
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 596 

Volume 6(6); June 2019 

 

Artical History 

Received/ Geliş                                    Accepted/ Kabul                             Available Online/yayınlanma 

13.05.2012  00.00.2012  1.506. .2012   

Sense of coherence and coping strategies among patients 

with chronic desease 

واسرتاتيجيات مواجهة الضغوط  لدى ادلرضى   النفسي  ابلتماسكالشعور 
 ادلصابني ابدلرض ادلزمن

 
 د.شهرزاد نوار

 اجلزائر -ورقلة -جامعة قاصدي مرابح -أستاذ حماضر أ 
Dr. Chahrazed Nouar 

 د.نرجس زكري
 اجلزائر -ورقلة -جامعة قاصدي مرابح -استاذ حماضر أ 

Narjess Zekri 

 

 
 لص  ادل

تتطرق الورقة البحثية إذل احد أىم ادلفاىيم احلديثة يف علم النفس الصحي واليت ال تزال البحوث        
 sense of)وىو الشعور ابلتماسك النفسي-يف حدود اطالع الباحثة –وذلا قليلةالعربية ح

coherence) (  يف دراساتو حول الصحة1979ألنتونفسكي )  أن وادلرض، والذي افًتض يف نظريتو
 –ىذا ادلفهوم يعترب من ادلوارد الشخصية  األساسية اليت جتعل الفرد قادرا على استيعاب ضغوطات احلياة

ة واجلسدية. فرغم نفسيوإدراكها إدراكا اجيابيا والتكيف معها للحفاظ على الصحة ال -أنواعهامبختلف 
إال أن الفروق ختتلف بُت األفراد يف قدرهتم على مواجهتها أن الظروف اخلارجية الضاغطة متشاهبة 

 واحلفاظ على ادلوارد الصحية.

متكونة من لذلك هتدف الدراسة احلالية إذل التعرف على مشاعر التماسك النفسي لدى عينة       
على استخدام ومدى قدرهتم قلة،ابجلزائر، دينة ور مبة والقاطنُت مزمن من ادلرضى ادلصابُت أبمراض 110
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كما هتدف ذاتية من مضاعفات ادلرض ادلزمن.  اسًتاتيجيات فعالة دلواجهة الضغوط هبدف احلماية ال
إذل التعرف على الفروق يف كل من مشاعر التماسك النفسي واسًتاتيجيات ادلواجهة حسب الدراسة 

التماسك النفسي النتونفسكي  رضى، وذلك ابستخدام مقياسوجنس ادل نوع ادلرض ومدتو
(Antonovsky ومقياس اسًتاتيجيات ادلواجهة )( لالزاروسLazarus.)  وسيتم حتليل النتائج

 وتفسَتىا وفق ما أشارت إليو الدراسات السابقة. (،SPSS21)ادلتحصل عليها ابحلزمة اإلحصائية 
ادلرض ادلزمن.،اسًتاتيجيات ادلواجهة  النفسي، الشعور ابلتماسكالكلمات الدالة :   

 

Abstract  
      The current research paper addresses one of the most important modern concepts 

in health psychology, in which the Arab research is still limited - in the sense of the 

researcher's which is sense of coherence - to Antonovski (1979) in his studies on 

health and disease. This concept is one of the basic personal resources that make the 

individual able to absorb the pressures of life - of various kinds - and recognize them 

positively and adapt to maintain mental health and physical. Although stressful 

external conditions are similar, differences vary among individuals in their ability to 

cope and maintain healthy resources. 

      The current study aims to identify the feelings of sense of coherence in a sample 

of 110 patients with chronic disease in Ouargla, Algeria and the ability of individuals 

to use effective coping strategies to protect themselves against the complications of 

chronic disease.  It also aims to identify differences in sense of coherence and coping 

strategies by gender, by type and duration of disease, using the Antonovsky sense of 

Coherence Scale and the Lazarus coping strategies Scale. 

      The results obtained by the statistical package (SPSS21) will be analyzed and 

interpreted as indicated in previous studies. 

Key words: sense of coherence,  coping strategies , chronic illness. 

 

 

:مدخل  
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السنوات األخَتة، اذ تشَت إحصائيات منظمة الصحة العادلية عرفت األمراض ادلزمنة انتشارا واسعا يف       
مليون نسمة دون سن  16مليون نسمة منهم  41أن األمراض ادلزمنة تودي كل سنة حبياة  2015لسنة 

مليون نسمة مث أمراض  17.5السبعُت، وأتيت األمراض القلبية الوعائية يف مقدمة األمراض ادلزمنة بنسبة 
وتشَت اإلحصائيات يف اجلزائر إذل  وجود ما يقارب  (.www.who.int)ري  فمرض السكالسرطان، 

مرض  -السرطاانت -ماليُت مصااب ابألمراض ادلزمنة )األمراض القلبية الوعائية وارتفاع ضغط الدم 10
 السكري واألمراض الرئوية(.

انتشارىا أو  أو نوعيتها حيث من الثالثة األلفية جملتمعات كبَتا  حتديً  ادلزمنة األمراض وتشكل      
العوامل البيولوجية ادلسببة للمرض يف عملية التكفل هبا. ولقد ارتكز اىتمام األطباء لعقود طويلة على 

التشخيص، إذ  ظلت ىذه العوامل ىي ادلفسرة للصحة وادلرض لوقت طويل وىذا ما يعرف ابلنموذج 
لكن وبعد أن اتضح وجود عوامل أخرى نفسية واجتماعية قد تزيد من حدة ادلرض  أحادي ادلنحى.

وطول فًتة العالج أو ختفف من أعراض ادلرض ادلؤدلة أصبح األطباء يعتربون التغَتات النفسية 
 . (gec,how et kimel,2005,p25) واالجتماعية تضيف حتدي جديدا يواجو ادلريض

لقد قاد النموذج البيولوجي النفسي االجتماعي إذل فهم أكثر عمقا جلميع ما يتعرض لو اإلنسان من       
أمراض واضطراابت جسمية أو نفسية ووسع رلاالت تشخيصها وعالجها، كما أنو لفت االنتباه للتعقيد 

ظم القيم الشخصية .ىذا اإلنساين والتباين بُت األفراد واجلماعات والًتكيز على أمهية األحداث العقلية ون
التناول احلديث الذي يعرف بعلم النفس الصحة والذي جيمع يف تفسَته للصحة وادلرض بُت العوامل 

 .(Olmans et Enry,2004عن ، 54، ص2013، دليلةزاند ) النفسية واالجتماعية  -البيولوجية

أن بقاء الفرد يف صحة جيدة أو إصابتو ابدلرض قضية ترتبط اذل حد بعيد بتنظيم ((Westonويذكر       
 .( 42 ،ص2007شهرزاد ،نوار )الشخصية واستعداداتو، إذ ديكن لدوافع الفرد أن تؤثر على شخصيتو  

 إشكالية الدراسة : -1

 أيضافان البعد السيكولوجي  ،كانت الدراسات ادلهتمة ابدلرض ترتكز على اجلانب الفيزيولوجي إذا      
نفسية   كذلك ضغوط  يلعب دورا ىاما يف التكفل السيما وانو ينتج بسبب ضغوط يتعرض ذلا الفرد ويسبب

اليت  ((Anderson, 2000إحساسو ابالكتتاب و القلق و مشاعر اخلوف  إذل ابإلضافةكبَتة للمريض، 

http://www.who.int/
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فقد توصلت دراسات  وتؤكد دراسات عديدة ذلك، .غالبا ما تبدأ مباشرة بعد اإلعالن عن اإلصابة ابدلرض
 1974 Koch) (،Pawer et al,2001،) (2006humlde et a,l(، )chishlim,2003) كل من 

et Molner,)  إذل أن لألمراض اخلطَتة وادلزمنة انعكاسات سيكولوجية واجتماعية خطَتة تتطلب العناية
للمريض، فهذه احلالة تستوجب ضرورة االىتمام كما أهنا تشكل ادلعاانت األساسية ،  واالىتمام 

(،   12 ،ص2005، عية للمرض ادلصاحب لو )آيت زتودة حكيمة ابدلضاعفات السيكولوجية واالجتما
واليت تساىم يف  كما يستوجب األمر االىتمام ابحملددات ادلعرفية و النفسية ادلرتبطة ابلصحة وادلرض

،الضبط الصحي،الفعالية الذاتية ،مرونة األان ،تقدير الذات  فسيةلتكيف االجيايب مع ادلرض كالصالبة النا
 .ومشاعر التماسك

 اجملال يف وادلختصُت  النفس علماء من النفسي العديد التماسك دلشاعر النظري ادلفهوم جذب      
 العوامل عن فضال احلياة، حنو األفراد شخصية إطار عن تنجم الصحة أن يفًتض وألنوذلك  الصحي،

 ادلواقف يف يسانده الذي االجتماعي للدعم الفرد وإدراك البيئة ضغوطل الشخصي ادلوقفية كاإلدراك
 الصحي لإلمداد مورد أو كمصدر الناجح للتوافق مهما اعنصر  التماسك لذلك دتثل مشاعر ، الضاغطة

 .األزمات وقت

 ادلركزي العصيب كاجلهاز( ادلختلفة  العضوية أجهزة على تؤثر أن النفسي التماسك  دلشاعر وديكن     
 بشكل تعمل وإمنا التوتر حاالت مواجهة على فقط تؤثر ال إذ أهنا) اخل...اذلرموين واجلهاز ادلناعة ،جهاز
 حدةيوسفي ) وادلواجهة الضغط مبواقف ادلرتبطة ادلعلومات واستدخال لدتث عند كمصفاة مباشر

 (66 ،ص2017،
 اذلادف االختيار على قادرين يكونوا ألن أقرب ىم واضحة دتاسك مشاعر ديتلكون إن األفراد الذين     

 بفحوصات القيام مبكرة، بصورة الطبيب مراجعة الصحية ، كالتغذية( للصحة  ادلنمية السلوك ألمناط
 على مباشرة أتثَتات غَت التماسك دلشاعر فإن وابلتارل هبا، ادلضرة السلوك أمناط وجتنب )وقائية دورية
 .الصحي السلوك على التأثَت خالل من الصحية احلالة
ويف ىذا الصدد توصلت العديد من الدراسات إرل أمهية الشعور ابلتماسك النفسي كمتغَت نفسي،       

إذل النساء  ادلصاابت ابدلرض ادلزمن  ذلن مستوى مرتفع  (Bonnie et al,2000)إذ توصلت دراسة 
 وتوصلت دراسة . من مشاعر التماسك النفسي، شلا ساىم يف حتسُت جودة احلياة لديهن
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al,2017) Eriksonتساىم بشكل فعال يف إتباع سلوك صحي  ( أن مشاعر التماسك النفسي
  (.health education journal,2018,p77)مناسب للتكيف مع ادلرض ادلزمن 

إذل أن مشاعر التماسك النفسي (  Berard et Bonny,2017)دراسة كما توصلت كذلك      
ادلرتفعة لدى ادلراءة احلامل يساعدىا على أتباع نوعية حياة تتناسب مع مرحلة احلمل، كما يساىم 

 Berard)يف خفض التوتر واخلوف أثناء الوالدة وبذلك يف خفض خطر الوالدة القيصرية بشكل فعال 
et Bonny,2017,p 81 .) 

إذل وجود عالقة ارتباطية دالة بُت  (Kristofferzon et al,2018) وتوصلت كذلك دراسة       
مشاعر التماسك النفسي وكل من اسًتاتيجيات ادلواجهة وجودة احلياة لدى ادلرضى ادلزمنُت، حيث أن 

اسًتاتيجيات مقاومة فعالة  مشاعر التماسك النفسي يستخدمون األفراد الذين ذلم مستوى مرتفع من
 (.Kristofferzon et al,2018)للتكيف مع ادلرض وللمحافظة على صحتهم النفسية 

إذن يالحظ من خالل ما سبق أن مشاعر التماسك النفسي تلعب دور  ادلصد  أو الواقي        
للمرض أو مضاعفاتو من خالل إجياد اسًتاتيجيات مالئمة للتكيف، فاسًتاتيجيات ادلقاومة تعترب 

 معها والتعامل الضاغطةادلواقف   دلواجهة الفرد يستخدمها من السلوكات واإلجراءات اليت رلموعة
 (.74 ص، 2006 ،حسُت( انجحة و   فعالة بطريقة

 الفرد يستخدمها اليت هنا األساليبأبادلواجهة  اسًتاتيجيات إذل (Dantchev,1989)ويشَت       
 أو احلدث النفسية للمشقة ادلثَت أو احلدث  القلق مصادر ويوظفها يف التعامل االجيايب مع  بوعي

 (.128،ص 2013)سامية يحي، ألصدمي
 فإذا كان التحكمختتلف اسًتاتيجيات ادلواجهة ادلستخدمة يف ادلواقف الضاغطة ابختالف األفراد، و       

 Schweitzer)  ذلك وضعا اقل من االضطراابت الصحية عن يًتتب الضاغطة فعاال فإنو  الوضعية يف
et Dantzer,1994)  وبينت أعمال مسيث(Smith,1988)  ياتجتًتااس يوظفون الذين ادلرضىأن 

يستخدمون  وتظهر لديهم مضاعفات مرضية اقل من ادلرضى الذينقلقا يكونون اقل  نشطة مواجهة
 (147 ،ص2013سلبية  )سامية يحي،  مواجهة اسًتاتيجيات

الشعور ابلتماسك  التعرف على العالقة االرتباطية بُتحتاول الدراسة احلالية من ىذا ادلنطلق       
النفسي واسًتاتيجيات مواجهة الضغوط لدى عينة من ادلرضى ادلصابُت ابدلرض ادلزمن وذلك من خالل 

 طرحها التساؤالت التالية :
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 تساؤالت الدراسة:-1
الشعور ابلتماسك النفسي ىل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت . التساؤل العام : 1 -1

 ؟الضغوط  لدى ادلرضى  ادلصابُت ابدلرض ادلزمن واسًتاتيجيات مواجهة
 . التساؤالت الفرعية :1-2
الشعور ابلتماسك النفسي واسًتاتيجيات مواجهة الضغوط  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -

 حسب جنس ادلرضى؟ لدى ادلرضى  ادلصابُت ابدلرض ادلزمن
يجيات مواجهة الضغوط  لدى ادلرضى  الشعور ابلتماسك النفسي واسًتاتىل توجد فروق يف  -

 حسب مدة ادلرض؟ ادلصابُت ابدلرض ادلزمن
الشعور ابلتماسك النفسي واسًتاتيجيات مواجهة الضغوط  لدى ادلرضى  ىل توجد فروق يف  -

 نوع ادلرض؟  ادلصابُت ابدلرض ادلزمن
  فرضيات الدراسة : -2
الشعور ابلتماسك النفسي توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بُت . الفرضية العامة : 2-1

 .واسًتاتيجيات مواجهة الضغوط  لدى ادلرضى  ادلصابُت ابدلرض ادلزمن
 : زئية.الفرضيات اجل2-2
الشعور ابلتماسك النفسي واسًتاتيجيات مواجهة الضغوط  لدى ادلرضى  توجد فروق دالة إحصائيا يف  -

 حسب جنس ادلرضى. زمنادلصابُت ابدلرض ادل
الشعور ابلتماسك النفسي واسًتاتيجيات مواجهة الضغوط  لدى ادلرضى  توجد فروق دالة إحصائيا  -

 حسب مدة ادلرض. ادلصابُت ابدلرض ادلزمن
الشعور ابلتماسك النفسي واسًتاتيجيات مواجهة الضغوط  لدى ادلرضى  توجد فروق دالة إحصائيا يف  -

 حسب نوع ادلرض. زمنادلصابُت ابدلرض ادل

 هتدف الدراسة احلالية إذل :أهداف الدراسة :  -3

الشعور ابلتماسك النفسي واسًتاتيجيات مواجهة الضغوط  لدى التعرف على العالقة االرتباطية بُت  -
 .ادلرضى  ادلصابُت ابدلرض ادلزمن

مواجهة الضغوط  لدى ادلرضى  الشعور ابلتماسك النفسي واسًتاتيجيات التعرف على  االختالف يف  -
 حسب جنس ادلرضى ومدة ادلرض ونوعو .  ادلصابُت ابدلرض ادلزمن
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 -خاصة العربية منها –الدراسات  تدلتغَت مازال تناوذلايف   الدراسة أمهية تكمن :الدراسة أمهية -4
 فتية، وىو الشعور ابلتماسك النفسي.

يف اجملتمع اجلزائري تداعيات ادلرض ادلزمن  الذي يعرف انتشارا متزايدا تتناول الدراسة احلالية كما        
تعقد ادلضاعفات اليت يطرحها على ادلستوى اجلسدي، والتداعيات اليت من وشلا يشكلو عبئ من خالل 

 .يفرزىا على ادلستويُت النفسي واالجتماعي

 حدود الدراسة :  -5

مريضا مصااب مبرض مزمن )مرض السكري،  110أجريت الدراسة على  . احلدود البشرية :5-1
ارتفاع ضغط الدم، أمراض الكلى( متواجدين مبستشفى دمحم بوضياف مبدينة ورقلة )مصلحة الطب 

 الداخلي، مصلحة أمراض الكلى وبيت السكري( وخيتلفون حسب اجلنس ومدة ادلرض.

ابدلؤسسة االستشفائية دمحم بوضياف وحتديدا  أجريت الدراسة مبدينة ورقلة احلدود ادلكانية : -2
 )مصلحة الطب الداخلي ،أمراض الكلى، بيت السكري( .

 .2019أجريت الدراسة خالل شهري  جانفي  وفيفري  من سنة  احلدود الزمنية :-3

 :اإلطار النظري للدراسة  -6

 :لتماسك النفسياب رالشعو  . مفهوم6-1

وادلختصُت يف   العديد من علماء النفس واالجتماع للشعور ابلتماسك جذب ادلفهوم النظري      
يف حدود اطالع -خاصية نفسية ال تزال البحوث والدراسات العربية حوذلا فتية ، فهو اجملال الصحي

مسة مشًتكة بُت  هو خاصية  أو، فيف الدراسات الغربية ما وتناوال كبَتينيف ادلقابل عرفت اىتما -الباحثة 
انتونوفسكي  وحسب لى صحتهم يف ظل وجود الظروف الصعبة،ع وا الناس الذين حافظ

(Antonovsky)   فإن ىذا ادلفهوم يعترب موردا داخليا للتمتع ابلصحة).........(. 

 عن يعرب احلياة حنو توجو عن عبارة  أن مشاعر التماسك (Antonovsky)ويذكر انتونوفسكي      
بعادل خرباتو  ابلتنبؤ ابلثقة نفسو الوقت يف والدينامي   والدائم ادللح الشعور الفرد فيو ديتلك الذي ادلقدار

    .الفرد يتوقعو الذي ادلنطقي ابلشكل الفرص تتطور أبن مرتفع احتمال ىناك وأبن ، واخلارجية الداخلية
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حسب انتنوفسكي  (sense of cohérence) النفسي لتماسكالشعور ابمفهوم يصف       
(Antonovsky,1979)  الفرد على استيعاب ضغوطات احلياة ومن مث مواجهتها بصورة فاعلة قدرة

  (Kaori, 2010) ويشَتي إذل التوافق واحلفاظ على الصحة، من خالل ادلوارد النفسية  والذي يؤد
صحتهم  يفسر قدرة بعض األفراد على االحتفاظ على وىو الصحي ادلنشأ نظرية إذل يستند مفهوم أبنو
 ىي الفكرة حيث من إذ على النمو واالزدىارو على ادلضي قدما  القدرة كما أن ذلم  العصيبة، ادلواقف يف

 الصحة. على احلفاظ على القدرة أو الضغوط مع التأقلم على رةالقد

 متمركز للتفكَت عام توجو أبن مشاعر التماسك النفسي ىو (Consoli, 1993) ويذكر كنسورل      
 من ادلثَتات القادمة  وضبط بفهم للشخص يسمح والذي ابلنفس ابلثقة وديناميكي شعور اثبت حول
 الضاغطة. للمواقف والتصدي ادلواجهة أجل من الداخلي أو اخلارجي احمليط

 يف ىاما بعدا ابلتماسك ديثل الشعور أبن  (Robert et al,2006) وآخرون وبرتيذكر ر  حُت يف     
 اجليدة ابلصحة ابلتمتع للفرد تسمح اليت العوامل يف تبحث اليت الصحة نفس لعلم  الكالسيكية النماذج

 يرتكز عام توجو " أبنو يرى إذ ،ىشا الفرد جتعل اليت العوامل يف وليس الضغط، طائلة حتت يكون عندما
 وادلواقف األحداث واستدخال  وضبط فهم يف يساىم ديناميكي ولكنو ابلنفس ابلثقة اثبت شعور على

 .بعقالنية واخلارجية الداخلية
يتكون الشعور ابلتماسك النفسي من ثالث أبعاد النفسي:  ابلتماسك الشعور . أبعاد6-1 

 :مشاعر ادلعٌت -مشاعر الطواعية أو اإلرادة -أساسية وىي مشاعر الوضوح
 يف الفرد مهارة أو توقعات وتعٍت : Sense of compréhensibilité : الوضوح /مشاعر1

 مثَتات وليس ومنظمة متماسكة كمعلومات لو ادلعروفة غَت حىت ادلنبهات أو ادلثَتات دتثل من التمكن
 األشياء أبن عتقاداإل من معرفيا منطا تعٍت الوضوح فمشاعر واضحة، وغَت وتعسفية وعشوائية مشوشة
 حياتو يف األحداث يفهم أن للفرد ديكن أنو الشعور كذلك هبا، التنبؤ ديكن وبطريقة منظم بشكلحتدث 
 ادلستقبل. يف سيحدث مبا بعقالنية والتنبؤ
 الفرد قناعات البعد ىذا ويصف : Sense of manageability : اإلرادة أو الطواعية /مشاعر2

 أبهنا ويعرفها األداتية الثقة تسمية ادلركب ىذا على أنتونوفسكي ويطلق للحل، قابلة الصعوابت أبن
 أجل من والالزمة ادلالئمة ادلوارد أو االحتياطات فيو ديتلك أنو اإلنسان أيضا فيو يدرك الذي ادلقدار

 ) .ادلتطلبات مواجهة
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 فيو الذي يشعر ادلقدار البعد ىذا ويصف : Sense of meaningfulness : ادلعىن مشاعر/3
 اإلنسان تواجو اليت ادلشكالت وادلتطلبات بعض أن ،حبيث معٌت ذات أهنا على ابحلياة انفعاليا اإلنسان
 ،وأبهنا هبا االلتزام واجبو من أنو يشعر وأن سبيلها يف يبذل وأن الطاقة أجلها من يسخر أن تستحق
  منها التخلص اإلنسان يرغب مزعجة حتديت كوهنا من أكثر هبا مرحب حتديت

1979,p35)   (Antonovsky,. 

يف الدراسة  النفسيلتماسك الشعور ابعرف ي :لتماسك النفسي اب للشعورالتعريف اإلجرائي   *
 من طرف انتونوفسكي  الدرجة اليت حيصل عليها الفرد على ادلقياس ادلعد ذلذا الغرض أبهناإجرائيا  احلالية

(Antonovsky,1987) . 

 :. مفهوم اسرتاتيجيات ادلواجهة6-2

أحد ادلفاىيم ادلركزية لعدد من النماذج ادلستخدمة يف علم  (Coping)يعترب مفهوم ادلواجهة       
النفس  ودتثل مهمة حتديد األساليب أو االسًتاتيجيات األساسية لعملية مواجهة الضغوط إحدى ادلهام 

 (.Fregson et cox,1997) اجلوىرية ادلنوطة جبهود الباحثُت يف ىذا اجملال

 الباحث أو العادل نظر لوجهة تبعاً  الضغوط مواجهة ألساليب زلدد تعريف إجياد يف العلماء اختلف    
إليو،غَت أهنا تتفق يف اذلدف الذي ترمي إليو وادلتمثل يف التخفيف أو  ينتمي الذي النظري واالجتاه

التخفيض من التوتر الذي يتعرض لو الفرد جراء ادلواقف الضاغطة اليت تواجهو. وتتنوع التعاريف اليت 
دلفهوم ادلواجهة إذل تعاريف ترى فيو إسًتاتيجية وتعاريف تتعامل معو كأسلوب وأخرى قدمها الباحثون 

 بُت ىذه التعاريف نذكر ما يلي : حتدده كمجهود أو زلاولة، ومن
( أبهنا تلك االسًتاتيجيات اليت يتبناىا الفرد دلعاجلة 1966يعرف الزاروس اسًتاتيجيات ادلواجهة )     

أبهنا أي جهد  (Lazarus et Cohen,1978)كما يعرفها ،(54 ،ص2007ىناء شويخ، )التهديد
 .(123 ،ص2013 اتزانو النفسي )سامية يحي، وإعادةيبذلو الفرد للسيطرة على الضغط 

ا (Spelperger) سبيلربجر ويرى     على الفرد يدركو الذي ادلنبو أبعاد أو خفض وظيفتها عملية"  أهنه
  (Moos,1987,p231) ."لو مهدد أنهو

ا اسًتاتيجيات يعرفها علىف (Ryan1989) رين أما       زلتوى دتث ِّل مكتسبة، متعلمة توافقية أهنه
 .(Rayan,1989, p110)الضاغطة  وظروفها احلياة أزمات على للسيطرة وتستخدم السلوك،
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( بُت أسلوبُت Lazarus, Lazarus et Folkman,Mc care,1984)ويفرق معظم الباحثُت     
، يتمثل األسلوب األول يف طريقة ادلواجهة ابلتمركز حول طريقتُت دلواجهة ادلوافق الضاغطةرئيسُت أو 

ادلشكلة وتتضمن احملاوالت اليت يبذذلا الفرد للتعامل مع مصدر الضغط ومن مت فهي تشتمل على 
أو ختفيضو فان ادلواجهة ابلًتكيز  هددالنشاطات السلوكية وادلعرفية اليت من شأهنا التخلص من ادلثَت ادل

على ادلشكلة تسمح للفرد ابلتحرك اجتاه حتقيق األىداف اليت كان ادلوقف الضاغط يتعرض ذلا، أما 
الطريقة الثانية فتتمثل يف التمركز حول االنفعال وتتضمن زلاوالت الفرد للتخلص من الضيق االنفعارل 

لتمركز حول االنفعال لو فائداتن تتضح األوذل يف ختفيض ادلرتبط ابدلوقف الضاغط أو ختفيضو ، فا
الشعور ابلضيق أو التعاسة االنفعالية ، شلا يؤدي إذل الفائدة الثانية ادلتمثلة يف إمكانية العودة الستخدام 
أسلوب التمركز حول ادلشكلة مرة أخرى بعد التخلص من االنفعاالت أو اختزاذلا واليت تتداخل مع 

 ( . 72 ،ص2008حكيمة ،آيت زتودة عالة دلواجهة الضغط )احملاوالت الف
عند عادة ما يلجأون إليهما  األفرادإذل أن األسلوبُت غَت متعارضُت وأن ( Mc care,1984) ويشَت    

ولكن ىناك بعض التغَتات اليت تشَت إذل غلبة استخدام احدىا على ، مواجهة كثَت من ادلواقف الضاغطة
 األخر .
 حيصل اليت ابلدرجة تقاس أساليب ادلواجهة يف الدراسة : السرتاتيجيات ادلواجهة اإلجرائيالتعريف *

( ادلعد 1988لالزروس وفولكمان ) الضغوط  مواجهة أساليب مقياس على أدائو جراء ادلفحوص عليها
 ذلذا الغرض.

 اجلانب التطبيقي للدراسة: -7
أالرتباطي ىو   ومتغَتاتو فان ادلنهج الوصفي الدراسة موضوع لطبيعة نظرا :منهج الدراسة -1

 للدراسة.  ادلناسب
  :  عينة الدراسة-2
أبمراض مزمنة وقد  مريضا مصااب (110)مت  اختيار العينة األساسية بطريقة قصدية، حيث قد رت بــ    

 التارل:حسب متغَتات الدراسة كما يوض حو اجلدول  عينةقسمت ال
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 خصائ  عينة البحث حسب ادلتغريات الوسيطية( يوضح 01جدول رقم )

 ادلتغريات  

 العينة

 % مدة ادلرض % اجلنس % نوع ادلرض

 110ن = 

 

 

 

 %46.36 51 سنوات  5 ≤ %48.18 53 ذكر %36.36 40 السكري

 10اذل  5من  %51.41 57 أنثى %30.90 34 ضغط الدم
 سنوات

40 36.36% 

 %17.27 19 سنوات10>  / / / %32.72 36 الكلى

 %100 110 مج %100 110 مج %100 110 مج

( 40نالحظ من خالل اجلدول أعاله، أن  عينة الدراسة، اختلف توزيعها حسب نوع ادلرض بُت )     
( مريضا مصابون أبمراض الكلى، 36( مريضا مصااب بضغط الدم، و)34مريض مصاب ابلسكري و)

 أنثى. كما يتبُت من خالل اجلدول أيضا، اختالف توزيع عينة الدراسة 57ذكرا و  53ومشلت العينة 
سنوات ب  10حسب سنوات ادلرض  حيث بلغ عدد األفراد الذين أصيبوا ابدلرض منذ أكثر من 

 10و 5%، أم ا عدد األفراد الذين  كانت مدة مرضهم تًتاوح بُت  17.27( مريضا أي ما نسبتو19)
%(. وقد بلغ عدد ادلرضى الذين تقل مدة مرضهم عن  36.36مريضا بنسبة ) 40سنوات فقد بلغ 

 % . 46.36( فردا بنسبة 51ت( )سنوا5)
 جلمع البياانت األدوات التالية  : : استخدمت الدراسة أدوات الدراسة-3

 . مقياس الشعور ابلتماسك النفسي :3-1
لتقييم التوجو  يهدف ، والذي1987لتماسك  النفسي  سنة للشعور اب طور انتونوفسكي مقياسا      

 للمقياس سلتصرة صورة ادلقياس ىذا ويُعد .احليايت الشامل للفرد دلواجهة الضغوط والتكيف معها 
  . سابقا الباحث صممو الذي األصلي

 االجتاه يف صياغتها دتت فقرة 13 من ي النفس ابلتماسك الشعور دلقياس اإلجابة ورقة تتكون      
 يف روعي وقد ليكرت طريقة حسب لإلجابة بدائل سبع ادلقياس فقرات من فقرة كل ويقابل ،بالسال

 )يوسفي حدة،  للمستجيب مربكة تكون أن وال ادلعٌت متمايزة تكون أن  البدائل تررتة صياغة
 .(189 ،ص2018
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النروجيية، األدلانية، الفرنسية(، كما دتت   الصينية، الكورية،(  لغات عدة إذل تررتة ادلقياس دتت      
 (.2017من طرف الباحثة حدة يوسفي ) حتديدا  تررتتو اذل اللغة  العربية والبيئة اجلزائرية

 ألفا  بطريقة ثباتو معدل بلغ يتمتع ادلقياس األصلي  بدرجة عالية من الثبات والصدق حيث      
 االختبار إعادة بطريقة الثبات معدل بلغ حُت يف، 0,92 إذل 0,70  بُت ما تراوح مبدى كرونباخ

 .، ص(2017)يوسفي حدة، 0.7

مت تطبيقو على عينة استطالعية  ،من اخلصائص السيكوميًتية للمقياس يف الدراسة احلالية وللتأكد      
والتجزئة  0.56الفا كرونباخ  فردا وذلا نفس خثائص العينة االساسية، وقد بلغت قيمة التباث 30قوامها 

وقد وصلت مت حساهبا بطريقة الصدق الداخلي   درجة الصدق فقد أما .0.84ابعادة التطبيق النصفية 
شلا يدل على أن البنود تتمتع بدرجة جيدة من  88,0الدرجة الكلية لالتساق الداخلي بُت الفقرات إذل 

 التماسك واالتساق .

 مقياس اسرتاتيجيات ادلواجهة : -2

 إسًتاتيجيات درسوا الذين األوائل من (Lazarus et Folkmam) فولكمانو الزاروس  يعترب      
كشف عن دور ادلواجهة يف العالقة ال إذليهدف  مقياسا صمما فقد وعليو النفسية الضغوط مع التعامل

يف احلياة   الضاغطة ادلواقف دلواجهة األفراد يستعملها اليت اإلسًتاتيجيات ولتحديد بُت الضغط والتوافق
 اليت األساليب سلتلف معرفة مبحاولة قاما اجلنسُت من حالة 100 ضمت عينة خالل فمن اليومية،
 من متكونة قائمة تقدمي فتم ، أشهر 7 ب قدرت مدة خالل الضغوطات مواجهة يف األفراد يتخذىا

 من رلموعة اإلسًتاتيجيات األوذل من منطُت يستعملون األفراد من ٪ 98 أن النتائج أظهرت ، بندا 68
 االنفعال على ادلركزة سًتاتيجياتاإل والثانية ادلشكل، حول مركزة اإلسًتاتيجيات

 (.221 ،ص2006 ،بغيجة الياس) 

بندا تتوزع على ذتانية  50ادلقياس وأصبح حيوي يف صورتو النهائية  مراجعة وتعديلمت الحقا       
 وستة ادلشكل تتمثل يف التخطيط حلل ادلشكل  وادلواجهة، حول مركزة منها مقاييس فرعية أثنُت

االنفعال تتمثل يف اخذ ادلسافة،إعادة التقييم االجيايب، التحكم يف الذات، لوم  حول مركزة إسًتاتيجيات
( درجات 4، وجييب ادلفحوص على كل بند وفق سلم ب )الذات، السند االجتماعي، اذلروب توبيخ

واجهة احلدث الضاغط من إطالقا إذل كثَتا جدا مشَتة إذل مدى تكرار كل إسًتاتيجية استعملها الفرد دل
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 قدر اإلسراع ادلستجوب من فيطلب ادلقياس أسئلة على لإلجابة احملدد للوقت ابلنسبة اخلاص.  أما
 . االختبار على اإلجابة يف اإلمكان

من اخلصائص السيكوميًتية للمقياس يف الدراسة احلالية، مت تطبيقو على عينة استطالعية  وللتأكد      
والتجزئة  0.78كرونباخ   ألفا، وقد بلغت قيمة التباث األساسيةالعينة  خصائصفردا وذلا نفس  30قوامها 

قد وصلت و  ريقة الصدق الداخليدرجة الصدق فقد مت حساهبا بط أما، 0.92التطبيق  إبعادةالنصفية 
شلا يدل على أن البنود تتمتع بدرجة جيدة من  0.72الدرجة الكلية لالتساق الداخلي بُت الفقرات إذل 

 التماسك واالتساق .

إذن  يتبُت من معامالت الثبات والصدق اليت مت استخراجها للمقياسُت أن ىذه ادلعامالت كانت       
 .مرتفعة ودالة إحصائيا، وىذا ما جيعلو صاحلا لالستخدام يف دراسة البحث األساسية بكل ثقة واطمئنان

 عرض وتفسري نتائج الدراسة : -8

 . عرض وتفسري نتيجة الفرضية العامة :8-1

لتماسك النفسي واسًتاتيجيات الشعور ابتنص الفرضية العامة على وجود عالقة ارتباطية دالة بُت      
الشعور وقد مت حساب قيمة معامل االرتباط بُت درجات واجهة لدى ادلرضى ادلصابُت مبرض مزمن،ادل
  إليها:لتماسك النفسي واسًتاتيجيات ادلواجهة، ويبُت اجلدول اتآيت النتائج ادلتوصل اب

لتماسك النفسي واسرتاتيجيات ادلواجهة الشعور اب بني ( يوضح العالقة اإلرتباطية 02جدول رقم )           
 لدى ادلرضى ادلصابني مبرض مزمن

 مستوى الداللة معامل االرتباط ادلتغريات

 مشاعر التماسك النفسي
 0.01دال عند  * 0.643

 اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط

الشعور ابلتماسك النفسي  ( أن معامل االرتباط احملسوب بُت 02يتضح من خالل اجلدول رقم )      
 عالقةعلى وجود  0.01عند مستوى  قيمة دالةوىي  0.643قدر ب واسًتاتيجيات ادلواجهة 
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انو كلما ارتفع الشعور ابلتماسك النفسي كلما ساىم ذلك يف استخدام ادلريض  أي،  ارتباطيه
  .األساسية فرضية الدراسة تقبل وبذلك مع ادلرض،  للتكيفالسًتاتيجيات فعالة 

اإلنسان، فقد  صحة على أمهية كبَتة النفسي  التماسك دلشاعرإن النتيجة ادلتوصل إليها تبُت أن       
ترتبط اجيابيا مبشاعر األمل،   التماسك مشاعر أن Sharabi et Markolat)،2012 )توصلت دراسة 

 ,Matsuura et al,2003 (Bowman1996) كما توصلت دراسات كل من )
Flannery,1994) (Delgado,2007) يتمتعون دتاسك مبشاعر يتمتعون الذين األفراد إذل  أن 

  بدرجات منخفضة من  مشاعر االكتئاب والقلقكما أهنم  يتسمون احلياة،    جودة عالية من بدرجة

 (22، ص2001)سامر رضوان، 

 ابلتماسك أن الشعور (( Frenz,Carey et Jorgensen,1993وتذكر الدراسات كذلك       
، ضغوطهبدف مواجهة الومناسبة  فاعلة اإلجيابية، ويدعم اسًتاتيجيات الصحية السلوكاتالنفسي يدعم 
الريضية  التمارين كممارسة أكثر تطبيقا للسلوكات ادلعززة للصحة ىم ابلتماسك الشعور فاألفراد مرتفعي

 (.64 ،ص2017واالبتعاد عن الكحول وادلخدرات )يوسفي حدة،

ينظر للتصرفات اإلنسانية وديكن تفسَت نتائج ىذه الفرضية وفقا لنموذج القناعة الصحية الذي       
صحي يف ىذا النموذج وظيفة لعمليات االختيار الفردية القائمة أبهنا زلددة منطقياً، ويعترب السلوك ال

على أساس احلساابت الذاتية للفوائد والتكاليف. ويتم ىنا افًتاض وجود قابلية مًتابطة للتنبؤ ابالجتاىات 
(، فاحتمال تنفيذ األفراد لسلوكات Bengel and Belz-Merk,1990 ,p111)ادلتعلقة ابلصحة 

، كما ووعيهم هبا إذل نتائج تقديراهتم حول خطورة ادلشكالت الصحية اليت يواجهوهنا وقائية يرجع مباشرة
تتوقف شلارسة النشاط الوقائي على تقديرىم للسلبيات واالجيابيات اليت حيتمل أن تنجم عن ذلك 

 (.33 ،2010، عبد العزيز مفتاحالنشاط  )

 احلياة حنو توجو عن عبارة النفسيلتماسك اب الشعور  أن (Antonovsky)ويذكر انتونوفسكي       
بعادل خرباتو  ابلتنبؤ ابلثقة نفسو الوقت يف  والدائم ادللح الشعور الفرد فيو ديتلك الذي ادلقدار عن يعرب

   .الفرد يتوقعو الذي ادلنطقي ابلشكل الفرص تتطور أبن مرتفع احتمال ىناك وأبن واخلارجية الداخلية
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 مواجهة أساليب من أسلواب تعترب ال التماسك مشاعر أن يف ىذا الصدد انتونوفسكي يؤكدو     
وضغوطها ، وبذلك ىي تسهل لألفراد  احلياة ألحداث فهما تتضمن واليت احلياة حنو توجها بل الضغوط

 استخدام االسًتاتيجيات ادلالئمة للوضعية الضاغطة.
ادلواجهة  واجلسدية فان مصادر النفسية تاالضطرااب من واسع ترتبط مبدى احلياة وإذا كانت ضغوط     

 النفسية ابلصحة تساعد الفرد على االحتفاظ تعويضية عوامل أو اسًتاتيجيات ادلواجهة تعد  مبثابة
ا على العمليات تلك إذل بعضهم ينظر كما معاً، واجلسدية  على الفرد تساعد اليت االستقرار عوامل أهنه
 .(96: 1994حياتو ) إبراىيم،  يف الضاغطة الفًتات أثناء واالجتماعي النفسي ابلتوافق االحتفاظ

 الوضعيات مع التكيف الفرد هبا حياول اليت الطريقة على يدل إسًتاتيجيات ادلواجهة عن احلديث إن    
أن إسًتاتيجية   (Rey et al,1982آخرون ) و رأي من كل ، ويرى احلياة أزمات و الصعبة

 احلدث  متصور، وكذا هتيئة الفرد دلواجهة أو حقيقي مشكل وجود علىادلواجهة تدل 
 .( 96 ،ص2006)الياس بغيجة، 

 رلموع ىو أن اسًتاتيجيات ادلواجهة(Lazarus et Luny,1978) ولوين  الزاروس وأشار      
 من التخفيفهبدف ذلك  و  كمهدد يدركو الذي احلدث بُت و بينو لتحول الفرد يضعها اليت السياقات

 . اجلسدية و النفسية الصحة على السليب واألثر  التوتر
 أناليت توصل خالذلا ( (Erikson et al,2017وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج  دراسة       

 بشكل فعال يف إتباع سلوك صحي مناسب للتكيف مع ادلرض ادلزمن يساىم لتماسك النفسيالشعور اب
 (health éducation journal,2018,p77.) 

اليت توصلت إذل وجود عالقة ارتباطية دالة ( Kristofferzon et al,2018) كما تتفق ودراسة      
بُت مشاعر التماسك النفسي وكل من اسًتاتيجيات ادلواجهة وجودة احلياة لدى ادلرضى ادلزمنُت، حيث 
أن األفراد الذين ذلم مستوى مرتفع من مشاعر التماسك النفسي يستخدمون   اسًتاتيجيات مقاومة 

 (.Kristofferzon et al,2018)تهم النفسية فعالة للتكيف مع ادلرض وللمحافظة على صح
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 عرض نتائج الفرضيات اجلزئية : .8-2

   عرض وتفسري  نتائج الفرضية اجلزئية األوىل:-1

ك النفسي واسًتاتيجيات الشعور ابلتماس تنص الفرضية اجلزئية األوذل على وجود اختالف يف     
 النتائج ادلتوصل إليها : ويلخص اجلدول التارل، ادلرضى نسادلواجهة حسب ج

 سي واسرتاتيجيات ادلواجهة  حسب الشعور ابلتماسك النف( يوضح الفروق يف 03جدول رقم )

 (110)ن=  ادلرضى جنس

  متغيات الدراسة  اجلنس  ن  م  ع  د ح  قيمة ف

الشعور ابلتماسك   ذكر  53  46.82  13.56  107  0.76
  أنثى  57  43.24  13.70  النفسي

  اسرتاتيجيات ادلواجهة  ذكر  53  47.00  3.92  0.34

  أنثى  57  47.17  4.28
p<0.01 ()احلسايب ،ع:االحنراف ادلعياري، دح : درجة احلرية ، ف:قيمة التباين احملسوب م: ادلتوسط 

يتضح من خالل اجلدول السابق أن  قيمة " ف" لداللة الفروق بُت ادلتوسطات احلسابية ابلنسبة      
إحصائيا على وجود فروق جوىرية يف  غري دالةوىي قيمة  0.76دلشاعر التماسك النفسي قد بلغت = 

جيات ادلواجهة الشعور ابلتماسك النفسي حسب اجلنس )أي بُت اإلانث والذكور(. أما ابلنسبة السًتاتي
وعند مقارنتها بقيمة "ف"  0.34قيمة " ف" لداللة الفروق بُت ادلتوسطات احلسابية فقد بلغت = 

على وجود فروق جوىرية يف غري دالة إحصائيا ( فإنـها >0.01pاجملدولة عند مستوى الداللة )
    وبذلك ترفض الفرضية اجلزئية األوىل  للدراسة.اسًتاتيجيات ادلواجهة ، 

وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع رلموعة من الدراسات اليت اتبثت عدم وجود فروق يف       
اليت توصلت إذل  (Ntombizodwa et Mwaba, 2004)اسًتاتيجيات ادلواجهة،  ومنها دراسة 

كما تتفق مع دراسة لدى ادلرضى خاصة مرضى السكري.  عدم وجود فروق يف اسًتاتيجيات ادلواجهة 
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(Yeh ,Shun-Shuan,2009)  اليت توصلت إذل عدم وجود فروق يف اسًتاتيجيات ادلواجهة لدى
 ادلرضى.

م وجود فروق يف اسًتاتيجيات ادلواجهة إذل عداليت توصلت  (2008)وتتفق أيضا مع دراسة مرزاقة       
 (.119 ، ص2008لدى ادلرضى )مرزاقة ،

الدراسات اليت اتبثت وجود فروق يف اسًتاتيجيات  وختتلف نتائج الدراسة احلالية مع رلموعة من     
اليت ( Pearlin et Schooler, 1978)ودراسة( Moos et Belling,1982ادلواجهة ومنها دراسة )

توصلت إذل وجود فروق يف اسًتاتيجيات ادلواجهة لدى ادلرضى وذلك لصاحل النساء واللوايت يستخدمن 
 (.Graziani,2004,p101) .الضغط مواجهة يف أكثر انفعالية استجاابت

توصلت إذل أن الذكور يتحملون األحداث  اليت (Bigbee, 1992) وختتلف أيضا مع دراسة     
 .(387 ،ص2007شهرزاد ،نوار ) السلبية الضاغطة أكثر من اإلانث

( اليت توصلت إذل أن السيدات كن أكثر قدرة Borjison et al,1993وختتلف كذلك ودراسة )     
 .( Borjison et al,1993 ,p768)على اكتشاف اجلوانب االجيابية يف التعامل مع ادلرض 

 احلياة إذل أكثرالنساء ديلن  أنإذل ( Kart, O¨zgüg, Güldü, 2005كما توصلت دراسة )      
وكذلك توصلت دراسة يحي  .التجنب ابستعمال وذلك ضاغطة وضعيات تعًتض إذل عندما الداخلية

نو توجد فروق يف اسًتاتيجيات ادلواجهة  لدى القصور الكلوي  وذلك لصاحل الذكور أ إذل (2013)
 (.331 ،ص2013)سامية يحي، 

 من أكثر للفرد الشخصية، القدرات إذل تعود الفروق أن على تفسَت النتائج ادلتوصل إليها وديكن      
 وخاصة وذكر أنثى بُت يفرق ال فادلرض  ،ادلواجهة إلسًتاتيجيات استخدامو لكيفية مؤشرا الفرد جنس

 الوعيديكنو تسيَت  أنثى أم ذكرا أكانا سواء ادلريضكما أن   الضاغطة. الشروط لنفس تعرضوا ما إذا
 لتسيَت االنفعاالت السلبية والتغلب على ادلرض. دلشاعرىم وإدراكهم ابنفعاالهتم

    نتائج الفرضية اجلزئية الثانية :عرض وتفسري  -2

الشعور ابلتماسك النفسي واسًتاتيجيات  على وجود اختالف يفالثانية  تنص الفرضية اجلزئية     
  النتائج ادلتوصل إليها : ويلخص اجلدول التارل، مدة ادلرض حسب  مواجهة الضغوط

مدة        تيجيات ادلواجهة حسب( يوضح الفروق يف الشعور ابلتماسك النفسي واسرتا04جدول رقم )
 ( :110)ن= ادلرض
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  متغريات الدراسة  مدة ادلرض ن م ع  د ح  ف

  الشعور ابلتماسك النفسي سنوات05 ≤ 51 46.72 13.52 108 2.71

 سنوات 10إىل  05من  40 41.29 13.36

 سنوات10>  19 48.47 10.17 108 3.20

  اسرتاتيجيات ادلواجهة سنوات05 ≤ 51 47.47 4.19

 سنوات 10إىل  05من  40 46.68 3.43

 سنوات10>  19 48.17 4.51

يتضح من خالل عرض نتائج اجلدول السابق أن قيمة " ف" لداللة الفروق بُت ادلتوسطات       
 ، كما أن قيمة " ف" لداللة2.71( = 108احلسابية ابلنسبة دلشاعر التماسك النفسي قد بلغت )

وعند مقارنتها بقيمة "ف"  3.20الفروق بُت ادلتوسطات احلسابية السًتاتيجيات ادلواجهة فقد بلغت =
( فإنـها دالة إحصائيا على وجود فروق جوىرية يف مشاعر >p 0.01اجملدولة عند مستوى الداللة )

التماسك النفسي واسًتاتيجيات ادلواجهة حسب مدة ادلرض وذلك لصاحل ادلرضى الذين تفوق مدة 
  اجلزئية الثانية.قبول الفرضية سنوات، شلا يدفعنا إذل  10ادلرض لديهم أكثر من  

فيما خيص وجود فروق يف مشاعر التماسك النفسي ابختالف مدة ادلرض وذلك لصاحل األفراد       
           سنوات، فان نتيجة الدراسة احلالية ختتلف مع دراسة  10الذين تفوق مدة مرضهم 

(Borjison et al,1993)  اليت توصلت إذل أن ادلرضى ادلصابُت ابدلرض منذ فًتة قصَتة أكثر مقدرة
على التكيف مع مرض السكري من ادلرضى ادلصابُت منذ مدة طويلة ، وقد يتزايد اخلوف من 

 (.Borjison et al ,1993,p768)ادلضاعفات بطول فًتة اإلصابة ابدلرض 
 عامال وقائيا ابلنسبة للمرضى ادلزمنُت. وديكن تفسَت إذن تبُت ىذه النتائج أن مدة ادلرض تعترب       

النتائج ادلتوصل إليها أيضا إذل ان ادلريض تعود على ادلرض وادلواقف ادلهددة لو وعالجو ابلشكل ادلناسب 
فيدفعو ذلك إذل إتباع السلوكات الصحية ادلناسبة ، وتسمح لو من حتدي ادلرض لتفادي مضاعفاتو رغم 

أن مدة ادلرض جتعل ادلريض قادرا على االعتماد على نفسو بشكل أفضل ويقل أيضا  ورود حدوثها كما
أن الفرد ديكن أن يتعايش مع ادلرض ادلزمن حىت  (Attali,2010)ويذكر أاترل   اعتماده على احمليط.
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ب سنة إذا وجد التكفل اجليد وادلناسب، فالتحكم يف ادلرض وااللتزام بو يساعد على العيش ادلناس 100
( Attali, 2010 ,p 210 .) 

القدرة على التحكم يف ادلرض وذلك هبدف االلتزام  للمرضىلتماسك النفسي لشعور ابايوفر و       
تكمن يف الرفع من الشعور ابلقيمة ضاعفاتو خاصة وأن أمهية التماسك بظروف العالج واحلماية من م

 ,kobasa,1979, Holahan et Moos,1985) الذاتية والتخفيف من درجة االنفعالية السلبية 
William et al,1992, Cox et Ferguson,1991,.) 

ادلرض تكسب الفرد خربة للتعامل مع سلتلف الوضعيات   مدة إن النتيجة ادلتوصل إليها تبُت أن      
مع  الضاغطة اليت يتعرض ذلا، فقد يكون ادلريض قد مر من قبل بتجربة مشاهبة تسمح ابلتعامل بشكل
 ادلشكل أو وضعية إذا تكررت، كما يلجأ إذل استخدام اسًتاتيجيات سلتلفة إلجياد حلول متنوعة ذلا.

 وتفسري نتائج الفرضية اجلزئية الثالثة :/عرض 3 
الشعور ابلتماسك النفسي واسًتاتيجيات على وجود اختالف يف الثالثة  تنص الفرضية اجلزئية      

 :ويوضح اجلدول التارل النتائج ادلتوصل إليهاحسب نوع ادلرض ادلواجهة 
 ( يوضح الفروق يف الشعور ابلتماسك النفسي واسرتاتيجيات ادلواجهة حسب05جدول رقم )

 (110)ن=نوع ادلرض  

 متغريات الدراسة نوع ادلرض ن م ع  د ح  ف

 مشاعر التماسك  السكري 40 45.00 9.77  108  0.120

 ضغط الدم 34 44.11 16.67

 أمراض الكلى 36 45.68 13.60

اسرتاتيجيات  السكري 40 48.10 3.52  108  2.96
 ادلواجهة

 ضغط الدم 34 47.67 4.04

 امراض الكلى 36 46.08 4.52
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يتضح من خالل عرض نتائج اجلدول السابق أن قيمة " ف" لداللة الفروق بُت ادلتوسطات       
)وىي قيمة  0.120( = 108احلسابية جملموعات نوع ادلرض ابلنسبة دلشاعر التماسك النفسي بلغت )

 كما أن قيمة ف لداللة الفروق بُت ادلتوسطات احلسابية   (. وجود فروقإحصائيا على  غري دالة
، وعند مقارنتها بقيمة 2.96( = 108جملموعات نوع ادلرض ابلنسبة السًتاتيجيات ادلواجهة بلغت )

جوىرية يف على وجود فروق إحصائيا دالة فإنـها  (>p 0.01)"ف" اجملدولة عند مستوى الداللة 
 اسًتاتيجيات مواجهة الضغوط حسب نوع ادلرض وذلك لصاحل مرضى السكري.

  -من غَته من ادلرضى أكثر -تيجة أن اسًتاتيجيات ادلواجهة  تسمح دلريض السكريوتفسر ىذه الن     
من إدراك ادلرض إدراكا اجيابيا وليس عامال ووضعية مفجرة للضغوط، وبذلك يوجو قدراتو للتكيف 

 الصحية ادلناسبة.م بظروف العالج وإتباع السلوكات االجيايب مع ادلرض من خالل االلتزا
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 اخلامتة:

من ادلهم جدا أن يتلقى ادلرضى تكفال نفسيا فعاال من شأنو أن يساعد على التكيف مع ادلعاانة     
النفسية ومع صعوابت ادلرض، وكذا إجياد اسًتاتيجيات مالئمة مع الوضعيات الضاغطة، وىذا من شأنو 

ؤسسات الصحية اجلزائرية إذ أيضا أن يسلط الضوء على الدور الفعال لألخصائي النفسي العيادي يف ادل
من ادلهم إجراء تكوينات مكثفة لألخصائيُت حىت يكون أكثر امتالكا للمعارف وادلعلومات ادلتعلقة 
بسيكولوجية األمراض ادلزمنة واخلطَتة، وحىت يكون أكثر فعالية يف التشخيص ويف التدخالت العالجية. 

 بعد حتليل النتائج و  ،تفتح أفاقا جديدة لبحوث مستقبليةويف األخَت ديكن القول أن نتائج الدراسة احلالية 
  ميكن اقرتاح  التوصيات التالية:

 ابعتباره مفهوما جديدا لتماسك النفسيالشعور اب إجراء دراسات معمقة عن  -

 . للتكيف االجيايب مع ادلرض يف رلال األمراض ادلزمنة ةالوقائي يف اجلوانب البحث توسيع   -

 ابلتارل التغلب على األزمات النفسية للمرضى  النفسية.برامج إرشادية لرفع مستوى و  وطبيق تصميم  -

 .اختبار فعالية برامج عالجية مقًتحة للتكفل ابدلرضى ادلزمنُت -
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