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 تعبر الضغوط النفسية عما يواجيو االنساف مف مواقؼ يومية متعددة تشكؿ عائقا في اداء: المستخمص
ادواره الحياتية الطبيعية و تيدد مستقبمو و تعرض توازنو النفسي و الجسمي إلى اختالؿ مما يسبب لو قمؽ و

 ) عمى انو مجموعة مفThe Small Larousse Medicine ) ويحدد الضغط النفسي في، توتر

 ويدرس، ) وتتجمى اىمية البحث كونو يتعامؿ مع عينة (المدمنيف. االختالالت أو االضطرابات البيولوجية
 ولتحقيؽ ذلؾ.  وييدؼ البرنامج لمتعرؼ عمى الضغوط النفسية لدى مدمني المخدرات، الضغوط النفسية
 واظيرت النتائج اف العينة تعاني مف الضغوط.  وتبني مقياس الضغوط النفسية، استخدـ المنيج الوصفي

.النفسية

 مدمني المخدرات-  الضغوط النفسية: الكممات المفتاحية
Psychological Stress Of Drug Addicts In Prisons
Dr. Emad Abd Hamza Al-Atabi
Email: amadabd20@gmail.comMobile: 009647832627660
Iraq - University of Muthanna / college of Education for Humanities / 2018
Abstract: Psychological stress reflects the many daily conditions that impede the normal
functioning of life, threaten its future, and expose its psychological and physical balance to the
imbalance that causes anxiety and tension. The pressure in the Small Larousse Medicine is
defined as a set of biological imbalances or disorders. The search aims to identify the
psychological. To achieve this, used Approach (descriptive). The results showed that the sample
suffered from psychological stress.
Keywords Psychological stress - drug addicts
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الفصل االول  :المدخل

مشكمة البحث :إف تعرض الفرد لممواقؼ الضاغطة الصعبة ليا تأثير سمبي يجعمو عاج از عف تحقيؽ

أىدافو و التفاعؿ مع آخريف مما يؤثر سمبا عمى حالتو الجسدية و النفسية .وىذا التأثير السمبي يفوؽ قدرة

الفرد عمى التوافؽ ،وتسبب الضغوط السمبية ظيور أعراض نفسية و جسمية تتمثؿ في الصداع ،آالـ المعدة

و الظير ،عسر اليضـ  ،أرؽ ،ارتفاع ضغط الدـ  ،السكري (صباح.)26-22، 2102 ،

وتشير اإلحصاءات العالمية أف ( )%01مف األمراض الحديثة سببيا الضغوط النفسية ،وأف ) )40%مف

أفرد
المرجعيف لألطباء والمستشفيات ناتجة عف الضغوط النفسية ،وأف )  ( %25مف ا
مشكالت المرضى ا

المجتمع يعانوف شكال مف أشكاؿ الضغط النفسي (العامرية . )22 ، 2102 ،
ويػذكر)(Folkman, et al , 1979

أنػو يمكػف التغمػب عمػى المواقػؼ المحدثػة لمضػغوط

النفسػػية مػػف خػػالؿ تنميػػة اسػػتراتيجيات مواجيػػة ( ( Coping Strategiesوتشػػمؿ ىػػذه

االسػتراتيجيات كػؿ مػا مػف شػأنو مسػاعدة األفػراد عمػػى إحػداث التغيػرات الالزمػة لخفػض مسػتوى

التعػرض لمضػغوط النفسػية  ،كمػا أشػار بومػاف (2112

 (Bouman,الػى أف إتبػاع أسػاليب مواجيػة

مف شأنو تخفيؼ الضغوط النفسية (صباح . )62-60 ، 2102 ،

وتعتبر مشكمة االدماف عمى المخدرات مف المشكالت الخطيرة التي يعاني منيا المجتمع العراقي ،

مثؿ ما تعاني منيا المجتمعات المتقدمة او النامية عمى حد سواء  ،حيث انو مف الثابت اف ادماف أي نوع

مف المخدرات لو العديد مف التأثيرات عمى معظـ اجيزة الجسـ  ,فيو يؤثر عمى الجياز العصبي و يسبب

العديد مف االضطرابات الذىنية و النفسية و العصبية كما يؤثر عمى الوظائؼ الحيوية لمجسـ مف خالؿ تأثيره
عمى الجياز المناعي و مكوناتو كما يؤثر عمى الجياز النفسي .فاإلدماف يؤدي إلى ضمور الدماغ الذي

يتحكـ في التفكير واإلرادة وتؤكد األبحاث الطبية أف تعاطي المخدرات ولو بدوف إدماف يؤدي إلى نقص في

القدرات العقمية والى إصابة خاليا بالمخيخ بالضمور(ابو عمي . )22 ، 2116 ،

ويمكف القوؿ اف مشكمة الضغوط النفسية ومشكمة االدماف عمى المخدرات مف المشكالت ذات التأثير

المتبادؿ  ،فالضغوط النفسية تؤدي الى االدماف عمى المخدرات  ،واالدماف عمى المخدرات يولد ضغوطا

نفسية  .لذلؾ فالمدمنيف اكثر حاجة لمخدمات االرشادية لتقديـ المساندة لمواجية ضغوطيـ النفسية  ،بؿ اف
ىذه الخدمات بالنسبة الييـ تمثؿ ام ار جوىرياً  ،وىذا ما اكدتو نتائج العديد مف الدراسات التي أشارت الى أف

البرامج االرشادية ليا األثر الفاعؿ في مواجية ومعالجة الضغوط النفسية

كدراسة ) ( Turner, 1992

ودراسة (الزواوي (1992 ،ودراسة)حداد ودحاحة ( 1998 ،ودراسة (عوض  ( 2000،ودراسة )األميري ( ،
( 2001الالمي . )00 ، 2101،
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مف ىنا جاءت إشكالية البحث والتي تيدؼ إلى معرفة مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منيا متعاطي

المخدرات.

أهداف البحث  :يسعى البحث الى التعرؼ عمى:

اوال  :مستوى الضغوط النفسية لدى مدمني المخدرات .
ثانيا  :مستوى الضغوط النفسية لدى مدمني المخدرات وفؽ عدد مف المتغيرات

(التحصيؿ الدراسي – العمر الزمني)

أهمية البحث :تتمخص اىمية البحث مف اىمية :

اوال  :دراسة متغير ميـ وىو الضغوط النفسية حيث يعتبرىا ( )Buchanan et al,2010مف المواضيع
الميمة التي تـ التركيز عمييا مف خالؿ األبحاث والدراسات الحديثة والمستقبمية ،والسبب في ذلؾ لكثرة ما
تتعرض لو فئة المدمنيف مف مشكالت وأحداث صادمة ،وما يحيط بيـ مف ظروؼ ضاغطة ،باإلضافة إلى

زيادة متطمبات الحياة نتيجة التغير السريع والمتواصؿ الذي يشيده العالـ اليوـ ،األمر الذي أسيـ في تعرض

المدمنيف لدرجة عالية مف الضغوط النفسية (.)Buchanan et al,2010,56

ثانيا  :أىمية العينة في حد ذاتيا اذ يتعامؿ البحث مع عينة صعبة الدراسة (المدمنيف المودعيف في السجوف)

 ،كونيا أكثر تعرضا لمضغط النفسي .وقد يكوف االدماف والضغط النفسي متغيريف ذاتا تأثير متبادؿ  .واىمية
دراسة احدى المتغيرات التي قد تمقي الضوء عمى احدى مسببات ظاىرة تيـ المجتمع وىي المخدرات .
حدود البحث  :يتحدد البحث موضوعيا بدراسة الضغوط النفسية .ويتحدد البحث بشريا بمدمني المخدرات

المحكوميف قضائيا بالسجف  ،فيما يتحدد مكانيا بنزالء سجف (الخناؽ)  ،وزمانيا العاـ .2100

تحديد المصطمحات:

اوال  :الضغوط النفسية :تـ تحديد مصطمح مف قبؿ عدد مف الباحثيف والمتخصصيف كاآلتي :

) : ( Hans Sely,1956استجابة الجسـ الغير نوعية إزاء األعباء البدنية أو النفسية التي يتعرض ليا .

)(Behar, 1997, 26

) : (Gordon ,1993االستجابات النفسية و االنفعالية و الفيزيولوجية لمجسـ تجاه أي مطمب تـ إدراكو

عمى أنو تيديد لرفاىية و سعادة الفرد و ىذه التغييرات تقوـ بإعداد و تأىيؿ الفرد لمتوافؽ مع الضغوط و التي
ىي ظروؼ بيئية سواء حاوؿ الفرد مواجيتيا أو تجنبيا (حسيف وحسيف) 20، 2006 ،

) :)Crocq , 1997رد فعؿ منعكس عصبي بيولوجي نفسي منذر بالخطر دفاع الفرد ضد أي اعتداء أو

تيديد أو أي وضعية مفاجئة  ،فيو مفيوـ بيو فيزيولوجي مناسب لوصؼ ما يحدث داخؿ العضوية عند

مواجيتيا العتداء أو تيديد (.)Crocq,1997 ,6
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تعريف الضغوط النفسية اجرائيا  :ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص بحسب تقريره الذاتي عمى
مقياس الضغوط النفسية .

الفصل الثاني  :االطار النظري

تعبر الضغوط النفسية عما يواجيو االنساف مف مواقؼ يومية متعددة تشكؿ عائقا في اداء ادواره الحياتية

الطبيعية و تيدد مستقبمو و تعرض توازنو النفسي و الجسمي إلى اختالؿ مما يسبب لو قمؽ و توتر  ،والتي

أصبحت مف أىـ الموضوعات الحديثة التي ليا اثر بالغ في حياة المجتمعات ومنيا المجتمع العراؽ نتيجة ما
تسببو مف تأثيرات سمبية كثيرة وارتباطيا بالعديد مف االضطرابات النفسية ،سيما واف مصادر الضغوط في

عصرنا الحالي اصبحت متعددة ومتشعبة .فقد ّبينت إحدى الدراسات التي أُجريت مف قبؿ منظمة الصحة
أف حوالي ( )251مميوف إنساف ُيعاني مف
العالمية في موضوع االضطرابات النفسية والوقاية منيا ّ

النفسية
سيصابوف بواحد أو أكثر مف االضطرابات
ّ
االضطرابات النفسية عمى امتداد العالـ ،و ّ
أف ربع البشر ُ
أف ىذه االضطرابات ال تُش ّكؿ ِعبئاً اقتصادياً واجتماعياً فحسب ،بؿ ىي تُش ّكؿ خط اًر
في فترٍة ما مف حياتيـ ،و ّ
ِ
ِ
الجسدية ،ولذلؾ وجب الوقاية مف ىذه االضطرابات (منظمة الصحة العالمية  : ، 2115 ،ص
الصحة
عمى

 .)05و تشير الدراسات الطبية في الواليات المتحدة األمريكية أف ) ( ٪ 75مف المشكالت الصحية ليا

عالقة بالضغوط النفسية  ،و تشمؿ قائمة المشكالت ىذه أمراضا مثؿ ׃ القرحة  ،الصداع النصفي  ،ضغط

الدـ  ،األرؽ  ،و المشكالت الجنسية  ،التشنج القولوني ،و دقات القمب غير منتظمة .لذلؾ يمكف اعتبار
الضغط مجموعة مف العوامؿ الدينامية التي تنظـ العالقات بيف الحياة النفسية و البيولوجية لمفرد و عالقتو
بالمحيط خصوصا الجانب االجتماعي منو ). (Buchanan,2010,7

ويحدد الضغط النفسي في)  ) The Small Larousse Medicineعمى انو مجموعة مف االختالالت أو

االضطرابات البيولوجية ،و النفسية المثارة بيف األحداث الضاغطة المختمفة مثؿ البرد  ،األمراض ،االنفعاالت
 ،الصدامات ( . ( Larousse, 2001, 921ونستخمص مما سبؽ اف الشخص الذي يتعرض لمضغط
النفسي يتولد لديو رد الفعؿ اليرموني لالستجابة الضاغطة حيث يستثار جسمو ويتـ تحفيز جيازه العصبي

الالإرادي  .وتيديد االتزاف النفسي-البيولوجي ينجـ عف االستثارة الداخمية واالستثارة الخارجية والصمة التي
تربطيا معا  ،الف اختالؼ األحداث وتنوعيا (إشباع مقابؿ عدـ اشباع) او( تحكـ مقابؿ عدـ تحكـ)  ...الخ
الشؾ سيؤدي إلى ردود فعؿ نفسية والى استثارة الدفاعات النفسية ونشاط الغدد العصبية .مما يطور آلية

معرفية تخص مختمؼ درجات العمؿ النفسي والمتمثمة في:
.0

التقييـ  :تحديد معنى الوضعية الجديدة .
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 .2التوقع  :يتعمؽ بعمؽ اآللية العقمية التي تنظـ ديناميكية الضغط واالستجابة لممواقؼ الضاغطة مف
خالؿ المدركات.

 .6عتبة التحمؿ  :تحدد مستوى ىشاشة الفرد و شروط إعادة التسوية والدعـ الذي يمكف أف يشكمو .

 .2الصدمات :مرتبطة باألحداث المبكرة في حياة الفرد أو األحداث السابقة التي عايشيا لمدة طويمة إف

أثر الصدمة عمى الفرد يتمثؿ في ضعؼ بنيتو النفسية و التي تطور أمراض نفسية أو سيكوسوماتية أو

أرضية قمقة و التي تظير مف خالؿ الشعور بالذنب ،الميؿ لالكتئاب و خبرة الفشؿ.

 .5األنساؽ االجتماعية تعتبر كمعبر ميـ لديناميكية الضغط بسبب مختمؼ األدوار و البناءات التي
يتفاعؿ معيا الفرد (العائمة ،فريؽ العمؿ ،التضامف ،االستبعاد ،العالقة بالسمطة ،االندماج ،الدمج،

التجنيد ،المساندة ،الترقية االجتماعية  )....إف تحديد الوظائؼ االجتماعية يبرز استجابات القمؽ،
االنفصاؿ ،الصراع و االحباط.

 .2األجيزة المنظمة لمعمؿ او المؤسسة تعتبر كمصدر ميـ إلخالؿ توازف الفرد كما تشكؿ نماذج

لالستجابات الدفاعية ،وتصنؼ ديناميكية الضغط ضمف الحقؿ المرضي و ذلؾ الرتباطيا باألمراض
البسيكوسوماتية و بعض البنيات النفس -مرضية ،لكوف االنفعاالت المبالغ فييا في إطار العمؿ مف

تسيير لمصراعات و أحداث الحياة اليومية التي يعايش فييا الفرد مختمؼ الصدمات إضافة إلى عدـ

االستقرار  ،غالبا ما تكوف متبوعة باكتئاب ارتكاسي ومصاحبة الضطرابات سيكوسوماتية تصيب

األجيزة اليضمية ،التنفسية ،الغدية ،و القمبية (صباح  .)56-52 ، 2102 ،وكما يمخصيا البحث
الحالي في الشكؿ ( )0اآلتي:

الشكؿ ( )0درجات العمؿ النفسي
ولمضغط مف وجية نظر ( )Hans Sealyاستجابة بيولوجية تيدؼ الى المحافظة عمى حياة الفرد ،و اطمؽ

عمييا زممة التكيؼ العاـ ) (General Adaptation Syndrome (G.a.sوىي جممة األعراض المتمثمة
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في ردود الفعؿ الدفاعية لمجسـ التي تحدث في وقت واحد لمتوافؽ مع مسببات الضغط التي يكوف لو تأثير

عمى الجوانب النفسية أو الجسمية لمفرد  .و) (G.a.sىي ميكانزيـ دفاعي ينشط في مواجية أي حدث ميدد

لمحاولة خفض االضطراب الفسيولوجي و النفسي  ،إلعادة تحقيؽ االتزاف و ذلؾ مف خالؿ ثالثة مراحؿ ىي

 ( :اإلنذار  -المقاومة  -اإلنياؾ ) (. )Selye,1955,625-631

المرحمة االولى  :استجابة اإلنذار  : Alarm Reactionالرد األساسي لمجسـ تجاه العوامؿ الضاغطة ،
بعد اإلحساس ثـ االنتباه ثـ اإلدراؾ لمتيديد تنتقؿ إشارات عصبية إلى الغدة النخامية ،التي ترسؿ رسائؿ
عصبية و كيميائية لكؿ مف الجياز السمبثاوي و نخاع الغدة الكظرية التي تحرض إفراز األدريناليف و النور

أدريناليف مما يزيد ضربات القمب ،تسارع التنفس  ،انقباض األوعية الدموية ،زيادة سرعة األيض  ،خفض
سرعة اليضـ ،رفع معدؿ الغموكوز في الدـ .لتييئة الجسـ لعممية المواجية مف خالؿ رفع سريع لمدوراف،

تسييؿ عممية األيض لتوليد الطاقة و تثبيط كؿ مف األنشطة اليضمية ،البولية ،والتكاثرية وبعبارة موجزة

تشمؿ استجابة اإلنذار تغييرات بنائية وتشريحية وكيميائية في الجسـ وأيضا طريقة استدعاء الجسـ لكؿ قواه
الدفاعية لمواجية الموقؼ الضاغط (العبدلي .)22 ، 2102 ،

المرحمة الثانية  :المقاومة  : Resistanceإذا استمر الحدث الضاغط فإف مرحمة اإلنذار تتبعيا مرحمة

أخرى ىي مرحمة المقاومة و تشكؿ رد فعؿ طويؿ المدى عمى عكس رد فعؿ اإلنذار قصير المدى .يقوـ
اليبوتالموس بإفراز ىرموف (  GH-RHو ) CRHالمذاف يحرضاف الفص األمامي لمغدة النخامية
مف إفراز(

ليزيد

 ) ACTHىذا األخير الذي يعمؿ تنبو قشرة الغدة الكظرية لتفرز ىرموناتيا بكمية

أكبر(إفراز القشرانيات السكرية والقشرانيات المعدنية واأللدوستيروف والكورتيزوؿ  .باإلضافة إلى ذلؾ يقوـ
القشر بتصنيع ىرموف األندروجيف)  ،و خالؿ ىذه المرحمة تسمح لمجسـ بمواصمة مواجية العامؿ الضاغط

لمدة أطوؿ فيي ترفع سرعة العمميات الحيوية و تشكؿ الطاقة و البروتينات الناشطة ،و التغيرات الدورانية
الضرورية مف أجؿ مجابية األزمات العاطفية إلكماؿ نشاط التفريغ (R.Ghiglion et

) ,J.F.Richard,1998, 156ومما يجب االنتباه لو اف جميع األفراد يعيشوف مرحمة المقاومة ىذه كقاعدة

عامة ،ألنيا خطوة تساعد الفرد عمى عبور الوضعية الضاغطة بنجاح و العضوية أيضا تعود إلى الحالة

الطبيعية ،لكف في بعض الحاالت إذا استمر الضغط لمدة طويمة و بنفس الشدة فإف الفرد ال ينجح في ىزـ
الضغط و يصبح جسمو منيؾ و مجيد فتضعؼ مقاومتو و يدخؿ الفرد في المرحمة الثالثة & (Pierre

).Henri , 1999,7

المرحمة الثالثة  :اإلنهاك  : Exhaustionتظير ىذه المرحمة فجأة وبشكؿ غير متوقع ،بحيث يحدث
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انخفاض النشاط الكموي و بالتالي انخفاض ضخ البوؿ مف خالؿ افراز الكورتيكويدات المعدنية التي تعمؿ
عمى المحافظة عمى أيونات الصوديوـ في الجسـ ،بيذا تكوف الطاقة الالزمة لمتكيؼ قد استنفذت فيحدث

انييار العضوية ) . (Dominique Servant,2007 , 30والشكؿ ( )2يوضح ): (G.a.s
االستثارة (داخمية  -خارجية)

زممة التكيؼ العاـ
المرحمة األولى اإلنذار :رد فعؿ قصير المدى

CRH

GH-RH

ACTH

-

-

-

-

الشكؿ ( )2يوضح )(G.a.s

وال يقتصر أثر الضغط عمى الصحة النفسية فقط  ،بؿ يتعدى تأثيره إلى الصحة الجسمية ويتضمف التأثير
الفسيولوجي لمضغط النفسي عمى الجسـ سمسمة معقدة مف األحداث فإدراؾ الفرد لمضغط النفسي يثير الجياز
العصبي السمبثاوي ،و ىو جياز مسؤوؿ عف حشد المصادر الجسمية في المواقؼ الطارئة ،و عف إثارة المب
األدرناليني لمغدة الكظرية ،وينتج عف ذلؾ افراز

ىرموني ) ، (Catecholamine, Epinephrineو

)(Norepinephrineالمذاف يؤثراف عمى الجسـ مف عدة نواح  ،كما يؤدي الضغط النفسي بالغدة النخامية

إلفراز اليرموف المنشط لقشرة الغدة الكظرية ) (ACIHويثير بدوره القشرة األمرينالية لمغدة الكظرية إلفراز

الكورتيزوالت السكرية  ،و أىميا الكورتيزوؿ )دايمي. (48 ، 2106،
212

October 10, 2018

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

وحينما نتعرض الى موقؼ ما  ،نحس بو  ،وىذا ىو المرحمة االولى في االدراؾ (مرحمة المستوى

الطبيعي)  ،وننتبو لو  ،ترسؿ رسالة الى مناطؽ خاصة بالمخ عبر المسارات العصبية الحسية ( Sensory
 )Nerve Tractsأو الموردة ( )Afferent Nervesوىنا المرحمة الثانية (مرحمة المستوى الفيزيولوجي) ،
فيتـ ترجمتيا الى معنى  ،فندرؾ ىذا الموقؼ ضاغطا اـ ال (تأويؿ الموقؼ)  ،وىي المرحمة الثالثة (مرحمة

المستوى العقمي والنفسي)  ،تأويؿ االدراؾ يتأثر بعدد مف العوامؿ منيا العوامؿ الخارجية ) مثؿ قوة الموقؼ
 عامؿ التشابو – عامؿ التقارب  -عامؿ اإلغالؽ ) .و عوامؿ ذاتية (مثؿ الخبرة الماضية – عامؿ التوقع ثقافة الفرد واتجاىاتو – االيحاء  -الحالة النفسية لمفرد – الحالة الجسمية  -تأثير اليالة  -الدفاع اإلد اركي  -األدوية والمخدرات) (جابر .)20 ، 2105 ،

و تشير دراسة ) )SARASON & SARASON , 1998الى اف ىنالؾ عدد مف المواقؼ تساىـ في

زيادة الضغوط عمى الفرد ،منيا التغيرات االقتصادية ،ضعؼ العالقات األسرية و الحياة المنفردة .وينجـ عف
ىذه المواقؼ استجابات متباينة يمكف اف تصنؼ بثالث انواع  ،االوؿ ىو االستجابة الفيزيولوجية (تشمؿ

عدد مف التغيرات الداخمية منيا ׃ نبضات القمب  ،ارتفاع ضغط الدـ  ،ضيؽ التنفس  ،تحرؾ األسناف ،
الثاني ىو االستجابة النفسية (الشعور بأحاسيس سمبية مثؿ ׃ الخوؼ  ،القمؽ  ،فقد الثقة بالنفس  ،التوتر ،

سرعة الغضب  ،الصعوبة في إتخاذ القرار و عدـ القدرة عمى التركيز ،اما النوع الثالث مف االستجابات فيو
اإلستجابة السموكية (مجموعة مف السموكيات التوافقية يكوف اليدؼ مف ورائيا تقميؿ اآلثار السمبية  ،أو

الشعور اإليجابي نحو الذات و ذلؾ عف طريؽ المجوء إلى ما ينسيو مصادر التيديد  ،و تتمثؿ في ׃ الزيادة

مف النوـ  ،إنخفاض أو تراجع الفعالية في األداء  ،التدخيف و تناوؿ العقاقير الميدئة  ،قطع األظافر بالفـ ،
و النقر عمى األرض بالقدميف) .و الفرد بسموكو ىذا يحاوؿ إقناع  ،نفسو بعدـ وجود خطر حقيقي ييدده
(لياس . )22 ، 2112 ،

ولمضغط النفسي ثالث مكونات مترابطة  ،فالمكوف االوؿ وىو المثيرات) االحداث الضاغطة ( الذي يمثؿ

القوى التي تبدأ بيا حالة الضغط أي أنيا كؿ المتطمبات الموقفية والتي تمثؿ تيديدا لمفرد وقد تكوف المثيرات

داخمية(صراع )أو خارجية( فقداف عزيز .والمكوف الثاني وىو التقييم أي إدراؾ الفرد و تقييمو ليذه األحداث
الضاغطة مف حيث طبيعتيا و دينامكيتيا ،آثارىا ومدى قدرتو عمى التعامؿ معيا أو احتوائيا و السيطرة
عمييا .اما المكوف الثالث فيو االستجابة التي تتمثؿ في ردود الفعؿ النفسية والجسدية التي تصدر عف الفرد

إزاء األحداث الميددة( .حسيف و حسيف. ( 50، 2006 ،

لذا يتوجب مواجية الضغط النفسي بعدد مف االساليب  ،حيث يشير فولكماف والزاروس إلى أف أساليب

المواجية ىي الجيود التي يبذليا الفرد لمسيطرة عمى أو الخفض أو التحمؿ لممطالب الداخمية والخارجية التي
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تتسبب بيا المواقؼ الضاغطة  ،وسموؾ المواجية ىو الفعؿ لذي يمكف المرء مف أف يتوافؽ مع الظروؼ

البيئية  ،وىو السموؾ الفاعؿ أو اإلجرائي  ،فيو فعؿ فيو يتفاعؿ الفرد مع البيئة لغرض تحصيؿ (  .شيء
ما ) عبدالمعطي . )72 : 2112 ،

وقدـ (  ) Cohen,1954مجموعة مف االستراتيجيات المعرفية لمواجية الضغوط النفسية شممت)التفكير

العقالني ، Rational Thinkingاإلنكار
الفكاىة(الدعابة

، Denial

( ) Humorالعبدلي .)25 : 2102 ،

حؿ المشكمة Problem Solving

ويرى) ) Bootzin,1991أف األفراد الذيف

،

ينجحوف في عممية المواجية يستطيعوف حؿ الصعوبات التي يتعرضوف ليا مف خالؿ تغيير بيئتيـ التي

ألما أو تيديدا  ،وينظموف انفعاالتيـ مف خالؿ االحتفاظ بصورة إيجابية عف الذات  ،وعالقتيا مع
تسبب ليـ ً
اآلخريف تتسـ بالرضا). (Bootzin ,1991: 619
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الفصل الثالث  :منهجية البحث واجراءاته

أوالً :منهجية البحث :استخدـ الباحث في بحثو الحالي المنيج الوصفي لوصؼ بيانات العينة في متغير

الضغوط النفسية .

ثانيا  :مجتمع وعينــــة البحث :تالؼ مجتمع البحث مف المدمنيف عمى المخدرات (النزالء في سجف

الخناؽ المركزي) والبالغ عددىـ ( )060نزيال ،فيما بمغت عينة البحث مف ( )25نزيال.
ثالثاً :أداة البحث  :بغية تحقيؽ اىداؼ البحث  ،فقد

أستخدـ الباحث ( Perceived Stress

 )Questionnaire Levenstein et al,1993كأداة لمتعرؼ عمى مستوى الضغوط النفسية  ،وقد ترجمتو

(حمودة )0777 ،وتأكدت مف صالحيتو لمبيئة العربية  .كما تـ في البحث عرض المقياس عمى عدد مف
المتخصصيف لمحصوؿ عمى الصدؽ الظاىري  ،فيما استخدـ طريقة (االختبار واعادة االختبار) لمتأكد مف

ثباتو والذي ظير ( )1.22وفؽ معامؿ ارتباط بيرسوف وىو ثبات جيد  .وبيذا اصبح المقياس بصورتو

النيائية كما في الممحؽ (.)0

رابعا :الوسائل االحصائية  :استعاف الباحث ببرنامج  Microsoft office Excelإلجراء العمميات

اإلحصائية لمبحث الحالي  ،كما استعاف الباحث بمعامؿ ارتباط بيرسوف واالختبار التائي.

الفصل الرابع  :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

اوال  :مستوى الضغوط النفسية لدى مدمني المخدرات  :قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الضغوط النفسية عمى
مجتمع البحث ككؿ (بسبب قمة العدد ( 060نزيال))  ،وأظيرت النتائج وجود مستوى داؿ احصائيا لمضغوط

النفسية والجدوؿ ( )0يوضح نتائج اليدؼ االوؿ.

جدوؿ ( )0نتائج اليدؼ االوؿ
عدد
25

الوسط

الوسط

الحسابي

الفرضي

68.64

25

انحراؼ معياري
19.431

 t-testعند مستوى الداللة 1.110
المحسوبة

النظرية

الداللة

01.722

6.225

دالة لصالح العينة

ويرى الباحث اف معاناة مدمني الضغوط النفسية يعد نتيجة منطقية بسبب عدـ القدرة عمى التعاطي ،

وظروؼ السجف اضافة الى الشعور بالذنب واالنتقادات الالذعة مف ذوييـ  ،سيما واف المخدرات يترتب عمييا

اثار نفسية اضافة لما يواجيو الفرد العادي  ،كما اف المخدرات بذاتيا تعد اضطراب بحسب التصنيؼ الدولي
العاشر) ، (DSM-IV, 1999-ICD-10وبيذا يمكف القوؿ اف مدمني المخدرات  ،وخصوصا المذيف يتـ
ايداعيـ السجف يعانوف مف ضغوط نفسية مزدوجة  .وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة (مصطفى عبد المعطي ،
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 .)2112ويتفؽ مع ما قررتو (الوىيبية  )2102 ،اف االدماف يرتبط باالضطرابات النفسية المتعددة

(الغداني  ، 2102 ،ص.)26 - 2:

كما تتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ عمى الرغـ مف اختالؼ العينات

والمناطؽ وأدوات القياس والمتغيرات كدراسة(الصمادي والسوالمة  )2102 ،ودراسة (Glynn, Schetter,

) Hobel, 2008ودراسة )  (Petrovic,2010ودراسة (Sandman Brajenovic- Milie, Martinac,
) Kuljanic,2010ودراسة
 ، 2102ص.)622:

(( Margalit, 2010, Beijers, 2010

( ،الصمادي والسوالمة ،

االستنتاجات والتوصيات:

استنتج الباحث اف التعاطي والضغوط النفسية وتأويميا السمبي ذاتا تأثير دائري متبادؿ  .وعميو فقد يوصي
البحث و ازرات العمؿ والشؤوف االجتماعية  ،والداخمية  ،والتعميـ العالي  ،بضرورة تصميـ  ،وتنفيذ  ،واعتماد

الخطط العممية المناسبة لمواجية ظاىرة تعاطي المخدرات والحد مف الضغوط النفسية .
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المالحق
ممحؽ ( )0مقياس الضغوط النفسية

تحية طيبة  :ىذه بعض الفقرات التي تصؼ طبيعة حياتؾ اليومية الرجاء االجابة عمييا بصراحة لكي نتمكف
مف تقديـ المساعدة المناسبة لؾ .
ت

الفقرات

0

تشعر بالراحة

2

تشعر بوجود متطمبات لديؾ

6

انت سريع الغضب أو ضيؽ الخمؽ

2

لديؾ اشياء كثيرة لمقياـ بيا

5

تشعر بالوحدة

2

تجد نفسؾ في مواقؼ صراعية

2

تشعر بأنؾ تقوـ بأشياء تحبيا فعال

0

تشعر بالتعب

7

تخاؼ مف عدـ استطاعتؾ ادارة امورؾ

01

تشعر باليدوء

00

لديؾ عدة ق اررات التخاذىا

02

تشعر باإلحباط

06

أنت ممئ بالحيوية

02

تشعر بالتوتر

05

تبدو مشاكمؾ أنيا ستتراكـ

02

تشعر انؾ في عجمة مف امرؾ

02

تشعر باألمف و الحماية

00

لديؾ عدة مخاوؼ

07

أنت تحت ضغط المقارنة باآلخريف

21

تشعر بفقداف العزيمة

20

تمتع نفسؾ

22

انت خائؼ مف المستقبؿ

26

تشعر بأنؾ قمت بأشياء انت ممزـ بيا

22

تشعر بأنؾ في وضع انتقاد

25

انت شخص خاؿ مف اليموـ

22

تشعر باإلنياؾ و التعب الفكري

22

لديؾ صعوبات في االسترخاء

20

تشعر بعبء المسؤولية

27

لديؾ الوقت الكافي لنفسؾ

61

تشعر انؾ تحت ضغط مميت

ال
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احيانا

كثي ار

دائما

