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أساليب املواهجة و مركز التحمك يف الضغوط
دلى املصااب ت سطراا الدي درااسة مديايية
2 بومعزوزة نس مية جبامعة ازجزارر
:  املخلص واليت حتيث يف،يؤر التعرض لحياث حداتية ضاغطة اىل حماوةل تكدفدة أوتوماتيكدة وعفوية
 مث مرحةل الاس تجابة النفس ية عن اريق معخليا ت عقخلية، مرحةل الاس تجابة الفزييولوجدة،مرحخلتني متتاليتني
 وهو رشح يقرتحه المنوذج الرمايج لتفسري الصااب ت ازجسيية وخصوصا المراض اليت تتعخلق.تكدفدة
 وخصوصا دلى، ااملرض هو اس تجابة غري مالمئة صاراة عن ضغط كبري، ابملناةة مل مرض طراا الدي
 يمت التأكيي.الشخاص ذو الهشاشة واحلساس ية أمام الضغط وهو ما يؤر اىل اضعاف الوظيفة املناعية
 وتشري هذه السريواا ت اىل مفهوم، اذ ةىل أمهية السريواا ت املعرادة يف أص الصابة ابلطراا
اسرتاتيييا ت املواهجة و مركز التحمك مما يعم ةىل حتييي ارور أاعال الشخاص اجتاه املدريا ت اخملتخلفة وميى
.قياهتم ةىل التكدّف

-Résumé:

L’exposition à des événements de vie stressants induit une tentative
d’adaptation automatique et spontanée, elle survient en deux phases successives,
la phase de la réaction physiologique; et la phase de la réaction psychologique,
qui intervient par le biais de processus mentaux adaptatifs. C’est une explication
avancée par le modèle intégratif dans l’apparition des troubles organiques, et en
particulier les maladies qui concernent l’immunité, comme le cancer du sein. La
maladie est donc une réponse non appropriée provoquée par un grand stress,
ceci est particulièrement vrai chez les personnes présentant une fragilité face au
stress conduisant ainsi à l’affaiblissement de la fonction immunitaire. L’accent
est mis sur l’importance des processus cognitifs dans l’origine de l’atteinte
cancéreuse. Ces processus se réfèrent aux concepts de stratégie d’adaptation et
de lieu de contrôle, déterminant les réactions des personnes devant les différents
stimuli et leurs capacités d’adaptation.
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 مقيمـة:تعترب الصحة حاةل جتانس انجتة عن تفاة ةية عنارص متياخةل ومتشابكة ،وحياول
العياريو خالل التطبيق العيار والعاليج أ يأخذوا بعني الاعتباا وحية الفرر يفس-
جسي ،وهذا يف مجيع أيواع المراض ،غري أ التفسريا ت الباثولوجدة جنيها متضارة ةىل
املس توى ازجسي  ،وكذكل ابلنس بة لخلمس توى النفيس ،ااملشلكة اخلاصة ابلقفزة الغامضة من
النفيس اىل ازجسي ينظر الهيا رامئا حتت أضواء خااتة ونسقدة.
غري أ أحيث التيااا ت وأكرثها مشولية هو المنوذج الرمايج اذل يفطر املرض
ايطالقا من منظوا أ النسا اكرن بيولويج و يفيس واجامتعي ،واختالل تواز هذا النسا
ل يمت ال ملا تفقي هذه العنارص الدالثة جتانسها ،ومن أمه املفاهمي اليت يقوم ةخلهيا هذا المنوذج هو
الضغط ،كعام حمفز لس تجااب ت تضم البعار الدالثة املهمة ،البعي البيولويج والبعي النفيس
والبعي الاجامتعي.
اذ ابعي تعرض الشص حلوارث حداتية صعبة ويف حماولته لخلتكدف مع املوقف ،عن
اريق ارور أاعال متنوةة ،ويه حماوةل تكدفدة أوتوماتيكدة وعفوية وتنقسم اىل اس تجابة
ازييولوجدة يف البياية مث اىل اس تجابة يفس ية يف وقت لحق ،ابس تعامل معخليا ت عقخلية تكدفدة.
وهو رشح يقرتحه المنوذج الارمايج لتفسري الصااب ت ازجسيية وخصوصا المراض
اليت خت املناةة مل مرض طراا الدي  ،ااملرض هو اس تجابة غري مالمئة صاراة عن
ضغط كبري ،ابعي أ اك هياه تكدفدا أصبح الضغط مودلا لضطرااب ت خطرية ،ومبا أ
الاس تجابة يه متعيرة البعار ،ااينا هنمت ابزجايب النفيس من أج رااسة الااجاعية أ
أساليب املعازجة النفس ية املعرادة اليت تتبناها املصااب ت مبرض طراا الدي اكس تجابة
لتعرضها للحياث الضاغطة قب الصابة الطراايية ،و ةخليه اقي جاء ت ادلااسة اس تذاكاية
وخصت الساليب املعرادة املتعخلقة ابسرتاتيييا ت املواهجة و مركز التحمك.
 الشاكلية:حداة النسا عبااة عن تعاقب أحياث ،نماها الحياث السعيية اليت تس تيعي
عوااف الهبجة والطروا ،وماها التعيسة اليت تضفي ةىل الايفعال ت احلز والمل ،وةىل الفرر
أ يواجه هذه الحياث ،و ابلحرى ما ينتج عاها من تغريا ت تطرأ ةىل حداته ،اهو رامئا يف
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حماوةل "لخلتكدف مع الوضعية ازجييية ،بعي أ اخت التواز املعتار".د Boudarène, 2005,
 . p 10تيعى هذه السريواة التكدفدة ابلضغط النفيس.
انجي ) (Lazarus & Folkman, 1984يصفا الضغط ةىل أيه سريواة خت
الضواغط د stresseursوالتوترا ت الفررية مع اضااة بعي همم وهو العالقة بني الفرر وامليط،
هذه السريواة تتطخلب تفاةال ت مس مترة وتكدفدا ت بني الفرر وامليط.
يفهم من هذا أ الضغط هو اذل حيرك اس تجااب ت الفرر ،ادياعه لخلتفاة مع الحياث
والتكدف معها بطريقة جتخلب هل التواز النفيس وحىت ازجسي وابلتحييي العصيب البيولويج،
نما جيب معراته هو أ الاس تجابة الوىل لخلضغط يه اس تجابة ازييزلوجدة يتحمك اهيا ازجهاز
العصيب ،اهذا الخري حيفز العييي من الغير اتفرز بيواها هرموان ت معينة ماها:
الكواتزيول والراينالني "اذل يزيي يف ايقاع التنفس هذا ما يساةي ةىل زايرة أكسينة
العضوية ،وةخليه تتسااع يبضا ت القخلب مما يسه معخليا ت اليض ،ازييي النشاط العصيب
وتتحفز العضال ت بفض زايرة الكسجني والسكر ويتضاعف مع يظام املناةة".د Stora,
. 1991, p 92
و هو ما تؤكيه ادلااسا ت البيوازييولوجدة احلييدة اليت تعترب الضغط ةىل أيه حماوةل
تكدف مع الوضع ازجييي من أج اسرتجاع التواز ) ،(L’homéostasieحدث تمت
الاس تجابة دلى التعرض ملدري همير د ضاغط ابصياا ار اع جتنيب متبوع ابيتباه و يقظة
مزتايية ،مث بتنش يط العضو السمبتاو لخليهاز العصيب املس تق ليمت ااراز الكواتزيول من
ارف الغية الكظرية .(Bear, 2002) ،ويسامه هرمو الكواتزيول يف ااع الضغط ادلمو ،
وابلتايل الاس تجابة لخلضغط تكو أكرث اعالية.
و متي بعض النظراي ت احلييدة اىل ابط ازجايب النفيس ابلبيولويج ،اهيي ترى أ
النفس يف ةالقة وايية مع هجاز املناةة ،اأغخلبية ادلااسا ت احلييدة حول تغيريا ت الوظائف
املناعية خالل الضغط النفيس تبني أ الاعتياءا ت النفس ية وخصوصا املتكراة ماها تطوق اىل
اضعاف الاس تجابة املناعية للارار يف حميط يفس اجامتعي معني ابعتباا خشصية الفرر وقيااته
التكدفدة .د. Stora, 1991, p 100-101
كام حتاول النظراي ت العصبية والنفس -مناعية اىل كشف تيخ الضغط يف العييي من
المراض اليت خت هجاز املناةة".د. Stora, 1991
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ومن بني هذه المراض مرض الطراا  ،نمن املعتار سامع املرىض بعي اةالهمم خبرب
اصابهتم مبرض الطراا  ،يؤكيو وبطريقة عفوية ةىل ااجاع أص املرض اىل مأساة حييدة
واىل خشصيهتم ،ويه اكرة تبناها اجملمتع معوما وتسامه يف تدبدهتا رااسا ت كدرية  ،االعييي من
الباحلني يرو أ الربيا ت العخلمية حتم الكلري من احليج اليت تؤيي وجور ةالقة س ببدة بني
الضغط والطراا .
افي رااسة حول طراا الدي  ،لـ  MC Kenna et alيف)ُ ،(2004وجِ يَ ترابط
كبري بني الصااب ت الطراايية مع اراق أو اقيا لعالقا ت محمية وأحياث حداتية ضاغطة وهذا
قب الصابة ابملرض ،حدث ُع ِرضَ ت خالل ييوة حبث يف ةمل الطراا وةالجه يف  1994يف
جامعة  ،Torontoرااسة مقااية ،اوجي أ اجملموةة املصابة ابلطراا ةاشت أكرب ةير من
الحياث الضاغطة مقااية بأارار العينة الشاهية.
وهو ما تؤكيه رااسة  ،Ramirez et collحدث مت اكتشاف زايرة مفراة للحياث
الضاغطة السابقة دلى نساء مصااب ت سطراا الدي  .عن د. Funch, 1983
وأصبح منذ بياية القر العرشين العييي من الباحلني يرو أ بعض الحياث
احلياتية وملريا ت امليط ميكاها أ تؤر اىل الصابة بأمراض يفس ية وسوماتية ،يذكر ماهم
 Hinkle, wolff, Meyer, Jaspersاميي الظن اىل أ الحياث وخصوصا تكل اليت
ُ ْحت ِي ُث تغريا كبريا يف حداة الفرر ،ميكاها أ حتيث اضطرااب ت يف احلاةل الصحية سسبب الضغط.
و يضيف هؤلء الباحلني عنرص همم و هو روا خشصية الفرر من حدث امتالكه حلساس ية
خاصة اجتاه بعض الاستلااا ت عن ). (Bruchon-Schweitzer, 2002, p130
اقي أصبح روا الشصصية من حدث احلساس ية لخلضغط يف اضعاف الوظيفة املناعية
حقدقة مربهن ةخلهيا ،وهو ما تذهب اليه رااسة ) ، (O’Leary, 1990اليت تؤكي ةىل أمهية
السريواا ت املعرادة يف أص الصابة ابلطراا .
و حسب ) (Lazarus & Folkman, 1984اا هذه السريواا ت تشري اىل مفهوم
اسرتاتيييا ت املواهجة اليت يعترباهنا "مجةل اجملهورا ت املعرادة و السخلوكية اليت يوظفها الفرر
هبيف تس يري املتطخلبا ت اخلاصة ادلاخخلية و/أو اخلااجدة اليت يقميها الفرر ةىل أهنا تفوق قيااته
التكدفدة".
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و تنقسم "اسرتاتيييا ت املواهجة" اىل يوةني :اسرتاتيييا ت املواهجة املركزة حول
املشلك و هتيف اىل ايقاص متطخلبا ت الوضعية و /أو زايرة مواار الفرر اذلاتية ملواهجة أاض ،
اذ هناك من الباحلني من يطخلق ةخلهيا التكدف اليقظ أو النش يط .واسرتاتيييا ت املواهجة
املركزة حول الايفعال ،و اليت خت حماول ت الفرر من أج تعيي التوترا ت الايفعالية الناجتة
عن الوضع الضاغط ).(Bruchon-Schweitzer, 2002
افي رااسة الك من ) ،(Moss & Halahan, 1985هيات اىل معراة العوام
املسببة لالضطرااب ت ازجسمية الناجتة عن الضغوط وابقت ادلااسة ةىل مجموعتني ،اجملموةة
الوىل دلهيا ضغوط مرتفعة ومل يظهر ةخلهيا أ اضطرااب ت جسمية كام أ لخلميموةة الدايية أيضا
ضغوط مرتفعة ولكن ظهر ت ةىل أارارها اضطرااب ت جسمية ،وأوحضت يتاجئ هذه ادلااسة أيه
ابلرمغ من أ أحصاب لكتا اجملموعتني يتعرضو لضغوط مرتفعة ،غري أهنم اختخلفوا يف ظهوا
العراض املرضية ةخلهيم و يرجع ذكل اىل اختالف أساليب املواهجة.
وقام لك من ) (Lazarus & Folkman, 1980بيااسة اس هتيات معراة أساليب
مواهجة أحياث احلياة اليومدة ةىل ميى س نة اكمةل دلى عينة من الارار تكويت من 100
ارر ،و بيّنت النتاجئ أ اذلين دلهيم مشالك حصية ةىل غراا ازجنس ،مه اذلين يس تخيمو
اسرتاتيييا ت املواهجة املركزة ةىل الايفعال.
كام يتيخ مركز التحمك يف حتييي ارور أاعال الشخاص اجتاه املدريا ت اخملتخلفة ،و يقوم
ةىل أساس رشح الشخاص للحياث ،اخللشخاص مركز حتمك راخيل ملا يكو دلهيم الشعوا
بأ ما جير هلم هو يتدجة لعامهلم ،وهلم مركز حتمك خاايج ملا يكو دلهيم ةىل العكس
الشعوا بأ ما حييث هلم هو سبب عوام مس تقةل عن حتمكهم أو خت احلظ.
و هو مفهوم اواه  Rotterوخي املعتقيا ت ادلاخخلية و اخلااجدة ,مبعىن الاعتقار
املعمم بأ الحياث السابقة تتوقف ةىل عوام راخخلية دجمهور ،قياا ت ذاتية أو عوام
خااجدة دقيا ،حظ ،صياة ).(Bruchon- Schweitzer. 2002
و ميكن أ يفطر ذكل ةىل أ أحصاب مركز التحمك ادلاخيل يعتقيو أ ما حييث
هلم هو يتدجة أاعاهلم ،و ذكل ابعتباا مركز التحمك اكس تعيار ةام يؤثر ةىل أحاكم الفرر القامئة
بيواها ةىل التعزيزا ت اليت تخلقاها .(Peylet, 1997, P 509) .و يعتقي أحصاب مركز التحمك
اخلاايج أ الحياث اليت يعيشوهنا ليست يتدجة سخلوكهم أو خصوصياهتم اذلاتية ،ب يتدجة
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الصياة ،القيا ،احلظ ،أو من هو أقوى ماهم ،أ أهنا أحياث تتعيى حتمكهم(Askevis- .
.Leherpeux, 1989
هذا يعين أ الفرر اذل هل مركز حتمك راخيل يشعر ابملسؤولية اجتاه ما جير هل يف
حني أ الفرر اذل هل مركز حتمك خاايج اهو يعتقي أ ّ احلظ أو عوام أخرى خااجدة يه
املسؤوةل عن الحياث .وةخليه ،االفرر ذو التحمك اخلاايج س ميي اىل الاستسالم أمام
الصعواب ت.
يتبني ممّا س بق الوقع ازجيي لخلتحمك ادلاخيل وادلوا السخليب لخلعوام اخلااجدة ةىل الصحة
والشعوا ابلراحة د . Bruchon–Schweitzer, 2001اقي توصخلت ادلااسا ت العييية اليت
اس تعمخلت سمل  Rotterاىل يتاجئ مطابقة ،اذ وجي ت أ التحمك ادلاخيل يؤر روا معيل
لآاثا الضغط ،يف حني أ التحمك اخلاايج يضصمها ) ،(Paulhan, 1995, P34وهو ما يؤثر
سخلبا ةىل حصة الارار ،اليشء اذل جيعخلنا يتساءل اذا اك لرر الفع التكدّفي لخلضغط يف
اريقة ارااك الفرر هل و الاسرتاتيييا ت املعرادة املس تعمةل روا يف ظهوا مرض طراا الدي .
يياعنا ما س بق اىل ارح التساؤل ت التالية:
 ه ت ّمتزي املريضا ت املصااب ت سطراا الدي ابس تعامل اسرتاتيييا ت املواهجة املركزة ةىلالايفعال يف مواهجهتن لخلمواقف الضاغطة؟
 ه ترجعن املصااب ت سطراا الدي أس باب الحياث اىل عوام خااجدة ،أ ه لهنمركز حتمك خاايج؟
 الفرضيا ت: تس تعم املصااب ت سطراا الدي الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل الايفعال أكرث من اس تعاملهالالسرتاتيييا ت املركزة ةىل املشلك ةىل سمل اسرتاتيييا ت املواهجة لـ .Paulhan
 لخلمصااب ت سطراا الدي مركز حتمك راخيل ةىل سمل مركز التحمك راخيل/خاايجلـ.Rotter
 الجراءا ت املاهيية: املاهج :لقي اتبعنا يف ادلااسة احلالية املاهج العيار اذل يرى "السخلوك يف بعيه احلقدقي،بتسيي بأكرث قيا من الخالص اريقة ترصف انسا مخلموس واكم يف ةالقة مع هذه
الوضعية ،البحث عن اعطاءها معىن ،بناء واص وكذكل التعرف ةىل الرصاةا ت اليت حتركها
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واخلطوا ت اليت تريي اك هذه الرصاةا ت Chahraoui, 2003, P 11) .ما ميكن مالحظته
هو اررية هذا املاهج يف تطبيقه ،اذ أيه هيمت بيااسة احلال ت الفررية.
كام أ ابيعة املوضوع راعتنا اىل اختياا اريقة "رااسة حاةل" ابعتبااها الطريقة اليت
تسمح جبمع املعخلوما ت وتفسريها تبعا لتقنياهتا ،ايااسة حاةل يه ذكل الوةاء اذل ينظم ويقمي
اده اللكينديك لك املعخلوما ت والنتاجئ اليت حتص ةخلهيا من الفرر ،وذكل عن اريق املقابةل و
املالحظة والتااخي الاجامتعي لخلمفحوص ،دلويس اكم مخليكة،1980،ص 79وأيضا اس تعامل
الاس تبداان ت والسالمل لخلقداس النفيس .اهيي "الفح العميق حلاةل اررية ايطالقا من مالحظة
معينة وابطها بتااخي املفحوص ،اذ يسمح ذكل بفهم سخلوك املفحوص يف لك معاشه".
)(Mawella, 1984, P 20
 ماك اجراء البحث:مت اجراء هذه ادلااسة ةىل مس توى مركز ةالج أمراض الطراا ملستشفى ارايزت
اايو ازجامعي ابلبخليية ،وابلضبط يف قسم ازجراحة.
 مجموةة البحث:مت اختياا مجموةة البحث ابتباع الطريقة القصيية ،وخت  20مريضة سطراا الدي
مستشفدة من أج العالج ،هن مريضا ت يف مرحةل الرشي ،حدث قيا متوسط السن بـ 43
س نة و  5أشهر ،و تراوح السن ما بني  35اىل  54س نة ،كام أهنن ل تعايني من مرض مزمن
أو مرض خطري أآخر ،و مت اهامل املس توى التعخلميي لعيم ذكر ادلااسا ت السابقة لهذا العام .
 أروا ت البحث:أ -رلي املقابةل النصف املوهجة :اذل أراجنا اده أس ئةل تتعخلق ابملاوا التالية:
 معخلوما ت ةامة. أس ئةل حول املرض احلايل و ظروف اكتشااه. أس ئةل حول الحياث احلياتية الضاغطة قب اكتشاف الصابة. أس ئةل حول ارور الاعال اجتاه هذه الحياث.ب -مقداس اسرتاجتيا ت املواهجة لـ :Paulhan
قام لك من  ،Lazarus et folkmanابحصاء خمتخلف الساليب اليت يس تعمخلها
الارار دلى تعامخلهم مع خمتخلف الوضعيا ت احلياتية ،وتوصال اىل اجيار تباين كبري يف
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الاسرتاتيييا ت املعمتية ،وايطالقا من حتخلي النتاجئ املصةل قاما بعزل منطني اثبتني لخلمواهجة وهام
كام س بق ذكره :املواهجة املركزة ةىل املشلك واملواهجة املركزة ةىل الايفعال.
وقي اعمتيان يف حبدنا ةىل الصواة الخرية املكدفة من ارف  ،Paulhanاذل ينقسم
حموااه الساس يا اىل بنور ارعية ويه:
 املواهجة املركزة ةىل املشلك وتضم: -1اسرتاتيييا ت ح املشلك
 -2اسرتاتيييا ت البحث عن ادلمع الاجامتعي
 املواهجة املركزة ةىل الايفعال واهيا: -3اسرتاتيييا ت التينب مع التفكري الجيايب
 -4اسرتاتييية اةارة التقدمي الجيايب
 -5اسرتاتييية التأييب اذلايت دPaulhan, 1995, P 120
جـ -مقداس مركز التحمك ادلاخ -اخلاايج لـ :Rotter
و هو أآخر صواة ملاول ت ةييية قام هبا  Rotterوالعييي من الباحلني .د Rotter,
 1966, p 10ويتكو مقداس مركز التحمك من  29بني ،لك بني يتضمن زوج من العبااا ت
دأ ودب  ،احياهام تشري اىل التحمك اخلاايج والدايية اىل التحمك ادلاخيل ،ومن هذه الفقرا ت
هناك س تة اقرا ت حدارية لخلمتويه ،الغرض ماها هو اضفاء الغموض ةىل الغرض من املقداس.
دRotter, 1966, p 10
 عرض و مناقشة النتاجئ : مناقشة يتاجئ الفرضية الوىل:ازجيول ا م د : 01يتاجئ مقداس اسرتاتيييا ت املواهجة اخلاص مبيموةة البحث.
احلال ت
احلاةل الوىل
احلاةل الدايية
احلاةل الدالدة
احلاةل الرابعة
احلاةل اخلامسة

توزيع اسرتاتيييا ت املواهجة املس تعمةل
الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل الايفعال الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل املشلك
د21
د55
د37
د54
د42
د49
د35
د47
د34
د43
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احلاةل السارسة
احلاةل السابعة
احلاةل الدامنة
احلاةل التاسعة
احلاةل العارشة
احلاةل احلارية عرش
احلاةل الدايية عرش
احلاةل الدالدة عرش
احلاةل الرابعة عرش
احلاةل اخلامسة عرش
احلاةل السارسة عرش
احلاةل السابعة عرش
احلاةل الدامنة عرش
احلاةل التاسعة عرش
احلاةل العرشو

د42
د35
د35
د44
د50
د44
د43
د30
د59
د46
د56
د48
د53
د57
د50
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د30
د34
د40
د39
د31
د39
د45
د32
د38
د45
د46
د33
د36
د38
د31

ّ
يتبني من خالل النتاجئ امليوية ةىل ازجيول ا م د 01أ أغخلبية املفحوصا ت تس تعمخلن
الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل الايفعال أكرث من اسرتاتيييا ت املواهجة املركزة ةىل املشلك ،وهو
ما ميد  17مفحوصة من أص  ،20بنس بة  .%85أما اامي خي املفحوصا ت الخلوايت تس تعمخلن
الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل املشلك أكرث من اس تعاملهن لسرتاتيييا ت املواهجة املركزة ةىل
الايفعال اال يتعيى ةيرهن  3حال ت ويه احلاةل الدامنة واحلاةل الدايية عرش واحلاةل الدالدة
عرش ،و هو ما يوااق نس بة  %15من مجموةة البحث.
كام مسح حمتوى املقابال ت العيارية مع املفحوصا ت من الكشف اىل تعرض أغخلهبن
لوضاع ضاغطة ،ويف هذا الصير اقي أشاا ت رااسة دةيسو  1984،اىل أ ّ املصابني
ابلضطرااب ت الس يكوسوماتية أكرث عرضة لخلضغوط النفس ية والاجامتعية حدث وجي أ هناك
ااتبااا رالا احصائيا بني الصابة ابلضطرااب ت الس يكوسوماتية والضغوط النفس ية
والاجامتعية .كام تتفق هذه النتدجة مع يتاجئ رااسة )(Ranchor & Sanderman, 1991
اليت أشاا ت اىل أ لخلضغوط أثرا كبريا يف ظهوا الاضطرااب ت الس يكوسوماتية.
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تنياج الحياث احلياتية الضاغطة يف س ياق و يف اااا خاص ،و ةخليه يس توجب
رااسة الضغط مضن عوام الاجنراحدة و حىت عوام اامحاية ) (Gorwood, 2004ومن بني
عوام اامحاية تؤكي رااسة ) (Schwarzer, 2007عن أمهية روا الس ني الاجامتعي يف جمال
املواهجة ،اذ يزيي من الفعالية اذلاتية يف مواهجة الضغوط .و هو ما يخلمسه عني بعض
املفحوصا ت ،حبيث يالحظ أيه لكام ااتفعت راجة اسرتاتييية البحث عن ادلمع الاجامتعي لكام
اخنفضت راجة التأييب اذلايت.
ومعوما اا ادلااسا ت احلييدة أثبتت أ املواهجة املركزة ةىل املشلك ختفض أو تقيض
ةىل الضغط ،(Felton et Revenson, 1984; Terry, 1994; Bolger, 1990) .بيامن
املواهجة املركزة ةىل الايفعال اقي ااتبطت ابلتوااق الصحي الس ئي .عن (Bruchon-
)Schweitzer, 2002
تتفق النتدجة احلالية يف ذكل مع معظم ادلااسا ت السابقة يف هذا اجملال اليت أشاا ت
يتاجئها اىل أ هناك أساليب اعاةل يف التصفدف من ظهوا الاضطرااب ت الس يكوسوماتية ،ومن
أملةل تكل ادلااسا ت رااسة ) ، Folkman & Lazarus, 1980اليت أشاا ت يتاجئها اىل أ
أساليب املواهجة املركزة ةىل املشلكة تعي من أكرث الساليب اعالية يف مواهجة الضغوط
والتقخلي من اصابة الفرر ابلضطرااب ت الس يكوسوماتية متفقة يف ذكل مع رااسة دجا ،
 2000اليت أشاا ت يتاجئها اىل أ الرااك السخليب للحياث الضاغطة ،والحساس بعيم
اعالية اذلا ت يف مواهجهتا والس يطرة ةخلهيا قي ااتبط سشلك اجيايب بزايرة العراض املرضية دلى
أارار عينة ادلااسة.
كام لحظنا من خالل ادلااسة أ املفحوصا ت تخلجأ اىل بعض الساليب الايفعالية يف
مواهجة الضغوط واملمتدةل يف الباكء لخلتصفدف من توترها الناجت عن الضغط أو الترصف بعصبية
مع الآخرين عني التعرض لخلمشالك ،أو ةيم الس يطرة ةىل ايفعالهتا عني التفكري ابملشلكة أو
لوم اذلا ت وتأييهبا عنيما تفش يف ح مشلكهتا .حدث يتبّني من خالل رااسة & Stone
) Neale,1984واليت أظهر ت يتاجئها أ أساليب التفريغ الايفعايل والبحث عن ادلمع
الاجامتعي يه أكرث اس تخياما دلى الانث.
من املهم أيضا أ نشري اىل زجوء املفحوصا ت اىل املواهجة ابس تعامل ما ييعى الساليب
ادليندة ،و يتضمن هذا السخلوب ما يقوم به الفرر عنيما تش تي به الضغوط من الخليوء اىل هللا
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س بحايه وتعاىل ابدلةاء والترضع والعبارة ،حدث يصبح ذكل السخلوب مصياا ّلدلمع الرويح
والايفعايل لخلفرر وأسخلواب معخليا لتجاوز املواقف الضاغطة.
و اامي خي احلال ت الدالثة اليت مل تتحقق معها الفرضية الوىل من البحث ،أ
احلال ت اليت اس تعمخلت الاسرتاتيييا ت املركز ةىل املشلك أكرث من اس تعاملها لالسرتاتيييا ت
املركزة ةىل الايفعال ،ااينا يالحظ أيه ابلرمغ من وجور ارق يف اس تعامل الاسرتاتيييتني الّ أيه
يبقى ارق افدف لخلغاية ،مما ييل ةىل أ اس تعامل الاسرتاتيييا ت املركز ةىل املشلك مل يخلغي
الخليوء اىل الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل الايفعال ،مما يياعنا اىل التساؤل عن ميى اعالية
املواهجة عني هذه النساء .وما يشي الايتباه أيضا هو حتص هذه املفحوصا ت ةىل العالما ت
الكرث اخنفاضا يف اسرتاتييية التأييب اذلايت ،واحلصول ةىل مفحوصتني من أص الدالثة ةىل
أضعف العالما ت يف اسرتاتييية التينب ،مما سه من رو شك زجوهئا اىل املواهجة النش يطة
مل ح املشلك.
 مناقشة يتاجئ الفرضية الدايية:ازجيول ا م د : 02يوحض توزيع مركز حتمك مجموةة البحث.
توجه مركز التحمك
قمية مركز التحمك
احلال ت
راخيل
10
احلاةل الوىل
خاايج
17
احلاةل الدايية
خاايج
15
احلاةل الدالدة
راخيل
7
احلاةل الرابعة
خاايج
17
احلاةل اخلامسة
راخيل
6
احلاةل السارسة
راخيل
12
احلاةل السابعة
خاايج
13
احلاةل الدامنة
خاايج
16
احلاةل التاسعة
راخيل
8
احلاةل العارشة
راخيل
10
احلاةل احلارية عرش
راخيل
8
احلاةل الدايية عرش
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راخيل
12
احلاةل الدالدة عرش
خاايج
14
احلاةل الرابعة عرش
خاايج
13
احلاةل اخلامسة عرش
راخيل
9
احلاةل السارسة عرش
خاايج
14
احلاةل السابعة عرش
راخيل
12
احلاةل الدامنة عرش
خاايج
15
احلاةل التاسعة عرش
خاايج
17
احلاةل العرشو
من خالل حتخلي ازجيول ا م د ، 02اذل جيمع يتاجئ مقداس مركز التحمك ادلاخيل –
اخلاايج جملموةة البحث ااينا يالحظ أ  10مفحوصا ت من أص  20لهن مركز حتمك خاايج
ممدخلني بذكل نس بة  %50من النس بة الجاملية ،كام أ هناك  10مفحوصا ت أيضا لهن مركز
حتمك راخيل بنس بة مئوية تقيا بـ  %50من النس بة اللكية.
يتبني من خالل الربيا ت الوقع ازجيي لخلتحمك ادلاخيل وادلوا السخليب لخلعوام
اخلااجدة .وخصوصا ،الثر الجيايب لخلتحمك ادلاخيل ةىل الصحة والشعوا ابلراحة د Bruchon
 , – Schweitzer, 2001و وجي ) (Jones, 1999أ العامل ذوو التحمك اخلاايج أكرث
شعواا ابلضغط ،اضااة اىل اخنفاض أراهئم .أ أ ذو التحمك اخلاايج أق اجيابية ،بيامن
ذو التحمك ادلاخيل يكويو عكس ذكل.
و قي اقرتح س يخليام مصطخلح تعمل العيز ليشري اىل ارااك الفرر الاس تقاللية بني
سخلوكه والتيعمي .د ، Molinari. et Khanna. 1991.p 315ويرى ابحلو أآخرو أ
مفهوم التحمك ادلاخيل – اخلاايج يرتبط أساسا بياجة املس ئولية اليت يياك الفرر أيه ميتخلكها
ةىل الحياث يف حداته ،اا الفرر ذو الاعتقار يف التحمك اخلاايج يياك أحياث احلياة ةىل
أهنا ل تتوقف ول تعمتي ةىل سخلوكه ،ب أهنا حميرة بيل من ذكل بعوام خااجدة عن ذاته.
ولع ما يفطر التوجه اخلاايج ملركز حتمك بعض املفحوصا ت ،هو الضغط الكبري
اذل تتعرض اليه و ةيم قياهتا ةىل التكدف ،ل اضطراب القخلق كدريا ما يؤثر ةىل تقدمي
الفرر لماكييته الشصصية حسب  .Lazarus et FolkmanدPaulhan, I. 1995. p 49
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يالحظ اشرتاك العييي من الباحلني يف التأكيي ةىل روا اامحاية اذل يؤريه مركز
التحمك ادلاخيل ،حسب ) Folkman (1984اأيه أمام وضع اده التباس ،اا الشص مع
مركز التحمك ادلاخيل س يقمي الوضع ةىل أيه متحمك اده ةىل الشص اذل هل مركز حتمك
خاايج .لهذا السبب اا مركز التحمك ادلاخيل يعترب أ هل ادلوا يف اامحاية ضي الضغط.
).(Paulhan, 1995, P 34
وهو ما ل يتوااق مع يتدجة رااستنا احلالية ،حدث وجيان أ  %50من املفحوصا ت
دلهين مركز حتمك راخيل ،حدث مل مينع ذكل من اصابهتن ابلطراا  .مما ييل ةىل ةيم اماكيية
التأكي من الجيابية املطخلقة ذلو التحمك ادلاخيل ،وهو ما أكيته البعض من ادلااسا ت
كيااسة  Krause ،Stykerد 1984اليت توصخلت اىل أ ذو التحمك ادلاخيل الشييي،
يعايو من العيز يف مواقف غري متحمك اهيا ) .(Horner, 1996و يف يفس الس ياق أثبتت
رااسة  Pharesد 1976أ ّ الارار الكرث شية يف مركز التحمك ادلاخيل ،مه أكرث عرضة
لخلمواقف غري املتحمك اهيا ،هذا ل هجي املقاومة دلهيم س يصبح غري اعال ،جراء حتمي ذواهتم
املسؤولية املطخلقة واملنيرة عن املوقف).(Horner, 1996
ويف هذا الصير يؤكي ) (Uomoto, 1986أ ّ العيز يتودل من ةيم متكن الفرر من
توليي السخلوك الالزم ،أو اسرتاتيييا ت بييةل عنه .المر اذل يؤر اىل اخنفاض يف الراء ويف
تقيير وظهوا القخلق.
وهو ما يذهب اليه لك من ،(1976) Watson ،(1994) Butterfield
 Nelsonد Plat ، 1974و Eisemanد ، 1986اذلين أك ّيوا ةىل الاختالف يف ابيعة
القخلق اذل يعاين منه ذوو التحمك ادلاخيل مقااية مع ذو التحمك اخلاايج ارمغ اشرتاكهام يف
القخلق الّ أ ابيعته ختتخلف ).(Agathon & Salhi, 1982
 اخلامتة:لقي أصبح ةمل النفس الصحة يكتيس أمهية مزتايية يظرا دلواه يف تفسري أص
المراض وس ب التنبؤ والوقاية يف مجيع مدارين الصحة النفس ية وازجسيية .ويمكن هيف
البحث يف القاء الضوء ةىل العالقا ت اخلفدة بني الضغط و تأثرياته املرضية ةىل حصة الارار
وابخلصوص يف ظهوا وتطوا أمراض الطراا وةىل اأسها طراا الدي  ،اذل أصبح يفطر
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ةىل ضوء النظرية الرماجدة ،اليت هتمت بتفسري العالقا ت املتشعبة بني العوام النفس ية و ابيق
املتغريا ت البيئدة و الاس تعيارية.
وقي سامه يف تأسيس هذه النظرية التناول النفيس احلييث ،اذل مل يكتفي بوصف
البعار اذلاتية و النفس ية لالس تجابة لخلضغط وامنا قيّم اؤية معممة ملفهوم الضغط ،حدث يتناول
 Lazarusد 1966الظاهرة بطريقة معممة و يؤكي أ الزتاما ت امليط والاس تجابة يسريا
معا ،ةىل عكس  Selyeاذل حرص الاس تجابة لخلضغط يف التغيريا ت الغيرية ،حدث أصبح
يتجىل بوضوح أ هذه الاس تجابة تتضمن أبعار خمتخلفة  :ازييولوجدة و يفس ية وسخلوكية .كام
يتيخ اهيا تكدف وجياين و ايفعايل و سخلويك يف اشرتاك مع تغريا ت ازييولوجدة و غيرية
ومناعية ) ،(Servant, 1995حدث أيه ل ميكن اهم الايفعال ت الّ من خالل س ياق رينامديك
لخلحياة النسايية ).(Vygotski, 2003, p 142
حدث تطرق البحث اىل رااسة اسرتاتيييا ت املواهجة و مركز التحمك دلى مجموةة من
النساء املصااب ت سطراا الدي من أج اختباا الفرضيا ت القائةل بأ اسرتاتيييا ت املواهجة
املركزة ةىل الايفعال من شأهنا أ تضصم أآاثا الضغط مما يسامه يف اختالل التواز الفزييولويج
وتيهوا الوظيفة املناعية اليشء اذل يؤر اىل ظهوا الصااب ت الطراايية .كام يذهب العييي
من الباحلني اىل وصف روا التوجه اخلاايج ملركز التحمك كسمة من سام ت الشصصية يف
الشعوا بعيم القياة ةىل التحمك أمام ضغوط احلياة ،وهو ما يياع اىل الشعوا ابلعيز واش
املواهجة.
 اقرتاحا ت:وبقصي الملام ابلعوام املؤثرة ةىل ارور أاعال الفرر ازاء املواقف الضاغطة ،والتفسري
العميق لخلسريواا ت املعرادة يف تس يري و رصف الضغوط ،ااينا يقرتح البحث يف روا العوام
النفس ية من سام ت خشصية وأساليب املعازجة املعرادة يف اماكيية التنبؤ بصحة الارار ،رو أ
ينىس روا العوام الاجامتعية يف التعيي الايفعايل.
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