
الضغوط النفسية
Psychological Stress



OCCUPATIONAL HAZARD IN DENTISTRY

:األخطار المهنية في طب األسنان تشمل

Amadi, 2011 

كيميائية1)

فيزيائية2)

شعاعية3)

إرغونوميه4)

نفسية5)

بيولوجية6)

ميكانيكية7)



Reasons for Early Retirement 
Among Dentists

❖Musculoskeletal Disorders (MSDs) (29.5%)

❖Cardiovascular Disease (21.2%)

❖Neurotic Symptoms (16.5%)

❖Tumors (7.6%)

❖Diseases of the Nervous System (6.1%)

Burke et al., 1997



تشير الدراسات إلى أن أكثر سببين شائعين 

:هماMSDsلالضطرابات العضلية الهيكلية 

Cumulative Traumas

Prolonged Static Postures

Poor Ergonomics = Musculoskeletal Disorders
Valachi “Practice Dentistry Pain-Free” 2008
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Cumulative Trauma 

راكمةمتكرضوضتصنف(....األقنيةتحضير –تجريف–تقليح)الحركاتتكرار ❖

 للطبيبتنتقلالتياالهتزازات❖
 
أو الصوتيفوق التقليحجهازأوالقبضةعنصادرة

متراكمةكرضوضتصنفغيرها

األجهزةباقيو القبضاتمنالحادةاألصوات❖

صبيةالعالنسجو األوتار و للعضالتاألذيةيسببالزمنعبر الرضوضهذهتراكم❖

Valachi “Practice Dentistry Pain-Free” 2008



Prolonged Static Postures

Valachi “Practice Dentistry Pain-Free” 2008

األولىبالدرجةللحركةمصممالبشري الجسم❖

ذههو العمليةاملمارسةأثناءمعينةجسميةوضعيةعلىالحفاظاألسنانطبيبعلى❖

متكررةالوضعية

الجسمعضالتمن%50منأكثر تقلصيتطلبالوضعياتهذهعلىالحفاظ❖

و تالعضال علىالضغطمنيزيدو الدموي التدفقينقصالعضالتعلىالعبءارتفاع❖

 األوتار )املفاصل
 
(أيضا



- NOT the worker to the job

ERGONOMY is a way to work

smarter, more efficiently with less

effort and discomfort to the human

body - by designing tools,

equipment, work stations and

tasks to fit the job to the

worker





تعريف الضغوط 

اجهتهمو عندالجسميتخذهاالتيالنفسيةالفعلردودهيأي)اإلنسانلجسمالعامالتكيفنظامهي

(بيئيةملثيرات

ما يسمى بمتالزمة التكيف العام

(العالم هانز سيلي)حسب 

General Adaptation 

Syndrome –G.A.S



تمر االستجابة تجاه الضغوط باملراحل التالية

الضغطتجاهاألوليةالجسماستجابةهيو:Alarmاإلنذارمرحلة-1

املقاومةظهرتوالسابقةاملرحلةفيحدثتالتيالجسديةالتغيراتفيهاتختفي:Resistanceاملقاومةمرحلة-2

معهالتكيفأوالضغطمواجهةبغية

قدمماكيفية،التطاقتهالستنفاذيؤديالضغوطتجاهللجسمالدفاعيةاالستجابةاستمرار:اإلنهاكمرحلة-3

 )لالنهياريؤدي
 
(الوفاةوأحيانا



النظريات املفسرة لالستجابة البشرية للضغوط

والقلقمثلالسلبيةاالنفعاالتأنترى :Psychoanalysisالنفس يالتحليلنظرية-1

مناملاض يفيمعهاالتعاملتمالتيواملاضيةالحياةصعوباتولخبراتامتدادهيالخوف

ضغوطالمعللتعاملمناسبةغيرتبدوالتيوبالطفولةالفطريةالدفاعآلياتخالل

الحالية

الفرداستجابةمركزهو(Hypothalamos)املهاديعتبر:الهروبأو املواجهةنظرية-2

للتهديد،سرعةباالستجابةمنالفردتمكنألنهاتكيفيةاالستجابةيعتبرحيثللضغوط،

 تكون قدلكنها
 
عندلفزيولوجياواالنفعاليأدائهمستوى منتزيدألنهاللكائنضارةأحيانا

الهروبأواملواجهةيستطيعالومستمرةلضغوطتعرضه



النظريات املفسرة لالستجابة البشرية للضغوط

و.ناميكيةديعالقةفيبيئتهمعيتعايشالفردأنحيث:املعرفياإلدراكنظرية-3

بينوبالظاهرةاملتعلقةالعواملبينتداخلوتفاعلنتيجةهياالستجابةأن

الخبرةوالشخصيةخصائصواملنبهطبيعةمنهاو)املعرفيةالعقليةالعمليات

يستعملهاتيال(إلمكاناتهتقيمهوللفردالثقافياملستوى والذكاءدرجةوالسابقة

الضغوطمقاومةأسلوبتحديدوللتحكمالفرد



النظريات املفسرة لالستجابة البشرية للضغوط

الدوافععلىتعتمدو:(Spiclberger)النظري النسقنظرية-4

 يكون ماحالةعنالناتجالضغطأنحيث
 
التيوردالفلدىقلقحالةخلقفيسببا

كيفيةواغطالضباملوقفاملتعلقةاملتغيراتعلىتعتمداستجابةتستدعيبدورها

لهاالفردتقييم

معللضغوطالفردتعرضتكرارتزامنإذا:(Selligman)املتعلمالعجز نظرية-5

يشعرالفرديجعلأنشأنهمنمواجهتهاأوبهاالتحكمعلىقدرتهبعدماعتقاده

القيمةعدموالسلبيةوبالعجز



النظريات املفسرة لالستجابة البشرية للضغوط

،افقةمتو الغيراالجتماعيةالعالقاتمنتنشأأنالنفسيةللضغوطيمكن:البينشخصيةالنظرية-6
 
وظيفيا

.االجتماعيةواألسريةاالضطراباتفيالحالكما



أنواع الضغوط النفسية
Murrayتصنيف 

العقليأوالبدنيالقصور مثل:الدونيةضغوط-1

العالقاتنقصواملمتلكاتنقصمثل:النقصضغوط-2

اإلغراءواالستعراض:بالجنسمتعلقةضغوط-3

الزوجينأوالوالدينأحدوفاةأسري،استقرارعدم:األسريةالضغوط-4

أفرادبيناملعاملةسوءأوالرؤساءأواألقرانمعاملةسوء:العدوانضغوط-5

األسرة

القسروالقسوةعلىالقائمالعقابمثل:السيطرةضغوط-6



تصنيف الضغوط النفسية

علىيساعدويؤديالذيالجيدالضغطهوو:Eustressاإليجابيالضغط•

الحياةيدقعلىالبقاءوالتحدياتملواجهةضروريةتعدمنهكميةو.األداءتحسين

بارهالعتالتحملعلىقدرتهبضعفالفرديشعرحيث:Distressالسلبيالضغط•

عليهاتغلبالوتخفيفهاإلىاملرءيبادرلمإذاوقدرته،وطاقتهمنأكبرالضغوط

سرعظهر،آالمأومعدة،آالمصداع،)جسميمرضإلىبهيتحول ويهددمافثمة

الذياألمر(الخ....سكري أوأرق الدم،ضغطارتفاععضلية،تشنجاتهضم،

.اليوميةالحياةفياألداءضعفإلىيؤدي



تصنيف الضغوط النفسية
الحواجري تصنيف 

،طويلةملدةبالفردتحيط:دائمةضغوط•
 
علىاعدتسالصعبةأوضاعمعمترافقمزمنمرضمثلنسبيا

.املوقفتحمل

 تزول،ثموجيزةملدةبالفردتحيطالتيالضغوطهي:مؤقتةضغوط•
 
المفاجئموقفبمرتبطةتكون ماغالبا

 يدوم
 
الرياضيةالسباقاتمثل.طويال



اآلثار املترتبة على الضغوط النفسية

:سلوكيةآثار •

يرتتغأوهوايتهممارسةعنيتوقفقدالفرد،نشاطمستوى انخفاض-1

 الوزنزيادةمنيعانيأوشهيته
 
مثال

مرغوبةغيرسلوكيةباستجاباتالقيامواألداءانخفاض-2

ملسكناتاأوالكحول تناول زيادةأو،التأتأةوالتلعثممثللغويةاضطرابات-3

األظافرقضممثلعصبيةحركاتالتدخين،فياالفراطأو،



اآلثار املترتبة على الضغوط النفسية

:الجسميةاآلثار •

 أكثرهامنمنها،الكثيرهناك
 
:شيوعا

أوهةالجبآالماألسنان،صريربأنواعه،الصداع،الفمجفافمنها:العنقو الرأسمستوى -

الرقبةعضالتتوترالفك،والعنق

النفسانقطاعتنفس،عسرصدرية،آالمالتنفس،حركاتتسارع:التنفسمستوى -

،الاسهتشنجي،بطنيألمامساك،غثيان،حموضة،شهية،فقدان:معوي هضميمستوى -

البطنانتفاخ

إغماء،صدري ألمدورانية،قلبيةاضطراباتنظمية،الالقلب،تسارع:وعائيقلبيمستوى -



اآلثار املترتبة على الضغوط النفسية

:النفسيةاآلثار •

والفرد،لدىالتفكيرمرونةواملعرفيةالكفاءةتخفضالضغوطزيادة:معرفيةآثار -1

والقرارات،اذاتخصعوبةو،االنتباهقلةوالتركيزصعوبةوالنسيانمثلآثارعليهتظهر

اتخاذواملشكالتحلعلىواملعلوماتمعالجةعلىالقدرةضعفبسبباألخطاءتزايد

القرارات

والصبرفقدانواالهتمامفقدانوالكآبةوالضيقعالماتتظهرحيث:انفعاليةآثار -2

نفعالواال باالستنزافالشعور واملللوالخمول والقهريةالوساوسسيطرةوالغضب

الهتمامافقدانو بالنفسالثقةفقدانو البكاءسرعةو الجمودو للسلبيةيؤديمما

.باآلخرينأو الشخص يباملظهر 



اآلثار املترتبة على الضغوط النفسية

:  آثار خاصة بالعالقات الشخصية•

، و املي
 
ل لالنسحاب و حيث تظهر عدم الثقة غير املبررة باآلخرين و لومهم و تصيد أخطائهم و تجاهلهم علنا

.العزلة



استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية

 لهايتعرضالتيالنفسيةالضغوطإلىالشخصنظرةلعبت
 
،دورا

 
يعتبرهاينحفيهاما

 أنهاعلىماشخص
 
.تحدياتأنهاعلىآخرإليهاينظرلوجوده،تهديدا

:النفسيةالضغوطملواجهةأساسيةاستراتيجياتثالثهناك

الضغطمصادرمعالتعاملالفردمحاولةتعكسسلوكياتهيو:سلوكية-1

ضغطالمصادرأبعادلتقديرذهنيوعقليمجهودمنالفردبهيقومماهوو:معرفية-2

خطورتهادرجةو

ضغطالمصدرمعالومباشرةمعهايتعاملالواملشكلةيتجنبحيث:احجامو تجنب-3



استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية

أو(صائصهاخلتغيير)املشكلةعلىكالتركيزأخرى بطرق الضغوطمواجهةيمكنو•

(الحدةتخفيفبغيةلتغييره)االنفعالوالفعلردعلىالتركيز

جديدةأساليبابتكاروحلهاواملشكلةعلىيركزماالضغوطمواجهةطرق منو•

.تولدهاالتيالضغوطواملشكالتمعالتعاملفي

والدعابةأسلوبواالجتماعيالدعمعنالبحثالضغوطمواجهةطرق منو•

املرح



العالقة بين الضغوط و الصحة 
(الجسمية و النفسية)

منحالةهيالصحةبل.العجزأوالضعفأواملرضغيابالصحةتعنيال•

(WHO)التامةاالجتماعيةوالنفسيةوالجسميةوالسعادةالرفاهية

القدرةعماملختلفةالجسميةالوظائفبينالتامالتوافقهي:الجسميةالصحة•

يااليجاباالحساسوباإلنساناملحيطةالتغيراتوالصعوباتمواجهةعلى

الحيويةوالقوةوبالنشاط

بماعاليةاالنفواالجتماعيةوالجسميةالفردطاقاتتكاملهي:النفسيةالصحة•

هفييعيشالذياملجتمعأفرادمعالرفاهيةوبالسعادةالشعور لهيحقق



العالقة بين الضغوط و الصحة 
(الجسمية و النفسية)

الضغوطدةحازديادوباآلخر،منهماكل  يتأثرمتحد،كيانالنفسوالجسميعتبر•

حةالصالضطرابيمهدالجسميةالصحةخللأنكماالتوازن،الضطرابيؤدي

النفسية

الكظريةالغدةتتلقىحيث:(Ader)العصبيالنفس ياملناعةعلميسمىماظهور •

ووطضغوجوداملخيدركحينللضغطاملضادةالهرموناتبإفرازاملخمنأوامر

تأثير إلضعافيؤديمماالضغطلهرموناتاملستمراالفرازيستمرو،تهديدات

.املناعيهازالجفيالرئيسيةالعناصروهياللمفاويةالكرياتو املضادةاألجسام



العالقة بين الضغوط و الصحة 
(الجسمية و النفسية)

 يؤثربالسيطرةالشعور والداخليالضبطان•
 
والجسمفييائيالبيوكيمالتوازن فيإيجابا

.الجسميةالصحةمنمرتفعبمستوى االحتفاظثممن

الصحة،علىسيئأثرذاتعصبيةموصالتثالثافرازإلىيؤديالسيطرةافتقادحينفي•

إفرازشيطتنطريقعناأللمإزالةواملزاجتنظيموظائفهمنالذيوالسيروتونينهيو

واللذة،وةبالسعاداالحساسعناملسؤولالدوبامينهوالثانياملوصلو.اإلندروفينات

حدوثإلىيةالعصباملشابكفيتكسيرهيؤديالذيالنورابينفرينهوالثالثاملوصل

املناعةيقللالذيالكورتيزولافرازيزيدكمااالكتئاب،



العالقة بين الضغوط و الصحة 
(الجسمية و النفسية)

:مثلالنفسجسميةينشأ عن ذلك العديد من االضطرابات و •

 -القرحة الهضمية)اضطرابات الجهاز الهضمي-
 
(الكولون العصبي مثال

 )اضطرابات الجلد -
 
(الصدفية مثال

 )اضطرابات الجهاز التنفس ي -
 
(الربو القصبي مثال

 )اضطراب الجهاز الغدي  -
 
(السكري مثال




