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ملخص:
املخدرات  واإدم��ان  تعاطي  �سيكولوجية  اإىل  التعرف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
للمتعاطي، كما  النف�سية  وذلك بهدف حتديد اخل�سائ�س  اجلامعية،  الفتاة  لدى  )الرتمال( 
 ،) الرتمال   ( املخدرات  تتعاطى  التي  الفتاه  لدى  ال�سخ�سية  ديناميات  معرفة  اإىل  هدفت 
النف�سية  البيئة  ت�سكل  التي  ال�سيكولوجية  واخل��ربات  واالأ�سباب  العوامل  معرفة  وكذلك 
اأن  ميكن  التي  والعلجية  الوقائية  الربامج  من  املزيد  حتقيق  بغر�س  وذلك  للمتعاطي، 
توجه ملدمني املخدرات، وقد ا�ستخدم الباحث منهج درا�سة احلالة لفتاة جامعية مدمنة 
على املخدرات ) الرتمال( بجامعة االأق�سى بغزة، وا�ستخدم الباحث املقابلة االإكلينيكية، 
(، وقد   .T.A.T( املو�سوع  تفهم  واختبار  االإكلينيكي،  التحليل  احلالة، ومقيا�س  وتاريخ 
تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن من االأ�سباب املوؤدية لتعاطي املخدرات )الرتمال( بالن�سبة للحالة 
: االأ�سباب ال�سخ�سية) كاالفتقاد لل�سعور باحلب واالأمن( واالأ�رضية )كال�سجار العائلي وعدم 
املتابعة( واالجتماعية)كالظروف االجتماعية ال�سيئة( والثقافية والدينية )ك�سعف الوازع 
اإىل معاناة  الديني(، كما تو�سلت الدرا�سة من خلل ا�ستخدام اختبار التحليل االإكلينيكي 
كما  واالكتئاب،  والقلق  املر�س  وتوهم  بالذنب،  وال�سعور  والبارانويا  الف�سام  من  احلالة 
وافتقادها  احلالة  لدى  ال�سخ�سية  ديناميات  عن  املو�سوع  تفهم  اختبار  بطاقات  ك�سفت 

ملو�سوع احلب و�سعورها بعدم الثقة والعجز والياأ�س مما دفع احلالة للإدمان . 
الكلمات املفتاحية : املخدرات، االإدمان، الرتمال، درا�سة حالة 
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Abstract:
The current study aims at identifying the psychology of taking and 

addicting to drugs (Tramal) for a university female student so as to 
determine the psychological characteristics and personality dynam-
ics of the addict. The study is also designed to recognize the factors, 
causes and psychological experiences that constitute the psychological 
environment for the addict. The purpose of the study is to provide re-
medial and preventive programs for drug addicts. The researcher has 
employed a case study method for a female addict (Tramal) at Al-Aqsa 
University through using clinical interview, case history, clinical anal-
ysis and thematic appreciation test (TAT). The researcher have come 
to the conclusion that drug addiction is caused by personal,( Lack of 
feeling of love &safety) family,(Family disputes and lack of following 
up ) social,( Bad social condition ) cultural and religous backgrounds 
( weakness of religious impulse) . Through using the clinical analysis 
test, the case is proved to be suffering from schizophrenia, paranoia, 
guilt feeling , imagination of illness, lack of love, feeling of distrust, 
helplessness, and despair.

Key words: drugs , addiction, Tramal , Case history
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مقدمة :
يهدد االإدمان كيان الفرد واملجتمع ، وهي ظاهرة مر�سية كفيلة باأن تقو�س اأركان 
 ، الب�رضية  التنمية  اأهم م�سدر من م�سادر  ملحوظًا على  ت�سكل خطراً  ، وكما  باأ�رضها  اأمة 
باالإ�سافة اإىل ما حتققه من خطورة على احلياة ال�سحية واالقت�سادية واالجتماعية ، كما 
اأنها ظاهرة وبائية متعددة التاأثري، وهذا ما جعل بع�س العلماء ي�سمونها اخطبوط الع�رض 

)النيال، 1998: 66(.
 ويعد تعاطي املخدرات اأحد اأكرب التحديات التي يواجهها العامل اليوم، فهي م�سكلة 
تعم جميع البلدان من اأغناها اإىل اأفقرها، كما ت�سمل على نحو متزايد جميع فئات االأعمار، 
فئة  على  ثروة خيالية  تدر  العاملي، يف حني  ال�سعيد  على  واالإرهاب  الف�ساد  اإىل  وتوؤدي 
قليلة،اإال اأنها ت�سبب االأذى للكثريين،فهي تزهق مليني االأرواح وتهدد بقاء املجتمعات يف 

جميع اأرجاء العامل)الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات،2011: 1(
كما تعد م�سكلة تعاطي املخدرات واالإدمان عليها ظاهرة خطرية على كافة امل�ستويات 
الآثارها املدمرة على الفرد واالأ�رضة واملجتمع، اإذ تدل االإح�ساءات والبيانات الدولية على 
تزايد االإقبال على تعاطي املخدرات ، وقد تفاقمت م�سكلة املخدرات يف ال�سنوات االأخرية، 
واأ�سبحت م�سكلة عاملية ت�سغل امل�سئولني واالأجهزة املعنية حمليًا ودوليًا، كما ت�سببت يف 
م�سكلت اأخرى كالفقر والت�سول وال�رضقة واأنواع خمتلفة من اجلرائم، مما يوؤدي اإىل تفكك 
خمتلفة  ب�سورة  االنحراف  وانت�سار  واملجتمع،  للفرد  العامة  ال�سحة  وانهيار  املجتمعات 

)عبد املعطي، 2006: 116( . 
ويوؤكد تقرير مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ) 2004: 17( اأن م�سكلة 
املخدرات العاملية ما برحت بوجه االإجمال تنت�رض من الناحية اجلغرافية بني البلدان مع 

زيادة يف اإ�ساءة ا�ستعمال املخدرات ولي�س عن نق�سان فيها.
كما توؤكد درا�سة عبد احلميد )2002( اأن م�سكلة املخدرات تعمل على تفكيك املجتمعات، 

وتف�سي االأمرا�س والتفكك االأ�رضي مبا فيها ت�رضيد االأطفال .
ويرى �سويف ) 1999: 31 ( اأن م�سكلة تعاطي املخدرات على جانب كبري من اخلطورة 
والتعقيد بالن�سبة للفرد واملجتمع، وتبدو خطورتها بالن�سبة للفرد يف كونها _ اإذا متكنت 
علقته  فيها  مبا  جوانبها،  جميع  من  واالجتماعية  ال�سخ�سية  حياته  مت�س  فاإنها   _ منه 
بنف�سه من حيث �سورته يف نظر نف�سه، ومن حيث حتديد اهتماماته واأهدافه التي متلك عليه 



2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )3( - تشرين 

301

وجدانه وعقله، كما مت�س ال�سلة ما بينه وبني عائلته واالآخرين، كما تتدخل هذه امل�سكلة 
يف التاأثري على القانون، فهي توؤثر يف م�ستقبله وال تقت�رض على حا�رضه، وقد توؤدي به اإىل 

ال�سجن، اأو اأن ي�سبح مع املوزعني اأو املهربني، مما يهدد اأمن املجتمع وا�ستقراره . 
املراهقني  بني  كبري  ب�سكل  منت�رضة  امل�سكلة  هذه  اأن  الدرا�سات  من  العديد  وتوؤكد 
التطبيقية  الدرا�سات  اأن معظم  اأو�سحت  التي  ال�سعد )1999: 58(  وال�سباب ومنها درا�سة 
باآفة  اال�سابة  ال�سباب هم حمط  اأن  اأظهرت  والدويل  العربي  امل�ستويني  على  اأجريت  التي 
تعاطي املخدرات ، ومركز الهدف لتجار املخدرات ومروجيها، كما اأكدت درا�سة عبد املعطي 
) 2006: 116( اأن ن�سبة مدمني املخدرات يف العامل اأكرث من )200( مليون �سخ�س، وهذه 

الن�سبة يف ازدياد خا�سة بني فئة املراهقني وال�سباب . 
وترى حل�س واآخرون )1999: 87( اأن االأ�رضة وعمليات التن�سئة االجتماعية من اأهم 
العوامل التي توؤدي اإىل تعاطي املخدرات، فالعلقات بني الوالدين توؤثر يف التكوين النف�سي 
الطفل باالأمن؛ الأنه يخاف على م�سريه، وقد يخ�سى  للطفل وال�سجار بينهما، يفقد �سعور 
اأن يتحول ال�سجار اإليه في�رضبه اأبوه اأو اأمه اأو يق�سون عليه، وبالتايل فال�سلوك املنحرف 
باأ�سكاله املتعددة ما هو اإال نتاج للو�سط االجتماعي واالأ�رضي لل�سباب دون اأن نغفل التعود 

على العقار.
يف  مهم  دوٌر  لها  االجتماعية  العوامل  اأن   )2003( اللطيف  عبد  درا�سة  واأو�سحت   
وانخفا�س  املعاملة  يف  والق�سوة  الوالدين،  رقابة  عدم  اأبرزها  ومن  املخدرات،  تعاطي 
امل�ستوى التعليمي للوالدين، كما اأ�سارت الدرا�سات االإ�سرتاتيجية واالأمنية )2009( اإىل اإن 
االأو�ساع االأ�رضية ممثلة يف اخللفات بني الوالدين وعدم االهتمام والتوجيه للأبناء يزيد 

من احتمال تعاطي املخدرات .
 ويرى امل�سعان)2003: 283( اأن م�سكلة املخدرات مل تعد م�سكلة اجتماعية فح�سب، بل 
اأ�سبحت م�سكلة نف�سية وبدنية واقت�سادية واأخلقية، مما يثري القلق واخلوف لدى اجلهات 
املخت�سة، االأمر الذي جعل من مقاومة املخدرات لي�ست عمًل تربويًا هادفًا فح�سب، واإمنا 
ياألون جهداً يف  ال  واالإ�سلمية  العربية  االأمة  اأعداء  الأن  ذلك  وعربي  اإن�ساين ووطني  عمل 
�سبيل النيل من ع�سد ال�سخ�سية العربية، م�ستهدفني خورها وهدمها وتدمري كيانها،ولذلك 
ُي�سدرون اإلينا كميات هائلة من ال�سموم املخدرة الإ�سعاف قوة ال�سباب العربي، والنيل من 

عزميته وتثبيط اإرادته والق�ساء على قدراته ومواهبه)العي�سوي،2000: 225(.
املخدرات  لتداول  املعر�سة  املجتمعات  هذه  من  واح��داً  الفل�سطيني  املجتمع  ويعد 
تعاطيها  ت�سجيع  على  ويعمل  االحتلل،  ي�ستخدمها  التي  االأ�سلحة  اأحد  فهي  واإدمانها، 
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املفرو�س على قطاع  اأدى احل�سار  وقد  ولي�سهل عليه حكمها،  ال�سعب  ون�رضها الإ�سعاف 
غزة اإىل وجود ظاهرة االأنفاق التي يتم من خللها لي�س تهريب م�ستلزمات احلياة اليومية 
ويوهن  بال�سعب  ي�رض  ما  كل  اأي�سًا  طريقها  عن  يهرب  اأ�سبح  بل  فح�سب،  ال�رضورية 
عمليات  زادت  وقد  املختلفة،  باأنواعها  املخدرات  فاأدخلت  عزميته  وي�سعف  �سموده 
تهريب املخدرات واحلبوب املخدرة ب�سكل كبري بزيادة عدد االأنفاق وعدم ال�سيطرة عليها، 
املخدرات  ظاهرة  انت�سار  اإىل  اأدى  مما  التهريب،  طرق  وتنوع  دقيقة،  رقابة  وجود  وعدم 
خا�سة بني املراهقني وال�سباب من طلبة وطالبات املدار�س واجلامعات، خا�سة احلبوب 
املتداولة وامل�سماة بالرتمال )Tramal( وامل�سمى علميا الرتامادول )Tramdol( وهو 
اأحد م�ستقات املورفني امل�سنعة �سمن جمموعة االفيونات التي ي�ستخرج منها املورفني 
)morphine( والكودايني )Codeine( وغريها، وهذه احلبوب جتعل من يتناولها يف 
حالة من الهدوء واالن�سجام وتزيل عنه اآثار االآالم واالإرهاق النف�سي والع�سبي، وقد غزت 
هذه احلبوب املجتمع باأكمله خا�سة طلبة املدار�س واجلامعات، واإن تعاطي هذه احلبوب 
يوؤدي اإىل االإدمان عليها، مما يوؤثر على �سحة الفرد وقدرته على االأداء وحت�سيله الدرا�سي، 
الفرد  ال�سلبية على  االآثار  ال�سلوكية وغريها من  االنحرافات  العديد من  اإىل  توؤدي  قد  كما 
والعمل على  والباحثني ملعاجلتها  الدار�سني  اهتمام  الذي يجعلها حمط  االأمر  واملجتمع، 

التخفيف من اآثارها املدمرة على الفرد واملجتمع .

مشكلة الدراسة:
ال�سحية  امل�سكلت  اأخطر  من  عليها  واالإدم���ان  امل��خ��درات  تعاطي  م�سكلة  تعد   
واالجتماعية والنف�سية التي تواجه العامل اأجمع واملجتمعات املختلفة النامية واملتقدمة 
اأعداد  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  املجتمع  يف  وتف�سيه  وبائي  مر�س  فاالإدمان  والفقرية،  الغنية 
املر�سى غري القادريني على العمل واالإنتاج، مما يوؤدي اإىل زيادة االأعباء امللقاة على عاتق 
واالأطباء  واالأجهزة  واالأدوية  والعيادات  امل�ست�سفيات  توفري  يتطلب  وهذا  ال�سحة،  وزارة 
واملتخ�س�سني يف علج االإدمان، كما يتطلب فر�س رقابة على ال�سيدليات اأو امل�ست�سفيات 
والعيادات احلكومية واخلا�سة، وهذا يوؤدي اإىل زيادة االإمكانيات الب�رضية واملادية لوزارة 
ال�سحة) غباري، 1999 ( . وت�سري العديد من الدرا�سات اأن بدء التعاطي يقع يف �سن املراهقة 
اأ�سارت اإىل خطورة مرحلة  كدرا�سة فلتورو واآخرون )villatoro et al، 1998(، والتي 
املراهقة واأن املراهقني من الذكور كانوا اأكرث اأفراد االأ�رضة عر�سة لتعاطي املخدرات واأنهم 
ي�سبحون مدمنني م�ستقبًل، كما اأن الطلق واالنف�سال كان من اأهم االأ�سباب التي توؤدي 

اإىل تعاطي املخدرات. 
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فقد اأكدت درا�سة �سوادى )Swadi )1996 ، اأن العوامل االأ�رضية كاخللفات االأ�رضية 
تعاطي  اإىل  اأدت  التي  االأ�سباب  اأهم  من  كان  واالنف�سال  والطلق   ، الزوجية  وامل�سكلت 
املخدرات، االأمر الذي يوؤدي اإىل ظهور بع�س امل�سكلت واال�سطرابات ال�سلوكية والنف�سية 

لدى ال�سباب .
وقد اأكدت درا�سة كل من �سامويل وجون )sammuel & john، 2001 ( و�سويف 
)1999( اأن متعاطي املخدرات لديهم خ�سائ�س نف�سية عدوانية جتاه املجتمع ويت�سفون 
باالنعزالية واالإحباط وا�سطرابات يف ال�سحة النف�سية للمتعاطي كالتفكري اال�سطهادي، 

والنوبات الذهانية، واالكتئاب والنوبات وا�سطراب النوم . 
احلاالت  بع�س  ومقابلة  النف�سي  االإر�ساد  جمال  يف  عمله  بحكم  الباحث  الحظ  وقد 
يف الوحدة االإر�سادية انت�سار ظاهرة االإدمان وخا�سة احلبوب املعروفة ) الرتمال ( بني 
بني  اأي�سًا  انت�رضت  قد  الظاهرة  هذه  اأن  هذا  من  واالأخطر،  الذكور  من  اجلامعي  ال�سباب 
الفتيات، مما ي�سكل خطورة كبرية على جمتمع عربي اإ�سلمي يرف�س التعاطي بني ال�سباب 
الذكور، ويعتربه عاراً فكيف يكون ذلك اإذا انت�رض بني الفتيات؟ وتعد الظروف ال�سعبة التي 
مير بها املجتمع الفل�سطيني ب�سفة عامة وال�سباب ب�سفة خا�سة، نتيجة احل�سار املفرو�س 
على قطاع غزة، وانت�سار ظاهرة االأنفاق والتي اأدت اإىل تهريب الب�سائع ال�سامة لل�سباب، 

اأحد اأ�سباب انت�سار هذه الظاهرة بني طلب املدار�س واجلامعات .
واالإدم��ان  املخدرة  امل��واد  تعاطي  اأ�سباب  اإىل  للتعرف  احلالية  الدرا�سة  جاءت  لذا 
النف�سية، يف جمتمع فل�سطيني  عليها وديناميات �سخ�سية املتعاطي املدمن وخ�سائ�سه 
الفل�سطيني، والذي  ال�سباب  �سامد يف مواجهة ظروفه ال�سعبة للتغلب عليها، خا�سة بني 
يعد الركيزة االأ�سا�سية التي يعول عليها يف تنمية املجتمع وازدهاره، لذا حتاول الدرا�سة 

احلالية االإجابة عن االأ�سئلة االآتية :
ما التاريخ املر�سي للحالة من واقع ا�ستجابتها على املقابلة ال�سخ�سية ؟ . 1
ما االأ�سباب التي اأدت اإىل تعاطي واإدمان املخدرات ) الرتمال Tramal( من وجهة . 2

نظر احلالة ؟
Tramal( كما تظهر على مقيا�س . 3 املخدرات)الرتمال  النف�سية ملتعاطي  ال�سمات  ما 

التحليل االإكلينيكي ؟
Tramal( من . 4 ال�سخ�سية لدى املتعاطي املدمن على )الرتمال  ما طبيعة ديناميات 

وجهه نظر احلالة كما تظهر على اختبار تفهم املو�سوع االإ�سقاطي ؟
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أهداف الدراسة:
املخدرات  تتعاطى  حلالة  املر�سي  التاريخ  اإىل  التعرف  احلالية  الدرا�سة  تهدف 
اخل�سائ�س  حتديد  بهدف  وذلك   )Tramal )الرتمال  للمخدرات  املتعاطي  و�سيكولوجية 
التي  الفتاه  ال�سخ�سية لدى  اإىل معرفة ديناميات  الدرا�سة  للمتعاطي، كما تهدف  النف�سية 
التي  ال�سيكولوجية  واخلربات  واالأ�سباب  العوامل  ومعرفة   ،) الرتمال   ( املخدرات  تتعاطى 

ت�سكل البيئة النف�سية للمتعاطي.

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية يف اأهمية املو�سوع الذي تت�سدى له، والذي يعّد من اأخطر 
 )Tramal االأوبئة التي انت�رضت يف جمتمعنا الفل�سطيني، وهي تعاطي املخدرات )الرتمال
واالإدمان علية بني ال�سباب، والذي ميثل خطورة على حياة الفرد واالآخرين ممن لهم �سلة 

باملتعاطي كاالأ�رضة واملجتمع .
اأي�سًا يف حماولة التعرف اإىل عوامل �سوء التوافق  اأهمية الدرا�سة احلالية  كما تكمن 
اأ�سباب  اإىل  للتعرف  وذلك  املتعلمة،  اجلامعية  الفتاة  لدى  املخدرات  تعاطي  يف  املتمثل 
املختلفة  اجلهات  تتمكن  حتى  املخدرة،  املواد  على  املدمنة  الفتاة  �سخ�سية  وديناميات 

املعنية بعمل الربامج الوقائية والعلجية التي ميكن اأن توجه ملدمني املخدرات .
فقد اهتم علم النف�س مثله مثل علم وظائف االأع�ساء بدرا�سة احلاالت املر�سية حيث 
اأ�سا�سًا  اأن علم ال�سحة البدنية يقوم  يوؤكد زيور )1982: 248( و خميمر ) 1979: 26 (، 
يقوم  والذي  النف�سية،  ال�سحة  علم  كذلك  البدنية،  للأمرا�س  املختلفة  ال�سور  درا�سة  على 
ال�سخ�سية، وبالتايل  ال�سلوك وا�سطرابات  ال�سور املختلفة الختلالت  اأ�سا�سًا على درا�سة 
فاإن الهدف االأ�سا�سي يف جمال علم النف�س االإكلينيكي هو اكت�ساف اأ�سباب عدم �سعادة الفرد 
و�سعوبة توافقه النف�سي واالجتماعي من خلل التعرف اإىل ا�سطراباته و�سوء توافقه، واإذا 
مت ذلك ميكن اتباع منهجًا وقائيًا مينع االأفراد من الوقوع يف امل�سكلة والتي ينجم عنها 
عدم �سعورهم بال�سعادة وااليجابية يف التعامل مع مواقف احلياة اليومية حتى ن�سل به 

اإىل ال�سحة النف�سية ال�سليمة .

مصطلحات الدراسة:

املخدرات:
يعرف ي�س ) 2009 : 5 ( املخدرات باأنها مادة كيميائية ت�سبب النعا�س اأو النوم اأو 
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غياب الوعي امل�سحوب بت�سكني االأمل ، وكلمة خمدر ترجمة لكلمة ) Narcotic ( امل�ستقة 
من االإغريقية Narcosis التي تعني خمدر.

اأو  م�ستح�رضة  اأو  خام  مادة  كل  باأنها  املخدرات   )  83  :  2011  ( الركابي  ويعرف 
يف  ا�ستخدمت  اإذا  �ساأنها  من  مفرتة  اأو  م�سكنة  اأو  ممنوعة  عنا�رض  على  حتتوي  تخليقية 
اأو  النف�سي  اأو االإدمان م�سببة ال�رضر  التعود  اإىل حالة من  اأن توؤدي  غري االغرا�س الطبية 

اجل�سماين للفرد واملجتمع . 
اأما عبد املعطي فيعرفها )2006 : 118 ( باأنها حالة نف�سية واأحيانًا ع�سوية تنتج 
عن تفاعل الكائن احلي مع املخدرات ومن خ�سائ�سها ا�ستجابات واأمناط خمتلفة ت�سمل 
دائمًا الرغبة امللحة يف تعاطي املخدرات ب�سورة مت�سلة اأو دورية لل�سعور باآثاره النف�سية 

اأو لتجنب االآثار املزعجة التي تنتج عن عدم توافره .
ويعرفها اأبو عيد )2008( باأنها مادة منبهه اأو م�سكنه، اإذا ا�ستخدمت يف غري االأغرا�س 
الطبية ودون احلاجة اإليها، فاإنها توؤدي اإىل فقدان جزئي اأو موؤقت يف العقل، وينتج عنها 

حالة من التعود تعرف باالإدمان . 
كما يعرفها عبد احلميد ) 2003 (، باأنها مادة خام اأو م�ستح�رضة حتتوي على مواد منبهة 
اأو م�سكنة، من �ساأنها اإذا ا�ستخدمت يف غري االأغرا�س الطبية اأو ال�سناعية املوجهة اأن توؤدي 

اإىل حالة من التعود اأو االإدمان عليها، مما ي�رض بالفرد ج�سميًا ونف�سيًا وكذلك على املجتمع .
اأو كيميائية، وحتتوي  اأو م�ستح�رضة طبيعية  اأية مادة خام  باأنها  الباحث  ويعرفها 
على عنا�رض ممنوعة اأو م�سكنة اأو مهلو�سة وت�سبب اأ�رضاراً نف�سية واجتماعية واقت�سادية 

على الفرد واملجتمع الذي يعي�س فيه. 

اإلدمان:
للفرد  حمطمة  مزمنة  اأو  دوري��ة  ثملة  حالة  باأنه   )86  :2000( العي�سوي  ويعرفه 
واملجتمع، وينتج من اال�ستعمال املتكرر للمخدرات، �سواء الطبيعية اأو املخلقة كيميائيا، 

�سلوك قهري ا�ستحواذي اندفاعي تعودي . 
وتعرف منظمة ال�سحة العاملية االدمان باأنه حالة نف�سية اأو ج�سمية ت�سيب ال�سخ�س 
العقار ب�سورة دورية  العقار املخدر، وينتج عنها حاجة ملحة لتناول  نتيجة تفاعله مع 

حتى يتجنب االآثار القا�سية التي تنتج عن افتقاده لها. )حل�س واآخرون، 1999: 16(.
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اأحد  تعاطي  على  واجل�سدي  النف�سي  التعود  من  حالة  باأنه  االإدمان  الباحث  ويعرف 
العقاقري، يتولد عنه رغبة ملحة يف االنتظام على تعاطيه ورغبة �سديدة ملحة لهذا العقار، 
ال  املدمن  يجعل  الذي  االأمر  للعقار،  املتكرر  اال�ستعمال  نتيجة  اجلرعة،  موعد  حان  كلما 
ي�ستطيع اال�ستغناء عنه وال�سعور باالأمل النف�سي واجل�سدي اذا افتقده، مما يدفعه للقيام باأي 

و�سيلة ممكنة للح�سول عليه مهما كلف االمر.
االإدمان على املخدرات يف التحليل النف�صي :

ترى مدر�سة التحليل النف�سي اأن �سيكولوجية االدمان تقوم على :
علقات . 1 يف  ا�سطرابات  اإىل  يرجع  الذي  الرنج�سي  النف�سج�سمي  االإ�سباع  اإىل  احلاجة 

احلب واالإ�سباع الع�سوي ، وخا�سة يف املرحلة الفمية .
احلاجة اإىل االأمن .. 2
ال�سلوكيات . 3 اإرج��اع  �رضورة  التحليليون  ويرى  وتاأكيدها،  الذات  اإثبات  اإىل  احلاجة 

ال�سوية واملر�سية يف الر�سد اإىل اخلربات الطفولية املبكرة ) احلازمي ، 2002 : 37 (.
النف�سي بني االإدمان على املخدرات ودورة اجلوع والعط�س  اأ�سحاب التحليل  ويربط 
عند الطفل يف مرحلة الطفولة، فغياب املخدر معناه حرمان من الطعام، وبالتايل يوؤدي 
اإىل �سيق واكتئاب، ولي�ست امل�ساألة قا�رضة على الطعام فقط، واإمنا يتعدى ذلك اإىل اأ�سياء 
اأخرى، فالطفل يدرك العقاب وفقدان حب الوالدين واإهمالهما له على اأنها حاالت اأو مواقف 
موازية للجوع، اأي فقدان الطعام، والعك�س يف هذا حالة احلب واالهتمام، حيث اإن الطفل 
يف  �سيكولوجيًا  يتكرر  نف�سه  النموذج  هذا  فاإن  العليا،  الذات  تكوين  يف  والديه  يتقم�س 
علقة االأنا باالأنا االأعلى، فاإن ر�سا االأنا االأعلى )اأي الوالد ( عن االأنا حتدث حالة من اللذة 
والراحة وال�رضور، وهذه ميثلها ابتلع اأو تعاطي املخدر، ومعنى ذلك اأن الرغبات الفمية قد 
حتققت، اأما يف حالة االكتئاب، فاإن االأنا ي�سعر باأنه غري حمبوب ومهجور من االأنا االأعلى، 
يف  املخدر  حفظ  على  املدمن  يحر�س  لذا  املخدر،  غياب  من  املدمن  اأمل  لنا  يف�رض  وهذا 
جيوبه، وهذا يعني حتقيق ال�سعور باالأمن، وغياب املخدر يعر�س املدمن لل�سعور باخلطر 
، وبالتايل يزيد �سعوره بالقلق، وهذا هو �سعور الطفل اإزاء اأمه حيث تكون بجواره، وحني 
تغيب عنه ، فوجودها يعني الطماأنينة واالأمن وغيابها يعني القلق واخلطر واحلرمان من 

ا�سباع احلاجات)املغربي،1986 : 271(.
لذا جند اأن املدمنني هم االأ�سخا�س الذين لديهم ا�ستعداد لل�ستجابة لتاأثري املخدرات 
نتيجة التثبيت على املرحلة الفمية، واحلاجة اإىل االأمن واحلاجة اإىل البقاء على الذات يف 
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البيئة  بل  للمخدر،  الكيميائي  التاأثري  يحددها  ال  االإدمان  ن�ساأة  فاإن  وهكذا  نف�سه،  الوقت 
ال�سيكولوجية للمر�سى )فنخل ،1969 : 716( .

فمية  �سخ�سيات  ذوو  املخدرات  مدمني  اأن  على  يوؤكدون  النف�سي  التحليل  واأ�سحاب 
نرج�سية �سلبية ا�ستقبالية ، مما اأدى اإىل وجود اإحباط فمي يف الطفولة، وبالتايل تثبيتات 
الع�سقيه الفمية  اأن  التبعية جتاه املو�سوعات كمورد الإمدادات نرج�سية، كما  اأر�ست  فمية 

هذه متيزها اأخيلة ثلثة اأطلق عليها برترام Prêt ram ) الفمية الثلثية ( وهي:
1� الرغبة يف االلتهام االيجابي )للآخر(.

2� الرغبة يف االلتهام االيجابي )من قبل االآخرين(.
3� الرغبة يف اال�ستغراق يف النوم واال�ست�سلم له.

ومدمن املخدرات �سخ�س يعي�س يف حالته العادية هذه الثلثية يف �سقها ال�سالب؛ اأي 
يعي�س االكتئابية واالن�سحابية، واأثناء التخدير تنقلب الثلثية ال�سالبة اإىل نقي�سها املوجب 
اإن ذلك  انب�ساطًا، حيث  اإقبااًل، واالنطوائية  ، فتغدوا االكتئابية مرحًا دافقًا، واالن�سحابية 
املخدر يحدث له حالة من الزهو واملرح، يلتهم فيها مو�سوع اإ�سباعه، ثم يتمكن يف زهوة 
املرح من االنغما�س يف ال�سعور اجلديد بحيث يلتهم التخدير اإىل النوم والثبات مما يحقق 
احتاداً بثدي االأم وحتل االأنا العليا حمل ثدي االأم املحبوب كما يجعل االأنا العليا تت�سف 
باخللود، فاندماجها يحقق خلود الذات، كما اأن االندماج فيها يعني اال�ست�سلم اإىل كائن 

مطلق القدرة وا�سرتخاء بني جوانحه يف ق�ساء يوم �سعيد )احلازمي، 2002 : 40( .
الوفاء بحاجات  االأ�رضة على  اأو  االأم  اأن عدم مقدرة  النف�سيني  ويرى بع�س املحللني 
الطفل واالعتمادية يف املرحلة املبكرة ينتج عنه عدم تاأكيد لدى الطفل حول اإ�سباع هذه 
حتمل  وانخفا�س  حاجاته،  اإ�سباع  تاأجيل  على  القدرة  يطور  ال  فالطفل  وبذلك  احلاجة، 
االحباط ويظهر يف �سورة �سلوك اندفاعي مثل : الغ�سب، اأو االن�سحاب، اأو يف �سورة ا�ستخدام 

.) blane،1990 ( للمواد املخدرة الذي يعد �سلوكا غري نا�سج لتحقيق اال�سباعات الفمية
احلاجات  طاملا  اأن��ه  يرى  ال��ذي   )Menninger(ميننجر ط��وره  اآخ��ر  تف�سري  وثمة 
ال�سخ�سية مل ت�سبع فاإن الفرد ي�سبح غا�سبًا من والديه، والأنه غري قادر على التعبري عن 
مدمر  �سلوك  �سكل  يف  ويظهر  داخليًا،  يتجه  غ�سبه  فاإن  نحوهما،  العدائية  الرغبات  هذه 
التحليلية،  املدر�سة  ان�سار  من  كثري  راأي  ويف  العقاقري،  ا�ستخدام  �سوء  خلل  من  للذات 
واالندفاعية  االعتمادية  مثل  اخل�سائ�س  بع�س  يف  الغالب  يف  ي�سرتكون  املدمنني  فاإن 

.)wieder & Kaplan والرنج�سية واالنفعال العاطفي وم�ساعر االكتئاب )1969 
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ويرى اآدلر )Adler( يف تف�سريه لظاهرة االإدمان اأنها ناجتة عن نق�س ع�سوي، وعدم 
اإمنا يرجع  االأفراد  الذي قد يلحق بكثري من  النجاح االجتماعي، فالف�سل  الفرد على  قدرة 
اأ�سا�سًا اإىل افتقارهم اإىل عامل ال�سعور بعدم النجاح االجتماعي يف حياتهم، ويذهب اآدلر 
اإىل اأن جميع الذين يف�سلون يف حياتهم كالع�سابيني اأو الذهانيني اأو املدمنني اأو اجلانحني 
بالود  ال�سعور  اإىل  الفتقارهم  يف�سلون  اإمنا  االنتحار  على  يقدمون  الذين  اأو  املنحرفني  اأو 
واملحبة نحو االآخرين، وعدم اهتمامهم ب�سالح املجتمع ونق�س عامل امل�ساركة الوجدانية 
يف علقاتهم مع االآخرين، فاأ�سلوب حياتهم يقوم حمل االأنانية، وهدف النجاح عندهم هو 
ال�سخ�سية  اإىل جمرد تفوق �سخ�سي وهمي، وجناحهم ال يتعدى حدودهم  للو�سول  هدف 
فح�سب، ومبعنى اآخر فاإن مدمن املخدرات يف نظر اآدلر هو �سخ�س لديه نق�س ع�سوي ما، 
اأو لديه نق�س يف علقاته االجتماعية اأو الثقافية اأو االقت�سادية، لهذا فهو يقوم بتعوي�س 

هذا النق�س بالعكوف على عقار يعطيه الثقة وين�سيه عيوبه )عفيفي ، 1986 : 45 ( .
و  القهر،  واإدمانها يف �سوء  النف�سي تعاطي املخدرات  التحليل  اأ�سحاب  يف�رض  كذلك 
عمليات  اال�سطرابات  هذه  وت�سمل  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  حتدث  التي  اال�سطرابات 
االإ�سباع الع�سوية يف املرحلة الفمية ، وعمليات النمو اجلن�سي من املرحلة الفمية وحتى 
الق�سيبية، والتي يخيل فيها ن�سج االأنا، وتظهر خماوف من عدم االإ�سباع ، واخلوف من 
اخل�ساء، ومن اال�ستمناء العاطفي وما ي�ساحب ذلك من م�ساعر االإثم، ف�سًل عن ا�سطراب 
علقات احلب بني املدمن ووالديه وظهور ثنائية العواطف، وحتول مو�سوع احلب االأ�سيل 

اإىل مو�سوع املخدرات )رجيعة ، 2009 : 4 ( .

الدراسات السابقة :
 تناولت العديد من الدرا�سات تعاطي املخدرات واالإدمان عليها �سواء من حيث االأ�سباب 
حجاب  بن  بها  قام  التي  الدرا�سة  الدرا�سات  هذه  ومن  للمتعاطي  النف�سية  اخل�سائ�س  اأم 
)2011( والتي هدفت اإىل املقارنة بني متعاطي االمفيتامينات وغري املتعاطني يف عوامل 
ال�سخ�سية ال�ستة ع�رض لكاتل، وذلك على عينة من املتعاطني بلغت )65( وغري املتعاطني 
اإىل  الدرا�سة اإىل وجود فروق ل�سالح املتعاطني يف التخيل، مما ي�سري  )65( وقد تو�سلت 
اأنهم غري تقليديني وال يتم�سكون باالأعراف والتقاليد ، وغري مهتمني باالأحوال اليومية، يف 
حني كانت الفروق لغري املتعاطني يف الثبات االنفعايل والتاآلف ) الدفء(، مما ي�سري اإىل اأن 
غري املتعاطني اأكرث حتمًل للغمو�س واالإحباط، واأكرث عطفًا ودفئًا يف علقاتهم وتعاملهم 

باالآخرين واأكرث جناحًا .
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املواد  تعاطي  اأ�سباب  اإىل  التعرف  هدفت  بدرا�سة   )2011  ( الركابي  قامت  كما   
املخدرة لدى طلبة املرحلة االإعدادية، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة اأعدَّ مقيا�س الأ�سباب تعاطي 
املخدرات وتطبيقه على عينة من )180( طالبًا وطالبة، وقد اأظهرت النتائج اأن اأهم اأ�سباب 

التعاطي الوازع الديني، و�سخ�سية املتعاطي واأ�رضته ورفقاء ال�سوء.
اأ�سباب تعاطي  الدرا�سات اال�سرتاتيجية واالأمنية )2009( درا�سة حول  واأجرى مركز 
املخدرات من وجهة نظر املتعاطي، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن االأو�ساع االأ�رضية ممثلة 
تعاطي  احتمال  من  يزيد  للأبناء  والتوجيه  االهتمام  وعدم  الوالدين  بني  اخللفات  يف 

املخدرات . 
النف�سية  اخل�سائ�س  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   )2009  ( قديح  اأجراها  درا�سة  ويف 
واالجتماعية ملتعاطي املخدرات " الباجنو" يف مركز اال�سلح والتاأهيل يف غزة، ومقارنتها 
 )74( بلغت  املتعاطني  وغري   )74( بلغت  املتعاطني  من  عينة  على  اأ�سقائهم،  بخ�سائ�س 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق بني املتعاطني وغري املتعاطني يف بع�س املقايي�س 
الفرعية الختبار ال�سخ�سية متعددة االأوجه وهي : ) توهم املر�س، واالكتئاب، واله�سرتيا، 
واالنحراف ال�سيكوباتي، والبارانويا، وال�سيكاثينيا ،والف�سام، والذكورة / االأنوثة ( ل�سالح 
املتعاطني ، كما يختلف املتعاطون عن غري املتعاطني يف العدوان والعداوة، وتقدير الذات 

ال�سلبي، وعدم الثبات االنفعايل ، والنظرة ال�سلبية للحياة ل�سالح املتعاطني .
 Kathleen & bruce وبرو�س  كاثلني  بها  قام  التي  الدرا�سة  نتائج  واأو�سحت   
)2005( اأن املدمنني على املخدرات يت�سفون بدافعية منخف�سة وعدوانية نحو املجتمع، 
وبانخفا�س القلق و�سعف الثقة بالنف�س مما يدفعهم اإىل ارتكاب �سلوكيات منحرفة نحو 

املجتمع الذين يعي�سون فيه .
الذات  تقدير  العلقة بني  اإىل معرفة  بدرا�سة هدفت  ، وامل�سعان )2003(  وقام عياد 
و  املتعاطني،  من   )46( من  عينة  على  وذلك  املخدرات  متعاطي  لدى  واالكتئاب  والقلق 
)45( من غري املتعاطني، واأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق بينهما يف تقدير الذات ل�سالح 

املتعاطني، كما ك�سفت الدرا�سة عن وجود علقة بني التعاطي وبني القلق واالكتئاب.
وبحثت درا�سة عبد اللطيف )2003( االآثار االجتماعية لتعاطي املخدرات وعلقتها 
باالنحرافات ، على عينة من )80( حدثا من االأحداث اجلانحني ، تو�سلت اإىل اأن العوامل 
االجتماعية لها دوٌر مهم يف تعاطي املخدرات ، ومن اأبرزها عدم رقابة الوالدين، وتعاطي 

اأحد اأفراد االأ�رضة والق�سوة يف املعاملة وانخفا�س امل�ستوى التعليمي للوالدين .
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وك�سفت درا�سة �سامويل وجون  )Samuel & john 2001 ( باأن متعاطي املخدرات 
لديهم خ�سائ�س نف�سية عدوانية جتاه املجتمع ويت�سفون باالنعزالية واالإحباط.

ويف الدرا�سة التي قام بها عبد احلميد )2002( تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن م�سكلة املخدرات 
تعمل على تفكيك املجتمعات وتف�سي االأمرا�س والتفكك االأ�رضي ، وت�رضيد االأطفال .

على  املرتتبة  وامل�سكلت  اال�سطرابات  اإىل  للتعرف  بدرا�سة   )1999( �سويف  وقام 
التفكري  للمتعاطي  النف�سية  ال�سحة  ا�سطرابات  �سمن  من  فكان  امل��خ��درات،  تعاطي 

اال�سطهادي، والنوبات الذهانية، واالكتئاب والنوبات وا�سطراب النوم . 
ويف درا�سة قام بها اخلطاطبة )2000( هدفت اإىل معرفة حجم م�سكلة تعاطي املخدرات 
يف املجتمع االأردين ، وذلك على عينة من )184( �سخ�سًا من املوقوفني واملحكومني داخل 
مركز اال�سلح والتاأهيل يف االأردن، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل وجود علقة دالة بني امل�ستوى 
التعليمي للفرد و تعاطي املخدرات، كما توجد علقة بني املهن اليدوية والتعاطي، وبني 
مكان اإقامة االأ�رضة والتعاطي، وكذلك توجد علقة بني توتر العلقات االأ�رضية واخللفات 

بني الزوجني ورفاق ال�سوء وتعاطي املخدرات .
واأجرى العي�سى )2000( درا�سة بحثت الفروق بني متعاطي الهريوين وغري املتعاطني 
يف بع�س اأبعاد ال�سخ�سية ومفهوم الذات، وذلك على عينة قوامها )240( من املتعاطني 
بالذهانية  يت�سمون  املتعاطني  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  للهريوين  املتعاطني  وغري 
للنطواء  وميلهم   ، الأنف�سهم  ال�سلبي  التقومي  وزيادة  الذات  مفهوم  وانخفا�س  والع�سابية 

واالكتئاب .
واأجرى فلتورو واآخرون )villatoro et al، 1998( درا�سة م�سحية لطرق تعاطي 
املناطق  يف  املتعاطني  اأمناط  اإىل  التعرف  بهدف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  املخدرات 
احل�سارية املختلفة، �سملت )4051( طالبًا من طلب املدار�س الثانوية ك�سفت النتائج عن 
واأنهم  املخدرات  لتعاطي  عر�سة  االأ�رضة  اأفراد  اأكرث  الذكور  واأن  املراهقة  مرحلة  خطورة 

ي�سبحون مدمنني م�ستقبًل .
وت�سري درا�سة كل من جون وباري )John، & Barry،1998 ( اإىل اأن االإدمان على 
املخدرات يوؤدي اإىل �سعف قدرة الفرد على القيام باأن�سطة احلية اليومية �سواء يف املدر�سة 
اأم العمل اأم االألعاب الريا�سية ويوؤدي كذلك اإىل �سعور الفرد بالقلق والبارانويا ، ويوؤثر �سلبًا 

على القدرة العقلية كما يوؤدي اإىل االكتئاب .
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وتناولت درا�سة حنورة )1998( مظاهر ا�سطراب ال�سخ�سية لدى متعاطي املخدرات 
لدى عينة م�رضية واأخرى كويتية من املتعاطني وغري املتعاطني، وقد اأظهرت النتائج اأن 
املتعاطني يتميزون بدرجة عالية من اال�سطرابات الع�سابية واالنفعالية والتوتر والقلق 
وعدم اال�ستقرار والعلقات ال�سلبية ، كما تبني وجود فروق بني املتعاطي وغري املتعاطي 

يف البارانويا والف�سام ل�سالح املتعاطني .
وبحثت درا�سة النجار وكلرك )aL Najar & Clark، 1996( التعرف اإىل علقة 
تعاطي املخدرات بالقلق وتقدير الذات لدى عينة من املتعاطني بلغت )321( من الذكور، 
وعينة من غري املتعاطني ، حيث اأظهرت النتائج اأن الذين يتعاطون املخدرات اأكرث قلقًا من 

غري املتعاطني .
ويف درا�سة �سوادي )Swadi ٍ)1996 التي اهتمت باالأعرا�س النف�سية لدى املراهقني 
الذين ي�ستخدمون املواد الطيارة، تو�سل الباحث اإىل وجود علقة بني اأحداث احلياة التي 
طراأت على االأ�رضة واالإدمان ، وبخا�سة االنف�سال االأ�رضي، والطلق ، واحلرمان، واخللفات 

االأ�رضية، وامل�سكلت الزوجية وفقدان التوا�سل داخل االأ�رضة .
على  املدمنني  اأن   )Dixon، et al، 1995( واآخ��رون  ديك�سون  درا�سة  ك�سفت  وقد 
مرتبط  املخدرات  تعاطي  واأن  االأ�رضية،  وعلقتهم  اأ�رضهم  عن  ر�سا  اأقل  هم  املخدرات 

بانخفا�س درجة الر�سا عن العلقات العائلية . 
واأجرى فريدمان وم�سكروف )Fredman & Musgrove، 1994( درا�سة با�ستخدام 
منهج درا�سة احلالة املتعمق على )12( مدمن خمدرات، وقد كان الهدف من الدرا�سة هو 
فح�س وحتليل مفاهيم هوؤالء املر�سى عن اأ�رضهم، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ال�سفات 
امل�سرتكة للمدمنني هي نق�س التما�سك والتوا�سل االأ�رضي، وعدم وجود دور وا�سح للآباء، 

وفرط اأو قلة ال�سبط االأ�رضي .

خالصة وتعقيب:
اأخطر  من  املخدرات  تعاطي  م�سكلة  اأن  على  ال�سابقة  والدرا�سات  البحوث  اأك��دت 
التي تعمل على تفكيك املجتمعات وتف�سي االأمرا�س والتفكك االأ�رضي وت�رضيد  امل�سكلت 

االطفال كدرا�سة عبد احلميد )2002(.
وقد ك�سفت الدرا�سات ال�سابقة اأن من اأهم االأ�سباب والعوامل التي اأدت اإىل حدوث ظاهرة 
االهتمام  الوالدين وعدم  الزوجية بني  االأ�رضية واخللفات  امل�سكلت  االإدمان هي وجود 
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باالأطفال، ورفقاء ال�سوء، كدرا�سة مركز الدرا�سات االإ�سرتاتيجية واالأمنية ) 2009( ودرا�سة 
اخلطاطبة ) 2000(، ودرا�سة �سوادي )Swadi، 1996(، ودرا�سة عياد وامل�سعان ) 2003(.

اللتكيفية  ال�سلوكيات  بع�س  وجود  على  ال�سابقة  والبحوث  الدرا�سات  اأك��دت  كما 
نتيجة االإدمان، وهي اأن املدمن على املخدرات يت�سف بدافعية منخف�سة وعدوانية نحو 
Kat - )ململجتمع، وبانخفا�س يف التكيف، وعدم الثقة يف النف�س كدرا�سة كاثلني وبرو�س 
 Villatoro et  ( واآخرين  درا�سة كل من فلتورو  واأظهرت   ،)leen & Bruce، 2005
al، 1998(، ودرا�سة جون وبلريي)John، & Parry، 1998( ودرا�سة حنورة ) 1998(، 
الذين  اأن  العي�سى ) 2000(، ودرا�سة حجاب ) 2011(، ودرا�سة قديح ) 2009(،  ودرا�سة 
يتعاطون املخدرات يكونون اأكرث قلقًا من غري املتعاطني، كما يوؤدي االدمان اإىل البارانويا 
ويوؤثر �سلبًا على القدرة العقلية، ويوؤدي اإىل االكتئاب واال�سطرابات الع�سابية واالنفعالية 

واالنطواء ، كما يوؤدي اإىل اله�سرتيا وتوهم املر�س .
وقد اتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها فئة املراهقني كدرا�سة 
�سوادي   ،)2000( اخلطاطبة  ودرا�سة   ،)Villatoro et al، 1998( واآخرين  فلتورو 

)Swadi، 1996 (، ودرا�سة الركابي ) 2011 (، والتي ا�ستهدفوا مرحلة املراهقة .
الدرا�سات املنهج  ا�ستخدمت بع�س  الدرا�سة، فقد  امل�ستخدم يف  للمنهج  بالن�سبة  اأما   
 ( اخلطاطبة  ودرا�سة   )2009 واالأمنية)  االإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  كدرا�سة  الو�سفي 
) 2003(، ودرا�سة  )Swadi، 1996(، ودرا�سة عياد وامل�سعان  �سوادي  2000(، ودرا�سة 
 Villatoro et( واآخرين  )Kathleen & Bruce، 2005(، و فلتورو  كاثلني وبرو�س 
al، 1998(، ودرا�سة جون وبلريي )John، & Parry، 1998( ودرا�سة حنورة ) 1998(، 
ودرا�سة العي�سى ) 2000(، ودرا�سة حجاب ) 2011(، ودرا�سة قديح ) 2009(، بينما تناولت 
بع�س الدرا�سات منهج درا�سة احلالة التي تتفق مع الدرا�سة احلالية، وهي درا�سة فريدمان 

.)Fredman & musgrove، 1994( وم�سكروف

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:

اأ�سلوب درا�سة احلالة الذي يقوم على و�سف مو�سوع مفرد درا�سة   ا�ستخدم الباحث 
احلاالت  من  غريها  على  تنطبق  تعميمات  اإىل  والو�سول  جوانبها  عن  للك�سف  مف�سلة 

امل�سابهة . 
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عينة الدراسة: 
تناولت عينة الدرا�سة درا�سة حالة لفتاة جامعية، يف امل�ستوى الدرا�سي االأول، مدمنة 

 .)Tramal( على حبوب الرتمال

أدوات الدراسة: 
 ا�ستخدم الباحث اأدوات متعددة لدرا�سة احلالة وهي: 

• تاريخ احلالة Case history اإعداد الباحث	
• 	 Clinical interview املقابلة االكلينيكية
• ا�ستبانة تعاطي املخدرات من وجهة نظر املدمن ) اإعداد الباحث ( 	
• مقيا�س التحليل االكلينيكي اجلزء الثاين اإعداد عبد الرحمن واأبو عباة )1998( 	
• اختبار تفهم املو�سوع ) التات T.A.T. ( اإعداد مليكه ) 1980( .	

اأوالً- املقابلة وتاريخ احلالة: )من اإعداد الباحث(
 اأعدَّ الباحث باإعداد ا�ستمارة املقابلة ال�سخ�سية بهدف الو�سول اإىل و�سف تف�سيلي 
اأخرى،  واأدوات  ال�سابقة،  الدرا�سات  على  االإطلع  �سوء  يف  اأُُعدت  وقد  احلالة،  تاريخ  عن 
وقد ا�ستملت على ت�سعة جماالت هي: )البيانات االأولية، وبيانات متعلقة مبرحلة الطفولة، 
االأ�رضة،  عن  وبيانات  التعليم،  و�سنوات  النف�سية،  واال�سطرابات  واالأمرا�س،  واحل��وادث 

وبيانات متعلقة بامل�سكلة، وبيانات متعلقة بتعاطي املخدرات( .
ثانياً- ا�صتبانة تعاطي املخدرات من وجهة نظر املدمن :

اأعدَّ الباحث ا�ستبانة للتعرف اإىل اأ�سباب ودوافع تعاطي املخدرات ) الرتمال (، وذلك 
والبعد  للمتعاطي،  ال�سخ�سي  البعد   ( هي:  اأبعاد  اأربعة  وت�سمنت  املدمن،  نظر  وجهة  من 
االأ�رضي، والبعد االجتماعي واالقت�سادي، واأ�سباب ثقافية دينية (، وقد اأعدَّت اال�ستبانة من 

خلل االطلع على الدرا�سات ال�سابقة ذات العلقة.
ويتكون املقيا�س من )40 ( فقرة يجاب عليها وفق مقيا�س متدرج من )1- 5( بالن�سبة 
للفقرات االإيجابية، وهو: ال تنطبق مطلقًا ) درجة واحدة (، ال تنطبق ) درجتان (، تنطبق 

ب�سورة متو�سطة )3 درجات(، تنطبق ) 4 درجات(، تنطبق متامًا ) 5 درجات (.
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من  جمموعة  على  عر�سه  خلل  من  للمقيا�س  الظاهري  ال�سدق  من  التحقق  مت  وقد 
املحكمني من اأ�ساتذة اجلامعة املتخ�س�سني يف علم النف�س، وقد ُعدلت الفقرات يف �سوء 
اأراء املحكمني، وقد اعترب الباحث اأن اختيار املفحو�س للخيار: )تنطبق متامًا( على الفقرة 

�سببًا مهمًا من وجهه نظر احلالة .
ثالثاً- مقيا�س التحليل االإكلينيكي : 

الثاين من مقيا�س كاتل  اأبو عباة )1994(، وهو اجلزء  و  الرحمن  للعربية عبد  اأعدَّه 
Cattlle، ويت�سمن اثنى ع�رض بعداً متثل ال�سمات الل�سوية وهي: )توهم املر�س ،واالكتئاب 
واال�ستياء،  بالذنب  وال�سعور  الطاقة،  منخف�س  واالكتئاب  والقلق،   ، والتهيج  االنتحاري، 
وامللل واالن�سحاب، والبارانويا، واالنحراف ال�سيكوباتي، و الف�سام، والوهم النف�سي، وعدم 

الكفاية النف�سية ( .
ويتكون املقيا�س من ) 144 ( بنداً تغطي ال�سمات املر�سية االثنى ع�رض، وذلك بواقع 
)12( بنداً لكل �سمة مر�سية، ولكل بند يف ورقة االأ�سئلة )3( اإجابات حمتملة حتمل الرقم )اأ 
– ب – ج (، وعلى املفحو�س اختيار واحدة من بني هذه االختيارات الثلثة، وعند ت�سحيح 
الت�سحيح، حيث  – 2(، على ح�سب مفتاح  املقيا�س تعطى للإجابة درجة ترتاوح بني )0 
تعطى درجتان للإجابة على ) اأ (، اأو االإجابة على ) ج (، اأما االإجابة على ) ب ( فتعطى دائمًا 

درجة واحدة، وبذلك ترتاوح الدرجات ما بني )0– 24( لكل �سمة من ال�سمات املر�سية . 
وقد قام معدا املقيا�س بالتحقق من ثباته و�سدقه على ثلث عينات باململكة العربية 
ق  ال�سعودية )عينة من املدمنني، وعينة من الع�سابيني ، وعينة من الذهانيني (، وقد حتقَّ
الباحث من �سدق املقيا�س وثياته بطرق متعددة، وقد و�سعت معايري للمقيا�س، حيث تعّد 
الدرجة اخلام )20( فاأعلى على وجود ال�سمة املر�سية يف حني تدل الدرجة )12( فاأقل على 

انخفا�س ال�سمة املر�سية . 
رابعاً- اختبار تفهم املو�صوع )Thematic Apperception Test TAT( )مليكه، 1980(
والذي  لل�سخ�سية،  االإ�سقاطية  االختبارات  من  )التات(  املو�سوع  تفهم  اختبار  يعّد 
يهدف اإىل الك�سف عن دوافع وانفعاالته و�رضاعاته املفحو�س، وبخا�سة النزعات املكبوتة 

التي ال يرغب املفحو�س يف الك�سف عنها، والتي ال يكون واعيًا �سعوريًا بها .
ويتكون االختبار من �سل�سلة من ال�سور ترتاوح يف درجة غمو�سها اأو حتديد بنيانها، 
بحيث تعر�س على الفرد واحدة بعد االأخرى، ويطلب منه اأن ي�ستجيب لها بذكر ق�سة تخطر 

على باله عند روؤية ال�سورة. 
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مل�ساعر  اإ�سقاط  عن  عبارة  هي  لل�سورة  املفحو�س  لها  ي�ستجيب  التي  والطريقة 
املفحو�س وعواطفه وحاجاته ودوافعه اإىل االأ�سخا�س واملو�سوعات يف العامل اخلارجي .
واكتفى  بها،  خا�سًا  رمزاً  بطاقة  كل  اأعطت  وقد  بطاقة،   )31( من  االختبار  ويتكون 
حالة  ديناميات  عن  للك�سف  ملئمة  اأنها  راأى  التي  البطاقات  بع�س  بتطبيق  الباحث 

املفحو�س اأو احلالة.

نتائج الدراسة:
اأوالً- النتائج املتعلقة بال�صوؤال االأول والذي ن�س على :

واملقابلة  احلالة  درا�سة  على  ا�ستجابتها  واق��ع  من  للحالة  املر�سي  التاريخ  ما 
ال�سخ�سية؟ 

ال�سخ�سية كما  الباحث درا�سة احلالة واملقابلة  ا�ستخدم  االأول  ال�سوؤال  وللإجابة عن 
يت�سح فيما ياأتي :

ال�صن: 20 �سنة
النوع: اأنثى

الوظيفة: طالبه جامعية.
احلالة االجتماعية : عزباء 

الديانة: االإ�سلم 
عدد االأخوة : اأربعة ذكور وبنت باالإ�سافة للحالة 

ترتيب احلالة بني اأخوتها : االأوىل
مهنة االأب : تاجر

مهنة االأم : ربة منزل
تطلب  االق�سى  بجامعة  النف�سي  والعلج  االإر�ساد  وحدة  اإىل  بنف�سها  احلالة  ح�رضت 
امل�ساعدة ملا تعانيه من متاعب نف�سية، متثلت يف ال�سكوى من ال�سعور باالإحباط والقلق 
اأثناء  الرتكيز  على  القدرة  عدم  وعلى  االنتحار،  اإىل  وامليل  واالكتئاب  والوحدة  واخلوف 
التح�سيل الدرا�سي، مع االإح�سا�س بالذنب وعدم الرغبة يف احلياة ومتنيها املوت، وال�سعور 
الرتمال  حبوب  تعاطي  اإىل  ذلك  دفعها  مما  فيهم،  الثقة  وعدم  االآخرين  يف  االأمل  بخيبة 

بكميات كبرية، وب�سورة يومية للخروج من معاناتها النف�سية .
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مقربه  كانت  حيث  جميلة،  طفولة  عا�ست  باأنها  املقابلت  خلل  احلالة  ذكرت  وقد 
الثاين الأكرث من )3( �سنوات بعد والدتها  الطفل  االأول، وتاأخر  من والدها، وكان ترتيبها 
وكانت حتظى بالتدليل الزائد من قبل والدها وعمتها التي تعي�س معهم يف املنزل نف�سه، 
ومتيل اأمها اإىل حب اأخيها االأ�سغر منها وتف�سله عليها، وقد ذهبت اإىل املدر�سة يف �سن )6( 

�سنوات كانت متفوقة يف جميع املواد الدرا�سية ومن الع�رضة االأوائل طيلة فرتة درا�ستها .
وقد كانت احلالة طفلة �سقية �رض�سة كما و�سفت نف�سها، وكانت عريف ال�سف واالت�سال 

وتنتمي جلماعة النظام، وحتب ت�رضفات الذكور وملب�سهم .
علقتها  اأن  احلالة  وترى  بها،  االهتمام  وعدم  باللمباالة  تت�سم  االأب  معاملة  بداأت 
بوالدتها �سعيفة جداً، وهي ال تهتم باحلالة وتتجاهل م�ساعرها، وال ت�سعر جتاهها مب�ساعر 
اأنواع  نوع من  اأي  بينهما  يدور  اأنهما ال  اإال  نف�سه،  املنزل  يعي�سان يف  االأمومة، فكلهما 

احلديث .
والعلقات داخل االأ�رضة بني االأم واالأب �سيئة وهما دائما الت�ساجر والذي ينتهي عادة 
ب�رضب االأم، وت�سعر احلالة باأن والدها يخون والدتها واالأم غري مبالية وال تهتم بذلك، ولقد 
كان لهذه االجواء االأ�رضية، وم�سكلت احلياة اليومية وعدم اهتمام االأ�رضة بها، دوراً كبرياً 
يف دفع احلالة اإىل تناول املواد املخدرة ) الرتمال (، واحلالة و�سعها االقت�سادي ممتاز، 
وي�سهل عليها �رضاء هذه املواد من ال�سيدلية، حيث تقوم بالتعاطي يف املنزل عند التعر�س 
والعي�س  بال�سعادة  لل�سعور  باحلالة  يوؤدي  وامللل، مما  بالفراغ  ت�سعر  وعندما  ما،  مل�سكلة 
ال�سعور  يبداأ  املخدر،  تاأثري  من  االنتهاء  وبعد   ، واحليوية  الن�ساط  وزيادة  خيايل  جو  يف 
بالندم وبالواقع املوؤمل، وبحالة من ال�سعور باالإرهاق والرغبة يف التعاطي، وتذكر احلالة 
اأنها تتناول يف بع�س االأيام ما يزيد عن ) 20( حبة يف اليوم ، ويكلفها ذلك ما يزيد عن 

)1000( �سيكل �سهريًا مبا يعادل )250( دوالر �سهريا ً.
وح�سب و�سف احلالة فهي غري ملتزمة من الناحية الدينية، واأن الوازع الديني لديها 
اإىل  اأن تناول املخدرات واحلبوب املخدرة لي�س حرامًا، الأنه يوؤدي  ، حيث تعتقد  �سعيف 
على  اأوقاتها  معظم  وتق�سي  العزلة  اإىل  واحلالة متيل   ، بالراحة  واإ�سعارها  احلالة  تهدئة 
االنرتنت، حيث ال زاجر وال ناهي للحالة فهي تقوم بكل ما بدا لها دون تدخل من اأحد داخل 
االأ�رضة، فاالأم ال وجود لها من الناحية النف�سية، واإن كانت موجودة، من الناحية الفيزيقية، 
واحلالة هي الكربى بني االأبناء وتعي�س يف غرفة لوحدها وال ي�ساركها اأحد فيها وتعي�س 
لنف�سها فقط، وتعاين احلالة من عدم وجود �سداقات لها عدا �سديقة واحدة فقط حتاول 

ار�سادها وتقدمي الن�سح لها .
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امل�ساعر  بع�س  عن  احلالة  عربت  فقد  احلالة  مع  اأجريت  التي  املقابلت  خلل  ومن 
واالأحا�سي�س والتي تتمثل فيما ياأتي :

• معظم 	  "  : املقابلت  خلل  قالت  حيث  بوالدتها،  ال�سيئة  العلقة  من  احلالة  ا�ستكت 
للهروب  والبنات  االأبناء  يدفع  مما  واأبنائهن  بناتهن  احت�سان  ي�ستطعن  ال  االأمهات 
منيعًا  و�سداً  اأن تطور هذه احلالة يجعل منها حاجزاً  اإال  التعامل معهن،  منهن وعدم 
االإح�سا�س   " بقولها  اأمها  وبني  بينها  العلقة  �سوء  عن  عربت  كما   " ك�رضه  ي�سعب 
باالأمومة اإح�سا�س ال بد منه، ولكن كيف ت�سعر به من كان قلبها به نزعة من ال�رض " 

وهذا يدل على البعد النف�سي بني احلالة ووالدتها .
• والد 	 بني  االيجابي  والتفاعل  التفاهم  وعدم  االأ�رضي  التفكك  عن  احلالة  حتدثت  كما 

احلالة ووالدتها، االأمر الذي جعلها ت�سعر بالوحدة وعدم االهتمام باأ�رضتها ، فكتبت " 
نحب بل ثمن لنجد خيانة وموتًا وهروبًا وان�سحابًا، اإن قرار العي�س وحيداً قرار �سعب 
ولكن اأف�سل، الأن العي�س وحيداً يعفي �ساحبة من غدر االأيام " اإن كل الب�رض اأ�سبحوا 
واحداً يحبون ليجرحوا ويدخلون حياتنا ليهربوا اأ�سبحنا نتعلق بال�رضاب بالوهم، نعم 

اإننا يف زمن اللحب " 
• احلياة، 	 ومعنى  القيمة  وع��دم  واحل��زن،  والياأ�س،  االإح��ب��اط  م�ساعر  احلالة  عك�ست 

وافتقادها للحب، مما دفعها يف بع�س االأحيان اإىل امليل اإىل االنتحار، فقالت خلل 
املقابلت " اأعي�س يف حالة من ح�سار االأمل والوحدة واالإحباط والياأ�س ال اأحد ميد يد 
العون وامل�ساعدة بات االأمل مفقوداً والياأ�س موجوداً، دنيا حمطمة ال يوجد فيها فرح، 
ابت�سامة  الل  اأمل، نحن يف زمن  الل  اللحب،  الل�سداقة،  اللفرح،  اأ�سبحنا يف زمن 

كتب علينا عدم الفرح، نتمنى املوت يف كل حلظة لكن ملاذا ال ياأتينا ؟ " 
• كما اأظهرت احلالة ال�سعور بالذنب جتاه والدتها ، التي توجه لها م�ساعر الكره لدرجة 	

اأنها قالت : "لو حدث الأمي اأي مكروه لن اأزعل ولن اأبكي عليها قط " 
• كما عربت احلالة عن م�ساعر الكره للآخرين، وعدم القدرة على اإقامة �سداقات بينها 	

وبني زملئها، وعدم ال�سعور بالثقة يف االآخرين، فكتبت " اأعتقد اأن احلنان ذاب واملودة 
انتهت ، حتى يف قلوب االأمهات ال توجد رحمة ال يوجد حنان، ال اأريد اأن اأكون يف هذا 
الزمان، اأريد اأن اأعي�س يف عامل اأخر عامل ال ب�رض فيه ، حتى ال اأتعر�س اأكرث لق�سوة منهم" 
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• عربت احلالة عن م�ساعر القلق والتوتر وا�سطرابات يف النوم، وانخفا�س يف امل�ستوى 	
التح�سيلي، وق�ساء معظم الوقت اأمام االنرتنت .

• ات�سح من خلل املقابلت انخفا�س الوازع الديني لدى احلالة، والذي كان �سبب من 	
االأ�سباب الرئي�سية ل�سوء حالها.

• ال 	 حتى  والدها  تكره  لذا  الفور  على  ميوت  مبحبته  تقوم  اإن�سان  كل  اأن  احلالة  تعتقد 
ميوت.

الروؤيا، وال�سعور بالوحدة، وعدم  التخبط وعدم  اأن احلالة يف حالة من  يت�سح مما �سبق 
الثقة يف النف�س ويف االآخرين، كما ت�سعر با�سطرابات �سلوكية ونف�سية ، نتيجة الظروف االأ�رضية 
ال�سعبة التي مرت بها ، االأمر الذي قاد احلالة اإىل الهروب من الواقع الذي تعي�س فيه عن طريق 

االإدمان على الرتمال الذي تعتقد اأنه ي�ساعدها على ن�سيان الواقع االأليم الذي تعي�سه .
ثانياً- النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين الذي ن�س على: ما اأ�سباب تعاطي واإدمان 
Tramal( من وجهة نظر احلالة من واقع ا�ستجابتها على ا�ستبانة  املخدرات ) الرتمال 

اأ�سباب التعاطي؟ 
طبَّق الباحث ا�ستبانة اأ�سباب تعاطي املخدرات على احلالة، وقد اأفادت احلالة باأن من 

اأ�سباب تعاطي املخدرات ) الرتمال( من وجهة نظرها ما ياأتي :
االأ�سباب ال�سخ�سية ومتثلت يف : . 1

 - تعاطي املخدرات من اأجل ن�سيان االآالم واالأوجاع .
 - االفتقاد لل�سعور باحلب واحلنان .

 - االفتقار لل�سعور باالأمن واحلماية .
 - التعاطي من اأجل التخل�س من ال�سعور بالقلق واالكتئاب .

 - ال�سعور بالعزلة وامللل والفراغ .
 - الف�سول واملغامرة .

االأ�سباب االأ�رضية للتعاطي ومتثلت فيما ياأتي : . 2
 - اجلو العائلي ملئ بامل�ساجرات . 

 - والدي ال يهتم بي ومب�سكلتي .
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 - الرغبة يف االنتقام من اأ�رضتي .
 - االفتقاد الهتمام والدتي ورعايتها يل .

 - مبالغة اأهلي يف تدليلي واإعطائي نقوداً بكرثة . 
 - ال يوجد متابعة من اأ�رضتي يل . 

 االأ�سباب االجتماعية واالقت�سادية متثلت من وجهة نظر احلالة فيما ياأتي : . 3
 - ميكنني �رضاء املخدر مهما غل ثمنه . 

 - ال ي�ساعدين املجتمع على حتقيق ذاتي وطموحاتي .
 - اأرغب يف االنتقام من املجتمع واالآخرين .

 - اأ�ستطيع احل�سول على املخدر ب�سهولة وي�رض .
 - اأ�سعر باالإحباط من نظرة املجتمع يل . 

 - اأعي�س يف ظروف اجتماعية �سيئة . 
االأ�سباب الثقافية والدينية للتعاطي وقد جاءت كما ياأتي : . 4

 - اأعتقد بان املخدرات غري حمرمة �رضعًا . 
 - الوازع الديني لدي �سعيف . 

 - ال يوجد لدي وعي كامل باأ�رضار املخدرات .
 - اأعتقد بوجود منافع وفوائد للمخدرات .
 - ال التزم باأداء ال�سعائر الدينية بانتظام .

 - توؤثر يّف م�ساهد االإدمان التي تنقلها القنوات التلفزيونية . 
ال�سخ�سية  اخل�سال  اأن  من   )2005  ( املكارم  اأبو  ذكره  ما  احلالية  النتائج  وتوؤكد 
والتعر�س لل�سغوط النف�سية يعد عامل مهمًا يف تعاطي املخدرات، كذلك ما ذكره العي�سوي 
واالأ�رض  ال�سخ�سية  �سعف  املخدرات  تعاطي  اأ�سباب  من  اأن   )1986( وعفيفي   )2000(
الذاتي  والت�سور  االجتماعي،  ال�سبط  وو�سائل  الفرعية  الثقافات  واأثر  والبيئة  املحطمة، 
وبع�س  باملخاطر،  واجلهل  الديني،  الوازع  كالتدليل، و�سعف  الوالدية  املعاملة  واأ�ساليب 

االعتقادات اخلاطئة . 
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ثالثاً - النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث والذي ن�س على :
ما ال�سمات النف�سية ملتعاطي املخدرات )الرتمال Tramal( كما تظهر على مقيا�س 

التحليل االإكلينيكي؟
اجلدول )1(

يبني نتائج االإجابات على مقيا�س التحليل االإكلينيكي

 ال�سمة الرقم
 ال�سمة الرقمالتقوميالدرجةاملر�سية 

التقوميالدرجةاملر�سية 

امللل 7مرتفع23توهم املر�س1
متو�سط16واالن�سحاب

االكتئاب 2
مرتفع22البارانويا8مرتفع21االنتحاري

االنحراف 9متو�سط17التهيج3
منخف�س11ال�سيكوباتي

القلق 4
مرتفع24الف�سام10مرتفع21واالكتئاب

5
االكتئاب 
منخف�س 

الطاقة
متو�سط16الوهم النف�سي11مرتفع23

6
ال�سعور 
بالذنب 

واال�ستياء
نق�س الكفاءة 12مرتفع24

مرتفع21النف�سية

 يت�سح من اللوحة االكلينيكية ال�سابقة ارتفاع درجات احلالة على مقيا�س الف�سام، 
والقلق  النف�سية،  الكفاءة  ونق�س  والبارانويا،  واال�ستياء،  بالذنب  ال�سعور  املر�س،  وتوهم 
ائتلف  اإىل  ي�سري  مما  الطاقة،  منخف�س  واالكتئاب  االنتحاري،  واالكتئاب  واالكتئاب، 
االأع�سبة يف كل واحدة يعرب عن حالة مر�سية ذهانية ، ويظهر من خلل اللوحة االإكلينيكية 
انخفا�س درجات احلالة على مقيا�س االنحراف ال�سيكوباتي، يف حني ح�سلت على درجات 

يف حدود املتو�سط يف الوهم النف�سي، والتهيج، وامللل واالن�سحاب .
ويعد توهم املر�س ميكانزمًا دفاعيًا �سد �رضاعات االأنا مع االأنا االأعلى يف �سورة 
ا�سطهاد  اإىل  البارانويا  ت�سري  كما  العقاب،  عن  بالكف  االأعلى  االأنا  الإك��راه  ا�ستعطافية 
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اإمكانية  االأم كمو�سوع جن�سي مثلي يعوق  اإىل  االأحيان  االأنا توجيهه يف بع�س  ت�ستطيع 
االنفراد باالأب يف علقة اآمنة .

وتتفق ال�سفحة النف�سية للحالة مع ما اأ�سار اإلية معدا مقيا�س التحليل االإكلينيكي من 
ارتفاع درجات مدمني املخدرات يف كل من االكتئاب منخف�س الطاقة، وال�سعور بالذنب 
تنخف�س  حني  يف  النف�سي  والوهن  والف�سام،  والبارنويا،   ، املر�س  وتوهم  واال�ستياء، 
 : واأبو عباة، 1998  الرحمن  )عبد  ال�سيكوباتية  �سمة  لدى مدمني املخدرات يف  الدرجات 

 . )28-18
اأن  عن   )1998( حنورة  درا�سة  نتائج  له  تو�سلت  ما  مع  احلالية  النتائج  وتتفق 
املتعاطني يتميزون بدرجة عالية يف اال�سطرابات الع�سابية واالنفعالية، والتوتر، والقلق، 
وعدم اال�ستقرار، والعلقات ال�سلبية ، كما اأن هناك فروقًا بني املتعاطني وغري املتعاطني 
اأن احلالة  اإنها تختلف عنها يف  اإال   ، الهو�س والبارانويا والف�سام ل�سالح املتعاطني  يف 

ينخف�س لديها ال�سلوك امل�ساد للمجتمع) ال�سيكوباتي ( . 
كما توؤكد زكي )2005: 49( و اخلزاعلة )2003( اأن املواد املخدرة توؤثر على احلالة 
على  القدرة  وعدم  االإدراك  يف  ا�سطراب  اإىل  ي��وؤدي  مما  للأ�سخا�س  واملزاجية  النف�سية 
العظمة  وجنون  والف�سام،  والقلق،  باالكتئاب،  املتعاطي  في�ساب  واملكان  الزمان  تقدير 
اإىل  التعاطي  يوؤدي  كما  والتخيلت،  واخلواف  والذهان،  النوم،  وا�سطراب  البارنويا(،   (
ا�سطراب احلوا�س كال�سمع والب�رض واللم�س واالأمل وال�سم، كما يحدث ت�سوي�س يف الذاكرة، 

وتدين القدرة على الرتكيز واال�ستيعاب .
رابعاً- النتائج املتعلقة بال�صوؤال الرابع والذي ن�صه: ما طبيعة ديناميات ال�صخ�صية 
لدى املتعاطي املدمن على )الرتمال Tramal( من وجهه نظر احلالة كما تظهر 

على اختبار تفهم املو�صوع االإ�صقاطي ؟
حول  ق�سة  وكتابة  احلالة  على  بطاقات   )  9  ( ُوزعت  الرابع  ال�سوؤال  عن  وللإجابة 
وكانت  واأحا�سي�س  م�ساعر  من  احلالة  بداخل  ما  ا�سقاط  يتم  خللها  من  التي  بطاقة،  كل 

االجابات كما ياأتي :

البطاقة )1(:
، فهذا الطفل يجل�س م�ستتًا، ويعي�س وحيداً، وال  اأن احلزن ال يعرف �سغرياً وال كبرياً 
" حتى االأطفال  اأحد يتقرب منه ليفهمه، ال اأحد يحبه، فابتعد عن النا�س كي يكون وحيداً 

االكتئاب قاتلهم " . 
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التف�صري:
اأن احلالة قد توحدت يف البطاقة مع الطفل، وتعك�س ذاتها على ال�سورة، فهي ت�سعر 
بالوحدة والعزلة والكاآبة، وترى اأنه ال يوجد اأحد يف هذه احلياة ليفهمها اأو يتقرب منها، 
ت�سعر  جعلها  الذي  االأم��ر  وال��دفء  واحلنان  للحب  احلالة  افتقاد  عن  الق�سة  تك�سف  كما 

بالوحدة يف هذه احلياة .

 :)G F 6( البطاقة
 ح�سام واآالء متزوجان منذ فرتة طويلة، بداأت اخللفات الزوجية بينهما ب�سبب انهماك 
ح�سام بعمله طول الوقت ، وعدم حتمله لهموم زوجته، وهو يعتقد اأنه باملال قد ا�سرتاها 

فدار بينهما احلوار االآتي :
اآالء : يا ح�سام .

ح�سام : مل تنادي ؟
اآالء : اأال ترى اأننا ال نراك طول اليوم يف العمل ؟.

ح�سام : وماذا اأفعل لك ، هل اأجل�س بجوارك كال�سيدات ؟
اآالء : ال مل اأقل ذلك ، ولكن اأعطنا حلظة من وقتك .

ح�سام : ال �ساأن يل يوجد لدي عمل وهذا العمل هو الذي يجعلك تعي�سني يف �سلم دون 
احلاجة الأحد .

اآالء : ال اأريد املال بل اأريدك .
ح�سام: واأنا اأريد املال، ال اأريد اأن اأعي�س يف فقر كما كنت تعي�سني .

اآالء : ماذا ؟
ح�سام : كفى ال اأريد �سماع �سوتك، واأغلق حوارهما بحالة من الغ�سب بني الطرفني، 

وخرج ح�سام اإىل عمله، ومل يعد، فُحرم اأبناوؤه وزوجته من حنانه وذلك الأجل املال . 

التف�صري:
 اأن احلالة تعرب يف الق�سة عن زوج وزوجته تت�سم العلقة بينهم بعدم اال�ستقرار والهدوء 
نتيجة اخللفات وامل�سكلت الدائرة بينهم، والتي هي نتيجة الإهمال الزوج لزوجته وعدم 
ح�ساب  على  لعمله  وتف�سيله  الزوجية،  وامل�ساركة  للم�سئولية  حتمله  وعدم  بها  اهتمامه 
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الزوجة واالأبناء، باالإ�سافة اإىل عدم ق�سائه اأوقاتًا �سعيدة معهم، االأمر الذي اأدى يف نهاية 
االأمر اإىل هروب الزوج، وتركه للمنزل، مما انعك�س ذلك �سلبًا على اأبنائه وزوجته وفقدانهم 
داخل  يدور  ما  تعك�س  احلالة  اأن  �سبق  مما  يت�سح  و   ، اإليه  يحتاجون  الذي  واالأمن  للحب 
اأ�رضتها، من عدم اهتمام االأب باالأم ب�سفة خا�سة، وباالأ�رضة ب�سفة عامة، وان�سغاله الدائم 

يف العمل، االأمر الذي اأدى اإىل انهيار االأ�رضة ، وعدم �سعورها باالأمن االأ�رضي .
 :)B M 6( البطاقة

ال�سفر فاأخرب والدته  االأيام قرر  اأمه ومن حوله، ويف يوم من  حممود ولد قا�ٍس على 
بذلك، فتاأملت االأم كثرياً ، وتو�سلت اإليه اأال يرتكها وحيدة وهي مري�سة ويف اأم�س احلاجة 
اإليه، اإال اأنه قرر ال�سفر لبناء م�ستقبله، قائًل الأمه ال �ساأن يل بك، اأنا م�سافر واتخذت قراري، 
ابتعدي عني كفى نواحًا ابتعدي عني اذهبي اإىل اأي مكان ال �ساأن يل بك، وانتهى احلوار 

باأخذ حقائبه و�سافر .
التف�صري:

اأن احلالة تعرب عن الق�سوة ال�سديدة التي يت�سم بها البطل خا�سة على اأمه ، وقد توحدت 
مع البطل يف رغبتها يف ال�سفر، وترك هذا العامل املوؤمل اإىل عامل خيايل يجد فيه البطل اأو 
احلالة نف�سه ويحقق ذاته وم�ستقبله ، كما تك�سف الق�سة حالة التمرد على االأم ، وتركها 
حتى وهي يف حالة املر�س واحتياجها لها ، وعدم االكرتاث لها بال�سفر، االأمر الذي يدلل 

على العلقة ال�سيئة بني احلالة واأمها .
 :)G F 7( البطاقة

اأنغام فتاة �سغرية وهي وحيدة اأهلها ولهذا مت تدليلها بدرجة كبرية اأحبتها عائلتها 
ومت تدليلها اإىل احلد الذي جعلها عنيده وقد جل�ست اأنغام مع والدتها حلظة ، فدار بينهما 

احلوار االآتي :
االأم : يا بنيتي يجب عليك اأن تغريي بع�س �سفاتك .

اأنغام : ال اأريد ، ال تتدخلي يف حياتي .
االأم : يا بنيتي ا�سمعي ن�سيحتي .

اأنغام : ال اأريد وال دخل لك بي .
االأم : يا اأنغام .

اأنغام : كفى ال اأريد �سماعك اأنا حرة .
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وا�ستمر االأمر على هذا احلال ، اأم تن�سح وابنة ال ت�سمع اإىل اأن و�سل احلال اإىل تدمري 
الفتاة ، وهذا كله ب�سبب التدليل الزائد للفتاة ، التي اأ�سبحت ب�سببه ال ت�سمع الأحد وال ترى 

غري نف�سها .
التف�صري:

يف�رض الباحث هذه اال�ستجابة اأن احلالة تعرب عن �سوء العلقة بني االأم وابنتها لدرجة 
اأنها ال ت�ستجيب لن�سائحها ، كما تعك�س الق�سة �سوء املعاملة االأ�رضية والتي تت�سم بالتدليل 
ت�ستطيع مواجهة  �سخ�سية ه�سة ال  اأف�سد حياتها وجعلها  الذي  االأ�سلوب هو  ، وهذا  الزائد 
 ( تقول:  حيث  املثلية  الرنج�سية  عن  الق�سة  تك�سف  نف�سه  الوقت  ويف   ، احلياة  م�سكلت 
اأ�سبحت ال ت�سمع من اأحد وال ترى اأحد غري نف�سها( كما تعك�س الق�سة اجتاه احلالة نحو 
اأمها ، والتي تت�سم باللمباالة وال يربط بينهما اأي رباط عاطفي االأمر الذي كان �سببًا يف 
اإ�سقاطات لتربير ف�سل الذات يف حتقيق ما ت�سبو  تدمري الذات و�سياع م�ستقبلها ، وكلها 
اإليه من م�ستقبل زاهر ، كما تعك�س الق�سة عن وجود عدوان كامن جتاه االأم يف قولها ال 

اأريد �سماعك فاأنا حرة .
 :)G F 9( البطاقة

هنادي اأ�سغر اأخوتها عنيدة ال ت�سمع كلم اأحد حتى اأمها ، قررت اخلروج من املنزل 
االأم من هنادي  ، فطلبت  اأين تذهبني ؟ فاأجابت ال دخل لك بي  اإىل  االأم قائلة  ، فنادتها 
الرجوع ، فرف�ست هنادي ، وذهبت دون اأن تعرف اإىل اأين هي ذاهبة ، اإىل اأن و�سلت اإىل 
مكان ال تعرفه ، جل�ست فيه وهناك تعر�ست للختطاف، ولكن بف�سل اهلل رجعت �ساملة ، مل 
تخرب اأحداً، ولكنها - ومنذ ذلك الوقت - فقدت الثقة يف النا�س واالآخرين ، مل تعد تثق يف 

اأحد حتى نف�سها، مع اأنها لو �سارحت نف�سها لوجدت نف�سها هي املخطئة.
التف�صري:

 ويف�رض الباحث ذلك اأن هذه اال�ستجابة تك�سف عن هروب احلالة من م�ستوى االإ�سباع 
املفرط الذي ياأخذ التثبيت الفمي ، راغبة يف التحرر من خلل الهروب ، وال تدري اإىل اأين ، 
فالهروب غري وا�سح ، وي�سري االختطاف اإىل رغبة جن�سية ال �سعورية ، كما تفتقر احلالة اإىل 
ال�سعور بالثقة يف الذات واالآخرين ، كما تعاين من �رضاع بني االنا واالنا االعلى وهي غري 

قادرة على م�سارحة االأنا ، االأمر الذي يجعلها يف حالة من القلق والتوتر الدائم . 
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 :) F 12 ( البطاقة
 ، اأمها عليها  البنت ف�سل  اأنكرت   ، االأم  اأن كربت  ، وبعد  يعي�سان معًا  واأمها  انت�سار 
وحاولت اأن تبعدها من منزلها ، وتلقي بها كاأي �سئ انتهت �سلحيته ، وقد طلبت انت�سار 
؟ ماذا  االأم ملاذا  ، فردت عليها  اأريدك بجواري  لها ال  اأمها اخلروج من املنزل قائلة  من 
فعلت لتطرديني ؟ فقالت لها انت�سار من �سوف يقوم بخدمتك ؟ يكفيني تعبي ، فردت االأم 
عليها قائلة ولكن اأنا التي ربيتك ، فقالت االبنة انت�سار هذا حقي عليك ، وتقول االأم واأنا 
اأين حقي ؟ فتقول االبنة ال حق لك عندي ، ال اأريدك بجواري ، هيا اأخرجي اإىل اأي مكان ؟ 
وانتهت الق�سة باأن اأر�سلت االبنة اأمها اإىل دار امل�سنني حتى ترتاح منها ، ون�سيت ف�سلها 

عليها ، ومن هنا اأخذت اأمها قناعة اأنه ال اأحد ي�ستحق املعاملة باإخل�س ال اأحد ي�ستحق .

التف�صري :
 يف�رض الباحث ذلك اأن هذه اال�ستجابة تك�سف عن اخللف القائم بني احلالة ووالدتها 
، وهي تعك�س رغبتها الل�سعورية يف التخل�س منها ، واإلقائها يف اخلارج كاأي �سئ انتهت 
�سلحيته ، ثم اأحدثت توافقًا بني االأنا واالأنا االأعلى باأن اأر�سلت بها اإىل دار امل�سنني لرتتاح 
منها ، كما قد تك�سف اال�ستجابة عن رغبة جن�سية لدى احلالة لتحل حمل االأم ، كما ي�سري 
احلوار الدائر بني احلالة واأمها يف الق�سة اإىل العدوان املوجه نحو االأم بالرغم مما قدمته 
االأم ، مما يعك�س النزعات العدوانية املدمرة لدى احلالة، والتي ت�سري اإىل مواجهة غري �سوية 

على ال�سغوط .

 :)M F 13( البطاقة
 فاتن كانت تربطها باأحمد علقة عاطفية من نوع ما ، اأحبها حبًا كبرياً واأحبته كذلك 
، ويف يوم من االأيام مل ي�ستطع ان يقاوم حبه لها، فاغت�سبها ثم حزن حزنًا كبرياً على ما 
فعل الأنه يحبها ، وهي م�سدومة ملا حدث وغري م�سدقة وال متخيلة اأن يفعل بها اأحمد الذي 

يحبها ، لكن قرر بعد تفكري عميق باأن يتزوجها ليكون اأ�رضة وينجب منها االأوالد .

التف�صري:
ويف�رض الباحث ذلك اأن هذه اال�ستجابة تك�سف عن رغبة جن�سية ملمار�سة اجلن�س مع 
مو�سوع احلب ، والرغبة يف حتقيق نزوات احلب ، فاالأنا تعاين من �سعف �سديد من خلل 
تعبريها عن الرغبات اجلن�سية ، اإال اأن االأنا االأعلى يقف ويلومه بعد ا�سباع رغباته وي�سعره 
بالندم ويلومه على ما قام به ، والأجل تخفيف م�ساعر الذنب بداأ التفكري يف املحافظة على 
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مو�سوع احلب ، من خلل االإبقاء على املحبوب واإقامة علقة �رضعية معه من خلل الزواج 
واإجناب االأبناء فاحلالة لديها رغبة يف البقاء على مو�سوع احلب .

البطاقة )15(: 
تروي هذه الق�سة اأن �سابًا يف مقتبل العمر كان لديه طموح يف احلياة والعمل ، بداأ يف 
عمل اأول م�ساريعه، ولكنه ف�سل يف ذلك اإال انه مل يياأ�س وقام بعمل اآخر ولكن ف�سل اأي�سًا 
، وهو متزوج ولديه طفلن ابن وابنه ، يعي�س مع اأ�رضته حاول اأن ينف�سل ويعمل ويبني 
بيتًا لنف�سه فلم ي�ستطع ب�سبب �سوء ظروفه املادية والتي انعك�ست بدورها على االأو�ساع 
االجتماعية ، فبداأت امل�سكلت يف بيته بينه وبني زوجته ، مما اأدى الإ�سابته باالإحباط ، 
وقد قاده االإحباط اإىل ال�سعور بالياأ�س واالكتئاب ، ورف�س احلديث مع غريه وقرر العي�س 
وحيداً وبعيداً عن النا�س ، وتوارى عن اأعني النا�س لوهلة من الزمن، ولكن بعدها قرر العي�س 

بعيداً لفرتة طويلة .
التف�صري:

 ت�سقط احلالة نف�سها على ال�سورة ، فرتى يف ال�سورة �سابًا لديه طموح كبري يف احلياة 
اإال اأن االإحباط يلزمه ، وبالرغم من االإحباطات التي تواجه احلالة اإال اأنه مل يياأ�س ، كما 
تك�سف احلالة الرغبة يف الزواج واإجناب االأبناء كذلك تعك�س الق�سة العلقة القائمة بني 
اأبيها واأمها والتي ت�سودها امل�سكلت و�سوء العلقة . وتنتهي حالة البطل يف الق�سة بحالة 
من الف�سل الذي يوؤدي اإىل ال�سعور بالياأ�س واالكتئاب ، والرغبة يف العزلة والبعد عن النا�س .

 :)G F 18( البطاقة
 هذه فتاة �سغرية تعي�س مع اأمها ، خلل حياتها ارتكبت خطاأً ف�سارحت به والدتها، 
ولكن كان اخلطاأ كبرياً حيث دخلت الفتاة اإىل والدتها واأخربتها باأنها ارتكبت خطًا كبرياً 
يف حقها وحق نف�سها وحق اجلميع، وطلبت منها اأمها اأن ت�سارحها باالأمر فقالت : اإنني 
تعرفت على �ساب امتلك عقلي وقلبي ثم خرجنا �سويًا، وتطورت العلقة بيننا اإىل اأن اأ�سبح 
حبًا جنونيًا ، وامتدت العلقة اإىل اأن تركني بعد اأن اأخذ عقلي وقلبي وكل �سئ ، فردت االأم 
رِت حياتنا اإن هذا اخلطاأ كبري، ولن يداوى وال ي�سلح اإال بقتلك ، فقامت االأم بقتل  لقد دمَّ
فقتلت   ، ت�سامح  اأو  لنقا�س  اأن ال جمال  االأم  واعتقدت   ، باخلطاأ  اأن �سارحتها  بعد  ابنتها 

ابنتها ودموعها يف عينيها، وتتمنى اأن ت�ساحمها ولكن خوفًا عليها قتلتها .
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التف�صري:
 يف�رض الباحث ذلك اأن هذه اال�ستجابة ت�سري اإىل ال�رضاع الدائر بني االأنا واالأنا االأعلى 
على االأخطاء التي ارتكبتها احلالة ، وترى اأن هذه االأخطاء ي�سعب اإ�سلحها؛ اأي ي�سعب اأن 
تقود العلقة املتوازنة بني االأنا واالأنا االأعلى يف علقتها مبن حتب ، وتنتهي حياة البطلة 
يف الق�سة باملوت ، مما ي�سري اإىل رغبة احلالة يف االنتحار والتخل�س من احلياة ، كما ت�سري 
الق�سة اإىل حالة من التناق�س الوجداين لدى احلالة ، فاالأم قا�سية تقتل ابنتها ويف نف�س 

الوقت الدموع يف اأعينها وهي تتمنى م�ساحمتها ولكنها ال ت�ستطيع ذلك.
حتليل عام ال�صتجابات احلالة على اختبار تفهم املو�صوع:

على املستوى الوصفي:. 1
• ال�سعور بالوحدة والعزلة وتظهر يف البطاقات رقم )1( و )15( .	
• 	. ) G F 9 ( ال�سعور بعدم الثقة يف النف�س والرتدد وتظهر يف البطاقة رقم
• واالكتئاب 	 واالنهيار  االإجناز  على  القدرة  وعدم  والياأ�س  والف�سل  بالعجز  ال�سعور 

وتظهر يف البطاقة رقم )1( و )15( .
• فقدان القدرة على احلب والتناق�س الوجداين والتفكري يف املوت وحماولة االنتحار 	

. ) F 12( ورقم ،) G F G F (، و رقم ) 9  وتظهر يف البطاقة رقم )18 
• املزاج املكتئب يف معظم البطاقات . 	
• ا�ستخدام االإنكار للدفاع �سد ق�سوة االأنا االأعلى يف البطاقة رقم )G F 18 ( و)13 	

.)G F

• االأوديبية يف العلقة باالأب وحماولة التخل�س من االم والتي ظهرت يف البطاقة 	
. ) F 12( والبطاقة رقم ،) B M رقم )6 

• عدم القدرة على عمل علقات �سوية خارج نطاق املو�سوع االأوديبي ) االأب( .	

على املستوى الدينامي :	. 2
وا�سحًا  اإح�سا�سًا  لديها  اأن  فيبدو  احلالة،  �سخ�سية  طبيعة  عن  اال�ستجابات  ك�سفت 
بالعجز وعدم الثقة بالنف�س ، وعدم الثقة يف االآخرين والذي جاء نتيجة ا�سطراب يف العلقة 
اأمها غري مبالية وكانت �سورتها �سحيحة العطاء ال تفي مبتطلباتها  املبكرة ، فقد كانت 
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الرنج�سية ، مع ا�ستعدادها للإ�سابة باالجنراح الرنج�سي الطفلي، فاحلالة واالأم ال تربطهما 
اأية رابطة عاطفية ، فاالأم ال تطاق وال ت�سعر املفحو�سة جتاهها باأي م�ساعر اإيجابية، ولذا 
اأنها �رضعان ما  اإال  فقد انف�سلت عنها ، ووجدت نف�سها يف اأح�سان ابيها اجلنة املفقودة 
فرتات  املنزل  عن  لغيابه  اأبيها(   ( باملحبوب  مو�سوعها  يف  ال�سدمي  باالإحباط  اأ�سيبت 
طويلة، واهتمامه بعمله وخيانته الإقامته علقة خارجية ، فكانت خيانته مبثابة ال�سدمة 
بالن�سبة للحالة ، وعدم قيام االأم بدورها جتاهها وتركها لها ، اأدى اإىل اأن ا�ستدخلت هذه 
ال�سورة، فاأ�سبحت غري واثقة من والدتها، وت�سعر بفقدان احلب واالأمن، وكانت االأنا العليا 
�سورة تتمثل فيها االأم بق�سوتها و�سعف �سخ�سيتها، ف�سيطر القلق واخلوف، وبداأت عليها 
. كما ك�سفت  اأعرا�س الوحدة والعزلة ، وجاءت االأنا عاجزة تفتقد لل�سعور باحلب واالأمن 

اال�ستجابات اإىل جانب ذلك عن : 
• ذاتها 	 وعقاب  بالذنب،  ال�سعور  اإىل  االأعلى  واالأنا  االأنا  بني  الدائم  ال�رضاع  اأدى 

لتعلقها االأوديبي باالأب .
• جاءت الرغبات اجلن�سية لدى احلالة مكفوفة مع ا�ستخدام �سورة الفعل اجلن�سي 	

.)GF 9 ( واالختطاف يف البطاقة ) F 13( ) G F 9( وهو االغت�ساب ، يف البطاقة
• ويظهر لدى احلالة التثبيت الفمي الرنج�سي ، مع بع�س االأخاييل وال�سادية جتاه 	

االأم ، مع بع�س اأمناط التثبيت الذي يك�سف عن وجهته اال�سطهادية يف العلقة 
 .)6BM( )F12( باالأم يف البطاقة

• ب�رضعية 	 االعرتاف  اإىل  احلاجة  حتقيق  اإىل  الل�سعورية  حاجاتها  احلالة  اأظهرت 
الوجود من خلل حب الوالدين.

• يف 	 الرغبة  مع  امللحة  االأوديبية  واحلاجة  ال��ذات،  حتقيق  اإىل  احلاجة  اأظهرت 
التخل�س من االأم ، كما تظهر لديها احلاجة اإىل التكفري عن م�ساعر الذنب الناجتة 

عن التعلق االأوديبي باالأب .

خالصة واستنتاجات:
اأ�سفرت درا�سة احلالة باأدواتها املختلفة التي اُ�ستخدمت يف الدرا�سة احلالية عن دالالت 

مهمة تف�رض م�سكلة تعاطي احلالة املخدرات واإدمانها عليها وميكن اإجمالها فيما ياأتي :
اأ�سا�سيًا  احلرمان العاطفي وفقدان مو�سوع احلب وما �ساحبه من توتر كان م�سدراً 
لل�سطراب الوجداين ، مما دفع احلالة اإىل تعاطي املخدرات واالإدمان عليها ) الرتمال ( ، 
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فاالإحباط الناجت عن فقدان مو�سوع احلب وال�سعور بالعجز، وعدم اعتبار الذات، وفقدان 
ال�سعور بالهوية واملعنى والقيمة ، اأدى اإىل جلوء احلالة اإىل التعاطي رغبة يف الهروب من 

الواقع املر الذي تعي�سه.
كان  حني  يف  ورعايته  والدها  اهتمام  حمط  فيها  كانت  اأ�رضة  يف  احلالة  ولدت  فقد 
العاطفي  ، فتعر�ست احلالة لعدم اال�ستقرار  الذكور  االأبناء  االأم قا�رضاً ومتجهًا نحو  دور 
الناجت عن غياب مو�سوع احلب املتمثل  النف�س  الثقة يف  اإىل عدم  ، باالإ�سافة  والوجداين 
، فاأ�سبحت  االأم  التوحد مع  الدور، وعدم قدرة احلالة على  االأم بهذا  االأب وعدم قيام  يف 
يف �رضاع دائم معها ، فداللة تعاطي املخدرات تعني فقدان احلب والثقة و�سعف التوا�سل 
بني احلالة واملو�سوع ، وبني الذات واالأخر، فخربات االإحباط خلقت حالة من عدم الثقة 
بال�سلطة ابتداء من الوالدين باعتبارهما امل�سدر االأول للإ�سباع ، ثم ان�سحب هذا االجتاه 

على ال�سلطة اخلارجية . 
الق�سور  عن  النا�سئ  التوتر  وتخفيف  القلق  خف�س  احلالة  هذه  يف  التخدير  ووظيفة 
واالإحباط والعودة باحلالة اإىل حال من االتزان واالن�سجام، واإن كانت موؤقتة اإال اأنها حتميها 
من الرتدي اأو �رضوب اأخرى من ال�سلوك تكون اأكرث خطراً ، فالتخدير يجعل احلياة بالن�سبة 
للحالة اأكرث قبواًل واهتمامًا، ف�سًل عن اإ�سباع احلاجة لل�سعور باالأهمية والقدرة، واإن كانت 
القلق  خف�س  على  يعمل  فالتخدير  هنا  ومن   ، املخدر  جرعة  تاأثري  بانتهاء  تنتهي  موؤقتة 

النا�سئ عن م�ساعر االإحباط والدونية والنق�س وفقدان الهوية والعجز عن حتقيق الذات .
اأن ال�سعور بالوحدة وفقدان االأني�س وال�رضيك ي�سكل  اأبو زيد )1998 : 98(  كما يرى 
وحدته  يف  له  �سديقًا  باعتباره  املخدر  اختيار  اإىل  اأحيانًا  يدفعه  وقد  الفرد  على  �سغطًا 

و�رضيكًا له يف عزلته . 
االأ�رضة هي  ال�سائدة يف  والعلقات   ، �سببًا مهمًا  يعد مبثابة  االأ�رضي  التفكك  اأن  كما 
علقات هدامة تقوم على ال�سجار واخللف وانعدام التوافق الزواجي بني االأم واالأب ، كذلك 
قد  املنزل  خارج  علقات  ويقيم  االأم  يخون  احلب  مو�سوع  وهو  االأب  باأن  احلالة  �سعور 

انعك�س �سلبًا على احلالة .
كما اأن احلالة مو�سوع الدرا�سة قد تعر�ست خلربات غرامية يف مرحلة املراهقة انتهت 
بالف�سل ، وميكن اعتبارها اأحد عوامل االإحباط التي اأحدثت ا�سطرابًا يف تكيفها، وعملت 
تعاطي  اأ�سباب  فمن   ، الواقع  لن�سيان  للتعاطي  احلالة  توجه  يف  ت�سببت  التي  كال�رضارة 
هو  العميق  فاحلزن   ، للذات  النظر  م�ساعر  كل  فتهبط   ، باحلب  ال�سعور  فقدان  املخدرات 
انعكا�س لفقدان املحبوب ، ويت�سمن عك�س م�ساعر االأمل وفقدان االهتمام بالعامل اخلارجي 
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ويرتبط بفقدان مو�سوع احلب ، والتناق�س الوجداين جتاه العامل املحيط .
االأب  يف  املتمثل  احلب  مو�سوع  خيانة  عن  الناجت  االآخرين  يف  الثقة  عدم  اأن  كما   
و�سعور احلالة بعدم الثقة، والتي كانت وا�سحة يف كتابات احلالة ، باالإ�سافة اإىل فقدان 
اإىل املرحلة  ، وفقدان مو�سوع احلب والنكو�س  الذات  النف�س والرغبة يف تاأكيد  الثقة يف 

الفمية يف تكوين ال�سخ�سية اأحد اأ�سباب التعاطي لدى احلالة التي نحن ب�سددها. 
 حيث يرى املغربي ) 1986 ( اأن تعاطي املخدرات هو انعكا�س لفقدان �سخ�س حمبوب، 

اأو فقدان حمددات لها قيمة لدى الفرد .
االأوىل  �سنوات طفولتها  زائداً يف  تدليًل  تلقى  الوالدية فاحلالة كانت  كذلك املعاملة 
االإحباط  ذاتها، كما جعل و�سيط  امل�سئولية واالعتماد على  جعلها غري قادرة على حتمل 
لديها منخف�سًا ، فرتتيب احلالة بني اأخوتها االأوىل ، وكان يت�سم اأ�سلوب تربيتها باحلماية 
االأول قد  النف�سية، فالطفل  اأي�سًا داللته  االأب، ولهذا  االأ�رضة، وخا�سة من  الزائدة من قبل 
ي�سعر باأنه اأقل قوة واقل قدرة على التمتع باحلرية والثقة من اأخوته فين�ساأ �ساعراً بالنق�س، 
وقد يرتتب على هذا اإما تعوي�ٌس ناجٌح لهذا ال�سعور بالنق�س ، اأو تعوي�ٌس فا�سٌل ، لذا فاإن 
عدداً كبرياً من احلاالت التي تتعاطى املخدرات، وتدمن عليها، كانت تتعر�س اإىل اأ�ساليب 

معاملة خاطئة من قبل الوالدين اأو تفاعلت �سلبية بني الطفل ووالديه .
ويوؤكد ذلك ما ذكره ال�رضقاوي )1991 : 32( من اأن متغريات احلياة االأ�رضية تعترب 
وم�سطربة،  مفككة  الأ�رض  ينتمون  املتعاطني  فاأغلب   ، للتعاطي  املهياأة  العوامل  اأهم  من 
وت�سوء العلقات االأ�رضية بني االأب واالأم ، واالنحلل اخللقي داخل االأ�رضة ، و�سعف القيم 

الدينية والتدليل الزائد للأبناء . 
 ويذكر العي�سوي )2000: 301 ( يف هذا ال�سدد اأن الطفل اإذا تعر�س لكثري من امل�سكلت 
، نتيجة مروره بخربات موؤملة اأو تعر�س للحماية الزائدة من قبل االآباء ، فاإن هذا يعوق 
منوه الذاتي وا�ستقلله ويعوق تكيفه يف املراحل املقبلة ، واإن هذه العلقة ال�سلبية ت�سعره 
بالنق�س، وقد تقود الطفل اإىل العزلة واالن�سحاب واالنزواء وغريها من امل�سكلت التي قد 

حتدث له يف امل�ستقبل .
وقد اأظهرت احلالة يف مواقف خمتلفة ميًل �سديداً لل�ستثارة وعدم اال�ستقرار االنفعايل 
نتيجة الظروف ال�سيئة التي مرت بها احلالة ، كما اأن العامل بالن�سبة لها م�سدر للإحباط 
الكلية بني احلالة  الوحدة  البطاقات ، حيث ظهرت  اأظهرت ذلك بو�سوح يف  ، وقد  ال�سديد 

والعامل الذي تعي�س فيه . 
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فالعامل النف�سي يعد من العوامل املهياأة للتعاطي ، فمعظم املتعاطني يُقدمون على 
هذه التجربة لعجزهم عن التوافق النف�سي و�سعف ال�سخ�سية وال�سلبية وعدم القدرة على 
 ، والعقلية  النف�سية  االأمرا�س  ببع�س  واالإ�سابة  االجتماعية  املهارات  و�سعف  اال�ستقلل 
اأو مواجهة خربات الف�سل العاطفي ، فقد ك�سفت بع�س الدرا�سات اأن امل�سابني باالكتئاب 
اأكرث عر�سة للإدمان بغر�س التخل�س من اأحزانهم ، وقد ك�سف مقيا�س التحليل االإكلينيكي 
للحالة عن ارتفاع �سديد يف درجات احلالة على مقيا�س الذهانية ، والبارنويا ، واالكتئاب 

والقلق ، وال�سعور بالذنب واال�ستياء ونق�س الكفاءة النف�سية وتوهم املر�س . 
اأبرز  من  اأن   )2003( اخلزاعلة  درا�سة  له  تو�سلت  ما  احلالية  الدرا�سة  نتائج  وتوؤكد 
اال�رضار النف�سية للمخدرات ال�سعور باال�سطهاد والكاآبة والتوتر الع�سبي والنف�سي، وحدوث 
هلو�سات �سخ�سية �سمعية وب�رضية مثل �سماع اأ�سوات وروؤية اأ�سياء ال وجود لها وتخيلت 

قد توؤدي اإىل اخلوف واالنتحار.
وقد اأكدت العديد من الدرا�سات التي تناولت مو�سوع االإدمان اأن من اأهم االأ�سباب التي 
اأدت اإىل االإدمان عند ال�سباب هو التفكك االأ�رضي وانف�سال الوالدين ، والطلق ، واحلرمان ، 
واخللفات االأ�رضية، وامل�سكلت الزوجية ، وفقد التوا�سل داخل االأ�رضة ، وانخفا�س درجة 
الر�سا عن العلقات العائلية ، وعدم وجود دور وا�سح للآباء وفرط ال�سبط االأ�رضي اأو قلته، 
 .Dixon، et . al )1995 ( ودرا�سة ديك�سون واآخرون ، Swadi ٍ)1996( كدرا�سة �سوادي
كما اأظهرت نتائج درا�سة عبد الطيف )2003( اإىل اأن العوامل االجتماعية لها دور هام 
يف تعاطي املخدرات ، ومن اأبرزها عدم رقابة الوالدين ، وتعاطي اأحد اأفراد االأ�رضة والق�سوة 

يف املعاملة وانخفا�س امل�ستوى التعليمي للوالدين. 
يف  االآباء  جناح  اأن   )Harbach، & jones، 1995(وجونز هاربا�س  ي�سري  حيث   
التوا�سل مع اأبنائهم يف قيم مهمة عن اأهمية العائلة ، والدين ، والتعليم ، والعمل ، كل ذلك 
اأن االأبناء الذين ال يهتمون  يجعل هوؤالء االأبناء اقل عر�سة لتعاطي املخدرات ، يف حني 

مبثل هذه القيم واملفاهيم كانوا اأكرث عر�سة لتعاطي املخدرات . 
االإيجابي من  والتوا�سل  اإىل عائلت تعطيهم فر�سة احلديث  الذين ينتمون  فاالأفراد 
خلل املناق�سات الهادفة اأقل عر�سة لتعاطي املخدرات ، كما اأن مناق�سة االآباء الأبنائهم 
ويتجنبون  وال�سليمة  الطبيعية  ال�سلوكيات  ياألفون  االأبناء  جتعل  اخلاطئة  ال�سلوكيات  عن 

ال�سلوكيات اخلاطئة . 
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الدينية،  لل�سعائر  اأدائها  لديها وعدم  الديني  الوازع  انخفا�س  اإىل  اأ�سارت احلالة  كما 
اأن  تعترب  احلالة  اأن  ، كما  واالإدمان  للتعاطي  احلالة  التي دفعت  االأ�سباب  يعد من  والذي 
ملتعاطيه  الراحة  من  نوعًا  يخلق  دام  ما  حرامًا  لي�س   ) )الرتمال  احلبوب  على  االإدم��ان 
كبرياً  اأثراً  للتدين  اأن  الدرا�سات  العديد من  اأكدت  ، وقد  والراحة  ي�سعر باالن�سجام  ويجعله 
غري  من  املخدرات  لتعاطي  عر�سة  اأقل  املتدينني  فال�سباب   ، املخدرات  تعاطي  عدم  يف 

 ) Johnson، et al، 2002 ; john، et al ، 2003 ( املتدينني
ويت�سح مما �سبق اأن التفاعلت االأ�رضية ال�سلبية ، واأ�ساليب املعاملة اخلاطئة كالتدليل 
الزائد ، واالإهمال ، والتفرقة وغريها من االأ�ساليب اخلاطئة يف تن�سئة االأبناء ، وانخفا�س 
درجة الر�سا عن العلقات العائلية ، وعدم وجود دور وا�سح للآباء وقلة ال�سبط االأ�رضي 
، وغياب ال�سعور باحلب واالأمن ، وانخفا�س الوازع الديني ، ومعاناة احلالة من العديد من 
املتاعب النف�سية ، فاحلالة ح�سلت على درجات عالية جدا يف �سمة الذهانية والبارنويا 
الفا�سلة، وتعد  الغرامية  لبع�س اخلربات  ، كما تعر�ست  والقلق  وتوهم املر�س واالكتئاب 
اأّدت دوراً كبرياً يف تعر�س احلالة التي نحن ب�سددها لتعاطي  جميعها من العوامل التي 
يف  املو�سوع  تفهم  اختبار  فعالية  اإىل  النتائج  وت�سري   ، عليها  واالإدم��ان  املخدرة  املواد 
الظاهرة من  ، فهو يعني على فهم  االإدمان  ال�سخ�سية لدى حاالت  الك�سف عن ديناميات 
جميع جوانبها ، مما ي�سهل حتقيق املعرفة ، واإمكانية الو�سول باحلالة مو�سوع الدرا�سة 

اإىل اأي�رض الطرق للعلج . 

 التوصيات:
 اإر�ساد املراهقني وتوجيههم وتوعيتهم مبخاطر تناول املخدرات واأثرها على ال�سحة . 1

اجل�سمية والنف�سية للفرد .
واالإر�ساد . 2 الدينية  الندوات  خلل  من  وال�سباب  املراهقني  لدى  الديني  الوازع  تقوية   

الديني وتنمية احل�س الوطني .
 توجيه االآباء اإىل �رضورة التن�سئة الوالدية ال�سوية، والبعد عن اأ�ساليب املعاملة اخلاطئة . 3

كالتدليل الزائد والق�سوة والتفرقة واالإهمال وغريها من اال�ساليب ال�سلبية ملا لها من 
خماطر على �سخ�سية الفرد .

 االهتمام بفئة ال�سباب املدمن على تناول املخدرات باأنواعها املختلفة ، وم�ساعدتهم . 4
، واإتاحة الفر�سة لهم لتحقيق ذواتهم ، حتى ال يعي�سوا يف  يف اعادة الثقة باأنف�سهم 

عزلة عن جمتمعهم .
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االطفال . 5 م�سكلت  ملواجهة  واجلامعات  املدار�س  يف  االإر�سادية  الوحدات  تفعيل 
واملراهقني وال�سباب وم�ساعدتهم على حلها .

لت�سجيع . 6 والب�رضية  املادية  االإمكانيات  بتوفري  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  دور  تفعيل 
ممار�سة الريا�سة باأوجهها املتعددة جلميع اأفراد املجتمع .

وت�سديد . 7  ، ا�ستخدامها  يكرث  التي  والكيماويات  املخدرة  احلبوب  على �سناعة  الرقابة 
العقوبات على ال�رضكات وال�سيدليات، و�سحب تراخي�س ال�سيادلة املخالفني ، وتفعيل 
عمل اللجنة الثلثية امل�سكلة من وزارات الداخلية والعدل وال�سحة ، من خلل درا�سة 
اأجهزة  دور  لتفعيل  باالإ�سافة   ، املخدرات  بقانون  امللحق  باجلدول  ال��واردة  املواد 

الرقابة على تداول االأدوية املخدرة بوزارة ال�سحة . 
 درا�صات وبحوث مقرتحة : 

ال�سباب . 1 لدى عينة من  االإدمان  �سلوكي مقرتح لعلج ظاهرة  فاعلية برنامج معريف 
املدمنني 

من . 2 عينة  لدى  املخدرات  على  االإدم��ان  بظاهرة  وعلقته  العائلي  والقبول  الرف�س 
املراهقني .

درا�سة 3.  االجتماعي  التوا�سل  ال�سباب وعلقته مبهارات  عند  املخدرات  على  االإدمان   
ميدانية على عينة من طلب اجلامعة .

 العلقة بني التوكيدية، ومفهوم الذات لدى عينة من املتعاطني وغري املتعاطني على 4. 
املخدرات.

تعاطي املخدرات وعلقته ب�سمات ال�سخ�سية لدى عينة من طلبة املدار�س .. 5
اأ�سباب تعاطي املخدرات لدى عينة من االأطفال اجلانحني مبركز االإ�سلح والتاأهيل . 6

مبحافظة غزة. 
ال�سباب امل�سجونني ب�سجن . 7 االإدمان على املخدرات وعلقته باجلرمية لدى عينة من 

غزة املركزي.
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2 . ، اأبو زيد ، مدحت عبد احلميد )1998(. االرتكا�س العقاقريي ، درا�سة علمية مقارنة 
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االأول حول دور  العاملي  ، املوؤمتر  ح�سارية مقارنة على عينتني من م�رض والكويت 

الدين واالأ�رضة يف وقاية ال�سباب من تعاطي املخدرات بالكويت .
املخدرات يف . 9 تعاطي  لظاهرة  االجتماعية  اجلوانب   .)2003 ( العزيز  ، عبد  اخلزاعلة 

االأردن ، درا�سة ميدانية، اأبحاث الريموك،19 )4(، 1939-1911.
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اخلطاطبة ، اأ�رضف )2000(. متعاطو املخدرات يف مركز اال�سلح والتاأهيل يف االردن، . 10
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ال�سوي�س ، 3/30-   ، العلمية املخدرات واالأمن االجتماعي ، جمهورية م�رض العربية 
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13 . " واإدمان املخدرات يف  ال�سحية لتعاطي  االآثار  الدين )2005(.  ، نادية جمال  زكي 
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