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  مقدمة إشكالیةـ 1
مرحلة المراهقة منعرجا مهما في حیاة الفرد ومسار تنشئته التطوریة والبنائیة نظرا لما  تعتبر    

وتختلف عما خبره وعرفه الفرد  تتدرج ذات صبغة نوعیة ، یصاحبها من توترات وضغوط
فمجموع ما یواجهه المراهق من تغیرات ترتبط أساسا بالبلوغ وما یرافقه من مظاهر نفسیة  سابقا،

وعالئقیة نتیجة استیقاظ وتنشیط النزوات اللبیدیة ومیلها إلى التعلق بموضوع إشباع غیري 
ضف إلى هذا تبلور مفهوم الهویة بكل أبعاده وتبني دور اجتماعي ممیز أي البحث  ،)خارجي(

من خالل محاولة المراهق اإلجابة عن أسئلة وجودیة مهمة  اریكسونلحیاة حسب عن فلسفة ل
  على غرار من أكون؟ ماذا أرید؟ وما الذي ینتظر مني؟

وهنا تظهر قیمة الجانب العالئقي بكل مستویاته األمر الذي یطرح مظاهر وصور تكیفیة     
 شفرد یعیالمراهق ف وعلیهالخ ،،،ميتتمظهر بأنماط سلوكیة كالتوحد باألكبر سنا وااللتزام ألقی

ه وما هو ممنوع منه وما هو مسموح له بحالة انتقال مابین عالمي الطفولة والرشد ومن ثم فما 
 .یستطیع هو تحمله كلها أمور غیر واضحة أو محددة بالنسبة له في ذلك الوقت

الصعوبات العالئقیة  أنعلى  E;Kestenbergكاستنبرج وفي هذا السیاق تؤكد الباحثة     
التصورات الوالدیة،  أبعادخاصة الراشدین،مرتبطة بالرغبة في  اآلخرینالتي یعیشها المراهق مع 

،وهكذا تظهر التساؤالت الدائمة عن أنفسهمصعوبات عالئقیة مع  إلىوهذا مایؤدي عندهم 
تولد من  Organisateur Psychique" منظم نفسي"،فالمراهقة أنفسهمشخصیاتهم وحول 

علیه تغیرات البلوغ، حیث یتطلب من المراهق استدخال  أثرتالذي  األناتنظیم  إعادةضرورة 
 رخطر انكسا أیضاهذا النمو الفیزیولوجي ضمن نظامه العالئقي واللبیدي لكن هذا الیمنع 

  ). 47.2012:جیاللي سلیمان.(التوازن بین االستثمارات الموضوعیة والنرجسیة
را ما یتدخل المجتمع بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لتحدید قنوات وأطر المراهقة ومنه فكثی    

السویة والتي یرضى علیها، وهكذا یضمن سبل لتفریغ االقتصاد اللیبیدي أو حتى العدواني 
للمراهق بصورة أكثر تسامي سرعان ما تستدخل وتطبع التوظیف العقلي ككل وهو مایتوج 

ت صحیحة لیتشكل فیما بعد،وعلى أساسها طبعا منظومة قیمیة توافق باستثمارات مرنة وتماهیا
  .إن لم نقل تتطابق مع المعاییر القائمة اجتماعیا

اوالمثالیة، لكن قد یطرأ مایخل أو یعرقل خط  هذه الحالة یمكن اعتبارها الوضعیة النموذجیة    
النفسي من جهة،و لثقل مطالب لتجاذبات مكونات جهازه  سیر النمو الطبیعي للمراهق ،كنتیجة

األمر الذي یحتم علیه اللجوء لعدید الحلول االنتقالیة . المحیط ـ في نظره ـ من جهة أخرى 
والفوریة ـ الغیر سویة في مجملهاـ ، بغیة صون أناه المنهكة والهشة ،وفي مقدمة هذه الحلول 

  .االنسحاب إلى دائرة اإلدمان 
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مافتئت باستهدافها هذه الفئة الحساسة بصورة مباشرة، " نتشارالسرطانیة اال"هذه الظاهرة     
الفضولیة أو ضغط الجماعة والبحث عن  لها سواءبغض النظر عن السبب األول المؤدي 

تصبح هي المتحكم .التوحد باإلقران ومحاولة توسیع آفاق الحیاة الخیالیة كما یدعي البعض،
  .اإلدمان ككل لجوانب مهمة وفاعلة في شخصیة المراهق ضحیة

و بإسقاط واقعي سریع، لوجدنا أن المراهق الجزائري شأنه في ذلك شأن أترابه عبر العالم،     
 الرسمیة فالدوائرأدل على ذلك من األرقام واإلحصائیات  اإلدمان، والفریسة سهلة المنال آلفة 
من حیث حجم تفشي ،طویل سواء أمدناقوس الخطر منذ  ت، دقاإلحصائیة المتخصصة

الظاهرة والفئة المستهدفة فعلى سبیل المثال ال الحصر كشف الدیوان الوطني لمكافحة 
دمانها من خالل دراسة مسحیة  من طلبة الثانویات   %45إلى أن  2008المخدرات وإ

  ) .2: 2010.یومیة البالد (مدمنون فعال  % 15یستهلكون المخدرات ومن بینهم 
إضافة إلى ذلك ـ وفي سیاق متصل ـ بلغ عدد المنتدبین للعالج من اإلدمان في السداسي     

منهم في حین اإلناث  %92.49شخص یمثال الذكور نسبة  10199بـ 2014األول في سنة 
سنة 15والالفت للنظر هو الفئة العمریة لهؤالء المنتدبین ففي حین بلغ اقل من   7.51%
منتدب 3728وذلك بعدد  %36.55سنة بـ  25-16رة ما بین جاءت الفئة المحصو  4.42%

   .یؤكد االنتشار الكبیر بین صفوف المراهقین من المجموع الكلي وهو ما
ومن المؤشرات الخطیرة والمعبرة كذلك، هو حلول الجزائر المرتبة الثانیة عربیا بتصنیف     

لكون هذا النوع من من مجموع سكان یسته %5.7متعاطي الكیف بعد مصر وذلك بنسبة 
المخدرات  وخاصة الشباب منهم هذا حسب تقریر مختص أعدته الوكالة الدولیة لمكافحة 

  ). 6: 2011.یومیة األخبار (.2010المخدرات والجریمة التابعة لألمم المتحدة سنة 
ومن خالل بحثها عن تغییر حاالتها االنفعالیة ) المراهقین المدمنین (فهذه الشریحة  إذن    

كمیكانیزم هدفه تشویه الواقع بكل ضغوطه وضوابطه عن طریق استحداث نوبات نشوى زائفة 
واصطناعیة ،لكن األمر ال یقتصر عند هذه الحلول الظرفیة بل سرعان ما تتغیر شخصیة 

جذریة لتفسح المجال لظهور خصائص وسمات نوعیة تمیز األداء المراهق المدمن بصورة 
النفسي ودینامیاته القاعدیة، ما یخلق لدیه عالم موازي للواقعي المعاش، یناهضه غالبا یدخله 

صدام مباشر أو غیر مباشر مع المعاییر التنظیمیة والرقابیة القائمة، بكل أشكالها  في
الذي یخرق السریة التي یسعى المراهق المدمن جاهدا وممثلیها، كونها خط المواجهة األول 

 .للحفاظ علیها 
هذه السمات المتطورة والدخیلة على شخصیة المراهق بفعل اإلدمان تتجه في معظمها ـ     

  .كما سبق الذكرـ إلى معارضة المجتمع بكل مبادئه وقیمه
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السلوكیة واالنحرافات المؤشرة في ومن هذا المنطلق، یتبنى المراهق المدمن العدید من النزعات 
غالبیتها على اتجاه معارض للمجتمع، سواء مندمجة مع بنائه النفسي الداخلي أو خارجیة في 

  .صورة نزوع إلى الفعل مباشرة
من اجل ) السیكوباتیة(هذاما یحتم علینا ،البحث عن ماهیة هذه المؤشرات الالاجتماعیة    

لفرصة لمعرفة اآللیات الحقیقیة والتوجه السیكولوجي ـ العالئقي بیان صورها ونوعیتها ، مایتیح ا
 كواعتماد كذلالعام للمراهق المدمن على المخدرات من خالل الدراسة االكلینكیة المعمقة 

ومنه نصل .الطریق غیر المباشر من خالل اختبارالروشاخ لتحري ورصد جملة هذه المؤشرات
  :إلى طرح التساؤل التالي

  السیكوباتیة لدى المراهق المدمن على المخدرات ؟ ماهي مؤشرات
  :ـ فرضیات الدراسة2

  :الفرضیة العامة
  .یتمیز المراهق المدمن على المخدرات بمؤشرات السیكوباتیة   

  :الفرضیات الجزئیة
  .ـ یتمیز المراهق المدمن على المخدرات باالندفاعیة 

  .السلطة ـ یتمیز المراهق المدمن على المخدرات برفض رموز 
  .ـ یتمیز المراهق المدمن على المخدرات بالتمركز حول الذات 

  :ــــــةأهمیة الدراس-3
فهي تحاول اإلحاطة بمشكلة تطرح نفسها على عدید  ،للدراسة أهمیة من عدة نواحٍ 

ذات  انحرافاتبظهور  وارتباطهااألصعدة أال وهي تعاطي المخدرات لدى شریحة المراهقین 
هذه الظاهرة أضحت الشغل الشاغل للعدید من المجتمعات و على رأسها . خصائص سیكوباتیة

مجتمعنا الجزائري بالخصوص وعلیه جاءت دراستنا كمساهمة متواضعة لتحري جوانب من هذه 
  .ذات الطابع السلوكي في األساس االنحرافات

الزال مطلبا ووظیفة جوهریة من ین كان و هقوبما أن رعایة و الحفاظ على فئة المرا      
فهناك قدر متوقع من جانب كل مراهق وقع ضحیة لإلدمان  ،وظائف المجتمع بالدرجة األولى

والخروج عن المعاییر والحدود التي رسمها المجتمع وبدرجات متفاوتة وهو ما یجعل  النتهاك
 االنحرافاتت هذه من دراستنا والدراسات التي على شاكلتها مساهمة من أجل إبراز خصوصیا

ـًا لتوظیفاتها العقلیة تعدد أشكالها وصورها وفقوتأثیراتها على شخصیة المراهق المدمن وكذا 
رموز وممثلي السلطة  لكلعلى المحیط و باألخص  ) أي المؤشرات السیكوباتیة( وانعكاساتها

  .من جهة أخرى أطیافهمبكل 
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 وانحرافاتهافي محاولة دراسة مشكلة المراهق المدمن كما تظهر أهمیة دراستنا بشكل عام     
مختلف  نمن مدخل التحلیل النفسي ما یتیح لنا التقرب م انطالقاالسیكوباتیة من جانب معمق 

  .أبعاد ودینامیات الشخصیة
أخیرًا تسهم كذلك في إبراز الخصوصیة الثقافیة للبیئة المحلیة للمراهق المدمن من خالل     

هذا ) مطالبه وتوقعاته منهم( ،وتصوراته المختلفة نحو المقربین منه واتجاهاته ،شبكة عالقاته
  .تذمراتهم منه من طرف المحیطینمن جهة و 

  :دوافع إختیار الموضوع-4
الكبیر لظاهرة  االنتشارالموضوع هو  الختیار أدت بنالعل أن من أهم الدوافع التي 

 اقترانهاكذلك  ،المراهقین فئة من المجتمع أال وهي وحساسة ـضةلشریحة عری واستهدافهاإلدمان 
لدیهم وكذا حاالت الصدام مع الوالدین أو من یمثل أو یرمز للسلطة معدالت الجنوح  بارتفاع

 استوقفتنا) التنشیط في دار الشباب(المباشر بهذه الشریحة  احتكاكنافمن خالل . بصفة  عامة
هذا كله دفع بنا . وطریقة إستدخاله لها بكل أطیافها روكیفیة نظرته للمعایی هذه الفئة تسلوكیا
اإلكلینیكي  واختصاصنامن توجهنا  انطالقاموضوع یصب في میدان الصحة النفسیة  باختیار

  .ـاملفئة المدمنة وممیزاتها بشكل عـرات السیكوباتیة لدى هذه اجهنا محاولین فهم طبیعة المؤشـتو 
شخصیة المراهق المدمن وذلك  أجل الكشف عن دینامیاتأما دوافعنا العلمیة فكانت من     
أن متغیرات  وباعتبار. الإجتماعیةب والشذوذات التي تحمل صبغة الـتركیز على الجوانبال

من ذلك هي تصب في  الدراسة التي نحن بصددها ال تخرج عن الحقل العیادي بل وأكثر
  .اختصاصناصمیم 

الكبیر لظاهرة المخدرات لدى شریحة المراهقین كما  االنتشارأخیرا وكما سبق الذكر إن     
التصدي  علمي من أجل التزامتجعلنا في تدل اإلحصائیات واألرقام المتزایدة بصورة مضطردة 

الدراسة المعمقة للحاالت والتي بالطبع تخص وذلك عن طریق  ،همن ناحیة سیكولوجیة بحت
  .والثقافي االجتماعيواقعنا المحلي بكل تنوعه 

  :أهداف الدراسة -5
تهدف دراستنا الحالیة إلى محاولة التعرف بشكل عام على دینامیة شخصیة المراهق المدمن 

في إطالة معاناته ومشكالته النفسیة هذا وكذا الكشف عن المتغیرات التي من شأنها المساهمة 
سنحاول أیضا تحدید والوقوف على المؤشرات السیكوباتیة التي من  من جهة من جهة أخرى

أو التمركز حول  كاالندفاعیةشانها أن تطغى وتمیز الملمح النفسي العام للمراهق المدمن 
  . طة ورموزهالسلالذات والمشاكل مع ا
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ت لهذه الشریحة ذا االجتماعیة االنشغاالتمحاولة فهم الحاجات والمتطلبات النفسیة وكذا 
 االجتماعیةوكذلك معرفة طریقة إدراكها وتفسیرها للمعاییر ) المراهق المدمن(الوضع الخاص 

  .رفةمن مؤشرات إكلینیكیة ص انطالقاعامة ونظامها األسري بصفة خاصة هذا بالطبع 
ظهور المؤشرات محاولة معرفة ما إذا كان لإلدمان مسؤولیة رئیسیة ومباشرة في     

ـحري ما إذا كانت هذه المؤشرات في حال وجودها وأیضا ت. المراهق المدمنالإجتماعیة لدى ال
التي تظهر بصورة نمطیة وطبیعیة في  التقلیدیة راتشتختلف من حیث الكم والنوع عن تلك المؤ 

  .مرحلة المراهقة عموما
وصاف وخصائص إكلینیكیة تطبع شخصیة المراهق أتهدف دراستنا لتحري ورصد أخیرا     

لما  "المقارنة الضمنیة"الواضح في سلوكاته الالإجتماعیة دون أن ننسى  یكون لها األثرالمدمن 
  ).الواقع المحلي(هو كائن واقعیا  اسقاطه على ماهو متوفر بین یدینا من تراث نظري و 

     :التحدید االجرائي لمصطلحات الدراسة 6
اوالعالمات المالحظة التي تدل  المصرح بها هي جمیع االستجابات: وباتیةــالسیك ؤشراتــــالم

 وكذا المجتمع الذي األسرة طومعارضة نشطة لقیم وضوابعلى وجود نزعة ضد اجتماعیة 
،ومتمثلة في دراستنا الحالیة في رفض رموز السلطة والخروج عن معاییر المراهق  امإلیهینتمي 

التمركز  إلىالفعل،وصوال  إلىالمجتمع القائمة وكذا السلوكات االندفاعیة من خالل المرور 
اختبار  إلى باإلضافةحول الذات والتي من شان بنود ومحاور المقابلة والمالحظة رصدها،

 .الل مؤشرات تكررت في تقاریر وبروتكوالت السیكوباتیینالذي یكشف عنها من خ الروشاخ
سنة ، ویتعاطى بشكل فعلي ولیس  26و 19هو الذي یتراوح عمره بین : دمنــالم قـــالمراه

وهذا استنادا .،متعددة ومتوفرة محلیاسنوات لمؤثرات عقلیة  أربعالتقل عن  ةومتكرر لمدتجریبي 
 .اإلدمانلمعطیات الطبیب العقلي المختص لدى مركز الوسیطي للمعالجة من 

هي متنوعة ولكنها مشتركة في اغلبها بین حاالت :والمواد المقصودة في دراستنا : دراتـــالمخ
الدراسة وشائعة االستخدام من قبل مراهق البیئة المحلیة وهذا حسب الطبیب العقلي والحاالت 

المذیبات  استنشاق ،"بالزطلة"القنب الهندي والمعروف محلیا : نجد رأسهانفسها، وعلى 
الحبوب  إلى،الحائطي الدهانى بعض انواع اوحت البنزیناو) المادة الالصقة(كالغراءالمتطایرة 

، وهي مواد في المتناول ) بیناتیالبنزودیاز "عائلة (خاصة  أنواعهاالمهلوسة والمهدئة بمختلف 
 .الدراسة االستطالعیة التي تمت من قبلنا نفسها وكذلك معطیات حسب الحاالت

  :ـــةـالسابقـــات الدراسـ -7
  :الدراسات العربیة : -7-1

  دمانها  الوطني الدیواندراسة   ):2005(لمكافحة المخدرات وإ
  .سنة 16 -15سیة لشباب تتراوح أعمارهم بین دراسة وبائیة لتعاطي المواد النف: " بعنوان
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دمانها حیث هدفت إلى  ،قام بالدراسة فریق تابع لمصالح الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإ
 : تحدید
العقاقیر  –القنب  –الكحول  –التبغ ( المواد النفسیة  استهالك انتشارتحدید مدى  -

 .سنة 16 – 15عند شباب متمدرسین تتراوح أعمارهم ما بین ) النفسیة 
 .تحدید سن أول تعاطي لكل مادة -
 .تحدید المواقف إزاء التعاطي بشكل عام -
 ).ـانتجریبي أم إدم(ي لدى هذه الفئة تحدید نوع التعاط -

) 2005ري یفـف 06جانـفي إلى  04من (  یوما 32 استغرقتائر العاصمة أجریت الدراسة بالجز 
العینة بطریقة  اختیرتـدا وقد ول 1303بنتا و  1874ـیذا منهم تلم 3180وتكونت العینة من 

ما ). األقسام ثالثا اختیارالمؤسسات التعلیمیة ثانیا ثم  اختیارالدوائر التعلیمیة أوال ثم (عنقودیة 
  .مؤسسة تعلیمیة 36 اختیارأسفر عن 

  .متعددة اختیاراتـؤال ذو س 65للمأل یحتوي على  استبیانتمثلت أداة الدراسة في 
 –القنب  –الكحول  –التبغ (كشفت نتائج الدراسة على أن تعاطي المواد النفسیة  -

تجریبي وكانت هذه النتیجة منطقیة إذا رجعنا إلى عمر  تعاطيهو ) العقاقیر النفسیة
 ).سنة  16 – 15(الفئة المدروسة 

 .تعاطي من اإلناث للمواد النفسیةاكثر الذكور هم  -
( فالذكور تفضل تعاطي التبغ  ،عض المواد النفسیة حسب الجنسلبهناك تفضیل  -

) %14.9(النفسیة ثم العقاقیر ) %17( متبوع بالقنب ) من نسبة المستجوبین 40.5%
 %12.2(أما عن اإلناث فتفضل تعاطي العقاقیر النفسیة ) 0%3(وفي األخیر الكحول 

األخیر القنب وفي ) %03( ثم الكحول) %10.2(متبوع بالتبغ ) المستجوباتمن نسبة 
)01.2%(. 

حیث ) التبغ والكحول( جاء أقل تبكیرا مقارنة بالمواد األخرى : سن أول تعاطي القنب -
 .سنة 11الذي أكد تدخینه للقنب أول مرة قبل بلوغه  %20 – %05ح النسبة بین تتراو 

سنة أن أول تناول له العقاقیر  14لث الشباب المستجوب البالغ من العمر أكد من ث -
 .سنة 13النفسیة كانت سنة 

كما كشفت الدراسة على وجود شباب في عینة البحث سنهم یفوق بكثیر السن المناسب  -
هؤالء الشباب حازوا على أكبر النسب في ما یخص  ،التعلیمي الذي هم فیهللمستوى 

 الدیوان(.امنهمسن ثیر على األقلتعاطي المواد النفسیة ما یطرح فرض إمكانیة التأ
 ).2005:الوطني لمكافحة المخدرات
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 1998ـة فریدة طایبي ورشید المسیلي دراســــــ:  
وهي عبارة عن دراسة منشورة في مجلة " المخدراتالنفسیة لمتعاطي  الممیزات"عنوان الدراسة 

التعرف على الممیزات النفسیة  إلىعلم النفس وقضایا المجتمع الحدیث،وتهدف هذه الدراسة 
 200لدى متعاطي المخدرات،ومقارنتها مع غیر المتعاطین،ولقد تكونت عینة هذه الدراسة من 

شاب متعاطي للمخدرات 100وتشمل على  األولىشاب موزعین على مجموعتین ، المجموعة 
 32ـ  17ن شاب غیر متعاطي للمخدرات ،وتتراوح اعمارهذه العینة مابی100والثانیة تشمل 

من العزاب،ولقد تم االعتماد في هذه الدراسة  أغلبیتهمینتمون الى وسط اقتصادي متوسط  سنة
: على استبیان الغرض منه الكشف عن الممیزات الدیموغرافیة وعلى االختبارات النفسیة التالیة

 ،قائمةالیأسفي تعاطي المخدرات ،مقیاس بیك لالكتئاب،مقیاس  اإلفراطاختبار تصنیف 
  :النتائج المتوصل الیها أهماستراتیجیات المقاومة،ومن 

  .اكتئابا من الشباب غیر المتعاطي للمخدرات أكثرـ الشباب المتعاطي للمخدرات 
  .ـ وجود فرق واضح بین المتعاطین وغیر المتعاطین في مشاعر الیاس

تمیز بین  ـ وجود ثالث استراتیجیات فقط من نمط االستراتیجیات المركزة على االنفعال
  ).22:2007.امزیان وناس(المتعاطین وغیر المتعاطین 

 م1984 وناصــــر تـــة ثابـــدراس:  
ُأجریت في  استطالعیةوهي دراسة " الغازات استنشاقالمخدرات وظاهرة " وموضوعها 

مبحوثا في كل من أبوظبي ودبي والشارقة و  425اإلمارات العربیة المتحدة على عینة بلغت 
  .رأس الخیمة و أم القیوین والفجیرة

عرف على السمات العامة والت االستنشاقوهدفت الدراسة إلى تحدید المواد المستعملة في 
  .المختلفة المترتبة عنهین والعوامل التي تصاحب التعاطي واآلثار للمتعاط

. ـؤاًال حول مختلف جوانب الموضوعس 53الباحث إستبانة تضم  أستخدموفي سبیل ذلك 
  :یةالدراسة التالـ وانتهت

من مجتمع  %92وهم یمثلون ) سنة 19-10(غالبیة المتعاطین من صغار السن  -
 .سنة 16وبلغ متوسط أعمارهم  ،حثالب

 .وتعلیمیا ووظیفیا ویقطنون في أحیاء شعبیة اقتصادیاینتمي المراهقین ألسر متدنیة  -
وتتم ممارسة اإلدمان في  ،الملل،المشكالت األسریة ،ـراغالف:الغازات استنشاقأسباب  -

 .أماكن بعیدة عن أعین الناس ثم في المنزل واألماكن العامة والمدرسة
 .مرة واحدة یومیاً  االستنشاقیمارسون  )من المراهقین %92(الغالبیة العظمى -
كما  ،ایقات واإلحساس بالحریةضیشعر المتعاطون بفقدان الوعي ونسیان الهموم والم -

 .منهم لدیه معرفة عن المواد البدیلة للمواد المستخدمة %77أن 
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   :األجنـبـیةالدراسات  -7-2
 1996ـوادي دراســـة ســ SWADI:  

والتي قام  "الذین یستخدمون المواد الطیارة  األعراض النفسیة لدى المراهقین" وموضوعها 
لین  عیادة الصحة العقلیة لألطفال والمراهقین  إلىبإجرائها على عینة من المراهقین المحوَ

كانوا  1832سنة من مجموع  12فردًا ِممَّن  كانوا فوق سن  685على  واشتملت ،بإنجلترا
لین إلى تلك العیادات وكان دخول المرضى بناءًا    .على طلب الوالدین أو المدرسةمحوَ

وتشمل فقد التواصل  ،"میالن للعالج األسري"وقد جمع البیانات األسریة بناءًا على نموذج     
  .الخ... وترك المراهق للمنزل  ،المشاكل الزوجیة ،مشكلة العالقات بین أفراد األسرة ،األسري

یعیشون مع آبائهم األصلیین حیث كان وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن معظم المراهقین ال     
  .%33مجموع من یعیش مع آبائهم األصلیین 

 ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بین أحداث الحیاة التي تطرأ على األسرة واإلدمان    
شاكل الزوجیة وفقد التواصل ریة والمالخالفات األس ،رمانالح ،األسـري االنفصالصوصًا وخ

  ).61-50ص . :بدون سنة،ربیع القحطاني( .داخل األسرة
  1991( وآخرونـشون دیـدراسة (Dishion.t.et.al: 

والمدرسة وسلوكیات المراهق السابقة على انضمامه الى  األسرة" وهي دراسة بعنوان
 " ةغیر السویالرفاق المضادة للمجتمع  جماعات

بهدف دراسة العالقة بین المتغیرات المستقلة،التي تتعلق بالممارسات الوالدیة والمهارات 
وعالقته بجماعة الرفاق في سن العاشرة وبین   ،وسلوك الطفل المضاد للمجتمعاألكادیمیة

المتغیر التابع ،الذي یتعلق بانضمام الطفل لجماعة الرفاق في مرحلة المراهقة المبكرة، كما 
انضمام  إلىالواضح والفعال  التأثیرتحدید المتغیرات المستقلة ذات  إلى أیضادراسة تهدف ال

وكانت العینة في .المراهق لجماعة الرفاق المضادة للمجتمع في مرحلة المراهقة المبكرة
الدراسة فكانت مقیاس الضبط الوالدي ومقیاس  أداة أما، 104،والثانیة 102 األولىمجموعتین 

  .ق المضادة للمجتمعسن جماعة الرفا
وقد بینت النتائج وجود عالقة بین السلوكیات غیر السویة للطفل في سن العاشرة وبین     

 أو للتأدیبانضمامه لجماعة الرفاق المضادة للمجتمع في سن الثانیة عشرة، كذلك لم یكن 
الطفل  أصبحاثر على االنضمام لجماعة الرفاق المضادة للمجتمع حینما  أي ةالو الدیالمتابعة 

 ).66.2001:سهیر ابراهیم.(في الثانیة عشرة
  نجلش   Berzin ، Ross ، English) :1983(دراسة بیرزین وروز وإ

من عینة بحثهم من المدمنین یعانون %  60الحظ الباحثون في هذه الدراسة أن حوالي 
  .المشكالت االنفعالیةمن المزیج من 
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وقد تمكن الباحثون في هذه الدراسة من التمییز بین نمطین أساسیین في أن اإلدمان 
 .من العینة المتبقیة، مجموعة من المدمنین ظهرت تعاني من اكتئاب واضح%   40في

قد كانوا قلقین مكتئبین، یعانون من عدم االستقرار ، بینما المجموعة الثانیة كانت مختلفة 
 ).10 :1987.حامد عبد السالم زهران(. فكانت أكثر تكیفا، وخالیة من أي اضطراب انفعالي

 :التعلیق على الدراسات السابقة 8
بحث علمي  ألي األولىاالنطالق   أرضیة أنهاقیمة الدراسات السابقة تكمن في  أنلعل 

من الوقوف  أمكننافمن خالل استقرائنا للعدید من الدراسات ذات التوجه القریب  هادف ، وعلیه
بعض الدراسات واستنادا على ذلك،ف توجیه ودعم لدراستنا الحالیة شانئهاعدة مرتكزات من  على

وحاملة لخصائص ومعطیات هامة عن المراهق  ةبیئتنا المحلیضمن نطاق  جاءت التي تمت
في األساس  مسحیة اتدراسولكون بعض ال ، أخرىالمدمن الجزائري هذا من جهة ومن جهة 
 زمنیا أیضاقربها ننسى  أنمن دون ،)سنة1526(فقد غطت نطاق عریض للفئة المستهدفة

المواد والمؤثرات  على والتعرفامكننا استثمار بعض الدراسات السابقة لبیان ،كمادراستنا للمجا
تحدید  إلى باإلضافة       .المدمنین بشكل عاممن طرف المراهقین  تفضیال األكثرالعقلیة 

أو  التعاطي التجریبيعن الفعلي  اإلدمان تمییزتعاطي،وبالتالي  أول سنولو بشكل تقریبي 
  .فقط محاوالت االستكشاف والتقلید

، من  أخرىدراسات العامة للمدمنین التي كشفت علیها  األسریةالظروف  رصد أنكما 
 واألماكن اإلدمان أسبابخالل تناول المناخ االنفعالي العام،وتحدید متغیرات مهمة مثل 

  .جماعة الرفاق بصفتها المرجعیة وتأثیرالمفضلة للتعاطي،
، تفاعله معهم وأسالیبشبكة عالقات المراهق المدمن  أوكشفت نوعیة  وأیضا
كلها منطلقات قاعدیة مهمة تخدم موضوعنا الحالي من نواح  المختلفة موتفضیال تهماماته،واهت
بیان الخصائص النفسیة الممیزة لهاته الفئة كاالكتئاب الشدید،وعدم النضج  إلىوصوال .عدة

  .االنفعالي
في حدود (ز دراستنا على الدراسات السابقة هذا لم یمنع بعض االختالفات التي تمی    

من الدراسات المسحیة  أكثر،منها منهج الدراسة والذي هو دراسة الحالة بشكل معمق ) إطالعنا
على  اإلدمانالتي یكون  ةالضد اجتماعیالسابقة،كذلك سنحاول التركیز على العالمات 

 أخیراالقاعدیة لالنحراف السیكوباتي للمراهق ، ةولیس البنیالمخدرات هو المسؤول على بروزها ،
عن فرضیات دراستنا من خالل  إلجاباتق الغیر المباشر للوصول یالطر  فتوظیف
   .دینامیة المراهق المدمن على المخدرات عن للكشف االسقاطي،ولیس موضوعياالختبار 
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  : تمـــهـــید
المنشغلین لطالما شكلت مرحلة المراهقة الشغل الشاغل للعدید من العلماء والباحثین 

تبارها مخاض لدرجة إع ام والنفسي على وجه الخصوصبشكل ع في المجال االجتماعي
  .واءالسومحددة لبعدي السواء وال ،ثاني تنتظم وفقها الشخصیة آخذة بنیتها المتماسكة

یكون بالتالي  ،ـرنا للمراهقة كفترة إنتقالیة أكثر منها كمرحلة ما بین الطفولة والرشدفلو نظ    
ات ودینامیات أساسیراهق حامل لممیزات وخصائص یمكن عدها مفتاح حقیقي لفهم الم

  .ـضاً وحاالت شذوذهـا أی ،كلالطبیعة اإلنسانیة ك
یاتها الحركیة المتغیرة یجد المراهق نفسه في صراع وجودي و وآلفمن خالل هذه المرحلة     

لیها من جهة ومتطلبات عنیــف بین مكاسب مرحلة الطفولة وضرورة الحفاظ ع يإیدیولوج
مرحلة الرشد وعلى رأسها توقعات ومتطلبات المحیط منه هذا من جهة أخرى من خالل هذا 
كله عولجت مرحلة المراهقة من قبل العدید من الدراسات كفترة أزمة على عدید األصعدة 

ختالالت نفسیة وعضویة ممیزة كذلك لهذه المرحلة   .مفردینها كذلك باضطرابات وإ
طالقا من هذا وفي ضوء وقتنا الحالي برزت تحدیات لتضاف إلى التغیرات إن    

هذا األخیر  ،الفیزیولوجیة والنفسیة التي میزت معاش المراهق وفي مقدمتها الناحیة الجنسیة
 ُ فیة إلثبات ذاته وتأكید إستقاللیته ولو بصورة نسبیة مع نجده دائم البحث عن محاوالت تكی

ومن هنا سنحاول توضیح مفهوم المراهقة وأهم . والتنظیمیة القائمةالمعاییر اإلجتماعیة 
ن طبعا المقاربات التي تناولتها بالدراسة والمشاكل واإلختالالت التي تظهر أثناءها معرجی

  . دون أن ننسى خصائص هذه الفترة في الجزائر ،ـاعلى التغیرات الممیزة له
  :هوم المراهقة مفـــ -1

  أن المراهقة مشتقة من أصول التینیة فیقول الدكتور یذهب علماء النفس إلى
إن كلمة المراهقة مشتقمة من الفعل '' :ـيفي هذا الصدد ما یل فهمي مصطفى
 ،ومعناه التدرج نحو النضج البدني والجنسي والعقلي واإلنفعالي ، Adolicereالالتیني

التي تقتصر على ناحیة واحدة من  Pubertوغ الفرق بین المراهقة وكلمة البلوهنا یتضح 
  ).19: 1989.الزعبالوي.( ''نواحي النمو وهي الناحیة الجنسیة

 رفها ویعP.Blos والت النفسیة للتكیف مع حالة البلوغبأنها مجموعة من التح. 
  ویعتبر ستانلي هولStanley Hall  أن المراهقة مرحلة صراع تتماثل مع المراحل

ث یؤكد أنها مهما یكن السیاق الثقافي واالجتماعي فالمراهقة البدائیة لحیاة اإلنسان،حی
مرحلة أزمة وعدم توازن،وان الفرق الكائن من مراهق إلى أخر ،ومن ثقافة إلى أخرى هو 
الحدة اوشدة األزمة،وفي األشكال التي تتخذها والحلول التي تعطى 

 ).Rivilier.J.1992p18.(لها
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 وهي  ذات فردیةد الوجودي والحقیقي للفرد كیالإن المراهقة هي الم: ــیمرصالح مخـ
قاء ع واإلنتهاء هو الطفولة ونقیضه في سبیل اإلرتمزیـج بین شيء في سبیله بین الخل

 ).326: 1995،ـد عبد السالم زهرانحام.(والنماء هو الرشد
ـعدد من التعریفات یتبین لنا أن المنظرین وعلماء النفس من هذا العرض الموجز ل

ـب بعضهم في تعریفه لها إلى التفریق بینها وبین البلوغ في نظرتهم للمراهقة بل ذهیختلفون 
وأن هذا األخیر ال یشمل جمیع جوانب النمو إنما  ،وأعتبرها تبدأ بعد ظهور عالمات البلوغ

بینما ذهب الغالبیة من العلماء إلى إعتبار أن البلوغ والمراهقة . یختص بالنمو الجنسي فقط
وما . ـاتالي ال داعي للتفریق بینهمـرادفین فال یهم أیهما أسبق وبالـدة ومتواح ان لعملةوجه

ـكل إنطالقا من هذه على حیاة الفرد كیهمنا هو التركیز على الخصائص الواضحة والمؤثرة 
  .المرحلة

وتجدر اإلشارة هنا أن المراهقة تفرض نفسها في العالم الیوم ،إذ یقدر عدد الشباب بین     
وهو اكبر جیل في تاریخ البشریة، ویعیش أكثر من أربعة  ،ملیار 2,1سنة بحوالي 19و 10

 ).Brain Barber. 2002 ;p:4(أخماس عددهم في البلدان النامیة
 : النمائیة الممیزة لمرحلة المراهقة  المظاهر -2
  : ــو الجــســــميـالنُّم 2-1

أثناء عملیة النمو لدى المراهق هي  العل المظهر الوحید الذي یعتبر أساسا ومتمیز 
ذكرا كان  -إذ أن هذه التغیرات تؤذن بأن هذا الحدث  ،تلك التغیرات التي تحدث في جسمه

  . ینتقل إلى مرحلة جدیدة -أم أنثى
والذي یكون عند البنین بحدوث  ،فالنمو الجسمي عامة في هذه المرحلة یتحدد بالبلوغ 

أما لدى البنات فبحدوث أول حیض  ،نسیة الثانویةأول قذف منوي وظهور الخصائص الج
  .وظهور كذلك الخصائص الجنسیة الثانویة

نمو قناتي البویضات والرحم : فنجد أنه من أهم الخصائص الجنسیة الثانویة عند الفتیات    
ستدارة األفخاذ ،والمهبل تساع الحوض والردفین وإ  ،ونمو الصدر والثدیین والغدد اللبنیة ،وإ
وخفق  ،وبعض الشعر الخفیف على الذراعین والشفه العلیا ،شعر العانة وتحت اإلبط وظهور

  .وعمق الصوت
ویحدث البلوغ الجنسي عند الذكر عندما تنشط الخصیتان وتفرزان الحیوانات المنویة     

و وتنم ،ـاالمنوي الذي تفرزه البروستـات وتمتزج الحیوانات المنویة بالسائل ،والهرمونات الجنسیة
ومن الخصائص  ،ویبدأ الفتى في اإلستجابة للمثیرات الجنسیة ،األعضاء الجنسیة بسرعة

نمو شعر العانة والشارب والذقن وتحت اإلبط وعلى الجسم وبصفة : الجنسیة الثانویة وأهمها
  ).234.233 : 1989 .ـامطلعت هم. ( ونمو الحنجرة الواضح وتغیر الصوت ،عامة
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ا التغیرات التي      فتبدو واضحة في زیادة الطول زیادة مفاجئة  ،تطرأ على حجم الجسمأمّ
تساع الكتفین وحجم الیدین والقدمین ،وكذلك في الوزن . وفي طول الذراعین والساقین وإ

  .وتضخم بعض أجزاء الجسم األخرى وبصفة خاصة صدر الفتاة
أو ثالثة أعوام ثم  ویبدو هذا النمو السریع في العادة قبل البلوغ ویستمر لمدة عامین    

  .سنة 21-18یبطئ بعد ذلك ویقف تماما ما بین 
  : النمو العـــقلي 2-2

یكتمل في هذه المرحلة التكوین العقلي للفرد بصفة عامة كما تظهر فیها القدرات 
ا مطرًدا. الخاصة وحسب أغلب الدراسات التي تمیل إلى أن الذكاء یتوقف . فینمو الذكاء نموً

سنة وهذا معناه أن الذكاء یصل إلى حده األعلى خالل مرحلة  18-16في في سن بین 
المراهقة التي تتمیز كما سبق الذكر بظهور القدرات الخاصة مثل القدرة الموسیقیة أو 

وتوجیه المراهق على ضوئها  ،وألهمیة الكشف عن هذه القدرات. إلخ... المیكانیكیة أو الفنیة
  .أو لمیادین العمل المختلفة توجیها سلیما سواء بالنسبة للدراسة

وهذه القدرة بدورها تطبع المراهقة بطابع خاص . لوتزداد أیضًا قدرة المراهق على التخی    
وتظهر هذه الُصور التخیلیة بشكل واضح في أحالم . یمیزها عن غیرها من مراحل العمر

جوء إلى الیقظة التي یجد فیها المراهق متنفسًا للهرب  یُرضي فیه  ،ـیالعالم الخمن الواقع والّل
ًا من البطولة ویحقق فیه أنواع ،ل إلى مركز مرموقنزاعاته من إشباع الدافع الجنسي والوصو 

أما التفكیر . عالم أحالم الیقظة هذا الذي ال تصادفه فیه عقبات أو مشكالت... والزعامة
لغیر ملموسة أو المجرد والقدرة على التحلیل المنطقي ومعالجة األشیاء الغیر موجودة وا

  .ان یعالج القضایا العقلیة ویقومها یستطیع المراهق أدهفیأتي مع المراهقة وعن ،المالحظة
  : ـيالنمـــــو اإلنفعـــالـ 3- 2 

 ،ـراهقالتي تطرأ على المالیة العدیدة لتغیرات اإلنفعًا باتتمـیز مرحلة المراهقة أیضـ
  . فإلنفعاالت من النوع الحاد العنـوأغلب هذه ا

 -الناحیة راهق من هذهأنواع الصراع التي یتعرض لها المولعل في تتبع بعض العوامل و     
والصراع القیمي بصفة ویة الصراع الدیني وصراع اله –عالي أقصد الصراع اإلنف

 ).27-26 :1981،ـیم وجیه محمودإبراه.(عـام
  : ـماعيالنمو اإلجتــــ 2-4

والنشاط اإلجتماعي أیضا وكذلك نطاق اإلتصال یتمیز بإتساع األفق اإلجتماعي 
حیث یسعد المراهق بمشاركة  ،الشخصي للمراهق خاصة في حالة الشخصیة المنبسطة

  .اآلخرین الخبرات والمشاعر واإلتجاهات واألفكار
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أما في حالة الشخصیة المنطویة فإن المراهق یظل مشغوال بنفسه ویسغرق وقتا طویال     
ویبدو  ،وتظهر الفتیات في هذا السن إهتماما بالمظهر الشخصي ،رینحتى یتجه نحو اآلخ

  .ذلك واضحا في إختیار المالبس واإلهتمام بالتفضیالت الحدیثة
ونالحظ النزعة لإلستقالل اإلجتماعي واإلنتقال من اإلعتماد على الغیر إلى اإلعتماد     

ویتجه المراهق إلى  ،ویظهر المیل للزعامة بین أقویاء الشخصیة من المراهقین ،على النفس
 –ام طلعت همـ( . شخصیات األبطال: التوحد مع شخصیات خارج البیئة المباشرة مثل 

  ).250.249ص  – 1989
ویصبح عبدا  ،ویخضع المراهق بأسالیب أصدقائه وأترابه ومسالكهم ومعاییرهم ونُظمهم    

أي أنه یتحول بوالئه  ،نظائر التي ینتمي إلیها رغم تحرره من نصرته التي نشأ فیهالجماعة ال
الوالء قبیل  ثم یمضي بعد ذلك في تطوره فیتخفف من هذا،الجماعي من األسرة إلى النظائر

كتمال نضجـه   ). 330 :1968.ـؤاد البهى السیدف.(رشده وإ
  : ــــراهقةمـــالمقاربات النظریة لل-3
  :ة التحلیل النفسي للمراهقةمقارب 3-1

 ،الذي یرى أن الفرد منذ بدایة حیاته تنبني مكونات جهازه النفسي ــرویدف 3-1-1
هذا التنظیم . وتتفاعل بحركیة نشطة مكونة بذلك المعالم والركائز األساسیة للشخصیة

ینتظم وفق أنساق ثابتة ومراحل ممیزة هي ما أطلق ) سنوات األولى 5في حدود (الفتي
ـي كنتیجة إرهاصات المرحلة التي سبقتها تأتفكل مرحلة  ،علیها مراحل النمو النفسوجنسي

  .ـول نوعیة كذلكعات نوعیة وحا تحمله من صرابكـل م
ة المراهقة إمكانیة إعادة ولعل أن أهم ما یمیز المدخل التحلیلي في التناول هو إعطاءه لمرحل

  .ـاً في الهیكل النفسي المتشكل سابقـظر الن
ـو بكل ما وتبدأ حینها إندفاعات الـه ،لوغرد طور البفوظیفة األنـا تضطرب حال دخول الفـ

هذا اإلندفاع سرعان ما یدخل في مواجهة المحیط  ،)یدیة وعدوانیةلیب(یحمل من نزوات
كانت هذه العـالقة  ـرانه سواءمقدمتها عالقة المراهق بوالـدیه ثم بأقالخارجي ومتطلباته وفي 

فمرحلة المراهقة حسب فروید تتجه طاقة اللـیبیدو نحو الموضوع الغیــري وهو . ـةمثلیة أم غیری
رتباط  بالتحركات النشطة نحوما یعبر عنه المراهق  بالجنس ) فـعلي(إقامة عالقات حب وإ

  .ــراآلخ
التي تتمیز بالتحول والعودة  ،ـراحل النمو النفسوجنسيلم ـراهقة هي تتویجإذًا یعتبر فروید الم
جنسیة كذلك تبلور ونضج في المیول ال.مع إحترام ظاهر لمبدأ الواقع ،إلى نرجسیة ذاتیة

ق والتوتر الممیزة لهذه المرحلة خاصة بما هذا باإلضافة إلى القل. هاـعضیوالغیریة ووضوح موا
  . یتعلق باألمور الجنسیة
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 : آنا فرویــد 3-1-2
تحت ضغوط ـا د إلى مرحلة المراهقة تقع األنعلى أنه بدخول الفر  ا فرویدأنَ ـد ؤكـتُ 

  . لالنفسي ككتوازن للجهاز ول تكیُّفیة تضمن من خاللها الوتحدیات جدیدة تتطلب حل
دي إلى إخالل التوازن بین الهـو واألنـا ضاء التناسلیة مما یؤ فعند البلوغ تالل النشط األع

وألن هذا . ـا األعلى ما ینتج عنه تحكم هذا الوضع اإلنفعالي الجدید في حیاة الفردواألن
المراهقة حالة ـد ترى في ا فرویـا یحمل الصبغة العالمیة فإن أنَّ التغییر ال یمكن تفادیه وكذ

وبذلك فهي تعتقد أن المراهقة مرحلة  ،ـون یصعب تجنبها أثناء النممن عدم التواز 
  .یضطرب فیها النمو بالضرورة

 : ـالني كالین میــ 3-1-3
ـود إنشطار أو إنفصام في مشاعر الحب فسیرها للمراهقة إلى فكرة وجتمیل كالین في ت

الطفولة األولى بسبب التجاذب العاطفي إتجاه والكـراهیة التي غالیا ما تشهدها مرحلة 
ال مدفوعا للبحث عن أناس مث يبالتالي یبدو المراهق العدوان). ثدي األم(الموضوع األول 
  .ـذ منهم مثال أعلىیستطـیع أن یتخ

 :المقاربة النفسو إجتماعیة للمراهقة 3-2
إمتداد وتظیف  خیر ممثل لهذه المقاربة رغم أنها إیریك إیریكسونلعل أن نـظریة 

ویرى إیریكسون أن مرحلة  ،ـاء نمو الفردأثنللنظریة التحلیلیة في مجال العالقات اإلجتماعیة 
المراهقة تمثل تأجیال إجتماعیا نفسیًا للراشد بالطریقة نفسها التي تتیح بها فترة الخمول تأجیًال 

هامح من جانب المجتمـا فترة زمنیة للتسكذلك یعتبره ،نفسیًا جنسیاً  ـو واالستفزاز من ع وبالّل
  .زام لمعاییر المجتمعوبقبول رسمي باإللتجانب المراهق 

فهي تشیر  ،ویذهب إیریكسون أیضا إلى أن عملیة تكوین الهویة لیست عملیة بسیطة    
ولهذا تكون أزمة الهویة .ـانضج البیولوجي ونمو األنإلى حاصل جمع كل خبرات الطفولة وال

هذا  ،ت ماالمراهقین ویعانون منها لوقهي ذروة هذه المرحلة الحرجة كما یمر بها أغلب 
راجع لنقص معرفتهم بذواتهم أو ما سیكونون علیه مستقبًال فیشعرون بالضیاع والتبعیة وهي 

د من اإلنهیار ة أو إلى المزیأن تؤدي إلى اإلحساس بالهوی كلها من عالمات النمو ویمكن
  .الداخلي وتشتت الدور

ویتوقف إنجاح المراهق في حل أزمة الهویة إما على ما یقوم به من إستكشاف للبدائل     
ر السائدة في وكذلك ما یحققه من إلتزام أو تعهد بالقیم والمعاییـ ،ماعیةوالخیرات اإلجت

ا علیه فإنه یتجه إلى إحدى القطبین ،المجتمع  ،یجابي الذي یعني تحقیق الهویةإما اإل ،وبناءً
  ).33:  2001،محمد سید عبد الرحمان .(أو السلبي وهو غموض الهویة
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 :مقاربة كهلبـــــرج للمراهقة 3- 3 
بما یسمیه بنمو الحكم األخالقي من خالل المقابالت  Kohlbergكهلبرج إنطلق 

لیقترح ثالث  مستویات للحكم  ،واإلستبیانات المطبقة على األطفال والمراهقین وكذلك الكبار
  : ویضم كل مستوى مرحلتین أطلق علیها ،األخالقي وسیرورة نموه

 سنة 13- 04ویبدأ هذا المستوى من سن : المستوى ما قبل أخالقي أو قبل التعاقدي
وفي هذا المستوى یستجیب األطفال والمراهقون للقواعد الثقافیة سواء كانت صائبة أو 

ى الرقابة الخارجیة والمبادئ األخالقیة التي هي مبادئ خاطئة مع التركیز عل
حیث یحترمها األطفال خوفا من إحالل العقاب ومن أجل الحصول على  ،اآلخرین
 . الثواب

 وهنا یبدأ التحكم في  ،سنة 21- 13ویبدأ هذا المستوى من سن : المستوى التعاقدي
لذي جیة أي یكون الفرد هو ارقابة النشاط داخلیا وفي آن واحد تبقى هذه الرقابة خار 

وبذلك  ،ذا إنطلق كهلبرج من المستوى اإلستقاللي هذال ،حدد قیوده بصورة مستقلة
یبقى المراهقون یستجیبون لمبادئ اآلخرین التي بدؤوا یستدخلونها ویكون في نظر 

 .وغیرهم من أفراد المجتمع ،المعلم ،األسرة ،خاصة مع الوالدین) طیبین(اآلخرین 
فالمراهق من الطبیعي واألخالقي أن یتطابق مع آمال المجموعة التي ینتمي إلیها إذا 

  .وبالتالي إحترام النظام الخاص بالنسق الذي ینتمي إلیه
 وهنا یبدأ  ،سنة إلى نهایة العمر 22یبدأ هذا المستوى من : المستوى ما بعد التعاقدي

لى فردانیته لف عن أسباب المرحلة واألسباب تخت ،الشخص بالعودة إلى نفسه وإ
وتصبح رقابة النشاط كلیا داخلیا سواء ، األولى والثانیة أي یتخلى الفرد عن النظام

كانت تهم في المبادئ التي یخضعون لها وكذلك األحكام التي تدور حول الصواب 
 ).79:  2005.ناصر میزاب ( .والخطأ

 :ـراهقةالمــ ـال مرحلةأشكیمات و تقســ-4
  :رحلة المراهقةـمات متقسیـ 4-1

 ،لقد إختلف الباحثون في تقسیم مرحلة المراهقة كال حسب اإلتجاه النظري الذي یتبناه
ظر هو أن هذه لكن الملفت للن ،إلخ... ثالثیة  فناك من قسمها إلى فترات ثنائیة أو

التحدیدات تأخذ بعین اإلعتبار مسألة الفروق الفردیة سواء في ما یخص بدایة كل مرحلة أو 
فكثیرا ما تتحكم فیها عوامل وراثیة وبیئیة ولعل أكبر دلیل هو بدایة المراهقة نفسها  ،نهایتها

التي تختلف ن فرد آلخر ومن مجتمع آلخر بل وأكثر من هذا تختلف في طول المدى 
  :ومن أهم هذه التقسیمات نجد. الزمني لها
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 :وتشمل : التقسیمات الثنائیة 4-1-1
حیث یصاحبها عادة نمو  ،سنة 16أو  15إلى  12التي تمتد من : المراهقة المبكرة -

یتغیر إثره سلوك المراهق ویتمیز بالسعي نحو اإلستقالل والرغبة في تخلص  ،سریع
 .ویستقظ عنده اإلحساس بذاته وكیانه ،من القیود والسیطرة

ویتمیز سلوك المراهق بالتوافق  ،سنة 21إلى  17التي تمتد من : المراهقة المتأخرة -
واإلبتعاد عن العزلة واإلنخراط في نشاطات إجتماعیة  ،مع المجتمع الذي یعیش فیه

إتجاهاته السیاسیة ) إعادة النظر(كما تتجدد  ،وتقل عنده النزاعات الفردیة
 ).321 :2001.أحمد محمد الزوغبي .(وتتضح میوله المهنیة ،واإلجتماعیة

 :وتشمل: الثالثیةالتقسیمات  4-1-2
حیث یظهر في هذه  ،سنة 12إلى  10التي تبدأ من سن : مرحلة ما قبل المراهة -

المرحلة حالة تهیؤ التي تدفع إلیها الطبیعة تمهیدا لإلنتقال  إلى المرحلة التالیة من 
كما تتمیز هذه المرحلة بالمقاومة النفسیة التي تبذلها الذات ضد تحفز المیول  ،النمو

 .وتكون مشوبة بالقلق نتیجة بدایة ظهور الخصائص الجنسیة الثانویة ،الجنسیة
حیث تبدأ الغدد  ،وتسمى بمرحلة البلوغ ،سنة 16إلى  13تمتد من : المرحلة المبكرة -

الجنسیة بآداء وضیفتها الجنسیة بالرغم من أن المراهق لم یحقق بعد في هذه المرحلة 
وتبدأ فیها بوادر النضج كظهور  ،نسیةالنضج الجنسي الكافي لیمارس العالقات الج

نتاج الحیوانات المنویة عند الفتیان  .العادة الشهریة عند الفتیات وإ
 ،ویطلق علیها ما بعد البلوغ ،سنة 21إلى  17تمتد من : مرحلة المراهقة المتأخرة -

حیث یمكن للفرد آداء وظائفه الجنسیة بشكل كاملو وتكتمل الوظائف العضویة وتنتج 
وقد ال یتمكن المراهق من إشباع میوله الجنسیة بطرق طبیعیة  ،األعضاء التناسلیة

وقد یفرط في ممارستها فتنعكس  ،مباشرة عن طریق الزواج فیلجأ إلى العادة السریة
 .أمل مخزومي.(ه المرحلة بإبتداء سن الرشدوتنتهي هذ ،علیه على مشاعر الدم

2004  :115.( 
  :ـــةأشكال مرحلة المــراهقــ 4-2

یل میغاریوس قام  بدراسة میدانیة إتضح له من خاللها أن للمراهقة ثالث صاموإ
 :أشكال هي

  :المراهقة المتكیفة  4-2-1
 ،واإلتزان العاطفيحیث تتسم المراهقة عندئذ بالهدوء نسبیًا وهي تمیل إلى اإلسقرار 

طین به كما أن عالقة المراهق بالمحی ،وتكاد تخلو من العنف والتوترات اإلنفعالیة الحادة
كما یشعر  ،ـر لتمرده في الغالب على الوالدین أو لثورته في األسرىوال أث ،طیبة بصفة عامة



 الفصل الثاني                                                                                 المراھقــــــة

20 
 

في  المراهق بمكانته في مجتمعه وبتموافقه فیها ویرضى عن نفسه عمومًا وال یسرف
وعموما فإن هذا الشكل من  ،الخیاالت وأحالم الیقظة أو غیرها من االتجاهات السلبیة

  .المراهقة ینحو نحو االعتدال في الغالب ونحو اإلشباع المتزن وتكامل اإلتجاهات المختلفة
  :المراهقة اإلنسحابیة المنطویة 4-2-2

 ،دة والسلبیة والخجلحیث یتسم هذا الشكل من المراهقة باإلنطواء والعزلة الشدی
وینصرف القسط األكبر من تفكیر  ،وكذلك بشعور المراهق الحاد بالنقص وعدم المالءمة

أو إلى التفكیر الدیني وتنتابه الهواجس الكثیرة وأحالم  ،المراهق إلى نفسه ومشكالت حیاته
مأثرة ومن العوامل ال ،الیقظة في بعض الحاالت تصل إلى حد األوهام والخیاالت المرضیة

نكار المشرفین على تربیته  في هذا النوع من المراهقة عدم مناسبة الجو النفسي للمنزل وإ
  .لحاجاته ورغباته المتطورة

  :المراهقة العدوانیة المـتـمردة 4-2-3
ا سلطلة الوالدیة أو سلطة المجتمع  ،حیث تتسم المراهقة بالثورة والتمرد على السلطلة سواءً

 ،لمراهق إلى توكید ذاته والتشبه بالرجال ومجاراتهم في سلوكم كالتدخینالخارجي ویمیل فیها ا
طالق الشارب واللحیة والسلوك العدواني عند هذه المجموعة قد یكون صریحًا مباشرا . وإ

وأحالم الیقظة التي قد تنتاب المراهقین  ،یتمثل في اإلیذاء أو غیر مباشر یتخذ صورة العناد
  ).22:1957.صاموئیل میغاریوس.(أقل منها الشكل اإلنطوائيفي هذا الشكل ولكن بصورة 

  :أهـــم المظاهر السیكوباثولوجیة في مرحلة المراهقة-5
ـزامن بالظهور مع التمظهرات النفسومرضیة التي تت ونخص بالذكر هنا لبعض أهم

وهي بالخصوص  ،اعتبارها كمشكل حقیقي للصحة العمومیة یمكن وكذلك فترة المراهقة
 ،اضطرابات السلوك التي تأخذ شكل عدوانیة موجهة نحو الذات أو نحو اآلخرین: حاالت
 ،اضطرابات السیر الذاتیة ،العنف ،الضدإجتماعیة ،الكحول ،إدمان على المخدرات ،انتحار

  .فقدان الشهیة العصبي أو البدانة
و االنحرافات الالإجتماعیة ومنه سنقتصر على ذكر أهم مظاهر االنحرافات الجنسیة     

  :ـمرحلة المراهقةبالتي قد تكون مرتبطة ) السكوباتیة(
  : ـیة ومرحلة المراهقةاإلنـحرافات الجنسـ 5-1

وتتلخص مشكالت الغریزة الجنسیة التي قد تشوب هذه المرحلة في أنها قد تحید عن 
فبدال من أن یكون هذا التعبیر متجها نحو الجنس  ،الموضوع الذي یستعمل للتعبیر عنها

–فبدال من ذلك فإنه یتجه  ،في ظروف متوافق علیها وتحت طائلة التقالید) الغیریة(اآلخر 
أو یتجه  ،نحو األفراد من نفس الجنس مثلما یحدث في اللواط أو السحاق -ونقصد المراهق
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وقد  ،كما یحدث في اإلستمناء أو نحو الذات ،ساتینحو موضوعات مادیة أو نحو الموم
  .تكون المشكلة في درجة التعبیر عن المیلة مثل اإلفراط الجنسي أو العزوف الجنسي

ولعل من أكبر وأهم المشكالت التي تمس المراهقة وكذا حیاة المراهق هو ظهور ما     
المراهقین من یعرف بالعادة السریة واإلفراط فیها حیث نجد أن هذه األخیرة أكثر إنتشارا بین 

ذلك بأن الحاسة الجنسیة عند  C.Buhler "ـلر شـرلوت بـه" وتعلل  ،البنین منها بین البنات
البنین محلیة ومركزة في األعضاء التناسلیة ولكنها في البنات عامة وموزعة على مساحة 

  .كبیرة من سطح الجسم
بها المراهق من واإلستمناء في دور المراهقة عند البنین بشكل خاص وسیلة یتخلص 

ویالحظ  ،حالة التوتر النفسي الناشئ من النزعة للتعبیر الجنسي وعدم القدرة على إشباعها
 ،وأكثرهم عجزا عن ملئ فراغهم ،أن أكثرها میال لهذه العادة هم أكثرهم شقاءا وأكثر فراغا

 ،لیة نفسهاوتنشأ بعض أضرار اإلستمناء نتیجة الشعور باللذة التي یكتسبها المراهق من العم
وكنتیجة لسماعه  ،السیما حین یركن إلیها لتخلصه مما یشعر به من توتر جسمي ونفسي

یحدث عند المراهق صراع بین  ،ومخالفته للخلق والدین وغیر ذلك ،الكبار یعلنون أضراره
  ). 475-471. 1952 :عبد العزیز القوصى .( لرغبة في الممارسة وتأنیب الضمیرا

أن السلوك المنحرف جنسیا في هذه المرحلة یظهر في أي صورة من نخلص بالقول     
حیث تصبح  ،)مع الجنس اآلخر(بطریقة غیر طریقة الجماع الجنسي الغیري ،صور اإلشباع

 ،مثل اإلستمناء الذاتي(الصورة الشاذة هي الصورة الغالبة أو المظلة الوحیدة للنشاط الجنسي 
  ...).سحاق ،لواط،طفالالتحرش الجنسي باأل ،المثلیة الجنسیة

  :ةـــة المراهقـة ومرحلـكوباتیـاإلنحـرافات السی5-2
إن من السمات األولیة لهذه الفئة من إنحرافات هي السلوك المتمرد ضد مطالب 
المجتمع أو على األقل عدم اإللتزام الدوري والمستمر بهذه المطالب واإلحساس بعدم جدیتها 

لسلوك الفرد هي أنه یكون في حالة من عدم التالؤم الدائم  مات الممیزةومن العال ،ولزومها
وقد یأخذ هذا السلوك شكل اإلجرام أو اإلنحراف الجنسي  ،مع معاییر المجتمع وكذا حدوده

  .أو إدمان الكحول أو المخدرات
الإجتماعیة في عدم النضج اإلنفعالي وضعف أعراض اإلستجابة الومن المالحظ أن      

الإجتماعي نجده دائمًا على والفرد ال ،دیر نتائج سلوكهلیة وعجز الفرد عن تقالشعور بالمسؤو 
كما أنه یبدو عاجزًا عن المحافظة  ،طرفي نقیض من المجتمع ویبدو أنه في إضطراب معه

  .على الوالء واإلخالص ألي فرد أو جماعة
التمركز حول الذات وعدم تحمل  ،كما نجد أن من أعراضها األساسیة أیضا اإلندفاع    

والعجز عن إرجاء اللذة  ،العادیة العجز عن اإلستفادة من األخطاء والخبرات ،المسؤولیات
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مسیر برغباته الإجتماعیة دائما بال حیث نرى الفرد المستصف ،ةالحالیة من أجل مكاسب آجل
هذه السیارة لوقت  إستخدامسرقة سیارة تكون الرغبة الوحیدة هنا هي : ـذة مثالالباحثة عن اللّ 

ل أماكن خاصة لیحصل على مكاسب ه یستطیع أن یخدع اآلخرین ولیدخكما أن ،صیرقـ
هماله  ،عالقاته مع الغیر من جانب واحد فهو ال یستطیع أن یكون صدیقًا مخلصا ،عینیة وإ

عجزه كما تعتبر مشكلة التوافق األساسیة عند سیكوباتي من هذا النوع هي  ،ةللنظام والسلط
فهو یرفض سلطة األب والمدرس  ،التقبل البناء للسلطة التي تتوالى علیه طوال حیاته

والرئیس في العمل ورجل الشرطة ورجل الدین كما یتمیز بتوظیفاته للكذب والتبریر دون 
  .شعور بالذنب

 االجتماعیة،یـر ـئة یتسمون بإهمال المعایاص الذین یوضعون ضمن هذه الفأن األشخ كما
شة في بیئة ـسائدة المقبولة كنتیجة طبیعیة للمعییصبحون في صراع مع القیم ال ًا مالبوغا

ـن عن متشردین ومحترفي دعــارة هم خارجیصبحون قطاع طرق و وهم ی ،أخالقیة شاذة
جتمع ـوالء لجماعاتهم فسلوكهم المضاد للملمجتمع المنظم ولكنهم شدیدي الالقانون بالنسبة ل

فهم مدفوعون نتیجة  ،نتیجة عجز في بناء شخصیة دا ولیستعلموها جیجاء نتیجة دروس 
  ).60-62 : 2003 ،نبیلة عباس الشوربجي. .(كراهیة الشعوریة عمیقة ضد صورة السلطة

  :ــكوباتيمؤشرات اإلنحراف السیـ 5-2-1
  :أعراض ومؤشرات السیكوباتیة في ما یلي"  Colman كولمان" یلخص 

ویعني عدم القدرة على فهم القیم األخالقیة ما عدا على : كفایتهفقدان الضمیر وعدم  -
عدم قدرة (المستوى اللفظي كما تعني عدم القدرة على إصدار األحكام الخلقیة 

السیكوباتي على تطبیق األحكام الخلقیة السائدة في مجتمعه على سلوكه إذ یغش 
لسیكوباتي مختل وغیر وال یحافظ على الوعد معنى ذلك أن الضمیر ا ،ویسرق ویكذب

 ).سوي
بمعنى أنه ال یهمه سوى نفسه : وعدم تحمل المسؤولیة،واإلندفاع ،التمركز حول الذات -

شباع رغباته مباشرة كما أنه كالطفل ال یمكنه تأخیر أو تأجیل إشباع هذه الحاجات  وإ
ذا ما وقف عائق دون أهدافه فیندفع للحصول على ما  ،إال وشعر باإلحباط الشدید وإ

 .یرید دون تحذیر من ضمیر أو خوف من شعور بالذنب
بمعنى عدم القدرة على تأجیل اللذة الحاضرة إلى : الهیدونزم متحد بإهداف غیر واقعیة -

 .وبمعنى آخر تأجیل اللذة العاجلة في سبیل لذة آجلة ،كسب مستقبلي
الذنب ینزع السیكوباتي عادة إلى عدم الشعور ب: نقص القلق أو عدم الشعور بالذنب -

دون الشعور  ،وهو غالبا ما یتخذ مظهر السلوك العدواني إتجاههم ،إتجاه اآلخرین
عالن  ،بالعار أو بالذنب وأن یحاول اإلعتذار عن سلوكه وتصرفاته بإظهار الندم وإ



 الفصل الثاني                                                                                 المراھقــــــة

23 
 

وهو قادر على إعطاء أسباب وجیهة لتبریر كثیر من تصرفاته قد تخدع  ،التوبة
ر من األحیان على التخلص من المآزق الصعبة الكثیرین منهم مما یساعده في كثی
 .لیعود ثانیا إلى تكرار نفس الموقف

السیكوباتي ال یتعلم من : عدم القدرة على االستفادة من الخبرات والتجارب السابقة -
وال ینتفع من التجربة السابقة وهم ال  ،خبرات الحیاة العادیة وال یرتدع من العقاب

اء أعمالهمبالنتائج التي یتعرض یأبهون  نفهم یبدون كما لو كانوا متحرری ،ون لها جرّ
 .من نتائج أفعالهم تماما

 ،له شخصیة جذابة محبوبة من اآلخرین: قدرة السیكوباتي على التمویه وخداع اآلخرین -
له قدرة على كسب صداقات اآلخرین ومن الناحیة النمطیة  ،سلوكه متحرر من الغضب
 .رقي االجتماعيمظهره العام حسن ویبدو مثال للتوعامة ف ،فلدیه إحساس جید بالفكاهة

السیكوباتي یعجز عن إقامة روابط عاطفیة أو عالقات : العالقات االجتماعیة المعیبة -
فمادات اهتماماته مركزة حول نفسه فلن یسمح آلي أحد آخر  ،متبادلة مع غیره من األفراد

وال یقیم  ،ات التي یتضمنها نشاطهوالصداقة الحقیقة لیست من الخبر  ،أن یدخل عالمه
 .ألحد أي اعتبار مع استعداده للخیانة عند أول فرصة

السیكوباتي یسلك كما لو كان النظام : رفض السلطة الموجودة وكذا رفض التأدیب -
كما لو أنه غالبا ما یظهر عداوة ال یستهان بها نحو السلطة  ،االجتماعي ال یسري علیه

وكثیر ما  ،االندفاعیة والعدائیة ،الموجودة وتظهر تلك العداوة في شكل األفعال اإلجرامیة
 .ولكنه من الناحیة النمطیة ال یعد مجرما محترفا ،ینساق وراء األنشطة اإلجرامیة

السیكوباتي شخص : ه إلى سلوكه الالإجتماعيقدرته السریعة على تبریر اللوم الذي یُوج -
فهو على استعداد دائم لكي یكذب وغالبا ما یعد  ،ینقصه االستبصار لسلوكه الشخصي

مجدي .(وهو منحل األخالق وقد یكون منحرفا جنسیا ،أن یغیر سلوكه ولكنه نادرا ما یفعل
 ).225.224.223 :2000 .أحمد عبد اهللا 

بتاریخ طویل  تتمیز أسرة السیكوباتي نیئة التي ینشا داخلها نجداأخیرا وبالنظر الى الب    
من االختالل والتذبذب،حیث غیاب األب بشكل الفت وفي بعض األحیان دائم 
الغیاب،ومن ثمة فهو الیحتمل السلطة أو القانون،أما أالم تتراوح بین السلبیة والعدوان 

 األخالقیة ومن لبرودة إلى الصرامةوالرفض،وبین اغراقه بفائض من المودة ،وتنتقل من ا
  ).Massoubre.C.2009p54(.التراخي إلى

  :نماذج اإلنحراف السیكوباتي في المراهقة 5-2-2
أن اإلنحراف السیكوباتي لدى المراهق یمكن أن یقع في أحد " صبري جرجس  "یرى الدكتور 

  :هذین النموذجین
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  : النموذج العدواني- 5-2-2-1
وهو الذي یتخذ أصحابه في  ،عإلى الفریق المضاد للمجتم وینتمي غالبیة أفراده

وكثیر ما یسیر األمر بهم إلى الجریمة واإلصطدام مع  ،سلوكهم سلوك العنف والعدوان
ولیس یهم بعد ذلك ماذا تكون تفصیالت هذا السلوك طالما أنه یتسم على وجه  ،القانون

فقد یكون إدمان المخدرات والخمر أو اإلنحراف الجنسي أو  ،العموم بصمة العنف والعدوان
  .السرقة أو الهرب من البیت أو العمل أو غیر ذلك

  :النموذج الخامل غیر الكفؤ- 5-2-2-2
وهو الذي یتخذ أصحابه في سلوكهم  ،الأجتماعيي غالبیة أفراده إلى الفریق الوینتم

ومن ثَم فمن النادر أن  ،در اإلمكانالتقاعص والتراجع والخمول متجنبین اإلصدام على ق
ولیس یهم بعد ذلك ماذا تكون  ،یقعوا في قبضة القانون إال أن یكون ذلك لجرائم تافهة

تفصیالت هذا السلوك طالما أن سماته الممیزة هي التقاعص والخمول والتحول البلید إلى 
المنحرفین جنسیا ومن الجائز أن نرى بین أفراد هذا الفریق مدمي المخدرات و  ،غیر هدف

 – 2000 –مجدي أحمد عبد اهللا .( واللصوص والهاربین من العمل وغیرهم
  ).227.226ص

  :خـــالصة الفصـــل
إذ  ،من خالل ما سبق یمكن اعتبار مرحلة المراهقة مرحلة انتقالیة في حیاة الفرد

میز تطوري مالحقة وتُظهر منحى ؤثر بدورها على المراحل التتأثر بالمراحل السابقة كما ت
ـا النظر إلیها كسیاق متكامل ألنه إذا حدث اختالل في النمو لعدید الجوانب لذا یجدر بن

لجانب من جوانبها تكون عواقبه بالضرورة بادیة على السیر الطبیعي والمتوازن مستقبال سواء 
  . الخ... على المستوى االنفعالي أو السلوكي أو االجتماعي

نظرنا لها من الزاویة االجتماعیة نجد الحساسیة الظاهرة والتي تصبغ  فمرحلة المراهقة إذا    
األطر (فهو یعیش تجاذبات داخلیة وخارجیة  ،العالقات التفاعلیة بین المراهق و محیطه

تقوض عملیة اكتشافه لذاته ومن ثَمّ الدور المنتظر منه لخدمة ) والمعاییر التنظیمیة للمجتمع
ى تشعب مطالب واحتیاجات هذه المرحلة هو االنقسام في ولعل أفضل دلیل عل ،مجتمعه

مسألة التنظیر لها بین العلماء والمختصین فكال یدلو بدلوه ألجل بیان خصائصها وتحجیم 
فباستعراضنا لما كتب عن مرحلة المراهقة نخرج بالقول أنه البد من النظر لها  ،مشاكلها

ت التي یرسمها لتنظیمها هذا ما یجنبنا كظاهرة لها خصوصیة حسب كل مجتمع وقیمه والقنوا
  .اإلسقاط التام للنظریات واعتبار المرحلة عالمیة دون اعتبار لخصوصیاتنا
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  :مهــیــدت
مما ال شك فیه أن ظاهرة إدمان المخدرات أزمة متعددة األبعاد على حیاة الفرد سوءا 

ذا فإن المتخصصین وبمختلف لـ ،أو الروحي البعد العضوي منها أو العقلي أو االجتماعي
لإلحاطة وتحجیم هذه الظاهرة السرطانیة توُجهاتهم یسعون في إطار تفاعل متكامل ومستمر 

  .والتي ال تفرق في استهدافها بین جنس أو سن معینین -إن صح القول  -االنتشار
ألبعاد وأسلوب حیاة الفرد إلى اعتباره " هزة"وعلیه فإدمان المخدرات ینسحب من كونه     

وألن هذه الشریحة . اقضیة أمن قومي نظرًا ألنَّ شریحة المراهقین هي أكثر عرضة واستهداف
َحِط آماله وتوقعاته اد كل مجتمع ومَ   . العریضة هي ِعمَ

فاإلدمان غالبًا هو حل أو أداة غیر سویة یلجُأ إلیها المدمن لتغییر حالته االنفعالیة التي     
إدمان (ومهما تكن الظروف التي أدت إلیه واعتماده  ،ال یملك القدرة على تغییره في الواقع

كأن یكون مثًال الفرد صاحب شخصیة ضعیفة التكامل أو یعیش في بیئة غیر  )المخدرات
 ،أو توفر المادة المخدرة وسهولة الحصول علیها ،أو جاهال لمخاطر استعمال المادة ،مناسبة

رد المدمن ذاته كل هذا وأكثر منه یجعل من مشكلة تعاطي المخدرات آفة على صعید الف
  .ـكلوكذا المجتمع ك

صعید الفرد یمیل المتعاطي وخاصة إذا كان من فئة المراهقین إلى العزلة ضاربا فعلى     
هذا من ) المالحقات القانونیة مثال(عرض الحائط جمیع واجباته ویِشذ عن المجتمع ومعاییره 

  .جهة واألضرار الجسدیة من جهة أخرى
هذه الظاهرة مع  ا على ما سبق وجدنا أنه من الضروري تسلیط الضوء علىدلذلك واستنا    

فهذه األخیرة قد تدفع بالفرد إلى  ،التركیز على ناحیة الصلة بینها وبین االضطرابات النفسیة
ختالالت نفسیة غیر  ،دائرة اإلدمان أو العكس فقد یكون اإلدمان هو نفسه مصدر لسلوكات وإ

رة نفسها وهو انطالقا من الخواص التي تتمتع بها المادة المخد ،سویة لم تكن واردة من قبل
 .ما سنفصل فیه من خالل العناصر أدناه

  :ـــانتعـــریف اإلدمــ-1
  :لإلدمان O.M.Sتعریف منظمة الصحة العالمیة  1-1

مجموعة من الظواهر النفسیة والمعرفیة والسلوكیة التي تتطور :"تعرِّف اإلدمان بأنه
وهنا یواجه  ،درالمـخـمن رغبة قویة في الحصول على بعد تكرار تعاطي المخدرات وتتض

الفرد صعوبة على التعاطي ویسر على االستمرار فیه بالرغم من األذى المتواصل  ویعطي 
األولویة لتعاطي المخدر أكثر من أي نشاط آخر وأكثر من التزاماته الشخصیة ویصبح 

  ).189: 1992. عبد المنعم الحنفي".(هنالك زیادة في التحمل
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  :ــواد فطایرـج ـتورالدكـ ـریفتعـ 1-2
ف اإلدما من اإلنسان نحو الموضوع ) ـعةول(رغبة مرضیة جامحة "ن على أنه یعرّ

وقد یكون هذا الموضوع اإلدماني موضوعا مادیا كالمواد المخدرة والخمر والحبوب  ،اإلدماني
ـل والكمبیوتر والتیلیفون وقد یكون حدثـا كالقـمار والجنس والحـب والعم ،والسجائر وغیرها

وهنا نشیر إلى مسألة الرغبة المرضیة على أنها رغبة قهریة  ،إلخ...حمول و األنترنت الم
  ).34: 2001.جواد فطایر". (ومدمرة 

  :ــتور مصطفى سویفتعــریف الدكـ 1-3
التعاطي المتكرر لمادة نفسیة أو لمواد : "ـإدمان المخدرات أو الكحولیات ب یعرف

یكشف عن انشغال شدید بالتعاطي كما یكشف ) ـدمنلمویقال ا( لدرجة أن المتعاطي  ،نفسیة
أو لتعدیل تعاطیه وكثیرا ما تظهر علیه أعراض االنسحاب  ،عن عجز أو رفض لالنقطاع

وتصبح حیاة المدمن تحت سیطرة التعاطي إلى درجة تصل إلى  ،يإذا ما انقطع عن التعاط
 " ــرأي نشاط آخ استبعاد

  :یليویضیف أن أهم أبعاد اإلدمان ما 
 .میل إلى زیادة جرعة المادة المتعاطاة وهو ما یعرف بالتحمل -
 .ـةله مظاهر فیزیولوجیة واضح اعتماد -
 .حالة تسمم عابرة ومزمنة -
رغبة قهریة قد ترغم المدمن على محاولة الحصول على المادة النفسیة المطلوبة بأي  -

 .وسیلة
 ). 13:  1996. مصطفى سویف. (تأثیر المدمر على الفرد والمجتمعال -

  :ـریف قاموس المخدراتتعـ -1-4
هو : " حیث یعرفه ،یعرف قاموس المخدرات اإلدمان في سیاق تعریفه للمدمن ذاته

أو أي مادة من المواد المخدرة  ،ذلك الشخص الذي ربط حیاته بعقار من العقاقیر فتعود علیه
أو المنبهة والتي ال یستطیع اإلمتناع عنها وعن تعاطیها بل ویبحث عنها في حالة نفسیة 

  (Denis Richard et Louis Senon -1999 P52)".  سیئة ومضطربة 
  :على المخدرات ـــل اإلدمانمراح-2

 ،ة األولىالمخدر للمر  ـیه أن حالة اإلدمان ال تقع من مجرد تعاطيمن المتعارف عل
ل إبتدًا من التعود أو اإلعتماد النفسي مرورا إلى فترة بل البد لها أن تمـر على عدة مراحـ

اإلشتیاق للتعاطي كذلك مرحلة النشوة المحققة والشعور بالراحة وبذلك یؤدي كل هذا إلى 
قاومة العالج نشوء بما یعرف باإلعتماد الجسمي الذي یعتبر أشد صور اإلدمان وأكثرها م



 الفصل الثالث                                                                            إدمان المخدرات

28 
 

العودة (هذا من جهة ومن جهة أخرى یعد أقربها أیضا لإلنتكاسة في حاالت التوقف 
  :ومن هذه المراحل). لإلدمان

  ):مرحلة التحمل(مرحلة ما قبل اإلدمان 2-1
ومن ثمَّ یحدث  ،یكون بدایة بالتعاطي التجریدي وهو األكثر من تعاطي المخدر

  .تأثیر المرغوب فیهبتعاطي جرعات زائدة لیحصل على ال
  ): مرحلة التعود(رحلة اإلنذار باإلدمان م 2-2

حیث یتعود الفرد تعاطي المخدر بإنتظام وذلك بغرض خفض التوتر وحدوث إعتماد 
  .نفسي وعدم القدرة على إیقاف التعاطي

  ):مرحلة اإلعتماد(مرحلة اإلدمان   2-3
خدر معین لمدة تزید بحیث یصبح المتعاطي یجد صعوبة في التوقف عن تعاطي م

: 2007. محمد أحمد مشاقبة. (یولوجيساعة وهذا لحدوث مایسمى باإلعتماد الفیز  24عن 
212.(  

  :لسلوك اإلدمانيالمفسرة لالمقاربات النظریة -3
  :المقاربة المعرفیة للسلوك االدماني -3-1

المعتقد في ظهور ترتـكـز هذه النظریة على الدور الكبیر الذي یلعبه التفكیر أو     
وهذه النظریة ال تغفل عن أهمیة العوامل المؤثرة على  ،اإلضطراب النفسي للكائن البشري

محمد حمدي ( .سواء كانت هذه العوامل بیئیة أو كیمیائیة ،السلوك والعاطفة عند اإلنسان
  ).46: 1992.الحجار

إلى أن الدینامیكیة ) 1988(وآخرون ) Ellis(إلیس إمتداد إلى هذه األفكار یشیر      
" التحمل المنخفض لإلحباط " المعرفیة األولیة التي تؤدي إلى اإلدمان وتبقي على إستمراره 

تضاف إلیها ثالث نماذج نظریة أخرى تعزز السلوك اإلدماني وتبقیه وهي اإلنسمام كنموذج 
یرا نموذج اإلنسمام الكحولي یعادل فقدان قیمة الذات  وأخ ،للتعامل مع المواقف الصعبة

  .الحاجة إلى اإلثارة
ال یمكن نفي دور تعدیل المزاج في ) Franz( ـزانفر و ) Liese( ـیــزلكما أنه وحسب      

فالمدمنون یملكون معتقدات قویة حول قدرة المخدرعلى  ،سلوك تعاطي المخدرات أو اإلدمان
على اإلسترخاء  وأخرى تساعد ،تعدیل المزاج فهم یرون أن بعض المخدرات تُخِفت الضجر

  .وأخرى تمنح الطاقة وأخرى تساعد على اإلسترخاء وأخرى تمنح الطاقة واإلحساس بالقوة
تطویر نموذج لفهم وعالج اإلدمان ) 1993(وآخرون  )Beck(ـك بیولقد حاول         

وهي  ،حیث إفترضوا وجود سیاقات معرفیة خاصة بسلوك تعاطي المخدرات ،على المخدرات
ـد فق ،ر واأللم ومعتقدات لإلباحةمعتقدات متعلقة بالتوجیه للتخفیف من التوت ،معتقدات التوقع
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أسنادا لهذا النموذج على تعاطي المخدرات نتیجة  ،یقبل  بعض األفراد الذین لدیهم اإلستعداد
  .لتعرضهم لبعض الممیزا المنشطة وهي عبارة عن مؤشرات معرفیة أو ضغوطات

  :ــوكیة للسلوك االدمانيالسل ربةالمقا -3-2
هناك عوامل متعددة وفقا للنظریة السلوكیة خارجیة وداخلیة تدفع الفرد لإلقبال على     

المناسبات التي تلعب دور عوامل  ،األماكن التي تثیر رغبة الشرب: تعاطي المخدرات منها
العوامل اإلنفاعلیة كالقلق والضغط  ،الضروف العائلیة والمهنیة المرتبطة بالتعاطي ،إشرطیة

فكلها ممیزات قد تدفع الفرد لتعاطي المخدرات  ،والعوامل المعرفیة كإنخفاض تقدیر الذات
وقد وضح أصحاب هذا اإلتجاه مبدأ السلوك . بغرض البحث عن اإلثارة أو خفض التوتر

  :اإلدماني وفقا لما یلي
ادة قویة هي عادة إشتهاء أي عقار لكننا نجد إن التدعیم اإلیجابي قادر على أن یخلق ع    

 ،بالنسبة للمهدئات مع ذلك عامال قویا آخر هو الخوف الفعلي من اإلمتناع عدة مرات
ُحدثه العقار ألول األمر  ،نشأعنه نمط من إستجابة التجنب الشرطیة فإذا كان أضفنا ما كان ی

اس العقار بوصفها نمطا سلوكیا من آثار لتدعیم ذلك وجدنا أنه قد نشأت لدینا عادة إلتم
ُستعصى تغ   ).82: 1984،شیلدون كاشدان. (ییرهی

  :حیث یحدد أنصار المدرسة السلوكیة وجود ثالث طرق لتعلم السلوك اإلدماني وهي    
تنطبق میكانیزمات اإلشراط الكالسیكي في تفسیر : التعلم عن طریق اإلشراط الكالسیكي-أ

وقد تم تفسیر هذه العملیة من  ،إشتهاء المخدر والتحملاألعراض الشائعة لإلدمان مثل 
 :خالل نموذجین هما

حیث یرى ) Seigle )1978 سیجلوضعه : نموذج إستجابة اإلشراط بالتعویضي  -
 ،أن المثیرات البیئیة المرتبطة بتعاطي المخدرات تقترن بآثار المخدر في الجسم

وهذه اإلستجابة التعویضیة  ،إلنتاج إستجابة شرطیة مناقضة أو مخالفة لتأثیر العقار
حیث تزداد إستجابة التوازن الحیوي  ،صممت لخفض التوازن الحیوي للجسم

  .اإلشراطي مع إستمرار تعاطي العقار
 Stewart( وآخرون ستیوارتوضعه : نموذج دافعیة اإلشتهاء اإلشراطي للمخدر -

et AL (1984،  طبقا لهذا النموذج فإن المثیرات الشرطیة المرتبطة لآلثار التعزیزیة
أو األضواء التي تزین المكان الذي یتم فیهالتعاطي  ،الموجبة للعقار مثل رائحة العقار

یمكن أن تصبح قادرة على إستدعاء حالة الدافعیة بنفس  ،للخمر أو الحقن للهروین
هذه الحالة تدفع بقوة إلى البحث عن العقار و  ،الدرجة التي یحدثها العقار ذاته

ستخدامه  .وإ
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 ،یهتم اإلسراط اإلجرائي باآلثار التي تعقب السلوك: التعلم عن طریق اإلشراط اإلجرائي-ب
فمن المعروف أن تعاطي الكثیر من المواد  ،والفاصل الزمني الذي یفصل السلوك وآثاره

وال تأتي النتائج السلبیة  ،لتعاطي بفترة قصیرةالمخدرة یرتبط بالشعور بالنشوة والراحة بعد ا
وهو ما یدفع المدمن إلى اإلستمرار  ،والضارة إال بعد فترة طویلة أو بعد اإلمتناع عن المخدرة

  .في التعاطي أو العودة بعد اإلقالع
تفترض نظریة التعلم اإلجتماعي أن كل صور إستخدام المواد تحكمها القواعد : النمذجة -ج

حیث یتعرض الشباب لنماذج تنمي  ،اإلجرائیة وقواعد التعلم بما في ذلك أن العوامل المعرفیة
أن ) Bandura( باندورالذلك یرى . لدیهم إتجاها إیجابیا نحو إساءة إستخدام العقاقیر

وأغلب ما یتعلمه اإلنسان یتم عن طریق المالحظة  ،السلوك لیس دائما في حاجة إلى تعزیز
حیث أن التعرض للعقاقیر  ،وما یترتب على هذا السلوك من إثابة أو عقاب ،ینلسلوك اآلخر 

غالبا ما یصاحبه تعزیزات إیجابیة أو سلبیة على النموذج مثل خفض التوتر أو اإلنضغاط 
 ،فاطمة صادقي( لذا یمكن تفسیر اإلدمان وخاصة في بدایته من خالل عملیة النمذجة 

2014،  :194.(  
 :تحلیلیة للسلوك االدمانيالمقاربة ال -3-3

في  فرویداهتم التحلیل النفسي بمشكالت اإلدمان منذ البدایات األولى، حیث اعتبر 
بدایة أعماله أن االستمناء أول وأضخم عادة یمكن إدمانها ،واسماها اإلدمان األولي،ویرى أن 

رشا .(الخ كلها بدائل لعادة االستمناء...االدمانات األخرى مثل إدمان المورفین 
  ).71:2001.ـديـدیـال

 حیث یرى،أجمع أنصار نظریة التحلیل النفسي على عدم وجود شخصیة إدمانیة موحدة     
أن مشكل اإلدمان یخص كل البنیات النفسیة الذهانیة والعصابیة ) Bergeret( بارجوري

  والحاالت الحدیة 
تعتري المدمن في طفولته ولذا تفسر ظاهرة إدمان المخدرات في ضوء االضطرابات التي     

ومن هنا فإن طاهرة اإلدمان ترجع في أساسها إلى إضطراب العالقات الحبُّیة بین  ،األولى
 ،المدمن ووالدیه إضطرابا یتضمن ثنائیة العاطفة أي الحب والكراهیة للوالد في نفس الوقت

  .هذه العالقة المزدوجة تنقل للمخدر الذي یصبح رمزا لموضوع الحب األصلي
فالعقار  ،عالوة على ذلك فإن المدمن یقبل على المخدر بحثا عن التوازن بینه وبین واقعه

فنمو  ،هنا هو وسیلة عالج ذاتي یلجأ إلیها الشخص إلشباع حاجات طفلیة ال شعوریة
وعندما یكبر تظهر على  ،المدمن النفسي الجنسي مضطرب لتثبیت الطاقة الغریزیة في الفم

عدم القدرة على تحمل التوتر النفسي  ،السلبیة واإلتكالیة: منهاشخصیته صفات الثبیت 
  .واإلحباط
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جوء إلى المخدرات نجد أن سمات اإلكتئابیة واإلنسحابیة واإلنطوائیة التي تتسم بها وبالل    
فتغدو اإلكتئابیة واإلنسحابیة  ،شخصیة المدمن بدرجات متفاوتة تتحول إلى شيء مغایر

فهناك  ،وهذا األمر ال یتحقق بصورة نموذجیة عند كل المتعاطین ،بساطاإقباال واإلنطوائیة إن
  .فروق فردیة ترجع إلى تكوینات نفسیة أو مزاجیة متباینة

بإمكانها ان تتطور على أي  - مهما كان نوع المخدر –لذا فإن التبعیة الفارماكولوجیة     
ومن جهة أخرى یمكن أن تظهر في أي مرحلة من  ،نوع من البنیات النفسیة هذا من جهة
  . مراحل النمو إذا توفرت شروط معینة

والمدمن هو فرد یلجأ  ،فاإلدمان حسب هذه النظریة یعتبر نكوصا إلى المرحلة الفمیة    
فالتنظیم العقلي  ،للمخدر بسبب مواجهة الصراعات التي تعبر عن الشعور بفقدان الموضوع

لى التقدیر المنخفض للذاتللمدمن یشیر إلى نر  لى نرجسیته الهشة وإ فنجد . جیسته الهشة وإ
یشیر إلى أن معظم المدمنین ینتمون إلى شخصیة ذات طبیعة إكتئابیة كما ان  بارجوري

اإللتقاء بالمادة السامة مهما كان نوعها ال یعني اإلستمرار في تعاطیها والتمسك بها إال إذا 
. طر من بینها العنف أو العدوانیة الطبیعیة البدائیةتوفرت شروط تتمثل في عوامل خ

فالمتعاطي حین یستعمل المخدر في تجاربه األولى فإنه الیبحث عن تحقیق رغبة في 
نما التجربة األولى هذه تثیرها الحاجة الملحة للتعبیر عن العدوانیة أو العنف  ،إستعماله وإ

د یحقق نجاح نرجسي تعّذر علیه تحقیقه و إرضاء نزوة العنف هذه تجعل  لفر  ،إتجاه المحیط
  ).196ص  ،2014 ،فاطمة صادقي(. وتصبح هذه التجربة مبرمجة في خیال ،من قبل

وتنظر مدرسة التحلیل النفسي لإلدمان على انه عرض أكثر من كونه سببا ،لمشكالت     
األنا األعلى سلوكیة أو انفعالیة ، فبعض التفسیرات ترجعه إلى التثبیت الفمي، مع ضعف 

محمد السید عبد (.مما یسمح الندفاعات الهو التي تنطلق بدون رادع أو لوم
  ).94:2002.الرحمان

  :ـــراتها على سلوك المتعاطيوتأثیـ أنواع المواد المخدرة -4
  :صنفت المخدرات على عدة أنواع وهي 

 :مخدرات  طبیعیة 4-1
ومن أمثلة  ،ى المادة الفعالة المخدرةوهي نباتات تحتوي أورقاقها وثمارها وأزهارها عل

ویكمن إیضاح آثارها  ،نبات القات ،نبات الكوكا ،نبات الخشخاش ،هذه النباتات نبات القنب
  :كما یلي 
  ویفقد متعاطي الحشیش حقیقته وتركبه حاالت  ،من نبات القنب الحشیشیحضر

وقد یتقمص شخصیة جدیدة ویتصرف  ،متفاوته من الوهم ویثرثر ویبوح بأسراره
وقد  ،رفات شاذة وهو تحت تأثیر الحشیش ویفقد القدرة على تمییز الزمن والمسافةصت
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حتراق السكر في الدم ویكون تأثره بالموسیقى . یشعر بالجوع نتیجة تمدد المعدة وإ
 .والغناء أشد وقد تدفعه شدة تأثره إلى البكاء

لتهاب قرنیة  كما یؤدي تعاطي الحشیش إلى زیادة سرعة النبض وهبوط ضغط الدم وإ
تسا أما تعاطیه لفترة طویلة فله آثار  ،ــيء وعدم التوازنع حدقتها والمیل للقـالعین وإ

  .النفسي) اإلدمان(حیث یؤدي إلى اإلعتیاد . عقلیة سیئة وضارة ،جسدیة ،صحیة
 تعاطي أو أما آثاره فهي مختلفة حسب طریقة ال ،من نبات الخشخاش اآلفیونیحضر

إلى  ویحتاج الجسم ،ویؤدي التعاطي المنتظم إلى زیادة القدرة على التحمل ،الحقن
ذا لم یحصل على الكمیة  ،مضاعفة الجرعات لیصل إلى نفس النتیجة عبر الزمن وإ

الالزمة إلشباع حاجاته یعاني من آالم حادة وتتدهور صحته تدریجیا مع زیادة 
وقد تضمر العضالت وتقل الشهیة وتضعف الذاكرة وتحدث  ،اإلعتماد على المخدر
  . إضطرابات في الكبد

  من نبات الكوكا الذي تحتوي أوراقه على المادة المخدرة والكوكایین  الكوكایینیحضر
 ،وبلوراته دقیقة المعة ذات مذاق مرّ وال رائحة لها ،مسحوق أبیض ثلجي الشكل

ویسبب ذلك تخدیرا موضعیا عند مالمسته  ،وتذوب بلوراتها عند فركها بین األصابع
واالعتماد النفسي على العقار هو العنصر األساسي في  ،للجلد واألنسجة المخاطیة

إساءة إستخدام الكوكایین حیث تحدث زیادة جدیدة في النشاط كما یحدث تهیج عام 
وقد یصل االمر إلى حالة دهان شدیدة شبیه بإنفصام الشخصیة  ،وهلوسة ،للجسم

 .مصحوبة باوهام وهلوسة) شیزوفرینیا(
 ،ومن مضاعفات إدمان الكوكایین السلوك المندفع واإلجرامي والدعارة بین النساء

ونظرا لشدة تأثیره على الجهاز العصبي یصاب متعاطیه بهالوس بصریة وسمعیة 
وحسیة وأوهام كما یبالغ في تقدیر قدراته الحقیقة مما یجعله خطیرا یرتكب أعماال 

  .امیة ضد المجتمعإجر 
  كما یزرع  ،تكمن المادة المخدرة في أوراقه أیضا وتنمو شجرته في إفریقیا ،القاتنبات

في الیمن الشمالي والجنوبي ویطلب اإلعتماد النفسي على القات أن یحصل 
وهو یصیب المدمن باألرق والتهیج  ،المتعاطي یومیا على كمیات كافیة لمضغها

 .ما یؤخر قیامه مبكرا للعمل ،وهبوط في قواه الحیویة
وتحسین اإلختالط مع  ،ویؤدي تعاطي القات الى الشعور بالخفة والنشاط والثرثرة

وبإستمرار التعاطي یدخل متعاطیه في دائرة اإلعتماد النفسي ویصاب  ،األصدقاء
ضطراب نبضات القلب والصداع وفقد الشهیة للطعام  المدمن بتمدد في حدقة العین وإ

  .لى ضعف الجهاز التناسلي للذكوركما یؤدي إ
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  :المخدرات التخلیقیة 4-2
وتشمل عقاقیر  ،وهي عقاقیر ال تصنع من مواد مخدرة طبیعیة أو مشتقاتها أو المصنع منها

  .وعقاقیر الهلوسة ،وعقاقیر مهدئة ،وعقاقیر منشطة ،منومة
 وتنقسم إلى نوعین ،ویطلق علیها المهدآت أو المسكنات المنومة: العقاقیر المنومة: 
هیدرات  ،البرومویدات: وهي مركبات كیمیاویة منها: مشتقات حمض الباربوتوریك   - أ

وأنتبه األطباء . 1903وأستخدمت لعالج األرق منذ عام . وبار آلهید ،كلورال
وتعرض متعاطیها  ،لخطورتها ألنها تثبط من وظائف القشرة المخیة ومراكز التنفس

 .لنوبات من السلوك الشاذ وعدم اإلتزان الحركي أو اإلصابة بالتشنجات المفاجئة
وبصفة عامة تؤثر المنومات على وظائف المخ مثل الخمر فتضعف القدرة على 

ختالل  ،التركیز واإلنتباه وعلى قیادة المركبات بكفاءة وتؤثر على اإلبصار والسمع وإ
والشعور بسرعة مرور الزمن وهذه األودیة تؤدي للسلوك  ،رصواب الحكم على األمو 

  .كما تسبب النسیان وهبوط وظائف المخ ،والهیاج العصبي ،العدواني
وهي عقاقیر جاءت كبدیل لمجموعة الباربوتوریك حیث تقل : مشقات غیر البابوتوریك  - ب

ضطراب ویقصر على حاالت اإل ،عنها فاعلیة وخطر اإلعتماد الفیزیولوجي علیها نادر
 - دي كلور فینـازون –ـلون میثیل بری –ـنول بنتیمیثیل : ومن هذه األدویة ،الشخصیة

 .ـسمركب المانـدرك
 وتعرف باآلنفیتامینات  ،وهي عقاقیر منشطة للجهاز العصبي: عقاقیر منشطة

وتؤدي إلى فقدان الرغبة في  ،وتستعمل طبیا في عالج اإلنهیار العصبي وزیادة الوزن
سمه التجاري  ،النوم سمه ) بتدرین(ومن أكثرها إستعماال آمفیتامین وإ ودیكسامفیتامین وإ

 ،ومیتامفیتامین الذي یكون على شكل أقراص أو محلول حقن) دیكسدرین(التجاري 
 .واألخیر أقوى مفعوال

وتزید  ،وتأثر في أعضاء الحس ،بصورة عامة فإن المنشطات تزید من نشاط الجسم
وكل فترة من فترات التنبیه تتبعها فترة یقل  ،ي یصرفها الجسممن معدل الطاقة الت

  .فیها معدل عمل العضو الذي نشط حیث یستعید ما فقده من طاقة
 هي عقاقیر یستخدم معظمها لألغراض الطبیة وهي تشكل خطورة : ـدئةعقــاقیر مهـ

 .إذا أستخدمت بدون أمر الطبیب على متعاطیها صحیا ونفسیا
طباء لإلقالل من القلق ویصعب تحدید أو تقدیر مدى سوء وعادة یصفها األ

لبیریوم ویختلف المهدئ عن المنوم ال –الفالیوم  –المیلتون : إستخدامها وأكثرها شیوعا
  :من حیث 

 .اإلعتماد العضوي في المهدئات أضعف منه في المنومات -
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 .المهدئات تسبب النوم وتزیل القلق دون إحداث النعاس -
 .خطر من المنوماتالمهدئات أقل  -
 وهي على درجة عالیة من الخطورة ،وهي عقاقیر صنعّت حدیثا: ــة عقاقیر الهلوسـ، 

ویحدث العقار لمتعاطیه هلوسة  ،ومادة المسكالین) L.S.D(ومن أخطرها عقار 
وتؤدي  ،ونقص في اإلدراك الحسي للزمان والمكان ،بصریة وسمعیة شدیدة وقلق

تدرجاته من كما یسبب لمتعاطیه إعتمادا نفسیا تختلف جرعاته إلى إضطرابات عقلیة 
 .فرد آلخر

  :المخدرات المصنعة 4-3
وعرفت بمشتقات اآلفیون ومنها  ،هي مخدرات صنعّت من عصارة نبات الخشخاش

  .المروفین والهروین والكودابین
ها نوع من شبه القلویات التي دخل معظم 35وبالتحلیل الكیمیائي لآلفیون ثبت وجود 

 ،روفین الذي یستخدم في معالجة األلم وفي العملیات الجراحیةكالمــ ،األغراض الطبیة في
ربیع (. والبابافیرین لعالج تشنج العضالت ،والكودینین المستخدم لتسكین السعال وتهدئة األلم

 ).43،42،41: –دون سنة  -القحطاني
  :ـطایرةالمذیبات المتـــ 4-4

أدرجتها هیئة الصحة العالمیة مع المواد المسببة هي مجموعة من المواد التي 
الترایكلور  –القولوین : وهي تحتوي على فحوم مائیة متطایرة مثل ،1973لإلدمان عام 

ومزیالت البقع  ،وتوجد هذه المواد في الموادالمستعملة إلزالة طالء األظافر ،البترین  - إثیلین
  ).244: 1982. عادل الدمرداش.(وسوائل التنظیف

إن المستنشق عادة ما یتعاطى الخمر أو المخدرات أو كلیهما ومن ثم فهو یعاني من     
جتماعیة ویشعر بعدم اإلكتراث واإلحتقار لنفسه وتبدو عالقته بوالدیه سیئة  مشاكل نفسیة وإ

  .وینتشر بین أسرهم حاالت إدمان الخمر والجرائم
تلف المخ أو الكبد أو الكلیتین  –مفاجئة الوفاة ال: من أهم مضاعفات إستخدام هذه المواد    

  .اإلنتحار –جرائم العنف وحوادث السیارات  –
ویسبب اإلدمان على المذیبات المتطایرة اإلعتماد النفسي دون اإلعتماد الجسمي وعادة ما 

 - ربیع القحطاني (. تنتشر هذه المواد بین األطفال والمراهقین لذلك فهي ذات خطورة بالغلة
 ).45: –دون سنة 
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  :ــرالمخدرات في العالم و الجـــزائواقع اإلدمان على  -5
  : إدمان المخدرات في العالم 5-1

هناك إجماع داخل األوساط المختصة وكذا الرأي العام على إعتبار أن المستویات 
فاإلدمان الذي . التي بلغها حالیا اإلستعمال الغیر مشروع للمخدرات فاقت جمیع التوقعات

عواقبه على الصحة العقلیة والجسدیة للسكان عائقا فعلیا أمام التنمیة اإلجتماعیة تشكل 
  .واإلقتصادیة للبلدان

فلو رجعنا لإلحصائیات العالمیة لمحاولة تحجیم ظاهرة اإلدمان لوجدنا مثال على سبیل     
و أ %3ملیون نسمة أي  185المثال أن عدد مستهلكي المخدرات في العالم یقدر بحوالي 

  .سنة 64-  15من نسبة السكان الذین تتراوح أعمارهم ما بین  % 4.7
یمثل المادة  أما عن أنواع المواد المخدرة المتعاطات فنجد الصدارة للقنب الهندي الذي    

ملیون  30ـ اآلمفیتامینات بتلیها المنشطات من نوع  ،ملیون نسمة 150ـ األكثر إستهالكا ب
ـون شخص مادة ملی 13ویتناول حاولي  ،مالییـن نسمة 08بـ ة األوكسیتازي وماد ،نسمة
الهروین والمورفین واآلفیون واآلفیونات ( ،ملیون مستهلك لآلفیونات 15و ،ـنییالكوكا

  ).التركیبیة
أما بخصوص المساس بالصحة العمومیة فإنه من المعلوم أن اآلفیونات تعتبر أكثر     

في  %47في أوروبا و %61في آسیا و %67سبة المواد المسببة للمشاكل في العالم بن
  .أوقیانیا

أما في إفریقیا فالزالت  ةوتحتل مادة الكوكایین المرتبة األولى في كامل القارة األمریكی    
  ).%65(مادة القنب الهندي هي السبب الرئیسي في طلب العالج من قبل المدمنین 

 ،في العالم المؤدیة لإلصابة بداء السیدا تعتبر المخدرات أیضا من أهم األسباب المباشرة    
  .ـن شخص أصیبوا بهذا الداء في العالم من جراء المخدراتمالییـ 05فقرابة 

هذا كله من ناحیة اإلنتشار أما من ناحیة اإلنتاج العالمي للمخدرات فتبین المؤشرات     
وتمثل أمریكا  ،بعد یومعلى الصعید الدولي أیضا أن إنتاج القنب الهندي ما انفك یزداد یوما 

من ) خاصة كولومبیا والبارغواي(تعتبر جارتها الجنوبیة و  ،الشمالیة أكبر سوق عالمیة للقنب
بینما تنتج أغلبیة البلدان األوروبیة واإلفریقیة القنب وعلى رأسها ألبانیا . أهم البلدان المنتجة

في أوروبا التي تمثل أكبر  "رانتج القنب"من الكمیات المحجوزة من  %80فقرابة  ،وهولندا
طن من رانتج  3000یكون مصدرها المغرب بحیث ینتج هذا األخیر ،سوق له في العالم

منشور الدیوان الوطني لمكافحة (  .طن 7400ـ في حین یقدر اإلنتاج العالمي ب ،القنب
دمانها    ).2007أفریل  08المخدرات وإ
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قت العالم المتحضر من ة المخدرات وسرعة تجدر اإلشارة إلى أن آف      إنتشارها أرّ
فهي تعتبر مسألة أكثر حیویة وبالغة الخطورة بالنسبة للدول النامیة من جهة أخرى  ،جهة

التي تشهد عجزا كبیرا في كثیر األصعدة سواء الرقابیة أو الوقائیة أو من حیث وسائل 
ـصر ها في العنـعــر والتي سنتناول وضالجزائعلى غرار والتكفل النفسي خاصة ،التدخل 

  .التالي
  :ــران المخدرات في الجزائــــإدم 5-2

ذلك ألن  ،لم تعد مخاطر المخدرات الیوم في حاجة إلثبات على الصعید الوطني
األضرار التي تحدثها في أوساط السكان وبصفة خاصة فئة الشباب أصبحت تشكل معضلة 

  .حقیقیة
سنة إتبعت دواما  30انها ال تجاوز أعمارهم من سك %70والجزائر التي تتمیز بكــــون     

سیاسات ترمي إلى الوقایة من اإلتجار غیر المشروع للمخدرات بهدف المحافظة على 
وتظهر مصالح المكافحة في تقاریرها سلسلة  ،الشباب الذي یعتبر ركیزة ومستقبل كل بالد

مر أساسا بالسرقة والضرب ویتعلق األ ،من الجرائم والمخالفات المرتكبة تحت تأثیر المخدرات
  .والجرح المتعمد وهتك العرض وحوادث المرور وحاالت اإلنتحار وكذا محاوالته

ینبغي التذكیر بأن  ،لكي نتناول وضعیة ظاهرة المخدرات واإلدمان علیها في بالدنا    
وتوقیف أغلب  ،أطنان من القنب 03مع حجز  1975اإلنذار األول سجل في سنة 

  .ومعظمهم من األجانب ،المورطین في هذا التهریب
إثر حجز أكثر من طنین من رانتج القنب  1989أما اإلنذار الثاني فقد وجه سنة     

ومنذ هذا التاریخ أصبحنا نالحظ تطورا ثابتا سنة بعد  ،طول السنة 2500وتوقیف حوالي 
  .أخرى وتتعلق هذه األرقام برانتج القنب فقط

قد شكلت تحوال جذریا في  1992من خالل قراءة اإلحصائیات المتوفرة یظهر أن سنة     
أطنان من رانتج  07طبیعة المیول العام المتعلق بالتجارة بالمخدرات بفعل حجز ما یقارب 

وقد تأكدت هذه المیول في السنوات الالحقة بحجز كمیات قلیلة لكنها معبرة من  ،القنب
  ).4.2006:عیسى قاسمي(.ومن كمیات هامة من المؤثرات العقلیة ،نالهروین والكوكایی

وتوضح إحصائیات العشریة الماضیة أن هناك تطورا متزایدا لكمیات المخدرات المحجوزة     
فقد بلغة  ،والتي ال تشكل في الحقیقة سوى جزءا صغیرا من كمیة المخدرات المتداولة ،سنویا

ویترجم هذا الرقم التزاید الهام بالنسبة  2002قنب سنة طنا من رانتج ال 6،322المحجوزات 
  .لما تم حجزه خالل السنوات الماضیة

أما بالنسبة للمؤثرات العقلیة فیتعلق األمر في أغلب الحاالت بتحویل مركبات مستوردة     
كما . وبصفة خاصة البنزودیازیبینات ،بصفة وقانونیة عن األغراض ُأستوردت من أجلها
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درات الواردة من المنطقة الغربیة من جهة إلى موانئ وهران والجزائر لتصدیرها توجه المخ
مرورا بورقلة  ،ومن جهة أخرى نحو البلدان الواقعة شرق الجزائر وجنوبها ،نحو أوروبا

وبصفة خاصة مدینة الوادي التي هي بصدد التحول إلى مفترق طرق هام في مجال اإلتّجار 
باإلضافة إلى اآلتي من الحدود الغربیة فإن الحدود . لشرق األوسطبالمخدرات بإتجاه لیبیا وا

الجنوبیة أكید إذ تتمیز بتواجد شبكات عدیدة لمهربي المخدرات باإلضافة إلى اإلتّجار برانتج 
  .القنب الذي یعبر من بالدنا

أخیرا یمكن الخروج بأن المالحظة الرئیسیة التي تفرض نفسها هي أن الجزائر في     
ـاء مفضل لكا بصفة واسعة لكنها تشكل فضحلة الراهنة ال تعتبر بلدا منتجا وال مستهالمر 

من الكمیات المحجوزة في بالدنا خالل السنوات  %90للعبور وفي هذا اإلطار نسجل أن 
فریقیا والشرق األوسط منشور (.األخیرة كانت موجهة لإلستهالك في بلدان أخرى من أوروبا وإ

ادر عن الدیوان الوطني الص –درات ومكافحتها الوطني للوقایة من المخالمخـطط التوجیهي 
دمانها خلمكافحة الم   ).07،06،05،04ص –درات وإ

نتشار      ل تحدیات لفئة المراهقین ظاهرة المخدرات محلیا ما یشكومن هنا ندرك حجم وإ
  .ـترف بحدودلهدف المفضل والسهل لهذه اآلفـة التي ال تعكونها ا ،خاصة

شر أشهر ـلو أخذنا على سبیل المثال ال على سبیل الحصر اإلحصائیات لحصیلة العف    
 ،10199نین بلغ األشخاص المنتدبین للعالج كمدم الحظ أن عددن 2014األولى من سنة 

في حین  1835حیث كانت الحالة العائلیة لهم تتراوح بین المتزوجین والذین بلغ عددهم 
نس فكانت أمامن ناحیة الج ،االت أخرىصنفت كح 225كذلك و  ،8139جاء العزاب بعدد 

للذكور  %92.49لفئة اإلناث أي بنسبة  766في مقابل  9433ـلفئة الذكور ب األغلبیة
  .لإلناث %07.51مقابل 

ما یلفت النظر في هذه الحصیلة هو المدى العمري للمنتدبین من أجل العالج حیث     
 25-16أما الفئة العمریة ما بین . سنة 15ـن ا سمنهم لم یتجاوزو  451نالحظ أیضا أن 
 35-26ریة الممتدة ما بین مدمنا في حین كانت الغلبة لفئة العم 3728فقد كان عددهم 

كل . سنة 35للفئة األكثر من  2137أخیرا  ،%38.07مدمنا أي بنسبة  3883ـ سنة ب
المخدرات ال تیمز في استهدافها بین جنس هذا یبین لنا بما ال یدع للشك أن ظاهرة إدمان 

دمانها.(معین أو فئة عمریة محددة   ).12:2014.الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإ
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  :ــلالفـــصـ ــةخـالص
ـالت والتي یوما دمان المخدرات من أخطر المشكـمما سبق یمكننا القول أن ظاهرة إ

لسن الفئة المدمنة كذلك باإلضافة إلى التنوع بعد یوم یستفحل خطرها مع االنخفاض المطرد 
  .المستمر لمواد وأسالیب التعاطي

ـرة من النزعات القهریة لتكرار تعاطي هو نمط سلوكي یتسم بدرجة كبیـ فاإلدمان كما رأینا    
العقار سواء طبیعي أم صناعي وهو كذلك حالة نفسیة وعضویة تنتج من تفاعل الفرد مع 

تسامها باالنطوائیة  ،العقار أو المخدر األمر الذي ینتج عنه تبدل في شخصیة المدمن وإ
واإلهمال الواضح في األمور الذاتیة فضال عن  ،واالنعزال عن اآلخرین بصورة غیر عادیة

  .القلق النفسي وقطع عالقات إحیاء أخرى تخدم اإلدمان
ـا إنطالقا المؤدیة له ب ومتشابكة العواملعموما تعد هذه الظاهرة معقدة ومتعددة األسبا    

ـط ودوره صها المخدرة مرورا بالمحیوخوا ةمن شخصیة المدمن نفسه إلى نوع المادة المتعاطا
كما أن أعراض اإلدمان تتنوع بشكل كبیر لكن مع . ـاالحق في تغذیة التعاطي واالنتكاسات

وتراجع مزاج وتقلبه وعدم القدرة على التركیز طراب الضذلك لم یسنى أعراضا عامة كا
  .إنتاجیة المدمن بشكل كبیر باإلضافة إلى حساسیته الشدیدة

س الجوانب الشخصیة والعالئقیة كاألضرار ا لإلدمان أضرار ومضاعفات تمأخیر     
أما على العالئقي . إلخ...ارتفاع نسب االنتحار واالنحرافات الجنسیة ) العضویة ( الصحیة 

وحوادث  ،خاصة السرقة بغرض توفیر المادة المخدرةوالمجتمعي فنجد ارتفاع معدل الجرائم 
  .المرور والسلبیة واإلتكالیة وقلة اإلنتاجیة
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  :فرضیات الدراسةب التذكیر ـ1
  :الفرضیة العامة

  .یتمیز المراهق المدمن على المخدرات بمؤشرات السیكوباتیة   
  :الفرضیات الجزئیة

  .على المخدرات باالندفاعیة ـ یتمیز المراهق المدمن 
  .ـ یتمیز المراهق المدمن على المخدرات برفض رموز السلطة 
  .ـ یتمیز المراهق المدمن على المخدرات بالتمركز حول الذات 

  :منهج الدراسة ـ2
المناسب للفهم العمیق والكشف عن دینامیات ،اعتمدنا في دراستنا المنهج اإلكلینیكي     

المراهق المدمن على المخدرات وكذا مختلف العوامل المساهمة في وخصائص شخصیة 
تفردها،بصفة عامة ولتحري ورصد أي مؤشرات لالنحراف السیكوباتي تكون ممیزة لتوظیفه 

على انه منهج في البحث یقوم على " ویتمر.ل"حیث یعرفه.وأساسیة العقلي بصفة خاصة
د تلو األخر من اجل استخالص استعمال نتائج فحص مرضى عدیدین ودراستهم الواح

  ).141.1998:حسین عبد المعطي،.(مبادئ عامة توحي إلیها مالحظة كفاءتهم وقصورهم
ولهذا یعد أدق المناهج وأفضلها على الدراسات المعمقة على الحاالت الفردیة التي تمثل     

المختلفة والتي الظاهرة المراد دراستها،حیث یقوم الباحث باستخدام أدوات البحث النفسي 
تمكن من دراسة الحالة دراسة شاملة ومعمقة حتى تصل به إلى فهم العوامل العمیقة في 

  .).91. 2002.طهفرج عبد القادر .(شخصیة المفحوص
  :ـ أدوات الدراسة 3

أن علم النفس اإلكلینیكي یدرس الحاالت الفردیة ،ومن جوانب عدیدة محاوال التعمق  بما    
هم صحیح لها،هنا تبرز خصائص وتغیرات تسهم في تفرد كل حالة عن أفقیا وعمودیا لف

األخرى،الشيء الذي یحتم التسلح بأدوات نوعیة وذات خصوصیات محددة خدمة لهدف 
  :من هذه األدوات قمنا بتوظیف.الدراسة وتوجیهها

  :لعیادیةالمالحظة ا 3-1
المقصودة للظاهرة موضوع إن المالحظة العلمیةـ بصفة عامةـ هي المشاهدة العینیة     

تتمخض عن هذه المالحظة بغیة اكتشاف أسبابها،وفهم قوانین  البحث ،وتدوین ما
  ).274.2002:عبد الهادي الجوهري.(حدوثها

یالحظ األخصائي القائم بالمقابلة،كافة الظواهر التي تطرأ على الفرد مثل مالحظة  كما    
ي فهم أكثر لدینامیات الشخص فترات القلق،بل قد یستخدم هذه المالحظات ف

المشكل،وتساعد هذه المالحظة على إثارة اهتمام المریض وتوجیه اهتمامه لبعض 
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الموضوعات الهامة،في حیاته أو تساعده على استیضاح بعض االستجابات االنفعالیة الهامة 
محمد (لمثل هذه المواقف التي ارتبطت بظهور هذه الجوانب السلوكیة الغیر لفظیة

  ).228:2008.غانم
  :المقابلة االكلینكیة 3-2

دراك مشاعرهم حیال المواقف التي یواجهونها واتجاه المحیطین بهم      هي أداة هامة لفهم وإ
في األسرة والمجتمع،وهي فرصة للمالحظة المباشرة لسلوك الفرد،ومنه مساعدة األخصائي 

  275.2002سامي محمد ملحم.(النفساني على التشخیص والعالج
هي عبارة عن عالقة دینامیكیة ،ومهنیة تتم وجها لوجه بین العمیل واألخصائي النفساني     

في جو نفسي تسوده الثقة المتبادلة ،أو هي تبادل لفظي وجها لوجه،بین القائم بالمقابلة وبین 
شخص أخر ،وبذلك تكون وسیلة أساسیة في الفحص والتشخیص ،فمن حاللها یتم جمع 

ویتم تبادل مجموعة  حالة موضوع الدراسة، لتحدید مشكالتها ومعاناتها،المعلومات حول ال
من األسئلة من قبل األخصائي إلى الشخص صاحب المشكلة،بید أن هذه األسئلة یجب أن 

 ).242:2008.محمد غانم.(تكون محددة ولها هدف محدد
  :اختبار الرورشاخ 3-3

والذي یسمح لیس فقط 1920عام  هیرمان رورشاخاختبار من بقع الحبر اكتشفه  هو    
بدراسة الخیال،ولكن بإقامة تشخیص نفسي للشخصیة عند الطفل والمراهق والراشد،تجعل دقة 
األداة من الممكن الكشف عن مؤشرات خفیة تظهر سیرورات لم تتمكن المالحظة والمقابلة 

اصر تحمل من إظهارها عند الفرد سواء تعلق بسیرورات مرضیة في طریق التكوین أو بعن
تطورا على مستوى الشخصیة،هذا االختبار یسمح اذا بتقییم دینامي للموارد الحالیة والخفیة 

  .للفرد ونقاط ضعفه
كذلك یدخل اختبار الروشاخ ضمن االختبارات االسقاطیة التي تسهل التفریغ في مادة     

اط ضعفه ،وأنها االختبار لكل مایرفض الفرد أن یكون ، وكل ما یحس به انه سيء أومن نق
تجعل الفرد ینتج بروتكول إجابة حیث أن بنیة هذا البروتكول تطابق بنیة الشخصیة ،وتسمح 
المادة االسقاطیة المحصل علیها من فهم نوعیة العالقة مع الواقع ، وفي نفس الوقت 

سه بالوقوف على إمكانیة الفرد إلدماج واقعه النفسي في نظامه الفكري،اذ یجد هذا األخیر نف
سي .(أمام ضغوط داخلیة وخارجیة،فتبین لنا كیف یواجه عالمه الداخلي ومحیطه الخارجي

 ).2008:م.ع،بن خلیفة.موسى
أما عن التطبیق والتحلیل،یقوم األخصائي بعرض البطاقات الواحدة تلو األخرى،وبنظام     

معین على المفحوص طالبا منه أخباره بالشكل الذي تمثله كل بطاقة ،وبعد أن ینتهي 
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المفحوص من اإلجابة عن البطاقات،یقوم األخصائي بسؤاله عن أجزاء الرسوم وجوانب كل 
  ).317.2000:ذافيرمضان محمد الق.(بقعة حبر

إن القاعدة األساسیة في عملیة التقدیر هي أن كل مدرك ذكره المفحوص في عملیة     
التداعي الحر أثناء إجراء االختبار،یعتبر هو المادة األساسیة،ففي تأویل الروشاخ ینظر الى 

ا یهتم سلوك الفرد في موقف االختبار كعینة لطریقة معالجة جملة من المواقف المختلفة،ان م
به الروشاخ هو فعل االستجابة ولیس المعنى المسقط في االجابة اي الیستخدم في تأویله 

سق طاته على الصورة بقدر ماكانت تعنیه،استجابات الالستجابات،تماهیات المفحوص وإ
  ).39:1997.فیصل عباس.(المفحوص من بعض جوانبها المجردة

  :ي وفق األسس التالیةویتم تحلیل هذا االختبار من قبل األخصائ    
ویشیر إلى مدى استخدام المفحوص للشكل كله،اوبعض منه في تصوره للصورة :المكانـ 

  .التي یراها
ویشیر إلى خصائص البقعة التي حدده استجابة المفحوص،وتشمل الشكل والحركة :المحددـ 

  .واللون والظل
  ...ر طبیعیة ویشیر إلى مضمون استجابة بشكل إنسان، حیوان،مناظ:المحتوىـ 

ویعتمد التفسیر على الدرجات الكلیة التي تحصل علیها المفحوص حسب التصنیفات     
السابقة،إال انه یعتمد كثیرا على مدى خبرة السیكولوجي وتدریبه،فالتفسیر یوفر المعلومات 

مقدم عبد .(حول عدد من جوانب الشخصیة كمستوى التفكیر واالتزان االنفعالي
  ).232.1993:الحفیظ

  :ـ الحدود الزمانیة والمكانیة للدراسة 4
أهمیة بالغة سواء في توجیه خط سیر  لمیدان الدراسة وطریقة االتصال بهالشك ان     

الدراسة ككل ،وضبطها من حیث مالئمة المنهج المتبع أو توفرا لحاالت من عدمه 
ومالبسات الحیز  وكذا معرفتنا لظروفونظرا لحساسیة الموضوع والفئة المقصودة،.الخ...

قمنا بانتهاج األسلوب الغیر مباشر والتدریجي للوصول  االجتماعي المستهدف كذلك،
لحاالت دراستنا وذلك من خالل االتصال المبدئي بمكان إجراء الدراسة ،وهذا للوقوف على 

،  هعبد اهللا میدإمكانیة التطبیق لهذا قمنا باالتصال بالفریق اإلداري والتربوي لدار الشباب 
  .الذین بدورهم ذللوا العراقیل بأنواعها

وعن سبب وقوع اختیار لمكان الدراسة، ففي الحقیقة توجد عدة أسباب لذلك وفي مقدمتها     
لعدم توفر الحاالت ) الوسیطي مركز(تعذر إجرائها داخل مركز معالجة من اإلدمان

التابع للمركز المذكور، مع بخصائصها المطلوبة كالسن مثال وهذا ما أكده الطبیب العقلي 
  .عدم كفایة المدة إلجرائها خارج الوالیة
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ـ إن صح "خام"أیضا نقطة أخرى مهمة ،وهي حرصنا على الوصول لحاالت بحث     
التعبیرـ لم تتلقى أي عالج ولم تطلب المساعدة وهي نقطة بالغة األهمیة ،فحسب المختصین 

طالب العالج والمساعدة لدیه توجه صادق نحو في المجال ومن منطلق خبرتهم بالمدمن فان 
العودة للحیاة الطبیعیة وأحضان المجتمع ،واالنخراط في نشاطاته والتعایش معه ،مایمنع من 

  .ظهور أي مؤشرات على االنحراف السیكوباتي،والذي یمثل هدفنا باألساس
نا من تكوین صورة باإلضافة إلى معرفتنا المسبقة بالمؤسسة ،نظرا لطبیعة عملنا مامكن    

، وهو الشيء الذي سمح لنا كذلك من توسیع النطاق الزمني حول طبیعة المحیط المدروس
  .)2015افریل 24فیفري إلى غایة  15من(لدراستنا،لیكون على مدى أكثر من شهرین

استنادا إلى النقاط السابقة الذكر لمسنا توفر الحاالت من المراهقین وهذا لترددهم وبشكل     
حي البخاري دوري على دار الشباب،هذه األخیرة تتوسط أحیاء شعبیة في المدینة مثل 

 ،الي فهي المهرب والمتنفس لمعظمهموبالت. زقاق بن رمضانو حفرة كریطو سطر الملوكو
ستهالك المخدرات والمؤثرات العقلیة والمشروبات الكحولیة جعل منها مرتع ال ما

 بأنواعها،وهذا األمر وقفنا عنده من شكاوى وانشغاالت الفریق العامل بكل مستویاته ،أثناء
 اثأر مقابلتهم والمحادثات التي أجریناها وكذلك مالحظتنا األولیة الماكن التعاطي والبقایا و

وقع معب الجواري الملحق بدار الشباب الذي یعتبر الالتعاطي خاصة في المراحیض والمل
رة من اللیل على حد شهادة حراس الفترة اللیلیة خالرئیسي للتعاطي ،حتى في ساعات متأ

  .اللذین التقینا هم أیضا
دار الشباب خاصة وأنهم مربین مختصین ل المنتسبینهنا نذكر بأهمیة دور اإلطارات     

للتعامل مع فئة المراهقین بكل احتیاجاتها، وعلیه فمهمة للشباب تلقوا تكوین متخصص 
  .أولى تحدید العناصر المستهدفة باالستبیان الخاص بالدراسة االستطالعیة في خطوة
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  :الـدراسة الــكمـــیة 1
  :الهدف واألداة 11

من اجل حصر الفئة المستهدفة من خالل جمع اكبر قدر من  الكمیة جاءت الدراسة     
المعلومات،وكذا المواصفات العامة التي یحددها االستبیان البحثي المصمم من طرفنا، حیث 

  .وهو الهدف األساسي لها یكون على اثر ذالك االختیار النهائي لحاالت الدراسة
میدان، وهدا قبل التطبیق الفعلي بغیة  سعینا لتكوین فكرة عامة على المحیط أووهذا لم یمنع 

  .دهاو تذلیلها في حال وج و الوقوف أیضا على مختلف الصعوبات
في بناء مقابلة الدراسة األساسیة وذلك  االستبیانباإلضافة إلى استثمارنا البنود وأسئلة      

  .كأهداف ثانویة،لكنها مهمة أیضا بصفة محكمة وموسعة في نفس الوقت
الغرض منه خاصة بالدراسة الكمیة، كأداة وة الثانیة فقمنا بتصمیم استبیان بحثيأما الخط    

انتقاء حاالت بمواصفات تخدم تساؤل دراستنا وفرضیاته، یحتوي االستبیان على أسئلة عامة 
  .تم طرحها بطریق غیر مباشر، وهذا لحساسیة الموضوع والسریة المحاطة به 

ساسین األول خاص بالتوجه العام نحو اإلدمان وعالمه ینقسم االستبیان إلى محورین أ    
،من خالل رصد مؤشرات أولیة للتعاطي أو مخالطة فئة المدمنین أو قد یكون هو من یقودنا 

  .إلى المدمن،آو مدى اقتناعه بفكرة ومبررات التعاطي أو حتى الفضول نحوه
یتحرى وجود اي مؤشرات  أما المحور الثاني فهو ال یقل أهمیة عن األول ،خاصة وانه    

ممیزة لمرحلة المراهقة العامة عن انحرافات سلوكیة ذات طبیعة مضادة للمجتمع ،غیر تلك 
أي تغیرات  ،وكذا طریقة نزوعه أمام االحباطات،أوعام ،مثل العالقات والصالت لدیه بشكل

  ).قانظر لقائمة المالح(.سلوكیة لم تكن من قبل ،دون عزلها طبعا عن المحور األول
  :النتائج 12

 من متعاطي المخدرات، بعد توزیعنا لنسخ االستبیان االستطالعي على مراهقین  
وهذا بمساعدة وتوجیهات المربین المختصین التابعین لها  ،یرتادون دار الشباب بصفة دوریة

استغرقت ،أمكن الحصول بعد إعطائهم التعلیمات وذلك، بصورة فردیة بكل واحد على حدى
 غوالتي بل ،من خالل تفرغینا لالستبیانات .التطبیق أربعة أیام لوحدهافترت 
  :استبیانا موزعة تمكنا من الحصول على النتائج، نلخصها في الجدول التالي)20(،عددها
تمكنا من عزل حاالت ذات نسب مقبولة ومعبرة یمكن  أدناه،وباستقرائنا لنتائج الجدول     

رشحة لالختیار النهائي، و بصورة قصدیة كي تكون ضمن االنطالق منها،وبالتالي فهي م
 حاالت الدراسة،وهذا ماتم بمساعدة واستشارة إطارات دار الشباب لالقتراب من المراهقین،

على نسب عالیة على كال  واتحصل ،سنة24و19والذین تتراوح أعمارهم مابین 
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ن المختصین التابعین لدار ،ویبقى البحث في تاریخ الحاالت مستأنسین برأي المربیالمحورین
   .الشباب

النسبة على المحور  
المستوى  النسبة على المحور األول الثاني

  أفراد العینة الجنس السن التعلیمي

%48 43% 

ـــي
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ائـــــ

ـــــد
ــــــــ

ــتــــ
ابــ

 

 01  ذكر 20
 02 ذكر 23 %33 %52
 03 ذكر 20 %48 %40
 04 ذكر 22 %57 %56
 05 ذكر 18 %43 %60
 06 ذكر 19 %28 %48
 07 ذكر 17 %62 %24
وس %24 %68

مت
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ـــ
 ط

 08 ذكر 20
 09 ذكر 21 %67 %72
 10 ذكر 22 %28 32 %
 11 ذكر 23 %48 %64
%60 %52 

ثان
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ـ
 وي

 12 ذكر 24
 13 ذكر 24 %57 %68
 14 ذكر 26 %28 %44
 15 ذكر 19 38 % %56
 16 ذكر 25 %52 %76
 17 ذكر 23 %57 %72
 18 ذكر 21 %71 %52
 19 ذكر 24 %24 %28
 20 ذكر 18 %57 %64
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  :الــدراسة الكـیفـیة 2
 الحالــــــة األولــــــــــــــــى

  :تقدیم الحالة األولى 1
  د: الحالة

ــال ــ   سنة24: سنــ
ـــــالج   ذكر: نســـ
ــــالم   ثانوي: ستوى التعلیميـــ
ــع ــــــدد اإلخـــ   سبعة إخوة:وةـ

  ماقبل األخیر: رةــترتیبه في اآلس
  موظف متقاعد: هنة األبــم

  جیدة: عیة االقتصادیةـالوض
  :معلومات متعلقة بالسوابق االدمانیة للحالة

  سنة12: اطيـن أول تعـس
  متعدد: وع التعاطيــــــن

  جماعة الرفاق: من یوفر له المادة المخدرة
  كل یومین: عدل التعاطيـــــــم
ـــم   دون انقطاع سبعة سنوات من: دة التعاطي واالنقطاعاتـــــ

  توجدال: محاوالت عالجیة
  قضیة سرقة: سوابق جزائیة مرتبطة باإلدمان

  :الظروف المعیشیة للحالة 2
یقال عنها أنها  داخل أسرة ممتدة،مع الجد والجدة في ظروف اقل ما دتعیش الحالة     

میسورة على حد قول الحالة نفسها،وبالرغم من أن عدد أفراد العائلة كبیر نسبیا،إال أن األب 
هو المعیل الوحید لها،بعد أن تقاعد من الوظیف العمومي ،وتوجه لالستثمار 

عكس بقیة اإلخوة،فبعد  دالفالحي،واستصالح األراضي،هذا المیدان العملي لم یستهوي 
لة عن الدراسة عند المستوى الثانوي،قرر االلتحاق بصفوف الجیش لكن طلبه لم توقف الحا

الى حیاة التسكع وتلقفه عالم اإلدمان  دیحظى بالقبول،وبدل من اختیار مهنة أخرى ،توجه 
  .بحكم الحي الشعبي الذي تقطن فیه الحالة

 ،بیرة التي تتمتع بهاستقاللیة الكتقر الحالة بأنه رغم الوضعیة المادیة المریحة واال    
والتدلیل الزائد من قبل األم بالخصوص مقارنة ببقیة إخوته،إال أن العالقات ظلت فاترة بحكم 
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كل واحد "...،والغیاب المضطرد ألفراد العائلة )الفالحة(طبیعة النشاط االجتماعي العائلي
ین في منزل العائلة وما زاد وكرس هذا التباعد ألعالئقي هو زواج أخویه الكبیر " التي بروحو

أیضا،وأمام هذه الوضعیة والجو األسري المصبوغ بعدم االكتراث كانت للحالة محاولة للفت 
  .االنتباه من خالل محاولة السرقة الفاشلة،ولكونه قاصر حینها تفادى اإلیداع في السجن

 :ملخص المقابلة مع الحالة 3
طن في حي شعبي معروف بمدینة مراهق في العقد الثاني من العمر،یق دالحالة     

أن انطالقته الفعلیة ودخوله عالم اإلدمان والمدمنین،كانت من أیام  دبسكرة،یعتبر 
المتوسطة،بعدما سبقتها فترة تجریب واستكشاف نشطة مع رفاقه على المذیبات المتطایرة 

كانت مسالة ومع تحسن المستوى المعیشي للحالة على حد قولها،. )بالتحدید الغراء والبنزین(
  " .مانطیحش اومبان طول"تامین الجرعة المخدرة سهلة للغایة 

وبتعریجنا للمناخ العائلي للحالة،فانه مع علم األم فقط بإدمانه فعلیا،لم یمنع هذا من     
حول مسالة تعاطیه إلى بقیة أفراد العائلة،ما جعلهم یستغربون  تناقل ووصول أحادیث

ظلت عالقة .دویتساءلون عن السبب بالرغم من توفیرهم وتغطیة اغلب متطلبات الحالة 
بخالف تشنج العالقة " الوالدة معولة علیا"التدلیل والتستر على تعاطیه من طرف األم للحالة 

  ".م ماكان حتى شيءمن السال"...كل واحد في طریقو"مع األب 
هذا وأمام التذمر المستمر للحالة تجاه المسؤولیات المتعلقة بالعمل،والتي یعتبرها ضمن      

أخر اهتماماته،قرر الهروب تنفیذ الفكرة التي طالما راودته بترك المنزل نهائیا،وهذا ماتم لمدة 
دائما فغالبا  دوحسب ".وعرجعوني خوالي بعد أسب"" أسبوع كامل في والیة أخرى لیتم إرجاعه 

تنتابه رغبات جامحة في تحدیث حیاته وتجربة الغیر مألوف دائما واالقتراب من  ما
  .المحضور في مقدمتها تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة

یتمتع بحریة كبیرة خاصة أمام قواعد االنضباط األسریة كمواقیت الدخول  دالشك أن      
ماناش منظمین "س على جوانب الترتیب والتنظیم الشخصیة لدیه والخروج،الشيء الذي انعك

الوضع یلقى التفضیل من قبله لدرجة انه یتحصر على رفاقه الذین لیسو في  ویبدو أن" طول
،وهذا كذلك ماجعله مقصر في عدید "یشفوني...راني شایف صحابي یحاسبوهم"مثل وضعیته 

  ".مانقدرش خمس مرات في الیوم"لروتین الواجبات وعلى رأسها الدینیة واعتبارها من ا
توتر العالقة مع هیئة التدریس وطاقمه أیام مزاولته لها،حیث  دفي نفس السیاق،لم یخف     

" نكرهم من ربي"تصاعدت سلوكاته في الحدة إلى درجة تكسیر الطاوالت والسب والشتم 
ات لالنحراف والخروج لیخرج بقناعات أهمها عدم عدالة القوانین المطبقة،بل وأعطى مبرر 

واحد كیما هذا نعطیه "...علیها بل األكثر من ذلك اعتبر انتهاكها من الرجولة ورد للكرامة 
  ".الحق في االنحراف
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" كون جیت نخطط راني الباس"أمام الفشل الصریح في التخطیط المسبق لدى الحالة     
الزم ...قلیل مانقبض روحي" كان الرد السربع والفوري هو الحل المفضل في جمیع تعامالته

وصوال لحد اإلیمان بان المعاملة بالمثل هي العدالة في حد ذاتها،حتى في حال " نفرغ
  ".المواجهة خیر من الهربة"تعرضه للسرقة أو االعتداء الجسدي،ونبذ التأجیل والتجنب 

تعجبه فكرة البقاء طفال وحتى مخالطة األصغر سنا منه ،هربا من تبني دور اجتماعي  د    
ولم یخفي قلقه من المستقبل في حالة )" اذا بقي صغیرا(كلش نقدر ندیرو "أو مهنة مستقبلیة 

وعلى ".انأ نعیش النهار الي راني فیه برك" البحبوحة الحالیة التي یعیشها تغیر ظروفه أو
فرضهم الموقع الجغرافي فقط ،بحكم الحي  دصعید العالقات الخارجیة للحالة فان أصدقاء 

  ".وحدك تفط"المشترك ضیق من دائرة معارفه رغم تفضیله األماكن العامة على المنعزلة 
ة الختیار والدخول في عالقات غیریة،تصل لحد تجریبهم یضع مواصفات ذاتی دختاما     

لتتبنى  نظرة سوداویة تجاه المجتمع ككل،واعتباره مادي " نحب اكتشاف نوعیة العباد"
روحي هي "من االستبصار بوضعیته الحالیة وتحمیل نفسه المسؤولیة  دالنزعة،هذا لم یمنع 

  ".فشلت...المسؤولة
 :لىمضمون المقابلة للحالة األو  4
  :جدول تحلیل مضمون المقابلة 41

  النسب المئویة  التكررات  الوحدات  االبعاد

رفض رموز 
  السلطة

صدام مع السلطة 
 ٪8.43  14  العائلیة

الخروج عن معاییر   22.88٪
  ٪14.45  24  المجتمع

  االندفاعیة
  ٪12.04  20  المرور الى الفعل

عدم تحمل   21.67٪
  ٪9.63  16  االحباطات

حول التمركز 
  الذات

كف العالقات 
  االجتماعیة

13 
  ٪7.83  ٪14.45 

  
 6.62٪ 11 األنانیة المفرطة  

  ٪59  98  المجموع
  . 166= المجموع الكلي للمفردات 
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 ).التعلیق على الجدول:(تحلیل المقابلة للحالة األولى 42
احتوتها،هذا طبعا من خالل استقرائنا لنتائج الجدول أعاله،وكذا النسب المئویة التي 

بعد أن قسمنا المقابلة النصف موجهة إلى أبعاد ووحدات خدمة ألهداف وفرضیات الدراسة، 
وبعد قیامنا بعملیة حصر لمجموع مفردات الحالة والتي وردت في المقابلة كان عددها 

ن م ٪59تكرارا وهو مانسبته  98مفردة،أما المتعلقة باألبعاد المعنیة بالدراسة فكانت  166
  .مجموع النسبة الكلیة لمفردات المقابلة

وبشيء أكثر تفصیل نجد أن البعد األول والذي یتناول رفض رموز السلطة عند الحالة     
وما ساهم في هذا االرتفاع هي نسبة  ٪22،88احتل الصدارة على باقي األبعاد وهذا بنسبة 

 ٪14،45ثلت لوحدها مانسبته الوحدة المتعلقة بالخروج عن معاییر المجتمع،هذه األخیرة م
والذي عبرت عنه الحالة بتوجه مباشر لرفض وانتهاك هذ المعاییر ، بل األكثر من هذا 

بداء عدم االهتمام " نعطیهم الحق في االنحراف " ...سعیها إلیجاد تبریرات لمن ینتهكها  وإ
  " .ال مانیش قاعد لیها أصال"...بها وبدوره التنظیمي والزامیتها 

ى عكس هذه المواجهة الصریحة التي اتسمت بها استجابات الحالة على الوحدة عل    
مفضلة  ٪8،43األولى،جاءت الوحدة المتضمنة الصدام مع من یمثل السلطة العائلیة متدنیة 

رجعت بعد أسبوع ....جاتني فكرة ترك المنزل" ...أسلوب االنسحاب في اغلب االستجابات،
كل واحد في طریقو،من "...أیضا في العالقة مع األب  وهذا مالمسناه" رجعوني خوالي

  ".السالم ماكان حتى شيء
 ٪21،67أما على البعد الثاني والمتعلق باالندفاعیة،لدى الحالة فقد جاء ثانیا بنسبة     

كون "..،وهي نسبة مرتفعة أیضا،تؤشر على اتجاه مندفع وفقر في التخطیط عند الحالة 
 ،وبشيء من التدقیق فان الوحدة األولى في هذا البعد "جیت نخطط راني الباس

وعلیه فالحالة من النوع الذي  ٪12،04والخاصة،بالمرور الى الفعل شكلت الفارق بنسبة 
وغیر بعید عن هذه النسبة " قلیل مانقبض روحي، الزم نفرغ."..یتبنى الرد الفوري والعملي 

مفضلة بذلك اإلشباع الفوري ) ٪9،63(كانت وحدة عدم تحمل االحباطات تسجل ارتفاعا 
واللذة اآلنیة،ویمكن االستشهاد على هذا من خالل استجابات الحالة نفسها أمام وضعیة 

مام المطالب المختلفة أو حتى لتكشف عن تذمرها أ" مانحملش"...رفض قضاء حاجاتها 
  ".الصغر كلش دیرو"...المنتظر منه،والتمسك بالحیاة الطفولیة 

لیأتي البعد الخاص بالتمركز حول الذات في األخیر ،بنسبة متدنیة بشكل      
،ومنه وقفنا على توجه واضح للحالة نحو الخارج من خالل مد شبكة  ٪14،45ملحوظ،

وهكذا " نحب نكتشف نوعیة الناس"...ة مسبقا من قبلها،عالئقیة ولكن بمواصفات محدد
و " وحدك تفط، نفضل العامة"...فضلت االختالط بالناس والتواجد في األماكن العامة 



 اإلطار التطبیقي للدراسة                                الفصل الخامس                               

52 
 

،ومنه للحالة عالقات كافیة رغم "األغلبیة تلقاني مع صحابي...مانحملش القعدة في الدار"..
نهائها اتسامها بعدم الثقة،والتي قد یكون لمسالة إدمان ها دخل فیه سواء في تكوین العالقة وإ

ومن جهة أخرى فان االنخفاض على هذا البعد وصل أقصاه،عند وحدة االناینة .أیضا
وهو األمر الذي یدلل على اتجاه تضامني ان صح القول،تجاه  ٪6،62المفرطة بنسبة 
 هال،ونبذ المصلحة الشخصیة على حد قو "عالقتي عمیقة معاهم"...العائلة خاصة 

   ."ماندیرش المصلحة هي األولى"...
  :بیق إختبار الروشاخ على الحالة األولىتط 5

  شائعة  المحتوى  المحدد  المكان  التحقیق  االستجابة
  "10 البطاقة االولى

  خفاش ^
  خنفساء  ^
v  ^ .." صعیبة

   "                 شویة
           "60  

 
 )الكل(
 )الكل(

  
  

  

 
 ك
  ك

  
 +ش
  +ش

  
 حي
  حي

  
 اشـ
 
  ـاش

"56 البطاقة الثانیة     
  v"یطوي اللوحة"^  
  »ساعدني« 
  )حاول(
  ^شعلة نار  
  vخرطوم نتاع فیل  
  vراس دیك  
2،26´  

  
  
  
  

 )حمر السفلياال(
 )االحمر السفلي(
  )الجانبيداالسو (

  
  
  
  
  ج
 ج
  ج

  
  
  
  
  ل
 ش
  ش

  
  
  
  
  نار

 حي ج
  حي ج
  

  

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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12" البطاقة الثالثة     
زوج عباد إفریقیین  ^ 

.متقابلین  
ربطة عنق   ^ 
جسد نتاع عبد   v 
نظرات كحل   v 
زوج نساء عندهم  ^ 

             ."مالح..أثداء
        "1،49  

  
 )كل االسود(

  
  

 )االحمرالوسطي(
  

  )الكل(
  )لوسطيداألسو (

  )وداألســ(

  
 ك
  
  
  ج
  
  ك
  ج
  ك

  
  `ش ل
  
  
  +ش

  
  ش

  `ش ل
  +ش

  
  ب
  
  
  لباس
  
  ب ج
  شيء
  جنس

  
  شـا
  
  
  
  
  
  

  شـا

36" البطاقة الرابعة     
شیطان ...یا  ^ 
^ v راسه في الوسط  
 

V عندو جنحین نتاعو...  
رسوم ماعندهاش عالقة "

´1،39        "بالفن  

  
 )الكل(

الجزء الوسطي (
 )السفلي

  )الجزء الطرفي(

  
  ك
  ج
  
  ج

  
  شفق
  ±ش

  
  +ش

  
 )حي(
 )حي ج(

  
  )حي ج(

  

10" البطاقة الخامسة       
^v  نوع من "فراشة

 ^><^"الحشرات الطائرة
.نفسها  

 vقرون االستشعار
 ^في االسفل رجلیها

1،25´  

  
 )الكل(

  
  

 )الجزء العلوي(
  )الجزء السفلي(

  
  ك
  
  
  ج
  ج

  
  +ش

  
  
  +ش
  +ش

  
  حي
  
  

  حي ج
  حي ج

  
  شـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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13" البطاقة السادسة      
 ^v>زوج اجساد

"ماعرفتش هذه الصورة"...  
 >سفینة شراعیة

 
 >نار والدخان طالع

2،22´  

  
 )الكل(

  
  

الجزء الجانبي (
 )السفلي

  )الجزء العلوي(

  
  ك
  
  
  ج
  
  ج

  
  ش
  
  
  +ش

  
  غ ح ح

  
  ب ج
  
  
  شيء
  
  نار

  

1،19´ البطاقة السابعة      
...مافهمتهاس... ^v<^ 

)حاول(  
vراس ورقبة عبد ^ 

 vالبس تاج
 vراس حیوان متقابلین

2،38´  
 

  
  
  

  )الوسطي الفرغ(
 )الفرغ الوسطي(
  )وسطي جزء رمادي(

  
  
  
  ف
  ف
  ج

    
  
  
  ب ج
  شيء
  حي ج

  

15" البطاقة الثامنة     
 ^vنمر على االطراف

واو...هذا واشي ^<^ 
هذا االبیض شكل  ^

 عقرب
v  من بعید وجه نتاع

 مهرج
2،04´  

  
 )حمر لجانبياال(

  
الفراغ الوسطي (

  )العلوي
  )الكل(

  

  
  ج
  
  ف
  
  ك

  
  +ش

  
  ش
  

  ل ش

  
  حي
  
  حي
  
  ب ج

  
  شـا

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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54،07" البطاقة التاسعة     
"صعیبة یاسر" v<^v^ 

 <شكل غزالتان
بنایات طوال ^  
^v"والو ...ما عرفت

"وخالص  
2،01´  
 

  
  

  )برتقالي العلوي(
 )ألزرق وسطي(

  

  
  
  ج
  ج

  
  
  +ش
  ش

  
  
  حي

  عمران

  
  

  شـا

47"  البطاقة العاشرة 
 

^v< قضیب الذكر  
 ^v^رئتین حمر

"ماني شایف والو" v 
)ــاولح(  

vجهاز تناسلي ایضا   
 v^قصبة هوائیة

 
راس عبد األبیض ^ 

 
شخص البس برنوس ^

 وهاز یدیه
5،03´  

  
  

 )االخضرالسفلي(
 )لجانبي األحمر(

  
  

  )وسطي الزرق(
 )لويعجزء رمادي (
  
  )فراغ وسطي علوي(

  
  )الفراغ(

  
  
  ج
  ج
  
  
  ج
  ج
  
  ف
  
  ف

  
  
  ش

  ل ش
  
  
  ش
  +ش

  
  +ش

  
ح ب 
  ساكنة

 
 
  جنس
  تشر
  
  
  جنس
  تشر
  
  ب ج
  
  ب

  

  :االختیار التفضیلي
: +  
  .فیها جناحین أفضل من المقیدة لخاطر حاجة تعطي الحریة،والن : 5
  .الن فیها النمر،والنمر هو الحیوان المفضل عندي ،وألنه قوي: 8
-:  
  .هذه الوحیدة اللي مافهمتهاش،ماعندهاش معنى:7
  .لم استرح لها أبدا،وفیها الظالم فقط:4

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :نتائج االختبار 6
  .استجابة33: عدد االستجابات

  40،81:   متوسط زمن االستجابة
  :التناولطرق 

27،27=33÷100×9=٪ك  9= ك      
57،57=33÷100×19=٪ج  19= ج     
15،15=33÷100×5=٪ف  5= ف   

  .نمط مقاربة غیر ثري ف ج  ك  :نمط المقاربة
  .مفكك وهوفي دائرة السواء: التتابع

  :حساب المحددات
75،75=33÷100×25=٪ش 14+=ش              

58=25÷100×)0،5+(14=٪+ش    10=ش        
  1=±ش
  1=ل

  2=ل ش
  2=´ش ل
  1=شفق

  1=ح ب ساكنة
  1=ح غ ح

  TRI:حساب نمط الرجع الحمیم
  4،5=2÷9=2÷)3×ل1)+(2×ل ش2)+(1´×ش ل2=(مجموع ل
  4،5= مج\1=ح ب  ومنه نمط منبسط  4،5=مجموع ل
  :٪حساب ل

   40و30وهي نسبة مابین            33،33=33÷100×11=٪ل
  :المحتویات حساب

21،21=33÷100×7=٪ب  2=ب   
  5=ب ج

33،33=33÷100×11=٪حي  6=حي   
  5=حي ج

7=شا  2=نار   
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3=شيء     
  3=جنس
  2=تشر

  1)=حي(
  2)=حي ج(

  1=لباس
 1=عمران

  :حساب معادلة القلق
  عددا الستجابات÷100×دم+جنس+تشر+ب ج

)=5+2+3+0(×100÷33=10×100÷33=30.30  
  .وعلیه للحالة قاعدة قلق عمیق 12٪ >30،30
  :النقاط الحساسة-1
  .7و 5و 3ثالث تناضرات في البطاقات وجود  
  .مع محتوى حیواني غریب 4استجابة شفق في البطاقة  
  .6و  2استجابتین نار في البطاقتین  
  .9و  7و  1صدمة في البطاقات  
  .3في البطاقة  ´استجابتین ش ل 
  .انعدام الحركة البشریة النشطة في البروتكول 

  د:التحلیل الكمي لبروتكول الحالة 
  :ـ الهیكل الفكري1

بدایة جاء عدد االستجابات الذي قدمته الحالة في حدود المعدل المتوقع والمنتظر بالسبة     
استجابة،أما عن زمن كل استجابة فقدكان بدوره 33للمراهق بصفة عامة،حیث بلغ عددها 

ات نجد ان ثانیة لالستجابة الواحدة،وبمالحظتنا لمواقع االستجاب40،81:في نطاق المعدل ب
 ف ج  ك  :الحالة و ،اعتمدت نمط مقاربة غیر ثري ، ویفتقر إلى التنویع وكان بصیغة

أمام بقاء الجزئیات ضمن المتوسط  ٪27،27كما سجلنا ارتفاع نسبة اإلجابات الكلیة      
،وهذا مایدل ٪15،15، باإلضافة إلى ارتفاع واضح في نسبة االستجابة في فراغ٪ 57،57

على تبني الحالة النظرة الشمولیة في التعامل تجاه مختلف الوضعیات الواقعیة عادة ،وال 
یحبذ كثیرا الخوض في التفاصیل وهذا بالرغم من قرب نسبتها إلى المعدل المنتظر،ولهذا 
یمكننا القول إن ارتفاع نسبة الكلیات یؤكد میل الحالة التخیل والتصور أكثر من الجانب 
األدائي ألعملیاتي ،وبالتالي لها ذكاء نظري بالرغم من غیاب النزعة االبتكاریة النعدام الحركة 
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ندرك ضعف لدى الحالة في  ٪+كذلك وبانخفاض نسبة ش.البشریة النشطة من البروتكول 
القدرة على التعامل بكفاءة مع الواقع المعاش ،وفي هذا االتجاه دائما تبرز اندفاعیة كبیرة 

أما التتابع فكان من النمط : 15،15والتي تساوي  ٪تركیز وهذا الرتفاع نسبة فوعدم 
  .المفكك وهو ما یبقي الحالة في دائرة السواء

  :ـ الهیكل العاطفي 2
  :ا ـ الطبع والمزاج

یمكن القول أن الحیاة الوجدانیة للحالة منبسطة،حیث جاء نمط الرجع الحمیم ح      
غلبة النزعات االنبساطیة أمام النزعات االنطوائیة وحركة  وهذا ما یؤكد 4،5=مج ل\0=ب

ساكنة  النزوات عامة،وذلك لغیاب الحركة البشریة النشطة واقتصار الحركة على واحدة بشریة
  فقط 

للبیئة الخارجیة مامنع وكف القطب النزوي ) ٪ف(فالحالة تستجیب انفعالیا بل وباندفاعیة 
  .ن البروز بشكل عامللحیاة الداخلیة وبیان نوعیتها م

      33،33=٪جاءت لتؤكد المیل العام لالنبساط ،حیث كانت ل ٪باإلضافة على ان ل    
فالحالة بشكل عام تستجیب للبیئة الخارجیة نظرا . ٪40و 30وهي نسبة محصورة بین 

  .لتاثرهاالواضح باأللوان التي تبعث بها بطاقات االختبار
م لالنبساط إال أن الحالة تمتلك قاعدة قلق عمیق ،فنسبة وبالرغم من هذا االتجاه العا    

وما ساهم في هذا االرتفاع االستجابات .٪12وهي اكبر من المعدل  ٪30،30=معادلة القلق
  ).5=ب ج(البشریة الجزئیة 

  :ب ـ مراقبة العاطفة
مؤشر على انغماس رديء للحالة في الحیاة  ٪+وش ٪ان انخفاض نسبة كل من ش

ل ش في 2(الواقعیة،وكذا مواجهة المهام التكیفیة ،هذاما یمنع محاولة الحالة لضبط انفعالها
االكروماتیكیة یؤكد تأثر  2=´،كذلك فان وجود محددات من نوع ش ل) 0=مقابل ش ل

وأیضا الحركة البشریة .رالحالة باللون األسود مایوحي بنزعات اكتئابیة تطفو من حین ألخ
الوحیدة والساكنة ،أما نوعیة العالقة البشریة للحالة فتمیز بالسطحیة واالندفاعیة المباشرة 

و التركیز أكثر على األجزاء البشریة من دون الصورة الكاملة والتعامل معها )استجابة نار(
  ").ل"المحدد (مباشرة أیضا

  :ـ النقاط الحساسة 3
دلیل على نقص الحمایة الداخلیة 5و7و 3تناضرات في البطاقات  إن ووجود ثالث    

للحالة واتخاذ بذلك موقف الحذر وعدم الثقة ،وهذا أمام التحریضات الكامنة التي تطرحها 
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اللوحات السابقة،وبخاصة لوحتي الذات والتقمص وهو ما سنتناوله بشيء من التفصیل في 
  .التحلیل الكیفي الحقا

في البطاقة الثانیة دلیل على صدمة اللون األسود والمیل االكتئابي رغم ´استجابتین ش ل    
  .االندفاع والتفریغ العاطفي الموجود تجاه البیئة الخارجیة

غیاب االستجابات الحركیة البشریة النشطة وهو مؤشر على سطحیة وبرودة في العالقات 
ر الحركة على واحدة ساكنة فقط اإلنسانیة وفقرفي الحیاة الداخلیة الوجدانیة عموما،واقتصا
 ،طریق المباشر لتصریف انفعاالتهامامنع ظهور الجانب الهوامي لدى الحالة، التي فضلت ال

وهذاباعطاء استجابتین بمحتوى نار وهي اندفاعیة وانفجار عدواني قوي وغیر متحكم فیه، 
  .6و 2وذلك في البطاقتین 

مؤشر على التفریغ االنفعالي 4´وهذا في البطاقةاستجابة كلیة حیوانیة غریبة بمحدد شفق     
والحصر المحسوس به ذاتیا ومحاولة السیطرة علیه من قبل الحالة نفسها وهي میزة بارزة لها 

  .وعلیه یمكن التفصیل في التحلیل الكیفي أدناه
 :التفسیر الكیفي لبروتكول الحالة

مواجهة الوضعیات الجدیدة ، ،حیث فضلت الحالة التمسك بالشیوع ، كدفاع محبذ في     
لتستهل الحالة االختبار باستجابتین كلیتین ،لتؤكد بها تبنیها النظرة " 10قدر زمن الرجع ب 

الكلیة بدل الخوض في التفاصیل ونظرا الرتباط هذه الكلیات بمحددات شكلیة ایجابیة طبعا 
یضا للحیاة الیومیة من دل ذلك على سیطرة عقلیة مقبولة ، االمرالذي یمكن ان ینسحب أ

دون االهتمام كثیرا بالتدقیق،غیر ان هذا لم یمنع من ظهور بوادر للصدمة والمتمثلة في 
  ....".صعیبة شویة"...التعلیق 

اللوحة " طي" بعدها قفز زمن الرجع بشكل الفت لیصل لحدود الدقیقة،وبعد تقلیب وحتى    
تحریضات بطاقة العدوانیة ،وهذا مالمسناه لعدة مرات لم تنجح الحالة و في التحكم وتخطي 

من االستجابة نار بمحدد ل ش مایؤشر على عدوانیة الحالة الكامنة والتي تفجرت بصورة 
عفویة،إذن حاولت و تجاوز ذهولها أمام عدوانیتها الذاتیة ولكنها فشلت حتى في تخریج 

لبقعة ،كل ذلك منع أیضا استجابة كلیة وهذا أیضا لعجزها عن دمج اللون األحمر مع باقي ا
  .ظهور الشائعات في البطاقة

على خالف البطاقة السابقة تمكنت الحالة و من إدراك وتمیز الصدى البشري الذي     
،مع ذلك كانت " 12تبعث به لوحة التقمص، األمر الذي انخفض على إثره زمن الرجع إلى 

، بعدها تراوحت االستجابات بین ...." زوج عباد" و حذرة في تحدید والتعریف بنوع الجنس 
مایبعث باحتمال وجود ) ´ش ل(الكلیة والجزئیة البشریة مع تأثر واضح باللون األسود 

النزعات االكتئابیة لدى و دائما،وفي أخر إجابة حددت الحالة و الجنس األنثوي من خالل 
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غبة في التوحد وغیاب الحس الذكوري یطرح إمكانیة عدم الر "نساء بأثداء"....تفریغ نزوي 
  ).انعدام االستجابة الحركیة(بنفس الجنس وتفادي ربط عالقات من خالل تحریك البقعة

لتقدم الحالة "36بعد تقلیب البطاقة الرابعة لمرات ارتفع زمن الرجع من جدید لیصل إلى     
و استجابة كلیة ذات محدد شكلي فاتح قاتم ،مع محتوى حیواني غریب ، الشيء الذي یمكن 

ده إلى العجز في التعامل وحتى توتر العالقة مع السلطة األبویة واالنا األعلى مایطرح ر 
فالحصر والتوتر الغیر . مشاكل تجاه رموز السلطة أو من یمثلها واقعیا استنادا على هذا

) یا شیطان(...متحكم فیهما تواصال بإضافة الحالة استجابتین جزئیتین مرتبطتین باألولى 
رسوم ما عندهاش عالقة "..ة و اإلجابات  بتوجیه نقد الذع لالختبار ككل لتنهي الحال.

  .ما یؤكد وضعیة عدم االرتیاح والضیق عامة في البطاقة الرابعة" بالفن
بعد ذلك، وقفنا على انخفاض محسوس لزمن الرجع في البطاقة الخامسة لیصل إلى     
حیح للبقعة في إطار استجابة كلیة ،في بطاقة صورة الذات تمكنت الحالة من إدراك ص" 10

مایضمن أداء تكیفي لالنا والذات عموما ،لكن مع بعض الحذر وعدم الثقة " فراشة" وشائعة 
اوحتى الخوف من الخطأ الذي دل علیه التناظر في نفس البطاقة ،المهم إدراك الواقع من 

  .طرف الحالة و مقبول والیمكن التعلیق علیه رغم االتجاه الحذر
في البطاقة السادسة، اقتصرت الحالة على إعطاء استجابة بشریة جزئیة،بعدما كان زمن     

وصدمة ظاهرة أمام الهوا مات الجنسیة سواء أنثویة ام ذكریة التي تبعث بها "13الرجع ب 
لنسجل انزالق عاطفي متفجر من خالل ..." ما عرفتش هاذي الصورة"...اللوحة الجنسیة 

كما أن غیاب التضلیل في اللوحة أیضا یبقي .د الحركة الغیر حیةاالستجابة نار وبمحد
  .احتمال المشاكل الجنسیة وتصوراتها قائما

لیتجاوز  1،19بعد تقلیب مستمر للبطاقة االمومیة،ارتفع زمن الرجع إلى ذروته ب     
ما یعكس إمكانیة توتر العالقة " ما فهمتهاش"...لتعبر الحالة و عن صدمتها .الدقیقة 

االمومیة اوحتى برودتها عاطفیا ،لتستجیب الحالة بعدها للفراغ كدلیل على معارضة المحیط 
مع تكرر إعطاء أجزاء بشریة كمحتوى وهو اتجاه إسقاطي بالغ الحذر ومن دون تحدید نوع 

وفي نفس السیاق یأتي التناظر لیثبت هذا ) .الحس األنثوي الغالب في البطاقة(الجنس 
  .االتجاه الحذر

بعد االرتفاع الالفت لزمن الرجع في البطاقة السابقة ،یعود لینخفض مع أولى البطاقات     
وهنا نسجل ظهور الشائعة ، " 15لیستقر عند ) بطاقة التكیف العاطفي( الملونة لالختبار

وهذا دلیل على القدرة على إدراك األلوان وبالتالي التجاوب مع البیئة عاطفیا ، أیضا وبعد 
تحمل ) عقرب(ید للوحة الثامنة أعطت الحالة استجابة في فراغ بمحتوى حیواني تقلیب جد
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مراقبة عاطفتها لكنها فشلت في ذلك  دشحنة عدوانیة ومعارضة بشكل واضح ،وأخیرا حاولت 
  .فالحالة تقودها انفعاالتها بشكل كبیر) ل ش(

ارتفع زمن الرجع ) البطاقة التاسعة(أمام غموض أشكال البطاقة المرفوضة وتعقیدها      
مرة ثانیة لیصل قرابة الدقیقة ،تمسكت الحالة بالشائعة الحیوانیة ،وهو الدفاع األكثر أمام 

لتنهي الحالة اإلجابة .." .صعیبة یاسر"...صدمة األلوان وصعوبة أشكال اللوحة التاسعة 
موقع العمود الوسطي خشیة االنزالق ،لتقوم بعدها برفض اللوحة كلیة بالتركیز على 

  ." ماعرفت والو"..
في نفس السیاق  بوصول االستجابات إلى أقصى عدد له في البطاقة العاشرة أمر متوقع 

كانت " 47الشيء الذي یدل على انفراج سروري بانتهاء االختبار ،حیث قدر زمن الرجع ب 
یة وهو أمر طبیعي أیضا نظرا لتشتت البطاقة أصال،كما ظهر المحتوى االستجابات كلها جزئ

اللون وهذا مؤشر على عدم الرغبة  دتشریحي وهو مألوف كذلك،ولكن الالفت تفادي الحالة 
في االمتداد العاطفي خاصة العائلیة كونها أي اللوحة هي التي توحي بالعالقات داخل 

فراغ لیعزز التوجه المعارض للحالة سواء للذات أو العائلة،وفي المقابل ظهر االهتمام بال
  .أخیرا تبرز االهتمامات الجنسیة رغم اقترانها بمحددات غیر صحیحة دائما.المحیط الخارجي

  :التحلیل العام للحالة األولى 7
من خالل استثمارنا لمخرجات كل من المقابلة النصف موجهة والمالحظة العیادیة وكذا     

خ،تمكنا من تكوین أرضیة للحكم على فرضیات الدراسة،من حیث تحققها أو اختبار الروشا
عدمه، ،وعلیه تمكنا من الوقوف على عدة مؤشرات كان لها األثر في توجیه دراستنا عموما 

  .إلجابة على الفرضیات التي طرحناها مسبقاا ومنها
یة التي تمت مع وانطالقا من تحلیلنا لمخرجات بنود واستجابات المقابلة العیاد     

الحالة،تبین لنا ثبوت افتراض وجود مشاكل حقیقیة بل ورفض الحالة ألشكال ورموز السلطة 
 ٪22،88بكل مستویاتها وحتى التعامل المعتاد معها،حیث احتل هذا البعد الصدارة  بنسبة 

انیة شكلت وحدة الخروج عن معاییر المجتمع القائمة السهم األكبر أمام الوحدة التحتیة الث
والمتعلقة بالصدام مع السلطة العائلیة،والتي فضلت الحالة انتهاج الطریق غیر المباشر 
وبالتالي تجنب المواجهة خاصة تجاه السلطة األبویة رغم تذمرها الكبیر من ثقل مطالبها 
،هذا كله دعمته مالحظة سلوكات عبرت عن وضعیة الحالة تجاه السلطة او من یمثلها 

النرفزة الشدیدة والتوتر الواضح غند استثارة مواضیع هذا البعد،وصوال لحد عامة على غرار 
فمؤشرات المعارضة والتمرد تكون .ضرب الطاولة وطلب تغییر منحى االسئلة بشكل متكرر

ان من "ph.jeammetفلیب جامي باتجاه الوسط العائلي بدایة،وهواالمر الذي نبه الیه 
تلعبه العائلة في التوظیف النفسي للمراهق،فهي  االهمیة بما كان تقییم الدور الذي

  ).51:2012.جیالني سلیمان"(المساحة النفسیة الموسعة
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أما على البعد الثاني،والتعلق باالندفاعیة فلم یكن ببعید عن األول، لتكشف الحالة عن      
ها،وهذا تفضیلها سلوكیا الرد المباشر والتعامل السطحي، مع األحداث والمثیرات التي تواجه

ما یثبت وجهة النظر القائمة على المرور الى الفعل وعدم تحمل تأجیل اإلشباع وهي كذلك 
  .من مؤشرات االنحراف السیكوباتي

من خاصیة اإلشباع الغریزي المباشر والمیل إلى ": ینــلف موریسوفي هذا السیاق اتخذ     
فیصل "(راض السیكوباتیةــرزة لألماـتمع السمة البـسرعة إنهاء الفرد أللوان صراعه مع المج

،فالحالة تفتقر إلى التخطیط فهي تعیش اللحظة اآلنیة فقط،ومنه فأي ).254:2001.عباس
عوائق واو احباطات في طریق أهدافها یترجم إلى عدوان واعتداء مقصود یجب التصدي له 

ي ظهرت من خالل القیام بالفعل ،ومادعم هذا االفتراض أیضا هي جملة السلوكات الت
واضحة أثناء المقابلة حیث بدت سریعة االنفعال وقلیلة السیطرة الحركیة بصفة خاصة 
كتحریك القدمین المستمر والتحدث باستعمال الیدین وتجسید أحداثها حركیا والقیام من 
مكانها،وصوال إلى حد التفاخر واالستعراض إیمانا منها أن الجانب العضلي هو 

ر باستعمال القوة حتى تجاه الفاحص،وهذه النزعة إلى الفعل وجدت والتلویح المتكر .الحاسم
طریقها للتجسید من خالل تنفیذ الحالة لفكرة ترك المنزل فعلیا ولم تكن مسبوقة بمدة كافیة 

  .من التخطیط أو قراءة للعواقب
لیأتي  البعد الذي تناول التمركز حول الذات لدى الحالة ، أخیرا كاشفا نسبة      

متدنیة،وعلى عكس المتوقع ظهر أن للحالة شبكة عالقات لباس بها رغم افتقارها للعمق 
الكافي ،ومع ذلك فاالمتداد نحو الخارج وعدم التمركز على الذات الذي أبدته الحالة اتسم 

ینة وصارمة فبل ربط اي عالقة،ولعل السبب هو الموضوع بالحذر وبفرض مواصفات مع
االدماني الذي یتطلب السریة،والتضامن بین المتعاطین،أخیرا الحالة نبذت أیضا اعتماد 
المصلحة الشخصیة واألنانیة كعامل أساسي في تكوین العالقات ،وما أكد هذا التوجه 

ذاتي ،وسرد النكت واالهتمام بقضایا االجتماعي لدى الحالة هو مالحظة االهتمام بالمظهر ال
الساعة المطروحة،باإلضافة للحضور اللغوي الثري،وهذا ما یخالف الصورة الكالسیكیة التي 

ان المرح في اإلدمان إنما هو ضرب من " للمدمن یقول  simmelرسمها المحلل النفساني 
للتغلب على  الهوس الصناعي ،وهذا یعني ان مرح اإلدمان إنما هو میكانیزم دفاعي

هذا كله من شانه أن یضعف ).154:1991.مصطفى زیور".(االكتئاب والخالص منه
إمكانیة تحقق هذا البعد أمام البعدین األولین  بانتظار نتائج االختبار النفسي والذي سنفصل 

 .في  مخرجاته أدناه
اءت لتعدم وباالستناد على المؤشرات المتحصل علیها من تطبیقنا اختبار الروشاخ،ج     

توجهات الحالة التي سبقت في المقابلة وكذا المالحظة المتصلة بها،فبخصوص رفض الحالة 
للسلطة والتمرد علیها یمكن استخالصه من ارتفاع نسبة االستجابة في الفراغ لدى الحالة 
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والذي یعتبر بمثابة میل للمعارضة للمحیط عموما، وتفضیل الغیر مألوف،وفي سیاق متصل 
،كذلك بروز استجابة "رسوم ماعندهاش عالقة بالفن"...كثرة التعلیق ونقد االختبارتسجیل 

شفق في بطاقة السلطة األبویة مقترنة بمحتوى حیواني غریب یوحي بتوتر العالقة مع األب 
وهو األمر الذي تأكد سابقا من خالل المقابلة،لیكشف أیضا أن الحالة تعاني من حرمان 

في البطاقة التقمص للصورة اإلنسانیة من  ´لظهور استجابتین ش لعاطفي وحاجة لالرتباط 
االختبار،وكذلك التركیز على العمود الوسطي باستجابتین في فراغ في البطاقة العاشرة 
لتتفادى من خاللها التوحد او حتى اإلسقاط لغیاب الحركة البشریة من بروتكول الحالة، 

وهي كلها مؤشرات تظهر عادة في .واالمومیة أیضالتختم بعدم تفضیل بطاقة السلطة األبویة 
یكثر المیل الى نقد "..:نیدرـوم وشــبتقاریر السیكوباتیین من خالل اختبار الروشاخ،فحسب 

عطاء االستجابات المترادفة واالستجابات التي  الذات والى توكید التماثل في البطاقة،وإ
االهتمام بالوسط وأحیانا باستجابات تكون في صیغة النفي أوفي سورة االستفهام، ثم شدة 

عطا االستجابات التي تكشف عن االفتقار إلى الثقة بالنفس والطمأنینة والمیل  ءالمنظور،وإ
  ).255:2001.فیصل عباس".(الشدید إلى نقد البطاقات ذاتها

أمام كف النفاذیة إلى الحیاة الداخلیة للحالة ،كانت سطحیة المشاعر واالندفاعیة هما      
  "نار "السمتان األبرز في البروتكول ،والتي ظهرت من خالل المحدد اللوني والمحتوى

ل ش وغیاب ش 2(ا الفشل في ضبط محتویات القطب الوجداني بطریقة سویة ومقبولة،ذوك 
باإلضافة إلى  4،5=ومج 1=،كما أن نمط الرجع الحمیم یمل إلى االمتداد الخارجي ح ب)ل

التعبیر الصریح تجاه الموضوع اللبیدي دون رقابة،والننسى الحركة الغیرحیة التي تدل على 
كثیرا ".. :كوهنفحسب .القوة المتفجرة عند الحالة وحتى العدوانیة النشطة باتجاه الخارج

في ماتتضمن التقاریر عددا كبیرا من االستجابات البیضاء،خصوصا في البطاقة األولى ،و 
والتي تشیر ) ش ل(تقل فیه االستجابات ) ل ش(و ) ل(الوقت الذي تكثر فیه االستجابات 

الى محاولة التكیف والتوافق مع البیئة والواقع والى افتقار الفرد إلى تكوین عالقات 
  ).256:المرجع السابق"(خارجیة قویة

،فباستثناء قلة نسبة و بالنسبة لمؤشرات بعد التمركز حول الذات من خالل االختبار     
لم نلمس أي توجه نحو ) 58=٪+ش(المحددات الشكلیة االیجابیة بصفة خاصة 

أثر بالبیئة واالستجابة اللونیة وحتى تالتمركز،والعكس هو الذي كان حاضرا من خالل ال
االكروماتكیة منها یؤشر على الحس والذوق العالي لدیها، وغیاب تام للحركة البشریة 

اح الحالة في تقمص سوي للصورة اإلنسانیة ووجود عدد مناسب من النشطة،مع نج
  .الشائعات،ومنه یمكننا الحكم بعدم تحقق هذا البعد
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،أصغرهم ف مراهق یعیش ضمن أسرة نوویة،متكونة من األبوین وثالثة أوالد ذكور     
الحالة ف ،والمعیل الوحید لألسرة هو األب الذي یشتغل كسائق شاحنة للنقل العمومي عبر 
الوالیات،والدائم الغیاب بحكم عمله والذي قد تصل المدة إلى األشهر،الحالة تقطن في منزل 
مستأجر متواضع جدا على حد قولها یتكون من غرفتین مقابل مبلغ اإلیجار الذي في ارتفاع 

طرد كل بضعة سنوات،یقع هذا البیت في حي عتیق من إحیاء مدینة بسكرة وذائع مض
الصیت،كمهرب للمنحرفین،والتجارة المشبوهة وحتى ممارسة الدعارة،أمام هذا كله لم تتم 

وسوء سیرته عند هیئة ،الحالة تعلیمها حیث تم طرده بوصوله الطور المتوسط لغیابه المتكرر
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وصل  ،اجهة الشارع وفریسة لالنحراف واإلدمان على المخدرات بلالتدریس،لیجد نفسه في مو 
  .به األمر إلى حد المتاجرة بها وترویجها بإیعاز وتغطیة من الخال المروج

أما عن شبكة عالقات الحالة ونوعیتها،فغیاب رب األسرة المستمر ترك القیادة لالم التي     
المطالب المتنامیة للبیت،ضف إلى  عجزت في التوفیق حسب تصریحات الحالة نفسها بین

ذلك كونها تعاني أصال من مرض مزمن،حول ف المساعدة من خالل امتهانه لبعض المهن 
بعض الفواكه الفصلیة،لیبقى تأثیر الحي الشعبي على ف فاعال  أو ،الموسمیة كبیع التمور

ي تصب ك"...و" ماعندیش غرفةكالناس"...معظم الوقت،والمهرب الوحید من حال منزله
وبذكر إخوة ف وبحكم عملهم الیومي في ورشة للبناء فان اتصاله بهم ".لمطر یقطر علینا

شبه معدوم خاصة مع إعراضهم عن المساهمة في تكالیف اإلیجار واالحتیاجات األخرى 
  ...".نعید علیهم فقط"و"برك...یروحو یرقدو"لألسرة 

 :ملخص المقابلة مع الحالة 3
طویل مع المخدرات ،رغم انه لم یتعد الثانیة والعشرون من عمره،حیث للحالة ف تاریخ     

كانت البدایة الفعلیة في حدود الثانیة عشرة،بعد محاوالت تجریب طفولیة لبقایا قطن 
خالي علمني "..السجایر،والتبغ،لیاتي اإلغراء الحقیقي من طرف الخال المروج للمخدرات 

یلجا إلى االستدانة وحتى السرقة لتامین الجرعة  وسرعانما أصبح ف..." .وأعطاني الحمرا
  المخدرة،بعد أن سحب خاله البساط من تحته وتخلى عنه،

وبالرغم من علم العائلة بوضعه ،ومحاوالتهم إلقناعه بالعدول لم تستطع الحالة مقاومة      
روب ف وهذا كله تجسیدا له" كون نصیب كل یوم دایخ"...رغباتها تجاه المخدرات بأنواعها 

  ".ماالیبقى الواحد دایخ خیر"...و"العوج إلي رانا عایشین فیه"...ورفض واقعه المعاش المؤلم
كشفت الحالة ف عن المناخ العائلي الالمبالي الذي تعیشه،وبخاصة العالقة مع      

" المساهمة المادیة"...الوالدین ومطالبهم التي تشكل عبئا ثقیال مقارنة بسنه على حد تعبیره
ا ماجعله یتغیب لساعات طویلة عن البیت وتوحده التام بجماعة الرفاق التي وجد فیها هذ

  .المتنفس الوحید رغم انحرافها
كما أن للحالة مشكل مع قواعد االنضباط والتنظیم عموما،لها جذور امتدت ألیام الدراسة     

حساس باالضطهاد لى التقصیر الواضح باإلضافة إ".الرقابة واألساتذة هم الي یظلموني"...وإ
  ".مقصر وربي یهدینا"...في الواجبات وفي مقدمتها الدینیة

الحالة ف أیضا عممت الرفض للسلطة الخارجیة وعدم الخضوع على جمیع القوانین     
المطبقة،وشككت في العدالة القائمة وأجهزتها المختلفة،بل األكثر من هذا فضلت عدم الوثوق 

ماهیش "،"كل واحد یقضي امورو وحدو خیر"...قوس جماعتها،اال في قوانینها الخاصة وط
  .وبالتالي السیر ضد التیار في مواجهة صریحة وعنیدة"عدالة طول
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كل هذه القناعات السابقة الذكر لدى ف صبغت ووجهت الجانب السلوكي له باتجاه     
ة األولى الغیر سرعة االستثارة،والرد الفوري وعدم تحمل اإلساءة مهما نوعها حتى من النظر 

كما ان الحالة ".ومانبردش إال إذا نظمتو"."...النظرة إلي ماشي ملیحة نتحول ونولي نغلي"...
الراجل یواجه،ما "...تفضل الرد الجسدي المباشر وعدم التأجیل واعتبار ذلك من العیب

ي ولعل تفضیله برامج العنف الجسدي رغبة ف" یستناش القانون الي یضرب أعوام باش یحكم
  ".فیها الدبزة تصیح،والبراكاج"...تجسید نزواته 

عالقات ف خارج نطاق األسرة عموما متذبذبة، بین السطحیة والعمیقة،والبد من اجتیاز     
باإلضافة الى تفضیل األماكن المنعزلة .العدید من االمتحانات حتى یحظى الصدیق بثقة ف 

  ".تریح راسك من الهرج...كیما الباراج...المنعزلة خیر"...عن العامة واالختالط بالناس 
 اأما عن تطلعات ف فقد كانت تطمح لاللتحاق بصفوف الجیش،لكن عدم قبول ملفه    

كنت حاب الجیش "....إحباط كبیر لم تقدر على تجاوزه،وخلق شعور قوي بالدونیة اسبب له
ت ف ان المجتمع اعتبر " ماهوش باین"...وأمام ضبابیة مستقبل الحالة " والیوم راني بطال

ككل أناني ومادي أیضا،ومنه الهروب الى دائرة اإلدمان وفرلها عالم خاص من 
  .صنعها،یخدم رغباتها الذاتیة فقط

  :مضمون المقابلة مع الحالة الثانیة 4 
  :جدول تحلیل مضمون المقابلة 41

  النسب المئویة  التكررات  الوحدات  االبعاد

رفض رموز 
  السلطة

 صدام مع السلطة
  ٪10،79  19  العائلیة

الخروج عن معاییر   26،13٪
  ٪15،34  27  المجتمع

  االندفاعیة
  ٪17،6  ٪10،22  18  المرور الى الفعل

عدم تحمل   
  ٪7،38  13  االحباطات

التمركز حول 
  الذات

كف العالقات 
 ٪7،95  14  االجتماعیة

  12،49٪  
 ٪4،54 8 األنانیة المفرطة

  ٪56،22  99  المجموع
  . 176= الكلي للمفردات  المجموع
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  ).التعلیق على الجدول:(تحلیل المقابلة للحالة الثانیة 42
استنادا على النسب المئویة المتحصل علیها،من استجابات الحالة على المقابلة ،الحظنا     

االرتفاع الكبیر لبعد رفض رموز السلطة ،هذا بعد أن كانت نسبة التكرارات الكلیة لإلبعاد 
حیث كان التوجه العام یوحي لرفض .من النسبة الكلیة لمفردات الحالة ٪56،22الثالثة 

السلطة القائمة بكل أنواعها وممثلیها،تجسد ذلك في العدید من االستجابات الصریحة لها 
ماعندهاش "...وفي مقدمتها المنظومة القانونیة،والمعامالت الرسمیة بكل بروتكوالتها،

". ماهیش عدالة طول"...وصل الحد إلى العدالة بشكل عام حتى ." معنى،بالد وراقي برك
وبتحلیلنا أكثر لهذا البعد نجد أن الوحدة الجزئیة التي استحوذت على أعلى نسبة هي الخروج 

ومادل على ذلك استجابات ذات صدى قوي  ٪15،34عن معاییر المجتمع القائمة، بـ 
الحریة وتطفل على األمور رافضة،لكل الضوابط والمعاییر واعتبارها تضیق على 

،هذا لم یمنع من بروز " راني نتبع برك،ومایحكموش قد قد"...الخصوصیة،على غرار 
،وفي مقدمتها السلطة األبویة  ٪10،79وارتفاع نسبة وحدة الصدام مع السلطة العائلیة بـ 

." .الوالد التي بروحو وخالص،كون نموت مایراعیلیش"...واتسام العالقة معها بالتشنج 
" یطلبوا حوایج كثر من طاقتي"...وصوال إلى التذمر من ثقل المطالب األسریة الملقاة علیه

نخلیلهم "...لتفضل الحالة وتعتمد سیاسة التجنب على المواجهة مع محیطها العائلي عموما 
  ".الدار ونرجع ،حتان یفروا أمورهم

 ٪17،6عدد التكرارات بنسبة  أما بعد االندفاعیة فقد احتل المرتبة الثانیة من حیث     
،فعموما الحالة تفضل االستجابة بقوة واندفاع كبیر وغیر مسیطر علیه في الغالب باتجاه 
الخرج،وحتى تجاه العوائق واالحباطات بمختلف أنواعها،وما اشر على ذلك استجابات الحالة 

نبردش إال إذا وما"..وكذلك " النظرة اللي ماشي ملیحة،نتحول ونولي نغلي"...على غرار 
فالحالة تفضل الرد الجسدي والغیر مؤجل،األمر الذي قمنا باستقرائه من الوحدة " نظمتو

من النسبة  ٪10،22الجزئیة والمتعلقة بالمرور الى الفعل لدى الحالة والذي قدرت نسبته بــ 
جه والراجل یوا"..واعتبار هذا من الرجولة " جیب حقك بیدك"..الكلیة لبعد االندفاعیة 

باإلضافة الى هذا الحالة التتحمل االحباطات،لكنها تواجهها عادة بالفعل ".ومایستناش القانون
نغضب یاسر،ونحوس شكون الي عطلني "... ٪7،38والنزوع الیه،حیث كانت نسبة الوحدة 

مع تحفظ الحالة ونرجسیتها تجاه بعض " مانحملش السابوطاج والتعطال"..و" ونتصرف معاه
  .بطة،والتي إثارتها أسئلة المقابلةالمواقف المح

وبتعریجنا على البعد األخیر، والمتضمن التمركز حول الذات لدى الحالة،فقد حاز على      
وهذا األمر الذي یسیر باتجاه سلوك الحالة  ٪12،49اقل نسبة من بین البعدین اآلخرین بـ 

نفسها،وربما میزة  وانفتاح لكن بحذر لمد عالقات وفق معاییر وأسس من صنع الحالة
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، وعلیه " بصراحة نفط من عقلیة التدخل في األمور الخاصة"...للشخصیة االدمانیة الحذرة 
في  ٪7،95جاءت الوحدة الخاصة بكف العالقات االجتماعیة أو االمتداد االجتماعي بنسبة 

ى عل ٪4،54بـ ) اقل النسب المسجلة(حین وحدة األنانیة المفرطة أیضا نسبتها منخفضة 
النسبة الكلیة لبعد التمركز حول الذات ،مع قلة تكراراتها كانت االستجابات قویة ومعبرة على 
حس ذاتي،مثل تفضیلها األماكن المنعزلة التي تخدم سریة إدمانه على المخدرات 

،لتختم الحالة المقابلة بمحاولة تسامي عن صفة األنانیة "المنعزلة خیر ،كیما الباراج"....
واحد "...ع ذلك م على المجتمع ككل،واعتبار نفسه جزء منه ها، محبذة إسقاطهاواالتصاف ب

 "ماهو التي بواحد
  : الثانیة الروشاخ على الحالةتطبیق اختبار  5

  شائعة  المحتوى  المحدد  المكان  التحقیق االستجابة
 6"  البطاقة األولى 

 ^هذه فراشة
 ^حجرة نتاع فحم

یبان خفاش في نفس  ^
.الوقت  

..."هاذوا واشي"  
"واهللا مالیها معنى"  
1،47´  

  
 )الكل(

 )الجزء الجانبي(
  )الكل(

  
  ك
  ج
  ك

  
  +ش

  `ش ل
  +ش

  
  حي

  طبیعي
  حي

  
  شـا

8،72" الثانیة البطاقة   
"واشي هذا؟" ^ 

"لم اعرف شيء" v>v^ 
 هذا االحمر عاله داروه

)ـاولح(  
 vفتحة شرج المراءة

 vرحم المراءة
2،37حمراء مهبل الفتحة  

  
  
  
  
  

 )الفراغ السفلي(
  )الفراغ الوسطي(
  )أحمر السفلي(

  
  
  
  
  
  ف
  ف
  ج

  
  
  
  
  
  +ش
  +ش

  ل ش

  
  
  
  
  
  تشر
  جنس
  جنس

  

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 اإلطار التطبیقي للدراسة                                الفصل الخامس                               

69 
 

 البطاقة الثالثة     "5،10
 ^vهاذي ضفدع

v" هاذو النقاط
" الحمرماعرف واش  

دم ملطخ هاذو ^ 
 vراس البومة

 vرئة الضفدع حمرا
1،43  

  
 )الكل(

  
  

 )احمر الجانبي(
 )يطاالسودالوس(
  )احمرالوسطي(

  
  ك
  
  
  ج
  ج
  ج

  
  +ش

  
  
  ل
  ش

  ل ش

  
  حي
  
  
  دم

  حي ج
  تشر

  

13،49"   البطاقة الرابعة 
"ینظر خلف البطاقة"  

 ^<^عملیة جماع قویة
)ـاولحـ(  

 v ..المني یتطایرعلى
1،58"  

  
  

  )ياالسودالوسط(
  

  )فراغ الوسطي(

  
  
  ج
  
  ف

  
  
  ح ب
  

  ح غ ح

  
  
  جنس
  
  جنس

  

21،   " البطاقة الخامسة      
<^v الال " حیوان طائر

...."ماشي  
 ^راس ارنب

خفاش إال الرأس>  
1،34           

  
 )الكل(

  
 )الجزء العلوي(

  )الكل(

  
  ك
  
  ج
  ك

  
  ±ش

  
  +ش
  +ش

  
  حي
  

  حي ج
  حي

  
  
  
  
  شـا

16  "  البطاقة السادسة 
"یطوي البطاقة"  
^v  هذا یمارس العادة

.السریة  
 ^vیبان صلیب

هاذو البیض ماعرف "
"نتاع واش  

)ـاولحـ(  
 vبویضتین نتاع مراءة 

2،16´  

  
  

 )الجزء العلوي(
  

 )الكل(
  
  
  
  

  )ألبیض وسطي(

  
  
  ج
  
  ك
  
  
  
  
  ف

  
  
  ح ب
  
  +ش

  
  
  
  
  ش

  
  
  جنس
  

  شعار
  
  
  
  
  جنس

  

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البطاقة السابعة   "40
 ^vهذا ضفدع بال راس

  ماعرف..الداخل فراغ" 
)ــاولح(  

 vالضفدع بكرشها
"خالص ماعرف یاخویا"  
1،52´  

  
  )الكل(

  
  

  )لفراغ الوسطي(
  

  
  ك
  
  
  ف

  
  ش
  
  
  ش

  
  حي
  
  
  تشر

  

44"  البطاقة الثامنة    
هذا قضیب^v^"هاهاها"  

 ^هذا مهبل المراءة
مراءةهذا دم نتاع  ^ 

2،25´  

  
 )العمود الوسط(
 )اخضر السفلي(
  )االحمر الوسط(

  
  ج
  ج
  ج

  
  +ش
  ش
  ل

  
  جنس
  جنس
  دم

  

19"  البطاقة التاسعة  
"هاذي كیما فاتت" v^ 

 vالمهبل احمر
 vاألزرق نطاف رجل

"وعاله دارو االلوان؟"  
)ــاولح(  
"هذا ماكان خالص"  
2،16´  

  
  

 )االحمر السفلي(
 )ازرق الوسط(

  

  
  
  ج
  ج

  
  

  ل ش
  ش

  
  
  جنس
  جنس

  

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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40  " البطاقة العاشرة     
"ماعرف واشي...ها" v^ 

)ـاولح(  
Vخنفساء  

 vصرصور 
 vفراشة

..."عینین الشیطان ^ 
 vهذا یبان وجه عبد

1.20 

  
  
  

 )الزرق الجانبي(
 )اخضر الجانبي(
 )اخضر السفلي(
  )اصفر الوسطي(

  )الكل(

  
  
  
  ج
  ج
  ج
  ج
  ك

  
  
  
  +ش
  +ش
  +ش

  شفق
  ش

  
  
  
  حي
  حي
  حي

  )حیج(
  ب ج

  

  :االختیار التفضیلي
:+  
  .فیها االلوان،وماشي منظمة:10
  .حیوان یطیر،وفیها الخلفیة البیضاءالنه فیها :5
:  
  .لخاطرماترمز لوالو:1
  .ما عجبتنیش وخالص:8
  :نتائج االختبار 6

  استجابة 30:عدد االستجابات
  "1256:الزمن الكلي لالستجابات
  وهو في المعدل والتعلیق علیه"41،86:متوسط زمن االستجابة

  :طرق التناول
  26،66=30÷100×8=٪ك                                        8=ك     
                                        56،66=30÷100×17=٪ج    17=ج  
     16،6=30÷100×5=٪ف   5=ف   

  .وهو نمط غیر ثري ف ج  ك : نمط المقاربة
  .مفكك یبقى في دائرة السواء:التتابع

  :حساب المحددات
    66،66=30÷100×20=٪ش  12+=ش
    62،5=20÷100×12=٪+ش  7= ش
  1=±ش
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  1=´ش ل
  3=ل ش

  2=ل
  2=ح ب

  1=ح غ ح
  1=شفق

 TRI:نمط الرجع الحمیم
  6،5=2\13=2\)3×ل2)+(2×ل ش3+(´ش ل1=مج ل
 6،5= مج ل\2=ح ب

  .نمط الرجع الحمیم منبسط ممدود
  :حساب معادلة اللون

  33،33=30÷100×10=٪ل
  .اي مابین االنطواء واالنبساط).٪40و ٪30( وهي نسبة مابین

  :حساب المحتویات
    3،33=30÷100×1=٪ب  0=ب

  1=ج ب
    36،66=30÷100×11=٪حي  9=حي

  2=حي ج
    4=شا  10=جنس
  3=تشر
  2=دم
  1)=حي ج(

  1=طبیعي
 1=شعار

  : معادلة القلق
 .االستجابات عدد÷دم +جنس+تشر+ب ج
) =1+3+10+2(×100÷30=53،33 

 .جدا عمیقلدى الحالة ف قاعدة قلق 
  :النقاط الحساسة

  .انعدام االستجابات البشریة الكاملة في بروتكول الحالة 
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  .8والثانیة في البطاقة  3استجابتین دم األولى في البطاقة 
  .وجود عشرة استجابات جنسیة في البروتكول
  .في البطاقة العاشرة شفقاستجابة  
  .وجود استجابة كلیة مشطوبة في البطاقة الخامسة 
  .استجابة كلیة في البطاقة العاشرة 

  ف: التحلیل الكمي لبروتكول الحالة
  ف:البناء الفكري للحالة 1

جاءت إنتاجیة الحالة ف في حدود المتوسط،حیث بلغ عددا الستجابات المسجلة     
استجابة وهو أمر في نطاق المتوقع،أما الزمن المستغرق فكان بدوره ضمن المعدل اي 30

  .لكل استجابة ،وبالتالي الیمكن التعلیق علیه"41،86بمعدل 
وهو نمط غیر ثري النعدام  ف ج  ك : أما بخصوص نمط المقاربة،فقد جاء بالصیغة     

  .جج الدالة على الروح والقوة االبتكاریة والذكاء العملي بصفة عامة
الكلیة وكذلك في كما الحظنا من خالل تحلیلنا لبروتكول الحالة ف ارتفاع اإلجابات     

فراغ في مقابل انخفاض وتراجع للجزئیات على المنتظر ،ما یطرح إمكانیة توظیف واالعتماد 
  .على النظرة الشمولیة للتعامل مع الواقع والحیاة الیومیة كذلك

فذكاء الحالة ف من النوع النظري غیر التطبیقي ،والطابع التصوري یغلب الجوانب      
  .16،66=٪وكذلك ف26،66=٪كري ،وعلیه كانت كاألدائیة للبناء الف

وبخصوص التتابع فیندرج تحت النمط المفكك ،والذي یبقى كذلك في دائرة السواء ،رغم      
االنتقال المباشر من الجزئیات الى االستجابة في فراغ ،دون التعلق بالتدقیق من خالل جج 

  .میة لدى الحالةأو حتى التركیز على ج ما یطرح مسالة غیاب الروح النظا
أما عن قدرة الحالة في التحكم في الواقع واالرتباط السوي والمتوازن به ،فقد جاء تمیز      

و  66،66=٪بانغماس ضعیف بالحیاة الواقعیة،وهذا مالمسناه بالعودة لقلة نسبة ش
  .62،5=٪+ش
  :الهیكل العاطفي 2
  :الطبع والمزاج ا 

للحالة ف تبین المیل المزاجي العام لالنبساط ،حیث اثبت  في دراستنا لنمط الرجع الحمیم    
وهو  6،5=مج ل \2=ح ب:هذا المقارنة مابین النزعات االنطوائیة والنزعات االنبساطیة 

نمط منبسط فالحالة تستجیب للبیئة الخارجیة والتأثر باأللوان دلیل علیه ،بالرغم من وقوع 
  .اي بین االنطواء واالنبساط ) 33،33=٪ل( ٪40و 30نسبة معادلة اللون مابین 
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كذلك وبالنسبة لمعادلة القلق ، فالحالة ف تمتلك قاعدة قلق عمیقة بل وشدیدة جدا     
وهذا باإلمكان رده إلى التفریغ االنفعالي الكبیر وذو الطابع العدواني ) 12٪ >53،33٪(

هذا ساهم في رفع أیضا ،والتركیز على المحتوى الجنسي المباشر والصریح والتشریحي كل 
  .نسبة القلق لدى الحالة

  :مراقبة العاطفة ب 
بالرغم من االتجاه االنبساطي الذي تمیزت به الحیاة الوجدانیة للحالة ، فان قلة     

المحددات الشكلیة عموما طرح تساؤالت عن كم ونوع هذا التوجه نحو البیئة ،وعلیه یمكن 
وعدم القدرة على ضبطها بشكل مقبول ،ویؤشر لذلك  القول ان هذه النزعات تتسم باالندفاعیة

كما .ل ش وهي محاوالت فاشلة لتجاوز الحالة لذاتیتها والتحكم في انفعاالتها3ل و 2وجود 
) اكروماتكیة(´والذي اقتصر على واحدة ش ل،ان الظهور المحتشم للمحددات الشكلیة اللونیة

  . دتهلم یسمح في ضبط التعبیر العاطفي أو التقلیل من ح
اقل من المنتظر دلیل على الخروج عن المألوف ،وعدم ) شا 4( كما أن عدد الشائعات    

  .االمتثالیة للعالم الخارجي ومطالبه
،وانعدام المحتوى البشري في بروتكول الحالة 3،33=٪إضافة إلى ذلك،فان قلة نسبة ب    

ة البشریة ، والتركیز فقط ف یؤشر الى تفادي ف االتصال اإلنساني أو حتى التقمص بالصور 
  ).المحتوى الحیواني(على ما هو محسوس به ذاتیا وذو الصبغة الطفولیة 

أخیرا فان وجود استجابتین بمحتوى دم یدل على فشل السیطرة للعاطفة والتفریغ القوي     
ویؤكد ذلك صدمة اللون األحمر في ) 2=ل(ذهول أمام العدوانیة الذاتیة والمباشر لها، وأیضا
  ..".واو هذا األحمر عاله داروه"...تعلیق الحالة نفسها 

  :النقاط الحساسة 3  
دلیل على انفجار  8و 3ان بروز استجابتین دم والمحددات اللونیة المحضة في البطاقتین 

هذا األحمر "..انفعالي غیر مضبوط تماما ،باإلضافة إلى الغیبوبة أمام العدوانیة الذاتیة 
  ..". لم اعرف شيء"...و" عاله داروه

انعدام االستجابات البشریة الكاملة في بروتكول الحالة یدل على عدم الرغبة في اإلسقاط أو 
  .التقمص ،او حتى ربط العالقات اإلنسانیة

االكروماتیكة في البطاقة األولى مؤشر على الحاجة للتعبیر االنفعالي او  ´االستجابة ش ل
، لكنها تمسكت )موضوع الحب البدائي(مومي خاصةالحاجة إلى االرتباط العاطفي اال

  .بالشیوع كأقرب حیلة دفاعیة متاحة تجاه الوضعیات الجدیدة
استجابة كلیة مشطوبة في البطاقة الخامسة دلیل على التحفظ  والحذر سواء تجاه الذات أو 

  .اإلسقاط التكیفي الواقعي
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راهق الجنسیة، وهي میزة لهذه وجود عشرة استجابات تشریحیة دلیل على اهتمامات الم
ولكن الالفت هو التعبیر المباشر .المرحلة عموما ،إذن هذا المنحى في اإلجابة متوقع

وغیاب الحیاء الممیز ....)جماع،قذف(والصریح ،وحتى التصویر العملي للعملیة الجنسیة
  .للمراهقة السویة كذلك

على الجزئیات الكثیرة للوحة األخیرة  استجابة كلیة في البطاقة العاشرة في محاولة للسیطرة
  .،لكن ارتباطها بمحدد شكلي غیر صحیح حال دون نجاح ف للتحكم بفاعلیة في ذلك

 ،ربما ینبئ بمعارضة ضمنیة للسلطة أي محتوى شعار"صلیب"أخیرا فظهور االستجابة 
 .وبخاصة الدینیة القائمة وبالتالي الرغبة في تخطي المحظور من قبل الحالة ف

  ف:التفسیر الكیفي لبروتكول للحالة 
استهلت الحالة االختبار بالتمسك بالشیوع ،وهو الدفاع األكثر تجاه الدخول في     

،لكن سرعان مابرزت " 7الوضعیات الجدیدة ،وعلى اثر ذلك جاء زمن الرجع في حدود 
االكروماتیكي  حاجة ف إلى التعبیر والتفریغ االنفعالي وهذا من خالل تأثرها الواضح باللون

  .،وهو مؤشر اندفاعیة أولي فقط یؤخذ مع باقي استجابات البرتوكول
لیعود التمسك بالمحتوى الحیواني الشائع بعد االنزالق العاطفي وهو حضور الرقابة أو     

تجنید سرع للدفاعات  من قبلها،لیختم بتعلیقات وتعجبات معارضة في مجملها لالختبار أو 
   " .واشي هذا؟..." "...واهللا مالیه حتى معنى"...الوضعیة عامة 

أما في بطاقة العدوانیة فقد لمسنا ذهول الحالة أمام عدوانیتها الذاتیة،ومن خالل صدمة     
،حیث " 9وهذا بعدما ارتفع قلیال الذي جاء في حدود " واشي هذا"...اللون األحمر أیضا 

توى تشریحي او جنسي لیدل على جاءت اإلجابات كلها جزئیة ، ومرتبطة بفراغ ذات مح
) ل ش(الحصر واالنفعال لدى الحالة ف ، هذا لم یمنع من محاوالت حتى وان كانت فاشلة

األحمر عاله "...دمج اللون األحمر والتحكم فیه ،وهذا الفشل تجلى في تعلیق الحالة نفسها 
  ".داروه
ستوى حركي والمحتوى، الالفت ان في بطاقة التقمص غاب الحس اإلنساني سواء على م    

وتراوحت اإلجابات بین الكلیة والجزئیة مع البقاء الحیوانیة تعبیرا على المیوالت الطفولیة ، 
لنلمس من جدید تأثر الحالة باللون األحمر كاستمرار " 5بعدما انخفض زمن الرجع الى 

عدها مباشرة ، لنسجل ب"هاذو النقاط ماعرف وشیه"...للوضعیة السابقة في اللوحة الثانیة 
استجابة لونیة محضة ذات محتوى دم،فالحالة ف فجرت عدوانیتها بشكل قوي ،لتختم 
بمحاولة الضبط لهذا التفریغ باستجابة جزئیة ش ل،ولكن مع ارتباطها بمحتوى تشریحي 

  .لیبقى االنفعال حاضر وبقوة
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ن الرجع الذي بدخول الحالة ف ألولى البطاقات االرتكاسیة ،لمسنا ارتفاع واضح لزم    
،في بطاقة السلطة األبویة أعطت ف استجابتین ، األولى جزئیة لتظهر الحركة " 13فدرب 

البشریة ألول مرة في تصور نزوي مرتبط بعملیة جنسیة نشطة دلیل على اهتمامات 
لدى الحالة جنسیة،أما الثانیة في فراغ وارتبطت بمحدد ح غ ح تابعة للمیل الجنسي العام 

ك على اثر ذلك التحریض الكامن الذي تبعث به اللوحة ، وهو مواجهة السلطة ، ولم تدر ف
األبویة واالنا األعلى عموما، مع مالحظتنا التقلیب المستمر للوحة وحى النظر لخلفها، دلیل 
على االرتیاب والشك، هذا كله یطرح احتمال مشاكل مع السلطة األبویة وبرودتها 

  .عالقتهاعاطفیا بها أیضا
، لتقدم " 21في بطاقة الذات ، یعود زمن الرجع لالرتفاع بشكل ملحوظ حیث وصل ل      

اماالثانیة فقد .لتقوم بنفیها) ±ش(الحالة ثالث استجابات مقتضبة ،األولى كلیة متدهورة الشكل
كانت جزئیة حیوانیة بعیدة عن الشائعة رغم وضوح شكل البطاقة الخامسة ، لتنهي بالكلیة 

ائعة دلیل على الكف والتحفظ والمیل العام إلى اضطراب صورة الذات أو المشطوبة والش
  .حتى النظرة للواقع المعاش بارتیاب

ثانیة، لنقف عند صدى جنسي " 16في البطاقة الجنسیة ینخفض زمن الرجع لیستقر عند    
واضح ،لكن على المستوى الهوامي التخیلي تجسد في استجابة ج مع حركة بشریة ذات 

جنسي ،وهو متوقع في هذه اللوحة نظرا لتحریضها الجنسي الواضح،ما جعل الحالة  محتوى
بعملیة االستمناء ، والتي هي من اهتمامات ) ودون االستعانة بالتضلیل(تعبر مباشرة 

" هذا األبیض ماعرف واه"...المرحلة،أخیرا سجلنا صدمة الحالة ف وذهول امام الفراغ 
توى جنسي مع صدى أنثوي ظاهر، لیبقى من خالله ،لتختم باستجابة في فراغ بمح

  .ف:االهتمامات الجنسیة في المقام األول بالنسبة للحالة
مایمكن أن " 40أما في البطاقة االمومیة ،فارتفع زمن الرجع بشكل واضح لیقدر ب     

 أوینبئ باختالل العالقة مع األم للحالة ، وما یؤكد على هذا التوجه هوغیاب الحس األنثوي 
مقتصرة )د1،52(الشائعات المرتبطة بها عادة والذي توحي به اللوحة،لتأتي اإلجابات بسرعة 

إضافة إلى ذلك الصدمة أمام الفراغ األبیض ومنه المیل إلى معارضة .على استجابتین فقط
  .المحیط الخارجي أو الذات نفسها

 فاستهلتها الحالة ف بسرورفي البطاقة الثامنة ،والتي هي بطاقة التكیف العاطفي،     
"  44طفولي واضح نتیجة تحریضها اللوني،مع وصول زمن الرجع إلى أقصى حد له ب

لتعطي الحالة استجابتین جزئیتین بمحتوى جنسي مركزة على العمود الوسطي للوحة،وبعدها 
كل .مرتبط بمحتوى دم وهو استسالم تام للقطب العاطفي) ل(یظهر تفریغ انفعالي قوي جدا 
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هذا یوحي بصعوبات التكیف العاطفي مع المحیط ،مادل علیه أیضا التعبیرات الجنسیة 
  .الصریحة والبذیئة

أمام البطاقة المرفوضة ، والتي تبعث للعالقة البدائیة االمومیة ،انخفض زمن الرجع     
حتى "...لتتمسك الحالة بالمألوف كأسلوب دفاعي من خالل التعلیق"18،98بشكل ملحوظ 

، واقتصر على استجابتین بطابع مقتضب ، مع عدم ضبط ..."كیما اللوحة السابقة هاذي
وعالش دارو ."..والتركیز على العمود الوسطي فقط ) ل ش(كافي لالنفعال 

  .لترفض الحالة اللوحة نتیجة عجزها التعامل مع الوضعیة..".األلوان
أمام انفراج  قف بعدهالن" 40،97یعود زمن الرجع لالرتفاع بشكل الفت لیقدر ب     

كشغل "..سروري ذو طابع طفولي عبرت عنه الحالة ف بنهایة االختبار،وفك االرتباط به 
،وهذا أمر متوقع لتشتت وكثرة 5لتعطي اكبر عدد لإلجابات ،والذي بلغ ) یضحك.."(حیوانات
حتى  ارتبطت المحتویات بالحیوانات نظرا لرغبة الحالة مد عالقات اجتماعیة أو.جزئیاتها

عائلیة، لكن تفشل خاصة بظهور الشكل الفاتح القاتم ، لتخرج ف من االختبار بمحاولة 
السیطرة مرة ثانیة على تشتت البطاقة األخیرة من خالل استجابة كلیة مع محدد غیر صحیح 

 .الشيء الذي یطرح مسالة عدم النضج االنفعالي والتعلق بالمواضیع ذات المیل الطفولي.
  :لعام للحالة الثانیةالتحلیل ا 7

بتطبیقنا للعدید من أدوات البحث العیادي ممثلة في المقابلة النصف موجهة     
وانطالقا من استقرائنا لمختلف بنود وفقرات العیادیة وكذا اختبار الروشاخ،  والمالحظة

المقابلة ،توصلنا إلى أن استجابات الحالة بخصوص البعد األول والمتعلق برفض رموز 
كانت معبرة بشكل واضح على مشاكل حقیقیة مع قواعد االنضباط والتنظیم  السلطة
،وبشيء من التركیز العالقة مع الوالدین لكونهما ممثل السلطة العائلیة وأول ٪26،13عموما

أن :   freudفرویدمن یواجهه المراهق تاریخیا وفي نفس السیاق یرى رائد التحلیل النفسي 
واالتجاهات المضادة للمجتمع تعتبر تواصال في المیول ألفراد اضطراب التطبیع االجتماعي 

،حیث )52:2005.فیروز زرارقة"(متمردین وثائرین على قیم المجتمع وضوابطه نشؤوا
اعتبرت الحالة المطالب المعتادة عبئا ثقیال یجب التخلص منه،واألكثر انه تقیید للحریة،كما 

لقائمة بأكملها،ما عزز بروز سلوكات أثناء عممت الحالة هذه الوضعیة لحد رفض السلطة ا
المقابلة تمكنا من رصدها بالمالحظة كالضحك المتكرر واالستهزاء وصوال بالقیام بحركات 
ساخرة في مواجهة ورفض القوانین والعدالة بكل مؤسساتها،لدرجة إطالق تعلیقات غیر لبقة 

ي اتجاه تأكید تحقق البعد األول تجاه المواعید الرسمیة والضوابط التنظیمیة،هذا كله یصب ف
 .وبقوة أیضا
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 ،تفضیل الحالة انتهاج الرد الفوريأما على البعد الثاني،والخاص باالندفاعیة فقد سجلنا      
والغیر مدروس في مواجهة االحباطات مهما كانت درجته ،ولعل ارتفاع نسبة هذا 

ه والوقوف علیه بصورة دلیل على تحققه،ویمكن تدعیم ذلك بماتم مالحظت ٪17،6البعد
مباشرة من سلوكات على الحالة من توتر واضح وعدم االستقرار وكذا الرغبة في التخلص 
من الوضعیة،باإلضافة إلى االرتجاف واحتقان الدم في عروق الرقبة وعض اللسان بشكل 

 فلیب جامــــيالتعرض للتهدید حیث یعبر عن هذا  متعمد عند إثارة مواضیع الرد أو
ph.jeammet..." إن المراهق المشكل عادة ما یعبر عن مشكالته وصراعاته بسلوكات

المرور إلى الفعل مثل اإلجرام،اضطرابات التغذیة،اإلدمان،محاوالت االنتحار 
الجسدیة تعبر عن  وعادة مایتعمل جسده كوسیلة تعبیر مع الغیر فاآلالم...والهروب،

،كل هذا یخدم تحقق )52:2012.سلیمان ليجیال" (مطالب انفعالیة ومعاش اكتئابي وقلق
  .بعد االندفاعیة أیضا كمؤشر أصیل لالنحرافات ذات الوصف السیكوباتي

أخیرا وبتعریجنا على بعد التمركز حول الذات لدى الحالة فانه ارتقى إلى مستوى معتبر     
" یفبالفعل حیث كشف أن للحالة توجه عالئقي ضع ٪ولو جزئیا 12،49للحكم بتحققه

،بالرغم من تقلص شبكة عالقاتها بشكل الفت على حد تعبیرها بعد إدمانها على 
المخدرات،وهذا راجع للحذر الطبیعي من انكشاف أمرها وحساسیة الموضوع عامة،والشيء 
المسجل كذلك هو فرض الحالة لشروط صارمة في تكوین أي عالقة جدیدة ورفض التبعیة 

راهق للتبعیة سواء للراشد أو المجتمع أساسا للعدید من یعتبر رفض الم" مهما كان شكلها
واإلدمان على المخدرات یعتبر كرد فعل للتعبیر عن ...المراهقة االضطرابات النفسیة في

،باإلضافة إلى تفضیل الحالة لالماكن ) (francois richard.1998.69رفض تلك التبعیة 
تباه ومن خالل مالحظة سلوكاته أثناء غیر أن الشيء الالفت لالن.المنعزلة على المختلطة

المقابلة تؤكد على تمتعها بدرجة عالیة من الحس االجتماعي التضامني والحضور المتناسق 
  .من حیث الهندام أیضا،على غرار الغزارة اللغویة وترابطها وصوال الى حد التنكیت كذلك

التي خدمة فرضیات  أما على اختبار الروشاخ فقد كانت هناك العدید من المؤشرات    
الدراسة،فبخصوص رفض رموز السلطة،تبین میل لدى الحالة میل واضح للمعارضة ورفض 
اي تقیید او ضابط ومن بین هذه المؤشرات نجد ارتفاع نسبة االستجابة في فراغ،عن المعدل 

وهو مؤشر على معارضة المحیط عموما،وتحبیذ الخروج عن المألوف،باإلضافة  16،66٪
عملیة (الى احتواء العدید من االستجابات للتعبیر الجنسي المباشر ودون وضع اعتبارات 

حیث بلغت عشرة استجابات جنسیة،وهو األمر الذي یدل على ...) الجماع،العادة السریة
الل األنا األعلى،أیضا انعدام االستجابات البشریة تخطي الرقابة والضبط الخلقي من خ

الكاملة في البروتكول وقلة نسبة المحددات الشكلیة واالیجابیة بشكل خاص عن المتوقع،وهذا 
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انغماس ردیئ للحالة في الحیاة الواقعیة،أما في مواجهة السلطة األبویة والتي تبعث بها 
لغیر حیة دل على القوة المتفجرة ،وانتهاج البطاقة الرابعة من االختبار،فظهور الحركة ا

العالقة مع األب،دون أن  خالل النظر خلف البطاقة،مایوحي بتوتر في الحذر والشك من
موجهة في مجملها لنقد االختبار والمعارضة  اتستفهاماالننسى بروز العدید من التعلیقات و 

أخیرا وكمؤشر ".ه دارو األلوانوعال" "..واهللا مالیهاحتى معنى" "..هاذو واشي؟"..بشكل قوي 
واقترانها بانفراج سروري " صلیب"لمعارضة السلطة الدینیة القائمة جاءت االستجابة بمحتوى 

  .واضح
ومن مؤشرات االندفاعیة عند الحالة ،والتي كانت بدورها معبرة بشكل واضح،نجد المیل     

 6،5=في مقابل مج ل 2=الحمیم ح ب الواضح لالنبساط استنادا على معادلة نمط الرجع
وجود استجابتین ل  وهو األمر الذي یعكس التوجه للبیئة الخارجیة والتأثر بمثیراتها،وأیضا

وثالث استجابات ل ش وغیاب مسجل لالستجابة من نوع ش ل مایدل على اندفاعیة قویة 
اسبتین لدى الحالة وفشل دفاعاتها في التحكم فیها او ضبطها وأیضا بروز المحتوى دم في من

لدى الحالة،كما تظهر االندفاعیة بصورة واضحة ) الشعوریة(دلیل على عدوانیة ذاتیة وكامنة
بوجود التعبیر الجنسي واللبیدي الغیر مراقب تماما واالستسالم له،وهو الشيء الذي انعكس 

 أخیرا الحالة تتسم بعدم النضج االنفعالي وعدم القدرة على.وساهم في ارتفاع معادلة القلق
  ).16،66=٪ف(تجاوز ذاتیتها وكذا االندفاع 

وعلى عكس الفرضین األولین جاء المؤشرات الدالة على التمركز حول الذات ضعیفة     
،فباستثناء قلة نسبة المحددات الشكلیة عن المعدل،كشفت الحالة عن نزعة انبساطیة وتأثر 

وأیضا كثرة االستجابات في بالبیئة الخارجیة كما سبق الذكر ومنه امتداد عالئقي مقبول،
على وجه التحدید وقلة الحركة البشریة النشطة یخدم ) العاشرة(بطاقة العالقات االجتماعیة

  . بالفعل هذا التوجه
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  ةــــــة الثالثــــالحال
  :تقدیم الحالة الثالثة 1
    ط: حالةـــال
ــال   سنة 22: سنـ
  ذكر: جنســــال

  ابتدائي: المستوى التعلیمي
  ثالثة: عدد اإلخوة

  الثاني: ترتیبه داخل األسرة
  عاطل عن العمل: مهنة األب
  عاملة نظافة: مهنة األم

  متدنیة: الحالة االقتصادیة
  :معلومات متعلقة بالسوابق االدمانیة للحالة

  سنة 13: سن أول تعاطي
  متعدد: نوع التعاطي

  سبع سنوات من دون انقطاع: إن وجدت اتمدة اإلدمان واالنقطاع
  :الظروف المعیشیة للحالة 2

الحالة ط تعیش ضمن عائلة نوویة، متكونة من األب واألم،وبنت مع ذكرین،البنت     
فعلیا،ومحط آمال  ،ما یجعل الحالة في مقام األخ األكبرداونالكبرى تعاني من متالزمة 

إلصابته بحادث عمل أقعده،وهذا الوضع حتم األسرة،خاصة أن األب عاطل عن العمل نظرا 
على أم ط الخروج للعمل كعاملة نظافة في إحدى اإلدارات العمومیة،باإلضافة إلى مشاركة 

واالنخراط في بعض المهن المؤقتة كبیع ) المستوى االبتدائي(الحالة نفسها وفي سن مبكرة،
" حتى غرفة ماعندیش"...ئمته العصیر والفواكه الموسمیة،وأمام ضیق منزل األسرة وعدم مال

وجدت الحالة ط المهرب في عالقاته المشبوهة ومسایرته ألقرانه في حییه الشعبي،ما سبب 
له الدخول في صدام مع األم القائم بأمور األسرة الفعلي،ولتغطیة مصاریفه المتعلقة 

ا األمر الذي باإلدمان،كثیرا ماكان ط یستدین مبالغ مالیة من رفاقه والتي یعجز عن سداده
جعله ینخرط في المتاجرة معهم بالمخدرات للوفاء بها،أو حتى السرقات التي وصفها بالخفیفة 

  .مثل الهواتف النقالة او حتى األحذیة من المساجد
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والحكومة "...ختاما وبالنسبة للحي الذي یقطن فیه اعتبره ط حصن الیمكن الدخول إلیه     
كبیر بین المنحرفین فیه، الشيء الذي جعله بعید عن أنظار ویشهد له بتضامن "ماتتدخلوش

 .األمن ودوریاته عموما
 :ملخص المقابلة مع الحالة 3

،حیث انتقل وكأي )سنة 12(كانت بدایة الحالة ط اإلدمان على المخدرات مبكرة نسبیا  
دي،وما مراهق في مثل عمره باألنواع التقلیدیة من تبغ إلى تدخین وصوال إلى القنب الهن

لطور االبتدائي،ألسباب عجل في إدمانه هو تسریحه المبكر من المدرسة في ا
عانما توحد ط بجماعة من أقرانه الذین تحولوا إلى مصدر تامین المادة المخدرة سر .تأدیبیة

وأمام ضعف واحتیاج عائلته التي حملها تبعات شقاءه على حد .له،وكاتمي أسراره أیضا
د وتفضیل حیاة الشارع رغم مخاطرها ساعیا وراء اللذة المصطنعة قوله،بدا ط في االبتعا

ومع علم جمیع أفراد أسرته بمسالة تعاطیه فانه الیفكر في " نحب ندوخ"...بفعل المخدر،
  .التوقف أو حتى یعتبر المسالة شریك فیها

ها من عبرت الحالة ط عن معاناتها من انعدام قنوات االتصال داخل العائلة ،وأبدت تذمر     
وهذه الوضعیة حتى قبل إدمانه على " حاطیني صغیر ومانفهم والو"..استصغارهم له

بحبلي الخیر ویحوس "وباستثناء األخ األصغر منه،"كیف كیف منذ الصغر"..المخدرات،
،كل هذا جعل الحالة تفضل الحیاد على المشاركة في المهام األسریة،ولم یمنع ذلك من "علیا

وبالنسبة لتوجه ط لألعمال المجتمعیة خارج نطاق .یة مع االم بعض الصدامات الكالم
البیت،فبدوره اتسم بالضعف ویشوبه الحذر،وعدم الثقة بالناس عموما،وتغلیب المصلحة 

،وعدم ایمانه بالعدالة ومعاییرها الضبطیة المطبقة،لحد اعتبار المحكوم " واحدة بواحدة"..
كثر تقر الحالة ط بتقصیرها في األعمال وبخصوصیة ا".تهموه زور"..علیهم مظلومین 

والواجبات وفي مقدمتها الدینیة وملله منها ووصفه لها بالروتینیة،باإلضافة إلى عدم إخفاءه 
  .أن لدیه مشاكل حقیقیة مع الترتیب والتنظیم الشخصي

كل هذا انعكس على الجانب السلوكي للحالة ،حیث تمثل في عجزها الصریح عن     
یة مشاعرها،ولجوءها الى الرد الفوري والغیر مدروس العواقب في حال التخطیط،وسطح

واعتبار " الي یغلط یدي حقو لیه لیه"...االعتداء أو تعرضها لإلساءة مهما كانت درجتها
اثر  هذا ما".الراجل مایهربش."...التأجیل أو المسایرة من صفات الضعف بل والعیب حتى

التي تحبذ فكرة البقاء طفال على المسؤولیات كذلك على الجانب الوجداني للحالة و 
،ط سریع االستثارة والنرفزة خاصة ضد "الطفل مالیكة،ورقة بیضاء،ال مسؤولیة"...الحالیة،

 والمیل إلى اإلشباع الفوري لمطالبها،والتضایق الكبیر" نعیط في الدار یاسر"واقعه األسري 
  ".مانصبرش،ونحب الیاطاج"...من تأجیلها 
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سبق، وضعت الحالة معاییر ذاتیة في اختیار وربط عالقاتها فط من النوع الذي  من ما    
عندي فایدة من صحابي،في ابسط شيء یجیبولي الزطلة "..یجب أن تخدمه صدقاته 

وتوخي الحذر " ماكانش خیر من نفسك" ویقر بصراحة المصلحة الشخصیة " والكاشیات
   .ككلط بالتمسك بنظرة تشاؤمیة تجاه المجتمع  لتختم الحالة".الزم دیما لحسابات"..الشدید 

  :مضمون المقابلة للحالة الثالثة 4
  :جدول تحلیل مضمون المقابلة 41

  النسب المئویة  التكرارات  الوحدات  األبعاد

رفض رموز 
  السلطة

صدام مع السلطة 
  ٪ 11،04  19  العائلیة

الخروج عن معاییر   ٪ 27،31
  ٪16،27  28  المجتمع

  االندفاعیة
  ٪12،20  21  المرور إلى الفعل

عدم تحمل   21،5٪
  ٪9.30  16  االحباطات

التمركز حول 
  الذات

كف العالقات 
  االجتماعیة

10 
  5.81٪  ٪12.78 

  
 6.97٪ 12 األنانیة المفرطة  

  ٪61،59  106  المجموع
  . 172= المجموع الكلي للمفردات 

 
  ).التعلیق على الجدول:(الثالثةتحلیل المقابلة للحالة  42

بتناولنا لمعطیات الجدول أعاله،والنسب المتحصل علیها وجدنا أن نسبة التكرارات 
 ٪27،31،حیث جاءت الغلبة لبعد رفض رموز السلطة بنسبة قدرت بـ  ٪61،59كانت 

مایؤكد وجود مشاكل حقیقییة لدى الحالة أمام من یمثل السلطة سواء العائلیة ام خارج 
 ٪16،27حدودها،ولكن الالفت هو ارتفاع نسبة وحدة الخروج عن معاییر المجتمع القائمة بـ 

وعدم إخفاء تذمرها من واجباتها تجاهها أیضا،وصوال إلى حد االستهزاء بها واالعتقاد القوي 
في حین جاء البعد الخاص " قوانین عوجة وأنا ماشي مقتنع بیها"...تها أصال بعدم فائد

بالصدام مع السلطة العائلیة،اقل تكرارا في استجابات الحالة على بنود المقابلة،ومثلت نسبتها 
والتي غلب علیها المیل للتجنب والتغیب عن البیت من قبل الحالة،وتفضیل  11،04٪
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وتدهور العالقة مع الوالدین ووصفها " نحب نخرج دیما..".المواجهة غیر المباشرة 
والجو العائلي عامة یتسم بانعدام الحوار ".ناقصة الصراحة كاین السابوطاج"...بالمحبطة،

  ".أنا والحیط خاوة"...والبرودة العاطفیة،هذا ما اضعف حدة المواجهات والصدام بین افراده 
لق،باالندفاعیة فانه حاز على نسبة أهلته الن یكون ثاني وبانتقالنا إلى البعد الثاني والمتع    

لتكشف الحالة من خالل استجاباتها میل كبیر العتماد وتبني  ٪21،5وراء البعد األول بـ 
أسلوب القوة في تعامالتها،خاصة الخارجة عن اإلطار العائلي وبتفریغ انفعالي أیضا،فكان 

وعلى وحدة عدم  ٪12،20المرور للفعل بنسبة تقارب بین وحدتي هذا البعد سواء على وحدة 
واألكثر " الي یغلط یدي حقو لیه لیه،والضعیف یاكلوه"... ٪9،30تحمل االحباطات بنسبة 

والعكس غیر مقبول " الراجل ما یهربش"....من ذلك اعتبار انه من الرجولة المواجهة 
ریق إشباعها مهما كان باإلضافة إلى أن الحالة التحتمل اإلحباط أو العوائق في ط.وعیب

نعیط في الدار على الحقرة،ونقلق "...نوعها،واعتبار عدم تلبیة حاجاته اعتداء صریح علیه 
  " .یاسر

أخیرا یأتي البعد الخاص بالتمركز حول الذات لیحتل المرتبة األخیرة مستحوذا على   
ئقي القائم على ومنه یظهر المیل لدى الحالة وتفضیلها الجانب العال ٪12،78اقل نسبة بـ 

مواصفات محددة تخدم موضوعها االدماني نفسه،وكذلك تقلیل األصدقاء واالقتصار إال على 
رانا كل والد "...الذین یوفروا المادة المخدرة و یحافظوا على سریة تعاطیه،بطریقة تضامنیة

كف لوحدة  ٪5،81ـ خفاض في نسبة وحدتي هذا البعد بومع هذا كله فان ان" .شارع بسطاء
لوحدة األنانیة المفرطة یؤشر على توجه حذر تجاه ربط  ٪6،97ـ العالقات االجتماعیة،وب

العالقات مهما كان نوعها،رغم ان سوابق الحالة قبل إدمانها توحي بأنها من النوع 
األمر الذي یطرح كما سبق الذكر مسالة اإلدمان " كنت نخالط یاسر"...االجتماعي النشط 

دیة شبكة عالقات الحالة والخوف من انكشاف أمرها،وهو عامل ساهم في ضیق ومحدو 
                                   .بشكل عام

  
  
  
  
  
  
  
    



 اإلطار التطبیقي للدراسة                                الفصل الخامس                               

84 
 

 :الثالثة تطبیق اختبار الروشاخ للحالة 5
  شائعة  المحتوى  المحدد  المكان  التحقیق االستجابة

"        17،88 البطاقة األولى  
 ^>v^شكل طیارة

 ^حوض نتاع انسان 
"ماعرف...یبان" < 
عبدمقطوع الراس وهاز  ^

.یدیه  
 ^vیبان قناع

1،45´  

  
 )الكل(
  )الكل(

 
 )الجزء وسطي(

  
  )الكل(

  
  ك
  ك
  
  ج
  
  ك

  
  +ش
  ش
  

ح ب 
  ساكنة

  +ش

  
  شيء
  تشر
  
  ب
  
  شيء

  
  
  
  
  شـا

"5،61 البطاقة الثانیة  
 ^تبان طیارة
 vالكل فراشة

 vقارة افریقیا  
 >غوریال جالسة

 
^v  قناع مرعب نتاع وجه

.حیوان  
3،04´  

  
 )الفراغ وسطي(

 )الكل(
 )االحمرالعلوي(
 )اسود الجانبي(

  
  )الكل(

  
  ف
  ك
  ج
  ج
  
  ك

  
  +ش
  +ش
  +ش

ح حي 
  ساكنة
  شفق

  
  شيء
  حي

  خریطة
  حي
  

  )حي ج(

  

  4     البطاقة الثالثة 
قرفطة   v^ 
 >vوجه عبد

 vطائر هازمعاه حاجة

  
 )االحمرالوسطي(
 )االسودالوسطي(
 )االسودالوسطي(

  

  
  ج
  ج
  ج
  

  
  +ش
  ش

  ح حي

  
  لباس
  ب ج
  حي

  

 vسمكتان بذیل طویل
 vفآران سمینان

v  قردان راساهما الى االسفل
.ینظران  

"برك"...  
3،31´  

 )االسودالجانبي(
 )االسودالسفلي(
  )أحمر الجانبي(

  ج
  ج
  ج

  +ش
  +ش

ح حي 
  ساكنة

  حي
  حي
  حي
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        8    البطاقة الرابعة 
...v خفاش  <v^ 

 ^راجل یسوق دراجة ناریة
 ^رجلیه كبار

"مرعب یاسر...اه" ^ 
2،32  

  
 )االسودالوسطي(

  )الكل(
 )االسودالجانبي(

  )الكل(

  
  ج
  ك
  ج
  ك

  
  ش

  ح ب
  +ش
  فق

  
  حي
  ب

  ب ج
  )ب(

  

4   البطاقة الخامسة  
هكا نفس <>vفراشة  ^

...الشيء  
 >یبان طیرعمالق فاتح فمو

فقط"...  
1،35´  

  
 )الكل(

  
  )الكل(

  
  ك
  
  ك

  
  +ش

  
  ح حي

  
  حي
  
  حي

  
  شـا

5"    البطاقة السادسة  
 ^تبان قیطارة

 ^هذا لفوق حیوان طائر
انسان فاتح یدیه حاب  >^

.یطیر  
 ^راس قط بشالغمو
 vدببة فاتحین ایدیهم

 
 vهذاالشكل سیف

v  یبان هیدورة حیوان میت  
3،54  

  
 )الكل(

  )الجزء العلوي(
  )الجزء العلوي(
 )الجزء العلوي(
  )الطرفيالجزء (

 
  

 )الوسطي العمود(
  )الكل(

  
  ك
  ج
  ج
  ج
  ج
  
  
  ج
  ك

  
  +ش
  +ش

  ح ب
  +ش

ح حي 
  ساكنة
  
  +ش

  ض ش

  
  شيء
  حي
  ب

  حي ج
  حي
  
  
  شيء
  حي

  

10البطاقة السابعة     
     ^v" عبارة عن طائرین

وذنیهم "یحلقوا  
 ><^vشعرمستعار

"برك،حالص" <^<v^ 
1،51´  

  
الجزءالعلوي مع (

 )الوسطي
  )الكل(

  
  ج
  
  ك

  
  ح حي
  
  +ش

  
  حي
  
  لباس

  

 تنــــــــاضـــــــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــرتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"7البطاقة الثامنة      
 ^vحیوان یشبه للضبع

 vاالخضرفراشة
 ^>vتبان قناع

"ملثم  "وجه عبد v 
Vرات االبس نظ

.هیه....خضر  
 

 شعره 
برتقالي"هاهاها"... v 

2،05´  

  
 )احمر الجانبي(
 )االخضرالوسطي(

 )الكل(
 )الكل(

  )االخضرالوسطي(
  
 

  )البرتقالي السفلي(
  
  

  
  ج
  ج
  ك
  ك
  ج
  
  
  ج

  
  +ش
  +ش
  ش
  ش

  ل ش
  
  

  ل ش

  
  حي
  حي
  شيء
  ب ج
  لباس
  
  
  ب ج

  
  شـا

"4البطاقة التاسعة     
وردة حمراء.. ^v^ 

 ^حصان البحر
"یخوف.. یبان وجه وحش ^ 
 ^شاعل فیه النار

1،48´  

  
 )االحمر السفلي(
  )البرتقالي العلوي(

 
  )الكل(

  )العلويالبرتقالي (

  
  ج
  ج
  
  ك
  ج

  
  ل ش

  +ش
  
  شفق
  ل ش

  
  نبات
  حي
  

  )حیج(
  نار

  

"22  البطاقة العاشرة  
"یضحك"... v^ 

 ^زوج حشرات
 ^طائر

 ^نار شاعلة
ماعرفتهمش..حشرات ^v 

 ^زوج فراشات قاعدین
 

..."قناع یخلع یاسر" ^ 
4،12´  

  
  

 )الرمادي العلوي(
 )االحمر الجانبي(
 )االصفر الجانبي(
 )االزرق الجانبي(
 )االخضر العلوي(

  
  )الفراغ الوسطي(

  
  
  ج
  ج
  ج
  ج
  ج
  
  ف

  
  
  +ش
  ش

  ح غ ح
  +ش

  ح حي
  ساكنة
  شفق

  
  
  حي
  حي
  نار
  حي
  حي
  
  شيء
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   :الختیار التفضیليا
:+  
  .شكل مرعب نتاع وحش،ولكن عجبتني فیه النار: 9
  .الن لیها حنحین كبار،وغریبة: 5
:  

  .لخاطر یاسر حوایج متداخلة نبات وحیوان وقناع: 10
  .كلها شكل غریب ومتداخل: 6
  :نتائج االختبار 6

  .استجابة 46:عدد االستجابات
  .في المتوسط" 28 ،34:متوسط زمن االستجابة

  :طرق التناول
    32،60=46÷100×15=٪ك  15=ك
    63،04=46÷100×29=٪ج  29=ج
    4،34=46÷100×2=٪ف  2=ف

  .ف وهو نمط غیر ثري ج  ك  :نمط المقاربة
  .المفكك والذي هو في دائرة السواءمن النوع : التتابع

  :حساب المحددات
    52،17=46÷100×24=٪ش  18+=ش
          39،13=24÷100×18=٪+ش  6= ش
  0=±ش
  1=فق

  2=شفق
  2=ح ب

  3=ح حي
  1=ح ب ساكنة

  4=ح حي ساكنة
  1=ح غ ح

  4=ل ش
 1=ض ش
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  :حساب مجموع ل
  2\ل 3+ل ش2+ش ل1=مج ل
  4=2\8=2\)2×ل ش 4= (مج ل

  مج ل \ح ب: الحمیمنمط الرجع 
  .وهو نمط منبسط 4=مج ل\3=ح ب

  :حساب معادلة اللون
  100×العدد الكلي لالستجابات÷عدد االستجابات في البطاقات الملونة= ٪ل
  ٪40و 30وهي نسبة تقع مابین  34،78= 46÷100×16=٪ل

  .وهو األمر الذي یطرح التوجه العام للحالة نحو االنبساط
  :حساب المحتویات

    15،21=46÷100×4+3=٪ب  3=ب
  4=ب ج
    47 ،82=46÷100×1+21=٪حي  21=حي

  1=حي ج
    3=شا  1)=ب(
  2)=حي ج(

  2=نار
  7=شيء

  1=خریطة
  1=نبات
  3=لباس
  1=تشر

  .عدد االستجابات÷100×دم+جنس+تشر+ب ج: معادلة القلق
  .وهو المتوسط ٪12للحالة ك قلق منخفض اقل من  86 ،10=46÷100×4+1=

  :النقاط الحساسة
  .قلة الشائعات في بروتكول الحالة عموما 
  .استجابة تشریح فالبطاقة األولى 
  .في البطاقة الخامسة1في البطاقة الثانیة،و2ثالث تناظرات  
  .شفق في البطاقة الثانیة 2استجابة فق في البطاقة الرابعة،و 
  .استجابة ض ش في البطاقة السادسة 
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  .استجابتین نار في البطاقتین التاسعة والعاشرة 
  :التحلیل الكمي لبروتكول الحالة ك

  :الهیكل الفكري 1
استجابة، وهو فوق  46جاء عدد اإلجابات اكبر من المعدل، والذي كان عددها     

وهذا كله یؤشر على محاولة الحالة النشطة للفت .استجابة30و20المتوسط الذي یتراوح بین 
  .كما سماها روشاخ عقدة الذكاء باه والحاجة إلرضاء الفاحص، أواالنت
الشيء المالحظ أیضا، أن هذه االستجابات كانت سریعة في مجملها، حیث جاء متوسط     

  .أي اقل من المعدل الذي یكون في حدود الدقیقة لإلجابة الواحدة"34،28زمن االستجابة ب 
والذي یعتبر  ف ج  ك : أما بخصوص نمط المقاربة،فكان أسلوب المعالجة بالنمط    

أي تبني النظرة ) 32،60=٪ك(أسلوب غیر ثري ، مع تركیز الحالة ك على الكلیات
الشمولیة ،وهو األمر الذي یعكس كذلك جهود الحالة في التحكم ودمج جزئیات اللوحات، 

ري غیر التطبیقي بینما جاء ت الجزئیات وهو من متطلبات ومكونات الذكاء النظ
  .واالستجابات في فراغ في نطاق المعدل وبالتالي ال تعلیق

في حین غیاب حج ، وكون التناول الجزئي في المتوسط مؤشر على عدم رغبة الحالة     
في اإلسقاط والخوض في التفاصیل أو حتى تبني أسلوب دفاعي محدد ضد التحریضات 

  .اشكالیاتها المختلفة موما،والكامنة للوحات ع
أما عن التتابع ، فقد جاء مفكك،وهومایبقي الحالة ضمن دائرة السواء،باإلضافة إلى     

عن المعدل المتوقع یعكس ضعف وكف في التعامل مع  ٪+وش ٪انخفاض نسبة كل من ش
  .المواقف الواقعیة والتكیف معها

،على عكس الحیوانیة )3=ب(ات البشریةكما أن الحالة ك ونظرا النخفاض االستجاب       
مایعكس فكر یعید اإلنتاج مع میوالت طفولیة بقیت ) 47،82=٪حي(التي كانت مرتفعة 

  .عالقة من المراحل السابقة
  :الهیكل العاطفي 2
  :الطبع والمزاج ا

بتحلیلنا القطب العاطفي للحالة ، وجدنا أن نمط الرجع الحمیم یمیل إلى االنبساط     
،ومع هذا كانت النزعات االنطوائیة والحركة النزویة حاضرة 4=مج ل \2=عموما، ح ب

،ما یؤكد لوجود میل لالنطواء، وهذا مالمسناه من معادلة 1=وح ب ساكنة 2=أیضا ح ب
ما یجعل الحالة تتراوح بحذر .،وهي نسبة واقعة بین االنطواء واالنبساط34،78=٪اللون ل

الستجابة للبیئة الخارجیة ،وكذلك النزعات الداخلیة وغنى هواماتها بین النزعات االنبساطیة وا
  .التصوریة ممثلة في ذلك بالحركة البشریة النشطة
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 ٪12اقل من  ٪10،86إضافة إلى هذا ، فالبرعم من أن الحالة لها قاعدة قلق منخفض     
ي المحددات فق و لم یمنع هذا من بروز انزال قات للتوتر وعدم االستقرار العاطفي،متمثلة ف

شفق وهذا استسالم للقلق واالنفعالیة نابعة من تحریضات نوعیة للوحات معینة أیضا وهو 
  .ماسنتناوله بشيء من التفصیل في التحلیل الكیفي لبرتوكول الحالة

  :مراقبة العاطفةب 
في بروتكول الحالة یدلل على نقص مراقبة ك لعاطفتها   ٪+وش ٪إن انخفاض ش     

والتحكم في الوضعیات المشحونة عاطفیا بشكل عام ، كذلك إن انزال قات الحالة تكشف عن 
تفریغ وجداني كبیر أمام فشل العملیة الدفاعیة أمامه،ممثل في المحددات فق و المحاولة 

المتفجرة نار ،وعدم النجاح ولو بشكل جزئي  الفاشلة للتحكم والمتمثلة في شفق ،واالندفاعیة
  .وهو مایعكس إخفاق الحالة في تجاوز ذاتیتها) 4=ول ش 0=ش ل(

أخیرا،فان سیطرة الكلیات على بروتكول الحالة ساهم في تحكم وتنظیم عقلي ممیز     
قع ومقبول ، ما منع بالتوازي مع ذلك من بروز االندفاعات المزاجیة في صورة المعارضة للوا

فالحالة .،والتي تمیز توظیف المراهق عادة)في المتوسط(من خالل االستجابة في فراغ 
تتعامل بحذر مع خشیة في الخوض في التفاصیل او حتى اإلسقاط لغیاب كذلك االستجابات 

في البطاقة السادسة یدل ) ض ش(الجزئیة الصغیرة من البروتكول، كما أن ظهور اإلجابة 
  .ة من طرف الحالة في ضبط حاجتها الملحة للحب واالرتباط العاطفيعلى المحاولة الفاشل

  :النقاط الحساسة 3
وجود استجابات من نوع فق و شفق مؤشر النفعال الحالة وفشل دفاعاتها المجندة أمام  

  .وضعیات الحصر
استجابتین بمحتوى نار في البطاقتین التاسعة والعاشرة دلیل على انفجار وجداني كبیر  
  .ستسالم كلي للعواطف من قبل الحالة كوا
وجود التناظرات في البطاقات الثانیة والخامسة والسادسة یدل على نقص الحمایة الداخلیة  

  .واالفتقار للثقة،والحذر الشدید
استجابة ض ش في البطاقة السادسة مؤشر على البحث للتعلق أو الحاجة للحب   

  .االمومي البدائي
حالة من االستجابات الجنسیة،وكف واضح أمام التحریض الجنسي خلو بروتوكول ال 

للوحات االختبار، واالقتصار على االستجابات التشریحیة والتي بمثابة التعویض عن 
  .الجنسیة،وهذا راجع للحیاء المراهقي الممیز للمرحلة بشكل عام

ة في البعد عن یترجم رغبة الحال) 3=شا(أخیرا فاالنخفاض المحسوس في عدد الشائعات  
  .المألوف والخروج علیه ،أو حتى المعارضة أیضا
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  :التفسیر الكیفي لبروتكول الحالة
استهلت الحالة بطاقة الدخول في الوضعیات الجدیدة ،باستجابة كلیة ذات محتوى غیر حي 

، وهو زمن معتبر، لینتقل إلى المحتوى التشریحي، "17،88بعدما كان زمن الرجع ) شیئیة(
الذي یرفع من الحصر لمواجهة ماهو جدید،وتناوله في صیغة شمولیة ، فالحالة لم الشيء 

تستغرق وقت طویل في البطاقة األولى مع احتفاظها بالتناول الكلي ، وبظهور الشائعة 
  .اتخذت ط منحى دفاعي أمام البقعة التي من دون معنى محدد

أ الحالة بالتركیز على الفراغ ، لتبد"5في بطاقة العدوانیة،انخفض زمن الرجع إلى     
الوسطي للبطاقة ،وفي ذلك دلیل على الروح الغیر نظامیة ل ك ورغبتها في االستقاللیة أو 
حتى المعارضة،الحالة ك استطاعت دمج اللون األحمر مع باقي البقعة في استجابة كلیة 

تواصلت إلى  لكن بمحدد غیر صحیح ، هذه المحاوالت للتحكم ومراقبة عدوانیتها الذاتیة
أخیرا سرعا نما برز .استجابة جزئیة شملت اللون األحمر ،لكن بمحدد صحیح هذه المرة

،وما یؤكد هذا االتجاه وجود تناظرین في البطاقة نقص )شفق(انزالق عاطفي لدى الحالة 
  .الحمایة الداخلیة للحالة ك

في تقمص أو اإلسقاط ،لم تتوصل الحالة إلى النجاح "3بعد ما كان زمن الرجع قصیرا     
على الصورة اإلنسانیة،والذي تبعث به التحریضات الكامنة للبطاقة الثالثة ،فباستثناء جزئیة 
بشریة واحدة جاءت جمیع االستجابات بمحتوى حیواني مایدل على نزعات طفولیة للحالة ط 

 .أمام الصورة اإلنسانیة عموما،ورفض اإلسقاط لنوع الجنس أیضا وأیضا الحصر
لیبرز بعد ذلك اضطراب " 7،64في البطاقة الرابعة،ارتفع زمن الرجع قلیال،وقدر ب    

) صدمة(التي بعث بها اللوحة،فبعد تقلیب اللوحة لعدید المرات العالقة بالسلطة األبویة
حاولت ك التمسك بالحركة البشریة النشطة ذات صدى ذكوري ،لكن لم یصمد طویال أمام 

تجاه الصورة الو الدیة واالنا األعلى عامة،وهو ماتجلى في استجابة  المشاعر السلبیة والقلقة
ما یعكس أو ینبئ بمشاكل أو توتر العالقة مع من .."مرعب یاسر"...كلیة بمحدد فاتح قاتم 
  .یمثل السلطة فیما بعد

لتنجح الحالة في التوصل للشائعة في "4في بطاقة صورة الذات تراجع زمن الرجع إلى     
الخامسة،وهو مؤشر على إدراك سوي للذات،لكن هذا اإلدراك اتسم بالحذر وعدم البطاقة 

الثقة لوجود التناظر باللوحة،لیتغیر بعد هذا االتجاه نحو التعبیر النزوي من خالل الحركة 
وبمحتوى حیواني ذو طابع طفولي،فالحالة ك تتخیل بدل التركیز على المحسوس فقط، 

  .الواقع وبالتالي هو انغماس ردیئى في
لتتمسك الحالة أمام التحریضات الجنسیة للوحة السادسة،بعدة " 5جاء زمن الرجع في     

استجابات جزئیة حیوانیة،مع وجود التناظر دلیل على اتخاذ موقف الحذر،كما أعطت ك 
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استجابة تضلیل وهو أمر متوقع في البطاقة الجنسیة ویدل على االعتمادیة والحاجة للحمایة 
  .لحالة،أخیرا الحس الجنسي مثبط في هذه اللوحة وكذا كل االختبارمن طرف ا

لم " 10بعد تقلیب اللوحة السابعة لعدة مرات،ارتفع زمن الرجع نسبیا على ماكان علیه     
تتمكن الحالة من التعرف أو استشعار الصدى األنثوي الذي تبعث به البطاقة االمومیة،بل 

ما ) لباس(صرا لحس اإلنساني على إحدى حاجیاته ركزت على المحتوى الحیواني، لیقت
یعكس الرغبة في الحمایة وعدم الظهور،كل هذا یطرح إمكانیة برودة انفعالیة تطبع العالقة 

  .مع األم
لنشهد ارتفاع ملحوظ في إنتاجیة الحالة ، " 6ینخفض من جدید زمن الرجع،إلى حدود    

لبطاقة التكیف العاطفي،حیث أعطت ك  وهو مایدل على تجاوبها مع األلوان ، الممیزة
كمؤشر على استسالم دفاعاتها أمام التحریض اللوني،فالحالة من النوع ) ل ش(استجابتین 

مع إدراك الشائعة الحیوانیة كذلك،ما یؤكد االمتداد العاطفي القبول .  الذي تقودها انفعاالتها
لم یمنع من بروز مشاعر سلبیة ومن خالل تسمیةااللوان أیضا،لكن كل هذا .للبیئة المحیطة

وهو توجه ممیز رغم .."إنسان ملثم غریب األطوار"...أمام العالقات اإلنسانیة بالذات 
  .االنفراج الجزئي اللوني االفتتاحي للحالة

لتركز الحالة "40بعد تقلیب اللوحة التاسعة،عدة مرات ،ارتفع زمن الرجع إلى أقصاه ب    
دلیل عل " ل ش"ومحددین " شفق " مقتضبة، مع تفریغ انفعالي على االستجابات الجزئیة وال

،فالحالة تنفعل بشكل كبیر أمام أشكال " نار"فشل السیطرة علیه،لتنفجر تماما مع المحتوى 
البطاقة المرفوضة،وغیاب الشائعة یطرح نوعیة االتصال الوجداني مع البیئة والذي یتسم 

  .بغیاب الضبط عموما
، تظهر الحالة أمام تشتت البطاقة العاشرة، انفراج سروري واضح بنهایة االختبار    

لتعطي ك استجابات جزئیة حیوانیة " 21تزامن مع انخفاض في زمن الرجع إلى ) یضحك(
في هذه .عام  األمر المتوقع،لكن غیاب المحتوى التشریحي یطرح نقص الذكاء بشكل 

عائلیة، یتواصل انزالق الحالة البطاقة التي توحي بالعالقات االجتماعیة أو حتى ال
  ).شفق(عاطفیا
إذن ".ج ف"والفشل في كبحه بصورة متوازنة،والتي تصل إلى حد ارتباطها بالمعارضة      

أي توتر عاطفي ) البطاقة األولى(ك أنهت االختبار بصورة مناظرة لكیفیة دخولها فیه
  .ملحوظ

  :التحلیل العام للحالة الثالثة 7
الوقوف على  ألدوات دراستنا،وهذا خدمة لفرضیات البحث،أمكننا من خالل استثمارنا

نتائج تحلیل المقابلة النصف الموجهة وكذلك توظیف المالحظة،كشف ان للحالة مشاكل 
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حتى من یمثلها،حیث استحوذ هذا البعد على  مطروحة وبشكل جدي مع رموز السلطة أو
مع ارتفاع ملحوظ على وحدة الخروج على معاییر المجتمع القائمة،وتفضیل  ٪27،31نسبة 

یتمیز صاحب هذه :" شاهین روز ماريطقوس واعتناق قوانینها الخاصة،وفي هذا تقول 
النزعة بعدم قدرته على التكیف المستمر مع األعراف االجتماعیة ـ األخالقیة للمجتمع الذي 

روز ماري "(الى صراع مع هذا المجتمع یؤدي سلوكه دائما یعیش فیه،وهكذا
،وصوال لحد الجزم بعدم فائدة الضوابط التنظیمیة ،ولم تخفي الحالة )123:1995.شاهین

كذلك تدهور العالقة مع الوالدین،والمحیط العائلي عموما،ووصفه بالالمبالي،،ومازاد من 
عند إثارة مواضیع  تدعیم هذه االستجابات هو ماالحظناه على الحالة من توتر وغضب شدید

السلطة وتحمیل كل ما یرمز لها مسؤولیة احباطاته وعلیه فتراكمیة هذا النمط من المعارضة 
إخفاق الحدث في تنمیة " فان  اریكسونانسحب لكافة جوانب شخصیة الحالة فحسب 

سامیة "(هویته الشخصیة سببه خبرات الطفولة السیئة والظروف االجتماعیة الحاضرة
  .) 179:1988.جابر
وبانتقالنا لبعد االندفاعیة،فالحالة لم تخفي معاناتها المتواصلة من نتائج سلوكاتها     

المندفعة،وقلة تخطیطها المسبق للمواقف المختلفة،مع تحمیلها الجزء األكبر من المسؤولیة 
عن ذلك للعوائق واالحباطات التي وصفها بالمتعمدة،من قبل األسرة أو المجتمع على حد 

 جونوفي هذا الصدد یقول ) ٪21،5(هذا كله ساهم في ارتفاع نسبة بعد االندفاعیة.واءالس
تعتبر الشخصیة االدمانیة شخصیة سلبیة لیس لها القدرة على "Jean Bergeret بارجوري

تحمل التوتر النفسي واأللم واإلحباط، وهي شخصیة اتكالیة ال یمكناه التكیف االجتماعي، 
  ).5:2008.عزیزة عنو"(بعدم النضج االنفعاليبصفة عامة  كما تتمیز

تحققه  على عكس البعدین السابقین،لم ترقى نسبة بعد التمركز حول الذات إلى مستوى    
لتؤشر استجابات الحالة على بنود المقابلة لمیلها  ٪12،78ـ كافتراض،حیث قدرت نسبته ب

روز نزعة تضامنیة مع اقرأنه لمد العالقات وكذا االرتباط االجتماعي،بل األكثر من هذا ب
،لكن لم یمنع الحالة لتبني الحیطة والحذر في تكوین ومد هذه "خاصة من فئة المدمنین 

العالقات من منطلق الخوف من انكشاف أمر إدمانها على المخدرات،وما ینجر عنه من 
تها عموما یمكن الخروج بضعف تحقق افتراض تمركز الحالة حول ذا. تبعات جزائیة محتملة
  .أو كف في عالقاتها

وباالنتقال للمؤشرات التي ظهرت من خالل اختبار الروشاخ ،تبین لنا العدید من الدالئل     
على وجود رفض لرموز السلطة من قبل الحالة منها ظهور المحتوى البشري الغریب في 

مؤشر على  بطاقة السلطة الوالدیة ،مع استسالم كلي للقلق والتوتر من خالل المحدد فق وهو
 ٪+وش ٪اضطراب العالقة الوالدیة ا واالنا األعلى،باإلضافة إلى تدني نسبتي كل من ش
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) ٪39،13+=وش 52،17=٪ش(مایطرح فرضیة ضعف اتصال الحالة بالحیاة الواقعیة
فالحالة الترغب في ان تكون مسایرة لآلخرین،وكذلك فان إعطاء الحالة الستجابة من نوع 

ت االجتماعیة مؤشر على القلق العمیق تجاه أو في مواجهة االمتداد شفق في بطاقة العالقا
  ).3=ـاش(رزة من جراء قلة عدد الشائعاتاالجتماعي،وأیضا فان عدم االمتثالیة هي السمة البا

أما عن االندفاعیة فعلى عكس السلوك المندفع الذي ظهر بصورة جلیة أثناء المقابلة     
یضا،فان الحالة أظهرت أكثر على االختبار ضعف في واستجاباتها على بعض بنودها أ

باإلضافة إلى القوة المتفجرة لوجود استجابتین نار في البطاقتین )4=ل ش(السیطرة االنفعالیة
  .األخیرتین واستجابة حركة غیر حیة

أخیرا وبخصوص،مؤشرات التمركز حول الذات لدى الحالة فان بدراسة نمط الرجع كشف     
ط وتأثر بالبیئة عموما،وقلة في التعبیر النزوي أو تصویره،وكما سبق الذكر عن اتجاه منبس

فالحالة لدیها أیضا میول انطوائیة بدأت تظهر ولعل ان لموضوع إدمانها األثر األكبر في 
ذلك ،فبانخفاض المحددات الشكلیة في بروتكول الحالة وقلة الشائعات عن المعدل یطرح 

ة عالقاتها االجتماعیة،وانتهاج الشك والحذر لوجود إمكانیة مشاكل على صعید شبك
التناضرات التي تضمنها البروتكول أیضا،وبالتالي یمكن القول ان الحالة من النوع الحذر 
والمتشكك والذي یستجیب بتفریغ انفعالي كبیر وغیر مسیطر علیه أمام المواقف الغیر مألوفة 

 .لدیه

  :الدراسةمناقشة النتائج على ضوء فرضیات  
كان هدفنا الوصول لرصد وتحدید المؤشرات ذات الطابع ،الحالیة  بانطالقنا في دراستنا

السیكوباتي التي تمیز األداء العقلي للمراهق مدمن المخدرات ،هذه الخصائص النوعیة في 
مجملها والتي تتمظهر بأشكال مختلفة وتمس أصعدة عدیدة سواء اإلدراكي أو االنفعالي 

، ابتدءا من الوسط )حسب الدراسات ذات الصلة بموضوعنا(زعات سلوكیة التكیفیة وصوال لن
اعتمادنا على أدوات وبالعائلي وانسحابا إلى المحیط والمجتمع بكل قیمه وقنواته التنظیمیة، 

فرضیات  تمكنا من الحكم علىكي المعمق لحاالت الدراسة یمتخصصة للبحث اإلكلین
  .الدراسة

ة األولى والمتضمنة إمكانیة ،بروز رفض للسلطة أومن یمثلها لدى فبخصوص الفرضی    
المراهق مدمن المخدرات سواء داخل اإلطار العائلي أو في مواجهة معاییر المجتمع 
القائمة،توصلنا بعد استثمار نتائج أدوات الدراسة المشار لها أعاله إلى مامفاده،أن لحاالت 

بر اختالل النظرة إلى السلطة بشكل عام ،حیث الدراسة الثالثة ظهرت لدیها وبشكل مع
تصدرت هذه الفرضیة النسب على تحلیل المقابالت المطبقة والمالحظة على الحاالت 
أنفسهم،ومن جملة النقاط المشتركة أن هذا الرفض للسلطة كان موجه بصورة ممیزة لمعارضة 
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ها اعتداء صارخ على حریة معاییر المجتمع بالدرجة األولى ،وخاصة التنظیمیة منها واعتبار 
المراهق مدمن المخدرات،وهو نفس التوجه الذي لمسناه من المؤشرات المتحصل علیها من 
تطبیق اختبار الروشاخ على الحاالت ككثرة االستجابة في فراغ والتي جاءت نسبتها عالیة 

یر في جمیع بروتكوالت حاالت الدراسة، وأیضا تمسك الحاالت باستجابات ذات محتوى غ
أما عن الصدام مع من یمثل السلطة العائلیة فقد كانت .مألوف ومعارضة للسلطة بشكل عام

ضمنیة ولكن مطروحة وحاضرة بقوة لدى الحاالت من خالل التذمر الشدید واعتبار السلطة 
األبویة خاصة مضطربة وتتسم باالضطهادیة وعدم المساواة، وصوال إلى برودة العالقة مع 

بالتالي انتهاج التجنب المقصود،هذا الینفي المواجهة من حین ألخر التي اإلخوة أیضا، و 
میزت المناخ العائلي العام لحاالت الدراسة الثالثة بالرغم من تباین ظروفهم ومالبسات 

 .إدمانهم على المخدرات
ند وبالتعریج للفرضیة الثانیة من دراستنا،والمتمثلة في اعتبار االندفاعیة كمیزة ثابتة ع     

المراهق مدمن المخدرات ،فقد جاءت بدورها محققة ،وهي صفة وقفنا علیها حتى من خالل 
مالحظتنا لحاالت الدراسة وتصرفاتهم العفویة والمتسمة بالسطحیة وغیاب التخطیط، اوحتى 

لیه ظهرت الحاالت من النوع التي تفضل وتتبنى المرور إلى الفعل إلنهاء عالتأجیل ،و 
نت حدتها ،فباالستناد لتنائج المقابلة كان االندفاع شدید ومحركه هوعدم صراعاتها مهما كا

تحمل االحباطات التي تكون مألوفة عادة لهذه المرحلة العمریة،فالمراهق المدمن یستجیب 
بصورة آلیة مفضال الفعل الفوري سواء الجسدي أو اللفظي ،ما یكشف عن تحقق هذه 

تائج اختبار الروشاخ لتؤكد هذا التوجه المندفع لدى وفي هذا السیاق جاءت ن.الفرضیة كذلك
غلبة االستجابة اللونیة الشكلیة : ومن المؤشرات على االختبار. الحاالت دون استثناء

وغیاب أو نقص الحركة البشریة ،وكثرة التعلیق ) نار(والمحتویات الدالة على القوة المتفجرة 
  .الخ....ى الفراغونقد االختبار بطریقة غیر لبقة، والتركیز عل

وأمام تحقق الفرضین السابقین،جاء الفرض األخیر والمتعلق بالتمركز حول الذات لدى     
المراهق مدمن المخدرات،لتؤشر نتائجه على عدم تحققه بالنسبة لحاالت الدراسة الثالثة، 

ظهر لدى فبالرغم من السریة التي تحیط بموضوع اإلدمان ،إال أن التوجه العالئقي المقبول 
الثالث حاالت بصورة معبرة سواء على استجابات المقابلة أو المالحظة التي أبانت عن 
امتداد اجتماعي الباس به، رغم اتسامه باالندفاعیة،وفرض شروط ومواصفات خاصة لربط 

شبكة  اي عالقة مسبقا ،فباستثناء الحالة الثانیة التي كشفت على ضعف في طریقة مد
، لكن سرعانما أظهرت نتائج التقریر )ل األماكن المنعزلة للتواجد بهامثل تفضی(عالقاتها

النفسي  الختبار الروشاخ الخاص بها عن تأثر واضح بالبیئة الخارجیة والتوجه لالنبساط 
وضعف النزعات االنطوائیة،كذلك القدرة التعبیریة اللغویة واإلنتاجیة المعتبرة التي قدمتها 
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برزت السمة التضامنیة لدى الحاالت الثالث بخصوص االنتماء الحالة في مجملها ،أخیرا 
  .لجماعة تخدم مسالة اإلدمان وتضمن سریته

ومن كل ماسبق،نصل إلى تحقق الفرضیتین األولى والثانیة ،وبعدمه بالنسبة للفرضیة     
تمیز الثالثة ،فرفض رموز السلطة واالندفاعیة مؤشرات على االنحراف ذو الطابع السیكوباتي 

في حین ان التمركز حول الذات الیعتبر كذلك ،التوظیف العقلي للمراهق مدمن المخدرات
باستثناء الخشیة من انكشاف مسالة التعاطي ومن غیر ذلك فللمراهق المدمن على المخدرات 

   .شبكة عالقات ممتدة وغنیة
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  :الخاتمة

فرض نفسه،كأحد اكبر اآلفات االجتماعیة  موضوعل ،التصديفي دراستنا الحالیة حاولنا    
مقنع المستتر و ال مفضال الشكلیتسم باالنتشار والتمدد السریع، ولكن حیث ،في الوقت الراهن

،ولعل األرقام المعلنة من قبل الدوائر المختصة والتي اشرنا لبعضها ،تمثل الجزء الیسیر من 
الرقم الحقیقي ،وبالرغم من حساسیة مسالة اإلدمان ،وهذا لعدة اعتبارات كالتبعات الجزائیة 

ان المجتمع لضحایاه ،مرورا بنرجسیة األسرة وعدم االعتراف بأنها المترتبة علیه، واستهج
تأوي المدمن أو قد تكون مقصرة تجاهه، إال أننا تمكنا من خوض واقتحام هذا العالم السري 

  .والمتخصصة معتمدین النظرة االكلینكیة المعمقة للمراهق المدمن

كانت والزالت عماد ) بصفة عامة ناقصد المراهقی(فهذه الشریحة التي سبق التنویه لها     
في مطالب النمو المتواترة السرعة یجد المراهق نفسه  غیر انه وأمامكل مجتمع ومحط أماله،

مطالب مجتمعه بنظام قیم وضوابط لم یألفها من قبل ، وبتوجهه لإلدمان یعلن مواجهة 
دة ،هذا العالم القطیعة مع واقعه  لیبني عالمه الخاص، یتمتع بأسس وخصائص نفسیة متفر 

وتلك العالقة المتناقضة بین المطالب التي اشرنا لها أعاله شكلت نقطة انطالقنا البحثیة، 
لكشف أو رصد أي سلوكات أو نزعات ذات صبغة الاجتماعیة تمس شبكة عالقات المراهق 
المدمن بكل مستویاتها وأیضا نظرته إلى السلطة ومن یمثلهابعد أن أصبح اإلدمان محرك 

  .ضع معاییر الشخصیة بكل  تماهیاتها واستثماراتها ذات الصبغة السلبیةووا

وهو ما وفقنا إلیه لحدما، بعد استغاللنا ألدوات اكلینكیة نوعیة ،خدمت غرضنا من     
الدراسة ،وأجابت على فرضیاتها،ومن ثمة فهم لدینامیة شخصیة المراهق المدمن على 

ة التي تمیز ملمحه النفسي عموما،وتكون مصدر المخدرات ومختلف المؤشرات السیكوباتی
  .تذمر للمحیط األسري أو خارجه

وبعد تفریغنا وتبویبنا للنتائج،ظهرت لدى حاالت الدراسة میزتین بشكل معبر وهما رفض 
رموز السلطة، وخاصة المعاییر التنظیمیة القائمة ،وكذا میزة االندفاعیة مجسدة في صورة 

الت للرد الفوري والغیر مدروس العواقب،في حین لم تتحقق المرور للفعل وتفضیل الحا
الفرضیة األخیرة والمتعلقة بالتمركز حول الذات كمیزة في شخصیة المراهق مدمن 
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الطفیف  االمخدرات،بل أبانت الحاالت على توجه وتكیف عالئقي مقبول بالرغم من تأثره
  .علیهضرورة التستر ،و ياإلدمانالموضوع بسبب سریة 

یمكن الخروج،بأنه ومن خالل دراستنا تمكنا من االقتراب من المراهق المدمن في بیئتنا ختاما 
المحلیة ،وجدنا على اثر ذلك بعض المؤشرات المهمة لمحركات اإلدمان ،وفي مقدمتها 
الوصول السهل للمواد المخدرة واتساع دائرة الفراغ الذي یعیش فیه المراهق بصفة عامة 

تمیط الدراسة اللثام على جوانب موجهة في مجال الصحة النفسیة  وهنا نطمح أن.الخ ...
للمراهق ضحیة اإلدمان باإلحاطة بمالبسات إدمانه وظروفه المعیشیة ،وبعض سماته 
الشخصیة ،ومن ناحیة أخرى استغالل المؤشرات المتوصل لها من اجل التغلب على سوء 

وصوال للمجتمع بنظامه ) األسرة(ولي التكیف بكل مستویاته، ابتدءا من النطاق النفسي األ
القیمي ،وقنواته المختلفة،وبالتالي نأمل أن تكون دراستنا الحالیة بمثابة انطالقة لدراسات 

  .مستقبلیة في نفس السیاق أو التوجه اإلكلینیكي العام
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  .،المركز العربي للدراسات األمنیة والتدریس،الریاض،المملكة العربیة السعودیةالعقلیة

  .التقاریر واإلحصائیات
دمانهاحصیلة نشاطات الدیوان الوطني لمكافحة الم:تقریر عـن  54  :،الصادرسـنةخدرات وإ

  .،بالتنسیق مع المدیریة العامة للدرك الوطني ،الجزائر)2007(
دمانها:تقریر عـن  55  :،الصادرسـنةحصیلة نشاطات الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإ

  .،بالتنسیق مع المدیریة العامة للدرك الوطني ،الجزائر)2014(
  ،أعده الدیوان الوطنيالتوجیهي للوقایة من المخدراتالمخطط الوطني :تقریر حول  56

دمانها،الصادرسنة   .،الجزائر)2008(لمكافحة المخدرات وإ
،أعده الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات المخدرات والمجتمع الدولي: تقریر حول 57

دمانها، افریل   .، الجزائر)2007(وإ
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  1:الملحق رقم
  :عزیزي الشاب 

أضع بین یدیك استبیان بحثي یندرج تحت إطار دراسة استطالعیة خدمة  لموضوع مذكرة تخرج الخاصة 
  .بي 

  .دون اإلجابة علیه على بنوده مع عدم ترك أي بند ) ال(أو ) نعم(الرجاء مأل االستبیان باإلجابة بـ 
كما نضمن لك  . كما نحیطك علما أن توظیف االستبیان قاصر على أغراض البحث العلمي ال غیر

  .سریة المعلومات المدلى بها 
  اخیرا نرجو منك التعاون بهدف إنجاح دراستنا وشكرا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  

    أنثى         ذكر   :     الجنس 
  ............: السن

  جامعي    ثانوي           متوسط             إبتدائي          أمي   :       المستوى الدراسي
  )أ(                     جیدة           متوسطة                متدنیة :        الحالة العائلیة

  ال  نعم  ســـــــؤال  رقم البند
أجد من الطبیعي أن یلجأ اإلنسان إلى الشرب أو المخدر كلما حدثت أشیاء سیئة في   01

  حیاته   
    

      أوافق من یستعین بالمخدر للتغلب على مشاكل الحیاة الصعبة   02
      سبق وأن حضرت مناسبات وحفالت كان فیها تعاطي المخدرات   03
      ال أجد مانعا في الجلوس مع مدمني المخدرات    04
      عندما أكون متضایقا ال مانع لدي من تخفیف معاناتي بواسطة مخدر   05
      أجد رائحة المخدر سارة بالنسبة لي   06
      أعتقد أن المخدر یزید من الشجاعة في مواقف الخوف والخجل   07
      المخدرات تؤدي إلى العدید من  المشاكل والمتاعب الحیاتیة   08
      یوجد من أسرتي من یتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلیة   09
      یوجد من أصدقائي من یتعاطى المخدرات والمؤثرات  العقلیة     10
      من األفضل مواجهة مصاعب الحیاة عن طریق االنسحاب وتعاطي المخدرات  11
      أعتقد أن النقاش حول اإلقالع عن اإلدمان ال فائدة منه   12
      اعتقد ان المخدرات تزید من القدرة الجنسیة عند الجماع   13
      أؤید بعض المشاهیر و الفنانین في تعاطیهم للمخدرات   14
      تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلیة هدفه الحصول على اللذة و السعادة الحقیقة   15
      حسب رأي اذا توقف المدمن عن التعاطي ال یوجد ما یستمتع به    16
      أعتقد أن أغلبیة أقراني جربوا المخدرات ولو لمرة واحدة على االقل    17
      السبب الرئیسي إلدمان المدمن هو قسوة من حوله و اضطهادهم له  18
      أشعر أني سأكون في المستقبل ضحیة لإلدمان   19
      أهتم بقراءة الكتب العلمیة حول موضوع المخدرات وخواصها    20
      ال أستطیع مقاومة نزوعي نحو المخدرات لكونها متوفرة وسهل الحصول علیها   21
 
  
  



 

 
 

  
  
  
  

  )ب(                                      
  ال  نعم  ســـــــؤال  رقم البند

      أنام لفترات طویلة على غیر عادتي   01
      أضل ساهرا لفترة طویلة لم تكن من قبل   02
      أتسرع غالبا في الحكم على األمور مما یعرضني لألخطاء   03
      أحاول االبتعاد دائما عن رقابة األهل ألنها دائما تضایقني   04
      أحاول إثبات ذاتي بأي طریقة لكن یوجد من یعترضني   05
      أحب المغامرات دون حساب للمخاطر ألنها من الشجاعة    06
      غالبا ما أشعر بثقل مسؤولیاتي مقارنة بسني وبأصدقائي   07
      أتهرب غالبا من المشاركة  بالمهام األسریة    08
      تشكل الدراسة عبئا ثقیال وتضیعا  للوقت  من األحسن التخلص منه   09
      كثیر ما أجد نفسي في خالف مع هیئة التدریس أو المسئولین بشكل عام     10
      أنا دائم التغیب عن المنزل   11
      أفضل األماكن المهجورة على مخالطة الناس    12
      .....)صوم  –صالة (أعتقد أنني مقصر تجاه حیاتي الدینیة   13
      القوانین والتقالید تحد من حریتي وال فائدة منها  14
      أؤمن بالمبدأ أن الغایة تبرر الوسیلة    15
      من األفضل التقلیل من الصداقات والعالقات بشكل عام   16
      إذا تعرضت لإلساءة فمن حقي الرد فورا و بكل الوسائل   17
      اآلخرون عادة ما یكثرون من مطالبهم الخاصة على حسابي   18
      أعتقد أننا نعیش في غابة البقاء فیها للقوي   19
      إن القوة والسرعة هما أفضل الطرق للوصول إلى تحقیق أهدافي   20
      یبدو أنه ال یوجد من یفهمني   21
      المستقبل یبدو لي غامضا   22
      عادة ال أشعر بالندم ألني دائما على حق في تعاملي مع االخرین   23
      نادرا اخطط لمشاریعي قبل تنفیذها   24
      تراودني أحیانا فكرة ترك أسرتي و االبتعاد عنها    25

  
  
  
  



 

 
 

  2:الملحق رقم
  :أسئلة المقابلة مع الطبیب العقلي بمركز الوسیطي لعالج اإلدمان

  ما المقصود باإلدمان؟)ومن وجهة الطب العقلي(بدایة  
 حتى نحكم بإدمان شخص ما،ماهي المراحل التي یجب ان یجتازها إلى ذلك؟  
 السلوكیة او االنفعالیة التي یمكن مالحظتها مباشرة للجزم بوجود حالة  ماهي العالمات

  إدمان؟
 ما هي المعاییرو األسس التشخیصیة التي یمكن اعتمادها لتحدید اإلدمان؟  
  متى ولماذا یتم اللجوء اثناء تشخیص حاالت االدمان لفحوص متخصصة اكثر كالتحالیل

  البیولوجیة؟
 نطقة،ماهو توقعك لنسبة انتشار الظاهرة؟من منطلق خبرتك ومعرفتك بالم  
  لو سمحت، ممكن تذكر لي أكثر المواد والمؤثرات العقلیة تعاطیا في منطقتنا دائما؟وماهي

  خواصها المخدرة؟
  نسمع یومیا بمواد مخدرة غیر كالسیكیة بدأت في االنتشار في منطقتنا،ماهي ؟وما الفرق

  بینها وبین المواد التقلیدیة؟
 لماذا ؟.ءات على أن فئة المراهقین هم أكثر ضحایا اإلدمانتجمع اإلحصا  
 عملیا،ماهي األسئلة التي نتحرى بها موضوع السوابق االدمانیة للمراهق من عدمها؟  
 في حالةادمان المراهق،ماهي األعراض الدالة على ذلك؟  
 ماهي الخصائص العامة والمشتركة لدى فئة المراهقین المدمنین؟  
 ي یمكن أن یحدثها اإلدمان على المراهق على الصعیدین العضوي ماهي التغیرات الت

  والسلوكي؟
 هل بمقدورنا تحدید سن نموذجي لبدایة إدمان المراهق؟ولماذا؟  
   نسمع كثیرا بالتعاطي التجریبي لدى المراهقین،ماالمقصودبه؟وكیف نفرق بینه وبین

  اإلدمان الفعلي؟
  أساس مدة التعاطي أم تكرار مرات على أي أساس نشخص اإلدمان الفعلي، هل على

  التعاطي أم على أساس الزیادة المضطرة للجرعات المخدرة؟
  مالفرق بین المراهق المدمن الذي یطلب المساعدة یسعى للعالج،وبین األخر الذي ال

  ؟)من حیث السلوكیات(یطلب المساعدة
 ،ماهي األسئلة لو أردت أن اعرف أن المراهق مدمن أم ألهل هي مهمة سهلة أم العكس؟

  التي اطرحها علیه؟اولمحیطه القریب منه للتوصل لذلك؟



 

 
 

  عادة إدماج المراهق المدمن اجتماعیا في برأیك،ماهي صعوبات ومعوقات عالج وإ
  منطقتنا،بالطبع؟

 هل من إضافة حول موضوع المراهق المدمن وعالمه السري؟  . أخیرا، نشكرك كثیرا دكتور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

 
 

  3:الملحق رقم
 الحالة د  المقابلة كماوردت:  

  :محور تحري السوابق االدمانیة للحالة
 السالم علیكم،واشي االمور؟ 
 وعلیكم السالم،البس. 
 حاب  في البدایة نهدر شویة على موضوع ادمانك،ماعلیش؟ 
 یبتسم(تفضل وعاله راني هنااذن.( 
 حدثني عن اول تجربة لك مع المخدرات؟ 
 تقدر تقول من ایام المتوسطة...واهللا. 
 تقصد البدایة؟ 
 نعم. 
 بدیت باللصقة،هي اللي كانت متوفرة،وحتى البنزین. 
 كیف تصف محاوالتك األولى للتجریب واالستكشاف؟ 
  اه،صحابي هوما اللي نعتولي الكیف والدواء،والدارثاني مایراعولیش هذاك الوقت،كون

اما الظروف المادیة،كاین السوارد )الغضب في وجهه(نموت مایسمعوش بیا،
 .مرتاحین

 في حال انقطاع المادة المخدرة عنك ماهي التغیرات التي تبدو علیك؟ 
 هاهاها(الزطلة والكاشیات،دیما كاین خویا،مانطیحش اومبان طول.( 
 اعطیني فكرة عن معدل تعاطیك المخدرات؟ 
 تستاهل تتعاش؟نصیب راني دیما دایخ،وهذه دنیا اللي  بصراحة ،انا كون 
 هل یوجد من عائلتك من یعرف بامر تعاطیك؟ 
  الوالدة برك شافتني في السطح،اما الوالد التي غیر بروحو،وخاوتي سامعین بیا بصح

 .ماحصرونیش بالقروندیلي
 هل یوجد من افراد عائلتك من یتعاطى المواد المخدرة او المؤثرات العقلیة عموما؟ 
  زواجهما مدمن خمر ولكنه توقفتحكي الوالدة ا نابي كان قبل. 
 هل تعتقد ان النقاش حول االقالع والتوقف عن االدمان الفائدة منه؟ 
 ،انا مانقدرش)یضحك(الحق. 
 هل تعرف او تسمع بانواع من المواد المخدرة حدیثة الرواج؟ 
 نسمع بالزطلة المدخنة ،الحلوة اكسترا،لكني ماجربتش.  

  :العائلیةمحور الصدام مع من یمثل السلطة 



 

 
 

 هل تعتبر ان وضعیتك تغیرت عما كانت علیه مقارنة بالطفولة؟1س
 تبدلت حوایج یاسر،العقلیة مثال،الهدرة مع الناس... 

 صف لي وضعیتك داخل العائلة؟2س
 والوالدة معولة علي انا.نحس انا المسؤول في الدار. 

 هل تعتبر ان العائلة تتیح لك الفرصة في التعبیر عن رایك؟3س
 حوایج نقولها واخرى ال،مانقدرش نقول امور خاصة كاین. 

 مانوعیة العالقة مع االب؟4س
 عالقتي بالوالد ماكانش،ومع االم قویة،مانخبي علیها والو. 

 في عالقتك مع االب؟" بماكانش"ماذا تقصد 5س
 ینزل راسه الى االسفل(كل واحد في طریقو،من السالم ماكان حتى شيء.( 

 رتك تشكل عبئا ثقیال علیك مقارنة بسنك؟هل تعتقد ان مطالب اس6س
 صح،كاین حوایج مانقدرش ندیرهم،خاصة الخدمة ومنها تكثر المشاكل. 

 كیف تواجه هذه المطالب ام تتجنبها؟7س
 ،سافرت خطرة الى مدینة اخرى لكن رجعوني ...جاتني فكرة ترك المنزل،مانرجعش

 .خوالي بعد اسبوع
 التغیب عن المنزل ولماذا؟في االیام العادیة،هل انت دائم 8س
 تقریبا دیما البرا،مانحملش القعدة في الدار،االغلبیة تلقاني مع صحابي. 

 عموما ماهي نظرتك لالكبر منك سنا؟9س
 ها هاها(كان عاد ولد فامیلیا،نقدرو اما العكس نعتبرو اقل مني.( 

 من الذي تعتبره یفهمك اكثر من افراد اسرتك؟10س
  معها،وكون ماجاتش هي راهو الواحد حرق للخارجالوالدة لكثرة االتصال. 
  

 :محور الخروج عن معاییر المجتمع القائمة
 ماهي نظرتك لقواعد الدخول والخروج في االسرة؟1س
  حنا في العایلة ماناش منظمین،ادخل واخرج كیما تحب،ولكن راني شایف صحابي

 ".یشفوني" یحاسبوهم یاسر
 فائدة منها؟هل تعتقد ان قواعد االنضباط ال 2س
 كون تراعي للصح،عندها فایدة بصح مش یاسر الزم الواحد یقصر كیما صحابو. 

 اتعتقد انك مقصر في الجوانب الدینیة؟3س
 نشوف روحي مقصر،مانقدرش خمس مرات في الیوم. 



 

 
 

 اثناء دراستك هل كانت عندك مشاكل مع االساتذة وهیئة التدریس ولماذا؟4س
 اتذة والرقابة وتلحق حتان المدیر،التشویش كانت عندي دیما مشاكل مع االس

والغیابات وتحریض صحابي على تكسیر الطوابل والشتم والمالوحة لالساتذة،نكرهم 
 .من عند ربي

 هل ترى بثقل وعدم جدوى المهام الرسمیة والمواعید؟5س
 مانیش قاعد لیها اصال.ال. 

 مارایك في المسؤولیة؟6س
 سیجارةممكن نشعل (نخاف یاسر من المسؤولیة.(... 

 مارایك في الخارجین عن القانون والمنحرفین من حیث عقابهم؟7س
  فیهم المظلومین،كاین الفقر اللي خاله ینحرف،وكاین اللي ینوض یلقى امو خارجة

 .الطریق،او االب مدمن ومایراعیش للعایلة،واحدكیما هذا نعطیه الحق في االنحراف
 االقتناع بها؟هل ترى انك تسایر القوانین دون 8س
 رانافي غابة اللي عندو السوارد یاكل الزوالي،ال قانون وال محاكم. 

 هل تؤمن بان للمراهق خطوط یجب عدم تجاوزها؟9س
 كل واحد عندو شخصیة ومایمشیش برأي الناس إال الوالدین لیهم حق علیه. 

  :محور المرور الى الفعل من قبل الحالة
 اتك والمثیرات؟هل تعتقد انك تستطیع مقاومة رغب1س
 كاین الي نقاومها،وكاین ال وساعات نضعف امام كل رغباتي. 

 هل تقوم عادة بالتخطیط لمشاریعك قبل تنفیذها؟2س
 كون جیت،نخطط راني الباس،وانا من دون هدف. 

 هل ترى انه من حقك الرد الفوري في حال التعرض لالساءة؟3س
 نفرغ رد الهدرة،نقلق یاسرمنها،قلیل مانقبض روحي،الزم. 

 هل تظن ان البقاء للقوي جسدیا في وقتنا الحاضر؟4س
 اما الجثة وحدها ماشي كافیة)یصمت(ال،الزم العقل. 

 هل العقاب الجسدي افضل الوسائل لرد الحقوق؟5س
 ماعرف....سؤال صعیب. 

 اتعتقد ان المعاملة بالمثل عادلة حتى في حالة السرقة او الضرب؟6س
 كاین منها. 

تاتي بالحقوق الى اصحابها،ام علیهم اخذها ) القانونیة(عدالةهل تؤمن بان ال7س
 بانفسهم؟



 

 
 

 ماكانش عدالة،وخالص. 
 عدم المواجهة،والتجنب لیس من الرجولة وعیب؟8س
 یضحك(صح،المواجهة خیر من الهربة.( 

 هل تفضل برامج وافالم العنف والحركة،ولماذا؟9س
 نموت علیهم،الضرب واالیثارة،والسالح بانواعه. 

 :عدم تحمل االحباطات من قبل الحالة محور
 هل تعجبك فكرة البقاء طفال؟1س
 نعم،كلش دیرو. 

 اتغضب من رفض قضاء حاجاتك بسرعة؟2س
 كي تعود حاجة طارئة،مانحملش. 

 اتعتقد انك تستفید من اخطاءك السابقة،وتتجنب تكرارها؟3س
 ومانقدرش نقلك علیها.صراحة كاین اخطاء نكررها. 

 المستقبل،هل تعمل له الحساب؟ماذا عن 4س
 بغضب شدید.(شوف انا نعیش النهار الي راني فیه.( 

 هل تنجح في توقع انفعاالت االخرین او مشاعرهم تجاهك؟5س
 نعرف،من الحركات ونقصدو في حوایج،او السالم یكون بارد،اما الساكت مانعرفوش. 

 بماذا یصفك االخرون عاطفیا؟6س
 اهاهاه.(یقولو قلوق بصح قلبي ابیض.( 

 مامعنى الرجولة او الرشد حسب اعتقادك؟7س
 الرجولة ماهیش الي واحد،مش كل ذكر راجل،الراجل بالمواقف. 

 االتمانع في مصاحبة االصغر منك سنا ولماذا؟8س
 ماعلیش،قادر استفید منو،وتكون عقلیتو ملیحة. 

 :محور كف العالقات االجتماعیة عند الحالة
 مانك من حیث تعددها؟صف لي عالقاتك السابقة الد1س
 كنت نخالط عادي،وعندي صحاب مالح. 

 ما الفرق بینها وبین الحالیة؟2س
 نخیر القدم على الجدد،لخاطر جربتهم. 

 ماهي المهنة او المنصب الذي تطمح في الوصول الیه؟3س
 مانكذبش علیك حاب صنعة او عساس في اللیل. 

 كیف هي المشاركة العائلیة،ومدى مساهمتك؟4س



 

 
 

 یتنرفز(تعاونین،لكن مانعاونهمش انا،وخالصدارنا م.( 
 من هم االقرب الیك وتعبرهم كاتمي اسرارك؟5س
 ماعندي حتى اسرار،واقرب الناس امي. 

 هل تبحث الى مد صداقات ومعارف جدیدة تخدمك شخصیا؟6س
 نعم نحب اكتشاف نوعیة العباد. 

 ماهي حسب رایك نوعیة اصدقائك الحالیین؟7س
  المیزة نتاعهم انهم كیفيعندي ثنین او ثالثة،. 

 اتفضل االماكن العامة ومخالطة الناس على االماكن المنعزلة؟8س
 نفضل العامة وحدك تفط،یاخویا. 

 ماهي اسباب قلة صحابك؟9س
 النهم قراب من السكن فقط او قراو معایا. 

 :محور االنانیة الفرطة
 ماهي مواصفات الصدیق الحقیقي برایك؟1س
 یوقف معاك یوم الشدة. 

 هل تعتقد ان عالقاتك تتمیز بالعمق ام السطحیة ولماذا؟2س
 عمیقة عالقتي معاهم،وحتى ماهمش كثر....الالال. 

 اقامة العالقات على اساس المصلحة الشخصیة،هي االولى، مارایك؟3س
 لكن تكون المصلحة)یبتسم.(ماندیرش المصلحة هي االولى. 

 اتشعر بالندم عند قطع عالقاتك؟4س
 طولش وننساهانندم بصح مان. 

 هل تخاف االستغالل من قبل االخرین بمجرد الدخول في عالقة؟5س
 یضحك.(ندیر حسابات كبیرة ،باش مانندمش( 

 ماذا توفر لك جماعة الرفاق مقارنة بالبیت؟6س
 حتى الزطلة.....كلش. 

اتعتقد ان انتهاز الفرص والمصلحة الشخصیة هما الواجب الدفاع عنهما في وقتنا 7س
 الحاضر؟

 كاین منها. 
 حسب رایك التكون الثقة اال في النفس؟8س
 )هیه،صح)یصمت مدة. 

 ماالذي تعنیه لك كلمات مثل التعاون والوفاءوالكرم؟9س



 

 
 

 قلیلة في وقتنا،هي خصایل الرجالة. 
 :محور التطلعات المستقبلیة

 كیف ترى المستقبل؟ 
 باین ابیض. 
 ماهي نظرتك العامة للمجتمع؟ 
  ویعبدو المادةاالكثریة یحبو مصلحتهم. 
 من تحمله مسؤولیة وضعك الحالي؟ 
 فشلت....روحي،هي المسؤولة. 
 في االخیر هل من اضافة؟ 
 ال ماكانش. 
 شكرا على تعاونك،خویا لعزیز.  
 المقابلة كما وردت مع الحالة ف:  

  :محور تحري السوابق االدمانیة للحالة
 واش راك خویا،راك في الموعد. 
  بكري"الباس،راني شاتي نكمل." 
 انا حاب نبدأ معاك من اول تجربة لیك مع المخدرات؟. 
 صراحة انا من وقت طویل بدیت،تقدر تقول في عمري اثني عشرة سنة. 
 ؟)محاوالت التجریب واالستكشاف(كیف تصف نفسك فترة قبل ادمانك 
 یتوتر.(كنت ساكت یاسر ونعقب ،لكن مانسمحش في حقي( 
  محددین ام ظروف خاصة؟من تحمله مسؤولیة ادمانك سواء اشخاص 
  عندي خالي،تقریبا اكبر مني شویة هو اللي علمني واعطاني الحمرا،وبدا یضحك

 .علیا
 كیف بداء تجریبك لالدمان؟وماهي المواد االولى لك في التعاطي؟ 
 ماجربت والو طول بدیت في الحبوب والحشیشة،في الباراج مع خالي وصحابو. 
  ة؟كیف توفرمصدراوتامین المادة المخدر 
  كیما نلقاش نسلف او حتى نسرق حوایج باش نشري الكمیة،والزم ندبر

 .یاخي الواحد راجل)یضحك(روحي
 في حال عدم توفرها،ماهي التغیرات التي تطراء علیك؟ 
  اه،اسكت مانحكیلكش،نتقيء یاسر ونولي قلوق ومانقدرش نفتح عینیا في

 .وخلي برك دیجا راسي ضرني...الضوء



 

 
 

 تعاطیك للمادة المخدرة؟ اعطیني فكرة عن معدل 
  انا كون نصیب كل یوم،لكن تقریبا في الثالث ایام مرة،وحسب المدخول نتاع

 .الواحد،وكثر خیر صحابي
 هل توافق من یستعین بالمخدرللتغلب على مشاكل الحیاة؟ 
  ویكثرو في )یغضب(یمنعوها "بالد الشر"نعم،صح،في الخارج عادي غیر في

 .المشاكل،ویحوسوك تبص
 لم عائلتك بامر ادمانك؟هل تع 
 ایه،كلهم حاولو معیا باش نبطل ماقدروش. 
 هل یوجد من یتعاطى المخدرات او المؤثرات العقلیة في عائلتك؟ 
  ها ها ها "ال،ماعندي حتى واحدفي العایلة،الوالد یشم الشمة برك" 
 هل تعتقد ان النقاش حول التوقف عن االدمان ال فائدة منه؟ 
 یشبك اصابعه.(مانقدرش نجاوبك هنا( 
 حسب رایك اذا توقف المدمن عن التعاطي ال یوجد ما یستمتع به؟ 
  نقولك حاجة خویا،انا نضمن لك بالي واحد مایقدر یحبس،وخاصة مع العوج الي رانا

  )یغضب وینظر بتوتر"(ماال یبقى الواحد دایخ خیر"عایشین فیه،
 :محور الصدام مع من یمثل السلطة العائلیة

 وضعیتك تغیرت عما كانت علیه في مرحلة الطفولة؟هل تعتبر ان 1س
 تبدلت لالحسن،قبل كنت اما االن عاد الواحد یوزن الهدرة وراجل. 

 هل ترى نفسك مضطهد من قبل عائلتك؟2س
 البس في العایلة،لكن مش لحد الدالل ملیحة وخالص. 

 هل تعتبر ان عائلتك ال تتیح لك الفرصة في التعبیر عن رایك؟3س
 یفرضو علي امور اما االكثریة انا حر وواحد ماراعیلو ساعات یحبو. 

 بماذا تصف عالقتك بوالدیك؟4س
 ملیحة یاسر،دیما الضحك ونحطهم صحابي وخاصة الوالدة. 

 هل تشكل مطالب االسرة لك عبئا ثقیال مقارنة بسنك؟5س
 مثل المساهمة بالدراهم )تغیر في نبرة الصوت(ساعات یطلبو حوایج اكثر من طاقتي

 .ا ماعندیشوان
 هل تواجه هذه المطالب ام تتجنبها؟6س
 نخللیهم الدار ونرجع حتان یفرو امورهم. 

 هل انت من النوع الدائم التغیب عن المنزل؟7س



 

 
 

 ایه،نخرج مع جماعتي ونطولو ،وماكان والو في الدار. 
 عموماكیف تنظر لالكبر سنا منك؟8س
 اهكل واحد نعطیلو قوسطوه،كیمایتعامل معایا نتعامل مع. 

 یفهمك اكثرفي اسرتك؟ولماذا؟ من الشخص الذي تعتقد انه9س
 خویا االكبر مني،نتفاهم معاه هذا ماكان. 

 كیف تصف العالقة مع االب؟10س
 كون نموت مایراعیلیش تبانلو كبرنا )یسكت...(شوف،الوالد التي بروحو وخالص

 .انتهى دورو
 طالبك؟بماذا تصف الجو االسري العام وخاصة من حیث تلبیة م11س
 انا عمري ما عولت على دارنا في حاجة،بالعكس هم الي یحتاجوني. 

 :محور الخروج عن معاییر المجتمع القائمة
 هل تعتقد ان قواعد الدخول والخروج واالنضباط لها فائدة؟1س
  فیها فایدة ،تفیتي بیها المشاكل. 

 هل تعتقد انك مقصر تجاه الواجبات الدینیة؟2س
  وربي یهدینا)یبتسم(یاسر،مقصر. 

 في ایام تمدرسك هل كانت عندك مشاكل مع هیئة التدریس واالدارة؟3س
  هیه،دایما مع الرقابة واالساتذة،هم اللي یظلموني بصح نحقرهم،والیوم كون یجو في

 .نرحیهم النه على خاطرهم بطلت لقرایة....طریقي 
 الخ؟..سمیةماهو رایك في القوانین التنظیمیة والمواعید الر 4س
  یضحك(ماعندهاش معنى ،بالد وراقي برك.( 

 مارایك في المطالب التي یطلبها االخرین منك؟5س
 كل واحد یقضي امورو وحدو خیر. 

 مارایك بعدالة القوانین المطبقة في مجتمعنا؟6س
 ماهیش عدالة طول،وبالدراهم تخرج من المشاكل حتى القتل. 

ن مظهرهم اللبس وتسریحة الشعروالتي ال ماذا تقول في الشباب الذي یغیروا م7س
 تتماشى مع االغلبیة؟

 كل واحد حر في لبسو واللي یعارض نقلو فاتك وقتك. 
 هل لدیك مشاكل مع الترتیب والتنظیم؟8س
 عموما مانیش منظم في الحوایج نتاعي،ودیما الوالدة تنبهني لهذا. 

 هل ترى بانك تسایر القوانین دون االقتناع بها؟9س



 

 
 

 ني نتبع برك وما یحكموش قدقد وتخدم مصالح الي دارها فقطنعم ،را. 
 :محور المرور الى الفعل من قبل الحالة

 هل تعتقد انك تستطیع التحكم في رغباتك المختلفة؟1س
 یضحك(نتحكم ومانتبعهاش،ما نكذبش علیك اال الكیف والمرا الزینة.( 

 هل تقوم عادة بالتخطیط لمشاریعك قبل التنفیذ؟2س
 نشوف تخرجني اوال)یضحك(نحسبلها ونهندس لیها ملیح، الزم.اه. 

هل ترى انه من حقك الردالفوري في حال تعرضك لالساءة مهما كان نوعها لفظیة 3س
 ام جسدیة ام حتى باالشارة؟

  هذه حاجة باینة ،وباالخص النظرة اللي ماشي ملیحة نتحول ونولي نغلي ،ومانبردش
 ).یظیعض على لسانه من الغ(االاذا نظمتو

 اتظن ان القوة الجسدیة الزمة في وقتنا الخذ الحقوق بدل القوانین القائمة؟4س
  شوف الصحة في القلب،والراجل یواجه ومایستناش القانون الي یضرب اعوام باش

 .وماكان منو والو.یحكم
 اذن العقاب الجسدي والفعل هما افضل الطرق؟5س
 نعم قولها وعاودها. 

 التجنب وعدم المواجهة المباشرة في حال التعدي علیه؟ماذاتقول لمن یفضل 6س
 جیب حقك بیدك والقانون مایعطیلك حتى حاجة. 

 هل تفضل برامج وافالم العنف والحركة ولماذا؟7س
 وخلي برك...نعم كثیرا فیها االیثارة والدبزة تصیح،والبراكاج. 

 :محور عدم تحمل االحباطات عند الحالة
 ال ولماذا؟هل تعجبك فكرة البقاء طف1س
 )ال مانیش حاب نقعد صغیر،صغري فیه المشاكل فقط)یبتسم. 

 في حالة عدم قضاء حاجاتك ماهي ردة فعلك؟2س
 نغضب یاسر ونحوس شكون اللي عطلني ونتصرف معاه. 

 في حالة وقوعك في الخطاء هل تكرره مستقبال؟3س
 نعم استفید،ما نكررش نفس الخطاء زوج مرات. 

 بماذا یصفك االخرون؟4س
 ناس مالح ها ها ها. 

 في اعتقادك مامعنى االنسان الناجح؟ومواصفاته؟5س
 یاخویا الناجح هو الشاطر واللي عندو المادة. 



 

 
 

 هل تتحمل العوائق مهما كانت بسیطة؟6س
 ال مانحملش السابوطاج والتعطال خاصة المتعمد،نقلق منو یاسر. 

 علقة بالمخدر؟هل تقاوم مصادر اللذة واالغراءات خاصة الجنسیة او المت7س
 انا من النوع اللي یحب لیه لیه ،وتبانلي واحدمایقاوم المراءة والحشیشة. 

 :محور كف في العالقات االجتماعیة للحالة
 اریدك ان تصف لي عالقاتك السابقة على فترة االدمان؟1س
 كل ربي یسمح لیهم،واالن كل واحد في طریق والي یخدم والي یقرا. 

 السابقة والحالیة؟ ما الفرق بین صداقاتك2س
 نتاع قبل یفهموك،عشرة كبیرة اما الجدد یفهموا الناقص یاسر. 

 ماهي المهنة التي تطمح لها ؟3س
 كنت حاب ندخل للجیش لكن ربي ماكتبش واالن راني بطال. 

 كیف هي العالقات داخل اسرتك والتعاون بینكم؟4س
 ال ماهمش متعاونین ،وانا حاب ندیر حاجة ومانقدرش. 

 یهمك تقییم االخرین لك ورایهم فیك؟هل 5س
  بصراحة نفط من عقلیة التدخل في االمور الخاصة،انا كون یخرج اي واحد عریان

 .ماراعیلوش
 من هم االشخاص او الشخص الذي تحس انه قریب الیك وكاتم اسرارك؟6س
 )یتمتم...(ماعندي حتى اسرار)یغضب.( 

 هل تود اقامة عالقات جدیدة ومعارف؟7س
 یبتسم باستهزاء(مع النساء راني قابل اما الرجال حاب نقص منهم اذا كانت.( 

 اتفضل االماكن المنعزلة عن الناس ام العامة ولماذا؟8س
 المنعزلة خیر،كیما الباراج تریح فیه وتریح راسك من الهرج. 

 :محور االنانیة المفرطة عند الحالة
 ماهي مواصفات الصدیق الحقیقي حسب رایك؟1س
 دم معاك في وقت الصحمایخونكش ویق. 

 هل تخدم صداقاتك جمیع طموحاتك واهدافك؟2س
 لم افهم المقصود.ال. 

 اتعتقد ان عالقاتك سطحیة ام هي عمیقة في اغلبها؟3س
 االكثریة نتاع مصلحة وخالص، والوقت هو الي یحتمك على هذا. 

 اتشعر بالندم في حال قطعت العالقة مع احدهم؟4س



 

 
 

  بالي مانیش غالططبعا ،لكن نتاكد مع الوقت. 
 انتهاز الفرص والمصلحة الذاتیة هما الصفات البارزة في وقتنا؟5س
 ال،مازال كاین الخیر. 

 قول لي صح الثقة تكون اال في النفس فقط؟6س
 ماشي دایما،الواحدیدیر حاسبو برك. 

 :محور التوجهات المستقبلیة للحالة
 كیف ترى المستقبل؟ 
 ماهوش باین. 
  للمجتمع الذي تعیش فیه؟ماهي نظرتك العامة 
 واحد ماهو التي بواحد،مجتمع مادي فقط. 
 كون تجیك الفرصة باش تبدل حوایج راك عایشها،واش تبدل؟ 
 ،یرفع صوته"(اهللا الیهز علیهم"فكني الي فیا یكفیني.( 
 كاش ماعندك،تزیدو؟ 
 ال ال. 
 شكرا جزیال خویا.  

  
 ط:المقابلة كما وردت مع الحالةالحالة  

  :السوابق االدمانیة للحالةمحور تحري 
 السالم علیكم،واشي لحوال. 
  نقولو بخیر.الحمد هللا. 
 البدایة اخترت ان تكون منذ بدایة ادمانك المخدرات،كیف كانت؟ 
 انا بدیت صغیر من الشمة الى الدخان حتى الكیف. 
 بماذا تصف فترة قبل ادمانك من حیث الظروف العامة والتجریب االولي؟ 
 بطلت لقرایة بكري وكان عندي الفراغ یاسر،اصحابي یقراو وانا انا .شوف خویا

 .وروح...وحدي،منها ولیت نتكیف
 وقتها؟  من تحمل مسؤولیة ادمانك اشخاص ام ظروف محددة 
 تاثر واضح علیه(الظروف،خاصة العائلیة،ناقصین ومحتاجین في كل شيء.( 
 من قدم لك المادة المخدرة ألول مرة؟ 
 سنة،وهذا في 13وتكیفناها في عمري ) یقصد الكیف(راهاواحد صاحبي،هو اللي ش

 .حدیقة عامة



 

 
 

 فرضا انك لم تجدالمخدرات المعتادة،ماهي االنواع البدیلة التي تلجا الیها؟ 
 نرجع للخمر راهو متوفر،المهم ندوخ. 
 واش تحس في روحك في حال انقطاع المادة المخدرة عنك؟ 
 ضبابة  اللیل وفي دارنا نشوفنتعب یاسرخاصة اذا كنت في )یتنفس بعمق.(اه

 .قدامي،والصداع نتاع راسي كبیر ثاني
 ماهي مزایا المخدرات التي تتناولها حسب رایك؟ 
 هي صح ماشي ملیحة،لكن تهدیك وتنسى مشاكل البالد. 
 هل تعلم عائلتك بامر ادمانك على المخدرات؟ 
 نعم،كلهم. 
 هل یوجد من افراد عائلتك من یتعاطى المخدرات؟ 
  یضحك(غیر انا فقطال،كاین.( 
 اتعتقد ان النقاش حول االقالع والتوقف عن االدمان الفائدة منه؟ 
 صعیبة شویة القضیة)..."یصمت مدة(ماعرف." 
 آ لدیك الرغبة في تجریب مواد مخدرة حدیثة لم تعرفها من قبل؟ 
 یبتسم(واهللا،نكذب علیك كون نقول ال.(  

 :محور الصدام مع من یمثل السلطة العائلیة
 دثني عن الجو العام ووضعیتك في العائلة؟ح1س
 بتاثر (الوضعیة في العایلة مشكلة،الحوار ماكانش واحد مایسمعك،حاطیني مانفهم والو

 ).واضح
 هل تعتبر ان ووضعیتك تغیرت عما كانت علیه في مرحلة الطفولة؟2س
 ال،ماكان والو كیف كیف. 

 بماذا تصف نوعیة عالقتك مع الوالدین؟3س
  الصراحة،وكاین السابوطاجناقصة. 

 مقارنة بسنك، هل تعتبر ان مطالب االسرة تشكل عبئا ثقیال؟4س
 ما یطلبوش مني حوایج،بالعكس انا والحیط خاوة. 

 حدثني عن االوقات التي تقضیها في المنزل ام انت دائم التغیب ولماذا؟5س
 نحب نخرج دیما،ونخالط في كل حارة. 

 منك؟ عموما ماهي نظرتك لالكبر سنا6س
 عندهم تجربة في الدنیا،مخالطین اكثر مني. 

 من الذي تعتقد انه یفهمك اكثر في اسرتك ولماذا؟7س



 

 
 

 هو اللي بحبلي الخیر،ویحوس علي وین نروح(...)خویا. 
 هل سبق لك وان تشاجرت مع افراد اسرتك ولماذا؟8س
 ،وهم الظالمین،قلیل انا)یخفض راسه(دایما في خالف معاهم. 

 :معاییر المجتمع القائمة محورالخروج عن
 هل تعتقد ان قواعد الدخول والخروج واالنضباط الفائدة منها؟1س
 عندها فایدة،طبعا. 

 اتظن انك مقصر تجاه الواجبات الدینیة ولماذا؟2س
 مقصر یاسر،خاصة في الصالة،النفس نتاعي غالبتني. 

 االدارة؟ في ایام دراستك هل كانت لك مشاكل او صدامات مع هیئة التدریس او3س
 یضحك(ماعندیش مشاكل،شویة تشویش برك.( 

 مارایك بالمسؤولیات الملقاة علیك من قبل االخرین؟4س
  نحب نعاون الناس،ماعندي حتى مشكل معاهم،بصح واحدة بواحدة،ونخاف كي

 .نقصدهم ویرجعوني
 ماهي نظرتك للخارجین عن القانون،وهل انت مع عقابهم دائما؟5س
 تهموه زور وكاین اللي دایرها خدمة فیهم وعلیهم،كاین اللي. 

 كیف ترى القوانین والتقالید عامة؟6س
 ماعرف. 

 واش تقول في طریقة لبس ومظهر شباب الوقت الحالي؟7س
 یرفع صوته(یاخویا وقتو وواحد مایسالو.( 

 اتعتقد ان راي جماعتك یعلو على القانون؟8س
 الصحاب في الوقت هذا قالل،ومانطاوعهمش دائما. 

 لدیك مشاكل مع الترتیب والتنظیم في البیت اوخارجه؟هل 9س
 الحقیقة ماشي منظم طول،عندي مشكل في الحفاظ على الكلمة. 

 بشكل عام هل ترى انك تسایر القوانین دون االقتناع بها؟10س
 بصراحة،قوانین عوجة،وانا ماشي مقتنع بیها. 

 :محور المرور الى الفعل من قبل الحالة
 لذي یتحكم في رغباته والمثیرات االخرى؟هل انت من النوع ا1س
 اكید نقدر نتحمل ،لكن مش یاسر مهما كان الواحد یسخف. 

 هل تقوم بالتخطیط لمشاریعك قبل تنفیذها مهما كانت بسیطة؟2س
 نعم،نحسب كل النواحي. 



 

 
 

 في حال تعرضك لالساءة،هل من حقك الرد فورا؟3س
 )حقو لیه لیه ،والضعیف یاكلوهاللي یغلط یدي )ینفعل ویرفع صوته وكذلك یداه. 

 اتعتقد ان في وقتنا الحالي البقاء للقوي جسدیا،الذي یفرض نفسه؟4س
 كاین موال الدبزة،صح وایضا موال الدراهم ،وحتى القضایا تتم بالمال. 

 هل الرد الجسدي افضل الطرق الرجاع الحقوق ام انتظار الطرق القانونیة المعروفة؟5س
 العدالة طول یاسر وشوف تدي حقك ام ...وم اما العكس النعم ،وهذا كي نكون مظل

 .ال
 اتعتقد ان السرعة والقوة هما افضل الوسائل لتحقیق االهداف؟6س
 هذه حاجة باینة،الزم االمور في ضربتها وما یخلیهاش تبرد. 

 هل تعتبر ان عدم المواجهة والتجنب لیس من الرجولة وعیب؟7س
 یضرب الطاولة(صح الراجل مایهربش(. 

 هل تفضل برامج وافالم العنف والحركة،ولماذا؟8س
 نحبها،تنحیلك الخوف افالم مثل هذه. 

 :محور عدم تحمل االحباطات عند الحالة
 هل تعجبك فكرة البقاء طفال ولماذا؟1س
 الطفولة احن الیها،الن الطفل مالیكة،وصفحة بیضاء،المسؤولیة،وال اي شيء. 

 وقضاء حاجاتك في وقتها؟ماهي ردة فعلك امام عدم تلبیة 2س
 نعیط في الدار على هذه الحقرة،نقلق یاسر. 

 هل انت من النوع الذي ال یكرر اخطاء الماضي لو حدثت من جدید؟3س
 بغضب(ال،مانیش غبي خویا.( 

 بماذا یصفك االخرون عاطفیا؟4س
 یشوفوني نیة،ویحقروا بالعین. 

 مامعنى الرجولة او الرشد حسب اعتقادك؟5س
 والعقلیة بحر...كلمة،عندو هیبة الراجل،عندو. 

 االتمانع في مصاحبة االصغر منك سنا ولماذا؟6س
 الال،یدسروا علیك برك،وانا مانحملش. 

 هل تحتمل تاجیل مطالبك وعدم اشباعها فورا؟7س
 یرتعش(انا،صراحة مانصبرش ونحب الیطاج.( 

 :محور كف في العالقات االجتماعیة للحالة
 اقاتك السابقة عن فترة ادمانك؟ممكن تصف لي عالقاتك وصد1س



 

 
 

 كنت صغیر ،لكن في كل حارة عندي صحاب،كلهم ناس نظاف. 
 مالفرق بینهم وبین الحالیین؟2س
 القدم عندهم مكانة،والجدد راني نقلل منهم مع الوقت،نخلي غیر نتاع الصح. 

 ماهي المهنة التي ترغب فیها مستقبال؟3س
 )لحیطمانیش عارف روحي،ذرك راني من حیط ) یصمت. 

 كیف هي المشاركة نتاعك في العائلة والتعاون داخلها؟4س
 ماكانش تعاون كل واحد یضرب على قرادو. 

 من هو الشخص االقرب الیك وكاتم اسرارك؟5س
 امي،هي لمرا والراجل في نفس الوقت. 

 هل ترفض،اقامة عالقات جدیدة ومعارف اذا اتیح لك ذلك؟6س
  لیا الطریق للواحدنحب مع النساء،والمعارف اللي تفتح. 
 حدثني عن اصدقاءك وانشغالتهم؟7
 رانا كل والد شارع،وصحابي بسطاء للغایة،بصح تلقاهم مجمولین حذاك. 

 ماذا تفضل االماكن المنعزلة ام مخالطة العامة ؟8س
  نقلق كثیر من ذلك،نریح في الغابات .نخیر الوحدة على الغاشي الي یقعد ینظر لیك

 ".العلب"او 
 :انیة المفرطة عند الحالةمحور االن

 ماهي مواصفات الصدیق الحقیقي،برایك؟1س
 انا نشوف الصاحب،مایغدرش وقت الشدة تلقاه،مش اللي یخمم في روحو. 

 هل تلبي عالقاتك جمیع طموحاتك الشخصیة؟2س
 عندي فایدة من صحابي ابسط شيءیجیبولي الزطلة والكاشیات. 

 عمیقة؟كیف تقیم عالقاتك من حیث هي سطحیة ام 3س
 انا من النوع الي یدیر الحسابات قبل مانصاحب اوحتى نهدر مع اي واحد. 

 هل تخاف من ان تكون ضحیة االستغالل بمجرد دخولك في عالقة جدیدة؟4س
 لخاطر عانیت یاسر) یتنرفز(نعم. 

 انتهاز الفرص والمصلحة هما الصفتان االبرزلمجتمعنا الحالي؟5س
 ینهض من مكانه(ي یحس یحس روحوصحیح،میا بالمیا،رانا في وقت ال.( 

 هل صحیح ان الثقة التكون االفي النفس فقط؟6س
 نعم،ماكانش خیر من نفسك،والزم دیما لحسابات. 
  



 

 
 

 :محور التوجهات المستقبلیة للحالة
 كیف ترى المستقبل؟ 
 تاثر واضح(ملیح،كاین الخیر في الدنیا.( 
 ماهي نظرتك العامة للمجتمع؟ 
  والحقرة،البراني هو اللي یعیشكاین الظلم. 
 ماذا تغیر لواتیحت لك الفرصة لتغییر محیطك؟ 
 والو.ال. 
 بارك اهللا فیك،وشكرا على تعاونك.  

 
 
  


