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مصدر الضبط الصحي وعالقته بأساليب مواجهة الضغوط لدى املصابني باألمراض القلبية
الوعائية( دراسة لعينة من املرضى مبستشفيات والية بسكرة)
األستا  :ساعد شفيق ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
امللخص:
تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على أبعاد مصدر الضبط الصحي لدى مرضى القلب
واألوع ية الدموية وحماولة تبيان أهم خصائص املواجهة عند هؤالء من خالل دراسة وصفية
ارتباطية تهدف لبحث العالقة بني بعدي مصدر الضبط الصحي وكذا أساليب مواجهة الضغوط
اليت يلجا املريض إىل استخدامها للتعامل مواقف احلياة نظرا إىل االرتباط الكبري الذي توصل
إليه أغلب الباح ثني بني املواجهة كمفهوم حموري يف التفاعل بني الفرد واملتغريات البيئية من جهة
وبني النتائج املصاحبة هلذا التفاعل من جهة أخرى .وتهدف الدراسة إىل حبث أثر بعض العوامل
واملتغريات الشخصية يف العالقة بني مصدر الضبط الصحيوأساليب مواجهة الضغوط بالرتكيز
على متغريي اجلنس ومدة املرض ودراسة الفروق يف حجم وشكل العالقة بني أبعاد مصدر
الضبط الصحي وأساليب مواجهة الضغوط بالنسبة هلذه املتغريات املختلفة وذلك على عينة
مكونة من  28مريضا من مرضى القلب واألوعية الدموية مبدينة بسكرةمن اجلنسني

منهم82ذكوراو48إناثامن أعمار خمتلفة خيتلفون يف مدة املرض .

Abstract :

This study aims to identify the dimensionsof health locus of
control in patients with cardiovascular disease and try toidentifythe
most importantcharacteristics of "coping"as a conceptcentral to
theinteractionbetween the individual andenvironmental variables.The
purpose of the present study is to examine the impact ofsomefactors
andpersonal variables (gender, and duration of the disease in the
relationshipbetween health locus of control orientation andcoping
strategies used by patientsand to studythe differences according
tothese variableson asampleof82 patientswith cardiovascular
diseaseinBiskrawhich 48malesand 34femalesdifferin duration
ofdisease.
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مقدّمة:
تشري بعض اإلحصاءات إىل أن ما يقارب  %01من أمراض العصر بدايتها
الضغوط النفسية كما أكد املكتب العاملي للعمل يف تقرير له أن الضغط النفسي قد
يتسبب يف الكثري من األمراض كأمراض القلب الوعائية والقرحة املعدية والسكتة
الدماغية واالكتئاب وغريها) ،(1غري أن كل هذه النتائج النفسية واجلسدية ال
حتدث إال إذا فشل الفرد يف التكيفمع خمتلف مواقف احلياة اليت يواجهها وبالتالي
استنفاذه لكل طاقات التكيف لديهوهو ما دفع بيار مارتيP Martyإلطالق
اجلسدنة " Somatizationأي العملية اليت تتم عندما يكون الفرد غري قادر
"
مفهوم
على امل عاجلة الذهنية لزأممات اليت يواجهها واليت تكون نتيجة لوضعيات خارجية
قد تطول أو تقصر أو حلدث خارجي يهدد التنظيم العقلي للفرد ،فاالضطرابات
السيكوسوماتية هي نتيجة خلل يف إدراك الفرد ومعاجلته ملختلف العوامل
الضاغطة مما يسبب ضعف املقاومة لديه وعدم قدرته على التحكم يف مصدر
الضغط.
وتعد أمراض القلب واألوعية الدموية واحدة من أكثر االضطرابات
شيوعا إذ تأتي يف صدارة أسباب الوفيات يف مجيع أحناء العاملذلك أنّ عدد الوفيات
النامجة عن هذه األمراض يفوق عدد الوفيات النامجة عن أيّ من أسباب الوفيات
األخرى ،فوفق إحصائية ملنظمة الصحة العاملية WHOفإن أكثر من %01من
الوفيات العاملية النامجة عن األمراض القلبية الوعائية حتدث يف البلدان منخفضة
الدخل والبلدان املتوسطة الدخل.
وحسب باسرتناك APasternacفقد اظهرت النتائج االكلينيكية ان هناك
عالقة وطيدة بني اجلهام القليب والضغط النفسي حيث يكون تأثري هذا األخري
بعدة طرق إذ ميكنه التسبب بأمراض قلبية او ميادتها ،وقد توصلت العديد من
الدراسات إىل أن املرضى ممن يعانون من نوبات قلبية كانوا قد تعرضوا لتغريات
كربى يف أحداث احلياة خالل األشهر الستة السابقة لإلصابة باملرض وهو ما يشري
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إىل أن الضغوط الشديد ة تزيد من احتماالت االصابة بأممات قلبية عرب تأثريها
املباشريف الشريان التاجي املغذي لعضلة القلب.
شكل النموذج التفاعلي نقلة نوعية يف جمال الدراسات املتعلقة بالضغط
النفسي خاصة إلسهاماته حول خمتلف مكونات الظاهرة ،ولعل أحد أبرم هذه
املكونات األسلوب الذي يواجه به الفرد تلك الظروففقد أدى االهتمام املتزايد
بدراسة العالقة فرد -حميط وتفاعالتها إىل ظهور مفهوم جديد هو أساليب مواجهة
الضغوط  Copingاليت اعتربها الماروس()0991حمصلة كل اجملهودات املعرفية
والسلوكية اليت تعمل على التحكم يف املوقف وتعديله أو حماولة تغيري التصور
الذاتي املرتبط به .لكن استجابات اإلنسان ملختلف املواقف الضاغطة تتداخل فيها
اعتقاداته وأفكاره مع خصائص املوقف الختيار أسلوب املواجهة األمثل واألكثر
فعالية وينتج عن ذلك التداخل عدد كبري من املشاعر واالنفعاالت منها السلبية
ومنها كذلك اإلجيابية.
ولعل مصدر الضبط الصحي واحد من أهم املتغريات الشخصية اليت
تؤثر يف إدراك املريض للموقف وحتديد منط استجابته ملختلف املواقف حيث أن
املرضى الذين يعتقدون بضبطهم و حتكمهم يف مرضهم يكونون أقل توترا ومتتام
أساليب مواجهتهم بكونها أكثر فاعلية.
فهذا املفهوم الذي يعود الفضل يف ظهوره خاصة إىل جهود العامل
األمريكي جوليانروتر (1966)RotterJتطور خالل منتصف الستينيات يف الثقافة
األمريكية ومنذ ذلك الوقت عرف عدة تطبيقاتفي جل جماالت علم النفسوبعد
مرور حوالي نصف قرن على ظهوره فإنه ال يزال يستقطب اهتمام العاملني يف
هذا اجملال من خالل ارتباطه بالعديدمن املتغريات النفسية األخرى ،حيث اهتمت
العديد من الدراسات ببحث العالقة بني بعدي مركز الضبط الداخلي واخلارجي
من جهة وخمتلف التأثريات النفسية واجلسدية اليت يعرفها الفرد خالل تعرضه
ملواقف الضغط ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة رانكور وساندرمان
 (1991) Ranchor&Sandermanو دراسة سلوبر وممالئه &)(1991
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 alSloperاليت بينت وجود ارتباط بني ظهور االضطرابات السيكوسوماتية
واستعمال أساليب مواجهة غري فعالة إماء املوقف الضاغط ووجدت أن هناك
فروقا حسب السن.
كما أوضحت نتائج بعض الدراسات وجود فروق بني اجلنسني يف
أساليب مواجهة الضغوط كدراسةالمار وسوفولكمان ) (1980اليت توصلت إىل
أن الذكور يستخدمون أسلوب املواجهة املرتكز على املشكل أكثر من اإلناث
الالئي ميلنلزأساليب املرتكزة على االنفعال ،ويف دراسة ستون
ونيل&Neale(1980) Stoneكشفت النتائج أن الذكور أكثر استعماال
لزأساليب املب اشرة فيما كانت اإلناث أكثر استعماال ألساليب التفريغ االنفعالي
والتقبل والبحث عن السند االجتماعي وتوصل هوفانتيز(Hofantez )0901
إىل وجود عالقة ارتباطية دالة اجيابيا بني أحداث احلياةوأساليب مواجهتها وظهور
االضطرابات السيكوسوماتيةإضافة إىل عدد من الدراسات األخرى .
لكن أغلب هذه الدراسات ونتائجها مل خترج عن نطاق البيئة احمللية اليت
وجدت فيها وهو ما جيعلنا نولي أهمية كبرية لدراسة أبعادهذا املوضوع يف اجملتمع
احملليبدراسة العالقة بني أبعاد مصدر الضبط الصحي وأساليب مواجهة الضغوط
النفسية لدى فئة مرضى القلب واألوعية الدموية اليت تعرف انتشارا يزداد باطراد
مع ميادة الضغوط النفسية وتعقد املطالب احلياتية وتسعى الدراسة لإلجابة عن
األسئلة التالية:
 هل هناك ارتباط ذو داللةإحصائية بني أبعاد مصدر الضبط الصحي وأساليب
مواجهة الضغوط عند مرضى القلب واألوعية الدموية؟
 هل توجد فروق ذا ت داللة إحصائية يف أبعاد مركز الضبط الصحي بني أفراد
العينة وفق متغري اجلنس ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب مواجهة الضغوط بني أفراد
العينة وفق متغري اجلنس ؟
286

جملة علوم اإلنسان واجملتمع.......................................................أ /ساعد شفيق
أهداف الدراسة:





التعرف على اجتاه الضبط الصحي لدى عينة الدراسة مناملرضى .
حتديد أهم األسال يب اليت يلجأ إليها أفراد العينةيف مواجهتهم للضغوط
النفسية.
حبث الفروق يف أبعاد مركز الضبط الصحي بني أفراد العينة الذكور
واإلناث.
حبث الفروق يف أساليب مواجهة الضغوط بني أفراد العينة الذكور
واإلناث.

اإلطار النظري:
أوال :نشأة مفهوم مصدر الضبط «»Locus of control

مصدرالضبطالداخلي -اخلارجيمناملفاهيماحلديثةنسبياأشتق مننظرية التعلم
االجتماعي« »Social learning theoryاليت طورهاجوليانروتر()0991 -0917
 J Rotterوهي نظرية كالسيكية مزجت بني وجهة النظر املعرفية ونظريات
الشخصية و تركز خاصة على الطريقة اليت حتدد خيارات األفراد للطاقات
السلوكيات املتاحة عن طريق مبدأ التعزيز كخاصية أساسية يف تعلم الفرد ومن ثم
تناوله الكثريمن الباحثني يف دراساته مكونه بعد مهم من أبعاد الشخصية يساعد يف
فهم سلوك األفراد والتنبؤ به و هناك من الباحثني من يستخدم مصطلحات وجهة
الضبط أو مركز التحكم للداللة على ذات املفهوم.لفهم نظرية روتر يف التعلم
االجتماعيينبغي توضيحبعض املفاهيم األساسية وهي): (3-2
 التعزيز :Reinforcementsيشري إىل الرد الذي يقدمه احمليط جتاه سلوك أو فعل
ما من قبل الفرد أي أنه كل ما ميكن أن يرفع احتمالية تكرار السلوك ويكون
عموما نوعا من امل كافآت والتدعيم و قد يكون تعزيزا سلبيا يقلل من احتمالية
السلوك.
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 التوقع:expectancyما ينتظره الفرد كنتيجة لفعله ويعرفه روتر بأنهاالحتمالية
اليت يضعها إنسان ما بأن تعزيزا خاصاسينتج تبعا للسلوكالذي يقوم به يف موقف
معني.
 الوضعية النفسية :Psychological situationتلك الوضعية اليت يعيشها
االنسان وفقا خلرباته وتاريخ حياته حيث يرى روتر أن الفرد يف حالة تفاعل
مستمر مع حميطه الداخلي واخلارجي وأن سلوكه يتنوع حسب إدراكهللموقف.

ثانيا :تعريف مصدر الضبط الداخلي -اخلارجي
مصدر الضبط مسة من مسات الشخصية اهلامة يشري إىل مدى اعتقاد
الفرد حول القوى اليت تتحكمفي أحداث حياته( )4ويقوم هذا املفهوم أساسا على
افرتاض أن سلوك الفرد يتأثر إىل حد بعيد مبا يدركه من عالقات سببية بني
السلوك وتوابعه وأن املكافأة أو التدعيم تتبع أو تعتمد على سلوكه ومواصفاته
فى مقابل أنها مضبوطة أو حمكومة بقـوى خارجية فإذا اعتقد الفرد بأن ما مير به
من خربات جناح أو فشل إمنا هي حصيلة قدراته وأنهذهاألفعالواألحداثتقع متسقة
مع سلوكه الشخصي ومساته املميزة والدائمة يسمى هذا اعتقادا بالضبط الداخلي
فيما إذا اعتقد أن هناك مؤثرات خارجية هي اليت تتحكم يف حصيلة تلك القدرات
فإنه يف هذه احلالة يكون ذا حتكم خارجي( )5لكلفئةمن فئيت مركز الضبط
خصائص متيزها عن األخرى.


مسات وخصائص وي الضبط الداخلي«:»Internal locus of control

إذا استشعر الفرد وأدرك العالقة السببية بني األفعال والنتائج املرتتبة عليها مبعنى
أنذووالضبط الداخلي يعزون جناحهم وفشلهم إىل ذواتهم ،ففي حالة النجاح
يرجع الفرد السبب إىل قدراته ومهاراته وجهوده ويف حالة الفشل يرجع السبب إىل
إهماله وتهاونه وعدم حرصه ويكون عادة أكثر اهتماما بقدراته وبفشله أيضا
يعطي قيمة كبرية لتعزيزات املهارة أو األداء ويقاوم احملاوالت املغرية للتأثري عليه
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ويكون أكثرحذرا وانتباهالتلك النواحي املختلفة من البيئة اليت تزوده مبعلومات
مفيدة لسلوكه املستقبلي ومن أهم مميزات هؤالء األفراد نذكر(:)6
 مسات عقلية:مستوى ذكاء مرتفع ،قدرة عالية على اإلبداع واالبتكار،
كفاءة ذهنية عالية.
 مسات نفسية:تشمل ثقة عالية بالنفس  ،مستوى مرتفع من الثباتاالنفعالي
والطموحوالتوافق النفسي  ،أقل قلقا واكتئابا.
 مسات إرادية :قدرة عالية على الصرب واجلد ،قوة اإلرادة والقدرة على
حتقيق أهداف حمددة.
 مسات اجتماعية :القدرة على التفاعل يف املواقف االجتماعية والتعاون
مع اآلخرينوالتأثري على اآلخرين واستخدام األساليب القيادية والقدرة
على حتقيق مستوى اجتماعي مرتفع وتكوين عالقات اجتماعية.
 مسات وخصائص وي الضبط اخلارجي«:» External locus of control
يشري مصدر الضبط اخلارجي إىل مدى اعتقاد الفرد حول مسؤوليته من
عدمها عما حيدث له يف حياته من جناح أو فشل حيث ينخفض لديه اإلحساس
بوجود سيطرة داخلية على األحداث و بالتالي فإن األفراد ذوي الضبط اخلارجي
يلقون مسؤولية وقوع األحداث على عوامل خارج أنفسهم يصعبالتنبؤبها خاصة
باملعتقدات الغيبية كالقدر أو احلظ والصدفةأوبسببتدخزأشخاصذوينفوذ  ...وميتام
هؤالء االفراد خصوصا بكونهم أقل ثقة يف أنفسهموطموحا وإرادة وأكثر سلبية
وجماراة لزأحداث ويأسا وملال من احلياة ويتجلى ذلك يف عدة مظاهر
سلبيةعامةوقلةاملشاركةواالعتماد على اآلخرين يف إجنام األعمال(.)2
ثالثا :تعريف مصدر الضبط الصحي«»Health locus of control

مصدر الضبط الصحي مفهوم عرفمنذ تفرعهعن نظرية التعلم االجتماعي
تطبيقات واسعة يف البحوث املتعلقة بالسلوك الصحي وهو يرتكز على مبدأ أن
األشخاص الذين يعتقدون بتحكمهم يف صحتهم يكونون أكثر ميال لتبين سلوكات
صحية اجيابية.ولقد قام والستونوممالئه) Wallston& al. (1978بتطوير مقياس
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مصدر الضبط الصحي متعدد األبعاد الذي مييز بني ثالثة أبعاد رئيسية للضبط
مرتبطة بالصحة هي:
 البعد الداخلي للضبط الصحي :يشري إىل اعتقاد الفرد بتحكمه يف صحته
وسيطرته على مرضه بأنه نابع من عوامل ذاتية.
 البعد اخلارجي لذوي النفوذ :يشري إىل اعتقاد الفرد بأن صحته ختضع
لتأثري اآلخرين من أفراد العائلة األطباء وغريهم.
 البعد اخلارجي للحظ :يشري إىل اعتقاد الفرد بتحكم عوامل احلظ
والصدفة يف سلوكه الصحي.
رابعا :الضغط النفسي«:»Stress
ميكننا تعريف الضغط النفسي إجرائيا بأنه تلك الظروف واملواقف املرتبطة
بالضبط والتوتر الناجتةعن املتطلباتاليت تس تلزم نوعا من إعادة توافق الفرد ومتثل
بذلك الوضعيات اليت يقيمها الفرد بأنها تشكل تهديدا لذاته من خالل موقف غري
مألوف داخلي أو خارجي يتطلب توجيه طاقات ملواجهته وما ينتج عن ذلك من
آثار نفسية وجسدية ونشاط انفعالي.
خامسا :مفهوم املواجهة«:»Coping
يشري مفهوم امل واجهة إىل الكيفية و األسلوب الذي يتعامل به الفرد مع
مواقف ضاغطة ويتحكم فيها وتشمل هذه الكيفية استجابات مباشرة قصد
استبعاد مصدر التهديد أو استجابات غري مباشرة تهدف خلفض التوتر والتقليل
من التهديد كاإلنكار واهلروب...واملواجهة حسب الماروس( )0900هي تلك
امليكان يزمات اليت متثل حمصلة اجملهودات اليت يبذهلا الفرد للتكيف مع تغريات البيئة
الداخلية واخلارجية (الفيزيقية واالجتماعية) وبذلك ختتلف عن استجابة الضغط
ألنها تتغري حسب خصائص الوضعية ( .)8وهذا التعريف حياول أن يأخذ بعني
االعتبار طبيعة العالقة التفاعلية بني الفرد والعامل الضاغط من جهة وكذا للطبيعة
املرنة للمواجهة واليت تسمح هلا مبواجهة خمتلف التغريات املوقفية .
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ومع تطور الدراسات انتقل البحث من الرتكيز على مفهوم املواجهة إىل
دراسة خصائصها" " Processus de copingمبعنى كل ما يضعه الفرد يف مواجهة
مواقف احلياة .وقد وضع الماروسوفولكمان) (1984تعريفا شامال للمواجهة
جاء فيه «املواجهة تشمل جهود الفرد املعرفية والسلوكية املتغرية وغري النمطية
اهلادفة إىل ترمجة والتحكم وتسيري املطالب الداخلية أو اخلارجيةوالصراع اخلاص
بها الناتج عن تفاعل الفرد واحمل يط الذي يتم تقييمه على أنه يتجاوم طاقات
التكيف»( .)9وبهذا ميكننا تعريف أساليباملواجهة أو التعامل بأنها جمموع اجملهودات
والطرق واألساليب املعرفية والسلوكية واالنفعالية اليت يضعها املريض ويلجأ إليها
قصد تعديل أو التحكم يف املوقف الذي يقيمه بأنه مهدد أو التخفيف من التوتر
الناتج عنه.
سادسا :مفهوم التقييم املعريف«:»Cognitiveevaluation
يعد هذامفهوم أحد أهم املفاهيم القاعديةاليت بنى عليهـا االجتـاه التفـاعلي
نظريته وربط من خالهلا اخلصائص املعرفية املتداخلة يف دينامية الضغوط وللتفاعـل
فرد حميطوقد صنفهالماروسوفولكمانإىل شكلني رئيسيني (:)01
0.6التقييم األولي« :»Primary appraisalيهدف إىل حتديد خصائص الوضعية
وطبيعة املوقف ومنيز ثالثة أنواع من املواقف :مواقف يواجه فيها الفرد فقدانا أو
خسارة مادية أو اجتماعية أو عضوية  ...ومواقف متثل تهديدا بإمكانية الفقدان أو
الضرر وأخرى متثل التحديقصد حتقيق غاية ما.
 2.6التقييم الثانوي «:»secondaryappraisalيتحدد عربه ما ميكن للفرد القيام
به يف مواجهته لكل وضعية اجلديدة ويأتي ذلك مباشرة بعد التقييم األولي فعندما
يقيم الفرد طبيعة التهديد يتجه حنو حتديد مصادره الشخصية وإمكاناته للمواجهة.
فالتقييم الثانوي يسمح للفرد بتحديد ما جيب عليه فعله للوقاية من التهديد أو
االستفادة من املوقف ،وهذا التقييم يقدم احتماالت خمتلفة للمواجهة (تغري
الوضعية ،التقبل ،البحث عن معلومات أكثر اهلروب أو السلوكات
االندفاعية)(.)00
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سابعا :أنواع املواجهة:
تتعدد أساليب املواجهة وفق الدور املنوط بها فنجدأساليب تهدف إىل
تعديل الوضعية الضاغطة (املواجهة النشطة) .وأساليب تهدف إىل تغيري املعنى
الذاتي للوضعية جلعلها أقل تهديدا وأخرى تهدف إىل التخفيف من التوتر وتعديل
الضيق عرب التحكم يف االنفعالوبناءا على هذه األهداف ميز الماروسوفولكمان
) (1984نوعني أساسيني من املواجهة:
 7.1املواجهة املركزة على املشكل «:»Problem-focused coping

يعمل هذا النوع من التعامل أو املواجهة على تعديل الوضعية وتغيري
مباشر ألسباب الضغط من خالل املواجهة والتخطيط وحيدث ذلك عند تقييم
الفرد إلمكانية التحكم يف املوقف خالل تفاعله باحمليط ما يسمح له بالتعرف على
املشكل و احللول املمكنة جتاهه ومن ثم اختيار أحدها مما جيعل من املواجهة أكثر
تعقيدا من االستجابات السلوكية البسيطة أو ميكانيزمات الدفاع الالشعورية،
ويرى دانتشف Dantchevأن هذا النوع من املواجهة يعمل على تغيري األسباب
املباشرة للوضعية اليت يعيشها الفرد مما يؤدي بطريقة غري مباشرةإىل تعديل احلالة
االنفعالية املرتبطة بها(.)02
 7.1املواجهة املركزة على االنفعال« :»Emotion-focused coping

يضم هذا النوع جمموعة األساليب املعرفية اهلادفة إىل خفض التوتر
والضيق االنفعالي واليت تؤثر على االنفعال بطرق عدة فنجد أساليب التجنب
واهلروب اليت يسعى من خالهلا الفرد للتقليل من أهمية احلدث الضاغط وتغيري
االنتباه تؤدي إىل االرتياح وختفيف درجة التوتر ،لكن تأثريها يبقى مؤقتا ألنها مل
تتخلص نهائيا من مصدر اإلمعاج ،وهو ما جعلالماروسيصنفها بأنها
ميكانيزمات ذات تأثري مرحلي انتقالي أي أنها أقل فعاليةيف مواجهة العوامل
الضاغطة احلقيقية.
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وهناك طريقة أخرى ميكن أن تؤثر بها املواجهة املركزة على االنفعال عرب نشاطات
معرفية تعمل على إعادة تقييم الوضعية بتغيري املعنى الشخصي للتجربة
كاالنسحاب وإعادة التقييم والرتكيز على اإلجيابيات وحتوياللوضعية إىل حت ٍد .لكن
فعالية املواجهة املركزة على االنفعال ترتبط إىل حد ما بدرجة الضغط فال ميكنها
حتقيق فوائد كبرية يف وضعيات تهدد حياة الفرد مثال وبالتالي تكون عاجزة عن
حتقيق التكيف مما يستلزم اللجوء إىل أساليب مواجهة مركزة على املشكل .
ثامنا :العالقة بني نوعي املواجهة:
أثبتت العديد منالدراسات وجود ارتباط كبري بني نوعي املواجهة فالعالقة
التبادلية بينهما تلعب دورا هاما يف التكيف النفسي إذ وجدت دراسة
الماروسوفولكمان( (1984أن الفرد مييل إىل استخدام النوعني معا ويف وقت
واحد تبعا للموقف الذي يواجهه بسبب مرونة وإمكانية استعمال أساليب تقربية
وأخرى جتنبية بفعالية يف مواجه التهديد .كما أكدت دراسات
شولروبريلني( ،Schooler & Pearlin )0920الماروسوفولكمان ((1985
روثوكوهني ( ،Roth & Cohen (0901سيفج كرنك وكافسك(Seiffge-1
 Krenk&Kavsek (199وجود قدرة فعالة باستعمال األسلوبني معا ،فأساليب
التقرب تسمح للفرد بالتعامل املباشر مع الوضعية يف حني تعمل أساليب التجنب
على توفري الراحة االنفعالية ملدة تسمح جبمع اإلمكانات واملعلومات الكافية
ودراسة خمتلف احللول املمكنة للصراع ).(13
تاسعا :العوامل املؤثرة يف حتديد نوع املواجهة املستخدم:
رغم االخ تالف يف حتديد طبيعة العوامل املؤثرة يف املواجهة بني من ركز
على العوامل الشخصية:كوباسا (1979) Kobassaهان (1977) Haan
وباحثون آخرون اهتموا بدور املوقف الضاغط مثلشولروبريلني ( )0920فيما
عمد اجتاه ثالث إىل حبث أثر التقييم املعريف يف حتديد نوع املواجهة:الماروسو
فولكمان(  ،(1985،1984ماك كراي ( ،McCrae)0901لكن هذا االختالف مل
مينع من التأكيد على الدور املتكامل هلذه العوامل .ومن أهم املتغريات اليت تؤثر
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يف نوع املواجهة نذكر :االنبساطية والعصابية اجلنس  sexالسن  ،Ageالدعم
االجتماعي  ،Social supportالضبط والتحكم يف الوضعية.

عاشرا :األمراض القلبية الوعائية «:»Cardiovasculairediseases
األمراض القلبية الوعائية جمموعة من االضطرابات اليت تصيب القلب
واألوعية الدمويةوهي تنجم أساساًعن انسداد حيول دون تدفق الدم وبلوغه
القلب أو الدماغ ،وتُعد النوبات القلبية والسكتات الدماغية عادة أحداث ًا وخيمة،
وأكثر أسباب ذلك االنسداد شيوعاً تشكّل رواسب دهنية يف اجلدران الداخلية
لزأوعية اليت تغذي القلب أو الدماغ وميكن أن حتدث السكتات الدماغية أيضاً
جرّاء نزف من أحد أوعية الدماغ أو من جلطات دموية وتشملتلك االضطرابات
أمراض القلب التاجية وهي أمراض تصيب أوعية الدم املغذية لعضلة القلب
واألمراض الدماغية الوعائية اليت تصيب أوعية للدماغ واألمراض الشريانية
احمليطية اليت تصيب األوعية الدموية املغذيةللذراعني والساقني وأمراض القلب
الروماتزمية وهي أضرار تصيب العضلة القلبية وصمامات القلب جرّاء محى
روماتزمية نامجة عن جراثيم العقديات واخلثار الوريدي العميق وهو عبارة عن
جلطات دموية تظهر يف أوردة الساقني ميكنها االنتقال إىل القلب والرئتني وأمراض
القلب اخللقية وهي تشوّهات تُالحظ عند الوالدة يف هيكل القلب(.)04
اإلطار امليداني للدراسة:
إنطالقا من أهداف الدراسة احلالية فإنها تتضمن عددا من اإلجراءات
واخلطوات امليدانية اليت اعتمدها الباحث نذكر منها:
فرضيات البحث :حملاولة اإلجابة عن تساؤالت الدراسة نضع الفرضيات التالية:
 هناك ارتباط دال إحصائيا بني أبعاد مصدر الضبط الصحي وأساليب مواجهة
الضغوط عند مرضى القلب واألوعية الدموية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد مركز الضبط الصحي بني أفراد
العينة وفق متغري اجلنس .
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب مواجهة الضغوط بني أفراد العينة
وفق متغري اجلنس .
منهج البحث:
إن املنهج األكثر مالءمة هلذه الدراسة هو املنهج الوصفي االرتباطي الـذي
يعتمد على مجع املعلوماتوحتليلها إحصائيا وتفسريها بغية الوصول إىل دالالتهـا ثـم
القيام باملقارنات والبحـث عـن الفـروق مـن خـالل األسـاليب اإلحصـائية قصـد
الوصول إىل تنبؤات مستقبلية وتعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة .
حدود الدراسة:
احلدود املكانية :جرت هذ ه الدراسة على مستوى املؤسسات الصحية مبدينة
بسكرة.
احلدود الزمنية :متت الدراسة خالل الفرتة املمتدة من نهاية شهر مارس 7102إىل
بدايات شهر جوان .7102
احلدود البشرية :مشلت عينة البحث  07مريضا ومريضة من مرضى القلب
واألوعية الدمويةاختريوا اختيارًا عشوائيًا من خالل عينة طبقية منتظمة مقسمني
حسب متغريي اجلنس و مدة املرض واجلدول التالي يوضح خصائص عينة
البحث :
جدول رقم :0توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

مدة المرض
الذكور
اإلناث
المجموع

أقل من  5سنوات
22
48
42

أكثر من 5
سنوات
22
22
82

المجموع
84
48
42

أدوات البحث :لغرض اختبار فرضيات البحث واإلجابة عن تساؤالته مت استخدام
أداتي حبث.
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 استمارة مصدر الضبط الصحي "Health Locus of Control Questionary

لوالستون وممالئه ) Wallston& al (1978اليت قام نور الدين جبالي بتكييفها يف
البيئة احمللية ويتكون االستبيان من ( )08عبارة ثالثة أبعاد تقيس اجتاه الضبط
الصحي:
 اجتاه الضبط الداخلي :يضم العبارات .07،02،02 ، 0،1،0
 اجتاه الضبط اخلارجي لذوي النفوذ :يضم العبارات .2،01،01،00 ،2،9
 اجتاه الضبط اخلارجي للحظ :يضم العبارات .01 ، 7،1،9،00،09
ويتم التصحيح وفق سلم من مخسة بدائل لإلجابة (موافق متاما| موافق|
غري متأكد| غري موافق| غري موافق متاما) حيث مينح املفحوص مخس درجات
لإلجابة (موافق متاما) أربع درجات لإلجابة (موافق) وثالث درجات لإلجابة
(غري متأكد) ودرجتان لإلجابة (غري موافق) ودرجة واحدة لإلجابة (غري موافق
متاما).

 مقياس أساليب مواجهة الضغوط ))COPE

Strategies Assessing

Copingالذي قام بإعدادهكارفر ،شايلر و وينرتوب
 )05( (1989) Scheiler&Weintraubذو االستعمال الواسع يف مثل هذه
الدراسات حيث يقيس األساليب املعتمدة ملواجهةضغوط احلياة ويتكون املقياس
من  34عبارة مومعة على  53أسلوبا ملواجهة الضغوط احلياتية هي املواجهة
النشطة التخطيط ،البحث عن الدعم االجتماعي الوسيلي ،البحث عن الدعم
االجتماعي االنفعالي ،ضبط االنتباهللرتكيز على املوقف اللجوء إىل الدين ،إعادة
التقييم االجيابي ،التكيف السليب ،التقبل ،التفريغ االنفعالي ،اإلنكار ،اهلروب
الفكري ،اهلروب السلوكي تعاطي اخلمور واملهدئاتواملزاح .ويعتمد املقياس على
أربع بدائل لإلجابة هي (دائماً | أحياناً | نادراً | أبداً) حيث مينح املفحوص أربع
درجات لإلجابة (دائماً) وثالث درجات لإلجابة (أحياناً) ودرجتان لإلجابة
(نادراً) ودرجة واحدة لإلجابة (أبداً).
Carver,
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اخلصائص السيكومرتية ألدوات البحث :
 صدق وثبات استمارة مصدر الضبط الصحي:
لقياس اخلصائص السيكومرتية لزأداة مت تطبيقها على عينة تقنينمكونة من
 71مريضا ومريضة اختريوا بطريقة عشوائية على مرتني بفاصل ممين يقدر
بأسبوعينومت حساب الصدق بطريقة االتساق الداخلييتم ذلك من خالل حساب
معامالت االرتباط بني الدرجة على كل بند والدرجة الكلية للمقياس وباالعتماد
على معادلةكارل بريسونفكانت معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى
داللة  1.10وهو ما يشري إىل أن االداة متتام بصدق مقبول .كما مت حساب ثبات
األداة مبعادليت ألفا كرومباخوغومتانفكانت معامالت الثبات على التوالي 1.22و
 1.21وهي معامالت ثبات مقبولة تسمح بتطبيق األداة.
 صدق وثبات مقياس أساليب مواجهة الضغوط ) :) COPE
يتميز االستبيانفي نسخته األصلية مبعدالت صدق وثبات عالية
( )Carver,1997وقد قامالباحث برتمجته إىل اللغة العربية وإعداده وتطبيقه يف
البيئة احملليةوحلساب الثبات استخدم الباحث طريقتني همامعادلةألفا كرومباخو
معادلة غومتان فكانت معامالت الثبات على التوالي  1.19و 1.21ثم حسب
الصدق الذاتي املساوي للجذر الرتبيعي ملعامل الثبات فكانت معامالت الصدق
مرتفعة.
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات:
مت استخدام احلزمة االحصائيةSPSSيف حتليل البيانات بينما لقياس
اخلصائص السيكومرتية ألداة البحث أو يف حتليل نتائج هذه الدراسة
استخدمتاألساليب االحصائية التالية :املتوسط احلسابي ،االحنراف املعياري،
معامل ألفا كرومباخ حلساب االتساق الداخلي ،معامل بريسون حلساب
االرتباطات ،اختبار (ت) testTلبحث الفروق بني متوسطني اثنني.
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عرض نتائج الدراسة:
فيما يلي نعرض نتائج الدراسة احلالية حماولني االجابة عن األسئلة
املطروحة حول مدى االرتباط بني أبعاد مصدر ضبط الصحة وأساليب مواجهة
الضغوط وكذا حبث الفروق حسب اجلنس يف اجتاه الضبط الصحي ويف ما يلي
أهم النتائج:
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل :نصت على وجود ارتباط دال إحصائيا بني
أبعاد مصدر ضبط الصحة وأساليب املواجهة.
جدول :2يوضح معامالت االرتباط بني أبعاد مصدر الضبط الصحي وأساليب مواجهة
الضغوط
(* دالة عند **، 1.19دالة عند )1.10

أساليب مواجهة الضغوط
المواجهة النشطة
التخطيط
البحث عن الدعم االجتماعي الوسيلي
البحث عن الدعم االجتماعي االنفعالي
ضبط االنتباه
اللجوء إلى الدين
إعادة التقييم االيجابي
التكيف السلبي
التقبل
التفريغ االنفعالي
اإلنكار
الهروب الفكري
الهروب السلوكي
تعاطي الخمور والمهدئات
المزاح

بعد الضبط
الداخلي
2140
2140
2120
2148
*2124
**2120
2140
2144
*2142
-2140
2144
2148
**-2124
2124
**2128
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بعد الضبط الخارجي
لذوي النفوذ
*2122
-2144
**2120
2142
2124
**2124
-2144
2140
**2124
*2122
-2140
2142
**2128
21210
2144

بعد الضبط
الخارجي للحظ
-2144
-2120
2144
**2144
2144
2140
2140
*2124
-2140
**2120
*2.24
-2142
2140
-2144
2148
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من خالل اجلدول السابق نالحظ بعض معامالت االرتباط كانت دالة
حيث وجدت الدراسة أن هناك ارتباطا داال موجبا بني بعد الضبط الداخلي
وأساليب ضبط االنتباهعند مستوى داللة  1.10واللجوء إىل الدينوالتقبلواملزاحعند
مستوى داللة 1.10يف حني كان هناك ارتباط دال سالب بني هذا البعد وأسلوب
اهلروب السلوكيأما بالنسبة ل بعد الضبط اخلارجي لذوي النفوذفقد كان هناك
ارتباط دال موجب بني هذا البعد وأساليب البحث عن الدعم االجتماعي
الوسيليوالتقبلوالتفريغ االنفعاليواهلروب السلوكيفيما وجد ارتباط دال موجب بني
بعد الضبط اخلارجي للحظ وأساليب البحث عن الدعم االجتماعي االنفعالي
والتكيف السليب والتفريغ االنفعالي واإلنكار.
ومن خالل ما سبق ميكن القول أن هناك عالقة ارتباطية جزئية بني أبعاد
مصدر الضبط الصحي وأساليب مواجهة الضغوط حيث ختضع هذه األخرية إىل
مدى اعتقاد املريض بقدرته على التحكم يف صحته وكافة العوامل احمليطة بهاوهو
ما يسمح للباحث بالقول أن ذوي الضبط الداخلي كانوا أكثر ميال لزأساليب
اإلجيابية مقارنة بذوي الض بط اخلارجي الذين مييلون أكثر إىل أساليب البحث عن
الدعم االجتماعي وأساليب التجنب السلوكي واالنفعالي ،وقد كشفت العديد من
الدراسات وجود ارتباط وثيق بني قابلية التعرض للضغوط النفسية والدعم
االجتماعي املدرك و تأثري هذا األخري يف السلوك الصحي وأساليب مواجهة
الضغوطففي دراسة عبد اهلل ابراهيم وحممد عبد احلميد ( )0991أكدت النتائج
وجود عالقة موجبة دالة بني مركز الضبط اخلارجي والعدوانية .
كما توصلت كوباسا ( Kobassa (0999يف دراسة هدفت لتحديد
املتغريات النفسية واالجتماعية اليت من شأنها مساعدة الفرد على االحتفاظ بصحته
النفسية واجلسدية أمام الضغوط إىل وجود ارتباط دال موجب بني األحداث
واملرض فكانت اجملموعة ذات الضبط اخلارجيأقل صالبة وأكثر تعرضا للضغط
كما كانت اجملموعة األوىل أكثر شعورا باألمن واملرونة والنشاط واملبادأة الواقعية
وكشفت الدراسة االرتباط بني الضغط غري املوضوعي ومركز التحكم حيث ارتبط
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الشعور بتحكم اآلخرين باخنفاض الثقة بالنفس) .(16وهذا ما قد يفسر جلوء أفراد
العينة من ذوي الضبط اخلارجي لنفوذ اآلخرين إىل البحث عن الدعم
االجتماعي ،ويف حالة عدم توفره فغالبا ما تكون سلوكاتهم ذات طابع هروبأو
استسالم وتقبل أو القيام بأنش طة دينية تعوضه عن طلب الدعم من اآلخرين حبيث
تسهم يف تشكيل اعتقادات باألمان ،حيث ترىبروخونشويتزر (2002)M
 Bruchon-Schweitzerأن التحكم املدرك يشكل عامال فارقا من حيث قدرته
على تطوير اسرتاتيجيات مواجهة نشطة أكثر تعزم قدرات املريض.
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية :ونصت على وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف أبعاد مركز الضبط الصحي بني الذكور واإلناث من أفراد العينة.
جدول :2يوضح نتائج اختبار (ت) للفروق بني الذكور واإلناث يف أبعاد مصدر الضبط
الصحي(* دالة عند **، 1.19دالة عند )1.10
أبعاد مصدر الضبط الصحي

الجنس

بعد الضبط الداخلي

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

بعد الضبط الخارجي لذوي النفوذ

بعد الضبط الخارجي للحظ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

24.84
28.04
22.2.
22.6.
40.6.
22.2.

0144
0184
8.1.
4.6.
4.0.
8102

قيمة ت

21404184
**2120-

من خالل اجلدول رقم أعاله نالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بني أفراد العينة من الذكور واإلناث فيما يتعلق ببعد الضبط الداخلي
حيث كانت قيمة (ت) تساوي -1.22وهي قيمة غريدالة ،واألمر ذاته بالنسبة
لبعد الضبط اخلارجي لذوي النفوذ حيث كانت قيمة (ت) تساوي  ،0.12مما
يشري إىل عدم وجود فروق بني اإلناث و الذكور من أفراد العينة يف هذين البعدين
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ملركزالضبط الصحي ،وهذه النتيجة ختتلف مع ما توصلت إليه نتائج بعض
الدراسات األخرى من وجود فروق بني اجلنسني يف مصدر الضبط الصحي
كدراسة ماكجنسوآخرون ( )2115ودراسة أبوناهية) .(1987إال أنها تتفق مع
نتائج دراسة كلم نروتر) ، (1966فارس )Phares(1978يف أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف مصدرالضبط ،فيما وجدت فروق
ذات داللة احصائية لصاحل اإلناث فيما يتعلق ببعد الضبط اخلارجي للحظ حيث
كانت قيمة (ت) تساوي .-7.19
ميكن للباحث تفسري هذه النتيجة من خالل الرجوع إىل تأثري عوامل مهمة
كطبيعة التنشئة والثقافة السائدة يف اجملتمع واليت تقوم على اخلضوع واالعتقاد
باحلظ والقدر واالبتالء بدل اإلقدام والسيطرة على األحداث .فاالعتقادات
اخلاصة مبصدر التحكم تلعب حسب روتردورا هاما خالل املواقف اليت ال ميلك
الفرد معلومات كافية عنها مما يضطره للعودة إىل مميزاته الشخصية ونظرته للواقع
قصد فهم الوضعية اليت يواجهها(.)09
فهذه املعتقدات متارس حسب ما أشار إليه روتردور عامل وسيط يف
التعامل مع الضغوط وكذلك من خالل تأثريالغموض الذي يتسم به مسار املرض
والعالج اذ أن الشفاء بيد اهلل األمر الذي جيعل القابلية للتنبؤ بالسيطرة والتحكم
الذاتي يف تقدم العالج وجناعته أمراصعباوبالتالي يصعب الوصول على حتكم
ذاتي فعال أمام املرض والعالج الشخصيواالعتقاد يف الضبط اخلارجي وخاصة
ذوي النفوذ من أطباء وخمتصني يف جمال الصحة ،باعتبارهم ميلكون املعرفة والقدرة
على السيطرة على األمل الذي ينتاب املريض.هذه النتيجة تتطابق مع النتيجة اليت
توصلت إليهادراسة أبو ناهية ( )0984بعدم وجود فروق يف مصدر الضبط
حسب اجلنس حيث ميكن تفسري ذلك فيكون أن الفروق املرتبطةمبركز الضبط
ترتبط بالفرد بغض النظر عما إذا كان ذكرا أوأنثى وأن الفروق تعود لسمات
األفراد وخصائصهم الشخصية وخلفياتهم الثقافية حول التحكم يف املرض أكثر
مماتعود إىل متغري اجلنس ،يف حني ختتلف نتائج الدراسة احلالية مع بعض
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الدراسات اليت توصلت إىل وجود فروق حسب اجلنس يف مصدر الضبط الصحي
كدراسة الو و آخرين(.Lao et al)1988
االستنتاج العام:
مما سبق ميكن القول أن هناك مجموعة من املتغريات اليت من شأنها التأثري
يف اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط لدى املرضى وبالتالي التحكم يف مستويات
الصحة اجلسدية للفرد  ،ويشري الباحثونإىل ضرورة االهتمام بدراسة مصادر الدعم
النفسي واالج تماعي كاملساندة االجتماعية اليت جتعل الفرد يُقيّم الضغوط النفسية
تقييماً واقعياً ويواجهها بنجاح كما جتعله أكثر إدراكاً للحدث الضاغط
وملرضه.حسب الطرح الذي تبناه الماروسوفولكمان والذي ال خيتلف كثريا عما
ذهب إليه ستيبتوي) ،Steptoe (1991حيث يؤكد هذا األخري أنه بالتزامن مع
تأثري املوقف يف نوع التعامل فإن طبيعة شخصية الفرد ميكن أن تساهم يف اختيار
أسلوب املواجهة الذي يعد نتاج التفاعل بني اخلربات النفسية ومصادر الضغط
(.)08
لكن هناك اجتاه ثانأقرب إىل التوجه السيكودينامي يذهب إىل اعتبار أن
اسرتاتيجيات املواجهةال خت تلف كثريا عن ميكانيزمات الدفاع النفسيوبالتالي فإنه
من الصعب دراستها بعيدا عن بنية الشخصية  ،ووفق هذا املنظور فاخلصائص
املعرفية اإلدراكية هي من حتدد مستوى الضغط املدرك ودرجة التحكم
املدرك".)09("Contrôle perçu
فأحيانا تكون الطريقة اليت يتلقى من خالهلا الفرد األحداث أهم من شدة
احلدث يف حد ذاته كما توصلت إليه أحباث كل منبرين )،Byrne (1964
رومنربغ)Rosemberg (1979تاب) Tap (1988وغريهم ،واليت أكدت على
أن مشاعر الفرد وصورته عن ذاته تؤثر إىل حد كبري يف حكمه سواء السلبيأو
االجيابي على األحداث ثم يف توجيه استجاباته .
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حسب غراملني وممالئه) Gramling& al (1998ال ميكن احلكم على
أسلوب املواجهةبأنه جيد أو سيئ ألنه ببساطة ميثل اجملهودات اليت يبذهلا الفرد
ملعاجلة مطالب معينة لذلك فال ميكن عزل خصائص املواجهة عن سياق املوقف
الذي وجدت فيه .
تتفق نتائج الدراسة احلالية يف ذلك مع معظم الدراسات السابقة يف هذا
اﻟﻤﺠال اليت أشارت إىل أن هناك أساليب فعالة يف التخفيف من أعراض املرض
كأسلوبي املساندة االجتماعية والتفكري العقالني ومن أمثلة تلك الدراسات دراسة
جان( )2111اليت أشارت إىل أن اإلدراك السليب لزأحداث الضاغطة ،واإلحساس
بعدم فاعلية الذات يف مواجهتها والسيطرة عليها قد ارتبط بشكل إجيابي بزيادة
األعراض املرضية لدى أفراد عينة الدراسة ومتثلت مظاهر اإلدراك السليب يف اتباع
اسرتاتيجيات سلبية كلوم الذات واالستسالم للواقع واالنعزال عن اآلخرين يف
حني ارتبط االدراك اإلجيابي لزأحداث الضاغطة وفاعلية الذات املرتفعة باستخدام
اسرتاتيجيات إجيابية كاحلل املباشرو حتمل املسؤولية والتفسري اإلجيابي للحدث
الضاغط ،مماميكننا من القول أن اتباع األساليب العقالنية يعد عامال فاعاليف
خفض األعراض املرضية.
نظرا لالختالف بني طبيعة التنشئة االجتماعية لكال اجلنسني اليت تشجع
الذكور ألن يكونوا أكثر صالبة يف تعاملهم مع األحداث وال تدفعهم للبحث عن
السند االنفعالي فيما تنشأ اإلناث بصفة خمالفة إذ يشجعن على البحث عن السند
االنفعالي هلذا يعترب الماروس و فولكمان أن نوع التنشئة االجتماعية يلعب دورا
يف حتديد أمناط استجابة كل من الذكور واإلناث للمواقف الضاغطة وذلك من
خالل الطريقة اليت ينشئ عليها كل من اجلنسني يف التكيف مع املواقف الضاغطة،
مما يشكل حسب اعتقاد الباحث نقطة فاصلة خاصة يف اجملتمع احمللي الذي ال يزال
مييز بني األدوار االجتماعيةاملنوطة بكال اجلنسني .
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ويف هذا اإلطار يؤكد سايفج كرنك  Seiffge-Krenke Iأن اإلناث يكن
أكثر اعتمادا على الشبكة االجتماعية واستعمال املوارد االجتماعية املتوفرة مع
البحث الدائم عن الدعم االجتماعي (.)21
وبالعودة إىل الرأي القائل بأهمية اإلدراك والتقييم املعريف يف حتديد كيفية
االستجابة للضغوط جند أنهما خيضعان لتأثري العديد من العوامل من أهمها
حسبالماروس ( )0900االعتقادات وااللتزامات فاالعتقادات الشخصية تستند
إىل كمية املعلومات اليت يتلقاها الفرد حول خمتلف املواقف ويكون بذلك منط
التنشئة االجتماعية ومدى ثراء البيئة اليت ينشأ فيها وكذلك طبيعة الرتكيبة العائلية
ذات قيمة أساسية حيث أن األساليباليت تعترب غري مقبولة اجتماعيا تزيد من
األعباء النفسية على الرغم من أنها قد تكون فعالة يف مواجهة الضغوط على
املدى القصري.
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