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املقدمة

الطفولة،  يف  عمره،  مراحل  مختلف  يف  اإلنسان،  عند  وشائعة  عامة  خربة  النفيس  الضغط  يعد 

واملراهقة، والرشد والشيخوخة.  وقد تكون خربة الضغط النفيس بسيطة ومتر برسعة أحياناً، وقد تكون 

مؤملة وشديدة يف أحيان أخرى، قد تكون هذه الخربة باعثة عىل العمل واإلنجاز وحل املشكالت، وقد 

تكون معيقة له وتؤدي إىل االضطرابات النفسية والجسمية خاصة حني يفشل الشخص يف التعامل معها

Coping  ومواجهتها.

يرتبط الضغط النفيس بالكثري من املفاهيم ذات الصلة مثل: اإلجهاد، واإلنهاك النفيس، واالحرتاق 

ويرافقه  أوىل،  جهة  من  النفسية  واالضطرابات  النفسية  والصدمة  واإلحباط،  النفيس  والرصاع  النفيس، 

تغريات وعالمات جسمية ونفسية تطال يف تأثريها الجانب البيولوجي، والنفيس، واالجتامعي للشخصية 

من جهة ثانية. ويختلف الناس يف تقييم للموقف وتقديرهم له عىل أنه حدث ضاغط أم موقف طبيعي 

كتقييم أويل أو وثانوي وفقاً للعالمة الزاروس، فام يكون ضغطا لفرد ما قد اليكون كذلك لفرد آخر. من 

هنا تحتل منط الشخصية وطريقة تفكري الشخص وتفسريه دوراً مهامً يف تقييم الحدث الضاغط يف سياق 

بيئي واجتامعي معني. عالوة عىل ذلك تلعب مهارات الشخص التكيفية وأساليب التعامل والدفاع دوراً 

مهامً يف مواجهة الضغط النفيس باعتباره يرتبط مبتطلبات بيئة من جهة ومبصادر الشخص للمواجهة من 

جهة أخرى. وهناك الكثري من مهارات التكيف واملواجهة منها التفكري اإليجايب، وأليات الدفاع املبارشة 

وغري املبارشة والتفاؤل واملساندة االجتامعية واليقظة العقلية واالسرتخاء وغريها من املهارات. 

ذات  باملفاهيم  وعالقته  النفيس  الضغط  مفهوم  ومنهجي  تحلييل  بشكل  الكتاب  هذا  يتناول 

الصلة مثل االنهاك واالحرتاق النفيس والرصاع والصدمة النفسية، كام يستعرض أنواع الضغوط النفسية 

الصحة  حالتي  يف  واالجتامعية  والنفسية  البيولوجية  وآثارها  تفسريها،  ونظرات  وعواملها،  ومصادرها، 

واملرض مستعرضاً بعض االضطرابات الجسمية والنفسية التي يكون له دوراً مهامً فيها. ويتناول الباب 
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الثاين مهارات التعامل مع الضغوط النفسية والتكيف معها مركزاً عىل األساليب السلوكية واملعرفية 

التفكري والتفاؤل، ومهارات سلوكية اجتامعية حياتية تساعد يف خفض آثاره واستثامرها يف  وخاصة 

األداء واإلنجاز وحتى اإلبداع، وذلك كله برؤية معارصة معتمداً عىل أحدث واملراجع العلمية وتنوعها.

يغطي الكتاب توصيف مقرر الضغط النفيس لطلبة الجامعات، كام يعد مرجعاً علمياً للمتخصصني 

يف ميدان الخدمات النفسية من أطباء نفسيني وعلامء نفس واجتامع، إضافة إىل الناس يف مختلف 

مجاالت الحياة العملية مثل األرسة والعاملني يف مؤسسات التنشئة االجتامعية الرسمية وغري الرسمية.

بيولوجية  تكاملية  رؤية  النفيس وفق  الضغط  قد وفقت يف عرض موضوعات  أكون  أن  أمتنى 

التي يعتمدها املتخصصون يف امليدان. والبد من أن أشكر  الرؤية  نفسية واجتامعية معارصة وهي 

دار الفكر ومديرها األستاذ جعفر جرب، واألستاذ أحمد جرب لجهودهم املتميزة يف نرش الثقافة النفسية 

والعلمية لجميع الناطقني بالضاد يف وطننا العريب متنني لهم دوام التوفيق.

حلب يف 2022/5/25         

         أ.د.محمد عبدالله 



الفصل األول

الضغط النفيس

»معنى الضغط النفيس، طبيعته، وأنواعه«

إن كل واحد منا يعاين ضغوطاً نفسية خالل حياته اليومية، فالضغوط النفسية شائعة لدى جميع 

الناس ويف مختلف األعامر، وكثرٌي من األحداث تجري عىل غري ما نرغب فيه، كام تحدث يف كثريٍ من 

املواقف، واملجاالت، تحدث يف األرسة، ويف املدرسة، ويف الجامعة، ويف العمل أو الوظيفة، أحياناً يكون 

أحيانًا  أخرى يكون طويل املدى وعىل فرتة زمنية طويلة، يكون ظاهراً  النفيس قصرياً، وأحياناً  الضغط 

ويكون ضمنياً أو مخفياً يف أوقات أخرى، إنه يختلف عرب الزمن لدى الفرد نفسه، كام أنه يختلف بني 

الناس. من جهة أخرى فإن ما يعترب ضغطاً نفسياً لشخص ما )مثل مواجهة اختبار أو امتحان ما( قد ال 

ميثل ضغطاً نفسياً بالنسبة لشخص آخر، ورمبا ميثل تحدياً ومغامرة لشخص ثالث. لننظر يف املثال التايل 

الذي يعرب عن موقف ضغط نفيس: 

»قل يل ما الذي حدث يف حياتك خالل األشهر املاضية؟ أجاب الطالب الجامعي )س( إنه يعاين من 

السفر املتواصل نهاية كل أسبوع، كام أنه ال يستطيع أن  يتحمل أعباء املرصوف الالزم لدراسته، مام  أثر 

يف عالقاته االجتامعية. إنه يعاين من اضطرابات يف األكل، وكثرياً ما يصاب باألرق ويتكرر استيقاظه ليالً. 

كام أصبح أكرث انشغاالً يف التفكري مبستقبله املهني، ويخىش من أن يختار املهنة الخطأ، أو ميارس عمالً ال 

يريض ميوله«.

سنتناول يف هذا الفصل خربة الضغط النفيس، مركزين عىل معناه، وآثاره، وتقييمنا للموقف عىل 

أنه ضغط نفيس. فام الذي يجعل حدثاً ما مصدر ضغط نفيس؟ وملاذا تستثري  بعض األحداث ضغطاً 

نفسياً لدى شخص ما، وال تستثري مثل هذا الضغط لدى شخص آخر؟ وكيف تؤثر الضغوط النفسية عىل 

أجسامنا، وعقولنا، وسلوكنا؟ وأخرياً، هل تختلف خربة الضغط النفيس لدينا مع مرور الزمن وعرب مراحل 

الحياة من الطفولة، مروراً باملراهقة، وانتهاء بالرشد والشيخوخة؟ 
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الضغط النفيس يف حياتنا اليومية

عندما نسمع شخصاً ما يقول: »إنه تحت تأثري ضغط نفيس شديد« أو إنه »يعيش ضغطاً نفسياً 

مرتفعاً«، ستتكون لدينا فكرة عام يقصده هذا الشخص. عادة، فإن مثل هذه العبارة تعني أن الشخص 

غري قادر عىل التعامل مع متطلبات بيئته، وأنه يشعر بالتوتر، وعدم االرتياح نتيجة ذلك. وسوف يتبني 

بالتأكيد أن كاًل منا قد مرَّ مبثل هذه الخربات التي نسميها الضغط النفيس psychological stress يف حياتنا. 

وبسبب انتشار هذه الظاهرة ومعايشتنا لها يف حياتنا، فقد نقول إن معنى الضغط النفيس بسيط وغري 

معقد. دعنا نرى كيف ينظر علامء النفس للضغط النفيس، وكيف يعرفونه. 

يُعرب الناس بهذا املصطلح كلام حلّت بهم ضائقة وركبت عقولهم أمواج املشكالت األرسية وبحار 

املعاناة يف الحياة اليومية وأفكار املستقبل. “الضغط النفيس” كام عرّفه )ماك جراف 1970(: بأن الضغوط 

الغضب  مثل  السلبية  املظاهر  يصاحبها مجموعة من  واإلمكانيات،  املطالب  بني  ُمدرك  تعرب عن خلل 

والقلق واإلحباط. من هذا التعريف يتضح لنا بأن الضغوط هي خلل ُمدرك بني مطالب الواقع وإمكانياتنا 

الشخصية تجعلنا يف قلق دائم نحو ما ينتظرنا يف املستقبل القريب. 

شاع استعامل مفهوم الضغط )Stress( يف مطلع القرن السابع عرش الذي يعني الضغط أو اإلجهاد، 

التي تعني الضيق أو الشدة،   )Stringege( الكلمة الالتينية اللفظ اشتق من  وكام هو معروف أن هذا 

وبعضهم اآلخر يشري إىل أن اشتقاق  هذا اللفظ من الكلمة الفرنسية )Destese( والتي تعني الشعور 

باالختناق، والشعور بالضيق واألمل، والظلم والشعور غري املرغوب وغري املحبب، وقد تحولت إىل اإلنجليزية 

التناقض، وميكن اعتبار هذا املصطلح يف األصل يدل عىل مدى املعاناة والضيق واالضطهاد.  إىل معنى 

الضغط يف  ولكن  للقلق،  رديف  النفسية كمصطلح  الضغوط  وكذلك سيخدم مصطلح   :1994 )فوتناتا، 

أخرى عىل  عوامل  تؤثر  وقد  وزن عىل جرس  كوضع  ثقل عىل يشء،  نتاج وضع  الفيزيائية هو  العلوم 

الضغط الفيزيايئ مثل: الرياح والحرارة، أما يف العلوم اإلنسانية فيستخدم لوصف كمية الضغط البيئي 

 selye الذي يستطيع الشخص تحمله قبل أن تبدأ مواجهة مشكالته. )الخطيب، 2001(  ويعترب هانز سييل

الرائد األول الذي قدم مفهوم الضغوط النفسية إىل الساحة العلمية وعرفه، بأنه حالة من حاالت الكائن 

الحي التي تشكل أساساً للتفاعالت التي يبدي فيها تكيفاً، أو التي يبدي فيها سوء التكيف. ويرى موراي 

Murray بأنه صفة ملوضوع بيئي أو شخيص تيرس أو تعوق جهود الفرد يف تحقيق هدف ما. )الرشيدي، 

الفرد يحدث بسبب  لدى  الشديد واالنفعال  النفيس  التوتر  النفسية حالة من  الضغوط  1999( وتعترب 

العوامل الخارجية التي تضغط عىل الفرد وتخلق عنده حالة من اختالل التوازن واضطرابات السلوك. 

)عبد الله، 2021(.  
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للسلوك يف  الجوهرية  أو  املوثرة  املحددات  الضغوط متثل  أن    )Murray,Kluckhain( أوضح  وقد 

البيئة وأنها صفة أو خاصية ملوضوع  بيئي أو شخيص تسري أو تعوق جهود الفرد للوصول إىل هدف 

الفرد إلشباع  وتتعلق مبحاوالت  مبارشة  لها دالالت  التي  املوضوعات  أو  باألشخاص  ترتبط  وأنها  معني، 

متطلبات حاجته، فضغط املوضوع هو القوة التي تتوافر لدى املوضوع وتؤثر يف رفاهية الشخص بطريقة 

أو بأخرى.    

ويرى ميكراف )Mc- G raph( الضغوط بأنها إدراك الفرد لعدم قدرته عىل إحداث استجابة مناسبة 

ملطلب أو مهام، ويصاحب هذا اإلدراك انفعاالت سلبية كالغضب، والقلق، واالكتئاب وتغريات فسيولوجية 

كـرد فعل تنبيهي للضـغوط التي  يتعرض لهـا  الفـرد . 

نشأة املفهوم:

والفيزياء  الهندسية  العلوم  يف  استعمل  فمثالً  العلوم،  أغلب  يف  الضغوط  مصطلح  استعمل  لقد 

والطب، وكان يقصد به القوة الخارجية املوجهة نحو عنرص مادي، وينتج عن هذه القوة تعديل مؤقت 

أو دائم عىل تركيب العنرص، وقد تبنى هذا االصطالح الهنديس الباحثون يف علم النفس الفيزيولوجي 

فأصبح من اصطالحاتهم املألوفة للتعبري عن العوامل الخارجية التي تؤثر عىل صحة الفرد، وقد تم الرتكيز 

عىل التغريات الفسيولوجية  الهرمونية، وما تسببه من أمراض جسدية نتيجة الستجابة الفرد للمواقف 

الضاغطة وإهامل دوره يف تفاعله النفيس معه )حسن، 2001(. 

أن  بعد  تطور  املفهوم  أن  إال  بحتة،  فسيولوجية  النفيس  الضغط  مفهوم  البحث يف  نهاية  وكانت 

النفسية  الفرد يف أبعاده  العديد من املهتمني يف تعميق دراستهم من جوانب متعددة، فأصبح  ساهم 

هو املتفاعل األسايس مع الضغط النفيس، ومحصالت الضغط النفيس تتحدد بشخصية الفرد وأسلوبه يف 

تفاعل متبادل.  

أما الضغوط )Stress( يف علم النفس، فيشري هذا املصطلح إىل املواقف التي يكون فيها الفرد واقفاً 

تحت تأثري إجهاد انفعايل أو جسمي فإذا استمرت هذه الضغوط يشعر الفرد بالنفور وعدم التقبل، وقد 

الجسمية- أو  السايكوسوماتية  باالضطرابات  عليها  يطلق  ما  أو  نفسية وجسمية  اضطرابات  إىل  تؤدي 

 .)Psychosomatic( النفسية

وبذلك فإن الضغط النفيس مصطلح يشري إىل عدم التوافق مع البيئة والذات، ومحاولة التقليل من 

عدم التوافق لتجنب التوتر االنفعايل املرافق من أجل املحافظة عىل اإلحساس بالذات. 

إن الضغوط النفسية تشري إىل تغريات داخلية أو خارجية من شأنها أن تؤدي إىل استجابة فعالية 

األحداث  أو  السفر  أو  البيئي  التلوث  أو  عمل  من ظروف  الخارجية  األحداث  ومتثل  ومستمرة.  حادة 
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املهمة  الضغوط  البيئية من  الضغوط  فهذه  العائلة،  أفراد  أحد  وفاة  أو  الطالق  الطارئة مثل مشكالت 

التي تحتل يف اآلونة األخرية مكانها البارز يف أعىل قامئة مسببات األمراض بشقيها العضوي والنفيس. إنَّ 

اإلحصائيات األمريكية تؤكد أن نحو 80 % من األفراد الذين يعانون من أمراض نفسية سببتها الضغوط 

فتتمثل   العضوية   التغريات  أو  النفسية،   الداخلية  إما األحداث  تؤثر بشكل سلبي عىل حياتهم،  التي 

اإلصابة باملرض أو األرق أو تغريات هرمونية زيادة أو نقصان عن املعدل الطبيعي. 

لذا، تعد الضغوط النفسية حالة يتعرض لها الناس جميعاً لكنها تختلف من شخص إىل آخر ولكنهم 

تأثري الضغط يختلف من فرد إىل آخر،  بالدرجة نفسها ألن  بالنسبة ملخاطرها  لها جميًعا  ال يتعرضون 

 .Coping skills والختالف الناس يف طريقة إدراكهم لتلك الضغوط ودرجة امتالكهم ملهارات التعامل معها

ومبا أن مصادر الضغوط النفسية متنوعة ومتعددة فإن األساليب والطرائق التي يلجأ إليها األفراد 

للتكيف مع هذه الضغوط والتعامل معها تختلف باختالف مصدر الضغط النفيس وطبيعة الفرد وسامته 

الشخصية، فهناك أفراد مييلون إىل االنسحاب واالنطواء والعزلة يف حني أن بعضهم اآلخر مييل إىل الثورة 

والتمرد ولتفريغ ما يعانونه من ضغوط لذلك نجد كثريًا من املراهقني مييلون إىل إعالن سخطهم عىل ما 

يتعرضون لُه من أوامر ومطالب فيلجؤون إىل مامرسة سلوكات سلبية تؤدي إىل التعب الشديد ومن ثم، 

تدهور الحالة الصحية. 

ماذا يعني الضغط النفيس؟

ميدان  كلمة ضغط يف  استخدام  شاع 

قوة  إىل  تشري  الفيزيائية  والدراسات  الهندسة، 

طبيعي  موضوع  عىل  مبارش  بشكل  تؤثر  خارجية 

يؤثر  يحدث اإلجهاد الذي  القوة  لهذه  ونتيجة 

ويغري من شكل وبناء املوضوع، هذا املفهوم الذي 

النفس للداللة عىل نطاق واسع من  استعاره علم 

عن  ناتجة  وسلوكية  معرفية  فيزيولوجية  تغريات  مع حدوث  ظهورها  يرتافق  التي  االنفعالية  الخربات 

األحداث الضاغطة، ومع تعدد التعاريف للضغط النفيس وتنّوعها إال أنها تُجمع عىل مفهوم واحد، فقد 

الفرد عىل االستجابة  التوازن بني مطالب املوقف وقدرة  الناتجة عن عدم  بأنه: »الحالة  عرفه الطواب 

لهذا املوقف«. وقد تحّدث عن نوعني من الضغط النفيس: ضغط نفيس صحي يحفز الفرد عىل اإلبداع 

واإلنجاز وضغط نفيس َمريَض يثبط العزمية ويعرقل مسار الحياة، أما سبيلبريجر، فعرّب عنه إجاماًل بأنه 

عبارة عن: »قوى خارجية تُحدث تأثريًا داخليًا يف الفرد« وعرفَّه فينك، بأنه: »عدم قدرة الفرد عىل التكيّف 
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مع الحياة االجتامعية كمتطلبات الحياة نتيجة إدراك عقيل خاطئ لألمور الحياتية، مام يسبب قلًقا وتوترًا 

بأنها شاقة  البيئة، وتقديره  التكيف مع  الفرد عىل  بأنه: »قدرة  عاطفيًا«، يف حني عرّفه حسني وحسني 

ومرهقة وتفوق قدرته للتعامل معها، مام يعرضه لإلصابة بأمراض عدة«. 

تحليل معنى الضغط النفيس: ينظر علامء النفس ملفهوم الضغط النفيس من ثالث زوايا أو طرائق:

•  ،stimulus ويعرفون الضغط النفيس بأنه مثري ،environment الطريقة األوىل: تركز عىل البيئة

ويركز الناس وفق هذه الطريقة عىل مصدر التوتر أو سببه source or case of  tension باعتباره 

حدثاً أو مجموعة ظروف مثل ضغط العمل املرتفع أو ما يسمى »عبء العمل«. واألحداث 

أو الظروف املسببة للتوتر »الضغط« ندركها عىل أنها مهددة لنا أو مؤذية، لذلك، فإنها تستثري 

الذين يعتمدون هذه  الباحثني  التوتر والتي نسميها »ضغوطات stresses«. إن  لدينا مشاعر 

الطريقة يف بحث الضغط النفيس، يدرسون آثارها املختلفة عىل الشخص، ومن هذه األحداث 

الضاغطة:

1.  أحداث كارثية catastrophic events، مثل األعاصري والفيضانات، والزالزل، والرباكني. 

2.  أحداث عظيمة يف الحياة مثل فقدان عزيز، أو فقدان عمل، أو خسارة مادية. 

3.  ظروف متأزمة، مثل العيش مع أمل مستمر وشديد كالتهاب املفاصل. 

استجابة  • أنه  عىل  النفيس  الضغط  إىل  النفس  علامء  خاللها  من  ينظر  التي  الثانية:  الطريقة 

response ويركزون عىل ردود فعل الشخص عىل املوقف الضاغط أو مصدر الضغط النفيس، 

الناس  الضاغط نفسه. وكثرٌي من  الناتج عن الحدث  التهديد  أي كيف استجاب الشخص مع 

يستخدمون مفهوم »الضغط« لإلشارة إىل حالة التوتر التي يعانونها، كأن يقول مثالً: »أشعر 

بضغط نفيس مرتفع عندما أقدم محارضة أو أتحدث عن موضوع ما«، إن مثل هذه االستجابة 

تحتوي عىل  مكونني أو عنرصين أساسيني هام: املكون  النفيس الذي يتضمن  السلوك، واألفكار، 

واالنفعاالت كام هو الحال عندما تشعر »بالعصبية«، واملكون الثاين وهو الفيزيولوجي الذي 

القلب، واختالل  ينتج عنه من: تسارع يف رضبات  الذايت، وما  العصبي  الجهاز  إثارة  يتضمن 

الفيزيولوجي  ببعديها  االستجابة  إن  األدرينالني.  وخاصة  والغدد  والتنفس،  الدموية،  الدورة 

والنفيس للضغط نسميها كرباً أو ضيقاً strain. فمفهوم الكرب أو الضيق يعني استجابة الفرد 

 .)Russell,2020( العضوية والنفسية ملصدر الضغط

•  process الطريقة الثالثة: التي ينظر من خاللها علامء النفس إىل الضغط النفيس، هي أنه عملية

تتضمن كاًل من املثري واالستجابة معاً، ولكن مع إضافة بعد آخر وهو: العالقة بني الشخص 



الفصل   1  •     الضغط النفسي »معنى الضغط النفسي، طبيعته، وأنواعه« 20

والبيئة  )Cox,1987; Lazarus & Folkman,1984(. إن الضغط النفيس باعتباره »عملية« يتضمن 

الشخص  بني  تبادلية  عالقة  نسميها  الشخص  عن  تصدر  متواصلة  وتكيفات  مستمراً  تفاعالً 

وبيئته transactional relation، بحيث إن كاًل منهام يؤثر يف اآلخر ويتأثر به، فالشخص يؤثر يف 

بيئته، كام أن البيئة تؤثر فيه، ومن هنا يتبادالن التأثري والتأثر خالل هذه العالقة املستمرة، 

ويسعى الفرد جاهداً للتكيف أثناءها حتى يحفظ التوازن بينه وبينها. ووفقاً لهذا املنظور يف 

تعريف الضغط النفيس، فإنه ليس مجرد مثري، أو استجابة فقط، ولكنه فوق ذلك عملية يكون 

واألفكار،  )كاملعتقدات  معرفية  عمليات  من  يحمله  ما  من خالل  فيها  فاعالً  الشخص عضواً 

أو حاالت وجدانية(.  يحملها،  )من مشاعر  االنفعالية  والحالة  والتذكر(  واالنتباه  واملدركات، 

ويختلف الناس فيام بينهم يف درجة استجابتهم االنفعالية )الكرب أو الضيق( الذي يشعرون 

به عندما يواجهون املوقف الضاغط نفسه، مثل فقدان العمل، أو الخسارة، فبعضهم يعاين 

من كرب أو ضيق شديد »كاستجابة« لهذا املوقف الضاغط، يف حني أن بعضهم اآلخر تكون 

 .)Spielberger et al, 2021( استجابته أخف وطأة وأقل ضيقاً لهذا الضاغط

ويعرف الضغط النفيس بأنه: »الحالة التي يعانيها الشخص حني تكون العالقة التبادلية بينه وبني 

بيئته غري منسجمة وحني يدركها عىل أنها ال تلبي املتطلبات البيولوجية والنفسية واالجتامعية لشخصيته، 

سواء عىل مستوى واقعي أم متخيل«، وينطوي هذا التعريف عىل أربعة عنارص:

واجتامعية  ونفسية  بيولوجية  مصادر  من  يحمله  مبا  الشخص  عىل  النفيس  الضغط  يفرض   .1

إن مصادر شخصيته  يواجهها.  التي  األحداث  ترافق  التي  الصعوبات  مع   coping يتعامل  أن 

تتيح  ال  بحيث  محدودة،  تكون  قد  واالجتامعية(  والنفسية  البيولوجية  الشخصية  )مكونات 

للمرض.  عرضة  فيصبح  لها،  التصدي  أو  املشكالت  هذه  مع  التعامل  عىل   القدرة  للشخص 

يف بعض الحاالت يكون تأثري الضغوط، وفشل الشخص يف مواجهتها، متمركزاً عىل املكونات 

الكرب أو  العلم أن  الجسمي(، مع  العام واإلعياء  بالضعف  البيولوجية لشخصيته )كالشعور 

البيولوجية والنفسية  الضيق )الضغط كاستجابة( ستظهر آثاره يف جميع مكونات الشخصية 

واالجتامعية. 

2.  إن كلمة متطلبات demands تعني جميع املصادر واإلمكانات التي نحملها يف شخصيتنا بهدف 

حشدها ملواجهة الضغط النفيس وما يتطلبه للتعامل معه. 

حني تكون العالقة بني هذه املتطلبات التي يحتاجها املوقف الضاغط، ومصادر الشخصية من   .3

أےجل املواجهة، فإن حالة من عدم االنسجام هي التي تسيطر. من هنا فإن فشل مصادر 

الشخصية يف مواجهة متطلبات املوقف الضاغط سيخلق حالة من عدم االنسجام بني الشخص 



21الفصل   1  •     الضغط النفسي »معنى الضغط النفسي، طبيعته، وأنواعه«

واملوقف البيئي، مام ستنعكس آثاره عىل مكونات الشخصية وستظهر أعراض الضغط النفيس. 

4.  إن مصطلح العالقة التبادلية transaction بني الشخص أو مصادر الشخص من جهة ومتطلبات 

املوقف الضاغط كام يظهرها التعريف من جهة أخرى - تشري إىل أن هذه العالقة تبادلية التأثري 

والتأثر، فالشخص سيؤثر يف املوقف البيئي الضاغط، واألخري سيؤثر يف الشخص. ولكن هذه 

العالقة التبادلية هي نفسها تتأثر بالعديد من العوامل منها: خربة الشخص السابقة وسامت 

)املوقف  ومصادره  وخصائصه  وباملوقف  أوىل،  جهة  من  بالشخص(  يتعلق  )فيام  شخصيته 

البيئي الضاغط( من جهة أخرى. فإذا كان الشخص قد مر يف مواقف ضاغطة سابقاً وفشل يف 

مواجهتها نتيجة ضعف مصادر املواجهة الجسمية والنفسية يف شخصيته، سيكون عرضة للتأثر 

يف املوقف الضاغط الحايل، كام أن قلة املعلومات املتاحة عن املوقف، أو قلة التدريب، تجعله 

يشعر بالعجز، وقد تسيطر عليه نتيجة ذلك أعراض اليأس والتشاؤم. 

طبيعة الضغوط النفسية

تعترب كافة الضغوط النفسية من الظواهر اإلنسانية املعقدة، التي تتجىل يف كافة املجاالت البيولوجية 

والنفسية االجتامعية واالقتصادية واملهنية حيث إنها تكون متجسدة يف الوسط الذي يعيشون فيه. 

والكوارث ــ الحرارة،  ودرجات  الجوي  الغالف  ضغوط  من  تحويه  وما  الطبيعية:  البيئة  أوالً- 

الكونية، ضيق السكن، قلة عدد الحجرات وضعف اإلضاءة. )محمد نجيب الصبوة، 1997(

ثانياً- البيئة االجتامعية: وما تحويه من ضغوط الشقاقات األرسية، والتفاوت الحضاري، وكرثة ــ

األبناء واألقران، ورصاع األجيال، واختالف االتجاهات وامليول وقلة نصيب الفرد من الرفاهية 

االجتامعية. )الرشيدي، 1999 

ثالثاً- الضغوط االقتصادية: حيث توجد ضغوط البطالة، وانخفاض اإلنتاج، وعدم عدالة توزيع ــ

الناتج القومي والتفاوت الطبقي. 

رابعاً- ضغوط سياسية: بحيث تنشأ الضغوط من عدم الرضا عن الحياة السياسية والرصاعات ــ

السياسية والثقافية وهيمنة بعض القوى وعدم القدرة عىل التكيف مع أوضاع السياسة القامئة. 

خامساً- ضغوط مهنية: ويكون منشؤها مهنة الفرد، وما يقوم به من عمل مثل: الشقاق مع ــ

الزمالء، وعدم الرضا عن املركز الوظيفي واملرتب والرتفيه والتمييز غري املربر. 

املناهج واالمتحانات والعقوبات والقواعد ــ تتمثل يف ضغط  والتي  املدرسة:  سادساً- ضغوط 

بعد   )1999 )الرشيدي،  األخرى.  والواجبات  الفصول  وازدحام  الزمالء  وحفظ  املدرسية 
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غري  أو  مبارش  بشكل  تنعكس  إنها  حيث  املختلفة،  بأنواعها  السابقة  الضغوطات  استعراض 

التي يعمل بها املدرس ومن ثم، تعطيه دفعة معاكسة إىل الخلف، دون  البيئة  مبارش عىل 

اإلبداع، واالبتكار نتيجة ملعوقات البيئة الفيزيقية التي تلعب دوراً كبرياً يف ذلك، كاكتظاظ 

الضوضاء، وعدم  أماكن  من  املدرسة  وقرب  الكافية،  اإلضاءة  توفر  بالطلبة، وعدم  الصفوف 

توفر الوسائل التعليمية، أو قد تكون البيئة االجتامعية املحيطة باملعلم غري مساعدة فتقف 

حائالً أمام تقدمه كأن تكون هناك مشاحنات ومشاجرات بينه وبني عائلته أو بينه وبني أهايل 

الطلبة، ومن ثم تقصري أدائه الفعال داخل أسوار املدرسة هذا فضالً عن الضغوطات اإلدارية 

والطالبية التي يتعرضون لها. 

العوامل املؤثرة يف الضغوط النفسية

1. الجنس: تعتمد مسألة تعرض الجنسني من الذكور واإلناث إىل ضغوط الحياة عىل الكيفية التي 

يدرك كل منهام املنبهات البيئية الدالة عليها، ووفقاً لطبيعة التباين يف الخصائص الشخصية، 

ونوع املهنة والحالة االجتامعية واملعاشية، التي ميكن أن تشكل عينة عىل كال الجنسني من 

الذكور واإلناث أو أحدهام. 

النفسية  بالضغوط  األفرد  إحساس  درجة  يف  تؤثر  التي  املتغريات  من  الفرد:  تعليم  مستوى   .2

مستوى تعليمهم. حيث إن أصحاب املؤهالت العلمية العالية أكرث تعرضاً لإلحساس بالضغوط 

من ذوي املؤهالت العلمية األقل. 

3. عمر الفرد: تبني أن عمر الفرد يؤثر يف مدى إحساسه، فاملراهقون أكرث تأثراً مبصادر الضغط 

النفيس مقارنة بالراشدين، وأقل تقديراً ألحداث الحياة وتصدياً أو تعامالً مع ضغوطها. 

4. الفروق الفردية: لكل فرد سامت فردية متيزه عن اآلخرين وتؤثر يف نظرته وطريقة استجابته 

الفرد  إدراك  مستوى  يف  والقدرات  والقيم  الحاجات  يف  الفردية  الفروق  تؤثر  كام  للضغط، 

للمواقف املثرية للضغط. 

النفسية،  الضغوط  تأثري يف شدة  لها  التي  العوامل  الفرد من  إن طموحات  الطموح:  مستوى   .5

فكلام زاد مستوى طموح الفرد يف إحداث تغريات اجتامعية يف الحياة كان أكرث عرضة للضغط. 

6. مفهوم الفرد عن ذاته: يلعب مفهوم الذات دوراً محورياً يف نظرة الفرد إىل نفسه وإىل بيئته 

ولعنارص  جهة،  من  وإمكاناته  لقدراته  مدركاً  الفرد  وكان  الذات  وعي  زاد  وكلام  الخارجية، 

الضاغطة  املواقف  مع  تعامله  تحسني  يف  ذلك  ساعد  فيها  يعيش  التي  البيئة  ومتطلبات 

ومواجهتها.  
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ويقسم بعضهم العوامل املسببة للضغط النفيس كام يايت: 

أوالً -مسببات الضغوط الداخلية: 

األفراد ومثل  الوراثية عند بعض  الجينات  املسببات إىل طبيعة  تلك  الحيوية: فقد ترجع  األعضاء 

العمل  أيًضا من صعوبة  الطاقة والقوة وتزيد  التوازن، واستنفاذ  هذه األمراض تؤدي إىل اختالل 

عىل املستوى املرغوب فيه، فعندما نكون مرىض تحاول أجسامنا أن تستعيد توازنها ويحدث املرض 

بسبب رضر أو أذى يف الجسم، فال تبقى لها ما يكفي من الطاقة ألداء مهام ملقاة عليها . 

ثانياً - مسببات الضغوط الخارجية: 

عالقات زوجية . ـ

الرتبية واألطفال.  ـ

حاالت الوفاة.  ـ

حاالت الطالق.  ـ

ضغوط الدراسة.  ـ

مشكالت قانونية.  ـ

ثالثاً -مسببات خارجية بيئية، وتقسم إىل:

الضوضاء الشديدة.  ـ

درجة الحرارة.  ـ

االزدحام.  ـ

نقص اإلضاءة واإلفراط فيها.  ـ

رابعاً - مسببات خارجية وظيفية، وتقسم إىل:

أعباء العمل األكرب من املعتاد.  ـ

تغيري واجبات وظيفية.  ـ

نقص الدعم من املدير.  ـ

تغري املهنة ونقص التدريب واملعلومات.  ـ

نقص الراتب والخيارات املهنية األخرى.  ـ
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الضغط النفيس وعالقته بالرصاع، واإلحباط، واالضطراب النفيس

psychological Conflict أواًل- الضغط النفيس و الرصاع النفيس

الشخص  فيها  يكون  التي  »الحالة  يدل عىل:  والذي  النفسية  املفاهيم  أحد  النفيس  الرصاع  يعترب 

تحت تأثري دافعني أو رغبتني أو أكرث وال يستطيع أن يشبعها أو يحققها دفعة واحدة بل عليه االختيار 

بينها« وقد تحرك الفرد دوافع تدفعه لإلقدام Approachنحو موضوع الدافع أو الهدف، أو تدفعه لالبتعاد 

وتجنب Avoidance هذا املوضوع أو الهدف، لذلك يعيش الشخص حالة تجاذب عدة قوى. ومن خصائص 

الرصاع أنه ينطوي عىل عدة قوى بعضها يدفعه للتقرب من يشء وبعضها يدفعه لالبتعاد عنه، وكثريًا ما 

تكون هذه القوى غري متساوية يف شدتها، كام أن هذه القوى تتجاذب الشخصية خالل سعيها للتكيف 

مع املوقف. وللرصاع أنواع:

1.  رصاع اإلقدام -إقدام: يكون الشخص تحت تأثري دافعني يدفعانه للتوجه إىل الهدف موضوع 

الدافع، ولكنه ال يستطيع أن يحققهام دفعة واحدة ويف وقت واحد بل عليه االختيار بينهام. 

مثالً الطفل الجائع الذي يرغب يف تناول الطعام، ويرغب يف الوقت نفسه مبتابعة اللعب مع 

أقرانه، والسيدة يف املحل التجاري يعجبها أكرث من نوع من اللباس والتستطيع رشاءها كلها بل 

عليها االختيار بينها.  

2.  رصاع اإلقدام -إحجام: وفيه يكون تحت تأثري دافعني/رغبتني األوىل تدفعه نحو الهدف )إقدام( 

كرة  مباراة  يرغب يف مشاهدة  الذي  الشخص  مثالً  )إحجام(.  عنها  لالبتعاد  تدفعها  واألخرى 

القدم ولكنه يخاف من رداءة الجو، أو يرغب يف دراسة الطب ولكنه يخىش من طول مدة 

الدراسة وتكاليفها. 

3.  رصاع اإلحجام -إحجام: وفيه يكون الفرد تحت تأثري دافعني كليهام يدفعانه لتجنب الهدف أو 

املوضوع املرتبط به، ولكنه ال يستطيع تجنبهام دفعة واحدة بل عليه االختيار بتجنب أحدهام 

فيهام،  يرغب  ال  وهو  للفراش  يذهب  أو  بصمت  الجلوس  إما  ابنه  من  يطلب  فاألب  فقط. 

والجندي يف املعركة ال يرغب يف الهجوم خوفًا عىل نفسه كام ال يرغب أيضاً أن يتهمه زمالؤه 

بالجنب والخيانة وعليه االختيار.  

الرصاعات  بعض  أن  إال  الفرد،  النفيس شعورية وتكون يف مستوى وعي  الرصاع  األنواع من  هذه 

النفسية قد تكون الشعورية، فكثرٌي من الخالفات الزوجية والرصاعات التي يعيشها الزوجان تكون نتيجة 

دوافع الشعورية فالزوج يحمل يف الشعوره النزوع إىل »زوجة أم ترعاه« ونجده يف الوقت عينه متأثرًا 

بنزوعه إىل االستقالل وتأكيد رجولته. 
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الرتكيز،  الرنفزة، وضعف  أو  بالتعب واالنطواء، واالستثارة  الشعور  النفيس:  الرصاع  آثار  أهم  ومن 

كام أن الرصاع املزمن chronic يعمل عىل تهيئة الشخص للوقوع يف االضطرابات النفسية وخاصة أمراض 

النفيس قد يساعد  القول بأن الرصاع  الله، 2021(. وهكذا ميكننا  القلق كام بني دوغالوس براون )عبد 

يف خلق الضغط النفيس حني يصبح مزمناً وال يستطيع الفرد التعامل معه ومواجهته بطريقة تساعد يف 

التكيف السوي. 

frustration ثانياً- الضغط النفيس واإلحباط

ولكن  وإشباعها،  لتحقيقها  يسعى  التي  والرغبات  والحاجات  الدوافع  من  عدداً  فرد  كل  يحمل 

الظروف البيئية والقدرات قد ال تساعد يف تحقيقها أو إشباع بعضها، وحني يفشل الفرد يف تحقيق بعض 

رغباته وحاجاته أو أهدافه فإنه مير بحالة إحباط. من هنا يعرب اإلحباط عن حالة يدرك فيها الفرد وجود 

عائق مينعه من بلوغ هدف الدافع أو الرغبة لديه. إن الفرد مير يف حياته مبواقف كثرية ال ميكنه أن يبلغها 

وقد يعاين نتيجة ذلك من آثارها نفسياً وعضوياً. فاملوقف املحبط يتضمن ثالثة مكونات:

األول: املوقف Situation  الذي ينطوي عىل مدى توفر موضوع الدافع أو الهدف وبلوغه. إنه  ـ

اإلجابة عن السؤال التايل: هل تتوفر رشوط بلوغ الهدف أو الرغبة؟

الثاين: الشخص وما لديه من رغبات وأهداف وطموحات يسعى لبلوغها.  ـ

الثالث: العائق الذي مينعه من بلوغ الهدف، وهل هذا العائق من مصادر داخلية أم خارجية.  ـ

فاإلحباط هو: »الحالة االنفعالية التي مير بها الفرد حني يدرك وجود عائق مينعه من إشباع دافع ما 

لديه أو هدف يسعى لبلوغه أو توقع مثل هذا العائق يف املستقبل، ويرافق ذلك شعور الفرد بالتهديد 

أو القلق«. 

البد من اإلشارة إىل أن املوقف اإلحباطي قد يكون فردياً أو جامعياً، كام يتأثر بقوة الدافع وشدته 

وطول مدة اإلعاقة، كام يتعلق بثقة الفرد بنفسه، فاإلحباط نسبي من فرد آلخر ولدى الفرد نفسه من 

موقف آلخر، والبد من التأكيد عىل أن املوقف اإلحباطي خاصة يف املرات األوىل يكون دافعاً قوياً للعمل 

أو  واليأس  العجز  إىل حالة من  يؤدي  اإلحباطية  املواقف  تكرار  فإنَّ  ثانية  واإلبداع. من جهة  واإلنجاز 

العجز املكتسب Learned helplessness وهي الحالة التي يشعر فيها الفرد بأن الحيلة له وأنه يقتنع بأنه 

غري قادر عىل بلوغ األهداف مهام بذل من جهد حتى لو كانت إمكانية النجاح متوفرة لديه. عند هذه 

النقطة قد يتحول اإلحباط إىل مصدر ضغط نفيس ويكون سبباً يف حدوث االضطرابات النفسية كاالكتئاب 

والقلق والوساوس واملخاوف املرضية. 
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ثالثاً-الضغط النفيس واالضطراب النفيس

تعترب الضغوط النفسية حالة طبيعية مير بها كل إنسان خالل مراحل منوه املختلفة، ويتبع الفرد 

أساليب سلوكية ومهارات التصدي والتعامل معها مبا يؤدي إىل التكيف السوي Normal Adaptation، وإذا 

فشل الشخص يف أساليب التعامل وأصبح الضغط النفيس شديداً أو مزمناً حينها يؤدي إىل االضطرابات 

النفسية والسيكوسوماتية. فاإلنسان معرض لضغوط نفسية كوفاة قريب أو عزيز، ومرض يف األرسة، أو 

خسارة مادية، أو هجرة، أو فقدان أو طالق ... ،  وحني يتعامل ويتصدى لها بأساليب سلوكية طبيعية 

متر وتصبح جزءاً من منظومة خرباته وتنتظم مع مفهوم الذات )اتساق الخربة مع مفهوم الذات(، أما إذا 

فشل الفرد يف التعامل والتكيف معها وخاصة حني تصبح مزمنة، عندها ستؤدي إىل اضطرابات نفسية 

متنوعة وتظهر أعراضها يف الجوانب العضوية الجسمية والنفسية ويف هذه الحالة ال تتسق هذه الخربة 

 .dissociation الضاغطة مع منظومة الذات وتبقى يف حالة تفكك

الضغط النفيس من أصعب املشاعر التي مير بها الشخص، وتكون السبب يف اإلصابة باألمراض، 

فالضغوط النفسية تعد من أهم األسباب املؤدية لإلصابة بأمراض عضوية، وسنتعرف مًعا عىل أعراض 

الضغط النفيس. 

أوضحت الدراسات أن الضغط النفيس من العوامل التي تزيد من الشعور بالتوتر والقلق، فبعض 

األشخاص يعانون منه يف العمل أو يف الحياة اليومية أو أثناء تربية األطفال، ولكن مام ال شك فيه أن 

أنه  كام  والعقلية،  النفسية  باألمراض  إصابتك  من  تزيد  التي  األسباب  أهم  من  تعد  النفسية  الضغوط 

يعرضك لالنهيار النفيس واملعنوي. 

أعراض الضغط النفيس

 وأشار التقرير إىل أن الضغوط النفسية هي رد 

فعل الجسم عىل املواقف الضارة النفسية،  كالتعرض 

جسمك  يف  كيميايئ  تفاعل  يحدث  حيث  للتهديد 

ويُعرف  اإلصابة،  متنع  بطريقة  بالترصف  لك  يسمح 

رد الفعل هذا باسم »القتال أو الطريان« أو استجابة 

للضغوط النفسية، وخالل االستجابة للضغط النفيس مير الشخص بالعديد من األعراض التي يجب التعرف 

إليها، ومنها:

زيادة معدل رضبات القلب. ــ

زيادة معدل التنفس. ــ




