ٧,١٣ ١,٥٥٩ ٢,٦٢ ٠,٢٥٨ ١,٠٦ ٧٣ 
٠,٠١ ٩,٠٦ ١,٣٠٩ ٣,٣٥ ٠,٨١٣ ١,٣٤ ٧٤ 

جاءت دالة يف أغلب العبارات مما يدل على صـدق العبـارات يف             ) ت  ( وجند أن قيمة    
 . لى التمييز بني جمموعة األرباعي األدىن واألع

وقد مت استبعاد العبارات الغري دالة يف كل من االتساق الداخلي والصـدق التمييـزي               
 ٦٨( وبذلك أصبح عدد عبارات املقياس      ) ٧١،  ٤٦،  ٣٦،  ١٨،  ٤،  ٣( وتأخذ األرقام التالية    

  ) . ٢( عبارة متثل املقياس يف صورته النهائية املوضحة يف امللحق رقم ) 
 :الثبات :  اً ثاني

  .يوضح ذلك  ) ١٠(مت حساب الثبات بطريقة معامل  الفاكرونباخ واجلدول رقم حيث 
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  )١٠( جدول رقم 
 .يوضح معامالت الثبات املستخرجة بطريقة كرونباخ ألفا ملقياس أساليب مواجهة الضغوط   

 معــامـل ألفــا األســـاليب
 ٠,٨٢ األساليب االنفعالية
 ٠,٨٠ األساليب اهلروبية

 ٠,٨٠ ب الدينيةاألسالي
 ٠,٧٥ أسلوب املساندة االجتماعية
 ٠,٧٣ أسلوب ممارسة عادات معينة

 ٠,٧٠ األساليب العقالنية
 ٠,٧٧ الدرجة الكلية

) ٠,٧٧(حيث يتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامالت الثبـات الكليـة بلغـت               
املقياس يتمتع بثبات   مما يوضح أن     ) ٠,٨٢ و   ٠,٧٠( وتراوحت معامالت ثبات األبعاد ما بني       

 . جيد ومقبول 
 بعد حساب الصدق والثبات للمقياس سوف تعرض الباحثة األبعاد الـيت متثـل أسـاليب                -٨

 .املواجهة مع اإلشارة إىل أرقام العبارات اليت متثل كل بعد من أبعاد املقياس 
  :أسلوب التجنب أو اهلروب  -١

أي مصدر من مصادر الضغط      وهو أسلوب يستخدم من قبل األفراد لالبتعاد عن         
 .أو االنسحاب  من املواقف الضاغطة  اليت تعترض حياته حىت ال يواجهها 

 : وترتيب عبارات البعد يف املقياس هي 
 )٦٧، ٥٢، ٤٧، ٤٥، ٤٠، ٢٧، ١٧، ٤، ٢، ١ (  

 :  األسلوب االنفعايل  -٢
حـدة   وهو أسلوب يستخدم من قبل الفرد للتعبري عن انفعاالته أو للتخفيف من             

توتره ومن الضغوط اليت يعانيها عن طريق إحلاق الضرر أو األذى باآلخرين سواء كان              
ذلك  األذى لفظياً أو بدنياً أو عن طريق إحالة الكثري من األمور والقضايا مـن لـوم                  

 . وعتاب إىل اآلخرين أو إىل ذاته كأسلوب من أساليب مواجهته للضغوط اليت يعيشها 
 : يف املقياس هي وترتيب عبارات البعد 

 )٦٢، ٥٥، ٥٣، ٥٠، ٤١، ٣٩، ٣١، ٢٨، ٢٣، ١٥، ١٣ (  
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 : األسلوب العقالين  -٣
ويتضمن هذا األسلوب قدرة الفرد على الضبط والتحكم أو تغيري األفكار الغري            
عقالنية اليت حيملها الفرد عن املواقف الضاغطة ، فمن خالل تغـيري أفكـاره تتـأثر                

 . ا يؤدي إىل خفض الضغط الذي يواجهه استجابته االنفعالية ، مم
 :  وترتيب عباراته يف املقياس هي 

 )٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٧، ٤٨، ٤٣، ٣٧، ٣٠، ٢٦، ٢٤، ١٩، ١١، ١٠، ٨، ٣( 
 : أسلوب املساندة االجتماعية  -٤

ويقصد  هبذا األسلوب مدى ما يوفره الدعم والتشجيع للفرد من بـني أفـراد               
 . تمع عموماً سواء كان تشجيعاً معنوياً أو مادياًاألسرة أو األقارب واألصدقاء واجمل

 : وترتيب عبارات البعد يف املقياس هي 
 )٦٦، ٥٦، ٣٥،٤٢، ٢١، ١٤، ٧ (  
 : األساليب الدينية  -٥

ويتضمن هذا األسلوب ما يقوم به الفرد عندما تشتد به الضغوط من اللجوء             
ث يصـبح ذلـك األسـلوب       إىل اهللا سبحانه وتعاىل بالدعاء والتضرع والعبادة ، حي        

 . مصدراً للدعم الروحي واالنفعايل للفرد وأسلوباً عملياً لتجاوز املواقف الضاغطة
 : وترتيب عبارات البعد يف املقياس هي 

 )٦٥، ٤٩،٥١،٥٨، ٤٤، ٣٨، ٣٢، ١٨، ٩. (  
  : أسلوب ممارسة عادات معينة -٦

ـ          ها الفـرد   ويتضمن هذا األسلوب العديد من العادات واألنشطة اليت ميارس
ملواجهة املواقف الضاغطة مثل اللجوء إىل اإلفراط يف األكل أو االمتناع عن األكل، أو              

 . اخل ...التدخني ، أوتناول املهدئات 
 : وترتيب عبارات البعد يف املقياس هي 

 )٦٤،  ٥٩،  ٥٤،  ٤٦،  ٣٦،  ٣٤،  ٣٣،  ٢٩،  ٢٥،  ٢٢،  ٢٠،  ١٦،  ١٢،  ٦،  ٥ ،
٦٨ .(  

  : طريقة تصحيح املقياس -٩
حددت الباحثة طريقة تصحيح املقياس ، حيث مت وضع أوزان االستجابة بشـكل ثالثـي               

: ومن مث مت وضع مفتاح التصحيح بالطريقة اآلتيـة          ) غالباً ، أحياناً ، نادراً      ( يتدرج من       
( أحياناً   ) ١( أما العبارات العكسية تأخذ غالباً       ) ١( ، نادراً    ) ٢( ، أحياناً       ) ٣(غالباً  
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، ٢،  ١( ومت حتديد أرقام العبارات ذات االجتاه العكسي يف املقياس و هي            ) ٣(نادراً  )  ٢
٦١،٦٢، ٥٦، ٤٨، ٤٣، ٢٤. ( 

 : استبيان ضغوط أحداث احلياة   -ب 
جبامعة كاليفورنيا ، وقام بتعريبه واستخدامه      ) هامن  . كونستانس ل ( أعد هذا االستبيان    

) ٦٧(ويتكون من    ) ١٩٨٩(حسن عبداملعطي     : مصرية  لتقييم ضغوط أحداث احلياة على عينة       
العمل والدراسة ، والناحية املالية ، والناحيـة الصـحية ،           ( عبارة موزعة على سبعة جماالت هي       

ومت التأكد مـن ثبـات      ) واملرتل واحلياة واألسرة ، والزواج ، والوالدية ، واألحداث الشخصية         
يوماً من تاريخ التطبيق     ) ٢٠( طالب جامعي بعد     ) ١٠٠( املقياس بطريقة إعادة االختبار على      

 .وتعترب نسبة ثبات جيدة الستخدام املقياس  ) ٠,٧٦( األول ، وكان معامل الثبات 
أما عن صدق املقياس فقد مت االستدالل عليه من صدق احملتوى بعد عرض املقياس على                

مقدرة املقياس على التمييـز بـني       وأيضاً من خالل     ) ٠,٨٧٢( احملكمني أما الصدق الذايت بلغ      
 ) .٣( أنظر ملحق رقم  ) . ١٩٨٩عبداملعطي ، (فئات املرضى النفسجسمني واألسوياء 

وبرغم توفر هذه البيانات فقد أثرنا أن نقوم حبساب الثبات والصدق هلذا االستبيان على              
 :عينة الدراسة كما يلي 

 : الصدق : أوالً 
 :  صدق االتساق الداخلي -أ

 مت حساب صدق االتساق الداخلي لالستبيان عن طريق حساب معامـل ارتبـاط              حيث
 .يوضح ذلك ) ١١( جدول رقم . درجة العبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 

وكذلك مت حساب معامل ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية لالستبيان ، جدول رقـم              
 . يوضح ذلك ) ١٢(

 )١١(جدول رقم 
 مل ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية للبعد يف استبيان ضغوط أحداث احلياةيوضح معا

 البعدرقم العبارة
معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية 

 للبعد
 مستوى الداللة

٠,٠١ ٠,٣٤٩ ١ 
٠,٠١ ٠,٤٣٤ ٢ 
٠,٠١ ٠,٤٣٦ ٣ 

٤ 

مل 
 الع
ول
األ

سة
درا
وال

 

٠,٠١ ٠,٤١٨ 
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٠,٠١ ٠,٣٨٦ ٥ 

٠,٠١ ٠,٤١٩ ٦ 

٠,٠١ ٠,٣٧٥ ٧ 

٠,٠١ ٠,٥٥٦ ٨ 

٠,٠١ ٠,٤٧٧ ٩ 

٠,٠١ ٠,٣٢٢ ١٠ 

٠,٠١ ٠,٣٧٥ ١١ 

٠,٠١ ٠,٣٩٧ ١٢ 

١٣ 

 

٠,٠١ ٠,٣٨٧ 

٠,٠١ ٠,٨٠٥ ١٤ 
اين  ١٥

الث
 : حية 

النا الية
امل

 ٠,٠١ ٠,٧٨٧ 
٠,٠١ ٠,٥١٦ ١٦ 
٠,٠١ ٠,٦٩٤ ١٧ 
٠,٠١ ٠,٦٩٢ ١٨ 
١٩ 

ث 
لثال
ا

 :
ط 
ضغو

ال حية
لص
ا

 

٠,٠١ ٠,٥٣٨ 
٠,٠١ ٠,٣٧٢ ٢٠ 
٠,٠١ ٠,٤١٩ ٢١ 
٠,٠١ ٠,٥٦٠ ٢٢ 
٠,٠١ ٠,٤٥٩ ٢٣ 
٠,٠١ ٠,٥٤٩ ٢٤ 
٠,٠١ ٠,٣٢٥ ٢٥ 
٠,٠١ ٠,٤٢١ ٢٦ 
 غري دال ٠,١٤٤ ٢٧

٠,٠١ ٠,٤٣٦ ٢٨ 
٢٩ 

بع 
الرا

 :
رية
ألس
اة ا
احلي

 

٠,٠١ ٠,٥٢١ 
٠,٠١ ٠,٤٢٠ ٣٠ 
٠,٠١ ٠,٥١٨ ٣١ 
واج ٣٢

 الز
س
خلام
ا

 ٠,٠١ ٠,٥٠٥ 
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٠,٠١ ٠,٣٣٣ ٣٣ 
٠,٠١ ٠,٦٤٧ ٣٤ 
٠,٠١ ٠,٥٧٣ ٣٥ 
٠,٠١ ٠,٦٦٥ ٣٦ 
٠,٠١ ٠,٥٩٣ ٣٧ 
٠,٠١ ٠,٥٩٤ ٣٨ 
٠,٠١ ٠,٦٠٧ ٣٩ 
٠,٠١ ٠,٥٦٥ ٤٠ 
٠,٠١ ٠,٤٣٧ ٤١ 

٤٢ 

 

٠,٠١ ٠,٣٢٢ 
٠,٠١ ٠,٦٦٢ ٤٣ 
٠,٠١ ٠,٦٣٥ ٤٤ 
٠,٠١ ٠,٧٩٢ ٤٥ 
٠,٠١ ٠,٦٦٥ ٤٦ 
٤٧ 

س 
ساد
ال

 :
دية
لوال
ط ا
ضغو

ال
 ٠,٠١ ٠,٦٥٣ 

٠,٠١ ٠,٥٤٦ ٤٨ 
٠,٠١ ٠,٥٦٧ ٤٩ 
٠,٠١ ٠,٧٣٤ ٥٠ 
٠,٠١ ٠,٦٧٧ ٥١ 
٠,٠١ ٠,٥٨٥ ٥٢ 
٥٣ 

ابع
الس

 :
صية
شخ
ث ال

حدا
األ

 ٠,٠١ ٠,٥٧٤ 
 

أن أغلب معامالت االرتباط دالة ما عدا العبـارة رقـم           ) ١١(ونالحظ من اجلدول الساق رقم      
 .ايل ميكننا االطمئنان إىل صدق املقياسالتابعة للبعد الرابع وضغوط احلياة واألسرية وبالت) ٢٧(
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 )١٢(جدول رقم 
 يوضح معامل ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية الستبيان ضغوط أحداث احلياة

 البعد م
معامل ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية 

 للمقياس
 مستوى الداللة

 ٠,٠١ ٠,٦١٩ العمل والدراسة  ١
 ٠,٠١ ٠,٣٢٩ الناحية املالية ٢

 ٠,٠١ ٠,٦٤٠ الناحية  الصحية ٣

 ٠,٠١ ٠,٧٣٨ ضغوط احلياة األسرية ٤

 ٠,٠١ ٠,٧١٩  الوالدية ٥
 ٠,٠١ ٠,٧٣٧ الزواج ٦
 ٠,٠١ ٠,٧٥٧ األحداث الشخصية ٧

  : الصدق التمييزي -ب
حيث مت حساب القدرة التمييزية للبنود ، من حيث قدرهتا على التمييـز بصـورة ذات                

) ١٣(د يف الربيع األعلى واألفراد يف الربيع األدىن ، واجلـدول رقـم              داللة إحصائية بني األفرا   
 .يوضح هذه النتائج 

  )١٣( جدول 
واألدىن، على عبارات  لداللة الفروق بني متوسطات األفراد يف الربيع األعلى) ت(قيمة أختبار  

 استبيان مقياس ضغوط أحداث احلياة
 الربيع األعلى  الربيع األدىن

ارة
العب

قم 
ر

 

متوسط 
 حسايب

احنراف 
 معياري

متوسط 
 حسايب

احنراف 
 معياري

مستوى الداللة )ت(قيمة 

 غري دال ١,٦٧ ٠,٤٧٥ ١,٦٧ ٠,٥٠٧ ١,٤٦ ١

 غري دال ١,٣٣ ٠,٥٠٨ ١,٥٠ ٠,٤٧٩ ١,٣٣ ٢

 غري دال ١,٠٣ ٠,٤٨٢ ١,٣٤ ٠,٤٢٥ ١,٢٢ ٣

٠,٠٥ ٢,٣٣ ٠,٤٩٥ ١,٣٨ ٠,٣٤٦ ١,١٣ ٤ 

 غري دال ١,٧٥ ٠,٥٠٧ ١,٤٦ ٠,٤٤٥ ١,٢٥ ٥

 غري دال ١,٥٠ ٠,٥٠٤ ١,٤٣ ٠,٤٤٥ ١,٢٥ ٦

٠,٠٥ ٢,٤٠ ٠,٣٧٤ ١,١٦ ٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٧ 

٠,٠١ ٥,٦٠ ٠,٥٠٤ ١,٥٦ ٠,١٨٠ ١,٠٣ ٨ 
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٠,٠١ ٢,٦٨ ٠,٥٠٢ ١,٥٨ ٠,٤٤٥ ١,٢٥ ٩ 

٠,٠٥ ٢,٣٣ ٠,٤٩٥ ١,٣٨ ٠,٣٤٦ ١,١٣ ١٠ 

٠,٠١ ٢,٨١ ٠,٤٢٠ ١,٧٨ ٠,٥٠٦ ١,٤٥ ١١ 

٠,٠١ ٥,٧٣ ٠,٥٠٢ ١,٥٨ ٠,١٨٠ ١,٠٣ ١٢ 

٠,٠١ ٤,٥٤ ٠,٤٣٠ ١,٧٦ ٠,٤٤٥ ١,٢٥ ١٣ 
٠,٠٥ ٢,٦٣ ٠,٤٧١ ١,٦٨ ٠,٤٩٠ ١,٣٦ ١٤ 

٠,٠١ ٣,١٣ ٠,٥٠٨ ١,٥١ ٠,٧٤ ١,١٦ ١٥ 

٠,٠١ ٤,٠٣ ٠,٤٨٣ ١,٣٤ ٠,٠٠٠ ١,٠٠ ١٦ 

٠,٠١ ٤,٠٨ ٠,٤٧١ ١,٦٨ ٠,٤٢٥ ١,٢٢ ١٧ 

٠,٠١ ٣,٣٧ ٠,٤٥٧ ١,٧١ ٠,٤٧٥ ١,٣٢ ١٨ 

٠,٠١ ٤,٠٣ ٠,٤٨٣ ١,٣٤ ٠,٠٠٠ ١,٠٠ ١٩ 

٠,٠٥ ٢,٤٧ ٠,٤٥٧ ١,٧١ ٠,٥٠٢ ١,٤١ ٢٠ 

٠,٠١ ٤,٦٠ ٠,٥٠٧ ١,٥٣ ٠,٢٥٤ ١,٠٦ ٢١ 

٠,٠١ ٤,٨٥ ٠,٣٦٩ ١,٨٤ ٠,٤٧٥ ١,٣٢ ٢٢ 
٠,٠١ ٥,٦٠ ٠,٥٠٤ ١,٥٦ ٠,١٨٠ ١,٠٣ ٢٣ 

٠,٠١ ٥,٠٣ ٠,٢٩٦ ١,٩٠ ٠,٤٩٥ ١,٣٨ ٢٤ 

٠,٠١ ٣,٩٠ ٠,٤٩٩ ١,٥٩ ٠,٣٧٤ ١,١٦ ٢٥ 

٠,٠١ ٣,٣٨ ٠,٤٧١ ١,٦٨ ٠,٤٦١ ١,٢٠ ٢٦ 

 غري دالة ٠,٧١ ٠,٤٧١ ١,٦٨ ٠,٤٩٨ ١,٦٠ ٢٧

٠,٠٥ ٢,٦٤ ٠,٣٦٩ ١,٨٤ ٠,٥٠٦ ١,٥٤ ٢٨ 

٠,٠١ ٤,٩٢ ٠,٣٣٦ ١,٨٧ ٠,٤٨٦ ١,٣٥ ٢٩ 

٠,٠١ ٣,١٠ ٠,٤٢٠ ١,٧٨ ٠,٥٠٢ ١,٤١ ٣٠ 

٠,٠٥ ٢,٣٠ ٠,٣٩٧ ١,٨١ ٠,٥٠٦ ١,٥٤ ٣١ 

٠,٠١ ٢,٧٦ ٠,٤٧١ ١,٦٨ ٠,٤٨٦ ١,٣٥ ٣٢ 

٠,٠٥ ٢,٦٢ ٠,٤٤٥ ١,٢٥ ٠,١٨٠ ١,٠٣ ٣٣ 

٠,٠١ ٥,٧٣ ٠,٤٩٢ ١,٦٢ ٠,٢٥٠ ١,٠٦ ٣٤ 

٠,٠١ ٥,٤١ ٠,٢٩٦ ١,٩٠ ٠,٤٨٦ ١,٣٥ ٣٥ 

٠,٠١ ٥,٩٣ ٠,٥٠٧ ١,٥٣ ٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٣٦ 
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٠,٠١ ٥,٩٣ ٠,٥٠٧ ١,٥٣ ٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٣٧ 

٠,٠١ ٢,٩٠ ٠,٤٦١ ١,٢٩ ٠,١٨٠ ١,٠٣ ٣٨ 

٠,٠١ ٣,١١ ٠,٤٧١ ١,٣١ ٠,١٨٣ ١,٠٣ ٣٩ 

٠,٠١ ٤,١٥ ٠,٥٠٧ ١,٥٣ ٠,٣٠١ ١,٠٩ ٤٠ 

 غري دال ١,٥٦ ٠,٤٧٩ ١,٣٣ ٠,٣٧٤ ١,١٦ ٤١

٠,٠١ ٤,٠٣ ٠,٥٠٧ ١,٤٦ ٠,٢٥٠ ١,٠٦ ٤٢ 

٠,٠١ ٤,٩٩ ٠,٥٠٤ ١,٥٦ ٠,٢٥٠ ١,٠٦ ٤٣ 

٠,٠١ ٤,٩١ ٠,٥٠٤ ١,٤٣ ٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٤٤ 

٠,٠١ ٨,٢٦ ٠,٤٢٠ ١,٧٨ ٠,٢٥٠ ١,٠٦ ٤٥ 

٠,٠١ ٦,١٧ ٠,٣٦٩ ١,٨٤ ٠,٤٢٥ ١,٢٢ ٤٦ 

٠,٠١ ٤,٠٦ ٠,٤٨٦ ١,٣٥ ٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٤٧ 

٠,٠١ ٤,١٥ ٠,٥٠٧ ١,٥٣ ٠,٣٠١ ١,٠٩ ٤٨ 

٠,٠١ ٤,٦١ ٠,٤٩٩ ١,٤٠ ٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٤٩ 

١٦,٣٥٠,٠١ ٠,٢٥٠ ١,٩٣ ٠,١٨٠ ١,٠٣ ٥٠ 
٠,٠١ ٥,٤٠ ٠,٤٧١ ١,٦٨ ٠,٣٤١ ١,١٢ ٥١ 

٠,٠١ ٥,٣٥ ٠,٤٩٩ ١,٥٩ ٠,٢٥٠ ١,٠٦ ٥٢ 

٠,٠١ ٣,٧٥ ٠,٤٧١ ١,٣١ ٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٥٣ 
 

مما يدل على صدق العبـارات  يف        جاءت دالة يف أغلب العبارات      ) ت  ( وجند أن قمية    
 .التمييز بني جمموعة األرباعى األعلى واألدىن 

وقد مت استبعاد العبارات الغري دالة يف كل من االتساق الداخلي والصدق التمييزي واليت              
  ) . ٤١، ٢٧، ٦، ٥، ٣، ٢، ١( تأخذ األرقام التالية 

 .يوضح ذلك ) ٤( قم عبارة وملحق ر ) ٤٦( وبذلك أصبح عدد عبارات املقياس 
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 :  الثبات –ثانياً 
حيث مت حساب ثبات استبيان ضغوط أحداث احلياة بطريقة كودرريتشاردسون وجدول           

 . يوضح ذلك ) ١٤(
 ) ١٤(جدول 

 .يوضح معامالت ثبات املستخرجة بطريقة كودر ريتشاردسون الستبان ضغوط أحداث احلياة  

 معامل الثبات أبعاد االستبيان
 ٠,٨٤ الزواج

 ٠,٨٢ األحداث الشخصية
 .٨٠ املرتل واحلياة األسرية
 ٠,٧٩ الناحية الصحية
 ٠,٧٧ العمل والدراسة
 ٠,٧٦ الناحية املالية
 ٠,٨٠ الدرجة الكلية

األمر الذي  ) ٠,٨٠( يتضح من اجلدول أن قيمة معامل الثبات الكلية لالستبيان بلغت 
 . ات عاليني يشري إىل أن العبارات تتمتع مبصداقية وثب

  ) . ٠,٨٤( و ) ٠,٧٦( وقد تراوح معامالت ثبات أبعاد هذا االستبيان بني 
 :  مقياس الطمأنينة النفسية -جـ

 Ibraham (1952)هذا املقياس مأخوذ عن مقياس الطمأنينة االنفعالية الذي قام بتصميمه 

Maslow     ويتكـون املقيـاس    بتقنينه على البيئة السـعودية       ) ١٩٩٣(  وقام الدليم وآخرون
ويقيس املقياس درجـة    )  أبداً   – نادراً   – أحياناً   –دائماً  ( سؤال جييب عنها املفحوص     ) ٧٥(من

السالمة النفسية للفرد ويصحح املقياس يف اجتاه درجة األمن النفسي إي أن الدرجات العالية يف               
 . هذا املقياس تدل على عدم السالمة النفسية لدى املفحوص 

 أمـا   ٠,٩٣ياس بصفة عامة يتمتع مبعامل ثبات مرتفع الداللة بلغت قيمتـه            كما أن املق  
 : صدق املقياس فقد مت حسابه بأكثر من طريقة هي 

 ) ٢٥( ، وعددهم   صدق احملكمني وقد أثبتت النتائج درجة عالية من االتفاق بني احملكمني           -١
 . طبيباً نفسياً مبستشفى الصحة النفسية بالطائف 

 . ذا ما يتوخاه واضعوا املقياس عند عملية إعداده أو مراجعة فقراته الصدق الظاهري وه -٢
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الصدق العاملي حيث متت عملية التحليل العاملي للمقياس ، وقد بينت النتـائج صـدق                -٣
 . املقياس العاملي 

وهو معامل مرتفع إحصائيا بدل على صـدق         ) ٠,٩٦( الصدق الذايت وقد بلغت قيمته       -٤
 ) .٢٧ -٢١ ، أ ، ص ص ١٩٩٣خرون ، أنظر الدليم وآ( املقياس 

وقد استخدمت الباحثة هذا املقياس كما هو دون إجراء أية تعديالت ، وذلك النتقـاء               
  ) ٥( أنظر ملحق رقم ) وفق الشروط السابق ذكرها يف اختيار العينة ( عينة الصحيحات 

 : إجراءات تطبيق الدراسة  : سادساً
كل من مقياس أساليب مواجهة الضغوط واستبيان       بعد التأكد من الشروط السيكومترية ل     

 : ضغوط أحداث احلياة وإعدادمها يف صورهتما النهائية قامت الباحثة باخلطوات التالية 
 بعد حتويل احلالة من قبل الطبيب املختص إىل العيادات النفسية وبعد التأكد من اسـتيفاءها                -١

دة يف الدليل التشخيصي الرابـع      للمحكات التشخيصية لالضطرابات السيكوسوماتية الوار    
 .  لالضطرابات العقلية 

(  قامت الباحثة بالتنسيق مع الفريق الطيب مبقابلة احلالة ، ومن  مث تطبيق أدوات الدراسـة                  -٢
بطريقة فردية مع كل حالة  ، أما        ) أساليب مواجهة الضغوط واستبيان ضغوط أحداث احلياة        

فائهن للشروط السابق ذكرها يف اختيار العينة ،        جمموعة الصحيحات فقد مت التأكد من استي      
مث طبق مث عليهن مقياس الطمائنية النفسية ، ومن مث قامت الباحثة  باختيار املرأة اليت حصلت                 

فأقل ، مث طبق عليها مقياس أساليب مواجهة الضـغوط واسـتبيان          ) ٦٠( على درجة تائية    
 . ضغوط أحداث احلياة 

 . رصد الدرجات مت تصحيح أدايت الدراسة و -٣
القيام مبعاجلة البيانات إحصائياً للتأكد من مدى حتقق الفروض ، يف مركز البحوث التربويـة                -٤

 .بكلية التربية ، جامعة امللك سعود 
 . عرض نتائج الفروض ومناقشتها  -٥

 :  األساليب اإلحصائية  : سابعاً
 . حساب معامالت االرتباط  إلجياد ثبات املقياس  -١
للكشف عن داللة الفروق يف متغري العمر ، واستخدام مربع كا للكشف عن             ) ت  ( اختبار   -٢

 ) . احلالة االجتماعية ، والعمل ، والتعليم (داللة الفروق يف باقي املتغريات 
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ملعاجلة فروض الدراسة والكشـف عـن داللـة الفـروق بـني املصـابات         ) ت  ( اختبار   -٣
 ضغوط أحـداث احليـاة ومقيـاس        باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات يف استبيان    

 . أساليب مواجهة الضغوط 
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אא
א  א
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
 

 
 . نتائج الفرض األول : أوالً 
 .الفرض الثاين نتائج : ثانياً 

 .   تفسري ومناقشة الفرضني األول والثاين  
 . نتائج الفرض الثالث : ثالثاً 
 . نتائج الفرض الرابع : رابعاً

 . ة الفرضني الثالث والرابع  تفسري ومناقش
 

 

 
  



 

 

 

- ١١٧ -

 : نتائج الدراسة ومناقشتها
سوف تتناول الباحثة يف هذا الفصل كل فرض من فروض الدراسة موضحةً مدى حتققه ، 
وأوجه االتفاق ، واالختالف مع الدراسات السابقة ، وتفسري النتائج  وفقاً لألطر النظرية 

 .والدراسات السابقة 

 :ض األول نتائج الفر: أوالً 

توجد فروق ذات داللة " من أجل التحقق من صحة الفرض األول الذي ينص على أنه 
إحصائية بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات يف الدرجة الكلية الستبيان ضغوط 

 " .أحداث احلياة 

، وذلك باستخدام ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة حبساب قيمة 
 .يوضح ذلك ) ١٥(حلساب داللة الفروق بني املتوسطات، واجلدول رقم ) ت(اختبار 

 )١٥(جدول رقم 
 .وداللتها االحصائية للدرجة الكلية) ت(يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة 

 الستبيان ضغوط أحداث احلياة بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات
  )١٢٠= ن (

ستوى الداللةم  اجملموعة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري )ت(قمية 

 ٣,١١ و٠١ املريضات ١,٤١ ٠,١٧
 الصحيحات ١,٣٢ ٠,١٥

، )٠,٠١(دالة احصائياً عند مستوى داللة ) ت(أن قيمة ) ١٥(يتبني من اجلدول رقم 
 الدرجة حيث يالحظ أن متوسط درجات املريضات أعلى من متوسط درجات الصحيحات يف

وهبذا يكون الفرض األول قد حتقق . الكلية الستبيان ضغوط أحداث احلياة لصاحل املريضات 
 .كلياً

لديهن ضغوط ) املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية(وتعين هذه النتيجة أن املريضات 
 .أحداث حياة أعلى من الصحيحات 
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 : نتائج  الفرض الثاين :ثانياً
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املصابات " ى أنه وينص الفرض الثاين عل

 .باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات يف نوعية الضغوطً 

حلساب داللة ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار 
 .يوضح هذه النتيجة ) ١٦(واجلدول رقم . الفروق بني املتوسطات 

  )١٦(جدول رقم 
نوعية ضغوط أحداث احلياة بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية ) ت(ئج اختبار يوضح نتا

 والصحيحات

 ن اجملموعة نوعية الضغوط
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 )ت(قيمة 
مستوى 
 الداللة

 ٠,٢١ ١,٣٦ ٦٠ املريضات
 العمل والدراسة

 ٠,١٨ ١,٣٣ ٦٠ الصحيحات
غري دالة ٠,٨٩

 ٠,٤٠ ١,٣٩ ٦٠ املريضات
 ملاليةالناحية ا

 ٠,٣٨ ١,٤٨ ٦٠ الصحيحات
غري دالة ١,١٦

 ٠,٢٥٣ ١,٣٩ ٦٠ املريضات
 الناحية الصحية

 ٠,٢٥٤ ١,٢٦ ٦٠ الصحيحات
 و٠٥ ٢,٨٨

 ٠,١٩٦ ١,٤٦ ٦٠ املريضات
املرتل واحلياة األسرية

 ٠,١٩٠ ١,٢٥ ٦٠ الصحيحات 
٠,٠٠١ ٣,٤٠

 ٠,٢٢٦ ١,٣٧ ٦٠ املريضات
 الزواج

 ٠,٢٠٤ ١,٢٦ ٦٠ الصحيحات
 و٠١ ٢,٨٤

 الوالدية ٠,٣٢٩ ١,٣٦ ٦٠ املريضات
 ٠,٢٧٢ ١,٢٦ ٦٠ الصحيحات

غري دالة ١,٨٩

األحداث الشخصية ٠,٢٩ ١,٣٧ ٦٠ املريضات
 ٠,٢٥ ١,٢٤ ٦٠ الصحيحات

 و٠٥ ٢,٥٨
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 متوسط أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني) ١٦(يتبني من اجلدول السابق رقم 
درجات املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية ومتوسط درجات الصحيحات فيما يتعلق 

عند ) الصحية ، واملرتل واحلياة األسرية ، والزواج ، واألحداث الشخصية : ( باملصادر التالية 
لصاحل املصابات باالضطرابات ) ٠,٠٠١(إىل ) ٠,٠٥(مستوى داللة يتراوح ما بني 

يف حني مل تصل الفروق بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية  . السيكوسوماتية
العمل والدراسة ، والناحية : (والصحيحات إىل مستوى الداللة االحصائية يف املصادر التالية 

ونظراً ألن الفروق كانت دالة يف أربعة مصادر وغري دالة يف ثالثة مصادر ) . املالية ، والوالدية 
 .  القول بأن الغرض الثاين قد حتقق جزئياً وبالتايل ميكننا

أكثر عرضة ) املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية (وتعين هذه النتيجة أن املريضات 
الصحية ، واملرتل : ( لضغوط أحداث احلياة من الصحيحات يف نوعية الضغوط يف املصادر التالية

 . تتمثل يف أحداث شخصية حمضةباإلضافة إىل ضغوط أخرى) واحلياة األسرية ، والزواج 

 ) :األول والثاين ( تفسريو مناقشة الفرضني 

وتتفق النتيجة احلالية املتعلقة بالفرضني األول والثاين مع معظم الدراسات السابقة يف هذا 
اجملال ، واليت أوضحت نتائجها أن ضغوط أحداث احلياة ونوعيتها قد اختلفت بني األصحاء 

 .يني واملرضى السيكوسومات

إىل أن املصابني باالضطرابات السيكوسوماتية ) ١٩٨٤(فقد أشارت دراسة عيسوي 
أكثر عرضة للضغوط النفسية واالجتماعية حيث وجد أن هناك ارتباطاً داالً إحصائياً بني اإلصابة 

 .باالضطرابات السيكوسوماتية والضغوط النفسية واالجتماعية كما أن هذه االضطرابات تزداد 

 اليت Ranchor & Sanderman  (1991)تفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كما ت
أشارت إىل أن للضغوط أثراً كبرياً يف ظهور االضطرابات السيكوسوماتية  ويف هذا الصدد 

إىل أن من أهم ضغوط أحداث احلياة املؤثرة يف املرضى ) ١٩٨٨(أشارت دراسة عبداملعطي 
وهبذا اتفق مع نتيجة الدراسة ) العمل ، والدخل ، واألسرةضغوط ( السيكوسوماتيني ، تتمثل يف 

احلالية، وميكن تفسري ذلك على أن ضغوط العمل والضغوط املالية ترتبط بطبيعة اجملتمع واملستوى 
االقتصادي ألفراده لذا فإننا جندها تكون أوضح تأثرياً يف اجملتمعات اليت يعاين أفرادها من 

 . كثر بروزاً ووضوحاً من بقية الضغوط مستويات اقتصادية متدنية وأ
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والشك أن اجملتمع السعودي الذي أجريت عليه الدراسة احلالية يتمتع مبستوى اقتصادي            
جيد وهبذا خيتلف عن بقية اجملتمعات األخرى من حيث الضغوط املالية وضغوط العمـل النامجـة               

ثرياً يف املريضـات    عنها ، لذا تظهر ضغوط احلياة األسـرية أكثـر الضـغوط وضـوحاً وتـأ               
السيكوسوماتيات حبكم ارتفاع معدل عدد أفراد األسرة السعودية مقارنة مبثيالهتا يف اجملتمعـات             

 .العربية 

هذا وميكن تفسري عدم وجود فروق بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية 
لدراسة يف ، بأن ظروف العمل وا) ضغوط العمل والدراسة والضغوط الوالدية(والصحيحات يف 

اجملتمع السعودي على درجة عالية من املرونة ، حيث أتاحت الدولة جمانية التعليم يف كافة 
املستويات الدراسية يف مجيع التخصصات اليت حيتاجها اجملتمع ، أما بالنسبة للعمل فهو ال ميثل 

روفها االجتماعية، ضغطاً بالنسبة للمرأة السعودية ، ألهنا تعمل يف جماالت تتناسب مع طبيعتها وظ
كالعمل بالتدريس ويف جماالت الصحة واجملاالت التربوية األخرى ، كما أن أنظمة العمل تراعي 
بعضاً من ظروف املرآة العاملة وخاصة الظروف الصحية والفسيولوجية كاحلمل والوالدة ، 

 . وغريها من الظروف االجتماعية 

ة بني السيكوسوماتيات والصحيحات يف وبالتايل مل تظهر الفروق وجود داللة إحصائي
متغري العمل والدراسة ، كما أن طبيعة اجملتمع السعودي وخصوصيته اإلسالمية تراعي حقوق 
الوالدين وحقوق األبناء ، مما يبدد أو يقلل من تأثري الضغوط الوالدية لدى املريضات 

 .السيكوسومتيات 

يما يتعلق بالفرضني األول والثاين تتعارض وجتدر اإلشارة إىل أن نتيجة الدراسة احلالية ف
واليت أجريت على اجملتمع السعودي ، وأشارت نتائجها إىل ) ١٩٩٧(جزئياً مع دراسة الدريعي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حجم الضغوط بني مرضى السكر واملرضى العضويني 
وقد ) . األسرة ، والضغوط الوالدية العمل والدراسة ، واملرتل و: ( واألصحاء يف املصادر التالية 

أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية يف شدة الضغوط بني اجملموعات الثالث يف 
 ) .العمل والدراسة ، والناحية املالية ، وضغوط األحداث الشخصية : ( املصادر اآلتية

واليت اقتصرت على وتفسر الباحثة ذلك بإختالف العينة املستهدفة بالدارسة احلالية ، 
 نظراً لوجود فروق يف نوعية - كما يف عينة دراسة الدريعي -اإلناث الاليت خيتلفن عن الذكور

الضغوط بني اإلناث والذكور ، حيث أن ضغوط العمل لدى الرجال أقوى وأكثر منها لدى 
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الرئيسي النساء العتماد األسرة على عمل الرجل أكثر من عمل املرأة وألن الرجل هو العائل 
لألسرة  يف جمتمعنا اإلسالمي ، بينما يكون عمل املرأة ثانوياً واختيارياً لوجود املسؤول األول عن 

إضافة إىل أهنن أكثر عرضة . توفري العيش الكرمي واالستقرار املادي لألسرة ، وهو الرجل 
قة كدراسة لالضطربات السكوسوماتية من الذكور ، كما أشارت إىل ذلك بعض الدراسات الساب

  .Hoets & Heck (1990 ) و Hovanitz   (1986)و  ) ١٩٨٤( كل من عيسوي 

إىل ) ١٩٩٧(وقد يرجع اختالف نتائج الدراسة احلالية عن نتائج دراسة الدريعي 
اختالف طبيعة الفئات املرضية املستهدفة يف الدراستني ، إذ اقتصرت دراسة الدريعي على مرضى 

الدراسة احلالية على املرضى السيكوسوماتيني بشكل عام دون يف حني اشتملت . السكري
ويف هذا . الدخول يف تفاصيل الفئات املرضية املتعددة للمصابني باالضطرابات السيكوسوماتية 

، وجان ) ١٩٩٢(، وإبراهيم ) ١٩٨٨(الصدد تؤكد الدراسات السابقة كدراسة عبد املعطي 
ملرضية السيكوسوماتية فيما بينها يف حجم الضغوط على وجود اختالفات بني الفئات ا) ٢٠٠٠(

 . وإدراكهم هلا 

 :نتائج الفرض الثالث : ثالثاً 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املصابات " ينص الفرض الثالث على أنه 
 ". باإلضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات يف الدرجة الكلية ملقياس أساليب مواجهة الضغوط

حلساب داللة الفروق ) ت( هذه الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار والختبار صحة
 .يوضح ذلك ) ١٧( بني متوسطات اجملموعتني واجلدول رقم 
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  )١٧( جدول رقم 
وداللتها االحصائية للدرجة الكلية ملقياس أساليب ) ت(املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة 

 رابات السيكوسوماتية والصحيحاتمواجهة الضغوط بني املصابات باالضط
  )١٢٠= ن (

مستوى الداللة  اجملموعة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري )ت(قمية 

٢,٠٦ ٠,١١١ 
 ٠,١٦ غري دالة املريضات

 الصحيحات ٢,١٦٥ ٠,١١٨

غري دالة إحصائياً ، حيث يالحظ عدم وجود ) ت(يتبني من اجلدول السابق أن قيمة 
إحصائية بني متوسط درجات املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية ومتوسط فروق ذات داللة 

وبالتايل ميكننا القول . درجات الصحيحات يف الدرجة الكلية ملقياس أساليب مواجهة الضغوط 
 .بأن الفرض الثالث مل يتحقق 

 :نتائج الفرض الرابع / رابعاً 

صائية بني املصابات توجد فروق ذات داللة إح"ينص الفرض الرابع على أنه 
 .باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات يف نوعية أساليب مواجهة الضغوط 

حلساب داللة ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار 
 .يوضح ذلك ) ١٨(واجلدول رقم . الفروق بني متوسطات اجملموعتني 
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 )١٨(جدول رقم 
  مواجهة الضغوط بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحاتألساليب) ت(نتائج اختبار 

االحنراف املتوسط احلسايب ن اجملموعة أساليب املواجهه
 املعياري

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 املريضات
 اهلروبية ٠,٢٣ ٢,١١ ٦٠

 ٠,٢١ ٢,٠٩ ٦٠ الصحيحات
 غري دالة ٠,٢٦

 املريضات
٠,٢٨ ١,٩٤ ٦٠ 

 االنفعالية
 ٠,٢٤ ١,٨٨ ٦٠ الصحيحات 

 غري دالة ١,٢

 العقالنية ٠,٣١ ٢,١٧ ٦٠ املريضات
 ٠,٣٠ ٢,٣٠ ٦٠ الصحيحات

٠,٠٥ ٢,١٧ 

 املساندة االجتماعية ٠,٤١٨ ٢,٠١ ٦٠ املريضات
 ٠,٤٨ ٢,٣٤ ٦٠ الصحيحات

٠,٠٥ ١,٨٥ 

 أساليب دينية ٠,٢٧ ٢,٤٦ ٦٠ املريضات
 ٠,٤١ ٢,٣٨ ٦٠ الصحيحات

 غري دالة ١,٢٥

 ممارسة عادات معينة ٠,٢٧ ١,٦٧ ٦٠ املريضات
 ٠,٣١ ١,٦٦ ٦٠ الصحيحات 

 غري دالة ٠,٢٣

وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى          ) ١٨(      يتبني من اجلدول رقم     
بني متوسط درجات املصابات باالضطرابات السيكوسـوماتية ومتوسـط درجـات           ) ٠,٠٥(

لصاحل الصحيحات،  ) املواجهة العقالنية واملساندة االجتماعية     ( الصحيحات يف كل من أساليب      
اهلروبية : ( يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف كل من األساليب التالية              

ونظراً ألن الفروق كانت دالة يف أثنني       ) ، واالنفعالية ، واألساليب الدينية ، وممارسة عادات معينة        
 .    وغري دالة يف أربعة أساليب وبالتايل ميكننا والقول بأن الغرض الرابع حتقق جزئياً من األساليب

 ) :    الثالث والرابع ( مناقشة الفرضني 

توضح النتائج السابقة أن الصحيحات يستخدمّن أساليب معينة ملواجهة الضغوط ختتلف 
 .فيها عن املصابات باإلضطرابات السيكوسوماتية 
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لن ملواجهة مشكالهتّن باساليب عقالنية من خالل حتديد جوانب املشكلة فالصحيحات مي
والتفكري فيها بطريقة منطقية ، واتباع خطوات منظمة يف حلها كافتراض عدد من احللول 
واملقارنة فيما بينها ، ومن مث اختيار األفضل منها، واالستفادة من اخلربات السابقة يف حل املشكلة 

 .احلالية 

ل الصحيحات ملواجهة مشكالهتّن بالتخفيف من حدهتا وذلك باللجوء إىل وقد متي
املساندة االجتماعية من خالل طلب العون واملساعدة من األسرة واملقربني يف حلها ، وعدم 

 .اخلجل من طلب املساعدة أو التحدث مع اآلخرين عن مشكالهتّن إن عجزن عن حلها 

م الدراسات السابقة يف هذا اجملال اليت أشارت وتتفق النتيجة احلالية يف ذلك مع معظ
نتائجها إىل أن هناك أساليب فعالة يف التخفيف من ظهور االضطرابات السيكوسوماتية كأسلويب  

ومن أمثلة تلك الدراسات دراسة ) العقالنية ( املساندة  االجتماعية والطرق املعرفية 
Falkman&lazarus (1980) أن أساليب املواجهة اليت تركز على  اليت أشارت نتائجها إىل

املشكلة تعد من أكثر األساليب فاعلية يف مواجهة الضغوط والتقليل من إصابة الفرد 
اليت أشارت نتائجها ) ٢٠٠٠(باالضطرابات السيكوسوماتية متفقة يف ذلك مع نتائج دراسة جان 

لذات يف مواجهتها إىل أن اإلدراك السليب لألحداث الضاغطة ، واإلحساس بعدم فاعلية ا
. والسيطرة عليها قد ارتبط بشكل إجيايب بزيادة األعراض املرضية لدى أفراد عينة الدراسة 

ومتثلت مظاهر اإلدراك السليب يف اتباع استراتيجيات سلبية كلوم الذات واالستسالم للواقع 
اعلية الذات واالنعزال عن اآلخرين ، يف حني ارتبط االدراك اإلجيايب لألحداث الضاغطة وف

املرتفعة باستخدام استراتيجيات إجيابية كاستخدام احلل املباشر وحتمل املسؤلية والتفسري اإلجيايب 
للحدث الضاغط مما يؤكد أن اتباع األساليب العقالنية يعد عامالً فاعالً يف خفض األعراض 

 .املرضية لالضطرابات النفسية

 اليت أظهرت  Frone,et al (1991)سة ومن جهة أخرى تتفق النتيجة احلالية مع درا
كأسلوب ملواجهة الضغوط يعد من أكثر العوامل امللطفة " املساندة االجتماعية"نتائجها أن 

وهبذا تتفق مع . للضغوط الناشئة عن العمل واألسرة والذي خيفف من اإلهناك النفسي للفرد 
رتفعي املساندة االجتماعية أقل اليت أكدت نتائجها على أن اإلناث م) ١٩٩٧(دراسة عبدالسالم 

تعرضاً لإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية والنفسية من منخفضي املساندة االجتماعية مما يدل 
على أن املساندة االجتماعية تعترب عامالً ملطفاً يف مواجهة الضغوط وهذا ما أكدته دراسة 
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Zhang,etal   (1992)دة االجتماعية أظهر فعاليته يف تقليل  اليت أثبتت نتائجها أن أسلوب املسان
 اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية 

وتفسر الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الصحيحات واملصابات 
بأنه راجع لطبيعة اجملتمع السعودي، " باالضطرابات السيكوسوماتية يف أسلوب األساليب الدينية 

الواضح على أفراده واليت ال ختتلف من كون الفرد مصاباً وثقافته الدينية ذات التأثري 
فبحكم أن اجملتمع جمتمعاً مسلماً فإن مجيع أفراده . باالضطرابات السيكوسوماتية أو شخصاً عادياً 

ميارسون األساليب الدينية يف مواجهة الضغوط واملتمثلة يف ذكر اهللا والتضرع إليه واإلميان بالقدر 
األجر عند وقوع املصائب واملشكالت ، واإلكثار من الصالة واالستغفار خريه وشره واحتساب 

 .وقراءة القرآن يف أوقات الشدة واألزمات 

ورمبا تفسر لنا طبيعة اجملتمع وثقافته الدينية أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
، إذ أن اإلميان " ية أسلوب االنفعال" بني الصحيحات واملصابات باالضطرابات السيكوسوماتية يف 

باهللا وقدره قد جيعل األفراد يسيطرون على انفعاالهتم يف مواجهة املشكالت احلياتية ومينعهم ذلك 
 .من التنفيس عنها باتباع أساليب انفعالية تلحق الضرر باآلخرين أو إيذائهم نفسياً أو بدنياً 

غوط النامجة عنها فالشك أن لكل جمتمع خصوصيته يف إدراكه ألحداث احلياة والض
 .واألساليب املتبعة يف مواجهتها واليت ختتلف من جمتمع آلخر حبسب ثقافته وقيمه اخلاصة 

هذا وقد يرجع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الصحيحات واملصابات 
ليت ال إىل الطبيعة االنفعالية للمرأة وا" األساليب االنفعالية "باالضطرابات السيكوسوماتية يف بعد 

حيث يالحظ أن النساء . ختتلف من كوهنا مصابة باالضطرابات السيكوسوماتية أو امرأة صحيحة 
يلجأن إىل بعض األساليب االنفعالية يف مواجهة الضغوط واملتمثلة يف البكاء لتخفيف من توترها 
رة الناتج عن الضغط أو التصرف بعصبية مع اآلخرين عند التعرض للمشاكل ، أو عدم السيط

على انفعالتها عند التفكري باملشكلة أو ندب حظها ولوم الذات وتأنيبها عندما تفشل يف حل 
 .مشكلتها 

 واليت أشارت نتائجها إىل وجود Folkman&Lazarus  (1980)وهذا ما أكدته دراسة 
فروق بني الذكور واإلناث يف أسلوب املواجهة املركز على املشكلة لصاحل الذكور أكثر من 

 واليت أظهرت نتائجها أن Stone&Neale (1984)متفقةً يف ذلك مع نتائج دراسة . اث اإلن
أساليب التحول والتفريغ وطلب املساندة االجتماعية أكثر استخداماً لدى اإلناث ، يف حني أن 
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أساليب املباشرة املركزة على املشكلة كإعادة تعريف املوقف والفعل املباشر كانت أكثر استخداماً 
 .   الذكور لدى

واليت أثبتت Hoets&Heck  (1990)ويدعم ذلك أيضاً النتائج اليت توصلت إليها دراسة 
أن هناك فروقاً بني الذكور واإلناث يف أساليب املواجهة ، حيث حقق الذكور درجات أعلى يف 

األساليب أساليب املواجهة املباشرة كالتركيز على املشكلة ، والتفكري العقالين ، والتخطيط ، أما 
اخلاصة باإلناث فكانت أساليب املواجهة املركزة على االنفعال ، ولوم الذات ، والتعبري عن 

 .االنفعال، والسعي وراء املساندة االجتماعية 

وبالنظر إىل األساليب اهلروبية وممارسة عادات معينة جند كالً منها يتضمن أساليب إجيابية 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الصحيحات وأخرى سلبية ، وهذا رمبا يفسر لنا 

واملصابات باالضطرابات السيكوسوماتية يف بعدًي اهلروبيةً وممارسةً عادات معينةً حيث جند أن 
وهي متثل . بعض األساليب اهلروبية يلجأ إيل استخدامها العاديات يف مواجهة مشكالهتن 

يف املشكلة كثرياً وعدم إعطائها وزناً أكثر مما األساليب اإلجيابية ومن أمثلتها عدم التفكري 
يستحق، وشغل النفس بأمور أخرى لالبتعاد عن املشكلة الشائكة ، مما يعطي الفرد دفعة جديدة 

يف حني جند أن اهلروبية تتضمن بعض األساليب السلبية واليت تلجأ . ملواجهتها بشكل أكثر فاعلية 
ماتية ومن أمثلتها اهلروب من املشكلة، أو اللجوء إىل إليها املصابات باالضطرابات السيكوسو

 . النوم كثرياً أو تناول الطعام بكثرة أثناء التعرض لضغوط نفسية أو اجتماعية 

ومن جهة أخرى جند أن ممارسة عادات معينة يف مواجهة املشكالت يتضمن ممارسات 
 إىل التنفس العميق أو االسترخاء إجيابية تلجأ إليها العاديات للتخفيف من حدة املشكلة كاللجوء

عندما تزداد حدة الضغوط ، أو شرب املشروبات الطبيعية كالنعناع أو الليمون عند الشعور 
بالضيق أو ممارسة التمارين الرياضية عند الشعور بالتوتر ، مما يعطي الفرد دفعة جديدة ملواجهة 

 . املشكلة بفاعلية أكرب 

نة سلبية قد تلجأ إليها املصابات باالضطرابات يف حني جند أن هناك عادات معي
السيكوسوماتية ملواجهة املشكالت النفسية اليت تعاين منها ، ومن أمثلتها اللجوء إىل التدخني عند 

، العض على الشفاه أو قضم األظافر عند ) أذا كانت املرأة تدخن ( الشعور بالضغط النفسي 
وبالتايل فإن األساليب اهلروبية . ة عند الشعور بالقلق الشعور بالتوتر ، تناول األدوية املهدئ
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وممارسة عادات معينة قد يلجأ إليها الفرد بغض النظر عن كونه مصاباً باالضطرابات 
 .  السيكوسوماتية أو شخصاً عادياً ، وإمنا االختالف يف طبيعة املمارسة ونوعيتها
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  :ملخص الدراسة 
اد يف احلياة املعاصرة املليئة باملتغريات زيادة تنوعاً من مصادر التوتر والضغط            يواجه األفر 

النفسي اليت يتعرض هلا ، مما جعل العلماء يعطون موضوع الضغط النفسي إهتماماً متزايداً بـني                
أثارة اخلطرية على الصحة النفسية واجلسمية ، إال أنه لوحظ أن هناك منطاً من األفراد يقـاومون                 

غط ، وال يبدو عليهم سوى أرض طفيفة من التوتر واألمل النفسي بالرغم من وقوعهم حتـت                 الض
مستويات عالية من الضغطة يف حني أن الذين يقعون حتت نفس املستوى يصابون باملرض ، وأشار                

Kobss) 1982  (            إىل أن املقاومة النفسية للضغوط للذين مثل هؤالء األفراد تؤسس على أسلوهبم
 )١٩٩٤إبراهيم ، . (  لضغوطها ، وكيفية تعاملهم مع الضغوط ومواجهتها ماة وإداراهتيف احلي

 بان الضغوط النفسية قد تكون يف بعض األحيان قوة دافعـة  Caplan (1981)ويوضح 
إجيابية ومبعثاً للحيوية والنشاط تساعد الفرد على حتقيق أهدافه عن طريـق مضـاعفة جمهـوده                

 . ونشاطه 
اة البد أن تتضمن قدراً معيناً من الضغوط ولكن إذا مازاد ذلك القدر من              فمتطلبات احلي 

الضغط النفسي فسيصبح بالتايل قوة هادمة ، فالشخص الذي يتعرض للضغوط بشـكل منـتظم               
 إىل اضطراب الوظائف املعرفية اليت تؤدي إىل تشويه         ةيظهر تدهوراً يف رؤيته ملفهوم ذاته ، باإلضاف       

رجي ،كما أنه قد يفقد ذاكرته ، وعالوة على ذلك سـتزداد قابليـة الفـرد                مدركاته للعامل اخلا  
 . اجلسمية والنفسيةضلإلصابة باألمرا

(Caplan ,1981) 
وقد اتفقت نتائج الدراسات التجريبية لآلثار الفسيولوجية السلبية للضغوط النفسية مثل           

يد من الدراسات اليت  وقد كشفت العد(1985,Levy 1976, Seley ) (Compes,1989 )دراسات 
حبثت األثار النفسية واجلسمية للضغوط املثرية للمشقة عن وجود عالقة ارتباطه بني أحداث احلياة              
والعديد من االضطرابات اجلسمية مثل الذحبة الصدرية أمراض الشريان التـاجي، واألم الـبطن              

 . املفاجئة ، والسكر  ، وضغط الدم ، وأمراض النساء املختلفة 
((1982) Stroebe etal, ) . ( 1981 ) Helsing & Szklo . 
ومبا أن ترتبط ضغوط أحداث احلياة مبدى واسع من االضطرابات السيكوسوماتية  فإن أسـاليب               
املواجهة تعد مبثابة عوامل وسيطة تساعدنا على االحتفاظ بالصحة النفسية واجلسمية معاً بشـرط              

وقد أشـارت   . هي األساليب املالئمة ملعاجلة موقف ما       أن يعي الفرد كيفية طرق املواجهة ، وما         
 على أن للمـرض  (1986, Hovanitz ) , (Schussler ,1992 )العديد من الدراسات مثل دراسة 

السيكوسوماتية أساليب خاصة هبم ملواجهة الضغوط متيزهم عن غريهم ، كما أنه للنساء أساليبهن              
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وبناءاً على ما سبق مت صـياغة مشـكلة         . الرجال  اخلاصة يف مواجهة الضغوط اليت متيزهن عن        
 :الدراسة بالتساؤالت التالية 

هل توجد فروق بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات يف الدرجـة            -١
 الكلية الختبار ضغوط أحداث احلياة ؟ 

هل توجد فروق بني املصابات باالضطرابات السيكوسومايته والصـحيحات يف نوعيـة             -٢
 أحداث احلياة ؟ضغوط 

هل توجد فروق بني املصابات االضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات يف الدرجـة            -٣
 الكلية ملقياس أساليب مواجهة الضغوط ؟

هل توجد فروق بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصـحيحات يف نوعيـة             -٤
 أساليب مواجهة الضغوط ؟ 

 : وهدفت الدراسة احلالية 
غوط احلياة لدى املصابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية مقارنـة          الكشف نوعية ض   -١

 . بالصحيحات 
 الضغوط لدى املصابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية        ةالكشف عن أساليب مواجه    -٢

 . مقارنة بالصحيحات 

 :أمهية الدراسة 

 : ترجع أمهية الدراسة إىل ما يلي  

 :األمهية النظرية 
 .  الضغوط ، وذلك بإضافة مؤشرات حبثية جديدة هلذا اجملال  إثراء البحوث اخلاصة بدراسة-أ
إثراء البحوث اخلاصة بدراسة املرأة ، حيث توجد قلة يف الدراسات النفسية اليت تناولت                -ب

 . اليت متثل نصف اجملتمع ) يف حدود علم الباحثة ( املرأة السعودية 
 . سعودية   الكشف عن نوعية الضغوط اليت تتعرض هلا املرأة ال-ج
 الكشف عن أساليب مواجهة الضغوط بالنسبة للمرأة السعودية حيث أن املرأة يف اجملتمع              -د

السعودي املسلم ختتلف عن غريها من النساء يف اجملتمعات الغربية فهي ناشئة يف جمتمـع               
وهذا قد يكون له األثر     . يؤمن بقضاء اهللا وقدره وأن االحتساب عند اهللا له أجر عظيم            

ري يف استخدام املرأة السعودية ألساليب مواجهة ختتلف عـن تلـك املعروفـة يف               الكب
 .اجملتمعات الغربية 
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 :األمهية التطبيقية 
  سوف تكشف نتائج الدراسة احلالية عن نوعية الضغوط اليت تتعرض هلا املرأة السـعودية                -أ

 . واليت تسبب هلا االضطرابات السيكوسوماتية 
راسة عن أساليب مواجهة األحداث الضاغطة اليت تسـاعد علـى            تكشف نتائج هذه الد    -ب

 . تفادي هذه  االضطرابات السيكوسوماتية يف املستقبل 
  أن النتائج اليت سوف تتوصل إليها هذه الدراسة قد تساعد على وضع برامج إرشـادية                 -ج

 . وعالجية للنساء يف كيفية مواجهة الضغوط 
 .  لدراسات أخرى يف هذا اجملال  إن نتائج الدراسة قد تكون نواة-د

 :  فروض الدراسة 
 : يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة متت صياغة فروض الدراسة 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املصـابات باإلضـطرابات السيكوسـوماتية و              -١
 .الصحيحات يف الدرجة الكلية الختبار ضغوط أحداث احلياة 

داللة إحصـائية بـني املصـابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية             توجد فروق ذات     -٢
 . والصحيحات يف نوعية ضغوط أحداث احلياة 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املصـابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية و              -٣
 . ملقياس أساليب مواجهة الضغوط ةالصحيحات يف الدرجة الكلي

صـابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية       توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني امل        -٤
 .والصحيحات يف نوعية أساليب مواجهة الضغوط

 

 عينة الدراسة 
سنة مقسـمني إىل     ) ٤٥ -٢٠(امرأة ممن تترواح أعمارهن ما بني       ) ١٢٠(بلغ عدد أفراد العينة     

ت امرأة من املصابات باضـطرابا    ) ٦٠(اجملموعة األوىل مكونة من     : جمموعتني على النحو التايل     
سيكوسوماتية ، حيث مت تشخيصهن بأهنن يعانني من اضطرابات سيكوسوماتية من قبل األطبـاء              

امـرأة مـن   ) ٦٠(مكونة من :  أما اجملموعة الثانية  ( DSM-IV )ووفقاً للمحكات التشخيصية 
: الصحيحات ، وقد مت اختيارهن بطريقة مكافئة للمجموعة األوىل وقد مت تطبيق األدوات التالية               

واستبيان ضغوط أحداث احلياة ، ومقياس      ) من أعداد الباحثة    ( ياس أساليب مواجهة الضغوط     مق
الطمأنينة النفسية ومت التحقق من صدق وثبات األدوات على أفراد عينة الدراسة ، ومت استخدام               
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ملعاجلة فروض الدراسة والكشف عن داللة الفروق بني اجملموعتني للتحقيـق مـن             ) ت  ( اختبار  
 : فرضيات الدراسة ، وحيث كشفت نتائج الدراسة على ما يلي صحة 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات           -١

 . يف الدرجة الكلية الستبيان ضغوط أحداث احلياة 
 وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني متوسـط درجـات املصـابات باالضـطرابات                 -٢

الصحية، واملرتل واحلياة   (سوماتية ومتوسط درجات الصحيحات يف املصادر التالية        السيكو
لصاحل املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية    ) األسرية ، والزواج، واألحداث الشخصية      

العمـل  : ( ، يف حني مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف املصادر التالية               
 ). املالية ، والوالدية والدراسة ، والناحية

 مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني املصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والصحيحات            -٣
 .يف الدرجة الكلية ملقياس أساليب مواجهة الضغوط 

 توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني متوسـط درجـات املصـابات باالضـطرابات                 -٤
ت يف كل من أسـاليب املواجهـة العقالنيـة      السيكوسوماتية ومتوسط درجات الصحيحا   

واملساندة االجتماعية ، لصاحل الصحيحات ، يف حني مل تظهر فروق ذات داللة إحصـائية               
اهلروبية ، واألنفعالية، واألساليب الدينيـة ،       ( بني اجملموعتني يف كل من األساليب التالية        

  ) . وممارسة عادات معينة 
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 : توصيات الدراسة 
 : من نتائج هذه الدراسة ما يلي لقد تبني 

 السيكوسـوماتية   توجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني املصـابات باالضـطرابا            -
 .  والصحيحات يف الدرجة الكلية الستبيان ضغوط أحداث احلياة 

وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني املصـابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية               -
 . والصحيحات يف نوعية الضغوط 

 فروق ذات داللة إحصـائية بـني املصـابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية              وجود -
 . والصحيحات يف الدرجة الكلية ملقياس أساليب مواجهة الضغوط 

وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني املصـابات باالضـطرابات السيكوسـوماتية               -
 . والصحيحات يف نوعية أساليب مواجهة الضغوط 

 : لباحثة باخلروج ببعض التوصيات اليت ميكن إجيازها فيما يلي يف ضوء هذه النتائج يكمن ل
ضرورة وضع برامج تثفيفية وإعالنية لتعريف أفراد اجملتمـع بالضـغوط ومصـادرها ،               -١

 . وأثارها السلبية ، وكيفية مواجهتها 
وضع برامج إرشادية للنساء بصفة خاصة لتدريبيهن على مهارات أساليب املواجهة حىت             -٢

 .ادي اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية يتمكن من تف
 . ية لتوضيح العالقة بني الضغوط والصحة اجلسمية والنفسية موضع برامج إعال -٣
على القائمني على برامج اإلرشاد األسرى االستفادة من نتائج هذه الدراسة من خـالل               -٤

ي واملساندة  العمل على توثيق العالقات بني أفراد األسرة الواحدة وتقدمي الدعم النفس          
 . االجتماعية ملواجهة أثار الضغوط النفسية 

ن النفسيات والعمل على إكسـاهبن مهـارات        اتدريب األخصائيني النفسيني واألخصائي    -٥
 . التدريب على أساليب مواجهة الضغوط وذلك هبدف تدريب اآلباء واألمهات عليها 
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 : البحوث املقترحة 
اجهة الضغوط لدى املصـابات باالضـطرابات   إجراء دراسة مماثلة ملعرفة أساليب مو  -١

 – تلميـذات املـدارس      –السيكوسوماتية لدى عينات أخرى مثل طالبات اجلامعة        
 .  وغريهن –األمهات 

 –إجراء دراسة مماثلة لدى الذكور وتشمل بعض الفئات املختلفة من أفراد اجملتمـع               -٢
 .ملعرفة نوعية أساليب املواجهة اليت يستعملها الرجال 

 –ء دراسات مماثلة هلذه الدراسة تشمل بعض أنواع األمراض اجلسمية املزمنـة             إجرا -٣
 وغريها ، ملعرفة نوعية أساليب      – الفشل الكبدي    – الفشل الكلوي    –مثل السرطان   

 . املواجهة لدى هذه الفئات املرضية 
 السيكوسوماتية األكثر شـيوعا يف      ضطراباتإجراء دراسات ملعرفة ما هي أنواع اال       -٤

 .  نا لدى النساء والرجال بصفة عامة جمتمع
 ضـغوط  -ضغوط العمل ( إجراء دراسات ملعرفة ما هي العالقة بني نوعية الضغوط     -٥

 .  السيكوسوماتية ضطراباتاالو)  الضغوط األكادميية –أحداث احلياة 
 التخفيف مـن   ض أساليب مواجهة الضغوط يف    إجراء دراسات ملعرفة مدى فاعلية بع      -٦

 .  السيكوسوماتية تضطرابااال أعراض
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א  א
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 المراجع العربية واألجنبية 
 

تار   د الس راهيم ، عب ر ) : ١٩٩٨(إب طرابات العص اب إض اإلآتئ

 .الحديث ،  الكويت ،  عالم المعرفة 

راهيم     ي إب راهيم ، عل ا   ) : ١٩٩٢(إب ي عالقته ة ف غوط الحياتي الض

ة ،  وث التربوي ز البح ة مرآ وماتية ، مجل راض السيكوس بعض األم  ب

  .١٠٤ – ٨٧جامعة قطر ، السنة األولى ، العدد األول ، ص ص 

ط   د الباس ي عب راهيم ، لطف ي  ) :١٩٩٤(إب غوط ف ل  الض ات تحم عملي

ز          ة مرآ ين ، مجل دى المعلم ية ل رات النفس ن المتغي دد م ا بع عالقته

 .البحوث التربوية بجامعة قطر ، السنة الثالثة ، العدد الخامس 

ود الس   ل ، محم و الني وماتية ،  ) : ١٩٨٤(يد  أب راض السيكوس األم

 .القاهرة ، مكتبة الخانجي 

دين    ادل عزال ول ، ع اد  ) : ١٩٩٣(األش ية واإلرش غوط النفس الض

دد األول     ي ، الع اد النفس ة اإلرش ا ، مجل ين عقلي ال المتخلف ري لألطف األس

  .٣٥ – ١٥، مرآز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس ، ص ص 

ة مح ان ،  نادي د  ج غوط  ) : ٢٠٠٠(م ع ض ايش م تراتيجيات التع اس

ة   ة التربي ات آلي دى طالب ية ل رات النفس بعض المتغي ا ب اة وعالقته الحي

ة ،      ام األدبي ة ، األقس ة التربي وراة ، آلي الة دآت اض ، رس ات بالري للبن

 .الرئاسة العامة لتعليم البنات 

ي   د عل ائز محم اج ،  ف روت ): ١٩٨٤(الح ية ، بي حة النفس ، الص

 . المكتب اإلسالمي 
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اض    هام ري ش ، س غوط   ) : ٢٠٠١(خف ع الض ل م تراتيجيات التعام اس

ة  ات الخاص ال ذوى اإلحتياج تخدمهاآباء األطف ي يس ية الت الة . النفس رس

 .  األردن –ماجستير غير منشورة الجامعة األردنية 

يد        ز س داهللا ، معت د  و عب ف محم د اللطي ة ، عب دوافع) : ١٩٩٧(خليف  ال

 .واالنفعاالت ، الكويت ،  مكتبة المنار اإلسالمية 

يم   ولي ، ول نفس ) : ١٩٧٦(الخ م ال ي عل رة ف وعة المختص الموس

 .دار المعارف . والطب العقلي ، القاهرة 

د     امي حم دريعي ، س ـ ١٤١٨(ال ى داء ) : ه ين مرض روق ب الف

تي   الة ماجس اة ، رس غوط الحي تجابة لض ي االس حاء ف كري واألص ر الس

ا ،     ات العلي د الدراس ة ، معه وم االجتماعي م العل ورة ، قس ر منش غي

 .أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،  الرياض

ود    ة محم وقي ، راوي ين   ) : ١٩٩٦( دس ة ب ببي للعالق وذج الس النم

ات ،       دى المطلق ية ل حة النفس اة والص غوط الحي ة وض اندة االجتماعي المس

نفس   م ال ة عل اهرة ، مجل رة ،  الق نة العاش اب ، الس رية للكت ة المص ، الهيئ

  .٥٩ – ٤٤العدد التاسع والثالثون ، ص ص 

د    ى محم ى ، يحي يد ومهن اروق س الم ، ف داهللا وعبدالس د عب دليم ، فه ال

دالرحمن    دالعزيز عب ه ، عب ية ،   ): ١٩٩٣(والفت ة النفس اس الطمأنين مقي

 .آراسة التعليمات ، مستشفى الطائف ، مطابع المشهوري 

زت       د ع ح ، أحم اهرة ، دار    ) :١٩٩١(راج نفس ، الق م ال ول عل اص

 .المعارف 

ادر      د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب رازي ، محم ار ) : ١٩٩٧(ال مخت

   .١٨٤ ، ١٦٢ ، ١٠٤الصحاح ، بيروت المكتبة العصرية ، ص  
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ى   د مرتض دي ، محم ـ١٣٠٦(الزبي امس  ) : ه زء الخ روس ، الج اج الع ت

  .١٧٧ الخيرية ،  ص  ، مصر ، المطبعة

ر  د خي ل محم زراد ، فيص ية ) : ٢٠٠٠(ال راض النفس دية –األم  جس

 .أمراض العصر  ،  بيروت ، دار النفائس 

ر  د خي ل محم زراد ، فيص ب ) : ١٩٨٣(ال ي الط رات ف محاض

 .السيكوسوماتي ، قسم علم النفس العيادي ، جامعة قسنطينة 

د       داهللا أحم ي ، عب ون    ) :١٩٩٩(الزهران ى القول ين مرض روق ب  الف

اغطة ً       اة الض داث الحي ي أح حاء ف وي واألص ون العض ابي والقول العص

م          م عل ة ، قس ة التربي ورة ، آلي ر منش تير غي الة ماجس ة ً  رس ة مقارن دراس

 .النفس ، جامعة الملك سعود 

راهيم      يد إب مادوني ، الس ًا  ) : ١٩٩٠(الس وقين عقلي إدراك المتف

راق   غوط واالحت بعض      للض ه ب ي وعالقت ل المدرس ي الفص ي ف النفس

م        ادس لعل نوي الس ؤتمر الس وث الم ن بح ة  ، م ية البيئي رات النفس المتغي

  .٧٦١ -  ٧٢٩الجزء الثاني ، ص  ص . النفس 

ارد  م  وين ، ريتش ة ،    ) : ١٩٨٨.  (س ية والعقلي راض النفس م األم عل

 .عربية ترجمة أحمد عبد العزيز سالمة ، القاهرة ، دار النهضة ال

ود     ب محم قير ، زين ي   ) : ١٩٩٨(ش اغطة ف اة الض ف الحي اس مواق مقي

رية   ة مص ة العربي رية ،  –البيئ ة المص ة النهض اهرة ، مكتب عودية ، الق  س

  .٦ - ٥ص ص 

د    ين محم اهر ، حس ال    ) : ١٩٩٣(الط ى األطف ية عل غوط النفس ر الض أث

اغطة       ف الض اه المواق ور تج اء األم ار ، ودور أولي ة والكب ، إدارة الخدم

  .١١النفسية ، وزارة التربية ، الكويت ،  العدد 
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ليمان    رحمن س د ال ري ، عب ي ، ) : ١٩٩٤(الطري غط النفس الض

رآة       ابع ش اض ، مط ه ، الري ه ومقاومت رق عالج ه ، ط ة تشخيص مفهوم

 .الصفحات الذهبية المحدودة 

اذ    ة ، مع ع ) : ١٩٩٨(العارض ين م ف المعلم تراتيجيات تكي  اس

ي     ة ف ة الحكومي دارس الثانوي ي الم واجههم ف ي ت ية الت غوط النفس الض

ة  ة ، محافظ اح الوطني ة النج تير ، جامع الة ماجس ابلس ، رس ة ن محافظ

 .نابلس 

د     الق ، أحم د الخ كندرية ،    ) : ١٩٩٣(عب ية ، اإلس حة النفس ول الص أص

 .دار المعرفة الجامعية 

طفى     ن مص ي ، حس د المعط غوط ) : ١٩٩٤(عب اة ض داث الحي أح

ا  اليب مواجهته ري   : وأس ع المص ي المجتم ة ف ارية مقارن ة حض دراس

اير ،       ر ، ين ي مص نفس ف م ال ر لعل ؤتمر العاش وث الم ي ، بح واألندونيس

 .آلية التربية ، جامعة المنيا 

طفى   ن مص ي ، حس د المعط اة  ) : ١٩٩٢. (عب داث الحي غوط أح ض

رات الشخ    ض متغي ية وبع حة النفس ا بالص ة   وعالقته ة آلي ية ، مجل ص

زء األول ، ص       ر ، الج ع عش دد التاس ازيق ، الع ة الزق ة ، جامع التربي

  .٣٢٥ – ٢٦٠ص 

طفى      ن مص ي ، حس د المعط داث  ) : ١٩٨٨(عب ي ألح ر النفس األث

نفس ،  م ال ة عل وماتيين ، مجل ى السيكوس درآها المرض ا ي اة آم الحي

دد الت     اب ، الع ة للكت رية العام ة المص اهرة ، الهيئ ارس ، ص  الق ع ، م اس

٤٣ – ٢٩. 
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د    ة ، أحم عة  ) : ١٩٩٨(عكاش ة التاس ر ، الطبع ي المعاص ب النفس الط

 .، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية 

د    ة ، أحم ة ) : ١٩٩٢(عكاش اهرة ، مكتب ر ، الق ي المعاص ب النفس الط

 .األنجلو المصرية 

د    ة ، أحم يولوجي ، الق) : ١٩٧٦(عكاش نفس الفس م ال اهرة ،  دار عل

 .المعارف 

الم    د الس ي عب ي ، عل ة  ) : ١٩٩٧(عل اندةاالجتماعية ومواجه المس

اهرة ،        ات ، الق امالت المتزوج درآها الع ا ت اغطة آم اة الض داث الحي أح

ابع      د الس ية ، المجل ات نفس رية ، دراس ية المص ائيين النفس ة األخص رابط

  .٢٢٧  – ٢٠٣، العدد الثاني ، ص  

ر   د ال وي ، عب وماتية ،  ) : ١٩٩٤(حمن   عيس راض السيكوس األم

 .بيروت ،  دار النهضة العربية

رحمن   د ال وي ، عب وماتية ، ) : ١٩٨٤(عيس راض السيكوس األم

ل ،     اض ، الفيص ية ، الري حة النفس ا بالص ارها ، وعالقته ا ، إنتش ماهيته

  .٨٠ – ٧٥مطابع الحرس الوطني ، ص 

د عب    ب ، محم ف و الطي د المنص ازي ، عب اهر  غ ) : ١٩٨٤(د الظ

 .القاهرة ، دار المعارف ) السيكوسوماتية ( األمراض النفسجسمية 

ا      ريع ، رض دي ، وأبوس اوي ، حم ية  ) : ١٩٨٩(الفرم غوط النفس الض

 .تغلب على الحياة ، دار النشر ، مكتبة األنجلو المصرية

وي      د عيس ومي ، محم وماتية  )  :١٩٩٧(الفي راض السيكوس األم

راض ال دد   أم المي ، الع وعي اإلس ة ال ا ، مجل أتها وعالجه ر ، نش عص

٣٧٥.  
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د   ي راش د ، لطف غوط ):  ١٩٩٢(محم ير ض امل لتفس ار ش و إط نح

ة  اض ، مجل ة ، الري د اإلدارة العام ا ، معه ة مواجهته ل وآيفي العم

  .٩٣ – ٦٩هـ ، ص ١٤١٣ ،  ٧٥اإلدارة العامة ، العدد 

د    د أحم ي ، محم ن س ): ١٩٩١(النابلس وماتيك ،  اب س السيكوس ينا ، مؤس

دد  المية ، الع ة اإلس ة الثقاف ة ) ٧(مجل ة النهض روت ، مكتب ، بي

 . اإلسالمية

د      ن محم د ب ن أحم رحمن ب د ال ان ، عب ل ) : ١٩٩٨(الهيج غوط العم ض

 .مصادرها ونتائجها وآيفية إدارتها ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض 

درزي    ول ولين ات الش) : ١٩٨٧(ه د   نظري رج أحم ة ف ية ، ترجم خص

 .وآخرون ، القاهرة ، دار الشايع 

يرة    في ، مش البة ) : ١٩٩٠(اليوس ة والس اة الموجب غوط الحي ض

م        ة وعل ي التربي ث ف ة البح ق ، مجل ئ للتواف م آمنب ل المعل غوط عم وض

ا ،  ة المني ة ، جامع ة التربي ث ، آلي د الثال ع ، المجل دد الراب نفس ، الع ال

  .٣٠٩ – ٢٧٣ص ص 

يد     ه  س ف ، جمع لوك   ) : ١٩٩٣(يوس ط الس ين نم ة ب ) أ(العالق

ية  راض المرض مية (  واألع ة  ) النفسجس ة آلي ة ، مجل ة مقارن دراس

 .اآلداب ، جامعة القاهرة 

يد     ه  س ف ، جمع ود  ) :  ١٩٩٠(يوس يم محم د الحل ي ، عب ق النفس التواف

 .ة غريب علم النفس العام ، القاهرة ، مكتب) محرر (السيد وآخرين 
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