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اجـهتها لدى فـئة عالقـة تقـدير الـذات بإدراك الضغـوط النفسية وإستراتيجـيات مو 
 من المدمـنين على المخـدرات

 جامعة اجلزائر عليف النجنس قسيفب جمكيمةأي  محودة 
 :ملخص

هدفت هذه الدراسة فحص العالقة االرتباطية بين تقدير الذات وكل من إدراك الضغوط النفسية 
ونت عينة الدراسة ولتحقيق هذا الهدف، تك ،واستراتيجيات مواجهتها لدى فئة من المدمنين على المخدرات

سنة، تم اختيارهم بطريقة  38 -18مدمن على المخدرات من الجنسين تراوحت أعمارهم بين  47من 
 عشوائية من بين المفحوصين المترددين على المركز الوسيط لمعالجة اإلدمان بوخضرة بمدينة عنابة.

ر الذات، أوضحت نتائج وباستخدام استبيان إدراك الضغط، واستبيان طرق المواجهة ومقياس تقدي
 االدراسة وجود ارتباط سالب ودال بين مستوى تقدير الذات وإدراك الضغط النفسي، كما جاء االرتباط موجب

ودال بين مستوى تقدير الذات واستخدام بعض استراتيجيات المواجهة من مخططات حل المشكل، والبحث 
 علىفي حين لم تسفر النتائج  ،دمنين على المخدراتعن السند االجتماعي وإعادة التقدير االيجابي لدى الم

وجود ارتباط دال بين مستوى تقدير الذات واستخدام استراتيجيات المواجهة األخرى من التصدي، والضبط 
 التهرب، وتحمل المسؤولية واتخاذ مسافة. –الذاتي، والتجنب 

 مواجهة، المدمنين على المخدرات.الكلمات المفتاحية: تقدير الذات، الضغط النفسي، إستراتيجيات ال
 ـ مقدمة: 1

 ناحل دلي  مرتااما م  ل   الوثوا علل أن الرخصية متيا أساسي ا حتسيس ايجنية 
إدراحل الناس للضيو  وا حتسيس إسرتاتيحلياص ارواج ة الأ يتونو ا واذل  ا  ثت يف النجنسية 

للتو  أن  ناحل ع قة بس استحلاباص ب Cooper(ب و ذا ما دفع اوبر ,2000واجلسسية )عوس اليينب 
الضيط النجنسي والعوامل النجنسية م ل الرخصية وارواج ةب وسل  ألن الجنروق الجنردية وثيتة الصلة 
باستحلاباص الضيط النجنسي أل ا تلعب دور التييا أو التعسيل لللريتة الأ يواجه هبا األفراد اعاجاص 

اص الرخصية سلوا أو إجيابا ا الضيو  الواقعة علل الجنرد. الوي يةب وبعوارة ألر  تسا يف  ذه الصجن
وا جما  مواج ة الضيو  النجنسية يت ر أن لسماص الرخصية م ل الص بة النجنسيةب ومجن ويف 
الذاصب وفعالية الذاصب واقستت ليةب و ة التلق وغا ا م  السماص دور  ايف ا التخجنيف م  وقع 

 لجنرد. األجمساا اعياتية الضاغلة علل ا
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الذاص مكاية مرازية ا اتاباص علماء الرخصيةب تتسير تل مجن ويف د وغم   ذا ا طارب
التعرف  ب اما أنوتربز أمهيته را له م  أثار علل سلوحل الجنرد وأساليب تكيجنه للمواقف الأ قر هبا

. وا  ذا  امة مس لةالأ ينتر في ا ا يسان إىل يجنسه وإىل العاو جموله وموقعه فيه علل اللريتة 
أيه م  ار يف معرفة اهاه ورأي الجنرد ع  ساته  بCoopersmith( ,1984) ر  اوبر يبي السياقب

التيمة الأ يعلي ا الجنرد لنجنسه يعرب ع   الذاص لسلوااص الجنرديةب سل  أن تتسيرل يف أفضل جنل
 "إ ليال م  "ويذ ب   .بسلوا أو إجيابا عليهه الرخصي وجمكمه نتكويبوسلواه ولكيجنية  عوره 

تتيييف  ري  للنتا  اعسنة أيه  تتسير الذاص عللا تعريجن ما ل (1987 أبو زيسب " )ع إ لي"و
يتيف  ذيجمكيف  خصي للجنرد ع  اقستثتاق أو عسيف اقستثتاق البذل   وف والسي ة ا الجنردب 

لجنرد أن لسيه م  يوغ  إىل أي مس  يعتتس ااما  بالتعوا عنه ا اقها اص الأ دمل ا هاه يجنسه
 . قيمة ا اعياة وساص  ا مكايياص والتسراصب وأيه ياج 

يتجنق ا ا م  الواجم س علل غرورة وجود مستو  عايل لتتسير الذاص م  أجل تكيف  اما 
ب ن وجود تتسير ساص (ب ,Khadivi (1979ع  لاديجني )) Brandanا  برايسنب ب فااا للجنرد

 علل األجمساا وجمل ارراال.ف ب ويسم  له بتوظيف قسراته للتعر سلييف جيلب للجنرد  عورا باألم 
أن تتسير الذاص العايل ( 1983جربيلب )ع   Coopersmithوا السياق يجنسهب يرا اوبر يب ,

ب اما يؤاس يرتوط بال تة بالنجنس وارراراة اقجتماعية والتوقعاص اجلسيسة جمو  يتائج السلوحل الجنردي
تتسير الذاص اررتجنع يعتربون أيجنس يف   وأن األ خا، سو  (1987) زيس أبو يت  ع  يجنس الواجمب

طيوا لنوع الرخص الذي  ااما أ يف قلكون ف م  بأ خا ا  امس يستثتون اقجمرتايف واقعتوار
 ي ، غالوا م  التسرة علل صالتتسير اررتجنع للذاسل  أن  بيكويويهب ويتمتعون بالتثسي عنس الرسائس

  جمس  م  معتيف األفراد اآللري .فعل أ ياء بلريتة أ

التتسير السلم  ويأن س (1987أبو زيسب  )ع  Coopersmith, اوبر يب  أ اراما   
  ذا فض  ع  بدون فعل ايو فعل أ ياء ا اة  نللذاص يعتربون أيجنس يف غا  امس جساب وق يستليعو 

ف قيوفاييين وخلرون ويضي باألمور ءيا دسا كيف ويتوقعون سمالتثكيف في نأ يف ق يستليعو 
(1986)Giovannini et al, األفراد الذي  لسي يف تتسير منخجنض للذاص قك  كيف تتسير  ب ن ب

 . ا جيعل يف يرعرون بالعحلز علل مواج ت ا واقف ا جمساا غاغلةالعسيس م  ار
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لصائيس تتسير الذاص م  طرف العسيس م  األ مهيةب مت اقعرتاف علل العمويفب لتس 
 1984 بع  اوبر يبب )Ruthwylie ار روتيلي ,فتس أ باجملا  العيادي واقجتماعي  االنجنساييس

,Coopersmithا اا ما يصرجمون ب  يف يرعرون  خا، الذي  يللوون مساعسة يجنسية  أن األ (ب
ا  فترن لسي يف يتص و أغا قادري  علي حتسس وغعيت يفب و بالعحلز والسوييةب ف يف يعتربون أيجنس يف 

جمساا اعياتية اليومية ص التلق الناتج ع  األليتتوا مكايياص الساللية الضرورية لتثمل أو اروارد 
 الضاغلة. 

ير  األطواء            النجنسيةب مواج ة الضيو  علل ت ثا الرخصية وغم  إطار
النجنسيون وارعاجلون النجنسيون أن الرخصية وارواج ة قضيان جنوا إىل جنبب ويؤاس قزروس, 

Lazarus  (ب علل غرورة فثص أبعاد الرخصية وسلواياص التوافقب سل  ألن 2000)ع  يوسفب
اار  ويضيف ال م  اوستا     وماحل باللرق واألساليب ارجنضلة للمواج ة تنوع م  أبعاد الرخصية

(1990, )Costa  &Mc Care  (ب أن متيااص الرخصية أساسية ا حتسيس  2000)ع  يوسفب
س للضيو  وا حتسيس إسرتاتيحلياص ارواج ة الأ يتونو ا و ثت يف النجنسية أيضا. ايجنية إدراحل النا

ب ن ارس  الذي تستخسيف فيه أساليب  (ب للتو  "2000)ع  يوسفب  Parksو ذا ما دفع باراسب 
ارواج ة والتوافق ق يعتمس فتط علل األجمساا الأ   ل بؤرة ارواج ةب وإ ا أيضا علل ا سداص 

وارصادر الرخصية وجماجاص وقسراص الجنرد يجنسهب لذل  اه   بعض السراساص لوثب  الوي ية
ع قة ارواج ة بوعض  اص الرخصيةب وتو ل  إىل أن أسلوب ارواج ة يرتوط بالسماص 

تهب واج لاة مسوتوسيع  ة ارتاجمة للجنرد والأ تعمل علل تنميةواج موارد للم  ناحلإسا  بالرخصية
لرخصية الأ يوظجن ا الجنرد عنس مواج ة الت سيساص الأ تجنرغ ا األجمساا ا تتم ل ا اجصائص

و ذه اروارد موجودة دالل الجنرد وا ساص الجنردب وقك  أن تكون ظ ابة جمواجز فعالة هاه  بالوي ية
 .(Pearlin & Schoder, 1978الذاص )باقن و ودر  اعياتية أمه ا تتسير يتائج الضيو 

&  Holahan ؛  وقن وموسب Varni, ب أظ رص دراساص ال م  فارلوا السياق يجنسه
Moos  وخلرون وارواي  ؛Cronkite et al,  ع  فارل وخلرون ((1989, )Varni et al ب ن )

موس سر وا دراسة  بتتسير الذاص وال تة بالنجنس تتوسط الع قة بس الضيط واألعراجل النجنسية
سل  أيه م   وجود ارتوا  بس تتسير الذاص والضيو ب أظ روا بMosshoder( ,1981خلرون )و 
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ارتوقع أن األ خا، منخجنضي تتسير الذاص يعايون م  مستوياص عالية م  الضيو  متارية بذوي 
(ب 1984اما أظ رص دراساص مادي واوباسا )  ب,Jalajas) 1994تتسير الذاص اررتجنع )ج جاس 

Maddi & Kobasa( 1987؛  ار واارفر, ) Scheier&Carver  (, 1982)؛  بنسورةBandura؛ 
 & Epstein (,1989)ب وأعما  ال م  مايا وايوستان  Antonovsky(,1987)أيتويجنسكي 

Meier(,1991) نسر وخلرون  ؛ Synder ع  قزروس( ,1993 Lazarus ب ن  اص الرخصية )
يط بصجنة أفضل م  واستحلاباص ارواج ة تساعس بعض األفراد علل مواج ة اآلثار الضارة للض

اآللري ب وم  بس  ذه السماص الأ يوسو أ ا ترتوط بس ولة التوافق من ا التجنكا الوناءب الص بة 
و سة التسرة علل التثملب وا جمساس باألمل والتجنام ب تتسير وفعالية الذاص وا جمساس باقيسحلايف 

 والتماس . 

اتيحلياص مواج ة الضيو  النجنسيةب يستخلص  ا تتسيف أن  ناحل ارتوا  بس الرخصية واسرت 
ويتائج تجناعل ما علل التوافق والصثة النجنسية. وعليهب يتوقع م  األفراد الذي  يعايون م  سوء التوافق 
وم  اررك ص الصثية أ يف أا ر إدرااا للضيو  النجنسية يتيحلة مواج ت يف غا الجنعالة الناهة ع  

ص. وغم   ذا ا طارب أ ارص السراساص السابتة ا وجود  اص  خصية سلوية اتسل تتسير الذا
جما  ا دمان علل ارخسراص أن م  العوامل ارتضمنة ا اآللياص الأ تؤو  إىل الكثو  وارخسراص 
 ي فتسان تتسير الذاص والتعرجل للضيو  الوي يةب ونا ة إسا ما ااي  مصثوبة بالرعور بالعحلز 

(. اما يؤاس غواري 1998  يه الو و  إىل أ سافه )اعحلارب  ع  حتتيق أي توس  ا جمياة الجنرد م 
( أن م   اص  خصية ارسم  اريل إىل فتسان الرعور بال تة ا النجنسب وقليل اقعتماد 1999)

علل الذاصب ويعال م  النتص والسوييةب وغعف الذاصب وغا قادر علل حتمل الجنرل وا جموا  
عترب ا دمان سلوحل ايتتامي لتثلييف الذاص واستحلابة ايسثابية ويلحل  لإلدمان لللب السعيفب لذل  ي

ويوسو  ا سوق أن ا دمان علل ارخسراص يعس بالنسوة  لل روب م   ذه ارراعر ع  طريق ا دمان.
للمسم  يوعا م  حماوقص ع   الذاص م  عحلز أساسي ا التسرة علل مواج ة ا جموا  ولا ة 

ا جناجل ا تتسير الذاصب لذل  بتار ارسم  يوعا معينا م  العتار لس  األفراد الذي  يعايون م  
الذي يساعسه علل حتتيق األم  النجنسي والتيلب علل اآلقيف النجنسية الأ ق يستليع التعامل مع ا 
ذلو  مناسوة يترا را تنلوي عليه  خصيته م   عور بالنتصب فيلحل  إىل ارخسراص امثاولة يائسة 
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  & Kaplan(. اما بس ال م  ويسر واو نب 2001سير الذاص )السيسيب جللب قسرا م  تت

Weider  (ب أن ارنرلاص تؤدي إىل زيادة الرعور بتتسير الذاص وحتمل 2001)ع  السيسيب
ا جموا . وتتجنق  ذه النتائج مع ما تو ل  إليه دراسة ال م  جمسس ساو الررعة ومىن علي 

متارية ا تتسير الذاص والرعور بالوجمسة لس  ارتعاطس  (ب ع 2004( ع  عوس ارختار )1999)
للمخسراص وإلوة غا ارتعاطس م  يجنس األسرةب فتوس وجود فروق ساص دقلة إجمصائية بس 
اجملموعتسب ف ظ ر ارتعاطون مستو  متسل م  تتسير الذاص و عورا عاليا بالوجمسة متارية بيا 

( 2004ع  عوس ارختار ) Kinneir(ب 1994اينا وخلرون )ارتعاطس. اما أسجنرص يتائج دراسة  
ع  اقات اب وسوء استخسايف العتاقا لس  عينة م  اررا تس ارسمنس وغا ارسمنسب إىل أن األفراد 
ارسمنس أا ر اات ابا وأقل تتسيرا لذواهتيف ولسي يف إجمساس عايل بعسيف أمهية اعياةب اما أاسص السراسة 

 تتسير الذاص للجنرد ازداد التعاطي.تسىن أيه الما 

يتض   ا تتسيف أن ارسم  علل ارخسراص  خص يعال م  تسل مستو  تتسير الذاصب 
مع ميله لجنتسان الرعور بال تة ا النجنسب اما أيه قليل اقعتماد علل الذاصب ويعال م  النتص 

ه قصور أساسي ا التسرة والسوييةب وغعف الذاصب وغا قادر علل حتمل الجنرل وا جموا ب ولسي
علل مواج ة الضيو  ويلحل  لإلدمان لللب السعيفب لذل  يعترب ا دمان استحلابة ايسثابية لل روب 
م   ذه ارراعر. وم   نا يتساء  إن اان  ناحل ع قة بس مستو  تتسير الذاص وإدراحل الضيط 

 فسير الذاص وخمتلالنجنسي لس  ارسمنس علل ارخسراصب و ل  ناحل ارتوا  بس مستو  تت
اسرتاتيحلياص ارواج ة الأ يستخسم ا ارسمنس علل ارخسراص ا مواج ت يف للضيو  اعياتية 

 ناحل ع قة بس مستو   لء  التايلوعليهب قك   ياغة مركلة السراسة علل النثو  وا جمواطاص.
 سمنس علل ارخسراص؟وإسرتاتيحلياص مواج ت ا لس  ارتتسير الذاص وال م  إدراحل الضيو  النجنسية 

 ويتجنرع م   ذا السؤا  الرئيسي التسامقص اآلتيةء
يوجس ارتوا  سالب ودا  بس مستو  تتسير الذاص وإدراحل الضيط النجنسي لس  ارسمنس   ل -1

 علل ارخسراص؟
 ل يوجس ارتوا  دا  بس مستو  تتسير الذاص واستخسايف خمتلف إسرتاتيحلياص مواج ة  -2

 رسمنس علل ارخسراص؟الضيو  لس   ا
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 ـ فرضيات الدراسة: 2
 لإلجابة علل تسامقص السراسة اعالية  يي  الجنروجل التاليةء  
يوجس ارتوا  سالب ودا  بس مستو  تتسير الذاص وإدراحل الضيط النجنسي لس  ارسمنس علل  -1

 ارخسراص.
تيحلياص مواج ة الضيو  يوجس ارتوا  دا  بس مستو  تتسير الذاص واستخسايف خمتلف اسرتا -2

  لس  ارسمنس علل ارخسراص.
 ـ إجراءات الدراسة: 3
 ـ منهج الدراسة: 1.3 

وفثص الع قة اقرتواطية بس تتسير الذاص وإدراحل  للتثتق م  فروجل السراسة اعالية
م  ج ةب وبس تتسير الذاص واسرتاتيحلياص مواج ة  الضيو  النجنسية لس  ارسمنس علل ارخسراص

م  ج ة ألر ب مت استخسايف ارن ج الو جني اقرتواطي الذي ي سف  جياد ع قة بس ذه الضيو   
ب ا اتابه "منا ج الوثب ا الرتبية وعليف النجنس" ب يه (2000) متياي . ويعرفه ملثيف سامي حممس

بين اب  الوثب الذي يعمل علل مجع الوياياص م  عسد م  ارتيااص وحتسيس ما إسا ااي   ناحل ع قة
وإجياد قيمة تل  الع قة والتعوا عن ا بركل امي م  ل   ما يسمل ظعامل اقرتوا . وقس تكون 
الع قة بس ارتياي  طرديةب و ذا يرا إىل أن ارتياي  ارعنيس يتياان ا يجنس اقهاه الواجمس زيادة أو 

ي  يتياان باها س متعااسسب ذيب إسا يتصاياب وقس تكون الع قة عكسيةب  ا يرا إىل أن ارتيا 
 (.2000، ملثيف)زاد أجمسمها يتص اآللر 

 ـ عينة الدراسة: 2.3
إياا( 5ساراب  42مسم  علل ارخسراص م  اجلنسس ) 47تتكون عينة السراسة م  

ب مت التيار يف بلريتة عروائية م  بس ارجنثو س اررتددي  علل سنة38 -18تراوجم  أعمار يف بس 
ب  سفه ع   1999جوان  24راز الوسيط رعاجلة ا دمان بولضرة ظسينة عنابةب والذي ت سس ا ار

ارسمنس علل ارخسراص والوقاية م   ذه التا رةب ويتكون ارراز م  فريق متكامل م  األطواء 
واقلتصا يس ) طويب عتليب طويب عايفب التصا ي ا عليف النجنس العياديب مر س اجتماعي(. 

  ليهب اعتمسص الواجم ة علل ملجناص اررغل ولربة األطواء ارختصس قلتيار أفراد  ذه العينة.وع
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 ـ خـصائص العـينة: 1.2.3
 وسيتيف فيما يلي عرجل أ يف لصائص عينة السراسة اعاليةء

( أن يسوة 01يتض  م  اجلسو  ) * الجنس: 
وتوغ   ب%89.36الذاور للعينة الكلية تتسر با 

 ذه األرقايف ايترار ظا رة ا دمان علل ارخسراص 
بينما تولغ يسوة ا ياا ارسمناص با لس  الذاورب 

10.63%. 

يتمرازون ا الجن ة  لسراسةد عينة ااأن غالوية أفر ( 02توغ  الوياياص الواردة ا اجلسو  ) * السن:
 ( بنسوة47 32سنة ) 30و 21 العمرية بس

تجناوتة بنسب ملرون اآلبينما يتوزع ب 68.08%
 %17.02 يسوة األلر للجن اص العمرية يسويا 
ة دللرر  % 08.51سنةب يسوة  20و 15بس  للجن ة

 %06.38يسوة  وألااسنة  35و 31العمرية بس 
. علل العمويفب يتسر سنة 40و 36للجن ة بس 

 25.21متوسط عمر أفراد عينة  ذه السراسة با 
 .سنة 4.94سنة واحنراف معياري قسره 

 *الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي والمهنة:
 اجلسو  التايل توزيع أفراد العينة جمسب اقجتماعيةب ارستو  التعليمي وار نة. يوغ 

ب % 87.24( أن غالوية أفراد عينة السراسة اعالية م  ف ة العزاب بنسوة تتسير با 3يتض  م  اجلسو  )
اما تولغ يسوة اروظجنس ا  ذه العينة با   .%57.44غ وساص مستو  تعليمي متوسط بنسوة تول

 25.53م  ف ة العاطلس ع  العملب وألاا يسوة تولغ  %36.18ب مل تلي ا يسوة تتسر با 38.29%
 م  ف ة الل ب وارتمسرسس. %

 %النسوة  العسد اجلنس
  89.36 42 الذاور
  10.63 05 ا ياا
 100 47 اجملموع

 ع أفراد العينة جمسب اجلنستوزي  (01جسو  رقيف )

 %النسبة  العدد الفئة العمرية

15-20 08 17.02 

21-30 32 68.08 

31-35 04 08.51 

36-40 03 06.38 

 100 47 اجملموع

 توزيع أفراد العينة حسب السن  (02جـدول )
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 توزيع أفراد عينة السراسة جمسب بعض اجصائص ا دمايية.اإلدمانية:  ص*الخصائ
( أن يسوة 4يتض  م  اجلسو  )

م  أفاراد العينة اان س  بساية   80.85%
 20إىل  11 تعاطي يف للمخسراص يرتاو   بس

ا س  أا ر م   %14.90سنةب  مل تلي ا يسوة 
سنةب وسحلل  جمالتس فتط بسأص ا دمان  20

. أما ارواد ا دمايية سنواص10ا سنة أقل م  
متعسدة وأا ر ا تواترا الكيف  ارستعملة ف ي

(Kif) ب والعتاقا النجنسية )م لRivetrole, 
Temesta, Diazepane )ب وار لوساص

واعريي واكاوي ب اما وجسص يسوة تتسر با 
م  أفراد العينة يتعاطون الكثو   % 87.23

سنة.  20إىل  11واان س  بساية است  اه بس 
 متعسدةف ي وفيما بص دوافع ا دمان وأسوابه 

من ا الرعور بالتلق والتوتر واليضبب خماللة 
رفاق السوءب إجموا  عاطجنيب مراال عائليةب 
الولالةب والجنرا  وارللب الرعور بالنتصب واجحلل 
وعسيف ال تةب التحلارة ا ارخسراصب الرعور 
باعيوية والنرا ب اكروب م  الواقع ويسيان 

ة وجمب اراغي وعسيف التجنكاب الجنضو ب والرغو
 التحلربة )النجنثة(ب إيذاء الذاصب الرتفيه والل و.

 ـ أدوات الـدراسة: 4
استخسم  الواجم ة ا السراسة اعالية ث ثة وسائل للتياس وتتم ل ا استويان إدراحل 

 الضيطب واستويان طرق ارواج ة ومتياس تتسير الذاصب وسيتيف التجنصيل في ما ا اآل،ء

 %النسبة  العدد خصائص العينة

الحالة 
 االجتماعية

 87.24 41 أعزب

 10.64 05 متزو 
 02.12 01 مللق
 100 47 مج

 المستوى التعليمي

 12.78 06 ابتسائي

 57.44 27 متوسط

 06.38 03 ثايوية

 23.40 11 جامعي

 100 47 اجملموع

 المهنة

 25.53 12 طالب
 38.29 18 موظف
 36.18 17 بلا 
 100 47 اجملموع

 توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية،  (3جدول )
 عليمي والمهنةالمستوى الت 

 % العدد سن بداية تعاطي المخدرات

 04.25 02 سنواص 10أقل م  
 80.25 38 سنة 20إىل  11

 14.90 07 سنة ف ا ر 21
 100 47 اجملموع

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب بعض 04جدول )
 صائص اإلدمانيةالخ
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  ءدارك الضغطإـ استبان  1.4

م  طرف ليجننستس   (perceived stress questionnaire) الضيط ميف استويان إدراحل 
عوارة تتوزع وفق  30ب لتياس مؤ ر إدراحل الضيط ويرمل علل Levenstein( 1993وخلرون )

عوارة وتس  علل وجود مؤ ر  22يوعس م  الونود من ا اروا رة وغا اروا رةب تضيف الونود اروا رة 
 8مرتجنع عنسما جييب ارجنثو، بالتوو  اهاه اروقفب بينما ترمل الونود غا اروا رة إدراحل غيط 

عواراص وتس  علل وجود مؤ ر إدراحل غيط مرتجنع عنسما جييب ارجنثو، بالرفض اهاه اروقف. 
ويتيف اعصو  علل التييف اجايف ممع ال النتا  ارتثصل علي ا م  الونود اروا رة وغا اروا رةب 

( ويس  علل أدىن مستو   ك  0او  السرجة الكلية بعس جمساب مؤ ر إدراحل الضيط م   جنر )وترت 
 أعلل مستو   ك  م  الضيط.   ويس  علل( 1)م  الضيط إىل واجمس 

 ـ صدق االستبيان:  1.1.4
 Concurrentلتس مت التثتق م   سق اقستويان باستخسايف الصسق الت زمي )

Validity متارية استويان إدراحل الضيط مع ارتاييس األلر  للضيطب ف ظ ر ( الذي يرتكز علل
   cohen, لكو انب ومع متياس إدراحل الضيط 0.75وجود ارتوا  قوي مع متياس  ة التلق يتسر با 

 (. et al,   Levenstein 1993)ليجننستس وخلرونب  0.73يتسر با 
الصسق ة بلريتتويان إدراحل الضيط اس سق السراسة اعالية قام  الواجم ة بسراسة وا إطار 

قسيف م  ( أساتذة 10عرغ  الصورة األولية له علل ) أن    ترمجة ارتياس وتعريوه ب فوعسالتا ري
ب وطلب من يف قراءة العواراص بتجنثص وسل  مامعة باجي خمتار عنابة عليف النجنس وعلويف الرتبية

قرتا  إدراحل الضيطب واوالعربية ومناسوت ا لتياس  ق ليزيةلتثسيس مس  تكافؤ معىن الونود ا الليتس ا
علل  سق ا كمس تعسيل  وترتب. تعسيل ترمجة بعض بنود ارتياسو  أي تعسيل ا  ياغة أي عوارة

تلخص معتم ا ا اقهاه حنو مزيس م  التوسيط وس ولة  ياغة الونود   ياغة بعض العواراص
 ووغوجم ا.

 ـ  ثبات االستبيان:  2.1.4
( باستعما  Internal Consistencyس ثواص اقستويان بلريتة التوافق الساللي )مت قيا
ب اما أظ ر قياس ثواص 0.90( ف ظ ر وجود  اس  قوي يتسر با Coefficient Alphaمعامل ألجنا )
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أيايف وجود معامل  8اقستويان باستعما  طريتة تلويق وإعادة تلويق اقلتوار بعس فا ل زمين يتسر با 
 .0.82رتجنع يتسر با  ثواص م

أما ثواص ارتياس ا السراسة اعاليةب مت جمسابه بلريتة تلويق وإعادة تلويق اقلتوارب فتس  
ذساب  وقام  الواجم ة(ب 30 =أجر  ارتياس علل عينة م  طلوة قسيف عليف النجنس مامعة عنابة )ن 

 و معامل متوو  ودا  ب و 0.69بلغ معامل ال واص  معامل اقرتوا  باستخسايف معادلة باسون
 (.0.01إجمصائيا )

  ءـ استبيان طرق المواجهة 2.4
م  طرف فولكمان  (ways of coping questionnaire) ميف استويان طرق ارواج ة 

لتزويس الواجم س ظتياس ي سف للكرف ع  دور  بFolkman & Lazarus,( 1988)وقزروس 
يف بتتسير األفكار والسلوااص الأ سيتعلم ا األفراد ارواج ة ا الع قة بس الضيط والتوافقب وي ت

رواج ة الضيو  الأ يتعرغون كا ا جمياهتيف اليوميةب ويراز ارتياس علل تعريف ارواج ة امحل وداص 
معرفية وسلواية  دارة متللواص لارجية و أو داللية لا ة ومر تة وتتحلاوز اروارد الجنردية. ويتكون 

متاييس فرعية للمواج ةب ومت حتسيس ا م  ل   التثليل العاملي  8توزع علل عوارة ت 50ارتياس م  
وتتم ل ا إسرتاتيحلية خمللاص جمل ارركلب وإسرتاتيحلية التصسيب وإسرتاتيحلية اقاس مسافةب 

وإسرتاتيحلية الوثب ع  سنس اجتماعيب وإسرتاتيحلية حتمل ارسؤوليةب  بوإسرتاتيحلية غوط الذاص
التحلنب وإسرتاتيحلية إعادة التتسير اقجيايب. اما يعتمس التصثي  علل طريتة  –بوإسرتاتيحلية الت ر 

التييف اجايف ويرتوط ظحل وداص ارواج ة ا ال يوع م  ارتاييس ال ماييةب وجييب األفراد علل ال بنس 
 ( درجاص مراة إىل مس  تكرار ال إسرتاتيحلية استعماكا الجنرد رواج ة اعسا4وفق سليف ب ربعة )
 الضاغط اجا،.

 ـ صدق االستبيان: 1.2.4
سل  أن  ب(Face validity) لونود استويان إسرتاتيحلياص ارواج ة  سق ظا ري

ا سرتاتيحلياص ارذاورة  ي يجنس ا الأ  ر  هبا األفراد أ يف يستعملو ا رواج ة متللواص الوغعياص 
مس  ايسحلايف يتائج السراسة  (Construct validity)الضاغلة. اما أظ ر  سق التكوي  الجنرغي 

مع التنوؤاص النترية الأ مت اقيل ق من اب وقص ارواج ة اساورةب وأن مواج ة األفراد تتيا 
 .( 1988Lazarus,  & Folkman فولكمان وقزاروسبالوغعية )ومتللواص 
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 ـ ثبات االستبيان: 2.2.4
 (Internal Consistency)لي مت قياس ثواص اقستويان م  ل   دراسة التوافق السال

ب وقس أظ ر   معام ص (Coefficient Alpha)للمتاييس ال مايية ل ستويان باستعما  معامل ألجنا 
(ب وخمللاص جمل 0.70ثواص مرتجنعة ا متاييس ارواج ة وتتم ل ا اآل،ء إسرتاتيحلية التصسي )

(ب وحتمل ارسؤولية 0.76(ب والوثب ع  سنس اجتماعي)0.70(ب وغوط الذاص)0.68ارركل )
( 0.79اقجيايب ) ( وإعادة التتسير0.81(ب واقاس مسافة )0.72التحلنب )–ب والت رب(0.66)
 .( 1988Lazarus,  & Folkman فولكمان وقزاروسب)

مت جمساب ثواص ارتياس بلريتة تلويق وإعادة تلويق اقلتوارب  اليةباعوا إطار السراسة 
 وقام  الواجم ة(ب 30 =ة م  طلوة قسيف عليف النجنس مامعة عنابة )ن فتس أجر  ارتياس علل عين

وقس أظ ر معام ص ثواص متوولة ودالة إجمصائيا  ،ذساب معامل اقرتوا  باستخسايف معادلة باسون
(ب وخمللاص جمل ارركل 0.68ا متاييس ارواج ة وتتم ل ا اآل،ء إسرتاتيحلية التصسي )

(ب 060(ب وحتمل ارسؤولية )0.37والوثب ع  سنس اجتماعي)(ب 0.45(ب وغوط الذاص )0.40)
 (.0.56اقجيايب ) ( وإعادة التتسير0.47(ب واقاس مسافة )0.71التحلنب ) –والت رب 

  ءـ مقياس تقدير الذات 3.4
(, 1965)روزيرب  م  طرف  (Self. Esteem Scale) ميف متياس تتسير الذاص 

Rosenberg ع  اروار وخلرونبCroker et al, 1987 ي سف لتتيييف  امل و خصي للذاص ب
عواراص لتياس تتسير الذاص تتوزع إىل بنود موا رة وغا موا رة.     ويرا األفراد  10ويتكون م  

أوافق  اماب أما   اما إىل بس أرفضيتا  ترتاو  ما  4ل   سل  علل مس  رغا يف ع  الذاص وفق 
درجة. ويصنف األفراد إىل سوي  34مع متوسط قسره  40و 20السرجة الكلية للمتياس ترتاو  ما بس 
 التتسير العايلب وارتوسط وارنخجنض للذاص. 

 ـ صدق المقياس:  1.3.4
ب وسل  ظتارية  ذا ارتياس  Rosenbergبين  الوثوا ارختلجنة  سق متياس روزيرب ب 

ب وبكيجنية  اثلة Coopersmithمع متاييس ألر  لا ة بتتسير الذاص م ل متياس اوبر  يب, 
ارتوا  فيما بص اقها اص ارتنو  هبا مع قياساص اقات اب  Rosenbergف ن رتياس روزيرب  ,

 (.Croker et al, 1987والتلق )اروار وخلرونب 
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 ـ ثبات المقياس:  2.3.4
ب ع  اروار Rosenbergروزيرب  , جمسبالذاص ثواص متياس تتسير  يتسر معامل

 .طريتة تلويق وإعادة تلويق اقلتوار وسل  م  ل   0.80ب با Croker et al, 1987وخلرونب 

مت جمساب ثواص ارتياس بلريتة تلويق وإعادة تلويق اقلتوارب  اليةباعوا إطار السراسة 
 وقام  الواجم ة(ب 30 =فتس أجر  ارتياس علل عينة م  طلوة قسيف عليف النجنس مامعة عنابة )ن

ب و و معامل مرتجنع ودا  0.73معامل ال واص  باسون بلغاستخسايف معادلة ذساب معامل اقرتوا  ب
 (.0.01إجمصائيا )

 ـ عرض ومناقشة النتائج: 5
 ـ عرض ومناقشة نتائج الفرض األول: 1.5

ينص الجنرجل األو  للسراسة اعالية أن " ناحل ارتوا  سالب ودا  بس مستو  تتسير الذاص 
 ثاة  ذا الجنرجل مت  وللتثاتق م رسمنس علل ارخاسراص". وإدراحل الضيط النجنسي لس  ف ة م  ا

ب ف سجنرص Pearsonحتسيس الع قة اقرتواطية بس  ذي  ارتياي  باستعما  معامل اقرتوا  لواسونب 
 النتيحلاة علل اقرتوا  اروغ  ا اجلسو  التايلء

 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرات
 0.05دا   -0.36 جنسيتتسير الذاص  الضيط الن

 .( معامل االرتباط بين مستوى تقدير الذات وإدراك الضغط النفسي لدى فئة من المدمنين على المخدرات05جدول رقم )
( وجود ارتوا  سالب ودا  بس مستو  05يتض  م  عرجل النتائج اروينة ا اجلسو  )

م  ارسمنس علل ارخسراصب أي  لس  ف ة  0.05الضيط النجنسي عنس مستو   حلتتسير الذاص وإدرا
تتسير الذاص ا جنض الرعور بالضيط النجنسيب والما ا جنض مستو  تتسير  ارتجنع مستو الما 

 الذاص ارتجنع الرعور بالضيط النجنسي.

 (ب1984)وتتجنق  ذه النتيحلة مع يتائج السراساص السابتةب فتس وغهل  اوبر  يب 
Coopersmithنخجنض للذاص أقل قسرة علل حتمل الضيو ب بينما ب ن األ خا، سوي التتسير ار ب

 (ب1996سوي التتسير العايل للذاص لسي يف فكرة قاطعة ع  قسراهتيف. ويتر ال م  ابيلوا )
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Appelberg  (, 1999)و ورص Short( ب ب ن ارتجناع وا جناجل الرعور بالضيط 2002ع   ريف)
منخجنضي تتسير الذاص يسراون الضيط النجنسي دسد مزء منه بتتسير الذاصب لذل  ف ن األفراد 

ع  تاي   Fleishmanالنجنسي بركل أارب م  األفراد مرتجنعي تتسير الذاص. ويجنسر فليرمانب 
(1994) Terry,استعساد للرعور بال تة ا قسراهتيف علل سل  أن سوي التتسير العايل للذاص لسي يف  ب

 .مواج ة اررك ص والتيلب علي ا

 (ب1981منيت ان وخلرون )دراساص مع ما للص  إليه اما تتجنق  ذه النتائج 

Menughan( 1981ب مس ودر وخلرونب) Mosshoder,   ( ,1984)وموس ب ارويكMoos & 
Cronkite(1994)ع  ج جاس  ب  Jalajasب ن تتسير الذاص يلعب دور ارتاومة ا عملية  ب

توقع أن األ خا، منخجنضي الضيطب ف ناحل ارتوا  بس تتسير الذاص والضيو ب سل  أيه م  ار
تتسير الذاص يعايون م  مستوياص عالية م  الضيو  متارية بذوي تتسير الذاص اررتجنع.        وا 

( ع  مصادر 2004( ع  عوس ارختار )1994السياق يجنسهب أسجنرص دراسة " رغا أبو سريع )
طوق علي يف قائمة مصادر  طالب 675ومستوياص الضيط ا ع قت ا بتتسير الذاصب بلغ قوايف العينة 

الضيو  األاادقية والضيو  اعياتية ومتياس تتسير الذاصب تو ل  النتائج إىل وجود ع قة سالوة 
بس تتسير الذاص وال م  مصادر الضيو  األاادقية واعياتيةب اما أن الل ب سوي التتسير اررتجنع 

  & Prout (ب1996)م  بروص وبروص للذاص ليس لسي يف غيو  جمياتية وأاادقية. اما قجمأ ال 
Prout (  ب م  مراجعت ما لعرري  دراسة خمتلجنة ع  الع قة بس أيواع متعسدة م  2004ع  فر)

م   ذه السراساص ترا إىل ع قة سالوة بس ارجن ويف العايف  % 65غيو  اعياة ومجن ويف الذاصب أن 
الضيو ب الما اان ت ثا ا أارب ا  للذاص واألجمساا الضاغلةب اما قجمتا أيه الما زادص جمسة

 تس ور مجن ويف الذاص.

وعليهب يتويف مجن ويف تتسير الذاص بسور ارتيا الوسيط الذي يعسهل  وبجنف م  الت ثااص 
السلوية للتروف الضاغلةب وبالتايل قك  تجنسا  ذه الع قة أن األفراد سوي تتسير الذاص ارنخجنض 

ا لتسراهتيف ا مواج ة الصعوباصب وبعسيف ال تة بالنجنس وق يستليعون  يف أقل تتو  لذواهتيف وأقل إدراا
التثكيف فيما دسا كيفب و ذه اجصائص السلوية هعل يف أا ر إدرااا للضيو  النجنسية وأا ر عرغة 
قغلراب الصثة عنس تعرغ يف ر ل  ذه الضيو ب بينما يتسيف الرخص الذي يتمتع ب جمساس عا  
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لكجناءة واق از ا العمل وال تة بالنجنس ا أداء األيرلة ارختلجنةب با غافة لتتسير الذاص باجلسارة وا
إىل التسرة علل التوافق مع الضيو  وجماهبة ا جموا  ومتاومة الضيطب و ذه اجصائص اقجيابية  ن  

 للجنرد اعصاية عنس تعرغه للضيو  النجنسية. 

 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني:ـ  2.5
ل ال للسراسة اعالية أن "  ناحل ارتوا  دا  بس مستو  تتسير الذاص ينص الجنرجل ا

 ثة  وللتثتق م واستخسايف خمتلف إسرتاتيحلياص ارواج ة لس  ف ة م  ارسمنس علل ارخسراص". 
 ذا الجنرجل مت حتسيس الع قاص اقرتواطية بس  ذي  ارتياي  باستعما  معامل اقرتوا  

 ص النتائج علل اقرتوا  اروغ  ا اجلسو  التايلء "ب ف سجنر Pearsonلواسون"

( وجود ارتوا  موجب ودا  عنس مستو  06يتض  م  عرجل النتائج اروينة ا اجلسو  )
بس مستو  تتسير الذاص واستخسايف إسرتاتيحلياص خمللاص جمل ارركلب والوثب ع  سنس  0.01

علل ارخسراصب ا جمس و تسجنر النتائج اجتماعي وإعادة التتسير اقجيايب لس  ف ة م  ارسمنس 
وجود ارتوا  دا  بس مستو  تتسير الذاص واستخسايف بعض إسرتاتيحلياص ارواج ة األلر  م  

 الت رب وحتمل ارسؤولية.-التصسيب واقاس مسافةب وغوط الذاصب والتحلنب
 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرات

 0.01دا  عنس  0.44 تتسير الذاص  خمللاص جمل ارركل
 0.01غا دا   0.28 تتسير الذاص   التصسي

 0.01غا دا   0.08 تتسير الذاص   اقاس مسافة
  0.01غا دا   0.22 تتسير الذاص   غوط الذاص

 0.01غا دا   -0.04 هترب -تتسير الذاص   هنب
 0.01دا  عنس  0.38 تتسير الذاص   الوثب ع  سنس اجتماعي

 0.01غا دا   0.01 ص   حتمل ارسؤوليةتتسير الذا
 0.01دا  عنس  0.46 تتسير الذاص   إعادة التتسير اقجيايب

( معامالت االرتباط بين مستوى تقدير الذات واستخدام كل 06جدول رقم )
 فئة من المدمنين على المخدرات. ىإستراتيجية من إستراتيجيات المواجهة لد

 (ب1985)؛ سرتومان Derry( ,1981)م  ديري  وتسعيف  ذه النتائج دراساص ال
Strauman  ع  لينجنيلLinville, 1987 ب جميب وغث  ب ن الجنروق الجنردية أثناء اقستحلابة
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لألجمساا الضاغلة   ل عوامل معسلة للع قة غيط يجنسي وايعكاساتهب وأ يف  ذه العوامل ارللجنة 
ارسايسة اقجتماعيةب مراز الضوط والص بة.ب  للنتائج الضارة للضيط تتم ل ا والرعور هاه الذاصب 

اما أن  ناحل إقرار متزايس ب ن إدراحل الذاص يلعب دورا ا استحلاباص ارواج ة. اما أوغث  دراسة 
(ب أن استحلاباص ارواج ة م ل التوافق 2000ع  يوسف )  et al, Carver( 1989اارفر وزم ئهب )

ام  والرعور العايف ب مكايية التيايف بريء حنو ارواقف اقجيايب والتخليط ارتول  اجيابيا بالتجن
الضاغلةب وتتسير الذاص والصرامة والنمط )أ(ب أما أ كا  ارواج ة السلوية م ل ا يكار والتحلنب 

 فتس ارتول  سلوا بالنمط )أ(. 

وبالرجوع إىل يتائج السراسة اعالية يت ر وجود ارتوا  موجب ودا  بس مستو  تتسير 
ستخسايف اسرتاتيحلياص خمللاص جمل ارركلب والوثب ع  سنس اجتماعي وإعادة التتسير الذاص وا

اقجيايب لس  ف ة م  ارسمنس علل ارخسراصب  ا يوغ  أن الما ارتجنع مستو  تتسير الذاص الما 
ازداد استخسايف اسرتاتيحلياص خمللاص جمل ارركلب والوثب ع  سنس اجتماعي وإعادة التتسير 

جمس ينخجنض تواتر استخسايف  ذه اقسرتاتيحلياص الما ا جنض مستو  تتسير الذاصب  اقجيايبب ا
 وسيتيف فيما يلي تجنسا  ذه النتائج ا غوء ما تو ل  إليه السراساص السابتة.

 تقدير الذات وإستراتجية مخططات حل المشكل: 1.2.5
اليب ارواج ة هسر ا  ارة  نا إىل أن خمللاص جمل ارركل إسرتاتيحلية تنسر  غم  أس

ب ف ي Folkman,  &Lazarus (1984)الأ تراز علل ارركل جمسب تصنيف قزروس وفولكمان 
ج ود يوذكا الجنرد للسيلرة بركل موا ر علل اروقف الضاغط ع  طريق استعما  مصادره الذاتية ا 

ضاغلة. اما ير   جمل ارركلة ومواج ت ا موا رةب واقاس ا جراءاص الأ قجنف م  ت ثا األجمساا ال
(ب أن جمل ارركل  و عملية داو  هبا الرخص أن بر  م  1998ال م  الرناوي وعوس الرمح  )

م زق أو موقف غاغطب و و يوع م  السلوحل ا كويف بتواعس يستثضر في ا األ خا، معرفت يف 
اد السابتةب ف و بذل  جم وداص مسروسة هتسف لتييا الوغعية بوغع خمللاص عمل وتصرف  جي

 اعلو  لتييا اروقف ظا يتناسب مع  ثة الجنرد. 

 (1984)وا جما  ارتوا  إسرتاهياص ارواج ة بتتسير الذاصب أوغث  دراساص فليرمان 
Fleishman (1987)؛  وكان وموس Holahan,   &Moos( 1991تاي ) ؛Terry,  ع  تاي
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(1994, )Terry قيلون أا ر قستعما  ارواج ة الأ تراز  ب ن األفراد سوي التتسير اررتجنع للذاصب
ب ن األفراد مرتجنعي ب Holahanعلل ارركل متارية بذوي التتسير الواطئ للذاصب اما أ ار  وكانب 

تتسير الذاص أقل استعماق قسرتاتيحلياص ارواج ة التحلنوية م  األفراد منخجنضي تتسير الذاصب 
ائج أن األفراد سوي مستو  عا  م  تتسير الذاص م ل  ذه النتب Fleishmanويجنسر فليرمانب 

لسي يف استعساد للرعور بال تة ا قسراهتيف رواج ة اررك ص والتيلب علي ا. ويضيف اومواس 
(1987) Compas, ( ب ب ن موارد التيلب علل اررك ص ترمل العنا ر الذاتية 2002ع  علية)

م اراص التعامل مع اآللري  الأ تس ل أو هعل م  التتيييف اقجيايب للذاصب وم اراص جمل ارركل و 
 . م  ارمك  التوافق الناج  مع غيو  اعياة

ع   Lees, &Ellis (1990)وا السياق يجنسهب أسجنرص السراسة الأ قايف هبا إليس وليي 
ب جمو  الضيو  واسرتاتيحلياص ارواج ة لس   ,Godbey & courage(1994)قودباي واورا  

يتائحل ا ب ن ارمرغس الذي  امتازوا بتتسير عا  للذاص ومستو  منخجنض للتلق ارمرغسب أسجنرص 
استمروا ا م نة التمريضب و يف أا ر استعماق قسرتاتيحلياص ارواج ة الأ تراز علل ارركل متارية 
بارمرغس الذي  غادروا ار نةب جميب امتازص  ذه الجن ة األلاة بتتسير منخجنض للذاص ومستوياص 

يلحل  سوي التتسير العايل للذاص قستعما  أا ر ة م  التلق ويتسرون الوي ة بصجنة سلويةب بينما عالي
للمواج ة الأ تراز علل ارركل م  األفراد منخجنضي تتسير الذاصب الذي  قيلون أا ر قستعما  

 اقسرتاتيحلياص التحلنوية.

 تلوير مراعر اجيابية (ب أن تتسير الذاص اقجيايب يعين1993وا غوء سل ب ير  علا )
حنو الذاصب جميب يرعر الجنرد ب مهية يجنسه واجمرتامه كاب ويرعر ب يه متتول م  اآللري ب وله ثتة 
بنجنسه وباآللري  ويرعر بالكجناءة ف  يي س أو ينسثب ع  الجنرلب وعلل العكس م  سل  يرعر 

راعر التتول م  اآللري   ا سوي التتسير السلم للذاص أ يف ق يرون قيمة أيجنس يف وق يرعرون ظ
ينمي لسي يف مراعر الوجمسة واقات ابب وق يستليعون حتتيق سواهتيف ويرعرون بالعحلز والجنرل ا 
ا ازاهتيف  ا ينمي لسي يف مراعر السويية. ويتض   ا سوق أن الكيجنية الأ ير  هبا الجنرد يجنسه تعس ا 

 ايعكاس سل  علل  ثته النجنسية. غاية األمهية ا مواج ته ألجمساا اعياة الضاغلة و 
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 ـ تقدير الذات وإستراتجية البحث عن سند اجتماعي: 2.2.5
أسجنرص يتائج دراساص سابتة أن  ناحل مصسر خلر  ايف رواج ة الضيط  و السنس 

(ب أن ارسايسة اقجتماعية  ي 2000ع  فايس ) ,Lepore (1994)اقجتماعيب فيرا ليوور 
ا  ستخسام ارسراة للمصادر ارتاجمة ا الوي ة اقجتماعية للجنرد الأ قك  اا مكايياص الجنعلية أو ا

أوقاص الضيقب ويتزود الجنرد بالسعيف اقجتماعي م  ل    وكة ع قاته اقجتماعية الأ تضيف ال 
األ خا، الذي  كيف اتصا  اجتماعي بركل أو بآلر مع الجنردب وتضيف ا اليالب األسرةب 

لعمل. ف سرتاتيحلية الوثب ع  سنس اجتماعي تلعب دورا ا التخجنيف م  واأل سقاء وزم ء ا
فالسعيف  بالضيط النجنسي ع  طريق التوا ل اقجتماعي اجليس والع قاص اقجتماعية اررية واعميمية

العاطجني وارسايسة الأ دصل علي ا الجنرد هاه مركلته م  أفاراد أسرتاه أو أ سقائاه أو زم ء العملب 
س يف  ذا التعاطف ومراراة األو ا التخجنيف م  ا جمسااس بالتلاق أو اعزنب ويللف جميب ي

 (.2002بركل  ايف درجة رد الجنعل هاه الضيط النجنسي ) ريفب 

أ ار الرتاا السيكولوجي ا  ذا اجملا  أن قوو  الذاص والتوو  غف إىل سل ب فتس 
 اجتماعيا تلتل مراراته اقجتماعية قووقب اقجتماعي يت ثران بوعض ماب فالرخص الذي يتلتل قووق

اما أن الجنكرة ع  الذاص ترتق إىل جمس ما م  األدوار اقجتماعية الأ يتويف هبا الجنرد ا اجملتمعب 
وأن مجن ويف الذاص ينتج م  فكرة اررء ع  األدوار الأ يتويف هباب وتعمل الع قاص اقجتماعية السليمة 

ب Hollander(. ويضيف  ولنسر ,1983قجيابية ع  الذاص )جربيلب والناغحلة إىل تعزيز الجنكرة ا
(ب أن يوعية إدراحل الجنرد را يتوقعه اآللرون م  ار مس بالنسوة للجنرد )العائلةب 1987ع  أبو زيس )

 . الرفاق( أمر  ايف ا تكوي  فكرته ع  يجنسه

ع   Jean & Morval( ,1971)قجمأ ال م  مورفا  وجيس وغم   ذا ا طارب 
األفراد الذي  لسي يف تتسير عا  للذاص ينترون إىل أجماسيس  ب نب Khadivi( ,1979)لاديجنيي 
اما أ يف يتصجنون غالوا باروادرة الرخصية ودوون ب  لون أا ر إىل جمب اليايايب وقجيور اتاآللري  ظن

اوبر  يب          . ويضيفالت ثا ا اآللري  ارراراة ا النراطاص ومناقرة اجلماعة وقيلون إىل
,Coopersmith أن تتسير الذاص العايل يرتوط بال تة بالنجنس وارراراة (ب 1983جربيل )ع  ب

 , . بينما يرا ال م  روزيرب  و يتزاقجتماعية والتوقعاص اجلسيسة جمو  يتائج السلوحل الجنردي
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Schutz & Rosenberg  (1979)ع  لاديجني , Khadiviمنخجنض  ب ن األفراد سوي تتسير ب
وق يتلسون منا ب قياديةب  للذاص يجنضلون م  الناجمية اقجتماعية اقبتعاد ع  النراطاص اجلماعية

سل   بواريل إىل الوجمسة بالنجنس ية وقتازون بتلة ال تةوعف يف لحللونب ويت رون ميل إىل اجضوع والت
 .رراراة اقجتماعيةم  ا يسثابواق لذاص يترتن بنتص ا ال تة بالنجنسلتتسير ارنخجنض أن ال

وبالنتر إىل يراطاص ارسم  للسراسة اعالية وجمياته اقجتماعية  س ا تجنتتر إىل  ذه 
العوامل الأ تزيس م  تتسير الذاص والتوو  اقجتماعي يتيحلة إدمايه علل ارخسراص. وعلل اجلايب 

رمل دائما الرغوة ارلثة ا اآللرب إن تعود ارسم  واعتماده علل ارادة ارخسرةب و ذه ارساومة ت
تعاطي العتار واعصو  عليه مميع الوسائل مع  عوبة ا ق ع عن ا يتيحلة لتوعية جسسية ويجنسية 
رجنعو  ارخسرب وتصو  جمياة ارسم  حت  سيلرة التعاطي إىل درجة تصل إىل استوعاد أي يرا  

وافق مع اعياة اقجتماعية وتسوء خلرب فيجنتس ارسم  السيلرة علل يجنسه وتت ر مرك ص  عوبة الت
ع قاته ب سرته  ا يزيس م  اجمتتاره لذاته يتيحلة النوذ اقجتماعيب فيجنتتر بذل  جمحليف السعيف 

 اقجتماعي عنس تعرغه لضيو  اعياة ومرك هتا.

غف إىل سل ب قس يتور  ارسم  للثصو  علل ارا  لتيلية جماجاته ا دمايية ارختلجنة 
( %36,17سراص( إىل السلوحل ا جرامي االعنف والسرقة يتيحلة للولالة ))تسلسب اثو ب خم

وم  ف ة العما   %38,29(ب لكو يف م  ف ة الللوة واررتبصسب %25,53وغعف السلل أو عسمه )
الذي  قارسون أعما  يوميةب و ذه الوغعية تزيس م  يوذه اقجتماعي وتسل تتسيره لذاته. وا السياق 

( أن الولالة وعسيف وجود فر، العمل ارناسبب وأوقاص الجنرا  اللويلة 2000يل )يجنسهب أ ار متو 
وعسيف توفر وسائل الرتفيه قس تسفع الجنرد ل يزقق إىل  اوية ا دمان علل ارخسراص. ويجنسر ال م  

( 1991)وسيمويس  Kessler(ب 1989؛ ايسلر وخلرون ),Bolton( 1986بلوتون وخلرون )
Simons,  (2000)ع  ويسنت Westen,ب ن الولالة قك  أن ينتج عن ا غيو  ألر  م ل اكمويف  ب

واقيرياقص ارادية الأ تؤثر بسور ا علل الجنرد وعائلته.  وع  األمهية النجنسية للعمل ا جمياة الجنردب 
(ب أن العمل قس ا يسان ا جمساس 2002(ب ع  التما  )1990أ ارا ال م   ادق وأبو جملب )

تعة والرغا وحتتيق الملذاصب ويروع اعاجة إىل اقستت   النجنسي واققتصادي ويعس مصسرا باق از وار
للمكاية اقجتماعية فض  ع  اويه مصسرا لرعور الجنرد بتيمتهب لذا ف و وثيق الصلة بتتسيره لذاته 
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عية ارادية وهسيسه كويته. وعليهب يؤدي فتسان العمل إىل الرعور بعسيف التيمة واجمتتار الذاص والتو
الأ تؤدي بسور ا إىل زيادة الرعور بالضيط النجنسي. و نا يجنتس ارسم  السيلرة علل يجنسهب وتت ر 
مرك ص  عوبة التوافق فتسوء ع قاته ب سرته وأ سقائه وجمتمعه  ا جيعله منووسا م  طرف يف قس 

 يصل األمر إىل اللرد م  األسرة. 

  ادة التقدير االيجابي:ـ تقدير الذات وإستراتيجية إع 3.2.5
تنسر  إسرتاتيحلية إعادة التتسير اقجيايب غم  اقسرتاتيحلياص الأ تراز علل اقيجنعا ب وترا 
للمحل وداص ارعرفية لتييا ارعىن الذا، للتحلربة م  ل   إعادة تتيييف الوغعية واق تمايف باجلوايب 

ج ود موج ة لتييا ارعىن ارعرا  (ب ف ي بذل ,Dantchev 1989اقجيابية للثسا )دايتيرف 
(ب اما هتسف  ذه ا سرتاتيحلية ,Stanton et al 1994للثسا للحلايب اقجيايب )ستايتون وخلرون 

لضوط اقستحلاباص اقيجنعالية م  ل   تضخييف اجلوايب اقجيابية للثسا وحتويل الت سيس إىل حتسي 
(. Paulhan et al, 1994 ايف وخلرونأو حتويل وغعية للرة إىل فر ة ساص يجنع  خصي )بوك

فالنرا  ارعرا اجا، ب عادة تتيييف الوغعية م  الناجمية اقجيابية يوسو فعا  ا تتليص ارستو  
ع   Lazarusاقيجنعايل  ر  أن ق يتعس  الضيط عتوة معينة. وا  ذا السياقب أ ار قزاروسب 

لية النراطاص ارعرفية ا قجنيف ب أن فعاFolkman & Lazarus, 1984قزاروس وفولكمان 
وتتليص التوتر اقيجنعايل يتوقف علل مستو  الضيط و ستهب وأيه م  الصعب حتويل وغعية م سدة 
لتثسي عنسما يتعلق األمر بارواقف ساص الضيط العايلب جميب سرعان ما يت ر عحلز  ذه 

 ا سرتاتيحلياص ع  مواج ة تل  الوغعياص الضاغلة. 
اسة اعالية وجود ارتوا  موجب ودا  بس درجة تتسير الذاص واستخسايف وتعكس يتائج السر 

إسرتاتيحلية إعادة التتسير اقجيايبب جميب يت ر مرتجنعي تتسير الذاص م اراص أارب ا إعادة تتيييف 
اجربة الضاغلة ارعا ة م  ل   اق تمايف باجلوايب اقجيابية للثساب  ا يسم  تتليص التوتر 

ا سل  علل مستو  إدراا يف للضيط النجنسيب ا جمس يجنتتر منخجنضي تتسير الذاص اقيجنعايل وت ث
ر ل  ذه ار ارة  ا جيعل يف بتربون توتر وغيق ايجنعايل م   سة الضيط النجنسي الذي يؤثر بسوره 

 علل جمالت يف الصثية.
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أن األ خا،  (ب1987) أبو زيس ع   Coopersmithوتجنسا سل  جمسب اوبر  يبب 
سل   بسير الذاص اررتجنع يعتربون أيجنس يف أ خا ا  امس ويتمتعون بالتثسي عنس الرسائستت  وسو 
فعل أ ياء بلريتة أجمس  م  معتيف األفراد  ي ، غالوا م  التسرة علل صالتتسير اررتجنع للذاأن 

التتسير السلم للذاص أيجنس يف غا  امس جساب وق يستليعون التثكيف  ويس ب بينما يعترباآللري 
(ب 1986وخلرون )قيوفاييين  ةيتائج دراس . وتؤاساألمور ءيا دسا كيف ويتوقعون سمفي

Giovanniniواقف  األفراد الذي  لسي يف تتسير منخجنض للذاص قك  كيف تتسير العسيس م  ار ب ن ب
بينما  ب ا جيعل يف يرعرون بالعحلز علل مواج ت اب  ا يزيس م  التلق واقات اب ا جمساا غاغلة

الضيط  ةوغعي الوعض إىل  رب الكثو  أو التسلس ب فرا ب ويعمل الوعض اآللر علل  سيس يلحل 
 . ا يزيس م  للورة اروقف

(ب 1984)تتجنق يتائج السراسة اعالية مع ما س ب إليه ال م  قزاروس وفولكمان 
Lazarus & Folkmanاق ارركل ب ب ن الجنرد قيل إىل استعما  خمتلف أساليب ارواج ة وفتا لسي

ع   ريف  Freidman( 1990الذي يواج ه ولصائصه ووفتا أيضا لرخصيتهب ويضيف فريسمان )
 (ب أيه ق قك  للجنرد أن يواجه بركل منجنصل ع   اص  خصيته.2002)

 ـ الخاتمة: 6
أاسص يتائج  ذه السراسة وجود ع قة بس مستو  تتسير الذاص وال م  إدراحل الضيط 

يوغ  أمهية تتسير الذاص  ايحلياص مواج ته لس  ارسمنس علل ارخسراصب  النجنسي وبعض إسرتات
عنس اعسيب ع  الضيو  النجنسية وإسرتاتيحلياص مواج ت ا. وا  ذا السياقب يرا "السيسي" 

يعس بالنسوة للمتعاطي يوعا م  حماوقص ع   الذاص م  قصور  تعاطي ارخسراص(ب أن 2001)
ا   جناجلمواج ة ا جموا  ولا ة لس  األفراد الذي  يعايون م  ا ا التسرة علل وعحلز أساسي

بتار ارتعاطي يوعا معينا م   ل لذب تتسير الذاص وتنتييف الوجسان والع قاص الرخصية ارتوادلة
 صالعتار الذي يساعسه علل حتتيق األم  النجنسي والتيلب علل اآلقيف النجنسية الناهة ع  وا جمواطا

ة واجارجية الأ ق يستليع التعامل مع ا ذلو  مناسوة يترا را تنلوي عليه  خصيته الصسمية الساللي
دصل فيه األسوياء علل لذهتيف وأمن يف وتتسير يف لذاهتيف م  ذي فجني الوق  التسل تتسيره لذاتهب م  

ا يلحل  ارتعاطي إىل العتاقبب عاص اعو ل   عسد م  اق ازاص والع قاص السوية بالذاص وموغ
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علل أمل أن قجنف له م  جمسة مكابساته النجنسية ا جمس أ ا تضاعف م  الضيو  واألعواء 
 جللبثرف امثاولة يائسة ناقجتماعية جميب تتس ور أوغاعه األسرية ويسلل ا دائرة السلوحل ار

 . قسرا م  تتسير الذاص

سا اعتتس أيه إ"  (ب قائ 1983جربيل ) ع  Rogersوغم   ذا ا طارب  ر  روجرزب 
يعترب تتسير لذل   الجنرد أيه قادر علل مواج ة الصعوباص ف ن متاومته تصو  أا ر فعالية وأطو "ب

أي أن  ذه الع قة تت ثر بتتسير الجنرد  بالذاص عامل وسيط ا الع قة بس اعسا الضاغط والصثة
يف الذي يز لذاص اريكاتتسير اب لذل  أعترب  جناجل تتسير الذاص إىل فتسان الصثةا يؤديجميب لذاته 

. وعليهب يتض  أن التتسير اررتجنع يؤثر علل قسراص الجنرد واجناءته  ا يؤدي إىل فتسان الصثة والسعادة
للذاص  و أا ر األدواص الأ قك  أن يستخسم ا الجنرد للثصو  علل جمالة التوافق فيستليع مواج ة 

 يارب أما سوو التتسير ارنخجنض للذاص الجنرل واقتثايف ارواقف اجلسيسة دون أن يرعر باعزن واق
 ف  يف يرعرون باكزقة جمىت قول أن يتتثموا ارواقف اجلسيسة أو الصعوةب أل يف يتوقعون الجنرل مسوتاب

لا ة لس  ارسمنس علل   سفا أوليا للع   النجنسيرفع مستو  تتسير الذاص وكذا جيب أن يكون 
لضيو  النجنسية عوجل اللحلوء للمخسراص اوسيلة تكيجنية ارخسراص لتعزيز قسراهتيف علل مواج ة ا

 لتثمل ا جموا  والجنرل. 

 ـ توصيات الدراسة: 7
 يستخلص م  عرجل يتائج السراسة اعالية ومناقرت ا التو ياص التاليةء 

عسيف اللحلوء إىل السلوااص ال  ثية عنس التعرجل للوغعياص الضاغلة واررك ص م ل  -1
 وارخسراص.التسلسب تعاطي الكثو  

عسيف اللحلوء للمخسراص اوسيلة تكيجنية لتثمل ا جموا  والجنرلب م  األفضل اقتثايف الواقع  -2
 والتكيف معه.

 تعليف وااتساب م اراص جمل ارركل والضوط ارعرا ارناسب للتخلص م  الضيو  النجنسية. -3
جنيف م  جمسة وقع اب ترحليع أيتمة السعيف اقجتماعي للجنرد عنس مواج ة الضيو  النجنسية للتخ -4

وسل  م  ل   قلع عزلته اقجتماعية ومساعسته علل است ناف اتصاقته اقجتماعية مع 
 اآللري ب وااتسابه للم ارة ا تكوي  ع قاص اجتماعية.
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طلب ارساعسة وارسايسة اقيجنعالية م  األ خا، ار مس أو اقلتصا يس أثناء فرتاص الضيط  -5
 جميسا والتصرف فرديا أو اللحلوء للمخسراص والكثو .النجنسي عوجل الوتاء و 

تييا الصورة السلوية للذاص إىل  ورة اجيابية بصجنة لا ة للمواج ةب ألن وجود تتسير ساص  -6
 ويسم  له بتوظيف قسراته للتعرف علل األجمساا وجمل ارراال.سلييف جيلب للجنرد  عورا باألم  

 راته وإمكايياته لتثتيق مراريعه.تعزيز تتسير الذاص بترحليع الجنرد ا قس -7
 توفا فر، العمل والتضاء علل الولالة ومأل أوقاص فرا  الرواب. -8
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 ـ المراجع: 8
 العربية:باللغة ـ المراجع  1.8

 دار ارعرفة اجلامعية. ب" سيكولوجية الذاص والتوافق " (ء1987أبو زيسب إبرا ييف أمحس ) -1
رسلل إىل عليف النجنس اررغي "ب اللوعة األوىلب دار الن ضة (ء " ا1998اعحلارب حممس محسي ) -2

 العربيةب باوص.
(ء " اررأة وا دمانب دراسة يجنسية اجتماعية م  منتور التثليل 2001السيسيب ر ا عوس الجنتا  ) -3

 النجنسي "ب مكتوة األ لو ارصريةب التا رة.
(ء " الع   السلواي اعسيبب أسسهب  1998الرناويب حممس حمروس وعوس الرمح  حممس السيس ) -4

 وتلويتاته "ب دار قواء للنرر والتوزيعب التا رة.
(ء " ع قة مجن ويف الذاص ب ساليب مواج ة الضيو  لس  عينة م  2002التما ب إقان حممود ) -5

دراسة عرب جمضارية متارية "ب جملة عليف النجنس ارعا ر والعلويف  ءالرا سي  ارصريس وا مارتيس
 .214-128ا يساييةب اجلزء ال الب اجمللس ال الب عررب أاتوبرب ، 

(ء " تتسير الذاص والتكيف ارسرسي لس  الل ب  الذاور "ب 1983جربيلب موسل عوس اجالق ) -6
 رسالة داتوراه غا منرورة ا الصثة النجنسيةب جامعة دمرق.

ب أسسه وتلويتاته "ب اللوعة ال ال ةب (ء " عليف النجنس اقجتماعي1994دروييب زي  العابسي  ) -7
 مراز النرر جلامعة التا رة.

ب(  -(ء " أساليب مواج ة الضيط النجنسي وع قت ا بنملي الرخصية )أ2002 ريفب ليلل ) -8
 أطروجمة داتوراه غا منرورة ا الصثة النجنسيةب جامعة دمرقب سوريا.لس  أطواء اجلراجمة "ب 

 ب اللوعة األوىلب دار الجنكر العريبب التا رة.(ء  ا الصثة النجنسية2000عوس اليينب     السي  ) -9
(ء " الع قة بس اجلمود وتتسير الذاص لس  عينة مصرية 2004عوس ارختارب حممس لضر ) -10

 . 459 -423ب العسد ال لبب يوليوب ، 14وعمايية "ب جملة دراساص يجنسيةب اجمللس 
ذاص وع قته بالوجمسة النجنسية واقات اب لس  ط ب (ء " تتسير ال1993علاب حممود ) -11

 .287 -269اجلامعة "ب جملة دراساص يجنسيةب اجمللس ال البب العسد ال البب يوليوب ، 
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(ء " مس  فعالية تنمية م اراص ارواج ة اقجيابية للضيو  2002عليةب حممود حممس إبرا ييف ) -12
"ب رسالة متسمة لنيل درجة داتوراه الجنلسجنة ا حتسس مستو  التوافق لس  عينة م  الل ب 
 ا الرتبيةب قصص إر اد يجنسيب جامعة التا رة.

(ء " ا دمانب أسوابهب يتائحلهب ع جهب دراسة ميسايية "ب اركتب 1999غواريب حممس س مة ) -13
 اجلامعي اعسيبب ا سكنسرية.

اللوعة األوىلب اركتب اجلامعي  (ء " دراساص ا الصثة النجنسية "ب2000فايسب جمسس علي ) -14
 اعسيبب ا سكنسرية.

(ء " دور متيااص الترابة لألسا والنوع واررجملة التعليمية ا التنوؤ 2004فر ب  جنوص ) -15
باستحلاباص أبناء األسر  الكويتيس علل متياس تنسل رجن ويف الذاص "ب جملة دراساص يجنسيةب 

 . 181 -157ب العسد ال الب أبريلب ، 14اجمللس 
(ء " دراساص ا عليف النجنس ا الينيكي "ب دار غريب لللواعة 2000يوسفب مجعة سيس ) -16

 والنرر والتوزيع.
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Abstract: The relationship between self-esteem and level of stress, 

and coping strategies among substance abusers  

In the present study, we were interested in examining the relationship 
between self-esteem and level of stress, and coping strategies among 

substance abusers by examining the role and the importance of self-esteem 

as a Personality and a mediator variable. 

 To fullfill these goals, the sample of this study consisted of 47 
substance abusers outpatient from the intermediate centre of treatment for 

substance dependence (Annaba). Ages ranged from 18 to 38 years. Tools 

used in this study were measures of self-esteem and a perceived stress 
questionnaire and a ways of coping questionnaire. 

The results obtained from the analysis data, revealed significant 

negative correlation between self-esteem and level of stress, and significant 
positive correlation between self-esteem and some strategies of coping Such 

as painful problem solving, seeking social support and positive reappraisal. 

No statistically significant correlation are found between self-esteem and 
others coping strategies such as escape –Avoidance strategy, self –

controlling, Confrontive coping, distancing and accepting responsibility. 

Results were interpreted, and implications for counseling were suggested. 
 Keys words: self-esteem, stress, coping strategies, substance abuse. 


