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  أ

  :مقدمة

ملة،وذلك اكقيق الصحة النفسية والجسدية المتتح و  يسعى كل فرد منا في هذه الحياة إلى بلوغ 

المتسارع لألحداث  ليعيش الفرد حياة هادئة خالية من األمراض والمنغصات،غير أن التغير الحاصل و

األول في بشقيها االيجابي والسلبي جعل من الفرد المستهدف  المهنية واالقتصادية واالجتماعيةوالحياة 

األحداث السلبية ولعل  ،،فالفرد يستدخل طوال فترة يومه الكثير من الضغوطات باختالفهاهذه العملية

وبالتالي ،اكمات لالنفعاالت السلبية اليوميةهي التي تتسبب في حدوث ترالتي يواجهها الفرد  الخارجية

ن يجد لها أفهو يحاول ،نواعهاسوية واالضطرابات السيكولوجية بأ حدوث االستجابات النفسية الغير

وتعتبر البيئة المهنية ،صحته النفسية والجسديةمتنفسا يعتبره من وجهة نظره سويا،وهذا ما يؤثر على 

التي يتوجه إليها الفرد يوميا السبب الرئيس إلى جانب العديد من األسباب لحدوث الضغط واإلجهاد، 

،فاألستاذ في طور التعليم المتوسط يتفاعل كثر المهن إجهادا للنفس والجسدأولعل مهنة التدريس من 

،فهو يتعامل مع تالميذ و خارجهسواء داخل الصف الدراسي أشخاص مختلف األبصفة يومية مع 

قيام بهما وهما التربية ستاذ هنا يقوم بدورين أساسين من واجبه ال،واألفترة المراهقةبيمرون 

ية والعالئقية ،كما أنه يتعامل مع الزمالء ورؤساء العمل ويواجه الكثير من المشاكل المهنوالتعليم

علم النفس الحديث حاولت أن تجد حلوال طرابات والضغوط فإن اتجاهات ضورغم كل هذه االمعهم،

لتخفف من عبء المشاكل واالضطرابات اليومية للفرد،وقد ظهرت العديد من النظريات النفسية التي 

سباب االضطراب وكيفية معالجته والوقاية منه،ونجد من بينهم العالم أتضع خطوطا عريضة حول 

قد وضع مفهوم عميق جدا لفهم شخصية  ية التعلم االجتماعيرصاحب نظ J.Rotter جوليان روتر

يستجيب لها بطريقة سلبية  التيدراكه للمواقف واألحداث السيئة التي تنغص عليه حياته وإالفرد وكيفية 

تر متغير وجهة الضبط رو،وقد وضع جوليان وأسلوب حياته يتهصتؤثر في كل جوانب شخقد 

دراك كل من ذوي الضبط الداخلي وذوي الضبط الخارجي وفرق إ قالخارجية لتوضيح طر-الداخلية



 
  ب

حداهما أكثر سوية من األخرى،وبالتالي عرف أسباب حدوث بعض االضطرابات إبينهما وجعل 

ي الغير وفي دراكه واعتقاده فإنسان جراء تفكيره ووبعض السلوكات الغير سوبة التي تصدر من اإل

هذه الدراسة حول األستاذ الذي يعاني من مرض ارتفاع  ،وقد كان تركيزنا فياألحداث بصفة عامة

أن نركز  ضغط الدم الشرياني بحكم أنه يختلف عن األستاذ الذي يتمتع بصحة جيدة،بحيث حاولنا

لمصاب بارتفاع ضغط الدم اهتمامنا على وجهة الضبط وأثرها على الجانب العالئقي لدى االستاذ ا

شكال إربعة فصول بحيث يتضمن الفصل األول طرح أإلى وقد تم تقسيم هذه الدراسة الشرياني،

مع تحديد ،،إضافة إلى األهداف التي نسعى الوصول وذكر أهمية البحث وفرضياتها ، الدراسة ،

  .إليها ،كما تضمن الدراسات السابقة  ة،تها اإلجرائيية بتعريفاسساالمفاهيم األ

الخارجية والذي تناول لمحة تاريخية حول -الداخليةأما الفصل الثاني فيندرج تحته متغير وجهة الضبط 

ساسي للدراسة،كما تضمن مفاهيم وجهة األ رنظرية التعلم االجتماعي والذي ينبثق منها المتغي

الضبط  بعاد وسمات فئتي وجهةأالضبط،ونظرة تاريخية حول وجهة الضبط ،كذلك تم التطرق إلى 

  . المختلفةالمتغيرات ببعض  وفي األخير تناولنا عالقة وجهة الضبط

أما الفصل الثالث فقد اندرج تحته اضطراب ارتفاع ضغط الدم الشرياني والذي تطرقنا فيه إلى تعريف 

،كما تم تناول كيفية تشخيصه،وقياسه وتضمن كذلك كل غط الدم الشرياني أسبابه وأعراضهارتفاع ض

  .انييمن مضاعفاته ووسائل عالج ارتفاع ضغط الدم الشر

 لى منهجإشارة ات الدراسة و اإليخصص لمنهجية البحث وقد تم فيه التذكير بفرض :الرابعصل أما الف

  .الدراسةالمعتمدة في  ت، واألدواالدراسة تالدراسة، حاال

، الدراسة بخاتمة امناقشتها، وأتممنوالفصل الخامس فقد تم فيه عرض وتحليل وتفسير نتائج البحث مع 

  .دراج مالحق هذه الدراسةإقائمة المراجع مع  إلى ةإضاف
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  :ة ـكاليـشاإل -1

الضبط من المتغيرات التي تلعب دورا بارزا في شخصية الفرد وتقدير سلوكه نحو  وجهةعد ت 

المثيرات الموجودة في البيئة،حيث أن إدراك الشخص لقدرته على التأثير في أمور حياته مرتبط 

لبنى (دتفكير الفربنظرته إلى العالقة بين سلوكه ونتائج ذلك السلوك،وهذا له تأثير على نوع 

،لذلك تعتبر وجهة الضبط متغيرا هاما لتفسير السلوك اإلنساني في المواقف االجتماعية )2012أحمان

،وتسعى  هذا المفهوم من خالل نظريته للتعلم االجتماعي Rotter 1975 المختلفة وقد طور روتر 

،كما  هذه النظرية إلى فهم السلوك اإلنساني في المواقف المعقدة،والظروف البيئية التي تؤثر في الفرد

،ولقد شغل هذا المفهوم اهتمام الباحثين في مجال علم النفس  تبحث في أهمية التعزيز وأثره في السلوك

فمنذ  االجتماعي والشخصية لما له من قدرة على التنبؤ بدوافع السلوك في مواقف الحياة المختلفة،

ذلك من مراجعة  ،ويتضح ظهوره وهو يمدنا بنتائج تساعد على دقة التنبؤ بالسلوك اإلنساني

و جو   Rotterاألطروحات النظرية والدراسات التجريبية في التراث السيكولوجي كدراسات روتر 

Joe  وليفكورتLefcour) واستطاع روتر ، ) 59،ص 1987صالح الدين أبو ناهيةRotter   أن

وجهة الضبط دراكهم لمعنى الحدث إلى نوعين أصحاب إلألفراد بناء على نوعية التعزيز ويصنف ا

وجهة الضبط على أنها ) 1984(وتعرف فاطمة حلمي ، ،وأصحاب وجهة الضبط الخارجي الداخلي

عبارة عن إدراك الفرد لمصدر المسؤولية عن النتائج واألحداث،وهل هي مسؤولية داخلية حيث يأخذ 

،أو أنها مسؤولية  الفرد على عاتقه مسؤولية النجاح أو الفشل نتيجة جهوده الخاصة وقدراته الشخصية

  .)83،ص 1990رجاء عبد الرحمن الخطيب، (خارجية تخرج عن نطاق الفرد

أن الدراسات التي ظهرت في السنوات الماضية تشير إلى أن وجهة الضبط )1989(ويرى الديب أيضا 

عل لها دور كبير في حياة الفرد النفسية واالجتماعية،حيث الفرد يتعامل مع البيئة بصفة ضرورية ويتفا

مع الضغوط الخارجية مما يدفعه للقيام بالعديد من السلوكيات المختلفة التي قد يقبل عليها برضا أو 
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ن يقوم بها مدفوعا بذلك النوع من الضبط الخارجي معتمدا على ذلك على أبغير رضا عنها ولكن عليه 

ن يتحكم في هذه البيئة الصدفة والحظ وبمساعدة اآلخرين الذين يعيشون معه،وكثيرا ما يحاول الفرد أ

بطريقة ذاتية وخاصة بما لديه من جهود وخبرات وقدرات على المثابرة واالنجاز،تمكنه من الضبط 

 ولكل فرد طريقته في ضبط بيئته والسيطرة عليها )13،ص2008صالح بن سفير الخثمعي،(الذاتي 

 يستطيع أنه الفرد اعتقاد وھ ةالداخلي الضبط وجهة أن1976) )تليفكور  (Lefkourtأكد وفي هذا الصدد

 يمكنه ثم ومن قهر، دون الحياة قيد على باالستمرار ويسمح لها، والعامة الخاصة أموره التحكم في

  عيشه وتوافقه عليه سينغص ذلك فإن حياته أمور في التحكم يستطيع اعتقد أنه إذا أما ، البيئة مع التوافق

  .) 32ص 1982 ، كفافي الدين عالء (

فقد يختلف األفراد في إدراكهم لنفس الموقف باختالف نوعية التمركز لوجهة الضبط، فقـد  لذلك   

يستجيب البعض استجابات تدل على فهمهم لطبيعة سلوكهم و نتائج هذه السلوكات،أما الـبعض اآلخـر   

 فقد يستجيب استجابات السوية وقد يبدو عليهم اليأس واإلحباط وتدني تقدير الذات ،فأصحاب  الضـبط 

الخارجي يتسمون بعدم الكفاءة ويكونون معرضين لإلجهاد بسـرعة مقارنـة بـاألفراد ذوي الضـبط     

الداخلي،وقد يصابون باالضطرابات النفسية نتيجة الكبت ومشاعر الكآبة التي تنتابهم،وقد يتسمون بالقلق 

ى العديد مـن  الدائم والخوف والشعور بعدم االستقرار وخروج األمر عن سيطرتهم،مما قد يعرضهم إل

االضطرابات النفسية،كما قد يعرضهم إلى مشكالت عالئقية وذلك نظرا لطبيعة إدراكهم واعتقادهم فـي  

الشخص اآلخر،فهم يعتقدون بأن حياتهم متحكم بها من قبل أشخاص أقوياء مسيطرين،والفرد هنا غيـر  

يقررون نمط  وأسـلوب حيـاة   األقوياء هم من  قادر على مجاراتهم أو الوقوف ضدهم،وبالتالي األفراد

وقد يسود  هذا االعتقاد في كل الظروف والمواقف التي تعترضهم وخاصة داخل البيئة المهنيـة   ، الفرد

  .ك باآلخرين والعمل والتعامل معهمالتي يتحتم فيها االحتكا
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ختلف ولعل فئة المدرسين واألساتذة في قطاع التربية والتعليم  فئة يتحتم عليهما التعامل مع م  

األفراد داخل البيئة المهنية، ولهذا فإن مهنة التدريس تتطلب مستويات عالية من الكفاءة الفنية 

دراك األستاذ لمختلف المواقف إوالشخصية وقد نجد متغير وجهة الضبط يلعب دورا كبيرا في كيفية 

تعليم،  واإلدارة الجيدة ال مهمة األستاذ  األولى في  التربية والضاغطة،المحبطة والمعقدة،بحيث تتمثل 

الذي يعتبر محور العملية التعليمة لتوفير الجو المالئم و لدراسي وتحسين العالقة بالتلميذ للصف ا

لضمان السير الحسن للبرنامج الدراسي،وهذا يتوقف على العديد من السمات الشخصية التي يجب أن 

يجد نفسه أمام مجموعة من التالميذ يعايشون  فصعوبة المهنة  تكمن في أن األستاذ قدتتوفر في األستاذ 

قد يتعرض  ،كمافترة المراهقة،وهذا ما قد يفرض عليه أساليب عدة للتعامل معهم،فكل تلميذ وشخصيته،

والتي تربطه بكل من رؤساء العمل  دارية المحبطة والمعقدةاألستاذ لبعض المشاكل المهنية واإل

وهذا ما أكدته جملة من الدراسات التي توصلت اآلخرين ، فيوقد توضح لنا طريقة اعتقاده والزمالء 

إلى وجود نسبة عالية من الضغوط في مجال مهنة التدريس،ويذهب بعض الباحثين إلى التحذير من أن 

براهيم قشقوش إ(مهنة التدريس تعد من أكثر المهن التي تتضمن ضغطا نفسيا كبيرا للمنشغلين بها

والتي قام بها على مدى  (Blase)وهذا ما أسفرت عنه دراسة بالز  )123ص  2000،محمد األحمدي 

ستبانات المفتوحة والمقابالت الشخصية لعدد من المعلمين وقد من خالل اإل) 1986-1980(ستة أعوام 

  :بحيث حدد العوامل األساسية للضغوط في مهنة التدريس وهي ) 1994(لخصها محمود فرحات 

 .المعلما طبيعة المؤسسة التي يعمل به -

 .بهاإدارة هذه المؤسسة والنمط اإلداري السائد  -

 .عالقة المعلم بالتالميذ وفهمه لخصائصهم  -

 .اتجاهات المعلم نحو مهنة التدريس -

 .والتعليماتجاهات التالميذ نحو المعلم والمدرسة  -
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  ).7،ص2008بن سكريفة مريم.(طبيعة المادة التعليمية التي يقوم المعلم بتدريسها -

إن هذه الظروف التي يمر بها األستاذ والتي من بينها العالقات مع التالميذ وإدارة المؤسسة قد   

أن األستاذ الذي يتمتع بصحة جيدة قد يستطيع مواجهة بعض من إال تسبب له ضغطا نفسيا كبيرا، 

أمام حتمية عكس األستاذ المصاب بارتفاع ضغط الدم الذي قد يجد نفسه ،المواقف الضاغطة والمحبطة 

ممارسة المهنة وتحمل كل المواقف المثيرة للقلق، ومن جهة أخرى مراعاة الحالة الصحية السيئة التي 

 Henri(حالة عيادية أين يكون ضغط الدم أعلى من المعدل الطبيعي ع ضغط الدم هو يمر بها، فارتفا

Kuibertu,1998,P28(، فاجئة الرتفاع ضغط ولعل من أهم عوامل معاودة األعراض المرضية الم

،وهنا يمكن أن الدم هو العامل النفسي الذي يلعب دورا رئيسيا إلى جانب احتشاد باقي العوامل األخرى 

وتأثير هذه السلوكات نتيجة هذه المواقف، فعلهدراكه وبالتالي رد إتؤثر وجهة الضبط  على طريقة 

الكثير من  الخارجية قد يسبب على العالقات التي تربطه باآلخرين ،واالعتقاد بوجهة الضبط

ضغط االستجابات  النفسية الالسوية التي بدورها تتسبب في حدوث استجابات مرضية من بينها ارتفاع 

ومن هذا المنطلق نستطيع طرح ،إمكانية تدهور أعراض ارتفاع ضغط الدم وبالتالي .الدم الشرياني

  :التساؤل التالي

  ألستاذ المصاب بارتفاع ضغط الدم ؟ئقي لدى اهل لوجهة الضبط أثر على الجانب العال

  :فرضية الدراسة  - 2

 .لوجهة الضبط أثر على الجانب العالئقي لدى األستاذ المصاب بارتفاع ضغط الدم

  :الفرضيات الجزئية

 ستاذ المصاب بارتفاع ضغطاألايجابي على الجانب العالئقي لدى  أثر لوجهة الضبط الداخلية - 1

 .الدم
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الخارجية أثر سلبي على الجانب العالئقي لدى األستاذ المصاب بارتفاع ضغط لوجهة الضبط  - 2

  . الدم

  :أهداف الدراسة  - 3

معرفة أثر وجهة الضبط على الجانب العالئقي داخل البيئة المهنية  لدى األستاذ المصاب بارتفاع  .1

 .ضغط الدم

أثر وجهة الضبط في تحديد طبيعة العالقة ما بين األستاذ المصاب بارتفاع ضغط الدم وبين  معرفة .2

 . رؤساء العمل داخل البيئة المهنيةالتالميذ والزمالء و

 .معرفة ما مدى تأثير وجهة الضبط الخارجية على احتمالية معاودة أعراض ارتفاع ضغط الدم .3

 ضمن الخطط التي تدخل في الرعاية النفسية لألفرادالوعي بأهمية متغير وجهة الضبط وإدراجه  .4

 .لتصحيح طرق اإلدراك ولتفادي حدوث االضطرابات النفسية والمشكالت العالئقية

اإلشارة إلى أهمية الرعاية النفسية بفئة المعلمين واألساتذة  نظرا ألنها فئة تتعرض للكثير من   .5

 .مع فئة المراهقينوهذا لتعاملها  الضغوطات والمشاكل واالضطرابات ،

 :أهمية الدراسة - 4

،فالدراسـة تلفـت االنتبـاه إلـى     إليهاتتجسد أهمية الدراسة من حيث األهـداف التـي ترمـي      

التـي يـؤثر فيهـا سـواء     )الخارجيـة –وجهـة الضـبط الداخليـة    (متغير من متغيرات الشخصية 

  .يجاب بالسلب أو باإل

ألسـتاذ المصـاب بارتفـاع    العالئقـي ل نا من ربط متغير وجهة الضـبط بالجانـب   كذلك تمكن   

ـ     ضغط الدم ارتفـاع  (طراب ، وكذلك ربط متغير وجهة الضـبط باحتماليـة تـدهور أعـراض االض

  ).ضغط الدم الشرياني
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  : تحديد مصطلحات الدراسة - 5

مرتبط باالعتقاد في مصدر يعتبر مركز الضبط بعدا من أبعاد الشخصية ، :مفهوم وجه الضبط

  :ويتحكم في العديد من أنواع السلوك ، وبتضمن بعدين  ،التعزيز

الخارجي ما –وهو الدرجة التي يتحصل عليها الفرد في مقياس روتر للضبط الداخلي  :الضبط الداخلي 

درجات ، ويتمثل في اعتقاد الفرد أن األحداث المهمة التي تحدث في حياته سواء كانت )  8-0(بين 

  .ل للقدر والصدفة واألشخاص في ذلكيديه وال دخ ايجابية أو سلبية هي من صنع

الخارجي  –وهو الدرجة التي يتحصل عليها الفرد في مقياس روتر للضبط الداخلي  : الضبط الخارجي

ويتمثل في اعتقاد الفرد أن األحداث المهمة والسيئة التي تحدث له هي بفعل ، درجة ) 23-9(مابين 

  ..فاعل أي نتيجة صدفة أو قدر وغيره

ستاذ واألشخاص المحيطين به داخل البيئة المهنية وهي طبيعة العالقة بين األ :الجانب العالئقي

  ). التالميذ،الزمالء،المدير(

  : ارتفاع ضغط الدم الشرياني

الضغط االنبساطي أو كليهما معا فوق معدل القياس  كل من الضغط االنقباضي أو هو ارتفاع   

 90-60مليمتر من الزئبق ضغط انقباضي وبين  160-100السليم ،ومعدل الضغط يتراوح ما بين 

  .مليمتر من الزئبق ضغط انبساطي 

  : السابقة الدراسات - 6

 : Aiken 1982دراسة ايكن   - 1

الخارجية -بدراسة بهدف معرفة العالقة بين وجهة الضبط الداخلية Aiken 1982قام ايكن  

لوجهة   Rotterواالكتئاب لدى عينتين من طالب الجامعة وذلك باستخدام مقياس روتر 
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الخارجية فتوصل إلى أن هناك ارتباط موجب دال إحصائيا بين االكتئاب -الداخلية الضبط

  . ووجهة الضبط الخارجية

 :  Storms et Specter) 1987(وسبيكتور دراسة ستورميس  - 2

كما قام الباحثان بدراسة تهدف إلى معرفة تأثير الضغوط النفسية في بيئة العمل ووجهة الضبط   

عامال من كال  60راسة من ،وقد تكونت عينة الدالسلوكية للعاملينعلى االستجابات العاطفية و

مقياس فاعلية الوظيفة ومقياس الضغوط النفسية وطبق الباحثان مقياس العقبات الموقفية والجنسين،

ومقياس مركز التحكم ، فتوصال إلى وجود ارتباط ذي داللة إحصائية بين إدراك الضغوط النفسية في 

بيئة العمل وكل من السلوك العدواني واالنسحاب ،كما أظهرت الدراسة أن األفراد ذوي التحكم 

وط أقل ايجابية في العمل مقارنة باألفراد ذوي التحكم الخارجي يكونون أكثر ميال لالستجابة للضغ

 .الخارجي

 :Demande Green)1988ديمان وجرين (دراسة  - 1

،على عينة مكونة من الحزم والعدائيةوقد أجرى دراسة حول العالقة بين سمات الشخصية وكل   

ووجهة الضبط طالبا وطالبة ،وقد أسفرت النتائج على وجود عالقة سالبة بين العدوانية  112من 

  .الخارجية 

 :)2009( دراسة لعزوز أسمهان - 2

بحيث قامت بدراسة تحت عنوان مصدر الضبط الصحي وعالقته بإستراتيجية المواجهة لدى   

مريضا  72،ماجستير، وقد تكونت العينة من )2009(مرضى القصور الكلوي المزمن جامعة باتنة

  :كالتالي  سنة وكانت التساؤالت 60-20يتراوح عمرهم ما بين 

بعاد مصدر الضبط الصحي واستراتيجيات المواجهة لدى مرضى أرتباطية بين إهل توجد عالقة 

  القصور الكلوي المزمن ؟ 
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مقياس مصدر الضبط الصحي :وقد قامت الباحثة باختيار أداتين لقياس متغيرات الدراسة هما   

رتباطية بين أبعاد مصدر الضبط إجهة وأسفرت النتائج على وجود عالقة ا،ومقياس استراتيجيات المو

  .حصائية حسب الجنس والمستوى التعليمي إ الصحي ومدة المرض ،وعدم وجود داللة

 : دراسة إبراهيم بوزيد - 3

دى عينة من العائدين إلـى الجريمـة   حيث قام بدراسة تحت عنوان عالقة وجهة الضبط باليأس ل  

فردا عائدا تم انتقاؤهم من مؤسسة إعـادة التربيـة    36وقد تكونت العينة من  ،ماجستير)2009(بسكرة

  :باتنة ،بهدف معرفة بين وجهة الضبط واليأس وكانت  التساؤالت كالتالي -والتأهيل تازوت

  ما هي وجهة الضبط السائدة لدى العائدين إلى الجريمة؟

  ة عالية من اليأس ؟هل يتمتع العائدون إلى الجريمة بدرج

  هل توجد عالقة بين وجهة الضبط واليأس لدى العائدين إلى الجريمة؟

 Rotterمقياس وجهة الضبط لروتر :وقد اختار الباحث مقياسين 

  Beekمقياس بيك لليأس 

  :وقد توصل إلى النتائج التالية .

  .يتمتع العائدون إلى الجريمة بوجهة ضبط خارجية 

  .ال يتمتع العائدون إلى الجريمة بدرجة عالية من اليأس 

    .ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين وجهة الضبط واليأس لدى أفراد العينة 

  :تعقيب على الدراسات السابقة 

من خالل الدراسات التي تم عرضها يمكن القول بأن وجهة الضبط الخارجية غالبا ما ترتبط   

ي في الشخصية ،بحيث أن االعتقاد لذوي فئة الضبط الخارجي غالبا ما يؤدي  بهم إلى بالجانب الالسو

الكثير من المشكالت النفسية وهذا ما تم تأكيده من خالل الدراسات األجنبية و العربية على عكس 
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 براهيم بوزيد التي خلصت نتائجها على أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين وجهة الضبط واليأسإدراسة 

لدى أفراد عينة العائدين إلى الجريمة ببسكرة ،وهذا ما يتعارض مع ما جاء في النظرية واألسس التي 

وضع لها بعدين  لوجهة الضبط للعالم جوليان روتر ،وما يرجح دخول بعض المتغيرات النفسية على 

  .جريمة عن مختلف األشخاص األسوياءهذه الدراسة التي تميز العائدين إلى ال
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  : تمهيد 

سواء كانت ايجابية أو  حداث المؤثرةمن المواقف واأل لعديدا حياتنا كثيرا ما نصادف في  

و بفعل أشخاص مسيطرين يتحكمون أ،سوء أو حسن حظتي أحيانا ما نفسرها على أنها الو،سلبية

إن هذا ول عنها،والمتحكم بها،ئأخرى يتم تفسيرها على أنها من صنع يدي الفرد وهو المسبنا،وأحيانا 

تحت نظرية التعلم    J. ROTTERالمفهوم العام هو ما وضعه الباحث االجتماعي جوليان روتر 

والذي نسانية،وهو من المفاهيم األساسية التي تشكل الشخصية اإل' الضبط  وجهة'وأسماه ب االجتماعي،

، وكيفية تفسيره لألحداث يفسر لنا طبيعة سلوك الفرد و طريقة تفكيره ونظرته لذاته واآلخرين 

الضبط وجهة داخلية  حيث وضع الباحث اتجاهين لوجهةالمحبطة،واألمور السارة التي تحصل له،

  .لفةالمختي هذا الفصل في العديد من العناصر وهذا ما سيتم تناوله فوأخرى خارجية،
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 :  التعلم االجتماعي لمحة تاريخية حول نظرية - 1

داية الخمسينات من بدأت نظرية التعلم االجتماعي تأخذ شكلها الحالي في أواخر األربعينات وب  

بل نمت ببطء أين قاد جوليان ي نظرية لم تظهر فجأة ولم تبرز متكاملة مرة واحدة أوكالقرن العشرين،

رضياتها المختلفة في جامعة ذته في الدراسات العليا لبحث واختبار فوتالم  julian b.rotterروتر

بحيث كان يخصص يوم األربعاء لاللتقاء رفقة مجموعة من الطلبة في الدراسات العليا لتبادل  ،أهايو

فلقد ارتبط  لعالقات روتر الشخصية تأثير كذلككما كان ار وتقاسم اآلراء على منبر جماعي،األفك

الذي كان يحضر جلساته العالجية ومحاضراته بكلية الطب في لونج بالند  A.adlerبألفرد آدلر 

       .) 35ص  2010ابراهيم بوزيد (.

وقد توجت جهودهم في منتصف الخمسينات بصدور كتاب بعنوان التعلم االجتماعي وعلم النفس   

ظهرت الصياغة النهائية ألحد مفاهيمها األكثر شهرة وهو  1966وفي بداية  ،1954العيادي عام 

 1972ثم تدعمت في بداية السبعينات للضبط الداخلي والخارجي للتعزيز، مفهوم التوقعات المعممة

وقد انبثقت رية التعلم االجتماعي في الشخصية،روتر وآخرون بعنوان تطبيقات نظبصدور كتاب 

كولوجية عريقة لمدرستين السلوكية والمعرفية وكذلك نظرية الدافعية ونظرية النظرية من أصول سي

المواقف مما جعلها خصبة وواسعة االهتمام يمكن ألي باحث في التعلم والشخصية أو الصحة النفسية 

علم االجتماعي تلك النظريات التي تركز ويقصد بنظريات الت،كالت االجتماعية أن يجد ما يفيدهوالمش

االجتماعية في حدوث عملية ،والسياق أو الظروف االجتماعي والمعايير االجتماعية مية التفاعلعلى أه

،ويعني ذلك أن التعلم ال يتم في فراغ بل في المحيط االجتماعي،ومن هنا يكتسب التعلم معناه التعلم

تفسير وقيمته،وليس من قبيل الصدفة أن توصف نظرية التعلم االجتماعي بأنها نظرية موضوعة ل

تدالن على موقف روتر النظري،فالتأكيد على التعلم يحمل ) اجتماعي(و)تعلم(نساني،فكلمتاالسلوك اإل

يحدث في بيئة مليئة بالمعاني ويكتسب من خالل قائل بأن الكثير من السلوك في طياته االفتراض ال
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برة التجارب السابقة،فالفرد نسان معنى نتيجة اكتسابها خالتفاعل االجتماعي مع اآلخرين فيكون لبيئة اإل

يطور القدرة على اقتفاء أثر المكافأة وتجنب العقاب في سياق اجتماعي واسع أو التوسط بين 

ألنها تؤكد على ،،وكل هذا متأصل في المالحظة التي قالها روتر أنها نظرية تعلم اجتماعيشخاصاأل

ا في المواقف االجتماعية تلتحم بصورة ال شكال السلوك األساسية التي يجري تعلمهأالحقيقة القائلة أن 

لقد استخدم روتر مفاهيم شخاص آخرين،أانفصام فيها مع الحاجات التي يتطلب إرضاؤها توسط 

سلوكية ومعرفية مثل المثير واالستجابة والتعزيز وغيرها من المفاهيم السلوكية لكنه فسرها بما يتفق 

، حيث تعتبر نظرية روتر ر بالسلوكيين خاصة طولمان وسكينرمع اتجاهه المعرفي االجتماعي وقد تأث

من  نظريات التعزيز في التعلم االجتماعي لكن لتأخذ بالتعزيز بمفرده ألنه يرى أن هذا المفهوم غير 

نساني المعقد ، فربطه بمفهوم التوقع مما جعل النظرية قوية في مجال كاف وحده لتفسير السلوك اإل

،وقد جمعت وانتقت نظرية التعلم االجتماعي ه في المواقف االجتماعية المعقدةؤ بتفسير السلوك والتنب

،وكذلك نظرية الشخصي،السلوكي،المعرفي، الدافعيهات مختلفة في علم النفس اتجالروتر من 

وكان متغير وجهة الضبط قد انبثق من هذه النظرية وهو ما سيتم التطرق إليه في عناصر .المواقف

  .مختلفة

 :وجهة الضبط مفهوم  - 2

  :  نظرة تاريخية حول مفهوم وجهة الضبط - 1- 2

ذته في بداية الخمسينات وكانت جهة الضبط كان على يد روتر وتالمول ظهور لمفهوم وأن إ 

دركين في الضبط الداخلي والخارجي،وقد قام كل المهارة والصدفة المؤشران التجريبيان للتمييز بين الم

نجاز ن اإلأالمجموعة األولى قيل لها بتجربة على مجموعتين، 1951و وليام جيمس سنة  روترمن 

وكانت ز المهمة متوقف على عامل المهارة،نجاإن أبينما قيل للمجموعة الثانية محكوم بعوامل الصدفة،

لى نتائج مفادها أن إوتوصلوا   %100و  %50:تتم حسب جداول معينة من التعزيز عملية التدعيم
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كان أفضل من األداء في ظل عوامل الصدفة كما استمرت توقعات النجاح األداء في ظل المهارة 

  .فاء عند مقارنتها بمجموعة الصدفةنطلمجموعة المهارة ومقاومة اال

الخارجية  هي التي -دراك وجهة الضبط الداخلية إأما المحاولة األولى لقياس الفروق الفردية في  

قع تأثير مواقف الصدفة مقابل مواقف المهارة على توفي دراسته على  1957قام بها جيري فيرز سنة 

هل يكون دور التعزيز في المواقف القائمة على المهارة هو نفس :التعزيز والسؤال الذي طرحه هو

وطلب من مجموعة من نها تتحدد بفعل عوامل الصدفة،أبة الدور في المواقف التي يدرك الطل

لى إبتقسيمهم عبر سلسلة من المحاوالت وقام )اللون والخطة قمطاب(دراكية إداء مهام أالمفحوصين 

لى الحل الصحيح يعتمد على المهارة في حين ذكر إوذكر لألولى أن الوصول مجموعتين متماثلتين،

  .الصدفة هي التي تتحكم في النتيجةن أللمجموعة الثانية 

ع توقعات المفحوصين وتم قياس التوقع بجم)خطأصح،(عليهم نظام تدعيم جزئي ثابت  وقد طبق 

ن توقعات زيادة النجاح أفأظهرت النتائج ل النجاح في المحاولة التالية،على أنهم سوف يتعهدون باحتما

لى تغيير التوقعات إحيث أدى التعزيز في حالة المهارة ن الفشل زادت مع المجموعة األولى،ونقصا

ن التعزيز هو أير عندما يدرك األفراد وتعديلها وهذا يدل على أن محاوالت الحصول على التعزيز تتغ

  .) 16ص  2005مدور مليكة ( .و الحظأكثر من حدوثه بسبب الصدفة أنتيجة لمهمة من مهام سلوكهم 

 :لدى روتر مفهوم وجهة الضبط  -2- 2

وهو مفهوم يلعب دورا بارزا في ضبط من المفاهيم التي ظهرت حديثا،يعد مفهوم مصدر ال  

شخصية الفرد وتعزيز سلوكه نحو المثيرات الموجودة في البيئة وقد سعت الدراسات النفسية عموما 

وهذا يعد  من  )12ص، 2010شهرزاد محمد شهاب ،(نساني وضبطه والتنبؤ به لى فهم السلوك اإلإ

ول من وضع هذا المفهوم في روتر أويعد العالم ليها هذا المفهوم،إهداف المهمة التي يهدف األ

 لى مدرستينإ،نظرية التعلم االجتماعي حيث قدم هذا المفهوم في نسق نظري متكامل مستند نظريته
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 ROTTERويعرفه روتر،درسة السلوكية والمدرسة المعرفيةالم:كبيرتين من مدارس علم النفس هما

ر التعزيز فيعتقد األفراد ذوي الضبط بأنه اختالف األفراد في تعميم توقعاتهم حول مصاد: )1966(

وي الضبط ذلى سلوكهم وقدراتهم بعكس األفراد إالخارجي أن التدعيمات التي تحدث في حياتهم تعود 

عزة عبد ( .ي حياتهم تسيطر عليها قوى خارجيةالداخلي الذين يعتقدون أن التدعيمات والمكافآت ف

جوليان روتر ليس بسيطا كما تراه النظريات كما أن التعزيز حسب .)408ص  2012الرزاق حسين 

كما أنه يعتمد على ما إذا أدرك الفرد أن هناك عالقة سببية على سلوكه والثواب الذي ،الميكانيكية

دراك هنا كعملية معرفية يتوسط القيام بالسلوك والحصول على توجد عالقة فاإل تحصل عليه أم ال

بشير (يختلف من ذات الفرد حسب الموقف دراك من فرد آلخر كماالتعزيز ويختلف اإل

  ).1994:38معمرية،

ن نظرية روتر تفترض أن السلوك المكافئ يحتمل أن يظهر بدرجة أكبر وأن سلوك الفرد أأي  

،كما أن شباع الحاجاتإموجه بدرجة أساسية عن طريق استجابة الفرد لعوامل البيئة التي تمده ب

األحداث الماضية في حياة الفرد هامة أيضا حيث أن األفراد لديهم توقعات بالنسبة لألفعال التي سوف 

  .) 17ص  2008مدور مليكة (.تكافأ 

  :وحسب تعريف روتر فإن األفراد ينقسمون إلى فئتين  

ولون عما ئوهم األفراد الذين يعتقدون أنهم مس):  Internal contol(فئة الضبط الداخلي  - 1

 .يحدث لهم

أنهم تحت قوى خارجية  فراد الذين يعتقدوناألوهم ):Ixternal control(فئة الضبط الخارجي - 2

 .ال يستطيعون التأثير فيها 
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وفقا جي لتوقع التدعيم،رطرفين داخلي وخاشارة فإن تمييز األفراد على متصل واحد ذو ولإل  

رد درجة على أي أن لكل فهو تمييز في الدرجة ال تمييز في النوع داث،حلمالحظاتهم لسبب ونتيجة األ

،فال يمكن تصور فرد بطرف حكم الداخلي وطرف التحكم الخارجيطرف التخط يمتد بين الطرفين،

  ).49ص  2010بوزيد براهيم إ(.ه طرف على اآلخر ويصبح كسمة عامةمطلق بل إن الفرد يغلب علي

  :سيكولوجيين آخرينمفهوم وجهة الضبط لدى .3.2

وقد اختلفت تعريفاتهم في بعض الجوانب سيكولوجيين تعريفات لهذا المفهوم،لقد قدم العديد من ال  

  :المفاهيمومن بين هذه قاربات العديدة التي ينتهجونها،نظرا للم

  :)Lefcourt  )1976ليفكورت  مفهوم 

وأن يؤثر في العديد من أنواع السلوك، يعتبر أن مركز الضبط بعدا من أبعاد الشخصية حيث  

يسمح ذلك له باالستمرار على قيد الحياة التحكم في أموره الخاصة والعامة، اعتقاد الفرد بأنه يستطيع

 وآخرون  بن زاهي منصور(لتوافق مع البيئة التي يعيش فيهادون قهر ويتمتع بحياته ومن ثم يمكنه ا

  . ) 25ص  2012

  :Sprintha  Sprinthal & 1994 وسبرينثالمفهوم سبرينثال 

،فعندما يكون نمط السيطرة الداخلية يرى تحدد بنمط السيطرة الشخصية للفردهو مفهوم نفسي ي  

وعندما يكون نمط السيطرة خارجي يشعر لى أنفسهم واألحداث التي تقع لهم،األفراد أنهم مسيطرون ع

  .وتحدد حركتهم لتي تتحكم باألحداثالفرد أن عوامل خارجية هي ا
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  ):1974maria rupp(مفهوم ماريا روب 

،فإذا اعتقد الفرد أن صفاته الشخصية هو الذي يحدد التدعيمات ن االعتقاد في سمات الفردإ 

،يكون ذا تحكم لها القدرة على التأثير في األحداث الحيوية الهامة في حياتهوسماته الشخصية هي التي 

 تهاني عبد العزيز عبد(إلى الحظ أو الصدفة فيكون ذا تحكم خارجي،أما إذا نسب التدعيم داخلي

  )22،ص1985،اللطيف

  :  A& Zigler 1992مفهوم أي و زيكلر 

لسيطرة على حاالت التعزيز ي يقوم بموجبه اذو المستوى الأهو حالة توقع معممة حول الدرجة  

 )ص  2004الجحيشي وآخرون قيس محمد علي ( .في حياتهم

  :)(walter 1981والتر كما عرفه 

نه يمارس عملية الضبط الذاتي ويشعر بمسؤوليته عما أبأنها الدرجة التي يعتقد عندها الفرد   

،وهذا هو الضبط الداخلي مقابل الضبط الخارجي حيث تصرفاته وتحكمه بهالعتباره نتيجة يحدث له با

صالح بن سفير بن محمد (. الشخصيقه إلى خارج نطا)سلبياتها وايجابياتها(د النتائج يرجع الفر

  .) 28ص  2008الخثعمي 

  :rohner 1980تعريف رونر وآخرون 

اعتقاد الفرد بان لديه قدرة على السيطرة في األحداث و األفعال الخاصة بحياته الشخصية يسمى   

األحداث طرة في يالقدرة على الس هليس ل في أنبموقع الضبط الداخلي في حين يرتبط اعتقاد الفرد 

  .)2010،31ذكريات عبد الواحد محمد البرزنجي ،(.خاصة بحياته بموقع الضبط الخارجيواألفعال ال
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  :1997كما يعرفه الدباغ 

ضبط (ول عنها ئلوكه ومدى قدرته على التحكم فيها وهل هو مسسدراك الفرد لنتائج إبأنه    

  . )خارجيضبط (ولة عنها ئرادته هي المسإأو أن هناك قوى خارج )داخلي

  ( 1998 ) "سليمان محمد سناء "أما

 يراه ما مع بذلك تتفق نتائج،وهي من به يرتبط سلوكه وما بين للعالقة الفرد إدراك  بأنه ترى   

 الحياة مواقف في النجاح يعزون األفراد أن بعض:قوله في ( 1993 ) "موسى العزيز عبد رشاد"

 . ذواتهم نطاق عند خارجية قوى  إلي خراآل والبعض ذواتهم إلي المختلفة

  :1985مفهوم صالح الدين أبو ناهية  

  :بط متغير متعدد األبعاد حيث يقولن وجهة الضأمن منظور  

االيجابية أو (ر األحداث يعني اعتقاد الفرد بأنه يستطيع أن يقر:)الداخلي(الضبط الشخصي -1

لى إكما يشير منطقية لألعمال التي يقوم بها،جة في بيئته أو عالمه الخاص وأن هذه األحداث نتي)السلبية

نصاف في البيئة المحيطة بحيث إشعوره بالتمكن والفعالية للسيطرة على بيئته واعتقاده بأن هناك عدل و

  .ل المسؤولية عن األحداث في بيئتهيقب

والسلطة  ذويعني اعتقاد الفرد بأن أصحاب النفو )عن طريق اآلخرين األقوياء(:الضبط الخارجي-2

يتحكمون في مصيره ويقررون األحداث في بيئته أو عالمه الشخصي ويشعر بالعجز وضعف 

  .الشخصية عن نتائج أفعاله الخاصة المسؤولية

ويعني اعتقاد الفرد بأن القوى الغيبية كالصدفة أو :)عن طريق الصدفة و الحظ (الضبط الخارجي - 3

اليجابية والسلبية في بيئته الخاصة أو عالمه الخاص وأن القدر أو الحظ هي التي تتحكم في األحداث ا
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أحمد عبد الرحمن .(تلك األحداث غير مرتبطة بأفعاله الخاصة أو صفاته الشخصية 

  .)48:1986ابراهيم،

مما سبق وكخالصة لكل هذه المفاهيم يمكننا القول بأن وجهة الضبط هي ما يدركه الفرد حول   

والسيئة،فاالعتقاد بالصدف والحظ والفرص يدلنا على وجهة ضبط خارجية،واعتقاد األحداث المهمة 

تصرفاته وأفعاله وكل األحداث السيئة التي تواجهه يدلنا على فرد ذو  لىول عئالفرد بأنه هو المس

 .وجهة ضبط داخلية

  :أبعاد وجهة الضبط .3

احثون األوائل أمثال روتر فقد صرح الببعاد وجهة الضبط،أجهات النظر حول لقد اختلفت و  

Rotter   فيرزPhares وفرانكلينFranklin لك الستعمالهم مقياس روتر ذ،بأحادية وجهة الضبط و

Rotter لكن البحوث الحالية أقرت أن لوجهة الخارجي،/احد وهو التحكم الداخليي يظهر عامل وذال

كما أنها لى أخرى،إمن أنها تختلف من عينة  على الرغمبعاد كثيرة وعوامل مختلفة مستقلة،الضبط أ

حيث وجد أربعة أبعاد مرتبطة بوجهة ،1969ليه أبحاث جيرون إوهذا ما تشير اس،نتختلف حسب األج

يديولوجية إو،والتحكم الداخلي،قابلية النظام للتعديل،التحكم الشخصي،يديولوجية التحكمإ:هيالضبط 

  .) 24ص  2005 مدور مليكة( .العنصر الساللة  و

لتبين نقائص في الدراسات التي استخدمت :ليفينسون  Levenson 1982كما جاءت دراسة  

الذين  دي يشمل األفراذمقياس الضبط الداخلي والخارجي لروتر لتوسع في مفهوم الضبط الخارجي ال

مقياسا لوجهة   Levenson،ولذلك فقد وضعتن األقوياءياآلخر و القدرالصدفة، ويعتقدون في الحظ 

والضبط الخارجي عن طريق قوياء،ألالضبط فرقت فيه بين الضبط الخارجي عن طريق اآلخرين ا

ي يعتقد في الضبط ذلك على أن الفرد الذمعتمدة في قاد في الغيبيات كالصدفة،الحظ،القدر،االعت
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ي التي تتحكم في ين هقوياء يعتقد أن العالم قابل للتنبؤ لكن قوى اآلخرالخارجي عن طريق اآلخرين األ

بأن العالم الخارجي عن االعتقاد السائد عند بعض األفراد  اوهو ما يختلف تمام، سير األحداث فيه

ابراهيم ( .عالم معقد وصعب وغير قابل للتنبؤن الأوالصدفة وهؤالء يعتقدون ، ،الحظ محكوم بالقدر

  .) 58ص  2010بوزيد 

مفحوص من طلبة الجامعة وجد  300وجد في التحليل العاملي الستجابات  1974 ما كولينزأ  

عالم قابل للتنبؤ ،عالم يسوده العدلالعتقاد في صعوبة العالم،ا:يتتحكم في وجهة الضبط هأربعة عوامل 

  .،وعالم مستجيب سياسيابه

قدرة  : يمكن أن تؤثر في نتائج الموقف هيأن هناك أربعة عوامل بشار وانر أوقد   

فراد في تقرير أهمية هذه ويختلف األالفرد،المجهود الذي يبذله الشخص،صعوبة الموقف،الحظ،الصدفة،

  ) 24ص  2005مدور مليكة ( .العوامل

دخل في الضبط أهمها الضبط التي وجدت عوامل بناء تت WALKER ،SANGER 1972ودراسة   

من ) COLLINS 1973(في حين وجدت دراسة من خالل النظم الثقافية المختلفة،الضبط الشخصي،

للضبط  عتبر مقاييس جزئيةخالل التحليل العاملي لنتائج اختبار مقياس روتر أربعة عوامل ت

العالم الغير مستجيب ،العالم المضبوط بواسطة الحظالعالم الغير عادل،الخارجي،هي العالم الصعب،

  .سياسيا

  :وجهة الضبط ن هناك تصورين ألبعادنستنتج بأ مما سبق و  

  .) وائلالباحثون األ( تصور بأن وجهة الضبط أحادي البعد - 1

 .) الباحثون الجدد(ط متعدد األبعاد تصور البعض بأن وجهة الضب - 2

  .)60ص ، ،2010براهيم بوزيد ،إ(
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 .)خارجي /داخلي (ضبط أحادي البعد وفي هذه الدراسة سنتبنى العمل بفكرة وجهة ال

  : الضبط سمات األفراد في فئتي .4

 :سمات األفراد في فئة الضبط الداخلية   -4-1

 لداخلي يتميزون بالخصائصاألبحاث على أن األفراد ذوي الضبط ا تفق معظم الدراسات وت  

  :التالية

يعتقد أصحاب الضبط الداخلي أنهم يستطيعون تحديد ما سوف يحدث لهم وبالتالي فهم  -

  .)1994ص 321 رشاد عبد العزيز موسى،(يستطيعون الهيمنة على قدراتهم ومصيرهم

يركزون اهتمامهم بشكل أكبر على تعزيزات المهارة في األداء وعلى كفاءتهم الداخلية التي  -

،فقد تبدو الكفاءة الذاتية في النظرة المتفائلة لمتطلبات لهم الوصول إلى األهداف المرجوة تحقق

بقدر اإلمكان من الموارد الستفادة الحياة والمهارات التي تساعد على إدارة الضغوط و ا

 .المتاحة

يكونون أكثر انتباها وقدرة على رصد المعلومة واستثمارها معرفيا وتذويبها وإدماجها في  -

 ).63،ص2009عبد اهللا يوسف أبو سكران(بنائهم المعرفي 

وأكثر عن الحياة فهم أكثر احتراما للذات وأكثر قناعة ورضا الصحة النفسية والتوافق النفسي ، -

،تحمال  وأكثرفس وأكثر ثباتا انفعاليا،وأقل قلقا،وأقل اكتئابا،وأكثر ثقة بالناطمئنانا وهدوء

 .)29،ص 2012بن زاهي منصور وآخرون ،( .للمسائل والمشكالت العامة

 .لديهم مفاهيم ايجابية عن الذات وقد ربطت بعض الدراسات بين وجهة الضبط وتقدير الذات -

لى المعلومات واستخدام هذه المعلومات لحل المشاكل فضال عن إالبحث واالستكشاف للوصول  -

 .معلومات ومعالجتها بأشكال مختلفةالقدرة في استرجاع ال
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 .وتحمال للمسائل الغامضة والمشاكلبداعا إالتفتح والمرونة في التفكير وأكثر  -

المحاوالت ،ومقاومة )23،ص2005،مدور مليكة ( .تكارية والقدرة على تأجيل الثوابباإل -

 .)29،ص 2012بن زاهي منصور وآخرون ،(المغرية للتأثير عليهم

لى ذلك ترتبط إضافة هم أكثر دافعية ولديهم القدرة على االستفادة من الفرص والمعلومات باإل -

بوزيد ابراهيم (الدافعية لديهم بعدد من المتغيرات كالتحكم الذاتي والفاعلية في مواجهة المواقف 

 ). 55ص  2010،

 .المودة والصداقة في عالقاتهم مع اآلخرين  -

 .)23ص  2005مدور مليكة ، (نفسهم للخطر أاالعتدال في تعريض  -

يعملون فيه والبيئة  العمل واألداء المهني حيث تبين أن لديهم معرفة شاملة بعالم العمل الذين -

 شباعا ورضا عن عملهمإ،كما أنهم أكثر المحيطة بهم

 )2،ص 2012منصور وآخرون،بن زاهي (

 .ندماج الثقافياإل، ...و الحداثة ،االتجاهات االيجابية نح...تقبل التغيير  -

 .القدرة على تحقيق الهدف والتحدي يتميزون بسمات  -

ذكريات عبد ( .ب المواجهة في التعامل مع الضغوطدركا للضغط ويعتمدون على أساليإأكثر  -

 .) 23ص  22،ص  2010، الواحد محمد البرزنجي

 :ت األفراد في فئة الضبط الخارجيةسما4 -2- 

  :ن األفراد ذوي الضبط الخارجي يتسمون بما يلي إ  

سهم مثل القدر أو الحظ أو تبعات أو مسؤولية وقوع األحداث على عوامل خارج أنفإلقاء  -

بالمعتقدات  من النتائج ما تفيد بأن الضبط الخارجي يرتبط بدرجة عاليةالصدفة،وهناك 

 .لغيبية،كالروحانية ومعرفة الطالعا
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،فهم يرجعون الشخصية عن نتائج أفعالهم الخاصةحساس بالمسؤولية تنخفض لديهم درجة اإل -

،ومن ثمة فإن عزو األحداث السلبية لى ما دون الضبط الشخصيإالسلبية الحوادث االيجابية أو 

 .يرتبط لديهم باالعتمادية

لسلبية لعالقة وتتضح اآلثار ا،قلق واالكتئاب واالستجابة العصابية للضغوطلديهم استعداد أكبر لل -

االنسحاب (ستراتيجية المواجهة إحيث يعتبر القلق عامل مثبط لفاعلية والقلق بوجهة الضبط،

ستراتيجية التفاوض إلذلك يتمتع ذوي الضبط الداخلي بدرجة كفاءة أعلى في ،)االجتماعي 

براهيم بوزيد، إ.(ي الضبط الخارجي،هذا مقارنة بذوللصراعاتوالتي تفيد في وضع حلول 

 )56،ص 2010

 )29،ص 2013سعيدة مصباح ،( .نتاجمشاركة في اإل أقل، واعال، أقل تفأكثر سلبية -

 .حول الذات اتمركز،و كثر استياء وقلقاأبالنفس، المسايرة المفرطة وانعدام الثقة -

  ...القدرة على تحمل الغموض عدم ...ضعف األنا ،مشاعر األلم واليأس ،  -

في بحثهم عن ويكون سمة لألفراد الذين يعتمدون السلبية العالية في التوافق مع البيئة  -

ص  22،ص  2010ذكريات عبد الواحد محمد البرزنجي ،( .اآلخرين المعززات على الحظ و

23 .(  

بفئة الضبط  عالية مقارنةيتضح مما سبق أن أفراد فئة الضبط الداخلي يتسمون بالف  

،ولكن هذا ال ينفي أن لكل من الفئتين مزايا ومساوئ حيث أن ذوي الضبط الداخلي هم أقل الخارجي

،وهذا نتيجة اعتقادهم بأن وخاصة في األمور المالية لآلخرينتعاطفا وميال في تقديم العون والمساعدة 

ول ئوضعية المزرية وهو المسالشخص الذي يواجه المشكالت أو المتاعب إنما هو المتسبب في تلك ال

ن أفراد فئة الضبط الخارجي أ) phares)1976ويرى فريز تالي عليه أن يتحمل نتائج أفعاله،عنها وبال

فهم يعتقدون أن الحصول على التعزيز يحدث ة التي ال تتوفر لدى داخلي الضبط،لديهم مهاراتهم النوعي
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، آخرونبن زاهي منصور و(شرط أن تكون في الوقت المناسب والمكان المناسب وان تكون محظوظا 

 .)30،ص 2012

  : الضبط  وجهةمؤشرات فئتي .5

 :مؤشرات فئة الضبط الداخلي -أ

و ايجابيا يرتبط بالقوى الداخلية أي أفالفرد الذي يعتقد أن الحصول على التعزيز سواء كان سلبيا   

بذواتهم فإن المؤشرات هذه القوى المحتملة تتمثل في الذكاء والمهارة والجهد أو السمات الشخصية 

 :ة تظهر من خالل المؤشرات التاليةن العوامل الداخليأالمميزة أي 

للتحكم في األحداث  يكون اعتقاد الفرد بأن له القدرات التي تؤهله:الذكاء أو القدرات العقلية -

 .الناجحة أو الفاشلة

فالفرد يعتقد أنه بإمكانه السيطرة على البيئة وضبط أحداثها بفضل  : )الكفاءة (المهارة  -

  .التي اكتسبها من الخبرات السابقةمهاراته وكفاءته 

ارتباطا كليا بالجهد الذي  طيجري له من أحداث يرتب حيث يكون اعتقاد الفرد بأن كل ما:الجهد -

 ). 27ص 26،ص  2013سعيدة مصباح ،( .يبذله

ن اعتقاد حول نفسه بأنه يتوفر على خصائص تجعله كوِفالفرد ي:السمات االنفعالية والمزاجية  -

 بالنفس،االكتفاء الثقة:هي يتحكم في األحداث البيئية وينال التعزيزات المرغوبة،وهذه الخصائص

ومن خالل ذلك )413ب ت،صوآخرون،بدوي،عائشة ....(المثابرة والجديةالذاتي،الطموح 

لى اعتقاد الفرد بأن قوى داخلية ذاتية إفمؤشرات الضبط الداخلي ترجع مصادر النجاح والفشل 

 .لى النجاح ألنه يدرك بأن باستطاعته التحكم فيها وتغيير مواقف الحياةإتحركه وتدفعه 
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  :مؤشرات فئة الضبط الخارجي - ب

فهذه المؤشرات تتمثل حسب ،عقاب أو ثواب مرتبط بقوى خارجية الفرد هو الذي يدرك أن ما يناله من

  :فيروتر 

 .تغيير األحداث ألنها مقدرة سلفا فالفرد يعتقد أنه ال جدوى من محاولة: القدر -

كل األمور مرهونة بالحظ  يعتقد الفرد بأنه ال يمكنه التنبؤ باألحداث ألن:الحظ والصدفة -

 .والصدفة

 ىالمدير وغيرهم يملكون السيطرة علفرد يعتقد أن اآلخرين مثل اآلباء،المعلم،فال : قوة اآلخرين -

 .ال حول وال قوة في التأثير عليهماألحداث و

ة عن ذاته فهو خاضع لقوى أفعاله خارج ومن خالل هذه المؤشرات نجد الفرد يعتقد بأن مصادر

 .) 27ص 26،ص  2013سعيدة مصباح ، ( .هي التي تسير حياتوهخارجية 

  : عالقة وجهة الضبط ببعض المتغيرات.6

  :لى قسمينإيمكن تقسيم المتغيرات المرتبطة بوجهة الضبط   

 : متغيرات موقفية- أ

وقد تكون ة شخص عزيز أو مواجهة أزمة معينة،وهي متغيرات تحدث في موقف محدد مثل وفا  

على مستوى فردي أو جماعي وما يترتب على هذه المتغيرات هو زيادة معدل الضبط الخارجي لدى 

يعود الفرد وذلك لشعوره بالعجز عن مواجهة تلك المواقف ولكن بعد انتهاء األزمة والتغلب عليها 

 .لمستوى الذي كان عليه قبل األزمةلى اإالمعدل 
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 : متغيرات مستمرة-ب

وقد صنفها بصفة شبه مستمرة،)خارجيةال/اخلية دال(متغيرات تؤثر على وجهة الضبط وهي   

  :لى ثالثة فئات إالباحثون 

 التنشئة االجتماعية. 

 حاالت العجز الطويلة. 

  2008الخثعمي ،صالح بن سفير بن محمد ( .التمييز االجتماعي بين الطبقات االجتماعية 

 .) 36ص 35ص

  :المرتبطة بمفهوم وجهة الضبط وفيما يلي بعض المتغيرات 

  :الجنسوعالقتها بوجهة الضبط 

و    Maccobyو  Helbern 1978و  Stellionو Devinأثبتت معظم الدراسات مثل دراسة   

Jaklin    وSeidenberg   الثقة العالية  ناث و ذلك بسبالذكور أكثر تحكما داخليا من اإل نثبتت أأ

في األحداث وذلك ألن البيئة والمجتمع يطلب من الذكور مطالب معينة شعور بالقوة والتحكم البالنفس و

وفي دراسات أخرى صغر لشق طريقهم ذاتيا عكس اإلناث،تتسم بالصرامة والقوة حيث يدفعون من ال

 Khana andأثبتت أن اإلناث أكثر اعتقادا في الضبط الداخلي مثل الدراسات التي قام بها خانا وخانا 

khana 25ص  24،ص  2005مدور مليكة ،( .براهيم بمصرإحمد عبد الرحمان وأ بالهند (  

 طالب و 100شوائية تتكون من دراسة على عينة ع)  Hochreich(كما أجرت هوشريش    

لى قسمين أو إوقد قامت الباحثة بتقسيمهم وأن طبق عليهم مقياس وجهة الضبط، ممن سبق، طالبة

مجموعتين بحيث أعطت تعليمات للمجموعة األولى بأن يجيبوا على المقياس إجابة الذكر النموذجي أو 
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وطلبت منهم أن يجيبوا على ) ناثاإل(اإلجابة التي تمثل الذكور وأعطت تعليمات للمجموعة الثانية 

  .جابة التي تمثل األنثى المقياس إجابة األنثى النموذجية أو اإل

  يرجابات التي تمثل الذكور كانت منخفضة جدا مما يشفاإلانت النتيجة كما توقعتها الباحثة،وك  

لى الوجهة الداخلية إير جابات التي تمثل اإلناث مرتفعة جدا مما يشواإللى الوجهة الداخلية المرتفعة،إ

عية السابقة على اقارنت الباحثة االستجابات النموذجية للمفحوصين باالستجابات الوقوفد المرتفعة،

المقياس فوجدت أن االستجابات الواقعية للذكور كانت أقل في الوجهة الداخلية من االستجابات 

كما  0.005عند مستوى الداللة ) 3.88(الفرق بينهما ذو داللة عالية ب  نالنموذجية أو النمطية وكا

براهيم إ(.ية أو النمطية لألنوثة االستجابات النموذج كانت هذه االستجابة أقل في الوجهة الخارجية من

  .)72،ص  2009بوزيد ،

قة المراحل العمرية بمفهوم تكشف الدراسات السابقة التي تناولت عال :وجهة الضبط وعالقتها بالعمر

ومن هذه الدراسات دراسة كل من داخلية تزداد مع التقدم في العمر،وجهة الضبط أن وجهة الضبط ال

  . 1989وعبد اهللا سلميان ..... Battle & Rotter 1973 وباتل وروترBialer بيالير 

أن وجهة الضبط سمة شخصية عامة تبدأ باالستقرار   carnadal & alويقرر كرندال وآخرون   

  .)37ص 2008صالح بن سفير بن محمد الخثعمي ،(سنة ) 15- 8(في العمر 

يكون الدور البارز لوالدي  متأثرا ببيئة الطفل األولى بحيث ينمو الخارجي-الضبط الداخليإن   

،ويتشرون 1974ي وسيجال ،نويك1956كراندال وآخرون :الطفل،وهذا ما تظهره دراسات كل من

حيث صرحت هذه الدراسات أن الضبط الداخلي ينمو حيث يكون الحب والدعم ،1976ونويكي 

،في حين ينمو تقالليةريب على المهارات المختلفة مبكرا،واالسوالتشجيع األبوي والدفء والحماية والتد

 .الرفض الضبط الخارجي حيث يكون اإلهمال وقلة التوجيه والنقد الالذع والسخرية و
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  .) 27،ص  2005،مدور مليكة( 

دراسة العمر من خالل عرضه للدراسات السابقة التي اهتمت ب 1987وقد استنتج أبو ناهية   

كما الضبط،وحيوية ودور الوالدين في ذلك،مرحلة الطفولة في نمو وجهة أهمية وعالقته بوجهة الضبط،

مرحلة  ا فيضفالتحكم الداخلي يعتبر منخف ضبط تتغير باختالف مراحل التعليمأتضح أن وجهة ال

 .مع التقدم في العمر في مرحلة المراهقة ثم في مرحلة الشباب والرشد  دثم يزداالطفولة،

  ).38ص 2008صالح بن سفير بن محمد الخثعمي ،(

  :سرة والبيئة  بوجهة الضبطعالقة األ

ن الثقافة والمجتمع والمعايير واالتجاهات والمعتقدات الخاصة بثقافات المجموعات و كذلك إ  

كما أثبتت الدراسات إلى أن االفراد اد دور كبير في تحديد وجهة الضبط،فرالطبقات التي ينسب إليها األ

هم مما ينتج عنه ضبط سرونون خاضعين ألفي األقطار الصناعية يعتمدون على ذواتهم أكثر وال يك

م و تحمل وهذا ما نجده في المجتمعات الغربية التي تؤكد على أهمية المبادرة واإلقدا،داخلي أكثر

لى الضبط الخارجي إفراد الطبقات االجتماعية الدنيا يميلون أن أوقد وجد المسؤولية اتخاذ القرار،

اة ولون عن الخسارة والمعانئغنياء هم المسن األأو والحكومةعتقادهم بالحظ والصدفة والقدر،ال

حيث أن أغلب السلوك الوالدي ، همبائآولآلباء واألمهات عالقة كبيرة بوجهة الضبط لدى والفشل،

طفال الفاقدين عكس األد على النفس يزيد من درجة التحكم،االيجابي مثل الرعاية والتدريب واالعتما

  ) 25ص  24،ص  2005مدور مليكة ،( .الخارجيبط آلبائهم الذين يتسمون بالض

  :وجهة الضبط بالقلق  هعالقت

حبه خوف غامض ايص د تهديد خطر فعلي أو رمزي وهو توتر شامل ومستمر نتيجة تواجالقلق   

وقد تناولت  )60، ص  2013قريشي محمد وآخرون ،( أعراض جسمية نفسية ، كما يصاحبهقد يحدث
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بعد استعراضه للدراسات التي  Joe )1971(وجد جو فقد بوجهة الضبط،دراسات عالقة القلق بعض ال

أن جميع الدراسات حصلت على عالقات دالة بين عالقة بين القلق ووجهة الضبط،اهتمت بدراسة ال

 1966دراسة ليبرتي وبرنستين ومولتز لق المرتفع ووجهة الضبط الخارجية،مثل الق

Liberty.Burdtein  & Moults   ... 1988ودراسة بالت وايزنمان  Platt & Eisenma .  

حيث ود ارتباط بين وجهة الضبط والقلق،الى وجHemel & phareوتشير دراسة هيمل وفاريز   

حا من كشفت النتائج أن األفراد ذوي الضبط الخارجي تظهر عليهم أعراض القلق بصورة أكثر وضو

ليهم مشاعر عدم األمان ذوي الضبط الخارجي تظهر عكما أن االفراد فراد ذوي الضبط الداخلي،األ

صالح (ويظهرون عددا من األنشطة الالإرادية عند مقارنتهم باألفراد ذوي الضبط الداخلي بشكل كبير،

  ).39ص 2008سفير بن محمد الخثعمي ،بن 

  : الذات مفهوموجهة الضبط و

 عديدة مكوناتهوم مركب ينطوي على بأنها مفتعرف أمل األحمد مفهوم الذات  

في نموه ويساير هذا المفهوم تعمل متناغمة متكاملة فيما بينها،... خالقية أ، نفسية،وجدانية،اجتماعية

ثم يرتقي تدريجيا بفعل ن منذ السنة األولى من عمر الطفل،ويبدأ في التكو، وتطوره المراحل النمائية

  .)177، ص  2010منى الحموي ، (عمليات النضج والخبرة والتعلم والتنشئة االجتماعية 

ته بمفهوم الذات لدى أعضاء فمركز التحكم وعر:محمد أحمد الدسوقي دراسة بعنوان أجرىولقد    

بار وجهة طبق كل من اختومعلمي المرحلة الثانوية العامة،دراسة مقارنة، هيئة التدريس بالجامعة

 عضوا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز و 32ات على الضبط واختبار مفهوم الذ

ساتذة أائيا بين حصإلى أنه توجد فروق دالة إ،وخلصت النتائج الثانويةمعلما من معلمي المرحلة  53

ما فيما يخص مفهوم الذات فقد أساتذة التعليم الجامعي،أية لصالح ،ومعلمي المرحلة الثانوالتعليم الجامعي
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المجموعتين في مفهوم الذات العام،مفهوم الذات الجسمية،مفهوم أنه ال توجد فروق بين  أثبتت الدراسة

جموعتين في مفهوم القيمة الذاتية،مفهوم الذات حصائية بين المإ،وتوجد فروق ذات داللة الذات الخلقية

فروق لعلى التوالي وهذه ا.0.05، 0.01، 0.05ة اللمفهوم نقد الذات وذلك عند مستوى الدسرية،األ

حصائيا بين مركز إرتباطية موجبة دالة إ،أثبتت الدراسة أنه توجد عالقة دائما لصالح أساتذة الجامعة

ابراهيم بوزيد، ( .الجامعة ومعلمي المرحلة الثانويةالتحكم الداخلي ومفهوم الذات لدى أساتذة 

  ).79،ص 2005

  :وجهة الضبط وتوكيد الذات 

حرية الفرد في هو سلوب توكيد الذات على أنه بشكل عام ألى إ) Lazarus(ينظر الزاروس   

ي في اتجاه التعبير عن أ(تحاه االيجابي التعبير االنفعالي وحريته في العمل سواء كان ذلك في اإل

 ،و الحب و  هتماماإل ،و ية الدالة على االستحسان والتقبل،وحب االستطالعفعال واالنفعاالت االيجاباأل

أي في اتجاه التعبير عن األفعال (أو في االتجاه السلبي ،)عجاباإل الصداقة،و اركة،ووالمش، الود

أحمد )(والشكسى،، األالخوف والحزن، واأللم، الغضب، لة على الرفض وعدم التقبل وواالنفعاالت الدا

  ).35، ص 2013محمد عرافي ،

ذلك من خالل الدراسة  ن،وتبيهة الضبطارتبط هذا المفهوم كغيره من المفاهيم السابقة بوجوقد    

توكيدية والقلق ال العالقة بين وجهة الضبط و  Jones & Pige 1986 جراها جونز وبيج أالتي 

سفرت الدراسة عن أطالبا جامعيا  222أجرى هذه الدراسة على عينة بلغت كمتغيرات للشخصية،

لصالح ذوي  اتد الذفروق بين متوسطات درجات ذوي الضبط الداخلي والخارجي على مقياس توكي

 .صحاب الضبط الخارجيأأما مستوى القلق فكانت النتائج لصالح الضبط الداخلي،
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  :وجهة الضبط وتقدير الذات

ويتضمن فرد لنفسه ويعمل على الحفاظ عليه،ث تقدير الذات بأنه تقييم يضعه اليعرف كوبر سمي  

وهو مجموعة االتجاهات والمعتقدات التي  فرد االيجابية والسلبية نحو ذاتههذا التقييم اتجاهات ال

والفشل والقبول وقوة  وذلك فيما يتعلق بتوقعات النجاحه،يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيط ب

  .) 15،ص  14، ص  2013سميرة طرج ،( .الشخصية

حالة تقدير الذات وعالقتها بمركز الضبط وقد قدم الباحث أيمن غريب دراسة بعنوان   

ذي قام هو ال Janet Polivyمقياس تقدير الذات لجانيت بوليفي :رك،طبق الباحث مقياسين هماالمد

ثبتت نتائج أ، Hnna Levensonعداد هاناليفسون إمن ) I.P.C(،ومقياس الضبط المتعدد بترجمته

ين يتمتعون بتقدير ذات مرتفع لهم وجهة ضبط ذفراد الألافارتباط تقدير الذات بوجهة الضبط، الدراسة

 .و منخفضة،لهم وجهة ضبط خارجيةأذات ايجابية فراد الذين ال يتمتعون بتقدير ن األأداخلية في حين 

  ). 79، ص 2005ابراهيم بوزيد ، (

    :وجهة الضبط والتوافق النفسي 

يعرفه كارل روجرز على أنه قدرة الفرد على تقبل األمور التي يدركها بما فيها ذاته ثم العمل بعد ذلك 

  ) 107،ص  2011بلحاج فروجة ، ( .على تبنيها في تنظيم شخصيته 

افق مقارنة في دراسة للتوافق النفسي ظهر أن ذوي وجهة الضبط الداخلية على قدر عال من التو  

ولوم أقل ق حيث يتسمون بالتوافق االنفعالي،فهم يتميزون بمكونات أكثر للتوافجية،بوجهة الضبط الخار

تبين من هذه الدراسة أيضا ولكن ومستوى منخفض من سوء التكيف،ومستوى أقل من العدوانية، للذات

ون من حيث التوافق األسري أن ذوي وجهة الضبط الداخلية وذوي وجهة الضبط الخارجية ال يختلف

  .والصحي
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  :وجهة الضبط واالنبساطية 

ن النتائج أوضحت أن أصحاب أعن عالقة وجهة الضبط باالنبساطية،وقد وجد كفافي في دراسته   

لى إخارجية يميلون ،في حين وجد أن أصحاب الوجهة الالمنطويلى النمط إالوجهة الداخلية يميلون 

النبساطية على ضوء ميل صاحب ،وقام بربط العالقة بين الوجهة الخارجية للضبط واالنمط المنبسط

لى االندفاع والتسرع ألنه إوميلها حدى القوى المؤثرة في حياته،إرهم لى الناس باعتباإالوجهة الخارجية 

رادته إيدرك العالقة بين سلوكه وما يتبعه من نتائج فالذي يشكل الحوادث هي عوامل خارجة عن 

لوجهة الداخلية الذي يرى أن التدعيمات أما صاحب ارته بل ربما تكون خارج علمه أيضا،وسيط

مرتبطة بجهده وذكائه ومهارته ويأخذ األمور بجدية وهو غير متسرع وال مندفع ويستطيع أن يخضع 

خالد عبيد خالد الرشيدي (مشاعره للتحكم الدقيق وهي السمات المميزة للسلوك االنطوائي المميز 

  .)30،ص  2008

  :وجهة الضبط وقوة األنا

لية االنفعالية والهموم المتزايدة والقلق  ينقص الطف:ن توصف بأنهاأأن قوة األنا يمكن كاتل يعتبر   

دراكات المشوهة ذلك أن االستعداد المتزايد لالنفعال يمكن أن اإل واالكتئاب والتفكير غير الواقعي و

  .) 69، ص 2002فاطمة يوسف ابراهيم عودة ، .( دراكي إلى تشويه إيضا أيؤدي 

براهيم عبد اهللا دراسة إعبد الرحمان سيد سليمان وهشام أمثال  حاول العديد من الباحثين وقد    

وقد أجريا عينة من طلبة وطالبات جامعة قطر، والقلق لدىالضبط وعالقته يكل من قوة األنا،وجهة 

استخدم الباحثان مقياس ،)طالبة 150طالب، 150(طالب وطالبة  300نت من دراستهما على عينة تكو

لقوة   Baronعداد عالء الدين كفافي مقياس بارون إمن ، الخارجي/لداخلي للضبط ا   Rotterروتر 

  J.taylorلى مقياس القلق الصريح لجانبت تايلور إضافة باإلنا والذي عربه عالء الدين كفافي،األ
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رتباطية موجبة دالة إى وجود عالقة أسفرت النتائج علم بتعريبه مصطفى فهمي ومحمد غالي،والذي قا

ن وجهة الضبط الخارجي وقوة وعالقة ارتباطية سالبة بين وجهة الضبط الداخلي وقوة األنا،حصائيا بيإ

الخارجية /لداخليةحصائيا بين وجهة الضبط اإهذا الى جانب عدم وجود عالقة ارتباطية دالة األنا،

براهيم بوزيد ، إ.(لقلقحصائيا بين قوة األنا ومستوى اإدالة  ة ارتباطيةومستوى القلق،وعدم وجود عالق

  ). 82، ص 2010

  :وجهة الضبط واالكتئاب 

والقلق  مشاعر الحزن حالة انفعالية تتضمن تغييرا محددا في المزاج مثل:بأنه  Bekeيعرفه بيك   

ومفهوما سالبا عن الذات مع توبيخ الذات وتحقيرها ولومها ووجود رغبات في عقاب الذات والالمباالة،

 وتغيرات في النشاط مثل صعوبة النوم واألكل وتغيرات فيرغبة في الهروب واالختفاء والموت،مع 

  ). 30، ص 29،ص  2000،يا بنت عابد بن عبد اهللا النقيعيآس(  .مستوى نقص أو زيادة النشاط

بمتغير وجهة الضبط ففي ) االكتئاب (ثبتت مجموعة من الدراسات ارتباط هذا المتغير ألقد و  

عزو (هذه األنواع الثالثة  دراسة أجراها سليجمان وآخرين وجدت أن هناك عالقة دالة بين

لى أن األفراد الذين لديهم أسلوب إأما في دراسة ميتلسكي فقد توصل واالكتئاب،) عام،ثابت ،داخلي

لعينة من   Rapsوفي دراسة لرابس يكونون عرضة لالكتئاب،لي عام لألحداث السلبية عزو داخ

ليهم إكلينيكية من المرضى المكتئبين عندما يفشلون في أداء المهام الموكلة المكتئبين وجد أن العينة اإل

لى أسباب إسوياء في عزو الفشل سباب داخلية كما لم يجد فروقا بين المكتئبين واألألى إيعزون الفشل 

  ). 87، ص 2010ابراهيم بوزيد ، ( .عامة 
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: خـــــالصة الفـــصل   

من خالل ما تم تناوله في هذا الفصل يمكننا الخروج بخالصة عامة حول متغير وجهة الضبط فهو 

صاحب نظرية التعلم  ترروتم تطويره من قبل العالم جوليان ،متغير هام من متغيرات الشخصية

االجتماعي،كما أن لهذا المفهوم بعدين وهما وجهة الضبط الداخلية ووجهة الضبط الخارجية،وهي 

دراكات خاصة بالفرد نحو األحداث المهمة في حياته،كما تختلف هنا اعتقادات الفرد كل إ اعتقادات و

تغيرات كالجنس والعمر واإلطار ،ويرتبط هذا المفهوم بالعديد من الم اهبحسب الوجهة التي يعتقد 

هميته في وضع أومن هنا تبرز ، لى غيرها من المتغيراتإ.. الثقافي واألسري الذي يعيش فيه الفرد

فرد آخر ب مقارنةدراك الفرد وطريقة استجاباته لألحداث الخارجية واختالف استجاباته إتصور لكيفية 

  .اختالف في الدرجة وليس في النوعهو إال  وهذا االختالف ما،قد يتعرض للظروف نفسها
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  :تمهيد

ضغط الدم الشرياني في تسيير الدورة الدموية الكبرى فعندما ينقبض البطين األيسر  تتمثل وظيفة 

ويسمى هذا بالضغط االنقباضي ،هو الرقم األعلى في سير الدم فيما بعد في الشرايين،ييولد ضغطا 

وعندما ينبسط القلب ينخفض الضغط في القلب وفي الشرايين ليسمى بالضغط الضغط الزئبقي ، قياس

وارتفاع ضغط الدم الشرياني نعني به ارتفاع ،االنبساطي أو الرقم األسفل في قياس الضغط الزئبقي 

الفصل  وفي هذا ،ألي من الضغطين االنقباضي أو االنبساطي أو كليهما معا فوق معدل القياس السليم 

  .سيتم التطرق إلى هذا المرض بطريقة مفصلة
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 :ضغط الدم الشرياني ارتفاع  تعريف - 1

عندما يدفع القلب ف، قبل تعريف ارتفاع ضغط الدم من المهم اإلشارة إلى مصطلح ضغط الدم  

الدم بضربات متتالية إلى أجهزة الجسم عبر األوعية الدموية الشريانية فإنه يحدث ضغطا معينا على 

 يتأثرالذي ،جدران األوعية الدموية يسمى ضغط الدم،وهذا الضغط هو في الواقع نتاج قوة جريان الدم 

،فكلما كانت األوعية  بشكل رئيسي بقوة دفع القلب للدم وكذلك محصلة مقاومة األوعية الدموية لهذا الدم

الدموية ضيقة أو غير مرنة كما يحدث في حالة تصلب الشرايين فإن ضغط الدم سيرتفع،كما أن زيادة 

ي إلى زيادة الضغط سيؤد)من خالل زيادة معدل ضربات القلب وبالتالي زيادة نتاج القلب(حجم الدم

ويقاس على )2الهزاع،هزاع محمد،ب ت،ص (على األوعية الدموية وفي النهاية ارتفاع ضغط الدم 

  :مستويين 

ب ويدفع الدم إلى الشرايين األول الضغط االنقباضي وهو ينتج عن انقباض البطين األيسر للقل  

يضا ليونة جدران أقلب وسرعة الدم ويعتمد على ثالثة عوامل حيث تشمل حجم الدم المندفع من الوهو 

  .الشرايين

، وهو يعتمد على عاملين اء البطين األيسر للقلب خوالثاني هو الضغط االنبساطي وينتج عن ارت 

توفيق محمد محمود قاسم ،مجلة البترول .(هما طول مدة االنقباض وأيضا المقاومة الدموية الطرفية 

  ) .2013والعلوم ،

طيرة أن ضغط الدم المرتفع يحدث عندما يكون ضخ القلب أسرع من المعدل وتقول منى أبو  

انسدادها أو نقص  عند مقاومة الشرايين التاجية نتيجة العادي،وبالتالي يزداد انسياب حجم الدم،أو

 .)142،ص2008باهي سالمي،(مطاطيتها 
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هذه القوة أو الضغط بها الدم على جدران الشرايين ،إذا تجاوزت كذلك هو القوة التي يدفع  

 .الحدود الطبيعية على الجدران ولفترات طويلة فيؤدي ذلك لتلف في الشرايين وبعض أعضاء الجسم

  ).7ص 2013إدارة التوعية الصحية،(

مليمتر من الزئبق ضغط انقباضي ،أو على الرقم  160-100ومعدل الضغط السليم يتراوح بين  

مليمتر من الزئبق ضغط انبساطي ،أو على الرقم األدنى  90- 60سنتيمتر زئبق ، وبين 16- 10األعلى 

  ).484،ص1983سعيد الصايغ،.(سنتيمتر زئبق 9- 6

  : أسباب ارتفاع ضغط الدم الشرياني - 2

 :مسبباتههناك نوعان من الضغط العالي وفق 

  :األوليالضغط العالي :أوال 

السبب حتى بعد دراسات مخبرية الضغط العالي األولى هو ارتفاع في الضغط الشرياني مجهول  

من حاالت الضغط العالي ولهذا الضغط عوامل خطيرة أو  %90وشعاعية وافية ، وهو يشكل أكثر من 

  :ة له أهمها أمهي

 فـاع الضـغط  تمـن ار  نأم، يشـكوا ب أو أفاحتمال وجود الضغط عن ابن أو ابنة مـن   :الوراثة -

 .العاليكن هذان الوالدان أو أحدهما مصابا بالضغط الشرياني هو أكثر بكثير لو لم ي

ـ : البيئة  - بارتفـاع فـي الضـغط أكثـر مـن غيرهـا ،واألسـباب         زهناك مناطق في العالم تتمي

اليابـان حيـث يشـكل الضـغط العـالي المـرض       :،مثـال الحقيقية لهذا التمييز ما تزال مجهولة 

 .األول فيها 

ونعني بهذا أثر األوعيـة الدمويـة علـى الضـغط خصوصـا منهـا الشـرايين        :العامل الوعائي  -

ح  =ض ش (ن الضغط الشرياني يساوي حصـيل القلـب مضـروبا بمقاومـة الشـرايين      أ،كما 
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X ونعني بمقاومة الشرايين قـدرة هـذه الشـرايين علـى الـتقلص والتمـدد وفـق حاجـات         ) م،

،هو مـرض يصـيب جـدران    ايينلذي ترويه ،والتصـلب فـي الشـر   الجسم وخصوصا العضو ا

 -وفـق المعادلـة السـابقة   –الشرايين ويحد من مرونتها ،يرفع مقاومة هـذه الشـرايين فيـؤدي    

 .إلى ارتفاع في الضغط هذا إذا لم تتغير كمية الدم المضخ أو حصيل القلب 

لقد دلت الدراسات الطبية أن النـاس الـذين يشـكون مـن السـمنة يصـابون بالضـغط        :السمنة -

وقـد يكـون لهـذا االرتفـاع     المعتـدل ،  من أولئك أصحاب الوزن المثـالي أو كثر بكثير العالي أ

 .عالقة وثيقة بالغذاء ونوعيته

ـ  ،والعنصـر المهـم  )الصوديوم كلورايد(ونعني به ملح الطعام :لملح ا - للضـغط هـو    والمهيـأ  هفي

 والصوديوم موجود أيضـا فـي كثيـر مـن األطعمـة فـي حالتهـا البدائيـة        عنصر الصوديوم،

 .نيئكالحليب الطازج واللحم ال

كثار من الملح في الطعام يؤدي عند كثير من الناس لى أن اإلإخرى كثيرة تشير أوثمة أبحاث  

، عودة الضغط إلى معدله السليم إلى ارتفاع في الضغط ،كما أن االمتناع عن هذه العادة يؤدي حتما إلى

 :مما والسبب في ذلك هو ارتفاع معدل الصوديوم في الجسم

يؤثر على الكلى ، فتحبس الماء مما يزيد حجم السائل في الجسم كله ، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع 

  ).ح(في كمية الدم المضخ أو حصيل القلب 

 ).م(يرفع من معدل هذه المادة في جداران الشرايين مما يقلل من مرونتها ويزيد في مقاومتها  -

فيرفع )مح  =ض ش (نستنتج من هذا أن الصوديوم له مفعول مزدوج على شقي معادلة الضغط  

  .من حصيل القلب ،كما يرفع من مقاومة الشرايين مما يؤدي إلى ارتفاع في الضغط

  )477ص475،ص1983سعيد الصايغ،( 
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 : العامل النفسي -

كالتوتر والخوف والعصبية ،حيث يزداد يتأثر الجهاز السمبثاوي إلى حد كبير باالنفعاالت النفسية  

،وبناء عليه يزداد نشاط )جار الكلوية(في هذه الحاالت خروج هرمون االدرينالين من غدة الكظر

ولهذا يفسر أن سبب ارتفاع (الجهاز السمبثاوي،ويحدث انقباض للشرايين،وارتفاع في ضغط الدم،

تا ،أي يزول تقلص عضلة ،وهذا االرتفاع يكون مؤق)ضغط الدم هو الغضب والعصبية

،لكنه في الحقيقة وجد تكرار تقلص عضلة  نفعال النفسيالشريان،وينخفض ضغط الدم بانتهاء اال

الشريان مع تكرار حدوث االنفعال ،قد يجعلها تفقد مرونتها وال تسترخي بسهولة،وبذلك يتعرض 

 ).9،ص1993الحسيني،(الشخص بسبب كثرة االنفعال غلى ارتفاع مستمر بضغط الدم 

م التعبير اللفظي ت وكبت الغضب والعدوان وعديرى أحمد عكاشة أن التحكم في االنفعاالو 

وبالتالي إفراز بعض الهرمونات ز العصبي ،عات الداخلية يؤدي إلى إجهاد الجهااروالحركي عن الص

 .مثل االدريتالين والرنين واللذان بدورهما يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم 

طا للنفس وث ألكسندر وسول أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يظهرون صداقة وضبوبينت بح 

د أمن الفرد إذا سمح ن هذا العدوان المكبوت يهدأوينشأ القلق من الخطر من ، يخفي عدوانا قويا وقلقا

رضاء حاجاتهم السلبية المعتمدة على إكما وجد أن هؤالء المرضى غير قادرين على له بالتعبير،

  .ومن ثمة يبقون ممنوعين من التصرف في كال االتجاهين هية،رضاء الكراإعلى  والخرين،اآل

  ).142،ص 2008باهي سالمي،(

وبالصراعات االجتماعية المزمنة،وبضغوط كما يرتبط ارتفاع ضغط الدم بالضغط النفسي  

  .حساس بالسيطرة ة مع ضعف اإلي،خصوصا حين تجتمع متطلبات العمل القاسالعمل

 ).27،ص2011رفيقة،لكحل (

فالرجال ،الخطورة التي تسبب فرط ضغط الدم وقد تمكن العلماء من التعرف على بعض عوامل 

صابة بفرط ضغط الدم المزمن أكثر من النساء،بينما يكون ارتفاع قبل سن الخمسين معرضون لإل
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جزء من عوامل  ،وقد تكون العوامل االنفعاليةانتشارا بين النساء بعد هذه السنضغط الدم أكثر 

بأ بتطور فرط ضغط الدم،وأن صابة بفرط ضغط الدم فقد وجد أن االنفعال السلبي يتنالخطورة لإل

مواجهة خسارة عالية مشاعر عدم الثقة والشك واالرتياب،والسعي المتواصل في ،والنزعة إلى الغضب

  ).742ص 741،ص2008شيلي تايلور،(يضا بتطور فرط ضغط الدم أترتبط 

ين من بعض الدراسات أن السمات الشخصية لحاالت المصابين بضغط الدم أنهم يعانون وقد تب 

من الخجل في عالقاتهم وأنشطتهم والشعور بعدم االرتياح عند وجود اآلخرين،إنهم متخوفون 

ويشعرون بالعجز ،وضعف الثقة بالنفس،كما وجد لديهم صراعات نفسية ترافقها مخاوف 

 ).91، ص2011قويدري،علي (.وكراهية

  :الثانويالضغط العالي :ثانيا 

ألنه وسمي بالثانوي ،من حاالت الضغط العالي % 10إن الضغط العالي الثانوي يشكل ما يقارب  

د يؤدي زوال هذا السبب إلى عودة الضغط إلى قوسببه معروف ويأتي نتيجة مرض في عضو معين،

  .معدله الطبيعي 

  :إلىوتعود أسباب الضغط العالي الثانوي   

 .لكلية المتعددة األكياس امرض خلقي في الكلى كالتكيس الكلوي ،أو  -

 .الكلىالتهاب مزمن أو حاد في  -

 ...أورام الغدة الكظرية  -

 .الدرقيخصوصا التسمم بالهرمون  أمراض الغدة الدرقية -

بهر المعترض ، وينتج عنه ارتفاع في بهر ،وهو ضيق خلقي يقع عادة في األالضيق في الشريان األ -

 .طراف السفلى الضغط في األطراف العليا مع انخفاض في الضغط في األ
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وهي تسبب مشاكل كثيرة في الدم وفي األوعية الدموية من التهابات وريدية  :األدوية المانعة للحمل -

المثلث أو إلى جلطات شريانية إلى ذبحات قلبية إلى شلل نصفي إلى ارتفاع في الدهن 

 .الترايغليسيرايد وهذه األدوية هي سبب معروف الرتفاع الضغط الشرياني 

ينسد  د، وقالتهاب الشرايين المتعدد تضيقه و أمراض األوعية الكلوية كانسداد الشريان الكلوي أو -

،ص 1983سعيد الصايغ،.(يهفالشريان الكلوي أو يضيق نتيجة تصلب أو نتيجة تليف 

  .)479ص477

  :ارتفاع ضغط الدم الشرياني أعراض- 3

 .الشديدصداع ال -

 .الغثيان -

 .الرؤية  وحعدم وض -

 .السمعفقدان  -

 )التعب والشعور بالضيق واضطراب الوعي  -

(http://hypertension.comprendrechoisir.com/comprendre/hypertension-

symptome)   

  .األنفنزيف من  التصرف،في  ةعام، عصبيانحطاط  -

 ).480،ص1983سعيد الصايغ،.(وبول في الليل القلب،ضيق التنفس ،خناق صدري،رفة في  -

 .وسرعة خفقان القلبة القلب وتورم األطراف السفلية ،أعراض هبوط أو فشل عضل -

 .)22،ص2011لكحل رفيقة،(

 

 

 

 

http://hypertension.comprendrechoisir.com/comprendre/hypertension-
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  :ضاعفات ارتفاع ضغط الدم الشريانيم - 4

  :فيويتسبب ، حالة عدم عالجهالعالي في الدم ضغط  خطورة تبرز     

وعلى األخص في البطين األيسر إذ أن الضغط يضخم البطين مما يحد من :القصور في القلب -

مرونته ومطاوعته فينخفض حصيله ويعجز بالتالي عن سد حاجات الجسم الطبيعية من األكسجين 

،ومن أعراض قصور )482،ص1983سعيد الصايغ،(فنقول عندئذ أن القلب حالة تقصير أو هبوط 

 ..،تورم في الرجليناإلرهاق بعد القيام بمجهود بدنيسرعة خفقانه،ضيق التنفس،:القلب

ذا لم يضبط الضغط فإن بعض إ و، متغاظاا تصبح الشرايين أقل مرونة و:تصلب الشرايين ونشافها -

المواد الدهنية الموجودة في الدم تلتصق بجدران الشرايين ويضيق حجمها فتصاب األعضاء بالنشاف، 

ن التاجية التي تغذي عضالت وبالطبع الشراييالشرايين في الجسم،التصلب التعصدي يتناول كل  وهذا

،يتوقف جريان الدم إلى القلب،فتنسد هذه الشرايين،ويتباطأ سيالن الدم إلى القلب،وعندما ينسد شريان

،وتقع الذبحة رفيصاب النسيج بالتخثكسجين عن هذه الدائرة دائرة معينة من القلب وينقص الغداء واأل

  ).58ص57،ص1983شامل ابراهيم معكرون،.() احتشاء عضلة القلب(القلبية 

، كما أنسجة الكليتين،مما يؤدي إلى خلل في عملهافالضغط الشرياني يؤثر على : القصور في الكلى -

،مما ،كل ذلك يسبب قصورا في عمل الكلىيؤثر على شرايين الكليتين، فيؤدي إلى نقص في ترويتها 

،فيؤدي ؤثر على الكليتين وعلى شرايينهماوهذا الضغط يعود فيلضغط أكثر فأكثر،يزيد في رفع هذا ا

لم تكسر هذه الحلقة بواسطة  اذإذلك إلى ازدياد في الضغط وهكذا ندور في حلقة مفرغة ال نهاية لها 

  .العالج 

رف الوعائي والذي يحدث كالسكتة الدماغية ،السكتة الدماغية النزفية ، الخ:المضاعفات العصبية  -

صداع مع ارتفاع ضغط الدم داخل :،ارتفاع ضغط الدم الدماغيتأثير السكتة الدماغية المتكررة بسبب

  .الجمجمة مع اختالل الدورة الدموية الدماغية المرتبط بورم دماغي ،كذلك أعراض ضعف الوعي
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  :راحلمالناتج عن ارتفاع ضغط الدم في أربع  الشبكيةيقيم اعتالل :البصر -

  .ترهف ،تصلب ،تمزق الشرايين  -

  .ظهور عالمات التصالب -

  .النزيففراز أو اال -

  Pa140-

159/90-99 

Pa160-

179/100-109 

pa≥180/100  

مخاطر   ال وجود لعوامل الخطر

  منخفضة

  مخاطر مرتفعة  مخاطر متوسطة

مخاطر   عامل أو عاملي خطر

  متوسطة

  مخاطر مرتفعة  مخاطر متوسطة

مرض ك شبيهة  عوامل خطرأكثر من ثالثة 

  .السكري 

  مخاطر مرتفعة  مخاطر مرتفعة  مخاطر مرتفعة

  مخاطر مرتفعة  مخاطر مرتفعة  مخاطر مرتفعة  أمراض كلوية/أمراض قلبية وعائية 

 .الوعائيةتقسيمات المخاطر القلبية : 3الجدول رقم 

(L’hypertension Artérielle,2006,p4)  

 : الدم الشرياني ضغط تشخيص ارتفاع  - 5

  :اآلتييمكن تلخيصها في  اعتباراتيعتمد التشخيص على عدة 

قوف،وقد يكون الضغط من المستحسن قياس الضغط عدة مرات خالل الجلوس واالستلقاء والو         

،وال يكفي ارتفاع وحيد الذي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار الجلوس هو الضغط األمثل المأخوذ خالل

  .،وبوجوب عالجه ار حكم بالضغط العاليللضغط إلصدومنعزل 
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وأن زئبق هو بالضرورة ضغط عال،/ملم140يتجاوز ) الرقم األعلى(وإن أي ضغط انقباضي   

زئبق هو بالضرورة ضغط عال،ويعتبر الضغط عاليا /ملم89يتجاوز )الرقم األسفل(أي ضغط انبساطي 

كما يختلف ضغط الدم .فل السابق أو االثنين معا إذا ما تجاوز الرقم األعلى السابق أو الرقم األس

  .)487ص،1983سعيد الصايغ، (.باختالف المرحلة العمرية 

  الضغط االنبساطي   الضغط االنقباضي  الصنف 

  80<  120<  الضغط المثالي 

  84-80  129-120  الضغط العادي 

  89-80  139-130  الضغط العادي المرتفع 

  99-90  159-140  ارتفاع ضغط الدم من الدرجة األولى 

  109-100  179-160  ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثانية 

  110≥  180≥  ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثالثة

  90<  140≤  ارتفاع ضغط الدم االنقباضي المعزول 

  .يوضح تصنيف ضغط الدم المقاس بالميليمتر الزئبقي للراشد جدول: 4جدول رقم 

 )xavier jean-yves ، 2004،p4.( 

هذا التقييم على  د، ويعتميجدر بنا أن نقيم مدى خطورة هذا الضغط بعد تشخيص الضغط العالي  

  :ثالثة ا، وأهمهفة من قبل هذا االرتفاع في الضغطدراسة األعضاء المستهد

عمق العين والشبكية هي من أهم الدراسات المقيمة لشدة الضغط وخطورته،وثمة إن دراسة :العين -

يق موضعي أو عام في هذه درجات لهذه الخطورة تتراوح بين الدرجة األولى حيث هناك تضي

لى ما نجده إشرياني وريدي،وبين الدرجة الثالثة حيث نجد باإلضافة ،وقد يكون هناك تقاطع الشرايين
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لرابعة حيث نجد تورم حول امن النزيف،إلى الدرجة  شيءة الثانية تورما في الشبكية مع في الدرج

  .العصب البصري باإلضافة إلى ما رأيناه في الدرجة الرابعة 

ويعتمد تقييم عمل القلب على الفحص السريري، كما يعتمد تقييم حجم القلب على الصورة :القلب -

الشعاعية تضخما عاما في لكهربائي،فقد نجد في صورة الصدر القلب ا الشعاعية للصدر وعلى تخطيط

حجم القلب خصوصا في البطين األيسر واألذين األيسر،وقد نجد في تخطيط القلب الكهربائي تضخما 

  .يسر،وقلما وجدنا فيها تلفيا أذنينا في األذين األيسر وتضخما في البطين األ

لة أو ول ودراسة مادة الزالل في الدم أو ما يسمى بالبووتعتمد دراسة الكلى على دراسة الب: الكلى  -

،وبالتالي مدى خطورة طيع أن نقيم مدى القصور في الكلى،وبهذه الدراسة نستاليوريا ومادة الكرياتينين

  .)489ص488،ص1983سعيد الصايغ، ( .الضغط العالي 

    :قياس ارتفاع ضغط الدم الشرياني   - 6

 من خالل تطبيق منتظمة ، وإتباع جداول  زمنية وضعية الجلوس فيالقياسات  أن يتم تنفيذيجب   

  :ثالثة معايير 

  .األكل  تناول وقبل الصباح فيالقياس  -

 .النوم قبل المساء في القياس-

  .)p5،2014،ors( .أيام متتالية ثالثة والقياس على - 

  :الدقيق لضغط الدم اس يتباع الخطوات التالية للحصول على القإوقبل عملية القياس يجب 

  .الدمتجنب التدخين أو شرب الشاي أو القهوة ألن ذلك قد يزيد من نسبة الضغط في  -

  .تجنب تناول الكحوليات -
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  .ب في ارتفاع ضغط الدمألنها تتسب القياس عدم ممارسة التمارين الرياضية خالل ساعتين قبل موعد -

  .امتالء المثانة يؤثر على دقة القياس إفراغ المثانة واألمعاء قبل موعد القياس ألن  -

خباره إيجب  اذلك، كمإخبار الطبيب قبل القياس في حالة الشعور بسوء الحالة النفسية أو غير  -

  .المريضبأنواع األدوية التي يتناولها 

  .)(Fmcoeur, p25الراحة لمدة خمس دقائق قبل عملية قياس ضغط الدم -

  :لقياس ارتفاع ضغط الدم نذكر منها هناك عدة تقنيات ووسائل طبية

  :المضغاط والسماعة  -

حيث يتكون الجهاز من حزام داخله كيس ، وهي التقنية التي تستعمل في العيادات الطبية والمستشفيات

أو على شكل /زئبق(يتم تعبئته بالهواء بواسطة مضخة هوائية يدوية ويتصل بالكيس جهاز قياس 

 .لسماع صوت جريان الدم أثناء القياس  ،كما تستخدم سماعة األذن)عداد

  :القياس المتنقل  -

ولقد طورت وسائل حديثة لمتابعة ضغط الدم على المدى الطويل بطريقة آلية الكترونية لتسجيل 

فالقياس المتنقل للضغط ليس لالستعمال داخل كمبيوتر وتحليل النتائج بعد ذلك، الضغط عن طريق

  :الحاالت التالية العيادة الطبية ،لكنها تستعل في 

 .قياس الضغط من زيارة إلى أخرى أو خالل الزيارة الواحدة  فاختال -

 عندما تكون هناك مقاومة ألدوية ارتفاع الضغط  -

 ).17،ص2011لكحل رفيقة،(.في حالة وجود تأثير نفسي للعيادة والطبيب -

-   
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  :وسائل عالج ارتفاع ضغط الدم الشرياني - 7

  :العالج الغير دوائي : أوال 

ات الغذائية للفرد ،والتركيز على العادوصف العالجات الدوائيةقبل قرار ويكون خالل فترة المتابعة 

عدم تناوله نهائيا،االمتناع عن تناول الكحوليات،خفض الوزن،وممارسة الرياضة  كتخفيض الملح أو

اضع على ارتفاع ،هذه العالجات ليس لها سوى تأثير متوما يوصى بممارسة تقنية االسترخاء،كالبدنية 

،ومع ذلك فهي ضرورية للوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية لذا يجب تشجيع ضغط الدم

وأن يستمر في ممارسة العالج الوقائي حتى لو كان القرار النهائي  ،وعية حياتهنالمريض على تحسين 

  .هو وصف العالج الدوائي

)collége natinal de chirurgie et de médecine vasculaire,P7(.  

  :العالج الدوائي- 2

 :ى قسمين قسم عالجي  وقسم جراحي لالدوائي إ كما يقسم العالج 

 بواسطة العقاقير ويعتمد هذا القسم أكثر مما يعتمد في جميع حاالت الضغط  يتم:عالجيالقسم ال

 :جدير بالذكر أن نركز على ثالث نقاط و، األولي كما في حاالت الضغط الثانوي

ويراقب مدى الحياة،فليس هو التهاب جرثومي عابر  ج، يعالالضغط العالي هو مرض مزمنأن  -

 .يشفى عند استعمال مضادات الجراثيم

العالج هنا يجب أن يكون مستمرا وال يعني بالضرورة استعمال الدواء بل قد يعني المراقبة الدورية  -

 .اول مهدئات األعصابله وإتباع بعض النصائح كالتخفيف من ملح الطعام أو حتى تن
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وهذا ،) م Xح  =ض ش (العالج بالعقاقير يجب أن بأخذ بعين االعتبار معادلة الضغط الشرياني -

يعني أنه يجب أن نأخذ بعين االعتبار جميع العوامل المهيأة للضغط العالي كالعامل النفسي وعامل 

 ...الكلى وعامل الملح وعامل حجم السائل الخ

  :التي تخص الضغط الشرياني فهي قيروأما العقا

 وتعمل هذه العقاقير على طرح الصوديوم في البول فينخفض معدله في الدم :العقاقير المدرة للبول

،إن هذه العقاقير تعمل إذن على خفض حصيل  مما يخفض حجم السائل في الجسم فينخفض الضغط

  ).من معادلة القلب:ح(القلب 

ومن مساوئ هذه العقاقير أنها تطرح مع الصوديوم،مادة البوتاسيوم في البول فتنخفض بالتالي هذه 

 مالمادة في الدم مما يؤثر سلبا على عمل العديد من األعضاء،لذلك وجب تناول هذه المادة أي البوتاسيو

وم،ولكنها ذات مفعول مع المدرات للبول لتعويض ما فقد في البول،وهناك مدرات للبول حافظة للبوتاسي

  .أخف

 وتعمل هذه العقاقير على تثبيط قوة تقلص العضل القلبي مما  :العقاقير المثبطة لمستقبالت بيتا

 ).ح(يخفض حصيل القلب فينخفض الضغط بالضرورة،إذن تعمل على القسم األول من معادة الضغط

ومن مساوئ هذه العقاقير أنها تخفض حصيل القلب وتقلص القصبات الرؤية فهي إذن محظورة 

االستعمال في حاالت القصور في القلب وحاالت الربو،كما أن من مساوئها أنها تقلص الشرايين على 

 ) .Raynandرينو (اإلطالق فهي إذا محظورة في أمراض الشرايين وخصوصا مرض 

 وقد تم تطوير عدد كبير من حاصرات قنوات الكالسيوم وهناك أدلة قوية :سيومحاصرات قنوات الكال

،وتعمل باختصار من خالل منع دخول الكالسيوم إلى خاليا  على قدرتها على تخفيض ضغط الدم

العضالت الملساء في األوعية المقاومة مما يؤدي إلى توسع الشرايين فتنخفض مقاومتها لتتسع لحجم 
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وبالتالي تقلل من المقاومة )Euan A ashley et autre,2004,p84.( فينخفض الضغطأكبر من الدم 

  .الطرفية للدم من ثم ضغط الدم 

 فرغم اآلثار  أصبحت هذه الحاصرات أكثر استعماال في عالج ارتفاع ضغط الدم :حاصرات ألفا،

الدهون ومقاومة  ،إال أن لها آثار مفيدة على)فقان،نقص ضغط الدم الوضعي أحياناالخ(الجانبية

،وهي تعمل للحد  ،وعدم وجود آثار سلبية على القدرة الجنسية كباقي أدوية الضغط األخرى األنسولين

  .على األوعية المقاومة A1من المقاومة الطرفية من خالل منع تفعيل الجهاز السمبثاوي لمستقبالت

 ومضادات  1انجيونستينوهي نوع من حاصرات مستقبالت :ثبطات أنزيم تحويل األنجيوتنستينم،

األلدوستين والذي يهدف إلى تضييق الشريان الكلوي وبالتالي التحكم في وظيفة الكلى من خالل تعديل 

  . )36،ص2011لكحل رفيقة ،( .كما أنها تحسن مقاومة األنسولين مستويات البوتاسيوم ،

  :كما أنه توجد أدوية كثيرة أهمها نوعان 

ماغ،ومن هذا دواء الريزيربين أو ما يسمى بالسربازبل ودواء نوع له تأثير مركزي على الد -

  .المثيلدوبا أو ما يسمى باأللدوميت 

ونوع ثان له تأثير مباشر على الشرايين فيخفض من مقاومتها،لينخفض الضغط كدواء االبريسولين  -

  .أو ما يسمى بالنبريسول 

 في حاالت الضغط العالي الثانوي،وبل ويعتمد في أقل من  هذا القسم أكثر ما يعتمد و:قسم جراحي

بهر،وكأورام الغدة الكظرية،وكبعض أورام الغدة كالتضيق في الشريان األ:نصف هذه الحاالت

وأما  .لبروستات السادة للمجاري البولية،وبعض أمراض ا النخامية وكالتضييق في الشرايين الكلوي

وء إليه إال في حاالت خاصة من الضغط العالي الثانوي ،كأورام العالج الجراحي فقليال ما يتم اللج

  .في الشريان الكلوي  التضيق والغدة الكظرية أو التضيق في الشريان األبهر 
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يقضي بتمرير سلك داخل الوعاء الدموي من ، جراحيولقد توصلت الدراسات الحديثة إلى عالج   

سلسلة  منطقة األربية ليصل إلى الشريان الرئيسي الذي يؤدي إلى الكلى حيث يستخدم السلك في إحداث

الذي يمر عبره من الحروق الصغيرة في الجانب الداخلي من الوعاء الدموي إللحاق الضرر بالعصب 

التي ال تزيد في حجمها عن مليمتر تنفذ بشكل لولبي وهذه الحروق الصغيرة ، من الجانب الخارجي

  .المؤدي إلى الكلى طول الجانب الداخلي من الشريان على

وتشير هذه الدراسة إلى أن الوعاء الدموي ال يتضرر كثيرا ألن الدم يتدفق من داخله وهو ما   

من الوعاء  غير أن هذا الحرق يكفي للتأثير على عصب الجانب اآلخر، حدة الحرق يخفف من

  .الدموي

وبمجرد أن ينفصل االتصال بين المخ والكلى، فإن اإلشارات التي تدعو إلى ارتفاع ضغط الدم   

وحسب النتائج ،)http://www.aljazeera.net/news/presstour/2009/12/28 (.ستتوقف

تحدث تأثيرا على فإنها تستغرق ما بين ثالثة وأربعة أشهر قبل أن  األولية لهذه العملية الجراحية، 

  .ضغط الدم

 

  

 

 

 

  

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2009/12/28
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  :ةـالصـخ

فــي نهايــة الفصــل تخلــص الباحثــة إلــى أن ارتفــاع ضــغط الــدم الشــرياني مــرض فــي 

ـ ،لـه أحيانـا    أعـراض مميـزة  أيـة   بعـدم وجـود  وتتمثـل خطورتـه   ،غاية الخطـورة   ذلك وب

قــد يــأتي بصــورة خفيــة ممــا قــد يــودي بصــاحبه إلــى المــوت المفــاجئ ، كمــا تكمــن  

ــاعفات   ــف  مض ــه يخل ــي كون ــه ف ــدة خطورت ــحية عدي ــاحبهص ــى ص ــبق  ،عل ــد س و ق

ذكرها في هـذا الفصـل، كمـا أن عالجـه فـي غايـة السـهولة إذا كـان المصـاب بـه رقيبـا            

  .المريض على ضغطه، وذلك عن طريق التثقيف الصحي للمريض أو لغير 
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 :التذكير بالفرضية  - 1

  .لوجهة الضبط أثر على الجانب العالئقي لدى األستاذ المصاب بارتفاع ضغط الدم  - 

  : حدود الدراسة - 2

 المجال المكاني: 

 .قامت الباحثة بإجراء الدراسة في متوسطة أبو بكر مصطفى بن رحمون  -

  المجال الزماني  

 20/04/2015إلى2015 /09/03من 

 :منهج الدراسة - 3

  .اتبعت الباحثة المنهج اإلكلينيكي بتقنية دراسة الحالة

  : حاالت الدراسة  - 4

قامت الباحثة  ث، حيالتعليم المتوسط في طورأساتذة يدرسون  3تكونت حاالت الدراسة من  

و قد .بارتفاع ضغط الدم نيمصاب.بجمع بيانات الدراسة من حالتين من فئة اإلناث وحالة من فئة الذكور

  .تم اختيار العينة من األساتذة الذين أصيبوا بهذا المرض بعد التحاقهم بسلك التعليم

 :أدوات الدراسة  -5

اختارت الباحثة لذلك مقياس وجهة لقد احتوت الدراسة مغيرا أساسيا وهو وجهة الضبط ،ولقد  

،كما اشتملت على متغيرين آخرين وهو الجانب العالئقي لدى ) J.Rotter(روتر ـجوليان الضبط ل
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أنسب أداة لجمع البيانات حول  األستاذ المصاب بارتفاع ضغط الدم الشرياني ،وكانت المقابلة العيادية

  .وذلك أثناء سير المقابلة هذين المتغيرين كما تضمنت الدراسة أداة المالحظة المباشرة 

  المقابلة العيادية النصف موجهة:   

ا شخص مع شخص آخر أو أشخاص آخرين هدفها هيعرفها إنجاش بأنها محادثة موجهة يقوم ب

ا في التوجيه والتشخيص هستغاللها في بحث علمي أو لالستعانة باستثارة أنواع معينة من المعلومات ال

  ).124،ص2006داود بن درويش حلس،(.العالج و

ص وفي ذهنه مجموعة من المحاور مقابلة المفحوبالفاحص  يقومموجهة ، فوفي المقابلة العيادية النص

يطرق المحاور كأن يفكر في أن . مواضيع بدل األسئلة التي نجدها في الشكل الموجهأو 

العادات والهوايات،   واألمراض، ثالحواد،العملاألسرة،المرض الحالي،الطفولة،سنوات التعلم،:التالية

  .)6،ب ت،صرضوان زقار(الخ....نحو المرض الحالي االتجاه

  .المالحظة العيادية المباشرة ،والتي كانت ضمن المقابلة العيادية كما تم اعتماد

  رويترجوليان (لـمقياس وجهة الضبط JRoteer(:  

-Locus of Control Internalالخارجي للتدعيم –ذا المقياس بمقياس الضبط الداخلييعرف ه  

External   ويختصر ب،)EI (ة التي ،وينسب إلى جوليان روتر قائد فريق الباحثين وصاحب النظري

،ويقيس إدراك )1982(الكفافي وقام بتقنينه في مصر الباحث عالء الدين بني على أساسها المقياس ،

الفرد للعالم المحيط به من ناحية عالقته بسلوكه ،وما يحصل عليه من تدعيمات ايجابية أو سلبية ،كما 

ولذا فإن المقياس يقيس بعض االتجاهات الهامة في )السببية(لية يكشف عن طبيعة فهم الفرد لمفهوم الع،

االت التربوية واالجتماعية والشخصية،كما يمكن الشخصية،ويمكن استخدامه في العديد من المج

  .)97،ص2008عمي،ثصالح بن سفير بن محمد الخ( استخدامه مع األفراد األسوياء وغير األسوياء
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  :الخارجي -تر للضبط للداخليروصدق وثبات مقياس 

من  نالمتربصيلقد تم قياس صدق وثبات االختبار من طرف الباحثة مدور مليكة بتطبيقه على عينة من 

بالمعهد بوالية  المعهد تخصصات إعالم آلي،تسيير،االلكترونية الصناعية،التبريد،والتكييف الصناعي

  :ثم قانت بحساب ثبات االختبار بطريقتين)100=ن(بسكرة 

وهي قيمة  0.66وجد أن معامل ألفا كرونباخ يساوي المقياسبعد حساب ثبات :معامل ألفا كرونباخ -

 .دالة 

معامل  نوكا، قامت الباحثة بإعادة المقياس بفاصل زمني يقدر بأربع أسابيع:ادة االختبارطريقة إع -

 .0.67االرتباط يساوي 

 :بطريقتين المقياسبحساب صدق  ةالباحثقامت :  حساب صدق المقياس

أين قامت الباحثة بحساب الصدق بطريقة المقارنة الطرفية ،أي مقارنة ذوي :الصدق التمييزي -

مع متوسط ذوي الدرجات المنخفضة للضبط  جات المرتفعة للضبط الخارجيمتوسط الدر

بين المتربصين ذوي الدرجات المرتفعة والمتربصين  إحصائياالخارجي،ويتضح وجود فروق دالة 

فقد بلغ متوسط درجات وجهة الضبط الخارجية في المجموعة األولى ،ذوي الدرجات المنخفضة 

) ت(وكانت قيمة 30.66الضبط الخارجية في المجموعة الثانية ،وبلغ متوسط درجات وجهة 12.07

،وهذا يدل على أن االختبار يميز بين طرفي 0.01وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  24.06

 .المجموعة بالتالي فهو يتميز بالصدق التمييزي

نجد  0.67بار وهي عند استخراج الجذر التربيعي لقيمة الثبات عن طريق إعادة االخت:الصدق الذاتي -

 ).86،ص85،ص2005مدور مليكة،(وهي قيمة دالة 0.81أن قيمة الصدق الذاتي لالختبار هي 
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  مفتاح تصحيح االختبار: 

عبارات دخيلة ال تصحح ،وهذه الفقرات هي  6فقرة ،باإلضافة  إلى  23يتكون االختبار من     

،المتناع المفحوصين عن 16الفقرة رقم  بعادإ،وقد قام الباحث عالء الدين كفافي ب)1،8،14،24،27(

فقرات دخيلة التي سبقت  6فقرة ،باإلضافة إلى  22اإلجابة عليها ،وبذلك أصبح االختبار يتكون من 

ة التي تشير إلى الوجهة اإلشارة إليها ،ويصحح االختبار بأن تمنح درجة لكل اختيار للعبار

تجاه الخارجي ،والدرجة المنخفضة تشير إلى االتجاه ،وعلى هذا فالدرجة العالية تشير إلى االالخارجية

  .الداخلي 

 .فقرات تمويه ،ولم تحسب لها أي عالمة ) 1،8،14،19،24،27(الفقرات رقم  -

تعطى عالمة واحدة لكل فقرة عند ) 2،6،7،9،16،17،18،20،21،23،25،29(الفقرات رقم  -

 ).ب(ليها بالرمز،وتعطى العالمة صفر عند اإلجابة ع)أ(اإلجابة عليها بالرمز

،تعطى عالمة واحدة لكل فقرة عند اإلجابة ))3،4،5،10،11،12،13،15،22،26،28(الفقرات رقم -

 ).أ(،وتعطى الدرجة صفر عند اإلجابة عليها بالرمز)ب(عليها بالرمز

  :ويصنف المستجيبون على هذا المقياس إلى فئتين 

 .درجات هم ذوي ضبط داخلي ) 8-0(من:األولى  -

  .)149ص2010بوالليف آمال ،(.هم ذوي الضبط الخارجي)23-9(من:الثانية -
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  .يمثل مفتاح تصحيح مقياس وجهة الضبط لروتر : جدول رقم 

  مفتاح التصحيح   الفقرة   مفتاح التصحيح   الفقرة   مفتاح التصحيح   الفقرة 

  أ  21  ب  11    فقرة دخيلة   1

  ب  22  ب  12  أ  2

  أ  23  ب  13  ب  3

  فقرة دخيلة   24  فقرة دخيلة   14  ب  4

  أ  25  ب  15  ب  5

  ب  26  أ  16  أ  6

  فقرة دخيلة   27  أ  17  أ  7

  ب  28  أ  18  فقرة  دخيلة   8

  أ  29  فقرة دخيلة   19  أ  9

    أ  20  ب  10
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 :تقديم الحالة األولى 

  سنة  45:ن                                           السن .ش:االسم

  .أنثى :الجنس

    :الظروف المعيشية 

بالمعهد التكنولوجي درست المتوسط ، الفرنسية تدرس في طور التعليم ن أستاذة في مادة اللغة.ش 
مل في مهنة التدريس منذ تع، ن تعاني من ارتفاع ضغط الدم وذلك بسبب الحمل.للتربية ، الحالة ش

  .أوالد 3،متزوجة و لديها سنة ،الحالة االقتصادية جيدة 23

  :ملخص المقابلة 

الحالة  الذي كان بسبب الحمل،لم تعر ،و سنوات 7منذ  ن تعاني من ارتفاع ضغط الدم.لة شالحا 

للمرض أي اهتمام في ذلك الوقت،ألنها كانت تفكر في صحة الرضيع فقط،وبعد ذلك بدأت تنزعج  من 

  .فكرة إصابتها بمرض مزمن 

فقد ،تعبر الحالة عن استيائها وغضبها بالصمت،وإذا تم تكرار الموقف المثير للغضب لعدة مرات 

تجدها حينما تقوم بعملها،وداخل القسم ذلك أن تتكلم وتعبر عن غضبها،كذلك تصرح الحالة بأن الراحة 

التالميذ المعلومة وخاصة التلميذ الضعيف منهم،كما أن الحالة  يتلقىسعادتها حسب قولها تجدها حين 

تقول بأن المرض لم يغير حياتها وال تصرفاتها،كما أنها غير منتظمة على تناول األدوية لكنها تلتزم 

  .ط الدم لديها بحمية غذائية لتجنب ارتفاع ضغ

ن عالقتها بالتالميذ جيدة على العموم،لكنها تجد صعوبة مع التالميذ ضعاف أكما تقول الحالة ب 

التحصيل وتقول بأن السبب هو المقرر الدراسي الذي ال يتوافق مع مستوى التلميذ،كما أنها تصرح 

الوجه الصحيح،لكنها في كل مرة بتعرضها للعديد من المشاكل المهنية التي جعلتها ال تقوم بعملها على 
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ورغم المشاكل كانت تقوم بعملها،وتقول بأنها كانت تعزم في كل مرة على عدم العمل لكنها الإراديا 

  .مهنة وخوفا على مستقبل التالميذ تجد نفسها تعمل وهذا حبا لل

فتقول ، هن لبعض المشاكل المهنية والتي ذكرت إحداها مع أحد التالميذ و أم.تعرضت الحالة ش  

ستاذ الذي بأن هذه المشكلة تسببت لها في ارتفاع ضغط الدم ،كما ترى الحالة بأن التلميذ سيحترم األ

ألشخاص المحيطين بها اكما ترى بأنها صريحة جدا وتفتخر بذلك ألن يعدل بينه وبين زمالئه ،

  .يعترفون بصراحتها

العمل ذلك ألنها تحافظ على عالقة  كما أن الحالة تتجنب الدخول في عالقات صداقة مع زمالء 

  .مع زميالتها أو زمالئها بذ الدخول في عالقات شخصيةاالحترام بينها وبينهم وال تح

كذلك تقول الحالة بأن عالقتها بالمدير الحالي عادية وجيدة ،لكنها تشتكي من المدير السابق الذي  

بالظلم واالستياء ،كما تقول الحالة بأنها تعرضت للظلم في فترة عمله بالمؤسسة وذلك كان يشعرها 

  .وحفاظا على احترامها أمام الناس تبقى في المنزل وتتجنب االختالط خوفا على صحتها

العديد  كما ذكرتالغضب ، كما تذكر الحالة بأن المدير هو الشخص الذي يسبب لها االستياء و 

التالميذ المشاغبين الذين ال  التي من بينهامن المتاعب التي قد يتعرض لها األستاذ وأثناء المقابلة 

  .ين لم يدركوا أخطائهم في تربيتهميعيرون اهتماما للدراسة وأوليائهم الذ

  :تحليل المقابلة مع الحالة األولى

وعند شرح سبب القيام بالمقابلة ،أظهرت الحالة القليل الل المقابلة والمالحظة المباشرة ،من خ 

من التحفظ  وهذا  ما تم مالحظته خالل بدء المقابلة ،لكن بعد ذلك كان االرتياح  باديا على الحالة عند 

تفهمت ، )ن(وبحكم المستوى الثقافي الذي وصلت الحالة ، األسئلة حول المرض الذي أصيبت بهبدء 
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صراحة ووضوح ،كانت األسئلة في البداية حول المرض وهو ارتفاع ضغط وحاولت أن تجيبنا بكل 

،لكنها ثقافة صحية ال بأس بها حول المرض،وهي تتمتع بتجيب عن األسئلة بدقة )ن(الدم ،كانت الحالة 

وكانت قلقة على ، بنتهاد ذاته وذلك بعد والدتها المن خالل إجاباتها تبين لي أنها لم تهتم للمرض في ح

هذاك الوقت مكنتش حاسة بيه كنت نخمم غير في (وعلى رضيعها من الموت وذلك حسب قولهانفسها 

جدا وهذا سبب من  ا،وتذكر الحالة شيئا مهم)ومباعد بش حسيت بخطورة المرض.ي بصحتي والبي

عطاء األولوية لصحة ابنتها وقلقها عليها،في رضها ،وهو عدم اهتمامها بصحتها وإسباب تفاقم مأ

وهذا شئ طبيعي )تي متبدلتش بالمرض ،مرض بنتي هو اللي غيرلي حياتي مش مرضي حيا(قولها

غرائزي ال يمكن إغفاله، ويمكن أن يكون  سببا قد يضاعف من حدة المرض ،كما أن الحالة تصرح 

ذائي يساعد في تقليل بأنها ال تنتظم على تناول األدوية وال تقوم بزيارة الطبيب ،لكنها تتبع نظام غ

  .المرضمخاطر 

كما قد تطرقنا خالل سير المقابلة عن عالقتها بالتالميذ الذين تدرسهم والذين درستهم وكانت   

لكنها فيما بعد تعمقت في بعض ،وهي إجابة غير كافية ، )مليحة(إجابتها إجابة مختصرة جدا وهي

لها للمقرر المواقف التي تعرضت لها ،في البداية كانت الحالة تنسب كل الصعوبات التي تتعرض 

يخدم ..البروغرام ميتناسبش مع التالميذ الضعاف(الدراسي ومستوى التالميذ الغير متناسبين في قولها 

و هذا في ).الممتازين والمحتوى ال يتوافق مع الدروس ومع ماهو مستهدف كاين ثغرات في البرنامج

كما تم طرح اء العملية التعليمية،حد ذاته تصريح بأن الحالة ال عالقة لها بالصعوبات التي تواجهها أثن

نفضل نجلبهم ليا باالحترام وندير (مع التالميذ المثيرين للمشاكل فقد أجابتنا بقولها  تساؤل حول تصرفها

،كما أن الحالة تقول بأنها تعرضت للكثير من المشاكل المهنية، وكانت تفكر في ذلك )حدود بيناتنا

الحالة تتبنى ميكانيزم اإلزاحة الذي يرتكز على توجيه  يدل على وهذا ،الوقت ضد مصلحة التلميذ
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آخرين ال عالقة لهم بالمشكلة التي تخصها،لكن الحالة تعود وتستدرك األمر االنفعاالت نحو أشخاص 

ستطيع أن نحكم وتقول بأنها تحب مهنتها وهذا ما جعلها تقوم بتلقائية لشرح الدرس،وحسب أقوالها ن

فتصريحها بعدم التدريس قد يعطي نتها هو الذي جعلها تقوم بالعمل،لمه،فحبها على طريقة تفكيرها

،كما قد سردت الحالة عليهاانطباعا عاما حول طريقة تعاملها في بقية المواقف التي قد تفقد سيطرتها 

موقفا قد تعرضت فيه لمشكلة مع أحد التالميذ وقد تسبب ذلك في ارتفاع ضغط الدم لديها ،ويمكن 

ن الحالة تعترف بصعوبة المهنة وصعوبة التحكم في التالميذ ،واستحالة التفاهم مع بعض اعتبار هنا أ

تقول بأنها ال تفعل شيئا  )ن(أوليائهم الذين يشجعونهم بطريقة غير مباشرة للتمرد على األستاذ ،فالحالة

، )معليجاية مع ابنها باين مش رح تسساكتة منقدر نقول والو معندي منقلها (إزاء هكذا مواقف 

،وهذا ما أثر في الحالة التها اتجاه الموقف المثير للغضبونستطيع القول بأن الحالة قامت بكبت انفعا

ايه وهذاك النهار طلعلي الضغط وحد التلميذ (الصحية وجعل ضغط الدم يرتفع لديها وهذا حسب قولها 

في كالم وقح تم  خرجتو داير الفوضى ،جات امو تعيط وتقول في كالم مش مليح وجارح وتهدر

والمتعلقة بعالقتها مع التالميذ توحي بأنها ال ) ن(كما أن أغلبية إجابات الحالة .)حسيت بالضغط طلعلي 

تعترف بوجود أي خطأ قد بدر منها وتعتبر نفسها محقة في كل المواقف والمشاكل التي تعرضت 

سها قد أنصفت جميع التالميذ الذين لها،كما أنها ال تسرد لنا مشكلة قد ظلمت فيها تلميذا وتعتبر نف

  . درستهم

أما عن عالقتها بزمالء العمل فقد أجابت الحالة بكل صراحة على أنها ال تربطها أية عالقات  

،كما بررت )نقدر نقول عالقة زمالة نحترم الكل والكل يحترمني لكنهم مش أصدقائي (صداقة بالزمالء 

،منحبش القيل  لنتجنب المشاك(ل مع زمالء العمل في قولها موقفها هذا بأنها تتجنب الدخول في مشاك

، وقالت بأن المشاكل إن وجدت ستكون مع زمالء المادة وتتمحور حول العملية التعليمية فقط، )والقال
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فالحالة تتحكم في طريقة تعاملها مع الزمالء ،هذا ألنها غير مجبرة على إقامة عالقة معهم على عكس 

على تكوين عالقة إنسانية وطيبة  لكي تسهل على نفسها سير العمل،لكن تجد  التالميذ فهي مجبرة

نفسها مجبرة على تحمل بعض األمور اإلدارية التي يتحكم فيها المدير،وهنا تظهر الحالة الكثير من 

والتي ظهرت من خالل سردها للعديد من المشاكل،والتي عبرت عنها )الغضب( ،واالنفعال والحزن

المدير اللي قبلو كان عندي بروبالم معاه كانت هوايتو يحطم (ما لوحظ عليها،وحسب قولها بتهكم وذلك 

ستاذ ويجيبلك مفتش ويلعب على تحطيم األستاذ خاصة في جداول التوقيت ،تكون فيه المعريفة األ

العديد  كما قد سردت العديد من المشاكل اإلدارية التي تتدخل فيها).،بعض األساتذة يدو التوقيت المليح

الجدول  .إذا عندك معريفة تخدمي رايحة(من العوامل الذاتية والتي تثير غضب الحالة في قولها 

لوقت إذا شفت المدير اهذاك  ...الساعات ميكونوش بزاف ويعطوك أحسن األقسام وأحسن التالميذ

  .)نعود نغلي

لمدير الذي يمتلك كما تذكر الحالة أنها تعرضت للكثير من المشاكل الصحية وذلك بسبب ا 

متسلطة ،أما اآلن وبعد مغادرة المدير، صارت تشتكي من التالميذ وأوليائهم وطريقة  شخصية قوية و

كما أن الحالة تصرح بأنها .التربية والعديد من المشاكل التي يتعرض لها األستاذ داخل البيئة المهنية 

 .م المرضتتجنب االختالط بالناس وتبقى في المنزل ذلك لتفادي تفاق
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  :الخارجي للحالة األولى - نتائج مقياس روتر للضبط الداخلي

  االجابة   الرقم   االجابة   الرقم   االجابة   الرقم  
  ب  27  ب  14  ب  1 
  ب  28  أ  15  أ  2
  ب  29  ب  16  ب  3
    ب  17  أ  4
  أ  18  ب  5
  أ  19  أ  6
  أ  20  ب  7
  أ  21  أ  8
  ب  22  أ  9

  أ  23  أ  10
  ب  24  أ  11
  أ  25  ب  12
  ب  26  ب  13
  

  ).8- 0(الضبط الداخلي -

  ).23- 9:( الضبط الخارجي

الخارجي وبالتالي –درجة على مقياس روتر للضبط الداخلي  15:الدرجة الكلية للحالة االولى هي
 .نستطيع القول بأن الحالة األولى لديها وجهة ضبط خارجية 
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  :  التحليل العام للحالة األولى 

الحالة تعتقد في األحداث  ،نستطيع القول بأنالخارجي-مقياس روتر للضبط الداخلي ن خاللم 

تبين وبعد تحليل المقابلة النصف موجهة والمالحظة المباشرة ،الخارجية والمهمة بوجهة ضبط خارجية

قات يتجسد من خالل طبيعة العال هذاحذرة في عالقتها مع اآلخرين داخل البيئة المهنية،و) ن(أن الحالة 

 دراكهاإالتي تربطها بكل المحيطين بها في الوسط المهني وذلك لعدة اعتبارات يتمثل أولها في طريقة 

 Hountras&Scharafوهذا ما أكدته دراسة هونتراس وسكراف لألحداث المحبطة التي تتعرض لها،

نبيلة بن (بحيث توصل إلى أن ذوي الضبط الخارجي أكثر تمركزا حول الذات(1970)

تدرك األمور بوجهة ضبط خارجية وهذا ما أثر في طبيعة العالقات  )ن(فالحالة  )71،ص2008،الزين

قامة عالقات معهم بحكم طبيعة المهنة إبينها وبين العديد من األشخاص الذين تجد نفسها مجبرة على 

ح الصداقات فذوي الضبط الداخلي ال يبادرون على إقامة عالقة بزمالء جدد ،أو إصال مارسها،التي ت

عليها يمكن أخذ انطباع فمن خالل اإلجابات التي أجابت )62،ص 2010بوااليف آمال،(بعد المشاكل

،فالحالة تجيب وبكل الظروف والتعامالت المختلفةعام عن طريقة التعامل التي تنتهجها الحالة في 

ثارة إقد تتسبب في  وعن كل المثيرات التيإن أمكنها ذلك،صراحة عن تفضيلها االبتعاد عن الناس 

م االنسحاب زوبهذا فإنها تتبع ميكاني،)،ومعنديش عالقة بالناسايه نبقى في المنزل(اغضبها في قوله

عن مواقف اإلحباط مصادر التوتر والقلق والهروب عن يتجسد من خالل  وهو ميكانيزم دفاعي

والعزلة لتجنب اإلحباط في  االنسحاب االنفعاليإنها تعتمد ، واالنسحاب سلوك سلبي.والصراع الشديد

هم سبب كل المشاكل التي تقع  ترى بأن المحيطين من حولها وهذا ألنها،مجال التفاعل االجتماعي

اص المجبرة على التعامل فالحالة تتعامل مع األشخسبب تدهور حالتها الصحية، البعض حملتُو،لها

وال ترغب في إقامة عالقات صداقة بالزمالء لذلك يمكننا ربط وجهة الضبط بالجانب معهم فقط،

العالئقي هذا ألن ذوي وجهة الضبط الخارجية يرجعون كل األحداث السيئة نحو أشخاص معينين 
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ونتيجة لذلك تستخدم الحالة العديد من ميكانيزمات مكن التحكم بهم أو السيطرة عليهم،ومؤثرين وال ي

نسحابية للهروب تعتمد على آلية  اإل )ن(التي تخرجها من موقف الصراع الذي تقع فيه فالحالة  الدفاع

خرين نعزال عن االختالط باآلحباط وبذلك فهي تفضل الوحدة واالواالبتعاد عن مواقف الصراع واإل

يان روتر فيما وهذا ما تطرق اليه جول ،فسيا وبالتالي على حالتها الصحيةخوفا من تأثير الناس عليها ن

علي راجح بركات،ب .(حجامية ة التي اعتبرها سلوكات هروبية أو ايخص ميكانيزمات الدفاع النفسي

ووجهة الضبط الخارجية تعتبر عامل مثبط إلستراتيجية المواجهة و تؤدي بدرجة أكبر إلى .)7ت،ص

 لنتجنب المشاك(لها في قو) ن(االنسحاب االجتماعي والتمركز حول الذات، وهذا ما أكدته الحالة 

عادة توجيه إزاحة والذي يعتبر بدال أو اإلميكانيزم اإل) ن(الحالةتستخدم ،و)،منحبش القيل والقال

االنفعاالت المحبوسة نحو أشخاص أو موضوعات غير األشخاص الذين كانوا سبب االنفعال وذلك 

  ، ....)الحوني في الحاجب ،في الطريق للحاجب نحلف منقريش ومنشرحش(....حسب قولها 

هذا ألن وجهة الضبط الخاصـة   )ن(إن وجهة الضبط الخارجية متغير هام في شخصية الحالة 

ثر على طريقة إدراكها للمواقف المهمة،وتوضح أسلوب تفكيرها وبالتالي رد الفعل المنتظر منهـا  بها تؤ

هذا ألنهـا تـدرك الموقـف    شخاص المحيطين بها بطريقة تجنبية،كما علمنا تتعامل مع األ) ن(فالحالة 

مدير اللي قبلو أما ال(وتصرح بأنها فاقدة للسيطرة أمام األشخاص ذوي السلطة، في قولها  خارجياالسيئ 

 ).ستاذ ويجيبلك مفتش ويلعـب علـى تحطـيم األسـتاذ    كان عندي بروبالم معاه كانت هوايتو يحطم األ

بظلم المدير لها والذي يعتبر السلطة األولى في المؤسسة وبالتالي ) ن(باإلضافة إلى ذلك تصرح الحالة 

ية لها وهي تَعتبر المـدير ظالمـا،   صعوبة مخالفة أوامره أو الوقوف ضده،وهذا ما أثر في الحالة الصح

السبب في تفاقم أعراض المرض وذلك حسب قولها حين سؤالنا لها عن الشخص الذي يـؤثر فـي    وهو

  ).المدير ضرني خطراش شخصيتو قاوية(معاودة أعراض ارتفاع ضغط الدم فكانت إجابتها 
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نايف نايف رشيد  "وهذا ما جاء به وبذلك تفضل االبتعاد عن المشاكل واألشخاص المثيرين لها 

ذوي الضبط الخارجي يعتقدون بأن فاحية عزو الفشل إلى عوامل خارجية في ن " )2002(يعقوب

، كذلك يلعب متغير وجهة الضبط تعود إلى عوامل خارجية من بينها اآلخرون هااألحداث التي يمرون ب

الضبط الخارجي  ذوي ، هذا ألن من ما في ظهور أعراض ارتفاع ضغط الددورا هام) ن(لدى الحالة 

سكوت و وهذا ما ذهبت إليه دراسة لديهم استعداد أكبر للقلق واالكتئاب واالستجابة العصابية للضغوط 

ارجي يكونون أكثر عرضة خ،حيث وجدا بأن ذوي الضبط ال Scott & Severanceسيفرانس 

إلى أنهم   Hountras &Sharfوشارف  الخ وقد أشارت دراسة هنتراس...لالصابة بالكآبة واالنطواء 

وكل هذه األعراض النفسية الالسوية قد  ،)71،ص2008نبيلة بن الزين،(أكثر قلقا وأقل ضبطا للنفس

وهذا ما تم مالحظته على الحالة ظهر في شكل أعراض مرضية جسدية قد تتستجيب لها العضوية و

،ولهذا يرتبط  ضغط الدم تعاود الظهور فكلما كان الموقف محبطا أو مقلقا تجد أعراض ارتفاع) ن(

ارتفاع ضغط الدم بالضغط النفسي وبالصراعات االجتماعية المزمنة،وبضغوط العمل،خصوصا حين 

  ).27،ص2011لكحل رفيقة،(تجتمع متطلبات العمل القاسية مع ضعف اإلحساس بالسيطرة 

ا على الحظ والصدف واآلخرين إن الحالة تتعامل بسلبية عالية للتوافق مع البيئة وهذا العتماده 

وهذا ما عالئقيا، ) ن(وبذلك نخلص بأن وجهة الضبط الخارجية كان لها أثر كبير في عدم توافق الحالة 

بأن هناك عالقة بين الكفاءة الذاتية المبنية على أساس الشعور  )1984(هوالهان وزمالءهأشار إليه 

بالقدرة على التحكم وبين التعامل مع المشكالت التي يواجهها الفرد في حياته وبهذا فعدم قدرة الفرد 

على إدارة ضغوطه النفسية التي يواجهها في حياته العملية واليومية وعدم تكيفه ترجع إلى شعور الفرد 

قد  )ن(،وعدم توافق الحالة )30،ص2013سعيدة مصباح،(ته على التحكم في األحداث الجاريةبعدم قدر

على معاودة أعراض ارتفاع ضغط الدم ألن من أهم اعتقادات ذوي الضبط الخارجي االعتقاد  أثر
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بتحكم أشخاص أقوياء في المواقف السيئة التي تحدث لهم وبالتالي عدم قدرتهم على السيطرة على 

لم تستطع قف السيئة التي يتعرضون إليها وبذلك ظهور اضطرابات نفسية أو نوبات قلق الموا

  .يهافي شكل أعراض جسدية كما هو مالحظ عل برزتمواجهتها ف )ن(الحالة

وأخيرا يمكن القول بأن وجهة الضبط الخارجية قد كان لها التأثير السلبي على الجانب العالئقي   

  .لجسمية وباألخص ارتفاع ضغط الدمان لها التأثير على الصحة اداخل البيئة المهنية كما ك

  : تقديم الحالة الثانية 

  . سنة 52: ف                                                 السن:      االسم 

  أنثى:الجنس

  :الظروف المعيشية

في الطور  االجتماعياتدرس مادة ، تُسنة متزوجة ولديها بنت وولد 52ر تبلغ من العم فالحالة   

سنة تقريبا،حالتها  30مهنة التدريس منذ  ،تمارسست في المعهد التكنولوجي للتربيةالمتوسط ودر

سنة عادت  45،وبعد سن ضغط الدم أثناء الحمل،ثم اختفت أعراضهصيبت بارتفاع أ،االقتصادية جيدة

  .صبح مرضا مزمنايأعراضه ل

  :ملخص المقابلة مع الحالة الثانية

،كما أن )الحمل والوراثة(انت أسبابه واضحة بالنسبة للحالةكقد ،والحالة مصابة بارتفاع ضغط الدم

ين ،وبعد الفحوصات تبصابتها على مستوى العينإ،وكانت مهتمة ببالمرضمصابة  االحالة لم تتنبه بأنه

الة رد فعلها تصف الحما أثر سلبا على سالمة عضو البصر،و  وهذابأنها مصابة بارتفاع ضغط الدم،
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،كما أن ا على صحتهابأنها تتجنب التفكير في المشكلة وتحاول تهدئة أعصابها خوف فتقول عن الغضب

غذائي خاص ،كما تقول الحالة بأنها تتبع نظام ألماكن الخالية من المشاكلبالراحة في ا شعرالحالة ت

  .الدم بمرضى ارتفاع ضغط الدم،ورغم ذلك فإنها تشكو من أعراض ارتفاع ضغط 

،كما وطيد العالقة بينها وبين التلميذتصف الحالة بأن عالقتها بالتلميذ جيدة وهي من تحاول ت  

على التالميذ ضعاف التحصيل،كما أنها  بالصبر ل حسب مستواه،وتقول بأنها تتعامل مع التالميذ ك

المشاكل  قول بأنها تحل،وته العديد من المشاكل مع التالميذ،وهذا ما أثر على صحتهاتواج

،والمشاكل الطفيفة التي تحدث بينهم ال عالقتها بزمالء العمل عالقة جيدة،كما تذكر الحالة فبالمواجهة

كما أن عالقتها برؤساء العمل ممتازة وتصرح بأن ها كثيرا،وقد تواجه الشخص المسبب للمشاكل،تزعج

ثارة المشاكل في داعي إل الوع األمور المهنية التي يفرضها عليهم المدير هي أمور يتعرض لها الجمي

لوقوع في المشاكل خوفا ،وتتجنب انسانة متسامحةإ،تذكر الحالة بأنها كما تقول الحالةاألمور التنظيمية 

ن ليس بالحد الذي يؤثر على ن تزعجها لكأ،كما تذكر بأن تصرفات أوالدها ممكن على صحتها

  .صحتها

  :حليل المقابلة مع الحالة الثانيةت

 مناسبة وهادئة وقد أبدت الحالة الكثير من االرتياح والحماس قبل بدء فالمقابلة في ظروتمت   

لسكري وارتفاع ضغط الدم ،فالحالة مصابة باتتمحور حول الحالة الصحية للحالةسئلة كانت األالمقابلة،

م في سن ،فقد أصيبت الحالة بارتفاع ضغط الدتتحدث لي عن ارتفاع ضغط الدم فقطإال أنني فضلت أن 

اني،وبعدها عاود الظهور أثناء الحمل الثتختفي لت ت أعراضه،لكنه كانسنة وكانت سببه الحمل 28

كما أن الحالة ترجع  سبب إصابتها سنة حسب قول الحالة، 45ظهر في سن تماما و اختفت أعراضه

،وأصال الوراثة لعبت دور الحمل في المرات األولى(بارتفاع ضغط الدم إلى الحمل والوراثة في قولها
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كما أن الحالة تلتزم بحمية ،)فأمي وبابا كانو مصابين والعائلة كامل خوتي كي كبرو عاد عندهم الضغط

غذائية ومنتظمة على تناول األدوية و قد تشعر بأعراض ارتفاع ضغط الدم من حين آلخر،وقد كانت 

وهذا  ،لحزن على وجهها وهي تقول ذلكدا امضاعفاته مؤثرة جدا على العضو البصري للحالة وقد ب

كذلك ،تفاقم مضاعفاته منخوفا وما جعلها تنتهج أساليب صحية لتفادي معاودة أعراض المرض،

غالبا أنا اللي نحاول نهدي (طرح تساؤال حول طبيعة تصرفها أثناء الغضب فكانت إجابتها أحاولت أن 

لي نحاول نتفهم الشخص ال.ي نوض نعيطأعصابي بش ميرتفعش ضغطي خوفا على نفسي وقليل جدا أن

سلوب ،فمن خالل إجابتها يمكن أن نفهم أ)،وتاني خوفا على صحتيأمامي ربما حتى هو عندو مشاكل

،كما يمكن اعتبار أن هذا األسلوب غير صحي بالرغم من أنه محبذ ألنه مواجهتها للمثيرات المزعجة

تؤثر على صحة الحالة وذلك حين سردها للمشكل قد يفسر على أنه كبت لالنفعاالت السلبية التي قد 

الذي وقعت فيه مع التالميذ وقد امتنعت عن لومهم أو توبيخهم فكان نتيجة ذلك ارتفاع ضغط الدم في 

كما تقول الحالة بأنها ،)لقسم لدرجة انو ارتفعلي الضغط حمصوني متقبلتش األمر سيطرو على ا(قولها 

وبحكم أن المهنة تتطلب ف بحكمة مع التالميذ المشاغبين،رصبورة جدا مع ضعاف التحصيل وتتص

 تعترفذلك   يها،باإلضافة إلىالكثير من الصبر والحكمة فقد يؤثر كل ذلك على الحالة الصحية لد

جنب الدخول في وال تتهذا ألنها تبني عالقات ودية  )غالبا(لوجود مشاكل مع زمالء العمعدم ب الحالة

جاءت به الدراسات فذوي الضبط الداخلي يتعلمون التوافق  ا يتفق مع ماوهذا م عالقات صداقة معهم

 ،كذلك)6،ص 2010بوااليف آمال،(والمشاركة وتبادل العواطف والمجامالت واالنسجام مع اآلخرين 

للوم والمواجهة في حل مشكالتها مع زميالتها عندما تشعر بأنها مظلومة حسب ا)ف(الحالة تعتمد

،كما أن عالقتها برؤساء العمل جيدة وهذا حسب )نقولو أنا نحب المواجهة نروح ديراكت (قولها

دارية التي قد ال يتقبلها األساتذة لكنها تتقبلها ألنها بوجود بعض األمور اإل)ن(الحالة  اعترفت وأقوالها،

رة التوزيع الزم نورمال ،كل عام زي مرة ليك م(بها  التقيدتعتبرها أمور مهنية يجب على كل أستاذ 
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على حساب (كما تحمل الحالة عائلتها سوء حالتها الصحية وذلك في قولها ). عليك والزم نتحملو كلش

،وهذا )فيها نهرب ،نحب نهرب من المشاكلالدار والمزاج كي تعود الدار فيها مشاكل منحبش نقعد 

مالية سوء حالتها التجنب للهروب من المشاكل وذلك خوفا على احت ميكانيزميؤكد على أن الحالة تعتمد 

  .الصحية

  :للحالة الثانية  الخارجية-نتائج مقياس روتر لوجهة الضبط الداخلية

  جابةاإل  الرقم  جابةاإل  الرقم  ابةجاإل  الرقم
  ب  27  ب  14  أ  1
  أ  28  أ  15  ب  2
 أ  29  ب  16  أ  3

      ب  17  أ  4
  أ  18  ب  5
  أ  19  ب  6
  ب  20  ب  7
  أ  21  ب  8
  ب  22  ب  9

  ب  23  ب  10
  ب  24  أ  11
  ب  25  ب  12
  أ  26  أ  13
  .درجات  8إلى غاية0الضبط الداخلي من  -

  . درجة 23إلى غاية  8من:الضبط الخارجي -

الخارجي وبالتالي –درجات   على مقياس روتر للضبط الداخلي  7:الدرجة الكلية للحالة االولى هي -

  .نستطيع القول بأن الحالة األولى لديها وجهة ضبط داخلية 
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  :التحليل العام للحالة الثانية

الخارجي تبين أن الحالة ترى األحداث المهمة بوجهة ضبط -خالل مقياس روتر للضبط الداخليمن 

نقاط تتمثل في أن الحالة  إلى داخلية ومن خالل المقابلة والمالحظة المباشرة نستطيع أن نخلص

إال أن تكيفها تحكمه بعض ثناء سير المقابلة،أحسب أقوالها  ،متكيفة عالئقيا مع المحيطين بها وذلك)ف(

،أولها وأهمها بالنسبة لها هو صحتها، ،وذلك لعدة اعتبارات)ف(ل الحالة الحدود التي تم وضعها من قب

،فمن خالل المقابلة تبين أنها مثقفة صحيا في ناحية إصابتها ولي لصحتها كل االهتمام والعنايةي تهف

،وانتظامها على تناول األدوية وإتباعها في كيفية إتباعها لنصائح طبيبها بارتفاع ضغط الدم،وذلك يتجسد

بتجنب كل المواقف  تحافظ على صحتها)ف(ة على اعتدال ضغط الدم،فالحالةية للمحافظحمية غذائ

كما أنها أسهبت في الحديث عن مرضها مقارنة بالمواضيع التي تم طرحها أثناء المثيرة للغضب،

بأن ذوي الضبط الداخلي  يتميزون بمحاوالتهم الجادة في الحفاظ  منصورمنيرة قول ففي هذا ت المقابلة

 وقد سردت لي)18،ص2011ابتسام بنت هادي بنت أحمد العفاري،(،صحيةعلى سالمتهم النفسية وال

وهذا ما أعطى صورة واضحة أثناء ممارستها لمهنة التدريس، بعض المواقف التي واجهتها )ف(الحالة

فبحكم ، تعاملها مع األمور التي تعترضها في مختلف مسيرة حياتها سواء المهنية أو غيرهاعن كيفية 

باقي  أن الحالة تدرك بوجهة ضبط داخلية فإنها ستتبع أسلوب تفكيري وإدراكي يشبه إلى حد كبير

،حسب المقابلة تبين أنها أكثر اطمئنانا )ف(فمن أهم سمات الحالة األشخاص ذوي الضبط الداخلي،

أقل هي وهدوء و تتميز بالثبات االنفعالي الذي يبدو من خالل تصرفها مع المشاكل المثيرة للغضب و

بن الزاهي منصور (وهذا ما ذهبت إيه الدراسات السيكولوجية في هذا المجالقلقا،

إليه الشربيني في وصف ذوي الضبط الداخلي فيقول بأنهم  كما توصل )29،ص2012وآخرون،

من  ويتمثل )18،ص2011ابتسام بنت هادي بنت أحمد العفاري،(،ق واالتزان االنفعالييتميزون بالتواف
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أمرا عاديا داخل البيئة  خالل أقوالها التي بينت كيفية تعاملها مع مسئوليها وأوامرهم والتي تعتبرها

في أن ذوي  إليه منيرة منصورعلى توافقها مع مواقف الضغط وهو ما توصلت كما يدل هذا ،المهنية

ذكريات (كما أن لديها قدرا من المهارة المهنية،الضبط الداخلي متوافقون مع مختلف مواقف الضغط،

اد عليها وهذا ما تم كما أن الرضا عن عملها ب، )23،ص22،ص2010عبد الواحد محمد البرزنجي،

مية التربية قبل التعليم فهي مدركة ألهدها لكيفية تعاملها مع التالميذ،تبين ذلك من خالل سرمالحظته،و

دة والصداقة داخل البيئة الكثير من عالقات المو ها،كما تربطظهر من خالل أقوالهاوهذا ما 

كما أن مع الضغوط  والمشكالت العالئقية،تعتمد على أسلوب المواجهة في التعامل   هيوالمهنية،

ي يسبب لها المشاكل حفاظا تتمتع بأسلوب تفكيري وقائي فهي تضع أعذارا للشخص الذ) ف(الحالة 

،وهذا ما القلق والغضب تبعات مشاعرمحل خطأ لدرء  على سالمة صحتها،كما أنها قد تضع نفسها

أنا تاني غلطت (في قولها  للمشكل الذي وقع لها مع التالميذصرحت به الحالة أثناء المقابلة عن سردها 

راك سوي دإن الحالة وبحكم تمتعها باعتقاد ولذلك يمكن القول بأ).4وال3ال إ 10كي مديتلهم كامل تحت 

هي تنتهج سلوكات ،فلألحداث المحبطة والمهمة،قد ظهر ذلك في سلوكها جليا،وفي عالقاتها مع اآلخرين

 ن ارتفع سيكون ارتفاعه بسبب الضغوط المهنية أوإكما أن ارتفاع ضغط الدم لديها سوية مع اآلخرين،

بسبب بعض المشاكل الكبيرة هذا ألن تمييز األشخاص على طرفي الضبط الداخلي والخارجي هو 

ليه طرف تمييز في الدرجة ال تميز في النوع فال يمكن تصور فرد بطرف مطلق بل إن الفرد يغلب ع

فهي تنفعل جراء بعض المشاكل لكن ) ف(على الحالة  ظ،وهذا ما يالحعلى آخر ويصبح كسمة عامة

هذا ما أكدته لنا الحالة أثناء المقابلة على أن المشكل مع التالميذ هو المشكل الوحيد ورجة طفيفة جدا بد

  .لذي تسبب في ارتفاع الضغط لديهاا
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تتمتع بوجهة ضبط داخلية وهذا ما جعلها متوافقة عالئقيا داخل ) ف(لذلك نخلص بالقول أن الحالة 

دراكها السوي لألحداث الخارجية سواء إخلية واعتقادها وكما أن وجهة الضبط الدا،البيئة المهنية

الي حافظت على عالقاتها المحبطة أو المقلقة والضاغطة جعل سلوكها سوي نحو كل هذه األحداث وبالت

  .سالمة حالتها الصحية،كما حافظت على باآلخرين

  : الثالثة تقديم الحالة

  سنة 38:السنع                                       :االسم

  ذكر:الجنس

  :الظروف ا لمعيشية

 19أستاذ في مادة اللغة العربية يدرس في الطور المتوسط، يعمل في مهنة التدريس لمدة ) ع(

  .سنة،يعاني من ارتفاع ضغط الدم،متزوج ولديه بنتان،الحالة االقتصادية جيدة 

  : ملخص المقابلة

سنوات،كانت اإلصابة بسبب ظرف  3أستاذ يعاني من ارتفاع ضغط الدم منذ حوالي  )ع(الحالة 

طارئ،وهو موت األم حيث اعتبر موت أمه صدمة ال يمكنه نسيانها،ولحد الساعة لم يستطع أن يصدق 

كما أنه له ال يستطيع التأقلم مع مواقف القلق ويجد في ذلك إزعاجا كبيرا ) ع(فكرة موتها،الحالة 

مواقع بحكمة وضبط للنفس قدر المستطاع حسب قوله،،كما أنه يجد راحته حين تصفحه يتصرف 

يجد الراحة في السفر وتغيير األجواء،وقد ذكر بأن حياته تغيرت في  و،)الفيسبوك(االنترنت وخاصة

العام األول حين إصابته بالمرض لكنها أصبحت عادية مع تلقي العالج واألدوية فذلك جعل صحته في 

مستمر،كذلك فهو منتظم على تناول األدوية إال أنه يقول بأن تقبله للمرض ونفسيته تجعله أحيانا  تحسن
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قد حدثت له بعض التعقيدات الصحية التي وغير متقبل لفكرة مرضه وبالتالي تقاعسه عن أخذ العالج،

  .أهمها وهي القلق و الشعور بالتعبذكر 

قد يجد أحيانا صعوبات في التعامل معهم،لكن في بعض تربط األستاذ بالتالميذ عالقة جيدة جدا،و 

األحيان طبيعة العمل هي التي تجبره على القلق والتوتر مما قد يسبب له مضاعفات تخص ارتفاع 

  .ضغط الدم،كما تكون ردة فعله حسب شخصية كل تلميذ ويكون كذلك التصرف عادي جدا حسب قوله

ألنه يتصل ،عاديا  لمشاكل مع الزمالء ويعتبر ذلك أمراكما يصرح بأنه من الطبيعي أن يتعرض 

بالعمل ومشاكله،كما أن تصرفه في مثل هذه الحاالت قد يكون إداريا حسب القوانين أو بحل المشكلة 

بينهم دون تدخل أي شخص،كما أنه ال يحبذ الصمت كردة فعل للتعبير عن القلق هذا ألنه وحسب 

  .أقواله يعتبر الصمت قاتال أحيانا

يصرح األستاذ ع بطبيعة عالقاته مع اإلدارة ومسئولي العمل فيقول بأنها عالقة عمل ال أكثر وال 

أقل،كما ينزعج من بعض تصرفاتهم،لكنها ال تسبب له أي مشاكل صحية،كما صرح الحالة ع بأن سبب 

نية و عدم ارتفاع ضغط الدم لديه هو سبب عائلي لكنه ال يفضل التصريح به باإلضافة لألسباب المه

  .إتباع حمية غذائية صارمة

  :تحليل المقابلة مع الحالة الثالثة 

يبدي قليال من التحفظ أثناء ) ع(من خالل المقابلة العيادية والمالحظة المباشرة،تبين أن الحالة  

مصاب ) ع(جابة،فهو يجيب على السؤال باقتضاب دون ذكر التفاصيل،كما ذكرنا سلفا فاألستاذتقديم اإل

فاع ضغط الدم،وكان ذلك بسبب وفاة األم مما شكل له صدمة ال زال يعايشها لحد الساعة،لكن هذا بارت

كان قبل ثالث سنوات،ويذكر بأن حالته الصحية في تحسن مستمر وذلك ألنه يتبع نظام غذائي 
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أخرى قد  سليم،كما أنه ال يعير للمشاكل قدرا كبيرا من االهتمام،ويفضل االبتعاد عنها واالهتمام بأمور

الظروف التي أحس فيها بالراحة هي (،)أجد الراحة في تصفح االنترنت(يجد الراحة فيها حسب أقواله 

،كما يظهر الحالة الكثير من االستياء حين حديثه عن مضاعفات المرض )أثناء السفر وتغيير األجواء

ه بطبيعة مرضه شكل له باعتبار أنه في سن صغير،وهو في حالة صحية متدهورة،حيث أنه أثناء إخبار

،كما )صدمة(صدمة نفسية وذلك ظهر في قوله وتعبيراته أثناء سؤالنا له عن كيفية تقبله للمرض فقال

التالميذ عالقة جيدة وتربطه معهم عالقة احترام وهذا نظرا ألن ببأن عالقته ) ع(ذكر لنا األستاذ 

كيف يتحكم في التالميذ،إال أنه قد يجد  شخصيته في القسم تفرض على التالميذ احترامه كما أنه يعرف

هذا ما قد يسبب له تعقيدات صحية حسب قوله،وتصرفه في وبعض الصعوبات في التعامل مع بعضهم 

ية كل تلميذ،وهذا يعتبر ذكاء منه في كيفية تعامله وكيف ةشخصيمثل هذه الحاالت يكون كل على حسب 

لديه من الخبرة ) ع(آلخر،وهذا ما يؤكد على أن الحالة من تلميذ إدارة انفعاالته واختالف رد فعله 

المهنية الكافية التي تؤهله لكي يتحكم في مجموعة من التالميذ المختلفين كليا،كما أن عالقته بالزمالء 

من المشاكل مع الزمالء في البيئة المهنية والتي تجعله  أحيانا يعاني) ع(عالقة عمل فقط،فالحالة 

قة الالئقة التي يمكنها أن تردع بعض تصرفاتهم المزعجة فهو يقوم باإلجراءات يتصرف معهم بالطري

أما المشاكل العادية فيقوم بحلها شخصيا،فحسب قوله فإن لكل  ،القانونية التي تفصل في بعض المشاكل

التصرف إما أن يكون إداريا (عمل مشاكله والتصرف هنا يكون عاديا بالنسبة له وذلك حسب أقواله

يعتبر الصمت ) ع(كما أن الحالة ).لقوانين العمل،أو التصرف يكون باجتهاد الشخص لحل المشكلةسندا 

تعبيرا انفعاليا مضرا بالحالة الصحية للفرد فهو يفضل التعبير والتصريح باالنزعاج عن الصمت،وهذا 

ام الطرف التعبير قد يكون في صالحه، فهو يعبر عن استيائه،و بذلك فهو يحفظ حقوقه ولكن باحتر

لمعاودة أعراض المرض،كما أن عالقته برؤساء العمل عالقة  تجنبا اآلخر،وفي نفس الوقت يعتبر ذلك

،كما قد ينزعج من بعض )عالقتي مع رؤساء العمل عالقة عمل ال أكثر وال أقل(عمل فقط في قوله
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وعدم إخفائه نزعاج اإل تصرفاتهم والتي فضل عدم التصريح بها،ويقول بأن التصرف يكون بإظهار

،كما ظهر على الحالة )مشاعري في مواقف الظلم ملك نفسي من الباطن والظاهر(وذلك حسب قوله 

بعض االستياء حين سؤالنا له عن الشخص الذي يسبب له االنزعاج فقال بأنها أسباب عائلية وفضل 

بب في معاودة عدم اإلدالء بها،كما ذكر األسباب المهنية،وقال بأن عدم االهتمام بالصحة هو س

واع ومدرك لخطورة المرض واألسباب التي تؤدي إلى سوء ) ع(األعراض وهذا يدل على أن الحالة 

عض الضغوطات الحالة الصحية،فهو يقوم ببعض األمور الترفيهية بين الحين واآلخر لكي ينفس عن ب

  المهنية واألسرية

  :الثالثةالخارجي للحالة - نتائج مقياس روتر للضبط الداخلي

  جابة اإل  الرقم   جابة اإل  الرقم   جابة اإل  الرقم  
  أ   27  ب   14  ب   1 
  أ   28  أ   15  أ   2
  ب   29  ب   16  ب   3
    ب   17  ب   4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب   18  أ   5
  أ   19  أ   6
  ب   20  ب   7
  أ   21  أ   8
  أ   22  أ   9

  أ   23  أ   10
  ب   24  أ   11
  ب   25  أ   12
  ب   26  أ   13

 .درجات 8الى غاية  0من : الداخليالضبط  -

 .درجة  23الى غاية 8:الضبط الخاجي  -
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الخارجي وبالتالي -درجات على مقياس روتر للضبط الداخلي7:  الدرجة الكلية للحالة الثالثة -

  .نستطيع القول بأن الحالة  يسود لديه االعتقاد بوجهة ضبط داخلية

 :التحليل العام للحالة الثالثة 

يستجيب لألحداث الخارجية )ع(الخارجي،تبين أن الحالة- مقياس روتر للضبط الداخليمن خالل   

مهمة في حياته بوجهة ضبط داخلية،وبعد تحليل المقابلة النصف موجهة والمالحظة المباشرة وال

متأثر بإصابته بارتفاع ضغط الدم وذلك ألنه في سن كان يفترض أن  ) ع(اتضح أن الحالة ) ع(للحالة

 رصحة جيدة،إال أنه ورغم كل ذلك متقبل لفكرة مرضه ويحاول أن يحافظ على صحته قديتمتع ب

المستطاع وبحكم المستوى الثقافي الذي يتمتع يه نجده مهتم بالحفاظ على حمية غذائية سليمة مع تناول 

 األدوية وزيارة الطبيب بصفة دورية،ويحاول بقدر استطاعته االبتعاد عن المشاكل وهذا خوفا على

سالمة صحته،كما اتضح بأنه يتمتع بتوافق اجتماعي وعالئقي ال بأس به ،وهذا ما اتضح من خالل 

وهذا يدل لم يسرد أية مشاكل وقعت له مع التالميذ الذين يدرسهم والذين درسهم ) ع(استجاباته فالحالة 

شخص آخر اخل الصف الدراسي وطريقته الناجعة في حل مشاكله دون تدخل أي على قوة شخصيته د

اعترف بوجود بعض الخالفات لكنه لم يشكو من أية مشكلة سببت ) ع(لفض النزاعات،هذا ألن الحالة

نه شخص ال يتحدث كثيرا ويعطي اإلجابة أله االنزعاج والغضب وغيره،كما تبين من خالل المقابلة 

  .على قدر التساؤل المطروح،كما أنه ال يسرد تفاصيل أية مشاكل قد وقعت له

جعلت منه فردا سويا في ناحية التعامل ،)ع(ضبط الخارجية واالعتقاد الذي يميز  لدى الحالةجهة الإن و

مع التالميذ هذا ألن من بعض سمات ذوي الضبط الداخلي هو أنهم سريعو التأقلم مع الظروف المختلفة 

م إدراك واضح ،هذا ألن له).23ص  2005مدور مليكة ، (كما أنهم يتمتعون بعالقات اجتماعية كثيرة

،يتمتع بمعرفة )ع(المشاكل لهم،كما أن الحالةويدركون أن ال دخل لآلخرين في حدوث تجاه اآلخرين 
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شاملة عن العمل الذي يقوم به ومدرك تمام اإلدراك بحقوقه وواجباته ،كما أنه راض عن المهنة التي 

ن أبو ناهية في قوله أن ذوي وهو ما ذهب إليه صالح الدي يمارسها وهذا ما اتضح من خالل المالحظة

بالعمل واألداء المهني حيث أنهم أكثر إشباعا ورضا عن عملهم وأكثر اهتماما  نالضبط الداخلي يتميزو

بوجود ضغوط مهنية عديدة  )ع(يعترف و،)42،ص2008صالح بن سفير الخثعمي،(وانهماكا فيه

تواجهه إال أنه يعتمد أساليب عديدة لمواجهة هذه الضغوط فهو يتعامل معها بطريقة ذكية تجعله يتبع 

ميكانيزم التنفيس والتفريغ االنفعالي الذي يعتبر ميكانيزم صحي بواسطته يمكن للشخص أن يجاري كل 

حين حديثه عن الوسائل التي يتبعها للترفيه )ع(وهذا ما لوحظ على الحالة،الضغوط بروح معنوية عالية 

  .عن نفسه

كما تربط الحالة عالقات عديدة بزمالء العمل،فاألكيد لديه هنا هو وجود عالقات زمالة بينهم،هذا   

بعض  وهذه العالقات مع الزمالء قد تخللها أحيانا،نهم يتعاملون مع بعضهم  في مواقف معينةأل

ؤثر في سير العمل إال أنه ذكر لنا بتصرفه إزاء المشكالت الكبيرة التي المشكالت الطفيفة التي ال ت

يدرك كما هو متوقع منه بحكم اعتقاده ) ع(تواجهه فهو يتعامل معهم وفقا للقانون،وبالتالي فإن الحالة

عكس ذوي  اهبيروا مسار حياته أو يتحكموا بأن اآلخرين ال يمكنهم أن يغ بوجهة الضبط الخارجية

 26،ص  2013سعيدة مصباح ، .(هناك قوى خارجية تسير حياتهم خارجي فهم يعتقدون بأن الضبط ال

ليس لديه عالقات تربطه برؤساء العمل،فهي عالقة عمل فقط،وبذلك ) ع(كما تبين أن الحالة،). 27ص

بأن ) ع(أن ينزعج،لكن يذكر الحالة) ع(فهو غير محتك بهم،وليست بينهم مشكالت كبيرة تدعو الحالة

منزعج من بعض التصرفات التي تصدر عنهم والتي ال تمسه هو شخصيا،وفضل عدم اإلدالء 

التصرفات قد سببت له الكثير من االستياء،وقد يظهر ذلك  علنا في بعض األحيان،وهذا يدل بها،وهذه 

الرؤساء ال يعتبر )ع(على أن شخصيته قوية وصريح جدا إزاء كل الناس مما يؤكد على أن الحالة 
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لديهم مفاهيم ايجابية عن الذات وقد ربطت بعض فأصحاب الضبط الداخلي امتيازات تميزهم عنه، ذوي

فهو راض عن نفسه ويعبر عن )25،ص2005مليكة، مدور(ات بين وجهة الضبط وتقدير الذاتالدراس

  .االستياء واالنزعاج تجاه أمر غير مقبول يصدر من أي شخص

يعاني من مشاكل أسرية،والتي لم يسرد  )ع(أن الحالة اتضح من خالل المقابلة أيضا  

كثير من األحيان تدهور حالته الصحية،وحسب تفاصيلها،وقد صرح بأن هذه المشاكل قد تسبب في 

م طريقة تعامله مع مختلف األفراد فهو يتعامل معهم ومع مشاكلهم بالسيطرة اأقواله قد اتضح بشكل ع

  .عليها بطرق شرعية تحفظ له احترامه

قد جعلت منه فردا يواجه المشاكل )ع(في األخير يمكن اعتبار وجهة الضبط السائدة لدى الحالة  

لمشاكل العالئقية التي تواجهه بادراك سوي واعتقاد صحي،فهو يتبع طرق سوية لالبتعاد عن ا

للتنفيس عن الضغوط التي تعترضه كما أنه واع بفكرة عدم سيطرة  ومواجهتها ويتبع طرقا صحية

   .اآلخرين عليه،ولديه في ذلك الوسائل التي تعزز هذا االعتقاد

وجهة الضبط الداخلية كان لها أثر ايجابي في طبيعة العالقات التي أن ب في األخير نستطيع القول 

   .تربطه باألفراد داخل البيئة المهنية

 :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات

انطالقا من فرضية دراستنا والدراسات السابقة التي تناولت بعض من متغيرات موضوعنا،ومن خالل 

،كذلك بعد تطبيقنا والمالحظة المباشرة لمقابالت النصف موجهةإتباعنا لمنهج دراسة الحالة باستعمال ا

حاالت الدراسة الثالث وهم أساتذة يدرسون في  الخارجي على- للضبط الداخلي J.Rotterرلمقياس روت

الطور المتوسط  مصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني،بهدف اكتشاف وجهة الضبط السائدة لديهم 
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وأثرها على الجانب العالئقي داخل البيئة المهنية،تبين أن حالتين من حاالت الدراسة يعتقدون في 

األحداث الخارجية اعتقادا داخليا،وهذا ما جعل الحالتين متوافقتين عالئقيا يشتركون في سمات عامة 

الصداقة التي قة عال ا يتجسد من خالل،وهذالعالقات الطيبة التي تجمعهم بالمحيطين بهم تتمثل في 

تجمعهم باآلخرين،كما أن عالقاتهم بالتالميذ عالقة يسودها االحترام والود والتفاهم،كما أنهم يتميزون 

عبد (بإدارة جيدة للضغوط المهنية التي يواجهونها،ويظهر ذلك من خالل المقابالت التي أجريت معهم

تر في إعطاء سمات عامة روليان ،وهذا ما أثبتته دراسات جو).63،ص2009اهللا يوسف أبو سكران

  .ةتميز ذوي الضبط الداخلي

اعتقادا خارجيا لألحداث المهمة في حياتها وذلك تبين من خالل استجاباتها  األولى وقد أظهرت الحالة 

طبيعة العالقات الخارجي،وقد ظهر من خالل المقابلة وتحليلها بأن - للضبط الداخلي روترعلى مقياس 

ترجع أسباب كل مشاكلها إلى أشخاص كما أنها ، أسلوب التجنب مع اآلخرين يسودها ةلالتي تقيمها الحا

تتأثر صحتها بالضغوط المهنية التي تواجهها،كما تتأثر وآخرين دون أن يكون لها أية دخل فيها،

باالنفعاالت السلبية جراء بعض المشاكل مع التالميذ،كما أنها تشكو من بعض رؤساء العمل الذين 

  :ثالث افتراضات أشارت إلى ودراستنا  .أسلوب السيطرة عليها ينتهجون

فالفرضية األولى تشير إلى أن لوجهة الضبط الداخلية أثر ايجابي على الجانب العالئقي لدى األستاذ 

، فهما يعتقدان في األحداث )ع(و الحالة)ر(وهذا ما تحقق مع الحالتين .المصاب بارتفاع ضغط الدم

عتقادا داخليا وال يرجعون ذلك إلى أشخاص أقوياء مسيطرين أو إلى الحظ أو الخارجية والسيئة ا

القائلة بأن لوجهة الضبط أثر سلبي على الجانب العالئقي الثانية الصدفة وغيرها،كما تحققت الفرضية 

و أ،فهي تعتقد في األحداث الخارجية المهمة )ن(لدى األستاذ المصاب بارتفاع ضغط الدم على األستاذة

سيئة اعتقادا خارجيا وترجع كل أسباب الضغوط واالنفعاالت وسوء حالتها الصحية إلى أشخاص ال



 الجانب الميداني                                                         اإلجراءات التطبيقية للدراسة 
 

 88 

شخاص الغير مجبرة على إقامة سلوب التجنبي نحو كل األمؤثرين و مسيطرين،كما أنها تبنت األ

عالقات ودية معهم،وفي حاالت كثيرة يخرج األمر عن سيطرتها فيتجلى ذلك في سوء حالتها الصحية 

تشير أن لوجهة  العامة هذا ما تم التوصل إليه من خالل دراستنا والتي تأكد فرضيتنا،فالفرضيةو.

،وهذا ما تحقق من لمصاب بارتفاع ضغط الدم الشريانيالضبط أثر على الجانب العالئقي لدى األستاذ ا

  .خالل دراستنا لثالث حاالت 
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  :ة ـمـاتـخ

ــة   ــتنتج أن لوجه ــبق نس ــا س ــةومم ــبط الداخلي ــب  -الض ــى الجان ــر عل ــة أث الخارجي

ــيطرين    ــخاص المس ــو األش ــرد نح ــة إدراك الف ــى كيفي ــز عل ــا ترك ــذا ألنه ــي ه العالئق

ــة ،ف ــداث المهم ــث  الونحــو األح ــة صــحية حي ــة للضــبط وجه ــة الداخلي ن اإلدراك أوجه

ــا وعال   ــوافقين اجتماعي ــم مت ــة يجعله ــذه الفئ ــذوي ه ــائد ل ــديهم  ئالس ــر ل ــا وال تظه قي

ــاال ــا   االنفع ــاالختالف هن ــادرة ف ــورة ن ــحتهم إال بص ــى ص ــؤثر عل ــي ت ــلبية الت ت الس

ــى   ــر عل ــة أث ــي النوع،كــذلك لوجهــة الضــبط الخارجي ــيس ف ــي الدرجــة ول اخــتالف ف

ــي  ــب العالئق ــذا الجان ــدون بســيطرة األه ــة ذوي الضــبط الخــارجي يعتق شــخاص ألن فئ

ــل األحــ ــى ك ــي تواجههموالصــدف والحــظ عل ــالي اإلدر،داث الســيئة الت اك الســلبي وبالت

ــة   ــى الحال ــؤثر عل ــد ت ــد مشــاعر ســلبية وانفعــاالت ســيئة ق ــد يول ــة ق النفســية والحال

  .للفرد  الصحية 

وال في األخير نسـتطيع القـول بـأن نتـائج الدراسـة تنطبـق فقـط علـى حـاالت الدراسـة           

 .يمكن تعميم نتائجها

 

 

 

 



 
90 

  :قائمة المراجع 
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 .فيصل 

،الجامعة ،تنظيم وتوضيح البحث العلمي في العلوم السلوكية)2006(داود بن درويش حلس - 8

 .اإلسالمية،غزة،فلسطين

 التشاؤم وعالقته بمفهوم الذات وموقع الضبط–التفاؤل ذكريات عبد الواحد محمد البرزنجي ، - 9

 .2009،عمان  1،دار الصفاء ،ط
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،دار النهضة ،دراسات وبحوث في علم النفس الدافعي)1994(رشاد علي عبد العزيز موسى  -10

 .العربية،القاهرة ،مصر

 .،بيروت لبنان1،دار العلم للماليين،طالقلب في الصحة والمرض،)1983(سعيد الصايغ -11

وجهة الضبط والمسايرة بعض الدراسات حول وجهة الضبط وعدد ،)1982(عالء الدين كفافي -12

 .الجزء األول ،مكتبة األنجلو مصرية،القاهرة،مصرالمتغيرات النفسية،من 

،دار 1،طسيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقية ،)2005(فاروق السيد عثمان -13

 .األمين،مصر

،مركز صحية ارشادات الصحة العامة من أجل حياة،)2008(محمد هاني راتب وآخرون، -14

 والبحوث،جامعة القاهرة،مصرتطوير الدراسات العليا 

األسس النظرية واإلجراءات المعملية :فسيولوجيا الجهد البدني،)ب ت(الهزاع،هزاع محمد، -15

 ).ب ب(،للقياسات الفسيولوجية

 :الرسائل العلمية

عالقة وجهة الضبط باليأس لدى عينة من العائدين إلى ،)2010(ابراهيم بوزيد، -16

 .خيضر،بسكرة ،الجزائر،ماجستير،جامعة محمد الجريمة

العالقة بين الممارسة المهنية والشعور بالضغوط النفسية ،)2000(ابراهيم قشقوش آخرون -17

جامعة الملك عبد العزيز،المدينة ماجستير،،  لدى معلمي ومعلمات المدارس المتوسطة والثانوية
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،ماجستير،جامعة بتأكيد الذاتأساليب مواجهة الضغوط وعالقتها ،)2014(أحمد محمد عرافي -18

 .أم القرى بمكة المكرمة،السعودية

العالقة بين وجهة الضبط والعوامل الخمسة ،)2011(ابتسام بنت هادي بنت أحمد العفاري -19

 ماجستير،جامعة أم القرى،السعودية الكبرى في الشخصية،
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  )1(:ملحق رقم

  الخارجي/مقياس روتر للضبط الداخلي 

 

  أخي الكريم/ لكريمةأختي ا

بين يديك استبيان يهدف إلى الكشف عن الطريقة التي تؤثر بها بعض األحداث المهمة على الناس 
  .بمختلف أعمارهم ،وتتكون كل فقرة من عبارتين أشير إليهما بالرمز أ ،ب 

على الحرف الموجود أمام العبارة التي )x( من الفقرات أن تضع إشارة أرجو عند االجابة على كل فقرة
  .تختارها 

لذلك ليس هناك إجابة خاطئة وأخرى صحيحة ، كما  إن هذا االستبيان هو مقياس لما يعتقده الشخص ،
إحدى الفقرات أنك توافق على ما جاء في كلتا العبارتين ، أو أنك ال توافق على ما جاء  يقد تجد ف

جابة إحداهما على األخرى وتختارها على أنها اإل بهما بالمرة ، وفي هذه الحالة عليك أن ترجح
وشكرا المناسبة ،علما بأن هذه اإلجابة  لن يطلع عليها أحد ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ، 

  .لكم على حسن تعاونكم 

    

  

  

  

  

  

  

  



  :معلومات عامة 

  :........الجنس .......                           :السن 

  فقرة السؤال   االجابة   الرقم 
  .أ  1

  .ب
  .المشكالت ألن آبائهم يعاقبونهم أكثر من الالزم يقع األوالد في -
  .معظم االبناء هذه األيام هي أن اآلباء يتساهلون معهم مشكلة  -

  .أ  2
  
  .ب

كثير من األمور الغير السارة التي تحدث للناس في حياتهم ترجع في جزء منها إلى -
   يئالحظ الس

  .خطاء التي يرتكبونهايرجع سوء الحظ الذي يالقيه الناس إلى األ-
  .أ  3

  
  .ب

الحروب ،عدم اهتمام الناس باألمور السياسية اهتماما من األساليب الرئيسية الشتعال -
  .كافيا 

  .سوف تستمر الحروب وتبقى مهما حاول ا لناس أن يمنعوا وقوعها -
  .أ  4

  .ب
  .بمرور الزمن يستطيع الفرد أن ينال االحترام الذي يستحق -
لسوء الحظ أن جدارة الفرد وقيمته غالبا ما البعترف بهما مهما جاهد الفرد في هذا -

  السبيل 
5  
  
  

  .أ
  .ب

  اعتقاد غير صحيح الطلبة،عدلون بين ياالعتقاد بأن المعلمين ال -
  .عارضةي مدى تتأثر درجاتهم المدرسية بعوامل أمعظم الطلبة ال يعرفون إلى -

  .أ  6
  .ب

  .فعاالنسان أن يصبح قائدا ال يمكن لإل بدون الفرص الثمينة-
فراد من ذوي الكفاءة في أن يصبحوا قادة فإن ذلك يرجع إلى أنهم لم عندما يفشل األ-

  .تيحت لهمأيحسنوا االستفادة من الفرص التي 
  .أ  7

  .ب
  .الناسمهما بذل الفرد من جهد فلن يستطيع أن يظفر بحب بعض -
  .معهمإنما يفشل في اكتساب مودة اآلخرين من ال يعرف كيف يندمج -

  .أ  8
  .ب

  .الفردتلعب الوراثة الدور الكبير في تحديد شخصية -
  .خبرة الفرد في الحياة هي التي تحدد سلوكه -

  .أ  9
  
  .ب

  .)وب على الجبين الزم أتشوفو العيناللي مكت(أعتقد في صحة المثل العامي القائل -
أترك األمور تحدث تحت رحمة الظروف فغن النتائج تكون أسوء مما لو عندما -

  .بادرت واتخذت قرارا معينا 



  .أ  10
  . ب

  .متحان أسئلة صعبةبل الطالب الذي أحسن االستعداد لالنادرا ما يق-
سئلة االمتحانات غير ذات صلة بالمنهج بحيث نجد أن أفي كثير من األحيان تكون -

  .هباء االستذكار قد ضاع 
  .أ  11

  
  ب 

الحظ فليس له إال دور بسيط جدا أو ال دور له  االجاد، أميعتمد النجاح على العمل -
  .اإلطالقعلى 

الوصول إلى الوظائف المرموقة بتوقف بالدرجة األولى على تكون في المكان -
  .المناسبالمناسب في الوقت 

  .أ  12
  .ب

  .العامةيستطيع المواطن العادي أن يكون له تأثير في القرارات السياسية واالجتماعية -
  .شيئا إزاء ذلك  اعالمنا هذا تتحكم فيه قلة من األقوياء وال يستطيع البسطاء أن يفعلو-

  .أ  13
  
  .ب

  إنني غالبا ما أكون متأكد من قدرتي على تنفيذها بنجاح فعندما أضع خططي -
ليس من الحكمة دائما أن نضع خططا طويلة المدى ألن كثيرا من األمور احتماالت -

  .الحظالنجاح والفشل فيها ترجع إلى 
  .أ  14

  .ب
  .هناك بعض الناس ال يرجى منهم خير أو نفع -
  .في كل الناس جانب من الخير -

  .أ  15
  
  .ب

يعتمد عليه  قليال أو الن وصولي إلى أهدافي ال يعتمد على الحظ إال أفي حياتي أرى -
  .مطلقا 

شيئا بحيث يستوي اتخاذ القرار عن  في كثير من الحاالت ال يفيد التدبر أو التعقل-
    .جراء القرعةإتدبير وتخطيط واتخاذ القرار عن 

  .أ  16
  
  .ب

فكان أول من وصل إلى المكان  الحظ،ان بظفر بالرئاسة من أسعده يحفي أغلب األ-
  .المناسب

شياء الصحيحة أمر يتوقف على القدر وليس للحظ في الناس على عمل األإن حمل -
  .اإلطالقدور له على  ذلك إال دور ضئيل أو ال

  .أ  17
  
  .ب

  ع أن نفهمها أو نتحكم فيهايفي أمور ديننا نجد معظمنا ضحايا لقوى ال نستط-
إذا قام الناس بأدوار نشطة في الشؤون السياسية واالجتماعية ، فإنهم يستطيعون أن -

  .يؤثروا في األحداث من حولهم 
  .أ  18

  .ب
  .العارضةمعظم الناس ال يعرفون إلى أي مدى تتأثر حياتهم باألحداث -
  .الحظاسمه  شيءال يوجد في الواقع -

  .أ   19
  .ب 

  على الدوام لالعتراف بالخطأنسان مستعدا يجب أن يكون اإل-
  .أخطائنافضل أن نتستر على من األ-



  .أ  20
  .ب

  من الصعب أن تعرف ما إذا كان اآلخرون يحبونك أم ال -
  .صدقائك على مدى لطفك وحسن معاشرتك لهم أيتوقف عدد -

  .أ  21
  
  ب

  .طيبةعلى المدى الطويل نجد أن ما يقع لنا من أحداث سيئة تقابلها أحداث أخرى -
  .ذلكمعظم األحداث السيئة تنتج عن نقص القدرة أو الجهل أو الكسل أو كل -

  .أ  22
  . ب

  أننا بذلنا مجهودا كافيا ألمكننا القضاء على مختلف صور الفساد  ول-
  .السياسيةمن الصعب على الناس أن يتحكموا في ما يفعل أصحاب المناصب -

  .أ  23
  .ب

  .الدرجاتع أن أفهم كيف يمنح المعلمون يستطأأحيانا ال -
   .عليهاهنالك صلة مباشرة بين الجهد الذي ابذله في االستذكار والدرجات التي احصل -

  أ  24
  ب

  ن يفعلوه أالزعيم الناجح يتوقع من الناس أن يقرروا ألنفسهم ما يجب -
  .الزعيم الناجح بوضح لكل فرد ما يجب أن يفعله -

  أ  25
  ب

  ثيري ضعيف على األحداث التي تقع لي أأشعر أن تكثيرا ما -
  .حياتيالحظ يلعب دورا مهما في  ون الصدفة أن اصدق أمن المستحيل -

  أ  26
  ب

  نهم ال يحاولون التعاون معا بروح الود والصداقة يشعر الناس بالوحدة أل-
مر ليس بك أيس من المجدي أن تحاول جاهدا اكتساب مودة اآلخرين الن هذا ل-

  .عليهسيطرة 
  أ  27

  ب
  هناك اهتمام مبالغ فيه باأللعاب الرياضية في المدارس الثانوية  

  .فرصة طيبة لتنمية الشخصية ) التي تمارس في فريق (لعاب الرياضية الجماعية األ
  أ  28

  ب
  يحدث لي هو من صنع يدي  كل ما
  .أحيانا أني ال أستطيع التحكم في االتجاه الذي تسير فيه حياتي أشعر

  أ  29
  ب

في كثير من األحيان ال استطيع أن أفهم لماذا يتصرف السياسيون بالطريقة التي 
  .يتصرفون بها

على  ءدارة سواولون عن فساد اإلئعلى المدى الطويل يمكننا القول أن الناس مس
  .المستوى المحلي أو القومي 

  



  )2:(ملحق رقم

  :المقابلة كما وردت مع الحالة األولى

  السالم عليكم 

أنا طالبة في ميدان علم النفس العيادي أقوم بإجراء بحث للغرض العلمي وأرجو أن تجيبيني على -

  .بعض األسئلة 

  .نعم تفضلي -

  ما اسمك ؟

  ن. ش -

  ؟.كم عمرك -

  سنة  45-

  منذ متى وأنت تمارسين مهنة التدريس ؟-

  .سنة  23منذ -

  ما هي المادة التي تدرسينها ؟

  .مادة اللغة الفرنسية 

  ماهو مستواك العلمي ؟-

  .قريت في المعهد -



  ماهو نوع المرض الذي أصبت به ؟ -

  .عندي ضغط الدم  -

  منذ متى وأنت تعانين من الضغط ؟

  سنوات  7منذ -

  ماهو سبب االصابة ؟

سبب الضغط هو الحمل ،كي كنت حامل تعبت بزاف وطلعلي الضغط من هذاك الوقت وأنا مريضة 

  .بيه 

  كيف كان تلقيك لخبر اصابتك بمرض مزمن ؟

ومباعد بش حسيت بخطورة .حاسة بيه كنت نخمم غير في صحتي والبيبي هذاك الوقت مكنتش 

  .المرض

  ف تعبيرك عن القلق ؟صكيف ت

  .المرة الثالثة خالص ..المرة الثانية .. في األول نفوت   الزم نسكتو-

  ماهي المواقف أو األماكن  التي تحس فيها بالراحة والطمأنينة ؟

صدقيني كي تعلمي التلميذ ويفهم وش راكي تقري .وفي الدار )صمت وتفكير.(.الراحة نلقاها في القسم 

ميذ الممتازين  خاصة مع الضعفاء ننسى كلش مش مع التال... فيه هذيك متعة كبيرة تحسي بلي علمتي

.  



  اتك وتصرفاتك بعد المرض ؟يكيف هي ح

  .مرض بنتي هو اللي غيرلي حياتي مش مرضي حياتي متبدلتش بالمرض ،

  وباش مريضة بنتك ؟

  بالسكر 

  هل أنت منتظمة على تناول األودية وزيارة الطبيب وممارسة حمية غذائية ؟

  راني مع الريجيم ..ومنحملوش ... منيش منتظمة،منشتيش الدواء

  هل حدثت لك تعقيدات صحية بعد المرض ؟

  .ال،عدت عصبية 

  كيف هي عالقتك بالتالميذ ؟

  مليحة 

  ماهي الصعوبات التي تواجهها في تعاملك مع التالميذ ؟

ماهو يخدم الممتازين والمحتوى ال يتوافق مع الدروس ومع ..البروغرام ميتناسبش مع التالميذ الضعاف

  .ميستهدف كاين ثغرات في البرنامج 

  :كيف تتصرفين مع التالميذ المثيرين للمشاكل 

عوك إذا حبك التلميذ الزم بصمت ،،أنا ضد االستاذ المتسلط اللي يبرز شخصيتو ،األطفال كي يحبوك يت

وحاجة أخرى كاين عندي ظروف خرجوني من متوسطة  البصايرة وكان .يحشم منك مش يخاف 



لتقليل من المناصب والحوني في الوطاية يتمسخرو بيا ،عاودو الحوني في الحاجب ،في السبب ا

م نلقى روحي في وسط الكالس الطريق للحاجب نحلف منقريش ومنشرحش ونقعد ،كي نلحق ت

،وهذي اللي تخلي التلميذ يحبك والحاجة اللي تعلمتها تاني عمري منشوف التلميذ من الطاي ونشرح

  .ير وهذيك اللي نلعب عليها وفي راسو طفل صغ

موديالت في علم النفس كانو يقرو فينا كيفاش نتعاملو مع  3واصال حنا قبل منقرو كانو مبرمجيلنا 

  .التلميذ 

  هل تعرضت بوما للمشاكل مع أحد التالميذ ؟

ايه وهذاك النهار طلعلي الضغط وحد التلميذ خرجتو داير الفوضى ،جات امو تعيط وتقول في كالم 

  .مليح وجارح وتهدر في كالم وقح تم حسيت بالضغط طلعلي  مش

  كيف كانت ردة فعلك ؟

  .ساكتة منقدر نقول والو معندي منقلها جاية مع ابنها باين مش رح تسمعلي 

  كيف تتعاملين مع المشكلة بينك وبين التلميذ ؟

رة ضربت تلميذ نحل المشكلة ،كي نكسبو رح نظمو ،منكذبش عليه ،ونكون منصفة وعادلة وحد الم

،خوه  مساكن مشاغب وعاله قاعد يقول في كالم فاحش مباعد ،هذا باباه شيخ وامو عجوزة يضربهم

جا داخل هذي صرات في العام االول م اللي جيت ،كي خزرت فيه قتلو أنت عالبالك مع من راك 

بلي عندي  بت واحد يعرفوني،الناس كامل يعرفوني حقانية ومنظلمش واذا ضر )ن(تهدر مع مدام 

  .الحق

  كبف هي عالقتك مع زمالء العمل ؟



أنا شخصيتي صريحة بالبزاف ،نقدر نقول عالقة زمالة نحترم الكل والكل يحترمني لكنهم مش 

  أصدقائي 

  وعاله ؟

  ،منحبش القيل والقال  لنتجنب المشاك

نورمال المشكل رح يكون مع زمالء المادة ،مشكل في مصلحة العمل كل واحد يشوف زي وضرك 

ومعنديش صحبتي في الخدمة تجيني ونجيها انا تبانلي هكا خير .وين مايكون االحترام متكونش المشاكل

  .بش تقعد العالقة بناتنا فيها االحترام 

  ؟كيف هي عالقتك مع المدير 

دي المدير الحالي عالقتي بيه مليحة وهو انسان الباس بيه يخدم في خدمتو ،أما المدير اللي قبلو كان عن

خاصة في جداول  ،بروبالم معاه كانت هوايتو يحطم االستاذ ويجيبلك مفتش يلعب على تحطيم األستاذ

  .التوقيت ،تكون فيه المعريفة ،بعض األساتذة يدو التوقيت المليح 

  كيف تكون ردة فعلك في حالة الظلم  ؟

ش بزاف ويعطوك أحسن المشكل في الحقرة إذا عندك معريفة تخدمي رايحة ،الجدول الساعات ميكونو

هذاك الوقت إذا شفت المدير نعود .األقسام وأحسن التالميذ واذا مكانش معريفة يحطو عليك العسة 

  .نغلي 

  أتراعي حالتك الصحية وتتجنب التفكير واالبتعاد عن المشاكل بصفة عامة ؟

  .ايه نبقى في المنزل ،ومعنديش عالقة بالناس



  في تفاقم المرض لديك ؟ في رأيك أهناك شخص في حياتك تسبب

والتالميذ تع ضرك .المدير ضرني خطراش شخصيتو قاوية وتاني كي بدلوني من مؤسسة لمؤسسة 

أغلبتهم نقصاتهم التربية السلوك تغير الوالدين والحضارة اللي رانا فيها والمود والوالدين يتبعو في 

تقريبا حياة المراهق كامل في  تاع العشية 5وال  4تاع الصباح حتان  8والدهم ويطلقوهمنا من 

والوالدين نساو مصلحة التلميذ والطفلة والت تلبس  الدين تانيوالمؤسسة والتربية يتحملوها االساتذة وال

وش تحب وامها فرحانة بيها وتزيد تشجعها واألساتذة ملقاوش رواحهم هما ينصحو من والوالدين 

امل تاني أنا نعتبر أصعب مادتين هوما الفرنسية يفسدو تاني التلميذ موالش حاب يقرا في المواد ك

والرياضيات وانا نقارن روحي بمادة الرياضيات ونشوف تقدم التلميذ تم نعرف اذا راه يقرا صح والال 

  ...وكاين حوايج بزاف السياسة اذا دخلنا فيها منخرجوش



  )3:(ملحق رقم

  مع الحالة الثانية :المقابلة كما وردت 

السالم عليكم ، أنا طالبة أدرس علم النفس العيادي وأنا بصدد القيام ببحث وأرجو أن تجيبيني على 

  .بعض األسئلة الستعمالها للغرض العلمي فقط 

 نعم أنا مستعدة 

  كم عمرك ؟

 سنة  52عمري 

  متى وأنت تمارسين مهنة التدريس ؟ منذ

 .سنة تقريبا  30... منذ

  ماهي الماذة التي تدرسينها ؟

 ضيات مادة الريا

  ما هو مستواك العلمي استاذة ؟

 .قريت في المعهد التكنولوجي للتربية 

  ؟ ماهو نوع المرض الذي أصبت به

 .السكري ، وارتفاع ضغط الدم 

  )ارتفاع ضغط الدم(منذ متى وأنت مصابة بهذا المرض ؟



وكان يجيني وقت الحمل برك وقالي الطبيب كي .سنة كنت بالحمل األول  28أول مرة جاني وأنا في 

 سنة وأصبحت أتناول الدواء 45ري يعاود يرجعلك وصح جاني وانا في عم توصلي لسن معين راح

  ما سبب االصابة ؟

الحمل في المرات األولى ،وأصال الوراثة لعبت دور فأمي وبابا كانو مصابين والعائلة كامل خوتي كي 

  .كبرو عاد عندهم الضغط 

  كيف كان تلقيك خبر اصابتك بمرض مزمن ؟

برك كنت منشوفش مليح ،مهتميتش بالضغط همتني عيني ... أنا مقالوليش ،مكانش عندي ضغط 

  .قالولي بلي عندك الضغط ،وبعد الفحوصات على عيني 

  كيف تصفين تعبيرك عن الغضب ؟

غالبا أنا اللي نحاول نهدي أعصابي بش ميرتفعش ضغطي خوفا على نفسي وقليل جدا أني نوض 

 .نحاول نتفهم الشخص اللي أمامي ربما حتى هو عندو مشاكل ،وتاني خوفا على صحتي .نعيط

  احة ؟ما هي المواقف أو األماكن التي تحس فيها بالر

على حساب الدار والمزاج كي تعود الدار فيها مشاكل منحبش نقعد فيها نهرب ،نحب نهرب من 

 .المشاكل 

  كيف هي تصرفاتك بعد االصابة بالمرض ؟

 عادي تصرفاتي متبدلتش 

  هل أنت منتظمة في تناول األدوية وزيارة الطبيب واتباع حمية غذائية ؟



 .منقصة كلش . نعم منتظمة ،ومنقصة الملح والسكريات

  هل حدثت لكي تعقيدات صحية بعد االصابة بالمرض ؟

 .دائما عندي الدوخة ،العام اللي فات اصبت في الكلى ،كذلك الكلسترول ،خفقان القلب 

  كيف هي عالقتك بالتالميذ ؟

 .أحاول دائما أن اوطد العالقة مع التلميذ 

  ما هي الصعوبات التي تواجهها في تعاملك مع ضعاف التحصيل والمثيرين للمشاكل ؟

ضعاف التحصيل بالصبر ، أما مثيري المشاكل نعالج الموضوع بحكمة نربح منخسرش خطراش هو 

 .في سن المراهقة 

   ؟وكيف تكون ردة فعلك في حالة تسبب تلميذ بمشكلة

 .دة خمس أو عشر دقائق باش ننصحهم منسكش ،كي يستلزم األمر نحبس الدرس لم 

  أتذكرين موقفا أو مشكلة مع تلميذ لك تسبب لك في ارتفاع ضغط الدم ؟

ايه العام هذا في الثالثي األول معجبنيش قسم فيه التشويش عطيتهم في التقويم تقريبا كامل تحت المعدل 

،وكاين  4وال3ال إ 10تحت  أنا تاني غلطت كي مديتلهم كامل كل ماندخل نوبخهم هوما مشوشين ياسر

درنا االمتحان وبعد العطلة في فيفري قعدت عند الباب انا عمبالي االستاذ واحد يبقى يصحح في وجهو 

في القسم وهوما قافلين الباب عليا وقعدت نستنى مدة كبيرة مباعد فتحت الباب ملقيتش االستاذ ثم مزال 

 .على القسم لدرجة انو ارتفعلي الضغط  روطحمصوني متقبلتش األمر سي

  زمالء العمل ؟بكيف هي عالقتك 



 .مليحة نحب الناس كل 

  هل تعرضت يوما إلى مشاكل مع زميل لك في العمل ؟

ايه ساعات تغيضني تصرفات بعضهم لكن نحسها مش مشكلة تصرا هذي الحوايج مدامك في الخدمة 

 .ومختلطة بالناس 

  لحاالت ؟كيف تتصرفين في مثل هذه ا

 نروح نقولو بلي راك أو راكي قلقتيني وتم تتحل المشكلة 

  وكيف تشعرين تجاه هذه المشاكل ؟

 .نحس روحي تظلمت 

  أتعبرين عن استيائك ؟

 نحب نواجه ايه اللي يقلقني نروح نقولو 

  كيف هي عالقتك مع رؤساء العمل ؟

 .ممتازة 

  أتزعجك بعض تصرفاتهم ؟

 .يخدمو في خدمتهم .عادي 

  هناك بعض األمور التي تشعر األستاذ بالظلم كالتوزيع الغير عادل وغيرها ؟

 .التوزيع الزم نورمال ،كل عام زي مرة ليك مرة عليك والزم نتحملو كلش



  كيف تصف مشاعرك حين احساسك بالظلم ؟

 لم تغيضني روحي ،بصح اتسامح ظكي نحس بال

  أتراعي حالتك الصحية وتتجنبين التفكير واالبتعاد عن المشاكل ؟

 .نعم ،ونحاول نعذر أي عبد ونبعد قدر االمكان عن المشاكل خوفا على صحتي 

  في رأيك أهناك شخص في حياتك بتسبب في تفاقم المرض لك ؟

علي الضغط نقول لعايلتي نتوما اللي تمرضوفيا ،واوالدي كي ميديروش وش نحب نوقولو ضرك يطل

  .ومباعد يولي يديرلي وش نحب 

  

  

  

  



)4:(رقم ملحق     

:المقابلة كما وردت مع الحالة الثالثة  

 السالم عليكم 

 وعليكم السالم 

أنا طالبة 
في ميدان علم النفس العيادي وأنا بصدد القيام ببحث وأرجو أن تجيبني على بعض االسئلة التي 

.ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط   

 نعم تفصلي

  كم عمرك ؟ - 1

سنة  38  

  متى وأنت تمارس مهنة التدريس ؟  منذ - 2

سنة  19  

  ما المادة التي تقوم بتدريسها؟ - 3

 مادة اللغة العربية 

  ما نوع المرض الذي أصبت به ؟  - 4

 ارتفاع ضغط الدم 

  منذ متى وأنت تعاني منه ؟ - 5

سنوات  3منذ   

  ما سبب االصابة ؟ - 6



.يعني كان السبب موت األم   

  كيف كان تلقيك لخبر اصابتك بمرض مزمن؟ - 7

 صدمة

  هل أنت منتظم على تناول األدوية وزيارة الطبيب وممارسة الحمية الغذائية ؟ - 8

انتظام في تلقي العالج وتناول األدوية لكن حسب الظروف الصحية ونفسية اإلنسان في العالج وتلقي 
  المرض

 هل حدثت لك تعقيدات صحية بعد المرض؟ - 9

  لك الفشل والقلق نعم حدثت معي تعقيدات يومية ألن المرض يسبب

  كيف تصف تعبيرك عن القلق أو الغضب أو اي موقف مزعج؟

  .صعب جدا التأقلم مع الغضب أو االشخاص المزعجين 

 كيف تتصرف في مواقف القلق؟ -10

  التصرف في مواقف القلق يحكمه ضبط النفس قدر المستطاع 

 ما هي المواقف والظروف التي تشعر فيها بالراحة؟ -11

  .صفح االنترنت وخاصة الفيسبوكأشعر بالراحة حين ت

 ما هي التغيرات التي طرأت على نمط حياتك بعد اإلصابة بالمرض؟ -12

حياتي أصبحت عادية بعد العام األول من المرض مع تلقي العالج واألدوية الحمد هللا في تحسن 
  ..مستمر

 كيف هي عالقتك بالتالميذ؟ -13

 عالقاتي مع التالميذ جيدة جدا 

 تواجهها في تعاملك مع التالميذ؟ما هي الصعوبات التي  -14

 نقص تركيز التلميذ والحركة الكثيرة .. الصعوبات



 كيف تتصرف مع التالميذ المثيرين للمشاكل ؟ -15

 كل واحد نتصرف معاه على حساب عقليتو مش كامل كيف كيف 

 كيف تتصرف مع التالميذ وضعاف التحصيل؟ -16

 نصبر عليهم ونعاونهم

 دث معهم؟كيف تكون ردة فعلك في مواقف تح -17

ال توجد صعوبات . في األغلب أكون مسيطرا على القسم لكنني ان شعرت بالفوضى اقوم بالتنبيه فقط 
  في تعاملي مع التالميذ لكن طبيعة العمل تجبرك على القلق والتوتر أحيانا مما يسبب القلق والتوتر

 هل تؤثر عالقتك بالتالميذ على حالتك الصحية؟ -18

 .ال،ال أظن ذلك 

 عالقتك بزمالء العمل؟كيف هي  -19

 عالقاتي مع الزمالء جيدة 

 هل تعرضت يوما إلى مشاكل مع زميل من زمالء العمل؟ -20

 نعم من الطبيعي التعرض للمشاكل مع الزمالء عادي قضية شغل ومشاكله 

 كيف تتصرف في هذه الحالة؟ -21

  سندا لقوانين العمل أو اجتهاد الشخص لحل مشاكله التصرف يكون إداريا.التصرف عادي جدا
 ما هي المواقف والظروف التي تشعر فيها بالراحة؟ -22

 .الظروف التي أشعر فيها بالراحة حين السفر وتغيير األجواء

 أتعبر عن استياءك أم تكتفي بالصمت؟ -23

 .بالصمت الصمت يقتل أحيانا  ءكتفانعم أعبر تعبيرا إنسانيا وعدم اال

 عالقتك بالزمالء على حالتك الصحية؟هل تؤثر  -24

 ال ال تؤثر -25

 كيف هي عالقتك برؤساء العمل؟ -26

 عالقتي معهم عالقة عمل ال أكثر وال اقل

 أتزعجك تصرفاتهم؟ -27

 تزعجني بعض تصرفاتهم

 ألك أن تذكر لنا إحداها؟ -28



 .اعفيني من هذا السؤال

 كيف تكون ردة فعلك ؟ -29

 انا أظهر انزعاجي مشاعري ملك نفسي من الظاهر والباطن 

 كيف تصف مشاعرك حين إحساسك بالظلم؟ -30

 أعبر عن ذلك وال أسمح في حقي 

 هل تؤثر عالقتك بالمسئولين على حالتك الصحية؟ -31

 ال طبعا 

 أتراعي حالتك الصحية وتتجنب التفكير و االبتعاد عن المشاكل؟ -32

 نعم ،هذا أكيد 

 خص في حياتك يتسبب في تفاقم أعراض المرض؟في رأيك أهناك ش -33

 .أسباب عملية وأسباب عائلية ال أحبذ ذكرها 

 



 

)5(ملحق رقم   

:أسئلة المقابلة  

 المحور االول:المعلومات الشخصية 

 كم عمرك؟ -1

 منذ متى وأنت تمارس مهنة التدريس؟د -2

 ما هي المادة الدراسية التي تقوم بتدريسها؟ -3

  محور االصابة بارتفاع ضغط الدم :المحور الثاني
 ؟المرض الذي أصبت به   نوع ما هو 

 منذ متى وأنت تعاني منه؟ 

  ما سبب اإلصابة 

 كيف كان تلقيك خبر إصابتك بمرض مزمن؟ 

 ت منتظم على تناول األدوية وزيارة الطبيب وممارسة الحمية الغذائية ؟هل أن 

 هل حدثت لك تعقيدات صحية بعد المرض؟ 

 كيف تتصرف في مواقف الغضب؟ 

 كيف تتصرف في مواقف القلق؟ 

 ؟ما هي المواقف والظروف التي تشعر فيها بالراحة 

  ؟ما هي التغيرات التي طرأت على نمط حياتك بعد اإلصابة بالمرض 

  الجانب العالئقي داخل البيئة المهنية :المحور الثالث
 كيف هي عالقتك بالتالميذ؟ -1

 ما هي الصعوبات التي تواجهها في تعاملك مع التالميذ؟ -2

 كيف تتصرف مع التالميذ المثيرين للمشاكل  -3



 

 لتحصيل؟كيف تتصرف مع التالميذ وضعاف ا -4

 كيف تكون ردة فعلك في مواقف تحدث معهم؟ -5

 هل تؤثر عالقتك بالتالميذ على حالتك الصحية -6

 كيف هي عالقتك بزمالء العمل؟ -7

 هل تعرضت يوما إلى مشاكل مع زميل من زمالء العمل؟ -8

 كيف تصرفت في هذه الحالة؟ -9
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