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المقدمة

المزمنـة فـئادى تغير خريطة أالمراض وظهور أالمراض 
الســنوات أالخيــرة إلــى لفــت انتبــاه البــاحثين فــي مجــال الصــحة 
علــى العمــوم وفــي مجــال علــم نفــس الصــحة علــى الخصــوص إلــى 
إدراك ٔاهميـــــة العوامـــــل النفســـــية و االجتماعيـــــة فـــــي الصـــــحة ، 
حيث تدرس السلوكات المتبناة من قبل المريض ونتائجها على 

للمـرض حالتهم الصـحية مـن الجوانـب النفسـية المعاشـة نتيجـة
تعامـــــل أالشـــــخاص مـــــع الضـــــغوط وتٔاثيرهـــــا علـــــى نمـــــط وكيفيـــــة

حيـــاتهم ،فأالســـلوب الـــذي يعتمـــده الفـــرد فـــي حياتـــه والعـــادات 
الصحية التي يمارسها تعد من المتغيرات أالساسية المؤثرة علـى 

في هــــذا التقــــارير الطبيــــةحالتــــه الصــــحية حيــــث تشــــير ٔاحــــدث 
. 1حة الشٔان إلى وجود صلة مباشرة بين السلوك والص

ومنه فان العديد من المتغيرات الوسيطة بين السـلوك 
الصــحي ونتائجــه تســاهم فــي التنبــؤ بالســلوك الوقــائي واإلذعــان 

فصحة المريض تتـٔاثر بمعتقداتـه وكيفيـة تبنيـه .الطبيةللمتابعة 
ٔالســـاليب حيـــاة صـــحية تخفـــف مـــن حـــدة الظـــروف المحيطـــة بـــه 

بـــين أالمــــراض ســـواء االجتماعيـــة والوظيفيـــة والنفســــية ، ومـــن
العضــوية المزمنــة نجــد القصــور الكلــوي المــزمن الــذي يرجــع إلــى 
إصــــابة الكلــــى فيــــؤدي إلــــى فســــاد خطيــــر فــــي تركيــــب الســــوائل 

الغسـيل الكلـوي قـد بٓالـةداخل الجسم فينتج عنـه ارتبـاط دائـم 
ممـا يسـبب معـاش نفسـي .تستمر لسنوات ٔاو تـدوم مـدى الحيـاة 

ت ضــرورية لعالجــه صــعب فمــن جهــة تصــفية الــدم التــي ٔاصــبح
فحياته مقترنة بصفة غير مسـتقلة بهـا ،ومـن جهـة ٔاخـرى العـالج 

ـــٔاعراض غيـــر مرغوبـــة  كالغثيـــان ( بحـــد ذاتـــه جســـديا مصـــحوب ب
ــــخ...،التشــــنجات  ــــى الحميــــة الغذائيــــة الصــــعبة ) ال باإلضــــافة إل

هـــــذا ) خاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بمحدوديـــــة المشـــــروبات(االحتـــــرام 
نفسـية واجتماعيـة تختلـف السياق اليومي قـد يقـود إلـى مشـاكل

مــن شــخص ٔالخــر فهنــاك مــن يعــيش وضــعية المــرض علــى ٔانهــا 
ال يتقبلهــــــا انطالقــــــا مــــــن وضــــــعية حياتيــــــة عاديــــــة وهنــــــاك مــــــن 

يظهر بعد متغيرات تتعلق بخصائص وسمات الشخصية ،و هنا 
هــام مــن ٔابعــاد الشخصــية الــذي لقــي اهتمــام البــاحثين فــي علــم 

بط الصـحي الـذي تعـود النفس الصحي والمتمثل في مصدر الض
فــي إطـار نظريــة الــتعلم )1966(جـذوره إلــى ٔاعمالجوليـان روتــر 

االجتماعيعن مصدر الضبط والذي يشير إلى كيفية إدراك الفرد 

للعوامــــــل التــــــي تـــــــتحكم بأالحــــــداث والمواقـــــــف التــــــي يخبرهـــــــا 
ومـن 2.والشروط التي تضـبط ٔاحـداث البيئـة مـن حولـه وتوجههـا

حـوث التـي حظيـت باهتمـام البـاحثين هنا توالت الدراسـات والب
ــــفــــي مجــــال علــــم الــــنفس عامــــة وعلــــم  نفس الصــــحة خاصــــة و ال

بالخصوص في العقدين أالخيـرين مـن القـرن الماضـي ،إذ تبـين 
ــــدوافع  ــــهمــــا لهــــذا المتغيــــر مــــن قــــدرة علــــى التنبــــؤ ب الفــــرد ؤادائ

حــــد الجوانــــب أ نــــه المختلفــــة كماأ وســــلوكه فــــي مواقــــف الحيــــاة 
ومـن .وقعـات اإلنسـانية وتحديـد مصـادرها المهمة في تنظـيم الت

(Wallston & al,1978هــذا المفهــوم قــام والســتون وٓاخــرون

باســـــتنباط مصـــــدر الضـــــبط الصـــــحي الـــــذي يعتبـــــر كمجموعـــــة )
فهنــاك مــن يعــزو صــحته صــحته،معتقــدات الفــرد حــول مصــدر 

مصـــدر(ســـواء االيجابيـــة ٔاو الســـلبية منهـــا إلـــى ســـلوكاته الخاصـــة 
ومـــــنهم مـــــن ال يعتقـــــدبوجود صـــــلة بـــــين مـــــا )الـــــداخليالضـــــبط 

يصيبهوسلوكاته،ٔاي ٔان هنـاك قـوى خارجيـة هـي المسـؤولة عنـه 
).الخـــارجيالضـــبط مصـــدر(الطبـــي كـــالحظ ٔاو القـــدر ٔاو الطـــاقم 

اولقــد دلــت العديــد مــن الدراســات ٔاهميــة الضــبط الــداخلي منهــ
Strickland& al(ســتريكالندوٓاخرون دراسة نقــال عــن ) 1978,

الـــــتحكم الــــــداخلي يحســـــن الصــــــحة ٔالنـــــه متصــــــل ٔان 3شـــــوايتزر 
كمــــا تمــــت مالحظــــة العديــــد مــــن المرضــــى التنبــــؤي،بالســــلوك 

فوجــدوا ٔان ذوو الضــبط الــداخلي يتميــزون بصــحة جيــدة لــديهم 
معلومـــات ٔاكـثـــر عـــن مرضـــهم ويتســـمون بســـلوكيات وقائيـــة عـــن 

وبمــا ٔان مــريض القصــور الكلــوي المــزمن .الخــارجيذوو الضــبط 
والضـغط فتـؤديية التـي تسـبب لـه التـوتر يعايش الحالة المرضـ

فهـــو يحـــاول هكبـــر مـــن إمكانياتـــه ممـــا تخـــل بتوازنـــأ إلـــى مواقـــف 
فاســــــتراتيجيات المواجهــــــة ضــــــرورية منــــــهو. مواجهتهــــــاجاهــــــدا 

لتحديــد االســتجابات التــي قــد يســتعملها بغيــة الســيطرة ٔاو تقبــل 
كمــا عرفهـــا الزاروس وفــو لكمـــان المؤلمــة، فالمواجهـــةالوضــعية 

هـي): Transactionnel(من خالل النظرية التعاملية )1984(
المســـــــاعي ٔاو الجهـــــــود المعرفيـــــــة والســـــــلوكية الدائمـــــــة التبـــــــدل 
للتعامـــــــل مـــــــع المطالـــــــب ٔاو المقتضـــــــيات النوعيـــــــة الخارجيـــــــة 
والداخليــــة والخارجيــــة معــــا التــــي تســــتنزف احتياطــــات الفــــرد ٔاو 

وذلـــك بتبنيــه اســـتراتيجيات مواجهــة تتغيـــر حســـب.4تتجاوزهــا 
تقيــيم الشــخص لهــا ســواء بــالطرق ايجابيــة تتوجــه مباشــرة نحــو 
حـــل المشـــكل ٔاو الموقـــف الضـــاغط ٔاو بٔاســـاليب ٔاخـــرى ســـلبية 
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تخفيــــــــف االنفعـــــــــاالت الناتجــــــــة عنهـــــــــا، تجنبيــــــــه مركــــــــزة علـــــــــى 
المعتقــــدات المســــتعملة للــــتحكم فــــي الوضــــعية الضــــاغطة لهــــا ف

فــــالونتينير تــــٔاثير كبيــــر علــــى المواجهــــة ففــــي ملخصــــات ٔابحــــاث 
)Valentiner et al (1996 ٔان مصـدر الضــبط الخـارجي مــرتبط

حـين الضـبط الـداخلي مـرتبط ٔاكـثـر انفعالية، فـئاكـثر بمواجهة 
5.المشكلبمواجهة مركزة على 

, Haltinhof et al(وف وٓاخــرون تنهكمــا ٔاكــدت دراســة هــال

مــــن مــــرض الرعــــاشيمــــريض يعــــان45فــــي ٔالمانيــــا علــــى) 2000
ناولت العالقة بين سـلوكيات المواجهـة ت)Parkinson(العصبي 

وجـود بـالمرض، ومركز الضبط واالكـتائب ومتغيرات ذات صـلة 
ارتبـــاط وثيـــق بـــين مركـــز الـــتحكم الـــداخلي ؤاســـلوب المواجهـــة 
االيجابيـــة التـــي يمارســـها المـــريض للتعامـــل مـــع حالتـــه المرضـــية 

وهــــذا مــــا جــــاءت بــــه دراســــة .وصــــحتهوالحفــــاظ علــــى اســــتقراره 
Johnson(جونســـون  مصـــدر الضـــبط يســـهل تبنـــي ٔان) 1986,

فهــي بصــفة ) نشــطة(اسـتراتيجيات مواجهــة مركــزة علــى المشــكل 
6. الشخصعامة فعالة فتٔاثيراتها تعزز قوى 

Marks et al(كمــا جــاءت دراســة مــاركس وٓاخــرون

متســـقة مـــع الدراســـات الســـابقة إذ تناولـــت العالقـــة بـــين )1986,
السـرطان وكانـت النتـائج مركز ضبط الصحة والتكيف مع مرض

تؤكـــد دور مركـــز الضـــبط الـــداخلي فـــي لوفقـــا لتنبـــؤات البـــاحثين 
ـــــل مواجهـــــة  ٔان صـــــحيحة، بمعنـــــىمواجهـــــة هـــــذا المـــــرض القات

المرضـــــى الـــــذين يشـــــعرون بإحســـــاس الـــــتحكم والســـــيطرة علـــــى 
حيــــــاتهم ومرضــــــهم حققــــــوا ٔاعلــــــى مســــــتويات التكيــــــف وكانــــــت 

.نسبياقل أ معاناتهم من حالة االكـتائب 
وبالتــالي يتضــح دور مصــدر الضــبط الصــحي فــي العمــل 
علـــــى التـــــٔاثير علـــــى تنميـــــة شـــــعور الفـــــرد بالســـــيطرة علـــــى حياتـــــه 
والمحافظــة علــى صــحته ومســاعدته علــى مواجهــة فعالــة متكيفــة 

بهــذا تتحــدد إشــكالية الدراســة وفقــا لمــا ســبق فــي والمــرض،مــع 
طبيعـة العالقـة بـين مصـدر الضـبط الصـحي محاولةالكشف عن 

لـــــدى مرضـــــى القصـــــور اده ونـــــوع اســـــتراتيجيات المواجهـــــة بٔابعـــــ
.الكلوي المزمن

مــن خــالل مــا تــم التطــرق إليــه فــي :مشــكلة الدراســة-2
عــــن وهــــي الكشــــفالمقدمــــة نصــــل إلــــى لــــب المشــــكلة الحاليــــة 

طبيعة العالقة بين ٔابعاد مصدر الضبط الصـحي واسـتراتيجيات 

باإلجابــة المــزمن وذلــك المواجهــة لــدى مرضــى القصــور الكلــوي 
:على التساؤالت التالية

هل توجد عالقة ارتباطيـة بـين مصـدر الضـبط الصـحي -
.واستراتيجيات المواجهة لدى عينة الدراسة

هل توجد عالقة ارتباطيـة بـين مصـدر الضـبط الصـحي -
.ومدة المرض لدى عينة الدراسة

هل توجد عالقة ارتباطية بين استراتيجيات المواجهـة -
.ينة الدراسةومدة المرض لدى ع

هــــل توجـــــد فــــروق ذات داللـــــة إحصــــائية فـــــي مصـــــدر -
الضبط الصحي حسب الجنس 

هــــــــــل توجـــــــــــد فـــــــــــروق ذات داللـــــــــــة إحصـــــــــــائية فـــــــــــي -
استراتيجيات المواجهة حسب الجنس 

فرضياتالدراسة-3

توجــــد عالقــــة ارتباطيــــه بـــــين ٔابعــــاد مصــــدر الضـــــبط -1
الصـــــحي ونـــــوع اســـــتراتيجيات المواجهـــــة لـــــدى مرضـــــى القصـــــور 

.الكلوي المزمن
توجــــد عالقــــة ارتباطيــــه بـــــين ٔابعــــاد مصــــدر الضـــــبط -2

.الصحي ومدة المرض لدى مرضى القصور الكلوي المزمن
توجـــــــد عالقـــــــة ارتباطيـــــــه بـــــــين نـــــــوع اســـــــتراتيجيات -3

. المواجهة ومدة المرض لدىمرضى القصور الكلوي المزمن
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي ٔابعـــاد مصـــدر -4

.سب متغير الجنس لدى عينة الدراسةالضبط الصحي ح
توجـــــــــد فــــــــــروق ذات داللــــــــــة إحصــــــــــائية فــــــــــي نــــــــــوع -5

اســــــتراتيجيات المواجهــــــة حســــــب متغيــــــر الجــــــنس لــــــدى عينــــــة 
.الدراسة

تعريفمصطلحات الدراسة-4

مجمـــوع معتقـــدات : جرائيـــاإمصـــدر الضـــبط الصـــحي-
أالشــخاص حــول مصــدر صــحتهم ،بمعنــى ميــل أالفــراد إلــى عــزو 
نتائج مرضـهم إلـى سـلوكاتهم فهـم مسـؤولون علـى مـا يحـدث لهـم 

فــــي حــــين يعتقــــد ٓاخــــرين فــــي تحكــــم وتـــــٔاثير ) ضــــبط داخلــــي (
ضـبط خـارجي (آالخرين كأالطباء ٔاو العائلـة فـي تحديـد صـحتهم 

خـر بـالحظ و الصـدفة ٔاو ، بينما يعتقـد الـبعض االٔ ) لذوى النفوذ
القـــدر فيمـــا يتعلـــق بصـــحته ؤانـــه لـــيس لـــه ٔاي عالقـــة بـــين نتـــائج 
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ويــــتم قياســــه وفــــق ) ضــــبط خــــارجي للحــــظ(وســــلوكياتهٔافعالــــه 
الــدرجات المتحصــل عليهــا المرضــى علــى مقيــاس مصــدر الضــبط 

عده أ والذي ترجمه وwallstonالصحي متعدد أالبعاد لوالستون 
).2007(الدين للعربية جبالي نور 

هـــي مجموعـــة مـــن : اســـتراتيجيات المواجهـــة إجرائيـــا-
أالســاليب الســلوكية ٔاو المعرفيــة التــي يســتعملها مرضــى القصــور 
الكلــوي المــزمن الهادفــة إلــى تخفــيض حــدة الضــغط النــاتج عــن 
الوضـــعية المرضـــية وهـــي الدرجـــة التـــي يتحصـــل عليهـــا المـــريض 

Cousson(لكوسـون على مقياس المواجهة  تٔاخـذ والتـي) 1996,
فيها استجابات المريض على بنود االختبار محور عام للمواجهـة 

:إلىينقسم 

وهــــي مجموعــــة مــــن : مواجهــــة مركــــزة علــــى المشــــكل-
العمليـــات المعرفيـــة التـــي تســـعى للبحـــث عـــن مصـــدر المشـــكلة 
ومعالجتهــا وهــي تشــمل الجهــود المبذولــة للــتحكم فــي الوضــعية 

.إليجاد الحلول للمرض المعاش

وهي مجموعة العمليات :االنفعالجهة مركزة على موا-
.المعرفية التي تسعى لتخفيض االنفعاالت المترتبة عن المرض

مجموعــة : مواجهــة مركــزة علــى المســاندة االجتماعيــة-
المعلومـــات التـــي يســـتعملها المـــريض للحصـــول علـــى اإلنصـــات 
والمســــاندة المعلوماتيــــة فيمــــا يتعلــــق بمرضــــه والحصــــول علــــى 

من المقربينالنصائح 

تتميـز بفقـدان حالـة:إجرائيـاالقصور الكلـوي المـزمن -
كلـــي لوظيفـــة الكلـــى ممـــا ينـــتج عنـــه فشـــل غيـــر معـــوض لعملهـــا 

.الكلويويؤدي إلى حتمية الغسيل 

:يلييمكن حصرها فيما :ٔاهداف الدراسة-5

ـــــين مصـــــدر الكشـــــف عـــــ-1 ن وجـــــود عالقـــــة ارتباطيـــــه ب
لـــــدى مرضـــــى الضـــــبط الصـــــحي ونـــــوع اســـــتراتيجيات المواجهـــــة

القصور الكلوي
ن وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه بـــين الكشـــف عـــ-2

العينةٔافرادٔابعاد مصدر الضبط الصحي ومدة المرض لدى 
بـــــــين نـــــــوع ارتباطيـــــــهن وجـــــــود عالقـــــــة الكشـــــــف عـــــــ-3

استراتيجيات المواجهة ومدة المرض لدى عينة الدراسة

العينـة ٔافـرادحسب الجنس لدى الكشف عن الفروق-4
.الصحيمصدر الضبط ٔابعادفي 

العينـة ٔافـرادحسب الجنس لدى الكشف عن الفروق-5
.في نوع استراتيجيات المواجهة

ٔاهميةالدراسة-6

رمـي تتكـتسب الدراسة ٔاهمية مـن خـالل أالهـداف التـي 
إليها من جهة ، ومن جهة ٔاخـرى فهـي تتنـاول مفـاهيم مهمـة فـي 

هميتهــا مــا الٔ علــم الــنفس الصــحة والتــي لقيــت اهتمــام البــاحثين
المحليـة كمـافي المجال الصحي ٔاو الطبي في بيئتنا العربية بـل 

ٔانهــــا تســــاعد المختصــــين فــــي مجــــال علــــم الــــنفس والمعــــالجين 
في المجال الصحي لمعرفة ٔاكـثـر للمعتقـدات )ٔاطباء وممرضين (

الصحية وبالتـالي تـوعيتهم علـى ٔاهميـة مصـدر الضـبط ، فيعطـي 
لي محاولــــة تـــــدريب فكــــرة عــــن ٔاهميــــة الضـــــبط الــــداخلي وبالتــــا

المرضى على تبني ضبط داخلي يعزز لديهم تكيف فعال ونشط 
باعتبـــــار المواجهـــــة المركـــــزة علـــــى المشـــــكل ذات تجـــــاه مرضـــــهم 

فعاليــة فــي تقبــل المــريض لمرضــه ومحاولــة التعــايش مــع حالتــه 
.الصحية 

وتحديد المفاهيمالنظري اإلطار-7

يعتبـــــر مصـــــدر الضـــــبط : الصـــــحيمصـــــدر الضـــــبط 7-1
الصـحي ٔاحـد ٔاشـكال الضـبط النـوعي المتعلـق بالجانـب الصـحي 

مــن قــدم مفهــوم مصــدر الضــبط ٔاول) روتــرجوليــان (حيــث يعــد 
فـــي نطـــاق نظريـــة الـــتعلم االجتماعي،ولقـــد تعـــددت التعـــاريف 

Lefcourt(ليفكــــــورت التــــــي تناولتــــــه حيــــــث ٔاشــــــار  ــــــى )1984, إل
ـــؤثر فـــي  ـــد مـــن ٔانـــواع اعتبـــاره بعـــد مـــن ٔابعـــاد الشخصـــية ي العدي

ـــــــتحكم  الســـــــلوك ؤان االعتقـــــــاد لـــــــدى الفـــــــرد بٔانـــــــه يســـــــتطيع ال
والســيطرة فــي ٔامــوره الخاصــة والعامــة يســمح لــه باالســتمرار علــى 

ويتمتع بحياته ومن ثم يمكنـه التوافـق ضغط،قيد الحياة دون 
7.فيهامع البيئة التي يعيش 

,Rodin(رودانويــرى  بٔانــه إدراك موقــف معــين )1986
ـــت حكم فيـــه كـتقـــدير ذاتـــي يمكـــن الفـــرد مـــن ٔاخـــذ قـــرار ممكـــن ال
) 1990(رجـــــــــــــــــاء خطيــــــــــــــــــبٔامـــــــــــــــــا . ومواجهتـــــــــــــــــهتجاهـــــــــــــــــه 

هــل وأالحــداث،لمصــدر المســؤولية عــن النتــائج فاعتبرهكإدراك
هــــي مســــؤولية داخليــــة ئاخــــذ الفــــرد علــــى عاتقــــه فيهــــا مســــؤولية 
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النجاح ٔاو الفشل نتيجـة جهـوده الخاصـة وقدرتـه الشخصـية، ٔام 
ٔامــــــاديبوا 5. الفــــــردٔانهــــــا مســــــؤولية خارجيــــــة تخــــــرج عــــــن نطــــــاق 

)Dubois(درجـة تصـور يتمثل فـي فمفهومها عن مصدر الضبط
ة لعالقــــــــة الموجــــــــودة مــــــــا بــــــــين الســــــــلوكات الشخصــــــــيلالفــــــــرد 

ـــــزات االيجابيـــــة  فـــــي حـــــين ، 8. والســـــلبية التـــــي يتلقاهـــــاوالتعزي
بـٔان الشـخصالدرجـة التـي يعتقـد فيهـاعرفهب)1978،والستون(

ٔاو الحـظ(ٔاو خارجيـة )ذاتـه(صحته تتحكم فيها عوامـل داخليـة 
الصـــدفة ٔاو آالخـــرون مـــن أالطبـــاء والعـــاملين فـــي حقـــل الصـــحة 

فوا مصـدر الضـبط أالخير نجد ٔان البـاحثين قـد صـنوفي). الخ...
.متعددةإلى ٔابعاد 

اعتبـــــر البـــــاحثين : تصـــــنيف ٔابعـــــاد مصـــــدر الضـــــبط* 
فــــاراس وروتــــر ، فــــرانكلين أالوائــــل فــــي مصــــدر الضــــبط ٔامثــــال 

)Phares, Rotter, Franklin ( ٔان مصدر الضبط متغيـر ٔاحـادي
ٔان المقيـــــاس الـــــداخلي 1966البعـــــد حيـــــث كشـــــف روتـــــر ســـــنة

وقــد توصــل إلــى هــذه النتيجــة هو ٔاحــادي البعــد للضــبطالخــارجي 
فــرانكلين باعتمـاده علـى نتـائج التحلـيالت العامليـة التـي قـام بهـا

، وظـــل ) Franklin,Marsh, Garry,1978(، مـــارش و قـــاري 
قيـران وٓاخـرين افتراض ٔاحادية البعد مسـلم بـه حتـى ظهـر تقريـر

)Gurin et al, 1969 ( الـــذي كشـــف ٔان مقيـــاس الـــداخلي
الضـــبط الشخصـــي عديـــدة ٔاهمهـــامـــل الخـــارجي يحتـــوي علـــى عوا

والضبط ) نحن-ٔانا(الذي يتضمن بنودا يعبر عنها بضمير أالول 
بنــــودا تســــتخدم الضــــمير الثالــــث اإليــــديولوجي والــــذي يتضــــمن

وهـي تتعلـق بضـبط النـاس علـى المواقـف ) هـي، هو، ،هن هم(
هـــذا باإلضـــافة إلـــى عامـــل إيديولوجيـــة الســـاللة ٔاو .بصـــورة عامـــة 

عتقــاد فــي إمكانيــة تعــديل النظــام لــذلك ثــار العنصــر وعامــل اال
الجـدل بـين العلمــاء حـول كـون مصــدر الضـبط ٔاحـادي البعــد ٔاو 

عــــن )Schnuder,1970(فقــــد كشــــف شــــنادر متعــــدد أالبعــــاد ، 
خمسة ٔابعاد لمصدر الضبط ٔاو خمس تصنيفات فرعية لمقيـاس 
روتر وهي الحظ والقدر ، القيادة والنجـاح، االحتـرام، السياسـة 

عــاملين) Mirels ,1970(ميــرل وقــد اســتخلص. ، أالكاديميــة 
.هما الضبط الشخصي والضبط االجتماعي السياسي

اقترحــــت ثالثــــة فقـــد) Levenson,1973(ٔامـــا ليفنســــون 
امــل للضــبط هــي االعتقــاد فــي الضــبط الــداخلي، االعتقــاد فــي عو

.آالخرين ذوو النفوذ، االعتقاد في الصدفة

Collins(كولينز وتوصل إلى ٔاربعة عوامل هـي ) 1974,
العـــالم الصـــعب، العـــالم العـــادل، العامـــل القابـــل للتنبـــؤ وهـــو 
ــــــه ؤانــــــه غيــــــر محكــــــوم  ــــــٔان العــــــالم يمكــــــن التنبــــــؤ ب االعتقــــــاد ب

الحـــظ ٔاو القـــدر والعـــالم المســـتجيب سياســـيا وهـــو بالعشـــوائية و
9. بيئتهيوضح عقيدة الفرد في الحساسية السياسية في 

فمـــن خـــالل مـــا ســـبق نجـــد ٔان مصـــدر الضـــبط متعـــدد 
غيــــر ٔان الضــــبط الــــداخلي والضــــبط الخــــارجي بعــــدين أالبعــــاد،

ـــداخلي ونهايـــة الضـــبط  متصـــلين يمتـــدان بـــين نهايـــة الضـــبط ال
ط نقية من الفئتين وال يجب ٔان يكـون فال توجد ٔانماالخارجي،

إمــــا مــــن فئــــة الضــــبط الــــداخلي ٔاو الضــــبط الخــــارجي فلكــــل منــــا 
واالخــتالف فــي الدرجــة النهــايتين،درجتــه علــى خــط يمتــد بــين 

الشخصـــية التـــي خصـــائص إال ٔانـــه يالحـــظ بعــض ال.النـــوعولــيس 
.تميز ذوو الضبط الخارجي ٔاو الضبط الداخلي

تتفــق:الــداخليالخصـائص الشخصــية لــذوي الضــبط *
كدراســــــــة روتــــــــر وليفكــــــــورت، ســــــــتريكالند ٔاغلبيــــــــة الدراســــــــات 

Strickland)،Lefcourt 1977،Rotter 1966 ( إلـى ٔان ٔافـراد
الضــــبط الــــداخلي يتميــــزون بداللــــة واضــــحة عــــن ٔافــــراد الضــــبط 

:التاليةالخارجي في المجاالت 

ثــم علومــات،المالبحــث واالستكشــاف للوصــول إلــى -
اســــــتخدام هــــــذه المعلومــــــات بفعاليــــــة فــــــي الوصــــــول إلــــــى حــــــل 
المشــكالت التـــي تعترضـــهم فـــي بيئــتهم فضـــال عـــن قـــدرتهم علـــى 

.استرجاع هذه المعلومات ومعالجتها بٔاشكال مختلفة
المودة والصداقة في عالقاتهم مـع آالخـرين فهـم ٔاكـثـر -

احتراما وحبا من قبل آالخرين ؤاكـثر تعاونـا ومشـاركة لٓالخـرين 
ــــــرغم مــــــن مقــــــاومتهم  ــــــى ال ــــــة تجــــــاه آالخــــــرين عل ؤاكـثــــــر توكيدي

10.عليهالتٔاثيراتهم 

الصـــحة النفســـية والتوافـــق فهـــم ٔاكـثـــر احترامـــا للـــذات -
اطمئنانـا وهـدوءا ؤاكـثـر ثقـة ؤاكـثر قناعة ورضا عن الحياة ؤاكـثـر

ـــالنفس ؤاكـثـــر ثباتـــا انفعاليـــا واقـــل  واقـــل اكـتائبـــا واقـــل قلقـــا،ب
11.النفسيإصابة بأالمراض 

ئاخــــذ خطــــوات تتميــــز بالفعاليــــة والــــتمكن لتحســــين -
.حالة بيئته

يعطــي قيمــة كبيــرة لتعزيــزات المهــارة وأالداء، ويكــون -
.وبفشله ٔايضاعادة ٔاكـثر اهتماما بقدراته 
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الخارجيالخصائص الشخصية لذوي الضبط *

:يلييتميز الفرد ذو الضبط الخارجي بما 
.واإلنتاجيكون لديه سلبية عامة وقلة في المشاركة -
يــنخفض لديــه اإلحســاس بالمســؤولية الشخصــية عــن -

نتائج ٔافعاله الخاصة 
يرجع أالحداث االيجابية والسلبية إلى مـا وراء الضـبط -

ى اإلحســاس بوجــود ســيطرة داخليــة علــى ويفتقــر إلــالشخصــي،
.أالحداثهذه 

الشــــــعور بالدونيــــــة والــــــنقص وعــــــدم الثقــــــة بــــــالنفس -
والعصابية
12.النفسيعدم الراحة والتوتر -

نســتطيع القــول ٔان المتناولــة،فمــن خــالل الخصــائص 
يســـتطيع الفــــرد إذ مصـــدر الضـــبط الــــداخلي يبـــدو كورقـــة رابحــــة 

فيما يتعلق بصحته وبالتالي يبذل وسلوكياتهتحمل مسؤولياته 
بينمـــــا يبـــــدو الضـــــبط صــــحته،مجهــــودات ذاتيـــــة للحفـــــاظ علـــــى 

الخــارجي كٔاقــل تكيــف مــع أالحــداث المعاشــة والضــاغطة بفعــل 
.المرضيالوضع الصحي 

هــذا المفهــوم إلــى يشــير:اســتراتيجيات المواجهــة-7-2
وهنـــاك العديـــد مـــن صـــعبة،الطريقـــة التـــي نواجـــه بهـــا وضـــعية 

:منهاف التي تناولته نذكر التعاري

بٔانهـــــــا مجموعـــــــة ) 1984(تعريـــــــف الزاروســـــــوفولكمان-
الجهـــــــــود المعرفيـــــــــة الســـــــــلوكية الموجهـــــــــة للســـــــــيطرة ٔاوتقبـــــــــل 

تتعــدى قـــدرات ٔاوالمتطلبــات الداخليــة ٔاو الخارجيــة التــي تهــدد 
13. الفرد

علـى )Ray et al ,1982(وٓاخرون فـي حـين عرفهـا رايـ-
ٔانهـــا اســـتراتيجيات تشـــير إلـــى الطريقـــة المســـتعملة للتوافـــق مـــع 

. الصعبةالوضعيات 

اســــــتراتيجيات فيعــــــرف) Stepteo,1991(ســــــتبتيؤاما-
المواجهة على ٔانها استجابات يظهرها الفرد لمواجهة الوضـعيات 
الضــــــاغطة وقــــــد تكــــــون ذات طبيعــــــة معرفيــــــة ٔاو انفعاليــــــة، ٔاو 

خطيـــرة إلـــى منفعـــة شخصـــية كمـــا تحويـــل فـــي الخيـــال وضـــعية 
كالمواجهــــــة (يمكـــــن ٓان تٔاخــــــذ ٔاشــــــكاال ســــــلوكية مباشــــــرة ٔاكـثــــــر 

الصــــريحة للمشــــكل، تبنـــــي ســــلوك التجنـــــب، ٔاو البحــــث عـــــن 
14.المساندة االجتماعية

هــــــو فقــــــدان الحريــــــة :المــــــزمنالكلــــــوي القصــــــور -7-3
إذ يعتبــــــر ســــــليمة،االســـــتقالبية المســــــتخدمة مــــــن قبـــــل كليــــــة 

كــل أالمــراض الكلويــة التــي تمــس الكلــى عــن النتيجــة اإللزاميــة ل
15. طريق فساد ٔاو تلف متقدم في وظيفتها اإلفرازية

تطرقـت الباحثـة للدراسـات التـي :الدراسات السـابقة-8
تناولـــــت مصـــــدر الضـــــبط مـــــن جهـــــة والدراســـــات التـــــي تناولـــــت 
اســتراتيجيات المواجهــة مــن جهــة ٔاخــرى لغيــاب الدراســات التــي 

باحثة تناولتهم معا حسب علم ال

:الضبطالدراسات التي تناولت مصدر 8-1

Poll et al(دراســـــــة بـــــــول وٓاخـــــــرون -1

مصـــــدر هدفالدراســــة معرفــــة الــــنمط الســــائد فــــي ٔابعــــاد ):1980,
علــى عينــة تراوحــت الــدم،الضــبط الصــحي لــدى مرضــى تصــفية 

النتــائج ٔان المرضــى الــذين ســنة، بينــت65-20(ٔاعمــارهم بــين 
طبــــق علــــيهم مقيــــاس مصــــدر الضــــبط الصــــحي متعــــدد أالبعــــاد 

ــــــديهم)Wallston(والســــــتونل درجــــــات مرتفعــــــة فــــــي مصــــــدر ل
بعـد (الضبط الخارجي لنفوذ آالخرين مقارنة بالبعدين آالخرين 

وانتهــت الدراســة إلــى ٔان المرضــى يعتقــدون ،)الحــظ والــداخلي
16. الصحيةهم بعدم قدرتهم التحكم في وضعيت

ــــة دراســــة-2 هــــدفت):1982(فــــؤاده محمــــد علــــى هدي
الدراســـــة معرفـــــة الفـــــروق بـــــين الجنســـــين فـــــي وجهـــــة الضـــــبط، 

)ٔانثـى255ذكـر،172(طالـب وطالبـة 427تكونت العينة من
طبق عليهم مقياس وجهة الضبط وجاءت النتيجة بميل الذكور 
لوجهــة الضــبط الخــارجي ٔاكـثــر فــي إدراكهــم لمصــدر التــدعيمات 

17. من اإلناث

):Jamison et al1987(دراسةجاميســون وٓاخــرون -3
هـــدف الدراســــة تقيـــيم مصــــدر الضــــبط المـــرتبط بــــالمرض ومــــدة 

بسـرطان مريضة59شملت العينةالسرطان،المتابعة لمرضى 
ٔاثبتــــت النتــــائج ٔان المرضــــى الــــذين لــــديهم ارتفــــاع فــــي الثــــدي،

لــديهم داللــة بعــيش اقــل فــي ) للحــظ(مصــدر الضــبط الخــارجي 
.للمرضالمدة القصيرة 
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Pruyn(دراســة بــرين -4 هــدف الدراســة معرفــة ):1988,
118دور مصـــدر الضـــبط والتكيـــف مـــع المـــرض علـــى عينـــة مـــن

أالشــخاص الــذين لــديهم إدراك فــي الضــبط بالســرطان،مــريض 
الــــداخلي ٔاعلـــــى مــــن خـــــالل مقيـــــاس مصــــدر الضـــــبط الســـــرطان 

حيـث بينـت النتـائج آالخرين،يتكيفون ٔاحسن مع المرض عن 
ٔانهــــم يمثلــــون ســــلوكيات ٔاكـثــــر صــــحية يحصــــلون علــــى مســــاندة 

18. اقلوقلق عالي،اجتماعية ولديهم تقدير ذات 

ف الدراســــــــــة هــــــــــد):Murphy,1997(دراســــــــــةميرفي -5
تكونـت عينـة السـكري،الكشف عن مصدر الضبط لدى مرضى 

بينـــت النتـــائج ٔان بالســـكري،مراهـــق مـــريض 40الدراســـة مـــن
أالفــــراد الــــذين لــــديهم ضــــبط داخلــــي ضــــعيف مــــرتبط بصــــحتهم 

ســوء الحــظ لتفســير خارجية،الصـدفة،يلجئـون إلــى اســتدالالت 
19.يواجهونهاأالحداث السلبية التي 

ـــدينجبـــالي(دراســـة -6 هـــدفت والتـــي):2007،نـــور ال
إلـى الكشـف عــن الـنمط الســائد لـدى العينـة الجزائريــة فـي ٔابعــاد 
مصـدر الضـبط، والكشــف عـن الفــروق فـي ٔابعــاد مصـدر الضــبط 

الجنســــــين، المســــــتويات حســــــب المتغيــــــرات التاليــــــة الصــــــحي 
وكـــذا الكشـــف عـــن العالقـــة بـــين . الثقافيـــة، الحالـــة االجتماعيـــة

وقــــد .السيكوســــوماتيحي والمــــرض ٔابعــــاد مصــــدر الضــــبط الصــــ
فــــــردا راشــــــدا مــــــن 205اعتمــــــدت الدراســــــة علــــــى عينــــــة قوامهــــــا

الجنســين مــن مختلــف المســتويات التعليميــة وقــد تــم اســتخدام 
مصــــــدر الضــــــبط الصــــــحي لوالســــــتون التاليــــــة مقيــــــاسأالدوات 

وقــــد. السيكوســــوماتيةقائمــــة كورنــــل لالضــــطرابات ومعــــاونوه،
احتلـــت إصـــابات الجهـــاز :لتاليـــةاتوصـــلت الدراســـة إلـــى النتـــائج 

االضـطرابات، العصبي والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي قائمة 
ٔاظهـرت النتــائج سـيادة الضــبط الـداخلي لــدى العينـة مقارنــة كمـا

.بالضبط الخارجي
وجــــــود فــــــروق بــــــين الجنســــــين فــــــي مصــــــدر الضــــــبط -

لصـالح الـذكور، وفـي نفـس البعـد ) نفـوذ آالخـرين(الخارجي بعـد 
وق بـــــــين المتــــــزوجين وغيـــــــر المتـــــــزوجين لصـــــــالح وجــــــدت فـــــــر 
كما وجدت فـروق فـي درجـات ٔابعـاد مصـدر الضـبط . المتزوجين

الصــحي بـــاختالف المســـتويات التعليميــة، ففـــي البعـــد الـــداخلي 
وجــدت فــروق لصــالح الجــامعيين وفــي مصــدر الضــبط الخــارجي 

وجــــــدت فــــــروق لصــــــالح المســــــتوى ) نفــــــوذ آالخــــــرين، الحــــــظ(

ٔان هنــــاك عالقــــة ارتباطيــــه موجبــــة بــــين كمــــا اتضــــح . االبتــــدائي
20. والعمر) آالخريننفوذ (مصدر الضبط 

التي تناولت استراتيجيات المواجهة الدراسات-8-2

هـدف الدراسـة ):Taylor,1984(تايلور وٓاخرون دراسة-
الثـــدي، معرفـــة محـــددات التكيـــف الحســـن مـــع مـــرض ســـرطان 

التكيـــف فـــي هـــذا الســـياق كـــان جيـــدا ٔان ٔاظهـــرت النتـــائج حيـــث
خاصــــة الــــتحكم (لــــدى اللــــواتي يمارســــن الــــتحكم فــــي حيــــاتهن 

مــن خــالل إتبــاع القواعــد الصــحية الســليمة )والســلوكيالمعرفــي 
كممارســــة النشــــاط الرياضــــي وتنــــاول الغــــذاء الصــــحي وتجنــــب 

.اإلمكانالضغوط قدر 
Smari et(ســـــــماري وفاليســـــــدوتيردراســـــــة-

Valysdottir,1997(: ثـــــر ٔاســـــلوب أ كـــــان هـــــدف الدراســـــة تقيـــــيم
تكونت عينة الدراسة للمرض،المواجهة على التكيف االنفعالي 

طبـــق علـــيهم قائمـــة أالول،مصـــاب بالســـكري النـــوع 120مـــن
مواجهــة المواقــف الضـــاغطة وبينــت النتـــائج ٔان الــذين يلجئـــون 
لتفضـــــيل إســـــتراتيجية مركـــــزة علـــــى المشـــــكل يتنبئـــــون بنتيجـــــة 

فــي حــين الــذين اختــاروا بصــفة عامــة مالئمــة،انفعاليــة ايجابيــة 
ـــاتهم مـــن  إســـتراتيجية مركـــزة علـــى االنفعـــال بينـــت النتـــائج معان

21).الت قلق واكـتائبحا(اضطرابات تكيف انفعالي 

Sun et Stewart(ســــان وســــتيوارتدراســــة-

الدراســــــة الكشــــــف عـــــــن التوافــــــق مــــــع مـــــــرض هــــــدفت):2000,
كونـغ،مريض صـيني مـن هونـغ 152شملت العينةالسرطان،

النتائج بينت اشتهار الثقافة الصينية بٔاهمية العالقـات العائليـة 
كمــا ،)لمــرضمواجهــة مركــزة علــى المســاندة االجتماعيــة تجــاه ا(

ٔاشارت النتائج إلى شيوع معتقدات ما فـوق الطبيعـة فـي الثقافـة 
إال ٔان مصـــــدر الضـــــبط الـــــداخلي ارتـــــبط ايجابيـــــا مـــــع الصـــــينية،
فـــي حـــين المعتقـــدات فـــي الصـــدفة مـــرتبط ســـلبيا مـــع التكيـــف،

22. التكيف

:من خالل عرض الدراسات السابقة نستنتج ما يلي
ط الــداخلي ودوره ٔاكــدت ٔاغلبيتهــا ٔاهميــة مصــدر الضــب-

الفعــال فــي تبنــي ٔاســاليب حيــاة صــحية واتصــالها باســتراتيجيات 
Pruyn et al(مواجهــــة فعالــــة كدراســــة  ، ودراســــة 1988,

(Poll,1980.
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ٔاكـــــدت ٔاهميـــــة اســـــتراتيجيات المواجهـــــة المركـــــزة علـــــى -
المشــكل بالمقارنــة مــع المواجهــة المركــزة علــى االنفعــال كدراســة 

)Smari et Valysdottir ,1997(
كمـــا لمســـنا غيـــاب الدراســـات التـــي تناولـــت شـــريحة _ 

Poll et( مرضـــى القصـــور الكلـــوي المـــزمن مـــا عـــدا دراســـة 

al,1980(

الميدانية وإجراءاتهاالدراسة-9

إن اخــتالف المنــاهج يعــود ٔاساســا :الدراســةمــنهج 9-1
ــــــة قصــــــد  الدراســــــة،إلــــــى اخــــــتالف طبيعــــــة المواضــــــيع المتناول

وحســـــب الدراســـــة الحاليـــــة ارتـــــٔات الباحثـــــة اســـــتخدام المـــــنهج 
الوصــفي االرتبــاطي ٔالنــه يوضــح العالقــة بــين الظــواهر المختلفــة 

.نفسهاوالعالقة في الظاهرة 

وكيفية اختيارها مجموعة البحث9-2

مــــــريض 72تكـــــونتمن: بمجموعـــــة البحــــــثالتعريـــــف-
،)رجـل43،امـرٔاة 29(سـنة 60-20يتراوح المدى العمري مـن

وقد تـم اختيارهـا انطالقـا مـن المرضـى المتواجـدين بالمستشـفى 
وعيـــــادة تصـــــفية الـــــدم –باتنـــــة –الجـــــامعي الهاشـــــمي توهـــــامي 

20مـنابتـداءتـم االهتمـام باختيـار السـن ٔايـن-باتنة–المغرب 

. خصــــائصســــنة وذلــــك الســــتبعاد فتــــرة المراهقــــة لمــــا لهــــا مــــن 
-1ول مـــــــنلمـــــــدة المـــــــرض فتوزعـــــــت علـــــــى مـــــــدى االٔ وبالنســــــبة

.سنة20-11والمدى الثاني منسنوات،10

الدراسةمقاييس-9-3

وخصائصـــه وصـــف مقيـــاس مصـــدر الضـــبط الصـــحي *
السيكومترية

تــم إعــداد المقيــاس فــي إطــار نظريــة الــتعلم االجتمــاعي 
ــــر  ــــذين تــــم ، وقــــد)1966(لروت ــــدى ال الحــــظ معــــدو االختبــــار ل

تشخيصــهم حــديثا باإلصــابة بالســكري ٔان أالطبــاء يصــرون علــى 
وينصحون مرضاهم الصحية،كون المريض مسؤول عن حالته 

وهو ما شجعهم على إعداد مقيـاس للضبط،بتبني اتجاه داخلي 
وقـــــد نقـــــل معـــــدو المقيـــــاس الصـــــحي،يقـــــيس مصـــــدر الضـــــبط 

نوي للجمعيـة النفسـية أالمريكيـة فـي اهتمامهم إلى المـؤتمر السـ
ســـان فرانسيســـكو حيـــث قـــدم والســـتون ومعـــاونوه ورقـــة حـــول 

لقــد .الـداخليالتربيـة الصـحية وبرنامجــا للتـدريب حـول الضــبط 
وضــــــــــــع المقيــــــــــــاس كــــــــــــال مــــــــــــن بربــــــــــــرا وكينيــــــــــــث والســــــــــــتون 

يهدفالمقياسإلى قياس معتقدات أالفراد حيث) 1974،1978(
أالفـــــراد حولصـــــحتهم حـــــول مصـــــدر صـــــحتهم وكشـــــف تقـــــديرات 

Multidimensionnel Heath(هــذا المقيــاس باســم ويعــرف

locus of control scale (عبـارةمن 18فالمقيـاس يتكـون مـن
عبــارات التقــدير الــذاتي يــتم اإلجابــة عليــه بطريقــة ســلم ليكــرت 

درجات تبدٔا مـن موافـق بشـدة إلـى معـارض بشـدة تنصـب 5من
:ٔابعاد3في

6ضــــــبط الصــــــحة وبتضــــــمنالبعــــــد الــــــداخلي لمركــــــز -1

عبارات
بعــــــد ذوي النفــــــوذ لمركــــــز ضــــــبط الصــــــحة -2
عبارات 6ويتضمن

عبارات6بعد الحظ لمركز ضبط الصحة ويتضمن-3
وتعتبــر الــدرجات المحصــل عليهــا فــي كــل مقيــاس علــى 

اتجاه الفرد في مصدر ضبطه الصحي 

تم ترجمـة المقيـاس :المقياسحساب الصدق وثبات -
إلى العربية من قبل جبالي نور الدين وقد كانـت نسـب الصـدق 

وذلــك بحســاب الصــدق التكــوين والــذي جــدا،والثبــات مرتفعــة 
تــم حســابه مــن خــالل معامــل االرتبــاط الخطــي لكــارل بيرســون 
بــــين كــــل بنــــد والدرجــــة الكليــــة لكــــل بعــــد وقــــد كانــــت النتــــائج 

دالــة عنــد مســتوى داللــةو0،75و0،65مرتفعــة تراوحــت بــين
الثبـــات فقـــد تـــم حســـابه عـــن طريـــق معادلـــة ٔامـــا. 0،01و0،05

0،63للحـظ و0،65للـداخلي،0،69الفا كرومباخ وقـد بلغـت

.آالخرينلنفوذ 

وصف مقياس استراتيجيات المواجهة * 

بمقـابالت عياديـة 1982قام كل من الزاروسوفولكمان
فــراد فــي التعامــل وإحصــاء مختلــف أالســاليب التــي يســتعملها االٔ 

مع مختلـف الوضـعيات فـي جميـع الميـادين ، توصـل البـاحثين 
إلى إيجـاد تبـاين كبيـر فـي االسـتراتيجيات المعتمـدة انطالقـا مـن 
نتائج التحليل العاملي المٔاخوذ مـن عينـة كبيـرة الحجـم ، تبـين 
وجــــود نمطــــين مــــن المواجهــــة وهمــــا ، المواجهــــة المركــــزة علــــى 

زة علــــى االنفعـــال ويســــتعمل هــــذين المشـــكل والمواجهــــة المركـــ
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النمطــين فــي اغلــب المواقــف الضــاغطة ، إذ تتغيــر المســتويات 
الخاصة بكل نمط حسب نوعية تقدير الموقف الضـاغط ، وفـي 

)1985(مقابــل ذلــك هنــاك ٔاعمــال لكــل مــن ســالس وفليتشــر
انطالقــا مــن تحليــل البحــوث الســابقة الخاصــة بالمواجهــة والتــي 

وتوصــل مــن خاللهــا )1985و1960(ٔاجريــت فــي فتــرة مــا بــين 
الباحثـان إلــى شــكلين مــن المواجهــة وهمــا المتجنبــة والمواجهــة 
اليقظــــة ، وانطالقــــا مــــن هــــذه أالعمــــال تــــم إنشــــاء ســــاللم عــــدة 

طـرف بهدف تقييم المواجهة حسـب النمطـبن الموضـوعين مـن
بنــد ثــم تــم اختصــاره 64يتــٔالف مــن)1984(الزاروســوفولكمان 

فــــي حــــين النســــخة المختصــــرة لــــه 29مــــن قبــــل فيتاليــــانو إلــــى
مقسمة على ثالث محاور ) 1996( بند لكوسون 27بفرنسا من

10هي محور أالول عـن المواجهـة المركـزة علـى المشـكل وتضـم

بنــود ومحــور 9بنــود ، والمواجهــة المركــزة علــى االنفعــال وتضــم
8ثالث يتعلق بالمواجهة المركزة على المساندة االجتماعية من

( 4الــــى1تــــنقط مـــن4بنـــودتتم اإلجابـــة عليــــه وفـــق اختيـــارات
والتـي بلغـت نســب 15)إطالقـا ،إلـى حـد مــا ،كـثيـرا ،كـثيـرا جــدا

صـــــدق وثبـــــات مرتفعـــــة، وهـــــي النســـــخة التـــــي قمنـــــا بترجمتهـــــا 
الصــدق التكــوين وجــاءت وتقــديمها للمحكمــين وقمنــا بحســاب

ٔامـــا الثبـــات فقـــد .0،87و0،70النتـــائج مرتفعـــة تراوحـــت بـــين
ــــــــــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــــــــــا  كانــــــــــــــــــــــــــــت النتــــــــــــــــــــــــــــائج بحســــــــــــــــــــــــــــاب معادل

)0،75،054،065(كرومباخ

لقد تم معالجة :أالساليب اإلحصائية المستخدمة–10
النتائج اإلحصائية للدراسـة باسـتخدام حزمـة العلـوم االجتماعيـة 

SPSS15 لحســــــاب العالقــــــات والفــــــروق بــــــين المتغيــــــرات وقــــــد
اســــــتخدمت االختبــــــارات التاليــــــة لمــــــا يتناســــــب مــــــع فرضــــــيات 

معامــل االرتبــاط بيرســون للتٔاكــد مــن صــحة الفرضــيات : الدراســة
للكشــــف عــــن ) T test(اختبــــار ت .أالولــــى والثانيــــة والثالثــــة

الفـــروق بـــين متوســـطات المجموعـــات وذلـــك للتٔاكـــد مـــن صـــحة 
حسـاب معامـل ٔالفـا كرومبـاخ للتٔاكـد . بعة والخامسةالفرضية الرا

.من ثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة

نتائج الدراسة عرض-11

عالقــــــة توجــــــد{عــــــرض نتــــــائج الفرضــــــية أالولــــــى11-1
دالـــــــة بـــــــين ٔابعـــــــاد مصـــــــدر الضـــــــبط الصـــــــحي ونـــــــوع ارتباطيـــــــه

}الدراسةاستراتيجيات المواجهة لدى عينة 

معامل االرتباط بين ٔابعاد مصدر الضبط الصحي ونوع استراتيجيات المواجهة لدى عينة الدراسةيوضح) 1(جدول رقم 

الحظنفوذ آالخرينمصدر الداخلي
0،160،120،06معامل االرتباطالمواجهة المركزة على المشكل

غ دالةغ دالةغ دالةالداللة
0،18-0،16-0،11معامل االرتباطالمواجهة المركزة على االنفعال

غ دالةغ دالةغ دالةالداللة
0،100،200،24معامل االرتباطالمساندة االجتماعيةالمواجهة المركزة على 

0،050،05غ دالةالداللة

:من خالل الجدول نجد ٔان معامالت االرتباط الدالة اثنتين وهي على الشكل التالي
وهي 0.20معامل االرتباط بين مصدر الضبط الخارجي لذوي النفوذ والمواجهة المركزة على المساندة االجتماعية يساوي-

وهذا يعني وجود عالقة ارتباطيه بين بعد نفوذ آالخرين والمواجهة المركزة على المساندة 0.05قيمة دالة عند مستوى داللة
.االجتماعية

وهذا 0.05وهي قيمة دالة عند مستوى0.24معامل االرتباط بين بعد الحظ والمواجهة المركزة على المساندة االجتماعية-
.بينهمايعني وجود عالقة ارتباطية 



/ امسهانعزوز 

عالقة ارتباطيه بين ٔابعاد مصدر الضبط الصحي ومدة المرض لدى توجد(والتي تشير إلى ضية الثانيةعرض نتائج الفر 2- 11
)عينة الدراسة

معامل االرتباط بين ٔابعاد مصدر الضبط الصحي ومدة المرضيبين ) 2(جدول رقم

ذوو الحظذوي النفوذالضبط الداخلي

مدة المرض
-0،05-0،04-0،11معامل االرتباط

غ دالغ دالغ دالالداللة اإلحصائية
727272العينة

:ٔاننجد ) 2(من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
معامل االرتباط بين مصدر الضبط الداخلي ومدة -

وهي قيمة غير دالة مما يعني عدم ،- 0،11المرض تساوي
.المرضوجود عالقة ارتباطية بين الضبط الداخلي ومدة 

كذلك غياب العالقة بين الضبط الخارجي لذوي النفوذ 

والضبط الخارجي للحظ ومدة المرض فقد كانت معامالت 
.دالةقيم غير وهي-0،05و- 0،04االرتباط بينهم على التوالي

والتي تشير إلى ية الثالثةنتائج الفرضعرض-11-3
عالقة ارتباطيه بين نوع استراتيجيات المواجهة ومدة توجد(

)المرض

يبين معامل االرتباط بيرسون بين استراتيجيات المواجهة ومدة المرض لدى العينة) 3(جدول رقم

المركزةعلى المساندة االجتماعيةالمركزة على االنفعالالمواجهة المركزة على المشكل

مدة المرض
-0،070،350،19معامل االرتباط بيرسون

0،010،05غ دالالداللة اإلحصائية
727272العينة

ال توجد عالقة ارتباطية بين المواجهة المركزة على المشكل ومدة المرض إذ ٔان معامل االرتباط فانه3ل الجدومن خالل 
.دالةوهي قيمة غير 0،07بينهما يساوي

وهي قيمة دالة عند مستوى داللة0،35في حين معامل االرتباط بين المواجهة المركزة على االنفعال ومدة المرض تساوي-
.بينهماقة ارتباطية مما يعني وجود عال0،01

قيمة دالة عند مستوىوهي-0،19ومعامل االرتباط بين المواجهة المركزة على المساندة االجتماعية ومدة المرض تساوي-
.بينهماوهذا يعني وجود عالقة ارتباطية 0،05

.توجد فروق في ٔابعاد مصدر الضبط الصحي حسب متغير الجنس:عرض نتائج الفرضية الرابعة- 4- 11

يبين نتائج اختبار ت للفروق في ٔابعاد مصدر الضبط الصحي بين الجنسين) 4(الجدول رقم 

الداللةتا المعياري المتوسطالعددالجنس
دالغ 2915.413.431.01اإلناثمصدر الضبط الداخلي 4314.424.451,06الذكور 

غ دال2924.863.920.91اإلناثمصدر الضبط الخارجي لذوي النفوذ 4324.122.970.86الذكور 
غ دال 2916.762.922.17اإلناثمصدر الضبط الخارجي للحظ 
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4315.282.772.15الذكور 

:الجدول نالحظ ما يليمن خالل 
الفروق في البعد الداخلي لمصدر الضبط الصحي -

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في البعد : بين الذكور واإلناث
الداخلي لمصدر الضبط الصحي بين الجنسين، فقد بلغ 

بانحراف 15.41متوسط درجة البعد الداخلي عند اإلناث
البعد الداخلي، وعند الذكور بلغ متوسط درجة3.43معياري 
قي حين كانت نتيجة ت 4.45بانحراف معياري 12.42

للذكور وهي قيم غير دالة 1.06لإلناث و1.01المحسوبة
إحصائيا بمعنى ال توجد فروق بين الجنسين في البعد الداخلي 

.للصحة
الفروق في البعد الخارجي لذوي النفوذ و البعد -

الخارجي للحظ فكالهما اثبتا من خالل ت المحسوبة غياب 
فروق دالة بين الجنسين في ٔابعاد مصدر الضبط ٔايضا حيث 

نجد ٔان متوسط درجة البعد الخارجي لنفوذ آالخرين عند 
وعند الذكور بلغ 3.93وبانحراف معياري 24.86اإلناث

في حين 2.97بانحراف معياري 24.12جة البعدمتوسط در 
0.86وعند الذكور 0.91بلغت قيمة ت المحسوبة عند اإلناث

وهي قيم غير دالة إحصائيا مما يدل على غياب الفروق بين 
الجنسين في هذا البعد ، ونفس النتيجة ٔايضا لبعد الحظ ف 

بينما لدى الذكور فبلغت 2.17ت المحسوبة عند اإلناث
وهي ٔايضا قيم غير دالة إحصائيا وبالتالي غياب 2.15هاقيمت

.الفروق بين الجنسين في هذا البعد ٔايضا 

توجد (عرض وتحليل نتائج الفرضية الخامسة- 5- 11
فروق ذات داللة إحصائية في نوع استراتيجيات المواجهة 

)المعتمدة لدى عينة الدراسة باختالف الجنس

يبين نتائج اختبار ت للفروق بين نوع استراتيجيات المواجهة بين الجنسين) 5(جدول رقم 

الداللةتاالنحراف المعياري المتوسطالعددالجنس

المواجهة المركزة على المشكل
غ دال4319,495.290.86الذكور 
2920.726.350.89اإلناث

المواجهة المركزة على االنفعال
غ دال4329.302.880.50الذكور 
2929.693.430.51اإلناث

المواجهة المركزة على المساندة االجتماعية
غ دال4317.584.822.74الذكور 
2920.413.882.63اإلناث
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من خـالل النتـائج المبينـة فـي الجـدول نجـد غيـاب الفـروق 
:في نوع استراتيجيات المواجهة حيث ٔانبين الجنسين 

الفــــــروق بــــــين الــــــذكور واإلنــــــاث فــــــي نــــــوع اســــــتراتيجيات -
لقــد بلــغ متوســط درجــة المواجهــة : المواجهــة المركــزة علــى المشــكل

6.35وبـانحراف معيـاري 20.72المركزة على المشكل عند اإلنـاث

19.49ٔاما عند الذكور كان متوسـط درجـة اسـتراتيجيات المواجهـة

وهــي 0.86وكانــت نتيجــة ت المحســوبة5.29وبــانحراف معيــاري 
قــيم غيــر دالــة إحصــائيا بمعنــى غيــاب ٔاي فــروق بــين الجنســين فــي 

.نوع استراتيجيات المواجهة المركزة على المشكل
ـــــــى - بلغـــــــت قيمـــــــة ت المحســـــــوبة للمواجهـــــــة المركـــــــزة عل
ٔامــــا المواجهــــة المركــــزة علــــى المســــاندة االجتماعيــــة 0.50االنفعــــال

لإلنــاث وكــال النتيجتــين قــيم 2,63و2,74فبلغــت قيمــة ت للــذكور 
غير دالة إحصائيا مما يبين غياب ٔاي فروق بين الجنسين فـي نـوع 

استراتيجيات المواجهة

وتفسير النتائج مناقشة-12

بعـد عـرض : مناقشة وتفسير نتائج الفرضية أالولـى-12-1
تبـــين مـــن خاللـــه وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة ) 1(النتـــائج فـــي الجـــدول 

جزئيـــــة بـــــين ٔابعـــــاد مصـــــدر الضـــــبط الصـــــحي ونـــــوع اســـــتراتيجيات 
المواجهــة لــدى ٔافــراد العينــة وهــذا مــا كانــت الباحثــة تتوقعــه كــون 

الفــرد انــه مــتحكم فــي فكلمــا ٔادركالمواجهــة تتــٔاثر باعتقــادات الفــرد 
ــــت مواجهتــــه للضــــغوط ٔافضــــل فقــــد وجــــدنا هــــذا  صــــحته كلمــــا كان

رتبـــــــاط بــــــــين البعــــــــد الخــــــــارجي للضــــــــبط الحــــــــظ وذوي النفــــــــوذ اال
والمواجهة المركزة على المسـاندة االجتماعيـة ، فـي حـين لـم تثبـت 
العالقـــة فيمـــا يتعلـــق بأالبعـــاد الثالثـــة لمصـــدر الضـــبط والمواجهـــة 
المركــزة علــى االنفعــال والمواجهــة المركــزة علــى المشــكل ، فالعديــد 

ين يعــانون مــن ٓاالم مزمنـــة مــن أالبحــاث بينــت بــان أالشـــخاص الــذ
وإدراكهم بٔان أالحداث غير متحكم بهـا ضبط خارجيلديهم مصدر 

فأالشخاص الذين يعتقدون بتحكمهم وضبطهم لمرضهم يتميزون .
بــتحكم ٔاكـثــر عــن آالخــرين تــوتر اقــل ومواجهــة ٔاكـثــر فعاليــة كمــا ٔان 
غيــــاب عالقــــة ارتباطيــــة بــــين مصــــدر الضــــبط الــــداخلي والمواجهــــة 

ن تحليلهـا بكـون المرضـى يشـعرون بعجـزهم مـن إيجـاد الفعالة يمك
حـــل جـــذري لمشـــاكلهم ومواجهـــة احتياجـــاتهم وهـــذا مـــا يبـــدو مـــن 
خالل معاناتهم ورفض واقعهم ٔالنه يخفف طموحاتهم ؤامالهم ممـا 

Poll(بــول يــدفعهم إلــى الضــبط الخــارجي وهــذا مــا ٔاكدتــه دراســة

مصــــدر ٔان مرضــــى تصــــفية الــــدم لــــديهم درجــــات عاليــــة فــــي) 1980,
فعلــــم المــــريض بــــان مصــــيره محــــدد بأالطبــــاء 23.الضــــبط الخــــارجي 

والممرضـــين يجعلـــه يـــدرك غيـــاب ٔاي عالقـــة لـــه بصـــحته فيلجـــٔا إلـــى 
الضـــبط الخـــارجي لـــذو النفـــوذ مـــن ٔاطبـــاء كـــونهم المســـؤولون عـــن 
عملية التصـفية والمراقبـة باإلضـافة إلـى ذلـك التوجـه نحـو التمسـك 

مجتمــع ، فــالمرض مســالة قــدر وال بــالقوى الغيبيــة والتقليديــة فــي ال
بــد مــن تقبــل هــذا المصــير فالتنشــئة االجتماعيــة فــي بيئتنــا ال تركــز 
علـــى االســـتقاللية وتحمـــل المســـؤولية واتخـــاذ القـــرارات ، وهـــذا مـــا 
لمســـــناه فـــــي الدراســـــة الميدانيـــــة فمصـــــدر الضـــــبط مـــــرتبط بثقافـــــة 
المجتمــع وبيئتــه التــي ينشــٔا فيهــا ولهــذا نجــد المرضــى يبحثــون عــن
المســـاندة االجتماعيـــة مـــن الحـــديث مـــع أالخصـــائيين عـــن حـــالتهم 

Berkman(توصـل بيركمـان و سـيم كمسـاندة معلوماتيـة، حيـث 

et sym فـي دراســة تحليليــة لقيــاس المســاندة االجتماعيــة ) 1979,
ســــــنوات ٔان ارتفــــــاع 9رجــــــل وامــــــرٔاة متــــــابعين لمــــــدة4700لــــــدى

فيــات ممـا يــدل المسـاندة كإســتراتيجية سـمح بانخفــاض مسـتوى الو
فارتبــــاط مصــــدر . علــــى ٔاهميــــة المســــاندة االجتماعيــــة علــــى الصــــحة 

الضـــــبط الخـــــارجي بإســـــتراتيجية المســـــاندة االجتماعيـــــة باعتبارهـــــا 
ٔاولســـن إســـتراتيجية فعالـــة لهـــا دور كبيـــر فـــي التكيـــف مـــع المـــرض ف

وجـــــدوا فـــــي دراســـــاتهم ٔان ) Olsenet Sulton,1988(وســـــيلتون 
ريـق الطبـي ، والتـي تكـون لمـدة طويلـة المساندة التي تبـدو مـن الف

، والمسـاندة المعلوماتيـة ) مساندة تقديرية بإعطاء الثقة للمريض(
التـــي تقـــدم مـــن قبـــل المعـــالجين مرتبطـــة بٔافضـــل متابعـــة عالجيـــة 

كمـا وجـد كــل .الطبـي يحسـن مـن مشـاكل المـريض فٔاهميـة الفريـق
ــــى)Vitaliano(فيتاليــــانو مــــن المشــــاكل الصــــحية تقــــود النــــاس إل

فأالفراد الذين يحصلون علـى 24.البحث عن المساندة االجتماعية 
مســتويات مرتفعــة مــن المســاندة االجتماعيــة يكونــون علــى أالغلــب 

Wallston et al.( ٔاكـثــر تقييــدا بالنظــام العالجــي الخــاص بهــم 

وكمـــــا نعلـــــم ٔان الثقافـــــة الجزائريـــــة تؤكـــــد ٔاهميـــــة العالقـــــات ) 1983,
العائليــــة فالحــــديث مــــع ٔافــــراد أالســــرة عــــن مشــــاعر المــــريض حــــول 
مرضـه ومشـاركـتهم معاناتـه تلعـب دور كبيـر لـدى المـريض وبالتــالي 
فان نتائج الفرضية تبدو معقولة كون المريض ال يشـعر بمسـؤوليته 

ى المسـاندة االجتماعيـة كونهـا فيما يتعلق بمرضه وبالتالي لجوؤه إل
تخفــــف حــــدة المــــرض وآالالم المعاشــــة ممــــا تســــاعد علــــى تخفــــيض 
النتائج النفسية للمرض والعـالج وتسـاعدهم علـى تعـديل التغيـرات 

الخ ...السلبية الناتجة عن تغيير نمط الحياة 

فالنتــائج الظــاهرة : مناقشــة نتــائج الفرضــية الثانيــة-12-2
وجـود عالقـة ارتباطيـة بـين ٔابعـاد مصـدر لـم تثبـت ) 2(في الجدول 

الضـــبط الصـــحي ومـــدة المـــرض ، وهـــذا عكـــس التوقعـــات بـــان مـــدة 



/ امسهانعزوز 

المــــرض تــــؤثر فــــي نظــــرة المــــريض لمرضــــه إذ ٔان مــــدة التصــــفية فــــي 
بـــدايتها واســـتمرارها لســـنوات تختلـــف بـــين المرضـــى فـــالتعرض ٔالي 
صـدمة فــي البدايــة تختلــف مـع مــرور الوقــت ، إال ٔان النتــائج جــاءت 

على مرضى ) Morris et al,1992(توقعاتنا ، فحسب دراسة عكس 
السرطانٔاين ٔالغت االرتباط بين مدة المتابعـة والـتحكم فـي المـرض 
وبالتالي فنتائج الدراسـة تتسـق معهـا فمصـدر الضـبط الصـحي ينبـع 
مــــن الشــــخص وكنتيجــــة لتــــٔاثيره وتحكمــــه فــــي الظــــواهر المحيطــــة 

تتـــــٔاثر نتيجـــــة بمرضـــــه فمعـــــارف المـــــريض ومدركاتـــــه حـــــول مرضـــــه 
لإلخفاقات والنجاحات التي تحدث له طوال مدة المتابعة قـد تـؤثر 
فــــي اعتقاداتــــه حــــول شــــروط العــــالج الطبــــي التــــي تتطلــــب إذعــــان 
لمقترحــــات أالطبــــاء ، كمــــا ٔان مشــــاريع المــــريض تصــــبح محــــدودة 
التصــــاله بعمليــــة التصــــفية الدائمــــة فكــــل هــــذه العوامــــل تــــؤثر فــــي 

.اعتقادات الفرد 

نتائج الظاهرة في ال: الفرضية الثالثةشة نتائج مناق-12-3
ٔاثبتــت وجــود عالقــة ارتباطيــه بــين المواجهــة المركــزة ) 3(الجــدول 

علــى االنفعــال والمواجهــة المركــزة علــى المســاندة االجتماعيــة ومــدة 
المرضفي حـين لـم تثبـت العالقـة االرتباطيـة بـين المواجهـة المركـزة 

الفرضــية الســابقة ٔالغــت وجــود علــى المشــكل ومــدة المــرض فنتــائج 
عالقـــة ارتباطيـــة بـــين ٔابعـــاد مصـــدر الضـــبط الصـــحي ومـــدة المـــرض 
وهنا نستطيع القـول ٔان الخصـائص المرتبطـة بـالمرض والعـالج لهـا 
تٔاثير على السياق التقييمي للمريض ولتكيفه فحسب الزاروس فان 
تقييم المريض لحالته هي التي تحدد كيفية استجابته ولكون نتائج 

قصور الكلوي المزمن حتمية ومؤلمة كلها تؤثر في تقديره لمرضـه ال
بـــان تـــٓازر العوامـــل ) De rider, leventhal,Maes(، وكمــا يـــرى 

الســـياقية مـــن خصـــائص المـــرض والعـــالج والخصـــائص الشخصـــية 
فالمواجهــة .25تحــدد اســتراتيجيات المواجهــة تجــاه المــرض المــزمن 

ط و التهديــــد النــــاتج عــــن تتـــٔاثر بالعوامــــل البيئيــــة فكلمــــا زاد الضــــغ
المرض ٔادى بالمريض للجوء إلى ٔاساليب مواجهة تخفـف مـن شـدة 
التــوتر االنفعــالي وبالتــالي تقليــل الخطــر المحــدق وهــذا مــا لمســناه 
بارتبــــاط المواجهــــة المركــــزة علــــى االنفعــــال ومــــدة المـــــرض ، إذ ٔان 
المشــاكل الصــحية تقــود النــاس إلــى اســتخدام اســتراتيجيات مركــزة 

نفعــال ، ولعــل ذلــك راجــع إلــى ٔان التهديــد الصــحي الــذي حــول اال
ال يسهل إخضـاعه تحمله ولكنيتعرض له الفرد في حد ذاته يجب 

فمســار العــالج يبقــى ثابتــا وقابليــة المــريض للتنبــؤ .26.لفعــل مباشــر
بفعاليتـه ٔامــر صــعب ممـا يخلــق ضــغطا جديـدا واســتعانت المــريض 

عيــة تخفــف مــن المعانــاة بالمواجهــة المركــزة علــى المســاندة االجتما

وبالتالي تسـاعد علـى تقـدير الوضـعية تقـديرا ايجابيـا يجعـل التكيـف 
Hetherington,1986(هيثيرنغتــــون فدراســــة.مــــع المــــرض مقبــــول 

حيث ترى بٔان أالفراد الذين لديهم إمكانيـة للمسـاندة االجتماعيـة )
المناســــبة تكــــون لــــديهم القــــدرة علــــى المواجهــــة الفعالــــة للضــــغوط 

ة واالجتماعيـــة ، كمـــا ٔان المواجهـــة المركـــزة علـــى المســـاندة النفســـي
االجتماعيــة لهــا دور كبيــر فــي التكيــف النفســي مــع المــرض ولكــون 
مــدة المــرض تطــول فالبحــث عــن المســاندة المعلوماتيــة ســواء مــن 

المســاندة العائليــة ٔاو أالصــدقاء لهــا أالثــر الكبيــر فــي أالطبــاء ٔاوقبــل 
تلقي المرضى للعالج لهذا وجدنا نفسية المرضى مهما اختلفت مدة

ٔاوبسـن من خالل دراسـتنا عالقـة ارتباطيـه بينهمـا ، كمـا ٔان دراسـة 
علــى مجموعــة مــن مرضــى و)Obson et sutton,1998(و ســيتون 

الســـكري النـــوع أالول ٔان المســـاندة االجتماعيـــة كإســـتراتيجية مـــن 
والمســاندة المعلوماتيـــة ) إعطــاء الثقــة للمــريض (مســاندة تقديريــة 

18.التــي تــزود مــن قبــل المعــالجين مرتبطــة بٔافضــل متابعــة طبيــة

لـذا يمكننـا القـول إن المواجهـة تتـٔاثر بمـدة المـرض فازمـان المــرض .
يبحث عن تخفيـف معاناتـه دون البحـث تجعل المريضوصعوبته 

عـــن الحلـــول المناســـبة لمرضـــه لـــذا غيـــاب االرتبـــاط بـــين المواجهـــة 
ا الن صـــــحته مرتبطـــــة المركـــــزة علـــــى المشـــــكل ومـــــدة المـــــرض نظـــــر 

ــــآالخرين  وحســــب مــــا الحظــــه الباحثــــان عنــــد تطبيــــق ) أالطبــــاء(ب
االسـتبيان علـى العينـة ٔان جمـيعهم رفضـوا احتماليـة قيـامهم بشـيء 

.من الطبقة المتعلمة ٔاو غير المتعلمة مصيرهم سواءيغير 

بمـــا ٔان :مناقشـــة وتفســـير نتـــائج الفرضـــية الرابعـــة12-4
لباحثــة فالدراســة لــم تثبــت وجــود النتــائج جــاءت عكــس توقعــات ا

فـــروق فــــي ٔابعــــاد مصــــدر الضــــبط الصــــحي بــــاختالف الجــــنس وهــــي 
نتيجة ال تنسجم مع دراسة جبـالي نـور الـدين علـى عينـة جزائريـة إذ 
ٔاسفرت نتائجها عن غياب الفروق بين الجنسين علـى بعـدي مصـدر 
الضـبط الصــحي الــداخلي والحــظ ، ووجــود فــروق جوهريــة فــي بعــد 

ين لصـــالح الــــذكور، كمـــا ٔان دراســــة فـــؤاده علــــي هديــــة نفـــوذ آالخــــر
والتـــي ٔاســـفرت عـــن وجـــود فـــروق إحصـــائية بـــين الجنســـين لصـــالح 
الــذكور فهــم ٔاكـثــر توجهــا للضــبط الخــارجي مقارنــة باإلنــاث وتتســق 
نتائج هذه الدراسة مع دراسة عالء الدين كـفافي والتي ٔاثبتـت ٔايضـا 

فـي حـين جـاءت سيادة الضبط الخارجي لـدى الـذكور عـن اإلنـاث ،
ـــذكور  نتـــائج دراســـة زيرقـــا وٓاخـــرون ٔان اإلنـــاث ٔاكـثـــر خارجيـــة مـــن ال
وكان الفرق بينهما دال إحصـائيا واتسـقت نتائجهـا ٔايضـا مـع دراسـة 

علـــى الطلبـــة الجـــامعيين ؤاظهـــرت الطالبـــات ضـــبطا ) ســـتريكالند(
فٔاغلبيـــة هـــذه الدراســـات جـــاءت . خارجيــا مرتفعـــا بالمقارنـــة بالطلبـــة



/ امسهانعزوز 

لدراسة الحالية والتي ٔالغـت الفـروق بـين الجنسـين غير متسقة مع ا
ويمكـن تفسـير النتيجـة إلـى كـون المـرٔاة فـي مجتمعنـا فتحـت ٔامامهـا 
ٔابـواب التعلـيم والعمـل وبالتـالي ٔاصـبحت تعبـر عـن ٔارائهـا ومواقفهـا 
فتغيــــرت معتقــــداتها فيمــــا يتعلـــــق بإدراكهــــا لمصــــدر صــــحتها فكـــــال 

ٔان الباحثـة كانـت الجنسين ينظـر للمـرض نظـرة واحـدة بـالرغم مـن
تتوقع ٔان تجـد فـروق لصـالح اإلنـاث فـي البعـد الخـارجي للحـظ كـون 
أالنثــــى تــــؤمن بالصــــدفة والحــــظ والقدريــــة ٔاكـثــــر مــــن الــــذكور وهــــذا 

إالٔان النتيجــــــة يمكــــــن تفســــــيرها بكــــــون النظــــــام اعتقــــــاد الباحثــــــة 
االجتمــاعي الحــالي كالنظــام التعليمــي والمهنــي واالقتصــادي ســـمح 

ٔاي تخصــص تعليمــي ٔاو مهنــة ٔاخــرى كانــت حكــرا للمــرٔاةٔان تلتحــق بــ
علــى الرجــل ، باإلضــافة إلـــى حــق الجنســين فـــي العمــل فــي جميـــع 
المهــــــن دون تمييــــــز فــــــالمرٔاةآالن نجــــــدها فــــــي السياســــــة والســــــلطة 
والعمل أالكاديمي ، كل هذه أالمـور ٔالغـت الفـروق الموجـودة بـين 

ارت الجنســين ممــا جعــل الفتــاة تغيــر مــن اعتقاداتهــا وتوقعاتهــا وصــ
ـــى نفســـها علـــى ٔانهـــا المتحكمـــة بمصـــيرها فقـــد تحـــررت مـــن  تنظـــر إل
بعــــض النقــــائص التــــي كانــــت تعتقــــد ٔانهــــا تــــرتبط بجنســــها وبالتــــالي 
فنظــرة المجتمــع فــي الســابق للمــرٔاة علــى ٔانهــا كــائن ضــعيف تغيــرت 
ؤاصــبح المجتمــع الــذي يتميــز بٔانــه مجتمــع ذكــوري آالن يلغــي هاتــه 

حــو المــرٔاة ، لــذا فغيــاب الفــروق أالفكــار ؤاصــبحت نظرتــه ايجابيــة ن
ـــــين الجنســـــين فـــــي مصـــــدر الضـــــبط الصـــــحي ينظـــــر إليـــــه بـــــنفس  ب
المعتقــدات ســواء امــرٔاةٔاو رجــل فصــعوبة المعــاش النفســي والحالــة 
الجســدية المنهكــة نتيجــة الغســيل الكلــوي جعلــت نظــرة المــريض 

.لحالته نفس النظرة دون تفريق كون المريض ٔانثى ٔاو ذكر 

بتحليـل :نتائج الفرضية الخامسةمناقشة وتفسير12-5
نتــــــائج الفرضــــــية وجــــــدنا غيــــــاب فــــــروق بــــــين الجنســــــين فــــــي نــــــوع 
اســتراتيجيات المواجهــة ، فهــذه النتيجــة ال تتســق مــع نتــائج دراســة 

والتــي توصــلت )Crutchfield et al,1952(كريتشــفيلد وٓاخــرون
إلـــى ٔان الـــذكور ٔاكـثـــر اســـتعماال إلســـتراتيجية حـــل المشـــكلة مقارنـــة 
باإلنــــــاث كمــــــا ٔان اإلنــــــاث ٔاكـثــــــر قابليــــــة للخضــــــوع ٔامــــــام الضــــــغوط 

باإلضافة إلى ٔانهن ٔاكـثـر تـٔاثيرا مـن طـرف الجماعـة وهـذا ،الجماعية
مـــا يعكــــس الفـــروق الثقافيــــة فـــي ٔادوار الجنســــين حيـــث يعتقــــد ٔان 

وتفـــــوق مـــــن النســـــاء فـــــي أالداءات المعرفيـــــة الرجـــــال ٔاكـثـــــر كـفـــــاءة
كمــا ٔان دراســة ســيد عبــد الرحمــان والتــي .وخاصــة حــل المشــكالت 

ٔاثبتت وجود فروق بين الذكور واإلنـاث فـي اللجـوء إلـى إسـتراتيجية 
المســـاندة االجتماعيـــة لصـــالح اإلنـــاث، ويرجـــع ذلـــك إلـــى اخـــتالف 

ــــاث ٔاقــــل تحمــــال لل ضــــغط الطبيعــــة النفســــية لكــــال الجنســــين فاإلن
.ويحتجن دائما إلى المساندة من قبل آالخرين

كـفام و ليـــونس ٔامـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالمرض المـــزمن فدراســـة
)Kvam et Lyons علـى راشـدين مرضـى بالسـكري النــوع )1991,

ـــذكور ٔاكـثـــر اســـتعماال الســـتراتيجيات مركـــزة علـــى  أالول ٔاكـــدت ٔان ال
اســــتراتيجيات مركــــزة علــــى المشــــكل فــــي حــــين النســــاء يســــتعملن

فهـــذه الدراســـات ال تتســـق مـــع نتـــائج دراســـتنا، حيـــث لـــم .االنفعــال
نجــد الفــروق بــين الــذكور واإلنــاث فربمــا كــون المــرض غيــر مســيطر 
عليــه مـــن قبــل المـــريض مــن جهـــة، والصــعوبات الناتجـــة عنــه مـــن 
تغيير في ٔاسلوب حياتهم من إتباع الحمية الغذائية وكل المشـاكل 

فــــي تقيــــيم مــــن جهــــة ٔاخــــرى تــــؤثر. الصــــحية المترتبــــة عــــن المــــرض
المــــريض لمرضـــــه فحســـــب النظريـــــة التعامليــــة فـــــان كيفيـــــة تقـــــدير 
المريض لمرضـه هـي التـي تحـتم إتبـاع ٔاسـلوب مواجهـة مختلـف مـن 
شخص ٔالخر سـواء بشـكل ايجـابي ٔاو سـلبي لتعـديل ٔاو تخفيـف مـن 
حــدة أاللــم النــاتج عــن المــرض وبالتــالي فغيــاب الفــروق ربمــا يعــود 

كلــــوي مــــن تحضــــير ٔاغراضــــه للمعــــاش اليــــومي لمــــريض القصــــور ال
للغســيل الكلــوي وبقائــه لســاعات بالمستشــفى باإلضــافة إلــى نتــائج 
الفرضـــية الســـابقة فـــي الضـــبط والتـــي فســـرت علـــى ٔاســـاس التنشـــئة 
االجتماعيــة كــون أالســرة حاليــا ال تفــرق بــين الــذكر وأالنثــى وبالتــالي 
فالفتــــاة ال تشــــعر بالضــــعف وانخفــــاض قيمــــة الــــذات لمجــــرد كونهــــا 

مرض مزمن مثلها مثل الذكر تعاني من

الخاتمة-

مـــن خـــالل النتـــائج المتوصـــل إليهـــا فـــي الدراســـة نجـــد ٔان 
مجتمعنـــــا المحلـــــي فـــــي باتنـــــة يغلـــــب عليـــــه التوجـــــه نحـــــو الضـــــبط 
الخارجي وذلك العتبارات عدة كون التنشئة تعتمـد ٔاسلوباإلخضـاع 
والتقيــد بمعــايير معينــة فــال تشــجع الحريــة الفرديــة فالمرضــى لــديهم 

مـــــان قـــــوي بالضـــــبط الخـــــارجي للطـــــاقم الطبـــــي ٔاو بعـــــزو مرضـــــهم إي
لمعتقــدات دينيـــة فـــي القـــدر وان مــا ٔاصـــابهم ابـــتالء مـــن هللا فهـــم ال 
يتحكمــــــون بمــــــا يحــــــدث لهــــــم فثقافــــــة المجتمــــــع وتــــــٔاثير التنشــــــئة 
االجتماعيــــة ربمــــا ســــاهم فــــي تبنــــي مجتمعنــــا للضــــبط الخــــارجي ، 

هـــذا المجـــال عكــس المجتمعـــات الغربيـــة التـــي ســبقتنا البحـــث فـــي
والتــي وجــدت ســـيطرة الضــبط الـــداخلي فــي بعـــض دراســاتهم كـــون 
مجــــتمعهم يــــؤمن بالحريــــة فــــي التعبيــــر واالســــتقاللية، ٔامــــا ارتبــــاط 
مصدر الضـبط بالمواجهـة المركـزة علـى المسـاندة االجتماعيـة كونهـا 
تخفـــف العـــبء النفســـي المفـــروض مـــن شـــروط عـــالج صـــعب كـــون 
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يش المـريض سـنوات وهـو يعـاني المرض المزمن ال عالج لـه فقـد يعـ
ــــة دراســــة المفــــاهيم  ــــذا مــــن أالهميــــة محاول مــــن تبعــــات العــــالج ول
النفســية االجتماعيــة للمرضــى المــزمنين لفهــم التــداخل الكبيــر بــين 
العديــد مــن المتغيــرات وتطــور المــرض، وفــي أالخيــر تشــير الباحثــة 

.إلى جملة من االقتراحات والتوصيات

وتوصياتاقتراحات -

دراســة الحاليــة ركــزت علــى مرضــى تصــفية الــدم ككــل إن ال-
دون التفريق بين مسـببات المـرض ومنـه نقتـرح علـى البـاحثين فـي 
هذا المجال والذين لديهم ميل لدراسة هذه الفئـة مـن المجتمـع ٔان 

.يحددوا عينة الدراسة جيدا
إنشــــاء مقيــــاس لمصــــدر الضــــبط الصــــحي خــــاص بمرضــــى -

المقـــــاييس الخاصـــــة لمصـــــدر القصـــــور الكلـــــوي المـــــزمن علـــــى غـــــرار 
.الضبط

لفت انتباه أالطباء وأالخصائيين النفسانيين إلـى ضـرورة -
تدريب المرضى على تغيير معتقداتهم في الضبط الخارجي بالتركيز 
علــــى تعزيــــز الضــــبط الــــداخلي لمــــا لــــه مــــن ايجابيــــات فــــي الجانــــب 

.الصحي
دراســة هــذه المتغيــرات بربطهــا بمتغيــرات ٔاخــرى كالحالــة -

االجتماعيـة، السـن ٔاو المسـتوى الثقـافي، لمـا لهـذه المتغيـرات مـن 
.دور في التٔاثير على ٔابعاد مصدر الضبط الصحي

دراسة عوامل الخطر ٔاو السـلوكيات الصـحية لـدى مرضـى -
فـي الدراسـة الميدانيـة القصور الكلوي المزمن ٔايـن وجـدت الباحثـة

التالي رفضهم بعض المرضى الرافضين التقيد بمعلومات أالطباء وب
.تقبل العالج

دراســة مصــدر الضــبط الصــحي وعالقتــه بــااللتزام بــالعالج -
.لدىنفس العين


