جملة علوم اإلنسان واجملتمع............................د /عائشة حنوي ،الباحثة :وسام بوفج
التوظيف النفسي السرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسيةلدى حالة مريضة بالسكري
الدكتورة :عائشة حنوي ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
الباحثة :وسام بوفج ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
امللخص:
يف هذا املقال سنعرج على مرض السكري الذي يعترب كأحد األمراض املزمنة
والسيكوسوماتية ،اليت شه دت إحصائياتها تزايدا خطريا يف اآلونة األخرية ،كما سنتطرق يف هذه
األسطر إىل مصطلحاملواجهة وخمتلف اسرتاتيجياتها.ويف األخري نكشفعن املعاش النفسيلحالة
مصابة بالسكري طبقنا معها إجرائيااختبارين أثناء املقابلة اإلكلينيكية النصف توجيهية ،حيث
أسفرت النتائج عن توظيف احلالة السرتاتيجيات مرتكزة حول املشكلة ،وبعض امليكانيزمات
الدفاعية الفعالة والسليبة،مع إهماهلا الكلي السرتاتيجيات املواجهة املركزة حول االنفعال
والدعم االجتماعي ،مما جعل لديها إدراك مرتفع بالضغط النفسي تعجز عن جتاوزه.

Abstract :

In this article we will try to study Diabetics disease which the
annual statistics show tremendous increase, and we will present the
concept of defense. also we will treat experimentally the
psychological living of a diabetic case by a clinical semi directive
interview when we applied two tests. the results show that our case
strategies based on the problem and some mechanisms of actives and
passives defenses . on the contrary this case doesn’t use strategies
based on emotions and social support, that’s why she feels a high
perception of stress and she can’t get the capacity to get it over .
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مقدّمة:
مما ال شك فيه أنه قد أصبحت احلاجة ضرورية يف وقتنا احلالي للتكفل
النفسي مبرضى السكري أكثر من أي وقت مضى ،نظرا لإلحصائيات املسجلة
حول املرض واليت هي يف تزايد مستمر كل سنة ،وما ملرض السكري من
مضاعفات خطرية تفضي يف بعض األحيان إىل املوت،وقد مت تصنيفه سنة
8002حسب تقرير منظمة الصحة العاملية )(OMSضمن اخلمساألمراض املزمنة
الغري معدية املميتة اليت أودت حبياة حوالي  63مليون شخص بعد كل من أمراض
القلب الوعائية والسرطان،ومؤخرا يف سنة  8022مت احصاء أكثر من  630مليون
مصاب به يف العامل ،أي ما ميثل أكثر من  %5من سكان العامل و %00يصنفون
ضمن النمط.)0(Ⅱ
وحسب تصرحيات رئيس الفدرالية الوطنية ملساعدة املصابني بداء
السكري "نور الدين بوستة" فانه مت احصاء يف سنة  8026حواليما يزيد عن 4
ماليني جزائري مصاب به أي ما يقارب  %20من جمموع سكان اجلزائر ،من بينهم
 800ألف شخص معرضون لبرت أحد أطرافهم السفلى بسبب قرحة القدم
السكري (.)7
يف ظل هذه االحصائيات اخلطرية جيب تسخري كفاءة املختصني النفسانيني
للتدخل من خالل التوعية بالتثقيف الصحي والغذائي ،والرتبية العالجية
واالرشادية عن طريق الربامج واخلطط العالجية والتوجيهية لتحسني نوعية حياة
املرضى باعتبار ان املنحى اجلديد لعلم النفس االجيابي يسعىللتوجه حنو العيش
األفضل ،well beingوحتسني منط احلياة mode de vieوالتكيفمعاألحداث
والعوامل الضاغطة  Facteurs stressantsاليت يتعرض هلا األفراد خصوصا
مرضى األمراض املزمنة .هذه األخرية اليت تضم عدة أمراض على غرار السكري
الذي يصنف كمرض سيكوسوماتي مزمن Psychosomatique et
 ،chroniqueوبالتالي فمعاناتهم دائمة مدى احلياة ،ناهيك عن أنه مرضفي حد
ذاته يعترب عامال ضاغطا لدى العديد منهم،حبيث يلزمهم إتباع نظام غذائي صارم،
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ومحيةيف الغالب ال حيرتمها وال يلتزم بها الكثريون ألنهم مل يعتادوا عليها من
قبل،كماحيرمون من لذة شبقية فمية ميثلها األكلواالستمتاع به ،وجيربون على
التبعية الدوائية طيلة حياتهم وعلى تغيري العديد من سلوكياتهموأمناط حياتهم.
لذلك فقد يفشل البعض منه م يف التعايش ويستجيبون بتوظيف أساليب موجبة
فعالة ،وأخرى سلبية فاشلة كطرق للتخفيف من حدة العبء والتكيف؛ لكن من
املنظور الباثولوجي فان كل هذه التبعات متثل مؤشرات مرضيةحتيل عن حتقيق
الصحة النفسية واجلسدية ،وتعيق تعايشهم وتوافقهم النفسو اجتماعي،
والدراسي ،واملهين...اخل.
ومما سبق ،فإنهيمكننا طرح التساؤل االشكالي التالي:
 كيف يتعايش مريض السكري مع ضغوط احلياة اليومية؟
 وما هي خمتلف أساليب املواجهة اليت يوظفها املصاب بالسكريللتكيف مع
بيئته؟
تتجلى غايتنا من هذا البحثفي تشريح واقع املعاش النفسي للمصاب
مبرض السكري ،وتسليط الضوء على خمتلف سريوراتالتوظيف النفسي اليت
يستعملها ،سواء بالكشف عن خمتلف اسرتاتيجية املواجهة النشطة وغري النشطة،
أو ميكانيزمات الدفاع ،ولتحقيق هاته األهدافقمنا يف اجلانب امليدانيبدراسة حالة
مصابة بالسكري عايشت أحداث ضاغطة متنوعة (ضواغط نفسية ،اجتماعية،
دراسية ،مرضية ،)...وحاولنا باستخدام ادوات الدراسة االجرائية التعرف على
طرق التنشيط العقلي اليت تستعملها على شاكلة اساليب ملواجهةالضغوط
واألزمات اليت تعرضت هلا ،لكن قبل الغمار يف عرض احلالة سنتطرق أوال لضبط
مصطلحات الدراسة بإجياز.
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 .2ضبط مصطلحات الدراسة:
 -2-2التوظيف النفسي :le Fonctionnement mental
يرى أصحاب التوجه التحليلي أن التوظيف النفسي مرتبط بوظائف
اجلهاز النفسي وأليات الدفاع  ،mécanismes de défensesوتناولوه من اطار
اقتصادي – دينامي ( .)3وكيفية سريان االستثارات الطاقوية وفق مبدأ التعقيل
واالرصان النفسي،باعتباره استثمارinvestissementللطاقة النفسية حيث تثبت
كمية منها يف شيء واقعي أو متخيل ،ذكرى أو امتثال يُمنَحان أكرب قيمة موظفة،
فحركة وجريان طاقة الدوافع وتوزيعها يعرب عنها من خالل توظيف بعض
السريورات النفسية بني األجهزة (األنا ،األنا األعلى واهلو)على شكاللتوظيفات
املغالية وسحب التوظيفات والتوظيفات املضادة (.)4
أما يف دراستنا فيقصد به النشاط النفسي وطرق التفكري املستعملة حلل
الصراعات والتأقلم معها ،وكيفية نشاط نظام التعايشالذي تبنته احلالة (املصابة
بالسكري) مع الوضعيات اليت واجهتها،وجممل السريورات النفسية املفعمة
بالشحنة االنفعالية احملفزة أو املثبطة ،االجيابية اوالسلبية ،الشعورية أو الالشعورية
املستخدمة للتكيف مع مرض السكري ومثريات الضغوط اليومية.
 2.1مرض السكري:Diabète

يعرف حسب منظمة الصحةالعاملية )(OMSعلى أنه "حالة ارتفاع
مزمنلسكرالدم Hyperglycémie chroniqueيرتبط بعوامل وراثية وخارجية
( .)5وتدرجه ضمن فئة األمراض املزمنةاخلمسةاملميتة يف العاملواليت تعرف حسب
منظمة الصحة العاملية أنها امراض تتطلب متابعة عالجية طويلة املدى ،لفرتة ال
تقل عن عدة اشهرتتطور مع الوقت ،مسؤولة عن  %30من الوفيات ،من بينها جند
أمراض معدية كالسيدا وأخرى غري معدية كأمراض القلب ،السرطان ،والسكري
(.)6
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كما يعرف مرض السكري طبيا على أنه ارتفاع مزمن لنسبة السكر يف
الدم ناجم عن عدم قدرة اجلسم على متثيل الكربوهيدرات Les Hydrates de
 ، carboneفيسبب اضطراب ثانوي يف عملية األيض املعقدة اخلاصة بالدهون
 Lipidesوالربوتينات  Protidesكما أن نسبة السكر يف الدم عند اإلنسان
العادي ترتاوح بني  0,70غ و 2360غ /ل ،وعند املصاب بداء السكري فإنها
تفوق ذلك" (.)2
يصنف مرض السكري كأحد أهم االضطرابات السيكوسوماتية األيضية
اليت تصيب اجلهاز الغددي ،واملرضية تكون جسدية وظيفية ذات سببية نفسية،
وهذا ما أشار إليه الدليل التشخيصي واإلحصائي للجمعية األمريكية للطب
النفسي( )DSM III-R 1987أن العوامل السيكولوجية تلعب دور مهم يف
تفجري العلة املرضية وتفاقمها ،وهو من األمراض ذات املضاعفات اخلطرية
لتأثرياته السلبية على مجيع أ جهزة اجلسم تقريبايف حالة عدم مراقبته ومتابعته
باستمرار (.)8
إذا نستنتج أن مرض السكري طبيا هو اضطراب مزمن ناتج عن خلل يف
عملية التمثيل األيضي ،يتسبب عنها نقص يف إفراز األنسولني على مستوى
البنكرياس فتزيد نسبة اجللوكوز يف الدم و البول،وتتدخل فيه جمموعة من العوامل
كالوراثية ،وعوامل حميطة كأساليب غذائية خاطئة و السمنة ،إضافة إىل ضغوط
احلياة اليومية لتظهر على املصاب به جمموعة من األعراض حنصرها يف :كثرة
التبول ،polyurieاجلفاف وكثرة الشرب ،polydipsieكثرة األكل،polyphagie
فقدان الوزن ،آالم حادة يف الرأس ،والشعور بالتعب ويف بعض احلاالت اخلطرة
تتطور الغيبوبة السكرية إىل أن تفضي باملوت.
وإجرائيا يعرف املريض املصاب بالسكري أنه كل فرد شخص الطبيب
املختص اصابته بالسكري ،وسجل األعراض األساسية للمرض :ارتفاع مستوى
السكر يف الدم عن2360غ /ل ،كثرة الشرب والتبول واالحساس باجلفاف ،فقدان
الوزن والشعور بالعياء النفس وجسدي.
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 6.2االجهاد واسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية :le Stress et le Coping
قبل اخلوض يف تفاصيل مفهوم املواجهة ،جيب أوال التطرق إىل تعريف مصطلح
االجهاد . Stress

االجهاد:Stress
نشريإىل أن كلمة  Stressمشتقة من الفعل الالتيين Stringereمبعنى
ضيق على ،ضغط ،شد ،وغالبا ما يرافقها جهد ) (strainأو ضغط مفرط (،)9
 Hansيف كتابه» «The Stress of Lifeتعريفه أنه
"
وحاول "هانسسيليSeley
"استجابة دفاعية تنذر اجلسم بوجود خطر ،ويتطور وفق ثالث مراحل وهي:مرحلة
اإلنذار بوجود عدوان يهدد اجلسم ويعده ملواجهته ،ومرحلة مقاومة هذا العدوان،
وأخريا مرحلة اإلنهاك اليت فيها اجلسمي فقد قدرته علىتحقيقالتكيف (.)01
أما "الزاريس "" Lazarusوفولكمان" Folkmanفرييان أن مصطلح
الضغط ظهرألول مرة سنة  ،2044وبدأ يتداول يف أمريكا أثناء احلرب العاملية
الثانية وبعدها ،وأكدا "الزاريس" أن الضغط النفسي ليس مثريا وال استجابة ،لكنه
عالقة تفاعل خاص بني املثري واالستجابة ،وعليه فهو ميثل عالقة بني الفرد والبيئة
اليت يقيمها هذا األخريعلى أنها شاقة ومرهقة،أوأنها تفوق قدراته ،وتعرض
وجوده للخطر مشريا بذلك للعمليات الوسيطية بني املثري واالستجابة (.)00
نستشف مما سبق تعريفا اجرائيا للضغط النفسي أنه ميثل حالةاختالل
توازن؛ ناتج عن التفاعل مابني وضعية ضاغطة (متثل عوامل مهددة لالستقرار)
واستجابة طارئة تنذر العضوية بوجود خطرحمقق تستوجب إعادة التكيف ،وهو
ميثل الدرجة الكلية اليت تتحصل عل يها احلالة املصابةبالسكري على استبيان ادراك
الضغط.
اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط :Copingإن أصلمصطلح املواجهةCoping
اجنليزي مشتق من الفعل " "To Copewithأي ".)07( Faire Face à
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واليت تعين كيفية التعامل مع الشيء.

وتعرف اصطالحا اسرتاتيجيات املواجهة  Copingحسب
"الزاريسوفولكمان  )2023( "Lazaruset Folkmanبأنها "تلك اجملهودات
املعرفية والسلوكية اليت يقوم بها الفرد من أجل :التقليل،réduire
التخفيض ،minimiserمراقبة  ،contrôlerالسيطرة ،dominer
اإلدارة  ،maitriserأو حتمل  tolérerاملطلب الداخلي ،واخلارجي (والصراع
قدراته
"
القائم بينهما) ،الناجتة عن تفاعاللفرد -البيئة الذي يقيمه على أنه يتجاوز
(.)03
إذن حسب هذا التعريف ،ميكن أن حندد ثالث نقاط مفتاحيه نعترب فيها
اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية :coping






سريورةموجهة تتمحور حول تفكري الفرد ،وطريقة استجابته أثناء املوقف
اجملهد ،وهي متغرية وليست ثابتة قابلة للتطور.
مرتبطة باالطار ، contexteوتتأثر بتقويم الطلب املوقفي ،فالفرد واملتغريات
املرتبطة باملوقف يشكالن معا  copingوختتلف حسب مسات شخصية الفرد،
وحسب أساليب املواجهة اليت اعتاد عليها ويفضلها.
ال ميكن احلكم على اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية بالسيئة أو اجليدة،
وحمددة فقط باجملهودات اليت يقوم بها الفرد أثناء تعامله مع املطالب اليت
جيابهها.

ويرى "فالمشان" )2024( "Fleshmanبأنها جمموعة من السلوكات
الظاهرة أو اخلفية يقوم بها الفرد للتقليل من الضغوط النفسية (.)04من خالل
تعريف "فالمشان" نستنتج أنه يعترب اسرتاتيجيات املواجهة قد تكون ظاهرةعلى
شكل سلوكات مالحظة يقوم بها الفرد ،أو سريورات دفاعية نفسية خفية "احليل
الدفاعية" يستعملها للتخفيف من حدة ضغط العوامل الضاغطة.
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وبناء على التعاريف السابقة الذكر ،فان اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط
هي خمتلف األساليب اليت يعتمد عليها الفرد للتعامل مع املواقف الضاغطة .لكن
"
White
تتطلب أي اسرتاتيجية مواجهة ثالث خصائص أساسية حسب "وايث
( )2004نلخصها يف:




فهم الوضعية الضاغطة.
إدراك االنفعاالت وكيفية التعبري عنها يف املواقف املناسبة.
حفظ اإلحساس ب التكامل الشخصي ،وحتقيق الضبط الذاتي للبيئة.

ويف األخري ،ميكننا ان نستخلص تعريف اجرائيالسرتاتيجيات مواجهة
الضغوط النفسية أنها خمتلف األساليب اليت تستعملها حالة الدراسة املصابة
بالسكري للتعايش ومواجهة األحداث وأزمات احلياة اليومية اليت تتعرض هلا،
ومتثل الدر جة الكلية اليت حتصل عليها على اختبار مواجهة الوضعيات
الضاغطة.CISS
 .2املقاربات النظرية املفسرة لالسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية:
متايزت إسهامات الباحثني النفسيني يف تفسري سريورة املواجهة عند
التعرض لوضعيات جمهدة كل حسب مشربه ،وسنستعرض بإجياز أهمها يف ما
يلي:
2.8مقاربة التحليل النفسي:
تأتي يف الطليعة بتطرقهاإلىمصطلح املواجهة عند وضع مفهوم
"ميكانيزمات الدفاع" ،الذي طرحه "فرويد" سنة ( )2066كسريوراتنفسية داخلية
 intrapsychiqueيستخدمها الفرد لصد االثارات النزوية ،والتقليل أو التخلص
من الصراعات والتوترات الن اشئة عن القلق واحلصر النزوي املكبوت ،وهلذه
احليل الدفاعية أهمية يف خفض شدة الضغوط على املستوى الالشعوري،
وتشوهإدراك الفرد للواقع كوسيلة خلفض ما يهدده من الضغوط والقلق ،ويوظف
الفرد أكثر من أسلوب دفاعي للتخفيف من شدة الصراعات املكبوتة ،ويرى
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"هان")2000( "Haanوفيانت )2002( "Vaillantأن ميكانيزمات الدفاع هي
اسرتاتيجيات عقلية ختفض احلاالت السلبيةبتحريف الواقع ،وتستثار إما عن طريق
مثريات داخلية أو أحداث خارجية ،ووضع vaillantميكانيزمات الدفاع يف شكل
هرمي يتكون من أربعة أجزاء الذهانية مقابل العصابية ،النضج مقابل عدم
النضج ،ويرى أن آليات الدفاع الفاشلة حترف الواقع كثريا يف حني أن آليات
الدفاع الناجحة والتوافقية حترف الواقعقليال ،لكنها تعدل إدراك الفرد لألحداث
الضاغطة اليت يواجهونها ،ومييزان بني املواجهة الشعورية وميكانيزمات الدفاع
الالشعورية فاألوىل تصدر عن رغبة وإرادة الفرد ،وتكون أكثر توافقية ،مرنة
وهادفة وواقعية موجهة حنو املستقبل وتسمح بالتعبري عن االنفعاالت واملشاعر ،يف
حني الثانية تبدو أكثر توليدا لألعراض املرضية ،موجهة حنو االنفعاالت بدال من
التوجه حنو املشكلة ،وغري عقالنية .تركز على دينامية األنا وتفسر يف سياق املرض
النفسي معتمدة على خربات املاضي وتتجاهل دور اسرتاتيجيات املواجهة املعرفية
والسلوكية (.)05
 .2.2املقاربة التفاعلية:
طور رواد هذه املقاربة أفكارهملإلجابة على السيكوديناميني ،ويركزون
على مسات الشخصية كمتغري هام يف عملية املواجهة اليت يعتربونها عملية صحية
وطبيعية متكن الفرد من حل مشاكله ،وميكانيزمات التكيف مع البيئة اليت تزداد
كلما كانت عقالنية وشعورية،ارتكزت على أحباث "الزاريسوفولكمان()2024
وموسوميكنبوم( )2000أكدوا فيها أن املواجهة عملية أكثر منها مسة أو استعداد
لدى الفرد ،وأن االستجابة هي نتاج تفاعل بني املطالب البيئية وتقييم الفرد هلذه
املطالب ومصادره الشخصية ،وحتتل عملية التقييم املعريف مفهوما مركزيا حبيث
يستخدم الفرد نوعني من التقييم األولي والثانوي ،ففي األولي يقيم املوقف من
حيث هو ضاغط أو ال ،وإذا قيم املوقف على أنه ضاغط يلجأإىل التقييم الثانوي
ليحدد خيارات املواجهة واملصادر املتاحة لديه للتعامل مع املوقف ،لذلك فان
احلادث يدرك على أنه ضاغط اعتمادا على املعنى الذي يكون عن املوقف ،ويؤكد
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على أهمية العالقة املتبادلة بني الفرد والبيئة ،وعملية التقييم األولي والثانوي تؤثر
بشكل فعال يف حتديد واختيار اسرتاتيجيات املواجهة (.)06
6.8مقاربة التقارب بني الشخصية واملواجهة:
ركزت هذه املقاربة على البحوث اليت أجراها "الزاريس" و"فولكمان"
وطورت بناء عليها تيار جديد يركز على التقارب بني العوامل الشخصية والسياق
املوقفي واملواجهة ،وجتاهلت التيارات السابقة الذكر دور العوامل املوقفية يف
حتديد سلوك املواجهة للضغوط بني األفراد ،وترتكز هذه املقاربة على حبوث كل
من "أوبرين ودلوجني  )2003( "Obrien&Delongisوأكدا على أهمية العوامل
املوقفية وعوامل الشخصية يف تفسري قدر كبري من التباين يف سلوك املواجهة بني
األفراد.
فضال عن ذلك ميكن تفسري املواجهة من منظور اجتماعي بيئي Sociale
 écologiqueوالذي يؤكد على أهمية التفاعل مع الظروف املادية والثقافية
واالجتماعية للبيئة ،ومفهوم مصادر املواجهة البيئية ،وشبكة العالقات االجتماعية
اليت تساعد الفرد على مقاومة الضغوط ،ويشري "موس وبيلنج &Moos
 )2028( "Billingsأن املصادر البيئية تؤثر بشكل فعال على تقييم الفرد للتهديد
الذي ينطوي عليه املوقف الذي يتعرض له الفرد ،وأيضا على اختيار وفاعلية
استجابات املواجهة (.)02
.3تصنيفات اسرتاتيجيات املواجهة:
طرحت دراسات العديد من العلماء النفسيني تنوع يف اسرتاتيجيات
املواجهة مثل الفردية individuellesوالبينفردية  inter-individuellesمرتبطة
بالعالقات القائمة بني األفراد والضمنفردية  ،intra-individuellesوسنذكر
أهم تصنيفاتها فيما يأتي:
 3.3تصنيف "بيلينج وموس  :)2022("Billings &Moosيصنفان
اسرتاتيجيات املواجهة إىل:
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اسرتاتيجيات إقداميه :تهدف حلل املشكلة بشكل مباشر من خالل القيام
مبحاوالت معرفية لتغيري أساليب التفكري عن املشكلة

والقيام بأنشطة كمحاوالت سلوكية.


اسرتاتيجيات احجامية :تهدف للتقليل من حدة الوضعية الضاغطة أو إنكارها
وذلك بالقيام بأعمال سلوكية جتنبيةلتفاديها.

Holahan&Moos
"
وهذا التصنيف تبناه كذلك "هوالهان وموس
( )2003واعتربا أن اسرتاتيجيات املواجهة االقدامية ترتبط بشكل كبري جبودة
احلياة ،يف حني أن املواجهة االحجامية ترتبط بشكل سليب جبودة احلياة (.)08
-8-6تصنيف جراشا :)2026( Grashaيقسمها إىل نوعني هما:




أساليب مواجهة الشعورية :تتجلى يف اآللياتوميكانيزمات الدفاعوكل العمليات
الالشعورية لألنا اليت تطرق إليها "فرويد".
أساليب املواجهة الشعورية :تتمثل يف حماوالت سلوكية ومعرفية يقوم بها الفرد
للتغلب على املشكلة الضاغطة.

-6-6تصنيف ستون ونيل  :)2024("Stone &Nealeحدد مثانية أشكال من
املواجهة وهي :التشتت ،وإعادة تعريف املوقف ،رد الفعل املباشر ،التنفيس،
التقبل ،البحث عن املساندة االجتماعية ،االسرتخاء والتدين.
-4-6تصنيف الزاريسوفولكمان :)2024( Lazarus&Folkmanحددا تصنيفني
رئيسني هما:


املواجهة املرتكزة حول االنفعال:تشري إىل األنشطة اليت يقوم بها الفرد للتخفيف
وإلدارة معتدلة للضيق  détresseالناتج عنالوضعية الضاغطة،والتقليل من
اآلثار االنفعالية الناجتة عنه ،وهي مواجهة ترتكز على ضبط وتغيري االنفعاالت
السلبية.
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املواجهة املرتكزة حول املشكلة :تركز على النشاط املباشر ،وسلوكات الفرد املتغرية
اليت يربطها ب البيئة ،وتضم األعمال الوقائية اليت تدور حول وضع اخلطط البناءة
حلل املشكلة ( ترتكز على توقع النشاطوقدرة الفرد على مواجهة اخلطر بشكل أكثر
فعالية) والسلوكاتالعدوانية اليت يهاجم بها ،أو يقلل من مصدر املشكلة،كما أن
التجنب يظهر يف حالة إنكار لقصده أو اهلروب أمام اخلطر (.)09
 .5- 3تصنيف سهيري وآخرون :)2023( Seheier et alصنفوها اىل سبعة مناذج
هي:












اإلنكار:مبعنى رفض االعرتاف والتجاهل الكلي لوقوع املشكلة.
التعامل املوجه حنو املشكلة:اقرتاح خطة معينة والقيام باستجابة سريعة للسيطرة
على املوقف الضاغط.
لوم الذات :يظهر عند تع رض الفرد حلادث ضاغط ينتابه شعور بالذنب اعتقادا
منه انه املسؤول عن وقوع احلادث.
التقبل واالستسالم :عند شعور الفرد بالعجز أمام الضاغط أو نتيجة لرفضه
القيام بأي شيء اجتاهه جيعله يستسلم أمامه.
إعادة التفسري االجيابي للموقف :يبحث الفرد عن معنى جديد للموقف ويعيد
تفسريه بطريقة تسمح له للشعور بالثقة يف نفسه.
اهلروب من خالل التخيل :اللجوء إىل أحالم اليقظة.
املساندة االجتماعية :يسعى الفرد لطلب املساعدة عن طريق العالقات
االجتماعية مع اآلخرين.

 -3-6تصنيف بينز وأرونسون:)2022( Pines &Aronsonأشارا إىل وجود أربعة
اسرتاتيجيات هي:


اسرتاتيجيات املواجهة الفعالة واملباشرة :كتغيري مصدر الضغط ومواجهته وإجياد
جوانب اجيابية يف املوقف.
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اسرتاتيجيات املواجهة غري الفعالة واملباشرة :كتجاهل مصدر الضغط وإجياد
جوانب اجيابية يف املوقف.
اسرتاتيجيات املواجهة الفعالة وغري املباشرة :كتحدث الفرد عن مشكلته مع
اآلخرين ،والتغيري من ذاته ليتكيف مع مصدر الضغط ،والقيام بأنشطة أخرى.
اسرتاتيجيات املواجهة غري الفعالة وغري املباشرة:كتناول املخدرات والعقاقري
والتدخني.

 -0-6تصنيف كوهن :)2004( Cohenصنفها إىل:










التفكري العقالني :الفرد هنا يتبين أمناط تفكريية عقالن ية ومنطقية عن املوقف
الضاغط حبثا عن مصادره وأسبابه.
التخيل :حياول الفرد من خالله ختيل املواقف الضاغطة اليت واجهته وختيل أفكار
وسلوكات ميكنه القيام بها مستقبال.
اإلنكار :هو ميكانيزمدفاعي ال شعوري ينكر ويتجاهل املواقف الضاغطة وكأنها
مل حتدث.
حل املشكالت:هي اس رتاتيجية معرفية يستنبط الفرد من خالهلا أفكار وحلول
جديدة ومبتكرة ملواجهة الضغوط.
الدعابة واملرح :فيها يتم التعامل مع اخلربات الضاغطة بروح املرح والدعابة.

الرجوع إىل الدين :بتكثيف العبادات واملداومة عليها اعتقادا أن اللجوء إىل
اللهوالدعم الروحي خيفف من حدة الضغط (.)71
وهناك العديد من التصانيف لباحثني آخرين ال يسعنا املقام لذكر كافة
أفكارهماليت أسهمت بشكل كبري يف حتسني التكفل والرعاية النفسية لدى األفراد
الذين يواجهون وضعيات ضاغطة ،ويف حتقيق الصحة النفسية بشكل عام.
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اجلـــــــانب امليــدانـــــــي:
أوال -منهج الدراســــة واجراءاتــــها:
املنهــــــــــج العيــــــــادي:اعتمدنايف هذه الدراسة على املنهج العيادي الذي ميثل
حسبد .الغاشD. Lagacheطرح للسرية مبنظور خاص ،والتعرف على
مواقف وتصورات الفرد اجتاه وضعيات معينة ،وكأنه منح معنى للحالة للتعرف
على بنيتها وتكوينها ،والكشف عن الصراعات اليت حتركها وحماولة حلها ،كما
أنه يتضمن دراسة السلوك يف اطارهcontextاحلقيقي ،للكشف بكل أمانة عن
أساليب التعايش والتفاعل والعالقات بني األفراد ضمن وضعيةما (.)70
 -2طريقة احلالـة :تعترب طريقة احلالة مالحظة معمقة ملوضوع معني قد تستمر
لسنوات يتم فيها مجع املعطيات عن احلالة من كل اجلوانب (.)77
باستخدام عدد من األدوات اليت تسمح باالطالع على اخلربات املاضية
للحالة وعالقتها بالبيئة ،والتعمق يف خمتلف العوامل اليت توجه وحتكم السلوكات
وردود الفعل ،لذلك فقد أجرينا عدة مقابالت إكلينيكية نصف موجهة بهدف
البحث ومجع املعلومات.
 -6أدوات الدراسة امليدانية ومجع البيانات:

 -2-6املقابلة االكلينيكية النصف موجهة بهدف البحث :تعرف على أنها حمادثة بني
شخصني وجها لوجه ،تهدف للحصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات
لغرض البحث العلمي .وقد اجرينا أربع مقابالت مع احلالة مت تطبيق
خالهلا املقياسني وطرح جمموعة من األسئلةارتكزت على أربع حماور أساسية:




احملور األول :البيانات الشخصية والعائلية ويضم ( 0أسئلة)
احملور الثاني :التاريخ املرضي الشخصي والعائلي للحالة ويضم ( 0أسئلة)

احملور الثالث :األعراض املرضية للسكري ومضاعفاته وتأثريه على أسلوب
حياة احلالة ويضم ( 3أسئلة).
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احملور الرابع :اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط املوظفة لدى احلالة وتضم (3
أسئلة).

 -8-6االختبارات واملقاييس:

 -2-8-6استبيان إدراك الضغط(:Perceived stress questionnaire)P.S.Q
وضعه ـ)2006(Levenstein& alلقياس مؤشرات عن مدى إدراك
املفحوص للضغط الذي يعاني منه ،ويتكون من  60بند تضم ( 88بند مباشر)
تنقط من  2اىل  4من املني اىل اليسار( ،و 2بنود غري مباشرة) تنقط بصفة معكوسة
من  4اىل  2من اليمني اىل اليسار وفق اجلدول رقم(.)02
جدول رقم ( :)10يوضح أوزان (درجات وتقديرات) البنود املباشرة وغري املباشرة
الستبيان إدراك الضغط )(P.S.Q
استبيان ادراك

البدائل

تقريبا أبدا

أحيانا

كثي ار

عادة

الضغط
البنـودالمبـاشـرة

األوزان

()2

()8

()6

()4

(الدرجـات
)
البنـــــــود

االوزان

غيـــــر

(الدرجـــــــا

المبـــــاشـ ـــــــرة

ت)

()4

()8

مؤشر ادراك الضغط = مجموع النقاط 31 -
91
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وحيسبمؤشرإدراكالضغطوفقاللمعادلةالتالية:
وترتاوح الدرجة الكلية من الصفر( )0لتدل على ادنى مستوى من الضغط اىل
درجة واحدة( )2لتدل على أعلى مستوى من الضغط.


اخلصائص السيكومرتية لالستبيان:

قامت "حكيمة أيت محودة" ()8003حبساب الصدق الظاهري وترمجت
االستبيان وتعريبه وعرضه على جمموعة من احملكمني يف امليدان ،كما مت التحقق
منالصدق التالزمي ومقارنته مبقاييس أخرى للضغطـ ومتوجود ارتباط قوي مع
"مقياس ادراك الضغط لـ'Cohenقدر بـ ،0.06ومقياس 'مسة القلق'قدر بـ
0705عند مستوى داللة  .0702أما الثبات فقد مت قياس التوافق الداخلي بطريقة
ألفا كرونباخ وبني وجود ارتباط قوي قدر بـ  0700عند مستوى داللة ،0702
كما حسب ثبات عن طريق التطبيق واعادة التطبيق وجود معامل ثبات مرتفع قدر
بـ  ،0730عند مستوى داللة  ،0.02وتشري  Levensteinأن االستبيان أداة
مثينة ميكنه التنبؤ باحلالة الصحية للفرد يف البحوث النفسية اجلسدية ( .)73كما قام
"فاضلي أمحد" ( )8002حبساب الثبات من خالل التطبيق واعادة التطبيق بعد
فاصل زمين حيث بلغ االرتباط  0.52عند مستوى داللة  ،0.02أماطريقة
التجزئة النصفية وحساب االرتباط بني البنود الزوجية والفردية الذي بلغ 0.03
عند مستوى داللة .)84( 0.02

 -8-8-6اختبار مواجهة الوضعيات الضاغطة:
يهدف ملعرفة خمتلف األساليب والطرق للتعايش مع الضغوط النفسية
اليت يتعرض هلا الفرد ،ويتكون من (42بند) موزعة على مخس حماور ،كل حمور
يضم عدة بنود(.)75
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كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)08
جدول رقم (:)08يوضح حماور وبنود اختبار مواجهة الوضعيات الضاغطة

ويتم تصحيح االختبار وفق سلم ليكرث اخلماسي ،وتوزع الدرجات
وفق اجلدول رقم (.)06
جدولرقم (:)33يوضح بدائل وأوزان اختبار مواجهة الوضعيات الضاغطة.
البدائـــــــــــــــــــل
األوزان
(الدرجـــــــــــات)

ليس على االطالق
()33

()32

كثـيــــــرا
()33

()30

()35

 اخلصائص السيكومرتية لالختبار:

طبق االختبار على عينة قوامها  60مريض بالسكري زائر لدار مرضى
السكري ،ومت حساب الصدق بطريقة الصدق التالزمي ومقارنته مبقاييس اخرى
السرتاتيجيات املواجهة ،ومت بعد اجراء املقارنة الطرفية توصلنا اىل وجود ارتباط
قوي مع استبيان اسرتاتيجيات املواجهة لـ  )2022(Lazarus&Folkmanقدر
حبوالي  ،0702ومقياس أساليب املواجهة لـ )2020(Carver&Scheierقدر بـ
 0730عند مستوى الداللة  .0702أما بالنسبة لثبات االختبار فقد قيس التوافق
الداخلي بطريقة ألفاكرونباخ وبني وجودارتباط قوي قدربـ 0,20عند مستوى
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داللة ،0702كما بني ثبات االستبيان باستعمال طريقةالتطبيق واعادة التطبيق
وجود معامل ثبات مرتفع قدربـ.0703
ثانيا :عرض ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية
 -2بطاقة املعلومات الشخصية:
االسم- :أ-العمر.45 :
الرتبة :الخامسة (الصغرى بين ذكرين وأختين)

المستوى الدراسي :الثالثة ثانوي

األب واألم :متوفيان.
وطفل.

الوضعية االجتماعية :متزوجة وأم لبنتين
المهنة :عملت لـ  01سنوات ثم مكثت

الوضعية االقتصادية :حسنة.
بالبيت.
تاريخ اإلصابة بالسكري :منذ  8سنوات( 32سنة)

نوع السكري :نمط II

-8تاريخ احلالة:
احلالة (أ) أم لثالث أطفال ،كانت طفولتها عادية تعيش يف أسرتها
مدللة من طرف كال الوالدين خصوصا األب ،ألنها الصغرىوكل ما تطلبه يوفر
هلا حسب ما تقول ،إال أنها مرت بظروف نفسية صعبة أثناء مراهقتها بسبربسوبها
فيالبكالوريا مرتني ومل تتحصل عليها رغم اجتهادها طيلة مدة دراستها ،ما جعلها
تالزم البيت ثالث سنوات وبعدها عملت ككاتبة يف مدرسة ابتدائية ملدة 20
سنوات أثناءها تزوجت وأجنبت أبناءها الثالث ،وبعدما توفيت والدتهااملريضة
بالروماتيزم قررت التوقف عنالعمل لرعاية والتكفل بوالدها املسن الذي كان
منزهلا األقرب من منزله مقارنة بإخوتها ،اضافة اىل واجباتها ومسؤولياتها املنزلية
خاصة وأنها موفورة احلال وزوجها إطار يف منصب مرموق.
كانت احلالة تقوم برتبية أبنائها والعمل داخل بيتها وبيت أبيها ويف صراع
مستمر مع الوقت ،وتشعر بالضيق واإلجهاد وال حتب طلب املساعدة يف آداء
أعماهلا.
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ومل يكنإخوتها يساعدونها يف رعاية والدها الذي قبل وفاته أصيب بشلل
نصفيبسبب ارتفاع ضغط الدم وبقي مريض حلوالي سنة ونصف ،وبعد وفاته
مباشرة بشهر ظهرت لديها أعراض مرض السكري خاصة ارتفاع مستوى
اجللوكوز يف الدم حلوالي أكثر من 6غ ،وشخص لديها مرض السكري منط
 IIووصف هلا العالج عن طريق احلبوب  ،Comprimésاآلن احلالة ال تزال
تقوم بأعمال البيت لوحدها ألن أوالدها يدرسون (وحتثهم على املثابرة يف
الدراسة للحفاظ على مراتبهم األوىل) لكن ليس بالقدرة والنشاط كما يف السابق
قبل مرضها ،فالشعور باإلعياءواإلحساس بالعجز كثريا ما يصدانها عن القيام
بأعمال ترغب يف اجنازها.
مما يثري لديها مشاعر الضيق والقلق والضغط النفسي ،ومنذ ثالث
سنوات أصبح يرتفع لديها مستوى اجللوكوزويرافقه ارتفاع ضغط دمبسبب
مشاكل أهلها ( إخوتها بشأن املرياث وتركة أبوهم) وأقارب الزوج (خاصة تلميح
احلماةبرغبتها يف إعادة تزوجيزوجهابثانية -إحدى بنات أختها -حبجة أنها مريضة
بالسكري و ضغط الدم وال تهتم به)  ،وتذكر احلالة أنها كلما تذكرت املعاملة
السيئة من احلماة تشعر بالضغط ويرتفع مستوى السكري لديها ،فتفرغغالباشحنة
غضبها بالصراخ على أبنائها ولوم زوجها الذي ال مينع أمه من التدخل يف
شؤونهما.
وعموما حتاول احلالة دائما التخلص من الضغط النفسي والقلق بعد ذلك
إما مبعاتبة أبنائها وزوجها ،أو اللجوء إىل الصالة "اسرتاتيجية اللجوء إىل الدين"
وهنا تذكر أنها مداومة على صالة التهجد ،والقيام بأنشطة وأعمال اجيابية حتبها
(كاخلياطة والطرز) تندرج ضمن املواجهة الفعالة.
 -6األعراض املسجلة عند احلالة:


أثناء ظهور مرض السكري:الفيزيولوجية:ارتفاع مستوى اجللوكوز يف الدم
حوالي (من 8غ اىل 6غ) ،كثرة العطش وشرب املاء والتبول ،الصداع وآالم
حادة يف الرأس وفقدان الوزن يف بداية اإلصابة به (حوالي 26كلغ يف السنة
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األوىل) .أما بالنسبةللنفسية:الشعور بالضغط النفسي ،الضيق ،والقلق،
اإلحساسبالتعب والعجز وعدم القدرة على آداء الواجبات املنزلية اليومية يف
بعض املرات.
بعد ظهور مرض السكري بـ 8سنوات تطورت لدى احلالة مضاعفات أخرى
ملرض السكري:ارتفاع الضغط الدموي متزامن مع ارتفاع مستوى اجللوكوز يف
الدم ،شكوى من اخنفاض مستوى رؤية العني وعدم وضوحها ،اخنفاض
مستوى الرتكيز ،تأخر التئام اجلروح ،زيادة الشعور بالضغط النفسي والتوتر
والقلق،اضطرابات النوم :األرق الليلي والكوابيس.

-4عرض ومناقشة نتائجاستبيان إدراك الضغط ):(P.S.Q
بعد تطبيقنا االستبيان على احلالة (أ) حتصلنا على النتائج التالية ،كم هي
موضحة يف اجلدول رقم (:)04
جدول رقم ( :)30يوضح نتائج استبيان ادراك الضغط عند الحالة (أ).



مناقشة نتائج استبيان إدراك الضغط ):(P.S.Q

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول نستشف ان احلالة (أ) لديها
إدراك مرتفع للضغط الذي تعانيه ،حيث كانت نقاط إجاباتها على البنود املباشرة
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مرتفعة كثريا ،وأجابت تقريبا بالقبول على جل البنود مما يتبني أنها على وعي تام
مبختلف أسباب الضغط لديها ،كما أجابت على البنود غري املباشرة بدرجات
ضعيفة جدا ،ومبا أن تنقيط االستبيان يتطلب عكس التنقيط وتصحيحها على
البنود املباشرة مسح لنا باستنتاج مؤشر إدراك الضغط مرتفع إلجابتها بالرفض
على كل البنود غري املباشرة.
وهذا ما يدل على ان احلالة تعاني من ضغط نفسي مرتفع ،بسبب كثرة
عبء األعمالواملسؤوليات وحتملها لوحدهامن دون إشراك زوجها وأفراد أسرتها
أو طلب املساعدة من جهة ،ومن جهة ثانيةإلزامياتهاوطموحاتها الزائدة باإلضافة
اىل مضاعفات وتأثريات مرض السكري من مشقة وتعبجسدي ونفسي،
أشعرهابتشوه جسدها هلزاهلاخالل السنوات األخرية "تشوه صورة اجلسد" جنم عنه
عدم توافق نفسي حيث تعترب Doltoالتغريات اجلسدية يتسبب عنها عدم التطابق
بني حالة اجلسد احلقيقية القدمية املتعودة عليها وصورة اجلسد املشوهة اجلديدة اليت
مل يتعود عليها الفرد من جهة وال يتقبلها من جهة أخرى بطبيعة احلال ألنها
شوهت ،مما يؤدي إىل زيادة شدة الصراعات النزوية.
وهذا ما جعلها تعيش باستمرار يف صراعات داخلية تكبت بعضهاوتفرغ
البعض اآلخر أثناء تفاعلها مع أفراد أسرتها ،وانعكس يف عدم قدرتها على
التكيف والتوافق وأثر على مزاجها فأصبحت كثرية العصبية والتوتر ،وعلى حتى
منط حياتها وجعلها تتخبط يف حلقة مفرغة من تفاعل األحداث الضاغطة وبيئتها
احمليطة بها حيث تقول أثناء املقابلة عند إجابتها على بنود االستبيان" :آني عايشة
على هذه احلالة منذ سنني ،ويف بعض األوقات نكره روحي ونقلق حتى من
الضغط ألي عايشته".
 -5عرض ومناقشة نتائج اختبار مواجهة الوضعيات الضاغطة :CISS

عند تطبيق اختبار مواجهة الوضعيات الضاغطة على احلالة (أ) كانت
نتائجها كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)05
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جدول رقم ( :)35يوضح نتائج اختبار مواجهة الوضعيات الضاغطة  CISSلدى الحالة
( أ).



مناقشة نتائج اختبار مواجهة الوضعيات الضاغطة:

أثناء إجابة احلالة (أ) على بنود االختبار كانت يف حالة هادئة نوعا ما ،إال
أنها رددت عبارات معاناتها من الضغط نفسي والقلق الشديدين،وخوفها من
املوت ومن املستقبل اثر ارتفاع مستوى السكر لديها وضغط الدم وترك أطفاهلا
الصغار ،ويظهر جدول نتائج إجاباتها أنها حتصلت على أعلى درجة ( )43على
حمور العمل واملهمة ،وهذا ما أكدت عليه بقوهلا"أنا منيل إىل العمل عند وقوع
السلبية كما تبني ذلك يف إجابتها بالدرجة ( )5على
"
املشاكل أكثر حتى نفرغ طاقيت
البند  20وأنها متيل إىل النظام وحتديد األولويات وضبط حساباته .وتأتي بعدها
درجة ( )68على حمور االنفعال واليت جتلت أكثر يف الغضب ،لوم اآلخرين
أبنائي
"
(الزوج واحلماة) ،وإفشاء غليلها يف أطفاهلا حيث تقول "نفرغ ثورة غضيب يف
وهذا ما سجلناه يف الدرجة ( )5على البند .
كما متيل احلالة إىل جتنب بعض الوضعيات اليت ترى أنها ال فائدة من
مواجهتها يف احلياة وتعتقد أن مواجهتها مضيعة للوقت وتزيد من حدة الضغط
لديها كمثال :لوم الذات لعدم قدرتها على اختاذ قرار أمام رغبة محاتها يف تزويج
زوجها بثانية ،وتلوم زوجها الذي يصغي لوالدتهألن مرض السكري
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حسبهاالعديد م ن الناس مصابون به وهي متعايشة معه منذ سنوات وليس
عيبإصابتها به.كما تقول أثناء إجابتها "كنت وال أزال ال أحب لوم ذاتي ،أفكر ثم
أقوم بالفعل حتى ال أندم ،إال أن مشكل تغري الناس هو ما حريني" لذلك فهي
تتعمد جتنب اآلخرين لتفادي مشاكلهم ،وال خترج للتنزه أو تصارح اآلخرين
مبشاكلها ألنها ال تأمتنهم على أسرارها وهذا ما جتسد يف إجابتها على حمور
التجنب حيث حتصلت على درجة ( )85و( )20درجة على حمور احلرية
والشرود .وتتسم شخصيتها بالنشاط والعمليةوانتمائها اىل فئة "النمط أ" فهي قليلة
اللهو االجتماعي أين حتصلت على درجة ( )0ألنها طوااللوقتمشغولة بآداء
مهامها،وهي يف صراع دائم مع الوقت فعند الفراغ من أشغال البيت تستغل وقتها
بالقيام بهوايات الطرز واخلياطة واملطالعة.
ثالثا :التحليل العام لنتائج احلالة (أ):
من خالل املقابالت اليت أجريت مع احلالة (أ) وكذا تطبيق اختبار مواجهة
الوضعيات ال ضاغطة ،تبني لنا أن احلالة عايشت ظروف صعبة وجمهدة ،عانت
خالهلا من القلق والضغط الشديد بسبب عدم حتصلها على شهادة البكالوريا،
ومرض والدها ورعايته ثم وفاته ،وأثناء فرتة حدادها على وفاة والدهاأصيبت
مبرض السكرينمط Ⅱالذي حسب منظمة الصحة العاملية يتم تشخيصه اذاارتفاع
اجللوكوز يف الدمعن 2720غ/ل دون االفطار (.)76
ويف النمطⅡاجلسم ال ينتج كمية كافية من االنسولني أو يفقد البنكرياس
قدرته على إنتاجه ،كما يرتبط بتداخل كل من العوامل اجلينية والسلوكية مبا فيها
العمر ،التاريخ العائلي للسكري وغريها (.)72
ويعد مرض السكري من بني االضطرابات السيكوسوماتية واملزمنة اليت
تساهم يف ظهوره عدة عوامل من بينها العوامل النفسيةاليت تشكل يف نفس الوقت
عوامل خطر اإلصابة ويف هذا املضمار يقول")2028(Grallatinأن الضغط
الشديد هو أحد العوامل الرئيسية يف ظهور االضطرابات النفسوجسدية ( .)78ألن
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الطاقة النفسية حسب  Nachtجتد تصريفها يف واحد من الطريقني إما عن طريق
التجسيد أو إما عن طريق اجلهاز النفسي (.)79
ويتضح ذلك يف وقت ظهوره لدى احلالة فقد كان بعد معايشتها لوضعية
ضاغطة أثناء رعايتها لوالدها املشلول ملدة سنة ويف نفس الوقت أداءمهامها حنو
بيتها ورعاية أبنائها ،باإلضافة ملرورها بفرتة نفسية حرجة "فرتة احلداد على والدها"،
كما أن وجود بعض األقارب من كال الوالدين املصابني مبرض السكري متثل
عوامل جروحية وهشاشة وراثية ،اتضحت يف اإلصابة باالضطرابات
السيكوسوماتية :فوالدتها عانت من مرض الروماتيزم ووالدها من ضغط الدم.
وشخص الطبيب أن احلالة (أ) تعاني منمرض السكري النمط الثاني منذ
حوالي 2سنوات وظهرت عندها األعراض االكلينيكية األساسية لتشخيص
السكري سواء الفيزيولوجية اهلامة كارتفاع اجللوكوز يف الدم ،شدة العطش
وجفاف الفم ،كثرة شرب املاء والتبول ،الصداع وآالم الرأس .أو النفسية
ك الشعور بالعياء والعجز النفسي ،الضغط النفسي والضيق الشديد ،القلق واخلوف
من املوت وترك األطفال لوحدهم وهنا يقول "ريين " "Rénéإن ما يغذي القلق هو
الشيء اجملهول عن املوت (.)31
ويف بعض األحيانالشعور باإلحباط خاصة عند تذكر أو مساع احلماة
وهي حترض زوجها على الزواج بثانية أو عند فتح املوضوع مع الزوج وأقاربه،
ومن اإلخوة وتهافتهم على إرث والدها،ففي الثالث سنوات األخرية بدأت
تظهربعض مضاعفات السكري لديها كارتفاع ضغط الدم ،واخنفاض مستوى
الرؤية ،ويتبني لنا أن احلالة شخصيتها من منط  Aألنها عملية وحتب استثمار كل
وقتها يف ا ألعماالملفيدة واهلادفة ،وتطمح دائما يف أن تكون األفضل يف اجناز
األعمال خاصة تدريس أبنائها،ويف هذا الصدد جند "فريدمان
وروزمنان )2050( "Friedman &Rosenmanأن سلوك منط  Aيتسم برغبة
مكثفة يف التنافس ،والتقدم واالستغراق يف العمل والسرعة ،وتعدد الوظائف،
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وإحلاح ال وقت ،والتنبه العقلي ،والبدني واالستخدام املكثف للوظائف العقلية
(.)30
كما أنها تستعمل بعض اسرتاتيجيات املواجهة اليت حسب Paulhan
تشكل أنظمة دفاعية تسمح بإعادة التوازن النفسي مع ما يدركه الفرد على أنه
حدث ضاغط ،وعلى العموم فهي تتبنى اسرتاتيجيات املواجهة املرتكزة على
املشكلة وهي أساليب جد فعالة تسمح للفرد بإدارة الوضعية الضاغطة و/أو
التخفيض من أثرها على صحتها اجلسدية والنفسية ،ويؤكد يف هذا
الصدد )8008(Bruchon-Schweitzerأن الدراسات تدل على أن
اسرتاتيجيات املواجهة املرتكزة حول املشكلة وظيفية  Fonctionnellesترتبط
مبؤشرات الصحة النفسية االجيابية Indicateurs de santé mentale
.)37( positifs
فنجد احلالة تقومبأشغال البيت كطريقة حلل مشاكلها مع ابتداع طرق
إلجناز أنشطتها اليومية يف كل مرة ،باإلضافة الىتوظيفهامليكانيزم التسامي
 sublimationالذي يعرب عن استثمار الطاقة حنو أهداف عقلية ،إنسانية وفنية،
يتحول فيها التعبري املباشر للغرائز اجلنسيةوالعدوانية إىل أمناط سلوكات مقبولة
اجتماعيا وغري عدوانية...وذلكبتغيري املوضوع أو الوسيلة املخففة للتوت (.)33
حيث تستغل وقتها ألقصى درجة لتتفرغ للمطالعة واخلياطة والطرز
يوميا ،مما جيعلها تشعر ب الراحة والرضا لتفريغ طاقتها السلبية
chargeémotionnelle négatifيف أعمال تفضلها ،كما تستخدمبعض
االسرتاتيجيات السلبية للتعايش مع ضغوطها كميكانيزم الكبت Refoulement
يف كتم أسرار بيتها ،وكثريا ما تعقل عاطفتها مع أسرتها خاصة أبنائها ،وتوظف
اإلزاحة  déplacementلتزيح قلقها وضغطها من املوضوع املشكل (مع زوجها
أو احلماة أو إخوتها) وتسقطها على مواضيع أخرى أقل اثارة(األبناء والعمل) ،ثم
بعدهاتتولد لديها مشاعر ذنب اجتاههم،وهذا ما ينبأ عن عدم استعماهلا
السرتاتيجيات ترتكز على االنفعاالت ألنها ال تتحكم فيها ،وغالبا ما تقول أنها
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تفرغ شحنتها االنفعالية السلبية من ضغط وغضب وقلق فيهم ،وهذه
االسرتاتيجيات املرتكزة على االنفعال تعتمد على األساليب السلوكية واملعرفية
بغية السيطرة على االنفعاالت النامجة عن املواقف الضاغطة عن طريق أساليب
دفاعية كاإلنكار ،التفكري التفاؤلي ،االبتعاد عن املساندة االنفعالية من اآلخرين،
وجتنب مسببات الضغط النفسي (.)34
اضافة اىل ذلك هيال متيل إىل طلب املساعدة والنصح من اآلخرين فثقتها
نرجسية ،وتعتقد أن أي
"
بنفسها قوية من جهة ،وتقديرها لذاتها مرتفع منذ طفولتها "
مشكل له حل يف النهاية وتعتمد على اسرتاتيجية اللجوء إىل الدين وباألخص
الصالة وتقول " أن لـ اهلل القدرة على كل شيء وتغيري األوضاع" ،وال تقتصر
اسرتاتيجيات املواجهة عندها على هذا احلد ،بلتنشط أهم اسرتاتيجية سلبية وهي
ميكانيزم التجنب  évitementالذي يعتربه  Bergeretآلية نشطة لتفادي
مواجهة الوضعيات الصراعية (.)35
ويصنفهافولكماس )2006(Folkmasانها تندرج حتت املواجهة غري
املتكيفة (كالتجنب واالنسحاب والتفكري املتمركز على الرغبة) ترتبط بشكل ذو
داللة باخنفاض مستوى جودة احلياة لدى املرضى (.)36
وتبدو آلية التجنب أكثر وضوحا يف القيام بسلوكات واعية وأخرى ال
شعورية فتتجنب إق امة عالقات كثرية مع اآلخرين الذي حسب  Mawrerيؤدي
إىل االخنفاض االنفعالي مما بدوره يؤدي إىل التقوية السلبية لسلوكات التجنب
وبالتالي تعميمها لوجود تعميمات خاطئة مبالغ فيها حسب  Ellisبسبب تشوه
إدراكهاواألفكار الالعقالنية املطلقة عن هذه الوضعيات (.)32
لتنحصر عالقاتها يف أقاربها واحمليطني بها فقط األمر الذيانعكس وانتقل
إىل أبنائها عن طريق الرتبية والتنشئة االجتماعية ألنها ترفض إقامة عالقات
صداقة كثرية ،ظنا منها لتجنب املشاكل وتفادي ارتفاع السكر لديها وضغط الدم،
هذا ما يدل على عدم استعماهلا السرتاتيجية املساندة واملساعدة االجتماعية
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 l’aide socialeحيث سجلت على حمور اللهو االجتماعي يف االختبار درجة
( )0وهي درجة منخفضة جدا لعدم اعتمادها على اآلخرين يف حل ومواجهة
مشاكلها واخنفاض ثقتها يف اآلخرينوتقول "أنها ال تأمتن وال تثق بالناس"خاصة بعد
تغري معاملة إخوتها ومحاتها م عهااألمر الذي جعلها كثريا ما حتتار عن سبب
تغريهم رغم أنها ال تزال تتمتع بكامل صحتها وتعي أن مرض السكري وضغط
الدم ميكن العيش بهما ،وكثرة هذه التساؤالت أوقعتها يف معاناة مرضية أخرى
وهي اضطرابات النوم ليال كاألرق والكوابيس بسبب كثرة الضغوط والتفكري يف
مستقبلها ومستقبل أبنائها.
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اخلامتة:
وخالصة ملا سبق؛ نستشف أن احلالة (أ) لديها مسات شخصية النمط A
وتعاني من عوامل ضاغطة متعددة،حتاول مواجهتها بأنشطة خمتلفة لكنها تعتمد
جلها على اسرتاتيجيات املواجهة املرتكزة على املشكلة واللجوء إىل الدين ،وان
استعملت بعض امليكانيزمات الدفاعية الفعالة كالتسامي إال أنها توظف أخرى
سلبية كالتجنب ،واالزاحة والكبت .كما ال توظف االسرتاتيجيات اليت تعتمد
على املواجهة املرتكزة على االنفعال أو الدعم واملساندة االجتماعية ،هذا ما
جيعلها يف حالة معاناة نفسية مستدمية مع مشاكلها ،وحسب علماء النفس فان
التعايش الفعال والناجح يستلزم التنوع يف استعمال اساليب املواجهة وعدم
االعتماد أو التقيد بنمط أو طريقة معينة فقط مع كل الوضعيات واملواقف احلياتية
ويستلزم تنويعها حسب شخصية الفرد وما يتطلبه املوقف مع األخذ بعني االعتبار
االطار البيئي واالجتماعي للفرد.
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