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-مسؤول مشروع البحث :األستاذة حراوبية ليندة

-تشكيلة فرقة البحث :رئيسة الفرقة :حراوبية ليندة

األعضاء:

ونوغي خري الدين

أستاذة حماضرة ا

أستاذ حماضر ا

بغيجة الياس أستاذ حماضر ب
بقعة محيدة طالبة دكتوراة
محودي رضوان طالب دكتوراة

تتناول هذه الدراسة بشكل حمدد االفراد املصابني ابألمراض السيكوسوماتية وذلك للوقوف على جممل الضغوط النفسية
اليت يعانون منها سواء تلك املتعلقة حبياهتم الشخصية أو تلك املتعلقة ابلظروف االقتصادية واالجتماعية احمليطة هبم ،ومل تكتف هذه
الدراسة بتحديد هذه الضغوط ومصادرها بل اجتهت إىل دراسة متغري الصالبة النفسية وجودة احلياة وأتثريه على تلك الضغوط.
ولإلمام جبوانب املوضوع و لإلجابة على تساؤالت البحث و للتحقق من الفرضيات  ،اعتمدت الدراسة على خطوات البحث
اآلتية :
حتديد املفاهيم اإلجرائية :
أوال:مفهوم الصالبة النفسية :الصالبة النفسية هي اعتقاد عام للفرد يف فاعلية و قدرته على استخدام كل املصادر النفسية
واالجتماعية املتاحة كي يدرك و يفسر ويواجه بفاعلية أحداث احلياة الضاغطة والصالبة النفسية

اثنيا مفهوم اضطراابت يف الصحة النفسية  :اضطراابت يف الصحة تظهر يف مجلة من التغريات السلوكية واالنفعالية سببها
العمل يف ظروف فيزيقية صعبة  ،قد تكون هذه التغريات مؤقتة عابرة ختتفي بتوقف الشخص عن التعرض للضوضاء  ،و قد
تتجمع التغريات يف الصحة يف جداول عيادية تضاف فيها التأثريات الفسيولوجية إىل التأثريات السيكولوجية مؤدية بذلك إىل
التغري يف الطابع السلوكي الشخصي للفرد  .و قد مت قياسها يف الدراسة ابستعمال أدايت املقابلة و االستبيان .
اثلثا الضغوط النفسية :جمموعة من املواقف واألحداث أو األفكار اليت تفضي إىل الشعور ابلتوتر ،وتستشف عادة من
إدراك الفرد أبن املطالب املفروضة عليه تفوق قدراته وإمكانياته".
و أخريا مفهوم جودة احلياة  :يشري علي مهدي كاظم & عبد اخلالق جنم البهاديل ( )2005على الرغم من ذلك
التداخل بني مفهوم جودة احلياة واملفاهيم ذات الصلة ،تزخر األدبيات النفسية بعدد من التعريفات ،منها أن جودة احلياة

منهج الدراس ة ة ة ة ةةة  :يهدف البحث احلايل إىل معرفة درجة الصال ال ال ال ال ال الالالبة النفسال ال ال ال ال ال الالية و درجة جودة احلياة لدى املصال ال ال ال ال ال الالابني ابالمراض
السيكوسوماتية.
و لتحقيق هذا الغرض اعتمدان على املنهج الوص ال الالفي املقارن الذي يس ال الالم لنا ابختبار و مناقش ال الالة الفرض ال الاليات ،وبش ال الالكل
خاص على الدراسة البعدية أو القياس البعدي الذي يلجأ عادة إليه الباحث حني ال يستطيع التدخل يف املتغريات أو املتغري املراد
دراسته ،فيقوم ابختباره بعد احلدث).(Michel,1982,p48
أدوات البحث :لإلملام جبوانب املوضال الالوع و تتغريات البحث ،اعتمدت الدراسال الالة على جمموعة من التقنيات و األجهزة و
االختبارات النفسية

