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  براهيمإشيماء إسماعيل حامد :    اســم الباحثـة
برنامج تكاملى لتنمية استراتيجيات مجابهة حل المـشكالت        : عنـوان الرسالة     

  النتكاسة لدى المدمنين المتعافينلخفض معدل ا
  وراهــدكت:    الدرجـة العلمية

  :لجنة الحكم والمناقشة 
١-   
٢-   
٣-  

      //    تاريخ الرسالة       
     الدراسات العليا

  أجيزت الرسالة                ختم اإلجازة
/      /         ٢٠        /      /            ٢٠  

  موافقة مجلس الجامعة            موافقة مجلس الكلية
/      /          ٢٠         /      /             ٢٠  



 
 

صـلى اهللا   (صالة والسالم على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد       الحمد هللا رب العالمين وال    
ابـراهيم  " (لئن شكرتم ألزيدنكم    " وعلى اله وصحبه اجمعين ، فايمانا بقوله تعالى         ) عليه وسلم 

من اسدى اليكم معروفـا فكـافئوه ،        " وتصديقا لقول رسوله الكريم صلى اهللا عليه وسلم          ) ٧:
  " .ى تعلموا انكم قد كافأتموه فان لم تستطيعوا فادعوا له حت

انني اتقدم بهذا البحث سائلة المولى عز وجل ان يكون اضافة الـى جهـود العلمـاء                 
  .والدراسات السابقة التى ساهمت فى تطوير علم النفس ومجاالته المختلفة 

الـذين غمرونـى    ومن هذا المنطلق اتقدم بالشكر والعرفان ألصحاب االيادى البيضاء          
برعايتهم وارشاداتهم إلخراج هذا العمل الى النور ، واخص بجزيل الشكر وايـات االمتنـان               

 جامعة –استاذ علم النفس بكلية البنات  استاذتى الفاضلة   
ـ                   ر عين شمس التى شرفت بأن تتلمذت علي يدها فقد كانـت اثرتنـى بعلمهـا الـوافر الغزي

  .وارشادتها وحكمتها فقد علمتنى الصبر والجلد فجزاها اهللا عنى خير الجزاء 
وايضا اخص بجزيل الشكر والعرفان بالجميل استاذتى ومعلمتـى الفاضـلة            

      جامعة عين شـمس والتـى       –استاذ علم النفس بكلية البنات 
فـال  لمها الغزير حيث مدت لي يد العون والمساعدة الحقيقية شرفت بأن اكون قطرة فى بحر ع  

انسى ما حييت انها لم تضن على بوقتها الثمين فكان لتوجيهاتها ولمساندتها ولمساتها اثر كبير                
فى ابراز هذا العمل فجزاها اهللا عنا خير الجزاء وادامها منارة للعلـم والمعرفـة فـى دروب                  

  .االجيال 
والعرفان واسمى ايات الشكر والتقدير الى كر  ـه بالش ـا اتوج ـكم
       مـاجى ولـيم   . د. م. جامعة االزهر ، ا–استاذ علم النفس بكلية الدراسات االنسانية

 جامعة عـين شـمس علـى سـعة صـدرهما      –يوسف استاذ مساعد علم النفس بكلية البنات    
  .ة وتحكيمهما وقبولهما مناقشتهما وتخصيص جزء من وقتهما الثمين لقراءة هذه الدراس

كما يطيب لى ان اتقدم بأسمى ايات الشكر للغائب الحاضر الى روح ابـى الطـاهرة                
تغمده اهللا بواسع رحمته ، وامى التـى  ) صلى اهللا عليه وسلم  (منطلق وجودى ووصية رسولى     

عليهـا التوفيـق     نور االمل ، وابنتى التى هى ثمرة حياتى ادام اهللا         كانت تساندنى واستمد منها     
  .والنجاح

  ةــ                                                               الباحث
  ))  ربنا ال تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب ((



 
 :شيماء إسماعيل حامد إبراهيم  

 :       برنامج تكاملى لتنمية استراتيجيات مجابهة حل المشكالت لخفـض معـدل
  .االنتكاسة لدى المدمنين المتعافين

 قسم علم النفس– كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية –جامعة عين شمس  
هذه الدرسة بهدف الكشف عن أساليب مجابهة حل المـشكالت لـدى المـدمنين            أجريت  

المتعافين وخفض معدل االنتكاسة لديهم وإعداد برنامج إرشادى تكاملى لمجابهة أساليب حـل             
المشكالت ومدى استمرارية تأثير ابرنامج بعد التطبيقا لبعدى والتتبعى، وتكونت عينة الدراسة            

 مستـشفى مـصر   –ن فى مستشفيات األمانة العامة للصحة النفسية       من مدمنين متعافين مسجلي   
، وقـد بلغـت     )٣٥-٢٥(الجديدة للصحة النفسية والعباسية وقد تراوحت أعمارهم مـا بـين            

مدمن ) ٢٠(مدمن متعافى، ومجموعة الدراسة التجريبية      ) ٣٦(مجموعة الدراسة االستطالعية    
مقياس : يبية، وتكونت أدوات الدراسة من      ضابطة وتجر  تم تقسيمهم إلى مجموعتين      –متعافى  

، )الباحثـة / اعداد(، مقياس االستعداد لالنتكاسة     )الباحثة/ اعداد(أساليب مجابهة حل المشكالت     
محسن العرفـان وصـفاء األعـسر،    :  ترجمة (R.I.C.S)اختبار روتر لتكملة الجمل الناقصة  

، برنامج إرشـادى تكـاملى      )الباحثة/ اعداد(استمارة المستوى االقتصادى االجتماعى الثقافى      
، دليل تقدير العوامـل والظـروف       )الباحثة/ اعداد(لتنمية استراتيجيات مجابهة حل المشكالت      

اعـداد  (استمارة تقييم البرنامجا لخاصة بالمـدمن المتعـافى         ) الباحثة/ اعداد(المؤدية لإلدمان   
، استمارة تقيـيم البرنامجـا      )الباحثة/ اعداد(، استمارة تقييم البرنامج الخاصة بالمعالج       )الباحثة

  :، دراسة حالة، وتوصلت الدراسة الحالية إلى النتائج اآلتية )الباحثة/ اعداد(لخاصة بالوالدين 
 

  :كشفت الدراسة الميدانية عن النتائج التالية 
             الـضابطة  ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبيـة و

  .فى القياس القبلى على مقياس أساليب مجابهة حل المشكالت
       توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات رتب درجـات المجموعـة التجريبيـة فـى

القياسين القبلى والبعدى على مقياس أساليب مجابهة حل المشكالت لـصالح القيـاس             
 .البعدى

         رجات المجموعـة التجريبيـة      د رتبتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
والضابطة فى القياس البعدى على مقياس أساليب مجابهة حـل المـشكالت لـصالح              

 .المجموعة التجريبية

                توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبيـة فـى القيـاس
 .القبلى والبعدى على مقياس االستعداد لالنتكاسة لصالح القياس البعدى

   توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات رتـب درجـات لمجموعـة التجريبيـة علـى                ال
 .القياسين البعدى والتتبعى على مقياس أساليب مجابهة حل المشكالت



ABSTRACT  
Researcher : Shimaa Ismail Hamed Ibrahim 
Thesis title : Integration counseling program for Developing strategies coping 
with problems to reduce the relapse among recovered Addicts. 
Study submitted to : Ain Shams University – Faculty of Girls for Arts, 
Sciences and Education, Psychology Department. 

This study has been performed to exlore the approaches of strategies 
coping with problems among recovered addicts, also designing an integrates 
counseling program for meeting approaches coping with problems among 
cured recovered addicts and its impact / following up of the program. The 
sample of the study consisted of a number of male recovered addicts enrolled 
in mental health hospitals (Heliopolis psychiatric hospital – El-Abasia 
hospital), their ages were between (25-35), the Bilot study consisted of male 
recivered addicts (n = 36) and the experimental group male formal addicts (n = 
20) and was divided into two groups, one is control and the other is 
experimental. The tools of study. 

The tools of study included : Scale of Encountering Approach of 
Solving Problems (by researcher), Scale of the Aptitude for Setback (by 
researcher), The R.I.C.S Scale for Incomplete Sentences (translated by Mohsen 
Al-Arqan & Safaa Al-Aasr), The socio-Economic and Cultural Level Form (by 
researcher), An integrated Counseling Program for Developing Strategies of 
Encountering Solving Problems (by researcher), Guide of Evaluating the 
Factors and Circumstances Leading to Addiction (by researcher), Following 
Homework Form (by researcher), The Recovered Addict Assessment Prgoram 
Form (by researcher), The Therapist Assessment Program Form of (by 
researcher), The Parents Assessment Program Form (by researcher), Case 
Study. 
The study came to the following results : 

 There are no significant statistical differences between average scores of 
the experimental and control group regarding the pre/post measurement 
on scale of encountering problems' solving. 

 There are significant statistical differences between average scores of 
the experimental grop regarding the pre/post measurement on scale of 
encountering problems' solving, in favor of the post measuring. 

 There are significant statistical differences between average scores of 
the experimental and control group regarding the post measurement on 
scale of encountering problems' solving in favor of the experimental 
group. 

 There are significant statistical differences between average scores of 
the experimental group regarding the pre/post measurement on scale of 
aptitude for setback, in favor of the post measuring. 

 There are no significant statistical differences between average scores of 
the experimental group regarding the post/follow up measurement on 
scale of encountering problems' solving. 
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  الصفحة  الموضوع

    شكر وتقدير
    الدراسة باللغة العربيةمستخلص 
    الدراسة باللغة األجنبيةمستخلص 

  أ  قائمة المحتويات
  هـ  قائمة الجداول 
  ط  قائمة األشكال
  ى  قائمة المالحق

 

  
  

  ٢  مقدمة: أوالً 
  ٤  تهامشكلة الدراسة وتساؤال: ثانياً 
  ٥  أهداف الدراسة: ثالثاً 

  ٥  أهمية الدراسة: رابعاً 
  ٦  محددات الدراسة: خامساً 
  ٨  مصطلحات الدراسة: سادساً 
  ١٠  األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة: سابعاً 

 

–  
  

  ١٢  دــتمهي
  ١٢  اإلرشاد النفسى التكاملى: أوالً 

  ١٣  تعريف اإلرشاد النفسى) ١
  ١٤  أهداف اإلرشاد النفسى) ٢
    التكاملى اإلرشاد) ٣
  ٢١  عىااإلرشاد الجم) ٤
  طرق اإلرشاد المستخدمة فى البرنامج اإلرشادى التكاملى) ٥

  
٢٢  
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  الصفحة  الموضوع

  ٣٣  استراتيجيات مجابهة حل المشكالت: ثانياً 
  ٣٦  المفاهيم الخاصة بأساليب مجابهة حل المشكالت

  ٣٦  التقييم المعرفى) ١
  ٣٩  المساندة االجتماعية) ٢

  ٤٥  الخصائص الشخصية للمواجهة
  ٤٩  استراتيجيات مواجهة المشكالت

  ٥٥  التفسيرات النظرية لمفهوم المواجهة
  ٦٣  المدمن المتعافى: ثالثاً 

  ٧٠  تصنيف المواد المخدرة
  ٧٤  النظريات واالتجاهات المفسرة ألسباب اإلدمان

  ٨٠  االنتكاسة: اً رابع
  ٨٩  العوامل األساسية لالنتكاسة
  ٩٠  النظريات المفسرة لالنتكاسة

  ٩٤  الوقاية من االنتكاسة
  ٩٥  خطط التدخل للحماية من االنتكاسة

 

 

  

  ٩٨  تمهيد
  ٩٨  دراسات تناولت أساليب مجابهة حل المشكلة:  األول رالمحو

  ١٠٥  لمحور األولتعقيب على دراسات ا
  ١٠٨  دراسات تناولت أسباب االنتكاسة لدى المدمنين: المحور الثانى 

  ١١٤  تعقيب على دراسات المحور الثانى
  ١١٦  دراسات تناولت أساليب وبرامج عالج اإلدمان: المحور الثالث 

  ١٢٣  تعقيب على دراسات المحور الثالث
  ١٢٥  تعقيب عام على الدراسات السابقة

  ١٢٦  الدراسةفروض 
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  الصفحة  الموضوع
 

  
  

  ١٢٧  منهج الدراسة: أوالً 
  ١٢٨  عينة الدراسة: ثانياً 
  ١٣٦  أدوات الدراسة: ثالثاً 

  ١٣٦  )إعداد الباحثة (مقياس أساليب مجابهة حل المشكالت) ١
  ١٤٧  )إعداد الباحثة (مقياس االستعداد لالنتكاسة) ٢
  ١٥٧  )إعداد الباحثة (عوامل والظروف المؤدية لإلدماندليل تقدير ال) ٣
  ١٦١  )إعداد الباحثة (استمارة المستوى االجتماعى واالقتصادى والثقافى) ٤
  ١٦٥  )إعداد الباحثة (البرنامج اإلرشادى) ٥
  ١٨٨  )إعداد الباحثة (اختبار روتر لتكملة الجملة) ٦
  ١٩١  )احثةإعداد الب (استمارة متابعة الواجب المنزلى) ٧
  ١٩١  )إعداد الباحثة (استمارة تقييم جلسات البرنامج) ٨
  ١٩٢  دراسة الحالة) ٩
  ١٩٣  األساليب اإلحصائية: رابعاً 

  ١٩٣  خطوات الدراسة وإجراءاتها: خامساً 
 

  
  

  ١٩٥  النتائج المتعلقة بفروض الدراسة: أوالً 
  ١٩٦  الفرض األولنتائج التحقق من 

  ١٩٨  نتائج التحقق من الفرض الثانى
  ٢٠٠  نتائج التحقق من الفرض الثالث
  ٢٠٣  نتائج التحقق من الفرض الرابع

  ٢٠٦  نتائج التحقق من الفرض الخامس
  ٢١٠  نتائج التحقق من الفرض السادس

  ٢١٤  النتائج الخاصة بتحليل تقدير العوامل والظروف المؤدية لإلدمان: ثانياً 
  ٢١٥  النتائج المتعلقة بتطبيق استمارة متابعة الواجب المنزلى: ثالثاً 

  ٢١٧  النتائج المتعلقة بتحليل استمارة التقييم الخاصة بالبرنامج: رابعاً 
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  الصفحة  الموضوع
  ٢٢٠  نتائج دراسة الحالة: خامساً 
كملة النتائج المتعلقة بالتفسير اإلكلينيكى لدراسة الحالة على اختبار روتر لت         : سادساً  

  الجمل
٢٢٦  

  ٢٣٢  توصيات الدراسة: سابعاً 
  ٢٣٢  البحوث والدراسات المقترحة: ثامناً 

  ٢٣٣  مراجع الدراسة
  ٢٣٤  المراجع العربية: أوالً 
  ٢٤٣  المراجع األجنبية: ثانياً 

  ٢٥٣  مالحق الدراسة
  ٣٦٨  ملخص الدراسة

  ٣٦٩  ملخص الدراسة باللغة العربية: أوالً 
 1  الدراسة باللغة األجنبيةملخص : ثانياً 
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رقم 
رقم   عنوان الجدول  الجدول

  الصفحة
  ١٣٠  داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة على متغير العمر الزمنى  ١

داللة الفروق بين أفراد المجموعة التجريبيـة والـضابطة علـى متغيـر               ٢
  المستوى االجتماعى واالقتصادى والثقافى

١٣١  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعـة التجريبيـة           ٣
  والضابطة فى القياس القبلى على مقياس أساليب مجابهة حل المشكالت

١٣٢  

٤  

 للفروق بـين متوسـطات      Man-Whitney (U)نتائج اختبار مان ويتنى     
يبيـة  رتب مجموعتى الدراسة وداللتها على التكافؤ بين المجموعـة التجر         

والضابطة فى أساليب مجابهة حـل المـشكالت قبـل تطبيـق البرنـامج         
  .اإلرشادى

١٣٢  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعـة التجريبيـة           ٥
  .والضابطة فى القياس القبلى على مقياس أساليب مجابهة حل المشكالت

١٣٤  

٦  
فروق بين متوسـطات   للMan-Whitney (U) ويتنى  –نتائج اختبار مان    

رتب مجموعتى الدراسة وداللتها على التكافؤ بين المجموعـة التجريبيـة           
  .والضابطة فى االستعداد لالنتكاسة قبل تطبيق البرنامج اإلرشادى

١٣٤  

المقاييس السابقة التى أطلعت عليها الباحثة من أجل إعداد وتصميم مقياس             ٧
  .أساليب مجابهة حل المشكالت

١٣٨  

 مقياس أساليب مجابهة حل المشكالت وأرقام العبارات ادالة على كل           أبعاد  ٨
  ١٣٩  بعد

نسبة اتفاق المحكمين على مدى مالئمة عبارات مقياس أساليب مجابهة حل             ٩
  المشكالت لدى المدمنين المتعافين

١٤١  

العبارات التى اتفق المحكمون على تعديلها وإعادة صياغتها فـى مقيـاس              ١٠
  حل المشكالت لدى المدمنين المتعافينأساليب مجابهة 

١٤٢  

لمقياس أساليب مجابهة حل    ) ت(صدق المجموعات الطرفين وحساب قيمة        ١١
  المشكالت

١٤٢  
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رقم 
رقم   عنوان الجدول  الجدول

  الصفحة

صدق مقياس أساليب مجابهة حل المشكالت مقارنة بين الربيـع األدنـى              ١٢
   ويتنى–والربيع األعلى بمقياس مان 

١٤٣  

ة من عبارات مقياس أساليب مجابهـة       معامل االرتباط بين درجة كل عبار       ١٣
  حل المشكالت وبين الدرجة الكلية للبعد التى تنتمى إليه لحساب االتساق الداخلى

١٤٤  

معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد مقياس أساليب مجابهة حل              ١٤
  المشكالت والدرجة الكلية للمقياس لحساب االتساق الداخلى

١٤٥  

 بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئية النـصفية لمقيـاس        معامالت الثبات   ١٥
  أساليب مجابهة حل المشكالت

١٤٦  

معامالت الثبات لمقياس أساليب مجابهة حل المشكالت وأبعـاده الفرعيـة             ١٦
  باستخدام طريقة إعادة التطبيق

١٤٧  

المقاييس السابقة التى اطلعت عليها الباحثة من أجل إعداد وتصميم مقياس             ١٧
  الستعداد لالنتكاسةا

١٤٩  

  ١٥٠  أبعاد مقياس االستعداد لالنتكاسة وأرقام العبارات الدالة على كل بعد  ١٨

على مدى مالئمة عبارات مقياس االستعداد لالنتكاسة        المحكمين   نسبة اتفاق   ١٩
  لدى المدمنين المتعافين

١٥١  

العبارات التى اتفق المحكمون على تعديلها وإعادة صياغتها فـى مقيـاس              ٢٠
  االستعداد لالنتكاسة لدى المدمنين المتعافين

١٥١  

  ١٥٢  لمقياس االستعداد لالنتكاسة) ت(صدق المجموعات الطرفية وحساب قيمة   ٢١

صدق مقياس االستعداد لالنتكاسة مقارنة الربيع األدنى بـالربيع األعلـى             ٢٢
   ويتنى–ياس مان بمق

١٥٣  

معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات مقياس االسـتعداد لالنتكاسـة              ٢٣
  وبين الدرجة الكلية للبعد التى تنتمى إليه لحساب االتساق الداخلى

١٥٤  

معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد مقياس االستعداد لالنتكاسة             ٢٤
  االتساق الداخلىوالدرجة الكلية للمقياس لحساب 

١٥٤  

 



 -ز -  

رقم 
رقم   عنوان الجدول  الجدول

  الصفحة

معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئية النـصفية لمقيـاس           ٢٥
  االستعداد لالنتكاسة

١٥٦  

معامالت الثبات لمقياس االستعداد لالنتكاسة وأبعاده الفرعيـة باسـتخدام            ٢٦
  طريقة إعادة التطبيق

١٥٦  

ومـستوى  ) ت(على وقيمة   صدق المقارنات بين الربيع األدنى والربيع األ        ٢٧
  الداللة لدليل تقدير العوامل 

١٥٨  

نسبة اتفاق المحكمين على مدى مالئمة عبـارات دليـل تقـدير العوامـل         ٢٨
  والظروف المؤدية لإلدمان

١٥٨  

٢٩  
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات دليـل تقـدير العوامـل           

 لـدليل تقـدير العوامـل       والظروف المؤدية لإلدمان وبين الدرجة الكليـة      
  والظروف المؤدية لإلدمان

١٥٩  

يوضح معامل ثبات الدليل باستخدام ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لـدليل             ٣٠
  العوامل والظروف المؤدية لإلدمان

١٥٩  

معامالت ثبات دليل تقدير العوامل والظروف المؤدية لإلدمـان باسـتخدام           ٣١
  طريقة إعادة التطبيق

١٦٠  

ضح النقاط األرباعية لدرجات أفراد العينـة عـن اسـتمارة المـستوى          يو  ٣٢
  االجتماعى واالقتصادى والثقافى

١٦٢  

٣٣  
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبـارات اسـتمارة المـستوى             
االجتماعى واالقتصادى والثقافى لألسرة وبين الدرجة الكلية للبعـد التـى           

  تنتمى إليه لحساب االتساق الداخلى
١٦٣  

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة مـن فقـرات اسـتمارة المـستوى             ٣٤
  االجتماعى واالقتصادى والثقافى

١٦٤  

٣٥  
ثبات استمارة المستوى االقتصادى واالجتماعى والثقافى باسـتخدام الفـا          

   والتجزئية النصفية–كرونباخ 
  

١٦٤  

 



 -ح -  

رقم 
رقم   عنوان الجدول  الجدول

  الصفحة

ـ         ٣٦ صادى والثقـافى   معامالت الثبات الستمارة المستوى االجتمـاعى واالقت
  لألسرة باستخدام إعادة التطبيق

١٦٥  

  ١٨٤  خطة سير جلسات البرنامج  ٣٧

داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبـل تطبيـق            ٣٨
   ويتنى –البرنامج على مقياس أساليب المجابهة بمقياس مان 

١٩٦  

البرنامج وبعـده علـى     داللة الفروق بين المجموعة التجريبية قبل تطبيق          ٣٩
  مقياس أساليب المجابهة بمقياس ويلكوكسون

١٩٨  

داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعـد تطبيـق             ٤٠
  ويتنى -البرنامج على مقياس أساليب مجابهة حل المشكالت بمقياس مان

٢٠٠  

  ٢٠٤  المتوسطات واالنحرافات المعيارية قبل وبعد تطبيق البرنامج  ٤١

داللة الفروق بين المجموعة التجريبية قبل التطبيق القبلى والبعـدى علـى           ٤٢
  مقياس االستعداد لالنتكاسة بمقياس ويلكوكسون

٢٠٤  

داللة الفروق بين المجموعة التجريبية بعد تنفيذ البرنامج وتتبعه فى مقياس             ٤٣
  أساليب المجابهة بمقياس ويلكوكسون

٢٠٧  

افات المعيارية فى القياسين البعدى والتتبعى لمقيـاس        المتوسطات واالنحر   ٤٤
  االستعداد لالنتكاسة

٢١١  

داللة الفروق بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى            ٤٥
  . بمقياس ويلكوكسون–والتتبعى على مقياس االستعداد لالنتكاسة 

٢١١  

  ٢٢١  جتماعى والثقافى لألسرةمقارنة بين الحالتين فى المستوى االقتصادى واال  ٤٦

  ٢٢٣  مقارنة بين الحالتين فى دليل تقدير العوامل والظروف المؤدية لإلدمان  ٤٧

  ٢٢٥  مقاييس درجات الحالتين على مقياس أساليب مجابهة حل المشكالت  ٤٨
  

 


