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 الضغط النفسي  االنتحار واستراتيجيات مواجهة
 االجتماعي والمهني.

 ، مخبر الوقاية واألرغنوميا، جامعة الجزائر.عنو عزيزة

 :ملـخـص
وناتج عن المازوشية، كما أنه إشارة إلى اضطراب عميق  ،إن ظاهرة االنتحار عنف مهدم للذات
ومن هذا المنطلق تم إجراء هذه الدراسة العيادية، ، حد سواءومعاناة كبيرة تهدد حياة الفرد والمجتمع على 

حيث شارك ثالثون راشدا محاوال االنتحار وثالثون راشدا عاديا بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر 
العاصمة، ولدراسة االنتحار وتأثير الضغوط النفسية االجتماعية والمهنية، باإلضافة إلى فهم استراتيجيات 

 هة المستخدمة لدى كلتا الجماعتين.المواج
اعتمدت الباحثة في إجراء هذه الدراسة على المنهج العيادي )دراسة حالة(، وتطبيق دليل المقابلة 

انتهت الدراسة إلى منبئات أن الراشد المحاول ، و للضغط Paulhanالعيادية نصف الموجهة ومقياس بوالن 
ة منها المهنية، فلقد اختلفت استراتيجيات المواجهة لديه لالنتحار يتعرض لضغوط نفسية اجتماعية وخاص

 مقارنة بالراشد العادي تمثلت في النسب المتفاوتة.
كما أثبتت النتائج أن الراشد المحاول لالنتحار يعتمد في مواجهة الضغوط النفسية االجتماعية 

نة بالراشد العادي، الذي يعتمد والمهنية على استخدام استراتيجيات المواجهة المركزة حول االنفعال مقار 
على استراتيجيات المواجهة المركزة حول حل المشكل، مما يؤكد وجود فروقا دالة إحصائيا عند المستوى 

0.01. 
ولقد تمت مالحظة اختالفات هذه المتغيرات إحصائيا وأثبتت صحة الفرضية األولى والثالثة، ورفض 

 الفرضية الثانية.
 المقـدمـة : ـ 1

وبسأ اق تمايف ظركلة اقيتثار منذ أن بسأ  بيتثار لس  الجنرد منذ أقسيف العصورعرف اق
الجنكر يلتجن  إىل ما جيري جموله م  األجمساا اللويعية وارواقف ا يسايية ويسيل في ا برأي عابار أو 

 (.34ء  1994فكرة فلسجنية تجنسر ا. ) عانب 

لوتة الرواب اررا تس ا اجملتمعب و ا يزيس م  للورة ظا رة اقيتثار  و است ساف ا ل
 التضاء علل جمياة الجنرد.و ي الجن ة الأ يعتمس علي ا ا الوناء والعمل وا يتا ب ويؤدي اقيتثار إىل 
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سل  أن اقيتثار عوارة ع  عنف م سيف للذاص وياتج ع  ارازو يةب جميب ي لذ معال 
جه مرك  للاا متم   ا عسيف معرفة فم   بالنسوة للمرا ق ف يه يوا بخمتلجنة جمسب س  الجنرد

 مكايته اجا ة أمايف احنراف دوافعه العاطجنية واجلنسية.

فاقيتثار  و إجابة قغلراب اررا ق العاجز ع  إجياد مكايته اجا ة بس اعتواره الجنل 
ذا الت زيف أو را سب وقس يكون يتيحلة الع قة ارت زمة الأ تسود الجنرتة ا فرتة اررا تة م  جمياتهب و 

جميب أن التصاديف اليومي  بينتج ع  الع قة السي ة بس األ ل م  ج ة واألوقد م  ج ة ألر 
 فيسفع بعض يف إىل اقيتثار. ب ا يؤدي إىل اغلراباص يجنسية للاة عنس بعض يف بدصل بين يف

اموص  ري    بفاقيتثار ي لذ معىن خلر اجنتسان موغوع اعب بأما بالنسوة للرا س
الولالة(ب والضيوطاص  بأو اب  عزيزب عسيف اقستترار ار ين واقجتماعي )التسري  م  العمل اعياة

وتؤدي ا الن اية  بار نية تعترب عوامل قك  أن تؤدي موا رة إىل ا جمساس بالجنرل وعسيف التتيييف
إىل اقيتثارب  ذا العامل اجلسيس هسس علل مستو  اجملتمع بسوب التثوقص اققتصادية 

 .1990اقجتماعية والسياسية اجلسيسة ارسحللة باجملتمع اجلزائريب منذ بساية سنة و 

اما يجنسر اقيتثار ب يه يتيحلة موقف دس م  جما   عور الجنرد ارنتثر إىل درجة فتسان 
اقيتواه للثياة ساهتاب عنس سل  دسا ا يار عضويب وتصو  اررااز العصوية العليا غا قادرة علل 

اقستحلابة للم ااصب فيجنتتس الجنرد التسرة علل التخيل وتكون النتيحلة  لل التسرة الذاتية  الضوط أو
فتس يكون سوب اقيتثار جمصيلة مرجل اقات اب الرسيسب أو  بالسوية علل مواج ة مراال اعياة

و عوباص العمل ار سد بالجنرل وفتسان جماقص اكذاء أو ا جموا  العاطجني أو الضيوطاص ار نية 
 األمل.

وازدياد  بولتس أ وث  يواقيس اجلر تسق باجملتمع اجلزائري معلنة ع  ايترار  ذه اآلفة
وعرف   ذه التا رة ايترارا واسعا  بيسمة 100.000جمالة ا  30ا قوا  علل اقيتثار ظعس  

عملية  4411ما يعااد   2000و  1993جميب سحلل  وجمساص السرحل الوطين سنة  بور يوا باجلزائر
 615ساار  و 454حماولة ايتثار ) 1069أي ل( و  842سار و  2500ايتثار ) 3342من ا  بتثاراي

 أي ل(.
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 369إىل  2003جمالة ايتثاريةب ليزداد العسد سنة  356فلتس سحلل   2000أما ا سنة 
جمالة ايتثاريةب ولتس   ل  أا ر جماقص اقيتثار عنس ف ة الرواب الذي  ترتاو  أعمار يف ما بس 

جماقص عنس  7ب و2004جمالة ايتثار ل   السساسي األو  م  سنة  35سنة با  40و  14
 سنة. 40جمالة ألر  عنس الجن ة الأ تجنوق  18سنةب و  18اررا تس الذي  تتل أعمار يف ع  

اما أجمص  وجمساص السرحل الوطين بارراز اجلامعي اقسترجنائي بولية ميلة بالررق 
بوقية قسنلينةب  27.69%و  33.84%يسوة  2006ىل جوان إ 2003اجلزائري ما بس جويلية 

 67.69%بوقية جيحللب اما تؤاس أن مس  ايترار اقيتثار لس  الرجا  قسر بنسوة  12%و
 .26%لس  الولالسب أما العما  فيم لون  74%لس  النساءب و  32%و

ر بعض العوامل الأ وعليه ف ن  ذا التزايس الكوا ا ا قوا  علل اقيتثار اان يتيحلة لتوف
لا ة ا ظل التيااص الأ عرفت ا الو د ا لعررية  بسامه  وبتسط وفا ا استجنثا  التا رة

األلاةب وارتم لة ا التمايز اقجتماعي واققتصاديب وغياب أبسط قواعس اعياة الكرقةب واذا 
 م  مرااز التوجيه وا ر اد النجنسي.ة التصسع األسري وايعسايف أو قلة اررافق العامة والوسائل التعويضي

ال  ذه العوامل ترا  بصماهتا السلوية علل مستو  الجنرد واجلماعةب لا ة من ا 
ليحلس يجنسه أمايف طريق  باقجمواطاص برىت أيواع اب جميب يصاب الجنرد بالتوتر واقيلواء واقجمتتار

وسل  ذحلة التخجنيف  باللريقفما عليه إق التوجه إىل  ذا  بمسسود وجم و  ومستتول غا موعود
فينت ي  بم  خقمه ومعاياتهب واكروب م  الواقع ارعيي جمىت يتسىن له التخلص م  مهويف اعياة

 بالوقوع ا مركلة اقيتثار.

  & Laury Loery( 1979ولتس بين  ا  ذا الصسد دراساص ال م  لوري وقوري )
حلانب إسن  ي يوع م  التوا ل ارتعارجلب فجني ع  اقيتثار أيه دمل رد رسالة ب س ويوع م  اكي

يجنس الوق   راو قوي مترائيف طلوا للرعاية واعبب و يحلان وسخط غس ال ا يلس به. 
 (41ء  1986)السبا ب 

تؤاس أن اقيتثار تعترب خلر حماولة بالنسوة لتييا النتايف l بChabreأما دراسة  ابر  
يسل  سلواياص توجمي إىل العمل الذي سيتويف به وا يه  بالعائليب إن الجنرد قول قيامه باقيتثار
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يوعب إ اراص ق ا مية يلالب بواسلت ا النحلسةب ولك   ذه ا  اراص ق تستتول جيسا م  
 (41ا يلس بهب لذل  فجني الك ا م  اعاقص يتويف ظثاولته. )يجنس اررجع السابقب 

(  خصب جميب  س 489ل )الأ أجري  عل Goldbergاما تؤاس دراسة قولسبار  
 & Beckم   ؤقء فكروا ا اقيتثار ا غياب اقات ابب بينما ما جاء به بي  وليسرت  %5

lester الرعور بالجنرل والذيبب يوذ الذاصب اعزن وفتسان  بإس يتوقن أن الجنرد ينمي ا التراميف
 (21-22 ب1990الرعور بتيمة اعياة ومعنا ا. )العجنيجنيب 

فيتو  أن العسوايية العادية الأ جيب علل ال  خص  Schneiderنايسر أما الواجمب  
 ا يولس  عورا قويا باقات اب  بأن يعير ا حتو  عنس اقات ابيس م  األ ساف اجارجية إىل أيجنس يف

 (Schneider, 1984, 31وايعسايف الكرامةب و ذا ما يؤدي إىل اقيتثار. )

إس يتو  م   بدراسة أيسيولوجية ل يتثار ا Davidsonو ذا ما ي وته دافيسسون 
الضروري ا  ارة إىل أن اقيتثار يرمي إىل اعراة السينامية لوغعية اات ابية أا ر منه لتنتييف جمتيتي 

 (Davidson et Choquet, 1982, 42علل  ط اات ايب. )

تتنية م     ا الكرف ع   Dreye et al( 1973ولتس اقرت  ال م  دراي وخلرون )
يلر  السؤا  التايلء  ل التوعية للمخسراص تؤدي إىل  بإمكايية وجود للر ايتثاري عنس  خص ما

اروص ؟ واقرت  ارعا  تع سا ق بس علل ارجنثو، أن يتلجنأ بهب و و )م ما دسا ل  أقتل يجنسي 
  سفة وق إرادياب وق ا أية عتة م ما دسا(.

جس أن ارجنثو س ارسمنس علل ارخسراص (  خصب فو 600واستعمل   ذه التتنية مع )
والكثو ب وم  يت رون إ ابة عضوية عصوية يرفضون التلجنأ هبذا التع سب و ذا دليل علل وجود 

 (Wilmontte et al, 1984, 27للر ايتثاري عنس  ؤقء األ خا،.  )

م  ل   دراست ما  Caroli .F & Leo .Hاما تو ل ال م  اارويل .ف و ليو . ا  
 أ أجري  بجنريسا إىل دقئل إجمصائية جمو  ا دمان واقيتثارب وقس تو   إىل ما يليءال

  جمالة. 19ا اولة اقيتثارية قول تعاطي ارخسراص )فرتة اقمتناع(  ي 
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  جمالة. 14ا اولة اقيتثارية أثناء تعاطي ارخسراص  ي 
فرتة اقمتناعب وتتل أثناء  ولتس قجمأ الواجم ان أن يسوة اقيتثار ترتجنع قول التعاطي وا

 زيادة اجلرعة الأ تؤدي إىل اقيتثار.الجنلايفب ا اعتيتة  ذه ارعلياص توس لنا اجل  الرائع ارتم ل ا 

أما بالنسوة رعىن تعاطي ارخسراص وع قت ا باقيتثارب فتس اتجنق ال م  برااول 
رخسراص له معنيس أساسيس علل أن تعاطي ا  Braconner & Olivensteinأوليجنويستاي 

 ومتناقضس ا يجنس الوق ب ومها اما يليء

 .تعاطي ارخسراص يعين حماولة  ردة للعسوان علل الذاص 
 ظا  بتعاطي ارخسراص له معىن إدائيب أي ارخسراص يستعمل ا الرخص للثجناظ علل الذاص

  ارواد أو اجملاقص األلر . أيه جيس ا  ذه ارادة الراجمة واللذة الأ و جيس ا ا غا ا م
(Davidson & Choquet, 1982, 119) 

ب بجنريسا أن يسوة  Caroli & Leo(1977و ذا  ما أاسته دراساص م  اارويل وليو )
فتس يتيف  بالوفياص بسوب ارخسراص منخجنضةب و س إجمصائياص ألر  توس لنا التناقض اروجود

 .1979وسل  سنة  ب( مسم 100( وفياص  م  جمموع مائة )4إجمصاء أربع )

ب وجسا ا جمموع Davidson & curtوا يجنس السياق  ناحل باجم ان دافيسسون واورص 
ب وقس أرجع  ؤقء ارختصس  ذا التناقض إىل عسيف وجود 47%أي ما يوافق  بوفياص 7مسم   150

 معلياص حمسدة ومراقوةب وأن ظا رة اقيتثار متعسدة األوجه.

يتثار بسون أن يكون إدمايه  و السوبب ولك  الريء األارب الذي فتس داو  ارسم  اق
 & Caroliق دتمل أي يتاش  و أن يسوة للر اقيتثار عنس ارسمنس علل ارخسراص معتربة. )

Leo ; 1975, 627) 

أن اقستعما  ارزم  للمخسراص يلتتي مع   Fréjavilleاما تؤاس دراسة فرجيافيل
ولتس جماو  الواجمب التوفيق بس الرأيس  بم  اعاقص 70%رية بنسوة السلو  ا جماقص ايتثا

 اللذي  يتوقن أنء

 .اقيتثار يرتوط أا ر بالرخصية اررغيةب وبالتثسيس باقغلراباص العتلية 
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 بل  و موازي ل يتثار. بارخسر يلعب دورا موا را ا اقيتثار 
جس اجمتما  اوا ل يتثار عنس إىل أيه يو   Fréjavilleولتس تو ل الواجمب فرجيافيل

األ خا، اللذي  يتعرغون إىل التسميف ارزم ب يتعاطون عسة أيواع م  ارخسراصب ويستعملون 
ارخسراص الصلوةب والذي  يت رون توعية كذه ارادةب ويضيف إىل أن ظا رة اقيتثار  س ا اذل  

جمسب رأي  ذا الواجمب إن ب يةعنس ارسمنس الذي  يركون م  اغلراباص عتلية و عوباص ع ئت
ولك  ما و يعرفه  و إن ااي   ذه العوامل سوب أيف  ب ذه العوامل تعترب مساعسة علل اقيتثار

 .(Fréjaville, 1977, résuméيتيحلة للمخسراص )

اما يعترب اقيتثار فع  ي سف م  وراءه الجنرد إىل اكروب م  وغعية اجتماعية  عوةب 
ية ترتجيف الوغعياص الصعوة ارعا ة م  طرف الجنرد أو ف ة م  اجملتمعب ف ذا فاقيتثار ظا رة اجتماع

اقلتواس واليموجل الذي ينمو لس  الجنرد بسوب عسيف حتتيق طموجماتهب سوء توظيف الع قاص 
الويعائلية والضيوطاص ار نية اليومية الأ تتم ل ا  عوبة ار نة أو تسلط ارسؤولس وثتل أوامر يف 

 لضيط ارستمر علل العامل.و ارست يف ل

ب يتم ل الضيط Folkman & Lazarus( 1984وجمسب الواجم ان فولكمان وقزاروس )
ا التجناعل بس الجنرد والوي ةب جميب تتييف الوغعية م  طرف الجنرد علل أ ا  ادرة روارده وقادرة علل 

ا الوغعية سوف  فمعرفة قسرتنا علل التثكيف بوم  مليض ايايه للخلر )ااقيتثار م  (ب تعر 
 (Lindsay, 1980, 43ايجنعا . ) –قكنه تعسيل الع قةء غيط  بيكون عام  معرفيا ثاييا

 ءعوامل الضغط النفسي االجتماعي والمهني -2
 ءالعوامل المرتبطة بالوسط المحيطي -1.2

يعترب ا يط اللويعي الذي يعيي فيه الجنرد العامل الذي ب مكايه تكوي  الضيطب والذي 
ب علل الجنرد مواج تهب بعض  ذه العوامل موجودة منذ األز ب ااروصب اقيجنصا ب اكحلر.. اخلب جي

 أما الوعض اآللر فتلور مع الزم .
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وكذاب يوجه اق تمايف اليويف بجنضل ارسرسة األمريكية حنو دراسة الضيوطاص النجنسية 
جتماعي قس أسيب بالنسوة اقجتماعية وار نيةب ألن اللويعة قس استسلم ب وألن ا يسان اق

 .(Marichal, 1994, 06لإليسان الويولوجي.  )

 ءالعـوامل الذاتيـة -2. 2
إسا اان الضيط جمالة طويعية توجس لس  ال الناسب ف ن  ناحل فروقا فردية ا سرعة وجمسملة 

نر ة وتكم   ذه الجنروق ا  ط الرخصيةب ارت ثرة بالت بودوايف اقستحلابة لعوامل الضيط ارتعسدة
اقجتماعية ا األسرةب إس أاسص السراساص وجود ع قة بس مستو  الضيط وبعض  اس  

 .(Marichal, 1994, 07) ب« A » & « B»الرخصية االنموسجس أ و ب 

 ءنماذج الشخصية -1.2.2
 ( و ي ااآل،ءA.B.C ناحل ث ثة  اس  أساسية للرخصيةء )أ.ب. ( )

 :« A »النموذج المنبسط أ  1.1.2.2-

و يف األ خا، الذي  يت رون سلواياص تتميز بالعنف عادة وظحلموعة معتسة م  
عسواييسب  بيتكلمون بسرعةب يستعملون إ اراص بك رة بم لء " عسيف التسرة علل الصرب بالسماص

عنيجنسب ينجنعلون بسرعةب يلتون للمنافسة...اخلب استحلاباهتيف للضيط تكون ع  طريق ميكاييزماص  
 ب و يف األا ر عرغة لإل ابة باألمراجل التلوية.caticolaminéة "ااتيكوقميني

 :« C »النموذج المنطوي "ج"  2.1.2.2-
و يف أ خا، يتميزون بعاطجنة جيا ةب فاأل خا، م   ذا النوع لسي يف دفاعاص قويةب 

لسي يف إجمساس بالعنفب عسيف ال تة بالنجنس  بعسيف التسرة علل اقعرتاف وعلل التعوا ع  عواطجن يف
.اخلب ف يف يتمعون عواطجن يفب  ا جيعل يف يت رون ا  م ب واستحلاباهتيف للضيط تكون بواسلة ..

م ل  بميكاييزماص قررية اضريةب جميب أ يف أا ر قابلية م  غا يف قابلية لإل ابة باألمراجل ارناعية
 السرطان.

 :« B »النموذج الوسط "ب"  3.1.2.2-



. 2العدد   الضغط النفسي اجتماعي والمهني.   ر واستراتيجيات مواجهةاالنتحاواألرغنوميا، جامعة الجزائر      مجلة الوقاية
2007 

 138 

ب « C »وارنلوي " "  « A »ارنوسط "أ"  بو و  وس  يتع بس النموسجس السابتس
األ خا، م   ذا النوع يعتربون م اليس ا سلوااهتيفب ف يف يتميزون بالنحلا  والتجنوقب الصثة 
اجليسةب التكيف اقجتماعيب رو  التسام ...اخلب وجمالة الضيط عنس  ؤقء األ خا، تكون 

 (Bruchon, 1997, 26متوسلة ومعتسلة. )

 نيـة :العوامل المه 3.2-
يؤاس الك ا م  الواجم س أن العوامل اررتولة بالعمل والتنتييف الذي يرتيل فيه الجنردب م  
أ يف العوامل ارسووة للضيطب وم  بس  ذه العواملء عوئ العملب غموجل السورب تسلط الرمساء 

لعمل التاسيةب وثتل أوامر يفب ارسؤولية علل اآللري ب ايعسايف العسالة ا التتيييف وارعاملةب ظروف ا
 ايعسايف ارراراة ا اقاس التراراص...إخل.

وا  ذا الصسدب مت إ از العسيس م  الوثوا ارتعلتة بتروف العملب ااعرايةب الجنضاء 
ا سودب اجلورةب إعادة  يكلة ارؤسسةب ارتوا  العمل بالتناو  ارجنر  للتوغب أو التنتل ارستمر 

 (Mrichal, 1994, 07) بسوب يوعية العمل...اخل.

 العوامل المرتبطة بالمشاكل االقتصادية والمكانة االجتماعية: 4.2-
ق ينسل أن يستتصي أ يف ارراال الأ يتخوط في ا الجنردب وايجنية التعامل مع  ذه 
ارراال اجارجيةب والأ تلعب دورا اواا ا الت ثا علل الصثة النجنسية للجنردب و ذه ارراال ق تتل 

سل  أن إ واع األفراد عاجياهتيف تتجناوص ا درجة إعاجم اب ب تت ا أمهية ا الت ثا علل الجنردع  ساب
بتتسمي يترية حتسد جمموعة اعاجياص ا يساييةب   Maslowو ذا وفتا ألمهيت اب وقس قايف ماسلو

سيف إىل واألمهية النسوية لكل من ا ا تسر  ا  واعب فاعاجياص ا يسايية وفق يترية ماسلو تنت
 جمموعاص  ي االتايلء

 اعاجياص الجنيزيولوجية األساسية عياة ا يسايية. 
 اعاجياص اقجتماعيةب ااعب واقيتماء. 
 جماجاص التتسيرب أو  عور الجنرد ب يه حمل تتسير م  اآللري . 
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جماجاص حتتيق الذاصب الأ تعرب ع  جماجة الجنرد ألن ينللق بتسراته وموا وه إىل خفاق تتي  له  
 ن يكون وفتا را  كنه إمكايياته أن يكون.أ

وايل قا  ا سوقب قك  التو  أن الصثة النجنسيةب ترتوط ب  واع اجملموعاص اجمس م  
اعاجياصب فاألفراد الذي  دتتون سواهتيفب يعيرون جمياة تتسيف بالصثة والس مة النجنسيةب أفضل 

ب  ذا م  ج ةب وم  ج ة ألر ب  ناحل م  أول   الذي  ق يزالون ا مراتب أدىن م  ا  واع
عامل أساسي يسا يف بسرجة اواة ا جعل الجنرد يصاب ذالة توتر واغلراب يجنسيب يترا عاجته 
إىل السلل النتسيب فتس يكون الجنرد ا جمالة استياء اوا ا العملب قس يت ر سلواا عسواييا اهاه 

 ق يروع جماجاته. رئيسه أو زم ئه أو عائلته بسوب األجر الوسيط الذي

 ءالعوامل المرتبطة بالمشاكل العائلية 5.2-

إسا اان الجنرد عرغة للمراال الرخصيةب م لء زوا  فا لب فتسان  خص عزيز...اخل 
ا  ذه اعاقص يصاب باعسرةب وم   نا يصو  قاب  علل إدراحل ال اعاقص علل أ ا مصسر 

باستحلاباص للحل از العصم ا يعا يب  ورد فعله يكون علل  كل اغلراباص مصثوبة بغيط
ويت ر سل  ع  طريق األعراجل التاليةء إفراز األدرينالسب والنورادرينالسب ارتجناع غيط السيف وإيتاع 
غرباص التلبب وم   نا تكون ارراال الناهة ع  اعياة األسرية ساص ت ثا اوا علل  الجنردب 

 ,Savoire et Forgetالضيطب ومنه األمراجل اجلسمية )وبالتايل يكون  ذا األلا قاب  لإل ابة ب

1996, 17-18). 

اما هسر ا  ارة إىل أن للجنرد قسراص لا ةب تساعسه علل التوافق مع عوامل الضيط 
ارختلجنةب فيواجه ا يسان الوقائع واألجمساا وفتا للموجماته وميولهب ارتعلتة بالعوامل الوراثية من ا 

يف توافق ا يط مع طموجماته  راعب يستعمل الجنرد ميكاييزماص فيزيولوجية واركتسوةب وينحليف ع  عس
ويجنسيةب وتساعس العوامل اجارجية ارتم لة ا ارستو  اققتصادي وار ين علل ت جيل أو تعحليل 

 (Dantzer, 1985, 75مسار ظا رة الضيط.  )

 اقستحلابة للضيط ار ين مرتولة بعوامل عسيسة و يء
 وقف الضاغط وتكراره.طويعة و سة ار -
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 قسرة الجنرد علل ارواج ةب وغرورة وجود النسق اقجتماعي. -

 جمموعة اقدراااص ارتياةب الأ يوني ا الجنرد أثناء مواج ة اروقف. -

التتيييف الذا، الذي يونيه الجنرد جمو  اروقفب والذي جيعل للوغعية أمهية ارب ب أارب م   -
ياة ترفع م  للورة اقيتثار أو ا  ابة باررجلب ا اعسا ا جمس ساتهب إس أن جموادا اع

أي أن رد ب (Wantman et al, 1992, 89جما  ما إسا أدرا  علل أ ا وغعياص م سدة )
الجنعل اررغي ي ، عنسما يكون اعسا أو الضيط  سيسا جسا ومتكرراب وعنسما تكون 

ةب سلواية أو معرفية(ب فتت ر إمكايياص اقستحلابة ارتوافتة مع الجنرد متحلاوزة )فيزيولوجي
 (Garwood, 1993, 170اغلراباص التكيف عابرة أو دائمة. )

يعود إىل  بوبناءا علل ما سوق سارهب ف ن اقيتثار  و عوارة ع  عتاب سا، عنيف جسا
سوء ارعيرة لس  الروابب و ي إ ارة إىل اغلراب ومعاياة اواةب و ذا الجنعل اقيتثاري ينتج ع  

طر اررجعيةب فتسان ال تة بالذاصب وغياب الي ريكاييزماص السفاع أو اسرتاتيحلياص فتسان األ
ارواج ة للضيوطاص ارختلجنةب والنتايف التعويضيب سل  أن اسرتاتيحلياص ارواج ة غا فعالةب فتا رة 

 ارواج ة ق تعمل اليا.
عة م  إن ارواج ة تركل جممو  Duntchev (1989)وا  ذا الصسد يتو  ديتراف 

وارستعملة باجصو، ا مواقف  بالسلواياص النجنسية التكوينية اركتسوة رواج ة هتسيساص اعياة
 (Duntchev, 1989, 88الضيط. )

إىل أن اسرتاتيحلياص ارواج ة  Kahn & al (1964)ولتس أ ار الواجمب اا   وخلرون 
يطب واأللر  موج ة حنو الذاصب حنو ارركل تتم ل ا جمموعتس اواتسب إجمسامها موج ة حنو ا 

وقتص اسرتاتيحلياص ارواج ة حنو ا يط ا تعسيل وتوسيل ا  م  الضيو  ا يلية والوي يةب العوائق 
وا جراءاص والوسائل ارتخذة بر ن أمر ماب واذا الع قة أو الصلة بس  ذه األ ياءب بينما تعمل 

 بمستو  اللمو  والتخجنيض م  ارتللواص الذاتية اسرتاتيحلياص ارواج ة حنو الذاص علل تييا
أو تعليف م اراص  بوإجياد قنواص أو مصادر بسيلة لإل واع والرغا وتلوير معايا سلواية جسيسة

 .(54ء  1997جسيسة )أزروقب 
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يوسو واغثا أن الجنرد ارنتثر يريس أن يلثق األس  بنجنسهب وا يه يعاقب  بايل قا  ا سوق
وا يجنس الوق  يعاقب حميله الذي يعتربه ارسؤو  ع   ذا الجنعل اقيتثاري  يجنسه علل  يء ماب

 ا يكرف لنا سل  أن ارنتثر عنسما يتعرجل لضيوطاص جمياتيةب عائلية وم نية لا ةب ، جمسوه
ف يه ليس لسيه اسرتاتيحلياص ارواج ة اررتازة جمو  ارركلب ظعىن أيه يجنتتس إىل اقسرتاتيحلياص 

 التاليةء
وثب ع  ارركلء و ذا ايل قا م  جمموعة التحلارب الأ عا  ا الجنرد وجممل معارفه وقسراته ال 1-

الجنكرية وارعرفيةب علل استعما  وتوظيف  ذه ارعارفب با غافة إىل الوثب ع  ارعلوماص 
 ووغع للة للو و  إىل اعل ارري .

بلرق أا ر فعاليةب و ذا م   السعيف اقجتماعيء ويتم ل ا اقتصا  والتصرف مع اآللري  2-
أجل إجياد السعيف عنس األفراد ا يلس به م  أجل التعاونب جميب يصو  التثكيف الذا، اوا 

 م  ل   التجناع ص اقجتماعية.
اما هسر ا  ارة إىل أن ارنتثر قس يكون لسيه اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  

سعة جسا م  العملياص ارعرفية اروج ة حنو التخجنيف م  اقيجنعا ب والأ بسور ا تؤلف جمموعة وا
جمالة التوتر اقيجنعايلب إس تضيف  ذه األ كا  اسرتاتيحلياص عسيسة م  بين اء التحلنب أو التجناادي أو 

 السلواياص الأ تيا جمر  اقيتواه ع  مصسر الضيطب وحتسا راجمة مؤقتة.

يحلياص قك  أن تؤثر علل ب ف ن  ذه اقسرتاتLazarus( 1966وجمسب قزاروس )
اقيجنعا  بلرق خمتلجنةب إس م  ارمك  جسا أن يتود استعما  بعض  ذه اقسرتاتيحلياص اجا ة 
بارواج ة اررازة علل اقيجنعا  إىل إعادة تتسير الوغعية حمل ارواج ةب وسل  بتييا معىن تل  

التتليل م  قيمة أو أمهية اجلر الوغعية أو إعلائ ا تجنساا خلرب وهبذا األسلوب يصل الجنرد إىل 
 ا سق بهب والذي يركل تل  الوغعية.
علل ج ود ارواج ة م   ذا النوع اسيف  Lazarus( 1966وكذا السوبب أطلق قزاروس )

اقسرتاتيحلياص السفاعيةب تعمل  ذه األلاة وفتا لنرا  معرا قك  الجنرد م  إعلاء تصور سا،ب  
 وغعية ما تتييما إجيابياب والذي يكم  دوره ا حتويل ما إىل حتسي.ااقبتعاد أو إعادة تتيييف 

ا  ذا اجملا ب إىل أن فعالية  ذه النراطاص ارعرفية ا  Lazarusاما يرا قزاروس 
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التوتر اقيجنعايل تتوقف علل مستو  أو درجة الضيطب إس أيه م  الصعب حتويل النرا  حنو فكرة 
لوغعياص ساص الضيط العايل أو اررتجنعب اما  و الر ن بالنسوة التثسيب عنسما يتعلق األمر با
جميب سرعان ما يت ر عحلز  ذه اقسرتاتيحلياص ع  مواج ة تل   بللوغعياص الأ هتسد جمياة الجنرد

 الوغعياصب االضيوطاص ار نية الرسيسة.
يجنعا ب وقك  كذه اقسرتاتيحلياص الأ ترتكز علل اقيجنعا  أن تؤثر بلريتة ألر  علل اق

إس م  ارمك  أن تعمل علل إجمساا تييا ا درجة اقيتواه والرتايز علل مصسر الضيطب و و 
يتصور  ذه  Lazarusالريء الذي ينحليف عنه  سوء أو راجمة ايجنعالية مؤقتةب وكذا ف ن قزاروس 

عالية وا  از.  اريكاييزماص التكيجنية علل أ ا دور مرجملي أو ايتتايل ليس إقب  ا جيعل ا قليلة الجن
 (54ء  1997)أزروقب 

 اما أن اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  اقيجنعا  تتم ل فيما يليء
 التجنب: 1-

بصف النراطاص والتيااص ارعرفية الأ هتسف إىل هنب الوغعية الضاغلةب والوسائل 
نب ارركل م  وتتضم   ذه اقسرتاتيحلياص ه بالأ حتسا  سوء الرخص وقجنض م  جمسة توتره

 .بعض األدوية أو ارخسراصل   النويف أو اق ماحل بررا ة ا األالب أو  رب الكثو ب أو ألذ 
ا ن يتخيل الجنرد يجنسه ا   ب ذا م  ج ةب وقس ت لذ اكروب م  الوغعية الضاغلة بركل مياير

ا ن يتمىن أن عاو خلرب عاو دون مراالب أو يتخيل ب يه يتواجس ا مكان أفضل  ا  و فيهب  
تكون له التوة ال زمة لتييا ما دسا لهب م  أجل وغع  اية للتوتر الذي يعيره ب سرع وق ب  

 ااقاس السلوحل اقيتثاري اوسيلة فعالة لوغع جمس كذا التوتر والضيط الذي يعيره.
 اتهـام الذات: 2-

ركلب ف ي تتضم  تتم ل  ذه ا سرتاتيحلية ا لويف الجنرد لنجنسه واهتام ا ب  ا سوب ار
يوعا م  التتول للوغعية الضاغلةب جميب يوتل الرخص جامسا أمايف ال حماوقص التييا أو الت ثا 

 بإغافة إىل سل ب ف ن الجنرد يعمس إىل لويف يجنسه ويت م ا ب  ا سوب ارركلب ا اروقف الضاغط
 ضل.أو يضيع وقته ا التمين والرغوة ا تييا الوغعية اآليية إىل جما  أف

 إعـادة التـقييم اإليجـابي: 3-
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والذي يتم ل ا تعسيل جمالة هتسيس إىل حتسي توسو فعالة ججنض ارستو  اقيجنعايلب 
ولك  برر  أق يتحلاوز الضيط عتوة حمسدةب فوالنسوة للوغعية ساص الضيط اجلس عايل )م ل جمالة 

قسرتاتيحلياص عموما غا هتسيس جميويب غيوطاص م نية  سيسة(ب يوتل استعما   ذا النوع م  ا
اما تتضم   ذه اقسرتاتيحلياص عملية التيياب أي الجنرد داو  أن يت ر قويا أمايف الوغعيةب   بفعا 

أو أيه يعترب ا عام  يساعس ا التييا إىل األجمس ب أو أن الجنرد يعمل علل ترايز جم وداته علل 
أي اجرو  أا ر قوة م   بب علل التوتراجلايب ا جيايب ا الوغعية ؟  ا قس يساعسه علل التيل

 (Graziani & al, 1998, 106التجناعل الضاغط.  )
وإسا ما تكلمنا ع  الضيط ق قك  إمها  ع قة همع بس العامل الضاغط والجنردب و ي 

أيه م   Lazarus & Cogné (1980)مجن ويف التتسير ارعرا الذي يعترب جمسب قزاروس واوييي 
لتكيجنية إزاء العامل الضاغطب وا سدة أساسا م  ل   تتسمي الجنرد كذا األلا اقسرتاتيحلياص ا

سل  أن اقسرتاتيحلياص األساسية م  ل    ذا النموس  الأ  ك  الجنرد م  ب والنتائج اررتتوة عنه
 اقستحلابة للضيط  ي أربعة تكون ااآل،ء

 .الوثب ع  ارعلوماص فيما يتعلق نصائص العامل الضاغط 
 .وغع للة عمل م  أجل اقستحلابة فور وقوع العامل الضاغط 

 .إيتاف أو او  العوامل الأ قس تضر بالجنرد 

  إعساد مسار يجنسي الذي قس قك  م  تنتييف اقيجنعاقص أي التنتييف الذا، ل يجنعا  والتنتييف
 بي ة. –للع قة فرد 

لضيط اجارجي وارعاش اما يسا التتسير ارعرا وفق ع قة دائرية مستمرة تتوسط ا
النجنسي الذي يرتتب ع  سل  الضيطب معىن  ذا أن  ذه الع قة السورايية تتوافق وا دراحل 
السيناميكي للضيطب أو بعوارة ألر ء "ار ا ق ي لذ إق التيمة الأ يعلي ا له الجنرد"ب وإن متيااص 

تيا مستمر م  جميب ارجن ويف  ا يط والجنرد متابل العامل الضاغط ليس  ثابتةب وإ ا  ي ا
 والتنتييفب وسوف يصل م  ل   ارخلط إىل ف يف ايجنية تعامل وتتسير الجنرد للموقف الضاغط.

( يوغ  التتسير ارعرا إزاء العامل الضاغط واقسرتاتيحلياص التكيجنية جمسب 1خملط رقيف )
 .Lazarusقزاروس 

 الوثب ع  اعل الضيط إدارحل يجنسي الواقع النجنسي

 تتسير معرا
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(Ovide, 1996, 36-40) 
 

وعموماب ما قكننا قوله  و أن سائر الناس يتعرغون جملموعة م  الضيوطاص اليومية 
ويعي و و يعترب رد فعل ط بوارواقف بصجنة عامةب قس تسر يف اما قس هعل يف يعيرون جمالة م  التوتر

اما أن الت ف الناس ا  اهتيف و خصياهتيف جيعل يف ب  إزاء ارلالب اعياتية والتحلارب اليومية
ف ناحل م  يتثمل موقجنا حمولاب ويتتوله بلريتة إجيابية  ببتلجنون ا طريتة تعامل يف مع مراال يف

 و ناحل م  ق يتثمل يجنس اروقف وتكون له طريتة ميايرة ا معاجلته.

  ل   تجناعل اسرتاتيحلياص ارواج ة الو و  إىل جمالة م  التكيف سواء وي سف الجنرد م
 باكروب م  الوغعية لعسيف التسرة علل تييا اب أو علل العكس بالت ثا في ا.

 ذا با غافة إىل دور الضيطب فلوق وجوده ا جمياة الورر را جل  األفراد إىل استعما  
اما هسر ا  ارة إىل أن اللريتة الأ ب  لنجنسي اقجتماعياسرتاتيحلياص ارواج ة لتثتيق التوافق ا

يعمل هبا الجنرد عل تتيييف وغعية مصسر الضيطب  ي الأ حتسد أسلوبه ا طريتة تتييمه لوغعياص 
الضيط الأ سيكون عرغة كاب و ذا يؤدي جمتما إىل الت ف وتنوع اقسرتاتيحلياص الأ يلحل  إىل 

صب وإن  ذه األيواع ارختلجنة وارتنوعة اجا ة بسلواياص ارواج ةب استعماكا رواج ة تل  الوغعيا
 حتسد بعوامل عسة قك  تلخيص ا فيما يليء

  يزاص و اص  خصية الجنرد. -
 طويعة و سة الضيط حمل ارواج ة. -

 لصائص ا يط اقجتماعي. -

 الجنعالية الذاتية للجنرد. -
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 (Folkman & Lazarus, 1984, 100األفكار وارعتتساص اجا ة بالجنرد.  ) -
وايل قا  ا سوقب أ و  م  الضروري دراسة اقيتثار والضيوطاص النجنسية اقجتماعية 

 وار نية ومواج ت اب إس هتسف السراسة اعالية إىلء
 الكرف ع  اقيتثار وع قته بالضيوطاص النجنسية اقجتماعية وار نية. -
 رف ارنتثر.التعرف علل اسرتاتيحلياص ارواج ة ارستخسمة م  ط -

بناءا علل ما استحلس واستثسا م  ذوا ميسايية جمو  سيكولوجية اقيتثارب تجنرتجل 
 السراسة اعالية ما يليء

 ناحل الت ف ا ت ثا الضيوطاص النجنسية اقجتماعية وار نية علل اقيتثار لس  الرا سي   -
 ا اولس ل يتثار متارية بالرا سي  العاديس.

اولس ل يتثار علل اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  ارركل متارية يعتمس الرا سي  ا  -
 بالرا سي  العاديس.

يعتمس الرا سي  ا اولس ل يتثار علل اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة علل اقيجنعا  متارية  -
 بالرا سي  العاديس.

 الطريقة المنهجية للدراسة: -3
 مكان إجـراء الدراسـة: 1.3-

السراسة اعالية ظصلثة اقستعحلاقص اجلراجمية رسترجنل مصلجنل با ا اجلامعي  أجري 
باجلزائر العا مةب و ذه ارصلثة تستتول اعاقص اررغية ارستعحللة برىت أيواع اب وم  خمتلف 

 مناطق الوط .

 تتكون عينة الوثب م  جمموعتس علل النثو التايلءالعـينـة:  2.3-
را سا حماوق ل يتثار مت اقتصا   30 سي  ا اولس ل يتثارء تضيف اجملموعة اجا ة بالرا ( أ)

 26 - 40هبايف ا مسترجنل مصلجنل با اا اجلاماعي باجلزائر العا مةب و تس أعمار يف ماا بسء 
 سنةب يرتاو  ارستو  التعليمي بس ارتوسط وال ايوي.
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بنجنس ارصلثة  تس أعمار يف ما را سا عام   30اجملموعة اجا ة بالرا سي  العاديسء تضيف  ( ب)
 سنةب يرتاو  ارستو  التعليمي بس ال ايوي واجلامعي. 25 – 39بس 

 منهج البحث: 3.3-
اعتمسيا ا السراسة اعالية علل ارن ج العيادي " اللريتة الأ تسم  لنا ظعرفة السا 

 ,Perron, 1973رد" )النجنسي هبسف تكوي  بنية واغثة ع  اعوادا النجنسية الأ تصسر ع  الجن

الذي ينتيف ويجن يف فيه األلصائي  تعترب ا طار(؛ وسل  باستخسايف تتنية دراسة اعالة " الأ 37
العيادي ال ارعلوماص والنتائج الأ حتصل علي ا م  الجنردب وسل  ع  طريق ارتابلةب ار جمتةب 

لوجياةب الجنثاو، اللوياة ". التاري  اقجتماعي )األسرة(ب الساة الرخصيةب اقلتواراص السيكو 
 (156ء  1998)عوس ارعليب 

 كيفية إجراء البحث :  -4.3

مت مجع أفراد عينة السراسة اعالية بتعاون مع األطواء ارتخصصس وارمرغسب جميب قام  
الواجم ة باستتوا   ؤقء اررغل أثناء استرجنائ يف أو تردد يف علل ارصلثة الصثية طلوا للع   

وبعس توفا التروف ار ئمة )اركتب والتوقي  ارناسب(ب أجرص الواجم ة متابلة ب النجنسيةوارتابعة 
عيادية ترخيصية هبسف التعرف علل اعالة ومجع بعض الوياياص الرخصية عن اب مل تلويق متياس 

 . Paulhan et alاسرتاتيحلياص ارواج ة لووقن وخلرون 

 وسائـل القـياس: 5.3-
 العياديـة: المقابلـة 1.5.3-

استخسمنا ا السراسة ارتابلة العيادية اتتنية أساسية للتترب م  ارجنثو، ومجع خمتلف 
" فارتابلة العيادية ع قة ثنائية تستلزيف ب ارعلوماص الأ تساعس علل ف يف ارركل الذي يعال منه

يز به م  جمايب جمضور الجناجمص وارجنثو،ب وقك  أن تسلل  ذه التتنية ا إطار مساعسة را تتم
ولتثسيس سل  مت ب (Chiland, 1983, 22-23تراايز ا علل الرخاص ا فرديتاه ووجمستاه ". )

 استخسايف دليل ارتابلة العيادية الذي دتوي علل ا اور التاليةء

 المحور األول: البيانات الشخصية: 1.1.5.3-
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 ار نة. باعالة ارسيية بالس ب ارستو  التعليمي باقسيف
 المحور الثاني: طبيعة المشكلة )االنتحار(: 2.1.5.3-

اكسف م   ذا ا ور  و حماولة معرفة فرتة التيايف با اولة اقيتثارية وأساليو ا والوسائال أو 
 األدواص ارستخسمة في ا.

 المحور الثالث: الضغوط النفسية االجتماعية والمهنية: 3.1.5.3-

ضيو  النجنسية اقجتماعية وار نيةب وايجنية تعامل  سف م  ل    ذا ا ور معرفة ال
 ارجنثو، مع ا.

 

 :Paulhan & al (1994) مقياس استراتيجيات المواجهة لبوالن وآخرون 2.5.3-
لكل م  الواجم س  the ways of coping chek listإن متياس اسرتاتيحلياص ارواج ة 

وقس تضمن  للواص  ببنسا 67  ب يت لف مFolkman & Lazarus (1984)فولكمان وقزاروس 
 65و  40رجل( ترتاو  أعمار يف بس  48امرأةب  52فرد ) 100عمل ا جمو  الصسقب استحلواب 

وسل  ال   ر ورسة سنةب واان يللب من يف و ف وغعية غاغلةب وا  ارة إىل يوع  بسنة
 8العاملي ع  وجود  وقس ارجن  يتائج التثليلب اقسرتاتيحلياص األا ر استعماق رواج ة تل  الوغعية

 س و فرعية تتضم  ال من ا عسة بنود  ي االتايلء

ألذ اقجمتيا  أو تصيا الت سيساص.  -3رو  ارتاومة أو تتول ارواج ة.  -2جمل ارراال.  -1
الوثب ع  السعيف  -7التحلنب.  –اكروب  –6الت ييب الذا،.  – 5إعادة التتيييف ا جيايب.  -4

 ا الذاص. التثكيف -8اقجتماعي. 
ب والأ حتمل Vitaliano et al (1985)أما النسخة ارتتصرة كذا السليف فيتاليايو وخلرون 

  Rotation Varimaxالتثليل العاملي بعس تسوير الجنارقااس  ببنسا 42يجنس التسمية وتت لف م  
 ارف ع  مخسة س و فرعياة متم لاة اء 

الوثب ع  السعيف  -4دة التتايييف الذاتاي. إعا -3الت ييب الذا،.  -2جمل ارركل.  -1
 (Paulhan et al, 1994التحلنب.  ) -5اقجتماعي. 
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أستاس خمتص ا عليف النجنس وعلويف  50ولتثتيق  سق ارتياس مت عرجل مجنرداته علل 
الرتبية واألرطجنوييا قسترارهتيف ا  ياغة مجنرداتهب وبناءا علل م جمتاص ا كمس جمو  ارتياسب 

اداص واققرتاجماص ارتسمةب مت اقتجناق علل التيار معيار مناسب لصياغة ارتياس ا وال اقيتت
ب الذي مت التياره علل أساس أن تييا الونس يتيف 13/5 ورته الن ائيةب فكان ارعيار ارعمو  به  و 
ومنه فتس أجرينا بعض التعسي ص فيما بص فتط  بايل قا م  رفض مخسة أساتذة للونس الواجمس

( والتعليمةب وااي  اجلواص اروالية متم لة ا هريب الصياغة 27و 9لصياغة الليوية للونود رقيف )ا
اما ب فردا را سا قلتيار مس  وغو  وف يف بنود ارتياس ا  ورته الن ائية 50الن ائية علل عينة متكوية م  

طالب جامعي  100  جل ص الواجم ة للت اس م  ثواص ارتياس إىل تلويته علل عينة متكوية م
 .0,76يويفب فثسد معامل ال واص با  15وإعادة تلويته بعس 

 عرض وتحليـل نتـائج الدراسـة: -4
 نتـائج المقابلـة العياديـة: 1.4-

لتس أظ رص يتائج ارتابلة العيادية أن الرا سي  ا اولس ل يتثار والرا سي  العاديس علل 
ية وم نيةب لك  ار جمأ وجود فروق ا يسب جمس سواء تعرغوا لضيو  يجنسية اجتماع

 اسرتاتيحلياص ارواج ة ارستخسمة م  طرف التا اجلماعتس.

ات
غير

المت
 

 المصفوفة )نوعية المشكل(
الراشدين المحاولين 

 لالنتحار
الراشدين 
 العاديين

 النسبة النسبة كيفيـة المواجهة
ات

حد
الو

 

  الرحلاراص والصراعاص مراال أسرية مع الرري  واألوقد تتم ل ا
 78% 27% جمل ارركل السائمة.

 .تسلط رمساء العمل وثتل األوامر 
  عوبة العمل بسوب مراال ار نة.  89% 46% السعيف اقجتماعي

 سوء الع قة مع زم ء العمل 
 .عوبة العمل بسوب عسيف اقستترار ار ين  

 20% 86% التحلنب
 راص ار نية.عسيف ارراراة ا اقاس الترا 
 .تييا النترة للذاص وعسيف اق تمايف بالنجنس 

 15% 92% اهتايف الذاص
 .الرعور بالتلق والتوتر ارستمر 
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 .إعادة التتيييف  اقيسثاب والعزلة اقجتماعية
 ا جيايب

%35 %99 
 .غياب السعيف والسنس العائلي 

اشدين المحاولين لالنتحار مقارنة بالراشدين ( يوضح نتائج المقابلة العيادية مع الر 1الجدول )
 .العاديين

و ا هسر ا  ارة إليه أن الضيو  ظا رة م  ظوا ر اعياة ا يسايية تواجه ا يسان ا 
 ذه التا رة اوتية التوا ر ب مواقف وأوقاص خمتلجنة تتللب منه توافتا أو إعادة التوافق مع الوي ة

ن وغا اب  ي م  طويعة الوجود ا يسالب وليس م  الضروري أن النجنسية االتلق وا جموا ب العسوا
تكون الضيو  ظا رة سلوية أو سالوةب وبالتايل ق يستليع اكروب من ا أو ينعز  عن اب ألن سل  

 .( 1993يعين يتص فعالياص الجنرد وقسراتهب والنتيحلة الجنرل ا اعياة )منصور والوي ويب 

لت ف النسب ا ايجنية استخسايف اسرتاتيحلياص ارواج ة ( ا1وقس بين  يتائج اجلسو  )
لس  الرا سي   27%ر ل  ذه الضيو  النجنسية اقجتماعية وار نية جميب قسر جمل ارركلة بنسوة 

 لس  الرا سي  العاديس. 78%ا اولس ل يتثار بارتارية لنسوة 

لس   89%يتثار ولس  الرا سي  ا اولس ل  46%أما السعيف اقجتماعي فتسر با 
 20%لس  الرا سي  ا اولس ل يتثار و 86%الرا سي  العاديسب با غافة إىل أن التحلنب قسر با 
 15%لس  الرا سي  ا اولس ل يتثار و 92%لس  الرا سي  العاديسب وبلي  يسوة اهتايف الذاص 
 99%ا اولس ل يتثار ولس  الرا سي   35%لس  الرا سي  العاديسب وإعادة التتيييف ا جيايب 

 لس  الرا سي  العاديس.

أن يكون اررء بسون غيو  ف يه يعين اروصب لك   سة  Selye (1980)ولتس قرر  سيلي 
الضيو  والتعرجل ارتكرر كاب وما يرتتب علي ا م  ت ثااص سالوة واقرتواحل ا جمياة الجنرد والعحلز 

حلزه ع  التجناعل مع اآللري  وظ ور أعراجل ألمراجل ع  اقاس التراراص وتناقض فعالية سلواه وع
جسميةب وغا سل  م  يواجمي اقلت   الوظيجنيب ف ن  ذا يعين تل  الضيو  ساص الت ثراص 
السالوة اررتولة باعت   الصثة النجنسيةب أما حم  التجنرقة بس جايم الضيو  السلوية وا جيابيةب 

ل مع اب وبكيجنية تجنسايا للمواقف واألجمساا الضاغلةب فيتعسد بنوع الضيو  الأ يواج  ا ويتعام
 (92ء  1993وظا ية طرقنا وأساليونا ا مواج ة تل  الضيو .  )منصور والوي ويب 
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يذ العملية ( أن  ناحل أيواع خمتلجنة للوسائل ارستعملة ا تنجن2وتوس مناقرة يتائج اجلسو  )
اقيتثاريةب  ا يرا إىل أيه " تكون للجنرد طريتة 
بتار ا ا حماولة اقيتثارب و ذه الوسيلة تتعلق 
ب سلوب تجنكاه ويجنسيته و ط جمياتهب جميب يتو  

]وسيلة اقيتثار ق تعتمس علل  Thurnerثورير  
ارصادفاص اليومية اعياتيةب بل ما جيو  ا فكر 

 ء 1986ص وأفكاار"". )السبا ب ارنتثر ما  ليااق
157) 

ولتس قسرص يسوة قلع الررايس واألوردة 
ب وبلغ  رب رو  ارل  وماء جافيل 33.33%ب ا جمس قسرص يسوة  رب العتاقا واألدوية %30

 .13.34%ب أما ارواد الكيمياوية فتسرص با %23.33

يتثار م  أجل مواج ة الضيو  ( ب ن الرا سي  ا اولس ل 3توس مناقرة يتائج اجلسو  )
متارية  49النجنسية اقجتماعية وار نية ف ن اسرتاتيحلية ارواج ة ارتعلتة ذل ارركل قسر متوسل ا با 

اما أن ب 0.01وجود فروق دالة إجمصائيا عنس ارستو  ب  ا يرا إىل 86بالرا سي  العاديس فتس بلغ 
و  النجنسية اقجتماعية وار نيةب استخسموا إسرتاتيحلية الرا سي  ا اولس ل يتثار رواج ة الضي
ب 56متارية بالرا سي  العاديس  الذي بلغ ارتوسط  20ارواج ة ارتعلتة بالسعيف اقجتماعي ظتوسط 

وعليه يوسوا واج ا أن الرا سي  ا اولس ب 0.01 ا يؤاس وجود فروق دالة إجمصائيا عنس ارستو  
ب متارية ظتوسط 48.05اتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  ارركل ظتوسط ل يتثار استخسموا اسرت 

 .0.01ب لس  الرا سي  العاديسب  ا يؤاس وجود فروق دالة إجمصائيا عنس ارستو  79.19

 %النسبة  التكرار الوسائل المستعملة
 %30 9 قلع الررايس واألوردة
 %33.33 10  رب العتاقا واألدوية

 %23.33 7  رب رو  ارل ب ماء جافيل
 %13.34 4 ارواد الكيمياوية للزراعة

 %0 0 الستو  م  اجلسور واألعايل
 %0 0 استعما  الس   الناري

( يوضح الوسائل المستعملة في تنفيذ 2الجدول )
 المحاولة االنتحارية لدى أفراد العينة.

 العينـة              
 المتغيرات    

 الراشدين العاديين الراشدين المحاولين لالنتحار
 قيمة )ت(

مستوى 
 2ع 2يف 1ع 1يف الداللة

 0.01 5.06 25 86 16.35 49 جمل ارركل
 0.01 7.12 19.76 56 8.80 20 السعايف اقجتماعي

 0.01 4.30 23 79.19 17.95 48.05 اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  ارركل
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 ( يوضح استراتيجيات المواجهة المركزة حول حل المشكل لدى الراشدين 3الجدول )
 مقارنة بالراشدين العاديين.المحاولين لالنتحار 

(ب أن الرا سي  ا اولس ل يتثار رواج ة الضيو  النجنسية 4توس مناقرة يتائج اجلسو  )
ب 50.59اقجتماعية وار نية جل و إىل استخسايف اسرتاتيحلياص ارواج ة ارتعلتة بالتحلنب ظتوسط 

ب 0.01إجمصائيا عنس ارستو   د فروق دالة ا يؤاس وجو  بلس  الرا سي  العاديسب 22.63متارية ظتوسط 
اما أن الرا سي  ا اولس ل يتثار رواج ة الضيو  النجنسية اقجتماعية وار نية استخسموا 

ب متارية بالرا سي  العاديس للذي  قسر 87.95إسرتاتيحلية ارواج ة ارتم لة ا اهتايف الذاص ظتوسط 
 .0.01دالة إجمصائيا عنس ارستو  ب  ا يؤاس وجود فروق 14.83متوسل يف با 

(ب أن الرا سي  ا اولس ل يتثار رواج ة الضيو  4اما توغ  مناقرة يتائج اجلسو  )
النجنسية اقجتماعية وار نية عمسوا إىل استخسايف إسرتاتيحلية ارواج ة ارتم لة ا إعادة التتيييف 

سي  العاديسب  ا يؤاس وجود فروق دالة ب لس  الرا 92.66ب متارية ظتوسط 19.65ا جيايب ظتوسط 
وعليه يوسو واغثا أن الرا سي  ا اولس ل يتثار استخسموا رواج ة ب 0.01إجمصائيا عنس ارستو  

 99.73الضيو  النجنسية اقجتماعية وار نية إسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  اقيجنعا  ظتوسط 
عنس ب  ا يؤاس وجود فروق دالة إجمصائيا 60.27توسل يف با متارية بالرا سي  العاديس الذي  قسر م

 .0.01ارستو  
 العينـة              

 المتغيرات     
الراشدين المحاولين 

 لالنتحار
 الراشدين العاديين

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 2ع 2يف 1ع 1يف
 0.01 5.94 8.44 22.63 18.41 50.59 التجنب

 0.01 13.59 6.45 14.83 24 87.95 اتهام الذات
 0.01 12.69 25.16 92.66 7.35 19.65 إعادة التقييم اإليجابي

 0.01 21.10 11.30 60.27 15.07 99.73 اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  اقيجنعا 
 ( يوضح استراتيجيات المواجهة المركزة حول االنفعال 4الجدول )

 راشدين العاديين.لدى الراشدين المحاولين لالنتحار مقارنة بال
 مناقشة النتائج:ـ  5
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ترا التثاليل ا جمصائية لوث نا عموما إىل  سق الجنرغية الأ مجناد ا أيه توجس فروق ا 
ت ثا الضيو  النجنسية اقجتماعية وار نية علل اقيتثار لس  الرا سي  ا اولس ل يتثار متارية 

 Lazarus  (1966)واسأ النتري للواجمب قزاروس وتتجنق  ذه النتائج مع ارب بالرا سي  العاديس
الذي ياؤاس با ن " ا يسان يستعمل رواج ة مركلة معينة ا  م  اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة 

 ,Graziani et al, 1998ولك  بسرجاص متجناوتة.  ) بجمو  ارركل واررازة جمو  اقيجنعا  والعكس

باكروب تنتمي إىل إسرتاتيحلية التحلنب وسل  م   ف ن اقستحلابة  Fortinوجمسب فورتانب (102
 ا دمان علل ارخسراص أو اقيتثار. بل   النويف األال

ب 46%( أن إسرتاتيحلية السعيف اقجتماعي قسرص با 1اما توس مناقرة يتائج اجلسو  )
و ل ب لس  الرا سي  العاديسب وتتجنق  ذه النتائج مع ت89%لس  الرا سي  ا اولس ل يتثار و

ب أن اقيتثار يعترب خلر حماولة بالنسوة لتييا النتايف العائليب إن الجنرد  Chabrelإليه الواجمب  ابر 
قول قيامه باقيتثار يسل  سلواياص توجمي إىل العمل الذي سيتويف بهب وا يه يوعب إ اراص غا  

يلس بهب ولك   ذه ا  اراص ق تستتول جيسا م  طرف ا  با مية يللب بواسلت ا النحلسة
 .(41ء  1986لذل  فجني ا ا م  اعاقص يتويف ظثاولته )السبا ب 

 العـيـنــة                          
 المتـغـيـرات

الراشدين 
المحاولين 
 لالنتحار

 الراشدين العاديين

 مرتجنعة مرتجنعة درجة الضيط والتوتر
 79.19 48.05 اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  ارركل

 60.27 99.73 سرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  اقيجنعا ا
( يوضح الضغط واستراتيجيات المواجهة المستعملة من طرف 5الجدول )

 .الراشدين المحاولين لالنتحار مقارنة بالراشدين العاديين
( أن الرا سي  ا اولس ل يتثار رواج ة الضيو  النجنسية 5توس مناقرة يتائج اجلسو  )

جتماعية وار نية يعتمسون علل اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  ارركل الأ قسر متوسل ا با اق
 ا يؤدي إىل رفض الجنرغية التائلة " ب يه  بب لس  الرا سي  العاديس79.19ب متارية ظتوسط 48.05

ل متارية بالرا سي  ركيعتمس الرا سون ا اولون ل يتثار علل اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  ار
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 & Lazarus (1984)وتتجناق  ذه النتاائج مع ما تو ل إليه قزاروس وفولكمان العاديس"ب 

Folkman   و أيسوي  واويAdwine & coyne (1989)  أن اسرتاتيحلية التحلنب تعترب أا ر "
ا  عنس اقسرتاتيحلياص استعماق عنس األ خا، الذي  يعايون م  اقات اب والتلق اما  و اع

 (ب5و ذا ما توغثه يتائج اجلسو  )ب (Schweitzer & Dantzer, 1994ا اولس ل يتثار  )

باعتوار الرا سي  ا اولس ل يتثار تعرغوا ال يف إىل درجة توتر وغيط مرتجنعة إزاء ارواقف الأ 
 عا و ا.

تو  م  إس ي با دراسة أيسويولوجية ل يتثار Davidsonو ذا ما ي وته دافيسسون 
ات ابية أا ر منه لتنتييف جمتيتي إالضروري ا  ارة إىل أن اقيتثار يرمي ال اعراة السينامية لوغعية 

اذل  أن جمسوا مواقف الضيط ارستمرة أو ب  (Davidson, 1984, 42علل  ط اات ايب )
  والي سب فعنس ارتناقضة ترتوط دائما باررك ص الصثية والنجنسيةب االتوتر وا جموا  والسلوحل اجلاي

جمسوا عوامال ا جمواا  اليومياة أو مواقف غيط بصور متعاقوةب ف ن اقستحلابة السلوية توسأ ا 
 (Hans, 1994, 114-124الت ور وتزداد بتتابع مواقف اررتة والضيط. )

(ب أن الرا سي  ا اولس ل يتثار رواج ة الضيو  النجنسية 5اما توس مناقرة اجلسو  )
ية وار نية عمسوا إىل استخسايف اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  اقيجنعا  ظتوسط اقجتماع

ب لس  الرا سي  العاديس؛  ا يؤاس قوو  الجنرغية الأ مجناد اء " أيه 60.27متارية ظتوسط ب 99.73
ة يعتمس الرا سون ا اولون ل يتثار علل اسرتاتيحلياص ارواج ة اررازة جمو  اقيجنعا  متاري

 بالرا سي  العاديس".

ب إىل أن فعالية Lazarus( 1966وتتجنق  ذه النتائج مع ما تو ل إليه الواجمب قزاروس )
إس أيه م  الصعب  ب ذه النراطاص ارعرفية ا التوتر اقيجنعايل تتوقف علل مستو  أو درجة الضيط

ياط العاايل أو اررتجنعب اما حتويل النرا  حنو فكرة التثسي عنسما يتعلق األمر بالوغعيااص ساص الض
 و الر ن بالنسوة للوغعياص الأ هتسد جمياة الجنردب جميب سرعان ما يت ر عحلز  ذه 

اما ب  (54ء  1997)أزروقب اقسرتاتيحلياص ع  مواج ة تل  الوغعياص االضيو  ار نية الرسيسة 
سد أسلوبه ا طريتة أن اللريتة الأ يعمل هبا الجنرد علل تتيييف وغعية مصسر الضيطب  ي الأ حت

تتييمه لوغعياص الضيط الأ سيكون عرغة كاب و ذا يؤدي جمتما إىل الت ف وتنوع 
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اقسرتاتيحلياص ارختلجنة وارتنوعة اجا ة بسلواياص ارواج ةب حتسد بعوامل عسة قك  تلخيص ا فياما 
 ياليء

لصائص ا يط  3-اواج اة. طويعاة و اسة الضياط حمال ار 2- ايزاص و ااص  خصياة الجنارد.  1-
 & Lazarusاألفكار وارعتتساص اجا ة بالجنرد. ) 5-الجنعالياة الذاتية للجنرد.  4-اقجتماعي.  

Folkman, 1984, 100.) 
استنادا لكل  ذه النتائجب قك  التو  أن اقيتثار يت ثر بالضيو  النجنسية اقجتماعية 

وجود الت ف ا استخسايف اسرتاتيحلياص ارواج ة  وار نيةب وا يجنس الوق  أسجنرص النتائج ع 
وتتجنق  ذه النتائج مع ب 0.01لس  التا اجلماعتسب  ا يؤاس فروقا دالة إجمصائيا عنس ارستو  

" أن الجنرد يلحل  إىل   Folkman & Lazarus (1984)دراساص ال م  فولكمان وقزاروس 
و و م   بسة التوتر الذي يولس لسيه التلقاستعما  اسرتاتيحلياص ارواج ة م  أجل التتليل م  جم

 (Graziani, 1998, 101أجل سل  بتار إسرتاتيحلية لا ة بارركل الذي يصادفه".  )

ا اجتايفب ف ن يتائج الوثب اعايل تجنت  خفاقا جسيسة لوثوا قادمة تلتي الضوء علل 
با غافة إىل إجياد  بالتنتييف العتلي وارعاش النجنسي اقجتماعي لس  ا اولس ل يتثار

 فعاليت ا مع  ذه الجن اص ا الوي ة اجلزائرية.اقسرتاتيحلياص والتتنياص الع جية ارناسوة م  أجل تتومي 

 االقـتـراحـات:ـ  6
غرورة عسيف فزع ولوف العائلة وهتويل اقيتثاريب وإ ا حماولة العائلة ف يف الجنرد وأسوابه  -1

اريةب وعسيف إ عاره بارمارسة عليه سلوحل غاغط بس  اعتيتية الأ دفعته للمثاولة اقيتث
 السلوحل الع جي.

عمل مؤسساص الوقاية واأللصائيس النجنساييس علل ترحليع ارتابعة النجنسية ع  طريق تنمية  -2
ارتاومة الروجميةب وسل  بترحليع السلواياص واقها اص السينية ا جيابيةب وتوعية الجنرد ب يه 

ي اقجتماعي ومواج ة الضيو  النجنسية اقجتماعية وار نية بصجنة قادر علل التوافق النجنس
 لا ة.
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ترحليع الع قاص ا يسايية ار نية وإعلاء فر ة للمثاو  ل يتثار اقيسما  اقجتماعي  -3
وار ين دالل ارؤسسة الأ يعمل في اب ومساعسته علل ارسامهة ا إبساء خراءه جمو  بعض 

 ولتسراته ومؤ  ته الجنكرية والعملية.إعلاءه اركاية ار نية ارناسوة له التضايا وارراال ار نيةب و 

تسعييف الوقاية اقجتماعية بتضافر ج ود ال م  السرحل الوطين واألم  الوطين علل ايجنية  -4
 ا ظا رة ا دمان علل ارخسراص.مع غرورة التثكيف  بالتعامل مع  ؤقء ا اولس ل يتثار

وهنب  باعوار بس رمساء العمل واررموسس لتواد  األفكارتوسيع دائرة اقتصا  و  -5
 ايعكاساص اقيي ق وال توا ل ا ظ ور الضيو  ار نية اررحلعة علل اقيتثار.

اق تمايف هبؤقء ا اولس ل يتثار ع  طريق تسعييف ال تافة السينية ا س مية رجن ويف ال تة  -6
وسل  ع  طريق التسلل  بلنجنس األمارة بالسوءبالنجنس والتمس  الوازع السيين  اربة ا

 السريع ارتم ل ا  كل يساءاص  اتجنية مستعحللة أثناء  روع الجنرد ا اقيتثار.

تسعييف اق تماماص وارراريع التكوينية وار نية لس   ؤقء ا اولس ل يتثار ع  طريق  -7
 اريع يف.تنتييف تربصاص ميسايية تسريوية ترحلع تلوير مؤ  هتيف وحتتيق مر

التثسيس والتوعية نلورة  ذه اآلفاص اقجتماعيةب وسل  بتخصيص أيايف إع مية ظراراة  -8
مجيع أطراف اجملتمع م  التاعسة إىل التمة )مواطنسب أم ب  ثةب العسالةب واأللصائيس 

 النجنساييس واقجتماعيسب واذا ا اولس ل يتثار(.
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 ءالمراجعـ قائمة  7
 :العربيةباللغة اجع المر قائمة ـ  1.7

اسرتاتيحلياص ارتاومة الجنعالة لتثسس  ب(ء الكجنالة النجنسية للمصابس بساء السكر1997أزروق فاطمة الز راء )  -1
 غا منرورةب اجلزائر. -التوافق النجنسي اقجتماعيب رسالة ماجستا ا عليف النجنس العيادي 

 ر.(ء مركلة اقيتثارب دار ارعرفةب مص1994 عان مكريف ) -2

 ب السار ارصرية اللونايية.1(ء اقات اب واقيتثارب  1990العجنيجني عوس اعكييف ) -3

 دار قواء ولللواعة والنرر والتوزيعب التا رة.(ء عليف النجنس ا الينيكيب 1998عوس ارعلي جمس  ) -4

 ب دار اللليعةب لونان.2(ء اروص التياراب  1986السبا  فخري ) -5

(ء اررروع التومي الوث يب جماجاص الرواب والضيو  اقجتماعية 1993منصور طلع  والوي وي فيوق )  -6
)التترير الن ائي(ب ذب متسيف إىل أاادقية الوثب العلمي والتكنولوجياب جملة ذوا العلويف اقجتماعية 

 والسكان باق رتاحل مع الية الرتبيةب جامعة عس أسب التا رة.
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Résumé : le suicide et les stratégies du coping face le stress psycho-

social et professionnel. 

 
Le phénomène du suicide est une violence et destruction de soi qui 

relève du masochisme, c’est le signe d’un profond désarroi et d’une grande 

souffrance qui menace la vie de l’individu et la société. 

A cet effet, on a entamé cette étude clinique dont il a participés trente 
(30) adultes suicidant et (30) trente adultes normaux au niveau de centre 

hôpital universitaire Mustapha Bacha à Alger centre. 

Pour étudier l’influence du stress psycho-social et professionnelle sur 
le suicide, ainsi que la compréhension des stratégies du coping utilisées par 

les deux groupes. 

Le chercheur pour la procédure de cette étude, a pratiqué la méthode 
clinique (étude de cas), en utilisant le guide d’entretien clinique semi 

directive, et le test du stress de Paulhan. 

Cette étude a déterminée les indices de l’adulte suicidant envers le 
stress psycho-social et professionnelle, ainsi que les stratégies de coping qui 

se différent on les comparant avec ceux de l’adulte normal, ce qui fait ses 

résultats se traduisant par des pourcentages différents. 
En conclusion, les résultats confirment que l’adulte suicidant pour la 

confrontation du stress se rend aux stratégies de coping qui se concentre 

sur l’émotion, en le compare avec l’adulte normal qui se rend au stratégies 

de coping qui se concentre au résoudre du problème, cela confirme des 
différences  statiquement signifiante au niveau 0.01. 

Finalement, l’observation de la différence statique de ses variables 

confirme la première et la 3e troisième hypothèse et le refus de la 
deuxième. 


