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َن األََمَواِل َواألىُفِس ] َن اْْلَوْف َواْْلُوِع َوَىْقٍص مِّ  مِّ

ٍ
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 ]157-155 اتاآلي البقرة،[
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 ذكر و تقدير

 اإلهداء
 

ا– إلى كؿ مف قاسى كتأٌلـ كتحٌمؿ، إلى مف آمنكا   بآف ثٌمة نكر في نياية النفؽ المظمـ.  - دكمن

 إلى مف لـ يستكينكا كلـ يكٌمكا كلـ يمٌمكا. 

فيًقد األمؿ مف حكليـ، خمقكه  رنح كلـ يسقطكا أبدنا. إلى مف إفٍ حدى الت إلى في طريؽ الحياة ساركاإلى مف  
 بأنفسيـ.

ت محفكرة عميقنا شاىدةن عمى األياـ إلى الساعات الحالكات الطكاؿ التي تسبؽ الفجر. إلى النيدًب التي ظمٌ  
 الصعاب.

نساف كقدرتو عمى صنع الجماؿ مف أشياء قد ال تحمؿ أية معنى صرار اإلا  إلى مف كانكا مثاالن لعزيمة ك 
 لممشاىد العابر.

 لتككف دليبلن كأمبلن لمف يمحؽ بيـ. ،ككتبكا أسماءىـ بدمائيـ  ؛إلى الذيف تكقفكا الى جانب الطريؽ 

 التي تمتد لتساعدنا عمى النيكض. إلى األعماؿ العظيمة المحفكفة بالكفاح كالنضاؿ. إلى األيدم 

 كاخترف مكاصمة المسير، زكجات مرضى الفصاـ العقمي. ؛القيقرمإلى النسكة المكاتي أبيفى الرجكع  

ا رغـ الحصار. إلى القمكب الطيبة، التي تطبب الجراح.   إلى كطني الحبيب الذم ما زاؿ شامخن

ىذه العمؿ. إلى  نجازإإلى عائمتي الصغيرة، إلى أمي الحنكف التي كانت عكننا كسندنا لي في تشجيعي عمى  
 يب.لى مقمة عيني، ابني الحبإخكتي  الذيف يشتركف لي الفرح ميما غبل ثمنو. ا  خكاتي ك ألى إ ركح أبي الطاىرة

 كقدمكه لي. إلالذيف لـ يٌدخركا جيدنا ا إلى

 مف فتح لي أبكاب عممو، إلى مف كاف نبراسنا لمعمـ، مشرفي: الدكتكر نبيؿ دخاف. إلى

 سبلمية.جامعتي التي أعتٌز بيا: الجامعة اإلإلى ىذا الصرح التعميمي الشامخ،  

 الباحثة 
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 ذكر و تقدير

    الشكر والتقدير 
 

ؽ تتحق ، كبفضموا ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانوالحمد كالثناء هلل سبحانو كتعالى كم    
نفع بو ي أفىذا العمؿ كأدعك اهلل عز كجؿ  إلنجاز، الذم كفقني ال باهللإمنيات كما تكفيقي األ

مف ال مف ىدم رسكلنا الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ "  ا، كانطبلقن كيككف خالصا لكجيو الكريـ
ىذا  إلتماـرادة إلمدني بالصبر كاأبالحمد كالشكر هلل الذم  أتكجو "يشكر الناس ال يشكر اهلل

                                                                                     .ألىمونسب الفضؿ أف أال إ، فبل يسعني في ىذا المقاـ العمؿ المتكاضع
في مرحمتي الدبمـك  لدراسةاالتي منحتني فرصة  سبلميةاتقدـ بالشكر الجزيؿ لمجامعة اإل بداية

، فيي منارة العمـ ءمازالت تقدـ لنا الكثير مف العطاكالتي  ،كالماجستير العالي بالعبلج النفسي،
 .كالعمماء

الذم نبيؿ دخاف الدكتكر : ستاذم الفاضؿتكجو بالشكر الجزيؿ كعظيـ االمتناف إلى أأكما  
كتقديـ النصح  ىذا العمؿ، تقكيـ تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كلـ يدخر جيدان في

 ر.مني كؿ الشكر كاالحتراـ كالتقديكالمشكرة كتذليؿ العقبات، فمو 
الدكتكر :  الجزيؿ إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة األفاضؿ،كيسعدني أف اتقدـ بالشكر  كما 

كالذيف سيككف  ،اكالدكتكرة: تغريد عبد اليادم مناقشا خارجين  ،ان داخمي ان عاطؼ األغا مناقش
 لمبلحظاتيـ أثران كبيران في إثراء جكدة ىذه الرسالة.

ساتذة الكراـ في قسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية ألتقدـ بالشكر كالكفاء كالتقدير لجميع اأكما 
 لما بذلكه مف العطاء لنا خبلؿ سنكات الدراسة. 

دارية إلقدمو لنا مف التسييبلت ا تقدـ بالشكر الجزيؿ لدكتكر القدير عمياف الحكلي لماأكما 
 البلزمة  طكاؿ فترة الدبمـك العالي كالماجستير.
الفاضؿ مصطفى المصرم الذم ساعدني في  كما يسعدني أف اتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر

ثر أكالذم كاف آلرائو  الدراسةك بالبرنامج الحصكؿ عمى محتكيات المادة العممية الخاصة 
  نجاح البرنامج.ا  ثراء ك إمممكس في 

اآلراء  بعضببما زكدني بو جميؿ الطيراكم  بالشكر لمدكتكر الفاضؿ ال أنسى أف أتكجو كما
 الدراسة.ىذه  أفادتني  في السديدة التي
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 ذكر و تقدير

كما أتقدـ بالشكر لبلختصاصييف اإلكمينيكييف، لكؿ مف الدكتكر أحمد الشرقاكم، الدكتكر 
معيـ بغرض  ةالمكافقة بإجراء مقابمة إكمينيكيمصطفي المصرم كالدكتكر سمير زقكت، عمى 

 البحث العممي.
عمى جيكده في تدقيؽ ىذه الرسالة لغكيا  خميؿ حماد: لمدكتكركالشكر مكصكؿ أيضا  

خراجيا بالشكؿ المطمكب.  كا 
إيماف الزعبلف التي مدت  لي يد  تقدـ بالشكر الجزيؿ إلى الصديقة األخصائية النفسيةأكما 

 العكف ك رافقتني منذ البداية حتى النياية. 
تقدـ بالشكر لعيادة الصكراني لمصحة النفسية التي ساعدتني في الحصكؿ عمى العينة أكما 

خصكصا  - االستطبلعية كالفعمية كالتي قدمت لي جميع التسييبلت البلزمة لتطبيؽ البرنامج
، كعمى رأسيـ الدكتكر خالد ميبلد، كالممرض النفسي محمد يؽ البرنامجتكفير قاعة خاصة لتطب

 طافش.
 الحصكؿ مساعدتي في كذلؾ أتكجو بالشكر لعيادة الكسطى لمصحة النفسية كالمجتمعية في

خصائية األ صديقتي كعمى رأسيـ مكر الخاصة بالدراسة بعض األ ك العينة االستطبلعية مىع
 األخصائي النفسي شادم بربخ. سي كالزميؿ النفسية ىدير اإل
مف الممرض النفسي عماد حبكب في مساعدتو في ترجمة المادة العممية  كما أشكر كبلا 

 محمد أبك شاكيش في ترجمة المادة العممية الخاصة بالبرنامج. ك الخاصة بالدراسة 
طيمة  شاركف المكاتي "زكجات مرضى الفصاـ العقمي " كما ال يفكتني تكجيو الشكر ألفراد العينة

 جمسات البرنامج العبلجي.
، الذيف ألجمي بذلكا الغالي كالنفيس مف جيد  ثيران تعبتيـ معي كأف أشكر مف أ كال يسعني إال

 كصبر كرعاية . 
ى كالدتي الغالية كابني الحبيب، كجميع أخكتي كأخكاتي إلفأتقدـ بكؿ آيات المحبة كاالحتراـ 

 عمى ما قدمكه لي مف دعـ نفسي كمادم خبلؿ فترة عممي بالرسالة . 
ى حيز الكجكد كلك بكممة إلكؿ مف ساىـ في إخراج ىذا العمؿ المتكاضع لى إفي النياية أتقدـ ك 

     كاالمتناف.عظيـ التقدير جميعان خالص الشكر ك  مني تشجيع ليـ
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 ملخص الدرادة

 مهخص اندراسة

تخفيؼ مف ال في المشكبلت حؿ بأسمكب السمككي المعرفي العبلج فاعمية: عنواف الدراسة 
. العقمي الفصاـ مرضى زكجات النفسية لدل الضغكط  

 فػي المشػكبلت حػؿ بأسػمكب السػمككي المعرفػي العػبلج فاعميػة إلى التعرؼ لىإىدفت الدراسة : 
 عػػرؼإلػػى ت، كمػػا ىػػدفت العقمػػي الفصػػاـ مرضػػى زكجػػات النفسػػية لػػدل التخفيػػؼ مػػف الضػػغكط

كقػد تككنػت عينػة ، دهكبعػتطبيػؽ البرنػامج  نمػاط حػؿ المشػكبلت قبػؿأالضغكط النفسػية ك  مستكل
عمػى عيػادة  جػات مرضػى الفصػاـ العقمػي المتابعػات كالمتػرددات( زكجة مف زك 12الدراسة مف )

لمػػػكاتي كا الصػػػحة الفمسػػػطينية بقطػػػاع غػػػزةالصػػػكراني لمصػػػحة النفسػػػية الحككميػػػة التابعػػػة لػػػكزارة 
بطريقػػة قصػػدية، كقػػد  ف، كتػػـ اختيػػارىط نفسػػية نتيجػػة مػػرض الػػزكج بالفصػػاـيعػػانيف مػػف ضػػغك 
المنيج شبو تجريبي )ذك التصميـ الكاحد( ، الػذم  نكعيف مف المناىج كىما :استخدمت الباحثة 

مجمكعػػػة ضػػػابطة ،  ىإلػػػ المجػػػكءيتضػػػمف عينػػػة تجريبيػػػة كاحػػػدة كتطبيػػػؽ البرنػػػامج عمييػػػا دكف 
المبحػػػػكثيف إمػػػػا بالمبلحظػػػػة الميدانيػػػػة أك كالمػػػػنيج النػػػػكعي الػػػػذم يتضػػػػمف جمػػػػع معمكمػػػػات مػػػػف 

قػػد اسػػتخدمت الباحثػػة مجمكعػػة لػػى اسػػتخداـ اإلجػػراءات اإلحصػػائية. ك إالمجػػكء  فالمقػػاببلت دك ب
ط حؿ المشكبلت انمأ، كمقياس  الباحثة إعداد مفالنفسية  الضغكط مقياسدكات كىي : مف األ

تعريػب الػدكتكر مصػطفى ك  D’Zurilla T, Nezu A, Maydeu) :2002عػداد )إالمقػنف مػف 
المصػرم، كمػػا قامػػت الباحثػة بإعػػداد برنػػامج العػبلج المعرفػػي السػػمككي بأسػمكب حػػؿ المشػػكبلت 

زكجػػات مرضػػى الفصػػاـ العقمػػي، كمػػا اسػػتخدمت  فػػي التخفيػػؼ مػػف الضػػغكط النفسػػية لػػدل عينػػة
؛ اإلكمينيكياالختصاص في المجاؿ النفسي  ممع مجمكعة مف ذك  ةاإلكمينيكي المقاببلت الفردية

عػػداد إىمػػا مػػف تػػي اشػػتركف بالبرنػػامج ككبلكمجمكعػػة أخػػرل  مػػف زكجػػات مرضػػى الفصػػاـ البل
 الباحثة. 

 النتائج التالية :  لىإوبعد التحميؿ اإلحصائي توصمت الدراسة 
بيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس ذات داللة إحصائية جكىرية فركؽ كجكد  -1

نماط حؿ المشكبلت لزكجات مرضى الفصاـ كالفركؽ أالبعدم في الضغكط النفسية الكمية ك 
 كانت لصالح القياس البعدم.       
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 ملخص الدرادة

كدرجات القياس  بعدمدرجات القياس الفركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف تكجد ال  -2 
لزكجات مرضى الكمية درجات أنماط حؿ المشكبلت  درجات الضغكط النفسيةالتتبعي في 
 .الفصاـ العقمي

في التخفيؼ مف الضغكط النفسية  تأثيره كاستمرار العبلجي كفعاليتو البرنامج قدرة يعني مما 
 التوصيات مف بعدد الدراسة خرجت وقد الدراسة، كالقدرة عمى حؿ المشكبلت لدل أفراد عينة

طباء النفسييف العامميف في المؤسسات الحككمية كاألىمية عمى تدريب األخصائييف كاأل : أىميا
ثبتتو ىذه الدراسة كجميع الدراسات األخرل بفاعميتو مع أممارسة العبلج بحؿ المشكبلت لما 

 .  مى المرضى كذكييـجميع االضطرابات النفسية كالذم يعكد بالنفع ع
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 قائمة المحتويات

 قائمة احملتىَات
 

 الصفحة الموضوع
 ب  اإلىداء

 ج شكر كتقدير
 ق  ممخص الدراسة
 ز  قائمة المحتكيات
 ؾ  قائمة الجداكؿ
 ـ قائمة األشكاؿ
 ف قائمة المبلحؽ

 11-1 انفصم األول مدخم إىل اندراسة
 2 المقدمة

 5 مشكمة الدراسة
 6 أىداؼ الدراسة
 7 أىمية الدراسة

 8 مصطمحات الدراسة
 10 متغيرات الدراسة
 10 حدكد الدراسة

 113-12 انفصم انثانٍ اإلطار اننظرٌ نهدراسة
 13 المبحث األوؿ العالج بحؿ المشكالت

 14 ما ىي المشكمة؟
 14 كبلتأنكاع المش

 15 خصائص المشكمة
 16 نحك المشكمةالتكجيات 

 17 القدرة عمى حؿ المشكبلت
 18 سمكؾ حؿ المشكمة

 18 تعريؼ حؿ المشكبلت
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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع
 19 أنماط حؿ المشكمة

 20 تعريؼ العبلج بحؿ المشكبلت
 21 عمميات العبلج بحؿ المشكبلت

 22 أفراد يصعب معيـ استخداـ العبلج بحؿ المشكبلت
 22 أىمية استخداـ العبلج بحؿ المشكبلت

 23 أىداؼ العبلج بحؿ المشكبلت
 24 مراحؿ عبلج حؿ المشكبلت

 26 تقكيـ مصداقية العبلج بحؿ المشكبلت
 27 طرائؽ تقديـ العبلج بحؿ المشكبلت

 28 أساليب استخداـ العبلج بحؿ المشكبلت
 29 مجاالت استخداـ العبلج بحؿ المشكبلت

 32 لمتغمب عميياالمشكبلت؛ كالحمكؿ المتكقعة  صعكبات العبلج بحؿ؛
 33 نظريات العبلج بحؿ المشكبلت

 39 الثاني  الضغوط النفسيةالمبحث 
 39 المقدمة

 39 تعريفات الضغكط النفسية -أكالن 
 41 كيؼ يتككف الضغط النفسي؟ -ثانيان 

 42 ثالثان تشخيص الضغكط النفسية
 43 أنكاع الضغكط النفسية -رابعان 

 44 خامسان مصادر الضغكط النفسة 
 47 تأثير الضغط النفسي -سادسا
 50 التكيؼ مع الضغكط النفسية -سابعان 
 50 استراتيجيات مكاجية الضغكط النفسية كالتخفيؼ مف حدتيا -ثامنان 
 57 نظريات الضغكط النفسية -تاسعان 

 65 التعقيب عمى النظريات
 67 المبحث الثالث الضغوطات النفسية لزوجات مرضى الفصاـ العقمي

 67 مقدمة
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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع
 67 مقاببلت مع ذكم االختصاص في المجاؿ النفسي اإلكمينيكي الميداني  -أكالن 
 71 مقاببلت مع زكجات مرضى الفصاـ العقمي  -ثانيان 
 76 التفسير كالتعميؽ ك الربط لمباحثة حكؿ البرنامج -ثالثان 

 79 المبحث الرابع  الفصاـ العقمي
 79 مقدمة

 81 الفصاـ العقميالتعريفات التي تناكلت 
 84 تشخيص الفصاـ العقمي
 86 أعراض الفصاـ العقمي

 91 أىـ العكامؿ المسببة لمفصاـ العقمي
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 األولالفصل 

 الفصؿ األوؿ
 مدخؿ إلى الدراسة

 : المقدمة
نساف في حياتو اليكمية، كتنكعيا لـ النفسية المختمفة التي تكاجو اإل مع تعقد المشكبلت

ظيرت إلى السطح المشكبلت، حيث  ىذه النفسي في حؿتفمح النظريات التقميدية في العبلج 
كقادرة  ،المشكبلتف تككف عمى نفس مستكل ىذه أالعديد مف النظريات الجديدة التي مف شأنيا 

زالة ما يعانيو اإلنساف مف سكء تكيؼ، فمف ىنا حاكلت كؿ نظرية ،عمى حميا مف نظريات  كا 
نساف عمى تحقيؽ لكي تساعد اإليتيا، العبلج النفسي جاىدة تناكؿ ىذه المشكبلت مف زاك 

كثرىا فاعمية ىي نظرية أكمف ىذه النظريات الجديدة في العبلج النفسي ك  ،صحتو النفسية
 . العبلج المعرفي السمككي

 تصؿ قد متعددة كأساليب بمدارس يزخر المعاصر النفسي العبلج ميداف أف مف فبالرغـ
 التناقض حتى أك التعدد ىذا زاءا  النفسي، ك  العبلج أشكاؿ مف شكؿ مائة مف أكثر إلى
العبلجية  ستراتيجياتاال ألحسف نمكذجا السمككي المعرفي ، العبلج Rosen،1990عتبر،ا

العبلج  في متنكعة تيارات بيف التكامؿ عمى السمكؾ، تقكـ تغيير في تكاممية نظرية يحتكم
 (. 80: 2011النفسي )كردة ،

الة بشكؿ كبير في التعامؿ مع العديد مف فعٌ  ستراتيجيةاالعبلج المعرفي السمككي ف
بو فعالية العبلج المعرفي السمككي عمى األقؿ مع العبلج االمشكبلت النفسية، في الحقيقة تتش

ضافة إلىا ذلؾ فإف العبلج المعرفي السمككي ال تصاحبو أم آثار  لطبي الدكائي لممشكبلت، كا 
لفترة غير محدكدة مف الزمف، إف ىدؼ العبلج  جانبية، كيمكف ممارستو بدكف أم مخاطر

مف أجؿ تحسيف السعادة  ،تكيفيالتفكير كالسمكؾ البل طرائؽالمعرفي السمككي ىك تغيير 
 . (21: 2012)عيسى،  النفسية

 بيف الدمج عمى نسبيا يعمؿ حديثان  عبلجيان  اتجاىان  العبلج المعرفي السمككي لذا يعدٌ 
 إلى كييدؼ، أساليب مف كالعبلج السمككي بما يتضمنو، المتعددة بأساليبو العبلج المعرفي

، كانفعاليان ، معرفيان  معيا يتعامؿ إذ األبعاد؛ ثبلثي منظكر مف مع االضطرابات المختمفة التعامؿ
أـ ، المعرفي المنظكر مف أكاف ذلؾ سكاءاألساليب  مف العديد حيث يستخدـكسمككيان؛ ب
 . (58: 2011)أبك غالي،  السمككي أـ، االنفعالي المنظكر
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الدراسة حيث  ىذه في اتناكلي ـت الذم المشكبلت حؿ أسمكب األساليب ىذه بيف كمف
 عمى أف أسمكب حؿ المشكبلت ىك أحد أساليب Nezu , Nezu & Arean,1991 يؤكد

األفراد عمى فيـ طبيعة المشكبلت  العبلج المعرفي السمككي كالتي يتـ مف خبلليا مساعدة
د أفعاليـ نحك ىذه المكاقؼ عمى نحك تغيير المكقؼ المشكؿ نفسو أك تغيير طريقة ردك  الحياتية
في عبلج العديد مف المشكبلت كاالضطرابات  ىذا األسمكب، كقد ثبتت فعالية ثنيف معان أك اال

 ( .559: 2010النفسية )حسانيف، 

كمينيكي يركز إيجابي لتدخؿ إالعبلج بحؿ المشكبلت ىك أسمكب  أفككضح دكبسكف 
كقد سجؿ عدد كبير مف الدراسات . عمى التدريب لبناء تكجيات كميارات فعالة لحؿ المشكمة
رشاد كالعبلج أنو فعاؿ في مجاؿ اإلبالتي اىتمت بتقكيـ فاعمية العبلج بحؿ المشكبلت 

كبار ك ، كالراشديف، كأنو فعاؿ مع شريحة كاسعة مف أفراد المجتمع األطفاؿ، كالمراىقيف، النفسي
. كما أنو يمكف استخدامو كعبلج منفرد أك كجزء مف برنامج عبلجي أك كبرنامج كقائي. السف

صحية، كتشمؿ العبلج الفردم الكقد تـ تطبيؽ تمؾ التدخبلت في المراكز الصحية كغير 
، ككرشات العمؿ، كما تطبؽ في مراكز الرعاية األكلية، كالجماعي كالزكاجي كالعائمي

كالمشارككف في ىذا العبلج يضمكف تشكيمة كاسعة مف . دكرات األكاديميةكال، كالمحاضرات
اضطرابات التأقمـ، كاضطرابات الفصاـ، كاالكتئاب، كالضغط النفسي، كاضطرابات القمؽ، 

 مشكبلتكالسمكؾ اإلجرامي، ك ، الكزف مشكبلتكاإلدماف، ك ، كاألفكار كالسمككيات االنتحارية
 . لكأمراض باطنية أخر ، سرطافالعبلقات، كالتخمؼ العقمي، كال

                                       K. ,S. ,2010: 197-198) (Dobson, 

أف حؿ المشكمة لو تأثير مباشر كغير مباشر عمى العكاطؼ في مكاقؼ كما 
أما التأثير المباشر فيك أف الناس يككنكف أكثر قابمية لمشعكر باالرتياح . الضغكطات النفسية

مباشر عند حؿ المشكمة البينما يككف التأثير غير ، يحاكلكف حؿ المشكمة التي تضايقيـ عندما
بصكرة فعالة بأف يتحكؿ المكقؼ المسبب لممشكمة لؤلفضؿ، كالذم يككف لو في المقابؿ نتائج 

 .(, .et. al. ,2010: 88-89 Kazantzis, Nعاطفية إيجابية)

 التأثيرات السمبية لمضغكط عمى الرفاىية اؿ أف يقمؿ مفكيتكقع مف حؿ المشكمة الفعٌ 
فعاؿ أف يزيد مف التأثيرات السمبية لمضغكط البينما يتكقع مف حؿ المشكمة غير ، في الحياة

 .(Bell,  A. , C. & D’Zurilla, T. J. ,2009: 348) في الحياة عمى الرفاىية
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الفصاـ في الضغكطات التي يتعرض ليا أفراد عائمة مرضى  جنجرتشك  كشرح مكيسر
 وأعراضك  ،ان صعبك  ان محير  ان عقمي ان الفصاـ يمكف أف يككف مرضفذكركا أف  ،التعامؿ مع مرضاىـ

، البلمباالةباإلضافة إلى  ،ؤدم إلى السمكؾ التدميرمتكس يمكف أف كاليبل لضبلالتمثؿ ا
 ،يحبكفمف أسرىـ مف الرفقة الكاممة لحرماف ك ، حرماف الناس مف مباىج الحياةك ، كاالنسحاب
كالناس  ،أعراض الفصاـ كالتحديات المرتبطة بو يمكف أف تضع عبئا عمى الزكاجكما أف 
مشاركة في أيضا في كثير مف األحياف صعكبة في ال يجدكف فصاـلمرض اب المصابيف

  .كتمبية تكقعات نمكذجية أخرل مف شراكة حميمة، كتربية األطفاؿ ،األعماؿ المنزلية

(Mueser, K. ,T. , & Gingerich, S. ,2006: 46)  

مفركضة عمى بقية  ان كقيكد، كبيرةن  ضع أعباءن يعيش مع مريض الفصاـ يمكف أف فإف ال
إف أزكاج مرضى الفصاـ ال يقابمكف أعباءن تتعمؽ بالمرض فقط، لكنيـ أيضان  ك ،أفراد األسرة

لحياة اليكمية تقمؿ جكدة كما أف األعباء المزمنة في ا ،يقابمكف أعباءن ناتجة عف أدكارىـ العائمية
 .  (Jungbauer, J. et. al. ,2014: 665)  سريةألاالحياة 

أنو في االضطرابات النفسية مثؿ الفصاـ يؤثر العجز عمى جكانب  ككضح بارباتك
كبيرة كمتنكعة مف األداء االجتماعي، كيشمؿ الرعاية الذاتية كالتي تعكد إلى النظافة الشخصية 

كالعبلقات العائمية مع الزكج أك ، كاألداء الكظيفي في العمؿ أك الدراسةكالمباس كالطعاـ، 
 . (Barbato, A. ,1997: 12)كجة كالكالديف كاألكالد كاألقاربالز 

النكـ عند مقدمي  مشكبلتكقد أظيرت نتائج دراسة ريكارد أف الضغط النفسي ك 
 . الرعاية لممرضى النفسييف كانت أعمى بمستكل ذات داللة عف أفراد مجتمع الدراسة 

                                                      (Ricard, N. ,2011: 5) . 

أف الدراسات عمى مقدمي الرعاية مف أفراد عائبلت مرضى  كقد استنتجت تشاف
، كجدت عبئان مستمران عمى العائبلتأ عمى أف األمراض النفسية مثؿ الفصاـ الفصاـ قدمت دليبلن 

ف الكصمة تجاه المرض النفسي إحيث ، كىذا ليس محصكران عمى مجتمعات كثقافات معينة
ساس لمضغكطات النفسية عمى مقدمي الرعاية مف أفراد عائبلت مرضى تشكؿ المصدر األ

كالحياة ، كيشمؿ الصحة النفسية، كالحالة الجسديةأف عبئيـ متعدد األبعاد ك  ،الفصاـ
  .(Chan, S. , w. ,2011: 344االجتماعية، كالكضع المالي، كاألداء داخؿ العائمة اجماال)

كىكذا نستنتج أف الضغكطات الناتجة عف رعاية مريض الفصاـ في األسرة يمثؿ 
السمبية كالبلمباالة، ضغطان كبيران عمى األسرة كخصكصان زكجاتيـ، حيث يتصؼ المريض ب
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ليات بأكمميا عمى زكجة المريض، كذلؾ يعرضيا لمستكل ىائؿ مف ؤك كبالتالي تقع المس
الضغكطات، لذلؾ فيي بحاجة إلى التعامؿ مع ىذه الضغكطات كمكاجيتيا كالتكيؼ مع 

لذا . ليات الممقاة عمى عاتقياؤك صعكبات الحياة الناشئة عف المرض النفسي لمزكج ككثرة المس
 . تبرز مشكمة الدراسة الحاليةاالن لمثؿ ىذه الحاالت، كمف ىنا يعتبر العبلج بحؿ المشكبلت فعٌ 

 : الدراسة مشكمة
أخذ  خبلؿ كمف ،النفسية الصحة مراكز في ثناء عممياأمبلحظة الباحثة  ؿخبل مف

 عمى يترددفزكجات مرضى الفصاـ  أفلكحظ  ،المختصيف بالمجاؿ النفسي الزمبلء راءآ
نيف يشتكيف مف بأكخبلؿ جمبيف لمعبلج لكحظ  زكاجيـألالعبلج  لجمب النفسية المراكز

مع تداعيات صعكبة التعامؿ  إلىضغكطات نفسية مختمفة ناتجة عف مرض الزكج باإلضافة 
، كمف ىنا كاف البد مف كضع برنامج لمتخفيؼ األمر الذم جعميف يطمبف المساعدة ، المرض
 . النفسية كدراسة فعالية ىذا البرنامجثار كحجـ الضغكط آمف 

 : د مشكمة الدراسة بالتساؤؿ الرئيسوتتحد

 الضغوط مف التخفيؼ في المشكالت حؿ بأسموب المعرفي السموكي العالج فاعمية ما
  ؟ العقمي الفصاـ مرضى زوجات لدى النفسية

 : ؽ عنو التساؤالت الفرعية التاليةوتنبث

زكجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة ما مستكل الضغكط النفسية لدل  .1
 الصكراني الحككمية في محافظة غزة قبؿ تطبيؽ البرنامج؟

ما مستكل الضغكط النفسية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة  .2
 الصكراني الحككمية في محافظة غزة بعد تطبيؽ البرنامج؟

ات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى ط حؿ المشكبلت لدل زكجانمأما مستكل  .3
 عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة قبؿ تطبيؽ البرنامج؟

نماط حؿ المشكبلت لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى أما مستكل  .4
 عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة بعد تطبيؽ البرنامج؟

بيف درجات ( α ≥0 .05مستكل داللة ) ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند .5
القياس القبمي كدرجات القياس البعدم في درجات الضغكط النفسية كأبعاده لزكجات 

 مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة؟
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بيف درجات ( α ≥0 .05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .6
البعدم كدرجات القياس التتبعي في درجات الضغكط النفسية كأبعاده لزكجات القياس 

 مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة؟

 درجات بيف( α ≥0. 05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ .7
 لزكجات المشكبلت حؿ أنماط درجات في البعدم القياس كدرجات القبمي القياس
 غزة؟ محافظة في الحككمية الصكراني عيادة عمى المتردديف العقمي الفصاـ مرضى

بيف درجات ( α ≥0 .05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .8
القياس البعدم كدرجات القياس التتبعي في درجات أنماط حؿ المشكبلت لزكجات 

 المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة؟مرضى الفصاـ العقمي 

 : الدراسة ىداؼأ
 : الى الحالية الدراسة تيدؼ

 حدة تخفيؼ في المشكبلت حؿ سمككي بأسمكبالمعرفي ال عبلجال فاعمية إلى التعرؼ .1
 . العقمي الفصاـ مرضى زكجات لدل النفسية الضغكط

القبمي كدرجات القياس البعدم في درجات فركؽ بيف درجات القياس التحقؽ مف كجكد  .2
الضغكط النفسية كأبعاده لزكجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة 

 . الصكراني الحككمية في محافظة غزة

فركؽ بيف درجات القياس البعدم كدرجات القياس التتبعي ذا كاف ىناؾ إالكشؼ فيما  .3
ضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى في درجات الضغكط النفسية كأبعاده لزكجات مر 

 . عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة

 في البعدم القياس كدرجات القبمي القياس درجات بيفكجكد الفركؽ  مفالتحقؽ  .4
 عيادة عمى المتردديف العقمي الفصاـ مرضى لزكجات المشكبلت حؿ أنماط درجات

 . غزة محافظة في الحككمية الصكراني

بيف درجات القياس البعدم كدرجات القياس التتبعي  فركؽذا كاف ىناؾ إالكشؼ فيما  .5
في درجات أنماط حؿ المشكبلت لزكجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة 

 . الصكراني الحككمية في محافظة غزة
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 : الدراسة ىميةأ
 إلىنيا تسعى إلى التعرؼ حيث إ، تكمف أىمية الدراسة في أىمية الجانب الذم تتناكلو

فاعمية العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت في التخفيؼ مف الضغكط النفسية لدل 
عمى النحك كافة كال شؾ أف ليذا الجانب أىمية مف النكاحي ، زكجات مرضى الفصاـ العقمي

 : اآلتي

 : األىمية النظرية
 زكجات كىـ ،المجتمع فيمشة مي شريحة نحك نظاراأل تكجيوتكمف أىمية الدراسة في  •

 في صعكبات نتيجة مختمفة نفسية ضغكطات مف يعانيف الذيف العقمي الفصاـ مرضى
 نفسية رعاية إلى تحتاج الفئة كىذه، العقمي بالفصاـ زكاجيفأ مرض طبيعة مع التعامؿ

رشادية كطبية كاجتماعية  . ىالمرض زكاجيفأ مع لمتعامؿ كا 

التي اىتمت بإلقاء الضكء عمى فاعمية العبلج تعد ىذه الدراسة مف الدراسات القميمة  •
 . بأسمكب حؿ المشكبلت في سياؽ الحياه اليكمية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي

اختفاء الدراسات الفمسطينية كندرة الدراسات العالمية التي اىتمت بإلقاء الضكء عمى  •
شكؿ خاص أك ضغكطات زكجات مرضى ضغكطات زكجات مرضى الفصاـ ب
 . باضطرابات نفسية مختمفة بشكؿ عاـ

تربكم كاديمي أطار إسمكب حؿ المشكبلت في أاىتماـ معظـ الدراسات التي تناكلت  •
كاف عمى أكندرة الدراسات التي تناكلت الجانب العبلجي ألسمكب حؿ المشكبلت سكاء 

 . العالمي ـالمستكل المحمي أ

 ،سكياءاألمعظـ الدراسات التي تناكلت أسمكب حؿ المشكبلت في دراستيا لدل  إف •
 . كالقميؿ منيا تناكليا كأسمكب عبلجي لدل المرضى

تعد ىذه الدراسة إضافة جديدة إلى المكتبة العربية التي تحتاج إلى مثؿ ىذه الدراسات  •
 . عف زكجات مرضى الفصاـ

 : األىمية التطبيقية

 حؿ بأسمكب المعرفي السمككي العبلج ىميةأ في - تطبيقيا - الدراسة ىذه ىميةأ تنبع 
 العقمي الفصاـ مرضى زكجات لدل النفسية الضغكط خفض في المستخدـ المشكبلت

 . لية التعامؿ معياآك 
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 بأسمكب المعرفي السمككي العبلج مف االستفادة تحاكؿ خرلأ لدراسات المجاؿ تفتح 
 . ـالفصا مرضى زكجات للد الضغكط خفض في المشكبلت حؿ

  المستشفيات في العامميف النفسييف لؤلخصائييفيمكف اإلفادة مف نتائج ىذه الدراسة 
 في المشكبلت حؿ سمكببأ المعرفي السمككي استخداـ العبلج في كالباحثيف النفسية
 .  خرلاأل كالمشكبلت الضغكط خفض

  العقمي الفصاـ مرضى زكجات معاناة تكثيؽ في الدراسة ذهىمف الممكف االستفادة مف 
رشاد كبرامج مساندة كتكعية كخطط  تكجيو برامج عدادإكفي ،   كعبلجية نفسية كا 

 . النفسييف لممرضى كالرعاية الخدمة كلمقدمي المرضى لزكجات

 لدل البرنامج العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت  مف مكف االستفادةي
اضطرابات نفسية مختمفة في حؿ المشكبلت التي تكاجييـ في االفراد الذيف يعانكف مف 

 . حياتيـ اليكمية

 

 : الدراسة مصطمحات
 العالج المعرفي السموكي : 

شكاؿ متنكعة أنو عدد مف التقنيات المعرفية السمككية طكرت لتكضيح أيعرفو ستيفف ككراسؾ ب
كافتراضات أساسية مف ىذه كتستند ىذه التقنيات عمى مفاىيـ ، محددة ةالضطرابات إكمينيكي

 . (99: 2008المفاىيـ المينكيزمات التعمـ كمعالجة المعمكمات )فضؿ، 

الذم يدمج ما  العبلج النفسي الحديثأسمكب جديد مف أساليب : وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو
مف الضغكط النفسية تخفيؼ الالتي يمكف استخداميا في ك  ،المعرفية كالسمككيةبيف األساليب 

مف خبلؿ الحياة الصعبة  ضغكطاتعمى التكيؼ مع لمساعدة زكجات مرضى الفصاـ العقمي 
 . سمكب حؿ المشكبلتأالعبلج المعرفي السمككي المتمثمة ب أساليبحد أ استخداـ
 المشكمة تعريؼ : 

يرل الفرد ، كىذا المكقؼ يتطمب الحؿ حيث ال فرادك مجمكعة مف األأىي مكقؼ يكاجو الفرد 
، كليست كؿ المكاقؼ التي يكاجييا الفرد تمثؿ الحؿ المطمكب إلى طريقان كاضحان لمتكصؿ

مشكمة لو ، كمشكمة اليكـ بالنسبة لمفرد قد ال تككف مشكمة في الغد ، كما ال تككف مشكمة لفرد 
ى ك مستقبمي ، كىدؼ يسعأك االختبلؼ بيف كاقع حالي أحالة مف التبايف  إلخر كما ىي اآ
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، كعادة ما تككف ىذه العقبات قبات بيف ىذا الكاقع كاليدؼ، كعادة ما تككف عالفرد لتحقيقو
 . (86: 2010البيسي، ) ك مجيكلةأمعمكمة 
  المشكالت حؿبأسموب العالج : 

في خرل األ ةالسمككي ةالمعرفي اتالعبلج معسيـ الذم يكجيز المنظـ الالتدخؿ النفسي  ذلؾ ىك
كالندـ  مف الخكض في تجارب الماضي بدالن كذلؾ ، "ىنا كاآلفالكاقعة " تالمشكبلالتركيز عمى 

 مع أخذ المريض دكران ، اؿ بيف المريض كالمعالجنطكم عمى التعاكف الفعٌ يعبلج كىذا ال. عمييا
 . العبلج لمعبلج كتنفيذ األنشطة بيف جمساتعمى نحك متزايد في التخطيط  نشطان 

                                                 (Minors- wallis, L., 2001: 417) 
التي يتـ مف خبلليا مساعدة طرؽ العبلج المعرفي السمككي أحد  :جرائيًا بأنوإتعرفو الباحثة و 

مكاقؼ الحياة الضاغطة بفاعمية أكبر كالحد  ةزكجات مرضى الفصاـ العقمي عمى مكاجي
اليكمية  المشكبلتاؿ مع مؿ بشكؿ فعٌ كالكقاية مف المرض النفسي مف خبلؿ تعميميـ كيفية التعا

، كيتحدد الحياتية تكبلالة مع مجمكعة كاسعة مف المشكزيادة قدرتيف عمى المكاجية الفعٌ 
الدرجة التي تحصؿ عمييا زكجات  خبلؿ مف اجرائين إ الحالية الدراسة يف العبلج بحؿ المشكبلت

 . حؿ المشكبلتنماط أمرضى الفصاـ العقمي عمى مقياس 

 النفسي الضغط:  

ك أداخمي يخمؽ حالة مف عدـ التكازف النفسي  تأثيرف الضغط أيعرؼ سزيبلجي كدالس عمى 
الفرد ذاتو ك مف أك المنظمة أكينجـ عف عكامؿ تنشأ مف البيئة الخارجية  ،الجسمي داخؿ الفرد

 . (10: 1994)الطريرم، 
 اتليا زكج تعرضت التي كالخارجية الداخمية السمبية المؤثرات :ونأبإجرائيًا  الباحثة وتعرفو 
 النفسية الضغكط كتتحدد كاالجتماعية النفسية احياتي التي تؤثر عمىك  ،لفصاـ العقميا ضىمر 
عمييا زكجات مرضى الفصاـ  الدرجة التي تحصؿ خبلؿ مف جرائياإ الحالية الدراسة  يف

 . العقمي عمى مقياس الضغكط النفسية
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 العقمي الفصاـ:  

 الكاقعي العالـ عف كاالنفصاؿ كتدىكرىا الشخصية انتظاـ سكء عنة ينتج ذىاني مرض ىك
: 2011، نيالحيا) الكاقع عف ابعيدن  خاص عالـ في يعيش ونأ المريض عمى يبدك الخارجي
192 ) . 
 العقمي لفصاـا مرضى: 

الذيف تـ ك الفصاـ العقمي  األشخاص الذيف يعانكف مف أعراض ـبأني: إجرائياً  الباحثة يـتعرفو 
العيادة في  لفي عيادة الصكراني الحككمية بغزة كالمسجميف لد بالفصاـ العقمي ـيتشخيص

 . كشكؼ المرضى
 العقمي الفصاـ مرضى زوجات: 

يعانيف ضغكطات نفسية مختمفة تؤثر عمى  البلتي الزكجات بأنيف: إجرائياً  الباحثة يـتعرفو 
 العقميلفصاـ با زكاجيفأ لمرض نظرا حياتيف في جميع مجاالت الحياه المختمفة لمجر 
 . الصحة لكزارة التابعة النفسية عياداتكال المستشفيات زكاجيف لدلأ مسجمكفكال

 متغيرات الدراسة : 
 Independent Variable: المتغير المستقؿ •

كالذم تسعى  بأسمكب حؿ المشكبلت المعرفي السمككيالجماعي كيتمثؿ في البرنامج العبلجي 
المراجعيف لمعيادة النفسية بمنطقة  مرضى الفصاـ العقميزكجات الدراسة لمعرفة تأثيره عمى 

 . كمتغير تابع التخفيؼ مف الضغكط النفسية لدييف، كفاعميتو في غزةمحافظة في  الشجاعية

  : Dependent Variable المتغير التابع  •

 . زكجات مرضى الفصاـ العقمي لدلالضغكط النفسية كيتمثؿ في 

 الدراسة حدود : 
 بالمعرفي السمككي بأسمك  العبلج برنامج قائـ عمى فاعميةالكشؼ عف  تـ: الموضوعي الحد •

 . العقمي الفصاـ مرضى زكجات لدل النفسية الضغكط مف التخفيؼ في المشكبلت حؿ
الحككمية   النفسية لمصحة الصكراني عيادة جراء الدراسة فيإتـ تطبيؽ  :نيالمكا الحد •

 . الصحة لكزارة التابعة
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 . 2015- 2014الدراسة خبلؿ عاـ جراء إتـ تطبيؽ : الزماني الحد •

 عيادةل المترددات العقمي الفصاـ مرضى زكجات مف عينةب الدراسةت حدد: البشري الحد •
 . ( زكجة12، كالبالغ عددىف )بغزة الصحة لكزارة التابعة النفسية لمصحة الصكراني
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 الفصؿ الثاني
 ريػػػػار النظػػاإلط

 : مقدمة
وذلؾ مف خالؿ  ,الباحثة في ىذا الفصؿ الخمفية النظرية المتعمقة بموضوع الدراسة تولتنا

 . تتناوؿ متغيرات الدراسة الرئيسة مباحث ةأربع لىإتقسيمو 

 األوؿ مبحثال
 حؿ المشكالتالعالج ب 

اؿ في عبلج العديد مف إف العبلج بحؿ المشكبلت ىك تدخؿ معرفي سمككي فعٌ 
سمكب أحيث بدأ االىتماـ باستخداـ . ( (Bucher, J. A. , 1999: 5النفسيةاالضطرابات 

كييدؼ  ، السبعينات مف القرف العشريف حؿ المشكبلت كأسمكب عبلجي أك تدريبي مع بداية
بؿ أيضان كتنمية السمكؾ  ؛ىذا األسمكب ليس فقط إلى الحد مف األعراض النفسية السمبية 

أم انتكاسة كالكقاية مف  ؛نتائج العبلجية الممكنة التكيفي، ذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ ال
 . (D’Zurilla&Nezu,2007: 1)  في العبلج 

كيقمؿ ، بحؿ المشكبلت يساعد في تعزيز ميارات التكيؼ لدل الفردف العبلج إ حيث
كتحدث فيو التدخبلت عمى مستكيات مختمفة مف العمميات النفيسة  ،اؿفعٌ الير غاألداء 
كالتركيز في ىذا العبلج مكجو لتحديد احتياجات كؿ منتفع، . كالسمككية، كالمعرفية، العاطفية

مع ذلؾ يفترض أف يستفيد كؿ منتفع مف التعميمات كالنقاشات كالممارسات الخاصة بالتعرؼ 
 .كميارات عبلج حؿ المشكمة العقبلني، المشكمة إلى

                        (,2002: 78  Ditomasso, R. A. & Gosch E. A)  

 الفرد يحاكؿ العممية التي عمكما تشمؿالمشكبلت تقنيات حؿ أف  مي ك تتفكضح كك 
ما ينطكم  -غالبا -ىذاك  ،الحياة اليكمية مشكبلت مع لمتعامؿ الةفعٌ  ائؿكس تحديدمف خبلليا 

اتخاذ ك ، الخياراتكتقييـ ، لمتعامؿكتحديد الخيارات ، مشكمة لتحميؿ مجمكعة مف الخطكات عمى
 استراتيجيات حؿ يمكف استخداـك . كضع استراتيجيات لتنفيذ الخطةك ، الخطة بناء عمىت ار اقر 

، كالعدكافكالغضب ، كالقمؽ، بما في ذلؾ االكتئاب، المشكبلتمف  مع مجمكعة كاسعة المشكمة
 اتالعبلقفي  كالصعكبات، كاإلدماف، الجسديةض امر مكاجية األك ، عبلج الضغكطات النفسيةك 

 في تحكـالب الشعكر المريض في التي تساعد المياراتالمشكبلت تعمـ تقنيات حؿ ك . ةياألسر 
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بيذه ك  ،ال يمكف السيطرة عمييا أك ساحقةنيا أب سابقا كاف الشعكر بيا التيك ، الحياة قضايا
زيادة  عمى المشاعر التي تركز عمى المكاجية مع المشكبلتحؿ  ساعدي يمكف أف، الطريقة
 .األمؿ كزيادة، الضغكطاتكخفض ، التحكـ

(Cully, J., A. & Teten, A., L. ,2008: 66) 

بلت لمكاجية الضغكطات كيتضح مف ذلؾ أف استخداـ الفرد ألسمكب حؿ المشك
 المشكبلتعمى تمتع الفرد بالصحة النفسية، كقدرتو عمى مكاجية  الميمة الدالئؿ مفالنفسية 
 . كحميا

 ة؟ما ىي المشكم 
حياتية حالية أك متكقعة تتطمب استجابة المشكمة بأنيا أم مكقؼ أك ميمة تعرؼ 
ك متاحة بصكرة فكرية لمشخص الذم أكبدكف أف تككف االستجابة الفعالة ظاىرة ، األداء التكيفي

ككفقان ليذا التعريؼ فإف حؿ المشكمة يتطمب . ك أكثرأاصطدـ بالمكقؼ كذلؾ لكجكد عقبة 
ان عمى أف يعطي ردة فعؿ ربما لكجكد كالذم لـ يكف قادر ، تفاعبلن مف الفرد الذم قابؿ المشكمة

 .شخصيةات يمكف أف تككف بيئية أك كىذه العقب، عقبات محددة

(D’Zurilla T. J. ,  et. al., 2004: 12) 

ببساطة عمى أنيا تعارض بيف كاقع مكقؼ حالي أك متكقع كىدؼ  المشكمةت كقد عرف
ليدؼ المأمكؿ إلكماؿ كا، محددة أك أنو تعارض بيف الحالة الكاقعية لميمة، الفرد المرجك منو

 . (Ditomasso, R. A. & Gosch E. A  75 :2002,) ةىذه الميم

 التكأنواع المش : 
الشكؿ الذم تظير ك ، المعرفة كالعمميات البلزمة لحميا مف حيثتختمؼ  بلتكمشالإف 

 كبلتمشإلى ، بسيطة في المدارس االبتدائية كبلتمف مش -إلى حدو كبير -تختمؼ كما، فيو
، كمف حيث المنطؽ. الشرؽ األكسط يتعرض ليامعقدة مثؿ تمؾ التي  ثقافية سياسية اجتماعية
ة )الثبات أك ديناميكيكال، كالتعقيد، في التركيب: جكانبأربعة ال يقؿ عف فيما كبلتمشال تختمؼ
 . (Jonossen,D. , H. ,2004: 3) أك التجريد كالخصكصية، التغيير(

 : التي تكاجو األفراد في حياتيـ إلى المشكبلتكمف ثـ يمكف تقسيـ 
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تتمثؿ في الصعكبات الخاصة التي يعايشيا  تكبلتمؾ المش: بيف األشخاص كالتمش -1
كما أنيا السبب الرئيس ، مما يسبب لو الشعكر بالضيؽ ؛الفرد في عبلقاتو مع اآلخريف

 . (Gurtman, M. , B, 1996: 241)الذم يجعؿ الناس يبحثكف عف العبلج النفسي 
ف المشكبلت الشخصية يمكف أف تككف مشكبلت صحية أك إ: شخصية مشكالت -2

أك  ، كال أحد مستثنى مف معايشة المشكبلت الصحية الجسدية منياعاطفية أك سمككية
التي يتعامؿ معيا  تكبلت الشخصية بأنيا أكثر المشكبلالنفسية، كبالتالي تعرؼ المش

كتقميؿ آثارىا السمبية، فإنو ، عمى ىذه المشكبلتكمف أجؿ التغمب . اإلنساف شيكعان 
كيزداد األداء التكيفي لمفرد بناءن عمى . ينبغي لمفرد معرفة كيفية التعامؿ معيا
فإذا كانت تمؾ المجيكدات غير ناجحة أك ، المجيكدات المبذكلة كما تحققو مف نجاحات

 . غير كافية، تزداد شدة المشكبلت الفردية كنتائجيا السمبية
ألنو غالبا ما  ؛يعتبر أسيؿ حبلن  ف ىذا النكع مف المشكبلتإ: غير شخصية مشكالت -3

كما تتطمبو  تكبلالمشف حدكد ىذه إحيث ، تككف مشكبلت دنيكية، مثؿ تعطؿ السيارة
 . لفرد مف جيكد لحميا يككف كاضحان مف ا

عاتيـ يقابميا جميع األفراد في مجتم االجتماعية ف المشكبلتإ: اجتماعية مشكالت -4
كعمى الرغـ مف أف . السياسية كاالقتصادية كالتعميمية كاالزدحاـ المركرم، المشكبلت

ىذه المشكبلت تؤثر عمى األفراد عمى المستكييف العاطفي كاالجتماعي، إال أف مناقشتيا 
كبشكؿ طبيعي، فإف حؿ ىذه المشكبلت ال يقع عمى . كحميا قد يستغرؽ كقتان طكيبلن 

نما ىك مسعاتؽ الفرد كحده، ك  لية العديد مف فئات المجتمع كالساسة كاالقتصادييف ؤك ا 
 (.Eskin,M, 2013: 3-4) كالقضاة كغيرىـ مجتمعيف

أف إال ، التي يتعرض ليا الشخص تكبلبالرغـ مف تنكع المشكيتضح مما سبؽ أنو 
خاص اآلخريف يمكف أف فالصراع مع األش، تبلكة بيف األنكاع المختمفة مف المشعبلق ىناؾ

لذلؾ فإف حؿ أم نكع  ،اجتماعية تكبلأك مش، شخصية صحية كنفسية تكبليؤدم إلى مش
 . كالعكس صحيح، يجابيان عمى األنكاع األخرلإيؤثر  تكبلمف المش

 خصائص المشكمة : 
، كما يعده شخص ما مشكمة، ان معين ان المشكمة في األصؿ فردية؛ ألنيا تخص فرد: فردية -1

كقد ، ليست بمشكمة؛ كذلؾ بسبب الفركؽ الفردية بيف األفرادقد يراه شخص آخر عمى أنيا 
 . عدد مف الناس في كقت معيف نفسيا المشكمةبتصبح المشكمة جماعية عندما يشترؾ 
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، إف مف خصائص أم مشكمة أف يككف ليا جانب عقمي: المشكمة ليا جانب إدراكي -2
 . (237: 2004)العتكـ،  كالتفكير؛ إلدراؾ كجكدىا، فالمشكمة تتطمب الكعي

، كالخكؼ، كالتكتر، يصاحب المشكمة الكثير مف االنفعاالت: المشكمة ليا جانب انفعالي -3
 . كغيرىا، كاالكتئاب، كالقمؽ

كالبعد ، أم مشكمة يكاجييا الفرد قد يككف ليا أبعاد متعددة: المشكمة ليا أبعاد متعددة -4
أك ، كقد يرتبط حميا بمشاركة اآلخريف، أك السياسي، أك االقتصادم، أك االجتماعي، الشخصي

 . بصكرة فردية

فقد يككف  ،متعددة مف المشكبلت يكاجو الناس أشكاالن : ةدمتعد المشكمة تأخذ أشكاالً  -5
، أك حسابيا، أك لغكيا، أك أخبلقيا، أك اجتماعيا، أك معرفيا، أك شخصيا، ان مكضكعيا انفعالي

 . (43: 2013حماـ كغيرىا)

  المشكمةالتوجيات نحو : 
أف التكجو نحك المشكمة يؤثر  (Nezu. et. al. ,2006: 270)كضح نيزك كآخريف 

 . كيفكركف فييا بصفة عامة، كيفيمكنيا، المشكبلتعمى الطريقة التي يبلحظ بيا الناس 

 التكجو عمى أف  (Bell, & D’Zurilla, T. J. , 2009: 349)ككضح بيؿ كدكزيرال 
تؤدم في األساس كظيفة تحفيزية في حؿ ، عممية معرفية جامعةىك عبارة عف  نحك المشكمة

كىذه العممية تستخدـ مجمكعة مف النظريات المعرفية االنفعالية كالتي , ةالمشكمة االجتماعي
 . الحياة، كقدرتو عمى حؿ المشكمة مشكبلتتعكس الكعي العاـ لمفرد، كتقييماتو ل

 (Nezu, A. , M. , & Nezu, M. N. ,2001: 188) كقد عرؼ نيزك كنيزك
تتضمف تفاعبلت الفرد المعرفية كالعاطفية عندما يقابؿ ، التكجو نحك المشكمة بأنو عممية دافعية

 . مشكمة

بأنو منظكر ( D’Zurilla T. J. , et. al. ,2004: 14) دزكريبل كآخريف كما عرفو
يمثؿ معتقدات الشخص كاتجاىاتو كتفاعبلتو العاطفية نحك ، معرفي مزاجي ثابت نسبيان 

 . المشكبلتكقدرتو عمى مكاجية تمؾ ، المعيشية المشكبلت

الناس المعرفية، كالعاطفية كالسمككية نحك  أف تكجيات ةالسابق تالتعريفا تكقد بين
ما  فإنيـ عادةن  ما كعندما يصطدـ الناس بمشكمة. المشكمة إلىالمشكمة ميمة في التعرؼ 
 : يظيركف نكعيف مف التفاعبلت
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 : يجابي نحو المشكمةالتوجو اإل -1

كفرصة  تكبلحيث يرل الناس المش، يجابي نحك المشكمة ىك تكجو بناءف التكجو اإلإ
كعندما يقابمكف . الستعراض قدراتيـ بدالن مف اعتبارىا عناصر غير مرغكبة في حياتيـ

إف . تكبليـ يستطيعكف التغمب عمى تمؾ المشكيعتقدكف أن، فإنيـ يثقكف في قدراتيـ، تكبلالمش
يعتقدكف ك ، بإيجابية تكبلعكاقب المش ة، يقيمكفإيجابيب تكبلمشال عم تعاطكفالناس الذيف ي

 .تكبلحؿ المش عمى نتائج إيجابية عند حصمكفيـ سنيأ

 (Robichaud, M. , & Dugas, M. J. , 2005: 85) 

. يجابي بالرفاىيةبالشعكر اإلك يجابي نحك المشكمة لو عبلقة بالتفاؤؿ أف التكجو اإلكما 
(et. ,al. ,2010: 88 Kazantzis, N. ,) . 

 : التوجو السمبي نحو المشكمة -2

 المشكمة يؤدمأف التكجو السمبي نحك  D’Zurilla & Sheedy يؤكد ديزكريبل كشيدم
فعالة لممشكبلت، كظيكر عكاقب سيئة تدعـ بدكرىا التكجو السمبي نحك  إلى مكاجية غير

 . (295: 1999فايد، ) المشكبلت

أشكاؿ مختمفة مف بيرتبط بقكة  التكجو السمبي نحك المشكمةاألبحاث تظير أف  فإ
ضغط كال، كاالنتحار، كاالكتئاب، النفسي بما في ذلؾ الفشؿ الدراسياالعتبلؿ  ك ظركؼال

 . (Elliott, T. R. , & Shewchuk, R. M. ,2003: 149) كالقمؽ، النفسي

كاألفكار ، كالقمؽ، أف التكجو السمبي نحك المشكمة لو عبلقة شديدة باالكتئابكما 
 . (, .et. ,al. ,2010: 88 Kazantzis, N) االنتحارية، كسمككيات االدماف

 نحك يجابياإل إلى زيادة التكجو العبلج بحؿ المشكبلت يؤدمتطبيؽ  كىكذا فإف
 . مشكمةنحك الالحد مف التكجو السمبي  ك، مشكمةال

 القدرة عمى حؿ المشكالت : 
التكجيات  تشمؿ، مجمكعة مف االستجابات العامةىي  تالقدرة عمى حؿ المشكبل 

نحك حؿ المشكمة )كتشير إلى المجمكعة المعرفية، الكجدانية، كالتحفيزية التي تربط المشكبلت 
ككذلؾ األساليب المتبعة في حؿ المشكمة  المشكبلت(تمؾ إضافة إلى القدرة عمى حؿ ، ببعضيا

األمثؿ ليا(، )كتشير إلى  األنشطة كالميارات التي يقكـ بيا الفرد لفيـ المشكمة كتحديد الحمكؿ 
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 تكبلكالمش، الشخصية تكبلبدءان مف المش تكبليمكف تطبيقيا عمى كؿ أنكاع المشكالتي 
 تماعية األكبر كالتفرقة العنصريةاالج تكبلكصكالن إلى المش، الكجدانية أك الصحية

                                                (Wang, X. ,2007: 4-5) . 

 سموؾ حؿ المشكمة:  
سمكؾ حؿ المشكمة بأنو الكسيمة التي تمد األفراد بالميارات  Wolf,1994يعرؼ ككلؼ 

 . (161 ،2003: التي تساعدىـ في عممية تحسيف األداء التنظيمي)الكبير ك ككاسو

ىك أسمكب الفرد في خطكات حؿ المشكمة الذم يمكنو مف التكصؿ إلى حؿ المشكمة 
  . (248: 1999)حسف، 

بيف القدرة عمى حؿ المشكمة كسمكؾ حؿ  D,Zuilla 1986كقد ميز دززيبل  ؛ىذا
المشكمة كيعني األكؿ قدرة الشخص عمى التأثر بالمشكمة أك التكافؽ مع الحؿ، بينما الثاني 
يعني نكاتج العممية األكلى عندما يستخدـ الحؿ أك حتى يختار مف بيف عدد مف الحمكؿ، 

لمشكمة بحسب معمكمات الشخص كاعتقاداتو كاتجاىاتو كيجب أف تقاس القدرة عمى حؿ ا
كميارتو في صياغة الحؿ، بينما يقاس سمكؾ حؿ المشكمة بحسب مستكل التقرير الذاتي أك 

 . (5759: 2011مبلحظة الشخص أثناء القياـ بالحؿ )خمفو ،

 تعريؼ حؿ المشكالت : 
ي تصدت لتحديد مفيـك بأف ىناؾ العديد مف التعريفات التتبيف بعد مراجعة االدبيات 

مف ناحية الشكؿ عمى  دناكاح االتعريفات ال تأخذ اتجاىن  ف ىذهأغير  ،سمكب حؿ المشكبلتأ
 لى الجانب المعرفيإك المفردات المغكية المتضمنة في التعريؼ، فبعض التعريفات تتجو أقؿ األ
الفرد لمتعرؼ جراءات السمككية التي يقكـ بيا إلخر مف االعقمي كبينما يتخذ البعض اآلأك 

  .االمعرفي معن ك  ، كىناؾ فئة ثالثة تضمنت في تعريفاتيا الجانب السمككيبالمفيكـ

كمفيكـ يعني عممية تفكير : العقمي وأ المعرفي بالجانب المشكالت حؿ سموبأ تعريؼ. أ
كمنيجية محددة بيدؼ مركبة تضمف استخداـ بعض ميارات التفكير كفؽ خطكات منطقية 

 . (262: 2010صباف،  )الكصكؿ إلى حؿ لممكقؼ المشكؿ الذم يككف فيو الفرد
 يمارس شخص كؿ يحتاجو سمكؾ انيا: السموكي بالجانب المشكالت حؿ سموبأ تعريؼ. ب

 العقبات بعض تكجد كلكف ؛لتحقيقو يسعى ىدؼ ماموأ يككف عندما كذلؾ ، يكمو طكاؿ نشاطان 
 .(402: 2010، ابراىيـ) تحقيقو دكف تحكؿ
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 : السموكي و المعرفي يفالجانب عمى أساس الجمع بيف سموب حؿ المشكالتأ تعريؼ. ج 

حمكؿ  إيجاد محاكلةب األفرادمف خبلليا يقكـ  ةسمككي ةمعرفي عممية بأنو تالمشكبل حؿيعرؼ 
 .اليكميةحياتيـ  في تعرضكا ليا التي المحددة المشكبلت التكيؼ مع أك، الةفعٌ 

                                                  (Nezu, C. M. et. Al. ,2006: 268) . 
كثر شمكال مف أالتكجو الثالث لتعريؼ حؿ المشكبلت  عتبارايمكف  ونأب: ترى الباحثةك 

فطريقة التفكير ىي التي  ،ف العممية المعرفية مرتبطة بالعممية السمككيةأل خريفاآلالتعريفيف 
ف التفكير يترجـ لكاقع مممكس مف خبلؿ أل ،اسمبين  ـأا يجابين إتحدد نكاتج السمكؾ سكاء كاف 

 ايجابيإ سمككا يجابيا فسكؼ يسمؾإلمشكمة ا نحك فاذا كاف تفكير الفرد في تكجيو، السمكؾ 
ذا كاف تفكيره في تكجيو نحك المشكمة سمبيا بالتالي سكؼ يسمؾ إكالنتيجة الحؿ، كالعكس 

مف لذلؾ البد مف أف يشمؿ حؿ المشكمة نكعيف ، ا مف التعقيدالنتيجة مزيدن فتككف سمككا سمبيا 
، تكلد لدل الفرد تكجو قكم بقدرتو عمى حؿ المشكمة إيجابية، مجيكدات معرفية المجيكدات

كمجيكدات سمككية تؤدم إلى تطبيؽ ىذا الحؿ عمى أرض . كتحفزه عمى اختيار الحؿ األنسب
 . كحشد كؿ كسائؿ الدعـ ليذا الحؿ إلنجاحو، الكاقع

 أنماط حؿ المشكمة : 
تصميـ كتنفيذ استراتيجيات المعالج عمى مفرد يساعد ل ةحؿ المشكمأنماط فيـ إف 

كقد كضح دزكريبل . الفعالةنماط كزيادة تمؾ األ، فعالةالغير حؿ مشكمة  نماطالتدخؿ لمحد مف أ
 قابمكفمشكمة عندما يالكمساعي األفراد لحؿ  أف اتجاىات.D’Zurilla et. al)) كفخر آك 

عند  ةكمحؿ المشل نماط ثالثة أ مكفستخديالناس  كأف، نتائجمبالنسبة ل ميمةتككف  مشكبلت
 : ياالتعامؿ مع

بعض الناس ال تفعؿ شيئا  إفحيث ، غير فعاؿ كىك نمط : نمط حؿ المشكمة التجنبي -1
 ـأني كما أك، حالة عدـ كجكد مشكمة لك أنيـ فيكما كيتصرفكف ، ةالمشكم مكاقؼعندما تكاجو 

، لةفعاالكغير ، سمبيةسمككيات  مثؿ ىؤالء الناس كيظير. المشكمة مكقؼبشأف  يفقمق غير
في  النمط التجنبي ذكمكالناس ، كالقياـ بما يتطمبو مكقؼمف مكاجية ال كمماطمة بدالن ، تابعةك 

 كامثؿ ىؤالء الناس دفن إفكسيككف مف المناسب أف نقكؿ . يفضمكف تجاىمياحؿ المشكمة 
 . ((D’Zurilla T. J. , et. al. ,2004: 16  رؤكسيـ في األرض

 ةحؿ المشكم نمط الذيف يستخدمكفأف األفراد : نمط حؿ المشكمة االندفاعي الميمؿ -2 
 الذيف يستخدمكف الناسأف ك ، بعض الخصائص السمككية المشتركة كفمتمكييمؿ مالاالندفاعي 
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 ىاألكل ةمع الفكر  كفعمميك ، الحمكؿمف عمى كاحد أك أكثر  ة يركزكفحؿ المشكم فيىذا النمط 
غير بطريقة متيكرة ك ليا الحمكؿ كالعكاقب المحتممة  ييقيِّمكفنيـ إ. تبادر إلى أذىانيـتي تال

ألف ىؤالء ، أخرل كمماتو كب . حمكؿ بعنايةالمف  كفتحققال يك  كفتتبعيىؤالء الناس ال ك ، منظمة
 مفالمختؿ النمط استخداـ ىذا  حككـ عمييـم يـيبدك أن، الناس ليسكا عمى بينة مف أخطائيـ

ضافة إلى حؿ المشكبلت في كؿ كقت األفراد الذيف يستخدمكف أسمكب حؿ مشكمة  فإف، ذلؾ كا 
 أك المشاعر السمبية، منخفضة لمغمكض كالتيكر قدرة تحمؿلدييـ كجد يميمؿ ندفاعي الاال
(Nezu, A. , M. , & Nezu, M. N. ,2001: 190) . 
مشكبلت الحؿ  نماطيصعب عمى األفراد الذيف يستخدمكف أ: نمط حؿ المشكمة العقالني -3
غير  النمطيفكبل ك ، ياتحقيق كفحاكليلكصكؿ إلى األىداؼ التي ا تجنبيال يمؿ كمالالندفاعي ا

 يككف لدييـعقبلني ال ةحؿ المشكم نمطالناس الذيف يستخدمكف لكف  المشكبلت ،فعاؿ في حؿ 
ستراتيجية االتنفيذ كالتحقؽ مف التصميـ ك الك ، القدرة عمى الحكـ عمى خطكات حؿ المشكمة بدقة

الذم يستخدـ  فردالفإف ، النمطيف اآلخريفبالمقارنة مع ك . حؿالمف شأنيا أف تؤدم إلى التي 
 ةيمر حؿ المشكمحيث ، و بطريقة أسيؿ كأكثر صحةمشكبلتحؿ يعقبلني ال ةحؿ المشكم نمط

العقبلني  ةحؿ المشكم نمطفي  يفنخرطمالناس الكما أف . العقبلني عبر سمسمة مف الخطكات
كيستخدمكف ، اليدؼنحك كمكجية ، بطريقة منيجية قابمكنياالتي ي تكبلحؿ المش كفيفضم
 .Eskin, M., 2013: 37)) ؿ عمى النتائجك حصلمعممي  نمكذج

كصي تأسمكب العبلج بحؿ المشكمة نمط حؿ المشكمة العقبلني، ك  ةالباحث تتبنىو 
كالتخفيؼ مف الضغكطات ، يـمشكبلتالمعالجيف بتدريب المرضى عمى استخدامو في حؿ 

تقميؿ الميؿ إلى ك ، الميمؿالمشكمة االندفاعي حؿ نمط تقميؿ أك منع ك ، النفسية المترتبة عمييا
 . تجنب حؿ المشكبلت

 تعريؼ العالج بحؿ المشكالت : 
كمف . ف العبلج بحؿ المشكبلت عبلج نفسي منظـ يتككف مف عدة خطكات متتابعةإ

الميـ أف نميز بيف حؿ المشكبلت المعتاد كميارة متداكلة، كبيف العبلج بحؿ المشكبلت القائـ 
فيك عبارة عف تدخؿ نفسي يتـ مف خبللو تقديـ الدعـ . كالمنظـ، عمى البراىيف، كالمكجز
المسببة  تكذلؾ لتعمـ تطبيؽ نيج منظـ يساعده في تعييف المشكبل، لممريض بكاسطة المعالج

كيؤكد العبلج بحؿ المشكبلت عمى أىمية تسييؿ تطكير ميارات جديدة . لؤلعراض النفسية
و، أكثر مف تمقي الحمكؿ المقترحة مشكبلتة ليستطيع مف خبلليا كضع حمكؿ متكقع، لممريض
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مف قبؿ المعالج، لذلؾ فإننا نشرؾ المريض في تطكير ميارات تدعمو في حؿ مشكبلتو 
 . (Pierce,D. & Gunn,J. ,2007: 230المستقبمية )

أك  ة)معرفي يةنمطمكاجية أك استجابة استجابة  العبلج بحؿ المشكبلت بأنوكعرؼ 
عممية حؿ المشكمة عندما يتـ تطبيقو عمى حالة مف ج تناال أنياك  " ةمعينلمكاقؼ  (ةسمككي

كاجو مشكمة يبدأ عممية حؿ يفإف الشخص الذم ، عمى ىذا التعريؼ ان كبناء. إشكالية محددة"
ينبغي ، مف أجؿ أف تؤدم ىذه العممية إلى حؿك . مكاجيتياكسيمة معرفية أك سمككية لة بالمشكم

 . ((D’Zurilla T. J. , et. al. ,2004: 13د إلى نتيجة إيجابية الفر  قكديأف لسمكؾ المكاجية 

يتبع خطكات  اعممين  اكيتضح مف تمؾ التعريفات أف العبلج بحؿ المشكبلت يمثؿ نيجن 
أف تتفاقـ كتؤدم إلى  ؿمنظمة، كيحتاج إلى ميارات  لحؿ المشكبلت التي تقابؿ الشخص قب

كما أنو يستخدـ لحؿ ، رشادمإكىك بذلؾ يصمح أف يستخدـ كنيج ، األعراض النفسية
 . يستخدـ كنيج عبلجي إذفكىك بذلؾ يصمح  ، المشكبلت الناجمة عف األمراض النفسية

 عمميات العالج بحؿ المشكالت : 
التكجو لحؿ المشكمة، كاستخداـ ميارات حؿ المشكبلت : بعمميتيفيمر حؿ المشكمة 

أك كجية ، نحك المشكمة إنشاء تكجو قكمأكالن  العبلج بحؿ المشكبلتحيث يسبؽ . العقبلني
كتطبيؽ  مياراتاستخداـ التمييا ، مدركسالحميا مع بعض الجيد  يمكفنظر أف ىذه المشكمة 

 .(Arora,p. , 2012: 64-65)خطكات حؿ المشكمة العقبلني 

كتحديات، تطبيؽ التكجو نحك حؿ المشكمة يتضمف عادةن تقييـ المشكبلت  إف  
دراؾ أف الحؿ الفعٌ ، كالتفكير بأف المشكمة يمكف حميا كما . اؿ لممشكمة يتطمب كقتان كجيدان كا 

خطكات لحؿ المشكمة، مع  يحؿ المشكبلت العقبلني تشمؿ ثمان أسمكب ف مياراتأكضح 
حيث يتمقى ، شرح شفكم كمكتكب ليذه الخطكات، كممارستيا في الجمسات كالكاجبات المنزلية

           ( Malouff, J. ,M. et. al. . ,2007: 46 ) . جمسة 16 – 8مف  كفالمنتفع
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 فراد يصعب معيـ استخداـ العالج بحؿ المشكالتأ : 
استخداـ العالج بحؿ المشكالت بسبب  معيـ يصعب مجموعة مف األشخاص ىناؾ

 : عدـ قدرتيـ عمى القياـ بالعمميات المطموبة لحؿ المشكمة وىـ

االضطرابات الذىانية، كاالضطراب ) األشخاص الذيف لدييـ اضطرابات نفسية خطيرة -1
 . ثنائي القطبية(

كالذيف يحتاجكف لتركيز أكثر عمى العبلج  ؛األشخاص الذيف يعانكف مف اكتئاب شديد -2
 . المعرفي كالدكائي

األشخاص الذيف لدييـ صعكبات طكيمة األمد في التفكير )مثؿ الذيف لدييـ خمؿ في  -3
 . القدرات المعرفية(

عاطفية بدرجة كبيرة حيث يحتاجكف ألنكاع أخرل مف  تكبلاألشخاص الذيف لدييـ مش -4
 (Cully, J. ,A. & Teten, A. ,L. ,2008: 66-67) .      العبلج

فبل ، أف عمميات العبلج بحؿ المشكبلت ىي عمميات منظمة كمتسمسمة ةرى الباحثتو 
لديو تكجو قكم بحؿ  يكفيمكف مساعدة مريض في اتخاذ خطكات جادة لحؿ المشكمة، ما لـ 

 . تمؾ المشكمة

 أىمية استخداـ العالج بحؿ المشكالت : 
 والشخص الذم يمكنأف ك  مكاجية،عمى ال مؤشره -أم شؾمف دكف -حؿ المشكمةف إ
حؿ فإف ، في سياؽ المكاجيةك . مرف بشكؿ فعاؿ ىك شخصه  ياكحم تكبلالمشمع التعامؿ 

ف ، مكاجية الشخصيةلم ىاـ صدرالمشكمة ىك م التي  تكبلحؿ المش يـالناس الذيف يمكنكا 
 .كالتكيؼ النفسي مكاجيةفي حياتيـ اليكمية لدييـ مستكيات عالية مف ال قابمكنياي

(Eskin,M, 2013: 15) 

لية ك ؤ كالقدرة عمى تحمؿ المس ،كميارتيا يزيد مف الثقة بالنفس تتعمـ حؿ المشكبل
 . (5759: 2111)خمفو،  اآلخريفكالتعامؿ مع كاكتساب ميارة االتصاؿ 

عدد مف  تكجدحيث ، ىي ذات أىمية مركزية تحؿ المشكبل الفرد في ميارات إف
جيدة مقدرة أيضا  لدييـجيدة في حؿ المشكبلت لدييـ مقدرة الدراسات أف األشخاص الذيف 

 . (Dumont, M. , & Provost, M. ,1999: 343) مركنةال عمى
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أظير أف العبلج قد ، المشاركيفمف  2895 تشمم، ةدراس 31مف  مجمعالتحميؿ ال إف
العبلج مف ك ، (37. 1بشكؿ ممحكظ )د =  عبلج البقاء دكف أكثر فعالية مف تمشكبلالحؿ ب

الصحية  المشكبلتفي تخفيؼ ، (54. 0)د =   مف العبلج الكىميك ، (54. 0كالمعتاد )د = 
  , Malouff, J. ,M. et.al ).2007(46: النفسية كالجسدية 

 (320)ت مع مشكبلالحؿ بالعبلج بدراسة تـ فييا استخداـ  كفكقد قاـ كيبناداؿ كآخر 
كتـ استثناء حاالت خطر ، مريضان يعانكف مف االضطرابات النفسية الشائعة في زيمبابكم

في األعراض  معقكالن  ان االنتحار كاالكتئاب الشديد مف عينة الدراسة، كقد أثبتت النتائج تحسن
 . أسابيع مف العبلج 6االكمينيكية لبلضطرابات النفسية بعد 

                                   (Chibanda1, D. , et. al. ,2011: 828)  

يكسب الفرد مركنة ، كيتضح مف ذلؾ أف التدريب عمى ميارات حؿ المشكبلت
كيجنبو الكقكع فريسة األمراض ، الحياة الضاغطة مشكبلتكيساعده عمى تخطي ، شخصية
 . النفسية

 أىداؼ العالج بحؿ المشكالت : 
مكاقؼ  عمىحؿ المشكبلت ىك تدخؿ معرفي سمككي يركز عمى التدريب بعبلج الإفا 

كمينيكي اإلاليدؼ مف ىذا األسمكب اإليجابي في التدخؿ ك ، ك ميارات تكيفية لحؿ المشكبلت
كتعزيز الرفاىية مف خبلؿ مساعدة األفراد عمى التعامؿ ، ىك خفض كمنع األمراض النفسية

 .الضاغطة في الحياة المشكبلتبشكؿ أكثر فعالية مع 

 2009: 348)Bell,  A. , C. &D’Zurilla, T. J) 
العالج بحؿ المشكالت  أثناء أنو. Minors- wallis, L ليس أو  -ووضح ماينورز

 : رئيسة أىداؼ أربعة والمريض تحقيؽ المعالج يحاوؿ

 اليكمية كالمشكبلت الحالية عراضاأل بيف لمصمة المرضى فيـ زيادة ىك: األوؿ اليدؼ -
 . الحالية

كالتركيز ، ىك زيادة قدرة المنتفع عمى كضع تعريؼ كاضح لمشكبلتو الحالية: الثاني اليدؼ -
 . عمى أىمية كضع حمكؿ محددة كعقبلنية ليا
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و مشكبلتىك تعميـ المنتفع إجراءات محددة لحؿ المشكمة في محاكلة لحؿ : الثالث اليدؼ -
الحياة الحقيقية التي يرغب في  مشكبلتبشكؿ منظـ،  كتطبيؽ ميارات حؿ المشكمة عمى 

 . حميا
 ىك تقديـ خبرات أكثر إيجابية تتعمؽ بقدرة المريض عمى حؿ المشكبلت : األخير اليدؼ -

العبلج كبالتالي فإف ، اقابمكنيالصعكبات التي يفي  بالمعاناة كالغرؽغالبا ما يشعر المرضى 
 . (Minors- wallis, L. ,2001: 418) منحيـ شعكرا بالسيطرة كضبط الذاتيحؿ المشكمة ب

كتعزيز ، ىي الحد مف المرض النفسي حؿ المشكبلتبعبلج أف أىداؼ ال بينما ذكر دكبسكف
كزيادة جكدة ، كمينيكية الجديدةاإل المشكبلتاألداء النفسي كالسمككي لمنع االنتكاسة، كمنع 

 . (Dobson, K. , S. ,2010: 197)الحياة 

أف األىداؼ الكمية لمعبلج بحؿ المشكبلت تتمثؿ في تحسيف ميارات يف ديتكماسك ك قكشكبٌ 
كتقميؿ تكترىـ ، حساسيـ بالتحكـ الذاتي كالفعالية الذاتيةإكزيادة ، راد في حؿ المشكبلتفاأل

 . االجتماعيةكزيادة كفاءتيـ ، كتحسيف جكدة الحياة العامة لدييـ، العاطفي

                                 ,2002: 78)  Ditomasso, R. A. & Gosch E. A)  

الناتجة  تكبلمشكبلت لو أىداؼ عبلجية بحؿ المشيتضح مف ذلؾ أف العبلج بحؿ ال
. عف المرض النفسي، كمساعدة المريض عمى التكيؼ مع ظركؼ الحياة الناتجة عف المرض

 تكبلمشبتعزيز الصحة النفسية لؤلفراد األصحاء الذيف تعرضكا ل ككذلؾ لو ىدؼ كقائي
لمنع حدكث المرض النفسي، أك لممرضى النفسييف  تكبلبتدريبيـ عمى حؿ ىذه المش، حياتية

 . الذيف تماثمكا لمشفاء لمنع انتكاسيـ

 مراحؿ عالج حؿ المشكالت : 
يمر بسبع  المشكبلتالعبلج بحؿ  أف. Minors- wallis, L كاليس  -كضح ماينكرز

 : مراحؿ ىي
 : ليذه المرحمة ىناؾ ثبلث خطكات: شرح العالج ومبرراتو - األولىمرحمة ال

الحصكؿ عمى كصؼ كامؿ ألعراض المريض كذلؾ ب: نفسيةال عراضاأل إلىالتعرؼ )أ( 
كلكف ىناؾ حاجة أيضا ، بأنو قد تـ فيمور ك شعال عمى توساعدكم، العاطفية كالمعرفية كالبدنية

 . األعراضتمؾ مع  المشكبلتلربط 
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يمكف تجميع ىذه القائمة ك ، المريض تكبلمشبقائمة بكضع : تكبلالمش إلىالتعرؼ )ب( 
الماؿ كالسكف كالصحة ، العمؿ، المحتممة مثؿ العبلقات تكبلمجاالت المش عف راستفسباال

 . كالترفيو

 التي يعاني فيـ المريض أف األعراضييجب أف : تكبلبيف األعراض النفسية كالمش الربط)ج( 
 . (Minors- wallis, L. ,2001: 420)و مشكبلتاالستجابة العاطفية ل منيا ىي نتيجة

 : استيضاح وتعريؼ المشكالت – الثانيةمرحمة ال

 التي تـ كضعيا تكبلذات أىمية لممريض مف قائمة المش يتـ اختيار مشكمة معينة
صغيرة أكثر  تكبلت الكبيرة إلى مشكبلكيتـ تقسيـ المش، يعتبرىا المعالج قابمة لمحؿ حيث

كالتي يمكف كضع أىداؼ قابمة ، كيتـ اختيار المشكمة المتعمقة بالمريض. قابمية لممعالجة
 : أربعة أسئمة عفكيتـ تعريؼ كتحديد ىذه المشكمة باإلجابة . لمتحقيؽ لحميا

 ما ىي المشكمة؟ ( أ

 المشكمة؟متى حدثت  ( ب

 أيف حدثت المشكمة؟ ( ج

 مف ىـ األشخاص المشارككف في المشكمة؟ ( د

اليدؼ الرئيس مف ىذه المرحمة ىك تحديد المشكمة التي تسبب التكتر كالضيؽ  إف
 (.Eskin,M, 2013: 39) كتكضيحيا، كفيميا، لممنتفع

 : وضع أىداؼ قابمة لمتحقيؽ – الثالثةمرحمة ال

كتتمثؿ ، بيف مصادر الشخص كالعقبات التي تكاجيومف الميـ كضع األىداؼ المكازنة 
كالدعـ ، كالمكارد المالية، كالنشاطات الترفييية، كالتعميـ، قكة الشخصية ر فيىذه المصاد

، كمتعمقة بالمشكمة، كتككف األىداؼ قابمة لمتحقيؽ. االجتماعي مف اآلخريف مثؿ الزكج
 . (Minors- wallis, L. ,2001: 418)كمرتبطة بزمف محدد 

 : يجاد الحموؿإ – الرابعةمرحمة ال

بعد كضع اليدؼ يتـ الطمب مف المريض القياـ بعصؼ ذىني إليجاد حمكؿ لتحقيؽ 
ف بدت تافية أك ، اليدؼ كيجب عدـ استبعاد الحمكؿ المقترحة أك الحكـ عمييا مسبقان حتى كا 

 . غير عممية
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صياغة العديد مف الحمكؿ يتـ الطمب مف المريض  وأن. Arora,pكقد بينت  أركرا  
 .(Arora,p. , 2012: 64-64) يجابيةإكيتكقع أف يعطي أحد ىذه الحمكؿ نتيجة ، لممشكمة

 
 : اختيار الحؿ المفضؿ – الخامسةمرحمة ال

يقـك المعالج بتشجيع المريض بكضع قائمة مف الحمكؿ المقترحة لكؿ ىدؼ ككاجب 
كاألقدر عمى تحقيؽ اليدؼ المكضكع كبأقؿ ، ثـ يقكـ المريض باختيار الحؿ المفضؿ، منزلي

أف المرضى ربما يرغبكف في كضع  كقد ذكر كمي ك تتف. الخسائر الشخصية كاالجتماعية
  . أك الحمكؿ المرغكبة لدييـ، ترتيب لمحمكؿ بناءن عمى اختيارىـ الحمكؿ العممية

(Cully, J. ,A. & Teten, A. ,L. ,2008: 68)                                                         
 : تطبيؽ الحؿ المفضؿ – السادسةمرحمة ال

المريض ينقصو الثقة في تطبيؽ الحؿ  ألف ،المرحمةمف الميـ عدـ االندفاع في ىذه 
، كربما تحتاج كؿ خطكة مف خطكات الحؿ إلى تجزئتيا إلى خطكات صغيرة بسيطة، ؿالمفضٌ 

كعمى ذلؾ يككف لدل المريض مجمكعة كاضحة مف الميمات ، كقت تنفيذىا بكضكحكتحديد 
 . يقكـ بإنجازىا بيف الجمسات ككاجب منزلي

كثر تأثيران بيف أف الخطكة األساسية في عممية حؿ المشكمة ىي اختيار الحؿ األك  
اعية لحؿ كذلؾ يسمى صنع القرار في النظرية االجتم، الحمكؿ البديمة التي كضعيا المنتفع

 (.Eskin,M, 2013: 39) المشكبلت
 : التقويـ – السابعةمرحمة ال

نجاز إكيمكف عزك الفشؿ في ، ؿ لمتقدـ الذم تـ تحقيقومف الميـ عمؿ تقكيـ مفصٌ 
أك بركز ، المياـ بنجاح إلى الضعؼ في فيـ خطكات العبلج كخصكصان الكاجب المنزلي

المرضى إلنجاز المياـ خارج نطاؽ الجمسات  أك ببساطة نقص الفيـ لدل، عقبات غير متكقعة
كذلؾ ، عادة صياغة أىداؼ قابمة لمتطبيؽ بناءن عمى الخبرة المكتسبةإكمف ثـ يجب . العبلجية

 .األصميةالمشكبلت معالج بمراجعة بعد قياـ المريض كال

                                           (Minors-wallis, L. ,2001: 422 ) 
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 تقويـ مصداقية العالج بحؿ المشكالت : 
مجموعة مف األسئمة عمى  (Nezu, A. M. et. Al. ,2004: 47) وفوضع نيزو وآخر 

أنظر  األسئمة عدد مفوتشمؿ  , المعالج أف يسأليا لتقويـ مصداقية العالج بحؿ المشكالت
 . (9)ممحؽ رقـ 

 

  ؽ تقديـ العالج بحؿ المشكالتائطر : 
 : لتقديـ العبلج بحؿ المشكبلت كىيؽ ائطر  أربعىناؾ 

 : الممارسة العالجية الفردية -1

، كىك يمثؿ الطريقة األساسية مف الممارسة العبلجية كما في العبلجات النفسية األخرل
كىي الممارسة العبلجية الشائعة ، المعالج العبلج لحؿ مشكمة كجيان لكجو مع المنتفع حيث يقدـ

بيف المنتفع كالمعالج لحؿ   ان يشكؿ ذلؾ تعاكنك  ،رشاد النفسيفي المراكز النفسية كمراكز اإل
، التي يقابمكنيا المشكبلتكىذه الطريقة مصممة لمساعدة األفراد في التعامؿ مع . مشكمة

 . كتقميؿ األثر السمبي ليا
 : الممارسة العالجية الجماعية -2

، عةاجمال كالفرد مع ممكنة ممارستو جعؿ لمعبلج بحؿ المشكبلت تمرنة الالسمة إٌف 
إنو ، عمى سبيؿ المثاؿف، مجمكعة مف المزايا في بعض الحاالت التطبيؽ الجماعي لوقد يككف ك 

في الحاالت التي تككف فييا  منتفعيفيجعؿ مف الممكف تقديـ المساعدة إلى عدد كبير مف ال
ض كبصرؼ النظر عف أغرا. المكارد محدكدة مف حيث الكقت كعدد  المعالجيف المدربيف

ىي كسيمة مريحة لممارسة التدريب عمى حؿ  ةيعاجمعبلجية الالممارسة الفإف ، العبلج
 (.Eskin,M, 2013: 96) ألغراض كقائية تالمشكبل
 : الممارسة العالجية عبر الياتؼ -3

جماعية ليست الطريقة الكحيدة  ـكانت فردية أأإف الممارسة العبلجية كجيان لكجو سكاءن 
كالمحدد . أخرل ائؽفيناؾ العديد مف القيكد كاألسباب تطمب طر ، لتقديـ العبلج بحؿ المشكبلت

ففي . ككفاية المكارد لتطبيؽ العبلج بحؿ المشكبلت، ىنا ىك القدرة عمى الكصكؿ لممنتفعيف
حيث ، استخداـ التكنكلكجيا بعض الحاالت عندما ال يمكف فييا اجتماع المعالج بالمنتفع يمكف

كقد . تسييبلت كمزايا في تقديـ خدمات العبلج النفسي-عبر الياتؼ-تقدـ الممارسة العبلجية
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الممارسة العبلجية عبر الياتؼ لمجمكعة مف السيدات المصابات بسرطاف  كفطبؽ ألف كآخر 
 . كذلؾ مف أجؿ مساعدتيف لمكاجية اآلثار العاطفية السمبية لممرض، الثدم

,2002: 3098)                                         Allen S. M., et al) 
 : نترنتالممارسة العالجية عبر اإل  -4

 :تعتبر الممارسة العبلجية عبر االنترنت ميمة لعدة أسباب

نيا كسيمة فعالة لتقديـ التدريب عمى حؿ المشكبلت لؤلشخاص الذيف ال إ -أكالن 
عمى سبيؿ المثاؿ األشخاص المحتاجكف لمعبلج الذيف ، كجيان لكجويستطيعكف مقابمة المعالج 

 .يعيشكف في أماكف نائية ال تتكفر فييا خدمات العبلج النفسي

إٌف الخصائص التطكرية لممنتفعيف في سف المراىقة كالشباب مثبلن تجعمو مترددان  -ثانيان  
نما يككف لدييـ ميارة فائقة في بي، في المشاركة في الممارسات العبلجية الفردية أك الجماعية

 . استخداـ االنترنت

بعض الراشديف يترددكف في تقبؿ خدمات العبلج النفسي كجيان لكجو ألسباب  -ثالثان 
لذا يعتبر استخداـ االنترنت مف . أك نقص المكارد المالية، مثؿ الخكؼ مف الكصمة، مختمفة

 . (Strecher,V. ,2007: 53)ت المشكبلحؿ ميارات التدريب عمى الكسائؿ الفعالة لتقديـ 
حؿ المشكبلت المعرفي السمككي بأسمكب أف أفضؿ طريقة لتقديـ العبلج  ةالباحث ترىو 

، مكانيات كالظركؼ المناسبة الستخداـ ىذه الطريقةكذلؾ بشرط تكفر اإل، ىي الممارسة الفردية
كمتابعة الرسائؿ الصادرة عنو سكاءن ، المنتفع تكبلتعطى فرصة أكبر لممعالج لفيـ مش ألنيا

مما يساعد عمى ، كتقديـ تغذية راجعة مباشرة كسريعة لتمؾ الرسائؿ، غير لفظية ـكانت لفظية أأ
كىذه العبلقة العبلجية ميمة في نجاح العبلج ، إقامة عبلقة عبلجية قكية بيف المعالج كالمنتفع
 بحؿ المشكبلت كغيره مف العبلجات النفسية

 ستخداـ العالج بحؿ المشكالتأساليب ا : 
 : بشكؿ عاـ بطريقتيف تيمكف استخداـ نيج حؿ المشكبل

 العبلج بحؿ المشكبلت حيث يستخدـ، لمعياريةىي طريقة العبلج اك : لعالجيااألسموب  -1
 . ممشكمةل ممكاقؼ المسببةالنفسية الناجمة عف التعرض ل المشكبلتلعبلج 

اؿ تعميـ الناس كيفية التعامؿ بشكؿ فعٌ مف خبللو يمكف  أسمكب ككى:  األسموب الوقائي  -2
مف حيث  ،أم صعكبات عاطفية تكبلالمش تمؾقبؿ أف تنتج  كذلؾ، اليكمية تكبلمع المش
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الحياة اليكمية أك  تكبلكيفية حؿ مشعمى تدريب األفراد األصحاء يتـ المفترض أف 
إلى زيادة  تكبلحؿ المشييدؼ  بيذه الطريقةك  منع تطكر األمراض النفسيةل ياالتعامؿ مع

 (.Ekin,M, 2013: 1) بشكؿ رئيسي مركنة الشخص

كذلؾ بزيادة قدرة ، العبلج بحؿ المشكبلت يستخدـ لمحد مف المرض النفسي كالكقاية منو إف
           .الحياة الضاغطة مشكبلتالفرد عمى المكاجية الفعالة مع مجمكعة كاسعة مف 
                                                 (Dobson, K. , S. ,2010: 220) 

أف تعدد أساليب استخداـ حؿ المشكبلت في عبلج االضطرابات  ةرى الباحثتو 
ككقاية مف األصحاء مف األمراض ، النفسية المصاحبة لؤلمراض الجسدية المشكبلتك  النفسية 
، يزيد مف أىميتو، تماثمكا لمشفاء مف االنتكاسة عمى حدو سكاءككقاية المرضى الذيف ، النفسية

 . كيجعؿ مجاالت استخدامو كاسعة ك متنكعة

 مجاالت استخداـ العالج بحؿ المشكالت : 
كاستخداميا بثقة، حيث ، ميارة يستطيع المعالجكف تعمميا بسيكلة العبلج بحؿ المشكبلت إف
كيستخدـ العبلج ، المشكرة، كتتطمب القميؿ مف اإلشراؼرشاد كتقديـ إلنيا تعتمد عمى ميارات اإ

 : بحؿ المشكبلت في عدة مجاالت منيا

، كاألعباء المالية، العبلقات مشكبلتمثؿ : المساعدة في حؿ مشكالت الحياة اليومية .1
 .كالعزلة االجتماعية، مع األطفاؿ كصعكبات التعامؿ، العمؿ مشكبلتك 

                                  (Pierce,D. & Gunn,J. ,2007: 231) 
، فصاـ في كثير مف األحيافالاألشخاص الذيف يعانكف مف مرض ف إ: عالج الفصاـ .2

 لحياةاحداث أك في الحياة اليكمية التي تنشأ  المشكبلتإلى القدرة عمى حؿ  كففتقر ي
، عمى العيش بصكرة مستقمة ـتؤثر عمى قدرتي الصعكبات أفكيمكف ليذه . ضاغطةال

يدؼ يحؿ مشكمة ىك تدخؿ النفسي بالعبلج ك . الحياة جكدة ضعؼكتسيـ في العجز ك 
بطريقة  المشكبلت تعامؿ معالعمى الفصاـ ب المصابيفإلى تحسيف قدرة الناس 

لمذىاف  كىذا العبلج يمكف استخدامو باإلضافة إلى األدكية المضادة، منيجية
 .(XIA,j. & li,c. ,2012: 2)ل خبلت الداعمة األخر كالتد

 : عالج االكتئاب .3
 (.Bell,  A. , C. &D’Zurilla, T. J(348 :2009 بيؿ كدكزيرال  دراسة قامت
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نتائج دراسات مراقبة  فعالية عبلج حؿ المشكبلت لمحد مف لالتحميؿ الجمعي  عمى
عبلج حؿ أف كجد ، عينة مستقمة (21)استنادا إلى نتائج ك . االكتئابأعراض 
أكثر أنو  ك الية مع غيره مف العبلجات النفسية كاألدكيةمف الفعٌ  نفسو القدربالمشكبلت 

كمجمكعة  عدـ العبلج، فعالية بشكؿ ممحكظ مف المجمكعات الضابطة مثؿ مجمكعة
   .الدعـ / االىتماـ

العديد مف أف  (Pierce,D. & Gunn,J. ,2007: 230) بيرس كجف كجد كما 
الدراسات أظيرت أف العبلج بحؿ المشكبلت عندما يقدـ بكاسطة معالج مدرب في عبلج 

كلكف عند ، نكبات االكتئاب الكبرل، تككف فعاليتو مماثمة لفعالية األدكية المضادة لبلكتئاب
الجمع بيف العبلج بحؿ المشكبلت كالعبلج باألدكية المضادة لبلكتئاب تظير فكائد إضافية 

 .مةقمي
 عالج اضطرابات الشخصية:  .4

التثقيؼ النفسي كالعبلج بحؿ المشكبلت يككف أكثر فاعمية مف العبلج  الجمع بيفف إ
كاألداء االجتماعي عند الناس ، االعتيادم كحده في تحسيف القدرة عمى حؿ المشكبلت

 .(Huband, N. , et. Al, 2007: 121) المصابيف باضطراب الشخصية
 : عالج القمؽ .5

بكضكح (Kant,J. ,L. & D’Zurilla, T. J (91 :1997, أظيرت نتائج دراسة
كبيف ، كجكد عبلقة ذات داللة بيف النقص في ميارات حؿ المشكبلت االجتماعية

فراد المجتمع في المراحؿ العمرية المتكسطة أاضطرابات القمؽ كاالكتئاب عند 
الحياة اليكمية كحالة  مشكبلتكأٌف ىناؾ عبلقة سببية ذات داللة بيف . كالمتأخرة

 .ـالضيؽ النفسي لديي
العبلج بحؿ ( Dugas, M. J. , et. al 821 :2003,) دكغاس كآخركفكاستخدـ 

كاستمرت كؿ  ان أسبكع (14)المشكبلت في عبلج مرضى اضطراب القمؽ العاـ لمدة 
ذات داللة في أعراض القمؽ مقارنةن  ان كبير  ان كقد أظيرت النتائج تحسن، جمسة ساعتيف

 .بالمجمكعة الضابطة
 : عالج المحاوالت االنتحارية .6

أوهكآخركفسجمت دراسة جركفر  الىفسي, الضغظ مه عاليت مستوياث عىد فإن,

الذيف لدييـ ضعؼ في ميارات حؿ المشكبلت عانكا مف زيادة األفكار  المراهقيه
كقد . قداـ عمى محاكالت انتحارية غير قاتمةككانكا عمى حافة اإل، االنتحارية لدييـ

بينت الدراسة أف تنبؤ العبلج بحؿ المشكبلت باألفكار االنتحارية كاف ذات داللة، كأنو 
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  األفكار االنتحاريةك ات المزمنة خفؼ االرتباط بيف ضغكطات الحياة اليكمية كالضغكط
(Grover, et. al. ,2009: 1281). 

 :االنفعاليةعالج األعراض النفسية  .7
المرضى الذيف يعانكف مف أعراض نفسية أف فرانؾ –أظيرت نتائج دراسة ىاسنؾ 

 مقارنةن  كذلؾ، العبلج بحؿ المشكبلتبشكؿ ممحكظ بعد أعراضيـ تحسنت انفعالية 
 .(, .et. al. ,2011: 181) Hassink – Franke, L. ,Jالرعاية المعتادة ب

  : صابات الدماغإعالج  .8
صابات الدماغ بعد سنة عمى األقؿ إمف مرضى  (60)مع  كفخر آراث ك قامت دراسة 

حيث تـ تكزيعيـ عشكائيان عمى مجمكعة مبتكرة باستخداـ عبلج جماعي ، صابةمف اإل
. كمجمكعة عبلج التأىيؿ النفسي التقميدم، يركز عمى العجز في حؿ المشكبلت

كقد كاف العبلج ، المنطقيتعييف العجز في تنظيـ االنفعاالت كالتفكير  التدخؿ كتضمف
المبتكر فريدان في تركيزه عمى عمميات الدكافع كالتكجيات كالمزاج كميارات حؿ 

كقد أظيرت النتائج تحسف أداء المجمكعة . صابات الدماغإالمشكبلت عند مرضى 
كالتقييـ الذاتي لحؿ ، التنفيذم األداءالمبتكرة في حؿ المشكبلت عمى مقاييس تتضمف 

التنظيـ الذاتي لمعكاطؼ ككضكح التفكير، كمبلحظات المشاىديف لحكار المشكبلت، ك 
كما حافظكا عمى التحسف خبلؿ فترات المتابعة، ككاف المرضى األبطأ . لعب األدكار

كلكنيـ ، في االستفادة أكلئؾ الذيف لـ يتحسنكا في أداء المياـ المحددة بتكقيت زمني
 (.Rath, J. , F. ,Et. Al. ,2003: 461) تحسنكا في مقاييس حؿ المشكبلت

 : عالج المعاقيف عقمياً  .9
تـ  حؿ المشكبلتبالعبلج في مف بيف العديد مف التعديبلت أنو  كفكآخر زك بيف ني
إلى  لأد المشكبلت حؿفي  مياراتيـتحسيف  إف حيث، لممعاقيف عقميان  تدخبلت تطكير

  .مرغكبالغير السمكؾ االجتماعي  مف حدكال، لدييـ تحسف في األداء النفسي كالتكيؼ

,2006: 268) Nezu, C. M. et. al)  
 : عالج التوتر النفسي لمرضى السرطاف. 10

لديو القدرة  تمشكبلالحؿ بأف برنامج العبلج  إلى نتائج دراسة ىريؿ كآخريفكتشير 
في  اليابانييفلتخفيؼ المعاناة النفسية التي يمر بيا مرضى سرطاف الثدم  ككف فعاالن يعمى أف 

  .(Hirai1. ,et. al. ,2012: 1168) مبكرةالمرحمة ال
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 : عالج الصداع المتكرر. 11

 باإلضافة, تمشكبلالحؿ بأف برنامج العبلج  إلى نتائج دراسة ستركـ كآخركفتشير 
% 50حصائية في الصداع، كأف إإلى تماريف االسترخاء أدت إلى انخفاض ذات داللة 

 . (Strom, L. ,et. al. ,2000: 722)كمينيكية إمف ذلؾ االنخفاض كاف لو داللة 
ت يصمح لعبلج العديد مف األمراض النفسية مشكبلالحؿ بالعبلج كىكذا نجد أف 

كما أنو يستخدـ ، العبلج التقميدية ائؽكطريقة عبلجية منفردة أك باالشتراؾ مع طر 
كمساعدة المريض عمى ، النفسية الناتجة عف االضطرابات العضكية المشكبلتلعبلج 

 . التكيؼ مع الظركؼ الحياتية الصعبة الناتجة عف تمؾ األمراض

 والحموؿ المتوقعة لمتغمب عمييا ؛المشكالت؛صعوبات العالج بحؿ : 
تطبيؽ كمينيكية التي مف الممكف أف يقابميا المعالج عند إلبعض الصعكبات ا ىناؾ 

 : كتشمؿ ؛كالحمكؿ المتكقعة لمتغمب عمييا، العبلج بحؿ المشكبلت

 . . كالحؿ أف نطمب مف المريض كصؼ المشكمة بعبارة كاحدة، المشكمة غير كاضحة -1

 . صغيرة مشكبلتكالحؿ أف يقسـ المريض المشكمة إلى عدة ، المشكمة تبدك معقدة لمغاية -2

 . استخداـ أسمكب آخر لمعبلج المعرفي السمككيكالحؿ ىك ، المشكمة غير كاقعية -3

 . يتكقؼ كيكضح األىداؼ أفكالحؿ أف نطمب مف المريض ، األىداؼ غير كاضحة -4

كالحؿ أف نسأؿ المريض أسئمة تساعده في الكصكؿ ، المريض ال يستطيع التفكير بالحمكؿ -5
 . إلى حمكؿ

ليبلحظ ىذه ؛ ض بعض األسئمة كالحؿ أف نسأؿ المري، حؿ المريض غير قابؿ لمتحقيؽ -6
 . كأف نطمب منو تفاصيؿ أكثر لمحؿ، الصعكبة

كالحؿ أف ندعـ المريض، كنشجعو عمى إيجاد حمكؿ ، المريض يقرر أف حمكلو غير مجدية -7
 . أخرل

المعالج ال يممؾ ميارات كافية الستخداـ العبلج بحؿ المشكبلت، كالحؿ أف يطكر المعالج  -8
 .كاستعراض الميارات ؛ التدريبمياراتو مف خبلؿ 

                                              (Pierce,D. & Gunn,J. ,2007: 232)  
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كمف ثـ ، العقبات التي تعيؽ الكصكؿ إلى استجابة تكيفية  كفكما حدد نيزك كآخر 
كالمطالب ، كحداثة المشكمة، كنقص المكارد، الكصكؿ إلى اليدؼ كتشمؿ عدـ الثقة، كالغمكض

، اؿ ال يتكقؼ عند تحقيؽ اليدؼفإف الحؿ الفعٌ ، كمع ذلؾ. المتضاربة أك النقص في الميارات
                    .كيقمؿ النتائج السمبية لممشكمة، بؿ أف يؤدم تحقيقو إلى نتائج حميدة

,2006: 269)                                                          Nezu,. et. al)  
غير محددة، تتغير كؿ جكانب  تكبلف كستيرنبرج أنو عندما تككف المشكذكر دافيدسك 

 إلىكىي التعرؼ ، صياغة المشكمة، كربما تككف المرحمة األكلى في حؿ مشكمة غير محددة 
كعادةن يككف مف السيؿ نسبيان تحديد مشكمة غامضة، لكف الصعكبات الحقيقية تكمف . المشكمة

لذلؾ عمى الشخص الذم يرغب بحؿ . عة المشكمة كأبعادىا كاليدؼ مف حميافي تحديد طبي
 .                             ستراتيجية لمحؿ، كتحديد األىداؼ ليذه الميمةإمشكمة كضع 

                                 (Davidson,J. ,E. & Sternberg,R. ,J. ,2003: 8)           

كىكذا فإف تحديد جكانب النقص في تطبيؽ العبلج بحؿ المشكبلت لو أىمية كبرل  
كمف ثـ التغمب عمى العقبات ، في تطكير كتطبيؽ استراتيجيات المساعدة الصحيحة

 . مف المعالج كالمريض في تطبيؽ ىذا النكع مف العبلج بلا كالصعكبات التي تكاجو ك

 نظريات العالج بحؿ المشكالت : 
العبلج بحؿ المشكبلت بتعدد النظريات التي تسعى لمتفكير كحؿ المشكبلت  ائؽطر تعددت 

 . مدارس النفسية المختمفةلم فتعددت اآلراء كاالتجاىات المفسرة لمعبلج بحؿ المشكبلت تبعان 
 : النظرية االجتماعية لمعالج بحؿ المشكالت -1

التي تحدث ضمف البيئة  المشكبلتإلى أنيا نظرية ذات تصكر كاسع لحؿ  ينظر كانج 
 تكبلبدايةن مف المش تكبلالمشنكاع أاالجتماعية الطبيعية، كالتي يمكف أف تطبؽ عمى كؿ 

كانتياءن ، بيف األشخاص تكبلمركران بالمش، العاطفية كالصحية تكبلالشخصية مثؿ المش
ف كيمر الحؿ بنكعيف م. كالجنس المثمي، اجتماعية أكبر مثؿ التمييز العنصرم مشكبلتب

يجابي بإمكانية حميا، كثانييا عممية إالمشكمة كتككيف تكجو  إلىالعمميات أكالىا التعرؼ 
كتفترض ىذه النظرية أف الحؿ االجتماعي  ، الميارات كتطبيؽ خطكات حؿ المشكؿاستخدـ 

كاألداء النفسي، كالتغمب عمى ، لممشكبلت مرتبط بالقدرة عمى التكيؼ مثؿ الكفاءة السمككية
 . (Wang, X. ,2007: 4-5)المشاعر السمبية 
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، كىك شكبلت االجتماعية كقامكا بتطكيرهعد دزريبل كزمبلؤه نمكذجا لحؿ المأكلقد 
 –نمكذج كصفي في صكرتو المعقدة ، كينطبؽ ىذا النمكذج عمى عمميات السمكؾ المعرفي 

ستكشاؼ كاالبتكار كذلؾ لمتكافؽ مع االستجابة الكجداني في محاكلة الشخص التحقؽ كاال
 . لممكقؼ المشكؿ ككيفية التعامؿ معو في حياتو اليكمية

 : فكمة االجتماعية عمى مكونيف رئيسيطار ىذا النموذج تشتمؿ عمميات حؿ المشإوفي 

 –كىك يركز عمى االستجابة المعرفية : مكوف الدافعية العاـ ويسمى التوجو المشكمة -1
مع  السابقة يعتمد عمى خبرات الشخص أنو كما، الكجدانية بصفة عامة في المكقؼ المشكمة

داء مف في الكفاءة في األ، داء حؿ المشكمة بؿ أتؤثر في  أفكالتي يمكف المشكبلت في الحياة 
 . حيث كمية الكقت كالمجيكد كفاعمية التعامؿ مع المعكقات كالضغكط الكجدانية المتتالية

 : مككنات لممشكمة كىي ةمككف التكجو المشكمة عمى ثبلثكيحتكم 
ككذلؾ العزك  ،المشكمة كتحديدىا كبمكرتيا إلى كيتضمف االنتباه كالتعرؼ: وف المعرفيالمك  أ( 

السببي كتقييـ جكىر المشكمة كالثقة الشخصية في حميا كدكر عكامؿ الخبرة كالكقت كالجيد 
 . اكىذا المككف ثابت نسبين  ،المبذكؿ

يعني الحالة الكجدانية الفكرية المرتبطة بالمكقؼ المشكؿ كربما تحتكم : وف الوجدانيالمك   (ب
اك ( التطمع، الدافعيةثار ايجابية )مثؿ اليقظة، آب( ك ، االكتئا، انفعاؿقمؽ) ثار سمبيةآىذه عمى 

 خميط مف االثريف معاي 

المشكبلت في الحياة  يةكيركز عمى المدخؿ السمككي لتجنب مكاج: وف السموكيالمك  ج( 
 . كاالستقبلؿ عف حؿ المشكمة

ربع مياـ مباشرة أك أمككنات فرعية  ةربعأكىك بدكره يتضمف : وف ميارات حؿ المشكمةمك   -2
 : كىي

لى الحصكؿ عمى معمكمات كاقعية كمناسبة عف إكييدؼ : المشكمة وصياغتيا إلىأ( التعرؼ 
 . الكاقعي لحميا المشكمة كاالىتماـ بطبيعة المشكمة كالتخطيط

نتاج عدد مف الحمكؿ لى المبلحظة كاالكتشاؼ كاالبتكار إلكييدؼ إ: نتاج حموؿ بديمةإب( 
 . ىذه الحمكؿ أفضؿ الممكنة ثـ اختيار

فضؿ صكرة ألى المكضكعية في الحكـ كمقارنة البدائؿ كاختيار إييدؼ : التصميـ ج( صناعة
 . لمحؿ في ضكء المشكمة الكاقعية
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لى إكتيدؼ : )أم مبلحظة كفحص كتقكيـ نتائج الحمكؿ (ء( وسائؿ وأدوات الحؿ والتحقؽ 
  . (130-129: 2001)العدؿ ،  الحكـ الذاتي كالتقكيـ الفعمى بعد مثكؿ الحؿ

، نكاع المشكبلت الحياتيةأف ىذه النظرية شاممة تتعامؿ مع جميع أب: ترى الباحثةو 
عممية استخداـ الميارات كتطبيؽ : المشكبلت ثانيا إلىالتعرؼ : كتمر بنكعيف مف العمميات اكال

الحؿ االجتماعي مرتبط بالقدرة عمى حؿ  أفخطكات حؿ المشكمة، كتعتبر ىذه النظرية 
 . المشكبلت كالتغمب عمى المشاعر السمبية

 !"بيف الضغط النفسي والرفاىية": النظرية االرتباطية لمعالج بحؿ المشكالت -2

النظرية االرتباطية تدمج بيف نمكذج ريتشارد الزاركس المتعمؽ بالضغط النفسي  إف
يعرؼ ، ففي نمكذج الزاركس، مع النظرية االجتماعية لحؿ المشكبلت ،1999، الزاركس

يتـ مف خبلليا تقييـ طمبات الشخص بأنيا ، الضغط النفسي كعبلقة بيف البيئة كالشخص
كىذا التعريؼ االرتباطي لمضغط النفسي . كأنيا تيدد رفاىيتو، تتجاكز المكارد المتاحة لممكاجية

فإف المشكمة ىي ، كمف ثـ، مشابو لتعريؼ "المشكمة" في النظرية االجتماعية لحؿ المشكبلت
أما في النظرية االرتباطية لحؿ . أيضا "ضغكطات" إذا كانت صعبة كتؤثر عمى الرفاىية

لمعبلقات المتبادلة بيف ثبلثة متغيرات رئيسية  المشكبلت ينظر لمضغط النفسي بكصفو دالة 
( المكاجية بحؿ 3) ك، ( الضغط النفسي / الرفاىية2)، ( أحداث الحياة الضاغطة1): ىي

، ىي األحداث السمبية الكبيرة: فالحياة الضاغطة إلى نكعيف رئيسي كتنقسـ أحداث. المشكبلت
، في حياة الشخص )عمى سبيؿ المثاؿكىي تجربة حياتية سمبية عريضة تؤدم إلى تغيير كبير 

ك . أك اإلصابة الكبيرة(، أك المرض، أك فقداف الكظيفة، أك كفاة أحد أفراد أسرتو، الطبلؽ
كجد عبلقة سببية بيف تاليكمية ك ىي ضغكطات أكثر ضيقان كتحديدان، كغالبان ما  المشكبلت

كبير مثؿ  ان سمبي ان حدث إف، ىذيف النكعيف مف أحداث الحياة الضاغطة، فعمى سبيؿ المثاؿ
مثؿ الصعكبات ) اليكمية الضاغطة الجديدة لمشخص المشكبلتالطبلؽ يخمؽ العديد مف 

 مشكبلتفإف تراكـ  كعمى النقيض، كتمبية احتياجات األكالد، كمقابمة أشخاص جدد(، المالية
الخمر( ك ادماف ، العمؿ مشكبلتك ، محمكلة )مثؿ، الصراعات الزكجيةالغير  الحياة اليكمية

حداث الحياة أ أف لذا فإف النظرية االرتباطية لحؿ المشكبلت تفترض. تساىـ في الطبلؽ
كعمميات المكاجية ليا ذات تأثير كبير عمى الرفاىية العامة ، كتقيميا المعرفي، الضاغطة

كاستخداـ عمميات المكاجية الفعالة يؤدم إلى ، فالتقييـ المعرفي االيجابي . كحالة التكيؼ
 ك استخداـ عمميات المكاجية، أما التقييـ المعرفي السمبي . الصحة النفسية  كالجسدية السميمة

فإف المفيكـ األكثر أىمية في النظرية ، كأخيرا. يؤدم إلى المرض النفسيفالة فعٌ الغير 
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كىي العممية التي تدمج كبلن مف ، االرتباطية لحؿ المشكبلت ىك المكاجية بحؿ المشكبلت"
كتفترض . ـ المعرفي، كفعاليات المكاجية ضمف اإلطار العاـ لمحؿ االجتماعي لممشكبلتالتقيي

حيث ، ىذه النظرية أف حؿ المشكمة يؤثر عمى العبلقة بيف أحداث الحياة الضاغطة كالرفاىية
سيتبعو تأثير سمبي عمى الرفاىية )عمى سبيؿ ، اؿيعمؿ ككسيط، فإذا كاف حؿ المشكمة غير فعٌ 

فسيككف لو عكاقب إيجابية عمى ، أما إذا كاف حؿ مشكمة فعاؿ. كاالكتئاب(، مؽالق، المثاؿ
                ة.كتزداد المشاعر اإليجابي، تقؿ المشاعر السمبية، الرفاىية )عمى سبيؿ المثاؿ

                                                (Dobson, K., S., 2010: 202-205)  
ف النظرية االرتباطية لحؿ المشكبلت دمجت بيف نمكذج الزاركس المتعمقة أب: تري الباحثةو 

 ان ، كعرفت الضغط النفسي تعريفالنظرية االجتماعية لحؿ المشكبلتبالضغط النفسي مع 
نيا أنيا عرفت المشكمة بأ، كما النظرية االجتماعية لحؿ المشكبلتلتعريؼ المشكمة في  ان مشابي

 ةنيا نظرت لمضغط النفسي بثبلثأ، كما تؤثر عمى الرفاىيةذا كانت صعبة إف ،ضغكطات
بحؿ  ةالحياة الضاغطة ، الضغط النفسي / الرفاىية ، المكاجحداث أمتغيرات متبادلة ، 

 .المشكبلت
 :النظرية التجريبية لمعالج بحؿ المشكالت -3

الدعـ ليذه النظرية يأتي مف خبلؿ البحكث حكؿ العبلقات المفترضة التي تنطكم عمى  إف
كقد ركزت معظـ . كالبحكث عمى عممية العبلج بحؿ المشكبلت، متغير حؿ المشكبلت

كقد . كالرفاىية أك التكيؼ، الدراسات عمى العبلقة بيف القدرة عمى الحؿ االجتماعي لممشكبلت
دكر حؿ المشكبلت ككسيط أك ممطؼ لمعبلقة بيف األحداث  ركزت بعض الدراسات عمى

اىتـ عدد قميؿ مف الدراسات ، كباإلضافة إلى ذلؾ. الضاغطة في الحياة كالرفاىية أك التكيؼ
كعبلقتيا بالتحسينات في التكيؼ بعد العبلج بحؿ المشكبلت، ، بعممية العبلج بحؿ المشكبلت

ككفقا ليذه النظرية فإف الحؿ االجتماعي . لممشكبلتكالزيادة في القدرة عمى الحؿ االجتماعي 
كتقمؿ ، تعزز األداء التكيفي كالرفاىية اإليجابية، ستراتيجية مكاجية عامة كمرنةإلممشكبلت ىك 

مف اآلثار السمبية الناجمة عف الضغكطات عمى الرفاىية عبر نطاؽ كاسع مف المكاقؼ 
االفتراض بأف القدرة عمى الحؿ االجتماعي فإنو يمكف ، كبناء عمى ىذا االفتراض. الضاغطة

كما أف استعراض . لممشكبلت يرتبط بمجمكعة كاسعة مف نتائج التكيؼ اإليجابية كالسمبية
 األدبيات البحثية الكاسعة خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية تقدـ دعما كبيرا ليذه الفرضية األساسية

Nezu, A. M. ,2004: 1-33).) 
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المشكبلت  تعدؿ القدرة عمى حؿ  مف خبلؿ دراستيـ، أف ،كفكاستنتج لكنداؿ كآخر 
، العبلقات بيف األشخاص كالمتاعب اليكمية تالشخصية أك مشكبل تكبلالعبلقة بيف المش

 . (Londahl, E. A, et. ,al. ,2005: 445)كالقمؽ 

 المشكبلتفإف ىذه النتائج متكافقة مع افتراضات النظرية االجتماعية لحؿ ، كعمكما
يمكننا أف نستنتج ، كلذلؾ. بيف الضغط النفسي كالرفاىية -كالنظرية االرتباطية لحؿ المشكبلت

 . أف ىناؾ دعما تجريبيا قكيا لمنظريات التي يستند إلييا العبلج بحؿ المشكبلت

أف الدعـ ليذه النظرية يأتي مف خبلؿ البحكث حكؿ العبلقات : الباحثة ىتر و 
ككفقا ليذه النظرية فإف الحؿ االجتماعي ، ير حؿ المشكبلتالمفترضة التي تنطكم عمى متغ

كتقمؿ ، تعزز األداء التكيفي كالرفاىية اإليجابية، ستراتيجية مكاجية عامة كمرنةإلممشكبلت ىك 
مف اآلثار السمبية الناجمة عف الضغكطات، كبناءن عمى ذلؾ فاف القدرة عمى الحؿ االجتماعي 

كاف تمؾ النظرية ، مف نتائج التكيؼ اإليجابية كالسمبيةلممشكبلت يرتبط بمجمكعة كاسعة 
كالنظرية االرتباطية لحؿ  المشكبلتمتكافقة في نتائجيا مع افتراضات النظرية االجتماعية لحؿ 

كمف ىنا نستنتج أف ىناؾ دعما تجريبيا قكيا  ،بيف الضغط النفسي كالرفاىية -المشكبلت
 . لمشكبلتلمنظريات التي يستند إلييا العبلج بحؿ ا

 : نظرية حؿ المشكالت في الرعاية األولية -4

عف طريؽ جاث  النفسية في الرعاية الصحية األكلية المشكبلتلعبلج  النيجاقترح ىذا 
لكنو يختمؼ في ، نظرية االجتماعية لحؿ المشكبلتالكيظير تشابو كبير مع  ،ليسأك  -كماينكر

النظرية ال تمثؿ نمكذجان نظريان بالمعنى كىذه . أنو ال يحتكم عمى عنصر التكجو نحك المشكمة
بدالن مف ككنيا نمكذجا لفيـ ، فيي تصؼ المراحؿ التطبيقية لعبلج حؿ المشكبلت، المعتاد

حيث تصؼ ىذه النظرية عممية العبلج بحؿ المشكبلت بأنيا تتككف مف . عممية حؿ المشكبلت
ط العبلج العقبلني لحؿ في نم ذاتيا كىذه الخطكات ىي الخطكات المذككرة، سبعة خطكات

 . لمعبلج بحؿ المشكبلت في النظرية االجتماعية ةالمشكبلت الكارد

                       (Gath,D.  & Mynors-Wallis,L. ,2000: 415-431)  
كلية تتشابو مع النظرية ف نظرية حؿ المشكبلت في الرعاية األأب: ترى الباحثةو 

ككذلؾ تصنؼ المراحؿ  ،احتكائيا عمى التكجو نحك المشكمةاالجتماعية كلكنيا تختمؼ في 
 .ذاتيا خطكات نمط العبلج العقبلني بلج بحؿ المشكبلت بسبع خطكات كىيالتطبيقية لمع
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 : مجاؿ تجييز المعمومات لحؿ المشكمةنظرية  -5

  ىـ النظريات في مجاؿ تجييز المعمكمات لحؿ المشكمةأتعتبر نظرية نكيؿ كسيمكف مف 
كيؼ نحؿ المشكمة ؟ كماذا نفعؿ في المشكمة : التساؤليف التالييف عفجابة اإل فكفييا يحاكال
 الصعبة؟ 

ليف تككف نظريتيما في حؿ المشكمة ذلؾ مف خبلؿ برنامجيا في حؿ اجابة ىذيف السؤ ا  ك 
ف عمميات حؿ المشكمة تحدث كما إالمشكمة حيث يفرضاف فيو تنظيما لعممية الحؿ، حيث 

 : يمي

يعد ترجمة مدخبلت المشكمة ، كتعني تحكيؿ معمكمات البيئة الخارجية : المبدئيةالعمميات  -1
يتـ انتقاء حؿ المشكمة  نفسو كفي الكقت ،تمثيبلت داخمية لدل القائـ في حؿ المشكمة إلى

ك أك صعكبتو أكضكح الحؿ إلى طار ىذا التمثيؿ الذم يؤدم إكعندئذ يبدأ حؿ المشكمة في 
 . استحالتو

كىذه الطريقة ىي العممية التي قد تؤدم  ،ك اختيار طريقة محددة لحؿ المشكمةأيتـ انتقاء  -2
 . الحؿ ستراتيجيةإنجاز الحؿ كتعبر الطريقة عف إإلى 
كىذه الطريقة تتحكـ في السمكؾ الداخمي كالخارجي لمف يحؿ  ،المنتقاةتطبيؽ الطريقة بيتـ  -3

 . المشكمة
ماـ مف يحؿ المشكمة كىي استبعاد أ احتماالت ةالطريقة تكجد ثبلث بعد االنتياء مف تطبيؽ -4

عادة صياغتيا ا  تغيير التمثيؿ الداخمي ك  –خرم أستراتيجية كاستخداـ طريقة اإل أكىذه الطريقة 
 . (خطأ أك ان ما اف يككف الحؿ صائبأنياء محاكلة حؿ المشكمة )إ –

كقد يحاكؿ مف يحؿ ، المشكبلت الفرعيةكبلت جديدة مثؿ خمؽ مشإلى قد تؤدم ىذه الطريقة 
  . (409: 2010ىا كي يحاكييا )ابراىيـ ، احدإر المشكمة اختيا

، يعني بو  إنتاجف حؿ المشكبلت في نظاـ تجييز المعمكمات كنظاـ أب: ترى الباحثةو 
ثناء حؿ أفعؿ محدد إلى ف ذلؾ يؤدم إف ،ذا تكافر شرط معيفإفعاؿ الشرطية نو متكالية مف األأ

 .المشكمة
النظرية االجتماعية بعد سردىا لنظريات العبلج بحؿ المشكبلت بأف : ةرى الباحثوت

ألنيا ، لحؿ المشكبلت ىي أفضؿ النظريات التي يمكف أف تشكؿ قاعدةن لمعبلج بحؿ المشكبلت
كما أنيا تصمح ألف تككف أساسان لحؿ ، تحتكم عمى خطكات عممية متكاممة يمكف تطبيقيا

 . نسانيةاإللمشكبلت جميع أنكاع ا
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 المبحث الثاني
 الضغوط النفسية  

 : المقدمة
 ةاستطاعالحياة كعدـ  في جميع المجاالت -باستمرار -متغيرف التقدـ المتسارع كالإ

مة كالتحمؿ كتشعره بالضغط الفرد مسايرة تمؾ المتغير تجعؿ الفرد غير قادر عمى المقاك 
االنييار كالمرض،  إلى كالجسدية كيؤدم بو في النياية، مما ينعكس عمى حالتو النفسية النفسي

طفاؿ ، تصيب كؿ شرائح المجتمع، األسية سمة مف سمات الحياة المعاصرةفالضغكط النف
كالنساء كالرجاؿ عمى حد سكاء كذلؾ حسب معايير نفسية كاجتماعية كشخصية لدل كؿ فرد 

كثر مف صعيد، كىي فئة أ، كعمى كثر مف غيرىاأكصا عمى فئة تعاني في المجتمع كخص
زكجات مرضى الفصاـ العقمي، التي تعاني مف ضغكطات نفسية كاجتماعية كاقتصادية كعائمية 

ثار متعددة بجكانب آصعبة لمغاية كذلؾ لطبيعة المرض كصعكبة التعامؿ معو ، كما يتركو مف 
 . مختمفة عمى حياة الزكجة كأسرتيا

 : تعريفات الضغوط النفسية -أوالً 
 : لغة الضغط

شيء، إلى الضغط تعني الضغطة ىي عصر شيء : عرفو لساف العرب البف منظكر
: ، كالتضاغطحائط كنحكه، كالضغط ك كالمزاحمةإلى ، زحمة كيقاؿ ضغطو يضغطو ضغطا

، كالضغطة ، بالضـ تعني المشقة كالشدة ي التيذيب تضاغط الناس في الزحاـكف، التزاحـ
 .( 2591: ، ب تابف منظكر) نحكه كأكضغط عمية تشدد عميو في غـر 

 كأك ضغط أاجياد  إلى نعصاب يشيراال أكك المشقة أبأنو الضغط : عرؼ الضغط لغة
 . (26: 2008)النعاس،  ذا المفيـك مستعار مف الفيزياءجساـ " ىقكة تمارس ضغطيا عمى األ

 :الضغط اصطالحاً 

اتجاىات مختمفة ، فمنيـ  لقد انطمؽ العمماء كالباحثكف في تعريفيـ لمضغط النفسي مف
نيا تفاعؿ بيف الفرد أخر تناكليا عمى ابة ، كالبعض اآلكالبعض اعتبرىا استج مف اعتبرىا مثيران 

 . كالمكقؼ
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 : كاستجابةالنفسي الضغط  -والً أ

حداث استجابة مناسبة إدراؾ الفرد لعدـ قدرتو عمى إ: بأنو mcgraphعرؼ ماكجراؼ،  -
 . (14: 2013انفعاالت سمبية كاالكتئاب كالقمؽ )السكني، كيصاحبو  مطمب، أك لمياـ

نمط الستجابات نكعية كغير : الضغكط النفسية عمى أنياZimbardod يعرؼ زيمباردك  - 
نكعية  يقكـ بيا الكائف الحي نتيجة ألحداث مثيرة تعكؽ اتزانو كتحبط مف محاكالتو لمكاجياتيا 

ثارة عمى عدد كبير كمختمؼ مف العكامؿ الداخمية كتشتمؿ تمؾ األحداث التي تبعث عمى االست
 . (35: 2012 العبدلي،) كالخارجية كالتي يطمؽ عمييا مجتمعة بالضكاغط

( ىي استجابة تكيفيو لدل الفرد تختمؼ باختبلؼ خصائص 9: 2006، مخمكؼ) عرفو -
كتتمثؿ في اختبلؿ التكازف الداخمي لمجسـ مما يؤدم غالبا إلى  ، نتيجة لمتفاعؿ مع البيئة، الفرد

 . مشكبلت صحية كجسمية كنفسية

نيا أ أكحداث بأنيا ميددة ، الضغط النفسي ىك تقييـ األ أف: Brodsky, 1990كيرل  -
ـ أكانت نفسية ألـ ، كىك يشمؿ االستجابات التالية لمتيديد سكاء األتككف باعثة عمى  أفيمكف 
 . (6: 2009، الباكم) جسدية
 :كمثيرالنفسي الضغط  -ثانيا

ك الخارجية ليككف أأم مثيرات اك تغير في البيئة الداخمية  ونأب: 2003عبد العاطي، عرفو  -
اختبلؿ كظيفي إلى مما يؤدم ، مف القكة كالكحدة اك االستمرار بحيث يثقؿ كفاءة الفرد التكيفية 

التغيرات في مجاؿ الحياة  أك مف المثيراتك مرضي، كتنشأ الضغكط نتيجة سمسمة أ
 ثر الضغط السيككلكجي بالطريقة التي يدرؾ بيا الفردأاالجتماعية لمفرد، يتحدد  أكالسيككلكجية 

مو لمداللة الكامنة لبلحداث التي تعترضة ي، كبنكعية تقيالمكقؼ الذم يتعرض لو أك المثير
   .(13: 2011الشاعر، ) كدرجة التيديد التي يدركيا

مثيرات أك تغيرات في البيئة الداخمية أك الخارجية ليا  وأنب: Ress ،في حيف عرفو  ريس -
أقصى حد كالتي في ظركؼ معينة إلى درجة مف الشدة كالدكاـ بما يثقؿ القدرة التكيفية لمفرد 

إلى اختبلؿ السمكؾ أك عدـ التكافؽ أك االختبلؿ الكظيفي الذم يؤدم إلى ممكف أف تؤدم 
كبقدر استمرار الضغكط بقدر ما يتبعيا  مف استجابات جسمية كنفسية غير صحية ، المرض
 . (1016: 2010، )جاد اهلل

مؤثر نفسي بيكلكجي يستدؿ عمية مف مجمكعة : بأنيا الضغكط النفسية 1985ميمسـ، عرؼ  -
 . (18: 2010 بك حبيب،أ) لمميددات البيئية ومف السمككيات التي يأتي بيا الفرد نتيجة ادراك
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طار المثيرات الخارجية لمفرد، كقد يكصؼ بأنة قكة إنة أبالنفسي عرؼ الزاركس الضغط  -
، فالضغط ىك أم مؤثر يفسد التكازف الطبيعي لمجسـ ة مكضكعية تحدث اضطرابا في الفردبيئي

 . (326: 2006 الغرايبة، ك)خزاعمة  خطار كالحرمافذل الجسدم كالتعرض لؤلكيتضمف األ
 :كتفاعؿ بيف الفرد والموقؼ النفسي  الضغط -ثالثا

حالة مف عدـ التكازف الذم ينتج بيف متطمبات المينة كقدرة : نوأب 1990، عرفة الفرماكم -
: 2013شباع حاجاتو)كامؿ،إمكانية إمعمـ بعدـ شعكر الإلى الفرد الشخصية التي تؤدم 

679) . 

التكازف بيف مطالب المكقؼ كقدرة عدـ عف   الحالة الناتجة انوب: Dally, 1989 عرفو  -
 . (282: 2003فرحات ، ) الفرد ليذا المكقؼ

قائـ ك سكاء دراؾ الفرد لمتناقض الإالة الناتجة عف الح: ( بأنو64: 2008)عمى، كما عرفة -
ىك متاح لمفرد مف مكارد بيكلكجية كنفسيو  المكقؼ كما وبيف ما يتطمب ،ـ متكىماأكاف حقيقا أ

 . كاجتماعية

قؼ التي حداث المكامف األ أحالة مف التكتر االنفعالي تنش  ونأب  Chandler,1981 وعرف -
 . (160: 1995، العدؿ) تحدث صدفة في حياة الفرد

حالة صحية تتضمف استعداد الفرد ذىنيا  النفسي بأنو الضغط Ross،1980ركس عرؼ  -
 ك ابتكارمأنتاجي إبأسمكب  ، كالعمؿزماتألمكاجية ما يعترض طريؽ حياتو مف كعضكيا 

 . (14: 1988، السرطاكم، الشخص)

  ؟النفسي كيؼ يتكوف الضغط -ثانياً 
ا عف ظركؼ ك يككف ناتجن أ، الشخص نفسو كيسمى الضغط الداخمي ينشأ مف داخؿ

ك أ ،مكت عزيز كأك شريكة الحياة، أ، صدقاء، كالعبلقات الشخصية مع األخارجية مثؿ العمؿ 
في  ةخارجية متمثم أـكانت الضغكط داخمية أ، سكاء ان خارجي ان كيسمى ضغطمكقؼ صاـر ، 

 . (22: 2008)عبيد،  يا تعد استجابات لتغيرات بيئيةنإف ،حداث الحياةأ

نساف ف احداث الحياة اليكمية تحمؿ معيا ضغكطا يدركيا اإلأ 1993، كيرل دافيدكف 
ك المشكبلت التي ال أك التعامبلت مع الناس أعندما يساير باستمرار المكاقؼ المختمفة العمؿ 

مف عمى ألى درجة إ، كىي تحتاج ك تسارع احداث الحياة كمتطمباتياأيجد ليا حمكؿ مناسبة ، 
فاؤال كثر الناس تأ، حتى بما يفشؿ في ىذه المكازنة الصعبة، كر المسايرة لغرض التكافؽ النفسي
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ية، اط كاألنكاع المختمفة مف الضغكط اليكممؿ كالصراعات كاإلحبتكاجييـ الكثير مف خيبة األ
 . (21: 2011)الشاعر،  الذيف يكاجيكف الظركؼ القاسية ىـ ،كلكف عددا قميبل منيـ نسبيان 

 : العناصر الرئيسة التي تشكؿ أي موقؼ ضاغط ىي

 .مصادر المكقؼ الضاغط  -1

 .االستجابة ليذا المكقؼ الضاغط  -2

ف مصادر إف ال يككف ىناؾ مكاقؼ ضاغطة حيث كبدكف ىذيف العامميف مجتمعي
ىذه  ةف صدكر استجابة الشخص معيف لمكاجيأغكط مفردىا ال تشكؿ ضغكطا ، كما الض

مصادر الضغكط  ـ ال ،أني مف الضغكط اف ىذا الشخص يعإ: الضغكط ىك الذم يجعمنا نقكؿ
 شخص معيف دك اليرب عنأف يكلد استجابة معينة أمكانية محتممو إعبارة عف مثير لو 

 . (17-16: 2001)عكض، 

 : ةالنفسي تشخيص الضغوط: ثالثاً 
ؿ حدوث واحدة مف التسعة يتـ تشخيص الضغوط النفسية مف خال  DSM4في تصنيؼ 

 . (115: 2009، ابك اسعد، الغرير: )التالية

 كالدة أخ ، متعمقة بمجمكعات دعـ أكلية مثاؿ مكت عضك في العائمة مشكبلت. 

 متعمقة بالبيئة االجتماعية مثؿ مكت أك خسارة صديؽ أك عزلة اجتماعية  مشكبلت. 

 أكاديمية كخبلفات مع المعمـ مشكبلت تعميمية مثبلن  مشكبلت.  

 عدـ التكظيؼ ك تغيير الكظيفة مينية مثبلن  مشكبلت. 

 خبلفات مع الجيراف كعدـ كجكد مأكل بيئية مثبلن  مشكبلت. 

 فقر مدقع اقتصادية مثبلن  مشكبلت. 

 كد خدمات حكؿ عدـ االشتراؾ في خدمات االىتماـ الصحي مثبل عدـ كج مشكبلت
   .عدـ  كفاية التأميف الصحي  صحية كافية أك

 القاء القبض عميو متعمقة بالتفاعؿ مع النظاـ كالقانكف مثبلن  مشكبلت. 

 نفسية مثبل الحرب أك التعرض لكارثة مشكبلت . 
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 : النفسية أنواع الضغوط -رابعاً 
نكاع الضغكط التي مف الصعب حصر كؿ أقد يختمؼ العمماء فيما بينيـ في تصنيؼ 

نكاع الضغكط التي تناكلتيا الباحثة أألىـ  ان نكاع الضغكط في الدراسة ، نكجز فيما يمي عرضأ
 . مف البحكث كالدراسات السابقة كدت عمييا العديدأفي مجاؿ دراستيا ، كالتي 

 : المستوىالضغوط النفسية حسب  -أوالً 

حيث  (,Worrall, May 1989مف ىؤالء) ك ، مستكاىاصنؼ أنكاع الضغكط تبعان لناؾ مف في 
 : لمضغكط ىي مستكياتيركا أف ىناؾ ثبلثة 

كىذا أدنى مستكل ، كىك المستكل الذم يمكف استبعاده :العاديالنفسي الضغط  -1
كتككف مشكبلت  ؛ألكقاتامف الناس في معظـ  كثيريتعرض لو لمضغط كىذا النكع 

 . عمى ىذا المستكل كيمكف التعايش معيا بسيطة الحياة

كىذا النكع يتعرض لو الفرد الذم يعيش أكؿ فترات حياتو في  :الحاد النفسي الضغط -2
كالتغمب ، كىذا النكع يحتاج إلى التدخؿ كالعبلج لمحد مف تأثيره، يسكدىا االكتئاب ئةبي

 . سببيا كالتحرر مف القمؽ كالخكؼ يالتعمى المشكبلت 
كالتي ، كيضـ مجمكعة مف األمراض العصابية  ك الذىانية :الشاذالنفسي الضغط  -3

 . (14: 2012، )حماد اآلخريفضد النفس كضد  تظير نتيجة لثكرة الفرد

 : الضغوط النفسية حسب المدة الزمنية -ثانياً 

يكـ كشيرا  دالناس يكما بعىي الضغكطات التي تطحف : الضغوط النفسية المزمنة -1
نو ضغط إبعد شير كسنة بعد سنة ، فالضغط المزمف يدمر الجسد كالعقؿ كالحياة ، 

سعيد ، كالعمؿ المحتقر مف قبؿ الالفقر ، كالعائمة التي تعاني مف خمؿ في الزكاج غير 
لمضغكطات المزمنة ىك  سكاأل، كاألمر نو االجياد كالضغط الذم ال يميفإ ،الشخص

نيا مستجدة عمييـ أل حادةالناس تتعكد عمييا ، فالناس ينتبيكف لمضغكطات الف أ
: 2007،  بقيكف) ألنيا قديمة كيعتادكف عميو ؛مزمنة يتجاىمكف الضغكطات ال كلكنيـ
152-153) .                                        

كلفترة كجيزة ثـ تنقشع كىي تمؾ الضغكط التي تحيط بالفرد : المؤقتة النفسية الضغوط -2
 ك الزكاجأك مكاجيو مكقؼ صعب مفاجئ أالضغكط الناتجة عف االمتحانات : مثؿ

ثرىا لفترة طكيمة مثؿ أال تدكـ  التيغير ذلؾ مف الظركؼ المؤقتة إلى ، الحديث
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شد صعكبة مف أذا كاف المكقؼ الضاغط إال إالضغكط تككف سكية في معظميا، 
إلى ة التي تؤدم مثمما يحدث مع المكاقؼ الشديد الضاغطمقدرة الفرد عمى التحمؿ 

 . (479: 1989ك البببلكم ،  منصكر) الصدمة العصبية
 : الضغوط النفسية حسب المصدر -ثالثاً 

لى الشعكر إكتؤدم  كىي تمؾ الضغكط التي تحدث تكتران : يجابيةاإلالنفسية  الضغوط   -1
 . (309: 2012عماشة ، ) النفسي االتزافسعادة كالرضا أم بال

ك أنو ضغط الخسارة ألـ ، كما ك األأك الحزف أسى ألىك ا: السمبية النفسية الضغط -2
العمؿ الزائد كالذم ال يكافأ ، كيؤثر الضغط السمبي عمى الناس بطريقة ضارة  أك الفشؿ
 . (122: 2009عمي ، ) طبيعي ال يمكف تجنبو في الحياة نو مككفإحيث 

 النفسة :مصادر الضغوط : خامساً 
 الضغكط مصادر لمعرفة الباحثكف أجراىا التي كالبحكث لمدراسات المستعرض يجد

ؼ األطر التي ينطمؽ منيا كيرجع ذلؾ إلى اختبل، كتداخبل في مصادر الضغكط كاختبلفان  تعددان 
لى الجكانب التي تـ التركيز عمييا عند تناكؿ ىذه الضغكط كفالباحث حيث نجد أف ، كا 

نيا "المكاقؼ أك الظركؼ الداخمية كالخارجية التي أعرؼ مصادر الضغكط عمى  benizينزب
أك أنيا ، تسبب لمفرد الشعكر بالتكتر كالضيؽ كعدـ االرتياح بناء عمى التقييـ الذاتي لمفرد

المكاقؼ أك الظركؼ التي يدركيا الفرد عمى أنيا تمثؿ خطرا عمى جسده كعمى نفسو أك لكيانو 
 . (37-36: 2012، )العبدلي

كمصادر ة لى مصدريف مصادر داخميإيمكف تقسيـ مصادر الضغكط  ،عمى ذلؾ كبناءن 
 -: كالتالي ةخارجي

   -: المصادر الداخمية - أ

  .والطمكح المبالغ في -1

 .ضعؼ المقاكمة الداخمية  –عضاء الحيكية ، االستعداد لقبكؿ المرض األ -2

 .( 31: 2008عبيد ، ) الشخصية -3

 .كجدكؿ أعماؿ  تكفير غير كاؼو : خيارات نمط الحياة -4

 . التفكير المتشائـ كالتعقد الذاتي كالتخيؿ المفرط: الحدث الذاتي السيء -5
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ىي التكقعات غير الكاقعية كأخذ أمكر بطريقة شخصية : االشتراكات العقمية -6
  . كالتفكير في الحصكؿ عمى كؿ شيء

  .ؿمرئية الكماؿ كمدمف العمإلى النزاع : سمات الشخصية المضغكطة -7

 . أعماؿ كجداكؿ كاؼو  غير تكفير: الحياة رات نمطخيا -8

 المصادر الخارجية  - ب

 . الضيقةكاألماكف  كاألضكاء الساقطة كالحرارة الضجيج: المادية البيئة. 1

 . اآلخريفمف جانب  العدكانيةالخشكنة أك : التفاعؿ االجتماعي. 2

 . جديدأك طفؿ  ترقيةأك فقد عمؿ أك  قريبمكت : الرئيسةأحداث الحياة . 3

 . كالمكاعيدالحككمي  كالركتيف القكانييفالقكاعد كاألنظمة ك . 4

 . ( 12: 2003، )شيخاني المشاحنات اليكمية. 5

لتشمؿ جميع  أخرل متعددة تناكليا البعض كؿ حسب كجيو نظره مصادركىناؾ 
 : التالية األنكاع ضمف كصفيا يمكفكالتي  الحياة جكانب

  سباب أسرية تنتج عف أتحدث مف حدكث ضغكط اجتماعية كمشكبلت : سريةأضغوط
سرة كالطبلؽ كميا مصادر حد الكالديف عف األأسرة مثؿ المرض كغياب متعددة داخؿ األ

 . عراض النفسية لؤلفرادلمضغكط النفسية تتسبب في ظيكر بعض األ
 كالمتعمقة بظركؼ الدراسة مثؿ صعكبة التعامؿ مع الزمبلء كالمعمميف : ضغوط دراسية

الكاجبات  داءأكصعكبة التحصيؿ الدراسي كضعؼ القدرة عمى التركيز كعدـ القدرة عمى 
 . (15: 2004)العنزم ،  المنزلية كالفشؿ في االمتحانات

 د االشخاص لى البناء النفسي عنإكىي مجمكعة مف العكامؿ التي تعكد : ضغوط نفسية
، اك ك انفعاليان أ، تصؼ بو شخصيتيـ مف مبلمح عندما يككف الشخص عصبيان تأم ما 

 . ك كاقعيان أخريف، عمى اآل ك منفتحان أك انطكائي أ، ك حساسان أ، عمميا نشيطان 

  أف درجة تكافؽ الفرد مع بيئتو تحدد جزءا مف العكامؿ إلى  1986كأشارت دراسة مكس
أك األسباب التي تساعد عمى تحديد األزمات النفسية ، كأف عكامؿ الشخصية مف 
النضج االنفعالي كالثقة بالنفس تؤثر في طبيعة المياـ االستيعابية التي يستخدميا 

ذه الدراسة عمى الدكر ، كتؤكد ىالعكامؿ المرتبطة بالمكقؼ الضاغطاالفراد ، فضبل عف 
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الميـ لشخصية الفرد كتكافقو النفسي، خاصة عندما تستمر الضغكط النفسية ،  فاألفراد 
يحاكلكف أف يعدلكا مغزل المكقؼ الضاغط ، ككذلؾ مشاعرىـ نحكه ، كىكذا فالضغكط 

 (. 45-46: 2001سكء تكافؽ )قديح ، إلى الشديدة تؤدم 
 مشكبلت البيت كالعمؿ خاصة في حالة عمؿ كتشمؿ الصراع بيف : ضغوط اجتماعية

صدقاء كالعبلقة الزكجيف نتيجة لمحاجة كالظركؼ االقتصادية الضاغطة ، كمشكبلت األ
عماؿ باآلخريف عمكما كالجيراف كأفراد المجتمع في الشارع كزمبلء العمؿ كأصحاب األ

غش كالمغاالة كانتشار الظكاىر السمبية كالرشكة كالضغكط االقتصادية نتيجة الجشع كال
ىدار إ، كالطبلؽ كاالنفصاؿ كما يترتب عمى ذلؾ مف كمشكبلت الجنسية ،سعارفي األ

ماـ المحاكـ كيدخؿ فييا التعرض لئلساءة أالكقت كالجيد كالماؿ في التقاضي 
طفاؿ، لية عف األك ؤ كاالستغبلؿ في مرحمة الطفكلة كاالغتصاب، كيدخؿ فييا المس

، السيد، كآخركف) الجتماعية كاالحتفاالت كاألعيادناسبات اكااللتزامات المبتدعة في الم
2009 :286- 287) . 

 تككينو النفسي كتككينو : عكامؿ تتعمؽ بالفرد نفسو كتتضمفإلى تنقسـ : مصادر بيئية
البيئة المنزلية كالمدرسية كالمجتمع : العضكم ، عكامؿ تتعمؽ بالبيئة الخارجية كتتضمف

 . ضغكطا عامة لكؿ الناسبصفة عامة كغالبا ما تككف 
 درجة الحرارة كالرطكبة كالميكركبات التي  كالتي تتمثؿ بارتفاع: مصادر فسيولوجية

ؾ ليات الدفاعية في الجسـ لتتغمب عمى تمتنتشر في الجسـ، في ىذه الحالة تنشط اآل
 . (68: 2012، حسف) الميكركبات كاالحتفاظ بالحياة

 العمؿ مثؿ العبء الكمي كالكيفي لمعمؿ، ىي ضغكط ترتبط ببيئة : مصادر مينية
صراع الدكر كغمكضو، الخبلفات مع الخبلفات في العمؿ، كضغكط قكاعد كتشريعات 

 . جر بالمقارنة مع الجيد المبذكؿالعمؿ، عدـ الرضا الكظيفي ، كقمة األ

 عتيادية كغير الحداث الكارثية غير ااألإلى يرجع سببيا : مصادر الناجمة عف الكوارث
 . ا لمتصدم لياا معتبرن تكقعة، كالتي تتطمب جيدن الم

 ىي التي تنشأ مف داخؿ الفرد بأف الضغكط  1997الصبكرة ،  يرل: مصادر شخصية
سمكب الحياة الذم يتبعو الشخص، كالضغكط الجسدية كالعصبية أمثؿ ضغكط  ،ذاتو

ي كالمشركبات كاألدكية كالمسكرات الت طعمةاألكالنفسية التي تنتج عف تناكؿ بعض 
 . (17-16: 2011)حميد الديف ،  رادتوإيتعاطاىا الشخص بكامؿ 
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  ككاحدة مف ، فيي تمثؿ البشر كاالنفعالية النفسية نكاحييابكؿ : العاطفيةالضغوط
فالعاطفة لدل اإلنساف غريزة أكجدىا اهلل عند البشر دكف  ،مستمزمات كجكده اإلنساني

 . (31: 2009، كأبك أسعد الغرير) باقي المخمكقات
 عات عدـ الرضا عف الحكـ ، الصرا: تنشأ مف ظركؼ متعددة منيا: مصادر سياسية

عدـ الرضا كالشعكر  نوأ، كيككف تعريؼ الضغط ىنا السياسية ك الصراعات الحزبية
 . كضاع السياسية القائمةبالكطأة الناتج عف عدـ القدرة عمى التكيؼ مع األ

 حداث كالظركؼ كاالقتصادية لمفرد ، كىذه الظركؼ كتتمثؿ في األ: مصادر اقتصادية
 نتاج،، كانخفاض اإلالبطالة كالفقر: ا لمفرد كمف ىذا التيديدا كاضحن تسبب تيديدن 

 . (24: 2006)ياغي ، فقداف لمثركة كالتفاكت الطبقي ك 
 ساءة استخداـ العقاقير، الكحكؿ، الكافييف ، النيككتيف(إ) كػ: مصادر كيميائية . 

 عثماف، ) ، اليجرة، عمؿ جديد، مسكف جديدالسفر مثؿ: مصادر االنتقاؿ والتغير
2002 :45) .       

 : تأثير الضغط النفسي -سادسا
كيرل بعض الباحثيف أف ، إيجابية كسمبية: النفسية ىناؾ نكعاف آلثار الضغكط

 . جانب اآلثار السمبية التي تككف بالعادة أكثر مف اآلثار اإليجابية إيجابية إلى لمضغكط آثاران 

 : اآلثار اإليجابية -أوال 

فإنيا تؤدل إلى السرعة في إنجاز ، )إيجابي(عندما تككف الضغكط في حجـ مناسب
كالتركيز عمى نتائج العمؿ كالشعكر ، التفكير كالقدرة عمى اتخاذ القراراتكاإلبداع في ، األعماؿ

بالسعادة كإلثارة القدرة عمى التعبير عف االنفعاالت ك المشاعر كتجعؿ األفراد يركزكف عمى 
كبالحيكية ، كتجعؿ األفراد ينظركف لممستقبؿ بتفاؤؿ ،نتائج إعماليـ كتحفز األفراد عمى العمؿ

كالنكـ بشكؿ ، كتجعؿ األفراد يشعركف باإلنجاز كالمتعة، ؿ كزيادة اإلنتاجيةكالجدية في العم
، عابديفعية عند مكاجية تجربة غير سارة )كالمقدرة عمى العكدة إلى الحالة النفسية الطبي، مريح

2010 ،30) . 
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 : السمبيةاآلثار  -ثانياً 

 : ثار التاليةاآلفي عوامؿ متعددة نذكر منيا النفسية  السمبية لمضغوط  آلثارتتمثؿ ا

 نو يحدث لمجسـ بعض إف ، لمضغكط ما مثيران  عندما يكاجو الفرد مكقفا: الفسيولوجية ثاراآل
حدكث تقمصات في ، زيادة معدؿ ضربات القمب، التغيرات الفسيكلكجية مثؿ سرعة التنفس

كباإلضافة إلى ىذه التغيرات الداخمية تحدث بعض ، ارتفاع ضغط الدـ، األكعية الدمكية
لعضبلت بفتح مجرل البمعكـ كاألنؼ لمسماح بدخكؿ المزيد مف االتغيرات الخارجية مثؿ قياـ 

كأخيرا تحدث بعض ، اليكاء لمرئتيف كما يظير عمى الكجو تغيرات تنـ عف انفعاؿ قكم
العبلمة المبكرة لتأثير  فإفىكذا ك . االضطرابات لمعمميات اليضمية ثـ يجؼ المعاب كالمخاط

 . الضغكط كالتي تظير عمى الفرد ىنا ىي جفاؼ الحمؽ
 إف دالئؿ كعبلمات كردكد األفعاؿ الفسيكلكجية كاالنفعالية تجاه المكاقؼ : السموكية آلثارا

كبمعنى أنيا تظير في نظرات األفراد ، الضاغطة عادة ما تتضح في االستجابات السمككية
ات السمككية لمضغكط تظير عندما يحاكؿ ف االستجابإـ كلمزيد مف الكضكح فككبلميكأفعاليـ 

، فمثبل نجد أف بعض األفراد يحجمكف عف العمؿ، أك يتجنب مصادر الضغكط، الفرد أف ييرب
أك ييرب مف المنزؿ كذلؾ مف مسببات الضغكط النفسية ، ف التمميذ  ينقطع عف المدرسةأك 

حيث تشير ، ب مف الكاقؼ الضاغطة إثارة كمأساكية ىك االنتحاركربما نجد أف مشاىد اليرك 
اإلحصاءات إلى أف ىناؾ ما يقرب مف عشرة آالؼ طالب جامعي في أمريكا يحاكلكف 

ألنيـ يجدكف صعكبة في مكاجيو المكاقؼ الضاغطة كالمتطمبات األكاديمية ،االنتحار كؿ عاـ 
-88: 2003)الزيناتي،  الدعـ االجتماعيالمالية كفقداف  المشكبلتك  ،كالضغط الجتماعية

89) . 
 في العمؿ حدكث بعض  وحساس الفرد بتزايد الضغط عميإكيترتب عمى : النفسية اآلثار

ىـ تمؾ أكمف  ،االستجابات النفسية التي تحدث تأثيرىا عمى تفكير الفرد كعمى عبلقاتو
لى المستقبؿ بتشاؤـ ، إبة ، الشعكر بالقمؽ ، فقداف الثقة بالغير ، النظر آعراض الحزف ، الكاأل

 . (19: 2009 )السقا،المتكرر، التردد ك البلمباالة النسياف 
ثار التي تخمفيا الضغكط النفسية التي يكاجييا اآلإلى كندؿ كجكنسكف" كيشير "

النسياف كسرعة االستثارة، نساف المتمثمة في التشكش العقمي كاضطراب مفيكـ الذات ك اإل
، العرؽ، نكبات ضربات القمب كالغثياف كالتقمصات حباط كالغضب كزيادة، القمؽ كاإلالخكؼ

، اضطراب التفكير، ، الحركة الزائدة بدكف ىدؼألداءاالصداع، تشكيش السمع، البطء في 
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بك أ) النكـبالتعب، ككثرة ة الشعكر النككص، كالحزف كالشعكر بالذنب ككراىية الذات كسرع
 . (39: 2007، مشايخ

 1980 أظير ككىيف: دراكيةثار المعرفية اإلاآل ،Cohen ،1992 آخركف كشاىاـ ك ،
Shaham etal, االستجابة المعرفية لمضغكط النفسية تتضمف حصيمة عممية تقييـ  إف

المكقؼ الضاغط كمدل الضرر أك التيديد الناجـ عف المكقؼ الضاغط ك مسبباتو كمدل 
كعدـ القدرة عمى ؛ كذلؾ تشتمؿ االستجابة المعرفية لمضغكط عمى الذىكؿ ، إمكانية التحكـ بو

 . يةالتركيز كتشكش األداء في المياـ المعرف
كيرل ديفيد فكنتانا أف االستجابة المعرفية لمضغكط الحادة تتمثؿ في مجمكعة مف 

اضطراب في القدرة . ضعؼ القدرة عمى المبلحظة، نقص مدل االنتباه كالتركيز: األعراض
زيادة في ، صعكبة التنبؤ بسرعة االستجابة، تدىكر في الذاكرة قصيرة المدل، عمى التفكير

تزداد االضطرابات الفكرية كالتكىـ ، تدىكر قكل التنظيـ كالتخطيط طكيؿ المدل، معدؿ األخطاء
 . ( 22: 2006، كغير منطقية كعقبلنية التفكير )ياغي

 لمضغكط  االنفعاليةأف االستجابة ( 1975 -1970) أظير الزاركس: نفعاليةاال  ثاراآل
الذات  تقديرمتنكعة كتتضمف التكتر كالقمؽ كاالكتئاب كالشعكر بالعجز كانخفاض  النفسية
كالحزف كيشؾ الباحثكف بأف معرفة الفرد  ؛ كالغضب كاإلحباط كتقمب المزاج، االستثارة  كسرعة

أنو ميدد بفعؿ مكقؼ ضاغط فقط يؤدم إلى انفعاؿ محدد مثؿ القمؽ بدال مف الغضب أك 
بأكمميا كبعناصرىا المترابطة  النفسيةالضغكط  عمميةبؿ إف فيـ  ، بدال مف الخكؼ كتئاباال

(  مف نتائج العبلقة الضاغطة التي تتحقؽ مف خبلؿ تفاعؿ ، البيئةالفرد  ، المكقؼ) كالمختمفة
 . كالبيئةالفرد 

 التأثيراتكيرل ديفيد فكنتانا أف ىناؾ مجمكعة مف األعراض التي تدلؿ عمى كجكد 
في  تغيراتفي معدؿ الكساكس كتحدث  كالزيادةفي التكتر الفسيكلكجي  الزيادة: أىميا نفعاليةاال

كيظير ، كاالنفعالية األخبلقيةكتضعؼ القيكد  ؛ كتزداد المشكبلت الشخصية، الشخصيةسمات 
فينمك الشعكر بعدـ القيمة  ؛الذات بشكؿ حاد بتأكيدكينخفض اإلحساس ، االكتئاب كالعجز

إلى ثبلثة أنكاع  مأف العجز المكتسب يؤد ، 1976، ، كذلؾ كيرل سيمجماف كمايراءة كالكف
مف  ضعيفةأك  شديدةابة بحيث يجمب العجز المكتسب استج، الخمؿ الثالث ىك انفعالي: مف

 . (31: 2013لبد ، ) االكتئاب

 ثار السمبية الضارة تمتد نتائج تزايد الضغكط عمى الفرد لتحدث بعض اآل: الجسدية اآلثار
ف يعاني منيا الفرد أمراض الجسدية التي يمكف ىـ األأكمف ، عمى الفرد كسبلمتو البدنية 
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مراض القمب ، ضغط أالصداع ، قرحة المعدة ، السكرم ، : بسبب الضغط في العمؿ ما يمي
 . ( 20: 2009بك العبل ، أالدـ)
 انعداـ ، االنسحاب، العزلة، قات االجتماعيةنياء العبلإ، تتمثؿ في التكتر: ثار االجتماعيةاآل

  . ( 117: 2013، بدكم) رة عمى قبكؿ كتحمؿ المسؤكليةالقد

 : التكيؼ مع الضغوط النفسية -سابعاً 
في قدرات االشخاص عمى  ان أف ىناؾ اختبلفف ، كالمراجع باألدبياتعمى ما لكحظ  بناءن 

، غطاالمكقؼ الض ىكىذا يتكقؼ عمى السمات الشخصية  كعم ،التكيؼ مع الضغكط النفسية
 . كالظركؼ المحيطة بو

أف ىناؾ ثبلث مجمكعات مف العكامؿ المرتبطة  1995 ،محمد في ىذا السياؽ يذؾك 
 : بكيفية استخداـ أساليب مكاجية األحداث الضاغطة

، كالمستكل التعميمي، كالجنس، كتتضمف كبل مف العمر: العوامؿ الشخصية والديمغرافية 1- 
كالعقائد ، كالثقة بالنفس، كاالنفعالي، كالنضج المعرفي، كالثقافي، كاالجتماعي كاالقتصادم

 . ( 46: 2010، أبك حبيب) كخبرات الفرد السابقة في مكاجية األحداث الضاغطة، الدينية

 الضاغطةكاألحداث ، كتتضمف خصائص المكقؼ: العوامؿ المرتبطة باألحداث الضاغطة -2

مكانية، كمدتو، كشدتو، كطبيعتو، نمط كسياؽ الحدث: مثؿ  . عميو كالسيطرةالتحكـ  كا 

، كأسرىـ، العبلقة بيف األفراد طبيعةكتتضمف : والفيزيقية واالجتماعية ةيالبيئالعوامؿ  -3
 كالتمكيؿ، المحمية التعاكنيةكالمجيكدات ، كتكقعات المجتمع، االجتماعيةكالمساندة ، كاألصدقاء

 . (44-43: 2003،حطبأبك ) العمؿ كطبيعة، المالي

  :الضغوط النفسية والتخفيؼ مف حدتيا ةمواجي استراتيجيات -ثامناً 
 : النفسية دارة الضغوطإتعريؼ 

بناء عمى أسباب الضغكط بأنيا تحديد كتحميؿ  النفسية يمكف تعريؼ إدارة الضغكط 
أما مصدر الضغكط  ،مف األدكات العبلجية لتغييرالمرتبطة بالضغكط كتطبيؽ عدد المشكبلت 

 : يتضمف ذلؾ ما يميفأك تجربة الضغكط ، 

تغيرات في بعض مصادر الضغكط كيتعمؽ ذلؾ بالتغيرات التنظيمية مع االعتراؼ  -1
 . بمحدكدية قدرة الفرد عمى ىذا التغير

 . الذاتية لمفردكيتناكؿ التغير الخصائص : تغيرات في الشخص الكاقع تحت الضغكط -2
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: 2008، ة مفرداتيا "تجربة الضغكط" )عبيديف الفرد كالبيئة بكافتغيرات في التفاعؿ ب -3
338) . 

 : النفسية فنيات ادارة الضغوط

 : النفسية الضغوط دارةإأوال الفنيات الفسيولوجية في 

 : التأمؿ -1

كاحد، كىذا  آف في حدانتباه عمى شيء ك لى تركيز االإالتأمؿ ممارسة غير معيارية تيدؼ 
قد يكرر المتأمؿ بعض الكممات كالجمؿ  ك خر كىك غير ميـالشيء مختمؼ مف شخص آل

بصكت مسمكع كغير مسمكع، كىذا يعرؼ باسـ التأمؿ السحرم الذم يركز عمى مكضكع ثابت 
سترخاء العضمي مف العمى ا داالن  ثران أف المتأمميف كجدكا إ. ف تجذب االنتباهأمثؿ كردة يمكف 

ف تستخدـ أم شيء مثؿ الرزمانة التي ىي أ، لكف يمكنؾ ك خفضوأبلؿ زيادة معدؿ التنفس خ
 . (69: 2010الدحادحة، ) نفؾ حتى اسـ شخص تعرفوأك فتحة أعمى مكتبؾ 

 : يتكيمكنؾ استخبلص النتائج لمتأمؿ لمتخفيؼ مف القمؽ في اتباع اآل

 . كاحتفظ بو جميبلن  ان استحضر منظر  - أ

 . خرآغمؽ عينيؾ كال تفكر بشيء أ - ب

نؾ تأخذ فترة خمس دقائؽ ثـ رد الكقت حتى أز في المنظر بدرجة كبيرة ، تعمـ ركٌ  - ت
 . اخمس عشر دقيقة يكمين إلى تصؿ 

دنى ألى إ ) الباراسمبثاكم(لى خفض الجياز البلإرادمإف التأمؿ يؤدم أىؿ تعمـ  - ث
بيتا " حتى  إلىلفا أيض كتتراجع كيرباء الدماغ مف " حد ممكف مما يتناقص األ

انخفاض التكتر كالقمؽ مما يجعؿ الفرد إلى دلتا مما يؤدم  أك "" جاماإلى تصؿ 
 . (147 -146: 2001عثماف ، ) نشطا ذات طاقة عالية

 : التنفس السميـ -2

مفركغ منو لييا معظـ الناس عمى أنيا أمر إ ،التنفس حاجة ضركرية في الحياة كينظر
كما ، كسجيف كتزفر ثاني أكسيد الكربكفنؾ تحصؿ عمى األإففي كؿ شيقة ىكاء ف، كمضمكف

مما ، لداخؿ ك خارج الجسـ الغازيف الميمة ليذيفية التتابع إلتضعؼ  الخطأأف عادات التنفس 
 . ( 45: 2010، يجعؿ األمر صعبا عند التعامؿ مع المكاقؼ الضاغطة )الدحادحة

 (. 437: 2011عكة،  ك ) شقيرجراؤىا بالمنزؿ كما يأتي بالترتيب إخطكات التنفس يمكف 



 اإلطار النظري للدرادة

 

52 
 

 الثانيالفصل 

 .ضع احدل يديؾ عمى بطنؾ - أ

 .ضع اليد األخرل عمى صدرؾ - ب

 .تنفس ببطء ك حاكؿ أف تجعؿ بطنؾ يرتفع  - ت

  .احبس نفسؾ ثـ تنفس ببطء - ث
 : التمرينات الجسمية -3

لطاقة جسمية  ألنيا تعتبر مخرجان  ،في اختزاؿ الضغط  ميـالتماريف الرياضية ليا دكر 
كتفريغيا عبر التماريف الرياضية يتيح  ،انيا تسبب تكترن إكعندما ال يصرح بخركجيا ف، كامنة

رىقت الجسـ أحباطات كالضغكط التي إلا عف اشياء المفيدة بعيدن ألبعض اإلى لمعقؿ أف يتحكؿ 
أكثر فاعمية في مكاجية الضغكط النفسية  سمكباألكجعمتو عمى أىبة المكاجية كيعتبر ىذا 

ف ضربات إحيث  ، مختمفة بطرائؽلى خفض الضغكط إف التماريف الرياضية تؤدم إحيث 
القمب كمعدؿ االنخفاض عند جميع األفراد الذيف يمارسكف التماريف الرياضية بشكؿ منتظـ 

البيئة التي تسبب الضغط كما يبعدؾ ابتعادا عف ، كأيضا يشعرؾ التمريف باإلحساس بالنجاة
 . كتجعؿ التماريف الرياضية االفراد ينامكف أفضؿ في الميؿ، النفسي

التمرينات الرياضة بأنكاعيا  داءأفراد المنتظميف في األأف إلى دلة العممية كالطبية ألكتشير ا
فالنشاط ، غكط مثؿ األزمات كالسكتة القمبيةمراض المتعمقة بالضألأقؿ عرضة لكثير مف ا
، كمف يحافظ عمى مستكل سكر الدـ، في كفاءة األكعية الدمكية مممكسان  الرياضي يظير تحسنان 

: 2011، ألنيا تحرر العضبلت مف التكتر )القانكع، كما يشعر الفرد بالراحة بعد أداء التماريف 
66) . 

 : النظاـ الغذائي -4

المتكامؿ ضركرم فالغذاء ، كيقصد بذلؾ أنكاع ككميات الغذاء التي تدخؿ عمى الجسـ
كالنظاـ الغذائي السميـ ، إلعطاء الطاقة كالحيكية البلزمة ألداء العمؿك ، لكظائؼ أعضاء الجسـ

 : يتضمف بعض الجكانب التالية

 . كمية الطعاـ الىي كبيرة كالىي صغيرة في أم كجبة - أ

، كنشكيات، نكع الطعاـ يتضمف تغطية كاممة لكؿ المككنات الغذائية مف بركتيف - ب
 . كغيرىا مف المككنات البلزمة لمفرد، كمعادف، كأمبلح، يناتكفيتام

 . مثؿ األكؿ ببطء كمضغ الطعاـ جيدان ، األكؿ عندعادات حسنة  - ت
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ثار آكعندما يتفاعؿ نظاـ الغذاء الجيد مع التمرينات الرياضية تككف لكؿ منيا  - ث
السيئة كالنتيجة في النياية في صالح الفرد في مقاكمتو لآلثار ، خرعمى اآل ةحسن

، داء التمرينات الرياضية بكفاءةأالغذاء الجيد يمكف مف  لمضغكط النفسية فمثبلن 
، كما أف التمرينات الرياضية يمكنيا أف تحرؽ السعرات الحرارية الزائدة في الجسـ

داء أنشطتو أكتزيد مف قدرة الجسـ عمى ، كتزيد مف قدرة الجسـ في التمثيؿ الغذائي
ذاء كالتمرينات الرياضية معا يؤثراف عمى رفع كفاءة الفرد في كالغ، الحيكية البنائية

 . (29: 2007، االسترخاء كالتركيز )مسمـ
 : النفسية دارة الضغوطإالفنيات السموكية في  -ثانيا

اليدؼ العاـ مف تمريف االسترخاء ىك تقميؿ مستكل تكتر سترخاء الاالتدريب عمى  -1
فمف الناحية ، كالسكينة مف الناحية النفسية ك الجسديةكخمؽ حالة مف اليدكء ، األفراد 

كمف ، النفسية تمريف االسترخاء يدرب األفراد عمى السيطرة عمى مشاعرىـ كتقميؿ التكتر
كيمكف ممارسة تمريف االسترخاء . الناحية الجسدية يقمؿ ضغط الدـ كأمراض القمب

راتيجيات االسترخاء الذىني ستا  التدليؾ ك ، قة يكميان عف طريؽ تماريف التنفسعشريف دقي
 . (61 :2006، )عمار

، كركح المرح لدييا طاقة كامنة تطمؽ قد يحفظ الضحؾ حياتؾ: الدعابة والمرح -2
ف أنشعر بالتحسف كالشفاء ، كيمكف  ندركفيف كالككرتزكؿ تجعمناألمستكيات عالية مف ا

كاالنييار العصبي تكفر الضحؾ فرصة اليركب مف الضغكط كمنع حدكث نكبات قمبية 
 . (81: 2009شبير، ) كالميؿ لبلنتحار

كيمثؿ أسمكب الحياة أىداؼ الفرد كالمحاكالت التي يقكـ بيا في : سموب الحياةأتعديؿ  -3
سمكب حياة الفرد أك ، ىك كؿ ما يتعمؽ بشخصية الفردسمكب الحياة أ، سبيؿ تحقيقيا

ليست ثابتة تماما فيمكف تعديمو تبعا لمتطمبات البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد 
زاء المكاقؼ الضاغطة قد تضعؼ مف إكية ذف ما يقكـ بو مف استجابات إكعمى ىذا ف، 

 . قدرتو

سمكب التككيدم أحد الفنيات يعتبر التدريب عمى األ: التدريب عمى السموؾ التوكيدي -4
    الرئيسة إلدارة الضغكط ك التك كيدية تعني القدرة عمى رفض الطمبات غير المقبكلة 

كتتضمف القدرة عمى التعبير عف ، القدرة عمى التعبير عف المشاعر المكجبة كالسالبةك 
الشخصية  اآلراءخريف التي تتعارض مع راء اآلأفكار كاآلراء كعدـ المكافقة عمى األ



 اإلطار النظري للدرادة

 

54 
 

 الثانيالفصل 

نياء المحادثات كالتفاعبلت االجتماعية، لمفرد كالقدرة عمى ، كالقدرة عمى بدء كاستمرار كا 
 . اتخاذ القرارات في مكاقؼ الصراع

رائو كمشاعره كيترؾ حقكقو كيسعى آغير التككيدم كىك الذم ال يعبر عف الشخص ك 
كال يستطيع رد االنتقادات كاإلىانات التي تكجو  ، رضاء االخريف عمى حساب ذاتوإإلى 

 . عمى التفاعبلت في مكاقؼ الصراع القدرةكالشخص التككيدم لو ، خريفلو مف اآل
زيادة كفاءة الفرد في استخدـ الكقت كتكظيفو إلى ييدؼ ذلؾ : دارة الوقتإى التدريب عم -5

، عمى التعامؿ مع الكقتفراد في قدرتيـ تفاكت األيكاستثماره في كؿ ما ىك مفيد ػ ك 
، كالعمر كالنكع كالمستكل االقتصادم كاالجتماعي كالتعميمي مةالختبلؼ الس كذلؾ نظران 

، كقت النكـ ككقت االستخداـ الفعاؿ ككقت العمؿ أك الفراغ عدة أنكاعإلى كيقسـ الكقت 
 . كاالستخداـ الصحيح لمكقت عامبل مف النجاح في الحياة كتحسف أداء الفرد

وقت لدارة اإستراتيجيات فعالة في إعدة مبادئ أو ( Michelle, 199حدد ميشيؿ )ولقد 
 : ىي

كزيادة الكفاءة ، كتحديد اليدؼ، كاستخداـ الكقت بشكؿ مناسب، الكعي بالذات
أكثر  فكاألفراد الذيف يصبحك ، كجدكلة أكقات االسترخاء، أكقات النشاط ةكجدكل،  الشخصية

ضح ما يردكف القياـ بو مف مياـ كأنشطة أعندما يعرفكف بشكؿ ك كقاتيـ أفاعمية في استخداـ 
: 2011، المنككش) ضياعو كزيادة الضغكطك  استخداـ الكقت سكءإلى كما يحتاجكف أف يفعمكه 

24-34) . 

 
 : النفسية دارة الضغوطإالفنيات المعرفية في  -ثالثا

كتستخدـ في التخمص مف ،  المعرفي السمككي ىي مف فنيات التدخؿ: يقاؼ األفكارإ  -1
كالبد مف كقؼ  ، االعتقادات السمبية لدل الفرداألفكار، ك  ات السمبية ككقؼالمعتقد

كثر عقبلنية حتى يستطيع أالبلعقبلنية كاستبعادىا عمى أف يحؿ محميا أفكار فكار اال
 . الفرد أف سمؾ بطريقة مبلئمة

، ك ليس كالتفكير السمبي ، يجابيكتعني التركيز عمى التفكير اإل: عادة الصياغةإ -2
التفكير ك  ، بأىدافو في ضكء الرغبات كاألفضؿ أف يككف تفكير الفرد مرتبطان  كالتفكير

بينما التفكير السمبي لمحدث ، حدث يساعد الفرد عمى التعامؿ معويجابي في الاإل
 . لمفرد كمف ثـ يضطرب سمككو المزعجةعراض االنفعالية يسبب العديد مف األ
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تدريب الفرد عمى تخيؿ نفسو كىك في مكقؼ ضاغط  يتـ: التصور البصريو أالتخيؿ  -3
فمف خبلؿ التخيؿ البصرم يستطيع الفرد ، باالسترخاء  ما يككف التخيؿ مقترنان  كغالبان ، 

 . التدريب عمى الحدث الضاغط الذم يتكقع حدكثو
الناتجة سمكب معرفي سمككي يستخدـ في خفض استجابات القمؽ أىك : دارة الذاتإ -4

حداث تغيير في إفراد عمى عف المكقؼ الضاغط كىي ذات فائدة كبيرة في مساعدة األ
ىداؼ بكضكح كتقكيـ ما يتـ سمككيـ حيث يتـ تعميميـ مبلحظة سمككيـ كصياغة األ

ثابة لمسمكؾ المكجو نحك اليدؼ  . (305 - 349: 2008، )عبيد مف تقدـ كا 
ىذه الفنية تقكـ عمى فرصة أف الفرد يمكنو مكاجية المكاقؼ : حاديث الذاتأ -5

ستطاع التخمص مف ا ااذ، كالصعكبات التي تكاجيو في الحياة  المشكبلتك  الضاغطة 
زاء تعرضو لممكاقؼ الضاغطة إالتي يقكليا لنفسو  نيزاميةكاالاألحاديث الذاتية السمبية 

فيذه األحاديث السمبية يككف ليا أثر قكم عمى الطريقة التي يتعامؿ بيا الفرد مع ، كالمؤلمة
 نيا تشجع الفرد عمى االستسبلـ كعدـ مكاجية المكاقؼ الضاغطة كبالتاليإالضغكط حيث 

بينما األحاديث الذاتية ، بأحاديث ذاتية مكجبة  ليااستبداك فبل بد لمفرد مف تحديدىا  ،
عمى سبيؿ المثاؿ ، ففي بناء الثقة بالنفس كمكاجية الضكاغط  يجابية تككف مفيدةاإل

ستطيع مكاجية ىذا المكقؼ الضاغط بنجاح بدال مف أف أيستطيع الفرد أف يقكؿ لنفسو أنا 
كيطمؽ بعضيـ عمى ىذه الفنية ، يقكؿ لنفسو أنا فاشؿ كلف أستطيع مكاجية ىذه المكاقؼ 

كتتكقؼ فاعمية ىذه الفنية عمى اقتناع الشخص ، لحكار الديالكج الداخمي مع الذاتتسمية ا
، تفاقـ حدت القمؽ كالخكؼ لديو كىزيمة الذاتإلى بأف ما يردده مف أحاديث سمبية تؤدم 
 ليااستبداك يقاؼ ىذه األحاديث السمبية عف الذات إكمف ثـ يتعيف عميو العمؿ عمى  

 . (46: 2010، )السيمي يجابية عف الذاتإبأحاديث 
سمكب العممي لحؿ المشكبلت مف مجمكعة مف العمميات يتألؼ األ: حؿ المشكالت -5

التفكير باالحتماالت المتعددة التي تصمح إلى الصريحة التي تؤدم بالفرد  أكالضمنية 
بداؿ فاعمية كالعمؿ عمى كضع كثر ىذه األأثـ اختيار  ،كحمكؿ لمكقؼ مشكؿ محدد

 . المشكبلت بالمراحؿ التالية مكضع التنفيذ كتمر عممية حؿ وليإالحؿ الذم يتكصؿ 

 .الكعي بكجكد المشكمة  - أ

 .تحديد المشكمة كتعريفيا كجمع البيانات كالمعمكمات  - ب

 .تكليد االبداؿ المحتممة كحمكؿ لممشكمة  - ت
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كذلؾ مف خبلؿ مكازنة ، بداؿ المناسبة ك مجمكعات األأاتخاذ القرار حكؿ البديؿ  - ث
 .بداؿ المختمفة األ

 .بداؿ التي اختيرت ك األأاتخاذ قرار حكؿ كيفية تنفيذ البديؿ  - ج
 .جراءات التنفيذية اتخاذ اإل - ح

 ،)العارضة كتطبيؽ العممية مف جديد عمى أم مشكبلت متبقية، ؿتقييـ فاعمية الح - خ
1998 :18). 

كلمدة معينة يساعد  توداء نشاط ذم معنى كأىميأف قياـ الفرد بالتركيز في إ: التركيز -6
 ةالفكر كتعتمد طريقة التركيز مف حيث المبدأ عمى  ،في تخفيؼ الضغكط النفسية لمعمؿ

التأمؿ كاالسترخاء كالتركيز يصرؼ الفرد عف  ائؽالتي تعتمد عمييا طر  تقريبان نفسيا 
نجاز يساعد عمى ا  قيامة بعمؿ خبلؽ ك إلى كيؤدم بو  ، التفكير في مصادر الضغكط

    . (24: 2009 ، بنات) بالتقدير كاالحتراـ كتحقيؽ الذاتالشعكر 
 : النفسية دارة الضغوطإالفنيات الوجودية والروحانية في  -رابعا

 القضية المحكرية في الرؤية اإلسبلمية لمتعامؿ مع ضغكط الحياة: يماف باهللاإل -1

فإف لـ  ،كفيؿ بتشكيؿ أكبر مضادات لمضغكط النفسية: اإليماف بقضاء اهلل وقدره -2
 . فيك يخفؼ منيا أثناء حدكثيا ، يحكؿ دكف حدكثيا

فاإلسبلـ ييتـ : النفسية أىمية الجماعة في مساعدة الفرد عمى مواجية الضغوط  -3
كفضؿ صبلة  ،كيتمثؿ ذلؾ في كثير مف األمكر ،باألسرة ككجكد الفرد في جماعة
قالة العثرات ألخية  ، الجماعة عمى الصبلة الفردية كدعكة المسمـ لمساندة كرحمة كا 

كيجدر بالمرشد النفسي االنتباه  ، في التغمب عمى ضغكط الحياة كىذا بعد ميـ ،المسمـ
 . لو

زالة الضغوط -4 فالدعاء في : عند الفرد النفسية أىمية سالح الدعاء في مقاومة وا 
ُكُم اْدُعوِنً }  ، اإلسبلـ مخ العبادة }َوإَِذا َسأَلََك  ، [06: غافر{] {أَْسَتِجْب لَُكمْ َوَقاَل َربُّ

ٌُْؤِمُنوا ِبً لََعلَُّهمْ  ْسَتِجٌُبوا لًِ َوْل ٌَ اِع إَِذا َدَعاِن َفْل  ِعَباِدي َعنًِّ َفإِنًِّ َقِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوَة الدَّ

ْرُشُدوَن{  .(197: 2013 ، )عماشة [680: البقرة]ٌَ
ىداؼ كتحقيؽ الذات كالرضا في الحياة عمى تحديد األتساعد النظرة التفاؤلية : التفاؤؿ -5

كيبدك الرضا عف الحياة في تقبؿ الفرد لذاتو كلآلخريف مف حكلو كالتفاؤؿ ، عف الحياة
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أما النظرة التشاؤمية فيي تعمؿ عمى تككيف اتجاىات سمبية نحك الحياة ، بالمستقبؿ
 مكاجيتيا بأساليب مبلئمةاليركب مف المكاقؼ كالمشكبلت كعدـ إلى كتدفع األفراد 

 . (172- 1 53: 2006، )حسيف
لقد اىتـ اإلسبلـ بالجكانب الصحية لمفرد مف خبلؿ معالجة الجانب : اهللإلى الفزع  -6

الطمب مف المسمـ االىتماـ في جسمو كعقمة كليذا إلى الركحي لمفرد المسمـ باإلضافة 
جزءان ميمان مف العبلج الطبي كالنفسي في مكاجية اليمـك  وكاف اإليماف باهلل كالفزع إلي

المرض ليس ىك  مف فقد تبيف لكثير مف األطباء أف أىـ عامؿ في الشفاء ، كالضغكط
كلقد أثبتت نتائج التجارب . األمؿ في اهلل الذم ال يخيب رجاء مف ارتجاه والعقاقير لكن

بالعربية  كمف غير الناطقيف الميدانية التي أجريت عمى متطكعيف مف غير مسمميف
جمسة عبلجية تضمنت كؿ جمسة خمس تجارب كبذلؾ كاف المجمكع الكمي  42خبلؿ 

تميت عمييـ قراءات عربية مطابقة لمقراءات القرآنية مف  لكفي مرة أخر ، 210لمتجارب 
%" مف  97ي " ثر ميدئ لمقرآف فأقع فاتضح كجكد احيث الصكت كالمفظ كالك 

لؾ في شكؿ تغيرات فسيكلكجية تدؿ عمى تخفيؼ درجة تكتر كذ،  تالتي أجريالتجارب 
، خرل ككظائفيا الجياز العصبي التمقائي الذم بدكرة يؤثر عمى أعضاء الجسد األ

فإنو تكجد احتماالت النياية ليا لمتأثيرات الفسيكلكجية التي يمكف أف يحدثيا  كلذلؾ
فمف المنطؽ افتراض أف أثر القراف الميدئ لمتكتر يمكف أف يؤدم إلى تنشيط  ، القرآف

كالتي بدكرىا ستحسف مف قابمية الجسـ عمى مقاكمة ، كظائؼ المناعة في الجسـ
منيا كىذا ينطبؽ عمى األمراض المعدية كاألكراـ كالسرطانية ؛ األمراض أك الشفاء 

ف بذاتيا كبغض آنة تشير إلى أف كممات القر ف نتائج ىذه التجارب المقار أكما ،  كغيرىا
عمى أف . ليا اثر فسيكلكجي ميدئ لمتكتر في الجسـ البشرم، النظر عف مفيـك معناىا

الدعاء مع ، كالتعرؼ إليو في الرخاء، إلى اهلل يككف بتقكل اهلل عز كجؿالفزع 
حسف الظف االضطرار كاإلكثار مف االستغفار كالصبلة عمى النبي كالتككؿ عمى اهلل ك 

 . (24: 2009،  بك العبلأ) بو عز كجؿ

  : نظريات الضغوط النفسية -اً تاسع
عمى نظريات الضغكط النفسية كما تتضمنو مف تفسيرات  الباحثةمف خبلؿ اطبلع 

كجيات نظر العمماء في ماىية الضغكط  في ان ف ىناؾ اختبلفألكحظ  ،لظاىرة الضغط النفسي
كانطمقت منيا ىذه ، طر النظرية التي تتبناىاكما تتضمنو مف تفسيرات باختبلؼ األ ،النفسية

 . ىـ النظريات التي حاكلت تفسير ظاىرة الضغكط النفسيةأالنظريات كمف ىنا البد مف عرض 
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 : " Hans Selyeنظرية ىانز سيمي": النظرية الفسيولوجية -أوالً 

. متأثرا بتفسير الضغط تفسيران فسيكلكجيان  –بحكـ تخصصو كطبيب  -كاف ىانز سيمي 
كتنطمؽ نظريتو مف مسممة ترل أف الضغط متغير غير مستقؿ كىك استجابة لعامؿ ضاغط 

Stressor  كأف ىناؾ استجابة ، لضاغطة اكيضعو عمى أساس استجابتو لمبيئة يميز الشخص
يقع تحت تأثير بيئي  أك أنماطان معينة مف االستجابات يمكف االستدالؿ منيا عمى أف الشخص

كيعتبر "سيمي" أف أعراض االستجابة الفسيكلكجية لمضغط عالمية كىدفيا المحافظة ، مزعج
  . عمى الكياف كالحياة

ويرى أف ىذه المراحؿ تمثؿ مراحؿ النفسي , لضغط ادد "سيمي" ثالث مراحؿ لمدفاع ضد لقد ح
 : التكيؼ العاـ وىي

كفيو يظير الجسـ تغيرات كاستجابات : Alarm Phaseمرحمة اإلنذار أو التنبيو  -1
كازدياد السكر كالدىكف في  ،عندما يدرؾ الفرد التيديد الذم يكاجيو كازدياد التنفس

 كتعرؼ ىذه التغيرات ،كتشد العضبلت ليتييأ الجسـ لعممية المكاجية ،الدكرة الدمكية
 . (7: 2008 ، الطيراكم) باالستثارة العامة 

تعتبر مرحمة قتاؿ لمحفاظ عمى التكازف الحيكم ألنسجة الجسـ عندما : مرحمة المقاومة -2
إلى نو سيصؿ إنو تعرض الفرد لضغط طكيؿ المدة فأإال  ،ك التدميرأتتعرض لمتحطيـ 

كبذلؾ  ح طاقة عمى التكيؼ منيمكة كمجيدة،نقطة يعجز فييا عف االستمرار كتصب
 . (101: 2001 ،)عثماف نياؾك اإلأعياء رد في مرحمة األيدخؿ الف

غير  ،كىي مرحمة تعقب المرحمة الثانية كيككف فييا الجسـ قد تكيؼ: جيادمرحمة اإل -3
االستجابات الدفاعية شديدة  تذا كانإ كأنو، ف الطاقة الضركرية تككف قد استنفذت أ

يتعدل مصادر  مراض التكيؼ التي تحدث عندماأنو قد ينتج إف ،كمستمرة لفترة طكيمة
 . (23: 2004 ،العنزم) الجياز الفسيكلكجي

ف ديناميات الشخصية عمى أيرل "فركيد "  :التحميؿ النفسي: النظرية النفسية -ثانياً 
التفاعبلت المتبادلة كعمى الصداـ بيف ىذه المككنات " فاليك " الذم يمثؿ الجانب البيكلكجي 

نا ال يسمح ليذه الرغبات لكف األ ، الدكافع الغريزيةشباع إلمشخصية يحاكؿ دائما السعي نحك 
كيتـ ذلؾ عندما ، خير ال يتماشى مع قيـ كمعايير المجتمع الغريزية باإلشباع ماداـ ىذا األ

كمف ثـ  ،نا قكية ضعيفة فسرعاف ما يقع الفرد فريسة لمصراعات كالتكترات كالتيديداتتككف األ
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كال يحقؽ بذلؾ التكازف بيف مطالب "اليك " كعمى ىذا  ،نا " القياـ بكظائفوال يستطيع "األ
 . ساس ينتج الضغط النفسياأل

عراض المرضية الحالية ما ألف التعبير عف اإصحاب ىذا المنحنى النظرم أكما يؤكد 
لذلؾ فالمشقة  ، إال امتداد لصراعات كخبرات ضاغطة كمؤلمة مر بيا الفرد في الطفكلة كى

شو الفرد حاليا عبارة عف امتداد لمصعكبات كالخبرات الماضية التي كالضغط النفسي الذم يعاي
حاكلت التعامؿ مع ىذه الخبرات مف خبلؿ استخداـ ميكانيزمات الدفاع في الطفكلة كىي 

 مميكة،) ةميكانيزمات غير تكافقية كغير مبلئمة اصطناعيا لممكاقؼ كالخبرات المؤلمة الحالي
2011 :44) . 
فراد كيؼ ركز السمككيكف عمى الطرؽ التي بكاسطتيا يتعمـ األ: السموكيةنظرية  -ثالثاً 

كربما الناس يككف لدييـ ردكد فعؿ تجاه ،  في مكاقؼ معيشية، يتأقممكف مع ردكد فعؿ الضغكط
ك كانت مؤدية لمضغط في أف ىذه المكاقؼ تسبب لدييـ أل ،مكاقؼ محددة بالخكؼ كالقمؽ

كعمى  ، ك كبلسيكيةأكتطكرات خبلؿ ىذه الظركؼ  ، كبعض المخاكؼ غير المبررة ،الماضي
كربما يتذكر ذلؾ ،  ف تزلؽ سيارتو بالقرب حافة جبؿأف الشخص الذم كادت إسبيؿ المثاؿ ف

ك الطالب الذم رسب في امتحانو ألحد الصفكؼ أ ،القمؽ كؿ كقت يككف فيو في مكاف مرتفع
ف المخاكؼ إكأحيانا ف ،خرآنما يدخؿ الغرفة نفسيا ألخذ امتحاف ربما يشعر بالقمؽ العاـ حي

فاف القمؽ ، ك اليركب منياأف تتجنبيا أكلى ىي ك تككف ردة فعمؾ األأتككف صعبة ألطفالو 
 ، ف تقرر متى سيككف ىذا المكقؼ لـ يعد خطيراأنت عمى أ ينتج عف مكاقؼ لف تككف قادران 

يتحسسكف ىذه  ألنيـ عضكيان  ، كؼ مف مكاقؼ محددةف الناس سيستمركف يتممكيـ الخإلذا ف
 . (21: 2011 ،)التكـكىكذا لف يتحدكا مخاكفيـ  ، اقؼالمك 

ككاقعي مع كاسطة ، نساف حيإلف التفاعبلت المتبادلة لدل اكف أكيرل السمككي
سمكؾ  ف تكيؼ كؿأكرأكا  ،كالتكقع لمعرفة السمكؾ، كىك ممارسة التنبؤ  ، الفيزيائي كاالجتماعي

نساف ليس ف جسـ اإلأك  ممغذبشكؿ ك ، كبصكرة ذات معنى، حسب متطمبات المكقؼ المحدد
مع  فالكسط كالجسـ يفسراف سكيان  ،ف يتكيؼ كال يفسر بفعؿ الكسطبؿ فعاؿ يسعى أل سمبيان 

  (.58-57:  2001)قديح ، بعضيما البعض
كىك  Albert Ellisالبرت اليس  صاحب ىذه النظرية: النظرية العقالنية االنفعالية -رابعا

ف الناس أعمى افتراض  (اليس)كتقكـ نظرية  ، أبرز مف يمثؿ العبلج السمككي االنفعالي
 ،ف الناس عرضة لممشاعر السمبيةأك ، ف يككنكا غير عقبلنييفأيكلدكف كلدييـ نزعة فطرية عمى 

، حداثتعامميـ مع تمؾ األبؿ كيفية ، حداث الحياة الضاغطةأف ما يسبب معاناتيـ ليست أك 
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كيكمف العبلج مف خبلؿ ىذه النظرية عف طريؽ تغيير  ، مراض النفسيةكمف ىنا تنشأ األ
تشجيع الفرد عمى : قناع العقمي كذلؾ مف خبلؿفكار البلعقبلنية لدل الفرد عف طريؽ اإلاأل

خطارىا كعدـ أكعمى مراعاة التقميؿ مف ، و بؿ عميو مكاجيتيا بصراحةمشكبلتعدـ اليركب مف 
في العمؿ حتى ينسى ىمكمو  تعميـ  نيماؾاالتشجيع الفرد عمى . كثر مف حجمياأعطائيا إ

 . (20: 2010 ،حمداف) خريف كيثؽ بنفسو كبقدراتوـر اآلالمسترشد كيؼ يحت
انصب اىتماـ الزاركس عمى التقييـ كرد الفعؿ مف : الزاروس. النظرية المعرفية -خامساً 

ف الضغط نتيجة التفاعؿ بيف الفرد أكاتفؽ مع كانكف عمى  ، الضاغطة جانب الفرد لممكاقؼ
كمف ثـ  ، عمى التقييـ الذىني مف جانب الفرد -بصكرة خاصة  -كأكد ،  كالبيئة المحيطة

كما حرص عمى التأكد في كتاباتو  ، الحكـ عمى المكقؼ المكجو كتصنيفو فيما يتعمؽ بالضغط
ف الضغكط الناتجة مف الجكانب النفسية ال يمكف قياسيا أى كتقييمو لمدراسات ذات العبلقة عم

نما نستدؿ عمييا مف ردكد الفعؿ ، بصكرة مباشرة  ، الفردبو ك مف معرفتنا لممكقؼ التي يمر أ، كا 
كالتقدير المعرفي ، دراكيإلا ، دراؾ كالعبلج الحسيكنشأ ىذا االتجاه نتيجة االىتماـ بعممية اإل

دراؾ إف تقدير حجـ التيديد ليس مجرد إحيث ، عمى طبيعة الفردىك مفيكـ اساسي يعتمد 
كلكف رابطة بيف البيئة المحيطة بالفرد كخبراتو الشخصية مع  ، مبسط لمعناصر المككنة لممكقؼ

كتحدد نظرية التقدير المعرفي عندما يكجد ،  الضغكط كبذلؾ يستطيع الفرد تفسير المكقؼ
 . (25: 2009 ،الدعدم) تناقض الشخصية لمفرد

 : مجموعات وىي ربعأوقد صنؼ الزاروس االستجابات لمضغوط 

 ، كالشعكر بالذنب، كالقمؽ، كالغضب ،ردكد فعؿ انفعالية مضطربة كتتضمف الخكؼ - أ
 . كاالكتئاب

 ، المعثمة في الكبلـ ،زيادة التقمصات العضمية ،ردكد فعؿ سمككية مثؿ االرتجاؼ - ب
 . كتغيرات في تعبيرات الكجو

ف أ ف الضغكط يمكفأكضحت الدراسات أكقد : في الكظائؼ المعرفيةالتغيرات  - ت
كدت ىذه أحيث ، دائية الذىنيةداء الميارات األأك تسيؿ القدرة عمى أتصنؼ 

كحؿ ، كالتفكير، دراؾ الحسيلمضغكط عمى اإل ف ىناؾ تأثيران أالدراسات 
 . المشكبلت

الكظرية التي تفرز  كتتضمف تفاعبلت البلإرادم كالغدة: التغيرات الفسيكلكجية - ث
 ( 35-34: 2003 ، جكدة) مجمكعة مف اليرمكنات نتيجة لمضغكط
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ينظر مكرام لكؿ مف : ىنري موراي( نظرية النسؽ الفكري) الحاجات والضغوط -سادساً 
ساسياف يمثؿ مفيكـ الحاجة المحددات أنيما مفيكماف أمفيكـ الحاجة كمفيكـ الضغط عمى 

 . ك الجكىريةأمفيـك الضغط فيمثؿ المحددات المؤثرة  أما، الجكىرية لسمكؾ داخؿ الشخص

ك خاصية لمكضكع أىك عبارة عف صفة  معانيوبسط أف الضغط في أكيرل مكرام 
 . ىدؼ معيفإلى ك تعكؽ جيكد الفرد لمكصكؿ أك لشخص تيسر أبيئي 

الت المكضكعات التي ليا دالالت مباشرة تتعمؽ بمحاك  أك كترتبط الضغكط باألشخاص
 . (32: 2003، ثابت) رد إلشباع متطمبات حاجتوالف

 : ويميز موراي بيف نوعيف مف الضغوط ىما

شخاص داللة المكضكعات البيئية كاألإلى كيشير  beta- stressضغكط بيتا  -1
 . كما يدركيا الفرد

خصائص المكضكعات كدالالتيا كما إلى كيشير  alpha- stressضغط الفا  -2
ف الفرد أكيؤكد عمى  ،كؿالفرد يرتبط بالنكع األف سمكؾ أكيكضح مكرام  ،ىي

كيطمؽ عمى مفيكـ ، سيط  مكضكعات معينة لحاجة بعينياك إلى بخبرتو يصؿ 
ما عندما يحدث تفاعؿ بيف المكقؼ الحاضر كالضغط كالحاجة أتكامؿ الحاجة 

 . (62: 2010 ، سطؿ)األ لفاأمفيـك بيذا ما يعبر عنو فاشطة الن
 : بأف موراي قدـ قائمة لمضغوط وىي كما يمي ىوؿ وليندزييرى 

 سرم التأديب المتقمب، كفية التنافر الحضارم كالتنافر األ: سرمضغط نقص التأييد األ
حد الكالديف، تبايف أ ةحد الكالديف، كفاأحد الكالديف، مرض أانفصاؿ الكالديف، غياب 

 . الكالديف، الفقر، عدـ االستقرار المنزلي
 الجك ، الكحدة كالظبلـ، المياه، المرتفعات، الطبيعة: كالككارث كمنياخطار ضغط األ

 . الحيكانات، الحكادث، الحريؽ، البرؽ، القاسي
 ضغط االحتجار، التنكع، الصحبة، الممتمكات، في التغذية: ضغط النقص كالضياع ،

 . اشقاءكالدة ، المتنافسيف، الخصكـ كاألقراف، النبذ كاالحتقار،المكضكعات الكابحة 
 سكء ، الكبرلنثى ك األأ، كبرسكء معاممة مف جانب الذكر األ: ضغط العدكاف كيتضمف

 . قراف المشاغبيفالمعاممة مف جانب األ
 التدريب الديني، التأديب: ضغط السيطرة كالمنع.  
 التسامح، ضغط العطؼ عمى االخر.  
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 طمب الرفؽ، ضغط العطؼ مف االخر . 
 كالتقديرالمدح ، ضغط االنقياد . 
 الصداقات، ضغط االنتماء . 
 االتصاؿ الجنسي ، الجنس الغيرم، الجنس المثمى، غراءاإل، العرض: ضغط الجنس

 . بيف الكالديف
 اك الخداع، ضغط المخاتمة.  
 (16-15: 2005، ) دحبلففكريان ك  اجتماعيان ، مدنيا: ضغط الدكنية . 
كبيف ، حداث البيئية الخطرة النظرية بيف األتميز ىذه : سبيميرجر. دراكيةالنظرية اإل -سابعاً 

كتسمى ردكد ؛ التغيرات االنفعالية كالفسيكلكجية كالسمككية التي تنتج رد فعؿ لممكقؼ الضاغط 
ف مفيكـ الضغط إلى أكلقد ميز سبيميرجر بيف مفيكـ الضغط كالتيديد ليشير ،  فعؿ الضغكط

 ك النفسيأيعني بو خصائص المثيرات في المكاقؼ التي تتميز بدرجة ما مف الخطر الجسمي 
دراؾ الفرد لمكقؼ معيف خطر لدرجة ما ميدد لشخصو يعتبر إإلى ما التيديد فيشير أ ،

: 2007، ) ابك مشايخنسافمجاؿ العجز المكتسب عمى اإلكائؿ الباحثيف في أسبيميرجر مف 
30) . 

 ةيالبيئالظركؼ  طبيعة بتحديد لنظريتوكذلؾ ييتـ سبيمبيرجر في اإلطار المرجعي 
كيحدد العبلقة بينيا  ،  بيف حاالت القمؽ الناتجة عنيا كيميز، كالتي تككف ضاغطة المحيطة

الظركؼ  يقدرفالفرد . كبيف ميكانزمات الدفاع التي تساعد عمى تجنب تمؾ النكاحي الضاغطة
 لتخفيؼالمناسبة  الدفاعيةالميكانزمات  يستخدـالضاغطة التي أشارت إلييا حالة القمؽ لديو ثـ 

لو باليركب مف المكاقؼ  إسقاط( أك يستدعي سمكؾ التجنب الذم يسمح، إنكار، )كبت الضغط
 . (24: 2013، )لبد الضاغطة

إلى أف قدرة الفرد عمى Bandura، 1977 أشار باندكرا : الذات لباندورا فعالية نظرية -ثامناً 
-Selfالذات ) فاعميةكالخبرات الضاغطة تتكقؼ عمى درجة  الصدميةالتغمب عمى األحداث 

Efficacyمكانياتو إالذات لدل الفرد تنمك مف خبلؿ إدراؾ الفرد لقدراتو ك  فاعميةكأف ، و( لدي
حيث تعمؿ ىذه الخبرات في ، كمف خبلؿ تعدد الخبرات التي يمر بيا في حياتو،  ةيالشخص

كيؤكد باندكرا أيضان أف ، مساعدة الفرد عمى التغمب عمى المكاقؼ الضاغطة التي تكاجيو
 : كىما، الشخص عندما يكاجو بمكقؼ معيف فإنو يقيـ المكقؼ مف خبلؿ نكعيف مف التكقعات

 ، معينة نتيجةالفرد لسمككًو الشخصي الذم يؤدم إلى  تقكيـكيشير ذلؾ إلى ، النتيجةتكقع  -أكالن 
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السمكؾ الذم  تنفيذكيشير ذلؾ إلى اعتقاد الشخص كقناعتو بأنو يستطيع  الفاعميةتكقع  -ثانيان 
، الذات فعاليةعف  نظريتوكعمى ضكء ذلؾ صاغ باندكرا ، بشكؿ ناجح النتيجةيتطمب حدكث 

لمكاجية  كافيةكأف تكقعات الفاعمية لدل الفرد عندما تككف في تزايد تككف مصادر الفرد 
 . (45: 2012، )حماد لمفرد تيدداكبالتالي يصبح المكقؼ أقؿ ، المكقؼ

نساف قادر عمى تنفيذ قرارات داخمية كاعية كىادفة ف اإلأعتبر ماسمك ا: نظرية ماسمو -تاسعاً 
كلية مخالفا نظرية المثير كاالستجابة أىداؼ باعتبارىا دكافع نحك تحقيؽ األ سمككوتكجو 

زالة التكتر كالتخمص مف حالة التكازف التي إنساف مدفكع برغبتو في السمككييف في سمكؾ اإل
نسانية المعركؼ باسـ ىـر ماسمك فكضحو في كقاـ ماسمك بترتيب الحاجات اإل. يشعر بيا

 :الشكؿ التالي

 
 : ىـر ماسمو(1شكؿ )

 نتقاؿ صعكدان فراد الذيف يتمتعكف بصحة نفسية جيدة ىـ القادركف عمى اإلف األأكيعتبر ماسمك 
بتحقيؽ  تحقيؽ الذات مركران إلى مف تحقيؽ الحاجات البيكلكجية  في السمـ اليرمي انطبلقان 

المعمكمات كالفيـ إلى ـ الحاجة كالتقدير ث حتراـاالإلى منية كاالجتماعية كالحاجة الحاجات األ
 .(15: 2003 ،)الشاعر
يعتبر العالـ الفيزيكلكجي " كانكف مف أكائؿ الذيف استخدمكا عبارة : نظرية الفيزيولوجية -عاشراً 

ففي بحكثو عف الحيكانات  ، الضغط ك عرفو برد الفعؿ في حالو الطكارئ أك رد الفعؿ العسكرم
 . أستخدـ عبارة الضغط االنفعالي ليصؼ عممية رد الفعؿ الفيزيكلكجي

 الحاجة إلى 
 تحقٌق الذات

الحاجة الى المعلومات 
 والفهم 

 الحاجة الى التقدٌر واإلحترام

 الحاجة الى الحب واإلنتماء

 لحاجة الى األمن ا

 الحاجات الفسٌولوجٌة 
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ك قد بينت دراساتو أف مصادر الضغط االنفعالية كاأللـ كالخكؼ كالغضب تسبب تغيرا 
في الكظائؼ الفيزيكلكجية لمكائف الحي ترجع إلى التغيرات في إفرازات اليرمكنات أبرزىا ىرمكف 

 . يناليف الذم يييئ الجسـ لمكاجيو المكاقؼ الضاغطةاألدر 

نساف تساعده عمى ك قد كشفت أبحاث كانكف عف كجكد ميكانيـز ك آلية في جسـ اإل
االحتفاظ بحالة مف االتزاف الحيكم أم القدرة عمى مكاجية التغييرات التي تكاجيو ك الرجكع إلى 

ك مف ثـ . ليذه التغيرات المسببةحالو التكازف العضكم ك الكيميائي بانتياء الظركؼ ك المكاقؼ 
مؿ معو ك ىذا ما ف أم مطمب خارجي بإمكانو أف يخؿ التكازف إذا فشؿ الجسـ في التعاإف

 عاليةمشكبلت عضكيو إذا أخؿ  بدرجو إلى اعتبره كانكف ضغطا يكاجو الفرد ك يؤدم ربما 
 .(37: 2013، نكره ك)سميرة  بالتكازف الطبيعي لمجسـ

ف مصطمح أإلى يشير ىذاف العالماف : ىكلمز كرام: النظرية االيكولوجية -الحادي عشر 
الكائف الحي القياـ بيا ألحداث التكيؼ مع متطمبات  الضغكط يعني درجة التغير التي يضطر

ك سار قد أما ىك مقبكؿ إلى ف أم محاكلة لتغيير نظاـ حياتنا حتى إحيث ، الحياة اليكمية
في حياة الفرد كمما شعر الفرد  التغيير ضركريان  ىذاككمما كاف ، شعكرنا بالضغطإلى يؤدم 
فعمى سبيؿ المثاؿ لك تعرض الفرد لفقداف شريؾ الحياة يترتب عمى ذلؾ حدكث ، بالضغط

حداث الجيدة في حياة الفرد كحتى األ، الشعكر بالضغطإلى  بواختبلؿ في حياة الفرد يؤدم 
ك أك االجتماعية بنسبة لمفرد كالزكاج أاحداث تغيير في سكاء في الحالة المالية إلى التي تؤدم 

كذلؾ الضطرار الفرد ، شعكر الفرد بالضغط حتماؿاإلى  يضان أة تؤدم التخرج مف الجامع
كلقد قاـ ىذاف العالماف بتصميـ مقياس يسمى مقياس التكافؽ ، لمتكافؽ مع ىذه المكاقؼ الجديدة

ك التي يتكقع حدكثيا أاالجتماعي كاختبار لمعرفة الضغكط كالتغيرات التي يعيشيا الشخص 
 . (304-303: 2010، الريدم ككالتي تؤثر عمى صحتو النفسية كالجسمية )الصايغ 

تفسر نظرية العكامؿ االجتماعية الضغط مف خبلؿ : نظرية العوامؿ االجتماعية -الثاني عشر
 شعكرهإلى كىذا يؤدم بدكره ، عبلقة الفرد مع بيئتو االجتماعية التي قد تشعره باالغتراب

مكر كميا تشكؿ جكانب مف الضغط كىذه األ، كبالخسارة كعدـ الكضكح كالبلمعنى كالعزلة
 . النفسي عميو

كىكذا البيئة تؤثر مباشرة ، غمبيا مف عكامؿ بيئية اجتماعيةأكتنبع مشكبلت الفرد في 
ف تككف أفي الخبرة الشخصية كينتج عف ىذا التفاعؿ بيف الفرد كبيئتو عكامؿ كمتغيرات يمكف 

 . في الضغط النفسي سببان 
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كاالقتصادم لمجتمع معيف قد يككف ، كالسياسي، ف التنظيـ االجتماعيأيرل ككبر 
نولممرض منتجان  ينكر  إنوإال ، مجتمع مضطرب يحمؿ درجة عالية مف التكتر كاالستبلب ، كا 

يا فرادىا الضحاأكذلؾ بتحميميا لعدد مف ، مرضيتو كيحاكؿ التخمص منيا بدال مف معالجتيا
 . (19: 2005، )الفيحتى يتاح ليـ عزليـ عف المجتمع  بدفعيـ لممرض

  :التعقيب عمى النظريات
ف جميع أنظرياتيا مف خبلؿ العرض السابؽ لمنظريات حيث يتضح  تمخص الباحثة

ككذلؾ ، النظريات تشترؾ بأف الضغكط التي تقع عمى الفرد ىي محكر اىتماـ النظريات
خر آك بأف التفاعؿ فيما بينيما يعزل بشكؿ إ، خر لمضغكطآمتطمبات البيئة كالمحيط عامؿ 

فكؿ نظرية نظرت لمضغكط مف ، بيف ىذه التفسيرات لمضغكط ان كبير  ان كلكف نجد تباين، لمضغكط
رجعت نظرية أفمثبل ، كلـ تشمؿ جميع جكانب التفسير في نظرياتيا، نظر خاصة  ةكجي

نظر فما العالـ ىانز سيمي ، أحكادث الحياة كمسببات لمضغكطإلى التحميؿ النفسي الضغكط 
الطابع  يوعم يغمبف الضغكط استجابات أفرأل ب ك لمضغكط نظرة مغايرة لمتحميؿ النفسي

 فسيكلكجية تغيراتكيككف استجابة لعامؿ ضاغط كيحدث  كالضغط متغير مستقؿ، الفسيكلكجي
ف ىناؾ فشؿ الذم يقابمو كخاصة عندما تكك تظير لدل الفرد في حاالت ال أم أف "الضغكط

عمى أف  تأكيدهفضبل عف  تحقيقيا يستطعكلـ ، لو أىميةمطالب يعتبرىا الشخص ذات 
ث مراحؿ كىي كحدد الضغكط بثبل، ما ىي إال مكاقؼ محبطة تكاجو الفرد النفسيةالضغكط 

 . جياداإل ،المقاكمة، الفزع

ساسي أفقد اتخذ مف قمؽ الحالة كىك عامؿ نفسي  ،ليو سبيمبيرجرإكىذا بعكس ما نظر 
ك مكقفي يعتمد عمى أف قمؽ الحالة قمؽ مكضكعي أإلى كيشير ، كجكد الضغطإلى لمتعرؼ 

 . الظركؼ الضاغطة

ك صفة لمكضكع بيئي كىك يمثؿ المحددات أف الضغط خاصية أفي حيف يرل مكرام 
 . كالجكىرية لمسمكؾ في البيئةالمؤثرة 

ف الضغط النفسي نتيجة التفاعؿ بيف الفرد أفي حيف يتفؽ كؿ مف الزاركس ككانكف ب
ف الضغكط تتمثؿ في االعتماد عمى التعمـ مف خبلؿ أفيركف  كفما السمككيأ. كالبيئة المحيطة

ثناء أكىذه المثيرات مرتبطة شرطيا مع الحيادية ، تعرض الفرد لممكاقؼ الخطرة كالمثيرة لمضغط
و في حالة تعرض الفرد أنك ، زمة كاالرتباط ما ىك إال ارتباط عقمي حدث بفعؿ خبرة سابقةاأل

ف الضغط مكضكع بيئي كيمثؿ المحددات أبينما يرل مكرام ، حباطوإإلى لمثيرات تؤدم 
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ف العكامؿ البيئية كاالجتماعية تدفع أفترل ما االجتماعية أ، المؤثرة كالجكىرية لمسمكؾ في البيئة
 . كبالتالي تطكر ضغكطا نفسيا تتميز بالقمؽ كالتكتر كاإلحباط، باتجاه عدـ التكيؼ
ف الضغكط عمى زكجات أمع نظرية العكامؿ االجتماعية التي ترل  الباحثةقد تتفؽ 

التي تشمؿ الضغكط مرضى الفصاـ العقمي تككف نتيجة تفاعؿ الزكجة مع البيئة المحيطة بيا 
 . تمؾ الزكجة ىتماعية المؤثرة عمالضغكط االجإلى االقتصادية كاألسرية كالصحية باإلضافة 
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 المبحث الثالث
 العقمي الفصاـ مرضى زوجاتل النفسية ضغوطاتال 

 

 : مقدمة
 السيككمترية الدراسة نتائج تدعيـ الدراسات ىذه مثؿ في الميـ مف أنو الباحثة ارتأت

 جمعيا يتـ ال معمكمات عمى لمكقكؼ كمينيكيةإمقاببلت  إجراء خبلليا مف يتـ نكعية بدراسة
نما؛  السيككمترية البيانات جمع بأدكات  الباحثة قامت لذلؾ ،شخصية مقاببلت طريؽ عف كا 

 ضمفمف زكجات مرضى الفصاـ العقمي  البرنامج عمييـ طبؽ ممف( 4) لعدد مقاببلت جراءإب
 لقاءات جرتكأ كما الدراسة؛ مكضكع تخدـ كالتي مسبقان  كالمحددة المفتكحة األسئمة مف مجمكعة

 التاح مع التعامؿ مجاؿ في الميداني  اإلكمينيكي النفسي صصاتاالخ مذك  مف( 3) عدد مع
 المقاببلت ىذه مضمكف بتحميؿ الباحثة قامت ثـ كمف؛  المجاؿ ىذا في خبرةال كذكل الفصاـ
                                                                                                                                                 : يمي كما التحميؿ نتائج كانت كقد ،السيككمترية بالنتائج كربطيا نتائجيا عمى كالكقكؼ

حيث ,  الميداني كمينيكياإل  النفسي في المجاؿ االختصاص ذوي مع مقابالت -أوالً 
 كبرأ بشكؿ عميو اتفقوا بما االختصاصييف ليؤالء والتوجيات اآلراء حوؿ تدور كانت
 : اختمفوا وبما

في المجاؿ  فالنفسيك  فما اتفؽ كاختمؼ عميو االختصاصيك نعرض كمف ىنا 
، بشكؿ مباشر مع الفصامييف كذكييـ يـخبلؿ عمم نظرىـ الخاصة مف كجية اإلكمينيكي
 إلى التعرؼك ، رضى الفصاـ يتعرضف لضغكطات نفسيةزكجات مجميع  تف كانإلمعرفة 

 مف المبلحظ بأف ىناؾ، ئيـفبعد االطبلع عمى آرا. في حاؿ كجكدىا أشكاؿ تمؾ الضغكطات
زكجات الفصامييف  جميع في أف ةطيالبس اتاالختبلف بعض مع يـ جميعنابالرأم بين ان عام ان اتفاق

كت المعاناة بدرجة كلكف تتفا، مستقرة مكاتي حالة أزكاجيفال ىحت، مف ضغكطات نفسية يعانيف
كما إذا كاف المرض ميستحدثنا أك  ، ك التييجأمة االستقرار مرحكما إذا كاف ب، كنكعية الفصاـ

البرانكيد المصابيف بزكاجيف بيا الزكجات مف أ نياحاالت تمؾ التي يعالصعب أف كما أ ،مزمننا
 كاف ىناؾ بينما ،يعتدم عميياك  خرآف يشؾ بأنيا عمى عبلقة برجؿ أكالذم يمكف الشكي 
 درجة المعاناة فمنيـ مف يرل بأف، كؿ منيـ برأيو فييا نفردا  التي اآلراءفي  االختبلفات بعض

 النفسي كاالقتصادمكالدعـ ، تختمؼ باختبلؼ شخصية الزكجة مف الضغكط النفسية
االختصاصي  بينما ،كاالجتماعي التي تبلقيو ىذه الزكجة مف أسرة المريض كالمجتمع المحيط
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مع ، ـ بعد الزكاج أصابة بمرض الفصاـ قبؿ نقطة اإل الن أك  ف نحددأنو يجب أب خر يرلاآل
ف إفيرل  الثالث ما االختصاصيأ ،التركيز عمى الفصاـ المزمف كالمسار الطبيعي لممرض

أشكاؿ ىذه  ف مفأ ك، أشكاؿ مختمفة التي تتعرض ليا زكجة المريض بالفصاـ ليا الضغكطات
  :الضغكطات

مرض الزكج كالمعاناة كاأللـ لعدـ فيـ طبيعة  عفالناتجة  النفسية الضغكطات -أكالن 
المرض كمآلو كتكقعات المرض كامكانية عبلجو كمدل خطكرتو كالمخاكؼ الناتجة بسببو 

 . كإمكانية تعرض األبناء لؤلذل

الضغكطات الناتجة عف سمكؾ المريض ككيفية التعامؿ معو كمدل طبيعية  -ثانيان 
 . لمريضالسمككيات أك التصرفات التي تصدر عف ا

، يبرز التساؤؿ عف كيفية التعامؿ مع المريض فيصبح ىناؾ حيرة، مف ناحية أخرل
، خاصة عندما تصدر مف المريض شككؾ في بعض األشياء كيعبر عنيا بؿ كيستجيب ليا

ك أف ال تمقي باالن لتمؾ أ،  إما أف تطمئنو كتستجيب لو، طريقيف فتحتار الزكجة في سمكؾ احد
ىؿ تكاجيو أـ تقرر أنو ، كأصبح عنيفنا، نكبات المرض  دخكؿ المريض فيكفي حالة  ،الشككؾ

    . بحاجة لمعبلج

مكانية إلمدل ، مف العكامؿ المحددة تف كانإ، ما بالنسبة لثقافة المرأة كشخصيتياأ
ذكم االختصاص في المجاؿ النفسي فقد اختمؼ لزكج المريض بالفصاـ التعايش مع ا

ف أ حدىـأحيث يرل ، ةأمر التي تحظى بيا الحكؿ الشخصية كالثقافة  الرأمفي  اإلكمينيكي
قدرتيا عمى كب، الشخصية تتحدد بقكة شخصيتيا كقدراتيا النفسية كاالجتماعية كالعممية كالمادية

 ،الرأمخر في اآل يخالفوبينما  ،عمى أاٌل يككف مستكل الضغط فكؽ المتكسط أك العالي، التحمؿ
 ،فمعظميف يتزكجٌف تقميدينا ك إجبارينا ،نساف فصاميإالصعب أف تتزكج المرأة مف  ف مفأ في

لذلؾ تككف شخصيتيا متأثرة بثقافة المجتمع  ،أك اضطرارينا لضعؼ فرصة الزكاج أك العنكسة
ف معظـ البلتي يتزكجف مف فصامييف تككف شخصياتيف ضعيفة كمظمكمة في ك . المحيط بيا ا 
مكانيات كالقدرات الشخصية اإل حددىات لشخصيةف اأخر اآلبينما يرل االختصاصي  ،المجتمع
فيذا يساعدىا  ،أخرلكالقدرة عمى اتخاذ القرارات كالتفكير كحؿ المشكبلت مف ناحية  مف ناحية

جانب تمبية حاجات إلى فياـ األكالد كيفية التعامؿ معو ا  عمى التعامؿ مع الزكج المريض ك 
 . شؤكنوالبيت كادارة 



 اإلطار النظري للدرادة

 

69 
 

 الثانيالفصل 

خاصة  ف ثقافة الزكجةأفي  الرأمفي  منيـ اففقد اتفؽ اثنالزكجة  لثقافةما بالنسبة أ
الممكف أف كمف ، لزكج المريضاكالتعايش مع  التأقمـفي  ىاساعديف أالمتعممة مف الممكف 

رشاد ألكالدىا كتقديـ التكجيو كاإل، تحسيف قدرتيا في التعامؿ مع  زكجياعمى  يضاأ يساعد ذلؾ
  .متعممةالغير ريض عمى عكس ي كيفية التعامؿ مع أبييـ المف

بأف معظـ المتعممات المثقفات البلتي تزكجف  بينما يخالفيـ االختصاصي الثالث بالرأم
لصعكبة ، بالفصاـ فغالبنا ما ينتيي األمر بالطبلؽ فجيازك أبمرض  فمف فصامييف كاكتشف

زكجة ، فيك لـ ير خبلؿ مسيرتو المينية. التعايش معو كصعكبة تقبؿ العيش مع مريض عقمي
ذكات فمعظـ المرضى الذيف يترددكف عمى العيادات زكجاتيـ  ،مريض فصامي مثقفة كمتعممة

فتككف الفتاة مجبرة ، أما إف كاف الزكاج محصكرنا ما بيف العائبلت الغنية ،مستكل تعميمي متدفو 
كمف الممكف . المرتفع مف عائمة الزكجكفي المقابؿ تمقى الدعـ االقتصادم ، عمى الزكاج منو

  .أف كؿ ىذه العكامؿ تساعد الزكجة عمى التحمؿ كترتيب أمكرىا كاالىتماـ بزكجيا المريض

الناتجة عف مرض الزكج المريض بالفصاـ عمى  النفسية ثر الضغكطاتبالنسبة ألما ا
صاب زكجة المريض الفصامي تي  أف عمى يـ في الرأمفقد اتفؽ جميع ،الحالة النفسية لمزكجة

كبالتالي يصبحف  ،كبعضيف تصؿ إلى حالة مف االكتئاب، اليأس كالقنكطك  القمؽالحزف ك ب
عمى  ان خارجي ان عنفإما ، كأحياننا يتكلد العنؼ مف كبل الجانبيف. كالدىف كأزكاجيفأعنيفات عمى 
يـ أنكما . كمف الممكف أف يحاكؿ بعضيف االنتحار ،عمى الذات ان داخمي ان عنفأك ، األبناء كالزكج

 .كتشاركو بعض اليذاءاتكتتكحد مع شخصيتو أف تصبح مثمو ف الزكجة يمكف أعمى  أجمعكا
  . كالشخصية كيرجع ذلؾ إلى الثقافة ،كىذا نكع مف التكيؼ السمبي

بمعنى أف يصبح قادرنا عمى إعالة نفسو ، تعافي مريض الفصاـ إلمكانيةما بالنسبة أ
بشكؿ  كنياقابميالتي حية مف خبلؿ الحاالت كذكييـ نماذج مع ذكر االختصاصييف لكأسرتو 
مكانية تعافي مريض الفصاـ ك نسبة إ عمىالرأم في  اثناففقد اتفؽ . خبلؿ عمميـ مباشر

نسبة  الذم رأم الثالث% مع اختبلؼ البسيط في النسبة لدل االختصاصي 30المتعافيف فكؽ 
 نتظـذا اا  ك  ،كاىتمامنا مف ًقبىؿ العائمة انتباىا المريض القىذا إ% 25إلى تصؿ  التعافي قد
. حتى أف ىناؾ احتمالية لمشفاء مف األعراض السالبة في فترة بداية المرض. بالعبلج المريض

كانت االسرة  ك ،بانتظاـ العبلج تمٌقىك  تحت السيطرة كاف ذاإ ىف يشفأيمكف  آخر كىناؾ جزء
أف يصبح قادرنا عمى ك ، ف يعيش حياه شبو طبيعيةأ كبالتالي مف الممكف. داعمة لو كترعاه

 . نفسو كاسرتوإعالة 
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: يقكؿ فأحدىـعمميـ ما بالنسبة لمنماذج الحية التي قابمكىا بشكؿ مباشر خبلؿ أ
بينما اآلف ىـ أساتذة ، لمدة ستة أشير، الحاالت التي عانت مف المرضبعض كاجيتني 
كشيفيت ، نيـ دخؿ المستشفى كتمقى العبلجفعدد م . خرلأمرض مرة لم كاكلـ يعكد ،بالجامعة
كىذا يفسر أف العكامؿ الجينية غير . كحتى اآلف لـ يتعرضكا النتكاسة بالمرض، حاالتيـ
 . ض لفترة ثـ يزكؿيفالمرض يصيب المر ، متأصمة

حاالت بعض ال اف، مع المرضي العممية تجاربوخر يرل مف خبلؿ آبينما اختصاصي 
يعمؿ في متابعتي لشاب  ،عمى سبيؿ المثاؿ: حيث يقكؿ. شبو طبيعة ةتعيش حيا ىمف المرض

خيرة مف صيب بالفصاـ في السنة األأي ، العامة في الثانكية قطاع غزةكائؿ أكاف مف ، اميندسن 
نو مريض بأ كمستبصر، طبيعية ة شبوكيعيش حيا، اكالدن أ كأنجبتزكج كالحقنا ، كمية اليندسة

ف مف الممكف أاالختصاصي الثالث  لبينما ير . سرتوكأكيتناكؿ األدكية بانتظاـ بؿ كيعيؿ نفسو 
كبعد ، كبأنو يسمع أصكاتنا كلكنو تدارؾ نفسو كتمقى العبلج المناسب، أف يقٌر المريض بمرضو

كيصبح عمى دراية بالمرض ككيفية ، يصبح لدل المريض نكع مف االستبصار، تناكلو العبلج
ككيفية ، كمعرفة الحاالت التي يغير فييا مف الجرعة، دراكات الكاقعيةالتمييز بيف اليبلكس كاإل

 . يتكصؿ ليا المريض بعد مرحمة عبلجية ممتدة، كلكف كؿ ىذه األمكر، المتابعة

الفئة مف  تمؾللمساعدة انظرىـ بالتكصيات التي يمكف أف تقدـ  ةما بالنسبة لكجيأ
إعداد  نو يجبأالرأم عمى مف االختصاصييف في  ثنافزكجات مرضى الفصاـ  فقد اتفؽ ا

ألف الكثير مف المعمكمات الشائعة حكؿ مرض الفصاـ ، تثقيؼ نفسي لممريض كأىمو برنامج
لذلؾ فيف بحاجة لمتثقيؼ عف طبيعة المرض مف ناحية الجينات  . غير صحيحة كمنيا مكركثة

، عراض الجانبية لؤلدكيةاأل، نسبة نجاح العبلج، مكانية تكريث المرض لؤلبناءإعف ، كالكراثة
ة شرح كيفي، كيفية التعامؿ كاالتصاؿ مع المريض نفسو كزكج، التأىيؿ، كيفية التعامؿ معيا
، ىي التكقيت األنسب لكي يحمكا أنفسيـ مف مسبباتوبالتحديد  أم مرحمةالمرض لؤلطفاؿ ك 

 . إلخ...كؾ معينةكالعنؼ أك كجكد شك

إيجاد فرص عمؿ  ضركرة الرأم عمىمف االختصاصييف في  ثنافا يضاأ اتفؽ كما
بحيث يتـ مساعدة المتأىميف ، عف طريؽ العبلج بالعمؿ، لبعض المرضى الذيف يتـ تأىمييـ

ألف مرض الفصاـ يصيب دائرة كاحدة مف دكائر ، بالعكدة لمعمؿ كممارسة الحياة بشكؿ طبيعي
فكرة  أنا مع: حدىـأحيث يقكؿ ، انفرد كؿي منيـ برأم خاصبينما  ،مموكليس العقؿ بأكالعقؿ 

كالتي ينبغي أف تيدؼ إلى التركيح كالترفيو عف ، تأسيس مؤسسة أصدقاء المرضى العقمييف
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كذلؾ عف طريؽ تأسيس نكادم تجمعيـ مع بعضيـ البعض لسماع معاناة ، ىؤالء المرضى
 . ذلؾ األساس المرضى كذكييـ كالعمؿ عمى

، المجتمع بالنسبة لمفيكـ كصمة المرض النفسي تثقيؼبكجكب  خراآلبينما يرل  
ا عبلجف لو أك ، كتصحيحو كالتكضيح بأف ىذا المرض مثمو كمثؿ باقي األمراض الجسدية

مما سيتيح لممريض أف يتخمص نيائينا مف المرض كيعكد ليمارس حياتو . الشفاء كبيرة كنسبة
 . فمف حقو اف يعيش كأف يحترمو المجتمع. طبيعيكعممو بشكؿ 

برنامج العبلج الشامؿ عف طريؽ تفعيؿ الفريؽ  تكفير بضركرة ؤمفأما الثالث في 
كتقديـ الدعـ كالمساندة لزكجات مرضى  ،في التعامؿ مع مريض الفصاـ ،العبلجي الشامؿ

ألننا بحاجة لمراجعة مكاصفات كمعايير الجكدة لمفريؽ العبلجي كمككناتو في قطاع  . الفصاـ
القطاع العاـ كالعيادات الخاصة ك  كرة مشاركة مؤسسات القطاع الخاصلضر   باإلضافة، غزة

كتقديـ ، مف أجؿ مساعدة مرضى الفصاـ كزكجاتيـ مف الناحية الطبية ،كالعيادات الحككمية
 . دعـ النفسيالعبلج باإلرشاد كال

 اآلراءكانت تدور حوؿ حيث  مع زوجات مرضى الفصاـ العقميمقابالت  -ثانياً 
 : كبر وبما اختمفواأوالتوجيات ليؤالء الزوجات بما اتفقوا عميو بشكؿ 

المرض ب ماجيازك أ نرل أف اثنتيف منيف أيصيب، في مجمكعة مككنة مف أربع زكجات
 المرض بعد االرتباطبجيف ازك أب يصفأ افخريآلا تافاالثنأما ، الزكج المريضالرتباط بقبؿ ا
 . بيما

  مانيعمى أ مابرأييفقد اتفقتا ، المرض قبؿ الزكاجبزكاجيف أب يصأ مكاتيزكجات المسبة للناأما ب
دراية بطبيعة المرض  ماكلكف ليس لديي،  كفنفسي مرضى مازكاجيأف أعمى عمـ ب كانتا

ككيات كتصرفات الزكاج بسم بعدأتا تفاج ماكأني كعجزىف في التعامؿ مع مثؿ حالتو كصعكبتو
 ماىؿ الزكج في عدـ مصارحتيأمف قبؿ  تادعخي قد  مانفسيأ اكيعتبر  ،غريبة كغير محتممة
حيث اف  المرضى ماباالرتباط بأزكاجي مايفي سبب قبكل مابرأيي تاكاختمفبطبيعة المرض 

بالزكاج منو  قنعياأابف عميا كالذم  ككنوبييا أجبر أرت مف قبؿ الجد الذم بدكره جبأ ماىاحدإ
أما الزكجة ،  الزكاج سيجعؿ حالتو مستقرةأف ك ، س بالزكاجك و ميك أنبك بسيطة بالحالتو  كاصفنا

سيرة لعادات كتقاليد المجتمع كانت أك  الزكج المريضاالرتباط بقبؿ  فقد كانت مطمقة خرلاأل
 ونأب منياا اعتقادن ، ى الزكاج منوالمكافقة عمب فاضطرت، أة المطمقةاألىؿ التي تنبذ المر كرجعية 

نو يعاني مف عدـ ثقتو أحالتو ب مبرريف، قكؿ أىؿ الزكج حسب ني مف حالو نفسية بسيطةايع
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أما  ،ف األمر سيزكؿ بعد فتره بسيطةكأ ثقتو بنفسو إلرجاعنو بحاجة لمف يساعده ، كأبنفسو
 إصابةمدة المرض بعد الزكاج فقد اختمفتا في بجيف اأزك  لمزكجات البلتي أصيببالنسبة 
مف سنة  ست كعشريفمرض بعد البزكجيا  صيبىما أاحدإبالمرض بعد الزكاج فأزكاجيما 

قتا في رأييما اتف المرض بعد أربع سنكات مف الزكاج اال انيمابزكجيا  زكاج كاالخرل اصيبال
 . لزكجرتبط بأحداث صادمة تعرض ليا اا أزكاجيمامرض باف ظيكر 

سرية ألالزكاجية كا فثار التي تركيا مرض الزكج بالفصاـ عمى حياتيأما بالنسبة لآل
أما بالنسبة  ،كلكنيف اختمفف في طبيعة المعاناةتيف اأثار لمعان عمى كجكد فجميعيف اتفقف

نيا تقاسي كال بأتصؼ معاناتيا  فإحداىفصيب ازكاجيف بالمرض قبؿ الزكاج لمزكجات البلتي أ
اج زك ف يككف زكجيا طبيعيان كباقي األقيا في ىذه الدنيا ككانت تتمنى بأاخذت ح بأنياتشعر 
 تجد صعكبةلذلؾ  ، غير مترابطكبلمو غير مفيكـ ك ف، تتمكف مف الحديث كالخركج معوحيث 

فتصؼ معاناتيا في  األخرلأما الزكجة  ،افتقادىا لمحب كالحنافإلى  باإلضافةفي التفاىـ معو 
التعرض ك الككمكدينة اك أحادة كدرج السرير  بأدكاتكاف يفاجئيا بالضرب  بأنوبداية زكاجيا 

مبيا باالنفصاؿ عف نيـ رفضكا مطإال أىؿ لمعاناتيا األعمـ برغـ ك ، أثناء نكميا بالسكيف ليا
 . ثقافتيـ كتقاليد مكجكدة في عاداتالغير ة الطبلؽ فكر زكجيا لرفضيـ 

 في رأييف فقد اتفقفعد الزكاج زكاجيف بالمرض بأصيب أما بالنسبة لمزكجات البلتي أ
. المرضب زكاجيفأصابة إ بعد بالحب كالحناف كاالحتراـلحياة االستقرار المميئة  افتقادىف في

ف أحداىف بإفقد كصفت ، المرض تيـ الناتجة عفكتصرفاسمككياتيـ  عمى ختبلؼفقد طرأ اال
دل أمر الذم األكدائـ العصبية  المشكبلتيثير الكثير مف ، مكتئبنا حزيننا منعزالن صبح أزكجيا 

كصفت زكجيا بالعصبية الشديدة فخرل ما األأ ،معو الحميمة العاطفية اتنقطاع العبلقال
يجة كنت، منو االقترابال تطيقو كغير متحممة لسمككو كتخاؼ  فأصبحت ، كالتكسير كالضرب

برأييف  جميعيف اتفقف كما لمعبلقات الحميمة ، كاالىتماـصبح لدييـ فقداف الرغبة ألمبعد بينيـ 
خر اال كاحدة لـ آنيف عمى عبلقة غير شرعية برجؿ أبزكاجيف ضبلالت الشؾ أأف لدل  عمى

 . ضبلالت الشؾىذا النكع مف تذكر باف لدل زكجيا 

زكاجيف المرض قبؿ أصاب أالزكجات البلتي  اختمفتسرم فقد ما عمى الصعيد األأ
خاصة  مسؤكليةبالسمبية كالبلمباالة كعدـ تحممو أم  الزكجتصؼ  فإحداىف، في آرائيفالزكاج 
ف أل، بكيتو كال يثقكف بقدرتو عمى تقديـ أم شيء ليـأال يشعركف ب فاألكالد ،البيت أك باألكالد

ف زكجيا عندما تككف حالتو مستقرة مع أب خرل فتقكؿالزكجة األ أما، تصرفاتو غير عقبلنية
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عندما تنتكس حالتو كيعاني مف النكبة المرضية  نوأال إ، طفالو بحب كحنافأدكية يبلعب األ
     . يصبح شديد الغصب كيضربيـ ضربا مبرحا ن 

 ييفأف بر فقد اتفق، زكاجيف المرض بعد الزكاجأصاب أ البلتيمزكجات لبالنسبة ما أ
، ب الحنكف الذم ييتـ بيـ كبمتطمباتيـاأل ذلؾ مـ يعدف، سرية بعد مرض الزكجاأل ةلحيابتغير ا

 . مافألمف كااأل بعدما كاف يسكدىا الحب ك كالكآبةسرة يسكدىا الحزف صبحت األكأ

 : كالتاليفكانت  ما عف أشكاؿ الضغكط التي تتعرض ليا زكجات مرضى الفصاـ أ

كالبكاء كالندب  كالكآبةنيف يعانيف مف الحزف أبف اتفقغمب الزكجات أف: الضغكط النفسية -والً أ
الحرماف العاطفي كالعصبية الشديدة كاالندفاعية كاليجكمية ك  الكحدة الشديدة، عمى الحظ السيء
افضؿ منيا  األخرياتف الزكجات أالشعكر ب، اضطرابات النكـ، خريفكالد كاألتجاه الزكج كاأل

ماف كعدـ األكالشعكر بعدـ ، كعدـ الثقة بالنفس، الشعكر بالعجز كضعؼ الشخصية ،حظا
 . تخاذ القراراتأالقدرة عمى 

سرة بكافة أنيف متحمبلت لمسؤكلية األعمى  برأييف اتفقف جميعيف : سريةالضغكط األ -ثانياً 
، كليس رب  األكالدنو كاحد مف ألية الزكج كعبلجو كحتى مسؤك ، عبائيا داخؿ البيت كخارجوأ

 يـفرضبك  فالخاصة بي باألمكرنيف اتفقف عمى تدخؿ اىؿ الزكج أكما ، عنياؿ األسرة كالمسؤك 
خ أمحاكلة استغبلؿ الرأم في حداىف في إنزكؿ مف البيت كباختبلؼ الك  خركجالعمى  اقيكد

 . عبلقة غير شرعية كمضايقتو المستمرة ليا إلقامةخيو في محاكالتو المستمرة أالزكج لمرض 

زكاجيف بالمرض بعد الزكاج فقد أصيب أمزكجات البلتي لبالنسية : الضغكط االجتماعية -ثالثاً 
صابة األزكاج بالمرض إبعد   معيف عمى شعكرىف بتغير نظرة الناس كتعامميـم أبالر  اتفقف

بعد : ىف معاناتيا بقكليااحدإحساسيف في طريقة التغير حيث تصؼ إعما سبؽ كاختمفف في 
المناسبات االجتماعية كعدـ االىتماـ بنا  أك صبحت الناس تيمؿ دعكتي في أمرض زكجي 

ككذلؾ أثر مرض زكجي عمى أكالدم فعندما كانكا  ،زيارتنا في المكاقؼ االجتماعية المختمفة
فكاف ، المعب معيـ كينعتكىـ " بأكالد المجنكف " فيستيزئكف بيـ كيرفضك  ؤىـكاف زمبل ان صغار 

 ، بعدما كبر أكالدم كتعممكا كأصبحكا مكظفيفكلكف اآلف كالحمد اهلل، ىذا األمر يبكييـ كيحزنيـ
 . المكاقؼ الصعبةك أصبح الناس يحترمكنيـ كلكف األمر ال يخمك مف بعض المضايقات 

صبحت أشؾ بأف زكجي بالمرض أ ةصابإبعد : تصؼ معاناتيا بقكلياف خرلأما األ 
، الناس لناشعر بالخكؼ مف نظرة أ ،يتكممكف بأف زكجي مريض عقميك  الناس يشيركف إليٌ 

 . كالدمأكبالخكؼ عمى مستقبؿ 
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زكاجيف بالمرض قبؿ الزكاج فقد اختمفف بالرأم حيث أصيب أ أما الزكجات البلتي 
فكثيرنا ما ، أتخٌكؼ مف تأثير مرض زكجي عمى أكالدم: ىف معاناتيا بقكليااحدإتصؼ 

كعند خركجيـ مف المدرسة يأخذ  ،يكاجيكف االنتقادات كخاصة أف مدرسة أبنائي بجكار البيت
لماذا كالدكـ يتحدث إلى نفسو ) كانتقاد تصرفات أبييـ ،باالستيزاء بيـ كالضحؾ عمييـ ؤىـزمبل

ي كجعمو يبكي ائابن أحد كىذا ما أٌثر عمى. لماذا يسير حافي القدميف( يميمة،ك مبلبسة م
 . خرلأمدرسة إلى مما اضطرني لنقمو ، كامتنع عف الذىاب لممدرسة

أقطف بمنطقة جميعيا مف نفس العائمة كأىؿ : لرأم بقكليااخرل فخالفتيا األ الزكجةما أ
فبل أحد يتجرأ بأف يسخر مف . فاحترامان ألىمو كخكفنا منيـ لسيطرتيـ في المنطقة، أقكياء يزكج
جة مريض عقمي ككني زك ، نني أشعر بنظرة الشفقة ممف حكليأإال ، كبالرغـ مف ذلؾ، ابنيـ
 . ما كاف يزعجنيكىذا 
عمى أنيف ليس لدييف دخؿ سكل  برأييف جميع الزكجات اتفقت: الضغكط االقتصادية -رابعاً 

االجتماعية التي ال تسد حاجة البيت كمستمزماتو كبعضيف يتمقيف بعض المساعدات  الشؤكف
 . ىؿ الزكج ليفأف اتفقف عمى عدـ مساعدة يك مف أىميف كجميعأمف أىؿ الخير 

ىذه الضغكط عمى الحالة الصحية لزكجة المريض الفصامي  لتأثيرما بالنسبة أ
كالشعكر بالتعب في كؿ ، الـ بالمعدة كصداع مستمرآ فأغمبيف اتفقف في شككاىف عمى كجكد

 ىفاحيث تشكك احد، نيف اختمفف في شككاىف الخاصة تبعا لحالة كؿ زكجةإال أ، أجزاء الجسـ
ألـ إلى  باإلضافة ان خطير  ان ف لدييا مرضأتشؾ ب اآلالـشديدة في الصدر كمف شدة ىذه  بآالـ

خرل تشكك في ارتفاع ضغط الدـ كالسكر كسكء التغذية كىشاشة أبينما ، شديد بالقدميف كالظير
الـ في الرقبة كمما كاجيتيا كاآل، كقمؽ النكـ، خرل تشكك في ضغط الدـ المنخفضأك ، العظاـ 
 . رعشة في باليديف كالقدميف تشكك مف كأخرل ،مشكمة

في عبلقتيا الزكجية برغـ كؿ المشكبلت  استمرار الزكجةلسبب ما بالنسبة أ
ترؾ الزكج لكجكد المقدرة عمى عدـ عمى  اتفقف بالرأم اجييا فجميعيفكالضغكطات التي تك 

بعد الزكاج  المرض زكاجيفأصيب ألدل الزكجات التي  مأبالر  لكف ىناؾ اختبلؼ، بناءاأل
حماية لزكاجيف بحب كىناء كاستقرار قبؿ المرض ك أالطكيمة التي عاشكىا بكنؼ  السنيفبسبب 

 . سرة مف التفكؾاأل

زكاجيف بالمرض قبؿ الزكاج في عبلقتيف صيب أأالزكجات التي  الستمرارما بالنسبة أ
نيا لك تسنح ليا أب ترل فإحداىفيف أيفقد اختمفف في ر زكجية رغـ كؿ المشكبلت كالضغكطات ال
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ىؿ غير ظالميف كبيذه العقمية المتحجرة أفي حالة عدـ كجكد أبناء ك  لتركتو، الفرصة عمى تركو
ف يحدث أكىذا مستحيؿ ، كلكف الكاقع مرير، المطمقة حسب عاداتيـ كتقاليدىـ متزمتة لممرأةكال

 . متفيميفالغير ىؿ بناء كاألبكجكد األ

ىؿ رفضكا مطمبيا ف األأال إخرل كانت في بداية الزكاج راغبة بترؾ زكجيا بينما األ
طفاؿ ألنجاب اإبعد  أنوال إ، ىؿ كالمجتمع ترفض فكرة السيدة المطمقةبالطبلؽ ألف ثقافو األ

  . طفاؿ كالعشرةييكف عمييا تركو لكجكد األ نو الإكاستقرار حالتو الصحية ف

كالميارات التي اكتسبتيا الزكجات خبلؿ مشاركتيا بالبرنامج  لئلمكانياتما بالنسبة أ
ييف أاتفقف بر  فيفجميع، كمدل مساعدة البرنامج ليا في التعايش مع الكضع الصحي كالنفسي

منطقية  بأساليبالمشكبلت كتعممف كيؼ يمكف حؿ ، بأنفسيف ثقتيفل مف ف البرنامج قكٌ أ
 بعدما كفٌ  نحك المشكمة يجابيإكالتكجو بشكؿ ، رض الكاقعأكعقبلنية كتخطييا كتطبيقيا عمى 
 بنتيجة تأتيساليب ال يذه األف، حتى تكبرالمشكبلت  ةيتعاممف باندفاعية كعصبية كمجارا

ما بالنسبة لمبرنامج في مساعدتو أ، خريفجابية بؿ تسيـ في تضخيـ المشكمة مع الزكج كاألإي
نكعا ما في منح الزكج الثقة  متشابيةكانت  فاآلراءفي تحسيف الكضع النفسي كالصحي لمزكج 

تى بنتيجة كساعده في تناكؿ الدكاء دكف أكىذا التصرؼ ، لية ؤك شعاره بالمسا  ك  موبنفسو كاحترا
 . الذم حسف مف كضعة النفسي كالصحي األمر ة ،معانا

ف اتفقف في مطالبيف في يجميعف ؛ كزكجات مرضى فصاـ فما بالنسبة لمطالبيأ
 : لتاليكامكر ألبعض ا

المكديكيت كىك مطمب ة في العيادات الحككمية كخاصة حقن ألزكاجيفتكفير العبلج مجانا  -1
 . فكيريحي فزكاجييريح أ ألنو ، ميـ

 . بالمريض النفسي مف خبلؿ تأىيمو كتكفير فرص عمؿ بما يتناسب مع قدراتو االىتماـ -2

مساعدة إلى كىـ بحاجة  ، كالثقة بالنفسب نيـ يفتقدكف األأالمريض خاصة  بأكالد االىتماـ -3
 . في مكاجيو المجتمع أةحتى يككف لدييـ جر ، كدعـ نفسي 

ميمشة يف فئة ألن، جزء مف المجتمع نيفأب فشعر يحتى ، االىتماـ بزكجات المرضى -4
   معدكمة في المجتمع

كجكد مؤسسة لمرضى بحداىف تطالب إف إختمؼ بعضيف في مطالبيف حيث أبينما 
تقدـ برامج كخدمات ترفييية كنفسية كصحية ، الفصاـ كأىالييـ تككف شاممة لجميع النكاحي

تحٌسف مف قدراتيا ل مع يتناسببمشاريع اقتصادية ، ساعدة زكجة المريضا كمكم. كاقتصادية
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متابعة دكرية عف طريؽ الزيارات المنزلية  بضركرة كجكدخرل ترل أبينما . مستكاىا االقتصادم
تثقيؼ المجتمع في ك  كالتعامؿ مع المريض بإنسانية، ليتـ تقييـ حالة المريض بشكؿ مستمر

كاحتراـ زكجة  "مجنكف"تغيير النظرة الخاطئة لممرضى المتمثمة بكممة إلى خطكة تيدؼ 
جانب المريض إلى أف يقفكا مناشدة أىؿ كأقارب المريض ك . ىماليـإ عدـالمريض كأكالده  ك 

لى ك  العمؿ عمى ابتزاز كاستغبلؿ كضع المريض  أكالده كزكجتو بشكؿ انساني كليس جانبا 
 . باستغبلؿ زكجتو كأكالده بطريقة الأخبلقية

 : التفسير والتعميؽ و الربط لمباحثة حوؿ البرنامج: ثالثاً 
 في المجاؿ النفسي اإلكمينيكي االختصاص ذكم راء مجمكعتيآيتضح لنا مف خبلؿ 

المعاناة المعاشة مف قبؿ تمؾ ف أفي المقاببلت الفردية ب العقمي كزكجات مرضى الفصاـ
 كنظرة المجتمع لممريض النفسي كعائمتو؛ الزكجات تعكس بالضركرة خمفية الثقافة المجتمعية 

 الشجاعيةقة المجتمع في منطأف السمة الغالبة عمى ، كجدير بالذكر. كالمنعكسة مف تمؾ الثقافة
تعيش كأسرة التي متداخمة ك الممتدة ك السر األي ، العقمي زكجة مريض الفصاـ بيا فتقطالتي  -

الذم لو ، حيث تخضع األسرة بأكمميا تحت سيطرة شخص كاحد كغالبا ما يككف الجد، كاحدة
ف ىناؾ بعض أكما ، كممتو المسمكعة في العائمة، كالحماة ليا السيطرة عمى زكجة االبف 

، فتككف الزكجة عرضة لمقيكد ، خ كأخكات الزكجأقبؿ   التدخبلت غير المباشرة أك المباشرة مف
، جميع خصكصياتيااالنتقادات كالتدخبلت في  حيث تطاؿحيث ال مكاف لممراعاة أك األلفة 

تشجع كثقافة المكاف التي ، اليدتحكميا العادات كالتق ف ثقافة المجتمع كخاصة تمؾ المنطقة إف
ممبس الىتماـ بالنفس كالاعمى تقيد حرية زكجة المريض كالتدخؿ بشؤكنيا الخاصة مف حيث 

 . الخركج مف البيتكالمأكؿ ك 
ذكم االختصاص في المجاؿ النفسي مجمكعة  راءأخبلؿ  كمف ىنا تبلحظ الباحثة مف

جميع زكجات  عمى أفمع الكاقع المعاش لدل الزكجات  اتفقت ئيـراآغمب أف أباإلكمينيكي 
كلكف ، حتى المكاتي حالة أزكاجيف مستقرة، مختمفة الفصامييف يعانيف مف ضغكطات نفسية
ذكم االختصاص في المجاؿ النفسي  أرجعحيث ، تتفاكت المعاناة بدرجة كنكعية الفصاـ

متمثؿ  كمينيكيإ تفسير نفسيإلى  النفسية لدل الزكجات مف الضغكط المعاناةاإلكمينيكي 
مرض الزكج عراض أف الزكجة تعاني مف ضغكطات نفسية ناتجة عف أبمعنى  باألعراض
إلى بتقسيميا  النفسية رجعكا معاناتيـ مف الضغكطاتأ، بينما زكجات مرضى الفصاـ  بالفصاـ

ال أف ىناؾ إ،جة عف مرض الزكج نيا ناتإقع حياتيـ المعاشة رغـ أشكاؿ مختمفة مف ك أنكاع ك أ
 أفالزكجات في ك ذكم االختصاص في المجاؿ النفسي اإلكمينيكي  ما بيففي الرأم  ان أتفاق
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 مأر  كافؽكما ، البرانكيد الشكي ىكزكاجيف أمنيا الزكجات مف تعاني حاالت التي الصعب أ
 مع كاقع الزكجات ذكم االختصاص في المجاؿ النفسي اإلكمينيكي مف االختصاصيفحد أ

مف عمى أف  زكاجيف قبؿ الزكاجأخاصة الزكجات التي تزكجف كىف عمى عمـ بمرض  المعاش
نساف فصامي، فمعظميف يتزكجٌف تقميدينا ك إجبارينا، أك اضطرارينا إالصعب أف تتزكج المرأة مف 

ك . لضعؼ فرصة الزكاج أك العنكسة، لذلؾ تككف شخصيتيا متأثرة بثقافة المجتمع المحيط بيا
كىذا إف معظـ البلتي يتزكجف مف فصامييف تككف شخصياتيف ضعيفة كمظمكمة في المجتمع، 

جبرت مف قبؿ الجد أ بأنيا ىف معاناتيااحدإيتفؽ مع كاقع كمعاناة تمؾ الزكجات حيث تصؼ 
سيرة أخرل فكانت ما األأ ، عميا المريض ابفب عمى قبكؿ زكاج ابنتو مف جبر األأالذم بدكره 
حقيا في التعميـ لثقافتيـ التي تمنع خركج حرمانيا بكؿ في ىميا قبؿ الزكاج األأيد لعادات كتقال

جبرت عمى الزكاج مف ابف أ حينيا ،الفتاه مف البيت حتى كصمت الكاحد كالعشريف مف العمر
سف إلى كصمت  قد بيا طفكثقافة المنطقة التي تق األىؿ نظر مف كجية ألنيا العـ المتزكج

مف خرل أمرة  كاضطرارىا الزكاج لشدة ظممو  طمقت منو بعد فتره أف  لبثت ما التي  العنكسة
م أر  اتفؽسرتيا كمجتمعيا ترفض فكرة المرأة المطمقة، كما أثقافة ف عنيا أل ان ج مريض رغمك ز 

ذكات مستكل زكجات مرضي الفصاـ  أغمبف أمع كاقع عينة الزكجات ب االختصاصي ىذا
ف أترفض التي حظيت بمستكل عاؿو أك كاؼو مف التعميـ  المتعممة  المرأةف ، ألتعميمي متدفو 

، كىذا يتفؽ مع عينة الدراسة الفعمية كاالستطبلعية حيث كجدت فصاميتتزكج مف مريض 
كاؼو يتناسب مع تطبيؽ العبلج بأسمكب ذات مستكل تعميمي يجاد عينة إالباحثة صعكبة في 

  عميمي متدف  . غمبيف ذكات مستكل تأف أ، حيث حؿ المشكبلت
ف مف ضغكط بأف جميع زكجات مرضى الفصاـ يعاني مف كجية نظرىا الباحثةترل ك 

جيف المرض بعد فترة اأزك  ك البلتي أصابأتزكجف مف مريض منذ البداية نفسية سكاء البلتي 
فالزكاجات البلتي أصاب ، دـ بكاقع مرير بطبيعة المرض كتداعياتوطيصفكبلىما ، مف الزكاج
في كنؼ  شنيامف كاألماف التي عدف لحياة األالمرض بعد فتره مف الزكاج يفتق أزكاجيف

، فمرض أزكاجيف فجأة أفقدىف االستقرار النفسي كاألسرم. الزكج بالمرض ةصابإزكاجيف قبؿ أ
ا معاناتيحداىف إذ كصفت إ، يندبف حظيففأما البلتي تزكجف منذ البداية مف زكج مريض 

 . لمحزف ككأف الحزف خمؽ لي كحدم بيذه الدنيا ةسير أأنا أعيش : بقكليا

النفسية  ف عبارات مقياس الضغكطأتؤكد الباحثة عمى ف: الدراسة ألدكاتما بالنسبة أ  
عدادىا لممقياس بجمع معمكمات إحيث قامت الباحثة قبؿ ، الزكجات كانت تحاكي كاقع كمعاناة
ؿ عمميا كذلؾ مف خبل، مرضى الفصاـتي تعيشيا زكجات ال كالمعاناةعف الضغكطات النفسية 
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 ،اإلكمينيكي راء الزمبلء في المجاؿ النفسيآخذ أكمف خبلؿ ، بشكؿ مباشر مع ىذه الفئة
 . بحاث السابقة المتعمقة بالمكضكعذلؾ مف خبلؿ رجكعيا لمدراسات كاألكك

عمى  قبؿ ذلؾ نو مقنف كلـ يطبؽأرغـ : ط حؿ المشكبلتانمأما بالنسبة لمقياس أ
ف جميع محاكره جاءت منسجمة مع كذلؾ أل ،المرجك منو نو حقؽ اليدؼأال إ ةالفمسطينيالبيئة 
شكبلت يقيس ط حؿ المانمأمقياس ف إحيث . يـمشكبلتحؿ ككيفية  يـطرقالزكجات بكاقع 

قبؿ  لدل الزكجات  يجابية حيث كانت التكجياتإ أـسمبية  كانتأ سكاء التكجيات نحك المشكمة
نماط حؿ أف المقياس يقيس أ، كما يجابيةإصبحت أ فقد تطبيؽالما بعد أسمبية، تطبيؽ البرنامج 

ف بأاالندفاعي كالتجنبي حيث كجد قبؿ تطبيؽ البرنامج ك المشكبلت مف حيث النمط العقبلني 
 ةقتغيرت طريفقد ما بعد تطبيؽ البرنامج أ ،حميـ لممشكبلتطريقة في  ان لدييف اندفاعية كتجنب

 . نمط حميـ لممشكمة بنمط عقبلني

 منجاحل وقيمف خبلؿ تحقىداؼ المرجكة منو ألفقد حقؽ البرنامج ا: ما بالنسبة لمبرنامجأ
في التخفيؼ مف الضغكط النفسية المختمفة لدم زكجات مرضى الفصاـ الناتجة عف مرض 

كسابيف زكاجيف،أ خبلؿ مف كذلؾ  عممية كمنطقية في التعامؿ مع مشكبلتيـ اليكمية ائؽطر  كا 
كالعقمي لزكجات مرضى  ساليب سمسو كسيمة تناسب المستكل التعميميأك  ائؽاتباع الباحثة لطر 

حؿ المشكبلت كبعض الميارات أسمكب  الفصاـ العقمي متمثمة في المادة العممية كخطكات 
 . الخاصة التي يحتاجيا البرنامج
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 الرابعالمبحث 
 الفصاـ العقمي 

 : مقدمة
كىذا خطأ ، يتساكل عند الكثير لفظ الجنكف مع األمراض العقمية (Psychosis): الذىاف
كال يكجد أم مرض في الطب النفسي ، ألف كممة الجنكف ليس ليا داللة طبية كاضحة، كاضح

في السمكؾ كالتفكير بعيدان  اضطراب لكالجنكف كممة عامة ال تعني سك ، كالعقمي يسمى بالجنكف
مف العبقرية تطمقو بعض المجتمعات  ان كيعتبر البعض الجنكف قريب، عف مألكؼ تقاليد المجتمع 

فبعض المجتمعات البدائية ، يختمؼ كؿ مجتمع في نظرتو لمجنكفحيث عمى الشكاذ منيـ 
خر يعذبيـ ألنيـ لبعض اآلكا،  االحتراـتحمي ىؤالء األفراد كتعتبرىـ ذكل لمسة مقدسة تستحؽ 

كفي مجتمعات أخرل يكضع ىؤالء في ، مف أتباع الشياطيف كتحـك حكليـ األركاح الشريرة
كلذا يجب عمينا التخمص مف ىذه ، يعالجكف في المستشفيات اآلخركفي البعض ، سجكف

 . (247: 1998، عكاشة) الكممة عند المناقشة العممية لؤلمراض الذىانية

ىك اضطراب عقمي شديد كتفكؾ شامؿ في  ،أم المرض العقميكيقصد بالذىاف 
خريف كيميؿ قامة حكار مع اآلإقع ك كيصعب عميو احيث ينفصؿ المريض عف الك ، شخصيةال

دراكات المريض لمكاقع كتظير عمى السمكؾ تصرفات إإقامة حكار مع نفسو كتضطرب إلى 
التفكير بشكؿ كاضح كما تظير كما يضطرب ( صبعكالتبكؿ عمى المبلبس أك مص األ) بدائية

 . (457: 1994، اليمكسات كاليذيانات بأنكاعيا كيظير التفكؾ كالضخامة كالتشتت )الطيب

فالذىاف ىك اضطراب عقمي خطير كخمؿ شامؿ في الشخصية يجعؿ السمكؾ العاـ 
 . االجتماعي نشاطولممريض مضطربا يعكؽ 

مف حيث  Insanityلكممة " جنكف"  كاالجتماعييطابؽ الذىاف المعنى القانكني 
 . يذاء المريض نفسة أك غيره أك عجزه عف رعاية نفسوإ حتماؿا

الشديد  االنفعاؿكيشاىد في الذىاف االنفصاؿ عف الكاقع كتشكييو كاضطراب 
 . كاضطراب القدرات العقمية كتفكؾ الشخصية كنقص البصيرة كاالضطراب الكاضح في السمكؾ

 : قسميف رئيسييف ىماإلى  يصنؼ الذىاف بكجو عاـ
أم الذم يرجع المرض فيو إلى أسباب    organic psychosis: الذىاف العضوي -

مثؿ ذىاف الشيخكخة ، كيرتبط بتمؼ في الجياز العصبي ككظائفو، كعكامؿ عضكية 
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أك عف اضطراب  األكراـكالذىاف الناجـ عف عدكل أك اضطراب الغدد الصماء أك عف 
 . الخ... التغذية أك األيض أك عف اضطراب الدكرة الدمكية

كىك المرض ، أم نفسي المنشأ  Functional psychosis الذىاف الوظيفي -
لمذىاف الكظيفي  اإلكمينيكيةكأىـ األشكاؿ ،  سبب عضكمإلى العقمي الذم ال يرجع 

 . (528-527: 2005، ىي الفصاـ )زىراف

طباء النفسييف إال عندما مفيكـ لـ يكف معركفا لدل األ: Schizophreniaفالفصاـ 
بمكيمر الطبيب النفسي السكيسرم ىذا االسـ كبديؿ لمصطمح آخر أبتكره مف قبمو كربيميف  قترحا

المبكر لكصؼ مجمكعة األعراض الذىانية التي يتميز صاحبيا بتدىكر في  وكىك العت 1913
 عترضاك ، المزاج كالتي كاف يرل أنيا تظير مبكرا في فترة الشبابدراؾ ك كاإل، كظائؼ التفكير

عتقده كربيميف مف أف ىذا المرض ال يظير ااألكؿ اف ما : بمكيمر عمى ىذا المصطمح لسببيف
كلـ يكافؽ ، يمكف أف يظير في أم فترة زمنية مف العمر ألنو ، إال في فترة الشباب غير دقيؽ

المبكر ىك ذىاف الشباب يقابؿ ذىاف الشيخكخة بيف  العتوبمكيمر كريبميف عمى فكرتو بأف 
قترح اك ، لذىاف الشيخكخة اإلكمينيكيةليذا السبب تتفؽ لمصكرة  اإلكمينيكيةكأف صكرتو ، المسنيف
كظائؼ  بانقساـمفيكـ الفصاـ لكصؼ ىذه المجمكعة مف األعراض التي تتميز  استخداـليذا 

 ،كعسكر ،ابراىيـ) كؿ االضطرابات الشخصيةفي الشخصية كالتي تعتبر القاسـ المشترؾ 
1999 :84-85) . 

بينما ، 35-15بيف ما % ممف أعمارىـ تتراكح 75يقدر كريبميف أف الفصاـ يصيب 
كنظرنا لما تتخذه الشيزكفرينيا مف مظاىر خبلؿ ، % فقط60يقدر بمكيمر ىذه النسبة بمقدار 

 اعتبارهعمى ، المختصييف في الطب النفسينجد أف ذلؾ حمؿ كثيرنا مف ، دكرتيا المرضية
 يس مف مرض كاحد بمفرده )الجسماني،مرضا تتجمع عناصره مف مجمكعة مف األمراض كل

1998 :126) . 

عبلـ كالرأم ف كانت كسائؿ اإلإالفصاـ مرض ال يمكف تجاىمو في أيامنا الحالية ك 
 استحكذت أخرلكما ىك الحاؿ بالنسبة ألمراض ، أتجاه ىذا المرض اىتمامابدم تالعاـ ال 

 . اكبر بكثير مما حظى بو الفصاـ اىتماـعمى 

 ألسرة كالدكلةاالتي تتحمميا  االقتصاديةكال تكجد حالة تماثؿ الفصاـ مف حيث األعباء 
 . (114: 2001 بك الخير،أ)
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الكثير مف األعباء  تتحمؿ كباألخص زكجة المريضبأف األسرة  وترى الباحثة
حيث يؤدم بو المرض  إلى ؛ بالفصاـ كالنفسية نتيجة لمرض الزكج  كاالجتماعية االقتصادية

إلى  باإلضافة بالمسؤكلية اإلحساسكعدـ القدرة عمى ، عمى الثبات في العمؿ درةقال عدـ
 اتليؤك المس كافةبالدرجة األكلى  الزكجةفبالتالي تتحمؿ  ؛مباالة  نتيجة لتبمد المشاعرالبل
 . تحمميا مرض الزكجإلى  باإلضافةسرية األعباء ألاك 

المريض كأسرتو كالمجتمع تعددت تعريفات  عمى كتأثيرهكألىمية مكضكع الفصاـ 
فيمكف تعريفو عمى أنو مجمكعة مف التفاعبلت الذىانية ، الفصاـ مف قبؿ العمماء النفسيف 

سمكؾ في ال كاضطرابات، كتككيف المفاىيـ، أساسية في العبلقة بالكاقع باضطراباتتميزت 
 . رتفاع في التدىكر كالسمكؾ العدكانيامع حدكث ، كالكجداف كالفعؿ

يتناكؿ الشخصية ، مف االضطراب العقمي( أك أنكاع) نكعكيمكف تعريفة أيضا عمى أنو 
كيتضمف عادة صمو المريض بالعالـ ، كتبدك أعراضو عمى المرضى بدرجات متفاكتة بأكمميا،

أف يعيش المريض إلى بعض الحاالت الشديدة في قد يصؿ ، ك كبيرأالكاقعي إلى حد قميؿ 
 . (458: 1994 ،الطيب) في حالة مف حاالت أحبلـ المناـ كأنو؛ دنياه الخاصة 

 : التعريفات التي تناولت الفصاـ العقمي
 : ةً تعريؼ الفصاـ العقمي لغ -والً أ

 .كسره تتفرؽ أف غير مف كسره: كنحكه الدمج فصما: فصـ

 .بينكنة تصدع غير مف انكسر: كانفصـ: تفصـ

 . العقاؿ ىك بحؿ معا فشدىما ذراعو مف كظيفة ثنى: البعير عقبل: عقؿ

 .أمسكو: بطنو الدكاء عقؿ

 .أدرؾ: عقؿ

 .الخطأ عرؼ: عقؿ

 عقبل العقؿ سمي كقد، بالحكاس تدركو ال ما النفس تدرؾ بو ركحاني نكر: عقكؿ: جمعو: العقؿ

  (.586 -520: 1998 ،يحبسو )المنجد أم، الميالؾ في التكرط عف صاحبو يعقؿ ألنو
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 : تعريفات الفصاـ العقمي اصطالحا -ثانيا

نو مجمكعة مف التفاعبلت الذىانية أفيمكف تعريفو عمى ، تعددت تعريفات الفصاـ
كاضطرابات في السمكؾ كالكجداف ، كتككيف مفاىيـ، بالكاقعتميزت باضطرابات أساسية فالعبلقة 

نكع مف  أنو يضان عمىأكيمكف تعريفو ، كالفعؿ مع حدكث ارتفاع في التدىكر كالسمكؾ العدكاني
مجمكعة مف التعريفات  كفيما يمي، يتناكؿ الشخصية بأكمميا، أك أنكاع مف االضطراب العقمي

 . لمفصاـ العقمي التي تناكلت ىذه المفاىيـ في تعريفيا
 . تعريؼ الفصاـ حسب الدليؿ التشخيصي واالحصائي والمنظمات والجمعيات العالمية. أ

كعرؼ الدليؿ التشخيص لؤلمراض النفسية في مصر عمى أنو مرض نفسي يتميز 
كميؿ في النياية إلى تدىكر شامؿ ، بعيدنا عف البيئة  ئونزكاابالعديد مف األعراض مع 

تناقض الكجداف كسرعة تذبذب ، ىذا االضطراب نفسو في مجاؿ العاطفةلمشخصية كيظير 
في صكرة  االنحراؼكفي النياية بالتبمد العاطفي كيظير غير المناسبة  كاالنفعاالتالعكاطؼ 

ف إدراؾ فأما في مجاؿ التفكير كاإل ،نشاط حركي شاذ أك خبلفو يصؿ أحيانا لدرجة السبات
مترابط فرط  الإالتفكير أك دراؾ كالعجز عف التجديد تأكيؿ اإلاالضطرابات التي نمقاىا تتضمف 

 . عادة ما تككف غير منتظمة فإنياكعندما تكجد ضبلالت أك ىبلكس ، دماجإلا

كتتصؼ  ،الذىانية االستجاباتمريكية لعمـ النفس بأنو مجمكعة مف كعرفتو الجمعية األ
كجدانية كسمككية كعقمية  كاضطراباتأساسي في العبلقات الكاقعية كتككيف المفيكـ  باضطراب

كما تتصؼ بميؿ قكل لمبعد عف الكاقع كعدـ التناغـ االنفعالي كاالضطرابات ؛ بدرجات متفاكتة 
 دىكر في بعض الحاالت )عبد الفتاح،التإلى كيميؿ ،  االرتدادمفي مجرل التفكير كالسمكؾ 

2010 :2581) . 

 يصنؼي بأف الفصاـ مرض عقمي كما عرؼ في مكسكعة عمـ النفس لمتحميؿ النفس
كىذا . مراض الذىانية انتشاران كيعتبر أكثر األ، ضمف فئة األمراض النفسية المعركفة بالذىاف 

فتفقد بذلؾ التكامؿ كالتناسؽ الذم كاف ، المرض يمزؽ العقؿ كيصيب الشخصية بالتصدع 
 كؿ جانب منيا أصبح في كادو كأف ، كالحركية كاإلدراكية  كاالنفعاليةيكائـ بيف جكانبو الفكرية 

 . األخرلكمستقؿ عف بقية الجكانب ، منفصؿ

ىك حالة عقمية غير سكية تصيب الكائنات البشرية : كما عرفة الطب النفسي بأنو
بحيث تختمط ، كسمككيـ تجاه العالـ، كشعكرىـ، مف أنماط تفكيرىـ عميقاكتغير تغييرنا ، كحدىا

 . (136: 2006، تبني أساليب ال تتناسؽ مع الكاقع )غانـإلى لدييـ الحقيقة بالكىـ كتؤدم 
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عرؼ الدليؿ التشخيصي الرابع لؤلمراض النفسية كالعقمية الصادر عف الجمعية 
فيك خميط مف ؛ مى أساس األعراض كالتمييز بينيمااألمريكية لمطب النفسي الفصاـ ع

لبلضطرابات  تفسيرىا كفقان يمكف  ال اضطراباتتشكؿ  التي يجابية كالسمبيةاألعراض اإل
مع كجكد بعض العبلمات ، كال ترجع لحالة طبية عامة أك تأثيرات فسيكلكجية مباشرة، الكجدانية

 باضطراباتكترتبط تمؾ األعراض ، ثقؿ عف ستة أشير االضطراب لمدة ال استمرارالدالة عمى 
كذلؾ تتضمف األعراض المميزة لمفصاـ كجكد ، في الكظيفة االجتماعية كالمينية بشكؿ ممحكظ

مما يؤدم إلى اضطراب اإلدراؾ كالتفكير ؛ كاالنفعاليخمؿ كظيفي في المجاؿ المعرفي 
نتاجية كاإلرادة كالدافعية كالطبلقة كاإل، كالتكاصؿ المغكم كضبط السمكؾ كتكجييو االستداللي
 .تشخيص كجكد زممة مف األعراضيكجد عرض كاحد يميز الفصاـ إنما يتطمب ال كال كاالنتباه

(DSM-IV, 1994: 274) 

عميقة  باضطراباتعرفتو منظمة الصحة العالمية بأنو عبارة عف مرض نفسي يترافؽ 
مميزة في التفكير كشعكر بالكقكع تحت سيطرة قكة خارجية كأفكار  كاضطراباتفي الشخصية 

دراؾ كاضطرابات كجدانية ال تتناسب مع الحكادث الكاقعية المحيطية تكىميو كاضطرابات في اإل
 . (105: 1995، االنطكاء عمى الذات )خيرإلى بالمرض باإلضافة 

 : تعريفات عمماء النفس والطب النفسي لمفصاـ العقمي . ب

راض النفسية يتسـ بمجمكعة مف األع، مرض ذىاني ونأالفصاـ ب، عرفو عكاشة
اضطراب كتدىكر في الشخصية كالسمكؾ إلى مر لـ تعالج في بادئ األإف  تؤدمكالعقمية التي 

: 2012 ،عباس) رادة كالسمكؾكاإل، دراؾكأىـ ىذه األعراض اضطراب التفكير كالكجداف كاإل
254) . 

كيبني ىذا التعريؼ عمى ، مراض الذىانيةأحد األ: نوأب( 14: 2000، سرحاف) عرفوك 
كاضطرابات االدراؾ ، كالفكرية، كاالضطرابات السمككيةالكصؼ الكامؿ لمظاىر المرض 

 . كىاـ كاليبلكسلى األإ باإلضافة، كاالرادة

لىك الشخصية  انتظاـمرض ذىاني يؤدم إلى عدـ : بأنو( 1987، زىراف)عرفو كي  ا 
الكصبلت  كانفصاـعف العالـ الكاقعي الخارجي  االنفصاـكمف خصائصو ، تدىكرىا التدريجي

في حمـ  ككأنوا عف الكاقع النفسية العادية في السمكؾ كالمريض يعيش في عالـ خاص بعيد
 . (147: 1998، )العناني مستمر
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عف عالـ  باالبتعادكفيو يتصؼ الفرد ، مراض العقميةعرفو سنفكرد بأنو أحد األك 
ك االضطراب  كاالنسحابكيتضمف ىذا المرض اليبلكس كاألفكار الزائفة أك اليذياف ، الحقيقة

 . (94: 1994، )عيسكم الحياة االنفعالية عند المريض الحاد في

كىي اليبلكس خاصة ىبلكس السمع كالممس  المميزةعرفو  كرببليف بأعراضو كي
كالنقص في حب االستطبلع كاضطراب الفكر مع ، العالـ الخارجيإلى كالنقص في االنتباه 

كنقص ، كتغير في الكبلـ بحيث يصبح غير مفيكـ، فكرية تعصي عمى الفيـ ارتباطاتكجكد 
عراض كىذه األ. كالسمكؾ النمطي، كالسمبية، كالعاطفة المثمكمة، كاألكىاـ، في الحكـ كالبصيرة

 . (22: 1987، كماؿ) كذاكرتو إدراكوصفاء كعيو كصحة تكجد في المريض مع 

 تشخيص الفصاـ العقمي 
يتـ مف  ان عصابي ـأ ان كاف ذىانيأف تشخيص الفصاـ أك أم مرض سكاء أب ترى الباحثة

، خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات كالمقابمة األكلية كأخذ التاريخ المرضي كفحص الحالة العقمية
عمى  اضطرابكالجسمية كتطبيؽ االختبارات المناسبة حسب الحالة المرضية التي تناسب كؿ 

 . ان عصابي أـ ان كاف ذىانيأحدا سكاء 
 اإلحصائيمعايير التشخيصية التي ذكرت في الدليؿ التشخيصي ال كفيما يمي عرض

 : االمريكي الرابع
 : DSM IVمريكي الرابع لتشخيصية لمفصاـ وفقا لمتشخيص األا المحكات

كذلؾ مف ، كثر مف االضطرابات التالية أك أ ثنيفايجب تكافر : االعراض المميزة - أ
 .حالة نجتح العبلجقؿ في أك أحد أخبلؿ شير ك 

 .Delusions ىذاءات  -1

 .Hallucinationىبلكس  -2

)كتكرار نفس الجمؿ اك الحديث غير  Disorganized speechحديث غير منتظـ  -3
 . المترابط(

 . ك السمكؾ الحركي المتخشبأ، السمكؾ الكتاتكني -4

 . (490: 2002، العرادم( )الكبلـ كاإلرادة، عراض السمبية )كالتبمد االنفعالياأل -5
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أك إذا كانت ، يمـز كجكد عرض كاحد فقط مف المعيار )أ( إذا كانت األكىاـ غريبة : مبلحظة
أك كجكد صكتيف أك ، فكارهأاألىبلسات مف صكت يستمر في التعميؽ عمى سمكؾ الشخص أك 

 . كثر تتحادث مع بعضيا البعضأ
كمنذ بداية ، خبلؿ فترة ميمة مف الكقت: داء الكظيفي االجتماعي المينيخمؿ األ  - ب

كثر مف مجاالت األداء الكظيفي كالعمؿ أك العبلقات بيف أف مجاال أك إف، االضطراب
أك ) الشخصية أك الرعاية الذاتية ىي صكرة جمية دكف المستكل المتحقؽ قبؿ النكبة

كاديمي نجاز األاالخفاؽ في بمكغ المستكل المنتظر في العبلقات بيف الشخصية أك اإل
 . (ككف اليجمة في الطفكلة أك المراىقةأك الميني عندما ت

ينبغي أف حيث ، قؿتدكـ عبلمات االضطراب المستمرة ستة أشير عمى األ: المدة - ت
التي ( أك أقؿ إذا عكلجت بنجاح) تتضمف فترة الستة أشير ىذه شيران مف األعراض

كقد تتضمف فترات مف األعراض ، يجابي تحقؽ المعيار )أ( أم أعراض الطكر اإل
أك المتبقية  البادريةالبادرية أك المتبقية قد يبتدئ االضطراب أثناء ىذه الفترات 

)أ( التي  بأعراض سمبية فحسب أك اثنيف أك أكثر مف األعراض المدرجة في المعيار
 ( خبرات إدراكية غير مألكفة، مستغربة اعتقادات، مثاؿ تككف مكجكدة بشكؿ مخفؼ

ستبعد اضطراب الفصاـ ا: استبعاد اضطرابات الفصاـ الكجداني كاضطرابات المزاج  - ث
 اكتئابلـ تحدث نكبة  ألنو، ( 1) أما ، الكجداني كاضطراب المزاج مع مظاىر ذىانية

ك أيجابي جسمية أك نكبة ىكسية أك نكبة مختمطة في كقت كاحد مع أعراض الطكر اإل
فاف مدتيا الكمية كانت ، ء اعراض الطكر اإليجابيذا ما حدثت نكبات المزاج أثناإ( 2)

 . مدة الفترتيف االيجابية كالمتبقيةإلى قصيرة بالنسبة 

لـ ينجـ االضطراب عف تأثيرات فيزيكلكجية : مادة / حالة طبية عامة تأثير استبعاد - ج
 . أك عف حالة طبية عامة( دكاء، عقار استخداـإساءة ، مثاؿ) مباشرة لمادة

اضطراب نمائي شامؿ إذا كاف ثمة قصة الضطراب تكحدم أك اضطراب العبلقة مع  - ح
كىاـ أك األىبلسات  لمفصاـ يكضع فقط إذا كانت األ ف تشخيصا إضافيان إف، نمائي

-76: 2004، )حسكف (أك أقؿ إذا عكلجت بنجاح) قؿير عمى األبارزة أيضان لفترة ش
77) . 

 عراض النشطة االقؿ مف بدء األذا استمرت لمدة سنة عمى إوتصنؼ المسار الطويؿ 

 . النكبات تعرؼ ببركز األعراض الذىانية() نكباتي مع أعراض متبقية -
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 . نكباتي مع بركز األعراض السالبة -

 . نكباتي مع عدـ تخممو بأعراض سالبة -

 . ىؿ مصاحبة بأعراض سالبة اـ ال() مستمر األعراض الذىانية -

 . نكبة كاحدة في تيدئة كاممة -

 . محددة النظاـك غير أ لخر أ -
 -:مالحظات

ككؿ ، الفصاـ بويشخص ( ال يكجد عرض مرضي كاحد )أك عبلمة مرضية كاحدة -1
 . أعراض الفصاـ يمكف رؤية بعضيا في عدد مف االضطرابات العصبية كالنفسية

 . تتغير أعراض المرض مف كقت ألخر -2

فمثبل  ،  مستكل المريض التعميمي كذكائو كثقافتو البيئية االعتبارالبد أف نأخذ في  -3
كما أف بعض المعتقدات ، ءهعدـ قدرة المريض عمى التجريد قد يعكس تعميمة كذكا

 . الغريبة تعكس صكرة مف الثقافة البيئية كالدينية

حيث يتدىكر إنجاز الشخص في مستكل العمؿ : قبؿ ذمنقص األداء الكظيفي عف  -4
ذا بد، بالنفس االىتماـكالعبلقات ك  االضطراب في الطفكلة أك المراىقة يحدث فشؿ  أكا 
 . المتكقع االجتماعيفي النمك 

 : أعراض الفصاـ العقمي 
بأف أعراض الفصاـ قد جاءت  لؤلدبيات كالمراجع مراجعيامف خبلؿ  ترى الباحثة

بمجمكعتيف  بللؾ فانو مف المنطؽ عرضيا تفصيلذ ، معممة في المحكات التشخيصية لممرض
كال نقصد ىنا ، أعراض إيجابية كأعراض سمبية إلى مريكي الرابع حسب التصنيؼ األ

بؿ المقصكد بيا أنيا أعراض لـ تكف ، باألعراض اإليجابية بأنيا أعراض جيدة أك مرغكبة 
كما ال يقصد ، ظاىرة في شخصية المريض كاليبلكس كالضبلالت كالحديث المشكش

أنيا سيئة بؿ تعني ظيكر سمككيات كمشاعر لـ تكف مكجكدة مف قبؿ عمى باألعراض السمبية 
 . كفقد المتعة كغيرىا، المريض مثؿ التبمد االنفعالي كالعزلة االجتماعية
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كمبالغات في تقييـ التفكير ، إفراط لمكظائؼ العادية تعكس كىي: اإليجابيةاألعراض  -والً أ
كاضطراب الحركة كالسمكؾ ، مبالغ في اإلدراؾ كاليبلكسككذلؾ تقييـ ، كاليذاءات، األستداللي
كقد تظير في جميع أنكاع الفصاـ ؛ تستجيب لمعبلج  كىذه األعراض غالبا ما، الكتاتكني
 . (4: 2004، )النزاكم

 : يجابية حسب مجاالتيا العامة إلىويمكف تقسيـ األعراض اإل
بأنيا معتقدات زائفة غير  تعرفيا منظمة الصحة العالمية: اليذياف أو الضالالت -1

كافة  باستعماؿقناعو بعدـ صحتيا إيمكف زحزحتيا مف فكر المريض أك  كال، حقيقية
فيي بالنسبة لو معتقدات حتمية ال تقبؿ النقد أك ، كسائؿ اإلقناع ك الحجة كالمنطؽ

 . (72: 1990، المناقشة بعدـ صحتيا )شرؼ
الصادر عف الجمعية األمريكية لمطب  ويعرفيا الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الرابع

بأنيا معتقدات خاطئة تتضمف عادة تفسيرات خاطئة لممدركات أك  DSMIVالنفسي 
كقد يتضمف محتكاىا مكضكعات متعددة كأف التمييز بيف اليذاءات ك ، لمخبرات 

األفكار التمقائية التي يعتقدىا الفرد بقكة تتبدل في أنو يصعب أحيانا أف نعتمد عمى 
-DSM) يايدرجة أم مف تمؾ المعتقدات صحيح بالرغـ مف كجكد دليؿ كاضح يناف

IV, 1994: 75.) 
 : كمظير لميذاء يةاآلتاألنواع  واإلحصائيقد حدد الدليؿ التشخيصي 

إلى شخص  يادطاالضكيمكف أف تأخذ أشكاال متعددة فيتجو : ضطياداالىذاءات  - أ
 . أك مذىب معيف تبعا لثقافة المريض ةأك جماعة معين، في البيئة

 كمرمكقةحازمان بأنو شخصية عظيمة  اعتقادايعتقد المريض : ىذاءات العظمة  - ب
، البشر)الطيب أنفاذفي المجتمع ك أنو أذكى ك أقكل البشر كأنو منكط بو 

1994 :426) . 

يشعر المريض بأف أحد األشخاص عادة ما : اليذاءات الجنسية )العاطفية( - ت
أكبر في عبلقة حب معو كيرسؿ لو رسائؿ سرية  اجتماعية ةفي مكانيككنكف 

 . كخطابات غرامية

 يعتقد المريض فييا أنو مخدكع مف قبؿ زكجتو أك ممف يحبكنو: ىذاءات الغيرة  - ث
 . (285-284: 2012، الختاتنو)
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بعكامؿ  محككمةكتصرفاتو  أفكارهكيحدث حيف يعتقد الفرد أف : ىذاء التحكـ - ج
يكجد جياز : نو يقكؿإ: خارجية مثؿ قكة مسيطرة مف الناس أك مف ككاكب أخرل
تتحكـ حبيبتي بطريقة ، فاكس في رأسي يتمقى تعميمات أك رسائؿ كؿ ساعة

 . عقميإلى تفكيرم كتبث أفكارىا 
أف لديو بعض العجز الجسمي  مفادىايككف لديو ىذاءات  حيث: ىذاءات جسمية - ح

أجزاء مف الجسـ أك ىذاء التعرض لعدكل مرضية أك الجسـ  أك قصكر كظيفي في
أك  اآلخريفأك أف جسمو كاقع تحت تأثير ؛ قد تبدؿ أك تأثر نتيجة قكل خارجية 

 . أف بعضا مف الجسـ لـ يعد مف صميـ ذاتو
حيث تكجد ىذاءات مميزة ألكثر مف نكع كاحد مف بيف األنكاع : اليذاء المختمط - خ

 . سيادة ألم منياالسابقة دكف سيطرة أك 

 بيئةمف  ما حكلوحيث يعتقد أف : توجد أنماط أخرى مف اليذاءات مثؿ العدمية - د
، ؿ إلى زكاؿآكالزمف قد ، لت إلى عدـ آكأف ذاتو قد ، قد ذىب أدراج الرياح

كما تكثر ، كتكثر اليذاءات الجنسية عف الرجاؿ، اليذاءات الفمسفية كغيرىا 
 االجتماعية االقتصاديةىذاءات المبالغة في الشعكر بالعظمة بيف ذكل المستكيات 

كال ينفرد مرضى ، كتتبايف اليذاءات في شدتيا كليس في شكميا فقط، المرتفعة
المزاجية قد يصابكف بيذاء  االختبلالت ىالفصاـ بيذه اليذاءات كلكف مرض

كمما دؿ عمى  ان الت أكثر غرابو كشذكذالعظمة كلكف كمما كانت األفكار ك الضبل
 . (405-404: 2000، كجكد الفصاـ )عبد الرحمف

عمى ، أحاسيس حقيقية كاعتبارىايتـ تصديقيا ، دراكات حسيةإالمقصكد ىنا : ألىالسا -2
خداع الحسي ىذا أف يتمركز كيمكف لم، الرغـ مف عدـ كجكد المثير الحقيقي في الكاقع

حيث يبلحظ أف اليمكسات السمعية ىي مف أكثر األىبلس مبلحظة في ، عضاءحكؿ األ
 . الفصاميكف ىك األكامر كأصكات غريبة تتحدث عنو يسمعوكأغمب ما ؛ الفصاـ 

كفي الكاقع  كعمى الرغـ مف تكىـ الفصامي أنو يسمع األصكات غير أف مصدر ىذه 
نمااألصكات ليس مف الخارج  كيفسر عمماء الدماغ اليكـ سماع األصكات عمى ، مف الداخؿ  كا 

ك األسباب مازالت ، أنيا "حديث" داخمي حيث يككف مركز الكبلـ نشطا كليس مركز السمع 
الحديث" إف صح ف عاجزان عف التعرؼ عمى أف ىذا "يبدك بأف الدماغ نفسو يكك ك غير معركفو 
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، رضكاف) حديث إلى العالـ الخارجيمف إنتاج الدماغ نفسو كيقكـ المريض بعزك ىذا ال، التعبير
2002 :391-392 ) . 

 : يمي وأىـ أنواع اليالوس ما

ا، ىي أكثرىا انتشارنا في مرضى الفصاـك : اليالوس السمعية -1 ، كتأخذ طابعنا خاصن
أك تكرار ما يقرأه ك أحياننا ما تكممو أصكات في ، بالتعميؽ عمى حركات المريض

أك تعطيو أكامر لتنفيذىا ك كثيرنا ما تمعنو أك تسبو ، أك مباشرة، ىيئة شخص ثالث
ما يؤكؿ ك ،  ك نادرنا ما تمدحو ك تشجعو، شاذة اتياماتأك تياجمو أك تتيمو  عادة ن

عمى أنيا صادرة مف الناس في الشارع أك الجيراف أك ، المريض ىذه األصكات
المريض مع ىذه ك كثيرنا ما يتشاجر ، أك أنيا مف الراديك أك التمفزيكف، ممف حكلو

يقكؿ، األصكات بصكت عاؿو  "ىك ، ببلش الكبلـ ده"، بقو اسكت": فنجده فجأة ن
المريض متكىمنا في ىذه  اعتباركال يصح ، ك ذلؾ دكف أف يكممو أحد، إنت"

فيجب تصديقو ، ال يستطيع أحد غيره  سماعياك فيك حقنا  يسمعيا ، األصكات
ال يجب تصديؽ تأكيمو أنيا مف  ك لكف بالطبع، عندما يشكك مف ىذه األصكات
بؿ يجب محاكلة إقناعو بأف ذلؾ عرض مرضي ، الجيراف أك األصدقاء أك الراديك

ك أحياننا أكامر ، ك دينيناأتأخذ ىذه األصكات طابعنا جنسينا كعادة ما ، يجب عبلجو
 . االنتحاربالقتؿ أك 

نادرنا ما نصادفيا ك ، كىي أكثر انتشارنا في الذىاف العضكم: اليالوس البصرية -2
كدرجة ، في مرض الفصاـ إال في الحاالت الحادة عندما يككف التفكير مشكشنا

كحيكانات تزحؼ ، كأكجينا مخيفة، كىنا يرل المريض أضكاء باىرة، الكعي مختمطة
كتثير اليبلكس البصرية الذعر كالخكؼ في المريض أكثر مف السمعية ، تجاىو

 . (176-175: 1984، )عكاشة
أك يتحرؾ عمى ، ك فييا يشعر المريض أف شيئنا ما يمسؾ بو: اليالوس الحسية -3

كمف الممكف أف يشعر بأف ، ىناؾ حشرات تحت جمده د يشعر أفكق، ومجس
ك حتى درجة الشعكر بالجماع الكامؿ ، األعضاء التناسمية متأثرة بأجساـ غريبة

 . أحياننا
ك قد ، كريية غير مكجكدة حقيقةيشـ المريض ركائح رغيبة أك : اليالوس الشمية -4

أك رائحة مكتى أك سمكمنا ك غيرىا مف ، يصر عمى أف ىناؾ رائحة بخكر
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بؿ أكثر شيكعنا في الصرع ، كىذه اليبلكس ليست شائعة بالفصاـ، الركائح
 . الصدغي ك بعض األكراـ

اإلحساس بطعـ معيف لمماء ك الطعاـ ك اإلصرار عمى أنو : اليالوس التذوقية -5
مما يجعؿ بعض المرضى ، زرنيخ أك أكساخ أك سحر كضع في الطعاـطعـ ال

 . (20: 2000، سرحاف) يمتنعكف عف األكؿ كالشرب

 بالفصاـ المصابيفاألمد في االشخاص   طكيمة األعراض دعىتي : األعراض السمبية -ثانيا
نقص  ،نقص الحافز، االنفعاؿنقص : ألنيا تكحي بنقص الفعالية مثؿ، السمبية  باألعراض
 االستجابةكىي األكثر صعكبة في ، مقاكمة الكبلـ فعالية عقمية منخفضة، عامة االىتماـ

 . (68: 2001، الخميؿ) لممعالجة كاالكثر تعطيبل لمرض الفصاـ

 
 : تياآلوتتمثؿ األعراض السالبة في 

تبدك عكاطؼ المصابيف بالفصاـ مسطحة كما ال يستجيبكف لما يحدث : تبمد العكاطؼ -1
 الكجوفي تعبيرات  مختمفةإظيار عكاطفيـ كما تبدك  فقد ال يستطيعك ، حكليـ
السارة  لؤلحداث استجابةكقد ال يظير المصاب أم ، أك في نبرة الصكت، يماءاتكاإل

كفي بعض أنكاع الفصاـ كبخاصة ، أك يستجيب بطريقة غير مناسبة ، أك الحزينة
غير مناسبة كمتناقضة بشدة كما المفكؾ أك الييبفريني تبدك عكاطؼ كأفعاؿ المريض 

كتبدك شخصية مريض ، ك ىدؼ كمقتحـ بشكؿ عبثي كمندفعأ ةيبدك المصاب ببل كجي
 . الفصاـ مختمفة كمية عف نمطيا السابؽ

رادة )فقد الدافع( يقمؿ مرض الفصاـ مف دكافع المريض بحيث يصبح أقؿ اضطراب اإل -2
ككذلؾ يبدك عمى المريض عدـ ، قدرة عمى العمؿ كالمشاركة في النشاطات الترفييية

 فكفي الحاالت الشديدة يعجزك ، كالطبخ االستحماـاالىتماـ بالنشاطات اليكمية مثؿ 
كقد يصاحب عدـ القدرة عمى اتخاذ ، طعاـ أنفسيـإعف العناية بنظافتيـ الشخصية أك 

كفي الحاالت الشديدة يصبح المصاب ، يجابية كالسمبية اندفاعا مفاجئاالقرارات اإل
 . منعزال كمتييجا أك مصابا بالتصمب الحركي أك في غيبكبة دكف سبب كاضح

قد يككف مف الصعب عمى المريض بالفصاـ تككيف أصدقاء أك : العزلة االجتماعية -3
كتتسـ ، ف كجدتإكقد تككف لدييـ القميؿ مف العبلقات الحميمة ، معارؼ كالحفاظ عمييا
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لحاالت الشديدة يتعمد المريض تجنب كفي ا، عبلقاتيـ باآلخريف بالقصر كالسطحية
 . كؿ التفاعبلت االجتماعية

كمف النادر ، يظير بعض مرضى الفصاـ فقرنا في كـ كمحتكل تفكيرىـ : فقر التفكير -4
كيمكنيـ أف يردكا عمى األسئمة بردكد مقتضبة ال تحتكم عمى ، فقط أف يتكممكا بتمقائية 

مقاطع قصيرة مثؿ نعـ أك ال إلى ث كفي الحاالت الشديدة يقتصر الحدي، أم تفاصيؿ
الذم يبدك مفيكما  حديثالبعض مرضي الفصاـ بحرية كلكف كقد يتحدث ، أعمـ أك ال 

 . ال ينقؿ أم محتكل

ك فقد يعكس حديثيـ ، عف األسئمة بطريقة ممتكية ال تؤدم الغرض  اإلجابةكيمكنيـ 
 . كقفزات غير مفيكمةكتحدث كقفات ، تداعيات بيف أفكار مفككة ال رابط بينيما 

خريف عمى أنيا تدؿ عمى الكسؿ كعادة ما يساء فيـ األعراض السالبة لمفصاـ مف اآل
بدالن مف النظر إلييا عمى أنيا تشكؿ جزءان  اآلخريفأك التصرؼ السيء المقصكد بو مضايقة 

ىذا بدرجة كبيرة في الصكرة السمبية كالكصمة التي  التأكيؿك يساىـ سكء ، مف أعراض المرض
لذا لتقييـ األعراض السالبة التي ال تككف مصحكبة بأعراض مكجبة ، تصاحب مرض الفصاـ

-287: 2012، الختاتنة) ير عمى سمكؾ المريض عما سبؽغيجب عمى الطبيب تقييـ ما ت
288) . 

 : ىـ العوامؿ المسببة لمفصاـ العقميأ
لقد نشط البحث عف أسباب الفصاـ أكثر مف غيره مف االضطرابات العقمية نظرنا 

فمف ، مختمفة  اتجاىاتتجو افضبل عف أنو ، سبب كاضح لوإلى لخطكرتو دكف أف يصؿ 
كمنيا ما يركز عمى العكامؿ العضكية ، األبحاث ما يركز عمى أىمية العكامؿ الكراثية 

، تجاه مف يؤيدهاكقد كجد لكؿ . العكامؿ النفسية كاالجتماعية كمنيا ما يؤكد دكر، كالفيزيكلكجية
بأف الفصاـ قد يككف ناتجا عف ىذه العكامؿ جميعا ال  االعتقادإلى مر الذم دعا البعض األ

ليو مختمؼ إعزل تد بؿ لعؿ المؤكد األف عدـ كجكد سبب كاح، ناتجا عف كاحد منيا كحسب
   .(640-639: 2003، الكقفي) أنكاع الفصاـ

ذكر أىـ العكامؿ المسببة لمفصاـ العقمي إلى  الباحثةتطرقت  ،نفناآعمى ما ذكر   بناءن 
 . ي األدبيات كالدراسات النفسيةحسب ما تـ تداكلو ف

أظيرت دراسات أجريت عمى أقارب المصابيف بالفصامات كجكد : العوامؿ الوراثية -1
زداد ابالفصاـ يرتفع كمما  اإلصابةكأف احتماؿ ، تكرث  الفصامياتدالئؿ عمى أف 
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صابة الطفؿ إف نسبة إف ، كاف كبل الكالديف مصاباف بالفصاـ ذاإف، درجة القرابة
صابة كبل إغير السيامية( فأف نسبة % كفي التكائـ غير الشقيقة )40 بالفصاـ تبمغ

أما في التكائـ الشقيقة السيامية فتتساكل النسبة ، % 50الشقيقيف بالفصاـ تبمغ نسبة 
تظير ىذه النسب أف العامؿ الكراثي ليس ىك العامؿ حيث %( 50بيف الشقيقيف )

كراثي يمكف أف  استعدادعمى أنيا  اعتبارىاالنسبة كيمكف  ارتفاعالكحيد عمى الرغـ مف 
إلى  اإلشارةف يمك األخرلكمف العكامؿ ، أخرلالمرض إذا تكفرت عكامؿ إلى يقكد 

التي تصيب  المتضرراتمجمكعة مف العكامؿ التي تسيؿ األرضية الكراثية عمى نحك 
 . (389: 2002، رضكاففترة الحمؿ كأحداث الحياه الحرجة)الطفؿ أثناء 

 ،  لمفرد كما تؤثر في تككينو العقمي  االنفعاليتؤثر في التككيف : العوامؿ النفسية -2
، كضعؼ الذات، المنبيات الحسية استقباؿفي كظيفة  اختبلؿإلى فيي تؤدم 

، فضبل عف الضغكطات، كاضطرابات شخصية الفرد كفي عبلقاتو في اآلخريف
كالفشؿ في التكيؼ ، ةالمتكرر  اإلحباطيضا حاالت أك ، كالمشقة كالكرب، كمشاعر القمؽ

الفصاـ إلى بحيث تؤدم في النياية ، الكراثي لدل الفرد االستعدادفتؤثر عمى ، الحياتي
 . (327: 2000، الخالدم) ي الكقت المناسبإذا لـ تتدخؿ عكامؿ تعكيضية ف

كاليجرة ، االجتماعيةكالحرماف ك كالضغكط ، ف عكامؿ الفقرإ: العوامؿ االجتماعية -3
كقد ، معدؿ حدكث المرض ارتفاعف تعمؿ عمى أمف شأنيا ، اجتماعيةألقمية  كاالنتماء

في درجة  االجتماعيةأجريت لمكشؼ عف مدل تأثير العكامؿ  لآخر دلمت دراسات 
بأف العكامؿ االجتماعية تقمؿ مف تقدير الذات لدل الفرد مما يسيؿ ، حدكث الفصاـ

النتائج التي أشارت بأف المراكز  تمؾكقد عزز ، ذلؾ حدكث المرض النفسي
 المعاناةك محيط مف شأنو أف يزيد أكأم مكقع ، كخاصة المراكز الصناعية، الحضارية

يد فيو تز ، لشعكر بالتفاؤؿ كضماف األمؿكصعكبة ا، اإلنسانية كيقمؿ مف تقدير الذات
 . معدالت اإلصابة بالفصاـ

 بالمعاناة اإلحساسكىكذا يتضح أف مف شأف العكامؿ االجتماعية التي يترتب عمييا 
، الخالدم) غير مباشرة بحدكث الفصاـ ذلؾ مف خبلؿ الكسيط لمعكامؿ النفسية ان أف تككف أسباب

2000 :331) . 
كجد أف بعض العكامؿ البيئية تساعد عمى نشكء الفصاـ مثؿ : العوامؿ البيئية والنفسية -4

أك إصابة كالدة المريض بالتيابات فيركسية ، بالتيابات الفيركسية في الصغر اإلصابة
أك تعرض المريض ، اء الحمؿ أك أم مضاعفات أثناء كالدة المريضنفمكنزا (أثن)األ
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لآلخريف  اعتباررأم أحد الكالديف دكف  يسكدهلضعؼ نفسي أك تربية المريض في بيت 
إنما ىي عكامؿ ، كلكف يبدك أف ىذه العكامؿ بذاتيا ال تسبب الفصاـ ، كغير ذلؾ

 . (127: 2010، مرض )الصيخافالخطكرة لمف ىـ أصبل مييئكف لئلصابة ب
تضارب أكامر الكالديف ك : قدمت فركض عديدة في ىذا الصدد منيا: العوامؿ األسرية -5

سيطرة ، الطبلؽ العاطفي بيف الكالديف، فيتعمـ الطفؿ السمبية( افعؿ كال تفعؿ) نكاىييما
التعرض ، التفكير المختؿ في عائبلت الفصامييف، كانعزالوأحد الكالديف كضعؼ اآلخر 

كاالتصاؿ في عائبلت ، شيكع نمط شاذ في التفكير ، أك مشقة ككربالنعصاب 
، كاإلىماؿكجكد أنماط معينة في المعاممة الكالدية مثؿ الحماية الزائدة ، مرضى الفصاـ

 . الفصاـ نكع مف االغتراب
افترض بعض العمماء كجكد شخصية معينة قبؿ المرض : دور الشخصية قبؿ المرض -6

كأىميا الشخصية الشبيو بالفصامية كالمضطربة التي ، ـبمرض الفصا لئلصابةتميد 
كالخجؿ كفرط الحساسية كالخياؿ كاليدكء  كاالنزكاء كاالنطكاء، تتسـ بسمكؾ مغرب
 . (362: 2001، كالتبمد كنقص المبادأة )عبد الخالؽ االنفعاالتكصعكبة التعبير عف 

الفرد كما يصاحبيا مف  كتشمؿ ىذه العكامؿ التغيرات عمى جسـ: العوامؿ الفسيولوجية -7
 . قمؽ كتكتر كعدـ قدرة المريض عمى مجابية التغيرات

كقد ، كىك الذم يبدك عمى الفرد عند تناكؿ بعض المكاد الكيميائية : العوامؿ الكيميائية -8
مشابية  أعراضوتككف عمى شكؿ عقاقير كما ىك في عقار اليمكسة التي تككف 

 . (193: 2011، ألعراض الفصاـ )الحياني

كىرمكف ، كىذه العكامؿ تدرس نسبة النيتركجيف في الجسـ: العوامؿ الغذائية واليرمونية -9
كما في ، كما ظير أف معدالت الفصاـ تزداد بزيادة اضطراب اليرمكنات ، الككرتيزكف

 . البمكغ كسف اليأس كبعد الكالدة، حاالت
مراض العضكية التي تحدث في ظير أف بعض األ: اضطرابات الجياز العصبي -10

كزىرم ) أعراض شبيية بأعراض مرض الفصاـإلى الجياز العصبي التي تؤدم 
كمع كجكد اضطراب في رسـ ، (الجياز العصبي كالحمى الشككية كبعض أكراـ المخ

كبعض التغيرات في ، فضبل عف ضمكر في الخبليا العصبية، المخ لدل الفصاميف
ي فكما افترض بعض الباحثيف كجكد اضطراب ، نسيج المخ لدل بعض المرضى 

 . (436: 2009، التمثيؿ الغذائي لمبركتينات أك اضطراب المناعة الذاتية )العبيدم
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لمقكؿ بأف ال  اتجو البعض بأف، ذكرت األدبيات كالدراساتحسب ما  ترى الباحثةو 
البعض اآلخر إلى بينما يتجو ، يكجد ىناؾ عامؿ محدد بعينو يستحكذ عمى التسبب في الفصاـ

 التي االعتقاد بأف مجمكعة مف العكامؿ تتضافر متكازية ن لتشكؿ تكليفة متجانسة مف العكامؿ
بأنو ال بد مف إفراد  - مف كجية نظرىا الخاصة -إال أف الباحثة ترل ، تسبب الفصاـ مجتمعة ن 

عكامؿ تساىـ  ةثكىي ثبل، أدكار رئيسة لبعض العكامؿ ككنيا العكامؿ األىـ في الدرجة األكلى
  فالعامؿ األكؿ ، ة عمى حدطرؽ إلى كؿو منيا تـ الت ،في تشكيؿ قاعدة صمبة لظيكر المرض

. ككنو ينٌبأ كيمٌيد ك يقٌدـ نظاـ إنذار مبكر الحتمالية ظيكر المرض، األىـ ىك العامؿ الكراثيك 
مو بالمعاناة مف كما يتصؼ حام، يأتي العامؿ البيئيف، أما في المرتبة الثانية في األىمية
حباطات كصراعات  أـ، كاف ذلؾ محصكرنا داخؿ األسرة التي ينتمي إليياأسكاء ، ضغكطات كا 

الذم يمكف أف نعتبره أرضية خصبة ك ، محيط الخارجي كبما يدكر حكلوكاف ذلؾ متعمقنا بال
ا عندما يتفاعؿ العامؿ البيئي مع العامؿ الكراثي، لظيكر المرض ، الثالثأما العامؿ . كخصكصن

كسيطنا ما بيف العامميف عامبلن ، حيث يعتبر ىذا العامؿ، فيك طبيعة شخصية كسمات الفرد
أنو إذا تأثرت شخصية المريض بالعكامؿ البيئية كما ، ك نفسر ذلؾ. ؛ البيئي ك الكراثيالسابقيف

يتكقؼ كىذا ، فإف ذلؾ يشكؿ طريقنا مميدنا لظيكر العامؿ الكراثي، يحيط بو مف مؤثرات سمبية
       طبيعة شخصيتو فيما إذا كانت ىشة أك قابمة لبلنكسار ك عمى قدرة الفرد عمى التحمؿ 

فمف السيكلة أف يككف الفرد في ىذه الحالة فريسة سيمة ، انطكائيةأك إذا ما كانت ، التيديدك 
يككف لدييـ ، مف الناس ممف يتعرضكف ألزمات ك ضغكطات في حياتيـ ان لكف كثير . لممرض

رة عمى التحمؿ ك المكاصمة ك التكيؼ مع الظركؼ الصعبة بؿ ك أحياننا تجعميـ أكثر قكةن القد
مف الناس ؛ فبعكس النكع كىذا ما يشكؿ الفرؽ األساسي ما بيف الشخصيات المتباينة ، كصبلبة
ىناؾ مف ينيزمكف ك ينسحبكف ، الشخصية الصمبة تجاه رياح المؤثرات الخارجية ماألخير ذ
ألنيـ يفتقدكف إلى ، حباطات ك يدخمكف فكرنا في طكر المرض تعرضكا لؤلزمات ك اإلفي حاؿ 

 . سمات الشخصية لدييـ تككف قابمة لممرض أفكما ، القدرة عمى التحمؿ ك المكاجية

 : نواع الفصاـ العقميأ
عمى األدبيات  اطبلعيامف خبلؿ  حسب التصانيؼ المتعارؼ عمييا ترى الباحثة

أف ىناؾ عدة أشكاؿ أك أنماط لمفصاـ تتراكح بيف أربعة أنماط كتصؿ أحيانا في ب كالمراجع
فكؿ متبني ، لى أكثر مف ثبلثيف نمطا  كال يمكف الحديث عف جميعيا إبعض التصانيؼ 

تصنيؼ أك مرجع مف الكتاب كالعمماء النفسييف صنفيا حسب ما تكفر لدية مف معارؼ كحسب 
كأعتمد معظـ الباحثيف كالمؤلفيف المحدثيف بدراستيـ ، تو الشخصيةما يراه مناسبا كتكافقا مع رؤي
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مف أشير  ك ، خرللمفصاـ لممعايير العريضة كالمعايير التقريبية مع االضطرابات النفسية األ
المعايير كالعناصر الحديثة معايير منظمة الصحة العالمية الكاردة في الطبعة التاسعة مف 

-DSMمريكية أنكاعيا كمعايير رابطة العمماء النفسييف األذكر يتـ التصنيؼ العالمي كالتي س
IV   عمييا في البيئة الفمسطينية لبلعتمادكالتي سكؼ أتطرؽ بالحديث عنيا بشكؿ مكسع . 

 : نواع الفصاـ العقمي حسب منظمة الصحة العالميةأ -والً أ

النفسية  لؤلمراضمنظمة الصحة العالمية مف خبلؿ المراجعة العاشرة لمتصنيؼ الدكلي 
: 1998، عكاشة) شكاؿأتسعة إلى ـ صنفت الفصاـ 1992عاـ  ICD-10)كالسمككية )

286).   

                                                 Simple        الفصاـ البسيط  -1

 Hebephrenic                            ( المراىقة –البمكغ ) لفصاـ الييبفريني -2

    Cataton                    التخشبي(          –الجمكدم ) الفصاـ الكتاتكني  -3

 Paranoid                     الضبللي(            –الزكراني ) الفصاـ البارانكم -4

                        Acute Undifferentiated           مميز                         الغير الفصاـ -5

                        Post – Schizophrenic Depressioاالكتئاب ما بعد الفصاـ        -6

                                            Residual           الفصاـ المتبقي   -7
 Schizo- Affectiveالفصاـ الكجداني                                          -8

   Unclassifiedخرل غير محددة                                       أنكاع أ-9

   DSM-IVمريكية أنواع الفصاـ العقمي حسب التصنيؼ األ -ثانياً 
 الرابع لمجمعية األمريكية لمطب النفسي كاإلحصائيحدد الدليؿ التشخيصي 

(DSM-IV)  كاليدؼ ، تحديد معايير محدده لكؿ نمط فرعيخمسة أنكاع فرعية لمفصاـ مع
 اختيارماط ىك تحسيف صدؽ التنبؤ كمساعدة اإلكمينيكي عمى نمف تحديد ىذه األ الرئيس

كلسكء ، العبلج كتكقع المآؿ كمساعدة الباحث عمى تكضيح ككصؼ األشكاؿ الفرعية المتجانسة
 . األنماط الفرعية لمفصاـ لـ يتضح تماما صؾالحظ فإف 
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خصائص أعراض إلى كتستخدـ المعايير كالخصائص المميزة لؤلنماط الفرعية لتشير 
قؿ منذ بدء ظيكر كيمكف تطبيقيا كتشخيصيا بعد انقضاء عاـ كاحد عمى األ، الفصاـ

 . (41: 2004، األعراض االيجابية )النزاكم
 : الفرعية لمفصاـ األنواع

 : الفرعية لمفصاـ عف طريؽ األعراض السائدة وقت التقييـ ألنواعتحد ا

 : كيتميز باألعراض االتيةParanoid Type ( الزوراني, فصاـ الضالالت )الشؾ -1

 . ك اليبلكس السمعية الكاضحةأكثر مف الضبلالت أاالنشغاؿ بكاحد أك . أ

)الكتاتكني( أك التبمد أك عدـ ظيكر االضطراب في الكبلـ أك السمكؾ المختؿ أك السمكؾ . ب
 . عدـ تناسب المزاج مع الضبلالت

 : ويتميز باالتي Disorganized Type( المشوش) فصاـ المراىقة -2

 : تيةاآلعراض تظير فيو األ. أ

 االضطراب في الكبلـ. -1

 .اضطراب كتغير جذرم في السمكؾ  -2

 .تبمد المزاج أك عدـ تناسقو  -3

 .مكاصفاتو ال تتفؽ مع النكع الكتاتكني . ب
 : قؿ اثناف مما يمييبرز فيو عمى األ Type Catatonic( جامودي) يالتخشبالفصاـ  -3

 . المركنة الشمعية أك الذىكؿ أك catalepsy)االضطراب الحركة في صكرة التجمد ) -1

 . بالمثيرات الخارجية يتأثركال ، زيادة النشاط الحركي الذم يبدك غير ىادؼ  -2

أك المحافظة عمى كضع ثابت  negativismالسمبية بصكرة المعاكسة لكؿ التعميمات -3
 . متصمب ضد محاكالت تحريكو أك البكـ

أك أسمكبية الحركات أك بركز ، رادية مف خبلؿ الكضع الذم يتخذهغرابة الحركات البلإ-4
 . حركات الكجو التكشيرية

 . الكبلـ أك الحركةالتقميد كمحاكاة  -5
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  Undifferentiated Type: يزممالغير  الفصاـ -4

تفؽ مع مكاصفات أم مف األنكاع تعبلمات الفصاـ التشخيصية في )أ( مكجكدة كلكف ال 
 . (193-192: 2006، )سمكر الشكاؾ التخشبي كالمشكش، السابقة
 : Residual Typeالمتبقي  الفصاـ -5

مكجكدة مثؿ )الضبلالت أك اليبلكس أك االضطراب كتككف فيو أعراض الفصاـ غير  - أ
 في الكبلـ أك السمكؾ الشاذ النشط( أم األنكاع السابقة غير مكجكدة.

ظيكر األعراض كالعبلمات السمبية مثؿ )التبمد العاطفي ، كاالنعزاؿ كضعؼ اإلرادة(  - ب
 (.79: 2004أك اثنيف أك أكثر مف األعراض اإليجابية غير النشطة )بربخ ، 

 : مف كؿ أف نميز بيف الفصاـ بأنواعو الفرعية السابقة مف جية و بيف يجب

 نكبة شكؿ عمى كيككف Schizophreniform Disorder فصامي شكؿ ذو اختالؿ -1
اإلنذارم كالنشط كالمتبقي كتستمر لمدة شير كاحد عمى األقؿ : األطكار تتضمف

أداء كظيفي كاجتماعي جيد يبلحظ خبلليا تشكش أك حيرة في قمة النكبة الذىانية مع 
 . كاختفاء العكاطؼ المتبمدة أك السطحية، قبؿ المرض

فترة مستمرة )غير : Schizoaffective Disorder  الوجداني الفصاـ اختالؿ -2
 تتزامف مختمطة نكبة أك ىكس نكبة أك أساسية اكتئاب نكبة خبلليا يحدثمتقطعة( 

 مكجكدة تككف المزاجية النكبة محكات تناظر التي ك األعراض العامة األعراض مع
 اإلثارة إلى ترجع كال ؛  كالمتبقية النشطة الفترات في الكمي الدكاـ مف أساسي جزء في

 . عامة طبية لحالة أك عقار أك مادة لتعاطي المباشرة
 مختمطة غير ىذاءات كجكد أعراضو كأىـ: Delusional disorder ذىاني اختالؿ -3

 مف متبكعنا يككف أف مثؿ العادية الحياة في تحدث كالتي مكاقؼ عمى تشتمؿ : مثبل
ا أك الطعاـ لو يسمـ أك آخر شخص  شخص مف محبكبنا أك بمرض لمعدكل معرضن
 عمى شير لمدة األعراض كتستمر، ما مرض لديو أك زكجتو مف مخدكعنا أك بعيد
 كال ان قاصر  يككف ال الكظيفي األداء كلكف، كشمية لمسية ىبلكس تكجد كقد، األقؿ
ذا مختمطنا ان شاذ السمكؾ يككف  مدة فإف اليذاء مع تزامف في مزاجية نكبة حدثت كا 
 كنمط، الجنسي النمط أنماطو كمف،  دكاـ بمدة مقارنة قصيرة تككف الكمية دكاميا
 كغير، كالمختمط الجسمي النمط، الغيرة، باالضطياد كالشعكر، بالعظمة الشعكر
 . المحدد
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 ىذاءات كيتضمف: Brief Psychotic disorder الخفيؼ الذىاني االختالؿ -4
 كال كاحد يكـ عف النكبة دكاـ يقؿ كال منظـ غير كسمكؾ منتظـ غير كحديث كىبلكس
 ىذه تظير كقد، المرض قبؿ الكظيفي لممستكل الكاممة العكدة مع الشير يتجاكز

 سبب بدكف أك منفرة أحداث أك حادة لضغكط التعرض مف قصيرة فترة بعد األعراض
، عبد الرحمف)لممرأة الكالدة بعد أشير أربعة خبلؿ االختبلؿ يحدث كقد؛  معركؼ
2000 :398-399) . 

 حيث: Shared Psychotic Disorder( االثنيف جنوف) مشترؾ ذىاني اختالؿ -5
 لدييـ أشخاص أك خرآ شخص مع كثيقة بعبلقة يرتبط ما فرد في الضبلالت تتطكر

 الذم الشخص لدل ما مع محتكاىا في الضبلالت ىذه كتتشابو، فعبل راسخة ضبلالت
 أك مزاجية اختبلالت أك لمفصاـ األعراض ىذه ترجع كال ، فعبل راسخة ضبللة لديو

 . عامة طبية لحالة أك لمادة الفسيكلكجي التأثير

 Psychotic Disorder Due to عامة طبية لحالة ترجع ذىانية اختالالت  -6
general medical condition ،لمحالة المرضي التاريخ مف أدلو تكجد حيث 
 فسيكلكجية نتيجة ىك إنما االضطراب أف المختبرم التحميؿ نتائج أك البدني كالفحص
 كالدرقية) الصماء الغدد إفرازات اختبلؿ أك األكراـ مثؿ عاـ طبي لظرؼ مباشرة
 . غيرىا أك الزىايمر لعتو أك، مثبل(

 Psychotic Disorder Due to : عقار أو مادة تعاطي يحدثو ذىاني اختالؿ -7
medication the effect of substance or ،اختبلالت أك ىبلكس كيتضمف 

 نتائج أك العضكم الفحص كمف لمحالة المرضي التاريخ مف دليؿ كيكجد ،  كاضحة
 كالكحكؿ انسحابيا أك بالمادة التسمـ مف شير خبلؿ تظير األعراض ىذه أف التحميؿ

. كغيرىا القمؽ كمضادات كالمنكمات المسكنات أك، كالكككاييف كالقنب كاألمفيتامينات
 . ىذياف كجكد أثناء تحدث كال المادة الستخداـ سابقة األعراض ىذه تككف كأال

 Psychotic Disorder non otherwise: مصنؼ غير ذىاني اختالؿ   -8
specified الشكؿ منتظـ غير كسمكؾ منظـ غير كحديث كىبلكس ضبلالت تتضمف 

 عنيا تكجد أك محدد تشخيص لعمؿ كاممة معمكمات عنيا تتكفر ال تخشبي أك
 المكضحة المحكات تناظر ال ذىانية أعراض مع اختبلالت أك، متعارضة معمكمات

 الذىانية األعراض أك الكالدة بعد ما ذىاف مثؿ المحددة الذىانية االختبلالت مف ألم
 كجكد أك، الخفيؼ الذىاني االختبلؿ محكات تناظر كال ، شير مف ألقؿ تدـك التي
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 شاذة غير ضبلالت كجكد أك،  لخر أ عبلمات أم غياب مع مستمرة سمعية ىبلكس
 -50: 2008، جكدة) الزمف مف كاضح لمدل المزاجية النكبات مع كتتداخؿ كمستمرة

49) . 
بيف  ان ىناؾ فرق بأفمف خبلؿ مراجعتيا لؤلدبيات كالمراجع  مما سبؽ ترى الباحثة

فقد صنفت  DSM-IVمريكية لمطب النفسي تصنيؼ منظمة الصحة العالمية كبيف الجمعية األ
كرغـ أف منظمة الصحة ، لى تسعة أنكاعإمنظمة الصحة العالمية الفصاـ مف حيث العدد 

 النكع باألعراض المميزةكفقر ىذا  كضكحوال أنيا رأت عدـ إالعالمية ذكرت الفصاـ البسيط 
الذكر أىـ أشكاؿ الفصاـ  ةنفآنكاع األ كاعتبرت ، تشخيصومكاف بالحد مف قدر اإلكنصحت ب

كيعتبر حاليا ىذا التصنيؼ مف أكثر األنكاع انتشاران ، السريرية كأعطتيا أرقاـ تصنيفية مرافقة
سة أنكاع مع غياب الفصاـ البسيط صنفت الفصاـ العقمي إلى خم DSM-IVبينما ، في العالـ

 كسعأبالحديث عنو بشكؿ  الباحثة األكثر في البيئة الفمسطينية  لذا تطرقت العتماده نظران 
 . يابدراست

 : سرةاألأفراد عمى  السمبيةانعكاساتيا و مرض الزوج بالفصاـ  تأثيرات
دبيات ندرة الدراسات كاأل: في ىذا الموضوعىا الخاصة مف وجيو نظر الباحثة  ىر ت

تتطرؽ لمحديث مف  ياالحديث عف عينة زكجات مرضى الفصاـ مما جعم إلىالتي تطرقت 
 . العممية مف خبلؿ التعامؿ مع ىذه الفئة داخؿ العيادات النفسية ياكخبرتىا كجية نظر 

يتحممكف الكثير  بصفة عامة كزكجتو بصفة خاصةالمريض الفصامي  ةسر بأف أ لتر إذ 
ثير مف األحياف في كضع يأس يتسـ بعدـ كتجد الزكجة نفسيا في ك، مف األعباء القاسية 

 . كاألـ في آف كاحد أفراد أسرتيا كأف تقكـ بدكر األباالستقرار حيث يتعيف عمييا أف تعكؿ 

ف األعراض التي تصاحب مرض الفصاـ العقمي ال تؤثر عمى المريض فحسب بؿ إف
 كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك التالي : كعمى أسرتو  أبنائوعمى زكجتو كعمى 

فقد تتسـ حياة مريض الفصاـ بعدـ القدرة : مرض الزوج عمى حياتو الشخصيةتأثير  -والً أ
إذا لـ يكف في كثير مف  اجتماعيةعبلقات  قاموإكصعكبة بالغة في  كاإلنجازعمى التركيز 

إف  ترافقوإلى األكىاـ ك اليبلكس التي  باإلضافة، حياف ىناؾ اضطراب كتشكش في العبلقةاأل
فكر منو لعدـ النإلى كىي تؤدم  ،البصرية أك غيرىا مف الحكاس، كانت عمى مستكل السمعية

 . مقبكلة التي يقكـ بيا المريضالغير حدل السمككيات إنيا أب ان عتقادافيـ طبيعة األعراض 
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تزيد الضغكط التي تتعرض ليا زكجة : تأثير مرض الزوج الفصامي عمى الزوجة -ثانياً 
ب كدكر كما تقكـ بو مف أدكار) دكر األ إضافيةليات ؤك مف مس تتحمموالمريض الفصامي لما 

 . كاالجتماعيةكفي شبكة العبلقات كالتفاعبلت األسرية ، في ىيكؿ بناء األسرة ( ـ معااأل

الفصامي ىي العائؿ كيترتب عمى ىذا التغيير في األدكار أف تصبح زكجة المريض 
بأفراد أسرتيا كالمحافظة  النجاةككي تنجح في ، الكحيد خاصة إذا كاف في بداية المرض الحادة

 ئياحيث يضاؼ عمى أعبا بمضاعفة جيدىا داخؿ البيت كخارجوعمييا يجب عمييا أف تقكـ 
 المسؤكلياتإلى  باإلضافة، تتمثؿ في تكفير سبؿ المعيشة الضركرية لأخر كربة منزؿ أعباء 

األمر الذم يجعميا تسعي بكؿ ما تممؾ مف ، التعميمية كالصحية كسبؿ الرعاية المختمفة لؤلبناء 
 . أسرتيا حتياجاتاكي تمبي ، جيد كقدرات 

فيعتبر مرض الزكج مف األحداث الحياه الضاغطة كالتي ينتج عنيا ضغكطات نفسية 
ف يترؾ بعض أبنائيا الدراسة كالخركج في بعض األحياف أل، يضطرىا  كاجتماعيةكاقتصادية 

ش أك مساعدات كعدـ كجكد ما تحصؿ عمية مف معا لةآلض، سكؽ العمؿ في سف مبكرإلى 
 . الدخؿ

نتيجة ، نفسية أبرزىا الحرماف العاطفي مشكبلتتعاني زكجة مريض الفصامي مف 
لية الكاممة كمختمؼ ؤك حساس بيا كتحمميا المستبمد مشاعر الزكج المرضية كعدـ اإل

اجتماعية أبرزىا الشعكر  مشكبلتنفسية مثؿ االكتئاب ك  ألمراضالضغكطات مما يعرضيا 
ألف ، كمف الممكف أف  يؤثر سمبا ك عاطفيا عمى أبنائيا ، مع الغير االندماجبالكحدة كعدـ 
كقد يغمب ، مثؿ حرماف الطفؿ مف العبلقات الدافئة كالعطؼ كالمكدة  يعطيوفاقد الشيء ال 

ال  البلتيميات بنائيا السمبية كالجفاؼ كعدـ الدؼء بعكس األأعمى تصرفاتيا في التعامؿ مع 
 . المرضية نفعاالتاالكالتي يغمب عمييا ف مع أزكاجي مشكبلتأك مف ضغكطات  يعاننف

في الكقت الذم يحتاج فيو األبناء إلى النمك في كنؼ : تأثير مرض الزوج عمى األبناء -ثالثاً 
لى أب كأـ يكمؿ أحدىما اآلخر في تكامؿ يسيـ في تككيف شخصية سكية ، أسرة مستقرة كا 

لذا فإف مرض األب بالفصاـ يمثؿ ، لؤلبناء تؤىميـ ألف يككنكا أفرادان نافعيف كمكاطنيف صالحيف
يشعركف بو  اجتماعيليـ حيث يضطرب الجك األسرم كيحاط األبناء بجك  اجتماعيةكارثة 

فكصمة المرض التي يصؼ ، يفقدكف الثقة بأنفسيـ كالمحيطيف بيـ ، إذ االستقراربالقمؽ كعدـ 
 االجتماعيةسرة سبؿ العيش الكريـ كالحياه بيا المجتمع المريض النفسي بالفصاـ يحـر أفراد األ

 . اليادئة المستقرة
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قد يتعرض أفراد أسرة المريض العقمي بالفصاـ إلى : تأثير مرض الزوج عمى أسرتو -رابعاً 
حجاـ أفراد المجتمع إبعد مرض عائميـ بالفصاـ مثؿ  اقتصاديةكأزمات  اجتماعيةمضايقات 

 مشافيتردديف عمى مأف كالدىـ مريض عقمي كمف ال بدعكل،  كأبنائولزكاج ببناتو عف ا
رب  صابةإبفتنكسر كرامة العائمة ينعتو المجتمع بكممة مجنكف،  بحيث ،األمراض العقمية

كأغمب األحياف قد يتعرضكف لمنقد كالتجريح كالسخرية كالتيكـ في ، األسرة بمرض عقمي 
كقد تشكؿ ىذه المضايقات ، كمع الجيراف، الجامعة، البيئات المجتمعية المختمفة مثؿ المدرسة

إلى  تؤكؿ بوت قد كانتكاسادكار ير في األتغإلى  في النياية تؤدمنكعا مف الضغكط قد 
 . اضطرابات نفسية

 : مآؿ المرض
 : يمثؿ القدرة عمى التنبؤ بمصير كمآؿ مرض الفصاـ أىمية قصكل لؤلسباب االتية

ىؿ ىك شفاء مف األعراض ؛ الباحثيف في تقديـ نتائجيـ بالنسبة لمشفاء  اختبلؼ -1
 معا ؟  اجتماعي؟ أـ ىك شفاء األعراض كشفاء  اجتماعي؟ أـ ىك شفاء  اإلكمينيكية

حيانا يصبح مزمنا كلذا إذا ذكرنا أالفصاـ مرض يتميز بالنكسات كنكبات دكرية ك   -2
 . ( سنكات10( سنكات فقد يحتمؿ حدكث النكسة بعد )4شفاء بعد )

 . وكنكع الفصاـ لمعبلج تبعا لنمط استجابتويختمؼ المرض في  -3

تعتمد كلفترات طكيمة عمى العبلج كالعقاقير كلكف إذا تظؿ نسبة كبيرة مف المرضى  -4
ذا مف الصعب تقييـ مثؿ ىذه كل  ،انتكاسةفقد تحدث ليـ  ، تكقفكا عف تناكؿ العقاقير

 .الفئة

كبالتالي إذا نظرنا إلى مآؿ المريض ، يخمؼ مرض الفصاـ بعض اآلثار بعد كؿ نكبة -5
فيك يختمؼ تماما عمى الفصامي الذم عانى مف نكبة ، ( نكسات 6( أك )5بعد )
يسمى )قاعدة األثبلث( في كصؼ مآؿ الفصاـ  كيستخدـ بعض الباحثيف ما، كاحدة 
 : كاآلتي

 . مف الحياة بصكرة شبو طبيعية كفحكالي ثمث المرضى يتمكن -

قدرتيـ عمى القياـ بكظائفيـ في  استمرارمف أعراض ميمة مع  كفحكالي الثمث يعان -
 . المجتمع
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مما يتطمب دخكلو المستشفى بصكرة ، الثمث األخير يعاني مف خمؿ شديد في كظائفو  -
 . متكررة

البقاء في دكر العبلج  إلى% تحتاج 10سبؽ( تبمغ حكالي  ىناؾ نسبة )مف كؿ ما -
 ( 153: 2006، كاؿ حياتيـ )غانـط

  (1جدوؿ )
 :(128: 1999, ـ العقمي )العقباوي وأخروفاوالسيء لمرض الفصمؤشرات المأؿ الحسف 

 مآؿ سيء مآؿ حسف
 . البداية في سف متأخرة -1
 .البداية الحادة -2
 ز.المسار الدكري -3
ناجحة كدافئة عاطفينا  الشخصية قبؿ المرض -4

 . كاجتماعيا
نسبة الذكاء الذم استعمؿ في إنجازات  ارتفاع -5

 .كاقعية
 
سميـ أك فيو كجكد سكابؽ )تاريخ عائمي(  -6

 . اضطرابات عاطفية )دكرية(
 
عامؿ مرسب كاضح ىك الذم أظير  كجكد -7

 . المرض
كجكد عبلمات كأعراض إيجابية مثؿ الكىامات  -8

 . )الضبلالت( الزكرية
 . عدـ نمكذجية أعراض الفصاـ تماما -9

بدرجة مناسبة مف التفاعؿ الكجداني  االحتفاظ -10
 . )العاطفي(

كمكفر لمحناف في كجكد دعـ أسرم محصف  -11
 . نفس الكقت

 . العبلج مبكر -12
العبلج التأىيمي المتكامؿ كالمركز عمى استعادة  -13

 . األعراض اختفاءالعبلقة بالكاقع كليس مجرد 
 

 البداية في سف مبكر)أكائؿ المراىقة(   -1
 . البداية المتدرجة  -2
 . المسار المتفتر كالمستمر  -3
كحساسة الشخصية قبؿ المرض ىشة كمنغمقة  -4

 . كمنعزلة
انخفاض نسبة الذكاء أك تكجييو إلى التحكصؿ  -5

تساعد عمى ، عمى الذات بمكاسب ذاتكية مطمقة
 . إلغاء اآلخر

كجكد سكابؽ )تاريخ عائمي( حافؿ كخاصة   -6
تدىكرات أك اضطرابات شخصية ليا ، بحاالت فصاـ

 . مضاعفات جسيمة
)المرض precipitatingعامؿ مرسب  عدـ كجكد -7

 . فقط( ظير ىكذا
كجكد عبلمات كأعراض سمبية مثؿ ضحالة   -8

 . الكجداف كفقد اإلرادة
 . نمكذجية األعراض  -9
 . فقد المشاعر كاختفاء التعاطؼ الكجداني-10
إلى جك أسرم )كاجتماعي( خاـز     االفتقار -11

 . كمسامح كمحتمؿ معا
 . التأخر في بداية العبلج -12
عمى  االقتصارالعبلج أحادم الشكؿ مثؿ  -13

أك مثؿ ، العبلج بالحقف طكيمة المدل دكف تأىيؿ
االكتفاء بالعبلج النفسي العميؽ دكف االدكية 

 . المناسبة
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 : الشيزوفرينياأىـ العوامؿ التي تمعب دورا كبيرًا في مصير 
كمف ، قمت نسبة الشفاء ةظير المرض في سف مبكر  كمما: عمر الفرد عند بدء المرض -1

 . نضج الجياز العصبي المؤثر في السمكؾأىـ أسباب ذلؾ كىك عدـ 
 . أف ذكاء الفرد لو دكر كبير في الشفاء بذلؾكنقصد : مستوى القدرة العقمية  -2

كتضعؼ ، مكف إلى البدانة يالذيف يم نسبة الشفاء تزداد عند األشخاص: التكويف الجسمي -3
عند الشخص  ما نبلحظوكىذا ، نسبة الشفاء عند األشخاص أصحاب األجساـ النحيفة

 . باالضطيادظمة كالنحيؼ يتميز عيتميز بالإذ البديف 
 . االنطكائيةكمما كانت شخصيتو سكية عكس الشخصية  نان يشفى المريض أحيا: الشخصية -4

سرة تكثر تأثيرا في حالة المشكبلت المستمرة كالعنيفة داخؿ األ: األسرية االجتماعيةالحالة  -5
 . كبيرا عمى المريض

فإف نسبة الشفاء تزداد أكثر ك أفضؿ مف الشخص  ، إذا تـ العبلج مبكرنا: المبكرالعالج  -6
.(269 -268: 2010، الذم يعاني مف المرض مدة طكيمة كدكف عبلج )زغير  

 كالشفاء إذا كانت العائمة مشحكنة تنخفض نسبة المريض في التحسف: التاريخ العائمي -7
 بتاريخ الفصاـ .

 أك جسمية حافزة عكامؿ بعد الفصاـ يبدأ ما كثيرنا: لممرض المساعدة أو الحافزة العوامؿ -8
 العامؿ ألىمية نظرنا، العكامؿ ىذه أحد المرض يسبب عندما تزيد الشفاء نسبة ك أف، نفسية
 مسببات دكف المرض عمييـ يظير الذيف المرضى ىؤالء في أما، المرض نشأة في ىنا البيئي
  ميمان . دكرا يمعب ك الكراثي البيكلكجي العامؿ فإ حيث،  الشفاء نسبة فتقؿ كداخمية خارجية

 مآؿ أف البعض كيجمع،  الفصاـ لنكع تبعا المرض مصير يختمؼ: اإلكمينيكية األعراض -6
 التي الميمة األعراض كمف ، الييبفريني الفصاـ مف أضؿ البارنكيدم الكتاتكني الفصاـ
 أكانت  سكاء قكية كجدانية أعراض كجكد ، كتشير إلى التحسف الشفاء نسبة مف تزيد
، سيئا مصيرا تحمؿ التي األعراض أما، الكعي تشكش بعض كذلؾ ان ابتياج أـ ان كتئابا
 (.81: 2014)بربخ ، الخارجي  كالعالـ اآلنية كاختبلؿ، االنفعاؿ تجمد أك تبمد أىمياف
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 : عالج الفصامييف
نظرا ، خبرة كصبر مف جانب الطبيب كالمريض كالعائمة إلى يحتاج عبلج الفصاـ 

نسانيةالحياة مف ناحية طبية  أكجوألنو يتطمب مدة طكيمة كيشمؿ جميع   اجتماعيةك  كا 
 . الخ ....كاقتصادية

يكاجو الطبيب بعد تشخيصو لمرض الفصاـ ىك ىؿ سيقبؿ المريض العبلج ؟  كأىـ ما
حدل إدخؿ  ان ينزعج الناس عند سماعيـ أف فبلنحدل المستشفيات ؟ إدخالو إكىؿ يجب 

في  بؿ كيبدك، بنتيـ المستشفىامستشفيات األمراض النفسية كتنكسر كرامة العائمة عند دخكؿ 
ذا نظرنا لؤلمر بطريقة عممية لكجدنا عمى الفكر ، ـ ليا ىذا التاريخ امادالظف أنيا لف تتزكج  كا 

كالفسيكلكجية كمؤثراتو ، الفصاـ مرض يكازم أم مرض جسمي كلو أسبابو الكراثية أف
كلذا يجيب تغيير مفيكمنا عف المرض كعف  ،االجتماعية كليس لممريض أك العائمة ذنب كبير

كأف عميو ، يشعر المريض أنو عالة كعبء عمى المجتمع  كؿ األمراض الذىانية حتى ال
 . اليتيـ أنو خريج مستشفيات األمراض العقميةحتى ، مف المجتمع  االنزكاء

يتقبؿ معظـ الفصامييف العبلج بصدر رحب بؿ كيطمب البعض مساعدتو مف 
 استبصارهكيعتمد قبكؿ المريض لمعبلج عمى درجة ، اضطراب التفكير كالسمكؾ كالكجداف

كىنا يجب ، أما إذا فقد تبصره فسيرفض العبلج بشدة بؿ يياجـ مف يتيمو بالمرض، بمرضو
كيعالج الغالبية في العيادات الخارجية كفي ، دخالو المستشفى لمعبلج قبؿ استفحاؿ المرضإ

وأىـ  المزمنةعراض الحادة أك القميمة ذات األ ةالفئ يدخؿ المستشفيات إال كسط عائبلتيـ كال
 : تياآلدخاؿ مريض القصاـ المستشفى إاألسباب التي تجبر الطبيب عمى 

 . كرفضو العبلج بشدة، المريض بأعراضوعدـ استبصار  -1
 . الفصاـ الحاد الكتاتكني -2
 . محاكالت االنتحار المتعددة -3
 . الخ. . . . . العدكاف المستمر عمى الغير كتحطيـ األثاث -4
 . العائمةالقياـ بسمكؾ فاضح ييدد استقرار المجتمع أك  -5
 . رفض الطعاـ كالشراب كالخطكرة عمى حالتو الجسمية -6
يمكف التأكد مف انتظامو في العبلج  كأف يككف كحيدا ال ؛ لممريض االجتماعيةالحالة  -7

 . الخ. .....تستطيع العائمة تحممو في المنزؿ أك ال
 . (313-312: 1998، عكاشة) كاالنعزاؿ المفرط الغيبكبةحبلت اليياج الشديد أك  -8
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 : ونستطيع أف نقسـ عالج الفصاـ إلى التالي

 : الوقائي العالج - أوالً 

أنكاع  ةفيما يمي ثبلث، تعتبر الكقاية مف الفصاـ أىـ األمكر بالنسبة لممعنييف بيذا المرض
 : كىي، مف الكقاية

التي تؤدم إلى إمكاف حدكث  ةالمييئكىي تيدؼ إلزالة األسباب : ساسيةالوقاية األ -1
 . أـ مييئةسكاء أكانت تمؾ األسباب كراثية ، لئلصابة بو االستعدادالفصاـ أك تزيد 

كبخاصة في ، كىي تيدؼ إلى مساعدة الفرد طكاؿ حياتو: الطولي الوقاية ذات البعد -2
كاألكضاع المستديمة التي مف شأنيا ، كاألحداث، المرحمة المبكرة منيا تجنب الظركؼ

 . مرض عقميإلى لممرض  ان قد كاف إمكانا أك تييؤ  أف تعجؿ بمخاطر تحكؿ ما
لمفصاـ عمى  ادداالستعتي تحاكؿ مساعدة الشخص ذم الكىي : ية وقت األزماتالوقا -3

: 1991، تجنب أحداث ضاغطة مف نكع خاص بمقدكرىا أف تسبب المرض )أحمد
226) . 

 : التخطيط العالجي -ثانياً 

كلمفصاـ بدرجة خاصة أية أدكية سحرية يمكف أف ، يكجد في الطب النفسي عامة ال
 . الكيميائي المحدد الذم يمكف أف يعتبر مسؤكال عف ظيكر المرض االضطرابح تصح

لذلؾ فإف معالجة أم مريض فصامي ىك تخطيط شامؿ كعبلجات متداخمة متكاممة 
 . في حدكد فرص الكاقع المتاحة

 : كفيما يمى بعض معالـ الخطة العبلجية

 . يمكف ؼ مف المعالجة ىك ضبط النكبة الحادة بأسرع مادالي -1

 . التعكد عمى المرض كظيكر المضاعفات الحد مف -2

زالة األعراض كخاصة تمؾ التي تمثؿ خطرا عمى المريض أك ، التغمب عمى اإلعاقة -3 كا 
عادة تأىيؿ المريض الفصامي، المجتمع   . كا 

 . الحد مف النكسات سكاء بتقميؿ فرص حدكثيا أـ بتحكير نكعيا أـ بتقميؿ مدتيا  -4

 . مع اآلخريف كما ىـ، د في الحياة كما ىيالتأىيؿ لتعميـ طريقة أخرل لمتكاج -5
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كتشمؿ الخطة العبلجية استعماؿ مختمؼ الكسائؿ العبلجية مف فيـ كتعاطؼ 
 ككؿ ذلؾ بجرعات مناسبة كتكقيت دقيؽ، كتمريض كأدكية كجمسات كتنظيـ إيقاع المخ

 . (129: 1999، )العقباكم كأخركف
تستخدـ ال ف أدكية المستخدمة في عبلج الفصاـ )كالتي ال يجب ف األإ: العالج الدوائي -ثالثاً 

 : عدة مجمكعات مف أكثرىا استخدامان إلى تقسـ ( اال تحت اشراؼ طبيب متخصص

 ك مضادات الذىافأ Mojor Tranquilizers مجموعة المطمئنات الكبرى-
Antipsychatics  كاليياج كبقية كليذه العقاقير تأثير كمفعكؿ جيد ضد الضبلالت كاليبلكس

لذلؾ قد  ، قميؿ ةنسحابيكلكف تأثيرىا عمى األعراض السمبية كاال، عراض الحادة أك النشطةاأل
نساف شبو إإلى كلكنة يتحكؿ ، يعالج المريض باألدكية التي تكبح كتقمع الضبلالت كاليبلكس

مما يتطمب ، كالكجداف اإلحساسالحركة خامؿ  بطيءعاجز قميؿ الدافعية كاإلرادة عديـ النشاط 
 . كالتأىيمي كاالجتماعيضركرة العبلج النفسي 

 الميدئكلكف تأثيره ، دكاء لتخفيض الضبلالت كاليبلكس خاصة في حالة الفصاـ البارانكيا -
 . خرآليو عقار إمحدكد فقط يضاؼ 

كيحقؽ معيـ نتائج ، كثير مف المرضي يتـ تحكيميـ إلى دكاء معيف كيستمركف عميو سنكات  -
  . (129 -128: 2010، الصيخاف) في أغمب الحاالتطيبة 
كيستخدـ ىذا العبلج في بداية الفصاـ أك في الحاالت الحادة  :العالج ألكيربائي -رابعاً 

أك ، أك مع حاالت المرضى الذيف يتسمكف بالخمكؿ كالتبمد، تخشبيوالمصحكبة بأعراض 
، تصمح في الحاالت المزمنةكال ، حاالت الفصاـ المصحكبة بأعراض االضطراب الكجداني

 . (276: 2010، كيستخدـ ىذا العبلج بيدؼ تقميؿ جرعة مضادات الذىاف )عمي
ىذا النكع مف العبلج يضـ مجمكعة مف المرضى الفصامييف كفي : العالج الجماعي -خامساً 

كفي كجكد المعالج ، كجكد المعالج كتعتبر ىذه المجمكعة كأسرة أك نمكذج صغير مف المجتمع
مما ييدؼ إلى ،  اجتماعيةييـ عبلقات دكتتككف ل، يتـ الحكار كالمناقشة بيف المرضى  إدارتوكب

العبلج يتـ عكدة المرضى إلى  كباستمرار، كالعزلة عف العالـ الخارجي االنسحابتجنب 
فيو مف  الماضي كما اجترارمع تجنب التعرض في الحديث إلى ، بالعالـ الخارجي االتصاؿ
 . ىذا النكع مف العبلج يحتاج إلى المعالج الماىركلكف ، مساكئ
، القضاء عمى عزلة المريضإلى كييدؼ ىذا النكع مف العبلج أيضا : بالعمؿ العالج - سادساً 

كذلؾ بالحاقة بالعمؿ ، حبلـ يقظتوأغارقا في أكىامو ك  ذاتوحكؿ  ان كعدـ تركة خامبل أك متمركز 
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مكاناتو اإل كيشعر بأنو شخص ، فيو حتى نعيد إليو ثقتو بنفسو نجازالذم يتناسب مع قدراتو كا 
في العمؿ المنتج يبعده عف التفكير في أكىامو  انشغالوباإلضافة إلى ، لو مكانتو في المجتمع

ككميا أعراض مكجكدة ، كيخمصو مف التمركز حكؿ الذات كيعيد إليو صمتو بالعالـ الخارجي 
 . (219-218: 2000، امييف )جبؿلدل بعض الفص

ما يسمى العبلج البيئي كعبلج  االجتماعييدخؿ تحت العبلج : االجتماعيالعالج  - سابعاً 
عبارة عف التعامؿ مع البيئة  االجتماعيكالعبلج ، المحيط البيئي كعبلج الدفعة الكمية

لممريض كتعديميا أك تغيرىا أك ضبطيا أك نقؿ المريض إما مؤقنا أك بصفة  االجتماعية
بما  لخر أ اجتماعيةالنفسي إلى بيئة  االضطرابالتي أدت إلى  االجتماعيةمستديمة مف البيئة 

 . يتيح كيحقؽ التكافؽ النفسي السكم المنشكد

 االضطرابالتي أدت إلى  االجتماعيةكىكذا نجد أف ىدؼ العبلج ىك تغيير كضبط البيئة 
عبلجية سكاء أكاف ذلؾ في األسرة أـ المدرسة أـ في المستشفى  اجتماعيةالنفسي كجعميا بيئة 

: 2010، أـ في العيادة النفسية أـ في مؤسسة اإليداع أـ في المجتمع بصفة عامة )عمي
283) . 
 مقاببلت شخصية بإجراءكفي ىذا النكع مف العبلج يقـك المعالج : العالج األسري - ثامناً 

كيمكف ألفراد األسرة ، كيقكـ بدراسة تطكر الحالة مف خبلؿ أفراد األسرة، فراد أسرة المريضأمع 
 . الستكماؿ المعمكمات عف المريض المستشفىزيارة 

كقد أشار أصحاب ىذا ، كيقـك ىذا العبلج عمى تعديؿ السمكؾ: العالج السموكي – تاسعاً 
يشير إلى عدد مف الفنيات التي تتميز بالتطبيؽ ، تعديؿ السمكؾاالتجاه إلى أف مصطمح 

 . التشريط لمبادئالصريح 

كيقكـ العبلج السمككي عمى استخداـ عممية التشريط بكافة صكرىا في التعديؿ المباشر 
 االجتماعيكذلؾ إلقامة سمكؾ تكافقي جديد مف خبلؿ مكاقؼ التأثير ، المرغكبلمسمكؾ غير 
 . كبدكف التعامؿ مع األسباب الكامنة كراء العرض المرضي، عبلجيةأثناء الجمسة ال

حيث يتقبؿ المعالج سمككا معينا بشكؿ ، السمككي في العبلج كيمكف تطبيؽ المبدأ
، زاءهإكيحتفظ ، كيرفض سمككا مرضيا، المريض عميو بالحب كالفيـ كاالنتباه كيكافئتمقائي 

كيكؼ ، يجابي ثـ يتكرر ذلؾ فيعزز السمكؾ اإل، ك غير مباشرأكيبتعد عنو الطريؽ مباشرا 
 . (468-467: 1994، الطيب) السمكؾ المرضي
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 : السموكيالعالج المعرفي  -عاشراً 

الذىانية  االضطراباتالعبلج المعرفي السمككي مع  الستخداـ ةأىداؼ رئيس ةىناؾ ثبلث
 : يمكف عرضيا كالتالي

 .ىانيةالمرتبط باألعراض الذبية كالعجز تخفيؼ حدة الكرب كالمشاعر السم -

 .المصاحبة  االنفعالية االضطراباتتخفيؼ حدة  -

تدعيـ المساىمة الفعالة لمفرد في األنشطة المختمفة مما يخفؼ مف شعكره بالعجز  -
 . (405: 2000 ،محمد( انتكاسةكيقمؿ مف احتمالية حدكث  االجتماعي

 : التأىيؿ -حادي عشر 

عممية إعادة المريض لممارسة حياتو بأقرب صكرة  التأىيؿ النفسي لمريض الفصاـ ىك
كىذا يتـ في برنامج خاص لكؿ مريض كحسب إمكانياتو كثقافتو كدراستو ، لمكضع الطبيعي

يتـ بمعزؿ عف المعالجة  كالتأىيؿ ال، المستقبميةكعممو كشخصيتو كعمره كمتطمبات حياتو 
 -: مضافا إلييا بؿ مجمكع ىذه المعالجات كاالجتماعيةالدكائية كالنفسية 

 . نقاط القكة كالضعؼ في شخصية كقدرات المريض اختيار -1

 . المريض اىتماـالتركيز عمى نقاط القكة كتعزيزىا كنقاط  -2

بالحاجات الخاصة  كاالعتناءكالقراءة ك الصبلة ، كضع برنامج يكمي يشمؿ الرياضة -3
التمفزيكف كالقياـ بأعماؿ كمشاىدة ، كالينداـ  كالحماـ، كاالىتماـ بالنظافة الشخصية

 . التسمية

أك تطكير ، التركيز عمى تطكير مينة لممريض مثؿ التعميـ عمى النجارة أك الحدادة -4
بدكرات مينية أك عممية أك دراسة المغات أك العمؿ عمى  كااللتحاؽالمعرفة بالكمبيكتر 

 . تشغيمو في الزراعة ك الصناعة

يـ مشكبلتكمناقشة ؛ ماعية لممرضى التركيز عمى االجتماعات كالنشاطات الج -5
عطاء المريض الحؽ في تقرير ما، كطمكحاتيـ معا كمع كادر المستشفى ؛ يرغب فعمو  كا 

 . كاستغبلؿ المناسبات كاألعياد أك أعياد الميبلد ك األفراح لتعزيز الترابط االجتماعي

يتـ فييا تعديؿ سمككيات كمكاقؼ العائمة ، جمسات عبلج عائمية التأىيؿال بد كأف يشمؿ  -6
كمساعدة العائمة في أخذ المكاقؼ ، كتخفيؼ النقد كالعدكانية كالتدخؿ الزائد، مف المريض 
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كىذا ؛ كمعرفة متى يككف الحـز كمتى تطمب الشدة كمتى يمكف التساىؿ ، المناسبة
 . لطبي النفسييتطمب عدة جمسات عائمية مع الطبيب المعالج أك أحد اطراؼ الفريؽ ا

، كفيو يككف ىناؾ نظاـ تشجيعي( أحد كسائؿ التأىيؿ ىك أسمكب يسمى )اقتصاد النقاط -7
فمكؿ ، يعمؿ الفريؽ الطبي في المستشفيات عمى أساسو كىك مبني عمى نظريات التعمـ

كيعطى قطعة ، يجابي يقكـ بو المريض يحصؿ عمى نقاط تكضع عمى لكحةإعمؿ 
كاضحة لكؿ عمؿ يقكـ بو مثؿ نقطة  ةكيككف ىناؾ تسعير ، معدنية لتثبيت المكتسبات

 كأربع، لبللتزاـ بالبرنامج اليكمي كثبلث، لمساعدة مريض آخر كاثنتيفلترتيب الفراش 
كتكضع ىذه كرصيد يستعممو في شراء ، مثؿ احتفاؿ بعيد ميبلد زكجتو لميمةلممبادرات ا

كقد أثبت ىذا ، نقاط يرغب مثؿ الخركج في إجازة األسبكع مقابؿ خصـ عشر  ما
خصكصا تمؾ التي ترعى مرضى مزمنيف أقامكا في ، األسمكب فعاليتو في بعض المراكز

كأصبحت السمبية كالبلمباالة ىي المشكمة المحكرية عندىـ ، المستشفيات عشرات السنيف
 . (58-57: 2000، )سرحاف

 : رة لمرض الفصاـ العقميس  النظريات المف
 : المعرفي السموكينظرية العالج  -1

يذكر ىربت أف بداية نظريتو أك نمكذجو قد ، كاضع ىذه النظرية دكنالد ىربت ميكينبكـ
شتمؿ ىذا التدريب عمى العمؿ مع افقد ، بجامعة ايمينكـدكتكراه لمبدأت أثناء تدريبو في دراستو 

أساليب  باستخداـكذلؾ ، مرضى الفصاـ كتدريبيـ عمى تنمية نكع مف الحديث الصحي
أثناء  نفسيا العبارات ىربت أف بعض المرضى كانكا يرددكفكقد الحظ ، اإلجرائي االشتراط

كف متمسكا ، تحدث حديثا صحيحا) المقاببلت التتبعية لتقكيـ فاعمية الطريقة حيث كانكا يقمكف
كقد خمص ىربت إلى أف ، كبذلؾ كانكا منخرطيف في نكع األحاديث الذاتية التمقائية، ك مبلئما(

ككذلؾ ، التدريب عمى التعميمات الذاتية يمكف أف يككف فعاال في تغير األنماط المعرفية 
، مف أف فاعمية ىذه الطريقة لـ تتأكد بعد نفسو الخاصة بغزك السمكؾ كلكنو حذر في الكقت

 ىربت طريقة بعد ذلؾ في تدريب حاالت الفصاـ عمى تعديؿ سمككيـ حيث استخدـكقد 
 : اشتممت التعميمات المفظية التي يقمكنيا ألنفسيـ عمى

 . إعادة صياغة مطالب الميمة أك الكاجب .1

 . ف يفكر قبؿ التصرؼأك ، ببطء   الميمةبأداء ( إرشادات) تعميمات .2

 . التخيؿ في البحث عف حؿ باستخداـأسمكب معرفي  .3
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 . عبارات تقدير لمذات .4

 . ضعيفة أك خاطئة يتبعيا سبب عدـ مبلءمتيا الستجابةمثاؿ  .5

)الدخيؿ،  االستجابةككيفية الكصكؿ إلى ، عبارات تصؼ كيفية التعامؿ مع الفشؿ .6
2010 :29.) 

فقد استخدـ ، حسب ميكينبكـ ير نظرية العبلج المعرفي السمككيفي تفس: ترى الباحثةو 
كذلؾ مف خبلؿ ترديد ، اإلجرائي لتدريب كتنمية نكع مف الحديث الصحي االشتراطأسمكب 

األحاديث الذاتية التمقائية المدعمة كاإليجابية لمنفس كذلؾ لتغيير كتعديؿ األنماط المعرفية 
 .كلكنة لـ يتأكد مف فاعمية ىذه الطريقة بعد، كالسمككية 

 : النظرية السموكية لبافموؼ -3

 في الكقائي الكؼ مف نكع انتشار إلى تعكد الفصامية الفعؿ ردكد أف بافمكؼ يرل
 بالتالي كتؤدم،  حادة العادية المنبيات تصبح الفصامي عند المخ خبليا لضعؼ كنظرنا ، المخ
 كتتكقؼ. المخ جذع إلى يصؿ كلكنو القشرة في عادة الكؼ كيتككف، الكقائي الكؼ تككيف  إلى

 في تحدث مثبل الكتالكنية في اليياج فنكبات، الكؼ عممية كمدل قكة عمى الصكرة اإلكمينيكية
 لذلؾ،  القشرة تحت ما طبقات عمى سيطرتيا فتفقد القشرة في عندىا الكؼ يككف التي الحاالت
 كيرل. متناسقة كغير منتظمة غير مضطربة اليياج نكبات في الكتاتكني حركات تككف

 ىذا في كالسبب ، المخ خبليا ضعؼ ىك فييا األساس الفصامية األفعاؿ ردكد أف الماديكف
 كخاصة الميتابكلية العمميات كاختبلؿ ، المخ ذلؾ في بما كمو الحي الكائف تسمـ الضعؼ
 الميكركسككبي البحث أتبث كقد، اآلف حتى معركفا فميس التسمـ ىذا سبب أما ، البركتينية

  . (39: 2008، )جكدة فيو عضكية اختبلالت كجكد لممخ

بأف النظرية السمككية لبافمكؼ فسرت الفصاـ مف خبلؿ ضعؼ خبليا : الباحثة ىتر و 
الكؼ  كانتشارلى تككيف إمما يؤدم ، المخ عند الفصامي كالتي تجعؿ المنبيات العادية حادة 

 . عمى مدل كقكة عممية الكؼ اإلكمينيكيةحيث تتكقؼ الصكرة ، الكقائي في المخ

 : نظرية التحميؿ النفسي -4

عمى نا األنو نتاج الصراع الشديد بيف القيـ كالمثؿ في األأظيكر مرض الفصاـ بتفسر 
نا( كسيطرتيا عمى األ) كمما يضعؼ، قميئة التي تناقض معايير المجتمعكدكافع اليك ال

انفصاـ الفرد عف إلى مما يؤدم ، الشخصية كيخمؼ صراعا مستمرنا بينة كبيف العالـ الخارجي
لى إانسحاب الطاقة الميبدية مف العالـ الخارجي إلى كمما يؤدم  ،الكاقع الذم يعيش فيو
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كيفشؿ في التكافؽ ، الداخؿ كيتمركز حكؿ ذاتو كيتجنب العبلقات الشخصية كيصبح انطكائيا
 . (212: 2000، مع البيئة االجتماعية كبذلؾ يصاب بمرض الفصاـ )جبؿ

نا األعمى يف دكافع اليك كاألبأف فركيد فسر الفصاـ بالصراع المستمر ب: ترى الباحثةو 
، مما يجعميا في صراع مستمر مع العالـ الخارجي ، مما يؤدم إلى ضعؼ األنا كتناقضيا 

 . الفرد عف الكاقع الذم يعيش فيو كتمركزه حكؿ نفسو انفصاـكىذا يؤدم إلى 

 : النظريات االجتماعية -5

كفي ، الفقيرة مف المدفحياء كالتجمعات ىناؾ كثافة عالية مف الفصامييف في األ
كلى التي تقكؿ األ: نظريتيف متضاربتيفإلى كقد قاد ذلؾ ، خرل رديئة الخدماتالمناطؽ األ

ألنيـ غير أكفاء ، أف الفصامييف ينحدركف إلى ىذه المناطؽ ( لؤلسفؿتدعى بنظرية )االنجراؼ 
ألف سكانيا ، ييفأما الثانية فمفادىا أف ىذه المناطؽ)تفرخ( الفصام. كاقتصاديا اجتماعيا

لـ يحقؽ الفصامي النجاح ، لخر أكبكممة . شديدة كاقتصادية اجتماعية مشكبلتمحممكف ب
 نتقاؿلبلف الذيف يصابكف بالفصاـ يميمكف إكثر ترجيحا لك قمنا أنو يبدك أعتقد ألكنني . مطمقا
 . المناطؽ التي تؤمف العزلة كالتجييزات غير المبلئمةإلى 

عمى ترافؽ الفصاـ مع المستكل االجتماعي االقتصادم تؤكد بعض الدراسات ك 
 كاالزدحاـفالفقر ، األساسي اإلشباعف القيكد االجتماعية كاالقتصادية تمنع تحقيؽ إ، المنخفض
الشخص لمكرب  اختيارأكبر كنقص مركنة في  ان مف العكامؿ التي تسبب كرب فذإقد يككناف 

 اقتصاديار لتفكؾ العائبلت لمناطؽ المنخفضة كبشكؿ عاـ يعتقد الباحثكف أف ىناؾ حدكثا أكب
 . (103: 2011، براىيـإ) كاجتماعيا
فسرت الفصاـ إلى نظريتيف متضاربتيف األكلى  جتماعيةاالبأنو النظرية : ترى الباحثةو 
ة مف المدف كالتي أرجعت الفصامي إلى أنو ينحدر إلى مناطؽ فقير : لؤلسفؿ باالنجراؼسميت 

ة الثانية أرجعت الفصاـ كالنظري، كاجتماعيان  اقتصاديان ألنيـ غير أكفاء ، كمناطؽ رديئة الخدمات
 مشكبلتب فيؤك ممف سكانيا أل، مناطؽ تفريخ لمفصاـ الرديئة الخدمات إلى أف مناطؽ الفقر

 . كالفصامي ال يحقؽ النجاح مطمقا في حياتو كاجتماعية اقتصادية
 : 1965wynne and singerنظرية وايف وسنجر  -6

 الفصامييف عائبلت بيف االتصاؿ ك لمتفكير أنماط كجكد احتماؿ إلى النظرية ىذه تشير
 العائمة درست إذا المريض بمرض التنبؤ يمكف أنو لدرجة المرضى في يحدث لما شبيية
 اكتساب مع الكراثة لتفاعؿ امتداد أنيا عمى المرض نشأة النظرية ىذه كتفسر، بأكمميا
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 المييأ الطفؿ يككف كبيذا ، الكراثي االستعداد بدكرىا يعجز مما العائمة التفكير مف اضطرابات
 لمفصاـ االستعداد ليا كمكرثات عصبي بجياز مييأ كلد أنو أكليما الحظ لسببيف سيئ لمفصاـ
 . (1998 :257، )عكاشة الفصاـ أعراض اكتساب عمى تساعد في بيئة ينشأ أنو كثانييا

كجكد سببيف لممرض  احتماليةف كايف كسنجر فسرا الفصاـ عمى أب: ترى الباحثةو 
مف خبلؿ البيئة التي تكسب  أكراثيا لكجكد المرض كالثاني ينش أكليما بأف الطفؿ قد يككف مييأ

 . أعراض الفصاـ

 : لتفسير المضاد لمطب النفسي لمفصاـ عند النج وسازا -7

نساف بطريقة إلأخيو انساف في حؽ اإل يرتكبونكاع االغتراب الذم أحد أالفصاـ ىك 
 . معينة اجتماعيةفالفصاـ لقب يسقطو البعض عمى اآلخر تحت ظركؼ ، كحشية عنيفة

كلكف يمكف السيطرة عمى المرض بالعقاقير ، ال يكجد شفاء مف الفصاـ: نذاراإل
 معالجة المريض المبكرة كالمستمرة ىي المفتاح لتبديد األعراض المزعجة، المضادة لمنفاس
نقاص الخمؿ  : كيحدث المرض لدل المريض آثار مستمرة لفترة طكيمة منيا، االجتماعيكا 

انخفاض القدرة ، لئلنسافالشخصية التي تحدث بسبب مياجمة الفصاـ لمصفات المميزة  المأساة
القدرة عمى  انخفاض، فقد الميارات االجتماعية أك مدارسيـ أك أعماليـ ،المشاعر اختبارعمى 

 . تيـ الجنسية كالممذات بشكؿ عاـرغبا انخفاض، الناس التكاصؿ مع

كانقشاعات في حدة المرض أك  انتكاساتيتضمف الفصاـ الحاد خبلؿ عدة سنكات 
في بعض مراحؿ  االنتحار% تقريبا مف مرضى الفصاـ يحاكلكف 25مرض مزمف إلى يتحكؿ 

% مف حاالت 50يشكؿ ىذا المرض ، حياتيـ كحكالي كاحدة مف كؿ عشر محاكالت تنجح
لمدة ستة  المستشفى% منيـ يبقكف في 60المستشفى باضطرابات صحية حادة ك إلى الدخكؿ 

كلى سكؼ يشفكف بشكؿ كامؿ خبلؿ % مف الذيف يحضركف باليجمة األ25أشير بعد ذلؾ اف 
% سكؼ 25ك، % يشفكف كلكف تتكرر اليجمات بشكؿ دكرم خبلؿ حياتيـ50ك، اشير قميمة

، معالجة شديدة ثابتة بترافؽ الفصاـ بكصمة عار كبيرةإلى يبقكف بشكؿ دائـ معاقيف كيحتاجكف 
كيدفع المرضى كعائبلتيـ ثمنا ، يجابية لممرض ميالة لتككف غريبة كصعبة الفيـكاألعراض اإل

 . (71: 2001، يذا المرض )الخميؿمثيران لمشفقة كالعاطفة بسبب الفيـ السيئ ل
ال يمكف تفسير الفصاـ  بأنوبأف النج كساز في تفسيرىما لمفصاـ رأكا : ترى الباحثةو 

نساني، في إطار طبي  ف الحؿ األمثؿ شمكلية تحت إطار اجتماعي كا  كتتمخص ىذه ، كا 
خر تحت ظركؼ الذم يسقطو البعض عمى اآل االغترابالنظرية بأف الفصاـ ىك أحد أنكاع 
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كالتدخؿ ، معينة ك ال يمكف شفاء الفصاـ ك السيطرة عمى المرض إال بالعقاقير  اجتماعية
نقاص الخمؿ ، المبكر لممرض يؤدم إلى تخفيؼ األعراض المزعجة كيعكس ، االجتماعيكا 

مستمرة لفترات طكيمة مثؿ تبمد المشاعر كنقص الميارات االجتماعية أك مدارسيـ  ان ثار آالمرض 
 . كالرغبات الجنسية كالممذات بشكؿ عاـ االجتماعيالتكاصؿ في  خفاضانن ك ، كأعماليـ
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 انفصم انثانث 
 اندراسات انسابقة

 

 

 العربية واألجنبية ليا عالقة بموضوع الدراسة التي دراساتال . 

 عمى الدراسات السابقة عاـال ميؽتعال . 

 أوجو التميز لمدراسة الحالية عف الدراسات السابقة . 

 الدراسة فروض. 
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

، الدراسةيتناكؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة العربية كاألجنبية التي تناكلت مكضكع 
عمى، العبلج  التي اشتممتبعرض الدراسات التي ليا عبلقة بمتغيرات الدراسة  الباحثةكستقكـ 

بحؿ المشكبلت، الضغكط النفسية،  الفصاـ العقمي، كذلؾ لبلطبلع عمى آخر ما تكصمت إليو 
الدراسات السابقة كاألبحاث ذات الصمة بمكضكع الدراسة، كما يتناكؿ ىذا الفصؿ تعميؽ 

كأكجو التميز عف الدراسات ، عمى الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة الباحثة
 . سابقةال

 : التي تناولت العالج بأسموب حؿ المشكالت السابقة الدراسات -الً أو 
 : ,Mikami, K. ; et. Al) 2014) دراسة -1

الدماغية باستخداـ عالج إسيتالوبراـ الوقاية مف اضطراب القمؽ العاـ بعد الجمطة : بعنواف 
 . أو العالج بحؿ المشكالت

لبلكتئاب لمنع حدكث اضطراب  ر فاعمية العبلج المضادإلى إختبا ىدفت ىذه الدراسة
كقد تككنت عينة الدراسة مف ،  القمؽ العاـ بيف المرضى المصابيف بجمطة دماغية حديثة

 90 -50بيف ما كضعيـ عشكائيان في المجمكعة العبلجية تتراكح أعمارىـ  ـت مريضان  (149)
كال يكجد لدييـ عجز ، في الزيارة األكلى اب القمؽ العاـ أك االكتئابكال يكجد لدييـ اضطر ، سنة

حيث تـ تعييف أفراد ، دراسة المقارنة -كقد تـ استخداـ المنيج التجريبي. في التعبير المغكم
 ،  كالذم تـ اختياره إسيتالكبراـعقار مجمكعة العبلج بة عشكائيان بدكف معرفة الباحثيف عمى العين

الكىمي  العقاركمجمكعة ، (47)عدد=ألنو يكصؼ لحاالت القمؽ كاالكتئاب عمى حدو سكاء 
كالمجمكعة األخيرة بمعرفة الباحثيف عمى العبلج بحؿ المشكبلت  ، شيران  12لمدة  (49)عدد= 
دليؿ التشخيصي األمريكي لؤلمراض الاستخداـ كقد تـ . (53جمسة )عدد=  12ر  عمى مدا
كقد دلت النتائج عمى . ( لتشخيص اضطراب القمؽ العاـDSM-IVالنسخة الرابعة ) -النفسية

ك ، حاالت 9% بكاقع 4. 18أف نسبة اضطراب القمؽ العاـ في مجمعة العقار الكىمي كانت 
كمجمكعة العبلج بحؿ المشكبلت  ، حالتيف% بكاقع 3. 4الكبراـ في مجمكعة العبلج بعقار إسيت

كقد تـ االستنتاج أنو خبلؿ السنة األكلى بعد الجمطة الدماغية الحادة . حاالت 3% بكاقع 7. 5
سيتالكبراـ أك العبلج بحؿ إتـ الكقاية مف اضطراب القمؽ العاـ بفاعمية بكاسطة عقار 

 . المشكبلت

http://neuro.psychiatryonline.org/action/doSearch?ContribStored=Mikami%2C+K
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 : ,Garand, L. , et. Al) 2014) دراسة -2

فعالية العالج بحؿ المشكالت عمى نتائج الصحة النفسية لمقدمي الرعاية مف عائمة : بعنواف 
 . الخفيؼ أو الخرؼ المبكر المرضى المشخصيف حديثًا بالخمؿ المعرفي

كالذم ، عمى الصحة النفسيةتأثيرات العبلج بحؿ المشكبلت  ىدفت ىذه الدراسة لتقكيـ
. صمـ لمقدمي الرعاية لممرضى المشخصيف حديثان بالخمؿ المعرفي الخفيؼ أك الخرؼ المبكر

مريضان بالخمؿ  43) مف مقدمي الرعاية لممرضى عيفكقد تككنت عينة الدراسة مف ثبلثة كسب
دراسة  -كقد تـ استخداـ المنيج التجريبي، مريضان بالخرؼ المبكر( 30ك ، المعرفي الخفيؼ

حيث تـ تعييف مقدمي الرعاية في مجمكعة تمقت العبلج بحؿ المشكبلت كمجمكعة ، المقارنة
حك حؿ كقد تـ تقييـ مستكل االكتئاب كالقمؽ كالتكجو ن، المقارنة التي تمقت تثقيفان غذائيان 

كقد أظيرت النتائج . شيران مف التدخؿ 12ك، أشير 6، أشير 3، المشكبلت لدييـ بعد شير
كفي متناكؿ مقدمي الرعاية لكبار السف ، عمكماى أف العبلج بحؿ المشكبلت كاف تدخبلن سيبلن 

كبالمقارنة لمجمكعة التثقيؼ الغذائي فإف العبلج بحؿ ، الذيف لدييـ خمؿ معرفي حديث
كتحديدان بيف مقدمي الرعاية ، إلى انخفاض أعراض االكتئاب بصكرة دالة لأد المشكبلت

إلى انخفاض مستكيات القمؽ  لكما أف العبلج بحؿ المشكبلت أد. لمرضى الخرؼ المبكر
ف تعزيز أكقد خمصت الدراسة إلى . كأدل إلى تقميؿ التكجو السمبي نحك المشكبلت، أيضان 

كران بعد مرض شخص عزيز باختبلؿ معرفي )خصكصان ميارات حؿ المشكبلت المتعممة مب
يجابية عمى الصحة النفسية لمقدـ الرعاية الجديد مف إيؤدم إلى نتائج ، خرؼ الشيخكخة(

 . العائمة
 : ,McMurran, M. , et al) 2011) دراسة -3

يف المصابيف باضطراب التثقيؼ النفسي مع العالج بحؿ المشكالت لمراشد :بعنواف 
 . الشخصية

متثقيؼ النفسي كالعبلج بحؿ االكمينيكية كالمادية لفعالية الإلى تقكيـ ىدفت ىذه الدراسة 
كفي نياية الفترة ، راشديف المصابيف باضطراب الشخصيةالمشكبلت عمى عينة مجتمعية مف ال

كقد كاف ، كامرأة رجبلن ) 340( كقد تككنت العينة مف، العبلجية يتـ مقارنتيـ بمجمكعة ضابطة
مجتمع الدراسة المستيدؼ مف الراشديف القاطنيف في المجتمع كالذيف لدييـ اضطراب كاحد أك 

كالذيف ، (IPDE)أكثر مف اضطرابات الشخصية كفقان الختبار اضطراب الشخصية العالمي 
كافقة مكتكبة مكيستطيعكف تقديـ ، بطبلقةنجميزية كيتكممكف اإل، سنة) 18(عف  أعمارىـيزيد 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garand%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24119856


 الدرادات الدابقة

 

117 
 

 الثالثالفصل 

كقد تـ استبعاد الذيف لدييـ اضطرابات ذىانية تؤثر عمى األداء ، المشاركة في الدراسةعمى 
، كالمتردديف في المشاركة في البرنامج العبلجي، كالذيف ال يجيدكف الكتابة، الكظيفي

كقد تـ استخداـ المنيج . كالمشاركيف في برنامج عبلجي أك دراسة أخرل أثناء فترة التجربة
ة المقارنة حيث تـ تكزيع أفراد العينة عشكائيان عمى المجمكعة العبلجية دراس -التجريبي

. كقد تـ استخداـ مقياس األداء االجتماعي في التقكيـ ،بالعبلج المعتاد كالمجمكعة الضابطة
 )72(في المتابعة بعد  األداء االجتماعيجانبيف أك أكثر مف كقد أظيرت النتائج تحسنان في 

كقد أثبتت النتائج أف العبلج بحؿ المشكبلت . كمينيكيةإداللة  اتالتغير ذككاف ىذا ، أسبكعان 
 . الذيف يعانكف مف اضطراب الشخصية ىك تدخؿ فعاؿ كاقتصادم كسيؿ الكصكؿ إليو لمناس

 (:Rodewald, K., et.al., 2011) دراسة -4

 . التدريب عمى حؿ المشكالت لمرضى الفصاـو  التخطيط: بعنواف 

ىك  المشكبلتعمى حؿ  التخطيط كالتدريب تقييـ ما إذا كاف لىإىذه الدراسة  تىدف
الكظائؼ  لمعالجة برنامج تدريبي مف الفصاـ لمرضى القدرات الكظيفية في تحسيف أكثر فعالية
 تكزيعيـتـ  الفصاـ مف مرضىنيف تسعة كثماكقد تككنت عينة الدراسة مف . األساسية المعرفية

 أك بمساعدة الحاسكبمشكبلت ال كحؿ التخطيطعمى  مجمكعة التدريب إما إلى بشكؿ عشكائي
دراسة المقارنة  -المنيج التجريبي تـ استخداـكقد . األساسية عمى الكظائؼ المعرفية تدريبال
 ككذلؾ المشكبلتالقدرة عمى حؿ متغيرات التخطيط ك نتائج ثبلثة مقاييس لدراسة شممت ك 

 فتحسكقد أظيرت النتائج . كظيفيةالنتائج مل شاممة أداة قياس يايمثم كالتي، القدرات الكظيفية
 كحؿ المشكبلتتخطيط مقياس كاحد لمبقكة عمى  كحؿ المشكبلت كالتدريب التخطيطمجمكعة 
 المقياسيف اآلخريففي حيف أف ، األساسية عمى الكظائؼ المعرفية التدريبمجمكعة أكثر مف 

 بمركر الكقت المجمكعتيف تافي كم فالمشاركك  تحسفكقد . فارقان  ان تأثير  اظير لـ ي التخطيط مف
كاستنتجت . الكظيفية عمى القدرةتدخبلت لم فارؽ تأثير لـ يكف ىناؾ أمك . القدرات الكظيفية في

عمى  المحددة الكظائؼ المعرفية استيداؼفي  فارؽ تأثير تأكيد كجكد ال يمكفالدراسة بأنو 
 إمكانية إلى كجكد متغيرات المعرفيةنتائج ال عمى البسيطة بينما تشير الفركقات، كظيفيةال قدرةال

أطكؿ  برامج بما في ذلؾ إجراء مزيد مف البحكث في معالجتو ال بد مف كىذا. فارقةال لآلثار
 . في مكاقع أخرل معبلجل
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 (:Hopko, D. R., et. Al., 2011)دراسة  -5

لمريضات سرطاف الثدي  التنشيط السموكي الموجز والعالج بحؿ المشكالت: بعنواف 
 . تجربة عشوائية: المصابات باالكتئاب

السمككي لدل التنشيطي ىذه الدراسة الختبار الفكائد المتكقعة مف العبلج ىدفت 
كقد تككنت عينة الدراسة مف . المرضى المشخصيف باالكتئاب مف خبلؿ تجربتيف صغيرتيف

كقد تـ استخداـ ،  ذات مستكل تعميمي جيد  بسرطاف الثدم، قكقازية مصابة سيدة (80)
كمينيكية عشكائيان لمعرفة مدل تطبيؽ اختبار التجربة اإلالمنيج التجريبي في الدراسة حيث تـ 

 ،جمسات مف العبلج التنشيطي السمككي لبلكتئاب مقارنةن بالعبلج بحؿ المشكبلت(  8)فاعمية 
    ،  كالقمؽ ، يجابيكالتعزيز البيئي اإل، كقد تـ تقييـ النتائج األكلية بكاسطة مقاييس االكتئاب

الطريقتيف أظيرتا السبلمة العالية  تانتائج كم. كالنتائج الطبية، االجتماعيكالدعـ ، جكدة الحياةك 
كانخفاض معدؿ التناقص في عينة ، كرضا المريض الممتاز لمبركتكككؿ العبلجي، لمعبلج
مع كجكد مكاسب ، حصائي أف كبل العبلجيف كاف فعاالن كقد بيف التحميؿ اإل ( ،.%19)الدراسة 

ككانت المكاسب لكؿ مف ، رات القبمية كالبعدية عمى كؿ المقاييسعبلجية كاضحة في االختبا
المرضى  3/4حيث أظير ، العبلجيف ذات حجـ تأثير قكم بناءن عمى معايير االستجابة كالشفاء

كلـ تكجد فركؽ ذات داللة بيف المجمكعتيف في المكاسب التي تـ ، كمينيكيان كاضحان إتحسنأ 
مع بعض الدعـ لمثبات العالي ، شيران مف المتابعة 12رة الحصكؿ عمييا بعد العبلج خبلؿ فت

كقد استنتجت الدراسة أف العبلج . العبلج التنشيطي السمككيفي المكاسب لدل مجمكعة 
تحسف  قد العممية التي التدخبلت تمثؿ التنشيطي السمككي لبلكتئاب ك العبلج بحؿ المشكبلت

 . المصابيف باالكتئاب الثدم مرضى سرطاف الحياة لدل كجكدة النفسية النتائج
 :  .Areán, P. A. , et. al) 2010) دراسة -6

وضعؼ  بعنواف العالج بحؿ المشكالت و العالج التدعيمي لكبار السف المصابيف باالكتئاب و
 . األداء التنفيذي

ىدفت ىذه الدراسة لتحديد مدل فاعمية العبلج بحؿ المشكبلت لكبار السف المصابيف 
مف سنة  (60(فردان فكؽ  (653 )مف ، ككاف مجتمع الدراسة ضعؼ األداء التنفيذمباالكتئاب ك 
ممف  ((221 مف عينة الدراسة تلبلكتئاب، كتككنمستجيبيف لؤلدكية المضادة الغير المرضى 

كتـ تشخيصيـ باالكتئاب كفقان لمدليؿ التشخيصي األمريكي  كافقكا معايير االختيار لمدراسة
دراسة  -تـ استخداـ المنيج التجريبيك . (DSM-IVالنسخة الرابعة ) -لؤلمراض النفسية

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
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، كقد تـ تكزيع ىذه الفئة لتككف في متناكؿ بحؿ المشكبلت العبلج تعديؿ تـ  حيث، المقارنة
كمجمكعة العبلج التدعيمي عمى  بحؿ المشكبلتأفراد العينة عشكائيان عمى مجمكعة العبلج 

كالثاني ، كالتاسع، كالسادس، الثالث األسابيعفي  كتـ تقييميـ ، يةأسبكع جمسة( 12)مدار
عند األسابيع الستة األكلى عند كقد أظيرت النتائج انخفاضان في مستكل االكتئاب . عشر

ألسبكع الثاني عشر أظيرت التاسع حتى ا سبكعألكلكف عند ا، مجمكعة العبلج التدعيمي
كمعدالت شفاء أعمى مف ، بحؿ المشكبلت انخفاضان أكبر في شدة األعراضمجمكعة العبلج 

لمجمكعة  %9 .37عند األسبكع التاسع  الشفاء حيث كانت نسبة ، مجمكعة العبلج التدعيمي
في األسبكع الثاني عشر  اأم، لمجمكعة العبلج التدعيمي  %7 .21، كبحؿ المشكبلتالعبلج 
لمجمكعة   %8 .27، كبحؿ المشكبلتلمجمكعة العبلج  %6 .45 كانت نسبة الشفاء فقد 

 عمى تحسف إضافية أك كاحدة استجابة عف المشكبلتبحؿ  أسفر العبلجكقد . العبلج التدعيمي
إلى  النتائجتشير ىذه ك . التجربة بحمكؿ نياية المرضىمف  4. 4-6. 5 بنسبة العبلج الداعـ

 االستجابة لمعبلج كيؤدم إلى أعراض االكتئاب فعاؿ في الحد مف المشكمة بحؿ العبلج أف
 داءضعؼ األك  يعانكف مف االكتئابالذيف  المرضى مف كبار السف كبير مف في عدد كالتحسف
 بديبلن  قد يككف مشكبلتال حؿب أف العبلج النتائج كمينيكية ليذه إلا قيمةكال. التنفيذم

لمجتمع المرضى  . دكائيال ال يستجيبكا لمعبلج  مف المحتمؿ أف مف كبار السف عبلجيا ن
 : (,Huband, N. , et al 2007) دراسة -7

العالج بحؿ المشكالت يحسف األداء االجتماعي لمناس المصابيف باضطراب : بعنواف 
 . الشخصية

تحسيف األداء االجتماعي لمعرفة أثر العبلج بحؿ المشكبلت في  ىدفت ىذه الدراسة
البالغيف الذيف تتراكح ( 176(كقد تككنت عينة الدراسة مف . لممصابيف باضطراب الشخصية

عاماي مف شرؽ المممكة المتحدة المصابيف باضطراب في الشخصية  65-18بيف ما أعمارىـ 
كقد تـ . (DSM-IVالنسخة الرابعة ) -كفقان لمدليؿ التشخيصي األمريكي لؤلمراض النفسية

شراكيـ في جمسات العبلج بحؿ إحيث تـ ، دراسة المقارنة -استخداـ المنيج التجريبي
 3جمسة، باإلضافة إلى  16المشكبلت الجماعية بمعدؿ جمسة لمدة ساعتيف أسبكعيان لغاية 

كقد تمقى . أك كضعيـ في المجمكعة الضابطة، جمسات تثقيؼ نفسي كؿ جمسة لمدة ساعة
كقد تـ تطبيؽ قائمة حؿ المشكبلت االجتماعية . يف عبلجيـ المعتادالمرضى في المجمكعت

كقد أظيرت . األداء االجتماعي في نياية فترة العبلج عمى أفراد المجمكعتيف ةناستباك ، المنقحة
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ف القدرة عمى حؿ المشكبلت، النتائج أف العبلج بحؿ المشكبلت كالتثقيؼ النفسي قد حسٌ 
 . لمجمكعة الضابطة بعد نياية العبلجكاألداء االجتماعي  مقارنة با

 : (,.Chen, S. U. , et. , al 2006) دراسة -8

 . دور تقييـ حؿ المشكالت: تأثير العالج المعرفي السموكي عمى االكتئاب: بعنواف 

ىدفت دراسة تشف كآخريف الستكشاؼ آليات العبلج المعرفي السمككي في عبلج 
 (30)االكتئاب مف خبلؿ تقييـ قدرة األفراد عمى حؿ المشكبلت، كقد تككنت عينة الدراسة مف 

فردان يعانكف مف االكتئاب مف خبلؿ مشاركتيـ في برنامج عبلجي مكثؼ في العيادة الخارجية 
 كقد تـ استخداـ المنيج . لمستشفى األمراض النفسية في مدينة مدزد بكالية تكساس األمريكية

التجريبي في الدراسة بتطبيؽ برنامج العبلج المعرفي السمككي عمى أفراد العينة كاستخداـ  شبو
حيث تـ استخداـ مقياس القمؽ كاالكتئاب لمكفيبند كلكفيبند . االختبار القبمي كالبعدم

(Lovibond & Lovibond, 1995) ، ككذلؾ تـ استخداـ مقياس قائمة حؿ المشكبلت ليبنر
كتـ تطبيؽ االختبار القبمي قبؿ الشركع في ، (Heppner & Petersen, 1982)كبيترسكف 

كتـ ، يكميان لمدة خمسة أياـ متتالية عتيفلسمككي الذم استغرؽ سابرنامج العبلج المعرفي ا
كقد أكدت  النتائج فرضية البحث أنو كمما حسف . بعد انتياء البرنامجذاتيا تطبيؽ االستبيانات 

باإلضافة لذلؾ  . ؿ مستكل االكتئاب لدييـاألفراد مف قدرتيـ عمى تقييـ حؿ المشكبلت كمما قٌ 
ذيف لدييـ قدرات أضعؼ في تقييـ حؿ المشكبلت قبؿ برنامج العبلج ف الناس الأتـ اكتشاؼ 

كقدرات أكبر في تقييـ حؿ ، قد أظيركا  تحسنان أكبر بالنسبة لحالة االكتئاب، المعرفي السمككي
جماالن أف تقييـ حؿ المشكبلت لعب إكنستنتج . المشكبلت بعد برنامج العبلج المعرفي السمككي

ف العبلج المعرفي فإاضافة لذلؾ ، لمعرفي السمككي لتقميؿ االكتئابدكران ميمان في العبلج ا
 . تأثير كبير في تحسيف تقييـ الفرد لحؿ المشكمةالسمككي لو 

 : Eskin, M. , Akoglu, A. & Uygur, B) , 2006)دراسة  -9

أحداث الحياة الصادمة وميارات حؿ المشكالت لدى مرضى العيادات الخارجية : بعنواف 
 . وعالقتيا بالسموؾ االنتحاري: النفسية

كمستكل ميارات حؿ ، ىدفت ىذه الدراسة لفحص انتشار حكادث الحياة الصادمة
. كعبلقتيا بالسمكؾ االنتحارم لدل مجمكعة مف مرضى العيادات الخارجية النفسية، المشكبلت

استخداـ  قد تـك . (ان % ذككر 43ك  ان % إناث57مريضان ) )121)كقد تككنت عينة الدراسة مف 
كاختبارات ، -t -كقد تـ تحميؿ النتائج باستخداـ اختبار، في الدراسة التحميمي الكصفيالمنيج 
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كقد . كالتحميؿ االرتدادم المنطقي المتعدد، كتحميؿ المتغير أحادم االتجاه، التربيعية فكاي
 ان مف المريضات سجمكا بأف لدييـ أفكار  %47.8 مف المرضى ك %43.2أظيرت النتائج أف 

، مف المريضات بأنيـ حاكلكا االنتحار %29.7مف المرضى   %28.7بينما سجؿ ، انتحارية
كفي المتكسط ، عمى األقؿكاحد مف أفراد العينة لحدث حياتي ضاغط  %75.4بينما تعرض 

 يافارتداد ف تحميبل كأظير، (1.7رم= تعرض أفراد العينة لحادثيف صادميف )االنحراؼ المعيا
، تنبؤيان مستقبلن لكؿو مف األفكار كالمحاكالت االنتحاريةبأف ضعؼ حؿ المشكبلت شكؿ عامبلن 

ألفكار كالمحاكالت االنتحارية بصكرة أكثر تكراران بيف األشخاص الذيف احيث كجدت كؿه مف 
كقد . كالذيف تعرضكا لحكادث الحياة الصادمة  أيضان ، لدييـ ضعؼ في حؿ المشكبلت

ك حكادث الحياة الصادمة  شائعة بيف مرضى العيادات استنتجت الدراسة أف السمكؾ االنتحارم 
 . الخارجية النفسية

 :  ,.McDonagh, A. ;et. al) 2005) دراسة -10

الضطراب كرب ما بعد  بحؿ المشكالت لعالج المعرفي السموكياتجربة عشوائية في : بعنواف 
 . لمسيدات الناجيات مف االعتداء الجنسي في الطفولة الصدمة المزمف

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة فعالية العبلج المعرفي السمككي المتمثؿ بالعبلج بحؿ 
المشكبلت مقارنةن بالعبلج المتركز حكؿ الكاقع الحالي في عبلج اضطراب كرب ما بعد 

سيدة  (74)كقد تككنت عينة الدراسة مف . مناجيات مف االعتداء الجنسي في الطفكلةلالصدمة 
بلتي كقد تـ استبعاد السيدات ال، سنة (16-5)في سف  بلعتداء الجنسي في الطفكلةلتعرضت 

، كمريضات القمب كضغط الدـ، كالحكامؿ، يتعاطيف أم عبلج يؤثر عمى الجياز العصبي
، تي حاكلف االنتحاركالبل، كالمدمنات، كمريضات اليكس كالفصاـ كغيرىا مف المراض النفسية

 دراسة -تـ استخداـ المنيج التجريبيكقد . كالبلتي عمى عبلقة حالية مع المعتدم جنسيان 
العبلج المعرفي السمككي مجمكعة ، مجمكعات تـ تعييف أفراد العينة عمى ثبلثحيث ، المقارنة

الضابطة الثة أما المجمكعة الث، كعة العبلج المتركز حكؿ الكاقع الحالي مكمج بحؿ المشكبلت
 (14) ياجيف بعد انتياء فترة تقييـ مدتفقد تـ تخييرىـ بيف العبل )مجمكعة قائمة االنتظار(

كقد  كقد تـ استخداـ مقياس اضطراب كرب ما بعد الصدمة لكيذرز ككيف كدافيدسكف . أسبكعان 
المشكبلت أظيرت نتائج الدراسة أف المشاركيف في مجمكعة العبلج المعرفي السمككي بحؿ 

كانكا أكثر قابمية مف مجكعة العبلج المتركز حكؿ الكاقع الحالي في التعافي مف أعراض 
بينما كانت كمتا المجمكعتيف العبلجيتيف أعمى مف مجمكعة ، اضطراب كرب ما بعد الصدمة

 . قائمة االنتظار في خفض أعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة
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 : (,Hegel, M. , T. , et. , al 2004) دراسة -11

 . تدريب مرضى االكتئاب عمى العالج بحؿ المشكالت: بعنواف 

مكانية تعميـ مرضى االكتئاب في برنامج طب العائمة عمى إاليدؼ مف الدراسة فحص 
، التجريبي في الدراسة الشبو كقد تـ استخداـ المنيج، العبلج بحؿ المشكبلت في الرعاية األكلية

 (11)كذلؾ بتطبيؽ برنامج تدريبي مكجز لمعبلج بحؿ المشكبلت في الرعاية األكلية عمى 
كقد تـ دمج ميارات حؿ المشكبلت في ممارساتيـ اليكمية بعد ، سنكات متتالية 3مريضان لمدة 
كقد تـ تقييـ المشاركيف عمى الميارات المكتسبة باستخداـ مقياس ميارات . . فترة المعايشة
ك كذلؾ قياس التغيرات في الفاعمية الذاتية ، المشكبلت المعد ذاتيان مف قبؿ الباحثيفعبلج كحؿ 

 .Gerry, M)باستخداـ مقياس الفعالية الذاتية في تشخيص كعبلج االكتئاب لجيرم كآخريف 
,S. , et. al. 2001) ، كقياس الرغبة في تحسيف الرعاية التي يتمقكنيا لبلكتئاب باستخداـ

 .Gerry, M. ,S. , et. al)مقياس الرغبة في تغيير رعاية مريض االكتئاب لجيرم كآخريف 
كتحسنت ، معايير الكفاءة في حؿ المشكبلت اظيرت النتائج أف المتدربيف قد كافك أك  . (2001

كيشمؿ ، في معالجة االكتئاب إلى مستكيات متكسطة إلى عاليةمستكيات الفاعمية الذاتية لدييـ 
كقد أكصكا بتدريب مرضى آخريف عمى نفس . رشاد كالرغبة في عبلج االكتئابذلؾ ميارات اإل

 . البرنامج
 : (McAuliffe, C. , et. al., 2003) دراسة -12

التوجو نحو : لقدرة عمى حؿ المشكالتوبة باحصخطر األفكار االنتحارية الم: بعنواف 
 . السموؾ االنتحاري عند طمبة الجامعات

الحياة المصحكبة  طكاؿفكار االنتحارية األخطر لفحص مككلفي كآخريف دراسة  ىدفت
طالبان  (328)عند عينة مف  التكجو نحك السمكؾ االنتحارمك  ،حؿ المشكبلت بالقدرة عمى

% بناءن عمى العدد 77االستجابة ككاف معدؿ . % إناث(59% ذككر ك 41كطالبة جامعية )
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي  كقد. جمالي لمطمبة المسجميف في المساقات ذات العبلقةاإل

بينما تـ ، فكار االنتحارية طكاؿ الحياةاألتـ تكجيو سمسمة مف األسئمة إلييـ حكؿ حيث التحميمي 
حؿ المشكبلت ذاتي التعبئة  حؿ المشكبلت كالتكجو نحك االنتحار باستخداـ مقياس قياس

لدكمينك  اآلراء حكؿ االنتحار الستبانةأربعة مقاييس فرعية ك (McLeavey, 1986)  لمكميفي
المسح عمييـ  جراءإكقد كاف لدل ثمث الطبلب الذيف تـ  (Domino et al. , 1989)كآخريف 

بييف في تاريخيـ مف حيث كجكد اكقد كاف كبل الجنسيف متش، أفكار انتحارية في حياتيـ
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ف الطبلب إحيث  ، باستثناء حؿ المشكبلت كالتكجو نحك السمكؾ االنتحارم، األفكار االنتحارية
كقد تـ . الذككر كاف ليـ تكافؽ أكبر مع التكجو بأف السمكؾ االنتحارم ينقصو اإلرادة الحقيقية

، الذيف ليس لدييـ أفكار انتحارية % مف الطبلب الذيف لدييـ أفكار انتحارية بالطبلب2مقارنة 
أنيـ سكؼ يحاكلكف االنتحار في ربع مف لدييـ خطط انتحارية أنو مف المحتمؿ  قررك قد 

ككانت المكافقة األكبر بأف السمكؾ االنتحارم طبيعي مرتبطان بالزيادة ، كقتو ما مف حياتيـ
ى حؿ المشكبلت مرتبطان بينما كاف ضعؼ القدرة عم، الدالة بخطر حمؿ األفكار االنتحارية
 . ؾ االنتحارم يرتبط بالمرض النفسيبتدني المكافقة عمى التكجو بأف السمك 

 : (Alexopoulos, G. S. , et. al., 2003) دراسة -13

العالج بحؿ المشكالت مقابؿ العالج التدعيمي الكتئاب المسنيف المصابيف بعجز : بعنواف 
 . في الوظائؼ التنفيذية

الدراسة إلى مقارنة فاعمية العبلج بحؿ المشكبلت كالعبلج التدعيمي في ىدفت ىذه 
كقد تـ استيداؼ ىذه المجمكعة ، عينة مف المسنيف الذيف لدييـ عجز في الكظائؼ التنفيذية

مف المسنيف مف  (25)كقد بمغ عدد أفراد العينة . ألنيا أظيرت استجابة ضعيفة لمعبلج الدكائي
الذيف لدييـ درجات ضعيفة في البدء كاالستمرارية في أداء ، مرضى االكتئاب الكبار في السف

حيث تـ تكزيعيـ بطريقة عشكائية ، كقد تـ استخداـ المنيج التجريبي في الدراسة. الميمات
ان، كقد أسبكع (12)سبكعية في العبلج بحؿ المشكبلت كالعبلج التدعيمي لمدة ألتمقي جمسات 

كقد أظيرت النتائج أف  . تـ تقكيـ أفراد العينة بكاسطة مقكميف ال يعرفكف فرضيات الدراسة
العبلج بحؿ المشكبلت كاف أكثر فاعمية في تحسف االكتئاب ك تقميؿ أعراض االكتئاب 

كلقد اتضح جزء أساسي مف التغيير في مستكل االكتئاب . عاقة مف العبلج التدعيميكاإل
كلقد استنتجت . ف خبلؿ تحسف أفراد العينة في ميارات خمؽ البدائؿ كاتخاذ القراركاإلعاقة م

الدراسة أف العبلج بحؿ المشكبلت فعاؿ في تخفيؼ أعراض االكتئاب كالعجز في الكظائؼ 
يصبح العبلج بحؿ المشكبلت بديبلن عبلجيان ميمان ، كفي حالة التأكد مف النتائج. التنفيذية

 . الكف يعانكف مف أعراض االكتئاب كاالعاقةلممرضى الذيف ال يز 
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 : (Biggam, F. H. , & Power, K. G, 2002) دراسة -14

استخداـ التدخؿ بحؿ المشكالت الجماعي المحكـ مع الشباب الجانحيف المعرضيف : بعنواف 
 . لمسجف

مف اليدؼ مف ىذه الدراسة تقييـ فعالية العبلج بحؿ المشكبلت عمى مجمكعة محدكدة 
تتراكح أعمارىـ ، مشاركا (46)كقد تككنت عينة الدراسة مف ، الجناة الشباب بفترة زمنية محددة

إلى  قسميـحيث تـ ت، دراسة المقارنة -كقد تـ استخداـ المنيج التجريبي ، سنة (21- 16)مف 
كتـ اختيار الجناة عمى أساس خطر . كعة الضابطةممجمكعة العبلج  بحؿ المشكبلت أك المج

كما يتضح ذلؾ مف زيادة حكادث البمطجة كالعنؼ ، ك العجز الممحكظ في الميارات، االنتحار
مع قائمة الحؿ االجتماعي لممشكبلت  المشكبلتكتـ تقييـ القدرة عمى حؿ . مع سجناء آخريف

بكاسطة مقياس ، (؛ كقياس االكتئاب كاليأس1996، أكليفرس-المنقحة )دكزيرال كنيزك كميديك
، ( ك مقياس اليأس لبيؾ )بيؾ1983، كتئاب في المستشفى )زيجمكند كسنيثالقمؽ كاال
كقد أشارت البيانات بعد المعالجة إلى أف الشباب  ، (1974، كتريكسمر، ليستر، كيسماف

إضافة . فضبل عف انخفاض في اليأس، أظيركا انخفاضان كبيران في أعراض االكتئاب ك القمؽ
كقد تـ الحفاظ عمى النتائج لجميع ، شكبلت قد تحسنتفإف القدرة عمى حؿ الم،  إلى ذلؾ

 . الجكانب في ثبلثة أشير المتابعة

 : Liberman, R. ,P. , Et. Al., 2001 )) دراسة -15

 . التدريب عمى حؿ المشكالت االجتماعية ألشخاص المصابيف بالفصاـ: بعنواف 

بيف األشخاص  معرفة تأثير تعميـ ميارات حؿ المشكبلتإلى ىدفت ىذه الدراسة 
كقد تككنت عينة الدراسة مف  ، كمدل استخداميا بكاسطة مرضى الفصاـ خارج المستشفى

النسخة  -فردان تـ تشخيصيـ بالفصاـ كفقان لمدليؿ التشخيصي األمريكي لؤلمراض النفسية (75)
، حثكقد تـ استخداـ المنيج التجريبي كدراسة المقارنة في الب، (DSM-III-Rالثالثة المنقحة )

الحياة اليكمية، كشريط  مشكبلتكتمثؿ التدخؿ في تقديـ دليؿ يعمميـ كيفية النجاح في مكاجية 
ثـ تـ ، كالتصرفات الصحيحة كالخاطئة، فيديك يعرض كؿ خطكة في حؿ المشكبلت االجتماعية

كفي المقابؿ شارؾ . استخداـ تماريف لعب األدكار معيـ مع التدريب عمى األدكار الصحيحة
كذلؾ دكف ، التي تكاجييـ في حياتيـ المشكبلتأفراد العينة الضابطة في نقاش مفتكح حكؿ 

كتـ استخداـ مقياس ميارات حؿ المشكبلت بيف شخصيف  . الخضكع ألم تدريب أك تدخؿ
فراد أمف ( 53)ف أكقد أظيرت النتائج . بيف شخصيف مشكبلتمشيد فيديك ل 13كالذم يمثؿ 
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مف العينة  9ة التجريبية قد أكممكا عمى األقؿ مشيديف مف االختبار بنجاح مقابؿ العين
 . الضابطة

  : (Medalia, A. , Revheim, N. & Casey M, 2001) دراسة -16

 . صالح ميارات حؿ المشكالت في الفصاـإ: بعنواف

 المشكبلت عمى حؿ أساليب التدريب بحث جدكل استخداـل ىدفت ىذه الدراسة
طيؼ  يعانكف مف اضطراباتالمنكميف الذيف  مرضىال مشكبلت في حؿ العجزصبلح إل

مف مركز تـ اختيارىا بطريقة قصدية  مريضان  (54) مفالدراسة عينة  كقد تككنت. الفصاـ
أف يككنكا مف المرضى المنكميف : كقد شممت شركط العينة، بركنكس لممراض النفسية بنيكيكرؾ

المشخصيف بالفصاـ اك أحد أنكاعو الفرعية كفقان لمدليؿ التشخيصي األمريكي لؤلمراض 
كقد تـ استبعاد . سنة 55-18بيف ما يتراكح عمرىـ ك ، (DSM-IVالنسخة الرابعة ) -النفسية
أك ، أك تخمؼ عقمي، كمف لدييـ أمراض عضكية عصبية، ناطقيف باإلنجميزيةالغير 

 المشكبلتحؿ عجزان في  يركاكالذيف أظ. اضطرابات سمككية تجبرىـ عمى المككث في القسـ
 (Heaton 1981) تصنيؼ البطاقاتالقبمي باستخداـ اختبار  النفسي االختبار في الذاكرةك 

لتقييـ  (Wechsler 1981) كمقياس ككسمر لذكاء الراشديف، لقياس العجز في تككيف المفاىيـ
حيث تـ تكزيع  دراسة المقارنة -المنيج التجريبيكقد تـ استخداـ . القدرة عمى حؿ المشكبلت

أك ، الذاكرةعمى تدريب ال مجمكعةك ، المشكبلتحؿ  إلى مجمكعة عشكائياأفراد العينة 
 مشكبلت حؿ إلصبلح عشر جمسات تمقكاالمرضى الذيف  أظيرقد ك . الضابطة مجمكعةال

أما . مستقمةالعيشة ممالبلزمة ل ميارات حؿ المشكبلت قياس تقييـنتيجة  أكثر بكثير عمىتحسنان 
 حؿ عمى قياس حسفحدث ليـ تمـ يف تدريب الذاكرةل دكرات عشر المرضى الذيف تمقكا

 الفصاـطيؼ  اضطراباتالذيف يعانكف مف  المرضى تشير إلى أف ىذه النتائج. المشكبلت
 كالمشاركة الدكافع الذاتية التي تعزز تكبلعمى حؿ المشتقنيات التدريب استجابة ل لدييـ
 . الميمة
 : (Heppner, P. P. ; et. al., 2001)دراسة  -17

 . قياس النتائجم: متعدد األبعاد بحؿ المشكالت العالج النفسي الموجز: بعنواف 

تطبيؽ نمكذج المكاجية التكيفي لزيدنر لاختبار تقديـ  إلىىيبنر كآخريف تيدؼ دراسة 
رشاد مف خبلؿ تطكير في اإل(Zeidner,M. &. Saklofske, D. 1996)  كساكمكفسكي

. يـ المعركضةمشكبلتلمعبلج النفسي الذم يختبر حؿ المنتفعيف ل مقياس مكجز متعدد األبعاد

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Medalia%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11354593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Revheim%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11354593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casey%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11354593
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، عينات عمى ثبلثالدراسة  اشتممتقد ك ، في الدراسة التحميمي الكصفيالمنيج تـ استخداـ كقد 
رشادم جامعي كبير كسط غرب إمركز  فيمف المنتفعيف  (239)العينة األكلى تككنت مف 

كقدـ أفراد العينة األكلى ،  سنة 23%( كمعدؿ أعمارىـ 74ككلكمبيا معظميـ مف اإلناث)
رشاد كحضركا منيـ فقط لمركز اإل (151)كعاد ، تصمف قائمة حؿ المشكبلت ان قبمي ان اختبار 

جمسة ارشادية عمى األقؿ ثـ شارككا في اختبار بعدم عبر البريد بعد أف أكممكا برنامج 
قائمة ك  معمكمات ديمكغرافية فقط منيـ االختبار البعدم كالذم تضمف 100كقد أكمؿ ، االرشاد

المنضميف إلى مراكز مف المنتفعيف ( 93)كتككنت العينة الثانية مف. حؿ المشكبلت أيضان 
سنة كقدـ أفراد  (24)%( كمعدؿ أعمارىـ 66معظميـ مف اإلناث) ةجامعات كبير  3رشاد في إ

كاختبار مسح نتائج حؿ ، مف معمكمات ديمكغرافيةتض ان كبعدي ان العينة الثانية اختبار قبمي
مف المرشديف مف مركز االرشاد الذم تـ  (73)أما العينة الثالثة فقد تككنت مف . المشكبلت

كقد شارؾ ، سنة 33عمارىـ أمتكسط  ان مرشد (36)مرشدة ك (37)أخذ العينة األكلى منو 
رساؿ االختبار البعدم لمف أكمؿ آخر جمسة إ% فقط منيـ في الدراسة كطمب منيـ 41
رشاد لممرشديف اإلحساسيـ بنتائج إمسح نتائج حؿ المشكبلت كتحديد  ةانكتعبئة استب، رشاديةإ

أربعة عكامؿ كقد أظير التحميؿ العاممي االستكشافي كالتأكيدم . رشادمإلاء البرنامج ايبعد انت
الفاعمية ، ستراتيجيات حؿ المشكمةإ: تعكس جميعيا مككنات حؿ المشكمة لممنتفع كىي ةرئيس

كقد . العاـ بالعبلج الرضاك ، كتأثير المشكمة عمى األداء الكظيفي اليكمي، الذاتية لحؿ المشكمة
 فعاالن  ان مقياسمسح نتائج حؿ المشكبلت يعتبر  ةاننتائج االحصائية الكصفية أف استباقترحت ال

كتدعـ النتائج تطبيؽ نمكذج المكاجية التكيفي لزيدنر ، لقياس نتائج العبلج النفسي
 نتائج بحث المشكمة في حؿ مككنات فائدة فضبل عف، في العممية العبلجيةكساكمكفسكي 
 .  العبلج النفسي 

 : ( Bellack, A. S. , et. al., 1996) دراسة -18

 . تقويـ حؿ المشكالت االجتماعي في الفصاـقدرة  : بعنواف 

كقد تككنت عينة . في الفصاـ ىدفت ىذه الدراسة الختبار حؿ المشكبلت االجتماعي
 (19 )كما تـ اختبار، الحادةاألمراض النفسية  مستشفى في مرضيان بالفصاـ (27) الدراسة مف

شخصان مف غير المرضى  (17)كما تـ اختيار ، ثنائي القطبية يعانكف مف االضطراب مريضان 
تـ  كقد. ليككنكا في المجمكعة الضابطة المطابقيف ألفراد العينة في البيانات الديمكغرافية

 التي المشكبلتحؿ بطارية  عمىتـ اختبارىـ  حيث، دراسة المقارنة -استخداـ المنيج التجريبي
  ، الحمكؿ تقييـ فعاليةكالقدرة عمى ، مشكبلتحمكؿ لم القدرة عمى تكليد يـيتجريبيا لتق تطكيرىاتـ 
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عجز مرضى  قد أظيرت نتائج الدراسةك . لعب األدكار شكؿ عمى الحمكؿ تنفيذ كالقدرة عمى
الضابطة مف غير  المجمكعة مع مقارنة الثبلثة مشكبلتال حؿ محاكر عمى جميع الفصاـ
عمى  ثنائي القطبية تعاني مف نفس العجز االضطراب مجمكعة مرضى كانتكلكف . المرضى
األكثر  الفرضيةككانت . يذه النتائجتفسيرات بديمة ل عدة قد تـ األخذ باالعتبارك . حد سكاء
مرض ك الفصاـ مرضى ل الضعؼ المعرفي: مختمفة عكامؿ عف نتج العجز ىي أف إلحاحا

تحديد ما إذا كاف طكلية ل ىناؾ حاجة لدراسات، كمع ذلؾ. الحاد ثنائي القطبية االضطراب
اآلثار  كمناقشة، الشفاء خبلؿ فترات استمرت مرضى الفصاـ المشكبلت لدل حؿ العجز في

 . إعادة التأىيؿ استراتيجيات المترتبة عمى

 : التي تناولت الضغوط النفسية السابقة ساتالدرا -ثانياً 
 : (2013, فؤاد وآخروف)دراسة  -1

فاعمية برنامج إرشادي عقالني انفعالي لخفض الضغوط النفسية لدى عينة مف : بعنواف
 المسنيف 

تيدؼ الدراسة إلى محاكلة الكشؼ عف أكجو الضغكط النفسية التي تتعرض ليا عينة 
عداد كتطبيؽ برنامج إرشادم عقبلني انفعالي لخفض الضغكط ، مف المسنيف النفسية لدل كا 

 نةمس (40) مف عينة الدراسة الحالية تككنت قدك ، عينة مف المسنيف كبياف مدل فاعميتو
كمجمكعة تجريبية كاحدة ممف تميزف بمستكيات مرتفعة مف حيث الضغكط النفسية كتراكح 

كاستخدـ الباحث ، لتجريبي اكاستخدمت الباحثة المنيج ، ( سنة70-65)ما بيف عمارىف أ
كاستخبار الضغكط إعداد ، مقياس الضغكط النفسية لمسنيف مف اعداد الباحثة، التاليةالمقاييس 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إلى كأسفرت نتائج الدراسة ، (1992حمدم ياسيف )
كالتتبعي عمى مقياس  البعدمفراد بالمجمكعة التجريبية في القياس متكسطات درجات األ
رشاد العقبلني كأظيرت مدل نجاح البرنامج المستخدـ في فاعمية اإل، فالضغكط النفسية لممسني

 . المسنيفلدل عالي لخفض الضغكط االنف
 : (2013, قاسـ وآخروف)دراسة  -2

مور أميات أبرنامج إرشادي بالمعنى مقترح لتخفيؼ حده الضغوط النفسية لدى : بعنواف
  . ذوي اإلعاقة

سس مدل فاعمية برنامج عبلجي يستند عمى األإلى التعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة 
كالتعرؼ عمى مدل فاعميتو في تخفيؼ الضغكط ، النظرية كالفنيات التطبيقية لمعبلج بالمعنى 
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كتككنت عينة  مدت الدراسة عمى المنيج التجريبي،اعت،عاقة مكر الطبلب ذكم اإلأألميات 
 ،( مجمكعة تجريبية15دد )( مجمكعة ضابطة كع15مقسمة عمى ) ،ان ( أم30الدراسة مف )

اعداد عبد العزيز ، دكات الدراسة مف استمارة بيانات كمقياس الضغكط النفسية أتككنت 
ككشفت النتائج عف ، ( فقرة80كالمقياس مككف مف ) ،(1998الشخص كزيداف السرطاكم )

ميات أمدم فاعمية البرنامج االرشادم المستخدـ في تخفيؼ الضغكط النفسية التي تتعرض ليا 
 . طفاليفأتحسف التكافؽ لدل إلى دل أمر الذم األ ، عاقة العقميةإلا مالطبلب ذك 

 : (2012, نصر)دراسة  -3

رشادي جمعي قائـ عمى البرمجة المغوية العصبية  في خفض إفعالية برنامج : بعنواف
 ؿ ذوي اضطراب التوحد الضغوط النفسية لدى أميات األطفا

رشادم الجمعي القائـ عمى عف فعالية البرنامج اإل الكشؼإلى تيدؼ ىذه الدراسة 
في خفض حدة الضغكط النفسية (  NLPاستخداـ مبادئ كفنيات البرمجة المغكية العصبية )

كقد اتبعت الدراسة الحالية المنيج ، لدل عينة مف أميات األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد
إلى قسمت ، م اضطراب التكحدألطفاؿ ذك  أمان ( 20كتككنت عينة الدراسة مف )، التجريبي 

كطبؽ عمى العينة التجريبية ، أم تدريب المجمكعة الضابطة لـ تتمؽ: مجمكعتيف متساكيتيف
كبرنامج ، عداد الباحثةإمقياس الضغكط النفسية ألميات األطفاؿ ذكم اضراب التكحد مف 
أسفرت نتائج الدراسة كقد ، إرشادم جمعي قائـ عمى البرمجة المغكية العصبية مف اعداد الباحثة

بيف متكسطات رتب درجات القياس ( 01، 0عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )
المجمكعة ) القبمي ك البعدم لقياس الضغكط النفسية لدل أميات األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد

بيف ( 01، 0ككجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )، لصالح القياس البعدم( التجريبية
كسطات رتب درجات األميات بالمجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في القياس البعدم لمقياس مت

كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات ، الضغكط النفسية لصالح المجمكعة التجريبية
فسية ألميات ذكم اضطراب في مقياس الضغكط الن، رتب درجات القياسيف البعدم ك التتبعي

 . التكحد
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 : (2012, عبد القوي)دراسة  -4

فاعمية برنامج إرشادي سموكي معرفي في مواجيو الضغوط النفسية لدى المرأة : بعنواف
 . السعودية العاممة

ى الكشؼ عف فاعمية برنامج سمككي معرفي في مكاجيو الضغكط إلىدفت الدراسة 
تبكؾ بالمممكة العربية  النفسية لممرأة السعكدية العاممة لدل عينة مف المكظفات جامعة

ممف  ( عاما،35-25تتراكح أعمارىـ مف ) ( مكظفة30كتككنت عينة الدراسة مف ) السعكدية،
 فكتـ تقسيمي، حصمف عمى أعمى الدرجات في مقياس الضغكط النفسية لممرأة السعكدية العاممة

ت كقد خضع ( مكظفة،15عدد كؿ مجمكعة ) ،ئيا إلى مجمكعتيف إرشادية كضابطةعشكا
ك اعتمدت الباحثة عمى  ،برنامج إرشادم سمككي معرفيإلى مكظفات المجمكعة اإلرشادية 

كاستخدمت الباحثة مقياس الضغكط النفسية لممرأة العاممة مف إعداد  ،المنيج التجريبي
أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة قد ك ، رشادمإبرنامج إلى ( باإلضافة 2003 ،)الصباف

سطات درجات البعدم عمى مقياس الضغكط النفسية لممرأة السعكدية العاممة إحصائيا بيف متك 
ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسييف القبمي  لصالح مكظفات المجمكعة اإلرشادية،

في حيف لـ تكجد فركؽ ، ك البعدم لدل مكظفات المجمكعة اإلرشادية لصالح القياس البعدم
 . ك التتبعي لدل مكظفات المجمكعة اإلرشادية البعدمسييف حصائية في القياإذات داللة 

 : (2012, الخياط و السميحات)دراسة  -5

مبة كمية معرفي في خفض الضغوط النفسية لدى ط –فاعمية برنامج تدريبي سموكي : بعنواف
 . األميرة رحمة الجامعية

خفض الضغكط ىدفت ىذه الدراسة إلى التأكد مف فاعمية برنامج سمككي معرفي في 
جامعة ، النفسية ؛ كتحسيف التحصيؿ الدراسي لدل عينة مف طمبة كمية األميرة رحمة الجامعية

؛ تـ تكزيعيـ عشكائيان عمى طالبان ( 40) تككنت عينة الدراسة مفقد ك ، البمقاء التطبيقية
مقياس كتـ استخداـ كتطبيؽ ، طالبان لكؿ مجمكعة( 20) بمعدؿ ،مجمكعتيف تجريبية ك ضابطة

طكر مف  الذم لؤلعراض المرتبطة بالضغط النفسي ك 1982الضغط النفسي  الذم قدمو بيتش
كقد أظيرت نتائج تحميؿ التبايف المشترؾ  ،  ك برنامج تدريبي معرفي ،( 1992) قبؿ زكاكم

بيف المجمكعة التجريبية ( 0.05) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
بينما لـ يكف ىناؾ فركؽ ذات داللة ، ة فيما يتعمؽ بمتغير الضغط النفسيكالمجمكعة الضابط

 . إحصائية بيف المجمكعتيف فيما يتعمؽ بمتغير التحصيؿ الدراسي
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 : (2011, عمى)دراسة  -6

فعالية برنامج إرشادي نفسي مبني عمى سورة يوسؼ وأثره في الضغوط النفسية : بعنواف
 . المعاقيف بصرياوالتوافؽ النفسي لدى المعمميف 

مدل فعالية برنامج إرشادم نفسي مبني عمى إلى تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ 
كبمغ . سكرة يكسؼ كأثره في الضغكط النفسية كالتكافؽ النفسي لدل المعمميف المعاقيف بصريا

( مجمكعة ضابطة مف المعمميف 10( مجمكعة تجريبية )10معمما )عشريف  (20حجـ العينة )
كتتراكح أعمارىـ ، المعاقيف بصريا كالممتحقيف بالدبمكـ العامة بكمية التربية بجامعة بني سكيؼ

دكات الدراسة في مقياس الضغكط النفسية ك مقياس التكافؽ أكتمثمت . ( عاما48-28بيف )ما 
استمارة جمع البيانات عف المعمـ المعاؽ بصريا كبرنامج إرشادم نفسي ديني مبني ، النفسي
كتمت المعالجات اإلحصائية مف خبلؿ البرنامج ، سكرة يكسؼ مف إعداد الباحث عمى

( بيف 0.01كأكضحت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )، spssاإلحصائي 
متكسطات رتب درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لمضغكط النفسية 

كما كجدت فركؽ ، عاقيف بصريا لصالح المجمكعة التجريبيةكالتكافؽ النفسي لدل المعمميف الم
ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات المجمكعة التجريبية في القياسييف القبمي 

 اقيف بصريا لصالح القياس البعدم كالبعدم لمضغكط النفسية كالتكافؽ النفسي لدل المعمميف المع

 : (2011, غيث وآخروف)دراسة  -7

سموكي في خفض الضغوط النفسية لدى أميات  –فاعمية برنامج تدريبي معرفي : بعنواف
 . األطفاؿ المصابيف بالقيمة السحائية

النظرية إلى ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج تدريبي مستند 
بالقيمة المعرفية السمككية في خفض الضغكط النفسية لدل عينة مف أميات األطفاؿ المصابيف 

تـ اختيارىف بشكؿ قصدم مف جمعية الحسيف لرعاية كتأىيؿ ذكم التحديات  ، السحائية
كتـ تكزيع ، ميات المصابيف بالقيمة السحائية أتككنت عينة الدراسة مف كقد . الحركية

( 15) لدراسة مجمكعة تجريبية اشتممت عمىاالمشاركات في الدراسة عشكائيان عمى مجمكعتي 
مشاركة لـ يتعرضف ( 15) لتدريبي كمجمكعة ضابطة اشتممت عمىالمبرنامج  مشاركة تعرضف

عمى ، (2003سية الذم قاـ بإعداده معالي)تـ استخداـ كتطبيؽ مقياس الضغكط النف. لمبرنامج
. بعد شير مف انتياء البرنامج توكمتابع ه ،سة قبؿ التعرض لمبرنامج كبعدمجمكعتي الدرا

ريتيف في ىذه الدراسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الفرضيتيف الصف عفكلئلجابة 
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كقد أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ . كاالنحرافات المعيارية كتحميؿ التبايف المصاحب
بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة   (α ≤05.0) ذات داللة إحصائية

لصالح المجمكعة التجريبية في القياسيف عند مستكل عمى الدرجة الكمية لمقياس الدراسة 
مما يشير إلى فاعمية البرنامج التدريبي المطبؽ في خفض ، البعدم كالمتابعة بعد شير

كما كشؼ تحميؿ التبايف المتعدد . الضغكط النفسية كاستمرار آثاره بعد شير مف انتياء الدراسة
القياسيف البعدم كالمتابعة عمى حصائية بيف مجمكعتي الدراسة عمى إكجكد فركؽ ذات داللة 

 . عض أبعاد مقياس الضغكط النفسيةب
 : (2011, شريت)دراسة  -8

ى أميات برنامج إرشادي قائـ عمى العالج بالواقع لخفض حده الضغوط النفسية  لد: بعنواف
 . األطفاؿ ذوي االعاقة

رشادم القائـ عمى استخداـ الكشؼ عف فاعمية البرنامج اإلإلى ىدفت ىذه الدراسة 
عاقة لدل أميات األطفاؿ سمكب العبلج بالكاقع لخفض الضغكط النفسية الناتجة عف اإلأ

، كفييف أطفاؿ معاقدمف األميات البلتي ل ( أمان 20كتككنت عينة الدراسة مف )، المعاقيف
عاقة لدل إلكطبؽ عمييف مقياس الضغكط النفسية الناتجة عف ا، كاتبعت المنيج شبو التجريبي
كبرنامج ارشادم قائـ عمى العبلج بالكاقع لخفض ، عداد الباحثإأميات األطفاؿ المعاقيف مف 

ك أسفرت نتائج الدراسة ، عداد الباحثإلدل أميات األطفاؿ المعاقيف مف  حدة الضغكط النفسية
: بيف متكسطات رتب درجات القياسيف( 0.01حصائيا عف مستكل )إعف كجكد فركؽ دالة 

فاؿ المعاقيف طعاقة لدل أميات األقبمي ك البعدم في مقياس الضغكط النفسية الناتجة عف اإلال
حصائيا بيف متكسطات إكعدـ كجكد فركؽ دالة ، لصالح القياس البعدم، األـإلى ك الراجعة 

عاقة لدل البعدم في مقياس الضغكط النفسية الناتجة عف اإلالقبمي ك : رتب درجات القياسيف
كعدـ كجكد فركؽ دالة ، الزكج لصالح القياس البعدمإلى أميات األطفاؿ المعاقيف ك الراجعة 

التتبعي في مقياس الضغكط النفسية  البعدم ك: حصائيا بيف متكسطات رتب درجات القياسيفإ
  .عاقة لدل أميات األطفاؿ المعاقيفالناتجة عف اإل
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 : (2011, السوالمو)دراسة  -9

    العالج الواقعي في   تخفيؼ الضغوط النفسية إلى رشادي مستند إبرنامج فاعمية : بعنواف
 . لدى عينو مف الحوامؿ الحالةقمؽ و 

التعرؼ عمى مستكل الضغكط النفسية كقمؽ الحالة لدل عينة إلى ىدفت ىذه الدراسة 
في ، النظرية الكاقعيةإلى رشادم جمعي مستند إكاختيار فعالية برنامج ، مف النساء الحكامؿ

، امرأة حامبل( 32كتككنت عينة الدراسة مف )، تخفيؼ الضغكط النفسية كقمؽ الحالة لدييف
مجمكعتيف  إلىتـ تكزيعيف ، شيرأسبعة  إلىتراكحت مدة الحمؿ لدييف مف شيريف بحيث 

العبلج  ىإلخضعف لمبرنامج اإلرشادم المستند ، امرأة حامبل( 16التجريبية كعدىا )، متساكيتيف
كتضمف ، امرأة حامبل لـ يخضعف ألم برنامج( 16كالمجمكعة الضابطة كعددىا )، الكاقعي

، سبكعياأتـ تطبيقيا لمدة شيريف بكاقع جمستيف ، ( جمسة إرشادية17رشادم )البرنامج اإل
المذيف تـ ، كطبقت القياسات القبمية كالبعدية باستخداـ مقياس الضغكط النفسية كقمؽ الحالة

كقد أشارت نتائج ، كتـ استخراج دالالت الصدؽ كالثبات ليما، عدادىما ألغراض الدراسة إ
ك كذلؾ فيما يتعمؽ ، الدراسة إلى أف النساء الحكامؿ يعانيف مف الضغكط النفسية بدرجة مرتفعة

مما استكجب تطبيؽ ، مرتفعةبقمؽ الحالة  فقد أشارت النتائج إلى كجكد قمؽ الحالة بدرجة 
ك قد أشارت النتائج إلى كجكد أثر ، نظرية العبلج الكاقعي  إلىالمستند  مرشادج اإلالبرنام

قمؽ نظرية العبلج الكاقعي في تخفيؼ الضغكط النفسية ك  إلىالمستند ، لمبرنامج االرشادم
 . الحالة لدل النساء الحكامؿ

  : (2011, الدباس)دراسة  -10

رشادي جمعي في خفض الضغط النفسي لدى طالبات جامعة البمقاء إفاعمية برنامج : بعنواف
 . بالمممكة األردنية الياشميةالتطبيقية 

 إلىرشادم جمعي يستند إاستكشاؼ مدل فاعمية برنامج إلى  ىدفت ىذه الدراسة 
االتجاه العقمي االنفعالي السمككي في خفض الضغط النفسي لدل طالبات بكالكريكس تربية 

تككنت عينة الدراسة مف قد ك ، نسانية بجامعة البمقاء التطبيقية السمط لمعمكـ اإل الطفؿ بكمية
 عمى مقياس الضغط النفسي مرتفعةطالبة مف مستكل البكالكريكس حصمف عمى درجات ( 24)
مجمكعتيف متساكيتيف مف حيث  إلىفراد عينة الدراسة بالطريقة العشكائية أكقد تـ تكزيع  ،

كمجمكعة ضابطة ، رشادمتمقى أفرادىا البرنامج اإل، ( طالبة12تجريبية )مجمكعة ، العدد
عمى المجمكعة  كتـ تطبيؽ البرنامج، ( طالبة لـ يتمؽ أفرادىا أم نكع مف المعالجة 12)
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كبعد انتياء فترة ، عشرة جمسة مدة كؿ جمسة ساعة بكاقع جمستيف أسبكعيا التجريبية في أربع
دم لممجمكعتيف كبعد مركر فترة شير مف انتياء التطبيؽ أخذ قياس التطبيؽ تـ أخذ القياس البع

كطبقت القياسات عمى المجمكعة باستخداـ مقياس الضغط النفسي الذم طكره زكاكم ، المتابعة
حصائية بيف المجمكعتيف التجريبية ك إكأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة ، 1991

مما يشير إلى فاعمية ، لمقياس البعدم ك قياس المتابعةالضابطة في مستكل الضغط النفسي 
 . البرنامج اإلرشادم

 : (2010, أبو الديار)دراسة  -11

االنفعالي في تنمية التفاؤؿ لخفض حدة الضغوط  –فاعمية برنامج لإلرشاد العقالني : بعنواف
 . طفاؿ المعوقيف سمعياالنفسية لدى عينة مف أسر األ

اختبار فاعمية برنامج إرشادم عقبلني انفعالي لتنمية التفاؤؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى 
تككنت قد ك ، في خفض حدة الضغكط النفسية لدل عينة مف أسر األطفاؿ المعكقيف سمعيا

( مجمكعة 30بكاقع )، الصـ () ( مف أسر األطفاؿ المعكقيف سمعيا60عينة الدراسة مف )
مف اإلخكة أك األخكات  10ف األميات( ك )م 10باء( ك )سر مف اآلأ 10تجريبية متمثمة في )

(  45، 43كبمغ متكسط أعمار اآلباء كاألميات )، كمثميا في المجمكعة الضابطة، األكبر سنا(
، سنة ( 35،  21، 22) في حيف بمغ متكسط أعمار اإلخكة أك األخكات األكبر سنا، سنة

كعماد الديف  مميكةلكيس  كطبؽ مقياس ككسمر لذكاء المراىقيف الذم قاـ بتعريبو كتقنينو
عداد أحمد محمد عبد الخالؽ كمقياس الضغكط إمف  التشاؤـ –سماعيؿ ك مقياس التفاؤؿ إ

كأشارت نتائج الدراسة إلى ، كبرنامج إرشادم، النفسية مف اعداد حسف مصطفى عبد المعطي
المقياس  كجكد فركؽ دالة في متكسط درجات التفاؤؿ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في

كعدـ كجكد فركؽ دالة في متكسط درجات التفاؤؿ بيف ، متكسط التجريبية أعمى () البعدم
 يـطفاؿ المعكقيف سمعيا ك أمياتألكما كجدت فركؽ دالة بيف آباء ا، القياس البعدم كالتتبعي

درجة كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة في ، في التفاؤؿ )متكسط األميات أعمى (، كأخكاتيـ
الضغكط النفسية بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في القياس البعدم في اتجاه المجمكعة 

كلـ تظير فركؽ دالة في درجة الضغكط النفسية بيف القياسيف البعدم ك التتبعي ، الضابطة
كما كجدت فركؽ دالة بيف آباء األطفاؿ المعكقيف سمعيان كأمياتيـ ، لممجمكعة التجريبية

خكت  . حيث كاف متكسط األخ األكبر أعمى، يـ في أبعاد الضغكط النفسيةكا 
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 : (2009, الدىمات)دراسة  -12

المعوقيف فاعمية برنامج إرشادي في خفض الضغوط النفسية لدى أسر األطفاؿ : العنواف
 . سمعيا في مدينة عماف

قياس الضغكط النفسية لدل أسر األطفاؿ المعكقيف سمعان كعبلقتيا  إلىىدفت الدراسة 
كسابيـ الميارات إببعض المتغيرات كتقييـ فعالية برنامج إرشادم لخفضيا مف خبلؿ 

عمارىـ ما بيف أعاقة طفميـ ممف تتراكح إكاالتجاىات المناسبة لتكيؼ مع الضغكط النفسية مع 
( أبا ك أما كقد تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف متكافئتيف 36كتككنت عينة الدراسة مف )، (4-16)

كاستخدـ ، ( فردا18كمجمكعة ضابطة عدد أفرادىا )، ( 18فرادىا )أمجمكعة تجريبية عدد 
السرطاكم ) كما قاـ بتطبيؽ مقياس الضغكط النفسية مف إعداد، الباحث المنيج التجريبي

رت نتائج الدراسة أف مستكيات الضغكط النفسية بشكؿ عاـ لدل لقد أظي، (1998، كالشخص
ككذلؾ بينت النتائج أف مستكيات ، أباء كأميات األطفاؿ المعاقيف سمعيا ذات درجات متكسطة

كلي حيث جاء في المرتبة األ، كالمنخفضة، الضغكط النفسية لؤلبعاد تراكحت ما بيف المتكسطة
يميو بعد عدـ القدرة عمى تحمؿ أعباء ، الضغط النفسي بعد القمؽ عمى مستقبؿ الطفؿ مف حيث

مف حيث الترتيب  ةكتمي األبعاد الثبلث، كيمي ذلؾ بعد األعراض النفسية كالعضكية، الطفؿ
كبعد المشكبلت النفسية ، عاد مشاعر اليأس كاإلحباط كبعد المشكبلت األسرية كاالجتماعيةباأل

 .كالمعرفية
 : (2009, قبالف وآخروف)دراسة  -13 

رشادي معرفي عمى خفض الضغوط النفسية لدى أسر األطفاؿ إثر برنامج أ: بعنواف
 . المصابيف بالشمؿ الدماغي في محافظة جرش

رشادم في خفض الضغكط النفسية لدل إاستقصاء أثر برنامج  إلىىدفت ىذه الدراسة 
الدراسة مف عينة كتككنت عينة ، طفاؿ المصابيف بالشمؿ الدماغي في محافظة جرشأسر األ

كتـ ، ان كأم ان ( أب62عشكائية مف أباء كأميات األطفاؿ المصابيف بالشمؿ الدماغي بكاقع )
دكات الدراسة في مقياس أكتمثمت ،تقسيميـ بالقرعة إلى مجمكعتيف )تجريبية كضابطة( 

كمقياس االحتراؽ النفسي لممعمميف الذم كرد في أبك زينة  ، الضغكط النفسية مف إعداد الباحث
يجابي لمبرنامج اإلرشادم الجمعي الذم طبؽ إثر أكجكد  إلىقد أسفرت النتائج ك . (1998)

مستكل في خفض  يارشادية كفاعميتىمية البرامج اإلأاد المجمكعة التجريبية مما يؤكد فر أعمى 
 . دييـ طفؿ مصاب بالشمؿ الدماغيمكر الذيف لالضغكط النفسية ألكلياء األ
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 : (2008, راضي)دراسة  -14

فاعمية برنامج إرشادي في خفض الشعور بالضغوط النفسية وتحسيف الكفاءة : بعنواف
  .ضطراب قصور االنتباه وفرط النشاطالوالدية لدى عينة مف أميات األطفاؿ ذوي ا

الشعكر بالضغكط النفسية التحقؽ مف فعالية برنامج في خفض  إلىىدفت ىذه الدراسة 
كتحسيف الكفاءة الكالدية لدل عينة مف أميات األطفاؿ ذكم اضطراب قصكر االنتباه كفرط 

( مف أميات األطفاؿ ذكم 64ك تككنت عينة الدراسة في صكرتيا النيائية مف )، النشاط
راكحت اضطراب قصكر االنتباه كفرط النشاط بمدارس المرحمة االبتدائية بمدينة المنصكرة ت

سنة ممتحقيف  12-6بينما تراكحت أعمار أطفاليف ، سنة  41-26بيف ما عمارىف الزمنية أ
كاستخدـ ، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ،  بمدارس خالد بف الكليد كعمر بف الخطاب

كأسفرت النتائج عف . ( فقرة47كيتككف مف )، عداده في صكرتو العربية إمقياس فاندربمت مف 
رشادم المستخدـ في خفض الشعكر بالضغكط النفسية كتحسيف الكفاءة البرامج اإلفعالية 

رشاد الكالديف  في قصكر إف إ،ميات ذكم اضطراب قصكر االنتباه كفرط النشاط أالكالدية لدل 
ككجكد ، االنتباه كفرط النشاط يعد مدخبل لخفض الشعكر بالضغكط النفسية كتحسيف الكفاءة

ية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة فركؽ ذات داللة إحصائ
 . الضابطة عمى مقياس الكفاءة الكالدية لصالح المجمكعة التجريبية

 : (2008, عزاـ)دراسة  -15

 . فعالية نموذج الحياة في تخفيؼ حدة الضغوط التي تعاني منيا زوجات المسجونيف: بعنواف

طار نمكذج إمدل فعالية برنامج التدخؿ الميني في  ختبارا إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
الضغكط التي تعاني منيا زكجات المسجكنيف  ةالحياة في خدمة الفرد في التخفيؼ مف حد

الضغكط لدل  ةساليب العبلجية  التي يمكف أف تساعد في تخفيؼ حدنسب األأكالكقكؼ عمى 
اختيارىف بطريقة عشكائية  زكجة تـ( 20كتككنت عينة الدراسة مف )، زكجات المسجكنيف

حاالت في كؿ ( 10ىما تجريبية ك األخرل ضابطة بكاقع )احدإمجمكعتيف  إلىكتقسيميف 
القياس القبمي ك البعدم باستخداـ  ان كاعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي مستخدم، مجمكعة

عداد إف كتـ تطبيؽ مقياس الضغكط الذم كاف م، مجمكعتيف احدىما تجريبية كاألخرل ضابطة
جراء التدخؿ الميني مع المجمكعة التجريبية ، الباحث عمى المجمكعة التجريبية كالضابطة كا 

إلجراء المقارنة   spssكاستخدـ برنامج  التحميؿ االحصائي  ،أشير ةدكف الضابطة لمدة أربع
كاعتمد الباحث في أدكات الدراسة عمى المقاببلت ، البلزمة بيف القياسات القبمية ك البعدية
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كسجبلت كممفات الحاالت بالمؤسسة كالبرنامج ، كالزيارات المنزلية، المينية )الفردية كالمشتركة(
كأشارت النتائج إلى ، كمقياس الضغكط التي تعاني منيا زكجات المسجكنيف، spssاإلحصائي 

كقد ، لضغكط النفسية لدل زكجات المسجكنيف فعالية نمكذج الحياة في التخفيؼ  مف حدة ا
نمكذج الحياة ييتـ بتدعيـ الشخصية كتقكيتيا كتدعيـ الكفاءة كتقدير الذات إلى أف يرجع ذلؾ 

كينعكس عمى ، كالتكجيو الذاتي بما يساعد عمى تحسيف عبلقة الفرد بالبيئة التي يعيش فييا 
 . يجابيإحالتو النفسية بشكؿ 

 : (2008, رضواف)دراسة  -16

سي فاعمية برنامج إرشادي تدريبيي لخفض الضغوط النفسية وتحسيف التوافؽ النف: بعنواف
 . لدى مرضى السكري بمحافظات غزة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم تدريبي في خفض الضغكط 
 إلىكتعديؿ سمككيـ بعد التعرؼ ، النفسية لدل عينة مف مرضى السكرم بمحافظات غزة

مصادر الضغكط كمكاجيتيا كالتغمب عمييا كتبصيرىـ بالحمكؿ البديمة التي تساعدىـ عمى 
، كتحقيؽ التكافؽ الشخصي كاالجتماعي لدييـ؛ مكاجية مشكبلتيـ ك إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا 

العبلج العقبلني  ثرأ إلىكاستخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث يتـ مف خبللو التعرؼ 
تحسيف التكافؽ النفسي لدل عينة  االنفعالي السمككي في خفض مستكل الضغكط النفسية ك

( 12) منيـ، مريضا كمريضة مف مرضى السكر( 24كتككنت عينة الدراسة مف )، لدراسة ا
 ستخدـ الباحث أربع أدكات فياك ، ( يمثمكف العينة التجريبية 12ك) ، يمثمكف العينة الضابطة
كاستمارة المستكل ، كمقياس التكافؽ النفسي، مقياس الضغكط النفسية، ىذه الدراسة مف إعداده

كأسفرت نتائج ، كبرنامج العبلج العقبلني االنفعاؿ، االجتماعي االقتصادم لؤلسرة الفمسطينية
بيف الضغكط النفسية  ك التكافؽ النفسي لدل مرضى السكر  ةرتباطياالدراسة عف  كجكد عبلقة 

ك عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة قبؿ إجراء ، بمحافظات غزة
عدـ كجكد فركؽ بيف ك ، البرنامج كبعد إجراء البرنامج كذلؾ مف حيث الضغكط النفسية

عد إجراء البرنامج كذلؾ مف حيث متكسطات درجات المجمكعة الضابطة قبؿ إجراء البرنامج كب
 . التكافؽ النفسي
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 : (2008, عربيات و الزيودي)دراسة  -17

ثره في أرشادي لخفض الضغوط لدى أسر األطفاؿ ضعاؼ السمع و إفاعمية برنامج : بعنواف
 .تكيؼ أطفاليـ

معرفة فاعمية برنامج إرشادم لخفض الضغكط لدل أسر  إلىىدفت ىذه الدراسة 
ك ، أسر( 10كتككنت عينة الدراسة مف ) ، طفاليـأاألطفاؿ ضعاؼ السمع كأثره في تكيؼ 

، كطبؽ في ىذه الدراسة المنيج التجريبي ، ؿ مف ضعاؼ السمع في مدينة السمط طفاأ( 10)
ك لتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحثاف باستخداـ أداتيف ىما مقياس لمضغكط النفسية لكؿ مف 

عداد كامؿ إ( كقائمة التكافؽ لؤلطفاؿ مف 1998عبد العزيز الشخص كزيداف السرطاكم )
و عمى أسر تلخفض الضغكط لمعرفة مدل فاعمي ان ككذلؾ استخدـ الباحثاف برنامج، (1988)

 ثره في تكيؼ أطفاليـ "أك األطفاؿ ضعاؼ السمع 

كجكد أثر  إلىكأشارت نتائج الدراسة ، كحممت النتائج باستخداـ اختبار كلكككسف 
كما أشارت النتائج ، لمبرنامج اإلرشادم في خفض الضغكط النفسية لدل أسر ضعاؼ السمع

 . إلى تحسف في تكيؼ األطفاؿ ضعاؼ السمع

 : (2004, ابو غزالة)دراسة  -18

ميات أفي إدارة الحياة في تخفيض الضغوط النفسية لدى  إرشاديفعالية برنامج : بعنواف
 . األطفاؿ التوحدييف

، دارة الحياةإتزكيد أميات التكحدييف باستراتيجيات في  إلىتيدؼ الدراسة الحالية 
دارة الحياة في إمدل فعالية برنامج ارشادم في  إلىكتقميؿ الضغكط النفسية لدييف كالتعرؼ 

جريت عينة الدراسة عمى عينة ألقد . تخفيض الضغكط النفسية لدل أميات األطفاؿ التكحدييف
 تـ تقسيـ، ( أما ألطفاؿ تكحدييف30ك)، ( أما ألطفاؿ عادييف30منيف )، ( أما60قكاميا )

تعرضف لخبرات  ( أمان 15حداىما تجريبية )إ: مجمكعتيف إلىاطفاؿ أميات التكحدييف عشكائيا أ
لـ يتعرضف لخبرات البرنامج  ( أمان 15كالمجمكعة األخرل ضابطة )، اإلرشادمالبرنامج 
، عدادهإلمضغكط النفسية مف  كاستبانةكاستخدـ الباحث استمارة جمع البيانات ، اإلرشادم

كأسفرت النتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية قبؿ 
كىذا يدؿ عمى انخفاض ، تطبيؽ البرنامج كبعده في الضغكط النفسية لصالح التطبيؽ البعدم 

 . فراد المجمكعة التجريبية كتدؿ عمى فعالية البرنامجأدرجة الضغكط النفسية لدل 
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 : (2004, الخولي)دراسة  -19

لنفسية لدى معممي فعالية العالج  المعرفي السموكي في تخفيؼ حدة الضغوط ا: بعنواف
 . التربية الخاصة

أثره في  إلىكالتعرؼ ، تصميـ برنامج عبلجي معرفي سمككي إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
 الدراسة مفكتككنت عينة ، تخفيؼ حدة الضغكط النفسية لدل عينة مف معممي التربية الخاصة

كقد . معممة( 12، ان معمم 12كمعممة اختيركا بطريقة عشكائية مقسميف عمى)  ان ( معمم24)
فراد البرنامج مقياس الضغكط النفسية أكقد طبؽ عمى ، استخدـ الباحث المنيج التجريبي

عداد استمارة مفتكحة الستطبلع معممي التربية ، عداد الباحثإلمعممي التربية الخاصة مف  كا 
، ف المعمـ يتعرض ليا في مجاؿ العمؿأخاصة عف العكامؿ كالظركؼ الضاغطة التي يركف ال

نتائج الدراسة عمى فعالية البرنامج العبلجي المستخدـ في الدراسة كىك العبلج المعرفي كأسفرت 
السمككي في تخفيؼ حدة الضغكط النفسية لدل عينة الدراسة كىي عينة مف معممي التربية 

ما بعد انتياء فترة  إلىكاستمرار فعاليتو ، بعد البرنامج العبلجي مباشرة ان اناث ان الخاصة ذككر 
 . المتابعة

 : التي تناولت الفصاـ العقمي السابقة ساتالدرا -ثالثا
 : (.Jungbauer, J. et. al 2014) دراسة -1

 . العبء الذاتي ألزواج مرضى الفصاـ: تجاىؿ مقدمي الرعاية: بعنواف

كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة تحديد الضغكطات التي يشعر بيا أزكاج مرضى الفصاـ 
مف أزكاج مرضى الفصاـ، كقد تـ  (52)نتيجة لتقديـ الرعاية ليـ، كتككنت عينة الدراسة مف 

. تجميعيـ مف أقساـ الدخكؿ كالرعاية النيارية كالعيادات الخارجية النفسية بمدينة ليزبؽ بألمانيا
في الدراسة، كتـ جمع البيانات بكاسطة أخصائييف نفسييف المنيج الكصفي تخداـ كقد تـ اس

مؤىميف باستخداـ أسمكب المقابمة السردية، حيث تـ سؤاؿ األزكاج في المقابمة األكلى عف 
التغييرات التي طرأت عمييـ منذ مرض أزكاجيـ أك زكجاتيـ، بينما تـ سؤاليـ في مقاببلت 

كقد أظيرت النتائج أف معظـ المشاركيف يرل أف . بعد المقابمة األخيرةالمتابعة عف الذم حصؿ 
كأف األعراض الذىانية عندما حدثت ، حدكث الفصاـ شكؿ في الحقيقة عبئان شديدان ككارثة ليـ

كأنو في . كأنيـ عادةن يغمرىـ الشعكر بالعجز كالخكؼ كاليأس، أكؿ مرة كانت مخيفة لؤلزكاج
ألعراض غير مفيكمة كغير مبررة لدييـ، كما كاف ينقصيـ بداية حدكث المرض كانت ا
كعندما دخؿ المريض المستشفى أكؿ مرة شعركا بالذنب كالعار . المعمكمات عف الدعـ المتكفر
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 فإحيث ، كأنيـ كانكا يشعركف بأعباء شديدة مع كؿ انتكاسة جديدة لممريض، كالفشؿ كالصدمة
كعندما ، لتقديـ المساعدة تككف محدكدة في ىذه الحالةمكانياتيـ إف أتجاربيـ السابقة عممتيـ 

كلكف اآلثار السمبية عمى جكدة الحياة تبقى ، تنتيي النكبة الذىانية الحادة تككف األعباء أقؿ
 . مستمرة

 : (Lukmanul Hakeem, M. N, 2013دراسة ) -2

 . الفصاـالنفسية االجتماعية التي يقابميا أزواج مرضى  المشكالتدراسة : بعنواف 

, النفسية كاالجتماعية لدل مرضى الفصاـ المشكبلتمعرفة إلى  ىدفت ىذه الدراسة
شخصان تـ اختيارىـ مف مجتمع الدراسة مف مستشفى  (60)كتككنت عينة الدراسة مف 

ستاالكسي في ككمباترم باليند بطريقة قصدية، كقد تـ جمع البيانات مف خبلؿ المقابمة 
الشخصية باستخداـ استبياف منظـ يحتكم عمى أسئمة تتعمؽ بالعمر، كالجنس، كالمؤىبلت 

كقد تـ . عية لدل مرضى الفصاـالنفسية كاالجتما المشكبلتبالعممية، كأسئمة أخرل تتعمؽ 
في الدراسة، كأظيرت النتائج أف معظـ األزكاج قد كاجيكا اضطرابات استخداـ المنيج الكصفي 

نفسية كنتيجة مباشرة لرعاية أزكاجيـ مف مرضى الفصاـ أكثر مف اآلخريف في مجتمعيـ، كأف 
منيـ  (%52)فقد تبيف أف . ذلؾ كاف لو تأثيرات سمبية عمى جكدة الحياة كمستكل الرعاية لدييـ

فقدكا االىتماـ  (%58ك)ليس لدييـ تركيز في العمؿ،  (%60ك) عمى المخدرات، كفمدمن
لدييـ أفكار  (%17)يشعركف بالكحدة كاالنطكاء االجتماعي،  (%55)بالنشاطات اليكمية، 

، لدييـ اضطرابات في النكـ (%87ك)لدييـ انخفاض في تقدير الذات،  (%47ك)انتحارية، 
جسدية،  مشكبلتلدييـ صداع ك  (%64ك)لدييـ اضطرابات في حياتيـ الزكجية،  (%62ك)

كقد أكصت . يشعركف أف مرض أزكاجيـ قد أثر عمى دخؿ العائمة (%50)أكثر مف كأف 
 .فسييف، كتكفير الدعـ الكافي ليـ الدراسة بعبلج المعاناة النفسية لمقدمي الرعاية لممرضى الن

 : (Kaushik, P. , & Bahatia, M. S, 2013)دراسة  -3

 . العبء وجودة الحياة لدى أزواج مرضى الفصاـ واالضطراب ثنائي القطبية: بعنواف 

المتغيرات االجتماعية الديمكغرافية عمى العبء عمى  الختبار أثر  ىدفت ىذه الدراسة
كقد تككنت عينة الدراسة . زكاج مرضى الفصاـ كاالضطراب ثنائي القطبية كجكدة الحياة لدييـأ

أزكاج لمرضى االضطراب  (10)ك ، إناث (4)ذككر ك (5)، أزكاج لمرضى الفصاـ (9)مف 
، كقد تـ تجنيدىـ مف العيادة الخارجية لمستشفى دليي باليند، إناث 5ذككر ك 5، ثنائي القطبية

كقد . ICD-10النسخة العاشرة  -ممف كافقكا الصيغة التشخيصية لمتصنيؼ العالمي لؤلمراض
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تـ تطبيؽ مقياس تقييـ قد ك ، الدراسة المقطعية العرضية -المنيج الكصفي التحميميتـ استخداـ 
كقد أظيرت . كمقياس جكدة الحياة لمنظمة الصحة العالمية عمى أزكاج المرضى، األعباء

نيـ إحيث ، الدراسة نتائج ذات داللة لمتغير الجنس عمى عبء العائمة لصالح األزكاج اإلناث
فإف مرض أزكاجيـ كضع عمييـ أعباءن ، جانب األعباء العائميةإلى  تمقكا دعمان أقؿ مف أزكاجيـ
كما أظيرت نتائج الدراسة عبلقة . كأعباءن متعمقة بالرعاية كالعبلج، إضافية مالية كاجتماعية

حيث ، ذات داللة لمتغير نكع العائمة مع ضعؼ جكدة الحياة لصالح عائبلت مرضى الفصاـ
أقؿ مف المتكسط في جكدة الحياة كاعباء الحياة اليكمية أثرت  أظير األزكاج كالزكجات معدالن 

كشعكر باألسى كالحزف كالخكؼ ، كتغير في األدكار، عمى الرفاىية، كالشعكر باألمف كاالنتماء
 . مف مآؿ المرض النفسي

 
 : (2013, الشيخ عمي)دراسة  -4

 .دى مرضى الفصاـ في مدينة غزةواالستشفاء لفعالية برنامج الدمج : بعنواف

 مرضى لدل كاالستشفاء الدمج برنامج فعالية مدل معرفة إلى ىدفت ىذه الدراسة
 التي الدراسة عينة باختيار الباحثة قامتالدراسة  ىدؼ كلتحقيؽ ة ،غز  مدينة في الفصاـ
مريضة ، كأخرل ( 18) ضابطة ىمااحدإ مجمكعتيف إلى تقسيميا تـ مريضة (33) مف تككنت

خضعت المجمكعة التجريبية لمعبلج ببرنامج الدمج كاالستشفاء أكقد ، مريضة ( 15) كتجريبية
المجمكعة ما ، أشيكر بمعدؿ جمسة أسبكعيا  ةجمسة استمرت لمدة ثبلث( 12-8كالمككف مف) 
ألقبمي  كقد قامت الباحثة باستخداـ) القياس ، خضعت لمعبلج بالطريقة االعتياديةالضابطة فقد 

 (assessment scaleىما احدإداتيف ألتجريبي كلتحقيؽ اليدؼ تـ تصميـ الشبو ا( البعدم
recovery ) بعض التعديبلت لبعض كىي استبانة عالمية قامت الباحثة بترجمة ك اضافة
راء بعض آمة البيئة كالثقافة العربية ، كأيضا تـ استخداـ المجمكعة البؤرية ألخذ ءالفقرات لمبل

تكصمت نتائج . االنتياء مف جمسات البرنامج لمتقييـ دشاركيف بالنسبة لمبرنامج كذلؾ بعالم
بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في الدراسة 

ك ، بعاد الخمسة في مقياس الدمج كاالستشفاءاالختبار القبمي بالنسبة لمستكل التحسف في األ
يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار البعدم 
لصالح المجمكعة التجريبية بالنسبة لمستكل التحسف لؤلبعاد الخمسة في مقياس الدمج 
كاالستشفاء ، ك تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدل المجمكعة التجريبية بيف المقياس البعدم 
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ال تكجد ك ككانت النتيجة لصالح االختبار البعدم ، األمؿ  لنسبة لتحسف في مستكلكالتتبعي با
 .فركؽ ذات داللة إحصائية لدل المجمكعة التجريبية في المقياس البعدم كالتتبعي 

 (:Ayo Obembe at al., 2012) دراسة -5

 .الدعـ األسري وجودة الحياة لدى المرضى الذيف يعانوف الفصاـ: بعنواف

ىذه  الدراسة إلى تقييـ مستكل الدعـ األسرم كعبلقتو بجكدة حياة المرضى ىدفت 
( مف مرضى الفصاـ المشخصيف كفقا 137كتككنت عينة الدراسة مف )، الذيف يعانكف الفصاـ

ممف يتمقكف العبلج منذ سنتيف عمى   -LCD10 -لدليؿ منظمة الصحة العالمية العاشر 
لمكصكؿ لدرجة الدعـ ‘  جتماعي مقياس العائمة المدركةكتـ استخداـ مقياس الدعـ اال، األقؿ

كتمثمت ‘  1996كاعتمدت الدراسة عمى مقياس جكدة الحياة لمنظمة الصحة العالمية ، األسرم
المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ ألفا : األساليب اإلحصائية لمدراسة بالتالي

الفقيرة ىي أكثر عرضة لسكء جكدة الحياة كالصحة كتكصمت الدراسة إلى أف األسر ، كركنباخ
  . كسكء الحالة االجتماعية، العامة 

 : (2012 ,شحادة)دراسة  -6

 .درجة االستقرار العائمي لدى أىالي مرضى الفصاـ في قطاع غزة: بعنواف

ىدفت ىذه الدراسة إلى كصؼ مستكل االستقرار العائمي لدل أىالي مرضى الفصاـ 
، اجتماعية كاقتصادية كتأثير العكامؿ الديمكغرافية) العمر، نفسية: مختمفةمف خبلؿ أبعاد 

ا ىدفت الدراسة ، عمى التماسؾ العائمي لمريض الفصاـ( مكاف اإلقامة، الجنس إلى كأيضن
كمدل تأثير كجكد المريض داخؿ ، كصؼ مستكل التماسؾ العائمي لدل أىالي مرضى الفصاـ

، المنيج الكصفي التحميميكاستخدمت الباحثة ، التماسؾ العائمياألسرة أك في المؤسسة عمى 
( مف مقدمي الرعاية لممريض الفصامي مف أفراد العائمة تـ 140كتككنت عينة الدراسة مف )

كقد عكست الدراسة مدل التأثير الكبير لممريض النفسي ، اختيارىـ بصكرة عشكائية بسيطة
)الكزف  ان ف البعد النفسي قد سجؿ أعمى تأثير أاسة إلى كقد تكصمت الدر ، عمى االستقرار العائمي

ثـ البعد ( % 47. 69البعد االقتصادم) الكزف النسبي  %( كيميو  52. 75النسبي 
كقد أظيرت الدراسة تأثر االستقرار العائمي لدل . % ( 44. 69االجتماعي )الكزف النسبي 

كغرافية لدل المرضى كأسرىـ أىالي مرضى الفصاـ بغض النظر عف اختبلؼ العكامؿ الديم
  . كبغض النظر عف المستكل التعميمي لمقدـ الرعاية كحالتو الصحية
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 : (2012, أبو رحمة)دراسة  -7

االلتزاـ الدوائي والدعـ األسري يسيـ في منع االنتكاسة لمرضى الفصاـ في قطاع : بعنواف
 . غزه

ككذلؾ مستكل كؿ مف ‘ تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد اتجاه المرضى نحك العبلج 
كتيدؼ أيضا إلى ‘ االلتزاـ الدكائي كدعـ األسرة كاالنتكاس لمرضى الفصاـ في قطاع غزة 
كتقييـ أثر كؿ  ،  تحديد العبلقة بيف االلتزاـ الدكائي كالدعـ األسرم في الكقاية مف االنتكاسة

بيف مرضى   مف الكضع االقتصادم كالجنس كالعمر كالحالة االجتماعية عمى االنتكاسة
حيث تككنت عينة الدراسة ، الباحث المنيج الكصفي التحميميكاستخدـ  ، الفصاـ في قطاع غزة

، حالة مكزعة عمى جميع مراكز الصحة النفسة المجتمعية في محافظات قطاع غزة( 84) مف
كنسبة االلتزاـ ، %( 93. 65) كأظيرت الدراسة أف اتجاه المرضى نحك العبلج كاف إيجابيان 

 نسبة االنتكاسة ىي، (% 31. 84) كنسبة الدعـ األسرم كانت، (% 79. 74) الدكائي ىي
ا إلى كجكد عبلقة عكسية ببف اإل( 8%. 27) الدكائي لمرضى الفصاـ  اـلتز كتكصمت أيضن

كما ، كاالنتكاسة ككذلؾ عبلقة عكسية أبضا ببف الدعـ األسرم لمرضى الفصاـ كاالنتكاسة
د فركؽ في الدعـ األسرم كااللتزاـ الدكائي تعزل لمتغيرات العمر كأظيرت الدراسة عدـ كجك 

 . كالجنس كالحالة االجتماعية كالدخؿ الشيرم

 : (2010, الدجاني)دراسة  -8

ثر برنامج مبني عمى المنحى السموكي في تحسيف التواصؿ والتكيؼ لدى أسر أ: بعنواف
 . مرضى الفصاـ في األردف

أثر برنامج إرشادم مبني عمى المنحنى السمككي في  إلىتيدؼ ىذه الدراسة التعرؼ 
كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع ، تحسيف التكاصؿ كالتكيؼ لدل مرضى الفصاـ في األردف

مككنة مف  ةكلغايات الدراسة تـ اختيار عينة قصدي، ردفعائبلت مرضى الفصاـ العقمي في األ
د تـ اختيار فرد مف كؿ أسرة ىك األكثر كق، أسرة لدل كؿ منيا مريض مشخص بالفصاـ (20)

كتـ تكزيع ىؤالء األفراد بشكؿ عشكائي إلى ، صامي لممشاركة في الدراسةفاىتمامان بالمريض ال
كقد استخدـ مقياس ميارات التكاصؿ األسرم كالذم يحتكم عمى ، مجمكعتيف تجريبية كضابطة

كقد تـ ، تككف مف خمسة مجاالت كما استخدـ مقياس التكيؼ األسرم كالذم ي، أربعة مجاالت 
رىا ثبلثكف فردنا مف خارج عينة الدراسة ثـ إعادة التطبيؽ بعد امقدك عينة تطبيؽ المقاييس عمى 

  0,86أسبكعيف كتـ استخراج معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ بيرسكف حيث بمغ معامؿ الثبات 
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لتحسيف التكاصؿ كالتكيؼ  رشادمإلكتـ تطبيؽ البرنامج ا، كىك مناسب ألغراض ىذه الدراسة
كقد أظيرت النتائج بعدـ كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية ، عمى المجمكعة التجريبية

ككجكد ، كالضابطة في درجات التكاصؿ في القياس القبمي كبما يعكس التكافؤ بيف المجمكعتيف
لبعدم لصالح فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في درجات التكاصؿ في القياس ا

ككجكد فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في درجات التكيؼ في ، المجمكعة التجريبية
 . لمجمكعتيفالمقياس القبمي كبما يعكس التكافؤ بيف ا

 : (2010, عبد الفتاح)دراسة  -9

استخداـ وسائؿ التعبير في العمؿ مع جماعات مرضى الفصاـ لتنمية مياراتيـ في : بعنواف
 . التفاعؿ االجتماعي

كما انبثؽ عنو  ،  اختبار صحة أك خطأ الفرض الرئيس ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة
مف فركض فرعية ، ككضع تصكر مقترح لتنمية ميارات مرضى الفصاـ في التفاعؿ 

المنيج كاستخدـ الباحث ، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ كسائؿ التعبير في البرنامج ،  االجتماعي
لبعدم ا –التجريبية كىك التصميـ القبمي في دراستو معتمدا عمى التصميمات يبي شبو التجر 

( كاألخرل ضابطة  15فصامياي  إحداىما تجريبية  كعددىا ) يفلجماعتيف تتمثؿ في ثبلث
مقاييس مقياس ميارات التفاعؿ  ةدكات الدراسة ثبلثأكاستخدـ الباحث مف ، (15كعددىا )

ياس ميارات االجتماعي لمرضى الفصاـ كاستمارة مبلحظة المظاىر السمككية لمفصامييف كمق
نو ال تكجد فركؽ دالة أمف إعداد الباحث ، كأسفرت نتائج الدراسة إلى  يالتفاعؿ االجتماعي كى

لنسبة لمؤشر األكؿ مف إحصائيا في القياس القبمي بيف الجماعتيف التجريبية كالضابطة با
% ، ك تكجد فركؽ 95ف نقطة البداية لمجماعتيف كاحدة بدرجة ثقة أالمقياس، مما يؤكد 

حصائية في بيف سمكؾ أعضاء الجماعة التجريبية بعد إجراء التجربة ، كذلؾ لصالح الجماعة إ
 . %95ريبية بدرجة ثقة التج
 : (2010, عبد الخالؽ)دراسة  -10

 .سوياء ومرضى القمؽ و الفصامييفالقابمية لإليحاء بيف األ الفروؽ في: بعنواف

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف الفركؽ في القابمية لئليحاء بيف األسكياء كمرضى القمؽ 
كتككنت عينة الدراسة  مف ثبلث مجمكعات متساكية األحجاـ مف األسكياء  ،كالفصامييف

تـ التكافؤ ، مبحكثا (40)كبمغ حجـ كؿ منيـ ،(120العصابييف ك الفصامييف الذىانييف )ف=ك 
، (40-20كالعمر)مف، الجنس )كميـ مف الذككر(: تيةبينيـ جميعا ككؿ في المتغيرات األ
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مكظفكف( كالتعميـ)مؤىبلت متكسطة ك عميا( كالمستكل االجتماعي االقتصادم ، المينة )طمبة
ار تقدير األطكاؿ مع االيحاء اختب ديةمنيـ في جمسة فر  كتـ التطبيؽ عمى كؿ فرد، )متكسط(

كيشمؿ ىذا االختبار عمى خمس عصى ليا أطكاؿ متزايدة ، بأف كؿ عصا أطكؿ مف سابقتيا
ليا الطكؿ نفسو لمعصا  –فعبلن ثـ يمي ذلؾ تقديـ عشرة منبيات _ عصا كاحدة في كؿ مرة 

اف ككاف االختبار تقدير األكز ، منيا كيطمب مف المبحكث تقدير طكؿ كؿٌ ، الخامسة
كبينت النتائج أف ، )بالجرامات( يقدـ بالطريقة نفسيا مع اإليحاء بأف كؿ منبو أثقؿ مف سابقو

% مف المبحكثيف في االختباريف قد تأثركا بإيحاء المجرب كاستجابكا  17، 94% ك 17، 99
فقد استخدـ اختبار "كيمكككسكف " كتحميؿ  ؛كنظرا لعدـ تحقؽ شرط اعتدالية تكزيع الدرجات، لو

قابمية لئليحاء كثر أكظير أف الفصامييف ، كركسكاؿ كالس كمتباينة بكنفيركني "البلبارامترم"
كقد استنتج إمكانية استخداـ ىذيف االختباريف لئلسياـ ، سكياء كالعصابييفبمستكل داؿ مف األ

 . في التمييز بيف الفصامييف كغيرىـ

 : (2008, جودة)دراسة  -11

ي قطاع غزة في ضوء بعض الوالدية لدى مرضى الفصاـ العقمي فاالتجاىات : بعنواف
 . المتغيرات

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف الفركؽ في االتجاىات الكالدية بيف مرضى الفصاـ 
كما ىدفت إلى معرفة االتجاىات الكالدية لدل ، كبيف مجمكعة مف األشخاص األسكياء العقمي

لتعميمي االسكف المستكل ، الجنس، متغيرات كالعمرمرضى الفصاـ العقمي في ضكء بعض ال
 مستشفىكىؿ المريض مراجع بالعيادة الخارجية أـ نزيؿ ، كاالجتماعية كعامؿ المكاطنة الحالة
( شخصا 40كتككنت عينة الدراسة مف )، نظر األبناء في معاممة آبائيـ كأمياتيـ ليـ ككجية

 -كالمنكميف في مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة مف مرضى الفصاـ العقمي مف المراجعيف 
% مف المجتمع األصمي في مستشفى الطب النفسي  20النصر مف الذككر كاإلناث تمثؿ 

شخصا ( 50) كما تـ اختيار عينة عشكائية مف األشخاص األسكياء تتككف مف ؛بمدينة غزة
كلجمع المعمكمات تـ ي التحميم الكصفي المنيجكاعتمد الباحث عمى ، مف الذككر ك اإلناث

ة في الدراسة حيث تـ استخدامو كأداة قياس رئيس، استخداـ قائمة شيفر لممعاممة الكالدية
 تمقيف، الشديد التساىؿ، االتساؽعدـ ، الرفض، كقد تـ أخذ بعض األبعاد كىي التقبؿ، الحالية
جكىرية بيف األشخاص كقد بينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ، العبلقة الدائـ كانسحاب القمؽ

كما لكحظ  ؛األسكياء كمرضى الفصاـ العقمي في االتجاىات الكالدية لصالح مجمكعة األسكياء
عدـ كجكد فركؽ جكىرية في االتجاىات الكالدية لدل مرضى الفصاـ العقمي في ضكء بعض 
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مؿ كعا، الحالة االجتماعية، الجنس السكف المستكل التعميمي، المتغيرات األخرل كالعمر
في كىؿ المريض مراجع بالعيادة الخارجية أـ نزيؿ مستشفى ككجية نظر األبناء ، المكاطنة

 . معاممة آبائيـ كأمياتيـ ليـ
 : (2008, الصبوة و عبد الرحمف)دراسة  -12

سموكي في تنمية ميارات المحادثة لدى عينة مف مرضى –فاعمية برنامج معرفي : بعنواف
 . الفصاـ المزمف

سمككي في تنمية ميارات المحادثة لدل –الدراسة إلى فحص برنامج معرفي ىدفت ىذه 
ف بمستشفى الطب النفسي بدكلة الككيت ، كتككنت ييمعينة مف مرضى الفصاـ المزمف المق

، تجريبية كضابطة() مجمكعتيف إلى( مريضا فصامينا تـ تقسيميـ 16عينة الدراسة مف )
دكات الدراسة في أتـ استخداـ قد فراد ، ك أ( 9عددىـ )سكياء بمغ مجمكعة مف األ إلىباإلضافة 
تـ بعد انتياء ، بار ميارات المحادثة عمى المجمكعات الثبلث لتحديد خط األساستختطبيؽ ا

ثـ إجراء قياس بعدم أكؿ بعد مركر شيريف مف انتياء ، تطبيؽ البرنامج التدريبي مباشرة
كأظيرت النتائج ، انتياء البرنامج التدريبيكقياس بعدم ثاني بعد مركر شيريف مف ، البرنامج

قد أدل إلى تحسيف ، السمككي لمتدريب عمى ميارات المحادثة–أف تطبيؽ البرنامج المعرفي 
حصائية بيف إكأيضا كجدت فركؽ ذات داللة ، ىذه الميارات لدل مرضى الفصاـ المزمف

عمى  اءدفي األ( كالضابطةالتجريبية ) سكياء كمجمكعتي مرضى الفصاـ المزمفمجمكعة األ
ككانت الفركؽ في اتجاه ارتفاع الدرجة لدل  ،بار ميارات المحادثة محؿ الدراسة الراىنةختا

ابعة الثانية ، ككذلؾ كجكد كلى كالمتؾ في القياس البعدم كالمتابعة األمجمكعة األسكياء كذل
( التجريبية المجمكعة) حصائية بيف مجمكعة مرضى الفصاـ المزمفإذات داللة  فركؽ

كلى ألفي القياس البعدم كالمتابعة ا( المجمكعة الضابطة) كمجمكعة مرضى الفصاـ المزمف
 . كالثانية في االداء عمى استخبار ميارات المحادثة

 : (2006, رضواف)دراسة  -13

دور المساندة االجتماعية في اإلفصاح عف الذات والتوجيو االجتماعي لدى : بعنواف
 . واالكتئابيفالفصامييف 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف دكر المساندة االجتماعية في التنبؤ باإلفصاح عف 
كتككنت ، الذات كالتكجو االجتماعي لدل بعض فئات مف المرضى النفسييف مقارنة باألسكياء

 (30)كتككنت مف  ،كلى مف الفصامييف غير البارنكيديفاأل: عينة الدراسة مف أربع عينات
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كالثالثة مف ، مريضاي  (21) كتككنت مف ،الفصامييف البارنكيديفكالثانية مف ، مريضان 
أما العينة الرابعة فكانت مف األسكياء ك تككنت مف ، مريضا (20)كتككنت مف  فياألكتئابي

المنيج الكصفي كاعتمد الباحث  في دراستو عمى ، كجميع المبحكثيف مف الذككر، مبحكثا (30)
مقاييس )أ( مقياس المساندة االجتماعية مف تصميـ شعباف جاب اهلل  ةكاستخدـ ثبلث، المقارف

ذات الذم صممو الباحث الباحث فصاح عف ال)ب( كمقياس اإل، رضكاف كعادؿ محمد ىريدم
ذا المقياس مف اعداد الباحث )ج( كمقياس التكجو االجتماعي كى، يطار الدراسة الراىنةإفي 
 ،كحساب معامبلت االرتباط، حصاءات الكصفيةاإل التاليةحصائية جراء التحميبلت اإلإكتـ 

ف يجابية بيإتائج الدراسة إلى أف ىناؾ عبلقة كتكصمت ن، (ANCOVAتحميؿ التغاير )ك 
فصاح عف الذات كالتكجو االجتماعي لدل الفصامييف المساندة االجتماعية ككؿ مف اإل

سكياء تحققو بدرجة كبيرة لدل األ إلىكاألسكياء نجد أف النتائج المتصمة بو تشير  فيكتئابيكاأل
حيث تتجو النتائج إلى عدـ تحققو لدل الفصامييف ، فيكتئابياألكجزئيا لدل المرضى كخاصة 

 . بشكؿ عاـ
 : (2005, الدليـ)دراسة  -14

 . والمنوميفالميارات االجتماعية لدى الفصامييف المراجعيف : بعنواف

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف الفركؽ بيف الفصامييف  المراجعيف كالمنكميف لمدة 
مف الفصامييف المراجعيف  (201)ال تقؿ عف سنتيف متكاصمتيف ، كتككنت العينة مف 

، كاستخدـ الباحث ( أنثى 61 – ان ذكر  140كالمنكميف بمستشفى الصحة النفسية بالطائؼ )
المناسب لدراستو ، كقد تـ تطبيؽ أبعاد مقياس الميارات االجتماعية مف إعداد المنيج الكصفي 

كقد قاـ الباحث باستخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة . ركنالد ريجيك
كجكد فركؽ لصالح الذككر في ميارة  فستة ، كما كشفت نتائج الدراسة عفركض الدراسة ال

ت فركؽ لصالح المراجعات عمى الدرجة الكمية كعمى بعدم التعبير االجتماعي ، كما كجد
التعبير االجتماعي كالمراكغة ، كذلؾ كجكد فركؽ بيف الفصامييف تعزل الختبلؼ فئاتيـ 

 . ي ضكء متغير الحالة االجتماعيةكلكف ليس ف ،العمرية كمستكياتيـ التعميمية
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 : (Mcdonell, M. , G. ,et. , al., 2003دراسة ) -15

أثر التثقيؼ النفسي والوعي باألفكار : أعباء مقدمي الرعاية لمرضى الفصاـ :بعنواف
 . االنتحارية

ثبلثة أىداؼ، حيث تمثؿ اليدؼ األكؿ في فحص العبلقة بيف إلى ىدفت ىذه الدراسة 
دماف، كاالكتئاب، لمتغيرات المرتبطة بالمرض مثؿ اإلأعباء مقدمي الرعاية لمرضى الفصاـ كا

بينما كاف اليدؼ الثاني ىك صياغة كتقكيـ نمكذج تنبؤم بالعبء األسرل، . االنتحارية كاألفكار
. ككاف اليدؼ الثالث اختبار تأثير العبلج الجماعي األسرم المتعدد عمى تقميؿ العبء األسرم

 ،مف مرضى الفصاـ خارج المستشفى كمقدمي الرعاية ليـ (90)تككنت عينة الدراسة مف كقد 
حيث تـ . كالمنيج التجريبي في ىذه الدراسةالمنيج الكصفي التحميمي مف  اـ كؿا كقد تـ استخد

تقسيـ المرضى بناءن عمى مرات دخكليـ لممستشفى، فضمت المجمكعة األكلى مف لـ يسبؽ ليـ 
بينما ضمت المجمكعة الثانية مف دخمكا ، الدخكؿ في المستشفى، أك دخمكا لمرة كاحدة

 & Coverall) تـ تطبيؽ مقياس األعراض النفسية المختصر ؿ ك . المستشفى لمرات متعددة
Graham, 1992) ـ ، بينما تاالنتحاريةبية كالسمبية لمفصاـ كاألفكار يجالتحديد األعراض اإل

ؽ ائيجابية كالسمبية لدل مقدمي الرعاية بكاسطة قائمة طر تقييـ استراتيجيات المكاجية اإل
ة لقياس كما تـ استخداـ جدكؿ المقابم ،(Valentino, Russo & Car, 1985) المكاجية 
لقياس كعي مقدمي الرعاية باألفكار  (Tesseler, Fissher & Gamche, 1992) األعباء 

ف قصر فترة المرض، كقمة مصادر أكقد أظيرت النتائج . االنتحارية كاألعباء الممقاة عمييـ
كأنو . مع زيادة أعباء مقدمي الرعايةحصائية إكانت مرتبطة ارتباطان ذات داللة مقدمي الرعاية 

دماف، كاالكتئاب، كاألفكار االنتحارية، ككعي مقدمي ف المتغيرات المرتبطة بالمرض )اإلمف بي
 إشارة إلى زيادةالرعاية باألفكار االنتحارية(، فإف كعي مقدمي الرعاية باألفكار االنتحارية فقط 

لجماعي األسرم المتعدد كرفع كعي مقدمي كما أظيرت النتائج أف العبلج ا. العبء األسرم
الرعاية مف أفراد العائمة باألفكار االنتحارية لدل مرضاىـ زاد مف أعبائيـ، ألف ىذا العبلج 

لذلؾ فإف . يركز عمى تخفيؼ أعراض المريض مف خبلؿ العائمة كال يركز عمى أفراد العائمة
كبر لمحديث عف أص جمسات د يحتاج إلى تعديؿ لتخصيالعبلج الجماعي األسرم المتعد

ستراتيجيات يمكف أف يستخدمكىا لمتعامؿ مع األعباء إتعميـ مقدمي الرعاية العبء األسرم، ك 
 . بطريقة أكثر فاعمية 
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 : (2003, الحديني)دراسة  -16

 . نموذج مقترح لبروفيؿ الرضا الزواجي لدي الفصامييف: بعنواف

الرضا الزكاجي لدم الفصامييف ،  –بركفيؿ أبعاد  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
مف المرضى الفصامييف ، كانقسمت عينة الدراسة  ( زكجن 19( زكجة ك)27كتككنت العينة مف )

 كمعتدؿ كتشغؿ( 90 - 70ثبلث فئات فصامية كىي ممحكظ كتشغؿ مدل الدرجة مف ) إلى
دراسة كىي دكات لماأل ( ، كاستخدمت الباحثة عدة مف59 -45) ( كعادم كتشمؿ69 -60)

، كمقياس الرضا ( (M. M. P. Iار الشخصية متعدد األكجو بختمقياس الفصاـ التابع ال
الزكاجي ، كمقياس التفاعبلت االسرية ، كأسفرت النتائج عمى كجكد ارتباط داؿ بيف الدرجة 

كاإلناث  حصائيا بيف الذككرإعاد الرضا ، عدـ كجكد فركؽ دالة عمى الفصاـ كالدرجات عمى اب
كر كذلؾ باستثناء بعدم عدـ الرضا الجنسي كاالتصاؿ المكجو لحؿ المشكبلت لصالح الذك

عراض دالة بيف المرضى ذكات األناث ، عدـ كجكد فركؽ كبعد التكاصؿ الكجداني لدل اإل
بلفات المالية كالرضا ف الخأشار بأسرية ف نتائج مقياس التفاعبلت األأيجابية كالسمبية ك اإل

 . ىـ مصادر الضيؽ الزكاجيأي مف الجنس

، بداعيةبطارية جيمفكرد لقياس القدرات اإلاختبارات مف  ةكالتي تـ فييا اختبار ثبلث
باإلضافة إلى مقياس الذىانية ، ( مقياس االتزاف الكجداني3)، يقيس كؿ منيا قدرة مختمفة

حصائية ساليب اإلنو استخدـ بعض األاكما ، أليزنؾ كمقياس مكاز لمقياس النمط الفصامي
نو يكضح قيـ )ت( أكما  ،مثؿ المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيـ االلتكاء لكؿ متغير

كأسفرت نتائج الدراسة عمى أف ىناؾ ، معامؿ االرتباط )بيرسكف(، لمفركؽ بيف المتكسطات
بمغت  جكىرية بيف الذككر كاإلناث عمى اختباريف مف اختبارات التفكير اإلبداعي حيث ان فركق

كذلؾ ىناؾ ، لصالح اإلناث في األصالة( 05، 0)جكىرية فيما كراء  93، 2قيمة ت لمفرؽ 
كالتكافؽ ،( 003جكىرية فيما كراء  50، 3ت= ) فركؽ بيف الجنسيف عمى اختبارات العصابية

 . ،(003جكىرية فيما كراء  21، 2العاـ )ت= 
 : Glynn, S. M. , et. Al., 2002)دراسة )-17

تأثيراتو عمى : دليؿ الدعـ االجتماعي المكمؿ لجمسات التدريب عمى الميارات: بعنواف 
 . التوافؽ االجتماعي لمرضى الفصاـ

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك تحديد ما إذا كاف تعميـ دليؿ تكميمي يركز في جكىره  
 عمى التدريب عمى الميارات في المجتمع، مف شأنو أف يحسف التكيؼ االجتماعي كنكعية
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كمينيكي عمى الميارات االجتماعية لمرضى الفصاـ الذيف الحياة بعد التدريب المعيارم اإل
كقد تككنت عينة الدراسة ، دراسة المقارنة –استخداـ المنيج التجريبي كقد تـ . استقركا دكائيان 

 -فردان تـ تشخيصيـ بالفصاـ كفقان لمدليؿ التشخيصي األمريكي لؤلمراض النفسية (63)مف  
كعة التدريب عمى كقد تـ كضعيـ بشكؿ عشكائي إما في مجم، (DSM-IVسخة الرابعة )الن

كمينيكية مع الدليؿ التكميمي الذم مجمكعة التدريب عمى الميارات اإل كمينيكية، أكالميارات اإل
كما تـ تعييف المشاركيف في . يركز في جكىره عمى التدريب عمى الميارات في المجتمع،

كمينيكي دريب اإلكأجرم الت. لتمقي عبلج دكائي إما ريسبيريدكف أك ىالكبيريدكؿالدراسة عشكائيا 
، دقيقة في األسابيع األربعة كالعشريف األكلى  (90)لجميع المشاركيف مرتيف في األسبكع لمدة 

كمف ثـ مرة كاحدة ، المقبمة (12)دقيقة في األسابيع اؿ  (90)ثـ مرة كاحدة في األسبكع لمدة 
بالنسبة ألكلئؾ المشاركيف في ك . أسبكعان أخيرة( 24)دقيقة لمدة  (90)في األسبكع لمدة 

جمسات أسبكعية ، فقد تمقكا جمسات إضافية خبلؿ الفترة الزمنية نفسيا، مجمكعة الدليؿ التكميمي
كتـ استخداـ . لمتبقيةثـ تقؿ كثيرا في الثمانية أسابيع ا، أسبكعان األكلى (52)دقيقة لمدة  (75)

( مع المقاييس المذككرة لتحميؿ بيانات التقييـ لمقياس جكدة الحياة ك ANOVAتحميؿ التبايف )
كقد كشفت نماذج النتائج عمى مقياس جكدة الحياة أف المشاركيف . مقياس التكيؼ االجتماعي

 مجمكعة كأحيانا إلى درجة أعمى مف، في مجمكعة الدليؿ التكميمي تحسنت بشكؿ أسرع
، كذلؾ بالنسبة لميارات التعامؿ مع اآلخريف، كمينيكية فقطالتدريب القائـ عمى الميارات اإل

 . مشاركة في األنشطة المشتركةكال، كحيازة أشياء شائعة، كشغؿ دكران أساسيان 

 : تبيف مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات ما يمي 
 : مف حيث االىداؼ -والأ

  فقد تنكعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناكلت حؿ المشكبلت بتعدد كتنكع متغيراتيا
ا التعرؼ فبعض الدراسات كاف اليدؼ مني حسب األىداؼ المرجكة مف كؿ دراسة    

 , . .et. al. 2011) (Hopko, D. R  حؿ المشكبلت مع االكتئاب مثؿ دراسة إلى
 , .Chen, S. U 2006( كدراسة )Areán, P. A. , et. al. 2010كدراسة  )
et. , al ).( 2004كدراسةHegel, M. , T. , et. , al .) . كدراسة ،

(Alexopoulos, G. S. , et. al. 2003 كىناؾ دراسات ىدفت ، )دراسة حؿ  إلى
 ,Eskin, M. , Akoglu)2006( المشكبلت كعبلقتو بالسمكؾ االنتحارم مثؿ دراسة 

A. & Uygur, B .، ( كدراسةMcAuliffe, C. , et. al. 2003) ،  كبعض
ثر حؿ المشكبلت مع مرضى الفصاـ العقمي مثؿ دراسة أالدراسات ىدفت لمعرفة 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
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(Rodewald, K. ,. ,.  et. al. 2011)  كدراسة ، (Liberman, R. ,P. , Et. 
al. 2001)، ( كدراسةMedalia, A. , Revheim, N. & Casey2001 ) 

(، ك ىناؾ بعض الدراسات التي ىدفت Bellack, A. S. , et. al. 1996كدراسة)
 .McMurran, Mثر حؿ المشكبلت  مع اضطرابات الشخصية مثؿ دراسة )ألمعرفة 

, et al2011) ( كدراسة ،Huband, N. , et al 2007 )كدراسة 
(2002Biggam, F. H. , & Power, K. G) . تقييـ فاعمية حؿ  إلىالتي ىدفت

الجانحيف المعرضيف لمسجف، كىناؾ بعض العبلج بحؿ المشكبلت مع الشباب 
الدراسات التي تناكلت في أىدافيا دراسة كاحدة في العبلج بحؿ المشكبلت مع كؿ مف 

التي ( Mikami, K. ; et. al. 2014) القمؽ العاـ مثؿ دراسة: المتغيرات التالية
فاعمية العبلج بحؿ المشكبلت مع اضطرابات القمؽ العاـ كدراسة  إلى  ىدفت

(McDonagh, A. ;et. al. 2005 لمعرفة فعالية العبلج بحؿ المشكبلت في )
( (Garand, L. , et. al. 2014عبلج اضطراب كرب ما بعد الصدمة ، كدراسة 

كالذم صمـ لمقدمي ، لتقكيـ تأثيرات العبلج بحؿ المشكبلت عمى الصحة النفسية
الخرؼ المبكر ،  الرعاية لممرضى المشخصيف حديثان بالخمؿ المعرفي الخفيؼ أك

( لتقييـ نمكذج حؿ المشكبلت في Heppner, P. P. ; et. al. 2001كدراسة )
 . اإلرشاد

  كاف معظميا برامج لخفض الضغكط فقد أما الدراسات التي تناكلت الضغكط النفسية
( كدراسة )قاسـ 2013خركف، آبعض المتغيرات مثؿ دراسة )فؤاد ك النفسية كعبلقتيا ب

 ( كدراسة2012عبد القكم، ) ( كدراسة2012كدراسة )نصر، ( 2013خركف، أك 
، ( كدراسة )شريت2011خركف، آغيث ك ( ، ك دراسة )2012الخياط، كالسميحات، )

( كدراسة )أبك الديار ، 2011( كدراسة )الدباس، 2011السكالمو، ) ( كدراسة2011
 ( كدراسة2009قببلف كاخركف، ) ( كدراسة2009الدىمات ،) ( كدراسة2010

( كدراسة )عربيات 2008، ( كدراسة )رضكاف2008، ( كدراسة )عزاـ2008)راضي، 
( ، كىناؾ 2004( كدراسة )الخكلي، 2004( كدراسة )أبك غزالة، 2008كالزيكدم، 

دراسة كاحدة تناكلت برنامج في مكاجية الضغكط النفسية مثؿ دراسة )عبد القكم، 
لضغكط النفسية مثؿ دراسة )عمي، ( كدراسة أخرم تناكلت برنامج كأثرة في ا2012
2011) . 
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  تنكعت في متغيراتيا أيضا حسب األىداؼ المرجكة، فقد أما الدراسات التي تناكلت الفصاـ
تناكؿ أزكاج مرضى الفصاـ كعبلقتيا ببعض المتغيرات مثؿ  إلىفيناؾ دراسات ىدفت 

كباىاتيا،  ( كدراسة )ككشيؾ2013( ، كدراسة )لقماف الحكيـ، 2014دراسة )جنقبكر،
تناكؿ البرامج لمرضى  إلىكىناؾ دراسات ىدفت . (2003الحديني، ) ( كدراسة2013

الدجاني، ) ( كدراسة2013الفصاـ كعبلقتيا ببعض المتغيرات مثؿ دراسة )الشيخ عمي، 
كىناؾ دراسات تناكلت  في ىدفيا . (2008الصبكه كعبد الرحمف ،) ( كدراسة2010

( كدراسة 2002خركف، آك  )جيمياف ألسرم مثؿ دراسةا ماأ االجتماعيالدعـ سكاء 
( 2012خركف، أكبيمي ك أ) ( كدراسة2006( كدراسة )رضكاف، 2004خركف، آ)مكدكنؿ ك 

كىناؾ دراسات تناكلت في ىدفيا الفصاـ مع بعض . (2012كدراسة )أبك رحمة، 
 ( كدراسة )عبد2010( كدراسة )عبد الفتاح، 2012 شحادة،) المتغيرات مثؿ دراسة

 .( 2005( كدراسة )الدليـ، 2008( كدراسة )جكدة، 2010 الخالؽ،

 : مف حيث أدوات الدراسة -ثانيا

دراسات السابقة فمنيا مف كاف مف لقد تنكعت أساليب كأػدكات الدراسة المستخدمة في ال
كمف منيـ مف دمج في   ،ه مف قبؿ غيرهكمنيـ مف اعتمد عمى مقاييس معدٌ  ،عداد الباحثإ

 . عداد غيرها  عداده ك إمو لمقاييس مف ااستخد

 نيا اتفقت في  استخداـ مقياس حؿ أات التي تناكلت حؿ المشكبلت نجد فالدراس
عداده  فمنيـ قاـ بإعداد المقياس كما في دراسة إالمشكبلت كلكنيا اختمفت في 

(Eskin, M. , Akoglu, A. & Uygur, B. 2006) .، (2004كدراسةHegel, 
M. , T. , et. , al ). كدراسة(McAuliffe, C. , et. al. 2003) ( كدراسة ،

(2001( Liberman, R. ,P. , Et. al .( كدراسة ،Bellack, A. S. , et. al. 
( ،   كمنيـ مف اعتمد عمى Heppner, P. P. ; et. al. 2001)( ، كدراسة1996

(، . Chen, S. U. , et. , al 2006مقاييس ليس مف إعداده كما في دراسة )
  . (. 2002Biggam, F. H. , & Power, K. Gكدراسة  )

 دكات دراستيا ، أغكط النفسية فقد تنكعت في إعداد ما الدراسات التي تناكلت الضأ
(، 2011، كدراسة )عمى ( 2012نصر (فمنيـ  قاـ بإعداد المقياس كما في دراسة 

(، كدراسة 2008)راضي( ، كدراسة 2011السكالمو ((، كدراسة 2011كدراسة) شريت 
( ، كدراسة 2004بك غزالة أ( ، كدراسة )2008كدراسة )رضكاف  ( ،2008)عزاـ 

(، كمنيـ مف اعتمد عمى مقاييس ليس مف إعداده كما في دراسة  2004)الخكلي 
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( ، 2012( ، كدراسة )عبد القكم 2012( ك كدراسة )عبد القكم 2013)قاسـ كآخركف
 ، كدراسة( 2011(، كدراسة )غيث كآخركف2012كدراسة )الخياط ك السميحات 

( ، 2008(، كدراسة )عربيات ك الزيكدم2009( ، كدراسة )الدىمات 2011)الدباس 
مو لممقاييس في دمجو ا( كمنيـ مف اعتمده في استخد2010كدراسة )أبك الديار)

( ، 2013عداد غيره كما في دراسة )فؤاد كآخركفإ مف خرلأعداده ك إلمقاييس مف  
 . (2009قببلف كآخركف (سة )كدرا

 دكات دراستيا  كلكف أعداد إفقد تنكعت ايضا في  أما الدراسات التي تناكلت الفصاـ
 2012(، كدراسة ) 2013الباحث ماعدا دراسة الشيخ )عمي ادعدإكانت مف  ياأغمب

Ayo Obembe at a l (،  2005(، كدراسة )الدليـ  2008)جكدة ( ، كدراسة
أما ك  ( ،2003، كدراسة )الحديني.( 2004Mcdonell, M. , G. ,et. , alكدراسة )

عداد إخرل مف أعداده ك إ( فقد دمج في دراستو مقاييس مف 2006دراسة )رضكاف 
 . غيره

 : مف حيث العينة -ثالثاً 

اختمفت عينة الدراسات السابقة مف دراسة إلى أخرل كفؽ ما تقتضيو كؿ دراسة ،في 
  .اختيار الفئو المستيدفة

 سات التي تناكلت أسمكب حؿ المشكبلت  طبقت عمى عينات مختمفة مف الدراف
االضطرابات النفسية المختمفة ، فيناؾ دراسات تناكات  عينة مرضى االكتئاب مثؿ  

 .Areán, P. A. , et. al،  كدراسة ), . .et. al. 2011) (Hopko, D. R دراسة
 ,2004Hegel، كدراسة ).( Chen, S. U. , et. , al 2006( كدراسة )2010

M. , T. , et. , al .كدراسة ،) (Alexopoulos, G. S. , et. al. 2003 ،)
 ,Eskin, M. , Akoglu)  كىناؾ دراسات تناكلت عينة السمكؾ االنتحارم مثؿ دراسة

A. & Uygur, B. 2006( ك دراسة ،McAuliffe, C. , et. al. 2003 كىناؾ ، )
 .Rodewald, K. ,. ,.  etدراسات تناكلت عينة مرض الفصاـ العقمي مثؿ دراسة)

al. 2011كدراسة ،)  (Liberman,R. ,P. Et. al. 2001) . ك دراسة ،
(Medalia, A. , Revheim, N. & Casey2001  كدراسة ،)(Bellack, A. S. 

, et. al. 1996)   كىناؾ دراسات تناكلت عينة اضطرابات الشخصية مثؿ ،
( 2007Huband, N. , et al(، كدراسة)McMurran, M. , et al 2011دراسة)

(، كالتي تناكلت عينة . 2002Biggam, F. H. , & Power, K. Gكدراسة )

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
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( ،التي تناكلت Mikami, K. ; et. al. 2014) الشباب الجانحيف، كىناؾ دراسة
( كالتي McDonagh, A. ;et. al. 2005عينة اضطراب القمؽ العاـ،  كدراسة  )

 .Garand, L. , et. alتناكلت عينة اضطراب كرب ما بعد الصدمة، كدراسة )
( التي تختمؼ نكعان ما عف الدراسات السابقة في أنيا تناكلت برنامج تثقيفي 2014

                                                                             . لعينة مقدمي الرعاية الضطراب الخرؼ المبكر

  فكانت معظميا عينات أميات أما بالنسبة لمدراسات التي تناكلت الضغكط النفسية
( 2011(، كدراسة )شريت 2013)قاسـ كآخركف  األطفاؿ المضطربيف مثؿ دراسة

(، كدراسة )أبك 2012كالتي تناكلت عينة أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة، كدراسة )نصر 
( كالتي 2008(كالتي تناكلت عينة أميات أطفاؿ التكحد، كدراسة) راضي 2004غزالة 

يات ذكم اضطراب قصكر االنتباه كفرط النشاط، ، كدراسة )غيث تناكلت عينة أم
( كالتي تناكلت عينة أميات األطفاؿ المصابيف بالقيمة السحائية ، 2011كآخركف 

كىناؾ دراسات تناكلت عينة أسر األطفاؿ المعكقيف سمعيان مثؿ دراسة) أبك الديار 
(، كدراسة 2008دم (، ك دراسة )عريبات كالزيك 2009(، كدراسة )الدىمات 2010

( كالتي تناكلت عينة أسر األطفاؿ المصابيف بالشمؿ الدماغي، 2009)قببلف كآخركف 
(، 2012كىناؾ دراسات تناكلت عينة طمبة الجامعات مثؿ دراسة )الخياط كالسميحات 

(، 2011(، كىناؾ دراسات تناكلت عينة المعمميف مثؿ دراسة )عمي 2011ك)الدباس 
(، كما أف ىناؾ دراسات تناكلت عينات مختمفة مثؿ دراسة 2004)الخكلي  كدراسة

( كالتي 2012التي تناكلت عينة المسنيف، كدراسة )عبد القكم ( 2013)فؤاد كآخركف 
كالتي تناكلت عينة زكجات ( 2008تناكلت عينة المرأة العاممة، كدراسة )عزاـ 

كر في محافظات ( كالتي تناكلت عينة مرضى الس2008المسجكنيف، كدراسة )رضكاف 
 . غزة

  أما بالنسبة لمدراسات التي تناكلت مرضى الفصاـ فكانت أغمبيا عمى عينة مرضى
كدراسة )دراسة أيك أكبيمبي ( 2013الفصاـ العقمي مثؿ دراسة )دراسة الشيخ عمي 

(  2010( كدراسة )عبد الفتاح 2012كدراسة )دراسة حسف أبك رحمة ( 2012كآخركف
( كدراسة )رضكاف 2008دراسة )الصبكة ك عبد الرحمف  ك( 2008كدراسة )جكدة 

كدراسة )رضكاف ك ( 2002( كدراسة )جمياف كآخريف 2005دراسة )الدليـ ك  (2006
مرضى الفصاـ مثؿ دراسة كىناؾ  دراسات تناكلت عينة أزكاج  ،(2002أبك عباة 
يا كدراسة )ككشيؾ كباىات( 2013كدراسة )لقماف الحكيـ ( 2012خريف آ)جنقبكر ك 
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كىناؾ دراسات تناكلت عينة أىالي كأسر مرضى  ،(2003كدراسة )الحديني( 2013
كىناؾ دراسات تناكلت  ،(2010( كدراسة )الدجاني 2012الفصاـ مثؿ دراسة )شحادة 

 .(2004عينة مرضى الفصاـ كمقدـ الرعاية ليـ مثؿ دراسة )مكدكنؿ كآخريف 
 : مف حيث منيج الدراسة -رابعا

التصميميف الذم يتضمف تقسيـ العينة  ااستخدمت المنيج التجريبي ذراسات ىناؾ د
التصميـ  االتجريبي ذكىناؾ دراسات استخدمت المنيج شبو  إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية،

 . ىناؾ دراسات استخدـ المنيج الكصفيك الكاحد كالذم يتضمف مجمكعة تجريبية كاحدة فقط  

  اغمبيا استخدمت المنيج التجريبي ذالمشكبلت أفالدارسات التي تناكلت أسمكب حؿ 
 و مثؿ دراسةيمجمكعتيف ضابطة كتجريب إلىالتصميميف الذم يتضمف تقسيـ العينة 

(Mikami, K. ; et. al. 2014( كدراسة ،)Garand, L. , et. al. 2014 ،)
 .Rodewald, K. ,. ,.  et( ، كدراسة )McMurran, M. , et al 2011كدراسة )

al. 2011 كدراسة ، )et. al. 2011) (Hopko, D. R. . ,( كدراسة ،Areán, 
P. A. , et. al. 2010كدراسة ،) (2007Huband, N. , et al  كدراسة ، )

(McDonagh, A. ;et. al. 2005( كدراسة ،)Alexopoulos, G. S. , et. al. 
(، كدراسة . 2002Biggam, F. H. , & Power, K. G(، كدراسة )2003

(2001Liberman,R. ,P. Et. al( كدراسة ، )Medalia, A. , Revheim, N. 
& Casey2001 )( كدراسة ،Bellack, A. S. , et. al. 1996أما الدراسا )ت 

التصميـ الكاحد كالذم يتضمف مجمكعة  مت المنيج شبو التجريبي ذاستخدم التي
(، كدراسة Chen, S. U. , et. , al 2006تجريبية كاحدة فقط مثؿ دراسة )

(2004Hegel, M. , T. , et. , al . أما الدراسات التي استخدمت المنيج ،)
(، 2006Eskin, M. , Akoglu, A. & Uygur, Bكدراسة )الكصفي التحميؿ 

 .Heppner, P. P. ; et(، كدراسة )McAuliffe, C. , et. al. 2003كدراسة )
al. 2001 ). 

 االمنيج التجريبي ذ فأغمبيا استخدمت ،أما الدراسات التي تناكلت الضغط النفسي 
و كدراسة )قاسـ يمجمكعتيف ضابطة كتجريب إلىالتصميميف الذم يتضمف تقسيـ العينة 

 ( ، كدراسة2012، كدراسة )عبد القكم ( 2012)نصر  ك كدراسة (،2013كآخركف
(  2011(، كدراسة )غيث كآخركف2011(، كدراسة )عمى 2012 )الخياط ك السميحات

)أبك  ، كدراسة (2011كدراسة )الدباس  ، كدراسة،(2011 )السكالمو ، كدراسة

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
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(، 2009)قببلف كآخركف  (، كدراسة2009( ، كدراسة )الدىمات 2010الديار 
 (، كدراسة2008 )رضكاف (، كدراسة 2008)عزاـ  ( ، كدراسة2008ضي)را كدراسة

، اما (2004)الخكلي  (، كدراسة2004بك غزالة أ) (، كدراسة2008)عربيات كالزيكدم
التصميـ الكاحد كالذم يتضمف  مي استخدمت المنيج شبو التجريبي ذالدراسات الت

(، 2011كدراسة )شريت )(، 2013فؤاد كآخركف( مجمكعة تجريبية كاحدة فقط كدراسة
 . ( 2004كدراسة )الخكلي 

  استخدـ منيـ مف  المنيج فيفقد تنكعت  أما الدراسات التي تناكلت الفصاـ العقمي
مجمكعتيف ضابطة  إلىالتصميميف الذم يتضمف تقسيـ العينة  ذا المنيج التجريبي

عبد الفتاح ((،كدراسة2010(، كدراسة)الجاني2013الشيخ عمي ) و كدراسةيكتجريب
 .Glynn, S. M , et)2002)كدراسة( 2008(، كدراسة)الصبكة كعبد الرحمف2010

Al،  التحميؿ كدراسةالكصفي أما الدراسات التي استخدمت المنيج(Jungbauer, J. 
et. al2014)(كدراسة ،Lukmanul Hakeem, M. N. 2013 ،)

 Ayo Obembe(، كدراسة)Kaushik, P. , & Bahatia, M. S. 2013كدراسة)
at a l 2012,) (، كدراسة )عبد 2012(، كدراسة)أبك رحمة2012كدراسة) شحادة

(، كدراسة )الدليـ 2006(، كدراسة )رضكاف 2008(، كدراسة )جكدة 2010الخالؽ 
 ، كدراسة(. 2004Mcdonell, M. , G. ,et. , al(، كدراسة )2005

  . (2003)الحديني

 :عمى الدراسات السابقة العاـ التعميؽ -رابعاً 
استعراض الدراسات السابقة يتضح لنا قمة الدراسات التي اىتمت بدراسة مف خبلؿ 

العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت مع زكجات أك مقدمي الرعاية لمرضى 
دراسات عربية قامت بتطبيؽ العبلج  -حسب عمميا - ، كلـ تجد الباحثةالفصاـ العقمي

، زكجات أك مقدمي الرعاية لمرضى الفصاـالبأسمكب حؿ المشكبلت مع  سمككي المعرفي ال
 ،العقميةك مع االضطرابات النفسية  عمى الرغـ مف النجاح الذم حققو ىذا األسمكب العبلجي 

فصاـ أك اللتي تناكلت ضغكطات زكجات مرضى االحظت الباحثة ندرة الدراسات كما 
  المجتمعات العربية أما  فيضغكطات زكجات مرضى باضطرابات مختمفة  بشكؿ عاـ سكاء 

 ،يد مف الدراسات حكؿ ىذه الجكانبالمز  إلىاألمر الذم يستدعي الحاجة  المجتمعات الغربية،
العبلج المعرفي السمككي مع  ككذلؾ كجدت الباحثة بعضان مف الدراسات العربية التي استخدمت

 العبلج المعرفي السمككياستخدمت  دراسات -حسب عمميا-النفسية كلكنيا لـ تجد  غكطالض
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جنبية أما بالنسبة الدراسات األ ، أك العقمية االضطرابات النفسيةمع  بأسمكب حؿ المشكبلت
كأسمكب عبلجي  وتناكلتنيا ، فإالتي تناكلت العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت

رشاد مع تناكلتو كأسمكب كقائي في مجاؿ اإلمع مختمؼ االضطرابات النفسية كالعقمية كما 
 . شرائح مختمفة مف الناس كالشباب ككبار السف كالسيدات

الدارسات السابقة يمكف القكؿ بأف التدخبلت العبلجية باستخداـ العبلج عمى  ك بناءن 
كما   ،االضطرابات المختمفةغالبية ت أثبت فاعميتو مع المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبل

كما أنو  تدخؿ فعاؿ  ،أف ىذا النكع مف العبلج أظير قبكال كاستحسانا مف قبؿ المرضى
كاقتصادم كسيؿ الكصكؿ إليو فيبدك أكثر تكفيرا مف ناحية التكمفة كيساعد عمى زيادة اإلنتاجية 

 . كتقميؿ التبعات الناتجة عف المرض

كي يمكف القكؿ بأف العبلج المعرفي السمك  خبلؿ ىذه الدراسة كالدراسات السابقةكمف 
لعامؿ الصمكد النفسي في كجو العديد مف مشكبلت  بأسمكب حؿ المشكبلت إشارة ميمة

، ميارة حؿ المشكبلت ، تقدير الذاتالصحة النفسية ، كترقيتو لبعض الخصائص النفسية مثؿ 
عكر بالكفاءة الذاتية ، الكقاية مف المكاقؼ النفسية المختمفة ، ، الش البيني شخصيةالعبلقات 

كىذا ماال تكفره العبلجات التقميدية ، كما أنيا تناسب االحتياجات التطكرية لؤلفراد كتمبي 
 . االحتياجات العبلجية كالتأىيمية لمرضى  باالضطرابات النفسية المختمفة  كمع شرائح مختمفة

نتاجية في قمة اإللكنظرا لشيكع االضطرابات النفسية كتسببيا بالمعاناة لممرضى إضافة 
ؽ عبلجية ليا ائيجاد طر إلف الحاجة ممحة ادة أعباء أجيزة الرعاية الصحية فإالعمؿ كزي

عمى رأس  يككفأف بالذم يستدعي  ، األمرالسمككي بأسمكب حؿ المشكبلت يكالعبلج المعرف
 . القائمة

 : يز بو ىذه الدراسة عف الدراسات السابقةما تتم 
 بأسمكب حؿ المشكبلت  ان سمككيان معرفي ان عبلجي ان نيا استخدمت برنامجإ: موضوع الدراسة

في التخفيؼ مف الضغكط النفسية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي كالتي تعتبر مف 
عمييا أم دراسة عمى مستكل البيئة الفمسطينية كالكطف العربي  لـ تجرً  التي الدراسات

مزيد مف البحكث كالدراسات  إلىعمى حسب عمـ الباحثة ، كالتي ما زالت بحاجة 
         . العممية
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 تعتبر متغيرات ىذه الدراسة جديدة كنادرة في استخداـ العبلج بحؿ : متغيرات الدراسة
في البيئة الفمسطينية ، كىي بحاجة إلى المزيد مف المشكبلت مع االضطرابات النفسية 

                                                                             . الدراسة كالبحث العممي
 ف عينة زكجات مرضى الفصاـ العقمي عمى  حسب عمـ الباحثة بأ: عينة الدراسة

عمييف أم دراسة كخاصة في معاناتيـ  تجرً  الفمسطينية كالكطف العربي لـمستكل البيئة 
                                                       . مف الضغكط النفسية الناتجة عف مرض الزكج بالفصاـ

 الذم يعتبر دراسة كمية  المنيج شبو التجريبي استخدمت الباحثة: منيج الدراسة
 عف طريؽ المقاببلت) الكيفي(النكعيالمنيج استخداميا  إلى باإلضافة( )سيككمترية

خرم أمجمكعة ك  اإلكمينيكي ذكم االختصاص في المجاؿ النفسي مف لمجمكعة الفردية
                                                                     . الدراسةحكؿ مكضكع  يـآرائمرضى الفصاـ العقمي ألخذ  مف زكجات

 : الدراسة فروض

بيف درجات ( α ≥0 .05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ال .1
القياس القبمي كدرجات القياس البعدم في درجات الضغكط النفسية كأبعاده لزكجات 

 . مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة

بيف درجات ( α ≥0 .05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ال .2
القياس البعدم كدرجات القياس التتبعي في درجات الضغكط النفسية كأبعاده لزكجات 

 . مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة

بيف درجات ( α ≥0 .05اللة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل د ال .3
القياس القبمي كدرجات القياس البعدم في درجات أنماط حؿ المشكبلت لزكجات 

 . مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة

بيف درجات ( α ≥0 .05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال  .4
القياس التتبعي في درجات أنماط حؿ المشكبلت لزكجات  القياس البعدم كدرجات

 . مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة
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 الفصؿ الرابع
 الدراسةإجراءات 

 

في  في الجانب الميداني المتبعةالخطكات كاإلجراءات في ىذا الفصؿ  الباحثةتعرض 
كالعينة التي طبقت عمييا ، كمجتمع الدراسة األصمي، منيجية البحث ىذه الدراسة مف حيث

كالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في  يا الباحثة بدراستيا،كاألدكات التي استخدمت، الدراسة
كضمف ، ؿ البيانات الختبار صدؽ كثبات األدكات كالتكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسةتحمي

الخطكات االستداللية التي زكدنا بيا مف برنامج الدراسات العميا كحسب آليات كخطكات البحث 
العممي الصحيح كالمتفؽ عميو، لمكصكؿ إلي نتائج دقيقة يمكف لنا أف نقدميا إلي اآلخريف 

 : التاليةت بناء عممي، كعميو اتبعنا الخطكات مبسطة كذا

  ًنيج الدراسةم -أوال : 
 : وىما اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى نوعيف مف المناىج

 ذات التصميـ الكاحد لمجمكعة كاحدة منيج  كىك: ( الكمي) شبو تجريبيال المنيج
دراسة الكاقع أك الظاىرة كما  ىكالبعدم كالتتبعي، ككنو يعتمد عمحيث القياس القبمي 

عبيدات )كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبيران كيفيان أك كميان  ،تكجد في الكاقع
 . (191: 2004كآخركف، 

 يمكف تعريفو بأنو ذلؾ النكع مف البحكث الذم يقكـ عمى : ( الكيفي) المنيج النوعي
اجتماعية  ةبشكؿ سردم كمنطقي ألجؿ فيـ ظاىر  جمع كتحميؿ كتفسير البيانات

 . محددة

بأنو ذلؾ النكع مف البحكث الذم يعطي نتائج لـ يتـ التكصؿ  2010 الدرةكما عرفو 
إلييا بكاسطة اإلجراءات اإلحصائية أك بأم كسيمة أخرل مف الكسائؿ الكمية ، كيككف دكر 

كفعاالن عف طريؽ المشاركة الفاعمة مف أجؿ جمع المعمكمات ، كذلؾ  ان ابييجإالباحث فيو 
 إلى -ما أمكف- ءحكثيف إما بالمبلحظة الميدانية أك بالمقاببلت دكف المجك بمباشرة مف الم

 . (6: 2011مطر كآخركف، ) استخداـ اإلجراءات اإلحصائية
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  ًمجتمع الدراسة -ثانيا: 
ات كالمتابع داتدمرضى الفصاـ العقمي المتر يتككف مجتمع الدراسة مف جميع زكجات 

 حيث يبمغ عدد مرضى الفصاـ ، غزة ةالحككمية بمحافظ الصكراني لصحة النفسيةبعيادات 
ما  2114ى عاـ حت داخؿ عيادة الصكراني لمصحة النفسية الحككمية إحصائيةكفقا آلخر 

 . حصائية كزارة الصحة الفمسطينية، كذلؾ حسب إ( مريضا271) يقارب

  ًعينة الدراسة -ثالثا : 
تتككف عينة الدراسة مف عينتيف كىما العينة االستطبلعية التي تـ استخدميا لقياس 

أما العينة الفعمية التي يتـ ، الصدؽ كالثباتمف  لمتحقؽألدكات الدراسة  متريةالسيكك الخصاص 
 : التالييتـ عرضيا مف خبلؿ ف، تساؤالت كفرضيات الدراسة عفاستخداميا لئلجابة 

 العينة االستطالعية : 

 تيعيادعمى  زكجات مرضى الفصاـ العقمي المترددات زكجة مف( 31تككنت مف )
تـ ، الحككمية بمحافظة غزة ك الزكايدة لمصحة النفسية التابعتيف لكزارة الصحة، الصكراني

 . الدراسةكذلؾ لمتأكد مف صدؽ كثبات األدكات المستخدمة في ، اختيارىف بالطريقة العشكائية
 العينة الفعمية : 

مف زكجات مرضى الفصاـ العقمي المترددات عمى ار عينة قصدية باختي الباحثةقامت 
كالحاصبلت عمى أعمى الدرجات عمى مقياس  الحككمية بمنطقة الشجاعية عيادة الصكراني

كقد تـ  ،مرضى الفصاـ العقمي مف زكجاتة ( زكج15البالغ عددىا)الضغكط النفسية ك 
 حصكالن  فحسب أكثرى فكقد تـ اختيارى، الكصكؿ لمعينة االعتماد عمى ىذه النسبة لصعكبة

مف  ةسمكب حؿ المشكبلت عمى نسبة معقكلالعبلج بأعمى فرصة التعميـ بما تتطمبو تقنية 
 ،بغزة بمنطقة الشجاعيةلصكراني لمصحة النفسية الحككمية بؽ البرنامج في عيادة اطي ك ، التعميـ
 البرنامج سير كقؼأمر الذم األ ؛ األخيرة عمى غزةحرب التطبيؽ البرنامج حدثت  كخبلؿ
انقطاع ثبلث مع  ،مساره إلىالبرنامج  استئناؼتـ بفترة  الحربانتياء بعد  ك فترة الحرب طكاؿ

مر الذم األ ،خرلأماكف أ إلىسكناىـ  أماكفكالتيجير مف زكاج ألالستشياد امف العينة حاالت 
 . ( زكجة12) إلىقمؿ مف عدد العينة 

، المرحمة التعميمية، الفئات العمرية، كضح عينة الدراسة حسب نكع الجنسكؿ التالي يكالجد
 .مكاف السكفك ، الجية الحاضنة
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 ( 2) جدوؿ
 يوضح خصائص أفراد العينة

 المتغير الفئة عدد %

 25أقؿ مف  2 7 .16

 40-25 5 7 .41 العمر

 40أكثر مف  5 7 .41

 3أقؿ مف  2 7 .16

 6-3 7 3 .58 عدد األبناء

 فأكثر 7مف  3 0 .25

 متدني 9 0 .75
 الوضع االقتصادي

 متوسط 3 0 .25

عدد سنوات مرض  5-10 4 3 .33
 10أكثر مف  8 7 .66 الزوج

16. 7 2 5-10 
 عدد سنوات الزواج

 10أكثر مف  10 3 .83

 عداديإ 2 7 .16
 العممي لمزوجةالمؤىؿ 

 ثانوي 10 3 .83

 

 : أظيرت النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ مايمي

 مف زكجات مرضى الفصاـ 16.7 أظيرت النتائج إلى أف : الفئات العمرية %
، سنة 40 – 25% أعمارىف تتراكح ما بيف 41.7بينما ، سنة 25أعمارىف أقؿ مف 

 . سنة 40% أعمارىف أكثر مف 41.7 أف في حيف
 مف زكجات مرضى الفصاـ لدييف أبناء أقؿ 16.7أظيرت النتائج أف : عدد األبناء %

 7% لدييف أبناء 25ك ، أبناء( 6-3) % لدييف أبناء بعدد58.3بينما ، أبناء 3مف 
 . فأكثر
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 رضى الفصاـ كضعيف % مف زكجات م75أظيرت النتائج أف : الوضع االقتصادي
 . االقتصادم متكسط% كضعيف 25بينما ، فو االقتصادم متد

 مف زكجات مرضى الفصاـ 33.3أظيرت النتائج أف : عدد سنوات مرض الزوج %
% مرض 66.7بينما ، ( سنكات10-5) ف بأف مرض ازكاجيف يتراكح ما بيفريي

 . سنكات 10أزكاجيف لدييـ أكثر مف 
 مف زكجات مرضى الفصاـ تراكحت 16.7أظيرت النتائج أف : عدد سنوات الزواج %

% كانت سنكات زكاجيف أكثر 83.3بينما ، ( سنكات10-5بيف )ما  زكاجيفسنكات 
 . سنكات 10مف 

 ضى الفصاـ % مف زكجات مر 16.7أظيرت النتائج أف : المؤىؿ العممي لمزوجة
% حاصبلت عمى شيادة الثانكية 83.3بينما ، عداديةحاصبلت عمى الشيادة اإل

 . العامة

  ًأدوات الدراسة -رابعا : 
دكات كالتي مف خبلليا يتـ جمع البيانات جمكعة مف األالدراسة الحالية عمى ماعتمدت 

 : ىي كما يميدكات األتساؤالت الدراسة ك  عف لئلجابة

 .)مف إعداد الباحثة(. الضغكط النفسة مقياس -1

 .(2013مصطفى المصرم ). تعريب د. تط حؿ المشكبلانمأمقياس  -2

 . البرنامج العبلجي )إعداد الباحثة( -3

 .الفردية )إعداد الباحثة ( ةاإلكمينيكي المقاببلت -4
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  ًمقياس الضغوط النفسية )إعداد الباحثة( -أوال : 

 : الضغوط النفسية  مقياس وصؼ

زكجات مرضى الفصاـ لدل مستكل الضغكط النفسية  إلىلتعرؼ المقياس اىدؼ  
 ـالحككمية لجمب العبلج ألزكاجيعيادة الصكراني لمصحة النفسية ب فألزكاجي اتالمتابع العقمي

نظر ا ، فقرة (72)عمى األكلية  في صكرتو تضمف المقياسحيث ك ، غزة المرضى بمحافظة
في صكرتو المقياس  صبحأحصائي كاإلمف قبؿ المحكميف  يا(، كبعد تعدي2)ممحؽ رقـ 
)الضغكط  :أبعاد الضغكط النفسية األربعة كىيتركز عمى ك ، فقرة( 55) مف ان النيائية مككن

انظر ممحؽ رقـ ، الضغكط االقتصادية(، الضغكط األسرية، الضغكط االجتماعية، النفسية
ثبلث  فقرةكأماـ كؿ ، بالمعاناة مف الضغكط النفسيةترتبط  لمقياساككؿ عبارة في . (3)

( x)ضع المبحكث إشارة يك ، (مطمقا)كالثالثة  (أحيانا)كالثانية  (دائما)إجابات تبدأ اإلجابة األكلي
كبيا تدرج يبدأ مف النفي  ،كالعبارات كميا صحيحة ،ىاأماـ العبارة التي تتفؽ كتعبر عف مشاعر 

كاحدة مف الخيارات التي أماـ  عفكيتـ اإلجابة  ،المطمؽ كينتيي بالتأكيد كالتبلـز ليذه المشاعر
 . فقرةال

  :الضغوط النفسية مقياس تصحيح 

 فكتقع االجابة ع ،درجة177 كحتى  كاحدةدرجة مف  ىذا المقياستتراكح درجات 
مطمقان( كتتراكح الدرجة لكؿ فقرة ما بيف )ثبلث ، أحيانا، مستكيات )دائما ةالمقياس في ثبلث

حيث ، (1مطمقان  -أحيانا 2 -دائما 3جابة )ذا كانت اإلبمعنى ا، صفر درجة(حتى  درجات
زكجات مرضى الفصاـ في لدل يشير ارتفاع الدرجة إلى زيادة المعاناة مف الضغكط النفسية 

 . قطاع غزة
  :الضغوط النفسية لمقياس الخصائص السيكومترية 

قامت الباحثة بحساب معامبلت الثبات ، لممقياس الخصائص السيككمترية  لمتعرؼ إلى
 : النتائج بالتفصيؿ مف خبلؿ التاليكستقـك الباحثة بعرض ، كالصدؽ لممقياس

 : الضغوط النفسية لمقياسصدؽ معامالت ال

، قامت الباحثة بحساب الصدؽ بطريقتيف كىما، ممقياسللمتحقؽ مف معامبلت الصدؽ 
 : كسكؼ نعرضيا بالتفصيؿ مف خبلؿ التالي، صدؽ المحكميف كصدؽ االتساؽ الداخمي
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 النفسية:الضغوط  لمقياس صدؽ المحكميف

 التدريسية الييئة أعضاء مف المحكميف مف مجمكعة عمى المقياس ةالباحث تعرض
تجاه كؿ فقرة مف حيث الصياغة كالدقة  يـئراآبداء إل، كالبحث العممي في عمـ النفس كالتربية

 آلراء ةالباحث تاستجاب كقد، المغكية كمدل صدؽ الفقرات كمدل قياس ما كضعت ألجمو
 في كتعديؿ حذؼ مف يمـز ما بإجراءامت كق (4)انظر إلى الممحؽ رقـ ، المحكميف السادة
 النيائية وصكرت في المقياس خرج كبذلؾ، إعداده تـ نمكذج في تسجيميا بعد مقترحاتيـ ضكء
 . في صكرتو قبؿ النيائية، االستطبلعية العينة عمى تطبيقو ليتـ

 : صدؽ االتساؽ الداخمي

كالدرجة الكمية لكؿ  ةفقرة مف فقرات كؿ بعد عمى حدتـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ 
 المقياسكما تـ حساب معامبلت االرتباط لبيرسكف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد ، ةبعد عمى حد

كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية ،  مقياسمكالدرجة الكمية لالضغكط النفسية 
كيكضح . لممقياسبعاد بالدرجة الكمية ط األككذلؾ لمعرفة مدل ارتبا، ةلكؿ بعد عمى حد

 : لممقياسبالدرجة الكمية  المقياسمدل ارتباط أبعاد ، يالتالالجدكؿ 

 ( 3جدوؿ )
 لممقياس)الضغوط النفسية( والدرجة الكمية  مقياس أبعادمعامالت االرتباط بيف يوضح 

 انًجاالث انرقى
يعايم 

 االرتباط
يضتوى  

 انذالنت

 001 .0 **634 .0 الضغكط النفسية 1

 001 .0 **807 .0 الضغكط االجتماعية 2

 001 .0 **750 .0 الضغكط األسرية 3

 001 .0 *362 .0 الضغكط االقتصادية 4

 غير دالة احصائيا //        05. 0* دالة احصائيا عند         01. 0** دالة احصائيا عند 

تمتع بمعامبلت ارتباط ت الضغكط النفسية مقياسيتبيف مف الجدكؿ السابؽ بأف أبعاد 
كىذا يدؿ ، (0.80 – 0.36بيف )ما حيث تراكحت معامبلت االرتباط ، قكية كدالة إحصائيا

تجعؿ بحيث ، جيدة مف الصدؽعالية تتمتع بدرجة الضغكط النفسية  مقياسعمى أف أبعاد 
 مقياسكبما أف . عمى أفراد عينة الدراسة المقياس إلى صبلحية تطبيؽ ةمطمئن الباحثة
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فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف فقرات كؿ بعد مف ، أبعادأربعة  لديوالضغكط النفسية 
 : كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ التالي، ةاألبعاد كالدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حد

 ( 4جدوؿ )
 الضغوط النفسية والدرجة الكمية مقياسمعامالت االرتباط بيف فقرات أبعاد يوضح 

  ةلكؿ بعد عمى حد 
 الفقرة

معامل

 االرتباط
 الفقرة

معامل

 االرتباط
الفقرة

معامل

االرتباط
الفقرة

معامل

االرتباط

انضغوط : انبعذ األول

 انُفضَت

: انبعذ انثاٌَ

 انضغوط االجتًاعَت

: انبعذ انثانث

 انضغوط االصرٍت

: انبعذ انرابع

 انضغوط االقتصادٍت

1 -0. 069// 19 0. 244// 36 0. 456** 50 0. 536** 

2 0. 529** 200. 706** 37 0. 559** 51 0. 687** 

3 0. 559** 210. 496** 38 0. 568** 52 0. 766** 

4 0. 376* 220. 465** 39 0. 368* 53 0. 507** 

50. 452* 230. 567** 40 0. 635** 54 0. 563** 

60. 434* 240. 592** 41 0. 585** 55 0. 805** 

70. 377* 250. 508** 42 0. 365* 56 0. 367* 

80. 456** 260. 342 43 0. 434* 57 0. 624** 

90. 704** 270. 377* 44 0. 596** 58 0. 501** 

100. 550** 280. 659** 45 0. 401* 59 0. 528** 

110. 281// 290. 610** 46 0. 538**   

120. 456** 300. 171// 47 0. 670**   

130. 385* 310. 552** 48 0. 670**   

140. 437* 320. 487** 49 0. 493**   

150. 519** 330. 701**     

160. 406* 340. 371*     

17 0. 473** 35 0. 571**     

18 0. 493**       

       

 // غير دالة احصائيا         05. 0* دالة احصائيا عند         01. 0** دالة احصائيا عند 

: 11: أشعر بالحزف لمرض زكجي بالفصاـ ،  1) فقراتالتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف 
أشعر بالمرارة عندما يقدـ لي  :19أشعر بالذنب لشعكرم بقمة الحيمة تجاه مرض زكجي ، 

( فقرات معامبلت : تزعجني نظرة الشفقة في عيكف الناس عمى حالي 30خريف مساعدة ، اآل
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حسب محؾ كايزر ، لذا فإف الباحثة  0.3، كىي أقؿ مف طيا بالدرجة الكمية لمبعد ضعيفة ارتبا
ف الباحثة ستطمئف إحصائية كعميو فإستحذفيا مف األداة ، أما باقي الفقرات فيي دالة داللة 

 األداة مع عينة الدراسة الحالية .  لتطبيؽ فقرات

 : معامالت الثبات

، قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتيف كىما ممقياسلمتحقؽ مف معامبلت الثبات ل  
 : كسكؼ نعرضيا بالتفصيؿ مف خبلؿ التالي، طريقة الفا كركنباخ كطريقة التجزئة النصفية

 : كرونباخ –الثبات بطريقة ألفا  معامالت

مف زكجات ( 31عمى عينة استطبلعية قكاميا ) الضغكط النفسية مقياستـ تطبيؽ 
كبعد تطبيؽ ، العقمي بعيادتي الصكراني كالزكايدة لمصحة النفسية الحككمية مرضى الفصاـ

حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ ، تـ احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس الثبات المقياس
كبما . تمتع بمعامؿ ثبات مرتفعي المقياسعمى أف  كىذا دليؿ كاؼو  0.87الكمي يساكم  لممقياس
ما لؤلبعاد  لفا كركنباخأتراكحت معامبلت الثبات بطريقة فقد ، أربعة أبعاد الديي الستبانةأف ا
ثبات  معامبلتلدييا  هكأبعاد المقياسعمى أف  كىذا دليؿ كاؼو ، (0.82 –0.77) األربعةبيف 

 . مرتفعة

 : الثبات بطريقة التجزئة النصفيةمعامالت 

مف زكجات ( 31عينة استطبلعية قكاميا )عمى  الضغكط النفسية مقياستـ تطبيؽ 
كبعد تطبيؽ ، العقمي بعيادتي الصكراني كالزكايدة لمصحة النفسية الحككميةمرضى الفصاـ 

إلى نصفيف  المقياسحيث تـ قسمة بنكد ، تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية المقياس
حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات النصؼ ، ككذلؾ بنكد كؿ بعد إلى قسميف

فقد بمغ معامؿ ارتباط ، ةككذلؾ لكؿ بعد عمى حد لممقياساألكؿ كمجمكع فقرات النصؼ الثاني 
براكف المعدلة أصبح معامؿ  -استخداـ معادلة سبيرماف  كبعد، 0.76الكمي لممقياس بيرسكف 
بيف  المقياسبطريقة التجزئة النصفية ألبعاد حيث تراكحت معامبلت الثبات ، (0.86الثبات )

كما في ، جدان  ؿو تمتع بمعامؿ ثبات عايبفقراتو  المقياس مما سبؽ يتبيف أف، (0.87 – 0.77)
عتمد تكبذلؾ ، عبلهألقياس األبعاد المذككرة  المقياس مما يشير إلى صبلحية، الجدكؿ التالي

 . فركض كتساؤالت الدراسة فكأداة لجمع البيانات كلئلجابة ع لمقياسا اىذ ةالباحث
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 (5جدوؿ )
 لمقياس التجزئة النصفية ة ألفا كرونباخ وطريقةمعامالت الثبات بطريق يوضح

 الضغوط النفسية وأبعاده 

 انبعذ انرقى
عذد 

 انفقراث

يعايم 

انفا 

 كروَباخ

 طرٍقت انتجزئت انُصفَت

 يعايم بَرصوٌ
صبَرياٌ يعايم 

 براوٌ

 16 الضغوط النفسٌة: البعد األول 1
17775 17636 17778 

 15 الضغوط االجتماعٌة: البعد الثانً 2
17828 17751 17727 

 14 الضغوط االسرٌة: البعد الثالث 3
17787 17711 17823 

 11 الضغوط االقتصادٌة: البعد الرابع 4
17777 17781 17877 

 17871 55 المقٌاس الكلً
17763 17866 

 

 (مصطفى المصري. تعريب د) ط حؿ المشكالتانمأمقياس  -اً ثاني :                              
 حؿ المشكبلت مف إعدادأنماط عمى مقياس  الباحثةلقد كقع اختيار 

 D’Zurilla T, Nezu A, Maydeu-Olivares A, 2002) حيث قاـ بتعريبو )
ف المقياس يتضمف أبعاد جكىرية تيدؼ إلى إحيث ، (2013) مصطفى المصرم الدكتور

ف التكجو إحؿ المشكبلت(، حيث أنماط ،  المشكبلتأنماط حؿ المشكبلت كىي )التكجو نحك 
حؿ  نماطألأما بالنسبة ، تكجو سمبي(، تكجو إيجابي) ف كىماالو تكجي المشكبلتنحك 

أنظر ممحؽ ، نمط تجنبي(، نمط اندفاعي، نمط عقبلني) مجاالت كىي ةمو ثبلثفالمشكبلت 
 (.4)رقـ 

 : وصؼ المقياس

أنماط حؿ المشكبلت لدل زكجات مرضى الفصاـ  إلىييدؼ المقياس إلى التعرؼ  
، زكاجيف المرضىب العبلج ألالمتابعات بعيادة الصكراني لمصحة النفسية الحككمية لجمالعقمي 

( فقرة  انظر ممحؽ 24كتـ حذؼ الفقرة رقـ كاحد ليصبح ) ،( فقرة25كيتضمف المقياس مف )
كىي البعد ، ككؿ بعد لو أبعاد فرعية ،ف المقياس يحتكم عمى بعديف رئيسيفإحيث  (4)

 سف البعد الرئيإحؿ المشكبلت(، حيث أنماط ، المشكبلتالرئيسي األكؿ ىك )التكجو نحك 
أما بالنسبة ، تكجو سمبي(، تكجو إيجابي) ف كىمااف فرعيالو بعد المشكبلتاألكؿ التكجو نحك 

 . نمط تجنبي(، نمط اندفاعي، نمط عقبلني) أبعاد فرعية كىي ةحؿ المشكبلت لو ثبلث ألنماط
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 : لمقياستصحيح ا

ف كتقع اإلجابة ع، درجة 125كحتى  درجة كاحدةتتراكح درجات ىذا المقياس مف 
كتتراكح الدرجة لكؿ فقرة ما بيف ال(، ، نادران ، أحيانا، غالبا، مستكيات )دائما ةالمقياس في خمس

 2 -أحيانا3 -غالبا 4 -دائما 5بمعنى إذا كانت االجابة )، )خمس درجات حتى درجة كاحدة(
ف المقياس لديو أبعاد إحيث ، كال تكجد في المقياس فقرات سمبية كفقرات إيجابية، ال( 1، نادران 

 . سمبية كأبعاد إيجابية
 : لممقياس الخصائص السيكومترية

قامت الباحثة بحساب معامبلت الثبات ، الخصائص السيككمترية لممقياس إلىلمتعرؼ 
 : كستقـك الباحثة بعرض النتائج بالتفصيؿ مف خبلؿ التالي، كالصدؽ لممقياس

 : المشكالتحؿ  أنماطمقياس لصدؽ معامالت ال

، بطريقتيف كىماقامت الباحثة بحساب الصدؽ ، لمتحقؽ مف معامبلت الصدؽ لممقياس
 : كسكؼ نعرضيا بالتفصيؿ مف خبلؿ التالي، صدؽ المحكميف كصدؽ االتساؽ الداخمي

 : صدؽ المحكميف

 التدريسية الييئة أعضاء مف المحكميف مف مجمكعة عمى المقياس ةالباحث تعرض
كالدقة يـ تجاه كؿ فقرة مف حيث الصياغة ئراآبداء إل، كالبحث العممي في عمـ النفس كالتربية

 آلراء ةالباحث تاستجاب كقد، المغكية كمدل صدؽ الفقرات  كمدل قياس ما كضعت ألجمو
 ضكء في كتعديؿ حذؼ مف يمـز ما بإجراءامت كق، (1)انظر الممحؽ رقـ ، المحكميف السادة

 ليتـ النيائية صكرتو في المقياس خرج كبذلؾ، إعداده تـ نمكذج في تسجيميا بعد مقترحاتيـ
 . في صكرتو قبؿ النيائية، االستطبلعية العينة عمى تطبيقو

 : صدؽ االتساؽ الداخمي

كالدرجة الكمية  ةتـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد عمى حد
، ةكذلؾ لمعرفة مدل ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حد، ةلكؿ بعد عمى حد
 : أبعاد المقياس بالدرجة الكمية لممقياسمدل ارتباط ، التاليكيكضح الجدكؿ 
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 ( 6جدوؿ )
والدرجة الكمية لكؿ بعد عمى  المشكالتط حؿ انمأمعامالت االرتباط بيف فقرات أبعاد مقياس يوضح 

 ةحد
 الفقرة

معامل

 االرتباط
 الفقرة

معامل

 االرتباط
الفقرة

معامل

االرتباط
الفقرة

معامل

االرتباط
الفقرة

معامل

االرتباط

توجه : انبعذ األول

 اٍجابٌ

توجه : انبعذ انثاٌَ

 صهبٌ

ًَظ : انبعذ انثانث

 عقالٌَ

ًَظ : انبعذ انرابع

 اَذفاعٌ

ًَظ : انبعذ انخايش

 تجُبٌ

5 0. 788** 1 0. 189// 2 0. 684** 4 0. 763** 6 0. 639** 

8 0. 699** 30. 599** 9 0. 619** 13 0. 611** 10 0. 370* 

15 0. 399* 70. 637** 12 0. 774** 20 0. 432* 14 0. 548** 

23 0. 802** 110. 497** 17 0. 784** 22 0. 359* 19 0. 570** 

250. 516** 160. 678** 18 0. 846** 24 0. 460** 21 0. 771** 

 حصائياإ/ غير دالة /         05. 0حصائيا عند إ* دالة         01. 0حصائيا عند إ** دالة 

تتمتع  المشكبلتحؿ أنماط أبعاد مقياس تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات 
كىذا يدؿ عمى أف  ،0.01بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيا عند مستكل داللة أقؿ مف 

: 1ما عدا الفقرة رقـ )، كمرتفع كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عاؿو  المشكبلتحؿ أنماط مقياس 
فمذلؾ يجب ، فيي غير دالة إحصائيان أشعر بالخكؼ عندما تكاجيني مشكمة ميمة يمزميا حؿ ( 

 . حذفيا مف المقياس
 : معامالت الثبات

، لمتحقؽ مف معامبلت الثبات لممقياس قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتيف كىما
 : بالتفصيؿ مف خبلؿ التاليكسكؼ نعرضيا ، لفا كركنباخ كطريقة التجزئة النصفيةطريقة أ

 : كرونباخ –الثبات بطريقة ألفا  معامالت

مف زكجات ( 31عمى عينة استطبلعية قكاميا )ط حؿ المشكبلت انمأتـ تطبيؽ مقياس 
كبعد ، غزةب عيادتي الصكراني لمصحة النفسية كالزكايدة لمصحة النفسيةمرضى الفصاـ في 

تراكحت معامبلت الثبات حيث ، كركنباخ لقياس الثباتتطبيؽ المقياس تـ احتساب معامؿ ألفا 
عمى أف المقياس يتمتع بمعامؿ  كىذا دليؿ كاؼو ، ( 0.83 – 0.42) بيفماألبعاد المقياس 

جابة عمى كتساؤالت ىذا المقياس كأداة لجمع البيانات كلئل ةعتمد الباحثتكبذلؾ . مرتفعثبات 
 . كاختبار صحة الفركض الدراسة
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 : الثبات بطريقة التجزئة النصفيةمعامالت 

مف زكجات ( 31عمى عينة استطبلعية قكاميا )ط حؿ المشكبلت انمأتـ تطبيؽ مقياس 
كبعد  ،غزة ب عيادتي الصكراني لمصحة النفسية كالزكايدة لمصحة النفسية مرضى الفصاـ في

كؿ بعد إلى حيث تـ قسمة بنكد ، تطبيؽ المقياس تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات النصؼ  إذ، قسميف

فقد تراكحت معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد ، ةمى حدالثاني لكؿ بعد ع
 س بفقراتو يتمتع بمعامؿ ثبات عاؿو مما سبؽ يتبيف أف المقيا، (0.87 -0.40المقياس بيف )

ىذا  ةعتمد الباحثتكبذلؾ ، عبلهأمما يشير إلى صبلحية المقياس لقياس األبعاد المذككرة ، جدان 
 . فركض كتساؤالت الدراسة عفالمقياس كأداة لجمع البيانات كلئلجابة 

 ( 7جدوؿ )
 التجزئة النصفية لمقياس  ة ألفا كرونباخ وطريقةمعامالت الثبات بطريقيوضح 

 ط حؿ المشكالت وأبعادهانمأ

 انبعذ انرقى
عذد 

 انفقراث
يعايم انفا 

 كروَباخ

 طرٍقت انتجزئت انُصفَت

يعايم 

 بَرصوٌ
يعايم صبَرياٌ 

 براوٌ

 17517 17344 17612 5 توجه اٌجابً: البعد األول 1

 4 توجه سلبً: البعد الثانً 2
17518 17215 17416 

 17871 17831 17831 5 نمط عقالنً: البعد الثالث 3

 17431 17269 17422 5 نمط اندفاعً: الرابعالبعد  4

 17511 17328 17551 5 نمط تجنبً: البعد الخامس 5

 

 : بأسموب حؿ المشكالت السموكي برنامج العالج المعرفي -اً ثالث
  :المقدمة

شكاؿ العبلج المعرفي أمف يعد برنامج العبلج بحؿ المشكبلت المستخدـ في الدراسة 
األساسية التي تـ استخداميا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، كىك برنامج  دكات، كىك مف األالسمككي
الحياة الصغيرة منيا  مشكبلتمكاجيو ي يتبنى نيج الميارات لمساعدة األفراد عمى عبلج

يركز عمى التدريب لبناء تكجيات  يإكمينيكجابي لتدخؿ إيسمكب فيك أ  كالكبيرة بفاعمية،
 . كميارات فعالة لحؿ المشكمة
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زكجات مرضى الفصاـ العقمي يكاجيف العديد مف المشكبلت المتنكعة  أفكبما 
ضغكطات نفسية  إلىدل امر الذم األ ،لصعكبة تداعيات مرض الزكج كصعكبة التعامؿ معو

فكؽ قدرتيا عمى ثرت عمى جميع مجاالت الحياة كالذم حمميا مسئكليات متعددة تمتعددة أ
كىذا ما  ،مساعدة لمتخفيؼ مف ىذه الضغكطات صبحف بحاجة الى كسائؿالتحمؿ كبالتالي أ

الضغكطات التي تتعرض ليا زكجات مرضى  ةدفع الباحثة إلعداد برنامج لمتخفيؼ مف حد
سس العبلج المعرفي بأسمكب حؿ المشكبلت المبني عمى أ برنامج العبلج  الفصاـ باستخداـ

 . السمككي
 : نهبرَايج تانرئَض انًاليح

قامت  ،ع الدراسةمف البرامج كالدراسات المتعمقة بمكضك  بعد االطبلع عمى العديد
كمف كلية برنامج العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت بصكرتو األ الباحثة بتصميـ

، في عمـ النفس كالتربية التدريسية الييئة أعضاء مف المحكميف مف مجمكعةعمى  وثـ عرض
  المحكميف السادة آلراء ةالباحث تاستجاب كقد، يـئراآبداء إل كمينيكييفكاإل طباء النفسييفكاأل
بعيادة الصكراني لمصحة  ، كمف ثـ قامت الباحثة بتطبيقوتتعديبلمف  يمـز ما بإجراءامت كق

زكجة  (15) عينة  مككنة مف عمى  24/6/2014بتاريخ  ،النفسية الحككمية بمنطقة الشجاعية
، جمسة بمعدؿ جمستيف أسبكعينا (13)ف يشمؿ عمى أعمى  مف زكجات مرضى الفصاـ العقمي

ج بشكؿ طبيعي حتى الجمسة ، كقد استمر البرنام( دقيقة90-60)مف تراكح زمف الجمسة تك 
كقؼ سير أ األمر الذم ،8/7/2014  األخيرة عمى غزة بتاريخ حربال قامتاف  إلى، الخامسة
 مناطؽبسبب االستشياد كالتيجير مف ( زكجة 12) إلىتقمص أفراد العينة  إلىدل أ كالبرنامج 
التي كانت عينة جميعيـ مف منطقة الشجاعية ك أف أفراد ال كخصكصان خرل أمناطؽ  إلىسكناىـ 

بعد ك  .د عدد كبير مف الناسستشيااللمتدمير ك  تتعرضقد ك  لمحرب مكاجية أشد المناطؽ
عادة إحيث تـ  9/9/2014بتاريخ كاستعادة مساره البرنامج  استئناؼتـ  بفترة كجيزة الحرب

يا عادتإجمسات عممية تمت  4جمسات : 5جازىا قبؿ نشكب الحرب )بكاقع الجمسات التي تـ إن
تفريغ نفسي  لجمستي باإلضافة( عادتيا بشكؿ عابربشكؿ كامؿ، كجمسة التمييد كاإلعداد تـ إ

ى الراىف كلمقدرة عم لتكيؼ مع الكضعكا لمعكدة لمبرنامج يناالزكجات نفس كتييئة انفعالي لتأىيؿ
كطرأ تحسف ممحكظ  تفاعؿ مف قبؿ الزكجات،ب كقد لكقي ذلؾ ،التكاصؿ كاالستمرار بالبرنامج
 تسجيؿ إلى باإلضافة اقد تـ تصكير الجمسات فكتكغرافين ك ، عمى حالتيف النفسية كاألسرية

الذم يظير نجاح البرنامج مف خبلؿ حديث الزكجات عف نجاحيف في استخداـ ك فيديك، 
مر الذم خفؼ مف ضغكطيف التي األ ،حياتيف مشكبلتخطكات العبلج بحؿ المشكبلت مع 
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بعد المكافقة بشكؿ رسمي مف قبؿ  كذلؾ ماـ لجنة المناقشة،أمنيا كالذم سيعرض  ٌف يعانيفك
 .البحث العممي ألغراضمسات كعرضيا الزكجات عمى تصكير الج

 :لمبرنامج العاـ الممخص
 ( 8)جدوؿ 

 بأسموب حؿ المشكالت يوضح الممخص العاـ لبرنامج العالج المعرفي السموكي
 عبلجي معرفي سمككي بأسمكب حؿ المشكبلت نوع البرنامج

 :اليدؼ العاـ
 

 

 مرضي زكجات تكاجو التي النفسية الضغكط مع لتعامؿا
  تدريبيـ عمى خبلؿ مفثارىا آ مف التخفيؼك  العقمي الفصاـ
حدل فنيات العبلج إالتي تعد  المشكبلت حؿ سمكبأميارة 

 . المعرفي السمككي
 

 
 
 
 
 
 

 :األىداؼ الخاصة
 

 

 

 

 عمى قادريف المجمكعة فرادا سيككف البرنامج نياية في •
 : كمنظمة محددة بطريقة اآلتية الميارات تعمـ

 الحمكؿ ككضع المشكبلتمعرفة كفيـ  عمىالمقدرة  -1
 . ليا المناسبة

 الحالية عراضألا بيف الربط المجمكعة فرادقدرة أ -2
 . االعراض لتمؾ المسببة المختمفة الحياتية كالمشكبلت

 كالشعكر كاألسرية االجتماعية العبلقات جكدة تحسيف -3
 . الحياة في لرضابا

 حؿ ليتمكنكا مف االيجابية الخبرات المجمكعة فرادأ منح -4
 يساعده بدكر  الذم كتطبيقيا في حياتيـ اليكمية المشكبلت

 . عمييا كالسيطرة المشكبلت حؿ في بالنفس الثقة زيادة عمى

زيادة القدرة عمى التعامؿ مع الضغكطات النفسية التي  -5
 . يكاجيكنيا كمحاكلة التخفيؼ مف حدتيا

كسابيـ ميارات كأساليب عممية بأسمكب حؿ إ -6
 . الضغكط النفسية ةمف حد المشكبلت لمتخفيؼ
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 عبلجي معرفي سمككي بأسمكب حؿ المشكبلت نوع البرنامج

المتردديف عمى  العقمي الفصاـ مرضى زكجاتمجمكعة مف  :البرنامج عينة
 . زكجة )12(عيادة الصكراني لمصحة النفسية كالبمغ عددىـ 

 الباحثة نفسيا  :منفذة البرنامج

 التابعة لكزارة الصحة  النفسية لمصحة الصكراني عيادة  :البرنامج جمسات تنفيذ مكاف

نفسي  إلى جمستيف تفريع باإلضافة) عبلجية جمسة 13 :عدد الجمسات 
 . كجمستيف مراجعة لما سبؽ قبؿ الحرب لمتذكير ( انفعالي

 دقيقة  90-60مف  :مدة الجمسة

 أسابيع  ةسبع :مدة البرنامج

  :لمستخدمةواألنشطة ا الفنيات

 

 

 

المعرفي السمككي الذم يتمثؿ بعض فنيات كأنشطة العبلج 
كبعض ، تالمشكبل حؿ بأسمكب جفي خطكات ميارة العبل

ساليب االسترخاء)التنفس العميؽ، االسترخاء العضمي أ
، كأسمكب الحكار الجماعي، كالتثقيؼ النفسي( كالتأممي

الكاجب المنزلي ،المناقشة كاالنشطة التفاعمية، ، المحاضرة
االسئمة، تصحيح االفكار تفسير التغذية الراجعة، طرح 

 . كاستنتاج ؿكالتحمي
 

 :ألدواتا

، عرض بكربكينت  عف طريؽ جياز البرجككتكر. الب تكب
أقبلـ فمكماستر، نشرات ،  ،كرؽ بكستر، قبلبالكرؽ ال لكحة

 . A4كرؽ  بطاقاتة، أقبلـ جاف ،مادة عممية

حؿ المشكبلت  كأنماطتطبيؽ مقياسي الضغكط النفسية   :التقويـ أساليب
 . "فبمي كبعدم كتتبعي
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 : ممخص الجمسات العالجية
يوضح   الذي ةالجدوؿ التاليجمسة عالجية موضحة فيو  13يحتوي ىذا البرنامج عمى 

 . ةفي كؿ جمسة عمى حدتوزيع الجمسات العالجية وأىدافيا والفنيات المستخدمة 
 ( 9)جدوؿ 

 . بأسموب حؿ المشكالت العالج المعرفي السموكييوضح ممخص الجمسات العالجية لبرنامج 
 رقـ

 الجمسة

 عنواف
 الجمسة

 الجمسة ىدؼ
 الفنيات

 المستخدمة

 واألدوات االساليب
 المستخدمة

 الجمسة
 ولىاأل 

التمييد 
عداد كاإل

  لمبرنامج 
 
 
 
 

التعارؼ ككسر الحاجز بيف -
كبيف  أفراد المجمكعة  الباحثة

يجاد األ  . لفةكا 
كبالفائدة  . بالبرنامجالتعريؼ  -

 . منو  المرجكة
كضع قكانيف عامة لسير  -

 . الجمسات
نظاـ سير بالتعريؼ  -

لية التعامؿ في كؿ كأالجمسات 
 .جمسة

خذ تكقعات المجمكعة مف أ-
 .البرنامج

تطبيؽ مقاييس البرنامج -
 . القبمية

 النقاش-
 الحكار-

 الجماعي

 لتفسيرا  -
 اإليضاح-
 

 الكرؽ كحةل- 
  قبلبال
 كرؽ بكستر- 
 أقبلـ فمكماستر -
 ة أقبلـ جاف-

الجمسة 
 الثانية 

مادة 
تثقيفية 
حكؿ 

 الفصاـ 
 

 أسبابو الفصاـ بمرضالتعرؼ -
و كأثاره كمدل شدتو أعراض ك

 .كمضاعفاتو
عرض نماذج حية مف  -

 .تجارب المشاركات
 

التغذية -
 الراجعة  

األنشطة  -
 التفاعمية 

طرح -
 سئمةاأل
 االيضاح-

 لمناقشة التفاعميةا-
عرض بكربكينت -

عف طريؽ جياز 
 البرجككتكر

 ب تكبال -
 الحكار  – 
 قسيـ المجمكعاتت-
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 رقـ
 الجمسة

 عنواف
 الجمسة

 الجمسة ىدؼ
 الفنيات

 المستخدمة

 واألدوات االساليب
 المستخدمة

 التعاطؼ -
 كاإلصغاء

 النمذجة-
 التمخيص-

 رؽ بكسترك -
 رأقبلـ فمك ماست- 
 ادة عمميةم-
 كتيب  -

االستفادة منو خبلؿ  تما تم إلىمراجعة المادة العممية بقراءتيا في البيت لمتعرؼ  : الواجب
 . لمراجعتو  في الجمسة التالية الجمسة

الجمسة 
 الثالثة 

آلية تعامؿ 
ىؿ مع األ

المريض 
 الفصامي 

 مراجعة الكاجب المنزلي -
ليات التعامؿ  آ إلىالتعرؼ  -

مع  الصحيحة لؤلىالي 
 لمريضا
عراض أالتعامؿ مع كيفية  -

 . الظاىرة عنده كتقبمو في العائمة
دمج األىؿ في العممية كيفية  -

  .العبلجية
براز أىمية الدعـ النفسي إ -

لممريض مف قبؿ  كاالجتماعي
 . ىؿاأل
عف عرض نماذج نجاح  -

ؽ التعامؿ مع ائكيفية طر 
 . مريض الفصاـ

التغذية -
 الراجعة

االنشطة -
 التفاعمية

المناقشة -
   كالحكار 

 التكضيح -
تصحيح -

 االفكار 
 النمذجة -
 التمخيص -
 

 لمناقشة التفاعمية ا-
 لعصؼ الذىني ا- 
 لتعزيز ا- 
لعمؿ في ا-  

 مجمكعات
كحة الكرؽ ل- 

 القبلب
 رؽ بكستر ك  -
  ربلـ فمك ماستأق- 
 

يجابية ككيفية ليات التعامؿ اإلآمراجعة ما تـ االستفادة منو خبلؿ الجمسة مف : الواجب
 . كتطبيقيا عمى المكاقؼ الحياتية كاجيـ في الحياة اليكمية لمتابعتياز أتطبيقيا مع 
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 رقـ
 الجمسة

 عنواف
 الجمسة

 الجمسة ىدؼ
 الفنيات

 المستخدمة

 واألدوات االساليب
 المستخدمة

 
 الجمسة
 الرابعة 

 مادة
 عف تثقيفية

 الضغكط
   النفسية

 مراجعة الكاجب المنزلي  -
 النفسية الضغكط إلىالتعرؼ  -

 ثارىا آك  كأسبابيا مصادرىا
عرض نماذج حية مف  -

المجمكعة في  أفرادتجارب 
الضغكط التي يعانكف منيا 

  .خبلؿ الحياة اليكمية 
 

التغذية  -
 الراجعة  

األنشطة  -
 التفاعمية 

طرح -
 سئمةاال
 النمذجة-
عكس -

 المشاعر 
 التمخيص-
 
 

 المناقشة التفاعمية
 عف عرض بكربكينت

 جياز طريؽ
  البرجككتكر
تقسيـ ، الب تكب

 المجمكعات
كأقبلـ  ركرؽ بكست
مادة  -فمكما ستر 

 عممية
الكرؽ  -كتيب 
 بالقبل

تسجيؿ بعض المكاقؼ التي  تثير الضغكط لدل المشاركات خبلؿ االسبكع : المنزلي الواجب
 . ماكف (أ، حداثأ،)اشخاص 

 
الجمسة 
 الخامسة 

 
طرؽ 
كآليات 

التعامؿ مع 
الضغكط 
 النفسية 

   

 . مراجعة الكاجب المنزلي -
ساليب التعامؿ أ إلىالتعرؼ  -

مع الضغكط لدل المشاركات  
 . لتعديميا

أساليب التدريب عمى  -
يجابية مع الضغكط التعامؿ اإل
 : كالتي منيا

 ثار كيشمؿالتعامؿ مع اآل -1
: 
ساليب االسترخاء أ -أ 

، ( التأممي، العضمي، )التنفسي
تطبيؽ التنفسي كالعضمي المع 

 الذم في ىذه الجمسة ، كالتأممي

األنشطة -
 التفاعمية 

الممارسة -
 التدريبية 

التغذية -
 الراجعة

المناقشة -
 كالحكار 

 التكضيح -
تصحيح  -
 فكار األ
 التمخيص -
 

 لمناقشة التفاعميةا-
 المجمكعاتقسيـ ت -
رؽ بكستر كأقبلـ ك -

 رفمك ماست
عرض بكربكينت  -

 جياز طريؽ عف
  البرجككتكر

 ب تكبال-
 كتيب- 
 لتعزيزا-
العممية التطبيقات -
 العصؼ الذىني -
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 رقـ
 الجمسة

 عنواف
 الجمسة

 الجمسة ىدؼ
 الفنيات

 المستخدمة

 واألدوات االساليب
 المستخدمة

  . الحقان  وسيتـ تطبيق
رشادات الخاصة بعض اإل -ب

 . بكيفية التعامؿ مع الضغكط
التعامؿ مع المصدر  -2

كيشمؿ العبلج  بأسمكب حؿ 
المشكبلت التي سيتـ التركيز 

عميو بشكؿ مفصؿ خبلؿ 
   .الجمسات القادمة

تطبيؽ ما تـ تعممو مف ميارات لمتعامؿ مع الضغكط  في الحياة اليكمية  : الواجب المنزلي
بو مف تحسف بعد تطبيؽ   فاالسترخاء كتدكيف  ما يشعرك كتطبيؽ ما تـ تعممو مف  أساليب 

 . ىذه االساليب
 الجمسة

 السادسة 
 مادة

 عف تثقيفية
 العبلج
 بأسمكب

 ؿح
 المشكبلت

 

 

 

 مراجعة الكاجب المنزلي  -
التنفس العميؽ في  مارسةم -

 .بداية الجمسة
مفيـك المشكبلت  إلىالتعرؼ -
   .نكاعياأك 
 جمفيـك العبل إلىالتعرؼ  -

  .كفكائده ىدافوأك  بحؿ المشكمة
كخطكات  يؽطر  إلىالتعرؼ  -

العبلج بحؿ المشكمة التي سيتـ 
شرحيا بشكؿ مفصؿ في 

 . الجمسات القادمة

التغذية  -
 الراجعة  

ألنشطة  ا-
 التفاعمية 

طرح -
 سئمةاأل
 يضاحاإل-
 لتمخيصا-
  
 

 بكربكينت عرض-
 جياز طريؽ عف

 البرجككتكر
 ب تكبال-
 كالحكارلمناقشة ا-
 قسيـ المجمكعاتت-
 كتيب-
 مادة عممية-
 

، مع ذكر أسبابيا، سبكعـ المشكبلت التي تكاجييـ خبلؿ األتسجيؿ ألى: الواجب المنزلي
 . ككيفية تعامميـ معيا  الجمسة مع كتطبيؽ ميارة التنفس العميؽ كقت الحاجو

 الجمسة
 لسابعةا

الخطكة 
كلي األ

  .مراجعة الكاجب المنزلي -
ممارسة التنفس العميؽ في  -

 التغذية -
 الراجعة

 المناقشة التفاعمية -
  كالحكار 
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 الرابعالفصل 

 رقـ
 الجمسة

 عنواف
 الجمسة

 الجمسة ىدؼ
 الفنيات

 المستخدمة

 واألدوات االساليب
 المستخدمة

كالثانية 
ألسمكب 

حؿ 
المشكبلت 

 كىي 
 التكجو -

 نحك
 المشكمة
 حؿ كأنماط

 المشكبلت

 
التعرؼ  -
 إلى

المشكمة 
 كتحديدىا

 .بداية الجمسة
نحك  التكجو نماطأ إلىالتعرؼ -

فراد المجمكعة أ للد ةالمشكم
 ةالسمبي األنماط بيف التفريؽمع 
 . ةيجابياإلك 
درجة التكجو  إلىالتعرؼ  -

نحك المشكمة عمى مقياس مف 
(0-10) . 
التي  المشكبلت عداد قائمة إ-

تكاجييـ حاليان مف خبلؿ نمكذج 
بتعبئتو )نمكذج  ففارغ يقكمك 

                              .(الحياتية المشكبلتقائمة 
ثرت إلى كيؼ أالتعرؼ -

 ،سيةفالمشكبلت عمى الحالة الن
كالجسمية مف خبلؿ تتبع جذكر 

المشكمة مف خبلؿ مناقشة 
عكامؿ القدح التي ساىمت في 
ظيكر األعراض المتمثمة في 
)األفكار كالمشاعر كالسمكؾ 

 . كاألعراض الجسمية(
كيؼ  أثرت  إلىالتعرؼ  -

عمى الكظائؼ  المشكبلت
الحياتية مف ناحية )رعاية 

 ،جتماعيةالعبلقات األ، لذاتا
التركيحية كالثقافية  ،المينية
 . كالدينية(

بطاقات حؿ -
 المشكمة

 التكضيح  -
 التفسير  -
نماذج -

 كاقعية 
تصحيح -

 االفكار
 التمخيص-
  

 التطبيقات العممية-
 قبلـ جاؼأ -
 العصؼ الذىني  -

 كرؽ بكستر
 رأقبلـ فمك ماست- 
 المكحة القبلبة   -



 الطريقة واإلجراءات

 

179 
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 رقـ
 الجمسة

 عنواف
 الجمسة

 الجمسة ىدؼ
 الفنيات

 المستخدمة

 واألدوات االساليب
 المستخدمة

يا تالتي سرد المشكبلتاختيار مشكمة مف قائمة الطمب مف الزكجات : الواجب المنزلي
 . فيا ليتـ العمؿ عمييايكمف ثـ تعر  باإلنجازشعر تحتى  ،ف تككف سيمةأعمى  الزكجات
الجمسة 
 الثامنة

الخطكة  -
: الثالثة

اختيار 
المشكمة 

 فيايكتعر 

 ممارسة التنفس العميؽ في-
 .بداية الجمسة

  .مراجعة الكاجب المنزلي -
ى  كيفية  إلكالتدريب ، التعرؼ-

اختيار مشكمة مف قائمة 
التي تـ سردىا سابقان  المشكبلت

كالبدء بالمشكمة األسيؿ حتى 
 . يشعركا باإلنجاز

كيفية تعريؼ  إلىالتعرؼ  -
المشكمة عف طريؽ جمع 

المشكمة   الحقائؽ المتكفرة حكؿ
سئمة  باستخداـ مجمكعة مف األ

الخركج بصياغة كاضحة -
كبعبارة مفيكمة كمحددة 

 . لممشكمة

التغذية -
 الراجعة 

طرح -
 سئمة األ
 يضاح إلا-
 التمخيص - 
بطاقة -

 راختيا
 المشكمة 

 لمناقشة التفاعمية -
 لحكار ا-
 لتطبيقات العمميةا-
 أقبلـ جاؼ - 
 بيضاء  ةلكح-
 كرؽ بكست-  
 فمكماستر قبلـ أ-
   

كتحديد المكاقؼ التي تظير فييا  مشكمةال تساؤالت عفمتابعة اإلجابة  : المنزلي لواجبا
لتكممة كتصحيح ما تـ بدؤه في الجمسة  لمكصكؿ إلى صياغة كاضحة كمحددة لممشكمة التي 

 . تـ اختيارىا
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 رقـ
 الجمسة

 عنواف
 الجمسة

 الجمسة ىدؼ
 الفنيات

 المستخدمة

 واألدوات االساليب
 المستخدمة

 الجمسة
 التاسعة

الخطكة -
: الرابعة

 العصؼ
 الذىني
 كتكليد
ك  البدائؿ

الخطكة -
: الخامسة
تقييـ 
 الحمكؿ
كاختيار 
الحؿ 
 . األمثؿ

ممارسة تمريف التأمؿ لمراقبة -
  .األفكار

 .مراجعة الكاجب المنزلي -
التدريب عمى  طريقة العصؼ -

 : الذىني  كالتي تعني
كبر عدد مف الحمكؿ أتكليد -ا

بداع كعدـ المتنكعة لتنشيط اإل
  .فيميا األيأك تقالحكـ عمييا 

ى كيفية تقييـ التدريب عم -2
الحؿ  رختياالحمكؿ المكجكدة كا

 : األمثؿ  كذلؾ عف طريؽ
 الحؿ المختار استنباط-
 كاستثناء الحمكؿ متشابية.-
 .مثؿ ر الحؿ األاختياك-

التغذية -
 الراجعة  

األنشطة  -
 التفاعمية 

طرح -
 سئمةاأل
 يضاحاإل-
 التخيؿ -
العصؼ -

 الذىني 
 التمخيص-
البطاقات -

الخاصة 
بالعصؼ 
 الذىني 

تقييـ -
 الحمكؿ 

 المناقشة التفاعمية -
  كالحكار 
 التطبيقات العممية -
 قبلـ جاؼأ -
 ، ة قبلبةلكح-
 كرؽ بكستر         -
 رفمك ماست قبلـ أ-
   
 

سابقان   التي تـ اختيارىا المقترحة البدائؿ مراجعة المجمكعة فرادأ مف الطمب: المنزلي الواجب
 . لتكفير فرصة أكبر لمكصكؿ إلى حؿ فعاؿ ،لتكليد أكبر عدد مف األفكار

 الجمسة
 عاشرة  ال

الخطكة 
 السادسة

 تطبيؽ 
 الحؿ

 كضعك 
 خطة
 العمؿ

 في العميؽ التنفس ممارسة -
  .الجمسة بداية
  .المنزلي الكاجب مراجعة -
 كضع كيفية عمى التدرب -

 الحؿ لتنفيذ العمؿ خطة
 . المختار

 تحكيؿ كيفية عمى التدرب -

  التغذية-
 الراجعة

نشطة األ-
 التفاعمية

بطاقات -
 خطة العمؿ 

تفسير -

 جاؼ قبلـأ-
 التطبيقات العممية -
 لمناقشة التفاعميةا-
 بكستر قبلب كرؽ-
 فمكماستر قبلـ أ -
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 الرابعالفصل 

 رقـ
 الجمسة

 عنواف
 الجمسة

 الجمسة ىدؼ
 الفنيات

 المستخدمة

 واألدوات االساليب
 المستخدمة

 خطكات إلى المختار الحؿ
 تنفيذىا يمكف؛ صغيرة كاقعية
 .محدد زمني جدكؿ كفؽ

 ؿكالتحمي
 كاستنتاج

 التمخيص-
 اذا ما كجيتا صعكبات  كتابةتنفيذ الخطة خبلؿ المدة الزمنية المحدد ليا  ك : المنزلي الواجب

 . عمييا التغمب أك عكائؽ ك كيؼ يمكف
 الجمسة
الحادي 
 عشر  

 تقييـ الحؿ
)مراجعة 

التقدـ في 
 الخطة (

 . مراجعة الكاجب المنزلي  -
 في العميؽ التنفس ممارسة -

 .الجمسة بداية
تقييـ الحؿ المختار كمدل  -

 . نجاحو
فحص مدل التقدـ في  -

ى المصاعب إلالخطة كالتعرؼ 
كالعكائؽ التي كاجيتيـ ككيؼ 

 . يمكف أف يستمركا
التدرب عمى كيؼ يمكف  -

بعض العكائؽ غير  ةمكاجي
متكقعة خبلؿ تطبيؽ الحؿ ال

األمثؿ كالتي تحتاج إلى تخطيط 
 . لمتغمب عمييا

 تغذية راجعة  
  الحؿ تقييـ 

 سئمةطرح األ
 صغاءإ 
تقييـ  بطاقة-
 حؿ

 المشكبلت 
 تمخيص

مناقشة ك  حكار-
 تفاعمية 

 كرؽ بكستر -
 رقبلـ فمك ماستأ-
 لمكحة القبلبةا-

الجمسة 
الثانية 
 عشر

تمخيص  
 تقييـك 

نياء  كا 
 جمسات
 البرنامج

 
 
 
 
 

تمخيص ما دار في جميع -
مع تقييـ مدل  الجمسات

االستفادة مف جمسات البرنامج 
العبلجي مف خبلؿ الطمب مف 

قصة عف كؿ متدربة الحديث 
 .نجاحيا مف البرنامج العبلجي

مكافأة أنفسيف عمى تحقيؽ -
نجاحيف في الخطة العبلجية 

 كتعزيز ذاتي داخمي كتدعيـ

التغذية -
 الراجعة 

الشكر -
 ركالتقدي

لتعاكنيـ 
كالتزاميـ في 

 البرنامج 
 

 بكستر كرؽ-
 أقبلـ فمكماستر -
 رصاص قبلـأ - 
  A4   كرؽ  -
 لحكار كالمناقشةا-
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 رقـ
 الجمسة

 عنواف
 الجمسة

 الجمسة ىدؼ
 الفنيات

 المستخدمة

 واألدوات االساليب
 المستخدمة

عمى نجاحيف بالخطة العبلجية 
     بأسمكب حؿ المشكبلت . 

 العبلجي البرنامجنياء إ-
 التكصيات-
تطبيؽ مقاييس البرنامج -

  .البعدم
عقد رحمة ترفييية كمكافأة  -

عمى نجاحيف في الخطة 
العبلجية ألسمكب حؿ 

المشكبلت ك عمى التزاميف 
بالحضكر بجمسات البرنامج 
 العبلجي مف قبؿ الباحثة.

الجمسة 
الثالثة 
 عشر

 
رحمة 
 ترفييية

 الترفيو. -
تنمية ركح المحبة كالكئاـ بيف  -
 فراد المجمكعة.أ
االستجماـ كالتركيح عف  -

ة ماسة ألنيف بحاج النفس
كذلؾ بزيارة المناطؽ  لذلؾ،

 دراج المسابقات.الطبيعية كا  
الشعكر بتحقيؽ الذات كقيمة  -
 بيذه نجاز عف طريؽ منحيفإلا
مكافأة مقابؿ اشتراكيف ال

بالبرنامج كنجاحيف في الخطة 
 العبلجية لحؿ المشكبلت.  

 

نشطة أ-
 ترفييية 

 مسابقة  -
في الدمج -

 مجمكعات

 لعاب التنشيطيةألا-
ك )المادم لتعزيزا-

  المعنكم( 
بداء  الحكار- كا 
 . راءاآل
 التعاكف كالمشاركة -
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 :بعد الحرب ما جمسات 

قبؿ استئناؼ البرنامج بعد الحرب، قامت الباحثة بإجراء جمستي تفريغ انفعالي ألفراد  :ةمالحظ
بإعادة الحرب، كبعد ذلؾ استأنفت سير البرنامج ا بعد فراد المجمكعة نفسين ألتييئة المجمكعة 

عمى  2014نتيجة حرب  كالذم تكقؼ-جمستيف بالمادة العممية مف ضمف جمسات البرنامج 
 ،البرنامج فترة الحرب انقطاع إلىأدت  التيحدثت خبلؿ تطبيؽ البرنامج ك حيث قطاع غزة 

 . في الجمسات السابقة لمحرب امعمكمات التي تـ عرضيالسترجاع كاللمتذكير 

 : الجمسات في الجدوؿ التالي وقد تـ تفصيؿ ما دار خالؿ

 ( 10جدوؿ رقـ )
 بعد الحرب يوضح ممخص الجمسات العالجية 

 رقـ الجمسة
عنواف 
 الجمسة

 ىدؼ الجمسة
الفنيات 
 المستخدمة

األساليب 
واألدوات 
 المستخدمة

ات الجمس
األكلى 
 كالثانية

تفريغ 
انفعالي 
 كنفسي

الحديث عما حدث ليـ خبلؿ  -
كذلؾ مف خبلؿ ترؾ العناف  ،الحرب

الصادمة التي  ألحداثليـ بكصؼ ا
 . كمشاعر سمبية عمييـ ان تركت آثار 

التدريب عمى تمريف ردات الفعؿ  -
كتب عمييا عف طريؽ بطاقات تي 

ردات الفعؿ الجسدية كالعاطفية 
 .كالفكرية كالسمككية كقت الحرب

التحدث عف المكاقؼ السيئة أك -
فخكره بيا في المكاقؼ التي انتي 

مساعدتؾ ألفراد أسرتؾ أك مع 
 . اآلخريف

ليات التعامؿ مع التدريب عمى آ-
المكاقؼ الصعبة مف خبلؿ بعض 

رشادات عمى ضبط العاطفة اإل

االسترخاء  -
 مف خبلؿ 

تمريف التنفس 
 العميؽ

تمريف  -
التماسؾ 
 . القمبي

بطاقات  -
 . ردات الفعؿ

تباع ا-
 التعميمات

 صغاءاال-

تقسيـ -
أفراد 

العينة إلى 
 مجمكعتيف

قبلـ أ-
 جاؼ 
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 رقـ الجمسة
عنواف 
 الجمسة

 ىدؼ الجمسة
الفنيات 
 المستخدمة

األساليب 
واألدوات 
 المستخدمة

 .كاالنفعاؿ كبعض تماريف االسترخاء

 اتالجمس
الثالثة 
 كالرابعة

عبارة  اكىم
عف 

مراجعة 
كاسترجاع 

ربع أ
جمسات 

مف 
جمسات 
البرنامج 

في 
 جمستيف 

مراجعة -
لمضغكط 

كآلية 
التعامؿ 

 . معيا

مراجعة -
لمفصاـ 
كآلية 

التعامؿ 
 . معو

 

الضغكط استرجاع مكضكع  -
 . ككيفية التعامؿ معيا بشكؿ عاـ

التحدث عف الضغكطات كالمكاقؼ -
 ائؽالمختمفة أثناء الحرب كطر 

  .التعامؿ معيا

آليات استرجاع مكضكع الفصاـ ك  -
  .ىؿ مع المريضتعامؿ األ

عراض كالمكاقؼ التحدث عف األ-
التي ظيرت عمى الزكج كطرؽ 
التعامؿ معيا في ذلؾ الكقت 

  .الصعب لمحرب

الحكار -
 كالمناقشة 

 التمخيص-

 االيضاح

العصؼ -
الذىني عف 

طريؽ 
 االسترجاع

كرؽ -
 بكستر

أقبلـ -
 فمكماستر

المكحة -
 القبلبة 

 
 : تعريؼ البرنامج

 كعمميةأسمكب عبلجي مخطط كمنظـ مبني عمى خطكات كأسس عممية  عف عبارة ىك
جؿ مساعدة مف أ، كالخبرات كالميارات األنشطة مف مجمكعة تحديد يايف تـي شاممة منظمة

زكجات مرضى الفصاـ لحؿ المشكبلت التي تكاجييـ لتخفيؼ مف الضغكطات النفسية في 
سمكب حؿ لعبلج المعرفي السمككي باستخداـ أجميع مجاالت الحياة بتطبيؽ أحد فنيات ا

 . المشكبلت كبعض فنيات العبلج المعرفي السمككي المساعدة لجمسات البرنامج

  



 الطريقة واإلجراءات

 

185 
 

 الرابعالفصل 

 :مبررات استخداـ البرنامج 
سمكب حؿ المشكبلت لزكجات أبإعداد برنامج عبلجي لمتدريب عمى  الباحثةقامت 

مرضى الفصاـ بيدؼ التخفيؼ مف الضغكط النفسية انطبلقا مما الحظتو الباحثة مف خبلؿ 
العديد مف  إلىعمميا مع فئة زكجات مرضى الفصاـ بأنيـ يعانكف مف ضغكطات مختمفة أدت 

 . شكبلت في مختمؼ مناحي الحياة لدييـالم

  :أىمية البرنامج 
 : ىمية العبلج بأسمكب حؿ المشكبلت فيتكمف أ

 . التخفيؼ مف الضغكطات التي يتعرض ليا زكجات مرضى الفصاـ العقمي -1

كساب زكجات مرضى الفصاـ ميارات التعامؿ مع المشكبلت المتنكعة التي إ -2
 . تعترضيـ

ؽ المنطقية ائيجابية نحك حؿ المشكبلت مف خبلؿ الطر إتسيـ في تككيف تكجيات  -3
 . كالعقبلنية

التعامؿ مع البرامج  يفيد المعالجيف كاألخصائييف النفسيف في االىتماـ بالفئات  -4
 . كليف مف خبلؿ ىذه البرامجؤ الميمشة مثؿ زكجات مرضى الفصاـ لمفت انتباه المس

اتجاىيف الكقائي كالعبلجي في يفيد زكجات مرضى الفصاـ في : عامؿ كقائي كعبلجي -5
 . حؿ مشكبلتيـ

 :أىداؼ البرنامج 
 :اليدؼ العاـ 

 مف التخفيؼك  العقمي الفصاـ مرضي زكجات تكاجو التي النفسية الضغكط مع لتعامؿا
حدل فنيات العبلج التي تعد إ المشكبلت حؿ سمكبأتدريبيـ عمى ميارة  خبلؿ مفثارىا آ

 . المعرفي السمككي
 :األىداؼ الخاصة 

 محددة بطريقة اآلتية الميارات تعمـ عمى قادريف المجمكعة فرادأ سيككف البرنامج نياية في •
 : كمنظمة

 . ليا المناسبة الحمكؿ ككضع المشكبلتمعرفة كفيـ  عمىالمقدرة  -1
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 المختمفة الحياتية كالمشكبلت الحالية عراضألا بيف الربط عمى المجمكعة فرادقدرة أ -2
 . االعراض لتمؾ المسببة

 . الحياة في لرضابا كالشعكر كاألسرية االجتماعية العبلقات جكدة تحسيف -3

كتطبيقيا في حياتيـ  المشكبلت حؿ ليتمكنكا مف يجابيةاإل الخبرات المجمكعة فرادأ منح -4
 . عمييا كالسيطرة المشكبلت حؿ في بالنفس الثقة زيادة عمى يساعده بدكر  الذم اليكمية

عمى التعامؿ مع الضغكطات النفسية التي يكاجيكنيا كمحاكلة التخفيؼ مف زيادة القدرة  -5
 . حدتيا

 أسمكب حؿ المشكبلت لمتخفيؼ مف حدةكسابيـ ميارات كأساليب عممية كمنظمة بإ -6
 . الضغكط النفسية

 كمنع، االنتكاسة لمنع كالسمككي النفسي األداء كتعزيز، النفسي المرض مف الحد -7
 . الجديدة كمينيكيةاإل المشكبلت

 

 : لمبرنامج ةاألسس النظري
 : في برنامجيا بصفتيا متخصصة في العبلج المعرفي السمككي عمى الباحثةاعتمدت 

 :  يبنى عمييا البرنامج وىي الذي أسس العالج المعرفي السموكي  -أ

ؽ السمككية التي يستجيب ائالطر  _معرفة المككف السمككي لمعبلج المعرفي السمككي  -1
الناس بيا لمضغكطات ككيؼ تساىـ ىذه االستجابات السمككية في استمرار كزيادة 

 . سمكؾ التجنب أك تقميؿ النشاط (: مثاؿ) المشكمة

ف المعرفي لمعبلج المعرفي السمككي _ الطريقة التي يفكر فييا الناس معرفة المككٌ  -2
عف أنفسيـ  تككيف األفكار ، ككيؼ يسيـ ذلؾ فيداثكالمعاني التي يعطكنيا لؤلح

 . خريف كعف العالـ الذم يعيشكف فيوكعف اآل

 مف خبلؿ:استخداـ المبادئ األساسية كمنطؽ العبلج المعرفي السمككي  -3

 .العبلقة التفاعمية بيف األفكار كالصكر كالمشاعر كالسمكؾ أ. 

،  واليدؼ مف مساعدة المريض عمى الكعي بعممية التفكير كالتعميؿ لديب. 
 .صحة ىذه البدائؿ بتجارب سمككية راء بديمة عنيا ، كاختبار آكاستنباط أفكار ك 
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ىدؼ مساعدة المريض عمى الشعكر باألماف ليتمكف مف اختبار الفرضيات ت. 
 . كالمخاكؼ كتغيير سمككو

 بأىمية العمؿ التعاكني مع المريض.االستفادة مف المعرفة  -4

 .تعاكف بيف المعالج كالمريض االلتزاـ النظرم كالعممي بمفيـك الأ.

و مشكبلتالكعي بأف اليدؼ مف العبلج ىك مساعدة المريض عمى التعامؿ مع ب. 
 .اعتمادا عمى مكارده الخاصة 

حياتو اليكمية  إلىاستخداـ المعرفة كالكعي بأىمية أف ينقؿ المريض الخبرات العبلجية  -5
 . (10: 2011)المصرم ، أك " كاجب منزلي" بيف الجمسات عف طريؽ ميمات عممية 

 : المستفيدوف مف البرنامػج
عيادة عمى  ات، المترددلزكجات مرضى الفصاـ العقميىذا البرنامج  الباحثةأعدت 

كالذيف يعانكف مف  المرضى بالفصاـ العقمي  ـزكاجياني لمصحة النفسية لجمب العبلج ألالصكر 
 . بطبيعة المرض كالتعامؿ معوضغكط نفسية متعددة نتيجة مرض الزكج بالفصاـ كجيميف 

 : الخدمات التي يقدميا البرنامج
 : يقدـ ىذا البرنامج عند تطبيقو كبعد تطبيقو خدمات عبلجية كخدمات كقائية

الضغكط كتتمثؿ ىذه الخدمات في مساعدة عينة الدراسة عمى خفض : الخدمات العالجية - 1
التي تساعدىف في  المشكبلت ؿح تعميميـ ميارة العبلج بأسمكبكذلؾ مف خبلؿ  ،النفسي
 . النفسية الناجمة مف التعرض لممكاقؼ المسببة لممشكمة المشكبلتعبلج 

مف ، يقدـ ىذا البرنامج العبلجي خدمات كقائية ألفراد عينة الدراسة: الخدمات الوقائية - 2
قبؿ أف كذلؾ . اليكمية المشكبلتاؿ مع خبلؿ تعميـ عينة الدراسة كيفية التعامؿ بشكؿ فعى 

إلى بحؿ المشكبلت  أم صعكبات عاطفية، كبيذه الطريقة ييدؼ العبلج المشكبلتبب تمؾ تتس
 . زيادة مركنة الشخص بشكؿ رئيس

لزكجات  ة تتبعيتقـك الباحثة بعد االنتياء مف البرنامج العبلجي بدراسة : خدمات المتابعة - 3
حؿ  بأسمكب العبلج االستفادة مفى مدل إلحتى يمكف التعرؼ الفصاـ العقمي  مرضى

 . كعدـ حدكث انتكاسة  اليكمية حياتيـ المشكبلت في التخفيؼ  مف الضغكط النفسية في
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 : مصادر إعداد البرنامج
 : لبناء البرنامج قامت الباحثة بالرجوع إلى

 . األدبيات الخاصة بمكضع  التثقيؼ النفسي لؤلىؿ المريض الفصامي ككيفية التعامؿ معو -1

 . في التعامؿ مع الضغكط ياألدبيات كالتراث السيككلكج -2

 . العبلج بحؿ المشكمة في ميارة كخطكات ياألدبيات كالتراث السيككلكج -3

 . األسس النظرية كالمفاىيـ العممية الخاصة بالعبلج المعرفي السمككي -4

 . البرامج العبلجية ذات العبلقة بمكضكع البرنامج الحالي -5

 -: حدود البرنامج
بمعدؿ جمستيف في  ،جمسة( 13) بكاقع أسابيع ةسبعزمنيا / يستغرؽ تنفيذ البرنامج   -1

 دقيقة.  (90-60)ما بيف  تتراكح مدة كؿ جمسةك  ،األسبكع الكاحد

 مكانيا / سيتـ تنفيذ البرنامج في عيادة الصكراني لمصحة النفسية كالتابعة لكزارة الصحة -2
  . الحككمية بمنطقة الشجاعية بغزة

 : تطبيؽ البرنامج العالجيمراحؿ 
 مراحؿ أساس عمى اختيارىا تـ ,مراحؿ بأربع بأسموب حؿ المشكالت العالجي البرنامج يمر

 : وىي السموكي المعرفي العالج

 : (التحضيرمرحمة ) مرحمة البدء

كأفراد المجمكعة ، كشرح  الباحثةكىي المرحمة التي يتـ مف خبلليا التعارؼ بيف 
ذلؾ مف خبلؿ الجمسة طار العبلقة أثناء جمسات البرنامج ، كيتـ أىداؼ البرنامج في إ

أسمكب أنماط لقبمية لمضغكط النفسية ك جراء القياسات اة تـ إكلى كفي ىذه المرحمالتمييدية األ
  .حؿ المشكبلت
 : مرحمة االنتقاؿ

كىي فاعمية العبلج المعرفي  ،األساسيةعف مشكمة الدراسة  الحديثكيتـ خبلليا 
السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت في التخفيؼ مف الضغكط النفسية لدل زكجات مرضى 
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كسابيـ طر  ؽ ك أساليب منطقية ائالفصاـ العقمي مف خبلؿ تعميميـ ميارة حؿ المشكبلت كا 
 . كعقبلنية كاستخداميا في حؿ مشكبلتيـ المختمفة

 : مرحمة العمؿ البناء

المجمكعة التجريبية عمى كيفية استخداـ خطكات  أفراد في ىذه المرحمة تدريب يتـ
 ،ؽ منطقية كعقبلنية لتطبيقيا في حياتيـ اليكميةائكطر  بالعبلج بأسمكب حؿ المشكبلت بأسالي

 . لتساعدىـ في خفض الضغكط النفسية المختمفة التي يتعرضكف ليا
 : مرحمة اإلنياء

فراد داؼ التي حققيا البرنامج كتييئة أىالكقكؼ عمى األ إلىكىي المرحمة التي تيدؼ 
جراء القياس البعدم لكؿ مف مقياس الضغكط  كالتتبعي  المجمكعة التجريبية إلنياء البرنامج كا 

 . حؿ المشكبلتأنماط النفسية ك مقياس 

 
  ًاإلكمينيكية الفردية تالمقابال -رابعا : 

األطباء مف  صاصتاالخ مك ذ مف الفردية مع مجمكعة تالمقاببل باحثةال استخدمت
 زكجات مرضى الفصاـ مفمجمكعة أخرل مع  ككاإلكمينيكييف في المجاؿ النفسي  المستشاريف

 : تية مع كؿ مجمكعةاآل باإلجراءات الباحثة كقد قامت ،اشتركف بالبرنامج تيبلال العقمي
 : واإلكمينيكييف في المجاؿ النفسيصاص مف األطباء المستشاريف تاالخ يمجموعة ذو  -1

األسئمة تناسب األىداؼ المرجكة بمكضكع بتطكير مجمكعة مف  الباحثةقد قامت 
مف كجية  ء ذكم االختصاص المشار الييـراآخذ طات زكجات مرضى الفصاـ العقمي ألضغك 

لمتعرؼ  ذلؾ ك، مع ىذه الفئة بشكؿ مباشربالميداف كذلؾ مف خبلؿ عمميـ  ،نظرىـ الخاصة
المختمفة  كتأثيراتيا العقمي الضغكط النفسية التي تعاني منيا زكجات مرض الفصاـ ى مدلإل

 . كالخركج بتكصيات لمساعدة ىذه الفئة مف المجتمع فىكعمى أسر  فعميي
 (5)انظر ممحؽ رقـ . بلطبلع عمى أسئمة المقابمةكل

 : مجموعة زوجات مرضى الفصاـ العقمي -2

تناسب خاصة بزكجات مرضى الفصاـ العقمي   األسئمةبتطكير مجمكعة  الباحثةقامت 
 ىلمرض أزكاجيف المرضف الناتجة عف معانتيالنفسية  ضغكطاتيف األىداؼ المرجكة بمكضكع
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 متعرؼل يف ئراآ ألخذ مف انتياء البرنامجشير   مدة بعد معيفجراء مقابمة كا   ،بالفصاـ العقمي
االستفادة مف التحسف ك لمعرفة مدل البرنامج تطبيؽ  قبؿ كبعد  النفسيبكضعيف  ؽك الفر  إلى

 . فصاـ عقمي لى مطالبيف كزكجات مرضىإكالتعرؼ ، جمسات البرنامج
 . (5انظر ممحؽ رقـ ). طبلع عمى أسئمة المقابمةبلل

 مف االختصاص مذك  مجمكعة مف لكؿ المقابمة في اآلتية اإلجراءات الباحثة اتٌبعت كقد
 : الزكجات مجمكعة ك النفسي المجاؿ في كاإلكمينيكييف المستشاريف األطباء

  كمينيكياإل  النفسي المجاؿ في ختصاصاأل يذو بالنسبة لمجموعة : 

مف خبلؿ ، النفسي المجاؿ فياالستئذاف مف مجمكعة األطباء المستشاريف كاإلكمينيكييف  -1
منيـ  طمب مف كؿ كاحدعمميـ لمماكف أاالتصاؿ بيـ ىاتفياي ، أك عف طريؽ مقابمتيـ في 

جراء المقابمة إميعيـ ، عمى المشاركة في المقابمة ألجؿ البحث ، كقد تـ أخذ المكافقة مف ج
 . معو كذلؾ بعد التعريؼ بنفسي كاليدؼ مف المقابمة كالحديث بشكؿ مكجز عف المكضكع

 . يناسبيـ بما لمقابمتيـ مكاعيد تحديد - 2

 . ساعة إلى دقيقة 45 بيف تتراكح المقابمة مدة -3

 . تسجيؿ شريط طريؽ عف صكتيا المقابمة لتسجيؿ المكافقة خذأ -4
 بالنسبة لمجموعة زوجات مرضى الفصاـ : 

عطائيف حرية إمف خبلؿ ، زكجات مرضى الفصاـ العقمياالستئذاف مف مجمكعة  -1
تـ  بعد الحديث عف ىدؼ المقابمة ، ألغراض البحث العممي الفردية المقابمة فيالمشاركة 

 . المكافقة مف كؿ زكجة تمت مقابمتيا أخذ

 . ف بما يناسبيفتحديد مكاعيد لمقابمتي -2

كأف النتائج ال تستخدـ ، في بداية المقابمة تـ التأكيد عمى مبدأ السرية كالخصكصية ليف -3
 . إال ألغراض البحث العممي

 . دقيقة إلى ساعة 45كانت مدة المقابمة تتراكح بيف  -4

 . المكافقة لتسجيؿ المقابمة صكتيا عف طريؽ شريط تسجيؿ أخذ-5
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 األسػػاليػب اإلحصػػػائيػة-اً خامس : 
 Statisticalمف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي الستبانةقامت الباحثة بتفريغ كتحميؿ ا

Package for the Social Sciences   (SPSS ، كقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية
 : التالية

 النسبة المئكية كالمتكسط الحسابي : إحصاءات وصفية منيا -1

كيفيد في معرفة مقدار النسبة المئكية : المتوسط الحسابي النسبي )الوزف النسبي( -2
 . لكؿ مجاؿ مف المجاالت

 . مقايس الدراسةلمعرفة ثبات : (Cronbach's Alphaألفا كرونباخ )معامؿ  -3

كيستعمؿ لمتأكد : (Split half methods)معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية  -4
 . مف أف االستبانة لدييا درجات ثبات مرتفعة

لمتحقؽ مف : (Person Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف )  -5
 . كالدرجة الكمية لبلستبانة ستبانةالداخمي بيف فقرات االصدؽ االتساؽ 

وذلؾ بيدؼ معرفة الداللة اإلحصائية لمفروؽ  Wilcox on Testاختبار ويمولكسوف  -6
 . بيف القياس القبمي والقياس البعدي

 . المعرفي السموكي بأسموب حؿ المشكالتلمعرفة حجـ التأثير لمبرنامج  (Eta) قيمة آيتا  -7

 جراء الدراسةإخطوات  -سادًسا : 
  جمع األدبيات السابقة المرتبطة بمكضكع الدراسة مف إطار نظرم كدراسات سابقة

 . كتصنيفيا في الدراسة مع التعميؽ عمييا

 كذلؾ مف خبلؿ التأكد مف  ؛إعداد أدكات الدراسة كالتأكد مف مناسبتيا لعينة الدراسة
 . صدقيا كثباتيا لعينة الدراسة

  كتكقيعيا مف كحدة  ؛تسييؿ ميمة باحث مف الدراسات العميا بالجامعةاستخراج قرار
 . الطب النفسي بكزارة الصحة

  ىادكعدعمى العينة االستطبلعية حؿ المشكمة  أنماطك مقاييس الضغكط النفسية تطبيؽ 
 ،الصكراني تيعيادعمى  اتددمف زكجات مرضى الفصاـ العقمي المتر  زكجة (31)
 الزكايدة لمصحة النفسية التابعتيف لكزارة الصحة. ك 
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 عمى عينة ي التطبيؽ القبمي حؿ المشكمة ف أنماطك مقاييس الضغكط النفسية  تطبيؽ
مدل تأثير العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت قبؿ  إلىالدراسة لمتعرؼ 

 ى كاألعمى لمستكلستخراج النتائج لمعرفة الحد األدنالتطبيؽ البرنامج ،  فيالبدء 
  . لدل عينة الدراسةككذلؾ ألنماط حؿ المشكبلت  ،الضغكط النفسية

 (12)كالتي بمغت  بأسمكب حؿ المشكبلت تطبيؽ جمسات العبلج المعرفي السمككي 
سابيع بحدكد أ سبعة مدةبعيادة الصكراني لمصحة النفسية  جمسة عمى عينة الدراسة

 سبكع. أجمستيف بكؿ 

  البعدم عمى عينة  ي التطبيؽحؿ المشكمة ف أنماطك تطبيؽ مقاييس الضغكط النفسية
مدل تأثير العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت بعد  إلىالدراسة لمتعرؼ 

 االنتياء مف تطبيؽ البرنامج. 

  تطبيؽ البرنامج لمعرفة مدل  انتياءشير مف ثـ متابعة الحاالت عينة الدراسة بعد
أسمكب أنماط الضغكط النفسية ك  مقاييستطبيؽ ب كذلؾ ،استمرار األثر التتبعي لمبرنامج

ى مدل استمرار التحسف لدل أفراد إلعمى العينة لممرة الثالثة لمتعرؼ  حؿ المشكبلت
 . العينة

  باستخداـ البرنامج اإلحصائي  جمع كتبكيب بيانات الدراسة كمعالجتيا إحصائيان 
SPSS تساؤالت الدراسة كالخركج بالنتائج النيائية لمدراسة كالتحقؽ مف  فلئلجابة ع
 . فركضيا

 كتقديـ التكصيات كالبحكث المقترحة كالتي ترتبط بنتائج  كتفسيرىا مناقشة النتائج
 . الدراسة
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 الصعوبات التي واجيت الباحثة خالؿ إجراء الدراسة -سابًعا : 
ف أغمب زكجات مرضى أ ذإ ،مرضى الفصاـصعكبة انتقاء فئة متعممة مف زكجات  -1

 ،سمكب حؿ المشكبلتأميارة تعمـ ل يكفيال  متدفو  الفصاـ العقمي ذكات مستكل تعميمي
ـ كتطبيؽ خطكات حؿ المشكبلت مف نسبة معقكلة مف التعميـ ليتـ تعمنيا تتطمب إحيث 
 . المتعمـقبؿ 

أثرت عمى  حيث ،دت إلى انقطاع جمسات البرنامج خبلؿ الحربأالتي  2014حرب  -2
ف العينة المشتركة في البرنامج مف منطقة الشجاعية التي تعرضت بشكؿ إ إذالعينة 
التخمي  إلى ثبلث زكجاتب أدلمر الذم ، األرمقصؼ كالتيجير كاالستشياد كالدمامباشر ل

خرل غير منطقة أ أماكف إلىبالبرنامج بسبب االستشياد كالتيجير  االستمرار عف
 . سكناىـ

قبؿ حرب ما برنامج لتي تـ االنتياء منيا في جمسات مراجعة المادة العممية اإعادة  -3
كتأىيؿ نفسي لمعكدة لمجرل  غتفري تيفعقد جمس إلىباإلضافة  جمسات، 5بعدد  2014

 . جمسات البرنامج
ية كجدٌ داثتو مكضكع العبلج بحؿ المشكبلت لحفي راجع العربية كالمحمية المتعمقة ندرة الم -4

 مراجع كالدراسات االجنبيةمر الذم جعؿ الباحثة تعتمد في دراستيا عمى الاألالمكضكع ، 
 . العربية لٌمغةترجمتيا ب بعد أف قامت بالباحثة

باإلضافة  ،فت الباحثة تكاليؼ مادية باىظةتكاليؼ كاحتياجات البرنامج التي كمٌ ارتفاع  -5
 . خرل الخاصة باحتياجات المادية لمرسالةمتكاليؼ األل
 . كما ىك معيكد بقطاع غزة التيار الكيربائي لفترات طكيمة كبشكؿ مستمرانقطاع  -6
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 الفصل الخامس

 النتائج ومناقشة وتفسٌر عرض
لمنتائج التي تـ الحصكؿ عمييا باستخداـ أدكات الدراسة كالمعالجات  فيما يمي عرضي 

ثـ  ؛كسيتـ عرض النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة، اإلحصائية كفقا ألسئمة الدراسة كفرضياتيا
  . عرض النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة

 : تساؤالت الدراسة -أوال
وجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف الضغوط النفسية لدى ز ما مستوى  التساؤؿ األوؿ

 قبؿ تطبيؽ البرنامج؟عمى عيادة الصوراني الحكومية في محافظة غزة 

الضغكط النفسية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي  المعاناة مف لى مستكلإلمتعرؼ 
 ةالباحث تقام، قبؿ تطبيؽ البرنامجالمتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة 

لمقياس الضغكط النفسية كأبعاده بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي 
 : التاليجدكؿ الكيتضح ذلؾ مف خبلؿ ، األربعة

 ( 11جدوؿ )
الضغوط النفسية  يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمقياس

 تطبيؽ البرنامج وأبعاده لدى زوجات مرضى الفصاـ العقمي قبؿ
الضغوط النفسية مقياس 

 وأبعاده
عدد 
 الفقرات

الدرجة 
 الكمية

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

الوزف 
 النسبي %

 الترتيب

 1 6 .81 4 .2 2 .39 48 16 الضغوط النفسٌة: البعد األول

 4 3 .76 8 .4 3 .34 45 15 الضغوط االجتماعٌة: البعد الثانً

 2 5 .81 1 .3 3 .34 42 14 االسرٌةالضغوط : البعد الثالث

 3 9 .76 1 .4 1 .23 30 10 الضغوط االقتصادٌة: البعد الرابع

انذرجت انكهَت نًقَاس انضغوط 

 انُفضَت
55 165 130. 8 9. 3 79. 3  

 111يتـ حساب الوزف النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتج في 
 

ات الضغكط النفسية الكمية لزكجات أف متكسط درجالسابؽ ب جدكؿخبلؿ التبيف مف 
، 4973درجة كبانحراؼ  13178بمغ عيادة الصكراني الحككمية  مرضى الفصاـ العقمي في 

زكجات مرضى الفصاـ يعانيف مف الضغكط كىذا يدؿ عمى أف ، %(7973كبكزف نسبى )
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حتؿ بعد الضغكط النفسية فقد ا، بعاد الضغكط النفسيةبالنسبة ألأما ، النفسية بدرجة مرتفعة
كيميو في المرتبة الثانية ، %8176المرتبة األكلى مف حيث درجة المعاناة كبكزف نسبي بمغ 

في حيف ، %7679كيميو في المرتبة الثالثة الضغكط االقتصادية ، %8175الضغكط األسرية 
كمما سبؽ نستنتج . %7673جاء في المرتبة الرابعة كاألخيرة الضغكط االجتماعية كبكزف نسبي 

كليذا يجب  ؛بأف زكجات مرضى الفصاـ يعانيف بدرجة مرتفعة مف الضغكط النفسية كأبعادىا
سرية كالضغكط اة مف الضغكط النفسية كالضغكط األالتدخؿ النفسي لخفض حدة المعان

يف عمى عيادة دكالضغكط االجتماعية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي المترداالقتصادية 
 . الصكراني الحككمية في محافظة غزة

 
 

 
 ( 2شكؿ )

الضغوط النفسية وأبعاده لدى زوجات مرضى الفصاـ  اسيلمقيوضح الوزف النسبي 
 العقمي قبؿ تطبيؽ البرنامج

81.6 
76.3 

81.5 
76.9 79.3 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

الضغوط   الضغوط االسرٌة  الضغوط االجتماعٌة الضغوط النفسٌة 
 االقتصادٌة

الدرجة الكلٌة 
 للضغوط النفسٌة

81.6 
76.3 

81.5 
76.9 79.3 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

الضغوط   الضغوط االسرٌة  الضغوط االجتماعٌة الضغوط النفسٌة 
 االقتصادٌة

الدرجة الكلٌة 
 للضغوط النفسٌة



 نتائج الدرادة

 

197 
 

 الخامسالفصل 

الدراسات السابقة التي تناكلت البرنامج المعرفي اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
السمككي في ارتفاع مستكل الضغكط النفسية المختمفة مع الفئات المختمفة  في القياس البعدم 

(، كدراسة الخياط 2112مف ، دراسة عبد القكم) ؿ تطبيؽ البرنامج ، مع دراسة كؿ  قب
 . (2114اسة الخكلي )( ، كدر 2111غيث كآخركف ) (، كدراسة2112كالسميحات )

ارتفاع مستكل الضغكط النفسية لدل زكجات مرضى الفصاـ الي  :وتفسر الباحثة
لى المعاناة النفسية إاحتبلؿ الضغكط النفسية المرتبة األكلي في مستكل الضغكط النفسية يرجع 

يعة طب ر مفف مف طبيعة مرض الفصاـ البلمباالة كالتبمد العاطفي غيٌ أل ،الضغكط الناتجة عف
ف ليس لدييف المعرفة بطبيعة ، ألف الزكجات يصطدمف بكاقع مريرالحياة الزكاجية ، لذلؾ فإ

المريض يصبح غريبان نتيجة الستجابتو لمضبلالت  ف سمكؾأكتداعياتو كمآلو ، خاصة  المرض
تجاه الزكجة بأنيا عمى عبلقة برجؿ آخر، ، كخاصة أف أغمبيـ لديو ضبلالت الشكؾ كاليبلكس
، مما يجعؿ المشكبلتدكانيان كيثير الكثير مف كىذا يجعمو ع ،السـ لو في الطعاـ أك تضع

، فيذا ض الزكج أك أنيا تتكيؼ كلكف بشكؿ سمبيالزكجة ليس لدييا القدرة عمى التكيؼ مع مر 
التعامؿ  أك، بالنكـ المستمر ، أك اليركب مف الكاقعيدخميا في حالة مف البكاء المستمر

خريف فتصبح الزكجة أسيرة لحزف مستمر كشعكر دائـ األكالد ك اآل شديدة مع الزكج ك بعصابية
 . بالكحدة كالحرماف العاطفي كالشعكر بعدـ األمف كاألماف

احتبلؿ البعد األسرم المرتبة الثانية في مستكل الضغكط النفسية  :وتفسر الباحثة
بالمسئكلية كالرعاية تجاه كميتـ  اؿو بالبلمباالة التي تجعمو غير مبيرجع إلى طبيعة المرض 

عمى كاىؿ زكجة مريض الفصاـ  قاةفتصبح األعباء مم ىؿ الزكج،سمبية أ إلى، باإلضافة األسرة
الضغكطات الناتجة عف أسرة الزكج التي تحكميا العادات كالتقاليد كثقافة المكاف  إلىباإلضافة 

زكجة المريض كالتدخؿ بشؤكنيا الخاصة الذم تعيش فيو الزكجة التي تشجع عمى تقيد حرية  
ي ، ككذلؾ طبيعة البيئة التالممبس كالمأكؿ كالخركج مف البيتمف حيث االىتماـ بالنفس ك 

كالجد في . سر فييا ممتدة متداخمة كتعيش كأسرة كاحدةتعيش فييا زكجة مريض الفصاـ األ
ف ىناؾ بعض بف ، كما أا السيطرة عمى زكجة االالعائمة لو كممتو المسمكعة ، كالحماة لي

 . خ الزكج أك أخكات الزكجير المباشرة أك المباشرة مف قبؿ أالتدخبلت غ

احتبلؿ البعد االقتصادم المرتبة الثالثة في مستكل الضغكط النفسية  :وتفسر الباحثة 
يرجع إلى طبيعة المرض بالفصاـ التي تجعمو غير قادر عمى مكاصمة العمؿ نتيجة لسمككياتو 

فمنيـ مف كاف يعمؿ كترؾ العمؿ بعد إصابتو  ،الناتجة عف اليبلكس كالضبلالت الغريبة
ككذلؾ سمبية أىؿ   ،صيب بالمرض قبؿ الزكاجكمنيـ مف ال يعمؿ مف البداية ألنو أ بالمرض
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ثر عمى الكضع االقتصادم لؤلسرة بشكؿ ، مما أالزكج كعدـ دعميـ ألسرة المريض اقتصاديان 
عدات أسرية سكل مف الشؤكف االجتماعية التي تككف في فترات كبير، فيـ ال يتمقكف مسا

 . ىؿ الخير، أك بعض المساعدات مف أكالتي ال تكفي الحتياجات األسرة اعدةمتب
احتبلؿ البعد االجتماعي المرتبة الرابعة في مستكل الضغكط النفسية  :وتفسر الباحثة

ث اف منطقة زكجة مريض الفصاـ حييرجع إلى طبيعة المنطقة الجغرافية التي تعيش فييا 
ف  في منطقة جغرافية محددة عمى أرض تمتمكيا ، فالعائبلت التي الشجاعية كؿ عائمة تقط

ذا كانت العائمة منو خاصة إ ستيزاءالبالدييا مريض نفسي تحتضف مريضيا كال تسمح ألحد 
ىيبو لعائمة ىذا ذا كاف المريض متعممان فاحترامان ك ات نفكذ كقكة كسمعة طيبة، ككذلؾ إذ

ذا كانت ريح المريض كأسرتو تخؼ كالعكس ، إكصمة المرض النفسي في تج فإفالمريض 
كالمريض ليس متعممان فإف كصمة المرض تظير لدل زكجة  عائمة فقيرة ليس لدييا قكة كنفكذ،ال

 . المريض كأسرتو بشكؿ كاضح

يعانيف مف الضغكط  بأف الزكجات: ( في دراستو2118كىذا يتفؽ مع ما ذكره )عزاـ، 
كترتبط الضغكط االجتماعية بضعؼ الركابط االجتماعية  ،االقتصادية كالنفسية كاالجتماعية

ـ دكانييار العبلقات األسرية تجنب التعامؿ مع الزكجة ، كترتبط الضغكط النفسية بالشعكر بع
تبط الضغكط ، كتر كالشعكر بالخزم كالقمؽ كاالكتئابالتكافؽ النفسي كفقداف الثقة بالنفس 

خريف ، كترتبط األسرية بالشعكر بالنبذ مف عؼ الدخؿ كالمجكء لبلقتراض مف اآلاالقتصادية بض
 . األسرية
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الضغوط النفسية لدى زوجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف ما مستوى التساؤؿ الثاني 
 تطبيؽ البرنامج؟ الحكومية في محافظة غزة بعد لمصحة النفسية عمى عيادة الصوراني

الضغكط النفسية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي  المعاناة مف لى مستكلإلمتعرؼ 
 ةالباحث تقام، تطبيؽ البرنامج المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة بعد
اده لمقياس الضغكط النفسية كأبعبحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي 

 : التاليجدكؿ الكيتضح ذلؾ مف خبلؿ ، األربعة

 (12جدوؿ )
الضغوط النفسية  يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمقياس 

 وأبعاده لدى زوجات مرضى الفصاـ العقمي بعد تطبيؽ البرنامج
الضغوط النفسية مقياس 

 وأبعاده
عدد 
 الفقرات

الدرجة 
 الكمية

المتو 
 سط

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 الترتيب النسبي %

 2 3 .48 8 .5 2 .23 48 16 الضغوط النفسٌة: البعد األول

 4 1 .43 6 .5 4 .19 45 15 الضغوط االجتماعٌة: البعد الثانً

 3 0 .46 2 .4 3 .19 42 14 الضغوط االسرٌة: البعد الثالث

 1 7 .59 2 .3 9 .17 30 10 الضغوط االقتصادٌة: البعد الرابع

انذرجت انكهَت نًقَاس انضغوط 

 انُفضَت
55 165 80. 3 17. 2 48. 7  

 111يتـ حساب الوزف النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتج في 

ات الضغكط النفسية الكمية بعد تطبيؽ أف متكسط درجالسابؽ ب جدكؿخبلؿ التبيف مف 
درجة  8173بمغ  عيادة الصكراني الحككمية  لزكجات مرضى الفصاـ العقمي فيالبرنامج 

زكجات مرضى الفصاـ كىذا يدؿ عمى أف ، %(4877كبكزف نسبى )، 1772كبانحراؼ معيارم 
بالنسبة ألبعاد مقياس أما ، ف مف الضغكط النفسية الكمية بدرجة متكسطةيأصبحف يعان

االقتصادية المرتبة األكلى مف حيث المعاناة كبدرجة  فقد أحتؿ بعد الضغكط، الضغكط النفسية
يو كيم، %4873كيميو في المرتبة الثانية الضغكط النفسية ، %5977متكسطة كبكزف نسبي بمغ 

في حيف جاء في المرتبة الرابعة كاألخيرة ، %046.سرية في المرتبة الثالثة الضغكط األ
نستنتج بأف زكجات مرضى الفصاـ  كمما سبؽ. %4371الضغكط االجتماعية كبكزف نسبي 

كىذا يعطي ، أصبحف يعانيف بدرجة متكسطة كأقؿ مف متكسطة مف الضغكط النفسية كأبعادىا
عمى أف برنامج التدخؿ العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت عمؿ عمى  ان قكي ان مؤشر 

عمؿ برنامج  كما، خفض حدة الضغكط النفسية الكمية عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي
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سرية كالضغكط اة مف الضغكط النفسية كالضغكط األالتدخؿ النفسي في خفض حدة المعان
االقتصادية كالضغكط االجتماعية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي المترديف عمى عيادة 

 . الصكراني الحككمية في محافظة غزة

 
 

 ( 3شكؿ )
لدى زوجات مرضى الفصاـ  عادهالضغوط النفسية وأب اسيلمقيوضح الوزف النسبي 

 العقمي بعد تطبيؽ البرنامج

فعالية  الدراسات السابقة التي تكصمت إلى كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج
البرنامج المعرفي السمككي في خفض الضغكط المختمفة مع الفئات المختمفة  في القياس 

(، 2112(، كدراسة الخياط كالسميحات )2112مف ، دراسة عبد القكم) ، مع دراسة  كؿا البعدم
     . (2114(، كدراسة الخكلي )2111غيث كآخركف ) كدراسة
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في أنيا لـ تتناكؿ فعالية  كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة 
تمفة مع الفئات المختمفة رغـ البرنامج المعرفي السمككي بؿ تناكلت فعالية البرامج اإلرشادية المخ

( ، كدراسة 2113االتفاؽ في خفض الضغكط لدل عيناتيا ، كما في دراسة فؤاد كآخركف )
( ، كدراسة الدباس 2111( ، كدراسة عمي )2112( ، كدراسة نصر )2113قاسـ كآخركف )

(2111) .    

بلجي نجاح كفاعمية البرنامج الع إلىانخفاض مستكل الضغكط : وتفسر الباحثة
بعاد الضغكط النفسية في أبعاد كؿ سمكب حؿ المشكبلت في التخفيؼ مف أالمعرفي السمككي بأ

ذلؾ لحرص الباحثة عمى تييئة كتشجيع ك  كاألسرية كالنفسية كاالقتصادية مف االجتماعية
الزكجات نفسيان مف خبلؿ تعريفيـ بأىمية البرنامج كدكره في التخفيؼ مف الضغكطات النفسية 

فة التي أنتجيا مرض أزكاجيـ بمرض الفصاـ ، األمر الذم شجع الزكجات عمى االلتزاـ المختم
النفسية كيساعدىف عمى  مف يشعر بمعاناتيف إلىبجمسات البرنامج خاصة أنيف بحاجة ماسة 

جيد كالتي تناسب ، كذلؾ تييئة المكاف كالزماف كالمادة العممية التي نظمت بشكؿ تخطييا
التعميمي، باإلضافة الستخداـ أساليب كميارات نفسية عبلجية إرشادية في ك  مستكاىـ العقمي

نيف كانكا يتعاممكف بأساليب غير مجدية الزكجات مع أزكاجيـ المرضى حيث إ كيفية تعامؿ
سمكب التقميدم في التعامؿ مع مرض الفصاـ ، كذلؾ تـ ير تقنية تعتمد في مجمميا عمى األكغ

رش  : ادية في كيفية التعامؿ مع الضغكط منيااستخداـ أساليب عبلجية كا 

 إلىثار كتشمؿ أساليب االسترخاء النفسي كالعضمي كالتأممي باإلضافة التعامؿ مع اآل -أكال
 دات الخاصة في التعامؿ مع الضغكط.اإلرشا

التعامؿ مع المصدر في الضغكط النفسية كالذم يشمؿ العبلج بأسمكب حؿ المشكبلت  -ثانيان 
     . تعميميا كاالستفادة منيا في الحياة العامة إلى يمكىا كبحاجة ماسةجكالتي كانكا ي
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حؿ المشكالت لدى زوجات مرضى الفصاـ العقمي  أنماطما مستوى  التساؤؿ الثالث
 "قبؿ تطبيؽ البرنامج؟المتردديف عمى عيادة الصوراني الحكومية في محافظة غزة 

حؿ المشكبلت لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي أنماط  لى مستكلإلمتعرؼ 
 ةالباحث تقام، قبؿ تطبيؽ البرنامجالمتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة 

 انماط حؿ المشكبلتلمقياس بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي 
 : التاليجدكؿ الكيتضح ذلؾ مف خبلؿ ، كأبعاده األربعة

 ( 13جدوؿ )
ط حؿ المشكالت انمأ يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمقياس

 لدى زوجات مرضى الفصاـ العقمي قبؿ تطبيؽ البرنامج
 الوزف النسبي % االنحراؼ المعياري المتوسط الدرجة الكمية عدد الفقرات حؿ المشكالتأنماط مقياس 
 33 .62 78 .2 58 .15 52 5 توجه اٌجابً: البعد األول

 25 .71 45 .2 25 .14 56 4 توجه سلبً: البعد الثانً

 67 .60 83 .3 17 .15 52 5 نمط عقالنً: البعد الثالث

 67 .71 5738 92 .17 52 5 نمط اندفاعً: البعد الرابع

 33 .70 20 .3 58 .17 52 5 نمط تجنبً: البعد الخامس

 111الوسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتج في يتـ حساب الوزف النسبي بقسمة 

يجابي لزكجات ات بعد التكجو اإلأف متكسط درجالسابؽ ب جدكؿخبلؿ التبيف مف 
بمغ  ة قبؿ تطبيؽ البرنامج العبلجيعيادة الصكراني الحككميمرضى الفصاـ العقمي في 

كىذا يدؿ عمى أف ، (%36273زف نسبى )كبك ، (2778)جة كبانحراؼ معيارم در  (15758)
في حيف بمغ الكزف النسبي ، زكجات مرضى الفصاـ لدييف تكجو إيجابي بدرجة متكسطة

كىذا يدؿ عمى أف زكجات مرضى الفصاـ العقمي ، (% 57172)درجات بعد التكجو السمبي مل
لحؿ المشكبلت نمط العقبلني مكما لكحظ بأف الكزف النسبي ل، لدييف تكجو سمبي بدرجة كبيرة

في حيف ظير ، (%61.67)لدل زكجات مرضى الفصاـ كانت بدرجة متكسطة كبكزف نسبي 
بأف زكجات مرضى الفصاـ لدييف نمط اندفاعي لحؿ المشكبلت بدرجة مرتفعة كبكزف نسبي 

في حيف ظير بأف زكجات مرضى الفصاـ لدييف نمط تجنبي لحؿ المشكبلت ، (71767%)
 . (%7173)بدرجة مرتفعة كبنسبة 



 نتائج الدرادة

 

203 
 

 الخامسالفصل 

 

 

 (4)شكؿ 
لدى زوجات مرضى الفصاـ العقمي  ط حؿ المشكالتانمأ لنسبي لمقياسا يوضح الوزف 

 قبؿ تطبيؽ البرنامج

 عظـ الفئات كاف لدييفمكاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة بأف 
. صعكبة في القدرة عمى حؿ المشكبلت ، كبأنيا تعاني مف أحد االضطرابات النفسية

 & .Eskin, M. , Akoglu, A)كاستخدمت برامج عبلجية في حؿ المشكبلت ، ما عدا دراسة  

Uygur, B. 2006)  كدراسة ،(McAuliffe, C. , et. al. 2003 ) كدراسة ،(Heppner, 

P. P. ; et. al. 2001) كما تتفؽ الدرسة في ارتفاع التكجيو السمبي نحك المشكمة قبؿ تطبيؽ ،
 . (Garand, L. , et. al. 2014)البرنامج مع دراسة 

يجابي لزكجات مرضى التكسط في درجات البعد التكجو اإلبأف : وتفسر الباحثة
ف تتكيؼ نكعان ما مع أغمب زكجات مرضى الفصاـ تضطر أف أ إلىالفصاـ العقمي يرجع 

المشكبلت الناتجة عف مرض الزكج بالفصاـ التي تحاكؿ حميا ، رغـ الضغكط التي تعانييا 
أسرتيا  مشكبلتكتحمؿ كؿ  ،ف كاحد كعضك ميـ باألسرةبالمسؤكلية كأب كأـ في آكالمتمثمة 
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لب ك مطابناء أك عبلج الزكج ، أفإذا ما كاجيتيا أم مشكمة تخص األكليات متعددة ، مسؤ مف 
ما حتى تنقذ  نكعان  المشكبلتيدم بؿ تحاكؿ جاىدة لحؿ ىذه البيت فإنيا ال تقؼ مكتكفة األ

 .سرتيا مف الضياع أ
بأف ارتفاع التكجو السمبي لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي : ذلؾ الباحثة وتفسر
بشكؿ سمبي غمب الزكجات يتكيفف مع المشكبلت التي تعترضيف ف أأيرجع إلى ، بدرجة كبيرة

ؽ ائألنيا تفتقد الطر  ،، فقد تعيش الزكجة مع المشكمة لكف ليس لدييا القدرة عمى حميا
فتنيار أماـ المشكبلت  ،كاألساليب الصحيحة لحؿ المشكبلت ، فتفقد كؿ رصيدىا في التحمؿ

فبالتالي تتعرض لمضغكطات النفسية المختمفة كنتيجة لشدة الضغكط كتنكعيا فإف ذلؾ يفقدىا 
كترجع ذلؾ  ،فإنيا تشعر بالتيديد كالقمؽ ،قدرة عمى حؿ المشكبلت فإذا عجزت في حؿ مشكمةال

ىذه الحالة إلى  الزكجة في فتتجوالشؾ في قدراتيا في حؿ المشكبلت ك شعكرىا بالنقص  إلى
 . ك غير فعالة كغير منطقية كاالندفاع كالتجنب عقبلنيةأنماط غير  باستخداـالتكجو السمبي 

ف التكجو نحك المشكمة مف حيث اإليجاب أ( ب1999يتفؽ مع ما ذكره )فايد، كىذا 
م ، فالتكجو السمبي نحك المشكمة يؤدت السمبية مرتبطة بالتكجو السمبيبأف االنفعاال –كالسمب 

 . ، كظيكر عكاقب سيئة تدعـ التكجو السمبي نحك المشكبلتإلى مكاجية غير فعالة لممشكبلت
لتكسط في درجات البعد النمط العقبلني لزكجات مرضى الفصاـ بأف ا: وتفسر الباحثة

أف زكجات  عمى كىذا يدؿ ،التكجو اإليجابي نحك المشكمة بشكؿ متكسط إلىالعقمي يرجع 
ف الزكجة تضطر أف تتكيؼ أماـ ، ألمنطقية كعقبلنية نكعان ما ان مرضى الفصاـ يستخدمف طرق

ر المنطقي التفكي ىعم ةالزكجة جاىد فتحاكؿ، المشكبلت المتعددة الناتجة عف مرض الزكج
كلكف كثرة الضغكط الناتجة عف المشكبلت الحياتية الناتجة عف  ،العقبلني في بعض األمك

الذم مر ، األحياف تتصرؼ بشكؿ غير منطقي عقبلنيض األمرض الزكج تجعميا في بع
 . حياف في حؿ جميع المشكبلت التي تعترضيايجعميا تجد صعكبة في بعض األ

بأف ارتفاع النمط االندفاعي لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي : وتفسر الباحثة
نحك المشكبلت الناتجة عف الضغكطات الكثيرة التي  يرجع إلى التكجو السمبي، بدرجة كبيرة

مر الذم يجعميا تتعامؿ كتفكر بشكؿ اندفاعي متيكر ، األتتعرض ليا زكجة مريض الفصاـ
 . خريفكاآل زكجيا كأسرتيا كأسرة زكجيا تعترضيا في حياتيا معتجاه المشكبلت التي 

بأف ارتفاع النمط التجنبي لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي بدرجة : وتفسر الباحثة
يرجع إلى التكجو السمبي نحك المشكبلت المختمفة الناتجة عف  كثرة الضغكط النفسية ، كبيرة
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، فعندما تعترضيا األمر الذم يجعميا غير قادرة عمى حؿ المشكبلت ،الخاصة بمرض الزكج
ا يحؿ ليا ىذه نيا تفقد ثقتيا في نفسيا في إيجاد حؿ ليا كتتمنى أف احدن ، فإالمشكبلت
 . ، أك تترؾ المشكمة عسى الزماف يحمياالمشكبلت
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زوجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف لدى ط حؿ المشكالت انمأمستوى ما التساؤؿ الرابع 
 "تطبيؽ البرنامج؟ الحكومية في محافظة غزة بعد لمصحة النفسية عمى عيادة الصوراني

حؿ المشكبلت لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي أنماط  لى مستكلإلمتعرؼ 
 ةالباحث تقام، تطبيؽ البرنامج المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة بعد
نماط حؿ المشكبلت لمقياس أبحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي 

 : التاليجدكؿ الكيتضح ذلؾ مف خبلؿ ، كأبعاده األربعة

 ( 14جدوؿ )
انماط حؿ المشكالت  يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمقياس

 مي بعد تطبيؽ البرنامجلدى زوجات مرضى الفصاـ العق
 الوزف النسبي % االنحراؼ المعياري المتوسط الدرجة الكمية عدد الفقرات حؿ المشكالتأنماط مقياس 

 00 .97 29 .1 25 .24 52 5 توجه اٌجابً: البعد األول

 42 .25 38 .1 08 .5 56 4 توجه سلبً: البعد الثانً

 33 .95 55 .2 83 .23 52 5 نمط عقالنً: البعد الثالث

 33 .23 19 .1 83 .5 52 5 نمط اندفاعً: البعد الرابع

 67 .23 07 .2 92 .5 52 5 نمط تجنبً: البعد الخامس

 111يتـ حساب الوزف النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتج في 

ات متكسط درج العبلجي بمغ و بعد تطبيؽ البرنامجأنالسابؽ ب جدكؿخبلؿ التبيف مف 
 (24.25) عيادة الصكراني الحككميةيجابي لزكجات مرضى الفصاـ العقمي في بعد التكجو اإل

البرنامج  كىذا يدؿ عمى أف، %(9771كبكزف نسبى )، (1729)درجة كبانحراؼ معيارم 
بأف في حيف لكحظ ، يجابي لحؿ المشكبلت بدرجة كبيرةلتكجو اإلالعبلجي عمؿ عمى زيادة ا

البرنامج  كىذا يدؿ عمى أف، (%2574)الكزف النسبي لمتكجو السمبي لحؿ المشكبلت بمغ 
كما ظير بأف الكزف ، العبلجي عمؿ عمى خفض التكجو السمبي لحؿ المشكبلت بدرجة كبيرة

البرنامج العبلجي  كىذا يدؿ عمى أف، (%9573)النسبي لمنمط العقبلني لحؿ المشكبلت بمغ 
رة لدل زكجات مرضى الفصاـ لنمط العقبلني لحؿ المشكبلت بدرجة كبيعمؿ عمى تحسيف ا

، بعد تطبيؽ البرنامج (%2373)فقد أصبح الكزف النسبي ، أما بالنسبة لمنمط االندفاعي، العقمي
نماط االندفاعية لحؿ المشكبلت كىذا يدؿ عمى أف البرنامج العبلجي عمؿ عمى خفض األ

كىذا يدؿ عمى أف ، %2376فقد أصبح الكزف النسبي ، التجنبيأما بالنسبة لمنمط ، بدرجة كبيرة
 . نماط التجنبية لحؿ المشكبلت بدرجة كبيرةالبرنامج العبلجي عمؿ عمى خفض األ
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 ( 5) شكؿ

لدى زوجات مرضى الفصاـ العقمي  ط حؿ المشكالتانمأ لنسبي لمقياسا يوضح الوزف
 بعد تطبيؽ البرنامج

جراند كآخريف   دراسة نتائج الدراسات السابقة مع معالحالية  نتائج الدراسة  تتفقا
(2114 (Garand, L. , et. al.  جابي كانخفاض في يارتفاع التكجو اإل إلىكالتي تكصمت

 . السمبي التكجو

مع الدراسات السابقة في عدـ تناكليا لمتكجيات نحك حؿ  كاختمفت الدراسة الحالية
 . المشكبلت في الدراسات التي تناكلت العبلج بحؿ المشكبلت

يجابي لحؿ المشكبلت بدرجة كبيرة لدل النجاح في زيادة التكجو اإل: وتفسر الباحثة
 إلى زكجات مرضى الفصاـ العقمي باإليعازقياـ الباحثة  إلىزكجات مرضى الفصاـ يرجع 

زكاجيف أمع غير العقبلنية في التكجيات التي يستخدمكنيا  لطرؽ التقميديةبعدـ جدكل ا
فرصة لمزكجات لمتعبير عف ، مف خبلؿ إعطاء الباحثة الكعبلقاتيـ المتخمفة في حياتيـ اليكمية

 ،ف، كتعميمييجابية منطقيةائؽ إمعيا كذلؾ لتعديميا كتصحيحيا بطر  ة تعامميفككيفي مشكبلتيف
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garand%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24119856
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 ففي حياتي دنامعتما ، ليصبح نمكذجن تطبيقيا عمى المشكبلت التي يكاجينياعمييا ك كتدريبيف 
 في تطبيقيا ففي القدرة عمى حؿ المشكبلت بعد نجاحي فبأنفسي فادت ثقتيفبالتالي ز  ،اليكمية

، األمر الذم زاد في التكجو اإليجابي بدرجة كبيرة كخفض مف منياعمى المشكبلت التي يعانيف 
نتائج دراية ب فصبح لديييجابي كأريؽ بينو كبيف التكجو اإلالتكجو السمبي بدرجة كبيرة بعد التف

، كبالتالي يادة النمط العقبلني بدرجة كبيرةيجابي الذم يعمؿ عمى ز كؿ تكجو كاألخذ بالتكجو اإل
ف االندفاعي كالتجنبي بدرجة كبيرة نتيجة انخفاض التكجو السمبي بدرجة انخفض كؿ مف النمطي

 . كبيرة
يجابي لحؿ المشكبلت بدرجة كبيرة لدل زكجات زيادة التكجو اإل: كما تفسر الباحثة

مرضى الفصاـ كانخفاض التكجو السمبي بدرجو كبيرة لتييئة الظركؼ في كؿ جمسة مف خبلؿ 
اإللقاء كالتبسيط في نمكذج حؿ المشكبلت بما يتناسب مع القدرات العقمية كالتعميمية لمزكجات 

ت قبؿ أف تتأكد مف مدل أخرم مف خطكات حؿ المشكبل إلىكعدـ االنتقاؿ مف خطكة 
استيعاب الزكجات لكؿ خطكة ، كقامت أيضان بعمؿ جمسات فردية لكؿ مشاركة حدث لدييا 

 . التباس في تفاصيؿ خطكات حؿ المشكبلت

بأف إيجاد بعض األساليب الجديدة في حؿ  (2118)عزاـ ، كىذا يتفؽ مع دراسة
المشكبلت لمتعامؿ مع الضغكط الحياتية يعمؿ عمى زيادة التكجو اإليجابي نحك التعامؿ مع 
الضغكط كالحد مف التكجو السمبي كتنمية التكجو العقبلني لمتعامؿ مع الضغكط لمحد مف 

ات عمى االندماج في عبلقات ، كمساعدة الزكجأك تجاىميااالندفاع في مكاجيتيا أك إىماليا 
 . كخمؽ مصادر لئلشباع لمتخفيؼ مف حدة ما يتعرضكف لو مف ضغكطات ،جديدة

( بأف التكجو اإليجابي نحك المشكمة يساعد عمى تجنب 1999كما ذكر )فايد، 
، كزيادة كبلتاالنفعاالت السمبية )مثؿ القمؽ كاالكتئاب( التي يمكف أف تعكؽ حؿ المش

ؿ االستجابة ، كقمع ميك اؿ لممشكبلتابية كالكفاية التي تساعد عمى الحؿ الفعٌ يجاالنفعاالت اإل
 . ، كدفع الشخص نحك حؿ المشكبلتاالندفاعية لممشكبلت

 : فرضيات الدراسة -ثانياً 
. α ≥0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )نص عمى أنو "ت: الفرضية األولى

القبمي ودرجات القياس البعدي في درجات الضغوط النفسية وأبعاده بيف درجات القياس ( 05
 . "الحكومية في محافظة غزة ادة الصورانيلزوجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عي
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بيف كليكككسكف"  لدراسة الفركؽ  استخداـ اختبار "ية تـ الفرضىذه لمتحقؽ مف صحة 
كبيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس ، )غير مستقمتيف( مجمكعتيف مرتبطتيفكسيطي 

البعدم بالنسبة لدرجات مقياس الضغكط النفسية كأبعاده لزكجات مرضى الفصاـ العقمي 
كالنتائج مكضحة في الجدكؿ ، المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة

 : التالي
 (15جدوؿ )

لقياس القبمي االفروؽ بيف درجات لدراسة " لمعينات المترابطة ويمككسوف" نتائج اختبار  يبيف
درجات الضغوط النفسية وأبعاده لزوجات مرضى الفصاـ القياس البعدي عمى درجات و 

 عيادة الصوراني لمصحة النفسية الحكوميةالعقمي في 
ابعاد يقَاس 

انضغوط 

 انُفضَت

انعًهَاث 

 اإلحصائَت
 انعذد

انًتوصظ 

 انحضابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

يتوصظ 

 انرتب

يجًوع 

 انرتب
Z 

قًَت 

 ή2إٍتا 
 dقًَت 

حجى 

 انتأثَر

َضبت 

 انتحضٍ%

: انبعذ األول

انضغوط 

 انُفضَت

انرتب 

 انضانبت
12 39. 2 2. 4 6. 5 78. 0 

**-3. 065  0. 9  5. 33 
كبير

 جدا 
40.8 

انرتب 

 انًوجبت
0 23. 2 5. 80. 0 0. 0 

         0 انتعادل

        12 انًجًوع

: انبعذ انثاٌَ

انضغوط 

 االجتًاعَت

انرتب 

 انضانبت
12 34. 3 4. 8 6. 5 78. 0 

**-3. 066  0. 9  6. 50 
كبير

 جدا 
43.4 

انرتب 

 انًوجبت
0 19. 4 5. 6 0. 0 0. 0 

         0 انتعادل

         12 انًجًوع

: انبعذ انثانث

انضغوط 

 األصرٍت

انرتب 

 انضانبت
12 34. 3 3. 1 6. 5 78. 0 

**-3. 602  0. 9  6. 42 
كبير

 جدا 
43.7 

انرتب 

 انًوجبت
0 19. 3 4. 2 0. 0 0. 0 

         0 انتعادل

         12 انًجًوع

: انبعذ انرابع

انضغوط 

 االقتصادٍت

انرتب 

 انضانبت
11 23. 1 4. 1 6. 0 66. 0 

**-2. 938  0. 7  2. 82 
كبير

 جدا 
22.5 

انرتب 

 انًوجبت
0 17. 9 3. 2 0. 0 0. 0 

         1 انتعادل

         12 انًجًوع

انذرجت انكهَت 

نًقَاس 

انضغوط 

 انُفضَت

انرتب 

 انضانبت
12 130. 8 9. 3 6. 5 78. 0 

**-3. 063  0. 9  6. 69 
كبير

 جدا 
38.6 

انرتب 

 انًوجبت
0 80. 3 17. 2 0. 0 0. 0 

         0 انتعادل

         12 انًجًوع

** P-vlaue <0. 01 * P-value<0. 05 //: Not Signfinent 
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 : أظيرت النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ ما يمي

القبمي كدرجات القياس كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس  -
 z-test=-3. 063البعدم في الضغكط النفسية الكمية لزكجات مرضى الفصاـ العقمي

,P-value<0. 01) ) .كىذا يدؿ عمى أف برنامج ، كالفركؽ كانت لصالح القياس البعدم
العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت لو أثر فعاؿ في خفض مستكل الضغكط 

جدان  ان فقد تبيف أف حجـ التأثير كاف كبير ، ة لدل زكجات مرضى الفصاـ العقميالنفسية الكمي
كىذا يعني أف البرنامج العبلجي لو تأثير إيجابي في خفض ، 0.8أكبر مف  dألف قيمة 

% عند زكجات مرضى 38.6فقد بمغت نسبة التحسف ، مستكل الضغكط النفسية الكمية
 . الفصاـ العقمي

داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس  كجدت فركؽ جكىرية ذات -
-z-test=-3. 65 ,Pالبعدم في الضغكط النفسية لزكجات مرضى الفصاـ العقمي 

value<0. 01) ) .كىذا يدؿ عمى أف البرنامج ، كالفركؽ كانت لصالح القياس البعدم
مرضى الفصاـ العبلجي لو أثر فعاؿ في خفض مستكل الضغكط النفسية لدل زكجات 

كىذا يعني ، 0.8أكبر مف  dألف قيمة  ،جدان  ان فقد تبيف أف حجـ التأثير كاف كبير ، العقمي
فقد بمغت نسبة ، أف البرنامج العبلجي لو تأثير إيجابي في خفض مستكل الضغكط النفسية

 . % عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي40.8التحسف 

درجات القياس القبمي كدرجات القياس  كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف -
 z-test=-3. 066البعدم في الضغكط االجتماعية لزكجات مرضى الفصاـ العقمي 

,P-value<0. 01) ) .كىذا يدؿ عمى أف ، كالفركؽ كانت لصالح القياس البعدم
البرنامج العبلجي لو أثر فعاؿ في خفض مستكل الضغكط  االجتماعية لدل زكجات 

 مف أكبر dفقد تبيف أف حجـ التأثير كاف كبير جدان ألف قيمة ، العقميمرضى الفصاـ 
كىذا يعني أف البرنامج العبلجي لو تأثير إيجابي في خفض مستكل الضغكط ، 0.8

 . % عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي43.4فقد بمغت نسبة التحسف ، االجتماعية

س القبمي كدرجات القياس كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف درجات القيا -
-z-test=-3. 602 ,Pسرية لزكجات مرضى الفصاـ العقمي ألالبعدم في الضغكط ا

value<0. 01) ) .كىذا يدؿ عمى أف البرنامج ، كالفركؽ كانت لصالح القياس البعدم
سرية لدل زكجات مرضى الفصاـ ثر فعاؿ في خفض مستكل الضغكط  األالعبلجي لو أ

كىذا يعني ، 0.8أكبر مف  dألف قيمة  ،جدان  ان أف حجـ التأثير كاف كبير فقد تبيف ، العقمي
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فقد بمغت نسبة ، سريةر إيجابي في خفض مستكل الضغكط األأف البرنامج العبلجي لو تأثي
 . % عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي7. 43التحسف 

القياس كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات  -
 z-test=-2. 938البعدم في الضغكط االقتصادية لزكجات مرضى الفصاـ العقمي 

,P-value<0. 01) ) .كىذا يدؿ عمى أف ، كالفركؽ كانت لصالح القياس البعدم
البرنامج العبلجي لو أثر فعاؿ في خفض مستكل الضغكط  االقتصادية لدل زكجات 

 أكبر مف dألف قيمة  ،جدان  ان ثير كاف كبير فقد تبيف أف حجـ التأ، مرضى الفصاـ العقمي
كىذا يعني أف البرنامج العبلجي لو تأثير إيجابي في خفض مستكل الضغكط ،  0.8

 . % عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي22.5فقد بمغت نسبة التحسف ، االقتصادية

 

 
 ( 6شكؿ )

عيادة الضغوط النفسية وأبعاده لزوجات مرضى الفصاـ العقمي في يوضح نسبة التحسف لمقياس 
 . الصوراني لمصحة النفسية الحكومية

ذات داللة جكىرية فركؽ اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كجكد 
لح القياس البعدم ، مع دراسة بيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس البعدم لصاإحصائية 

، ( ، كدراسة )الخياط كالسميحات2112( ، كدراسة )عبد القكم، 2112راسة )نصر، مف د كؿن 
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(، 2111(، كدراسة )شريت، 2111(، كدراسة )غيث كآخركف، 2111، كدراسة )عمي، (2112
( ، كدراسة 2111( ، كدراسة )عزاـ، 2111، كدراسة )أبك الديار، (2111، كدراسة )الدباس

 . (2114)أبك غزالة، 

ذات داللة جكىرية فركؽ ختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كجكد كا
( 2118م مع دراسة )رضكاف ، بيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس البعدإحصائية 

  . كدت عمى عدـ كجكد فركؽ في متكسطات القياس القبمي كالبعدمالتي أ

بيف درجات القياس القبمي كدرجات ذات داللة إحصائية كجكد فركؽ : وتفسر الباحثة
أف زكجات مرضى  إلىالقياس البعدم في الضغكط النفسية الكمية لصالح القياس البعدم ترجع 

 ؿ ىذا االضطراب فكجدف، كمآؿ معوغير مدركات ليذا االضطراب ككيفية التعام الفصاـ كفا 
ؽ في كيفية التعامؿ ائطر نو يقدـ إرشادات كتقنيات ك ف بحاجة ماسة ليذا البرنامج حيث أأنفسي

زكاجيف بيذا االضطراب فكاف لدييف أصابة إكالتغمب عمى الضغكطات النفسية الناتجة عف 
كىي  ،ف ىذه الضغكطات ليست عابرةإرغبة شديدة في تطبيؽ التقنيات كالعمؿ بيا حيث 

ديد مستمرة ما استمر االضطراب ، لذلؾ كاف لدييف رغبة شديدة في تعمـ كتطبيؽ كؿ ما ىك ج
األمر الذم حسف مف  ،كحديث مف تقنيات كأساليب تخص اضطراب ازكاجيف كالتعامؿ معو

 . سريةالنفسية كرفع مف جكدة الحياة األ صحتيف

بيف درجات القياس القبمي كدرجات ذات داللة إحصائية  فركؽكجكد : وتفسر الباحثة
أثر  البرنامج العبلجي لوالقياس البعدم في الضغكط النفسية لصالح القياس البعدم ، كأف 

: إلىخفض مستكل الضغكط النفسية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي  يرجع ذلؾ في فعاؿ 
فأصبحف يتحديف الكاقع كالظركؼ الحياة الصعبة ،  ،ف البرنامج العبلجي زاد ثقتيف بأنفسيفأ

ب الحديثة في كيفية ساليإلرادة بعد اتباعيف التقنيات كاألفالبرنامج العبلجي قكل مف العزيمة كا
التعامؿ مع الضغكط النفسية في حياتيف كالمؤثرة عمى أنفسيف المتمثمة بالكحدة النفسية كالعزلة 

كالعجز كالحرماف العاطفي كالخجؿ مف مرض الزكج  ،كالحزف كاليأس كالبكاء بدكف سبب
تحمؿ ك  ،فأصبحف يثقف بأنفسيف ك بأزكاجيف ككيؼ يمكف التعامؿ مع الزكج بيدكء كحكمة

 . أمكر الحياة الصعبة كالزكج كبدكف عصبية نتيجة لخفض التكتر كاليأس

بيف درجات القياس القبمي كدرجات فركؽ ذات داللة إحصائية كجكد : وتفسر الباحثة
أثر  كأف البرنامج العبلجي لو، القياس البعدم في الضغكط االجتماعية لصالح القياس البعدم

كيرجع ذلؾ  ،جتماعية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمياال خفض مستكل الضغكطفي فعاؿ 
بالنبذ كالعزلة مف المجتمع ف البرنامج عمؿ عمى تحسيف الشعكر الداخمي كاإلحساس أ إلى



 نتائج الدرادة

 

213 
 

 الخامسالفصل 

قامة ي المكاقؼ االجتماعية المختمفة كا  خريف فيف إلى الجرأة في المعاممة مع اآلزكاجلمرض أ
 ، فاصبح لدييف القدرة عمى مكاجواالجتماعيةعبلقات طيبة معيـ كمشاركتيـ في المناسبات 

 . االجتماعية الصعبة كالتعامؿ معيا بحكمة كمنطقية ة المكاقؼالمكاقف
بيف درجات القياس القبمي ذات داللة إحصائية جكىرية فركؽ كجكد : وتفسر الباحثة

 بلجي لوكأف البرنامج الع، سرية لصالح القياس البعدمرجات القياس البعدم في الضغكط األكد
كيرجع ذلؾ  ،سرية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقميخفض مستكل الضغكط األفي فعاؿ أثر 
ة كمنطقية ، فاصبح لدييا األسرية بحكم مكراألأف البرنامج أكسبيا القدرة عمى التعامؿ مع  إلى

 الخفيفة بالتدرج كتقسـ ذ الدكاء كتحميمو بعض المسئكلياتإقناع الزكج بأخالقدرة إلى 
، سرم الذم كاف عمى كاىمياالمسئكليات عمى أفراد أسرتيا، األمر الذم خفؼ العبء األ

 إلى الزكجىؿ أنيا غيرت في تعامميا السمبي مع أ، كما تعامؿ مع أكالدىا بكؿ ىدكء كحكمةالك 
 . مر الذم خفؼ مف حجـ المشكبلت األسرية بشكؿ عاـ، األؿ معيـ بكؿ إيجابية كاحتراـالتعام

بيف درجات القياس القبمي ذات داللة إحصائية جكىرية فركؽ كجكد : باحثةوتفسر ال
كأف البرنامج العبلجي ، قتصادية لصالح القياس البعدمقياس البعدم في الضغكط االكدرجات ال

، قتصادية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقميخفض مستكل الضغكط االفي فعاؿ أثر  لو
تحسيف المستكل االقتصادية مف خبلؿ ما تعممكه مف يجابي نحك التكجو اإل إلىيرجع ذلؾ 

التدبير كتشجيع الزكج عمى البرنامج بكيفية رفع المستكل المعيشي ألفراد أسرتيف بالتخطيط ك 
دكات كمبلبس كمأككالت ف قامكا بعمؿ مشاريع صغيرة لبيع أأعماؿ بسيطة ، كبعضيالعمؿ في 

 . لماعية أك جيات خيرية أخر كف االجتلتخطيط لمشاريع أكبر بمساعدة الشؤ ، كا
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. α ≥0نص عمى أنو " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ت: ثانيةالفرضية ال
في درجات الضغوط النفسية وأبعاده  تتبعيودرجات القياس ال بعديبيف درجات القياس ال( 05

 . الحكومية في محافظة غزة الصورانيادة لزوجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عي
بيف كليكككسكف"  لدراسة الفركؽ  استخداـ اختبار "ية تـ الفرضىذه لمتحقؽ مف صحة 

كبيف درجات القياس البعدم كدرجات القياس ، )غير مستقمتيف( مجمكعتيف مرتبطتيفكسيطي 
الفصاـ العقمي التتبعي بالنسبة لدرجات مقياس الضغكط النفسية كأبعاده لزكجات مرضى 

 :كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي، المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة
 (16جدوؿ )

لقياس االفروؽ بيف درجات لدراسة " لمعينات المترابطة ويمككسوف" نتائج اختبار  يبيف
ت مرضى درجات الضغوط النفسية وأبعاده لزوجاعمى  تتبعيالقياس الدرجات و  بعديال

 عيادة الصوراني لمصحة النفسية الحكوميةالفصاـ العقمي في 
ابعاد يقَاس انضغوط 

 انُفضَت

انعًهَاث 

 اإلحصائَت
 انعذد

انًتوصظ 

 انحضابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

يتوصظ 

 انرتب

يجًوع 

 انرتب
Z 

يضتوى 

 انذالنت

انضغوط : انبعذ األول

 انُفضَت

انرتب 

 انضانبت
10 23. 2 5. 85. 50 55. 00 

-1. 286// 
0.198 

 غيردالت

انرتب 

 انًوجبت
0 22. 3 4. 9 .00 .00 

 2 انتعادل
    

 12 انًجًوع
    

انضغوط : انبعذ انثاٌَ

 االجتًاعَت

انرتب 

 انضانبت
3 19. 4 5. 6 7. 17 21. 50 

0.616-// 
0.538 

 غيردالت

انرتب 

 انًوجبت
7 20. 0 4. 7 4. 79 33. 50 

 2 انتعادل
    

 12 انًجًوع
    

انضغوط : انبعذ انثانث

 األصرٍت

انرتب 

 انضانبت
3 19. 3 4. 2 3. 67 11. 00 

-1. 370// 
0.171 

 غيردالت

انرتب 

 انًوجبت
6 20. 8 4. 3 5. 67 34. 00 

 3 انتعادل
    

 12 انًجًوع
    

انضغوط : انبعذ انرابع

 االقتصادٍت

انرتب 

 انضانبت
4 17. 9 3. 2 3. 13 12. 50 

0.776-// 
0.438 

 غيردالت

انرتب 

 انًوجبت
4 18. 3 2. 4 5. 88 23. 50 

 4 انتعادل
    

 12 انًجًوع
    

انذرجت انكهَت نًقَاس 

 انضغوط انُفضَت

انرتب 

 انضانبت
4 80. 3 17. 2 8. 00 32. 00 

0.552-// 
0.581

 غيردالت

انرتب 

 انًوجبت
8 81. 0 15. 5 5. 75 46. 00 

 0 انتعادل
    

 12 انًجًوع
    

** P-vlaue <0. 01 * P-value<0. 05 //: Not Signfinent 
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فركؽ جكىرية ذات داللة دـ كجكد عنتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أظيرت ال       
درجات الضغكط النفسية كدرجات القياس التتبعي في  بعدمإحصائية بيف درجات القياس ال

، الضغكط األسرية، الضغكط االجتماعية، )الضغكط النفسية :الكمية كاألبعاد التالية
( لزكجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة الصكراني الضغكط االقتصادية

ف مستكل أيكشؼ لنا بلقياس التتبعي الزمني كنستنتج أف ا، الحككمية في محافظة غزة
كىذا يدؿ عمى أف برنامج ، لـ يكف مؤقتان  زكجات مرضى الفصاـ العقميالتحسف لدل 

 . كانت لو فاعمية تتسـ باالستمرارية لعبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلتا

جكىرية ذات داللة إحصائية بيف فركؽ اتفقت نتائج الدراسة الحالية في عدـ كجكد كقد 
( ، كدراسة 2013،  ، مع دراسة )فؤاد كآخركفكدرجات القياس التتبعي بعدمالقياس الدرجات 
(، كدراسة )أبك 2011( ، كدراسة )شريت، 2012(، كدراسة )عبد القكم، 2012)نصر، 
 . (2004، كدراسة )الخكلي، (2010الديار، 

ئية بيف جكىرية ذات داللة إحصافركؽ كاختمفت نتائج الدراسة الحالية في عدـ كجكد 
(، كدراسة 2011)غيث كآخركف،  التتبعي، مع دراسةكدرجات القياس  بعدمدرجات القياس ال

   . كدكا عمى كجكد فركؽ في القياسيف البعدم كالتتبعيأ ( الذيف2011)الدباس، 

د الضغكط النفسية فاعمية كاستمرارية القياس التتبعي في درجات أبعا: وتفسر الباحثة
ال إالباقية عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي رغـ اختبلؼ المدة الزمنية  هثار كىذا مؤشر عمى آ

، كذلؾ لتغيره الفعمي كالجذرم في العقمية كالتفكير كاالتجاىات الذم عمؿ بدكره أثره يطكؿ أف
بؿ لو تأثير عميؽ في  ان،عمى تغيير جذرم في التركيبة الشخصية ، فمـ يكف التغيير سطحي

ؿ طريقة اإللقاء كاإلقناع كتبسيط المادة العممية بما يتناسب بالفئة العمرية البناء النفسي مف خبل
 . كالمستكم التعميمي كالعقمي

 

 

 

 

 



 نتائج الدرادة

 

216 
 

 الخامسالفصل 

. α ≥0ص عمى أنو " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )وتن: الفرضية الثالثة
حؿ المشكالت لزوجات بيف درجات القياس القبمي ودرجات القياس البعدي في درجات أنماط ( 05

 . مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة الصوراني الحكومية في محافظة غزة

بيف كليكككسكف"  لدراسة الفركؽ  استخداـ اختبار "ية تـ الفرضىذه لمتحقؽ مف صحة 
كبيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس ، )غير مستقمتيف( مجمكعتيف مرتبطتيفكسيطي 
لنسبة لدرجات مقياس أنماط حؿ المشكبلت لزكجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف البعدم با

 : كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي، عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة
 (17جدوؿ )

لقياس القبمي االفروؽ بيف درجات لدراسة " لمعينات المترابطة ويمككسوف" نتائج اختبار  يبيف
درجات أنماط حؿ المشكالت لزوجات مرضى الفصاـ العقمي القياس البعدي عمى درجات و 

 عيادة الصوراني لمصحة النفسية الحكوميةفي 
ابعاد يقَاس 

حم  أًَاط

 انًشكالث

انعًهَاث 

 اإلحصائَت
 انعذد

انًتوصظ 

 انحضابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

يتوصظ 

 انرتب

يجًوع 

 انرتب
Z 

قًَت 

ήإٍتا 
2

 
 dقًَت 

حجى 

 انتأثَر

َضبت 

 انتحضٍ%

: البعد األول
 توجه اٌجابً

الرتب 
 السالبة

0 15. 6 2. 8  .00  .00 

-3. 070** 
 

0.95 8.51
كبٌر 
 جدا  

55.1 
الرتب 
 الموجبة

12 24. 2 1. 3 6. 50 78. 00 

     0 التعادل

     12 المجموع

: البعد الثانً
 توجه سلبً

الرتب 
 السالبة

12 14. 3 2. 5 6. 50 78. 00 

**-3. 070 
 

1.94 8.22 
كبٌر 
 جدا  

64.3 
الرتب 
 الموجبة

0 5. 1 1. 4  .00  .00 

     0 التعادل

     12 المجموع

: البعد الثالث
 نمط عقالنً

الرتب 
 السالبة

0 15. 2 3. 8  .00  .00 

-3. 065** 
 

1.87 5.11 
كبٌر 
 جدا  

57.1 
الرتب 
 الموجبة

12 23. 8 2. 6 6. 50 78. 00 

     0 التعادل

     12 المجموع

: البعد الرابع
 نمط اندفاعً

الرتب 
 السالبة

12 17. 9 15. 4 6. 50 78. 00 

-3. 072** 
 

1.41 1.64 
كبٌر 
 جدا  

67.4 
الرتب 
 الموجبة

0 5. 8 1. 2  .00  .00 

     0 التعادل

     12 المجموع

: البعد الخامس
 نمط تجنبً

الرتب 
 السالبة

12 17. 6 3. 2 6. 50 78. 00 

-3. 071** 1.94 7.99 
كبٌر 
 جدا  

65.9 
الرتب 
 الموجبة

0 6. 0 2. 0  .00  .00 

     0 التعادل

     12 المجموع

** P-vlaue <0. 01 * P-value<0. 05 //: Not Signfinent 
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 : أظيرت النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ ما يمي 

كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس  -
 , z-test=-3.070يجابي لزكجات مرضى الفصاـ العقمي إلالبعدم في نمط التكجو ا

P-value<0. 01) ) . كىذا يدؿ عمى أف برنامج ، البعدمكالفركؽ كانت لصالح القياس
يجابية نماط اإللمشكبلت لو أثر فعاؿ في تحسيف األالعبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ ا

 ان فقد تبيف أف حجـ التأثير كاف كبير ، لحؿ المشكبلت لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمي
تأثير إيجابي في جي لو كىذا يعني أف البرنامج العبل، 0.8أكبر مف  dألف قيمة  ،جدان 

% عند زكجات 55.1فقد بمغت نسبة التحسف ، يجابية لحؿ المشكبلتنماط اإلتحسيف األ
 . مرضى الفصاـ العقمي

كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس  -
-z-test=-3. 070 ,Pالبعدم في نمط التكجو السمبي لزكجات مرضى الفصاـ العقمي 

value<0. 01) ) .ج كىذا يدؿ عمى أف البرنام، كالفركؽ كانت لصالح القياس البعدم
نماط السمبية لحؿ المشكبلت لدل زكجات مرضى العبلجي لو أثر فعاؿ في خفض األ

كىذا ، 0.8أكبر مف  dألف قيمة  ،جدان  ان فقد تبيف أف حجـ التأثير كاف كبير ، الفصاـ العقمي
، نماط السمبية لحؿ المشكبلتلو تأثير إيجابي في خفض األ يعني أف البرنامج العبلجي
 . % عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي64.3فقد بمغت نسبة التحسف 

كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس  -
-z-test=-3.065 ,Pالبعدم في النمط العقبلني لزكجات مرضى الفصاـ العقمي 

value<0. 01) ) .كىذا يدؿ عمى أف البرنامج ، كالفركؽ كانت لصالح القياس البعدم
، العبلجي لو أثر فعاؿ في تحسيف االنماط العقبلنية عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي

كىذا يعني أف ، 0.8أكبر مف  dألف قيمة  ،جدان  ان فقد تبيف أف حجـ التأثير كاف كبير 
نماط العقبلنية لدل زكجات مرضى ير إيجابي في تحسيف األجي لو تأثالبرنامج العبل

 . % عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي57.1فقد بمغت نسبة التحسف ، الفصاـ
كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس  -

 z-test=-3.072البعدم في نمط التكجو االندفاعي لزكجات مرضى الفصاـ العقمي 
,P-value<0. 01) ) .كىذا يدؿ عمى أف ، كالفركؽ كانت لصالح القياس البعدم

البرنامج العبلجي لو أثر فعاؿ في خفض أنماط التكجو االندفاعي لحؿ المشكبلت لدل 
أكبر  dجدان ألف قيمة  ان فقد تبيف أف حجـ التأثير كاف كبير ، زكجات مرضى الفصاـ العقمي

نماط التكجو عبلجي لو تأثير إيجابي في خفض األبرنامج الكىذا يعني أف ال، 0.8مف 
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% عند زكجات مرضى الفصاـ 67.4فقد بمغت نسبة التحسف ، االندفاعي لحؿ المشكبلت
 . العقمي

كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس  -
-z-test=-3. 071 ,Pالفصاـ العقميالبعدم في النمط التكجو التجنبي لزكجات مرضى 

value<0. 01) ) .كىذا يدؿ عمى أف البرنامج ، كالفركؽ كانت لصالح القياس البعدم
العبلجي لو أثر فعاؿ في خفض االنماط التجنبية لحؿ المشكبلت لدل زكجات مرضى 

، 8. 0أكبر مف  dألف قيمة  ،جدان  ان فقد تبيف أف حجـ التأثير كاف كبير ، الفصاـ العقمي
نماط التجنبية لحؿ عبلجي لو تأثير إيجابي في خفض األكىذا يعني أف البرنامج ال

 . % عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي65.9فقد بمغت نسبة التحسف ، المشكبلت

 

 
 ( 7شكؿ )

عيادة حؿ المشكالت لزوجات مرضى الفصاـ العقمي في أنماط يوضح نسبة التحسف لمقياس 
 النفسية الحكوميةالصوراني لمصحة 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية 
بيف درجات القياس القبمي كدرجات القياس البعدم لصالح القياس البعدم كذلؾ في دراسة 
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57.1 
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(Rodewald, K. ,. ,.  et. al. 2011كدراسة ، ) (2007Huband, N. , et al,  ،)
 .McDonagh, A. ;et. al، كدراسة ).( Chen, S. U. , et. , al 2006كدراسة )

كدراسة .(  ,2002Biggam, F. H. , & Power, K. G) ( ، كدراسة2005
(Liberman, R. ,P. , Et. Al, 2001 ).( دراسة ،Medalia, A. , Revheim, N. & 

Casey2001 ) كدراسة ،Heppner, P. P. ; et. al. 2001)) . 
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات: وتفسر الباحثة

كأف برنامج العبلج المعرفي ، يجابي لصالح القياس البعدمالقياس البعدم في نمط التكجو اإل
ت يجابية لحؿ المشكبلنماط اإلاألالسمككي بأسمكب حؿ المشكبلت لو أثر فعاؿ في تحسيف 

ؽ ائتغيير زكجات مرضى الفصاـ الطر  إلىيرجع ذلؾ ك  ،الفصاـ العقميلدل زكجات مرضى 
ؽ المجدية كالفعالة في التكجو نحك المشكبلت كالذم يعتمد ائغير المجدية كغير الفعالة بالطر 

، كما أف البرنامج أعطاىف الثقة بأنفسيف لعقبلني كالمنطقي في حؿ المشكبلتعمى النمط ا
الخبرة في تعمـ  فكسابيإالمشكبلت التي تعترضيف مف خبلؿ  كبقدراتيف في التغمب عمى

 . ؽ كأساليب حؿ المشكبلت في حياتيـ المستقبميةائكتطبيؽ طر 
كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي : وتفسر الباحثة

برنامج العبلج كأف ، كدرجات القياس البعدم في نمط التكجو السمبي لصالح القياس البعدم
ماط السمبية لحؿ المشكبلت لدل زكجات مرضى نالسمككي  لو أثر فعاؿ في خفض األ المعرفي

فعالة في  دركف مف خبلؿ الجمسات بأف التكجيات السمبية غيرأنيف إ إلىالفصاـ العقمي يرجع 
لدييف اد ز فبالتالي  ،في الضغكط النفسية المختمفة نيا سبب رئيسأالتعاطي مع المشكبلت ك 

في المقابؿ انخفض ك في حؿ المشكبلت  التقنيةيجابي بدرجة كبيرة بعد تعميميف ىذه التكجو اإل
 . لدييف بدرجة كبيرة االتجاه السمبي

كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات : تفسر الباحثةو 
العبلجي لو أثر فعاؿ البرنامج  كأف، القياس البعدم في النمط العقبلني لصالح القياس البعدم

، إلىكالذم يرجع ، العقبلنية عند زكجات مرضى الفصاـ العقمي نماطاأل في تحسيف
بأتباع  نفسيفأ دفنمط العقبلني نحك المشكبلت فكجال اد مفز يجابي الذم استخداميف لمتكجو اإل

النفسية التي تكاجييـ الحياتية كالضغكط  المشكبلتالتغمب عمى  قادرات عمى النمط العقبلني
 . في حياتيـ
كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات : تفسر الباحثةو 

أف البرنامج العبلجي لو أثر ك ، القياس البعدم في نمط التكجو االندفاعي لصالح القياس البعدم
الفصاـ العقمي  فعاؿ في خفض أنماط التكجو االندفاعي لحؿ المشكبلت لدل زكجات مرضى
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  ، إلىتخطيطالعدـ ك  ،تيكرالك  ،ؽ التعامؿ مع المشكمة باالندفاعيةائطر تغيير  ذلؾ إلىيرجع ك 
تيار الحؿ األمثؿ مف بيف كاخ ،النظاـ ككضع حمكؿ بديمةك ، التعامؿ مع المشكمة بالتخطيط

ؼ مف المشكبلت كالضغكط النفسية الناتجة عف االندفاع في التعامؿ يخفالتكبالتالي ، البدائؿ
 . اآلخريفمع 

كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات القياس القبمي كدرجات : تفسر الباحثةو 
كأف البرنامج العبلجي لو أثر ، القياس البعدم في النمط التكجو التجنبي لصالح القياس البعدم

يرجع ك ، التجنبية لحؿ المشكبلت لدل زكجات مرضى الفصاـ العقمينماط اؿ في خفض األفعٌ 
غيير المشكمة كتحديات كفرص لمت إلىمف النظر ف القدرات كالخبرات التي تمكني اكتسابيف إلى

 كنيا تتطمب كقتان كجيدان كثقة بأنفسيفعمى حميا كل قادراتنيف أك  كاالعتقاد بأف لكؿ مشكمة حؿ
  .طبيعي في الحياة مرأنيا أبأف لدييف القدرة عمى حميا، ك 
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. α ≥0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )نص عمى أنو ت -الفرضية الرابعة
بيف درجات القياس البعدي ودرجات القياس التتبعي في درجات أنماط حؿ المشكالت لزوجات ( 05

 . "المتردديف عمى عيادة الصوراني الحكومية في محافظة غزةمرضى الفصاـ العقمي 

"  لدراسة الفركؽ بيف  كيمككسكفلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 
كبيف درجات القياس البعدم كدرجات القياس ، كسيطي مجمكعتيف مرتبطتيف )غير مستقمتيف(

لزكجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف  التتبعي بالنسبة لدرجات مقياس أنماط حؿ المشكبلت
 : كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي، عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة
 (18جدوؿ )

لقياس االفروؽ بيف درجات لدراسة " لمعينات المترابطة ويمككسوف" نتائج اختبار  يبيف
الت لزوجات مرضى الفصاـ درجات أنماط حؿ المشكعمى  تتبعيالقياس الدرجات و  بعديال

 عيادة الصوراني لمصحة النفسية الحكوميةالعقمي في 
ابعاد يقَاس 

أًَاط حم 

 انًشكالث

انعًهَاث 

 اإلحصائَت
 انعذد

انًتوصظ 

 انحضابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

يتوصظ 

 انرتب

يجًوع 

 انرتب
Z يضتوى انذالنت 

: البعد األول
 توجه اٌجابً

 40 .4 3 .1 2 .24 5 انرتب انضانبت
22. 
00 

-1. 406 
 

 16 .0غٌر دالة
 

 00 .6 00 .3 4 .1 8 .23 2 انرتب انًوجبت

     5 انتعادل

     12 انًجًوع

: البعد الثانً
 توجه سلبً

 00 .3 00 .3 4 .1 1 .5 1 انرتب انضانبت

-1. 667 
 

 10 .0غٌر دالة
 

 60 .3 8 .2 8 .5 5 انرتب انًوجبت
18. 
00 

     6 انتعادل

     12 انًجًوع

نمط : البعد الثالث
 عقالنً

 38 .3 6 .2 8 .23 4 انرتب انضانبت
13. 
50 

-. 638 
 

 52 .0غٌر دالة
 

 50 .7 75 .3 2 .2 6 .23 2 انرتب انًوجبت

     6 انتعادل

     12 انًجًوع

نمط : البعد الرابع
 اندفاعً

 30 .4 2 .1 8 .5 5 انرتب انضانبت
21. 
50 

-. 513 
 

 61 .0غٌر دالة
 

 83 .4 0 .1 7 .5 3 انرتب انًوجبت
14. 
50 

     4 انتعادل

     12 انًجًوع

: البعد الخامس
 نمط تجنبً

 50 .3 50 .3 0 .2 0 .6 1 انرتب انضانبت

 06 .0غٌر دالة 897 .1-
 08 .4 9 .1 6 .6 6 انرتب انًوجبت

24. 
50 

     5 انتعادل

     12 انًجًوع

** P-vlaue <0. 01 * P-value<0. 05 //: Not Signfinent 
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فركؽ جكىرية ذات داللة دـ كجكد أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ ع      
درجات أنماط حؿ المشكبلت كدرجات القياس التتبعي في  بعدمإحصائية بيف درجات القياس ال

( النمط التجنبي، النمط االندفاعي، النمط العقبلني، التكجو السمبي، يجابي)التكجو اإلالتالية 
، لزكجات مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة الصكراني الحككمية في محافظة غزة

زكجات مرضى الفصاـ ف مستكل التحسف لدل ألقياس التتبعي الزمني يكشؼ لنا بكنستنتج أف ا
لعبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ يدؿ عمى أف برنامج ا كىذا، لـ يكف مؤقتان  العقمي

 . كانت لو فاعمية تتسـ باالستمرارية المشكبلت

فركؽ جكىرية ذات داللة دـ كجكد ع كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في
 McMurran, M. , et)كما في دراسة  كدرجات القياس التتبعي بعدمالقياس ال إحصائية بيف درجات

al2011 ) كدراسة ،(2002Biggam, F. H. , & Power, K. G ). كدراسة ، (Heppner, P. 
P. ; et. al. 2001) كدراسة ، et. al. 2011) (Hopko, D. R. 

. 
,. 

نماط حؿ المشكبلت في درجات أ فاعمية كاستمرارية القياس التتبعي :وتفسر الباحثة
استخداـ األساليب الخاصة بخطكات حؿ المشكبلت الذم رسخ في عقكؿ  إلىيرجع ذلؾ 

ذلؾ مف خبلؿ اإللقاء الجيد كالطريقة المبسطة  ، ككنفكس زكجات مرضى الفصاـ العقمي
ككيفية التعامؿ  يفمشكبلت، كاإلحساس بمشاعرىف ك برنامجلعرض المادة العممية في جمسات ال

معيا بشكؿ عقبلني منطقي ، مف خبلؿ تقييـ مستكل المشاركات في الدراسة ، قامت الباحثة 
األمر  ،بجمسات فردية لكؿ مشاركة حدث لدييا التباس في فيـ بعض تفاصيؿ حؿ المشكبلت

حياة زكجات مرضى الفصاـ العقمي في حؿ  م جعؿ لمبرنامج استمرارية عمى مدلالذ
 . المشكبلت التي تكاجييـ في حياتيـ المستقبمية

 تعقيب عاـ عمى نتائج الدراسة : 
بأسمكب حؿ المشكبلت فاعمية العبلج المعرفي السمككي في الدراسة الحالية تـ بحث 

عمى عيادة  ، كالمتردداتية لدل زكجات مرضى الفصاـ العقميفي التخفيؼ مف الضغكط النفس
زكاجيف المرضى بالفصاـ الصكراني لمصحة النفسية التابعة لكزارة الصحة لجمب العبلج أل

 . العقمي

فاعمية العبلج المعرفي  لييا الدراسة الحاليةاتضح في ضكء النتائج التي تكصمت إكقد 
بأسمكب حؿ المشكبلت في التخفيؼ مف الضغكط النفسية لدل زكجات مرضى  السمككي

كترل الباحثة أف التحسف الذم طرأ عمى أفراد العينة يرجع إلى جدكل كفاعمية  ،الفصاـ العقمي
 عمى فنيات الحتكائوالمستخدـ في الدراسة المعرفي السمككي بأسمكب حؿ المشكبلت البرنامج 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopko%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21988544
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حؿ المشكبلت التي ساعدت الزكجات في  أسمكب ية في خطكاتيجابائؽ اإلالطر ك مختمفة 
خذ بالنمط ، كاأليجابيامؿ في التكجو نحك المشكمة بشكؿ إؽ عممية في التعائاستخداـ طر 

تباع ىذا النمط أف اب فكجدكا أنفسيف ،في خطكات حؿ المشكبلت ةالعقبلني، كالمتمثم
في  فالحياتية التي تكاجيي المشكبلت الناتجة عف ةالضغكط النفسيعمى باستطاعتيف التغمب 

الدراسات السابقة، فقد اتضح  كقد جاءت نتائج الدراسة الحالية متسقة مع ما جاء في ،فحياتي
التعامؿ مع  فيحؿ المشكبلت  بأسمكب أف غالبية الدارسات السابقة اتفقت عمى فاعمية العبلج

حؿ لتدخؿ العبلجي بأسمكب ، لذا تؤكد الباحثة عمى أىمية اجميع االضطرابات النفسية
نماط السمبية التي تعيؽ حؿ التكجيات كاأللما لو مف دكر كبير في تصحيح كتعديؿ المشكبلت 
نماط غير العقبلنية ة الستخداـ التكجيات السمبية كاألنتيجالتي تنشأ لدل الشخص ، المشكبلت

قدرتو كأسمكبو في حؿ  في سمباالتي ينعكس كالمنطقية المتمثمة في االنماط التجنبية كاالندفاعية 
و المنظمة يساعد خطكاتب حؿ المشكبلت بأسمكب كالعبلج المعرفي السمككي ،المشكبلت

النفسية الناجمة عف التعرض  المشكبلت، تجاه عبلجي متمثؿ في عبلج المرضى باتجاىيف
د كيفية فرا، كتجاه كقائي متمثؿ في أنو يمكف مف خبللو تعميـ األممشكمةلممكاقؼ المسببة ل

أم صعكبات عاطفية،  المشكبلتاليكمية قبؿ أف تنتج تمؾ  المشكبلتالتعامؿ بشكؿ فعاؿ مع 
، كبذلؾ يزيد قدرة الفرد عمى المكاجية مراض النفسية، كالحد مف المرض النفسياأل لمنع تطكر

                                                                                    . الحياه اليكمية مشكبلتة كاسعة مف الفعالة مع مجمكع

 توصيات الدراسة : 
 : في ضوء ما توصمت إليو الباحثة في نتائج دراستيا الحالية توصي بما يمي

طباء النفسييف العامميف في المؤسسات الحككمية كاألىمية عمى تدريب األخصائييف كاأل -1
ثبتتو ىذه الدراسة كجميع الدراسات األخرل بفاعميتو مع العبلج بحؿ المشكبلت لما أممارسة 

 . جميع االضطرابات النفسية كالذم يعكد بالنفع عمى المرضى كذكييـ

مع المؤسسات تتفاعؿ إنشاء مؤسسة شاممة لرعاية مرضى الفصاـ كزكجاتيـ تتعاكف ك   -2
خرل عف طريؽ لعبلجي مف جية كالترفييي مف جية أىمية لتقديـ الدعـ النفسي كاالحككمية كاأل

نيـ بحاجة لمف يستمع لمعاناتيـ ، ألالنكادم التي تجمعيـ مع بعضيـ لتخفؼ مف معاناتيـ
، كمف جية ة عبلجية ليـ كلذكييـساسيا برامج تثقيفيؿ عمى ألمعرفة احتياجاتيـ النفسية لمعم

المجتمع ميمشة معرضة النتقادات  نيـ فئةىتماـ بأكالد المرضى العقمييف، ألخرل االأ
األب في األسرة فيـ بحاجة إلى مف يحتضنيـ كيقكم مف شخصيتيـ  باإلضافة لغياب دكر

 . كثقتيـ بأنفسيـ
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عادة تقييـ النظاـ العبلجي مف خبلؿ الفريؽ العبلجي في االىتماـ كالمتابعة لممريض إ -3
، كعمؿ مريضة بما يتناسب مع حالة الك الجرعة الدكائيكؿ دكرم ليتـ تعديؿ نظاـ العبلج أبش

، كعقد زيارات منزلية لبعض الحاالت التي لمعرفة ما يطرأ عمى حالة المريض فحكصات دكرية
 . ال تتمكف مف الكصكؿ لمعيادات النفسية

ىمية بما يتناسب مع ميكلو كقدراتو فصاـ داخؿ المؤسسات الحككمية كاألتأىيؿ مريض ال  -4
العمؿ لمف تأىمكا مف خبلؿ العبلج بالعمؿ ليصبحكا قادريف عمى العمؿ كمف ثـ تكفير فرص 

 . ةالحيا إلى الرجكعك 

ضركرة قياـ المؤسسات الحككمية كاألىمية برعاية كمساعدة زكجات مرضى الفصاـ  -5
 . اقتصاديان مف خبلؿ تكفير المشاريع المناسبة إلمكانياتيف كقدراتيف إلعالة أسرىف

لقاء الضكء عمى المشكبلت المختمفة التي تعاني إعبلمية تستيدؼ إضركرة كضع خطة  -6
ككذلؾ عمى كصمة المرض  صاـ العقمي في المجتمع الفمسطينيمنيا زكجات كأبناء مرضى الف

مف خبلؿ تثقيؼ المجتمع كتصحيح النظرة السمبية  منو المرضى كذكييـ النفسي الذم يعاني
 . كالتكضيح بأنو مثمو مثؿ أم مرض جسدم

أىمية إجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث حكؿ العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ  -7
 . المشكبلت كالضغكط النفسية التي تعاني منيا زكجات مرضى الفصاـ

 المقترحات : 
نظران لقمة الدراسات في مكضكع فعالية العبلج المعرفي السمككي بأسمكب حؿ 

زكجات مرضى الفصاـ العقمي عمى الصعيد المشكبلت في خفض الضغكط النفسية لدل 
 : المحمي ، تقترح الباحثة ما يمي

فاعمية العبلج المعرفي السمككي في التخفيؼ مف الضغكط النفسية لدل النساء المعنفات  -1
 . المقيمات في بيت األماف بغزة

فاعمية العبلج المعرفي السمككي في إصبلح ميارات حؿ المشكبلت لدل السجينات  -2
 . جف غزةبس

 .فاعمية العبلج المعرفي السمككي لدل األشخاص المصابيف باضطرابات الشخصية -3

فاعمية العبلج المعرفي السمككي بحؿ المشكبلت في تحسيف األداء األسرم لدل مرضى  -4
 . الفصاـ العقمي



 نتائج الدرادة

 

225 
 

 الخامسالفصل 

أحداث الحياة الضاغطة كميارات حؿ المشكبلت لدل زكجات المرضى النفسييف بقطاع  -5
  .غزة

 .مرضى االكتئاب  لالسمكؾ االنتحارم كعبلقتو بميارة حؿ المشكبلت لد -6

 . مستكل القدرة عمى حؿ المشكبلت لدل السجينات بسجف غزة -7

 . مستكل القدرة عمى حؿ المشكبلت لدل الشباب الجانحيف  -8

 القدرة الذاتية المدركة لحؿ المشكبلت كعبلقتيا بالضغط النفسي لدل زكجات مرضى -9
 . الفصاـ العقمي

 . درجة االستقرار الزكاجي لدل زكجات مرضى الفصاـ في قطاع غزة -10

 . سرم لدل زكجات األسرل داخؿ السجكف اإلسرائيميةاأل النفسي كدرجة االستقرار  -11

 . قابميا زكجات المساجيف بالعمالة  بسجف غزةتالنفسية كاالجتماعية التي  المشكبلت -12
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 المراجع

 : المراجع العربية -أوالً 
دار ايتراؾ لمطباعة كالنشر ".  عمـ النفس العصبي المعرفي" (. 2010سميماف )، براىيـإ .1

 . مصرالقاىرة : ، كالتكزيع
شعاع لمنشر  ، " واالكتئابضاءات حوؿ الفصاـ إ" (. 2011عبد الرحمف )، براىيـإ .2

 سكريا. حمب: ، كالتكزيع
مكتبة ". عمـ النفس اإلكمينيكي"(. 1999عبد اهلل )، عبد الستار ك عسكر، براىيـإ .3

 . مصرالقاىرة: ، نجمك المصريةاأل
 . مصرالقاىرة: ، الجزء الثاني، . دار أحياء  لمتراث"لساف العرب"(.  1988ابف منظكر ) .4
. "اساسيات التمريض في االمراض النفسية والعقمية(. 2001ـ )عبد الكري، بك الخيرأ .5

 . االردفعماف: ، دار كائؿ لمنشر
االنفعالي في تنمية  –(. فاعمية برنامج لئلرشاد العقبلني 2010مسعد )، أبك الديار .6

مجمة التفاؤؿ لخفض حدة الضغكط النفسية لدل عينة مف أسر االطفاؿ المعكقيف سمعيان. 
 (. 3العدد )، (38مجمد )، االجتماعيةالعمـو 

ضغوط العمؿ واثرىا عمى الوالء التنظيمي دراسة تطبيقية  "(.  2009محمد)، بك العبلأ .7
الجامعة ، . رسالة ماجستير" عمى المدراء العامميف في وزارة الداخمية في قطاع غزة

 فمسطيف. ، ةغز ، كمية التربية، سبلميةاإل
الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجيتيا وعالقتيا "(. 2010نبيمة )، بك حبيبأ .8

جامعة ، . رسالة ماجستير" بالتحصيؿ الدراسي لدى ابناء الشيداء في محافظات غزة
 فمسطيف. ، غزة، كمية التربية، زىراأل

 الضغوط النفسية وأساليب مواجيتيا كما تدركيا المرأة(. 2003، صالح )أبك حطب .9
، البرنامج المشترؾ جامعة األقصى، جستير غير منشكرةرسالة ما، الفمسطينية العاممة

 فمسطيف. ، غزة
االلتزاـ الدوائي والدعـ األسري يسيـ في منع االنتكاسة (. 2012) حسف، أبك رحمة .10

، غزة، الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجستير غير منشكرة. لمرضى الفصاـ في قطاع غزة
 فمسطيف. 

برنامج ارشادم سمككي معرفي في خفض قمؽ (. فاعمية 2011عطاؼ )، أبك غالي .11
مجمة العمـو التربوية ، االمتحاف لدل عينة مف طالبات الثانكية العامة بمحافظة رفح

 . 78-50ص ص، (3العدد)، 12المجمد ، والنفسية
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(. فاعمية برنامج إرشادم في إدارة الحياة في تخفيض الضغكط 2004سميرة )، غزالة أبك .12
 العدد الثالث. ، مجمة العمـو التربويةالنفسية لدل أميات األطفاؿ التكحدييف. 

اساليب مواجيو ضغوط البيئة المدرسية لدى طالب "(. 2007محسف )، ابك مشايخ .13
 فمسطيف. ، غزة، زىرألجامعة ا، يةكمية الترب، . رسالة ماجستير" المرحمة االعدادية

.  دليؿ لألسرة ولألصدقاء-الفصامي كيؼ نفيمو ونساعده(. 1991أحمد ، عاطؼ ) .14
 المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلدب : الككيت .

الذكاء العاطفي وعالقتو بميارات مواجيو الضغوط لدى "(. 2010مصطفي )، االسطؿ .15
، غزة، الجامعة االسبلمية، رسالة ماجستير". طمبة كميات التربية بمحافظات غزة

 فمسطيف. 
طفاؿ ككما طفاؿ كما يدركيا األاأل ل(. مصادر الضغط النفسي لد2009عمي )، الباكم .16

 . 42العدد ، مجمة عمـو انسانيةيدركيا المعممكف. 
(. قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بالضغكط النفسية لدل طالبات الدراسات  2013كالء )، بدكم .17

الجزء ، (42العدد )، مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفسالمسائية في الجامعة. 
 الثاني. 

استراتيجيات مواجية الضغوط وعالقتيا بجودة الحياة األسرية ( . 2014بربخ، شادم ) .18
 ، فمسطيف.لة ماجستير ، جامعة األقصى، غزة. رسا ـ العقميلدى زوجات مرضى الفصا

: عماف، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع. ". " الطب النفسي (2007سمير )، بقيكف .19
   االردف. 

داء الموظفيف في شركة أثرىا عمى أضغوط العمؿ و " (. 2009يكسؼ )، بنات .20
، الجامعة االسبلمية، رسالة ماجستير. " االتصاالت الفمسطينية في منطقة قطاع غزة

 فمسطيف. ، غزة، كمية التربية
(. فاعمية برنامج ارشادم لتنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت لدل 2010داليا )، البيسي .21

 . 8العدد ، جامعة المنصكرة، مجمة رعاية وتنمية الطفولةتبلميذ المؤسسات االيكائية. 
وعالقتيا باألداء الميني لدجى االطباء  الضغوط النفسية(. 2011براىيـ )إ، التكـ .22

الجامعة ، . رسالة ماجستيرالعامميف في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظات غزة
 فمسطيف. ، غزة، سبلميةاإل

ضغوط العمؿ وعالقتيا باالتجاه نحو مينة التدريس لدى (. 2003نضاؿ )، ثابت .23
 فمسطيف. ، غزة، جامعة االزىر، . رسالة ماجستيرالمعمميف بمحافظات غزة
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. العبلقة بيف التدخؿ الميني ببرنامج لمممارسات العامة لمخدمة (2010السيد )، جاد اهلل .24
االجتماعية كحجـ الضغكط النفسية كاالجتماعية التي تتعرض ليا أسر األطفاؿ 

الجزء ، 29. العدد نسانيةمجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعمـو اإل التكحدييف. 
 . 1011ص ، الثالث

. مكتبة الجامعية  " الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية" (. 2000فكزية )، جبؿ .25
 . مصراالزاربطة االسكندرية: 

.".  مراض النفسيةاأل"(. 1998عبد العمي )، الجسماني .26 بيركت: ، الدار العربية لمعمـك
  لبناف

 في غزة قطاع في العقمي الفصاـ مرضى لدى الوالدية . االتجاىات(2008نبيؿ )، جكدة .27
 فمسطيف. ، غزة، الجامعة اإلسبلمية، كمية التربية، رسالة ماجستيرالمتغيرات.  بعض ضوء

مصادر ضغوط العمؿ لدي الممرضيف والممرضات العامميف في (. 2003يحيي )، جكدة .28
جامعة ، كمية التربية، رسالة ماجستير، مستشفيات محافظات شماؿ الضفة الغربية

 فمسطيف. ، النجاح الكطنية
 مجمة. الفصامييف لدل الزكاجي الرضا لبركفيؿ مقترح . نمكذج(2003) كفاء، الحديني .29

 . 250 ص ص، (16) العدد، مصر - النفسى االرشاد
، (. استخداـ أسمكب حؿ المشكبلت مع ذكم اإلعاقة العقمية "2010محمد )، حسانيف .30

 -549ص ص  ، (1ج )، (34العدد )، جامعة عيف شمس –مجمة كمية التربية 
577 . 

(. فاعمية برنامج ارشادم عقبلني انفعالي لخفض الضغكط النفسية 2012حمد )أ، حسف .31
السنو ، الجزء الثاني، العدد العاشر، مجمة الطفولة والتربيةلدل عينة مف المراىقيف ". 

 . 68ص ، الرابعة
ي أثر استخداـ برنامج لمتدريب عمى سموؾ حؿ المشكمة ف" (. 1999محمكد)، حسف .32

، كمية التربية بقنا، قسـ عمـ النفس، رسالة ماجستير". بعض مكونات الدافعية الذاتية
 مصر. 

الدليؿ التشخيصي واالحصائي الرابع  إلىالمرجع السريع "(. 2004تيسير )، حسكف .33
 سكريا. : دمشؽ, "المعدؿ لالضطراب النفسية 

, "االجياد المتكرر القمؽ وضغوط الحياة لدى الزوجات ذوات" (. 2012منيا )، حماد .34
 فمسطيف. ، غزة، الجامعة االسبلمية، كمية التربية، رسالة ماجستير
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فاعمية برنامج الوسائط الطالبية مف القدرة عمى حؿ المشكالت (. 2013راكية )، حماـ .35
الجامعة ، رسالة ماجستير، والتحكـ بالغضب لدى الوسائط في المرحمة األساسية العميا

 يف. فمسط، غزة، اإلسبلمية
الضغوط النفسية مف حيث عالقتيا بالروح المعنوية والمساندة (. 2010مفيد )، حمداف .36

، كمية التربية، . رسالة ماجستيراالجتماعية لدى عينة مف طمبة الجامعة في قطاع غزة
 . مصر، عيف شمس: القاىرة

(. مصادر الضغط النفسي لدل االطباء كعبلقتيا بالصحة 2011رضية )، حميد الديف .37
 العدد السبعكف.  ، المجمد الثامف عشر، ، مجمة مستقبؿ التربية العربيةلنفسية ليـ. ا
. دار صفاء " الصحة النفسية والعالج النفسي االسالمي"(. 2011صبرني )، الحياني .38

 االردف. عماف: ، لمنشر كالتكزيع
لمنشر دار كمكتبة الحامد ". مقدمة في الصحة النفسية "(. 2012سامي )، الختاتنة .39

 . االردفعماف: ، كالتكزيع
(. الضغكط النفسية التي تكاجو الطمبة في 2006الغرايبة )، احمد ك سالـ، الخزاعمة .40

 . 141العدد ، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربيةجامعة القصيـ. 
فعالية برنامج لمتدخؿ الميني في خدمة الفرد لتنمية ميارة حؿ (. 2011دعاء )، خمفة .41

، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعمـو االنسانيةالمشكمة لدل المرأة المعيمة. 
 . 5842 – 5557ص ص ، (12مجمد )، )31(عدد 

دليؿ الصحة النفسية لألطباء والعامميف في الرعاية الصحية  "(. 2001مازف )، الخميؿ .42
 دمشؽ. سكريا: ، . منظمة الصحة العالمية"االولية

(. فعالية العبلج المعرفي السمككي في تخفيؼ حدة الضغكط 2004ىشاـ )، الخكلي .43
ص ص ، (18العدد )، النفسيمجمة االرشاد ، النفسية لدل معممي التربية الخاصة "

83-135 . 
سمككي في  –(. فاعمية برنامج تدريبي معرفي  2012ممكح )، السميحاتك  ماجد، لخياطا .44

مجمة الجامعة . خفض الضغكط النفسية لدل أميات األطفاؿ المصابيف بالقيمة السحائية
 22ص  – 1ص ، العدد الثاني، (20)المجمد , اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية

 . 2012يكنيك 
(. دراسة ألعراض ض النفس المرضية االكثر مشاىدة بالنفاس 1995أكسيمة )، خير .45

مجمة جامعة مريضا فصاميا في البلذقية.  175عند  ICD9الفصامي المشخص حسب 
 العدد الثالث. ، مجمد السابع عشر، تشريف

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=514785
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=514785
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=514785
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 لدل النفسي الضغط خفض في جمعي ارشادم برنامج فعالية(.  2011) خكلة، الدباس .46
 د)العد، التربية كمية مجمةالياشمية.  األردنية بالمممكة التطبيقية البمقاء جامعة طالبات
 . الثاني الجزء، (146

. برنامج إرشادي مبني عمى المنحنى السموكي في تحسيف (2010محمد )، الدجاني .47
كمية الدراسات ، دكتكراه. رسالة التواصؿ والتكيؼ لدى أسر مرضى الفصاـ في األردف

 الجامعة األردنية. ، العميا
مكتبة الفبلح ".  الدليؿ العممي في االرشاد والعالج النفسي" (. 2010باسـ )، الدحادحة .48

 . مصرالقاىرة: ، لمنشر كالتكزيع
ضغوط الطالؽ والتوافؽ النفسي عند المطمقات في قطاع  "(. 2005فاطمة )، دحبلف .49

 فمسطيف. ، غزة، جامعة االزىر، رسالة ماجستير".  غزة
اثر االضطرابات العقمية في تخفيؼ العقوبة الجزائية مف (. 2010عبد الرحمف )، الدخيؿ .50

 جامعة نايؼ لمعمـك االمنية. ، . رسالة ماجستيروجيو نظر القضاة بمدينة الرياض
الضغوط النفسية والتوافؽ االسري والزواجي لدى عينة مف (. 2009غزالف )، الدعدم .51

باء واميات االطفاؿ المعاقيف نبعا لنوع ودرجة االعاقة وبعض المتغيرات الديموغرافية ا
 جدة. ، كمية التربية، جامعة اـ القرل، . رسالة ماجستيرواالجتماعية

كالمنكميف.  المراجعيف الفصامييف لدل االجتماعية . الميارات(2005) فيد، الدليـ .52
 . 50-11 ص، 1: عدد، (4) مجمد, النفس عمـ في عربية دراسات

(. فاعمية برنامج إرشادم في خفض الضغكط النفسية لدل أسر 2009يحيي )، الدىمات .53
، جامعة عيف شمس–مجمة كمية التربية ، األطفاؿ المعكقيف سمعيا في مدينة عماف

 الجزء الرابع. ، (33العدد)
(. فعالية برنامج إرشادم في خفض الشعكر النفسية كتحسيف 2008فكقية )، راضي .54

الكفاءة الكالدية لدل عينة مف أميات االطفاؿ ذكل اضطراب قصكر االنتباه كفرط 
 الجزء األكؿ. ، (68العدد )، جامعة المنصورة -مجمة كمية التربيةالنشاط. 

،  لمنشر كالتكزيع كالطباعة. دار المسيرة الصحة النفسية(. 2002سامر )، رضكاف .55
 . األردف عماف:

(. دكر المساندة االجتماعية في اإلفصاح عف الذات كالتكجو 2006شعباف )، رضكاف .56
العدد: ، ( 16المجمد )، مجمة دراسات نفسيةاالجتماعي لدل الفصامييف ك االكتئابيف. 

 . 221-171ص ص ، 2
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تدربي لخفض الضغوط النفسية  فاعمية برنامج إرشادي(.  2008عبد الكريـ )، رضكاف .57
كمية ، رسالة دكتكراه. و تحسيف التوافؽ النفسي لدى مرضى السكري بمحافظات غزة

 جامعة عيف شمس. ، التربية
، . دار الثقافة لمنشر كالتكزيع" الصحة النفسية والمرض العقمي " (. 2010رشيد )، زغير .58

 االردف. عماف: 
القاىرة : ، عالـ الكتب ".  والعالج النفسي الصحة النفسية" (. 2005حامد )، زىراف .59

 . مصر
انماط الشخصية وعالقتيا بالضغوط النفسية لدى طالبات  . "(2003اعتماد )، الزيناتي .60

 فمسطيف. ، غزة، الجامعة االسبلمية، . رسالة ماجستير"سالمية بغزةالجامعة اإل
 االردف. عماف: ، . دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع"الفصاـ" (. 2000كليد )، سرحاف .61
الضغوط النفسية واساليب  "(. 1998عبد العزيز )، زيداف كالشخص، السرطاكم .62

 . االمارات: دار الكتاب الجامعي ". المواجيو واالحتياجات ال ولياء امور المعوقي
اثر ضغوط العمؿ عمى عممية اتخاذ القرارات دراسة ميدانية " (. 2009ميسكف )، السقا .63

، غزة، الجامعة االسبلمية، رسالة ماجستير". العاممة في قطاع غزةعمى المصارؼ 
 فمسطيف. 

ضغوط العمؿ واستراتيجيات مواجيتيا وعالقتيا بالتوافؽ "(. 2013مناؿ )، السكني .64
، رسالو ماجستير". النفسي لدي العامميف وقت االزمات في محافظتي غزة والشماؿ

 فمسطيف. ، غزة، جامعة االزىر
دار المقداد  " االمراض النفسية اسباب وتشخيص وعالج " (. 2006عايش )، سمكر .65

 . فمسطيفغزة: ، لمطباعة
ـ أالضغط النفسي واستراتيجيات المواجية لدى (.  2013شنكفي )، دعك ك نكرة، سميرة .66

كمية ، جامعة اكمي البكيرة، . رسالة ماجستيرالطفؿ التوحدي دراسة عياديو لخمس حاالت
 الجزائر. ، االجتماعية كاالنسانيةالعمـك 

أساليب مواجية الضغوط النفسية لدى الشباب مف " (.  2010عبد اهلل )، السيمي .67
. "المرضى المتردديف عمى مستشفى الطب النفسي بالمدينة المنورة وغير المرضى

 المممكة العربية السعكدية. ، كمية التربية، جامعة أـ القرل، رسالة ماجستير
فعالية برنامج إرشاد جمعي مستند إلى العالج الواقعي في (. 2011عائشة)، لسكالمةا .68

كمية ، . أطركحة دكتكراهتخفيؼ الضغوط النفسية و قمؽ الحالة لدى عينة مف الحوامؿ
 األردف. ، جامعة اليرمكؾ، رشادمقسـ عمـ النفس اإل، التربية
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الشخصية االيجابية  االسس النفسية لتنمية" (. 2009عبد الحميـ كاخركف )، السيد .69
  : مصر. القاىرة, ايتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع "لممسمـ المعاصر

ضغوط النفسية التي تتعرض ليا المرأة الفمسطينية في  "(. 2003حاسـ )، الشاعر .70
، رسالة ماجستير, "سرائيمي أثناء انتفاضة االقصى محافظة قمقيمية نتيجة لمعدواف اإل

 فمسطيف. ، النجاحجامعة ، كمية التربية
لية االجتماعية لدى ضباط حرب ؤو الضغوط النفسية والمس(. 2011منار )، الشاعر .71

 فمسطيف. ، غزة، الجامعة االسبلمية، رسالة ماجستيرغزة في ضوء بعض المتغيرات. 
, ضغوط العمؿ لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة "(. 2009محمد )، شبير .72

 فمسطيف. ، غزة، كمية التربية، الجامعة االسبلمية، رسالة ماجستير. "وسبؿ التغمب عمييا 
درجة االستقرار العائمي لدى أىالي مرضى الفصاـ في قطاع (. 2012مركة )، شحادة .73

 فمسطيف. ، غزة، الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجستير غير منشكرةغزة. 
مؤسسة ، الطبعة األكلى". دليؿ األمراض النفسية والعقمية" (. 1990، سعيد )شرؼ .74

 . لبنافبيركت: ، عزالديف لمطباعة كالنشر
رشادم قائـ عمى العبلج بالكاقع لخفض حدة الضغكط إ( برنامج 2011أشرؼ )، شريت .75

 الجزء الثاني. ، (99)العدد ، المجمة التربويةميات األطفاؿ ذكم االعاقة. أالنفسية لدل 
(. أنماط الرضاعة كعبلقتيا بالضغط النفسي 2011، محمد )سمير ك عكة، شقير .76

جامعة عيف ، مجمة كمية التربيةكاالجتماعي لدل عينة مف األميات بالقدس الشريؼ. 
 الجزء الثالث . ، ( 35العدد )، شمس

فعالية برنامج في الدمج واالستشفاء لدى مرضى الفصاـ (. 2013) حناف، الشيخ عميى .77
 فمسطيف. ، غزة، الجامعة اإلسبلمية، منشكرةرسالة ماجستير غير في قطاع غزة. 

: بيركت، دار الفكر العربي، . الطبعة األكلىالضغط النفسي(. 2003)سمير ، شيخاني .78
 لبناف. 

(. الضغكط النفسية كاالفكار البلعقبلنية لدل 2010ىكيدة )، اماؿ ك الريدم، الصايغ .79
مجمو العموـ االباء كعبلقتيا بالسمكؾ العدكاني لدل االبناء مف العادييف كالمعاقيف سمعيا. 

 الجزء الثاني. ، العدد الرابع، التربوية
فعالية برنامج إرشادي معرفي سموكي قائـ عمى ميارة حؿ (. 2010انتصار )، صباف .80

المؤتمر اإلقميمي ، الت في التخفيؼ مف درجة العنؼ الوقفي لدى طالبات الجامعةالمشك
ص ، رابطة األخصائييف النفسييف المصرية، 1/12/2010-29/11الثاني لعمـ النفس 

 . 280-257ص 
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سمككي في تنمية -(. فعالية برنامج معرفي2008عاشكر)، محمد ك عبد الرحمف، الصبكة .81
مجمة دراسات عربية ميارات المحادثة لدل عينة مف مرضى الفصاـ المزمف الككيتييف. 

 . 730-685ص ص، 4العدد: ، (7المجمد)، في عمـ النفس
دار الصفاء لمنشر ، " االضطرابات النفسية والعقمية "(. 2010ابراىيـ )، الصيخاف .82

 االردف. عماف: ، كالتكزيع
".  الضغط النفسي مفيومة وتشخيصو وطرؽ عالجو(. 1994عبد الرحمف )، الطريرم .83

 السعكدية. الرياض: ، دار غريب لمنشر كالتكزيع
، (. الضغكط النفسية كطرؽ التعامؿ معيا في القراف الكريـ2008جميؿ )، الطيراكم .84

، ودوره في معالجة قضايا االمةف الكريـ آالمؤتمر الدولي االوؿ القر  لىإبحث مقدـ 
 . فمسطيف، غزة 12/2008المنعقد بتاريخ 

سكندرية: اإل، . دار المعرفة الجامعية" مبادئ الصحة النفسية"(. 1994محمد )، الطيب .85
 . مصر

عالقة الضغوط الوظيفية باآلثار النفسية و الجسدية لدى "(. 2010ابراىيـ )، عابديف .86
، زىرألجامعة ا، . رسالة ماجستير" محافظات غزة –الكيرباء العامميف في شركة توزيع 

 فمسطيف. ، غزة
استراتيجيات تكيؼ المعمميف مع الضغوط النفسية التي " (. 1998معاذ )، العارضة .87

جامعة ، رسالة ماجستير".  تواجييـ في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة نابمس
 فمسطيف. ، ، النجاح

(. كفاءة مككنات الذاكرة العاممة كالتفكير االجتماعي المجرد لدل 2012زينب )، عباس .88
 . 1ع، (40ج )، مجمة العمـو االجتماعيةمرضى الفصاـ كاالسكياء. 

، دار المعارؼ الجامعية" اصوؿ الصحة النفسية"(. 2001حمد )أ، عبد الخالؽ .89
 . مصرسكندرية: اإل

ابمية لئليحاء بيف األسكياء كمرضى القمؽ (. الفركؽ في الق2010أحمد )، عبد الخالؽ .90
 . 4العدد: ، (38)المجمد، مجمة العمـو االجتماعيةكالفصامييف. 

دار قباء لمنشر ، " مراض النفسية والعقميةألعمـ ا"(. 2000محمد )، عبد الرحمف .91
 مصر. القاىرة: ، كالتكزيع

(. استخداـ كسائؿ التعبير في العمؿ مع جماعات مرضى 2010) ، محمكدعبد الفتاح .92
مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية الفصاـ لتنمية مياراتيـ في التفاعؿ االجتماعي. 

 . 2620-2577ص ص، 29العدد: ، (5مجمد)، مصر -نسانيةوالعمـو اإل 
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( فاعمية برنامج إرشادم سمككي معرفي في مكاجية  الضغكط 2012رانيا )، عبد القكم .93
 العدد الثاني  كالخمسكف. ، مجمة الثقافة والتنميةالنفسية لدل المرأة السعكدية العاممة. 

الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط النفسية (. 2012خالد )، العبدلي .94
. الثانوية المتفوقيف دراسيا والعادييف بمدينة مكة المكرمةلدى عينة مف طالب المرحمة 

 كمية التربية. ، ـ القرلأجامعة ، رسالة ماجستير
. . دار "عمى الصحة النفسيةه ثر أالضغط النفسي مشكالتو و "(. 2008ماجدة )، عبيد .95

 االردف. عماف: ، صفاء لمنشر كالتكزيع
. دار الفكر مفيومو وأدواتو وأساليبوالبحث العممي . (2004ذكقاف كآخركف )، عبيدات .96

 عماف: األردف. ، 1ط، التربكم
عماف: ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع " عمـ النفس اإلكمينيكي "(. 2009محمد )، العبيدم .97

 . االردف
. دار المسيرة لمنشر كالتكزيع "1عمـ النفس المعرفي ط (.  2004عدناف يكسؼ)، العتكـ .98

 . االردفعماف: ، ك الطباعة
. دار ابف حـز "الخطوات المثيرة الدارة الضغوط النفسية"(. 2002اكـر )، عثماف .99

 لبناف. بيركت: ، لمطباعة كالنشر كالتكزيع
. دار الفكر العربي لمنشر "دارة الضغوط النفسيةا  القمؽ و  "(. 2001فاركؽ )، عثماف .100

 . مصرلقاىرة: ا، كالتكزيع
(. اثر الضغكط النفسية كالقمؽ كالذكاء كنكع الطالب عمى القدرة 1995عادؿ )، العدؿ .101

 . 30جزء ، المجمد العاشر، مجمة دراسات تربويةعمى حؿ المشكبلت. 
(. تحميؿ المسار لمعبلقة بيف مككنات القدرة عمى حؿ المشكبلت 2001عادؿ )، العدؿ .102

العدد ، مجمة كمية التربيةرة. االجتماعية ككؿ مف فعالية الذات كاالتجاه نحك المخاط
  -121ص ص ، (1ج)، (25)
(. فعالية استخداـ العمبلت الرمزية في تنمية ميارات الفصامية 2002) كفاء، العرادم .103

 . 514-489، ص ص  12مجمد : ، (4العدد )، مجمة دراسات نفسيةاالجتماعية. 
(. فاعمية برنامج إرشادم  لخفض الضغكط  2008محمد )، ك الزيكدم، أحمد عربيات .104

، مجمة جامعة دمشؽلدل أسر األطفاؿ ضعاؼ السمع ك أثره في تكيؼ أطفاليـ. 
 العدد األكؿ. ، (24المجمد )
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عالية نمكذج الحياة في تخفيؼ حدة الضغكط التي تعاني منيا ف. (2008شعباف)، عزاـ .105
، مصر -مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعمـو االنسانية زكجات المسجكنيف. 

 . 640 - 593ص ص ، 2مد: جم، (25) ددع
. منظمة الصحة المرشد في الطب النفسي(. 1999حمد ك آخركف )أ، العقباكم .106

 العالمية. المكتب االقميمي لمشرؽ المتكسط. 
القاىرة: ، نجمك المصريةمكتبة األ " الطب النفسي المعاصر "(. 1998حمد )أ، عكاشة .107

 . مصر
رشادم مبني عمى الكفاءة الذاتية كاثره في إ(. فعالية برنامج 2008طمعت )، عمى .108

 .  102 -50ص ، 2ع ،24ج، مصر، ، مجمو كمية التربية بأسيوطالطبلب. 
القاىرة : ، دار الجامعة الجديدة".  العالج النفسي" (. 2010السيد فيمي )، عمي .109

 . مصر
(. المساندة االجتماعية كالضغكط النفسية لدل االطفاؿ مرضى 2009سياـ )، عمي .110

 . 122ص ، 22العدد ، مجمة كمية التربية بالزقازيؽالقمب. 
 في كأثره يكسؼ سكرة عمى مبني نفسي إرشادم برنامج . فعالية(2011) طمعت، عمي .111

المجمة العممية لكمية . بصريان  المعاقيف المعمميف لدل النفسي كالتكافؽ النفسية الضغكط
 . األكؿ الجزء، الثاني العدد، (27المجمد)، جامعة اسيوط –التربية 

 أثر بعض التغيرات الداخمية عمى ضغط العمؿ لدى الييئة"(. 2006تغريد )، عمار .112
الجامعة ، . رسالة ماجستير" االدارية واألكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

 فمسطيف. ، غزة، سبلميةاإل
(. العفك كعبلقتو بالضغكط النفسية لدل طالبات جامعة الطائؼ. 2012سناء )، عماشة .113

 . 2الجزء ، 22العدد ، مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس
(. التسامح كالغضب في عبلقتيما باستراتيجيات مكاجية ضغكط 0132سناء )، عماشة .114

مجمة العمؿ لدل عضكات ىيئة التدريس السعكديات كغير السعكديات بجامعة الطائؼ. 
، جامعة الطائؼ، كمية التربية ، دراسات عربية في التربية و قسـ عمـ النفس

 . 235-177ص ص ، الجزء األكؿ، (2العدد)
، دار الفكر لمطباعة لمنشر كالتكزيع, "الصحة النفسية لمطفؿ" (. 1998حناف )، لعنانيا .115

 االردف. عماف: 

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=201845
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=201845
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عالقة الضغوط النفسية ببعض المتغيرات الشخصية لدى (. 2004عياش )، العنزم .116
جامعة نايؼ العربية لمعمـك ، . رسالة ماجستيرالعامميف في المرور بمدينة الرياض

 السعكدية. ، الرياض، منيةاأل
مكتبة النيضة ". ضغوط المراىقيف وميارات المواجية "(. 2001رئيفة )، عكض .117

 مصر. اإلسكندرية: ، المصرية
، . دار المعرفة الجامعية" مراض النفسية والعقميةاأل " .(1994، عبد الرحمف )عيسكم .118

 مصر. االسكندرية: 
الحموؿ النفسية  -العالج المعرفي السموكي المعاصر "(. 2012مراد )، عيسي .119

 . مصرالقاىرة: ، . دار الفجر لمنشر كالتكزيع"لمشكالت الصحة العقمية
مكتبة االنجمك ". االضطرابات النفسية والعقمية والسموكية" (. 2006محمد )، غانـ .120

 مصر. القاىرة: ، المصرية
دار . ". " التعامؿ مع الضغوط النفسية (2009حمد )أ، سعدأبك أ كحمد أ، الغرير .121

 : فمسطيف. راـ اهلل، الشركؽ لمنشر كالتكزيع
( فاعمية برنامج تدريبي 2011آني )، ميزاغكابياف أناس ك، سعاد ك المصرم، غيث .122

سمككي في خفض الضغكط النفسية لدل أميات األطفاؿ المصابيف بالقيمة  –معرفي 
 (. 4العدد )، 7المجمد: ، العمـو التربويةالمجمة األردنية في السحائية. 

(. العبلقة بيف تقدير حؿ المشكبلت الشخصية كبعض 1999جسف عمي)، فايد .123
جامعة ، كمية اآلداب، قسـ عيف شمس، مجمة اإلرشاد النفسياالضطرابات االنفعالية. 

 (. 10العدد )، حمكاف
الدار "  االستراتيجيات والتقنياتالعالج المعرفي السموكي " (. 2008شعباف  )، فضؿ .124

 ليبيا. الجامعية لمنشر كالتكزيع كالطباعة: 
( فاعمية برنامج إرشادم عقبلني 2013جكرجيت )، سميرة ك فاـ، فيكليت ك شند، فؤاد .125

مركز  -مجمة اإلرشاد النفسيانفعالي لخفض الضغكط النفسية لدل عينة مف المسنيف. 
 (.  35)العدد ، (1مجمد )، اإلرشاد النفسي

بالمعنى  (. برنامج إرشادم2013رشاد )، أشرؼ كالحربي، نادر ك عبدالحميـ، قاسـ .126
مجمة اإلرشاد مقترح لتخفيؼ حدة الضغكط لدل أميات أمكر الطبلب ذكم اإلعاقة. 

 .  35العدد: ، (1مجمد )، مركز اإلرشاد النفسي-النفسي
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الكفاءة االجتماعية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط عند (. 2011شرؼ )أ، القانكع .127
، غزة، سبلميةالجامعة اإل، رسالة ماجستيرالمصابيف باالضطرابات السيكوسوماتية. 

 فمسطيف. 
( اثر برنامج إرشادم معرفي عمى خفض الضغكط 2009) آخركفصبجي ك ، قببلف .128

مجمة بحوث . شالنفسية لدل أسر األطفاؿ المصابيف بالشمؿ الدماغي في محافظة جر 
 . 80العدد: ، (43المجمد )، التربية الرياضية

باء المعاقيف حركيا وعالقتيا بالتوافؽ آالضغوط النفسية لدى "(. 2001قديح، كماؿ ) .129
  قصى، غزة، فمسطيف. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األ. " االسري لدييـ

(. الضغكط النفسية لدل معممات المرحمة االبتدائية كعبلقتيا 2013ميمة )أ، كامؿ .130
 . 67ص ، 3الجزء ، 91العدد ، مجمة كمية التربيةباالعراض السيككسكماتية. 

عمى أسموب حؿ (. فعالية برنامج لمتدريب 2003عزت)، احمد ك ككاسة، الكبير .131
. المشكمة في تنمية فعالية الذات وتخفيؼ حدة القمؽ لدى عينة مف طالب الجامعة

 . فمسطيف، غزة، جامعة األزىر، كمية التربية، رسالة ماجستير
، دار كاسط لمدراسات كالنشر، "فصاـ العقؿ او الشيزوفرينيا" . (1987عمي )، كماؿ .132

 بريطانيا لندف: 
الضغوط النفسية لدى زوجات االسرى الفمسطينييف وعالقتيما (. 2005باسـ )، الفي .133

 فمسطيف. ، غزة، سبلميةالجامعة اإل، . رسالة ماجستيرببعض المتغيرات
اساليب مواجيو ضغوط الحياه وعالقتيا بالتوافؽ النفسي لدى " (. 2013معتز )، لبد .134

، ة االزىرجامع، رسالة ماجستير". طمبة كميات المجتمع المتوسطة بمحافظات غزة 
 فمسطيف. ، غزة

)ط(. دار  العالج المعرفي السموكي أسس وتطبيقات(. 2000)اهلل  عبد عادؿ، محمد .135
 . مصرالقاىرة: ، الرشاد

الضغط النفسي ومدى تأثيره عمى سموؾ األطباء العامميف (. 2006سعاد )، مخمكؼ .136
 الجزائر. ، خكةجامعة األ، ". رسالة ماجستيربالمراكز الصحية

مصادر الضغوط المينية وآثارىا في  الكميات التقنية في "(. 2007عبد القادر)، مسمـ .137
 فمسطيف. ، غزة، سبلميةالجامعة اإل، . رسالة ماجستير"محافظات غزة

(. آلية ضماف كضبط جكدة الرسائؿ الجامعية "حالة 2011محمد كآخركف )، مطر .138
بحث مقدـ ضمف فعاليات المؤتمر العربي تطبيقية عمى جامعة الشرؽ األكسط ". 
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الدولي لضماف جودة التعميـ العالي ينظـ بالتعاوف بيف اتحاد الجامعات العربية 
 . 10/5/2011-5خبلؿ الفترة ، الخاصة وجامعة الزرقاء

مصادر الضغوط المينية لدي المدرسييف الجزائرييف دراسة "(. 2011شارؼ )، مميكة .139
كمية اآلداب كالعمـك ، . رسالة ماجستير غير منشكرة" ميةمقارنة في المراحؿ التعمي

 الجزائر. ، نسانيةاإل
 بيركت: لبناف. ، المشرؽ دار . منشكرات(1998)واإلعالـ  المغة في المنجد .140
كتيب تعميمات قائمة الضغوط النفسية "(. 1989فيكال )، طمعت كالبببلكم، منصكر .141

مكتبة االنجمك المصرية القاىرة: ، " دليؿ التعرؼ عمى الصحة النفسية  لممعمميف
 مصر. 

محتوى اليذاءات لدى مرضى الفصاـ في ضوء بعض . (2004، فاطمة )النزاكم .142
 . رسالة ماجستير ، جامعة الممؾ سعكد ، المممكة العربية السعكدية . المتغيرات

(. فعالية برنامج ارشادم جمعي قائـ عمى البرمجة المغكية 2012سيى )، نصر .143
. ميات األطفاؿ ذكم اضطراب التكحدأالعصبية في خفض حدة الضغكط النفسية لدل 

 الجزء الثالث. ، العدد الثاني عشر، مجمة الطفولة والتربية
". االدارة  العامة  الضغوط المينية وعالقتيا بالصحة النفسية(. "2008عمر)، النعاس .144

 مصر. القاىرة: ، لممطبكعات دار المطبكعات
سموكي في عالج الرىاب االجتماعي  –أثر برنامج معرفي  "(. 2011) ، بمحسينيكردة .145

كمية العمـك ، رسالة دكتكراه في عمـ النفس المدرسي. "لدي عينة مف طمبة الجامعة
 الجزائر. ، جامعة قاصدم، االنسانية كاالجتماعية

النفسية لدى العماؿ في قطاع غزة وعالقتيا  لضغوطا( " 2006شاىر )، ياعي .146
 فمسطيف. ، غزة، سبلميةالجامعة اإل، . رسالو ماجستير"بالصالبة النفسية
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 المالحق

  (1) ممحؽ رقـ
 لجميع أدوات الدراسة  قائمة المحكميف

 حؿ المشكالت , البرنامج العالجي ( أنماط استبانة)استبانة الضغوط النفسية , 

 مكاف العمؿ االسـ ـ

 . بمنظمة الصحة العالمية نفسيالالطب استشارم  . مصطفى المصرم. د 1

 . بكزارة الصحة نفسيال الطباستشارم  أحمد الشرقاكم. د 2

 النفسية لمصحة غزة برنامج سمير زقكت. د 3

 النفسية لمصحة غزة برنامج دياب تيسير. د 4

 . لجامعة اإلسبلميةا أنكر العبادسة. د 5

 . الجامعة اإلسبلمية جميؿ الطيراكم. د 6

 . الجامعة اإلسبلمية محمد الحمك. د 7

 . الجامعة اإلسبلمية عبد الفتاح اليمص. د 8

 . جامعة األقصى فضؿ أبك ىيف. د 9

 جامعة األقصى درداح الشاعر. د 10

 جامعة االقصى آمنة زقكت. د 11

 جامعة األزىر أسامو حمدكنة. د 12

 جامعة األزىر باسـ أبك ككيؾ. د 13

 جامعة القدس المفتكحة د. صفكت دياب 14

 مستشفى الطب النفسي سماعيؿ أبك ركابإ. أ 15
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  (2)رقـ  ممحؽ
 النيائيةقبؿ االستبانة في صورتيا 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 رسالة المحكميف
 هلل حفظو:. . . . . . . . . . . . . . . . . . الفاضؿ الدكتور

 كبركاتو هلل كرحمة عميكـ السبلـ
"فاعمية العالج المعرفي : بعنكاف الدراسة مقياس تحكيـ عمى بالمكافقة التكـر سيادتكـ مف نرجك

بأسموب حؿ المشكالت في التخفيؼ مف الضغوط النفسية لدى زوجات مرضى الفصاـ  السموكي
 نبيؿ دخاف : "بإشراؼ الدكتور الفاضؿ

كقامت ، السابقة كالدراسات كالمقاييس البحث أدبيات عمى باالطبلع الباحثة قامت كقد
 عمى بتطبيقيا الضغكط النفسية كستقـك مقياس في متمثمة لمبدئيةا بصكرتو الدراسة مقياس بتصميـ
 . في عيادة الصكراني لمصحة النفسية بغزةات مرضى الفصاـ العقمي كالمتكاجد الزكجات مف عينة

البعد االجتماعي، ، البعد النفسي: بعاد كىية أخمس إلىبعاد الضغكط النفسية كتـ تحديد أ
 . البعد االسرم، البعد االقتصادم

 لممقاييس النيائية الصيغة إلى لمكصكؿ ،كاألدبية العممية خبرتكـ لي تقدمكا أف فيكـ أمؿ ككمي
 إجرائيا كلنتمكف مف، الدراسة مع لتتناسب لكافرا كتعديمكـ ،لؤلداة العميقة دراستكـ خبلؿ مف كذلؾ
 . العممي بشكميا

 للعلم وأهله ودمتم ذخرا  
 الباحثة

 أسماء عبد القادر غراب  
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ىي الدرجة التي تحصؿ عمييا زكجات مرضى الفصاـ العقمي عمى : تعريؼ الضغوط النفسية اجرائيا
  . مقياس الضغكط النفسية

 كلية في صكرتو األ مقياس الضغكط النفسية لدل زكجات مرضى الفصاـ

 ابدأ احيانا دائما العبارة الرقـ
 النفسي المجاؿ

 حاكلت أف أككف بكضع أحسف بكاسطة األكؿ أك -1
 أك استخداـ األدكية التدخيف

   

    اشعر بالحزف لمرض زكجي بالفصاـ  -2

    أكثر مف المعتاد طكيمةلقد نمت ساعات  -3

    رؽ كصعكبة النـك عاني مف األأمرض زكجي جعمني   -4

    الحاليةأجد صعكبات في التكيؼ مع ظركفي   -5

    بعد مرض زكجيالنفسية الكحدة  كعاني مف العزلة أ  -6

جدىا في عيكف ابنائي لمرض ابييـ أنظرة الحسرة التى  تؤلمني -7
 بمرض عقمي 

   

    بنائيأ مشكبلتماـ اشعر بالعجز أ  -8

    تميؿ تصرفاتي لمعصبية الشديدة بعد مرض زكجي   -9

ا في تحطيـ ا سببن أف أباىـ المريض عقمين أشعر اف أبنائي يركف   -10
 أحبلميـ

   

    اآلخريفالمـك عمى  ألقيت  -11

    مكانية تشافي زكجيإشعر باليأس مف أ -12

    تنتابني نكبات كثيرة مف البكاء التمقائي   -13

    زكجي نتيجة مرضو  كاىتماـشعر بالحرماف مف حناف أ -14

     اآلخريفأشعر بأنني أقؿ حظا مف  -15

    ك نقصاف في الشيية لمطعاـ ألدية زيادة  -16

أشعر بعدـ االماف كبمستقبؿ مظمـ في ظؿ مرض زكجي بالمرض   -17
 العقمي 

   

أشعر بالخجؿ العميؽ عندما أسير مع زكجي المريض عقميا   -18
 بالشارع 
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 ابدأ احيانا دائما العبارة الرقـ
 المجاؿ االجتماعي

    خريف مساعدة مف اآلأشعر ككأني متسكلة عندما تقدـ لى   -1

    بنائي معاممة سيئة بعد مرض زكجيأيعاممنى  -2

    خريف بعد مرض زكجي نشاء عبلقات مع اآلإجد صعكبة في أ -3

    أبييـ قرانيـ بعد مرضأبنائي التكيؼ مع أيصعب عمى  -4

مراض األ مستشفىخريف لكجكد زكجي في شعر بالنبذ مف اآلأ -5
 العقمية 

   

    جد مف يشاركني في حؿ المشكبلت التى تكاجينيأال   -6

    أراقب تصرفاتي تجنبا لكبلـ الناس عني  -7

    يضايقني عدـ تقدير الناس لمعاناتي   -8

    مسكف خاص  إلىأرغب في االنتقاؿ مع أكالدم   -9

    دكرا مقبكال  يأعاني مف عدـ امتبلك -10

    خريف في المناسبات أرفض مشاركة اآل -11

    ف اآلخريف ينتقدكنني دائما أأعتقد  -12

    عبلقاتي االجتماعية متكترة في كثير مف االكقات مما يؤثر عمي  -13

    ال اثؽ في تعامبلتي مع أم شخص  -14

    أحزف عند مقارف حالتي بحالة زميبلتي المتزكجات  -15

    الجكانب السمبية في عبلقاتي باآلخريف  إلىأنظر   -16

 المجاؿ االسري

    أشعر بالقمؽ تجاه مستقبؿ اسرتي -1

    يؤلمني عدـ تكافر الدعـ المناسب ألسرتي   -2

يؤلمني تحمؿ مسؤكلية اسرتي كاممة كعدـ مباالة زكجي نتيجة  -3
 مرضو 

   

    زكجيسرية  بعد مرض قارب في شئكننا األزاد تدخؿ األ  -4

    عيش معيا أفراد االسرة التي أعاني مف سكء معاممة أ  -5

    عند الخركج  ان قيكد ىؿاأليفرض عمي   -6

    تحدثني نفسي باالنفصاؿ عف زكجي   -7

    أشعر بعدـ الراحة كمما فكرت بالجنس   -8
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 ابدأ احيانا دائما العبارة الرقـ
    سرية غير كافية المساندة األ  -9

    سرتو عند زكاج أبنائو أف المريض نفسيا يسيء لسمعة أأعتقد  -10

أشعر أف أبنائي داخؿ األسرة يتجنبكف التعامؿ مع أبييـ المريض   -11
 نفسيا 

   

    يقسك زكجي عمى باأللفاظ الجارحة أك الضرب  نتيجة المرض -12

    أشعر بالفتكر في العبلقات العاطفية بعد مرض زكجي   -13

    سريةبعض القرارات المرتبطة بحياتي األ اتخاذيصعب عمى  14

 المجاؿ االقتصادي

    بناء الدراسيةترىقنى مصاريؼ األ  -1

    بنائي مف التعميـأقمة الدخؿ اضطرتني لحرماف بعض   -2

بسبب قمة  االجتماعيةداء الكثير مف الكاجبات أيصعب عمى  -3
 الدخؿ

   

    سريةلمتطمبات الحياة األالدخؿ ال يكفي  -4

    أسرتيلتمبية احتياجات  اآلخريفألجأ لبلقتراض مف  -5

    يعاني أبنائي مف سكء التغذية بسبب قمة الدخؿ  -6

    رؼ بالمصادر التي يمكف أف تساعدني ماديا ال أعٌ   -7

    ال أستطيع دفع الفكاتير الرسمية لقمة الدخؿ   -8

    ال أستطيع شراء المكاد األساسية   -9

    أعتمد عمى المؤسسات كمصدر لمدخؿ  -10

    ال يساعدني أحد في االنفاؽ عمى أكالدم  -11

    ال أجد عمبل لتغطية نفقاتي  -12

    ما نحصؿ عمية مف مساعدات ال يسد حاجاتنا  -13

أجبر بعض أبنائي لترؾ المدرسة كالمجكء لمعمؿ لممساعدة في  -14
 نفقات األسرة 
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 ( 3) رقـ ممحؽ
 النيائية االستبانة في صورتيا

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ()استبياف
 رعاؾ اهلل  عزيزتي المستجيبة /  

العقمي، مرضى الفصاـ  زكجات بدراسة عممية حكؿ الضغكط النفسية لدل الباحثةتقـك 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ؛الصحة النفسية  بالجامعة اإلسبلمية بغزة في الماجستير لدرجة استكماالن 

  فييا حسب رأيؾ عف التعبير ثـ بدقة  العبارات بقراءة التكـر نرجك  لذا ؛أعدت الباحثة ىذه األدكات
 . حث العممي فقطما ىك مطمكب عممان بأف اإلجابات ستعامؿ بسرية كستستخدـ ألغراض الب
 شاكرين لكم حسن تعاونكم في خدمة البحث العلمي

 مع فائق التحجة وموفور االحترام

 لباحثة / أسماء عبد القادر غرابا

 البيانات الشخصية  -والأ

    40أكثر مف             40 – 25           25أقؿ مف                             : العمر

 فأكثر 7مف         6 -3         3أقؿ مف                      االبناء عدد
 عالي               طمتوس             متدني                     االقتصادي الوضع

           10أكثر مف             10- 5        5أقؿ مف                الزوج مرض سنوات عدد

     10أكثر مف            10  -5          5أقؿ مف                   الزواج سنوات عدد

 فجما فوق عيجام        دبمـو         ثانوي           عداديأ           مزوجة   المؤىؿ العممي ل
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 : حسب ما تشعرين به(  Xارجو قراءة العبارات التالجة ووضع عالمة )  

 ابدأ احيانا دائما العبارة الرقـ
    أناـ أكثر مف المعتاد ىركبا مف الكاقع -1

    رؽ كصعكبة النـكعاني مف األأجعمني يمرض زكجي  -2

    الخاصة بمرض زكجي ركفي الحاليةمع ظ  في التكيؼ ةأجد صعكب -3

    زكجيبعد مرض الكحدة  مف عانيأ -4

    جدىا في عيكف ابنائي لمرض ابييـ أتؤلمنى نظرة الحسرة التى  -5

    بنائيأ مشكبلتماـ اشعر بالعجز أ -6

    تميؿ تصرفاتي لمعصبية الشديدة -7

    أشعر باألسى العتقادم بأف أحبلـ أبنائي تحطمت بسبب مرض أبييـ  -8

    زكجي شفاءشعر باليأس مف امكانية أ -9

    سبب كاضحببل تنتابني نكبات كثيرة مف البكاء  -10

    زكجي نتيجة مرضو كاىتماـشعر بالحرماف مف حناف أ -11

    األخريات مف النساءأشعر بأنني أقؿ حظا مف  -12

    أشعر بعدـ االماف في ظؿ مرض زكجي -13

     أحزف عند مقارنة حالتي بالزكجات األخريات -14

    أشعر بالتخبط عند اتخاذ القرارات  -15

    بالخجؿ العميؽ بسبب زكجي المريض نفسياأشعر  -16

    تعاممني صديقاتي معاممة مختمفة بعد مرض زكجي مما يشعرني باإلىانة  -17

    خريف مع اآلجديدة  عبلقات  إقامةجد صعكبة في أ -18

    يحزنني تجاىؿ الجيراف لنا -19

    النفسيةاآلخريف لتردد زكجي عمى مستشفى األمراض شعر بالنبذ مف أ -20

    التى تكاجيني االجتماعية في حؿ المشكبلت يعيننيجد مف أال أشعر باألسى ألنني  -21

    أخشى كبلـ الناس عند قيامي بأم تصرؼ -22

    يضايقني عدـ تقدير الناس لمعاناتي  -23

    أرغب في االنتقاؿ مع أكالدم لمكاف آخر بعيدا عف الناس  -24

    حساس بمكانتي االجتماعية بيف الناس إأعاني مف عدـ  -25

    ف دعكتي في مناسبتيـ االجتماعية ك يتجاىؿ اآلخر  -26

    عبلقاتي االجتماعية متكترة في أغمب األحياف  -27
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 ابدأ احيانا دائما العبارة الرقـ
    أفتقد الثقة في التعامؿ مع اآلخريف  -28

    أشعر بعدـ االىتماـ بي في المكاقؼ االجتماعية -29

    تؤلمني نظرة المجتمع السمبية لنا  -30

    يؤلمني تجنب اآلخريف االحتكاؾ بنا كالتعامؿ معنا -31
 

    يقمقني عدـ مباالة األسرة لمكضع الذم نعيشو -32

      يؤلمني عدـ تفيـ أفراد األسرة لحالتنا المادية السيئة -33

    سرتي كاممة كعدـ مباالة زكجي نتيجة مرضو أيؤلمني تحمؿ مسؤكلية  -34

    سرية  بعد مرض زكجيقارب في شئكننا األتدخؿ األ يضايقني زيادة -35

    ليسرة فراد األأعاني مف سكء معاممة أ -36

    عمى تحركاتيىؿ األ يايفرضأشعر بالقير مف القيكد التي   -37

     حفاظا عمى مستقبؿ أبنائييؤلمني عدـ تقدير الزكج لتضحياتي  -38

     عبلقاتي الخاصة مع زكجي غير مرضية -39

    أعاني مف ضعؼ المساندة التي تقدميا أسرتي لي  -40

    أخشى أف يؤثر مرض زكجي عمى زكاج أبنائي كبناتي مستقببل  -41

    تقمقني سكء معاممة أبنائي ألبييـ المريض   -42

    أصاب أسرتي بسبب مرض أبييـ يؤلمني التفكؾ الذم -43

    سرة لمسؤكلياتو يزعجني شعكرم بعدـ تحمؿ كؿ فرد في األ -44

    صحي السرم غير أشعر بعدـ الدؼء العائمي نتيجة الجك األ -45

    الدراسيةأبنائي مصاريؼ  ترىقني -46

    لقمة الدخؿ بنائي مف التعميـأبعض يؤلمني حرماف    -47

     التزاماتي المادية داء الكثير مفأيصعب عمى  -48

    لية  لمعبء المادمؤك أشعر بثقؿ المس -49

    المعيشية نا لتمبية احتياجات اآلخريفلبلقتراض مف يؤلمني لجكئي  -50

    يؤلمني معاناة أبنائي مف سكء التغذية لعدـ قدرتي  عمى الكفاء باحتياجاتيـ الغذائية  -51

    ساسية باإلحباط لعجزم عف تكفير الماؿ الكافي لمتطمباتنا األشعر أ -52

    شعر باألسى عند اجبار أبنائي عمى ترؾ المدرسة لمساعدتنا في نفقات األسرة أ -53

    مف مقكمات الحياة   دنىاأليؤلمني عدـ تمكني مف الكفاء بالحد  -54

    تزيد معاناتي بزيادة متطمبات الحياة -55
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  (4)رقـ  ممحؽ
Problem solving style questionnaire         تكالط حؿ المشػػػانػمأ اسػػتبانة 

 : اقرأ ي العبارات التالٌة و ضع دائرة حول االجابة التً تنطبق علٌك حسب المقٌاس التالً 

12 3 4 5 

 صحٌح دائما صحٌح غالبا صحٌح احٌانا صحٌح نادرا غٌر صحٌح

 

 1 عندم اخذ قرار ما فإننً افكر بعمق فً الخٌارات المتاحة 5      4      3      2        1

 2 مهمشك فً نفسً عندما ٌجب على أن أقرر فً شًء أأعصب و  5      4      3      2        1

 3 عندما ٌفشل الحل األول للمشكلة فإننً استسلم ألن اٌجاد حل سٌكون صعبا 5      4      3      2        1

 4 جابً فً حٌاتًإٌالصعبة ٌكون لها أحٌانا أثر المشكالت حتى  5      4      3      2        1

 5 فإنها ستحل نفسها بنفسهاالمشكالت إذا تجنبت  5      4      3      2        1

 6 عندما ال أنجح فً حل مشكلة باإلحباطشعر أ 5      4      3      2        1

 7 الصعبة بنجاحالمشكالت باالجتهاد ٌمكننً أن اتعلم حل  5      4      3      2        1

سباب و تحلٌل المشكلة و عندما تواجهنً مشكلة و قبل أن أقرر, فإننً أحاول فهم األ 5      4      3      2        1

 تفصٌلها و تعرٌفها

8 

 9 فً حٌاتًالمشكالت أي شًء ألتجنب حدوث  أفعلحاول أن أ 5      4      3      2        1

 11 الصعبة تجعلنً أتأثر عاطفٌاالمشكالت  5      4      3      2        1

جابٌات و سلبٌات الحلول إٌتأنى فً دراسة أصرف,  أتن أ, وقبل ا  عندما أتخذ قرار 5      4      3      2        1

 المختلفة

11 

 12 خذ الحل األول الذي ٌبدو لًأعندما أحاول حل مشكلة, فإننً اعتمد على البدٌهة و  5      4      3      2        1

 13 ٌتركونً لوحدي  وعندما أكون منزعجا, كل ما أرٌد هو أن  أهرب  5      4      3      2        1

 14 استطٌع اتخاذ القرارات الهامة بنفسً 5      4      3      2        1

 15 ما ابدأ بالتصرف قبل أن تتضح كل الحقائق أمامً كثٌرا   5      4      3      2        1

 16 بعد أن تتضح لً فكرة لحل المشكلة أضع خطة لتنفٌذها بنجاح 5      4      3      2        1

 17 المشكالتفً طرح األفكار لحل  باإلبداعتمتع أ 5      4      3      2        1

 18 مما أقضٌه فً حلها فعلٌا المشكالتبفً االنشغال  وقتا أكبرقضً أ 5      4      3      2        1

 19 هو التخلص من المشاعر السلبٌة بأسرع ما ٌمكنالمشكالت من حل  ًهدف 5      4      3      2        1

 21 قدر االمكانالمشكالت حاول تجنب االحتكاك باآلخرٌن ألقلل من أ 5      4      3      2        1

 21 جرح مشاعريحد أو أعجنً أزتفاعل دائما بنفس الطرٌقة إن أ 5      4      3      2        1

 22 حاول فهم مشكلة ما فإننً التزم بوقائع الموقف فقطأعندم  5      4      3      2        1

 23 بالتخطٌط و النظام ٌعتبر برودة و تبلدفً رأًٌ أن مواجهة المشكالت  5      4      3      2        1

 24 أفهم أن العواطف حتى السلبٌة منها ٌمكن  فعال أن تساعد مجهوداتً  5      4      3      2        1
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 :المحصلة اجمع البنود  المشكالتالتوجه نحو 

  +      +      +      +      =      25 + 23 + 15 + 8 + 5 ٌجابًإتوجه 

  +      +      +      +      =      16+11+7+3+1 توجه سلبً

    المشكالتحل أنماط 

  +      +      +      +      =      18+17+12+9+2 نمط عقالنً

  +      +      +      +      =      24+22+20+13+4 نمط اندفاعً

  +      +      +      +      =      21+19+14+10+6 نمط تجنبً
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 (5) ممحؽ رقـ
 اإلكمينيكية الفردية  المقابمةأسئمة 

في  المقترحة والمحددة مسبقًا والتي تخدـ موضوع الدراسة مف خالؿ طرحيامجموعة األسئمة  -أوالً 
 . اإلكمينيكي في المجاؿ النفسي ذوي االختصاص عمى الفردية مةبالمقا

ىؿ جميع ، كمف خبلؿ عممؾ بشكؿ مباشر مع الفصامييف كذكييـ، مف كجية نظرؾ الخاصة -1
جابة بنعـ ؟ فما ىي أشكاؿ أك أنكاع ت نفسية؟ في حالة اإلزكجات مرضى الفصاـ يتعرضف لضغكطا

 ؟في حاؿ كجكدىا تمؾ الضغكطات

التعايش مع الزكج مكانية إلمدل ، يعتبراف مف العكامؿ المحددة، ىؿ ثقافة المرأة كشخصيتيا -2
 ؟المريض بالفصاـ

 ما أثر الضغكطات الناتجة عف مرض الزكج المريض بالفصاـ عمى الحالة النفسية لمزكجة؟  -3

بمعنى أف يصبح قادرنا عمى إعالة نفسو كأسرتو؟ في ، مكانية لتعافي مريض الفصاـإىؿ ىناؾ  -4
كؿ يرجى ذكر بعض النماذج الحية مف خبلؿ الحاالت كذكييـ التي تقابميا بش ،حالة االجابة بػ"نعـ"
 مباشر في عممؾ؟

التكصيات التي يمكف أف تقدـ لمساعدة تمؾ الفئة مف زكجات مرضى  ام، مف كجية نظرؾ -5
 ؟العقمي الفصاـ
مجموعة األسئمة المقترحة والمحددة مسبقًا والتي تخدـ موضوع الدراسة مف خالؿ طرحيا في  -ثانياً 

 . زوجات مرضي الفصاـ العقميعمى  الفردية المقابمة

 ؟زكجؾ مريضان قبؿ الزكاج أـ بعده كافىؿ  -1

ما  ،بمرضو؟ اذا كنًت عمى عمـ بمرضو قبؿ االرتباط  بو تعمميف، ىؿ كنًت ذا كاف قبؿ الزكاجإ -أ
 الذم جعمؾ تقبميف االرتباط  بو ؟

أك كـ سنة مرت قبؿ أف يصاب بالمرض ؟ كىؿ كانت ىناؾ أية ظركؼ ، ذا كاف بعد الزكاجإ -ب
 بظيكر المرض ؟ كضحي ذلؾ ؟ رتبطتاحداث ضاغطة أك صادمة أ

 ثار التي تركيا مرض زكجؾ بالفصاـ عمى حياتؾ الزكجية كاألسرية ؟ما اآل -2
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 ما أشكاؿ الضغكط التي كنًت تتعرضيف ليا الناتجة مف مرض زكجؾ بالفصاـ؟ -3

 ؟ثير ىذه الضغكط عمى حالتؾ الصحيةما تأ -4

ما الذم دفعؾ ، التي تكاجيينيا خبلؿ نمط حياتؾ اليكمي كالمشكبلتبالرغـ مف كؿ الضغكطات  -5
 لبلستمرار في عبلقتؾ الزكجية؟

لىك مكانيات كالميارات التي قمًت باكتسابيا خبلؿ فترة مشاركتؾ بالبرنامج؟ ما ىي اإل -6 أم مدل  ا 
 ؟ساعدتؾ في التعايش مع الكضع النفسي كالصحي لزكجؾ

 ؟ما ىي مطالبؾ، كزكجة مريض فصاـ -7
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  (6) رقـ ممحؽ
 اإلكمينيكية الفردية  المقابالت

ومجموعة  اإلكمينيكي مع ذوي االختصاص في المجاؿ النفسيالفردية  مقابالتالمجموعة 
 . مع زوجات مرضى الفصاـ العقمي المقابالت الفردية

 كعددىـ كمينيكياإل النفسيفي المجاؿ االختصاص  مذك مف  عةبمقابمة مجمك الباحثة  قامت -كال ن أ 
 . (5ممحؽ رقـ)المقترحة التي تخدـ مكضكع الدراسة  األسئمةمف خبلؿ عدد مف  آرائيـ إلخذ( 3)

 ((19جدوؿ   
 : الذيف تمت مقابمتيـ كمينيكياإل  لذوي االختصاص في المجاؿ النفسيالبيانات األساسية يبيف  

 الرقـ
البيانات 
 االساسية

 اإلكمينيكي ختصاصياال

(1) 
 اإلكمينيكي ختصاصياال

(2) 
 اإلكمينيكي االختصاصي
(3) 

 سمير زقكت أحمد الشرقاكم مصطفى المصرم  االسـ 1

المسمى  2
 الكظيفي

 دكتكراه بعمـ النفس  استاذ دكتكر استاذ دكتكر

منظمة نفسي بال الطب مستشار مكاف العمؿ 3
 .الصحة العالمية

نفسي الطب المستشار  -
 . كزارة الصحةب

استاذ الطب النفسي  -
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  ذوي االختصاص في المجاؿ النفسيمف وىذه كانت مجموعة اإلجابات التي تـ الحصوؿ عمييا 
 . اإلكمينيكي

 
  (1)رقـ  اإلكمينيكياالختصاصي : 

. مختمفة بأشكاؿ كلكف لمضغكطات يتعرضف، نظرم فجميع زكجات مرضي العقميمف كجيو 
 فيـ لعدـ كاأللـ كالمعاناة الزكج مرض فع الناتجة  الضغكطات -أكال، الضغكطات ىذه أشكاؿ كمف

 بسببو الناتجة كالمخاكؼ خطكرتو كمدل عبلجو مكانيةا  ك  المرض كتكقعات كمآلو المرض طبيعة
 معو التعامؿ ككيفية المريض سمكؾ عف الناتجة الضغكطات -ثانيا. لؤلذل األبناء تعرض كإمكانية
 عف التساؤؿ يبرز، أخرل ناحية مف المريض عف تصدر التي التصرفات أك السمككيات طبيعية كمدل
 بعض في شككؾ المريض مف تصدر عندما خاصة، حيرة ىناؾ فيصبح المريض مع التعامؿ كيفية

 تطمئنو أف إما، طريقيف حدلإ سمكؾ في الزكجة فتحتار، ليا كيستجيب بؿ عنيا كيعبر األشياء
 كأصبح المرض نكبات في المريض دخكؿ حالة كفي ،الشككؾ لتمؾ باالن  تمقي ال أف كأ، لو كتستجيب

                                           .لمعبلج بحاجة أنو تقرر أـ تكاجيو ىؿ، عنيفنا

أف  فأنا أرل ،في تحديد مدل التعايش مع الزكج المريض كالشخصية المرأة لثقافةا بالنسبة أم
 الثقافة عامة كبصفة ، التربية تمقت ككيؼ أيف ، تعني فالثقافة ،آخر شيء كالشخصية، شيء  لثقافةا

 بالنسبة الثقافة ىذه عبلمات أبرز كمف، آلخر مكاف مف كبير تبايف ىناؾ كليس متشابية بمدنا في
 كيفية عمى يؤثر التعميمي المستكل لذلؾ، الكصمة مفيكـ ىك المجتمع في كالعقمي النفسي لممرض
 في ذلؾ سيساعدىا متعممة الزكجة كانت حاؿ في، آخر بمعنىك  ،الكصمة مفيكـ مع كالتعايش التعامؿ
 بالنسبة أما ، متعممة غير كانت حاؿ في، األمر عكس عمى، معو  كالتأقمـ كالتعامؿ األمر تقبؿ

 القرارات اتخاذ عمى كالقدرة ناحية مف الشخصية كالقدرات مكانياتاإل ىي، يحددىا فما، لمشخصية
 األكالد كافياـ المريض الزكج مع التعامؿ عمى يساعدىا فيذا أخرل ناحية مف المشكبلت كحؿ كالتفكير
                                     .شؤكنو كادارة البيت حاجات تمبية بجانب معو التعامؿ كيفية

 تترؾ التي، الحاالت بعض في إال المريض الزكج مع العيش المرأة تتقبؿ ما غالبنا، عاـ بشكؿ
 في فاالستمرار ؛حياتيا ييدد خطرنا يسبب، معو العيش في االستمرار ألف، المريض الزكج الزكجة فييا

 تشجع التي الثقافة طبيعة عمى ككذلؾ ناحية مف المرأة طبيعة عمى يعتمد، المريض مع العيش
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 كجكد حالة في خاصة األسرم الترابط عمى حرصا، معو كالتأقمـ الزكج مع الحياة في االستمرار
 . أطفاؿ

 مف الناجمة عف مرض الزكج عمى حالتيا النفسية  لضغكطات النفسيةا ألثر أما بالنسبة
 أف بعد كذلؾ ،باالكتئاب الزكجات تصاب الغالب كفي ،كاالكتئاب بالقمؽ  الزكجة تصاب أف الممكف
 . حالتو في تغير أك تحسف دكف، الزكج مرض مع  طكيمة فترة الزكجة تمكث

، كأسرتو نفسو إعالة عمى قادرنا يصبح أف بمعنىتعافي مريض الفصاـ  إلمكانيةأما بالنسبة 
 تبقى التي ىي، نراىا التي الحاالت، كعادة ،كبيرة العبلج في النجاح كنسبة تعافىي فأ الممكف مفف

 – كبيرة نسبة ىناؾ كلكف ،كدرجات أنكاع عدة بيف يتبايف فالفصاـ ،لمعبلج تستجيب كال المرض في
 المبكرة مراحمة في، أعمى العبلج مكانيةإ تككف ما كغالبنا ، التاـ كالشفاء لمعبلج تستجيب -%25 تبمغ
 الجيد بمغ ميما تتدىكر كحاالت، تتحسف حاالت بيف، لو االستجابة تتبايف، العبلج مرحمة خبلؿ

 فأىـ. معاقة تصبح ألنيا، كمستمرة خاصة لرعاية بحاجة الحاالت كىذه، عبلجيا محاكلة في المبذكؿ
 العقار ليـ ييصرؼ حيث الحككمية كالمشافي لمعيادات يمجؤكف األىؿ معظـ ألف ؛العبلج ىك شيء
 مبلحظة أك، لمعبلج المريض الستجابة دكرية تقييـ عادةإ أك راجعة تغذية بدكف طكيمة لسنكات ذاتو

 ال الذم الميمؿ األسمكب ىذا بسبب لمكفاة الحاؿ بيا ينتيى الحاالت بعض فإ بؿ، الجانبية األعراض
 كعمؿ، العبلجي النظاـ تقييـ عادةإ، النفسي الطبي الكسط عمى يجب لذلؾ ،لمحالة متابعة أم يتضمف
 مف المساعدة يشمؿ أف يجب بؿ األدكية بكاسطة فقط ليس دكرم بشكؿ بالمريض ييتـ عبلجي برنامج
 بشكؿ الحالة لتقييـ، كالممرض االجتماعي خصائيكاأل النفسي كاألخصائي الطبيب مف كؿ قبؿ

 حالة مع يتناسب بما الدكاء نكع أك الجرعة، العبلج نظاـ لتعديؿ كدكرم كفعاؿ كمدركس صحيح
                                                                            . الخاصة المريض

 شفيت التي الحاالت مف العديد يناؾفؿ عممي ، خبل التي قابمتيا النماذج بعضل أما بالنسبة 
 الحككمية المشافي أك العيادات كليس الخاصة العيادات في المتابعة بعد يككف ذلؾ لكف تمامنا

. المريض شفاء عمى المساعدة في فعاؿ دكر لؤلسرة كذلؾ ؛السابؽ السؤاؿ في آنفنا المكضحة لؤلسباب
 كرعايتو المريض احتضاف عمى كتعمؿ متماسكة األسرة كانت كمما، العبلج فرصة تزداد حيث

 كلكنو األكؿ لعممو المريض يعكد أال الممكف كمف. الطبيب مع الحالة كمتابعة البيت في كمتابعتو
 متعممنا كاف إذا كلكف ان متعمم المريض يككف أف شرطنا كليس لو أكثر مناسب آخر بعمؿ يستبدلو
 . العبلج في أكثر فسيساعد
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 ال كبالتالي ،المناسب العبلج مف نكع أم يتمقى ال المريض، الحككمية العيادات في بينما
 ىك التاـ الشفاء يككف ال أف كيجب الحككمية العيادات في نراىا التي الصكرة ىي ىذه حالتو تتحسف
 كأسمكب يظيرىا التي كاألعراض، المريض يعانيو ما نعرؼ أف المرجك اليدؼ كلكف ،األساسي اليدؼ
 . لحياتو المريض متابعة ككذلؾ العبلج

 تدارؾ كلكنو أصكاتنا يسمع كبأنو، بمرضو المريض يقرٌ  أف الممكف مف، المثاؿ سبيؿ عمىك 
 كيصبح، االستبصار مف نكع المريض لدل يصبح، العبلج تناكلو كبعد، المناسب العبلج كتمقى نفسو
 فييا يغير التي الحاالت كمعرفة، الكاقعية دراكاتكاإل اليبلكس بيف التمييز ككيفية ،بالمرض دراية عمى
 . ممتدة عبلجية مرحمة بعد المريض ليا يتكصؿ، األمكر ىذه كؿ كلكف، المتابعة ككيفية، الجرعة مف

و نأ أرل ،مرضى الفصاـ زكجات مف الفئة تمؾ لمساعدة تقدـ أف يمكف التي بالنسبة لمتكصياتأما 
 : البد مف التالي

 عف الناتجة الضغكطات مع التعامؿ في لمساعدتيف، السيدات لتمؾ البلزمة حتياجاتاال تكفير  -
 يمزمو كىذا ،خاصة بصفة الزكجة كعمى عامة بصفة األسرة عمى عبئنا تشكؿ ألنيا ،الزكج مرض
 كيحتجف، حقكؽ ليا السيدات فتمؾ النفسية المساندة بجانب جتماعيةاال المساندة، فمثبل متنكعة مساندة
 ىذه كؿ ،بالعمؿ كالحؽ جتماعياال لمضماف  باإلضافة حقكقيف نيؿ يستطعف حتى بجانبيف يقؼ لمف

 . كالمؤسساتي الرسمي االىتماـ مف نكع ىي االحتياجات

 لذلؾ ،مكركثة كمنيا صحيحة غير الفصاـ مرض حكؿ الشائعة المعمكمات مف الكثير ألف التثقيؼ -
 المرض تكريث مكانيةإ عف ك، كالكراثة الجينات ناحية مف المرض طبيعة عف لمتثقيؼ بحاجة فيف

 التعامؿ كيفية، التأىيؿك  ،معيا التعامؿ كيفية، لؤلدكية الجانبية عراضاأل،  العبلج نجاح نسبة، لؤلبناء
 األنسب التكقيت ىي مرحمة أم ك لؤلطفاؿ المرض شرح كيفية، كزكج نفسو المريض مع كاالتصاؿ

 . إلخ. . معينة شككؾ كجكد أك كالعنؼ، مسبباتو مف أنفسيـ يحمكا لكي ،لذلؾ

 عامة بصفة الحياتية المشكبلت مع التعامؿ ككيفية الضغكط مع التعامؿ كيفية في النفسية المساندة -
 . المساندة مف النكع ذلؾ إلى بحاجة كفٌ  حالة في االقتصادية المساندة إلى باإلضافة

 بأف كالتكضيح . كتصحيحو، النفسي المرض كصمة لمفيكـ بالنسبة المجتمع تثقيؼ يتـ أف يجب كذلؾ
 سيتيح مما كبيرة الشفاء كنسبة ان عبلج لو فأك ، الجسدية األمراض باقي كمثؿ مثمو المرض ىذا
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 يعيش فأ حقو فمف. طبيعي بشكؿ كعممو حياتو ليمارس كيعكد المرض مف نيائينا يتخمص أف لممريض
  . المجتمع يحترمو كأف

  (2)رقـ  اإلكمينيكياالختصاصي : 
، ـ الأف مف ضغكطات نفيسة يناف كانت جميع زكجات مرضى الفصاـ العقمي يعإحتى نحدد 

 نأخذأف ، أما ثانينابعد الزكاج،  أـالفصاـ قبؿ صابة بمرض نقطة اإلف نحدد أ، أكالن  نو يجبأرل أ فأنا
نركز عمى الفصاـ المزمف، كالمسار  أفيجب ف .بعيف االعتبار نكع الفصاـ كدرجتو كبداية المرض

 . الطبيعي لممرض

قد ف ، ف مرض الفصاـ غير بسيط، ألمريض فصامية أم سيدة زكجف تككف أتمنى أنا ال أ
فتبرز لدل المريض عراض نشطة، كخاصة عندما تككف األ .مستمرزعاج إعاقة عقمية، بؿ إ إلىيصؿ 
كاشتباىو عمى عبلقة زكجتو ، خبلقيةأزكجتو بسمككيات بذيئة كغير  مما يجعمو يتيـ، الشؾ ىذاءات

 . برجؿ آخر

 كعاطفية عانيف مف ضغكطات نفسية كاجتماعية كجنسيةيف زكجات مرضى الفصاـ إف، بذلؾك 
مرحمة في ) ،(مستمر أـمزمف )، (شديد أـخفيؼ ): لفصاـ كدرجتوكذلؾ حسب نكع ا. كاقتصادية
 . (مكفالكي  أـ في مرحمةالنشاط 

فأنا أرل أنيا  ،المريض الزكج مع التعايش مدل تحديد في كشخصيتيا المرأة لمثقافة بالنسبةك 
تحدد قدرتيا عمى ، قكة شخصيتيا كقدراتيا النفسية كاالجتماعية كالعممية كالماديةف. مف العكامؿ المحددة

                      . عاليأك الالضغط فكؽ المتكسط  مستكل يككف عمى أالٌ ، التحمؿ

ا فميا دكر ،كعامؿ محدد ما بالنسبة لمثقافةأ  مف، متعممة كمثقفةالزكجة ذا كانت فإ ،أيضن
 رشاداإلكتقديـ التكجيو ك ، تحسيف قدرتيا في التعامؿ مع  زكجيا عمى  ذلؾ ف يساعدىاأممكف ال

 . ألكالدىا في كيفية التعامؿ مع أبييـ المريض

 لمزكجة النفسية الحالة عمى، بالفصاـ المريض الزكج مرض عف الناتجة الضغكطات تأثير ماأ
 . باضطرابات التكيؼ، ييصطمح عميياكالتي ، التكيؼ في مشكبلت لدل الزكجة تبرز أف الشائعف
 لى درجةإحيانا تصؿ أك ، أعراض جسدية أكاالكتئاب  أكالقمؽ تبرز اضطرابات ، أخرلا حيانن أك 

 بأف بعض، ةىذاءيفكرة الزكج  لدل لك كاف فمثبلن  . بأف تصبح مثمو كتشاركو بعض اليذاءات، العدكل
 ، شخصية زكجيا المريضمع  الزكجة تتكحد مف الممكف، ياعمي آمركفكيت عائمتو الناس يكرىكف
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: ناأ وسميأػ أك كما، لى الثقافة كالشخصيةإ ذلؾ السمبي، كيرجعكىذا نكع مف التكيؼ  و،ىذاءات تشاركوك 
في  غذم رصيدىافذلؾ ي، صمبة زكجة المريض دافعية تذا كانفإ . مكانيات كالدافعيةالقدرات كاإل

                                                                       . تتفادل انييار حالتيا النفسية كالجسديةكبالتالي  مقاكمة التكيؼ السمبي
ذلؾ أمر  ،كأسرتو نفسو إعالة عمى قادرنا جعمو بمعنى، الفصاـ مريض تعافي مكانيةإأما عف 

 الحية التي قابمتيا النماذج أما عف . %30جكد العبلج الشامؿ يجعؿ نسبة المتعافيف فكؽ في  مؤكد
 ، لمدة ستة أشير، فأنا أعرؼ بعض الحاالت التي عانت مف المرض ي،عمم خبلؿ مباشر بشكؿ

فعدد منيـ دخؿ المستشفى كتمقى  . خرلأالمرض ليـ مرة  دعي بينما اآلف ىـ أساتذة بالجامعة،  كلـ ي
كىذا يفسر أف العكامؿ الجينية . كشيفيت حاالتيـ كحتى اآلف لـ يتعرضكا النتكاسة بالمرض ، العبلج
                       . ض لفترة ثـ يزكؿيفالمرض يصيب المر ، متأصمةغير 

التكصيات التي يمكف أف تقدـ لمساعدة تمؾ الفئة مف زكجات مرضى ب مكجية نظر ل أما بالنسبة
 : تياآلفأنا أرل   الفصاـ

ضركرة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص ك القطاع العاـ كالعيادات الخاصة كالعيادات  -
كتقديـ العبلج ، مف أجؿ مساعدة مرضى الفصاـ كزكجاتيـ مف الناحية الطبية ،الحككمية

 . باإلرشاد كالدعـ النفسي

ألف مرض الفصاـ يصيب دائرة كاحدة مف دكائر ، ضركرة تكفير فرص عمؿ لمرضى الفصاـ -
 . العقؿ كليس العقؿ بأكممو

في التعامؿ  ، ي الشامؿضركرة تكفير برنامج العبلج الشامؿ عف طريؽ تفعيؿ الفريؽ العبلج -
ألننا بحاجة لمراجعة  . مع مريض الفصاـ، كتقديـ الدعـ كالمساندة لزكجات مرضى الفصاـ
 . مكاصفات كمعايير الجكدة لمفريؽ العبلجي كمككناتو في قطاع غزة

 

  (3رقـ) اإلكمينيكياالختصاصي: 
، يتزكج ال الفصامييف مف ان كبير  ان ف جزءفإ، حظتو خبلؿ عمميحسب ما المف كجو نظرم ك 

فيك . ةالكاقع كالحيا منفصؿ عفنساف إكلكف المرأة التي تتزكج مف مريض فصامي سكؼ تعيش مع 
فييا الزكجات مف أزكاجيف  يعاني تمؾ التيصعب الحاالت أخاصة ، يعاني ىذاءات كىمكسات
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يعتدم عمييا ك شؾ بأنيا عمى عبلقة برجؿ آخر ف يأممكف الذم الشكي، ك بالبرانكيد  بييفالمصا
بما يعرؼ  عمى المستكل االقتصادم كاالجتماعي، تعيش ضغكطات، الزكجة في ىذه الحالة، كبالتالي

. ف يصابكا بالمرضأيمكف أطفاالن نجبت أذا إ، خاصة ان يعقم ان كصمة المرض النفسي ككنو مرضب
ف أكخاصة  . جتمعالتربية كالعبلقة مع الناس كمع الم لكبالتالي تصبح المعاناة مزدكجة عمى مستك 

مما ، عباءكتتركو لزكجتو لتقكـ بكؿ األ، منو ىذا الفصامي أسرة ف ترتاحأالمجتمع ال يرحـ، كيمكف 
                         . ضغكطات العديد مف إلىيؤدم بيا 

 مكاتي تكف حالة أزكاجيفال ىحت، يعانيفف كؿ زكجات الفصامييف فإ كجية نظرممف ك 
كما  ، ك التييجأمرحمة االستقرار كما إذا كاف ب، المعاناة بدرجة كنكعية الفصاـ كلكف تتفاكت، مستقرة

فدرجة المعاناة تختمؼ  . كحسب التزاـ المريض بالجرعات الدكائية، إذا كاف المرض ميستحدثنا أك مزمننا
 أسرةكالدعـ النفسي كاالقتصادم كاالجتماعي التي تبلقيو ىذه الزكجة مف ، باختبلؼ شخصية الزكجة
 . المريض كالمجتمع المحيط

مكانية التعايش مع الزكج المريض إف كانت تحدد فإلثقافة المرأة كشخصيتيا  لنسبةاأما ب
نساف فصامي، فمعظميف يتزكجٌف إبالفصاـ ، فمف كجيو نظرم مف الصعب أف تتزكج المرأة مف 

ذلؾ تككف شخصيتيا متأثرة بثقافة تقميدينا ك إجبارينا، أك اضطرارينا لضعؼ فرصة الزكاج أك العنكسة، ل
إف معظـ البلتي يتزكجف مف فصامييف تككف شخصياتيف ضعيفة كمظمكمة في  . المجتمع المحيط بيا

المجتمع، بينما معظـ المتعممات المثقفات البلتي تزكجف مف فصامييف كاكتشفكا بمرض زكجيـ 
و كصعكبة تقبؿ العيش مع مريض لصعكبة التعايش مع، بالفصاـ فغالبنا ما ينتيي األمر بالطبلؽ

زكجة مريض فصامي مثقفة كمتعممة، فمعظـ المرضى الذيف ، فأنا لـ أرى خبلؿ مسيرتي المينية. عقمي
، يترددكف عمى العيادات زكجاتيـ غير متعممات، أما إف كاف الزكاج محصكرنا ما بيف العائبلت الغنية

. تمقى الدعـ االقتصادم المرتفع مف عائمة الزكجكفي المقابؿ ، فتككف الفتاة مجبرة عمى الزكاج منو
كمف الممكف أف كؿ ىذه العكامؿ تساعد الزكجة عمى التحمؿ كترتيب أمكرىا كاالىتماـ بزكجيا 

                     . المريض

أما تأثير الضغكطات الناتجة عف مرض الزكج المريض بالفصاـ عمى الحالة النفسية لمزكجة 
نجاب ا  االستقرار كاألماف ك ، ألف الزكاج يعني لؤلنثى ،حالة مف الحزف كالكآبةدخؿ في ي ـمعظميف
باإلضافة إلى ، بزكاجيا مف إنساف يعاني مف تبمد عاطفي أتتفاج، فعندما تتزكج. طفاؿ كتربيتيـاأل

كما تصاب كثير مف زكجات الفصامييف . دكيةالعتو كالضعؼ الجنسي، كىي أعراض ناتجة عف األ
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كبعضيف تصؿ إلى حالة مف االكتئاب، كبالتالي يصبحف عنيفات عمى ، يأس كالقنكطبحاالت مف ال
 ان أك داخمي، عمى األبناء كالزكج ان إما خارجي، كأحياننا يتكلد العنؼ مف كبل الجانبيف. كالدىف كأزكاجيفأ

يدة لذلؾ مف الناحية النفسية ىناؾ معاناه شد. كمف الممكف أف يحاكؿ بعضيف االنتحار. عمى الذات
بؿ ، ألف الزكاج مف فصامي ليس باألمر اليٌيف عمى المستكم النفسي ،عمى المستكل العاطفي كالنفسي

                                 . مف الممكف أف تشارؾ الزكجة زكجيا في اليذاءات كلكف تمؾ الحاالت نادرة، إنو في بعض الحاالت

 فذلؾ أف يصبح قادرنا عمى إعالة نفسو كأسرتوبمعنى ، مكانية تعافي مريض الفصاـإأما عف 
كاىتمامنا مف ًقبىؿ العائمة،  انتباىاذا القكا إ% مف المرضى يمكف أف تشفى 30فنسبة ، ممكف ك نعـ
حتى أف ىناؾ احتمالية لمشفاء مف األعراض السالبة في فترة بداية . ذا انتظـ المريض بالعبلجا  ك 

ذا كانت ا  كأف يككف تحت السيطرة إذا تمٌقى العبلج بانتظاـ، ك كىناؾ جزء آخر يمكف أف يشفى . المرض
كبالتالي مف الممكف أف يعيش حياه شبو طبيعية كأف يصبح قادرنا عمى إعالة . سرة داعمة لو كترعاهاأل

                                               . سرتوأنفسو ك 

بعض الحاالت مف المرضى تعيش حياة شبو  كجدت، مف خبلؿ تجاربي العممية مع المرضي
كاف مف أكائؿ قطاع غزة في الثانكية ، عمى سبيؿ المثاؿ، في متابعتي لشاب يعمؿ ميندسنا. طبيعة
كيعيش حياة ، كالحقنا تزكج كأنجب أكالدنا، خيرة مف كمية اليندسةأيصيب بالفصاـ في السنة األ، العامة

كجية  أما عف . سرتوأاألدكية بانتظاـ بؿ كيعيؿ نفسو ك كيتناكؿ  ،نو مريضأكيعرؼ ، شبو طبيعية
                                                                       : كتالي فيي التكصيات التي يمكف أف تقدـ لمساعدة تمؾ الفئة مف زكجات مرضى الفصاـب، منظر 

كالتي ينبغي أف تيدؼ إلى التركيح ، العقمييفأنا مع فكرة تأسيس مؤسسة أصدقاء المرضى ف  -1
كذلؾ عف طريؽ تأسيس نكادم تجمعيـ مع بعضيـ البعض لسماع ، كالترفيو عف ىؤالء المرضى

                          . معاناة المرضى كذكييـ كالعمؿ عمى ذلؾ األساس

( جمسة ةى عشر تاثن لىإجمسات  ييتراكح )مف ثمان ،إعداد برنامج تثقيؼ نفسي لممريض كأىمو -2
                                    . تتبناه الحككمة أك بعض  المؤسسات األىمية

بحيث يتـ ، عف طريؽ العبلج بالعمؿ، إيجاد فرص عمؿ لبعض المرضى الذيف يتـ تأىمييـ -3
  .مساعدة المتأىميف بالعكدة لمعمؿ كممارسة الحياة بشكؿ طبيعي

كىي التثقيؼ النفسي كالنكادم لخاصة بالمرضى كذكييـ ، مكر الثبلثةىذه األإذا استطعنا تحقيؽ 
                                                                    . جدنا عمى مساعدة ىؤالء المرضى كأسرىـ فإف ذلؾ سيساعد بشكؿ كبيرو ، كالعبلج عف طريؽ العمؿ
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 خذأل( 4) زكجات مرضى الفصاـ العقمي كعددىـمف  عةمجمك فردية ل بمقابمة الباحثة  قامت -ثانيان 
 . (5) ممحؽ رقـ ؛سئمة المقترحة التي تخدـ مكضكع الدراسةد مف األمف خبلؿ عد آرائيـ

 ((20 جدوؿ
 : تمت مقابمتيـ الالتيزوجات مرضى الفصاـ العقمي لالبيانات األساسية يبيف 

 الرقـ لبيانات االساسيةا (1الزوجة رقـ ) (2رقـ )الزوجة  (3الزوجة رقـ ) (4الزوجة رقـ )

عمر الزكجة عند  سنة 17 سنة 23 سنة 16 سنة 17
 الزكاج

1 

ثانكية عامة 
 اكممتو بعد الزكاج

المستكل التعميمي  ثالث اعدادم ثانكية عامة أكؿ ثانكم
 لمزكجة

2 

 3 عمر الزكج عند الزكاج سنة 18 سنة 30 سنة 23 سنة 22

المستكل التعميمي  اعدادم ثالث ثانكية عامة رابع ابتدائي سادس ابتدائي
 لمزكج

4 

 5 عدد سنكات الزكاج سنة 15 سنة 14 سنة 33 سنة 30

 6بعد الزكاج ب 
 سنكات

بعد الزكاج  ب 
 سنة 25

كقت إصابة الزكج  قبؿ الزكاج قبؿ الزكاج
 بالمرض

6 

 كاف يعمؿ عامؿ
 ببلط كترؾ العمؿ

حتى  بعد المرض
 الكقت الحالي

كاف يعمؿ عامؿ 
كترؾ العمؿ بعد 

حتى  المرض
 الكقت الحالي

ال يعمؿ منذ 
البداية  حتى 
 الكقت الحالي

ال يعمؿ منذ 
البداية حتى 
 الكقت الحالي

 

 عمؿ الزكج

7 
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  زوجات مرضى الفصاـ العقمي مف وىذه كانت مجموعة اإلجابات التي تـ الحصوؿ عمييا
 : بالبرنامجالمشاركات 

 

 ( 1انزوجت رقى) : 

كلكف لـ أكف أتخيؿ  ،ككنت عمى عمـ بأنو مريض ،زكجي مصاب بالمرض قبؿ زكاجي منو
عمي فقد أجبرني جدم  بفالكف ألنو ، أف مرضو سيككف صعبنا بيذا الشكؿ، أنا لـ أقبؿ بالزكاج منو

كأجبر أبي عمى القبكؿ بالزكاج منو، كأقنعني جدم بأف حالتو بسيطة كلف تستمر بعد الزكاج منو، 
 . كالزكاج سيجعؿ حالتو مستقرة، مبرران حالتو بأنو ميككس بالزكاج

في بداية زكاجي منو ف الزكجية كاألسرية يعمى حيات ياألثار التي تركيا مرض زكجما عف أ
، تفاجأت بسمككيات صعبة جدان لـ أقدر عمى التكيؼ معيا، فكاف يفاجئني بالضرب بينما أككف نائمة

فذلؾ أثر عمى حياتي كجعميا  . حمؿ سكيننا بيدهيأك  ،بأدكات حادة كدرج السرير أك الككمكدينة
مف فيمنعني مف الخركج خكفان ، كخاصة أنو كاف لديو شككؾ بأنني عمى عبلقة برجؿ آخر، صعبة

ككنت قد أجيضت أكثر ، بيت أىمي كثيران  إلىألنني كنت أىرب  ،أسرة ممقابمتو، في البداية لـ تكف لد
كرغـ كؿ ذلؾ فأىمي رفضكا مطمبي باالنفصاؿ عنو، ألنيـ يرفضكف فكرة . مف مرة نتيجة الضرب

، لمعبلجالمشفى  إلىاصطحبتو ، بيت مستقؿ إلىالطبلؽ،  كلكف عندما انفصمت عف بيت العائمة 
فبدأت التكيؼ ، مما ساعد في استقرار حالتو ، مع بعض األدكية ، حيث  كيصؼ لو حقنة المكدكيت

، . كلـ أعد أخاؼ منو مثؿ األكؿ، مع كضعو كأصبحت أنا المسيطرة في العائمة كبعدىا أنجبنا أطفاالن
شديد الغصب كيقـك كلكف عندما تنتكس حالتو كيعاني مف النكبة يصبح . كاف يبلعبيـ كيعامميـ بحب

                         . ابضربيـ ضربان مبرحن 
  :فكانت كما يمي يالناتجة مف مرض زكجك ليا  تعرضأ كنتأشكاؿ الضغكط التي  عفماأ

 أناـكنتي أبكي كأندبي حظي نتيجة المعاممة السيئة كالضرب المبرح، كنت ال : الضغوط النفسية -1
 ، كطكاؿ الميؿ متخكفة كحذرة مف ضربي بأدكات حادة بأم لحظة، كالشتـ المستمر بالكبلـ البذمء

أشعر بأنني الزكجة  ىذا جعمنيك  ؛كنت في البداية أشعر معو بالكحدة الشديدة كبالحرماف العاطفي
ألف أزكاجيف يعامميف  ،فكؿ السيدات أحسف مني، الكحيدة التي تقبع أسيرة لمحزف في ىذه الدنيا
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معاممة حسنة كمريحة، أما أنا فكنت كثيرة اليمكـ ، مما جعمني عصبية كمندفعة كىجكمية كأساير 
  . كاآلخريف مع أىؿ زكجي المشكبلت

نني أحتى ، لة عف مسؤكليات البيت كمتطمبات األسرة كالتزاماتياكنت مسؤك : ضغوط أسرية -2
في بداية زكاجي كاف أىؿ زكجي يتدخمكف . كثرأكالد بؿ ف األمسئكلة عف زكجي كعبلجو كأنو كاحد م

حماتي ، مكرم الخاصة كيفرضكف عمي قيكدنا في خركجي كنزكلي مف البيت، ككثيران ما كانكاأفي 
                                              . كيتكممكف معي بألفاظ بذيئة المشكبلتكيثيركف لي الكثير مف ، كسمفي يتدخمكف في حياتي الخاصة

ال يسمحكف  ،المنطقة التي أسكف بيا كميا مف نفس العائمة كأىؿ الزكج أقكياء: ضغوط اجتماعية -3
نني أإال ، كرغـ ذلؾ. احترامان ألىمو كخكفنا منيـ لسيطرتيـ في المنطقة، ابنيـألحد بأف يسخر مف 

 . ككني زكجة مريض عقمي كىذا ما كاف يزعجني، حكليكنتي أشعر بنظرة الشفقة ممف 
كضعي االقتصادم متدىكر لمغاية، فكؿ اعتمادنا عمى مساعدات الشؤكف : ضغوط اقتصادية -4

كىذا المبمغ ال يكفي لسد التزامات األسرة، كىذا ، شيكر ة( شيكؿ كؿ ثبلث1000بكاقع )، االجتماعية
ء أكالدم مف المبلبس المستعممة التي يتبرع بيا أىؿ يجعمنا نعيش بصعكبة،  حيث أعتمد عمى كسا

أنتظر مكعد صرؼ مساعدات الشؤكف االجتماعية كي ، ، كعندما يشتيي أكالدم بعض األطعمةرالخي
فأىمي يساعدكنني كلكف أىؿ زكجي ال يساعدكنني، كفي شير ، كعندما ينقصني شيء. كفرىا ليـأ

              . المساعدات كذلؾنتمقى بعض ، رمضاف
في  ـو أصبحت أعاني بشكؿ كبير مف أللضغكط عمى حالتي الصحية ا ر ىذهتأثيلأما بالنسبة 

كمما تكترت ككاجيتني ، المعدة كصداع مستمر كضغط دـ منخفض كقمؽ أثناء النكـ كألـ في الرقبة
                                                                   . مشكمة ما

التي  كالمشكبلتكؿ الضغكطات ما بالنسبة عف استمرارم في عبلقتي الزكاجية برغـ أ
إال أف أبي رفض كقاؿ لي" ما عندنا بنات ، كالدنجاب األإكنت راغبة بتركو قبؿ في البداية  نيجياتك 

نجاب األتطمؽ" ، أما اآلف كبعد السنيف  فبل  ، طفاؿ كاستقرار حالتو الصحيةالتي أمضيتيا معو كا 
  . كأتذكر أنو يككف طيبنا عندما تستقر حالتو الصحية. ييكف عمي تركو

الذم مدل ال كعفبالبرنامج  ييا خبلؿ فترة مشاركتتاكتسب مكانيات كالميارات التياإلما عف أ 
إف البرنامج قٌكل مف ف ،يفي التعايش مع الكضع النفسي كالصحي لزكجساعدني بو البرنامج 

عممني  ،مف خكفي مف كبلـ أىؿ زكجي، كأف أترؾ التصرؼ باندفاعية شخصيتي كجعمني أتخمص
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منطقية في كيفية التعامؿ مع المشكمة كالتكجو الطرؽ ال كالصبر كالتحمؿ كالتصرؼ بيدكء كعقبلنية، 
أتعامؿ مع المشكمة فكنت في البداية . ية حؿ المشكمةيجابي، كأصبحت عمى دراية بكيفإبشكؿ 

ي بيدكء كصبر، كعرفت أف مشكبلتف فأحؿ كعصبية ك أجارييا حتى تكبر، أما اآلالصغيرة باندفاعية 
كتعممت معاممة زكجي باحتراـ  ، العصبية ال تأتي بأم نتيجة إيجابية بؿ تساىـ في تضخيـ المشكمة

عطائوك  ألف ذلؾ  ييفرحو كيساعده ، كىذا التعامؿ ىدأ مف تصرفات زكجي كأتى بنتيجة ،الثقة بنفسو ا 
ككذلؾ تحسنت صحتو . كأحياننا أستخدـ معو الحيمة لتناكؿ الدكاء. ؿ الدكاء بدكف معاناةفي تناك 

فأصبح ، كىذا ما أشعىره بقيمة ذاتو. كتحسنت معنكياتو النفسية ، الجسدية بعدما كاف شديد النحافة
                                                                    . أكثر ىدكءان كلٌيننا في التعامؿ

 : طالب بالتاليفأنا أكزكجة مريض  ما عف مطالبيأ

ال تفي ، شيكر ةشيكؿ كؿ ثبلث 1000ألف  ، بزيادة مبمغ الشؤكف االجتماعية يةمادالالمساعدة  -1
 . باحتياجات األسرة

 . . مما يتناسب مع قدراتيا تأىيؿ أزكاجنا كمف ثـ تكفير فرص عمؿ -2

 كىذا أىـ مطمب كأكثرىا، المؤسسات الحككمية مجاننا كخاصة حقنة المكدكيتتكفير األدكية في  -3
 . ألنو ييريح أزكاجنا كييريحنا ،ضركرية

 . تكفير دكرات تكعية كدعـ نفسي لممريض كزكجتو كاكالده  -4
 

 ( 2انزوجت رقى) : 

كف أعمـ أكلكني لـ  ،بأنو مريض ككنت عمى عمـ ، زكجي مصاب بالمرض قبؿ زكاجي منو
يـ لـ يصارحكني بالحقيقة، ككؿ ألن ،ماىي طبيعة مرضو، كأعتقد أني قد خيدعت مف ًقبىؿ أىؿ زكجي

خبركني بو بأنو يعاني مف عقد نفسية كعدـ ثقتو بنفسو كأنو بحاجة لمف يساعده إلرجاع ثقتو بنفسو ما أ
كسمككيات  بتصرفات، كلكنني فكجئت بعد الزكاج، ككنت أعتقد أف األمر سيزكؿ بعد فترة قصيرة

مر صعبنا فكاف األ ، كلـ تكف لدم القدرة عمى التعامؿ مع حالتو ،كانت حالتو صعبة كمعقدة. غريبة
 . بالنسبة لي
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أنا شخصيا أعاني ف ،الزكجية كاألسرية يعمى حيات ياألثار التي تركيا مرض زكجما عف أ
زكجي طبيعينا كباقي األزكاج ككف كأقاسي كال أشعر بأنني أخذت حقي في ىذه الدنيا، كنت أتمني أف ي

أجد صعكبة في التفاىـ لذلؾ  ؛كغير مترابط، مفيـكفكبلمو غير  . أتمكف مف الحديث كالخركج معو ك
حياف أيصاب باألرؽ كعدـ القدرة عمى ، ك كثير مف األكأشعر بالكحدة، معو، كأفتقد الحب كالحناف

، ىذا باإلضافة لتصرفاتو غير المحتممة . كحدتينساننا طبيعينا ليؤنس ، كأتمنى لك أف زكجي كاف إالنكـ
 . األمر الذم يحرجني، كالدبأنني عمى عبلقة برجؿ آخر، كال يتحكـ بغرائزه أماـ األ فيك دائـ الشككؾ

فيك  ، كال دكر لو في األسرة كغير مباؿو ، كؿ أمكرنا الحياتية أما بالنسبة لزكجي فيك سمبي في
كالد، حتى أف األكالد ال يشعركف بكجكده في البيت أك بيت كاألالبلية  خاصة ال يتحٌمؿ أم مسؤك 

فيرجعكف إلٌي في  ، ألنو بتصرؼ بغير عقبلنية، كال يثقكف  بقدراتو عمى تقديـ أم شيء ليـ ،بأبكيتو
 . كؿ أمكر حياتيـ، كفي حالة حدكث أم مشكمة معيـ داخؿ البيت أك خارجو يعتمدكف عمٌي في حميا

فما ، بني الصغير مع أطفاؿ في سنوأالمرات حدثت مشكمة مع  لحدإكأبسط مثاؿ عمى ذلؾ أنو في 
 . كاف منو إال ك أف خرج ليـ بالسكيف

 : فيي كالتالي يالناتجة مف مرض زكجك ليا  تعرضأ كنتأشكاؿ الضغكط التي  عفماأ
ا ينتابني الشعكر بالكحدة كالحرماف منذ  ،أشعر بأني غير مرتاحة نيائيا: الضغوط النفسية -1 فدائمن

فقد ، كنت دائمة البكاء عمى حظي السيء كأتساءؿ مع نفسي عف سكء حظي، بداية زكاجي منو
ككانت  . بأنو مريض عقمي ما أتزكج في المرة الثانية أيفاجأكعند، ككاف ظالمنا ىتزكجت في المرة األكل

كأشعر بأف كؿ النساء المتزكجات أحسف مني حظنا . لنكبةتنتابني عصبية شديدة عندما يعاني مف ا
كأستمر بالتفكير في كضعي السيء فيصيبني أرؽ شديد كعدـ القدرة عمى النكـ،  . حتى السيئة منيف

ال تشجع خركج الفتاة مف ، ألف أىمي ذكك عقمية ظالمة كرجعية ،فأنا أشعر بالظمـ منذ بداية حياتي
كزكجكني مف ابف عمي المتزكج دكف رضا  ،لجامعة بعد الثانكية العامةفقد رفضكا التحاقي با، البيت
كمف شدة ظممو طيٌمقت  . سنة 21كاف حينيا ممبرريف ذلؾ بأني بمغت سف العنكسة مع أف عمر ، مني
بأنو  أنيالزكاج مف زكجي الثاني الذم فاج إلى كمف شدة ظمـ المجتمع كاألىؿ اضطررت . منو

 . مريض عقمي

فالمسئكليات ، كليات األسرة داخؿ البيت كخارجوأف أتحمؿ كؿ مسؤ  عتدتا: أسريةضغوط  -2
حتى عندما تشتد حالتو  . الزكج ـ األكالد أـسكاء احتياجات البيت أ، المتعددة متراكمة فكؽ كاىمي
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 حتى عندما، فأىمو ال يكترثكف ألجمو . كتأتية النكبة فأنا مف تقـك باصطحابو لمطبيب كجمب العبلج لو
ف زكجي ال مع عمميـ بأ، بأني لي زكج، يرفضكف مساعدتي مبرريف ذلؾ، أطمب المساعدة مف أىمي

في شؤكني الخاصة كمضايقتي عند خركجي  ىذا باإلضافة لتدخؿ أىؿ زكجي. كليةمسؤ يتحمؿ أم 
 . مف المنزؿ

االنتقادات فكثيرنا ما يكاجيكف ، أتخٌكؼ مف تأثير مرض زكجي عمى أكالدم. ضغوط اجتماعية -3
باالستيزاء بيـ  د خركجيـ مف المدرسة يأخذ زمبلؤىـكعن ، كخاصة أف مدرسة أبنائي بجكار البيت
لماذا كالدكـ يتحدث إلى نفسو ك مبلبسة ميميمة ، لماذا يسير  ) كالضحؾ عمييـ كانتقاد تصرفات أبييـ

مما اضطرني ، ب لممدرسةكىذا ما أٌثر عمى ابني كجعمو يبكي كامتنع عف الذىا . حافي القدميف (
بالحرج  الشديد عندما حضر كالده لمسؤاؿ عنو في ، خرل، كقد شعر ابني أيضاأمدرسة إلى  لنقمو
 . رسةدالم
التي ال  جتماعيةاالكف ؤ الش مساعدات عمى في معيشتنا بشكؿ أساسي نعتمد: ضغوط اقتصادية -4

مف  ع تكفيرىا ليـ، كعندما يشتيكف شيئان ستطيأكالدم باحتياجات ال أما يطالب  اي تفي بمتطمباتنا، فكثير 
ال نني أكما  ، الطعاـ أؤجؿ ذلؾ حتى يأتي مكعد صرؼ المساعدات أللبي ليـ القميؿ مما يطمبكف

 . أستطيع كسكتيـ مف المبلبس سكل المبلبس المستعممة التي يقدميا لنا أىؿ الخير

أعاني مف تعب في كؿ أجزاء فأنا ر ىذه الضغكط عمى حالتي الصحية تأثيأما بالنسبة ل
كما . ان خطير  ان أشؾ بأف لدٌم مرض ، جسمي كصداع مستمر كألـ شديد في الصدر كمف شدة ىذا األلـ

 . صابتي بمرض الغضركؼك مف آالـ الظير كا  ، أنني أعاني مف األلـ الشديد بأقدامي عند المشي

التي  كالمشكبلتكؿ الضغكطات ما بالنسبة عف استمرارم في عبلقتي الزكاجية برغـ أ
لتركتو ، أبنائي ىـ الذيف كسركا قمبي كلكف لك تسنح لي الفرصة عمى تركوبنائي ، فلكجكد أ نيجياتك 

في حالة عدـ كجكد أبناء كأىؿ غير ظالميف كبيذه العقمية المتحجرة كالمتزمتة لممرأة المطمقة حسب 
 . متفيميفالغير أف يحدث بكجكد األبناء كاألىؿ  ؿكىذا مستحي ،كلكف الكاقع مرير، عاداتيـ كتقاليدىـ

مدل مساعدة  كعفبالبرنامج  يخبلؿ فترة مشاركت اكتسبتيامكانيات كالميارات التي اإلما عف أ
أكثر شيء اكتسبتو ف ، فإنني أعتبر بأيفي التعايش مع الكضع النفسي كالصحي لزكجالبرنامج لي 

كاكتسبت القدرة عمى حؿ المشكبلت ككذلؾ القدرة عمى ، ثقتي بنفسي أستعيد ىك أنني تعممت كيؼ
جيني أم مشكمة أتعامؿ ميا بشكؿ منطقي بدكف  غضب أك انفعاؿ، فكنت اعندما تك . ضبط انفعاالتي
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ف كلكف اآل ،أتكتر كأغصب كأقكـ بضرب أكالدم، قبؿ البرنامج عندما أرل زكجي كقد أصابتو النكبة
بحث ككيؼ أ ،تي باليدكء كالتخطيط كالتفكير بشكؿ منطقيبعد حضكر البرنامج تعممت أف الحؿ يأ

كأقضي الكقت ، فبعدما كاف تكجيي سمبينا باندفاعية كعصبية. كأطبقو عف حمكؿ كأختار الحؿ المناسب
  ان يجابيإأصبح تكجيي  ، األمر الذم كاف يزيد مف المشكبلت ؛في مجاراة المشكبلت بدالن مف حميا

                                                                 . المشكبلتمما خفؼ حجـ  ان كعقبلني

كذلؾ ألنني غٌيرت مف أسمكبي  ،أما بالنسبة لزكجي، فأصبح يتناكؿ العبلج كيستجيب لو
كأستخدـ أساليب اإلقناع كالتحايؿ معو ليتناكؿ  ،فأصبحت أعاممو بكؿ ىدكء ، األكؿ في التعامؿ معو

كأدل إلى  ،كىذا ما خفؼ مف عصبيتو كجعمو أكثر قابمية لمعبلج. حو الثقة بنفسو كأحترموالدكاء، كأمن
                                                      . استقرار كضعو النفسي

 : طالب بالتاليأنا أف فصامي كزكجة مريض ما عف مطالبيأ

فنحف بحاجة إلى جمسات دعـ  ،بنا كيدعمناأتمنى أف يككف ىناؾ مف يكمؿ ما بدأت بو كييتـ  -
نفسي لنا كألكالدنا كخاصة أنيـ يفتقدكف األب كيفتقدكف الثقة بأنفسيـ، كىـ بحاجة لمساعدة كدعـ 

 . فنحف بحاجة لذلؾ في مجتمعنا  . نفسي حتى يككف لدييـ الجرأة في مكاجية المجتمع

، المريض النفسي، كال أحد ييتـ بو مؿألف مجتمعنا يي ،نحف بحاجة لبلىتماـ بالمريض النفسي -
ألف الزكج ال  ، كليس لدينا قدرة عمى شرائوكغالي الثمف ،كعبلجو غير متكفر في العيادات الحككمية

 . يعمؿ

كذلؾ بتكفير مشاريع تساعدىا عمى العمؿ حسب  ،نطالب بدعـ زكجة المريض النفسي اقتصادينا-
 . اإلمكانيات المتكفرة ليا

 . المريض بتكفير فرص عمؿ عف طريؽ التأىيؿ بما يتناسب مع حالتو المرضيةمساعدة  -
 

 ( 3انزوجت رقى) : 

 ظركؼ ىناؾ كانت نعـ. سنكات (7)قبؿ أم، زكاجنا مف سنو (26)بعد ان مريض زكجي أصبح
 ان عام (25) بعد كطرده بالسرقة لزكجي العمؿ صاحب اتياـ نتيجة المرض بظيكر ارتبطت صادمة

، ضده المقدمة بالشككل العمؿ صاحب عمـ، العمؿ مدة طكاؿ أتعابو زكجي أراد كعندما، العمؿ مف
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 كسجنو زكجي ضد السرقة تيمو بتقديـ العمؿ صاحب قاـف، زكجي لصالح يقضي العمؿ قانكف كأف
 بدالن  بسيط؛ مبمغ كتقاضي السجف مف سراحو طبلؽإ مقابؿ، القانكني حقو عف التنازؿ إلرغامو عمى

كمنذ . يخاؼ الذم النكع كمف الشخصية ضعيؼ زكجي أف كخاصة يستحقو الذم المبمغ تقاضي مف
 غير كالكبلـ كالضرب تحطيـ األشياء مف عدكانية سمككية أعراض عميو كظيرت ؛حالو تغير اليكـ ذلؾ

 . المفيكـ

فقد تغيرت كثيرا بعد  الزكجية كاألسرية يعمى حيات يثار التي تركيا مرض زكجاآلما عف أ
كباألخص في بداية المرض، فصار يشؾ بأني عمى عبلقة غير شرعية مع تعرضو لصدمة النفسية 

ا يكسر ا جدن بين كأصبح عص ،السـ في الطعاـ لو ضعأبأنني ك  كمما خرجت مف البيت،  خرشخص آ
امؿ معو، ب منو كالتعار تقكأخاؼ األ ،كيضرب فأصبحت ال أطيقو كغير قادرة عمى تحمؿ سمككو

 . في العبلقات الحميمةنتيجة لمبعد المستمر أصبح لدينا فتكر ك 

ب األ ذلؾ درجة كبيرة، فمـ يعدبتغير زكجي في معاممتو ألكالدم ف ، ما بالنسبة ألفراد أسرتيأ
عدـ اإلحساس باألماف كاالستقرار  إلىألسرة با لالحنكف الذم ييتـ بيـ كيمبي طمباتيـ ،ىذا أد

 . مف كاألمافلكآبة بعدما كاف يسكدىا الحب كاألسرة يسكدىا الحزف كافأصبحت األ، الحب إلىكاالفتقار 

 : فكانت كما يمي ،يالناتجة مف مرض زكجك ليا  تعرضأ كنتأشكاؿ الضغكط التي  عفماأ
عمى النكـ لشدة التفكير  قادرة كغير، دائمة التكترأصبحت شديدة العصبية ك : الضغوط النفسية -1

غالبا أىرب بانعزالي بغرفتي كأستمر بالبكاء كأخاؼ مف كؿ شيء، كأعمؿ لكؿ  ، بحالنا الذم تغير
خريات كخاصة سمفاتي ا مف النساء األقؿ مستكل مف الناس، كأقؿ حظن أ، كأشعر بأنني ان شيء حساب

 فجأةسعيدة كتنقمب حياتؾ  نيفعندما تكك تصكرم نفسؾ . ان عقمي ان ألف زكجي أصبح مريض خكاتي،أك 
 . اكأصبحت شخصيتي ضعيفة جدن . لتعاسة شديدة

بؿ  ،كؿ عف أم شيءؤ كىك غير مس ،كليات البيت عمى كاىميؤ أصبحت كؿ مس: ضغوط أسرية -2
أم  كؿ، كليس لديودبر لو الدخاف كاألأف أالميـ  .حد مف أكالده، بؿ أكثرأكؿ مني مثؿ أم ؤ نو مسإ

 . أم شيء تجاهكلية ؤ مس
الناس   في أف، فأصبحت أشؾ لنابعد مرض زكجي تغيرت نظرة الناس : ضغوط اجتماعية -3

عمى  كبالخكؼ، شعر بالخكؼ مف نظرة الناس لناأبأف زكجي مريض عقمي،  كفتكمميك  إليٌ  يشيركف
 . حساسيـ بمعاناتناا  كالدم، كعدـ مساندة األىؿ ك أمستقبؿ 
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 ألنناكف االجتماعية التي ال تسد حاجة البيت كمستمزماتو ؤ نعتمد عمى الش: ضغوط اقتصادية -4
بناء تكفير ما يطمبو األعمى ليس لدية القدرة  كزكجي، بناء في المدارسأ مجار، لدييش في بيت باإلنع

 . مف احتياجات أخرل

، لكثرة المشكبلت لقد تدىكرت كثيران ر ىذه الضغكط عمى حالتي الصحية تأثيأما بالنسبة ل
عاني مف ارتفاع في ضغط الدـ كالسكر كضعؼ النظر مف كثرة البكاء، كسكء التغذية أأصبحت ف

 . كىشاشة في العظاـ

التي  كالمشكبلتكؿ الضغكطات ما بالنسبة عف استمرارم في عبلقتي الزكاجية برغـ أ
عشتيا  كالتييف الطكاؿ سنكلما حتى ييدأ، تيديدن في تركو ا فكرت مرارن ، الداألك بالطبع لكجكد ني جياتك 

 . مرضبال اصابتو كىناء كاحتراـ قبؿ ةبكنفو بمحب

مدل مساعدة  كعفبالبرنامج  يخبلؿ فترة مشاركت اكتسبتيامكانيات كالميارات التي اإلما عف أ
ثقتي بنفسي ،  أستعيدكيؼ تعممت ، فقد يفي التعايش مع الكضع النفسي كالصحي لزكجالبرنامج لي 

نا بأساليب مشكبلتكيؼ يمكف أف نحؿ  كتعممتقكؿ فيو ال، أف أف أقكؿ ال في الكقت الذم يجب أك 
ي قيا عمى أرض الكاقع، تعممت كيفية التعامؿ مع الضغكط  كبالتالبكنتخطاىا كنط منطقية كعقبلنية

بالنسبة لزكجي ساعدني  . مراض الجسمية المصاحبة لياتخمصت مف الضغكطات النفسية كاأل
ىتـ أنفسي، فأصبحت أىممت  اممثؿ  ة لوكنت ميممالذم  البرنامج في كيفية التعامؿ مع زكجي

كلية  كىذا ؤ بالمس كأيشعرهحترمو، أالثقة بنفسو ك  كأمنحو تزعجو شياء التيبتعد عف األأبزكجي كبعبلجو ك 
 . مما حسف مف كضعو النفسي كالصحي ، كليةؤ جعمو يشعر بالمسما 

 : طالب بالتاليفأنا أكزكجة مريض  ما عف مطالبيأ

لييتمكا أكالن بأزكاجنا  ، كتككف شاممة لجميع النكاحي، ذكييـبكجكد مؤسسة لمرضى الفصاـ ك طالب ب
ألننا نشعر بأننا ، حتى نشعر بأننا جزء مف المجتمع، المرضى، ثانينا بأكالدنا، كثالثا بزكجات المرضى

القتصادم، بمشاريع اقتصادية تحٌسف مف مستكانا ا، طالب كذلؾبك . فئة ميمشة معدكمة في المجتمع
 . جانب برامج ترفييية كنفسية كصحيةإلى 
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 ( 4الزوجة رقـ) : 
في ذلؾ  تزامف ذلؾ مع كقكع حدث مؤلـ، أهصيب بالمرض بعد أربع سنكات مف الزكاج ، نعـ

ثناء كاف ىناؾ ستة سجناء ىاربيف مف السجف كفي ىذه األ ،الكقت عندما كاف زكجي ذاىبنا لعممو
 ، عثر الجيش عمى السجناء، سرائيمي يبلحقيـ كفي تمؾ المحظةككاف الجيش اإل ،كمختبئيف مقابؿ بيتنا

فبمجرد كجكده في مكاف الحادث ، عمى مرأل مف زكجي، كأطمؽ عمييـ الرصاص كاستشيدكا جميعنا
تعرض خبلليا لضرب شديد عمى الرأس ، ألقى الجيش اإلسرائيمي القبض عميو لمدة أربعة أياـ

، تغير حالو كأصبح يتصرؼ تصرفات غير طبيعية  بعصبية شديدة، حادثةكبعد تمؾ ال . كتعذيب
. قتؿ أكالدم"أبدم اذبح خركؼ ك ، "بدم اقتؿ ك اذبح  كاعمؿ بركة دـ: كيقكؿ كبلمنا غير مفيكـ

كأف  يكسحب دم ميأف الناس في التمفاز يريدكف قت: كبلـ غير مفيكـ كأصبح ييددنا بالسكيف كيقكؿ
 . ذاعةكنشرىا في اإل مفكاأتمؾ المذيعة تحاكؿ سحب 

ثار التي تركيا مرض زكجي عمى حياتي الزكجية كاألسرية فقد تغير كثيرا بعد ما عف اآلأ 
يمارس حياتو بشكؿ طبيعي كيرعاني أنا كأكالدم ك  ان نسانيإ كاف زكجي قبؿ المرضصابتو بالمرض ، فإ

مختمؼ  ان نسانإ. كلكنو بعد المرض أصبح ـ بكؿ مستمزمات البيتكييتـ بنا كيعاممنا بحناف كحب كيقك 
كال يتحدث ألحد كالدم كلـ يعد ييتـ بنا أك بأمكر البيت كأصبح منعزالن أأنا ك ، أصبح ميمبلن لي ، تمامنا

كما انقطعت  . بدكف سبب كدائـ العصبية المشكبلتكيثير الكثير مف ، حزيننا كمكتئبنا ككدائمنا ما يبد
بي  لمعبلج حتى استقرت حالتو بعض الشيء أربع سنكات إلى أف أخذه أمدة عبلقتي العاطفية معو ل

التي أصحبت تهصرؼ لو باستمرار حتى الكقت  -المكدكيت–بعد انتظامو لمعبلج ك تعاطيو حقنة 
 . الحالي

 : كالتاليالناتجة مف مرض زكجي فكانت ك تعرض ليا أأماعف أشكاؿ الضغكط التي كنت 
كثر مف أكأناـ ، أىممت نفسي كأكالدم كأصبحت أعاني مف العصبية الشديدة: الضغوط النفسية -1

طفاؿ كتنتابني نكبات أكالدم مازالكا أكأشعر بضيؽ شديد عندما أرل  ،المعتاد ىركبنا مف كاقعي المرير
فامتنعت عف الخركج مف  ، ستطيعأشعر بأف لدم رغبة بالخركج كلكني ال أك  ،مف البكاء بدكف سبب

حد، كأصبحت أشعر بالكحدة كأفتقد الحب أكحدم كعدـ رؤية لكأصحبت أفضؿ الجمكس ، البيت
كأشعر بالخكؼ الشديد كعدـ األماف عمى  ،كالحناف كالرعاية التي كنت أتمقاىا مف زكجي قبؿ مرضو

العبلقة الخاصة  نقطاعالة باإلضاف ،نفسي كأكالدم مف سمككيات زكجي غير الطبيعية كالميددة لحياتنا



 

 

278 
 

 المالحق

 ،كأصبحت عاجزة عف اتخاذ القرارات بنفسي ،كما أصبحت شخصيتي ضعيفة جدنا، كالحميمة  بزكجي
فميس لدم قدرة ، كبقدراتي كعندما يياجمني أحد كفقدت الثقة بنفسي، أم مشكمة تكاجييكأتخبط عندما 

 . الدفاع عف نفسي
مف مطالب مكر؛ كمسؤكلياتو أصبحت عمى كاىمي في كافة األكؿ أعباء البيت : ضغوط أسرية -2

 مف حدكامني مثؿ  الذم أصبح مسؤكالن  كالد كالزكج كمرضوالبيت مف مأكؿ كممبس كمسؤكلية األ
باإلضافة ألـ زكجي المريضة كالتي بحاجة لرعاية  ، األكالد كمصاريؼ عبلجو التي زادت فكؽ طاقتي

لىك مستمرة  ؿ زكجي في شؤكني الخاصة كفي كؿ أمكر حياتي كمراقبة ىأجانب كؿ ذلؾ تدخؿ  ا 
ف أخرج مف أكأنو ال يصح لي كأنا زكجة مريض  ،تصرفاتي ككبلمي كممبسي كخركجي مف البيت

باإلضافة الستغبلؿ أخ  ،فراحشارؾ في المناسبات كاألأكال يصح لي أف  ،البيت أك أف أرفو عف نفسي
عبلقة غير شرعية معي كمضايقتو المستمرة لي  ةقامزكجي لمرض أخيو في محاكالتو المستمرة إل

رساؿ رسائؿ بذيئة كمخمة لؤلدب كتيديده المستمر لي لمتجاكب معو خبرت أىمو أكمع أنني  ، كا 
نيـ كانكا يردكف بالمكـ عميو مبرريف ذلؾ بأف ال يجب أف أإال ، بمضايقاتو البلأخبلقية لي كعمميـ بذلؾ

 . ىتـ بنفسي كأنا زكجي مريضأ

 ، صابة زكجي بالمرض تغيرت نظرة كتعامؿ الناس لنا عما سبؽإبعد : ضغوط اجتماعية -3
فأصبحكا ييممكف دعكتي في المناسبات االجتماعية كعدـ االىتماـ بنا في المكاقؼ االجتماعية 

ىـ ؤ فكاف زمبل ان المختمفة أك زيارتنا ، ككذلؾ أثر مرض زكجي عمى أكالدم فعندما كانكا صغار 
فكاف ىذا األمر يبكييـ كيحزنيـ ، المعب معيـ كينعتكىـ " بأكالد المجنكف " فبيـ كيرفضك يستيزئكف 

الناس يحترمكنيـ كلكف  أصبح، مكظفيفكلكف اآلف كالحمد اهلل بعدما كبر أكالدم كتعممكا كأصبحكا 
 . األمر ال يخمك مف بعض المضايقات ك المكاقؼ الصعبة

كف ؤ كلكف كاف اعتمادنا عمى الش ،أم مساعدة مف أىؿ زكجي لـ أتمؽ: ضغوط اقتصادية -4 
حياف أك ألاالجتماعية كالتي ال تكفي لسد احتياجاتنا المادية مما يضطرني لبلستدانة في كثير مف ا

 . تمقي بعض المساعدة مف أىؿ الخير أك بعض المساعدات مف أىمي
شديد كالصداع البالتعب  رشعأأما بالنسبة لتأثير ىذه الضغكط عمى حالتي الصحية فأصبحت 

 . كألـ مستمر بالمعدة عشة بالقدميف كاليديفكالر  ، المستمر مف كثرة البكاء
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التي تكاجيني  المشكبلتك في عبلقتي الزكاجية برغـ كؿ الضغكطات  ستمرارمالما بالنسبة أ
يمبي كافة ألنو كاف كدكدنا لي ككاف ، التخمي عنو في مثؿ ىذه الظركؼ الصعبةستطيع أألنني ال 

بدافع الحفاظ عمى تماسؾ األسرة كحمايتيا مف ، كقبؿ ذلؾ كمو. متطمباتي قبؿ أف يصاب بالمرض
 . جؿ األكالدالتفكؾ كأل

مدل مساعدة  كعفبالبرنامج  ييا خبلؿ فترة مشاركتتمكانيات كالميارات التي اكتسباإلما عف أ
كيؼ أثؽ بنفسي  فالبرنامج عممني، يفي التعايش مع الكضع النفسي كالصحي لزكجالبرنامج لي 

كيؼ أتعامؿ مع زكجي في أمكر ، بداعا  كيؼ أفكر بتعقؿ كمنطقية ك ، يمشكبلتكيؼ أحؿ ، كبزكجي
ا. بإمكانية أفضؿ لدل زكجي بالتعافي، كأصبح لدم حمـ. كطريقة تمقيو العبلج، الحياة تعممت ، أيضن

مما أدل ذلؾ كمو إلى ، أتعامؿ مع التكتركيؼ ك ، تصرؼ باندفاعيةأال اك ، كيؼ أتعامؿ مع الناس
بعيدنا عف ، أفضؿ لمتعامؿ مع زكجي باحتراـ كالتفاىـ معو ان أصبحت أمتمؾ أسمكب. الراحة النفسية

كما  في ، ككذلؾ أصبح يتناكؿ العبلج ببل معاناة، التكتر كالمشادات المناكفات التي كانت ببل طائؿ
كحتى أنو ، كأصبح يشاركنا مشاىدة التمفاز، النفسية كثيراتحسنت حالة زكجي ، كنتيجة لذلؾ. السابؽ

 . طمب أف يعكد لمعمؿ

 : فيي كالتالي ،أما عف مطالبي كزكجة مريض فصامي

حتى تتحسف ، تكفير العبلج الذم يحتاجو زكجي في العيادات الحككميةبطالب كزارة الصحة أ -أكالن ف 
 -ثانيا. غير متكفرة دائما -المكديكيت –حقنة خاصة أف ، عمى األقؿ تظؿ مستقرة كحالة زكجي أ

، أف يككف ىناؾ متابعة دكرية عف طريؽ الزيارات المنزلية ليتـ تقييـ حالة المريض بشكؿ مستمر نريد
رشادات نشاء برنامج خاص لتقديـ اإلإكليف بؤ أطالب المس -ثالثا. كالتعامؿ مع المريض بإنسانية

 -رابعان . التعامؿ مع المريض كتقديـ الدعـ النفسي كاالجتماعي ليـالمناسبة كالتثقيؼ النفسي في كيفية 
تغيير النظرة الخاطئة لممرضى المتمثمة بكممة مجنكف كاحتراـ   إلىتثقيؼ المجتمع في خطكة تيدؼ 
 . زكجة المريض كأكالده  كال ييممكىـ

 . بالكضع الخاص لؤلب كاتأثر ينيـ أل ،بأكالد المريض عف طريؽ برامج الدعـ النفسي ىتماـاال -خامسان 
لى مريض ك جانب الإلى مناشدة أىؿ كأقارب المريض أف يقفكا  -سادسان  جانب أكالده كزكجتو بشكؿ ا 

 .نساني كليس  العمؿ عمى ابتزاز كاستغبلؿ كضع المريض باستغبلؿ زكجتو كأكالده بطريقة الأخبلقيةإ
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  (7ممحؽ رقـ )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تكالالمش   بحؿ   العالج  تاقاطب   نموذج

 

 الخطوة األ ولى: التوجو نحو المشكمة و أنماط حؿ المشكمة:
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ؟ان جزئي   لك   ك   لحؿ   أصؿ   أف   المطمكب 
  لك   تمنيأ   السابؽ؟   في   فشمت  و   حاكلت   ؟   حميا   أستطيع   ال   لمحؿ؟   قابمة   غير   تكبلالمش  : سمبي -
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تكالالمش حؿ سموببأ العالج  
 

 :المحتممة  تبالمشكالقائمة 
  
 في العالقة مع الزوج تكالمش 1
 في العالقة مع افراد العائمة خصوصا المراىقيف تكالمش 2
 نياء العالقةإالطالؽ /  3
 و الحزفأالفقداف  4
 و الوحدةأالعزلة  5
 مينية وأدراسية  تكالمش 6
 عدـ القدرة عمى العمؿ –البطالة  7
 اقتصادية  تكالمش 8
 قانونية تكالمش 9

 بالمصاريؼ اليومية تكالمش 10
 تحرش جنسي , سوء استغالؿ 11
 دماف عمى الكحوؿإ تكالمش 12
 دماف مخدرات او ادوية إ تكالمش 13
 صحية تكالمش 14
 جنسية تكالمش 15
 نفسية تكالمش 16
 النفسية تكالفي الحصوؿ عمى عالج لممش تكالمش 17
 وتقدير الذاتانعداـ الثقة بالنفس  18
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:تكالالمش حؿ سموببأ العالج   
 
 

المشكمة وتحديدىا ( إلىالخطوة الثانية ) التعرؼ   
 

 

التػي تواجيييػا حاليػا , مػع انتيػاء الجمسػة األولػي  المشػكالتي قائمػة ىذه الورقة مخصصػة لتعػد
الخاصػة  تكالالمشػبقائمػة  عػددي ) سوؼ تكونيف قادرة عمي إعداد ىذه القائمة بمساعدة المعالج

 (بؾ
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  







 

 

283 
 

 المالحق

ت:كالالمش حؿ سموببأ العالج  

تابع خطوة ثاََت / ىذه صفحة بيضاء لكي تسجمي عمييا ) عوامؿ القدح(  اإلشارات والمثيرات التي 

  :ساىمت في ظيور أعراض المشكمة
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األفكار

 المشاعر السموكيات

  الجسدية األعراض
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       :ةالحياتي الوظائؼ عمى تكالالمش بتاثير قائمة
 

 – اجتماعية الذات رعاية
 عالئقية

 عماؿأ – مينية
 منزلية

 ثقافية ترويحية
 دينية
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                                                                ت:كالالمش حؿ سموببأ العالج

)حاولي أف تعرفي المشكمة بشكؿ واضح ( الثالثة : اختيار وتعريؼ المشكمةالخطوة   

 

:اآلن علٌها تعملً أن ترٌدٌن التً المشكلة  
 
 
 
 
 
 

 

  المشكلة حول المتوفرة الحقائق جمع
 
 

 ؟مف المقصود بالمشكمة
 

 المشكمة؟متى تحدث ىذه 
 

 أيف تحدث ىذه المشكمة؟
 

مف يشاركؾ في ىذه 
 المشكمة؟

 

كيؼ تحدث ىذه المشكمة 
 غالبا؟

 

ماىي طريقة تعاممؾ مع 
 ؟فالمشكمة حتى األ 

 

نتيجة تعاممؾ مع المشكمة 
 ف؟حتى األ 
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 ……… مشكلة واجهتك إذا
 

 لماذا ىذه المشكمة مشكمة؟

 

 
 
 
 

.صيغي المشكمة بشكؿ وعبارة واضحة
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                    ت:كالشالعالج بأسموب حؿ الم
 

 استنباط حموؿ متعددة(و )العصؼ الذىني  الخطوة الرابعة: توليد الحموؿ

 1ورقة العصؼ الذىني 
 

تفضميف نظاـ قائمة. ال  مشكمتؾ والحموؿ المحتممة إذا كنتاستخدمي ورقة العمؿ التالية لكتابة 
ء الخمفي مف اقمبي الورقة واستخدمي الجز  ,تشعري أف عميؾ أف تتوقفي عند نياية الجدوؿ

 .أكثر الصفحة إذا كاف لديؾ
 

 المشكمة :
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المحتممة الحموؿ
 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
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                                                                ت:كالالمش حؿ بأسموب العالج
 

 (2) ورقة العصؼ الذىني موؿالخطوة الرابعة: توليد الح
 
 
 
 
 
 
 
 

 المشكمة
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                                                                ت:كالالمش حؿ سموببأ العالج

 

بطاقة تسجيؿ مزايا وعيوب ) واختيار الحؿ األمثؿـ الحموؿ يتقي و القرار تخاذا:  الخامسةالخطوة 
(الحؿ  

 

 المشكمة: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الحؿ المحتمؿ )1( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاٌد                     (سلبً)     عٌوب        (ٌجابًإ) مزاي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. أسئمة تساعدؾ في التفكير عند تقييـ مزايا وعيوب الحؿ   . 

 (والنفسية والعاطفية الجسدية) الناحية مف الخاصة؟ سالمتي عمي الحؿ ىذا يؤثر سوؼ كيؼ •
 

 ؟ يحتاج سوؼ والجيد الوقت مف كـ •
 

 ىؿ ىناؾ أي تكاليؼ أو فوائد مالية؟ •
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  االلتزامات؟ مف وغيرىا أىدافي مع الحؿ ىذا يتالءـ كيؼ •
 

  مني؟ بالقرب ىـ الذيف الناس رفاىية عمى ذلؾ سيؤثر كيؼ •
 

 ؟ممكف الحؿ ىؿ •

 
 

 الحؿ المحتمؿ )2( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ٌجابًإ) مزاٌا (      سلبً)     عٌوب         محاٌد               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعيوبو. أسئمة تساعدؾ في التفكير عند تقييـ مزايا الحؿ       

 .(والنفسية والعاطفية الجسدية) الناحية مف الخاصة؟ سالمتي عمي الحؿ ىذا يؤثر سوؼ كيؼ •
 

 ؟ يحتاج سوؼ والجيد الوقت مف كـ •
 

 ىؿ ىناؾ أي تكاليؼ أو فوائد مالية؟ •
 

  االلتزامات؟ مف وغيرىا أىدافي مع الحؿ ىذا يتالءـ كيؼ •
 

  مني؟ بالقرب ىـ الذيف الناس رفاىية عمى ذلؾ سيؤثر كيؼ •
 

 ؟ممكف الحؿ ىؿ •
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                                                                ت:كالالمش حؿ سموببأ العالج 

(SMART)  : وتنفيذ خطة العمؿوضع الخطوة السادسة  
 

 

 

 

بً الخاصة العمل خطة  
 
 
 

 المشكمة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحؿ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 يارا صتفعهٍَ
 

 يتي
 

حذ يعك أو )أهم ٍهزيك

 شَاء أو يواد(أ

 
 بًارا

 -توقعاتك ) َتائج 

 عقباث(
 

 خطة العمؿ: 
 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخطة الزمنية لتنفيذ الخطة مف : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الى  -
 . موعد مراجعة الخطة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

S محددة 
M قابؿ لمقياس 
A قابؿ لمتحقيؽ 
R 

ذو صمة ) يناسب 
 المشكمة(

T لو وقت محدد 
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الذا إٌذء ر الممخص    ,المشكمة إلىالخطوة األولي: التعرؼ 
 

 راجعي توجياتؾ تخدي لحظة لتتوقفي و  •

 يجابي لمتفكير بالمشكمة , إذا لـز األمر, لوضع نفسؾ في االتجاه الصحيح لحؿ أعود عقمي عمي خصائص التوجو اإل •

 .المشكالت بشكؿ فعاؿ           
 
 

 الخطوة الثانية: تحديد وتعريؼ المشكمة 
 

  ؾ الستخداميا في ىذه الورقة مشكالتاختاري مشكمة مف قائمة  •

لتساعدؾ في التعرؼ  طوات السابقة في الكتيب الخاص بؾعمـ عمي مشكمة جديدة, استخدمي الختتريديف ال إذا كنت •
 .لييا إ

 الخطوة الثالثة: اختيار وتعريؼ المشكمة 
 

 ىذا يساىـ بشكؿ كبير في إيجاد حموؿ مناسبة-اإلمكاف  رقد -تذكري أف تعرفي مشكمتؾ بشكؿ واضح •

 استخدمي األسئمة في الكتيب السابؽ لمساعدتؾ  •

 

 مشكمتي ىي: 
 
 
 
 
 

 

 الخطوة الرابعة: توليد الحموؿ 
 

.  
 كتر كلما ساهم فً حل المشكلة أفكار أتً هكلما واجفاستخدمً هذا الفراغ للعصف الذهنً  •

 

 : الحموؿ المحتممة ىي
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 الخطوة الخامسة:  
 

    ؟علٌها فورا, هل هناك أي أفكار ٌمكنك البدء بالعمل ً قائمة األفكار التً تولدت لدٌكانظري إل •
  ؟هل ٌمكنكً تصنٌف األفكار االخري فً مجموعات •
 ؟اختاري فكرتٌن ٌمكنها حل مشكلتك وعددي مزاٌا وعٌوب كل فكرة ومن ثم أعطً لكل فكرة درجة •

 
Solution 1:  

 متعادل  مزاٌا عٌوب

   
   

 
Solution 2: 

 متعادل مزاٌا عٌوب

   
   

 

 الخطوة السادسة : إيجاد وتطبيؽ خطة العمؿ 
 

   استخدمً الفراغ فً األسفل إلٌجاد خطة عمل لتطبٌق الحل التً اخترتٌه  •
 (SMARTال تنسً أن تتأكدي أن تكون الخطة معدة بطرٌقة جٌدة ) •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطوة السابعة : تقييـ الحؿ )مراجعة التقدـ في الخطة ( :
 مشكلة فً التطبٌق ؟ إذا كان الجواب نعم حددي المعٌقات وحدثً خطة العمل خاصتك ؟هل مازالت هناك  •
.جاهزة  تبالعمل علً مشكلة جدٌدة إذا كن ئًهل تم حل المشكلة ؟ ابد ,إذا كان الجواب ال •
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  (8ممحؽ رقـ )
 تنفيذ الجمسات

 الجمسة االولى : 
 كاإلعداد لمبرنامجالتمييد : عنواف الجمسة األولى .  
 : أىداؼ الجمسة األولى  

 : قادريف عمىاألولى نياية الجمسة  فيفراد المجموعة أيصبح أف  

يجاد المجمكعة أفراد كبيف الباحثة بيف الحاجز ككسر التعارؼ -   . لفةاأل كا 

 . منو المرجكة  كبالفائدة بالبرنامج التعريؼ - 

 . الجمسات لسير عامة قكانيف كضع -  

 جمسة كؿ في التعامؿ كالية الجمسات سير نظاـ عمى التعريؼ - 

 البرنامج مف المجمكعة تكقعات خذأ - 

 . القبمية البرنامج مقاييس تطبيؽ - 
 المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

 . المجمكعة كشكرىـ عمى حضكرىـ بأفرادالباحثة  رحبت -

التفاؽ مبادئ االلتزاـ بالجمسات مع اعمى د المجمكعة رافمع أاتفاؽ  قامت الباحثة بعقد -
كزمف كؿ جمسة ، جمسة 12ف يستغرؽ تنفيذ البرنامج أ عمى كقت كزمف الجمسات عمى

 . سبكعياأبمعدؿ جمستيف ، جمسة 90-60ما بيف 

حكؿ تكقعاتيـ مف البرنامج ك ، كتنفيذه ئوية بناآلالنقاش حكؿ محتكيات البرنامج ك  -
 . ككجية نظرىـ

  تغذية راجعة حكؿ ما دار مف  خذألما دار خبلؿ الجمسة األكلي، ك  تمخيص: نياءاإل
 . المحدد التأكٌد على أهمٌة االلتزام بالموعدكمع  ، كتذكيرىـ بمكعد الجمسة التاليةنقاش
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 القكانيف بكفيـ  أصبح لدل أفراد المجمكعة معرفة في نياية الجمسة األكلى: المخرج
كمحتكيات  تالبرنامج كدراية بآليا خبلؿ تطبيؽ بيا االلتزاـعمييـ كالمبادئ التي يجب 

 . باإلضافة لبلنسجاـ كالتعارؼ فيما بينيـ البرنامج
  أبدكا اىتماميـ ككعييـ بالقكانيف : االولً خالل الجلسة المجموعةفً  الباحثةرأي

 الحماس كالرغبة في المشاركة بالبرنامج. ك كالمبادئ كعزمكا عمى اللتزاـ بيا 
  تجاه البرنامجفراد المجمكعة بالراحة أشعر : ولىاألفً الجلسة  المجموعةرأي 

كااللتزاـ بالحضكر لجمسات البرنامج حسب  ،ككعدكا بأداء الميمات التي تطمب منيـ
 المكعد المحدد. 

 

 الجمسة الثانية : 
  مادة تثقيفية حكؿ الفصاـ  : عنواف الجمسة الثانية 
 ىداؼ الجمسة الثانيةأ : 

 : قادريف عمىالثانية نياية الجمسة في يصبح افراد المجموعة أف 

 .ثاره كمدل شدتو كمضاعفاتوو كآكأعراض أسبابو الفصاـ بمرضالتعرؼ  -1

 .عرض نماذج حية مف تجارب المشاركات -2

 المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

في الجمسة السابقة كشرح ما سكؼ  ورحبت الباحثة بأفراد المجمكعة كمراجعة ما تـ القياـ ب -
 . يتـ عرضو في الجمسة الحالية

 . الفصاـ بقامت الباحثة بتكزيع كتيب يحتكم عمى المادة التثقيفية الخاصة باضطرا -

لية التعامؿ أعرضو كآسبابو ك أعف مرض الفصاـ ، (باكربكينت) ثـ قامت بعرض مادة تثقيفية -
 . معو

مجمكعات كالطمب مف كؿ مجمكعة التحدث عف  إلىفراد المجمكعة قامت الباحثة بتقسيـ أ -
 . الناتجة عف المرضك التي يعانكف منيا  المشكبلتك مكضكع يخص معرفتيـ عف الفصاـ ، 

فكار كالسمككيات المناقشة في المكضكعات التي طرحت ثـ التصحيح كالتعديؿ في األ -
 . مف قبؿ الباحثة الخاطئة
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الزكجات بعرض نماذج حية مف تجاربيف مع المعاناة الناتجة مف مرض طمبت الباحثة مف  -
 . االزكاج
 تما تم إلى لعممية بقراءتيا في البيت لمتعرؼمراجعة المادة ا المنزلي الواجب 

 . في الجمسة التالية لمراجعتو االستفادة منو خبلؿ الجمسة
 راجعة حكؿ ما دار مف تغذية ، كاخذ مخيص ما دار خبلؿ الجمسة الثانيةت :اإلنياء

 التأكٌد على أهمٌة االلتزام بالموعدكمع  ،كتذكيرىـ بمكعد الجمسة التالية نقاش،

 . المحدد
 قادريف عمى فيـ المادة  فراد المجمكعةأصبح أفي نياية الجمسة الثانية : المخرجات

 . زكاجالتثقيؼ الخاصة بمرض األ
 مرضى الفصاـ مدل زكجات ظير أ: نيةرأي الباحثة في المجموعة خالؿ الجمسة الثا

 . المرضى لـ الذم يعيشكنو مع أزكاجيفالمعاناة كاأل
 عف عبرت زكجات مرضى الفصاـ : : رأي افراد المجموعة  في الجمسة الثانية

 . بشكؿ كاضححصكليـ عمى معمكمات لـ يكف لدييـ دراية بيا مف قبؿ 
 
 الجمسة الثالثة : 
 المريض الفصاـ ىؿ معلية تعامؿ األآ: الثالثة عنواف. 
 ىداؼ الجمسة الثالثةأ : 

 : قادريف عمىالثالثة نياية الجمسة  فيفراد المجموعة أيصبح أف 

 مراجعة الكاجب المنزلي
 لمريضامع  ليات التعامؿ  الصحيحة لؤلىالي آ إلىالتعرؼ  -
 . عراض الظاىرة عنده كتقبمو في العائمةأالتعامؿ مع كيفية  -
  .العممية العبلجيةدمج األىؿ في كيفية  -
 . ىؿإبراز أىمية الدعـ النفسي كاالجتماعي لممريض مف قبؿ األ -
 .ؽ التعامؿ مع مريض الفصاـائكيفية طر عف عرض نماذج نجاح  -
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 المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

سكؼ رحبت الباحثة بأفراد المجمكعة كمراجعة ما تـ القياـ بو في الجمسة السابقة كشرح ما  -
 . يتـ عرضة في الجمسة الحالية

 . لية التعامؿ مع مريض الفصاـآعف ك  (باكربكينت) عرضت الباحثة مادة تثقيفية -

ليات مجمكعات كالطمب مف كؿ مجمكعة التحدث عف آ إلىفراد المجمكعة ثـ قسمت أ -
 . التعامؿ الصحيحة مع مريض الفصاـ

فكار كالسمككيات الخاطئة ثـ التعديؿ في األ المناقشة التفاعمية في المكضكعات التي طرحت -
 . كتصحيحيا مف قبؿ الباحثة

 . ىؿ مع المريض الفصامييجابية في تعامؿ األإثـ قامت الباحثة بعرض نماذج حية كمف  -

 ليات التعامؿ آمراجعة ما تـ االستفادة منو خبلؿ الجمسة مف : المنزلي الواجب
لمتابعة كتطبيقيا عمى المكاقؼ  في الحياة اليكميةزكاجيـ االيجابية ككيفية تطبيقيا مع ا

 . الحياتية
 خذ تغذية راجعة حكؿ ما دار مف كأ ،تمخيص لما دار خبلؿ الجمسة الثالثة  اإلنياء

 . المحدد لتزام بالموعدالتأكٌد على أهمٌة اإل مع كتذكيرىـ بمكعد الجمسة التالية ،نقاش
 صبحت المجمكعة قادرة عمى فيـ آليات التعامؿ أفي نياية الجمسة الثالثة : المخرجات

  .زكاجيـ المرضي الفصامييفأمع  ةاإليجابي
 ليات آ إلىالرغبة في التعرؼ : رأي الباحثة في المجموعة خالؿ الجمسة الثالثة

الصحيحة في  ائؽيجابية في التعامؿ مع مريض الفصامي لجيميـ في الطر التعامؿ اإل
 . التعامؿ مع المريض

  ليات التعامؿ آمعمكمات حكؿ  اكتساب: الجمسة الثالثة افراد المجموعة فيرأي
  . في التعامؿ مع مريض الفصاـ لـ يكف لدييف عمـ بيا اإليجابية
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  الجمسة الرابعة 
 النفسية الضغكط عف تثقيفية مادة :عنواف الجمسة الرابعة . 
 الرابعة ىداؼ الجمسةأ : 

 : قادريف عمىالرابعة نياية الجمسة  فيالمجموعة  أفراديصبح أف 

 .مراجعة الكاجب المنزلي -

  كآثارىا. كأسبابيا مصادرىا النفسية الضغكط إلىالتعرؼ  -

المجمكعة في الضغكط التي يعانكف منيا خبلؿ الحياة  أفرادعرض نماذج حية مف تجارب  -
   .اليكمية

 المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

في الجمسة السابقة كشرح ما  وبأفراد المجمكعة كمراجعة ما تـ القياـ برحبت الباحثة  -
 . سكؼ يتـ عرضو في الجمسة الحالية

 . تكم عمى المادة التثقيفية الخاصة بالضغكط النفسيةيح ان كزعت الباحثة كتيب -

 كأسبابيا كمصادرىا النفسية الضغكطباكربكينت عف  ثـ عرضت الباحثة مادة تثقيفية -
 . كأثارىا

كالطمب مف كؿ  ،مجمكعات إلىفراد المجمكعة أقامت الباحثة بتقسيـ كمف ثـ  -
مجمكعة التحدث عف مكضكع مف مكضكعات الضغكطات الخاصة بالمصادر 

 . كاألسباب كاآلثار

 . المشاركة كالمناقشة في المكضكعات التي طرحت -

المجمكعة عرض لنماذج حية مف خبلؿ تجاربيـ مع  أفراد ثـ طمبت الباحثة مف -
 . الضغكط الحياتية

  تثير الضغكط لدل المشاركات خبلؿ  تسجيؿ بعض المكاقؼ التي: المنزليالواجب
 . ( أماكفحداث ، أسبكع )اشخاص ،األ

 ك تحديد مكعد الجمسة التالية مع  ،تمخيص ما دار خبلؿ الجمسة الرابعة: اإلنياء
 . التأكيد عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعيد

 ةصبحت المجمكعة قادرة عمى فيـ المادة التثقيفأفي نياية الجمسة الرابعة : المخرجات 
 . الخاصة بالضغكط النفسية
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 جات ف جميع زك أالحظت الباحثة : رأي الباحثة فً المجموعة خالل الجلسة الرابعة
زكاجيف بالفصاـ الفصاـ يعانيف مف جميع أنكاع الضغكطات نتيجة مرض أمرضي 
 . العقمي

  االستفادة مف معمكمات لـ تكف لدييـ دراية : المجموعة  فً الجلسة الرابعة أفرادرأي
 . بيا مف قبؿ

 
 الجمسة الخامسة : 
 التعامؿ مع الضغكط النفسية كآليات طرؽ : الخامسة عنواف 
 الخامسة ىداؼ الجمسةأ : 

 : قادريف عمىالخامسة نياية الجمسة  فييصبح افراد المجموعة أف 

 . مراجعة الكاجب المنزلي -

 . ساليب التعامؿ مع الضغكط لدل المشاركات  لتعديمياإلى أالتعرؼ  -

 : مع الضغكط كالتي منيا يجابيةاإلالتدريب عمى أساليب التعامؿ  -

 : التعامؿ مع االثار كيشمؿ -1

تطبيؽ التنفسي كالعضمي في ال، مع (اساليب االسترخاء )التنفسي ، العضمي ، التأممي -أ 
 ىذه الجمسة ، كالتأممي الذم سيتـ تطبيقو الحقا .  

 .الخاصة بكيفية التعامؿ مع الضغكط رشاداتاإلبعض  -ب

حؿ المشكبلت الذم سيتـ التركيز عميو بشكؿ  أسمكبالتعامؿ مع المصدر كيشمؿ  -2
 مفصؿ خبلؿ الجمسات القادمة  

 المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

في الجمسة السابقة كشرح ما  ورحبت الباحثة بأفراد المجمكعة كمراجعة ما تـ القياـ ب -
 . سكؼ يتـ عرضة في الجمسة الحالية

 . يحتكم عمى المادة التثقيفية الخاصة بكيفية التعامؿ مع الضغكط أن ثـ كزعت كتيب -

 . النفسية الضغكطبأساليب مكاجيو  (باكربكينت)ثـ قامت الباحثة بعرض  -



 

 

300 
 

 المالحق

مجمكعات كالطمب مف كؿ مجمكعة التحدث  إلىفراد المجمكعة أقامت الباحثة بتقسيـ  -
 . التي يستخدمكنيا في التعامؿ مع الضغكط المكاجيةساليب أعف 

كمف  ،قامت الباحثة بمناقشة تفاعمية مع أفراد المجمكعة في المكضكعات التي طرحت -
 . فكار كالسمككيات الخاطئة كتصحيحياثـ تصحيح كالتعديؿ في األ

ؽ جديدة في التعامؿ مع مكاجيو الضغكط مف ائطر  المجمكعة أفرادتعميـ الباحثة  -
 في ىذه الجمسة العضميالتنفسي ك  ائؽ االسترخاء كتطبيؽ االسترخاءخبلؿ طر 
طريقة حؿ المشكبلت التي سيتـ التركيز عميو بشكؿ مفصؿ خبلؿ  إلىكالتعرؼ 

 . الجمسات القادمة
 في الحياة  لمتعامؿ مع الضغكطتطبيؽ ما تـ تعممو مف ميارات : المنزلي الواجب

بو مف تحسف  فما يشعرك  أساليب االسترخاء كتدكيف ممو مفكتطبيؽ ما تـ تع اليكمية
 . األساليببعد تطبيؽ ىذه 

 تحديد مكعد الجمسة التالية مع ك  خيص ما دار خبلؿ الجمسة الخامسةتم: اإلنياء
 . التأكيد عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعيد

 عمى فيـ آلية التعامؿ  صبحت المجمكعة قادرةفي نياية الجمسة الخامسة أ: المخرجات
 . االسترخاءساليب عممية مثؿ أ تمع الضغكط كما اكتسبت ميارا

 الحظت الباحثة، استخداـ  :الخامسة رأي الباحثة فً المجموعة خالل الجلسة
زكجات  أف ك تجاه المكاقؼ الضاغطةسمبية  كأفكار كاتجاىاتليات خاطئة آالزكجات 
قبكؿ كلدييف  ع الضغكط،ليات التعامؿ مافي معرفة  ظيرف  قبكؿ كرغبةأالمرضى 

 . لتعمـ ميارات االسترخاء شديد
 عبرت زوجات مرضى الفصام عن  :فراد المجموعة  فً الجلسة الخامسةرأي أ

كاالستفادة مف معمكمات لـ تكف لدييـ ,  هارة تعلم االسترخاء بعد تطبٌقهاارتٌاحهم لم
 . دراية عنيا مف قبؿ

 
 الجمسة السادسة : 
 المشكبلت ؿح سمكببأ العبلج عف تثقيفية مادة: عنواف الجمسة السادسة  
 السادسة ىداؼ الجمسةأ : 

 : قادريف عمىالسادسة نياية الجمسة  فيفراد المجموعة أيصبح أف 

  .مراجعة الكاجب المنزلي - 
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 .التنفس العميؽ في بداية الجمسة ممارسة -

 . نكاعياأمفيـك المشكبلت ك  التعرؼ عمى -

  .كفكائده أىدافوك  إلى مفيـك العبلج بحؿ المشكمةالتعرؼ  -

كخطكات العبلج بحؿ المشكمة التي سيتـ شرحيا بشكؿ مفصؿ في    طريقة إلىالتعرؼ  -
 . الجمسات القادمة

 المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

كشرح ما  ؛بأفراد المجمكعة كمراجعة ما تـ القياـ بو في الجمسة السابقة رحبت الباحثة -
 . سكؼ يتـ شرحو في الجمسة الحالية كمراجعة الكاجب

 . قامت الباحثة بتكزيع مادة تثقيفية عف العبلج بأسمكب حؿ المشكبلت -

   .بالمادة التثقيفية  (باكربكينت)ثـ قامت بعرض  -

كالطمب مف كؿ مجمكعة مجمكعات صغيرة  إلىكقسمت الباحثة افراد المجمكعة  -
ؽ ائطر  كنكاع المشكبلت أكماىي  ،مفيكـ المشكمة بالنسبة ليـ كى التحدث عما

 . ليات التعامؿ معياآك 

كمف  ثـ  ،ثـ قامت الباحثة بتفعيؿ المشاركة كالمناقشة في المكضكعات التي طرحت -
تصحيح كالتعديؿ في االفكار كالسمككيات الخاطئة  بحؿ المشكبلت كتصحيحيا مف 

 . قبؿ الباحثة
 ر سبكع ، مع ذكتكاجييـ خبلؿ األ يتسجيؿ ألىـ المشكبلت الت : المنزلي الواجب

 . الجمسة مع كتطبيؽ ميارة التنفس العميؽ كقت الحاجو أسبابيا ، ككيفية تعامميـ معيا
 تحديد مكعد الجمسة التالية مع ك تمخيص ما دار خبلؿ الجمسة السادسة : اإلنياء

 . التأكيد عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعيد
 صبحت المجمكعة قادرة عمى فيـ المادة أفي نياية الجمسة السادسة : المخرجات

كتطبيؽ ما تـ تعممو في الحياة  بأسمكب حؿ المشكبلت اصة بالعبلجالخ يةالتثقيف
 . اليكمية 

 فراد أ عمى الحظت الباحثة: رأي الباحثة فً المجموعة خالل الجلسة السادسة
 . الفعالة في المكضكعات التي طرحت كالمشاركةباه كالتفاعؿ كالتجاكب المجمكعة االنت
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  مكمات جديده لـ يككنكا مع إلىالتعرؼ  :فراد المجموعة  فً الجلسة السادسةأرأي
عمـ بيا كتصحيح بعض المفاىيـ الخاطئة بالمكضكعات التي طرحت  أك عمى دراية
 . بالجمسة

 
 الجمسة السابعة : 
 التكجوكالثانية ألسمكب حؿ المشكبلت كىي )كلي الخطكة األ: عنواف الجمسة السابعة 

 . (المشكمة كتحديدىا إلىالتعرؼ ، ك المشكبلت حؿ كأنماط المشكمة نحك
 السابعة ىداؼ الجمسةأ : 

 : قادريف عمىالسابعة نياية الجمسة  فيفراد المجموعة أيصبح أف 

  .مراجعة الكاجب المنزلي -

 .ممارسة التنفس العميؽ في بداية الجمسة -

 ةالسمبي األنماط بيف التفريؽفراد المجمكعة مع أ للد لمشكمةا نحك التكجو انماط إلىالتعرؼ  -
 . ةيجابيكاإل

  .(10-0درجة التكجو نحك المشكمة عمى مقياس مف )إلى  التعرؼ -

بتعبئتو )نمكذج  فالتي تكاجييـ حاليان مف خبلؿ نمكذج فارغ يقكمك  المشكبلتبعداد قائمة إ -
                              .الحياتية( المشكبلتقائمة 

كذلؾ مف خبلؿ تتبع   ،سية كالجسميةفثرت المشكبلت عمى الحالة النأكيؼ  إلىالتعرؼ  -
جذكر المشكمة مف خبلؿ مناقشة  عكامؿ القدح التي ساىمت في ظيكر األعراض المتمثمة في 

 . )األفكار كالمشاعر كالسمكؾ كاألعراض الجسمية(

 ،الحياتية مف ناحية )رعاية الذات عمى الكظائؼ المشكبلتأثرت  كيؼ إلىالتعرؼ  -
 . العبلقات االجتماعية، المينية، التركيحية كالثقافية كالدينية(

 المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

 ما كشرح ،السابقة الجمسة في بو القياـ تـ ما كمراجعة المجمكعة بأفراد رحبت الباحثة -
 . الكاجب كمراجعة الحالية الجمسة في شرحو يتـ سكؼ

كلى سيتـ في ىذه الجمسة شرح الخطكة األ نوالجمسة  قامت الباحثة بتكضيح أفي ىذه  -
 نحك التكجوكلى يتـ تكزيع) بطاقات كالثانية ألسمكب حؿ المشكبلت ، ففي الخطكة األ
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أف ىناؾ ثـ تعريفيف ب ، كمف(  الخاصة بكؿ متدربةالمشكبلت حؿ كأنماط المشكمة
كلكؿ منيما عدد مف األفكار المصاحبة  ،يجابي أك سمبيإما إمف التكجو  نكعيف

كلمعرفة طريقتيـ في التكجو نحك المشكمة اآلف ثـ يتـ الطمب مف كؿ متدربة  كضع 
عمى أف التكجو السمبي نشير لو بالصفر  11درجة عمى مقياس مف صفر إلى 

ؽ عممية لمتعامؿ مع التكجو ائكأف ىناؾ طر  ،كالتكجو اإليجابي يقع عمى النقطة عشر
 نماطباألمة عمى أف يعمؿ عمى التكجو اإليجابي الذم يعمؿ عمى األخذ لممشك
 . ، مف كاقع الحياة ان عممي لحؿ المشكمة كذلؾ بإعطائيـ مثبلن  ةالعقبلني

التعرؼ عمى المشكمة بطاقات ) قامت الباحثة بتكزيع فقد ما في الخطكة الثانيةأ -
في قائمة شكبلت ككتابتيا ( الخاصة  بكؿ متدربة كالطمب منيف طرح كؿ المكتحديدىا

المشكبلت  إلىالتعرؼ : ، كالغرض مف ىذه الخطكةكالتي ستككف أساس عممنا
بتعبئتو عف نفسيا مف أفراد  بعرض نمكذج فارغ تقكـ كؿ متدربة كتحديدىا كذلؾ

 . سيؿالمجمكعة كترتيب المشكبلت لمبدء بالمشكمة األ

ذا األثـ قامت الباحثة بمناقشة األعراض ك   - سباب كىؿ األعراض ناتجة عف المشكمة كا 
عبئتو بت فكذلؾ بتكزيع نمكذج فارغ يقكمك  ،عراضف تتحسف األأحمت المشكمة ممكف 

 .الجسمية ( كفكار كالمشاعر ك السمككيات )األعراض المشكمة المتمثمة فيأعف 

تية مشكمة عمى الكظائؼ الحياال أثرتكيؼ  ت الباحثة بمناقشة المتدربات عمىثـ قام  -
في كيؼ أثرت  ،عف نفسيا وتبتعبئكؿ متدربة  تقكـبتكزيع نمكذج فارغ  كذلؾ

رعاية الذات ،العبلقات االجتماعية، المينية، )المشكبلت عمييا في ىذه النكاحي
 . التركيحية كالثقافية كالدينية(

 يا تالتي سردالمشكبلت اختيار مشكمة مف قائمة الطمب مف الزكجات  :المنزلي الواجب
 . فيا ليتـ العمؿ عمييايكمف ثـ تعر  باإلنجازشعر تحتى  ،ف تككف سيمةأعمى  الزكجات

 تحديد مكعد الجمسة التالية مع التأكيد ك  خيص ما دار خبلؿ الجمسة السابعةتم: اإلنياء
 . عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعيد

 صبحت المجمكعة قادرة عمى معرفة كفيـ أ السابعةفي نياية الجمسة : المخرجات
 نحك يجابي كالسمبياإل حؿ المشكبلت كالتي تتمثؿ في التكجوالخطكة األكلى كالثانية ل
 . ، كتحديدىاالمشكبلت حؿ إلىك التعرؼ  المشكمة كالتفريؽ بينيما
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 متكجو لالزكجات يفتقدف  إف: سابعةاحثة فً المجموعة خالل الجلسة الرأي الب
ؽ كالخطكات المنطقية لحؿ ائكيفتقدف الطر  ،ألسمكب حؿ المشكبلتالصحيح 
 . ؽ الصحيحةائبالطر  يةادر الك أ معرفةال لدييف ليس وألن ،المشكبلت

  أصبح لدييف معرفو بأنكاع التكجيات : فراد المجموعة  فً الجلسة السابعةأرأي
خذ بالتكجو األ يجابي كالسمبي، ككيؼ يمكفالتكجو اإل ما بيف ككيؼ يمكف التفريؽ

ستفادة اال ، ككيؼ يمكفنحك المشكبلت ةالعقبلنينماط األيجابي الذم يعتمد عمى اإل
القدرة عمى كيفية تحديد ك التي يكجينيا منو كتطبيقو عمى المشكبلت المختمفة 

 .مشكبلتيـ
  
  الثامنةالجمسة : 
 فياياختيار المشكمة كتعر : الخطكة الثالثة : عنواف الجمسة الثامنة 
 الجمسة الثامنةىداؼ أ : 

 : قادريف عمىالثامنة نياية الجمسة  فيفراد المجموعة أيصبح أف 

 .ممارسة التنفس العميؽ في بداية الجمسة -

  .مراجعة الكاجب المنزلي -

 ءالتي تـ سردىا سابقان كالبدالمشكبلت اختيار مشكمة مف قائمة  إلى كيفيةكالتدريب ، التعرؼ -
 . بالمشكمة األسيؿ حتى يشعركا باإلنجاز

كيفية تعريؼ المشكمة عف طريؽ جمع الحقائؽ المتكفرة حكؿ المشكمة   إلىالتعرؼ  - 
  . سئمةمجمكعة مف األ ستخداـاب

 . الخركج بصياغة كاضحة كبعبارة مفيكمة كمحددة لممشكمة -
 المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

 ما كشرح ،السابقة الجمسة في بو القياـ تـ ما كمراجعة المجمكعة بأفراد رحبت الباحثة -
 . الكاجب كمراجعة الحالية الجمسة في شرحو يتـ سكؼ

 . المشكمة ليتـ العمؿ عمييا تعميمات بكيفية اختيار قامت الباحثة بإعطاء المتدربات -    
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( الخاصة بكؿ متدربة فياياختيار المشكمة كتعر بتكزيع )بطاقات  مف ثـ قامت الباحثة -
 ةنفسيـ كاختيار مشكمأقائمة المشكبلت التي كتبكىا عف  إلىكمف ثـ الطمب منيف النظر 

 . بيا ءليتـ البد

 الكقت فيالطمب منيف اختيار مشكمو تبدك سيمو بالنسبة ليـ حتى يشعركا باإلنجاز ك  -
 . تككف ممحة نفسو

كذلؾ بتبسيطيا لمتناسب قدراتيف  ،ف نعرؼ المشكمة بكضكحأالشرح ليف كيؼ يمكف  -
، كتدريبيف كيؼ فمكماستر قبلـكأبيضاء، ال ةمف خبلؿ االستعانة بالتكضيح عمى المكح

 : كذلؾ بطرح عدد مف األسئمة ائؽ المتكفرة عف المشكمة؛يمكف جمع الحق

o مف المقصكد بالمشكمة؟       
o متى تحدث ىذه المشكمة؟ 
o أيف تحدث ىذه المشكمة ؟ 
o  في ىذه المشكمة ؟مف يشارؾ 
o كيؼ تحدث ىذه المشكمة غالبا ؟ 
o ماىي طريقة تعاممؾ مع المشكمة حتى األف ؟ 
o نتيجة تعاممؾ مع المشكمة حتى األف ؟ 
o المشكمة ؟ عف كاضحة عبارة صيغي المشكمة  بشكؿ 
 كتحديد المكاقؼ التي تظير  مشكمةال تساؤالت عفمتابعة اإلجابة : المنزلي الواجب

لمكصكؿ إلى صياغة كاضحة كمحددة  كتصحيح ما تـ بدؤه في الجمسةممة فييا لتك
 . لممشكمة التي تـ اختيارىا

 تحديد مكعد الجمسة التالية مع ك  ،تمخيص ما دار خبلؿ الجمسة السابعة: اإلنياء
 . التأكيد عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعيد

 كيفية اختيار قادرة عمى  ةأفراد المجمكع صبحأ الثامنةفي نياية الجمسة : المخرجات
سئمة باستخداـ عدد مف األ حقائؽ المتكفرة حكلياكتعريفيا عف طريؽ جمع ال مشكمة

 . الخركج بصياغة كاضحة كبعبارة مفيكمة كمحددة لممشكمةك 
 ات ليس لدييف معرفة المتدرب أف: رأي الباحثة فً المجموعة خالل الجلسة الثامنة

 يجابية إالمشكمة بطريقة  ربكيفية اختيا
 ة كمعرفة نيف ليس لدييف دراية سابقإ: فً الجلسة الثامنة رأي أفراد المجموعة

 . الجمسةالمعمكمات خبلؿ مف  ةستفادكذلؾ اال، ك بالمعمكمات التي تمقكىا
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 الجمسة التاسعة :   
 الخطكة الرابعة كالخامسة لحؿ المشكبلت المتمثمة في : عنواف الجمسة التاسعة

تقييـ كمقارنة الحمكؿ كاختيار ك  ألذىني العصؼمتعددة مف خبلؿ  حمكؿ استنباط)
 . (الحؿ االمثؿ

 ىداؼ الجمسة التاسعةأ : 

 : قادريف عمىالتاسعة نياية الجمسة  فيفراد المجموعة أيصبح أف 

  .ممارسة تمريف التأمؿ لمراقبة األفكار  -

 .مراجعة الكاجب المنزلي -

 : كالتي تعني الذىنيالتدريب عمى طريقة العصؼ  -1

  .فميا اآليك تقيأبداع كعدـ الحكـ عمييا كبر عدد مف الحمكؿ المتنكعة لتنشيط اإلأتكليد -ا

 : كذلؾ عف طريؽ الحؿ األمثؿ رالتدريب عمى كيفية تقييـ الحمكؿ المكجكدة كاختيا -2

 .مثؿاختيار الحؿ األكاستنباط الحؿ المختار كاستثناء الحمكؿ متشابية - 
 المتبعة عند تنفيذ الجمسة االجراءات : 

 ما كشرح ،السابقة الجمسة في بو القياـ تـ ما بأفراد المجمكعة كمراجعة رحبت الباحثة -
 . الكاجب كمراجعة الحالية الجمسة في شرحو يتـ سكؼ

الرابعة كالخامسة في  ة بالتكضيح بأننا سنتناكؿ الخطكةفي ىذه الجمسة قامت الباحث -
أحد اساليب االسترخاء كلكننا في البداية سكؼ نقكـ بتطبيؽ ممارسة  ،ىذه الجمسة

تكليد المتمثؿ في تمريف التأمؿ كذلؾ لمراقبة األفكار كلصفاء الذىف كالمساعدة في 
 بتكضيح الخطكة كمف ثـ قامت الباحثة ،أكبر عدد مف األفكار دكف الحكـ عمييا

كأف الطريقة التي  ،لتي اختزناىاالرابعة كالتي تعني تكليد الحمكؿ لحؿ المشكمة ا
 . كبر عدد مف الحمكؿأالعصؼ الذىني( كىي طريقة إليجاد ) سنستخدميا تسمي

بأسمكب حؿ  الخاصة بكؿ متدربة (العصؼ الذىنيثـ قامت الباحثة بتكزيع) بطاقات   -
باختيار مشكمة كاحدة مف قائمة المشكبلت  منيف المشكمة الختيار مشكمة كالطمب

كبر عدد مف الحمكؿ ليذه أمف ثـ الطمب منيف اختيار ك  الخاصة بكؿ متدربة
 ؼالمشكمة كالتكضيح ليـ بأف اليدؼ مف الحمكؿ الكثيرة أنيا تعطينا فرصة الكتشا

 . مثؿالحؿ األ
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المشاركات لمحؿ  لبلنتقاؿ لمخطكة  الخامسة كالتي تتمثؿ باختيار ثـ قامت الباحثة  -
مثؿ( الخاصة بكؿ متدربة كذلؾ  بتكزيع )بطاقات الحؿ األ ،مثؿ لمبدائؿ المقترحة األ

رشادات الخاصة بكيفية اختيار اإل بعد أف قامت الباحثة بتقديـ ليتـ تعبئتيا مف قبميف
الحؿ االمثؿ مف خبلؿ شركط معينة يجب اتباعيا ،كذلؾ عف طريؽ اختيار الحؿ 

يجابيات كمكاسب كأقؿ سمبيات كمخسر كاألكثر سيكلة إى أكثر الذم يحتكم عم
  . كاألقؿ اتخاذ مجيكد

 التي تـ  ممشكمةلالمقترحة  البدائؿ مراجعة المجمكعة فرادأ مف الطمب: المنزلي الواجب
لتكفير فرصة أكبر لمكصكؿ إلى حؿ  ،لتكليد أكبر عدد مف األفكار سابقان  اختيارىا
 . فعاؿ

 دار خبلؿ الجمسة التاسعة ك تحديد مكعد لجمسة التالية مع التأكيد  تمخيص ما: اإلنياء
 . دعمى أىمية االلتزاـ بالمكاعي

 كيفيةصبحت المجمكعة قادرة عمى معرفة التاسعة أفي نياية الجمسة : المخرجات 
 الخيارات تقييـ  ك كيفية ،اختاركىا التي لممشكمة المقترحة الحمكؿ مف عدد كبرأ كضع

 . ةسمبي كاألقؿ ةيجابيإ كثراال مثؿاأل الحؿ الختيار المكجكدة

 أغمب  أفبالحظت الباحثة  :رأي الباحثة فً المجموعة خالل الجلسة التاسعة
كضع حمكؿ لممشكمة المختارة كالمعرفة بكيفية  يةصبح لدييف معرفة بكيفأالزكجات 

 . اختيار الحؿ األمثؿ
  عف اكتساب أفراد المجمكعةعبرت : التاسعةفً الجلسة  المجموعةفراد أرأي 

 .يـمشكبلتخطكات منطقية كمنظمة ، بكيفية اختيار الحمكؿ المناسب ل
    
 الجمسة العاشرة 
 العمؿ خطة كضعك  الحؿ تطبيؽ: عنواف الجمسة العاشرة . 
 ىداؼ الجمسة العاشرةأ : 
 : قادريف عمىالعاشرة نياية الجمسة  فيفراد المجموعة أيصبح أف 

  .الجمسة بداية في العميؽ التنفس ممارسة -

  .مراجعة الكاجب المنزلي -

 . المختار لتنفيذ الحؿالعمؿ  خطةكيفية كضع  التدرب عمى -
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يمكف تنفيذىا كفؽ  ،التدرب عمى كيفية تحكيؿ الحؿ المختار إلى خطكات كاقعية صغيرة -
 . جدكؿ زمني محدد

 المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

 سكؼ ما كشرح ،السابقة الجمسة في بو القياـ تـ ما كمراجعة بالمتدربات رحبت الباحثة -
 . الكاجب كمراجعة الحالية الجمسة في شرحو يتـ

بأنيف كصمنا لمخطكة العاشرة مف خطكات  ،تقـك الباحثة في ىذه الجمسة بتكضيح -
 . كاقع إلىكىذه الخطكة تمثؿ تحكيؿ الحؿ المختار  ،بأسمكب حؿ المشكبلت جالعبل

غير ء التنفيذ تعترضيـ بعض العكائؽ ثناأنو مف الممكف أالتكضيح ليف  كمف ثـ  -
 . تخطيط لمتغمب عمييا إلىمتكقعة التي تحتاج ال

الخاصة بكؿ متدربة لتحديد ماذا ( كمف ثـ تقكـ الباحثة بتكزيع )بطاقات خطة العمؿ -
كمتى ، ىؿ  ماذا ستفعميف ،: سئمة  منيالتطبيؽ الخطة عف طريؽ عدد مف األستفعؿ 
  كالمدة الزمنية لمتنفيذ ؟( نتائج عقبات -أحد معؾ ، أشياء أك مكاد تكقعات) يمزمؾ

 جيتا اذا ما ك إ كتابةك  لمدة الزمنية المحدد ليا،تنفيذ الخطة خبلؿ ا: الواجب المنزلي
 . عمييا التغمب عكائؽ ك كيؼ يمكف أك صعكبات

 جمسة التالية مع متحديد مكعد لتمخيص ما دار خبلؿ الجمسة العاشرة ك : االنياء
 . دالتأكيد عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعي

 الحؿ تطبيؽ كيفيةصبحت المجمكعة قادرة عمى أ العاشرةفي نياية الجمسة : المخرجات 
 . الكاقع ى أرضعم رالمختا الحؿ كتحكيؿ

  أغمب  فأبالحظت الباحثة  :العاشرةرأي الباحثة فً المجموعة خالل الجلسة
استبصار أكثر مف ك  ،يجابية لحؿ المشكبلتإصبح لدييف معرفو بطرؽ أالزكجات 

 . الجمسات السابقة في فيـ التعميمات كتطبيقيا
  عبرت أفراد المجمكعة إكسابيـ كاستفادتيـ : لعاشرةفً الجلسة ا موعةفراد المجأرأي

 .ؽ مفيدة لحؿ مشكبلتيـئلطر 

 

 ةر عش ةالحادي الجمسة :  
  مراجعة التقدـ في الخطة ( تقييـ الحؿ: ةعشر  ةالحاديعنواف الجمسة(. 
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 ةعشر  ةالحاديىداؼ الجمسة أ:  

 : قادريف عمى ةعشر  ةالحادينياية الجمسة  فيفراد المجموعة أيصبح أف 

 . مراجعة الكاجب المنزلي  -

 .الجمسة بداية في العميؽ التنفس ممارسة -

 . نجاحوتقييـ الحؿ المختار كمدل  -

المصاعب كالعكائؽ التي كاجيتيـ ككيؼ يمكف إلى فحص مدل التقدـ في الخطة كالتعرؼ  -
 . أف يستمركا

متكقعة خبلؿ تطبيؽ الحؿ األمثؿ الغير عكائؽ بعض ال ةالتدرب عمى كيؼ يمكف مكاجي -
 . كالتي تحتاج إلى تخطيط لمتغمب عمييا

 المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

 سكؼ ما كشرح السابقة الجمسة في بو القياـ تـ ما كمراجعة بالمتدربات الباحثةرحبت  -
 . الكاجب كمراجعة الحالية الجمسة في شرحو يتـ

خيرة مف خطكات حؿ المشكمة قامت الباحثة بتذكير المتدربات بأننا كصمنا لمخطكة األ -
خطة العمؿ لتقييـ كىي تقييـ الحؿ كاتفقنا أف نمتقي في ىذا اليكـ المحدد مسبقا في 

ف ىذه الجمسة فرصة أك  ،كمف ثـ شكرتيف عمى مجيكداتيـ عمى تنفيذ الخطة ،الحؿ
تنفيذ الخطة كالتي  ؿلمناقشة مدل نجاح الخطة كمعرفة العكائؽ التي اعترضتيف خبل

 . خذ بعيف االعتبارؤ لـ ت

 كاف  ـ نجاح الخطة ال يعني  فشؿ الخطةنو في حالة عدأليف  كضحت الباحثة -
 يعني الحؿ فتقيـ ، المشكمة حؿ في ننجح ال حتى أك نريد كما تجرم ال حياناأاألمكر 
 ؟ تستمر ككيؼ ؟ مصاعب أم اعترضؾ كىؿ ،الخطة في تقدمت كنت أف فحص

 تكجو كىذا ،إيجابيان  تفكر ساسي مف الخطكات تعمـ كيؼ يمكف أفف اليدؼ األأك 
 عند المشكمة ةكيفية مكاج ف يتعممكاأك ،  جديدة بأفكار يأتكا كبأف المشكمة نحك يجابيإ

 . ليا االستسبلـ عدـ ك حدكثيا
  تـ تمخيص ما تـ عممو خبلؿ الجمسة كتـ تحديد مكعد الجمسة التالية مع : نياء اإل

 . التأكيد عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعيد
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 ممارسة عمى صبحت المجمكعة قادرةأ الحادية عشرفي نياية الجمسة : المخرجات 
 . ليا يتعرضكف التي الجديدة المكاقؼ عمى تعممكىا التي المشكمة حؿ ميارة كتطبيؽ

  فراد أف أبالحظت الباحثة  : ةعشر  ةالحاديرأي الباحثة فً المجموعة خالل الجلسة
رادة بتنفيذ الخطة رغـ الصعكبات التي كاجيتيـ  . المجمكعة لدييـ حماس كا 

 عبرت أفراد المجمكعة عف استفادتيـ : ةعشر  ةالحاديفً الجلسة  رأي أفراد المجموعة
تعممكا كيؼ يمكف أف يكاجو المشكمة  ، كأنيـخبلؿ الجمسات مف خطكات حؿ المشكمة

 .عند حدكثيا ك عدـ االستسبلـ ليا

  
 ة:عشر  ةالجمسة الثاني 
 نياء تقييـتمخيص ك : ةعشر  ةعنواف الجمسة الثاني  . البرنامج جمسات كا 
 ةعشر  ةالثاني أىدؼ الجمسة: 

 :قادريف عمى ةعشر  ةالثانينياية الجمسة  فييصبح افراد المجموعة أف  

تمخيص ما دار في جميع الجمسات مع تقييـ مدل االستفادة مف جمسات البرنامج العبلجي  -
 .مف خبلؿ الطمب مف كؿ متدربة الحديث قصة نجاحيا مف البرنامج العبلجي 

عمى  كتعزيز ذاتي داخمي العبلجية كتدعيـمكافأة أنفسيف عمى تحقيؽ نجاحيف في الخطة  -
 .  نجاحيف بالخطة العبلجية بأسمكب حؿ المشكبلت

  العبلجي نياء البرنامجإ-

 التكصيات-

 . تطبيؽ مقاييس البرنامج البعدم-

عمى ك  ألسمكب حؿ المشكبلتعمى نجاحيف في الخطة العبلجية عقد رحمة ترفييية كمكافأة -
 الباحثة.التزاميف بالحضكر بجمسات البرنامج العبلجي مف قبؿ 

 ةالمتبعة عند تنفيذ الجمس جراءاتاإل : 

كشرح  ؛رحبت الباحثة بأفراد المجمكعة كمراجعة ما تـ القياـ بو في الجمسة السابقة -
 . ما سكؼ يتـ شرحو في الجمسة الحالية

كمف ثـ  ،الجمسات نياءإلكضحت الباحثة لممشتركات بأف ىذ الجمسة الختامية  -        
  .           خبلؿ فترة البرنامج بتمخيص مكجز عمى تعمموي   قامت
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مف المشاركات تقييـ جمسات البرنامج العبلجي كمدل االستفادة مف  طمبت الباحثة -
ائؽ كاكتسبتو مف طر  وتخبلؿ حديث كؿ مشاركة عف قصة نجاحيا في  تطبيؽ ما تعمم

مف كضعيا النفسي  ؾككيؼ حسف ذل ،المشكبلت الحياتية المختمفة يجابية في حؿإ
مر الذم خفؼ مف حجـ الضغكط المتمفة التي ، األسرم كاالجتماعي كاالقتصادمكاأل

 .كانت تعاني منيا المشتركات قبؿ تطبيؽ البرنامج

بتكضيح ك كجكب ك أثر مكافأة أنفسيف عمى نجاحيف في الخطة ثـ قامت الباحثة  -
داخمي لرفع مستكل ال كنكع مف التدعيـ كالتعزيزالعبلجية ألسمكب حؿ المشكبلت 

صعكبات مكاجية  في التعامؿ مع مشكبلتيف المستقبمية ك كقدرتيف ثقتيف بأنفسيف
 حدكثيا.في حاؿ  الحياة اليكمية

كتشجيعيف  بماذا سكؼ تكافئ نفسيا ،ثـ قامت الباحثة بسؤاؿ كؿ كاحدة منيف -
  .    فال نفسي المكافأةكدعميف عمى تقديـ 

كمف ثـ الطمب منيف الحديث عف التكصيات كالمطالب التي ىـ بحاجو ليا  -
 . كزكجات مرضى فصاـ

كالطمب  البرنامج في كالتزاميـ لتعاكنيـ كتقدير المتدربات الباحثة بشكرقامت ك ثـ  -
 . البعدم البرنامج مقاييس منيف تطبيؽ

كمف ثـ قامت الباحثة باالتفاؽ عمى مكعد كمكاف االنطبلؽ لمرحمة ككيفية الترتيب  -
حيف بالخطة العبلجية ألسمكب حؿ اعمى نجأة ليا كالتكضيح ليف بأنيا نكع مف المكاف

بالبرنامج العبلجي طكاؿ فترة البرنامج كتدعيـ مستمر  فالمشكبلت كعمى التزامي
 نجازات . إمف  هلجيكدىـ مع شكرىـ عمى ما بذلك 

 تـ تمخيص ما تـ القياـ بو خبلؿ الجمسة مع شكر المجمكعة عمى حسف : إلنهاءا
 . كمكاف االنطبلؽ لمرحمة تعاكنيـ في تطبيؽ االختبارات القبمية ، كتـ تحديد مكعد 

 نياية الجمسة أصبحت المجمكعة قادرة عمى حؿ استخداـ كتطبيؽ ميارة في  لمخرجاتا
 . حؿ المشكبلت عمى المشكبلت التي تعترضيف في حياتيف اليكمية

 الحظت الباحثة عمى المجمكعة : ةالثانية عشر في المجموعة خالؿ الجمسة  رأي الباحثة
ف ،القبميعمى المجمكعة بالنسبة لؤلداء البعدم عف  ان كمممكس ان كاضح ان ف ىناؾ تغيير أب  كا 

المجمكعة طبقت المقياس البعدم بشكؿ مريح كىادئ كقؿ لدييـ التكتر لخبرتيـ السابقة في 
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كما شعرت بأف افراد المجمكعة استفادكا مف جميع جمسات  ،تطبيؽ المقياس القبمي
 . البرنامج

  ف نظرتيـ لممشكبلت كالضغكطات قد أ :ةالثانية عشر رأي المجموعة في الجمسة
عبرف عف رضاىف عف جميع جمسات البرنامج ككذلؾ  ،يجابيةإكثر أتغيرت كاصبحت 

البرنامج  كأبدت  ،في جميع جمسات الممقاةكشعرف باالستفادة مف جميع المعمكمات 
 .شكرىا لما بذلت الباحثة معيـ مف مجيكد خبلؿ فترة البرنامج 

 
  ةالجمسة الثالثة عشر:   
  رحمة ترفييية   :ةالثالثة عشر عنواف ألجمسة 
  ةالثالثة عشر أىدؼ الجمسة :  
 : قادريف عمى ةعشر  الثالثةنياية الجمسة  فييصبح افراد المجموعة أف 

 الترفيو. -
 تنمية ركح المحبة كالكئاـ بيف افراد المجمكعة. -
 بزيارة المناطؽ الطبيعيةألنيف بحاجة ماسة لذلؾ، كذلؾ  االستجماـ كالتركيح عف النفس -

 كادراج المسابقات. الجميمة
مكافأة مقابؿ اشتراكيف ال بيذه نجاز عف طريؽ منحيفالشعكر بتحقيؽ الذات كقيمة اإل -

 بالبرنامج كنجاحيف في الخطة العبلجية لحؿ المشكبلت. 
 تنفيذ الجمسةالمتبعة عند جراءات اإل  : 

ما سكؼ يتـ تنفيذه خبلؿ اليـك رحبت الباحثة بأفراد المجمكعة كشرحت  -
 الترفييي لمرحمة.

 ثناء الرحمة أتباعيا أالتي يجب  كاألخبلقياتالتعميمات  ئيفإعطاقامت الباحثة ب  -            
تحضير لؤلنشطة التركيحية كالترفييية كالطمب مف القامت الباحثة ب ثـ -    

 المشاركات تطبيقيا.
     مجمكعات كالطمب منيف طرح مكضكعات  إلىقامت الباحثة بتقسيميف كمف ثـ  -       

 كممارستيا.كأنشطة يرغبف بالحديث عنيا 
قامت الباحثة بتعزيز ركح المشاركة مادينا كمعنكينا مف خبلؿ الجكائز ثـ بعد ذلؾ   -

 االنشطة كالمسابقات .   ذالعينية مف خبلؿ تنفي
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 نشطة كفعاليات كتركيح عف النفس.مف أ تمخيص ما دار في الرحمة :إلنهاء ا 
 عمى االستمتاع كالترفيو  يفأفراد المجمكعة قادر  أصبح: في نياية الرحمة  المخرجات

 كتنمية العبلقات فيما بينيف .
 فراد المجمكعة أالتزاـ   : ةفي المجموعة خالؿ الجمسة الثالثة عشر  رأي الباحثة

كمبلحظة حب كتعاكف كمرح فيما  ،عمييابالتعميمات كاألخبلقيات التي تـ االتفاؽ 
 .  كاالستجماـبينيف كالشعكر بالرحة النفسية 

  فراد المجمكعة عف سعادتيف أعبرت  : ةرأي المجموعة في الجمسة الثالثة عشر
 .كترفييف في معظـ الفعاليات كاألماكف التي زاركىا 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

314 
 

 المالحق

 

 بعد الحرب ما  جمسات
 

 الثانيةو  الجمسة األولي:  
 تفريغ انفعالي كنفسي: عنواف الجمسة األولي و الثانية . 
 األولى والثانية أىدؼ الجمسة : 

 : قادريف عمى األولى والثانيةنياية الجمسة  فيفراد المجموعة أيصبح أف 

بلؿ ترؾ العناف ليـ بكصؼ مف خ ،الحديث عما حدث ليـ خبلؿ الحرب كذلؾ -
 . الصادمة التي تركت آثار كمشاعر سمبية عمييـ األحداث

التدريب عمى تمريف ردات الفعؿ عف طريؽ بطاقات تكتب عمييا ردات الفعؿ الجسدية  -
  .كالعاطفية كالفكرية كالسمككية كقت الحرب

فخكره بيا في مساعدتؾ ألفراد  أنتالمكاقؼ التي  التحدث عف المكاقؼ السيئة أك -
 . أسرتؾ أك مع اآلخريف

رشادات عمى ليات التعامؿ مع المكاقؼ الصعبة مف خبلؿ بعض اإلآالتدريب عمى  -
 .االسترخاءتماريف ضبط العاطفة كاالنفعاؿ كبعض 

 األولى والثانية المتبعة عند تنفيذ الجمسة جراءاتاإل : 

رحبت الباحثة بأفراد المجمكعة بعد غياب فترة بسبب الحرب كتكضيح ما سكؼ يتـ  -
 . كالجمسات التالية الستكماؿ البرنامجخبلؿ الجمسة 

كلي بعد الحرب كىي عبارة عف كضحت الباحثة لممشتركات بأف ىذه الجمسة األ -
ف يككف ىذا اليـك أعمى  ،مجمكعتيف إلىتفريغ انفعالي عمى أف يتـ تقسيـ المشتركات 

 . البرنامج أجندة الستكماؿ سيرثـ عمؿ  ،كؿ لجمسة التفريغ االنفعالياأل

مجمكعتيف متساكيتيف عمى البدء  إلى فمف المشاركات تقسيـ انفسي طمبت الباحثة -
بالمجمكعة االكلي لجمسة التفريغ عف طريؽ ترؾ العناف ليـ لمحديث عف المكاقؼ 

 . ثناء الحربأكالصعبة كالصادمة 
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كتابة ردات الفعؿ كالطمب منيف  ،كمف ثـ قامت الباحثة بتكزيع بطاقات ردات الفعؿ -    
تأثير الحدث الصادـ  إلىلمتعرؼ  ،كالعاطفية كالفكرية كالسمككية كقت الحربالجسدية  عمييا
  . عمييف

يجابية قدـ فييا المساعدة لؤلسرة إالطمب مف كؿ كاحدة منيف الحديث عف مكاقؼ -
 . يجابيككيؼ كافأت نفسيا عمى ىذا العمؿ اإل ،كلمغير

المكاقؼ الصعبة مف خبلؿ بعض ليات التعامؿ مع آكمف ثـ تدريبيف عمى  -
، كتنفس العميؽ  االرشادات عمى ضبط العاطفة كاالنفعاؿ كبعض التماريف االسترخاء

 . ، كتمريف التماسؾ القمبي

 كلى ما بعد الحرب ك تحديد مكعد الجمسة تمخيص ما دار خبلؿ الجمسة األ: إلنهاءا
 . التالية مع التأكيد عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعيد

 في نياية الجمسة أصبحت المجمكعة قادرة عمى التفريغ االنفعاؿ كتطبيؽ  مخرجاتال
رشادات الخاصة القائمة عمى ضبط ميارة التعامؿ مع المكاقؼ الصعبة مف خبلؿ اإل

 . العاطفة كتماريف االسترخاء
 فراد أف أالحظت الباحثة : الثانية األولى و في المجموعة خالؿ الجمسة رأي الباحثة

عة كانكا متأثريف كثيرا لتعرضيـ بشكؿ مباشر لمكاقؼ صادمة فرضت عمييـ المجمك 
ثناء التعبير كالتفريع النفسي ليـ مف خبلؿ البكاء أ ان ككاف التأثير ممحكظ ،كعمى غيرىـ

 . كمبلمح الحزف كالصدمة كاأللـ الذم ظير عمى سمككياتيـ ككجكىيـ كحديثيـ
 لما تـ  فراد المجمكعة عف ارتياحيـأعبر : الثانيةو  األولى رأي المجموعة في الجمسة

 . مف خبلؿ تطبيؽ تقنيات االسترخاءك  ،مف تفريغ لمشاعرىـ السمبية خبلؿ الجمسة
 
 الجمسة الثالثة والرابعة:  
 مراجعة لمفصاـ  ،مراجعة لمضغكط كآلية التعامؿ معيا: عنواف الجمسة الثالثة الرابعة

 . كآلية التعامؿ معو
 الثالثة الرابعة ىداؼ الجمسةأ : 

 : قادريف عمىالثالثة والرابعة  نياية الجمسة  فييصبح افراد المجموعة أف 

 . استرجاع مكضكع الضغكط ككيفية التعامؿ معيا بشكؿ عاـ -

  .ؽ التعامؿ معياائالتحدث عف الضغكطات كالمكاقؼ المختمفة أثناء الحرب كطر  -
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  .المريض ىؿ معليات التعامؿ األآاسترجاع مكضكع الفصاـ ك  -

ؽ التعامؿ معيا في ائعراض كالمكاقؼ التي ظيرت عمى الزكج كطر التحدث عف األ -
 .حربال مف ذلؾ الكقت الصعب

 الرابعةو  الثالثةالمتبعة عند تنفيذ الجمسة  االجراءات : 

رحبت الباحثة بأفراد المجمكعة كمراجعة ما تـ القياـ بة في الجمسة السابقة كشرح ما  -
 . الجمسة الحاليةسكؼ يتـ عرضو في 

 العممية الخاصة بالضغكط النفسيةبتمخيص المادة  قامت الباحثة في الجمسة الثالثة -
كمف ثـ طمبت مف أفراد المجمكعة التحدث مف خبلؿ العصؼ  ،لية التعامؿ معياآك 

 . ككيفية التعامؿ معيا أثناء الحرب سترجاع المكاقؼ الضاغطةالذىني ال

بتمخيص المادة العممية الخاصة بمرض الفصاـ  الرابعةقامت الباحثة في الجمسة  -
كمف ثـ طمبت مف أفراد المجمكعة التحدث مف  ،ىؿ مع المريضتعامؿ األ لياتكآ

ؽ ائكالمكاقؼ التي ظيرت عمى الزكج كطر  ،عراضسترجاع األاخبلؿ العصؼ الذىني 
ة في المشاركة كالمناقشحرب مف خبلؿ ال مف التعامؿ معيا في ذلؾ الكقت الصعب

 . المكضكعات التي طرحت
 تحديد مكعد الجمسة التالية مع التأكيد ك  ،تمخيص ما دار خبلؿ الجمسة الرابعة: اإلنياء

 . عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعيد
 صبحت المجمكعة  قادرة عمى استرجاع أالرابعة ك  ،في نياية الجمسة الثالثة: المخرجات

 . لية التعامؿ معيـآكالفصاـ ك المادة العممية الخاصة بالضغكط النفسية 
 فراد أشعرت الباحثة بأف : رأي الباحثة فً المجموعة خالل الجلسة الثالثة و الرابعة

 المجمكعة لدييـ تذكر لممادة العممية بمجرد استرجاعيا معيـ 
 مف خبلؿ المناقشة كالمشاركة : فً الجلسة الثالثة و الرابعة رأي افراد المجموعة

عبركا عف تطبيقيـ ، كما العمميةخذت في المادة أالفعالة استرجعكا المعمكمات التي 
الحرب أثناءفي المكاقؼ  تعممو تـ لكؿ ما
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 وىي :  األسئمة عدد مفوتشمؿ تقويـ مصداقية العالج بحؿ المشكالت 

 ليذا المريض؟ىؿ العبلج المعرفي السمككي مناسب 

 مف المشكبلت ذات العبلقة؟ مىؿ تغاضيت عف أ 

 ىؿ المريض متحفز لمتغيير؟ 

 مف العكاقب السمبية؟م ىؿ تغاضيت عف أ 

 ىؿ العبلج فعاؿ ليذه المشكمة بصفة عامة؟ 

 ىؿ تطبؽ االجراء بصكرة صحيحة؟ 

 ىؿ يفيـ المريض ىذا العبلج؟ 

 ىؿ ىذا العبلج مكمؼ لمغاية؟ 

  األمد؟ىؿ ىذا العبلج طكيؿ 

 ىؿ يكجد دعـ اجتماعي كافي ليذا المريض؟ 

 ىؿ كاف صياغة الحالة دقيقان؟ 

 ىؿ جمب العبلج آثار سمبية أنت غير منتبو ليا؟ 

 ىؿ يتعارض العبلج مع قيـ المريض؟ 

 ىؿ لدل المريض أىدافان كتكقعات غير كاقعية متعمقة بيذا العبلج؟ 

 ىؿ يكمؿ المريض الكاجبات المنزلية؟ 

 ريض تقنيات العبلج عمى الكجو األمثؿ "مثؿ تمريف االسترخاء"؟ىؿ يمارس الم 

 ىؿ يكجد أحد مف أفراد العائمة يخرب ىذا األسمكب العبلجي؟ 

 ىؿ يجب أف أستخدـ أسمكب عبلجي آخر؟ 

 ىؿ أنا حساس لمشاعر المريض؟ 

 ىؿ أنا استخداـ ىذا العبلج سابؽ ألكانو؟ 

 ىؿ ينظر لي المريض كأنني أستثمر في عبلجو؟ 
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 يثؽ المريض بي كمعالج لو؟ ىؿ 

 ىؿ حددت اكثر المعززات كضكحان ليذا المريض؟ 

  المريض كتمنع النتيجة الناجحة؟ مشكبلتىؿ تكجد متغيرات متناقضة تساعد عمى بقاء 

 ىؿ يجب عمي كقؼ العبلج؟ 

   ىؿ عمي أخذت آراء مينييف آخريف؟ 
كيعتمد النجاح في ، أف مراحؿ العبلج بحؿ المشكبلت منظمة كمتسمسمة وترى الباحثة

كؿ مرحمة عمى اتماـ المرحمة التي سبقتيا بنجاح، فإذا ما كاجو المعالج صعكبة في احدل 
كما يتضح أف مراحؿ حؿ ، المراحؿ فعميو أف يعكد لممرحمة السابقة كيبحث عف الثغرات فييا

كضيح خاصة ت، المشكمة يعتمد عمى المشاركة االيجابية الفعالة مف المنتفع في كؿ خطكة
كاختيار الحؿ المناسب لو ، تكبلتيا بالنسبة لو مف قائمة المشالمشكمة األكثر الحاحان كأىمي
كالقياـ بالكاجبات المنزلية التي يطمبيا منو المعالج كمناقشتيا ، كالذم يستطيع تطبيقو بنجاح

 . معو في الجمسة التالية
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 السموكي بأسموب حؿ المشكالتصور جمسات العالج المعرفي 



 

 

320 
 

 المالحق



 

 

321 
 

 المالحق



 

 

322 
 

 المالحق



 

 

323 
 

 المالحق



 

 

324 
 

 المالحق



 

 

325 
 

 المالحق

 
































 

 

326 
 

 المالحق

 (11ممحؽ رقـ )
 تسييؿ ميمة باحثة
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ABSTRACT 

 

The Effectiveness of Ccognitive Behavioral therapy with Problem solving technique 

in the alleviation of psychological stress among wives of schizophrenic patients 

 
Aim of the study is identification the effectiveness of cognitive behavioral therapy 

with Problems solving technique in the alleviation of psychological stressors 

among schizophrenic patients’ wives , also it aimed to identify the level of 

psychological stressors and with Problem solving styles before and after the 

application of the program, and study sample consisted of (12) Wives of 

schizophrenic patients who follow up at Surani governmental mental health Clinic 

of the Palestinian Ministry of Health in the Gaza Strip, and who suffer from 

psychological stress as a result of their spouse's schizophrenia. They were selected 

with purposive method, The researcher has used two types of research design, the 

quasi-experimental (with a one-design), which includes one experimental sample 

and the application of the program without resorting to a control group, and the 

qualitative approach, which includes collecting information from respondents 

either by field observation or by interviews without  using of statistical procedures. 

One of the study instruments used by the researcher psychological stress scale, 

which was developed tools by the researcher herself, and standardized problem 

solving styles scale prepared byD’Zurilla T, Nezu A, Maydeu (2002) , and it was 

translated into Arabic by Dr. Mustafa el Masry. As the researcher prepare a 

Cognitive Behavioral Therapy program with Problem solving technique in the 

alleviation of psychological stress in a sample of wives of schizophrenic patients, 

also she used individual clinical interviews with a group of specialists in the field 

of clinical psychology, and another group of wives of schizophrenic patients who 

have attended the program and both of the researcher preparation. 

After statistical analysis, the study found the following results: 

- The presence of substantial statistically significant differences between pretest  

and posttest scores for the overall psychological stress scale and problem-solving 

styles scale to the wives of patients with schizophrenia,  and the differences were 
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in favor of the posttest measurement. 

-There were no substantial statistically significant differences between the posttest 

scores and follow up scores of the psychological stress scale and problem-solving 

styles scale of the wives of patients with schizophrenia. 

That means the capability of therapeutic program and its effectiveness and 

continued impact in alleviating the psychological pressure and increase the ability 

to solve problems among respondents of the study sample, the study came up 

with a number of recommendations, the most important recommendation was 

training of the psychologists and psychiatrists who work in the governmental and 

non-governmental institutions to practice problem solving therapy, based on the 

results of this study and others studies who confirm its effectiveness of problem 

solving  for treatment of different mental disorders, that is beneficial for the 

patients and their families.  
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