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 شكر وتقدير

الحمػػد ر رب العػػالميف حمػػدا طيبػػا مباركػػا فيػػو مػػؿء السػػموات واالرض ومػػا بينيمػػا  والصػػ ة والسػػ ـ     

 عمى خمؽ هللا اجمعيف المبعوث رحمة لمعالميف سيدنا محمد وعمى آلة وصحبو أجمعيف.

ى أف وفقني في إتماـ ىذه الدراسة  فممػو الحمػد مػف قبػؿ ومػف بعػد  فأني احمد هللا تعالى حمدا كثيرا عم    

)المشػػرؼ الػػرئيس( عمػػى جيػػوده   محمػػد أحمػػد نقػػادي ومػػف ثػػـ اتوجػػو بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى الػػدكتور الجميػػؿ

المخمصػػة والػػذي اكرمنػػي بتواضػػعو  وحسػػف تعاممػػو وخمقػػو  وسػػعو صػػدرة ومػػا قدمػػو لػػي مػػف رعايػػة وتوجيػػو 

 حسػػيف الحػػارثي /رؼ الثػػاني عمػػى الرسػػالة الػػدكتورنػػي خيػػر الجػػزاء  كمػػا اشػػكر المشػػومتابعػػة فجػػزاه هللا ع

 .محمود خالد جاسـ والشكر موصوؿ لمدكتور

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى جامعة نزوى الشػماء  وبخاصػة قسػـ التربيػة والدراسػات اإلنسػانية     

ميػػػا  وجميػػػع االعضػػػاء فػػػي الييئػػػة التدريسػػػية فػػػي الجامعػػػة  عمػػػى إتاحػػػة الفرصػػػة لػػػي إلكمػػػاؿ دراسػػػتي الع

بالجامعة الذيف كاف ليـ الفضؿ الواسع خػ ؿ سػنوات دراسػتي بالجامعػة  كمػا أتقػدـ بالشػكر والتقػدير لمجنػة 

 المناقشة الذيف لـ تمنعيـ زحمة اعماليـ مف التفضؿ بمناقشة ىذه الدراسة.

مقوات المسمحة عمى موافقتيا الكريمة لتطبيػؽ أدوات كما واتقدـ بالشكر الجزيؿ لقيادة الخدمات الطبية ل    

لػػى العػػامميف فػػي العيػػادة مػػف اطبػػاء  الدراسػػة فػػي عيػػادة أمػػراض الػػدـ الوراثيػػة بمستشػػفى القػػوات المسػػمحة واع

وممرضػػػيف  الػػػذيف كػػػاف ليػػػـ الػػػدور الكبيػػػر فػػػي مسػػػاندتي وتشػػػجيعي واسػػػداء التوجيػػػو واعطػػػائي المعمومػػػات 

 ال زمة حوؿ عينة الدراسة.

كمػػػا واشػػػكر إدارة مستشػػػفى جامعػػػة السػػػمطاف قػػػابوس بمحافظػػػة مسػػػقط وجميػػػع االطبػػػاء واالداريػػػيف فػػػي     
معيف في سبيؿ حصولي عمى ما احتاج عيادة امراض الدـ عمى اىتماميـ ورحابة صدورىـ فكانوا لي خير 

 د



 
 

عمػييـ ممػا سػاىـ  مف معمومات والتنسيؽ مع عينة الدراسة لمجموس مػع الباحػث وتوزيػع ادوات الدراسػةإلية 
كثيرا في تطبيؽ اداة الدراسة بكؿ سيولة ويسػر وذلػؾ مػف خػ ؿ تنظػيـ المواعيػد ليػـ ومعرفػة أيػاـ المراجعػة 

 لمعيادة.

كمػػا واشػػكر إدارة مستشػػفى النيضػػة بمحافظػػة مسػػقط وجميػػع االطبػػاء والممرضػػيف فػػي عيػػادة أمػػراض     
ت التي يحتاجيا الباحػث وتسػييؿ كافػة االجػراءات الدـ  عمى تفضميـ ورحابة صدورىـ وتقديـ كؿ المعموما

 والتنسيؽ مع العينة واخذ المواعيد لتطبيؽ أدوات الدراسة بكؿ سيولة ويسر.

وال يفػػػوتني فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ مػػػف تقػػػديـ الشػػػكر والتقػػػدير لمسػػػادة المحكمػػػيف الػػػذيف تكرمػػػوا بتحكػػػيـ أدوات     
 االصػدقاء والػزم ءو  ا خػوة   والشػكر موصػوؿ لجميػعالبحث ممػا كػاف لم حظػاتيـ واقتراحػاتيـ بػالر ا ثػر

االسػتاذ خالػػد الخروصػي واالسػػتاذة فػايزة الريسػي الػػذيف سػاندوا الباحػػث طيمػة أيػػاـ و  الػدكتور صػالح الحبسػػي
الدراسػػة ومػػد يػػد العػػوف والمسػػاعدة لمباحػػث فػػي سػػبيؿ انجػػاز مشػػروع الرسػػالة سػػائ  العمػػي القػػدير أف يجعػػؿ 

 في الدنيا واالخرة. ذلؾ في ميزاف حسناتيـ 
 

 زوجتيي وابنيائيكما ال يسعني إال أف انيي كمماتي بتحيػة شػكر وتقػدير واجػ ؿ وعرفانػا بالجميػؿ إلػى     
الكراـ والذيف تحمموا معي عناء البحث وكثرة الغياب عنيـ وما قدموه لػي مػف عػوف ومسػاعدة والػذي تعجػز 

ف تضػحيات فػي سػبيؿ راحتػي وسػعادتي  اسػأؿ هللا كممات الشكر والتقػدير فػي التعبيػر عػف مػا قػدموه لػي مػ
العمي القدير أف يكوف ىذا العمؿ سراجا ينير ال بنائي الدرب ويكوف حافزا ودافعا ليـ نحو االنجاز والتقدـ  

  وابػو نػوؼ   وأـ عمػار   وابػو رنػاد  وأـ الػريـ  وأبػو ) أبو فيػد ألخوتي األعزاءكما أتقدـ بالشكر والتقدير 
اف  وأبو فاطمة  وأـ رفيؼ  والميندسػة خمػود( الػذيف كػاف لػدعميـ وتشػجيعيـ المتواصػؿ ا ثػر خالد  وأـ ري

البارز في تخطي كؿ الصعاب التي واجيتنػي  اسأػػؿ هللا تعػالى أف يػديـ عمػييـ نعمػة الصػحة والعافيػة وأف 
 يجزييـ عني خير الجزاء. 
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 الممخص بالمغة العربية

 المزمن لدى مرضى فقر الدم  الضغوط النفسية وعالقتيا بنوعية الحياة

 في محافظة مسقط  

ياة لدى المصابيف بفقر الدـ المزمف ىدفت الدراسة إلى كشؼ الع قة بيف الضغوط النفسية ونوعية الح    

  كمػا ىػدفت إلػى معرفػة المػزمف في محافظة مسقط  والتعرؼ عمى نوعية الحياة لػدى المصػابيف بفقػر الػدـ

عميمػػػػي والمسػػػػتوى فػػػػي الضػػػػغوط النفسػػػػية ونوعيػػػػة الحيػػػػاة بػػػػاخت ؼ متغيػػػػرات النػػػػوع والمسػػػػتوى الت الفػػػػروؽ

 في االرتباطي.واستخدـ الباحث المنيج الوص االقتصادي لألسرة

تكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف المصػػابيف بمػػرض فقػػر الػػدـ المنجمػػي فػػي محافظػػة مسػػقط   ممػػف تراوحػػت     

( مصابا  وبعػد فػرز االسػتبانات حصػؿ الباحػث   2182( عاما  والبالر عددىـ ) 45 -15أعمارىـ مف )

( 49مصػابيف الػذكور )( مف المصابيف بفقػر الػدـ المنجمػي  حيػث كػاف عػدد ال118عمى عينة مكونة مف )

( مصػػػابا. ولمعالجػػػة البيانػػػات اإلحصػػػائية لمدراسػػػة أسػػػتخدـ الباحػػػث معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف  69واإلنػػاث )

 النسب المئوية  المتوسطات الحسابية  وتحميؿ التبايف ا حادي.

د ولتحقيػػػؽ أضػػػراض الدراسػػػة قػػػاـ الباحػػػث بتطبيػػػؽ أداتػػػيف : ا وؿ مقيػػػاس الضػػػغوط النفسػػػية مػػػف اعػػػدا    

(  وأظيػػػرت الدراسػػػة 2006(  والثػػػاني مقيػػػاس نوعيػػػة الحيػػػاة مػػػف اعػػػداد )منسػػػي وكػػػاظـ  2010)العبػػػري  

 النتائج اآلتية :

(  حيػث 2663) قػدرة  مقياس الضغوط النفسية لدى المصابيف بفقر الدـ عمى متوسط حسابيحصؿ  -1 

(  وأحتػػؿ بعػػد 2695سػػط قيمتػػو ) احتمػػت الع قػػات االجتماعيػػة عمػػى المرتبػػة ا ولػػى فػػي ىػػذا المقيػػاس بمتو 

ي

 
 هـ 



 
 

(  فيمػػػا احتػػػؿ بعػػػد الحالػػػة النفسػػػية المرتبػػػة الثالثػػػة 2667الحالػػػة الجسػػػمية المرتبػػػة الثانيػػػة بمتوسػػػط وقػػػدره ) 

 (.2645(  وجاء بعد الحالة المادية في المرتبة ا خيرة بمتوسط ) 2651بمتوسط )

( واحتمػػت 3647) قػػدرة  سػػط حسػػابيمقيػػاس نوعيػػة الحيػػاة لػػدى المصػػابيف بفقػػر الػػدـ عمػػى متو حصػػؿ  -2

الحياة ا سرية المرتبة ا ولى في مقياس نوعية الحيػاة لػدى مرضػى فقػر الػدـ فػي محافظػة مسػقط بمتوسػط 

(  وفػػي 3630(  وجػػاء بعػػد االنفعػػاالت فػػي المرتبػػة الثانيػػة بمتوسػػط حسػػابي قيمتػػو )4615حسػػابي وقػػدرة )

(  وجاء في المرتبػة االخيػرة بعػد إدارة 3619سابي قيمتو )المرتبة الثالثة جاء بعد الصحة العامة بمتوسط ح

 (.3611الوقت بمتوسط حسابي قيمتو )

( بػػيف الضػػغوط النفسػػية 0601وجػػود ع قػػة سػػمبية ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف ) -3

 اد العينة.ونوعية الحياة  وىذا يدؿ عمى أنو كمما قمت الضغوط النفسية ارتفعت نوعية الحياة لدى أفر 

( بيف متوسطات أفراد العينة 0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مف ) -4
ادي ػػػقتصوى االػػتػػـ التعميمي  المسػػػػػلكؿ مف النوع االجتماعي  مستواى ونوعية الحياة لضغوط النفسيةفي ا

والمستوى التعميمي  سرىـ.

 ك
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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمييييييييية:

لواقػع ة االنط قػيعيش اإلنساف في ىذا العصػر بػيف نقطتػيف متأصػمتيف حيػث تمثػؿ أحػدىما نقطػة 

الحيػاة السػػعيدة ومػػا تمثمػو مػػف مظػػاىر السػعادة والتقبػػؿ والرضػػا  بينمػا تمثػػؿ النقطػػة الثانيػة البعػػد عػػف نقطػػة 

السػػواء نظػػرًا لػػبعض المشػػك ت والصػػعوبات التػػي قػػد تعتػػري اإلنسػػاف وتقػػوده إلػػى الشػػعور بػػالقمؽ والتػػوتر 

 يا.بنوع الحياة التي يعيش  واإلحباط وعدـ الشعور بالرضا

وراء الراحػة التػػي تحقػؽ لػػو التػػوازف   اً باحثػا عػػف االسػتقرار وا مػػاف جاريػػولقػد عػػاش اإلنسػاف منػػذ القػػدـ     

حيػػث قػػاؿ  وىػػو فػػي تمػػؾ ا زمنػػة ينشػػد الطمأنينػػة لػػو و بنائػػو  ويسػػعى لتخفيػػؼ عػػبء الحيػػاة عػػف كاىمػػو 

ْنَسياَن ِفيي َكَبيد   الخالؽ جؿ وعػ     ازدادت الحيػاة تعقيػدا وازدادت مطالبيػا وحاجاتيػا   ولمػا َلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ

ازدادت الضػػغوط الواقعػػة عميػػو لتمبيػػو تمػػؾ المطالػػب دوف أف يػػتمكف مػػف التوقػػؼ عػػف مجػػاراة ذلػػؾ  ممػػا زاد 

 (.2012مف الضغط الواقع عميو بغية المحاؽ بالموكب بكؿ ما يحممو مف قسوة وعناء )الكمبانيو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4سورة البمد: اآلية   
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شخصػػية الفػػرد  د  لمصػػادر الضػػغوط  وفػػي الغالػػب تعػػ فػػي نوعيػػة االسػػتجابة ادور  الفػػرد تمعػػب شخصػػيةو     

ود تخفػػض أو تزيػػد مػػف وطػػأة الموقػػؼ السػػمبي عمػػى الفػػرد فيػػـ يختمفػػوف فػػي رد أو متػػداخ ً  وسػػيطاً  عػػام ً 

عمػػى اخػػت ؼ شخصػياتيـ  وأف صػػفات المػػريض ولػيس نػػوع المػػرض ىػػو  افعػاليـ لممواقػػؼ الضػػاضطة بنػاءً 

العامؿ الحاسـ في التعامؿ عند االصابة بأحد االمراض الخبيثة  فنجد بعض االفراد ينيار ويفقد االمؿ في 

مػرض بدرجػة مػػف الشػفاء مػف أوؿ لحظػو يسػمع فييػا خبػر اصػابتو بمػػرض خطيػر ومػنيـ مػف يتعامػؿ مػع ال

 (.2000الثقة والتفاؤؿ وااليماف بالتغمب عمى المرض )عسكر  

إلػى درجػة أننػا ال  الحيػاة البشػرية سمسػمة مػف عمميػات التوافػؽ مػع الضػغوط وبعضػيا يكػوف بسػيطاً  د  تعػ    

وة إلى المدى الذي تعجز فيو ق ا خر يكوف شديداً  بعضالنشعر بو ونحف نتوافؽ مع سياؽ الحياة اليومية و 

الفرد العادية عف مواجيتو والتوافػؽ معػو وبعضػيا قػد يثيػر فينػا الخػوؼ والقمػؽ والشػعور بالتيديػد والضػغوط 

 (.2011عمػى صػحة الفػرد وتوازنػو كمػا تيػدد كيانػو االجتمػاعي والنفسػي )شػمبى   بصفة عامة تمثؿ خطراً 

وتختمػػػؼ ردود ا فعػػػاؿ انفعاليػػػة بعضػػػيا خفيػػػؼ واآلخػػػر شػػػديد  لتعػػػرض لمضػػػغوط النفسػػػية يسػػػبب آالمػػػاً او 

مػف االضػطرابات النفسػية الجسػدية   لمضغوط مف فرد آلخر  فبعض ا فراد ينياروف بسرعة ويعانوف كثيػراً 

وبعضػػيـ يتوافػػؽ ويصػػمد أمػػاـ ىػػذه الضػػغوط  ويرجػػع ىػػذا االخػػت ؼ إلػػى تبػػايف درجػػات مفاجػػأة الصػػدمة 

 (.2002 )باروف  ا زمات والضغوطع والخبرات الشخصية في التوافؽ م

والتي حظيت باىتماـ خاص في اآلونة ا خيرة  وال  مفيوـ نوعية الحياة مف المفاىيـ الحديثة نسبياً  د  يع    

سػػيما فػػي نقاشػػات البػػاحثيف والعممػػاء ودراسػػاتيـ التػػي تتعمػػؽ بالعديػػد مػػف قضػػايا الحيػػاة المختمفػػة  كقضػػايا 

ـ اجتماعيػػة أـ نفسػػية لألفػػراد والتػػي تشػػبع الصػػحة سػػواء أكانػػت نفسػػية أو فسػػيولوجية أـ قضػػايا اقتصػػادية أ

حاجػػػة اإلنسػػػاف سػػػواء عمػػػى المسػػػتوى النفسػػػي أو الجسػػػدي أو االجتمػػػاعي أو الروحػػػي  وقػػػد أسػػػتخدـ ىػػػذا 
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المفيوـ في البداية باعتباره واحد مف المؤشرات الدالة عمى االىتماـ برفاىية الفػرد فػي المجػاالت كافػو وىػو 

كتمػػو و الرفاىيػػة ) تحقيػػؽو  الحيػػاة باعتبػػاره وسػػيمة لتحسػػيفو المجتمعػػات لمكػػـ الػػذي تسػػعى إليػػ مفيػػوـ مكمػػ ً 

 (.2011عبدهللا  

يتحقػػؽ الرضػا عػف الحيػاة  اف موضػوع نوعيػة الحيػاة عمػػى اعتبػار (Theofilou,2013)ثيوفيمػويصػؼ     

 نفسالرضػا عػف الػ ويتمثػؿ مف خ ؿ المعيشة اليومية مثؿ الحصوؿ عمى العمؿ والعائمة والصػحة والراحػة 

لمستقبمي  ويمثػؿ الماضػي تػأثير عدة سمات منيا الرضبة في التغيير والرضا عف االنجاز لمتطمع الحالي واب

حيػاة الفػرد باإليجػاب والسػػمب فػي االحسػاس الشخصػي بنوعيػة الحيػػاة والقناعػة والقبػوؿ بظػروؼ الحيػػاة  فػي

إدراكػي  عػاطفي يشػمؿ كمػا  وما انجػزه مػف مكاسػب وحاجػات  وتعتبػر نوعيػة الحيػاة واالحسػاس بيػا مكػوف

 .يجابية وسمبية الفرد وتؤثر عميوإمف التقارير الفردية التي تواجو  كبيراً 

حيػاة النػاس فػي الػدوؿ الناميػة  فػيمشػاكؿ الصػحة العامػة التػي تػؤثر مرض فقر الدـ أحػد أخطػر  ويعد      

منظمػػة الصػػحة  حسػػب احصػػائيات با نيميػػامصػػاب بميػػوف شػػخص  3.5اعية  وقػػد قيػػؿ أف والػػدوؿ الصػػن

% وفػػي 1664% وفػػي اوروبػػا 6466  وأف انتشػػار فقػػر الػػدـ فػػي افريقيػػا وحػػدىا يمثػػؿ 2008العالميػػة فػػي 

 & Ewusie, Ahiadeke, Beyene% مػف المصػابيف بفقػر الػدـ )364امريكػا الشػمالية يمثػؿ مػا نسػبتو 

Hamid, 2014 ) 

% 2.61و   (Sickle Cell Anemia) مف سكاف السمطنة يحمموف جينًا لفقر الػدـ المنجمػي 5.7إف     

% مف سكاف السمطنة يحمموف جينا 10وبذلؾ يكوف ما نسبتو  (Thalassemia)يحمموف جينا لمث سيميا 

% مف السكاف يحممػوف 48مف جينات أمراض الدـ الوراثية في سمسمة )ب( والتي عادة ما تكوف خطيرة  و

وأف   نة يحمموف جينا مف جينات أمػراض الػدـ الوراثيػة% مف سكاف السمط60جينا لمث سيميا ) أ( لذا فإف 
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وأعػداد المواليػد المرضػى سػنويا بفقػر  0.08والث سيميا  0.3نسبة المصابيف في عماف بفقر الدـ المنجمي 

وا عداد الكمية الحالية في عماف بالنسبة إلى المصابيف بفقر  15-10والث سيميا 170-120الدـ المنجمي

وىنػا تتضػح مشػكمة الدراسػة بػأف أعػداد   لمت سػيميامصػاب بمػرض  2000مصػاب و 6000الدـ المنجمي 

 .(2014المصابيف بيذا المرض في تزايد مستمر )الصمصامية  

مػرض وراثػي وىػو مػرض مػزمف يحػدث بسػبب   (Sickle Cell Anemia)مػرض فقػر الػدـ المنجمػي    

كريػػات الػػدـ الحمػػراء  وعنػػدما يحػػدث وجػػود خمػػؿ فػػي مكونػػات خضػػاب الػػدـ )الييموجمػػوبيف( الموجػػود فػػي 

ار كريػػات الػػدـ ويػػؤدي إلػػػى ويترسػػب فػػػي جػػد نقػػص فػػي اكسػػجيف الػػدـ يتغيػػر خضػػػاب الػػدـ ويصػػبح لزجػػاً 

التمنجػػؿ  أي بمعنػػػي يتغيػػػر شػػكؿ كريػػػات الػػػدـ الحمػػػراء مػػف الشػػػكؿ الػػػدائري الطبيعػػي عنػػػد ا صػػػحاء إلػػػى 

لػػدـ المنجميػػة تجػػد صػػعوبة فػػي المػػرور فػػي الشػػكؿ المنجمػػي عنػػد المصػػابيف بفقػػر الػػدـ  فنجػػد أف كريػػات ا

االوعيػػة الدمويػػة والشػػعيرات الدمويػػة الدقيقػػة  وبالتػػالي يصػػعب وصػػوؿ الػػدـ لػػبعض أجػػزاء الجسػػـ وتحػػدث 

اآلالـ المتكػػررة فػػي الجسػػـ كمػػا ينػػتج عػػف ذلػػؾ تكسػػر كريػػات الػػدـ الحمػػراء وانخفػػاض نسػػبة الييموجمػػوبيف 

ت متعددة بسبب انسػداد ا وعيػة الدمويػة مثػؿ جمطػات المػ  وحدوث فقر الدـ المزمف  وينتج عنو مضاعفا

 (.2014والصدر  وكذلؾ ضعؼ المناعة بسبب فقداف الطحاؿ لوظيفتو )اليوساوي  

ية متنوعة ومختمفة ومرض فقر الدـ يؤثر في كؿ عضو مف اعضاء الجسـ  ويؤدي إلى أعراض مرض    

ىا وتأثيره مف فرد  خر ومف منطقة  خرى  فنجد عراض في نوعيتيا وشدتيا ودرجة تكرار وتختمؼ ىذه ا 

بعض المرضى ال يشتكوف مف المرض وقد يصموف إلى سف وىـ ال يعرفوف أنيـ مصػابوف بػالمرض بينمػا 

% مػف المصػابيف قبػؿ بمػوضيـ سػف الثانيػة مػف العمػر 50نجػد أف المػرض فػي منػاطؽ افريقيػا يقضػى عمػى 
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لى االف ال يوجد ع ج دائـ ليذا المرض    ولكف يمكف معالجة أعراضو والتخفيؼ منيػا يمغيو ويشفي منوواع

  (.2003ويمكف الوقاية منو عف طريؽ اختيار شريؾ الحياة المناسب ) العريض  

 مشكمة الدراسة:

 تزايػػد ظيػػور حػػاالت اإلصػػابة بمػػرض فقػػر الػػدـباسػػة الحاليػػة مػػف إحسػػاس الباحػػث انبثقػػت مشػػكمة الدر      

التػػي يمػػر بيػػا مرضػػى فقػػر الػػدـ بحكػػـ التعػػايش مػػع بعػػض  واآلالـ لممعانػػاة  ومػػف خػػ ؿ مشػػاىدتو المػػزمف

الحاالت في نطاؽ ا سرة والمجتمع الصغير الذي يعيش فيو  وأيضػا العػبء والمشػقة التػي تتكبػدىا ا سػرة 

في سبيؿ التخفيؼ عف كاىؿ المريض بعض ىػذه اآلالـ وا وجػاع حيػث يحتػاج المػريض إلػى عنايػة فائقػة 

إلى المستشفى في أوقات مختمفة مف اليوـ  وما ينجـ عف المرض مف مشػك ت تػنعكس عمػى  تتطمب نقمو

الشػػخص المصػػاب  باإلضػػافة إلػػى مشػػاعر السػػخط وعػػدـ الرضػػا الػػذي يبديػػو المػػريض ومػػدى تػػأثير ىػػذا 

 المرض عمى نمط حياتو الشخصية  في النواحي الفسيولوجية والمعرفية و العقمية والسموكية واالجتماعية.

اعػت ؿ وراثػي وعوامػؿ بيئيػة ضػارة عمػى  ىخ ؿ مراحؿ حياتػو وىػو مػا زاؿ نطفػة إلػ ويتعرض اإلنساف    

حياتو ومف ثـ يػنعكس ذلػؾ عمػى أسػرتو ومجتمعػو  ويعػد اعػت ؿ المػادة الوراثيػة مػف أىػـ المشػاكؿ الصػحية 

كاناتيا الصػحية والمعيشػية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية التي تؤثر عمى ا سرة والمجتمع وتحد مف إم

 (.2008 )الناصري  كونيا أمراضا مزمنة تحتاج إلى رعاية صحية مستمػػػرة

مػف حيػث تكػاليؼ العػ ج والرعايػة التػي يتمقاىػا عمػى الفػرد وا سػرة  كبيػراً  تضع االمراض المزمنػة عبئػاً     

لفيػػـ معايشػػة الفػػرد لممػػرض  جديػػداً  ىػػؤالء المرضػػى مػػدخ ً  لػػدى حيػػاةالالمرضػػى لػػذلؾ تشػػكؿ دراسػػة نوعيػػة 

عمػػى زاويػػة ادراؾ وتقيػػيـ مخالفػػة لمطبيػػب والمعػػالجيف  حيػػث تحػػوؿ التركيػػز عمػػى المػػريض  المػػزمف اعتمػػاداً 
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 تؤكػػد االرقػػاـ أفو   نفسػػة وعمػػى العوامػػؿ النفسػػية واالجتماعيػػة الذاتيػػة مقابػػؿ العوامػػؿ الماديػػة والموضػػوعية

% مػف 66% مف أيػاـ االستشػفاء و80لوصفات الطبية و% مف ا83  و%مف الزيارات الطبية المنزلية90

 % مػػػػف الزيػػػػارات إلقسػػػػاـ الطػػػػوارئ يتسػػػػبب فييػػػػا المػػػػرض المػػػػزمف بشػػػػكؿ أو بػػػػأخر85الزيػػػػارات لألطبػػػػاء 

أف الضػػػػػغوط النفسػػػػػية تػػػػػؤثر عمػػػػػى الشخصػػػػػية وتتػػػػػرؾ فييػػػػػا العديػػػػػد مػػػػػف المشػػػػػك ت   (2010)رمضػػػػػاف  

جتماعيػة والتػي تػوثر فػي مجمميػا عمػى توافػؽ وتكامػؿ واالضطرابات مثؿ: ا عراض الجسمية والنفسػية واال

الشخصية  كما أف الضغوط النفسية ليا تأثير كبير عمى النواحي االنفعالية المزاجية لمفرد حيث تودي إلى 

% 80وعمية فأف ا سرة قد تعاني مف الضغوط النفسية حيث أف ما نسبتو   اإلصابة بالعديد مف ا مراض

مثػػؿ النوبػػات القمبيػػة وارتفػػاع ضػػغط الػػدـ وا مػػراض المزمنػػة وقرحػػة المعػػدة  مػػف أمػػراض العصػػر الحػػديث

 (.2010والقولوف قد تكوف بدايتيا الضغوط النفسية )الشخانبة  

مػرض وراثػي وىػو مػرض مػزمف يحػدث بسػبب   (Sickle Cell Anemiaمػرض فقػر الػدـ المنجمػي)    

فػػي كريػػات الػػدـ الحمػػراء  وعنػػدما يحػػدث  وجػػود خمػػؿ فػػي مكونػػات خضػػاب الػػدـ )الييموجمػػوبيف( الموجػػود

نقػػص فػػي اكسػػجيف الػػدـ يتغيػػر خضػػػاب الػػدـ ويصػػبح لزجػػًا ويترسػػب فػػػي جػػدار كريػػات الػػدـ ويػػؤدي إلػػػى 

التمنجػػؿ  أي بمعنػػػي يتغيػػػر شػػكؿ كريػػػات الػػػدـ الحمػػػراء مػػف الشػػػكؿ الػػػدائري الطبيعػػي عنػػػد ا صػػػحاء إلػػػى 

ات الػػدـ المنجميػػة تجػػد صػػعوبة فػػي المػػرور فػػي الشػػكؿ المنجمػػي عنػػد المصػػابيف بفقػػر الػػدـ  فنجػػد أف كريػػ

االوعيػػة الدمويػػة والشػػعيرات الدمويػػة الدقيقػػة  وبالتػػالي يصػػعب وصػػوؿ الػػدـ لػػبعض أجػػزاء الجسػػـ وتحػػدث 

اآلالـ المتكػػررة فػػي الجسػػـ كمػػا ينػػتج عػػف ذلػػؾ تكسػػر كريػػات الػػدـ الحمػػراء وانخفػػاض نسػػبة الييموجمػػوبيف 

اعفات متعددة بسبب انسػداد ا وعيػة الدمويػة مثػؿ جمطػات المػ  وحدوث فقر الدـ المزمف  وينتج عنو مض

 (.2014والصدر  وكذلؾ ضعؼ المناعة بسبب فقداف الطحاؿ لوظيفتو )اليوساوي  



8 
 

مػف ىنػػا سػػيقـو الباحػػث فػػي ايجػػاد الع قػػة بػيف الضػػغوط النفسػػية وع قتيػػا بنوعيػػة الحيػػاة لػػدى مرضػػى     

 فقر الدـ في محافظة مسقط.

 :أسئمة الدراسة

 لدى المصابيف بمرض فقر الدـ؟الضغوط النفسية ما مستوى  -1

 لدى المصابيف بمرض فقر الدـ؟ نوعية الحياةما مستوى  - 2

نوعية الحيػاة لػدى المصػابيف بمػرض فقػر لة إحصائية بيف الضغوط النفسية و ىؿ توجد ع قة ذات دال -3

 الدـ؟

لكػػؿ مػػف  تعػػزى ية لػػدى المصػػابيف بفقػػر الػػدـالضػػغوط النفسػػفػػي ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  -4

  سرىـ؟ والمستوى الثقافي لمستوى االقتصادياالنوع االجتماعي  مستواىـ التعميمي  

لكػؿ مػف النػوع ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في نوعيػة الحيػاة لػدى المصػابيف بفقػر الػدـ تعػزى  -5

  سرىـ؟ لمستوى الثقافيوا لمستوى االقتصاديااالجتماعي  مستواىـ التعميمي  

 :أىمية الدراسة

 تكمف أىمية الدراسة الحالية في اآلتي:

تكتسػػب ىػػذه الدراسػػة أىميػػة كبيػػرة مػػف أىميػػة الموضػػوع الػػذي تتناولػػو وىػػو موضػػوع الضػػغوط النفسػػية  -1 

لػػدى المصػػابيف بمػػرض فقػػر الػػدـ وع قتيػػا بنوعيػػو الحيػػاة  حيػػث تعتبػػر ىػػذه الدراسػػة )حسػػب حػػدود اطػػ ع 

احث ومعرفتو( عمى أنيا الدراسة ا ولى فػي سػمطنة عمػاف والتػي تجػرى عمػى عينػة مػف المصػابيف بفقػر الب

 الدـ المنجمي.
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أىميتيػا مػف خػ ؿ تناوليػا لموضػوع الضػغوط النفسػية الػذي أصػبح يشػكؿ ىاجسػًا ىذه الدراسة سب تتك -2

عمميػة التنميػة الشػاممة  والتػي تػرى أف كبيرًا لجميع المجتمعػات الحديثػة التػي تجعػؿ مػف الفػرد ركنػًا أساسػيًا ل

سػيًا اإلنسػاف الػذي يسػتطيع التعامػؿ مػع ىػذه الضػغوطات بصػورة إيجابيػة وسػميمة فإنيػا تولػد أفػرادًا أكفػاء نف

 .وجسميًا ومينياً 

بيف ا فراد المصابيف بفقر الدـ ومعرفة مػدى  النظرية في معرفة الفروؽ تسيـ ىذه الدراسة مف الناحية -3

 الضغوط النفسية عمى نوعية الحياة لدييـ. تأثير ىذه

كما تسيـ ىذه الدراسة مف الناحية العممية في إفادة ا خصائييف فػي ىػذا المجػاؿ بالمعمومػات المتعمقػة  -4

بنوعيػػو الحيػػاة وع قتيػػا بالضػػغوط النفسػػية لػػدى المصػػابيف بمػػرض فقػػر الػػدـ المنجمػػي لمػػتمكف مػػف إيجػػاد 

 خفيؼ مف وطأة المشكمة وآثارىا النفسية.لحموؿ والع جات المناسبة لمتا

 أىدف الدراسة:

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى:

 ونوعية الحياة لدى المصابيف بمرض فقر الدـ. الضغوط النفسية الع قة بيف التعرؼ عمى -1

 نوعية الحياة لدى المصابيف بمرض فقر الدـ المنجمي.التعرؼ عمى مستوى   -2 

فػي الضػغوط النفسػػية ونوعيػة الحيػاة بػػاخت ؼ متغيػرات : النػوع والمسػػتوى  وؽالتعػرؼ عمػى داللػة الفػػر  -3

  التعميمي والمستوى االقتصادي.
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 حدود الدراسة:

 الحدود البشرية: -1

تقتصر ىذه الدراسة عمى عينة مف المصابيف بمرض فقر الدـ والمسجميف في مستشفيات محافظػة     

تشػػفيات وأف العينػػة سػػيتـ اختيارىػػا عشػػوائيا مػػف ىػػذا مسػػقط ويتػػابعوف ع جيػػـ المسػػتمر فػػي ىػػذه المس

 سنو.( 45 –15) المجتمع والذيف تتراوح أعمارىـ مف

 الحدود الزمانية والمكانية: -2

تقتصر ىذه الدراسة عمى عينة مف المصػابيف بمػرض فقػر الػدـ والمسػجميف فػي بعػض مستشػفيات 

 ـ.2014/2015محافظة مسقط لمعاـ 

 مصطمحات الدراسة:

 :الدراسة عمى بعض المصطمحات أىمياتشتمؿ    

 ( Psychological stress) الضغوط النفسية

عمػى  تعرؼ الضغوط النفسية  "بأنيا العممية التي تفرض فييا الحػوادث البيئيػة أو الضػغوط عبئػاي ثقػي ً     

 (.32: 2006اإلنساف في مواجيتيا أو تمثؿ تيديدا لو")عبد الخالؽ  

مجموعػػة مػػف المواقػػؼ واالحػػداث واالفكػػػار ( الضػػغوط النفسػػية بأنيػػػا " 13 : 2010تعػػرؼ العبػػري )و     

التػػي تفضػػي إلػػى الشػػعور بػػالتوتر  وتستشػػؼ عػػادة مػػف إدراؾ الفػػرد بػػأف المطالػػب المفروضػػة عميػػة تفػػوؽ 

 قدراتو وامكانياتو".

" ىػي الدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا المفحػوص عمػى مقيػاس وط النفسية أما التعريؼ اإلجرائي لمضغ 

 " المستخدـ في الدراسة.لضغوط النفسية ا
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 (Quality Of Life) نوعيو الحياة

يشير مفيوـ نوعية الحياة إلى " تػوافر مقومػات الحيػاة الماديػة بحيػث تمبػي حاجػات اإلنسػاف مػع تمتعػو     

 مػف جيػة وبػيف الجانػب المػادي بكافػة مشػتم تبالصحة البدنية والنفسية عمػى السػواء أي أف ىنػاؾ ارتباطػا 

والجانب النفسي بما يتضمنو مف إشباع حاجات اإلنساف وتمتعو بالجودة النفسية مف جية أخػرى" )توفيػؽ  

2009 :155.) 

( نوعيػػة الحيػػاة عمػػى أنيػػا " شػػعور الفػػرد بالرضػػا والسػػعادة وقدرتػػو 65:  2006يعػػرؼ منسػػي وكػػاظـ )    

لو في المجػاالت الصػحية واالجتماعيػة عمى إشباع حاجاتو مف خ ؿ ثراء البيئة ورقي الخدمات التي تقدـ 

 والتعميمية والنفسية مع حسف إدارتو لموقت واالستفادة منو".

" الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحػوص عمػى اختبػار بأنو يعرؼ الباحث مفيوـ "نوعية الحياة" إجرائيا      

 نوعية الحياة في الدراسة الحالية". 

 (Anemia)فقر الدم

مراض الوراثية التي تصيب اإلنساف وذلؾ بسبب وجود اعػت ؿ فػي تركيػب ىيموجمػوبيف "ىو أحد ا        

الدـ الموجود فػي كريػات الػدـ الحمػراء والييموجمػوبيف ىػو بػروتيف يتواجػد فػي كريػات الػدـ الحمػراء القرصػية 

ؿ عػػف حمػػؿ ا كسػػجيف فػػي جميػػع أجػػزاء ؤو ( وىػػو المسػػAالشػػكؿ ويرمػػز لمييموجمػػوبيف الطبيعػػي بػػالرمز )

 (.4:  2006 الجسـ المختمفة وال يتأثر بنقص ا كسجيف " )البنا 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 اإلطار النظري : أوال

 ثانيا:  الدراسات السابقة

 

 يحتوي ىذا الفصؿ عمى جزئييف : يتضمف الجزء ا وؿ لإلطار النظري والذي سوؼ يتناوؿ     

 ( Psychological stress) سية.أوال : الضغوط النف

 (Quality Of Life) ثانيا : نوعية الحياة.

 (Anemia) ثالثا : فقر الدـ المزمف.

 

  إضػػػافة إلػػػى تحميميػػػا أمػػػا الجػػػزء الثػػػاني فيتضػػػمف عرضػػػا لمدراسػػػات السػػػابقة المتعمقػػػة بمشػػػكمة الدراسػػػة    

ـ اعطػػاء رأي الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػات ومناقشػػتيا  ومػػا مػػدى االسػػتفادة منيػػا فػػي الدراسػػة الحاليػػة  ومػػف ثػػ

 ومدى صمتيا بالدراسة الحالية. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري

 (Psychological Stress)ٍ  : الضغوط النفسية أوالً 

االجتماعيػة  سػواء  نفسػية متعػددة فػي مختمػؼ جوانػب الحيػاة يعاني الكثير مف الناس ضػغوطاً   :تمييد    

عمى حياة ا فراد بما تحممو مف ردود أفعاؿ تجاه  منيا أو النفسية أو االقتصادية والتي بدورىا تنعكس سمباً 

والتي يتعرض ليا ا فراد وتسبب ليـ نوعا مػف عػدـ   المواقؼ وا حداث الضاضطة في البيئة المحيطة بيـ

 القدرة عمى التكيؼ مع ىذه الضغوط والسيطرة عمييا.

مواقػػؼ ضػػاضطة ومػػؤثرات شػػديدة مػػف مصػػادر عديػػدة  إلػػىفػػي جميػػع مراحػػؿ حيػػاتيـ  النػػاسيتعػػرض و     

كالبيػت والعمػػؿ والمجتمػػع  حتػى أطمػػؽ الػػبعض عمػػى ىػذا العصػػر عصػػر القمػؽ والضػػغوط النفسػػية والسػػبب 

الجتماعية وبيئة العمؿ وطبيعة الحياة االضاضطة  ا سريةتعقيد أساليب الحياة والمواقؼ  إلىفي ذلؾ يعود 

ننػػا بصػػفة  فا ىػػداؼ كثيػػرة والتطمعػػات عاليػػة ولكػػف اإلحباطػػات والعوائػػؽ التػػي ت حػػؽ الفػػرد أكثػػر وأكثػػر واع

عامة نعيش في عصر يزخر بالصراعات والتناقضات والمشك ت وتزداد فيػو مطالػب الحيػاة وتتصػارع فيػو 

ومصػػػادر لمقمػػػؽ والتػػػوتر وعوامػػػؿ التغييػػػرات التكنولوجيػػػة والثقافيػػػة ممػػػا ينػػػتج عنػػػو مواقػػػؼ ضػػػاضطة شػػػديدة 

 (.2009)ال مي   الخطر والتيديد

وتفرض الحياة بتشعباتيا الكبيرة والكثيرة وتعقيداتيا يوما بعد يوـ وما تنتجو مف أحداث طبيعية وكارثية     

وما نظيفة ليا مف أحداث بشرية ال إنسانية عمػى اخػت ؼ شػدتيا ووقعيػا عمػى الػنفس العديػد مػف الضػغوط 

التػػي تػػنعكس بػػدورىا سػػمبا عمػػى ا فػػراد بكػػؿ منػػاحي الحيػػاة ليجػػدو أنفسػػيـ فريسػػة لتمػػؾ الضػػغوط يدة الشػػد
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ومفرزاتيا السمبية عمييـ رامية بكػؿ الثقػؿ الكػائف اإلنسػاني فػي ىاويػة االضػطرابات النفسػية ومػا يعقبيػا مػف 

  (.2013)اسمندر   تدىور صحي وتدمير حياتي ومجتمعي في ضياب القدرة عمى المواجية

لمواقػع والحيػاة ا فػراد فػي مختمػؼ االعمػار  الضغوط النفسية واحدة مف الظواىر التي تشكؿ تحدياً  تعد      

تسػػيـ الضػػغوط فػػي الكثيػػر مػػف ا مػػراض الجسػػدية  وتعتبػػر الضػػغوط النفسػػية  بالضػػغوط النفسػػية  ومػػف ثػػـ

وادث المؤديػة إلػى اصػابات عامؿ أساسي في اضطرابات القمػب ومشػك ت الرئػة  كمػا يسػيـ فػي زيػادة الحػ

جسػػدية حػػادة  كمػػا تعتبػػر الضػػغوط النفسػػية مػػف أىػػـ العوامػػؿ التػػي تضػػفى صػػفة السػػمبية عمػػى ردود أفعػػاؿ 

ا فػػراد فػػي المواقػػؼ المختمفػػة وتعػػد سػػببا ميمػػا إلصػػاباتيـ باالضػػطرابات الجسػػمية والنفسػػية عمػػى اخػػت ؼ 

يػػػػؤدي إلػػػػى إعاقػػػػة نشػػػػاطاتو الطبيعيػػػػة العقميػػػػة درجاتيػػػػا وتنوعيػػػػا  واالسػػػػتمرار لمتعػػػػرض لمضػػػػغوط النفسػػػػية 

 (.2012والجسدية ) الحمد  

وفقػا لمعديػد مػف المحػددات  مثػؿ  اا فراد بالدرجػة نفسػيا  ويختمػؼ تأثيرىػ سية ال تؤثر فيالضغوط النف    

والخصػػائص النفسػػية لألفػػراد  االحػػداث السػػمبية وااليجابيػػة واالحػػداث الخاضػػعة لمػػتحكـ وضيػػر الخاضػػعة لػػو 

أساليب توافقيـ  وىناؾ بعض مف ا فراد يتأثروف سمبيا بالضػغوط ممػا يػؤدي إلػى مترتبػات ضػارة عمػييـ  و 

وعمى المؤسسات التي يعمموف بيا وعمى حياتيـ والمجتمع بصفة عامة  وعمى الفػرد المحاولػة فػي مواجيػة 

مات الشخصػػية  الضػػغوط والتعامػػؿ معيػػا ويتوقػػؼ نجػػاح ىػػذه المواجيػػة عمػػى عػػدد مػػف المحػػددات منيػػا سػػ

والمصػادر الداخميػة لمفػرد  واسػػتراتيجية المواجيػة نفسػيا والعوامػؿ الوراثيػػة  والمسػتوى العػاـ لمصػحة  والبيئػػة 

 (.2011المحيطة وشدة وحدة الضغوط ) بسيوني و جبريؿ  

عمى ا فراد مف الموضوعات اليامة التي شػغمت  اونتائجي (Stress) ةط النفسيو يعتبر موضوع الضغ    

اؿ العمماء والباحثيف في مجػاؿ الصػحة العامػة وعمػـ الػنفس والتربيػة ومختمػؼ العمػـو اإلنسػانية  وذلػؾ لمػا ب

تتركو مف آثار ونتائج خطيػرة ومػدمرة عمػى حيػاة النػاس أفػرادا وجماعػات  وتشػير اإلحصػاءات العالميػة أف 

لمرضػػى المػػراجعيف %( مػػف مشػػك ت ا50%( مػػف ا مػػراض الحديثػػة سػػببيا الضػػغوط النفسػػية وأف )80)
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مػػػف  %( مػػف أفػػػراد المجتمػػػع يعػػػانوف شػػػك 25لألطبػػاء والمستشػػػفيات ناتجػػػة عػػػف الضػػػغوط النفسػػػية  وأف )

 (.2008 أسعد  بوأ )الغرير و أشكاؿ الضغوط النفسية

ة والسػػػموكية والنفسػػػية السػػػمبية وتػػػؤدي مػػػف ا عػػػراض الجسػػػديالعديػػػد  إلػػػى تػػػؤدي الضػػػغوط النفسػػػية إف    

إلػػى أمػػراض ا وعيػػة الدمويػػة وا مػػراض الخاصػػة بالشػػعب اليوائيػػة  وقػػد تضػػر بجيػػاز  ا عػػراض الجسػػمية

المناعػػػة لػػػدى اإلنسػػػاف الػػػذي بػػػدورة يجعػػػؿ اإلنسػػػاف أكثػػػر عرضػػػو لإلصػػػابة بػػػا مراض المعديػػػة وا مػػػراض 

جمػػود اآلراء و الفيروسػػية ومػػف بػػيف ا عػػراض السػػموكية التػػي تنػػتج عػػف الضػػغوط صػػعوبة التفكيػػر العق نػػي 

الحػزف و ا سى و القمؽ و وتحدث ا عراض النفسية االكتئاب   عدـ القدرة عمى االسترخاءو العدوانية و تحيز وال

 (.2010)المطيري   عدـ الشعور بالثقة بالنفسو وا رؽ 

 االمػػػػؿ  وفقػػػػداف النشػػػػاط  ونقػػػػص  الدافعيػػػػة نقػػػػص مثػػػػؿ النفسػػػػية الضػػػػغوط اعػػػػراض أف الحقيقػػػػة وفػػػػي    

 لػػػدى اكثػػر تأثيرىػػا ويكػػوف الحيػػاة  نوعيػػة فػػي سػػمباً  تػػؤثر كميػػا االنتحػػار اروافكػػ والشػػيية النػػوـ واضػػطراب

 معينػة وجبػات تنػاوؿ عمػى الشػديد الحػرص إلػى يحتػاج الػدـ فقػر مػريض الف الدـ بفقر المصابيف المرضى

 الػػى المػػريض يحتػػاج وايضػػا باسػػتمرار يعػػاوده الػػذي االلػػـ تسػػكيف عمػػى تسػػاعده التػػي االدويػػة تنػػاوؿ وايضػػا

 يػؤدي ال حتػى الجسػـ فػي وظائفيػا بكامؿ الدموية الدورة قياـ عمى تساعده لكي الماء مف كبيرة ةكمي شرب

 سػمبا تػؤثر أف ليػا يمكػف المػريض حيػاة نمػط فػي التغيرات أف كما بسرعة  الموجودة الدـ كريات تكسر إلى

 (.2010 العبري ) النفسية الضغوط حدوث إلى تؤدي وبالتالي والمينية والمالية االجتماعية حياتو في

 مػف العديد فييا وتترؾ الشخصية عمى تؤثر النفسية الضغوط أف إلى( 2011) زيد أبو دراسة وأشارت    

 عمػػػى مجمميػػا فػػي تػػوثر والتػػي واالجتماعيػػة والنفسػػية الجسػػمية ا عػػراض: مثػػؿ واالضػػطرابات المشػػك ت

 لمفػرد المزاجيػة االنفعاليػة النػواحي مػىع كبيػر تػأثير ليػا النفسػية الضغوط أف كما الشخصية  وتكامؿ توافؽ

 اليوميػة الضػغوط وتترؾ الكفاية  وعدـ بالتوتر الشعور مثؿ ا مراض مف بالعديد اإلصابة إلى تودي حيث

 الضػغوط حيث أنماطيا وتتسع الضغوط أشكاؿ وتتبايف النفسي بنائو في سمبية آثاراً  الفرد منيا يعاني التي

 الكريمة الحياة توفير محاولتيا عند ا سر معظـ تشيدىا التي والمصاعب ناةالمعا في المتمثمة االقتصادية
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شباع  المفرط والطموح ا سرية الع قة ضعؼ في تزايد عمييا يترتب  ا سرية والضغوط أبنائيا  حاجات واع

 .ا سرية الع قات وتفكؾ الذات صورة تغير إلى ويؤدي والغضب السخط ويثير ا سرة يرىؽ الذي

ليات الوظيفػة ؤو نعانيػو مػف جػراء ضػغوط العمػؿ ومسػ تمتػد وتتسػع لتشػمؿ مػا ما أف الضػغوط النفسػيةك    

ومػػا يصػػيبنا مػػف أمػػراض ومػػا نعانيػػو مػػف الزحػػاـ والتمػػوث البيئػػي ومػػا نتعاطػػاه مػػف عقػػاقير أو منبيػػات أو 

اآلخػػريف  ومػػا مخػػدرات  ومتطمبػػات ا سػػرة وا صػػدقاء والمنغصػػات اليوميػػة التػػي تواجينػػا عنػػد التعامػػؿ مػػع 

يواجينػػا مػػف سػػموكيات خارجيػػة كالتعػػدي عمػػى حقوقنػػا فػػي العمػػؿ أو الراحػػة أو حريػػة التعبيػػر ويمتػػد ليشػػمؿ 

نجازىػػا فػػي فتػػرات زمنيػػة قصػػيرة لتحقيػػؽ النجػػاح والسػػمعة الطيبػػة  ا عمػػاؿ المتراكمػػة المطمػػوب تحقيقيػػا واع

 (.2010)إبراىيـ 

ردود أفعاؿ الضغوط النفسية  لع قة بالصحة النفسية  وتؤديذات امف المفاىيـ  تعد   الضغوط النفسيةو     

حػػداث الحيػػاة اليوميػػة  جسػػمية لػػدى الفػػرد  وتػػرتبط الضػػغوط بأإلػػى حػػدوث اخػػت ؿ فػػي الصػػحة النفسػػية وال

فػػالجميع بػػؿ اسػػتثناء يتعرضػػوف يوميػػا لمصػػادر مػػف الضػػغوط الخارجيػػة بمػػا فييػػا ضػػغوط العمػػؿ والدراسػػة  

تربيػػة ا بنػػاء ومعالجػػة مشػػك ت الصػػحة  كمػػا نتعػػرض يوميػػا لمضػػغوط ذات والضػػغوط ا سػػرية وضػػغوط 

المصػػػادر الداخميػػػة مثػػػؿ ا ثػػػار العضػػػوية والنفسػػػية والسػػػمبية التػػػي يكػػػوف نتاجيػػػا االخطػػػاء السػػػموكية التػػػي 

 (.    2004نمارسيا في حياتنا ) جودة  

ر مف االضطرابات النفسجسمية  مثؿ التي ترتبط بالكثي ا ساسيةالضغوط النفسية مف العوامؿ  وتعتبر    

والػػوىف  باإلنيػػاؾالجيػػاز اليضػػمي واالضػػطرابات العصػػبية واالضػػطرابات النفسػػية مثػػؿ الشػػعور  اضػػطراب

 اإلصػػػابةسػػػيولة  إلػػػىوالقمػػػؽ كمػػػا قػػػد يتػػػأثر جيػػػاز المناعػػػة بتمػػػؾ الضػػػغوط ممػػػا يػػػؤدي  ا طػػػراؼوارتخػػػاء 

 (.2008)الرفوع   الجرثومية منيا والفيروسية نتيجة العدوى با مراض

إف الضغوط بكػؿ أنواعيػا ىػي نتػاج التقػدـ الحضػاري المتسػارع الػذي يػؤدي الػى افػراز انحرافػات تشػكؿ     

عمى قػدرة ومقاومػة النػاس عمػى التحمػؿ فمتطمبػات الحضػارة تحمػؿ فػي طياتيػا آفػات تسػتيدؼ الػنفس  عبئاً 

الطاقة يتولد عنيا زيػادة فػي الضػغوط عمػى االنسانية والزيادة في التطور الممحوظ تحمؿ النفس اعباء فوؽ 
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  )عبيػػد أجسػػامنا وبالتػػالي تػػؤثر سػػمبا عمػػى الحالػػة الصػػحية والنفسػػية ويػػؤدي ذلػػؾ الػػى االنييػػار ثػػـ المػػوت

2008.) 

أىػػتـ الكثيػػر مػػف عممػػاء الػػنفس بدراسػػة الخبػػرات الذاتيػػة االيجابيػػة والعػػادات االيجابيػػة   نيػػا تػػؤدي إلػػى     

ألعػراض المرضػية التػي تنشػأ عنػدما الوقػوع ضػحية ل وتجعؿ لمحياة قيمة وتحوؿ دوفتحسيف نوعية الحياة 

وتيسير الدعـ االجتماعي  ال يكوف لمحياة معنى إلى ارتباط نوعية الحياة بكؿ مف تخفيؼ الضغوط النفسية

مػؼ المواقػع أسباب المعاناة النفسية واالجتماعية واالقتصادية  ويشعر ا فراد فػي مخت والتي تعد مف لألفراد

مف ا مراض الجسدية وأف ىناؾ صمة  رواالعمار بالضغوط النفسية وبالتالي تسيـ ىذه الضغوط في الكثي

  (2012) المشعاف والحويمة    ت الصحة النفسيةبيف الضغوط النفسية وسوء التكيؼ ومشك

أثيرات سػػمبية عمػػى أف لمضػػغوط النفسػػية نتػػائج عمػػى ا فػػراد فػػي مجػػاؿ الصػػحة العامػػة لمػػا ليػػا مػػف تػػ    

 خر عمػػى الفػػرد وفػػي طريقػػةأبشػػكؿ أو بػػحيػػاتيـ االجتماعيػػة والنفسػػية والسياسػػية واالقتصػػادية فيػػي  تػػؤثر 

 عيش فييا في ظؿ وجود ىذه الضغوط.التوافؽ مع البيئة التي ي

 

 الضغوط النفسية: 

اصة بيف الشخص ( الضغوط النفسية بأنيا " ع قة خRichard Lazarus) يعرؼ ريتشارد الزاروس    

 (.12: 2010والبيئة يقدر الشخص بأنيا مرىقة لو أو أنيا تفوؽ إمكانياتو وتيدد س متو " )الخواجة  

"عبارة عف استجابات نفسية لتػأثير سػمبي   الضغوط النفسية بأنيا(  Finemannفينماف) يعرؼكما و      

 كػػذلؾ يػػرى الضػػغوط كحالػػة عضػػوية  ت مسػػتوى عػػالي مػػف القمػؽ أو التػػوتريوصػؼ باالسػػتمرارية وخبػػرة ذا

 .(210: 2002 باروف )متضررة نتيجة العوامؿ الضاضطة "
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مطالػب تفػرض  الحالة التي يتعرض فييػا الفػرد لظػروؼ أو بأنيا " الضغوط النفسيةالبي وي يعرؼ و       

أو  لػػب  وتػػزداد ىػػذه الحالػػة إلػػى درجػػة الخطػػر كممػػا ازدادت شػػدة الظػػروؼ والمطاعميػػو نوعػػا مػػف التكيػػؼ

 (.25: 2008 أسعد أبو و استمرت لفترة طويمة ")الغرير

"تمػؾ الظػروؼ المرتبطػة بالضػبط والتػوتر  بأنيػا الضغوط النفسػية (96: 2001 يعرؼ عثماف )بينما      

آثػػار والشػػدة الناتجػػة عػػف المتطمبػػات التػػي تسػػتمـز نوعػػا مػػف إعػػادة توافػػؽ عنػػد الفػػرد ومػػا ينػػتج عػػف ذلػػؾ مػػف 

 جسمية ونفسية".

"اإلحسػػػاس النػػػاتج عػػػف فقػػػداف المطالػػػب  بأنيػػػا  (57: 2005 ) الضػػػغوط النفسػػػية يعػػػرؼ عبػػػدالمنعـو     

واإلمكانػات ويصػػاحبو عػػادة مواقػػؼ فشػػؿ حيػػث يصػػبح ىػذا الفشػػؿ فػػي مواجيػػو المطالػػب واإلمكانػػات مػػؤثرا 

 قويا في إحداث الضغوط النفسية".

" االسػػػػػػػتجابات النفسػػػػػػػية واالنفعاليػػػػػػػة  الضػػػػػػػغوط النفسػػػػػػػية بأنيػػػػػػػا (Gordon) يعػػػػػػػرؼ جػػػػػػػوردوفكمػػػػػػػا      

) حسػػيف وحسػػيف   والفسػػيولوجية لمجسػػـ تجػػاه أي مطمػػب يػػتـ إدراكػػو عمػػى انػػو تيديػػد لرفاىيػػة وسػػعادة الفػػرد"

2006  :20.) 

( ورد تعريػػػؼ الضػػػغوط عمػػػى أنيػػػا "اسػػػتجابة لمعمميػػػات الداخميػػػة 34: 2002)ا حمػػػدي وفػػػي دراسػػػة     

 .د قدرة الفرد عمى التكيؼ المادي أو الجسدي"حد إجيا إلىوالخارجية والتي تصؿ 

مجموعػة أحػداث أو تغيػرات داخميػة أو خارجيػة  أولضػغوط النفسػية عمػى أنيػا "أي حػدث وكما تعػرؼ ا    

 2010  )إبػػػراىيـإثػػػارة التػػػوتر النفسػػػي الحػػػاد أو المسػػػتمر أو كمييمػػػا معػػػًا  إلػػػييكػػػوف مػػػف شػػػأنيا أف تػػػؤدي 

:36.) 

"تحػػدي عوامػػؿ ضيػػر سػػارة لطاقػػة التػػأقمـ والتكيػػؼ لمفػػرد  إلػػىجػػدىا تشػػير وفػػي تعريػػؼ آخػػر لمضػػغوط ن   

النفسػػػػية عمػػػػى تكػػػػويف واسػػػػتعداد الفػػػػرد  ا مػػػػراضال زمػػػػة لنشػػػػأة  ا عصػػػػابوتعتمػػػػد عمػػػػى كميػػػػة الشػػػػدة أو 

 .(11: 2011شمبى   الوراثي")
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ريػػؼ الضػػػغوط الكثيػػػر مػػف العممػػاء والبػػاحثيف حػػوؿ تع السػػابقة التػػي وردت لػػدىمػػف خػػ ؿ التعريفػػات     

النفسػية ن حػظ أف جميػع ىػذه التعريفػات تناولػت تعريػػؼ الضػغوط بأسػاليب مختمفػة فنجػد الػبعض مػف ىػػذه 

التعريفػػات يركػػز فػػي تعريفػػو لمضػػغوط عمػػى أنيػػا  اسػػتجابات الفػػرد لمثيػػرات معينػػو تفػػرض عميػػو عػػدـ القػػدرة 

 البيئػةفعاؿ تجاه مواقؼ معينو فػي ردود أ أنياتناوليا عمى  اآلخرعمى التكيؼ مع ىذه االستجابة والبعض 

 ةومجاراتيا وتسبب لو نوع مف القمؽ والتوتر وينتج عنيا آثار جسمييصعب عمى الفرد التغمب عمييا 

ونفسية تؤثر في سموكو وبعضيـ تناوليا عمى أنيا فقداف لممطالب واإلمكانات مصحوبة بالفشؿ وليا تأثير 

وبالتػالي تػؤثر سػمبا عمػى ادائػو  و عمػى تحقيػؽ ىػذه المطالػبعدـ قدرتػقوي في إحداث الضغوط عمى الفرد ل

 في وظائفو.

  أنواع الضغوط النفسية:

( 2008)الغريػػر وابػػو اسػػعد   الضػػغوطات التػػي نعػػاني منيػػا إلػػى ث ثػػة أصػػناؼ بعػػض العممػػاءصػػنؼ     

 :وىي كاالتي

 ضغوطات يمكف التنبؤ بيا مستقب  ويمكف السيطرة عمييا.  -1

 التنبؤ بيا وال يمكف السيطرة عمييا.ضغوطات يمكف  -2

 يطرة عمييا.ضغوطات ال يمكف التنبؤ بيا وال يمكف الس -3

 (Selyeسيمي ) نموذج

 (.2013: ) سميرة ونورة  تيآلكاأشار إلى وجود أنواع مف الضغوط وىي    

مثػػؿ  _ الضػػغط النفسػػي السػػيء: ىػػو الضػػغط الػػذي يزيػػد مػػف حجػػـ المتطمبػػات عمػػى الفػػرد ويسػػمى بػػا لـ  

 فقداف شخص عزيز أو فقداف وظيفة.
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واإلدراؾ _ الضغط النفسي الجيد: ىو الذي يكوف لو تػأثير إيجػابي  نػو اساسػي فػي الحػث عمػى العمػؿ    

 وبالتالي يؤدي إلى إعادة التكيؼ مع الذات والبيئة المحيطة.

لنفسػي المػنخفض بحيػث _ الضغط النفسي الزائػد: ىػو الػذي ينػتج عػف تػراكـ ا حػداث السػمبية لمضػغط ا   

 يتجاوز مصادر الفرد وقدرتو عمى التكيؼ.

 _ الضغط النفسي المنخفض: ىو الذي يحدث عندما يشعر الفرد بالممؿ وانعداـ التحدي واإلثارة.  

ضػػغوط ايجابيػػة  فالضػػغوط نػػوعيف وىمػػا ضػػغوط سػػمبية و  إلػػىصػػنؼ الضػػغوط نجػػد بعػػض العممػػاء و      

سػػوء  إلػػى  وتػػؤدي واإلبػػداعوالمينػػي وتعوقػػو عػػف االنجػػاز  ا كػػاديميالفػػرد  إدراؾعمػػى  ثر سػػمباً السػػمبية تػػؤ 

الضػػغوط االيجابيػػة فيػػي تػػزود  أمػػا باإلحبػػاط والعػػدواف عمػػى اآلخػػريف واإلحسػػاسالتوافػػؽ واالكتئػػاب والقمػػؽ 

وحػؿ  قػدرة عمػى اتخػاذ القػرارات وأكثػر أدائػوفػي  وانجػازاً  إبػداعاً  أكثرالفرد بالطاقة التي يحتاجيا حتى يكوف 

 (.2006  حسيفيف و )حس المشك ت

تتشكؿ الضغوط النفسية مف مجموعة مف الضػغوطات المتراكمػة  كالضػغوط االقتصػادية واالجتماعيػة     

وا سرية والعاطفية وضغوط العمؿ  ويعػد الجانػب النفسػي ىػو الجانػب المشػترؾ مػع جميػع ىػذه الضػغوط  

ت مالية وخسارة صفقات ليا آثار كبيرة عمى نفسية الفرد فنجد أف الضغوط االقتصادية وما تحدثو مف أزما

فيي تيدد وجودة وبالتالي تنعكس عمى حالتو النفسية  وفي المقابؿ تتػرؾ الضػغوط االجتماعيػة متمثمػة فػي 

سػمبية  تفاعؿ الفرد مع الوسط االجتماعي والصراعات الناتجة عف ىذا التفاعػؿ والمشػاكؿ والمصػاعب آثػاراً 

عمػػى الوالػػديف مػػف حيػػث تػػوفير مسػػتمزمات  شػػديداً  امػػا الضػػغوط ا سػػرية فتشػػكؿ ضػػغطاً  فػػي نفسػػية الفػػرد 

االبنػػاء ومتابعػػة سػػموكيـ خاصػػة فػػي سػػف المراىقػػة  وعنػػدما ال يسػػتطيع الفػػرد تحقيػػؽ رضباتػػو الجنسػػية مػػف 

يػػؤثر عمػػى حالتػػو النفسػػية  وتتمثػػؿ ضػػغوط العمػػؿ فػػي حػػاالت  عاطفيػػاً  يتشػػكؿ لديػػة ضػػغطاً  خػػ ؿ الػػزواج

العامؿ وتؤدي إلى زيادة االصابات في العمؿ )لياس   أداءعب والممؿ وعدـ التوافؽ الميني  فتؤثر عمى الت

2006.)   
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 (.2013وىناؾ نوعيف أساسييف مف الضغوط النفسية وىي: )القحطاني  

  عنػػدما يواجػػو الفػػرد خطػػر مػػا عنػػدىا الضػػغوط النفسػػية الحػػادة: يحصػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف الضػػغوط عػػادة

اغ الفػػرد العديػػد مػػف المػػػواد الكيميائيػػة لزيػػادة معػػدؿ ضػػ  القمػػػب وىػػذا يزيػػد مػػف ضػػغط الػػػدـ يطمػػؽ دمػػ

 لمحاربة الخطر أو اليرب منو. ويجعؿ الفرد أكثر نشاطاً 

  الضػػغوط النفسػػية المزمنػػة: ىػػذا النػػوع مػػف الضػػغوط يحػػدث بسػػبب حالػػة ثابتػػة أو العديػػد مػػف الحػػوادث

مػى سػبيؿ المثػاؿ عنػدما يواجػو الفػرد الضػغط المسػتمر مػف المجيدة التي تحػدث لمفػرد بشػكؿ متتػالي  ع

أو خسػراف فػي الشػركة وبالتػالي يسػتجيب الجسػـ سػمب ليػذه الحػاالت   رئيسة في العمؿ  أو فقػد العمػؿ

 وتؤدي إلى إصابتو بالعديد مف ا مراض مثؿ السكري أو الربو.

 

 مصادر الضغوط النفسية:

في حياة الفرد متعددة فقد ترجع لمتغيرات بيئيػة وقػد يكػوف مصػدرىا الفػرد نفسػو أو مصادر الضغوط  إف                      

ذا ترتػػب عمػػى الضػػغوط النفسػػية حػػدوث أذى حقيقػػي لمفػػرد فػػإف الفػػرد  طريقػػو إدراكػػو لمظػػروؼ مػػف حولػػو واع

 وحتى إف لـ يحدث ضرر حقيقي ومباشر عمى الفػرد فيػو يعػيش حالػو مػف الشػعور بالتيديػد يصبح محبطاً 

  (.1994يري  )الطر 

 

 :( أف ىناؾ مصادر أساسيو لمضغوط النفسية ىي 2010ويرى الدحادحو )    

   اإلزدحامات  التموث.  اإلزعاجاتالبيئة  مثؿ الطقس - 1

  الع قػػات مػػع الجػػنس اآلخػػر  المػػرض  فتػػرات النمػػو المختمفػػة كالمراىقػػة   مثػػؿالعوامػػؿ الفسػػيولوجية -2

 التغذية.الشيخوخة  اضطرابات النوـ  ضعؼ 
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  وا صػػػػدقاء ا قربػػػػاء  مثػػػػؿ المواعيػػػػد  المشػػػػك ت الماليػػػػة  العمػػػػؿ  فقػػػػداف الضػػػػغوطات االجتماعيػػػػة  -3

 متطمبات الوقت واالستفادة منو.

 .  فإف العقؿ يفسر تغيرات البيئة والجسـ يحدد متى يستجيب كحالة طارئةطريقة التفكير -4

مشك ت الذاتية الداخميػة لمفػرد نفسػو وعػدـ قدرتػو عمػى تتمثؿ في الوالتي أىـ مصادر الضغوط إف مف     

لػى قسػػميف إوتنقسػـ ثيػر مػف االحيػاف التػأقمـ معيػا وبالتػالي يسػمؾ الفػرد معيػا سػموكيات ضيػػر واضػحة فػي ك

 ( ىما :2013)االشقر  

 تي:در الضغوط الداخمية وتتمثؿ في اآلمصا  -1

 .الحرص الشديد عمى الوصوؿ الى الكماؿ والمثالية -

 .عدـ الثقة الكافية بالنفس -

 .عدـ القدرة عمى تحديد أىداؼ واضحة في الحياة -

 .الرسائؿ السمبية التي نرسميا نحف الى عقولنا الباطنة -

 مصادر الضغوط الخارجية وتتمثؿ في االتي : -2

 .قضاء كثير مف الوقت مع أشخاص يصنعوف المشك ت مف ال شيء -

 .العزلة واالبتعاد عف المجتمع -

فػراد الػذيف يعيشػوف مسػتوى ذيف يعانوف الضػغوط النفسػية ىػـ ا فراد الالمشك ت االقتصادية ا  -

 .اقتصادي اجتماعي منخفض

 .المشك ت العائمية مثؿ ضياب أحد الوالديف أو المرض أو الط ؽ والجيؿ بأساليب التربية الصحيحة -
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ا المجتمػع ومطالبػة وأيضػا تختمػؼ مػف مف مجتمع آلخر حسب أىػداؼ ىػذ وتختمؼ مصادر الضغوط     

مكاناتػو المتػوفرة لديػو و  أىميػا : ىنػاؾ مصػادر لمضػغوط النفسػية فرد آلخر حسب سمات الفػرد الشخصػية واع

 (.2009الفرماوي  )

 .عدـ االستقرار وفقداف ا مف -1

 .ضعؼ قدرة اإلنساف عمى التأثير في القرار وصنعو -2

 .م ء والرؤساءالمتكررة مع الز  اإلنسافمواجيات  -3

 .واجبات العمؿ ومف ثـ الشعور بالممؿ أداءالرتابة في  -4

 .صعوبة إتماـ أو انجاز المياـ -5

 ا سرة.بما ىو مطموب منو داخؿ نطاؽ  اإلنسافصعوبة وفاء  -6

ف مصادر الضغوط الواقعة عمى اإلنساف المعاصر قد ال تنتيػي وتختمػؼ مػف فػرد آلخػر ومػف مرحمػة إ    

مراحؿ النمو والتطور لدى الفرد الواحد ودلت البحوث الطبية والنفسية الطبية عمى أف التعػرض  خرى مف 

لممواقؼ العصبية التي تستمر زمنا طوي  ال تسبب القمؽ فحسب بؿ إنيا أيضػا تزيػد مػف معػدالت كػؿ مػف 

  (.2006)عبد الخالؽ   المرض والوفاة ومظاىر تقدـ العمر قبؿ ا واف

بأنػػو يمكػػف النظػػر إلػػى الضػػغوط النفسػػية عمػػى أنيػػا حالػػة نفسػػية داخميػػة ( Lazarus) وسيشػػير الزار و     

أكثر مف كونيا حالة تعتمد عمى الظروؼ البيئية التي يواجييا الفرد  وىي تعتمد بشكؿ أساسي عمى تقيػيـ 

واد فػي ( وىػو مػف الػر Hans Selyeاراتػو التوافقيػة أمػا ىػانز سػي ي)الفرد لممواقػؼ الضػاضطة وتقييمػو لمي

)الخواجػػة  ف ردود الفعػؿ لمحػدث المثيػر لمضػغط مجػاؿ بحػوث الضػغوط النفسػية  فقػد حػدد ثػػ ث مراحػؿ مػ

 وىي :( 2010

مرحمة اإلنذار والتعبئة التي يبدأ الجسـ فييا بمكافحة مصػدر الضػغط حيػث يظيػر الجسػـ  المرحمة ا ولى:

 تغيرات واستجابات تقؿ خ ليا مقاومة الجسـ.
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 مرحمة المقاومة التي يحاوؿ الجسـ فييا الصمود في وجو الضغط. ية:المرحمة الثان

الصػداع مرحمة االستنزاؼ التي ينيار فيو الجسػـ وتظيػر أعػراض مثػؿ ارتفػاع ضػغط الػدـ و  المرحمة الثالثة:

 وااللتياب.

بيئية منيػا ينشأ الضغط النفسي نتيجة التفاعؿ ما بيف الفرد ومجموعو العوامؿ الخارجية أو الداخمية الو     

وانفعاالت والشخصية والتي تتمثؿ في العوامؿ الجسمية والعقيمة واالنفعالية ويرتبط الضغط النفسي بانفعاؿ 

 (.2008سعد  أ ابو و )الغرير سمبية وايجابية

نمػػا أف مصػػادر الضػػغوط بمفردىػػا ال تشػػكؿ ضػػغوطاً      لمواجيػػو ىػػذه صػػدور اسػػتجابة شػػخص معػػيف  واع

كػػاف ىػػذا الشػػخص يعػػاني مػػف الضػػغوط أـ ال فيػػي عبػػارة عػػف مثيػػر لػػو إمكانيػػة  الضػػغوط يجعمنػػا نقػػرر إف

محتممة فػي أف يولػد اسػتجابة المواجيػة أو اليػرب واإلنسػاف عػادة يتعػرض فػي حياتػو اليوميػة  نػواع عديػدة 

مف مصادر الضغوط بعضيا بيولػوجي واآلخػر نفسػي وبعضػيا فمسػفي أو اجتمػاعي وأف اسػتجابة اإلنسػاف 

 (.2005)عبد المنعـ   الضغوط تكوف بنفس ا سموب لمصادر ىذه

توقػػع العجػػز فػػي التعامػػؿ مػػع  نفسػػية لػػدى ا فػػراد إلػػىال ويرجػػع الشػػعور بالتيديػػد النػػاتج عػػف الضػػغوط    

جئػة خاصا والضغوط النفسية عنػدما تتضػمف تغيػرات مفا موقؼ ما في المستقبؿ وتمعب أحداث الحياة دوراً 

 (.2008ف  ا)رضو  و تغيير في الع قات مع االخريفأ مثؿ تغيرات الوضع االقتصادي

 آثار ومظاىر الضغوط النفسية:

وسػػعادتيـ  وتػػرتبط  ا فػػرادوميػػدده لحيػػاة  سػػمبية ومػػدمرة أحيانػػاً  عػػادة مػػا تتػػرؾ الضػػغوط النفسػػية آثػػاراً     

 الضغوط النفسية بالخبرات الحياتية المختمفة وطبيعة عمؿ ا فراد.
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 ( إلى ما يمي :2008سعد  أ ابو )الغرير ولنفسية ؼ آثار الضغوط اوتصن

(: وتشػػمؿ فقػػداف الشػػيية وارتفػػاع ضػػغط الػػدـ وتقرحػػات Physiological Effectاآلثػػار الجسػػمية ) -1

 الجياز اليضمي والربو والصداع والحساسية الجمدية.

الميػػؿ لمعمػػؿ  (: تشػػمؿ التعػػب واإلرىػػاؽ والممػػؿ وانخفػػاضPhysiological Effectاآلثػػار النفسػػية ) -2

 واالكتئاب وا رؽ والقمؽ وانخفاض تقدير الذات.

 إنياء الع قات والعزلة واالنسحاب وتحمؿ المسؤولية.  ( تشمؿSocial Effect) االجتماعيةاآلثار  -3

 ( تشمؿ االرتجاؼ وزيادة التقمصات العضمية والمعثمة في الك ـ.Behavior Effectاآلثار السموكية ) -4

 التنظيـ. ( تشمؿ اضطراب وتدىور في االنتباه والتركيز والذاكرة وسوءCognitive Effect)المعرفية اآلثار  -5

 

 عوامػؿ الضػغوط النفسػية االجتماعيػةخمس عناصر رئيسية ناتجة مػف ( Mcgrathوافترض مكراث )     

 وىي : (2002)باروف  

 التقييـ الذىني )المعرفي( عمى أساس اإلدراؾ والتوقع.  -1

 عادة الممارسة تكوف أفضؿ مستوى لمخبرة. –ة: مثؿ إيجاد أسباب الضغوط الخبر   -2

و تػأثير يقػود لفشػؿ فػي الميمػة يكػوف ضػغط لوحػده ولػا –الخبرة السالبة: الفشؿ يػؤدي إلػى الفشػؿ   -3

 إلى خفض ا داء.

( يػأتي ضػػغط مػف عمػػؿ ا شػياء الجيػػدة  أوال Inverted-u- functionالمقمػػوب ) U حػرؼ   -4

 والضغط يرمز إلى مثير ضير عادي واستجابة الضغط تعكس الزيادة في اإلثارة.يكوف كافيا  

لى التفاعؿ االجتماعي: ال نستطيع أف نعيش بدوف اآلخريف وال معيـ  الخوؼ مف أف يؤدي ذلؾ إ -5

 التيديد الجسدي .
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سػػموؾ  وتتزايػد حػدة الضػغوط كممػا طالػػت مدتػو دوف ع جػو وبالتػالي يػؤدي الػػى مشػاعر سػمبية وأنمػاط    

ضيػػر سػػوية وعػػدـ القػػدرة عمػػى التػػأقمـ مػػع الظػػروؼ المحيطػػة فػػي البيػػت والعمػػؿ  وتشػػير البحػػوث والدراسػػات 

( 2013)االشػقر  فيزيولوجيػة وأخػرى نفسػية تتمثؿ اً الميدانية النفسية والطبيػة الػى أف لمضػغوط النفسػية آثػار 

 فيما يمي: 

 : اآلثار الفيزيولوجية -1

مػف  الجسـ ويقمؿ مناعتو حيػث تزيػد مخػاطر االصػابة بػأمراض مختمفػة بػدءاً يؤثر الضغط الشديد عمى  - 

 حاالت البرد العادية وانتياء بالسرطاف.

شػػيخوخة مبكػػرة حيػػث تؤكػػد االبحػػاث الطبيػػة اف الضػػغط المػػزمف يسػػرع فػػي ضػػمور خ يػػا الػػدماغ ممػػا   -

 يضعؼ الذاكرة.

 ير مباشر عمى الصحة وتعزز نظاـ المناعة في الجسـ.طوؿ عمر االنساف إف النظرة االيجابية لمحياة ليا تأث  -

وىػذا  وفعػاالً  مباشػراً  تػأثيراً تػؤثر فػي سػيكولوجية الفػرد وتػؤثر  إف الضػغوط حينمػا تشػتد:  اآلثار النفسية -2

 ومع بيئتو ثانيا. التأثير يؤدي الى اضطراب في ع قة الفرد مع أجيزتو الداخمية اوالً 

ة لمحياة ويممؾ معظـ الناس القدرة عمى مواجيػو حػد معػيف منيػا  وتحػدث وتعتبر الضغوط سمة طبيعي    

والتػػي  البيولوجيػػةطبيعيػػة تتمثػػؿ فػػي سمسػػمة مػػف التغيػػرات  اسػػتجابةنتيجػػة إلدراؾ خطػػر مػػا يسػػتجيب الفػػرد 

حيػث يقػػـو الجسػـ بتجنيػد جميػػع طاقاتػو وقػواه اسػػتجابة لمضػغوط فيمػػا  تعمػؿ بمثابػة آليػػة دفػاع ذاتيػة لمجسػػـ

ف اإلنسػػػاف فػػي عصػػرنا الحاضػػػر ال يممػػؾ وسػػيمة لمتنفػػػيس البػػدني عػػف ىػػػذه يعػػرؼ"  بػػالحرب أو اليػػرب" واع

مػػف التغييػػرات التػػي  إليػػة االسػػتجابة لمضػػغوط فػػي مجموعػػة الطاقػػات ويػػنعكس سػػمبيا عمػػى الجسػػـ وتتمثػػؿ

 (.2002)ا حمدي   تحدث في الجسـ استجابة لمضغوط والتي تصبح ضاره لو
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ة عمػػػػى حيػػػػاة ا فػػػػراد الجسػػػػمية والنفسػػػػية واالجتماعيػػػػة  فػػػػالكثير مػػػػف االمػػػػراض تػػػػؤثر الضػػػػغوط النفسػػػػي    

الجسمية مثؿ قرحة المعدة وارتفاع ضغط الدـ وآالـ المفاصػؿ وأمػراض القمػب وضيرىػا مػف ا مػراض تػرتبط 

بشػػػكؿ وثيػػػؽ بالضػػػغوط النفسػػػية  كمػػػا ويرافػػػؽ الضػػػغوط النفسػػػية القمػػػؽ المرضػػػي واالكتئػػػاب واالبتعػػػاد عػػػف 

عصبي والغدد الصماء  وتزيد مػف معػدالت نبضػات لت االجتماعية وتثير الضغوط النفسية الجياز االع قا

القمب وضغط الدـ  ويرتفع مستوى السكر  وتؤدي إلى جفػاؼ الفػـ نتيجػة تحػوؿ الػدـ مػف سػطح الجمػد إلػى 

 (.2013اني  أماكف أخرى في الجسـ ويزداد العرؽ واالمساؾ وفقداف الطاقة وزيادة معدؿ التنفس) القحط

 أعراض الضغوط النفسية:

ى النحػػو )عبػػد تعرضػػو لمضػػغوط عمػػالتػػي تحػػدث لمكػػائف الحػػي عنػػد ئمػػة لمتغيػػرات قػػاـ فونتانػػا بوضػػع قا    

 ( التالي :2005المنعـ  

 فسيولوجية تنتج عف زيادة الضغوط منيا: تأثيرات  -1

 الدورةالقمب واضطراب  أمراض إلىمة يؤدي لفترة طوي واستمرارهذي الجسـ مما يؤ  بالدـ ا دريناليف زيادة -

 .الدموية

 .واإلجياد نقص الوزف إلىيؤدي  واستمرارهزيادة تفاع ت الجسـ  إلىالدرقية يؤدي  الغدة إفراز زيادة -

 بأمراض القمب. اإلصابة إلىالكولستروؿ مف الكبد يؤدي  إفراززيادة  -

 تأثيرات معرفية تنتج عف زيادة الضغوط منيا: -2

 .عدـ القدرة عمى التركيز -

 .عدـ القدرة عمى التنظيـ والتخطيط -

 .تؤدي إلى تداخؿ ا فكار مع بعضيا -
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 تنتج عف زيادة الضغوط منيا: انفعاليةتأثيرات  -3

 .حدوث تغيرات في صفات الشخصية -

 .زيادة التوترات الطبيعية والنفسية -

 .بالمرض اإلحساسزيادة  -

 .ظيور االكتئاب -

 .قدير الذاتعدـ ت -

 سموكية تنتج عف زيادة الضغوط منيا: تأثيرات -4

 .النسياف -

 .اإلىماؿ -

 .زيادة مشاكؿ التخاطب -

 .القمؽ في النوـ -

 .المسؤوليةعدـ تحمؿ  -

خطيػرة قػد  يضػا أف تسػبب أمراضػاً أف ضغوط الحياة يمكف أف تقـو بدور في إحداث المرض ويمكػف أ     

ليس في كؿ الحاالت بطبيعة الحاؿ ذلؾ أف مواجية الفرد الناجحػة لمضػغوط إلى الموت  ولكف ذلؾ  تؤدي

دراكو ليا إدراكاً  يقمؿ مف فرصػة إصػابتو بػالمرض ويمكػف اإلشػارة إلػى أف ا مػراض النفسػية  توافقياً  واقعياً  واع

 )عبػد تكوف فػي النيايػة ميػددة لمحيػاة فػي بعػض الحػاالت المرتبطة بالضغوط ىي أمراض حقيقيوالجسمية 

 (. 2006الخالؽ  



29 
 

عنػػدما يفشػػؿ ا شػػخاص فػػي الػػتحكـ فػػي الضػػغوط النفسػػية فػػإف أجسػػاميـ تمػػر بخبػػره أو حالػػة تعػػرؼ     
 باليرب أو المواجية  وتتزايد ضربات القمب ويتحوؿ الدـ مف ا طراؼ إلى العض ت الداخمية.

 (.2006ويمكف تصنيؼ أعراض الضغوط النفسية كالتالي: )لياس  
 
 سدية:ا عراض الج 

 _ التعرؽ المفرط  
 _ التوتر العالي  
 _ الصداع بأنواعو  
 _ آالـ الظير وخاصة في الجزء السفمي  

 :االعراض االنفعالية 
 _ سرعة االنفعاؿ   
 _ تقمب في المزاج  
 _ سرعة الغضب  
 _ العدوانية  

 :ا عراض الذىنية 
 _ النسياف   
 _ صعوبة في التركيز  
 لقرارات_ صعوبة في اتخاذ ا  
 في التفكير االضطراب_   

 :ا عراض الخاصة بالع قات الشخصية 
 _ لـو ا خريف  
 _ مراقبة ومتابعة أخطاء ا خريف  
 _ نسياف المواعيد أو إلغائيا  
 _ عدـ الثقة في ا خريف  
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 لتي تناولت تفسير الضغوط النفسيةالنظريات ا

كمػػػا   النظريػػػة التػػػي تبنتيػػػا ا طػػػرالخػػػت ؼ  طبقػػػاً  اختمفػػػت النظريػػػات التػػػي اىتمػػػت بدراسػػػة الضػػػغوط    

فقػػد اتخػػذ "سػػيمي" مػػف اسػػتجابة الجسػػـ   فيمػػا بينيػػا بنػػاء عمػػى ذلػػؾ مػػف حيػػث مسػػممات كػػؿ منيػػا اختمفػػت

رجر" أتخػػذ مػػف قمػػؽ يبينمػػا "سػػبيمب   عمػػى أف الشػػخص يقػػع تحػػت تػػأثير موقػػؼ ضػػاضط الفسػػيولوجية أساسػػاً 

 أمػا "مػوراي" فالضػغوط عنػده خاصػية أو صػفة لموضػوع بيئػي الحالة أساس لمتعرؼ عمى وجػود الضػغط  

 (.2001)عثماف  

 

 (Walter Cannonنظرية والتر كانون )يي  1

مف أوائؿ الذيف استخدموا عبارة الضغط وعرفو برد الفعؿ في حالة الطوارئ  (Cannon)ويعتبر كانوف    

فػػػي الوظػػػائؼ  تسػػػبب تغيػػػراً  ط كػػػا لـ والخػػػوؼ والغضػػػب وأنيػػػاو وكشػػػؼ فػػػي دراسػػػتو عػػػف مصػػػادر الضػػػغ

الفسيولوجية  لمكائف الحي ويرجع إلفرازات عدد مف اليرمونات ابرزىػا االدرنػاليف والػذي بػدوره يييػس الجسػـ 

ف تمؾ االستجابة تجعؿ الكائف الحي إما أف يواجو الموقؼ ويتصػدى أمواجيو المواقؼ الطارئة حيث يرى ل

( عف وجود ميكانيزمات أولية في Cannonكشؼ كانوف )  و (2010اف يتجنبو وييرب )السيمي   لو وأما

الجسػػػـ تسػػػاىـ فػػػي االحتفػػػاظ بػػػاالتزاف الحيػػػوي إلػػػى حالػػػة التػػػوازف العضػػػوي والكيميػػػائي بانتيػػػاء الظػػػروؼ 

والمواقػؼ المسػػببة ليػذه التغيػػرات   ومػف ثػػـ فػػأف أي مطمػب خػػارجي بإمكانػو أف يخػػؿ ىػذا التػػوازف إذا فشػػؿ 

الفػػرد  ويػػؤدي إلػػى مشػػك ت عضػػوية إذا أخػػؿ بػػالتوازف  يػػوبػػره ضػػغطًا يواجالجسػػـ فػػي التعامػػؿ معػػو  واعت

 (.2013الطبيعي لمجسـ)كريـ  

 

 (Hans Selyeيي نظرية ىانز سيمي ) 2

يعتبر سيمي أحد أىـ الرواد الذيف تناولوا مفيـو الضغوط  فيو أوؿ مف تناوؿ مفيػـو الضػغوط النفسػية     

التركيز عمى عدد كبير مف اليرمونات ودورىا في إصابة الفرد بعدد وع قتيا بفسيولوجيا الجسـ مف خ ؿ 
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كبيػػر مػػف ا مػػراض الخطيػػرة  بمػػا فػػي ذلػػؾ انسػػداد الشػػراييف  ونزيػػؼ الػػدماغ وارتفػػاع ضػػغط الػػدـ والفشػػؿ 

الكمػػػػوي والقرحػػػػة اليضػػػػمية  ويشػػػػير سػػػػيمي إلػػػػى أف الضػػػػغوط النفسػػػػية عبػػػػارة عػػػػف اسػػػػتجابة الكػػػػائف الحػػػػي 

لتعػرض لمضوضػاء ) القحطػاني  لتحديات البيئيػة مثػؿ التغيػر فػي درجػة الحػرارة أو المجموعة متنوعة مف ا

( عف جممة مف أعراض التكيؼ وىي مجموعة مف ا عػراض والتغيػرات Seley(  وتحدث سي ي )2013

التي تحدث عندما يتعرض الكائف الحي لضغوط شديدة مف أجؿ تحقيؽ نوع مف التوافؽ بيف الكائف والبيئة 

   وتتكوف ىذه ا عراض حسب نموذج سي ي مف ث ث مراحؿ ىي:الضاضطة

 : وتتمثؿ في استعداد الجسـ لمقاومة مصادر الضغوط.اإلنذارمرحمة  -

مرحمػػة المقاومػػة: وتتمثػػؿ فػػي تطبيػػؽ آليػػات التعامػػؿ أو المجابيػػة المختمفػػة بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى مسػػتوى  -

 التكيؼ المطموب.

كػػؿ الوسػػائؿ الدفاعيػػة والتكيفيػػة المػػدخرة  ويظيػػر الضػػغط الشػػديد أو مرحمػػة اإلنيػػاؾ: وفييػػا يػػتـ صػػرؼ  -

  (.2008الفشؿ الفسيولوجي وبالتالي يصبح الجسـ ضير قادر عمى المقاومة)فاتح  

 

 (Lazarus)روسنظرية الز ايي  3

تجػػاه المواقػػؼ الضػػاضطة  وأسػػس مػػا يعػػرؼ س عمػػى التقيػػيـ الػػذىني ورد الفعػػؿ رو انصػػب اىتمػػاـ الزا     

 (.2013وذج التقييـ المعرفي حيث يتـ تقييـ االحداث الضاضطة وفؽ مرحمتيف:) سميرة ونورة  بنم

 روس عمػػى أنػػو يػػتـ تحديػػد معنػػى االحػػداث عمػػى أسػػاس أنيػػا التقيػػيـ ا ولػػي : وفييػػا يشػػير الز عمميػػة ا

بو مػػف تقػػود إلػػى نتػػائج ايجابيػػة  وسػػمبية  أو محايػػدة  وتكػػوف سػػمبية وسػػيئة بنػػاء عمػػى مػػا يمكػػف أف تسػػب

 أذى أو تحدي.

  عمميػػة التقيػػيـ الثػػانوي: تبػػدأ فػػي الوقػػت الػػذي يػػتـ فيػػو التقيػػيـ ا ولػػي لألحػػداث  ويػػتـ فييػػا إجػػراء تقيػػيـ

لإلمكانيػػات والمصػػادر التػػي يمتمكيػػا الفػػرد لمتعامػػؿ مػػع الحػػدث ومػػا إذا كانػػت كافيػػة لمواجيػػة التحديػػد 
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مػػع الموقػػؼ عاليػػة فػػإف الضػػغط يكػػوف أقػػؿ والتحػػدي أو ضيػػر كافيػػة  وكممػػا كانػػت امكانيػػات التعامػػؿ 

 والعكس صحيح.

 

 نظرية اإلدراك الكمي لمموقف يي  4

( وقػد Spielbergerرجر )يتقوـ ىػذه النظريػة عمػى الػدافع  ومػف العممػاء الػذيف صػاضوىا العػالـ سػبيمب     

تمػؼ المواقػؼ مػف فػرد وميما في إدراؾ الفرد لمضػغوط النفسػية  لػذا تخ كبيراً  أشار إلى أف الدافع يمعب دوراً 

رجر فػػي ىػػذه النظريػػة بتحديػػػد طبيعػػة الظػػروؼ البيئيػػػة ي خػػر حسػػب نوعيػػة إدراكػػػو لمموقػػؼ  وييػػتـ سػػػبيمب

المحيطة والتي تكوف ضاضطة  ويميز بيف حاالت القمؽ الناتجة عنيا  وتحديد الع قة بينيػا  وبػيف وسػائؿ 

 (.2012دلي  الدفاع التي تساعد عمى تجنب تمؾ النواحي الضاضطة ) العب

 النظرية المعرفيةيي  5

تػػرى ىػػذه النظريػػة أف تػػأثير البيئػػة عمػػى االنسػػاف محكػػـو بمػػدى وعيػػو بالبيئػػة التػػي يعػػيش فييػػا  وىػػذا       

 الػػػػوعي يمػػػػر فػػػػي مراحػػػػؿ ارتقائيػػػػة مختمفػػػػة وبالتػػػػالي يتطػػػػور ادراؾ االنسػػػػاف ووعيػػػػو نتيجػػػػة لنمػػػػوه ونضػػػػجو

 (2008)رضواف  

النظريػات التػي ركػزت عمػى أىميػة التفكيػر والعوامػؿ المعرفيػة والتفسػيرات التػي تعد ىذه النظريػة إحػدى و    

ذه النظريػػة فػػي تفسػػيرىا تضػػفييا ىػػذه النظريػػة عمػػى خبػػرات الفػػرد فػػي تحديػػد اسػػتجابتو لمضػػغوط وتسػػتند ىػػ

 وىي:( 2010)المطيري  ث ثة افتراضات  عمىلمضغوط 

الفػػرد حػػوؿ ذاتػػو   فكػػار يب الفػػرد تمثػػؿ انعكاسػػاً : يتمثػػؿ فػػي أف االنفعػػاالت التػػي تصػػاالفتػػراض ا وؿ -

 والعالـ المحيط بو.
االفتراض الثانً: حٌث ٌتمثل هذا االفتراض فً مدى أمكانٌة قدرة الفرد فً ضبط أفكاره التً قد تكون  -

 هً المسبب فً االنفعاالت السلوكٌة.
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لػو  ا وليػةموقؼ الضاضط واالستجابة االفتراض الثالث: يتمثؿ في كوف السموؾ ما ىو إال نتاج لتقييـ ال -

 .وتوقعات النجاح في التعامؿ مع ذلؾ الموقؼ

 نظرية العالج العقالني االنفعالييي  6

مػػػف خػػػ ؿ ىػػػذه النظريػػػة يتضػػػح أف نشػػػأة التفكيػػػر ال عق نػػػي لػػػدى الفػػػرد يكػػػوف مػػػف خػػػ ؿ التنشػػػئة     

عػػف االضػػطرابات النفسػػية ولكػػف طريقػػة  سػػئولةاالجتماعيػػة لػػدى الفػػرد واف االحػػداث الخارجيػػة ال تعتبػػر م

التفكيػػػر تجػػػاه تمػػػؾ االحػػػداث ىػػػو مػػػا يسػػػبب االضػػػطرابات ويػػػأتي دور المرشػػػد مػػػف خػػػ ؿ تحويػػػؿ خبػػػرات 

مػف خ ليػا يسػتطيع مناقشػة مشػك تو الموجػودة ممػا يسػاعده  الى خبرات سػاره  والمزعجة المؤلمةالمسترشد 

 (.2008)رضواف   ذلؾ في تقبؿ ذاتو وتوافقو مع نفسة

يركػز العػػ ج العق نػػي االنفعػػالي عمػى أف البشػػر يفكػػروف ويشػػعروف ويتصػرفوف بشػػكؿ متػػزامف وعنػػدما     

ينفعػػؿ االنسػػاف فإنػػو يفكػػر ويتصػػرؼ وحػػيف يتصػػرؼ فإنػػو يفكػػر وينفعػػؿ وحػػيف يفكػػر فإنػػو ينفعػػؿ ويتصػػرؼ 

ابات النفسػػية وىنػػاؾ عػػدد مػػف االفتراضػػات النظريػػة التػػي وضػػعيا إلػػيس لوصػػؼ طبيعػػة االنسػػاف واالضػػطر 

 (.2012 )عبدهللا  لدية وىي

 عق نػي وضيػر عق نػي فػي آف واحػد وحينمػا يفكػر بطريقػة عق نيػة فإنػو سػوؼ يكػوف سػعيداً  اإلنسافإف  -

 .نشاطاً  وأكثر

 والمجتمع الذي يعيش فيو. ا سرةالتفكير ضير العق ني متعمـ منذ سف مبكرة لدى الطفؿ مف  -

 وبالعواطؼ السمبية بدرجة كبيرة. يفاآلخر بأذى  ا فراديتأثر  -

 أف التفكير والعاطفة ىما عمميتاف ال يمكف فصميما عف بعضيما البعض. -

 .البشر كائنات ناطقة ويتـ التفكير عف طريؽ استخداـ الرموز والمغة -

   .خاطئة مف كممات وجمؿ لنفسوالفرد  يقولوسبب االضطرابات العاطفية التفكير ال عق ني وال منطقي وما  -
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 إف ا حداث الخارجية ليست ىي المسئولة بشكؿ مباشر عف اضطراباتنا النفسية. -

ا فكػػار واالنفعػػاالت السػػمبية يجػػب مياجمتيػػا بإعػػادة تنظػػيـ اإلدراؾ والتفكيػػر بدرجػػة كبيػػرة ليصػػبح معيػػا  -

 (.1999و عبداليادي   العزة) وسمبياً  وال يكوف منفع ً  الفرد منطقياً 

 (Quality of Life )يي  الحياة : نوعيةثانيا

تعتبر نوعية الحيػاة مػف المواضػيع الميمػة التػي ينبغػي عمػى المجتمعػات ا خػذ بيػا فػي الدراسػات التػي     

تتنػػػاوؿ الجوانػػػب النفسػػػية واالجتماعيػػػة فػػػي حيػػػاة ا فػػػراد والجماعػػػات  فقػػػد قػػػدـ التػػػراث النفسػػػي العديػػػد مػػػف 

الحياة بعضػيا تنػاوؿ المفيػـو مػف منظػور فمسػفي شػامؿ والػبعض النماذج والنظريات المفسرة لمفيوـ نوعية 

 اآلخر مف منظور ا بعاد التي يشتمؿ عمييا.

ع ذلػؾ ويرجػ اإليجػابيالتػي تمثػؿ لػب عمػـ الػنفس  الحيويػةموضوع نوعيػو الحيػاة مػف الموضػوعات  يعد      

فػي  و حقيقيػويػة ونشػاط ورضبػبحيو ا قبػاؿ عمػى الحيػاه  والرضا عػف حياتػو وأيضػاً  بالسعادةشعور الفرد ى ال

مػع مػف حولػو وقػدرة الفػرد عمػى مواجيػة المواقػؼ  اإليجابيػة االجتماعيةمعايشتيا وبناء شبكو مف الع قات 

فػي  والثقػة والطمأنينػةجيػده لحميػا والشػعور المتزايػد بػا مف التي تعترضو في الحياة مػف خػ ؿ طػرح بػدائؿ 

و مػػػف انجػػػازات قػػػالػػػداخمي بمػػػا حق اإلحسػػػاسعػػػف  فضػػػ ً  اتيػػػةالحيوىػػػذا بالتػػػالي يزيػػػد مػػػف طموحاتػػػو قدراتػػػو 

 (.2012  )المشعاف و الحويمو مستقبؿفي ال وظيفياتمكنو مف تبوء موقعا  مرموقةومكاسب 

الػػػو يرجػػػع االىتمػػػاـ بمفيػػػـو نوعيػػػة الحيػػػاة إلػػػى الفمسػػػفة اليونانيػػػة حيػػػث أىػػػتـ "أرسػػػطو" مػػػف خػػػ ؿ أعم    

ومػػرة أخػػرى  ى الحيػػاة الجيػػدة ويػػأتي عمػػى رأسػػيا الشػػعور بالسػػعادة ديػػة إلػػؤ بتوضػػيح العوامػػؿ وا سػػباب الم

 Jonsonظيػػر المفيػػـو فػػي اآلونػػة ا خيػػرة مػػف خػػ ؿ الخطػػاب الػػذي ألقػػاه الػػرئيس ا مريكػػي "جونسػػوف" 

حيث كاف ىدفو ا ساسي ىو تحقيؽ نوعية حياة جيدة لمشعب ا مريكي وحػث القػائميف بالدراسػات البحثيػة 

ثػـ انتقػؿ المفيػـو  قتصادي والحياة ا سػرية والصػداقةت الحياة الجيدة ومنيا ا مف االعمى رصد أىـ مكونا
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فشػاع اسػػتخدامو فػي المجػػاالت الطبيػة حيػث أسػػتخدـ ا طبػاء طػػوؿ فتػرة البقػػاء   ينيكيػػة كمإلػى ا بحػاث ا 

يشػتمؿ   أصبح ركيزة أساسيو عند دراسة ا مراض لكونوو  لنوعية الحياة كمؤشراتووجود مرض مف عدمو 

 (.2009)شوي    عاد يمكف عف طريقيا قياس وتقييـ خصائص مدى تقدـ المرض أو تراجعوعمى عدة أب

في نوعية الحياة بالدراسات العممية التي تستكشؼ المؤشرات االجتماعيػة  في الستينياتوكاف االىتماـ     

ظيػػرت الحاجػػات ا ساسػػية  التػػي تركػػز عمػػى قيػػاس الرفاىيػػة الشخصػػية أو االجتماعيػػة  وفػػي السػػبعينيات

كاعتبار أساسي في جيود التنمية الوطنية عمى أساس أف إشباع الحاجات ا ساسية يخفض الفقر ويحسف 

وفػػي الثمانينيػػات كػػاف ىنػػاؾ اىتمػػاـ شػػعبي ومينػػي عمػػى نطػػاؽ واسػػع فػػي الدراسػػات العمميػػة  وعيػػة الحيػػاة ن

فػػي التسػػعينيات نجػػد أف و   نوعيػػة الحيػػاة فػػي المػػدفالمقارنػػة لالمتعمقػػة بنوعيػػة الحيػػاة وتػػـ أجػػراء الدراسػػات 

مفيوـ الحياة ظير كبناء بارز عمى ا جندات ا كاديمية البحثية والسياسػية فػي العديػد مػف الػدوؿ المتقدمػة 

ومع حموؿ ا لفية الثالثة نجد أف مفيوميا دخؿ وأستخدـ في العديد مػف المجػاالت العمميػة ومنيػا   صناعياً 

 .(2010)خميؿ   االقتصادو عمـ االجتماع و الفمسفة و عمـ النفس و الطب 

حظػػى مفيػػـو نوعيػػة الحيػػاة باىتمػػاـ كبيػػر فػػي مجػػاالت الطػػب وعمػػـ االجتمػػاع واالقتصػػاد وحػػديثا فػػي     

باسػػتمرار مػػف قبػػػؿ عممػػاء نفػػس الصػػػحة  تمػػاـ متزايػػػداً ىمجػػاؿ عمػػـ الػػػنفس  وفػػي السػػنوات االخيػػػرة كػػاف اال

مػف شػأنو أف يغيػر  ةئيسيف ا وؿ  التأكيػد عمػى تػوفير الرعايػة الصػحيوالمختصيف عمى حد سواء لسببيف ر 

مف شكؿ االعراض الصغيرة لمتشخيص  واآلثار المترتبة عمى ا مراض المزمنة ويركز عمى جوانب اوسع 

لممرض  والثاني  أف كفاءة وفائدة التدخ ت الطبيػة تزيػد بشػكؿ كبيػر مػع تقػديـ الخػدمات والرعايػة )أحمػد  

2011 .) 

ثيف فػػي مختمػػؼ العمػػوـ  فقػػد بػػيف البػػاح واسػػعاً  جػػدالً  أثػػارتمفيػػـو نوعيػػة الحيػػاة مػػف المفػػاىيـ التػػي  د  يعػػ    

حيػث  عديد مف االتجاىػات والمػداخؿ النظريػة )االقتصػادية واالجتماعيػة والنفسػية والبيئيػة (الالمفيـو  تناوؿ

االجتمػػػاع فػػػإف دراسػػػتو مػػػف المنظػػػور  انتظمػػػت بػػػدايات المعرفػػػة العمميػػػة بػػػالمفيـو فػػػي عمػػػـ االقتصػػػاد وعمػػػـ
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النفسي قد اكتسبت أىمية كبيرة نتيجة إدراؾ كؿ مف عمماء االقتصاد واالجتماع لحقيقػة أف الحيػاة ال تقػاس 

نما في حقيقتيا استجابا  (.2006ت ومشاعر)إبراىيـ  با رقاـ واإلحصاءات واع

اسموبيا بخصائص معينة ميزت المؤشرات كؿ مف المداخؿ المنيجية لدراسة نوعية الحياة و  اتسمتلقد     

 يػة الحيػاة فػي ضػوء المفيػـو الفػردي الفػردي يقػيس نوع ؿاالجرائية لكؿ منيػا عػف الػبعض  فنجػد اف المػدخ

مف الضغوط المفروضػة عميػو مػف  لمقياس بدالً  اساساً عمى نجاح الفرد في تحقيؽ رضباتو  واعتماده في ذلؾ

مػى مػدخؿ النظػاـ العػاـ لفيػـ وتحميػؿ أسػموب الحيػاة ونوعيتيػا لتقػديـ وجػاء التأكيػد عقبؿ النظاـ االجتماعي 

 (.2004)شتا   مؤشرات اجرائية أكثر فاعمية في دراسة نوعية الحياة

يعتبر مفيـو نوعية الحياة مفيوـ افتراضي شائع القصد منػو االحسػاس العػاـ بالرفػاة  ويتضػمف جوانػب     

ؿ عػاـ  وىػو مفيػـو ذاتػي واسػع أكثػر مػف كونػو مفيومػا محػددا متعددة مف السعادة والرضا عف الحيػاة بشػك

عيػػة الحيػػاة بوجػػود ؿ نو وموضػػوعيا حيػػث يمتمػػؾ ا فػػراد تعريفػػات مختمفػػة لنوعيػػة الحيػػاة فمػػدى الػػبعض تتمثػػ

فػرص عمػؿ وتكػويف أسػرة واصػدقاء  والػبعض ا خػر فػي الحصػوؿ عمػى بيػت فػاخر ومػريح ودخػؿ مرتفػػع  

قػدرة عمػػى السػفر وشػراء السػػيارات الفػاخرة  وا خػػروف يعتقػدوف أف نوعيػػة ولػدى الػبعض ا خػػر تتمثػؿ فػػي ال

الحياة الجيدة تتمثؿ في وجود الصحة الجيدة وضرورة وجود امتداد أسري وكؿ فرد في المجتمع لدية أح ـ 

 (.2011واحتياجات تساعده في تحديد جودة حياتو ) كتمو وعبدهللا  

فكممػا حسػف  اآلخػريفا عنػدما يتعممػوف بعػض قواعػد التواصػؿ مػع أف حياة الناس تتطور وتتحسف تمامػ    

أقؿ إثارة لمتوتر واالضػطراب وضػغوط الحيػاة وأكثػر  تحيياىاكانت نوعية الحياة التي  اآلخريفتواصمؾ مع 

ثارة لمطمأنينة النفسية ووجود شبكة مف الع قات االجتماعية يحمينا مف  إنعاشا ويعجؿ  ا مراضلمصحة واع

وأف المريض المحاط برعاية ا سرة وا صدقاء يتمقػى رعايػة طبيػة أفضػؿ مػف الػذيف يتركػوف فػي شفائنا في 

 (.2011)حجازي   عزلة ودوف دعـ اجتماعي



37 
 

الف سػػفة االوائػػؿ حتػػى العممػػاء االجتمػػاعييف فػػي العصػػر الحاضػػر   اىتمػػاـجػػذب مفيػػـو نوعيػػة الحيػػاة     

والمصػػػادر المجتمعيػػة المحػػػددة لمسػػػتواه مثػػػؿ    اعيػػػةاء ينصػػػب عمػػى المؤشػػػرات االجتموكػػاف اىتمػػػاـ العممػػػ

االنتػػاج القػػومي الكمػػي ووفيػػات االطفػػاؿ والحػػراؾ االجتمػػاعي ودخػػؿ مفيػػـو نوعيػػة الحيػػاة الػػى مجػػاؿ الطػػب 

عمى مجاؿ ضيؽ والوفيات مف حيث التركيز  با مراضعندما نقدت نتائج الع ج الطبي التقميدي المتعمقة 

أف آثػار العػ ج نفسػيا يمكػف اف تتسػبب فػي ضػرر  ظير فػي عػ ج السػرطاف ومحدود فعمى سبيؿ المثاؿ 

بمير لممريض مقابؿ ىذا الع ج الممتد والمشكوؾ فيو فإف الفرد يمكف أف يختار أف يعػيش فتػرة قصػيرة مػف 

الزمف مع نوعية جيده لمحياة بدؿ مف العػيش فتػرة زمنيػة طويمػة مػع نوعيػة منخفضػة لمحيػاة وظيػرت أىميػة 

 (.2008الحياة بداية مع المشك ت الناتجة عف الع قات العنيفة )عبدالخالؽ  نوعية 

ـو والتخصصػػات  ومنيػػا عمػػـ تزايػػدت البحػػوث فػػي نوعيػػة الحيػػاة فػػي العقػػود ا خيػػرة فػػي عػػدد مػػف العمػػ    

وجػو وعمـ االجتماع  واالنثروبولوجيا والسياسة واالقتصاد  والبيئة والطب والتمريض ويمكف القػوؿ بالنفس  

عاـ أف ىدؼ ا فراد والحكومات تحسيف نوعية الحياة التػي يعيشػيا المػواطف  وتشػمؿ قواعػد البيانػات عمػى 

آالؼ الدراسػات فػي نوعيػة الحيػاة فػي عػدة تخصصػات  وترجػع عوامػؿ االىتمػاـ إلػى عػدة عوامػؿ منيػا أف 

ع الرفاىيػػة  وايضػػا معرفػػة رجػػاؿ السياسػػة فػػي الػػدوؿ الغنيػػة أرادوا اف يعرفػػوا نتيجػػة جيػػودىـ إليجػػاد مجتمػػ

التقدـ التكنولوجي في الطب  حيث أصبح ا ف مف الممكػف انقػاذ حيػاة كثيػر مػف المرضػى كػانوا فػي عػداد 

 (.  2011)عبد الخالؽ   الموتى  أو عمى ا قؿ في إطالة عمرىـ

ذلػػؾ إلػػى  وتعػػد نوعيػػة الحيػػاة السػػيئة المدركػػة أو المتوقعػػة مػػف أسػػباب انخفػػاض السػػموؾ ومػػف ثػػـ يػػؤدي    

زيادة اإلحباط واالكتئاب وقد يؤدي إلى االنتحار  فكمما ساءت نوعية حياة الفػرد كممػا زاد االكتئػاب ويسػيـ 

االكتئاب بالتالي في خفض جػودة الحيػاة ونوعيتيػا وبػذلؾ فػإف سػعادة أو رضػا الفػرد عػف حياتػو ىػو معيػار 

 العديػػػد مػػػف االضػػػطرابات النفسػػػية أساسػػػي لمصػػػحة النفسػػػية وذات قيمػػػة فػػػي المسػػػاعدة فػػػي تفسػػػير وعػػػ ج

 (.2009)توفيؽ  
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تبرز أىمية عمـ النفس واإلرشاد النفسي في دورة الميـ في دراسػة السػموؾ اإلنسػاني وتنميتػو وتحسػينو      

والسػػموؾ اإلنسػػاني ىػػو الػػذي يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ أو عػػدـ تحقيػػؽ جػػودة البيئػػة المحيطػػة باإلنسػػاف والخػػدمات 

لسموؾ تسيـ بدرجة كبيرة في تحقيؽ نوعيػة الحيػاة  وتتمثػؿ جػودة ونوعيػة الحيػاة المقدمة لو  أي أف جودة ا

دراكيػـ ليػذه الخػدمات المقدمػػة  فػي رقػي مسػتوى الخػدمات الماديػة واالجتماعيػة التػي تقػدـ إلفػراد المجتمػع واع

ليػػـ وقػػدرتيا عمػػػى إشػػباع حاجػػاتيـ المختمفػػػة  وتعبػػر نوعيػػة الحيػػػاة عػػف حسػػف الصػػػحة لإلنسػػاف الجسػػػدية 

والنفسػػية والرضػػا عػػف الخػػدمات التػػي تقػػدـ لػػو مثػػؿ التعمػػيـ واالتصػػاالت والممارسػػات الديموقراطيػػة والعدالػػة 

لعمػػـ الػػنفس فػػي  ا ساسػػية(. وتتمثػػؿ الغايػػة 2006والتفػػاؤؿ بػػيف النػػاس واالنتمػػاء والػػوالء لمػػوطف) منسػػي  

دنا فػػػي تطػػػوير الحيػػػاة الجيػػػدة قيػػاس وفيػػػـ وبنػػػاء مكػػػامف القػػػوة فػػي اإلنسػػػانية  وبالتػػػالي الوصػػػوؿ إلػػػى إرشػػا

واليػػدؼ مػػف ذلػػؾ كمػػو ىػػو بنػػاء التمكػػيف الشخصػػي وحسػػف الحػػاؿ الػػذاتي فػػي الحيػػاة  والتمكػػيف يتمثػػؿ فػػي 

التفكير االيجابي أما حسف الحاؿ فيو مرتبط بتعزيز الصحة النفسية والوصوؿ إلى بناء الحياة الطيبة مثؿ 

 (.2011 الرضا والسعادة وا مف النفسي )كتمو وعبدهللا 

مػػف خػػ ؿ الفقػػرات التػػي تناولػػت نوعيػػة الحيػػاة أف ىػػذا المفيػػوـ يركػػز عمػػى الشػػعور واإلحسػػاس  أتضػػح    

بالسػػػعادة ونوعيػػػة الحيػػػاة الجيػػػدة تتضػػػمف ا مػػػف االقتصػػػادي وا سػػػري وتكػػػويف الصػػػداقة وتحقيػػػؽ الرفاىيػػػة 

إلفرادىا وتػوفر نوعيػة حيػاة  االجتماعية والشخصية والمجتمعات التي تسعى إلى إشباع الحاجات ا ساسية

كسػػػابيـ العديػػػد مػػػف  الضػػػغوط النفسػػػية سػػػوؼ يػػػنعكس ىػػػذا فػػػي خفػػػض نسػػػبة  جيػػػدة ليػػػـ بالتػػػالي لػػػدييـ واع

 الميارات التي يبرزوف فييا في العديد مف المجاالت العممية مثؿ الطب وعمـ النفس واالجتماع.

 (Quality of life)تعريف نوعية الحياة

المؤشػػػػرات الكيفيػػػػة والكميػػػػة بمػػػػدلوالتيا لألوضػػػػاع والظػػػػروؼ  ة الحيػػػػاة بأنػػػػو "يعػػػػرؼ مفيػػػػـو نوعيػػػػ       

االجتماعيػػػة والصػػػحية واالقتصػػػادية والتفاعػػػؿ بػػػيف ىػػػذه الظػػػروؼ وانعكاسػػػاتيا عمػػػى درجػػػة إنتاجيػػػة الفػػػرد 
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ومشاركتو الفاعمة ودرجو تقبؿ ورضا ا فراد والمجتمعات ليذه الظروؼ ودرجو إشباعيا لتوقعاتيـ وأىػدافيـ 

 (.271: 2010ي الحياة")خميؿ  ف

تفاعؿ كافة جوانب الحياة لدى ا سر محدودة الدخؿ ودرجة الرضا عنيا " وتعرؼ نوعية الحياة بأنيا      

 وأداءوتشمؿ الجوانب المادية واالجتماعية والصحية وا سرية واالقتصادية والترفييية والمشاركة المجتمعية 

وقضػػاء وقػت الفػراغ والتػػي ة عػػف التعبيػر عػف الػػذات والشػعور باالسػتق لية ا دوار ا سػرية والوظيفيػة والقػدر 

 (.523:  2014تعكس الظروؼ المجتمعية والثقافية والسياسية". ) الزامؿ وحجازي والشرقاوي ومشعؿ  

ويعػػرؼ مفيػػـو نوعيػػة الحيػػاة بأنػػو "صػػحة الفػػرد وثروتػػو وسػػعادتو فػػي إشػػباع وتحقيػػؽ كػػؿ مػػا يريػػده       

 (.111: 2009شوي   ويحتاجو" )

نوعيػػػة الحيػػػاة عمػػػى أنيػػػا "مفيػػػـو يشػػػمؿ بشػػػكؿ واسػػػع كيفيػػػة قيػػػاس السػػػمات الطيبػػػة ثيوفيمػػػو ويعػػػرؼ       

والمتعددة في حياة الفرد متضػمنو تقييمػات لػردود ا فعػاؿ العاطفيػة تجػاه حػوادث الحيػاة واالحسػاس بالحيػاة 

 (.(Theofilou,2013:151 والرضا بالعمؿ والع قات الشخصية"

تعػػرؼ منظمػػة الصػػحة العالميػػة نوعيػػة الحيػػاة بأنيػػا "إدراؾ الفػػرد لموقعػػة فػػي الحيػػاة فػػي سػػياؽ القػػيـ        

الخاصػػة وتوقعاتػػو ومعتقداتػػو واىتماماتػػو فمفيػػـو نوعيػػة  أىدافػػوالثقافيػػة والقػػيـ التػػي يعػػيش فييػػا وربطيػػا مػػع 

 .)2012 وع قاتو االجتماعية" )منسي  الحياة مفيـو واسع النطاؽ يتأثر بحالو الفرد النفسية والبدنية

لمصحة مفيـو نوعية الحياة عمى أنو "مكوف حيوي  ( Bronezyk , 125 :2014برونيزيؾ ) ويعرؼ    

ؾ بكفاءة في الحياة وىي نوعية مثالية مف الحياة تقابؿ الحياة الكاممة ويتحمؿ الشخص فييا االجياد ويشار 

 االجتماعية".
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عمميػػػػة تتكامػػػػؿ فييػػػػا  ( أف نوعيػػػػة الحيػػػػاة عبػػػػارة عػػػػف69:  2011و وعبػػػػدهللا  ريػػػػؼ )كتمػػػػويشػػػػير تع      

الجوانب الفسيولوجية والنفسية واحدا مف المؤشرات عمى االىتماـ بمستوى الرفاىية لدى الطمبة في مجاالت 

 الحياة المختمفة.

الثقافػة ونسػؽ القػيـ فػي  وتعرؼ نوعية الحياة عمى أنيا " إدراؾ ا فراد لمراكػزىـ فػي الحيػاة فػي سػياؽ      

المجتمعات التي يعيشوف فييا  وفي ع قة ذلؾ بأىدافيـ وتوقعاتيـ ومسػتوياتيـ ومخػاوفيـ  بػؿ ىػو مفيػـو 

واسع يتأثر بطريقة معقدة بصحة الفرد الجسمية  وحالتو النفسية ومعتقداتو الشخصية وع قاتو االجتماعية 

 (.353: 2011)جاد وعمي  لتي يعيش فييا" بالجوانب البارزة في بيئتو ا

وتعػػػرؼ نوعيػػػة الحيػػػاة عمػػػى أنيػػػا " حالػػػة الرضػػػا العامػػػة التػػػي يعايشػػػيا الفػػػرد نتيجػػػة تقييمػػػو لجػػػانبيف       

أساسييف  ا وؿ ىو تقييمو لما يحققو لو مستواه االجتماعي واالقتصادي مف اشباع لحاجاتو االساسية  اما 

ماعي داخؿ سياقات الحياة االجتماعية  في ضوء ما تػوفره لػو الجانب الثاني فيو تقييـ مناخ التفاعؿ االجت

بالشكؿ عناصر ىذه السياقات االجتماعية مف مناخ اجتماعي داعـ ل نفتاح الفكري  ومشجع عمى االنجاز 

 .(349: 2013الذي يمكنو مف تنمية قدراتو وامكاناتو  ويساعده عمى تحقيؽ اىدافو الخاصة" )الفوزاف  

( إلى نوعية الحيػاة عمػى أنيػا " المسػتوى الػذي يعػيش فيػو 369:  2011يؼ عبدالخالؽ )ويشير تعر       

ومدى رضاه عنيا وسعادتو بيا وتشمؿ نوعية الحيػاة عمػى   االنساف في إطار البيئتيف المادية واالجتماعية

مؤشػػػػرات مػػػػف مثػػػػؿ الػػػػدخؿ والعمػػػػػؿ ومعػػػػدؿ الوفػػػػاة واالمػػػػراض والخػػػػػدمات المتاحػػػػة فػػػػي البيئػػػػة كالصػػػػػحة 

   .المواص ت ومؤشرات ذاتية تشمؿ رضا الفرد عف ىذا المستوى وسعادتو بيا"و 

 مكونات نوعية الحياة

فقػػػط وال بالمجػػػاالت وموضػػػوعات الحيػػػاة  الشخصػػػيةإف جػػودة الحيػػػاة لػػػدى الفػػػرد ال تػػػرتبط بمحدداتػػو       

نما بالمتغيرات المرتبطة   وا ميػات اآلبػاءخصي مثؿ الذيف يكونوف في مجاؿ إدراكو الش با فرادالمختمفة واع
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ومدى مياراتيـ في مواجيو مشك ت الحياة والتواصؿ والدعـ االجتماعي الذي  وا قاربوالمعمميف  وا خوة

فػػػي عشػػػره مكونػػػات ومفػػػاىيـ  المختمفػػػةلنوعيػػػو الحيػػػاة عبػػػر الثقافػػػات  ا ساسػػػيةيوفرونػػػو  وتتجػػػدد المفػػػاىيـ 

االقتصػػادي  االحتػػواء االجتمػػاعي   ا مػػف  البيئػػةالرضػػا   أساسػػية لنوعيػػو الحيػػاة منيػػا الحقػػوؽ  الع قػػات 

أبعػاد رئيسػيو ىػي  ث ثػة  الصػحة  النضػج والنمػو وتتػوزع ىػذه المفػاىيـ عمػى الخصوصػيةالضبط الفػردي  

 (. 2009)توفيؽ   القيـ والفعالية والنشاط

 المداخل األساسية لنوعية الحياة

 :تينحو اآليمكف عرضيا عمى ال( 2010 يؿ )خممناسبة  أساسية لنوعية الحياة ث ث مداخؿ

وييػػتـ بالخػػدمات التػػي  ا ساسػػيةيركػػز عمػػى تحديػػد مسػػتويات الحاجػػات  :ا ساسػػيةمػػدخؿ الحاجػػات   -1

فػة اإلنسػػانية لإلنسػاف فػػي والغايػات التػي تحقػػؽ الوظي وا ىػػداؼفػػي المجتمػع  لإلنسػافتقابػؿ ىػذه الحاجػػات 

 .المجتمع

مػػو وأىػػداؼ التنميػػة وتحسػػيف الع قػػات وبنػػاء ألتبػػر البشػػر الثػػروة الحقيقيػػة ليع مػػدخؿ التنميػػة البشػػرية:  -2

  وتوجيو المصادر والموارد االقتصادية وتحسيف الظروؼ البيئية والصحية ومستوى التعميـ.

وييػػتـ بتقػػويـ التغيػػر   ا فػػراديركػػز عمػػى الرعايػػة المقدمػػة ومسػػاىمتيا فػػي تنميػػة قػػدرات  مػػدخؿ القػػدرة:  -3

 جيده.وظروؼ صحية  صحة إلىبحاجو  ا فرادفي المجتمع لتحديد القدرات واف  االجتماعي

 مظاىر نوعية الحياة

 :كاآلتيوىي  (2009)توفيؽ  يمكف استنتاج خمسة مظاىر رئيسية لنوعية الحياة     

إزاء يجابي إلالعوامؿ المادية والتعبير عف حسف الحاؿ  ويتضمف العوامؿ المادية الموضوعية والتوجو ا  -

 الحياة وحسف الحاؿ.
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 إشباع الحاجات والرضا عف الحياة.  -

حساسو بمعنى الحياة.  -  إدراؾ الفرد لمقوى والمتضمنات الحياتية واع

حساس الفرد بالسعادة.  -  الصحة والبناء البيولوجي واع

 جودة الحياة الوجودية.   -

مػػػى دراجيػػػا عإنوعيػػػة الحيػػػاة يمكػػػف ( أف ىنػػػاؾ أربعػػػة مظػػػاىر فػػػي 2012ويػػػرى المشػػػعاف والحويمػػػو )      

 :النحو اآلتي

مجاؿ الصحة الجسمية : يشمؿ ىذا الجانب ادراؾ الفرد لنوعية حياتػو مػف ناحيػة جوانػب محػددة أىميػا   -

 النشاط والتعب وآللـ وعدـ الراحة.

 المجاؿ االجتماعي : يشمؿ الع قات الشخصية والدعـ االجتماعي الذي يتمقاه الفرد. -

 يتمثؿ في الحرية وا ماف الشخصي والجسمي  والرعاية الصحية  والطقس.البيئي : المجاؿ  -

مجاؿ الصحة النفسية : ويتضػمف تقػدير المبحػوث لنوعيػة حياتػو فػي عػدد مػف الجوانػب أىميػا  المظيػر  -

 وصورة الجسـ  المشاعر السمبية والمشاعر االيجابية  تقدير الذات  التفكير.

 ةكيفية قياس نوعية الحيا

بمرض ما مزمف أكثر  تساعد عمى تحديد المشك ت ا كثر ارتباطاً  أفأف قياسات نوعية الحياة يمكف     

مػػف ضيػػرة مثػػؿ مشػػكمة اضػػطراب الوظيفػػة الجنسػػية لػػدى مرضػػى ا وراـ السػػرطانية ومشػػكمة االكتئػػاب لػػدى 

فػػي نشػػاطات الحيػػاة  الع جػػات تػػأثيراتمرضػػى فقػػر الػػدـ المػػزمف وتفيػػد قياسػػات نوعيػػة الحيػػاة فػػي تقػػدير 

مػػػف الع جػػػات المقدمػػػة لممرضػػػى  متعػػػددة أنمػػػاطكمػػػا تسػػػاعد فػػػي عمػػػؿ مقارنػػػات بػػػيف  وكيفػػػاً  اليوميػػػة كمػػػاً 
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نمطػػػيف مػػف العػػػ ج يحققػػاف معػػػدالت البقػػاء نفسػػػيا ولكػػػف أف ىنػػػاؾ  اتضػػح إذاالختيػػار انسػػػبيا ليػػـ فمػػػث  

 (.2009)شوي    اآلخر مف الع جأحدىما اقؿ تحسينا لنوعية الحياة فإنو يمكف االستعانة بالنمط 

جتمػػاعي ومػػازاؿ  وذلػػؾ التطبيقػػي والعمػػـ اال اإلحصػػاءفػػي  دؤوبلقػػد كػػاف قيػػاس نوعيػػة الحيػػاة مسػػعى     

المفيـو مف جانب ومشاكؿ القياس التي يثيرىا مف جانب آخر  ويمكف القوؿ باطمئناف بسبب عدـ وضوح 

الحيػاة  ويتػوفر تػراث عممػي ضػخـ عػف مشػاكؿ قيػاس انو ال يوجد مدخؿ معياري متفؽ عمية لقياس نوعية 

والتجارب المتباينة في ىػذا المجػاؿ  وتشػير السػمة المميػزة لمفيػـو نوعيػة الحيػاة عػف المفػاىيـ نوعية الحياة 

ا خػػرى المتصػػمة بػػو إلػػى الجيػػد الخػػاص المبػػذوؿ فػػي قيػػاس التػػأثير الجمعػػي لكػػؿ مػػف حقػػائؽ الحيػػاة مػػف 

ثير ىػػػػذه الحقػػػػائؽ فػػػػي حيػػػػاتيـ مػػػػف جانػػػػب آخػػػػر بمعنػػػػى أخػػػػر يتفاعػػػػؿ جانػػػػب وانطباعػػػػات النػػػػاس عػػػػف تػػػػأ

  (.1992)فرجاني   الموضوعي والذاتي في تكويف نوعية الحياة

مع تطور البحث في مفيـو نوعية الحياة ظير اتجاه عاـ يؤكػد عمػى أىميػة ا خػذ بالجانػب الػذاتي فػي     

اة  كما يدركيا ىو ومدى تقييمػو لظػروؼ حياتػو قياس نوعية الحياة وىو يشمؿ ادراؾ الفرد لمرضا عف الحي

الموضػػوعية  وىنػػاؾ العديػػد مػػف المػػداخؿ العمميػػة التػػي تناولػػت مفيػػـو نوعيػػة الحيػػاة إال اف عممػػاء الػػنفس 

يركزوف عموما عمى الحاجات اإلنسانية ومدى تحقيقيػا  ويػرى العممػاء أف تجاىػؿ ىػذه الحاجػات اإلنسػانية 

   (. 2011مف المفكريف والمخططيف فيما يتعمؽ بنوعية الحياة ) أحمد   ىو السبب وراء ضيؽ منظور كثير

 : تيوىي كاآل( 2009نقاط التي ذكرىا )توفيؽ  ومما يشكؿ صعوبات في قياس نوعية الحياة ال    

 أف ا فراد يعتمدوف في تقييـ نوعية حياتيـ عمى انطباعاتيـ الشخصية.  -

 دى قياميـ بأدوارىـ في المجاؿ االجتماعي والبعد النفسي والقدرة الجسمية.يربط ا فراد رضاءىـ عف حياتيـ بم  -

 إدراؾ وفيـ الفرد لنوعية حياتو. الوظيفية التي تكمؿالحالة الصحية والقدرة   -
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 نظريات التي تناولت نوعية الحياةال

 يي نظرية المقارنات االجتماعية 1

دة عػف جوانػب الحيػاة المتباينػة يعتمػد عمػى مػا يقػوـ بػو تصؼ ىذه النظرية شػعور الفػرد بالرضػا والسػعا    

مف مقارنات بيف ذاتو وا خريف وبيف ما ىو موجود وما يرضب فيو ومػا كػاف عميػو فػي الماضػي ومػا يتوقػع 

أف يكوف لدية  وكمما قمت الفجوة بيف تمؾ المقارنات كمما ارتفعت درجة نوعية الحياة لػدى الفػرد ) صػديؽ  

2013.) 

 القيم واألىداف والمعاني نظريةيي  2

ترى ىػذه النظريػة أف ا فػراد يشػعروف بالرضػا عنػدما يحققػوف اىػدافيـ  ويختمػؼ الشػعور بالرضػا لػدييـ     

دة في البيئة التي يعيشوف فييػا  ىداؼ بالنسبة ليـ حسب القيـ السائباخت ؼ اىدافيـ ودرجة أىمية تمؾ ا 

وطموحػػػاتيـ واىميتيػػػا بالنسػػػبة ليػػػـ وينجحػػػوف فػػػي تحقيػػػؽ تمػػػؾ وأف ا فػػػراد الػػػذيف يػػػدركوف حقيقػػػة اىػػػدافيـ 

ا ىداؼ يتمتعػوف بدرجػة أعمػى مػف الرضػا عػف الحيػاة مقارنػة بأولئػؾ الػذيف ال يػدركوف حقيقػو اىػدافيـ ممػا 

مى الفشؿ في تحقيقيػا والشػعور بعػدـ الرضػا  وتختمػؼ ا ىػداؼ بػاخت ؼ المراحػؿ العمريػة لألفػراد يؤدي ع

اؼ  ويعتمد تحقيقيا عمى االسػتراتيجيات المتبعػة فػي تحقيقيػا والتػي تػت ءـ مػع شخصػية واولوية ىذه ا ىد

 (.2012ا فراد ) شقورة  

 

 (Anemia) ثالثا: فقر الدم

المضػادة وىػو السػائؿ  وا جسػاـ با كسػجيفالجسـ  فيو يقـو بتزويد اإلنسافيعتبر الدـ ضروري لحياة     

ويوجػػػد نػػػوعيف مػػػف  Aالبشػػػر يمتمكػػػوف الييموجمػػػوبيف مػػػف النػػػوع مػػػف  ا صػػػحاءلمحيػػػاة  ومعظػػػـ  ا ساسػػػي

( وتنػػػػتج أنيميػػػػا الخ يػػػػا Tha( والث سػػػػيميا )SCA) المنجميػػػػة" أنيميػػػػا الخ يػػػػا أمػػػػراض الػػػػدـ الوراثيػػػػة ىػػػػي 
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ج الث سػيميا بشكؿ أساسي بسبب وجود نقطة تضػاعؼ فػي جػيف "بيتػا جمػوبيف العػادي " بينمػا تنػت ةالمنجمي

 (.2007)الحازمي   حد أو أكثر مف س سؿ الجموبيف في الييموجموبيفأو بسبب حدوث خمؿ في 

يعتبػػر فقػػر الػػدـ المنجمػػي مػػف أشػػير أمػػراض الػػدـ الوراثيػػة االنح ليػػة التػػي تسػػبب تكسػػر كريػػات الػػدـ     

وسػمي بيػذا االسػـ نسػبة الػى المنجػؿ الػذي يحصػد مستوى العػالـ بشػكؿ عػاـ   ىشيوعا عمالحمراء وأكثرىا 

وكممػة انيميػا تعنػي فقػر    تأخػذ شػكؿ مقػوس كالمنجػؿ أو اليػ ؿ ف كريات الدـ الحمػراء تحػت المجيػر  النباتبو 

 (.2012)المنيع   الدـ وينتشر ىذا المرض في عده دوؿ أفريقية واسيوية وايضا موجود في بعض الدوؿ العربية

لفتػػػرة التػػػي تعيشػػػيا الخ يػػػا وتعتبػػػر الخ يػػػا المنجميػػػة ضػػػعيفة وال تعػػػيش مػػػده طويمػػػة فػػػي الػػػدـ نفػػػس ا     

المنجميػػة صػػعوبة فػػي االسػػتمرار فػػي  با نيميػػاالطبيعيػػة  فنجػػد فػػي بعػػض الحػػاالت لػػدى االفػػراد المصػػابيف 

خػػ ؿ مرورىػػا انتػػاج خ يػػا الػػدـ الحمػػراء بسػػبب االنيميػػا  ويمكػػف اف تحػػدث انسػػدادات كثيػػرة فػػي الػػدـ مػػف 

شراييف واالوردة وبالتالي تمنعيا وىذا يسػبب عػائؽ لسػرياف الشعيرية الدقيقة التي تكوف متصمة بال با نابيب

 (.Edelstein,1986الدـ )

مميوف شخص عمى مستوى العالـ  وتبمر أعمػى نسػبة  300تأثير الخ يا المنجمية يحدث تقريبا في  إف    

% فػػي أفريقيػػا جنػػوب الصػػحراء الكبػػرى  سػػمة فقػػر الػػدـ المنجمػػي يمكػػف أف تػػرتبط فػػي 40 -%30 انتشػػار

بعض ا حياف مع أمراض ووفيات كثيرة  وتػرتبط ايضػا سػمة فقػر الػدـ المنجمػي بشػكؿ خػاص مػع سػرطاف 

نػػادر وضالبػػا مػػا يكػػوف مميتػػا لمنخػػاع الكمػػوي  ويمكػػف اف تػػؤثر عمػػى احػػداث االنضػػماـ الخثػػاري الوريػػدي  

بكتيريا فػي البػوؿ  وأعراض الوفقداف الجنيف ووفيات حديثي الوالدة وتسمـ الحمؿ ومت زمة الصدر الحادة  

الشػػبكية  قرحػػة السػػاؽ  نخػػر الكبػػد  السػػكتة  اعػػت ؿوىنػػاؾ أدلػػة ضيػػر كافيػػة تشػػير إلػػى ارتبػػاط المسػػتقؿ مػػع 

 .((Geoffrey, Amma, Freda, Yaw,  2009الدماضية 
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فػي و والعمػر والجػنس  ا قػاليـانتشػار فقػر الػدـ حسػب  بمػداف العػالـ المتقػدـ ويعػدتنتشر فػي  ا نيمياأف     

%مػػف سػػكاف العػػالـ البػػالر تعػػدادىـ فػػي ذلػػؾ 30أوضػػحت منظمػػة الصػػحة العالميػػة أف قرابػػة  1980عػػاـ 

فػػػي البمػػػداف  با نيميػػػاوأف النسػػػبة المئويػػػة لممصػػػابيف  ا نيميػػػامميػػػوف نسػػػمة يعػػػانوف مػػػف  (5000الوقػػػت )

 %3سػنة و 12 -5مػف عمػر  لألطفػاؿ% 7سػنوات و 4مف عمر يوـ حتػى  لألطفاؿ %12المتقدمة ىي 

القػػيـ فػػي  ىػػذهسػػنة ويقابػػؿ  49 -15% لمسػػيدات بصػػفة عامػػة فػػي عمػػر 11و % لمحوامػػؿ14لمرجػػاؿ  و

% عمػػػػػػػى التػػػػػػػوالي وكمتوسػػػػػػػطات فػػػػػػػي العػػػػػػػالـ كمػػػػػػػو كانػػػػػػػت القػػػػػػػيـ 47 59 26 46 51البمػػػػػػػداف الناميػػػػػػػة 

بميػػوف 2تبػػيف إصػػابة 1991لػػنفس المنظمػػة لعػػاـ  إحصػػاء% عمػػى التػػوالي وفػػي آخػػر 35 51 18 37 43

 (.2001السباعي  )مينا و  المشكمة مما يعني استمرار ابا نيميشخص 

%( مػػف سػػكاف 40بميػػوف مػػف االشػػخاص أو مػػا نسػػبتو ) 2تقػػدر منظمػػة الصػػحة العالميػػة أف حػػوالي و     

بػػيف ىػػذه المجموعػػة مػػف المصػػابيف ىػػـ )الحوامػػؿ  االشػػخاص  العػػالـ يعػػاني مػػف االنيميػػا  واكثرىػػا انتشػػاراً 

أمػػػػا اطفػػػاؿ المدرسػػػػة فتمثػػػػؿ نسػػػػبو %( 48( سػػػػنة نسػػػػبو )2-1ا بػػػيف )%( واالطفػػػػاؿ مػػػػ50الكبػػػار نسػػػػبو )

%( وفػػي بعػػض الدراسػػات تبػػيف أف نسػػبو المػػراىقيف 35%( والغيػػر حوامػػؿ مػػا نسػػبتو )40االصػػابة لػػدييـ )

%( فػػي كػػ  الجنسػػيف وىػػذا التقػػدير يعكػػس انتشػػار االنيميػػا فػػي مختمػػؼ 55إلػػى  32) با نيميػػاالمصػػابيف 

 (.Ramakrishnan,2001لسكاف )المناطؽ ومختمؼ اصناؼ ا

طفؿ  250000فإنو يولد كؿ عاـ ما يقارب   1985بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعاـ     

في العالـ مريض بمرض مف أمراض الدـ التػي يكػوف مسػببيا اخػت ؿ فػي الجػيف المكػوف لمسمسػمة بيتػا مػف 

وأنػػو يولػػد فػػي كػػؿ عػػاـ  ة نيميػػا المنجميػػدد مصػػابوف بمػػرض ا% مػػف ىػػذا العػػ75الييموجمػػوبيف  ونجػػد أف 
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 مصاب في العالـ وىناؾ احتماؿ أف يزداد ىذا العػدد بنسػبة كبيػره نتيجػة الزديػاد معػدالت النمػو 189000

  (.2003)العريض  

 العالـ في االولى المسوحات مف الوراثية الدـ إلمراض الصحة وزارة أجرتو الذي الوطني المسح يعتبر     

 ىػػو المسػػح ىػػذا مػػف اليػػدؼ أف الدراسػػة وتعتبػػر المجتمػػع  فػػي المعيشػػية ا سػػر عمػػى أجريػػت التػػي العربػػي

 مػػف سػػنوات 5 مػػف أقػػؿ العمػػانييف االطفػػاؿ بػػيف شػػيوعا ا كثػػر الوراثيػػة الػػدـ أمػػراض انتشػػار معػػدالت تقػػدير

 ياسػاتالس لوضع وذلؾ الوراثية االمراض عف المناسبة بالمعمومات القرار وأصحاب المخططيف إمداد أجؿ

 مقابمػة أجريػت المسػح ىػذا خػ ؿ ومػف ومناسػبة  دقيقػة بصػورة الصحية لمبرامج والتقييـ والتخطيط الصحية

 سػػحب تػـ والػػذيف ا سػر ليػػذه االطفػاؿ عػػدد وبمػر بالسػػمطنة الواليػات جميػػع عمػى موزعػػة أسػرة 6103 لعػدد

 سػػنوات 5 عػػف يقػػؿ عمػػر فػػي طفػػؿ( 6342) والمستشػػفيات الصػػحية المراكػػز طريػػؽ عػػف مػػنيـ الػػدـ عينػػة

 االصػػػابة أف المسػػػح نتػػػائج واوضػػػحت% 49 اإلنػػػاث ونسػػػبة% 51 العينػػػة ىػػػذه فػػػي الػػػذكور نسػػػبة وبمغػػػت

 وكػػػذلؾ% 6 المنجميػػػة الخ يػػػا أمػػػراض انتشػػػار مػػػدى وبمػػػر عمػػػاف  فػػػي منتشػػػرة الػػػدـ خضػػػاب بػػػاعت الت

 بمػػر الشػػرقية شػػماؿ قػػةمنط ففػػي المنػػاطؽ بػػيف المنجميػػة الخ يػػا انتشػػار معػػدؿ فػػي التبػػايف النتػػائج أظيػػرت

% 769 و% 8 الباطنػػػة جنػػػوب ومنطقػػػة مسػػػقط ومحافظػػػة% 9 الداخميػػػة والمنطقػػػة% 10 االنتشػػػار معػػػدؿ

 مػػػف كػػؿ فػػػي تقريبػػا النصػػؼ إلػػػى قػػؿ المنجميػػة بالخ يػػػا االصػػابة انتشػػػار معػػدؿ نسػػبة وفػػػي التػػوالي  عمػػى

  %369  %369  %467) الباطنػػػػة وشػػػػماؿ الظػػػػاىرة ومنطقػػػػة الشػػػػرقية جنػػػػوب ومنطقػػػػة مسػػػػندـ محافظػػػػة

 لػػـ حػػيف فػػي%( 062) بنسػػبة ل نتشػػار معػػدؿ أقػػؿ سػػجمت فقػػد ظفػػار محافظػػة امػػا التػػوالي  عمػػى% ( 269

-Al) أخػػػػػذت التػػػػػي العينػػػػػة فػػػػػي الوسػػػػػطى المنطقػػػػػة فػػػػػي المنجميػػػػػة الخ يػػػػػا مػػػػػرض تحمػػػػػؿ حػػػػػاالت تظيػػػػػر

Riyami,1995.) 
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 وذلػػػؾ بمعرفتيػػا االلمػػاـ الشػػخص عمػػى ينبغػػي التػػي الميمػػة االشػػياء مػػف واعراضػػيا االمػػراض وتعتبػػر    

 معينػػػة بػػأمراض مصػػابوف اشػػخاص وىنػػاؾ المتوقعػػة  االعمػػار متوسػػط تقصػػر ا مػػراض إف اوالً  لسػػببيف 

 حػاالت الػى تػؤدي التػي ا عػراض الى باإلضافة عطؿ تسبب قد ا مراض أف والثاني االواف  قبؿ يموتوف

( 10) أف إلػى الصػحة فػي السػريرية الدراسػات روتشػي اليوميػة  النشاطات في االفراد بعض اداء في العجز

 لتقػيـ الجديػدة الكميػة واالجػراءات الطػرؽ وطورت ا مراض  بسبب والعطؿ الموت إلى معرضوف اشخاص

 &Kaplan) ا فػراد ليػؤالء جيػدة حيػاة تػوفير إلػى الحيػاة نوعيػة تػدعو االجػراءات وىػذه الصػحة مسػتويات

Ries, 2007.) 

دراكيػة تػؤدي إلػى ضػعؼ طبيعػة الطفػؿ العقميػة وأيضػا يتسبب فقر الدـ فػي       حػدوث تػأثيرات سػموكية واع

والقػدرة عمػػى العمػؿ فػي السػػنوات ال حقػة  ويعتبػر نقػػص  ضػعؼ فػي التنميػة االجتماعيػػة  وا داء المدرسػي

مادة الحديد السبب ا كثر شيوعا بيف المصابيف بفقر الدـ حيث يؤدي في السنتاف ا ولى مف عمر الطفؿ 

ى الضػػعؼ فػػي التطػػوير االدراكػػي والسػػموكي الػػذي يسػػتمر حتػػى بعػػد المعالجػػة عمػػى الػػرضـ مػػف الصػػحة إلػػ

الجدية والنتائج االجتماعية  وفقر الدـ يمثؿ قمؽ رئيسي لمصحة العامة والػذي يعتبػر أحػد ا سػباب لوفيػات 

   (.Ewusie,et al, 2014)ا طفاؿ والحاالت المرضية الحرجة في الدوؿ النامية وبشكؿ خاص في بمداف أفريقيا

      

عنػػد المرضػػى  ويكػػوف  % مػػف جممػػة ا عػػراض شػػيوعاً 90ا لػػـ لػػدى مرضػػى فقػػر الػػدـ تشػػكؿ نوبػػات     

سبب ىذه النوبات انسداد أوعية الدـ الصغيرة بكريات الدـ الحمراء المنجمية  وفي الغالػب يشػتكي المػريض 

بطف والصدر وتكػوف مصػحوبة بارتفػاع درجػة الحػرارة مف آالـ متفرقة ومختمفة في االطراؼ وفي الظير وال
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مع شحوب الوجو وقمة الشيية  وتتفاوت ىذه النوبات مف مريض إلى آخر حسب شدة المرض  وقػد يكػوف 

  (.  2014أسبوعيا أو كؿ شير أو مرة في السنة ) اليوساوي  

 كما يمي: (2222)فطاير،  ثالثة أنواع رئيسية إلى ئونشو  أسبابيصنف فقر الدم بناء عمى 
 ( وينشأ بسبب زيادة سرعة تحمؿ الخ يا الحمراء.Hemolytic Anemia) التحممي   فقر الدـ -1

 (.Dyspoietic Anemiaفقر الدـ الناتج عف خمؿ في تكويف الخ يا الحمراء) -2

 (.Hypo proliferative Anemiaفقر الدـ الناتج عف نقص سرعة تكويف الخ يا الحمراء) -3

 
 :اآلتيـ فقر الدـ الناتج عف الخمؿ في تكويف الخ يا الحمراء إلى وينقس
وتتميز الخ يا الحمراء في ىذه الحالة بعجز السػيتوب ـز عػف : خمؿ في نمو سيتوب ـز الخمية الحمراء -1

 :ا تيةلألسباب تكويف الييموجموبيف بشكؿ طبيعي 
راثيػػة بسػػبب التكػػويف ضيػػر الطبيعػػي لس سػػؿ تنشػػأ ىػػذه الحالػة الو  (:Globinخمػؿ فػػي تكػػويف الجمػػوبيف) - أ

التباطؤ في تكوينيا أو انعداميا كما في الث سػيميا تعتمػد  أو ببتايد الجموبيف كما في الييموجموبينوباثيا
حده أعراض ىذه الحالة الممثمة بفقر الدـ الذي يتميز بتجزؤ الخ يا الحمراء وتنقيطيا وصػغر حجميػا 

 عمييا: ا مثمةلعوامؿ الوراثية ومف ونقص لونيا عمى مدى تجانس ا
 (Sickle Cell Anemia) المنجميفقر الدـ  -

 ( Beta thalassemia) ث سيميايتاب -

 (Alpha thalassemia) الفاث سيميا -

تنشػػػػأ ىػػػػذه الحالػػػػة بسػػػػبب نقػػػػص بعػػػػػض  :(Protoporphyrin)  خمػػػػؿ فػػػػي تكػػػػويف البروتوبػػػػورفيريف -ب

بوجود خ يا السيدروب ست في عينات النخاع العظمي ويطمؽ  مثؿ الج يسيف وتمتاز ا مينية ا حماض

 الحالة بفقر الدـ السيدروب ستي. عمى ىذه
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فقػػر دـ جػػذعي يتميػػز بزيػػادة  الخميػػةينشػػأ عػػف نمػػو ىػػذه  نمػػو نػػواة الخميػػة الحمػػراء بشػػكؿ ضيػػر طبيعػػي: -2

حجـ مػع الزيػادة فػي تجػزؤ حجـ الخ يا الحمراء البيضاوية بشكؿ ممموس وظيور محببات متعادلة كبيرة ال

ويعػػاني المصػػاب بفقػػر الػػدـ الجػػذعي مػػف تضػػخـ  دمويػػة النػػواة ونقػػص عػػدد الخ يػػا البيضػػاء والصػػفائح ال

 المنتجة لمخ يا الدموية في النخاع العظمي. ا نسجةسريع في 

 

 (:األنيمياتعريف فقر الدم)

خضاب الدـ )الييموجمػوبيف( عػف الحػد  نقص في عدد الكريات الحمراء أو نسبة يعرؼ فقر الدـ بأنو "    

  (.60: 2006الطبيعي لدى ا صحاء " )عودة  

واليػزاؿ وعػدـ القػدرة عمػى العمػؿ واصػفرار الوجػو وضػعؼ الشػيية "الضػعؼ العػاـ  عرؼ فقر الد بأنويو    

 .(5: 2001باالة ")مينا  السباعي  وفتور الرضبة في الحياة وال م

عجػػز الػػدـ عػػف القيػػاـ بعمميػػة نقػػؿ وتبػػادؿ  ( إلػػى أف فقػػر الػػدـ يعنػػي"71: 2000 ؼ فطػػاير)عػػر بينمػػا ي    

 .كربوف في الرئات وخ يا ا نسجة"ضازات ا كسجيف وثاني أكسيد ال

 ,Hidi, Dix,CRNA,MSNAويعرؼ كؿ مف ىايدي أـ دي أي أكس و سي أر أف أ و أـ أس أف أ )   
وراثيػة التػي تحػدث تغييػر فػي الييموجمػوبيف ممػا ( فقر الدـ بأنو " مجموعػة مػف ا مػراض ال281 : 2001

 وتكوف حاالت اآلالـ بشكؿ متكرر".ينتج عنو تحمؿ مزمف في الدـ أو انسداد في ا وعية الدموية 

 أسباب فقر الدم:

 ( وىي كاالتي:2006)عودة   مجموعات عده منيا إلىيمكف تقسيـ أسباب فقر الدـ     

 ء وخضاب الدـ في نقي العظاـ  ويعود ذلؾ الى عوامؿ عديدة منيا:نقص في إنتاج كريات الدـ الحمرا -1
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 .نقص اليرموف المحرض عمى تشكيؿ كريات الدـ الحمراء -

 وحامض الفوليؾ.  12الكريات الحمراء مثؿ الحديد  فيتاميف بنقص العناصر الميمة التي تدخؿ في تكويف   -

   والتسمـ بالرصاص.رطافس  الب التياب الكمى المزمفبالعظاـ بسإصابة نقي   -

 إح ؿ نقي العظاـ كما في حالة الموكيميا "سرطاف الدـ".  -

 عوامؿ عده منيا: إلىزيادة انح ؿ "تكسر" الكريات الحمراء وفقدانيا والسبب في ذلؾ يعود  -2

 خمؿ في جدار الكريات الحمراء وتحوليا إلى أشكاؿ تساعد عمى انح ليا.  -

 خمؿ في اإلنزيمات.  -

 اعت ؿ خضاب الدـ "الييموجموبيف" كما في الث سيميا.  -

 فقداف الدـ وخسارتو  والسبب ىو:  -3

 .النزيؼ  -

 .ا بقارالتحسس مف حميب   -

 أعراض فقر الدم:

وعػائي وزيػادة القابميػة  انسػداد( فػي حػدوث SCA) ةعراض مػرض أنيميػا الخ يػا المنجميػتظير أبرز أ      

ذا  لمعدوى  ةمصػابوف بأنيميػا الخ يػا المنجميػ صيف مصػابيف بيػذا المػرض فإنيمػا ينجبػاف أبنػاءتزوج شخ واع

 (.2007)الحازمي  الحادة ويتـ الكشؼ عف ىذا المرض في جميع أنحاء العالـ بواسطة الفصؿ الكيربائي

التي تظير عمى الشػخص  ا عراضبعض  أيضاىناؾ أف  (2001السباعي  وأوضح كؿ مف )مينا و     
 مرض فقر الدـ منيا:المصاب ب

 .وا رؽالشعور بالخموؿ والتعب وعدـ القدرة عمى التركيز   -1
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المعديػػة  لإلمػػراضشػػحوب المػػوف ويظيػػر ذلػػؾ فػػي المػػوف ويصػػاحبو ضػػعؼ المناعػػة وزيػػادة التعػػرض  -2
 طف.بوفقداف الشيية وصعوبة التنفس وانتفاخ ال

 ـ الشديد.في حاالت فقر الد اإلناثالدورة الشيرية عند  انتظاـعدـ  -3

 في أطراؼ ا صابع.الجمد وخاصة  أصباغزيادة  -4

 التياب المساف والفـ. -5

 اضطراب ا عصاب وضعؼ العض ت. -6

 ( وىي:2004وىناؾ جممة مف ا عراض تنتج عف االصابة بمرض فقر الدـ وضحيا )السح  

 .نقص في الطاقة  -

 .نقص في النمو الطبيعي  -

 .التأخر في النطؽ ونقص االنتباه اضطراب في التعمـ : تشمؿ  -

 المزمنة. ل لتياباتضعؼ المناعة نتيجة تعرضو  واحتماؿ ال مباالة  -

حيث تنقؿ الغػذاء وا كسػجيف االوعية  تحؽ بالدورة الدموية عبرتنتج نخاع العظـ كريات دـ حمراء وتم    

كريػػػات ضيػػػر الطبيعيػػػة فػػػي شػػػكميا الػػػى مختمػػػؼ أنحػػػاء الجسػػػـ وتكمػػػف المشػػػكمة فػػػي االنيميػػػا المنجميػػػة أف ال

وتكويناتيػا تأخػذ شػكؿ المنجػؿ وتصػبح قابمػػة لمكسػر والتحمػؿ بعػد فتػرة قصػػيرة مػف إنتاجيػا وقػد تعيػؽ مػػرور 

ؿ الػػدـ خػػ ؿ الشػػعيرات الدمويػػة فتسػػبب آالـ مبرحػػة فػػي أجػػزاء مختمفػػة مػػف الجسػػـ خاصػػة فػػي العظػػاـ مثػػ

مػػػف شػػػدة الحالػػػة عنػػػد المرضػػػى أىميػػػا نقػػػص وىنػػػاؾ عوامػػػؿ تزيػػػد عظػػػاـ االطػػػراؼ والمفاصػػػؿ والظيػػػر  

تنػاوؿ كميػة كافيػة مػف السػوائؿ  ـا كسجيف وذلؾ عند الصعود الى المرتفعات الشاىقة والجفػاؼ نتيجػة عػد

 (.2012)المنيع  
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 (Thalassemia) الثالسيميا

جـ عػػػف خمػػػؿ كمػػػي فػػػي تصػػػنيع الس سػػػؿ البروتينيػػػة فػػػي خضػػػاب نتعتبػػػر الث سػػػيميا مػػػرض وراثػػػي يػػػ     

ممػا يسػبب قصػر عمػر ىػذه الكريػات وتحطميػا المبكػر بػاالنح ؿ بعػد  ات الػدـ الحمػراء "الييموجمػوبيف"كري

الػذي يصػيب ا طفػاؿ فػي فقر الدـ المػزمف إلي ذي يؤدي لا ا مرفتره قصيرة مف إنتاجيا في نخاع العظـ 

وراثيػة والتػي فػي حػيف ىػي مجموعػة مػف أمػراض فقػر الػدـ ال (.2009مراحؿ عمرىـ المبكر)سقؼ الحػيط  

يكػػػػػػوف مػػػػػػف نتائجيػػػػػػا خمػػػػػػؿ فػػػػػػي جينػػػػػػي يػػػػػػؤدي إلػػػػػػى قصػػػػػػور فػػػػػػي تخمػػػػػػؽ بروتينػػػػػػات سمسػػػػػػمتي الفػػػػػػا وبيتػػػػػػا 

التػػػي تكػػػوف بػػػروتيف الييموضمػػػوبيف  اعػػػراض المػػػرض تبػػػدأ فػػػي الظيػػػور فػػػي مراحػػػؿ  (Betajlobin)جمػػػوبيف

الكبػرى ىػي التػي وتعتبػر االصػابة بالث سػيميا الطفولة المبكرة إلى طوؿ حياة المصاب ويكوف حػام  ليػا  

ويسػتمـز عمميػات نقػؿ منتظمػة لممصػاب  جػداً  تيدد المريض طوؿ حياتو حيث أف فقر الدـ يكوف فييا حػاداً 

 (.2004كي تستمر حياتو)عميمات و بيمردي  

التػػي تسػبب تكسػػر كريػػات  االنح ليػػةالػػدـ الوراثيػة  أمػػراض( مػػف أىػـ Thalassemiaالث سػػيميا ) تعػد      

المتوسػط وليػا نوعػاف االلفػػا  ا بػيضتعنػي فقػر دـ منطقػة البحػػر  ا صػؿكممػو يونانيػػة  وىػي  الػدـ الحمػراء

 إلػػيالبيتػػا ث سػػيميا فػػي تضػػخـ شػػديد فػػي الطحػػاؿ يػػؤدي  أعػػراضث سػػيميا والبيتػػا ث سػػيميا  وتتمثػػؿ أىػػـ 

تغيػػرات خمقيػػة فػػي عظػػاـ  ا عػػراضجانبيػػو أىميػػا عسػػر فػػي اليضػػـ وألػػـ فػػي المعػػدة ويرافػػؽ تمػػؾ  أعػػراض

)شػيريا( مػع الوجنتيف واتسػاع نسػيج نخػاع العظػاـ الطويمػة ويعتمػد المػريض عمػى نقػؿ الػدـ بصػورة متكػررة 

 (.2008)الناصري   بصورة شبو يومية الحاجة إلي إخراج عنصر الحديد مف الجسـ
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 الدراسات السابقة: رابعًا:

ونوعيػػة الحيػػاة( لػػدى المصػػابيف  نظػػرا لنػػدرة الدراسػػات التػػي تناولػػت متغيػػري الدراسػػة )الضػػغوط النفسػػية    

بفقر الدـ المنجمي في محافظة مسقط سػوؼ يكتفػي الباحػث بعػرض الدراسػات التاليػة والتػي يمكػف تقسػيميا 

 إلى النحو التالي:

 .بفقر الدـالضغوط النفسية وع قتيا  تتناولدراسات  -

 .وع قتيا بفقر الدـنوعيو الحياة  تتناولدراسات  -    

 :بفقر الدمالضغوط النفسية وعالقتيا  تتناولدراسات  يي   1

( إلى الكشؼ Olley,Briger,Olleyىدفت دراسة أولي وبرجر وأولي )  الضغوط النفسية: تتناولدراسات 

عف الضغوط النفسية  وآليات التكيؼ بيف االميات واالطفاؿ المصابيف بمرض الخ يا المنجمية في ضػرب 

حممف العبء االكبػر مػف الضػغوط نتيجػة لمعنايػة با طفػاؿ المرضػى وأف االميات بشكؿ خاص يت  نيجيريا

مستشػػفيات خاصػػة وعامػػة فػػي نيجيريػػا  6( مػػف أميػػات المرضػػى فػػي 200وقػػد تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

وتػـ قيػاس مسػتوى الضػغط باسػتعماؿ أداه تضػمنت قائمػة مػف الضػغوطات التػي وصػفتيا االميػات انفسػيف 

نتػػائج الدراسػػة مسػػتويات االعمػػى مػػف الضػػغوط ارتبطػػت بمسػػتوى التعمػػيـ فػػي مجموعػػة المناقشػػة  وقػػد دلػػت 

وكػػذلؾ عػػدـ وجػود ازواج لألميػػات كمػػا أف مسػتوى الضػػغوط كػػاف أعمػى عنػػدما كػػاف   االقػؿ والعمػػر االكبػر

 (.2010أكثر مف طفؿ مصاب بمرض الخ يا المنجمية في العائمة )العبري  

لتعػػرؼ عمػػػى المشػػػك ت الجسػػػمية والنفسػػػية االجتماعيػػػة ( إلػػػى ا2010وتطرقػػت دراسػػػة جػػػدوع وجػػػواد )    

لممرضى الشباب المصابيف بمرض فقر دـ البحػر االبػيض المتوسػط )الشػديدة( والتعػرؼ عمػى الع قػة بػيف 
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المشػػػك ت الجسػػػمية والعمػػػر  والتعػػػرؼ عمػػػى المشػػػك ت النفسػػػية االجتماعيػػػة ومينػػػة المػػػريض  واسػػػتخدـ 

( 100فى الكرامػػة وابػػف البمػػدي التعميميػػيف وشػػممت عينػػة البحػػث )الباحػث دراسػػة وصػػفية اجريػػت فػػي مستشػػ

مريض مصاب بفقر دـ البحر االبيض المتوسط وتـ استخداـ االحصاء الوصػفي والتحميمػي لغػرض تحميػؿ 

( 22-17% مػػػف المرضػػػى ىػػػـ مػػػف ضػػػمف الفئػػػة العمريػػػة )73المعمومػػػات  واشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة بػػػأف 

% مف العينة ىـ خريجو الدراسػة االبتدائيػة  ومعظػـ المشػك ت 28و % ىـ طمبة في مرحمة الدراسة 29و

الجسمية الناتجة مف ترسب الحديد ىي تأخر البموغ  وكانت مشك ت المػريض أثنػاء نقػؿ الػدـ ىػي التعػرؽ 

والحػػػػرارة والتحسػػػػس  واظيػػػػرت الدراسػػػػػة وجػػػػود ع قػػػػة بػػػػيف المشػػػػػك ت النفسػػػػية االجتماعيػػػػة والمشػػػػػك ت 

 الجسمية. 

 :وعالقتيا بفقر الدم تناول نوعية الحياةدراسات ت

( الػػى الكشػػؼ عػػف الفػػروؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث وبػػيف 2012بينمػػا ىػػدفت دراسػػة المشػػعاف والحويمػػة )    

( لمػػذكور 502بواقػػع )( 1005المرضػػى واالصػػحاء فػػي جوانػػب نوعيػػة الحيػػاة تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف الػػذكور واالنػػاث حيػػث جػػاء   وكشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػف وجػػود ( لإلنػػاث503)

متوسػػػط الػػػذكور أعمػػػى مػػػف متوسػػػط اإلنػػػاث فػػػي متغيػػػرات نوعيػػػة الحيػػػاة ووجػػػود فػػػروؽ دالػػػة احصػػػائيا بػػػيف 

المرضػػى واالصػػحاء فػػي متغيػػرات نوعيػػة الحيػػاة حيػػث كػػاف متوسػػط درجػػات االصػػحاء أعمػػى مػػف متوسػػط 

ا متغيػػري الجانػػب النفسػػي واالجتمػػاعي المػػذيف كانػػت   مػػا عػػدالمرضػػى فػػي متغيػػرات نوعيػػة الحيػػاة درجػػات

 الفروؽ ب  داللة احصائية.

بػيف مرضػى فقػر الػدـ مػف الػذكور إلػى عمػؿ مقارنػة  Ismail and Manju (2014)وىػدفت دراسػة     

و  Ujjainفػػي  RD Gardiفػػي كميػػة الطػػب  2011وحتػػى ديسػػمبر  2011واإلنػػاث فػػي الفتػػرة مػػف ينػػاير 
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( إنػاث  و 15742( حالػة  منيػا )21329وبمغت عينػة الدراسػة ) Chi Applo و مستشفى SSمستشفى 

( ذكور مػف بػيف المرضػى المختػاريف والمصػابيف بفقػر الػدـ وذلػؾ لتحديػد عوامػؿ الخطػر لفقػر الػدـ 5587)

خفيفػػػة أو متوسػػػطة أو حػػػادة لػػػدى المرضػػػى مػػػف الجنسػػػيف بػػػيف سػػػكاف الحػػػي فػػػي  ومػػػا إذا كانػػػت االصػػػابة

Ujjain   وذلػػػػؾ لمتخطػػػػيط السػػػػتراتيجية أكثػػػػر فعاليػػػػة لمسػػػػيطرة عمػػػػى عوامػػػػؿ الخطػػػػر الناتجػػػػة عػػػػف التغذيػػػػة

واسػػػػتخدمت الدراسػػػػة التػػػػػي أجريػػػػت فػػػػػي مستشػػػػفيات المنطقػػػػة المعمومػػػػػات والبيانػػػػات عػػػػػف الجػػػػنس ونسػػػػػبة 

بيف الييموجموبيف  وعدد كريات الدـ الحمراء  وتـ عمؿ التجارب  خػذ الػدـ مػف المرضػى لتقػدير الييموجمػو 

  أظيػرت نتػائج الدراسػة وجػود فػروؽ بػيف أفػراد CBCوكريات الدـ الحمراء ثـ قيػاس الييموجمػوبيف بطريقػة 

 العينة في الجنس مف حيث االصابة وكانت نسبة انتشار فقر الدـ عند الذكور أقؿ منيا عند اإلناث.

 التعميق عمى الدراسات السابقة    

والتي تتناوؿ موضوع الضغوط النفسية وع قتيا بنوعية لسابقة الدراسات ا يتضح مف خ ؿ البحث في    

الحيػػاة لػػدى المصػػابيف بفقػػر الػػدـ المنجمػػي المػػزمف بأنيػػا قميمػػة ونػػادرة وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الدراسػػة الحاليػػػة 

تتناوؿ موضوع في ضاية ا ىمية في السػمطنة عامػة وفػي مستشػفيات محافظػة مسػقط خاصػة  ومػف خػ ؿ 

  بأنيػػػا متباينػػػة فػػػي أىػػػدافيا وعيناتيػػػا وأدوات القيػػػاس التػػػي اسػػػتخدمتيالسػػػابقة نجػػػد اسػػػتعراض الدراسػػػات ا

ليػػة وفػػي اممػػا كػػاف لػػو ا ثػػر الطيػػب فػػي الدراسػػة الح  واالسػػاليب االحصػػائية والنتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا

 تفسير نتائجيا.

  

دفت إلػى الكشػؼ تبػيف مػف خػ ؿ اسػتعراض الدراسػات السػابقة والتػي ىػمن حيث الموضيوع والييدف:  -1

عف الع قة بيف الضغوط النفسية وع قتيا بنوعية الحياة لدى مرضى فقر الدـ المنجمي  إنيا اجريت عمى 
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(  المشػػار  Olley,Briger,Olleyمرضػػى مصػػابيف بفقػػر الػػدـ وايضػػا طػػ ب مػػدارس وجامعػػات  كدراسػػة )

نفسػػػية وأليػػػات التكيػػػؼ بػػػيف (؛ التػػػي كػػػاف اليػػػدؼ منيػػػا الكشػػػؼ عػػػف الضػػػغوط ال(2010الػػػييـ فػػػي العبػػػري 

( إلػػػى 2010بينمػػػا ىػػػدفت دراسػػػة جػػػدوع وجػػػواد )  المصػػػابيف بمػػػرض الخ يػػػا المنجميػػػة االميػػػات وا طفػػػاؿ

التعرؼ عمى المشػك ت الجسػمية والنفسػية االجتماعيػة لممرضػى الشػباب المصػابيف بمػرض فقػر دـ البحػر 

وتطرقػت دراسػة   المشػك ت الجسػمية والعمػرقة بػيف التعرؼ عمى الع  االبيض المتوسط )الشديدة( وايضاً 

( إلى الكشؼ عف الذكور واالنػاث وبػيف المرضػى واالصػحاء فػي جوانػب نوعيػة 2012المشعاف والحويمة )

( إلػػى عمػػؿ مقارنػة بػػيف مرضػػى فقػر الػػدـ مػػف Ismail and Manju, 2014  وتطرقػػت دراسػة )الحيػاة

 الذكور واإلناث في كمية الطب.

ناولػػػت الدراسػػػة عينػػػات مختمفػػػة وبأحجػػػاـ متباينػػػة مػػػف دراسػػػة  خػػػرى فاسػػػتخدمت تمييين حييييث العينييية:  -2

عينػات كبيػرة مػف (  Ismail and Manju, 2014و ؛  2012المشػعاف والحويمػة   دراسات مثؿ دراسة )

 جػػػدوع وجػػػواد    بينمػػػا اسػػػتخدمت دراسػػػات عينػػػات متوسػػػطة مثػػػؿ دراسػػػة )لمصػػػابيف بفقػػػر الػػػدـالمرضػػػى وا

2012. 

استخدمت معظـ الدراسػات المػنيج الوصػفي فػي دراسػة الضػغوط النفسػية وع قتيػا لمنيج: من حيث ا -3

(   فيمػػا 2012؛ ودراسػػة المشػػعاف والحويمػػة   2010جػػدوع وجػػواد  بفقػػر الػػدـ المنجمػػي  كمػػا فػػي دراسػػة )

 ى عمؿ مقارنة.( إلIsmail and Manju, 2014جاءت دراسة ) 

سػات السػابقة تبعػا  ىػدافيا وأسػئمتيا  فقػد أظيػرت نتػائج  دراسػة تباينػت نتػائج الدرا من حيث النتيائج: -4

(Olley,Briger,Olley والتػػي دلػػت عمػػى أف المسػػتويات ا عمػػى ) مػػف الضػػغوط ارتبطػػت بمسػػتوى التعمػػيـ

مػػا أف مسػػتوى الضػػغوط كػػاف أعمػػى عنػػدما كػػاف أكثػػر مػػف طفػػؿ مصػػاب بمػػرض كا قػػؿ والعمػػر ا كبػػر  
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( وجػػود ع قػػة بػػيف المشػػك ت 2010بينمػػا أظيػػرت دراسػػة جػػدوع وجػػواد ) .الخ يػػا المنجميػػة فػػي العائمػػة 

( عػػف 2012بينمػػا أظيػػرت نتػػائج دراسػػة المشػػعاف والحويمػػة )  النفسػػية االجتماعيػػة والمشػػك ت الجسػػمية  

وجود فروؽ بيف المرضى واالصحاء في متغيرات نوعية الحياة حيث كاف متوسط درجػات االصػحاء أعمػى 

وجػود  Ismail and Manju(2014)  وأظيػرت دراسػة  لمرضػى فػي نوعيػة الحيػاة مػف متوسػط درجػات ا

أفراد العينة في الجػنس مػف حيػث االصػابة وكانػت نسػبة انتشػار فقػر الػدـ بػيف الػذكور أقػؿ منيػا فروؽ بيف 

  عند اإلناث.
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 الفصل الثالث

 ياجراءاتا  و  منيجية الدراسة

 

 منيج الدراسة _ 

 مجتمع الدراسة  _

 عينة الدراسة _ 

 أدوات الدراسة _ 

 إجراءات الدراسة _ 

 متغيرات الدراسة _ 

 المعالجة اإلحصائية _ 
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 الفصل الثالث
 جراءاتياا  منيجية الدراسة و 

جػػراءات   وعينتيػػا  وأدواتيػػا  والتعريػؼ بمجتمػػع الدراسػػة  يتنػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفا لمػػنيج الدراسػػة       واع

المعالجػة االحصػائية التػي اسػتخدمت وأسػاليب  متغيػرات الدراسػة  لػىإإضػافة  تحقيؽ مف صدقيا وثباتيػا ال

 في تحميؿ بياناتيا.

 منيج الدراسة

   اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفي االرتبػػػاطيواإلجابػػػة عػػػف أسػػػئمتيا تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة بغػػػرض    

 .المقارف

 مجتمع الدراسة

المػػػزمف  بفقػػػر الػػػدـ المنجمػػػيبمػػػرض المصػػػابيف  (إنػػػاث –)ذكػػػور  تكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف المرضػػػى    

المؤسسػػات الصػػحية فػػي  فػػي والمػػراجعيف لمعيػػادات الخارجيػػة والمرضػػى المتواجػػديف فػػي االقسػػاـ الداخميػػة 

 ( عاما.45 – 15ممف تراوحت أعمارىـ مف ) محافظة مسقط

 (1جدول )
 حسب المستشفيات الحكومية بمحافظة مسقط توزيع مجتمع الدراسة 

 العدد أنثى ذكر المركز
 1324 794 530 مستشفى جامعة السمطاف قابوس

 235 135 100 مستشفى النيضة
 623 357 266 مستشفى قوات السمطاف المسمحة

 2182 1286 896 المجموع
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 عينة الدراسة

( مريضػػػا مصػػػابا بفقػػػر الػػػدـ المنجمػػػي مػػػف المػػػراجعيف الخػػػارجييف 118عمػػػى )عينػػػة الدراسػػػة اشػػػتممت     

المتواجػػػػديف فػػػػي االقسػػػػاـ الداخميػػػػة فػػػػي المستشػػػػفيات الحكوميػػػػة  والػػػػذيف تػػػػـ اختيػػػػارىـ بالطريقػػػػة  والمرضػػػػى

المتيسرة  حيث تـ االتفاؽ مع مسؤولي اقساـ أمراض الدـ الوراثيػة عمػى توزيػع االسػتبانات عمػى المػراجعيف 

وايضػػػا زيػػػارة  لمعيػػػادات الخارجيػػػة فػػػي تمػػػؾ المستشػػػفيات والجمػػػوس معيػػػـ ل ستفسػػػار عػػػف فقػػػرات المقيػػػاس 

المرضى المرقديف في االقساـ الداخمية وتوزيع االستبانات عمييـ بعد االستئذاف منيـ عمػى تعبئػة االسػتبانة 

ولـ يبدي أي منيـ اعتراض عمػى توزيػع االسػتبانة وبػالعكس كػانوا مػرحبيف بػالفكرة رضػـ االصػابة بػالمرض   

جميػع االسػتبانات الموزعػة عمػى أفػراد العينػة    ( عاما  وذلؾ بعد فرز45 – 15وقد تراوحت أعمارىـ مف )

( عينػػة المصػػابيف بمػػرض فقػػر الػػدـ المنجمػػي مػػوزعيف حسػػب المستشػػفيات الحكوميػػة 2ويوضػػح الجػػدوؿ )

 بمحافظة مسقط.

 (2جدول )
 عينة المصابين بمرض فقر الدم المنجمي موزعين  

 حسب المستشفيات الحكومية بمحافظة مسقط
 العدد أنثى ذكر المركز

 48 29 19 مستشفى جامعة السمطاف قابوس
 30 18 12 مستشفى النيضة

 40 22 18 مستشفى قوات السمطاف المسمحة
 118 69 49 المجموع

 
 
 



62 
 

 (3جدول )
توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر والحالة االجتماعية والمستوى التعميمي لمعينة والمستوى 

 التعميمي لموالدين والمستوى االقتصادي

 لمتغيراتا
 المجموع أنثى ذكر

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 العمر

 %3.39 4 %50.00 2 %50.00 2 سنة 24 – 15
 %61.86 73 %61.64 45 %38.36 28 سنو 34 -25
 %23.73 28 %60.71 17 %39.29 11 سنو 44 -35
 %11.02 13 %38.46 5 %61.54 8 سنة فأكثر 45

100.00 118 %58.47 69 %41.53 49 المجموع
% 

الحالة 
 االجتماعية

 %39.83 47 %51.06 24 %48.94 23 متزوج
 %56.78 67 %61.19 41 %38.81 26 ضير متزوج
 %0.85 1 %100.00 1 %0.00 0 أرمؿ
 %2.54 3 %100.00 3 %0.00 0 مطمؽ

المستوى 
 التعميمي

 %16.10 19 %68.42 13 %31.58 6 إعدادي
 %60.17 71 %50.70 36 %49.30 35 دبمـو
 %22.88 27 %70.37 19 %29.63 8 جامعي

المستوى 
التعميمي 
 لموالديف

 %46.61 55 %67.27 37 %32.73 18 أمي
 %38.14 45 %55.56 25 %44.44 20 إعدادي
 %11.86 14 %35.71 5 %64.29 9 دبمـو
 %3.39 4 %50.00 2 %50.00 2 جامعي

مستوى 
 الدخؿ

 %55.08 65 %66.15 43 %33.85 22 لاير 600أقؿ مف –لاير  200

 %37.29 44 %50.00 22 %50.00 22 لاير 1000أقؿ مف  -لاير 600

 %5.93 7 %28.57 2 %71.43 5 لاير فأعمى 1000مف 

مػػف  جػػاءت لػػدى أفػػراد العينػػة التػػي تتػػراوح أعمػػارىـ االعمػػى الفئػػة العمريػػةأف   (3) يتضػػح مػػف الجػػدوؿ    

  %(38636%( بينما بمغػت لػدى الػذكور مػف نفػس الفئػة )61664بمغت لدى اإلناث )و  سنو (34 – 25)

أمػػا بالنسػػبة لمحالػػة االجتماعيػػة فجػػاءت لػػدى أفػػراد العينػػة ضيػػر المتػػزوجيف وبمغػػت لػػدى اإلنػػاث مػػا نسػػبتو 

أف   وى التعميمػػػي لمعينػػػةالمسػػػتكمػػػا يتضػػػح مػػػف %( مػػػف نفػػػس الفئػػػة  38681%( ولػػػدى الػػػذكور )61619)
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%( ولػدى الػذكور بنسػبة 50670لػدى اإلنػاث نسػبة )والتػي بمغػت حممػة الػدبمـو  عنػد جة االعمى جاءتالدر 

 )أمػي( تركػزت فػي المسػتوى أف أعمػى فئػة لممسػتوى التعميمػي لألسػرةكما يتضح مف الجدوؿ   %(49630)

  %(32673ولػػدى الػػذكور بنسػػبو ) %(  مػػف اجمػػالي أفػػراد العينػػة67627) تونسػػبوبمغػػت لػػدى اإلنػػاث مػػا 

%( وجػػػاءت لػػػدى الػػػذكور بنسػػػبو 55656وبمغػػػت لػػػدى اإلنػػػاث مػػػا نسػػػبتو ) تمتيػػػا حممػػػة الشػػػيادة اإلعداديػػػة

وبمغػت لػدى  (600 – 200%(  أما بالنسبة لمستوى الدخؿ  فراد العينة جػاءت لػدى الفئػة مػف )44644)

  %(.33685%( ولدى الذكور بمغت )66615اإلناث ما نسبتو )

 (4جدول )

 لعينة حسب متغير الترتيب داخل األسرةتوزيع أفراد ا
 

 النسبة التكرار ترتيب الميالد بين االخوة
ا وؿ   18 %15.3 
الثاني   15 %12.7 
الثالث   24 %20.3 

ا خير    17 %14.4 
أخرى    44 %37.3 
 100.0 118 المجموع

( 24و : الترتيب الثالث )( بأف ترتيب المرضى وفقا لمترتيب المي دي بيف ا خوة ى4يتضح مف الجدوؿ )

 فرد. 44( فرد  وترتيب مي دي متنوع يساوي 15( فرد   والثاني )17( فرد   وا خير)18فرد  واالوؿ )
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 (5جدول )
 توزيع الحالة االجتماعية ألفراد العينة  

 

 النسبة التكرار الحالة االجتماعية
 39.8% 47 متزوج

 60.2% 71 ضير متزوج
 100.0 118 المجموع

 
( أف توزيػع أفػػراد العينػة حسػب الحالػة االجتماعيػة يقػػع فػي فئػة ضيػر المتػػزوجيف 5) الجػدوؿيتضػح مػف     

 (.%40نسبة )تمثؿ و فئة المتزوجيف مف ثـ و   (%60 ) نسبتو اويمثؿ م

 ةييييييييييدراسييييييأدوات ال

 استخدـ في ىذه الدراسة ا دوات التالية:     

 .(2010ىو مف إعداد العبري )مقياس الضغوط النفسية و  -

 .(2006مقياس نوعية الحياة مف إعداد منسي وكاظـ ) -

 ::  مقياس الضغوط النفسيةأوال 

 :س الضغوط النفسية لألسباب اآلتيةاستخدـ الباحث مقيا: مبررات استخدام ىذا المقياس   

  مكانية فيميا لدى عينة الدراسة.و سيولة عباراتو  اع

 د العينة.سيولة تطبيقو عمى أفرا 

 .مدى موافقتو لمعمر الزمني لدى عينة الدراسة 

 .أنو يقيس الضغوط النفسية مف وجية نظر المرضى 

 .توافر القدر المناسب لو مف الصدؽ والثبات عند تقنينو مف قبؿ مصممو 
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 :وصف المقياس

وتضمف كؿ تحديد أربعة أبعاد فرعية لقياس الضغوط النفسية ب( 2010العبري)  قاـ مصمـ المقياس    

أسموب عدد مف العبارات تـ تحديدىا في ضوء التراث وا دب السيكولوجي والمقاييس الخاصة بالضغوط 

النفسية  وعند صياضة العبارات تـ مراعاة الشروط الخاصة بذلؾ مف حيث وضوح العبارات  وعدـ 

( 47المحكميف )تضمنيا أكثر مف فكرة  وبذلؾ أشتمؿ المقياس في صورتو ا ولية التي عرضت عمى 

  ( عبارة12الع قات االجتماعية )  ( عبارة23النفسية ) الحالةعبارة موزعة عمى أربعة أبعاد  وىي : 

(عبارات. وأماـ كؿ فقرة خمسة خيارات لإلجابة عمييا 7والحالة الجسدية )  ( عبارات5الحالة المادية )

دا( ليعطي المفحوص رأيو لإلجابة عمى الفقرات  كثيرا ج  كثيرا  قمي  إلى حد ما  قمي  جدا  وىي ) أبدا

 .( عمى التوالي5  4  3  2  1زاف )ولغايات التصحيح أعطيت ا و 

 :الشروط السيكومترية لممقياس

 ترية بالطرؽ التالية:السيكوم(  وتـ التحقؽ مف خصائصو 2010تـ أعداد ىذا المقياس مف قبؿ العبري )

 :صدق المقياس

 (:Face Validityيي الصدق الظاىري ) 1

في مجاؿ  ( محكما مف المختصيف19قاـ معد المقياس بحساب ثبات صدؽ المقياس بعرضو عمى )    

في مدى م ئمة الفقرات ومدى ص حيتيا  لقياس ما يـ أير  إلبداء اإلرشاد النفسي  والصحة النفسية 

وقد أبدى المحكموف وضعت لقياسو  ووضوح لغتيا  ومدى انتمائيا لمبعد الذي وضعت مف أجمو  



66 
 

% مف 80م حظاتيـ حوؿ الفقرات المختمفة لممقياس  وتـ تعديؿ الفقرات التي اتفؽ عمى تعديميا ما نسبة 

 المحكميف عمى ا قؿ.

 (:Believe Internal Consistency) صدق االتساق الداخمي يي 2

( بالنسبة لممجاالت حيث Alpha –ألفا  –تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي باستخداـ )كرونباخ     

( 0,85( كذلؾ بالنسبة لمجاؿ الع قات االجتماعية )0,86بمغت قيمة ألفا بالنسبة لممجاؿ النفسي )

( 0,84( وكذلؾ بالنسبة لمجاؿ الحالة الجسدية حيث بمغت )0,86والحالة المادية حيث بمغت النسبة )

 المقياس ل ستخداـ في ىذه الدراسة.وىو معامؿ اتساؽ جيد لجميع المجاالت وايضا يؤكد ص حية 

  (:Reliability)المقياس ثبات 

 testتحقؽ مف ثبات المقياس باستخراج معامؿ الثبات باستخداـ طريقة االختبارقاـ مصمـ المقياس بال    

-retest ( عادة االختبار بعد فاصؿ زمني مدتو أسبوعيف  عمى عينة ضمت ( فردا. حيث بمر 75واع

 ( وىي قيمة مقبولة  ويمكف االعتماد عمية الستكماؿ إجراءات البحث.0,87معامؿ الثبات )

 

 :طرق التاليةبال الضغوط النفسية مقياس وثبات فقد تم حساب صدقالدراسة الحالية أما في 

 :الصدقأوال: 

( محكما مف 11عمى ) مقياس الضغوط النفسيةعرض تـ  (: Face Validityالصدق الظاىري ) يي 1

) أنظر  ي مجاؿ عمـ النفس واإلرشاد النفسي مف جامعة السمطاف قابوس وجامعة نزوىالمختصيف ف
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في معرفة أراءىـ حوؿ ص حية العبارات في مقياس الضغوط النفسية لدى مرضى فقر الدـ   (1الممحؽ 

لممجاالت التي  ء عبارات المقياسمعرفة مدى انتماكذلؾ و   لمبيئية العمانية والمنجمي ومدى م ئمت

عادة كما تـ تعديؿ بعض العبا  تـ استبعاد مجموعة مف العبارات ووبناء عمي  ضعت  جمياو  رات  واع

( فقرات  كما ىو 8وعمى ضوء أراءىـ تـ تعديؿ بعض الصياضة المغوية لعدد ) صياضة عبارات أخرى

( 44) (  كما تـ حذؼ )فقرتيف(  ليصبح المقياس في صورتو النيائية يتألؼ مف4موضح في الممحؽ ) 

( توزيع أبعاد مقياس الضغوط النفسية لدى مرضى فقر 6( كما يوضح الممحؽ )2)أنظر الممحؽ   فقرة

 الدـ.

 مف خ ؿ تطبيؽ المقياس عمى عينة :( Internal Consistency)االتساق الداخمييي صدق  2

االرتباط بيف  ( مف المرضى المصابيف بفقر الدـ المنجمي تـ حساب معام ت22مكونة مف ) استط عية

( 6والجدوؿ )  كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس الضغوط النفسية لدى مرضى فقر الدـ والمجاالت ا خرى

 .يوضح ذلؾ

 ( 6جدول )
 الضغوط النفسية أبعاد مقياساالرتباط بين  تمعامال

 

االجتماعيةالع قات  الصحة النفسية   الحالة الجسمية الحالة المادية 
ككؿ مقياس ال    0.874** 0.774** 0.709** 0.641** 

النفسية الحالة   0.565** 0.515** 0.347** 
االجتماعيةالع قات     0.500** 0.322** 

 **0.357    الحالة المادية
(2.25(                دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من )2.21   دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من )  
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( أف أبعاد مقياس الضغوط النفسية لدى مرضى فقر الدـ ترتبط فيما بينيا ومع الدرجة 6ؿ )يتضح مف الجدو  

 ( ا مر الذي يدؿ عمى الصدؽ االرتباطي لممقياس.0,32 – 0,87حيث تراوحت ما بيف ) الكمية لممقياس

  (:Reliability) ثبات المقياس

الدـ المنجمي في ىذه الدراسة مف خ ؿ تـ حساب الثبات لمقياس الضغوط النفسية لدى مرضى فقر     

( مف المرضى المصابيف بفقر الدـ 22)نفس العينة االستط عية المكونة مف تطبيؽ المقياس عمى 

 (7والجدوؿ ) ألفا نباخكرو معامؿ المنجمي بمحافظة مسقط  واستخدـ الباحث لحساب ثبات المقياس 

 : بعةا ر  يوضح معام ت االرتباط لممقياس ككؿ و بعاده

 (7جدول )
 (كرونباخ ألفامعامالت الثبات )  

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد
 0,92 44 ككؿ المقياس
 0,81 23 النفسية الحالة
 0,65 10 االجتماعيةالع قات 

 0,78 4 الحالة المادية
 0,74 7 الحالة الجسمية

 

دى مرضى فقر الدـ يتمتع بدرجة عالية مف ( أف مقياس الضغوط النفسية ل7يتضح مف الجدوؿ )    

( وبمر 0681 – 0674لجميع مجاالت القياس )  ألفا الثبات حيث تتراوح معام ت الثبات بطريقة كرونباخ

 ( وىو معامؿ عالي يدؿ عمى ثبات المقياس فيما يعطي مف نتائج.0692معامؿ ثبات الدرجة الكمية لممقياس )
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  : مقياس نوعية الحياةثانيا

 صف المقياس :و 

عمى التعريفات التي اعطيت لمكونات نوعية الحياة وباالستفادة مف بعض الفقرات الواردة في اعتمادا     

المقاييس السابقة لنوعية الحياة  ومف خبرة الباحثيف في مجاؿ القياس النفسي والتربوي  تمت صياضة 

قرات سالبة وخمس فقرات موجبة  ووضع عشرة فقرات لكؿ مكوف مف مكونات نوعية الحياة  بواقع خمس ف

خماسي )ابدا  قمي  جدا  إلى حد ما  كثيرا  كثيرا جدا(  Rating Scaleأماـ كؿ فقرة مقياس تقدير 

 لمعرفة درجة شعور الفرد بنوعية الحياة. 

(  وتـ التحقؽ مف خصائصو السيكومترية 2006ىذا المقياس مف قبؿ منسي وكاظـ )تـ إعداد     

 لتالية:بالطرؽ ا

 :صدق المقياس

صدؽ المقياس  تـ عرض الصورة ا ولية بيدؼ التحقؽ مف :  (Face Validityالصدق الظاىري) -

مف المقياس عمى ستة محكميف مف ذوي االختصاص في القياس والتقويـ واإلرشاد النفسي  حيث طمب 

ا لممحاور التي وضعت فييا  منيـ الحكـ عمى مدى م ئمة الفقرات لقياس نوعية الحياة  ومدى انتمائي

وأيضا مدى جودة صياضة الفقرات ووضوحيا  وكذلؾ الحكـ عمى بدائؿ اإلجابة ومدى مناسبتيا لصياضة 

%( 90 – 83الفقرات. وأسفرت نتائج التحكيـ عمى اتفاؽ أراء المحكميف بنسبة تراوحت ما بيف )

 تي وضعت فييا.بخصوص ص حية الفقرات مف حيث الصياضة وانتمائيا لممحاور ال
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 :(Reliability)ثبات المقياس 

لدرجات كؿ  ألفا تـ حساب معامؿ كرونباخ(: Internal Consistencyصدق االتساق الداخمي ) -

ط قدره ( بوسي0685  - 0662محور مف محاور المقياس الستة  وقد تراوحت معام ت الثبات ما بيف )

 (.0691ياس ككؿ )لممق ألفا كرونباخ (  وبمغت قيمة معامؿ0675)

 في الدراسة الحالية:لمقياس نوعية الحياة  السيكومتريةالخصائص 

 بالطرؽ اآلتية: لمقياس نوعية الحياة في الدراسة الحالية السيكومتريةالخصائص تـ التحقؽ مف    

 دق:يييييييصييييييييال

ؿ عمػـ الػنفس ( محكمػا مػف ذوي االختصػاص فػي مجػا11: تػـ عػرض المقيػاس عمػى )صدق المحكمين -
واإلرشػػاد النفسػػي مػػف جامعػػة السػػمطاف قػػابوس وجامعػػة نػػزوى  لمعرفػػة آراءىػػـ وم حظػػاتيـ حػػوؿ مناسػػبة 
فقػػرات المقيػػاس ومػػدى م ئمتيػػا لمبيئػػة العمانيػػة  ومػػدى انتمػػاء الفقػػرات إلػػى كػػؿ بعػػد مػػف ا بعػػاد  وكػػذلؾ 

فقػػػرات والتعػػػديؿ فػػػي بعػػػض وضػػػوح صػػػياضتيا المغويػػػة  وعمػػػى ضػػػوء آراء المحكمػػػيف تػػػـ اسػػػتبعاد بعػػػض ال
( فقػرات ليصػبح 6(  كمػا تػـ حػذؼ )5( فقرات  كما ىو موضػح فػي الممحػؽ ) 10الصياضة المغوية لعدد )

( توزيػػع 7(  كمػػا يوضػػح الممحػػؽ )3( فقػػرة  )أنظػػر الممحػػؽ 32المقيػػاس فػػي صػػورتو النيائيػػة يتػػألؼ مػػف )
 أبعاد مقياس نوعية الحياة لدى مرضى فقر الدـ.

( مػػف المرضػػى 22مكونػػة مػػف ) اسػػتط عية مػػف خػػ ؿ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة خمي:االتسيياق الييدا 
 نوعية الحياةؿ مف مجاالت مقياس المصابيف بفقر الدـ المنجمي تـ حساب معام ت االرتباط بيف كؿ مجا

 :( يوضح ذلؾ8والجدوؿ )  لدى مرضى فقر الدـ والمجاالت ا خرى
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 (8جدول ) 
 وأبعادهقياس نوعية الحياة معامل االرتباط بين م 

 

 إدارة الوقت االنفعاالت الحياة ا سرية الصحة العامة 
 **0.517 **0.719 **0.779 **0.649 متوسط مقياس نوعية الحياة

 0.174 **0.297 **0.259  الصحة العامة
 **0.305 **0.391   الحياة ا سرية
 *0.195    االنفعاالت

( 0.01داللة أقؿ مف )** داؿ إحصائيا عند مستوى   
(0.05* داؿ إحصائيا عند مستوى داللة أقؿ مف )   

ومع الدرجة ( أف أبعاد مقياس نوعية الحياة لدى مرضى فقر الدـ ترتبط فيما بينيا 8يتضح مف الجدوؿ )

 ( ا مر الذي يدؿ عمى الصدؽ االرتباطي لممقياس.,170 – 0,77حيث تراوحت ما بيف ) الكمية لممقياس

 ت:الثبا

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب صػػدؽ أبعػػاد مقيػػاس نوعيػػة الحيػػاة عػػف  لالتسيياق الييداخمي: ألفييا طريقيية كرونبيياخ -

( 22طريػؽ معػػام ت االرتبػػاط بػػيف درجػػة البعػػد والدرجػة الكميػػة لممقيػػاس  عمػػى عينػػة اسػػتط عية  قواميػػا )

تحميػؿ االحصػائي مريضا مصابا بفقر الدـ المنجمي في مستشفيات محافظة مسقط  حيػث أشػارت عمميػة ال

(  وىػػي معػػام ت ثبػػات جيػػدة ممػػا يػػدؿ عمػػى أف  0685ػػػػػػػػػػػػ  0.47إلػى معػػام ت ثبػػات تراوحػػت مػػا بػػيف ) 

 ( يوضح المعام ت المحسوبة.9المقياس يحظى بثبات جيد  و الجدوؿ )
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 (9جدول )
 لمقياس نوعية الحياة وأبعاده ألفا معامالت كرونباخ

 ألفا مل كرونباخمعا عدد الفقرات األبعاد
 0.85 32 ككؿ المقياس

 0.65 10 الصحة العامة
 0.86  9 الحياة ا سرية
 0.78 8 االنفعاالت
 0.47 5 إدارة الوقت

( أف مقياس نوعية الحياة  لدى مرضى فقر الدـ يتمتع بدرجة عالية مف الثبات 9يتضح مف الجدوؿ )    

( وبمر معامؿ 0686 – 0647لجميع مجاالت المقياس ) ألفا حيث تتراوح معام ت الثبات بطريقة كرونباخ

 ( وىو معامؿ عالي يدؿ عمى ثبات المقياس فيما يعطي مف نتائج.0685ثبات الدرجة الكمية لممقياس )

 :إجراءات الدراسة

قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ أدوات الدراسػػة معػػا عمػػى مرضػػى فقػػر الػػدـ المنجمػػي بمحافظػػة مسػػقط وأتخػػذ فػػي     

 ذلؾ الخطوات اآلتية : سبيؿ تحقيؽ

 بدأ التطبيؽ الفعمي لممقياس.   -1

تمػػػت عمميػػػة التطبيػػػؽ بالنسػػػبة لممقيػػػاس فػػػي المستشػػػفيات الحكوميػػػة المتمثمػػػة فػػػي مستشػػػفى النيضػػػة   -2

ومستشػػفى قػػوات السػػمطاف المسػػمحة ومستشػػفى الجامعػػة وذلػػؾ بالتنسػػيؽ مػػع ا طبػػاء المشػػرفيف عمػػى عػػ ج 

المنجمػػػي وتحديػػػد العينػػػة المطموبػػػة والمتمثمػػػة فػػػي العمػػػر المطمػػػوب ونوعيػػػة المرضػػػى المصػػػابيف بفقػػػر الػػػدـ 

االصػػابة بفقػػر الػػدـ  كمػػا قػػاـ الباحػػث بتسػػجيؿ مواعيػػد مراجعػػاتيـ لمعيػػادات وايضػػا االلتقػػاء بالمرضػػى فػػي 

 االقساـ الداخمية لمترقيد وتوزيع االستبانات عمييـ.
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 المعالجة اإلحصائية :

( لمعالجػػػة بيانػػػات الدراسػػػة الحاليػػػة باسػػػتخداـ ا سػػػاليب SPSSحصػػػائية )اسػػػتخدـ الباحػػػث الحزمػػػة اإل    
 اإلحصائية اآلتية :

 المتوسطات الحسابية. _ 1

 االنحرافات المعيارية.  -2
 .ألفا معامؿ كرونباخ  -3
 معام ت االرتباط.  -4
 .T. Testاختبار )ت(   -5
 (.One Way Anovaاختبار تحميؿ التبايف ا حادي ) -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 الرابعالفصل 
 عرض نتائج الدراسة

 

 

 ييي عرض النتائج         
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 الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة  

 
 أوال: عرض النتائج

إلػػى الكشػػؼ عػػف الضػػغوط النفسػػية وع قتيػػا بنوعيػػة الحيػػاة لػػدى مرضػػى فقػػر  ىػػدفت الدراسػػة الحاليػػة     

الع قػػػة بػػػيف تػػػأثير الضػػػغوط النفسػػػية لػػػدى المرضػػػى الػػػدـ المنجمػػػي المػػػزمف فػػػي محافظػػػة مسػػػقط  وتقصػػػي 

ونوعيػػػة الحيػػػاة  وفيمػػػا يمػػػي عػػػرض لمنتػػػائج التػػػي توصػػػؿ الييػػػا الباحػػػث عمػػػى وفػػػؽ المعالجػػػات اإلحصػػػائية 

 المناسبة تبعا لألسئمة الدراسة وسيتـ عرضيا في صورة جداوؿ وأشكاؿ بيانية مناسبة.

 صابين بمرض فقر الدم؟ما مستوى الضغوط النفسية لدى الم:  األولالسؤال 

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ قػاـ الباحػث باسػتخراج المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة لكػؿ بعػد     

ا ىػػو مبػػيف فػػي مػػكفقػػر الػػدـ المنجمػػي بمحافظػػة مسػػقط  مػػف أبعػػاد مقيػػاس الضػػغوط النفسػػية لػػدى مرضػػى 

 (.10الجدوؿ )
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 (10جدوؿ )

افات المعيارية لمنوع االجتماعي والعمر والحالة االجتماعية والمستوى المتوسطات الحسابية واالنحر 
 التعميمي لمعينة والمستوى التعميمي لموالدين والمستوى االقتصادي

 

 مقياس الضغوط النفسية المتغيرات
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.50 2.60 49 ذكر النوع االجتماعي
 0.35 2.65 69 أنثى

 العمر

 0.19 2.80 4 سنوات 15
 0.44 2.63 73 سنة 25
 0.36 2.63 28 سنة 35
 0.49 2.62 13 سنة 45أكثر مف 

 الحالة االجتماعية

 0.39 2.60 47 متزوج
 0.44 2.64 67 ضير متزوج
 . 2.32 1 أرمؿ
 0.10 3.08 3 مطمؽ

 المستوى التعميمي
 0.34 2.73 19 إعدادي
 0.43 2.64 71 دبمـو
 0.45 2.56 27 جامعي

 المستوى التعميمي لموالديف

 0.38 2.60 55 أمي
 0.47 2.63 45 إعدادي
 0.42 2.71 14 دبمـو
 0.31 2.83 4 جامعي

 المستوى االقتصادي لألسرة
 0.43 2.67 65 لاير 600أقؿ مف –لاير  200
 0.39 2.59 44 لاير 1000أقؿ مف  -لاير 600

 0.56 2.51 7 ىلاير فأعم 1000مف 
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لػػدى مرضػػى فقػػر الػػدـ المػػزمف بمغػػت بػػأف المتوسػػط الحسػػابي لمضػػغوط النفسػػية  (10يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ) 
( بػػػػانحراؼ معيػػػػاري قيمتػػػػو 2660( ولػػػػدى الػػػذكور )0635( بػػػػانحراؼ معيػػػاري قػػػػدره )2665 لػػػدى اإلنػػػػاث )

ضػػغوط النفسػػية بنسػػبة سػػنو ىػػي الفئػػو االعمػػى فػػي متوسػػط ال 25(  وجػػاءت الفئػػو العمريػػة فػػي سػػف 0650)
سػػنو فػػي المرتبػػة الثانيػػة  35(  وجػػاءت الفئػػو العمريػػة فػػي سػػف 0644( وبػػانحراؼ معيػػاري قيمتػػو )2663)

(  أمػػػا بالنسػػػبة لمحالػػػة االجتماعيػػػة فبمػػػػر 0636( وبػػػانحراؼ معيػػػاري قػػػػدره )2663بمتوسػػػط حسػػػابي قػػػدره )
( بينمػا بمغػت النسػبة 0644يػاري )( بػانحراؼ مع2664)المتوسط الحسابي لدى االشخاص ضير المتزوجيف 

(  وحصؿ المستوى التعميمي لدى افراد 0639( بانحراؼ معياري قيمتو )2660لدى االشخاص المتزوجيف )
(  وجػاء حممػة 0643( بانحراؼ معيػاري قيمتػو )2664مف حممة الدبموـ عمى متوسط حسابي وقدره ) ةالعين

بينما جػاء المتوسػط  ( 0645بانحراؼ معياري قدره ) (2656الشيادة الجامعية عمى متوسط حسابي قيمتو )
(  0638( بػانحراؼ معيػاري )2660الحسابي لممستوى التعميمي لدى الوالػديف االميػيف عمػى متوسػط وقػدره )

( بػػانحراؼ 2663وجػػاءت النسػػبة لػػدى حممػػة الشػػيادة االعداديػػة فػػي المرتبػػة الثانيػػة بمتوسػػط حسػػابي قػػدره )
المتوسػػط الحسػػابي لممسػػتوى االقتصػػادي لألسػػرة لػػدى فئػػة ذات الػػدخؿ مػػف (  بينمػػا حصػػؿ 0647معيػػاري )

( وجػػػاءت فئػػػة الػػػدخؿ مػػػف 0643(  بػػػانحراؼ معيػػػاري )2667عمػػػى متوسػػػط حسػػػابي قيمتػػػو ) 600 -200
   (.0639( بانحراؼ معياري قيمتو )2659في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمتو ) 1000 -600

 

 (11جدول )
 ألبعاد مقياس الضغوط النفسية  ة واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقراتالمتوسطات الحسابي

 

ا بعاد    الترتيب المستوى االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 
االجتماعيةالع قات   1 احيانا  0.54 2.95 

 2 احيانا 0.81 2.67 الحالة الجسمية
النفسية الحالة  3 نادرا  0.40 2.51 

 4 نادرا 0.91 2.45 الحالة المادية
  احيانا 0.42 2.63 مقياس الضغوط النفسية
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( بأف المتوسطات الحسابية لمضغوط النفسية لدى مرضى فقر الػدـ تراوحػت مػا 11يتبيف مف الجدوؿ )    

( فيمػا بمػر المتوسػط الحسػابي 0,40 - 0,91( وبانحرافػات معياريػة تراوحػت بػيف )2,45 - 2,95بػيف )

(  واحتمت الع قات االجتماعية 0,42( عند انحراؼ معياري قيمتو )2,63ية ككؿ )لمقياس الضغوط النفس

( تمتيػا فػي المرتبػة 2,95أعمى ا بعاد في مقياس الضغوط النفسية لدى مرضى فقر الدـ بمتوسط  قيمتػو )

وقيمتػو  ( وفي المرتبة الثالثػة جػاءت الحالػة النفسػية بمتوسػط2,67الثانية الحالة الجسمية بمتوسط وقيمتو )

 (.2,45( بينما اتت الحالة المادية في المرتبة االخيرة بمتوسط وقيمتو )2,51)

 ما مستوى نوعية الحياة لدى المصابين بمرض فقر الدم؟: السؤال الثاني

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف     
 (.12مف أبعاد مقياس نوعية الحياة كما في الجدوؿ )النسبي لكؿ بعد 
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 (12جدوؿ )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمنوع االجتماعي والعمر والحالة االجتماعية والمستوى 
 التعميمي لمعينة والمستوى التعميمي لموالدين والمستوى االقتصادي

 مقياس نوعية الحياة المتغيرات
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي دالعد

 0.46 3.46 49 ذكر النوع االجتماعي
 0.44 3.49 69 أنثى

 العمر

 0.77 3.54 4 سنوات 15
 0.44 3.50 73 سنة 25
 0.39 3.39 28 سنة 35
 0.50 3.49 13 سنة 45أكثر مف 

 الحالة االجتماعية

 0.43 3.48 47 متزوج
 0.44 3.50 67 ضير متزوج
 . 3.61 1 أرمؿ
 0.16 2.72 3 مطمؽ

 المستوى التعميمي
 0.42 3.27 19 إعدادي
 0.46 3.51 71 دبمـو
 0.39 3.53 27 جامعي

 المستوى التعميمي لموالديف

 0.38 3.53 55 أمي
 0.48 3.44 45 إعدادي
 0.58 3.46 14 دبمـو
 0.31 3.14 4 جامعي

 المستوى االقتصادي لألسرة
 0.45 3.48 65 لاير 600أقؿ مف –لاير  200
 0.44 3.50 44 لاير 1000أقؿ مف  -لاير 600

 0.46 3.33 7 لاير فأعمى 1000مف 
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( بأف المتوسط الحسابي لنوعية الحياة لدى مرضى فقر الدـ المزمف بمغت 12يتضح مف الجدوؿ )    
( بانحراؼ معياري قيمتو 3646( ولدى الذكور )0644( بانحراؼ معياري قدره )3649لدى اإلناث ) 

( 3650سنو ىي الفئو االعمى في نوعية الحياة بنسبة ) 25(  وجاءت الفئو العمرية في سف 0646)
سنو في المرتبة الثانية بمتوسط  35(  وجاءت الفئو العمرية في سف 0644وبانحراؼ معياري قيمتو )

بة لمحالة االجتماعية فبمر المتوسط (  أما بالنس0639( وبانحراؼ معياري قدره )3639حسابي قدره )
( بينما بمغت النسبة لدى 0644( بانحراؼ معياري )3650الحسابي لدى االشخاص ضير المتزوجيف )

(  وحصؿ المستوى التعميمي لدى افراد 0643( بانحراؼ معياري قيمتو )3648االشخاص المتزوجيف )
(  وجاء حممة 0646بانحراؼ معياري قيمتو ) (3651العينة مف حممة الدبموـ عمى متوسط حسابي وقدره )
(  بينما حصؿ 0639( بانحراؼ معياري قدره )3653الشيادة الجامعية عمى متوسط حسابي قيمتو )

( بانحراؼ معياري 3653المتوسط الحسابي لممستوى التعميمي لدى الوالديف االمييف عمى متوسط وقدره )
( 3644عدادية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره )(  وجاءت النسبة لدى حممة الشيادة اال0638)

فئة ذات ال(  بينما حصؿ المتوسط الحسابي لممستوى االقتصادي لألسرة لدى 0648بانحراؼ معياري )
( وجاءت فئة 0645(  بانحراؼ معياري )3648عمى متوسط حسابي قيمتو ) 600 -200الدخؿ مف 
( بانحراؼ معياري قيمتو 3650ة بمتوسط حسابي قيمتو )في المرتبة الثاني 1000 -600الدخؿ مف 

(0644  .) 

 (13جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب األبعاد لمقياس نوعية الحياة

 

 المقياس وأبعاده
المتوسط  

 الحسابي
االنحراؼ  

 الترتيب المستوى المعياري

 1 كثيرا 0.73 4.15 الحياة ا سرية
التاالنفعا  2 إلى حد ما 0.67 3.30 

 3 إلى حد ما 0.53 3.19 الصحة العامة
 4 إلى حد ما 0.68 3.11 إدارة الوقت

المقياس ككؿ   ػػػػػػػػػػػػػػػ كثيرا 0.44 3.47 
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( 3,11-4,15( أف المتوسػػط الحسػػابي لمقيػػاس نوعيػػة الحيػػاة يتػػراوح مػػا بػػيف )13يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )    
(   فيمػػػا بمػػػر المتوسػػػط الحسػػػابي لممقيػػػاس ككػػػؿ 0,73 – 0,53وحػػػت مػػػا بػػػيف ) وبانحرافػػػات معياريػػػة ترا

لػدى العينػة  وكػاف  كبيػراً  (  مما يشير إلى أف المقيػاس يمثػؿ تقػديراً 0,44(  بانحراؼ معياري قدره )3,47)
(  فيمػا جػاءت 4,15بعد الحياة ا سرية ىو أعمى ا بعاد في مقياس نوعية الحياة بمتوسط حسابي قيمتػو )

(  تمتيػػا الصػػحة العامػػة فػػي المرتبػػة الثالثػػة بمتوسػػط  3,30االنفعػػاالت فػػي المرتبػػة الثانيػػة بمتوسػػط قيمتػػو )
 (.3,11( وفي ا خير جاء بعد إدارة الوقت بمتوسط قيمتو )3,19قيمتو )

ىيييل توجيييد عالقييية ذات داللييية إحصيييائية بيييين الضيييغوط النفسيييية ونوعيييية الحيييياة ليييدى السيييؤال الثاليييث: 

  مرض فقر الدم؟المصابين ب

لإلجابة عػف ىػذا السػؤاؿ معػام ت ارتبػاط بػيف نوعيػة الحيػاة والضػغوط النفسػية لػدى مرضػى فقػر الػدـ     

 ( يوضح ذلؾ.14المنجمي  والجدوؿ )

 (14جدول ) 
 نوعية الحياة والضغوط النفسية معامل االرتباط بينيوضح 

 

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللػة  عكسية وجود ع قة إلى(  14) تشير القيـ في الجدوؿ           
  وىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو كممػػا قمػػت الضػػغوط النفسػػية الضػػغوط النفسػػيةو  نوعيػػة الحيػػاة( بػػيف 0.01أقػػؿ مػػف )

 ارتفعت نوعية الحياة.

 

 مقياس الضغوط النفسية 

 مقياس نوعية الحياة
 **0.618- معامؿ االرتباط مةالعينة كام

 -0.691** معامؿ االرتباط عينة الذكور
 -0.563** معامؿ االرتباط عينة اإلناث

** داؿ إحصػػػػػائيا عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة أقػػػػػؿ مػػػػػف 
(0.01) 
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 ( 15جدول رقم)  
 معامل االرتباط الجزئي بين مقياس نوعية الحياة ومقياس الضغوط النفسية عند تحييد أثر الجنسيوضح 

 مقياس الضغوط النفسية االرتباط معامل

 -0.621** الحياة مقياس نوعية

 (0.01**داؿ عند مستوى داللة أقؿ مف )

وذلػػػؾ عنػػػد تحييػػػد أثػػػر  الضػػػغوط النفسػػػيةو  نوعيػػػة الحيػػػاة( مقػػػدار االرتبػػػاط بػػػيف  15)  ويوضػػػح الجػػػدوؿ  
 .باستخداـ االرتباط الجزئي بعد الحالة النفسية لدى مرضى فقر الدـ في الجنس

 (16جدول ) 
 مقياس نوعية الحياة وأبعاد مقياس الضغوط النفسية معامل االرتباط بين أبعاديوضح 

 

أبعاد مقياس الضغوط 
 النفسية

 

 أبعاد مقياس نوعية الحياة

الصحة 
 العامة

الحياة 
 األسرية

 االنفعاالت
إدارة 
 الوقت

**0.278- النفسية الحالة
 -0.486**

 -0.546**
 -0.192*

 

**0.342- العالقات اإلجتماعية
 -0.358**

 -0.348**
 -0.099 

*0.230- الحالة المادية
 -0.164 -0.302**

 -0.180 

**0.462- الحالة الجسمية
 -0.265**

 -0.286**
 -0.126 

 (0.01** داؿ إحصائيا عند مستوى داللة أقؿ مف )
 (0.05* داؿ إحصائيا عند مستوى داللة أقؿ مف )

تػػػػرتبط بع قػػػات سػػػمبية ذات داللػػػػة ( أف جميػػػع أبعػػػاد مقيػػػػاس نوعيػػػة الحيػػػاة  16مػػػف الجػػػػدوؿ ) تبػػػيف    
أنػػو  مػػع جميػػع أبعػػاد مقيػػاس الضػػغوط النفسػػية  ممػػا يؤكػػد  (0.05إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف )

 كمما قمت الضغوط النفسية زادت نوعية الحياة. 
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 تحميؿ االنحدار

لحيػػػاة.  وتعػػػرض تػػػـ إجػػػراء تحميػػػؿ االنحػػػدار البسػػػيط )الثنػػػائي( لبيػػػاف أثػػػر الضػػػغوط النفسػػػية عمػػػى نوعيػػػة ا
  :( نتائج التحميؿ 19و  18 و 17الجداوؿ )  

 ( 17جدول ) 

 ممخص تحميل االنحدار البسيط باستخدام المربعات الصغرى الموزونة

 مربع معامؿ االرتباط المعدؿ R2مربع معامؿ االرتباط  Rمعامؿ االرتباط  النموذج

1 0.618 0.382 0.376 

 

 ( 18جدول ) 

 حدار؛ اختبار داللة مربع معامل االرتباطتحميل تباين االن 

مجموع   
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة "ؼ" متوسط المربعات

1 

 0.000 71.639 8.792 1 8.792 االنحدار

   0.123 116 14.236 البواقي

    117 23.028 الكمي

 

مى الضػغوط النفسػية فػي الداؿ ع  (R2)( أف مربع معامؿ االرتباط  18 و  17 وي حظ مف جدوؿ )    
 (. 0.001(  وىي دالة عند مستوى داللة )0.382نوعية الحياة قد بمغت )بالتنبؤ 
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 ( 19جدول ) 

 نتيجة تحميل االنحدار الثنائي

 نموذج
 المعام ت المعيارية المعام ت ضير المعيارية

"T" الداللة 
B الخطأ المعياري Beta 

1 
 5.191 0.205  25.277 0.000 (Constant)ثابت 

 0.000  0.618- 0.077 0.652- الكفاءة الذاتية

نوعيػة الحيػاة و ( أف قيمة المعام ت ضير المعيارية لكؿ مف الضػغوط النفسػية 19ويظير مف جدوؿ )     
 (.0.652-( وأف قيمة بيتا تساوي )06001دالة عند مستوى داللة  )

 

 تعزى الضغوط النفسية لدى المصابين بفقر الدمفي ة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائيالسؤال الرابع: 

 ألسرىم؟ والمستوى الثقافي لمستوى االقتصاديالكل من النوع االجتماعي، مستواىم التعميمي، 

( لممقارنػة بػيف متوسػطات أفػراد العينػة فػي T- testلإلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار ت )    

ويات متغير النوع االجتمػاعي  كمػا تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف ا حػادي مقياس الضغوط النفسية تبعا لمست

(ONE Way Anova لممقارنػة بػيف متوسػطات أفػراد العينػة فػي مقيػاس الضػغوط النفسػية تبعػا لممسػتوى )

 التعميمي  فراد العينة ولوالدييـ ولممستوى االقتصادي لألسرة.
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 النوع االجتماعي -1
 

 (22جدول )
( لممقارنة بين متوسطات أفراد العينة في مقياس الضغوط النفسية T-testبار ت )نتائج تحميل اخت

 تبعًا لمستويات متغير الجنس
 

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

الضغوط 
 النفسية

 0.50 2.60 49 ذكر
116 -0.63 0.53 

 0.35 2.65 69 أنثى
( 0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى داللػة أقػؿ مػف )  (20يوضح الجدوؿ رقـ )    

 بيف متوسطات أفراد العينة في الضغوط النفسية تبعا لمتغير الجنس.

 ( 21جدول ) 

( لممقارنة بين متوسطات أفراد العينة في ONE Way Anovaنتائج تحميل التباين األحادي )
ة والمستوى التعميمي ألفراد العينالضغوط النفسية تبعًا لمستويات المستوى التعميمي  مقياس 

 ألسرىمواالقتصادي 
 

 مستوى الداللة قيمة )ؼ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التبايف المتغيرات

 المستوى التعميمي  فراد العينة
 0.17 2 0.33 بيف المجموعات

 0.18 114 20.24 داخؿ المجموعات 0.40 0.93
  116 20.57 المجموع

 المستوى التعميمي لألسرة
 0.10 3 0.32 بيف المجموعات

 0.18 114 20.35 داخؿ المجموعات 0.62 0.60
  117 20.67 المجموع

 المستوى االقتصادي لألسرة
 0.14 2 0.28 بيف المجموعات

 0.18 113 20.01 داخؿ المجموعات 0.45 0.80
  115 20.29 المجموع
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( 0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى داللػة أقػؿ مػف ) (  21يبيف الجدوؿ رقـ )     
 ةاالقتصػػاديلممسػػتويات التعميميػػة ليػػـ  والتعميميػػة و  د العينػػة فػػي الضػػغوط النفسػػية تبعػػابػػيف متوسػػطات أفػػرا

 .سرةلأل

 

لكيل  د فيروق ذات داللية إحصيائية فيي نوعيية الحيياة ليدى المصيابين بفقير اليدم تعيزىالسؤال الخامس : ىل توج

 ألسرىم؟ والمستوى الثقافي لمستوى االقتصاديامن النوع االجتماعي، مستواىم التعميمي، 

( لممقارنػة بػيف متوسػطات أفػراد العينػة فػي T- testلإلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار ت )    

يػػة الحيػػاة تبعػػا لمسػػتويات متغيػػر النػػوع االجتمػػاعي  كمػػا تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف ا حػػادي مقيػػاس نوع

(ONE Way Anova لممقارنػػة بػػيف متوسػػطات أفػػراد العينػػة فػػي مقيػػاس نوعيػػة الحيػػاة تبعػػا لممسػػتوى )

 التعميمي  فراد العينة ولوالدييـ ولممستوى االقتصادي لألسرة.

 النوع االجتماعي -1

 (22جدول )
 

( لممقارنة بين متوسطات أفراد العينة في كل من مقياس T-testنتائج تحميل اختبار ت )
 نوعية الحياة تبعًا لمستويات متغير الجنس

(قيمة )ت درجات الحرية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المتغير  مستوى الداللة 
 0.46 3.46 49 ذكر نوعية الحياة

116 -0.35 0.73 

 
 0.44 3.49 69 أنثى

     

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة أقػػػؿ مػػػف  (  22يوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ )     
 ( بيف متوسطات أفراد العينة في نوعية الحياة تبعا لمتغير الجنس.0.05)

 ألسرىموالمستوى التعميمي واالقتصادي  المستوى التعميمي ألفراد العينة-2
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 ( 23جدول ) 
( لممقارنة بين متوسطات أفراد العينة في ONE Way Anovaنتائج تحميل التباين األحادي )

ة والمستوى التعميمي ألفراد العينتبعًا لمستويات المستوى التعميمي نوعية الحياة مقياس  
 ألسرىمواالقتصادي 

 

 مصدر التبايف المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مة قي
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

المستوى التعميمي 

 ألفراد العينة

 0.48 2 0.96 بيف المجموعات
2.47 

 
0.08 

 
 0.19 114 22.05 داخؿ المجموعات

  116 23.009 المجموع

المستوى التعميمي 
 لألسرة

 0.22 3 0.66 بيف المجموعات
1.11 

 
0.35 

 
 0.19 114 22.37 داخؿ المجموعات

  117 23.02 المجموع

المستوى االقتصادي 
 لألسرة

 0.084 2 0.17 بيف المجموعات
0.42 

 
0.66 

 0.200 113 22.61 داخؿ المجموعات 
  115 22.78 المجموع

 

يشػػػير إلػػػى عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة أقػػػؿ مػػػف  (  23الجػػدوؿ رقػػػـ )    

 ةاالقتصاديلممستويات التعميمية ليـ  والتعميمية و تبعا  في نوعية الحياة( بيف متوسطات أفراد العينة 0.05)

 .سرةلأل

 

 الفصل الخامس
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 مناقشة النتائج والتوصيات والمقترحات

 مناقشة السؤال االول -

 مناقشة السؤال الثاني -

 مناقشة السؤال الثالث -

 مناقشة السؤال الرابع -

 مناقشة السؤال الخامس -

 

 

 

 

 

 

 

 امسالفصل الخ
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 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات

سػػيقـو الباحػػث فػػي ىػػذا الفصػػؿ بمناقشػػة النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػة  وسػػيتـ تعزيػػز ذلػػؾ بمػػا     

مػػف التوصػػػيات  سػػيتوفر مػػف نتػػػائج الدراسػػات السػػابقة واإلطػػػار النظػػري المسػػتخدـ  ثػػػـ سػػيتـ عػػرض عػػػدداً 

 ضوء ما ستسفر عنو النتائج مف معطيات. والمقترحات لدراسات مستقبمية في

 _ مناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤال األول لمدراسة الحالية:1

 _ ما مستوى الضغوط النفسية لدى المصابين بمرض فقر الدم؟

خمصت نتائج الدراسة عمى وفؽ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافػات المعياريػة والنسػب المئويػة     

(  عمى أف الدرجػة الكميػة لمقيػاس الضػغوط النفسػية حصػؿ عمػى متوسػط 11ضح ذلؾ مف الجدوؿ )كما يت

( 2,45 -2,95( ومتوسػطات حسػابية لإلبعػاد تراوحػت بػيف )0,42(  بػانحراؼ معيػاري ) 2663حسػابي )

(  فيمػا حصػؿ بعػد الع قػات االجتماعيػة عمػى أعمػى ا بعػاد فػي ىػذا 0,40 -0,91بانحرافػات معياريػو ) 

(  فيما 2667(  وأحتؿ بعد الحالة الجسمية المرتبة الثانية بمتوسط وقدره ) 2695لمقياس بمتوسط قيمتو ) ا

المرتبػػة ا خيػػرة (  وجػػاء بعػػد الحالػػة الماديػػة فػػي 2651احتػػؿ بعػػد الحالػػة النفسػػية المرتبػػة الثالثػػة بمتوسػػط )

 (.2645بمتوسط ) 

  24والمشػػػار إليػػػة فػػػي مضػػػموف الفقػػػرات ) الجتماعيػػػة(ا بمناقشػػػة نتيجػػػة بعػػػد )الع قػػػاتوفيمػػػا يتعمػػػؽ     

( عمػػػى التػػػوالي " أشػػػعر بالوحػػػدة إذا مػػػات لػػػدي شػػػخص عزيػػػز" " أشػػػعر بػػػالقمؽ عمػػػى أفػػػراد أسػػػرتي 30 34

خشػػية أف يصػػابوا بػػالمرض نفسػػو" " اتضػػايؽ مػػف تػػدخؿ ا خػػريف فػػي شػػؤوف حيػػاتي"  فيعػػزو الباحػػث ذلػػؾ 

بػػالر ا ىميػػة فػػي خمػػؽ حالػػة مػػف التكيػػؼ والتوافػػؽ النفسػػي  ىامػػاً  عمػػى أف الع قػػات االجتماعيػػة تمعػػب دوراً 
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ومػػا يصػػيب  واالحسػػاس بالسػػعادة مػػع الػػنفس وا خػػريف وتحقيػػؽ التكامػػؿ النفسػػي والعػػيش فػػي أمػػف وسػػ مة

فأنػػو يمكػػف القػػوؿ بػػأف الع قػػات  مػػف قمػػؽ وصػػراع واحبػػاط وامػػراض نفسػػية واضػػطرابات عقميػػة ايضػػاً  الفػػرد

صادر ا ساسية لمضغوط النفسية وما تمثمو مف أعباء يومية كالضغوطات ا سرية االجتماعية ىي أحد الم

ومشػػاكؿ  والطػػ ؽ وضػػغوط العمػػؿ والدراسػػة والصػػراعات ا سػػرية ومػػا يترتػػب عمييػػا مػػف انفصػػاؿ الػػزوجيف

وىػو مػا عززتػو دراسػة  التربية ووجود مريض في ا سرة بحد ذاتػو يجعػؿ ا سػرة تعػيش فػي قمػؽ وتػوتر دائػـ

والعمػؿ الػػذي قػػد يتطمػب مزيػػدا مػػف المسػؤولية والجيػػد  والسػػفر واالنتقػاؿ مػػف بيئػػة   ( 2010وجػػواد ) جػدوع

 .ا فرادلدى  ةالنفسي ية في بث الضغوط خرى كؿ ذلؾ كفي  بأف يكوف أحد الركائز ا ساس

( عمى 40 46 43والمشار إلية في مضموف الفقرات ) حالة الجسمية والموضحةأما فيما يتعمؽ ببعد ال    

التوالي " أعاني مف برودة في ا طراؼ" " أشعر بانخفاض الحيوية في صحتي العامة" " أعاني مػف تسػارع 

مثمػػو الحالػة الجسػمية مػػف دور ميػـ فػي تحقيػػؽ التكيػؼ لػػدى ضػربات القمػب" فيعػػزو الباحػث ذلػؾ عمػػى مػا ت

طموبػة منػو ز جميػع االعمػاؿ المالفرد مف خ ؿ التمتػع بالصػحة الجيػدة التػي يكػوف ليػا دور كبيػر فػي انجػا

ولػوال تمتػع الفػرد بصػحة جسػمانية جيػدة لمػا اسػتطاع اف يمػارس اعمالػو بسػيولو  في جميع مجاالت الحياة 

ويسػػر وبالتػػالي يكػػوف عػػدـ تمتػػع الفػػرد بحالػػة جسػػمية جيػػدة مصػػدر مػػف مصػػاد الضػػغوط التػػي ليػػا دور فػػي 

 لألحػػػداث عػػػف االحبػػػاط واإلجيػػػاد والتغييػػػرات الخاطئػػػةالتغييػػرات الجسػػػدية واالنفعاليػػػة ضيػػػر السػػػارة الناتجػػػة 

تػػوتر والقمػػؽ واالضػػطرابات النفسػػية    ا مػػر الػػذي يػػؤدي فػػي كثيػػر مػػف االحيػػاف إلػػى الزيػػادة فػػي الالناتجػػة

( التي أشارت إلى وجود ع قة بيف المشك ت النفسػية االجتماعيػة 2010)جدوع وجواد  وتتفؽ مع دراسة 

 والمشك ت الجسمية.
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" ( 2  17  3 والمشػػار إليػػة فػػي مضػػموف الفقػػرات ) لػػة النفسػػية (أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمناقشػػة بعػػد ) الحا    

أحػػس بالوحػػدة إذا انفصػػمت عػػف أفػػراد عػػائمتي" " أشػػعر بالضػػيؽ عنػػد معرفػػة مضػػاعفات فقػػر الػػدـ" " أشػػعر 

و الحالػػة عمػػى أف الػػدور الػػذي تمعبػػبػػالخوؼ عنػػدما اسػػمع بمػػوت شػػخص مصػػاب بفقػػر الػػدـ" فػػيمكف القػػوؿ 

اطمئنػػاف  النفسػػية لمفػػرد مػػف حيػػث حصػػولو عمػػى االطمئنػػاف والراحػػة النفسػػية لػػو و سػػرتو ومجتمعػػو وايضػػاً 

المزيػد مػف الجيػد والمثػابرة فػي تحقيػؽ مجتمعو بو وتمتعو بحالة نفسية جيدة لو دور بػارز فػي اعطػاء الفػرد 

تسػػػػبب الصػػػػدمات الشػػػػديدة اقصػػػػى الطاقػػػػات الممكنػػػػة حسػػػػب االمكانيػػػػات  ولكػػػػف فػػػػي بعػػػػض االحيػػػػاف قػػػػد 

عمػػى واالمػػراض المتعػػددة النفسػػية منيػػا والعضػػوية الكثيػػر مػػف الضػػغوطات النفسػػية التػػي قػػد تمقػػي بظ ليػػا 

 (.2010توافؽ الفرد مع نفسو ومجتمعو  وىو ما توصمت إلية دراسة )جدوع وجواد  

( عمػى 39  38  36الفقػرات )والمشار إلية فػي مضػموف لمادية( أما فيما يتعمؽ بمناقشة بعد )الحالة ا    

التوالي " أشعر بعدـ االرتياح عند التسوؽ" " أشعر باستمرار بػأني مضػغوط عنػدما أذىػب لشػراء متطمبػاتي 

فيعػػزو الباحػػث ذلػػؾ عمػػى أف الغذائيػػة" " أجػػد صػػعوبة فػػي تنػػاوؿ ا ضذيػػة الصػػحية بسػػبب ارتفػػاع اسػػعارىا" 

ضػغط النفسػي لمفػرد ومػا يمثمػو وضػعو المعيشػي مػف حيػث الحالة المادية لمفػرد قػد تمثػؿ حالػة مػف القمػؽ وال

وبػػيف الحالػػة أو مػػا قػػد يصػػيبو مػػف خسػػائر ماديػػة تجبػػره عمػػى التػػديف  الفقػػر والغنػػى ومػػا يمتمكػػو مػػف أمػػواؿ

روف أف السػػعادة الحقيقيػػة يػ  ولػذا فػػأف الكثيػػر مػف النػػاس قػػد النفسػية ومػػا يصػػيبو مػف انفعػػاالت واضػػطرابات

مالي كبير يوفر ليػـ الكثيػر مػف احتياجػاتيـ ا ساسػية إال أف كثيػر مػف النػاس د ئليـ في الحصوؿ عمى عا

برضـ ارتفاع عائداتيـ المالية إال أنيـ ال يجدوف وال يشعروف بالصحة النفسية التي قد يتمتع بيا فػي بعػض 

دية يمثػؿ االحياف الذيف يمتمكوف عائدات مالية بسيطة  وعميو فأف الشعور بالقمؽ والضغوط مف الحالة الما

 ضربا مف ضروب الصراع النفسي الداخمي لدى الفرد.
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الف العينة مف الفئة العمرية التػي لػدييا الػوعي بػالمرض  ويرى الباحث انخفاض الضغوط النفسية نظراً     

وايضًا التأقمـ مػع المػرض حيػث يػرى المػريض االصػابة بيػذا المػرض مػف المسػممات التػي ينبغػي  ومسبباتو

ا حيث أف ىذا المرض ابت ء مف هللا سبحانو وتعالى وعميو الرضى بػا مر الواقػع  وايضػًا عميو االيماف بي

وقػػوؼ الطػػاقـ الطبػػي مػػع المػػريض وتقػػديـ كافػػة التسػػيي ت الممكنػػة لع جػػو والسػػير عمػػى راحتػػو كػػؿ ىػػذه 

ذي قػاد والفيـ الػ ا مور جعمت مف الضغوط النفسية تكوف في الوضع المتوسط والطبيعي بالنسبة لممريض

الع قػػات  أف العديػػد مػػف المتغيػػرات فمػػث  نجػػدبيف بفقػػر الػػدـ لػػدى المصػػا النفسػػيةلضػػغوط الػػى انخفػػاض ا

االجتماعية في المجتمع العماني الذي تربطو تعاليـ الديف الحنيؼ وتماسؾ افراده بعادات وتقاليد اجتماعية 

ت المتبادلػة فػي المستشػفيات والتخفيػؼ جعمت مف االفراد المصابيف ال يشعروف بيذه الضغوط بحكـ الزيارا

المستشػفيات  إلػىإلى جنب مع المريض والسير عمػى راحتػو ونقمػو  وقوؼ العائمة جنباً  عف المريض وايضاً 

ىمت فػي تخفيػؼ الواقػع اكػؿ ىػذه عوامػؿ سػ وتػوفير الرعايػة الصػحية المناسػبة في أوقات مختمفة مػف اليػوـ

يتنػػػافس مػػػع اقرانػػػو  الفػػػرد بحالػػػة جسػػػمية جيػػػدة جعمتػػػو ايضػػػاً تمتػػػع    وايضػػػاً المػػػؤلـ الػػػذي يعيشػػػو المػػػريض

بالفائدة لو و سرتو ومجتمعو مف خػ ؿ المشػاركة فػي بنػاء الػوطف  ء في قضاء االوقات التي ترجعاالصحا

عمى حسب االمكانيات واالستطاعة التي لديو  وبالتالي ال تؤثر عمى صحتو ونفسػيتو وبحيػث يكػوف بعيػدا 

النفسػية  الضػغوط مػؿ فيػذا يولػد لػدى الفػردالمتكػررة نتيجػة تواجػده فػي البيػت دوف ع عف القمؽ واالحباطات

  كما تسيـ الحالة النفسية الجيدة لممػريض فػي خفػض القمػؽ والتػوتر والصراعات الدائمة عمى أتفو االسباب

يض مػف ا ىػؿ بتداعياتيا نتيجة التشجيع المعنػوي الػذي يتمقػاه المػر واالحباطات المتكررة التي ت حؽ الفرد 

عمػػػى الحيػػػاة واكثػػػر انتاجيػػػة فػػػي جميػػػع  واالصػػػدقاء لتخطػػػي ا لػػػـ الػػػذي يصػػػيبو فيصػػػبح الفػػػرد اكثػػػر اقبػػػاالً 

والمسػاىمة فػي تقػديـ الػدعـ لألسػرة وكػذلؾ يشػارؾ بمجيػوده  المجاالت التي تساعده عمى تكويف نفسو ذاتياً 
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لػػػة الماديػػػة التػػػي ىػػػي العنصػػػر الميػػػـ فػػي بنػػػاء المجتمػػػع الػػػذي يعػػػيش فيػػػو  وال ينبغػػػي أف نغفػػػؿ جانػػػب الحا

والضروري في اعطاء الفرد الدافع الكبير في تحقيؽ متطمبات الحيػاة فػالفرد المصػاب مطالػب بتكػويف أسػرة 

واالنفاؽ عمييا والتخطيط لبناء منزؿ مستقؿ لو حتى ال يكوف عالو عمى اىمو وبذلؾ يكوف لو مطمؽ الحرية 

لمضغوطات  يكوف اقؿ عرضو ولديو العائد الخاص بو د مستقؿ ذاتياً في التصرؼ بأموالو فعندما يكوف الفر 

سػواء النفسػػية منيػا أو االنفعاليػػة  أمػا عنػػدما يكػوف الفػػرد كػؿ اعتمػػاده عمػى اسػػرتو سػوؼ يشػػعر حينيػا بأنػػو 

      مضغوط وال يستطيع تدبر اموره المعيشية كما ينبغي ويكوف عرضو لإلحباطات والتوترات. 

 لمتعمقة بالسؤال الثاني لمدراسة الحالية:مناقشة النتائج ا

   ما مستوى نوعية الحياة لدى مرضى فقر الدم؟ -

المعياريػػة كمػػا يتضػػح مػػف  أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة عمػػى وفػػؽ اسػػتخداـ المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات

( 3647(  عمػػى أف الدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس نوعيػػة الحيػػاة ككػػؿ حصػػؿ عمػػى متوسػػط حسػػابي )13الجػػدوؿ )

( بػػانحراؼ معيػػػاري 4615-3611(  ومتوسػػػطات حسػػابية لألبعػػاد تراوحػػػت بػػيف )0644بػػانحراؼ معيػػاري )

(  وأف بعد الحياة ا سرية حصؿ عمى المرتبة ا ولى في مقياس نوعية الحياة لدى مرضػى 0653-0673)

تبػػة الثانيػػة (  وجػػاء بعػػد االنفعػػاالت فػػي المر 4615فقػػر الػػدـ فػػي محافظػػة مسػػقط بمتوسػػط حسػػابي وقػػدرة )

(  وفػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة جػػػاء بعػػػد الصػػػحة العامػػػة بمتوسػػػط حسػػػابي قيمتػػػو 3630بمتوسػػػط حسػػػابي قيمتػػػو )

 (.3611الوقت بمتوسط حسابي قيمتو )(  وجاء في المرتبة االخيرة بعد إدارة 3619)

( 17  13  19والمشػػار إليػػة بمضػػموف الفقػػرات ) ا سػػرية ( وفيمػػا يتعمػػؽ بمناقشػػة نتيجػػة بعػػد ) الحيػػاة    

عمى التوالي " أشعر بالفخر النتمائي  سرتي" " أحصؿ عمى دعػـ عػاطفي مػف والػدتي" " ع قتػي بعػائمتي 

" يعػػػزو الباحػػػث ذلػػػؾ عمػػػى أف الحيػػػاة ا سػػػرية فػػػي المجتمػػػع االسػػػ مي بصػػػفة عامػػػة والمجتمػػػع رديئػػػة جػػػداً 
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ؼ حيػث تمثػػؿ الحيػاة ا سػػرية ومػػا ارسػػتيا تعػاليـ الػػديف الحنيػػالعمػاني بصػػفة خاصػة تػػرتبط بع قػػات وثيقػة 

ترتبط بو مف عادات وتقاليد متوارثو الطابع الذي يجعؿ الفرد يتمتػع بحيػاة اسػرية ىانئػة تػنعكس عمػى ادائػو 

في جميع المج ت في الحياة وتجعمو يتمتع بنوعية حياة جيدة في حالة التزامو وانخراطو في االعماؿ التي 

ولمجتمعو  وفي حالة عدـ التزاـ بالفرد بالمعايير والسموكيات الحسنو التي لو  منتجاً  صالحاً  تجعؿ منو فرداً 

 يرتضييا ىو لنفسو ويقبميا المجتمع منو سوؼ يسبب لو ذلؾ الكثير مف المآسي لو و سرتو ومجتمعو.

( عمى التػوالي " 25  29  30والمشار إلية بمضموف الفقرات ) االنفعاالت(وفيما يتعمؽ بمناقشة بعد )    

أشعر بالوحدة النفسية" "امتمؾ القدرة التخاذ أي قرار" " أميؿ إلى الخوؼ مف المستقبؿ" فيعزو الباحػث ذلػؾ 

إلػى أف مػا يصػػيب الفػرد مػف مشػػك ت نفسػية أو عاطفيػة الناتجػػة عػف االنفعػاالت ليػػا دور كبيػر وميػـ فػػي 

مسػتقبمو فػي اتخػاذ أي قػرار  تمتعو بنوعية حياة جيدة إذا ما ادرؾ اف ما يصيبو مف اضطرابات وقمػؽ عمػى

)المشػػعاف والحويمػػة   الفػػرد يتعمػػؽ بوجػػوده فػػي ىػػذه الحيػػاة إنمػػا ىػػو نتيجػػة التفكيػػر السػػمبي الػػذي يتمتػػع بػػو

وفػػي حالػػة التفكيػػر اإليجػػابي لمفػػرد فػػإف ذلػػؾ يػػنعكس بصػػورة جيػػدة فػػي تمتعػػو بنوعيػػة حيػػاة جيػػدة  (2012

 ي حياتو.تمكنو مف التغمب عمى جميع االشياء التي تواجيو ف

( عمػػػى 10  5  8والمشػػػار إليػػػة بمضػػػموف الفقػػػرات ) لصػػػحة العامػػػة(أمػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بمناقشػػػة بعػػػد )ا    

عمى  إضافياً  التوالي " أعاني مف ضعؼ في الرؤية" " أشعر بالغثياف" " كثرة إصابتي با مراض تمثؿ عبئاً 

ؿ ركيػزة اساسػية وميمػة فػي الحيػاة مػف فيمكف القوؿ أف الدور الػذي تمعبػو الصػحة العامػة لمفػرد تمثػأسرتي" 

خ ؿ ما يتمتع بو الفرد مػف طاقػات تمكنػو مػف التغمػب عمػى الصػعوبات التػي تواجيػو سػواء عمػى المسػتوى 

فالفرد الذي يتمتػع  (2012)المشعاف والحويمة   الشخصي أو عمى مستوى ا سرة أو عمى نطاؽ المجتمع 

يحقػػؽ لنفسػػو و سػػرتو حيػػاة جيػػدة  وفػػي حالػػة وبالتػػالي  بصػػحة جيػػدة يػػنعكس عمػػى سػػموكو وادائػػو فػػي العمػػؿ
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عمػى سػموكو وبالتػالي ال يسػتطيع تحقيػؽ العػيش  إصابة الفرد با مراض والضغوطات النفسية يػنعكس سػمباً 

الكػػػريـ لػػػو و سػػػرتو وايضػػػا ال يسػػػتطيع المسػػػاىمة فػػػي بنػػػاء المجتمػػػع بالطريقػػػة والكيفيػػػة التػػػي يعطييػػػا الفػػػرد 

 المتمتع بصحة جيدة.

( عمى التوالي " 33  31  32والمشار إلية بمضموف الفقرات ) دارة الوقت(وفيما يتعمؽ بمناقشة بعد )أ    

لػػيس لػػدي وقػػت فػػراغ وكػػؿ وقتػػي ينقضػػي فػػي العمػػؿ" " أسػػتمتع بمزاولػػة ا نشػػطة فػػي أوقػػات فراضػػي" " ال 

الػدـ رضػـ اصػابتيـ  فيعػزو الباحػث ذلػؾ بػأف المصػابيف بفقػر أستطيع إنجاز أكثر مف عمؿ فػي وقػت واحػد"

إال أنيػػـ يسػػتطيعوف تػػدبر أمػػورىـ فيمػػا يخػػص واقعيػػـ الػػذي يعيشػػونو وبمػػا يعػػود عمػػييـ بػػالنفع دائمػػا  فنجػػد 

خػػراط فػػي نالمصػػابيف يسػػيموف فػػي تطػػوير ذواتيػػـ وايضػػا المشػػاركة داخػػؿ االسػػرة والمجتمػػع مػػف خػػ ؿ اال

ىـ وبالتالي يقضوف اوقاتيـ فػي اشػياء مفيػدة الخفيفة التي تساعدىـ في تكويف المستقبؿ ليـ و سر االعماؿ 

  حتى يتناسوا المرض المزمف الذي ألـ بيـ وبذلؾ يستطيعوف التمتع بحياة جيدة برضـ االصابة.

بيف بفقػػر الػػدـ مػػف الحػػظ الباحػػث متغيػػرات عػػده اسػػيمت فػػي ارتفػػاع مسػػتوى نوعيػػة الحيػػاة لػػدى المصػػا    

ض وتقػػديـ الػػدعـ ا وتكاتفيػػا وتعاونيػػا فػػي الوقػػوؼ مػػع المػػريبترابطيػػالحيػػاة ا سػػرية  ضػػمف ىػػذه المتغيػػرات

وعميػو الرضػا بمػا  مػف هللا سػبحانو وتعػالى ءيماف الفرد بما اصابو مف مرض إنمػا ىػو ابػت واع  والمساعدة لو

بتقػػػديـ الػػػدعـ وأف ال يقػػػؼ عػػػاجز عػػػف الوصػػػوؿ بذاتػػػو إلػػػى المسػػػتويات العميػػػا فػػػي الحيػػػاة  كتبػػػو هللا عميػػػو

لنفسػػو وايضػػا مػػف قبػػؿ ا سػػرة التػػي ينتمػػي إلييػػا  فا سػػرة المترابطػػة تعػػي وتعػػرؼ كيػػؼ  والتشػػجيع المعنػػوي

 اعمييػو تتصرؼ في مثؿ ىذه المواقؼ وعمييا عدـ االستسػ ـ لمواقػع الػذي اصػابيا فػي مثػؿ حالػو المػريض 

 حتػى ال يقػع تحػت وطػاءه الضػغوط وتػؤثر عمػى مجريػات حياتػو  ومعنويػاً  اف تنيض بو وأف تشجعو ماديػاً 

يع المػػػػػػريض اف يجتػػػػػػاز صػػػػػػعوبات المػػػػػػرض  ويجػػػػػػب أف ال نغفػػػػػػؿ  المتواصػػػػػػؿ والتشػػػػػػجيع يسػػػػػػتط فبالػػػػػػدعـ
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االنفعػػػاالت ومػػػا تمعبػػػو مػػػف دور كبيػػػر فػػػي الرقػػػي والتمتػػػع بحيػػػاة جيػػػدة إذا مػػػا احسػػػف الفػػػرد ضػػػبط سػػػموكو 

نفعؿ وال يبدي وانفعاالتو والتفكير بطريقة ايجابية في مواجيو ىذا المرض المزمف الذي ألـ بو عميو أف ال ي

أي سػػخط بػػؿ عميػػو التحمػػي بالصػػبر وأف يحسػػف التصػػرؼ ويجػػد البػػدائؿ المناسػػبة التػػي تعينػػو عمػػى تحمػػؿ 

الػذكر واالسػتغفار وقػراءه القػرآف فيػي بالتػالي كفيمػو اف تنسػيو ولػو جػزء بسػيط مػف ا لػـ الػذي المرض مثػؿ 

فيػو ويخػرج إلػى ممارسػو حياتػو الطبيعيػة  يشعر بو أثناء تواجده في المستشفى وبالتػالي تقمػؿ مػف فتػره بقائػو

ويسػتطيع الػذىاب إلػػى مقػر عممػو أو إلػػى الكميػة أو الجامعػة وتتحسػػف معيػا صػحتو  وتبػػدو الصػحة العامػػة 

وما تمثمو مف دور ميـ وفعاؿ وضروري في التمتع واكتساب حياة جيده ىانئة مف خ ؿ ممارسػة ا نشػطة 

رة مػػػف الميػػػاه والسػػػوائؿ الضػػػرورية بإمػػػداد الجسػػػـ بالطاقػػػة الخفيفػػػة مثػػػؿ رياضػػػو المشػػػي وشػػػرب كميػػػات كبيػػػ

عمى المحافظة عمى صحتو وبالتالي انجاز المياـ التي توفر لو و سرتو العائد  قادراً  ال زمة لجعمو شخصاً 

المناسب حتى ال يضطر إلى االقتراض مػف االشػخاص ا خػريف وبالتػالي يكػوف عالػو عمػييـ وتتػراكـ عميػو 

فريسػو سػيمو لمقمػؽ والتػوتر الػدائـ  وعمينػا أف ال نغفػؿ جانػب اسػتغ ؿ الوقػت ومػا لػو مػف  ويقػعالمسئوليات 

دور كبيػػػر فػػػي إبػػػراز طاقػػػات االشػػػخاص المصػػػابيف بفقػػػر الػػػدـ ومػػػا يعػػػود عمػػػييـ بػػػالنفع والفائػػػدة مػػػف جػػػراء 

 استغ لو بالطريقة المثمى.

 ة:السؤال الثالث لمدراسة الحاليبإجابة مناقشة النتائج المتعمقة 

 ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية ونوعية الحياة لدى المصابين بفقر الدم؟ -

ذات  تباط بيرسوف إلى وجود ع قة عكسػيةخمصت نتائج الدراسة الحالية عمى وفؽ استخداـ معامؿ ار     

الحيػاة  وىػذا يػدؿ عمػى نوعيػة و  ( بػيف الضػغوط النفسػية0601وى داللػة أقػؿ مػف )داللة إحصائية عند مسػت
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( 16كمػا يتضػح ذلػؾ مػف الجػدوؿ )  لدى أفػراد العينػة أنو كمما قمت الضغوط النفسية ارتفعت نوعية الحياة

 حيث أف جميع ابعاد مقياس الضغوط النفسية ارتبطت بع قات سمبية مع ابعاد مقياس نوعية الحياة.

ط النفسػػػػية )الحالػػػػة النفسػػػػية والع قػػػػات ذلػػػػؾ انػػػػو كممػػػػا كانػػػػت ابعػػػػاد مقيػػػػاس الضػػػػغو  ويعػػػػزو الباحػػػػث    

االجتماعيػػة والحالػػة الجسػػمية والحالػػة الماديػػة( مرتفعػػة سػػاىـ ذلػػؾ فػػي تحسػػف ابعػػاد مقيػػاس نوعيػػة الحيػػاة 

دارة الوقت( بحيث يكوف مستوى الضغوط النفسػية منخفضػة  )الصحة العامة والحياة ا سرية واالنفعاالت واع

عميػػة ابعػػاد مقيػػاس  والتعامػػؿ مػػع مجريػػات الحيػػاة وىػػذا مػػا دلػػت وبػػذلؾ يكػػوف المػػريض قػػادر عمػػى التكيػػؼ

نفعػاالت لػدييـ حيػث وكمما زاد االىتماـ مف جميع أفراد ا سرة بالمصاب قمؿ بالتالي حػدة االنوعية الحياة  

في التخفيؼ مف االضطرابات السموكية واالنفعالية لدى المصػابيف  حيػث تمعػب  ىاماً  ب دوراً أف ا سرة تمع

بناء شخصية المػريض وجعمػو قػادرًا في  ىاماً  دوراً والرضا بما ىو مقدر ئة االجتماعية والتقبؿ النفسي التنش

 عمى مجاراة االحداث ومواكبتيا واالعتماد عمى النفس أثناء االصابة بالمرض.

 مناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤال الرابع لمدراسة الحالية:

ليدى المصيابين بفقير اليدم تعيزى لكيل مين  في الضيغوط النفسيية ئيةىل توجد فروق ذات داللة إحصا -
 النوع االجتماعي، مستواىم التعميمي، المستوى االقتصادي والمستوى التعميمي ألسرىم؟

لمقارنػػػة بػػػيف متوسػػػطات أفػػػراد ( بيػػػدؼ اT-testاختبػػػار )خمصػػػت نتػػػائج الدراسػػػة عمػػػى وفػػػؽ اسػػػتخداـ     

عػػدـ وجػػود فػػروؽ وأظيػػرت النتػػائج  تويات متغيػػر النػػوع االجتمػػاعي العينػػة فػػي الضػػغوط النفسػػية تبعػػا لمسػػ

لضػغوط النفسػية ( بيف متوسػطات أفػراد العينػة فػي ا0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مف )

بيػدؼ فحػص  One Way ANOVA testكما تـ استخداـ  تحميؿ التبايف ا حادي   تبعا لمتغير الجنس

سية لدى مرضى فقر الدـ في محافظة مسقط لممقارنة بيف متوسطات أفراد العينػة الفروؽ بيف الضغوط النف
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عػدـ وجػود واظيػرت النتػائج    توى التعميمػي واالقتصػادي لألسػرةلممستوى التعميمي  فراد العينة والمسػ تبعاً 

ط ( بػيف متوسػطات أفػراد العينػة فػي الضػغو 0.05فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة أقػؿ مػف )

عدـ وجػود فػروؽ    وفيما يخص المستوى التعميمي لألسرة اظيرت النتائجلمستوياتيـ التعميمية فسية تبعاً الن

ة ( بيف متوسػطات أفػراد العينػة فػي الضػغوط النفسػي0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مف )

عػدـ وجػود فػروؽ ذات   النتػائجلألسػرة  وفيمػا يخػص المسػتوى االقتصػادي اظيػرت لممستوى التعميمي  تبعاً 

 تبعػاً  ( بػيف متوسػطات أفػراد العينػة فػي الضػغوط النفسػية0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مف )

  ويعػػزو الباحػػث السػػبب إلػػى الخصوصػػية التػػي يتمتػػع بيػػا المجتمػػع العمػػاني سػػرةلممسػػتوى االقتصػػادي لأل

ينتيجو القائػد ا عمػى ليػذا الػوطف مػف حكمػو عظيمػة وما الذي ارسى دعائمو وتعاليمو مف الديف الحنيؼ  

في إرساء السياسات التي توفر لممجتمع الروابط القوية والمتينة بيف الحكومة والمواطف في شتى المجػاالت 

ومػػا يسػػود المجتمػػع مػػف تػػرابط وتػػألؼ بػػيف افػػراده جميعػػا  ومػػا يعيشػػو المجتمػػع مػػف أمػػف سياسػػي واجتمػػاعي 

  كؿ ذلؾ ساىـ بشكؿ كبير ومباشر في ضرس ثوابت ا مػف ادهبيف أفر المتماسكة  والص ت ا سرية القوية

النفسي لدى ا سر والذي بدورة انعكس عمى االشخاص المصابيف بفقر الدـ في التأقمـ والتكيؼ  واالستقرار

نوعػا والمتمثمة في اصابتيـ بفقر الدـ  ويمكف القوؿ بأف ىنػاؾ والتقبؿ لكؿ ما يحيط بيـ مف ظروؼ شاقة 

معينػػا مػػف اإلشػػباع تنفػػرد ا سػػرة بتقديمػػة  فرادىػػا  وىػػذا اإلشػػباع متمثػػؿ فػػي إشػػباع الحاجػػة لمحػػب والمػػودة 

واالنتمػػاء بصػػرؼ النظػػر عػػف المسػػتويات االقتصػػادية والثقافيػػة التػػي قػػد تػػؤثر فػػي بعػػض االحيػػاف بشػػكؿ أو 

متغيػػرات الديموضرافيػػة لنتػػائج   ويمكػػف النظػػر فػػي قيػػاس البػػآخر فػػي التػػأثر بالضػػغوط النفسػػية لػػدى ا سػػر

   الدراسة فيما يأتي:
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( لممقارنة بيف متوسػطات أفػراد العينػة T-testنتائج تحميؿ اختبار ت )حيث أظيرت  النوع االجتماعي:أ( 

عػدـ وجػود ( 20كمػا ىػو موضػح فػي الجػدوؿ ) في مقياس الضغوط النفسية تبعًا لمستويات متغيػر الجػنس

لضػغوط ( بػيف متوسػطات أفػراد العينػة فػي ا0.05مسػتوى داللػة أقػؿ مػف ) فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد

في محافظة مسقط وفي ىذا داللة عمى أف الضغوط النفسية لدى الػذكور ىػي نفسػيا لػدى اإلنػاث   النفسية

ويعػزو الباحػث ذلػؾ بسػبب الػوعي واالدراؾ مػف قبػؿ أفػراد العينػة بػالمرض دوف اآلخر  وال تؤثر عمى جنس

    يؿ مف ا آلـ التي ت زميـ.التقم وكيفية

( ONE Way Anovaنتػائج تحميػؿ التبػايف ا حػادي )حيػث أظيػرت  المسيتوى التعميميي لمعينية:ب( 

 مقياس الضغوط النفسية تبعًا لمستويات المستوى التعميمي ليـ لممقارنة بيف متوسطات أفراد العينة في 

( 0.05صػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف )عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إح( 21والموضػػح فػػي الجػػدوؿ )

  وىذا يشػير إلػى أف أفػراد العينػة لمستوياتيـ التعميمية فسية تبعاً بيف متوسطات أفراد العينة في الضغوط الن

ا اصػػابيـ مػػف المػػرض واف الضػػغوط النفسػػية ال تػػؤثر بدرجػػة يتمتعػػوف بمسػػتوى عػػالي مػػف الفيػػـ والػػوعي بمػػ

 .في مختمؼ المراحؿ التعميمية نفس المستوى عند الذكور واإلناث تمثؿكبيرة عمى تحصيميـ الدراسي وىي 

نة ( لممقار ONE Way Anovaنتائج تحميؿ التبايف ا حادي )أظيرت  المستوى التعميمي لألسرة :ج( 

لألسرة والموضح في  تويات المستوى التعميميالضغوط النفسية تبعًا لمس بيف متوسطات أفراد العينة في

( بػيف متوسػطات 0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة أقػؿ مػف ) (21الجدوؿ )

   ويعزو الباحث ذلؾ إلى اآلتي:لألسرةلممستوى التعميمي  ة تبعاً أفراد العينة في الضغوط النفسي

الػػػذي اآلبػػػاء بػػػدورىـ الخػػػ ؽ فػػػي مفيػػػـو  عمػػػى أف المسػػػتويات التعميميػػػة المختمفػػػة لكبػػػاء ال تػػػؤثر كثيػػػراً    

ينسػػػجـ مػػػع ارتبػػػاطيـ بػػػدينيـ الحنيػػػؼ والمسػػػؤولية المقدسػػػة فػػػي تربيػػػة ا بنػػػاء وعػػػاداتيـ وتقاليػػػدىـ وقػػػيميـ 
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فالشػخص  االجتماعية الرائػدة التػي يعػيش فػي ظميػا اآلبػاء بغػض النظػر عػف مسػتوياتيـ التعميميػة المختمفػة

وتختمػؼ ىػذه الدراسػة  مرضاىـ الجامعي والشخص ا مي لدييـ نفس القدرات والسموكيات في التعامؿ مع 

( والتػػي دلػػت عمػػى أف الضػػغوط النفسػػية ارتبطػػت بمسػػتوى Olley,Briger,Olley, 2010عػػف دراسػػة )

وبػػذلؾ اصػػبح اآلبػػاء اكثػػر وعيػػا  التعمػػيـ ا قػػؿ لػػدى اميػػات ا طفػػاؿ المصػػابيف بمػػرض الخ يػػا المنجميػػة  

ر الدـ مف مشك ت نفسية والكيفية التي يحتاجيا وتفيما بطبيعة إصابة ابنائيـ وما تمثمو ىذه االصابة  بفق

ىػػذا المػػريض مػػف رعايػػة واىتمػػاـ فسػػعوا إلػػى تييئػػة الجػػو المناسػػب والمثػػالي وتشػػجيع المصػػاب عمػػى تحمػػؿ 

  وكػػذلؾ تمعػػب خبػػرة الوالػػديف فػػي التعامػػؿ مػػع المسػػؤولية ورسػػـ المسػػتقبؿ لػػو فػػي جػػو مػػف الثقػػة والطمأنينػػة

نحػػػو التنشػػػئة االجتماعيػػػة الصػػػحيحة المبنيػػػة عمػػػى أسػػػاس الحػػػب والتقبػػػؿ االصػػػابة واتجاىػػػاتيـ االيجابيػػػة 

واالىتماـ والحوار مع ابنائيـ المصابيف  وتعزيز االبناء وتشجيعيـ عمى اقامة ع قات ايجابيػة مػع اقػرانيـ 

تفيػػـ المصػػابيف و االصػػحاء سػػاىـ ذلػػؾ بشػػكؿ كبيػػر فػػي التقميػػؿ مػػف الضػػغوط التػػي يتعػػرض ليػػا المصػػاب  

وطات التػػػي تػػػواجييـ اثنػػػاء االصػػػابة  وتػػػوفر الخػػػدمات ييـ المتواصػػػؿ لمتقميػػػؿ مػػػف الضػػػغونضػػػجيـ وسػػػع

الظػروؼ الصحية المختمفة في المجتمع ووجػود الجمعيػات المختمفػة التػي ترعػى ىػذه الفئػة وتقػؼ معيػا فػي 

 التي تواجييا دور كبير وفعاؿ في التقميؿ مف الضغوطات.

( لممقارنػة ONE Way Anovaئج تحميػؿ التبػايف ا حػادي )نتػاأظيػرت  المستوى االقتصادي لألسيرة:د( 

والموضح في  سرةلأل االقتصاديأفراد العينة في الضغوط النفسية تبعًا لمستويات المستوى  بيف متوسطات 

( بػيف متوسػطات 0.05عدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة أقػؿ مػف ) (21الجدوؿ )

  وىػػػػذا يشػػػػير عمػػػػى اف المسػػػػتوى لألسػػػػرةلممسػػػػتوى االقتصػػػػادي  نفسػػػػية تبعػػػػاً أفػػػػراد العينػػػػة فػػػػي الضػػػػغوط ال

االقتصادي لألسرة ليس لو دخؿ في تقميؿ أو زيادة الضغوط النفسية لدى المصابيف بفقر الدـ فا سرة ذات 
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مصػػاب بفقػػر الػػدـ لػػدييا نفػػس الضػػغوطات التػػي تتمتػػع بيػػا ا سػػرة ذات  ويوجػػد بيػػا شػػخص الػػدخؿ المرتفػػع

 توسػػط والمػػنخفض  ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ عمػػى أف مػػا يتمتػػع بػػو المجتمػػع العمػػاني مػػف خصوصػػيةالػػدخؿ الم

ومػػدى تأصػػمو وتمسػػكو بعاداتػػو وتقاليػػده وقيمػػة االجتماعيػػة واالخ قيػػة والدينيػػة والتػػي انعكسػػت أثارىػػا عمػػى 

  كمػا االقتصػادية المسػتويات فػي خػت ؼاالالتعامؿ مع االشخاص المصابيف بفقر الػدـ بغػض النظػر عػف 

متشػػابو مػػف حيػػث تقػػديـ الخػػدمات وفػػي كيفيػػة التعامػػؿ  أف ارتفػػاع أو انخفػػاض المسػػتوى االقتصػػادي لألسػػر

مػع المرضػػى وال تػرتبط باالرتفػػاع أو االنخفػاض فػػي المسػتوى االقتصػػادي بقػدر مػػا ىػو فيػػـ متأصػؿ لكثيػػر 

والعػػادييف بالتقبػػؿ والرضػػا  ائيـ المصػػابيفنػػمػػف الجوانػػب االنسػػانية التػػي تحػػتـ عمػػى االنسػػاف التعامػػؿ مػػع اب

والمحبة وال يجب عمييـ أف يبدو سخطيـ مف المصاب في ا سرة حتى ال يؤثر عمى سموكو وبالتالي تتأثر 

   نفسيتو ويشعر بعدـ التقبؿ مف جية ا سرة والمجتمع.

 لمدراسة الحالية: الخامسمناقشة النتائج المتعمقة بإجابة السؤال 

إحصائية في نوعية الحياة لدى المصابين بفقر الدم تعيزى لكيل مين النيوع  ىل توجد فروق ذات داللة -
 االجتماعي، مستواىم التعميمي، المستوى االقتصادي والمستوى التعميمي ألسرىم؟

لمقارنػػة بػػيف متوسػػطات أفػػراد ( بيػػدؼ اT- testاختبػػار )خمصػػت نتػػائج الدراسػػة عمػػى وفػػؽ اسػػتخداـ     

عدـ وجود فروؽ ذات داللة مستويات متغير النوع االجتماعي أظيرت النتائج العينة في نوعية الحياة تبعا ل

لمتغيػػر  تبعػػاً  نوعيػػة الحيػػاة( بػػيف متوسػػطات أفػػراد العينػػة فػػي 0.05إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف )

 الجنس.

بيػدؼ فحػص الفػروؽ بػيف نوعيػة  One Way ANOVA testكما تـ استخداـ  تحميؿ التبػايف ا حػادي  

لممستوى التعميمي  ة لدى مرضى فقر الدـ في محافظة مسقط لممقارنة بيف متوسطات أفراد العينة تبعاً الحيا
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عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة   واظيػػػرت النتػػػائج  توى التعميمػػػي واالقتصػػػادي لألسػػػرة فػػػراد العينػػػة والمسػػػ

 تبعػػػػاً  لحيػػػػاةنوعيػػػػة ا( بػػػػيف متوسػػػػطات أفػػػػراد العينػػػػة فػػػػي 0.05إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة أقػػػػؿ مػػػػف )

عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة  المسػػػػتوى التعميمػػػػي لألسػػػػرة اظيػػػػرت النتػػػػائج   وفػػػػيلمسػػػػتوياتيـ التعميميػػػػة 

لممسػتوى  تبعػاً  نوعيػة الحيػاة( بػيف متوسػطات أفػراد العينػة فػي 0.05إحصائية عند مستوى داللػة أقػؿ مػف )

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد  عػػدـ وجػػود  المسػػتوى االقتصػػادي اظيػػرت النتػػائج لألسػػرة  وفػػيالتعميمػػي 

لممسػػتوى االقتصػػادي  تبعػػاً  نوعيػػة الحيػػاة( بػػيف متوسػػطات أفػػراد العينػػة فػػي 0.05مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف )

أمػػف سياسػػي  مػػف وا مػػاف الػػذي يعيشػػو المجتمػػع ومػػا يػػوفره مػػفإلػػى نعمػػة ا ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ   سػػرةلأل

  والص ت ا سرية القوية بيف أفراده  كػؿ راده جميعاً واجتماعي وما يسود المجتمع مف ترابط وتألؼ بيف اف

ذلؾ ساىـ بشكؿ كبير ومباشر في ضرس ثوابت ا مف واالستقرار النفسي لػدى ا سػر والػذي بػدورة انعكػس 

عمػػى االشػػخاص المصػػابيف بفقػػر الػػدـ فػػي التػػأقمـ والتكيػػؼ والتقبػػؿ لكػػؿ مػػا يحػػيط بيػػـ مػػف ظػػروؼ شػػاقة 

لػػدـ  ويمكػػف القػػوؿ بػػأف ىنػػاؾ نوعػػا معينػػا مػػف اإلشػػباع تنفػػرد ا سػػرة بتقديمػػة والمتمثمػػة فػػي اصػػابتيـ بفقػػر ا

 فرادىػا  وىػػذا اإلشػػباع متمثػؿ فػػي إشػػباع الحاجػػة لمحػب والمػػودة واالنتمػػاء بصػرؼ النظػػر عػػف المسػػتويات 

ويمكػػف النظػػر فػػي  سػػاىمت فػػي ارتفػػاع مسػػتوى المعيشػػة وتحسػػف نوعيػػة الحيػػاة التػػي  االقتصػػادية والثقافيػػة

 المتغيرات الديموضرافية لنتائج الدراسة فيما يأتي:  قياس

( لممقارنػػػة بػػػيف متوسػػػطات أفػػػراد T-testنتػػػائج تحميػػػؿ اختبػػػار ت )حيػػػث أظيػػػرت  النيييوع االجتمييياعي: أ( 

عدـ وجود ( 22كما ىو موضح في الجدوؿ ) تبعًا لمستويات متغير الجنس نوعية الحياة مقياس العينة في

نوعيػػة  ( بػػيف متوسػػطات أفػػراد العينػػة فػػي0.05د مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف )فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػ

ـ فيػـ وادراؾ    ويعػزو الباحػث ذلػؾ إلػى أف أفػراد العينػة لػدييفي محافظة مسقطلمتغير الجنس  الحياة تبعاً 
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التػي أظيػرت  (Ismail and Manju 2014) عف دراسػة  دراسةال وتختمؼ ىذه  بالمرض الذي اصابيـ 

  .مف حيث االصابة الجنس وجود فروؽ في

( ONE Way Anovaنتػائج تحميػؿ التبػايف ا حػادي )حيػث أظيػرت  ب( المسيتوى التعميميي لمعينية :

 تبعًا لمستويات المستوى التعميمي ليـ نوعية الحياةمقياس  لممقارنة بيف متوسطات أفراد العينة في 

( 0.05نػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف )عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ع( 23والموضػػح فػػي الجػػدوؿ )

وفي ىذا اشارة عمى أف افراد العينة   لمستوياتيـ التعميمية تبعاً  نوعية الحياةبيف متوسطات أفراد العينة في 

فػي جميػع المسػتويات التعميميػة لػػدييـ نفػس االفكػار والسػموكيات حػوؿ االصػػابة بمػرض فقػر الػدـ بحيػػث ال 

 المتوسط عمى نوعية حياة الشخص المصاب.يؤثر المستوى التعميمي المتدني أو 

نة ( لممقار ONE Way Anovaنتائج تحميؿ التبايف ا حادي )أظيرت  ج( المستوى التعميمي لألسرة :

لألسػػرة والموضػػح فػػي  تويات المسػػتوى التعميمػػيتبعػػًا لمسػػ نوعيػػة الحيػػاة بػػيف متوسػػطات أفػػراد العينػػة فػػي

( بػيف متوسػطات 0.05ئية عنػد مسػتوى داللػة أقػؿ مػف )عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصػا( 23الجدوؿ )

الػدـ عنػد  وىػذا يشػير عمػى أف االصػابة بفقػر، لألسػرةلممسػتوى التعميمػي  تبعػاً  نوعيػة الحيػاةأفراد العينة فػي 

 وى المنخفض والمتوسط مف التعميـ.تا سرة التي لدييا مستوى جامعي ىي نفسيا بالنسبة لألسرة ذات المس

( لممقارنػة ONE Way Anovaنتػائج تحميػؿ التبػايف ا حػادي )أظيػرت  صادي لألسيرة:د( المستوى االقت

والموضػػح فػػي  سػػرةلأل االقتصػػاديتبعػػًا لمسػػتويات المسػػتوى  نوعيػػة الحيػػاةأفػػراد العينػػة فػػي  بػػيف متوسػػطات 

( بػيف متوسػطات 0.05عدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة أقػؿ مػف ) (23الجدوؿ )

يعػزو الباحػث ذلػؾ عمػى أف االصػابة بفقػر ، لألسػرةتبعػا لممسػتوى االقتصػادي  نوعية الحياةالعينة في  أفراد
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الػػػدـ ال تتػػػأثر بالمسػػػتوى االقتصػػػادي أو العائػػػد المػػػادي لألسػػػرة  فا سػػػرة ذات الػػػدخؿ المرتفػػػع لػػػدييا نفػػػس 

 سرة ذات الدخؿ المنخفض والمتوسط.المعاناة التي توجد لدى ا 

  
 لمقترحاتالتوصيات وا

 أوال : التوصيات:

 بناء عمى ما خمصت عميو الدراسة الحالية مف نتائج فإف الباحث يوصي باآلتي:

ف تعمؿ الجيات المعنيػة عمػى تطػوير وعػي الوالػديف والمقبمػيف عمػى الػزواج  با ىميػة الكبيػرة ضرورة أ -1
وتماسػؾ ا سػرة  كمػا أنػو  عمػى سػ مة والضرورية بعمؿ فحص قبؿ الزواج لمتعػرؼ عمػى ا مػراض حفاظػاً 

 يساعد مختمؼ فئات المجتمع لتكوف في صحة وعافية.

ضرورة توعية الطاقـ التدريسي فػي المػدارس والكميػات حػوؿ أمػراض الػدـ الوراثيػة وطريقػة التعامػؿ مػع  -2
المصػػابيف بفقػػر الػػدـ وتوعيػػة ا خصػػائييف االجتمػػاعييف بػػاإلجراءات الػػ ـز اتباعيػػا فػػي حالػػة وجػػود طػػ ب 

 .مصابيف بأمراض الدـ الوراثية

ضػػرورة مػػنح الطػػ ب بطاقػػات تعريفيػػة صػػحية خاصػػة لمتعريػػؼ بأمراضػػيـ وطػػرؽ التعامػػؿ معيػػـ فػػي  -3
حػػاالت ا زمػػات واععطػػاء ا ولويػػة لمرضػػى فقػػر الػػدـ المنجمػػي فػػي الحػػاالت الطارئػػة وبخاصػػة فػػي أقسػػػاـ 

 الطوارئ.

يجػػػاد مراكػػػز نياريػػػة لعػػػ ج  توحيػػػد عػػػ ج مرضػػػى أنيميػػػا الخ يػػػا المنجميػػػة عمػػػى  -4 مسػػػتوى السػػػمطنة واع
 مرضى فقر الدـ المنجمي في جميع محافظات السمطنة وتوفير ا دوية الع جية المناسبة ليـ.

تػػوفير الػػدـ لمرضػػى الث سػػيميا وفقػػر الػػدـ المنجمػػي بشػػكؿ دائػػـ وسػػريع بحيػػث يختصػػر الوقػػت والجيػػد  -5
 تغيب عف العمؿ والمدرسة.عمى المريض والمستشفى مما يؤدي إلى تقميؿ ال
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أىميػػة تػػوفير طػػاقـ طبػػي متخصػػص بػػأمراض الػػدـ الوراثيػػة لسػػيولة متابعػػة حػػاالت المرضػػى بصػػفة   -6
 مستمرة في جميع المحافظات والعمؿ عمى توفير الوسائؿ المناسبة.

العمػػػؿ عمػػػى تفعيػػػؿ اإلرشػػػاد النفسػػػي لممرضػػػى بمػػػا يسػػػيـ فػػػي رفػػػع المعنويػػػات والتفاعػػػؿ اإليجػػػابي مػػػع  -7
  ج والتقميؿ مف المعاناة.الع

توجيو وزارة القوى العاممة لمؤسسات القطاع الخاص بتعييف المرضى في وظائؼ تتناسب مع وضعيـ  -8
الصػػػحي قػػػدر المسػػػتطاع مػػػع إيجػػػاد آليػػػة لمراقبػػػة التطبيػػػؽ والسػػػعي إلصػػػدار تشػػػريعات تػػػنظـ تعيػػػيف 

لمرضػػى قػرب أمػاكف سػػكنيـ المؤسسػات لممصػابيف بػأمراض الػػدـ فػي وظػائؼ تناسػػبيـ ومراعػاة تعيػيف ا
 مستطاع.القدر 

 ثانيا : المقترحات: 

يوصػػي الباحػػث مػػف خػػ ؿ مػػا توصػػمت إليػػو ىػػذه الدراسػػة بػػإجراء بعػػض البحػػوث والتػػي يػػرى أىميتيػػا     
ومدى مساىمتيا في التعرؼ أكثر عمى أمراض فقر الدـ المنجمي  وبالتالي يقتػرح الباحػث إجػراء الدراسػات 

 اآلتية:

بضػرورة إجػراء فحػص الػدـ المبكػر قبػؿ  رنامج إرشادي لتنمية وعي أبػاء المصػابيف بفقػر الػدـفاعمية ب  -1

 في محافظات السمطنة. الزواج

  رنامج إرشادي لتنمية التفاعؿ االيجابي مف قبؿ الكادر الطبي الذي يتعامؿ مع المصابيف. فاعمية ب -2

 ف محافظة في سمطنة عماف.ثر مكإعادة أجراء ىذه الدراسة عمى عينات أكبر تشمؿ أ -3

 لدى المصابيف بفقر الدـ وع قتيا بحجـ العمؿ.أجراء دراسات أخرى في الضغوط النفسية  -4
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 قائمة المراجع والمالحق

 أوال : المراجع العربية

دار ضريػػب  :  مصػػر(2) 5 الدراسييات العربييية فييي عمييم اليينفس. مجميية(. 2006إبػػراىيـ  سػػموى سػػ مة)

 لمنشر والطباعة والتوزيع.

.          السييييعادة الشخصييييية فييييي عييييالم مشييييحون بييييالتوتر وضييييغوط الحييييياة(. 2010إبػػػػراىيـ  عبػػػػد السػػػػتار)

 .دار العمـو لمنشر والتوزيع مصر :

العمػػـ وااليمػػاف :  . السػػعوديةلخاصييةبحييوث فييي الصييحة النفسييية والتربييية ا(. 2011أبوزيػػد  أحمػػد محمػػد)

 لمنشر والتوزيع.

نوعييية الحييياة المنبئيية بيياألمن النفسييي واسيياليب مواجيييو الضييغوط لييدى (. 2011أحمػػد  ناىػػد فتحػػي )

جميوريػػػة مصػػػر  :. دراسػػػات عربيػػػة فػػػي عمػػػـ الػػػنفس  جامعػػػة المنيػػػااالطفيييال المعييياقين حسييييا

 .83-58العربية 

دراسية ميدانيية ضػغوط العمػؿ لػدى ا طبػاء المصػادر وا عػراض.  (.2002ا حمدي  حناف عبػد الػرحيـ)

مكتبػػة  :   الريػػاضلألطبيياء العيياممين فييي المستشييفيات الحكومييية والخاصيية بمدينيية الرييياض

 . الممؾ فيد الوطنية لمنشر

(. بنػاء مقيػاس اضػطراب الضػغوط التاليػة لمصػدمة فػي المجتمػع السػوري. 2013اسمندر  نرجس يوسػؼ )

 .230-205(  18)  التربية الحديثةمجمة رابطة 
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. العصييرية أىييم االضييطرابات النفسييية المنتشييرة نتيجيية لضييغوطات الحييياة(. 2013االشػػقر  رىػػاـ تمػػاـ )

 دار العصماء. : دمشؽ

 مكتبة المنار.:  كويتال. الدوافع واالنفعاالت والضغوط النفسية(. 2002باروف  خضر عباس)

احداث الحيياة الضياةطة واسياليب مواجيتييا والقميق (. 2011يد )جبريؿ  فاروؽ السػع و بسيوني  سوزاف

مصػػر    الػػدولي الثالػػث المػػؤتمر السػػنوي العربػػي السػػادس .واالكتئيياب لييدى طالبييات الجامعيية

 .65-40ابريؿ   14-13لمفترة مف 

 . سػمطنة عمػاف  وزارة الصػحة  المديريػة العامػة لمشػئوف الصػحيةفقير اليدم المنجميي(. 2006البنا  نجػوى)

 دائرة التثقيؼ واإلع ـ الصحي.

. سمسمة أبحاث عممية محكمة تصدرىا المؤسسة العربية عالم التربية(. 2009توفيؽ  ص ح الديف محمد)

 .27ل ستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية بالتعاوف العممي مع رابطة التربية الحديثة  

قتيػػا بصػػورة الجسػػـ لػػدى عينػػة مػػف مستأصػػ ت (. نوعيػػة الحيػػاة وع 2011جػػاد  بوسػػي عصػػاـ محمػػد ) 

 .375-350(  1) 77  جامعة المنصورة  مجمة كمية التربيةوضير مستأص ت الرحـ. 

(. المشك ت الجسمية والنفسػية االجتماعيػة لممرضػى 2010جواد  ىدى باقر حسف )و  جدوع  بتوؿ أميف

مجميية كمييية التربييية غػػداد. الشػػباب المصػػابيف بفقػػر دـ البحػػر االبػػيض المتوسػػط الشػػديد فػػي ب

 .110-85  64 جامعة بغداد  االساسية
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(. أساليب مواجية أحداث الحياة الضاضطة وع قتيا بالصحة النفسية لػدى 2004جودة  آماؿ عبدالقادر )

فػي الفتػرة  بحيث مقيدم إليى ميؤتمر التربيية األولعينة مف طػ ب وطالبػات جامعػة ا قصػى. 

 .690-665  قصى: جامعة ا  24/11/2004-23مف 

ر رسييالة ماجسييتي (. التمييػػز الطيفػػي لػػدـ مرضػػى فقػػر الػػدـ المنجمػػي.2007الحػػازمي  عمػػي أحمػػد سػػعيد )

 الرياض. :   المممكة العربية السعوديةةير منشورة

دار كنػوز المعرفػة لمنشػر :  . االردفصيدمة الحيياة العصيرية ومواجيتييا(. 2011حجازي  أحمػد توفيػؽ )

 والتوزيع.

إدارة الضيييغوط التربويييية  اسيييتراتيجية (.2006حسػػػيف  سػػػ مو عبػػػد العظػػػيـ) و عبػػػد العظػػػيـحسػػػيف  طػػػو 

 دار الفكر لمنشر والتوزيع.:  .   ا ردفوالنفسية

(. فاعمية برنامج إرشادي جماعي في مواجية الضػغوط النفسػية لػدى 2012الحمد  نايؼ فدعوس عمواف )

مجمية جامعية القيدس المفتوحية ردف. طمبة الصؼ العاشر ا ساسػي بمحافظػة المفػرؽ فػي ا 

 .175-150  (26  )لألبحاث والدراسات

جميوريػة . شبكة األمان االجتمياعي وتحسيين نوعيية حيياة الفقيراء(. 2010منى  عطيػة ) و خزاـ  خميؿ

 المكتب الجامعي الحديث. مصر العربية :

. دار النفسيية عاميل ميع الضيغوطاإلدارة الذكيية المطيورة لممرؤوسيين والت(. 2010الخواجة  عبد الفتاح )

 البداية ناشروف وموزعوف.
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تميارين فيي خفيض القميق : الدليل العممي في اإلرشياد والعيالج النفسيي(. 2010الدحادحة  باسـ محمد )

 . اإلمارات : مكتبة الف حوالضغط النفسي واالكتئاب

 فػػػض الضػػػغوط النفسػػػيةفاعميػػػة برنػػػامج إرشػػػادي تػػػدريبي لخ( . 2008رضػػػواف  عبػػػدالكريـ سػػػعيد محمػػػد )

معييييد البحيييوث والدراسيييات . وتحسػػػيف التوافػػػؽ النفسػػػي لػػػدى مرضػػػى السػػػكري بمحافظػػػة ضػػػزه

   القاىرة.العربية

  جامعػػػة القػػػاىرة  معيػػػد 2. مجمييية العميييوم التربويييية(. 2008الحجايػػػا  سػػػميماف ) و الرفػػػوع  عػػػاطؼ عيػػػد

 الدراسات التربوية.

رسيييالة رضػػػى المػػػزمنيف وع قتيػػػا بػػػبعض المتغيػػػرات. ( نوعيػػػة الحيػػػاة لػػػدى الم2010رمضػػػاف  زعطػػػوط )

 الجزائر. :   جامعة قاصدي مرباح ورقمةةير منشورةدكتوراه 

المشػعؿ  مضػاوي  والشػرقاوي  نجػوى إبػراىيـ و  حجػازي  ىػدى محمػود حسػف والزامؿ  الجوىرة بنت فيػد 

السػعودية  (. الرضا عف خػدمات اإلسػكاف الخيػري وع قتػو بنوعيػة الحيػاة لػدى ا سػر2014)

 .533-513(  3) 7  المجمة األردنية لمعموم االجتماعيةمحدودة الدخؿ. 

 (.36. العدد )مجمة الصحة العربية(. 2004السح  عبد المطمب أحمد )

الييدليل اإلرشييادي لمفحييص (. 2009البرقػػاوي  موسػػى ) و الفػػ ح  مصػػطفى و سػػقؼ الحػػيط  سػػناء عػػادؿ

. وزارة الصػػحة  مديريػػة وجمييوبين الييدم الوراثيييةالطبييي قبييل الييزواج لمكشييف عيين أمييراض ىيم

 قسـ الوقاية مف ا مراض الوراثية والخمقية. : االمراض ضير السارية
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(. الضػػغط النفسػػي واسػػتراتيجيات المواجيػػة لػػدى أـ الطفػػؿ التوحػػدي 2013نػػورة  شػػنوفي ) وسػػميرة  دعػػو 

 الجزائر. : ويرة  جامعة البرسالة ماجستير ةير منشورةلخمس حاالت.  عياديودراسة 

(. أسػػػػاليب مواجيػػػػة الضػػػػغوط النفسػػػػية لػػػػدى الشػػػػباب مػػػػف المرضػػػػى 2010السػػػػيمي  عبػػػػدهللا بػػػػف حميػػػػد )

رسيالة دكتيوراه ةيير  المتردديف عمى مستشفى الطب النفسي بالمدينػة المنػورة وضيػر المرضػى.

 : مكة المكرمة. جامعة أـ القرى  منشورة

.  النفسييية لضييغط النفسييي ومشييكالتو وأثييرة عمييى الصييحةا( . 2008السػػيد عبيػػد  ماجػػدة بيػػاء الػػديف )

 دار صفاء لمنشر والتوزيع. :عماف

المكتبػػػة المصػػػرية  : . االسػػكندرية المجتميييع السيييعودي الييينظم االجتماعيييية( . 2004شػػتا  السػػػيد عمػػي ) 

 لمطباعة والنشر والتوزيع.

 دار الحامد. : ميدانية  عّماف. دراسة التكيف مع الضغوط النفسية(. 2010الشخانبة  أحمد عيد مطيع )

(. المرونػة النفسػػية وع قتيػػا بالرضػػا عػف الحيػػاة لػػدى طمبػػة الجامعػػات 2012شػقورة  يحيػػى عمػػر شػػعباف )

 ضزه. :   جامعة ا زىرماجستير ةير منشورة رسالةالفمسطينية بمحافظة ضزه  

المشكالت الفردية واألسيرية الضغوط الحياتية المعاصرة والتعامل مع (. 2011شمبي  نعيـ عبد الوىػاب )

 المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع. : . المنصورةمن منظور إداري واجتماعي

تطبيقييي لتحسييين المتغيييرات النفسييية والفسيييولوجية لنوعييية  برنييامج(. 2009شػوي   ىنػػاء أحمػد محمػػد )

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : . اإلسكندريةالحياة لدى مرضى الفشل الكموي
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(. الشخصػػية والمتغيػػرات الديموضرافيػػة كمنبئػػات بنوعيػػة الحيػػاة لػػدى عينػػة مػػف 2013صػػديؽ  عػػزة محمػػد )

 .110-85(  1) 12  دراسات عربية في عمم النفسالطمبة. 

(. مميارا لاير تكاليؼ ع ج المصابيف بأنيميا فقر الدـ وث سيميا البحر 2015الصمصامية  نواؿ بنت بدر)

 www.google.com, Oman daily.omقادمة. سنة  30المتوسط ؿ 

 . الضغط النفسي مفيومة تشخيصو طرق عالجو ومقاومتو(. 1994الطريري  عبد الرحمف سميماف )

 دار أقرأ لمنشر والتوزيع.:  . الكويتالصدمة النفسية(. 2006عبد الخالؽ  أحمد محمد )

ة الحيػػاة الصػػادرة عػػف منظمػػة الصػػحة (. الصػػيغة العربيػػة لمقيػػاس نوعيػػ2008عبػػد الخػػالؽ  أحمػػد محمػػد )

 .270-247  18 : دراسات نفسيةالعالمية: نتائج أولية. 

 : دراسييات نفسييية(. نوعيػػة الحيػػاة لػػدى عينػػة مػػف المػػراىقيف الكػػويتييف. 2011عبػػد الخػػالؽ  أحمػػد محمػػد )

23 (3  )367-397. 

ط النفسيييية ليييدى أسييير اإلرشييياد النفسيييي األسيييري مواجييييو الضيييغو (. 2005عبػػػد المػػػنعـ  أمػػػاؿ محمػػػود )

 ء الشرؽ.مكتبة زىرا : . القاىرةالمتخمفين عقمياً 

 دار الفكر ناشروف وموزعوف. : . عّمافنظريات اإلرشاد والعالج النفسي(. 2012عبدهللا  محمد قاسـ )

(. الصػػػ بة النفسػػػية وع قتيػػػا بأسػػػاليب مواجيػػػة الضػػػغوط 2012العبػػػدلي  ىشػػػاـ ف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ )

عينة مف ط ب المرحمة الثانوية المتفوقيف دراسيا والعادييف بمدينة مكة المكرمة. النفسية لدى 

 : مكة المكرمة.   جامعة أـ القرىرسالة ماجستير ةير منشورة
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(. مسػػتوى الضػػغط النفسػػي ونمػػط الحيػػاة لػػدى مرضػػى السػػكري 2010العبػػري  مػػريـ بنػػت سػػالـ بػػف سػػعيد )

ةييير  رسييالة ماجسييتيربالمنطقػػة الداخميػػة. واالشػػخاص االصػػحاء فػػي ضػػوء بعػػض المتغيػػرات 

 : نزوى.   جامعة نزوىمنشورة

دارة الضغوط النفسية(. 2001عثماف  فاروؽ السيد )  دار الفكر العربي. : . القاىرةالقمق وا 

دار الحرؼ العربي لمطباعة والنشر  : . البحريفالوراثة ما ليا وما عمييا(. 2003العريض  شيخو سالـ )

 والتوزيع.

 : . عّمػػافنظرييات اإلرشيياد والعييالج النفسيي(. 1999عبػد اليػادي  جػػودت عػزت ) و ة  سػعيد حسػػنيالعػز 

 مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

 دار الكتاب الحديث. : . الكويتضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا(. 2000عسكر  عمي )

التػػي تواجػػو أميػػات ا طفػػاؿ (. المشػػك ت النفسػػية االجتماعيػػة 2004بيمػػردي  نػػدى ) وعميمػػات  حمػػود 

 .39-15  (13) 4:  مجمة الطفولة والتنميةالمصابيف بالث سيميا الكبرى واحتياجاتيف. 

 لخميج لمصحافة والطباعة والنشر. دار ا : 376. مجمة الصحة والطب(. 2006عودة  عمي )

دار  : . عّمػافالنفسيةالتعامل مع الضغوط  (.2008أبو اسعد  أحمد عبد المطيؼ ) و الغرير  أحمد نايؿ

 الشروؽ.

. دراسػػة ميدانيػػة بمؤسسػػة الخػػزؼ الضييغط النفسييي وعالقتييو بالرضييا الييوظيفي(. 2008فػػاتح  العبػػودي )

 الجزائر.:  الصحي بالميمية والية جيجؿ  جامعة منتوري قسنطينة
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 لعربية.مركز دراسات الوحدة ا : . بيروتعن نوعية الحياة في الوطن العربي(. 1992فرجاني  نادر )

نظريية الركيائز االربعية لمبنياء النفسييي فييم سيموك االنسيان فيي ظييالل  (.2009الفرمػاوي  حمػدي عمػي )

 دار صفاء لمنشر والتوزيع. : . عّمافالفرقان

 مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع.:  . عّمافعمم الدم نظري وعممي(. 2000فطاير  عبد الرحيـ )

(. نوعيػػة الحيػػاة وع قتيػػا بالضػػغوط لػػدى المختػػرعيف بالمممكػػة 2013) الفػػوزاف  فػػوزاف عبػػد الػػرحمف حمػػد

  المجمػػس العربػػي المييؤتمر العممييي العاشيير لرعاييية الموىييوبين والمتفييوقينالعربيػػة السػػعودية. 

 .370-347نوفمبر : 17-16مف  لمموىوبيف والمتفوقيف

 قتيا بالتفاؤؿ والتشاـؤ وبعض (. الضغوط النفسية وع2013القحطاني  عبداليادي بف محمد بف عبدهللا )

المتغيرات المدرسية لػدى عينػة مػف طػ ب المرحمػة الثانويػة بمحافظػة الخبػر بالمنطقػة الشػرقية 

 جامعة البحريف. : رسالة ماجستير ةير منشورةفي المممكة العربية السعودية. 

 . فمسطيف. نفسيةنوعية الحياة وعالقتيا بالصحة ال(. 2011عبدهللا  تيسير ) وكتمو  كامؿ حسف 

(. تػػأثير الضػػغط النفسػػي عمػػى دافعيػػة اإلنجػػاز لػػدى طالبػػات عمػػـ الػػنفس العيػػادي 2013كػػريـ  بػػويزري )

: جامعػػة أكمػػي رسييالة ماجسييتير ةييير منشييورةالمقػػب ت عمػػى التخػػرج السػػنة الثانيػػة ماسػػتر  

 محند  الجزائر.
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التػي يواجييػا آبػاء واميػات ذوي االعاقػة (. الضغوط النفسية 2012الكمبانية  بدرية بنت عمي بف عبدهللا )

:    جامعػة السػمطاف قػابوسةير منشيورة رسالة ماجستيرفي محافظة مسقط بسمطنة عماف. 

 سمطنة عماف.

الضغوط النفسيية ليدى طمبية الدراسيات المسيائية فيي الجامعية (. 2009ال مي  عبد العباس مجيد تايو )

 كمية التربية.:  صرية. جامعة المستنوبناء برنامج مقترح لتخفيضيا

(. اسػػتراتيجيات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط النفسػػية " الكػػوبيف" وع قتيػػا بمسػػتوى القمػػؽ 2006ليػػاس  بغيجػػو )

 جامعة الجزائر. : رسالة ماجستير ةير منشورةواالكتئاب لدى المعاقيف حركيا. 

لػػدى طمبػػة جامعػػة  (. الفػػرؽ بػػيف نوعيػػة الحيػػاة2012الحويمػػو  أمثػػاؿ ىػػادي ) والمشػػعاف  عويػػد سػػمطاف 

 .35-10( : 104) 26  المجمة التربويةالكويت وفؽ الجنس والحالة الصحية . 

.  جامعػػة الرضييا الييوظيفي وعالقتييو بمسييموب مواجيييو الضييغوط النفسييية(.2010المطيػػري  مخمػػد عيػػاد )

 : الرياض. نايؼ العربية لمعمـو االمنية

 http/herufmanالنفسػػػػػية. مقػػػػػاؿ  (. نوعيػػػػػة الحيػػػػػاة وع قتيػػػػػا بالصػػػػػحة 2012منسػػػػػي  عمػػػػػاد )

soura.blog spot .com. 

. وقػائع مقيياس نوعيية الحيياة لطمبية الجامعية .)2006ي )كػاظـ  عمػي ميػد ومنسي  محمػود عبػدالحميـ 

 ندوه عمـ النفس وجودة الحياة  جامعة السمطاف قابوس.
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تعيييق عيين ممارسيية الحييياة اطفييال فقيير الييدم المنجمييي االضييرار النفسييية (. 2012المنيػػع  خالػػد عبػػدهللا )

 www. Alriyadh.com. الطبيعية

 منشأة المعارؼ.:  . اإلسكندريةاألنيميا الغذائية المشكمة والحل(. 2001السباعي  ليمى ) و مينا  نبيؿ

(. وعػػػي ا ميػػػات بتغذيػػػة أطفػػػاليف المصػػػابيف بفقػػػر الػػػدـ المنجمػػػي 2008الناصػػػري  ابتيػػػاج عبيػػػد يحيػػػى )

:    جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػزةييير منشييورة رسييالة ماجسييتير نػػة جػػده.والبيتاث سػػيميا فػػي مدي

 جدة.

 : . مكتبػػػة الممػػؾ فيػػػد الوطنيػػػةفقييير اليييدم المنجميييي ) دلييييل الميييريض((. 2014اليوسػػاوي  زكريػػػا محمػػد )

 المدينة المنورة.
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 (1ممحق )ال

 قائمة أسماء المحكميف ودرجاتيـ العممية

 الموقع الدرجة العممية االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ت
 اف قابوسجامعة السمط استػػػػػػػػػػػػػػاذ أ . د. محمد السفاسفو 1
 جامعة نزوى استػػػػػػػػػػػػػػػػاذ د. محمد الشي  محمود أ. 2
 جامعة السمطاف قابوس استاذ مشارؾ د. سعاد محمد عمي سميماف 3
 جامعة السمطاف قابوس استاذ مساعد د. سميرة بنت حميد الياشمية 4
 جامعة السمطاف قابوس استاذ مساعد د. عائشة محمد عمر 5
 جامعة السمطاف قابوس استاذ مساعد فظ إسماعيؿ عامرد. عبد الحا 6
 جامعة السمطاف قابوس استاذ مساعد الخواجةد. عبد الفتاح  7
 جامعة السمطاف قابوس استاذ مشارؾ د. عمي محمد إبراىيـ 8
 جامعة السمطاف قابوس اسػػػػػػػػػػػػػػتاذ  د. عمي ميدي كاظـ 9
 جامعة نزوى  استػػػػػػػػػػػػاذ د. مايسة شكري 10
 جامعة نزوى استاذ مساعد د. ىدى أحمد الضوي 11
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 (2ممحق )ال

 
 جامعة نزوى

 كمية العمـو واآلداب
 قسـ التربية والدراسات اإلنسانية

 ماجستير تربية تخصص اإلرشاد النفسي
 

 لدى مرضى فقر الدم في صورتو النيائية الضغوط النفسيةمقياس  الموضوع:

 وبعد؛   حمة هللا وبركاتو الس ـ عميكـ ور 

الضػػغوط النفسػػية وع قتيػػا بنوعيػػة الحيػػاة لػػدى مرضػػى فقػػر الػػدـ يقػػـو الباحػػث بػػإجراء دراسػػة بعنػػواف "     
"  لػػذا يضػػع الباحػػث بػػيف يػػديؾ مجموعػػة مػػف الفقػػرات  والتػػي تيػػدؼ إلػػى قيػػاس المػػزمف فػػي محافظػػة مسػػقط

ت واإلجابػة عنيػا بكػؿ دقػة وموضػوعية  وىػي سػرية   عميؾ بقراءة كؿ فقرة مػف ىػذه الفقػراالضغوط النفسية
كما يرجى منؾ تعبئة البيانات الموجػودة فػي  لف يطمع عمييا أحد سوى الباحث لغرض البحث العممي فقط 

عميؾ اإلجابة عف جميع الفقرات بحيػث ال تتػرؾ فقػرة  الصفحة الثانية والتي تمثؿ معمومات شخصية عنؾ 
  شػػاكرًا لػػو بػػالر ا ثػػر فػػي نجػػاح البحػػث العممػػي الػػذي يقػػوـ بػػو الباحػػثدوف اإلجابػػة عنيػػا  إسػػيامؾ ىػػذا 
 ومقدرًا حسف تعاونؾ واىتمامؾ.

 

    وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير   

 

 

 خالد بف أحمد الحبسيالباحث/       
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 ما ينطبؽ عميؾ مف البيانات الشخصية اآلتية:(   يرجى التكـر وضع ع مة )

 النوع :

 (                                                            أنثى )  (ذكر )  

 العمر :

 أكثر )  ( سنة )   (      35(           سنة ) 25)  (            سنو 15

 ترتيبؾ في ا سرة:

 ا خير )  (    أخرى ....... ا وؿ )  (    الثاني )  (     الثالث )   (        

 جتماعية :الحالة اال

 مطمؽ )  (   أرمؿ )  (                   متزوج )  (      ضير متزوج )  (    

 المستوى التعميمي :

 جامعي )  (   دبموـ )   (                   اعدادي )  (   

  لألبويفالمستوى التعميمي 

 جامعي )  (    (               دبموـ )        أمي )  (            إعدادي )  ( 

 دخؿ ا سرة:

 ر . ع )   ( 600أقؿ مف ر . ع إلى 200مف 

 ع )   (.ر 1000 أقؿ مف ر . ع إلى 600مف 

 ر . ع فأعمى  ر . ع )   ( 1000مف 
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 مقٌاس الضغوط النفسٌة:

 ابدا نادرا أحٌانا غالبا دائما الفقرة ت

      ةٌمكننً البقاء لوحدي دون الشعور بالوحد 1

      أشعر بالخوف عندما أسمع بموت شخص مصاب بفقر الدم 2

      أحس بالوحدة إذا انفصلت عن أفراد عائلتً 3

      أحتاج الى معرفة خصائص مرضً 4

      ارغب فً معرفة أسالٌب التعاٌش مع مرض فقر الدم 5

      أشعر بالرضا عندما أكون مع مجموعة مرضى مصابٌن بفقر الدم 6

      أشعر بأن اعصابً مشدودة دون وجود أسباب 7

      ألوم نفسً بسبب نمط حٌاتً غٌر الصحً 8

      أشعر باالنزعاج إذا لم  أتناول الدواء فً موعده 9

      أشعر بالتفاؤل عند االعالن عن دواء جدٌد للمرض 11

      أشعر بأننً متوتر 11

      لة وألدنى سببأجد بأن مشاعري تنهار بسهو 12

      أعانً من مشاعر القلق بدون سبب ظاهر 13

      اعتقد بأنً أقل حظا من اآلخرٌن 14

      اتوقع بأن الغد سٌكون بالنسبة لً أسوء من الٌوم 15

      احب البقاء بعٌدا عن اآلخرٌن 16

      اشعر بالضٌق عند معرفة مضاعفات مرض فقر الدم 17

      التحكم فً سلوكً بالشكل الذي ارغب ان أكون علٌه ٌمكننً 18

      افصل مسئولٌاتً الذاتٌة عن تصرفاتً الشخصٌة 19

      أخطط للقٌام برحالت استجمام فً نهاٌة االسبوع مع اآلخرٌن  21

      أشعر بالرضا عن عالقتً بنفسً 21

      أشعر بالرضا عن نشاطاتً الحٌاتٌة الٌومٌة 22

      اجد صعوبة فً التعامل مع أفراد اسرتً 23
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      أشعر بالوحدة إذا مات لدي شخص عزٌز 24

      لدي أصدقاء ٌمكننً أن اناقش معهم مشكالتً الشخصٌة 25

      مستعد لبناء عالقة حمٌمة مع اآلخرٌن  26

      أجد أن االخرٌن ٌشفقون على مرٌض فقر الدم 27

      خلٌت عن الكثٌر من االنشطة التً أحبها سابقاأشعر بأننً قد ت 28

      أشعر بانخفاض النشاط فً حٌاتً الٌومٌة 29

      اتضاٌق من تدخل اآلخرٌن فً شؤون حٌاتً 31

      اصبحت غٌر قادر على االنجاز 31

      أشعر بأنً غٌر قادر على التوافق مع الظروف األسرٌة 32

      صحة أسرتً بعد اصابتً بالمرض أشعر بأنً مسئول عن 33

      أشعر بالقلق على أوالدي وأحفادي خشٌة أن ٌصابوا بالمرض نفسه 34

      اقترض لشراء حاجاتً الضرورٌة 35

      أشعر بعدم االرتٌاح عند التسوق 36

      أشعر بالقلق تجاه متطلبات الحٌاة الٌومٌة التً تفوق قدراتً المادٌة 37

      شعر باستمرار بأنً مضغوط عندما اذهب لشراء متطلباتً الغذائٌةأ 38

      اجد صعوبة فً تناول االغذٌة الصحٌة بسبب ارتفاع اسعارها 39

      اعانً من تسارع ضربات القلب 41

      اعانً من سوء هضم 41

      اعانً من الدوار  42

      اعانً من برودة فً األطراف  43

      عانً من كثرة التبول فً النهارا 44

      اعانً من ضعف الرغبة الجنسٌة  45

      أشعر بانخفاض الحٌوٌة فً صحتً العامة 46
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 (3)ممحق ال

 
 جامعة نزوى

 كمية العمـو واآلداب
 قسـ التربية والدراسات اإلنسانية

 ماجستير تربية تخصص اإلرشاد النفسي
 

 ة لدى مرضى فقر الدم في صورتو النيائيةيانوعية الحمقياس  الموضوع:

 وبعد؛   الس ـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو 

الضػػغوط النفسػػية وع قتيػػا بنوعيػػة الحيػػاة لػػدى مرضػػى فقػػر الػػدـ يقػػـو الباحػػث بػػإجراء دراسػػة بعنػػواف "     
قيػػاس  مجموعػػة مػػف الفقػػرات  والتػػي تيػػدؼ إلػػى يػػديؾ"  لػػذا يضػػع الباحػػث بػػيف المػػزمف فػػي محافظػػة مسػػقط

  عميؾ بقػراءة كػؿ فقػرة مػف ىػذه الفقػرات واإلجابػة عنيػا بكػؿ دقػة وموضػوعية  وىػي سػرية لػف نوعية الحياة
كمػػا يرجػى منػػؾ تعبئػػة البيانػػات الموجػػودة فػػي يطمػع عمييػػا أحػػد سػػوى الباحػػث لغػرض البحػػث العممػػي فقػػط  

فقرات بحيػث ال تتػرؾ فقػرة عميؾ اإلجابة عف جميع الالصفحة الثانية والتي تمثؿ معمومات شخصية عنؾ  
  شػػاكرًا دوف اإلجابػػة عنيػػا  إسػػيامؾ ىػػذا لػػو بػػالر ا ثػػر فػػي نجػػاح البحػػث العممػػي الػػذي يقػػوـ بػػو الباحػػث

 ومقدرًا حسف تعاونؾ واىتمامؾ.

    

    وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير   

 

 

 خالد بف أحمد الحبسيالباحث/       
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 ا ينطبؽ عميؾ مف البيانات الشخصية اآلتية:يرجى التكـر وضع ع مة )  ( م

 النوع :

 ذكر )  (                                                            أنثى )  (

 العمر :

 أكثر )  ( سنة )   (      35(           سنة ) 25)  (            سنو 15

 ترتيبؾ في ا سرة:

 ا خير )  (    أخرى ....... الث )   (        ا وؿ )  (    الثاني )  (     الث

 الحالة االجتماعية :

 مطمؽ )  (   أرمؿ )  (                   متزوج )  (      ضير متزوج )  (    

 المستوى التعميمي :

 جامعي )  (   دبموـ )   (                   اعدادي )  (   

 لألبويف المستوى التعميمي 

 جامعي )  (    دبموـ )  (                     أمي )  (            إعدادي )  ( 

 دخؿ ا سرة:

 ر . ع )   ( 600أقؿ مف ر . ع إلى 200مف 

 ع )   (ر. 1000 أقؿ مف ر . ع إلى 600مف 

 ر . ع فأعمى  ر . ع )   ( 1000مف 
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 الفقرات ت

ابدا
 

 
جدا

ل 
قلٌ

حد ما  
ى 

إل
 

را
كثٌ

 

 
كث

جدا
را 

ٌ
 

  1 2 3 4 5 

      لدي أحساس بالحٌوٌة والنشاط. 1

      اشعر ببعض اآلالم فً جسمً. 2

      أضطر لقضاء بعض الوقت فً السرٌر مستلقٌا. 3

      تتكرر اصابتً بنزلة البرد. 4

      أشعر بالغثٌان  5

6 
اشعر باالنزعاج نتٌجة التأثٌرات الجانبٌة للدواء الذي 

 لهاتناو

     

      أجد راحة فً نومً 7

      أعانً من ضعف فً الرؤٌة 8

      نادرا ما أصاب باألمراض 9

      كثرة إصابتً باألمراض تمثل عبئاً إضافٌاً على أسرتً 11

      أشعر بأن أبً قرٌباً منً نتٌجة دعمة المعنوي لً 11

      أشعر بالغربة فً بٌتنا 12

      عاطفً من والدتً أحصل على دعم 13

      أجد صعوبة فً التعامل مع أفراد أسرتً 14

      أشعر بأن والداي راضٌان عنً. 15

      لدي إخوان مخلصٌن. 16

      عالقتً بعائلتً ردٌئة جداً. 17

      ال أحصل على دعم من أبً وأمً 18

      أشعر بالفخر النتمائً ألسرتً. 19
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  1 2 3 4 5 

      ٌمٌل أفراد أسرتً إلى عدم الثقة بً. 21

      أشعر بهدوء االعصاب رغم إصابتً بفقر الدم 21

      أشعر بالحزن بدون سبب واضح. 22

      أواجه مواقف الحٌاة بكل ثقة وهدوء أعصاب. 23

      أشعر بأننً عصبً. 24

      أمٌل إلى الخوف من المستقبل. 25

      اع الحدٌث عن الموت.أقلق عند سم 26

      أشعر بأننً متزن انفعالٌا 27

      ٌزداد قلقً عندما تتدهور حالتً. 28

      أمتلك القدرة التخاذ أي قرار. 29

      أشعر بالوحدة النفسٌة. 31

      أستمتع بمزاولة األنشطة فً اوقات فراغً. 31

      لعمللٌس لدي وقت فراغ وكل وقتً ٌنقضً فً ا 32

      ال استطٌع إنجاز أكثر من عمل فً وقت واحد 33

      أتناول وجبات الطعام فً الوقت المحدد. 34

      أخصص وقتا للقٌام بنشاطات معٌنة. 35

      لٌس لدي وقت للتروٌح عن النفس. 36

      أنجز المهام التً أقوم بها فً الوقت المناسب 37

      امج منتظم لتناول الوجبات الغذائٌة.ال ٌوجد لدي برن 38
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 (4ممحق )ال

 الفقرات التي تـ حذفيا وتعديميا لمقياس الضغوط النفسية لدى مرضى فقر الدـ

رقـ 
 الفقرة

 البعد المنتمية اليو الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ

4 
أحتاج إلى التعرؼ عف خصائص 

 مرضي
 الصحة النفسية رضيأحتاج إلى معرفة خصائص م

5 
أرضب في التعرؼ عمى أساليب 

 التعيش مع مرض فقر الدـ
أرضب في معرفة أساليب التعايش مع 

 مرض فقر الدـ
 الصحة النفسية

7 
أشعر بأف اعصابي مشدودة دوف 

 داعي لذلؾ
أشعر بأف اعصابي مشدودة دوف 

 وجود أسباب
 الصحة النفسية

9 
أشعر بالقمؽ إذا اىممت تناوؿ 

 اء في موعدهالدو 
أشعر باالنزعاج إذا لـ اتناوؿ الدواء 

 في موعده
 الصحة النفسية

18 
يمكنني التحكـ في سموكي الذي 

 ارضب اف اكوف عميو
يمكنني التحكـ في سموكي بالشكؿ 

 الذي ارضب اف اكوف عميو
 الصحة النفسية

22 
راض عف نشاطاتي الحياتية 

 اليومية
أشعر بالرضا عف نشاطاتي الحياتية 

 اليومية
 الصحة النفسية

24 
أحس بالوحدة إذا مات لدي 

 شخص عزيز
أشعر بالوحدة إذا مات لدي شخص 

 عزيز
 الع قات االجتماعية

25 
في حياتي أصدقاء يمكنني أف 
 اناقش معيـ مشك تي الشخصية

لدي اصدقاء يمكنني أف اناقش معيـ 
 مشك تي الشخصية

 الع قات االجتماعية
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 (5ممحق )ال

 الدـ المنجمي فقرات التي تـ حذفيا وتعديميا لمقياس نوعية الحياة لدى مرضى فقرال

رقـ 
 الفقرة

 البعد المنتمية اليو الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ

11 
أشعر بأف أبي قريبا مني نتيجة دعمة  أشعر بأف صديقي قريبا مني 

 المعنوي لي
 الحياة ا سرية

12 
وبيف افراد  أشعر بالتباعد بيني

 اسرتي
 الحياة ا سرية أشعر بالغربة في بيتنا

14 
أجد صعوبة في التعامؿ مع 

 ا خريف
أجد صعوبة في التعامؿ مع أفراد 

 أسرتي
 الحياة االسرية

 الحياة ا سرية لدي إخواف مخمصيف لدي اصدقاء مخمصيف 16

ال احصؿ عمى دعـ مف  18
 اصدقائي وجيراني

 الحياة ا سرية ي وأميال احصؿ عمى دعـ مف أب

 العواطؼ أميؿ إلى الخوؼ مف المستقبؿ ال اخاؼ مف المستقبؿ  25
 العواطؼ أقمؽ عند سماع الحديث عف الموت أقمؽ عند سماع الموت 26

عندما تتدىور حالتي أقمؽ  28
 كثيرا

 العواطؼ يزداد قمقي عندما تتدىور حالتي

اتناوؿ وجبات الطعاـ بسرعة  34
 كبيرة

وؿ وجبات الطعاـ في الوقت أتنا
 المحدد

 إدارة الوقت

أىتـ بتوفير وقت لمنشاطات  35
 اليومية

 إدارة الوقت أخصص وقتا لمقياـ بنشاطات معينة
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 (6الممحق )

 مرضى فقر الدـ )الصورة النيائية(توزيع عبارات مقياس الضغوط النفسية لدى 

 عدد العبارات أرقاـ الفقرات دا بػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـ

-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 الصحة النفسية 1

13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-23- 

23 

-32-31-30-29-28-27-26-25-24 الع قات االجتماعية 2

33 

10 

 4 37-36-35-34 الحالة المادية 3

 7 44-43-42-41-40-39-38 الحالة الجسدية 4

 44 المجموع
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 (7الممحق )

 مرضى فقر الدـ )الصورة النيائية(توزيع فقرات مقياس نوعية الحياة لدى 

 عدد العبارات أرقاـ الفقرات ا بػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ـ

 10 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 الصحة العامة 1

 9 -19-18-17-16-15-14-13-12-11 الحياة ا سرية 2

 8 27-26-25-24-23-22-21-20 االنفعاالت 3

 5 32-31-30-29-28 إدارة الوقت 4

 32 المجموع
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 (8الممحق )

 تصحيح مقياس الضغوط النفسية

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة عدد الفقرات الضغوط النفسية

-19-18-10-6-5-4-1 23 الصحة النفسية

20-21-22 

2-3-7-8-9-11-12-13-

14-15-16-17-23 

-32-31-30-29-28-24 27-26-25 10 الع قات االجتماعية

34 

 39-38-36-35 - 4 الحالة المادية

-45-44-43-42-41-40 - 7 الحالة الجسمية

46 

 31 13 44 المجموع

 

 

 

 

 



134 
 

 (9الممحق )

 تصحيح مقياس نوعية الحياة

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة عدد الفقرات نوعية الحياة

 10-8-6-5-4-3-2 9-7-1 10 العامةالصحة 

 17-14-12 19-16-15-13-11 9 الحياة ا سرية

-28-26-25-24-22-20 29-23 8 االنفعاالت

30 

 33 35-34-32-31 5 إدارة الوقت

 18 14 32 المجموع
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Abstract 

Psychological stress and its relationship to the quality of life among patients 
with chronic anemia in the Governorate of Muscat. 

Presented by Khalid Al Habsi 

Supervised by: Dr. Mohammed Ahmed Negadi 

    The study aimed to uncover the relationship between psychological stress 
and quality of life in patients with chronic anemia in the Governorate of 
Muscat, and learn about the quality of life in patients with anemia. The study 
also aimed to find out the differences in psychological stress and quality of life 
depending on the variables of gender, level of education and the family living 
standard. 

   The study population consisted of people with sickle cell anemia in the 
Governorate of Muscat, who are between the ages of (15-45) years, totaling 

(2182(. After counting the questionnaires the researcher received a sample of 
(118) of those with sickle cell anemia, where the number of infected people 
reached (49) males and (69) females. To analyze the statistical data, the 
researcher used the Pearson correlation coefficient, percentages, arithmetic 
means  and analysis of variance. 

   In order to achieve the purposes of the study, the researcher used two tools: 
the psychological stresses scale prepared by (Al Abri, 2010), and the quality of 
life scale prepared by (Mansi and Kazim, 2006). The study showed the 
following findings: 

1. The total score of arithmetic mean in the psychological stresses scale in 
patients with anemia was (2.63), where social relations occupied the first 
place in this scale with an arithmetic mean value of (2.95) while the 
physical condition occupied the second place with an arithmetic mean of 
 (2.67). The psychological state dimension ranked third with an 
arithmetic mean of (2.51), and the economic condition dimension 
ranked last with an arithmetic mean of (2.45). 

2. The total score of the arithmetic mean in the quality of life scale in 
patients with anemia was (3.47) where family life ranked first in the scale 
with an arithmetic mean of (4.15), and the emotions dimension came in 
second place with an arithmetic mean of (3.30). In third place came the 
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public health dimension with a mean value of (3.19), and came in last 
place the time management dimension with a mean value of (3.11). 

3. There is a statistically significant negative relationship at the level of 
significance of less than (0.01) between psychological stresses and 
quality of life. This shows that the less psychological stress the study 
sample face the better quality of life. 

4. There were no statistically significant differences at the level of 
significance less than (0.05) between the arithmetic means of the 
respondents in psychological stresses and the quality of life in 
accordance with gender, level of education, living standard, and 
educational level of their families. 

 


