
ن سطيف  ن دباغي   2جامعة محمد لمي 

 مركز المساعدة النفسية الجامع  

ـــريدة ــ ـــ ــ ــ ــن يزار فـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  األستاذة: ب

 الوحدة العلمية

 : الورشة التكوينية السادسة بعنوان
 

 

 

 

 

: د.   بومعزة فتيحةتأطي 

 د. بزيح هناء

ن عىل مستوى المراكز واالقاما ن الممارسي   ت الجامعية()خاصة باألخصائيي 

 16/06/2022 الخميس
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الضـــغوط النفســــية وآلـــيات تســــــــــيرها



 الديباجة: 
ة الدقيقة أكثر المفاهيم يبيالذي استمد معناه حرفيا من العلوم التجر يشكل مفهوم الضغط النفسي     

ي مجال علم النفس
 
ي يعرفها اإلنساننظرا لطبيعة  حاليا  انتشارا ف

اتها الت  ي العرص  الحياة اليومية ومتغثر
 
ف

ي Hans selye . فمنذ اإلشارة إىل تناذر التكيف العام من طرف العالم هانس سيلي   الحديث
 
ف

ي ) ثالثينات
ي التشكل. 1936القرن الماض 

 
 ( أخذت المعالم النظريات النفسية حول الضغوط ف

تعتثر استجابة اإلنسان االسلوكية لألحداث اليومية الضاغطة استجابة طبيعية يسىع الفرد من خاللها 
ات  إىل اكتساب مناعة معرفية تسمح له بالتكيف مع الحدث الضاغط عن طريق ثالث مراحل للتغثر

ي تمر بها الوحدة العضوية )مرحلة اإلنذارالفسيول
مرحلة اإلنهاك(. يتم  -مرحلة المقاومة-وجية الت 

لحظتها استنفاذ الطاقة الجسمية كاملة. بالموازاة ومن الناحية السلوكية والمعرفية يمتلك اإلنسان 
ي السلوكي يطل

 
ي النظام المعرف

 
اتيجيات مواجهة تنشط آليا حسب تكوينها وتركيبتها ف ق عليها مسىم اسث 

اتيجية  : أولها  ؛ تتخذ شكلير  أساسير   les stratégies de  copingالمقاومة أو المواجهة  آليات إسث 
اتيجية المواجهة المتمركزة حول المشكلة.   المواجهة المتمركزة حول االنفعال؛ وثانيها إسث 

مفاهيم الجلد الفردي منذ ذلك الحير  اخذ التنظثر حول مفهوم الضغوط النفسية بالتوسع ليشمل     
. آليات معالجة المعلومة. بالمقابل تداخلت النظريات النفسية  ي

 
واألرسي، تشوهات اإلدراك المعرف

ات  ي محاولة لحرص المفهوم. من جهتها العلوم البيولوجية وقفت عل التغثر
 
والبيولوجية ف

ي حالة الضغط وما تؤدي إليه من اضطرابات
وظيفية ثم عضوية بحته  الفسيولوجية للوحدة العضوية ف 

وهو ما يفرس االنتشار الرهيب لألمراض المزمنة والعصبية والنفسية. ومن ناحية أخرى سعت العلوم 
ي عل حد سواء  ي تصدر عن الواقع الداخلي أو الخارجر

النفسية إىل تتبع الرابط بير  معالجة المعلومة الت 
ي بلورة الستجابة الفسيولوجية، األمر 

الذي أماط اللثام عن العديد من التشوهات  وبير  مسارها ف 
ي من شانها أن تجعل اإلنسان عرضة لإلصابة 

ي تركيبة الشخصية والت 
والتحريفات المعرفية الراسخة ف 
ي  باألمراض النفسية والعضوية.  ي )البيولوجر ي ذات الشأن تصدر التيار التكاملي اإلدماجر

-النفسي -ف 
ي تفسثر الضغوط الن

( الواجهة ف  خ بير  مختلف التوجهات. االجتماعي  فسية من اجل سد الرسر
ي هاته تختلف وتعدد األحداث الضاغطة بتعدد البيئات. ويشكل الوسط الجامىعي إحدى    

البيئات الت 
اتربما تولد لدى الملتحقير  أو المنتمير  إليها  تتضمن المنافسة والرغبة  نظرا لما يحتويه من متغثر

ي تحقيق الذات
وبلوغ الطموح المنشود بتحصيل شهادة جامعية تسمح  ،يةواالستقالل ،الشديدة ف 

ي عام الشغل
 
ي ربما تظهر جليا لدى بعض الطلبة  ،لحاملها باالندماج ف

نوعا من الضغوط النفسية الت 
 ، ي

كيبة النفسية الهشة.  فال يستطيعون مواكبة المسار الدراسي والتكويت   أو عل سبيل المثال ذوي الث 
، والبعض اآلخر ربما يصل به األمر  إىلالبعض منهم يصابون باإلحباط ويضطر   إىل تغيثر مساره التعليىمي

جهود العديد من المتدخلير  من اجل الوقوف عل حقيقة هذه  تضافر الذي يستدعي  األمر النقطاع. ا
د من غالبا ما تتداخل مع العدي أعراضها  أنتشخيصها ال يخضع لمعايثر محددة كما  أنالحالة خصوصا 

 . بالتاىلي من الصعب جدا العضوية والنفسية و  األمراض
 لهذا السبب جاءت هذه الورشة لتحقيق عدة أهداف: 

 

 : أهداف الورشة
؛ ضمن المقاربة البيولوجية، النفسية المعرفية  - تحديد مفهوم الضغط، الضغط النفسي

 السلوكية، النسقية. 
ي اتصاله باالضطرابات الجسدية والنفسية -

 تبيان مكانة المفهوم ف 
ي الوسط الجامىعي ا -

ي الظاهرة ف 
ورة إجراء إحصاءات ميدانية لمعرفة مدى تفسر إلشارة إىل ض 

 وبير  الفئة الطالبية بالتحديد. 
ي عملية تشخيص الضغوط النفسية -

 . مساعدة المختصير  ف 



 

 محاور الورشة: 
 . مفاهيمية الضغوط النفسية من منظور المقاربة التكاملية -
بالحياة الجامعية، أسابها أشكالها ونتائجها )الطلبة  طبيعة الضغوط النفسية المرتبطة   -

 (. والموظفون
 اضطرابات الضغوط التالية للصدمة، أسبابها، تشخيصها،  وعالجها.  -
 . المعالم التشخيصية للضغوط النفسية   -
ي ضغوط نفسية   -

ي تعان 
 . آليات التكفل بالحاالت الت 

 . يةالمقاربات النفسية المعرفية والتكفل بالضغوط النفس   -

 

 

 

 

 إمضاء مسؤولة المركز

 

 

 

 


