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شكر و تقديركلمة 
و , هسلطانأن الحمد هللا نحمده حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه كما ینبغي بجالله و وجهه وعظیم 

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له و أن محمدا عبده و , نستعینه ونستغفره و نستهدیه
وأتقدم بعد شكر اهللا تعالى ببالغ شكري و عظیم أمنیاتي إلى . رسوله صلى اهللا علیه وسلم

دیدة طوال مدة إعداد ه من توجیهات سقدمرفي محند الصغیر على ما شأستاذي الفاضل
ورود بیضاء باقةمنيفله, جیعه و مساندته ليوأشكره شكرا خاصا على تش, هذه الرسالة

.الجزاءخیرعنيیجزیهأنوجلعزاهللالسأأكماري،دیوتقشكريعناهبأعبر
بمستشفى األمراض العقلیة بعین عباسة و أخصالعاملینإلىوالعرفانبالشكرأتقدمكما

لما,ادي العاملین بهذا المستشفىاألخصائیین في علم النفس العیأطباء العقل و بالشكر
: ذاألستابهقامالذيالمشكوروالجهدالفعالبالدور وأنوهالبحثهذاإلكمالدعممنليهو قدم

أتقدم كذلك بجزیل و .البحثذاهبالخاصةاإلحصائیةالمعالجاتأجرىالذيبلقیدوم بلقاسم
هتابذللماوذلكلصونیة إشعاللن و حكیمة واكلي الشكر لزینب الزوجة الفاضلة لبلقیدوم و 

خیرعنيایجزیهمأنوجلعزاهللاواسألخدمات،منليصادقةومساندةطیبةجهودمن
شكريعظیمكما أقدم ...وأمتنانيحبيمدىعنتعبیًرا...ورد حمراءباقةمنيامفله,الجزاء

وٕارشادنصحليقدمهتزالتوماهاعطائمنبالكثیرنيتغمر يتالمةالكریيتوالدإلىمتنانياو 
اهللافأسأل,الجدیدباألملالحیاةمصاعبة األمام متجاوز نحووالتقدمدراستيإلكمالوتوجیه،

.مجیبسمیعتعالىإنهالدارین،سعادةایرزقهوأنالمدیدالعمرایعطیهأنوجلعز
إنجازاتيتسعدهمنكلوٕالى, الحیاةمصاعبتجاوزعلىوحثنيساندنيمنكلإلىوأخیرً 

....وامتنانيشكريعنتعبیًراالیاسمینمنطوًقالهمواألصدقاء أقدماألقاربمن
وٕان،مالكریلوجههخالصةأعمالناوجمیعالرسالةهذهیجعلأنوجلعزاهللاسألالختاموفي

ربهللالحمدأندعواناوآخرالشیطانومننفسيفمنأخطأتوٕانوبفضله،اهللافمنأصبت
.العالمین

بديعة واكلي: الباحثة

فهرس المحتویات
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:قدمةم
أن العصر الذي نعیشه هو عصر االكتئاب إذ توجد في حیاتنا تؤكد الدراسات الحدیثة 

و تندرج االنفعاالت . االنفعاالت التي تمثل في مجملها أشكاال للحزنالیومیة العدید من 
العامة التي نمر بها كالحب و الفخر و االزدراء و الحزن و الفزع و غیرها تحت خمسة 

.أنواع من المشاعر هي الحب و السعادة و الغضب و الحزن و الخوف
بیة الناتجة عن الضغوط النفسیة نظرا لآلثار السل, و سمي القرن العشرین بعصر االكتئاب

, و أشكال اإلحباط التي أفرزها السباق المحموم بین البشر نحو السیطرة و اكتساب المادیات
و الصراعات السیاسیة و , و انتشار النزاعات المحلیة و اإلقلیمیة بین شعوب العالم

یة و العالقات و عدم االكتراث بالجوانب الوجدان, المشكالت االقتصادیة و االجتماعیة
.      و اإلسراف في الفردیة و تدهور القیم الروحیة و األخالقیة, اإلنسانیة

, و یعتبر االكتئاب من أكثر مشكالت الصحة النفسیة شیوعا و انتشارا في الدول المتقدمة
) 157ص , 2000, عادل محمد عبد اهللا. (ویمثل أحد اضطرابات الوجدان

وربما یكون أقدم اضطراب نفسي و عقلي , ئاب منذ أقدم العصورو قد عرف اإلنسان االكت
حیث كانت السوداویة أو الكآبة أحد األشكال األربعة . تم تسجیله في التراث الطبي اإلنساني

م في الورق التي قدمها عن .التي حددها الطبیب الیوناني هیبوقراط في القرن الرابع ق
).ابو هو االسم القدیم لالكتئ(الملنخولیا 

فكل فرد من بني البشر تقریبا یمر في مرحلة ما من , و االكتئاب خبرة إنسانیة شائعة
حیث یتراوح بین , و تختلف هذه الخبرة في شدتها من فرد إلى آخر. حیاته بخبرة االكتئاب

.إلى مشاعر القنوط و الجزع و الیأس, تثبیط الهمة البسیط نسبیا و الكآبة
أن , 1986و لقد قرر سارتوریوس مدیر الصحة النفسیة بمنظمة الصحة العالمیة في عام 

ملیون نسمة في العالم یعانون من اضطرابات اكتئابیة تدخل في المعدل 200هناك أكثر من 
و یعتقد أن هذه النسبة في تزاید ألسباب عدیدة منها تزاید األمراض المزمنة التي . ياإلكلینیك
و تزاید استعمال األدویة التي تؤدي آثارها الجانبیة إلى , ى االكتئاب الثانويتؤدي إل
.االكتئاب

و كذا سرعة التغیر االجتماعي الذي یعمل على زیادة الضغوط النفسیة التي تعجل 
.بحدوث االضطرابات االكتئابیة و تساعد على استمرارها

أن Wold) 1986(حیث وجد وولد , اديهذا باإلضافة إلى التفاوت في المستوى االقتص
هناك عالقة بین المستوى االقتصادي المنخفض و شیوع األعراض االكتئابیة و االضطرابات 
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كما دلت الدراسات عبر الثقافیة إلى أن االكتئاب یعتبر من االضطرابات األكثر . الوجدانیة
.انتشارا في الدول النامیة منه في الدول المتقدمة

االكتئاب المشاعر الكئیبة و الحزن و السأم و العزلة و عدم السعادة و اضطراب و یعتبر 
.العجز و انخفاض الهمة و الحماس, العالقة باألنا و باآلخر و قلة الحیلة

.و قد یكون االكتئاب عصابیا طفیفا و قد یكون ذهانیا ینتهي إلى تدمیر الشخص
فقد تصل حدة , أسباب و عوامل عدیدةو إذا تضافرت, و هذا یعني أن االكتئاب درجات

و تبدو خطورة المستوى المرتفع لالكتئاب في انعكاس ذلك . االكتئاب إلى مستوى خطیر
. مما ینعكس في النهایة على إنتاجیته و إنجازه, على تدهور قوى الشخص و همته و دافعیته

)      33ص , 1993, غریب عبد الفتاح غریب(
ظم االتصنیفات و المعالجات الخاصة باألمراض النفسیة و العقلیة ظهر االكتئاب في مع

و قد أوضحت الزیادة الكبیرة في األبحاث . في التراث السیكولوجي و السیكاتري بعد ذلك
أن هناك اهتماما عالمیا كبیرا بكل من أسبابه و , حول االكتئاب خالل السنوات الماضیة

)5ص , 1991, أحمد عبد الخالق. (لة الوباءحیث یبدو أنه قد وصل إلى مرح, انتشاره
فقد وجد . و تشیر تقاریر البحوث إلى أن االكتئاب من أكثر االضطرابات النفسیة انتشارا

أن االكتئاب من أكثر االضطرابات النفسیة , Zigler et Philips) 1967(زیقلر و فلیبس 
%38حثان أن االكتئاب شكل فقد وجد البا. مریضا تم دخولهم المستشفى793ظهورا في 

) 32ص , 1993, غریب عبد الفتاح غریب. (من مجموع الحاالت
و في نشرة إحصائیة صادرة عن المعهد القومي األمریكي للصحة النفسیة عام

تبین منها أن االكتئاب بأنواعه یعتبر في مقدمة كافة االضطرابات النفسیة من , )1981(
.)33ص , المرجع السابقنفس . ( حیث االنتشار

أن انتشار األعراض االكتئابیة یقع بین ) 1986(وایزمان -و من ناحیة أخرى یورد بوید
و یبلغ انتشار االكتئاب األحادي في المجتمعات . من مجموع السكان%20إلى 13%

.)8ص 1991,أحمد عبد الخالق. (عند النساء%5عند الرجال و %3الصناعیة 
و ذلك لزیادة عدد الوفیات من , الكتئاب من أكثر االضطرابات النفسیة خطورةیعتبر ا

فقد . ألنه یرتبط ارتباطا وثیقا باالنتحار, و التي عادة ما ترجع إلى االنتحار, المصابین به
و الذي یعرف , من المصابین بنوع واحد من االكتئاب%15أوضحت الدراسات أن حوالي 

ألف شخص یقدمون على 400كما وجد أن . تون باالنتحاریمو , باالكتئاب األحادي 
) 437ص , 1988, عبد اهللا عسكر. (االنتحار كل عام
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إلى أن نسبة االنتحار لدى األفراد ذوي التاریخ االكتئابي Wang) 1974(و یذهب وانج 
ص ,       1993, غریب عبد الفتاح غریب. (تعتبر أعلى من نسبته لدى الجمهور العام

34(.
سواء في العمل الدراسي أو االنتاج , إن االكتئاب من االضطرابات المعیقة عن العمل

مما یجعله یتسبب في ضیاع أموال كثیرة سواء في اإلنفاق على عالج المصابین به , المهني
.  أو في المردود االقتصادي

بحیث تكون , و تنتشرففي الوالیات المتحدة األمریكیة أین تتوافر الرعایة الصحیة المنظمة
أن االكتئاب یعد مشكلة طبیة , )1993(تذكر أحد التقاریر اإلحصائیة , في متناول الجمیع

ملیار دوالر سنویا 27و تكلف االقتصاد , ملیون فرد بالغ سنویا12تصیب حوالي , خطیرة
ذه و نتیجة له. و فقدان الطاقة اإلنتاجیة و الرعایة الصحیة, بسبب الغیاب عن العمل

بحملة تخللتها برامج تربویة , قام المركز القومي للصحة النفسیة و منظمات أخرى, الخطورة
. و نفسیة في محاولة لكشف الستار عن االكتئاب و مدى خطورته و إمكانات عالجه

)     6ص , 1993, غریب عبد الفتاح غریب(
اث المأساویة ككوارث مرتبطا ببعض األحد, و قد یكون ظهور االكتئاب على نحو واضح

). 18ص , 1998, عبد الستار إبراهیم(, أو الكوارث المادیة, أو االنفصال, موت األعزاء
التي بحثت Holahan & Moos) 1990(حیث كشفت نتائج دراسات هوالهان وموس 

اآلثارالنفسیة للضغوط المثیرة للمشقة عن وجود عالقة ارتباطیة بین 
) 1988(و أكد هذه النتائج آفیسون و ترنر . و المظاهر االكتئابیةأحداث الحیاة الضاغطة 

Avison & Turner في دراسة للكشف عن العالقة بین أحداث الحیاة الضاغطة و
فأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة بین المواقف الضاغطة و , اإلصابة باالكتئاب
) 154ص, 2001, في یوسف جمعة سید. (األعراض االكتئابیة

فالحفاظ , و ال شك أن اإلنسان ال یقف مكتوف الیدین إزاء أي ضغط یوتره أو یهدد حیاته
.على النفس البشریة و توازنها غریزة فطریة یتمتع بها اإلنسان

وعلیه فالفرد یواجه هذه الضغوط محاوال التعامل و التكیف معها و تخفیف آثارها 
ات أو أسالیب معرفیة و انفعالیة و سلوكیة تدعى و یستخدم في ذلك استراتیجی. وحلها

على أنها مجموعة ) 1978(و التي عرفها الزاروس و لونیي , باستراتیجیات المواجهة
تحمل , من أجل ضبط, السیاقات التي یضعها الفرد بینه و بین الحدث المدرك على أنه مهدد

.أو تخفیض أثر هذا األخیر على الصحة الجسمیة و النفسیة
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(Paulhan et al, 1994, p 70)
و ذلك بالبحث عن أكثر استراتیجیات , من هنا تتضح لنا أهمیة دراسة هذا االضطراب

و دراسة الفروق بین المكتئبین و األسویاء فیما یخص , المواجهة استعماال عند فئة المكتئبین
تیجیات و تفاعالتها  و كذا الكشف عن العالقة بین هذه االسترا, استراتیجیات المواجهة

.المستوى التعلیمي و درجة االكتئاب, السن, بمتغیرات الجنس
: و لإللمام بهذا الموضوع قسمنا بحثنا إلى سبعة فصول و هي

كما عرضنا أهداف الدراسة و , تناولنا في هذا الفصل إشكالیة الدراسة و فرضیاتها: أوال
الدراسات السابقة التي بحثت في متغیرات هذه كما عرضنا. و حددنا مفاهیم البحث, أهمیتها
خصصنا األول للدراسات السابقة التي تناولت موضوع , و قسمناها إلى قسمین , الدراسة

و الثاني للدراسات التي اهتمت باستراتیجیات المواجهة , االكتئاب و عالقته بالضغط النفسي
.و عالقتها بالمرض

ثم , عرضنا مفهومه و مختلف تعریفاته و مدى انتشارهفالكتئابخصصنا هذا الفصل ل:ثانیا
, كما تطرقنا لتشخیص االكتئاب حسب الدلیل التشخیصي الرابع. ذكرنا أعراضه و تصنیفاته

.و أسبابه و أنهینا هذا الفصل بالنظریات المفسرة لالكتئاب
ثم , عةعرضنا في هذا الفصل الضغط النفسي مع تحدید مفهومه و تعریفاته المتنو : ثالثا

و بعدها تطرقنا لألمراض الناجمة عن . ذكرنا أنواع و مصادر الضغوط و أشكاله ثم مظاهره
.ثم مواجهة الضغوط و أخیرا النظریات المفسرة للضغط, الضغط النفسي

تطرقنا فیه إلى ف, أما في هذا الفصل فإن الحدیث كان عن استراتیجیات المواجهة: رابعا
تعریف استراتیجیات المواجهة المتمركزة على المشكل و المتمركزة على االنفعال مع 

كما تطرقنا إلى مختلف العوامل المؤثرة في , عرض أهم وظائف المواجهة و ممیزاتها 
استجابات المواجهة من قابلیة ضبط الحدث  و عالقة استراتیجیات المواجهة بكل من 

و اضطراباتها و تطرقنا كذلك لألسالیب المواجهة و اآللیات الدفاعیة كما الصحة النفسیة
.تناولنا بالدراسة النظریات المعرفیة للضغط و المواجهة 

أین تطرقنا إلى الخطوات المتبعة , خصصنا هذا الفصل لمنهج البحث و إجراءاته: خامسا
كما عرضنا أدوات . البحثو تصمیم, خصائصها, حجم العینة المدروسة, إلنجاز هذا البحث

إضافة إلى أهم التحلیالت , و طریقة إجراء البحث, القیاس و خصائصها السیكومتریة
.اإلحصائیة المستعملة في هذه الدراسة
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حیث قدمنا نتائج كل فرضیة من , قمنا في هذا الفصل بعرض نتائج الدراسة:سادسا
.فرضیات الدراسة على حدا

كما عرضنا االستنتاج , بالتفصیلمناقشة نتائج الدراسةفخصصناه لأما هذا الفصل :سابعا
.  العام أین لخصنا النتائج التي توصلنا إلیها في هذا البحث

مع تقدیم , و في األخیر أنهینا هذا البحث بخاتمة تحتوي على ملخص الدراسة و نتائجها
. بعض االقتراحات و التوصیات
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اإلشكـالیــة
و هــــي , مــــن أكثـــر االضـــطرابات النفســـیة شـــیوعا ) المزاجیـــة ( تعـــد اضـــطرابات الوجـــدان 

70%50و یكفـــي القـــول أن  .مســـئولة عـــن كثیـــر مـــن المعانـــاة واآلالم النفســـیة  - مـــن %
و یتوقـــع األخصـــائیون و . محـــاوالت االنتحـــار الناجحـــة بـــین المجمـــوع العـــام ســـببها االكتئـــاب 

فحسـب المنظمـة العالمیـة للصـحة , ابین بهذا المـرض فـي المسـتقبل العیادیون تزاید عدد المص
OMS )( كمــا أن مـآل هــذا .علـى امتـداد ســنة واحـدة , یوجـد مائــة ملیـون مكتئــب فـي العــالم

مــن الحــاالت تعــرف انتكاســا فــي العــام المــوالي %50االضــطراب یتمیــز باالرتــداد حیــث نســبة 
, Blackburn et cottraux ). للظهور األول  2001, p 10 )

و یمكن فهم مدى شیوع هذا االضطراب و كیفیة انتشـاره مـن خـالل العوامـل المختلفـة التـي 
إذ اتفقــت غالبیــة الدراســات علــى إیجابیــة العالقــة بــین ضــغوط الحیــاة و , تتســبب فــي ظهــوره 

التـي توصـلت إلـى أن الضـغوط الدائمـة و ) Sharma )2003شارمااالكتئاب أمثال دراسة 
.لمستمرة بشكل تطوري یمكنها أن تحدث اإلصابة باالكتئابا

) Morris&Janet)1984جانیــت و مــوریس و بینــت الكثیــر مــن الدراســات أمثــال دراســة 
.أن هناك عالقة إیجابیة دالة بین أحداث الحیاة السلبیة و االكتئاب

Janetة و االكتئـابكما أسفرت النتائج عن وجود عالقـة تفاعـل بـین أحـداث الحیـاة السـلبی

& Morris , 1984) ( , و توصــلت لینــدا و جانیــتLinda & Janet)1985( فــي
إلى وجود ارتبـاط إیجـابي دال بـین أحـداث الحیـاة الضـاغطة غیـر المسـیطر علیهـا و دراستهما

& 1985Linda,(بینمــا ارتبطــت أحــداث الحیــاة االیجابیــة ســلبیا باالكتئــاب  . االكتئــاب 

Janet( كــــذلك شــــعبان جــــاب اهللا رضــــوان و بــــین )الدرجــــة الكلیــــة أن دراســــتهفــــي) 1996
لتكرار األحداث تسهم بنسبة ذات داللة جوهریة في تباین مظاهر االكتئاب كسمة لـدى عینتـي 

.الطالب و الموظفین 
هنـاك عالقـة موجبـة بـین إلـى أن) Dixon & Jon )2000جون و دیكسونو توصل 

.السالبة و األعراض االكتئابیةأحداث الحیاة 
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ـــاألعراض كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى ـــاة الســـالبة فـــي التنبـــؤ ب تـــأثیر جـــوهري ألحـــداث الحی
االكتئابیـــــة و خاصـــــة أحـــــداث الحیـــــاة الســـــالبة التـــــي ارتبطـــــت ارتبـــــاط دال و جـــــوهري بزیـــــادة 

) Dixon & Jon , 2000( .األعراض االكتئابیة
فتوصــل فــي دراســته إلــى وجــود ارتباطــا داال حصــائیا و ) Sigurd )1981أمــا ســیجارد 

.موجبا بین أحداث الحیاة الضاغطة و المتعددة و االكتئاب العصابي
,1981, p 99)Sigurd(

یتضـــح ممـــا ســـبق أن الضـــغوط ظـــاهرة مـــن ظـــواهر الحیـــاة اإلنســـانیة یخبرهـــا اإلنســـان فـــي 
و یظهــر أنهــا مســئولة , إعـادة توافــق مــع البیئـة أوقـات و مواقــف مختلفــة تتطلـب منــه توافقــا أو

لكـن یمكـن للفـرد أن یسـأل لمـاذا , عن نشوء مجموعة من االضطرابات منها النفسیة و العقلیة 
و تحت ظل نفس الضـغوط یحتفظـون بصـحتهم الجسـدیة و , بعض األشخاص دون اآلخرون 

؟ فسیة و یحققون ذواتهم وال یمرضونالن
تح المجـال لوجـود فـروق فردیـة و متغیـرات نفسـیة اجتماعیـة تـدعم قـدرة مثل هـذا التسـاؤل یفـ

.الفرد على المواجهة الفعالة للضغوط و االستمرار في الحیاة بسالمة و أمان
إلــــى أنــــه رغــــم أن بعــــض األشــــخاص )Hinkel )1974هینكــــل و فــــي هــــذا الســــیاق أشــــار 

عالقــات األســریة أو التغیــر یتعرضــون ألحــداث حیاتیــة ضــاغطة مثــل الظــروف المعیشــیة أو ال
.في المراكز االجتماعیة و مع ذلك یحتفظون بصحتهم الجسدیة و النفسیة و ال یمرضون

بأنــــه یجـــب أن تركـــز الدراســــات علـــى تنمیـــة المتغیــــرات )Moos )1976مـــوس و یـــرى 
1997, نقـال عـن مخیمـر.( اإلیجابیة كالصالبة النفسیة و الفاعلیة و لـیس فقـط خفـض التـوتر

و رودیـــــــن و ) 1988(و آخـــــــرونDelongisدلنجـــــــیس و یضـــــــیف كـــــــل مـــــــن ) 104ص , 
بـأن بقـاء الفـرد )2000(Westenوسـتن نقـال عـن )Salovey & Rodin)1989سـلوفي

أمــر یــرتبط بتنظــیم الشخصــیة و ,الــذي یختبــر ضــغطا فــي صــحة جیــدة أو إصــابته بــالمرض
و یمكـــن للشخصـــیة أن تـــؤثر علـــى الضـــغط و الصـــحة بواســـطة دوافـــع نفســـه و .اســـتعداداتها

.طریقته المعتادة لالستجابة لمختلف المواقف أو طریقته الممیزة لمواجهة الضغط
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بــأن األحــداث الحیاتیــة ال تســمح ) Cain & Smith)1994كــین و ســمیثو یؤكــد 
ذلـك ألن االسـتجابة الوجدانیـة لضـغط نفسـي ,عاني منها األفـرادبالتنبؤ باالضطرابات التي سی

.ال ترتبط بحدث معین و إنما ترتبط بفرد ما
ـــــاك أشـــــخاص یســـــتجیبون للضـــــغط بالشـــــعور بإحساســـــات مزعجـــــة أو اإلصـــــابة  ـــــذلك فهن ل

فـــي حـــین هنـــاك الكثیـــر مـــنهم یجتـــازون أزمـــات فـــي حیـــاتهم و ضـــغوط و یتمتعـــون , بـــالمرض
.بصحة جیدة 

إلـى أن ) 2000(نقال عن یوسف ) Kobasa)1979ارت كوبازا  أش, و في هذا الصدد
( بعض األفراد الذین تعرضوا لقدر أكبر من أحداث الحیاة دون أن یصـابوا بمترتباتهـا الضـارة 

و ,یمكــن تمییـزهم عـن اآلخـرین مــن خـالل مجموعـة مـن الســمات,)الـرض علـى سـبیل المثـال 
كمــــــــا یؤكــــــــد .طــــــــا مقاومــــــــا للضــــــــغوطاالتجاهــــــــات و أســــــــالیب المواجهــــــــة تجعــــــــل مــــــــنهم نم

أن شخصـیة الفـرد و خصائصـها) 2000( نقال عـن عسـكر ) Girdano )1997جیردانو
.تعتبر عامال وسیطا تخفف أو تزید من وطأة الموقف الضاغط على الفرد

, و في ضوء اختالف شخصیات األفراد فإنهم یختلفون فـي ردود فعلهـم للمواقـف الضـاغطة
فالفروق الفردیة وثیقة الصـلة , الضغوطلها دور في نوعیة االستجابة لمصادرفشخصیة الفرد

باسـتجابات الضـغط النفســي ألنهـا تلعــب دور التغییـر أو تعـدیل الطــرق التـي یواجــه بهـا األفــراد 
حالیـة للظـرف و تظهر استجابات المواجهة من خالل التفاعل بین العوامـل ال, الحاجات البیئیة

)35ص , 2000, عسكر.(يو بین المزاج الشخص
لـذلك , و الجسـدیةفهناك ارتباط بین أسالیب مواجهة الضغوط و التوافق و الصـحة النفسـیة 

االهتمــام بالعوامــل الوســیطة التــي , یظهــر مــن المهــم لفهــم أثــر الضــغوط النفســیة علــى الصــحة
ـــاحثین ســـیرورات للتوافـــق ألنهـــا تعمـــل علـــى التخفیـــف مـــن وطـــ ـــد مـــن الب أة تمثـــل حســـب العدی

.الموقف الضاغط على الفرد أو تزید من شدته و تفاقمه
فاألفراد لیسوا دائمـا ضـحایا مستسـلمین و سـلبیین للمواقـف الضـاغطة التـي یواجهونهـا  فهـم 
عادة یحاولون تقلیل أو تخفیف الضغوط بواسـطة التفكیـر و الشـعور أو السـلوك بطـرق محـددة 

.امواجهتهآخر و بمعنى 
ع طــرق مواجهــة الضــغط موضــوعا هامــا لعلمــاء الــنفس هــو أن األفــراد و مــا یجعــل موضــو ر

و عنـدما ,بعضـها فعـاال ناجحـا و الـبعض اآلخـر غیـر ذلـك, یواجهون الضغوط بطرق متنوعـة
یخفقــــون فــــي اســــتعادة حالــــة التــــوازن یبقــــون تحــــت رحمــــة الضــــغط و التــــوتر فتظهــــر عنــــدهم 

). 2001,قاسممحمد عبد اهللا( اضطرابات و تناذرات مرضیة متنوعة 
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بـأن ضـغوط الحیـاة قـد تقـوم بـدور هـام فـي أحـداث المـرض و ) 1998(و یرى عبد الخـالق 
ذلــك ألن مواجهـــة الفــرد الناجحـــة للضـــغوط و إدراكــه لهـــا إدراكـــا , لكــن لـــیس فــي كـــل الحـــاالت

.واقعیا توافقیا یقلل من فرص إصابته بالمرض
& Lazarusو هـذا مـا یـراه الزاروس و فولكمـان  Folkman , فـإذا كـان الضـغط النفسـي

فـإن أسـلوب المواجهـة هـو الـذي , مظهرا محتوما في أوضاع الفرد و من المعتذر علیه اجتنابه
بـأن الصـحة و ) Frydenberg)1999یضـیف فریـدنبرج و , یضع فرقـا فـي محصـلة التكیـف

نقـــال عـــن شـــریف ( الضـــغط النفســـيالحالـــة الجیـــدة رهـــن الطریقـــة التـــي نتعامـــل أو نواجـــه بهـــا
ألن , یمكن أن نتحدث عن الضغوط دون أن نتحـدث عـن أسـالیب مواجهتهـاالإذن. )2002,

.ترتبط دوما بأسالیب التغلب علیهافهم طبیعة و آثار الضغوط 
أن خبــــــرة )2000(یوســــــف نقــــــال عــــــن ) 1996(و زمــــــالؤه Koutsoimouكمــــــا أشــــــار 

و إنمــا األهــم كیــف یواجــه الفــرد , بــالمرض الضــغوط لیســت هــي العامــل الحاســم فــي اإلصــابة 
) Lazarus & Folkman)1988و یضـیف كـل مـن الزاروس و فولكمـان . تلـك الضـغوط

التـي تـؤثر علـى صـحتهم النفسـیة و الجسـدیة و بأن الطریقة التي یواجه بها الفرد الضغط هـي
.لیس الضغط بحد ذاته 

ة بــین أثــر الضــغوط و النتیجــة التكیفیــة تعتبــر اســتراتیجیات المواجهــة مــن العوامــل الوســیط
و تشیر لتلك الطریقة لمواجهة وضعیة ضـاغطة و , للفرد و بالتالي صحته النفسیة و الجسدیة

و تضــم المعــارف و الســلوكات التــي یســتعملها الفــرد لتقیــیم وتقلــیص الضــغط  و , الــتحكم فیهــا
, Solomon et al( .تعدیل أو خفض التوتر الذي یصاحبه 1988.(

فالمواجهـــة عامـــل اســـتقرار تســـاعد األفـــراد علـــى الحفـــاظ علـــى تـــوافقهم النفســـي االجتمـــاعي 
لذلك أصبح هناك اعتـراف بـأن العوامـل ). Valentiner et al, 1994(الضغط خالل فترات 

التفاعلیة قد تؤثر في كل جانب من جوانب الضغوط مشتملة علـى تقـدیر األحـداث الضـاغطة 
یوســـف (ووقــع ذلــك كلــه علـــى الصــحة النفســیة , ســتراتیجیات المواجهـــة و اختیــار و كفــاءة ا, 

).2000, جمعة سید
فالكیفیــة التــي یتوافــق بهــا الفــرد مــع ضــغوط الحیــاة و مشــكالتها و كیــف یواجههــا و یتعامــل 

فهنـاك أسـالیب , معها تعكس إلى حد ما تأثره بالضغوط و انعكاس ذمك على حالتـه الصـحیة 
) 2004بشرى إسماعیل(ءة تتوجه مباشرة نحو حل الموقف الضاغط مواجهة إیجابیة بنا

أن )2000(یوســف نقــال عــن ) Costa & Mc Care )1986كمــا یــرى كــل مــن 
المتــوافقین یســتخدمون أســالیب معینــة مــن المواجهــة تجعلهــم أكثــر ســعادة و رضــا عــن حیــاتهم 
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و فــي نفــس . بینمــا یســتخدم ســیئ التوافــق أســالیب مختلفــة للمواجهــة و یشــعرون بعــدم الســعادة 
القلــــق و االكتئــــاب هــــي نتیجــــة لفشــــل , بــــأن الغضــــبLazarusالزاروساســــتنتج , الســــیاق 

شـل األسـالیب الفردیـة لمواجهـة المواقـف الضـاغطة تـؤدي فف, أسالیب المواجهة ضـد الضـغوط 
) Kimble )1990أشـار كیمبـل كمـا , ات الجسـمیة و النفسـیةإلى ظهـور بعـض االضـطراب

نقــال ( إلــى أن الفــرد یظهــر عــرض أو أكثــر مــن أعــراض الضــغوط إذا فشــلت جهــود المواجهــة 
. )2004, بشرىعن اسماعیل

Koutsoimouوكتسـوامو )1990(و آخرون Bambardierكما تبین من دراسة بمبردیي 

المواجهــــة المركــــزة  علــــى االنفعــــال تــــرتبط باالضــــطرابات أن اســــتراتیجیات)1996(وآخــــرون
و أســفرت دراســة كــل مــن مــوس و هوالهــان  , النفســیة و التوافــق الســیئ مــع المشــكالت و منهــا

Moos et Holahanو , التوافــق النفســيإلــى وجــود ارتبــاط ســلبي بــین مواجهــة التجنــب و
ســلوك المضــطرب هــي بــأن كــل أشــكال ال) 1990(و آخــرون Atkinsonأتكنســنیضــیف

نتیجة للمواجهة غیر الناجحة و كذلك الحال بالنسبة لسوء التوافق بین الفرد و بیئتـه و خاصـة 
.)2000,نقال عن یوسف( االجتماعیة البیئة 
فائــــدة أي نــــوع مــــن أســــالیب فــــإن) Lazarus)1993الزاروس حســــب تصــــریح  علــــىو 

.المواجهة یرتبط بنوع الموقف الضاغط و نمط الشخصیة المعرضة للضغط 
ممــا ســبق ذكــره یمكــن اعتبــار مواجهــة الضــغط النفســي طریقــة أو محاولــة مــن الفــرد للتوافــق 

هـــذه المحاولـــة إمـــا تكـــون فاعلـــة و بالتـــالي تخفـــف مـــن آثـــار الضـــغط , مـــع الموقـــف الضـــاغط 
إمــا أن تكــون غیــر فاعلــة فتســاهم فــي تفــاقم الضــغط النفســي ممــا یــؤثر ســلبا علــى و , النفســي 

. صحة الفرد 
كما تشیر النتائج التي انتهت إلیها الدراسات السابقة إلـى أهمیـة اسـتراتیجیات المواجهـة فـي 

باإلضــــافة إلــــى دورهــــا فــــي الحفــــاظ علــــى الصــــحة أو , عملیــــات التوافــــق مــــع ضــــغوط الحیــــاة 
.رضاإلصابة بالم

و مــن هنــا جــاء البحــث الحــالي لدراســة دور اســتراتیجیات المواجهــة فــي تعــدیل العالقــة بــین 
من خالل إجراء مقارنـة بـین مجموعـة عادیـة , الضغوط النفسیة و الصحة النفسیة و الجسدیة 

و بالتــــالي الكشــــف عــــن اســــتراتیجیات المواجهــــة , و مجموعــــة مكتئبــــة)غیــــر مكتئبــــة, ســــویة( 
.ن المجموعتین في إدارة الضغوط المستعملة بی

: في ضوء ما تقدم یمكن صیاغة مشكلة الدراسة الحالیة في التساؤالت التالیة
؟ما یخص استراتیجیات مواجهة الضغوطعن المكتئبین  فیاألسویاءهل یختلف -1
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؟لمواجهة التي یستعملها المكتئبونما هي استراتیجیات ا-2
؟التي یستعملها األسویاءالمواجهة ما هي استراتیجیات -3
و ) الـــذكور(ن هـــل هنـــاك فـــروق دالـــة بـــین اســـتراتیجیات المواجهـــة التـــي یســـتعملها المكتئبـــو -4

؟)اإلناث(المكتئبات 
لـذكور العـادیون واإلنـاث المواجهـة التـي یسـتعملها اهل هناك فروق دالة بین اسـتراتیجیات-5

؟العادیات
المواجهة التي یستعملها المكتئبون و العادیون؟هل هناك فروق دالة بین استراتیجیات-6
هل هناك ارتباط دال بین استراتیجیات المواجهة عند المكتئبین و متغیر السن؟-7
هل هناك ارتباط دال بین شدة االكتئاب واستراتیجیات المواجهة عند المكتئبین؟-8
؟والمستوى التعلیميهل هناك ارتباط دال بین استراتیجیات المواجهة عند المكتئبین-9

:فرضیات البحث
:الفرضیة العامة األولى* 

.یوجد اختالف بین المكتئبین و األسویاء فیما یخص استراتیجیات المواجهة -1
:الفرضیات الفرعیة األولى* 

.ن یالمكتئبیستعمل األسویاء استراتیجیة المواجهة الفعالة أكثر من 1-1
.ن بیالمكتئأكثر من" حل المشكل"استراتیجیة  یستعمل األسویاء 1-2
یســـتعمل المكتئبـــون اســـتراتیجیة البحـــث عـــن الســـند االجتمـــاعي بنســـبة أقـــل مـــن 1-3

. األسویاء
. استراتیجیة التجنب أكثر من األسویاء المكتئبون یستعمل1-4
. استراتیجیة االنفعال أكثر من األسویاء المكتئبون یستعمل1-5

:لعامة الثانیةالفرضیة ا* 
.یوجد فرق بین الذكور و اإلناث فیما یخص استراتیجیات المواجهة-2
:الثانیةالفرضیات الفرعیة* 

.تستعمل المكتئبات استراتیجیة المواجهة الفعالة بنسبة أقل من المكتئبین 2-1
.تستعمل المكتئبات استراتیجیة حل المشكل بنسبة أقل من المكتئبین 2-2
. تستعمل المكتئبات استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي أكثر من المكتئبین2-3
.تستعمل المكتئبات استراتیجیة التجنب أكثر من المكتئبین 2-4
.تستعمل المكتئبات استراتیجیة االنفعال أكثر من المكتئبین 2-5
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:الفرضیة العامة الثالثة* 
.استراتیجیات المواجهة و متغیر السن توجد عالقة ارتباطیة بین -3

:الفرضیات الفرعیة الثالثة* 
.هناك عالقة ارتباطیه موجبة بین استراتیجیة المواجهة الفعالة و السن3-1
.و السنبین استراتیجیة حل المشكلهناك عالقة ارتباطیه موجبة 3-2
و الســـند االجتمـــاعيبـــین اســـتراتیجیة البحـــث عـــن ســـالبةهنـــاك عالقـــة ارتباطیـــه3-3

.السن
.هناك عالقة ارتباطیه سالبة بین استراتیجیة التجنب و السن 3-4
.هناك عالقة ارتباطیه سالبة بین استراتیجیة االنفعال و السن 3-5

: الفرضیة العامة الرابعة* 
.تختلف استراتیجیات المواجهة حسب المستوى التعلیمي للفرد-4

:ابعةالفرضیات الفرعیة الر * 
توجـــــد عالقـــــة ارتباطیـــــه موجبـــــة بـــــین اســـــتراتیجیة المواجهـــــة الفعالـــــة و المســـــتوى 4-1

.التعلیمي
.توجد عالقة ارتباطیه موجبة بین استراتیجیة حل المشكل و المستوى التعلیمي4-2
توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه موجبـــة بـــین اســـتراتیجیة البحـــث عـــن الســـند االجتمـــاعي و 4-3

.المستوى التعلیمي
.توجد عالقة ارتباطیه سالبة بین استراتیجیة التجنب و المستوى التعلیمي4-4
.توجد عالقة ارتباطیه سالبة بین استراتیجیة االنفعال و المستوى التعلیمي4-5

: الفرضیة العامة الخامسة* 
.هناك عالقة ارتباطیه بین استراتیجیات المواجهة و شدة االكتئاب -5

:الخامسةالفرضیات الفرعیة* 
.هناك عالقة ارتباطیه سالبة بین استراتیجیة المواجهة الفعالة و درجة االكتئاب 5-1
.هناك عالقة ارتباطیه سالبة بین استراتیجیة حل المشكل و درجة االكتئاب5-2
هناك عالقة ارتباطیه سالبة بین استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي5-3

.و درجة االكتئاب 
.اك عالقة ارتباطیه موجبة بین استراتیجیة التجنب و درجة االكتئاب هن5-4
.هناك عالقة ارتباطیه موجبة بین استراتیجیة االنفعال و درجة االكتئاب 5-5
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:الفرضیة العامة السادسة-6
.یكثر المكتئبون في استعمال بعض استراتیجیات المواجهة -6

:الفرضیات الفرعیة السادسة* 
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة المواجهة الفعالة بنسبة ضئیلة 6-1
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة حل المشكل بنسبة ضئیلة 6-2
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي بنسبة ضئیلة 6-3
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة التجنب بكثرة 6-4
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة االنفعال بكثرة 6-5

:أهداف البحث
:النقاط البحثیة اآلتیةتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن

الكشــــف عــــن الفــــروق بــــین المكتئبــــین و العــــادیین فــــي اســــتراتیجیات المواجهــــة و مــــن -1
یمكن معرفة دور هذه االستراتیجیات التي تكمن وراء احتفاظ األشخاص خاللها

.بصحتهم الجسمیة و النفسیة رغم تعرضهم للضغوط
النفســـیة و فحـــص دور اســـتراتیجیات المواجهـــة كمتغیـــر معـــدل للعالقـــة بـــین الضـــغوط-2

و بالتــالي الكشــف , و مخفــف لوقــع األحــداث الضــاغطة علــى صــحة الفــرد, الصــحة 
و العــادیون ) المكتئبــون(ختالفــات فــي أســالیب المواجهــة التــي یوظفهــا المرضــىعــن اال

.لدى تعرضهم لمواقف ضاغطة
االكتئـــاب و اســـتراتیجیات المواجهـــة المســـتعملة مـــن درجـــةالكشـــف عـــن العالقـــة بـــین -3

.طرف المكتئبین
الكشف عـن العالقـة بـین متغیـر السـن و اسـتراتیجیات المواجهـة المسـتعملة مـن طـرف -4

.ئبینالمكت
الكشــف عــن الفــروق الموجــودة بــین الــذكور و اإلنــاث فــي اســتراتیجیات المواجهــة لــدى -5

.المكتئبین
.الكشف عن استراتیجیات المواجهة األكثر استعماال لدى المكتئبین-6

أهمیة البحث 
: يتبرز أهمیة الدراسة الحالیة فیما یل

و , تفســـــــیر التـــــــأثیر المتبـــــــادل بـــــــین الضـــــــغوط النفســـــــیة و اســـــــتراتیجیات المواجهـــــــة-1
).االكتئاب(انعكاس ذلك على الصحة و المرض 
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ـــــین الضـــــغط و -2 الكشـــــف عـــــن اســـــتراتیجیات المواجهـــــة التـــــي تلعـــــب دور الوســـــیط ب
و علیـه فـإن الـتحكم فـي هـذه اإلسـتراتیجیات یسـمح , انعكاساته الصحیة و المرضیة 

و الوقایـة مـن االضـطراب و المـرض , على الصحة النفسـیة و العقلیـة للفـردبالحفاظ 
.النفسي و العقلي

الوقائیـة المرتبطـة بـالتوظیف الفعـال اإلجـراءاتو یتحقق ذلك من خالل اقتراح بعض 
و بعــض التــدخالت العالجیــة و , للحفــاظ علــى الصــحة,لــبعض اســتراتیجیات المواجهــة

ــــدریبهم علــــى اســــتعمال اســــتراتیجیات  ــــك بتعلــــیمهم و ت ــــل النفســــي بــــالمكتئبین  و ذل التكف
و بالتالي مسـاعدة الفـرد علـى تحقیـق , مواجهة فعالة بدال من تلك التي اعتادوا استعمالها

.ید أفضلو ذلك بغرض تحد, التوافق خالل تعرضه للضغط في أفضل صورة
اإلســتراتیجیات و أكثرهــا فعالیــة أمــام المواقــف الضــاغطة المختلفــة التــي تواجــه الفــرد -3

. في حیاته الیومیة
:تحدید مفاهیم البحث

:مفهوم الضغط النفسي-1
إنه مجموع المصادر الداخلیة و الخارجیة الضاغطة التي یتعرض لهـا الفـر د فـي حیاتـه 

فهـو یعتبـر نتیجـة , االسـتجابة المناسـبة للموقـف و ینتج عنها ضعف قدرته على إحـداث
لتفاعل الفرد بالبیئة حیث ینشأ عندما یقدر الفرد الوضعیة بأنهـا مهـددة و تتجـاوز مـوارده 

و أنـه ال یملـك اسـتجابة مواجهـة مالئمـة و فاعلـة مباشـرة عنـدها , الشخصیة و إمكانیاته 
نمـــــاط الســــلوكیة التــــي تهـــــدد یختبــــر تغیــــرات فیزیولوجیــــة و انفعـــــاالت و تغیــــرات فــــي األ

.صحته
:مفهوم االكتئاب-2

أحــد االضــطرابات الوجدانیــة التــي تتســم بحالــة مــن "بأنــه Beck1987بیــك یعرفــه 
فقــــدان و ,و الشــــعور بالتعاســــة, و فقــــدان الحــــب و كراهیــــة الــــذات , الحــــزن الشــــدید 

لنظـــرة و االضـــطراب المعرفــي متمـــثال فــي ا, و نقـــص النشــاط, و عـــدم القیمــة, األمــل
و انخفـــاض تقـــدیرها و تشـــویه المـــدركات و تحریـــف الـــذاكرة و توقـــع , الســـلبیة للـــذات

.Beck , A. & Burns, D("و نقـص الفعالیـة العقلیـة , الفشـل فـي كـل محاولـة

1987: 120(
ها الفرد فـي المقیـاس المسـتعمل فـي و یمثل االكتئاب إجرائیا الدرجة التي یتحصل علی

. البحث 

Université Sétif2



:تیجیات المواجهةمفهوم استرا
هي مجموعة من المجهودات المعرفیـة و السـلوكیة التـي یوظفهـا الفـرد بهـدف التعامـل 

و , و ضـبط ,و ذلـك مـن خـالل تقلـیص , بیئـة –و إدارة الطلب الناتج مـن التفاعـل فـرد 
ـــه , و خفـــض , تحمـــل  ـــذي یقـــدره الفـــرد بأن و إنقـــاص مـــن الضـــیق النفســـي و الموقـــف ال

فالمواجهة هي اسـتجابة للضـغوط . جاوز إمكانیاته و قدراته الفردیة ضاغط و مهدد و یت
.الخارجیة و الداخلیة بهدف تقلیص أثارها على صحة الفرد النفسیة و الجسدیة 

و تعـــــرف إجرائیـــــا بأنهـــــا مجموعـــــة مـــــن درجـــــات یحصـــــل علیهـــــا الفـــــرد علـــــى اســـــتبیان 
. استراتیجیات المواجهة المستعمل في هذا البحث 
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الدراســات السابقــة 
تعتبر الدراسات السابقة أساسا مهما من األسس التـي یبنـي علیهـا الباحـث عملـه العلمـي إذ 
أن العمل العلمي ال یبدأ من فراغ و لكنه عمال تراكمي یبنى على ما سبقه من جهـود لبـاحثین 
آخــرین تســاعد تلــك الجهــود الباحــث علــى تحدیــد موقعــه مــن تلــك الدراســات و مــا الــذي ینبغــي 

دمه و البد للباحـث مـن أن یجـد لـه أساسـا تصـنیفیا للدراسـات السـابقة یصـنف علـى علیه أن یق
.أساسه تلك الدراسات و ینظمها بما یمكن من االستفادة بها

و یرى الباحث أن الدراسات السابقة علیه تدور حول موضوعین أساسـیین همـا االكتئـاب و 
الدراســـــات الســـــابقة حـــــول هـــــذا و ســـــوف یقـــــوم الباحـــــث باســـــتعراض . اســـــتراتیجیات المواجهـــــة

. الموضوع
:   الدراسات الخاصة باالكتئاب و عالقته بالضغط النفسي -1

و الحـل غیـر الفعـال , اهتمت دراسات بتناول عالقـة االكتئـاب بأحـداث الحیـاة الضـاغطة * 
.و مشاعر العجز و الیأس و العزلة االجتماعیة , للمشكالت 

دراسة بهدف استكشـاف العالقـة ) Avison et Turner)1988آفسون و ترنرفقد أجرى 
ـــة  ـــین أحـــداث الحیـــاة الضـــاغطة و األعـــراض االكتئابی لـــدى عینـــة مـــن المرضـــى بـــأمراض , ب

) .من الذكور و اإلناث(موعة ضابطة عضویة و مج
و أسـفرت النتـائج إلـى أن فئـات أحـداث الحیـاة كانـت ذات إسـهام جـوهري فـي تبـاین األعــراض 

و أن األحـــداث المزمنـــة كانـــت ذات إســـهام أكبـــر فـــي هـــذا التبـــاین و یصـــدق ذلـــك , االكتئابیـــة 
) 154ص , 2001,في یوسف جمعة سید( على الذكور و اإلناث 

دراسة على مجموعـة كبیـرة ) Holahan et Moos )1990كما أجرى هوالهان و موس 
و , و تبین أن هناك عالقة بین أحـداث الحیـاة السـلبیة و مظـاهر االكتئـاب , من المفحوصین 

, )Southwick et al )1991قد تكررت هذه النتائج تقریبا في دراسات سـوتویك و زمالئـه 
Swindleه كما أوضحت دراسـة سـویندل و زمالئـ) Rich et al)1991و ریتش و زمالئه 

et al )1989 (و المصـادر االجتماعیـة و المواجهـة عوامـل هامـة فـي , الحیـاةأن ضـغوط
.التنبؤ بالنتائج طویلة المدى لالكتئاب

مریضا باالكتئاب الشـدید و مجموعـة ضـابطة مـن غیـر المصـابین 96توصلت مقارنة بین 
لمصیریة الشدیدة كانـت تزیـد مـرتین و إلى أن الخبرة بواحد أو أكثر من األحداث ا, باالكتئاب 

ص , 2001, یوســـف جمعـــة ســـید : فـــي ( نصـــف مـــرة لـــدى المكتئبـــین عـــن غیـــر المكتئبـــین 
155. (
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و قـــد أثبتـــت دراســـات عدیـــدة وجـــود عالقـــة ارتباطیـــه بـــین الحـــل غیـــر الفعـــال للمشـــكالت و 
أجروهـا )Marx et al)1992مـاركس وآخـرون منهـا دراسـة , اإلصابة باألعراض االكتئابیـة 

و مجموعـة  ضـابطة مـن , عینة من ذوي االضطراب االكتئابي األساسي: على ثالث عینات 
توصــلوا إلــى اتســام أفــراد عینــة المكتئبــین , ضــابطة ةو مجموعــة غیــر إكلینیكیــ, مرضــى القلــق

ةبعـــدم الفعالیـــة فـــي حـــل المشـــكالت بمقارنتهـــا بعینـــة مرضـــى القلـــق و العینـــة غیـــر اإلكلینیكیـــ
).Marx et al,1992,pp78-86( بطة الضا

فإنـــــه مـــــن الطبیعـــــي أن یـــــرتبط هـــــذا , ٕاذا كـــــان الحـــــل غیـــــر الفعـــــال قـــــد أدى إلـــــى االكتئـــــاب و 
طالمــا أن المكتئــب, و كــذلك الیــأس فــي حالتــه الحــادة, االضــطراب بمشــاعر العجــز و الفشــل 

قد توصل إلى قناعة بأنه غیـر قـادر علـى تجـاوز المشـكالت و الـتحكم و السـیطرة فـي أحـداث 
دراسـة الینـد إذ بینـت , الحیاة الضاغطة و حتى المواقف الحیاتیة العادیة الراهنة و المسـتقبلیة 

أن الیــأس یتوســط العالقــة بــین العوامــل المهیــأة و ) Lynd Stevenson)1997ستیفنســون 
یوسـف : فـي ( و أسـلوب اإلسـناد و العـزو فـي اإلصـابة باالكتئـاب , الضاغطة أحداث الحیاة

).168ص ,2001,جمعة سید
)et HammenGong Guy)1980و توصلت دراسة جونغ قاي و هامین 

التـي تناولــت العالقـة بــین االكتئـاب و أحــداث الحیــاة الضـاغطة و اإلســناد السـببي لــدى عینــة 
إلى أن المكتئبین یمیلـون إلـى ,جیین من المكتئبین و غیر المكتئبین متكونة من المرضى الخار 

إســناد الفشــل فــي المهــام و اإلخفــاق و االســتیاء بصــفة عامــة إلــى عوامــل داخلیــة  بینمــا یمیــل 
أبـو ( أسـباب و عوامـل خارجیـة بصـفة عامـةغیر المكتئبین إلى إسناد مواقفهم  الضاغطة إلى

).109ص , 2001,زید مدحت عبد الحمید
دراسات تناولت العالقة بین ضغوط الحیاة و االكتئاب-2

إلــى التعــرف علــى العالقــة بــین أحــداث ) Sigurd )1981ســیجارد لقــد هــدفت دراســة
, و اإلصـــابة باالكتئـــاب و ذلـــك مـــن خـــالل عینـــة مقســـمة إلـــى مجمـــوعتینالحیـــاة الضـــاغطة 

و قـد بلـغ متوسـط سـن , العصـابيتمثل األولى االكتئاب العصابي و األخـرى االكتئـاب غیـر
وحــدد ســیجارد أحــداث الحیــاة الضــاغطة خــالل ســتة شــهور قبــل بدایــة , عامــا51.1العینــة 
و كـــان مـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیا بـــین مجمـــوعتي , المـــرض

أي فـي حالـة , االكتئاب العصابي و غیـر العصـابي فـي حالـة المـرور بحـدث واحـد ضـاغط 
و في المقابـل كـان هنـاك ارتباطـا داال إحصـائیا , مرور بأحداث حیاة ضاغطة متعددةعدم ال

Sigurd , 1981 ).و موجبا بین أحداث الحیاة الضاغطة المتعددة و االكتئاب العصابي
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إلـــى التعـــرف علـــى العالقـــة بـــین نوعیـــة ) Canton)1982كـــانتون و قـــد هـــدفت دراســـة 
عراض العصابیة لدى عینة من المرضى النفسیین مـن أحداث الحیاة الضاغطة و بعض األ

مــریض بمتوســط عمــري قــدره 66و بلــغ عــدد أفــراد العینــة, نــزالء بعــض العیــادات النفســیة 
ـــر نفســـي و كـــان متوســـط 33.7 ـــك بمقـــارنتهم بمجموعـــة مـــن نـــزالء مستشـــفى غی عامـــا و ذل

النفسـیین أظهـرت و أشارت نتائج هذه الدراسة إلـى أن عینـة المرضـى, عاما35.4أعمارهم 
عـــددا أكبـــر مـــن أحـــداث الحیـــاة الضـــاغطة خاصـــة فـــي الشـــهرین أو الثالثـــة الســـابقین علـــى 
دخـــول المستشــــفى كمــــا أن هــــذه العینـــة أظهــــرت أنهــــا أكثــــر عصـــابیة و قلقــــا و اكتئابــــا مــــن 

كما أشارت هذه الدراسة إلى أن الضغوط تكـون عـامال أساسـیا لـدخول , المجموعة الضابطة
).Canton et al , 1988. ( ض النفسیةمستشفى األمرا
إلـى التعـرف علـى ) Morris et Janet )1984دراسـة جانیـت و مـوریس كمـا هـدفت 

االكتئابیــــة لــــدى العالقــــة بــــین أحــــداث الحیــــاة الســــلبیة و المســــاندة االجتماعیــــة و األعــــراض
و أســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن أن , طالبـــة 322طـــالب الجامعـــة و ذلـــك علـــى عینـــة قـــدرها 

.هناك عالقة إیجابیة و دالة بین أحداث الحیاة السلبیة و االكتئاب
كمــا أســفرت النتــائج عــن , و أن هنــاك عالقــة ســلبیة بــین المســاندة االجتماعیــة و االكتئــاب 

حداث الحیاة السلبیة و المساندة االجتماعیة من ناحیـة و االكتئـاب وجود عالقة تفاعل بین أ
).Morris et Janet ,1984(أخرى من ناحیة 

أحــــداث الحیــــاة ) Linda & Janet)1985و لقــــد تناولــــت دراســــة لینــــدا و جانیــــت 
, امـرأة مسـنة97الضاغطة و أسالیب تعزیزها كمنبئات باالكتئاب و قد طبقت الدراسة علـى 

خدم الباحث مقیاس التقدیر الذاتي لالكتئـاب لـزانج كـذلك مقیـاس أحـداث الحیـاة الحدیثـة واست
للمسنین و أسفرت نتائج هذه الدراسة عن ارتبـاط إیجـابي دال بـین أحـداث الحیـاة الضـاغطة 

, بینما ارتبطت أحـداث الحیـاة االیجابیـة سـلبیا باالكتئـاب , غیر المسیطر علیها و االكتئاب 
و تقتـرح . ك ارتباط إیجـابي بـین عـدم القـدرة علـى الضـبط الـذاتي و االكتئـاب كذلك كان هنا

الدراسة أن أسباب مرض االكتئاب لدى المسنین قـد یكـون مختلفـا عـن أسـباب المـرض لـدى 
) (Linda & Janet , 1985.الشباب

ة إلـى معرفـة الـدور الـدینامي للمسـاندة االجتماعیـ) 1998( لقد هدفت دراسـة حسـین فایـد 
طبـق كـل مـن اسـتبیان و قـد, في العالقة بین ضغوط الحیاة المرتفعة و األعراض االكتئابیـة

و استبیان المسـاندة االجتماعیـة علـى عینـة , أحداث الحیاة الضاغطة و قائمة بیك لالكتئاب
عامـا و كــان 35-24ذكـر مــن خریجـي الجامعـة و قــد تراوحـت أعمـارهم بیــك 324قوامهـا 
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اســة أنهــا وجــدت فــروق جوهریــة بــین منخفضــي و مرتفعــي الضــغوط فــي مــن أهــم نتــائج الدر 
في جانب مرتفعي الضغوط و كذلك هناك فـروق جوهریـة بـین مرتفعـي , األعراض االكتئابیة

و منخفضـــي الضـــغوط فـــي المســـاندة االجتماعیـــة لصـــالح منخفضـــي الضـــغوط و أن هنـــاك 
فروق جوهریة بین منخفضي

ـــة فـــي ـــة فـــي جانـــب منخفضـــي المســـاندة و مرتفعـــي المســـاندة االجتماعی األعـــراض االكتئابی
كـذلك توجـد فـروق جوهریـة بـین منخفضـي و مرتفعـي األعـراض االكتئابیـة مـن , االجتماعیة 

ذوي الضغوط المرتفعة في المساندة االجتماعیـة لصـالح منخفضـي األعـراض االكتئابیـة مـن 
) 1998, حسین فاید. (ذوي الضغوط المرتفعة

علــى العالقــة التعـرف) Dixon & Jon )2000دیكســون و جــون لقـد هــدفت دراسـة
ــــاة  ــــة و كــــذلك فحــــص دور أحــــداث الحی بــــین أحــــداث الحیــــاة الســــالبة و األعــــراض االكتئابی
الموجبة كوسـیط فـي العالقـة بـین أحـداث الحیـاة السـالبة و األعـراض االكتئابیـة و ذلـك علـى 

تئــاب و مســخ خبــرات الحیــاة علــى و تــم تطبیــق اختبــار بیــك لالك, طالــب145عینــة قــدرها 
العینــة و كــان مــن أهــم نتــائج الدراســة أن هنــاك عالقــة موجبــة بــین أحــداث الحیــاة الســالبة و 
األعـــراض االكتئابیـــة كمـــا توصـــلت الدراســـة مـــن خـــالل نتـــائج االنحـــدار المتعـــدد إلـــى تـــأثیر 

ث الحیـــاة جـــوهري ألحـــداث الحیـــاة الســـالبة فـــي التنبـــؤ بـــاألعراض االكتئابیـــة و خاصـــة أحـــدا
كما أبـرزت النتـائج , السالبة التي ارتبطت ارتباطا داال و جوهریا بزیادة األعراض االكتئابیة 

أن هنــــاك تفــــاعال جوهریــــا أیضــــا بــــین أحــــداث الحیــــاة الموجبــــة و الســــالبة بحیــــث أن اآلثــــار 
االكتئابیـــة للمســـتویات األعلـــى ألحـــداث الحیـــاة الســـالبة تقـــل لـــدى العینـــة التـــي مـــرت بخبـــرة 

تویات أعلى من أحداث الحیاة الموجبة مس
 ), 2000Dixon & Jon.(

دراسة عن أسالیب التعامل مع الضغوط) 2002(القوي كما قدم سامي عبد
و هــدفت هــذه , و مظــاهر االكتئــاب لــدى عینــة مــن طلبــة و طالبــات مــن جامعــة اإلمــارات 

الدراســة إلــى الكشــف عــن الفــروق بــین الجنســین مــن طــالب جامعــة اإلمــارات فــي كــل مــن 
أســـالیب التعامــــل مــــع الضــــغوط و المظــــاهر االكتئابیــــة و الكشــــف أیضــــا عــــن الفــــروق بــــین 

ي أسالیب تعاملهم مع الضـغوط باإلضـافة إلـى مرتفعي و منخفضي الدرجة على االكتئاب ف
و شــملت عینــة , الكشــف عــن إمكانیــة التنبــؤ بالمظــاهر االكتئابیــة عــن طریــق هــذه األســالیب

و قد طبق علیهم مقیاس عملیات , سنة21.15طالب و طالبة بمتوسط عمر 234الدراسة 
اســـة عـــن كـــون و اختبـــار االكتئـــاب متعـــدد الـــدرجات و أســـفرت نتـــائج الدر , تحمـــل الضـــغوط
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اإلناث أكثـر اكتئابـا مـن الـذكور و أنهـن یسـتخدمن األسـالیب الموجهـة انفعالیـا عنـد تعـاملهن 
. مع الضغوط

عالقـة أحـداث الحیـاةإلـى) Patton et al)2003ولقـد هـدفت دراسـة بـاتون و آخـرین 
.باالكتئاب و هل هي سبب أم نتیجة

,لنتائج أن األعراض االكتئابیةمراهقا و قد بینت ا1947و تمت الدراسة على 
و أعـــراض القلـــق الموجـــودة مـــن قبـــل قـــد تنبـــأت باألحـــداث الالحقـــة حیـــث تزایـــدت مخـــاطر 

كـذلك , األحداث السالبة إلى ثالثة أضعاف لدى اإلناث و إلى سبعة أضـعاف لـدى الـذكور 
و كمــــا أوضــــحت النتــــائج أنــــت . تنبـــأ أحــــداث الحیــــاة الضــــاغطة ببــــدء اإلصــــابة باالكتئــــاب 

ـــدار خمســـة أضـــعاف أمـــا األحـــداث  ـــة ارتفـــع مخاطرهـــا بمق ـــاة الضـــاغطة الفردی أحـــداث الحی
كمـا ارتـبط الفقـدان و التهدیـد الشخصـي , المتعددة قـد وصـلت مخاطرهـا إلـى ثمانیـة أضـعاف

.باالضطراب لدى اإلناث و لیس لدى الذكور
(Patton et al, 2003)

ضغوط الحیاة و االكتئاب التعلیق على الدراسات التي تناولت العالقة بین
:و تالحظ الباحثة من خالل الدراسات السابقة ما یلي 

تـــدور أهـــداف الدراســـات بشـــكل عـــام حـــول التعـــرف علـــى طبیعـــة العالقـــة بـــین ضـــغوط -1
غیر أن بعض الدراسات احتوت بعض األهداف الفرعیة األخرى , الحیاة و االكتئاب 

عینــات غیــر إكلینیكیــة مثــل دراســة جانیــت و كانــت أغلــب العینــات فــي هــذه الدراســات -2
)1998(حسین فاید , ) 1985( لیندا و جانیت , ) 1984( موریس 

فـــي حـــین أخـــذت بعـــض الدراســـات عینـــات إكلینیكیـــة مـــن , ) 2002( ســـامي عبـــد القـــوي 
) .1982( كانتون , ) 1981( المرضى مثل سیجارد 

مثـل سـامي عبـد ) اإلنـاث, ذكور الـ(سـین اشتملت أغلب الدراسات على عینات مـن الجن-3
ذكور فـي حــین اقتصــرت دراسـات أخــرى علــى الــ, )2003(بــاتون و آخــرین , )2002(القـوي 

و دراســات أخــرى اقتصــرت فــي عیناتهــا علــى اإلنــاث مثــل ) 1989(مثــل دراســة حســین فایــد 
). 1985(لیندا و جانیت ) 1984(دراسة جانیت و موریس 

و دیكسون ) 1996(وظفین مثل دراسة موریس المو بعضها على عینات من
عضها على عینات من طالب الجامعة  مثل دراسة جانیتو ب) 2000(و آخرون 
).2002(سامي عبد القوي, ) 1984(و موریس 
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مثـــل و مـــن ناحیـــة المرحلـــة العمریـــة اقتصـــرت عینـــات بعـــض الدراســـات علـــى المـــراهقین-4
ـــاتون و , )1984(دراســـة جانیـــت و مـــوریس  فـــي حـــین اقتصـــرت دراســـات ) 2003(آخـــرون ب

حســـین فایــــد , )1982(أخـــرى علـــى عینـــة الشــــباب و الراشـــدین مثـــل دراســـة كــــانتون و آخـــرین
, )1981(و دراسات أخرى اقتصرت على عینة من كبار السن مثل دراسة سیجارد , )1998(

).1985(لیندا و جانیت 
ات السـابقة كبیـرة مثـل دراسـة جانیـت أما حجم العینة فقد كانت أغلب العینات فـي الدراسـ-5

و أخـرى كانــت عیناتهــا ) 2003(بــاتون و آخــرون , )1998(حســین فایـد , )1984(و مـوریس 
).1982(صغیرة مثل دراسة كانتون و آخرون 

أما بالنسبة لألدوات المستخدمة في هذه الدراسات فقد تنوعت حیـث تـم اسـتخدام مجموعـة -6
.مصادرها و أسالیب مواجهتها و كذلك االكتئابمن المقاییس  لقیاس الضغوط و 

كانـــت غالبیـــة مقـــاییس الضـــغوط مـــن إعـــداد البـــاحثین القـــائمین بهـــذه  الدراســـات مثـــل اســـتبیان 
).1998(أحداث الحیاة الضاغطة إعداد حسین فاید 

كمـــا یالحـــظ أن أكثـــر المقـــاییس اســـتخداما لقیـــاس االكتئـــاب كـــان مقیـــاس بیـــك لالكتئـــاب مثـــل 
كمـــا اســـتخدم مقیـــاس التقـــدیر الـــذاتي ). 2000(و دیكســـون و آخـــرون , )1998(حســـین فایـــد 

) 2002(كمــا اســتخدم ســامي عبــد القــوي ) 1985(لالكتئــاب لــزانج فــي دراســة لینــدا و جانیــت 
.اختبار االكتئاب متعدد الدرجات من إعداده

فقـد اتفقـت أما من حیث نتائج الدراسات الخاصة بالعالقة بین ضـغوط الحیـاة و االكتئـاب -7
و , )1982(و كـانتون و آخـرون , )1981(غالبیتها على ایجابیة العالقة مثـل دراسـة سـیجارد 

).1998(حسین فاید , )1985(و لیندا و جانیت , )1984(جانیت و موریس 
و مـــن نتـــائج دراســـات المجموعـــة الســـابقة تبـــین أن اإلنـــاث أكثـــر اكتئابـــا مـــن الـــذكور و أنهـــن 

).  2002, سامي عبد القوي( جهة انفعالیا عند تعاملهم مع الضغوط یستخدمن األسالیب المو 
الدراسات السابقة الخاصة باستراتیجیات المواجهة و عالقتها بالمرض-2

عـــــن التفـــــاؤل و التشــــاؤم و عالقتهمـــــا بأســـــالیب ) 1999(هــــدفت دراســـــة مایســـــة شــــكري 
مواجهــــة الضــــغوط إلــــى إعــــداد مقیــــاس لتقــــدیر األســــالیب العامــــة لمواجهــــة المشــــقة لــــه مــــن 

هـذا . الخصائص السیكومتریة ما یجعله أداة سـیكولوجیة مالئمـة لالسـتخدام فـي هـذا المجـال
لفـــروق بـــین و مـــن الجانـــب اآلخـــر هـــدفت الدراســـة الحالیـــة إلـــى الكشـــف عـــن ا, مـــن جانـــب

ـــاؤل و التشـــاؤم فضـــال عـــن الفـــروق بینهـــا فـــي اســـتخدام أســـالیب  الجنســـین فـــي متغیـــري التف
مع تبین طبیعة عالقات االرتباط بین كل من التفـاؤل و التشـاؤم و أسـالیب مواجهـة , المشقة
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و ) طالبـة125وطالبـا 85(مـن طـالب الجامعـة 210و قد اشتملت عینة الدراسة . المشقة
)من إعداد الباحثة( اس أسالیب مواجهة المشقة تم تطبیق مقی

و قــد , )1996(و مقیــاس القائمــة العربیــة للتفــاؤل و التشــاؤم مــن إعــداد أحمــد عبــد الخــالق 
أشـــارت نتـــائج التحلیـــل العـــاملي إلـــى أن مقیـــاس األســـالیب العامـــة لمواجهـــة المشـــقة یتضـــمن 

عـــدم , النشـــغال الســـلوكيعـــدم ا, اإلنكـــار( عامـــل التجنـــب : هـــي) مكونـــات( ثالثـــة عوامـــل 
المواجهـــة , التخطـــیط( و عامـــل التركیـــز علـــى المشـــكلة , )كـــبح المواجهـــة, االنشـــغال الـــذهني

, يالبحــث عــن الــدعم الــو ســیل, يإعــادة التفســیر اإلیجــاب, قمــع األنشــطة المتعارضــة, الفعالـة
عــــال و التركیـــز علـــى االنف, اللجـــوء إلـــى الــــدین ( و عامـــل التركیـــز علــــى االنفعـــال ) التقبـــل

كمــا بـین اختبــارات وجــود فــروق دالــة إحصــائیا بــین ). تصـریفهم البحــث عــن الــدعم االنفعــالي
أیضـا , الذكور و اإلناث في التفاؤل و التشاؤم و عدد من األسـالیب العامـة لمواجهـة المشـقة

ـــین  ـــاك عالقـــة ارتبـــاط ایجـــابي موجـــب ب أوضـــحت نتـــائج معـــامالت االرتبـــاط الخطـــي أن هن
و بــین التشــاؤم و بــین أســالیب , الیب المواجهــة التــي تركــز عللــى المشــكلةالتفــاؤل و بــین أســ

).287, 1999مایسة شكري (التجنب و بعض أسالیب التركیز على االنفعال 
و مــن الدراســات التــي أجریــت بهــدف التعــرف علــى طبیعــة العالقــة بــین أســالیب التعامــل مــع 

ـــ ـــدى عینـــة مـــن الطلبـــة و طالب ات جامعـــة اإلمـــارات دراســـة الضـــغوط و مظـــاهر االكتئـــاب ل
) .2002(سامي عبد القوي 

و قد هدفت الدراسـة إلـى الكشـف عـن الفـروق بـین الجنسـین مـن طـالب جامعـة اإلمـارات 
و الكشـــف أیضـــا عـــن , فـــي كـــل مـــن أســـالیب التعامـــل مـــع الضـــغوط و المظـــاهر االكتئابیـــة

, ملهم مـع الضـغوطالفروق بین مرتفعـي و منخفضـي الدرجـة علـى االكتئـاب فـي أسـالیب تعـا
باإلضـافة إلــى الكشـف عــن إمكانیـة التنبــؤ بالمظــاهر االكتئابیـة عــن طریـق هــذه األســالیب و 

ــیهم , ســنة21.15طالبــا و طالبــة بمتوســط عمــر 234شــملت عینــة الدراســة  و قــد طبــق عل
, و اختبار االكتئاب متعدد الدرجات, مقیاس عملیات تحمل الضغوط

ســة عـن وجـود اخــتالف لـدى طلبـة و طالبــات الجامعـة فـي أســالیب و لقـد أسـفرت نتـائج الدرا
و أیضــا فــي طبیعــة المظــاهر االكتئابیــة التــي یعــانون عامــل مــع الضــغوط التــي یواجهونهــا الت

كمــا أوضــحت الدراســة أن هنــاك فروقــا دالــة بــین مــن یعــانون مــن االكتئــاب و مــن ال . منهــا
شـفت النتـائج تمیـز منخفضـي الدرجـة حیـث ك, یعانون منه في أسالیب التعامـل مـع الضـغوط

كمــا أســفرت النتــائج عــن وجــود . علــى االكتئــاب بأســالیب أكثــر فعالیــة مــن مرتفعــي الدرجــة
و أخیــرا أوضــح , ارتباطــات موجبــة و دالــة بــین األســالیب غیــر الفعالــة و المظــاهر االكتئابیــة
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تئــاب مــن خــالل تحلیــل التبــاین عــن إمكانیــة التبــاین عــن إمكانیــة التنبــؤ بــبعض مظــاهر االك
, سـامي عبـد القـوي. ( األسـالیب غیـر الفعالـة التـي یسـتخدمها الفـرد فـي تعاملـه مـع الضـغوط

). 210ص, 2002
عـــــن أســــالیب مواجهــــة الضـــــغوط و بعــــض متغیـــــرات 2001ق اأمــــا دراســــة نجیـــــة اســــح

الشخصیة لدى الجنسین فهدفت إلى معرفة أسـالیب مواجهـة الضـغوط الشـائعة لـدى الشـباب 
و معرفــــة هــــل هنــــاك فــــروق بــــین الجنســــین فــــي أســــالیب مواجهــــة , ي مــــن الجنســــینالجــــامع

الضغوط؟ و هل هناك فروق بین الجنسین في متغیـرات الشخصـیة التـي تقـاس باختبـار الیـد 
( مــن طــالب جامعــة عــین شـــمس 100اإلســقاطي؟ و قــد كانــت عینــة الدراســة مكونــة مــن 

مت فـي هـذه الدراسـة مقیـاس أسـالیب و قـد اسـتخد. مقسمین بالتساوي ذكور و إناث) مصر 
بــركلین و و اختبــار الیــد اإلســقاطي مــن إعــداد, 1988مواجهــة الضــغوط مــن إعــداد مــوس 

.)1962(بیوترسكس و واجنر 
و قــد أســفرت نتــائج الدراســة عــن وجــود فــروق دالــة إحصــائیا بــین الــذكور و اإلنــاث علــى 

.)225ص , 2001, نجیة اسحق. ( بعض متغیرات الشخصیة
و لقــــد اختلفــــت نتــــائج الدراســــات الخاصــــة بــــالفروق بــــین الجنســــین فــــي أســــالیب مواجهــــة 

حیــث أظهــر الــبعض منهــا أن اإلنــاث أكثــر اعتمادیــة علــى األســالیب اإلحجامیــة , الضــغوط 
و الـبعض اآلخـر وصـل إلـى عـدم وجـود , Christine Stephens et al , 2001: مثـل

إلهـام عبـد الـرحمن خلیـل و أمنیـة إبـراهیم , 1995رجب شعبان: ( فروق بین الجنسین مثل 
و البعض وصل إلى وجود فروق بین الجنسین, )2005الشناوي 

و هذا االختالف قد یرجع إلى التنشئة االجتماعیة و الثقافیة ) 2002,منى محمود( 
Daryl B.Oconnor et al 2002, 2001ق انجیة اسـح, 1994حسن عبد المعطى ( 

).  2002سامي عبد القوي ( لمراحل العمریة المختلفة أو إلى ا) 
فهدفت إلى معرفة بعض المتغیرات النفسـیة التـي ) Kobasa )1979أما دراسة كوبازا 

من شأنها مساعدة الفرد على االحتفـاظ بالصـحة الجسـمیة و النفسـیة رغـم تعرضـه للضـغوط  
. عاما 49–40فردا تتراوح أعمارهم بین 76و ذلك على عینة مكونة من 

كثـــر صــــمودا و فأوضـــحت أن األشـــخاص األكثـــر صـــالبة أقــــل تعرضـــا للضـــغوط و أنهـــم أ
كما أنهم أكثر مرونـة و كفایـة و اقتـدار و اقتحامـا , إنجازا و سیطرة و قیادة و ضبطا داخلیا

.و واقعیة
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حاولــت التعــرف علــى )Holahan et Moos )1985و دراســة هوالهــان و مــوس 
المتغیـــرات النفســــیة و االجتماعیــــة التــــي تســــاعد الفــــرد علــــى االحتفــــاظ بصــــحته الجســــمیة و 

سـنة للرجـال 44فـردا متوسـط أعمـارهم 267و طبقـت علـى . سیة رغم تعرضه للضغوطالنف
فأشارت إلى أن البیئة األسریة التي تتسم بالدفء و الحب تجعـل الفـرد , سنة لإلناث 42و 

كمـــا أن هنـــاك فـــروق بـــین , أكثـــر صـــالبة و فاعلیـــة و قـــدرة علـــى المواجهـــة و أقـــل اكتئابـــا 
بینمــا اإلنــاث أكثــر ســعیا , لنفس و أكثــر صــالبة مــن اإلنــاث الجنســین فالــذكور أكثــر ثقــة بــا

.  للمساندة االجتماعیة في مواجهة الضغوط
عـن مواجهـة ) Fryden berg et Ramon)1997و رامـون , بینمـا دراسـة فرایـد نبـرج 

فـأظهرت , طالبـا 198و أجریـت علـى عینـة قـدرها , مصادر الضـغوط فـي مرحلـة المراهقـة 
راهقین و المراهقـات یفتقــرون للقــدرة علـى مواجهــة الضــغوط فـي الفتــرة العمریــة النتـائج أن المــ

و أنهم یستخدمون عادة استراتیجیات التعامل و أهمها الوصول لحـل , عاما 14_ 12من 
و أنـه توجـد فـروق بـین الـذكور و اإلنـاث فـي أسـالیب .لـوم الـذات و العزلـة , حاسم للمشكلة 

.الفروق تزداد مع التقدم في العمر الزمني التعامل مع الضغوط و أن هذه 
Stewardأمــا دراســة روبلــي ســتیوارد و آخــرون  – Roblie et al )1998 ( عــن

208و قـد تكونـت العینـة مـن , العالقة بین التوافق النفسي و أسالیب التعامل مع الضـغوط 

فســـي بارتفـــاع مســـتوى فأكـــدت النتـــائج ارتبـــاط التوافـــق الن, مـــن الطـــالب األمـــریكیین األفارقـــة 
و باســـتخدام اســـتراتیجیات التمـــاس الـــدعم االجتمـــاعي العملـــي مـــن جانـــب أفـــراد , التحصـــیل 

باإلضــافة إلــى عــدم فاعلیــة اســتخدام الدعایــة و , األســرة فــي مواجهــة المشــكالت الضــاغطة 
األنشطة االسترخائیة كوسیلة للتقلیل من حجم المشكالت الضاغطة  

للكشـــف عــــن ) Champiman et Mulls )1999ســـعت دراســـة شــــابمان و ملـــیس 
و العالقـــة بـــین هـــذه , االســـتراتیجیات التـــي یســـتخدمها المراهقـــون فـــي التعامـــل مـــع الضـــغوط

و قــد أجریــت علــى عینــة مــن طــالب المرحلــة اإلعدادیــة و , االســتراتیجیات و تقــدیر الــذات 
هــو اســتخدام المراهقــون الــذكور ذوي المســتوى و توصــلت إلــى عــدة نتــائج أهمهــا , الثانویــة 

بینمـا تمیـل تـي تعمـد علـى اإلحجـام أو السـلبیة المنخفض في تقدیر الـذات لالسـتراتیجیات ال
, اإلناث ذوات المستوى المنخفض في تقدیر الذات اللتماس المسـاندة االجتماعیـة و الدینیـة 

باإلضافة إلى عدم وجود فروق بین المجموعات العمریة
فـــــي االســـــتراتیجیات المســـــتخدمة فـــــي التعامـــــل مـــــع ) الصـــــغار و الكبـــــار مـــــن المـــــراهقین ( 

إعـــداد مقیـــاس لتقـــدیر 1999و كـــان مـــن ضـــمن أهـــداف دراســـة مایســـة شـــكري .الضـــغوط 
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إلــى جانــب دراســة الفــروق بــین الجنســین فــي اســتخدام , األســالیب العامــة لمواجهــة الضــغوط 
.تلك األسالیب

فكـان , ) مـن اإلنـاث 125–مـن الـذكور 85( طالبا جامعیا 210تكونت العینة من و
كــبح , مــن بــین نتائجهــا وجــود فــروق بــین الجنســین فــي أســالیب قمــع األنشــطة المتعارضــة 

و إعادة التفسیر اإلیجابي و ذلـك فـي اتجـاه الـذكور , البحث عن الدعم الوسیلي , المواجهة 
التركیـز علـى االنفعـال و , عم االنفعـاليكما توجد فروق أیضـا فـي أسـالیب البحـث عـن الـد. 

.و اللجوء إلى الدین في اتجاه اإلناث, تصدیقه
:التعلیق على الدراسات السابقة

:تؤكد النظرة الفاحصة للدراسات السابقة على ما یلي 
عــدم وجــود دراســات ســابقة تناولــت العالقــة بــین متغیــري الدراســة الحالیــة علــى المســتویین -

.األجنبي األمر الذي یؤكد أهمیة الدراسة الحالیة و الحاجة للقیام بهاالعربي و 
رغم تعدد الدراسـات التـي تناولـت أسـالیب التعامـل مـع الضـغوط إال أنهـا لـم تتنـاول العالقـة -

و شـدة سـنبین هذا المتغیر و كثیر من المتغیرات التي حاولت الدراسة الحالیـة تناولهـا كال
. )العلمي( فيو المستوى الثقااالكتئاب 

لالعتمــاد علــى التكیــف وجـدت فولكمــان و زمیالتهــا أن الراشــدین األكبــر ســنا أكثــر احتمــاال-
ــــي  ــــدامي المعرف ــــیم اإلیجــــابي , اإلق ــــر احتمــــاال للتكیــــف , خاصــــة إعــــادة التقی و كــــذلك أكث

كمــــا كــــانوا أقــــل احتمــــاال الســــتخدام عملیــــات . مثــــل االبتعــــاد و تجنــــب األزمــــة , التجنبــــي 
قدامي السلوكي مثل البحث عن المساعدة االجتماعیة و المعلومات عن األزمـة التكیف اإل

و أسلوب حـل المشـكلة و علـى عینـات مماثلـة لعینـات فولكمـان و زمیالتهـا وجـد بـاحثون , 
: آخرون 

( Costa , Zonderman , Mc Crae , 1991 , Felton & Revenson , 1987 ,
Mc Crae 1989 )

بر سنا كانوا أقل احتماال لالعتماد على رد الفعل العدائي و التعبیر أن الراشدین األك
.كما كانوا أقل احتماال للتنفیس االنفعالي عن إحباطاتهم, االنفعالي 

إلـى Billings et Moosكمـا تشـیر بعـض النتـائج الفرعیـة لدراسـتین لبیلنجـز و مـوس 
إلـى حـد –قـد قـرروا اعتمـادا أقـل , ین و كـذلك النسـاءأن الرجال األكبر سنا و الرجال المتزوج

أن األفـــراد ذوي Isohanniكمـــا وجـــد أیزوهـــاني , علـــى األســـالیب التكیفیـــة اإلحجامیـــة –مـــا 
األسالیب التكیفیة الفعالة یتمیزون بتكیف فعال كلما تقدم بهم العمـر بالمقارنـة مـع أقـرانهم ذوي 

.األسالیب غیر الفعالة 
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أن العمــر عامــل هــام فــي تبنــي األســالیب التكیفیــة Furnhamج فورنهــام و أظهــرت نتــائ
و , حیث یساعد األفراد على تكوین إدراكات مناسبة لألحداث و المواقـف الضـاغطة , الفعالة 

. كذلك للتفسیرات التي یضعونها لها و ردود أفعالهم تجاهها 
ـــة مـــع  ـــاس األســـالیب التكیفی ـــاس مـــدى قی ـــت قی ـــة التـــي حاول ـــة الدراســـات الطولی و مـــن ناحی
األزمــات عبــر الــزمن وجــد مــوس أن األســالیب التكیفیــة مــع األزمــات ثابتــة علــى نحــو متوســط 

إلـى –فقـد أظهـر الرجـال ثبـات أعلـى , عبر الزمن بین الرجـال و النسـاء خـالل ثـالث سـنوات 
كانـت متوسـطات معـامالت االرتبـاط بعـد ثـالث سـنوات للرجـال و و قـد, من النسـاء –حد ما 

و یعني هذا أنه یوجد بعـض االتسـاق عبـر الـزمن فـي 0.36-0.44النساء على الترتیب 
. استخدامهم لألسالیب التكیفیة على الرغم من تنوع الظروف الضاغطة التي تواجههم 

حـــل المشـــكلة تعـــد منبئـــا بانخفـــاض إلـــى أن إســـتراتیجیة) Katon )1990توصـــل كـــاتون 
;Valentiner, D.P).خاصــة عنــدما یــدرك الضــغط كحــدث یمكــن الــتحكم فیــه, االكتئــاب

Holahan, C.J & Moos, R.H; 1994)
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ابـئـتـاالك

تمهید-
تعاریف االكتئاب-1
)( Epidémiologieمدى انتشار االكتئاب-2
)Morbidité( النسبة المرضیة-3
Mortalitéنسبة الوفیات-4

Risque Morbide: خطر المرضیة-5

الشخصیة االكتئابیة-6
تصنیف و تشخیص االكتئاب-7
أسباب االكتئاب-8
النظریات المفسرة لالكتئاب-9

تعلیق على نظریات االكتئاب-10
.ملخص الفصل-11

Université Sétif2



:مهیدت
و األطبــاء نذلــك أن العدیــد مــن المختصــین الســیكولوجیی, االكتئــاب مــرض یصــعب تعریفــه

قــد تضــاربت آراؤهــم و نتــائج أبحــاثهم و خبــراتهم اإلكلینیكیــة فــي تحدیــد النفســانیین و المنظــرین 
ــــا و تشخیصــــا و أســــبابا و أنواعــــا ــــى المحكــــات . هــــذا االضــــطراب تعریف و لعــــل مــــا یطــــرأ عل

كتئــاب مــن تغییــرات و تعــدیالت مســتمرة فــي الــدلیل التشخیصــي و اإلحصــائي التشخیصــیة لال
أو التصــــانیف ICDأو التصــــنیف العــــالمي لألمــــراض العقلیــــة DSMلالضــــطرابات العقلیــــة 

ال نعــرف كیــف : "Mayerفیقــول أدولــف مــایر .  یشــیر بوضــوح إلــى هــذه الصــعوبة, األخــرى
االكتئــاب بفعـل تعقــد أسـبابه و أعراضــه و هـذا القــول یعكـس صــعوبة تعریـف" نعـرف االكتئــاب

ن المختصــــین مســــألة صــــعبة حتــــى ممــــا یجعــــل إیجــــاد تعریــــف مقبــــول مــــ, و كثــــرة تصــــنیفاته
).84ص, 1989, الحجار محمد(.اآلن

ســنحاول اسـتعراض بعــض التعــاریف قبــل أن ننتهـي إلــى تعریــف دقیــق :تعــاریف االكتئــاب-1
: و ذلك من خالل, نتبناه في دراستنا الحالیة

.تعریف االكتئاب من خالل القوامیس و المعاجم اللغویة-أ
.تعریف االكتئاب من خالل المعاجم  و الموسوعات السیكولوجیة-ب
.تعریف االكتئاب من خالل علماء النفس و الباحثین في مجال االكتئاب-3
:تعریف االكتئاب من خالل القوامیس و المعاجم اللغویة-أ

الرجـل یكـأب كأبـا  و كآبـة حـزن " كئـب " رن العشـرین االكتئـاب ب تعرف دائرة معـارف القـ
).03ص, 1971, محمد فرید وجدي. ( فهو كئیب

و یعــرف قــاموس مختــار الصــحاح لالكتئــاب مــن بــاب كآبــة بالمــد ســوء الحــال و االنكســار 
)اكتــأب ( مــن الحــزن و الكآبــة أیضــا بــوزن رهبــة فهــو كئیــب و امــرأة كئیبــة و كأبــاء بالمــد و 

). 234ص , 1995, مختار الصحاح(مثله 
كما یعرف المصباح المنیر في باب كئیب من یكأب من بـاب تعـب كآبـة بمـد الهمـزة و كأبـا 

. و كآبة مثل كئب سبب و تمرة حزن أشد الحزن فهو كئب و كئیب
). 208ص , 2001, المصباح المنیر(

السیكولوجیةتعریف االكتئاب من خالل المعاجم و الموسوعات -ب
االكتئـــاب بأنــــه حالـــة انغعالیــــة تكـــون فیهــــا الفاعلیــــة ) 1971( یعـــرف معجــــم علـــم الــــنفس 

, و قد تكون سویة أو مرضیة, النفسیة الجسدیة منخفضة و غیر سارة

Université Sétif2



, فــــاخر عاقــــل. (و تشــــیر المرضــــیة منهــــا إلــــى الیــــأس و الشــــعور الســــاحق بــــالعجز و التفاهــــة
).33ص , 1971

ــــــنفس  ــــــم ال كلمــــــة ) ت.ب( و یتــــــرجم منیــــــر و هبــــــة الخــــــازن فــــــي معجــــــم مصــــــطلحات عل
Mélancholio بأنهـا المــرض السـوداوي أو المیالنخولیــا أو االكتئـاب و هـو ذهــان مـن أهــم

و , و انعــدام االهتمــام بالعــالم الخــارجي و األرق, أعراضــه االكتئــاب و هبــوط النشــاط الحركــي
منیـر ( .ال یقبل علـى حـدیث أو عمـل و ال یـرد علـى سـؤالو , یكون المریض حزینا و مهموما

)83ص , ت.ب, و هبة الخازن
االكتئاب بأنـه لـدى ) 1976(و تعرف الموسوعة المختصرة في علم النفس و الطب العقلي 

و لكــن حـاالت االكتئــاب فــي الطــب , الشـخص العــادي غالبــا اإلحســاس بـالحزن و ســوء المــزاج
ـــى , وجدانیـــة و ذهنیـــة و ســـلوكیة و جســـمیة. ددةالعقلـــي قـــد تتضـــمن نـــواحي متعـــ باإلضـــافة إل

مثـل التـوتر و القلـق و توقـع حـدوث الكـوارث و الشـعور بالنـدم و , اإلحسـاس بـالحزن و األسـى
اخــتالل و, اإلحســاس بالــذنب و األرق وفقــدان الشــهیة و اضــطراب الجهــاز العصــبي المســتقل

ة إلــــى بعــــض األعــــراض الذهانیــــة و اإلحســــاس بالتعــــب باإلضــــافالهضــــم و العجــــز الجنســــي
و قــد تمــر بالشــخص . األخــرى كالخیــاالت و الهــذاءات و تــوهم المــرض و المیــل إلــى االنتحــار

الســوي فــي حیاتــه الیومیــة ظــروف تــؤدي إلــى خبــرات اكتئابیــة فیوصــف المــرء بأنــه منقــبض أو 
,مغموم أو حزین أو نحو ذلك من الصفات
لمرضـــیة التــي قــد تتعـــدى الحــزن و تتضــمن نـــواحي و لكــن یحــتفظ بكلمـــة االكتئــاب للحــاالت ا

)137-136ص , 1976, ولیم الخولي . ( ذهانیة
, االكتئــاب بأنــه موقــف عــاطفي أو اتجــاه انفعــالي) 1977( و تعــرف موســوعة علــم الــنفس 

و ینطــوي علــى شــعور بعــدم الكفایــة و الیــأس , یتخــذ فــي بعــض األحیــان شــكال مرضــیا واضــحا
عور علـى المــرء أحیانـا و یصــاحبه انخفـاض عـام فــي النشـاط النفســي و بحیـث یطغـى هــذا الشـ

) 45ص , 1977, أسعد رزوق. ( العضوي
( و یعرف دلیـل تشـخیص األمـراض النفسـیة الصـادر عـن الجمعیـة المصـریة للطـب النفسـي

باإلضـافة إلـى , العصاب االكتئابي بسیطرة مزاج مـن التعاسـة و األفكـار غیـر السـارة) 1979
و سـرعة اإلنهـاك , وضعف الطاقة و صعوبة التركیز, ز عن مجاراة شؤون الحیاة الیومیةالعج

دلیـــل تشـــخیص األمـــراض . ( و تبكیــره و اضـــطراب النـــوم عــادة و یغلـــب األرق فـــي أول اللیــل
) 50ص , 1979, النفسیة
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االكتئــــــاب بأنــــــه حالــــــة مــــــن ) 1987( و یعــــــرف معجــــــم علــــــم الــــــنفس و التحلیــــــل النفســــــي 
االضــطراب النفســي تبـــدو أكثــر مـــا تكــون وضــوحا فـــي الجانــب االنفعـــالي لشخصــیة المـــریض 
حیث یتمیز بالحزن الشدید و الیـأس مـن الحیـاة و وخـز الضـمیر و تأنیبـه القاسـي علـى شـرور 

).220ص ,1987, رج عبد القادر طه و آخرونف. ( لم ترتكبها الشخصیة
الصـــادر عـــن الرابطـــة DSM  IVبـــع و یعـــرف الـــدلیل التشخیصـــي و اإلحصـــائي الرا

: نوبة االكتئاب األساسي باآلتي ) 1994( األمریكیة لألطباء النفسیین 
من األعراض التالیـة وتكـون موجـودة خـالل أسـبوعین و ) أو أكثر ( وجود خمسة أعراض )أ(

علــى األقــل وجــود واحــد مــن هــذه األعــراض وهمــا إمــا –تمثــل تغیــرا فــي الوظــائف عمــا ســبق 
–ج مكتئب أو فقدان االهتمام أو االستمتاع مزا

ال تتضمن األعراض التي تتجه بشكل واضح إلى حالة طبیة عامة أو هـذاءات أو :ملحوظة 
.هالوس

: مثــال(مــزاج مكتئــب طــوال الیــوم و تقریبــا كــل یــوم و یشــار إلیــه إمــا بــالتقریر الموضــوعي -
یبـدو (بهـا آخـرون علـى سـبیل المثـال أو مـن خـالل مالحظـات یقـوم ) مشاعر الحـزن أو الفـراغ
).على الشخص أنه حزین

اهتمــام و اســتمتاع مــتقلص بشــكل ملحــوظ فــي جمیــع أو أغلــب األنشــطة فــي غالبیــة الیــوم -
)كما یشیر إلیه إما بالتفسیر الموضوعي أو مالحظات اآلخرین( وتقریبا كل یوم

علـى سـبیل (ن أو زیـدة فـي الـوزنفقدان كبیر في الوزن بدون اتبـاع حمیـة سـواءا لفقـدان الـوز -
انخفـاض أو زیـادة فـي الشـهیة للطعـام ) من وزن الجسـم فـي الشـهر٪5المثال تغیر ألكثر من 

.ثقریبا كل یوم
.وجود أرق أو أرق شدید لك یوم تقریبا-
ملحـوظ مـن طـرف اآلخـرین ولـیس مجـرد (يهناك تقریبـا كـل یـوم هیـاج أو تـأخر نفـس حركـ-

).مشاعر ذاتیة
.إرهاق أو فقدان للطاقة یومیا تقریباهناك-
.الشعور بعدم القیمة و كذلك قدر زائد أو غیر مالئم من الشعور بالذنب-

.انخفاض القدرة على التركیز أو التفكیر أو التردد یومیا تقریبا
أفكار متكررة عن الموت أفكار انتحاریة متكررة بدون خطة معینة أو وجود محاولة -

ة معینة لالنتحارانتحاریة أو خط
.األعراض ال تعتبر معیار للنوبة المختلطة) ب(
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أو عجـــز فـــي النـــواحي يأن األعـــراض تســـبب ألـــم نفســـي كبیـــر علـــى المســـتوى اإلكلینیكـــ) ج(
.االجتماعیة أو المهنیة أو الوظیفیة الهامة األخرى

اطي علـــــى ســـــبیل المثـــــال تعـــــ( أن األعـــــراض لیســـــت آلثـــــار فســـــیولوجیة مباشـــــرة لعقـــــاقیر ) د(
).المخدرات أو التداوي بالعقاقیر أو وجود حالة طبیة عامة

أن األعــراض ال تفســر بشــكل أفضــل ألولئــك الــذین أفقــدهم المــوت عزیــز لــدیهم حیــث أن ) ه(
أو توصــف بوجـــود عجـــز , بعــد فقـــدان شــخص عزیـــز فــإن األعـــراض تــدوم ألكثـــر مــن شـــهرین
ألفكــــــار االنتحاریــــــة أو اة أووظیفــــــي ملحــــــوظ أو االهتمــــــام المرضــــــي المســــــبق بفقــــــدان القیمــــــ

.األعراض الذهانیة أو التأخر النفس حركي
(DSM-IV R 1994, pp 161 – 163 )

االكتئاب االستجابي ) 1995( و یعرف معجم علم النفس و الطب النفسي 
( Dépression réactionnelle ) بأنه اكتئاب عارض و غیر متكرر بشكل دوري

تعرض المریض لحادث مكرر بشدة مثل فقـدان شـخص محبـوب أو و أن العامل المرسب فیه
.فقدان العمل أو نكسة سالبة

جــابر عبـــد ( و یســمى هــذا االكتئــاب أیضـــا االكتئــاب خــارجي المنشــأ و االســـتجابة االكتئابیــة 
)3178ص , 1995, عالء الدین كفافي, الحمید 

أنــه حالــة مــن الــوهن الشــدید  االكتئــاب ب)1996(كمــا یعــرف القــاموس الــدولي لعلــم الــنفس
, نقـص االهتمـام بالعـالم, عدم القدرة على التركیـز, تكون أعراضه عادة فقدان القدرة على النوم

, اإلعتقاد بأنه ال یمكن فعـل شـيء لتحسـین الحالـة, فقدان األمل, مشاعر من العجز و الذنب 
The). طء الحركــةو أن هــذه الحالــة ســوف تــدوم لألبــد و هــي أحیانــا مصــحوبة بإعیــاء و بــ

international dictionary of psychology, 1996, p89)
االكتئاب بأنه حالة انفعالیة تتسـم باالعتمادیـة ) 1999( یعرف معجم علم النفس المعاصر 

و تتمیز بمواقف انفعالیة سـلبیة و تغیـر فـي مجـال الـدوافع و االنطباعـات المعرفیـة و بالسـلوك 
( الشــــخص المصــــاب باالكتئــــاب بانفعــــاالت مؤلمــــة و حــــزن عمیــــق و یمــــر , الســــلبي عمومــــا

و قلـق و یـأس و تقـل الحـوافز و الـدوافع و النشـاط اإلرادي إلـى حـد كبیـر و تتمیـز ) السـوداویة
حالة االكتئاب بلوم النفس علـى حـدوث حـوادث متعـددة فـي حیـاة الشـخص ذاتـه أو ألقربائـه و 

الســـابقة و إدراكـــه لعجـــزه عـــن التعامـــل مـــعیصـــاحب شـــعور المـــرء بالـــذنب بالنســـبة لألحـــداث 
.فقد الثقة في المستقبل, الواقع

و في االكتئاب یهبط تقییم الفرد لنفسه إلى درجة شدیدة و یصبح إحساسه بالزمن غیـر واقعـي 
و یتســم الســلوك فــي حالــة االكتئــاب , إذ یمــر الوقــت بالنســبة لــه فــي أقصــى درجــة مــن الــبطء
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ى المبــادرة و باإلحســاس بالتعــب ممــا یــؤدي إلــى هبــوط حــاد فــي بــالبطء الشــامل و االفتقــار إلــ
و هنـاك حـاالت اكتئـاب ,و یمكن حدوث االنتحار في حاالت االكتئاب العنیفة, عملیة اإلنتاج

و حـاالت اكتئـاب مرضـي و ,وظیفیة تحدث لدى األصحاء داخل حـدود األداء العقلـي المعتـاد
ترجمـة , ج باروشفسـكي.م, ف بتروفسـكي.أ( هي تعد إحدى الظواهر األساسیة للطب النفسـي

).  72ص,  1999, الجواد و عبد السالم رضوانحمدي عبد 
االكتئاب بأنه اضطراب نفسي یمكن أن یتسـم ) 2001(و تعرف الموسوعة العربیة المیسرة 

و المشـاكل فـي العمـل و شـعور , و ضعف القـدرة علـى التركیـز, باضطراب في النوم أو األكل
و یمكـــن تمییـــز المـــرض . بـــالفراغ و الـــذنب و انعـــدام القیمـــة مـــع وجـــود أفكـــار انتحاریـــةشـــدید 

.ن الحزن بعد خیبة أمل أو فقد شيءاالكتئابي ع
هـوس (و قد یكون له مكونات سیكولوجیة أو بیوكیمیائیة و قـد یكـون للمـرض طـور هوسـي 

ج النفســي و األدویــة و كثیــر  مــن المرضــى تتحســن حــاالتهم بشــكل ملحــوظ بــالعال) اكتئــاب–
).275ص , 2001, في محمود محفوظ و آخرون, كمال دسوقي(المضادة لالكتئاب 

:تعریف االكتئاب من خالل علماء النفس و الباحثین في مجال االكتئاب-ج
االكتئاب بأنه حالة من األلم النفسـي یصـل فـي المیالنخولیـا ) ت.ب(یعرف مصطفى زیور 

و انخفـــاض فــي تقـــدیر , مصــحوبا باإلحســاس بالـــذنب شــعوریاإلــى ضــرب مـــن جحــیم العـــذاب
و نقصان في النشاط العقلي و الحركي و الحشوي, النفس لذاتها

).15-12ص , ت.ب, مصطفى زیور ( 
االكتئــاب بأنــه حالــة مــن الحــزن الشــدید المســتمر تنــتج ) 1978(كمــا یعــرف حامــد  زهــران  

و إن كـان المـریض ال یعـي المصـدر , مفقـودعن الظروف المحزنة األلیمة و تعبـر عـن شـيء
).429ص , 1978,حامد زهران. (الحقیقي لذاته

االكتئاب بأنه خبرة وجدانیة ذاتیـة أعراضـها الحـزن و یعرف ) Cales)1982كذلك كولز 
و الرغبــة فــي إیــذاء ,فقــدان االهتمــام و الالمبــاالة و الشــعور بالفشــل و عــدم الرضــاالتشــاؤم و

ـــذات و ال ـــذنب و , تـــردد و عـــدم البـــث فـــي األمـــورال و اإلرهـــاق و فقـــدان الشـــهیة و مشـــاعر ال
, راویــة محمــود دســوقي: فــي.( و عــدم القــدرة علــى بــذل جهــد, احتقــار الــذات و بــطء االســتجابة

).22ص,1995
یعـد مشـكلة مـن المشـكالت التـي " االكتئـاب علـى أنـه ) 1988( و یعرف عبـد اهللا عسـكر 

تعـوق الفــرد فــي توافقـه و تطــوره حتــى إذا وصــل إلـى درجــة شــدیدة كـان التعطــل أو التــأخر فــي 
توافقه بصفة عامـة فیكـون االضـطراب االنفعـالي متمـثال فـي عـدم القـدرة علـى الحـب و كراهیـة 
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( إلـى التفكیـر فـي المـوت و االنتحـار حیـث یسـیطر التنـاقض الوجـداني الذات تلك التي تصـل 
علــى المســرح و كــذلك االضــطراب المعرفــي متمــثال فــي انخفــاض ) صــراع الحــب و الكراهیــة 

تقدیر الذات و تشویه المدركات و اضـطراب الـذاكرة و توقـع الفشـل فـي كـل محاولـة للنجـاح و 
.قدرة على التركیز الذهني في قضیة بعینها و عدم ال, استشعار خیبة األمل في الحیاة 

و اضـطراب النــوم , هـذا باإلضـافة االضـطراب البـدني متمـثال فــي اضـطراب الشـهیة للطعـام
عبـــد اهللا . ("التـــأخر النفســـي و البـــدني بعه حالـــة و كثـــرة البكـــاء و تنـــاقص الطاقـــة الـــذي یســـتت

) 11ص , 1988, عسكر 
صـــعوبة فــي الفصـــل بـــین األعـــراض االكتئابیـــة و أن هنـــاك) Myer)1989و یــرى مـــایر 

االكتئاب الجوهري إال أنهـا علـى متصـل واحـد و لكـن عنـدما تسـتمر األعـراض االكتئابیـة لمـدة 
الحـــــزن و األرق و الالمبـــــاالة و مشـــــاعر فقـــــدان القیمـــــة و فقـــــدان ( أســـــبوعین أو أكثـــــر مثـــــل 

ن وجـود أي سـبب واضـح فإنـه بدو ) االهتمام باألسرة و األصدقاء و األعمال و ضعف الشهیة
,Myer, 1989)  .(مـن المحتمـل أن یـتم تشخیصـه علـى أنـه اكتئـاب إكلینیكـي أو جـوهري 

p45
االكتئـاب بأنـه اضـطراب وجـداني یتسـم بفقـدان ) Robbins)1993و یعـرف بـول روبینـز 

ـــذات و الشـــعو  ـــدیر ال ـــیم و ضـــعف الهمـــة و الشـــعور باالســـتیاء و نقـــص تق ـــى التقی ر القـــدرة عل
).(Robbins 1993: p97. بالذنب كما یتسم بالتشاؤم و الحط من قدر الذات

:و یالحظ من خالل التعریفات السابقة لالكتئاب ما یلي 
أن نقـــــاط االتفـــــاق بشـــــكل عـــــام بـــــین العلمـــــاء حـــــول تعریـــــف االكتئـــــاب أكثـــــر مـــــن نقـــــاط -1

.االختالف
لالكتئــــاب أنــــه یصــــیب الجوانــــب أن مــــن أكثــــر نقــــاط االتفــــاق بــــین العلمــــاء فــــي تعــــریفهم-2

األساســـیة فـــي اإلنســـان و هـــي الجانـــب الوجـــداني و الجانـــب المعرفـــي و الجانـــب الجســـمي و 
و اتضــح ذلــك مــن خــالل التركیــز علــى األعــراض الوجدانیــة و المعرفیــة و , الجانــب الســلوكي 

).2002, سامي عبد القوي ( السلوكیة و الجسمیة  مثل تعریف 
كتئــاب هــو اضــطراب انفعــالي عــاطفي، یتمیــز بــالحزن الشــدید المســتمر و فــیمكن القــول أن اال

الذات،الشعور بـالعجز و الفشـل و التفاهـة و األلم النفسي الحاد و لوم الذات و فقدان اعتبار
الیأس، یؤثر على النشاط العام من إثباط معرفي سیكوحركي و إعاشي واضطراب واضـح فـي 

و تكـــون أســـبابه داخلیـــة المنشـــأ أو خارجیـــة , ذیـــة و الجنســـیة الوظـــائف الغریزیـــة كـــالنوم و التغ
.المنشأ أو كالهما على حد سواء
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مـــن تحدیـــد دقیـــق ألعـــراض هـــذا ) 2001(هــذا و یكـــاد یكـــون مـــا أورده بالكبـــورن و كـــوترو 
:االضطراب و هو التعریف الجامع له، و الذي یتمثل فیما یلي

و غیــر داوي الــذي یتجســد فــي التعبیــر اللفظــياالكتئــاب هــو تنــاذر یطغــى علیــه المــزاج الســو 
كمــا تحتــوي علــى العدیــد مــن االضــطرابات التــي . أو الحصــریة/ اللفظــي لالنفعــاالت الحزینــة و
:تؤثر على الكثیر من الوظائف

التغذیــة زیــادة أو انخفــاض ، , األرق زیــادة أو انخفــاض : اضــطرابات الوظــائف  اإلعاشــیة * 
.اقةفقدان اللبیدو ، انخفاض الط

فقدان تقدیر الذات ،التردد ،التشـاؤم ،الیـأس غیـر الـواقعي،و : اضطرابات الوظائف المعرفیة* 
.مواقف سیكولوجیة سلبیة في العموم, ظهور األحالم المزعجة 

و , االهتمـــام و االســـتمتاع,عجـــز فـــي النشـــاط ) : الحافزیـــة( اضـــطرابات الوظـــائف اإلرادیـــة* 
.ارالرغبة في الهروب بواسطة االنتح

النشـطة  المنتجـة تانخفـاض السـلوكیا,إثباط نفسي حركـي أو تهیجـه : اضطرابات سلوكیة * 
.،وازدیاد السلوكیات السلبیة و غیر المنتجة

باإلضـــافة إلـــى درجـــة معینـــة مـــن الـــتحطم النفســـي أو البـــدني الـــذي ال یظهـــر فـــي المقـــام األول 
(Blackburn et Cottraux , 2001,p 2)

):( Epidémiologieاالكتئابمدى انتشار -2
مــن أكثــر االضــطرابات شــیوعا و هــي ) المزاجیــة أو االنفعالیــة( تعــد اضــطرابات الوجــدان 

.مسئولة عن كثیر من المعانات و اآلالم النفسیة 
مــن محــاوالت االنتحــار الناجحــة بــین المجمــوع العــام ســببها %70-%50ویكفــي القــول أن 

و مــن العســیر تحدیــد نســبة انتشــار هــذا المــرض نظــرا ألن الحــاالت البســیطة تشــفى . االكتئــاب
)47Sartorius , 1993 , pp–155( .تلقائیا و ال تتردد على األطباء

طراد، إالمـرض فـي المسـتقبل بـو یتوقع األخصائیون و العیادیون تزاید عدد المصابین بهـذا 
ملیون مكتئب في العالم على امتداد سـنة 100یوجد OMSفحسب المنظمة العالمیة للصحة

سـا مـن الحـاالت تعـرف انتكا%50كما أن مآل هذا االضـطراب یتمیـز باالرتـداد حیـث . واحدة
عاقـة و المـوت ولهذا یحتـل االكتئـاب المرتبـة الرابعـة بـین أسـباب اإل,في العام الموالي للظهور

)Blackburn et  Cottraux , 2001,p 10.(المبكر
و حســـب مـــا جـــاء فـــي دراســـة لألمـــراض أجرتهـــا كلیـــة هارفـــارد للصـــحة و منظمـــة الصـــحة 

یمكـن أن یصـبح االكتئـاب ثـاني خطـر صـحي 2020فإنـه فـي العـام , العالمیة و البنك الـدولي
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Krimlinger, 2002, p)فـي العـالم بعـد مـرض القلـب و یمكـن فهـم مـدى شـیوع هـذا (19
: و العوامل التالیةاالضطراب و كیفیة انتشاره من خالل العناصر

.الخصائص االجتماعیة و الدیموغرافیة للمكتئبین -2-1
إن دراســــة الخصــــائص االجتماعیــــة و الدیموغرافیــــة للمكتئبــــین تســــمح لنــــا بتحدیــــد العوامــــل 

:طرخبعوامل الالمساهمة لإلصابة أو ما یسمى
:الجنس2-1-1

ـــة لـــدى الســـكان ، وجـــود فـــروق واضـــحة فـــي  دلـــت دراســـات حـــول تـــواتر الحـــاالت االكتئابی
لــدى %3للرجــال بینمــا یقــارب%1توزیعهــا بــین الرجــال و النســاء، إذ یســجل المؤشــر نســبة 

.النساء
حــین تســـجل نســبة الظهــور لـــدى فــي%3الـــى %2فتقــدر أمــا نســبة الظهــور لـــدى الرجــال

فنجـد نسـبة ,بینمـا احتمالیـة االصـابة باالكتئـاب خـالل الحیـاة, %10إلـى %5النساء ما بین 
لدى النساء%25إلى %20لدى الرجال مقابل 10%

)Kacha, 1996, p 60( , لـــدى النســـاء %21.8أمـــا فیمـــا یتعلـــق باالنتكاســـة فتســـجل
)(Lou et Lou, 2001, p 75.اللدى الرج%12.9مقابل المكتئبات 

le picفان فترة الذروة (Weissman et Mayers))  1978( حسب ویسمان و مایرس

ـــــل ) ( ـــــع قب ـــــدى النســـــاء تق ـــــین 35ل ـــــد ب ـــــد الرجـــــال فتمت ـــــى 55عامـــــا ، أمـــــا عن عامـــــا 70ال
Rouillon,1983,p 384).(

:السن2-1-2
:الراشدون-2-1-2-1

30عامـــا إلـــى 20األولـــى تمتـــد مـــن ســـن , ظهـــور االكتئـــاب توجـــد فتـــرتین حساســـتین فـــي 

.سنة60سنة إلى 50عاما، و الثانیة تقع في حدود 
أمـا , سـنة50لـدى الرجـال ابتـداء مـن (La prévalence )ویسجل تزاید في تواتر االكتئـاب  
.عاما خاصة بالنسبة للنساء المتزوجات35لدى النساء فیبلغ ذروته نحو سن 
Lou et Lou , 2001 , p 75 ).(

.عاما80أو 70و یزداد تواتر االكتئاب لدى المسنین في حدود 
( Lou et Lou , 2001 , p 49)

:األطفال2-1-2-2
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علــى الــرغم مــن انتشــار هــذا االضــطراب لــدى الراشــدین بصــفة خاصــة، فانــه قــد أخــذ یوســع 
بمـــا یعـــرف باكتئـــاب الطفولـــة  أوقاعدتـــه الزمنیـــة إذ بـــدأ ینتشـــر حالیـــا فـــي األعمـــار الصـــغرى 

األطفـــال رغـــم أن االعتـــراف بوجـــود االكتئـــاب عنـــد األطفـــال لـــم یتبلـــور إال فـــي العشـــرین ســـنة 
فــــي %5و %2و یبــــدو أن انتشــــار االكتئــــاب بــــین مجتمــــع األطفــــال یتــــراوح بــــین . األخیــــرة

).258ص، 1998إیمان و آخرون، ( الوالیات المتحدة
بجزیــــرة  ) Rutter)1970وبائیــــة حــــول األطفــــال، قــــام بهــــا روتــــر و قــــد بینــــت أول دراســــة 

عامـا، 11و 10وایت، نسبة ضئیلة مـن حـاالت االكتئـاب لـدى األطفـال تتـراوح أعمـارهم بـین 
.%1.4أي نسبة , 2193حاالت من ضمن 3

طفـال أعمـارهم109التي أجریت علـى Kashani et alكما دلت دراسة كشاني و آخرین 
,Vantalon et al , 1999. %1سنوات ظهور االضطرابات االكتئابیة بنسبة 6إلى 3من 

p 43 ) (
كما أظهرت دراسات أخرى وجود اختالفات في األعراض االكتئابیـة بـین الطفـل و المراهـق 

).01(حه الجدول رقم و الراشد مثلما یوض
( Vantalon et al , 1999 , p 174)

).الطفولة و المراهقة(االكتئاب حسب المراحل العمریة أعراض : )01(الجدول رقم 
أعراض خاصة بالمراهق أعراض خاصة بالطفل أعراض دون عالقة بالسن

فقدان مشاعر الحب-
الشـــعور بـــالعجز و فقـــدان -

األمل
تقدیر سلبي للذات -
نوم شدید -
تنوعات -
أفكار هذیانیة محددة-
شــــــــــــدة األعــــــــــــراض مــــــــــــع -

الباكرالصباح 

مظهر اكتئابي -
تهـــیج ســـیكوحركي متـــداول -

مع االثباط
شكاوي جسدیة -
هالوس سمعیة-

المزاج االكتئابي-
االبطاء السیكوحركي-
ضعف التركیز-
األرق-
التغیرات الجسدیة -
أفكار االنتحار -
.محاوالت االنتحار-

: المراهقون-2-1-2-3
مـــع طغیانهـــا لـــدى اإلنـــاث %8تتمحـــور نســـبة تـــواتر االكتئـــاب لـــدى المـــراهقین فـــي حـــدود 

( Lou et Lou ,2001, p 47 )مقارنة للذكور 
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مـن المـراهقین الـذین %34فـان نسـبة Ryan et collو حسـب دراسـة ریـان و معاونیـه 
48Lou et( ار أصـیبوا باالكتئـاب األساسـي أقـدموا علـى محاولـة أو عـدة محـاوالت لالنتحـ

Lou ,2001, p .( هــذا و تــدل األبحـــاث الوبائیــة الحدیثــة أن المـــراهقین هــي الفئــة األكثـــر
.سبب االكتئابانتحارا ب

ــــة انتحــــارفمــــن بــــین ــــذین یقــــدمون علــــى محاول باالنتحــــار %3الــــى 2، یمــــوت حــــوالي ال
و یعــد هــذا ,االنتحــارمراهــق بفرنســا بســبب 800ي یمــوت حــوال.  المــواليفــي العــام" النــاجح"

, Arnoux , 1999)األخیر السبب الثاني للوفـاة فـي مرحلـة المراهقـة  بعـد حـوادث المـرور 

p 19 ).
:المستوى االجتماعي االقتصادي-2-2

ال توجــــد ارتباطــــات محــــددة بــــین االضــــطرابات االكتئابیــــة و الطبقــــة االجتماعیــــة غیــــر أن 
أكثــر تمثــیال فــي المعاینــات الطبیــة النفســیة بســبب ســهولة الطبقــة الغنیــة و الطبقــة المتوســطة 

( Kacha , 1996 , p 60 ).التماس الرعایة الصحیة

: العوامل الثقافیة-2-3
تبــین الدراســات المســحیة أن االكتئــاب اضــطراب شــائع فــي جمیــع المجتمعــات، فهنــاك فــي 

مـــن هـــذا االضـــطراب وأن ملیـــون مـــن النـــاس یعـــانون 20أكثـــر مـــن |الوالیـــات المتحـــدة وحـــدها 
ألـف شـخص مـوزعین 39و فـي دراسـة مسـحیة وقائیـة علـى . القلیل منهم یتلقى عالجا مناسـبا

على تسـعة مجتمعـات مـن الوالیـات المتحـدة، غـرب أوربـا و الشـرق األوسـط و آسـیا و أسـترالیا 
ن جیـل تبین أن االكتئاب ینتشر فیها بنسب متفاوتـة و أنـه یتزایـد فـي داخـل تلـك المجتمعـات مـ

.إلى جیل
أن بعـــض األعـــراض , دراســـة الثقافـــات المختلفـــة , مـــن جهـــة أخـــرى ,  هـــذا و قـــد أظهـــرت 

في حین أن البعض اآلخر یبـدو عامـا و لیسـت , االكتئابیة ترتبط بشكل وثیق بالوسط الثقافي 
:أما األعراض المرتبطة بالثقافة فأهمها. له عالقة بالثقافة

.یة تطبیقها عملیا، و أشكال السلوك االنتحاريكیف:األفكار االنتحاریة-
المواضـیع الهذائیـة، و مــن بـین هـذیان الــوهم الجسـدي، و األفكـار الهذائیــة التـي تـدور حــول -

مــا أبالعوامــل الثقافیــة، البــؤس و الخــراب و الشــعور بالــذنب، كلهــا تبــدو علــى عالقــة واضــحة
ة و الیابانیـة فإنهـا تكـون غیـر موجـودة مواضیع الشعور بالذنب  الشائعة في الحضارة المسیحی

.في األماكن األخرى
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فتـدل علــى حالـة اكتئابیــة مهمـا كانــت : بینمـا لألعــراض االكتئابیــة التـي ال تــرتبط بالثقافــة * 
:الثقافة المعتبرة و أهمها

حــزن مرضــي، تشــاؤم عــام و أســف علــى الماضــي و ازدراء : االضــطراب الشــدید فــي المــزاج-
.المستقبلالحاضر و 

.نقص أو فقدان المبادرة-
ام، أو الظــواهر األلمیــة األعــراض الجســدیة التــي تتمثــل فــي اضــطراب النــوم و الشــهیة للطعــ-

.المختلفة
هـــذا و إن التغیـــرات اللیلیـــة النهاریـــة مـــع الهیمنـــة الصـــباحیة لألعـــراض تعتبـــر میـــزات اكتئابیـــة 

).100ص, 2001سلیمان مطیع رئیف، ( شائعة على نطاق واسع 
)Morbidité( النسبة المرضیة -3

یمكن قیاس النسـبة المرضـیة التـي تعنـي مجمـوع المعطیـات التـي تـدل علـى تـواتر المـرض فـي 
:السكان بناءا على مؤشرین هامین

La prévalenceنسبة التواتر أو الظهور  -أ

Incidenceدرجة التأثیر -ب

علــى Robinsو مــایرس و روبیــنس Weissman et Mayersدلــت دراســات ویســمان 
:أهمیة و مدى انتشار المرض االكتئابي حیث أفضت هذه الدراسات إلى المعطیات التالیة

:( La prévalence ponctuelle )نسبة التواتر المنتظم  3-1
:من مجموع السكان و تتوزع على النحو التالي%6.8تقدر نسبة 

اكتئاب أساسي % 4.3-
.ب ثانوياكتئا% 2.5-

مقارنــة % 6.9إلــى %5.2نســبة التــواتر المنــتظم لالكتئــاب األساســي جــد هامــة لــدى المــرأة  
%.3.6إلى %2.6بالرجل

:نسبة التواتر على مدى الحیاة3-2
مـــــن االكتئـــــاب % 20حســـــب دراســـــات ویســـــمان و مـــــایرس، منهـــــا % 26.7تقـــــدر نســـــبة 

.األساسي
تــواتر االضــطرابات االكتئابیــة علــى مــدى الحیــاة، مقارنــة كمــا دلــت أعمــال ربیــنس أن نســبة 

باالضـطرابات الســیكاتریة األخــرى یــأتي فــي المرتبـة الثالثــة بعــد اإلدمــان الكحــولي و المخــدرات 
و االضطرابات العصابیة،%18إلى 15
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%.11و الحصر 
علــى National Comorbidity Surveyو أظهــرت الدراســة الحدیثــة التــي أجراهــا 

:مجموع سكان الوالیات المتحدة النتائج التالیة 
و 12.7: الرجـل % . 17.1نسبة تواتر لمـدى الحیـاة یقـدر بــ : حالة االكتئاب األساسي * 

. 21.3: المرأة 
, Lou et Lou , 2001 ).شـهرا12لمـدة % 2.5لمـدى الحیـاة و % 6.4: االغتمـام * 

pp 71 –72 )
:Mortalitéنسبة الوفیات -4

من األفـراد المصـابین باالضـطرابات % 5إلى 3تدل أعمال برتشي و معاونیه على نسبة 
.الوجدانیة ینتحرون كل عام 

10مـن مجمـوع المكتئبـین یموتـون انتحـارا و % 20إلـى 10كما أشارت أرقـام أخـرى إلـى أن 

).العشـر سـنوات الموالیـة بمحاولة انتحاریة یموتون باالنتحـار فـيمن األفراد الذین قاموا% 
Lou et Lou , 2001 , p72)

فقــــد قــــدر عــــدد ANDEMو حســــب معطیــــات الوكالــــة لتطــــویر التقیــــیم الطبــــي الفرنســــیة 
.فردا11300بـ  1996بفرنسا سنة المنتحرین

% 50إلـى 30مـرات، یشخصـون مـنهم مـن 10بینما یتضاعف عدد المحـوالت أكثـر مـن 
,Matillon , 2001( ن باالكتئاب  كأفراد مصابی p 24(

مــن أســباب المــوت % 35إلــى 30كمــا أشــارت إحصــائیات أخــرى أن االكتئــاب یشــكل نســبة 
الســـــیكوباتیة و : مـــــن االضـــــطرابات الخطیـــــرة للشخصـــــیة % 40إلـــــى 30باالنتحـــــار مقابـــــل 
.للفصامیین% 10إلى 5الحاالت البینیة و 

(Levy Soussan, 2002, p 95)
Risque Morbide: خطر المرضیة-5

دلـت دراسـة برتشـي و معاونیـه أن خطـر المرضـیة علـى مـدى الحیـاة لالضـطراب الوجـداني 
Lou.لدى المرأة % 20إلى 12لدى الرجل و من 10%إلى  6األساسي یقدر حالیا من 

et Lou , 2001 , pp 73)(
: الشخصیة االكتئابیة–6

قبــل أن تتحلــل إلــى مــرض االكتئــاب بالصــفات , االكتئابیــة أو شــبه اكتئابیــة تتســم الشخصــیة 
:التالیة
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فمـن الفـرح إلـى , حیث تنتقل الشخصیة من انفعال إلى آخـر دون مقـدمات: تقلب العاطفة-1
.الحزن، ومن التوتر الشدید إلى الهدوء النسبي

لى وجود الحزن لدیـه و كثیـرا تقیم الكآبة في نفس المكتئب و هي تدل باستمرار ع: بةالكآ-2
.ما قد تشكل الكآبة أحد دوافع الشخص المكتئب إلى االنتحار

إن صفة الغیرة البارزة و النابعة من الداخل لدى الشخصـیة تشـیر بشـكل أو بـآخر : الغیرة-3
.قوي لدیها لتكوین شخصیة اكتئابیةعلى استعداد 

رغبتـــه فـــي العمـــل ســـتؤدي بـــه إلـــى إن شـــعور الفـــرد بالضـــجر و عـــدم : الضـــجر و الســـأم-4
الشــعور بالیــأس و عــدم القــدرة علــى تحقیــق رغباتــه ، فیكــون الفــراغ هــو المســیطر خــالل حیاتــه 

).26-25ص ص ,2002عبد اللطیف عباس أذار ، . ( الیومیة
Schneiderأنــه وفقــا للتصــنیف الــذي قدمــه شــنایدرAkiskal) 1983(و یــرى أكیســكال 

: هناك سبع  مجموعات من السمات تمیز تلك الشخصیة، وهي ,للشخصیة االكتئابیة 
.و االنطواء، السلبیة، و التردد و عدم الحسمالهدوء،–1
.الحزن،و التشاؤم، و عدم القدرة على التمتع و االمتاع–2
.نقد الذات، لوم الذات، و توبیخها وازدراء الذات و الحط من قدرها-3
.صعوبة إرضائها لشخصه، و النقد الزائد,الشك-4
.، و التنظیم الذاتيةالضمیر الحي، المسؤولی-5
.، أو المیل للقلقالنزعة-6
عــادل محمــد : فــي( الكفــاءة و النقــائص الشخصــیة ، و عــدمالســلبیةاالنشــغال باألحــداث-7

).161ص ,2000عبد اهللا، 
إلــى أن العدیــد Tribolet et Paradas) 2000( ویـذهب كــل مــن تریبــولي  و بــراداس 

الشخصـــــیة الهســـــتیریة ، الشخصـــــیة ,مـــــن الشخصـــــیات المریضـــــة منهـــــا الشخصـــــیات البیئیـــــة 
.الهذائیة، الشخصیة السیكوستینیة قد تطور االكتئاب في حالة تحللها

و على العموم فان العدید من العصـابات تـؤول إلـى االكتئـاب إذا لـم تلـق أصـحابها العـالج 
و یستخلص مـن ذلـك . لكثیر من الشخصیات المریضة لتطور اكتئاباالمناسب ، مثلما تتحلل ا

أن االكتئـــاب قـــد أصـــبح یمثـــل المـــآل النهـــائي لمعظـــم االضـــطرابات العصـــابیة و الشخصـــیات 
.المریضة
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:تصنیف و تشخیص االكتئاب-7
إن حالــــة االكتئــــاب هــــي زملــــة أعــــراض إكلینیكیــــة تتضــــمن مكونــــات وجدانیــــة و معرفیــــة و 

نـــه اضـــطراب فـــي المـــزاج بســـبب بـــروز أو یصـــنف هـــذا االضـــطراب علـــى حیویـــة،ســـلوكیة و 
.الحزن و الوجدان االكتئابي

و مــن الوجهــة التاریخیــة یمكــن للفــرد أن یجــد فــي النصــوص الســیكاتریة و النفســیة اإلكلینیكیــة 
فــي مقابــل (Endogene)العدیــد مــن تصــنیفات االكتئــاب تتضــمن االكتئــاب الــداخلي المنشــأ

في مقابـل , )(Nevrotiqueو االكتئاب العصابي ). (exogeneاالكتئاب الخارجي المنشأ 
فــي مقابــل االكتئــاب .التهیجــي) ( Agitéeو االكتئــاب النشــط ) Psychotique( الــذهاني 

Retarded .الكامن

و (Réactif)في مقابـل االكتئـاب التفـاعلي اإلسـتجابي)(Autonomeو االكتئاب الذاتي 
لكــــن البــــاحثین تخلــــو عنــــه معظــــم تلــــك الفئــــات  و التصــــنیفات بســــبب صــــعوبة القیــــام بعمــــل 

و یعتبــــــر الــــــدلیل التشخیصــــــي و , تشخیصـــــات ثابتــــــة و یعتمــــــد علیهــــــا مــــــن تلـــــك التســــــمیات 
مــن أكثــر األنظمــة التشخیصــیة تــأثیرا و هــو یمیــز بــین اضــطراب المــزاج DSMاإلحصــائي 

و فــي .)(Bipolaireین اضــطراب المــزاج ثنــائي القطــب و بــUnipolaireأحــادي القطــب  
االكتئاب أحادي القطب تكون زملة األعراض االكتئابیة هي زملة األعراض الوحیـدة الموجـودة 

.لدى المریض
وهــو مــا كــان یطلــق علیــه ســابقا ذهــان الهــوس و (فــي حــین یتمیــز االكتئــاب ثنــائي القطــب 

.بواحدة أو أكثر من النوبات الهوسیة باإلضافة إلى زملة األعراض االكتئابیة)االكتئاب 
و تعــرف زملــة األعــراض االكتئابیــة بأنهــا مــزاج اكتئــابي أو فقــدان االهتمــام لمــدة أســبوعین 

.بها عدید من األعراض المرتبطة بهاعلى األقل یصاح
أو / صــعوبة الــدخول فــي النــوم و( مثــل فقــدان الــوزن و صــعوبة التركیــز و اضــطراب النــوم

و األفكــار االنتحاریـــة و , و الشــعور بانعـــدام القیمــة و الیــأس، و الـــذنب و التــردد) العــودة إلیــه
.ةإعاقة النشاطات االجتماعیة و المهنی

أحــادي القطــب اضــطرابا واســع االنتشــار و متكــررا و هــذا مــا یفســر مــا و یعتبــر االكتئــاب
یبـدو أن النسـاء أكثـر عرضـة لإلصـابة بـه , مـن حـاالت اإلقامـة بالمستشـفى% 75یصل إلـى 
و تقدر نسبة اإلصابة به في مجتمع الراشدین لدى النساء من. من الرجال 
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افة إلـى ذلـك یعـد االكتئـاب باإلضـ) %3.2إلـى 2.3(و لدى الرجال من ) 9.3%–4.5%( 
, Mansted , A.S.R , Hewstone.مـن أكثـر العوامـل المرسـبة و المسـببة لالنتحـار

1995, p 178 )(
هناك العدید من المحاوالت لتصنیف االكتئـاب، و قـد تنوعـت تصـنیفاته، و هـذا التنـوع أدى 

سـتعرض الباحثـة سـوف تلـذلك , إلى خلط بعض أنـواع االكتئـاب و تـداخل بعـض المفـاهیم معـا
.أهم هذه التصنیفات

اكتئــاب : أقــدم تصــنیف االكتئــاب هــو التصــنیف الــذي یصــنف االكتئــاب علــى أنــه نــوعین 
فقـــد اهـــتم .و هـــو التصـــنیف الشـــائع الـــذي انتشـــر بـــین البـــاحثین, عصـــابي ،و اكتئـــاب ذهـــاني

ي الـذي یرجـع ألسـباب االكتئـاب العصـاب: الباحثون و علماء النفس بالتفرقة بین هذین النوعین
.و االكتئاب الذهاني و هو الذي یتمثل في الجوانب العقلیة و الهالوس, نفسیة

:ولقد انقسم علماء الطب النفسي في تفسیرهم لالكتئاب إلى فریقین
ــــق األول ــــا : الفری ــــاب التفــــاعلي أو مــــا یســــمى أحیان ــــاب ،أ و االكتئ یعتقــــد أن اســــتجابة االكتئ

نفـس المـرض المعـروف باالكتئـاب الـذهاني أو العقلـي و لكـن تختلـف باالكتئاب النفسي و هـو 
.شدته و أنه تغیر كمي و لیس كیفي 

یــؤمن بــأن اســتجابة االكتئــاب مختلــف فــي أســبابها و أعراضــها و عالجهــا و : والفریــق الثــاني
).132ص , 1998أحمد عكاشة ( مصیرها عن االكتئاب الذهاني 

تصـــنیفات اســـتخداما و كـــان التمییـــز بـــین االضـــطرابات و هـــذا التصـــنیف كـــان مـــن أكثـــر ال
االكتئابیة الذهانیة و العصابیة یتضح في أن االكتئاب الـذهاني یشـیر إلـى اضـطراب یصـاحبه 
هــالوس و أوهــام إال أن فصــل هــذین االضــطرابین عــن بعضــهما أمــر صــعب حیــث أن هنــاك 

.سمات متداخلة بینهما
فاالكتئاب الذهاني هو نفسه اكتئاب أحادي أو اكتئاب ذاتـي النشـأة أمـا االكتئـاب العصـابي 
فهــــو ینــــدرج عــــن االكتئــــاب التفــــاعلي إلــــى االكتئــــاب غیــــر الحــــاد إلــــى االكتئــــاب المــــزمن إلــــى 

. االكتئاب الثانوي الذي یؤدي اضطراب الشخصیة 
ونـات البیولوجیـة و السـیكولوجیة و كما أن هناك تصنیف آخر یعتمد على التمییـز بـین المك

هذا التصنیف مبني على األسباب الرئیسیة في حدوث االكتئاب
ناتجا عن عوامـل فیزیولوجیـة ) بیولوجي(و یفترض هذا التصنیف أن هناك اكتئابا ذاتي النشأة 

و و هذا یدعم التفسـیرات الجینیـة و البیولوجیـة  لنظریـات االكتئـابةداخلیة أو تغیرات كیمیائی
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اكتئـــاب تفـــاعلي ســـیكولوجي خـــارجي المنشـــأ نـــاتج عـــن التغیـــرات البیئیـــة، ویعتمـــد علـــى وجـــود 
.أحداث سلبیة في حیاة اإلنسان

الشـــائعة لالكتئـــاب هـــو تقســـیم االكتئـــاب إلـــى اضـــطراب اكتئـــابي التصـــنیفاتو أیضـــا مـــن
قطــب و أحــادي القطــب و هــو یشــیر إلــى حــدوث االكتئــاب فقــط، واضــطراب اكتئــابي ثنــائي ال

یشار إلیه أحیانا باسم االكتئاب الهوسي و یفتـرض فیـه أنـه اضـطراب دوري لـه أطـوار هوسـیة 
)(Ingram , E.Rick , 1994, pp 114-116و اكتئابیة

: دیمة لالكتئاب اتخذت ثالثة محاورأي أن التصنیفات الق
تصنیف االكتئاب العصابي، و االكتئاب الذهاني -1
تصــــنیف االكتئــــاب ذاتــــي المنشــــأ الــــذي یرجــــع ألســــباب بیولوجیــــة و االكتئــــاب التفــــاعلي –2

.السیكولوجي الذي یرجع ألسباب نفسیة 
تصـــنیف االكتئـــاب إلـــى اضـــطرابات اكتئابیـــة أحادیـــة القطـــب واضـــطرابات اكتئابیـــة ثنائیـــة -3

.القطب
لوا یحــاولون البحــث و هــذه التصــنیفات انتشــرت بــین البــاحثین حتــى وقــت قریــب حیــث مــازا

.عن أهم الفروق بین هذه األنواع من االكتئاب
أهــم مــا یمیــز االكتئــاب الــذهاني عــن االكتئــاب " أن ) 1988(فقــد أوضــح عبــد اهللا عســكر 

العصــابي، تلــك اإلخــتالالت اإلدراكیــة التــي تتمثــل فــي الهــالوس و الهــذاءات و االضــطرابات 
الحركــي الشــدید و -طراب النــوم، و التــأخر النفســيالعضــویة مــن فقــدان الشــهیة للطعــام و اضــ

الــذي یصــل إلــى حالــة الثبــات و الــذهول، و الــذي یمیــز مــا هــو ذهــاني عمــا هــو عصــابي فــي 
فقــد .و لیســت  فــروق نوعیــةالوقــت نفســه نجــد أن هــذه الفــروق مجــرد فــروق كمیــة فــي الدرجــة

لنـــوع الخفیـــف و لكـــن یكـــون اكتئـــاب ذهـــاني مـــن النـــوع الحـــاد و یكـــون اكتئـــاب عصـــابي  مـــن ا
عبــد اهللا " ( المــادة واحــدة و االســتعداد واحــد و إن اختلفــت األســباب المعجلــة لحــدوث االكتئــاب

).172ص 1988عسكر 
و هنـــــــاك تصـــــــنیف آخـــــــر مختلـــــــف و هـــــــو تصـــــــنیف الـــــــدلیل التشخیصـــــــي و اإلحصـــــــائي 

Diagnostic( ( DSM III)لالضطرابات  النفسیة الثالـث  – Statistical – Manual(
و الــذي أعدتــه رابطــة األطبــاء النفســیین بالوالیــات المتحــدة األمریكیــة و هــذا الــدلیل یســتند إلیــه 

:معظم األطباء النفسیین في التشخیص و یصنف االكتئاب إلى
Dépression Mélancoliqueاالكتئاب السوداوي -1

Dépression Maniaqueالهوس االكتئابي      -2
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Dépression Psychotiqueاالكتئاب الذهاني     -3

Dépression schizoideالكتئاب الفصامي    -4

Dépression Névrotiqueاالكتئاب العصابي  -5

Dépression Atypique)  شاذ(اكتئاب غیر قیاسي -6
(APA , 1982 pp 97 -105)

و هنـــاك نظامـــان مـــن أكثـــر األنظمـــة التصـــنیفیة و التشخیصـــیة اســـتخداما اآلن فـــي العـــالم 
:هما
)(ICDالتصنیف الدولي لألمراض النفسیة -
)DSM( الدلیل التشخیصي اإلحصائي لألمراض النفسیة -

.فیما یلي توضیحا لتصنیف االضطرابات االنفعالیة و االكتئاب في كل منهما
International Classification of Diseases):ف الـدولي لألمـراضالتصـنی-أوال

ICD )
ICDو كانـت الطبعـة السادسـة ( OMS)و هو یصدر عن منظمة الصحة العالمیة  – 6

أول طبعة منـه تتضـمن تصـنیف لألمـراض العقلیـة، و كـان التصـنیف 1952التي نشرت عام 
DSM )متـأثرا بشـدة بنتـائج الدراسـات اإلحصـائیة التـي أجریـت علـى المشـتركین فـي الحـرب 

IV , 1994 , P 17 )و توالـت الطبعـات و نشـرت الطبعـة الثامنـةICD – فـي فتـرة 8
.الستینات

ترة مرحلة نشاط كبیر للعمل علـى تحسـین الطـرق التصـنیفیة و التشخیصـیة و تعتبر تلك الف
-ICDثــم العاشــرة ICD-9ثــم تالهــا فــي الســبعینات الطبعــة التاســعة .  لألمــراض النفســیة

و التـي یجـري العمـل وفقـا لهـا فـي تصـنیف و تشـخیص األمـراض , 1993الصادرة  عام  10
. النفسیة في معظم دول العالم اآلن

ــــــة و  ــــــا لهــــــا االضــــــطرابات االكتئابیــــــة تحــــــت تصــــــنیف االضــــــطرابات المزاجی تصــــــنف وفق
.والوجدانیة

ـــــي و ســـــتعرض  ـــــة كمـــــا وردت ف ـــــة و الوجدانی التصـــــنیفات التشخیصـــــیة لالضـــــطرابات المزاجی
). (OMSالصادر عن منظمة الصحة العالمیة ICD-10التصنیف الدولي العاشر لألمراض

I.C.D) 1992( التصنیف العالمي العاشر لألمراض –* – 10:
و ســوف تســتعرض الباحثــة جزئیــة االضــطراب الوجــداني مركــزا علــى نوبــة االكتئــاب و مــا 

علمــا أن هــذا التصــنیف هــو المعمــول بــه رســمیا لتشــخیص , یصــاحبها مــن تفصــیالت فرعیــة 
) 387ص , 1996, اهللا الربیعةفهد عبد( االضطرابات النفسیة بمستشفیات الصحة النفسیة 
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:الصورة اإلكلینیكیة العامة
: أعراض اكتئابیة–أ 

األعــراض شــدیدة أول النهــار و تقــل شــدتها باتجــاه اللیــل تبــدأ األعــراض بســیطة تتــدرج فــي 
حیـث یشـكو المـریض مـن فقـدان القـدرة علـى التمتـع بمبـاهج , الشدة إن لم تعالج في بدء األمـر

.ر النفس و هبوط الروح المعنویةالحیاة السابقة مع انكسا
ثـم تزیـد وطـأة , نـا تبـدأ نوبـات مـن البكـاء الهـادئه, یعیش الفـرد سـحابة مـن الیـأس و الجـزع

االكتئاب و یشعر المریض بفقدان األمل حیث یصیبه االرتبـاك الشـدید و یشـعر المعـالج بـآالم 
عــادة مــا .فصــاميالمــریض و یجــد نفســه منــدفعا لمســاعدته عكــس مــا یحصــل مــع المــریض ال

ـــاء الصـــباح مثـــل الصـــداع و القـــ يء و الدوخـــة و آالم یصـــاحبه أعـــراض عضـــویة مختلفـــة أثن
.جسمیة مختلفة

:أعراض سیكولوجیة–ب 
اختفــاء , یظهــر علــى المــریض الــبطء و قلــة االنتبــاه و الشــرود و عــدم القــدرة علــى التركیــز

تتـأثر الـذاكرة نظـرا لصـعوبة التركیـز و اسـتدعاء المـواد , سرعة البدیهیـة و االسـتجابة االنفعالیـة
.ات و ارتباك في السلوكالماضیة مع تردد في اتخاذ القرار 

.اإلحساس بالذنب و تأنیب الضمیر و اتهام النفس بالخطیئة و الدونیة و التلوث الخلقي
–ضــیق التــنفس –طنــین األذن -دوار–صــداع دائــم أعلــى الــرأس : تــوهم العلــل البدنیــة 

الشعور . حرقان الجلد-آالم الذراعین و الساقین و الكتفین–انتفاخ البطن –صعوبة الهضم 
ظهــــور بعــــض . اإلحســــاس بالدونیــــة بعــــدم األهمیــــة و التقلیــــل و الحــــط مــــن قیمــــة الــــذات و

هــالوس ســمعیة و بصــریة و -االضــطهاد-اإلفــالس-الفقــر–الضــالالت و تتمثــل فــي العدمیــة 
.هستیریة أو قهریةبیة أعراض عصا–عادة یتوافق محتواها مع باقي محتوى التفكیر 

:أعراض فسیولوجیة-جـ
االستیقاظ المبكـر فقـدان الشـهیة -صعوبة في الدخول في النوم-أرق شدید–اضطراب النوم 

.ضعف جنسي و اضطراب الطمث لدى النساء-إمساك مزمن-للطعام
:أعراض سلوكیة-د

إهمـال , یـرفض الـذهاب إلیـه تقل القدرة على العمـل و , یبدو على المریض الحزن و الكآبة
إلـــى 50حیـــث أن نســـبة االنتحـــار. ســـبات أو تهـــیج فـــي النشـــاط و الحركـــة–النظافـــة الذاتیـــة 

.من محاوالت االنتحار الناجحة سببه االكتئاب70%
: و یتفرع منها : نوبة اكتئاب
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.نوبة اكتئاب خفیفة الشدة مع أو بدون أعراض جسمیة -أ
.الشدة مع أو بدون أعراض جسدیة نوبة اكتئاب متوسطة -ب
.نوبة اكتئاب شدیدة بدون أعراض ذهانیة -ج

.نوبة اكتئاب شدیدة مع أعراض ذهانیة 
) شدید -متوسط-خفیف( اضطراب اكتئابي متكرر -د
:اضطراب وجداني مستمر -هـ

.المزاج النوابي 
.عسر المزاج 

.اضطراب وجداني غیر محدد-و
:ثة لكل جزئیة بشيء من التفصیلستتعرض الباحيو فیما یل

: Episode Dépressifنوبة اكتئابیة 
:و یمیزها بعض أو ما یلي من األعراض

.و انخفاض في الطاقة و قلة النشاط, انخفاض في المزاج-
.اضطراب القدرة على االستمتاع و االهتمام باألشیاء-
.یشیع الشعور بالتعب الشدید حتى بعد بذل مجهود بسیط-
. انخفاض في تقدیر الذات و الثقة بالنفس-
.اضطراب النوم و الشهیة-
. یصبح المستقبل مظلما-
.تشیع األفكار و األفعال االنتحاریة-
یتبدل المزاج المنخفض قلیال من یوم آلخر و ال یستجیب للظـروف المحیطـة و قـد یصـاحبه -
.أو فقدان االستمتاع بالنشاطات المعتادة, فقدان االهتمام: عض األعراض الجسدیة مثلب
.انعدام االستجابة لألحداث المحیطة -
.االستیقاظ صباحا قبل الموعد المعتاد بساعتین أو أكثر -
.یكون االكتئاب أسوء صباحا -
.حركي-بطء أو توتر نفسي-
.فقدان الشهیة بصورة بالغة -
.من وزن الشهر السابق5 %:الوزنفقدان -
.فقدان بالغ للرغبة الجنسیة-
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و ال تعتبـــر هـــذه األعـــراض أو الظـــاهرة الجســـدیة موجـــودة إال إذا تـــوفرت أربـــع منهـــا بشـــكل 
. أكید و قاطع في نفس الوقت

أمـا النوبـات ) ة شـدید-متوسـطة الشـدة-خفیفـة( النوبة االكتئابیة األولى تصـنف بحسـب درجتهـا
.مات االضطراب االكتئابي المتكررتئابیة التالیة فتصنف تحت واحدة من تقسیاالك

یستند التمیز بین الدرجات الخفیفـة و المتوسـطة و الشـدیدة إلـى حكـم سـریري معقـد یتضـمن 
عـدد و نـوع و شـدة األعــراض الموجـودة و عـادة مـا تكــون درجـة النشـاط االجتمـاعي و العملــي 

ــــد د ــــیال عامــــا مفیــــدا لتحدی ــــأثیرات الفردیــــة و دل ــــة و یتضــــح أن الت ــــة للنوب رجــــة الشــــدة المحتمل
االجتماعیة و الثقافیة التي تعترض العالقة بـین شـدة األعـراض و األداء االجتمـاعي شـائعة و 
قویــة بالدرجــة الكافیــة التــي تجعــل مــن غیــر الحكمــة إدراج األداء االجتمــاعي ضــمن المعــاییر 

.األساسیة للشدة 
: خفیفة الشدة مع أو بدون أعراض جسدیةنوبة اكتئابیة -أ

اإلحســاس بالتعــب مــع , فقــدان االهتمــام و االســتمتاع بالحیــاة ,هنــا یظهــر المــزاج المكتئــب 
ن یســـتمر فـــي القیـــام یمكـــن للمـــریض أ, وجـــود اثنـــین أو ثالثـــة مـــن األعـــراض المـــذكورة ســـابقا 

.بأغلب نشاطاته
:أعراض جسدیةنوبة اكتئابیة متوسطة الشدة مع أو بدون -ب

.أو أكثر من األعراض السابق ذكرهایجب توفر أربعة 
.یجب أن تستمر النوبة االكتئابیة لفترة أسبوعین على األقل 

عي أو المهنـي أو المنزلـي یجد المریض صـعوبة بالغـة فـي االسـتمرار بالقیـام بنشـاطه االجتمـا
.المعتاد
: نوبة اكتئابیة شدیدة بدون أعراض ذهانیة-ج

و عــادة مــا , مــع فقــدان تقــدیر الــذات , ضــیق و تــوتر بــالغ إال إذا كــان الــبطء ســمة بــارزة 
.و یمثل االنتحار خطرا متجددا, تكون أحاسیس عدم الفائدة أو الذنب بارزة 

یجــــب تــــوفر ســــوف تصــــاحب نوبــــة االكتئــــاب الشــــدید المفتــــرض هنــــا أن الزملــــة الجســــدیة 
المـریض نشـاطه و مـن غیـر المحتمـل أن یواصـل , االكتئـاب األعراض النمطیة الـثالث لنوبـة

.االجتماعي و المهني
:نوبة اكتئابیة شدیدة مع أعراض ذهانیة-د

, ضالالت و هالوس أو سبات اكتئابي, فر فیها المعاییر المذكورة سابقاتتو 
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ه و تتضمن الضالالت أفكار عن الخطیئة أو الفقر أو كوارث متوقعة یحمل المریض نفسـ
.مسئولیتها

و غالبا أصوات مشـوهة للسـمعة أو اتهامیـة , أما الهالوس فتتمثل في هالوس سمعیة أو شمیة
.و قد یتطور البطء الحركي إلى ثبات اكتئابي, أو في روائح قذرة أو لحم متعفن, 
)شدید–متوسط –خفیف ( اضطراب اكتئابي متكرر -هـ

لكن ال یستبعد حـدوث نوبـات , سابق لنوبات هوس نوبات متكررة من االكتئاب دون تاریخ 
قــد تكــون البدایــة . قصــیرة مــن الهــوس الخفیــف و قــد یصــعب علــى اآلخــرین مالحظتهــا أحیانــا 

حــادة أو تدریجیــة كمــا تتــراوح المــدة بــین بضــعة أســابیع و شــهور كثیــرة و لكنهــا تتكــرر بمعــدل 
.أقل

كثیــر مــن األحــوال نتیجــة ألحــداث و قــد تــأتي النوبــات الفردیــة بغــض النظــر عــن شــدتها فــي 
.حیاتیة ملیئة باإلجهاد

:مستمر) مزاجي (اضطراب وجداني -و
هنـــا یظهـــر االضـــطراب فـــي المـــزاج و نـــادرا مـــا تكـــون مـــن الوضـــوح و الشـــدة بحیـــث یمكـــن 

و باإلضــافة إلــى أنهــا ضــئیلة الدرجــة فإنهــا , تصــنیفها علــى أنهــا نوبــة اكتئــاب أو نوبــة هــوس 
طویلة بدون تغیر بحیث یصل طول النوبة إلـى جـزء كبیـر مـن عمـر المصـاب تستمر لسنوات 

:و تتسبب في عرقلة حیاة الشخص االنفعالیة و العملیة و یشمل هذا , بها
: L'humeur Cyclothymiqueالمزاج النواب -

و فیــه یتكــرر لــدى المضــطرب بالتنــاوب حــاالت اكتئــاب طفیــف ثــم نشــوة غیــر ملحوظــة  و 
لنوبـــات یصـــعب مالحظتهـــا فـــإن الوصـــول إلـــى تشخیصـــها یتطلـــب زمـــن طویـــل مـــن ألن هـــذه ا
.المالحظة

:L'humeur dysthymiqueعسر المزاج -
و فیــه یعنــي المصــاب مــن اكتئــاب طفیــف مــزمن ال یكــون مــن الشــدة أو االســتمراریة بحیــث 

تئــاب و یصــاب الشــخص بهــذا النــوع مــن االك, یوضــع تحــت تصــنیف نوبــة االكتئــاب المتكــررة 
فــي مقتبــل العمــر و تصــبح أعــراض هــذا االضــطراب مــن خصــائص شخصــیة المصــاب بــه و 

.یشبه إلى حد بعید صفات االكتئاب العصابي
: غیر محدد) وجداني ( اضطراب مزاجي -و

یلحق تحت هذا التصنیف ما یشیر صراحة إلـى اضـطراب وجـداني إال أنـه یصـعب وضـعه 
) 131114I.C.D.10 , PP-(. هاأي من التقسیمات التي سبق وصففي 
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Diagnostical Statistical )الدلیل التشخیصي و اإلحصائي لألمـراض العقلیـة-ثانیا 
Manual of mental Disorder : DSM)

و توالــت 1952نشــرت أول طبعــة منــه عــام , یصــدر عــن الجمعیــة األمریكیــة للطــب النفســي
.(DSM III)و الثالثة ) (DSM IIالطبعات فنشرت الطبعة الثانیة 

و تضــــمنت هــــذه الطبعــــة توضــــیحا ,1980و نشــــرت عــــام 1973ل فیهــــا عــــام و قــــد بــــدأ العمــــ
للمحكات التشخیصیة للنظام متعدد المحاور باإلضـافة إلـى تبنیهـا للمنحـى الوصـفي الـذي حـاول 

.أن یكون حیادیا حیال النظریات المختلفة ألسباب األمراض
و من التحدید و التفاصـیل فـي وصـف محكـات التشـخیص مزیداDSM IIIو یتضمن 

ـــز بهـــا عـــن  ـــدلیل التشخیصـــي , ICD-9هـــذه خاصـــة یتمی ـــر فـــي ال و بـــرزت هـــذه الخاصـــیة أكث
DSM IIIلألمراض العقلیة الطبعة الثالثة المراجعة  - R 1987التي نشرت عام.

,التشخیصیة لالضطراباتللمحكات و قد تضمنت مزیدا من التحدید و الوضوح
-DSMو نشرت الطبعة الرابعة  IV و یجرى العمـل بهـا حالیـا كنظـام للتصـنیف و 1994عام

. التشخیص بشكل رسمي في الوالیات المتحدة األمریكیة
كمـــــا أن العدیـــــد مـــــن البـــــاحثین فـــــي جمیـــــع أنحـــــاء العـــــالم یعتمـــــدون علیهـــــا كنظـــــام تصـــــنیفي 

ICDجنب مع التصنیف الدولي العاشر لألمراض لالضطرابات النفسیة جنبا إلى  - 10 .
تصـــنیف االضـــطرابات المزاجیـــة فـــي الـــدلیل التشخیصـــي اإلحصـــائي ) 02(ویعـــرض جـــدول 

.الرابع لألمراض النفسیة

تـم تقسـیم قطـاع االضـطرابات DSM-IVو في الـدلیل التشخیصـي الرابـع لألمـراض النفسـیة 
.المزاجیة إلى ثالثة أجزاء

، یصـــف النوبـــات المزاجیـــة و هـــي تتضـــمن نوبـــات االكتئـــاب األساســـیة، نوبـــات ولالجـــزء األ 
. الهوس والنوبات المختلطة، و نوبات الهوس الخفیف

فقـــد وضــــعت محكـــات لتشـــخیص االضــــطرابات المزاجیـــة التـــي تتضــــمن ,أمـــا الجــــزء الثـــاني
التـي ترجـع إلـى االضطرابات االكتئابیة واالضطرابات ثنائیة القطب، و االضطرابات المزاجیـة

حاالت طبیة عامة و الحاالت الناتجة عن تعاطي للمواد، و یتضـمن الجـزء الثالـث المحـددات 
, Nathan et al ). التـي تصـف إمـا النوبـة المزاجیـة أو الطبیعـة المرضـیة للنوبـات المتكـررة

1995 , p 440 )
ـــدلیل التشخ ـــي ال ـــة كمـــا وردت ف ـــع التصـــنیف التشخیصـــي لالضـــطرابات المزاجی یصـــي الراب

DSM-IVلألمراض النفسیة 
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االضطرابات المزاجیة
Les troubles de l'humeur

Troubles dépressifsاضطرابات اكتئابیة-

Trouble dépressifاضطراب اكتئابي أساسي                                -
majeur

Episode isoléواحدة                                                نوبة. 

Trouble dysthymique)                          دستیمیا ( االكتئاب المزمن -

Trouble dépressif non spécifiéاضطراب اكتئابي غیر محدد-

ITrouble bipolaire Iاضطراب ثنائي القطـب -

Episode maniaqueنوبة هوس وحیدة                                           . 
isolé

حداثة هوس خفیفالنوبة األكثر. 
Episode le plus récent hypomaniaque

Episode le plusالنوبة األكثر حداثة هوس . 
récent maniaque

Episode le plus récent mixteالنوبـة األكثـر حداثـة مختلطـة           . 

Episode le plus récent  dépressifالنوبة األكثـر حداثـة اكتئـاب           . 

Episode le plus récent nonالنوبة األكثر حداثة غیر محددة                 . 
spécifié

IITrouble bipolaire IIاضطراب ثنائي القطب -

Trouble cyclothymiqueاالضطراب الدوري . 

Trouble bipolaire non spécifiéاضطراب ثنائي القطب غیر محدد       . 

Trouble de l'humeur du àضطراب مزاجي یرجع إلى حالة طبیة عامة             ا.
une affection médicale générale

Trouble de l'humeur induit par uneاضطراب مزاجي ناتج عن تعاطي المواد 
substance
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Trouble de l'humeur nonاضطراب مزاجي غیر محدد    
spécifié

:و في كل اضطراب سیتم تحدید 
و هو وجود أو عدم وجود أعراض ذهانیة و درجة التحسن : الشدة –أ 

اإلزمان –ب 
وجود أعراض كتاتونیة –ج 
وجود أعراض ملنخولیا –د 
وجود أعراض نمطیة -هـ 
الظهور بعد الوالدة –و 
مع أو بدون شفاء كامل ما بین النوبات –ي 
النمط الموسمي –ل 
دورات سریعة –ن 

.نوع االضطرابات و ظروف تشخیصیة كل حسب
ـــة القطـــب  ـــة أحادی ـــة باالضـــطرابات االكتئابی ) 1-1(یوضـــح الشـــكل –تهـــتم الدراســـة الحالی

و الـذي تـم االعتمـاد علیـه DSM IVاالضطرابات االكتئابیة أحادیة القطب وفقـا لتصـنیف  
ل یتكـــون كمـــا یتضـــح مـــن الشـــك. فـــي التشـــخیص للحـــاالت المتضـــمنة فـــي عینـــة هـــذا البحـــث

االكتئــــاب أحــــادي القطــــب مــــن نــــوعین أساســــیین یختلفــــان فــــي درجــــة الشــــدة و اإلزمــــان همــــا 
Trouble)اضـطراب اكتئـابي أساسـي و اضـطراب االكتئـاب المـزمن Dysthimique)

یوضـح الشـكل خصـائص النوبـة االكتئابیـة . باإلضافة إلى االضطرابات االكتئابیـة غیرالمحـددة
فــي االعتبــار عنــد التشــخیص هــي الشــدة، ووجــود أو عــدم وجــود أعــراض األساســیة التــي تؤخــذ 

، و )( Catatoniqueذهانیـــة، محـــددات الشـــفاء، ووجـــود أو عـــدم وجـــود أعـــراض كتاتونیـــة
مالمح الملنخولیا و مالمح نمطیة، أو الحدوث بعد الوالدة بالنسبة للنوبات المتكررة یـتم تحدیـد 

.كانت تحدث في نمط موسمي أو بدورات سریعةدرجة الشفاء ما بین النوبات، أو إذا 
إنـه لـیس هنـاك اخـتالف مـا بـین ( Rush , 1992)"راش"و مـن الجـدیر بالـذكر وفقـا لتحلیـل 

DSM IIIالطبعة الثالثة المراجعة  - R  و الرابعةDSM- IV في المحكات التـي یـتم بنـاء
علیهـا تشـخیص االضـطرابات االكتئابیــة األساسـیة سـواء فـي جانــب المـدة أو األعـراض، حیــث 

).یعاود(استمر تصنیفها كنوبة واحدة أو متكرر 
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االكتئـــاب المـــزمن بـــأن شـــدة أمـــا بالنســـبة للتشـــخیص الفـــارق النوبـــة االكتئابیـــة األساســـیة و
.عراض معرفیة أكثر في النوبة االكتئابیة األساسیةاألعراض من ناحیة ووجود أ

و أخـــذ هـــذا فـــي ,)الدســـتیمیا(المـــزمن و لیســـت ردود فعـــل جســـدیة كمـــا فـــي حـــاالت االكتئـــاب
( Rush , 1992 , p 195). االعتبار یساعد في دقة التشخیص

ــة القطــب وفقــا :)02(جــدول  یوضــح التصــنیف التشخیصــي لالضــطرابات االكتئابیــة أحادی
DSM-IVللدلیل التشخیصي الرابع لألمراض النفسیة 

االكتئاب أحادي القطب

اضــــطرابات اكتئابیــــة غیــــر 
محددة

المزمناضطرابات االكتئاب  اضطرابات اكتئابیة أساسیة

اضــــــــــــطراب عســــــــــــر -
ـــل الـــدورة  المـــزاج فیمـــا قب
الشهریة

Trouble
dysphorique

Prémenstruel

ـــــــابي - اضـــــــطراب  اكتئ
خفیف

Trouble dépressif
Mineur

اكتئاب قصیر متكرر-
Trouble dépressif

bref récurrent

مـــــــــــــــع أو بـــــــــــــــدون 
أعراض ذهانیة

متكـــررة أو أحادیـــة 
النوبة

مـــــــــــــــع أو بـــــــــــــــدون 
أعراض ملنخولیا

وجــــــــــــود أو عــــــــــــدم 
وجــــــــــــــــود الــــــــــــــــنمط 
الموسمي

دورات سریعة

الشدة

درجة التحسن

أعراض كاتاتونیة

أعراض نمطیة

الظهور بعد 
الوالدة

)Trouble dépressif majeur( اضطراب االكتئاب األساسي –أوال 
تشــیر إلــى فتــرة محــددة مــن الوقــت یعــاني فیهــا الفــرد مــن أعــراض اكتئابیــة تتــراوح فــي الشــدة 

و هـو اضـطراب أحـادي القطـب أي , بین متوسطة إلى شدیدة و تسـمى نوبـة اكتئابیـة أساسـیة 
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أنه لكي یوضـع تشـخیص نوبـة اكتئابیـة أساسـیة فـذلك یعنـي أن الفـرد لـم یمـر فـي حیاتـه بوقـت 
س أو هــوس خفیــف و لــذلك یجــب فحــص هــذا العامــل فــي تــاریخ حیــاة كــان فیــه فــي حالــة هــو 
.الفرد عند التشخیص 

و لتشــخیص النوبــة االكتئابیــة األساســیة یجــب أن یكــون االضــطراب مســتمر لمــدة أســبوعین 
علـى األقـل یعــاني فیهـا الفـرد مــن خمسـة أعــراض  أو أكثـر و أن تكـون هــذه األعـراض تحــدث 

.رات الیومكل یوم بشكل مستمر لمعظم فت
و لكــي یشــخص االضــطراب االكتئــابي األساســي یجــب أن یمــر الفــرد بنوبــة اكتئابیــة أساســیة 

:واحدة على األقل و فیما یلي عرض للمحكات التشخیصیة للنوبة االكتئابیة األساسیة 
:المحكات التشخیصیة للنوبة االكتئابیة األساسیة 

تكـــون متواجـــدة معـــا لفتـــرة أســـبوعین علـــى خمســـة أعـــراض أو أكثـــر مـــن األعـــراض التالیـــة –أ 
أحدا األعراض یجب أن تكون إما, األقل مع وجود تغیر في التوظیف السابق

.فقدان االهتمام أو السعادة-2مزاج مكتئب          أو          -1
أو أنهـا ترجـع إلـى حـاالت طبیـة عامـة ال یتضمن هنا األعـراض التـي مـن الواضـح : مالحظة 
.أو هالوس غیر متسقة مع المزاج , ضالالت 

أي یقــرر أنــه (كمــا یــذكر المــریض , كــل یــوم تقریبــا, مــزاج مكتئــب معظــم أوقــات الیــوم-1
) مثل أن یوصف بأنه سریع البكاء(أو مالحظة اآلخرین له ) یشعر بالحزن

في حالة األطفال و المراهقین قد یكون في شدة القابلیة لالستثارة : مالحظة
)(irritabilitéالمزاج أكثر من كونه حزن.
أوقـات اختفاء ملحوظ في االهتمام أو السرور في كل أو معظـم األنشـطة و فـي معظـم-2

.)یض عن ذاته أو مالحظات اآلخرین كما یقرره المر ( أو كل یوم تقریبا , الیوم
مثـل ( نقص كبیر في الوزن بدون اتباع نظام غذائي لهذا الغـرض أو زیـادة فـي الـوزن -3

فـي الشـهیة أو نقـص, ) من وزن الجسـم فـي مـدة شـهر %5بة تزید عن تغیر في نس
.للطعام كل یوم تقریبا

.شل للوصول بالوزن للمعدل الطبیعيفي األطفال یكون في صورة الف: ملحوظة
.أرق أو زیادة في النوم كل یوم تقریبا -4
یجـــب أن یكـــون ذلـــك ملحـــوظ مـــن طـــرف ( هیـــاج أو تـــأخر نفســـحركي كـــل یـــوم تقریبـــا -5

) اآلخرین لیس فقط مالحظة الفرد لذاته و مشاعره بالملل أو البطء الحركي 
.تعب و فقدان الطاقة كل یوم تقریبا -6
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قــــد یصــــل إلــــى حــــد ( مشــــاعر عــــدم القیمــــة أو شــــعور متزایــــد  غیــــر متناســــب بالــــذنب -7
للـــذات أو شـــعور بالـــذنب بســــبب و لـــیس مجــــرد تـــوبیخ (تقریبـــا كـــل یـــوم ) الضـــالالت 

).المرض
( كـل یـوم تقریبـا , عدم القـدرة علـى اتخـاذ قـرار , اختفاء القدرة على التفكیر أو التركیز -8

. )و مالحظة اآلخرین له إما تقریر الفر د عن ذاته أ
ة متكــررة انتحاریــأفكــار, )لــیس مجــرد الخــوف مــن المــوت ( مــوت أفكــار متكــررة عــن ال-9

.یة أو خطط محددة لتنفیذ االنتحارأو محاوالت انتحار , بدون خطط محددة
.لمحكات كافیة لتشخیص نوبة مختلطةأن ال تكون ا–ب 
أن تســبب األعــراض ضــیقا ذا داللــة اكلینیكیــة أو خلــل فــي المجــاالت االجتماعیــة و –ج 

ن األعــراض ترجــع بشــكل أال تكــو –المهنیــة أو المجــاالت المهمــة األخــرى مــن التوظیــف د 
أو ترجـع إلـى حالــة ) مثـل تعــاطي العقـاقیر أو األدویـة ( مباشـر لآلثـار الفسـیولوجیة للمـواد 

.)مثل نقص هرمون الغدة الدرقیة ( طبیة عامة 
أال یكون من األفضل تفسیر األعراض على أنها حالة من الحداد على مـوت عزیـز -هـ 
شـــهرین أو أن مرت األعـــراض لمـــدة تزیـــد عـــنأي بعـــد فقـــدان شـــخص عزیـــز أي إذا اســـت, 

مـــــع انشـــــغال المرضـــــى بأفكـــــار عـــــدم القیمـــــة أو األفكـــــار , تتســـــم بخلـــــل وظیفـــــي ملحـــــوظ 
.أو أعراض ذهانیة أو تأخر نفسحركياالنتحاریة 

Le trouble(االضطراب االكتئابي المزمن -ثانیا  dysthymique ): (
و یتطلـــب هـــذا االضـــطراب الشـــعور بالوجـــدان المكتئـــب و هـــو اضـــطراب الوجـــدان المـــزمن

غالبیة الیـوم و علـى مـدى معظـم األیـام و ذلـك خـالل عـامین متتـالیین علـى األقـل كمـا یتضـح 
أمــا بالنســبة لألطفــال و المــراهقین فــیمكن أن یتســم .مــن التقــاریر الذاتیــة أو مالحظــات اآلخــرین

على أن یستمر ذلك لمدة سنة واحدة علـى هذا الوجدان بسرعة الغضب أو االنفعال أو التهیج
:و إلى جانب ذلك یجب أن یتوفر عرضان على األقل من األعراض التالیة. األقل

.ضعف الشهیة للطعام أو اإلفراط في تناول األكل-1
.األرق أو اإلفراط في النوم-2
.انخفاض مستوى الطاقة و الحیویة مع سرعة الشعور بالتعب -3
.دیر الذاتانخفاض تق-4
.ضعف القدرة على التركیز و وجود صعوبة في اتخاذ القرارات-5
.الشعور بالیأس-6
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و التــي تسـتمر لمـدة عـامین متتــالیین بو إلـى جانـب ذلـك یالحـظ أنــه خـالل فتـرة االضـطرا
علــى األقــل أو عــام واحــد بالنســبة لألطفــال و المــراهقین أنــه یجــب أال تختفــي تلــك األعــراض 

.ن متتالیینلمدة شهری
و أال تحــدث نوبــة اكتئابیــة شــدیدة خــالل فتــرة العــامین أو العــام الواحــد تلــك علــى أال ترجــع 

هوسـیة، أو اضـطراب ذهـاني، أو إلـى نوبـة تلك األعراض إلى اضطراب اكتئابي شـدید أو أي
.عامة) صحیة( أثار فسیولوجیة مباشرة لمدة معینة أو حالة  طبیة 

األعـراض یجـب أن تـؤدي إلـى حـدوث الضـیق النفسـي، و إلـى حـدوث خلـل كذلك فان هـذه 
أو تــدهور واضــح فــي األداء الــوظیفي للفــرد اجتماعیــا أو مهنیــا أو فــي أي مجــال هــام أخــر و 
یعــرف هــذا االضــطراب بأنــه ذو بدایــة مبكــرة إذا بــدأ قبــل ســن الحــادي و العشــرین، أمــا إذا بــدأ 

) 165-164ص , 2000,بد اهللا محمد عادل ع(.بعد ذلك فتكون بدایة متأخرة
وغالبـــا مـــا یطـــرأ علـــى المصـــابین بهـــذا االضـــطراب نوبـــات االكتئـــاب الجســـم و یطلـــق علیـــه 
االكتئــــاب المتضــــاعف و هــــذا مــــا یجعلهــــم یبحثــــون عــــن العــــالج و فــــي هــــذه الحالــــة یوضــــع 

نـه مـزمن التشخیصان ألن االكتئاب الجسیم و اإلعاقة التي یسـببها هـذا االضـطراب طفیفـة  أل
و نــادر مــا یحتــاج المــریض لــدخول مستشــفى و نظــرا ألن هــذا االضــطراب مــزمن فــان أخطــر 

.مضاعفاته هو اإلدمان كمحاولة من المریض لعالج نفسه بتعاطي المنشطات
و فـــي حالـــة األطفـــال و المـــراهقین یتـــأثر التفاعـــل االجتمـــاعي و یصـــبحون أكثـــر خجـــال و 

.    أثر انجازهم الدراسيسلبیة أو عنادا و غضبا و قد یت
:و تتمیز الدستیمیا بالسمات التشخیصیة اآلتیة 

اكتئاب ألغلب فتـرات الیـوم أغلـب األیـام كمـا یقـرر مـن الشـخص نفسـه أو مـن المالحظـین -أ
فــي األطفــال و المــراهقین الوجــدان یمكــن أن یكــون مســتثارا و المــدة (لمــدة ال تقــل عــن ســنتین 

).على األقل سنة
: ترة االكتئاب اثنتان أو أكثر مما یلي خالل ف-ب
.فقدان الشهیة أو زیادتها-1
.أرق أو زیادة النوم-2
.نقص الطاقة أو اإلجهاد-3
.نقص اعتبار الذات-4
.نقص التركیز أو صعوبة صنع القرار-5
.الشعور بالعجز-6
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یكـن الشـخص بـدون مـن االضـطراب لـم ) سـنة األطفـال و المـراهقین(خالل فترة السنتین -جـ 
.األعراض السابقة لمدة أكثر من شهرین

) سنة بالنسـبة لألطفـال أو المـراهقین(ال توجد نوبات اكتئاب خالل عامین من االضطراب -د
.لم یكن االضطراب جزءا الضطراب االكتئاب الجسیم أو الذي في هدأة

اصـــــفات عـــــدم وجـــــود نوبـــــات هـــــوس أو مختلطـــــة أو هـــــوس خفیـــــف و ال یتفـــــق مـــــع مو -هــــــ 
.االضطراب الدوري الو جدائي

االضــطراب ال یحــدث خــالل مســار اضــطراب ذهــاني مــزمن مثــل الفصــام أو االضــطراب –و 
.الضاللي

أو ) إسراف مادة أو عقار طبـي(األعراض ال ترجع إلى تأثیرات فسیولوجیة مباشرة لمادة –ع 
).مثل نقص نشاط الدرقیة(حالة مرضیة جسمانیة 

.إزعاجا إكلینیكیا أو إعاقة اجتماعیة أو وظیفیة األعراض  تسبب-ل
سنة21ذو بدایة مبكرة قبل سن -: یحدد

سنة 21ذو بدایة متأخرة بعد سن -
مصاحب بأعراض غیر نمطیة–:)للحاالت الحدیثة(یحدد

:)الدستیمیا(لالكتئاب المزمن يالتشخیص الفارق
االكتئــاب الجســیم ألن أعراضــهما واحــدة، فنوبــة یصــعب تمییــزه بصــفة خاصــة مــن نوبــات -1

االكتئـــاب الجســـیم یقـــل فیهـــا أداء الشـــخص المعتـــاد بصـــورة ملحوظـــة، بینمـــا االكتئـــاب المـــزمن 
وعنـــدما تطـــرأ نوبـــة .. خفیـــف الشـــدة و قـــد ال یـــؤثر علـــى أداء الشـــخص، و یظـــل لعـــدة ســـنوات

.معایوضع التشخیصان) أو ما یسمى باالكتئاب المتضاعف(اكتئاب جسیم 
تغیـرات الوجــدان الطبیعیــة و هــي ال تــؤثر بــأي درجــة علــى أداء الشــخص و لیســت شــدیدة -2

)321، 320، ص 1985یوجین لیفیت، برنارد لوبین، (أو متكررة 
استعراضا فیما سبق بعض الجوانب المختلفة لالكتئاب، وذلك من خـالل عـرض التعریفـات 

یصــیة، و التشخیصــات الفارقــة للمــرض، و ذلــك و األعــراض و التصــنیف، و المحكــات التشخ
.الراهنبهدف تحدید مجال اهتمامات و استبعاد ما ال یشمله إطار اهتمامنا

لكننا لم نتعرض لمسببات، و تفسیرات منشـأ المـرض، و أعراضـه المتعـددة، علـى اختالفهـا 
و األطــــر و تــــداخلها و انضــــباطها أیضــــا، األمــــر الــــذي یملــــي علینــــا أهمیــــة عــــرض النمــــاذج 

و ذلــك علــى مــدى الجــزء المتبقــي مــن . النظریــة المفســرة لنشــأة و تطــور، و اســتمرار االكتئــاب
.هذا الفصل
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:( Trouble dépressif non spécifié)االضطراب االكتئابي غیر محدد -ثالثا 
إن أي شــخص یقـــرر ذاتیـــا عـــن وجــود مشـــاعر اكتئابیـــة و عـــن دفعــات انتحاریـــة یفتقـــد فـــي 

ستمتاع بالحیاة و النوم العمیق و یصبح مكتئبا بشكل خطیـر و لكـن ألنـه لـم تتـوافر الغالب لال
و , لدیـــه األربعـــة معـــاییر الثانویـــة ال یمكـــن تشخیصـــه علـــى أنـــه مصـــاب باالكتئـــاب الجـــوهري 

بالمثـــل فالشـــخص الـــذي یعـــاني مـــن جمیـــع أعـــراض الخلـــل العقلـــي و لكـــن لفتـــرة ال تـــدوم لمـــدة 
وهــــذا , أنــــه مصــــاب باالضــــطراب االكتئــــابي غیــــر المحــــدد عــــامین ال یمكــــن تصــــنیفه علــــى 

ضــى الــذین یظهــرون بعــض أعــراض االكتئــاب و لكــنهم لــم یحققــوا المر التصــنیف یســتخدم لكــل 
و , أن أعراضـهم قـد تكـون أقـل شـدة أو تأخـذ مـدة زمنیـة أقـل , معاییر التشخیصـات المعروفـة 

و , المصــاحب للــدورة الشــهریة بتتضــمن هــذه الفئــة أیضــا الســیدات االتــي یعــانین مــن االكتئــا
كـــذلك األشـــخاص المصـــابون بالفصـــام المصـــحوب باكتئـــاب و أیضـــا تتضـــمن هـــذه الفئـــة مـــن 
یعــانون مــن االكتئــاب بــدون ســبب ظــاهري واضــح و لكنــه جــد خطیــر إلــى الدرجــة التــي یجعلــه 

) Richard , 1997 , pp 41-42(.یتداخل مع قدرتهم على القیام بوظائفهم
االكتئـــاب غیـــر المحـــدد كـــل االضـــطرابات االكتئابیـــة التـــي ال تتـــوفر فیهـــا معـــاییر یتضـــمن 

أو اضـــطراب , )الدســـتیمیا ( أو اضـــطراب االكتئـــاب المـــزمن , االضـــطراب االكتئـــابي الجســـیم 
.التكیف مع مزاج اكتئابي

: المحدد على ما یلي یشمل االضطراب االكتئابي غیر
Trouble dysphorique(الشـــهریة اضـــطراب عســـر المـــزاج فیمـــا قبـــل الـــدورة-1

prémenstruel(:
, حساســیة انفعالیــة شــدیدة , تظهــر مجموعــة مــن األعــراض مثــل المــزاج االكتئــابي الظــاهر 

فیما قبل أغلب , فقد االهتمام أو االستمتاع في كل األنشطة تقریبا,قلق واضح 
هــذه األعــراض بعــد أیــام قلیلــة و تــنقص , للســنة الفارطــة ) دورات الحــیض ( الــدورات الشــهریة 

.من بدایة الدورة الشهریة 
أو , التمـــــدرس أو,هـــــذه األعـــــراض یجـــــب أن تكـــــون شـــــدیدة و تســـــبب اضـــــطراب العمـــــل 

و تختفــي هــذه األعــراض تمامــا لمــدة ال تقــل عــن أســبوع بعــد انتهــاء الــدورة ,النشــاطات الیومیــة
.  الشهریة

: هریة بالسمات التشخیصیة التالیةلدورة الشو یتمیز اضطراب عسر المزاج فیما قبل ا
یجــب أن تتــوفر خمســة ,للســنة الفارطــة) دورات الحــیض ( خــالل أغلــب الــدورات الشــهریة -

و . أعـــراض أو أكثـــر فـــي أغلـــب األحیـــان أثنـــاء األســـبوع الـــذي یســـبق مباشـــرة الـــدورة الشـــهریة
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ه الـــدورة   وتتمثـــل هـــذه تختفـــي هـــذه األعـــراض كلیـــا لمـــدة أســـبوع علـــى األقـــل بعـــد انتهـــاء هـــذ
:األعراض فیما یلي 

أو احتقــار الـذات أو القلــق و التـوتر الشــدیدین أو ,الشــعور بالیـأس , مـزاج اكتئــابي واضـح -1
.حساسیة مفرطة و الرغبة في البكاء 

)المدرسة , األصدقاء, العمل ( فقد االهتمام أو االستمتاع في كل األنشطة الیومیة تقریبا-2
في التركیز صعوبات -3
التبلد الحركي و العیاء الشدید-4
) زیادة واضحة في الشهیة ( زیادة الوزن -5
األرق أو النوم المفرط -6
.آالم في المفاصل , صداع , أعراض جسدیة أخرى كانتفاخ الثدیین -7

) :Trouble dépressif mineur( اضطراب اكتئابي خفیف -2
و تـدوم نفـس المـدة , مماثلة ألعـراض النوبـة االكتئابیـة األساسـیة أعراض هذا االضطراب 

إال أن تشـخیص هـذا االضـطراب یتطلـب , )تستمر األعراض لمدة أسـبوعین متتـالیین ( الزمنیة
كمـا یتسـبب فــي , والمهـم أن یكـون عـدد األعـراض أقـل مـن خمسـة, وجـود عرضـین علـى األقـل

.ببه النوبة االكتئابیة األساسیةخلل و اضطراب أقل مقارنة باالضطراب الذي تس
. السمات التشخیصیة لهذا االضطراب هي نفس سمات النوبة االكتئابیة األساسیة

: و هي كاآلتي 
المحكات التشخیصیة الضطراب االكتئاب الخفیف 

مــن األعــراض التالیــة تكــون متواجــدة ) و أقــل مــن خمســة أعــراض ( عرضــین علــى األقــل –أ 
أحـدا األعـراض یجـب أن , على األقل مع وجود تغیـر فـي التوظیـف السـابقمعا لفترة أسبوعین 

:تكون إما
.فقدان االهتمام أو السعادة -2مزاج مكتئب          أو          -1

أو ,أنهـا ترجـع إلـى حـاالت طبیـة عامـةال یتضمن هنا األعراض التي من الواضح: مالحظة 
.أو هالوس غیر متسقة مع المزاج, ضالالت

كما یذكر المریض , كل یوم تقریبا,مزاج مكتئب معظم أوقات الیوم-10
مثــــل أن یوصــــف بأنــــه ســــریع (أو مالحظــــة اآلخــــرین لــــه ) أي یقــــرر أنــــه یشــــعر بــــالحزن( 

).البكاء
في حالة األطفال و المراهقین قد یكون في شدة القابلیة لالستثارة: مالحظة
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)(irritabilitéالمزاج أكثر من كونه حزن.
اختفـــاء ملحـــوظ فـــي االهتمـــام أو الســـرور فـــي كـــل أو معظـــم األنشـــطة و فـــي معظـــم -11

.)یض عن ذاته أو مالحظات اآلخرین كما یقرره المر ( أو كل یوم تقریبا , أوقات الیوم
( نقــص كبیــر فــي الــوزن بــدون اتبــاع نظــام غــذائي لهــذا الغــرض أو زیــادة فــي الــوزن -12

أو نقص فـي الشـهیة , ) من وزن الجسم في مدة شهر %5مثل تغیر في نسبة تزید عن 
.للطعام كل یوم تقریبا 

.في األطفال یكون في صورة الفشل للوصول بالوزن للمعدل الطبیعي: ملحوظة
.أرق أو زیادة في النوم كل یوم تقریبا-13
طــرف مــن یجــب أن یكــون ذلــك ملحــوظ( هیــاج أو تــأخر نفســحركي كــل یــوم تقریبــا -14

) س فقط مالحظة الفرد لذاته و مشاعره بالملل أو البطء الحركي اآلخرین لی
.تعب و فقدان الطاقة كل یوم تقریبا -15
إلـــى حـــد قـــد یصـــل( مشـــاعر عـــدم القیمـــة أو شـــعور متزایـــد  غیـــر متناســـب بالـــذنب -16

).و لیس مجرد توبیخ للذات أو شعور بالذنب بسبب المرض (كل یوم تقریبا) الضالالت 
( كل یوم تقریبـا , عدم القدرة على اتخاذ قرار , لقدرة على التفكیر أو التركیز اختفاء ا-17

) . إما تقریر الفر د عن ذاته أو مالحظة اآلخرین له 
أفكــار انتحاریــة متكــررة , )لــیس مجــرد الخــوف مــن المــوت( المــوت أفكــار متكــررة عــن -18

.االنتحاریة أو خطط محددة لتنفیذأو محاوالت انتحار , بدون خطط محددة
.لمحكات كافیة لتشخیص نوبة مختلطةأن ال تكون ا–ب 
أن تســبب األعــراض ضــیقا ذا داللــة اكلینیكیــة أو خلــل فــي المجــاالت االجتماعیــة و –ج 

المهنیة أو المجاالت المهمة األخرى من التوظیف
مثـــل تعـــاطي ( أال تكـــون األعـــراض ترجـــع بشـــكل مباشـــر لآلثـــار الفســـیولوجیة للمـــواد –د 

) مثل نقص هرمون الغدة الدرقیة ( أو ترجع إلى حالة طبیة عامة ) العقاقیر أو األدویة 
أال یكون من األفضل تفسیر األعراض على أنها حالة مـن الحـداد علـى مـوت عزیـز -هـ 
إذا اســـتمرت األعـــراض لمـــدة تزیـــد عـــن شـــهرین أو أن أي بعـــد فقـــدان شـــخص عزیـــز أي , 

مـــــع انشـــــغال المرضـــــى بأفكـــــار عـــــدم القیمـــــة أو األفكـــــار , تتســـــم بخلـــــل وظیفـــــي ملحـــــوظ 
.یة أو تأخر نفسحركياالنتحاریة أو أعراض ذهان

)Trouble dépressif bref réccurent( اضطراب االكتئاب القصیر المتكرر–3
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و أعراضـها مماثلـة , أساسا بظهور نوبات اكتئابیة قصیرة و متكررة یتمیز هذا االضطراب 
بـل , و لكنها ال تدوم لمدة أسـبوعین متتـالیین  , ألعراض النوبة االكتئابیة األساسیة في الشدة 

و لوضــــع تشــــخیص االكتئــــاب القصــــیر . تســــتمر لمــــدة یــــومین إلــــى أربعــــة أیــــام علــــى األكثــــر 
ضــــیقا ذا داللــــة إكلینیكیــــة أو خلــــل فــــي المجــــاالت المتكــــرر یجــــب أن تســــبب هــــذه األعــــراض 

االجتماعیة و المهنیة أو المجاالت المهمة األخرى  كمـا یجـب أن تظهـر هـذه األعـراض علـى 
ال یجــب أن یصــاحب ظهورهــا الــدورة .األقــل مــرة فــي الشــهر خــالل إثنــى عشــر شــهرا متتالیــا

. الشهریة
DSM:و السمات التشخیصیة لهذا االضطراب هي كالتالي – IV – TR , 2003, pp

889-893)
المحكات التشخیصیة لالكتئاب القصیر المتكرر

خمسة أعراض أو أكثر مـن األعـراض التالیـة تكـون متواجـدة معـا لمـدة یـومین علـى األقـل –أ 
أحــدا األعــراض یجــب أن , مــع وجــود تغیــر فــي التوظیــف الســابق, إلــى أربعــة أیــام علــى األكثــر

:تكون إما
.فقدان االهتمام أو السعادة -2مكتئب          أو          مزاج -1

أو أنها ترجـع إلـى حـاالت طبیـة عامـة ال یتضمن هنا األعراض التي من الواضح: مالحظة 
.أو هالوس غیر متسقة مع المزاج, ضالالت 

أي یقـــرر أنـــه (كمـــا یـــذكر المـــریض  , كـــل یـــوم تقریبـــا, معظـــم أوقـــات الیـــوممـــزاج مكتئـــب -19
) .مثل أن یوصف بأنه سریع البكاء ( أو مالحظة اآلخرین له ) ر بالحزن یشع

ـــــة لالســـــتثارة:مالحظـــــة ـــــة األطفـــــال و المـــــراهقین قـــــد یكـــــون فـــــي شـــــدة القابلی فـــــي حال
(irritabilitéالمزاج أكثر من كونه حزن.

اختفــاء ملحــوظ فــي االهتمــام أو الســرور فــي كــل أو معظــم األنشــطة و فــي معظــم أوقــات -20
).كما یقرره المریض عن ذاته أو مالحظات اآلخرین ( أو كل یوم تقریبا , ومالی

( نقــص كبیــر فــي الــوزن بــدون اتبــاع نظــام غــذائي لهــذا الغــرض أو زیــادة فــي الــوزن -21
أو نقص فـي الشـهیة , ) من وزن الجسم في مدة شهر %5مثل تغیر في نسبة تزید عن 

.للطعام كل یوم تقریبا 
.في األطفال یكون في صورة الفشل للوصول بالوزن للمعدل الطبیعي:مالحظة
.أرق أو زیادة في النوم كل یوم تقریبا -22
یجــب أن یكــون ذلــك ملحــوظ مــن طــرف ( هیــاج أو تــأخر نفســحركي كــل یــوم تقریبــا -23
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) اآلخرین لیس فقط مالحظة الفرد لذاته و مشاعره بالملل أو البطء الحركي 
.الطاقة كل یوم تقریباتعب و فقدان -24
إلـــى حـــد قـــد یصـــل ( مشـــاعر عـــدم القیمـــة أو شـــعور متزایـــد  غیـــر متناســـب بالـــذنب -25

).و لیس مجرد توبیخ للذات أو شعور بالذنب بسبب المرض( كل یوم تقریبا) الضالالت
( كل یوم تقریبـا , عدم القدرة على اتخاذ قرار , اختفاء القدرة على التفكیر أو التركیز -26
) . ا تقریر الفر د عن ذاته أو مالحظة اآلخرین له إم

أفكـار انتحاریـة متكـررة , ) لیس مجرد الخوف من الموت ( أفكار متكررة عن الموت -27
ددة لتنفیذ االنتحار أو محاوالت انتحاریة أو خطط مح, بدون خطط محددة 

.أن ال تكون المحكات كافیة لتشخیص نوبة مختلطة –ب 
أن تســبب األعــراض ضــیقا ذا داللــة اكلینیكیــة أو خلــل فــي المجــاالت االجتماعیــة و –ج 

المهنیة أو المجاالت المهمة األخرى من التوظیف
مثـــل تعـــاطي ( أال تكـــون األعـــراض ترجـــع بشـــكل مباشـــر لآلثـــار الفســـیولوجیة للمـــواد –د 

) ن الغدة الدرقیة مثل نقص هرمو ( أو ترجع إلى حالة طبیة عامة ) العقاقیر أو األدویة 
, عزیـزأال یكون من األفضل تفسیر األعراض على أنها حالة من الحداد على موت-هـ 

أي بعد فقدان شخص عزیز أي إذا استمرت األعراض لمـدة تزیـد عـن شـهرین أو أن تتسـم 
مـع انشـغال المرضـى بأفكـار عـدم القیمـة أو األفكـار االنتحاریـة أو , بخلل وظیفـي ملحـوظ 

. انیة أو تأخر نفسحركيأعراض ذه
:أسباب االكتئاب-8

تعــددت أســباب االكتئــاب و أختلــف البــاحثون وعلمــاء الــنفس فــي تحدیــد أســباب مباشــرة 
و األكثـر .فكل مـنهم حـدد األسـباب التـي تتناسـب مـع آرائـه و منطلقاتـه النظریـة,لالكتئاب

فكــل نظریــة فســرت ,مــن ذلــك أن نظریــات الشخصــیة اختلفــت فــي تحدیــد أســباب االكتئــاب
. بشكل مختلف عن النظریات األخرىاالكتئاب و حددت أسباب نشأته

و تبدو أسباب االكتئاب متداخلـة و متفاعلـة مـع بعضـها، و لكـن المشـكلة التـي واجهـت 
الباحثین في هذا النطاق هي أن هذه األسباب هي التي أدت إلى حدوث االكتئـاب بصـورة 

ظهـور المـرض فكانـت سـببا فـي ظهـوره أم أن هـذه األسـباب مباشرة معنى أنهـا حـدثت قبـل
ــــأة لظهــــوره و اســــتمراریته، أم أن هــــذه  ــــت عوامــــل مهی ــــاء ظهــــور المــــرض فكان ظهــــرت أثن

.األسباب كانت نتیجة لظهور االكتئاب أیهما یؤدي لحدوث اآلخر
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و لــذلك تتمثــل الصــعوبة الرئیســیة فــي بحــث أســباب االكتئــاب فــي تعقــد هــذا الموضــوع، 
علـى الـرغم مــن أن الدراسـات قـد أوضــحت أن هنـاك متغیـرات محــددة تـرتبط باالكتئــاب إال ف

أن ذلك ال یؤید أن هذه المتغیرات تتسـبب فـي حـدوث االكتئـاب، فقـد تكـون هـذه المتغیـرات 
ظهـرت بعــد اإلصـابة باالكتئــاب، و بـذلك فهــي تصـبح نتیجــة ممكنـة لالكتئــاب بـدال مــن أن 

.(Ingram , Rick , 1994 , p 121).تكون سببا فیه
التــي تفســر االكتئــاب ,لــذلك فــیمكن أن نعتبــر آراء البــاحثین و النمــاذج النظریــة المتنوعــة

حتـى تظهـر ,كلها إسهامات في تفسیر بعـض المـؤثرات و الجوانـب المختلفـة مـن االكتئـاب
ـــة قبـــل ,الدراســـات و البحـــوث التـــي تســـتطیع قیـــاس المتغیـــرات و األســـباب الرئیســـیة بفعالی

.إصابة الشخص باالكتئاب و تؤكد أن هذه المتغیرات سبب في حدوث االكتئاب
ـــراهیم  ـــد الســـتار إب ـــى أن )1998(و یشـــیر عب ـــاب یحـــدث عـــادة بســـبب التقـــاء "إل االكتئ

مجموعة من العناصر یمكننا القول بأن العوامل البیوكیمیائیة و الوراثیة هـي المسـئولة عـن 
.المسئولةل الشخصي واألزمات هياالكتئاب دون غیرها أو أن العام

أهــــي البیضــــة أم فالحــــدیث جــــدال أشــــبه بالحــــدیث عــــن أیهمــــا مســــئول عــــن وجــــود اآلخــــر
).90ص 1998عبد الستار إبراهیم، " (الدجاجة

و فـــي مـــا یلـــي تعـــرض الباحثـــة آراء بعـــض البـــاحثین فـــي تحدیـــدهم ألســـباب االكتئـــاب قبـــل 
. عرض النظریات المفسرة لالكتئاب

یرجــع الــبعض االكتئــاب إلــى عــدة عوامــل وراثیــة مهیــأة لحدوثــه و إن كانــت نســبة ذلــك ضــئیلة 
: إلى عوامل نفسیة منها على سبیل المثالجدا و یرجع البعض اآلخر االكتئاب

.التوتر االنفعالي و الظروف المحزنة و الخبرات األلیمة و الكوارث القاسیة-
.المساندة العاطفیة أو فقد المكانة االجتماعیةالحرمان و فقد الحب و -
.اإلحباط و الفشل و خیبة األمل و الكبت و القلق-
.الخبرات الصادمة و التفسیر الخاطئ غیر الواقعي للخبرات-
).إلخ...التسلط و اإلهمال (التربیة الخاطئة -

: و هناك باحثون یقسمون أسباب االكتئاب إلى 
حیث تشیر بعض الدراسات إلى شـیوع االكتئـاب بـین التـوائم المتشـابهة و : عوامل وراثیة -1

.األقارب
نتیجـــة اضـــطراب اإلفـــرازات الهرمونیـــة أو اضـــطرابات فـــي الجهـــاز : عوامـــل بیوكیمیائیـــة -2

.العصبي
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كخصـائص للشخصـیة األكثـر اسـتهدافا لالضـطراب و منهـا : عوامل شخصـیة و نفسـیة -3
خجل و اإلنسحابیة و الشعور بـالنقص و تـدني مفهـوم الـذات و سمات الشخصیة المنطویة كال

.إلخ...اإلحباطات الشدیدة 
كإهمــال "و مــن بینهــا األســالیب الوالدیــة الآلســویة فــي التنشــئة : عوامــل بیئیــة اجتماعیــة -4

األبنـــــاء و نبـــــذهم و القســـــوة الشـــــدیدة علـــــیهم، و الخصـــــائص المزاجیـــــة االكتئابیـــــة للوالـــــدین أو 
لتفكــــك األســــري، و االنفصــــال المبكــــر للوالــــدین أو عنهمــــا، و الخالفــــات الوالدیــــة إحــــداهما و ا

). 393ص 1998عبد المطلب القریطي، (. المناخ األسريالشدیدة و اضطراب
و مهما تعددت األسباب فإن االكتئاب النفسي هو في النهایة نتیجة لفقـدان اإلنسـان لقدرتـه 

یجلـب السـرور، و ن حوله بما فیها مؤثرات و أحـداث بعضـهاعلى التوافق داخلیا مع الحیاة م
الـــبعض اآلخـــر یـــدعو إلـــى الحـــزن و الكآبـــة مثـــل الخســـارة، و الفـــراق و اإلحبـــاط و متطلبـــات 
الحیاة المتالحقة، و بدال مـن التفاعـل مـع هـذه األمـور بصـفة مؤقتـة و االنصـراف إلـى الحیـاة، 

لطفــــي (مزاجــــه و یعــــیش حالــــة االكتئــــاب یســــتمر فــــرط تــــأثیر اإلنســــان و اهتمامــــه، و یتغیــــر
)22ص : ت.الشربیني، ب

و أیــا كانــت األســباب فهــي تختلــف مــن حالــة ألخــرى حیــث یتوقــف هــذا علــى اســتعداد الفــرد 
لإلصــــابة باالكتئــــاب، و العوامــــل المهیــــأة التــــي تســــاعد علــــى ظهــــور المــــرض لدیــــه، و تــــاریخ 

یســاعدنا فــي التعــرف يلفحــص اإلكلینیكــالحالــة، و الظــروف التــي یمــر بهــا الفــرد لــذلك فــإن ا
علـــى أســـباب االكتئـــاب لكـــل حالـــة علـــى حـــدة حیـــث أن هنـــاك أشـــخاص یمكـــن أن یكونـــوا أقـــل 

Ingram,Rich,E,1994. عرضة من غیرهم لإلصابة باالكتئاب :P118) (
و للتعـــرف علـــى أســـباب االكتئـــاب بصـــورة أكثـــر تحدیـــدا تســـتعرض الباحثـــة النظریـــات المفســـرة 

.لالكتئاب 
: النظریات المفسرة لالكتئاب-9

االكتئــاب مثلــه مثـــل بقیــة االضــطرابات النفســـیة األخــرى، یصــعب إیجـــاد تفســیر أو مســـبب 
دقیق لـه، و كـل مـا هـو متـوافر عبـارة عـن نظریـات تختلـف فیمـا بینهـا فـي تفسـیر االكتئـاب، و 

)24، ص 2007صمویل تامر بشرى، .(تتناقض في إیجاد سبب معین متفق علیه
تعددت النماذج النظریة المفسرة لالكتئاب، و كل نظریة منها حددت أسباب نشأة 

.االكتئاب و فسرت كیفیة حدوثه بصورة مختلفة عن النظریات األخرى
,من مذاهب فلسفیة و منطلقات نظریةفكل نظریة فسرت االكتئاب وفقا لما تتبناه 
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نسـب كبیـرة مـن التـداخل و التشـابك، إال أنهـا تبـدو و على الرغم من احتواء هذه النماذج على 
متصــارعة و متناقضــة علــى أكثــر مــن صــعید، و لعــل ذلــك یرجــع إلــى تركیــز كــل اتجــاه علــى 

,Ferreri,1987).جانب واحد من هذا االضطراب و إهمال الجوانب األخرى P1)

طرحها و مع ذلك فإن بعض االتجاهات الحدیثة حاولت أن تكون أكثر شمولیة في 
.و مبادئها و عالجها

: و لذلك تقسم الباحثة هذه النظریات أو النماذج النظریة إلى قسمین أساسیین هما
.النظریات البیولوجیة-)أ(
.النظریات النفسیة-)ب(
النظریات البیولوجیة–9-1

إن االهتمــام بمعرفــة دور العوامــل البیولوجیــة فــي االكتئــاب ألمــر لــیس بالجدیــد، فقــد تحــدث 
أبــو قــراط، و افتــرض أطبــاء القــرن الثــاني أن ازدیــاد المــادة الســوداویة تســبب عنــه أبــو الطــب

و قد تأخر التفسیر البیولـوجي الـدقیق لالكتئـاب بسـبب نقـص المعرفـة بفسـیولوجیة . المالنخولیا
صـمویل . (عند األسویاء، و بسبب عدم القدرة على دراسة العملیات الجزئیة الدقیقة للمخالمخ 

)28-27، ص 2007تامر بشرى، 
و یــــرى أصــــحاب النظریــــة البیولوجیــــة أن االكتئــــاب هــــو اضــــطراب وظیفــــي یحــــدث نتیجــــة 

األطبــاء و یعتبــر العدیــد مــن . الضــطرابات فــي التنظــیم الهرمــوني و الكیمیــائي و الفســیولوجیة
أن سبب االضطرابات الوجدانیة في المقام األول یرجع إلـى ظـاهرة بیولوجیـة أو فسـیولوجیة أو 

.و أحیانا تعتبر هذه العوامل الثالثة متفاعلة معا) جینیة(وراثیة 
فقد تقترح التفسیرات الوراثیة أن أفراد محددین یرثـون اسـتعدادا مسـبقا للعملیـات الفسـیولوجیة 

.المضطربة
و قد تركز المداخل البیولوجیـة علـى إرجـاع االضـطرابات الوجدانیـة إلـى النـاقالت العصـبیة 
حیــث یكــون هنــاك اضــطراب فــي تــوازن العناصــر األمینیــة أو اضــطراب فــي نســبة المعــادن أو 
اضطراب هرموني في إفرازات بعض الغدد الصماء و بذلك فإن المدخل البیولوجي في تفسـیر 

.ب االكتئاب إما إلى أسباب وراثیة أو أسباب عضویةاالكتئاب یرجع أسبا
:النظریة الوراثیة أو الجینیة 9-1-1

یشیر المدخل الوراثي إلى أهمیة العامل الوراثي في نشأة االضطرابات الوجدانیة حیـث أن 
هنـــاك أشـــخاص محـــددین یرثـــون ســـرعة التـــأثر باالضـــطرابات االنفعالیـــة، و قـــد دعمـــت نتـــائج 
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الدراســــــات تــــــأثیر المكونــــــات الوراثیــــــة فــــــي االضــــــطرابات الوجدانیــــــة فــــــي مــــــا یتعلــــــق بعــــــض 
Ingram,Rich.E,1994).باالضطرابات ثنائیة القطب :P120)

: تـــم دراســـة العوامـــل الوراثیـــة مـــن خـــالل عـــدد مـــن الدراســـات فـــي اتجاهـــات مختلفـــة، منهـــا
.،و دراسات التبني)بقةالمتطابقة و غیر المتطا(الدراسات األسریة، و دراسة التوائم 

و یستند هذا المنحى إلى ما كشفت عنه البحوث من وجود تماثل في شیوع االكتئاب فـي أسـر 
دون أخــرى، و قــد أثبتــت الدراســات األســریة أنــه حــین یكــون أحــد الوالــدین مصــابا باضــطرابات 

و كـان لخطـر اإلصـابة بـه مسـتقبال، و لـمن األطفال یكونوا معرضـین٪30المزاج، فإن نسبة 
لـى ع،و قـد وجـدت الدراسـات المتعـددة ٪70-%50كال األبوین مصابا فإن النسبة تتراوح بـین

األقــــارب أن مــــن لهــــم أقــــارب مــــن الدرجــــة األولــــى یعــــانون مــــن اضــــطراب المــــزاج االكتئــــابي 
مـرة أعلـى مـن األقـارب مـن الدرجـة 18-8األحادي، یكون احتمال إصابتهم بنسبة تتراوح بین 

مـــرات أعلـــى 10-2و أیضــا نســـبة تتـــراوح بــین ،)األســـویاء(موعــة الضـــابطة األولــى فـــي المج
.بالنسبة الحتمال اإلصابة باالكتئاب

أمـــا بالنســـبة لدراســـات التـــوائم، فقـــد تبـــین أنـــه بـــین التـــوائم المتطابقـــة لـــو أن أحـــدها أصـــیب 
ــــاب فــــإن احتمــــال إصــــابة األخــــر یتــــراوح بــــین  ر أمــــا بــــین التــــوائم غیــــ٪20و ٪15باالكتئ

.٪25و٪15المتطابقة فإن النسبة تتراوح بین 
أمـا بالنســبة لدراسـات التبنــي، فقـد كشــفت هـذه الدراســات عـن أن األطفــال ألبـوین مصــابین، 
ال یزالـون معرضـین لخطـر اإلصـابة بشـكل متزایـد حتــى لـو كـان تبنـیهم داخـل أسـر ســویة و ال 

.یوجد بها إصابة بالمرض
(Halgin And Whilbourn, 1993, PP 196 – 198)

و نالحــظ أن هــذا الخــط مــن الدراســات قــدم دلیــل علــى صــحة هــذا التفســیر حیــث وجــد أن 
للغایــة الوراثــة تمــارس دورا هامــا فــي اإلصــابة باالضــطرابات االكتئابیــة و لكــن لــیس دورا كبیــر

.بـــل أن العوامــــل البیئیـــة تعــــد عوامـــل هامــــة جــــدا فـــي اإلصــــابة باضـــطرابات االكتئــــاب أیضــــا
(Kendall, et al, 1995, p.233).

,قــدمت دراســات العــائالت دعمــا جزئیــا لــدور الوراثــة فــي اإلصــابة باالضــطرابات الوجدانیــة
و 1987كمــا قــدمت أیضــا الدراســة الطولیــة التــي كفلتهــا الهیئــة القومیــة للصــحة النفســیة عــام 

.ة في اإلصابة باالكتئابدعما لدور العوامل الوراثی,و آخرونRice" رایس"التي قام بها 
مــن مــرض االضــطرابات المزاجیــة 612فــي هــذه الدراســة تــم فحــص التــاریخ األســري لعــدد 

.عن طریق مقابلة أفراد ینتمون إلى نفس األسرة التي ینتمي إلیها المریض
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مـــنهم أبـــاء و أبنـــاء و إخـــوة و أزواج أو ,شـــخص2225و كانـــت العینـــة الكلیـــة للدراســـة هـــي 
ـــــى نتیجـــــة هـــــي أن  مـــــن أقـــــارب المـــــرض المصـــــابین ٪1زوجـــــات، انتهـــــت هـــــذه الدراســـــة إل

باضــــطرابات اكتئابیــــة أساســــیة لــــدیهم أعــــراض مشــــابهة لهــــذا االضــــطراب بینمــــا كانــــت نســــبة 
٪5الحدوث في حالة االضطراب ثنائي القطب هي 

(Halgin et Whilbourn, 1993,p.252)
:)النظریة البیوكیمیائیة( الحیوي لتفسیر الكیمیائي ا9-1-2

تفترض النظریة البیوكیمیائیة أن االكتئاب نتیجة الختالل العناصر الكیمیائیة فـي الجسـم و 
: یحدث ذلك لسبب من األسباب اآلتیة 

ــــة و التــــي تشــــمل -أ ــــات األحادی إمــــا یحــــدث نتیجــــة قصــــور فــــي بعــــض أنــــواع مــــن األمینی
.و األندول أمین(Indoleamine)الكاتیكول أمین 

).الصودیوم و البوتاسیوم(أو یحدث نتیجة اضطراب نسبة المعادن -ب
أو یحــدث نتیجــة اضــطراب هرمــوني فــي الجســـم و هــذا یظهــر عــن طریــق إســهام بعـــض -ج

.في نشأة و استمرار االكتئاب) النخامیة و الكظریة(اء الغدد الصم
.و تحاول الباحثة توضیح هذه الفروض بصورة موجزة

هو التفسـیر األمینـي لالكتئـاب حیـث یفتـرض هـذا التفسـیر أنـه ال بـد أن یكـون :التفسیر األول
إذا زادت أو هناك توازن في العناصـر األمینیـة حتـى یكـون الفـرد مسـتقرا و متوازنـا انفعالیـا أمـا

فتسـبب حـدوث اضـطرابات انفعالیـة ) الكـاتیكول أمـین و األنـدول أمـین(نقصت هذه األحمـاض 
.حیث أن نقصها یعمل على وجود االكتئاب أما زیادتها فتؤدي إلى الهوس

و هــــذه األمینیــــات هــــي موصــــالت عصــــبیة  و تشــــمل أنــــواع معینــــة فاألحمــــاض األمینیــــة 
الســیروتونین و (و األنــدول أمــین یشــمل ) ، إبنفــرینENإبنفــرین النــور (الكـاتیكول أمــین تشــمل 

) هیستامین
.و هي مركبات كیمیائیة، ووظیفتها األساسیة نقل التنبیة العصبي من خلیة إلى أخرى

هو المسئول عن إفراز األدرینالین، و قـد ENأن النورابنفرین  ) "1999(و یوضح إنجرام 
توصــل البــاحثون إلــى أن النــورابنفرین یســتنزف فــي حالــة االكتئــاب فــي حــین یفتــرض أن زیــادة 

كمـــــا أتضـــــح أن الموصـــــالت العصـــــبیة . النـــــورابنفرین هـــــي المســـــئولة عـــــن النوبـــــات الهوســـــیة
.تلعب دورا في االكتئاب)  TH5( األندوالمین و السیروتونین 
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و مـــن الصـــعب جـــدا قیـــاس مســـتویات النـــورابنفرین فـــي المـــخ مباشـــرة و لكـــن یمكـــن قیـــاس 
مســتوى تركیــزه فــي الــدم و لبـــول، و لــذا یــتم تقــدیم دلیــل غیـــر مباشــر عــن أداء هــذه النـــاقالت 

.من خالل فحص آثار األدویة المستخدمة لعالج االكتئاب, العصبیة
و قــد أشــارت الدراســات التــي أجریــت علــى الحیوانــات أن العقــاقیر المضــادة لالكتئــاب لهــا 
تــأثیر فــي زیــادة كــل مــن النــورابنفرین و الســروتونین، و أن هــذه األدویــة فعالــة بشــكل عــام فــي 

. عالج االكتئاب 
ة، وقد أعتبر الباحثون أن فاعلیة هذه العقـاقیر فـي خفـض أو اسـتنزاف الموصـالت العصـبی

دلـیال یـدعم النظریـات البیوكیمیائیـة فـي فرضـیة أن النـورابنفرین , و من ثم في عالج االكتئـاب 
و السیروتونین هما السبب في االضطرابات االنفعالیة و لكن هناك حقیقة أن األسـبرین یسـكن 
الصــــداع و لكــــن الصــــداع ال ینــــتج عــــن اســــتنزاف األســــبرین فــــي المــــخ، و حیــــث أن الفاعلیــــة 

ة الحیویـــة ألحـــد العقـــاقیر ال تعكـــس بالضـــرورة القصـــور العضـــوي، و لـــذلك فصـــعوبة الكیمیائیـــ
قیــــاس هــــذه الكیماویــــات مباشــــرة جعــــل مــــن الصــــعب تمامــــا تأكیــــد دورهــــا بشــــكل مســــتقل فــــي 

ـــة  ـــة فـــي . االضـــطرابات االنفعالی ـــاقیر قـــد تكـــون فعال ـــاحثون مـــؤخرا أن هـــذه العق ـــد أقـــر الب و ق
أو قـــد ,رابنفرین قـــد یكـــون هـــو الســـبب فـــي االكتئـــابتخفـــیض االكتئـــاب و لكـــن اســـتنزاف النـــو 

,Ingram, Rick, E, 1994).لخلل أو اضطراب في وظـائف الجهـاز العصـبيیكون نتیجة
p 121)

و لكن ظهرت بحوث و دراسات لتؤید هـذه النظریـة و لتثبـت أن اسـتنزاف هـذه المواصـالت 
وصـــالت العصــبیة فـــي نشـــأة مـــرض فقـــد ظهـــر مـــا یؤیــد نظریـــة الم,هــي الســـبب فـــي االكتئــاب

و هـــو و جـــود هـــذه المـــواد بنســـبة أعلـــى مـــن أي جـــزء آخـــر فـــي المـــخ فـــي .االكتئـــاب الهوســـي
المنـاطق الخاصــة باالنفعـال، و كــذلك وجـد أن نســبة هـذه الموصــالت فـي المرضــى المنتحــرین 

,من مرض االكتئاب تقل في هذه المراكز الدماغیة بشكل واضح
ة فــي المــخ بعــد وفــاتهم و كــذلك بالتشــریح و الدراســة الكیمیائیــة لمــخ و ذلــك بعــد تحلــیالت دقیقــ

بعــض مرضــى االكتئــاب الــذین ال قــوا حــذفهم ألســباب عدیــدة أثنــاء عالجهــم بعقــاقیر مضــادة 
وجد أن نسبة هذه الموصالت العصبیة تزید تدریجیا خالل العالج.لالكتئاب

ا یــؤدي إلــى العالقــة الوثیقــة بــین و تصــل إلــى أقصــاها فــي خــالل ثالثــة أو أربعــة أســابیع ممــ
، ص 1998أحمـد عكاشـة، (اضطراب االكتئاب و نسب هذه الموصالت العصبیة فـي المـخ 

362.(
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و الــذي یرجــع ســبب االكتئــاب إلضــطراب فــي نســبة المعــادن فیشــیر إلــى أن :التفســیر الثــاني
عنـــــد بعــــض جوانــــب االكتئـــــاب قــــد تكـــــون نتیجــــة لخلــــل فـــــي تــــوازن البوتاســـــیوم و الصــــودیوم

وقد أجـري حـدیثا الكثیـر مـن األبحـاث عـن عالقـة مرضـى االكتئـاب الهوسـي بنسـبة . المكتئبین
فقــد وجــد أن جســم الفــرد المكتئــب , المعــادن فــي الجســم و عملیــات التمثیــل الغــذائي المختلفــة 

عن طبیعته أما الشخص المصـاب بنوبـة الهـوس فتزیـد ٪50یحتفظ بكمیة صودیوم تزید عن 
أحمــــد (و بشــــفاء هـــؤالء المرضـــى تعـــود هــــذه النســـبة إلـــى طبیعتهـــا ٪200لـــى هـــذه النســـبة إ

).361، ص 1998عكاشة، 
المتعلق باضطراب الهرمونات في الجسم فقد وجدت أدلة عدیـدة تؤكـد أن : أما التفسیر الثالث

و " إبرامــویتز"فلقــد وجــد . االكتئــاب یــرتبط بالتذبــذب فــي هرمونــات الجــنس خاصــة لــدى النســاء
مــن النســاء الالتــي دخلــن مستشــفى األمــراض النفســیة حــدث لهــم ٪41، أن )1982(آخــرون

و إن كان هذا ال یعني أن الطمث سـبب االكتئـاب بـل إنـه یعتبـر . ذلك قبل موعد الطمث بیوم
(Kalat, 1992, p 85).مثیرا الضطراب موجود بحیث جعله بالشدة الكافیة لطلب العالج

تشخیصــا ســمي(DSM-IV)و لقــد أفــرد الــدلیل التشخیصــي الرابــع لألمــراض النفســیة 
.بعسر المزاج قبل الطمث في فئة االضطرابات االكتئابیة غیر المحددة

Kendal & Hammen , 1995 , p 237)(
هنـاك دلیـل قـدیم فـي,كما وجد أن هرمون الغـدة الدرقیـة یلعـب دورا فـي اإلصـابة باالكتئـاب

التـــراث علـــى انخفـــاض مســـتوى هرمـــون الغـــدة الدرقیـــة عـــن المســـتوى الطبیعـــي یـــرتبط بحـــدوث 
)558ص , نفس المرجع السابق(اضطراب انفعالي 

النظریات النفسیة المفسرة لالكتئاب9-2
:)التحلیل النفسي(السیكودینیامي (التجاها-9-2-1

النظریــات النفســیة التــي شــغلت بتفســیر االكتئــاب و تعــد نظریــة التحلیــل النفســي مــن أوائــل
البحــث عــن أســبابه ، و تقــرر نظریــة التحلیــل النفســي أن الخبــرات الضــاغطة الصــدمیة، التــي 

االنفصــال عــن أحــد الوالــدین أو فقــده قــد : یواجههــا الفــرد فــي الســنوات المبكــرة مــن عمــره، مثــل
ثـــم ، إذا واجـــه الفـــرد بعـــد ذلـــك تجعـــل األطفـــال مســـتهدفین بشـــكل أساســـي لالكتئـــاب ، و مـــن

فالنظریـــة . ضـــغوطا مشـــابهة لضـــغوط الطفولـــة، فإنـــه ینهـــار و تظهـــر علیـــه أعـــراض االكتئـــاب
التحلیلیة تفسر االكتئاب على أنه نتیجـة لفقـدان موضـوع الحـب سـواء كـان هـذا الفقـدان حقیقـي 

تهدیــد خبــرة أو رمــزي، و ینــتج عــن هــذا الفقــدان غضــب یوجــه للــذات و یهــددها و یشــكل هــذا ال
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حزینة اكتئابیة، و یتطور موضوع اإلحساس بالفقد فینتج عنه نوع مـن معاقبـة الـذات مصـحوبا 
و ســببها الرغبــة فـي اســتعادة الحـب و التأییــد و الــدعم , بخبـرة اكتئابیــة تكـون غالبــا ال شـعوریة 

كــرة مــن األبــوي المفقــود، أمــا األصــول األولــى لهــذه المشــكلة فترجــع جــذورها إلــى المراحــل المب
النمو ، و بالتحدید ترجع إلى المرحلة الفمیة حیث تم استدخال صورة العالم من خـالل التـذوق 

.الفمي أو اإلشباع الفمي
إشــباعات الطفــل، و یحــدث أن تقــدم هو تكــون األم هــي المحــور األساســي الــذي یتمركــز علیــ

بالحرمانات فیشعر الطفل، أو تتوقف، أو ال تقدم أي إشباعناقصةاألم إشباعات 
و تكون مشكلته أنه فقد اإلشـباع البیولـوجي و النفسـي فیشـعر بالغضـب، و یوجـه هـذا , و الفقد

.ذلك أول نبتة  من نبتات االكتئابالغضب للذات فتروى ب
و یواصــل الطفــل مســیرة نمــوه حــامال بــین خیباتــه هــذه النبتــة االكتئابیــة التــي قــد تظهــر عنــد 

كص الفـرد إلـى المرحلـة الفمیـة لمـا تحتویـه مـن مشـاعر الفقـد و ین/حدوث أي أحداث مؤلمة أو
)29-28ص , 2007, صمویل  تامربشرى ( 

ترتكـــز علـــى العالقـــة بموضـــوعات حـــب الفـــرد فـــي ) التحلیـــل النفســـي(النظـــرة الســـیكودینامیة 
العمــوم، و یتمحــور مفهــوم االكتئــاب حــول إشــكالیة الفقــدان، غیــر أن هنــاك بعــض االختالفــات 

.ظري هذا االتجاهبین من
.فشل الحدادالفقدان و) :Freud)1917روید ف-9-2-1-1

الحـداد "حدوث االكتئاب العصابي فـي بحثـه ) التحلیلي(لقد فسر رائد االتجاه السیكودینامي 
حیــث بــین اآللیــة النفســیة الالشــعوریة لهــذا االضــطراب، فعنــدما یفقــد الفــرد شــیئا " و المالنخولیــا

فكــأن الفــرد یلــوم . إلیــه یحــزن علیــه و یغضــب منــه لتركــه إیــاه وحیــدا أو أعــزالعزیــزا أو حبیبــا 
فقیــده و یكرهــه لمــا فعلــه بــه، و لكنــه ال یســتطیع التصــریح بهــذا الكــره و العــداء لحبیبــه، فینــتج 

، ص 1973الــدماغ فخــري، : فــي(عــن ذلــك لــوم و تــوبیخ للــذات التــي تمــادت فــي كــره الفقیــد 
فمن وجهة نظـر فرویـد فـإن هـذا االضـطراب یحـدث عـادة و تشـتد و هذا هو االكتئاب، ) 107

حدتـــه عنـــد وفـــاة موضـــوعات حبنـــا أو عنـــد فقـــدانها بـــالهجرة أو الحســـرة و ذلـــك نتیجـــة الشـــعور 
بــاإلثم و الــذنب و كــأن العدوانیــة الالشــعوریة هــي التــي تســببت فــي هــذه الوفــاة أو الفقــدان ممــا 

الغضــب الموجــه نحــو الــذات و یشــیر فرویــد أن یزیــد ویقــوي مــن مشــاعر االكتئــاب و الــذنب و 
االكتئاب یظهر إثر فقدان الحب و عدم التوصل إلى إقامـة الحـداد، فالمكتئـب لـم یتوصـل إلـى 
إقامة حداد على موضوع حبه و یعـیش هـذا الفقـدان علـى شـكل انكسـار وهـو الـذي یكمـن وراء 

.التصرفات العدوانیة
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هـومین یمیـزا هـذا االضـطراب إذ أن الموضـوع المفقــود ففـي االكتئـاب أو المالنخولیـا نجـد مف
لم یتم التعرف علیه شعوریا من قبل الفرد، و هذا األخیر یظهر أنه غیـر قـادر علـى تقبـل هـذا 
الفقدان الرمزي للموضوع، فالفرد یحمل مشاعر عدوانیـة للموضـوع المفقـود ألنـه قـد تخلـى عنـه 

.بشكل من األشكال
تجنـــب هـــذا الفقـــدان الـــذي یســـتحیل تقبلـــه یقـــوم الفـــرد بالتمـــاهي لكـــن فـــي ذات الوقـــت لكـــي ی

. بالموضوع بشكل نرجسي
و هكــذا یكمــن فهــم المیــول العدوانیــة الذاتیــة فــي المالنخولیــا التــي هــي فــي الواقــع موجهــة ال 

)                                                96p ,1991Lou et Lou.(شعوریا للموضوع المفقود
هــذا و قــد ســعى فرویــد إلــى المقارنــة بــین صــورتین مــن اإلكتئــاب أو الحــزن الــذي یعجــل فقــدان 
الموضوع بحدوثه، ففي حاالت الحداد یوجد فقدان حقیقي، مع انفصال واقعـي عـن الموضـوع، 

الـــذات، أمـــا فـــي الســـوداویة فیكـــون و یظهـــر عمـــل الحـــداد كنتیجـــة للفقـــدان و یـــنخفض اعتبـــار
الفقــدان مختلفــا، حیــث یأخــذ شــكال انســحابیا أكثــر للــروابط اللیبیدیــة بالموضــوع و یــأتي الفقــدان 

هـي فقـدان ,على أنه فقدان في أنا المـریض، و لهـذا فقـد حـدد ثالثـة عوامـل أساسـیة للسـوداویة 
).78، ص 1917روید، ف(الموضوع، التناقص الوجداني، و ارتداد اللیبدو إلى األنا 

و لقــد قــارن فرویــد بوضــوح بــین حالــة الحــداد الســوي و حالــة المالنخولیــا المرضــیة، فعلــى 
الـــرغم مـــن كونهمـــا شـــطرین لصـــورة االكتئـــاب، إال أن االكتئـــاب یتســـاوى مـــع حالـــة الحـــزن أو 

.االغتمام، و ال یتساوى مع عرض اتهام الذات في المالنخولیا
Gold berg , 1972 , p 127)(

التثبیت اللیبیدي الفمي: Abraham (1911)أبراهام 9-2-1-2
فتـــرض أبراهـــام أن مرضـــى االكتئـــاب مثبتـــون علـــى المســـتوى الفمـــي و یتطلبـــون إشـــباعات ا

و مثــل هــؤالء یكونــون . إلــخ...فمیــة غیــر عادیــة، و یبــدو فــي األكــل و الحــدیث و االمتصــاص
و ).65، ص 2001عســـكر، : فـــي (الفمیـــة اطـــات بعلـــى مســـتوى عـــال مـــن الحساســـیة لإلح

فتــرض أن مشــاعر العــدوان و الكراهیــة المــدمرتین للقــوة العاطفیــة تنجمــان عــن رغبــات جنســیة ا
).86، ص 1989الحجار، : في(مكبوتة غیر مشبعة و هذه تسبب االكتئاب 

: و قد حدد أبراهام بأكثر دقة خمسة عوامل أساسیة إلحداث االكتئاب و هي 
.االستعداد الجبلي الواضح للشبقیة الفمیةتأكید-1
و یعـــد هـــذا العامـــل اســـتعداد قبلیـــا لتطـــور ( تثبیـــت لیبیـــدي خـــاص علـــى المســـتوى الفمـــي -2

)المرض
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.إنجراح شدید للنرجسیة الطفلیة-3
.حدوث اإلنجراح قبل الرغبات األودیبیة-4
).66، ص2001عسكر، (تكرار خیبات األمل األولى في مراحل الحیاة -5

هـــذا و یـــرى أبراهـــام أن االكتئـــاب یحـــدث بســـبب وقـــوع قطیعـــة فـــي التـــوازن بـــین النشـــاطات 
اللیبیدیــــة و النشــــاطات العدوانیــــة، و یفــــرق بــــین الحصــــر الكالســــیكي و االكتئــــاب باعتبارهمــــا 

فالحصر هـو اسـتجابة لخطـر ,متناقضتین في المیكانزمات المستعملة ,إجابتین أساسیتین لألنا 
یعتبر نداء لألنا نحو حلـول الحفـاظ علـى الحیـاة لكـن اإلكتئـاب یجـد أنـا مشـلول غیـر نزوي، و 

.قادر بمفرده إلیجاد حلول الحفاظ على الحیاة
(Bergeret, 1984, p 141)

:Mélani Klein) 1932(میالني كالین و الوضع االكتئابي 9-2-1-3
محبــوب، إذ أن الطفــل الــذي لــن تــرى كالیــن بــأن المكتئــب یعــیش بفكــرة فقــدان الموضــوع ال

یستطیع أن یكون موضـوع الحـب األول لـألم حـین اجتیـازه الوضـع االكتئـابي فـي حـدود الشـهر 
الثــامن، فــإن كــل الخبــرات االكتئابیــة و االنفصــالیة فــي الحیــاة تشــكل تبعــا للمرحلــة االكتئابیـــة 

بطریقــة مقبولــة فــي فــإذا لــم یتوصــل الطفــل إلــى إعــادة اســتثمار عالقتــه بأمــه . للشــهر الثــامن
.المرحلة الثانیة ستتكون لدیه بنیة اكتئابیة مما یجعله یعتمد أساسا على محیطه

أما في مواجهة الصعوبات و اإلحباط في المراحل العمریة األخـرى یعمـل الفـرد كمـا تـذهب 
إلــى ذلــك كالیــن، إلــى اســتدعاء خبــرة الشــعور بــاأللم فــي الوضــع االكتئــابي و هــذا مــا یحــدث 

فهــذا االضــطراب هــو معایشــة متجــددة خــالل بعــض األحــداث للمشــكالت العاطفیــة . كتئــاباإل
(Loo et Loo, 1991, pp 97-98).المعاشة إبان فترة الوضع االكتئابي

فـــي حـــدود الشـــهر الثـــامن فـــي كـــون الطفـــل ال یتعـــرف علـــى و یتشـــكل الوضـــع االكتئـــابي
لـذي یغذیـه والیـد التـي تحملـه إلـى مهـده ال األشخاص و األشیاء في كلیتها، وهكذا فإن الثدي ا

تــدمج كعناصــر لوحــدة واحــدة و هــي األم، لهــذا تســمى هــذه المرحلــة بالموضــوع الجزئــي، بعــد 
ذلـــك یســـتطیع الطفـــل التعـــرف علـــى الموضـــوعات الخارجیـــة فـــي وحـــدتها، و بالتـــالي یـــدرك أن 

ـــا یكتئـــب الطفـــل ألنـــه یعـــي ال تنـــافر الوجـــداني الثـــدي والیـــد تنتمیـــان لشـــخص واحـــد، و مـــن هن
."فهو یحب الثدي الذي یغذیه ویكره الید التي تبعده عنه"لمشاعره 

فخالل هذه المرحلة یخشى الطفل من أن مشاعر الكراهیة لدیـه نحـو الشـخص المحبـوب أن 
تحطــم هــذا األخیــر، و هــو مــا یحــدث فــي اإلكتئــاب حیــث یعــایش الفــرد مثــل هــذه المشــاعر إذ 

.اتجاه العالم الخارجي و الذاتتمتزج العدوانیة بالحب 
)97(Loo et Loo , 1991,
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:و اإلكتئاب اإلعتمادي) Spitz )1946سبیتز -9-2-1-4
یــرى ســبیتز أن الحرمــان العــاطفي للطفــل فــي األشــهر األولــى منــذ حیاتــه یســبب مــا أســماه 

بعـد أن ) أمـه(الذي یصف اضطرابات الطفل لحرمانه مـن موضـوعه و, باالكتئاب االعتمادي
كانت عالقته السابقة سویة معها خالل الستة شهور األولى من حیاتـه، حیـث إنـه فـي البدایـة، 
یصــبح الطفــل أكثــر میــل للبكــاء و شــدید التعلــق بــالمالحظ الــذي یتعامــل معــه، و فــي الشــهر 
الثــاني، یــرفض االتصــال بــاآلخرین، مــع اســتمرار تنــاقص الــوزن، و المیــل لإلصــابة بــأمراض 

التأخر الحركي وجمود التعبیر الوجهي، أما بعد الشهر الثالث، فیبـدو تصـلب الوجـه دوریة مع
).88، ص 2001,في عسكر (واضحا، و یتوقف البكاء و یزداد التأخر و یتحول إلى تبلد 

:و عجز الذات ) Bibring)1953بیبرنج  -9-2-1-5
من العتبـــارات عاطفیـــة لقـــد أفتـــرض بیبـــرنج صـــیغة لالكتئـــاب تعتمـــد علـــى الصـــراع المتضـــ

لحاالت عجز و وهن األنا، فلقد شعر بأن التوتر بین الطموح النرجسي لدى الفرد ووعـي األنـا 
.بعجزها یؤدي إلى اإلكتئاب

أعتقــد بیبــرنج أن هــذا االضــطراب یحــدث عنــدما یفشــل الفــرد فــي تحقیــق الحاجــات الــثالث 
للقـوة و األمـان و الحاجـة لمـنح الحــب، الرئیسـیة و هـي الحاجـة إلـى الحـب و التقـدیر، الحاجـة 

لــذلك یصــاب الشــخص باالكتئــاب نتیجــة الفشــل فــي إرضــاء أي حاجــة مــن الحاجــات الــثالث 
عبـــد الســـتار : فـــي ( الســـابقة و الصـــراع یحـــدث فـــي الـــذات و مـــرتبط بفشـــل إشـــباع أي منهـــا 

).98، ص 1998إبراهیم، 
كمـا أوضـح بـأن وعـي األنـا بعجزهـا هـو .في اإلكتئاب یتم انخفاض أو انهیار تقـدیر الـذات

جوهر اإلكتئاب و تعد العدوانیة و الفمیة عوامل معقدة للمرض، كما تعد كراهیة الـذات عملیـة 
.ثانویة بالنسبة النهیار تقدیر الذات

و عمومـــا فـــإن بیبـــرنج یرجـــع اإلكتئـــاب إلـــى خبـــرة العجـــز فـــي الطفولـــة المبكـــرة التـــي ترجـــع 
اع الحاجـات الحیویـة، و أنـه إذا لـم تشـبع الحاجـات النرجسـیة المهمـة بدورها إلى فشـل فـي إشـب

للطفــل و الراشــد فــإن هــذا مــدعاة لنشــأة حالــة اإلكتئــاب، كــذلك الحــال بالنســبة لخبــرات العجــز 
خاصـة إذا حـدثت . خالل مرحلة الطفولة المبكرة التي من شـأنها أیضـا أن تخلـق حالـة اكتئـاب

ثل فقدان األم م) الصدمیة(بعض األحداث المؤلمة 
).67، ص 2001أبوزید مدحت عبد الحمید، : في ( 
:و قلق االنفصال) Bowlby )1973بولبي -9-2-1-6
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أرجـــع بـــولبي اكتئـــاب األطفـــال إلـــى اضـــطراب العالقـــة البـــاكرة بـــین الطفـــل و أمـــه، و مـــدى 
إدراك الطفـــــل لهـــــذه العالقـــــة و بخاصـــــة إذا كانـــــت صـــــورة األم غیـــــر مشـــــبعة، و حـــــدث قلـــــق 

.االنفصال، و بدایة مظهر السلوك االحتجاجي
و یقــول . ن تنشــأفــإذا اســتمرت صــورة األم غیــر مشــبعة، فــإن سلســلة مــن األحــداث یمكــن أ

"یكــون االنفصــال عــن موضــوع االرتبــاط مصــحوبا بالكــدر و الیــأس: "بــولبي فــي هــذا الشــأن 
)11، ص 1991بولبي، (

و لقــد أقــر علــى أنــه مــن الــرغم مــن االعتقــاد العــام بعــدم حــدوث الحــداد عنــد األطفــال فــي 
حیــث أن فقــدان األم المراحــل المبكــرة، فــإن هنــاك حالــة مــن األســى و الحــداد فــي هــذه المرحلــة 

في األعوام األولى من عمر الطفل یعد ظرفا مرضیا وثیق الصـلة بتطـور الشخصـیة، إذ یأخـذ 
فالـــــذین تظهــــر لـــــدیهم األعـــــراض . هــــذا التطـــــور شــــكال ینتمـــــي إلــــى أشـــــكال المـــــرض النفســــي

.االكتئابیة، إنما نتیجة مرضیة بسبب الحداد
یحـدث فـي مراحـل الحیـاة المختلفـة و الـذي أیضـا علـى أن الفقـدان الـذي" بـولبي"و قد ركـز 

أشـار إلـى أن األفـراد قـد یصـبحون مكتئبـین إذا مـا . قد ینـتج عـن خبـرات االنفصـال، و الفقـدان
تـــم تنشـــئتهم بواســـطة آبـــاء فشـــلوا فـــي إمـــدادهم بعالقـــة ثابتـــة و آمنـــة أو كـــانوا یكـــررون علــــى 

قرانهم و أنهــم غیــر محبــوبین مســامعهم دائمــا كیــف أنهــم غیــر أكفــاء و غیــر نــاجحین مقارنــة بــأ
(Gotlib, IH & Hammen, C.L (1992),p 262).ممن حولهم

.و یؤكد بولبي عالقة قلق االنفصال و الفقدان باالكتئاب و االضطرابات النفسیة
و عموما فإن التناوالت التحلیلیة التفسیریة لالكتئاب تتحدث عن فقدان الموضوع 

.لتبعیة غیر المشبعة أو كف للعدوانیة، أو حاجات ا)أوهوامات الفقدان( 
Bruchon-Schweitzer, 2002, p 191)(

: اإلتجاه السلوكي-9-3
علــى الــرغم مــن أن اهتمــام الســلوكیین بنشــأة اإلكتئــاب و تطــوره بــدأ متــأخرا مقارنــة باالتجــاه 

فــي هــذا العضــوي أو التحلیلــي النفســي، إال أن الوقــت الحاضــر یشــهد إســهاما كبیــرا للســلوكیین 
المجال، و ظهرت اتجاهات سلوكیة عدیدة تفسیر اإلكتئـاب، كمـا ظهـر مـا یربـو علـى خمسـین 
أســـلوبا ســـلوكیا لعـــالج اإلكتئـــاب و لـــذلك یصـــعب الحـــدیث عـــن نظریـــة ســـلوكیة واحـــدة لتفســـیر 

).26، ص 2007صمویل تامر بشرى، (اإلكتئاب 
: يفتوجد داخل النظریة السلوكیة عدة نماذج لعل أبرزها ما یل

:واطسون، إیزنك وولبه و اإلشراط الكالسیكي-9-3-1
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إلـــــى أن كثیـــــر مـــــن ) 1958(وولبـــــه ) 1960(إیزنـــــك ) 1925(یـــــذهب كـــــل مـــــن واطســـــون 
ـــــة التشـــــریط  اضـــــطراباتنا و ســـــماتنا الشخصـــــیة هـــــي اســـــتجابات اكتســـــبناها مـــــن خـــــالل عملی

عیــة أو صــراعات الكالســیكیة، ثــم تحولــت إلــى عــادات فرضــیة و هــي لیســت نتاجــا لغرائــز طبی
جمیعهـا یمكـن تفسـیرها، -و اإلكتئـاب كـذلك–فـالقلق و الخـوف و التفـاؤل و التشـاؤم . داخلیة

باالعتمــاد علــى التشــریط الكالســیكي، علــى أنهــا اســتجابات تشــریطیة لمنبهــات اكتســبت قــدرتها 
علــى إثـــارة هــذه الجوانـــب الســلوكیة بســـبب ارتباطهــا بأحـــداث تبعــث علـــى الضــرر أو األلـــم أو

).52، ص 1993آخرون، وعبد الستار : في"(النفع أو الفائدة 
و اإلشراط الكالسیكي أو التعلم الشرطي لكي یحدث البد أن یقع اقتـران بـین حـدوث المنبـه 

مســـبوقا بالمنبـــه الشـــرطي بفـــرق زمنـــي ) الطعـــام(و المنبـــه األصـــلي ) الجـــرس مـــثال(الشـــرطي 
الرابطة بین المنبهین ضئیل حتى ال تحدث مشتقات أخرى تمنع تكوین

و عنــدما تــتعلم االســتجابة للمنبــه الشــرطي یحــدث ). 52، ص 1993عبــد الســتار و آخــرون، (
ـــم أن یســـتجیب بجـــزع لمشـــهد فـــأر  ـــه، فالطفـــل الـــذي تعل ـــة ل تعمـــیم علـــى كـــل المنبهـــات المماثل

.سیستجیب لكل الفئران المماثلة و ربما لكل حیوان ذي فراء
)52، ص 1993عبد الستار و آخرون، (
:Skinner) 1953(سكینر و اإلشراط اإلجرائي -9-3-2

ــتعلم  إن كانــت نظریــة بــافلوف فــي االرتبــاط الشــرطي الكالســیكي تقــوم أساســا فــي عملیــة ال
علــى الــربط بــین المنبــه الشــرطي و االســتجابة الشــرطیة، و للمنبهــات أهمیــة كبیــرة فــي اســتثارة 

.االستجابات
و بالتـــالي فـــإن الـــتعلم یـــتم علـــى نحـــو إلـــى نتیجـــة للرابطـــة المتكونـــة بـــین المنبـــه األصـــلي و 

یقـــوم فـــي مجملـــه علـــى قاعـــدة مؤداهـــا أن ) 1953(المنبـــه الشـــرطي، فـــإن اإلشـــراط اإلجرائـــي  
, السلوك هو حصیلة ما یؤدي له من نتائج و آثار

عبـــد الســـتار و : فـــي ( رائـــي و مـــن هنـــا یســـمى ســـكنیر نظریـــة باســـم التشـــریط الفعـــال اإلج
لـــذلك یـــرى ســـكنیر أن معظـــم مشـــكالت الســـلوك إنمـــا هـــي نتیجـــة ) 53، ص 1993آخـــرون، 

للمـدعمات المرتبـة ترتیبـا غیـر دقیـق، و علـى سـبیل المثـال، فإنـه فـي بعـض الحـاالت ال تكــون 
وم المعــززات ظــاهرة أو بــارزة بشــكل كــاف و یــنقص الســلوك اإلجرائــي للفــرد للدرجــة التــي ال یقــ

أو أن البیئــة قــد تكــون منظمــة بحیــث تعــزز ســلوكا تكــون ) كــأن یكــون مكتئبــا(فیهــا بــأداء جیــد 
)131، ص 1998الشناوي و عبد الرحمان، : في "( نهایته تدمیر الذات 
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و من ثم فإن سـكنیر یفسـر سـلوك العصـابي أو الشـخص المكتئـب بنـاء علـى مبـادئ الـتعلم 
. إذ تــم تطویعــه بواســطة بیئتــه لیتصــرف بطــرق غیــر متوافقــة. التــي یحــافظ علیهــا هــذا المكتئــب

فاالكتئــاب مــن منظــور ســكینر مــا هــو إال عملیــة تشــریط إجرائــي و الســلوك االكتئــابي یتوقــف 
)كالتدعیم أو المكافأة(على ما یتبع هذا السلوك من نتائج إیجابیة 

.و یرسخ أكثر بفعل التعزیز اإلیجابي
سلوكي تفسیر اإلكتئاب و االنتحار في ضوء فـرض االنطفـاء و قد حاول منظور المنحى ال

حیث ینتج اإلكتئاب من فقدان التدعیم الذي یتفاقم مـن جـراء نقـص المهـارات الخـاص بالبحـث 
و عنــدما تــم حجــز مجموعــة مــن المــراهقین بعــد محاولــة االنتحــار، و .عــن المكافــأة الشخصــیة 

وا االنتحـــار كانـــت المجموعـــة األولـــى أكثـــر مقـــارنتهم بمجموعـــة مـــن المكتئبـــین الـــذین لـــم یحـــاول
یوســـف جمعـــة ســـید، ( . اســـتخداما للعزلـــة االجتماعیـــة كطریقـــة للتوافـــق و مواجهـــة المشـــكالت

).95، ص 2001
أن مرضــى اإلكتئــاب الــذین كــانوا محــل Teasdaleو تیســدال Hollyو قــد وجــد هــولي

مقارنــة , هور الســابقة علــى االنتقــاد انتقــاد مــن رفــاقهم كــانوا أكثــر معانــاة مــن االنتكــاس فــي الشــ
( Alloy et al, 1996, p 24 ). بالذین لم یكونوا محل انتقاد

و مـــن جانــــب آخـــر یبــــدو أن المكتئبـــین یختــــارون االســـتجابات الســــلبیة بطلـــب المزیــــد مــــن 
التـــدعیم بطـــرق غیـــر مناســـبة، و قـــد  تبـــین مـــن بعـــض الدراســـات أن اســـتجابات الـــرفض مـــن 

، ص 2001یوســف جمعــة ســید،(و األســرة تعمــل علــى اســتمرار و تفــاقم اإلكتئــاب األصــدقاء 
95.(

:Bandura)1977(باندورا و الفعالیة الذاتیة-9-3-3
نشـــأت نظریـــة بانـــدورا داخـــل اإلطـــار الســـلوكي المعرفـــي و هـــي تعكـــس تركیـــزا علـــى التأمـــل 

و كان باندورا یـرى أنـه مـن الضـروري إعـادة تقـدیم المتغیـرات الداخلیـة قبـل الفاعلیـة . الخارجي
و یــــرى بانــــدورا أن عملیــــة الــــتعلم أو ,) إدراك الفــــرد لفاعلیتــــه وقــــوة تــــأثیره الشخصــــي( الذاتیــــة 
. ب تتم من خالل المالحظة أو االقتداءاالكتسا

لهذا یرى باندورا أن خبرات التعلم االجتماعي تلعب دورا فعاال في نمو سلوك الفرد 
سواء كان هذا السلوك سـویا أو , )445، ص 1990جابر عبد الحمید جابر، : في( و تعدیله 

.شاذا مضطربا
طبقا لباندورا هو تعلم استجابات غیـر ) أو المرضى(و من هذا المنطلق فإن السلوك الشاذ 

عنــد التعامــل –توافقیــة مــن خــالل المالحظــة، أي أن المنظــور االجتمــاعي فــي الــتعلم یالحــظ 

Université Sétif2



التفاعل بین الخصائص السـلوكیة و أحـداث المثیـر، و هـو مـا یسـاعد –مع األمراض النفسیة 
و قـــد .اب و اســـتمرار االســتجابات الالســـویة و یســاعد فـــي عالجهــا أیضـــافــي تفســـیر و اكتســ

و جعلــه أساســیا فــي Self efficacyطــرح بانــدورا مفهومــا جدیــدا و هــو الفعالیــة الذاتیــة  
. نظریته 

و یقصـد بــه مــدى توقــع الفــرد بأنــه قــادر علــى أداء الســلوك الــذي یحقــق نتــائج مرغــوب فیهــا 
ـــدورا بأنـــه و یعرفـــه. فـــي أي موقـــف معـــین عتقـــاد المـــرء بأنـــه یســـتطیع أن یصـــدر بنجـــاح ا"بان

).442، ص 1990جابر عبد الحمید جابر، : في"( حاجالسلوك المطلوب، لتحقیق الن
فالفعالیة الذاتیة هي تكوین نظري وضعه باندورا كمیكانزم معرفي یسهم في تغییـر السـلوك، 

لــى أن النــاس الــذین یتصــرفون بطــرق شــاذة و قــد أشــار بانــدورا إ. بمــا فیهــا الســلوك المضــطرب
و  قـد دلـت دراسـة بانـدورا و . هم فـي الغالـب الـذین یملكـون حسـا ضـعیفا مـن  الفاعلیـة الذاتیـة

فالفعالیـة الذاتیـة , وجود عالقة بین الفعالیة الذاتیة و االكتئاب عند األطفـال ) 1999( آخرین 
.المنخفضة تؤدي إلى نشوء االكتئاب

ورا بــین االكتئــاب و التفاعــل مــع البیئــة بالفعالیــة الذاتیــة باعتبــار هــذا المكــون و یــربط بانــد
یـؤدي هــذا االرتبـاط إلــى الحــاالت "المعرفـي األخیــر یعـد كمنبــئ للسـلوك المســتقبلي حیـث یقــول 

: األربعة التي یمكن التنبؤ بها و هي 
.حین تكون الفعالیة عالیة و البیئة متجاوبة فإننا نتنبأ بالنجاح-1
و فــي حالــة مــا إذا كانــت الفعالیــة منخفضــة و البیئــة متجاوبــة، فــیمكن أن یكــون الشــخص -2

.مكتئبا
و إذا كانت الفعالیة عالیة و البیئة غیر متجاوبـة، ففـي هـذه الحالـة فـإن ذلـك الفـرد یحـاول -3

.أن یغیر بیئته
الــة قــد یصــبح حــین تكــون فعالیــة الــذات منخفضــة مــع البیئــة غیــر متجاوبــة، ففــي هــذه الح-4

).446، ص1990، جابر عبد الحمید جابر: في(الشخص غیر مكترث و مستسلم و یائس 
و یظهــر مــن تحلیــل بانـــدورا أن الفعالیــة الذاتیــة المنخفضــة تـــؤدي إلــى اكتئــاب و أعراضـــه 

.كالالمباالة و االستسالم و الیأس سواء في ظل بیئة متجاوبة أو غیر متجاوبة
:Rutter) 1966(لتحكم روتر و مركز ا-9-3-4

هما النظریة المعرفیة و نظریات الـتعلم فـي عـدة : حاول روتر الربط بین اتجاهین رئیسیین 
جوانب، فهو یعتمد على قانون اآلثر فـي الـتعلم لثورنـدیك الـذي یشـیر إلـى أن السـلوكیات التـي 

.اإلحباط تمیل إلى االنطفاءیلیها تدعیم تمیل إلى التكرار، بینما تلك التي یعقبها الفشل أو 
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و مــن ناحیــة أخــرى فــإن الــتعلم و التــدعیم یرتبطــان كــذلك بعوامــل معرفیــة داخلیــة، و منهــا 
مركــز الــتحكم فــي التــدعیم الــذي یــدل علــى اعتقــاد معمــم فــي أن الحــوادث : المكــون المعرفــي 

و إمــا عــن )نشــاط، الجهــد، القــدرات الشخصــیة(الماضــیة هــي ناتجــة إمــا عــن عوامــل داخلیــة 
) القدر، الحظ، الصدفة، و شخصیات قویة ( عوامل خارجیة 

( Bruchon-Schweitzer, 2002, P 230 )
فاألشــخاص الــذین یعتقــدون أن حیــاتهم و ســلوكیاتهم و الحــوادث التــي تقــع لهــم هــي نتیجــة 

ن عوامــل و أســباب داخلیــة یتــوفرون     علــى مركــز تحكــم داخلــي أو داخلیــین و العكــس فالــذی
یـــرون أن األحـــداث هـــي نتیجـــة عوامـــل خارجیـــة كـــالحظ و الصـــدمة و غیرهـــا فیتـــوفرون علـــى 

. مركز تحكم خارجي أو خارجیین
و قـد . لهذا یرى روتر أن هؤالء الخارجیین أكثـر عرضـة لسـوء التوافـق و الشـعور باإلحبـاط

) 94ص ، 2001یوسـف جمعـة یوسـف، ( تتفاقم حاالتهم بحیث یصابون باألمراض النفسـیة 
.و على وجه الخصوص التعرض إلى اإلصابة باالكتئاب

:Lewinsohn)1974(و تناقص التدعیملیفینسون-9-3-5
تبنـــى لیفینســـون مفهـــوم تنـــاقص التـــدعیم لتفســـیر االكتئـــاب و شـــرحه، إذ أن الشـــخص حـــین 

موضـوع بسـبب فقـدان (یتوقف عن ممارسة نشاطاته المعتادة التي كانت تلقى التدعیم من قبل 
: بمــا فــي ذلــك مــثال) الحــب أو فقــدان أي مجــال مــن مجــاالت النشــاط االجتمــاعي أو المهنــي

المـــوت أو الطـــالق أو فقـــدان العمـــل، تصـــبح أنمـــاط الســـلوك الجدیـــدة هـــي المصـــدر الرئیســـي 
للتدعیم، بعبارة أخرى فإن أنمـاط الرثـاء الخـارجي و العطـف التـي یلقاهـا المكتئـب، یتحـول إلـى 

.ن مصادر تطور االكتئاب و تدعیمه أكثر فأكثرمصدر رئیسي م
أن المســاهمات الرئیســة و المبــادئ ) 1998(و مــن هــذا المنظــور یــرى عبــد الســتار إبــراهیم 

: التي یعتمدها هذا النموذج یمكن صیاغتها في العناصر التالیة
یـــؤدي الشـــعور باالكتئـــاب، و مـــا یصـــاحبه مـــن األعـــراض الســـریریة كالتعـــب إلـــى خفـــض -1

.مستوى الطاقة و النشاط و بذلك تقل مصادر التدعیم
یؤدي انخفاض مستوى التدعیم بـدوره إلـى خفـض النشـاط أكثـر فـأكثر، و بالتـالي تـنخفض -2

.فرص التدعیم أكثر فأكثر
: و تتوقف كمیة التدعیم اإلیجابي التي یلقاها الفرد على ثالثة مصادر هي-3

ممیزات شخصیة أو جسـمیة فـي الفـرد، مثـل عمـره، التدعیمات الممكنة نتیجة لخصائص و* 
. ومستوى جاذبیته لآلخرین و انتقاءاته القومیة أو الجنسیة
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التــدعیمات التــي یمكــن أن تتــاح لــه نتیجــة للوضــع البیئــي لــه، كــان ینشــأ فــي أســره متیســرة، * 
ینشـأ فـي بیئـة بدال من أن ینشـأ فـي بیئـة فقیـرة، أو أن ینشـأ فـي بیئـة أسـریة آمنـة، بـدال مـن أن 

.مهددة لألمن و الحریة كمؤسسة أو سجن أو معتقل
.التدعیمات الممكنة نتیجة لرصیده السلوكي بما في ذلك مهاراته االجتماعیة، و مهنته* 

فالشخص الذي یتقن مهارات متنوعـة فـي التفاعـل االیجـابي مـع اآلخـرین و یحتـل فـي نفـس 
ون أقل عرضة  لالضطراب النفسي و االكتئـاب الوقت وضعا مهنیا أو عمال یحقق رضاه، یك

.من الشخص المتصلب و العاجز عن تكوین مجال مهني یحقق رضاه
).144، ص 1998عبد الستار إبراهیم ، (

و قد بینت العدید من الدراسات التي أجراها لیفینسون و زمـالؤه بصـدقیة هـذه النظریـة، فقـد 
ین یقـل عـن غیـرهم، و أن هنـاك عالقـة مطـردة بـین بینت مثال أن مسـتوى النشـاط لـدى المكتئبـ

زیــادة االكتئــاب و التباعــد االجتمــاعي، و خفــض مســتوى الفعــل و الحركــة، و كــذلك تبــین أن 
.  المكتئبین یتفاعلون بأعداد أقل من الناس بالمقارنة بغیر المكتئبین

یات التـي ینـتج عنهـا و هكذا فان االكتئاب ینشأ و یتزاید في المواقـف و التغیـرات و الوضـع
كمــــا ینشــــأ مــــن ضــــعف المهــــارات . فقــــدان أحــــد أو مجموعــــة مــــن مصــــادر التــــدعیم الرئیســــیة 

و هـو مـا یشـیر إلیـه لیفینسـون حیـث یعبـر أن ضـعف المهـارات االجتماعیـة . االجتماعیة للفـرد
مـــن الســـوابق المباشـــرة لخبـــرة و تجربـــة االكتئـــاب ، إذ أن الشـــخص الـــذي یتســـم بضـــعف هـــذه 

ـــــة مـــــن محیطـــــه المهـــــارا ـــــدعیمات اإلیجابی ـــــى الت ـــــى الحصـــــول عل ـــــادرا عل ـــــر ق ت سیصـــــبح غی
االجتمـــــاعي، و عمومـــــا فـــــإن لیفینســـــون یفتـــــرض نشـــــوء االكتئـــــاب، إمـــــا لـــــنقص فـــــي التـــــدعیم 
اإلیجـــابي، أو زیـــادة فـــي العقـــاب، و یمكـــن حـــدوث انخفـــاض فـــي معـــدل اســـتجابة إیجابیـــة فـــي 

: ثالث حاالت
لوك غیــر مدعمــة و قــد تكــون بســبب انخفــاض فعالیــة ربمــا تكــون األحــداث الشــارطة للســ-1

.التدعیم 
.ربما تكون األحداث التي تدعم السلوك غیر متاحة-2
)المهــارات االجتماعیــة(ربمــا تتــاح المــدعمات، و لكــن الفــرد یفتقــر إلــى المهــارات الالزمــة -3

ث المكروهـة أو فإنه ال یكون قادرا على إحداث تـدعیم لهـذه المبـادرات، و بـالعكس فـإن األحـدا
العقوبــــة، تلعــــب دورا فــــي االكتئــــاب، عنــــدما تحــــدث هــــذه األحــــداث بمعــــدل مرتفــــع، أو عنــــدما 

و أخیـرا إذ كـان الفـرد یفتقـر إلـى المهــارات . تتضـاعف حساسـیة الفـرد لهـذه األحـداث المكروهـة

Université Sétif2



ـــد اهللا، : فـــي( الضـــروریة التـــي یســـتطیع بهـــا إنهـــاء أو إبطـــال األحـــداث المكروهـــة  عســـكر عب
).42، ص 2001

: االتجاه المعرفي-9-4
األول . الصـیاغات المعرفیــة لالكتئـاب تختلــف عــن النظریـات الســلوكیة فـي جــانبیین مهمــین

ـــاب علـــى الســـلوكیات الظـــاهرة، تؤكـــد :  أنـــه فـــي حـــین تركـــز النمـــاذج الســـلوكیة لتفســـیر االكتئ
و العبـارات الذاتیـة االتجاهـات : الصیاغات المعرفیة على أهمیة السلوك الضمني، مثـال ذلـك 

هـــــو أن المنـــــاحي المعرفیـــــة لتفســـــیر : الجانـــــب الثـــــاني. و الصـــــور و الـــــذكریات و المعتقـــــدات
و التشــــویهات المعرفیـــة علــــى أنهــــا هــــي ,االكتئـــاب تعتبــــر المعــــارف الالتكیفیـــة و الالعقالنیــــة 

أي أن المشـــاعر الســـلبیة، و نقـــص الدافعیـــة و األعـــراض البدنیـــة و . الســـبب فـــي االضـــطراب
.لسلوكیة االكتئابیة األخرى ینظر لها على أنها مظاهر ثانویة تنتج عن المعارف الآلتكیفیـةا

(Gotlib & Hummun,1992, P 74)
تــرى الصــیاغة المبدئیــة لهــذا المنحــى أن الكثیــر مــن االضــطرابات النفســیة هــي ناتجــة عــن 

بمعنـــى آخـــر أن ) 99، ص 2001یوســـف جمعـــة ســـید، (األخطـــاء أو التشـــوهات فـــي التفكیـــر 
األفكار التي تقود إلى المرض النفسي تنجم عن مشكالت في الطریقة  التي نـدرك و نخـزن و 

)272p ,1994,Holmes( نسترجع بها المعلومات 
هــذا و تختلــف وجهــات النظــر بــین منظــري هــذا المنحــى فــي تفســیر محــدد ألســباب حــدوث 

.االكتئاب
أو بشكل أدق تحدید أي األنماط المعرفیة للتفكیر له الدور الحاسم و األساسي في حدوثـه، 

تئـاب و حدوثـه و و لكنها جمیعا تركز على العملیات األساسیة للتفكیر و دورها فـي نشـوء االك
.أعراضه، و كذلك عوامل الثقة بالنفس أو مفهوم الذات

:و الثالثیة المعرفیة) Beck)1961ظریة بیك ن-9-4-1
صاغ بیك نظریة متكاملة فسر علـى أساسـها حـدوث االضـطرابات االنفعالیـة بصـفة عامـة 

لهـــا المـــریض عـــن و االكتئـــاب بوجـــه خـــاص فـــي ضـــوء المعتقـــدات أو اآلراء الســـلبیة التـــي یحم
و یــرى بیــك أن الخبــرات التــي یمــر بهــا الشــخص  تســتمد . نفســه و عــن العــالم   و المســتقبل

فتبنــي مثــل هــذا ,االنهزامیــة مــن خــالل التحامهــا بهــذا األســلوبداللتهــا الیائســة أو المكتئبــة أو
نفعالیـة أو ثم تأتي بعـد ذلـك االسـتجابة اال, االعتقاد یؤدي إلى تشویه إدراك الواقع بشكل سلبي

) .121ص ,1993, عبد الستار و آخرون( .السلوكیة الیائسة التي نسمیها االكتئاب
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إن ردود الفعل االنفعالیة لیست اسـتجابات مباشـرة و ال تلقائیـة بالنسـبة للمثیـر الخـارجي، و 
و قد ینـتج عـن عـدم المعرفي الداخلي إنما یجري تحلیل المثیرات و تفسیرها من خالل النظام 

فــایز محمــد ( الضــطرابات النفســیةلــداخلي و المثیــرات الخارجیــة وجــود ااالتفــاق بــین النظــام ا
). 101، ص 1987على الحاج، 

,الفكريفاالستجابة االكتئابیة ترتبط بتشوهات على مستوى األفكار، أو المحتوى 
ض االكتئاب على فكرة الفقـد، علـى یرتكز المحتوى الفكري لمر : "و في هذا الشأن یقول بیك 

وقوع فقدان كبیر، فیحس المریض منهم أنه قد خسر شیئا یراه ضـروریا لسـعادته أو طمأنینتـه، 
و یتوقع من أي مشروع هام نتائج سلبیة، و یرى نفسه مفتقدا للصفات الآلزمة لتحقیق أهـداف 

فلقـد أعتمـد بیـك فـي " لمعرفـيالثالثي ا"ذات شأن، و بإمكاننا أن نصوغ هذه الفكرة فیما یسمى 
أي أن المـــریض یفســـر الحاضـــر ، -الثالثیـــة المعرفیـــة الســـلبیة-تفســـیره لالكتئـــاب علـــى هـــذه 

.الماضي و المستقبل بطریقة سلبیة انهزامیة
و یترك األحداث كلها ثابتة ملیئـة بالحرمـان و المصـاعب و الفشـل و الدونیـة، و أنـه عـدیم 

أو مرغــــوب فیــــه، و فــــي النظریــــة المعرفیــــة یعتبــــر التفكیــــر القیمــــة و النفــــع و غیــــر محبــــوب
( المرضي هو األسـاس، أمـا الجـزء الوجـداني و الـدوافع فهـي ثانویـة للتفسـیر السـلبي لألحـداث 

).225، ص 1998عكاشة، 
و . و تترجم هذه الثالثیة المعرفیـة السـلبیة فـي خطـاب العمیـل أو فـي األفكـار األوتوماتیكیـة

ساس بالفقدان و التوقعات السـلبیة إلـى االنفعـاالت ممیـزة لالكتئـاب كـالحزن و هكذا یؤدي اإلح
هــذا و ال یصــاب الشــخص فجــأة باالكتئــاب، و إنمــا هنــاك مســار معــین فــي . اإلحبــاط و التبلــد

.   للمیل لهذا االضطرابهحیاته یجعله أكثر استعداد و تهیؤ 
مســار نشــأته أللــوان معینــة مــن قــد یتعــرض الشــخص المســتهدف لالكتئــاب فــي "یقــول بیــك 

).كفقد أحد الوالدین(بدرجة زائدة الظروف الحیاتیة المعاكسة التي تجعله حساسا 
فكلمــا صــادف . و مــن شــأن الخبــرات الصــادمة المبكــرة أن تؤهــل الشــخص لالســتجابة المفرطــة

هــذه ظروفــا شــبیهة فــي حیاتــه الالحقــة  تجعلــه أمیــل إلــى األحكــام المطلقــة المتطرفــة فــي مثــل 
).222-212، ص 2001بیك، (الظروف 

إن فكرة الفقدان هي المحتـوى المعرفـي لالكتئـاب و منهـا تنـتج مختلـف األعـراض االنفعالیـة 
.و السلوكیة و الدافعیة و النهائیة من هذه التقییمات السلبیة للذات

قـــاده إذ یــرى بیــك أن حــزن المـــریض هــو نتیجــة محكومــة إلحساســـه الحرمــان و لتشــاؤمه و انت
لذاته، أما التبلد فینتج عن انسحابه الكامل و تخیله و ركونه، كذلك یـنجم فقـد التلقائیـة و تـنجم 
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الرغبـات الهروبیـة و التجنبیـة مـن طریقتـه فـي تقیـیم حیاتـه و یـؤدي بـه الیـأس إلـى فقـد الدافعیـة 
.)142، ص 2000بیك ، (

و یقـــدم المعرفیـــون علـــى رأســـهم بیـــك عـــددا مـــن المبـــادئ المعرفیـــة التـــي تفســـر االضـــطراب 
فصــنف بیــك التشــویهات أو التحریفــات المعرفیــة فــي المجموعــات . النفســي و خاصــة االكتئــاب

: التالیة
La Surgénéralisationالتعمیم المفرط، -

La Personnalisationأو التمثیل الشخصيةنالشخص-

L’abstraction sélectiveالتجرید االنتقائي -

La Maximalisationالمبالغة و التهویل-

La minimisationالتهوین و التصغیر-

L’inférence arbitraireاإلستنتاج اإلعتباطي -

.األخطاء المنطقیة كاألسلوب الثنائي القطب أو بما یعرف بالتفكیر المستقطب
(Samuel- Lajeunesse et Coll, 1998, p 164)

: و یمكن تعریف هذه التحریفات المعرفیة أو أخطاء التفكیر كما یلي
La Surgénéralisationالتعمیم المفرط-1

هو أسلوب من التفكیر یرتبط بكثیر من األنماط المرضیة خاصة االكتئاب فالمكتئب غالبـا مـا 
أنــا "فتوجیـه نقــد غیـر مقصــود لـه، یعنــي عنـده یعمـم الخبـرات الجزئیــة علـى ذاتــه تعمیمـا ســلبیا، 

).309، ص 1991عبد الستار إبراهیم، " (إنسان فاشل ال یحسن التفكیر
Personnalisationالتمثیل الشخصي-2

یفسر المریض كل األحـداث علـى أنهـا تنطبـق علـیهم، و مثـل هـذه األفكـار التـي تتمركـز حـول 
،2001محمد عبد العزیز، مفتاح (الذات تحل محل األحكام الموضوعیة 

).71ص 
-Abstractionالتجرید االنتقائي-3 Sélective:

و یعني إسقاط كل الممیزات و التركیز على عیـب واحـد أو نقـص واحـد فقـط، بمعنـى أن الفـرد 
فــایز محمــد علـــى (ینتــزع إحــدى التفصــیالت مــن ســیاقها فتفوتــه بـــذلك حــاالت الموقــف الكلــي 

).104، ص 1987الحاج، 
Laالمبالغة و التهویل-4 Maximalisation:
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یمیــل الشــخص إلــى تأمــل أســوأ النتــائج المحتملــة فــي كــل الوضــعیات التــي یمكــن أن تــؤدي 
أحـادي أو ما یسمى بالتطرف الفكري , )33p¸1985al¸Beck et.( إلى عواقب غیر سارة

Pensé )القطب – Unipolaire) ,السـوء  هـو تفسـیر فیري الشـخص الوقـائع فـي غایـة مـن
.األمور التي یكون من الواضح أنها إیجابیة تفسیرا سلبیا

:Minimisationالتهوین-5
مثـل حـب النـاس لـي ( هو تفسیر األمور التي یكون من الواضح أنهـا إیجابیـة تفسـیرا سـلبیا 

، ص 1998عبــد الســتار إبــراهیم، ) (و تقــدیرهم شــفقة علــى حــالي و لــیس ألشــیاء إیجابیــة لــدي
93.(
L’inférenceاالستدالل االعتباطي-6 arbitraire:

و هو أن یقفز الشخص إلى نتیجة معنیة رغم نقـص األدلـة أو فـي وجـود أدلـة مناقضـة لهـا 
).108، ص 2000بیك، (في واقع األمر 

:La Polarisationالتفكیر المستقطب -7
التفكیـــر حـــین تكتنفـــه مواقـــف تمـــس الجوانـــب ینـــزع العصـــابي إلـــى التطـــرف و التشـــطط فـــي 

.الحساسة من نفسه، مثل تقدیره لذاته في حالة االكتئاب
أن نســم األحــداث و الوقــائع بأنهــا بیضــاء أو ســوداء، ) التطــرف الفكــري(و یعنــي التشــطط 

حســـنة أو ســـیئة، رائعـــة أو فظیعـــة، و قـــد أطلـــق علـــى هـــذه الخاصـــة اســـم التفكیـــر المنقســـم أو 
نائي القطبیة، شأن المقدمات األساسـیة التحتیـة لهـذا النـوع مـن التفكیـر أن تصـاغ فـي التفكیر ث

)106، ص 2000بیك، " (مطلقا"أو " دائما"حدود مطلقة مثل 
و خالصــة القــول فــإن بیــك یفســر االكتئــاب علــى أســاس أخطــاء فــي التفكیــر تحمــل محتــوى 

.معرفي یدور حول الفقدان
) 1975( و العجز المكتسب Séligmanسلیجمان-9-4-2

یـــرى ســـلیجمان أن اإلكتئـــاب لـــدى اإلنســـان مشـــابه للســـلوك الســـلبي الـــذي تظهـــره حیوانـــات 
التجــارب، حیــث بینــت هــذه التجــارب أن اإلكتئــاب یمكــن أن یكــون نتیجــة مباشــرة للعجــز عــن 

ن إیقــاف اآلالم أو ضــبطه ممــا أدى عجــزه عــن الــتخلص مــن هــذه البیئــة المؤلمــة حتــى بعــد أ
).106، ص 2001یوسف جمعة سید، ( توفرت له الفرصة لتحقیق ذلك 

و یـــرى ســـلیجمان أن المكتئبـــین یشـــعرون بـــالعجز و عـــدم القـــدرة علـــى فعـــل شـــيء ألنهـــم ال 
یســتطیعون الســیطرة علــى األحــداث فــي حیــاتهم كمــا یعتقــدون، بمعنــى آخــر أن توقــع الفــرد بــأن 

Université Sétif2



ة  للضــبط أو الــتحكم بهــا، تخلــق حالــة مــن العجــز األحــداث أو المواقــف تقــع بشــروط غیــر قابلــ
).130، ص 1999عطیة عز الدین جمیل، : في ( أو اإلكتئاب 

) 1975Seligman(العجـز المكتسـب علـى أنـه سـلوك مكتسـب یعـرف سـلیجمان هـذا و
نتیجــة خبــرات الفشــل المتكــررة، و یتجســد هــذا الســلوك فــي تخلــي صــاحبه علــى بــذل أي جهــد 

.أحد مسببات االكتئابو من هنا فهو یرى أن العجز المكتسب هوضعیة،لتغییر الو 
التـي ) alPettingale et )1985من جهـة أخـرى فقـد أظهـرت دراسـات بتنقـال و آخـرین 

العجـز المكتسـب یعـد عامـل مجازفـة و تنبـؤ امرأة مصابة بسـرطان الثـدي أن75أجریت على 
. يمن االضطرابات العضویة و النفسللعدید

)247-(Bruchon-schwetzer, 2002, pp 246

العجــز المكتســب الشخصــي : و عمومــا فقــدتم وصــف نمطــین مــن العجــز المكتســب و همــا
باإلضـافة ) إسـناد سـببي خـارجي ( حیث یوبخ الفـرد نفسـه لعـدم كفاءتـه أمـام األحـداث السـلبیة 

إلى إعتقادهم أنه ال أحد یمكن أن یساعدهم، لذلك فقـد تبـین أن األفـراد الـذین یعـانون مـن آالم 
ة باإلكتئاب یتصفون بالعجز المكتسب لكن یعبرون عـن مجموعـة مـن عضویة مزمنة مصحوب

یعتقـــدون أن المعـــالجین اإلســـنادات تتعلـــق بـــالعجز المكتســـب الشـــامل، و هـــو مـــا یجعلهـــم 
.عاجزون على تعدیل أحاسیسهم المؤلمة

( Blackburn et Cottraux , 2001, p 33)
Rehm (1977): ریهم و نموذج التحكم الذاتي-9-4-3

أن اإلكتئــاب یحــدث نتیجــة خلــل فــي واحــد أو أكثــر مــن المجــاالت ) 1977(یفتــرض ریهــم 
، 1995عبــد اهللا محمــد قاســم، : فــي ( مالحظــة الــذات، تقیــیم الــذات و تعزیــز الــذات :التالیــة
).129ص 

: و إذا حللنا هذه المجاالت الثالث لدى المكتئب نالحظ الظواهر التالیة
:(L'auto observation)مالحظة الذات -1

یة، النتائج اآلنیة لسلوكیاتهم بدال مـن النتـائج علـى ئمالحظة بطریقة انتقاالیمیل المكتئبون إلى 
.المدى البعید

:(Auto évaluation)تقییم الذات -2
ال یقوم المكتئبون بإسنادات سـببیة داخلیـة، مثلمـا یضـعون معـاییر جـد صـعبة لـذواتهم حتـى 

قییمــــا إیجابیــــا، و یمیلــــون كــــذلك إلــــى تصــــور ذواتهــــم علــــى أنهــــا غیــــر قــــادرة علــــى یقیمونهــــا ت
.الحصول على نتائج إیجابیة من مجهوداتهم
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:(Auto renforcement)تعزیزات الذات -3
.یمیل المكتئبون إلى العقاب الذاتي أكثر من التعزیز و اإلثابة الذاتیة

( Black burn et Cottraux, 1997, p 36 )
إفتراضا بـأن التوقعـات السـلبیة أكثـر مـن مجـرد أنمـاط إسـناد ) 1980(و یقترح ریهم و هارا 

مسئولة عن تطور اإلكتئاب، و هكـذا فـإن المكتئـب یعـزو و ینسـب لألحـداث المقبلـة ) وصفیة(
عبــد اهللا محمــد قاســم، (و هــذا یقــود إلــى تقیــیم ذاتــي غیــر مرغــوب . إتجاهــات و توقعــات ســلبیة

).129، ص 1995
كــل هــذه العوامــل مجتمعــة، تمثــل نموذجــا لصــفات ضــبط الــذات عنــد المكتئبــین و هــي مــا 
تظهــر فــي حالــة التشــائم و صــورة الــذات الســلبیة و الحــزن، و یمكــن القــول بــأن هــذا النمــوذج 
یتشــــابه إلــــى حــــد بعیــــد مــــع نمــــوذج بیــــك، فــــالعجز فــــي مجــــال مالحظــــة الــــذات یمكــــن ربطهــــا 

لجة اإلنباءات كالتجرید االنتقائي، و العجز فـي مجـال تقیـیم الـذات باألخطاء المنتظمة في معا
یمكـن إرجاعهــا إلــى االســتدالل االعتبــاطي المجــرد، و العجـز فــي مجــال تعزیــز الــذات قــد ینشــأ 

لخبـرات المحصـنةحقیقیـة و اإلسـنادات الخارجیـةالمن التقدیرات الواطئـة المنتظمـة لإلنجـازات 
( Blackburn et Cottraux, 1997, p 37).النجاح

:و نظریة الیأس) 1989( ( Abramson et al )أبرامسون و زمالؤه-9-4-5
أطلــق علیهــا اســم ,  بإدخــال تعــدیالت علــى نظریــة ســلجمان) 1989(قــام أبرامســون و زمــالؤه 

و طبقــا لهــذه النظریــة فــإن االكتئــاب ال یعتمــد علــى االعتقــاد . Hopelessnessنظریــة الیــأس 
ا فــي الســیطرة علــى األحــداث فحســب، و إنمــا االعتقــاد بــأن األحــداث الســلبیة بــأن هنــاك نقصــ

و عنـــدما یتمســـك الفـــرد بهـــذین النـــوعین مـــن التوقعـــات أو . ســـوف تســـتمر أو تعـــود مـــرة أخـــرى
یوســـف جمعـــة ( االعتقـــادات یشـــعر بالیـــأس و یصـــبح بالتـــالي هـــو الســـبب المباشـــر لالكتئـــاب 

).107، ص 2001سید، 
و Attributionلمنظرون أن هذه التوقعات السلبیة تنبثق من أنساق العـزوو یرى هؤالء ا

Alloy et )عندما یتعامل الناس مـع أحـداث الحیـاة الضـاغطةInférencesاالستنتاجات  

al, 1996,p 51).
أن أســلوب العــزو یمكــن أن ) Alloy et Clements)1992و یــرى ألــوي و كلمنــتس

كان یعاني من اإلكتئاب فـي الماضـي كمـا یسـاعد فـي التنبـؤ بمـن في التعرف على من یساهم
.سیتحسن إذاتعرض ألحداث إیجابیة

( Alloy et Clements, 1992, pp 234-245)
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و مــن جهــة أخــرى فــإن مــا توصــل إلیــه أبرامســون و زمــالؤه مــن نتــائج فیمــا یتعلــق بنظریــة 
.سببي في هذه النظریةى التفسیر الالیأس قد تم تطویرها و برز بشكل جلي منح

أهمیـة للتفسـیرات السـببیة فـي تكـوین اإلكتئـاب و مشـاعر و قـد أظهـرت العدیـد مـن البحـوث
& Colin, Sweeney" لكـولین و سـویني و شــافر"العجـز و الیـأس منهـا دراســات طولیـة 

Shaffer)1981 ( فرث و بروین " و"Frith & Brewin )1982. (
و )Alloy et al)1984عملیـة علـى اإلنسـان كدراسـة ألـوي و زمـالؤهو كـذا الدراسـات الم

حیــث دعمــت هــذه , )Peterson et al)1983دراســة الحــاالت كدراســة بیترســون و زمــالؤه 
ـــه أبرامســـون و قـــد أعـــاد هـــؤالء البـــاحثون صـــیاغة فكـــرة هـــذا النمـــوذج  الدراســـات مـــا ذهـــب إلی

LA )لــبعض یســمیها بنظریــة العــزو بإعطــاء أهمیــة قصــوى للعــزو الســببي إلــى درجــة أن ا

théorie d'attribution) و بناء علـى هـذا المنظـور الجدیـد فـإن األشـخاص یعللـون النتـائج
:السارة للمواقف التي یواجهونها من خالل ثالثة أبعاد رئیسیة

:Internalityالداخلیة -1
و . األســـباب الخارجیـــة و یقصـــد بـــه األســـباب الداخلیـــة للحـــدث فـــي رأي الشـــخص فـــي مقابـــل 

یبــدو هــذا البعــد عنــدما یــرى الشــخص أن الســبب فــي الحــدث أو النتیجــة غیــر الســارة للموقــف 
.الذي واجهه هو شيء ما یتعلق به وهو تفسیر داخلي

:Stabilityالثبات -2
د أنهـا غیـر ثابتـة و یقصد به األسباب التـي یراهـا الشـخص ثابتـة فـي مقابـل العوامـل التـي یعتقـ

بات للحدث كمسب
:Globalityالعمومیة -3

یمكـن أن تـؤثر ,و یبدو عندما یرى الشخص أن السبب في وجود الحدث ذو آثار أخرى عامة
على جوانب أخرى في حیاته في مقابل اعتقاده بأن السبب یقتصر علـى الحـدث و خاصـة بـه 

( Weinerهكـذا و قـد أضـاف وینـر , )186-185ص ص ,1999,عطیة عز الـدین ( فقط 
.بعدا رابعا) 1985-1991

:Controlabilityالتحكم -4
لكــن قــد تــدرك , و یقصــد بــه أن الحــوادث یمكــن أن تعــزى إلــى أســباب خارجیــة أو داخلیــة 

). (Bruchon-Schweitzer, 2002,p 248بأنها متحكم فیها أو غیر متحكم فیها  
أي هـــؤالء البـــاحثین إلـــى و یمیـــل األشـــخاص الـــذین یعـــانون مـــن األعـــراض االكتئابیـــة فـــي ر 

إرجاع أسباب األحداث غیر السارة كالفشل في أیة صـورة مـن صـوره إلـى عوامـل داخلیـة فـیهم 
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بینمــا یرجعــون األحــداث الســـارة كالنجــاح مــثال إلــى عوامـــل , أو ذاتیــة و ثابتــة لــدیهم و عامـــة 
)187ص ,1999,عطیة عز الدین جمیل ( خارجیة و غیر ثابتة فیهم و خاصة 

دراســة حــول العالقــة بــین أســلوب )Pillow et al)1991قــد أجــرى بیلــو و زمــالؤه و 
و تشــیر نتـــائج الدراســـة إلـــى ,و ذلـــك علــى عینـــة مـــن الطـــالب ,التحلیــل أو العـــزو و االكتئـــاب 

و هـي التعلیـل الـداخلي ) التعلیـل( وجود عالقة بین االكتئاب و األبعاد الثالثة ألسـلوب العـزو 
ما كانت هناك عالقة سلبیة بین االكتئاب و تقدیر الذاتك,و العام,و الثابت,

) .108ص ,2001,یوسف جمعة سید :في( 
:)Ellis(ألبرت إلیس -9-4-6

) (Rational emotive therapy RETعتبـر إلـیس رائـد العـالج العقالنـي و اإلنفعـالي ی
و هــو ینتمــي فــي إطــاره العــام إلــى المنحــى المعرفــي، و تعــرف نظریتــه فــي تفســیر األمــراض , 

وجوهرهــا أن النــاس یعیشــون بقــدر كبیــر مــن اإلضــطرابات التــي تحــدث . ABCالنفســیة باســم 
لهم بناء على أسلوب تفكیرهم الهازم للذات، و غیر المنطقي، و خاصة بتبنیهم للتفضـیالت و 

ا مطلقة و تعسـفیة علـى أنفسـهم و علـى اآلخـرین، و تـرى النظریـة أن الرغبات و جعلها فروض
كل البشر یفكرون بطریقة إفتراضیة إستداللیة لذلك یصابون باإلضطراب اإلنفعـالي، و یحـدث 
ذلــــك إمــــا بســــبب اإلفتراضــــات الخاطئــــة غیــــر المنطقیــــة التــــي یتبنونهــــا حــــول أنفســــهم و حــــول 

Ellis, 1987, p 365 ).االفتراضـاتاآلخـرین، أو باإلختبـار غیـر الـواقعي لهـذه ; Ellis,
1985,p 135)

اعتبرهـــا هـــي Irrationalو قـــد قـــدم ألـــیس عـــددا مـــن األفكـــار أو المعتقـــدات الآلمنطقیـــة  
: المسئولة عن االضطرابات النفسیة للبشر و هي 

بــا أفضــل فــي كــل هــذه الحــاالت الفكــرة القائلــة أنــه مــن الضــروري أن یكــون اإلنســان محبو "-1
، بـدال مـن التأكیـد علـى إحتـرام الـذات، " من الجمیع و مؤیدا من الجمیع فیمـا یقـول و مـا یفعـل

أو تقــدیم الحــب بــدال مــن ) كالترقیــة فــي العمــل مــثال(أو الحصـول علــى التأییــد ألهــداف محــددة 
.توقع الحب

بعــض النــاس یتصــفون بالشــر و الوضــاعة و الجــبن و لــذلك فهــم یســتحقون أن یوجــه لهــم"-2
و یرى ألیس أن هذه الفكرة غیر منطقیـة ألنـه ال یوجـد معیـار مطلـق للصـواب " اللوم و العقاب

إن التصرفات الخاطئة أوغیر األخالقیة هي نتیجة للغباء و الجهـل أو االضـطراب . و الخطأ 
.و كل الناس معرضون الرتكاب األخطاء ,النفسي 
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اءة و المنافســـة و اإلنجـــاز حتـــى یمكـــن ال بـــد أن یكـــون الفـــرد علـــى درجـــة كبیـــرة مـــن الكفـــ"-3
و إذا أصـر الفـرد علـى . و هذه الفكرة مـن المسـتحیل تحقیقهـا تمامـا". اعتباره شخصا ذا أهمیة

ــــى  ــــالنقص و عــــدم القــــدرة عل ــــتج عنــــه اضــــطرابات نفســــیة، و شــــعور ب تحقیقهــــا، فــــإن ذلــــك ین
.شلاالستمتاع بالحیاة الشخصیة، كما یتولد لدیه شعور دائم بالخوف من الف

أمـــا الشـــخص الـــذي یفكـــر بشـــكل منطقـــي فإنـــه یفعـــل ذلـــك انطالقـــا مـــن مصـــلحته و لـــیس مـــن 
.منطلق أن یصبح أفضل من اآلخرین

إنهـــا كارثـــة أو مأســـاة عنـــدما ال تســـیر األشـــیاء كمـــا نشـــتهي لهـــا أن تكـــون أو عنـــدما ال "-4
ممـا ال شـك فیـه أن كـل إنسـان یریـد أن یـرى أمنیاتـه تتحقـق و ".تصبح األشیاء كمـا نتوقـع لهـا

فمــن ذا الــذي یضــمن . أن تســیر األمــور كمــا یریــد هــو، لكــن ألــیس یــرى أن ذلــك غیــر منطقــي
.ذلك، أو من ذا الذي یستطیع ذلك

إن حدوث بعض األشیاء عكس ما توقعنا لیس بمأساة و ال كارثة، و إنـه أمـر طبیعـي ألن 
و بالتـالي ال مفـر مـن الشـعور بالضـیق أو . لحیاة نوامیس و أقدار ال مفر منهـاو لللكون سننا

بعض اإلحباط، و لكن مـن غیـر المنطقـي اإلستسـالم لهـذا الضـیق و لهـذا اإلحبـاط و الشـعور 
.بالحزن الشدید و اإلكتئاب المنهك

یتعامـل مـع األشـیاء إن اإلنسان العاقل المنطقي في تفكیره ال یبـالغ فـي النظـر إلـى األمـور، و 
بواقعیة أكبر، و یجتهد في تغییر األمور، فإن لم یستطیع فعلیه أن یقبل ذلك

.و یتعایش معه بأقل قدر من الخسائر
إذا قبلنـا .". إن الشقاء و التعاسة تنتج عن ظـروف خارجیـة ال یسـتطیع الفـرد الـتحكم فیهـا" -5

ألننــا نعتقــد أننــا -كمــا یــرى ســلیجمان–التفكیــر بهــذه الطریقــة فكأنمــا أصــبنا بــالعجز المــتعلم
.و ما علینا إال االستسالمعلى األحداث التي حولنا بالكاملفقدنا السیطرة

یــرى ألــیس أن ذلــك غیــر منطقــي، فاإلنســان یملــك الكثیــر مــن مصــیره و هــو قــادر مــن هنــا
التواكــل و علــى اتخــاذ قراراتــه فــي كثیــر مــن شــئون حیاتــه، و لتفكیــر بهــذه الطریقــة یــدعو إلــى

و یكــون االضــطراب فــي هــذه . الســلبیة و قــد یــؤدي إلــى االضــطراب و عــدم تحمــل المســؤولیة
الحالة نتیجة لإلدراك غیر الواقعیة المشوهة، فـنحن نسـتطیع أن تحقـق السـعادة ألنفسـنا و لمـن 
حولنــا، و حتــى فــي الحــاالت المفروضــة علینــا و التــي ال نملــك ردهــا أو تغییرهــا، نســتطیع أن 

.ف من آثارها و إدراكنا لها، و أن نبحث في أنفسنا عن مصادر بدیلة للسعادةنخف
إنه شيء طبیعي أن یشعر اإلنسان بالقلق و التوتر عندما تحـدث أشـیاء خطیـرة أو سـیئة " -6

قد تبدو هـذه الفكـرة منطقیـة ألول وهلـة، باعتبـار أن ذلـك هـو مـا یحـدث بالفعـل لـدى غالبیـة ". 
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معنـا النظـر فـي الفكـرة وجـدنا أنهـا تبـدو غیـر منطقیـة علـى األقـل بالنسـبة الناس، غیر أننا لـو أ
للمترتبــــات التــــي تترتــــب علیهــــا هــــذه الفكــــرة تحــــول بیننــــا و بــــین التقــــویم الموضــــوعي للخطــــر 
المحتمــل، و تــؤثر علــى تعاملنــا الفعــال مــع الخطــر حــال وقوعــه، بــل ربمــا أدت إلــى تفــاقم هــذا 

، بـل إنـه )كالوفـاة مـثال(القدریة الحتمیـة یمنع وقوع األحداثالخطر و تعاظم آثاره، كما أنه ال
.یجعل كثیرا من األحداث المخفیة تبدو أكثر مما هي علیه

إن الشــــخص المتعقــــل یــــدرك أن األخطــــار المحتمــــل حــــدوثها لیســــت دائمــــا بهــــذه الصــــورة 
هــــذه و إذا حــــاول الفــــرد خفــــض قلقــــه إزاء . المفجعــــة، و أن القلــــق لــــیس هــــو الحــــل الصــــحیح

.الحوادث لتبین له أنها لیست بالبشاعة التي كان یعتقدها
إن " مــن األســهل أن تفــادي بعــض الصــعوبات و المســؤولیات الشخصــیة مــن أن نواجههــا"-7

.و هذا ال یحل المشكالت -بلغة فروید–هذه تبدو أقرب إلى الحیل الدفاعیة 
لتعامل معها، و ممـا الشـك فیـه أن إن موجهة المشكالت منذ البدایة هي األسلوب السلیم في ا

و النجـاح فـي حـل هـذه المشـكالت یولـد شـعورا ةالبحث عن حلول للمشـاكل و تحمـل المسـؤولی
.بالثقة و السعادة و المتعة

ینبغـــي علـــى الفـــرد أن یكـــون مســـتندا علـــى آخـــرین، و أن یكـــون هنـــاك شـــخص أقـــوى منـــه -8
فـل صــغیر و منطقـي إلـى حـد مـا بالنســبة یسـتند علیـه، قـد یكـون ذلــك منطقیـا تمامـا بالنسـبة لط

فــنحن ننشــئ أوالدنــا علــى االســتقالل و االعتمــاد . لمراهــق، و لكنــه لــیس بمنطقــي لراشــد عاقــل
.على النفس

لكــن هــذا ال یعنــي أن نســرف فــي االعتمــاد علــى اآلخــرین، خاصــة مــن نعتقــد أنهــم أقویــاء، 
ت رحمـــة هـــؤالء المســـاندین، و قـــد ألن ذلـــك یقلـــل فـــرص الـــتعلم و الخبـــرة، و یجعلنـــا دائمـــا تحـــ

.یحدث االضطراب عندما یتخلى عنا هؤالء األقویاء أو عندما یختفون لسبب أو آلخر
إن الخبرات و األحداث المتصلة بالماضي هي المحـددات األساسـیة للسـلوك فـي الوقـت " -9

أسـرى و لكن مـن غیـر المنطقـي أن نعـیش". الحاضر، و أن تأثیر الماضي ال یمكن استبعاده
ذلــك الماضــي، و أن نجعــل مــن الماضــي شــماعة نعلــق علیهــا كســلنا و خمولنــا و عــدم رغبتنــا 

إن الشخص  المرن هو الذي ال ینكر الماضـي، و لكـن ال . في تطویر أنفسنا و تغییر سلوكنا
یرى في الماضي قیدا له أو حاكما لسـلوكه فـي الوقـت الحاضـر، و إال لمـا اسـتطاع أن یجلـب 

.و یدرأ عن نفسه خطرا و ضررالنفسه نفعا أ
مـــن الواجـــب أن یشـــعر اإلنســـان بالتعاســـة و الحـــزن عنـــدما یشـــعر اآلخـــرون بـــذلك أو " -10

و رغــم أن جانبــا مــن هــذه الفكــرة یبــدو منطقیــا علــى خلفیــة التعــاطف " عنــدما تلحــق بهــم كارثــة
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نطقیـة، ألن ذلـك اإلنساني و المشاعر اإلنسانیة و المشاركة الوجدانیة، فان ألیس یراها غیـر م
.یؤثر على إدراكه للموقف و على تقدیره لمعاناة اآلخرین و ألمهم

إن التعـاطف مــع اآلخـرین شــيء مطلــوب، لكـن جعــل مسـافة معینــة فــي مشـاعر الحــزن نحــوهم 
.أفید لهم ألنه یمكننا من حسن التصرف

لكـي هناك دائما حل صحیح أو كامـل لكـل مشـكلة، و یجـب أن نبحـث عـن هـذا الحـل " -11
ان وجود مثل هذا الحل الكامل أمر غیـر منطقـي، و اإلصـرار علـى ". ال تصبح النتائج مؤلمة

الوصـــول إلیـــه أمـــر غیـــر منطقـــي أیضـــا، ألن عـــدم الوصـــول الیـــه معنـــاه اإلحســـاس بالفشـــل و 
إن المنطقــي هــو التصــور بــأن هنــاك عــدة حلــول لكــل مشــكلة، .اإلحبــاط و الحــزن و االكتئــاب 

و عیوبه، و علینا أن نختار أفضـل هـذه الحلـول أو أقلهـا عیوبـا، و ذلـك لكن لكل حل ممیزاته
".ماال یدرك كله ال یترك جله" عمال بالمثل الشائع

".إن السعادة البشریة و النجاح أشیاء یمكن الوصول إلیها دون جهد" -12
جــاح ال بــد أن إن عــدم منطقیــة الفكــرة الســابقة ال تحتــاج لعنــاء إلثباتهــا، ففــاتورة الســعادة و الن

تدفع عمال وجدا و عرقا و إخالصا، حتـى تكـون هـذه السـعادة حقیقیـة و یكـون النجـاح ممتعـا، 
و النجـــاح و الســـعادة اللـــذان یأتیـــان بســـهولة ال طعـــم لهمـــا و زوالهمـــا أمـــر وارد، و مـــن ثـــم قـــد 

. یكون البدیل هو الشعور بالتعاسة و الحزن
و نحـن نعتقـد أن " لكارثـة لـو أغلـق هـذا المصـدرإن هناك مصدرا واحدا لسـعادة و إنهـا"-13

إنهــا تتمیــز بالمرونــة بحیــث تتغیــر مــن آن آلخــر، ". مصــادر الســعادة عدیــدة فــي حیــاة كــل فــرد
فقــد یجــد الطالــب أن الســعادة فــي مــذاكرة دروســه و . بحیــث یظــل منبــع الســعادة مســتمرا متــدفقا

ف یصـل إلیـه أو بحـث ینشـره، و مـع و یجد العالم سـعادته فـي إكتشـا. إجتیار اإلختبار بتفوق 
ال تتوقـف سـعادته -مـثال-فالعـالم. ذلك ففي حیـاة كـل واحـد مـن هـؤالء مصـادرا أخـرى للسـعادة

عنــد البحــث الــذي نشــره، و إنمــا یســعد بنجــاح أبنائــه، و برضــا زوجتــه عــن حیاتهــا، و إحتــرام 
ه الـذین یتعلمـون علـى و بالخدمات التي یقدمها لمجتمعه أفرادا و جماعات، و بتالمیـذ.زمالئه

جمعـة سـید یوسـف، . (یدیه و یراهم و هم یكبرون و ینجحون و ینشرون العلم الـذي علمـه لهـم
).116، ص 2001

ألـــیس یـــرى أن هـــذه األفكـــار الالمنطقیـــة هـــي المســـؤولة عـــن كثیـــر مـــن اإلضـــطرابات التـــي 
.دیلهایصاب بها البشر، و أن عالجهم یجب أن یبدأ من تغییر هذه األفكار و تع
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و فـــــي محاولـــــة الختبـــــار افتراضـــــات ألـــــیس أجـــــرى الریحـــــاني و زمـــــالؤه دراســـــة عـــــن األفكـــــار 
الآلمنطقیة و اإلكتئاب لـدى طـالب الجامعـة األردنیـة و تبـین وجـود عامـل لألفكـار الآلمنطقیـة 

).1989الریحاني و آخرون، ( یفسر الفروق بین المكتئبین و غیر المكتئبین 
ن دراســــة للتعــــرف علــــى أنمــــاط التفكیــــر الآلمنطقــــي الشــــائع لــــدى و أجــــرت منیــــرة الشمســــا

و تبـــــین وجـــــود عالقـــــة . الطالبـــــات الجامعیـــــات الســـــعودیات و عالقتهـــــا بـــــاألعراض المرضـــــیة
منیـرة (إرتباطیة دالة بـین التفكیـر الآلمنطقـي و األعـراض المرضـیة لـدى الطالبـات الجامعیـات 

).1996الشمسان، 
دراســـة حـــول المعتقـــدات الآلعقالنیـــة و العقالنیـــة و ) 1989(كمـــا أجـــرى دریـــین و آخـــرون 

و إتضـــح أن التمســـك بـــالتفكیر الآلمنطقـــي یقـــود إلـــى كثیـــر مـــن . عالقتهــا باإلنفعـــاالت الســـلبیة
).109، ص 1996منیرة الشمسان، : في( اإلستنتاجات الخاطئة 

بدراســـة تبحــــث فـــي ماهیـــة اإلضـــطرابات النفســــیة لـــدى األفـــراد الــــذین 1990و قـــام ألـــیس 
) رجـــل و إمـــرأة100(یفكـــرون بشـــكل ال منطقـــي، و تبـــین أن المرضـــى الـــذین فحصـــهم ألـــیس 

معتقدا ال منطقیا، و إرتبطت هذه المعتقـدات بمشـاعر اإلحبـاط الـذاتي و الشـعور 373یتبنون 
,Ellisلدونیــة، و تحقیــر الـــذات، و العدوانیــة و حـــب اإلنتقــام بــالنقص، و  عــدم الراحـــة و ا

1990)(
:تقویم المنحى المعرفي

یلقـى المنحـى المعرفــي دعمـا قویــا فـي الوقــت الحاضـر مــن علـم الــنفس المعرفـي، و خاصــة 
و قـــد حظـــى بإهتمـــام واضـــح و إختبـــار مكثـــف فـــي الســـنوات الخمـــس و . فـــي تفســـیر اإلكتئـــاب

.العشرون الماضیة
: یمكن أن نسجل بعض المالحضات على المنحى المعرفي كما یليو
إن النمــاذج المعرفیــة المطروحــة ال تنطبــق علــى بعــض االضــطرابات العقلیــة الخطیــرة، و -1

.بخاصة الفصام
لماذا و كیـف تحـدث أخطـاء التفكیـر " إن المنحى المعرفي ال یقدم لنا إجابات كافیة حول -2

".النفسيالتي تؤدي إلى االضطراب 
إذا كــان االضــطراب النفســي یرجــع إلــى مشــكالت فــي التفكیــر، فكیــف نفســر االضــطرابات -3

.التي تلحق بالتفكیر كنتیجة لإلصابة بالمرض كما هو الحال في الفصام و االكتئاب
.إن المنحى المعرفي یترك إشكالیة السبب و النتیجة دون حل واضح و مرض-4
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ــــرا فــــإن هــــذا المنحــــى -5 ــــى حــــد مــــا دور المحــــددات األخــــرىو أخی كالعوامــــل . قــــد أغفــــل إل
.الفسیولوجیة و البیئیة في تفسیر األمراض النفسیة

:(Approche Interpersonnelle)االتجاه البینشخصي -9-5
تكونت ابتداء من السبعینات بعض النظریات ذات التوجه التفاعلي بین الجوانب النفسـیة و 

مختلـــف االتجاهــات التحلیلیــة منهــا و المعرفیـــة و لعــل مــن أهــم هـــذه االجتماعیــة، و هــذا مــن 
:النظریات

و اضـطراب األدوار ) Weissman et Klerman )1970ویسـمان و كالرمـان -9-5-1
.االجتماعیة 

تعــود الجــذور النظریــة لهــذا التنــاول إلــى التیــار األمریكــي للســیكاتریة االجتماعیــة، و تــرتبط 
للتحلیلیة األمریكیـة، تفتـرض هـذه النظریـة البینشخصـیة أن االضـطرابات كذلك بالتوجه الثقافي

.النفسیة تعود إلى التفاعالت االجتماعیة كعوامل مسببة لها
تفســـر هـــذه النظریـــة الســـببیة المرضـــیة علـــى أســـاس الصـــعوبات البینشخصـــیة كعوامـــل لنشـــوء 

المســـاندة االجتماعیـــة، كالضـــغط االجتمـــاعي، أحـــداث الحیـــاة، فقـــدان : االكتئـــاب لـــدى الراشـــد 
)(Cottraux, 2004,p 233.غیرهافقدان الحمیمیة، النزعات الزوجیة و 

مـــن جهـــة أخـــرى یؤكـــد ویســـمان و كالرمـــان علـــى أهمیـــة األدوار االجتماعیـــة حیـــث تشـــیر 
نظریتهما إلـى أن اضـطرابات األدوار االجتماعیـة تشـكل سـوابق لالضـطرابات النفسـیة، فغیـاب 

مــــا ینــــتج عنــــه مــــن اكتئــــاب قــــد یفضــــي إلــــى عجــــز علــــى مســــتوى القــــدرات التقــــدیر الــــذاتي و
الشخصــیة فـــي تحمـــل مســـؤولیة دور اجتمـــاعي، ســاعتها یـــدخل الشـــخص فـــي االتجـــاه اللـــولبي 

)(Cottraux, 2004,p 164.النازل لالكتئاب
هذا و قد یقترب منظور هذه النظریة مع الدراسات الوبائیة الكالسـیكیة، التـي بینـت العالقـة

إذ أشارت هـذه . بین االكتئاب، فقدان المساندة االجتماعیة و الصعوبات في الدور االجتماعي
الدراســات إلــى دور أحــداث الحیــاة الســلبیة لــدى األشــخاص الــذین كــان لــدیهم معــاش شخصــي 

(Cottraux , 2004 p 28).متدهور

ـــي -9-5-2 ـــي مواجهـــة ) Coyne et downey)1991كـــوین و داون و الفشـــل ف
:لضغوطا

و یركــز هــذا المنظــور فــي , یمكــن إدراج منظــور كــوین و دونــي ضــمن اإلتجــاه البینشخصــي
ـــاة و أســـالیب المواجهـــة ـــى ضـــغوط الحی كمـــا یهـــتم أیضـــا بالتفـــاعالت بـــین ,فهـــم االكتئـــاب عل
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ــــاتهم، ــــین وبیئ ــــى إبقــــاء و اســــتمرار األشــــخاص المكتئب و كیــــف أن هــــذه التفــــاعالت تعمــــل عل
).154ص ،2004فاید حسین، (اإلضطراب االكتئابي 

ویقترح كوین و دوني أن االكتئـاب قـد یفهـم كفشـل فـي المواجهـة الفعالـة لضـغوط الحیـاة، و 
قــد افترضـــنا أن المواجهـــة الفعالـــة مـــع المشـــكالت أو الضـــغوط یمكـــن أن تقلـــل مـــن تـــأثیر هـــذه 

.المشكالت و تساعد على منعها من أن تصبح مزمنة
یظهـــرون شـــفاء أقـــل إذا مـــا أظهـــروا مهـــارات مواجهـــة فقیـــرة أو غیـــر فالمرضـــى المكتئبـــون 

التفكیــر الخطــأ : مثــل ( و تعتبــر اســتراتجیات التجنـب والمواجهــة المركــزة علــى االنفعـال . جیـدة
مــن أهــم العوامــل فــي تفســیر ) الشــخص نفســه، لــوم الــذات، الوحــدة النفســیةالــذي یرغــب فیــه

فایـــد ( . یـــدة تســاعد علــى بقـــاء نوبــات االكتئــاباالكتئــاب حیــث أنهــا أســـالیب مواجهــة غیــر ج
)54،ص 2004حسین ،

مــن وجــود ثــالث )  Higgins et Endler)1995و هــذا مــا أشــار إلیــه هیجنــز و أنــدلر 
:أو عملیات التعامل مع الضغوط هي أسالیب

س و یقصد به ردود األفعال االنفعالیة التـي تنتـاب الفـرد و تـنعك: أسلوب التوجه االنفعالي-أ
علـــى أســـلوبه فـــي التعامـــل مـــع المشـــكلة و تتضـــمن مشـــاعر الضـــیق و التـــوتر و االنزعـــاج و 

.الغضب و األسى و الیأس
و یقصــد بـه محــاوالت الفــرد تجنـب المواجهــة المباشــرة مــع : أســلوب التوجــه نحــو التجنــب-ب

.المواقف الضاغطة و أن یكتفي باالنسحاب من الموقف
هــو المحـــاوالت الســلوكیة التـــي یقــوم بهـــا الفــرد للتعامـــل و: أســلوب التوجـــه نحـــو األداء–ج 

و قــد أشــارت الدراســات االمبریقیــة إلــى أن . مباشــرة مــع المشــكلة و بصــورة واقعیــة و عقالنیــة
األفــراد مرتفعــي االضــطرابات االنفعالیــة، و منهــا االكتئــاب، كــانوا أكثــر مــیال لإلعتمــاد  علــى 

( یات الســلبیة فــي التعامــل مــع المواقــف الضــاغطة أســلوب التوجــه االنفعــالي كأحــد االســتراتیج
).155، ص 2000فاید حسین ،

وفضـــال عـــن ذلـــك تعتبـــر المســـاندة االجتماعیـــة أحـــد العوامـــل البینشخصـــیة الهامـــة فـــي تفســـیر 
ـــــة أو المســـــاندة  ـــــاض المســـــاندة االجتماعی ـــــراث النفســـــي إلـــــى أن إنخف ـــــاب، إذ یشـــــیر الت االكتئ

.بقاء األعراض االكتئابیةاالجتماعیة غیرالجیدة یؤدي إلى
:تعلیق على نظریات االكتئاب 

مــن العــرض الســابق للنظریــات التــي فســرت أســباب نشــأة االكتئــاب یتضــح أن كــل مـــدخل 
نظري له اتجاهاته النظریة المستقلة و كل نظریة فسـرت أسـباب االكتئـاب بصـورة مختلفـة عـن 
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فـــي تفســـیرها لالكتئـــاب علـــى العامـــل النظریـــات األخـــرى فنجـــد أن المـــداخل البیولوجیـــة ركـــزت
.و العامل البیوكیمیائي,و العامل الفسیولوجي, الجیني أو الوراثي

فقــد أوضــح العامــل الكیمیــائي أن االكتئــاب یحــدث نتیجــة الضــطراب فــي التنظــیم الهرمــوني 
.لدى الفرد) الخاص بتوازن األحماض األمینیة( أو في التنظیم الكیمیائي 

ل الوراثي فقد أرجع سبب االكتئاب إلى العوامل الوراثیة حیث تبـین أن هنـاك أفـراد أما العام
ـــذین لهـــم تـــاریخ أســـري ســـابق مـــع  لـــدیهم اســـتعداد وراثـــي لإلصـــابة باالكتئـــاب و هـــم األفـــراد ال

ــــدین ( االكتئــــاب  ــــى ظهــــور , ) أو أحــــدهما باالكتئــــاب –إصــــابة الوال ــــة تســــاعد عل و أن البیئ
االكتئــاب و لكــن فــي األســاس الوراثــة و الجینــات هــي التــي تلعــب الــدور األكبــر فــي اإلصــابة 

.بالمرض 
أما المداخل النفسیة فقد ركزت علـى الجوانـب النفسـیة و االجتماعیـة فـي تفسـیرها لالكتئـاب 

هذه الجوانب إما معرفي أو نفسـي تحلیلـي أو اجتمـاعي و إال أن كل نظریة تناولت جانب من
.في ضوء هذا الجانب فسرت أسباب نشأة االكتئاب 

أمــــا أنصــــار النظریــــات المعرفیــــة الســــلوكیة فقــــد وجــــدوا أن االكتئــــاب یحــــدث نتیجــــة تنــــاقص 
ي وتزایـد التـدعیم للمواقـف السـلبیة الخاطئـة ممـا یـؤدي إلـى اضـطراب معرفـ, التدعیم اإلیجـابي 

األفكـار و المعتقـدات و إلـى أنمـاط مـن التفكیـر ذات خلـل وظیفـي یظهر في تشـویه و تحریـف
.مما یؤدي إلى انخفاض تقدیر الذات و الشعور باالكتئاب 

كما أوضحت نظریة العجز المتعلم أن السبب الكافي ألحداث االكتئاب هو توقـع الفـرد عـدم 
بالتالي یتعلم الفرد قلة الحیلـة و العجـز حتـى یصـاب قدرته على التحكم في نتائج استجاباته و 

.باالكتئاب 
أمـــــا عـــــن المـــــداخل البینشخصـــــیة فقـــــد أوضـــــحت أن التفـــــاعالت بـــــین األشـــــخاص و افتقـــــاد 

و أن المكتئــب , المهـارات االجتماعیــة و افتقـاد الــدعم و التعــاطف تسـهم فــي حـدوث االكتئــاب 
.رین دائما یسعى من أجل الحصول على الدعم من اآلخ

و بعـد اســتعراض النظریــات التــي فســرت أسـباب االكتئــاب یتضــح أن أســباب االكتئــاب كثیــرة 
و متعــددة و إذا أردنــا أن نحــدد أســباب معینــة لالكتئــاب فهــذا یتوقــف إمــا علــى  النظریــة التــي 
نتبناهــا ألنــه ال توجــد نظریــة واحــدة تجمــع األســباب و الجوانــب الهامــة التــي یمكــن فــي ضــوئها 

االكتئاب أو یتوقف على تحدید أسباب االكتئاب في ضـوء مـا یمكـن أن تستخلصـه مـن تفسیر 
.  ظاهرة االكتئاب من جمیع الجوانبجمیع النظریات التي فسرت االكتئاب بحیث یمكن رؤیة
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:ملخص الفصل
:نخلص من العرض السابق إلى عدد من النقاط یمكن إیجازها في ما یلي

و ذلك لتعدد جوانبـه و أعراضـه و أنواعـه , ق بتعریف االكتئابتوجد صعوبة فیما یتعل-1
و قد حاولنا في هذا السیاق وضع تعریف شامل لعدد من الجوانـب اإلجرائیـة و الخاصـة , 

.باألعراض و التشخیص و السمات األساسیة للمرض
یعــــد الــــدلیل التشخیصــــي اإلحصــــائي الرابــــع لألمــــراض النفســــي و العقلیــــة هــــو المرجــــع -2

.اسي الذي اعتمدنا علیه عند التصدي لتشخیص األمراض النفسیة بما فیها االكتئاباألس
و یعتمـــد تشــــخیص , االكتئـــاب األساســـي هـــو أحــــد اضـــطرابات المـــزاج أحادیــــة القطـــب-3

.األمراض المزاجیة في األساس على النوبات التي تمثل جوهر تشخیص هذه االضطرابات
, و هـي النظریـة الحیویـة , لنظریة المفسرة لالكتئـابهناك عدد من االنماذج  و األطر ا-4

.و االجتماعیة و النفسیة االجتماعیة, والنظریات النفسیة
النظریة المعرفیة في تفسیر االكتئاب تعد من أحدث النظریات التي تمت صـیاغتها فـي -5

.و هي تعد نموذجا شامال و قابال للتطویر و االتساع, اآلونة األخیرة
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:الفـصـل الثـالـث
النفسيالضـغـط

تمهید-
مفهوم الضغط النفسي-1
أنواع و مصادر الضغوط-2
تعاریف الضغط-3
أشـكال الضغط النفسي-4
مظاهر الضغط النفسي -5
عالقة الضغط النفسي بالمرض -6
جهاز الضغط النفسي الفیزیولوجي-7
الناتجة عن الضغط النفسي ) جسدیة–النفس(األمراض -8
مواجهـة الضغـوط-9

النظریات المفسرة للضغوط  -10
ملخص الفصل- 
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:تمهید
یعیش اإلنسـان حالیـا فـي عصـر ینفـرد بأوضـاع و أحـداث متمیـزة ،فعلـى الـرغم ممـا ینطـوي 
ـــــق، و  ـــــرة للقل ـــــوج باألحـــــداث المثی علیـــــه هـــــذا العصـــــر مـــــن مكاســـــب و اختراعـــــات ،إال أنـــــه ی
االضــــــطراب النفســــــي، ممــــــا یشــــــعر الفـــــــرد بتهدیــــــد أمنــــــه النفســــــي و الجســــــمي و المـــــــادي و 

).23ص ,1973،محمدغالي.(االجتماعي
و من الثابت أن ضغوط الحیاة و االنفعاالت قد أصبحت من أخطر الظواهر التي تهـدد حیـاة 

فكلمـا زادت الحیـاة تعقیـدا كلمـا كثـر تعـرض اإلنسان المعاصـر و مـا تخلفـه مـن جـروح نفسـیة،
.لما یعرف حدیثا بالجروح النفسیةاإلنسان،

و اإلحبـاط فـي ,ر مـن مواقـف الفشـلكذلك فإن الحیاة العصریة تتمیز بتعـرض اإلنسـان لكثیـ
.و نتیجة لذلك ینفعل و یتألم,و إشباع حاجاته,تحقیق رغباته

,و تحایل,و نصب,و كد,أضف إلى ذلك ما في المدینة و التحضر من التزامات
مع صعوبات في الحصول على الضروریات و الكمالیـات التـي أصـبحت شـیئا فشـیئا ,أمراض

ممــا أدى ,و نفســي و جســميو مــا یتطلبــه ذلــك مــن عنــاء و اجتهــاد عقلــي.مــن الضــروریات
و هــذا مــا دفــع بعــض . إلــى وقــوع اإلنســان تحــت وطــأة و ســیطرة االنفعــاالت علــى كــل نشــاط

.العلماء إلى النفس أن یطلقوا على هذا العصر عصر االنفعاالت
فـالجمیع صـر العالقـات،فلقد أدت الحضارة الحدیثة إلى زعزعة أركان األسرة و حطمت أوا

و یسـوده القلـق و االضـطراب و , الیوم یعیش في جو مضطرب یغلب فیه الخوف و االنزعـاج
و تشكل هذه األحوال فـي اإلنسـان نوعـا االتـزان فیختل تبعا لذلك یقل فیه األمن و االطمئنان،

ألمـراض فتكثـر ا,و غدده و أعصابه و نفسه و عقله و تفكیـره, في وظائف الجسم و أعضائه
,النفسیة و العصبیة و تشكل هذه األحوال في اإلنسـان نوعـا مـن األعبـاء أو الضـغوط النفسـیة

أمال عبـد الرحمـان،( . حیث تحوله إلى شخص آخر ذا حیرة و تخوف و أوهام و فقدان إرادة
.)228-226ص، ص1995

ســواء فــي محــیط العدیــد مــن المواقــف الضــاغطة ,و یواجــه كــل فــرد منــا فــي حیاتــه الیومیــة
, و تعتبـر هـذه المواقـف عامـة و شـائعة فـي حیاتنـا الیومیـةعندما نذهب إلى العمـل،األسرة أو

و لكــن هنــاك , و تســبب لنــا الضــیق و التــوتر و لكنهــا ســرعان مــا تنســى و یتكیــف معهــا الفــرد
أو لعملیـــة جراحیـــة ، كـــأن یتعـــرض أحـــد أفـــراد األســـرة لمـــرض شـــدید،مواقـــف أخـــرى أشـــد حـــدة

.إلخ...خطیرة
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و بالتــالي فهــي مواقــف و هــي مواقــف ال یســتطیع الفــرد تجاهلهــا أو التكیــف معهــا بســهولة،
قــد یكــون حــاد أو التكیــف معهــا بســهولة ، و ,ضــاغطة قــادرة علــى تفجیــر اضــطراب ســلوكي

بالتالي فهي مواقف ضاغطة قادرة على تفجیر اضـطراب سـلوكي قـد یكـون حـاد أو یـدوم لفتـرة 
فـــبعض األفـــراد . طویلـــة و تختلـــف هـــذه المواقـــف الضـــاغطة بـــاختالف التركیـــب النفســـي للفـــرد

معالجـة األمـور بقـدر كبیـر و ,لدیهم القدرة على مواجهة أعنف المواقف بالتعامل معهـا بكفـاءة
فـــي حـــین نجـــد أفـــرادا آخـــرین ســـرعان مـــا یصـــابون باالنهیـــار التـــام أمـــام مـــن االتـــزان النفســـي،

مواقــــف هینــــة و بســــیطة و یتعرضــــون لإلصــــابة بــــبعض األمــــراض الجســــمیة و االضــــطرابات 
) 187ص , 1992إبراهیم علي إبراهیم ،.(یةاالنفعال

:مفهوم الضغط النفسي-1
:الخالق تعریفا شمل أكثر جوانب الضغط النفسيأورد عبد

الضــغط النفســي هــو العملیــة التــي تفــرض فیهــا ا ألحــداث البیئیــة أو الضــغوط عبئــا ثقــیال علــى 
أن یجـــد طرائـــق ذلـــكو یتعـــین علیـــه فـــي أثنـــاءأو تمثـــل تهدیـــدا لـــه،اإلنســـان فـــي مواجهتهـــا،

ء الموقف الضاغط بواسطة اسـتجابة كما أن الفرد یستجیب في أثنا.التعامل مع مطالب البیئة
و كما تستمر فـي هـذه االسـتجابة حتـى نهایـة الموقـف،معینة معدة للتخلص منه أو من آثاره،

فـــي أثنـــاء ذلـــك تحـــدث تغیـــرات نفســـیة  فیزیولوجیـــة، كمـــا تتـــابع تغیـــرات الحقـــة أو إضـــافیة مـــع 
.االفراد حتى بعد انتهاء الموقف الضاغط

والت التحكم في المطالب البیئیة و التكیف معهـا لیسـت ناجحـة إن محا: یضیف عبد الخالق
دائمـــا، و هـــذا مـــا یعـــرض الفـــرد إلـــى عواقـــب مجموعـــات متكاملـــة فـــي التغیـــرات البیولوجیـــة و 

).32،ص 1998د الخالق،بع(النفسیة ،التي قد تكون معتدلة أو شدیدة 
تنــتج عــن و الجســدیة ة مــن االثــارة الذهنیــة و یمكــن النظــر إلــى الضــغط النفســي بوصــفه حالــ

إدراك الفـــرد لمثیـــرات بیئیــــة ،ســـواء أكانــــت حقیقیـــة أو متخیلـــة ،داخلیــــة المنشـــأ أو خارجیــــة ،و 
كمـــا تتــــدخل الفـــروق الفردیــــة فــــي و معرفیــــا،یســـتجیب لهــــا الفـــرد ســــلوكیا،و جســـدیا،و نفســــیا،

االستجابة للضغط النفسي بوصفه نمطا من أنماط التفكیر المعرفـي ،و خصـائص الشخصـیة،
) .1993تیغزي، ( و أسالیب  المواجهة 

:و ظهرت بعض االتجاهات لتحدید مفهوم الضغط النفسي منها 
.الضغط النفسي بوصفه استجابة داخلیة -

:ظهرت بعض وجهات النظر في تفسیر الضغط النفسي من الناحیة الفیزیولوجیة و منها
walter cannonوولتر كانون 
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فهـو یعـد إسهاما مهما فـي الحـدیث عـن الضـغط النفسـي،1943–1929قدم كانون عام 
).sturt، 2001(فــي عالقتهمـا التفاعلیــة ) الجسـم–العقـل (مـن الـذین مهــدوا الطریـق لثنائیــة 

إذا اعتبـر أن الضـغط فقد قدم كانون أول تطبیـق لمفهـوم الضـغط النفسـي فـي تجربـة اإلنسـان،
الحـرارة البـرد،ت ظـروف نقـص األوكسـجین،النفسي هو مصدر اضطراب لالتـزان الحیـوي تحـ

.)Schafer,1992,p 44( و انخفاض السكر في الدم 
و تحـدث مفصـال عـن كما أكد دور النظـام العصـبي السـمباتي خـالل الفتـرات االضـطرابیة،

ـــدات الخا ـــة اســـتجابة الجســـم لإلزعاجـــات أو التهدی ـــة و یعـــد أول مـــن أدخـــل مصـــطلح ر كیفی جی
فقـد الحـظ كـانون في االستجابة للضـغط النفسـي،) Fight and Fight( المواجهة أو الهرب 

فتحضــر الفــرد أن یقــف و یواجــه الحــدث أو الموقــف .تغیــرات فیزیولوجیــة تحصــل فــي الجســم
)Wood &Wood,2001(و إما أن یهرب من الموقف الضاغط،

السـتجایة الفوریــة التـي تظهــر تلقائیـا كــردة فعـل إلدراك الخطــر تــدفع فسـر كــانون ذلـك بــأن ا
و ارتفاع ضغط الدم،و زیادة التنفس ،و تشنج العضالت،إلى تسارع النبض،

.و توسع في بؤبؤ العین و غیره
Adrenocorticotropicكل ذلك یحدث نتیجة إطالق الغدة النخامیة لهرمون 

و Corticostteroidرینـــــــــــالین لتفـــــــــــرز هرمونـــــــــــات و الـــــــــــذي یســـــــــــتثیر بـــــــــــدوره غـــــــــــدة األد
Epinephrine )2001(Frank, . فالضغط النفسـي عنـد كـانون كـان فیزیولوجیـا بیولوجیـا و

بالتـــــالي جـــــاء تعریفـــــه للضـــــغط النفســـــي أنـــــه اســـــتجابة فیزیولوجیـــــة للجســـــد تجـــــاه األخطـــــار أو 
2001( ظـــاهر ســـریریة التهدیـــدات الخارجیـــة و مـــا یرافـــق هـــذه االســـتجابة الفیزیولوجیـــة مـــن م

Frank,.(
:Hans Selyهانز سیلي 

فقــد 1945غط النفســي و دراســته مــن ســنة كــان للطبیــب ســیلي إســهام هــام فــي تفســیر الضــ
.و إجـراء التجـارب فیـه علـى الفئـرانتابع عمل كانون في إدخال الضغط النفسي إلى المختبـر 

إضــــافة إلــــى –مرضــــى یعــــانون بــــدأت مالحظــــات ســــیلي حــــول الضــــغط النفســــي عنــــدما قابــــل 
و فقـدان الشـهیة للطعـام ،و نقـص نقـص الـوزن،: من أعراض أخرى مثـل –مرضهم العضوي 

مـــن هنـــا بـــدأ فضـــوله لمعرفـــة ســـبب هـــذه و غیـــر ذلـــك،...القـــوة العضـــلیة و غیـــاب الطمـــوح 
).p 45Schafer,1992,(األعراض التي ترافق هذه األمراض 
اكتشــف وجــود عوامــل مؤذیـة داخــل األجســام أطلــق علیهــا و قـد تــابع أبحاثــه فــي المختبـر و

عوامــل الضــغط النفســي ،و بعــد مالحظاتــه و تجاربــه المخبریــة توصــل ســیلي إلــى صــیاغة مــا 
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أســـماه تنـــاذر التكیـــف العـــام ،و قـــد تضـــمنت هـــذه األعـــراض ثالثـــة مراحـــل لعملیـــة اإلســـتجابة 
:للضغط النفسي و هي 

مرحلة اإلنذار -
مرحلة المقاومة -
) اإلنهاك( مرحلة اإلعیاء -
:أنواع و مصادر الضغوط -2

ال یمكــن حصــر أنــواع و مصــادر الضــغوط فــي مصــدر واحــد حیــث أن مصــادر الضــغوط 
.فمن األسباب ما هو داخلى و منها ما هو خارجيمتعددة بتعدد األسباب المؤدیة للضغوط،

مـرتبط بالبیئـة الخارجیـة سـواء بیئـة ومنها ماهو إیجابي و منها ماهو سلبي، و منهـا مـا هـو
و منهـا مـا هــو مـرتبط بكیفیـة إدراك الفـرد لألحـداث الضــاغطة أسـریة أو اجتماعیـة أو فیزیقیـة،

.و كذلك أسالیب التفكیر المختلفة
بـین ثالثـة مفـاهیم تتعلـق بالضـغوط النفسـیة ) 1980Alley( و في هـذا اإلطـار میـز ألـي 

: و هي
لسیئة أو السلبیة الضغوط النفسیة ا-أ

الضغوط النفسیة الحمیدة أو اإلیجابیة-ب
مسببات الضغوط النفسیة -جـ

أمــــا فــــیمكن مالحظــــة انعكاســــاتها فــــي النزاعــــات،) الســــلبیة(أمــــا الضــــغوط النفســــیة الســــیئة 
و هــي تحــدث كــرد ,الضــغوط النفســیة المحمــودة فهــي ضــغوط إیجابیــة مطلوبــة بــل و مرغوبــة

.و كنتیجة للشعور بالبهجة و السرور,ةفعل للمواقف السار 
أمــا مصــادر الضــغوط النفســیة فهــي األحــداث المســببة لهــا ســواء كانــت ســلبیة أو إیجابیــة و 

أن مصـادر الضـغوط تنقسـم إلـى مصـادر Goodell & Brawnقـد بـین جـودل و بـراون
ــــالقیم و الموا ــــرتبط ب ــــي ت ــــة و المصــــادر الشخصــــیة هــــي الت قــــف و شخصــــیة ،و مصــــادر بیئی

القناعات التي یحملها الفرد تجاه نفسـه و غیـره ،بینمـا تتصـل المصـادر البیئیـة بظـروف الحیـاة 
).17ص ،2001زید بن محمد البتال،( و العمل و أوضاعه 

إلـى أن مصـادر الضـغوط فـي حیـاة الفـرد متعـددة فقـد ترجـع ) 1993(و یشیر شاكر قنـدیل 
الفـرد نفسـه أو طریقـة إدراكـه للظـروف مـن حولـه و إلى متغیـرات بیئیـة كمـا قـد یكـون مصـدرها

إذا ترتــب علــى الضــغوط النفســیة حــدوث أذى حقیقــي للفــرد فــإن الفــرد یصــبح محبطــا ،و حتــى 
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فـرج ( إن لم یحدث ضـرر حقیقـي و مباشـر علـى الفـرد فهـو یعـیش حالـة مـن الشـعور بالتهدیـد 
).445،ص1993طه و آخرون،

أنــه ) Robbins)1993و مــن مصــادر الضــغوط أیضــا ضــغوط العمــل حیــث یــرى روبنــز 
بالرغم من أن العمل جزء مهم و أساسـي فـي حیـاة اإلنسـان حیـث یعـد حاجـة سـیكولوجیة بقـدر 
ما هو حاجة اقتصادیة و یحقق لإلنسان الكثیر ممـا لـه معنـى و یشـبع مطالـب الحیـاة فـي كـل 

. لتي تسودهاالعالقات اإلنسانیة اأنشطتها و
و ,و بالرغم من هذه المنافع فإن وظیفة اإلنسان و عمله یمكـن أن تكـون مصـدرا للضـغوط

مـــن الوظـــائف مـــا هـــو ضـــاغط بطبیعتـــه و یســـبب المشـــاكل و األخطـــار البدنیـــة كعمـــل رجـــال 
و قـــد تـــأتي .و قـــد تنشـــأ ضـــغوط العمـــل مـــن تحمـــل مســـؤولیة اآلخـــرین مثـــل الجـــراح,الشـــرطة

كمــا یضــیف بــول روبنــز أن المعانــاة مــن الرؤســاء و الــزمالء فــي العمــل،ضــغوط العمــل مــن 
مـن خــالل ,ضـغوط العمـل ال تـؤثر علـى العامـل فقـط  و لكـن یمتـد تأثیرهـا السـلبي إلـى األسـرة

فتــور العالقــة  بــین األبنــاء و اآلبــاء ممــن یعــانون مــن ضــغوط العمــل، بــل یمتــد تــأثیر ضــغوط 
.العمل إلى االقتصاد القومي

فیذكر بول روبنز في هـذا الصـدد أن أمریكـا تنفـق بالیـین الـدوالرات سـنویا علـى فـواتیر الـر 
,Robbins, 1993( عایة الصحیة للعاملین باألعمال المرتبطة بالضغوط 

pp 94-96(. كمـــا یشـــیر بـــول روبنـــز إلـــى مصـــدر آخـــر مـــن مصـــادر الضـــغوط أال و هـــو
لزوجیـة تعـد أسـاس االسـتقرار ،ومـن المحتمـل اضطراب العالقات الزوجیة حیث أن العالقـات ا

، و لكــن هنــاك بعــض العالقــات الزوجیــة كونــون أســعد أحــواال و أطــول أعمــاراأن المتــزوجین ی
تكـــون مصـــدرا مـــن مصـــادر الضـــغوط و بســـبب مـــا یعتریهـــا مـــن ســـوء و اضـــطراب العالقـــات 

رد أكثـر عرضـة العاطفیة و كذلك الخالفات بین أعضـاء األسـرة الواحـدة و ذلـك ممـا یجعـل الفـ
) .Robbins, 1993, p 94-96(لالكتئاب 

علـى عرقلـة  الهـدف المهـم ) Despues)1999و من مصـادر الضـغوط یركـز دیسـبوس  
،حیث أن الشعور الشخصي بالضغوط یزداد عندما تعرقل عوامل الضغوط تحقیق هـدف مهـم 

و أن لـدى الشـخص فلللشخص ،فكلما ازدادت أهمیة الهدف ازداد شعور الشخص بالضغوط
ـــزداد ) عامـــل الضـــغط( داخـــل ازدحـــام مـــروري ) الهـــدف(موعـــدا  ـــه سیشـــعر بالضـــغوط و ی فإن

إحساسه بالضغوط لو أن هذا الموعد موعد امتحان مثال
)Despues , 1999.(
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و یؤكــد علــى مــا  ســبق أحمــد عبــد الخــالق بقولــه أنــه  كلمــا  كــان المطلــب لــه مغــزى أكبــر 
) .31ص ،1998، أحمد عبد الخالق( لضغوط تزاید عمق االستجابة ل

إلـى مواقـف الصـراع كمصـادر للضـغوط النفسـیة علـى ) 1999(و یشیر غریب عبد الفتـاح 
الفرد، فالصراع هو الحالة التي یجد الفرد نفسه عـاجزا عـن تحقیـق دافعـین معـا حیـث ال یمكـن 

.تلبیتهما في وقت واحد
:ومن أنواع الصراع

:اإلقدام–صراع اإلقدام -أ
و یحــدث هــذا النــوع عنــدما یســتثار أو یــدفع الكــائن الحــي نحــو هــدفین مرغــوبین و لكنهمــا 
متنافســـان ، حیـــث یوجـــد دافعـــان إیجابیـــان و لكـــن ال یمكـــن الجمـــع بینهمـــا ، إن تحقیـــق أحـــد 

.  الدافعین یحبط و یعیق تحقیق الدافع اآلخر 
:اإلحجام –صراع اإلحجام -ب 

لنوع من الصراع عندما یجد الكائن الحي نفسه في موقـف علیـه أن یختـار و یحدث هذا ا
كمــن .و یتضــمنا أمــرین غیــر مســتحبین,كلیهمــا غیــر مرغــوب فیــه,بــین هــدفین أو ســلوكین

ـــة الكـــائن الحـــي الحقیقیـــة هـــي الهـــروب مـــن كـــال  ـــة و تكـــون رغب جانـــب الفـــرد بدرجـــة متكافئ
، أنـه و علـى الـرغم ذلـك علیـه أن یختـار أحـدهمارغم مـن األمرین أو الموقفین إال أنه على ال

مــن أن كــال األمــرین مرفــوض مــن جانــب الفــرد إال أن الفــرد العــادي فــي الموقــف الصــراعي 
هذا یجد نفسه مرغما على أن یختار أیهما 

. و الذي قد یكون أخف الضررین
:اإلحجام–صراع اإلقدام-جـ 

كـائن الحـي فـي أن یقتـرب وأن  یحجـم  فـي یحدث هذا النـوع مـن الصـراع عنـدما یرغـب ال
نفــس الوقـــت عـــن هــدف مـــا ، فـــإن الهـــدف فــي هـــذا النـــوع مـــن الصــراع لـــه خصـــائص جیـــدة 
تجعله جذابا من جانب الفرد و لكنه في نفس الوقت له خصائص سیئة ال یرغـب فیهـا الفـرد 

,و یخشى منها و یؤدي هذا الصراع إلى مستوى عال من القلق و التوتر و الغضب 
:اإلحجام المزدوج–صراع اإلقدام-د

فــي حالــة وجــود هــدفین متعارضــین و لكــل منهمــا مظــاهر ,یحــدث هــذا النــوع مــن الصــراع
اإلحجــام –مرغوبــة و أخــرى غیــر مرغوبــة مــن الكــائن الحــي، و یعتبــر نــوع صــراع اإلقــدام 

.اع حدوثا بین الكائنات اإلنسانیةالمزدوج أكثر أنواع الصر 
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تــؤثر فــي الرغبــة فــي اإلقــدام و عوامــل عدیــدة ,هــذا الموقــف عوامــل عــدةإذ توجــد فــي مثــل 
.أخرى تؤثر في الرغبة في اإلحجام

و ینتج عن ذلك الصراع مشاعر ثنائیة أي توجد مشاعر متناقضة مثل الحب
،1999غریب عبد الفتاح،(.تجاه الشخص أو الموقف أو الشيءو الكراهیة

)290-287ص 
ضـغط التكیـف،) 2002(ضغوط كما تذكر منى محمـود محمـد عبـد اهللاو من مصادر ال

ســـمات شخصـــیة الفـــرد، القلـــق، الضـــغوط اإلحبـــاط، زیـــادة العـــبء، الحرمـــان، إدراك الـــذات،
البیئـــــــــــة األســـــــــــریة، غمـــــــــــوض االصـــــــــــابة بـــــــــــالمرض، انخفـــــــــــاض الـــــــــــدخل،, التكنولوجیـــــــــــة

الـزمالء أو االخوة،نوعیـة األهداف،انخفاض مستوى الطموح ، ضعف الدعم االجتماعي مـن 
منــى ( .التــدخین، النظــام الغــذائي غیــر المناســبالحیاة،الصــدمات و الكــوارث و الحــروب،

)  80-14ص ،2002محمود محمد عبد اهللا،
:مصادر الضغوط إلى) 2003(و تقسم أمیرة الدیب 

الضــغوط الناتجــة عــن عوامــل طبیعیــة عامــة كــالزالزل و المتغیــرات الحضــاریة الســریعة و -أ
. الحروب و الكوارث 

المدنیـــة و الحضـــارة و التـــي : الضـــغوط الناتجـــة عـــن عوامـــل اجتماعیـــة و شخصـــیة و منهـــا-ب
تستلزم قدرة عقلیة و نفسیة  خاصة حتى یتمكن اإلنسان من التكیف معها،

وفر لعــدد كبیــر مــن النــاس ممــا یجعلهــم عــاجزین عــن التكیــف و مــن ثــم تتــو هــذه القــدرة ال
حدوث االضطرابات النفسیة ، فقدان مورد الرزق و المتاعب المالیة و تراكم الدیون و البطالة 
، و الفشل العاطفي ، المهنة أو العمل ،االزدحام و سوء المسكن ، عـدم القـدرة علـى الـزواج ، 

.اإلحالة إلى التقاعد
الضغوط الناتجة عن العوامل الفسیولوجیة  العضویة مثل اإلصابات و األمراض-ج

و الســموم و اضــطراب الغــدد الصــماء و التعــرض لــدرجات الحــرارة العالیــة و ســوء التغذیــة و 
)40-39، ص 2003أمیرة عبد العزیز الدیب،( .العملیات الجراحیة

أصل المصطلح..ضغوط الحیاة 
أن أصـل مصـطلح الضـغوط یشـیر إلـى معنـى اإلختنـاق ) 1989( یـد فونتانـا یرى دیف

و التـي تشـیر إلـى stressو الشـعور بالضـغط أو الظلـم و تعـرف فـي اللغـة اإلنجلیزیـة بـــ 
و هي لإلشارة إلى الشيء غیـر المحبـب أو Déstresseمعنى التناقض ، كما تم استخدام 

.غیر المرغوب
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أمــــا فــــي . فــــي األصــــل للتعبیــــر عــــن معانــــاة و ضــــیق أو اضــــطهادفالمصــــطلح اســــتعمل 
ـــــة الحدیثـــــة فـــــإن الحاجـــــة قـــــد ظهـــــرت لوجـــــود مصـــــطلح یعطـــــي معنـــــى الضـــــغط                ,اإلنجلیزی

وعبـر .و ذلك لوصـف األلـم الكـامن و المتضـمن فـي الكلمـة األولـى فـي آن واحـد,و التوكید
رضــا أبـو ســریع، حمـدي الفرمـاوي،( لیعطـي هـذا المعنــى stressالوقـت اسـتخدم مصــطلح  

)13-12،ص 1994
:تعاریف الضغط-3

و لتعریــف مصــطلح الضــغوط و الوقــوف علــى أصــل المصــطلح رجــع الباحــث إلــى بعــض 
اللغویة و السیكولوجیة و كذلك تعریفات علماء الـنفس و سالمعاجم و الموسوعات و القوامی

.الباحثین في مجال الضغوط
.و المعاجم  اللغویةسالقوامیمن خالل تعریف الضغوط3-1

و یضــغطه ضــغطا عصــره،"ضــغطه "تعــرف دائــرة معــارف القــرن العشــرین الضــغوط بـــ 
) 652: 1971محمد فرید وجدي، ( القهر"الضغط"

و یعرف قاموس مختار الصحاح الضغوط  ضغطة، زحمه إلى حائط و نحوه 
بالفتح و أما الضغطة بالضم فهي الشدة و المشقةو بابه قطع  و منه ضغطة القبر 

اللهم ارفع عنـا هـذه الضـغطة ، و الضـاغط كالرقیـب و األمـین یقـال أرسـله ضـاغطا : و یقال 
محمـد ( "ضاغط "على فالن سمى بذلك لتضییقه على العامل و منه حدیث معاذ كان على 

)160،ص 1995بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،
قاموس المصباح المنیر الضغوط في باب ضغط  فضغطه ضغطا مـن بـاب نفـع و یعرف

زحمـــه حـــائط و عصـــره ، ضـــغط و منـــه ضـــغطه القبـــر ألنـــه یضـــیق علـــى المیـــت و الضـــغطة 
)137، ص 2001أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ،. ( بالضم الشدة 

. تعریف الضغوط من خالل المعاجم و الموسوعات السیكولوجیة 3-2
كلمــة ضــغط بأنهــا تــوتر أو صــراع ، حالــة مــن التــوتر ) 1971( یعــرف معجــم علــم الــنفس 

)110، ص 1971فاخر عاقل، ( النفسي الشدید 
ضــغوط  الكلمــة ,)1976( و تعــرف الموســوعة المختصــرة فــي علــم الــنفس و الطــب العقلــي 

.عب ء أو محنةا  شدة أوبأنه
مثـل القـوة التـي تضـغط شـیئا ,و هي تفید في الفیزیاء و الكیمیاء كل ما یسبب إجهادا لغیره

.أو تجذبه و قد تغیر حجمه أو شكله بإنقاصه أو مطه مثال
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و فــي علــم الوظــائف تفیــد الكلمــة إحــداث تــوتر بعضــله لدرجــة اإلجهــاد أو اإلحســاس بهــذا 
التـــوتر، و فـــي الناحیـــة المرضـــیة قـــد تســـتخدم الكلمـــة لكـــل مـــا یســـبب إ جهـــادا أو تـــوترا نفســـیا 

،   Stressلتشـــدید النطـــق بمقطـــع فـــي كلمـــة، فـــالفرق بـــین Stressشـــدیدا، كـــذلك یســـتخدم لفـــظ  

Strain أنStressـــــة،تشـــــ ـــــى الفاعلی ـــــى االنفعـــــال،strainو یر إل Stressأي أن الجهـــــد إل

و إن لـم تحتمـل stressفإذا قام بناء على أعمدة كان البناء عبئا strain.إلجهاد ایؤدى إلى 
إلى جهد StressandStrainالبناء ناءت به و مالت، و لذلك یمكن ترجمة 

)426، ص 1976ولیم الخولي، ( عبء و إجهاد أو إلى
: و یعرف كمال دسوقي في ذخیرة مصطلحات أعالم علم النفس الضغوط بأنها

: كفعــــل) ج(شــــد أو جهــــد جســــمیا كــــان أو نفســــیا : حــــال) ب(كرب،شــــدة ضــــائقة،: كاســــم) أ(
تجــرى علــى نســق أو جهــاز فتحــدث ) قــوة شــد أو مقاومــة(التشـدید فــي القــول أو الكتابــة، و شــد 

, و قــد یقتصـر االصــطالح علـى الشــدة المادیـة أو األجهــزة الجســمیةهـدا أو تحریفــا بالجهـاز،ج
علـى مقـاطع و قد یتوسع به إلى الشدائد و األجهزة النفسیة، كما یقصـد بـه التوكیـد أو التشـدید

)1427، ص 1990كمال دسوقي ، ( .بعینها في لغة الكالم
الضـغوط بأنهـا ) 1993(فس و التحلیـل النفسـي و یعرف شاكر قندیل فـي موسـوعة علـم الـن

تشیر إلى وجود عوامـل خارجیـة ضـاغطة علـى الفـرد سـواء لكلیتـه أو علـى جـزء منـه و بدرجـة 
توجد لدیه إحساسا بالتوتر ،أو تشویها في تكامل شخصـیته و حینمـا تـزداد شـدة هـذه الضـغوط 

درتــه علــى التــوازن، و یغیــر فــإن ذلــك و حینمــا تــزداد شــدة هــذه الضــغوط فــإن ذلــك یفقــد الفــرد ق
نمط سلوكه عما هو علیه  إلى نمط جدید، و للضغوط النفسیة آثارها على  الجهـاز البـدني و 

و الضــغط  النفســي  حالــة یعانیهــا الفــرد حــین یواجــه بمطلــب ملــح فــوق حــدود ,النفســي  للفــرد
استطاعته أو حین یقع في موقف صراع حاد،

)                                  445ص,1993فرج طه و آخرین،(. أو خطر شدید
DSMو یعرف الدلیل التشخیصـي و اإلحصـائي   الرابـع    - IV الصـادر عـن الرابطـة

:                  اضطراب الضغوط الحاد باالتي ) 1994(األمریكیة لألطباء النفسیین 
:      إذا تعرض الشخص ألحداث  صدمیة  حیث تضمنت ما یلي -أ

مرور الشخص بتجربة أو شاهد أو واجه  حد ث أو أحداث تضمنت وفاة فعلیـة أو تهدیـد -1
. بالوفاة أو إصابة خطیرة أو تهدید بالعجز البدني أو تهدید للذات أو اآلخرین 

.عور بقلة الحیلة أو الهلعأن تتضمن استجابة الشخص الخوف الشدید أو الش-2
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بالحــدث الضــاغط و هــذه أن یشــعر الفــرد بثالثــة أعــراض أو أكثــر أثنــاء أو بعــد المــرور-ب
: األعراض هي

.أو االنفصال أو غیاب االستجابة االنفعالیة) فقدان اإلحساس (إحساس ذاتي بالخدر -1
.)بالدوخة أو الدواركما لو كان الشخص مصابا( انخفاض في الوعي بالبیئة المحیطة -2
دراكــه حیــث یصــبح فارغــا مــن انخفــاض اإلحســاس بالعــالم الخــارجي أو تغییــر جــذري فــي إ-3

.كل معنى
.)أو اضطراب الشعور باآلنیة(اختالل اآلنیة -4
علــى ســبیل المثــال عــدم القــدرة علــى اســتدعاء جانــب (فقــدان الــذاكرة الهســتیري االنشــقاقي -5

).مهم للصدمة
حــد علـى األقــل مـن األســالیب الصـدمي ســیعاد معایشـته بشــكل دائـم بأسـلوب واأن الحـدث-ج

:اآلتیة
أو اإلحســــاس نوبــــة عــــودة األحــــداث،هــــذاءات،أحــــالم،تصــــورات متــــواترة أو دوریــــة ،أفكــــار،

بإعـــادة معایشـــة الخبـــرة الصـــدمیة، أو الشـــعور بالضـــغط النفســـي عنـــد التعـــرض ألشـــخاص أو 
.أشیاء تذكر بالحدث الصدمي

، علـــى ســـبیل المثـــال األفكـــا(جنـــب ملحـــوظ للمثیـــرات التـــي تســـتثیر اســـتدعاءات الصـــدمة ت-د
.)األشخاصاألماكن،األنشطة،المحادثات،المشاعر،

عــدم علــى ســبیل المثــال صــعوبة النــوم،(أعــراض ملحوظــة مــن القلــق أو اإلثــارة المتزایــدة -هـــ
عـــدم فـــي االســتجابة الترویعیـــة،المبالغــة الحــذر الشـــدید،االســتقرار النفســـي، ضــعف التركیـــز،

.)االرتیاح الحركي
أو عجـــز فـــي النـــواحي االجتماعیـــة أو المهنیـــة أو ،ةاالضـــطراب بســـبب ضـــغوط إكلینیكیـــ-و

إعاقـــة قـــدرة الفـــرد علـــى مواصـــلة بعـــض المهـــام الضـــروریة أو نقـــل الوظیفیـــة المهمـــة األخـــرى،
.میةالموارد الشخصیة عن طریق إخبار أعضاء األسرة بالخبرة الصد

ل أربعــة االضــطراب لفتــرة ال تقــل عــن یــومین و ال تزیــد عــن أربعــة أســابیع و تحــدث خــال–ي 
,(.أسابیع من الحدث الصدمي 211, 212, 1994DSM-IV(.

الضــغوط بأنهــا حــال مــن اإلجهــاد ) 1995( و یعــرف معجــم علــم الــنفس و الطــب النفســي 
الفـرد بمطالـب و أعبـاء علیـه أن یتوافـق معهـا،و المشـقة التـي تلقـى علـى الجسمي و النفسي،

و إذا طــال و قــد یكــون قصــیرا أو طــویال،. و قــد یكــون الضــغط أو االنعصــاب داخلیــا أو بیئیــا
هــذا الضــغط و أفــرط فقــد یســتهلك مــوارد الفــرد و یتعــداها و یــؤدي إلــى انهیــار أداء الوظــائف 
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باطات و الحرمـان و الصـراعات و المنظمة، و من أنواع المواقف التي تنتج هذا الضغط اإلح
و یســتخدم اللفــظ لیعنــي التأكیــد علــى الضــغوط و كلهــا قــد تكــون داخلیــة المصــدر أو خارجیــة،

كلمة أو فكرة أثناء الكالم أو في الكتابة و قـد قـدم هـذا اللفـظ و اسـتخدمه هـانز سـیلي أول مـرة 
.1940حوالي 

.)749ص 1997عالء الدین كفافي،جابر عبد الحمید،(
الضــغوط بأنهــا مصــطلح یســتخدم للداللــة ) 1999( و یعــرف معجــم علــم الــنفس المعاصــر

عوامــل (علــى نطــاق واســع مــن حــاالت اإلنســان الناشــئة كــرد فعــل لتــأثیرات مختلفــة بالغــة القــوة 
ثـــــم اســـــتخدم مفهـــــوم الضـــــغوط لوصـــــف حـــــاالت فردیـــــة فـــــي ظـــــروف صـــــعبة علـــــى ) اإلجهــــاد

ــــأثالمســــتویات الوظیفیــــة العضــــویة و النف یرات ســــیة و الســــلوكیة و یمكــــن أن یكــــون لإلجهــــاد ت
فقد تصال باإلنسان إلى أفضل مسـتوى مـن النشـاط و قـد تصـل ،إیجابیة و سلبیة على السواء
عبـد السـالم ترجمة حمدي عبـد الجـواد،یاروشفسكي،،بتروفسكي(به االختالل الكامل لنظامه

) .303ص ،1999رضوان،
: ضغوط عبر المعاجم و الموسوعات السیكولوجیة اآلتيو یالحظ من خالل تعریفات ال

قــدمت بعــض المعــاجم و الموســوعات الســیكولوجیة تعریفــا للضــغوط  یعتبــر أقــرب لمعنــى -1
، 1976، ولـــیم الخـــولي،1971،فـــاخر عاقـــل(لغویـــة مثـــل تعریـــف الكلمـــة مـــن الناحیـــة ال

و إن كـان تعریـف كمـال دسـوقي أقـربهم إلـى الناحیـة اللغویـة مـن ) 1990كمال دسـوقي،
. السیكولوجیة

تباینـــت تعریفـــات الضـــغوط بـــین المعـــاجم و الموســـوعات الســـیكولوجیة فمنهـــا مـــا اقتصـــر -2
و الــذي ) 1971،دســوقي(علــى الوصــف البســیط بــدون أي اتجــاه للتعریــف مثــل تعریــف 

مثـــل التـــوتر و الصـــراع بـــل ربمـــا كـــان الضـــغوط أعطـــى كـــذلك معـــان مســـتقلة قریبـــة مـــن
و ربمـا تعریفه أقرب للقلق من الضـغوط غیـر أن تعریفـه لـم یتعـد سـوى الضـغوط النفسـیة 

.آثار الضغوط و لیس الضغوط
الضــــغوط كمتغیــــر مســــتقل أو مثیــــر كتعریــــف المعــــاجم و الموســــوعاتو عرفــــت بعــــض -3

یاروشفســـكي،كيبتروفســـكمـــا عـــرف ) 1995جـــابر عبـــد الحمیـــد، عـــالء الـــدین كفـــافي،(
.الضغوط كمتغیر تابع أو استجابة

بـین االتجـاهین المتغیـر المسـتقل أو المثیـر و 1993في حین جمع تعریـف شـاكر قنـدیل -4
المتغیر التابع أو االستجابة و هو تعریف تكاملي حیث أبرز كـذلك دور التفاعـل بـین المثیـر 

ـــــرب إ ـــــار الناتجـــــة عـــــن الضـــــغوط و كـــــان أق ـــــدلیل و االســـــتجابة و اآلث ـــــف ال ـــــك تعری ـــــى ذل ل

Université Sétif2



-DSM(التشخیصــي و اإلحصــائي الرابــع  IV ( حیــث عــرف الضــغوط باعتبارهــا اضــطرابا
تعـــرض الشـــخص لحـــادث صـــدمي كالتهدیـــد بـــالموت أو األذى ثـــم االســـتجابة ) بـــالمثیر(یبـــدأ 

مثل الخوف الشدید و االحساس بالضعف و العجز ثـم ینتهـي بـأعراض للضـغوط  تصـل بـه 
مثـــل نقصـــان الـــوعي بالبیئـــة و اخـــتالل اآلنیـــة و لـــذلك أطلـــق علیـــه إلـــى درجـــة االضـــطراب 
.اضطراب الضغوط الحاد

تعریف ضغوط الحیاة من خالل علماء النفس و الباحثین في مجال الضغوط 3-3
مــن خــالل اإلطــالع علــى تعریفــات الضــغوط عبــر التــراث النفســي لــدى علمــاء الــنفس و 

رئیســـیة فـــي ذي بـــدء أن هنـــاك ثالثـــة اتجاهـــاتالبـــاحثین فـــي مجـــال الضـــغوط یتضـــح بـــادئ 
تعریـف ضـغوط الحیــاة فأولهـا یركــز علـى تعریــف الضـغوط كمثیــر و ثانیهـا یركــز فـي تعریفــه 

للضــغوط بــین لمثیــر وفریــق ثالــث یجمــع فــي تعریفــهللضــغوط علــى االســتجابة الصــادرة إزاء ا
.متغیرات وسیطة قد ال تكون واضحةالمثیر و االستجابة باإلضافة إلى

.طلق أصحابها من وجهات نظر مختلفةو یعرض الباحث لبعض التعریفات التي ین
).كمثیر(تعریف ضغوط الحیاة كمتغیر مستقل -3-3-1

الضــــغوط النفســــیة بأنهــــا مثیــــرات أو تغیــــرات فــــي البیئــــة ) Ress )1976ریــــس تعــــرف
.  بهذه الدرجة من الشدة و الدوام,الداخلیة أو الخارجیة

و التــي فــي ظــروف معینــة یمكــن أن قــل القــدرة التكیفیــة للكــائن إلــى حــده األقصــى،بمــا یث
تؤدي إلى اختالل السلوك أو عدم التوافق أو االختالل الوظیفي  الذي یؤدي إلى المـرض و 

( .بقــدر اســتمرار الضــغوط بقــدر مــا یتبعهــا مــن اســتجابات جســمیة و نفســیة غیــر صــحیحة
).14ص ،2001نوال عبد اللطیف یس، 

الضـغط بأنـه عبـارة عـن العنصـر المجـدد للطاقـة التكیفیـة  ) 1989(و یعرف دیفید فونتانـا 
لكـــل مـــن العقـــل و الجســـم، فـــإذا كانـــت هـــذه الطاقـــة یمكنهـــا احتـــواء المتطلبـــات و االســـتمتاع  
باإلســتثارة المتضــمنة فیهــا فــإن الضــغط  یكــون مقبــوال و مفیــدا، أمــا إذا كانــت ال تســتطیع ،و 

حمـــدي (الســـتثارة یضـــعفها، فـــإن الضـــغط ال یكـــون مقبـــوال و غیـــر مفیـــد بـــل و ضـــار وجـــود ا
.).14-13ص : 1994، رضا أبو سریع، الفرماوي

بـــین أحـــداث الحیـــاة المثیـــرة للمشـــقة و المشـــقة فیعـــرف ) 1992(و یفـــرق شـــعبان جـــاب اهللا 
التـي یتعـرض لهـا ) بـةأو غیـر المرغو (األولى بأنها تلك األحداث و المواقـف السـلبیة و المنفـرة 

األفـراد فــي حیــاتهم الیومیــة، أو المقربـون مــنهم و تثیــر لــدیهم درجـات متباینــة مــن مظــاهر ســوء 
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التوافق في حین یرى أن مفهوم المشقة یشیر إلى حالة نفسیة ذات عالمـات و أعـراض تتبـاین 
في شدتها بتباین قوة المثیرات الخارجیة و

الحالـــة اضـــطرابا فإنهـــا تعـــوق توافـــق الشـــخص مـــع البیئـــةالداخلیـــة، و عنـــدما تـــزداد شـــدة هـــذه 
.)37-36ص : 1992شعبان جاب اهللا، (

الضــغوط بأنهــا عوامـل یتعــرض لهـا اإلنســان و لیســت ) 1993(و یعـرف ناصــر المحـارب 
).338، ص 1993ناصر المحارب، ( له استجابته لما یتعرض
و تولـد لدیــه التـي تعتــرض الفـردالضـغوط بأنهـا تلــك المعوقـات) 1996(و یعـرف حسـن غــانم 

هـا أیضا فـي طـرق مواجهتفراد لهذه المعوقات كما یختلفون، و یختلف إدراك األالقلق و التوتر
نهیـــار الفـــرد أمـــا الكثیـــر منهـــا و المســـتمر قـــد یعجـــل با،و قلیـــل مـــن الضـــغوط مفیـــد و منشـــط

.)1996،42:محمد حسن غانم(
لــیس ,داث الحیــاة بأنهــا أحــداث  مادیــة مســتقلةأحــ)1996(و تعــرف فیــوال مــوریس یوســف 

لهـــا أي مغـــزى فـــي حـــد ذاتهـــا إال إذا اقتحمـــت المجـــال النفســـي للفـــرد و ذلـــك بصـــفتها أحـــداثا 
.ضاغطة غیر مألوفة

فتـؤدي إلــى خلـق حالــة مــن الضـغوط النفســیة یصــاحبها نـوع مــن عــدم التـوازن و هــي نســبیة
).92،ص 1996موریس یوسف ، فیوال( .األثر الختالف مغزاها عند الفرد

مصـــادر الضـــغوط فـــي الریـــف بأنهـــا هـــي تلـــك المواقـــف ) 1997(و یعـــرف محمـــود شـــوقي 
السـلبیة و اإلیجابیــة التــي یصــادفها أهـل الریــف أثنــاء تفــاعلهم الیـومي مــع البیئــة الریفیــة و هــي 

محمــــود(ضــــغوط العمــــل و الضــــغوط المادیــــة و األســــریة و الصــــحیة و الشخصــــیة و العامــــة 
.).65، ص 1997شوقي حسین، 

أن ضــغوط الحیــاة تعنــي أحــداث الحیــاة المثیــرة للضــغط التــي ) 1998(و یــرى حســین فایــد 
تتعلـق بالمجــال االقتصــادي المهنــي و العـاطفي و الزواجــي و األســري و الصــحي و االنفعــالي 

) 168ص ،1998،فایدحسین علي( .و الشخصي
فیرى أن مفهـوم الضـغط فـي أبسـط معانیـه یشـیر إلـى أي ) 1998( أما عبد الستار إبراهیم 

بعبـارة أخـرى ،ى استجابة افعالیة حادة و مسـتمرةتغیر داخلي أو خارجي من شأنه أن یؤدي إل
تمثــل األحــداث الخارجیــة بمــا فیهــا  ظــروف العمــل أو التلــوث البیئــي أو الســفر و الصــراعات 

اخلیة أو التغیرات األسریة ضغوطا مثلها في ذلك  مثل األحداث الد
: ســـتار إبـــراهیمعبـــد ال(العضـــویة  كاإلصـــابة بمـــرض أو األرق أو التغیـــرات الهرمونیـــة الدوریـــة 

.)118،119، ص 1998
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أن الضغوط مجموعة مـن التغیـرات الداخلیـة و الخارجیـة ) 1999(و ترى نعمة عبد الكریم 
المنشأ التي تمثل ضـیقا أو حرجـا أو تهدیـدا للشـخص ممـا یـؤدي إلـى اضـطراب حالتـه النفسـیة 

.)588، ص 1999:نعمة عبد الكریم (و الجسمیة 
) كاستجابة( تعریف ضغوط الحیاة كمتغیر تابع 3-3-2

أول مـن عـرف الضـغوط وفقـا لهـذا االتجـاه ) Hans Selye)1976لقـد كـان هـانز سـیلي 
1( .فقد عرفها بأنها تلك االستجابة الجسـدیة غیـر محـدودة ألي مطلـب كـان سـلبیا أم إیجابیـا

:, 1976Selye(.
الضــــغوط بأنهــــا مجموعــــة االســــتجابات التــــي ) Mechanic)1978و یعــــرف میكانیــــك  

.)1998،13رشا راغب إبراهیم، ( .تعبر عن حالة الضغط لدى الفرد في موقف معین
الضــغوط بأنهــا رد الفعــل الــداخلي للموقــف التــي تحــدث ) Mills )1982و یعــرف میلــز 

.و الغضبلنا و المطالب التي نواجهها و تسبب لنا حالة من القلق و التوتر 
و یتفـــق هـــارون الرشـــیدي  مـــع هـــانز ســـیلي فـــي تعریفـــه للضـــغوط بأنهـــا حالـــة مـــن حـــاالت 
الكــائن الحــي التــي تشــكل أساســا للتفــاعالت التــي یبــدي فیهــا تكیفــا أو التــي یبــدي فیهــا  ســوء 

.)52، 1999ارون توفیق الرشیدي ، ه(تكیف 
یة بأنهــا ذلـك اإلحســاس النــاتج عــن الضــغوط النفســ) 2001( و یعـرف صــابر الســید محمـد 

إدراك الفرد للصـعوبات التـي یواجههـا و مـا یـنجم عنهـا مـن تهدیـدات و الـذي یسـتدل علیـه مـن 
.لفرد عند تفاعله مع هذه الصعوباتسلوك ا

.)19، 2001صابر السید محمد، (
ـــاة باعتبارهـــا تفـــاعال بـــین المتغیـــر المســـتقل ت3-3-3 و ) كمثیـــر( عریـــف ضـــغوط الحی

في ضوء متغیرات وسیطة) كاستجابة ( غیر التابع المت
حیــث یعرفــون ) Clifford , et al)1986و یمثــل هــذا االتجــاه كلیفــورد و آخــرون 

حـــاالت الضـــغوط بأنهـــا حالـــة داخلیـــة تنـــتج عـــن مطالـــب جســـدیة تضـــغط علـــى الجســـد مثـــل 
أو مـــــن خـــــالل المواقـــــف البیئیـــــة و ،ائـــــد فـــــي درجـــــة الحـــــرارة، االرتفـــــاع الز المـــــرض، التمـــــرین

أو االجتماعیــة و التــي یــتم تقــدیرها علــى أنهــا ضــارة إلــى حــد كبیــر أو غیــر قابلــة للــتحكم فیهــا 
، و هي تتسـبب فـي عـدد مـن االسـتجابات البدنیـة باإلضـافة إلـى تزید عن موارد المواجهة لدینا

م بعـدم التهـیج و شـعور عـاعدد من االستجابات النفسیة كـالقلق و فقـدان األمـل و االكتئـاب و 
.القدرة على مواجهة العالم
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أن مفهوم الضـغط یشـیر إلـى عملیـة نفسـیة بیولوجیـة ) 1999(و كذلك یرى غریب عبد الفتاح 
:ن العناصر التالیةمعقدة تتكون م

ــــف أو مثیــــر ضــــار أو خطــــر بطبیعتــــه و یســــمى بــــالموقف -1 إن هــــذه العملیــــة تبــــدأ بموق
Stressorالضاغط 

د ،فــإن قلقــا اســتجابیا م تفســیر الموقــف الضــاغط مــن جانــب الفــرد كخطــر أو تهدیــإذا تــ-2
و یشیر لفظ ضاغط إلى المواقف و المثیرات التي توصـف بطریقـة موضـوعیة ،سوف یستثا

.ة من الخطر الفسیولوجي أو النفسيبدرج
).354-353، 1999ریب عبد الفتاح، غ(

یة بأنهــا مجموعــة مــن المصــادر الخارجیــة الضــغوط النفســ) 2002(و تعــرف زینــب شــقیر 
و الداخلیة الضاغطة و التـي یتعـرض لهـا الفـرد فـي حیاتـه و ینـتج عنهـا ضـعف قدرتـه علـى 
ــــة  و  ــــك مــــن اضــــطرابات انفعالی أحــــداث االســــتجابة المناســــبة للموقــــف، و مــــا یصــــاحب ذل

.ة تؤثر على جوانب الشخصیة األخرىفسیولوجی
).2002،4شقیر ،زینب محمود(

الضـغط النفسـي بأنـه عالقـة معینـة بـین الشـخص و البیئـة ) 2003(و تعرف أمیرة الدیب 
ه یجري تقییم الشخص لها على أنها مجهدة أو فوق احتماله أو تعرض حیات

).8، 2003أمیرة عبد العزیز الدیب، (للخطر 
ضـغوط و الباحثین في مجـال الو یالحظ من خالل تعریفات الضغوط لدى علماء النفس 

: مایلي
ــــرؤى -1 ــــة و ال ــــاین األطــــر النظری ــــات الضــــغوط بتعــــدد و تب ــــت تعریف لقــــد تعــــددت و تباین

التفسیریة التي ینطلق منها صاحب التعریف ففي حین ركزت بعض التعریفات على المنحـى 
و یقتـرب منـه تعریـف هـارون الرشـیدي نجـد تعریـف ) 1976(الفسیولوجي مثل تعریف سیلي 

أقرب إلى المنحى المعرفي حیث أن أحـداث الحیـاة مادیـة مسـتقلة أي ) 1996(فیوال موریس 
.لیس لها معنى إال إذا أدركت بوصفها كذلك أي ضاغطة

بــالرغم مــن أن  أغلــب التعریفــات ركــزت علــى أحــداث الحیــاة الضــاغطة الســلبیة إال أن -2
مـود شـوقي بعض التعریفات أوردت  أحداث الحیاة االیجابیـة ضـمن تعریفهـا مثـل تعریـف مح

)1997.(
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ركـــــزت أغلـــــب التعریفـــــات علـــــى أن الضـــــغوط  ضـــــارة و ســـــیئة إال أن الـــــبعض رأى أن -3
( الضـــغوط تكـــون نافعـــة و جیـــدة عنـــد مســـتوى معـــین و منهـــا و منهـــا تعریـــف دیفیـــد فونتانـــا 

.)1996( ، محمد حسن غانم )1989
ركـــزت تعریفـــات الضـــغوط عبـــر االتجـــاه األول و هـــو الضـــغوط باعتبارهـــا مثیـــر علـــى –4

,مثل الضغوط االقتصادیة واالجتماعیة و المهنیة و البیئیة,الضغوط الخارجیة
.و كذلك الضغوط الداخلیة مثل الضغوط العاطفیة و النفسیة و الجسمیة و الفسیولوجیة

باإلضافة إلـى أن أغلـب التعریفـات فـي هـذا االتجـاه أغفلـت دور الفـرد و كـذلك اإلدراك و 
اغطة و بهـــذا یكـــون للفـــرد دور العوامـــل الوســـیطة األخـــرى فـــي التفاعـــل مـــع األحـــداث الضـــ

.سلبي
و قد عرفت الضغوط باعتبارها استجابة و هو االتجـاه الثـاني فـي التعریفـات السـابقة و –5

و تعریـــف ســـیليالضـــغوط كاســـتجابة بـــین االســـتجابة الفســـیولوجیة مثـــل تنوعـــت تعریفـــات
علــى الضــغوط غیــر أن هــذا االتجــاه ركــز میلــزومیكانیــكاالســتجابة النفســیة مثــل تعریــف

.باعتبارها متغیر تابع
ســـتجابة و و یـــأتي االتجـــاه الثلـــث لیعـــرف الضـــغوط باعتبارهـــا تفـــاعال بـــین المثیـــر و اال–6

، و هو اتجاه مركـب فـي تعریـف الضـغوط یجمـع بـین االتجـاه األول وسیطةیتخللها متغیرات
فســیره لهــا باعتبارهــا و الثــاني كمــا یجعــل للفــرد دورا إیجابیــا فــي طریقــة إدراكــه للضــغوط و ت

كمــا یركــز هـــذا االتجــاه علــى المنحــى التفـــاعلي الــذي یعــرف الضــغوط مـــن . ضــاغطة أم ال
.ا التفاعل هو تقییم الشخص للموقفأساس هذخالل العالقة بین الشخص و البیئة و أن

غالبــــا مــــا تعــــرف الضــــغوط مشــــتملة علــــى كــــل أبعادهــــا االقتصــــادیة و االجتماعیــــة و –7
النفسیة و البیئیـة و المهنیـة أو كـل مـا مـن شـأنه أن یـؤثر علـى الشـخص مـن الخـارج أو مـن 

ریــس، مثـل الـداخل و أحیانـا نـرى الـبعض یقصـر مصـطلح الضـغوط علـى الضـغوط النفسـیة 
، دث خلطــا فــي تحدیــد مصــطلح الضــغوطو ذلــك ممــا یحــ.صــابر الســید محمــد، زینــب شــقیر
الضـغوط أو بعضـها و إال فـأین الضـواغط أو المواقـف كـلفهل یقصدون بالضغوط النفسـیة 

الضاغطة الخارجیة و أرى أن مصطلح الضغوط النفسیة هو أقرب إلـى مـا یمكـن أن تحدثـه 
وط أو علـــى األقـــل تعتبـــر بعضـــا مـــن الضـــغوط و تعبـــر عـــن ضـــغوط الحیـــاة أي آثـــار الضـــغ

.الضغوط الداخلیة
"ضـغوط الحیـاةو بناء على ما سبق تحاول الباحثة أن تقدم تعریفـا للضـغوط و مفـاده أن

االجتمـاعي و االقتصـادي ( لهي مجموعـة مـن أحـداث الحیـاة الخارجیـة التـي تتعلـق بالمجـا
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و التـي تتسـم بطـابع المحایـدة حیـث ) النفسـي و الجسـمي ( و الداخلیة ) و المهني و البیئي 
ــــى طریقــــة إدراكــــه و تقییمــــه لهــــذه  ــــرد بهــــا عل ــــرد و تــــأثر الف ــــف مــــدى تأثیرهــــا علــــى الف یتوق

".األحداث
: و یوضح الباحث خصائص هذا التعریف كاآلتي 

أن هــذا التعریــف ینتمــي إلــى االتجــاه الثالــث فــي تعریفــات الضــغوط و الــذي یركــز علــى -1
مــــع وجـــــود دور ) االنضــــغاط( و االســـــتجابة ) الضــــواغط (طبیعــــة التفاعلیــــة بـــــین المثیــــر ال

.إیجابي للفرد في طریقة إدراكه و تفسیره ألحداث الحیاة
یعتبر هذا التعریف أن الضغوط مفهوم مركـب فهـو لـیس عـامال مسـتقال أو مثیـرا فقـط و -2

األول و الثـاني فـي إطـار عالقـة لیس عامال تابعا أو استجابة فقط و لكنه مفهوم مركب من
.تفاعلیة یتوسطها عوامل وسیطة قد ال تكون ظاهرة أهمها إدراك الفرد

طالمــا أن اإلنســان یعــیش فــي وســط مجتمــع فحتمــا ســیتعرض لتــأثیر العوامــل الخارجیــة –3
ــــة و كــــذلك العوامــــل  ــــة و البیئی ــــة و االقتصــــادیة و المهنی ــــه كــــالنواحي االجتماعی المحیطــــة ب

.داخلیة كالنواحي النفسیة الجسمیةال
، و الــذي میــزه اهللا علــى ســائر المخلوقــات هــذا التعریــف لإلنســان حقــه كإنســانیعطــي–4

یســتجیب بالعقــل الــذي یــدرك األحــداث فیــؤثر فیهــا بقــدر مــا یتــأثر بهــا بخــالف الحیــوان الــذي
.للضغوط بدون إرادة فاعلة

الحیــاة محایــدة فالحــدث الضــاغط ال و مــن خصــائص هــذا التعریــف أنــه جعــل أحــداث –5
، و بمعنــى آخــر أن هــذه إال إذا أدركــه الفــرد بوصــفه ضــاغطایكــون ضــاغطا فــي حــد  ذاتــه 

السـیكولوجي لـه األحداث الخارجیة ترتبط  بالوسط المادي الفیزیقي للفرد و ال ترتبط بالوسط
.الحدث الواحدتجابة األفراد لنفس ، و ذلك یتضح من خالل اختالف اسإال إذا تأثر بها

اإلدراك یركـــز التعریـــف علـــى اإلدراك الشخصـــي  لألحـــداث و ذلـــك یختلـــف تمامـــا عـــن–6
، لكـن ربمـا فالمجتمع یدركه حـدثا مؤلمـا: و لنأخذ مثاال بالطالق، االجتماعي لنفس األحداث

تبعــا لطریقــة إدراكهــن لــه  فمــثال ) الطــالق(تختلــف االســتجابة بــین ثــالث نســاء لــنفس الحــدث 
تدركـه الثانیـة ى تدركه على أنه حدث مؤلم جدا إذا كان زوجها عطوفـا و طیبـا معهـا واألول

، و تدركـه الثالثـة ها كثیرا فتعودت على العیش بدونـه، إذا كان زوجها یهجر بأنه متوسط األلم
ة منفـذ على أنـه حـدث سـار إذا كـان زوجهـا عـدوانیا معهـا بغیضـا فـالطالق بالنسـبة لهـا بمثابـ

.لم و العذابللنجاة من األ
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:كاآلتيو تحدد الباحثة التعریف اإلجرائي لضغوط الحیاة 
االجتماعیـــــــة و ( إن ضــــــغوط الحیــــــاة هـــــــي مجموعــــــة مـــــــن أحــــــداث الحیـــــــاة الخارجیــــــة 

التـــي یتعـــرض األفـــراد و ) النفســـیة و الجســـمیة(و الداخلیـــة ) االقتصـــادیة و المهنیـــة و البیئیـــة
.الشخصي لهایقدرون مدى تأثرهم بها تبعا إلدراكهم 

كال الضغط النفسي ـأش-4
كمــا ،لــف تبعــا الخــتالف المواقــف الضــاغطةیظهــر الضــغط النفســي بأشــكال متعــددة تخت

.، أو تبعا لشدة هذا الضغط النفسيلف االستجابة تبعا للموقف الضاغطتخت
Miller & Smith , 1997) (the different kinds of stress, A D 1997) (

Smith,L &Millerو مـن , ردیـة  فـي االسـتجابة للضـغط النفسـيو تبعـا للفـروق الف
:هذه األشكال

الضغط النفسي المتوقع 4-1
، أو مســبقا للتغییـــر، فیحضـــر الــذهن و الجســـم و اســتجابة الفـــرد لضــغط نفســـي متوقــعهــ

لــــى إ، مثــــل ذلــــك التــــوتر قبــــل الــــدخول ئ نحــــو األفضــــل أو ربمــــا نحــــو األســــوألتغییــــر مفــــاج
، و الخــوف مــن عقــاب األهــل عنــد و الخــوف مــن إعصــار علــى وشــك الحــدوث، االمتحــان

.خرق قوانین معینة
، و ذلـك أنـه یحضـر مفیدا لتعـدیل درجـة الضـغط النفسـيكما عد الضغط النفسي المتوقع

الـــذهن و الجســـم ســـلفا ألحـــداث علـــى وشـــك الحـــدوث، لكنـــه قـــد یكـــون ضـــارا عنـــدما تضـــخم 
.السلبیة و تعطى أهمیة أكثر مما تستحقاألحداث بنتائجها

Schafer , 1992 , p 10) (
)الحالي ( الجاري الضغط النفسي4-2

ینشأ و یتراكم هذا الضـغط النفسـي خـالل تجربـة الضـغط النفسـي، إذ یسـتثار الجسـد إثـارة 
ة متـر شدیدة كالیقظة الشدیدة في أثناء مناقشة أو منـاظرة، أو كتـدفق طاقـة المتسـابق فـي مئـ

األخیــرة مــن ســباق الجــري ، فــإذا تــم ضــبط الضــغط النفســي، یصــبح حیویــا و فعــاال إلنجــاز 
)(Schafer , 1992 , p 10.العمل إنجازا متفائال

:الضغط النفسي المتبقي4-3
الضــغط النفســي الــذي یتــراكم أو یبقــى بعــد انتهــاء تجربــة الضــغط النفســي أو الموقــف هــو

الجسم في حالة مـن الیقظـة لـبعض الوقـت بعـد انتهـاء الموقـف الضـاغط، إذ یبقى الضاغط،
.أي فرط اإلثارة سواء أكانت سارة أو غیر سارة، لها النتائج نفسها في الفرد
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:الحادالضغط النفسي4-4
هو االستجابة الفوریة لحادث یهدد الفرد أو موقف ضاغط سریع الحدوث،

ســیارة، أو تسـریح أو طـرد مـن العمـل، أو فقـدان شــخص و ربمـا سـریع االنتهـاء، مثـل حـادث 
ـــدور قصـــیر عـــادة و بـــذلك ال یكـــون تـــأثیره كبیـــرا فـــي المســـتوى .عزیـــز و مـــا شـــابه، هـــذا ال

. أو یمكن أن یكون سریع االنتهاءالجسدي،
أمــا فــي حالــة تكــرار المواقــف الحــادة للضــغط النفســي، فــإن تأثیراتــه الســلبیة تظهــر لتأخــذ 

خالل األعراض العاطفیة و الجسدیة و السلوكیةدورا مهما من
Miller & Smith , 1997)( أي أن الضــغط النفســي الحــاد هــو مــا ینــتج عــن تهدیــد ،

فــوري و مباشــر لحیــاة الفــرد، و هــذا مــا یمكــن أن یطلــق علیــه بالصــدمة، كالســائق الــذي یجــد 
الحـادث، هنـا و للحظـات نفسه فجأة سیتورط في حادث سیر و ال یمكنه فعل شـيء لمنـع هـذا

.یدخل في مرحلة من الضغط النفسي الحاد
):Greengan , 1999( و تأخذ استجابة الجسد للضغط النفسي الحاد اآللیة التالیة 

) هرمون الضغط النفسي(یطلق هرمون األدرینالین -
تزداد دقات القلب و تتسرع -
یتسرع  التنفس -
یرتفع ضغط الدم -
د في إفراز سكر الدم یزید الكب-
یحول تدفق الدم إلى الدماغ و العضالت -
.حموضة في المعدة-

)(Schafer , 1992 , p 14: أما االستجابة للضغط النفسي الحاد فتتجلى بما یلي
ارتجاف الیدین -
ضعف التركیز -
تشوش التفكیر -
تسارع في الحدیث -
حدة الطبع-
المزمنالضغط النفسي4-5

هــو دور طویــل فــي اإلنهــاك تتالحــق فیــه أحــداث صــغیرة أحیانــا ، لكنهــا تتــراكم مــع الــزمن 
لتشــكل سلســلة مــن الضــغوط المتواصــلة ، و التــي تجعــل الجســم مســتنزفا و غیــر قــادر علــى 
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، و هـذا مـا یحـدث )Greengan , 1999( االستمرار في المقاومـة، بـل و تضـعف مقاومتـه 
p 301993Leatz ,(لزواج الفاشل ، أو المشاحنات الزوجیة في بیئة العمل ، أو استمرار ا

,(.
اســتجابة الفــرد للضــغط النفســي المــزمن تكــون علــى شــكل أمــراض جســدیة كثیــرة ، تتســلل 

، أي أنهـــا عملیـــة تــــراكم ),p301993Leatz ,(تـــدریجیا و تـــزداد لتـــؤدي إلـــى هــــالك مبكـــر
ا و بالتــــالي مهیئــــا لإلصــــابة للضــــغط النفســــي عبــــر الــــزمن، و تحضــــر الجســــد لیكــــون حساســــ

. باألمراض الجسدیة أو النفسیة
مظاهر الضغط النفسي -5

یتجلى الضغط النفسي بمظاهر عدیدة ، قد تكـون فیزیولوجیـة ، أو انفعالیـة ، أو سـلوكیة ، 
و یمكــن ) , Miller & Smith , 1997 ) (2002Spurlock(أو مظــاهر معرفیــة 
: تفصیلها كما یلي 

المظاهر الفیزیولوجیة الجسدیة 5-1
یضعف الضـغط النفسـي مناعـة الجسـم تجـاه مقاومـة األمـراض المختلفـة، و یسـتجیب الفـرد 

( للمنــاطق األكثــر اســتعدادا لإلصــابة بــالمرض، و بشــكل مختلــف مــن فــرد آلخــرللمــرض تبعــا
2002Epstein,(و تتجلى اآلثار الجسدیة في المظاهر التالیة:

 و البلعوم جفاف الفم
 التعب و االنحطاط العام
 ارتعاش عصبي
 سرعة خفقان القلب
 إمساك / إسهال
 تردد الحاجة للبول
 ألم الرقبة
ألم أسفل الظهر
 ألم أعلى الظهر
نوبات دوار
اضطراب المعدة و الجهاز الهضمي
 أو زیادة الشهیة / فقدان الشهیة للطعام
ألم في الصدر
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 تشنج عضالت الجسم
و مظاهر أخرى كالسكري، و الربو، و النوبات المتكررة لاللتهابات التناسلیة 

)2002,(Frank كـــل هـــذه المظـــاهر تحصـــل نتیجـــة ضـــعف جهـــاز مناعـــة الجســـم بســـبب ،
.لبضغط النفسي، و بالتالي سهولة مهاجمة األمراض الجسدیة

 )112p,1992,Schafer(

المظاهر النفسیة االنفعالیة 5-2
, ), Lazarus , 1993(,)1998Ehiert(,)1993المحارب، ( قام العلماء

 )1996Zorrilla ,(, )1996Jones ,(, )1997Schigemi ,(                 ,
، بدراسات عدیدة لتحدید العالقة بین الضـغط النفسـي و أعراضـه العاطفیـة كـالقلق و االكتئـاب

و قــــد أظهــــرت نتــــائج تلــــك الدراســــات وجــــود عالقــــة ارتبــــاط ،و األعــــراض النفســــیة و الذهنیــــة
إیجـــابي بیـــنهم، و بینـــت أن الضـــغط النفســـي قـــد یســـهم أیضـــا فـــي تفـــاقم االضـــطرابات النفســـیة 

)137ص , 1993تیغزي، ( الشخصیة 
تتداخل مظاهر الضغط النفسیة  بـبعض أعـراض االضـطرابات األخـرى، إذ تتفاعـل بعـض 

ونة للضغط النفسي مع عوامل االضطرابات األخرى،العوامل المتشابهة المك
) ,2001Epstein ,) (2002Spurlock: ( ما یليفیو تتجلى بعض هذه المظاهر 

 القلق في بعض أعراضه المشابهة ألعراض الضغط النفسي.
 االكتئاب الذي قد یكون نتیجة ضغط نفسي مزمن غیر معالج، و یشبه بعض

أعراض الضغط النفسي كالتغییر في قابلیة الطعـام، و اضـطرابات النـوم، و نقـص االسـتمتاع 
إضـــافة إلـــى انخفـــاض مســـتوى الطاقـــة، و )Web MD health , 1998( بالحیـــاة 

.االنسحاب، و عواطف ضبابیة غیر واضحة، و شعور بالعجز
حاجات غیر الغضب هو أیضا من النتائج االنفعالیة للضغط النفسي إذ تؤدي ال

،), 1999Gregan( المحققة أو غیر القابلة للضبط إلى الغضب و حدة الطبع 
،السلوك عندما یكون مضغوطا نفسیاو عادة ما یواجه الشخص اآلخرین بهذا

.و السیما حین یكون فرد ما هو سبب الضغط النفسي
و بشكل مجمل یمكن ذكر بعض األعراض االنفعالیة للضغط النفسي

)2001(Epstein )2002Spurlock , ) (Web MD health , 1998 (
:كما یلي

 تناوب في المزاج و االنفعال
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 دافع قوي للبكاء
 دافع قوي إلیذاء اآلخرین
 شعور بعدم االستقرار العاطفي
 فقدان الشعور بالمتعة
 شعور بالقلق و الحزن
 خوف من المستقبل و توقع حوادث وشیكة الحصول
 خوف من عدم استحسان اآلخرین
 خوف من الفشل
 صعوبة االستغراق بالنوم
 ضعف االستمتاع بالجنس
 قلة الصبر على غیر العادة
 شعور بأن األمور خارجة عن السیطرة
 شعور بفقدان األمل أو خیبته

و ربما الیتصاحب الضغط النفسي مع كل هذه األعـراض، إنمـا یكـون األمـر تبعـا للموقـف 
لضـاغط مــن ناحیـة ، و تبعــا للفـروق الفردیــة فـي اســتجابة الفـرد للموقــف الضـاغط مــن ناحیــة ا

.), 1999Short( أخرى ، كما أنها قد تكون مؤقتة تنتهي مع انتهاء الموقف الضاغط 
:المظاهر المعرفیة للضغط النفسي5-3

هن و التفكیر    الظروف الملیئة بالضغط النفسي تنتج أحیانا أعراضا تؤثرفي الذ
 )110p,1992,Schafer( فـــالتفكیر المـــزعج ینـــدمج مـــع االنفعـــاالت، خاصـــة مـــع ،

انفعـــال الخـــوف أو القلـــق أو الغضـــب، و قـــد یكـــون أیضـــا مرتبطـــا بالجســـم المتعـــرض للضـــغط 
.), 1999Short( النفسي 

) , 110p,1992,Schafer ) (2002Spurlock: ( و من هذه األعراض 
إذ ینشغل الفرد المضغوط بموضوع ضغط نفسي، و هذا ما :ضعف في التركیز

یجعل قدرته على التركیز في العمل أو في قضایا أخرى أضعف، مما قد یضر بعمله 
سبب انشغال الفرد الذي یعاني من الضغط النفسي في تأثیر تی: الذاكرةضعف في

أمــور الحیــاة األخــرى، و ینســى مــا علیــه فعلــه، ســلبي فــي ذاكرتــه، فتضــعف مهــارة الــذاكرة فــي 
.كما ینسى أین وضع حاجیاته، و یبحث عنها رغم عدم مرور وقت طویل على استخدامها

یتغیر نمط تفكیر الفرد و طریقته بالقضایا الحیاتیة، و ینشغل : تفكیر غیر منطقي
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ل لدیــه تغیــر بتفكیــر ال عقالنــي ربمــا یــؤدي  بــه  إلــى تصــرف غیــر عقالنــي أیضــا، أي یحصــ
), 1999Short(. معرفي مؤقت في أثناء المشكلة الضاغطة

یتأثر الفرد الذي یعاني من الضغط النفسي بمشكلته،:اضطراب في التفكیر
و یصبح غیر قادر على معرفة ماذا یرید أن یفعل ن و كیف یمكن فعل ما یجب 

.فعله، و یشعر أنه مشوش التفكیر
ال یعود بإمكان الفرد أن یستمع : االستماع أو اإلنصات یمنع من :انشغال داخلي

.إلى اآلخرین بسبب انشغاله الداخلي بقضیة ضغطه النفسي
الفرد المعرض للضغط النفسي كوابیس لیلیة تخص موضوع ترافق:كوابیس

ضــغطه النفســي و لكــن بشــكل مشــوه ، ألن الحلــم یكــون الطریقــة التــي یســتطیع أن یفعــل فیهــا 
) , 2002Spurlock( الشعوریا ما لم یستطعه في الواقع 

المظاهر السلوكیة للضغط النفسي 5-4
یــرى شــیفر أن كثیــرا مــن النــاس تظهــر لــدیهم عالمــات الضــغط النفســي  بشــكلها الســلوكي 

)110p,1992,Schafer(أكثر من أشكالها االنفعالیة أو المعرفیة 
إلـــى أن ),Short )110p,1992,Schafer ()1999Shortو یـــرى شـــیفر و شـــورت 

:ین االستجابات السلوكیة للضغط النفسي تنقسم إلى قسم
مظاهر مباشرة5-4-1

:هي انعكاسات فوریة للتوتر الداخلي من الفرد المضغوط مثل
ال یستطیع الفرد المعرض للضغط النفسي تحمل أي موضوع ، و : حدة الطبع

یكون التعامل معه صـعبا ، بسـبب عـدم موافقتـه علـى أي أمـر ، كمـا یكـون صـعب المـزاج  و 
), 2002Spurlock( .سریع الغضب 

أي أن انفاعله بالموضوع یسبق تفكیره ، و هذا ما یجعله سریع : ارتجالیة التصرف
.التصرف، مما قد یعود علیه بردة فعل سلبیة من اآلخرین

ربما یلجأ الفرد المضغوط إلى الحدیث بالموضوع نفسه أو :الحدیث أكثر من العادة
.مرافقتهبموضوعات متعددة، بشكل یجعل اآلخرین یملون سماعه أو 

یكون من السهل إخافته ، حتى أنه یجفل لسماع أي :الجفل و الخوف السریع
.صوت مرتفع أو غریب

نتیجة التوتر، أو ربما الخوف الذي یعاني منه الفرد : التمتمة و التلعثم بالحدیث
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المضغوط فهو یحدث نفسه بصوت غیر مفهوم، أو أنه یرتبك في أثنـاء الحـدیث مـع اآلخـرین 
), 1999Short( .ثمفیتلع

أو یمكن القول إنه یشد فكیه بطریقة تجعل أسنانه تصطك بقوة، :شحذ األسنان
.نتیجة التوتر الشدید الذي یعاني منه

فهو سریع االنتقـال مـن مكـان إلـى آخـر ، بسـبب الملـل :صعوبة الجلوس لفترة من الزمن
.الذي یصیبه من المكان نفسه ، و نتیجة عدم تركیزه على موضوع الجلسة 

مــن الســهل ملیــه مواجهــة اآلخــرین بالشــتائم، أو المواجهــة :الــتهجم اللفظــي علــى أحــد مــا
.  الكالمیة غیر الالئقة، حتى عندما یكون الموضوع ال یستدعي ذلك

 فیتبـدل نشـاطه تبـدال دائمـا مـن الحیویـة و النشـاط : بة بقائه بالحیویة نفسـها طـویال صعو
.و الحماس أحیانا ، إلى الكسل و التعب و بشكل أسرع من المعتاد 

 سریع الغضب و االستثارة ، و إن كانت األسباب التستدعي ذلك  :حدة في الطبع
 )1999Short ,(
 المضغوط أحیانـا أن یواجـه أحـدا أو أن یتـدخل لحـل مشـكلته ، یتجنب الفرد : االنسحابیة

.بل یحاول تجنب كل ما یخص موضوع مشكلته 
 ربما یؤدي شدة االنفعال لدى الفرد المضغوط نفسیا أحیانا إلـى :الدخول في نوبات بكاء

), 2002Spurlock( .نوبات من البكاء ، ال یستطیع معها السیطرة على نفسه 
:مظاهر غیر مباشرة5-4-2

إنها المظاهر التي تعكس زیادة سلوكیات معینة كطریقـة یسـتعملها الفـرد للتحـرر مـن األلـم 
,Schafer, 1992 )111(الـذهني و الجسـدي للضـغط النفسـي  p , إذ یلجـأ الفـرد المضـغوط

كـــون كمــا أن زیـــادة تكــرار هــذه الســـلوكیات قــد ت, إلــى طرائــق غیـــر مباشــرة للتخفیــف مـــن األلــم
: مثل, مؤشرا على زیادة في مستوى الضغط النفسي

أو ربمــا أنـه یبــدأ , یــدخن تـدخینا شــرها و أكثـر ممــا كـان یفعــل سـابقا: زیـادة فــي التــدخین
.یجة للمشكلة الضاغطة التي تواجههالتدخین نت

دمـانیتغیـر معـدل اسـتهالكه المعتـاد إلـى درجـة السـكر و اإل:زیادة اسـتهالك الكحـول,
. بدأ تناول الكحول أیضا على إثر الموقف الضاغطأو أنه ی

فمــع ازدیــاد الشــعور بالضــغط النفســي :زیــادة اســتخدام األدویــة الطبیــة لتخفیــف التــوتر
و هــذا مــا یـــدفع الفــرد الســـتخدام األدویــة المســـكنة أو , یخــتلط ذلــك مـــع اإلحســاس بـــاأللم
.هاالتي ال یستطیع تحدید مصدر , المنبهة معتقدا أنها تخفف آالمه
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إذ یحقـــق النـــوم للفـــرد المضـــغوط هربـــا مـــن التفكیــــر :اللجـــوء للنـــوم كوســـیلة للهـــروب
.و أیضا یصارع الوقت الذي یرغب بانقضائه بسرعة, بالمشكلة

رغـم أن مشـاهدة التلفـاز ال تمنعـه مـن التفكیـر بالمشـكلة:مشاهدة التلفاز أیضا للهروب ,
.إال أنه یحاول التهرب بقضاء وقت طویل أمام التلفاز

ألن المشـــكلة قـــد تســـبب لـــه أرقـــا یجعلـــه یلجـــأ إلـــى :زیـــادة اســـتخدام العقـــاقیر المنومـــة
و هــذا یحمــل مخــاطر إدمــان علــى العقــاقیر المنومــة و , العقــاقیر لیحقــق النــوم الــذي یریــد

.عواقبها السلبیة
ــاقیر ممنوعــة ت أو ربمــا یلجــأ فــي بعــض الحــاالت إلــى اســتخدام المخــدرا:اســتعمال عق

)(Superlock, 2002المنبهات التي تسبب إدمانا 
 بـل , تحدیـد األلـم یسـتطیعالأنـهالفـردیشـعرإذ: تكرار زیارة الطبیب لشـكاوي صـحیة

كـي یضـیع , ث عـن المعالجـة الطبیـة و هـذا مـا یجعلـه یبحـ, یشعر بـآالم مختلفـة كـل مـرة
و لكنه ال یشعر بتحسن أبدا, قضیته األساسیة

 )2002Superlock ,(
عالقة الضغط النفسي بالمرض -6

إذا استمر الضغط  النفسـي بعـد بـدء ردة فعـل المواجهـة أو الهـرب تـدخل اسـتجابة الجسـم 
و خـــالل هـــذه المرحلـــة یـــنخفض النشـــاط –التـــي تحـــدث عنهـــا ســـیلي -فـــي المرحلـــة الثانیـــة 

Epinephrineالعصبي السمباتي كما یقل أیضا إفراز اإلیبنفرین 

فــي الــدماغ ، و الحالــة هنــا تشــبه مــا یحصــل فــي أثنــاء االكتئــاب Nor epinephrineو 
)Cohen , 1998.(

نفســـي كمـــا أن نقـــص الســـكر و الجهـــد العضـــلي الشـــدید ، و األنمـــاط المختلفـــة للضـــغط ال
الذهني یمكن أن تسبب ارتفاعا كبیرا في المستویات المصلیة لإلیبنفرین

 )2001,15pHarrison's, .( فقد أظهرت البحوث أن أجسادنا تطلق الكیمیئیات التـي
تزیـــد فــــي األلــــم و االلتهــــاب فـــي عــــدة اضــــطرابات جســــدیة و ذلـــك عنــــدما یشــــعر الفــــرد أنــــه 

حـــداث الحیـــاة شـــدیدة الضـــغط النفســـي تـــرتبط ، و أ) , 1999Woods( مضـــغوط نفســـیا 
).Cohen , 1998(بخطر إصابة األفراد بالمرض و تطوره 

كمـــا أن الضـــغط النفســـي الـــذهني یمكـــن أن یزیـــد خطـــورة المـــوت حتـــى ثـــالث مـــرات عنـــد 
، فالمرضــى ربمـــا ال )Cohen , 1998(األفــراد الــذین لـــدیهم دورة شــریان تـــاجي ضــعیفة 
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تحــت ضــغط نفســي كهــذا ، لكــنهم مــن المحتمــل أن یستســلموا إلــى یموتــون فجــأة ، بینمــا هــم
.مرضهم القلبي أكثر فیما بعد

فقــد تعلــم األطبــاء فــي الســنوات العشــر الماضــیة أن الجهــد الــذهني یمكــن أن یجعــل القلــب 
), 1999Sheps. (یعمل فوق طاقته بال ألم

جهاز الضغط النفسي الفیزیولوجي -7
) :2000قلي، ( النفسي الفیزیولوجي  من قسمین یتألف جهاز الضغط 

جهـــاز مركـــزي لتلقـــي المعلومـــات مـــن المنـــاطق العلیـــا للجهـــاز العصـــبي المركـــزي و مـــن -أ 
:أعضاء الجسم المحیطیة و من المحیط الخارجي ، یتكون من 

، البصــلة  و CRHللهرمــون المحــرر للحاثــة القشــريالوطــاء حیــث یضــم عصــبونات مفــرزة 
ــــور أدرینــــالین العصــــبون ــــرزة للن ــــي الجــــذع المخــــي ، خاصــــة فــــي NEات المف ، و الموزعــــة ف

NE/LCو یطلق علیها اسم الجهاز الودي ) Locus ceruleus(الموضع األزرق  

جهــاز محیطــي ینقــل األوامــر الناجمــة عــن اســتثارة الضــغط النفســي للقســم المركــزي مــن -ب 
) فـي الجهـاز العصـبي (الجسـم المركزیـة جهاز الضغط النفسـي ، لتتـوزع فـي مختلـف أعضـاء 

.و المحیطیة
:یتشكل القسم المحیطي لجهاز الضغط النفسي  من المحاور التالیة 

HPAالكظر –النخامي -محور الوطاء -

.الجهاز العصبي الودي و لب الكظر-
.مكونات من الجهاز الالودي-

:اخلین، و هماو یحتوي جهاز الضغط النفسي على عنصرین متوازنین متد
CRHالجهاز المحرر للسیتروئیدات القشریة –1

و یتــألف مــن العصــبونات المفــرزة للهرمـــون المحــرر للســیتروئیدات القشــریة و المتوضــعة فـــي 
ــــــرز  ــــــي تف ــــــي الجــــــذع المخــــــي ، مــــــع اســــــتطاالتها  الت نویــــــات الوطــــــاء  و نویــــــات البصــــــلة ف

.HPAالكظر –النخامي -الوطاء عن طریق محور) الكورتیزول ( السیتروئیدات القشریة 
:الجهاز المحرر للكاتیكول أمینات -2

یتـــألف مـــن العصـــبونات المفـــرزةة  للنـــو أدرینـــالین  الموزعـــة فـــي نویـــات الجـــذع المخـــي ، مـــع 
.استطاالتها المتعلقة بالجهاز العصبي المستقل المحیطي 
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معینـــة ســـواء وراثیـــة و إن أي اضـــطراب فـــي عالقـــة هـــذین العنصـــرین یـــنجم عنـــه أمـــراض
) وراثیــة و مكتســبة(كمــرض الســمنة ، أو مكتســبة كمــا فــي ســوء التغذیــة الشــدید ، أو مختلطــة 

.كداء القهم العصابي 
:جهاز الضغط النفسي المركزي یقع في موقع محوري في منتصف قاعدة الدماغ، وهو

:یأخذ معلوماته من المحیط و من الجسم -أ 
) طرق هرمونیة ، خلویة ، وسائط أخرى ( الحواس عبر الدم من خالل مختلف أجهزة * 
.و من الدماغ المفكر من خالل اللوزة و التلفیف الحصیني* 
HPAو یعطــي أوامــره عبــر االســتطاالت العصــبیة إلــى محــور الوطــاء النخــامي الكظــر –ب 

یعتمـد ،و الجهاز العصبي المستقل و أعضـاء أخـرى حسـیة فـي الـدماغ و النخـاع الشـوكي، و 
تأثیر هذه األوامـر سـلبا أو إیجابـا علـى شـدة و محتـوى و اسـتمراریة العامـل المحـرض للضـغط 

مــن CRHو یــزداد إفــراز الهرمــون المحــرر للحاثــة القشــریة  خــالل الضــغط النفســي , النفســي
مــن النخــامي و مــن ثــم ACTHالوطــاء، الــذي یــؤدي بــدوره إلــى زیــادة إفــراز الحاثــة القشــریة 

ـــر هـــذه الســـتیروئیدات القشـــریة الســـكریة الكـــوتیزول مـــن ) الكـــورتیزول ( قشـــر الكظـــر، و تعتب
.HPAو النخامي ، و الكظر الوطاء النتیجة النهائیة لنشاط محور 

و یعتبــر الكــورتیزول  منظمــا الســتجابة العضــویة للضــغوط النفســیة المختلفــة ، كمــا أن لــه 
و بالتــــالي إحبــــاط االســــتجابة ألي HPAتــــأثیرا ضــــابطا للنشــــاط األساســــي للمحــــور المــــذكور 

ضــغط نفســي مــن خــالل آلیــة التلقــیم الراجــع الســلبي علــى المكونــات المركزیــة العصــبیة لجهــاز 
.الضغط النفسي

و عنـد تعـرض العضـویة للضـغط النفسـي كما یقـوم الجهـاز الـودي العصـبي باسـتجابة سـریعة
حشــاء و یعصــب لــب الكظــر مــن المعلــوم أن هــذا الجهــاز یعصــب العضــالت الملســاء فــي األ

.مما یؤدي إلى إفراز العدید من الببتیدات العصبیة 
و تتـأثر العصـبونات فـي الجهـاز العصـبي الـودي المفـرزة للببتیـدات العصـبیة أثنـاء الضــغط 

و .HPA، و النخــــامي، و الكظــــر النفســــي بالجهــــاز العصــــبي المركــــزي و محــــور الوطــــاء
دیـد مـن عناصـر الجهـاز العصـبي المركـزي، حیـث یكـون یتفاعل جهاز الضغط النفسي مع الع

:لها تأثیر متبادل بینها و بین جهاز الضغط النفسي بآلیة التلقیم الراجع مثل 
و الـــذي یلعـــب دورا هامـــا فـــي : الجهـــاز الحـــوفي و خاصـــة القشـــري اإلنســـي المولـــد للـــدوبامین 
.الخ... اإلدراك، و االنفعاالت النفسیة، كالقلق، و اإلحباط أو النشوة
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یقوم باسترجاع و تحلیل العواطـف ألي معلومـة ناجمـة عـن عامـل : اللوزة و التلفیف الحصیني
.ضغط نفسي معین، فینجم عن ذلك قلق أو خوف

هـي التـي تقـوم بـإفراز األفیـون الطبیعـي فـي الجسـم مولـدة تسـطینا : النواة المقوسـة فـي الوطـاء 
.لأللم، و نشوة، و ثقة بالنفس 

األفــراد فــي معــدل اســتجابة التكیــف تجــاه أنــواع الضــغط النفســي المختلفــة ، حســب و یختلــف 
نشـــــاط جهـــــاز الضـــــغط النفســـــي لـــــدیهم ، و بالتـــــالي تختلـــــف أمزجـــــة األفـــــراد ، و تعتمـــــد هـــــذه 

: مایلياالستجابة على
.شبكة الموروثات التابعة لمختلف أجهزة الضغط النفسي* 
ز الضـغط النفسـي، و قابلیـة هـذا الجهـاز للتبـدل تبعـا التأثیرات الخارجیة التي تعمل في جها* 

لتلــك المــؤثرات الخارجیــة، و هــذا مــا أثبــت علمیــا فــي األجنــة التــي یتعــرض الحوامــل فیهــا إلــى 
ه الضــغوط ضــغط نفســي أو ضــغط نفســي فیزیولــوجي، أو خــالل تعــرض األطفــال إلــى مثــل هــذ

.في مراحل نموهم المبكرة
اني یجمع األفراد بشكل الجرس المقلوب ، بحیث یقـع معظـم و بالتالي یمكن رسم منحنى بی

أفراده حسب نشاط جهاز الضغط النفسي في استجابته لعوامل الضغط النفسي المختلفة لـدیهم 
فــي منتصــف المنحنــى ، بینمــا یتوضــع فــي طرفــي المنحنــى أولئــك الــذین یبــدون نشــاطا مفرطــا 

ىضطرابات النفسیة كالكآبة، و القلـق، في تظاهرات عدم تكیف صارخة تتجلى في العدید من ا
و ... ، أو البدانــة المفرطــة هــم العصــابي، و الق، و اضــطراب الشخصــیة و الســلوكو اإلدمــان

.كذلك أمراضا نفسیة بدنیة  كآالم أسفل الظهر، و األرق
و قــد یصــاب جهـــاز الضــغط النفســـي بســوء التكیــف عنـــدما یتعــرض لعوامـــل ضــغط نفســـي 

:یفسر العدید من التبدالت عند المسنین مثلبشكل متواتر ، مما 
CRHزیادة العصبونات المفرزة للهرمون المحرر للستیروئیدات القشریة * 

و بالتالي زیادة تركیز هذا الهرمون في السائل الدماغي الشوكي مع تقدم العمر،
.و كذلك زیادته عند المصابین باالكتئاب 

.المسنین و عند المصابین باالكتئاب زیادة الكورتیزول الحر في البول عند* 
تدهور االكتئاب مع تقدم العمر * 

:كما یتأثر نشاط جهاز الضغط النفسي بعدة عوامل منها
جنس الفرد  -

.لبلوغ و الحمل و الدورة الطمثیةمراحل الحیاة المختلفة كا-
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یة بســـبب كمـــا أن االســـتثارة المتكـــررة لجهـــاز الضـــغط النفســـي ذات تـــأثیر ضـــار علـــى العضـــو -
تعرضها لتأثیر مستمر للهرمونات السیتروئیدیة القشـریة السـكریة أو الكاتیكوالمینـات المحرضـة 

.انترلوكین ILOبدورها إلفراز العامل 
یـــؤدي إلـــى نقـــص فـــي المناعـــة و ترقـــق ILOالتعـــرض المدیـــد للســـیتروئیدات و األنتركـــولین -

ن، بسبب زیادة قابلیة تعرضهم ألمـراض هذه التبدالت تفسر قصر العمر عند المكتئبی.العظام 
.قلبیة وعائیة أو سرطانیة

و بالمقابل فإن ضعف استجابة جهـاز الضـغط النفسـي ذو تـأثیر ضـار علـى العضـویة، إذ -
یســــبب أعراضــــا كــــالوهن، و قلــــة النشــــاط، و ســــرعة اإلثــــارة كــــالتي تشــــاهد فــــي االكتئــــاب 

اآلالم العضــلیة اللیفیــة، و أمــراض الالنمــوذجي أو الفصــلي  و متالزمــة التعــب المــزمن أو 
المناعــــــة الذاتیــــــة، كــــــذلك اكتئــــــاب مــــــا بعــــــد الوضــــــع، و متالزمــــــة االمتنــــــاع الكحــــــولي و 

.السیتروئیدي
:و یمكن القول أن جهاز الضغط النفسي عند الفرد یعتمد على

.ات جهاز الضغط النفسيمورث-
.ذاكرة  جهاز الضغط النفسي-

د حساســـیة أعضـــاء الجســـم المختلفـــة، و تقـــوم بتعـــدیل أي عوامـــل مكتســـبة و خلقیـــة، تحـــد
.استجابة جهاز الضغط النفسي
، و التــي تــؤدي بــدورها لتكیــف فــي االســتجابة للضــغط النفســيو مــن هنــا تنشــأ قابلیــة عــدم ا
ـــى تحـــول فـــي شخصـــیة الفـــر  ـــةإل ـــه الفیزیولوجی ـــدل فـــي وظائف ـــى ظهـــور د و تب ـــذلك إل ـــة ب ، مؤدی

النمــــو و االســــتقالب و األمــــراض النفســــیة، و المناعــــة ، كاضــــطرابات ض ســــوء التكیــــفأمــــرا
) .2000قولي، ... ( الذاتیة، و غیرها 

إن األحــداث الصــدمیة الشــدیدة الضــغط النفســي أیضــا قــد تكــون المفجــر لعملیــات ســلوكیة أو 
بیولوجیة مسئولة عن بدایة المرض، فالضغط النفسي المزمن یترافق مع الشـكوى المتكـررة مـن 

. ك باعتبـــار أن التعـــرض الطویـــل لضـــغط نفســـي مـــزمن یســـهل تطـــور المـــرضالمـــریض، و ذلـــ
)Cohen , 1998(

زیـادة الشـكاوي الجسـدیة الیومیـة أیضـا أصـبحت شـائعة لـدى اإلنسـان، فاإلنسـان المضـغوط 
إبـــراهیم ( نفســیا معـــرض أكثـــر مــن غیـــره لإلصـــابة بالعــدوى أو یكـــون ســـریع التــأثر بـــاألمراض 

)122، ص 1998،
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اض ذات المنشأ النفسي فهـي فـي ازدیـاد و ذلـك لترجمـة آثـار الضـغط النفسـي بشـكله أما األمر 
كــــآالم الــــرأس، و آالم : الجســــدي، فقــــد ارتــــبط الضــــغط النفســــي بزیــــادة شــــدة بعــــض األمــــراض
.الظهر، الرقبة، السكري، و ارتفاع ضغط الدم، و المشكالت الهضمیة

لنفسي الناتجة عن الضغط ا) جسدیة –النفس ( األمراض -8
جسدیة من الضـغط النفسـي  أو تتفـاقم بسـبب الضـغط –ربما تتولد بعض األمراض النفس 

النفســــي، و هــــذا مــــا تناولتــــه أكثــــر البحــــوث التــــي حاولــــت دراســــة عالقــــة األمــــراض بالضــــغط 
أحـــدهما درس العالقـــة بـــین تشـــكل المـــرض و : النفســـي، و قـــد اتخـــذت هـــذه البحـــوث اتجـــاهین

رض مــا درس العالقــة بــین الضــغط النفســي و إســهامه فــي تفــاقم المــالضــغط النفســي، و ثانیه
) ,1995Debera( ,)1997، العتیبي(,)1998إبراهیم ،(الموجود أصال 

)1994Rogler ,) (1994Cacioppo ,) (1995Preville ,(
)1998Gulbrandsen ,) (997Oi ,) (1994Vassent ,) (1995(Luca

)1997Roggat) (1995Selic , (
و كشـــفت بعـــض الدراســـات النقـــاب عـــن بعـــض األمـــراض التـــي یصـــاب بهـــا النـــاس نتیجـــة 

: الضغوط النفسیة، و من ذلك مثال
القرحات * 

بینـــــت بعـــــض الدراســـــات أن للضـــــغط النفســـــي دورا كبیـــــرا فـــــي االضـــــطرابات الهضـــــمیة و 
ــــد جــــرى أ ــــى عشــــر، و ق ــــة و اإلثن ــــون العضــــبیة و التقرحــــات المعدی ــــر هــــذه تشــــنجات القول كث

),1996Levenstei(.الدراسات  على مرضى بهذه االضطرابات
)1999Hergchbach ,) (1994Havg ,()2000Nelson ,) (1995Jonsson, (
)2002Sheps ,(

و ذلك من خالل دراسة أوضاع الضغط النفسـي التـي یعـاني منهـا المـریض، و تبـین فعـال 
من ضغوط نفسیة، أو سبق لهـم أن تعرضـوا لـذلك أن مرضى االضطرابات الهضمیة یعانون  

.في مرحلة من مراحل حیاتهم السابقة
ارتفاع ضغط الدم و الكولسترول * 

) , 1997Pickering , ) (2000Schmidt( أشارت بعض الدراسات 
 )2002Sheps ,()1997Lindquist ,( أن ضغط نفسي العمل مثال یـؤدي إلـى ارتفـاع ،

ذي یزیـد بـدوره الكولسـترول ، فقـد قـام بعـض البـاحثین بقیـاس ضـغط الـدم لعـدد ضغط الدم ، الـ
من العاملین ذكورا و إناثا في أثناء العمل و بعده فأظهرت النتائج زیادة كبیـرة فـي ضـغط الـدم 
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عنــد الرجــال أثنــاء العمــل ، بینمــا كانــت أقــل عنــد النســاء، و هــذا یعنــي أن الرجــال یعــانون مــن 
.یراته أكثر من النساء الضغط النفسي و تأث

القلب أمراض * 
) , 1999Sheps , ( )1996Kristenson( اهتمت بعض الدراسات

)2000Schmidt ,) (1999Bjorntop ,) (1996Kristensen , (
)2001Frank ,(, ببیــان مــدى تــأثیر الضـــغط النفســي المــزمن فــي القلــب، انطالقــا منـــدور

الضغط النفسي فـي التـأثیر فـي القلـب أیضـا ، علـى اعتبـار أن الضـغط النفسـي المـزمن یـؤدي 
إلــى تصــلب الشــرایین مــع الوقـــت ، كمــا أن الضــغط النفســي الحــاد قـــد یــؤدي إلــى أزمــة قلبیـــة 

.     مفاجئة
:فرط التوتر * 

لبحــوث فكــرة أن فــرط التــوتر اإلنســاني یــرتبط ارتباطــا مباشــرا بالضــغط النفســي دعمــت بعــض ا
إضافة إلى عوامل شخصیة تتعلق بإدراك الفـرد للضـغط , كما یرتبط بعوامل اجتماعیة, مزمنال

) , 1997Pickering( Schwartz )( 1996 ,النفسي
)1996Pickering,(
 الحمل و اإلجهاض

أن هناك عالقة ارتباط إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین التعرض بینت نتائج بعض الدراسات
بمعنى أن اللواتي یعانین من ضغوط نفسیة هن أكثر , للضغط النفسي و اإلصابة باإلجهاض
),1998Rowland( تعرضا لإلصابة باإلجهاض من سواهن

 )1998Hillary,( )1998Félicia,) (1996Neugebauer , (
 )1995Kelly,( )1995Fenster ,(
 السرطان

)1998Felicia , ) (1999,Baum( بینت  بعض الدراسات 
 )1992Temoshok &  Dreher, ( عـدم ارتبـاط السـرطان بالضـغط النفسـي ،فـي حـین

بین بعضها ارتباطا إیجابیا كما أن بعض الدراسات أكـدت أن الضـغط النفسـي یفـاقم السـرطان  
فقط و ال یسببه ،و یبـدو أن الدراسـات الطبیـة و العلمیـة لـم تتأكـد حتـى اآلن مـن وجـود عالقـة 

Wang)2002(بین الضغط النفسي و اإلصابة بالسرطان  ,

 الربو
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و أن , بینت نتائج بعض الدراسات أن للضغط النفسي دورا كبیرا في تفاقم مرض الربو
,),1998Wright( الضغط النفسي ربما یكون سببا مباشرا لإلصابة بالربو 

 )2000Moyer ,.(
ألم أسفل و أعلى الظهر*

أشــــارت بعــــض البحــــوث أن الضــــغط النفســــي ســــبب مباشــــر أللــــم الظهــــر و ألــــم الرقبــــة و 
), 1995Vasseljen , ()1995Strong( األكتاف أیضا 

تظهـــر فـــي جـــزء منهـــا عنـــد األفـــراد المعرضـــین ,و أعـــراض الضـــغط النفســـي المـــذكورة ســـابقا
.للضغط النفسي كل على حسب استعداده للمرض و حساسیته تجاهه

 )2001Epstein , (
كما اهتمت بحوث أخرى بدراسـة آثـار الضـغط النفسـي علـى السـلوك و العـادات التـي تفـاقم 

و زیــادة الشــهیة , و المخــدرات, و شــرب الكحــول, كالتــدخین , األمــراض و تــؤثر فــي الصــحة 
), 1996Jones( أو فقدان الشهیة العصبي , للطعام

 )1997Lindquist ,( , و اهتمـت أیضـا بدراسـة الفـروق بـین الـذكور و اإلنـاث فـي شـدة
و قد أظهرت بعض هذه البحوث أن الرجل أكثر تعرضا للضغط النفسي مـن , الضغط النفسي

), 1997Norwood & co ,( )2000Schmidt(المرأة 
)1997,Pickering (

إحــداث المــرض و لكــن إن ضــغوط الحیــاة قــد تقــوم بــدور هــام فــي: و ممــا ســبق یمكــن القــول
ذلــك ألن مواجهــة الفــرد الناجحــة للضــغوط و إدراكــه لهــا إدراكــا واقعیــا , لــیس فــي كــل الحــاالت

,1992, عبد الخالق( توافقیا یقلل من فرص إصابته بالمرض 
).40ص 

ومكــان عملــه , األســریة, إال أن الفــرد یتعــرض للضــغط النفســي فــي جمیــع مجــاالت حیاتــه 
ســواء یجعــل للعمــل أهمیــة فــي حیــاة الفــرد و هــذا مــا , ظــم ســاعات الیــومالــذي یقضــي فیــه مع

أم , أم علــى صــعید المــدیرین فــي العمــل, أكــان ذلــك علــى صــعید نــوع العمــل أم االختصــاص
حتــى علــى صــعید شــبكة العالقــات بــین زمــالء , علــى صــعید هیكلــة العمــل أم تنظیمــه اإلداري

أو التخفیــف منــه تبعــا لســلبیتها أو , لنفســي العمــل كــل هــذه العوامــل تســهم فــي تفــاقم الضــغط ا
.إیجابیاتها تجاه الفرد و المؤسسة

نجــد أنهــا تحــدث تــأثیرا قویــا علــى الشخصــیة ســواء ,و مــن العــرض الســابق آلثــار الضــغوط
و لكن هذا ال ینفي أنـه  لـیس  كـل أنـواع الضـغوط ضـارة .أو النفسیة,على الجوانب الجسمیة
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سلبیة دائما و لكـن هنـاك ضـغوطا مفیـدة فـإن الضـغط یمثـل تحـدي أو تترك به آثارا,للشخص
و ,و كــل مــا یبذلــه مــن مجهــود  لالنتصــار علــى هــذا التحــدي یحــدث داخلــه متعــة,للشــخص

.   إحساسا بالقیمة في الحیاة و الخروج من تحدي لتحدي أكبر لتكرار هذه المتعة
اتـه فهنــا تكمــن الخطــورة فــي أن و لكـن لــو تعــدى هــذا التحـدي حــدود هــذا الشــخص و إمكانی

تترك هذه الضـغوط آثـار سـلبیة علـى الشـخص و تظهـر هـذه اآلثـار فـي االسـتجابات الجسـمیة 
.  و النفسیة سابقة الذكر

:الضغـوطةمواجهـ-9
عندما نقول إن توازن ,نحن لسنا في حاجة إلى كثیر من االستنتاج و االستنباط

یعتمـــد علـــى مـــدى قدرتـــه فـــي فهـــم طبیعـــة الضـــغوط و المثیـــرات و توافـــق الفـــرد مـــع بیئتـــه إنمـــا 
.االجتماعیة التي تكون نسیجها األساسي

و بالتـــالي فـــإن تعامـــل الفـــرد مـــع عناصـــر و مقومـــات هـــذه البیئـــة  أصـــبح ال یهـــدف فقـــط إلـــى 
إشـــباع الحاجـــة و المطلـــب  و ال إلـــى إحـــداث التوافـــق و التـــوازن بـــین ذاتـــه و بـــین ضـــغوط و 

بیئـة بــل تعـدى هـذا المسـتوى و ذلــك  إلـى مسـتوى ثالـث هــو مسـتوى القـدرة علــى مثیـرات هـذه ال
الـــتحكم فـــي هـــذه العناصـــر و تلـــك المقومـــات حیـــث أصـــبح للفـــرد قـــدر مـــن البصـــیرة یســـمح لـــه 
بجانــب هــذه القــدرة علــى الــتحكم بــأن یتنبــأ فـــي كثیــر مــن األحیــان بمــا یمكــن أن یحــدث لهـــذه 

) 102ص , 1983ان، سعد عبد الرحم. ( العناصر و المقومات
المواجهـة بأنهـا عملیـة تنظـیم للمطالـب الداخلیـة و ) 1989( و یعرف الزاروس و فولكمـان

و فــي وجهــة . الخارجیــة و الــذي یخمــن علــى أســاس الزیــادة أو االنخفــاض لمصــادر الشــخص
نظرهمــا أن المواجهــة ال تشــمل فقــط علــى اتجــاه الســلوك التجنبــي أو عملیــات مواجهــة للتغلــب 

ــــى حــــل علــــ ــــب الضــــغوط و لكــــن مــــدى واســــع لخطــــة معرفیــــة و ســــلوكیة  تحتــــوي عل ى مطال
,Richard et Nancy , 1997.(المشكالت و التنظیم المعرفي 

pp 1107 - 1117.(
إلــى عنصـــر هـــام مــن عناصـــر التوافـــق مـــع Christine)1992(كرســـتینو یشــیر 

لمنع المشاكل الصحیةالضغوط و هو الحصول على تغذیة صحیة تعتبر فكرة جیدة
إال أننــا غالبــا مــا نتجاهــل هــذا العنصــر أثنــاء . بــر الحــل األساســي للتكیــف مــع الضــغطو تعت

) Leatz , et al , 1992AChristine.(تعاملنا مع وسائل التكیف مع الضغط
ــــرى  ــــي یواجــــه بهــــا الفــــرد المواقــــف )1994(عبــــد الرحمــــان الطریــــريو ی أن العملیــــات الت

: الضاغطة من الممكن أن تأخذ صورتین
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عبــارة عــن عملیــات و و هــيهــي عملیــة التكیــف مــع الوضــع الضــاغط: الصــورة األولــى 
ـــة و  ـــات أوتوماتیكی ـــى مزاولتهـــا و عـــادة مـــا تكـــون هـــذه العملی ـــة یعمـــد الفـــرد إل إجـــراءات روتینی

.اوله الفرد في مثل هذه المواقف متكررة و أسلوبا ثابتا یز 
و هــي عبــارة عــن إجــراءات یتخــذها الفــرد Copingفهــي عملیــة المواجهــة : الصــورة الثانیــة 

و عـادة دة إلـى الوضـع االنفعـالي الطبیعـي من أجل حل المشكلة التي تواجهه و من ثمة العو 
ه أكثـر مـن كونهـا صـفة ما تكون هذه اإلجراءات نتیجة عملیة تقییم الفـرد للموقـف الـذي یمـر بـ

إذا یمكن القول إن عملیة مواجهة المشـكلة و البحـث عـن حـل لهـا . ثابتة أو إجراءات روتینیة 
ـــى  ـــة التكیـــف مـــع المشـــكلة أو إصـــالح الوضـــع و التـــي قـــد تـــؤدي إل ســـتكون أجـــدى مـــن عملی

م و لو قرر الفرد مواجهة الضـغط مـن. استمرار المشكلة على ما هي علیه دون إیجاد حل لها 
خــالل إســتراتیجیة التقلیــل مــن إدراكــه لعوامــل الضــغط و الحــد مــن رد فعلــه  نحــو هــذه العوامــل 

: الضاغطة فإنه یعمد إلى مجموعة من اإلجراءات ذات العالقة و هي 
.زیادة مهارات الفرد العملیة-1
. زیادة مهارات التفاعل الوجداني-2
.زیادة الدعم االجتماعي-3
) 37–36، ص 2002منى محمود عبد اهللا ، ( .تعدیل السلوك-4

جهــة او مدور تقیــیم الفــرد للموقــف فــي ",DanielColetti"و تعــرض أیضــا دراســة 
و قــد .إذ تهــدف الدراســة إلــى تقــدیم نمــوذج إجرائــي للتكیــف و التــأقلم مــع الضــغط,الضــغط

أظهـرت النتـائج أن و قـد ) مرض السـرطان لـدى األطفـال و اآلبـاء ( أجریت الدراسة على 
و تقتــرح الدراســة مــدى فاعلیــة الحــوار ,اآلبــاء یــرون األحــداث مرتبطــة مــع ضــعف التــأقلم

و ذلـــك للتغلـــب علـــى الضـــغط ) مثـــل تشـــجیع النـــدوات بشـــكل مســـتمر( الـــداخلي اإلیجـــابي 
)1997Daniel,Coletti(المتعلق بمرضى السرطان

أن الفـــرد یقـــیم مصـــدر الضـــغوط علـــى أنـــه یمثـــل "David Myers,1996"و یـــرى 
تهدیدا له و بالتالي یستخدم أسالیب غیر فعالة و غیر تكیفیة في التعامل مـع مصـدر الضـغط  

و یـدرك  أنـه ال یسـتطیع الـتحكم  ) A(و یفتقر للمساندة و یتصف بالتشاؤم أو نمط الشخصـیة 
.لجسمیة في مصدر الضغط فإنه یتعرض لإلصابة باألمراض النفسیة ا

أمــا الشــخص الــذي یــدرك مصــدر الضــغط علــى أنــه یمثــل نوعــا مــن التحــدي لــه و یســتخدم 
و یـدرك أن لدیـه قـدرة كبیـرة علـى . أسالیب فعالة و إیجابیة و تكیفیة في التعامـل مـع الضـغط 

التحكم و السیطرة في هذه المواقف الضاغطة ، و یتوافر له قدر كبیـر مـن المسـاندة المسـتمرة 
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فـــإن الضـــغط ال یـــؤثر علـــى الصـــحة الجســـمیة و ) B(و نمـــط الشخصـــیة لف بالتفـــاؤ و یتصـــ
.النفسیة له 

مـــن المتغیـــرات النفســـیة و االجتماعیـــة التـــي یمكـــن أن تخفـــف أو تقـــي مـــن آثـــار األحـــداث 
)(و آخـریناالحیاتیة الضـاغطة ، كمـا تعـرض لهـا كوبـاز  Kobasa et al, 1992 قـد تتعلـق

: بعدة عوامل هي
) النفسي في التاریخ األسري للفردعدم اإلصابة باالضطراب : ( عوامل وراثیة مثل-1
مــــا یتــــاح للفــــرد مــــن مســــاندة اجتماعیــــة كالتفاعــــل (یقصــــد بهــــا : عوامــــل بیئیــــة اجتماعیــــة-2

االجتمــاعي و الصــالت االجتماعیــة و العالقــات المتبادلــة بینــه و بــین البیئــة االجتماعیــة التــي 
).ضاغطةه له من مساندة أثناء تعرضه ألحداث حیاتیة یعیش فیها و ما تقدم

تقــدیرات الــذات، الكفایــة الشخصــیة ، ( مثــل : عوامــل تتعلــق بالخصــائص الشخصــیة للفــرد-3
... ).الصالبة النفسیة، مركز الضبط، االستقاللیة، التفاؤل 

إلـــى أنـــه رغـــم تعـــرض األفـــراد للضـــغوط و "Rutterروتـــر"یشـــیرو فـــي ذلـــك الصـــدد 
الظــــروف الحیاتیــــة الســــیئة إال أن هنــــاك أشخاصــــا یخرجــــون مــــن كــــل ذلــــك دون أن یصــــیبهم 

.كما یبدو نمو شخصیاتهم مستقر بل و سلیما,األذى
: تر مجموعة من العوامل الواقیة في مواجهة الشدائد و األحداث الضاغطة و هيو و یقدم ر 

.حداث الضاغطةتعدد الشدائد و األ-1
.تغیر الظروف المحیطة إلى األفضل-2
)فیة وراثیة، جنسیة، خصائص مزاجیةخل(عوامل تتعلق بالفرد نفسه -3
)كالعالقة الطیبة بالوالدین أو أحدهما ( عوامل من داخل األسرة -4
.مهارات المواجهة الفعالة و التغلب على المشكالت-5
)   1993القادر، فیصل عبد: مایكل أرجایل ترجمة(

و عــن دور العوامــل البیئیــة و االجتماعیــة فــي مواجهــة الضــغوط هنــاك العدیــد مــن الدراســات 
و هذه بعض اإلرشادات التي قد تسـاعد الفـرد  .التي تعرف أهمیتهم في التخفیف من الضغوط

:في مواجهة الضغوط
.استكشاف الواقع و البحث عن المعلومات الكافیة عن المشكلة-1
.تجزئة المشكالت إلى وحدات یمكن معها تناولها و معالجتها في وقت معین-2
.التعبیر في حریة عن كل من المشاعر الموجبة و السالبة مع تحمل اإلحباط-3
.طلب العون من اآلخرین عند الحاجة -4
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الرغبــة فــي مــع إبــداء المرونــة  و ) تقبلهــا عنــد الفــرد( الــتحكم فــي المشــاعر قــدر اإلمكــان -5
.التغییر

.( الثقــة فــي الــنفس و اآلخــرین مــع التفــاؤل فــي نتــائج مــا یبــذل مــن جهــود لمواجهــة األزمــة-6
) 342–341صص ,1996ممدوحة سالمة، 

إن هــدف إدارة الضــغوط النفســیة و التعامــل معهــا ال یمكــن أن یكــون القضــاء علیهــا نهائیــا 
تتشكل معها، أو ضغوط سلبیة نسـتجیب لهـا و فالحیاة تصبح بال معنى بدون ضغوط إیجابیة

و بالتــالي فــإن اإلحســاس بالضــغوط إحســاس جــوهره . نحــاول التغلــب علیهــا أو التعــایش معهــا
نسبي و ال نستطیع مالحظة هذا اإلحساس إال إذا واجه الفرد موقفا یشـعر فـي ثنایـاه بضـغوط 

ا اإلنسـان یشـعر بضـغوط أم فیـه یمكـن أن نـدرك إن كـان هـذ. معینة و بالتالي یستجیب نحوهـا
.ال

أي أن تقـــدیر الفـــرد لمـــا یمــــر بـــه مـــن مواقــــف باإلضـــافة إلـــى مفهومــــه عـــن ذاتـــه یشــــكالن 
العاملین األساسین في اإلحساس بالضغوط النفسیة و على ذلك فإن الهدف الذي یكمـن وراءه 

بقـدر اإلمكـان إدارة الضغوط هو محاولة تقلیل  التأثیرات السلبیة لتلك الضغوط علـى اإلنسـان
.أو إمكان أن یتعامل معها الفرد بصورة إیجابیة

) 1993، عادل عز الدین األشول(
النظریات المفسرة للضغوط  -10

إن الظــاهرة اإلنســانیة ال یكفــي لتفســیرها  نظریــة بمفردهــا، أو نمــوذج تفســیري واحــد و ذلــك  
أهــم الظــواهر اإلنســانیة، لــذا لتعقــدها و غموضــها، ال ســیما قضــیة الضــغوط و التــي تعــد أحــد

تعـــددت النظریـــات و النمـــاذج التفســـیریة التـــي اهتمـــت بدراســـة الضـــغوط و تباینـــت تبعـــا لتعـــدد 
األطر النظریة و المرجعیة التي ینطلق منها صاحب النظریـة أو النمـوذج التفسـیري، و لقـد تـم 

یــة و ســلوكیة و تفســیر الضــغوط علــى أســس بیولوجیــة فســیولوجیة و عقلیــة و معرفیــة و تحلیل
. بیئیة 
المنظور البیولوجي و الفسیولوجي 10-1

.Canonكانون و ) Selye )1976سیليو من أهم النظریات في هذا اإلطار نظریة 
Selyeنظریة سیلي في الضغوط  10-1-1

یعتبر هانز سیلي من أشهر الباحثین  الـذین ارتبطـت أسـماؤهم بموضـوع الضـغوط و تـأثیر 
الضغوط على اإلنسان خالل بحوثه على الهرمونـات الجنسـیة فـي العشـرینات، فقـد الحـظ بعـد 
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حقــن فئــران  تجاربــه بأنســجة غددیــة غیــر معقمــة حــدوث أعــراض غیــر واضــحة أطلــق علیهــا 
) .35، ص 2000علي عسكر ، ( زملة األعراض التكیفیة 

كما یرى هنز سـیلي أن الضـغوط هـي االسـتجابة الجسـدیة غیـر المحـددة ألي مطلـب سـواء 
كــان إیجابیــا أو ســلبیا ، و تتســبب هــذه الضــغوط فــي حــدوث تغیــرات معینــة فــي بنیــة الجســم و 

.تركیبه الكیمیائي و التي یمكن قیاسها و تقدیرها تقدیرا صحیحا
لتغیـــرات مـــا هـــي إال عالمـــات علـــى التلـــف و بعضـــها اآلخـــر یحـــدث ردود و بعـــض تلـــك ا

مجمـل تلـك التغیـرات  هـي التـي أطلـق علیهـا زملـة األعـراض التكیفیـة. األفعال التكیفیة للجسد
G A S "" )General Adaptative Syndrome(

:و هي تمر بثالث مراحل متتالیة 
مرحلة اإلنذار -1
مرحلة المقاومة -2
) Selye , 1976 , p 1(.مرحلة اإلرهاق أو اإلنهیار-3
مرحلة اإلنذار أو رد الفعل اإل نذاري -1

و هذا النوع من رد الفعل یعد فـي األسـاس االسـتجابة الطارئـة للجسـد مـن خـالل االسـتثارات ، 
ـــا و تعـــدنا لمواجهـــة عوامـــل  ـــرا منهـــا یتوســـطها الجهـــاز العصـــبي الســـمباتي و هـــي تهیؤن و كثی

. التو و اللحظة الضغوط في
مرحلة المقاومة  -2

یقـاوم فیهـا الجسـد إنه في حالة استمرار وجود عوامل الضغط  تبدأ مرحلة المقاومـة و التـي
اســتجابات هرمونیـة معینــة فــي ففــي أثنـاء هــذه المرحلـة تحــدث,آثـار اســتمرار عوامـل الضــغوط

.الجسد تعد خطا دفاعیا مهما في مقاومة آثار عوامل الضغوط
النشـاط الزائـد تعـرف من بین هذه االستجابات الهرمونیة توجد استجابة لها أهمیة خاصة أثنـاء

ـــــــــك   ـــــــــراز )Adrenocorticotropic )ACTHبـــــــــالمحور األدرینوكورتیكوتروبی ، و یـــــــــتم إف
فـي مجـرى الـدم مـن خـالل خالیـا معینـة فـي الغـدة النخامیـة، و یـتم الـتحكم ) ACTH(هرمون 

طریــق مــادة كیمیائیــة أخــرى شــبه هرمونیــة ، جزئیــا عــن) ACTH(فــي معــدل إفــراز هرمــون 
و التي یتم تصنیعها عـن طریـق خالیـا معینـة فـي ) CRF( تسمى بعامل إفراز الكورتیكوروبن

مــن الهیبوتالمــوس إلــى الغــدة ) CRF( البنیــة المخیــة تعــرف بــالهیبوتالموس، و یتــدفق العامــل 
.یةالنخامیة عبر جهاز متخصص من األوعیة الدمو 
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بحیـث یرسـل كثیـر مـن إن عوامل الضغوط قادرة على تحفیز الخالیا العصـبیة بـالهیبوتالموس
 )CRF(إلى الغدة النخامیة.

المخــي الــذي و بهــذه الطریقــة فــإن النشــاطفــي الــدم)ACTH( و هــذا یزیــد مــن إفــراز الـــ
رابطـة أساسـیة بـین یتم حثه عن طریق عوامل الضغوط  یؤثر على إفراز الهرمون و یعد ذلك 

.األحداث البیئیة و هي مصادر الضغوط و بین الحالة الجسدیة أثناء الضغوط 
ـــــة أو القشـــــرة  )ACTH( إن هرمـــــون  ـــــي الطبقـــــات الخارجی ـــــا الموجـــــودة ف یســـــتحث الخالی

,فـي مجـرى الـدم) الكورتیزول( المخیة للغدد األدرینالیة على إفراز هرمونات كورتیكویدیة مثل 
حیـــث یســـمح الكـــورتیزول و الهرمونـــات المشـــابهة األخـــرى للجســـد بالتعامـــل بشـــكل تكیفـــي مـــع 

.الضغوط لفترات طویلة من الزمن أثناء مرحلة المقاومة
ــــدم(تیزول یســــتحث تكــــوین الجلوكــــوز ر ألن الكــــو  ــــوب للنشــــاط ,)ســــكر ال و هــــو وقــــود مطل

ون و البروتینـات التـي تعمـل و یتم الحصول علیه عن طریق تكثیر الده. العصبي و العضلي
و . ات بمسـتویات مرتفعـة قـد یكـون ضـاراعلى تصنیع الوقود ، و لكن بقـاء إفـراز هـذه الهرمونـ

تعــد البروتینــات مطلوبــة لتصــنیع خالیــا جدیــدة مثــل كــرات الــدم البیضــاء والتــي لهــا دور حاســم 
م بیضــاء جدیــدة فــي محاربــة و مقاومــة العــدوى، و لــو أن البروتینــات المطلوبــة لعمــل كــرات د

.بسبب استهالكها في تصنیع الوقود,غیر متوفرة بالقدر الكافي
قــدرة علــى فإنــه ســیتم إنتــاج قــدر أقــل مــن كــرات الــدم البیضــاء، ومــن ثــم ســیكون الجســد أقــل 

، أضـــف إلـــى ذلـــك فعـــل الكـــف للكـــورتیزول علـــى تكـــوین بروتینـــات محاربـــة و مقاومـــة العـــدوى
األجســام المضــادة و یتضــح مــن ذلــك أن المســتویات المرتفعــة والتــي تســمى ب,لمقاومــة العــدوى

أن تعمل على عجز مقاومة الجسد للعـدوى بشـكل ,من الكورتیزول یمكنها على المدى الطویل
كما قد یكون لها آثار ضارة أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم ، باإلضـافة إلـى الكـوتیزول . خطیر

كــون لهــا آثارهــا الضــارة المتضــمنة فــي اســتجابة فــإن الزیــادة فــي إفــراز الهرمونــات األخــرى قــد ی
الجســد لعوامــل الضــغوط أثنــاء مرحلــة المقاومــة ، و مــا قیــل عــن الكــورتیزول یعطینــا فكــرة عــن 

) p 325Cliford et al , 1986 ,( .الدور الذي تلعبه الهرمونات في الضغوط
مرحلة اإلجهاد أو االنهیار-3

ـــرة مـــن زملـــة ـــة األخی ـــة فـــإن القـــدرة و هـــي المرحل األعـــراض التكیفیـــة ، و فـــي هـــذه المرحل
تســویتها بشــكل الجســدیة علــى االســتجابة لكــل مــن عوامــل الضــغوط المســتمرة و الجدیــدة یــتم 

أنه أثناء األعمال التي یقوم بها الكورتیزول فإن الشخص قد یصـبح ,فعلى سبیل المثال.كبیر
أو ألن ,و یصـبح عرضـة للمـرض و ربمـا المـوت,غیر قـادر مـرة أخـرى علـى محاربـة العـدوى
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و مـرض ,ثار الهرمونیة األخرى التي تحفز إفرازها عوامل الضغوط تؤدي إلى قرحة المعـدةاآل
و زیـادة القابلیـة ,و ارتفـاع ضـغط الـدم, و األزمات الصـدریة, و االضطرابات  الجلدیة,السكر

دث فـي هـذه المرحلـة أو فـي آخــر قـد تحـ,للتعـرض للسـرطان أو إصـابة الجسـد بـأمراض أخـرى
ـــب االضـــطرابات الســـابقة ـــة المقاومـــة و أغل تعـــد اضـــطرابات سیكوســـوماتیة یكـــون أحـــد .مرحل

أي أن األحـــداث الضـــاغطة تزیـــد مـــن تعـــرض الجســـد ,أســـبابها زیـــادة ضـــغوط الحیـــاة المدركـــة
.لألمراض

ـــــي للم ـــــذلك یتضـــــمن اآلن عـــــالج االضـــــطرابات السیكوســـــوماتیة العـــــالج الطب شـــــكالت و ل
الجسمیة و في نفس الوقت االهتمام بالعوامل النفسیة الناتجة عن الضغوط 

)Clifford , et al . 1986 : p 326.(
و یالحظ من خالل نظریـة هـانز سـیلي فـي الضـغوط أنـه قـد تـأثر فـي صـیاغة نظریتـه عـن  
الضغط  بتخصصه األولي في دراسـة الفسـیولوجیا و األعصـاب و ظهـر ذلـك جلیـا مـن خـالل 

كمـا أنـه اســتخدم Stressorاهتمامـه باسـتجابات الجسـم الفسـیولوجیة الناتجــة عـن الضـاغط 
لــى الحیوانــات كضــواغط ، كمــا تلــح مصــطلحات الفســیولوجیة الســم و الصــدمات الكهربائیــة ع

. في صیاغته لمسلمات النظریة التي تقدم بها 
كمـــا یـــرى هـــانز ســـیلي أن الضـــغط  متغیـــر غیـــر مســـتقل ، و هـــو اســـتجابة لعامـــل ضـــاغط 
یمیز الشخص و یصفه على أسـاس اسـتجابته للبیئـة الضـاغطة ، و تعتبـر االسـتجابة للموقـف 

فعال ، كما یعتبر حدوثها مصحوبا بأعراض تمثل بالفعل حـدوث ضـغط ، و الضاغط ضغطا 
یعتبر سیلي أن أعراض االستجابة الفسـیولوجیة للضـاغط هـدفها هـو المحافظـة علـى الكیـان و 

) 51–50ص، ص1999الرشیدي، (.الحیاة
دراسـات علـى أنـه بـالرغم مـن أهمیـة) 1998( كـذلك تتفـق الباحثـة مـع عبـد السـتار ابـراهیم 

هــانز ســیلي إال أنــه لــم  یبــد اهتمامــا لجانــب آخــر مهــم مــن الجوانــب المثیــرة  للضــغوط ، أال و 
عبـــد الســـتار ابـــراهیم ، ( هـــو أحـــداث الحیـــاة و الضـــغوط التـــي نتعـــرض لهـــا یومیـــا فـــي حیاتنـــا 

) 122، ص 1998

: آلتي كما یؤخذ على نظریة هانز سیلي ا
إذا تعـــددت األحـــداث الضـــاغطة لـــدى الفـــرد فـــإلى أي منهـــا تعـــود اآلثـــار البیوكیمیائیـــة -1

للضغط ؟ 
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أن األحـــداث الســـلبیة و األحـــداث اإلیجابیـــة علـــى حـــد ســـواء ینـــتج عنهمـــا هـــذه اآلثـــار -2
.البیوكیمیائیة 

اإلدراك و العوامــل المعرفیــة و ســمات الشخصــیة فــي إحــداث یغفــل هــذا المنظــور دور-3
.الضغط

.ر دور الفرد على التلقي السلبي للمثیراتیقتص-4
Walter Cannonنظریة ولتر كانون  10-1-2

و یعتبـــر العـــالم الفســـیولوجي كـــانون مـــن . و هـــي نظریـــة زملـــة أعـــراض المواجهـــة و الهـــرب
و عرفــه بــرد الفعــل فــي حالــة الطــوارئ أو  رد الفعــل ) الضــغط (أوائــل الــذین اســتخدموا عبــارة 

تباطهــــا بانفعــــال المواجهــــة أو الهــــروب و قــــد بینــــت دراســــاته أن مصــــادر العســــكري  بســــبب ار 
الضـــغط االنفعالیـــة  كـــاأللم و الخـــوف و الغضـــب تســـبب تغیـــرات فـــي الوظـــائف الفســـیولوجیة 
للكــائن الحــي یرجــع إلــى التغیــرات فــي إفــرازات عــدد مــن الهرمونــات أبرزهــا هرمــون األدرینــالین 

رئــة كمــا أن هنــاك میكــانیزم أو آلیــة االتــزان الحیــوي الــذي یهیــئ الجســم لمواجهــة المواقــف الطا
).34-33، ص 2000علي عسكر ، ( لمواجهة التغیرات التي تواجهه 

و مـــن المالحـــظ أن والتـــر كـــانون تـــأثر بتخصصـــه فـــي الفســـیولوجیا عنـــد معالجتـــه لظـــاهرة 
یئا مـا الضغط حیث یرى أن الضغوط متغیر تابع ، فهي اسـتجابة و رد فعـل، و هـو یقتـرب شـ

ا ألنهما یشتركان في نفس التخصصمن هانز سیلي في تفسیره للضغوط و ربم
و ربمـــا ألن الحقبـــة الزمنیـــة التـــي جمعتهمـــا كـــان یغلـــب علیهـــا طـــابع التفســـیر البیولـــوجي و 
الفسیولوجي للظاهرات النفسیة و ذلـك قبـل ظهـور النظریـات السـلوكیة و التحلیلیـة و المعرفیـة، 

نون بــإبراز أهمیــة الضــغوط االنفعالیــة كمصــادر للضــغوط، كمــا لــم یقتصــر و تتمیــز نظریــة كــا
دور الفـــرد علـــى التلقـــي الســـلبي للمثیـــرات حیـــث یبـــرز كـــانون دور المواجهـــة للضـــغوط و لكـــن 

.و اإلدراك في االستجابة للضغوطنظریته أغفلت دور سمات الشخصیة
المنظور المعرفي 10-2

العقلیة المصاحبة للضغط النفسي و ذلـك بهـدف الوقـوف یركز هذا النموذج على العملیات
علـــــى كیفیـــــة عمـــــل العقـــــل عنـــــد تعـــــرض الفـــــرد للضـــــغط و تحدیـــــد مســـــتوى فهمـــــه للمعلومـــــات 

.   المعروضة علیه أو التي یجب علیه التعامل معها في هذا الظرف
إن الكیفیــة التــي یتعامــل بهــا العقــل مــع المعلومــات تشــكل إحــدى الركــائز التــي یقــوم علیهــا هــذا 

إن التفسیر المعطى للضغط النفسـي مـن قبـل هـذا النمـوذج هـو أنـه نتیجـة عـدم قـدرة . المنظور
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.( الفــرد علــى االنــدماج و التفاعــل بشــكل جیــد و نــاجح مــع الموقــف أو الظــرف الــذي یمــر بــه
)73، ص 1994لطریري ، عبد الرحمان ا

و تفترض النظریة المعرفیة أن هناك عملیتین وسیطتین بین الضغط و النتائج 
.التكیفیة المتصلة به  و هما التقدیر المعرفي و التعامل

(Susane Folkman  , 1984, p 840)
Richard Lazarusریتشارد الزاروس :و یمثل هذا االتجاه 

اهتم ریتشارد الزاروس بالتقییم الذهني و رد الفعل من جانب المواقف الضاغطة و بـین أن 
كما أكد على الحكـم علـى الموقـف , الضغط یحدث نتیجة للتفاعل بین الفرد و البیئة المحیطة 

فـــالموقف الـــذي یكـــون مصـــدر إزعـــاج لشـــخص ربمـــا ال یكـــون كـــذلك لشـــخص آخـــر , المواجـــه 
ـــرتبط ذلـــك بشخصـــ ـــة رد الفعـــل للمواقـــف الحیاتیـــة حیـــث ی ـــي عســـكر ( یة الفـــرد فـــي نوعی , عل

) . 37ص , 2000
إلیـــــه ) 1984( و عـــــن التقـــــدیر أو التقیـــــیم المعرفـــــي یشـــــیر ریتشـــــارد  الزاروس و زمـــــالؤه 

باعتباره المنحى المعرفي في المواجهة و هو العملیة العقلیة التـي یـتم مـن خاللهـا كیفیـة تقـدیر 
.الفرد للموقف

حیـــث یحـــدد مســـتوى التقـــدیر مســـتوى الضـــغوط  و اســـتراتیجیات المواجهـــة الفردیـــة أو التـــي 
. و هناك نوع من التقدیرات األولیة و الثانویة , تمیز الفرد أو سمات شخصیته 

هــل یســـبب أذى؟ أو أنـــه , یـــتم عنــدما یقـــوم الفـــرد بتقیــیم شـــعوري للموقـــفاألولـــيالتقـــدیرأمـــا
فقدان؟ أم أنه تهدید؟ أم تحدي؟ 

یبدأ التحول بصورة غیر عادلـة و لكنـه یبـدأ ایجابیـا و تشـیر الضـغوط إلـى مثـل هـذا التقیـیم 
. إن مصادر الشخص أو عالقاته تصبح ایجابیة مع تقییم الضغوط. المبدئي 

التحـــدي إلـــى الفـــرد و عوامـــل / التهدیـــد , الفقـــدان/ عامـــل مـــع التقیـــیم المبـــدئي األذىو یعـــود الت
الموقـــــف و یوضـــــح ذلـــــك األهمیـــــة البالغـــــة للعوامـــــل الشخصـــــیة و التـــــي تشـــــمل المعتقـــــدات و 

كمـا أن التقیـیم المبـدئي لـیس . التعامالت و أن المعتقدات قد تقدم للشخص أشـیاء غیـر واقعیـة
Susane. بیل المثــــال الطمــــوح الــــوظیفي ال ینفــــذ بالضــــرورةبالضــــرورة تنفیــــذیا فعلــــى ســــ

Folkman  1984, 840- 841)(.
: ثم بعد ذلك یأتي التقییم الثانوي

ولعــل ملخــص هــذا التقیــیم الســؤال ,یعنــي التقیــیم الثــانوي تقیــیم مصــادر المواجهــة و الضــبط
"ماذا أستطیع أن أفعل؟ " الذي قد یسأله الفرد لنفسه 
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ـــدا ـــدئي یصـــبح الفـــرد ناق ـــیم المب ـــذي یشـــمل مصـــادر , فـــي التقی ـــانوي و ال ـــیم الث أمـــا فـــي التقی
یقـیم بنـاءا علـى فإنـه , والنفسـي, و الزواجـي, و االجتمـاعي, التقیـیم البـدني: المواجهة و تشمل 
و , )الصــــحة والطاقــــة(المصــــادر البدنیــــة لــــدى الفــــرد, علــــى ســــبیل المثــــالمتطلبــــات الموقــــف 

, اعیـة التـي یقـدمها األفـراد داخـل شـبكة العالقـات االجتماعیـة و نظـم المسـاندةالجتماالمصادر 
ــــیم الخــــاص بالمســــاعدة و التــــدعیم االنفعــــالي ــــى رســــم معلومــــات التقی و . و هــــذا مــــا یــــؤدي إل

المصادر النفسیة التي تعطي للفرد رسما لآلمال و المهارات الالزمة لحل المشكالت و احترام 
أما المصادر الزواجیة فتشـیر إلـى الزوجـة و كـذلك إلـى المـال و , ویةالذات و رفع الروح المعن

و یشــیر , إن تقیــیم الموقــف للــتحكم جــزء مــن التقیــیم الثــانوي مثــل المالحظــة المبكــرة. األدوات 
p1984 ,842.( إلى أن معتقدات الفرد و قیمه لها إمكانیة التحكم و تقیـیم مطالـب الموقـف

,Folkman(
میكانزمــات  لنمــوذج تحویــل الضــغوط و هــذا النمــوذج قــد ةاروس بوضــوح ثالثــلقــد قــدم الز 

یصـــلح كنمـــوذج تحـــویلي لضـــغوط العمـــل و التوافـــق مـــن خـــالل إدراك كیـــف یقـــوم الفـــرد بتقیـــیم 
و طبقـــــا لنمـــــوذج الزاروس لتقیـــــیم , الموقـــــف و الضـــــواغط و كیـــــف یعمـــــل خیـــــارات المواجهـــــة

ثـم قـدرات , و تهدیـد الـذات و هـذا التقیـیم المبـدئيالمواقف الضاغطة فإن هناك تقییم من الفرد 
ومـــن ثـــم محاولـــة , أو تغییـــر فـــي عـــادات الضـــغط و هـــذا هـــو التقیـــیم الثـــانوي/ المواجهـــة مـــع 

.المواجهة و رد الفعل
:ملخص الفصل

كمــا قــدمنا عرضــا , و أنواعــه و مصــادره, تعرضــنا فــي هــذا الفصــل لمفهــوم الضــغط النفســي
و , و الموسـوعات السـیكولوجیة, حسب القـوامیس و المعـاجم اللغویـة,مفصال لتعاریف الضغط

.حسب علماء النفس و الباحثین
و قدما كذلك مكونـات , و عالقته بالمرض, و مظاهره, كما تطرقنا ألشكال الضغط النفسي

الناتجــة عــن ) جســدیة-الــنفس(كمــا تحــدثنا عــن األمــراض , جهــاز الضــغط النفســي الفســیولوجي
و أنهینـا الفصـل بعـرض النظریـات المفسـرة , ثم تحدثنا عـن مواجهـة الضـغوط. سيالضغط النف

.للضغوط
بــل یحــاول مواجهتهــا و , أن الفــرد عنــد مواجهتــه للضــغوط ال یبقــى ســاكنا, ممــا ال شــك فیــه

ـــــي ســـــنتناولها , التعامـــــل معهـــــا و ذلـــــك باســـــتعمال مـــــا یســـــمى باســـــتراتیجیات المواجهـــــة  و الت
.    واليبالتفصیل قي الفصل الم
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:عــل الرابـصـالف
ةـهـات المواجـاستراتیجی

تمهید-
مفهوم استراتیجیات التعامل مع الضغوط-1
تصنیف استراتیجیات المواجهة  -2
وظائف استراتیجیات المواجهة –3
ممیزات استراتیجیات المواجهة-4
Defenseأسالیب المواجهة و آلیات الدفاع -5 Mechanism, Coping styles

العوامل المؤثرة في استراتیجیات المواجهة-6
فعالیة استراتیجیات  المواجهة-7
)Coping: المواجهة(النظریات المفسرة لمفهوم التعامل مع الضغوط -8
تعقیب على النظریات-9
ملخص الفصل-
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:تمهید
ذا اســتعمال متزایــد فــي مجــال علــم الــنفس و الطــب ) Coping( أصــبح مفهــوم المواجهــة 

و ال یمكــن أن نتحــدث عــن الضــغوط دون , العقلــي و بــاألخص فــي الدراســات حــول الضــغط 
ألن فهم طبیعة و آثار الضغوط تـرتبط دومـا بفهـم أسـالیب , أن نتحدث عن أسالیب مواجهتها 

تـــؤثر بشـــدة علـــى اســـتجابتنا و ألن تـــوفر و اســـتخدام آلیـــات معینـــة للمواجهـــة, التغلـــب علیهـــا 
فأســالیب المواجهــة یمكــن أن تعبــر عــن الكیفیــة التــي تفكــر , النفســیة و الفســیولوجیة للضــغوط 

ـــــة التـــــي نســـــتجیب بهـــــا لألحـــــداث المســـــببة للتـــــوتر و كـــــل مـــــن  ـــــي األحـــــداث و الطریق بهـــــا ف
فــي هــذا .االســتراتیجیات  الســلوكیة و المعرفیــة للمواجهــة تكــون فعالــة فــي تعــدیل آثــار التــوتر 

أن خبـــــرة الضـــــغوط لیســـــت هـــــي العامـــــل ) 1996(و زمـــــالؤه Koutsoimouىیـــــر , الســـــیاق
ویضــیف . الحاســم فــي اإلصــابة بــالحوادث و إنمــا األهــم هــو كیــف یواجــه الفــرد تلــك الضــغوط

Atkinson أن كـل أشـكال السـلوك المضـطرب هـي نتیجـة المواجهـة غیـر ) 1990(و زمالؤه
.الناجحة

جیات المواجهة من العوامل الوسیطة بین أثر الضغوط إذ تعتبر استراتی
و فــي هــذا الصــدد  یصــرح . و بالتــالي صــحته النفســیة و الجســدیة , و النتیجــة التكیفیــة للفــرد 

أن الطریقة التي یواجه بها األفراد الضغط هـي )Folkman)1988و Lazarusكل من 
& Folkman). الضــغط بحــد ذاتــهو لــیس ,التــي تــؤثر علــى صــحتهم النفســیة و الجســدیة

Lazarus, 1988, p 5)
و علـــى هـــذا األســـاس تـــم االهتمـــام بهـــذا المتغیـــر فـــي هـــذا البحـــث لكونـــه عامـــل وســـیط بـــین 

ولــذلك خصصــنا لــه مبحثــا تطرقنــا فیــه إلــى , الضــغوط و المــرض  و فعــال لفهــم هــذه العالقــة 
ركــزة علــى االنفعــال مــع عــرض تعریــف اســتراتیجیات المواجهــة المتمركــزة علــى المشــكل و المتم

كمــا تطرقنــا إلــى مختلــف العوامــل المــؤثرة فــي اســتجابات , أهــم وظــائف المواجهــة و ممیزاتهــا 
المواجهة مـن قابلیـة ضـبط الحـدث  و عالقـة اسـتراتیجیات المواجهـة بكـل مـن الصـحة النفسـیة 

اولنـــا بالدراســـة و اضــطراباتها و تطرقنـــا كـــذلك لألســالیب المواجهـــة و اآللیـــات الدفاعیــة كمـــا تن
.النظریات المعرفیة للضغط و المواجهة 

:مفهوم استراتیجیات التعامل مع الضغوط -1
, بدأ االهتمـام بدراسـة موضـوع اسـتراتیجیات التعامـل  مـع الضـغوط النفسـیة منـذ السـتینات 

كمــــا ورد فــــي الزاروس مــــن أوائــــل الدراســــات التــــي 1962Murphyو تعــــد دراســــة مــــورفي 
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و ذلـــك لإلشـــارة إلـــى األســـالیب التـــي یســـتخدمها , مصـــطلح التعامـــل مـــع الضـــغوط اســـتخدمت
)p1984,Lazarus ,141.( واقف المهددة بهدف السیطرة علیهاالفرد في تعامله مع الم

و مــــن ثــــم اجتهــــد العدیــــد مــــن البــــاحثین فــــي التعــــرف إلــــى اســــتراتیجیات التعامــــل و تحدیــــد 
: استراتیجیات التعامل بأنها Fleshmanمفهومها فقد عرف فلشمان 

الســـــلوكیات الظـــــاهرة أو الخفیـــــة التـــــي تحـــــدث للتقلیـــــل مـــــن الضـــــغوط النفســـــیة أو الظـــــروف " 
)27ص, 1994, في الشایب( ."الضاغطة

إلــى وجـــود ثالثــة متغیــرات واقیــة مـــن األثــر النفســي الــذي تحدثـــه Ruterكمــا أشــار روتــر 
ـــــــراد و هـــــــي  و , و االســـــــتعدادات الجســـــــمیة, لشخصـــــــیة خصـــــــائص ا: الضـــــــغوط لـــــــدى األف

)Ruter,1990, p181(.استراتیجیات التعامل مع الضغوط النفسیة
بأنهــا عملیــة نشــطة یقــیم " علــم الــنفس الكبیــر"كمــا تعــرف اســتراتیجیات التعامــل فــي معجــم 

و بالخصــوص مواجهــة المواقــف , الفــرد مــن خاللهــا قدراتــه و إمكانیاتــه  علــى مجابهــة الحیــاة 
الضاغطة و النجاح في التعامل معها و ضبطها 

 )p 176,7Bloch et al , 199.(
لتلـك الطریقـة للتعامـل مـع وضـعیة " المعجم األساسـي لعلـم الـنفس"فيو یشیر لفظ التعامل 

و قــد تكــون عبــارة عــن اســتجابة مباشــرة كحــذف مصــدر , ضــاغطة و الــتحكم فیهــا و ضــبطها 
وقـــد تكـــون اســـتجابة مخففـــة كتقلـــیص اإلدراك الخـــاص بـــالخطر مثـــل نفـــي , التهدیـــد و الخطـــر 

نفســي هــي میكــانیزم مــن أصــل , فالمواجهــة قبــل كــل شــيء , الوضــعیة و اللجــوء إلــى األدویــة 
) .Bloch et al , 1993, p 757( یؤثر على استجابات الجهاز العصبي و الغددي 

.لقد شاع في التراث السیكولوجي عدة تعاریف للمواجهة
, Coussongelie et al , 1998(نقـال عـن) 1978(فیعرفها كـل مـن الزاروس و لـونیي 

p 89( ,وجهــــة نحــــو إدارة و تســــییر بأنهــــا مجمــــوع المجهــــودات المعرفیــــة و الســــلوكیة الم
و التي یدركها الفرد, أو الداخلیة الخاصة/المتطلبات الخارجیة و

بأنهـا ) Schooler)1978و Pearlinكما یعرفها . بأنها مهددة و تتجاوز موارده الشخصیة
و , تلــك األشــیاء التــي یقــوم بهــا الفــرد لتجنــب الشــعور بالضــیق و األذى تجــاه ضــغوط الحیــاة 

.تلك الجهود الموجهة إلدارة الضغطبأنها ) 1979( یوجزها  الزاروس و كوهن 
) 1999(و من الباحثین الـذین اهتمـوا بدراسـة اسـتراتیجیات التعامـل مـع الضـغوط فریـدنبرج 

Fredenberg الـذي أوضـح أن الصـحة و الحالـة الجیـدة تعتبـران رهـن الطریقـة التـي نتعامـل
.بها أو نواجه بها الضغط النفسي
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) .65ص, 2003,في الشریف( 
إلـى وجـود بعـض االسـتراتیجیات التـي تسـاعد Cooke & alو قد أشار كـوك و آخـرون  

و تنمیـة , فهـم طبیعـة هـذه الضـغوط و أهمهـا , على منع أحداث الحیاة الضاغطة أو تخفیفها 
أو , دون تــرك آثــار ســلبیة جانبیــة نفســیة, المهــارة و الخبــرة لــدى الفــرد لمحاولــة التوافــق معهــا 

al 1995.(اجتماعیة , p 114&Cooke (
فقـد أشـارا إلـى اسـتراتیجیات التعامـل بوصـفها 1996Shing &Luoأما  لیو و شـیانج  

و ینظـــر إلیهـــا بوصـــفها مجموعـــة معقـــدة مـــن , التـــوتر و الضـــغط جـــزءا مهمـــا مـــن عملیـــة: " 
العملیات التي تخفف أو تقلل من تأثیرات الحیاة الضـاغطة فـي صـحة الفـرد البدنیـة و النفسـیة 

)."Luo & Shing, 1996, p 298(
و جهــود واعیــة تهــدف , عملیــة موجهــة"إلــى أن المواجهــة ) Judge ,1992( ویشــیر جــود

آلیــات ســلوكیة و " أنهــا Weberویبــر و یــرى ,"إلــى حــدوث اســتجابات صــحیة تكیفیــة للفــرد 
".أو تخضع خبرة الضغط النفسي لسیطرة الفرد ,أو تبدل,معرفیة تتخذ لتخفف

تجربـة و, ي قضـیة ذاتیـةمما سبق ذكره یمكن القول إن عملیة مواجهـة الضـغط النفسـي هـ
المواجهة تتأثر بشدة بالقواعد االجتماعیة التي تفسـر كیـف كما أن , و قرار شخصي, شخصیة

هنــا إلـــى تــأثر أســـالیب ) Weber, 1995(ویبــر  حیــث یشـــیر, )تــتم مواجهــة أحـــداث معینــة
.مواجهة الفرد بالعوامل االجتماعیة التي توجه بشكل أو بآخر طریقة هذه المواجهة

تصنیف استراتیجیات المواجهة  -2
ـــــابالت و  ـــــق مق ـــــت منهجیتهـــــا بتطبی اهتمـــــت عـــــدة دراســـــات باســـــتراتیجیات المواجهـــــة وتمثل

مختلــف المواقــف لاســتبیانات بهــدف حصــر مختلــف الطــرق التــي مــن خاللهــا یســتجیب األفــراد 
مــن وجــود تنــوع و لقــد تــم التحقــق, الــخ ...الحیاتیــة بمــا فیهــا العائلیــة و االجتماعیــة و المهنیــة 

كبیــر الســتراتیجیات المواجهــة منهــا فردیــة و أخــرى بینفردیــة أي مرتبطــة بالعالقــة بــین األفــراد 
Inter et Intra – Individuelle)( و باســتعمال التحلیــل العـاملي لنتــائج الدراســات التــي

Pulhan et al , 1994 , p(أجریـت علـى عینـات كبیـرة تـم اقتـراح عـدة تصـنیفات للمواجهـة

293.(
:و سنعرض الحقا أهم هذه التصنیفات

) Moos et Billings " ) "1981تصنیف بیلنجس و موس2-1
نقال عن"Moos"و" Billings" لقد حدد كل من

Holahan & Moos,1987, p 946)(ثالثة أنواع الستراتیجیات المواجهة
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: و هي
Active( االستراتیجیات السلوكیة الفعالة - Behavioral strategies(:

و تشمل مختلف المحاوالت و المجهودات السلوكیة الظاهرة للتعامل مع المشكل 
): Active cognitive strategies( االستراتیجیات المعرفیة الفعالة -

.و تتمثل في المجهودات المعرفیة الموجهة لتقدیر الحدث بأنه ضاغط 
): Avoidance strategies( االستراتیجیات التجنبیة -

و تضـــــم المجهـــــودات و المحـــــاوالت لتجنـــــب و تفـــــادي مواجهـــــة المشـــــكل أو محاولـــــة مواجهـــــة 
و التـــدخین المشـــكل بصـــفة غیـــر مباشـــرة و تقلـــیص التـــوتر مـــن خـــالل ســـلوكات مثـــل األكـــل

.بإفراط
)  Suls " et "Fletcher")1985 "تصنیف سولس و فلیتشر 2-2

"توصلت أعمال كل من  Suls "و"Fletcher" نقال عن
)Pulhan et al, 1994, p 294(إلى تصنیفین أساسیین للمواجهة وهما :
و هــي اســتراتیجیات ســلبیة و استســالمیة ): Le Coping évitant( مواجهــة تجنبیــة -

.و النفي و التقبل الطوعي, التهرب, مثل التجنب
اسـتراتیجیات نشـطة منهـا البحـث و هـي: )Le Coping vigilant( المواجهـة الیقظـة -

.و مخططات حل المشكل و الدعم االجتماعي, عن المعلومات 
) Lazarus  et  Folkman)1984تصنیف  الزاروس و فولكمان2-3

نقال عن )Lazarus") "1984و " Folkman "حدد كل من 
Seiffge-Krenk, 1994, p 316)(فســي همــاتصــنیفین عریضــین لمواجهـة الضــغط الن ,

و هـذا باالسـتناد إلـى , المواجهة التي تركز على المشكل و المواجهة التي تركـز علـى االنفعـال
و هي ضبط التوتر و الضـیق االنفعـالي , للضغطوظیفتین رئیسیتین إلستراتیجیات االستجابة

أو تغییر المشكل الذي یسبب االنزعاج 
ـــب أســـالیب  ـــاء و الضـــیق و یتضـــمن هـــذین الخیـــارین أغل المواجهـــة التـــي یســـتخدمها الفـــرد أثن

و سنعرضـــهما فیمــا یلـــي بمزیـــد مــن التفصـــیل ألنهــا تخـــدم البحـــث , تعرضــه للموقـــف الضــاغط
.الحالي

:المواجهة التي تركز على المشكل2-3-1
بیئــة  یعنــي -تشــیر إلــى المجهــودات لتغییــر الظــروف الضــاغطة الناتجــة عــن التفاعــل فــرد

نقال عن)Shafer) "1992" حسب و , التركیز على المشكل 
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)Graziani et al, 1998, p101( فهي تشیر لتلك الجهـود التـي یبـذلها الفـرد و هـو یحـاول
و یضــیف كــل . أو مــع الموقــف الضــاغط مباشــرة, التعامــل الفعــال مــع عوامــل الضــغط النفســي

نقال عن" Payne"باینو " Cooper" كوبرمن
المواجهـــة المركـــزة علـــى المشـــكل هـــي اســـتجابة ســـلوكیة و بـــأن )72ص, 2002, شـــریف( 

إنهـا سـلوكیات متخـذة لتغییـر , معرفیة لمواجهة الضغط النفسي عن طریق التعامل مـع الوضـع
.الوضع

محاولـــة أیضـــا للســـیطرة بشـــكل مباشـــر )Lazarus "")1993الزاروس و هـــي حســـب  
ذاتیــــة فــــي حــــل المشــــكلة و علــــى الموقــــف الضــــاغط عــــن طریــــق اســــتعمال الفــــرد مصــــادره ال

و تتضـمن , لضـاغطة و اتخاذ اإلجراءات التي تخفف من تأثیر األحـداث ا, مواجهتها مباشرة 
.تحلیل المشكلة

و وضــع خطــط أو بــدائل حلــول تــؤدي إلــى تغییــر الموقــف الضــاغط بمــا یتناســب مــع صــحة 
.طالمحیأي تعدیل العالقة المضطربة بین الفرد و , والسلوكیةالفرد النفسیة
.المحیطأي تعدیل العالقة المضطربة بین الفرد و , والسلوكیة

تســـعى المواجهـــة التـــي تركـــز علـــى المشـــكل إلـــى تغییـــر الموقـــف مباشـــرة بغـــرض تعـــدیل أو 
ـــد ( و كـــذلك التعامـــل مـــع اآلثـــار الملموســـة للمشـــكلة نقـــال عـــن , اســـتبعاد مصـــدر الضـــغط عب

فهــي مجهــودات تهــدف إلزالــة الحــدث المهــدد أو تقلــیص ,لــذلك )314ص , 2000,الرحمــان 
.)Carver et al , 1994 , p 184(تأثیراته 

كمــا أن هــذا النــوع مــن اإلســتراتیجیة موجــه نحــو تحدیــد المشــكل و إیجــاد حلــول بدیلــة و دراســة 
لـــذلك فهـــي تعمـــل , و تطبیقهـــاثـــم اختیـــار واحـــدة منهـــا, فعالیـــة و عواقـــب هـــذه الحلـــول الجدیـــدة

.مباشرة على تغییر المشكلة
 )Lazarus et Folkman, 1984 , p152(,إلــى االســتراتیجیاتكمــا تـؤدي مثــل هـذه

)Dantchev , 1989 , p 25( .بصفة غیر مباشرةتغییر الحالة االنفعالیة
:المواجهة التي تركز على االنفعال2-3-2

غط المواجهة إلى األفكار و األفعال التي تهدف إلى تقلـیص األثـر االنفعـالي للضـهتشیر هذ
)Graziani et al, 1998, p101.(

فهــــــي بــــــذلك تشــــــیر إلــــــى المجهــــــودات لتقلــــــیص االنفعــــــاالت الســــــلبیة التــــــي تنشــــــأ كاســــــتجابة 
و تعتمـد المواجهـة فـي هـذه الحالـة علـى الجهـود. )Carver et al , 1994 , p 184(للتهدیـد

التـــي یبــــذلها الفـــرد لتنظــــیم انفعالـــه عــــن طریــــق ضـــبط أو تعــــدیل األهمیـــة العاطفیــــة لألحــــداث 
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أو الشـــعور و الغضـــب, أي التنظـــیم االنفعـــالي المركـــز علـــى التعامـــل مـــع الخـــوف, الضـــاغطة
و مواجهـة , بالذنب و تتضمن المواجهة التـي تركـز علـى االنفعـال مواجهـة سـلوكیة و انفعالیـة 

)68ص ,2003,شریفال(معرفیة  انفعالیة
یمكــن أن تأخــذ الجهــود الموجهــة نحــو ضــبط االســتجابات االنفعالیــة التــي تولــدها الوضــعیة 

إذ تؤثر مختلف نشاطات هذه المواجهـة علـى االنفعـال بطـرق مختلفـة , الضاغطة عدة أشكال 
ي زوال أو تمنـــ, التجنـــب أو التهـــرب , فـــأول نشـــاط ممكـــن یتمثـــل فـــي تغییـــر درجـــة االنتبـــاه , 

فهي تعمل على تغییر اتجاه االنتباه مـن مصـدر الضـغط محدثـة , مصدر الضیق و االنزعاج 
أمـــا , و یظهـــر أن لهـــذه المیكانزمـــات التوافقیـــة أثـــر مؤقـــت و أقـــل فعالیـــة , بـــذلك راحـــة مؤقتـــة 

الطریقــة األخــرى التــي مــن خاللهــا تــؤثر المواجهــة علــى الحالــة االنفعالیــة هــو توظیــف نشــاط 
و تضـخیم الجوانـب , مثـل إعـادة تقیـیم الوضـعیة , یر و یبدل المعنى الذاتي للتجربة معرفي یغ

.تحویل التهدید إلى تحديأو إعادة التقییم االیجابي الذي یتضمن, اإلیجابیة للحدث
و تقلــیص المســتوى االنفعــالي شــرط أن ال و یظهــر أن مثــل هــذه النشــاطات فعالــة لتخفیــف

)Dantchev, 1989, p 25(یتعدى الضغط عتبة معینة 
ةو االنفعـاالت التـي تسـتثیرها الوضـعیة الضـاغطإذ تهدف هذه المواجهة إلى ضـبط المشـاعر

ـــــة مـــــن االتـــــزان الوجـــــداني  أي )147ص , 2001, الرشـــــیدي و آخـــــرون(مـــــع االحتفـــــاظ بحال
ت الناتجة عن مصادر الضغوط و تقبـل الفـرد لمشـاعره و عـادة مـا یكـون التعامل مع االنفعاال

, هذا النوع من المواجهة مفید في المواقف التي تتجاوز قدرة الفرد على ضبطها و الـتحكم فیهـا
2000, عبـد الرحمـان ( . و من ثمة ال یمكن تغییرها من خالل أسالیب مناسبة لحل المشـكلة

)316ص , 
ات المواجهة التي تركز على المشكل و التي تركز على االنفعال استراتیجی-2-3-3

فهي تعتبر كإستراتیجیة تهدف إلى , إن المواجهة لیست مجرد استجابة بسیطة للضغط 
أو أخیرا تغییر , تغییر سواء الوضعیة المهددة الحقیقیة أو التقدیر الذاتي الذي یضعه الفرد 

و إن فعالیة مثل هذه اإلستراتیجیة ترتبط في , الوضعیة االنفعال و الوجدان المصاحب لهذه 
Dantchev , 1989 , p( آن واحد بنوع األسلوب المستعمل و بتنوع ذخیرة مواجهة الفرد 

سیتم الحقا عرض أنواع استراتیجیات المواجهة سواء المركزة على المشكل أو على .)25
.االنفعال 
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استراتیجیات المواجهة التي تركز على المشكل 2-3-3-1
تشـــمل مجهـــودات المواجهـــة المنشـــطة للتعامـــل مـــع المشـــكل مجموعـــة مـــن األســـالیب منهـــا 

بشــيء يو سنعرضــها فیمـا یلـ, و مخططــات حـل المشـكل و التصـدي, البحـث عـن المعلومـات
.من التفصیل

: البحث عن المعلوماتإستراتیجیة* 
ن اســـتجابات المواجهـــة إلـــى الســـعي للحصـــول علـــى معلومـــات متعلقـــة یتوجـــه هـــذا األســـلوب مـــ

و إلـــى البحـــث عـــن أســـالیب بدیلـــة للعمـــل و استبصـــار نتائجهـــا, بالحـــدث الضـــاغط و عواقبـــه
و قـد , و قد یبحث الفرد عن القواعد و اإلجراءات التي ینبغـي اتخاذهـا و العمـل بهـا, المحتملة

فــي التحلیــل المنطقــي لمجریــات األحــداث كــي یعمــد الــبعض اآلخــر إلــى أســلوب عقلــي یتمثــل 
الرشـیدي (.یستعیدوا إحساسهم بالضبط عـن طریـق تعلمهـم المطالـب التـي ینبغـي أن یقومـوا بهـا

).145ص , 2001, و آخرون
: إستراتیجیة التصدي* 

لـــذلك فهـــي تتضـــمن العدوانیـــة المجازفـــة, تشـــیر إلـــى المجهـــودات العدوانیـــة لتغییـــر الوضـــعیة 
)Folkman & Lazarus, 1988, p 11.(

Graziani et( ل كما تتضمن استراتیجیات عدوانیة تجاه األشخاص المسؤولین عن المشـك

al , 1998,p106.(
:إستراتیجیة مخططات حل المشكل * 

ـــ المشـــكل بهـــدف تغییـــر الوضـــعیة و یصـــاحبها ىتشـــیر إلـــى مجهـــودات مدروســـة تركـــز عل
Folkman( تناول تحلیلي لحل المشكل  & Lazarus , 1988 , p11 (

فـــالفرد یضـــاعف الجهـــود الضـــروریة حیـــث یضـــع , و تتعلـــق باســـتراتیجیات البحـــث عـــن حلـــول
و یتقبـل الحـل األفضـل وفقـا لمـا یریـده مـع مواجهـة , مخططات عمل و تصرف إلیجاد الحلول

, Graziani et al( أكبر و اكتشاف ما هو مهم في الحیاة 1998,p105.(
أن حــل المشــكالت هــو عملیــة یحــاول بهــا الشــخص أن یخــرج مــن مــأزق أو و یمكــن القــول

و هــو نــوع مــن الســلوك المحكــوم بقواعــد یستحضــر فیهــا األشــخاص معــرفتهم , موقــف ضــاغط
).229ص,1998,الشناوي و عبد الرحمان( السابقة 

أن بـ) 182ص, 2001, الزیات( نقال عن "Mcclam"و " Woodside"و یضیف كل من 
و وضـع , حل المشكلة عملیـة عقلیـة معقـدة و مركبـة تـتم علـى مراحـل و تتضـمن فهـم المشـكلة

,ثم فحص و تقویم الحلول, و تنفیذها, الخطة
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.و تؤثر الخبرات الماضیة في الحلول التالیة للمشكالت
فهـــو یعتبـــر أن أســـلوب حـــل ) 272ص, 2000, فایـــد( نقـــال عـــن ) Nezu")1987"أمـــا 

ه العملیـــة المعرفیـــة الســـلوكیة التـــي یحـــدد الفـــرد بواســـطتها إســـتراتجیات وجدانیـــة المشـــكالت بأنـــ
. المشكالت التي تقابله في الحیاة لمواجهة

إستراتیجیات المواجهة التي تركز على االنفعال 2-3-3-2
الضـاغطة قـد إن جهود المواجهة نحـو ضـبط االسـتجابات االنفعالیـة التـي تولـدها الوضـعیة 

Stanton et al, 1994, p(نقـال عـن "Folkman"و "Lazarus", تأخـذ عـدة أشـكال

:و منها)350
ـــیص الضـــیقمجموعـــة مـــن أســـالیب –االنفعـــالي منهـــا التجنـــب المواجهـــة الموجهـــة نحـــو تقل

ـــر المعنـــى المعرفـــي للحـــدث, و اتخـــاذ مســـافة, التهـــرب و ضـــبط , و تحمـــل المســـؤولیة, و تغیی
.لي بشيء من التفصیل یسنعرضها فیما و.الدعم االجتماعيالذات و 

:التجنب–إستراتیجیة التهرب * 
المشـــكل أو تشـــیر هـــذه اإلســـتراتیجیة للتفكیـــر الخیـــالي و المجهـــودات الســـلوكیة للتهـــرب مـــن 

و تتضـــمن هـــذه األســـالیب ) . Folkman et Lazarus , 1988, p 11( تجنبـــه 
, فالفرد یتخیل نفسه في عالم أفضـل أو مكـان آخـر , إستراتیجیات تجنب الوضعیة الضاغطة 

.أن تنتهي المواجهة الضاغطة سریعاو یرجو , و یتمنى إمكانیة تغییر ما یحدث 
ویـة و و األد, و تناول الكحـول, و األكل, كما تتضمن إستراتیجیات التهرب من خالل النوم

فـــــالتهرب و التجنـــــب تســـــمح للفـــــرد بـــــالخروج مـــــن التفاعـــــل الضـــــاغط دون تغییـــــره , المخـــــدرات
)Graziani et al, 1998, p105,106.(
:إستراتیجیة اتخاذ مسافة*

و ذلـك مـن خـالل تصـغیر و تقلیـل معنـى الوضـعیة , تشیر للمجهودات المعرفیة لتحریر الـذات
(Folkman & Lazarus, 1988, p11).الضاغطة و أهمیتها 

:إستراتیجیة ضبط الذات*

فهـــــي ترتكـــــز علـــــى التنظـــــیم تشـــــیر لمجهـــــودات الضـــــبط الـــــذاتي لالنفعـــــاالت و التصـــــرفات
, و الجهود التي یبذلها الفرد لضبط االنفعاالت عند التعامـل مـع المواقـف الضـاغطة, الوجداني

ـــاقض الرشـــیدي و ( .و تحكـــم الفـــرد فـــي مشـــاعره, و ذلـــك مـــن خـــالل تحمـــل الغمـــوض و التن
).147ص, 2001, آخرون
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:إستراتیجیة تحمل المسؤولیة*
و محــاوالت لالســتدراك, تتضــمن إســتراتیجیات الــوعي بالمســؤولیة الشخصــیة فــي المشــكل 

)Graziani et al, 1998,p106 .( أي اعتراف الفرد بدوره في المشـكلة و مـا یصـاحب ذلـك
.Folkman & Lazarus, 1988, p11)(من محاوالت من طرفه لجعل األشیاء صحیحة 

:يإستراتیجیة إعادة التقدیر اإلیجاب*
تشــیر للمجهــودات المعرفیــة لتغییــر المعنــى الــذاتي للتجربــة مــن خــالل إعــادة تقیــیم الوضــعیة و 

.Dantchev, 1989, p106)(للحدث و وضع معنى إیجابي ةاالهتمام بالجوانب اإلیجابی
:االجتماعیةإستراتیجیة الدعم و المساندة *

المســاندة االجتماعیــة ) 238ص , 2000, فایــد ( و آخــرون نقــال عــن "Sarason"یعــرف
بأنهــا تعبــر عــن مــدى وجــود أو تــوافر أشــخاص یمكــن للفــرد أن یثــق فــیهم  و یعتقــد أنهــم فــي 

.وسعهم أن یعتنوا  به و یحبوه و یقفوا بجانبه عند الحاجة
إلـــــــى أن المســـــــاندة ) 238ص , 2000, فایـــــــد( نقـــــــال عـــــــن ) Lepore)1994"و یشـــــــیر

االجتماعیة هـي اإلمكانیـات الفعلیـة أو المدركـة للمصـادر المتاحـة فـي البیئـة االجتماعیـة للفـرد 
و یتــزود الفــرد بالــدعم االجتمــاعي مــن . ت الضــیقالتــي یمكــن اســتخدامها للمســاعدة فــي أوقــا

اتصال اجتماعي بشـكل خالل شبكة عالقاته االجتماعیة التي تضم كل األشخاص اللذین لهم
.و األصدقاء و زمالء العمل, و تضم في الغالب األسرة, أو بآخر مع الفرد
ص , 2002, شــریف( نقــال عــن ) Haley")1996"یــرى بعــض البــاحثین , فــي هــذا الســیاق

المواجهــة الهادفــة إلــى تنظــیم تلــك , أن الــدعم االجتمــاعي هــو شــكل مــن أشــكال المواجهــة) 70
بل هو الجهد الذي یقوم به , االستجابات العاطفیة

, النـــاس للحصـــول علـــى المســــاندة االجتماعیـــة للتخفیـــف مـــن الوضــــع الضـــاغط و مـــن آثــــاره 
فالبحث عن دعم اجتماعي یلعب دوره فـي التخفیـف مـن الضـغط النفسـي عـن طریـق التواصـل 

"Cohen" و یضــیف كــوهن . الحمیمیــةاعیــة المرنــة و االجتمــاعي الجیــد و العالقــات االجتم
) 71ص 2002, شریف( نقال عن ) 1997(

أن الفــرد لــن یــرى الحــدث ضــارا أو ضــاغطا إذا اعتقــد أن شــبكته االجتماعیــة ســوف تســاعده 
و یتم الدعم و المساندة االجتماعیة عموما بثالث طـرق دعـم اجتمـاعي , لمواجهة هذا الحدث 

و ذلك عندما تكون المشـكلة الضـاغطة , في المساعدات المادیة و القروض و یتمثل, مادي 
و یتضـمن إعطـاء , و دعـم معلومـاتي , تتعلق بالمال أو السكن كالتسریح المفاجئ من العمـل 

و یـتم أحیانـا عـن طریـق إعطـاء اآلخـرین نتـائج ,النصائح و اآلراء حول كیفیة مواجهة الحـدث 
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أو تزویــد الفــرد بالمعلومـات الهامــة التــي یتوقــع , ة لموقـف الفــرد خبـراتهم فــي المواقــف المتشــابه
و یقصـد بـه التعـاطف الـذي یحصـل , و دعـم عـاطفي , أن تساعده على التعامل مع المشـكلة 

حیـــث یســـهم هـــذا . علیـــه الفـــرد تجـــاه مشـــكلته مـــن أفـــراد أســـرته أو أصـــدقائه أو زمـــالء العمـــل 
.حساس بالقلق أو الحزنالتعاطف و مشاركة األلم في التخفیف من اإل

و قد كشفت الدراسات أن الدعم الوجداني أو التعاطف مـن اآلخـرین یلطـف بشـكل هـام درجـة 
.رد فعل الفرد تجاه الضغط النفسي

یتضــح ممــا تقــدم أن لمختلــف اســتراتیجیات المواجهــة دور هــام عنــد تعــرض الفــرد للمواقــف و 
د ذاتـه أو تتخـذ أسـالیب أخـرى تتعامـل فهي قد تتعامل مـع المشـكل بحـ, الوضعیات الضاغطة 

كما أنها قد تأخـذ شـكل مجهـودات سـلوكیة , فیها مع الضیق االنفعالي الناتج عن هذه المواقف
.أو انفعالیة, أو معرفیة , 
:وظائف استراتیجیات المواجهة–3

كـل حسـب انتمائـه النظـري و اهتم عدد من الباحثین بـإبراز وظـائف اسـتراتیجیات المواجهـة 
و فیمــا یلــي ســیتم عــرض بعــض هــذه الوظــائف حســب , تصــوره لمفهــوم اســتراتیجیات المواجهــة

: عدد من الباحثین
:Mechanicحسب میكانیك وظائف استراتیجیات المواجهة3-1

,نقــال عــن الــذي یتبنــى النظریــة االجتماعیــة النفســیة)Mechanic ) "1974" یشــیر 

1984, p 149)(Lazarus et Folkman بـأن السـتراتیجیات المواجهـة ثـالث وظـائف و
:هي 

.التعامل مع المتطلبات االجتماعیة و البیئیة -
.خلق الدافعیة لمواجهة هذه المتطلبات -
االحتفـــاظ بحالـــة مـــن التـــوازن النفســـي بهـــدف توجیـــه الجهـــود و المهـــارات نحـــو المتطلبـــات -

.الخارجیة
Pearlinبرلین و سكولر حسبیات المواجهةوظائف استراتیج3-2

Et Schooler
نقال عن) Schooler) "1978" و " Pearlin" بینما یرى كل من 

, 1984, p 151)( Lazarus et Folkmanجلــى فــي بــأن للمواجهــة وظیفــة وقائیــة تت
.تغییر أو إزالة الظروف التي تثیر المشكل-: المظاهر التالیة

.التجربة المعاشة قبل أن تصبح وضعیة ضاغطةضبط معنى -
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.ضبط الضغط في حد ذاته بعد حدوثه-
Lazarus etحسب الزاروس و فولكمان وظائف استراتیجیات المواجهة3-3

Folkman:
ســلوك موجــه لتحقیــق ) Folkman")1984"و "Lazarus"ب كمــا تمثــل المواجهــة حســ

:رئیسیتین هماوظیفتین
توجیه المـوارد الفردیـة نحـو حـل المشـكل فیتم , تعمل على معالجة المشكل: الوظیفة األولى-

.المولد للضغط
تقلـیص فیكـون , تعمل على تعدیل االنفعاالت الناتجة عن الكآبـة أو المحنـة: الوظیفة الثانیة-

.التوتر الناتج عن التهدید و خفض الضیق االنفعالي
ل اسـتقرار بإمكانهـا مسـاعدة األفـراد للحفـاظ علـى تـوافقهم النفسـي و وعلیه فالمواجهة تمثل عام

,Valentiner et al,1994).االجتماعي خالل فترات الضغط p 194)

: Suls et Fletcher)1985(حسب سولس و فلتشروظائف استراتیجیات المواجهة3-4
Legeron)نقـال عـن ) Fletcher)1985""و "Suls"سـولس و فلتشـرو یضـیف

& Andre, 1993, p80)بأن المواجهة تهدف إلى تقلیص استجابة الضـغط بالتـأثیر علـى
)االسترخاء( االستجابة الفزیولوجیة و االنفعالیة 

و إلــى ضــبط الوضــعیة الضــاغطة , )التفكیــر فــي شــيء آخــر( و علــى االســتجابات المعرفیــة 
یتفــق أغلــب البــاحثین أن , العمــومعلــى. بوضــع إجــراء لحــل المشــكل كالبحــث عــن المعلومــات

فهــي تعمــل علــى تقلـــیص آثــار الضــغوط علـــى , الســتراتیجیات المواجهــة دور تكیفــي و وقـــائي
. الفرد بهدف التوافق مع الوضعیة المهددة أو تغییرها

ممیزات استراتیجیات المواجهة -4
Lazarus, 1993 , p:للمواجهة عدة ممیزات و سـیتم عرضـها فـي النقـاط األساسـیة التالیـة

09):(
و یســـتعمل األفـــراد أغلـــب اســـتراتیجیات المواجهـــة األساســـیة تجـــاه , المواجهـــة عملیـــة معقـــدة -

. الوضعیات الضاغطة 
.الموقفكل ما یمكن القیام به لتغییر ) Appraisal(ترتبط المواجهة بتقدیر و تقییم -

وهنــا تســیطر المواجهــة التــي تركــز علــى فــإذا بــین التقیــیم بــأن هنــاك شــيء یمكــن القیــام بــه 
أما إذا أسفر التقییم بأن لیس هناك شيء یمكن القیـام بـه هنـا تسـیطر المواجهـة التـي . المشكل

.تركز على االنفعال
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و الصــحة أو العائلــة یظهــر أن , عنــدما یكــون الموقــف الضــاغط مــن النــوع الثابــت كالعمــل-
.راللرجال و النساء أسالیب مواجهة تتشابه كثی

هنـــاك مجموعـــة مـــن اســـتراتیجیات المواجهـــة تبـــدو أكثـــر ثباتـــا و اســـتقرارا مـــن االســـتراتیجیات -
ـــف المواقـــف الضـــاغطة  ـــاء التعـــرض لمختل ـــرتبط االســـتراتیجیات األخـــرى , األخـــرى أثن بینمـــا ت

بمواقف ضاغطة خاصة مثال فـالتفكیر اإلیجـابي تجـاه الموقـف هـي ثابتـة نسـبیا و تـرتبط كثیـرا 
فــي حــین أن إســتراتیجیة البحــث عــن دعــم اجتمــاعي فهــي غیــر ثابتــة  و تــرتبط , بالشخصــیة 

) 185ص , 2006, آیت حمودة حكیمة(.كثیرا بالسیاق االجتماعي
إن اســـتراتیجیات المواجهـــة تتغیـــر منـــذ المرحلـــة األولـــى مـــن الموقـــف الضـــاغط إلـــى مرحلـــة -

.أخرى الحقة 
حیــث تــرتبط بعــض اســتراتیجیات , نفعالیــة تعتبرســلوكات المواجهــة كوســیط قــوي للنتــائج اال-

.في حین ترتبط استراتیجیات أخرى بنتائج سلبیة , المواجهة بنتائج إیجابیة 
إن فائـــدة أي نـــوع مـــن أســـالیب المواجهـــة یـــرتبط بنـــوع الموقـــف الضـــاغط و نمـــط الشخصـــیة -

).الوظیفة االجتماعیة و الوجود الذاتي , الصحة الجسدیة( المعرضة للضغط 
عتبــر المواجهــة مجموعــة مــن المجهــودات المعرفیــة و الســلوكیة الموجهــة للــتحكم و تقلــیص ت-

و تضـم مجموعـة , أو تحمل الضغوطات الخارجیة التي تهدد الفرد و تفـوق مـوارده الشخصـیة 
,غیر متجانسة من المعارف و المواقف السلوكیة

.تهربال-مواجهة تركز على االنفعال مثل التجنب, و تصنف إلى نوعین
.و أخرى تركز على المشكل مثل التصدي و مخططات حل المشكل, و اتخاذ مسافة

, حیث یهدف النوع األول إلى تقلیص حالة التوتر و الضیق االنفعالي المصاحب للضـغط 
بینما النوع الثاني یضـم طـرق تمكـن الفـرد مـن الحصـول علـى إمكانیـات لتغییـر الوضـعیة التـي 

.لیة و هذه هي أهم وظائف المواجهةلى تغییر الحالة االنفعامما یؤدي إ, یواجهها 
إن المواجهــة تتحــدد مــن خــالل نتائجهــا و لــیس مــن خــالل االفتراضــات القبلیــة التــي تشــكلها -

و هــذا یعنــي أن عملیــة المواجهـــة قــد تكــون فعالــة أو غیـــر , علــى أنهــا توافقیــة و غیــر توافقیـــة
.فعالة بناء على نتائجها

فاألفعــال التلقائیــة التــي یقــوم , تالف بــین المواجهــة و الســلوك التــوافقي التلقــائيإن هنــاك اخــ-
فعنـدما یكـون الموقـف الـذي , بها الفرد إزاء المواقـف التـي یتعـرض لهـا ال یطلـق علیهـا مواجهـة

و لكـن إذا كـان الموقـف , یتعرض له الفرد مألوفا لدیه فإن استجابة الفرد تصـبح تلقائیـة تجاهـه
.ستجابات الفرد ال تكون تلقائیةجدیدا فإن ا
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و فــــي ضــــوء مـــــا تقــــدم تعـــــد المواجهــــة بمثابــــة المظلـــــة لعــــدد كبیـــــر مــــن االســـــتراتیجیات و 
السلوكیات التي یحاول من خاللها الفرد التعامل مع المواقف الضاغطة و االنفعـاالت الناتجـة 

ف بهـــا الفـــرد مـــع و مهـــارات المواجهـــة تقـــوم بـــدور هـــام فـــي تحدیـــد الطریقـــة التـــي یتكیـــ, عنهـــا
)84ص , 2006, طه عبد العظیم حسین. (المواقف و األحداث الضاغطة

Defense Mechanism , Coping stylesأسالیب المواجهة و آلیات الدفاع -5
defenseتــم الحــدیث عــن أســلیب المواجهــة باعتبارهــا فــي بعــض األحیــان آلیــات دفــاع 

mechanism , عامــل الضــغط النفســي بطــرق متنوعــة كثیــرةلإذ یســتطیع الفــرد االســتجابة ,
" , و االعتقــاد الــدیني, و اإلنكــار العــاطفي, و اإلبــداع فــي حــل المشــكلة, كالمقارنــة االجتماعیــة

)" مواجهــةو لــذلك تعتبــر هــذه األســالیب آلیــات , كــل ذلــك یســتعمل لضــبط الضــغط النفســي

Costa & Somerfield, .-(I Vهذا ما ورد في النسخة الرابعة منو (2001 (DSM

حیــث قــدمت قائمــة مــن الطــرق الشــائعة التــي یســتخدمها الفــرد للتعامــل مــع عوامــل الضــغط 
الطـرق األفضـل و األسـوأ فـي توظیــف كمـا تتضـمن هــذه القائمـة , النفسـي الداخلیـة و الخارجیـة

.المواجهة
تخفــــیض القلــــق الــــذي یعــــاني منــــه الفــــرد فــــي و الهــــدف منهــــا, ال واعیــــةالــــدفاعإال أن آلیــــات

, بینمـــا المواجهـــة تتطلـــب أســـالیب واعیـــة فـــي جـــزء منهـــا, محاوالتـــه لحـــل الصـــراعات الداخلیـــة
.خاصة فیما یتعلق بأسلوب حل المشكلة بشكله المعرفي و السلوكي

إن الـــدفاع و مـــا یـــرتبط بـــه مـــن عالقـــات عبـــارة عـــن آلیـــات تحمـــي األنـــا مـــن الصـــراعات أن " 
. أو مـن تهدیـدات المحـیط, ن مـن مطالـب و طموحـات غیـر محققـة داخـل الجهـاز النفسـيتتكـو 

ص , 2002,رضـوان" ( و یفترض هنا أن القلق هـو المثیـر الـذي یسـبب تسـخیر هـذه اآللیـات
253(

)شــتركتینمأن جمیــع عملیــات الــدفاع تتمیــز بســمتینAnna Freudنــا فرویــدأو تــرى 

Freud, A; 1946 ):
.تنكر و تزور و تحرف الواقعأنها -1
.أنها تعمل ال شعوریا بحیث ال یفطن الشخص إلى ما یحدث-2

و , فترى أن الدفاع و المواجهـة عبـارة عـن بنـائین مختلفـین وظیفیـا(Haan, 1977 )أما هان 
:یتحقق ذلك من خالل ثالثة أسالیب تلخص وظائف األنا 

الواقــع و یتناســب معــه و یكــون مرنــا و یــتم و الــذي یقــوم علــى , هــو أســلوب المواجهــة: األول
.وفقا للمنطق
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.و جامد, هو أسلوب دفاع مشوه للواقع: الثاني
.و هو أسلوب مرضيFragmentationهو أسلوب التشتیت أو التفتیت : الثالث

و , حیـث تـرى أن الشـخص یواجـه إذا اسـتطاع ذلـك, و تحتل المواجهة بالنسبة لهان قمة الهرم
.و یمرض أو یتشتت إذا كان مجبرا على المرض, مضطرایدافع إذا كان 

مـــن هنـــا یمكـــن القـــول أن اســـتخدام المواجهـــة فـــي أســـالیبها الواعیـــة یســـمح بتمیزهـــا كأســــالیب 
أمـــا عنـــد اســـتخدام أســـالیبها غیـــر الواعیـــة فإنهـــا تتطـــابق مـــع آلیـــات الـــدفاع و یمكـــن , مواجهـــة

.تسمیتها بآلیات المواجهة
, واجهــة اســتخدمت علــى الغالــب فــي أثنــاء الحــدیث عــن الضــغط النفســيكمــا أن أســالیب الم

,أما آلیات الدفاع فقد استخدمت في كل المواقف التي یواجهها الفرد
.و كجزء هام من بنیته النفسیة و نمط شخصیته

العوامل المؤثرة في استراتیجیات المواجهة-6
نقال عن) Folkman")1985"و "Lazarus"یرى كل من 

(Solomon et al, 1988, p279) بأن الفرد یمیل إلى استعمال مختلف أسـالیب المواجهـة
.و وفقا أیضا لشخصیته, وفقا لسیاق المشكل الذي یواجهه و خصائصه

أن هنــــــاك ارتبــــــاط بــــــین ) 81ص ,2003, شــــــریف( نقــــــال عــــــن "Cooper"یفتــــــرض و 
و ذلـك , تیجیات المواجهـة والشخصـیةاستجابات الضغط النفسـي و العوامـل النفسـیة مثـل اسـترا

ألن الفروق الفردیة وثیقة الصلة باستجابات الضغط النفسـي ألنهـا تلعـب دور تغییـر أو تعـدیل 
,الطریقة التي یواجه بها الفرد الحاجات البیئیة

و , و تظهــر اســتجابات المواجهــة مــن خــالل التفاعــل بــین العوامــل الحالیــة للظــرف و الموقــف
, شـریف(نقـال عـن ) Freidman")1990 "و فـي هـذا السـیاق یؤكـد . خصـيبـین المـزاج الش

.ن للفرد أن یواجه بشكل منفصل عن سمات شخصیتهأنه ال یمك) 81ص
ـــأثر و یتجلـــى ممـــا ســـبق ذكـــره أن  ـــاة تت ـــیم الفـــرد أحـــداث الحی ـــة التـــي مـــن خاللهـــا یق الطریق

یقـوم األفـراد بمحـاوالت لمواجهـة و لكي نفهم العملیة التي من خالله , بمتغیرات وسیطة مختلفة
األحداث و الضواغط في بیئتهم فمن الهـام أن نفهـم المتغیـرات الوسـیطة التـي تـؤثر فـي تحدیـد 

ففـي العقـود الماضـیة تعـددت وجهـات نظـر العلمـاء . سلوكیات المواجهـة للضـغوط لـدى األفـراد
د بمثابــة مؤشــر فــالبعض یــرى أن عوامــل الشخصـیة تعــ, حـول اســتراتیجیات المواجهــة للضـغوط

فـي حـین یـرى آخـرون أن العوامـل الموقفیـة هـي التـي تقـوم بـدور , جید السـتراتیجیات المواجهـة
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حاســم فــي التنبــؤ باســتخدام اســتراتیجیات المواجهــة التــي یســتخدمها الفــرد فــي مواجهــة المواقــف 
)71ص , 2006, , عبد العظیم حسین. (الضاغطة

إلــى أن األفــراد یختلفــون Wethington, Kessler) 1991(و یشــیر ویثنجتــون و كســلر 
فـــي اســـتخدام اســـتراتیجیات المواجهـــة فـــي االســـتجابة لألحـــداث الضـــاغطة و أن هنـــاك عوامـــل 

و هــــي تتضــــمن عوامــــل تتعلــــق بخصــــائص , عــــدة تــــؤثر فــــي اختیــــار اســــتراتیجیات المواجهــــة
شخصیة الفرد مثل نمط الشخصیة و مركز الضبط

و هنـاك عوامـل أخـرى موقفیـة و نوعیـة تتعلـق بـالموقف و , نفسیةو فعالیة الذات و الصالبة ال
.تسهم إلى حد بعید في تحدید استراتیجیات المواجهة

و تتمثل هذه العوامل الموقفیة في طبیعة الحدث الضاغط و نوعـه مـن حیـث هـو مـزمن أو 
رة و و كــذلك قـــد, أو أن الفــرد قــد واجـــه هــذا النــوع مــن الضـــواغط فــي الماضــي, حــاد و جدیــد

فضــال عــن المــدة التــي یســتغرقها الحــدث , قابلیــة الفــرد علــى التنبــؤ بحــدوث الموقــف الضــاغط
و , الضاغط و درجة التهدید و الضرر و التحدي التي یدركها الفرد في هذا الموقف الضاغط

الذي یشیر إلـى احتمـاالت نقـص المعلومـات أو عـدم , عدم التأكد المعلوماتي المحیط بالموقف
و كـذلك المسـاندة االجتماعیـة التـي یتلقاهـا الفـرد مـن , القدرة على تفسـیر مـا یحـدثالوضوح و 

.اآلخرین
و إضافة إلـى ذلـك فـإن , فكل ذلك یؤثر في تحدید نوع استجابة المواجهة للموقف الضاغط

المتغیــرات الدیمغرافیــة مثــل النــوع و العمــر الزمنــي و المســتوى االقتصــادي و االجتمــاعي تــؤثر 
.رى في تحدید نوع استراتیجیة المواجهة التي یستخدمها الفرد إزاء الموقف الضاغطهي األخ

تختلــــف بــــین األفــــراد و هــــذا , و یعنــــي هــــذا أن أســــالیب التعامــــل مــــع المواقــــف الضــــاغطة
بـاختالف خصـائص و طبیعـة الموقـف الضـاغط و اخـتالف المتغیـرات الدیمغرافیـة و متغیــرات 

)  201ص , 2006, حسینعبد العظیم . (الشخصیة لدیهم
:فعالیة استراتیجیات  المواجهة-7

, Cohenلقد توصلت الكثیر مـن الدراسـات إلـى وجـود عالقـة دالـة بـین الضـغط و المـرض 

Lazarus, 1979, Sarason , 1978) (  و دور اسـتراتیجیات التعامـل مـع الضـغط كعامـل
.وسیط بینهما

میــدان الصـحة إلــى تحدیــد أهـم اســتراتیجیات التعامــل لـذلك ســعى الكثیـر مــن المهتمــین  فـي 
.و التي ترتبط بالصحة" الفعالة" مع الضغط 
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إســتراتیجیة فعالــة عنــدما تســمح هــذه األخیــرة فــي الــتحكم أو تكــون) Laborit )1979حســب 
. ى الصحة الجسمیة و النفسیة للشخصالتخفیض من أثر العدوانیة عل

 )Lazarus et Folkman , 1984, Folkman et al , 1986, Rivoler, 1989 ,
Dimatheo 1999)

علــى مجموعــة مــن المرضــى فــي حالــة استشــفاء ) Schmitt )1988ففــي دراســة قــام بهــا 
البحــث عــن ( طة یللقیــام بعملیــة جراحیــة بینــت أن المرضــى الــذین یســتعملون اســتراتیجیات نشــ

) و تعقیــدات مــا بعــد العملیـــة , العــالجالمشــاركة فــي , آثارهــا , معلومــات حــول ســیر العملیــة 
) .االستسالم, الكف( أظهروا قلقا أقل من المرضى الذین یستعملون استراتیجیات سلبیة 

إلــى أن إســتراتیجیة التعامــل مــع الضــغط یمكــن ) 1984(و قــد توصــل الزاروس و فولكمــان 
: أن تؤثر على الصحة الجسمیة بطرق ثالث مختلفة 

, لى تواتر و شدة و مدة االستجابات الفیزیولوجیة یمكن أن تؤثر ع-أ
.و األعراض العصبیة الكیمیائیة

).ارتفاع خطر الموت(بیا على الصحة ؤثر مباشرة و سلتیمكن أن -ب
إن استراتیجیات المواجهة  المركزة حول االنفعال یمكن أن تؤثر على الصحة ألنها تعیـق -ج

.ةالتعامل بفعالیة مع الوضعیات الضاغط
هنـاك أسـاس Coping" التعامل مع الضـغط" و لكن عندما نتكلم عن فعالیة استراتیجیات 

فالفعالیـة تـرتبط بـالكثیر , نرتكز علیه و المتمثل في أنه ال یوجـد إسـتراتیجیة فعالـة أو ال فعالـة 
, مراقبة الحدث الضـاغط, من المتغیرات من أهمها خصائص الوضعیة الضاغطة مثل الشدة 

0لــذلك فالتجنــب یمكــن أن یكــون فعــاال فــي مرحلــة قصــیرة المــدى مــن , لحــدث الضــاغطمــدة ا

هذه المرحلة الالزمة لبعض األشخاص الستیعاب تـدریجي , أیام بعد الحدث الضاغط03إلى 
للموقف و الواقع

 )Suls et Fletcher , 1985(.
القــا مــن أســبوعین بعــد كــون فعالــة فــي مرحلــة طویلــة المــدى انطتو االســتراتیجیات النشــطة 

طة ال یمكـن أن یفـإن االسـتراتیجیات النشـLazarus Folkman (1984)ـبالنسـبة لـ, الحـدث
مراقبـــةالوضـــعیات غیـــر الالوضـــعیة ففـــي تحكم فـــيتكـــون فعالـــة إال إذا أدرك الشـــخص أنـــه یـــ

.تصبح االستراتیجیات السلبیة أكثر فعالیة)غیر قابلة للضبط(
ــــول فیمــــا یتع ــــة اســــتراتیجیات المواجهــــةخالصــــة الق هــــو مــــا یؤكــــده فولكمــــان و , لــــق بفعالی

بـأن االسـتراتیجیات المركـزة علـى حـل المشـكل Folkman et Lazarus) 1984(الزاروس 
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و فــي حالــة حــدث غیــر مرتقــب و غیــر , ال تظهــر فعالــة إال إذا كــان الحــدث تحــت تحكــم الفــرد
تكـون أكثـر تكیفـا مثـل مـا هـو الحـال فـي فإن االستراتیجیات المركزة على االنفعال, متحكم فیه

.حالة مرض خبیث
ـــــة  ـــــة لوجهـــــات نظـــــر العلمـــــاء حـــــول فعالی ـــــر عـــــن اآلراء المختلف و لعـــــل مـــــا یمكـــــن أن یعب

الـــذي یؤكـــد أنـــه كلمـــا كـــان Yager) 1989(مـــا انتهـــى إلیـــه یـــاجیر , اســـتراتیجیات المواجهـــة
كلمـا وجـد الفـرد نجاحـا أكبـر علـى , رصید سلوكات استراتیجیات المواجهة أكثر تفتحا و مرونة

.التكیف و أقل عرضة لالضطرابات العقلیة
)(Chabrol, Callahan, 2004, p 97)

)Coping: المواجهة(النظریات المفسرة لمفهوم التعامل مع الضغوط -8
مــن حیــث الــدور الــذي یســهم بــه , یــد مــن النظریــات التــي تعنــي بمفهــوم المواجهــةهنــاك عد

كسلوك في التخفیف أو التقلیـل مـن التـوتر و القلـق النـاتج عـن مصـادر الضـغط التـي نواجههـا 
و قـد تتشـابه فـي , لكـل إطـار أو نظریـة رؤیـة لهـذا المفهـوم قـد تختلـف فـي نـواحيو.في حیاتنـا

و مــن أهــم النظریــات األكثــر شــیوعا فــي تنــاول مفهــوم , نظریــاتنــواحي أخــرى مــع غیرهــا مــن ال
:المواجهة اآلتي

في الشخصیة " فروید" نظریة -1
الظواهریة–النظریة  المعرفیة -2
نظریة السمات الشخصیة -3
ترجــع األصــول النظریــة لمفهــوم المواجهــة فــي علــم : فــي الشخصــیة" فرویــد" نظریــة 8-1

( و التي قـدمها فرویـد , حول الشخصیة االنسانیة و اآللیات الدفاعیة " فروید"النفس إلى أفكار
و لكــن قبــل عــرض هــذه اآللیــات الدفاعیــة و إبــراز معالمهــا و . و تالمیــذه )  1920-1936

نجـد أنـه مـن الضـروري , اعات و الضـغوط دورها المشابه لمفهـوم المواجهـة فـي معالجـة الصـر 
في الشخصیة لفهم مصدر الصراعات" فروید"تقدیم عرض موجز لنظریة 

الشخصـــیة ) 1933" (فرویـــد"قســـم . و كیفیـــة معالجتـــه لهـــا و الضـــغوط التـــي یواجههـــا الفـــرد
:االنسانیة إلى ثالثة بنیات و هي 

الهو: البنیة األولى 
و یعـد الهـو أسـاس الشخصـیة و مصـدر , وروث و غریـزي تختص بنیة الهو بكل ما هـو مـ

حیــث تســعى هــذه الغرائــز الناتجــة عــن مصــادر حیویــة و جســمیة لإلشــباع , طاقــة هــذا النظــام 
و ینــتج التــوتر و عــدم الراحــة . و ذلــك لتقلیــل التــوتر النــاتج عنهــا, مــن خــالل مصــدر خــارجي 
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و بالتـالي ال ,ال یسـتطیع الهـو تحملـه و التـي, مع زیادة هذه الطاقة الناتجـة عـن تنبیـه داخلـي 
دون اهتمـام بقـیم و بالتالي یبحث الهو عن الخفـض الفـوري لهـذا التـوتر, یستطیع الهو تحمله 
و یقســم فرویــد هــذه , و یســمى هــذا المیــل نحــو اإلشــباع الفــوري بمبــدأ اللــذة, المجتمــع و معــاییره

و مـع محـاوالت الهـو لإلشـباع , لعـدوان الغرائز إلى الغریزة الجنسیة و غریزة المـوت و غریـزة ا
.الفوري للهو یتطور و ینشأ األنا

األنا: البنیة الثانیة 
و یسعى األنا لتحقیـق التـوازن بـین العـالم , یعتبر األنا الوصلة المباشرة مع العالم الخارجي 

هـذه المهمـة و . الخارجي بمعاییره و ضوابطه و بـین عـالم الهـو الغریـزي برغباتـه و اندفاعاتـه 
و یــتحكم فــي وظــائف األنــا مبــدأ الواقعیــة و الــذي , مــن وجهــة نظــر فرویــد مــن أصــعب المهــام 

یعمل علـى إشـباع و تفریـغ التـوتر الناشـئ عـن الغرائـز فـي ضـوء ظـروف بیئیـة و اجتماعیـة و 
.أخالقیة مناسبة
األنا األعلى: البنیة الثالثة 

فهــو یســعى , كم علــى صــحة األشــیاء مــن خطئهــا یعــد األنــا األعلــى بمثابــة القاضــي و الحــا
لـداخلي للفـرد أثنـاء إلى المثالیة و المعاییر و األخالق التـي تصـبح فیمـا بعـد جـزءا مـن العـالم ا

).تطور الشخصیة Freud .S, 1947 , pp 19-44 )

مـن , و یطلـب األنـا األعلـى الكمـال , و یختبـر األنـا الواقـع , فبینما یطلب الهو المتعة الفوریة 
تتالیـــة بـــین هـــذه المكونـــات هنـــا ینشـــأ الصـــراع النـــاتج عـــن التفاعـــل المســـتمر و الصـــدمات الم

.و تسمى هذه التفاعالت بمصطلح الدینامیات, الثالثة
تــؤدي هــذه , ه العاكســة لطبیعــة اإلنســانمــن خــالل ســعي الهــو إلــى اإلشــباع الفــوري لرغباتــ

حیــث ال تســمح البیئــة بمعاییرهــا و أخالقهــا ئــةالرغبــات الموروثــة إلــى تصــادم بــین الفــرد و البی
و ینـــتج عـــن هـــذا الصـــراع , لـــىو كـــذلك األنـــا األعو بالتـــالي ال یرضـــى األنـــا , شـــباعبهـــذا اإل

.القلق
لــذا یلجـــأ , تقلیـــل هــذا األلـــم بأســرع مــا یمكـــنفــإن الفـــرد یســعى إلــى , و ألن القلــق یســبب األلـــم

. یلة إلخفاء هذه الصراعات المؤلمةل كوسالستخدام ما یسمى باآللیات الدفاعیة التي تعم
هــذه اآللیــات الدفاعیــة فــي مواجهــة و معالجــة مصــادر الضــغوط  قــد حــدد فرویــد اســتخدامو 

لیقتصـــر ) 1930(نظـــر أدلـــربینمـــا اتجـــه , و هـــي الصـــراعات الجنســـیة و العدائیـــة, الداخلیـــة 
, یـة و التهدیـدات البیئیـة استخدام هـذه اآللیـات الدفاعیـة فـي مواجهـة مصـادر الضـغوط الخارج

حیـث أشـارت , رؤیـة تجمـع بـین التـوجهین معـا) Anna Freud)1936قـدمت أنـا فرویـد ثـم 
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ــــة و المهــــددات  ــــي مواجهــــة كــــل مــــن المهــــددات الداخلی ــــة تســــتخدم ف ــــات الدفاعی ــــى أن اآللی إل
(Synder,C.R & Dinoff ,B.l , 1999,p 7 )الخارجیة 

فــي فرویــدالمثیــرة للضــغط النفســي مــن منظــور نظریــة هــذا عــن القلــق النــاجم عــن الصــراعات
أمـــا عـــن اآللیـــات الدفاعیـــة التـــي یقـــدمها األنـــا لتحقیـــق التوافـــق بـــین الهـــو و األنـــا .الشخصـــیة

:فهي تتمثل فیما یلي, األعلى 
:الكبت-1

p 45 ," (نمـط خـاص مـن اإلنكـار"و یقصـد بالكبـت فـي نظریـة فرویـد فـي الشخصـیة بأنـه 

1942Freud . A,(.
نســیان أو طــرح الــذكریات المؤلمــة أو المهــددة مــن " بأنــه ) White )1964" وایــت"و یعرفــه 
و یحـــدث الطـــرح فـــي مواجهـــة الـــدوافع الغریزیـــة التـــي تقابـــل بمعارضـــة اجتماعیـــة و , الشـــعور 
)( فیســـعى الكبـــت إلـــى كـــف الـــدوافع المهـــددة مـــن خـــالل ردهـــا إلـــى الالشـــعور , أخالقیـــة 

Mischel . W, 1999, p 45.
:اإلنكار-2

,Fine. R)اإلنكـار لیصـف اآللیـة التـي یـرفض بهـا الفـرد إدراك الواقـع "فرویـد"اسـتخدم

1990, p 300) , د الهــروب أو باإلضــافة إلــى أن هــذه اآللیــة تحــدث عنــدما ال یســتطیع الفــر
.مواجهة مصدر التهدید

خیــار لــه هــو إنكــار هــذا األلــمفأفضــل , خاصــة عنــدما یكــون مصــدر األلــم مؤلمــا بدرجــة كبیــرة
Cloninger.S.C, 1996, p 209)(

: اإلسقاط-3
یحــاول الفــرد الــذي تســیطر علیــه مشــاعر القلــق غیــر محتملــة , و مــن خــالل آلیــة اإلســقاط 

یحـول الفـرد -فعلـى سـبیل المثـال–إلى كبت أو كف هذا القلق من خالل عزوه إلى فرد آخر 
,Sappenfield. B.R).مـا یـؤدي إلـى تقلیـل التـوتر لدیـهم, مشاعر الغضب إلـى فـرد آخـر 

1956, pp 327-328)
:التثبیت-4

یثبت الفرد على مرحلة من مراحل التطور بسبب أن المرحلـة التالیـة من خالل آلیة التثبیت
و یحدث التثبیت لدى الطفل لكي یحمي نفسه من القلـق بسـبب تعلمـه , محملة بالتوتر و القلق

. و االعتماد على نفسه في المرحلة القادمةاالستقالل
:التسامي-2
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یعد الحل الطبیعي للصراعات الناتجة عن غرائـز الهـو و یقصـد بالتسـامي تحویـل أو إبـدال 
. اعیــاو الــذي یكــون غالبــا جنســي إلــى موضــع آخــر یكــون مقبــوال اجتم, الطاقــة مــن موضــوعها

الجنســــیة إلــــى شــــكل اجتمــــاعي مقبــــول ربمــــا یحــــول هــــذه الطاقــــة, فالطفــــل المهــــدد باالســــتمناء
.كالسباحة أو ركوب الخیل

 )( Fine,1990, p 134

:التبریر-4
و هـو محاولـة تبریـر المشـاعر مـن , و یعد التبریـر شـكال آخـر مـن أشـكال اآللیـات الدفاعیـة

قـــد یرجـــع هـــذا , فالشـــخص الـــذي ال یطیـــق تصـــرفات زوجتـــه, خـــالل إعطـــاء تبریـــرات و أعـــذار
Mischel . W, 1999, p 46 ). (ط العمل و لیس بسبب تصرفات زوجتهالضیق إلى ضغ

مثـل آلیـة العـزل و هـي , هنـاك آلیـات أخـرى متعـددة, و باإلضافة إلى هذه اآللیات الدفاعیـة
و آلیـة التكـوین العكسـي و هـي إبـدال القلـق النـاتج عـن دوافـع , الفصل و التخلي عن الموقف 

و غیـــرهم مـــن اآللیـــات الـــدفاعي , یـــا یكـــون مقبـــوال اجتماعو, الهـــو بشـــيء مضـــاد لهـــذا القلـــق 
(Viney & King , 1993 , p 379 ).

و توضــیح دورهــا فــي تقلیــل التــوتر الناشــئ عــن , و لكــن بعــد عــرض هــذه اآللیــات الدفاعیــة
یثـــار تســـاؤل مهـــم و هـــو إلـــى أي مـــدى تعـــد هـــذه اآللیـــات الدفاعیـــة ممثلـــة , مصـــادر الضـــغط

لمفهوم المواجهة؟ 
كمــا –لعلــه یتضــح مــن خــالل العــرض الســابق نــوع مــن االتســاق بــین هــذه اآللیــات الدفاعیــة 

حیــــث یســــتخدم كالهمــــا لمواجهــــة و معالجــــة , و مفهــــوم المواجهــــة-و تالمیــــذه" یــــدفرو "قــــدمها 
و الظــروف و المهــددات ســواء الداخلیــة أو الخارجیــة بهــدف تخفیــف أو تقلیــل أو إخفــاء التــوتر

.القلق الناتج عن هذه الضغوط و المهددات
. و علــــى الــــرغم مــــن هــــذا االتســــاق فهنــــاك بعــــض الخصــــائص التــــي تمیــــز بــــین المفهــــومین

و , و الســماح بــالتعبیر عنــه, و المنطقیــة, و الواقعیــة, فاســتراتیجیات المواجهــة تتمیــز بالمرونــة 
.و الوعي به, و االتجاه نحو المستقبل, االختیار
و تشـــویه الواقـــع و , تتســـم بالتصـــلب , آللیـــات الدفاعیـــة فهـــي علـــى العكـــس مـــن ذلـــك أمـــا ا
أي أن الفـــرد ال -بهـــا يو الالوعـــ, و االتجـــاه نحـــو الماضـــي, كمـــا تتســـم بالجبریـــة , المنطـــق 

(Haan. N, 1977, p 34).یكون مدركا و واعیا بها عند حدوثها

دفاعیـة تسـتخدم لتقلیـل التـوتر و القلـق من هنا یتضح أنه على الرغم مـن أن تلـك اآللیـات ال
.فهي لیست مكافئة تماما لمفهوم المواجهة , 
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:الظواهریة–النظریة المعرفیة 8-2
كوسیط  بین المحیط" التعامل مع الضغط " تعتبر النظریة المعرفیة 

الضاغط و االضطراب االنفعالي و كما هو الشأن بالنسبة للتنـاول المعرفـي علـى) الحدث( 
حیــث ,فــإن الضــغط ال یــرتبط بــالمحیط و ال بالشــخص و إنمــا نتیجــة تفاعــل بینهمــا,العمــوم

إن العالقـــة بـــین الموقـــف . یـــة دورا مهمـــا فـــي حـــدوث االســـتجابةتلعـــب فیهـــا العملیـــات المعرف
إن العالقة بین الموقـف الضـاغط و االسـتجابة , الضاغط ال یحدد درجة و طبیعة االستجابة

( هناك عوامل وسیطیة معدلة ترتكز أساسـا علـى تقییمـات الشخصـیة لیس بعالقة خطیة بل
.)األولیة و الثانویة

فالضغط یحدث عندما یقیم الشخص الوضعیة على أنهـا ضـاغطة و أنهـا تتجـاوز مـوارده 
),Folkman et al 1986.و یمكن أن تضعه في وضعیة خطر

;Lazarus et Folkman ,1984; Matheny,Pugh,1986)
(Folkman et Lazarus,1984 )إلى جانب التقییم المعرفي للموقف 

هنـــاك عامـــل معرفـــي آخـــر و المتمثـــل فـــي إدراك الشـــخص لقدرتـــه علـــى مراقبـــة الموقـــف 
)الضــاغط حیــث یعتبــر هــذا العامــل كمعــدل ذات داللــة للعالقــة بــین الضــغط و االســتجابة

Cohen et al ,1989)ســات حیــث توصــل جونســن و و هــذا مــا أكدتــه الكثیــر مــن الدرا
إلى وجـود عالقـة إیجابیـة ذات داللـة بـین ) et Sarason )(Johnson )1978صراصن 

.القلق و االكتئاب و مركز التحكم 
)(Sandler ,1982;Turner ,1983; Parkes,1984و أكد هذه النتیجة كل من
.ائي لمركز التحكم و خاصة الداخليكلهم یؤكدون على الدور الوق

, و هناك عامل معرفي ال یقل أهمیة على العوامل األخرى و الذي یرتبط بمركز التحكم 
و له نفس التأثیر و یصنفه المعرفیون من العملیات المعرفیة القصیرة المدى أال و هو 

"" Attribution causale" اإلسناد السببي 
)(Sandler ,1982;Turner ,1983; Parkes,1984و أكد هذه النتیجة كل من

و هناك عامل معرفي .كلهم یؤكدون على الدور الوقائي لمركز التحكم و خاصة الداخلي
و له نفس التأثیر و , ال یقل أهمیة على العوامل األخرى و الذي یرتبط بمركز التحكم 

یصنفه المعرفیون من العملیات المعرفیة القصیرة المدى أال و هو اإلسناد السببي 
"Attribution causale ""
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:نظریة الزاروس8-2-1
یعرف الزاروس التعامل مع الضغط بأنه محاوالت معرفیة و سلوكیة لتسییر متطلبات 

( و التي تقیم على أنها مرهقة للموارد ) و الصراع بینهما ( داخلیة أو خارجیة خاصة 
.(Lazarus , 1991 )الشخصیة ) المصادر

فعند تعرض األفراد , بتنوع استجابات األفراد للضغط بدأت النظریة من خالل التسلیم 
بینما یجمع بعضهم اآلخر ,نجد بعضهم یقف كالعاجز , ألحداث تتعارض مع مستقبلهم 

.إمكاناته االجتماعیة و الشخصیة لمواجهة الحدث
,قة الدینامیة بین الفرد و البیئةحاول الزاروس وضع نظریة توضح العال

.االختالف الظاهر بین األفراد في استجابتهم لمصادر الضغطو لتفسر التنوع و 
مرورا بعملیات اإلدراك, حیث تبدأ مكونات النظریة من حدث المثیر للمشقة 

و فیما یلي عرض لهذه المكونات . و منتهیا باستراتیجیات المواجهة و نواتجها, و التقییم 
.حداكل منها على 

:حسب الزاروسمصادر الضغط8-2-1-1
بأنها العملیة التي تحتوي على " الضغط ) 1984" (فولكمان"و " الزاروس "وصف 

." و العالقة بین البیئة و الفرد من ناحیة أخرى, مطالب البیئة من ناحیة 
, ة بین الفرد و البیئة بالتعامالتأطلق على هذه العملیة التي توضح التفاعالت المستمر و 

و بالتالي تفسر لنا , التأثیر المتبادل بین الفرد و البیئةو هي عملیة تعكس مدى التأثر و
,Folkman, Lazarus.الضغطاختالف األفراد في مستوى درجة خبرتهم بمصدر 

1984, p 125)(
التي تدرك , باط مفهوم الضغط مع مطالب البیئةكما تعكس هذه العملیة أیضا مدى ارت

المطالبكضریبة تفوق قدرة الفرد على مواجهة هذه 
( Palmier & Dryden, 1996, p 116)

ي فالبد أن یحمل ف, در الضغط لكي یكون ذات تأثیر قويأن مص" الزاروس"و أشار 
ر خاصیة التهدید في و قد وضع شرطین أساسیین كمحك لتوف, طیاته مفهوم التهدید

: و هما, الحدث
التوقع و التوجه للمستقبل -1
.ت المعرفیة كاإلدراك و التعلم و الذاكرة و الحكم و التقدیرمساهمة العملیا-2
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یعني ذلك أنه یحمل في طیاته توقع الضرر و األذى , فعندما نشعر أن الموقف مهدد لنا 
باإلضافة إلى أن العملیات المعرفیة تسهم بشكل كبیر في إدراك الموقف كمصدر للتهدید , 

فكلما كان الجهد , ساس مقدار التصدي للمنبه و یتم تقدیر توقع الضرر على أ, و الضرر 
)Lazarus , 1966, p 31(. زاد التوقع بالضرر, المبذول للتصدي للمنبه مرتفعا 

األلم أو الخسارة ,المهددات الجسمیة ( و تتنوع األحداث المهددة من حیث النوع 
أخرى ضعیفة التهدید أحداث شدیدة التهدید و ( و الدرجة ) أو فقدان محبوب , االجتماعیة 

فإن , فكلما كان  توقع الضرر مرتفعا, و تتحدد درجة التهدید طبقا للضرر المتوقع ) 
و من هنا یمكن وصف , و بالتالي درجة التهدید تكون مرتفعة, التصدي له یكون مرتفعا 

. األحداث حسب درجة الضرر المتوقعة
) .43ص , نفس المرجع السابق ( 
: التقییمعملیة -8-2-1-2

دراكها من حیث كونها و تسمى العملیة المعرفیة التي تسهم في معالجة األحداث و إ
.بعملیة التقییممهددة أم ال

نشاط عقلي " بأنها ) Spiegel )1945سبیجیل وGrinker" جرینكر"و قد عرفها 
الخبرة الماضیة و تعتمد هذه العملیة بشكل كبیر على, و االختیار, والتمییز, یشمل الحكم

".للفرد 
اآللیات التي یستخدمها الفرد إلعطاء " بأنه ) 1966" (فولكمان "و " الزاروس"و یعرفه 

و . )Lazarus,R.S & Folkman , S, 1988 , p 466"( معنى لمواقف الضغط 
و یتأثر هذا , و إدراك التأثیر الضار له , یحدث الشعور بالتهدید من خالل إدراك الموقف 

كفإدراك التهدید لیس باإلدرا, و بالمعتقدات و القیم , اإلدراك بالمعرفة السابقة لألفراد 
.من الخبرات و التوقعات السابقةو لكنه حكم و استدالل , البسیط لعناصر الموقف 

و ربما ال,سیدرك الفرد الموقف بشكل مختلف, و إذا ما تغیرت الخلفیة المعرفیة للفرد 
.ضارا أو مهددا لهیصبح الحدث 

: هما, تسعى لتحقیق هدفین, فعملیة التقییم المعرفي هي عملیة عقلیة
و تسمى هذه العملیة بالتقییم األولي , إدراك ما إذا كان الموقف مهددا أم ال-
حصر المصادر المتوفرة عند الفرد لمواجهة التهدید المدرك و التصدي له-

) Taylor, S.E,1995, p 71( .الثانويو تسمى هذه العملیة بالتقییم 
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): المبدئي(عملیة التقییم األولى -أ
و یساعد , تهدف هذه المرحلة الى تقدیم معنى للموقف أو للحدث الذي یتعرض له الفرد

التقییم ) 1982" (فولكمان"و عرف . على تقدیم هذا المعنى خبرة و معرفة الفرد السابقة
كما أوضح , "العملیة التي تختص بتقییم األفراد ألهمیة الموقف أو الحدث" األولي بأنه 

:أن هذه العملیة تسعى لإلجابة عن التساؤلین التالیین)cox )1987" كوكس"
ماذا یعني هذا الموقف بالنسبة للفرد؟
 و هل سیصبح هذا الموقف مثیر للمشقة أم ال؟Cox, 1995, p25)(

لتوضح مدى , تجربة كالسیكیة) Speisman )1964" سبایسمان" و" الزاروس" و قد قدم
.تنوع و اختالف األفراد في االستجابة لموقف ما

و التي تسهم في تشكیلها خبرة الفرد و معارفه و , و التي تعتمد على عملیة التقییم األولي
تحت " و تدور التجربة حول مشاهدة فیلم لعملیة جراحیة لذكر بعنوان , دافعیته و تقییمه لذاته

.تقسیم األفراد إلى أربعة مجموعاتو تم , "جرحال
أما المجموعة الثانیة , حیث ترى المجموعة األولى الفیلم بدون استخدام مؤثرات صوتیة

أما , فتشاهد الفیلم مع مؤثرات صوتیة  تبرز األلم و الخطر أثناء إجراء العملیة الجراحیة
و تعبیرات و یصنفونه في صور,مالمجموعة الثالثة فتسمع المرضى و هم ینكرون ألمه

أما المجموعة الرابعة تسمع و تشاهد الفیلم في صورة أقرب ما تكون لمحاضرة , مضحكة
.عملیة عن الجراحة

شقة لكل مجموعة تم تسجیل و تقییم درجة الم, و بعد مشاهدة الفیلم بهذه الطرق األربعة
میة مثل ضربات القلب و ضغط الدم التقاریر الذاتیة و المقاییس الجسمن خالل استخدام 

و جاءت النتائج لتوضح أن المجموعة التي رأت الفیلم بدون . أثناء و بعد مشاهدة الفیلم
و المجموعة , و المجموعة التي سمعت تعبیرات إنكار المرضى أللمهم, المؤثرات الصوتیة

سمیة من المجموعة كانوا أقل مشقة سواء أكانت ذاتیة أم ج, التي شاهدت المحاضرة العلمیة
.التي شاهدت الفیلم باستخدام المؤثرات الصوتیة

(Taylor, 1993, p72 & Lazarus, 1996, p46)
,و من هتا یتضح مدى تنوع و اختالف األفراد في استجابتهم لرؤیة الفیلم

ساسي و التي تعتمد بشكل أ, و یرجع هذا التنوع إلى اختالف عملیة التقییم األولي عند األفراد
.على خبرة األفراد السابقة
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, و یتضح كذلك دور عملیة التقییم هذه في تقلیل أو زیادة الشعور بالضغط أو التهدید
فبعضنا یدركه على أنه , یؤدي إلى استجابات متعددة- رؤیة الفیلم–فنجد أن الموقف الواحد 

,و من هنا ال یحدث الشعور بالتهدید, موقف طبیعي
و بالتالي تكون , و من ثم یحدث الشعور بالتهدید.یدركه كموقف شاقو بعضنا األخر 

.عملیة اإلدراك األولى قد أجابت على السؤال الخاص بها
تبدأ , عند اإلجابة بأن الموقف شاق و مهددو هو تحدید ما إذا كان الموقف شاقا أم ال؟ و

.ي االستعداد للتصدي لهذا التهدیدالمرحلة الثانیة ف
:التقییم الثانويعملیة - ب

قیاس المصادر المتاحة أو المتوفرة لدى الفرد للتعایش مع " تسعى هذه المرحلة إلى 
و هو ما یمكن عمله , و تسعى هذه المرحلة لإلجابة عن السؤال التالي, "التهدید المدرك

).Taylor, 1993, p71(لمواجهة هذا التهدید 
تركز العملیة اإلدراكیة الثانویة , على مصدر التهدیدفبینما تركز العملیة اإلدراكیة األولیة 

,Lazarus, 1966 ). على جمع المصادر المتاحة للفرد للتعایش و للتصدي لهذا التهدید
p208)

, یدخل مباشرة في مرحلة اإلدراك الثانوي, و عندما یدرك الفرد الحدث بأنه مهدد و مشق
و اعتمادا على تقییم الفرد , ذا الحدث الشاقو ذلك لجمع المصادر المتاحة للتعایش مع ه
یقرر الفرد أي من ) األولى و الثانویة( الذي یتم بواسطة هاتین العملیتین المعرفتین 

,Snyder & Dinoff, 1999 ). استراتیجیات التعایش سیستخدمها في مواجهة التهدید
p9)

لثانوي؟ما العالقة بین عملیة التقییم األولي و عملیة التقییم ا-ج
یعتقد من العرض السابق أن كال من  عملیة التقییم األولي و عملیة التقییم الثانوي تسیران 

غیر أن , بحیث تسلم عملیة التقییم األولي إلى عملیة التقییم الثانوي بشكل آلي, بشكل متتالي
ییم ففي بعض األحیان تبدأ عملیة التق, األبحاث أوضحت أن المسار ال یسیر بشكل متتالي

.على أن ما یحدد أیهما كبدایة هو المنبه مصدر التهدید, الثانوي قبل عملیة التقییم األولي
و یحدث ذلك مع تكرار المنبه الذي , قد تبدأ عملیة التقییم الثانوي قبل إدراك التهدید
و من ثم ال یحتاج هذا المنبه إلى عملیة, یحتوي على معلومات مرتبطة بالتهدید و التعایش

تبدأ عملیة التقییم الثانوي في جمع مصادرها , فمجرد ظهور هذا المنبه, التقییم األولي
(Lazarus, 1966, p60 ). الذي سبق إدراكه على أنه مصدر للتهدید, لمواجهة هذا المنبه
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و الذي یحدد , بل هي تبدو عالقة تبادلیة, إذن العالقة بین العملیتین لیست مرتبة ترتیبا زمنیا
.ا تبدأ هو الموقف أو الظرف مصدر التهدیدأیهم

البد من تحدید العوامل التي تسهم في تكوین و نشأة كل من , و لمزید من التوضیح
بعض هذه العوامل تبدو مرتبطة بالموقف أو , عملیة التقییم األولي وعملیة التقییم الثانوي

.ي للفردو بعضهما اآلخر یبدو مرتبطا بالبناء النفس, الحدث الشاق
-و التي ترجع إلى مصدر المشقة–فمن العوامل التي تعتمد علیها عملیة التقییم األولي 

و هادیات المنبه , و التصدي المتوقع, التوازن بین الضرر المتوقع و المصادر المضادة له
و المعتقدات المكونة , فمنها الدافعیة, أما العوامل التي ترجع إلى البناء النفسي للفرد, الشاق

.التفكیرو إضافة إلى المصادر العقلیة و التعلیم و, عن بیئة الفرد
و التي ترجع إلى , أما عن العوامل التي تسهم في تكوین و نشأة عملیة التقییم الثانوي

أما العوامل , و أحداث التعایش, و الظروف الموقفیة, فهي موقع الضرر, مصدر المشقة
.و االستعداد للتعایش, و مصادر األنا, فهي قوة الدافع, التي ترجع إلى البناء النفسي للفرد

Ibid,p60)(
و هكذا یتضح مدى اختالف المكونات و مصادر المعلومات التي تسهم في تشكیل و 

نجد أن , و برغم هذا االختالف ,بناء كل من عملیة التقییم األولي و عملیة التقییم الثانوي 
.تعتمد إحداهما على األخرى, و في بعض األحیان ,العملیتین في تفاعل مستمر 

تتركز عملیة التقییم األولي على كمیة الخطر التي یتعرض لها الفرد في , ر إذن باختصا
بینما تتركز عملیة التقییم الثانوي على دور استراتیجیات التعایش للتصدي لهذا , الموقف 

و بالتالي تعتمد عملیة التقییم الثانوي على عملیة التقییم األولي بشكل , الخطر المتوقع
.جوهري 

یؤكد على أهمیة التقییم المعرفي حیث یعتبره لص إلى أن نموذج الزاروسو هكذا نخ
& Lazarus ). أساسیا في تصوره النظري كعنصر داخلي في سیرورة التعامل مع الضغط

Launier , 1987; Folkman & Lazarus,1986)
:نظریة السمات الشخصیة8-3

و من ثم فمفهوم التعایش بالنسبة لهذه , تنطلق هذه النظریات من فكرة الفروق الفردیة
.( ما هو إال عدد من األبعاد التي تشبه السمات المكونة للشخصیة اإلنسانیة,النظریات 

Watson, D;David, J.P & Suls, J; 1999, p 119(
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استعداد عام لالستجابة بطریقة خاصة و ممیزة للفر د عبر " و إذا كانت السمة تشیر إلى
إلى "-من هذا المنظور–فإن التعایش یشیر , "المواقف المتنوعة التي تواجهه في حیاته 

"أو أسلوب للحیاة , أو میل عام , استعداد 
 )Sleptoe, A; Wardle,J;1994, p 338(

استعداد عام أو ومیل عام للتعامل أو لمعالجة األحداث " لتعایش بأنه و یعرف أسلوب ا
و یتضح من التعریف السابق , " المثیرة للمشقة بطریقة ممیزة للفرد عن غیره من األفراد 

من حیث كونهما , مدى االتساق بین مفهوم السمات الشخصیة و مفهوم أسلوب التعایش
غیر أن أسلوب , رد أثناء التعامل مع ظروف الحیاة یمثالن طرازا و أسلوبا خاصا یمیز الف

التعایش یبدو أكثر خصوصیة في التعامل مع المواقف الحیاتیة من السمات الشخصیة و 
Taylor , 1995; p( ذلك ألنه یختص بالمواقف و الظروف المثیرة للضغط في الحیاة 

266.(
توضح سبب اختالف األفراد في عملیة تفسیریة–وفقا لهذا المنظور –و یعد التعایش 

لهذا یصبح بعض األفراد ضحایا , مثلها مثل السمات الشخصیة المفسرة , نواتج المشقة
Bolger, N; 1990 ,p. ( في حین یصبح بعضهم اآلخر مواجها للضغط, للضغط 

540(
:تعقیب على النظریات

فعلى الرغم من المالمح التي تبدو مشتركة بین مفهوم ,في الشخصیةفرویدلنظریة 
فإن هناك مالمح أخرى فارقة تحثنا على استبعاد , اآللیات الدفاعیة و مفهوم المواجهة 

.االستناد إلى هذه النظریة في تناول مفهوم االمواجهة 
و تشویه , يوالالوع,تتسم بالسلبیة و التصلب–" هان " كما أشارت –فاآللیات الدفاعیة 

( . و االرتباط بالواقع, و الوعي , في حین أن استراتیجیات المواجهة  یتسم بالمرونة, الواقع
Snyder& Dinoff, 1999; p 8(.

التي تستخدم في , كذلك یعد مفهوم اآللیات الدفاعیة أقرب إلى العملیات الداخلیة النفسیة
بینما مفهوم المواجهة یعمل , كثر من مواجهتهاتفسیر المواقف الشخصیة و االجتماعیة أ

من خالل بذل جهد لتغییر –سواء بشكل مباشر , على التصدي لمواقف الضغط 
.( من خالل التحكم في االنفعاالت المتولدة عن الموقف –أم بشكل غیر مباشر -الموقف

Dantzer , 1993; p 69(
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و هي , تبعاد مفهوم اآللیات الدفاعیة و إلى جانب ما سبق توجد مشكلة أخرى تدعم اس
بمعنى أن الفرد ال یكون مدركا لحدوثها , تتمثل في أن هذه األخیرة تتم بشكل الشعوري 

فذهب إلى ) Goldin )1964و هو األمر الذي أوضحه جولدن , كرد فعل للمنبه المهدد
من حیث غیاب الوعي في اآللیات , أن مفهوم التعایش یختلف عن اآللیة الدفاعیة 

و تجسده بشدة في حالة استخدام استراتیجیات المواجهة للمواقف المثیرة للضغط , الدفاعیة 
)Lazarus, 1966,p 79.( النفسي

ر لنا تنوع االستجابات تفس, من ناحیة أخرى حدد الباحثون خمسة مستویات للوعي
.السلوكیة و الجسدیة

و تعتبر درجة الوعي هي المحدد , مستوى الوعي المرتكز على مالمح المنبه المهدد-1
اعتمادا على مدى , فقد یدرك المنبه على أنه مهدد أو غیر مهدد, الرئیسي إلدراك المنبه

.وعي الفرد بمالمح معینة للمنبه
فالمنبه الذي یتعارض مع , ص البناء النفسي للفردمستوى الوعي المرتكز على خصائ-2

حتى, یدرك على أنه مهدد, بناء معتقدات الفرد أو مع أهدافه
.و لو كان بالنسبة لآلخرین غیر مهدد

فقد یعي الفرد كال من , مستوى الوعي في عالقته بكل من مثیر الضغط و البناء النفسي-3
مما یجعله یتعامل معهما , یعي العالقة بینهماو لكنه ال, و البناء النفسي, مثیر الضغط

.بشكل منفصل
( فوعي الفرد بالطرق التعایشیة لدیه, مستوى الوعي بالطرق المتاحة لمواجهة التهدید -4

یعد مهما في مرحلة اإلدراك الثانوي للتهدید بهدف تحدید و انتقاء , )بأسالیب المواجهة
.ناسب منها لتحقیق التعایش المرجوةالم

یخطئ الفرد في تفسیر الحالة الجسمیة أو , مستوى الوعي باالستجابة االنفعالیة ذاتها-5
و لكنه ال یدرك , مثال قد یشعر الفرد بضربات القلبفعلى سبیل ال, المزاجیة المصاب بها

)Ibid , pp 78-80( .أن هذه االستجابة الجسمیة ناتجة عن الحالة االنفعالیة
و إدراك اإلمكانات المتوفرة لدى الفرد , في إدراك التهدید إذن تتضح أهمیة الوعي 

و من خالل , و أیضا إدراك نواتج هذه الطرق التي یستخدمها الفرد , للتعایش مع الحدث 
لذا . تتنوع استجابات الفرد حسب درجة الوعي عنده, هذه المستویات الخمسة للوعي 

.مطلوبةفالوعي ضروري عند تحقیق الفرد لدرجة التعایش ال
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الذي تم تناوله في –فهي أقرب النظریات اتساقا مع مفهوم المواجهة , أما النظریة المعرفیة
.تنوع كما و كیفاو هي تتسم بال-الدراسة الراهنة

" الزاروس"فحددها , اختلف الباحثون في تحدید هذه االستراتیجیات فمن حیث الكم 
" فولكمان" كذلك نجد, خمس استراتیجیات" موس"بینما وضع , بإحدى عشر إستراتیجیة 
ستراتیجیات المتوقعة من باحث و مع اختالف عدد هذه اال. یحدد بثمان استراتیجیات 

.نجد اختالف مضمونها, آلخر
حقق درجة االستراتیجیات تفنجد بعض, و اختالف التأثیر المتوقع منها واألكثر من ذلك ه

.و لكنها تختلف من موقف آلخرمن التوافق في موقف ما 
أن استراتیجیة المواجهة تمثل سلسلة دینامیة بین الفرد و ) 1990" (النون"كما أوضح 

تعدیل العالقة بینه و بین و التي من خاللها یحاول الفرد تنظیم حالته الداخلیة و, البیئة
)(Lennon, 1990.البیئة

و من باحث آلخر و , إذن یتضح مدى تنوع استراتیجیات المواجهة من دراسة ألخرى 
و أخذ نتائج الدراسات , لذا البد من تحدید خصائص العینة بشكل دقیق , من عینة ألخرى 

ات في عدد االستراتیجیات و و مراعاة االختالفات بین الدراس, السابقة بشكل دقیق 
.نتائجها

:أما نظریات السمات الشخصیة
إلــــى عــــدم وجــــود عالقــــة ذات داللــــة بــــین قیــــاس ) 1979" (كــــوهن"و "الزاروس"فقــــد أشــــار 

كـــذلك أشـــارا إلـــى أن اســـتراتیجیات المواجهـــة كاســـتعداد ال , اســـتراتیجیات المواجهـــة كاســـتعداد 
.اقف الضغطیبدو كمنبئ لكیفیة مواجهة األفراد لمو 

 )Cohen, 1987, p 286(
و ذلــــك , بدراســــة العالقــــة بــــین المواجهــــة و الشــــفاء مــــن المــــرض" كــــوهن"و " الزاروس"و قــــام 

و مفهـوم المواجهـة كنشـاط یقـوم بـه الفـرد , باستخدام كل من مفهوم المواجهة كسمة أو استعداد
كـان أفضـل للتنبـؤ و تبین من النتائج أن التجنـب كنشـاط أو سـلوك خـاص , في مواقف خاصة

و أضــاف البــاحثون أن المواجهــة كســمة یعــد أفضــل , بــالنواتج مــن التجنــب كســمة أو اســتعداد
,Sleptoe  et al.1994. (منبئ بالنواتج في ظل الظروف المتماثلة التـي یتعـرض لهـا الفـرد

p 340(
أوضحت بعض الدراسات أن من الخطأ افتراض أن جمیع األفـراد یسـتخدمون اسـتراتیجیات 

كــذلك وجــدت األبحــاث دلــیال علــى اخــتالف , المواجهــة نفســها فــي معالجــة المواقــف الخاصــة 
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بـل و تختلـف مـع تعـدد مراحـل , استراتیجیات المواجهة المستخدمة في معالجة مواقـف الضـغط
ر إلـى مفهـوم المواجهـة كسـمة أو كاسـتعداد عـام یسـتخدمه الفـرد لذا كیف یمكن النظ, الضغط 

. في معالجة جمیع المواقف و الظروف المثیرة للضغط
Mendelson"مندلسون" وMages" ماجس" و على سبیل المثال أكد 

, اختالف استراتیجیات المواجهـة المسـتخدمة فـي المـر احـل المختلفـة لـورم السـرطان) 1979( 
تختلـف مـن مرحلـة إلـى , كعملیـة تطوریـةى أنه ال بد من النظر إلى مفهوم المواجهةو أشار إل

)Cohen, 1987, p 286. ( أخرى 
إذن یتضـــــح أن قیـــــاس مفهـــــوم المواجهـــــة كســـــمة أو اســـــتعداد عـــــام ال یســـــمح بـــــإبراز تنـــــوع 

.استراتیجیات المواجهة المستخدمة في التعامل مع أحداث الضغط
التــــي یســــتخدمها الفــــرد بشــــكل , م المواجهــــة لــــیس باآللیــــة الدفاعیــــةو مـــن ثــــم یتضــــح أن مفهــــو 

. الشعوري مع مواقف الضغط
لیس بالسمة أو باالستعداد العـام الـذي یسـتخدمه الفـرد فـي جمیـع المواقـف بغـض النظـر هوو

و قــد , بــل هــو اســتجابة یســتخدمها الفــرد فــي موقــف الضــغط, عـن كونهــا مصــدرا للضــغط أم ال
.المصدر و نواتجهیغیرها حسب هذا 

:ملخص الفصل
قدمنا في هـذا الفصـل عرضـا مفصـال لمفهـوم اسـتراتیجیات التعامـل مـع الضـغوط تصـنیف 

كمــا تناولنــا ممیــزات اســتراتیجیات المواجهــة و قارنــا بــین هــذه ,هــذه االســتراتیجیات و وظائفهــا 
.االستراتیجیات و اآللیات الدفاعیة 

و , أشــرنا بعــد ذلــك للعوامــل المــؤثرة فــي اســتراتیجیات المواجهــة و فعالیــة هــذه االســتراتیجیات 
.المعرفیة للضغط و المواجهةالمفسرة للضغط كالنظریة أخیرا تطرقنا للنظریات 

Université Sétif2



يـدانـیـب المـانـالج
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:تمهید
یهدف البحث الحالي إلى محاولة التعرف علـى أكثـر اسـتراتیجیات المواجهـة اسـتعماال لـدى 

و عالقــة هــذه األســالیب بمتغیــرات الجــنس و الســن و متغیــر المســتوى التعلیمــي و , المكتئبــین 
فیمــا یخــص اســـتعمالهم كمــا درســنا الفـــروق بــین المكتئبــین و األســویاء. كــذا درجــة االكتئــاب 

.الستراتیجیات المواجهة
وللــتمكن مــن كشــف هــذه العالقــات قمنــا بجملــة مــن الخطــوات شــكلت الجــزء الخــاص بالفصــل 

بــدءا باإلشــكالیة الخاصــة للبحــث ثــم , المنهجــي الــذي احتــوى علــى مــنهج البحــث و تصــمیمه 
دراســـة ,عینـــة البحـــث الدراســـة االســـتطالعیة التـــي كانـــت تهـــدف إلـــى تحدیـــد میـــدان الدراســـة و 

كمـــا ســـنتطرق إلـــى متغیـــرات و فرضـــیات البحـــث و ,الخصـــائص الســـیكومتریة ألدوات البحـــث 
طریقة معالجة النتائج المحصل علیها معالجة علمیة دقیقة و منظمة 

:منهج البحث و تصمیمه -1
بـین و الكشف عن استراتیجیات المواجهة التي یستعملها المكتئبمحاولةیهتم البحث الحالي 

دراسة الفروق بین المكتئبین و األسویاء فیمـا یخـص اسـتراتیجیات المواجهـة  كمـا یهـتم بدراسـة 
و , عالقــــة هــــذه األســــالیب بمتغیــــرات الجــــنس و الســــن و المســــتوى الثقــــافي و شــــدة االكتئــــاب 

و بـــذلك اســـتعملنا المـــنهج الوصـــفي الـــذي , بالتـــالي فقـــد لجأنـــا إلـــى المقارنـــة و بحـــث العالقـــات
و یهتم بوصفها وصـفا دقیقـا و یعبـر , على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقعیعتمد

أمـــا , فـــالتعبیر الكیفـــي یصـــف لنـــا الظـــاهرة و یوضـــح خصائصـــها, عنهـــا تعبیـــرا كیفیـــا أو كمیـــا
التعبیر الكمي فیعطینا وصفا رقمیا یوضـح مقـدار هـذه الظـاهرة أو حجمهـا و درجـات ارتباطهـا 

.ختلفة األخرى مع الظواهر الم
و , و األسلوب الوصفي مرتبط منذ نشـأته بدراسـة المشـكالت المتعلقـة بالمجـاالت االنسـانیة

مازال هذا األسلوب األكثر استخداما في الدراسات االنسانیة حتى اآلن و ذلك نتیجـة لصـعوبة 
)120ص , 1990,محمد زیدان(.استخدام األسلوب التجریبي في المجاالت االنسانیة

و الــذي یحـاول وصــف الظــاهرة , و تتبـع هــذه الدراســة خطـوات المــنهج الوصــفي فـي البحــث
و یسـیر هـذا المـنهج وفـق خطـوات علمیـة , الموجودة و دراسـة العالقـة بـین المتغیـرات المختلفـة

وتنتهــي بالوصــول إلــى النتــائج و تفســیرها و معرفــة , محــددة تبــدأ بتحدیــد المشــكلة المــراد بحثهــا
)95ص, 2001,فخریة الجارودي( . قة بین المتغیراتطبیعة العال

و ألن إشــكالیة بحثنــا تــدور حــول طبیعــة العالقــة بــین اضــطراب االكتئــاب و اســـتراتیجیات 
و العالقـــــــة بـــــــین هـــــــذه االســـــــتراتیجیات و متغیـــــــرات أخـــــــرى كالســـــــن و المســـــــتوى ,المواجهـــــــة 
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مــدى وجــود ارتباطــات بــین هــذه فإننــا لجأنــا لتســاؤالت تبحــث فــي , و الجــنس) التعلیمــي(الثقــافي
و بــــذلك ارتأینــــا اســــتخدام المــــنهج االرتبــــاطي باعتبــــاره أحســــن مــــنهج یبحــــث فــــي , المتغیــــرات 

و تعــرف الدراســات االرتباطیــة بأنهــا كــل دراســة یفحــص فیهــا .االرتبــاط بــین متغیــرین أو أكثــر
بلــة للقیــاس و و مــا یمیــز هــذه المتغیــرات هــي أنهــا قا, الباحــث العالقــة بــین متغیــرین أو أكثــر

فـــتالحظ و , و بالتـــالي فهنـــا إذن تـــدرس متغیـــرات ال یمكـــن معالجتهـــا.لكنهـــا غیـــر قابلـــة للـــتحكم
و الـذي مــن شـأنه أن یــؤثر ) متغیـر مســتقل(تقـاس دون أن تعــالج تجریبیـا بحضــور متغیـر آخــر

.سفي المتغیر المدرو 
یــــل العالقــــة بــــین یعتبــــر المــــنهج االرتبــــاطي أحــــد المنــــاهج الوصــــفیة التــــي تعمــــل علــــى تحل

و یعتمد في سبیل تحدیـد طبیعـة االرتبـاط علـى التحلـیالت اإلحصـائیة .متغیرات مكونة للظاهرة
و هـو بـذلك ال یكتفـي بالكشـف عـن اتجـاه االرتبـاط .كمعامالت االرتباط و التحلیالت العاملیـة 

.بل إنه یحدد الداللة اإلحصائیة له,
و یحـدد درجــة ,إمكانیــة وجـود ارتبـاط بــین حـدثین كمـا یعمـل المـنهج االرتبــاطي علـى تحدیـد 

فـي هـذا النـوع مـن …هذه العالقة بطریقة كمیة مـن خـالل تحلـیالت إحصـائیة متعلقـة باالرتبـاط
و یتســـاءل متـــى , یكتفـــي الباحـــث بتنـــاول جـــانبین محـــددین مـــن الظـــاهرة المدروســـة,الدراســـات 

).186ص , 2000,فریدة طایبي(یترافق ظهور أحدهما بظهور اآلخر 
أن المــنهج االرتبــاطي هــو الــذي یعمــل علــى جمــع البیانــات ) 2000(كمــا یــرى ملحــم ســامي

و إیجـاد قیمـة تلـك العالقـة , من عدد من المتغیرات و تحدیـد مـا إذا كانـت هنـاك عالقـة بینهمـا
.   والتعبیر عنها بشكل كمي من خالل ما یسمى بمعامالت االرتباط

: اإلشكالیة الخاصة للبحث-2
نســعى مــن خــالل هــذا البحــث إلــى دراســة اســتراتجیات المواجهــة التــي یســتعملها المكتئبــون 

دور كمـا بحثنـا عـن ) غیـر مكتئبـین ( عند مواجهتهم مواقف ضاغطة و هذا مقارنة باألسویاء 
استراتیجیات المواجهة في تعدیل العالقـة بـین الضـغوط النفسـیة و الصـحة النفسـیة و الجسـدیة 

و , و مجموعــة مكتئبــة ) غیــر مكتئبــة, ســویة( ء مقارنــة بــین مجموعــة عادیــةإجــرامــن خــالل , 
.   بالتالي الكشف عن استراتیجیات المواجهة المستعملة بین المجموعتین في إدارة الضغوط 

: البحثأسئلة2-1
: التساؤالت التالیةهذه الدراسة من فيانطلقنا 

استراتیجیات مواجهة الضغوط؟یخصما عن المكتئبین فیاألسویاءهل یختلف -1
ما هي استراتیجیات المواجهة التي یستعملها المكتئبون؟-5
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ما هي استراتیجیات المواجهة التي یستعملها األسویاء؟-6
و ) الـــذكور(هـــل هنـــاك فـــروق دالـــة بـــین اســـتراتیجیات المواجهـــة التـــي یســـتعملها المكتئبـــون -7

؟)اإلناث(المكتئبات 
المواجهـة التـي یسـتعملها الـذكور العـادیون واإلنـاث بین اسـتراتیجیاتهل هناك فروق دالة -5

العادیات ؟
المواجهة التي یستعملها المكتئبون و العادیون؟هل هناك فروق دالة بین استراتیجیات-6
هل هناك ارتباط دال بین استراتیجیات المواجهة عند المكتئبین و متغیر السن؟-7
المكتئبین؟شدة االكتئاب واستراتیجیات المواجهة عندهل هناك ارتباط دال بین-8
؟والمستوى التعلیميهل هناك ارتباط دال بین استراتیجیات المواجهة عند المكتئبین-9
:البحثفرضیات2-2

.استراتیجیات المواجهة ما یخصفیاألسویاءن و یالمكتئبیوجد اختالف بین -1
.فعالة أكثر من المكتئبینالالمواجهةةاستراتیجییستعمل األسویاء 1-1
.ة حل المشكل أكثر من المكتئبیناستراتیجییستعمل األسویاء 1-2
یســــتعمل المكتئبــــون اســــتراتیجیة البحـــــث عــــن الســــند االجتمـــــاعي بنســــبة أقــــل مـــــن 1-3

.األسویاء
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة التجنب أكثر من األسویاء1-4
. یستعمل المكتئبون استراتیجیة المواجهة االنفعالیة أكثر من األسویاء1-5

.استراتیجیات المواجهة و اإلناث فيالذكوریوجد فرق بین-2
.تستعمل المكتئبات استراتیجیة مواجهة فعالة أقل من المكتئبین2-1
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة مواجهة حل المشكل أكثر من المكتئبات2-2
.تستعمل المكتئبات استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي أكثر من المكتئبین2-3
.تستعمل المكتئبات استراتیجیة التجنب أكثر من المكتئبین2-4
.تستعمل المكتئبات استراتیجیة االنفعال أكثر من المكتئبین2-5

.بین السن و استراتیجیات المواجهةیة ارتباطعالقة هناك -3
.الفعالة المواجهة ةبین السن و استراتیجیموجبة یةارتباطعالقة هناك 3-1
.السن و استراتیجیة حل المشكلبین یة موجبة ارتباطعالقة هناك 3-2
.السن و استراتیجیة البحث عن السند االجتماعيبینعالقة ارتباطیة سالبة هناك 3-3
.ة التجنب السن و استراتیجیبینعالقة ارتباطیة سالبة هناك3-4
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.السن و استراتیجیة االنفعالبینعالقة ارتباطیة سالبة هناك3-5
.توجد فروق في استراتیجیات المواجهة تعزى إلى المستوى اتعلیمي للفرد-4

هنــاك عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین اســتراتیجیات المواجهــة الفعالــة والمســتوى التعلیمــي 4-1
. للفرد

.للفردتعلیميالمستوى الموجبة بین استراتیجیة حل المشكل و عالقة ارتباطیة هناك 4-2
البحث عن السـند االجتمـاعي و المسـتوى عالقة ارتباطیة موجبة بین استراتیجیةهناك 4-3

.التعلیمي للفرد 
.ي للفردتعلیمالمستوى الو التجنبعالقة ارتباطیة سالبة بین استراتیجیةهناك 4-4
.و المستوى التعلیمي للفرداالنفعالسالبة بین استراتیجیةعالقة ارتباطیة هناك4-5

.هناك عالقة ارتباطیة بین استراتیجیات المواجهة و درجة االكتئاب-5
.درجة االكتئابهناك عالقة ارتباطیة سالبة بین استراتیجیة المواجهة الفعالة و5-1
.درجة االكتئابشكل وهناك عالقة ارتباطیة سالبة بین استراتیجیة حل الم5-2
درجــة هنــاك عالقــة ارتباطیــة ســالبة بــین اســتراتیجیة البحــث عــن الســند االجتمــاعي و5-3

.االكتئاب
.درجة االكتئابهناك عالقة ارتباطیة موجبة بین استراتیجیة التجنب و5-4
.درجة االكتئابهناك عالقة ارتباطیة موجبة بین استراتیجیة االنفعال و5-5

.یكثر المكتئبون في استعمال بعض استراتیجیات المواجهة-6
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة المواجهة الفعالة بنسبة ضئیلة 6-1
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة حل المشكل بنسبة ضئیلة 6-2
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي بنسبة ضئیلة 6-3
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة التجنب بكثرة 6-4
.یستعمل المكتئبون استراتیجیة االنفعال بكثرة 6-5

:االستطالعیةالدراسة-3
إلــى غایـة شــهر 2011أشــهر و ذلـك مــن أكتـوبر 10حـوالي لقـد دامــت الدراسـة االســتطالعیة 

.2011جویلیة 
: عملنا في الدراسة االستطالعیة على تحقیق األهداف التالیة 

التعــرف علــى میــدان البحــث و مجتمــع الدراســة و ذلــك بالتنقــل لمختلــف المراكــز الصــحیة -أ
المتــوفرة علــى أخصــائیین فــي الطــب العقلــي بمدینــة ســطیف و قــررت إجــراء هــذه الدراســة فــي 
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اسـتعجاالت الطـب " و مركـز -سـطیف–مستشفى األمراض العقلیة و العصبیة بعین عباسـة
و هـــذا الحتوائهمـــا علـــى أخصـــائیین فـــي الطـــب العقلـــي و كـــذا -ســـطیف–ببومرشـــي " العقلـــي 

) . المكتئبین( عینة الدراسة 
) االكتئـاب و اسـتراتیجیات المواجهـة ( استخراج الخصـائص السـیكومتریة ألدوات البحـث -ب

و ســـنتطرق لهـــذا الموضـــوع بالتفصـــیل .لجزائریـــة و ذلـــك بدراســـة صـــدقها و ثباتهـــا فـــي البیئـــة ا
.الحقا 

:هماتشتمل هذه الدراسة على متغیرین : متغیرات البحث-4
:ةالمستقلاتالمتغیر 4-1

و نســـعى لبیـــان مـــدى اخـــتالف , و هـــي المتغیـــرات التـــي قـــد تتـــرك أثـــرا علـــى المتغیـــر التـــابع 
:و هي, استراتیجیات المواجهة باختالفها 

.و المكتئباتنو یمثل المكتئبو : الجنس4-1-1
21یمثـل سـن المكتئبـین و المكتئبـات و الـذي حـددناه فـي هـذه الدراسـة مـن : السن4-1-2

.سنة60سنة إلى 
و یمثل فئة األمیین و المسـتوى االبتـدائي و المسـتوى المتوسـط : المستوى التعلیمي4-1-3

.و الثانوي و الجامعي
و تمثل الدرجـة التـي یتحصـل علیهـا فـرد مـن أفـراد العینـة األولـى : ب درجة االكتئا4-1-4

-التي صممتها الباحثة-في استبانة االكتئاب ) المكتئبین(
:المتغیر التابع4-2

تعتبـــر اســـتراتیجیات المواجهـــة المتغیـــر التـــابع لهــــذه الدراســـة و التـــي تـــم تحدیـــدها فـــي خمــــس 
اســتراتیجیة البحــث عــن , اســتراتیجیة حــل المشــكل, ةاســتراتیجیة المواجهــة الفعالــ( اســتراتیجیات 

وقـــد اســـتعنا فـــي قیاســـها بمقیـــاس ) اســـتراتیجیة االنفعـــال,اســـتراتیجیة التجنـــب,الســـند االجتمـــاعي
.استراتیجیات المواجهة الذي صممته الباحثة 

:عینة البحث-8
ــــى دراســــة اســــتراتیجیات المواجهــــة ــــا نســــعى إل ــــر بمــــا أنن ــــین و غی ــــد المكتئب المســــتعملة عن

لـــــذلك طبقنـــــا مقیـــــاس . فإننـــــا اعتمـــــدنا علـــــى التصـــــمیم الجمـــــاعي ) األســـــویاء( المكتئبـــــین 
( فـرد 168قوامها على عینة ,صممتهما الباحثة ناالكتئاب و استراتیجیات المواجهة اللذا

).فرد سوي84فرد مكتئب و 84
:حجم العینة 5-1
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:فرد مقسمین إلى مجموعتین168تتكون عینة بحثنا من 
: المجموعة األولى5-1-1

. سنة41.44متوسط أعمارهم, ) أنثى 40ذكر و 44( شخص مكتئب 84و تشمل 
:المجموعة الثانیة 5-1-2

.سنة34.40متوسط أعمارهم ) أنثى 42ذكر و 42( شخص سوي 84و تشمل 
:طریقة اختیار العینة5-2

فـي اختیـار العینـة األولـى هـذا الختیـار العینـة علـى الطریقـة القصـدیةاعتمدنا في بحثنا 
.أما الختیار العینة الثانیة فاعتمدنا على الطریقة العشوائیة 

فأمــا الطریقــة القصــدیة فنقصــد بهــا الطریقــة التــي یــتم انتقــاء أفرادهــا بشــكل مقصــود مــن 
. ون غیرهمقبل الباحث نظرا لتوافر بعض الخصائص في أولئك األفراد د

كمــا یــتم اللجــوء إلــى , و لكــون تلــك الخصــائص هــي مــن األمــور الهامــة بالنســبة للدراســة
هذا النوع من العینة في حالة توافر البیانات الالزمة للدراسة لدى فئة محددة من 

و هي عینة مالئمة ألنه یعطي لعناصـر مجتمـع الدراسـة األصـلي ,مجتمع الدراسة األصلي
حیـث یـتم االختیـار بنـاءا علـى أول مجموعـة یقابلهـا الباحـث و , في البحـثحریة المشاركة 

و لكـــن , توافــق علـــى المشـــاركة فـــي الدراســـة و یختـــار منهـــا عـــدد مفـــردات العینـــة المطلوبـــة
و یتمیــــز هــــذا النــــوع مــــن العینــــة , بشــــروط محــــددة تضــــمن تمثــــیال معقــــوال لمجتمــــع البحــــث

, ة و الوقــت و الجهــد المبــذول مــن الباحــثبالســهولة فــي اختیــار العینــة و انخفــاض التكلفــ
عبیــدات و آخــرون ( كمــا یتمیــز بســرعة الوصــول ألفــراد الدراســة و الحصــول علــى النتــائج 

).202ص , 1999,
alGauthier et) 1984(وقد أكد العدید من الباحثین أمثال قوتیي وآخرون

ة المجــاالت التــي خاصــ, شــیوع اســتعمال هــذه الطریقــة فــي العدیــد مــن مجــاالت علــم الــنفس
. تكون فیها التجربة صعبة

فـــي هـــذه الطریقـــة یكـــون لكـــل , بینمـــا اختیارنـــا للعینـــة الثانیـــة فكـــان بالطریقـــة العشـــوائیة
عنصــــر مــــن عناصــــر المجتمــــع نفــــس فرصــــة االختیــــار ویمكــــن أن تعــــرف بأنهــــا الطریقــــة 

أو الختیــــار مفــــردات أو عناصــــر مــــن المجتمــــع االحصــــائي علــــى فــــرض أن لكــــل مفــــردة
عنصـــر مـــن المفـــردات أو عناصـــر المجتمـــع لـــه فرصـــة متســـاویة ألن یمثـــل ضـــمن عینـــة 

و یمكـــن أن یـــتم اختیـــار العینـــة العشـــوائیة البســـیطة مـــن المجتمعـــات المحـــدودة و . البحـــث
المجتمــع المحــدود یعنــي بــأن الباحــث یمكــن أن یصــل إلــى حصــر جمیــع مفرداتــه و تناولهــا 
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ص , 2009یعقـوب عبــد اهللا أبـو حلــو , الجــادريعــدنان حسـین.( بالدراسـة بشــكل مضـبوط
95   (

:)عینة المكتئبین(األولى شروط اختیار العینة5-2-1
اعتبــروا , تطوعــوا لإلجابــة علــى المقــاییس المســتعملة فــي هــذه الدراســةإن األفــراد الــذین 

:و هذا بعد استیفاءهم للشروط التالیة, أفرادا لعینة البحث الحالي
.أن یكونوا مصابین باكتئاب مهما كان نوعه-1
إذا مـــــا كـــــان مصـــــابا بـــــذهان الهـــــوس و ( أن ال یكـــــون المكتئـــــب فـــــي دورة هـــــوس -2

)االكتئاب
.أن یشخص هذا االكتئاب طبیب مختص في األمراض العقلیة والعصبیة-3
تشفى األمـراض أن یتابع العالج عند أخصائي في الطب العقلي أو النفسي في مس-4

أو یتابع العالج في مصلحة استعجاالت الطـب العقلـي -عین عباسة–العقلیة و العصبیة 
-سطیف–و العصبي ببومرشي 

.سنة60و 21أن تتراوح أعمارهم بین -5
.أن یكونوا من الجنسین–6

):األسویاءعینة (شروط اختیار العینة الثانیة 5-2-2
تطوعوا لإلجابة علـى المقـاییس المسـتعملة فـي الدراسـة الحالیـة بالنسـبة أما األفراد الذین

:فاعتبارهم أفرادا لعینة الدراسة كان بعد استیفاءهم للشروط التالیة, لعینة األسویاء
.)ءأسویا( یكونوا مصابین بأي مرض نفسي أو عقلي الأن -1
.أن ال یتعاطوا أي مسكنات أو مضادات االكتئاب-2
.سنة60و 21مارهم ما بین أن تتراوح أع-3
بمعنـــى أقـــل مـــن قیمـــة المتوســـط االكتئـــاب منخفضـــةاســـتبیانفـــي تهماأن تكـــون درجـــ-3

متوسـطمـع العلـم أن, درجـة40الحسابي لدرجات أفراد المجموعة المكتئبة و التي تقدر بــ 
ــــى اســــتبیان االكتئــــاب22.23المجموعــــة الثانیــــة قــــدر بـــــ أفــــراددرجــــات ــــین . عل فــــالفرق ب

بـــ " ي"حیـث قـدرت قیمـة , و دال إحصـائیا باسـتعمال تقنیـة مـان ویتنـي, المتوسـطین واضـح
).17أنظر الملحق رقم (0.01و هي دالة عند مستوى 88.5

كمــا نشــیر إلــى أن , )غیــر مكتئبــین(و هــذا مــا یؤكــد أن أفــراد المجموعــة الثانیــة أســویاء 
.كل درجات أفراد المجموعة الثانیة كانت أقل من متوسط درجات المجموعة المكتئبة

)ذكور و إناث(أن یكونوا من الجنسین -4
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:مكان اختیار العینة5-3
إن اختیار أفراد العینة األولى كان في مستشفى األمراض العقلیة و العصـبیة بعـین عباسـة 

و بالنســبة للعینــة -ســطیف–عجاالت الطــب العقلــي ببومرشــي و مصــلحة اســت–ســطیف –
.الثانیة فكان اختیارها في المجتمع العام بوالیة سطیف

: حجمها5-4
لنــتمكن مــن التحقــق مــن فرضــیاتنا قمنــا بمحاولــة الحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن 

الء المرضــى و هــذا بمختلــف المصــالح الطبیــة العقلیــة و النفســیة أیــن یتــردد هــؤ , المكتئبــین
و قمنا بتطبیق استبیان االكتئاب و آخر . بهدف المتابعة و التكفل

44فـــردا مـــوزعین حســـب الجـــنس 84الســـتراتیجیات المواجهـــة علـــى عینـــة قوامهـــا تعـــدادا 

.إناث كلهم مصابین باضطراب االكتئاب 40ذكور و 
)بغیر مصابین باالكتئا(كما عملنا على الحصول على عینة من األسویاء

).ذكور و إناث(فردا من الجنسین 84قوامها 
:خصائص العینة5-5

:الخصائص و هي على النحو التاليمنمیزت عینة بحثنا مجموعة
:من حیث الجنس5-5-1

توزیع أفراد العینة حسب الجنس : )03(جدول رقم 
)األسویاء(العینة الثانیة )المكتئبین( العینة األولى الجنس

النسبة المئویةالعددالنسبة المئویةالعدد
4452.384250ذكور

4047.614250إناث

8410084100المجموع

نالحــظ مــن خــالل الجــدول أن عــدد و نســبة الــذكور فــي العینــة األولــى أعلــى نســبیا مــن 
أما بالنسـبة , من اإلناث %47.61مقابل %52.38حیث بلغت نسبة الذكور , اإلناث

. %50للعینة الثانیة فعدد و نسبة الذكور مساویة لعدد و نسبة اإلناث و التي تقدر بـ 
:من حیث السن5-5-2

توزیع أفراد العینة حسب السن): 04(جدول رقم 
)األسویاء(العینة الثانیة )المكتئبین(العینة األولى الفئة العمریة

النسبة المئویةالعددالمئویةالنسبة العدد
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21-301416.663541.66

31-402226.192226.19

41-502327.381922.61

51-602529.760809.52

8410084100المجموع

مــــن یبــــدو مــــن الجــــدول أعــــاله بالنســــبة للعینــــة األولــــى أن الفئــــة العمریــــة التــــي تعــــاني
مكتئـب و بنسـبة 25سنة  بواقـع 60-50العمریة الممتدة ما بین االكتئاب أكثر هي الفئة 

49-40تلیها الفئة الثانیة التـي تتـراوح أعمـار أفرادهـا مـا بـین , %29.76مئویة تقدر بـ  

عامـــا 39-30ثـــم تلیهـــا مباشـــرة فئـــة %27.38مكتئـــب و بنســـبة مئویـــة تصـــل 23بواقــع 
مكتئب فـي الفئـة العمریـة 14دد إلى ثم ینخفض الع%26.19مكتئب و بنسبة 22بواقع 

.%16.66سنة بنسبة 20-29
سـنة 30-21أما بالنسبة للعینة الثانیة فأعلى نسبة تمثلها الفئة العمریة الممتدة ما بـین 

تلیهــا الفئــة الثانیــة التــي تتــراوح أعمــار 41.66 %فــرد و بنســبة مئویــة تصــل35بواقــع 
ثم تلیها الفئة %6.19فرد و بنسبة مئویة قدرت ب22سنة بواقع 40-31أفرادها ما بین

ثــم یــنخفض العــدد %22.61فــردا بنســبة19ســنة بواقــع 50-41العمریــة الممتــدة مــا بــین
.%09.52سنة بنسبة 60-51حاالت في الفئة العمریة 08إلى

:من حیث المستوى التعلیمي5-5-2
التعلیميتوزیع أفراد العینة حسب المستوى : )05(جدول رقم 

)األسویاء(العینة الثانیة)المكتئبین(العینة الثانیة المستوى التعلیمي
النسبة المئویةالعددالنسبة المئویةالعدد

2023.800101.19)أمي ( بدون مستوى

2226.190101.19ابتدائي

1922.611416.66متوسط

1416.663541.66ثانوي

0910.713339.28جامعي

8410084100المجموع
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مـن مسـتوى تعلیمـي ابتـدائي و ) المكتئبـین(أن معظم أفـراد العینـة األولـى یظهر الجدول̉
و تلیهــا مباشــرة فئــة األمیــین , %29.19فــردا نســبتهم المئویــة وصــلت 22هــذا مــا یمثــل 

ثــم تبــدأ األعــداد و النســب فــي االنخفــاض تــدریجیا , %23.80حالــة و بنســبة 20بواقــع 
و تـأتي بعـدها فئـة المسـتوى , %22.61حالة وبنسـبة 19فیأتي المستوى المتوسط بواقع 

بینمـــا مثلـــت الفئـــة التـــي تنـــدرج ضـــمن المســـتوى , %16.66حالـــة بنســـبة 14الثـــانوي بــــ 
. %10.71إلى وصلت نسبتها , حاالت 09الجامعي المرتبة األخیرة بعدد بلغ 

فمعظم أفرادها من المستوى الثـانوي و هـذا مـا یمثـل ) األسویاء(أما بالنسبة للعینة الثانیة
حالـة 33و تلیها مباشرة فئة الجامعیین بواقع %41.66فردا نسبتهم المئویة وصلت 35

%16.66حالـة و بنسـبة 14ثم تلیها فئة المسـتوى المتوسـط بواقـع , %39.28و بنسبة 

و تـــأتي فئـــة المســـتوى االبتـــدائي و فئـــة األمیـــین فـــي األخیـــر بواقـــع حالـــة واحـــدة و بنســـبة , 
.لكل مستوى01.19%

:من حیث الحالة المدنیة5-5-3
توزیع أفراد العینة حسب الحالة المدنیة ): 06(جدول رقم 

)األسویاء(العینة الثانیة )المكتئبین(العینة األولى الحالة المدنیة
النسبة المئویةالعددالنسبة المئویةالعدد

2732.144452.38عزباء/أعزب

4755.953845.23)ة(متزوج 

0809.520101.19)ة(مطلق

0202.380101.19)ة(أرمل 

8410084100المجموع

ینتمــون إلـــى فئــة المتـــزوجین ) المكتئبـــین(یبــدو أن أكبـــر عــدد مـــن أفــراد العینـــة األولــى 
حالـة 27تلیهـا نسـبة العـزاب بواقـع , %55.95حالـة تمثـل نسـبة 47بتمثیلهم لعدد وصل 

أمـا , %09.52حاالت و بنسبة 8أما نسبة المطلقات فتمثلت في , %32.14و بنسبة 
. %02.38وى عدد ضئیل بلغ حالتین و بنسبة نسبة األرامل فلم تمثل س

44فمعظـم أفرادهـا مـن االعـزاب فتمثـل عـددهم فــي ) األسـویاء(أمـا بالنسـبة للعینـة الثانیـة

%45.23حالة و بنسبة  38و تلیها فئة المتزوجین بواقع , %52.38حالة بنسبة 

%01.19نسبة بینما نسبة المطلقین و األرامل فتمثلت في حالة واحدة فقط و ب

:البحث و خصائصها السیكومتریةأدوات -6
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اســتبانة لقیــاس : اخترنــا وســائل القیــاس التالیــةحتــى نتحقــق مــن الفــروض التــي وضــعناها
.التي سنتناولها بالتفصیل, االكتئاب و أخرى لقیاس استراتیجیات المواجهة

:استبانة االكتئاب6-1
:احل التالیةو لقد صممته الباحثة بإتباع المر 

:مرحلة اإلطالع و اختیار بنود االستبانة-أ
)RDSM-IV(التشخیصي واإلحصائي الرابع المراجعلیلاطلعت الباحثة على الد

Les troubles de l'humeur)(و بالضــبط علــى الفصــل الخــاص باضــطرابات المــزاج

.ثم قامت بترجمة األعراض التي حددها هذا الدلیل لتشخیص االكتئاب
و بعــد اإلطــالع علــى بعــض المقــاییس المتــوفرة فــي التــراث النظــري و الخاصــة بقیــاس و 

.قامت الباحثة بصیاغة عبارات هذا االستبیان, تشخیص االكتئاب كمقیاس بیك
:یاس على مراعاة ما یليو قد حرصت الباحثة أثناء إعدادها للمق

.و وضوحها, الدقة في صیاغة العبارات-
.تجنب ازدواجیة المعنى للعبارة-

. و من ثم تم إعداد االستبانة في صورتها األولیة
:صدق االستبانة-ب

اسـتعملت الباحثـة طریقـة صـدق المحـك , للتأكد أن االستبیان یقیس ما وضـع لقیاسـه فعـال
فعالیـة المقیـاس فـي التنبـؤ بسـلوك الفـرد فـي مواقـف معینـة باالعتمـاد و الذي یعبر عـن مـدى 

).اختبار آخر صمم لقیاس نفس السلوك(على محك خارجي 
الذي یتضـمن دراسـة العالقـة بـین درجـات االختبـار و , و هو ما یسمى بالصدق التالزمي

. من خالل حساب معامـل االرتبـاط, درجات االختبار المحك الذي یطبق مع االختبار األول
,كاختبار محك(BDI)و استعملت الباحثة مقیاس بیك لالكتئاب 

لــــیس لقیــــاس شــــدة االكتئــــاب لــــدى , اراو هــــذا لكــــون مقیــــاس بیــــك مــــن أوســــع األدوات انتشــــ
بــل أیضــا للكشــف عــن االكتئــاب و بیــان معــدالت انتشــاره لــدى الجمهــور , المرضــى فحســب

.العام
0.95إلى 0.73یتراوح بین , و تمیز مقیاس بیك لالكتئاب باتساق داخلي مرتفع

. كاتریةلـــدى عینـــات ســـیكاتریة و غیـــر ســـی0.83إلـــى 0.45و یتـــراوح ثبـــات االســـتقرار بـــین 
لهذه األسباب تم اختیار مقیاس بیك لالكتئـاب ): 83ص , 1991, أحمد محمد عبد الخالق(

. دون غیره
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ــــة باســــتعمال طریقــــة صــــدق المحــــك ــــاط , و توصــــلت الباحث و ذلــــك بحســــاب معامــــل ارتب
و الــذي یــدل علــى وجــود عالقــة 0.68إلــى معامــل ارتبــاط قــدر بـــ (Spearman)ســبیرمن 

بـین درجـات االسـتبیان الحـالي 0.01دالـة إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة ارتباطیة موجبـة و
. (BDI)و درجات مقیاس بیك لالكتئاب 

و هــذا مــا یــدل علــى أنــه , 0.68و علیــه نقــول أن معامــل صــدق اســتبیان االكتئــاب هــو 
.مقیاس صادق

و للتأكد من صدق هذا االستبیان استعملت الباحثة طریقة الصدق الذاتي بحساب الجـذر 
, 0.877التربیعي لمعامل الثبات الذي قدر بحساب معامل ألفا كرومباخ بـ 

و هــــذا مــــا یؤكــــد صــــدق اســــتبیان , 0.936و وجــــدنا بــــذلك معامــــل الصــــدق الــــذاتي یســــاوي 
.   االكتئاب

:ثبات االستبانة-ج
قصــد بثبــات االختبــار إعطــاء نفــس النتــائج إذا مــا أعیــد تطبیقــه علــى نفــس األفــراد فــي       ی

. نفس الظروف
و للتأكـــد مـــن ثبـــات االســـتبانة قامـــت الباحثـــة بحســـاب معامـــل الثبـــات باســـتعمال طریقـــة 

التــي تصــلح لحســاب , التجزئــة النصــفیة و بالضــبط طریقــة جوتمــان العامــة للتجزئــة النصــفیة
ت عنـــدما ال تتســـاوى االنحرافـــات المعیاریـــة لجزئـــي االختبـــار كمـــا تصـــلح لحســـاب هـــذا الثبـــا

) 387ص , 1988, فؤاد البهي السید(.المعامل عندما تتساوى هذه االنحرافات المعیاریة
وجـدنا معامـل ثبـات مرتفـع قـدر بــ , و بعد تطبیـق طریقـة جوتمـان العامـة للتجزئـة النصـفیة

.  استبیان قیاس االكتئاب ثابتو هذا ما یدل أن0.866
فوجـدنا معامـل الثبـات , كما استعملت الباحثة معادلة ألفا كرومباخ لحساب معامـل الثبـات

.  و هذا ما یؤكد أن هذا االستبیان ثابت, 0.877بهذه الطریقة یساوي 
:وصف استبانة االكتئاب-د

,و الوجدانیة,الجسدیة یحتوي هذا المقیاس على ثالثة محاور و هي الشكاوي 
. و هذه العوامل ترتبط ارتباطا وثیقا باالكتئاب, و األدائیة

توزعـــــت حســــب أعـــــراض االكتئـــــاب المتـــــوفرة فـــــي الـــــدلیل , عبـــــارة14تتكــــون االســـــتبانة مـــــن 
و تــم إعطــاء أربــع إجابــات أمــام , (DSM-IV-R)التشخیصــي و اإلحصــائي الرابــع المراجــع 

:كل عبارة و هي
و تقدر بـ درجة واحدة: بدانادرا أو أ-
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و تقدر بـ درجتان: تنطبق أحیانا-
و تقدر بـ ثالث درجات: تنطبق غالبا-
و تقدر بـ أربع درجات : تنطبق دائما-

ـــى حـــدا ـــارة عل ـــة , و تحســـب درجـــة كـــل عب ـــى الدرجـــة الكلی ـــم نقـــوم بجمعهـــا لنحصـــل عل ث
المفحـــوص بعبـــارة إذا أجـــاب47و بـــذلك تكـــون أعلـــى درجـــة فـــي االســـتبیان هـــي . للمقیـــاس

و ) 14, 13, 12, 11, 10, 09, 07, 05, 03, 02, 01( علـــى العبـــارات " تنطبـــق دائمـــا"
).08, 06, 04( على العبارات " نادرا أو أبدا"

علــى كــل " نــادرا أو أبــدا"إذا أجــاب المفحــوص بعبــارة , 14و أدنــى درجــة فــي المقیــاس هــي 
.   عبارات االستبیان

31كتئبــا إذا كانــت درجتــة الكلیــة فــي اســتبیان االكتئــاب أكثــر مــن و یعتبــر الفــرد بــذلك م

المتوسـط الحســابي لـدرجات هـذا االســتبیان و التـي تـم حســابها 31حیـث تمثــل القیمـة , درجـة
بجمع كل الدرجات التي تحصل علیهـا أفـراد العینـة فـي اسـتبیان االكتئـاب مقسـمة علـى عـدد 

. فردا168أفراد العینة الذي یقدر بـ 
و دقـائق 10و 05مـا بـین -الباحثـةالذي صممته–یستغرق تطبیق استبیان االكتئاب 

ــــا و ــــا/یمكــــن تطبیقــــه فردی ــــا فــــي هــــذه الدراســــة, أو جماعی ــــه فردی ــــة طبقت نظــــرا , إال أن الباحث
.لخصائص أفراد عینة الدراسة

:استبانة استراتیجیات المواجهة 6-2
:التالیة و الذي صممته الباحثة بإتباع الخطوات 

:مرحلة اإلطالع و اختیار بنود االستبانة -أ
و علــى ,الــذي تــوفر لهــا و المتعلــق بأســالیب المواجهــة اطلعــت الباحثــة علــى التــراث النظــري

و قامــــت , اســــتبانة15التــــي أعــــدت لدراســــتها و التــــي بلــــغ عــــددها تالمقــــاییس و االســــتبانا
منة فـي االسـتبانات المـذكورة  و مـن ثـم الباحثة بإجراء مسح كامل ألسالیب المواجهـة المتضـ

فما %50و اختیار األسالیب التي حصلت على نسبة ,تم حساب تكرارها 
فوق من مجمـوع االسـتبانات أو المقـاییس و القـوائم تبعـا لتسـمیاتها المختلفـة لـدى البـاحثین و 

:هي
PCI(The proactive coping inventory(قائمة المواجهة الفعالة-1

(Schwarzer , 1999)
Coping skills inventory(SCI)قائمة مهارات المواجهة -2
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)( Jerabek , 1999

The cop scaleمقیاس المواجهة -3

)John , 1998(
)The Minz coping inventory) .Krohne ,1993اختبار المواجهة -4
Ways of coping questionnaire(WOC)استمارة طرق المواجهة -5

 )kausar & Powel , 1998 (
Emotionaly Expressive Coping(EEC)المواجهة بالتعبیراالنفعال-6

(Twillman , 2000)
)Stress and Coping Inventory(SCI)قائمـة الضـغط النفسـي و المواجهـة -7

Rahe , 2000 )
The Cope Scaleمقیاس المواجهة -8

(Schwarzer , 2000) هو اختبار معدل عنLazarus & Folkman

)Coping Behaviors Checklist )Leatz,1993قائمة سلوك المواجهة -9
)Measures of Coping Style )Nowack,1989قیاس أسلوب المواجهة -10
The ways of coping Questionnaireاستمارة طرائق المواجهة -11

 )WCQ ) (Parker & Endler, 1992(
)Coping scale )Buettner, 1995مقیاس المواجهة -12
طرائق استجابات المواجهة نموذج الراشدین-13

Responses Inventory AdultCoping)adultCRI (from

Radolf & Moos , 1998 )(
The Coping Strategy Indicatorمؤشر استراتیجیة المواجهة -14

)CSI ) (Amirkhan , 1990(
CISS (Coping Inventory for stressful( اختبار مواجهة المواقف الضاغطة -15

situations )Endler & Parker, 1999(
حصــلت الباحثــة علــى خمســة أســالیب مواجهــة مــن مجمــوع األســالیب التــي جــاء تكرارهــا فــوق 

:و كانت تبعا لترتیب تكرارها50%
a. أسلوب حل المشكالتproblem solving

b. أسلوب المواجهة الفعالةproactive coping strategy

c. أسلوب البحث عن الدعم االجتماعيSeeking social support
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d. أسلوب تجنب المواجهةAvoidance coping

e. أسلوب المواجهة االنفعالیةFmotional coping

إلــى اإلطــار و صــیغت العبــارات التــي تعبــر عــن كــل أســلوب علــى حــدا مــن خــالل العــودة
.إضافة إلى االستفادة من عبارات االختبارات المتوفرة و صیاغتها , المفاهیمي لكل أسلوب

:و قد حرصت الباحثة في أثناء إعدادها للمقیاس على مراعاة مایلي
الدقة في صیاغة العبارات -
وضوح العبارات و سهولتها-
صلة العبارات صلة وثیقة بالموضوع المدروس -
.و من ثم تم إعداد اإلستبانة في صیاغتها األولیة. تجنب ازدواجیة المعنى للعبارة-
:صدق االستبانة -ب

و فائدة االسـتدالالت واالسـتنتاجات التـي یصـل , و معنى, یعرف الصدق بأنه مدى مالءمة
فاالختبار الصادق هو االختبار الذي یقـیس فعـال مـا . إلیها الباحثون من البیانات التي جمعت

صــالح مــراد و . (أي یقــیس الوظیفــة التــي أعــد لقیاســها وال یقــیس وظیفــة أخــرى, صــمم لقیاســه
)   180ص , 2002, فوزیة هادي
ـــى طریقـــة صـــدق المحتـــوى أو صـــدق , صـــدق هـــذه االســـتبانةلدراســـة  اعتمـــدت الباحثـــة عل
.الذي یعبر عن مدى تمثیل مفردات االختبار لمجال السلوك المراد قیاسه, المضمون

و مــدى مطابقتهــا , و یقـاس بــإجراء تحلیــل منطقــي لمحتویــات االختبـار أو لمحتــوى أداة القیــاس
ــــرة و لمحتویــــات المجــــال موضــــوع القیــــاس اعتمــــادا ــــى رأي المحكمــــین مــــن أصــــحاب الخب عل

سـواء , للحكم على مدى تمثیل وحدات المقیاس لمجاالت الموضوع المـراد قیاسـه, االختصاص
ص , 2002, صــــالح مــــراد و فوزیــــة هــــادي. (كــــان ذلــــك علــــى مســــتوى الشــــكل أو المضــــمون

182(
ددهم ثمانیــة و علیــه قامــت الباحثــة بعــرض هــذا االســتبیان علــى عــدد مــن المحكمــین بلــغ عــ

.في كل من جامعة الجزائر و سطیف و باتنة, محكمین مختصین في مجال علم النفس
و بلغت نسبة اتفاقهم على أن هذا االسـتبیان یقـیس مـا وضـع لقیاسـه , )06أنظر الملحق رقم (

.و تم حذف بعض العبارات و تعدیل بعضها اآلخر, 87.5%
:و العبارات المحذوفة هي

.الكمال و التفوق على الجمیعأسعى إلى -
.ألن أضرار هذا األخیر كثیرة, أفضل العزلة على االختالط -
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:أما العبارات المعدلة فهي
.العبارات المعدلة في استبیان استراتیجیات المواجهة): 07(جدول رقم 

العبارة بعد التعدیلالعبارة قبل التعدیل
أحـــــــب أن أحـــــــتفظ بعالقـــــــات دافئـــــــة مـــــــع -

. اآلخرین
ألــوم نفســي لعــدم معرفتــي مــا ســأفعله تجــاه -

.المشكلة
.أواجه انتقادات زمالئي بمناقشتها معهم-
.تثبط همتي بسهولة-
أتجنب االختالط باآلخرین أثناء المشكلة-

.أبحث عن عالقات دافئة مع اآلخرین-

إیجــاد حــل ألــوم نفســي عنــدما أعجــز عــن -
.لمشكلتي

.و أناقشها معهم, أتقبل انتقادات زمالئي-
. أستسلم بسهولة-
أتجنـــب االخـــتالط بـــاآلخرین عنـــدما تكـــون –

.لدي مشكلة
باسـتعمال المعادلـة الخاصـة ( IVC )كمـا قامـت الباحثـة بحسـاب مؤشـر صـدق المحتـوى 

.االستبانةلكل عبارة من العبارات التي تحتویها, )معادلة لوشي(لذلك 
: لكل فقرات االستبانة(IVC)و فیما یلي جدول یوضح درجة مؤشر صدق المحتوى 

الستبانة قیاس استراتیجیات المواجهةادرجات مؤشر صدق المحتوى :)08(جدول رقم
قیمة مؤشر رقم العبارة

الصدق
قیمة مؤشر رقم العبارةقرار الباحثة

الصدق
قرار الباحثة

إلغاء العبارة220.25قبول العبارة0101
قبول العبارة2301//020.75
0301//2401//
//2501تعدیل العبارة040.5
//260.75قبول العبارة050.75
تعدیل العبارة270.5//060.75
قبول العبارة280.75//0701
0801//290.75//
تعدیل العبارة300.5تعدیل العبارة090.5
قبول العبارة3101قبول العبارة100.75
1101//320.75//
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1201//330.75//
130.75//340.75//
//3501إلغاء العبارة140.25
//3601قبول العبارة150.75
1601//3701//
1701//3801//
تعدیل العبارة390.5//1801
قبول العبارة400.75//1901
200.75//41075//
210.75//420.75//

,یتضح لنا إلغاء عبارتین و تعدیل خمس عبارات أخرى, من خالل الجدول أعاله
. و علیه یتكون االستبیان في صورته النهائیة من أربعون عبارة

كـذلك لطریقـة الصـدق الـذاتي و ذلـك بـل لجـأت , و لم تكتف الباحثة باستعمال صدق المحتوى
فوجـــدت , )0.795معامـــل الثبـــات یســـاوي (بحســـاب الجـــذر التربیعـــي لمعامـــل ثبـــات االســـتبانة 

و هـذا یـدل علـى معامـل صـدق 0.891الباحثة معامـل الصـدق الـذاتي لهـذا االسـتبیان یسـاوي 
.   نقول أن هذا االستبیان صادقيمرتفع و بالتال

:ثبات االستبانة -ج
یشیر مصطلح الثبـات إلـى اتسـاق الـدرجات التـي تـم الحصـول علیهـا مـن جـراء تطبیـق أداة 

صــالح مــراد و . (أي مــدى اتســاق درجـات المقیــاس إذا مــا أعیـد تطبیقــه علــى نفـس األفــراد, مـا
)191ص , 2002, فوزیة هادي

ة ألفــا و للتأكــد مــن ثبــات االســتبانة قامــت الباحثــة بحســاب معامــل الثبــات باســتعمال طریقــ
و معـــــامالت تجـــــانس فقـــــرات , كرومبـــــاخ التـــــي تعكـــــس تقـــــدیرات االتســـــاق الـــــداخلي لالختبـــــار

.أو مدى ترابط االستجابات على الفقرة الواحدة مع درجة االختبار الكلیة, االختبار
فقامــت الباحثــة بحســاب معامــل ألفــا كرومبــاخ لكــل اســتراتیجیة مــن اســتراتیجیات المواجهــة 

. ثم حساب هذا المعامل بالنسبة لكل االستبیان, البحثالمدروسة في هذا 
:فكانت قیم معامل ألفا كرومباخ الستبیان استراتیجیات المواجهة كما یلي
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قیم معامل ألفا كرومباخ الستبانة استراتیجیات المواجهة):09(جدول رقم 
معامل ألفا كرومباخاستراتیجیات المواجهة

0.778الفعالةاستراتیجیة المواجهة 

0.825استراتیجیة حل المشكل

0.791استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي

0.437استراتیجیة التجنب

0.716استراتیجیة االنفعال

0.795استبیان قیاس استراتیجیات المواجهة  

قراءة الجدول تمكننا من قول أن فقرات هذا االستبیان متجانسة و بالتالي نسـتنتج أن هـذا 
و هـذا 0.795حیث كانت قیمة معامل ألفـا كرومبـاخ لالسـتبیان ككـل تسـاوي , االستبیان ثابت

.ما یدل على أن االستبیان ثابت
:وصف االستبانة-د

:كل أسلوب عبارة توزعت حسب 40یتكون االختبار من 
) 36, 31, 26, 21, 16, 11, 6, 1(أسلوب حل المشكل تمثل في العبارات-
)37, 27,32, 2,7,12,17,22( أسلوب المواجهة الفعالة تمثل في العبارات-
3,8,13,18,23(أسلوب البحث عن السند االجتماعي و تمثل في العبارات -

28,33,38  (
)39, 34, 4,9,14,19,24,29(المواجهة و یتمثل في العبارات أسلوب تجنب -
)35,40, 5,10,15,20,25,30(أسلوب المواجهة االنفعالیة و تمثل في العبارات -

:كما تم إعطاء ثالثة إجابات أمام كل عبارة و هي
درجات3: تنطبق تماما
)درجتان(2: تنطبق أحیانا

)دةدرجة واح(1: ال تنطبق
و لـــیس لالســـتبانة عامـــة و بـــذلك , و تحســـب درجـــات كـــل أســـلوب مواجهـــة بشـــكل منفصـــل

علـى ) تنطبـق تمامـا(درجة إذا أجاب المفحوص بعبارة 24تكون أعلى درجة لكل أسلوب هي 
علـى ) ال تنطبـق(درجـات إذا أجـاب المفحـوص 8و أدنـى درجـة لكـل سـمة هـي , كل العبـارات
فــي 16لفــرد یســتخدم أســلوبا معینــا إذا حصــل علــى درجــة تفــوق بینمــا اعتبــر ا, كــل العبــارات
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فــــي عــــدد عبــــارات االســــتراتیجیة ) 02(و التــــي حــــددناها بضــــرب الدرجــــة المحایــــدة , المقیــــاس
. الواحدة و المتمثلة في ثمان عبارات

مـن خـالل تعلیمـات ,إعداد االستبانة في صیغتها النهائیة تم التقدیم لهـا بشـرح بسـیط و بعد 
)03(المقیاس كما هو موضح في الملحق رقم 

:طریقة إجراء البحث-7
ـــة ســـطیف ـــة الصـــحة و الســـكان بمدین ـــب , إلجـــراء هـــذا البحـــث اتصـــلت الباحثـــة بمدیری لطل

و . رخصة رسمیة تسمح لها بالدخول إلى المراكز االستشـفائیة المتخصصـة فـي الطـب العقلـي
اتصـلت بـإدارة مستشـفى األمـراض , )07قـم أنظـر الملحـق ر (بعد حصولها علـى هـذه الرخصـة 

. طیلة عشرة أشهر, و داومت بها لمدة ثالثة أیام في األسبوع. العقلیة بعین عباسة
بتطبیق مقاییس الدراسة علـى الحـاالت االكتئابیـة التـي تقـیم , قامت الباحثة خالل هذه الفترة

هـــــذا بعـــــد أن یشـــــخص و . و التـــــي تتقـــــدم للفحـــــص الخـــــارجي بــــنفس المستشـــــفى, بالمستشــــفى
ــــة ــــة اكتئابی ــــة حال ــــى , األخصــــائي فــــي األمــــراض العقلی ــــة االســــتبیانین عل ــــدها تطبــــق الباحث عن

.الحاالت في إطار مقابلة فردیة
اتجهــت الباحثــة إلــى قســم اســتعجاالت , و لجمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن الحــاالت االكتئابیــة

ن تمكنـت الباحثـة مـن الحصـول أیـ, الطب العقلي التـابع لمستشـفى سـعادنة عبـد النـور بسـطیف
طبقــت علیهــا مقــاییس الدراســة بطریقــة مباشــرة فــي إطــار مقابلــة , علــى حــاالت اكتئابیــة عدیــدة

. فردیة مع الحاالت بعد تشخیص الطبیب المختص في األمراض العقلیة لحالة االكتئاب
تطبیــق االســتبیانین أمــا بالنســبة لفئــة األســویاء فقامــت الباحثــة ب, هــذا بالنســبة لفئــة المكتئبــین

بطریقة مباشرة و فردیة مع الحاالت التي كان مستواها التعلیمي محدود 
أما البقیة فوزعت علیهم المقاییس). أمیین(أو منعدم ) ابتدائي أو مستوى متوسط( 

.      و قمنا باسترجاعها الحقا
: المعالجات اإلحصائیة-8

عة من التحلیالت اإلحصائیة و استعملتاستعملت الباحثة مجمو , إلنجاز هذا البحث
:و التحلیالت اإلحصائیة المستعملة هي  كاآلتي. لمعالجة فرضیات الدراسة(SPSS)كذلك 

وفـق متغیـرات الدراسـة , لبیـان توزیـع أفـراد العینـة و خصائصـها, التكرارات و النسـب المئویـة-
)الحالة المدنیة, المستوى التعلیمي, السن, الجنس(
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و یعبـر صـدق المحـك   عـن .صـدق المحـك لدراسـة صـدق اسـتبیان قیـاس االكتئـابطریقة-
مدى فعالیـة المقیـاس فـي التنبـؤ بسـلوك الفـرد فـي مواقـف معینـة باالعتمـاد علـى محـك خـارجي 

).اختبار آخر صمم لقیاس نفس السلوك(
الــذي یتضــمن دراســة العالقــة بــین درجــات االختبــار و , و هــو مــا یســمى بالصــدق التالزمــي

. من خالل حساب معامل االرتباط, درجات االختبار المحك الذي یطبق مع االختبار األول
, و بالضبط طریقة جوتمان العامة للتجزئة النصفیة, طریقة التجزئة النصفیة-

فقـد توصـل جوتمـان إلـى معادلـة عامـة للتجزئـة .قیاس االكتئـابو هذا لدراسة ثبات استبیان
النصفیة تصلح لحساب الثبات عنـدما ال تتسـاوى االنحرافـات المعیاریـة لجزئـي االختبـار كمـا 

فــؤاد البهــي (.تصــلح لحســاب هــذا المعامــل عنــدما تتســاوى هــذه االنحرافــات المعیاریــة أیضــا
) 387ص , 1988, السید

لدراســـة صـــدق اســـتبیان قیـــاس اســـتراتیجیات , )صـــدق المحكمـــین(تـــوى طریقـــة صـــدق المح-
عــن مــدى تمثیــل مفــردات االختبــار لمجــال ) صــدق المضــمون(تعبــر هــذه الطریقــة .المواجهــة

.السلوك المراد قیاسه
اعتمـادا علـى رأي , و یقاس بإجراء تحلیل منطقـي لمحتویـات االختبـار أو لمحتـوى أداة القیـاس

للحكـــم علـــى مـــدى تمثیـــل وحـــدات المقیـــاس , الخبـــرة و االختصـــاصالمحكمـــین مـــن أصـــحاب 
صـالح . (سواء كـان ذلـك علـى مسـتوى الشـكل أو المضـمون, لمجاالت الموضوع المراد قیاسه

)182ص , 2002, مراد و فوزیة هادي
و تعكس. لدراسة ثبات استبیان استراتیجیات المواجهة, معامل ألفا كرومباخ-

و معـــــامالت تجـــــانس فقـــــرات , یرات االتســـــاق الـــــداخلي لالختبـــــارطریقـــــة ألفـــــا كرومبـــــاخ تقـــــد
و هــذا . أو مــدى تــرابط االســتجابات علــى الفقــرة الواحــدة مــع درجــة االختبــار الكلیــة, االختبــار
). طریقــة كـودر ریتشادســون( KR  20هـو صـیغة عامــة لمعادلـة ) ألفـا كرومبــاخ (المعامـل 

)196ص , 2002, صالح مراد و فوزیة هادي(
لدراسة الفروق بین فئة المكتئبین(Mann-Withney)تبار مان ویتني اخ-

و كــذى الفــروق فــي اســتراتیجیات المواجهــة , و األســویاء فیمــا یخــص اســتراتیجیات المواجهــة
. لدى المكتئبین حسب متغیر الجنس و السن

ت الترتیبیــة و یســتخدم لمقارنــة البیانــا" ت"و هــذا االختبــار البــارامتري و هــو بــدیل الختبــار 
و یــرتبهم , )إذا كانــت بیانــات نســبیة(حیــث یضــع الباحــث درجــات المجمــوعتین معــا, أو النســبیة

". ي"ثم یحسب قیمة إحصائیة نرمز لها بالرمز, كأنهم مجموعة واحدة
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و المنطق في هذا االختبـار هـو إذا كانـت المجموعتـان متشـابهتان فـإن مجمـوع رتـب كـل منهـا 
المرجــــع . (مجمــــوع الرتــــب اختالفــــا ملحوظــــا فــــإن الفــــرق یكــــون داالأمــــا إذا اختلــــف, یتســــاوى
)  245-244ص ص , السابق

و اســتعمل هــذا المعامــل . معامــل ارتبــاط ســبیرمان لدراســة العالقــات بــین متغیــرات الدراســة-
ألنـــه یقـــیس االرتبـــاط بـــین متغیـــرین كیفیـــین فـــي مســـتوى الرتـــب فهـــو إذن األنســـب ,دون غیـــره

.بین متغیرات البحث الحاليلدراسة االرتباط 
و التي تمكننا من معرفة النسب, (Points de césures)تقنیة نسب القطع -

ــــد أفــــراد العینــــة ــــة للمتغیــــرات المســــتعملة بكثــــرة عن و هــــذا للكشــــف عــــن اســــتراتیجیات , المئوی
.    المواجهة األكثر استعماال لدى فئة المكتئبین
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:الفـصـل السـادس
عرض النـتـائج
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:تمهید
بعدما قامت الباحثة بتحلیل بیانات بحثها باالعتماد على المعالجات اإلحصائیة المناسبة 

توصلت إلى النتائج التي سیتم عرضها في هذا الفصل ثم , و هذا بهدف اختبار فرضیاته
و قد اعتمدت الباحثة في عرض النتائج على طریقة مبسطة . یلیهمناقشتها في الفصل الذي 

و هذا على النحو , صائیة لكل فرضیة على حداحیتم من خاللها إظهار نتائج المعالجة اإل
:  التالي

:ء فیما یخص استراتیجیات المواجهةنتائج االختالف بین فئة المكتئبین و فئة األسویا-1
ترمــي هــذه الفرضــیة إلــى محاولــة الكشــف عــن الفــروق فــي اســتخدام مختلــف اســتراتیجیات 

.   المواجهة بین فئة المكتئبین و األسویاء
Mann-Withneyو بعــد القیــام بالمعالجــة اإلحصــائیة المناســبة باســتخدام تقنیــة مــان ویتنــي 

:ما یليإلى نا توصل
ص المكتئبین و فئة األسویاء فیما یخنتائج االختالف بین فئة ) : 10(جدول رقم 

.استراتیجیات المواجهة الفعالة
استراتیجیات 

المواجهة
الداللة"ي"قیمة مجموع الرتبمتوسط الرتبالعدد الفئات

استراتیجیة 
المواجهة 

الفعالة

8462.745270.50المكتئبون

0.00
دال عند 
مستوى 
0.01

84106.268925.50األسویاء

استراتیجیة 
حل المشكل

دال عند 8458.184887.500.00المكتئبون 
مستوى 
0.01

84110.829308.50األسویاء

استراتیجیة 
البحث عن 

السند 
االجتماعي

8459.945035.00المكتئبون

0.00
دال عند 
مستوى 
0.01

84109.069161.00األسویاء

استراتیجیة 
التجنب

عند دال8492.927805.500.024المكتئبون
مستوى 
0.05

8476.086390.50األسویاء
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استراتیجیة 
االنفعال

عند دال84106.588952.500.00المكتئبون
مستوى 
0.01

8462.425243.50األسویاء

توجــــد فــــروق دالــــة أنــــه ,هتظهــــر المعالجــــة اإلحصــــائیة مــــن خــــالل الجــــدول المــــذكور أعــــال
, إحصائیا في استعمال استراتیجیة المواجهة الفعالة بـین المكتئبـون واألسـویاء لصـالح األسـویاء

و هذا ما یؤكد صحة الفرضـیة , 0.01و هي دالة عند مستوى 0.00بـ " ي"حیث قدرت قیمة
.  الجزئیة األولى

المشـــكل بـــین فئتــــيكمـــا یتضـــح وجــــود فـــرق دال إحصـــائیا فــــي اســـتعمال اســـتراتیجیة حــــل 
و هـــي دالـــة عنـــد 0.00بــــ " ي"حیـــث قـــدرت قیمـــة .  المكتئبـــین و األســـویاء لصـــالح األســـویاء

.و بالتالي نقول أن الفرضیة الجزئیة الثانیة قد تحققت,  0.01مستوى الداللة 
فیظهـــر مـــن خـــالل , أمـــا فیمـــا یخـــص اســـتعمال اســـتراتیجیة البحـــث عـــن الســـند االجتمـــاعي

تســــاوي " ي"إذ كانــــت قیمــــة , الجــــدول أن الفــــرق دال إحصــــائیا بــــین الفئتــــین لصــــالح األســــویاء
.و هذا ما یؤكد صحة الفرضیة الجزئیة الثالثة, 0.01و هي دالة عند مستوى 0.00

التجنب فكان الفرق كذلك داال إحصائیا بین فئة المكتئبین بینما استعمال استراتیجیة
وهــي دالــة عنــد مســتوى الداللــة 0.024" ي"حیــث كانــت قیمــة ,و األســویاء لصــالح المكتئبــین

.          وعلیه نقول أن الفرضیة الجزئیة الرابعة قد تحققت,0.05
وجــــود فــــرق دال ,أعــــالهالمــــذكورتظهــــر المعالجــــة اإلحصــــائیة مــــن خــــالل الجــــدول كمــــا 

إحصــــائیا بــــین المكتئبــــین و األســــویاء فــــي اســــتعمالهم الســــتراتیجیة االنفعــــال و هــــذا لصــــالح 
و علیـــه تكـــون , 0.01و هـــي دالـــة عنـــد مســـتوى 0.00بــــ " ي"حیـــث قـــدرت قیمـــة , المكتئبـــین

.الفرضیة الجزئیة الخامسة قد تحققت
:المواجهة وفقا لمتغیر الجنسنتائج الفروق في استعمال استراتیجیات -2

ترمــي هــذه الفرضــیة إلــى محاولــة الكشــف عــن الفــروق فــي اســتخدام مختلــف اســتراتیجیات 
.   وفقا لمتغیر الجنس.المواجهة لدى فئة المكتئبین

Mann-Withneyو بعــد القیــام بالمعالجــة اإلحصــائیة المناســبة باســتخدام تقنیــة مــان ویتنــي 

:وجدنا ما یلي
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.نتائج الفروق في استعمال استراتیجیات المواجهة وفقا لمتغیر الجنس) : 11(رقم جدول 
قیمة مجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالجنساالستراتیجیات

" ي"
الداللة

استراتیجیة 
المواجهة الفعالة

غیر 4442.941889.500.861ذكور
دالة 4042.011680.50إناث

استراتیجیة حل 
المشكل

غیر 4443.021893.000.836ذكور
دالة 4041.931677.00إناث

استراتیجیة 
البحث عن 

السند 
االجتماعي

غیر 4440.701791.000.478ذكور
دالة

4044.481779.00إناث

استراتیجیة 
التجنب

غیر 4441.031805.500.561ذكور
دالة 4044.111764.50إناث

استراتیجیة 
االنفعال

غیر 4438.181680.000.084ذكور
دالة 4047.251890.00إناث

نتــائج المعالجــة اإلحصــائیة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین یظهــر مــن خــالل 
. متوسطات الرتب لدرجات الذكور و اإلناث في استراتیجیة المواجهة الفعالة

و بالتالي فال توجـد فـروق دالـة . و هي قیمة غیر دالة إحصائیا0.861" ي"حیث كانت قیمة 
الفـرض و منـه فلـم یتحقـق , بین الذكور و اإلناث في استعمالهم السـتراتیجیة المواجهـة الفعالـة

.األولالجزئي 
كمـا یتضــح لنـا كــذلك مـن خــالل نتــائج الجـدول عــدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائیة بــین 

حیــث بلغــت قیمــة . متوســطات الرتــب لــدرجات الــذكور و اإلنــاث فــي اســتراتیجیة حــل المشــكل
و علیـــه نقـــول أنـــه ال توجـــد فـــروق بـــین المكتئبـــین و . و هـــي غیـــر دالـــة إحصـــائیا0.836" ي"

إذن لـم یتحقـق الفـرض الجزئـي الثـاني لدراسـتنا , تیجیة حل المشـكلالمكتئبات فیما یخص استرا
.الحالة
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كمـــا تبـــین لنـــا مـــن خـــالل نتـــائج المعالجـــة اإلحصـــائیة عـــدم وجـــود فـــروق بـــین المكتئبـــین و 
تســـاوي " ي"فكانـــت قیمـــة . المكتئبـــات فیمـــا یخـــص اســـتراتیجیة البحـــث عـــن الســـند االجتمـــاعي

.یه نقول أن الفرضیة الجزئیة الثالثة لم تتحققو عل, و هي غیر دالة إحصائیة0.478
وجــود فــروق فــي اســتعمال اســتراتیجیة "أمــا بخصــوص الفرضــیة الجزئیــة الرابعــة المتمثلــة فــي 

فیتضـــح لنـــا مـــن خـــالل نتـــائج المعالجـــة , "التجنـــب حســـب متغیـــر الجـــنس لـــدى فئـــة المكتئبـــین
ت الرتــب لــدرجات الــذكور و اإلحصـائیة أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصـائیة بــین متوســطا

و هـي غیـر دالـة و علیـه نقـول 0.561" ي"حیـث بلغـت قیمـة , اإلناث في اسـتراتیجیة التجنـب
.أن هذه الفرضیة الجزئیة لم تتحقق

و تبین لنا من خالل نتائج المعالجة اإلحصائیة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین 
حیــث كانــت قیمــة . تئبــات فــي اســتراتیجیة االنفعــالمتوســطات الرتــب لــدرجات المكتئبــین و المك

. و بالتالي فالفرضیة الجزئیة الخامسة لم تتحقق, و هي غیر دالة إحصائیا0.084" ي"
:نتائج العالقة بین استراتیجیات المواجهة و متغیر السن-2
.نیبحث الفرض الثالث عن وجود عالقة بین استراتیجیات المواجهة و متغیر الس-3
الجزئــي األول المنبثــق مــن الفــرض الرئیســي الثالــث علــى أن هنــاك عالقــة یــنص الفــرض-4

. ارتباطیة موجبة بین السن و استراتیجیة المواجهة الفعالة
:و بعد القیام بالمعالجة اإلحصائیة بحساب معامل االرتباط لسبیرمن وجدنا ما یلي-5
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.المواجهة الفعالة  ومتغیر السننتائج العالقة بین استراتیجیة ) : 12(جدول رقم 
مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات

غیر دال-0.015السن/ استراتیجیة المواجهة الفعالة
یظهـــر مـــن خـــالل المعالجـــة اإلحصـــائیة عـــدم وجـــود ارتبـــاط دال إحصـــائیا بـــین اســـتراتیجیة 

وهــو غیــر دال ) -0.015( فكانــت قیمــة معامــل االرتبــاط , المواجهــة الفعالــة و متغیــر الســن
.بالتالي لم یتحقق الفرض الجزئي األول,  إحصائیا

ـــاني المنبثـــق مـــن الفـــرض الرئیســـ*   ـــى وجـــود عالقـــة یـــنص الفـــرض الجزئـــي الث ـــث عل ي الثال
.ارتباطیة موجبة بین السن و استراتیجیة حل المشكل

:و بعد المعالجة اإلحصائیة باستخدام معامل االرتباط لسبیرمن توصلنا إلى ما یلي
.نتائج العالقة بین استراتیجیة المواجهة الفعالة  ومتغیر السن) : 13(جدول رقم 

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات
غیر دال0.116السن/ استراتیجیة حل المشكل

قـــراءة الجـــدول تمكننـــا مـــن مالحظـــة عـــدم وجـــود ارتبـــاط دال إحصـــائیا بـــین اســـتراتیجیة حـــل 
و , و هــو غیــر دال إحصــائیا0.016حیــث قــدر معامــل االرتبــاط بـــ , المشــكل و متغیــر الســن

.منه فلم یتحقق الفرض الجزئي الثاني للدراسة الحالیة
ئیســـي الثالـــث عـــن وجـــود عالقـــة یبحـــث الفـــرض الجزئـــي الثالـــث المنبثـــق مـــن الفـــرض الر *  

.ارتباطیة سالبة بین استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي و السن
:و بعد المعالجة اإلحصائیة باستخدام معامل االرتباط لسبیرمن توصلنا إلى ما یلي

نتائج العالقة بین استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي  ومتغیر ) : 14(جدول رقم 
. السن

مستوى الداللةمعامل االرتباطراتالمتغی
استراتیجیة البحث عن السند 

السن/ االجتماعي
غیر دال0.016

نالحظ من خالل نتائج المعالجة اإلحصائیة عدم وجود ارتبـاط دال بـین اسـتراتیجیة البحـث 
و هــــو غیــــر دال 0.016إذ كــــان معامــــل االرتبــــاط یســــاوي , عــــن الســــند االجتمــــاعي و الســــن

.  و علیه ففرضیة بحثنا هذه لم تتحقق, إحصائیا
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ـــى وجـــود عالقـــة ارتباطیـــ*   ـــع عل ـــین اســـتراتیجیة یـــنص هـــذا الفـــرض الجزئـــي الراب ة ســـالبة ب
و بعد المعالجة اإلحصائیة باستخدام معامل االرتباط لسبیرمن توصـلنا .التجنب و متغیر السن

:إلى ما یلي
:نتائج العالقة بین استراتیجیة التجنب ومتغیر السن) : 15(جدول رقم 

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات
غیر دال-0.088السن/ استراتیجیة التجنب

قراءة الجدول تمكننا من مالحظـة عـدم وجـود ارتبـاط دال إحصـائیا بـین اسـتراتیجیة التجنـب 
و منـه فلـم , و هو غیر دال إحصـائیا-0.088حیث قدر معامل االرتباط بـ , و متغیر السن

.یتحقق الفرض الجزئي الرابع للدراسة الحالیة
ة ســـالبة بـــین اســـتراتیجیة االنفعـــال و متغیـــر یبحـــث هـــذا الفـــرض فـــي وجـــود عالقـــة ارتباطیـــ*  

:و بعد حسابنا لمعامل االرتباط وجدنا ما یلي.السن
.نتائج العالقة بین استراتیجیة االنفعال ومتغیر السن) : 16(جدول رقم 

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات
مستوى الداللة دال عند 0.298السن/ استراتیجیة االنفعال

0.01
عنـد مسـتوى , یتضح من خالل الجدول أعاله وجود عالقة ارتباطیة موجبـة و دالـة إحصـائیا

.بین استراتیجیة االنفعال و متغیر السن0.01الداللة 
.و تؤكد هذه النتیجة عدم تحقق الفرضیة الجزئیة الخامسة للدراسة الحالیة

:علیمي للفردنتائج العالقة بین استراتیجیات المواجهة و المستوى الت-4
مســــتوى عــــن وجــــود عالقــــة بــــین اســــتراتیجیات المواجهــــة و متغیــــر الرابــــعیبحــــث الفــــرض ال

.التعلیمي
ینص الفرض الجزئي األول المنبثق من الفرض الرئیسي الرابع على وجود عالقـة ارتباطیـة 

.موجبة بین استراتیجیة المواجهة الفعالة و المستوى التعلیمي للفرد
:لقیام بالمعالجة اإلحصائیة بحساب معامل االرتباط لسبیرمن وجدنا ما یليو بعد ا
.نتائج العالقة بین استراتیجیة المواجهة الفعالة والمستوى التعلیمي): 17(جدول رقم

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات
0.01دال عند مستوى 0.305/ استراتیجیة المواجهة الفعالة
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المستوى التعلیمي
یتضـح مـن خـالل الجـدول أعـاله وجـود ارتبـاط موجـب و دال إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللــة 

.بین استراتیجیة المواجهة الفعالة و المستوى التعلیمي للفرد0.01
.و تؤكد هذه النتیجة صحة الفرضیة الجزئیة األولى

رئیســــي الرابــــع عــــن وجــــود عالقــــة یبحــــث الفــــرض الجزئــــي الثــــاني المنبثــــق مــــن الفــــرض ال* 
.ارتباطیة موجبة بین استراتیجیة حل المشكل و المستوى التعلیمي للفرد

:و بعد القیام بالمعالجة اإلحصائیة بحساب معامل االرتباط لسبیرمن وجدنا ما یلي
.نتائج العالقة بین استراتیجیة حل المشكل والمستوى التعلیمي): 18(جدول رقم

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات
المستوى / استراتیجیة حل المشكل

التعلیمي
0.05دال عند مستوى 0.220

یتضـح مـن خـالل الجـدول أعـاله وجـود ارتبـاط موجـب و دال إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللــة 
.بین استراتیجیة المشكل و المستوى التعلیمي للفرد0.05

.الجزئیة الثانیة قد تحققتو علیه نقول أن الفرضیة 
یبحـــث الفـــرض الجزئـــي الثالـــث المنبثـــق مـــن الفـــرض الرئیســـي الرابـــع علـــى وجـــود عالقـــة *  

.ارتباطیة موجبة بین استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي و المستوى التعلیمي
:و بعد القیام بالمعالجة اإلحصائیة بحساب معامل االرتباط لسبیرمن توصلنا إلى ما یلي

نتــائج العالقـة بـین اســتراتیجیة البحـث عـن الســند االجتمـاعي  والمســتوى ): 19(جـدول رقـم
.التعلیمي

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات
استراتیجیة البحث عن السند 

المستوى التعلیمي/ االجتماعي 
0.01دال عند مستوى 0.479

یظهــر مــن خــالل الجــدول أعــاله وجــود ارتبــاط موجــب و دال إحصــائیا عنــد مســتوى الداللــة 
.بین استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي و المستوى التعلیمي للفرد0.01

.و بالتالي تكون الفرضیة الجزئیة الثالثة قد تحققت
و متغیـــر یجیة التجنـــبیـــة ســـالبة بـــین اســـتراتیبحـــث هـــذا الفـــرض فـــي وجـــود عالقـــة ارتباط*  

:و بعد حسابنا لمعامل االرتباط وجدنا ما یلي.توى التعلیميسمال
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.نتائج العالقة بین استراتیجیة التجنب والمستوى التعلیمي): 20(جدول رقم 
مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات

المستوى / استراتیجیة التجنب
التعلیمي

مستوى الداللة دال عند -0.324
0.01

قراءة الجدول تمكننا من مالحظة وجود ارتباط سالب و دال إحصائیا عند مستوى الداللة 
و منه نقول أن الفرض الجزئي الرابع  , بین استراتیجیة التجنب و المستوى التعلیمي0.01

.للدراسة الحالیة قد تحقق
و متغیــر بــین اســتراتیجیة االنفعــالیــة ســالبةیبحــث هــذا الفــرض فــي وجــود عالقــة ارتباط* 

:و بعد حسابنا لمعامل االرتباط توصلنا إلى ما یلي.توى التعلیميسمال
.نتائج العالقة بین استراتیجیة االنفعال والمستوى التعلیمي): 21(جدول رقم 

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات
المستوى / استراتیجیة االنفعال

التعلیمي
مستوى الداللة دال عند -0.294

0.01

قراءة الجدول تمكننا من مالحظة وجـود ارتبـاط سـالب و دال إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة 
و منه نقـول أن الفـرض الجزئـي الخـامس , بین استراتیجیة االنفعال و المستوى التعلیمي0.01

.للدراسة الحالیة قد تحقق
:نتائج العالقة بین استراتیجیات المواجهة و درجة االكتئاب-5

یهدف الفـرض الخـامس إلـى البحـث عـن وجـود عالقـة ارتباطیـة بـین اسـتراتیجیات المواجهـة 
.و درجة االكتئاب

یــنص الفــرض الجزئــي األول المنبثــق مــن الفــرض الخــامس علــى وجــود عالقــة ارتباطیــة *  
.هة الفعالة و درجة االكتئابسالبة بین استراتیجیات المواج

:و بعد المعالجة اإلحصائیة بحساب معامل االرتباط وجدنا ما یلي
.نتائج العالقة بین استراتیجیة المواجهة الفعالة ودرجة االكتئاب): 22(جدول رقم 

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات
درجة / استراتیجیة المواجهة الفعالة

االكتئاب
مستوى الداللة دال عند -0.584

0.01
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0.01یتضــح مــن الجــدول أعــاله وجــود ارتبــاط ســالب و دال إحصــائیا عنــد مســتوى الداللــة 

ـــین اســـتراتیجیة المواجهـــة الفعالـــة ودرجـــة االكتئـــاب و منـــه نقـــول أن الفـــرض الجزئـــي األول , ب
.المنبثق من الفرض الرئیسي الخامس للدراسة الحالیة قد تحقق

یــنص الفــرض الجزئــي الثــاني المنبثــق مــن الفــرض الخــامس علــى وجــود عالقــة ارتباطیــة *  
.سالبة بین استراتیجیة حل المشكل و درجة االكتئاب

:و بعد المعالجة اإلحصائیة بحساب معامل االرتباط توصلنا إلى ما یلي
.بنتائج العالقة بین استراتیجیة حل المشكل ودرجة االكتئا): 23(جدول رقم 

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات
درجة / استراتیجیة حل المشكل

االكتئاب
مستوى الداللة دال عند -0.515

0.01

یتضــح مـــن خــالل نتـــائج المعالجــة اإلحصـــائیة وجــود ارتبـــاط ســالب و دال إحصـــائیا عنـــد 
و منــه نقــول أن الفــرض , بــین اســتراتیجیة حــل المشــكل ودرجــة االكتئــاب0.01مســتوى الداللــة 

.الجزئي الثاني المنبثق من الفرض الرئیسي الخامس للدراسة الحالیة قد تحقق
لمنبثــق مـــن الفـــرض الرئیســي الخـــامس علــى وجـــود عالقـــة یــنص الفـــرض الجزئــي الثالـــث ا*  

.ارتباطیة سالبة بین استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي و درجة االكتئاب
:و بعد المعالجة اإلحصائیة بحساب معامل االرتباط توصلنا إلى ما یلي

جة نتائج العالقة بین استراتیجیة البحث عم السند االجتماعي و در ): 24(جدول رقم 
.االكتئاب

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات
استراتیجیة البحث عن السند 

درجة االكتئاب/ االجتماعي
مستوى الداللة دال عند -0.468

0.01

یتضح من خالل الجدول أعاله وجود ارتبـاط سـالب و دال إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة 
و منـه نقـول أن الفـرض , بین استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي ودرجـة االكتئـاب0.01

.    الجزئي الثالث المنبثق من الفرض الرئیسي الخامس قد تحقق
یـــة موجبـــة بـــین اســـتراتیجیة التجنـــب و درجـــة اطیبحـــث هـــذا الفـــرض فـــي وجـــود عالقـــة ارتب* 

:و بعد حسابنا لمعامل االرتباط توصلنا إلى ما یلي.االكتئاب
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.نتائج العالقة بین استراتیجیة التجنب ودرجة االكتئاب): 25(جدول رقم 
مستوى الداللةمعامل االرتباطالمتغیرات

مستوى الداللة دال عند 0.587درجة االكتئاب/ استراتیجیة التجنب
0.01

قراءة الجدول تمكننا من مالحظة وجود ارتباط موجب و دال إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة 
و منــــه نقــــول أن الفــــرض الجزئــــي الرابــــع , بــــین اســــتراتیجیة التجنــــب و درجــــة االكتئــــاب0.01

.المنبثق من الفرض الرئیسي الخامس قد تحقق
یــنص الفــرض الجزئــي الخــامس علــى وجــود عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین اســتراتیجیة * 

.االنفعال و درجة االكتئاب
:و بعد المعالجة اإلحصائیة بحساب معامل االرتباط توصلنا إلى ما یلي

.نتائج العالقة بین استراتیجیة االنفعال و درجة االكتئاب): 26(جدول رقم 
مستوى الداللةرتباطمعامل اال المتغیرات

مستوى الداللة دال عند 0.673درجة االكتئاب/ استراتیجیة االنفعال
0.01

یتضح من خالل الجدول أعاله وجـود ارتبـاط موجـب و دال إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة 
و منــه نقــول أن هــذا الفــرض  الجزئــي قــد , بــین اســتراتیجیة االنفعــال و درجــة االكتئــاب0.01
.    تحقق

:نتائج استراتیجیات المواجهة األكثر استعماال لدى المكتئبین-6
و الكشــف عــن , اتیجیات المواجهــة التــي یســتعملها المكتئبــینیبحــث هــذا الفــرض عــن اســتر 

. االستراتیجیات األكثر استعماال
(Cut-Percent)بعد القیام بالمعالجة اإلحصائیة المناسبة باستعمال تقنیة نسب القطع 

:وجدنا ما یلي
سة نتائج استعمال المكتئبین الستراتیجیات المواجهة المحددة في الدرا): 27(جدول رقم 

.الحالیة
استراتیجیات 

المواجهة
تكرار البدیل الثالث

)ینطبق تماما(
المجموع الكلي

للتكرارات
نسب القطع

استراتیجیة المواجهة 
الفعالة

16367224.3
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استراتیجیة حل 
المشكل

13467219.9

استراتیجیة البحث 
عن السند 
االجتماعي

11267216.7

26767239.7استراتیجیة التجنب

49467273.5استراتیجیة االنفعال

یبــدو مــن خــالل الجـــدول أعــاله أن نســبة المكتئبــین الـــذین یســتعملون اســتراتیجیة المواجهـــة 
%33.63هي ) تنطبق تماما على أسالیب تعاملهم مع الضغوط(الفعالة بكثرة 

المكتئبـــین الـــذین و أمـــا نســـبة . و هـــي نســـبة ضـــئیلة و علیـــه تكـــون فرضـــیة بحثنـــا قـــد تحققـــت 
و هـــي ضـــئیلة كـــذلك و بالتـــالي %32.88یســـتعملون اســـتراتیجیة حـــل المشـــكل بكثـــرة فتمثـــل 

فتقـــدر نســـبة , بینمـــا اســـتراتیجیة البحـــث عـــن الســـند االجتمـــاعي. نقـــول أن فرضـــیتنا قـــد تحققـــت
, وهي نسبة ضـئیلة وهـذا یؤكـد صـحة فرضـیتنا%34.67المكتئبین الذین یستعملونها بكثرة بـ 

ـــثالث ثـــم ـــة  باالســـتراتیجیات ال تلیهـــا اســـتراتیجیة التجنـــب التـــي یســـتعملونها بنســـبة أكبـــر مقارن
و تأتي االستراتیجیة التي یفرط المكتئبـون فـي اسـتعمالها و هـي , %39.73السابقة وتقدر بـ 

.و هذا ما یؤكد صحة فرضیتنا كذلك%73.66استراتیجیة االنفعال و هذا بنسبة 
.      فرضـــیات الجزئیـــة المنبثقـــة مـــن الفـــرض الرئیســـي الســـادس قـــد تحققـــتو علیـــه تكـــون كـــل ال
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:الفـصــل السـابــع

منــاقشة النتـائـج
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:تمهید 
بعـد قیامنــا بمختلــف المعالجـات اإلحصــائیة بدایــة مــن حسـاب معــامالت االرتبــاط و الفــروق 

نناقش مـا توصـلت إلیـه نتیجـة بحثنـا الحـالي علـى سنحاول في هذا الفصل أن , و نسب القطع
ضـــوء مـــا ورد فـــي اإلطـــار النظـــري و وفـــق مـــا انتهـــت إلیـــه الدراســـات فـــي مجـــال علـــم الـــنفس 

.المرضي و الصحة النفسیة 
:و سنلقي الضوء على كل فرضیة على حدا و هذا على النحو التالي

:ا یخص استراتیجیات المواجهةء فیمنتائج االختالف بین فئة المكتئبین و فئة األسویا-1
نتائج االختالف بین فئة المكتئبین و فئة األسویاء فیما یخص استراتیجیة المواجهـة 1-1

:الفعالة 
یـــنص الفـــرض الجزئـــي األول المنبثـــق مـــن الفـــرض الرئیســـي األول علـــى أن فئـــة المكتئبـــین 

.یستعملون استراتیجیة المواجهة الفعالة أقل من فئة األسویاء 
تبین لنا من خالل المعالجة اإلحصائیة أنـه یوجـد اخـتالف دال إحصـائیا بـین فئـة المكتئبـین و 

.األسویاء فیما یخص استراتیجیة المواجهة الفعالة لصالح األسویاء 
Billings et Moos) 1984(و یؤكد هذه النتیجة كل من بیلنكس و موس 

الـــذین یســـتعملون اســـتراتیجیات التعامـــل الفعالـــة إذ توصـــال إلـــى أن األفـــراد , فـــي دراســـة لهمـــا 
, و علـى العكـس یسـتعمل المكتئبـون بشـكل أقـل اسـتراتیجیة حـل المشـكل, یظهرون اكتئابا قلیال

.في حین یلجأون أكثر إلى التفریغ االنفعالي و التجنب و البحث عن السند االجتماعي 
غیـر الفعـال للمشـكالت و اإلصـابة كما أثبتت دراسات عدیدة وجود عالقة ارتباطیه بـین الحـل 

) 1992(منها دراسة ماركس و آخرون , باألعراض االكتئابیة
Marx et al , ـــات ـــاب : التـــي أجروهـــا علـــى ثـــالث عین ـــة مـــن ذوي اضـــطراب االكتئ عین

و أخرى عینة ضابطة, و مجموعة مصابة بمرض القلق, األساسي
تئــاب بعــدم الفعالیــة فــي حــل المشــكالت توصــلوا إلــى اتســام أفــراد عینــة االك, )ةغیــر إكلینیكیــ(

)الضابطة(و العینة غیر اإلكلینیكیة , بمقارنتها بعینة مرضى القلق
(Marx et al , 1992, pp 78-86)

عن أسالیب التعامل مع الضغوط و مظاهر ) 2002(و في دراسة سامي عبد القوي 
أسفرت عن وجود فروق دالة , االكتئاب لدى عینة من طلبة و طالبات جامعة اإلمارات

. إحصائیا بین المكتئبین و غیر المكتئبین في استراتیجیات التعامل التي یستعملها الشباب 
الكتئاب یستعملون استراتیجیات تعامل فعالة أكثر من مرتفعي فكشفت النتائج أن منخفضي ا
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كما أسفرت النتائج عن وجود ارتباطات موجبة و دالة بین األسالیب غیر الفعالة . االكتئاب 
.و المظاهر االكتئابیة 

و أوضــح تحلیــل التبــاین عــن إمكانیــة التنبــؤ بــبعض المظــاهر االكتئابیــة مــن خــالل األســالیب 
ص , 2002,ســـامي عبـــد القـــوي(ي یســـتعملها الفـــرد فـــي تعاملـــه مـــع الضـــغوط غیـــر فعالـــة التـــ

210.(
و أن األشـخاص األسـویاء , من خالل كل ما سبق نخلص إلى أن فرضیة بحثنا قد تحققـت

و تنــــــدرج تحــــــت . یســــــتعملون اســــــتراتیجیات مواجهــــــة فعالــــــة عكــــــس األشــــــخاص المكتئبــــــین 
المبـادرة لحـل المشـاكل المسـببة , حب التحـدي: الیة استراتیجیات المواجهة الفعالة األسالیب الت

, مضـاعفة الجهـد المبـذول لتحقیـق األهـداف الصـعبة, المثابرة للحصـول علـى مـا تریـد, للضغط
تجــاوز كــل , مواجهــة النــاس المتســببین بالمشــكلة, العمــل علــى حــل المشــكل و بطریقــة قطعیــة

.     البناءة مواجهة االنتقادات بالمناقشة, العقبات لتحقیق ما نرید
ــا یخــص اســتراتیجیة حــل 1-2 ــة األســویاء فیم ــة المكتئبــین و فئ ــائج االخــتالف بــین فئ نت

:المشكل 
یــنص الفــرض الجزئــي الثــاني المنبثــق مــن الفــرض الرئیســي األول علــى أن فئــة المكتئبــین 

.یستعملون استراتیجیة حل المشكل أقل من فئة األسویاء
ة اإلحصائیة أنه یوجد اختالف دال إحصائیا بین فئة األسـویاء و اتضح لنا من خالل المعالج

.و المكتئبین فیما یخص استراتیجیة حل المشكل لصالح األسویاء 
Moos et Billings) 1982(أمثـال مـوس و بلیـنكس , و هـذا مـا أثبتـه العدیـد مـن الدراسـات

المواجهـة المتمركـزة التي أشارت إلى أن اسـتراتیجیات ) 2006, نقال عن حسن عبد المعطي( 
على المشكل هي أسـالیب تعتمـد علـى التحلیـل المنطقـي للمشـكلة و المحـاوالت المعرفیـة لتـدبر 

و قـد وجـدا أن , الفرد للمشكلة و تقییمه للتهدیـد و البحـث عـن المعلومـات وسـلوك حـل المشـكل
.هذه األسالیب ترتبط ارتباطا إیجابیا بالتكیف

ودین باستراتیجیات من النوع المركـز علـى المشـكل یمكـنهم عنـد و هذا یعني أن األفراد المز 
مواجهة مصادر الضغط المختلفة أن یستجیبوا بشكل أكثر تكیفـا مقارنـة بأولئـك الـذین یفتقـدون 

.حیث أن الحاالت االكتئابیة تظهر فقرا في هذا النوع من االستراتیجیات , لها
التعامــل المركــزة علــى المشــكل فــي تســویة كمــا تؤكــد دراســات عــدة علــى دور اســتراتیجیات 

Vitaliano) 1990(و فـــي هـــذا الصـــدد وضـــح فیتالیـــانو و روســـو و آخـــرون . الضـــغوط 

,Russo et al بــأن اسـتراتیجیات التعامــل التـي تتمحــور حـول المشــكل تنبـأ باكتئــاب شــدید و
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,Valentier et alذلك في حالـة تقیـیم الفـرد لألحـداث الضـاغطة علـى أنهـا مولـدة للضـغط  

1994).(
كمــا توصــلت بعــض الدراســات التــي اهتمــت بتحدیــد نوعیــة اســتراتیجیات التعامــل ســواء تلــك 

و منهـا دراسـة . المركزة على االنفعال أو تلك المركزة على المشكل في عالقتهـا مـع االكتئـاب 
ســلبي بــین التــي أظهــرت أن هنــاك ارتبــاط Vitaliano et al) 1985(فیتالیــانو و آخــرون 

.االكتئاب و االستراتیجیات المركزة على المشكل 
و مـن الدراسـات التـي تبــین دور اسـتراتیجیات المواجهـة المركـزة علــى المشـكل فـي التخفیــف 

التــي توصــلت Katon) 1990(دراســة كــاتون , مــن االضــطرابات النفســیة و خاصــة االكتئــاب
تعـــد منبئـــا بانخفـــاض االكتئـــاب خاصـــة إلـــى أن اســـتعمال اســـتراتیجیة التخطـــیط لحـــل المشـــكل

.عندما یدرك الضغط كحدث یمكن التحكم فیه 
( Valentier, Hiolahan & Moos , 1994 )

بــأن هنــاك عالقــة ارتباطیــة ســلبیة Vitaliano et al) 1985(كمــا یــرى فیتالیــانو و آخــرون 
Lazarus et Folkman, 1984)بین شدة االكتئاب و استراتیجیة حل المشكل  )

,Vitaliano, Katon) 1990(مــایرو و روســو , كــاتون , فــي حــین وضــح فیتالیــانو 

Mairo et Russo بـــأن اســـتراتیجیات المواجهـــة المتمركـــزة علـــى المشـــكل تنبـــئ باكتئـــاب
بینمــا االســتراتیجیات المتمركــزة علــى االنفعــال تنبــئ باكتئــاب شــدید و ذلــك فــي حالــة , ضــعیف

.ة على أنها مولدة للضغط تقییم الفرد لألحداث الضاغط
).(Valentier et al, 1994

Zeidner et Saklofske)1993(و سلكفسكي) 1994(و بینت دراسة زایدنر 

BDIالذین أجابوا على مقیاس بیك لالكتئاب , التي أجریت على عینة من الطلبة

, ة فـي مقیـاس بیـكأن الطلبة الذین تحصلوا على درجات عالی, ومقیاس استراتیجیات المواجهة
یفضــلون اســتعمال اســتراتیجیة متمركــزة علــى االنفعــال عكــس الطلبــة الــذین كانــت درجــاتهم فــي 

(Zeidner et al,1996, p 487 ).مقیاس بیك لالكتئاب منخفضة

من هنا یتضح أن استخدام استراتیجیات المواجهة المركزة على المشكل و الموجهة لتغییر 
في التخفیف من االضطرابات النفسیة من استراتیجیات الموقف الضاغط مجدیة أكثر 
,Andre(Legeron(1993 ,. المواجهة المركزة على االنفعال
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في حین أوضحت العدید مـن الدراسـات كأعمـال دیالنجـیس جـروان و فولكمـان و الزاروس 
)1986 (Delongis, Gruen, Lazarus et Folkman بـأن اسـتراتیجیات المواجهـة التـي
. كز على المشكل على ارتباط إیجابي مع قیاسات الصحة النفسیة تر 

العدید من الباحثین یتفقون بأنه غالبا ما تكون استراتیجیات المواجهة المركزة علـى المشـكل 
و یضیف الـبعض اآلخـر أمثـال , أكثر توافقا من استراتیجیات المواجهة المركزة على االنفعال 

) 1990(و فیتالیــانو و آخــرون Compas et Forsyth) 1987(كومبــاس و فورســیت 
Vitaliano et al بـأن المواجهـة التـي تركـز علـى المشـكل أكثـر فعالیـة عنـد تقـدیر الحـدث

فــي حــین تكــون االســتجابات التــي تركــز علــى االنفعــال أكثــر توافقیــة فــي , بأنــه قابــل للضــبط 
Terry , 1994 )  ..( األحداث ذات قابلیة ضعیفة للضبط 

إلـى أن المكتئبـین یسـتعملون Billings et Moos) 1984(كما توصل بیلنكس و مـوس 
Rohde et al , 1990 , p 240)(بشكل أقل استراتیجیة حل المشكل

أن األفـراد المكتئبـون أقـل اسـتعماال alBillings et) 1983(و یـرى بلیـنكس و آخـرون 
.استعماال لالستراتیجیات المركزة على االنفعال لالستراتیجیات المركزة على المشكل و أكثر 

مــن خــالل مــا ســبق یظهــر أن نتــائج الدراســات انتهــت إلــى وجــود اخــتالف بــین المكتئبــین و 
األسویاء في استعمالهم الستراتیجیة حل المشكل و أن فئة المكتئبین یتمیزون بقلة 

ت علــــى وجــــود عالقــــة بــــین و اتفقــــت معظــــم الدراســــا. اســــتعمالهم الســــتراتیجیة حــــل المشــــكل 
استراتیجیة حل المشكل و الصحة النفسیة خاصة عنـدما تكـون مصـادر الضـغط قابلـة للضـبط 

.و التحكم 
نتائج االختالف بین فئة المكتئبین و فئـة األسـویاء فیمـا یخـص اسـتعمال اسـتراتیجیة 1-3

:البحث عن السند االجتماعي 
المكتئبــین المنبثــق مــن الفــرض الرئیســي األول علــى أن فئــة یــنص الفــرض الجزئــي الثالــث 

.یستعملون استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي أقل من فئة األسویاء 
و اتضح لنا من خالل المعالجة اإلحصائیة أنه یوجد اختالف دال إحصائیا بین فئة األسـویاء 

ن السند االجتماعيو فئة المكتئبین فیما یخص استعمالهم الستراتیجیة البحث ع
أي أن األســـــویاء أكثـــــر اســـــتعماال اســـــتراتیجیة البحـــــث عـــــن الســـــند , و هـــــذا لصـــــالح األســـــویاء

.االجتماعي مقارنة بالمكتئبین 
أیــن طبــق , فــي دراســة لــه) 1998(و هــذا مــا توصــل إلیــه الباحــث حســین علــي محمــد فایــد 

و قــد أســفرت . طالــب 324اســتبیان ألحــداث الحیــاة و قائمــة بیــك لالكتئــاب علــى عینــة مــن 
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النتـائج عـن وجـود فـروق جوهریـة بــین منخفضـي و مرتفعـي الضـغوط فـي األعـراض االكتئابیــة 
, و أن منخفضي الضـغوط أعلـى مـن حیـث المسـاندة االجتماعیـة, في جانب مرتفعي الضغوط

و أن منخفضي المساندة االجتماعیة أعلى في األعراض 
حســین علــي محمــد .(كتئابیــة أعلــى مســاندة اجتماعیــا االكتئابیــة و أن منخفضــي األعــراض اال

)387ص , 1998, فاید
فـي دراسـة لهمـا علـى عینـة Janet et Morris) 1984(كمـا توصـلت جانیـت و مـوریس 

أســـفرت النتـــائج أن هنـــاك عالقـــة ســـلبیة بـــین المســـاندة , طالبـــا322مـــن الطـــالب تتكـــون مـــن 
.االجتماعیة و االكتئاب 

الئـــه أن فقـــر الســـند االجتمـــاعي بمعنـــى عـــدم اســـتعمال الفـــرد الســـتراتیجیة بـــین مـــوس و زم
.البحث عن السند االجتماعي هي عامل منبئ باالكتئاب

( Holahan et Moos, 1987)
مــن خــالل مــا ســبق یتضــح أن الســند االجتمــاعي یجعــل الفــرد أكثــر صــالبة و فاعلیــة و 

ما توصلت إلیه دراسة موس و هوالهان و هذا , قدرة على المواجهة و أقل اكتئابا
إذ بینت أن البنیة األسریة التـي تتسـم بالـدفء و الحـب تجعـل الفـرد أكثـر صـالبة و , )1983(

.قدرة على مواجهة الضغوطات و أقل اكتئابا 
نتائج االختالف بین فئة األسویاء و فئـة المكتئبـین فیمـا یخـص اسـتعمال اسـتراتیجیة 1-4

:التجنب 
الفـــرض الجزئـــي الرابـــع المنبثـــق مـــن الفـــرض الرئیســـي األول علـــى أن فئـــة المكتئبـــین یـــنص 

.یستعملون استراتیجیة التجنب أكثر من فئة األسویاء 
تبین لنا من خالل المعالجة اإلحصائیة أنه یوجد اختالف دال إحصـائیا بـین فئـة المكتئبـین 

.و األسویاء لصالح المكتئبین
)1985(ه الدراسة التي قام بها فیتالیانو و آخرون و هذا ما توصلت إلی

Vitaliano et alفـي , إلى أن هناك عالقة إیجابیة بین استراتیجیة التجنب و شدة االكتئاب
إلــى أن )Folkman)1986و فولكمــان Lazarusنفــس الصــدد توصــل كــل مــن الزاروس 

اتیجیة المواجهـــة المركـــزة علـــى األفـــراد ذوي أعـــراض اكتئابیـــة شـــدیدة كثیـــرا مـــا یســـتعملون اســـتر 
.االنفعال و خاصة استراتیجیة التجنب 
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Terryو تیــــري Revenson et Aldwin) 1987(و توصــــل ألــــدوین و ریفنســــون 

إلــى أن هنــاك ارتبــاط بــین االســتراتیجیات المركــزة علــى االنفعــال و الصــحة النفســیة ) 1991(
.  السیئة 

القــة إیجابیــة بــین اســتعمال اســتراتیجیة التجنــب و فتوصــلت أغلــب الدراســات إلــى وجــود ع
و هـذا بـدون أن یبینـوا إن كانـت اسـتراتیجیات المواجهـة التجنبیـة عرضـا . األعراض االكتئابیة 

) Andre mariage et Fabienne schmitt, 2006. p10.(أو سببا لالكتئاب 
لتفــــاؤل و أســــالیب كمــــا بینــــت مایســــة شــــكري فــــي دراســــة لهــــا وجــــود عالقــــة إیجابیــــة بــــین ا

و بــــین التشــــاؤم و أســــالیب التجنــــب و بعــــض أســــالیب , المواجهــــة التــــي تركــــز علــــى المشــــكلة
) .287ص , 1999, مایسة شكري( المواجهة التي تركز على االنفعال 

و مـن هنـا یمكـن القـول أن المكتئبـین یسـتعملون اسـتراتیجیة التجنـب بكثـرة مقارنـة باألسـویاء 
.بحثنا قد تحققتو منه تكون فرضیة 

ین فئة المكتئبین و فئـة األسـویاء فیمـا یخـص اسـتعمال اسـتراتیجیة نتائج االختالف ب1-5
:االنفعال 

یـنص الفـرض الجزئـي الخــامس المنبثـق مـن الفـرض الرئیســي األول علـى أن فئـة المكتئبــین 
.استراتیجیة االنفعال أكثر من فئة األسویاءیستعملون 

ل المعالجـــة اإلحصـــائیة أنـــه یوجـــد اخـــتالف دال إحصـــائیا بـــین فئـــة و اتضـــح لنـــا مـــن خـــال
.المكتئبین و فئة األسویاء فیما یخص استراتیجیة االنفعال لصالح المكتئبین

إذ بــین أن هنــاك عالقــة بــین المیــل إلــى اســتخدام ) 2000( و هــذا مــا أكــده جمعــة یوســف 
و تبـین أن مثـل هـذه المواجهـة , النفسـيأسالیب المواجهة المركزة على االنفعـال و االضـطراب 

و . كمـا تـرتبط بالضـغوط النفسـیة و االضـطراب النفسـي, ترتبط بالتوافق السـیئ مـع المشـكالت
أن هنـــاك ارتبـــاط قـــوي بـــین Endler, Parker) 1989(مـــن جهتـــه یؤكـــد أنـــدلر و بـــاركر 

ین نفســــیا فاألشــــحاص المضــــطرب, المواجهــــة المركــــزة علــــى االنفعــــال و األعــــراض الســــیكاتریة
.یفضلون استعمال هذا النوع من المواجهة أكثر من األسویاء

الــى أن منخفضــي االكتئــاب یســتخدمون ) 2002( كمــا توصــلت دراســة ســامي عبــد القــوي 
علـى عكـس مرتفعـي االكتئـاب فهـم یسـتخدمون أسـالیب مواجهـة , أسالیب موجهة نحـو المشـكلة

, ســامي عبـد القــوي( العدیـد مـن المظــاهر االكتئابیـة یمكنهـا أن تنبئنــا ب, متمركـزة علـى االنفعــال
2002.(
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Compas, Malcarne) 1988( كمـا توصـل كـل مـن كومبـاس و مالكـارن و فنـدكارو 

et Fondacaro علـى أنـه توجـد عالقـة ایجابیـة بـین االسـتراتیجیات المركـزة علـى االنفعـال و
ســتراتیجیات المركــزة علــى المشــكل و كمــا توصــلوا الــى وجــود عالقــة ســلبیة بــین اال, االكتئــاب
. ( Valentier, Holahan et Moos, 1994). االكتئاب

Vitaliano, katon, mairo et) 1990( مایرو و روسو , كاتون , كما وضح فیتالیانو

russoأن استراتیجیات المواجهة المتركزة على االنفعال تنبأ باكتئاب شدید.
كما بینت دراسات أخرى وجود عالقة بین اللجوء الى االستراتیجیات المركزة علـى االنفعـال 

. و شدة االكتئاب
Vitaliano et al) 1992( و مــن بــین هــذه الدراســات نجــد دراســة فیتالیــانو و آخــرون 

زة علـى التي توصلت الى أن هناك ارتباط ایجابي بین استعمال استراتیجیات المواجهة المتمرك
(Terry et al, 1994). االنفعال و االكتئاب

أن االفـراد المكتئبـون أكثـر اسـتعماال Belings et al) 1983(و یـرى بلیـنكس و أخـرون 
Marx, Williams, Claridj, .(1994)). لالستراتیجیات المتمركزة على االنفعال

ن المكتئبــین یلجئــون إلــى یتضــح لنــا أن معظــم الدراســات تتفــق علــى أ, مــن خــالل مــا ســبق
. استعمال استراتیجیة المواجهة المتمركزة على االنفعال بكثرة بالمقارنة مع فئة األسویاء

ترمـي هـذه : ث فیمـا یخـص اسـتراتیجیات المواجهـةنتائج االخـتالف بـین الـذكور و اإلنـا-2
هة لدى فئـة الفرضیة إلى محاولة الكشف عن الفروق في استخدام مختلف استراتیجیات المواج

و ذلــك , و قــد قمنــا بالمعالجــة اإلحصــائیة التــي تســمح لنــا بهــذا. المكتئبــین وفقــا لمتغیــر الجــنس
.و هذا لدراسة الفروقMann-withnyبتطبیق اختبار البرامتري لـ مان ویتني 

:نتائج الفروق بین الجنسین فیما یخص استراتیجیة المواجهة الفعالة 2-1
ـــى الفـــروق الموجـــودة فـــي اســـتراتیجیات المواجهـــة و فـــي هـــذه الفرضـــیة حاول ـــا التعـــرف عل ن

).بین الجنسین(باألخص استراتیجیة المواجهة الفعالة بین فئتي المكتئبین و المكتئبات 
.و انطلقنا من فكرة أن المكتئبات یستعملن استراتیجیة مواجهة فعالة أقل من المكتئبین

توصــلنا إلــى أنــه ال یوجــد فــروق بــین الــذكور و , اســبةبعــد تطبیقنــا للمعالجــة اإلحصــائیة المن
.فلم یكن الفرق داال إحصائیا, اإلناث فیما یخص هذه االستراتیجیة

و مـــن حیـــث الدراســـات فإنهـــا تشـــیر إلـــى أن الضـــغوط النفســـیة تمثـــل موضـــوعا رئیســـیا فـــي 
ثون و منذ ذلك الحین صار الباحHans Seleyالبحوث النفسیة منذ أعمال هانس سیلي 
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و كـان االهتمـام الفعلـي بدراسـة المواجهـة بـدأ , أكثر اهتماما بكیفیة تعامـل النـاس مـع الضـغوط
.بعد أن قام الزاروس و فولكمان ببحوث مستفیضة عن المواجهة1984منذ 

).2006, سالمة عبد العظیم حسین, طه عبد العظیم حسین( 
أن التوافــــق و التقــــدیر ) 2000,جمعــــة یوســــف : نقــــال عــــن ( یــــرى فولكمــــان و الزاروس 

یتــأثران بــالفروق الفردیــة فــي اإلمكانیــات الســیكولوجیة و المصــادر الشخصــیة و اإللتزامــات و 
أي أن خصـــائص الفــرد و قدراتـــه و امتالكــه لمهـــارات التوافــق تـــؤثر فــي االســـتراتیجیات , القــیم

.الممكنة للتعامل مع المواقف الضاغطة
الدراســـات علـــى األثـــر الواضـــح لضـــغوط أحـــداث الحیـــاة علـــى و علـــى الـــرغم مـــن تأكیـــدات 

الصــــحة الجســــمیة و النفســــیة و وجــــود كثیــــر مــــن األفــــراد یظهــــرون عالمــــات االنهیــــار نتیجــــة 
فـإن المالحظـات تشـیر إلـى أن كثیـرا مـن األفـراد أیضـا ال یصـبحون , تعرضهم لضـغوط طفیفـة

و مـن . ث الحیـاة الضـاغطةمرضى و ال یمرون بأزمات جسمیة أو نفسیة مع تعرضـهم ألحـدا
هنـا عمــدت البحــوث إلــى تشــخیص المصــادر التـي یســتطیع النــاس عــن طریقهــا البقــاء أصــحاء 

و انتهت هذه البحوث إلى عدة متغیرات تبـین أنهـا تقلـل و تخفـف مـن , رغم الظروف المضادة
ـــت فـــي خصـــائص الشخصـــیة ـــدى األفـــراد و تمثل ـــار الضـــغوط ل و المســـاندة االجتماعیـــة و , آث

)1992, حسن عبد المعطي. ( ل المواجهةوسائ
حــول اســتراتیجیات مواجهــة الضــغط النفســي Kobassa) 1982(و انتهــت دراســة كوباســا 

و توصـلت مـن خاللهـا , لدى المحامین على اعتبـار أنهـم یتعرضـون لكثیـر مـن ضـغوط الحیـاة
لتقلیــل مــن شــأن إلــى أن المحــامین الــذین لجئــوا إلــى اســتعمال اســتراتیجیة التجنــب و محاولــة ا

تبین أن لهم مجموعة من األمراض التـي تشـیر إلـى معانـاة نفسـیة و , أحداث الحیاة الضاغطة
جســمیة بشــكل كبیــر و واضــح مقارنــة بالمحــامین الــذین ركــزوا علــى مواجهــة األحــداث الحیاتیــة 

و في دراسة قام بها . الضاغطة باستراتیجیة مواجهة فعالة
Patcek) 1992(بتسـاك و آخـرون  et al لتحلیـل أسـالیب مواجهـة الضـغوط و الفـروق بـین

طلـــب مـــنهم كتابـــة تقـــاریر , طالبـــا و طالبـــة جامعیـــة186الجنســـین و ذلـــك علـــى عینـــة قوامهـــا 
و لقــد أســفرت نتــائج , یومیــة عــن أكثــر األحــداث الضــاغطة الیومیــة و المثیــرة للمشــقة النفســیة

بأن الذكور یواجهون الدراسة على أن الفروق الجنسیة تتوافق مع التنبؤ 
الضغوط بطـرق أكثـر تركیـزا علـى المشـكلة بینمـا اإلنـاث یـواجهن الضـغوط بطـرق ذات تمركـز 
انفعــالي و باإلضــافة إلــى ذلــك فقــد أشــار كــل مــن الــذكور و اإلنــاث أن المواجهــة التــي تركــز 
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,حسـب عبـد المعطـي( على المشكل تعتبر أكثر فعالیـة مـن البحـث عـن المسـاندة االجتماعیـة 
) .2002, هشام عبد اهللا

كما جاءت نتائج دراسة لمركز ساسكاتون الصحي لتبین فروقا لصالح الذكور في اسـتخدام 
Saskatoon) .1998(األسالیب األكثر فعالیة مع الضغط النفسي 

إلــى أن الرجــال یســتخدمون أســلوب المواجهــة المركــزة علــى Preeceو أشــار كــذلك بــریس 
إال أن نتـائج دراسـتنا نحـن لـم تظهـر وجـود اخـتالف بـین اسـتراتیجیة , أكثـر مـن النسـاءالمشـكل 

).المكتئبین و المكتئبات(المواجهة الفعالة بین الذكور و اإلناث 
علـــى عینــــة مـــن أطبـــاء الجراحــــة ) 2002(و هـــذا مـــا توصــــلت إلیـــه الباحثـــة لیلــــى شـــریف 

, )ب-أ( القتهــــا بنمطــــي الشخصــــیة لدراســــة أســــالیب مواجهــــة الضــــغط النفســــي و ع, بدمشــــق
فتوصــلت دراســتها الــى أنــه ال یوجــد فــرق بــین أفــراد العینــة حســب متغیــر الجــنس فیمــا یخــص 

بینمــــا . اســــتراتیجیة المواجهــــة الفعالــــة و حــــل المشــــكل و كــــذا البحــــث عــــن الســــند االجتمــــاعي
دعم و مــــن ضــــمنها البحــــث عــــن الــــ, تســــتخدم النســــاء أكثــــر المواجهــــة المركــــزة علــــى االنفعــــال

بینما لم تظهر فروق دالة احصـائیا بـین الجنسـین فـي أسـلوب , (Preece, 2001)االجتماعي 
. حل المشكلة و المواجهة الفعالة في هذه الدراسة

اذ لــم تظهــر فــروق بــین الجنســین فــي اســتراتیجیة , و هــذا مــا یتفــق مــع نتــائج دراســتنا نحــن
.المواجهة الفعالة

مـــن طـــرف , COSTSباســـتعمال مقیـــاس ةینـــة إكلینیكیـــو فـــي دراســـة أخـــرى أجریـــت علـــى ع
قـــاموا بقیـــاس العالقـــات بـــین Baron et Labrecque) 1988(الباحثـــان بـــارون و لبـــراك

حالة 11و شملت هذه الدراسة , االكتئاب و استراتیجیات المواجهة عند المراهقین
عمالهم مراهــــق مكتئــــب و لــــم تصــــل هــــذه الدراســــة إلــــى وجــــود فــــروق بــــین الجنســــین فــــي اســــت

. الستراتیجیات المواجهة
علـــى عینـــة مـــن Catteau et Chabrol) 2005(كمـــا بینـــت دراســـة كـــاتو و شـــابرول 

متوسـط أعمـارهم ) مراهقـة 195مراهق و 187( مراهق متمدرس 382المراهقین تتكون من 
.أنه ال یوجد فرق بین الجنسین في استراتیجیات المواجهة, 17.1

(Catteau et Chabrol, 2005, pp 451-476)
حیـــث أظهــــر , اختلفـــت الدراســـات الخاصـــة بــــالفروق بـــین الجنســـین فـــي أســــالیب المواجهـــة

ـــبعض منهـــا مثـــل دراســـة منـــى محمـــود  أن , )2002(و دراســـة ســـامي عبـــد القـــوي ) 2002(ال
اإلنـــاث أكثـــر اســـتعماال ألســـلوب المواجهـــة المرتكـــزة علـــى االنفعـــال و الـــذكور أكثـــر اســـتعماال 
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و الـــبعض اآلخـــر توصـــل إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق بـــین , الســـتراتیجیة حـــل المشـــكل و التجنـــب 
أن االختالف في , و ما یجدر االشارة إلیه).1995(الجنسین مثل رجب عطیة 

اســتراتیجیات المواجهــة یظهــر فــي الدراســات التــي تقــیم النســاء فیهــا المواقــف علــى أنهــا أكثــر 
یكـــون اخـــتالف فـــي اســـتراتیجیات المواجهـــة حســـب فـــال, و ماعـــدا ذلـــك. ضـــغطا مـــن الرجـــال

(Folkman, S ; 2006, p 73)الجنس

و نحـن كــذلك لــم نتوصــل إلــى وجــود فــروق بــین الجنســین فــي اســتراتیجیة المواجهــة الفعالــة 
و -و المتفـق علیـه , فكون كال الجنسـین یعـاني مـن االكتئـاب, بین فئة المكتئبین و المكتئبات

أن المكتئبــین یســتعملون اســتراتیجیة -ه فــي الفرضــیة األولــى مــن الدراســةحســب مــا تــم مناقشــت
و منـه فلـم یظهــر لنـا فـرق بـین الجنســین فیمـا یخـص هــذه . المواجهـة الفعالـة أقـل مــن األسـویاء

".االكتئاب" االستراتیجیة كونهم مكتئبین و یشتركون في میزة 
ـــدى نتـــائج الفـــروق فـــي اســـتخدام اســـتراتیجیات المواجهـــة ال2-2 ـــى االنفعـــال ل مركـــزة عل

:المكتئبین وفقا لمتغیر الجنس
یــــنص الفــــرض الجزئــــي الثــــاني المنبثــــق مــــن الفــــرض الرئیســــي الثــــاني علــــى أن المكتئبــــات 

.یستعملن استراتیجیات المواجهة المركزة على االنفعال أكثر من المكتئبین
یوجــد فــروق بــین الــذكور و توصــلنا إلــى أنــه ال, بعــد تطبیقنــا للمعالجــة اإلحصــائیة المناســبة

.فلم یكن الفرق داال إحصائیا, اإلناث فیما یخص هذه االستراتیجیة
و تشـــیر الدراســـات الســـابقة إلـــى میـــل اإلنـــاث الســـتعمال مثـــل هـــذه االســـتراتیجیة أكثـــر مـــن 

فـي دراسـتهما Bouteyre et Vitale) 2006(حیـث تؤكـد كـل مـن بـوتیري و فیتـال , الـذكور
حالة من الذین تعرضوا لتحرشـات خـالل العمـل و 134ت التعامل مع األلم لـ حول استراتیجیا

) الشبكة العنكبوتیة ( التي تمت من خالل مقابالت على النت 
من خالل المنتـدیات علـى أن الدراسـات تبـین أن النسـاء أكثـر اسـتعماال السـتراتیجیات التعامـل 

. المركزة على االنفعال مقارنة بالرجال
إلـى Graziani et Swendensen) 2004(صـت دراسـات قرازیـاني و سواندسـن كمـا خل

أن اإلنــاث یوصـــفن بــأنهن یســـتعملن أكثـــر االســتراتیجیات المركـــزة علـــى االنفعــال فـــي مواجهـــة 
.الضغوط كما یتمیزن بقلة استعمالهم لالستراتیجیات المركزة على المشكل

ـــى وجـــود فـــر ) 2007(كمـــا خلصـــت دراســـة رجـــاء مـــریم  ـــین متوســـط إل ـــة إحصـــائیا ب وق دال
و هـذا , درجات الذكور و متوسط درجات اإلناث في استراتیجیات التعامل مع الضغط النفسـي

و قد فسرت هذه النتیجة , بمیل اإلناث إلى االستراتیجیات المركزة على االنفعال
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ئر فـــي ضـــوء القـــیم الســـائدة فـــي المجتمـــع و التـــي تمیـــل إلـــى تشـــجیع الـــذكور الســـتبدال الخســـا
و ذلــك مــن خــالل تغییــر األنشــطة و تــأمین مصــادر , المتضــمنة فــي تحــوالت الحیــاة و أزماتهــا

.فالذكور یمارسون النشاطات أكثر من اإلناث و ذلك ألنهم أقل قیدا منهن, جدیدة لإلشباع
أن الفـروق التـي خلصـت إلیهـا دراسـتها و التـي كانـت ) 2007(كما تؤكد أیضـا رجـاء مـریم 

تتماشـى مـع دراسـة دجـرو , في استعمالهن االستراتیجیات المركزة على االنفعاللصالح اإلناث
ــــور كــــروس  ــــر) 1990(و ن ــــى اســــتخدام ) 1994(و أوتت ــــن إل ــــاث یمل ــــین أوضــــحتا أن اإلن اللت

.         استراتیجیة التنفیس االنفعالي و االستراتیجیات االنفعالیة أكثر من الذكور
بحـــاث و آراء البـــاحثین الـــذین أجمعـــوا علـــى أن اإلنـــاث و رغـــم كـــل مـــا ســـبق ذكـــره مـــن األ

إال أننا لم نتوصل إلى نفس , یستعملن أكثر هذه االستراتیجیة مقارنة بالذكور
ـــا مكتئبـــین ـــالي فـــالمكتئبون , النتیجـــة و تفســـیرنا الوحیـــد هـــو أن أفـــراد عینتن كمـــا ســـبق –و بالت

.   ة المركزة على االنفعالیتمیزون باستعمالهم المكثف الستراتیجیة المواجه-ذكره
ــا 2-3 ــین وفق ــدى المكتئب ــائج الفــروق فــي اســتراتیجیة البحــث عــن الســند االجتمــاعي ل نت

:لمتغیر الجنس
یبـــدو أن الفـــروق بـــین الـــذكور و اإلنـــاث فـــي اســـتخدام اســـتراتیجیات المواجهـــة المتمثلـــة فـــي 

اث تكــاد تجمــع علــى أن رغــم أن األبحــ, البحــث عــن الســند االجتمــاعي لــم تكــن دالــة إحصــائیا
.اإلناث یلجأن إلى استعمال هذا النوع من االستراتیجیات أكثر من الذكور

حیــث یتحــدث الكثیـــر مــن البــاحثین عـــن مفهــوم الســند االجتمـــاعي باعتبــاره مفهومــا یحتـــاج 
إلــى ضــرورة et alKoomen)1990(و قــد أشــار كومــان و آخــرون . للكثیــر مــن التحلیــل

.د االجتماعي المرتبط باالحتیاج النسبي لألفرادالتمییز بین السن
و استنتجوا أن السند االجتماعي یعتبر فعاال عند األفراد الـذین یستشـعرون أدنـى درجـة مـن 

بینمــا یبقــى هــذا الســند االجتمــاعي متــوفرا بكثــرة طلــب الســند االجتمــاعي و , الســند االجتمــاعي
و بالتـالي یمكـن القـول , الشخصـیة لألفـرادو یعود هذا إلى الخصائص, یدركون أنه غیر كاف

أن الجهــــود المبذولــــة فــــي تقــــدیم الســــند االجتمــــاعي ال تــــؤدي دومــــا إلــــى النتــــائج المنتظــــرة أو 
.( Valentier et al, 1994 ). المتوقعة

بــأن المســاندة Gregory et Burroughs) 1989(كمــا یؤكــد جریجــوري و بروغــوس 
مرتفــع بــالتحكم و الضـبط الــذي یشــیر إلـى الدرجــة التــي یســتطیع االجتماعیـة تمــد الفــرد بشـعور 

بشـــرى (بهـــا الفـــرد التنبـــؤ و كیفیـــة مواجهتهـــا و بالتـــالي تقلـــل مـــن الضـــرر المحتمـــل للضـــغوط 
).  .2004, اسماعیل
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ـــاث الســـتعمال اســـتراتیجیة البحـــث عـــن الســـند االجتمـــاعي تؤكـــد نتـــائج  مـــن حیـــث میـــل اإلن
أن اإلنـــاث أكثـــر مـــیال الســـتخدام المواجهـــة ) 2007(شـــویخ الدراســـات التـــي قامـــت بهـــا هنـــاء

و یؤكــــــــد قـــــــرین قــــــــالس و اســـــــتبرغ و آخــــــــرون . المركـــــــزة علــــــــى االنفعـــــــال مقارنــــــــة بالـــــــذكور
)1994(Eastburg et Greenglass )مـن خـالل ) 2006, نقال عـن حسـن عبـد المعطـي

االجتماعیـــة مقارنـــة دراســـتهما أن النســـاء بوجـــه عـــام أكثـــر قـــدرة علـــى االســـتفادة مـــن المســـاندة
فالنساء یستخدمن المساندة , بالرجال

و إن كـــان الرجـــال و . االجتماعیـــة لوضـــع حـــل لمشـــاكل الضـــغوط خاصـــة فـــي مجـــال العمـــل
.النساء على حد سواء یستفیدون من المساندة المقدمة من أعضاء األسرة و األصدقاء

مـــن خـــالل كـــل هـــذه األبحـــاث نخلـــص إلـــى أن كـــل اآلراء الســـابقة  تجمـــع علـــى أن اإلنـــاث 
و هــذا مــا لــم یتأكــد فــي , یســتعملن اســتراتیجیة البحــث عــن الســند االجتمــاعي أكثــر مــن الــذكور

إذ لــم تتوصــل إلــى وجــود فــروق , و رغــم هــذا وجــدت دراســات تؤكــد نتیجــة بحثنــا. دراســتنا هــذه
. استراتیجیة البحث عن السند االجتماعيبین الجنسین فیما یخص

ـــد اهللا  ـــال و عب ـــین بعـــض أســـالیب ) 1997(كدراســـة النی التـــي هـــدفت إلـــى بحـــث العالقـــة ب
كمــا هــدفت إلــى معرفــة مــدى تــأثر أســالیب . مواجهــة الضــغوط و بعــض االضــطرابات النفســیة

طالــــب 244و قــــد تكونــــت العینــــة مــــن , المواجهــــة بمتغیــــرات الجــــنس و العمــــر و التخصــــص
و طبق علیهم مقیاس استراتیجیات المواجهـة و مقیـاس , ذكرا49أنثى و 195منهم , جامعي 

.االضطرابات االنفعالیة
: أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة

وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین بعض األسالیب كاألسلوب االنفعالي و التجنب* 
.و االكتئاب

كمــــا أجــــرى . ال یوجــــد أثــــر لمتغیــــرات الجــــنس و الســــن علــــى أغلــــب هــــذه االســــتراتیجیات* 
هدفت إلى التعرف على اسـتراتیجیات تكیـف المعلمـین مـع الضـغوط ) 1998(العارضة دراسة 

النفســیة التــي تــواجههم فــي المــدارس و الثانویــات و أثــر الجــنس و المؤهــل العلمــي علــى هــذه 
و أظهرت نتـائج , معلما و معلمة241ت الدراسة على عینة قوامها و قد أجری. االستراتیجیات

.الدراسة أنه ال توجد فروق دالة إحصائیا تعزى لمتغیر الجنس
فــي دراســة لــه علــى مصــادر الضــغوط و أســالیب المواجهــة ) 2003(كمــا توصــل العویضــة 

عینـــة بلغـــت لـــدى  طلبـــة الجامعـــات  و عالقتهـــا بمتغیـــرات الجـــنس و المســـتوى الدراســـي علـــى
و قـد . و طبقت علیهم مقیاس استراتیجیات المواجهة و مقیـاس الضـغوط, طالبا و طالبة184
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خلصت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أسالیب التعامل مع الضـغوط 
هــــدفت ) 1995(وردت فــــي نفــــس الصــــدد دراســــة لرجــــب شــــعبان .تعــــزى إلــــى متغیــــر الجــــنس

تكونــت . الجنســیة و العمریــة فــي التعامــل و التوافــق و التصــدي لألزمــاتللكشــف عــن الفــروق 
, عامـا38و 14تراوحـت أعمـارهم بـین , أنثـى310ذكـرا و 384مـنهم , فـردا694العینة مـن 

من 
و قـد أسـفرت الدراسـة عـن عـدم وجـود فـروق جوهریـة بـین الجنسـین . مستویات تعلیمیـة مختلفـة

.اإلحجامیةفي أسالیب المواجهة اإلقدامیة و 
كمـا أن سـیطرة فكـرة الندیـة و , و ربما غیاب الفـروق بـین الجنسـین یعـود إلـى تـأثیر المحـیط

فـالظروف وضـعت النسـاء فـي مواقـف تنافسـیة , التكافؤ بین الجنسین قد تقلل من الفروق بینهم
مادیـة فخـروج المـرأة للعمـل مـنح لهـا اسـتقاللیة . تستثیر دافعیتهن في كل مجاالت الحیاة عامة

و أكســـبها حضـــور اجتمــــاعي و قلـــل مــــن تكوینهـــا النفســــي و طبیعتهـــا البیولوجیــــة كـــأنثى فــــي 
كل هذه األمور ساهمت في خلق مستوى مقارب . مجتمع ذكوري

و علیــه نقــول أن . مــن االهتمامــات و االتجاهــات عــن طریــق التــأثیر و التــأثر المتبــادل بیــنهم
.لجنس بقدر ما تتأثر بعوامل أخرىاستراتیجیات المواجهة  ال تتأثر بعامل ا

أن غیــاب الفــرق بــین الجنســین فــي Tamres et al) 2002(فیــرى طــامرس و آخــرون 
یعود للمرونة التي تتمیز بها النساء في تعاملهن مع الضغوط , استراتیجیات المواجهة 

فعـال و علـى االستراتیجیات المركزة على االن(إذ یستعملن مجموعة متنوعة من االستراتیجیات 
(Folkman, 2006,p 202)).المشكل

لمعرفـة الفـروق بـین الجنسـین ) 1996(و أشارت نتائج الدراسة التـي قـام بهـا هیـردي عـادل 
طالبا و  235على عینة مكونة من , في استراتیجیات التعامل مع المشكالت

ر و اإلناث فـي أسـالیب إلى أنه ال توجد فروق جوهریة بین الذكو , طالبة في المرحلة الجامعیة
مـــع العلـــم أن اســـتراتیجیة البحـــث عـــن الســـند االجتمـــاعي تنـــدرج ضـــمن –مواجهـــة الضـــغوط 

–االستراتیجیات التي تناولها بالدراسة 
كما أشار إلى أن الفروق تعود إلى القدرات الشخصیة و الممیزات المعرفیة للفـرد أكثـر مـن 

فالمرض . الستراتیجیات المواجهةاعتبار نوع الفرد مؤشرا لكیفیة استخدامه
خاصــة إذا مــا تعرضــوا لــنفس الشــروط أو الظــروف الضــاغطة و , ال یفــرق بــین ذكــر و أنثــى

و علیــه یمكننــا أن نرجــع غیــاب الفــروق بــین . نظــرا لتشــابه الموقــف الــذي هــم بصــدد مواجهتــه
فكـونهم , )و إناثـاذكـورا(لكون أفراد عینتنا مكتئبین, الجنسین فیما یخص استراتیجیات المواجهة
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یعانون من هذا االضطراب فهم یتمیـزون باالسـتعمال المكثـف السـتراتیجیات المواجهـة المركـزة 
و بقلة استعمالهم الستراتیجیة حل المشكل و كذا اسـتراتیجیة البحـث عـن السـند , على االنفعال

. على حد سواء, االجتماعي
:تغیر السن لدى فئة المكتئبیننتائج العالقة بین استراتیجیات المواجهة و م-3

ــــر الســــن و اســــتراتیجیات  ــــین متغی ــــة ب ــــاك عالقــــة ارتباطی ــــى أن هن یــــنص هــــذا الفــــرض عل
.المواجهة

:نتائج العالقة بین استراتیجیة المواجهة الفعالة ومتغیر السن لدى فئة المكتئبین3-1
لـى أن هنـاك عالقـة ینص هذا الفرض الجزئي األول المنبثق من الفرض الرئیسي الثالـث ع

.ارتباطیة موجبة بین السن و استراتیجیة المواجهة الفعالة
حاولنا في هذه الفرضیة معرفة ما إذا كانت هناك عالقة ارتباطیة بین متغیر السن و        

و انطلقنا من فكرة أن هناك عالقـة ارتباطیـة موجبـة بـین السـن و . استراتیجیة المواجهة الفعالة
.استراتیجیة المواجهة الفعالة

توصـــلنا إلـــى أن فرضـــیة , و بعـــد معالجتنـــا اإلحصـــائیة باســـتعمال معامـــل االرتبـــاط لســـبرمن
= R)(و لم تكن لمعامل االرتباط أي داللة إحصائیة, بحثنا لم تتحقق - 0.131

تراتیجیات إن متغیــر الســن یــؤثر علــى تقیــیم الضــغط و بالتــالي فهــو یــؤثر علــى اختیــار اســ
. و لكن التقدم في السن ال یجعل بالضرورة اسـتراتیجیات المواجهـة المسـتعملة فعالـة, المواجهة

یستعمل الفرد خـالل حیاتـه مجموعـة متنوعـة مـن اسـتراتیجیات المواجهـة المركـزة علـى المشـكل 
. و على االنفعال و هذا للتكیف و التعامل مع عوامل الضغط المختلفة

, مال اإلمبریقیة أن اسـتراتیجیات المواجهـة تتغیـر قلـیال فقـط فـي سـن الرشـدو أوضحت األع
فاألشـــخاص المتكیفـــین و الـــذین یســـتعملون اســـتراتیجیة المواجهـــة الفعالـــة للتعامـــل مـــع ضـــغوط 

الحیاة الیومیة في سن الثالثین من األرجح أن یبقوا كذلك في سن الحقة حتى 
عملون اسـتراتیجیات مواجهـة غیـر فعالـة فـي سـن أما األشـخاص الـذین یسـت, في سن الشیخوخة

و یحـدث , الثالثین من المحتمل جدا أن یبقوا كذلك في سن الحقة و في سن الشیخوخة كـذلك
تغیـــر فـــي نوعیــــة اســـتراتیجیات المواجهـــة فــــي حالـــة واحـــدة و هــــي إن وردت تـــدخالت جدیــــدة 

.تسببت في تغییر هذه االستراتیجیات
)( Zeidner et al, 1996, pp 493- 494

أن األفــــراد ذوي األســــالیب التكیفیـــــة و Isohami) 1996(كمــــا وجــــدت دراســــة إزوهــــامي 
انهم الفعالة یتمیزون باستعمال استراتیجیات مواجهة فعالة كلما تقدم بهم السن بالمقارنة مـع أقـر 
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Molander et) 1986, 1991(وقـــام ملنـــدر و باســـكمان . ذوي األســـالیب غیـــر الفعالـــة

Baskman بسلســــلة مــــن الدراســــات التجریبیــــة التــــي ركــــزت علــــى الفــــروق فــــي اســــتراتیجیات
فوجـــدا أن األفـــراد األصـــغر ســـنا فـــي العینـــة یســـتعملون اســـتراتیجیات , المواجهـــة حســـب الســـن

. مواجهة فعالة أكثر من متوسطي العمر و متقدمي العمر من أفراد العینة
في دراستهما علـى عینـة غیـر Pearlin & Schooler) 1978(و توصل بیرلن و سكولر 

ســنة إلــى 65و 18فــرد مــن الجنســین تراوحــت أعمــارهم مــا بــین 3200إكلینیكیــة تكونــت مــن 
أن اســتعمال اســتراتیجیة المواجهــة الفعالــة ظهــر عنــد أغلبیــة أفــراد العینــة فلــم یكــن للســن تــأثیرا 

Billings). اآلخـرفلم یكن األكبر أو األصـغر أحسـن مـن, على استعمال هذه االستراتیجیة
& Moos, 1981)

أن األسالیب التكیفیـة مـع األزمـات ثابتـة Moosو من ناحیة الدراسات الطولیة وجد موس 
بمعنــى أنــه یوجــد بعــض . خــالل ثــالث ســنوات, علــى نســبیا عبــر الــزمن بــین الرجــال و النســاء

على الـرغم مـن , الثبات و االستقرار في استخدامهم الستراتیجیات المواجهة الفعالة عبر الزمن
.تنوع الظروف الضاغطة التي یواجهونها

إذ یــرى أن اســـتراتیجیات المواجهــة تبقـــى , فكـــرة مــوسVaillant) 1986(و یؤكــد فــایو 
فالتغیر في استراتیجیات المواجهة مـن المراهقـة إلـى سـن الرشـد واضـح و , ثابتة في سن الرشد

.لكن في المراحل العمریة الموالیة فالتغییر یكون طفیف جدا
( Zeidner et al, 1996, p 493)

ن استراتیجیات المواجهة ثابتة عبر الـزمن فـال تتغیـر مـع التقـدم من خالل ما سبق نستنتج أ
و هذا ما ینطبق مع ما توصلنا إلیه في دراستنا الحالیة إذ لم یظهر ارتباط إیجـابي , في العمر

بین استراتیجیة المواجهة الفعالة و متغیر السن
:   نتـــائج العالقـــة بـــین اســـتراتیجیة حـــل المشـــكل و متغیـــر الســـن لـــدى فئـــة المكتئبـــین3-2

ینص هذا الفرض المنبثق مـن الفـرض الرئیسـي الثالـث علـى أن هنـاك عالقـة ارتباطیـة موجبـة 
حاولنـــا فـــي هـــذه الفرضـــیة معرفـــة مـــا إذا كانـــت هنـــاك . بـــین اســـتراتیجیة حـــل المشـــكل و الســـن

و انطلقنا من فكـرة وجـود عالقـة . السن و استراتیجیة حل المشكلعالقة ارتباطیة بین متغیري
.ارتباطیة موجبة بین استراتیجیة حل المشكل و السن

توصــلنا إلــى أنــه ال توجــد , و بعــد المعالجــة اإلحصــائیة باســتعمال معامــل ارتبــاط ســبیرمن 
0.056حیث كان معامل االرتباط یساوي , عالقة ارتباطیة بین هذین المتغیرین

و هــذه النتیجــة تتفــق مــع بعــض الدراســات التــي بحثــت فــي عالقــة . و هــو غیــر دال إحصــائیا
ففي دراسة إمبریقیة تمت على عینـة مـن الشـباب و المـراهقین .استراتیجیات المواجهة  بالسن
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) األكبـر سـنا(تبین أن الشباب ال یسـتعمل اسـتراتیجیة حـل المشـكل بینمـا الراشـدین , و المسنین
و أمــــا المســــنین فیســــتخدمون , ن اســــتراتیجیة المواجهــــة المركــــزة علــــى المشــــكل أكثــــر یســــتعملو 

استراتیجیة المواجهة المركزة على المشكل و كذا استراتیجیة مواجهة مركزة على 
و هــذا یعنــي أن اســتعمال , (Jean François, Verlhiac, 2005, p 51). االنفعــال

ترتبط إیجابیا مع السـن و لكـن هـذا االرتبـاط لـیس استراتیجیات المواجهة المركزة على المشكل
بـل یبقـى , فال یتغیر استعمال الفرد الستراتیجیة حل المشكل تدریجیا مع التقـدم فـي السـن, قویا

.ثابتا بین فترة متوسط العمر و سن الشیخوخة
أنــه ال یوجــد اخــتالف Moos et Billings) 1981(و أثبتــت دراســة مــوس و بیلــنجس 

فكل مرحلـة عمریـة , ة في استراتیجیات المواجهة المستعملة في مراحل عمریة مختلفةذات دالل
. تتمیز باستعمال استراتیجیات مختلفة غیر متناسقة

-Iron et Blanchond) 1987(فیلـدو -بینما توصلت دراسـة إیـرون و بلونشـو Fieldo

یات المواجهــة المركــزة یســتعملون أكثــر اســتراتیج(Les Jeunes adultes)إلــى أن الشــباب 
على االنفعال و مع التقدم في السن یلجئون إلى استعمال استراتیجیات المواجهة المركـزة علـى 

Corneluis) 1987(و توصـلت دراسـة أخـرى قـام بهـا كورنلیـوس و كاسـبي . المشـكل أكثـر

et Caspi و 20تتراوح أعمـارهم بـین , رجل و امرأة126على عینة من األسویاء تتكون من
بطریقـة (إلى أن استعمال استراتیجیة حل المشكل تزداد بانتظام مع التقـدم فـي السـن , سنة78

.فألفراد األصغر سنا كانوا أقل استعماال لهذه االستراتیجیة) طردیة
علـــى عینـــة مـــن Schooler et Pearlin) 1978(كمـــا بینـــت دراســـة ســـكولر و بیـــرلن 

للكشـف عـن , سـنة65و 18تـراوح أعمـارهم مـا بـین ت, ) عینة غیـر إكلینیكیـة(شخص 3200
أن المتقـدمین فــي , اسـتراتیجیات المواجهـة التــي یسـتعملها األفـراد أمــام موقـف الضـغط المعاشــة

,Billings et Moos).السن یستعملون أكثر استراتیجیة حل المشكل مقارنة باألصغر سنا 
1981, p 135)

أن Quayhagen & Quayhagen) 1982(جن و كویهـــاجن و بـــین كـــل مـــن كویهـــا
اســتراتیجیة حــل المشــكل هــي االســتراتیجیة األكثــر اســتعماال للتعامــل مــع الضــغوطات فــي كــل 

هذه النتیجة توصال إلیها فـي دراسـتهما علـى عینـة غیـر إكلینیكیـة تكومـت مـن . الفئات العمریة
. سنة70و 40تراوحت أعمارهم ما بین , امرأة141رجل و 77

,Folkman , Lazarus) 1987(أمـــا فولكمـــان و الزاروس و بیملـــي و نوفاســـیك 

Pimley et Novacek , فقارنوا بین االستراتیجیات التي یستعملها أفراد عینة تتكون
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فــرد 141بمجموعــة أخــرى تتكــون مــن , ســنة44و 35زوج تتــراوح أعمــارهم مــا بــین 75مــن 
ــــراوح أعمــــارهم مــــا بــــین  ــــاس اســــتراتیجیات المواجهــــة , ســــنة74و66تت ــــق اســــتبیان لقی بتطبی

(WCQ) فتوصــــلوا إلــــى أن األفــــراد األصــــغر ســــنا فــــي العینــــة یســــتعملون اســــتراتیجیات حــــل
.المشكل أكثر من المتقدمین في السن
( Zeidner et al,1996,p 495)

علـــى تـــأثیر عامـــل الســـن علـــى مـــن خـــالل مـــا ســـبق نالحـــظ أن البـــاحثین ال یتفقـــون تمامـــا
.استراتیجیات المواجهة

فبعض الدراسات تشیر إلى أن الشباب یلجأ إلى استعمال استراتیجیات مواجهة مركزة علـى 
. و البعض اآلخر یرى بأنهم یستعملون استراتیجیات المواجهـة المركـزة علـى المشـكل, االنفعال

.فمثال استعمال استراتیجیة حل المشكل أحیانا ترتبط ارتباطا إیجابیا بالسن
( Corneluis & Caspi, 1987; Irion & Blanchard-Fields, 1987)

الســــن و اســـــتراتیجیات (وفــــي حــــاالت أخـــــرى ال توجدعالقــــة ارتباطیـــــة بــــین هــــذین العـــــاملین 
و مـن هنـا نقـول Feifel & Strasck )., (Folkman et al, 1987 ;1989,). المواجهـة

اسـتراتیجیة حـل المشـكل رغم وجود دراسـات تؤیـد فكـرة ارتبـاط , أن فرضیة بحثنا هذه لم تتحقق
أفــرد (و یمكننــا تفســیر هــذه النتیجــة بكــون عینــة بحثنــا إكلینیكیــة . بمتغیــر الســن ارتباطــا إیجابیــا

( و أن كــل الدراســات الســابقة المــذكورة أجریــت علــى عینــات غیــر إكلینیكیــة ) العینــة مكتئبــین
).أسویاء

:السند االجتماعي و السننتائج العالقة االرتباطیة بین استراتیجیة البحث عن3-3
یــنص هـــذا الفــرض الجزئـــي أنــه توجـــد عالقــة ارتباطیـــة ســالبة بـــین اســتراتیجیة البحـــث عـــن 

.السند االجتماعي و السن
حاولنـــا فـــي هـــذه الفرضـــیة معرفـــة إذا كانـــت هنـــاك عالقـــة ارتباطیـــة ســـالبة بـــین اســـتراتیجیة 

.البحث عن السند االجتماعي و السن
رة وجــود عالقــة ارتباطیــة ســالبة بــین متغیــري اســتراتیجیة البحــث عــن الســند و انطلقنــا مــن فكــ

.االجتماعي و السن
توصـــلنا إلـــى أنـــه ال یوجـــد , و بعـــد المعالجـــة اإلحصـــائیة باســـتعمال معامـــل ارتبـــاط ســـبیرمن

فهــو 0.183حیــث كــان معامــل االرتبــاط یســاوي , ارتبــاط دال إحصــائیا بــین هــذین المتغیــرین
.و بالتالي لم تتحقق فرضیة بحثنا, معامل ضعیف و غیر دال
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) 1987(كدراســـة فولكمـــان و آخـــرون , ذهو رغـــم ذلـــك فمـــن الدراســـات مـــا یؤكـــد نتیجتنـــا هـــ
Folkman et al الـذین وجـدوا أن اسـتراتیجیة البحـث عـن السـند االجتمـاعي یسـتعملها أكثـر

الـــذین یفضـــلون تحمــل المســـؤولیة و دراســـة المشـــكل , الشــباب مقارنـــة باألشـــخاص األكبــر ســـنا
.بمنطقیة أكثر و تقبل المواقف

فــي عالقــة الســن باســتراتیجیات المواجهــة عنــد فئــة كمــا بینــت كــذلك دراســة إمبریقیــة بحثــت
.الشباب و الراشدین و المسنین

یســتعملون أكثــر اســتراتیجیة البحــث عــن ) األصــغر ســنا(فتوصــلت الدراســة إلــى أن الشــباب 
.و ال یستعمل أستراتیجیة حل المشكل, السند االجتماعي

(Jean François, Verliac, 2005 p 55)
Pearlin et) 1978(لت دراســة عرضــیة حدیثــة قــام بهــا بیــرلن و ســكولر كمــا توصــ

Schooler تراوحـت أعمـارهم مـا , رجـل و امـرأة3200علـى عینـة غیـر إكلینیكیـة تكونـت مـن
اسـتراتیجیة 17طلب منهم تحدید االسـتراتیجیات التـي یسـتعملونها ضـمن , سنة65و 18بین 

حظـــوا أن األشـــخاص األكبـــر ســـنا كـــانوا أقـــل فال. مقترحـــة مـــع ذكـــر مواقـــف الضـــغط المعاشـــة
Billings et). مقارنــة بــاألفراد األقــل ســنا, عرضــة لطلــب الســند االجتمــاعي و النصــیحة

Moos, 1981,p 135 )
فالسن یرتبط سلبیا باستراتیجیة البحث عن السـند , و هذه الدراسة تؤكد بدورها فرضیة بحثنا

.االجتماعي
أن الدراسات المذكورة تؤكد فرضـیتنا رغـم عـدم تحققهـا فـي بحثنـا من خالل ما سبق نالحظ 

و مــا یمیــز هــؤالء هــو افتقــارهم , و نفســر هــذه النتیجــة بكــون كــل أفــراد العینــة مكتئبــین. الحالیــة
لهـذا لـم تظهـر عالقـة ارتباطیـة , و بالتالي یشتركون كلهم في هـذه الخاصـیة, للسند االجتماعي

.       ن السند االجتماعي و السنسالبة بین استراتیجیة البحث ع
:نتائج العالقة بین استراتیجیة التجنب و متغیر السن لدى فئة المكتئبین3-4

.مفاد هذه الفرضیة أن هناك عالقة ارتباطیة سالبة بین استراتیجیة التجنب و السن
.و كنا نبحث في وجود عالقة بین هذین المتغیرین و نوع هذه العالقة

.من فكرة وجود عالقة ارتباطیة سالبة بین استراتیجیة التجنب ومتغیر السنفانطلقنا 
توصــلنا إلــى أنــه ال توجــود , و بعــد المعالجــة اإلحصــائیة بحســاب معامــل االرتبــاط لســبیرمن

و , 0.105حیـــث كـــان معامـــل االرتبـــاط یســـاوي , عالقـــة ارتباطیـــة دالـــة بـــین هـــذین المتغیـــرین
.علیه نقول أن فرضیة بحثنا هذا لم تتحقق
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مثــل دراســة , تیجیة التجنــبهــذا رغــم وجــود دراســات بینــت عالقــة بــین متغیــر الســن و اســترا
التي أجریت على عینة من Strack et Feifel)1989(ستراك و فیفل 

سـنة و مجموعـة أخـرى مـن 64و 40رجل تراوحت أعمارهم ما بین 76األسویاء تكونت من 
وهـدفت الدراسـة . سـنة92و 65و تراوحت أعمـارهم مـا بـین , 106رجال مسنین بلغ عددهم 

. المواجهة التـي یسـتخدمونها فـي التعامـل مـع المواقـف الضـاغطة الیومیـةلفحص استراتیجیات 
فكــــان المســــنون , فتوصــــلوا إلــــى وجــــود تفــــاعالت بــــین متغیــــري الســــن و اســــتراتیجیة المواجهــــة

یســتعملون اســتراتیجیات التجنــب بنســبة أقــل مقارنــة بمتوســطي العمــر فــي تعــاملهم مــع المواقــف 
رجـل و امـرأة 228بتطبیـق اسـتبیان علـى Aldwin) 1991(و قام كذلك ألدوین . الضاغطة

, لدراســـة اســـتراتیجیات المواجهـــة التـــي یســـتعملونها, ســـنة78و 18تراوحـــت أعمـــارهم مـــا بـــین 
فتوصل إلى أن األشـخاص المتقـدمین فـي السـن یسـتعملون اسـتراتیجیات التجنـب و االنسـحاب 

. بنسبة قلیلة مقارنة باألفراد األصغر سنا
دراســات العرضــیة توضــح فــي الغالــب وجــود اخــتالف فــي اســتراتجیات التجنــب نتــائج هــذه ال

فتوصــــل أغلبهـــا إلــــى وجــــود فــــروق بـــین الشــــباب و متوســــطي العمــــر و , تعـــزى لمتغیــــر الســــن
. المسنین في االستراتیجیات التي یستعملونها لمواجهة ضغوط الحیاة الیومیة

ن و اسـتراتیجیات المواجهـة لیسـت واضـحة إال أن قوة و اتجاه هذه العالقة االرتباطیـة بـین السـ
و هــذا بســبب االخــتالف فــي العینــات و وســائل القیــاس المســتعملة لقیــاس اســتراتیجیات , تمامــا

.المواجهة و كذا وضعیات الضغط المدروسة
و وردت دراســـات أخـــرى لـــم تتوصـــل إلـــى وجـــود عالقـــة بـــین عامـــل الســـن و اســـتراتیجیات 

الذي أجرى دراسة , Mc Crae) 1989(كدراسة ماك كرا , المواجهة
بنـدا علـى عینـة مـن 118طبق في هذه الدراسة استبیان تكـون مـن . طولیة دامت سبع سنوات

فرد تراوحـت أعمـارهم 398و تكونت العینة من , الرجال و النساء كانوا في حالة صحیة جیدة
ســـتبیان قبـــل ســـبع و تقریبـــا نصـــف أفـــراد العینـــة أجـــابوا علـــى هـــذا اال, ســـنة93و 20مـــا بـــین 
فبینت النتائج فروق طفیفة بین استراتیجیات المواجهة . سنوات

فـي األخیـر إلـى أن عامـل الســن Mc Craeفتوصـل مـاك كـرا, فـي الفئـات العمریـة المختلفـة
Zeidner et al, 1996, p)495(.لدیه تأثیر بسیط على استراتیجیات المواجهة

راســات وجــدت فــروق فــي اســتراتیجیات المواجهــة مــن خــالل مــا ســبق نســتنتج أن بعــض الد
.تعزى لمتغیر السن و البعض اآلخر لم یجد فروقا في هذه االستراتیجیات
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و نحــن بــدورنا فــي الدراســة الحالیــة لــم نجــد فروقــا فــي اســتراتیجیة التجنــب تعــزى لعامــل الســن 
كمـا -یعـود ذلـك و قـد. فلـم تظهـر عالقـة بـین اسـتراتیجیة التجنـب و السـن, لدى فئة المكتئبـین

إلــى عینــة الدراســة و خصائصــها أو إلــى اخــتالف الوضــعیات الضــاغطة التــي -ذكرنــا ســابقا
. تعرض لها أفراد عینتنا أو حتى إلى األداة المستعملة لقیاس هذه االستراتیجیات

:نتائج العالقة بین استراتیجیة االنفعال و متغیر السن لدى فئة المكتئبین3-5
حاولنـا .فرضیة أن هناك عالقة ارتباطیة سالبة بین اسـتراتیجیة االنفعـال و السـنمفاد هذه ال

فــي هــذه الفرضــیة معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك عالقــة ارتباطیــة بــین عــاملي الســن و اســتراتیجیة 
و انطلقنــا مــن فكــرة أن هنــاك عالقــة ارتباطیــة ســالبة بــین .االنفعــال و كــذا اتجــاه هــذه العالقــة

و بعـد معالجتنـا اإلحصـائیة باسـتعمال معامـل االرتبـاط لسـبیرمن . االنفعـالالسن و اسـتراتیجیة
توصلنا إلى نتیجـة تـدل علـى وجـود عالقـة ارتباطیـة موجبـة دالـة إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة 

0.292حیث كان معامل االرتباط یساوي , 0.01

لســن یــزداد اســتعماله الــذي یــرى أنــه عنــدما یتقــدم الفــرد فــي اEricو هــذا مــا یؤكــده إریــك 
ـــى االنفعـــال فوجـــد فـــي , الســـتراتیجیات المواجهـــة الســـلبیة كاســـتراتیجیات المواجهـــة المركـــزة عل

دراسة له أن األصغر سنا یستعملون مجموعة متنوعة مـن االسـتراتیجیات التكیفیـة و الناضـجة 
كما یتمتعون بقدرات جسدیة و نفسیة عالیة لمواجهة ضغوطات الحیاة وعند 

أیــن , فــي الســن یــنقص اســتعمالهم لهــذه االســتراتیجیات إلــى أن یصــلوا إلــى الشــیخوخة تقــدمهم
.یستعملون استراتیجیات ذاتیة وسلبیة كاالنسحاب و استراتیجیات االنفعال

(Zeidner et al , 1996, p 486)
حیـث وجـدنا عالقـة ارتباطیـة موجبـة بـین عـاملي السـن و , و رغم عـدم تحقـق فرضـیة بحثنـا

إال أنـــه توجـــد دراســـات تؤكـــد فرضـــیتنا حیـــث توصـــلت إلـــى وجـــود عالقـــة , راتیجیة االنفعـــالاســـت
.ارتباطیة سالبة بین هذین المتغیرین

Quayhagen et Quayhagen) 1982(كالدراسـة التـي قـام بهـا كویهـاجن و كویهـاجن 

ـــة مـــن األســـویاء تكونـــت مـــن  رأة امـــ141رجـــل و 77لقیـــاس اســـتراتیجیات المواجهـــة فـــي عین
و 60فوجــدا أن األفــراد الــذین تتــراوح أعمــارهم بــین , ســنة70و 40تراوحــت أعمــارهم مــا بــین 

أكثر مـن ) استراتیجیة االنفعال(سنة یستعملون استراتیجیة المواجهة المركزة على االنفعال 70
ـــذین, اســـتعمالهم الســـتراتیجیة المواجهـــة المركـــزة علـــى المشـــكل و هـــذا بالمقارنـــة مـــع األفـــراد ال

.سنة60إلى 50سنة و من 60و 40تراوحت أعمارهم بین 
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رجــل و 228فــي دراســته علــى عینــة تكونــت مــن Aldwin) 1991(كمــا توصــل ألــدوین 
إلـــى أن األشـــخاص األكبـــر ســـنا فـــي العینـــة , ســـنة78و 18امـــرأة تراوحـــت أعمـــارهم مـــا بـــین 

ة و اســتراتیجیات مركــزة علــى و انســحابیةیلجئــون إلــى اســتعمال اســتراتیجیات مواجهــة انهزامیــ
و انتهــت دراســة كــل مــن إیــرن و بلونشــار فیلـــد .االنفعــال أقــل مــن األصــغر ســنا فــي العینــة

)1987 (Iron et Blanchard – Fields شخصـا 60على عینة غیر إكلینیكیة تتكون من
إلــــى أن األفـــــراد األصــــغر ســـــنا , ســـــنة46و 14تتـــــراوح أعمــــارهم مـــــا بــــین ) ذكــــور و إنــــاث(

فــاألكبر ســنا . یســتعملون أكثــر اســتراتیجیات مواجهــة مركــزة علــى االنفعــال مقارنــة بــاألكبر ســنا
ضــــاغطة قابلــــة للضــــبط كــــانوا یســــتعملون اســــتراتیجیة حــــل المشــــكل عنــــد مــــواجهتهم لمواقــــف 

و استراتیجیات مواجهة مركزة على االنفعال عند مواجهتهم لمواقف ضغط غیر قابلـة , والتحكم
. للضبط و التحكم

و بعد هذا العرض نالحظ أن الباحثین ال یتفقون تماما على تأثیر السن علـى اسـتراتیجیات 
یلجئون ) األصغر سنا(فبعض الدراسات تشیر إلى أن الشباب . المواجهة

و الـبعض اآلخـر بـین أن الشـباب , إلى استعمال استراتیجیات المواجهة المركزة على االنفعال 
یستعملون استراتیجیات مواجهة مركزة على المشكل و نفس الفكرة تنطبق على

المسـتعملة لقیـاس اسـتراتیجیات ) األسـالیب(فهـذا الغمـوض قـد یرجـع إلـى الوسـائل . األكبر سـنا
.من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه النتائج ثابتة أم الو, المواجهة

, و ربما یرجـع هـذا االخـتالف إلـى نقـص التفسـیر الـذي یقدمـه الفـرد لوضـعیة الضـغط المعاشـة
ألن اســتعمال اســتراتیجیات المواجهــة المركــزة علــى االنفعــال تتوقــف علــى تقیــیم الفــرد لوضــعیة 

ـــى خصـــائص . الضـــغط وضـــعیات الضـــغط مـــن حیـــث قابلیتهـــا و قـــد یعـــود هـــذا االخـــتالف إل
. للضبط أو عدمها

أن األشـخاص المتقـدمین فـي السـن یظهـرون مـیال Staton) 2000(و كمـا یـرى سـتاتون 
فهــذا مــا یكشــف عــن نضــجهم الــذي ســمح لهــم بــالتعبیر بكــل , الســتعمال اســتراتیجیة االنفعــال

(Zeidner et al, 1996, p 495). صراحة عن مشاعرهم وانفعاالتهم

و مـــن الصـــعب , و مـــا یمكننـــا قولـــه أن اســـتراتیجیة المواجهـــة ال تتـــأثر بالضـــرورة بعامـــل الســـن
.معرفة تأثیر متغیر السن على استراتیجیات المواجهة حسب الفئات العمریة

(Henri Chabrol ET Stacey Callahan, 2004, p 122)
:علیمينتائج العالقة بین استراتیجیات المواجهة و المستوى الت-4
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علــى أن هنــاك عالقــة ارتباطیــة بــین اســتراتیجیات المواجهــة و المســتوى یــنص هــذا الفــرض
.التعلیمي للفرد

:نتائج العالقة بین استراتیجیة المواجهة الفعالة و المستوى التعلیمي للفرد4-1
اجهــة فــي هــذه الفرضــیة الجزئیــة حاولنــا الكشــف عــن العالقــة الموجــودة بــین اســتراتیجیة المو 

و انطلقنــا مــن فكــرة أن هنــاك عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین .الفعالــة و المســتوى التعلیمــي للفــرد
. استراتیجیة المواجهة الفعالة و المستوى التعلیمي

تبـــین لنــــا مــــن خــــالل المعالجــــة اإلحصــــائیة بحســـاب معامــــل االرتبــــاط لســــبیرمن أنــــه یوجــــد  
و هـو دال 0.305فبلـغ معامـل االرتبـاط , یـرینارتباط موجب و دال إحصـائیا بـین هـذین المتغ

.و بالتالي تكون فرضیة بحثنا قد تحققت, 0.01عند مستوى 
و التــي تؤكــد أن هنــاك Acker) 2000(و هــذا یتماشــى مــع الدراســة التــي قــام بهــا أكیــر 

.عالقة ارتباطیة موجبة بین المؤهل العلمي و استعمال استراتیجیة المواجهة الفعالة
على عینة من الممرضات Acker) 2000(شیر الدراسة التي قام بها أكیر ت

علـــــى أن الممرضـــــات المتخصصـــــات اللـــــواتي تحصـــــلن علـــــى شـــــهادات علیـــــا , و الممرضـــــین
یستعملن استراتیجیة مواجهة مركـزة علـى المشـكل أكثـر مـن اسـتراتیجیة المواجهـة المركـزة علـى 

.االنفعال
هذا ما یفسر االرتبـاط الموجـب بـین , علمي و تكوینهن العاليو نفسر هذه النتیجة بمستواهن ال

و بمـــا أن اســـتراتیجیات المواجهـــة المركـــزة . المســـتوى التعلیمـــي و اســـتراتیجیة المواجهـــة الفعالـــة
تتطلــب تحلیــل األحــداث و -و التــي تشــمل اســتراتیجیة المواجهــة الفعالــة-علــى حــل المشــكل 

فالمسـتوى التعلیمـي للفـرد , انیة ضـبطها مـن عـدمهاالمواقف الضاغطة و تقییمها من حیث إمك
.          مهم و له دور كبیر في اختیار استراتیجیات المواجهة المناسبة للتعامل مع الضغوطات

:نتائج العالقة بین استراتیجیة حل المشكل و المستوى التعلیمي للفرد4-2
حاولنــا فــي هــذه الفرضــیة دراســة العالقــة الرابطــة بــین اســتراتیجیة حــل المشــكل و المســتوى 

.  و انطلقنا من فكرة وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین هذین المتغیرین. التعلیمي
و اتضــح لنــا مــن خــالل المعالجــة اإلحصــائیة باســتعمال معامــل االرتبــاط أنــه توجــد عالقــة 

و 0.220حیــث بلــغ معامــل االرتبــاط , و دالــة إحصــائیا بــین هــذین المتغیــرینارتباطیــة موجبــة 
0.05هو دال عند مستوى 

و هـــــذه النتیجـــــة تبـــــین أن طریقـــــة تعامـــــل الفـــــرد مـــــع المواقـــــف الضـــــاغطة تتـــــأثر بمســـــتواه  
فكلمـــا كـــان مســـتواه التعلیمـــي عـــالي كلمـــا كانـــت اســـتراتیجیات تعاملـــه مـــع الضـــغوط , التعلیمـــي
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) 2000(و هذا ما أشارت إلیـه الدراسـة التـي قـام بهـا أكیـر , ناسبة و العكس صحیحفعالة و م
Ackerعلى أن الممرضات , على عینة من الممرضات و الممرضین

المتخصصات اللواتي تحصلن على شهادات علیا یستعملن استراتیجیة حـل المشـكل أكثـر مـن 
یجــــة لمســــتواهن العلمــــي و تكــــوینهن و هــــذا نت. اســــتراتیجیة المواجهــــة المركــــزة علــــى االنفعــــال

.          العالي
نتــائج العالقــة بــین اســتراتیجیة البحــث عــن الســند االجتمــاعي و المســتوى التعلیمــي 4-3

:للفرد
فــي هــذه الفرضــیة حاولنــا الكشــف عــن العالقــة الرابطــة بــین اســتراتیجیة البحــث عــن الســند 

فكـــــرة وجـــــود ارتبـــــاط موجـــــب بـــــین هـــــذین و انطلقنـــــا مـــــن , االجتمـــــاعي و المســـــتوى التعلیمـــــي
.المتغیرین

, و تبین لنا مـن خـالل المعالجـة اإلحصـائیة وجـود عالقـة ارتباطیـة موجبـة و دالـة إحصـائیا
0.01و هو دال عند مستوى 0.479إذ بلغ معامل االرتباط 

, و هــــذا یعنـــــي أنـــــه كلمــــا ارتفـــــع المســـــتوى التعلیمــــي للفـــــرد زاد بحثـــــه عــــن الســـــند االجتمـــــاعي
.       كالنصیحة و المساعدة المادیة أو النفسیة للتعامل مع مواقف الضغط المختلفة

:نتائج العالقة بین استراتیجیة التجنب و المستوى التعلیمي للفرد4-4
, حاولنا في هذا الفرض دراسة العالقة الرابطة بین استراتیجیة التجنـب و المسـتوى التعلیمـي

.قة ارتباطیة سالبة بین هذین المتغیرینفانطلقنا من فكرة وجود عال
وجــود ارتبــاط ســالب و , و اتضــح لنــا بعــد المعالجــة اإلحصــائیة باســتعمال معامــل االرتبــاط

0.01و هو دال عند مستوى )-0.324(حیث بلغ معامل االرتباط, دال إحصائیا

تراتیجیة التجنــب و و هــذا یعنــي أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعلیمــي للفــرد قــل اســتعماله الســ
بــل , فــالفرد الــذي یكــون مســتواه التعلیمــي عــالي ال یتجنــب مصــادر الضــغط. العكــس صــحیح

-و هذا رغم غیاب أي دراسة في حدود اطالعنا-یحاول مواجهتها و تجاوزها بسالم 
:نتائج العالقة بین استراتیجیة االنفعال و المستوى التعلیمي للفرد4-5

فرضــــیة عــــن العالقــــة التــــي تــــربط بــــین اســــتراتیجیة االنفعــــال و المســــتوى بحثنــــا فــــي هــــذه ال
و انطلقنا من فكرة وجود ارتبـاط سـالب بـین متغیـري اسـتراتیجیة االنفعـال و المسـتوى , التعلیمي
.التعلیمي

وجـود عالقـة ارتباطیـة سـالبة , تبین لنا بعـد المعالجـة اإلحصـائیة باسـتعمال معامـل االرتبـاط
0.01و هو دال عند مستوى ) –0.294(حیث بلغ معامل االرتباط , او دالة إحصائی
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رغــــم أن أغلــــب , نالحــــظ مــــن خــــالل مــــا ســــبق أن الفرضــــیات الجزئیــــة الثالثــــة قــــد تحققــــت
الدراسات التـي تـم اإلطـالع علیهـا مـن طـرف الباحثـة تؤكـد عـدم وجـود فـروق فـي اسـتراتیجیات 

. ميالمواجهة تعزى لمتغیر المستوى التعلی
و التــي هــدفت إلــى التعــرف ) 1998(مــن بــین هــذه الدراســات تلــك التــي قــام بهــا العارضــة 

علـــى اســـتراتیجیات المواجهـــة التـــي یســـتخدمها المعلمـــون لتعـــاملهم مـــع الضـــغوط النفســـیة التـــي 
و قـــد . و أثـــر المؤهـــل العلمـــي علـــى هـــذه االســـتراتیجیات, تـــواجههم فـــي المـــدارس و الثانویـــات

, معلما و معلمة241على عینة قوامها أجریت الدراسة
و أظهــرت النتــائج أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیا فــي اســتراتیجیات المواجهــة تعــزى لمتغیــر 

.المؤهل العلمي
عــن مصــادر الضــغوط و أســالیب التعامــل ) 2003(و كــذا الدراســة التــي قــام بهــا العویضــة 

ـــر المســـتوى ا ـــة بلغـــت , لدراســـيلـــدى طلبـــة الجامعـــات و عالقتهـــا بمتغی ـــا 184علـــى عین طالب
و خلصـت الدراسـة إلــى أنـه ال توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائیة فـي أسـالیب التعامــل . وطالبـة

.مع الضغوط تعزى لمتغیر المستوى الدراسي
, و مــا نالحظــه فــي هــذه الدراســات أن العینــات تكونــت مــن أفــراد ذات مســتوى تعلیمــي واحــد

أمــا فــي الدراســة الثانیــة فتكونــت العینــة , ففــي الدراســة األولــى شــملت العینــة معلمــین و معلمــات
فهـــذا مـــا یفســـر غیـــاب الفـــروق فـــي اســـتراتیجیات المواجهـــة تعـــزى إلـــى . مـــن طلبـــة الجامعـــات

.ي في الدراستین السابقتینالمستوى التعلیم
التــي تؤكـــد فرضــیات بحثنـــا الحــالي إال أنـــه -حســـب اطــالع الباحثـــة–رغــم قلـــة الدراســات 

حـــول اســـتراتیجیات التكیـــف مـــع الضـــغوط النفســـیة لـــدى أمهـــات ) 2001(توجـــد دراســـة حنـــون 
أمــــا حیــــث تــــم تطبیــــق 151علــــى , الشــــهداء والســــجناء الفلســــطینیین فــــي الســــجون اإلســــرائیلیة

اســــتبانة اســــتراتیجیات المواجهــــة تحتــــوي علــــى تســــع اســــتراتیجیات مــــن بینهــــا اســــتراتیجیة حــــل 
إلـى وجـود ) حنـون(و قد خلصت الباحثـة . المشكل و استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي

فـــروق جوهریـــة فـــي اســـتخدام اســـتراتیجیات المواجهـــة تعـــزى لمتغیـــر المســـتوى التعلیمـــي و ذلـــك 
.و هذا ما یؤكد فرضیات بحثنا الحالي. لصالح المؤهل العلمي

نخلص إلى أن المسـتوى التعلیمـي یـؤثر علـى  اسـتراتیجیات , و من خالل ما سبق عرضه
فتوجــــد عالقــــة ارتباطیــــة موجبــــة بــــین المســــتوى التعلیمــــي و , المواجهــــة التــــي یســــتعملها الفــــرد

. حـث عـن السـند االجتمـاعيو كـذا اسـتراتیجیة حـل المشـكل و الب, استراتیجیة المواجهة الفعالـة
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كمــــا توصــــلنا إلــــى وجــــود ارتبــــاط ســــالب بــــین المســــتوى التعلیمــــي و اســــتراتیجیتي التجنــــب و 
.االنفعال

و یجدر اإلشارة إلى أن الدراسات التي اهتمت بالعالقة بین استراتیجیات المواجهة 
ت تعلیمیــة خاصــة تلــك التــي أجریــت علــى عینــات شــملت مســتویا, و المســتوى التعلیمــي قلیلــة

.مختلفة و هذا حسب اطالع الباحثة
:نتائج العالقة بین استراتیجیات المواجهة و درجة االكتئاب-5

ى وجــــود عالقـــــة ارتباطیــــة بـــــین اســــتراتیجیات المواجهـــــة و درجـــــة یــــنص هـــــذا الفــــرض علـــــ
.االكتئاب

:نتائج العالقة بین استراتیجیة المواجهة الفعالة و درجة االكتئاب5-1
مفـــاد هـــذه الفرضـــیة الجزئیـــة أن هنـــاك عالقـــة ارتباطیـــة ســـالبة بـــین اســـتراتیجیة المواجهـــة 

.    فحاولنا الكشف عن العالقة الرابطة بین هذین المتغیرین, الفعالة و درجة االكتئاب
ن توصـلنا إلـى أنـه یوجـد ارتبـاط سـالب و دال بـی, بعد قیامنا بالمعالجة اإلحصـائیة المناسـبة
حیث بلغ معامل االرتباط, استراتیجیة المواجهة الفعالة و درجة االكتئاب

0.01و هو دال عند مستوى ) -0.584(

التــي بحثــت فــي أســالیب التعامــل ) 2002(وهــذا مــا توصــلت إلیــه دراســة ســامي عبــد القــوي 
فت و هــد, مــع الضــغوط و مظــاهر االكتئــاب لــدى عینــة مــن طلبــة و طالبــات جامعــة اإلمــارات

و الكشــف أیضــا عــن الفــروق بــین مرتفعــي و , هــذه الدراســة للكشــف عــن الفــروق بــین الجنســین
إضـافة إلـى إمكانیـة التنبـؤ , منخفضي الدرجة على االكتئاب في أسالیب تعاملهم مـع الضـغوط

.        بالمظاهر االكتئابیة عن طریق هذه األسالیب
و أسـفرت النتـائج عـن , سـنة21.15مـر بمتوسـط ع, طالبا و طالبة234شملت عینة الدراسة 

.وجود ارتباطات موجبة و دالة بین األسالیب غیر الفعالة و المظاهر االكتئابیة
.  و أن منخفضــي االكتئــاب یســتعملون اســتراتیجیات مواجهــة فعالــة أكثــر مــن مرتفعــي االكتئــاب

ل األسـالیب غیـر كما أوضح تحلیل التباین إمكانیـة التنبـؤ بـبعض المظـاهر االكتئابیـة مـن خـال
).210ص , 2002, سامي عبد القوي. (الفعالة التي یستعملها الفرد مع الضغوط

و لقــد أثبتـــت دراســـات عدیـــدة وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة بـــین الحـــل غیـــر الفعـــال للمشـــكالت و 
أجریـت Marx et al) 1992(منها دراسـة مـاركس و آخـرون . اإلصابة باألعراض االكتئابیة

و عینــة مــن مرضــى , عینــة مــن المصــابین باضــطراب االكتئــاب األساســي, علــى ثــالث عینــات
ــــق ــــة ضــــابطة , القل ــــة(و عین ــــر إكلینیكی ــــائج الدراســــة أن المصــــابین باضــــطراب ). غی ــــت نت بین
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االكتئاب األساسي یتمیزون باستعمالهم الستراتیجیة المواجهة غیـر الفعالـة فـي حـل المشـكالت 
.ابطةمقارنة بعینة مرضى القلق و العینة الض

.هذا یعني أن المكتئبین یتصفون بقلة استعمالهم الستراتیجیة المواجهة الفعالة
(Marx et al, 1992, pp 78-86)

و المكتئـب قـد یتوصـل إلـى قناعـة , إن الحل غیر الفعال للمشكالت قد یؤدي إلى االكتئـاب
,بأنه غیر قادر على تجاوز المشكالت و التحكم في أحداث الحیاة الضاغطة

ص , 2001, یوسـف جمعـة سـید: فـي. (و حتى المواقف الحیاتیة العادیة الراهنـة و المسـتقبلیة
168.(

ــــة تــــرتبط ســــلبا بدرجــــة مــــن خــــالل مــــا ســــبق یت ــــا أن اســــتراتیجیات المواجهــــة الفعال ضــــح لن
.             و یمكننا التنبؤ ببعض مظاهر االكتئاب باالعتماد على هذه االستراتیجیة, االكتئاب

:نتائج العالقة بین استراتیجیة حل المشكل و درجة االكتئاب5-2
ة بــین اســتراتیجیة حــل المشــكل و یــنص هــذا الفــرض علــى أن هنــاك عالقــة ارتباطیــة ســالب

فحاولنا التعرف على العالقة التي تربط بـین اسـتراتیجیة حـل المشـكل و درجـة , درجة االكتئاب
.االكتئاب

توصـلنا إلـى أنـه یوجـد ارتبـاط سـالب و دال بـین متغیـري , بعد إجرائنا للمعالجة اإلحصائیة 
)-0.515(االرتباط فبلغ معامل. استراتیجیة حل المشكل و درجة االكتئاب

0.01و هو دال عند مستوى 

ــــاط ســــالب بــــین اســــتراتیجیة حــــل المشــــكل و درجــــة  ــــد مــــن الدراســــات وجــــود ارتب أكــــد العدی
التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطیـة موجبـة بـین ) 1999(كدراسة مایسة شكري , االكتئاب

) 287ص , 1999, شكريمایسة . (التفاؤل و أسالیب المواجهة التي تركز على المشكلة
وجــود ارتباطــات ســالبة و دالــة بــین أســالیب ) 2002(كمــا بینــت دراســة ســامي عبــد القــوي 

فتبـین مــن خـالل دراسـته أن منخفضــي . المواجهـة المركـزة علـى المشــكل و المظـاهر االكتئابیـة
یســتخدمون أســالیب مواجهــة مركــزة علــى المشــكل علــى عكــس مرتفعــي , الدرجــة فــي االكتئــاب

.درجة في االكتئابال
كمــــا توصــــلت دراســــة أخــــرى أجریــــت للبحــــث فــــي العالقــــة بــــین اســــتراتیجیات المواجهــــة و 

إلـــى أن قلـــة اســـتراتیجیة المواجهـــة , المشـــاعر االكتئابیـــة و األفكـــار االنتحاریـــة عنـــد المـــراهقین
.المركزة على المشكل هي عامل منبئ بشدة األعراض االكتئابیة

(Chabrol et Catteau, 2005, p 461)
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فــي دراســتهم إلــى وجــود عالقــة ارتباطیــة ســالبة بــین ) 1993(و توصــل كومبــاس و آخــرون 
و أن المواجهــة المركــزة علــى , اســتراتیجیات المواجهــة المركــزة علــى المشــكل و درجــة االكتئــاب

) 2001(و هـذا مــا یطــابق مـا توصــل إلیـه میــریس و آخــرون , المشـكل عامــل منبـئ باالكتئــاب
Muris et al.

علـى عینـة مــن André et schmitt) 2006(و بینـت دراسـة قـام بهـا أونـدري و سـمیت 
وجــود عالقــة ارتباطیــة ســالبة بــین اســتراتیجیة المواجهــة المركــزة علــى المشــكل و , الممرضــات

.شدة االكتئاب
Vitaliano, Russo et al) 1990(و وضح في هذا الصدد فیتالیانو و روسو وآخرون

تراتیجیات المواجهــة التـي تركــز علــى المشـكل تنبــئ باكتئــاب شـدید و ذلــك عنــدما یــدرك بـأن اســ
(Vitaliano et al, 1994, p 243). الضغط كحدث یمكن التحكم فیه و ضبطه

و هـذا مـا , و منه نستخلص أن استراتیجیة حل المشكل لها ارتباط إیجابي بالصحة النفسیة
ـــد مـــن الدراســـات ) 1986(فولكمـــان و الزاروس , جـــروان, أعمـــال دیالنجـــیسك, أوضـــحه العدی

Delongis, Gruen, Folkman et Lazarus
من خالل ما سبق یظهـر أن نتـائج الدراسـات انتهـت إلـى وجـود عالقـة ارتباطیـة سـالبة بـین 

.حل المشكل و درجة االكتئاب
:درجة االكتئابنتائج العالقة بین استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي و 5-3

مفـــاد هـــذه الفرضـــیة أنـــه توجـــد عالقـــة ارتباطیـــة ســـالبة بـــین اســـتراتیجیة البحـــث عـــن الســـند 
.االجتماعي و درجة االكتئاب

ــــرین  ــــین هــــذین المتغی ــــاك عالقــــة تــــربط ب ــــا فــــي هــــذه الفرضــــیة معرفــــة مــــا إذا كانــــت هن حاولن
.اتجاه هذه العالقةو ما, )استراتیجیة البحث عن السند االجتماعي و درجة االكتئاب(

. انطلقنا من فكرة أن اسـتراتیجیة البحـث عـن السـند االجتمـاعي تـرتبط سـلبیا بشـدة االكتئـاب
توصلنا إلـى وجـود عالقـة ارتباطیـة , بعد المعالجة اإلحصائیة باستعمال معامل ارتباط سبیرمن

ـــة إحصـــائیا نـــد مســـتوى و كـــان دال ع) -0.486( حیـــث بلـــغ معامـــل االرتبـــاط , ســـالبة و دال
.و بالتالي تكون فرضیة بحثنا قد تحققت, 0.01

فـــي دراســـته للـــدور الـــدینامي ) 1998(هـــذه النتیجـــة تتفـــق مـــع مـــا توصـــل إلیـــه حســـین فایـــد 
.للمساندة االجتماعیة في العالقة بین ضغوط الحیاة المرتفعة و أعراض االكتئاب

ـــأثیر الســـلبي للضـــغوط علـــى الصـــحة النفســـیة و معرفـــة التـــأثیر اإلیجـــابي ,و هـــذا لفحـــص الت
و طالبـــا324فـــي عینـــة تتكـــون مـــن , بیـــةللمســـاندة االجتماعیـــة فـــي خفـــض األعـــراض االكتئا
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و أن منخفضـي , أسفرت النتائج أن منخفضـي الضـغوط أعلـى مـن حیـث المسـاندة االجتماعیـة
ـــة بینمـــا منخفضـــي األعـــراض , المســـاندة االجتماعیـــة أعلـــى فـــي األعـــراض االكتئابیـــة االكتئابی

.)387ص , 1998, حسین فاید. (أعلى من حیث المساندة االجتماعیة
, فــي دراســتهما علــى الراشــدینPattern et Wang) 2002(كمــا توصــل بــاترن و ورنــج 

إلــــى وجــــود عالقــــة ارتباطیــــة ســــالبة بــــین اســــتراتیجیة البحــــث عــــن الســــند االجتمــــاعي و شــــدة 
. عـــن الســـند االجتمـــاعي عامـــل واقـــي مـــن االكتئـــاببمعنـــى أن اســـتراتیجیة البحـــث. االكتئـــاب

)(Catteau et Chabrol, 2005, p 468

فبینـت أن البنیـة األسـریة التـي , Moos et Holahan) 1983(أما دراسة مـوس و هوالهـان 
تتسم بالدفء و الحب تجعل الفرد أكثر قدرة على مواجهة الضغوطات

یكــون أفرادهــا أقــل عرضــة , فر الســند االجتمــاعيبتعبیــر آخــر فاألســرة التــي تــو . و أقــل اكتئابــا
.لالكتئاب

نالحـظ أنهـا تجمـع علـى أن اسـتراتیجیة البحـث عـن , من خالل ما تم عرضه مـن الدراسـات
.و أنه عامل واقي من االكتئاب, السند االجتماعي ترتبط ارتباطا سالبا بشدة االكتئاب

:االكتئابنتائج العالقة بین استراتیجیة التجنب و درجة5-4
حاولنا في هذه الفرضیة معرفـة مـا إذا كانـت هنـاك عالقـة بـین اسـتراتیجیة التجنـب و درجـة 

و بعـــد . و انطلقنـــا مـــن فكـــرة أن اســـتراتیجیة التجنـــب تـــرتبط إیجابـــا بدرجـــة االكتئـــاب. االكتئـــاب
بـة و توصـلنا إلـى وجـود عالقـة ارتباطیـة موج, المعالجة اإلحصـائیة باسـتعمال معامـل االرتبـاط

و علیـــة , 0.01و هـــو دال عنـــد مســـتوى 0.587حیـــث بلـــغ معامـــل االرتبـــاط , دالـــة إحصـــائیا
.تكون فرضیة بحثنا قد تحققت

اســـتراتیجیة عالقـــة ارتباطیــة موجبــة بــینهنــاك العدیــد مــن األبحــاث التـــي تؤكــد علــى وجــود
انــــــك و كر -مــــــن بینهــــــا الدراســــــة الطولیــــــة التــــــي قــــــام بهــــــا ســــــیف, التجنــــــب و درجــــــة االكتئــــــاب

حیــث قــاموا بمتابعــة مجموعــة مــن , Seiffe-Krenke et Klessinger) 2000(كلیســنجر
لدراســة تــأثیر اســتراتیجیات المواجهــة علــى تطــور حــاالت , المــراهقین أســویاء لمــدة أربــع ســنوات

فتوصــلوا إلــى وجــود عالقــة موجبــة بــین اســتعمال اســتراتیجیة التجنــب و األعراضــیة . االكتئــاب
.االكتئابیة

إلــى وجــود عالقــة Compas et al) 1993(توصــل كــذلك الباحــث كومبــاس و آخــرون 
. موجبة بین استراتیجیة التجنب و شدة االكتئاب
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Bruchon-Schweitzer) 1996(شــویتزر -و ذكــر الكثیــر مــن البــاحثین أمثــال بریشــون

.ب خاصةأن استراتیجیة التجنب لها عالقة موجبة مع المشاكل النفسیة عامة و االكتئا
. وجود عالقة موجبة بـین االكتئـاب و اسـتراتیجیة التجنـب, و بینت كذنك دراسة مایسة شكري

) 287ص , 1999, مایسة شكري(
إلـى وجـود عالقـة إیجابیـة بـین اسـتراتیجیة التجنـب Vitaliano) 1985(كما أشار فیتالیانو 

إلـى Lazarus et Folkman) 1986(مثلمـا توصـل الزاروس و فولكمـان . و شدة االكتئـاب
ــــة الشــــدیدة كثیــــرا مــــا یســــتعملون اســــتراتیجیة التجنــــب  أن األشــــخاص ذوي األعــــراض االكتئابی

(Lazarus et Folkman, 1986, p 215)
أن الدراســات اتفقــت كلهــا علــى أن اســتراتیجیة التجنــب , مــا نســتنتجه مــن خــالل مــا ســبق 

.ترتبط إیجابیا بشدة االكتئاب
:قة بین استراتیجیة االنفعال و درجة االكتئابنتائج العال5-5

یــنص هــذا الفــرض علــى أن هنــاك عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین اســتراتیجیة االنفعــال و درجــة 
حاولنا في هـذه الفرضـیة معرفـة مـا إذا كانـت هنـاك عالقـة بـین اسـتراتیجیة االنفعـال . االكتئاب

. و درجة االكتئاب
توصــلنا إلــى وجــود ارتبــاط موجــب و , تخدام معامــل االرتبــاطباســ, بعــد المعالجــة اإلحصــائیة

0.673فبلـغ معامـل االرتبـاط , دال إحصائیا بین متغیر استراتیجیة االنفعال و درجة االكتئـاب

. و علیه نقول أن فرضیة بحثنا الحالي قد تحققت, 0.01و هو دال عند مستوى 
الـذي , )2002(أمثال دراسة سامي عبد القوي , و تتفق نتیجتنا هذه مع الكثیر من الدراسات

توصـــــل إلـــــى أن مرتفعـــــي االكتئـــــاب یســـــتعملون بكثـــــرة اســـــتراتیجیات المواجهـــــة المركـــــزة علـــــى 
و أن اســتعمال العدیــد مــن أســالیب المواجهــة المركــزة علــى االنفعــال یمكــن أن تنبئنــا , االنفعــال

). 212ص , 2002, سامي عبد القوي. (كال االكتئاببالعدید من أش
Compas, Malcarne et) 1988(كمـا توصـل كـل مـن كومبـاس و مالكـارن و فنـدكارو 

Fondacaro , علـــى أنـــه توجـــد عالقـــة إیجابیـــة بـــین اســـتراتیجیات المواجهـــة المركـــزة علـــى
.)2000, طایبي.( االنفعال و االكتئاب

ود عالقة بین اللجوء إلى االستراتیجیات المركزة علـى االنفعـال كما بینت دراسات أخرى وج
.و هذا ما یتوافق مع النتائج التي توصلنا إلیها, و شدة االكتئاب

)1992(تلك التي قام بها فیتالیانو وآخرون , من بین هذه الدراسات

Université Sétif2



Vitaliano etal و التي توصلت إلى أن هناك ارتباط إیجابي بـین اسـتعمال اسـتراتیجیات
(Terry et al, 1994).المواجهة المركزة على االنفعال و االكتئاب

إلــى أن األفــراد ذوي األعــراض االكتئابیــة ) 1986(كمــا توصــل كــل مــن الزاروس و فولكمــان 
.ركزة على االنفعالالشدیدة كثیرا ما یستعملون استراتیجیات المواجهة الم

Aldwin et Revenson) 1994(و تیري ) 1987(و انتهت دراسة ألدوین و ریفنسون 

(1987) et Terry (1994) إلــى وجــود ارتبــاط بــین اســتراتیجیات المواجهــة المركــزة علــى
(Terry, 1994, p 215).االنفعال و الصحة النفسیة السیئة

أن األفــراد المكتئبــین یســتعملون , Billings et al) 1983(لیــنكس و آخـرون كمـا یــرى ب
,Marx, Williams, Claridj, 1994).استراتیجیات المواجهة المركزة على االنفعـال بكثـرة

p 246)
أنــه توجــد عالقــة بــین المیــل إلــى اســتخدام أســالیب المواجهــة ) 2000(یؤكــد جمعــة یوســف 

و بـــین أن مثـــل هـــذه المواجهـــة تـــرتبط بـــالتوافق , االضـــطراب النفســـيالمركـــزة علـــى االنفعـــال و 
و مـن جهتـه یؤكـد , كما ترتبط بالضـغوط النفسـیة و االضـطراب النفسـي, السیئ مع المشكالت

أنــه یوجــد ارتبــاط قــوي بــین المواجهــة المركــزة Endler et Parker) 1989(أنــدلر و بــاركر 
یفضـلون اسـتعمال هـذا , خاص المضطربین نفسیافاألش. على االنفعال و األعراض السیكاتریة
.النوع من المواجهة أكثر من األسویاء

أن المرضـى المعـالجین Lazarus et Folkman (1986)و ذكـر الزاروس و فولكمـان 
یظهـــــرون انخفـــــاض فـــــي اســـــتعمالهم الســـــتراتیجیات المواجهـــــة المركـــــزة علـــــى , مـــــن االكتئـــــاب

.االنفعال
أن اســـتراتیجیات المواجهـــة , Vitaliano et al) 1992(آخـــرون كمـــا أكـــد فیتالیـــانو و 

ـــاب عنـــدما یكـــون الحـــدث الضـــاغط قابـــل  المركـــزة علـــى االنفعـــال تـــرتبط بنســـبة عالیـــة باالكتئ
(Zeidner et al, 1996, p 488).للضبط و التحكم

;Folkman et al) 1995(و تیــري ) 1986(و أشــار كــل مــن فولكمــان و آخــرون 

Terryلـــى أن اســـتراتیجیات المواجهـــة المركـــزة علـــى االنفعـــال لـــدیها عالقـــة ارتباطیـــة موجبـــة إ
.باالضطرابات النفسیة و االكتئاب

نقــول أن الدراســات قــد أجمعــت علــى أن اســتراتیجیات المواجهــة المركــزة , بعــد هــذا العــرض
.منبئ باالكتئابو یمكن أن نقول أن هذا العامل, على االنفعال ترتبط إیجابا بشدة االكتئاب

: نتائج استراتیجیات المواجهة األكثر استعماال لدى المكتئبین-6
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استراتیجیات المواجهة األكثر استعماال من طرف المكتئبینتبحث هذه الفرضیة عن
: استعمال المكتئبون الستراتیجیة المواجهة الفعالة6-1

یســتعملون اســتراتیجیة المواجهــة الفعالــة تــنص الفرضــیة الجزئیــة األولــى علــى أن المكتئبــین 
و هـــذا مـــا اتضـــح لنـــا مـــن خـــالل المعالجـــة اإلحصـــائیة باســـتعمال تقنیـــة نســـب , بنســـبة ضـــئیلة

و , % 24.3حیـــث قـــدرت نســـبة اســـتعمال المكتئبـــین الســـتراتیجیة المواجهـــة الفعالـــة بــــ . القطـــع
.علیه نقول أن الفرضیة الجزئیة األولى قد تحققت

فـي دراسـة , )Billings et Moos)1984ل لـه كـل مـن بلیـنكس و مـوس و هذا مـا توصـ
لهمـــــــا أیـــــــن وجـــــــدا أن األفـــــــراد المكتئبـــــــین یســـــــتعملون اســـــــتراتیجیة المواجهـــــــة الفعالـــــــة بنســـــــبة 

(Rohde et al, 1990, pp 78-86).قلیلة

, عینـة مـن المكتئبـین: عنـد دراسـتهم لـثالث عینـات) 1992(كما توصـل مـاركس و آخـرون 
إلـــى أن األفـــراد المكتئبـــون عنـــد مـــواجهتهم , و عینـــة ضـــابطة, ى مـــن المصـــابین بـــالقلقو أخـــر 

بــل یســـتعملون اســـتراتیجیات غیـــر , للمشــاكل و الضـــغوطات ال یفلحـــون فــي مواجهتهـــا و حلهـــا
(Marx et al, 1992, pp 78-86). فعالة

ســــتراتیجیات أن المكتئبــــین ال یســــتعملون ا, )2002(كمــــا بینــــت دراســــة ســــامي عبــــد القــــوي 
. مواجهة فعالة بنسبة كافیة لمواجهة الضغوط

فبینـــت هـــذه الدراســـة وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة ســـالبة بـــین االكتئـــاب و اســـتعمال اســـتراتیجیات 
)210ص , 2002, سامي عبد القوي. (المواجهة الفعالة

الـــة مـــن خـــالل مـــا ســـبق نخلـــص إلـــى أن المكتئبـــین ال یســـتعملون اســـتراتیجیات مواجهـــة فع
.و علیه تكون فرضیة بحثنا قد تحققت, بل یلجئون إلیها أحیانا و بنسبة قلیلة, بنسبة كافیة

:نتائج استعمال استراتیجیة حل المشكل من طرف المكتئبین6-2
بنسـبة اسـتراتیجیة حـل المشـكلتنص الفرضیة الجزئیة الثانیة على أن المكتئبـین یسـتعملون 

قدرت نسبة  المكتئبـین الـذین , باستعمال تقنیة نسب القطعو بعد معالجتنا اإلحصائیة. ضئیلة
و علیـــه نقـــول أن المكتئبـــین ,%19.9بــــ ) غالبـــا(بكثـــرة حـــل المشـــكلیســـتعملون اســـتراتیجیة  

ثـال و هذا ما أكده الكثیر مـن البـاحثین أم. فعال یستعملون استراتیجیة حل المشكل بنسبة قلیلة
, )2006, نقــال عــن حســن عبــد معطــي( Billings et Moos) 1982(بلیــنكس و مــوس 

ـــــرون الســـــتراتیجیة حـــــل المشـــــكل ـــــذان توصـــــال فـــــي دراســـــتهما إلـــــى أن المكتئبـــــین یفتق وال , الل
(Marx, Williams, Claridj, 1994, p 63).یستعملونها بكثرة
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أن اســـتعمال , فـــي دراســـة لهـــمVitaliano et al) 1985(و أكـــد فیتالیـــانو و آخـــرون
و هذا مـا یـدل علـى أن المكتئبـین ال یسـتعملون , استراتیجیة حل المشكل یرتبط سلبا باالكتئاب

.هذه االستراتیجیة بكثرة
أن المكتئبــــــین ال یكثـــــــرون فــــــي اســـــــتعمال Katon) 1990(كمــــــا أكـــــــدت دراســــــة كـــــــاتون 

Valentier).استراتیجیة حل المشكل عند مواجهتهم للضغوط et al,1994,p 210)

علـى فئـة مـن Salkofske) 1993(و سلكوفسـكي Zeidner) 1994(و بینت دراسة زایـدنر
أن المكتئبــین یرفضــون اســتعمال اســتراتیجیة حــل المشــكل مقارنــة , المكتئبــین و غیــر المكتئبــین

p 487(Zeidner et al, 1996 ,).(غیر المكتئبین(بالعینة االثانیة 

أن االسـتراتیجیات النشـیطة بمـا فیهـا اسـتراتیجیة , Aldwinكذلك الباحثة ألـدوین كما بینت 
ـــــة ـــــة عكســـــیة مـــــع األعـــــراض االكتئابی ـــــین , حـــــل المشـــــكل ذات عالق ـــــي أن المكتئب و هـــــذا یعن

. یستعملون استراتیجیة حل المشكل بنسبة قلیلة
و هناك الكثیر من الباحثین الذین أكـدوا علـى وجـود عالقـة ارتباطیـة سـالبة بـین اسـتراتیجیة 

و رفنســون Aldwinو ألــدوین Bolger) 1990(مــن بیــنهم بلجیــر , حــل المشــكل واالكتئــاب
)1987 (Revenson.

علـــى عینـــة مـــن المرضـــى Bijttebier) 1999(و وردت دراســـة قامـــت بهـــا الباحثـــة بیجتبیـــي 
اســــتراتیجیات المواجهــــة التــــي و هــــذا للبحــــث عــــن, مریضــــا عقلیــــا137عقلیــــین تكونــــت مــــن ال

فتبین أن المصابین باالكتئاب یستعملون             . تستعملها هذه الفئة من المرضى
Vertommen et).استراتیجیة حل المشكل بنسبة ضئیلة Bittebier, 1999)

تؤكـــــد علـــــى أن المكتئبـــــین ال یســـــتعملون , و مـــــن هنـــــا نخلـــــص إلـــــى أن أغلـــــب الدراســـــات
و هـذا مــا یؤكـد تحقــق , بـل یســتعملونها بنسـبة قلیلـة فقــط, اسـتراتیجیة حـل المشــكل بنسـبة كافیــة

.   فرضیة بحثنا
:البحث عن السند االجتماعيستراتیجیة الالمكتئبین نتائج استعمال6-3

مفـــــاد الفرضــــــیة الجزئیــــــة الثالثــــــة المنبثقــــــة مـــــن الفــــــرض الرئیســــــي الســــــادس أن المكتئبــــــین  
و بعــد معالجتنــا اإلحصــائیة . بنســبة قلیلــةالبحــث عــن الســند االجتمــاعيیســتعملون اســتراتیجیة 

یلجئـــــون إلـــــى اســـــتعمال هـــــذه توصـــــلنا إلـــــى أن المكتئبـــــین ال, باســـــتعمال تقنیـــــة نســـــب القطـــــع
البحــــث عــــن الســــند حیــــث قــــدرت نســــبة اســــتعمال المكتئبــــین الســــتراتیجیة . االســــتراتیجیة بكثــــرة

.و علیه نقول أن هذه الفرضیة الجزئیة تحققت, % 16.7بـ االجتماعي
Bijttebier)1999(أمثال دراسة بیجتبیي , و أكد هذه النتیجة الكثیر من الدراسات
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دراســة إلــى أن اســتراتیجیة حیــث توصــلت هــذه ال, مــریض عقلــي137علــى عینــة متكونــة مــن 
أي أن المكتئبـــــین یســـــتعملون هـــــذه , تـــــرتبط ســـــلبا باالكتئـــــابالبحـــــث عـــــن الســـــند االجتمـــــاعي

Vertommen et).االستراتیجیة بنسبة قلیلة Bittebier, 1999)

, طالــب324علــى عینــة قوامهــا ) 1998(و أســفرت نتــائج دراســة حســین علــي محمــد فایــد 
إذ لــم یظهــر اســتعمال هــذه , البحــث عــن الســند االجتمــاعيعــن افتقــار المكتئبــین إلســتراتیجیة

).231ص , 1998, فاید حسین.( اإلستراتجیة بكثرة عند فئة المكتئبین
علــى عینــة مــن الطــالب ) Morris)1984س و مــوریJanetكمــا أكــدت دراســة جانیــت 

وجود عالقة ارتباطیـة سـالبة بـین االكتئـاب و اسـتعمال اسـتراتیجیة البحـث , طالب322قوامها 
(Janet et Morris, 1984). عن السند االجتماعي

أي أن المكتئبین ال یستعملون     , و زمالئه إلى نفس النتیجةMoosو تصل موس 
الســــند فقــــر اســــتراتیجیة البحــــثو اعتبــــر,بكثــــرةعــــن الســــند االجتمــــاعياســــتراتیجیة البحــــث 

et Moos, 1987)(Holahan.االجتماعي كعامل منبئ باالكتئاب

إذ أن الفقــر فــي هــذا الجانــب یجعــل , مــن خــالل مــا ســبق تظهــر أهمیــة الســند االجتمــاعي
كدراســة , كورة آنفــاو هــذا مــا وضــحته بعــض الدراســات المــذ. الفــرد عرضــة لإلصــابة باالكتئــاب

).1987(مس و زمالئه 
:التجنبستراتیجیة الالمكتئبین نتائج استعمال6-4

و أكـــــدت , یســــتعملون اســــتراتیجیة التجنــــب بكثــــرةیــــنص هــــذا الفــــرض علــــى أن المكتئبــــین
حیث قدرت نسبة المكتئبین الـذین یلجئـون . المعالجة اإلحصائیة المستعملة صحة هذا الفرض

%39.7بـ ) غالبا(إلى استعمال هذه االستراتیجیة بكثرة 

سـة منهـا درا, فهناك دراسات تؤكد بـأن المكتئبـین یكثـرون مـن اسـتعمال اسـتراتیجیة التجنـب
التــي توصــلت إلــى وجــود عالقــة ارتباطیــة , )Vitaliano et al)1985فیتالیــانو و أخــرون 

و هذا ما یؤكد أن المكتئبـین یسـتعملون اسـتراتیجیة , موجبة بین االكتئاب و استراتیجیة التجنب
. التجنب بكثرة

, )Folkman)1986و فولكمـــان Lazarusفـــي نفـــس الصـــدد توصـــل كـــل مـــن الزاروس 
اســـــــــتراتیجیة األفـــــــــراد ذووا األعـــــــــراض االكتئابیـــــــــة العالیـــــــــة كثیـــــــــرا مـــــــــا یســـــــــتعملونإلـــــــــى أن
(Lazarus et Folkman, 1986, p 215).التجنب

وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة موجبـــة بـــین االكتئـــاب و ) 1999(كمـــا بینـــت دراســـة مایســـة شـــكري 
)287ص , 1999, مایسة شكري. (استعمال استراتیجیة التجنب
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فـــي تحقیـــق أجـــراه علـــى عینـــة قوامهـــا Seifgeو فـــي نفـــس الصـــدد توصـــل الباحـــث ســـیفج 
إلــى أن ثلــث االســتراتیجیات التــي یســتعملونها لمواجهــة الضــغوط تحتــوي علــى , مراهــق1028
. بكثـرة إلـى اسـتعمال اسـتراتیجیة التجنـبو توصـل كـذلك إلـى أن المكتئبـین یلجئـون, التجنـب

(Seifge, 1994, p 102).
التــــي تقــــول بــــأن التجنــــب هــــو , )Aldwin)1991و هــــذا مــــا تــــراه كــــذلك الباحثــــة ألــــدوین 

(Aldwin,1991, p 201). استراتیجیة ذات عالقة موجبة باألعراض االكتئابیة

أن المكتئبـــین ) Billings)1984و بلیـــنكس Moosهـــذا و قـــد أكـــد كـــذلك كـــل مـــن مـــوس 
Moos). یستعملون استراتیجیة التجنب بكثرة et Billings, 1984, p 184)

للبحـــث عـــن العالقـــة Aldwinقامـــت بهـــا ألـــدوین , وردت دراســـة أخـــرى فـــي نفـــس اإلطـــار
بمتوســط عمــر , فــرد742الموجـودة بــین االكتئــاب و اســتراتیجیات المواجهــة علـى عینــة قوامهــا 

یظهـرون , توصلت خاللها إلى أن األفراد الـذین یسـتعملون بكثـرة اسـتراتیجیة التجنـب. سنة50
و , (Lewinson et al, 1990)قابلیـة كبیـرة للتـأثر السـلبي بالضـغط و الوقـوع فـي االكتئـاب 

. هذا ما یدل على وجود عالقة قویة بین استراتیجیة التجنب و الوقوع في االكتئاب الحقا
إذ بینــــــوا أن المكتئبــــــین , )1981(و آخــــــرون Coyneو هــــــذا مــــــا أكــــــده كــــــل مــــــن كــــــوین 

. راتیجیة التجنب بكثرةیستعملون است
بمقارنـــــة عینـــــة مـــــن المكتئبـــــین ) Folkman)1986و فولكمـــــان Lazarusو قـــــام الزاروس 
.استراتیجیة التجنبفوجدا لدى المكتئبین میل كبیر الستعمال, بأخرى ضابطة

هــذه اإلســتراتیجیة أكثــر أن األفــراد الــذین یكثــرون مــن اســتعمال, یتضــح مــن خــالل مــا ســبق
, فاستعمال هذه اإلستراتیجیة یزید من درجة التـأثر بالضـغط. ابة باالكتئاب الحقاعرضة لإلص

هــذا مــا یفســر نتــائج الدراســات الســابقة التــي اتفقــت علــى كثــرة اســتعمال المكتئبــین إلســتراتیجیة 
.التجنب

:االنفعالستراتیجیة الالمكتئبین نتائج استعمال6-5
و بعـد معالجتنـا , ینص هذا الفرض على أن المكتئبین یستعملون اسـتراتیجیة االنفعـال بكثـرة

توصـــلنا إلـــى أن المكتئبـــین یفرطـــون فـــي , اإلحصـــائیة للفرضـــیة باســـتعمال تقنیـــة نســـب القطـــع 
فقـــدرت نســـبة المكتئبـــین الـــذین یلجئـــون إلـــى اســـتعمال هـــذه . اســـتعمالهم إلســـتراتیجیة االنفعـــال

. و علیه تكون فرضیة بحثنا قد تحققت%73.5بـ ) غالبا(یة بكثرة االستراتیج
ـــر مـــن البـــاحثین Moosو مـــوس Billingsإذ یـــرى بلیـــنكس , و یؤكـــد هـــذه النتیجـــة الكثی

.أن المكتئبین یستعملون استراتیجیة االنفعال بكثرة) 1984(
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میــل إلــى اســتخدام حیــث بــٓین وجــود عالقــة بــین ال, )2000(و هــذا مــا أكــده جمعــة یوســف 
. أسالیب المواجهة المركزة على االنفعال و االكتئاب

علـى وجـود ارتبـاط قـوي بـین ) Parker)1989و بـاركر Endlerو من جهته یؤكد أندلر 
حیــــث یمیــــل , المواجهــــة المركــــزة علــــى االنفعــــال و األعــــراض الســــیكاتریة و خاصــــة االكتئــــاب

.المكتئبون إلى االستعمال المفرط الستراتیجیة االنفعال عند مواجهة الضغط
إلــى أن المكتئبــین یمیلــون إلــى اســتخدام, )2002(كمــا توصــلت دراســة ســامي عبــد القــوي 

و هـــــذا مـــــا جعلـــــه یؤكـــــد أن اســـــتعمال هـــــذه , اســـــتراتیجیات المواجهـــــة المركـــــزة علـــــى االنفعـــــال
و یؤكــد ).    2002, عبــد القــويســامي(االســتراتیجیات ینبئنــا بالعدیــد مــن المظــاهر االكتئابیــة 

Fondacaroو فنــدكارو Malcaroو مالكــارن Compasهــذه النتیجــة كــل مــن كومبــاس 

إذ یــــرون أنــــه توجــــد عالقــــة قویــــة و إیجابیــــة بــــین اســــتعمال اســــتراتیجیات المواجهــــة , )1988(
ـــالمكتئبون یفرطـــون فـــي اســـتعمال هـــذه االســـتراتیجیات, المركـــزة علـــى االنفعـــال و االكتئـــاب . ف

(Valentier, et al, 1994)
Russoو روســــو Mayroو مــــایروKatonو كــــاتون Vitalianoكمــــا وضــــح فیتالیــــانو 

.استراتیجیات المواجهة المركزة على االنفعال تنبئ باكتئاب شدیدأن, )1990(
, و بینت دراسات أخرى وجـود عالقـة موجبـة بـین االكتئـاب و اسـتعمال اسـتراتیجیات  االنفعـال

التـــي توصـــلت إلـــى وجـــود ارتبـــاط ) 1992(و آخـــرون Vitalianoمـــن بینهـــا دراســـة فیتالیـــانو 
.استراتیجیة االنفعالالموجب بین االكتئاب و استعم

(Terry et al, 1994p 208)
أن األفـــــراد المكتئبــــــین یفرطـــــون فــــــي , )1983(و آخـــــرون Billingsكمـــــا یـــــرى بلیــــــنكس 

. استراتیجیات المواجهة المركزة على االنفعالاستعمال
(Marx, Williams, Claridj, 1994, p120)

موجبــة بـــین اإلفــراط فـــي اســتعمال اســـتراتیجیاتتتأكــد العالقـــة ال, مــن خــالل مـــا ســبق ذكـــره
حیــــث اتفقــــت كــــل الدراســــات الســــابقة علــــى أن المكتئبــــین یكثــــرون فــــي . االنفعــــال و االكتئــــاب

مــن هنــا نقــول أن المكتئبــین یفرطــون .  اســتعمال اســتراتیجیات المواجهــة المركــزة علــى االنفعــال
فــي , ل اســتراتیجیة التجنــب بكثــرةكمــا یلجئــون إلــى اســتعما, فــي اســتعمال اســتراتیجیة االنفعــال

حین یفتقـرون السـتراتیجیات البحـث عـن السـند االجتمـاعي و كـذا اسـتراتیجیة المواجهـة الفعالـة 
و علیـــه نقـــول أن اســـتراتیجیات المواجهـــة التـــي یســـتعملها . و خاصـــة اســـتراتیجیة حـــل المشـــكل

.لتجنبهي استراتیجیة االنفعال و ا, المكتئبون بكثرة عند مواجهتهم للضغوط
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:االستنتاج العام
مــن خــالل الدراســة التــي قمنــا بهــا و التــي تهــدف لمحاولــة التعــرف علــى أكثــر اســتراتیجیات 

مـــع محاولــة التعــرف علــى عالقــة اســـتراتیجیات , مواجهــة الضــغوط اســتخداما لــدى المكتئبــین 
. المواجهة بمتغیرات الجنس و السن و المستوى التعلیمي و كذا درجة االكتئاب 

:حصائیة االزمة ما یليتبین من خالل المعالجة اإل
لـــم یـــتم تســـجیل فـــروق فـــي اســـتراتیجیات المواجهـــة لـــدى المكتئبـــین تعـــزى إلـــى متغیـــر -1

.الجنس 
ــــد فئــــة -2 ــــة عن ــــین الســــن و اســــتعمال اســــتراتیجیة المواجهــــة الفعال ــــاط ب عــــدم وجــــود ارتب

.المكتئبین
ین عدم وجود ارتباط بـین متغیـر السـن واسـتعمال اسـتراتیجیة حـل المشـكل لـدى المكتئبـ-3

.
ـــــر الســـــن و اســـــتعمال اســـــتراتیجیة البحـــــث عـــــن الســـــند -4 ـــــین متغی ـــــاط ب ـــــم یظهـــــر ارتب ل

.االجتماعي و كذا استراتیجیة التجنب
وجود ارتباط موجب و دال إحصائیا بین متغیر السن و اسـتراتیجیة االنفعـال لـدى فئـة -5

. أكثربمعنى كلما زاد السن كان استعمال المكتئبین الستراتیجیة االنفعال, المكتئبین 
ظهــــر ارتبــــاط موجــــب و دال إحصــــائیا بــــین المســــتوى التعلیمــــي للمكتئــــب و اســــتعمال -6

اسـتراتیجیة المواجهــة الفعالــة و اسـتراتیجیة حــل المشــكل و كـذا اســتراتیجیة البحــث عــن 
بینما ظهرت عالقـة ارتباطیـه سـالبة بـین متغیـر المسـتوى التعلیمـي , السند االجتماعي 

بمعنـــــى أنـــــه كلمـــــا ارتفـــــع . نـــــب و اســـــتراتیجیة االنفعـــــال و اســـــتعمال اســـــتراتیجیة التج
.  المستوى التعلیمي قل استعمال استراتیجیة التجنب و كذا استراتیجیة االنفعال

هنـــــاك عالقـــــة ارتباطیـــــه ســـــالبة و دالـــــة إحصـــــائیا بـــــین درجـــــة االكتئـــــاب و اســـــتعمال -7
.استراتیجیة المواجهة الفعالة

درجــة االكتئــاب و اســتعمال اســتراتیجیة حــل وجــود ارتبــاط ســالب و دال إحصــائیا بــین -8
.المشكل

ظهر ارتباط سالب و دال إحصائیا بین درجة االكتئاب و استعمال استراتیجیة البحـث -9
.عن السند االجتماعي

.وجود عالقة ارتباطیه موجبة بین درجة االكتئاب و استعمال استراتیجیة التجنب -10
. وجود عالقة ارتباطیه موجبة بین درجة االكتئاب و استراتیجیة االنفعال-11
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اســتراتیجیات المواجهــة التــي یســتعملها المكتئبــون بكثــرة هــي اســتراتیجیات االنفعــال و -12
و , فـــي حـــین ال یلجـــأ إلـــى اســـتخدام اســـتراتیجیات البحـــث عـــن الســـند االجتمـــاعي, التجنـــب

.  و استراتیجیات حل المشكل بكثرة, استراتیجیات المواجهة الفعالة
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ـة البـحـثمخـاتـ
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:خاتمة
هدف البحث الحالي إلـى محاولـة التعـرف علـى أكثـر اسـتراتیجیات المواجهـة اسـتعماال لـدى 

هــذه األســالیب بمتغیــرات الجــنس و الســن و المســتوى التعلیمــي باإلضــافة و عالقــة , المكتئبــین
كمـــا درســـنا الفـــروق بـــین المكتئبـــین و األســـویاء فیمـــا یخـــص اســـتعمالهم . إلـــى درجـــة االكتئـــاب

.الستراتیجیات المواجهة 
. باإلضافة إلى الكشف عن إمكانیة التنبؤ بالمظاهر االكتئابیة عن طریق هـذه االسـتراتیجیات 

ق هذا التصور حاولت الباحثـة أن تفسـر عالقـة اسـتراتیجیات المواجهـة باإلصـابة بمـرض و وف
حیـــث یمكننـــا اســـتغالل نتـــائج الدراســـة الحالیـــة فـــي مجـــال الرعایـــة النفســـیة و تقـــدیم , االكتئـــاب

التـي إذا مـا , وهـذا بغیـة تخفیـف المشـاعر السـلبیة , أسلوب تعامل فعال مع شـریحة المكتئبـین 
فهـــذا مـــا .ئص معرفیـــة و انفعالیـــة معینـــة أدت إلـــى نتـــائج وخیمـــة كاالنتحـــارترافقـــت مـــع خصـــا

.یساعد على التكفل الفعال بفئة  المكتئبین
و حتى یعد هذا البحث قامت الباحثـة بتقـدیم تصـور عـن االكتئـاب فـي العـالم ثـم فـي الواقـع 

و انتشاره فـي و أشارت إلى مدى شیوع هذا االضطراب.العربي و الجزائري على وجه التحدید
حیـــث مـــس مختلـــف الشـــرائح العمریـــة و الطبقـــات و , اآلونـــة األخیـــرة فـــي األوســـاط الســـیكاتریة

ثـم حاولـت الباحثــة أن تبـرز العالقـة بـین اسـتراتیجیات المواجهــة . الـخ...,المسـتویات التعلیمیـة 
ورد مســتغلة جملــة مــا , و االكتئــاب و دور هــذه االســتراتیجیات فــي اإلصــابة بهــذا االضــطراب

و هـذا حتـى تبـرز أهمیـة اسـتراتیجیات المواجهـة فـي الحفـاظ , في التراث السیكولوجي و الطبي
.على سالمة و صحة الفرد النفسیة و العقلیة و وقایته من االكتئاب

و بعــد ذلــك قامــت الباحثــة بعــرض تســاؤالت البحــث مردفــا إیاهــا بفرضــیات مؤسســة علــى 
مســــتعمال فــــي ذلــــك مقـــــاییس اشــــتملت علــــى اســـــتبانة  , معــــامالت االرتبــــاط و دراســــة الفـــــروق

لتشــخیص االكتئــاب و أخــرى لقیــاس اســتراتیجیات المواجهــة  و تــم تطبیقهــا علــى عینــة قوامهــا 
ذكـر 44( شـخص مكتئـب 84و تشـمل المجموعـة األولـى,ینفرد مقسمین إلى مجمـوعت168

).أنثى 42ذكر و 42( شخص سوي 84تشمل فالمجموعة الثانیةأما,)أنثى 40و 
و بعد قیام الباحثة بالمعالجات اإلحصائیة التي ارتكزت علـى معامـل االرتبـاط الـذي یهـدف 

حیــث تــم فــي هــذه الدراســة اســتخدام , إلــى قیــاس قــوة االرتبــاط الخطــي المفتــرض بــین متغیــرین 
و قـــد ,معامــل االرتبــاط لســبیرمان تحدیـــدا للتعــرف علــى العالقــة القائمـــة بــین متغیــرات البحــث 

هذا النوع من معامالت االرتباط نظرا ألنه یقیس االرتبـاط بـین متغیـرین كیفیـین فـي عمدنا إلى 
كما اعتمدت المعالجـة اإلحصـائیة علـى دراسـة الفـروق الموجـودة بـین الجنسـین , مستوى الرتب
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و قـــد .فـــي متغیـــرات البحـــث و كـــذا الفـــروق القائمـــة بـــین المســـتویات التعلیمیـــة لعینـــة البحـــث 
و هــذا , الحالیــة تقنیــة مــان ویتنــي لدراســة الفــروق بــین متغیــرات الدراســةاســتعملنا فــي الدراســة

ألنه اختبار لقیاس الفروق بین مجموعتین مستقلتین و البیانات كیفیة في مستوى الرتـب و هـو 
-T)(اختبار بدیل الختبار ت  test

ت البحـث من خالل العرض السابق لنتائج الدراسة الحالیة تبـین لنـا أن الـبعض مـن فرضـیا
حیـث ظهـر واضـحا أن اسـتراتیجیات المواجهـة األكثـر , قد تحقق بینمـا الـبعض منهـا لـم یتحقـق

بینمـا األقـل اسـتعماال هـي , استعماال من طرف المكتئبین هـو اسـتراتیجیات االنفعـال و التجنـب
اسـتراتیجیات المواجهــة الفعالـة و اســتراتیجیة حــل المشـكل و كــذا اســتراتیجیة البحـث عــن الســند 

.وهذا حسبما أشارت إلیه الدراسات و أكدته نتائج البحث الحالي,االجتماعي
عنـد دراســة الفــروق , أمـا فیمــا یتعلــق بـاختالف اســتراتیجیات المواجهــة حسـب متغیــر الجــنس

إذ لم نسجل أي فرق دال بین الجنسین في أي استراتیجیة من االسـتراتیجیات .فكانت غیر دالة
و هــــذا رغــــم وجــــود دراســــات كثیــــرة بینــــت وجــــود فــــروق فــــي .يالمدروســــة فــــي البحــــث الحــــال

و دراســة ) 2002(اسـتراتیجیات المواجهـة تعــزى إلـى متغیــر الجـنس كدراســة سـامي عبــد القـوي 
و رغم وجود هـذه الدراسـات ) . 2006(وكذا دراسة بوتیري و فیتال , )1999( مایسة شكري 

إال أنـــه توجـــد , تیجیات المواجهـــة التـــي بینـــت وجـــود اخـــتالف بـــین الجنســـین فیمـــا یخـــص اســـترا
ــــا الحــــالي  و التــــي لــــم تتوصــــل إلــــى إیجــــاد اخــــتالف فــــي , دراســــات أخــــرى تثبــــت نتــــائج بحثن

و دراســة رجــب شــعبان ) 1996(اســتراتیجیات المواجهــة بــین الجنســین كدراســة هیــردي عــادل 
).                 1998( و العارضة ) 2003(و دراسة العویضة , )1995(

لي یمكن القول أن  اسـتراتیجیات المواجهـة لـدى المكتئبـین تتـأثر بمتغیـرات أخـرى أكثـر و بالتا
.من تأثرها بعامل الجنس

كمـــا اتضـــح لنـــا كـــذلك فـــي هـــذه الدراســـة وجـــود عالقـــة ارتباطیـــه بـــین المســـتوى التعلیمـــي و 
اطـالع حسـب–استراتیجیات المواجهة المستعملة رغم نـدرة الدراسـات التـي تؤكـد هـذه النتیجـة 

–الباحثة 
ـــاب  ـــه كـــذلك بـــین اســـتراتیجیات المواجهـــة و درجـــة االكتئ شـــدة (و ظهـــرت عالقـــات ارتباطی

.و هذا حسبما ذكرت الدراسات و أكدته نتائج دراستنا الحالیة, ) االكتئاب
لـم تسـجل هـذه الدراسـة فـروق فـي اسـتراتیجیات المواجهـة تعـزى لمتغیـر , و من جهة أخـرى 

. استراتیجیة االنفعال التي ارتبطت ایجابا بعامل السنالسن إال في 
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فهــذه العالقــة معقــدة و , و هنــا قیــل و كتــب الكثیــر عــن عالقــة الســن باســتراتیجیات المواجهــة
. جدلیة

و نخلــــص إلــــى أن العالقــــة بــــین اســــتراتیجیات المواجهــــة و االكتئــــاب لیســــت بســــیطة و ال 
طلبــــــات الحیــــــاة یمكــــــن أن تــــــؤثر علــــــى اختیــــــار فــــــالحوادث الســــــلبیة و مت, بالضــــــرورة مباشــــــرة

.استراتیجیات المواجهة عند المكتئبین و غیر المكتئبین 
 )Findacaro & Moos, 1989 (

و علیـه یمكــن أن نشـیر إلــى أن نتـائج الدراســة الحالیـة یمكــن أن تسـاهم و لــو بشـكل یســیر فــي 
: غالل نتائجها فیما یليكما یمكن است, التعرف والتنبؤ باالكتئاب قبل وقوع الفرد فیه

.تفعیل الدراسات الوقائیة للحد من اإلصابة باالكتئاب-1
تــدریب فئــة المكتئبــین علــى مواجهــة المشــكالت و الضــغوط بتطــویر نمــاذج تعتمــد أساســا -2

اســـــتراتیجیات المواجهـــــة الفعالـــــة و ( علـــــى اســـــتراتیجیات المواجهـــــة المتمركـــــزة علـــــى المشـــــكل 
و التقلیــل مــن اللجــوء , )اســتراتیجیة البحــث عــن الســند االجتمــاعياســتراتیجیة حــل المشــكل و

ـــــى االنفعـــــال ـــــب و اســـــتراتیجیة ( إلـــــى اســـــتراتیجیات المواجهـــــة المتمركـــــزة عل اســـــتراتیجیة التجن
.أمام المواقف التي یمكن ضبطها , )االنفعال

.إجراء بحوث تهتم بمصادر الضغوط المختلفة التي یمكن أن تؤدي إلى االكتئاب-3
).المكتئبین(مساعدة األخصائیین في وضع برامج إرشادیة للتكفل األحسن بهذه الفئة -4
) االكتئـاب(ستفتح المجال لمزید مـن الدراسـات المسـتقبلیة التـي تغطـي أبعـاد هـذه المشـكلة -5

.مما یسهل وضع خریطة سلیمة ألسالیب التعامل مع الضغوط 
ن نتائج و تفادیا للنقـائص التـي یعـاني منهـا هـذا من خالل ما توصلنا له في هذه الدراسة م

:نقترح ما یلي , و لمعرفة أدق الستراتیجیات المواجهة للمكتئبین, العمل
.القیام بدراسة مقارنة بین المكتئبین و األسویاء فیما یخص استراتیجیات المواجهة -1
ــــي -2 ــــون ف ــــي یســــتعملها المكتئب ــــام بدراســــة تبحــــث عــــن اســــترلتیجیات المواجهــــة الت القی

.وضعیات ضغط محددة 
التــي تــؤثر علــى اختیــار )كالســن و المســتوى التعلیمــي( إجــراء دراســة علــى المتغیــرات -3

ــــین و األســــویاء ــــد المكتئب , 2001,فخریــــة الجــــارودي( .اســــتراتیجیات المواجهــــة عن
)95ص
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:باللغة العربیةقائمة المراجع 
الضغوط الحیاتیة في عالقتها ببعض األمراض ): 1992(إبراهیم علي إبراهیم -1

مجلة مركز البحوث السیكوسوماتیة لدى عینة من مرضى مستشفى حمد العام بدولة قطر،
). 187ص , العدد األولالسنة األولى،مجلة مركز البحوث التربویة بجامعة قطر،،التربویة

أزمة الهویة و االكتئاب النفسي لدى الشباب ): 1997(أبو بكر مرسي محمد مرسي -2
352-323ص ص , 3العدد , 7المجلد , مجلة دراسات نفسیة, الجامعي

دار المعرفة دراسة في السیكوباتومتري, االكتئاب:)2001(أبو زید مدحت عبد الحمید -3
. اإلسكندریة, الجامعیة

-الكویت-سیكولوجیة السعادة):1993(فیصل عبد القادر یونس,أرجایل مایكل ترجمة-4
.لم المعرفة اع
)عربي –إنجلیزي ( موسوعة التربیة الخاصة : )1993(األشول عادل أحمد عز الدین -5

.  القاهرة,مكتبة األنجلو المصریة
لدى معلمي ) ضغوط العمل النفسیة ( االحتراق النفسي :)2001(البتال زید بن محمد -6

سلسلة إصدارات أكادیمیة التربیة ,عالجه, أسبابه,ماهیته, و معلمات التربیة الخاصة 
.السعودیة, الریاض , الخاصة 

, علم النفس اإلحصائي و قیاس العقل البشري: )1988(البهي فؤاد السید -7
.القاهرة, دار الفكر العربي

األسس المنهجیة و ): 2009(یعقوب عبد اهللا أبوحلو ,الجادري عدنان حسین-8
1ط, مكتبة الجامعة الشارقة.االستخدامات االحصائیة في بحوث العلوم التربویة و االنسانیة

.عمان, األردن
و عالقته ببعض المتغیرات " أ"سلوك الشخصیة من نمط ):2001(الجارودي فخریة -9

,جامعة اإلمارات العربیة المتحدةالنفسیة لدى عینة من طلبة و طالبات 
جامعة , معهد الدراسات و البحوث التربویة .رسالة ماجستیر غیر منشورة في اإلرشاد النفسي

.القاهرة
لبنان, بیروت , 1ط . الطب السلوكي المعاصر): 1989( الحجار محمد -10
.للجامعییندار النشر . معجم مصطلحات علم النفس): ت.ب(الخازن منیر وهیبة -11
دار . الموسوعة المختصرة في علم النفس و الطب العقلي): 1976(الخولي ولیم -12

.الطبعة األولى, المعارف بمصر
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تقدیر الذات و عالقته بكل من القلق و االكتئاب لدى : )1995(الدسوقي راویة محمود -13
الهیئة , السنة التاسعة, العدد الخامس و الثالثون, مجلة علم النفس, متعاطي الحشیش

.المصریة العامة للكتاب
.،المجلد الثانيذخیرة علوم النفس: )1988(الدسوقي كمال -14
, الموسوعة العربیة المیسرة: )2001()في محمود محفوظ و آخرون( الدسوقي كمال -15

.القاهرة, دار الجیل, المجلد األول
تشخیص االضطرابات النفسیة الطبعة سلسلة : )2001(الرشیدي بشیر و آخرون -16

.الكویت, مكتبة اإلنماء االجتماعي,الدیوان األمیري, األولى
الضغوط النفسیة طبیعتها،نظریاتها ،برنامج للمساعدة : )1999(الرشیدي هارون توفیق -17

.، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرةالذاتیة عالجها
الجزء الثاني , الطبعة األولى . النفس المعرفيعلم : )2001(الزیات فتحي  مصطفى -18

.مصر, دار النشر للجامعات,
دار , الطبعة األولى. اإلحصاء في البحوث النفسیة: )1999(السید محمد خیري-19

.القاهرة , الفكر العربي 
االستراتیجیات التي یستخدمها المرشدون في المدارس : )1994(الشایب معروف-20

كلیة الدراسات , رسالة ماجستیر غیر منشورة , األردنیة للتعامل مع الضغوط النفسیة لدیهم 
.عمان , الجامعة األردنیة , العلیا 

للنشر و المركز العربي, االكتئاب النفسي مرض العصر: )ت.ب( الشربیني، لطفي-21
.التوزیع 

العالج السلوكي : )1998(محروس و عبد الرحمان محمد السید الشناوي محمد -22
.القاهرة, دار قباء للنشر و التوزیع, أسسه و تطبیقاته,الحدیث 

اتیة و الغیاب عالقة ضغوط العمل باالضطرابات السیكوسوم: )1997(آدم العتیبي-23
,2العدد 25، المجلدمجلة العلوم االجتماعیة,الوظیفي في الكویت

207-177صص

التي استراتیجیات تكیف المعلمین مع الضغوط النفسیة: " )1998(معاذ , العارضة-24
, رسالة ماجستیر غیر منشورة,تواجههم في المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة نابلس

.فلسطین, جامعة النجاح الوطنیة, كلیة الدراسات العلیا
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العالقة بین مصادر الضغوط و أسالیب التدبر لدى عینة ): 2003(العویضة سلطان -25
.دراسة غیر منشورة, نمن الطلبة المغتربین و الطالب غیر المغتربی

ـــو ســـریع حمـــديالفرمـــاوي-26 ـــدأ : )1994(، رضـــا أب ـــب علیهـــا و اب الضـــغوط النفســـیة تغل
.، مكتبة األنجلو المصریة ، القاهرة الحیاة

، مكتبة لبنان، المصباح المنیر): 2001(حمد بن علي المقرئالفیومي أحمد بن م-27
.بیروت، لبنان

الضغوط النفس اجتماعیة و االكتئاب و بعض ): 1993(ناصر إبراهیم المحارب-28
–1981تحلیل جمعي للدراسات المنشودة ما بین , جوانب جهاز المناعة لدى اإلنسان

.3العدد 3مجلة دراسات نفسیة ،یولیو المجلد , 1991
النیال مایسة و هشام عبد اهللا (1997): أسالیب مواجهة ضغوط أحداث الحیاة  -29

و عالقتها ببعض االضطرابات االنفعالیة لدى عینة من طالب جامعة قطر, المؤتمر الدولي 
.القاهرة, جامعة عین شمس, الرابع لمركز اإلرشاد النفسي

دور سمات الشخصیة و استراتیجیات المواجهة في : )2006(آیت حمودة حكیمة -30
دراسة میدانیة بمدینة -تعدیل العالقة بین الضغوط النفسیة و الصحة الجسدیة و النفسیة

.جامعة الجزائر, رسالة دكتوراه غیر منشورة في علم النفس العیادي-عنابة
،ترجمة حمدي عبد الجواد ،عبدج .م،یاروشفسكيف.أبتروفسكي-31

معجم علم النفس :)1999(محرر الطبعة سعد الفیشاوي ,)1999(السالم رضوان 
. ،دار العالم الجدید ،القاهرةالمعاصر

،مكتبة لبنان مختار الصحاح: )1995(بن أبي بكر محمد بن عبد القادر الرازي -32
.لبنان،بیروت،

الضـــغط النفســـي المهنـــي ، أبعـــاده و عالقتـــه بمســـتوى القلـــق و : )1993(تیغـــزي محمـــد -33
منشورات كلیـة اآلداب و العلـوم اإلنسـانیة بالربـاط، مجلـة , االكتئاب و انخفاض الرضا المهني

.س و قضایا المجتمع المعاصرعلم النف
،رسالةالعالقة بین أحداث الحیاة و مظاهر االكتئاب : )1992( شعبانجاب اهللا -34

ةدكتوراه ،جامعة القاهر 
, معجم علم النفس و الطب النفسي: )1995(عالء الدین كفافي , الحمید جابر عبد -35

القاهرة, دار النهضة العربیة , الجزء الثالث 
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، دار الفكر العربي الصحة النفسیة:)1997(جابر عبد الحمید،عالء الدین كفافي -36
،القاهرة

استراتیجیات التكیف مع الضغوط النفسیة لدى أمهات الشهداء : )2001(حنون رسمیة -37
, نابلس, جامعة النجاح , دراسة غیر منشورة,و السجناء الفلسطینیین في السجون اإلسرائیلیة

.فلسطین
المكتب )1979(، الجمعیة المصریة للطب النفسي دلیل تشخیص األمراض النفسیة-38

.العلمي بالقاهرة 
الضغوط النفسیة و عالقتها بمستوى الطموح لدى طلبة و : )1998(راغب إبراهیم رشا -39

.معهد الدراسات العلیا للطفولة ، جامعة عین الشمس ماجستیر،،طالبات المرحلة الثانویة
االســــتراتیجیات التــــي یســــتخدمها الطلبــــة للتعامــــل مــــع الضــــغوط : )2007(رجــــاء مــــریم -40

مجلــــة اتحــــاد , التربیــــة بجامعــــة دمشــــقیــــة علــــى عینــــة مــــن طلبــــة كلیــــةدراســــة میدان. النفســــیة
العــدد , المجلــد الخــامس, جامعــة دمشــق, كلیــة التربیــة,الجامعــات العربیــة للتربیــة و علــم الــنفس

172-145ص ص , األول

الفروق الجنسیة و العمریة في أسالیب التكیف مع المواقف : )1995(رجب شعبان -41
.القاهرة, 34العدد , الهیئة المصریة العامة للكتاب, النفسمجلة علم , الضاغطة

العالقة بین أسالیب التعامل االقدامیة واالحجامیة مع : )1995(رجب علي شعبان -42
دیسمبر ,24العدد , مجلة علم النفس,ت الشخصیةاألزمات و التوافق النفسي و بعض سما

.الهیئة المصریة العامة للكتاب 1995
–، المؤسسة العربیة الدراسات و النشر موسوعة على النفس: )1977(أسعد رزوق-43

-بیروت 
.القاهرة. عالم الكتب , الصحة النفسیة و العالج النفسي: )1978(زهران حامد -44
النفسي المهني، أبعاده و عالقته بمستوى القلقالضغط ): 1993(زي محمد -45

، داب و العلوم اإلنسانیة بالرباطمنشورات كلیة اآل, و االكتئاب و انخفاض الرضا المهني
.157–137ص ص ,مجلة علم النفس و قضایا المجتمع المعاصر

, دلیل مناهج البحث التربوي و االختبارات النفسیة: )1990(زیدان مصطفى محمد-46
. المملكة العربیة السعودیة, جدة , عالم المعرفة للنشر و التوزیع,الطبعة األولى

, مكتبة األنجلو المصریة, محاضرة في االكتئاب النفسي: )ت.ب(زیور مصطفى-47
.القاهرة
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( أسالیب مواجهة الضـغط النفسـي و عالقتهـا بنمطـي الشخصـیة : )2003(شریف لیلى -48
, رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة , )القلبیة و العصبیة و العامـة ( الجراحة لدى أطباء ) ب –أ 

.جامعة دمشق , كلیة التربیة 
، مكتبة النهضة مقیاس  مواقف  الحیاة الضاغطة: )2002(شقیر زینب محمود -49

العربیة، الطبعة الثانیة، القاهرة
دراسات , أنماط السلوك الصحي كأسالیب لمواجهة المشقة: )1999(مایسة شكري -50

.أكتوبر, ) 9(مجلد) 4(العدد, نفسیة
ضــغوط الحیــاة و عالقتهــا بوجهــة الضــبط فــي المجتمــع : )1997(محمــود حســینشــوقي-51

.، دكتوراه، آداب عین الشمسالریفي
االتجـاه الـدیني دراسة لبعض الضغوط النفسیة في ضوء : )2001(صابر السید محمد-52

، رســالة دكتــوراه ، معهــد الدراســات و عالقتهــا بالتحصــیل الدراســي لــدى طلبــة المرحلــة الثانویــة
.العلیا للطفولة ، جامعة عین الشمس

. اتصمیماتها و إجراءاته, طرائق البحث العلمي: )2002(صالح مراد و فوزیة هادي -53
.دار الكتاب الحدیث

–مكتبة األنجلو المصریة . االكتئاب و العالج بالواقع: )2007(صمویل تامر بشرى -54
القاهرة-1ط 
اجتماعي -المهارات اإلجتماعیة و عالقتها بالتوظیف النفس: )2000(فریدةطایبي-55

جامعة . مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علم النفس العیادي, رسالة غیر منشورة. للفرد
. الجزائر

قلق المـوت و اكتئـاب المـوت لـدى بعـض فئـات ): 1998(عبد الحكیم إیمان أحمد زاید -56
.جامعة عین شمس, مكتبة كلیة اآلداب, رسالة دكتوراه غیر منشورة, مرضیة

, بناء مقیاس لالكتئاب لدى األطفال في البیئة المصریة: )1991(عبد الخالق أحمد -57
.2الجزء , 1العدد , دراسات نفسیة

.مقارنة بین أربعة مقاییس, قیاس االكتئاب: )1991(عبد الخالق أحمد محمد -58
96-79ص ص , 01الجزء , 01العدد , دراسات نفسیة

وعالقته بأبعاد Aسلوك نمط الشخصیة : )1992(و آخرون عبد الخالق أحمد -
.الرابع/، المجلد العشرون، العدد الثالثمجلة العلوم االجتماعیة,الشخصیة
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إلسهام النسبي لمكونات ا:)2005(ام خلیل و أمنیة إبراهیم الشناوي إلهعبد الرحمان-59
.أون لنسبة الذكاء الوجداني في التنبؤ بأسالیب المواجهة –قائمة بار

رابطة األخصائیین النفسیین ,العدد األول,المجلد الخامس عشر,مجلة دراسات نفسیة
.)رانم(المصریة 

مجلـــــة ضــــغوط الحیــــاة العصــــریة و الجــــروح النفســــیة،:)1995(أمــــال عبــــد الرحمــــان -60
.ة للتربیة والثقافة و العلوم، قطراللجنة الوطنیة القطری،التربیة

228-226ص ص 

الضغط النفسي مفهومه، تشخیصه، : )1994(الطریري  بن سلیمانعبد الرحمان-61
مطابع شركة الصفحات الذهبیة المحدودة ، الطبعة األولى، طرق عالجه و مقاومته

.السعودیة

ـــد الرحمـــان -62 ـــاس المتغیـــرات( الســـلوك اإلنســـاني : )1983(ســـعد عب مكتبـــة )تحلیـــل و قی
.الطبعة الثالثة, الكویت,الفالح

دار , الجـزء األول, علـم األمـراض النفسـیة و العقلیـة:)2000(عبد الرحمان محمد السـید -63
.القاهرة, و التوزیعقباء للطباعة و النشر

االكتئـــاب اضـــطراب العصـــر الحـــدیث فهمـــه و أســـالیب : )1998(عبـــد الســـتار إبـــراهیم-64
.239، سلسلة عالم المعرفة، عدد عالجه

.دور النشر جامعة األزهر ،مبادئ العالج النفسي: )2003(عبد العزیز الدیب أمیرة -65
دار , استراتیجیات إدارة الضغوط التربویة و النفسیة: )2006(عبد العظیم طه حسن -66

. األردن, الفكر العربي
.لبنان, بیروت, مكتبة لبنان, مختار الصحاح: )1995(عبد القادر الرازي -67
دار , معجـــم علـــم الـــنفس و التحلیـــل النفســـي: )1987(و آخـــرون عبـــد القـــادر طـــه فـــرج-68

.لبنان, بیروت, النهضة
موسوعة علم النفس و : )1993(حسین عبد القادر,شاكر قندیل, طه فرجعبد القادر -69

.الكویت, دار سعاد الصباح , 1ط , التحلیل النفسي
أسالیب التعامل مع الضغوط و المظاهر االكتئابیة لدى : )2002(بد القوي سامي ع-70

المجلد , عین شمسجامعة , حولیات كلیة اآلداب, عینة من طلبة و طالبات جامعة اإلمارات
.أبریل یونیو,30
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مجلة ,االستراتیجیة الدینیة و أحداث الحیاة الضاغطة: )1999(نعمةعبد الكریم -71
.4العدد ,9المجلد ,دراسات نفسیة

، الضـــغوط النفســـیة و عالقتهـــا بالتحصـــیل الدراســـي:)2001(نـــوالعبـــد اللطیـــف یـــس-72
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استبیان استراتیجیات المواجهة): 03(ملحق رقم 
قائمة الختبارات استراتیجیة المواجهة األجنبیة التي تم الرجوع إلیها): 04(ملحق رقم 
مقیاس بیك لالكتئاب ): 05(ملحق رقم 
قائمة أسماء األساتذة المحكمین ): 06(ملحق رقم 
رخصة التربص المیداني): 07(ملحق رقم 
التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بدراسة صدق استبیان االكتئاب): 08(ملحق رقم 
بالتحلیالت اإلحصائیة الخاصة بدراسة ثبات استبیان االكتئا): 09(ملحق رقم 
التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بدراسة ثبات استبیان استراتیجیات المواجهة): 10(ملحق رقم 
التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بالفرضیة األولى ): 11(ملحق رقم 
التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بدراسة بالفرضیة الثانیة ): 12(ملحق رقم 
اسة بالفرضیة الثالثةالتحلیالت اإلحصائیة الخاصة بدر ): 13(ملحق رقم 
التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بدراسة بالفرضیة الرابعة): 14(ملحق رقم 
التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بدراسة بالفرضیة الخامسة): 15(ملحق رقم 
التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بدراسة بالفرضیة السادسة): 16(ملحق رقم 
دراسة الفروق بین األسویاء والمكتئبین بخصوص درجات لمان ویتني تقنیةنتائج ): 17(ملحق رقم 
االكتئاب  
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شبــــكة تشخیــــص االكتئاب): 01(ملحق رقم 

:.............التشخیص:.........بدایة المرض: ..........  السن:............ االسم
:................ الحالة المدنیة :...............المهنة:............ المستوى الدراسي

:...........عدد االطفال
:............................................................................العامل المفجر للمرض

عبــارة و اختــر اإلجابــة التــي تناســبك أكثــر، اقــرأ كــل. إلیــك مجموعــة مــن العبــارات تصــف حالتــك النفســیة
. في الخانة المناسبة) ×(بوضع عالمة 

. ال تختار أكثر من إجابة واحدة، لكل عبارة

دائما غالبا أحیانا أبدا،
نادرا 
جدا

الــعـبــــــارات رقم

أنا حزین في معظم الوقت 01

الوقتال أهتم و ال أستمتع بأي شيء، في معظم  02

نقصت شهیتي لألكل، مما أدى إلى انخفاض وزني 03

ازدادت شهیتي لألكل، مما أدى إلى ارتفاع وزني 04

أصبح نومي مضطربا، و صارت ساعات نومي قلیلة 05

صرت أنام كثیرا، في معظم الوقت 06

نقصت حیویتي و نشاطي، فصرت خامال 07

حیویتي و نشاطي، فأصبحت أكثر انفعاال و ازدادت 
توترا، في معظم الوقت

08

أشعر بالتعب الشدید عندما أقوم بأي عمل، في معظم 
الوقت

09

أحتقر نفسي و أكرهها، في معظم الوقت 10

أشعر بالذنب كثیرا، في معظم الوقت 11

أقوم به، اأجد صعوبة كبیرة في التفكیر و التركیز فیم
في معظم الوقت

12

لدي صعوبة كبیرة في اتخاذ القرارات، في معظم الوقت 13

تراودني أفكار الموت و االنتحار، ولكن ال أخطط لذلك 14
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DSM-IVالمعاییر التشخیصیة لالكتئاب حسب ): 02(ملحق رقم 

Episode dépressif majeur
A. au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant

une même période d'une durée de deux semaines et avoir représenté un
changement par rapport au fonctionnement antérieur; au moins un des
symptômes est soit (1) une humeur dépressive, soit (2) une perte d'intérêt
ou de plaisir.

(1) humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque
tous les jours, signalée par le sujet (p.ex.se sent triste ou vide) ou
observée par les autres (p.ex. pleure).

(2) Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque
toutes les activités pratiquement toute la journée, presque tous les jours
(signalée par le sujet ou observée par les autres).

(3) Perte ou gain de poids significatif en l'absence de régime (p.ex.
modification du poids corporel en un mois excédant 5/) ou diminution
ou augmentation de l'appétit presque tous les jours.

(4) Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.
(5) Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours.

(Constatée par les autres, non limité à un sentiment subjectif de
fébrilité ou de ralentissement intérieur).

(6) Fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours.
(7) Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou

inappropriée (qui peut être délirante) presque tous les jours.
(8) Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision

presque tous les jours (signalé par le sujet ou observée par les autres).
(9) Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées

suicidaires récurrentes sans plan précis ou tentatives de suicide ou plan
précis pour se suicider.

B. les symptômes ne répondent pas aux critères d'épisodes             mixtes.
C. Les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou

une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres
domaines importants.

D. Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques directs
d'une substance ou d'une substance ou d'une affectation médicale
générale.

E. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil, après la mort
d'un être cher, les symptômes persistent pendant plus de deux mois ou
s'accompagnent d'une altération marquée du fonctionnement, de
préoccupations morbides de dévalorisation, d'idées suicidaires, de
symptômes psychotiques ou d'un ralentissement psychomoteur.
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.استبیان استراتیجیات المواجهة): 03(ملحق رقم 

أمامك مجموعة من األسالیب التي تستخدم عادة لمواجهة المواقف الضاغطة في حیاة الناس 
).المهنیة , الشخصیة, العامة( الیومیة 

قراءة هذه األسالیب بدقة -1المرجو منك  
التفكیر بمدى تطابقها مع أسالیبك الشخصیة -2
وفق درجات , ضع عالمة أمام كل عبارة لبیان مدى تطابقها علیك-3

المقیاس

تنطبق الـــعــبــــــاراتالرقم
تماما

تنطبق 
أحیانا

ال 
تنطبق

أضع خطة لحل المشكلة و أنفذها 01
أحب التحدي لتحقیق أهدافي 02
الموقف أطلب مشاركة أحد الزمالء إلیجاد مخرج من 03

الضاغط
ألجأ للنوم عندما تختلط األمور علي04
أستسلم بسهولة عند مواجهة الموقف الضاغط05
أستفید من خبراتي السابقة لحل المشكل الحالي06
أبادر فورا بحل المشكلة المسببة للضغط النفسي07
تفكیرهأتحدث عن مشكلتي لشخص أ ثق بنصائحه و طریقة 08
أجد متعة كبیرة في تناول الطعام مع وجود مشكلة09
تشعرني المواقف الضاغطة بقدر كبیر من المعاناة10
أضع بدائل مختلفة لحل المشكل11
أثابر من أجل الحصول على ما أرید12
أسأل اآلخرین عما یفعلونه في األوضاع المشابهة13
المشكلة حتى یسمح لي الوقت بحلهاأترك 14
أصبح شدید التوتر عند مواجهتي مشكلة ما15
أتنبأ بالنتائج المحتملة للمشكلة16
أبذل جهدا مضاعفا كي أحقق األهداف الصعبة17
تفیدني مناقشة اآلخرین في إدراك أوسع للمشكلة18
حل لمشكلتيألوم نفسي عندما أعجز عن إیجاد 19
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كي أخفف من الوضع الضاغط) المشي مثال(ألجأ للریاضة 20
أستعرض خطوات الحل قبل البدء بتنفیذه21
أتقبل انتقادات زمالئي و أناقشها معهم22
لدي أصدقاء مخلصون أستطیع االعتماد علیهم عندما 23

أحتاجهم
أنسى المشكلةأشغل نفسي بمشاهدة التلفاز كي24
أصبح شدید الغضب عندما أكون في مأزق25
أدرس عواقب و نتائج الحل الذي سأنفذه26
أتجنب الحلول الوسطى27
أبحث عن عالقات دافئة مع اآلخرین 28
أتجنب االختالط باآلخرین عندما تكون لدي مشكلة29
في موقف ضاغطأصبح حزینا جدا عندما أكون30
أحدد المشكلة األهم و أبدأ بحلها 31
أواجه الشخص الذي سبب لي المشكلة32
أرتاح بقضاء وقت مع أصدقائي عندما أواجه مشكلة ما33
أتجنب التفكیر بالمشكلة 34
ألوم نفسي على المشكل الذي حصل لي35
المشكالت الجدیدةأغیر خططي لتتوافق مع 36
ال أترك شیئا یقف في طریقي لتحقیق ما أرید37
أحتاج أن أبوح بخوفي و قلقي لشخص مقرب لي أثناء 38

المشكلة
أتجنب مواجهة المتسببین في المشكلة39
ألوم نفسي ألنني أتعامل بانفعال مع المشكلة40
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.قائمة اختبارات استراتیجیات المواجهة األجنبیة التي تم الرجوع إلیها): 04(ملحق رقم 

.قائمة مهارات المواجهة4-1
(Jerabek, I, 1999) (SCI) Coping skills inventory

:عوامل االختبار
Reactivity to stressاالرتكاس أو رد الفعل تجاه الضغط النفسي  -

Ability toالمقدرة على تقییم الوضع  - assess situation

-Selfاالعتماد على النفس  - reliance

Resourcefulnessالموارد  -

Adaptability and flexibilityالقدرة على التكیف و المرونة  -

Proactive attitudeالموقف الفعال النشط -

Ability to relaxالقدرة على االسترخاء  -

.قائمة المواجهة الفعالة4-2
(Schwarzer, 1999) The proactive coping inventory

:عوامل المقیاس هي
copingProactiveمقیاس المواجهة الفعالة     -

copingStrategy planingاستراتیجیة التخطیط االستراتیجي   -

Reflecting copingاستراتیجیة المواجهة المرتدة  -

Preventive copingاستراتیجیة المواجهة الوقائیة  -

Instrumental supportس البحث عن الدعم و المساعدة االجتماعیة  مقیا-

Avoidance copingتجنب المواجهة  -

Seeking for emotional supportمقیاس البحث عن الدعم العاطفي  -

The cope scale(John, 1998)مقیاس المواجهة  4-3

: محور 15یتألف من 
Proactive copingالمواجهة الفعالة  -

Planningالتخطیط  -

البحث عن الدعم االجتماعي الوسیلي  -
البحث عن الدعم االجتماعي العاطفي-
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اللجوء إلى الدین-
تقیید المواجهة -
اإلنكار-
عدم انشغال سلوكي-
نشاطات قمع المنافسة-
إعادة تفسیر أو تأویل إیجابي-
االنسحاب و االستسالم/ القبول -
التركیز على التنفیس العاطفي-
اندماج ذهنيعدم -
عدم انشغال سلوكي-
تعاطي الكحول و المخدرات-
الدعابة-
Coping inventory(Krohne, 1993)قائمة المواجهة  4-4

:تسع استجابات أفعال للمواجهة الیقظة
إعادة استرجاع األحداث السلبیة-
الشفقة أو الرحمة الذاتیة-
البحث عن المعلومات-
المقارنة االجتماعیة-
التخطیط-
اتجاهات الهرب-
الضبط المعلوماتي-
توقع األحداث السلبیة-
ضبط الوضع-

:تسعة أفعال تجنب المواجهة
التعزیز الذاتي-
التسخیف-
التقلیل من أهمیة األمر بإعادة تأویله-
اإللهاء أو إبعاد االنتباه-
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العمل بواسطة ردات الفعل التنافرة-
االنكار-
التركیز على المقدرة الذاتیة-
لمظاهر اإلیجابیةالتركیز على ا-
الثقة-

:و لهذا المقیاس بعض المقاییس الفرعیة المنفصلة تبعا لنمط المواجهة
الیقظة في أوضاع التهدید الجسدیة-أ

التجنب المعرفي في تهدید األنا-ب
التجنب المعرفي في أوضاع التهدید الجسدي-ج
Ways of coping questionnaireاستمارة طرق المواجهة4-5

(WCQ)(Kausar & Powel, 1998)
:استراتیجیات و هي8تكون من ت
المواجهة بالتحدي-
خطط لحل المشكلة-
النفور أو التباعد أو محاولة عدم الغرق في المشكلة-
البحث عن الدعم االجتماعي-
الضبط الذاتي-
التجنب-
إعادة التقییم اإلیجابي-
Emotinally Expressive Coping (EEC)المواجهة بالتعبیر االنفعالي4-6

(Twillman, 2000)
:استراتیجیات و هي) 06(و یحتوي على ست 

التقبل-
المواجهة الروحیة و الدینیة-
)التخطیط(التركیز على المشكلة -
البحث عن الدعم االجتماعي-
إعادة التقییم االیجابي-
التجنب-
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The stress and Coping Inventoryئمة الضغط النفسي و المواجهةقا4-7
(SCI)(Rahe, 2000)

و الهدف من هذه القائمة قیاس مواجهة مواقف الضغط النفسي الصحیة
The cope scale(Schwatzer, 2000)مقیاس المواجهة 4-8

Lazarus & Folkmanهو االختبار المعدل عن الزاروس و فولكمان 

فیما عدا (John, 1998)عامل تحوي نفس عوامل اختبار جون 13و یحتوي على 
).الدعابة(15و العامل ) تعاطي الكحول و المخدرات(14العامل 

Coping Behavior checklistقائمة سلوك المواجهة4-9
(Leatz, 1993)

. استراتیجیة مواجهة تقیس مدى استخدام األفراد لتلك االستراتیجیات50تحتوي عل 
Measures of coping styleقیاس أسلوب المواجهة 4-10

(Nowack, 1989)
:یتكون من العوامل التالیة

التفكیر المتطفل اإلیجابي-
التفكیر المتطفل السلبي-
التجنب التركیز على المشكلة-
طرق المواجهةاستمارة 4-11

The ways of coping questionnaire  (WCQ)
(Parker & Endler, 1992)

:یتضمن ثمانیة عوامل و هي
المواجهة بالتحدي-
النفور أو التباعد-
الضبط الذاتي-
البحث عن السند االجتماعي-
تقبل المسؤولیة-
التجنب-
التخطیط لحل المشكل-
إعادة تقییم إیجابي-
Coping Scaleمقیاس المواجهة 4-12

(Wettner, 1995)
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أي الستمارة طرق المواجهةتحتوي على نفس عوامل المقیاس السابق
Coping responsesستجابات المواجهة نموذج الراشدین طرق ا4-13

inventory adult form (CRI adult)
(Radolf & Moos, 1998)

:تتكون من العوامل التالیة
التحلیل المنطقي-
حل المشكل-
البحث عن الدعم-
إعادة تقییم إیجابي-

:و تشمل استجابات تجنب المواجهة و تتمثل عواملها في
التجنب المعرفي-
التقبل أو االنسحاب-
التفریغ العاطفي-
البحث عن مكافآت بدیلة-
The coping strategy indicator (CSI)مؤشر استراتیجیة المواجهة 4-14

(Amirkhan, 1990)
:ن األسالیب التالیةیتكون م

أسلوب حل المشكل-
أسلوب البحث عن الدعم-
أسلوب التجنب-
Coping Inventory for Stressfulاختبار مواجهة المواقف الضاغطة 4-15

Situations(Endler & Parker, 1999) CISS
:استراتیجیات االختبار هي

المواجهة المباشرة-
المواجهة االنفعالیة-
تجنب المواجهة-
الترفیه/ المواجهة بااللهاء -
المواجهة باللجوء إلى الدعم االجتماعي-
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(BDI)مــقـیـــاس بــیــــك لالكتئاب ): 05(ملحق رقم 

و تصف حالتك خالل األسبوعین الماضیین بما ,أمام االجابة لتي تناسبك أكثر)x(ضع عالمة
. فیهم الیوم 

1-
أشعر بالحزن أحیانا - 1ال أشعر بالحزن - 0
انا دائما حزین - 3أشعر بالحزن غالبا- 2

2-
أشعر بأنني أكثر إحباط من ذي قبل تجاه -1إني لست محبط تجاه المستقبل            -0

المستقبل
أشعر بأن مستقبلي بدون أمل و أن األشیاء ستسوء - 3ال أنتظر أن تتحسن ظروفي- 2

أكثر
3-

یجب لقد فشلت أكثر مما - 1لیس لدي االحساس بأني فشلت و لست إنسان فاشل        -0
علي

لدي شعور بأنني فشلت تماما في - 3عندما أفكر في الماضي     , أالحظ فشال كثیرا- 2
حیاتي

4-
مثل السابق , أشعر دائما بنفس اللذة في اآلشیاء التي تعجبني - 0
أشعر بلذة قلیلة اتجاه اآلشیاء التي - 2مثل السابق     , أشعرأحیانا بنفس اللذة اتجاه اآلشیاء - 1

ال أشعر بأیة لذة اتجاه اآلشیاء التي كانت تعجبني غالبا-3كانت تعجبني غالبا           
5-

أشعر بالذنب تجاه األشیاء التي قمت بها و التي -1ال أشعر بأنني مذنب     - 0
یسمكن أن أقوم بها

أشعر بالذنب دائما- 3أشعر بالذنب في أغلب األحیان         - 2
6-

أشعر بأنه من الممكن أن أعاقب- 1ال أشعر بأنني معاقب         - 0
لدي الشعور بأنني معاقب- 3أتوقع أن أعاقب- 2
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7-
فقدت الثقة في نفسي-1لم تتغیر مشاعري تجاه نفسي ألوم            - 0
أكره نفسي تماما- 3خاب ظني في نفسي- 2

8-
إني أكثر انتقادا لذاتي مما كنت -1ال أنتقد نفسي أكثر من المعتاد              - 0

علیه سابقا
ألوم نفسي على جمیع المصائب - 3ألوم نفسي على كل سلبیاتي                - 2

التي تحدث
9-

و لكن لم , حدث و أن فكرت في االنتحار- 1ال أفكر أبدا في االنتحار - 0
أفعله

سأنتحر إذا توفرت الفرصة- 3أرید أن أنتحر- 2
10 -

أبكي أكثر من قبل-1ال أبكي أكثر من قبل                  -0
و لكن لست قادرا على ذلك, أرید البكاء - 3أبكي آلبسط األشیاء                  -2

11 -
أشعر أنني أكثرهیاجا و توترا من -1لست أكثر توترا و هیاجا من العادة            -0

العادة 
إنني متهیج و متوتر إلى درجة أنني أجد صعوبة في البقاء هادئا -2
حرك باستمرار أو أقوم بأي شیئ إني متوتر إلى درجة أنني أت-3

12
أجد صعوبة في اتخاذ - 1أستطیع أن أتخذ القرارات دائما مثل السابق  -0

قراراتي مقارنة بالسابق
صعوبة في اتخاذ أي قرارأجد 3أجد صعوبة كبیرة في اتخاذ القرارات مقارنة بالسابق    -2

13 -
ال أعتقد أنني أملك نفس القیمة و - 1أعتقد أنني شخص ذو قیمة-0

الفائدة التي ملكتها من قبل
أشعر أنني ال أساوي شيء-3إنني أقل قیمة من اآلخرین-2

14 -
أملك طاقة أقل من السابق-1أملك دائما نفس الطاقة كما في السابق     -0
أملك طاقة قلیلة للقیام بأي شيء -3ال أملك الطاقة الكافیة للقیام بأشیاء كثیرة         -2
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15 -
لم تتغیر عاداتي في النوم -0
أنام أقل بقلیل من المعتاد–ب - 1أنام أكثر بقلیل من المعتاد  –أ -1
أنام أكثر بقلیل من المعتاد–ب - 2أنام أكثر بكثیر من المعتاد –أ -2
أستیقظ ساعة أو ساعتین قبل –ب - 3أنام تقریبا كل یوم  –أ -3

الوقت و ال أنام ثانیة
16 -

إنني أكثر حساسیة من المعتاد أحیانا- 1لست أكثر حساسیة من المعتاد-0
إنني حساس دائما- 3إنني غالبا أكثر حساسیة من المعتاد -2

17 -
لم تتغیر شهیتي-0
شهیتي أكثر بقلیل من المعتاد-ب - 1شهیتي أقل بقلیل من المعتاد   –أ -1
شهیتي كثیرة  بكثیر من المعتاد -ب- 2شهیتي قلیلة بكثیر من المعتاد  –أ -2
ي األكللدي رغبة دائمة ف–ب - 3لیست لي شهیة بتاتا   –أ -3
18 -

ال أستطیع أن أركز دائما كما في -1أستطیع أن أركز كالسابق       -0
السابق

أجد نفسي غیر قادر على التركیز -3أجد صعوبة في التركیز طویال على شيء ما    -2
على أي شيء كان

19 -
أتعب بسهولة أكثر من المعتاد-1لست تعب أكثر من المعتاد            -0
, إني في منتهى التعب- 3للقیام بأشیاء كثیرة كنت أقوم بها سابقا   , إني جد تعب -2

لدرجة أنني ال أستطیع 
القیام باألشیاء كالسابق

20 -
قلیال , نقصت رغبتي الجنسیة-1عن ذي قبل          , لم تتغیر رغبتي الجنسیة -0

عن ذي قبل
نقصت رغبتي الجنسیة تماما        -3كثیرا عن ذي قبل   , نقصت رغبتي الجنسیة-2
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.قائمة أسماء السادة أعضاء لجنة تحكیم مقاییس الدراسة): 6(ملحق رقم 

شرفي محند الصغیر    جامعة سطیف: أستاذ التعلیم العالي-1
تیغلیت صالح الدین                  جامعة سطیف: د .أ-2
جامعة الجزائرأجراد محمد  :  د .أ-3
جامعة الجزائرآیت حمودة حكیمة  : د .أ-4
معة الجزائرجامزیاني فتیحة   : د .أ-5
بوعلي نور الدین                      جامعة سطیف:د .أ-6
جامعة باتنةجبالي نور الدین  :د .أ-7
جامعة باتنةعدوان یوسف :د .أ-8
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االكتئابقیاس صدق استبیان ): 08(ملحق رقم 

Corrélations non paramétriques

Corrélations

total total2

Rho de Spearman total Coefficient de corrélation 1.000 .680**

Sig. (bilatérale) . .000

N 39 39

total2 Coefficient de corrélation .680** 1.000

Sig. (bilatérale) .000 .

N 39 39

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

و بالتالي فاستبیان االكتئاب 0.93= 0.877= معامل الثبات √=الذاتي ق معامل الصد
.صادق

0.877معامل ثبات االستبیان باستعمال معادلة ألفا كرومباخ هو : مالحظة
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نتائج قیاس ثبات استبیان االكتئاب): 09(رقم ملحق

Alpha globale  de l'echelle de depression

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 168 67.2

Exclusa 82 32.8

Total 250 100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

.877 14

Fiabilité split-half

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 168 67.2

Exclusa 82 32.8

Total 250 100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur .785

Nombre d'éléments 7a
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Partie 2 Valeur .782

Nombre d'éléments 7b

Nombre total d'éléments 14

Corrélation entre les sous-échelles .765

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale .867

Longueur inégale .867

Coefficient de Guttman split-half .866

a. Les éléments sont : score item1, score item2, score item3, score item4, score

item5, score item6, score item7.

b. Les éléments sont : score item8, score item9, score item10, score item11, score

item12, score item13, score item14.
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.ةاستبیان استراتیجیات المواجهنتائج قیاس ثبات ): 10(ملحق رقم 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 168 100.0

Exclusa 0 .0

Total 168 100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

.778 8

Statistiques de total des éléments

Moyenne de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Variance de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Corrélation

complète des

éléments

corrigés

Alpha de

Cronbach en

cas de

suppression de

l'élément

score item1 14.71 14.529 .607 .733

score item2 14.54 15.424 .487 .754

score item3 14.58 13.861 .683 .718

score item4 14.66 14.046 .657 .723

score item5 14.82 16.127 .343 .777

score item6 14.61 18.048 .088 .812

score item7 14.75 15.841 .392 .769

score item8 14.62 14.451 .618 .731
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Fiabilité strat resolution de problème

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 167 99.4

Exclusa 1 .6

Total 168 100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

.825 8

Statistiques de total des éléments

Moyenne de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Variance de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Corrélation

complète des

éléments

corrigés

Alpha de

Cronbach en

cas de

suppression de

l'élément

score item1 14.86 17.389 .589 .799

score item2 14.50 17.878 .524 .808

score item3 14.75 17.102 .601 .797

score item4 14.65 18.059 .489 .813

score item5 14.72 17.131 .638 .793

score item6 14.90 17.461 .557 .803

score item7 14.58 17.751 .499 .812

score item8 14.78 18.017 .481 .814

Statistiques d'échelle

Moyenne Variance Ecart-type

Nombre

d'éléments

16.82 22.425 4.736 8

Fiabilité soutien social
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Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 168 100.0

Exclusa 0 .0

Total 168 100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

.791 8

Statistiques de total des elements

Moyenne de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Variance de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Corrélation

complète des

éléments

corrigés

Alpha de

Cronbach en

cas de

suppression de

l'élément

score item1 14.96 14.172 .583 .754

score item2 14.55 14.033 .581 .754

score item3 14.95 14.087 .563 .757

score item4 14.67 14.078 .601 .751

score item5 14.92 14.328 .514 .765

score item6 14.09 16.345 .324 .791

score item7 14.73 14.712 .464 .773

score item8 14.42 15.527 .344 .792

Fiabilité strat emotion

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

Université Sétif2



N %

Observations Valide 168 100.0

Exclusa 0 .0

Total 168 100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

.716 8

Statistiques de total des elements

Moyenne de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Variance de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Corrélation

complète des

éléments

corrigés

Alpha de

Cronbach en

cas de

suppression de

l'élément

scre item1 17.01 9.216 .448 .679

score item2 16.64 9.394 .542 .662

score item3 16.64 9.155 .607 .649

score item4 17.20 11.464 -.034- .794

score item5 16.64 9.406 .570 .659

score item6 16.64 9.237 .573 .655

score item7 16.93 9.678 .408 .688

score item8 16.81 9.628 .378 .695

Fiabilité strat evitement

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 168 100.0

Exclusa 0 .0

Total 168 100.0
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Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 168 100.0

Exclusa 0 .0

Total 168 100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

.437 8

Statistiques de total des elements

Moyenne de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Variance de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Corrélation

complète des

éléments

corrigés

Alpha de

Cronbach en

cas de

suppression de

l'élément

score item1 13.47 7.137 .168 .414

score item2 13.88 8.345 -.027- .475

score item3 13.31 6.886 .248 .378

score item4 12.89 7.485 .088 .450

score  item5 13.27 6.473 .334 .335

score item6 12.76 6.916 .234 .384

score item7 13.39 7.125 .200 .400

score item8 12.95 6.740 .250 .375

Fiabilité Alpha global

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 167 99.4

Exclusa 1 .6

Total 168 100.0
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Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 167 99.4

Exclusa 1 .6

Total 168 100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

.795 40

ومنه نستنتج أن استبیان استراتیجیات 0.891= 0.795= معامل الثبات √= معامل الصدق الذاتي
.صادقالمواجهة 

Statistiques de total des elements

Moyenne de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Variance de

l'échelle en cas

de suppression

d'un élément

Corrélation

complète des

éléments

corrigés

Alpha de

Cronbach en

cas de

suppression de

l'élément

score item1 83.00 123.157 .021 .799

score item2 83.41 123.148 .055 .796

score item3 82.84 125.413 -.098- .803

score item4 82.43 121.391 .114 .796

score  item5 82.80 116.922 .363 .787

score item6 82.28 125.083 -.080- .802

score item7 82.92 123.680 -.002- .799

score item8 82.49 123.757 -.012- .800

score item1 82.63 115.367 .432 .784

score item2 82.45 118.622 .269 .790

score item3 82.50 114.697 .446 .783

score item4 82.57 113.282 .525 .780

score item5 82.73 116.090 .388 .786

score item6 82.52 122.540 .057 .798

score item7 82.65 119.023 .234 .792

score item8 82.54 116.491 .370 .787

score item1 82.70 116.199 .390 .786

score item2 82.34 114.479 .493 .782

score item3 82.60 114.314 .472 .782

score item4 82.50 113.902 .519 .781

score item5 82.56 114.139 .511 .781
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score item6 82.75 114.647 .461 .783

score item7 82.43 114.306 .468 .782

score item8 82.62 115.357 .427 .784

score item1 82.86 115.710 .433 .784

score item2 82.47 114.262 .496 .782

score item3 82.85 116.056 .392 .786

score item4 82.57 114.162 .523 .781

score item5 82.82 115.715 .405 .785

score item6 82.00 118.277 .374 .787

score item7 82.63 116.318 .382 .786

score item8 82.34 117.586 .319 .788

scre item1 82.46 127.840 -.228- .807

score item2 82.09 123.649 .011 .798

score item3 82.09 121.685 .142 .794

score item4 82.64 118.954 .222 .792

score item5 82.09 123.130 .050 .797

score item6 82.10 124.437 -.041- .799

score item7 82.39 124.480 -.045- .800

score item8 82.26 122.533 .064 .797
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نتائج التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بالفرضیة األولى): 11(ملحق رقم 

Tests non paramétriques hyp 1-1

Test de Mann-Whitney

hypothese 1-2 ( repr)

Test de Mann-Whitney
Rangs

État N Rang moyen

Somme des

rangs

scoreresol Patho 84 58.18 4887.50

Normal 84 110.82 9308.50

Total 168

Testa

Scoreresol

U de Mann-Whitney 1317.500

W de Wilcoxon 4887.500

Z -7.032-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.000

a. Critère de regroupement : état

Rangs

État N Rang moyen

Somme des

rangs

score total Patho 84 62.74 5270.50

Normal 84 106.26 8925.50

Total 168

Testa

score total

U de Mann-Whitney 1700.500

W de Wilcoxon 5270.500

Z -5.816-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.000

a. Critère de regroupement : état
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Tests non paramétriques hyp 1-3

Test de Mann-Whitney
Rangs

État N Rang moyen

Somme des

rangs

score total Patho 84 59.94 5035.00

Normal 84 109.06 9161.00

Total 168

Testa

score total

U de Mann-Whitney 1465.000

W de Wilcoxon 5035.000

Z -6.564-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.000

a. Critère de regroupement : état

Tests non paramétriques  hyp1-4

Test de Mann-Whitney
Rangs

État N Rang moyen

Somme des

rangs

score total Patho 84 92.92 7805.50

Normal 84 76.08 6390.50

Total 168

Testa

score total

U de Mann-Whitney 2820.500

W de Wilcoxon 6390.500

Z -2.256-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.024

a. Critère de regroupement : état
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Tests non paramétriques

Test de Mann-Whitney hyp1-5
Rangs

État N Rang moyen

Somme des

rangs

score total Patho 84 106.58 8952.50

Normal 84 62.42 5243.50

Total 168

Testa

score total

U de Mann-Whitney 1673.500

W de Wilcoxon 5243.500

Z -5.916-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.000

a. Critère de regroupement : état
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نتائج التحلیالت اإلحصائیة للفرضیة الثالثة): 13(ملحق رقم 

Corrélations hyp 3-1

Corrélations

agenormaux totceffnor

agenormaux Corrélation de Pearson 1 -.131-

Sig. (bilatérale) .234

N 84 84

totceffnor Corrélation de Pearson -.131- 1

Sig. (bilatérale) .234

N 84 84

Corrélations hyp 3-2

Corrélations

agenormaux totresonor

agenormaux Corrélation de Pearson 1 .056

Sig. (bilatérale) .614

N 84 84

totresonor Corrélation de Pearson .056 1

Sig. (bilatérale) .614

N 84 84

Corrélations hyp 3-3
Corrélations

agenormaux totscnor

agenormaux Corrélation de Pearson 1 -.183-

Sig. (bilatérale) .095

N 84 84

totscnor Corrélation de Pearson -.183- 1

Sig. (bilatérale) .095

N 84 84

Corrélations hyp 3-4
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Corrélations

agenormaux totevnor

agenormaux Corrélation de Pearson 1 .105

Sig. (bilatérale) .340

N 84 84

totevnor Corrélation de Pearson .105 1

Sig. (bilatérale) .340

N 84 84

Corrélations hyp 3-5

Corrélations

agenormaux totemnor

agenormaux Corrélation de Pearson 1 .302**

Sig. (bilatérale) .005

N 84 84

totemnor Corrélation de Pearson .302** 1

Sig. (bilatérale) .005

N 84 84

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
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نتائج التحلیالت اإلحصائیة للفرضیة الخامسة):  15(ملحق رقم 

hypothese 5-1

Corrélations

scordeppat copeffmal

Rho de Spearman scordeppat Coefficient de corrélation 1.000 -.584-**

Sig. (bilatérale) . .000

N 84 84

copeffmal Coefficient de corrélation -.584-** 1.000

Sig. (bilatérale) .000 .

N 84 84

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

hypothese 5-2

Corrélations

coprepmal scordeppat

Rho de Spearman coprepmal Coefficient de corrélation 1.000 -.515-**

Sig. (bilatérale) . .000

N 84 84

scordeppat Coefficient de corrélation -.515-** 1.000

Sig. (bilatérale) .000 .

N 84 84

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

SAVE OUTFILE='D:\récap-generale.sav la derniere.sav'
/COMPRESSED.

hypothese 5-3

Corrélations
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scordeppat scorscmal

Rho de Spearman scordeppat Coefficient de corrélation 1.000 -.468-**

Sig. (bilatérale) . .000

N 84 84

scorscmal Coefficient de corrélation -.468-** 1.000

Sig. (bilatérale) .000 .

N 84 84

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

hypothese 5-4

Corrélations

scordeppat scorevmal

Rho de Spearman scordeppat Coefficient de corrélation 1.000 .587**

Sig. (bilatérale) . .000

N 84 84

scorevmal Coefficient de corrélation .587** 1.000

Sig. (bilatérale) .000 .

N 84 84

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

hypothese 5-5

Corrélations

scordeppat scoemotmal

Rho de Spearman scordeppat Coefficient de corrélation 1.000 .673**

Sig. (bilatérale) . .000

N 84 84

scoemotmal Coefficient de corrélation .673** 1.000

Sig. (bilatérale) .000 .

N 84 84

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بدراسة بالفرضیة السادسة): 16(ملحق رقم 

Résultat cut percent : la stratégie de coping efficace

Item de 1 à 8

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

rarement 361 51.8 53.7 53.7

parfois 148 21.2 22.0 75.7

souvent 163 23.4 24.3 100.0

Valide

Total 672 96.4 100.0

Manquante Système manquant 25 3.6

Total 697 100.0

Résultat de cut percent: stratégie de resolution de probléme

score item 9 à 16

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

jamais 369 47.4 54.9 54.9

aplique parfois 169 21.7 25.1 80.1

aplique toujours 134 17.2 19.9 100.0

Valide

Total 672 86.4 100.0

Manquante Système manquant 106 13.6

Total 778 100.0

Université Sétif2



Résultat de cut percent: la stratégie de l'émotion

score item 25 à 32

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

jamais 94 12.1 14.0 14.0

aplique parfois 84 10.8 12.5 26.5

aplique toujours 494 63.5 73.5 100.0

Valide

Total 672 86.4 100.0

Manquante Système manquant 106 13.6

Total 778 100.0

Résultat de cut percent: stratégie de soutien social

score item17 à 24

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

jamais 389 50.0 57.9 57.9

aplique parfois 171 22.0 25.4 83.3

aplique toujours 112 14.4 16.7 100.0

Valide

Total 672 86.4 100.0

Manquante Système manquant 106 13.6

Total 778 100.0
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Résultat de cut percent : stratégie de l'évitement

score item 33 à 40

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

jamais 298 38.3 44.3 44.3

aplique parfois 107 13.8 15.9 60.3

aplique toujours 267 34.3 39.7 100.0

Valide

Total 672 86.4 100.0

Manquante Système manquant 106 13.6

Total 778 100.0
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دراسة الفروق بین األسویاء والمكتئبین لمان ویتني تقنیةنتائج ): 17(ملحق رقم 
بخصوص درجات االكتئاب  

Test de Mann-Whitney

Rangs

état N Rang moyen

Somme des

rangs

score depression patho 84 125.45 10537.50

normal 84 43.55 3658.50

Total 168

Testa

score

depression

U de Mann-Whitney 88.500

W de Wilcoxon 3658.500

Z -10.919-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.000

a. Critère de regroupement : état

Université Sétif2



نتائج التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بالفرضیة الثانیة): 12(ملحق رقم 

Tests non paramétriques hyp2-1

Test de Mann-Whitney

Rangs

Genre N Rang moyen

Somme des

rangs

score total H-D 44 42.94 1889.50

F-D 40 42.01 1680.50

Total 84

Testa

score total

U de Mann-Whitney 860.500

W de Wilcoxon 1680.500

Z -.175-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.861

a. Critère de regroupement : genre

Tests non paramétriques hyp2-2

Test de Mann-Whitney

Rangs

Genre N Rang moyen

Somme des

rangs

score total H-D 44 43.02 1893.00

F-D 40 41.93 1677.00

Total 84

Testa

score total

U de Mann-Whitney 857.000

W de Wilcoxon 1677.000

Z -.207-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.836

a. Critère de regroupement : genre
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Tests non paramétriques hyp2-3

Test de Mann-Whitney
Rangs

Genre N Rang moyen

Somme des

rangs

score total H-D 44 40.70 1791.00

F-D 40 44.48 1779.00

Total 84

Testa

score total

U de Mann-Whitney 801.000

W de Wilcoxon 1791.000

Z -.710-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.478

a. Critère de regroupement : genre

Tests non paramétriques hyp2-4

Test de Mann-Whitney

Rangs

Genre N Rang moyen

Somme des

rangs

score total H-D 44 41.03 1805.50

F-D 40 44.11 1764.50

Total 84

Testa

score total

U de Mann-Whitney 815.500

W de Wilcoxon 1805.500

Z -.581-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.561

a. Critère de regroupement : genre 02

Université Sétif2



Tests non paramétriques hyp2-5

Test de Mann-Whitney
Rangs

Genre N Rang moyen

Somme des

rangs

score total H-D 44 38.18 1680.00

F-D 40 47.25 1890.00

Total 84

Testa

score total

U de Mann-Whitney 690.000

W de Wilcoxon 1680.000

Z -1.728-

Signification asymptotique

(bilatérale)

.084

a. Critère de regroupement : genre

Corrélations non paramétriques hyp3-1
Corrélations

age score total

Tau-B de Kendall age Coefficient de corrélation 1.000 -.135-**

Sig. (unilatérale) . .007
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N 168 168

score total Coefficient de corrélation -.135-** 1.000

Sig. (unilatérale) .007 .

N 168 168

Rho de Spearman age Coefficient de corrélation 1.000 -.195-**

Sig. (unilatérale) . .006

N 168 168

score total Coefficient de corrélation -.195-** 1.000

Sig. (unilatérale) .006 .

N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).

Corrélations non paramétriques 3-2

Corrélations

age score total

Tau-B de Kendall age Coefficient de corrélation 1.000 -.075-

Sig. (unilatérale) . .084

N 168 168

score total Coefficient de corrélation -.075- 1.000

Sig. (unilatérale) .084 .

N 168 168

Rho de Spearman age Coefficient de corrélation 1.000 -.111-

Sig. (unilatérale) . .077

N 168 168

score total Coefficient de corrélation -.111- 1.000

Sig. (unilatérale) .077 .

N 168 168

Corrélations non paramétriques hyp3-3

Corrélations

age score total

Tau-B de Kendall age Coefficient de corrélation 1.000 .042

Sig. (unilatérale) . .224

N 168 168

score total Coefficient de corrélation .042 1.000

Sig. (unilatérale) .224 .
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N 168 168

Rho de Spearman age Coefficient de corrélation 1.000 .053

Sig. (unilatérale) . .247

N 168 168

score total Coefficient de corrélation .053 1.000

Sig. (unilatérale) .247 .

N 168 168

Corrélations non paramétriques hyp3-4

Corrélations

age score total

Tau-B de Kendall age Coefficient de corrélation 1.000 .292**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

score total Coefficient de corrélation .292** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

Rho de Spearman age Coefficient de corrélation 1.000 .407**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

score total Coefficient de corrélation .407** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).

Corrélations non paramétriques hyp4-1

Corrélations

niveau

d'instruction score total

Tau-B de Kendall niveau d'instruction Coefficient de corrélation 1.000 .388**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

score total Coefficient de corrélation .388** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .
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N 168 168

Rho de Spearman niveau d'instruction Coefficient de corrélation 1.000 .501**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

score total Coefficient de corrélation .501** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).

Corrélations non paramétriques hyp4-2
Corrélations

niveau

d'instruction score total

Tau-B de Kendall niveau d'instruction Coefficient de corrélation 1.000 .335**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

score total Coefficient de corrélation .335** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

Rho de Spearman niveau d'instruction Coefficient de corrélation 1.000 .422**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

score total Coefficient de corrélation .422** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).

Corrélations non paramétriques hyp4-3
Corrélations

niveau

d'instruction score total

Tau-B de Kendall niveau d'instruction Coefficient de corrélation 1.000 -.234-**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

score total Coefficient de corrélation -.234-** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

Rho de Spearman niveau d'instruction Coefficient de corrélation 1.000 -.300-**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

score total Coefficient de corrélation -.300-** 1.000
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Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).

Corrélations non paramétriques hyp4-4

Corrélations

niveau

d'instruction score total

Tau-B de Kendall niveau d'instruction Coefficient de corrélation 1.000 -.386-**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

score total Coefficient de corrélation -.386-** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

Rho de Spearman niveau d'instruction Coefficient de corrélation 1.000 -.493-**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

score total Coefficient de corrélation -.493-** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).

Corrélations non paramétriques hyp5-1

Corrélations

score

depression scorecopeff

Tau-B de Kendall score depression Coefficient de corrélation 1.000 -.296-**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

scorecopeff Coefficient de corrélation -.296-** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

Rho de Spearman score depression Coefficient de corrélation 1.000 -.407-**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

scorecopeff Coefficient de corrélation -.407-** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .
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N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).

Corrélations non paramétriques hyp5-2

Corrélations

score

depression scoreresol

Tau-B de Kendall score depression Coefficient de corrélation 1.000 -.364-**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

scoreresol Coefficient de corrélation -.364-** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

Rho de Spearman score depression Coefficient de corrélation 1.000 -.505-**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

scoreresol Coefficient de corrélation -.505-** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).

Corrélations non paramétriques hyp5-3

Corrélations

score

depression scorescoci

Tau-B de Kendall score depression Coefficient de corrélation 1.000 -.330-**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

scorescoci Coefficient de corrélation -.330-** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

Rho de Spearman score depression Coefficient de corrélation 1.000 -.477-**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

scorescoci Coefficient de corrélation -.477-** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).
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Corrélations non paramétriques hyp5-4

Corrélations

score

depression scoreevitement

Tau-B de Kendall score depression Coefficient de corrélation 1.000 .144**

Sig. (unilatérale) . .004

N 168 168

scoreevitement Coefficient de corrélation .144** 1.000

Sig. (unilatérale) .004 .

N 168 168

Rho de Spearman score depression Coefficient de corrélation 1.000 .198**

Sig. (unilatérale) . .005

N 168 168

scoreevitement Coefficient de corrélation .198** 1.000

Sig. (unilatérale) .005 .

N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).

Corrélations non paramétriques hyp5-5

Corrélations

score

depression scoreemotion

Tau-B de Kendall score depression Coefficient de corrélation 1.000 .359**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

scoreemotion Coefficient de corrélation .359** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

Rho de Spearman score depression Coefficient de corrélation 1.000 .488**

Sig. (unilatérale) . .000

N 168 168

scoreemotion Coefficient de corrélation .488** 1.000

Sig. (unilatérale) .000 .

N 168 168

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (unilatéral).

Université Sétif2



Université Sétif2


