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 :و عرفان شكر

 :الرحيم الرحمن اهلل بسم

  «و قل اعملوا فسريى اهلل عملكم و رسوله و املؤمنني » 

 501سورة التوبة 

 .عناالشكر هلل الذي وفقنا إلجناز هذا العمل املتواضع الذي نبتغي من خالله رضاه احلمد هلل و 

 .املعرفة اليت أمرنا هباوالوصول إىل العلم و 

كما حنصد أنه سخر لنا من عباده الصاحلني من أمدنا بالعون و املساعدة فنرفع الشكر إىل األساتذة املشرفة 

دويدي سامية كما ال ننسى األساتذة مجيعا ، وإىل السيد رئيس الشعبة علم النفس عمار ميلود كما ال أنسى 

لوسيط من أخصائية نفسانية و الطاقم املساعد الذين قدموا لنا يد العون واملساعدة كثريا يف إجناز أعضاء مركز ا

 .هذا العمل املتواضع 

 .وإىل كل من وقع معنا وأعاننا على إجناز هذا العمل
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وال تطيب اجلنة ..بعفوك وال تطيب اآلخرة إال ..وال تطيب اللحظات إال بذكرك ..ال يطيب النهار إال بطاعتك 

 .أال برؤيتك اهلل جل جالله

سيدنا حممد عليه أفضل الصالة : نور العاملني إىل نيب الرمحة و ..ونصح األمة ..إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ..

 .والسالم 

أرجوا من اهلل أن ميد ..فتخارإىل من علمين العطاء بدون ا..ىل من كلله اهلل باهليبة والوقارإ..ل امسه بكلإىل من امح

 .يف عمرك لرتى مثارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوم اهتدي هبا اليوم ويف الغد وإىل األبد

 ~أبي العزيز~
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 ~أمي الحبيبة~
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 "9102"ادي دفعة يوإىل كل طلبة علم النفس ع
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 :ملخص البحث

معرفة هذه و  االيريكاها املراهق املدمن على التدخني والكوكايني و اليت يدرك ةلوالدياالدراسة معرفة الصورة  تضمنت 

إذا كانت  بيهاملراهق املدمن عن أ ليت يكوهنامعرفة هل الصورة ايكوهنا عن أمه إذا كانت سلبية و  الصورة اليت

 .سلبية؟

الذين يتبعون العالج مبركز ملراهقني املدمنني على التدخني والكوكايني وااليريكا و متت هذه الدراسة مع فئة او    

يث ذلك يف الدراسة األساسية يف حو  (ةسن 02 اىل 71من ) ستغامن، ترتاوح أعمارهمالوسيط لعالج املدمنني مب

االختبارات ما استعملت االختبارات النفسية و مقابلتني يف تطبيق االختبار كحالة مخس مقابالت و قمت مع كل 

 .اختبار رسم العائلةو ( FAT) االسقاطية منها اختبار تفهم العائلة 

يتطلب دراسة احلالة واملقابلة العيادية واملالحظة  املوضوع ينيكي قد استعملت يف هذه الدراسة املنهج االكلو   

 :لعيادية وكشفت الدراسة عنا

 .ـ يكون املراهق املدمن صورة سلبية عن أمه7 

 .ـ يكون املراهق املدمن صورة سلبية عن أبيه0

نظرا للصعوبات اليت واجهتها هداف املسطرة للبحث و هذا حسب االأن النتائج غري قابلة للتعميم و  تشري إىلو   

 :تتمثل يفو يف ضبط كل املتغريات النتقاء عينة الدراسة 

 .ـ معرفة الصورة اليت يكوهنا عن أبيه السلبية 

 .ـ معرفة الصورة اليت يكوهنا عن أمه السلبية 

 .ـ اقرتاح دراسة املوضوع باملنهج الوصفي



 

 ث

 .هم االسباب اليت تدفع املراهق للجوء اىل بوابة االدمان ولة معرفة ااحم-

 .من اجتاه والديهـ الكشف عن أهم املشاكل اليت يعانيها املراهق املد

 .قد ختمنا الدراسة جبملة من االقرتاحات على ضوء النتائج املتحصل عليهاو  



 

 ث

Abstract 

 This study deals with the adolescent category, more precisely; the teenager who is addicted 

to smoking, cocaine and Erica, and the way he sees his parents. It aims at knowing whether 

the picture he/she has about both of their mother and father is negative or not ? 

The research was conducted with addicts adolescents ; smoking, cocaine and Erica, who 

were treated at the Mostaganem Treatement Center for Addicts, between the age of 17 and 

20 years. In each case, I conducted five interviews and two interviews in the application of 

the test. I relied on both of the psychological and probative tests Including the family 

understanding (FAT) and family drawing tests. 

I adobted the clinical approach That requires a case study, a clinical interview and a clinical 

observation. The study révèle: 

The addicted teenager develops à negative image towards his mother. 

The addicted teenager develops a negative image towards his father. 

The data collected indicate that the results cannot be subjected to generalization due to the 

objectives of the search and some given difficulties encountered in the control of all variables 

to select the sample of the study, they are represented in: 

Knowing the negative image that the teenager has about his/her mother. 

Knowing the negative image that the teenager has about his/her father. 

Trying to acquire as much theoretical and applied information as possible. 

A proposal to study the subject from a descriptive approach. 
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Detecting the most important reasons that lead the teenager to resort to addiction. 

Detecting the most important problems experienced by an addicted teenager towards his/her 

parents. 

 The study is concluded with a series of suggestions in the light of the results obtained. 
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خصوصا تلك اليت خيتلط امسها بالعصر فنجد صراعات متناقضة والالمتناهية و  يعيش العامل احلايل حتت وطأة     

 :مع مشكلة اجتماعية منهااجملتمع، ويعتربها اجملتها أخطار متسملا حتمله من أضرار و  يف جمال اإلدمان بصفة عامة

 .وغريها...واملخدرات التدخني

حيث تعترب ظاهرة تعاطي املخدرات من العادات القدمية، حيث عرف اإلنسان بعض النباتات واألعشاب     

للشعور بالنشوة مث انتبها إليها العلماء ليحللوا عناصرها خلدمة اإلنسان ليستعملها كعالج لبعض األمراض أو 

ستخدامها يف العمليات اجلراحية إال خصوصا يف هذه األمراض الطبية العالجية حيث أخذوها كمخفف لآلالم وا

أن هذا االستغالل أصبح يستعمل بطريقة سلبية حيث أخذت منعرجا خطريا يف العامل عامة واجلزائر خاصة 

وأصبح التدخني وسيلة مهمة يف استعمال هذه املواد وأصبح بوابة لإلدمان على املواد األخرى وأصبحت ظاهرة 

 .سمية والعقلية والنفسية للمدمننيعمار وهي ادد خطر على الصحة اجلاإلدمان متس كل الفئات وخمتلف األ

فمرحلة املراهقة تعد مرحلة صعبة يف حياة األدخاص فمنا املراهق يصبح لديه سهولة يف اإلدمان على التدخني    

ع عامة ويرجع الذي يعترب بوابة لإلدمان على مواد أخرى كاملخدرات بأنواعها فهذا املراهق يصبح عرضه يف اجملتم

 ...هذا اإلدمان لعدة عوامل ومتغريات كالصورة اليت يكوهنا عن والديه وغريها

فاجلانب النظري ونظرا لدقة املوضوع وأمهيته خصصنا يف هذا املوضوع جانبني جانب تطبيقي وجانب نظري    

ما اجلانب التطبيقي حيتوي على أ ،(الصورة الوالدية، املراهقة، اإلدمان ،مدخل للدراسة)فصول اربعة لى حيتوي ع

ا البحث مث دراسة كل احلالة على هذ ة يف إعدادبعتقدمي اإلجراءات املنهجية املت ثالثة فصول تطرقنا من خالهلا

 ومن مث عرض النتائج املتوصل إليها مع مناقشة ،من حيث نتائج املقابالت واالختبارات اإلسقاطيةوحتليلها حدى 

 .االقرتاحات اليت تتعلق مبوضوع الدراسةالفرضيات لنختمها ببعض 
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يعترب الوالدين القدوة األساسية يف تكوين الصورة عند املراهق إذ أن املراهق يبحث عن التعبري عن الصورة :تمهيد

 .على التدخني الكوكايني وااليركا كاإلدماناليت يكوهنا عن والديه مبختلف السلوكات  

 :االشكالية (1

يها من تغريات فيزولوجية عميقة احلامسة يف حياة االفراد مبا يطرأ عللة املراهقة من املراحل الصعبة و تعد مرح

قية خالالاالجتماعية، العقلية، امتكاملة للفرد من مجيع النواحي النفسية، الشخصية  تكوين مفاجئة يفو 

ة تبدأ منذ يف تكوين شخصية املراهق حيث أن العالقة التفاعليواجلسمية، ويعد الوالدين املصدر األساسي واملهم 

 .سلوكات قد تشكل عامل سليب يف حالته الشخصيةالطفولة وأي مشاكل أوصراعات أو 

الذي أكد أن تشكل الضمري اإلنساين وانا األعلى  (Freud)فرويد فحسب علماء النفس وعلى رأسهم 

 .ن خالل ارتباطه بوالديهيتحدد على أساس التقمص مع الوالدين وذلك م

على إثبات ذاته والتعبري عن رأيه مبختلف الطرق واألساليب كاإلدمان الذي  املراهق بحثي مراهقة ففي مرحلة

يعترب مشكلة يعاين منها اجملتمع واألسرة وأصبح االن منتشر يف جمتمعنا فيصبح الوالدين مصدر قلق وخوف فهنا 

الواقع مبجرد إىل تعاطي أي مادة من املواد ويرى اجملال أماه مفتوح ولذا جيب املراهق يبحث عن احلل واهلروب عن 

على الوالدين أن يكونان قدوة بالنسبة هلم منذ سن الطفولة وأن األم تعترب مصدر حب وحنان ويكون هلا دور يف 

مالكي دراسة  تبنتهما  وهذا يف األسرةاألسرة من أجل أن يصبح مراهقا إجيابيا يف املستقبل وأن ميثل األب دوره 

وكانت ( 9002/9000)سنة" صورة الوالدين وعالقته بإدمان املخدرات لدى املراهق املدمن"ورحمون نورا 

 : ها كالتايل النتائج املتحصل علي

 صورة الوالدين املشوهة ألن يصبح الطفل مستقبال مراهقا مدمنا هتيئ. 

 املخدرات لدى املراهق املدمن غياب سلطة أحد الوالدين يؤدي لسلوك اإلدمان على. 
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فدور األب ال يقل أمهية عن دور األم وهو مايطلق عليه رب األسرة ومركز قوهتم وسلطتها فهو يعمل على توفري 

 .باألمن والطمأنينة وإحساسهمرغباته الفكرية والنفسية  وإشباعمجيع احتياجات أسرته 

ته وقد يلجأ لإلدمان ويصبح املراهق مصدر قلق، ففي هذه فمرحلة املراهقة يبحث فيها املراهق التعبري عن ذا

املرحلة يبحث عن اهلروب من الواقع والتخلص من أي مشكل يطرأ عليه للجوء لإلدمان وهنا املراهق يكون لديه 

 .صورة مسبقة اجتاه والديه وهذا ما أدى يف هذه الدراسة إىل حماولة معرفة نوع الصورة اليت يدركها الوالديه

 : كالية العامة االش -

 الصورة الوالدية ؟  على التدخني والكوكايني وااليريكا كيف يدرك املراهق املدمن

 : فرعية  اتاشكالي -

 ما هي الصورة اليت يكوهنا املراهق املدمن على أمه ؟  -

 ما هي الصورة اليت يكوهنا املراهق املدمن على أبيه ؟  -

 : الفرضية العامة  (2

 يكون املراهق املدمن صورة سلبية عن والديه  -

 : الفرضيات الفرعية 

 يكون املراهق املدمن صورة سلبية على أمه  -

 يكون املراهق املدمن صورة سلبية على أبيه   -

 : أسباب اختبار الموضوع  (3

 .دمان االهتمام الشخصي بالظاهرة و الرغبة يف التعرف على الفئة االحداث املراهقني الذين هم عرضة لإل -

 .املكونة عن الوالدية الدهنية حماولة دراسة موضوع االدمان و االحتكاك بفئة املراهقني و فهم الصورة  -
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و ما دفعين إىل دراسة هذا املوضوع و معرفة أسباب هذه  ناانتشار األوسع هلذه الظاهرة يف حينا مما لفت انتباهي -

 .الظاهرة

 : أهمية الدراسة  (4

 .متزايدة عند فئة املراهقني باخلصوص  تان ظاهرة االدمان اصبح -

 .متثل هذه الظاهرة مشكلة خطرية سوءا تعلق االمر باحلدث نفسه باجملتمع احمليط به  -

 .معرفة االسباب و الدوافع الكامنة وراء إدمان املراهق و الصورة الوالدية املكونة لديه  -

 .ليت يدركها املراهق املدمن عن والديه التعرف على أهم املميزات و السلوكيات اليت تنتج عن الصورة ا -

 .املسامهة يف حل املشاكل اليت يعانيها املراهق املدمن -

 : أهداف الدراسة  (5

 قدر ممكن من املعلومات النظرية و التطبيقية  اكرب حماولة اكتساب -

 معرفة االخرين يف ميدان االدمان و خصوصا يف دور ظهور هذه االفة تنمية معرفتنا و  -

  ا املراهق املدمن عن والديهالصورة اليت يدركهمعرفة  -

 .لصورة اليت يكوهنا عن أمهمعرفة ا -

 .معرفة الصورة اليت يكوهنا عن أبيه  -

 .تقدمي اقرتاحات واراء من خالل نتائج الدراسة  -

 الكشف على أهم املشاكل اليت يعاين منها املراهق املدمن اجتاه والديه  -

 :  يةدوافع اختيار الموضوع (6

  دوافع ذاتية : 

 الصورة الوالدية اليت يدركها املراهق املدمن معرفة  -
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 خاصة عند فئة املراهقني يف حينا بصورة متزايدة و انتشار هذه الظاهرة  -

 التعرف على الرغبة يفينة املراهق املتعاطني للتدخني والكوكايني وااليريكا و الرغبة يف إجراء هذا البحث قصد معا -

 .ليت هي جزء ال يتجزأ من الظواهر املنتشرة داخل اجملتمع اجلزائري اهذه الفئة عن قرب و 

  الدوافع الموضوع : 

 معرفة مكانة الوالدين عند املراهقني/ 0

يت تعد صعبة أال و هي كونه موضوعا أنه يعاجل مراحله حامسة و اليت تعد أهم مرحلة و الاهتمام به و / 9 

 .نظرهالصورة اليت يكوهنا املراهق املدمن عن والديه يف و .املراهقة

 :المفاهيم االجرائية  (7

واختبار   FATتظهر هذه الصورة من خالل اختبار افع الذي أدى باملراهق لإلدمان و هي الد:الوالدية الصورة (0

 رسم العائلة 

العالج مبركز الوسيط لعالج  يتبع( سنة  90 -01ما بني) سنه  يرتاوحالذي  دلك املراهق هو :المدمن المراهق (9

 (.من ثالثة سنوات فما فوق ) املدمنني مدة االدمان 

لك لتلبية ذو  هي املواد اليت ال يستطيع املراهق التوقف عنهاوتظهر على املراهق اعراض مبجرد التوقف عنها:االدمان (3

 .حتقيق الراحة النفسية حاجاته الفيزيولوجية و 

يستطيع التوافق عنها إال إذا  يستهلكها بشكل منتظم و متزايد ومستمر و ال راهقهي املادة اليت يصبح امل:التدخين (4

 .كانت له اإلرادة يف االبتعاد عنه 

 يتم تعاطيها عن طريق التدخني اليت يصبح املراهق مدمنا عليها وال يستطيع البقاء بدوهنا و هي املادة :الكوكايين (5

يتم تناوهلا عن توقف عنها و هي عبارة عن أقراص و يستطيع ال عليها والاليت يصبح املراهق مدمنا هي املادة :االيركا (6

 .طريق البلع 
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 : الدراسات السابقة  (8

دراسة لنيل  و هيان املخدرات لدى املراهق املدمن عالقتهما بإدمصورة الوالدين و : كي ورحمون نورةلدراسة ما (0

لنتائج املتحصل عليها هي  العيادي أما اعملت الباحثة املنهج تاس.( 9000 – 9002) شهادة ماسرت سنة 

 :كالتايل

 .هتئ الصورة الوالدية املشبوهة ألن يصبح الطفل مستقبال مراهقا مدمنا  -

 غياب سلطة أحد الوالدين يؤدي لسلوك االدمان على املخدرات لدى املراهق املدمن  -

هي دراسة لنيل املعنوي و  األطفال يف حالة احلظرصورة الوالدين عند  :دواجي مصطفى دراسة حاج محمد، (9

 : كانت النتائج كالتايل عمل يف الدراسة املنهج العيادي و فاست(  9009 – 9000) شهادة ماسرت سنة 

 .تكون صورة الوالدين عند األطفال يف حالة اخلطر املعنوي مضطربة  -

 .تكون صورة األب سلبية عند األطفال يف حالة اخلطر املعنوي  -

 . ند األطفال يف حالة اخلطر املعنوي تكون صورة األم سلبية ع -

 .تنعدم تكوين صورة أحد الوالدين عند األطفال يف حالة اخلطر املعنوي  -

 عالقتهما بالتحصيل الدراسي للطفل املتمدرس املطلقني و  الوالدين صورة دراسة (3

، استعمل الباحث املنهج العيادي ، كانت العينة (  9009 – 9000) وهي دراسة لنيل شهادة ماسرت سنة 

 : و كانت النتائج كالتايل ( سنوات  00إىل  6أنثى و ثالثة ذكور أعمارهم من ) متكون من 

 .تكون صورة الوالدين املطلقني عند الطفل املتمدرس سلبية  -

 . تؤثر سلبا على الطفل املتمدرس نشوة صورة الوالدين املطلقني -

 .التحصيل الدراسي للطفل املتمدرس صورة الوالدين املطلقني تؤثر سلبا على -
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 هي دراسة لنيل شهادة ماسرت قامتو (  9001 – 9006) هق العنيف سنة الوالدية لدى املرا :دراسة الصورة (4

متت الدراسة على سنة مراهقني ، أما املنهج تأثريها على سلوك املراهق و و  الباحثة بدراسة الصورة الوالدية

 :انت نتائج الدراسة كالتايلكدي و املنهج العيا: املستعمل 

 كالهيما يؤدي إىل ظهور سلوكات العنيفة ين أو غياب أحد الوالد -

 رفض الوالدين للمراهق يولد سلوكات عنيفة تقبل أو  -

 ( االدمان على المخدرات : ) دراسات الثانية 

و موضوع الدراسة تعاطي احلشيش دراسة نفسية  0225لنيل شهادة ماجسرت سنة  مغربسعد الدراسة  (0

 45مشلت العينة رس كل مراكز التأهيل يف االردن و ي حيث دصفنهج الو واجتماعية اما املنهج املستعمل هو امل

ألردن ان نصفهم من اكشخص يتعاطون املخدرات و  910كان جنسيات عربية ف 8شخصا من فئة املراهقني من 

من أربع جنسيات خمتلفة اهلدف من الدراسة كما أوضحها  4.5من سوريا و  %90.1من مصر و  %14و 

 خاصة ؟ شيش مشكلة عامة أو هل احل: الباحث 

 هل هي ظاهرة فردية مرضية أو ظاهرة ختص جمموعة من األفراد ؟  -

 ماهي مسات تعاطي للحشيش ؟ -

 : فكانت النتائج عليها هي كالتالي 

  لإلدمانهي أن أصل يف االدمان على املخدرات يرجع الرتكيب النفسي املرضي الذي حيدث حالة من االستعداد 

قام الباحث بدراسة مشكلة االدمان عند املراهقني يف مرحلة  0229لنيل شهادة ماسرت سنة :  سؤيقدراسة  (9

مراهقا ووجدوا أن املنشطات تشكل مرحلة  5530الثانوي استخدام الباحث املنهج االحصائي مشلت العينة 

انت نسبة كش و شيمن العينة جربوا احل %20.1أن سنة و  06لدى هؤالء الطالب يف سن بداية مرحلة االدمان 
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ن املدارس الصناعية يف القاهرة ذكرا م 3686وكانت هناك دراسة أخرى مشلت  %1.4الذين يتعاطون االفنيون 

تعاطو  %1.9تعاطو احلشيش و  %29.0و  لألمم فيتامينات%.5تعاطو املسكنات و  %5.6تبني أن و 

 .االفيون 

لمت الدراسة جمموعة من لنيل شهادة ماجسرت استعمل املنهج العيادي س 0225عام :  وسيرل رايتدراسة  (3

اهلدف من الدراسة هو التعرف على أسباب التعاطي وطبيعة ني املتعاطني للمواد املتطايرة و املراهقاألطفال و 

 .الضغوط اليت الضغوط اليت يتعرضون هلا 

 هقني يرجع إىل املتغريات االجتماعية ان االدمان عند املرا: فكانت النتائج كالتايل  -

  دراسة حول االدمان على التدخين : 

الرفاق على سلوك التدخني يف مرحلة املراهقة دراسة حول تأثري الوالدين و  0289سنة  كروسينك وجوداجرى  -0

 ىتوصل الباحثات توصل الباحثان علحالة حيث  339واستعمل الباحثات املنهج العيادي طبق الدراسة على 

 : النتائج التالية 

 تأثري مجاعة الرفاق يؤدي باملراهق لالدمان على التدخني  -

 الضغط على املراهق يؤدي باالدمان عند املراهق تأثري الوالدين و  -

حول بعض املتغريات النفسية االجتماعية املرتبطة بالتدخني بني الطالب املرحلة الثانوية ،  0259سنة  لطهأما  -9

توصلت النتائج إىل وجود بعض حالة مدخنني وغري مدخنني و  350ونت العينة من استعمل املنهج الوصفي ، تك

عدم غياب يف معاملة الوالدية  املنزل، تغيب األب عن: تدخني مثل العوامل املسامهة يف دفع الطالب إىل سلوك ال

 .االجتاه النفسي املؤيد إىل التدخني فاض املستوى الدراسي ، والقلق و ، ضغوط األصدقاء املخنون ، اخن

( 090)طالب و( 052)راهقني ومت مقابلة قام ببحث حول ظاهرة التدخني لدى امل(  pott 0286)  بوت -3

ان العديد من املدخنني جيدون : املقارن ، وكانت النتائج املتحصل عليها طالبة ، استعمل الباحث املنهج الوصفي 
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وان تزايد يف سلوك التدخني مع املتقدم يف العمر الزمين ويرجع هذا أن املراهقني يف هذه يف التدخني متعة واثارة 

 .(90و 90ص0220فوقية حسن،)املرحلة لديهم معتقدا بأن التدخني مظهر من مظاهر النضج و الرجولة 

 : التعقب على الدراسات السابقة  (9

باستعراض الدراسات اخلاصة بالصورة الوالدية لدى املراهق املدمن على التدخني وااليركا واملخدرات جند اهتمام  

والديه اما كبري من قبل الباحثني هبذا املوضوع وقد ركزت جل الدراسات حول الصورة اليت يدركها املراهق عن 

 .ابيه ومنها يصبح املراهق مدمنا ويصبح عرضة للمجتمع امه أو تكون سلبية عن 

،  يدركها معظم املراهقني املدمنني الصورة السلبية اليت: وعموما فإن الدراسات وصلت معظمها إىل النتائج التالية 

واألب   املشاكل اليت تكون بني األماألب وأهم النزاعات و ءا يف العالقة بني األم و األب بدسلبية عن األم و 

 .غياب أحد الوالدين كالطالق ، أو 
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 : تمهيد 

به يف مرحلة  قناء الشخصية ويظهر ذلك من خالل كل ما مير به املراهبيف  األساسيةعد مرحلة املراهقة القاعدة ت

ملا يطرأ عليها من أزمات  ،املراهقة احلامسةالطفولة من مواقف وجتارب وخربات ترتك أثرها ويتنب ذلك يف هذه املرحلة 

دين مرتبط بالطريقة اليت عاش يث أن إدراك املراهق لعامل الراشح ،واإلحباطوالتوترات والصراعات وخربات الفشل 

هبا مع الوالدين واليت يكون فيها وجود األب واألم ضروريا ليتمكن املراهق التغيري عن الصورة اليت يدركها عن والديه 

  .ت سلبية أو اجيابيةكان  سواء

 : المراهقة-1

، مراهقا على اسم فاعل ويعين دنا وحان وراهق مراهقة مثال راهق الغالم معىن قارب رهق، رهقا: لغة 1--1

 (.691،،382لويس معلوف ، ) .احللم أي بلغ حد الرجال فهو مراهق

الطفولة إىل مرحلة الرشد وهي فرتة هي كلمة مشتقة من اسم فاعل ويقصد هبا النمو من مرحلة ويف تعريف آخر -

 (.3893،31فوزي احلافظ ) .تبدأ من الطفولة املبكرة وتنتهي بتقدمي االنسان يف سنة

هي لفظ وصفي يطلق على املرحلة اليت يقرتب هبا الطفل وهو الفرد الناضج انفعاليا جسميا :ااصطالح-2-1

  .وعقليا يف مرحلة البلوغ مث الرشد مث الرجولة

 (2،01،،6عبد املنعم امليالدي،)" وراهق الغالم فهو مراهق أي قارب االحتالم "  :يقول مختار الصحاحأما 

 (.80 2،،6حسن بوزيان، )" قارب احللم : راهق الغالم : "يقول  قاموس المحيطوحسب 

لة إىل تدل كلمة املراهقة يف علم النفس على مراحل االنتقال الطفو  :تعريف مراهقة في علم النفس -1-3

سنة من العمر ( 36-33)ن البلوغ ، وهي تبدأ غالبا من س النمو و تتأهب فيها مرحلة الرشد مرحلة أخرى من
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قد خيتلف يف بدايتها وهنايتها حسب اختالف اجملتمعات سنة من العمر و (  66-63) د السن تنتهي عنو 

  (نفس املرجع السابق(.االفراد من حيث بلوغهم اجلنسيو 

 : مراحل المراهقة  -2

كذلك االندفاعات و  الغرائزتتميز بالتحوالت اجلسدية والتزايد الكمي لقوة و  :مرحلة ما قبل المراهقة  - 2-1

 .العاطفية 

خاصة ) اهنا مرحلة تدل على استيقاظ الدوافع النزوية املرتبطة بالنمو اجلسمي :  الميالدي المنعم عبد يعرفها -

 .وهي مرحلة يزداد فيها الضغط النزوي ( اجلنسي 

ث عن الصديق الذي يتقاسم هي مرحلة البحث عن الفىت كما عند الفتاة البح :مرحلة مراهقة  األولى - 2-2

األفراح هذا الصديق املثايل كان قد وجد يف بات والعواطف الطموحات و معها أوتتقاسم معه األحزان واهلموم والصعو 

 .مرحلة ما قبل املراهقة لكنه يأخذ أكثر أمهية إىل انه يصبح ينافس مكانة األولياء 

 (26 ،6،،6ي،عبد املنعم امليالد) .يتم أثناءها سحب التوظيف من مواضيع احلب احملرمكما يعرفها و 

ما ذلك مرحلة البحث عالقة جنسية أو ك  ة ظهور احلب األول للمراهق وهيهي مرحل :المراهقة الفعلية- 2-3

يف إطار بذلك يدخل ظهر يف شكل ربط بنا يف سن احلب واجلنس أوعن طريق عدة حماوالت غري مشيعة و يعادهلا ت

 .اخلطأ الفعل العلمي للمحاولة و 

وهي فعال : باهتمامات األن كظهور اهلوايات مثال توطيد الوظائف هي مرحلة تتمني و :  نهاية المراهقة - 2-4

 .العاطفية ياراته الشخصية املهنية الودية و املرحلة يتشكل فيها الطبع الذي ينطق منه املراهق شيئا فشيئا يف اخت

تناولوها بالدراسة والبحث  قدباهتمام العديد من الباحثني و هذه املرحلة حظيت  :دراسة مراحل ما بعد المراهقة  -3

 راهقة احدى أهم املوضوعان نذكر من اجتاهات اليت كانت املن جوانب متعددة وتصورات متباينة و م
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و يرى أصحاب هذا االجتاه أن التغريات السلوكية " statyl heleستاتلي "أسسه  :االتجاه الفيزيولوجي : 3-1

عن إفرازات الغدد  تنجم أصالاليت حتدث خالل املراهقة ، ختضع كليا لسلسلة من العوامل الفسيولوجية اليت 

ات اليت حسب هذا االجتاه فإن التغري سية متشاهبة مع مجيع املراهقني و التغريات الفسيولوجية تكون نتائجها النفو 

ضغط وتوتر أو فرتة ال ميكن التنبؤ فيها بسلوك املراهق ، زيادة على أن الفرتة كلها فرتة حتدث تكون غري مستقرة و 

 .بب السرعة يف التغريات خاصة يسعاصفة وشدة و 

الثقافة يف توزيع دوافع السلوك احملددة حتديدا من الناحية أخرى أمهية البنية و  ظهرت :االتجاه االجتماعي : 3-2

بيئية أمهها االجتاه البيولوجي ومل حيوهلا أي اهتمام ال ميدان الدراسات االنرتولوجيا وعناصر الثقافة و بيولوجية يف

على القبائل السامو توضح أن املشكالت اليت تواجه املراهقني  3880ات اليت قامت هبا سنة جاءت نتائج الدراسو 

أكثر أو اقل صراعات أقل تعقيدا و  مرحلة الرجولة يتم بصورة أكثر أوختتلف من ثقافة إىل أخرى حىت االنتقال إىل 

لدخول امرحلةالواقعة بني النضج و رتة أو صراعا بناء على هذا االختالف يف االرضية االجتماعية الثقافية ، كما أن ف

 .متقاربة يف مستويات الرجال قصرية و 

ال أحد يستطيع أن ينكر اثار العوامل البيولوجية املباشرة يف منو وتطور السلوك  :االتجاه البيولوجي:  3-3

األسباب ساعدت على هذه و الثقافية قوى بدوره لذي اختذته العوامل االجتماعية و ومن جهة اخرى فاألثر ا ،البشري

يف " هولبنار"قد عرب عنه ث مبزج بني الناحية البيولوجية والفسيولوجية والناحية االجتماعية والثقافية ، و ظهور اجتاه ثال

 (.،8، 2،،6حسن بوزيان، )" مفهوم املراهقة"حتت عنوان مفهوم  3818مقالة نشرها يف سنة 

 :المراهقةمظاهر  -4

هو تعديل صورة اجلسد أي وغ اليت توافق منطق داخلي حمدد و يتمثل يف قضية البل :المظهر الفسيولوجي :  4-1

ب أيضا صورة اجلديدة اليت ينظر هلا املراهق إىل جسده يف حتوله املفاجئ ما نالحظ عند بعض احلاالت يف هذا اجلان

 .اليت يكون متفاوتة اخلطورة بعض االضطرابات العضوية و 
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اهتمام االخصائيون  الضطرابات اليت تظهر يف خميلة املراهق اثارت منذ القدميإن ا :المظهر النفسي :  4-2

خمتلف الصعوبة السلوكية اليت يظهرها الكتئابية السلوكيات العدوانية و احملللون النفسانيون كاألوقات االنفسانيون و 

 .املراهق 

االجياب و يؤثر عليه سوءا بالسلب أو  هق فهوان للمجتمع دورا مهما يف حياة املرا :المظهر االجتماعي :   4-3

، 2،،6الزراد فيصل حممد خري، )اخلصوصيات اليت متيز هبا مدى تفهم هذا اجملتمع للمراهق و  يتوقف ذلك عن

20 ) 

 واليت حتدث فيها جمموعة من التغريات على املستوىهي عالمات بداية مرحلة املراهقة  :خصائص مرحلة المراهقة  -5

  .النفسيو  ، واجلنسي،اجلسدي

النمو اجلسدي تظهر قفزة سريعة يف النمو طوال ووزنا ، ختتلف بني الذكور و اإلناث ففي : النمو الجسدي-5-1

ع الكتفان بالنسبة إىل الوركني عند الذكور يتسخالل مرحلة املراهقة األوىل ، و  قيد و الفتاة أطول و أثقل من الشاب

لبقية اجلسد و تنمو  و اخلصر و عند الذكور تكون الساقان طويلتني عند اإلناث يتسع الوركان بالنسبة الكتفانو 

 (.22، 2،،6زراد فيصل، )العضالت 

يعين بالضرورة ظهور  د اإلناث بظهور الدورة الشهرية ولكنه اليتحدد النضوج عن :النمو الجنسي -5-2

 (على األعضاء التناسلية منو الثديني و ظهور الشعر حتت االبطني و ) اخلصائص اجلنسية الثانوية مثل 

أما عند الذكور ، فالعالمة الوىل للنضوج اجلنسي هي زيادة حجم اخلصيتني وظهور الشعر حول األعضاء التناسلية 

 (.80،  2،،6الزالد فيصل حممد خري، )الحقا ، مع زيادة حجم العضو التناسلي 

عند الذكور يف ويف حني تظهر الدورة الشهرية عند اإلناث يف حدود العام الثالث عشر، حيصل القذف املنوي األول 

 (.320، 2،،6منصوري عبد احلق، )العام عشر تقريبا 
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تية أثريا قويا على الصورة الذاالتغريات اجلسدية يف مرحلة املراهقة تان للتحوالت اهلرمونية و  :التغير النفسي  -5-3

ة املزاج والعالقات االجتماعية ، فظهور الدورة الشهية عند االناث ميكن أت يكون هلا رد فعل معقدة تكون عبار و 

االبتهاج احيانا ، وذات األمر قد حيدث عند الذكور عند عن مزيج من الشعور باملفاجأة واخلوف واالنزعاج بل و 

لكن املهم هنا ، أن اكثرية الذكور يكون لبية و االجيابية و ن املشاعر السأي مزيج م: حدوث القذف املنوي االول 

ى أمهاهتن للحصول على معلومات أويبحثن عنها من لديهم علم باألمر قبل حدوثه ، يف معظم االيناث يتكلن عل

 .املراجع املتوفرة املصادر و 

 : أبرز املشكالت و التحديات السلوكية يف حياة املراهقني هي :  مشكالت المراهقة-6

حيث يعاين املراهق من وجود عدة صراعات داخلية ، ومنها صراع بني االستقالل  :الصراع الداخلي   -2-3

 راع بني طموحاتعن األسرة و االعتماد عليها ، وصراع بني خملفات الطفولة ز متطلبات الرجولة واألنوثة ، والص

 الصراعه ، وصراع بني غرائزه الداخلية وبني التقاليد االجتماعية ، و بني تقصريه الواضح يف التزاماتاملراهق الزائد و 

مبادئ وهو صغري وبني تفكريه الناقد اجلديد وفلسفتيه اخلاصة للحياة ، وصراعه الديين بني ما تعلمه من شعائر و 

 .راء وأفكار واجليل السابقمن أ الثقايف بني جيله الذي يعيش فيه مبا له

فاملراهق يشكو من أن والديه ال يفهمانه ، ولذلك حياول االنسالخ عن املوافق  :االغتراب و التمرد -2-6

والثوابت ورغبات الوالدين كوسيلة لتأكيد واثبات تفرده ومتايزه ، وهذا يستلزم معارضة سلطة األهل ، ألنه يعد أي 

ازية جوهريا لقدرات الراشد تسلطه فوقية أو أي توجيه امنا هو استعفاف ال يطاق بقدراته العقلية اليت أصبحت مو 

 .العدوانيةتايل تظهر لديه سلوكيات التمرد واملكابرة والعناد والتعصب و ، وبالانة بالروح النقية املتيقظة لديهواسته

عتماد على االخرين يف فالتدليل الزائد و القسوة الزائدة يؤديان إىل شعور املراهق باال:  الخجل واالنطواء -2-1

 زداد حدة الصراع لديه،طبيعة املرحلة تتطلب منه أن يستقل عن األسرة ويعتمد على نفسه فت ، لكنحل مشكالته

 .واخلجل  واالنطواءويلجأ إىل االنسحاب من العامل االجتماعي 
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بالتايل صة دون اعتباره للمصلحة العامة و والذي يسببه رغبة املراهق يف حتقيق مقاصده اخلا :المزعجالسلوك -2-2

يتلف ممتلكات ، جيادل يف أمور تافهة ، يتورط يف  الكبار،يركل الصغار ويتصارع مع  م،يسرق،يصرخ،يشتقد 

 .يهتم مبشاعر غريه املشاكل ، خيرق حق االستئذان وال

العنف الزائد ، ، يريد أن حيقق مطالبه بالقوة و  فاملراهق يتصرف من عصبيته وعناده :العصبية وحدة الطباع  -2-0

 .ويسبب ازعاجا كبريا للمحيطني به ويكون متوترا 

التفاعل اهلرمونات اجلنسية و  وظيفةجتدر االشارة إال أن كثريا من الدراسات العلمية تشري إىل وجود عالقة قوية بني و 

العاطفي عند املراهقني ، مبعىن ان مستويات اهلرمونية املرتفعة من خالل هذه املرحلة تؤدي إىل تفاعالت مزاجية  

هين حاج أمحد، )اإلناث وحدة الطبع عند الذكور ، وغضب واكتئاب عند  واإلثارةشكل غضب كبرية على 

6،،2 ،29 . ) 

تتعدد النظريات اليت فسرت املراهقة ، وقد اختلف حبسب :النظريات السيكولوجية في تفسير المراهقة -7

 : اختالف واجاباهتا وأمهها 

 :Kurt Lewin (كارت ليفين)المجال  نظرية 7-1

يقول صاحب هذه النظرية أنه الميكننا أن نفهم املراهقة إال إذا اعتمد على التدخل املستمر للعوامل البيولوجية 

يقوم أيضا و  عاد الستة املميزة لنظرية اجملال، اليت خالل هذه املرحلة هلذا فهي تعتمد على االب واالجتماعيةالنفسية 

رفض االنتماء إىل مجاعة حيث ي الراشديندود بني مجاعيت االطفال و كون احلأن املراهق يعيش وضعا متأزما ، فهو ي

عادل عزالدين االشول .)ترفض اجلماعة الثانية االنتماء إليها فيصبح يف وضع غري مستقر األوىل و 

،3819،188 ) 
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يرى صاحب هذه النظرية ان علم النفس املعريف يرتكز على اظهار piège :بياجيالمعرفية ل نظريةال2-7-

اليت يكتسبها من خالل  املهاراتكذا ، كالذكاء ، التخيل ، الذاكرة و  املظهر العقلي ، املتمثل يف القدرات العقلية

مييزها عن غريها ، حيث أن املراهق ساعدين يف حتديد فرتة املراهقة و تفاعله مع االخرين واحتكاكه هبم ، هذا ما ي

ل ما يستطيع اجنازه من اعمال وما كويعرف ماذا يريد يف حياته و  عريف للتعبري عن نفسه ورغباتهيستعمل جماله امل

، لكن هذا ال يعين انه ينكر  من حيث السعة آلخرختتلف هذه القدرات طبعا من فرد ميكن أن يقدمه من اراء و 

يعترب ان مستوى النمو العقلي الذي بلغه الفرد ، وسيوظف يف خمتلف مظاهر حياته ، كما حيدث  اخلريوإمناالسمات 

 (  b.glosse.1944:26) اضطرابات يف توافقه مع بيئته 

  Freud:Sنظرية التحليل النفسي فرويد 3-7-

مع اضطرابات القلق  مصيهتقرد ، و أنه متصلة بأزمة نرجسية و بني فرويد ان املراهقة مرحلة من مراحل احلياة الف

 الضمريالب اهلل ومطالب االنا االعلى أو احلادة ، حيث أوضح ان الصراع االساسي هلا وهو الصراع التوازن بني مط

 .السيطرة على السلوك ينمو مع املراهق بطريقة أفضل ويصبح قادر على التحكم و 

املراهق ، ويعترب هذا املبدأ عمليا يف ميدان ني الطفل و ما يبني أن االنا هو الفكرة على تقومي الذات أو هي الفرق بكو 

الغرائز البيولوجية عند  هو مصدر كل الطاقة النفسية و هو ناتج عن اللهودراسة املراهقة ، كما أوضح أيضا أن 

ري نب الغميثل اجلالعدوان توجه سلوك االنسان أكثر واهلوذان ميثل غريزيا بدائيا ، و اوأن غرائز اجلنس و  الفرد،

 .اخللقية متتع من االنا االعلى االجتاهاتو األنا األعلى ميثل اجلانب العقلي بينما بالعقلي،

ن العمليات اليت فنظرية التحليل النفسي ال يعترب املراهقة والدة جديدة ، بقدر ما هي اعادة حتديد نشاط العديد م -

اعات املختلفة اليت متت يف حياة الفرد لفهم تعتمد معظم الدراسات يف هذا اجملال على الصر ، و تتم منذ الطفولة

 .متتد جذوره من الطفولة إىل الرشد ،ة فالنمو عبارة عن منو متصلرت ه الفذخمتلف أمناط سلوكه خالل ه
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 ،الشرجية املرحلة ،الساديةاملرحلة  ،املرحلة الفميةبتقسيم تكوين الشخصية إىل  مراحل النمو( فرويد ) و هبذا يبني 

بعد فل حىت يصل إىل مرحلة املراهقة و االوديية مث تأيت مرحلة الكمون و كل هذه املراحل تبدأ من ميالد الط املرحلة

 .ذلك تأيت مرحلة النضج و الرشد 

مشكالت نفسية مستقلة إىل أن نصل كل مرحلة حتمل يف طياهتا أفكار و وانطالقا من هذه املراحل اليت قسمها بني  

، فإنه يصاب مبشاعر االحباط مما يؤدي إىل سلوك غري عادي دور بارز يف هذه املرحلة للمجتمعلة التثبيت و إىل مرح

القوة فطرية ، و نتحضر هذه الغاية يف اشباع حاجات الكائن الهي الغاية احلقيقة حلياة الفرد و وبذلك تعترب قوة اهلو 

) ل يف املطالب اجلنسية يف احلياة النفسية اليت تتمثغرائز و اليت يفرتض وجودها وراء توترات حاجات اهلو نسميها 

 .)3810،39سيد عينم ، 

 :تتمثل فيمايليتشري الدراسات إىل وجود أربعة أشكال للمراهقة  :المراهقةأشكال 8-

النقص ة سلبية واخلجل والشعور بالذنب و وهي تظهر على الفرد يف صورة إنطواء وعزل:المنطوية  المراهقة 8-1

غالبا ما يسبب الشرود وقلة احليوية واالمفعال والنشاط و االجتماعي واظهار حساسية الزائدة تتسم بوعدم التوافق 

 .هذه األمور التنشئة االجتماعية 

، سواء باجلانب العدواين االنفعايل ن حدوث اثار سلبيةتتم على املراهق دو  :المراهقة العادية 2-8-

االعراض اليت تظهر على غريه اهق تلك احلاالت االضطرابية ، أو ر السيكولوجي واالجتماعي حيث ال تربز على امل

 .املرحلةمن اللذين ميرون بنفس 

للمراهق عالقة  غالبا ما تكونظهر االستقرار العاطفي املتميز و ي النسيب،يتميز باهلدوء  :المتكيفةالمراهقة 3-8-

 .التوافق معهبية تتميز بتقدير اجملتمع عامة و طعادية وحيدة ، أو 
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قد تكون متوجهة حنو الذات يظهر فيها املراهق ثورة وتفرد على السلطة أواحلاكم أو  :المراهقة العدوانية 4-8-

 .االخرحنو أو  (االنا)

من أسباب ظهور يزباالحنالل واالهنيار النفسي و املراهقة هي تعداد اجلرمية مت سلوكيات:المنحرفةالمراهقة 5-8-

 :املراهقةهذا النوع من 

 .مواجهتهاالصدمات العائلية العنيفة اليت تفوق قدرة املراهق على -(أ

 .اختاذهاقصور الرقابة األسرية أو -(ب 

 :المراهق حاجات9-

قيق التوازن النفسي لدى حاجاهتا اليت حتتاج إىل إشباع وهذه احلاجات تعمل على حتإن لكل مرحلة عمرية مطالبها و 

ىل الكثري من احلاجات ، قد اشار العلماء إسي يرتبط بالتوازن العصري والعكسمما الشك فيه أن التوازن النفو الفرد ،

 : نكتفي بذكر حاجتني أساسيتني خبصوص هذه املراحل فمن بينها املتنوعة واملختلفة للمراهق و 

 :االجتماعيةحاجات -9-1

على العالقات العاطفية االنسان وتشمل احلاجات االجتماعية عند  االنتهاءام هذه احلاجات تتمثل يف احلب و 

اجلامعة  التعليمية كعالقة املدرس بالطالب يف املدرسة أووعالقة احلب اجلنسي وغري جنسي ويف العالقات األسرية و 

 .العملوكذلك عالقات الصداقة و 

د أن سيعاين من العزلة واالكتئاب فال يستطيع أح وإالبطبيعة يف حاجة إىل أن يشعر بانتمائه إىل مجاعة  فاإلنسان

يف الفرق الرياضية ، وعليه جندها متمثلة يف مجاعة النادي أو مبفرده ويف غياب اجلماعة و اجلماعات االجتماعية 

فاملراهق والشاب حباجة إىل احساسه بكيانه االجتماعي وتواصله مع افرادها ويف غياب ذلك يلجأ لعدة طرق قصد 

 .لسلوك معنيوختبطه يف االدمان سواء ملادة أو ا ينجر الحندار صوب االحنراف ااشباع هذه احلاجة مم
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حيث يركز ما سلوك على جانبني هامني يف حاجة االنسان املتصلة بتقدير : الحاجة إلى تقدير الذات 2-9-

من مث احرتامها ويليها حاجة و  جتاههاذاته فالبد أن يشعر االنسان أوال بقيمة نفسه اليت جتعله  معها بالتقدير 

أن  إالتقدير االخرين للشخص تكون نال على تقدير ذاته احرتام االخرين وتقديرهم له ، و االنسان يف اكتساب 

،  لإلنسانالذي يرتبط باملراحل العمرية ق هبذين اجلانبني لتقدير الذات و ما سلو اشار باملثل إىل التحول الذي يلح

حياة االنسان يصبح تقدير تقدير الذات سابقا على تقدير االخرين ولكن عندما يتقدم ويف املراحل املبكرة من 

عبد املنعم عبد ) احتياجات الشخص عن تقدير ذاته العمرية يصبح تقدير االخرين مفضال وحيتل الصدارة يف

 (.90، 2،،6القادر امليالدي، 

 :لالعوام أهم -11

 .ناكتساب احرتام االخري

 .الطيبةالسمعة 

 .العاليةاملكانة االجتماعية 

وإذا مل  الوجدانيةتكامل النفسي لعمليات املراهق والشاب النفسية واالجتماعية والعقلية و  كل احلاجات تشري إىلو 

حتقق مطالب منوه فأنه يلجأ لتحقيقها يف أماكن اخر  توفر الرعاية السلمية املناسبة و مل تتشبع هذه احلاجات و 

 .بكينونته وشعوره باللذة واإلحساسخدرة إلثبات ذاته كاإلدمان على املواد امل

 :الفصلخالصة 

تفاعل  هي حمصلةو  تطرقنا يف هذا الفصل إىل ما يتعلق مبرحلة املراهقة من تغريات جسمية عقلية نفسية واجتماعية

يرتتب عنها  حساسةوتكون هبذا الشكل مرحلة حامسة و  القتصاديةاالنفسية والثقافية و بني العوامل البيولوجية و 
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العمل على اقامة البحث عن الذات و هق عن اهلوية و مقتضيات جديدة مل يؤلفها الفرد من قبل ما مييزها حبث املرا

 .عالقات مع االخرين بغية التكيف
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 : تمهيد 

به يف مرحلة  قناء الشخصية ويظهر ذلك من خالل كل ما مير به املراهبيف  األساسيةعد مرحلة املراهقة القاعدة ت

ملا يطرأ عليها من أزمات  ،املراهقة احلامسةالطفولة من مواقف وجتارب وخربات ترتك أثرها ويتنب ذلك يف هذه املرحلة 

دين مرتبط بالطريقة اليت عاش يث أن إدراك املراهق لعامل الراشح ،واإلحباطوالتوترات والصراعات وخربات الفشل 

هبا مع الوالدين واليت يكون فيها وجود األب واألم ضروريا ليتمكن املراهق التغيري عن الصورة اليت يدركها عن والديه 

  .ت سلبية أو اجيابيةكان  سواء

 : المراهقة-1

، مراهقا على اسم فاعل ويعين دنا وحان وراهق مراهقة مثال راهق الغالم معىن قارب رهق، رهقا: لغة 1--1

 (.691،،382لويس معلوف ، ) .احللم أي بلغ حد الرجال فهو مراهق

الطفولة إىل مرحلة الرشد وهي فرتة هي كلمة مشتقة من اسم فاعل ويقصد هبا النمو من مرحلة ويف تعريف آخر -

 (.3893،31فوزي احلافظ ) .تبدأ من الطفولة املبكرة وتنتهي بتقدمي االنسان يف سنة

هي لفظ وصفي يطلق على املرحلة اليت يقرتب هبا الطفل وهو الفرد الناضج انفعاليا جسميا :ااصطالح-2-1

  .وعقليا يف مرحلة البلوغ مث الرشد مث الرجولة

 (2،01،،6عبد املنعم امليالدي،)" وراهق الغالم فهو مراهق أي قارب االحتالم "  :يقول مختار الصحاحأما 

 (.80 2،،6حسن بوزيان، )" قارب احللم : راهق الغالم : "يقول  قاموس المحيطوحسب 

لة إىل تدل كلمة املراهقة يف علم النفس على مراحل االنتقال الطفو  :تعريف مراهقة في علم النفس -1-3

سنة من العمر ( 36-33)ن البلوغ ، وهي تبدأ غالبا من س النمو و تتأهب فيها مرحلة الرشد مرحلة أخرى من
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قد خيتلف يف بدايتها وهنايتها حسب اختالف اجملتمعات سنة من العمر و (  66-63) د السن تنتهي عنو 

  (نفس املرجع السابق(.االفراد من حيث بلوغهم اجلنسيو 

 : مراحل المراهقة  -2

كذلك االندفاعات و  الغرائزتتميز بالتحوالت اجلسدية والتزايد الكمي لقوة و  :مرحلة ما قبل المراهقة  - 2-1

 .العاطفية 

خاصة ) اهنا مرحلة تدل على استيقاظ الدوافع النزوية املرتبطة بالنمو اجلسمي :  الميالدي المنعم عبد يعرفها -

 .وهي مرحلة يزداد فيها الضغط النزوي ( اجلنسي 

ث عن الصديق الذي يتقاسم هي مرحلة البحث عن الفىت كما عند الفتاة البح :مرحلة مراهقة  األولى - 2-2

األفراح هذا الصديق املثايل كان قد وجد يف بات والعواطف الطموحات و معها أوتتقاسم معه األحزان واهلموم والصعو 

 .مرحلة ما قبل املراهقة لكنه يأخذ أكثر أمهية إىل انه يصبح ينافس مكانة األولياء 

 (26 ،6،،6ي،عبد املنعم امليالد) .يتم أثناءها سحب التوظيف من مواضيع احلب احملرمكما يعرفها و 

ما ذلك مرحلة البحث عالقة جنسية أو ك  ة ظهور احلب األول للمراهق وهيهي مرحل :المراهقة الفعلية- 2-3

يف إطار بذلك يدخل ظهر يف شكل ربط بنا يف سن احلب واجلنس أوعن طريق عدة حماوالت غري مشيعة و يعادهلا ت

 .اخلطأ الفعل العلمي للمحاولة و 

وهي فعال : باهتمامات األن كظهور اهلوايات مثال توطيد الوظائف هي مرحلة تتمني و :  نهاية المراهقة - 2-4

 .العاطفية ياراته الشخصية املهنية الودية و املرحلة يتشكل فيها الطبع الذي ينطق منه املراهق شيئا فشيئا يف اخت

تناولوها بالدراسة والبحث  قدباهتمام العديد من الباحثني و هذه املرحلة حظيت  :دراسة مراحل ما بعد المراهقة  -3

 راهقة احدى أهم املوضوعان نذكر من اجتاهات اليت كانت املن جوانب متعددة وتصورات متباينة و م
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و يرى أصحاب هذا االجتاه أن التغريات السلوكية " statyl heleستاتلي "أسسه  :االتجاه الفيزيولوجي : 3-1

عن إفرازات الغدد  تنجم أصالاليت حتدث خالل املراهقة ، ختضع كليا لسلسلة من العوامل الفسيولوجية اليت 

ات اليت حسب هذا االجتاه فإن التغري سية متشاهبة مع مجيع املراهقني و التغريات الفسيولوجية تكون نتائجها النفو 

ضغط وتوتر أو فرتة ال ميكن التنبؤ فيها بسلوك املراهق ، زيادة على أن الفرتة كلها فرتة حتدث تكون غري مستقرة و 

 .بب السرعة يف التغريات خاصة يسعاصفة وشدة و 

الثقافة يف توزيع دوافع السلوك احملددة حتديدا من الناحية أخرى أمهية البنية و  ظهرت :االتجاه االجتماعي : 3-2

بيئية أمهها االجتاه البيولوجي ومل حيوهلا أي اهتمام ال ميدان الدراسات االنرتولوجيا وعناصر الثقافة و بيولوجية يف

على القبائل السامو توضح أن املشكالت اليت تواجه املراهقني  3880ات اليت قامت هبا سنة جاءت نتائج الدراسو 

أكثر أو اقل صراعات أقل تعقيدا و  مرحلة الرجولة يتم بصورة أكثر أوختتلف من ثقافة إىل أخرى حىت االنتقال إىل 

لدخول امرحلةالواقعة بني النضج و رتة أو صراعا بناء على هذا االختالف يف االرضية االجتماعية الثقافية ، كما أن ف

 .متقاربة يف مستويات الرجال قصرية و 

ال أحد يستطيع أن ينكر اثار العوامل البيولوجية املباشرة يف منو وتطور السلوك  :االتجاه البيولوجي:  3-3

األسباب ساعدت على هذه و الثقافية قوى بدوره لذي اختذته العوامل االجتماعية و ومن جهة اخرى فاألثر ا ،البشري

يف " هولبنار"قد عرب عنه ث مبزج بني الناحية البيولوجية والفسيولوجية والناحية االجتماعية والثقافية ، و ظهور اجتاه ثال

 (.،8، 2،،6حسن بوزيان، )" مفهوم املراهقة"حتت عنوان مفهوم  3818مقالة نشرها يف سنة 

 :المراهقةمظاهر  -4

هو تعديل صورة اجلسد أي وغ اليت توافق منطق داخلي حمدد و يتمثل يف قضية البل :المظهر الفسيولوجي :  4-1

ب أيضا صورة اجلديدة اليت ينظر هلا املراهق إىل جسده يف حتوله املفاجئ ما نالحظ عند بعض احلاالت يف هذا اجلان

 .اليت يكون متفاوتة اخلطورة بعض االضطرابات العضوية و 
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اهتمام االخصائيون  الضطرابات اليت تظهر يف خميلة املراهق اثارت منذ القدميإن ا :المظهر النفسي :  4-2

خمتلف الصعوبة السلوكية اليت يظهرها الكتئابية السلوكيات العدوانية و احملللون النفسانيون كاألوقات االنفسانيون و 

 .املراهق 

االجياب و يؤثر عليه سوءا بالسلب أو  هق فهوان للمجتمع دورا مهما يف حياة املرا :المظهر االجتماعي :   4-3

، 2،،6الزراد فيصل حممد خري، )اخلصوصيات اليت متيز هبا مدى تفهم هذا اجملتمع للمراهق و  يتوقف ذلك عن

20 ) 

 واليت حتدث فيها جمموعة من التغريات على املستوىهي عالمات بداية مرحلة املراهقة  :خصائص مرحلة المراهقة  -5

  .النفسيو  ، واجلنسي،اجلسدي

النمو اجلسدي تظهر قفزة سريعة يف النمو طوال ووزنا ، ختتلف بني الذكور و اإلناث ففي : النمو الجسدي-5-1

ع الكتفان بالنسبة إىل الوركني عند الذكور يتسخالل مرحلة املراهقة األوىل ، و  قيد و الفتاة أطول و أثقل من الشاب

لبقية اجلسد و تنمو  و اخلصر و عند الذكور تكون الساقان طويلتني عند اإلناث يتسع الوركان بالنسبة الكتفانو 

 (.22، 2،،6زراد فيصل، )العضالت 

يعين بالضرورة ظهور  د اإلناث بظهور الدورة الشهرية ولكنه اليتحدد النضوج عن :النمو الجنسي -5-2

 (على األعضاء التناسلية منو الثديني و ظهور الشعر حتت االبطني و ) اخلصائص اجلنسية الثانوية مثل 

أما عند الذكور ، فالعالمة الوىل للنضوج اجلنسي هي زيادة حجم اخلصيتني وظهور الشعر حول األعضاء التناسلية 

 (.80،  2،،6الزالد فيصل حممد خري، )الحقا ، مع زيادة حجم العضو التناسلي 

عند الذكور يف ويف حني تظهر الدورة الشهرية عند اإلناث يف حدود العام الثالث عشر، حيصل القذف املنوي األول 

 (.320، 2،،6منصوري عبد احلق، )العام عشر تقريبا 
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تية أثريا قويا على الصورة الذاالتغريات اجلسدية يف مرحلة املراهقة تان للتحوالت اهلرمونية و  :التغير النفسي  -5-3

ة املزاج والعالقات االجتماعية ، فظهور الدورة الشهية عند االناث ميكن أت يكون هلا رد فعل معقدة تكون عبار و 

االبتهاج احيانا ، وذات األمر قد حيدث عند الذكور عند عن مزيج من الشعور باملفاجأة واخلوف واالنزعاج بل و 

لكن املهم هنا ، أن اكثرية الذكور يكون لبية و االجيابية و ن املشاعر السأي مزيج م: حدوث القذف املنوي االول 

ى أمهاهتن للحصول على معلومات أويبحثن عنها من لديهم علم باألمر قبل حدوثه ، يف معظم االيناث يتكلن عل

 .املراجع املتوفرة املصادر و 

 : أبرز املشكالت و التحديات السلوكية يف حياة املراهقني هي :  مشكالت المراهقة-6

حيث يعاين املراهق من وجود عدة صراعات داخلية ، ومنها صراع بني االستقالل  :الصراع الداخلي   -2-3

 راع بني طموحاتعن األسرة و االعتماد عليها ، وصراع بني خملفات الطفولة ز متطلبات الرجولة واألنوثة ، والص

 الصراعه ، وصراع بني غرائزه الداخلية وبني التقاليد االجتماعية ، و بني تقصريه الواضح يف التزاماتاملراهق الزائد و 

مبادئ وهو صغري وبني تفكريه الناقد اجلديد وفلسفتيه اخلاصة للحياة ، وصراعه الديين بني ما تعلمه من شعائر و 

 .راء وأفكار واجليل السابقمن أ الثقايف بني جيله الذي يعيش فيه مبا له

فاملراهق يشكو من أن والديه ال يفهمانه ، ولذلك حياول االنسالخ عن املوافق  :االغتراب و التمرد -2-6

والثوابت ورغبات الوالدين كوسيلة لتأكيد واثبات تفرده ومتايزه ، وهذا يستلزم معارضة سلطة األهل ، ألنه يعد أي 

ازية جوهريا لقدرات الراشد تسلطه فوقية أو أي توجيه امنا هو استعفاف ال يطاق بقدراته العقلية اليت أصبحت مو 

 .العدوانيةتايل تظهر لديه سلوكيات التمرد واملكابرة والعناد والتعصب و ، وبالانة بالروح النقية املتيقظة لديهواسته

عتماد على االخرين يف فالتدليل الزائد و القسوة الزائدة يؤديان إىل شعور املراهق باال:  الخجل واالنطواء -2-1

 زداد حدة الصراع لديه،طبيعة املرحلة تتطلب منه أن يستقل عن األسرة ويعتمد على نفسه فت ، لكنحل مشكالته

 .واخلجل  واالنطواءويلجأ إىل االنسحاب من العامل االجتماعي 



 الفصل الثاني                                                                                      المراهقة
 

 
18 

بالتايل صة دون اعتباره للمصلحة العامة و والذي يسببه رغبة املراهق يف حتقيق مقاصده اخلا :المزعجالسلوك -2-2

يتلف ممتلكات ، جيادل يف أمور تافهة ، يتورط يف  الكبار،يركل الصغار ويتصارع مع  م،يسرق،يصرخ،يشتقد 

 .يهتم مبشاعر غريه املشاكل ، خيرق حق االستئذان وال

العنف الزائد ، ، يريد أن حيقق مطالبه بالقوة و  فاملراهق يتصرف من عصبيته وعناده :العصبية وحدة الطباع  -2-0

 .ويسبب ازعاجا كبريا للمحيطني به ويكون متوترا 

التفاعل اهلرمونات اجلنسية و  وظيفةجتدر االشارة إال أن كثريا من الدراسات العلمية تشري إىل وجود عالقة قوية بني و 

العاطفي عند املراهقني ، مبعىن ان مستويات اهلرمونية املرتفعة من خالل هذه املرحلة تؤدي إىل تفاعالت مزاجية  

هين حاج أمحد، )اإلناث وحدة الطبع عند الذكور ، وغضب واكتئاب عند  واإلثارةشكل غضب كبرية على 

6،،2 ،29 . ) 

تتعدد النظريات اليت فسرت املراهقة ، وقد اختلف حبسب :النظريات السيكولوجية في تفسير المراهقة -7

 : اختالف واجاباهتا وأمهها 

 :Kurt Lewin (كارت ليفين)المجال  نظرية 7-1

يقول صاحب هذه النظرية أنه الميكننا أن نفهم املراهقة إال إذا اعتمد على التدخل املستمر للعوامل البيولوجية 

يقوم أيضا و  عاد الستة املميزة لنظرية اجملال، اليت خالل هذه املرحلة هلذا فهي تعتمد على االب واالجتماعيةالنفسية 

رفض االنتماء إىل مجاعة حيث ي الراشديندود بني مجاعيت االطفال و كون احلأن املراهق يعيش وضعا متأزما ، فهو ي

عادل عزالدين االشول .)ترفض اجلماعة الثانية االنتماء إليها فيصبح يف وضع غري مستقر األوىل و 

،3819،188 ) 
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يرى صاحب هذه النظرية ان علم النفس املعريف يرتكز على اظهار piège :بياجيالمعرفية ل نظريةال2-7-

اليت يكتسبها من خالل  املهاراتكذا ، كالذكاء ، التخيل ، الذاكرة و  املظهر العقلي ، املتمثل يف القدرات العقلية

مييزها عن غريها ، حيث أن املراهق ساعدين يف حتديد فرتة املراهقة و تفاعله مع االخرين واحتكاكه هبم ، هذا ما ي

ل ما يستطيع اجنازه من اعمال وما كويعرف ماذا يريد يف حياته و  عريف للتعبري عن نفسه ورغباتهيستعمل جماله امل

، لكن هذا ال يعين انه ينكر  من حيث السعة آلخرختتلف هذه القدرات طبعا من فرد ميكن أن يقدمه من اراء و 

يعترب ان مستوى النمو العقلي الذي بلغه الفرد ، وسيوظف يف خمتلف مظاهر حياته ، كما حيدث  اخلريوإمناالسمات 

 (  b.glosse.1944:26) اضطرابات يف توافقه مع بيئته 

  Freud:Sنظرية التحليل النفسي فرويد 3-7-

مع اضطرابات القلق  مصيهتقرد ، و أنه متصلة بأزمة نرجسية و بني فرويد ان املراهقة مرحلة من مراحل احلياة الف

 الضمريالب اهلل ومطالب االنا االعلى أو احلادة ، حيث أوضح ان الصراع االساسي هلا وهو الصراع التوازن بني مط

 .السيطرة على السلوك ينمو مع املراهق بطريقة أفضل ويصبح قادر على التحكم و 

املراهق ، ويعترب هذا املبدأ عمليا يف ميدان ني الطفل و ما يبني أن االنا هو الفكرة على تقومي الذات أو هي الفرق بكو 

الغرائز البيولوجية عند  هو مصدر كل الطاقة النفسية و هو ناتج عن اللهودراسة املراهقة ، كما أوضح أيضا أن 

ري نب الغميثل اجلالعدوان توجه سلوك االنسان أكثر واهلوذان ميثل غريزيا بدائيا ، و اوأن غرائز اجلنس و  الفرد،

 .اخللقية متتع من االنا االعلى االجتاهاتو األنا األعلى ميثل اجلانب العقلي بينما بالعقلي،

ن العمليات اليت فنظرية التحليل النفسي ال يعترب املراهقة والدة جديدة ، بقدر ما هي اعادة حتديد نشاط العديد م -

اعات املختلفة اليت متت يف حياة الفرد لفهم تعتمد معظم الدراسات يف هذا اجملال على الصر ، و تتم منذ الطفولة

 .متتد جذوره من الطفولة إىل الرشد ،ة فالنمو عبارة عن منو متصلرت ه الفذخمتلف أمناط سلوكه خالل ه
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 ،الشرجية املرحلة ،الساديةاملرحلة  ،املرحلة الفميةبتقسيم تكوين الشخصية إىل  مراحل النمو( فرويد ) و هبذا يبني 

بعد فل حىت يصل إىل مرحلة املراهقة و االوديية مث تأيت مرحلة الكمون و كل هذه املراحل تبدأ من ميالد الط املرحلة

 .ذلك تأيت مرحلة النضج و الرشد 

مشكالت نفسية مستقلة إىل أن نصل كل مرحلة حتمل يف طياهتا أفكار و وانطالقا من هذه املراحل اليت قسمها بني  

، فإنه يصاب مبشاعر االحباط مما يؤدي إىل سلوك غري عادي دور بارز يف هذه املرحلة للمجتمعلة التثبيت و إىل مرح

القوة فطرية ، و نتحضر هذه الغاية يف اشباع حاجات الكائن الهي الغاية احلقيقة حلياة الفرد و وبذلك تعترب قوة اهلو 

) ل يف املطالب اجلنسية يف احلياة النفسية اليت تتمثغرائز و اليت يفرتض وجودها وراء توترات حاجات اهلو نسميها 

 .)3810،39سيد عينم ، 

 :تتمثل فيمايليتشري الدراسات إىل وجود أربعة أشكال للمراهقة  :المراهقةأشكال 8-

النقص ة سلبية واخلجل والشعور بالذنب و وهي تظهر على الفرد يف صورة إنطواء وعزل:المنطوية  المراهقة 8-1

غالبا ما يسبب الشرود وقلة احليوية واالمفعال والنشاط و االجتماعي واظهار حساسية الزائدة تتسم بوعدم التوافق 

 .هذه األمور التنشئة االجتماعية 

، سواء باجلانب العدواين االنفعايل ن حدوث اثار سلبيةتتم على املراهق دو  :المراهقة العادية 2-8-

االعراض اليت تظهر على غريه اهق تلك احلاالت االضطرابية ، أو ر السيكولوجي واالجتماعي حيث ال تربز على امل

 .املرحلةمن اللذين ميرون بنفس 

للمراهق عالقة  غالبا ما تكونظهر االستقرار العاطفي املتميز و ي النسيب،يتميز باهلدوء  :المتكيفةالمراهقة 3-8-

 .التوافق معهبية تتميز بتقدير اجملتمع عامة و طعادية وحيدة ، أو 
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قد تكون متوجهة حنو الذات يظهر فيها املراهق ثورة وتفرد على السلطة أواحلاكم أو  :المراهقة العدوانية 4-8-

 .االخرحنو أو  (االنا)

من أسباب ظهور يزباالحنالل واالهنيار النفسي و املراهقة هي تعداد اجلرمية مت سلوكيات:المنحرفةالمراهقة 5-8-

 :املراهقةهذا النوع من 

 .مواجهتهاالصدمات العائلية العنيفة اليت تفوق قدرة املراهق على -(أ

 .اختاذهاقصور الرقابة األسرية أو -(ب 

 :المراهق حاجات9-

قيق التوازن النفسي لدى حاجاهتا اليت حتتاج إىل إشباع وهذه احلاجات تعمل على حتإن لكل مرحلة عمرية مطالبها و 

ىل الكثري من احلاجات ، قد اشار العلماء إسي يرتبط بالتوازن العصري والعكسمما الشك فيه أن التوازن النفو الفرد ،

 : نكتفي بذكر حاجتني أساسيتني خبصوص هذه املراحل فمن بينها املتنوعة واملختلفة للمراهق و 

 :االجتماعيةحاجات -9-1

على العالقات العاطفية االنسان وتشمل احلاجات االجتماعية عند  االنتهاءام هذه احلاجات تتمثل يف احلب و 

اجلامعة  التعليمية كعالقة املدرس بالطالب يف املدرسة أووعالقة احلب اجلنسي وغري جنسي ويف العالقات األسرية و 

 .العملوكذلك عالقات الصداقة و 

د أن سيعاين من العزلة واالكتئاب فال يستطيع أح وإالبطبيعة يف حاجة إىل أن يشعر بانتمائه إىل مجاعة  فاإلنسان

يف الفرق الرياضية ، وعليه جندها متمثلة يف مجاعة النادي أو مبفرده ويف غياب اجلماعة و اجلماعات االجتماعية 

فاملراهق والشاب حباجة إىل احساسه بكيانه االجتماعي وتواصله مع افرادها ويف غياب ذلك يلجأ لعدة طرق قصد 

 .لسلوك معنيوختبطه يف االدمان سواء ملادة أو ا ينجر الحندار صوب االحنراف ااشباع هذه احلاجة مم
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حيث يركز ما سلوك على جانبني هامني يف حاجة االنسان املتصلة بتقدير : الحاجة إلى تقدير الذات 2-9-

من مث احرتامها ويليها حاجة و  جتاههاذاته فالبد أن يشعر االنسان أوال بقيمة نفسه اليت جتعله  معها بالتقدير 

أن  إالتقدير االخرين للشخص تكون نال على تقدير ذاته احرتام االخرين وتقديرهم له ، و االنسان يف اكتساب 

،  لإلنسانالذي يرتبط باملراحل العمرية ق هبذين اجلانبني لتقدير الذات و ما سلو اشار باملثل إىل التحول الذي يلح

حياة االنسان يصبح تقدير تقدير الذات سابقا على تقدير االخرين ولكن عندما يتقدم ويف املراحل املبكرة من 

عبد املنعم عبد ) احتياجات الشخص عن تقدير ذاته العمرية يصبح تقدير االخرين مفضال وحيتل الصدارة يف

 (.90، 2،،6القادر امليالدي، 

 :لالعوام أهم -11

 .ناكتساب احرتام االخري

 .الطيبةالسمعة 

 .العاليةاملكانة االجتماعية 

وإذا مل  الوجدانيةتكامل النفسي لعمليات املراهق والشاب النفسية واالجتماعية والعقلية و  كل احلاجات تشري إىلو 

حتقق مطالب منوه فأنه يلجأ لتحقيقها يف أماكن اخر  توفر الرعاية السلمية املناسبة و مل تتشبع هذه احلاجات و 

 .بكينونته وشعوره باللذة واإلحساسخدرة إلثبات ذاته كاإلدمان على املواد امل

 :الفصلخالصة 

تفاعل  هي حمصلةو  تطرقنا يف هذا الفصل إىل ما يتعلق مبرحلة املراهقة من تغريات جسمية عقلية نفسية واجتماعية

يرتتب عنها  حساسةوتكون هبذا الشكل مرحلة حامسة و  القتصاديةاالنفسية والثقافية و بني العوامل البيولوجية و 
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العمل على اقامة البحث عن الذات و هق عن اهلوية و مقتضيات جديدة مل يؤلفها الفرد من قبل ما مييزها حبث املرا

 .عالقات مع االخرين بغية التكيف

 



 

 

 االدمان:لفصل الثالثا

 تمهيد 
 مفهوم االدمان 
 االدمان  وابعاد اسباب 
 خصائص االدمان 
 مفهوم المخدرات  
 تصنيف المخدرات 
  مفهوم التدخين 
  اعراض التدخين 
  اصناف التدخين 
  عوامل التدخين 
  مفهوم الكوكايين 
 اعراض الكوكايين 
 اسباب الكوكايين 
  مفهوم االيريكا 
  اعراض االيريكا 
  اسباب االيريكا 
 خالصة الفصل 
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 : تمهيد

على بعض االشخاص الذين مل حيصلوا على قدر ممكن من تقدير النفس  حيدثإدمان اخلمور واملخدرات كثري ما 

، كما أن االدمان قد نتيجة تأثر أجهزة اجلسم املختلفةقد يشكل خطورة على املراهق املدمن  واإلدمان.يف حياهتم 

 يقدم بعض السلوكيات املضطربة كاالنتحار يف بعض االحيان مما جيعل عالج هؤالء املرضى يأخذ فرتة طويلة 

 : االدمان  (1

ويقال واد نفسية إىل درجة أن التعاطي ملسية أو الكحوليات ، يقصد به التعاطي املتكرر ملادة نفادمان املخدرات أو 

، وكثريا ما تعديلهز أورفض االنقطاع عنه أو ، كما يكشف عن عجشديد بالتعاطي ، يكشف عن انشغال املدمن

إىل درجة تصل  ح حياة املدمن حتت سيطرة التعاطي، وتصبنسحا،، إاا ما تقط  عن التعاطيوا عليه أعراض االيبد

 .إىل استعباد أي نشاط اخر

 ( 0891)حسب منظمة الصحة العاملية  :تعريف ظاهرة االدمان  1-1

املركب هتا االستهالك املتكرر للعقار اواملخدر الطبيعي أو اجملتم  بعدحالة من التخدير الوقيت واملزمن تضر الفرد و هي 

احلاجة القهرية إىل االستمرار يف التعاطي املخدر واحلصول عليه بأي وسيلة ، وامليل اعيا ، وتتسم بالرغبة الغالية أو صن

-01، 9118 صالح عبد احلميد،)يانا بدنيا على اثار العقار أو املخدروأح ىل زيادة اجلرعة واالعتماد نفسياإ

01.) 

 : إبعاد االدمان  1-2

 .، وهو ما يعرف بالتحمل طاةميل إىل زيادة جرعة ملادة املع ( أ

 .اعتماد له مظاهر فسيولوجية واضحة  ( ب

 .حالة تسمم ، عابرة ومزمنة  ( ت

 .املادة النفسية املطلوبة بأي وسيلة رغبة قهرية ، قد ترغم املدمن على حماولة احلصول على  ( ث
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 .اجملتم  يف الفرد يف مدمر تأثري ( ج

 :ن حتتها من و تؤدي به إىل الك هيالظروف اليت يكو :أسباب االدمان 1-3

 ان يكون جاهال مبخاطر استعمال املخدرات  -أ

 ان يكون يف حالة صحية ضعيفة و غري راض عن نوعية حياته  -ب

 ان تكون شخصيته ضعيفة التكامل  -ت

 ان يعيش يف بيئة غري مناسبة  -ث

 .ان يصادف كثريا املواد احملدثة لإلدمان سهلة التوافر  -ج

بصورة رعةهي الرغبة امللحة يف االستمرار على التعاطي واحلصول عليه بأي وسيلة ، وزيادة اجل :خصائص االدمان  1-4

ملا يسببه من شعور بالراحة ، ولتحقيق  متزايدة لتعود اجلسم على العقار يزيد الرغبة يف الرغبة االستمرار على تعاطيه

اللذة وجتنب الشعور بالقلق واألمل ، وحيدث تعود اجلسم ، حيث تظهر على املتعاطي اضطرابات عضوية ونفسية 

 .شديدة عند امتناعه عن تناول العقار فجأة 

 االعتماد عليه  -

 زيادة احتمال اجلسم لكميات متزايدة منه  -

 (.52،  9112عبد الرمحان حممد العيساوي، )وموروثا ب و ليس سلوكا فطريا العادة هو سلوك متعلم ومكتس -
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 يوضح أسباب اإلدمان(1)مخطط 

 

 

 االدمان نوعان 

ادمان فيسيولوجي 
جسمي تتعود خاليا 
الجسم على العقار 
 وال تعمل بدونه 

ادمان سيكولوجي نفسي حيث 
تتكون لدى المريض عادة 
قوية جدا تتثبت به وال 
يستطيع التحرر منها إال 

بالعالج وتدفعه دفعا وقهرا 
 لتعاطي العقار 

 التعاطي يؤدي إلى 

اعتماد الجسم 
ووظائفه على 
المخدر فال 

تعمل وظائفه إال 
 بعد التعاطي 

كثرة التعاطي تقود إلى 
الرغبة الملحة 

االستحواذية القهرية 
الغشرية على تعاطي 

جرعات متزايدة 
 باستمرار
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 :اإلدمانأعراض  1-5

، االجتاه إىل تغيري األصدقاء ،  باإلرهاقاملدمن يشكو من ضعف جسماين ، اخنفاض يف الوزن ، سهولة الشعور 

وااللتصاق بأصدقاء السوء ، هذا م  اخنفاض املستوى الدراسي و التحصيلي ، فقدان الشهية للطعام ، وامليل إىل 

 ...وض  نظارة سوداء على عينيه يف فرتات الليل ، م  جتنب التواجد م  األسرة على مائدة الطعام واحدة 

 .ت ، وااا حضر تام ، وتزداد شراهة احلصول على املال يف املدرسة هو كثري العيابا

 : مراحل االدمان  1-6

وهو حاجة املدمن لزيادة كمية العقار يوما بعد يوم لكي يصل إىل التأشريات :(Tolérance)التحمل  

 .ااهتا  املنشودة

العقار  هو ظاهرة نفسية يصبح فيها الفرد معتادا على:(Psyshical Dépendance)االعتياد النفسي  

 .دون أن يعتمد عليه بشكل خطري 

هو االحنراف االعمال والوظائف الطبيعية ألجهزة اجلسم بسبب التعاطي املديد لعقاقري  :االعتماد العضوي البدني 

 فاظ على التوازن الطبيعي للجسم تؤهب االدمان و يتجلى بضرورة وجود كميات كافية من العقار يف البدن للح

ان يتخلى املدمن عن دوائه ىيدخله مصاعب  لإلنسانفيصبح العقار ضروري مثل تناول الطعام و الشرا، بالنسبة 

مجة و جيب أن يقوم بتضحيات كثرية للحصول على العقار ولو بطريقة غري شرعية ، حيث تشري الدالئل إىل أن 

 .دثة االدمان التبدل اخللقي يف اجلملة العصبية املركزية هو عامل أساسي يف حا

 : المراهق المدمن بالسمات التالية  يتميز: السمات الشخصية للمراهق المدمن   1-7

حيث ال يستطي  املراهق االعتماد على نفسه و االستقاللية عن غريه وخاصة االبوين و يفتقر إىل  :عدم النضج 

 .تكوين املراهق عالقات ثابتة و هادفة م  أفراد األسرة 
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 بالشذواحيث يعاين الضعف اجلنسي و اخلجل الشديد من اجلنس األخر ، وقد يكون مصابا  : الضعف الجنسي

اجلنسية املثلية لكثرة تردده حلانات اخلمور أو وجوده م  الذكور بصفة دائمة ، وقد يكون املدمن ممن ) اجلنسي 

 ( .خيفي أفكاره اجلنسية الشااة بإفراد يف تناول اخلمر أو العقاقري املخدرة 

حيث يكونسلوكه قائما على اشباع رغبته يف حال وغري مستقر و غري صبور ، ومحاية الزائدة  :لتمركز حول الذات 

 .و هو صغري جيعله باستمرار يلجأ إليه وباستمرار شعوره كطفل يف شخصيته بعد كربه 

غيري عند الغضب وقد جيد يف حيث يشعر املدمن بالقلق الزائد عند عدم قدرته على الت :عدم االستقرار والعدوانية

 .اخلمر ضالته أو يف العقاقري املخدرة ، كي يعرب عن غضبه بطبيعة عنيفة يف بعض االحيان 

 إىل اخلمور واملسكرات و العقاقريحيث يكون املدن قلقا و متوترا بصورة زائدة ، وحيث يلجأ  :االضطراب الزائد 

 (.002، 9111الشربيين، زكريا أمحد)لتسكني القلق مما يؤدي إىل االمان 

 : وقد تبني من خالل السمات الشخصية السابقة 

و العدوانية  اجلنسيةقد تبني أن االدمان بني املراهقني من االفيون و مشتقاته يرج  إىل أن هذه املواد تسكن املشاعر 

 .يرج  إىل زيادة القلق كاحلشيش ومنومات ومهدئات  فعالة ، كما أن تعاطي العقاقري وهي مواد

حيدث يف عامل اخلمور و املسكرات أو املخدرات أو العقاقري املخدرة و له اثار و مضاعفات اجتماعية : االدمان 

 واقتصادية ونفسية وصحبة ، وحتدد خماطره بتنوع 

 : المخدرات 2)-

جالل علي )و تعىن الفتور و الكسل " ختدير "املصدر خدر "اسم فاعل من فعل رباعي : المخدر لغة  2-1

 (.01،  9109اجلزازي، 

املخدر مادة كيميائية تسبب النعاس و النوم و غيا، الوعي املصحو، بنكسة من األمل ، وكلمة  :التعريف العلمي 

 . (22، 0881سعيد حممد الغفار،)Nascisicاملشتقة من اليونانية  Nascleticخمدر ترمجة لكلمة 
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املخدرات جمموعة من املواد تسبب االدمان و التسمم اجلهاز العصيب وحيضر تناوهلا أو زراعتها  :التعريف القانوني

 .أو إال ألغراض حيددها القانون و ال تستعمل ملن يرخض له بذلك 

أن : اهلا يتميز املخدر مبجموعة حمددة من الظواهر النفسية و اجلسدية املشرتكة عند استعم :التعريف الطبي 

النفسانية أو  التبعيةاملخدرات مواد منشطة نفسيا بإمكاهنا إحداث اثار نفسية تعاش اجيابيا كتقوية و تنمية حالة من 

فالتبعية النفسية تتحلى يف الرغبة امللحة يف تكرار استهالك السم للشعور حبالة عقلية لذيذة أو طرد شعور . اجلسدية 

 (.8، 9110هنري شابرول،)تعرب عن حالة من التكيف اجلسدي م  املخدربالضيق أما التبعية اجلسدية ف

يعرفها على أهنا كلمة مشتقة من خدر و املخدر يف اللغة هو املقرت الذي يؤدي إلىل الفتور أو  قاموس المحيط -

 . قليال، وهو مين  كثريا أو ، أو النعاس و الثقل يف األعضاءالكسل أو االسرتخاء

يعرفها على أهنا جمموعة من املواد اليت تسبب االدمان و تسمم اجلهاز العصيب و حيظر : القانوني التعريفأما  -

 .أو زراعتها أو صنعها إال األغراض حيددها القانون وال تستعمل إال بوساطة من يرخص له الك  تداوهلا

عليه فتغري احساساته وتصرفاته بأهنا مادة طبيعية أو مضعفة تفعل يف اجلسم االنسان و توتر :  النفسي التعريف -

وبعض وظائفه و ينتج عن تكرار استعمال هذه املادة نتائج خطرية على الصحة اجلسدية و العقلية و تأثريا مؤا على 

 (.01،  9109جالل علي اجلزازي، )  البيئة و اجملموعة

 :المخدراتتصنيف 2-2

 : المخدرات وفقا لطريقة انتاجها تصنيف 2-2-1

و نبات  واألفيونويقصد هبا تلك اليت تنتج من النباتات الطبيعية مباشرة مثل احلشيش و القات  طبيعية مخدرات

 .القنب 

وهي اليت تستخرج من املخدر الطبيعي ، بعد أن تتعرض ببعض العمليات الكيميائية اليت حتوهلا :  مصنعة مخدرات ( أ

 .إىل صورة غري صورهتا الطبيعية كاملورفني و اهلريوين 
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 املواد املنومات ، املسكن :مثلهي اليت تصن  من عناصر كيميائية و مركبات أخرى  :مركبة مخدرات ( ،

 : تصنيف المخدرات حسب تأثيرها 2-2-2

 .الكحول و البنزين و الكلورفورم : مثل  المسكرات ( أ

 .الدماغالكحول هو خمدر او تأثري قوي على 

 االفيون و مشتقاته: مثل  النشوة مسببات ( ،

 .امليكالني و فطر االمانيت و القنب اهلندي : مثل المهلوسات ( ت

 .و اللفونال و برموميد البوتاسيوم  الكورالهي اليت تتمثل يف :  المنومات ( ث

 .الكوكايني و التبغ : منها  المنبهات ( ج

 : تصنيف المخدرات تبعا لنظرية االعتماد النفسي والعضوي 3-2-2

 واهلروينالكوكايني : مثل  البيضاء المخدرات ( أ

 .االفيون و مشتقاته و احلشيش : مثل  السوداء المخدرات ( ،

 : أنواع المخدرات 3-2

 :الطبيعيةالمخدرات -2-3-1

هو نبات مومسي ينمو يف فصل الشتاء ويزرع م  القمح و الشعري كنبات للزينة ينمو تلقائا وستخرج :  الخشخاش -

منه االفيون ، يتم تناوله عن طريق الفم بوض  قطعة وابتالع اللعا، يؤدي إىل النعاس ، وتقلبات يف امليزاج وانعدام 

 .الرغبة يف اجلنس



 الفصل الثالث                                                                              االدمان
 

 
32 

و يف تركيا ومشال غر، اسيا و غريها من الدول ويعرف بالكيف يسرتج من زهرة نبات القنب ، ينم:  الحشيش -

 .وميكن تعاطيه  عن طريق التدخني ، وشربه م  الشاي و القهوة أو مضغه مباشرة 

يزرع نبات يف اماكن حمددة خصوصا يف امريكا اجلنوبية حتتاج إىل درجة حرارة مرتفعة الكوكاكيني هو :  الكوكا -

أبيض يشمونه و يستنشقونه عن طريق األنف و من هنا ميتصه الدم ، يبعث يف منشط قوي ، عبارة عن مسحوق 

 .املدمن االنفعال والثقة 

يزرع القنب يف أماكن عديدة من دول العامل و هو نبات خشن امللمس ، له جذور عمودية و : الهندي القنب -

 .سيقان جمفوفة وهو نبات أحادي اجلنس 

 :هي خمدرات تصن  يف حمامل خاصة من خمدرات الطبيعية و من أشهر أنواعها :  المخدرات المصنعة-2-3-2

لد ، او عن طريق هو مادة ناشطة تشتق من االفيون ، تؤخذ على شكل حقن يف الوريد أو حتت اجل:  المورفين

 .الشر، أو البل 

و لكن أقل درجة أو يصن  على يستخرج من االفيون على شكل مادة بيضاء ، هلا أثر متشابه لألفيون :  الكوديين

هيئة بلورات بيضاء ال رائحة هلا ، أو على شكل مسحوق أو كبسوالت ويستعمل عن طريق البل  أو احلقن الوريد 

 .ويؤدي استعماله إىل التعود و اخلمور و التخدير 

األبيض و البين  يشتق من املورفني يصن  على هيئة مسحوق بلوري ، يشبه السكر املسحوق لونه بني:  الهيروين

 .وهو يأخذ عن طريق اإلنستنشاق باألنف أو التدخني

وهي نباتات ليست من أصل نبايت ، أي ال يدخل يف حتضريها  :المخدرات التصنيعية او التخليفية -2-3-3

 :املخدرات الطبيعية وإمنا هي خليط من مواد كيماوية و تشمل ما يلي

القلق األرق و  وإزالة آالمهمهي اليت املواد تعطى للمريض ، هبدف تسكني  Tranquibersالعقاقير المهدئة  

 .لديهم وتستخدم وفقا ملشورة طبية ومن أهم العقاقيري املهدئة وأكثر شيوعا فاليوم واليربوم 
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،  جي للمنبهات ن االمفيتامني يعترب النمط النموهناك العديد من العقاقري املنشطة ، إال أ:  العقاقير المنشطة

 (.98، 9118صالح حممد عبد احلميد،)بسوالت كمينات على شكل أقراص أو تستعمل االمفيتا

يستخدم طبيا يف عالج حاالت األرق واضطرا، القدرة على النوم ، ويؤدي استعماهلا املستمر  : الهلوسةلعقاقير 

 .إىل القلق و تقلص العضالت و القئ وعدم وضوح الكالم 

احيانا و ن و اهللوسة و البعد عن الواق  يؤدي استعماهلا إىل اختالل خطري يف االدراك و إىل اهلذيا :عقاقير الهلوسة 

 (.98، 9118صالح حممد عبد احلميد،) إىل اجلنون

 :مفهوم التدخين -3

ذوقها هو عملية جيري فيها احراق مادة معينة ، واملادة االكثر استخداما يف الك هي مادة التبغ ، وبعد احراقها يت 

أنه مادة تساعد على ترويح عن النفس  العتبارهمالشخص و يستنشقها و تتم ممارسة احيانا عند بعض االشخاص 

أتابغو "هو نوع من أنواع النباتات يف امريكا وحيتوي على مادة سامة ولفظه مأخوا من كلمة  :التبغ  تعريف3-1

 املطلق على جزيرة خليج املكسيك حيث وجد فيها ألول مرة" 

 : األعراض السلبية للتدخين 3-2

 زيادة اليقظة -

 زيادة اإلحساس بالربود -

 رطوبة اجللد-

 القئ أو االستفراغ -

 الدوخة -

 االغماء -

 االسهال-
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 : البيئية المؤدية للتدخين االجتماعية والنفسية و  العوامل3-3

 .واأل، مثال حيتذى به  التدخنيحضور أحد أفراد العائلة كالوالدين واألخوة الذين من مساهتم الشخصية  ( أ

على اصحاهبم غالبا يكون شديدا ، و خاصة يف سن املراهقة حيث يقضي  اجملنوناألصدقاء السوء  السيئالتأثري  ( ،

 املراهق معظم وقته على أصحابه خارج البيت 

 .الكرةالعيب  –مشاهري الفانني .. .كاملدرسنيتدخني بعض الفئات اليت حيتك هبم املراهق أو جيب هبم   ( ت

 (.الرجولةزمرة )أن التدخني يدخل صاحبه إىل واعتقاد املراهق .. .املراهقنيحب االستطالع و الفضول عند بعض  ( ث

 .وعدم الرقابة على الصغار... وتفككها األسرة  اضطرا، ( ج

 حببيبهلا دخل يف  اإلعالميةالتدخني يعتربه املراهق كنوع من أنواع اللهو و التسلية و شغل أوقات الفراغ و الدعاية  ( ح

 .املراهق للتدخني 

 :المدخنينأنماط التدخين و 3-4

 .لشائ  يف مرحلة املراهقة و حيدث يف املناسبات االجتماعية و بني رجال األعما :النفسي االجتماعي  التدخين

، مما ات التدخني وطقوس اشغال السيجارةادو  تداولاجلزء اهلام يف عادة التدخني هو و  :التدخين نفسي حركي 

 .جيلب اللذة و االشباع لدى املدخن 

: أكثر أمناط التدخني انتشارا حيدث عند القيام بنشاط اي وترية واحدة مثل  وهو :االشباعي النغماسيالتدخين 

 قيادة السيارات ملسافة طويلة أو املذاكرة أو قيام بأعمال احلساسية 

 .بني املدخنني املفرطني يف التدخني حيث يشعلون سيجارة تلة االخرى  ينتشر:التدخين التلقائي 

يلجأ املدخن للسيجارة لتجنب أعراض االنسحا، النامجة عن امتناع عن التدخني ، حىت أنه  :التدخين االدماني 

 (نفس املرج ) يبدأ يف التدخني مبجرد االستيقاظ من النوم 
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: أصبح التدخني من املشاكل العاملية اليت هلا أثار سلبية على خمتلف اجملاالت  :األضرار العامة للتدخين 3-5

جة األوىل أو اقتصادية ، حضارية أو اجتماعية أو نفسية حيث أن هذا الوباء يقبل أكثر من سواء الصحية بالدر 

اجللطات الدماغية : مخسة ماليني شخص يف السنة ، و يسبب التدخني الكثري من األمراض و املشاكل الصحية 

ممايؤدي إىل خاصة الرئة ، السرطان  وأمراض، و السكتات القلبية ، واضطرا، يف اجلهاز التنفسي ، مثل الربو ، 

 .الوفاة

إىل أمراض القلب وحدوث  باإلضافةالفم وسرطان املعدة واملرئ ،  واإلصابةبالسرطانالتدخني يسبب االدمان ، 

وتشري بعض ،والتهابات القصبية املزمن ومرض الشل ، ويزيد من انتشار الدرن الرئوي تصلبات يف الشرايني

يسبب من االشخاص الذين يعانون من انتفاخ يف الرئة هم مدخنون ، و من اعراضه أنه ( 80%)الدراسات أن 

 (.09، 9119يوسف مصطفى سالمة، )التوتر و القلق ، والعصبية 

 :التدخينأصناف 3-6

 : يصنف التدخني إىل عدة أنواع وحسب عدة معايري منها 

 : حسب الدافع المؤدي له -3-6-1

 .، وهو أكثر أصناف انتشارا االسرتخاءهو متعلق بشعور املدخن بالسعادة يف أوقات : التدخني االسرتخائي 

الرجولة ، وهو عادة ما يكون بصحبة  كإبرازهو متعلق بابراز املدخن لبعض صفاته امام الناس   :التدخين النفسي 

 .اخرين 

 .أو العقلي هو متعلق بفرتات العمل سواء البدين :التدخين المنشط

 .املدخنهو متعلق بتحقيق شعور الضغط النفسي املدخن من نفسية  :المسكنالتدخين 
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هو متعلق حباجة اجلسم املاسة للمواد املوجودة يف سجائر التدخني كانيكوتني ، وال يكون  :التدخين االدماني 

 .اهلدف منه الشعوراملدخن واحساسه باحليوية واالنتعاش عندما يدخن 

 : حسب المستخدم -3-6-2

 هو أن يقوم الشخص بإرادته بالتدخني  : التدخني املباشر

هو ما يسمى بالتدخني الالإرادي ، حيث يتعرض الشخص للهواء امللون بدخان التبغ بصورة ال  : التدخني السليب

إرادية من خالل البيئة حوله ، حيث يتواجد بالقر، منهم مدخنون يدخنون بإرادهتم ، حيث بأنبهم هذا الدخان 

ر الفئات املعرضة للتدخني عرب فرتات سحب النفس خالل احرتاق مادة التبغ و عند نفث هذا الدخان ، ومن أخط

م أن 0889ألطفال و الرض  ، وأظهرت تقارير مصدرها وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة سنة لالسليب 

 . يعادل خطورة التدخني املباشر التدخني السليب 

 :التدخينمخاطر 3-7

 : الناحية الصحية 

 : ومنها  واألمراضيقوم التدخني إىل أن يصا، الفرد املدخن بالكثري من املشاكل الصحية 

 اجللطة الدماغية 

 السرطان وخاصة سرطان الرئة 

 السكتة القلبية

 الوفاة املبكر 

 إن االعراض اليت تأيت بعد االصابة يأخذ هذه األمراض قد تسبب بزيادة الضغط العصيب و النفسي مما يؤثر بشكل

سلمي على حياة الشخص ، كما يظهر جلد الشخص املدخن مبظهر جيعل صاحبه يبدو بعمر أكرب مما هو فيه ،  

 (.09، 9119يوسف مصطفى سالمة، )كما يؤثر على حاسة التذوق وقد يسبب العجز اجلنسي للرجال 
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 :  الكوكايينادمان -4

و عندما يتم معاجلتها كيميائيا من ( coca plant )هو مستخلص يف صورة بودرة عن نبات  : الكوكايين4-1

 ( crakcocaine)أجل التدخني فيتم االشارة إليه بالكوكايني الكراك 

و الكراك شكل من أشكال الكوكايني الصلب و يطلق عليه صخرة الكوكايني أيضا ليتم استخدامه يف التدخني 

 .م حيث حتضيريه باستخدام صودا اخلبز أو هيدروكسيد الصوديو 

 : أعراض ادمان الكوكايين  4-2

ادمان الكوكايني يتب  مسار بعينه يبدأ مبرحلة احتمال العقار ، مث يدخل مرحلة اخرى وهي مرحلة االعتماد مث مرحلة 

 .االدمان

تعين ان نفس الكم الذي يأخذه الشخص من العقار مل يعد لديه نفس التأثري من املتعة " احتمال: "املرحلة األوىل 

 .احليوية اليت تكسبه اياها و لذا تعمل على زيادهتا من أجل احلصول على نتيجة اكرب فعالية من املزاج العايل 

يف هذه املرحلة يصبح الشخص مدمن على العقار ويف غيابه يصبح الشخص متقلب ، " : اعتماد"أما املرحلة الثانية 

 .و حميطا املزاج

، و االعتماد هر، املدمن منه يأخذ أدوية منومةعلى الكوكايني لذا ي االرهاق من االعراض الشائعة لالعتماد

اجلسدي يعين أن اخلاليا العصبية تغريت استجاباهتا للجرعات املتكررة ويف رفعها ملزاج الشخص املتعمد على 

 .الكوكايني 

حياول املدمن احلصول عليه هي هناية املطاف االعتماد املفرط على هذا العقار و " االدمان" :أما المرحلة النهائية 

 .بأي طريقة يصل حىت القيام بسلوكات تصل إىل حد اجلرمية وفقد الوظيفة واهنيار العالقات اهلامة 

 : االستخدام املزمن للكوكايني 

 .االعراض اجلسدية : تظهر بعض األعراض منها 
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 .فقدان الوزن 

 .عدم وجود رغبة يف تناول الطعام : فقدان الشهية 

 .يف البل  ، تتأثر حالة الشم صعوبات 

 سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم 

 .البارانويا ، القلق ، االكتئا، ، اهلالوس : اضطربات عقلية منها 

 اثار ادمان الكوكايني على صحة النفسية ك 

 االعتياد على اجلرعة واالستمرار يف زيادهتا 

 على النفس عدم القدرة على التوقف عن التعاطي وفقد السيطرة 

 ظهور أعراض االنسحا، عند حماولة التوقف 

 االستمرار يف التعاطي حىت التعرض للمخاطر 

 تدمري العالقات االسرية و املهنية و خسارة الوظيفة 

 التفكري يف االنتحار االكتئا، املستمر و 

 (82، 9110هنري شاربول، )الشعور الدائم بالقلق و االنفصام و اهللوسة 

 :االيركا  -5

هذا الدواء ستخدم لعالج األمل الناجم عن تلف األعصا، بسبب السكري أو عدوى  االيريكا تعريف5-1

 القوياء املنطقية و ميكن أيضا أن تستخدم لعالج االم العصبية النامجة عن اصابات احلبل الشوكي 

 : الجانبية لحبوب االيريكا  االثار5-2

واالمساك ، صعوبة يف الرتكيز ، تورم الساقني وزيادة الوزن قد حتدث إاا كان أي من النعاس والدوخة ، جفاف الفم 

 .هذه االثار أو مازالت تتفاقم ، أخرب طبيبك أو الصيديل فورا 
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 .ظهور بعض األعراض منها نزيف غري عادي ، أمل يف العضالت ، عدم الثبات واالرتباك 

 : وهناك حاالت يأخذون هذا الدواء ألنه مضاد لالكتئا، فتظهر لديهم أعراض التالية 

 .مشاكل عقلية، مزاجية أفكار حول إيذاء النفس االنتحارحماولة 

هناك عديد من األنواع تتوافر يف الصيدليات وال يوجد اختالف بني كل هذه األنواع  :نواع حبوب اإليريكا 5-3

نفس املادة الفعالة و االختالف فقط يكون يف درجة تركيز هذه احلبو، ولوهنا وسوف نذكر  ألن مجيعها يشرتك يف

 : بعض من هذه األنواع 

 ملي جرام  92كبسوالت لرييكا لونه أبيض تركيز 

 ملل جرام  92نصفه أبيض واآلخر أصفر تركيز 

 ملل جرام  021كبسوالت لرييكا لونه أبيض واآلخر أزرق تركيز 

 ملل جرام  911يكا لونه أمحر تركيز كبسوالت لري 

 يتم عن طريق الفم: حبو، لرييكا  طرق تعاطيمللي جرام   111كبسوالت لرييكا لونه أبيض واآلخر امحر تركيز 

، ولكن هناك بعض املتعاطني يقوم بإضافتها م  املشروبات الكحولية مما يسبب مشاكل كبرية حيث أنه من املمكن 

 .بصرية شديدةنوبات من اهلالوس السمعية و لشخص أن يدخل ا

عالج عائلي ، عالج مجاعي ، معاجلة عالج نفسي فردي،: االدمان منها هناك عدة أنواع يف :عالج االدمان-5

 ... بيولوجية 

( املدمن ال يطلب العالج بل نادرا هنا) نادرا ما تكون الصلة األولية مقدمة للشروع يف العالج :الشروع في العالج

 .وان أراد العالج ال ميكن ان يكمل العالج حىت هنايته
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  نقاش يف حال التبعية اجلسدية واالضطرابات العقلية احلادة أوالتصرف اخلطر ان الركون إليه هو موض:االستنشقاء

ه اإلنتحاري يف هذه احلالة ميكن االستنشفاء من عقد لقاءات متكررة تسهل التحالف العالجي م  املراهق ووالديأو 

 .الذي يكون ضامنا الستمرارية العناية 

العالج النفسي التحليلي عادة هو العالج املوصى به فمازم التنعية تنشط بسرعة يف  :العالجات النفسية و الفردية 

العالقة م  املعاجل ، أن املظاهر النقلية السلبية املبكرة املرتبطة هبا هتدد العالج بالتوقف كإمكان املراهق أن يرى 

تناقش إاا طلب املعاجل ت االدمانية قد تضاع على الفور و ملعاجل على أنه غري مبايل به فموقف املعاجل جتاه التصرفاا

 .عكس صحيح للمراهق أن يعتقد أن يضغط عليه و وقف استهالك املخدرات ميكن 

 عائالت املراهقني املدمننيعلى التحليلية أمكن عرض املقاربات املنظومية والسلوكية أو  لقد :العالجات العائلية 

تشرتك العالجات املنظومية و السلوكية بالتمركز على اضطرابات سلوك املراهق و مبساعدة األهل لإلستجابة هلا 

بصورة اكثر فعالية هنا يقرتح حتليل احلاجز يني الوالدين واحالل التقار، م  الوالدين و املقاربة السلوكية هتدف إىل 

لي و إىل حل املشاكل بني األشخاص و التفاوض حول عقد سلوك معني بني املراهق ووالديه تسجني االتصال العائ

، أما املقاربة التحليلية فتحاول بالعكس أن هتدف إىل إزالة دقيقة لتسمم العالقات العائلية اليت قد تتطلب االعرتاف 

إان بصورة عامة يقوم على الج بالتوقف،الرفض اليت هتدد الع مواقفخلفية اليت تعبأ ضده املقاومات و باالحقاد ا

إبعاد املراهق بصورة كافية عن هيمنة اخلالفات العائلية جلعل العالج الفردي مقبوال عنده ألن العالجات املنظمة 

 .نادرا ما تكون ممكنة 

الصعوبات و محائيةجمموعات األهل تسهل فهم التصرفات اإلأن جمموعات املراهقني و  :العالج في الجماعة 

ة القدماء وختفيض خرب كن االستفادة من الدعم اجلماعي و املشاكل بني األشخاص املرتبطة هبا والك يتمالنفسانية و 

 .االسقاط من خالل مواجهة م  اجلماعة واالدراك األسهل عند األخرين ملا نرفض رؤيته يف ااتنا مواقف الرفض و 
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تصر بصورة ارض الفصام فإن اعطاء األدوية النفسية يقخارج الوصفة القصرية على العموم يف عو :لعالج العقاقيري

بعض احلاالت احلدية اخلطرية ميكن االستفادة من العالج باملهدئ املثبت مبضادات اخلور،.. رئيسية على معاجلة 

 .العصيب

 :الوقاية على ثالثة مستويات وهيميكن تطبيق تدابري :الوقاية من االدمان-7

  تقليل معدل وقوعها مشكلة االدمان أو وحتاول من  حدوث : الوقاية من الدرجة األوىل. 

  حتاول خفض عدد األشخاص املدمنني على املخدرات حاليا : الوقاية من الدرجة الثانية 

  رات وتكون عادة من خالل العالجهتدف إىل ختفيض اثار االستعمال املضر للمخد: الوقاية من الدرجة الثالثة 

 . (52، 0881سعيد حممد، ) التأهيل وإعادة االندماج االجتماعيو 
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 :خالصة الفصل

معاجلتها تشكالن مشكلة كربى للصحة العامة بسبب املرضية التصرفات االدمانية للمراهقني و  ان الوقاية من 

ق على العالج يكون يتواف) مهمة م  الك فإن اجنازها تعرتضه عوائق القصري والبعيد و  املرتبطة هبا على االمدين

 ( .التدخني  –إيريكا  –الكوكايني :حسب أنواع حاالت االدمان
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 : تمهيد

اهق يف مرحلة يظهر ذلك من خالل أن كل ما مير به املر اعدة األساسية يف بناء الشخصية و يعد مرحلة املراهقة الق

املراهقة ملا يطرأ عليها أزمات يتبني ذلك يف هذه املرحلة احلامسة الطفولة من مواقف وجتارب وخربات ترتك اثرها و 

عاش  مل الراشدين مرتبط بالطريقة اليتاالحباط حيث أن إدراك املراهق لعاوالتوترات والصراعات وخربات الفشل و 

هبا مع الوالدين واليت يكون فيها وجود األب واألم ضروريا ليتمكن املراهق التغيري عن الصورة اليت يدركها عن 

 .إجيابيةة أو اء كانت سلبيوالديه سو 

 : مفاهيم حول الصورة  -1

من الناحية املعىن  سواءلقد أخذ مفهوم الصورة معناه وفق التوظيف االستعمايل هلذا املفهوم : تعريف الصورة 

الداليل أو من الناحية املعىن البالغي وألن موضوعنا علم فإن هذه األخرية اخذت معناها وداللتها يف معادلة 

الصورة اهلوامية  –إثر ذلك فإن مفهوم الصورة ميكننا توضيحه بتحليلها إىل الصورة احلقيقية  الصورة الوالدية وعلى

 :لغة :  la rousseتعريف الصورة في قاموس  1-1 .

 .هي تعريف شخص أو شئ باملرسوم أو اللوحات أو قيام  -

 .هي تعريف شخص عن طريق الطباعة  -

 هي رموز فعلية عن شخص  -

 :  Sillamyتعريف الصورة اصطالحا عند  1-2

هي متثيل فكري ملوضوع غائب على اختالف األكثر جتريد فالصورة حتتفظ ببعض األشياء امللموسة الناشئة عن 

 (Nabert Sillamy 1999 134) نشاط تلقائي يف الفكر التحليل االصطناعي املسبق 
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هي متثيل لشخص على ماهو يف غالب االحيان احد الوالدين تتكون  :الصورة في التحليل النفسي  1-3

بالالشعور يف الطفولة املبكرة و ال نصحها احلقيقة الالحقة ، حيث قد تكون قد اصبحت حقيقة كما تعرف 

الصورة الذهنية على أهنا جمموعة الصور لنمط معني يدخل يف احلياة العقلية أو يف احللم كالتصورات البصرية أو 

 629)فهي متثيل نفسي ملوضوع غائب (. 446،416:  8991كمال دسوقي .)السمعية أو احلس احلركية 

Nabert sillamy)  

الصورة هي منوذج أويل ال شعوري :  laplanche et pontalisتعريف  :تعريف الصورة الحقيقية  1-4

 املثالية على احمليط العائلي ولألشخاص الذين ميثلون احلب و تتكون ابتداء من العالقات األوىل احلقيقية أ

 (.701، 8991الباليش بونتاليس، )

 : الصورة إلى أربعة أقسام  perronيقسم  Perronتعريف  1-5

ناجتة عن تسجيلها يف خمتلف املواقف و السلوكيات اجتاه اخلدمات أو وضعيات  :الصورة الضمنية  1-5-1

 .معينة سوءا كانت اجتماعية أم ال وعلى الفرد استعمال قدراته و تكيفها معها 

باستعمال التقنيات االسقاطية ميكننا حتليلها عن طريق التحليل النفسي حسب  :الصورة الالشعورية  1-5-2

لصورة ينحدر منها التقمص الالشعوري املكون لصورة الذات وهذا انطالقا من الصورة هذه ا perronرأي 

 .الوالدية املكونة 

إذا كان مصطلح الصورة الذهنية ال يعىن بالنسبة ملعظم الناس سوى شئ  ( :الذهنية ) الصورة العقلية  1-5-3

(  6، ص  2007علي غجوة ، ) حسنة  ال ميكن تقدميه للحواس بشكل مباشر أو هي إحياء أو حماكاة التجربة

 .، ومنه انطالقا من مدلوالت املعرفية أو لوضعيات مل يتعرض هلا من قبل 
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فراد داخل اجلماعات و تنحدر أكثر هذه الصورة الناجتة من تفاعل األ :الصورة االجتماعية  1-5-4

فيمسكوهنا بواسطة مواقفهم اخلاصة واستجاباهتم تشتمل أيضا على الصور اليت يكوهنا اجملتمع عنا ، االجتماعية و 

 .وتناقضاهتم أثناء تفاعالتنا 

 .الشخصهي الصورة املصرح هبا وتكون أكثر وضوحا وتطابقا مع خصائص ومميزات  :الصورة اللفظية 1-5-5

يف كتابة حتوالت  Youngاستعملت أوال من طرف يونغ  imageالصورة مبعىن  :الصورة الهوامية  1-5-6

العالقات  حيث يصف الصورة اهلوامية بأهنا تنظيم ال شعوري أساسي ينظم منوذج 8988ورموز الليدي سنة 

 .( 701,  8991، الباليش وبوتتاليس)االخوية ية و االمومية واالبو احلقيقية و اخليالية و 

ال وهو عالقة الطفل حميطه بنفس احمل العقدة فكريتني متقاربتني حيث تتعلق كالمهاوتشكل الصورة اهلوامية و 

ل الصورة اهلوامية دالعالقية على الشخص وتو االجتماعي ، و لكن العقدة تشري إىل تأثري جمال الوضعية  األسري

 .(نفس املرجع السابق)يف هذه الوضعية  ذاك مما شاركواعلى االستمرارية اخلالية هلذا أو 

 ن ترى فيها جمرد صورة أهنا صميمة خيالية مكتسبة أي نوع من الكللكن جيدراو  واعيولقد عرفنا يف كتصرف ال

شبة اجلامدة ، اليت تستهدف االخرين من خالهلا وهكذا ميكن أن تتجسد الصورة اهلوامية يف مشاعر وتصورات ،  

كما تتجسد يف بعض الصور والبد أن نضيف أنه ال جيب أن تفهم كمجرد انعكاس للواقع حىت لو تفاوتت يف 

 ....ة حتويره إذا أن الصورة اهلوامية لألب رهيب تتوافق مع أب فعال ذو حضور هزيل درج

بيعته الفيزولوجية وهي وعليه نستنتج أن الصورة هي أداة معرفة عامة و شاملة متثل لناشئ غائب تعرب عن ط

االم ، األب ، )تماعي جهي تعرب عن صورة تعكس ذاتية الفرد منطلقا من عالقته مع حميطه العائلي واالاالدراك و 

 .(األخوة 

 .وتتجسد الصورة من خالل األفكار و األحاسيس والتصورات اليت يسقطها الفرد و يتماهى هبا
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يرى موندال بأن الشوق لألم مصدر دفئ و احلب واالشباع و إن تلبية حاجيات  :الصورة الهوامية لألم  1-6

و متطلبات طفلها سوف تستدخل و تستدخل و تشخيص يف الشعورالطفل إىل صورة هوامية جيدة كما تضيف 

 أن االحباطات اليت يعاين منها الطفل و اليت ميكن حتاشيها إىل صورة هوامية جيدة كما تضيف أن االحباطات

اليت يعاين منها الطفل و اليت ميكن حتاشيها سوف تولد عند الطفل العدوانية عكسية اجتاه األم ومن خالل 

 .استدخال توحيد وتشخيص النزوات العدوانية سوف تشكل صورة هوامية سيئة 

) قويا حرا يشري موندال أنه الصورة اهلوامية لألب جيدة يف أن يكون األب عادال  :الصورة الهوامية لألب  1-7

 (  mande،  8941ص ،  10

أهنا منوذج الشعوري لشخصيات جمهزة خالل الطفولة وعن طريقتها :  silliamyالصورة اهلوامية عند سيبالمي 

 ( .slliamy,1999,134)يدرك الشخص األخرين 

 : نظريات الصورة الهوامية  1-8

بالنسبة لفرويد اهلوام تعبري عن رغبة و لكن جتديد تكوينها  ( Freud) : مدرسة التحليل النفسي 8-1-8

 : هذا ميكننا التمييز بني مستويني 

، عالوي انتصار)حباط يف الواقع اخلارجي املعاش وهو حلم اليقظة غالبا ما يكون كاليس يف اال:هوام واعي 

8992، 07 ) 

ل تضيقا بكالمه من اهلوام هي اكثر دقة واق يف الواقع ان فكرة فرويدت و بوهو مبعد بسبب الك:هوام الواعي 

 (نفس املرجع السابق )ني بل يعمل على استخالص التقارب حيث أنه ال يصادف بني نوع،يالالوع

ألن احملتوى الذي يتضمنه مل يقبل يف الوعي وإال النتيجة النهائية وان حتليل احملتوى فاملعىن احلقيقي غري معروف ،

 ( . 16،  8910فيكتور مسري نوف ، ) الذي يؤدي إىل اكتشاف اهلوام الالوعي الظاهر من اهلوام هو 
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فة تشمل املعر كتمديد لإلدراك وكأداة للتفكري و اعترب   : Piagetعند بياجي  :المدرسة المعرفية  1-8-2

 8914، 860) الصور، فالتسلسل املباشر للصورة العقلية ينطلق من االدراك االشرتاك بني األحاسيس و 

piaget ) 

كما ميز نوعا من الصور املولدة اليت تسمح بتذكر االشياء املدركة خاص مع موضوع فرويد كما أن وجود الصورة 

 (  646،  8991باروفرا نسوا )العقلية عند الطفل ال ميكن أن تؤكد بالعمليات املعرفية اليت جتعلها صورة مؤكدة 

 : أنواع الصورة  1-9

 :  schéma corporelلصورة الجسمية ا 1-9-1

وفيق صفوت )  .الباطنمتثيل الفرد الذهين هليئة جسمه باالعتماد على املعطيات احلسية املتعددة الظاهرة منها و 

 ( . 807، ص 2006. حمتار

بة لنا فهناك احساسات هي صورة جسمنا اليت يكوهنا يف ذهننا مبعىن اخر هي الطريقة اليت يظهر جسمنا بالنس

 فمن خالهلا نشعر بطريقة مباشرة بأنه هناك واقع حمسوس لكنها أكثر إحساس أهنا رسم جلسمنا  تعطي لنا ،

  imagerieالصورة الحسية  1-9-2

 .واالحساسية منها الصورة احلسية ،البصرية،السمعية، هو التمثيل الذي نكونه عن طريق احلواس وهي انواع

صورة باقية أثر الرؤية على شبكية العني بعد :  image consécutive: الصورة الالحقة  1-9-3 

 زوال مرئي 

 لآلخرينج الالوعي االول للشخصيات ايل يوجه اسلوب اداء ادراك املرء ذ إهنا النمو  : الصورة الهوامية 1-9-4

انطالقا من العالقات ما بني الذاتية الواقعية و اهلوامية األوىل ما بني املرء و احمليط  ذجبشكل انتقائي ويرصن النمو 

 .العائلي 
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البصرية غري العادية اليت يبدو أن بعض األطفال حيتفظ يها يف الصورة هي تلك  :هنية ذالصورة ال 1-9-5

قليلة خيتزن اختزانا كامال يف ذاكرته و  خياله عقب النظر إىل شئ ما ، كالصورة اليت يستمر يف النظر إليها ثوان

يستطيع أن يعطي وصف أكثر تفصيال هبا ، تلك الصورة تقدم دليال إضافيا على وجود انقسام ثنائي لفظي 

 ( . 8966ص  2006امساعيل عبد الكايف ، ) وبصري يف دماغ اإلنسان

 : وهناك عدة أنواع من الصورة الذهنية 

يظم هذا الصنف صورا وان كانت خمتلفة عن بعضها البعض من  :الهلوسة صورة ذات الخصائص  1-9-6

حيث شروط انطالقها ، فإهنا متتلك اخلصائص الذاتية نفسها يف اجلدية و يف وضوح التفاصيل حيوية األلوان ، و  

بني نفسها اليت يتصف هبا الشئ أو الشئ الذي دفع بعلماء النفس إىل اجلمع  باملميزاتكذلك يف احتفاظها 

و االيقاعية يف صنف واحد هو ارتباطها غي غالب  واإلثارةالصور الناجتة عن اهلالوس و النوم و العزل احلسي 

حبالة سيكولوجية خيتلط فيها النوم باليقظة ومها حالتان تصدر عنها صور ال  االحيان حبالة من االنتباه املركز أو

 .دخل إلرادة الفرد ولوعيه يف استحضارها 

 : ويضم ثالثة أنواع من الصورة : املرتبطة باإلدراك احلسي الصورة 

 .و اخليالية  –املتتالية للذاكرة  –الصورة املتابعة 

قوي و سريع و مبجرد اختفائها يفقد الفرد صورة ذلك املثري ليحل حمله ... تصدر  :الصورة المتتابعة 1-9-7

نوع من االنطباع الناتج عن التأثري الذي خلقته قوة ذلك املثري يف احلاسة اليت استقبلته ، ومن مث فإن هذا النوع من 

 .الصور يرتبط باالحساس اكثر من اإلدراك 

على وجود  Dick وديك sperling لينغ وسبيير"  Neisse نييسر"ولقد أكد جمموعة من العلماء مثل 

وهذه االخرية اليت تعمل على اختزان  نوع من الصورة املتتالية االجيابية اليت هلا عالقة بالذاكرة البصرية القريبة 
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ظ بصور الصور اليت تنتج عن احتكاك الفرد مبيزات جد حمدودة ورغم اختفاء تلك املثريات فإن الفرد يضل حيتف

 .تتضمن املعلومات عن خضائص الشئ املرد ومميزاته 

تتميز باحليوية قصوى ونشاط كبري ، وهي حيوية ناجتة عن تشابه بنيتها بنية االدراك  :الصورة الخيالية  1-9-8

وامتالكها للخصائص نفسها اليت ميتلكها مما ميكنها من االحتفاظ مبظاهر الشئ ومميزاته حىت بعد غيابه أو اختفائه 

ائق مما يعرب عن قوة ، ومن مث القدرة على وصفة بشكل دقيق و مفصل ، وقد يستغرق ذلك الوصف عدة دق

الصور اخليالية وعن اختالهلا ملكانة تفوق الصور املتتابعة سواء كانت مرتبطة باالحساس أم االدراك أو بالذاكرة 

 . 68،67، ص 8991على افرقار ، 

إضافة إىل ارتباط احلسي ، فإهنا ترتبط أيضا بالنشاط الذهين  : الصورة المرتبطة بالنشاط الذهني1-9-9

هذا األخري الذي يشكل حمتوى الصور ويؤسس معامل املادة الصورة اليت تنقل منها ، وميكننا أن نؤكد على الواعي 

غري أنه بالرغم من تعدد الدراسات فإهنا تكاد "أهنا أكثر الصور تعبريا عن أفكار االنسان وخياالته وذكرياته الواعية 

 .ئ معريف أثناء غياب ذلك الشئ متثل ذهنيا لش"تتفق على أن الصورة ال خترج عن كوهنا 

هي متثيل عقلي ملوضوع معني و الصورة هي الصورة املتتالية اليت كوهنا الشخص عن والده يف  :تعريف صورة األب -2

 .سن الطفولة ويبقى حاله دون تعديل

 .وتعرف أيضا عن والده يف سن الطفولة و يبقى حاله دون تعديل

عاشوري صونيا ، )يستفز يف نفس الشخص و غالبا ما يكون ال شعوريا  تعرف ايضا على اهنا تأثري االب الذيو 

 (.71، ص  2082

خاصة  مرة اجيابية و كلها تعمل يف بناءه النفسيلفة لصورة ابيه تكون مرة سلبية و ان الطفل يقوم باستدخاالت خمت

عية على عامله اخلارجي يكون مبثابة الوسط الذي ينقل للطفل ليتعرف و بصورة وايف السنوات االوىل للنمو و 

فالطفل يتلذذ وهو يتعامل مع االخر كموضوع على افرتاض ان االب هو الذي يعطيه صورة جديدة لذاته تعزز 
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احللول املتعلقة بعقدة اودين ب حتمل كل التفسريات االمنائية و االب ، أم ، طفل اذن صورة اال) العالقة الثالثية 

ل له صورة جذابة و يف الكثري من االحيان تعمل هذه الصورة على ختفيض الصغري ، االب ميث( بالنسبة للطفل 

 . واألنثىالتوترات اليت مير هبا الطفل كما تؤخذ عمليات التقمص صريورهتا بالنسبة للذكر 

الطفل يتقمص مباشرة االب لكن بالنسبة البنت يكون التقمص بصيغة غري مباشرة فهي تتقمص صورة األم 

 .لتتقرب من األب 

، ...أيب هو األقوى ، أيب هو األمجل : حىت سن السادسة صورة االب تعاشر حبيث يعرب عنها بالعبارات التالية 

ه للخارج خصوصا دخوله للمراهقة أما يف مرحلة الكمون الطفل ينفصل عن هذه الصورة األصلية لألب فهو يتوج

 laة و ضرورية لتحديد لطبيعة الصورة فهي مرحلة خطرية بالنسبة للفرد ويف نفس الوقت هي مرحلة مهم،

natation d’image  . 

 ( : طفل  -أب)التفاعل  2-1

قليال ما نظرت االحباث و الدراسات النفسية لدور األب يف حياة الطفل خاصة على منوه و ذلك منذ سنوات 

بعيدة مل يعطى له العلماء أمهية كبرية ، ونذكر امهاله من قبل علماء النفس النهويتني االربيتني ويف اخلقيقة هناك 

طفل خاصة يف الطفولة املبكرة ألنه غالبا ما يعطى الكثري من التساؤالت حول امهية االب يف النمو النفسي لل

لتصبح ثالثة ، و الواقع ان التغريات اليت حدثت  الثنائيةلألب دور ثانوي ، وبأنه يتدخل الحقا يف العالقة 

للمجتمعات على الصعيد االجتماعي و الثقايف يف العقود االخرية هي اليت مسعت بطرح تلك التساؤالت 

احلياة ظهرت يف خروج املرأة للعمل ونووية الرتكيبة العائلية وارتفاع معدالت الطالق وتغريات فالتغريات يف شروط 

ئهم خالل مكانة قرب ابنا اآلباءالتصورات واملواقف للرجال و النساء والاليت أصبح لديهن تقبل كبري لفكرة أن 

 .السنوات األوىل من حياهتم 
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وان تقسيم األدوار بني األب واألم جتاه الطفل كان وال يزال يطابق االختالف والوظائف وحسب علماء االجتماع 

 : فإن  (806، 8967ش، باالال): الوظيفي أمثال 

 .الدور الوسيلي لألب يقوم على ادماج الفوج العائلي يف اجملتمع وذلك من خالل نشاطه املهين  -

 .الشؤون العاطفية داخل اجملموعة  إدارةعلى  الدور التعبريي لألم يقوم -

ان دور االب ال ميكن لنا ان ندركه إال يف اطار احلياة العائلية األولية مع األهم و الطفل حيث أنه من أن كل فرد 

من هذه الثالثية األساسية يؤثر و يتأثر مع كل واحد منهم و هناك تفاعل فردي متبادل بينهم ، وهذا ما يؤدي 

 .عديد من الرتاكيب التفاعلية إىل ال

وان االب ميكن ان يظهر وجوده قرب ابنه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وخمتلف تأثرياته تساهم يف بنائه النفسي ، 

الذي مير من خالل نفسية األم فهذه االخرية متلك يف عمقها هو :اجد يكون جمددا من خالل سبيلنيوذلك التو 

 .إىل جد ابنها  تصوراهتااي زوجها ، ولكن النفسي تصورات لوالد ابنها 

سواء من خالل السلوكات األمومية الشعورية أو الالشعورية أو  ،ان هذه التصورات األبوية تنقل من األم إىل طفلها

من خالل الكلمات االمومية ، وهي بذلك تلعب دور أساسي يف املراحل االوىل من التكوين النفسي لرضيع 

 .والطفل الصغري 

فكما نعلم أب ( طفل –أم )ا السبيل الذي من خالل االب ويف غيابه ، هو الذي مير من خالل العالقات هذ

 (طفل –أم )يفضل فقط بني الثنائي  األب يلعب دور هام وأساسي للحياة النفسية للطفل مبعىن اخر أن االب ال

باشرة على تفرغ االم البنهما ، ولكنه أيضا يساهم يف خلق شروط للتقارب بينهما ، تلك الشروط تؤثر م

 ( .802-808،ص2080لوشاجي فريدة )

يلعب األب دور يف حياة الطفل ابتداء من السنة الثانية ،وتتوقف هذه العالقة : دور األب يف السنوات األوىل  -

هذه مل يقم هذا األخري باملبادرة ، و  وال يقيم الطفل عالقة باألب ما –ونوعيتها على مواقف االب من الطفل 
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مون مبا تقوم به األم و يهتمون بأطفاهلم و يق اآلباءالروابط بني األب والطفل ختتلف من عائلة إىل أخرى ، بعض 

 بعناية 

فأمهية بالنسبة إىل الطفل تتزايد كلما ازدادت سنوات عصر هذا األخري حبيث تصبح أكرب من أمهية األم بعد عصر 

 .احلضانة

احلب واألمان و الطمأنينة لألم من خالهلا أي بطريقة غري مباشرة للطفل ويتعرف خمتصر القول ، أن األب ميثل 

الصيب إىل الذكورة  و مواصفتها من خالل مراقبته لوالده خالل سري حياته و متثله به ، ودور ودور األب مهم 

دة واهلامة جدا يف حياهتا أيضا بالنسبة للفتاة وليس بالنسبة للفىت فقط فوجوده يساعدها على اجتياز الفرتات املعق

 .وخصوص اهنا تضطرب إىل انتقال منصب أويل

بنفس أمهية بالنسبة للصيب إذن أن الفتاة ، كالصيب حتقق استقالهلا الذايت  : األب يف فصل البنت عن أمها هي 

،  2002ليم ،مرمي س) كما تصبح راشدة فيتسىن هلا االبتعاد عن أبيها واالجتاه حببها حنو زوجها يف املستقبل ، 

 (. 279،271ص 

 : أنواع صورة األب  2-2

هو األب الذي ال ميارس احلنان املطلوب منه ألطفاله وال يعطيهم احلب الدافئ ، إذ  :األب الغائب  2-2-8

ميارس سلطة كتخفية وراء صورة األم اليت حتمل السيطرة يف األسرة وال يذكر هلذا األب دوره يف األسرة فهو حاضر 

لى ممارسة أبويته داخل املنزل ، وغياب هذا األب يرجع إىل احلضور املكلف لألم وعدم قدرته جسديا وغري قادر ع

 .على حتمل املسؤولية العائلية ويف كلتا احلاليتني ال يشعر الطفل باألمان

هو أب صارم تظهر صرامته يف اخالقيات املفرطة ، واتباع الواجبات حبذر وصالبة دون  :ألب الصارم ا 2-2-2

ة ، حيث تكون لديه قوانني أسرية صارمة تتبعها األسرة وفق جدول زمين منظم و يرغب هذا النوع مرونة واضح

 .من األباء يف أبناء مثلهم أحسن منهم 
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وفرض  املفرطةالقسوة و الكراهية متيز األباء عن األمهات و تتجلى يف السلطة والسيطرة  :األب القاسي  2-2-7

 (.618فرج عبد القادر ، ص)الواجبات والعقوبات 

هو أب متسلط لكنه ضعيف ويظهر يف سلوكياته املتضادة فيظهر الطفل الرعب و : األب الظالم  4 2-2-6

غري مستقر ،  قلق، ،التخوف دومنا بسبب ولكنه حياول التعرض حبنان زائف طفل األب الظامل هو طفل خائف

 .إىل جانب انفجارات عدوانية مفاجئة وغري متوقعة 

أن الوقوف على منظور وصورة األب ، ورصدها وحتميلها على ضوء التحوالت املتسارعة  :بناء صورة األب  2-7

يتضمن التفكري يف أحوال األسرة وفهم عنصر أساسي من العناصر اليت تشكل اجملتمع بأسره وحماولة إعادة بناءه 

الرمزية،اللطوية ) فروعهاجديد ، مرت هذه احلاجة املاسة لألب أو ما يعرف بالسلطة األبوية حتت  من

حيث ال ميكن للمجتمعات بأي حال من األحوال أن تتجاوز حاجتها إىل األب على األقل ( ،االجتماعية

 .بيولوجيا ونفسيا وعاطفيا واجتماعيا 

حلقيقي أو حيل حمله من حيث النقود والقوة اليت ميارسها على األب هي الشخص الذي يرمز إىل األب ا قصوره

الفرد ،أو من حيث احلماية إىل هذا الشخص الذي يرمز إليه ولذا تكون عالقته به متأثرة إىل حد كبري بعالقته 

املدرس  احلقيقية بأبيه من حيث اخلوف والرهبة واحملبة و الكراهية و التقدير و االحرتام وأشهر صور األب قد يكون

 (.610فرجد عبد القادر طه ، ص) ، رئيس القسم 

التسلطية اليت تنتج  Pol ost ritبول أسرتيت على التصرفات األبوية "ركز  :العالقة العاطفي مع األب 

اضطراب العالقة بني الطفل و أبيه ، يف هذا الوقت تكون دراما وهلا عالقة بغياب األم ومفهوم العالقة املستقبلية 

 : حتدث اضطراب يف تصور العالقة، وهذه بعض العالقات التسلطية األبوبة اليت اآلخرينومع  احلقبةمع 

 .فرض التنفيذ الصارم  -

 .عقوبات متتالية  -
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 .أي عصيان غري مسموح به  -

  :األبمراحل تكوين صورة  2-4

العنصر الذي خيتلف عنه أي ، حبيث يرتقب الطفل رغبة يف هذا حلياة يتشكل لدى الطفل عنصر ومهييف بداية ا

يرتقب حضور غياب األم ليتبني فيما بعد العنصر الذي ميثل السلطة عند األم من خالل حديثها عن هذا العنصر 

أي أن األم هي اليت تعيش مكانة األب عن طريق حطاهبا ليتشكل لدى الطفل صورة بدائية  األبوهو اسم  أال"

إىل ذلك فإن األم تشارك بقسط كبري يف إظهار وتفسري الوظيفة األبوية  باإلضافةغامضة عن هذا الشخص الثالث 

 .من خالل حتويلها خلطاب األب إىل الطفل 

فرويد يتحدث عن التقمص البدائي للولد ، حيث يدرك ران هذه العملية تستند أساسا علال األب كإسم الذي 

 (p :20,2009,claime.netz)تتمثل وظيفة األساسية يف إظهار التقمص يف الوظيفة األموية 

تلعب صورة األب الدور الرمسي يف تفسري تطوير وحتليل عقدة أوديب ، بالنسبة للولد تتشكل لديه صورة متناقضة 

عن األب يف هذه املرحلة حيث ميثل له القدرة ويف نفس الوقت حيتل دور املنافس ليشهد فيما بعد سريورات 

ليتحول كليا أو  األب باآلخرجمموعة مسات ومظاهر خاصة " الطفل"ع تقمصية اليت من خالهلا يستوعب املوضو 

 : تدرجييا نسبة إىل النموذج املأخوذ كقدوة ، مرور باملراحل التالية 

 ؟ " بدائي"هي أولي  ما

يتم خالل السنوات الثالث األوىل واعترب اسلوب بدائي يف تكوين الشخص على غرار اخر مثال الطفل عندما 

 .يقرأ اجلريدة فرييد بصورة ال شعورية تقليدية ويعترب نفسه هو أباه فيحاول أن يأخذ منه الدوريكون أباه 

 :صورة األم  -3

  :األمتعريف صورة  3-1
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تتكون الصورة عن طريق العالقة اليت يكوهنا الطفل على موضوعه ، ومبا أن العالقة املوضوعية األوىل اليت يكوهنا 

الطفل هي عالقة مع أمه ، أي أول صورة يقوم الطفل بتكوين هي الصورة األمومية ومنه فنوعية الصورة تتعلق 

متثيل داخلي شوهد  sillamyى الطفل تكون حسب طفل الصورة األمومية اليت تتكون لد –بنوعية العالقة أم 

، أما عن طريق املشاهد والتفاعل املباشر معها  مبعىن أن الطفل يكون صورة عن أمهسابقا أو انتج من طرف الفكر 

 .هذا ان كان الطفل حظ التفاعل مع أمه لفرتة قصرية أو طويلة 

سبة للطفل الذي مل تكن لديه الفرصة للبقاء على امه أو يكون هذه الصورة عن طريق االنتاج الفكري ، وذلك بالن

  .(sillamy1983,p34)لفرتة تسمح له باستدخال صورهتا يف فكرة 

كاملدرسة بالنسبة للطفل ، حيث تلعب   متثل بديال رمزيا لالم احلقيقية كما ميكن أن تكون صورة األم شخصية

فرج )الكثري من عواطفه و مشاعره واجتاهاته املرتبطة بأمه  على املستوى النفسي للتلميذ دور األم ولذا يوجه إليها

 (.610،ص2007عبد القادر طه ،

 : صورة األم أنواع  3-2

 : األم المثالية -ا- 3-2-1

االم املثالية أن تكون هلا شخصية متزنة ، وأن تكون ناضجة نضجا انفعاليا ،مبعىن أن ال تكون طفلية يف عواطفها 

ضوعية حقيقية صغري منذ بداية املظاج واالنفعال وهي اليت تعرف أخطاءها معرفة مو ويف سلوكها ، وأال تكون 

تسقط مناعيها على أطفاهلا ، حبيث تنسب  املثالية الاملكابرة أو املفاجرة كذلك فإن األم بعيدة عن التمييز و 

 .وترى فيهم مصدرا لكل اخطائها وعيوهبا  وأوجه النقص يف شخصيتها  متاعيها لألطفال

طلب من الطفل وكذلك ال ينبغي أ ن ت وجيب أن تكون قادرة على خلق جو من األمان ، لكي يعيش فيه طفل

بعيدة عن ميوله واهتمامه ، وجيب أن تظل هادئة يف مواجهة الصعاب وأن تعمل على تصحيح أمورا فوق طاقته أو 
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لتوجيه ومصدر للحماية والتعضيد وأن أخطاء ابنها وجيب أن تؤمن أهنا البد أن جند يف زوجها مصدرا للسلطة وا

  (.64،ص8991عباس فيصل، )جتد فيه الشخص الذي حيسن فهمها وتقدير موقفها 

 : بليةنحاألم ال2-2-3-

اليت حتاول أن تكون أمامنا مثالية توافقه إىل أن تعمل األعمال الصحيحة وحىت إن كانت على دراية الطفولة ، إال 

احلاد الوخاذ ولرغبتها يف حتقيق الكمال املطلق يف كل شئ ، فهي تطبق القاعدة أهنا تصبح صحية لصغريها 

الصحية الرتبوية تطبيقيا حرفيا ، وال تدع جماال للظروف الواقعية ، وليس لديها مرونة يف التعامل مع طفلها،فتطبق 

 .عليه ما تقرأه يف الصحف واحملالت وكتب علم النفس والصحة العامة 

لها بالطبع هو ليس ذلك الطفل املتوسط الذي تتكلم عنه تلك الكتب فتحدد له مواعيد خاصة على حني أن طف

 . الطعاموالنوم وكميات معينة من  للطعام والشراب

أن نؤمن أن هناك فروق فردية واسعة بني األطفال ،وان لكل طفل استعد اداته وميوله  اآلباءفالواجب علينا حنن 

 (.66،ص8991عباس فيصل )وقدراته هو 

وهلذا تتزوج  ، (الرجال)انية اجتاه اجلنس االخر ، وتتمتع بالعدو ام ترفض انوثتها وهي:األم المتوحشة3-2-3-

، إذ أهنا حتافظ وتدافع على حقوقها، والتعطي حق الزوجية،جال ضعافاء تستطيع السيطرة عليهمهذ النساء بر 

 .تضطرب،ما جيعل األسرية الذكر كاخلنثىتعامل طفلها 

هي أم تعترب الطفل الوسيلة لرتضية نرجسيتها واثبات أنوثتها بالقدرة على اإلجناب  :األم المتحمسة 4-2-3-

، وتبادل الطفل حب مزيف مقنع تبتغي من ورائه اثبات قدرهتا على الرتبيةة وال حتسس الطفل هبذا احلب إال إذا 

 .واجباتهأجنز 
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، ن رزقن بأطفال عكس اجلنس املنتظروهم أمهات غري راغبات يف االجناب أو أهن :األم المكرهة 5-2-3-

 jauni. )واحلنانوتظهر كراهيتني هلؤالء األطفال من خالل الثورة عليهم ، وعدم اعطائهم نصيبهم من احلب 

guerra,1997,p861 ) 

كن هذا التكوين البد له من أعمدة ان املوضوع يثري التفكري ، ومن مث تكون الصورة ول :بناء صورة األم 3-3-

وأسس يقف عليها ، فمثال بناء صورة العني يرتكز اساسا على الصورة املرسومة يف اذهاننا واليت حتقق من خالل 

تثبت وحديتنا ، وذلك بالتميز التدرجيي بني األنا والألنا وباالتصال مع احمليط ، أول معامل هذا التمييز يكون بني 

إلحباطات متكررة إضافة إىل تطور حواسه من رؤية وملس وذوق ، تعرفه حبدوده اجلسمية فيحس الطفل وأمه ، فا

بنفسه مث ترسم يف ذهنه صورة جلسده كحقيقة نفسية وبدنية أي معاشه جلسده الذي قد حيمل صيغة فسيولوجية 

ت احمليطة على القشرة اسقاط فضائي للمنبها  Hermite"مرتبطا بذلك مبفهوم التصميم الذايت ، والذي يعرفه 

 ( .16،ص8919حممد مصطفى زيدان )الدماغية 

 : تفاعل أم الطفل 4-3-

إن األم هي املصدر األول للعاطفة و احلب واحلنان الالزمة للنمو العادي للفرد على مجيع األصعدة اجلسمية 

، خالل السنوات األوىل من حياتهصة العقلية النفسية و املعرفية وهي تلعب دورا أساسيا ونوعيا بالنسبة للطفل خا

 .فهي الشخص األهم للنمو النفسي السليم كوهنا املوضوع املفضل لالستثمار اته النزوية 

القدرة الفطرية للطفل ال ميكن أن تصبح طفال إال إذا تزاوجت مع االعتناءات :  Winnicottوحسب قول  

يست االندماج والنمو، واليت ختتلف من فرد ألخر األمومية وذلك من أجل ضمان الصحة العقلية ، لكن األم ل

بعالقة أولية جمنسة ،  االنطباعيف بداية أعماله مل يعطى لألم الدور األويل لبناء  Freudجيب االشارة إىل أن 

 .تدور خاصة حول الفعل النامجة عن ذلك 
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افتقر الطفل للحب ال يستطيع تعويض  ومن مؤكد أنه هناك أمهية بالغة لعالقة األم بطفلها يف منوه و حياته ، فإذا

هذا النقص ، فالعالقة أم ، طفل تبدأ منذ امليالد حيث يبدي الطفل ميوال إىل االقرتاب من األم ، وهو ليس تعلم 

احلنان واحلماية وتليب حاجاته  وإعطائهبل حاجة فطرية هلا وظيفة أساسية وهي تدفع األم إىل االهتمام بصغريها 

 (.814، ص  2007 :بدرة معتصم ميوين)وك مع منو الطفل ويتطور هذا السل

 : خالصة الفصل 

يف  فدورها مهمفيعترب دور األم مصدر احلب واحلنان  مما سبق نستخلص أن دور الوالدين جد مهم يف حياة املراهق

تكوين الشخصية كما ال أنسى دور األب الذي يعترب مصدر السلطة والقوة وهو ما يطلق عليه رب األسرة فدرمها 

أساسي منذ حياة الطفولة إىل املراهقة اليت تظهر الصورة اليت يدركها عن والديه فإحدى الشروط الرئيسية هي إقامة 

 .درك صورة إجيابية يف مرحلة املراهقةعالقة جيدة و إجيابية مع الوالدين منذ الطفولة لي
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 :تمهيد 

 والبناءيف اعطاء صورة واضحة ومبسطة عن املوضوع املراد البحث فيه  وأساسييعترب اجلانب امليداين جانب مهم 

املنهجي للبحث يعد مسألة أساسي من أجل معرفة جزيئات عناصر أساسية حول موضوع الدراسة ويف هذا 

 .ثر موضوع دراستنا نهجية وال ي اها تستطي  توضي  أالفصل سوف تعتمد على جمموعة من االجراءات امل

  :االستطالعيةالدراسة  (1

 بإحدىعلمية منهجية حمددة بإشكالية معينة وربطها تعد الدراسة االستطالعية أولية اهدف الوصول إىل دراسة 

املتغريات كما تأكد هذه الدراسة من املنهج املختار للدراسة م  املتغريات والعينات كما تعترب أهم خطوة قبل 

الشروع يف البحث قصد التوجه إىل ميدان البحث والتأكد من وجود عينات الدراسة وهل هي متوافقة م  موضوع 

 .ل الشروع يف احبثالدراسة قب

 : للدراسة االستطالعة  والمكانية يةانالزام الحدود 1-1

 :الحدود الزامانية  ( أ

حيث متت  10/4102 /42 إىل غاية 4102/  10/ 42لميدان أن الدراسة بتاريخ قمنا بدراسة استطالعية ل

 .أخذ معطيات أولية عن مكان وحاالت الدراسة  املدةيف هذه 

 مبركز الوسيط لعالج املدمنني  الدراسة متت:االستطالعية الحدود المكانية للدراسة  ( ب

 التعريف مبركز الوسيط لعالج املدمنني 

 لوالية مستغامن  مركز الوسيط للمدمنني 4101ني وقد تأسس سنة يعترب املركز من املراكز ال ي تقوم بالتكفل باملدمن

 : التنظيم اإلداري للمؤسسة ( ج

 مكتب استقبال و توجيه  0

 مكتب مدير  0
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 مصلحة النشاطات الطيبة والنفسية  0

 االدارة  0

 رئيس مكتب  0

 العون 4

 : التأطير التربوي  

 أخصائيني نفسانيني  2

 طبيب عقلي  1

 طبيب عام  1

 طبيب خمتص يف اإلدمان 1

 سكريترية 

  :العالجشروط استقبال في المؤسسة من أجل تلقي ( د

  أن يكون مدمن 

  االرادة و الرغبة يف العالج أن تكون لديه. 

  فحص التحاليل الطبية + أن يأيت بفحص من عند الطبيب العام. 

 :  الدراسة االستطالعيةأهداف  1-2

  االستطالع و التعرف على مكان الدراسة 

  االحتكاك بامليدان بغية التحضري للدراسة 

 راهقني املدمنني حماولة كسب ثقة وبناء عالقة م  امل 

  املوضوعحماولة جتريب أحد األدوات واختبارات البحث ملعرفة األداة املناسبة واملتوافقة م  طبيعة. 
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 الدراسةار احلاالت املناسبة م  موضوع ياخت. 

 : نتائج الدراسة االستطالعية  1-3

طة من خالل الدراسة االستطالعية مت التعرف على مركز الوسيط لعالج املدمنني ومجي  هياكله وأهم األنش

 .املركزاملمارسة داخل 

إذ مكننا الدراسة االستطالعية  واألجناس،مث التعرف على احلاالت ال ي يستقبلها املركز من خمتلف األعمال 

 .ال ي تأيت ملواعيد العالج  باحلاالتللميدان باالحتكاك 

 ال ي تتناسب م  موضوع دراس يمت اختياري للحاالت ركز و لى املراهقني املدمنني الذي يتبعون العالج باملعتعرفت 

 .ثقتهاالتعرف على احلاالت ال ي سوف تكون حمل الدراسة األساسية وحماولة التقرب وكسب .

 .كما اتاحه الدراسة االستطالعية فرص التقرب أكثر من امليدان ومالحظة عامة لكل املراكز و طاقم العمل 

 .املدمنني التعامل م  املراهقني  وأسلوبتوصلت كذلك إىل كيفية 

 .البحثمت حصر عينة الدراسة االستطالعية للدراسة األساسية وذلك لتوافقها م  تساؤالت 

 .مدى استجابة املراهق املدمن لالختبار 

مدمنني على التدخني والكوكاكيني ( سنة  41سنة إىل  2من )ت من املركز اعمارهم الحا( 12)مت اختيار أرب  

 .ز واإليريكا يتبعون العالج مبرك

  :األساسيةالدراسة  2

 الدراسة األساسية كانت حمددة لعينة الدراسة املراد القيام يها حيث مت حصر العينة يف أرب  حاالت

 نفس الدراسة االستطالعية: الحدود الزمانية والمكانية للدراسة االستطالعية 2-2

 : الحدود الزمانية للدراسة األساسية  ( أ
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حيث متت يف هذه املدة القيام  41/10/4102إىل غاية  4102 فيفري1تاريخمتدت الدراسة األساسية منذ ا

 .وقد مت تقسيم الوقت وفق اجملال الزمين املتاح حسب املركز واحلاالت  التطبيقيةبالدراسة امليدانية 

  :المكانيةالحدود  ( ب

 ريفه يف الدراسة االستطالعيةر تعمتت الدراسة األساسية مبركز الوسيط لعالج املدمنني لوالية مستغامن كما سبق ذك

 : منهج الدراسة  3

 : تعريف المنهج العيادي  3-1

النفس ) تعىن العيادة و البعض يسميه علم  cliniqueهو املنهج العيادي ، حيث أن  :المنهج االكلينكي 

الذي يتخذ من الفراش موضوع للدراسة و البعض خيلط بينه و بني علم النفس املرضى لكن الصحي  ( السريري 

خالد )أن االكلينيكي يشمل األسوياء فقط أيضا يقال له العيادي مبعىن أنه يشمل احلاالت ال ي ال ترتاد العيادات 

 ( .4112،02عبد الرزاق 

 التقرب من احلاالت : واملنهج العيادي يهدف إىل 

 .دراسة االضطرابات ال ي يعاين منها األفراد وعالجها 

 دية ال ي يدركها املراهق املدمن توضي  الصورة الوال

بلة املقا: ويعتمد املنهج العيادي على عدة وسائل وتقنيات رئيسية أمهها دراسة احلالة وأدوات البحث املتمثلة يف 

 (,0222،154مصطفى عبد املعطي) لنفسية العيادية املالحظة االكلينكية واختبارات ا

اعتمدنا يف دراستنا على املنهج العيادي ، الذي يسم  بدراسة مفصلة لكل حالة على حدى فهو املنهج الذي 

 إىل نتائج  الوصوليقوم على فحص احلاالت ودراستهم من 

عن طريقة متكننا من املالحظة املعمقة واكتشاف خمتلف اجلوانب والظواهر  عبارةو ه: دراسة الحالة 3-2

اخلاصة باحلالة ومنهج دراسة حالة حياول أن يعطينا بقدر اإلمكان فهما كامال وشامال عن الفرد وعالقته ماضيا 
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رد ومن خرباته وحاضرا يف البيئة االجتماعية ولتحقيق هذا يتطلب تكامل املعلومات املستمدة من استجابات الف

 .(  00،  04،  0222عبد الرمحان العيسوي ، )السابقة ومن نتائج االختبارات 

 : أدوات الدراسة 4-

تتم بني الفاحص واملفحوص يف موقف مواجهة غايتها احلصول على  قننةهي حمادثة م :المقابلة العيادية  4-1

معلومات واقعية عن شخصية املريض و العمل على حل املشكالت ال ي يواجهها وهي أكثر األدوات استعماال يف 

والثقة  البحوث النفسية تعتمد على بناء عالقة شخصية تتجسد يف حوار منتظم وهادف عالقة مفعمة بالتفاهم

أسعد )اهلدف األساسي من استخدام املقابلة هو مج  املعلومات الكافية عن احلالة املدروسة ادلة بني الطرفني و املتب

 .(  72،  0222:يوسف 

 : أنواع المقابلة  4-1-1

عان اها للكشف عن املشاكل و الضغوطات ال ي يعاين منها احلالة وهي ختدم البحث تيس :المقابلة الموجهة  ( أ

 قيقا من حيث عدة أسئلة وتوجهيها وهي ال ي تكون حمددة حتديدا د( 02 0272حممد ياسني عطوف )العلمي 

وال ي تعطى فرصة للحاالت بالتعبري عن ذاهتا والتحدث عن نفسها حبرية ( : الغير الموجهة ) المقابلة الحرة  ( ب

م  املعلومات بشكل أكرب وجيب على املختص تشجي  الفرد على التعبري عن نفسه وتتميز هذه املقابلة بأهنا جت

 .( 42 4102أمحد عبد اللطيف )وتتميز باملرونة املطلقة 

 ويف موضوع دراس ي استخدمت املقابلة املوجهة جلم  أكرب قدر ممكن من املعلومات حول األسئلة املوجهة 

هي اداة من أدوات البحث العلمي وال ي يتم بواسطتها مراقبة ومشاهدة الظاهرة كما  :المالحظة العيادية 4-2

هي يف الواق  والتغيري عنها كميا وكيفيا وهي أداة هامة يستخدمها كامل الباحثون للوقوف على الظاهرة يف وضعها 

فرادهتا أو طبيعة العالقات الطبيعي التلقائي دون أن يكون هناك تدخل من قبل الباحث يف معادلة الظاهرة أو م



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                            الفصل الخامس                
 

 
66 

الناشئة وأن املالحظة تعتمد بشكل كبري على احلواس وخاصة حاسة النظر وتتناول املالحظة العيادية جوانب عدة 

املظهر اجلسمي ، امللبس ، أسلوب الكالم ، االستجابات احلركية واالنفعالية ولكي تكون : من الشخصية منها 

 .(  27 0222جودة حمفوظ ،) باملوضوعية مالحظة أكثر علمية جيب ان تتصف 

 : أنواع المالحظة 4-2-2

 المالحظة الغير موجهة -(ا

 المالحظة الموجهة -(ب

ويف موضوع دراس ي حول الصورة الوالدية لدى املراهق املدمن على التدخني والكوكايني وااليريكا كانت املالحظة 

قمت اها ، حيث قمت مبالحظة سلوك املراهق املدمن بصفة دائمة املوجهة مرافقة جلمي  املقابالت امليدانية ال ي 

 .حيث مكنين من مج  املعلومات بصفة مباشرة من خالل السلوك املالحظ وأهم مؤشرات عن سيمائية احلاالت 

لإلختبار مكانة هامة يف املمارسة العيادية فهي من أهم األدوات األساسية يف مج  :  النفسية االختبارات-4-3

علومات أثناء ممارسة األخصائي النفساين للفحص النفسي وتستخدم  مفنن أثناء الفحص وهتدف للحصول امل

 .على معلومات والبيانات عن املفحوص 

ومن االختبار النفسية ال ي تناسب م  موضوع البحث وال ي من خالهلا يسقط املراهق املدمن صراعاته الداخلية 

يعطي صورة عن شخصية املراهق   كونهاختبار رسم العائلة  و  FAT))دراك األسري إىل اختبار التفهم أو اإل ارتأينا

مدمنني على سنة  41إىل  02من   كان منهم يف موضوع البحث ينحصرأنه موجه إىل فئة عمرية مراهقني كما

 .التدخني والكوكايني وااليريكا 

االجتاه حنو العائلة تقنية اسقاطية تسم  بالتناول  FATاختبارFAT  تعريف اختباراالدراك األسري4-3-1

،سوزان   style،م سوتيل wynختبار االسقاطي على يد كل من االالتنظيمي للعالقات األسرية صمم 
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Sezan الكسندر،Aleksander جوليانJuly صيصاخل0222،سوزان ،وصدر بالغته االوىل االجنليزية سنة 

يف توجيهات  FATاالختبار يقرتح اختبار استخدامالذي يتقنون  النفسانينيائيني صليستعمل من طرف االخ

لوحة دليل االستعمال ،  40تفسريية العميقة وخمتلفة حبيث جيسد يف وضعيات مرئية خمتلفة ويتكون االختبار من 

سرته ندف  ورقة التنقيط ، اللوحات تظهر وضعيات ونشاطات أسرية يومية ، مواقف عديدة يعيشها الفرد داخل أ

هذه اللوحات املفحوص على استدعاء قدر كبري من التداعيات االسقاطية على سريورة العمل االسري كما 

 *.تكشف جانبا من التفاعالت العاطفية 

 : وصف اإلختبار  ( أ

لوحة ملونة باألسود واألبيض ، ودليل ورقة الرتميز حيث يوجد يف كل لوحة رسومات  40يتكون االختبار من 

ة تظهر وضعيات وعالقات ونشاطات أسرية يومية بعكس بصورة عالية تداعيات اسقاطية على الصورة تصويري

الوالدية وكذا رد ود فعل انفعالية يف عالقات م  التفاعالت سرية خاصة ويطبق االختبار االسقاطي على األطفال 

ختبار على نظام التسجيل الذي يساعد وتعتمد هذه التقنية من اال( سنوات  7انطالقا من )واملراهقني والراشدين 

 على فهم العالقات والسريورات األسرية 

 :هدف االختبار   ( ب

من أجل اجلم  يف التطبيق االكلينكي بني التقدمي العائلي يف جمال الصحة  FATسري صمم اختبار االدارك اال

العقلية وخاصة من اجل وض  برامج عالجية وذلك بأخذ عني االعتبار مميزات النسق االسري وبالتايل الكشف 

 .عن ديناميكية االسر واألطفال واملراهقني 

 : تعليمة االختبار ( ج

االسري ختتلفبإختالف سن املفحوص فهذه التعليمة يطبقها عندما يكون امامه االدراك  ان تعليمة اختبار

 .مفحوص مراهق 
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عندي جمموعة من الصور فيها شخصيات عائلية سأريهم لك الواحدة تلو األخرى وعليك أن تقول من يل من "

شهد ؟ فضلك هل تعجبك ؟ ما الذي جيري يف الصور حىت حدث هذا املشهد ؟ ماالذي حيصل يف هذا امل

 ماالذي يفكر ويشعر به هؤالء األشخاص ؟ ومباذا انتهت القصة ؟ 

 .خاطئة فيما ستقوله حول الصورة م بأنه ال توجد إجابة صحيحة أو استخدم خيالك وإعل

 : محتوى اللوحات  ( د

 le denierالعشاء ( : 0)اللوحة 

    le stéréoاملسجل( : 4)اللوحة 

 la punitionالعقوبة ( : 0)اللوحة 

 la magasin vertementحمل مالبس ( :2)للوحة ا

  le salonقاعة الضيوف (: 2)اللوحة 

  le rangementالتنظيم ( : 7)اللوحة 

  le heurt escaliersفوق السالمل (: 2)اللوحة 

  galeries marchande أوراق التسوق(: 2)اللوحة 

  La cuisineاملطبخ (: 2)اللوحة 

  le train de jeuxميدان اللعب  (:01)اللوحة 

  Le sortie traduireاخلروج املتأخر( :00)اللوحة 

 les devoirsالواجبات ( :04)اللوحة 

  Le heure du coucher  وقت النوم( :00)اللوحة 

 jeux de balleلعب الكرة ( :02)اللوحة 
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 Le jeuxاللعب ( : 02)اللوحة 

   Les Cletاملفاتي ( : 07)اللوحة 

  Le maquillageالتجميل( : 02)اللوحة 

  L’excursion النزعة( : 02)اللوحة 

 Le bureauاملكتب ( : 02)اللوحة 

 Le miroirاملرأة ( : 41)اللوحة 

 L’étreinteالوداع ( : 40)اللوحة 

يف حالة ماذا كانت االجابة ناقصة جيب التحقق لكي نتمكن من التنقيط اجليد نقوم بالتحقيق انطالقا  :التحقيق  ( ه

 : أسئلة  2من 

 ماذا حيدث ؟  -0

 تشعر ماذا  -4

 عما يتحدث؟ -0

 كيف أن تنتهي القصة ؟  -2

حتتوي الرتقيم على تصنيفات وضعت تتبعا لألسئلة املنطقية املبينة على النموذج العام  :لوحة الترقيم -(و

 : هي  2للتوظيف التجمعي العائلي ختتار األسئلة حسب منظمات 

  الصراع الظاهر 

  حل الصراع 

  حتديد النهايات 

  نوعية العالقة 
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 : اختبار رسم العائلة 4-3-2

 : تعريف االختبار ( أ

فالرسم يعترب أفضل Lewis Cormanصاحبه لويس كورمان هو اختبار اسقاطي يدعم املقابلة العيادية ، 

وستطي  وسيلة للتعبري حبرية عن املكونات الداخلية ، يصعب عليه التعبري عنها بواسطة الكلمات والكتابة 

زائر للشخصية  ختبارفل احلقيقية ، فرسم العائلة هو إالفاحص من خالل هذا الرسم التعرف على عواطف الط

 .(04،ص0222تشراح الشتال ،)خالل قوانيناالسقاط يفسر من

 : اهلدف من إجراء االختبار 

 يسم  للمراهق للتعبري عن املكونات والتعبري عن حالته 

 (M porto , 1965 p197)ية واالضطرابات العاطفية يكشف عن الصراعات الداخل

 : شروط تقديم االختبار  ( ب

 قلم رصاص 

 ( 42-40)ورقة بيضاء 

 اقالم ملونة 

 : تعليمة االختبار ( د

 رسم عائلة يتخيلها يف العائلة اخليالية 

 أرسم عائلتك احلقيقية : يف العائلة احلقيقية 

 : التحليل( ه

  :مستوياتالتحليل وفق ثالثة 

 مستوى اخلطي  .0
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 البناءات الشكلية  .4

 على مستوى احملتوى  .0

 : مواصفات حاالت الدراسة  -2

  مراهق مدمن على التدخني يتب  العالج مبركز الوسيط لعالج املدمنني منذ شهرين يبلغ من العمر : احلالة األوىل

 .سنة يدرس سنة الثانية ثانوي  02

  سنة ال يدرس  02العالج مبركز الوسيط لعالج منذ شهر يبلغ  مراهق مدمن على التدخني يتب : احلالة الثانية. 

  سيط لعالج املدمنني ، على الكوكايني يتب  العالج مبركز الو مدمن سنة 02يبلغ من مراهق مدمن : احلالة الثالثة

  غري متمدرس

 غري متمدرسسنوات  2مدة االدمان على االيريك سنة مدمن 41يبلغ من العمر مراهق مدمن : احلالة الرابعة . 

 :خاتمة الفصل 

لقد مت حتديد االجراءات املنهجية للدراسة امليدانية وذلك من خالل حتديد جمال الدراسة الزماين واملكاين والبشرية 

واختيار أداة حاالت البحث وذلك باالستعانة باملنهج العيادية ودراسة احلالة وأدوات البحث العلمي من مالحظة 

وهذا من أجل مج  البيانات واملعطيات ( واختبار رسم العائلةإختبار االدراك األسري )فسية ومقابلة واختبارات ن

 .الالزمة ال ي تساهم يف دراسة احلاالت 



 

 وتحليل النتائج الحاالت عرض: الفصل السادس 

 
  الحالة االولى 
  الحالة الثانية 
  الحالة الثالثة 
  الحالة الرابعة 
 الدراسة الحاالت ول ملخص عام ح 
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:تمهيد  

سنتطرق يف هذا الفصل إىل عرض احلاالت املدروسة من خالل الرتبص امليداين ميركز الوسيط لعالج املدمنني، كما 

ونتائج الربوتوكول لكل حالة ' Fat'سنعرض ملخص املقابالت مع احلاالت الدراسية ونتائج اختبار نفهم العائلة 

 : على نتائج البحث  بناءاوملخص احلاالت 

 عرض وحتليل   :عرض الحاالت -1

 :األولىالحالة -1 -1

 :األوليةالبيانات 1-1-1

 "ب: "اللقب 

 "ف: "اإلسم 

 ذكر : اجلنس 

 سنة  91: السن 

 مستغامن : مكان السكن 

 الثانية ثانوي : املستوى الدراسي 

 أوالد  40بنات    40   40: عدد اإلخوة 

 الثاين : الرتبة يف العائلة 

 سنة  04: عسكري  مهنته        السن : األب 

 سنة  00: معلمة     مهنتها       السن :  األم 

 ( كينغ بوكسني: )اهلواية 
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 :حالة لل ات العامةسميائيال-1-1-2

احلالة طويل القامة، حنيف اجلسم، يتميز بشاشة الوجه متفائل حنو املستقبل، ذو عينني بنيتان لباس منتظم وأنيق،  

سريع التجاوب، أثناء الكالم حيرك رجله ويرفع رأسه إىل األعلى  وواضحةأبيض البشرة يتميز بأفكار متسلسلة 

 .وعندما يكون يفكر ينظر إىل األرض، لغته واضحة

البيولوجية بعد والدة  ممل يكن مرغوب من طرف األ' ف'احلالة  :التاريخ العائلي والنفسي للحالة -1-1-3

قامت برتبيته يف ظروف عائلية جيدة، مع العلم كانت اخلالة ( أي خالته)قامت أمه بإعطاءه ألم بديلة ' ف'احلالة 

طناعية مرضت رضاعته كانت اصال تنجب أوالد فربته يف ظروف حسنة كانت توفر له كل لوازمه اليت حيتاجها 

سنة فذهب ليعيش عند أمه فكانت املعاملة مع  90وفيت ملا كان يف عمره فت" بالسرطان( " اضنةاألم احل)خالته 

 ليتحسب هذي" كانت معاملته األم البيولوجية قاسية كما يقول احلالة( خالته أم متبىن)أمه ختتلف عن املعاملة مع 

  ''صحابي معا برا تبيتني نغلط غير بزاف عليا تصرخ أم''كما يقول كذلك   ''نخلص نغلط غير''" ماما ماشي

كما الحظت على احلالة يتكلم ويتنهد ويقوم بتشابك أصابعه ويظهر على وجه احلزن أثناء الكالم على أمه 

كنت غري " البيولوجية اليت كانت معاملته قاسية معه عكس مربيته كانت تعامله معاملة حسنة كما يقول احلالة 

 "ا أم أمي ال بل يزيد أكثرنغلط تنصحين غري باليت هي أحسن وكنت أستجيب إىل نصائحه

 : التاريخ الطبي -أ

ة بدأ التدخني بعد مل يكن احلالة يعاين بأي مشاكل صحية إال أنه يعاين من فقدان الشهية ونقص يف الوزن واحلال

  اضنةوفاة األم احل

يبحث عن ختصيص له مواعيد متقاربة وجيب البقاء  ناحلالة كا: وضعية الحالة أثناء اتباع الحصص العالجية -ب

 على نتقلق ينرا نريح للدار نروح حكيك ونعندن نجي كليوم روحي نلقي كون"معنا ملدة أطول كما يقول 



 الفصل السادس    عرض الحاالت و تحليل النتائج

 
75 

وهذا يدل أن احلالة له إرادة يف العالج وأن احلصص العالجية ختفف علبه القلق " برك نبرا نحوس راني" "الموعد

يعانيه والحظت على احلالة بعد مرور الوقت ال يظهر عليه احلزن أثناء التكلم عن األم البيولوجية بذأ والضغط الذي 

 .بتقبل نصائحها مع مرور الوقت

 :  عالقة الحالة مع األم-ج

كان يتقبل منها مجيع النصائح وكانت حتسن ( خالته)احلالة لديه كراهية اجتاه أمه البيولوجية ويفضل أمه اليت تبنته 

عكس أمه البيولوجية اليت ختلت عنه يف صغره ومل تربيه مع إخوته كما يقول احلالة  احتيجاتهمعاملته وتوفر له مجيع 

وهذا يدل على أن احلالة أخذ صورة سلبية عن أمه  'لخالتي فمدتني للدنيا نجي شنيمابغات فيا سمحت أمي'

 .'هو من بني إخوته وكانت تفضل إخوته عليهاي غري متقبلته البيولوجية أهنا رفضته 

 : عالقة الحالة مع أصدقائه -د

" أ"ا كانت أمي تطردين من البيت وخاصة صديقي ملهم كانوا سند يل  عالقته كانت جيدة مع أصدقائه كما قال 

أسند له أفضل من "فهنا احلالة وجد صديقه " كنا نبقوا خارج البيت ملدة أطول ونذهب لبيته ألبقى معه وأنام معه

لي هو ويقو  التدخينى عل يشجعن هو ليكان"لك مدمن على التدخني يقول احلالةعائلته ولكن هذا صديقه كذ

 " والتوتر القلق عنك يخفف الذي

كانت معاملته لينة كان يقوم بنصيحة إبنه وكان يغضب عليه ولكن ال يعامله بقسوة " أب" :عالقته مع أبيه -ه

أما األب املتبىن كانت له معاملة حسنة بالنسبة له وأنه " أمي من أفضل أبي من لنصيحةا أتقبل أنا"يقول احلالة 

 .مثل أب البيولوجي واألب املتبىن متوىف 

 :عالقته بإخوته -و



 الفصل السادس    عرض الحاالت و تحليل النتائج

 
76 

 راكلي  يقولن االيك هو":األخ األكرب عالقته معه كان ينصحه وكان يشجعه على دراسته كما يقول احلالة 

كانت قاسية يف معاملتها   أما أخته نتكيف نرجعصح  نقوله كنت كالمه سمعلن نتماك وانا فيحياتك تهدم

 فأم يتضربني ألم تقول عندما وكانت ألمي لو وتق تذهب ينتكيف تلقان عندما كانت أمي مثل كانت،معه

، فهنا احلالة متأثر كثري وحزين فهو حيكي عن مشاكله ويبكي  منك مريحيين كنا لي وتقول البيت خارج تطردني

 .ظهر أن احلالة لديه حرمان عاطفي يف أسرهتا ومن خالل املقابلة....كما أنه حيس غري متقلبة والدته وأهنا 

 1-1-4- عرض المقابالت مع الحالة األولى : 

 الهدف من المقابلة مدة المقابلة تاريخ المقابالت

 مجع املعلومات والبيانات األولية دقيقة 90 0492ديسمرب  00

 كسب ثقة املفحوص

 التعرف بدوري كأخصائية نفسانية  

أب،  أم،التعرف على العالقات األسرية واالجتماعية  دقيقة 00 0492ديسمرب  04

 (.طياحمل اإلخوةاألهل

قبل )التعرف على الوضع السابق واحلايل للحالة  دقيقة 04 0491جانفي  40

 (.االدمان، وبعد االدمان

 التعرف على حياة الطفولة املراهقة للحالة  دقيقة 00 0491جانفي  94

 التعرف على عالقته الوالديه بعد االدمان  دقيقة 00 0491جانفي  90

 Fatتطبيق اختبار  دقيقة 04 0491 جانفي 04

 .رسم العائلةتطبيق اختبار  دقيقة 55 0491جانفي  02

التعرف على الصورة احلقيقية الوالديه مث االنتهاء 
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 .وتوديع احلالة

 .يوضح سير المقابالت مع الحالة( 1)جدول رقم 

 ' ف'ملخص المقابالت مع الحالة األولى -1-1-5

القامة حنيف اجلسم، أبيض سنة يتبع العالج مبركز الوسيط لعالج املدمنني، طويل  91يبلغ من العمر ' ف'احلالة 

حيب احلركة لغته مفهومة وواضحة ، ط ي، ذا هندام منظم ونظيف يهتم مبظهره ونظافته، نشالبشرة، ذا عينني بنتيان

يولوجية عنه بعد والدته ومل تقم برتبيته كباقي اخوته من بداية أفكار تتمحور انفهامه عن مربيته وطريقة ختلي األم الب

 .اللقاء احلالة سريع التجاوب، جييب بسرعة

طفل غري مرغوب فيه أمه كانت تبحث عن بنت مكانه رغم ظروفها املعيشية اجليدة فعند والدته " ف"احلالة 

، التي احتاجها متطلبات جميعي توفرل كانتيقول احلالة األم كما  ىاليت كانت نعم( أم متبىن)أعطته إىل خالته 

سنة توفيت مربيته اليت مرضت بالسرطان ذهب ليعيش مع أمه بيولوجية اليت كانت  90فلما كان يف عمره 

معاملتها قاسية معه مما كانت تسبب له القلق كما أهنا كانت ترفضه من بني إخوته بقسوة وتطرده خارج البيت 

أنه قام بسلوكيات سلبية كالتدخني وغريه وكانت حترمه من الذهاب ملمارسة الرياضة رغم أهنا  عندما تسمع به 

كانت هوايته املفضلة وكانت متارس عليه العنف وخترجه من البيت عندما ال يتحصل على معدل جيد كما أنه  

 الذين لهمقال ه، كما أنه كان يبقى خارج البيت من يومني إىل ثالثة أيام كما أن احلالة كان يدخن مع أصدقائ

 القلق عنك ويخفف مشاكل عن ينسيك أنه له ايقولون كانو أنهم كما التدخين على يشجعوني كانوا

 فضلي الحالةكان فهن طريقة بأي برك ومشاكلي همومي ننسا نحوس كنت أنا:كما يقول احلالة   والتوتر

واحلالة رغم هذا املشاكل اليت كان يقوم هبا إال " مشاكلي ننسا كنت صح: "مع أصدقائه ويقول احلالة  التدخين

 لكوراج ندير نمامي أني ندمان راني حقيقية" احلالة أنه قرر أن يأيت إىل املركز ويطلب العالج بإراداته ويقول 

أي  90أن احلالة مدة بداية التدخني من سنة كما " بزاف صعيبة جاتني مانقدرش الدخان على نبعد ونحوس
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أو ثالثة ولكن إىل حد األن احلالة  0سنوات، فبداية التدخني كنت نتعاطي غري  0على التدخني مدة أنه مدمن 

 .علب يف اليوم 0إىل  0من 

من طرد خارج البيت، صراخ، حىت أصبح مستواه الدراسي يتدىن )وهذا ما سبب للحالة لعدة مشاكل مع أمه 

مرتني، وهذا ما أدى إىل قسوة معاملة األم ( 0)مرة والسنة ( 9)مرات السنة  0حيث أنه كرر السنة يف الثانوي 

وهذا ما أثر سلبا على احلالة وعلى حالته  بيك نهارحملت قابلتك ماكنتش بروحي أنا"ثر حىت أهنا تقول له :األ

ط وكلما يتذكر قول أمه ومعاملة أمه يبدأ بالبكاء ويسق" نبكي نبدا أمي قول كينتفكر أناالنفسية يقول احلالة 

وهذا يدل " أمي مثل أم مع أعيش ولماذا الدنيا إلى أتيت لماذا أنا"س بالذنب يقول احسااللوم على نفسه و 

 راني نبطل نحوس قرايتي كرهتلي أمي: "على إحساس بالذنب واحلزن الشديد للحالو والقلق، يقول احلالة 

معاملة ابنها عندما ال يتحصل على نقاط وهذا يدل على أن األم كانت قاسية يف " برك وقتي نفوة غير نروح

جيدة كانت تعاقبه بالطرد خارج البيت، وكانت تفضله على إخوته وكانت تقوله له أنا كنت رفضاتك يوم محلت 

: وهذا كله كان يؤثر على حالته النفسية ومعاملتها القاسية كانت تدفعه للقيام بالسلوكات املضطربة منها " بك

 .راين حنوس نبقى وحدي ونبعد على كامل صحايب ليعلموين الدخان التدخني وحسب احلالة 

 " Fat: "عرض نتائج اختبار تفهم العائلة  -1-1-6

 دقيقة  04مدة االختبار ........ .............................." ...................Fat"تقدمي برتوكول 

وهذا الطفل مافهمتش راهم يدابزو على العشا معجبهمش، راهي تقوله يال معجبكش ماتكلش  : 1اللوحة 

 ياكل والبنت تقول بسم اهلل والطفل راه خيمم وياكل 

يف هذه الصورة هذا الطفل جالس على رجليه حاب يسمع موسيقى ويبقى وحده جات أمه قالته :  2اللوحة 

  .االختبارات هاك كراسك وراجع دروسك خري راهم قربوا
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هذا الطفل راه يلم يف األزهار ليسقطو له فجاءت أمه وقالته عاله طيحتهم وحبت تضربه هبذيك :  3اللوحة 

  .املطرقة فقال سقطويل من يدي

 نشريلك هذا الفستان والبنت معجبهاش راهي باغيا واحداخر ألبنتهاهذه األم تقول  : 4اللوحة 

د األصغر راهم قاعدين يف الصالة وهذه البنت راهي حابة تشعل التلفاز هو هذا األب واألم والول:  5اللوحة 

 .راه جاي يشغله وهذا األب بقدم بعض النصائح إلبنه وطفل راه يسمع األبالكبري  لفهذا الطفهلاش امبغ

تصرخ هذه إمرأة راهي تصرخ على ولدها مدخلش البارح بكري للدار ولقات يف اخلزانة الدخان راهي  : 6اللوحة 

 عليه وتقوله مارحش تلعب الكرة اليوم راجع دروسك راك يف وقت االختبارات وهذا الشخص راه رافض هدرة أمه 

الوقت قال نكمل  تهدم يف احليط لقاو وقت القراية قافز  99:04هذا الطفل ناهض من الرقاد حىت  : 7اللوحة 

 رقادي ونقول ملاما قريت وجيت 

 دات خوها وسبقتهم االم واالب واالخ واالخت ذهبوا إىل السوق، األب مغنق البنت واألم  : 8اللوحة 

هنا األم راهي طيب يف القهوة، واألب راهي يقلق فيها، وهذا االبن راه يطل  من الباب راه حايف  : 9اللوحة 

 راه بطل من البعيد

ن مقلق جاء عنده هذا الشخص قله خسرة فدايز هذا الطفل كان يلعب يف الكرة فخسر املباراة كا : 11اللوحة 

 معاه وهذا راه مقلق مبقاهلمش بزاف على البكا 

أم وأب وبنت وهذا األخ راه حاب خيرج برا فأمه تقول له عاله مرحتش تقرا ليوم فقال هلا ليوم ما  : 11اللوحة 

 ماراكيش تشويف  41:44نقراش دجيا راهي 

اط جيدة يف االختبار ألنه مراهش يراجع فأمه راهي تصرخ عليه وأبوه راه هذا الطفل جمابش النق:  12اللوحة 

 واقف ويشوف فيه وهذا األب راه يضرب فيه وهو راه حزين ويبكي 
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والطفل راه يسمع وعندما هذا الطفل حاب يرقد بابا جاء من اخلدمة وراه يقدمله يف النصائح :  13اللوحة 

 خري وأمه مل يقل هلا شئ  انتهى حالة له شكر وقاله له تصبح على

 هذا الطفل راه يلعب مع زمالءه فهذه الفتاة أخته جلست وراهي تشوف شكون راح يربح  : 14اللوحة 

هذا األب راه متمدد ويقرا يف اجلريدة راه مدابز مع األم واألود راخ يلعبوا فدميينو واألم راهي واقف  : 15اللوحة 

 تشوف فيهم مراهيش بغيتهم يلعبوا واألب راه يقلهم العبوا 

هذا أب وابنه راهم واقفني أمام السيارة فإبن راه يقول ألبوه أعطين املفتاح راح ندير غري دورة  : 16اللوحة 

 ييها األب قال له ماطولش صحا وحن

كانت بنت راه متكي دير فاملكياج فجاءت أختها قالت هلا هيا أسرعي لنذهب إىل العرس أنا ذاهبة   : 17اللوحة 

 وانت احلقين 

كان األب مع أوالده يف السيارة متجهون إىل نزهة فوجدو وأوالد حديقة لأللعاب والتسلية فيهم   : 18اللوحة 

 هيا نلعب هنا هذا مكان مجيل يقولون ألبوهم 

باه ختلص دراهم وقلها شوف هنا فالصورة باه نعطيك الدراهم ونعطيك  كتبدخلت األم عند امل:  19اللوحة 

 التيك باه ختلصي وقارعي مت 

 ار وجهه مضبب صىل وجهه فهذا الرجل راه ينظر إىل جسمه يف املرأة فنظر إ : 21اللوحة 

 راهم يف العرس وراهم مدابزين وهاذوا زوج راهم خملوعني فيهم  : 21اللوحة 

 النقاط المسجلة لوحة الترقيم أصناف الترميز

 الصراع الظاهر

 

 

 07 صراع األسري

 04 صراع الزواحي

 05 نوع اخر من الصراع
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 41 غياب الصراع 

 04 حل إجيايب حل الصراع

 10 حل سليب

 3 مشاركة/ مالئمة  ضبط النهايات

 5 غري مشاركة/ مالئمة 

 9 غري مشاركة/ غري مالئمة 

 1 حتالف/ أم  نوعية العالقة

 4 حتالف/ أب 

 0 حتالف –أخت / أخ 

 0 زوج حتالف

 0 حتالف= أخر 

 4 عامل ضبط= أم 

 2 عامل ضبط= أب 

 2 عامل ضبط= أخت / أخ 

 0 اخر عامل ضبط

 1 اخر عامل ضبط

 4 اندماج احلدودضبط 

 14 تباعد
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 1 طفل/ حتالف أم 

 4 طفل/ حتالف أب 

 0 طفل/ حتالف راشد 

 5 نسق مفتوح

 8 نسق مغلق

 6  دائرة الوظيفة املختلة

 5 معاملة سيئة معاملة قاسية

 0 استغالل جنسي

 7 ختلي/ امهال 

 0 تناول أدوية

 0  إجابات غري اعتيادية

 0  رفض

 0 اكتئاب/ حزن  االنفعالية الشحنة

 6 عدوانية/ غضب 

 5 قلق/ خوف 

 5 رضا/ سعادة 

 0 نوع اخر من االنفعاالت

 900  العام لسوء التوظيفاملؤشرات 

 "ف"يوضح النقاط المسجلة لورقة التنقيط الحالة " 2"جدول التنقيط رقم 
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  FAT برتوكولحليل ومناقشة -1-1-7

 هل البرتوكول طوبل بما فيه كفاية حتى يسمح بإعداد فرضيات عمل مناسبة ؟  ( أ

اجلدول باإلضافة إىل أنه  كاألصنافبتحليل النتائج وبالتنقيط يف  طويل وواضح يسمح " ف"احلالة  الربتوكولنتائج 

 .ال توجد إجابة غري اعتيادية ومرفوضة

 : وجود الصراع  ( ب

سوء التوظيف هذا دليل على وجود و ) N:122)التوظيف ارتفاع كبري قدربـ لقد أظهر املؤشر العام لسوء 

حلها واليت كانت يف معظم لوحات االختبار مثال  سرة منومل تتمكن االاالسرية  للعالقات

(90،90،1،0،،،9 ) 

 : المجال الذي يظهر الصراع  ( ج

 .صنف الصراع الظاهروهي نسبة مرتفعة يف ( N :07)ي بنسبة ر ساأل التنقيطبارتفاعيظهر لنا 

مافهمتش راهم يدابزو على جال العشا، معجبهمش "حيث برز يف عدة لوحات ومن استجاباهتا يف لوحة األوىل 

 " راهي تقوله بال معجبكش ماتكلش وهذا الطفل راه ياكل وخيمم

 ( 0،0)يف اللوحات ( N=03)وغياب الصراع بنسبة ( n=40)كما أوضح الربتوكول نسبة الصراع الزواجي بـ

وهذه النسب تدل على ارتفاع الصراعات األسرية وهذا مادعمه حتليل املقابالت مع احلالة، فقد أوضحت 

 .االستجابات صراع أسري، معلن يف أغلب الللوحات، وهذا تعرض احلالة ملشاكل مع أمه وأخته الكربى

 :األسرةالنمط الوظيفي الذي يتميز به  ( ح

يف شبكة الرتميز كان فيها العديد من الصراعات وهذا مادفع هبا إىل حلها، حيث قدر الة مبا أن استجابات احل

، وهي نسبة منخفضة تدل على غياب احللول السليمة وسوء التكيف مع (N=04)احلل االجيايب للصراع بنسبة 

حل املواقف وهي  وهذا يعكس خريهتا السلبية يف( N=10)املواقف الضاغطة بينما قدرت نسبة احلل السليب بـ
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دالة على وجود الصراعات خفية موجودة بربتوكول احلالة واليت كانت يف لوحات عديدة منها 

هذا الطفل جمابش "يف قوهلا " 90"ومن بني استجابات احلالة السلبية كانتفي اللوحة ( 99،0،0،9،،،1،،9)

ه راه واقف ويشوف فيه وهذا أبوه راه نقاط جيدة يف االختبار ألنه مراهش يراجع فأمه راهي تصرخ عليه وأبو 

 "يضرب فيه وراه حزين ويبكي 

وهذا دليل .... غري مشاركة /ومالئمة .... مشاركة /أما مؤشر النهايات حلل الصراعات سجلنا يف خانة مالئمة 

وعدم اخلضوع للقوانني وذلك يعود لعدم تعلم القوانني يف البيت وامهال من طرف األم  يف اهنيار قواعد األسرة

وهذا بسبب الظروف اليت متثلت يف ختلي من طرف األم أثناء الوالدة واخلالة هي اليت قامت برعايته فهنااحلالة مل 

 .يتأقلم مع الوسط العائلي اجلديد

ل على الصراعات القائمة داخل األسرة كانت واحة يف استجابة احلالة وهذا دا... وقد سجلنا يف الدائرة املختلة 

 ( 90،94،9)يف اللوحات 

 :األسرةالفرضيات الممكنة لوصف العالقة الظاهرة في هذا  ( خ

جدول التنقيط احلالة األوىل أن نوعية عالقته كانت تربز غياب حتالف مع األم إذ قدرت استنتجت من خالل 

ربز غياب التواصل االجيايب مع اهلم وعدم التحالف معها وهذا ما ظهر يف عدة استجابات وهذا ي).. نتيجة بنسبة 

متمدد ويقرا يف اجلريدة واألوالد راهم يلعبوا  واألم راهي واقفة وتوف فيهم هذا األب راه " 90"احلالة منها اللوحة 

بات اليت كانت هتمل دور األم بينما بإضافة إىل عدة استجا( مراهيش بغيتهم يلعبوا واألب راه يقولوهم ألعبوا

وهي نسبة تشري إىل حتالف مع األب بالرغم من أن األب ال يأيت كثريا إىل )... سلمنا نسة ختالف مع األب 

إىل أن احلالة ميلك ميول إجيابية عن االب، بينما التحالف مع األخت هي اليت متارس دوره / البيت عسكري وال

ولكن ضبط ذات ميل سليب يف شكل تسلط و قسوة واألب عامل ضبط .... كعامل ضبط / واخل منعدم، ال

منخفضة بالنسبة لألم وهنا احلالة ال زال يتذكر صرعاته األسري مع األم واألخت الكربى وهي نسبة )... بنسبة 
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هنا األم راه طيب يف القهوة واألب راه يقلق فيها وهذا االبن راه يطل من الباب وراه خايف راه " )و"اللوحة اوأيض

 يطل من البعيد 

هنا يتبني أن احلالة مل يعطى صورة إجيابية عن األم يف مجيع اللوحات كما نسبت إليها صورة التسلط باإلضافة إىل 

قية يف برتوكول احلالة حيث سجلنا نسبة الشحنات االنفعالية يف حالة التهميش أما فيما خيص مؤشرات العالئ

وهذا يعود ىل الظروف القاسية اليت واجهها احلالة مما أثر على ميزاجه باحلزن أما نسبة ).. حزن اكتئاب 

تربيته منذ وهذا نتيجة لتوتر يف استقراره النفسي خاصة بعد وفاة األم املربية اليت قامت برعايته و .... قلق /خوف

وهذا نتيجة الشعور باحلزن وعدم الراحة خاصة ... والدته كما نالحظ اخنفاض يف نسبة السعادة والرضا حيث 

قال ألبيه تصبح على خري " 90"األم يف إجنابه وترجم يف اللوحة بعد والدته وتقدمي الرعاية للخالة وعدم رغبة 

بسبب معاملتها القاسية حيث سجلنا نسبة غضب وعدوانية واألم مل يقل هلا شئ وهذا يدل على إحساس بالكره 

 ( 90،91)وظهر ذلك يف العديد من اللوحات ... 

 : الفرضيات المتعلقة بالجوانب العالئقية داخل األسرة  ( د

من خالل شبكة حتليل برتوكول احلالة األوىل تبني أن لديها احتالل يف النظام األسري وذلك من خالل الصراعات 

وهي نسبة منخفضة مع النسق املغلق حيث ....  استجابات احلالة حيث قدرة نسبة النسق مفتوح املذكورة يف

كما أن اخلحالة يف بداية األمر كان لديه الصديق املقرب له وهو السند وال جيب اقامة عالقة أخرى ... قدر نسبة 

كل اليت يعانيها مع التدخني والصراعات غريه إال أنه حياول االن االنعزال لوحده وال جيب قيام بعالقة بسبب مشا 

املتواجدة مع أمه بسبب تلك االفة  السيئة أوال وهي التدخني فالحظت أن احلالة بعد وفاة مربيته ال جيب اقامة 

 عالقة جديدة إال مع صديقه ولكن االن احلالة يبحث عن احللول لإلبتعاد عنه والبقاء لوحده 

 :التكيفمؤشرات لعد  ( ذ
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وخاصة من طرف األم اليت قامت توحي استجابات احلالة من خالل حتليل لربتوكول تعرضها ملعاملة قاسية 

بالتخلي عنه أثناء والدته قررت إلعطائه ملربية وبعد وفاة األم املربية فقرر ليعيش يف بيت أمه البيولوجية فكانت 

يف ظروف قاسية بعد وفاة مربيته حيث قدره نسبة  معاملة أمه قاسية مقارنة مع مربيته وهذا دال أن احلالة عاش

وهذه النسبة أوضحت احلالة لديها إحساس ).... أم نسبة االمهال والتخلي قدره بنسبة قدره ) معاملة السيئة 

 بالتخلي وعدم الرغبة يف إجنابه وشعوره بالذنب مما انعكس علىا سلوكه وأصبح احلالة مدمنا على التدخني 

 : ع تدفع لوضع فريات عيادية مناسبةكول مواضيتوجد في البروتو  ( ر

من خالل برتوكول احلالة األوىل متكنا من صياغة عدة فرضيات متعلقة بعالقة احلالة مع األسرة النفسية وكذلك 

أسلوب التخلي وعدم الرغبة يف اجنابه أثر على نفسية احلالة وهذا ماجعله يشعر باحلزن والكابة والكره من معاملة 

 قاسية اجتاهه وهذا ما أدى به للقيام بسلوكات مضطربة وأصبح احلالة مدمنا األم ال

 احلالة مل يكن صورة سلبية عن أبيه  برتوكولوكما أوضح 

 : يتم تحليل االختبار وفق ثالث مستويات : اختبار رسم العائلة  تحليل-1-1-8

 :العائلة الحقيقةتحليل -أ

  على المستوى الخطي : 

العائلة نالحظ أن احلالة رسم اخلطوط بشكل واضح كما أن احلالة يشغل مساحة كبرية من الورقة من خالل رسم 

وهذا يدل على امتداد حيوي واضح وكبري، مبعىن سهولة يف الكشف عن امليوالت توضح اخلط يدل أن احلالة واثق 

وأنه ( نكوص'يف الرجوع إىل املاضي من اليمني إيل اليسار وهو يدل على الرغبة  نمن نفسه كما أن اجتاه الرسم كا

 فرتة مرحية أيضا الحظت أن احلالة استعمل كامل الورقة يف الرسم وهذا يدل على عفوية احلالة 

وكما الحظت من خالل الرسم أن احلالة مل يستعمل األلوان وهذا يدل على الكبت واالكتئاب ويدل على فراغ 

 يوالت اجتماعية معاطفي و 
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  على مستوى الشكل : 

الحظت من خالل الرسم أن هناك اتقان يف الرسم وهذا يدل على النضج والسالمة يف القدرات العقلية والحظت 

كما جند أن احلالة من النمط ( الرأس واجلذع واألطراف )من خالل الرسم أن احلالة رسم مجيع أجزاء اجلسم 

لب عليها الطابع احليوي والعفوية، وكما جند حركة وإرادة يف الرسم أنه رسم نفسه وسط أفراد العائلة أين يغاحلسي 

وهذا يدل على طلب احلب واحلنان من خالل رسم شعر األم نالحظ أن هناك ضغط على اخلط و ان هناك 

كما الحظت رسم االزار وهذا يدل على االعتماد على األم رسم عيون ( األم املتبىن)تأكييد ولفنت انتباه اجتاه 

وهذا يدل على عدم اتصال باحمليط أيدي مفتوحة يدل يدي ة وهذا يدل على رفض للمحيط، حذف األصغري 

 على طل باحلب واحلنان 

  على المستوى المحتوى : 

جند أن احلالة حاول إظهار ميوالت عاطفية سلبية من خالل مشاعر الكره وهذه األخرية تظهر على أثر عدم 

من خالل امتناعه عن رسم امل البيولوجية وهذا يدل على احنطاط قيمة األم االستثمار املوضوعات ويظهر ذلك 

 لدى احلالة وأن احلالة يف العائلة اخليالية مل يقم برسم عائليته احلقيقية وهذا يدل على أن احلالة غري متقبل للواقع 

فهو لديه صورة إجيابية ونفس الصورة اليت يكوهنا عن ( األم املتبىن)كما الحظت أن احلالة قام باستثمار يف صورة 

 .، البيولوجية/يدرك صورة سلبية الاألب اجيابية أما األم البيولوجية مت حذفها وهذا يدل على أن احلالة 

  تحليل العائلة الخيالية-ب

 : على المستوى الخطي 

أن الرسم كان من اليمني إىل اليسار وهذه عالمة نكومبية أما اخلط فالحظت احلالة رسم خبط واضح الحظت 

 .وهذا يدل على امتداد احليوي أما الرسم الذي يشمل كامل الورقة وهذا يدل على العفوية

 : على المستوى الشكلي 
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مشوشة وأيضا يف رسم األب أن الحظت من خالل الرسم أن هناك رسم شعر مشوش وهذا يدل على أفكار 

رسم األذن بارزة وكبرية وهذا يدل على الشكل أما حذف اليدين يدل على الغموض أو السرقة رسم الرجلني يدل 

على إحباط شديد و رغبة قوية يف التخلي عن املوقف ال يوجد فيه إشباع رسم األسنان بالنسبة ألم يدل على 

ى اتصال اجتماعي حذف اليدين يدل على عدم اتصال باحمليط رسم العدوانية رسم رأس األم كبري يدل عل

 .األيدي املفتوحة يدل على طلب احلب واحلنان

 : على مستوى المحتوى 

عائلته )مل يقم احلالة برسم عالته احلقيقية وهذا يدل على أن احلالة يتمىن ان يعيش يف عائلة مثل العائلة اليت رمسها 

البيولوجية يف هذه العائلة أهنا عدوانية ومتسلطة فهنا ميكننا استنتاج أن الصورة اليت  وهو يسقط صورة األم( صديقه

 .يدركها عن أمه سلبية عكس األب فهو يدرك عنه صورة إجيابية

 :ملخص الحالة األولى1-1-9

تطبيق اختبار واملالحظة املباشرة ومن خالل ها، ع احلالة ويف ضوء نتائجباالعتماد على املقابالت اليت أقيمت م 

رسم العائلة واختبارتفهم العائلة استنتجت أن احلالة يعد الطفل الثاين يف العائلة وأنه طفل غري مرغوب فيه منذ 

فرضاعته كانت ( خالته)محله اذان والدته كانت طبعبة فعند والدته قامت األم البيولوجية إلعطاء إىل أم متبىن 

ه املتبىن حيث كانت توفر له مجيع احتياجاته فبعد /ي جيد مع أاصطناعية حيث أن الطفل عاش يف وسط أسر 

سنة قرر احلالة ليعيش مع أمه البيولوجية واخوته فكانت معاملة أمه البيولوجية قاسية  90وفاة مالبيته يف السن 

حيث أن معاملتها معه كانت ليست كمعاملة باقي إخوته حيث كانت تعامله بقسوة وعنف كانت تعاقبه بطرد 

 ماشي تحسب بصح( بيولوجية أم) ماما هي)ارج البيت عند القيام بأي خطأ عكس إخوته كما يقول احلالة خ

وهذا دليل على أن احلالة لديه حرمان عاطفي من طرف األم (  لدروك حتى ولدها عادتني ماشي بكري مامامن

ألم وحيس باحلرمان عاطفي من خالل قوله البيولوجية ورغم معاملة األم املتبىن اجليدة إال أنه حيس بالنقص اجتاه ا
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له اخلوف والقلق، كما أن وهذا كان يؤثر على حالته النفسية كما كان يسبب ( إخوتي كباقي التعاملني أمي)

 مكنتش أنا: تقول )أألم البيولوجية كانت تقول له بعض الكالم الذي يؤثر على حالته النفسية كما قال احلالة 

وهذا يدل على أن األم مل تكن لديها ( الحوامل كامل كيما فرحانة مكنتش بيك حملت ونهار تجني حابتك

رغبة يف إجنابه وهذا الكالم كان يؤثر على احلالة النفسية للحالة وبسبب احلزن والقلق والتوتر والكابة اجتاه األم 

 العائلة احلقيقية حيث أن البيولوجية وهذه نفس النتائج النتحصل عليها من خالل رسم العائلة من خالل الرسم يف

ومت حذف األم البيولوجية وهذا يدل على أن احلالة يدرك صورة سلبية عن ( ىنباألم املت)توظيف يف الرسم  احلالة مت

أمه البيولوجية وأنه غري متقبل هلا عكس الصورة اليت بكوهنا عن األب فهي حاضرة وإجيابية من خالل توظيفه يف 

حظت من خالل الرسم واملقابالت أن هناك ميل إجيايب اجتاه األب وكما وضح االختبار رسم العائلة احلقيقة فال

أن هناك كره اجتاه األخت الكربى وهذا يدل على أن احلالة يسقط صورة األم على األخت فهو يرى أهنا متسلطة 

من خالل النتائج تطبيق وكما توصلت إىل نفس النتائجوعدوانية وقامسية كما يرى صورة األم البيولوجية اجتاهه 

fat  تفهم العائلة فمعظم اللوحات كان يتكلم عن األم أهنا املتسلطة وقاسية مثل أمه البيولوجية فهنا احلالة يقوم

بإسقاط صورة األم املتسلطة والقاسية على اللوحات وأهنا تعامل أبناءها بالعنف والقسوة وهذا قد ظهر يف بعض 

هذا الطفل راه يلم يف األزهار ليسقطوا له فجاءت أمه وقالته : )من خالل قوله  (3) اللوحةرقماللوحات منها 

 (.عاله طيحتهم وحبت تضربه هبذيك املطرقة فقال هلا سطو يل من يدي 

ومن هنا ميكن استنتاج أن احلالة يدرك صورة اجيابية عن أبيه عكس الصورة السلبية اليت يدرك على أمه البيولوجية 

لة القاسية واحلرمان العاطفي الذي يعانيه احلالة واالحساس بالذنب كونه ليس كباقي إخوته وهنا من خالل املعام

 .ميكن القول ان الصورة اليت يكوهنا عن أمه سلبية والصورة اليت يكوهنا عن أبيه اجيابية

 :الحالة الثانية  1-2

 :البيانات األولية 1-2-1
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 (أ : ) االسم

 (ب : ) اللقب

 سنة 92: السن

 ذكر: اجلنس

 مستغامن: مكان السكن

 السنة أوىل متوسط: املستوى الدراسي

 ، ذكور0/ ، بنات0/  ،: عدد اإلخوة

 .الثالث: رتبة يف العائلة

 .سنة 04: سنه/ بناء : مهنة األب

 .متوفية: األم

، لباسه احلالة طويل القامة، أبيض البشرة، ذو عينان خضروتان، لون شعره أشقر : سيميائية الحالة 1-2-2

منظم و نظيف، لغته مفهومة، أفكاره متسلسلة و منتظمة، يظهر على احلالة احلزن و القلق، حيرك رجليه و يديه  

 .كثريا

 :التاريخ النفسي و العائلي للحالة 1-2-3 

سنوات ، عاش مع  94ولد احلالة يف ظروف طبيعية جيدة و بعد احلالة الثالث توفيت أمه، ملا كان يف عمره    

زوجة أبيه، كانت معاملة أبيه له قاسية بعد زواجه من الزوجة الثانية فكانت معاملة الزوجة الثانية دون رمحة و 
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 اذهب: " ان األب يطرده من البيت و يقول لهشفقة و كانت حترضه على أبنائه و كانت تعامله بقسوة، و ك

سنة رغم أن مستواه الدراسي كان جيدا، فكان يعيش مشاكل مع  90فتوقف عن دراسته يف سن مبكر " لتعمل

األب و زوجة األب من عنف و تسلط و صراعات داخل الوسط العائلي مما أثر على حالته النفسية، كما يقول 

 مشاكل في عشتها كاملة وحياتي العيشة منهدي وكرهت حياتي كرهلي واهلل، وةالهرا غير بابايعرف: " احلالة

و هذا ما يدل على أن احلالة يعيش صراعات نفسية و حزن و قلق كما أالحظ ان احلالة  "ماما ماتت منلي

 .يتكلم و هو حزين يديه ترجتفان و حيرك رجليه كثريا فهو حيكي و يتنهد

 .يعاين من أي مشاكل صحية إال أنه يعاين من نقص يف الوزن و حنافة اجلسماحلالة مل :التاريخ الطبي ( أ

 :وضعية الحالة أثناء اتباع الحصص العالجية ( ب

خلص من ى إىل املركز ليطلب العالج و التاحلالة كانت له من بداية األمر الرغبة يف العالج كما أنه هو بنفسه أت  

 .ول لقاءهذه اآلفة ، فاحلالة كان متقبل للعالج من أ

 

    :عالقة الحالة مع األم  ( ج

احلالة يتذكر أدق التفاصيل عن أمه، فعندما حيكي عن أمه يبدأ بالبكاء عنها و يتحدث عنها كثريا، بأهنا تركت 

 لوكان توفيتي عاله: " هلم فراغا كبريا و رحلت عنهم و توفيت و يف بعض املواقف يقوم بلومها و يقول

 لى أنه له عالقة جيدة مع أمهدل عو هذا يص قفاحلالة يشعر بالن"منك ماشبعناش معانا غيرقعدتي

 : عالقة الحالة مع األب( د
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 أصبح،منقبل هكذا يكن لم هو وفاةأم منذ معنا تغير سلوكه أنل ة أبيه معه قاسية، حيث أنه قاكانت معامل   

كان يضرهبا ،فيقول أنا بابا :" ، و األب كان يتعامل بقسوة كذلك مع أمهم كما قال  واخوتي أنا بعنف يعاملنا

 "عذب ماما 

 :عالقة الحالة مع زوجة أبيه ( ه

فكان احلالة دائم الصراع " كانت حترض أيب علينا أنا و اخويت:" كانت معاملة زوجة األب قاسية معه كما قال   

 .مع زوجة االب و كما مل يقبلها أن تكون زوجة ألبيه

 :عالقة الحالة مع أصدقائه( و

ه من البيت و يقول كان سندا له عندما كان يطرده أبو   ة مع أصدقائه خاصة صديقه أمنيتوجد عالقة جيد    

احلالة أن أول حماولة للتدخني له كان من صديق آخر له و صديقه أمني ال يدخن كما يقول احلالة، و أنه كان 

ينصحه و يقول له بأن التدخني هو موت بطيء و احلالة يقول أنه كان يتعاطاه كثريا و مل يستطع التوقف كما 

، الكتئاباالحزن، القلق)  منهاعنه كانت تظهر لديا اعراظ  عندما توقفت ولكنه عن التوقف حاولت:" يقول 

 وهدا يدل على ان احللة يبحث عن اهلروب عن الواقع و التخلص من النزاعات الصرعات  (االنعزال، الوحدة

 : عالقة الحالة مع اخوته ( ي

 ويخلصني ماصو واحد المع فالسوقو نخدم كي خاوتي أنا:" كانت تربطهم عالقة جيدة و يقول احلالة    

و هذا يدل على أن احلالة كانت له عالقة جيدة مع اخوته فكان يبحث ".خاوتي ننسى جامي اهم الدر ندخل

 نحوس كنت:) و يقوم بدور الـم كما قال.مه، و يبحث عن تعويض مكانة األمأن يكون له سندا بعد وفاة أ



 الفصل السادس    عرض الحاالت و تحليل النتائج

 
93 

و هذا يدل على أن ( احتياجاتهم تلبيةجميع عن نبحث كنت توفاة أمي بلي يحسو خاوتي مانخليش باش

 .احلالة يقوم بدور األم و األب و يبحث عن تعويض ذلك النقص

 :عرض المقابالت مع الحالة 1-2-4

 اهلدف من املقابلة مدة املقابلة تاريخ املقابالت 

مجع املعلومات و البيانات األولية  د90 0491جانفي  0

و كسب ثقة املفحوص و التعرف  

 .كأخصائية نفسيةبدوري  

التعرف على العالقات األسرية و  د 04 0491جانفي  94

أم، أب، اخوة، ) االجتماعية 

 (احمليط

التعرف على الوضع السابق و  د04 0491جانفي  90

احلايل للحالة قبل االدمان و 

 .بعده

 التعرف على حياة الطفولة د00 0491جانفي  ،0

عالقات الوالدين التعرف على  د 04 0491جانفي  02

 .بعد االدمان

 FATتطبيق اختبار  د35 0491جانفي  09

رسم العائلة و تطبيق اختبار  د55 0491فيفري  ،4
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التعرف على الصورة احلقيقية 

 .للوالدين مث انتهاء و توديع احلالة

 .يوضح سير المقابالت مع الحالة(  3) جدول رقم 

 :ملخص المقابلة مع الحالة أ  1-2-5

سنة يتبع العالج مبركز الوسيط لعالج املدمنني طويل القامة أبيض البشرة ذو عينني  92احلالة أ يبلغ من العمر 

خضروتان ، لون الشعر أشقر ، لغته واضحة و مفهومة ذو هندام منظم و نظيف، أفكاره تتمحور حول فراق أمه 

يعترب الثالث يف العائلة ولد يف ظروف قاسية منذ  الذي ال يزال يتذكر أدق التفاصيل ، احلالة أ كان مرغوبا فيه

الوالدة فهو يتكلم عن األم اليت كانت تعاين من مشاكل و نزاعات و كالم غري الئق و أسلوب العنف اجتاه األم، 

و هذا ما كان يؤثر على احلالة و يسبب له القلق و اخلوف عندما يرى أمه يف ذلك املوقف، كما أن عالقة احلالة 

كانت جيدة تتميز باحلب و احلماية منذ الطفولة عاش طفولته كباقي األطفال و كان دخوله إىل املدرسة يف   باألم

:"  ألب كانت قاسية نوعا ما حيث يقولسن السادسة أما مستواه الدراسي فكان متوسطا ، أما عالقة احلالة مع ا

 ".حياتي كاره راني تغير شيء وكل أمي وفاة منذ

أنه حيص بالنقص بال أم و مل جيد من يعوض ذلك احلرمان العاطفي اليت كانت متنحه له،  فمن و هذا يدل على 

خالل املقابالت الحظت أن احلالة ملا يتكلم عن األم حيرك رجليه كثريا و ينظر إىل األرض وال يرفع رأسه، فمعظم 

ف قاسية حيث عانت أمه قبل سنوات يف ظرو  94املقابالت كان يتكلم فيها عن األم حيث ماتت و هو يف سن 

سنوات ز قد انفصل األب عن  1وفاهتا يف صراعات دائمة مع األب و نزاعات مما أدى إىل طالقها يف سن 

 ريحنا حنا ابعدن تزوج بابا مين:" مما قد قال العائلة مما قرر الزواج بالثانية و بعد زواجه كان يقيم يف مسكن آخر

سنوات توفيت  94لنزاعات كانت تذكر من عند األب و ملا كان سن احلالة و هذا يدل على أن الصراعات و ا" 
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األم مما تركت هلم فراغا كبريا فمن خالل تكلم احلالة عن األم فاحلالة يبدأ بالبكاء و هذا يدل على أنه غري متقبل 

ندما توفيت األم اجلدة لفراق األمـ، و أنه يشعر بالنقص و احلرمات العاطفي و هذا ما أثر على حالته النفسية، فع

جديت أم األم قد عوضت مكان أمي :" هي اليت تكفلت هبم و كانت عالقتهم هبا جيدة، حيث يقول احلالة

 ".فكانت نعم اجلدة

فاملعاملة احلسنة من طرف اجلدة عوضت له ذلك النقص من طرف االم، إال أن األب رجع ليعيش مع أوالده   

 كيما دايرها وكنت جدتي والفت أنا:" لكن احلالة مل يتقبل ذلك كما يقول( يف نفس البيت) يف أسرة واحدة 

 .، و هذا يدل على أن احلالة كان يسقط صورة األم على اجلدة"ماما

فعندما قرر األب ليعيش مع أوالده يف نفس البيت ، بدأت تظهر بعض املشاكل و النزاعات مع زوجة األب و  

و ال توفر هلم مجيع احتياجاهتم و كانت تقوم بنشر الصراعات و القيام  األب خاصة ، حيث كانت ال هتتم هبم

، و هذا يدل على أن "كنت غري ندخل للدار حتوس يل السبب و حترش بابا عليا:" باملشاكل مع احلالة كما قال 

احلالة احلالة كان يعيش يف صراعات مع زوجة األب، كما أم زوجة األب كانت قاسية عليه و على اخوته، توقف 

و " الطالء"  عن الدراسة يف السنة األوىل متوسط مما أدى به إىل التوجه ملركز التكوين املهين و حتصل على شهادة 

قد بدأ العمل به منذ سنتني حيث أنه كان يعمل من أجل توفري كل اللوازم و إلخوته و أن األب كان ال يبايل 

و هذا يدل على أن احلالة  " خاوتي على ونخدمنقود ال على للحصول عمل بأيم نقو  كنت:" هبم، حيث قال

سنة، و كان ذلك التشجيع و التحفيز من طرف  99كان يقوم بدور األب و احلالة بدأ بالتدخني ملا كان يف سن 

 نتكيف نروح لققغيرنت كنت:" االصدقاء أنه خيفف القلق و التوتر و يعطي االحساس بالسعادة حيث قال

 ".ونريح
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ان يدخن من أجل نسيان املشاكل و هذا يدل على أن احلالة يبحث عن اهلروب من الواقع املعاش و فاحلالة ك  

سنوات، فاحلالة متقبل للعالج و أنه أتى إىل مركز االدمان بنفسه و هو يبحث عن طريقة  ،مدة التدخني 

 .للخروج من هذه اآلفة

 "FAT."عرض نتائج اختبار تفهم العائلة  1-2-6

 .دقيقة 35مدة االختبار ............................." .....................FAT"بروتوكولتقديم 

راين نشوف يف طبسي وكيسان راهم يدابزو معجبونيش، تاين هاذوا راهم يف املشاكل باباهم صعيب (: 1)اللوحة

 .راه يزقي على أخت الكبرية

 .اه مدابز مع هذي املرى وكاين واحد راه جاي ليهمرفدت الورقة هذه املرة ،هذا الطفل ر  (:2) اللوحة

الوردة الطفلة مزهرية هذه البنت راهي تبكي قاسوهلا الورد تاعها جات تلمه ، جاء باباها حاب (: 3) اللوحة

 .يضرهبا راه رافد مطرق

 .ه احلوايجهذا اللباس راه تشري إليه وهاد مرى راهي تشوف فيها، وهذا املطرق راهم معلقني في(: 4) اللوحة

التلفاز وهادو راهم قاعدين ، و هاد الراجل راه داخل عليهم و هوما ماشافوهش و راح يشوفهم (: 5)اللوحة

 "واش راهم يتفرجو

 "هذه املرأة دخلت عليه و هذا الكرة مراهيش هتدر معاه تشوف فيه برك و قالتلو واش راه يدير(: 6) اللوحة

عة و شاف ناموسة حاب يقتلها ، الصقة فاحليط و هو باغي يطلع راه خارج يف هدي السا(: " 7) اللوحة

 "فالدرج
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راهم خارجني برا هدو زوج شراو و هذا و أمه راهم حيوسو على حانوت آخر يشرو عليه (: 8) اللوحة

 .ماعجبهمش احلانت الخر

د الطابلة مارامهش هذا الطفل راه يطل عليهم و املرا راهي تطيب فالقهوة و هذا الكرسي و ها(: " 9) اللوحة

 .متفامهني راهم مدابزين، مانظتش بكري تطيب القهوة

هذو راهم يلعبو فالكرة و هذا راه رافد مضرب غادي يلعب بيه و واحد راه جاي وراهم غادي (: 11) اللوحة

 "يلعب معاهم و هوما ماخالوهش، راحيني يضربوه مشي صاحبهم

 .دايرهلم يده و راه يشوف فيهم راهم قاعدين و هذا راه واقف و(: 11) اللوحة

هذي الطفلة راهي تكتب و هذا الراجل راه يشوف فالكتاب و هذا راه يشوف فيها مرامهش (: 12) اللوحة

 .يهدرو

 .هدي راهي يف ناموسيتها باغية نرقد و هذا راه باغي يغطيها خايفها ال متوت دجيا راها مريضة(: 13) اللوحة

 "زين و هذا راه يتفرج عليهمهدو راهم مداب(: " 14) اللوحة

هذا راهو راقد متكسل و هدو راهم يلعبو و وحداخر كان يلعب معاهم و من بعد دابزو معاك (: 15) اللوحة

 "ماخالوهش يلعب

 "هذي السيارة و هذاك رافد املفتاح جا ولده قاله هات مفتاح السيارة خليين نروح حنوس شوية(: " 16) اللوحة

ملرة راه داير فاحلميوجات عندها هدي املرا و قالت واش راكي ديري قالتلها راين ندير هدي ا(: " 17) اللوحة

 "فاحلمري واش دخلك
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 "راهم راحيني فالسيارة هدو زوج راهم يدابزو و هذا راه يشوف فيهم و هو راه يشوف برا(: " 18) اللوحة

 "راين خارجة هدا راهو يكتب و مرة حيط يده فوق الطابلة قالتله (: " 19) اللوحة

 "راه واقف شاف روحه فاملراية مراهيش عاجباته حالته(:" 21) اللوحة

 "راهم فالعرس يرقصوا و هدو زوج راهم يشوفو فيهم و هذا بابا و هذا بابا (: " 21) اللوحة

 النقاطالمسجلة  أصنافالترميز

 ـالصراع األسري الصراع الظاهر

 ـصراع الزواجي

 ـنوع آخر من الصراع

 ب الصراعـ غيا

0 

9 

0 

2 

4 

 ـ حل إجيايب حل الصراع

 ـ حل سليب

4 

، 

 

 ضبط النهايات

 مشاركة/ـ مالئمة

 غري مشاركة/ـمالئمة

 غري مشاركة/ـ غري مالئمة

، 

0 

2 

 

 

 

 حتالف/ ـ أم

 حتالف/ ـ أب

 حتالف/ أخت/ ـ أخ 

0 

9 

9 
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 نوعية العالقة

 .حتالف/ ـ زوج 

 حتالف= ـ آخر

 عامل ضبط= ـ أم 

 عامل ضبط= ـ أب 

 عامل ضبط=أخت/ ـ أخ

 عامل ضبط= ـ زوج 

 عامل ضبط= ـ آخر 

9 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

 

 

 

 ضبط احلدود

 ـ اندماج

 ـ تباعد

 طفل/ ـ حتالف أم 

 طفل/ ـ حتالف أب 

 طفل/ ـ حتالف راشد

 ـ نسق مفتوح

 ـ نسق مغلق

90 

9 

9 

0 

99 

0 

0 

 0 ـ دائرة الوظيفة املختلفة

 

 معاملة قاسية

 ـ معاملة سيئة

 استغالل جنسيـ 

 ختلي/ ـ امهال

 ـ تنتول أدوية

، 

4 

0 

4 
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 4  إجابة غري اعتيادية

 4  رفض

 اكتئاب/ ـ حزن  الشحنة االنفعالية

 عدوانية/ ـ غضب 

 قلق/ ـ خوف

 رضا/ ـ سعادة

 ـ نوع آخر من االنفعاالت

2 

0 

0 

4 

4 

 ،90  مؤشرات العام لسوء التوظيف

 .الترميز لبروتوكول الحالة الثانيةيوضح نقاط ( 4)جدول التنقيط رقم 

 .للحالة الثانية  FATبروتكول و مناقشة تحليل   1-2-7

يعد اجراء االختبار و عرض اللوحات على احلالة الثانية و وضع يف أصناف خمتلفة جند أن الربوتوكول يسمح لنا 

 :بتفسري النتائج التالية

 لنا بإعداد فرضيات عمل مناسبة ؟ـ هل البروتول طويل بما فيه الكفاية حتى يسمح 1

من خالل ما حتصلنا عليه يف اجلدول التنقيط حالة الربوتوكول يسمح لنا بتنقيط و ذلك ألنه جتاوب مع كل   

 .اللوحات اليت عرضناها عليه كما ال توجد اجيابات مرفوضة وال توجد اجابات غري متبادلة 

 هل يوجد صراع  
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دل على وجود صراعات عديدة يف احلياة  N=126لتوظيف و الذي قدر ب إن ارتفاع  مؤشر العام لسوء ا 

األسرية السابقة للحالة برغم من انكار احلالة بالوضع األسري يف اللوحات و االهتمام باألجزاء كما جاء يف 

 "هدا راه يلعب بالكرة، هذا راه يلعب معاهم، غادي يضربوه ماشي صاحبهم":" 11اللوحة

ن احلالة يعيش صراعات اجتاه األب و عدم قدرة احلالة التأقلم من العيش و عدم العيش مع و هذا يدل على أ  

 "زوجة األب

 :في أي مجال يظهر الصراع

) من خالل جدول التنقيط منط الصراع الذي يظهر بشكل واضح هو الصراع من نوع آخر حيث قدرت نتيجة ب

N=4 )هذو راهم ") 90" حتدد نوع الصراع مثال اللوحةوهذا ما برز يف خمتلف إجاباته للوحات ، حيث مل

فاحللة ينكر زوجة األب ومل يتقبلهاوال حيب ( N=7)، كما سجلنا غياب صراع (يدابزو وهذا راه يتفرج عليهم

 .العيش معهم يف أسرهتم

 :النمط الوظيفي للحالة

 حل الصراعات والتكيف معها اتضح من خالل التنقيط يف حل الصراع أن احلالة الثانية ليس لديه مرونة يف   

املرا راهي دير يف اخلمري جات  عندها مرى ") 92"وهذا على سبيل املثال اللوحة ( N=6)وميله إىل حل سليب 

كما نالحظ يف اجلدول انعدام احلل اإلجيايب وذلك دليل على ( قالتها واش راكي ديري قالتها واش دخلك

ر الوسط العائلي ، أما يف ضبط النهايات كانت مالئمة  غري الصراعات والنزاعات مع األب وعدم استقرا

 .وهذا يدل على أن احلالة تفضل أن تكون دائما إجيابية ( N=6)مشاركة|، أما مالئمة ( N=2)مشاركة

 :الفرضيات الممكنة لوصف العالقة الظاهرة في هذه األسرة
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ف مع العائلة إذ سجلنا التحالف مع األم استنتجت من خالل اجلدول التنقيط أن احلالة هلا ضعف يف التحال

ذلك دليل على أن ( N=1)والتحالف مع األخت بنسبة ( N=1)إما التحالف مع األب بنسبة ( N=3)بنسبة

احلالة يعيش بعيدا عن أسرته وأن احلالة بعد وفاة أمه أخرجه أبوه من البيت ليعيش عند أحد أصدقائه وهذا ما 

وكذلك ( 99،90)وظهر ذلك يف عدة لوحات منها ( N=5)ع اآلخر بنسبة جعل ارتفاع يف خانة التحالف م

وهذا دليل على أن احلالة يفضل العالقات مع ( N=5)سجلنا ارتفاع يف عامل ضبط مع آخر مرتفع بنسبة 

ية أصدقائه وأن احلالة غري راض بالعيش مع زوجة أبيه بعد وفاة أمه رأى منها صورة سلبية ومن بينها املعاملة القاس

حيث استحوذ ( N=7)وكما سجلنا نسبة احلزن االكتئاب ب. له وأن أبيه بعد وفاة أمه تغريت سلوكاته معه

وارتفاع نسبة القلق ( هذه البنت راهي تبكي قاسوهلا الورد التاعها") 0"احلزن على معظم إجاباته منها اللوحة  

 .خالل معاملته له وتغري سلوك أبيه معهوذلك من خالل القلق الذي يعيشه مع أبيه من ( N=5)حيث قدرت 

 : مؤشرات لعدم التكيف

أوضح حتليل اختبار تفهم العائلة احتالل النسق األسري للحالة و هذا ما ساهم بدوره يف ظهور اضطرابات 

ري و اليت كانت ظاهرة يف استجابات احلالة و هذا يعود إىل املعاملة القاسية و تغ" 0"سلوكية التدخني لدى احلالة 

صورة األب السلبية بعد وفاة األم مما جعله يعيش وضعية صراعيه غري معلنة فاحلالة يسلك تلك السلوكات 

 .املضطربة لتغيري عن ذاته مما انعكس عليه و أصبح مراهقا و مدمنا

 :توجد في بروتوكول مواضيع تدفع لوضع فرضيات عيادية مناسبة

على احلالة متكنا من اخلروج بعدة استنتاجات و فرضيات توضح  FATمن خالل تطبيق اختبار تفهم العائلة   

أن احلالة ليس له استقرار نفسي نتيجة الظروف اليت عاشها مع األب الذي كوهنا يف صورة سلبية بعد وفاة األم مما 

 .ولد له صراع داخلي مع األسرة، مما أدى باحلالة إىل سلوكات سلبية كالتدخني
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 تحليل رسم  1-2-8

 : الحقيقيةالعائلة 

 : على المستوى الخطي

الحظت من خالل الرسم أن احلالة رسم خبطوط واضحة و هذا يدل على االمتداد احليوي و سهولة يف التغيري     

عن امليوالت و كذلك رسم احلالة كان من اليمني إىل اليسار و هذا يدل على رغبة يف الرجوع إىل املاضي ، ميثل 

 .له الراحة النفسية

 :على المستوى الشكلي ( أ

الرأس و اجلذع و " سم كان على درجة من االتقان ، فقد قام احلالة برسم مجيع أجزاء اجلسم نالحظ أن الر     

كما جند أن احلالة قام برسم نفسه يف وسط العائلة فهو من منط احلسي و أنه حذف األب من الرسم " االطراف

اليت كانت حاضرة يف رغم و هذا يدل عن رفضه من العائلة و الصورة اليت يكوهنا عن أبيه السلبية عكس األم 

غياهبا من العائلة ، فهو مكون صورة إجيابية عنها و له الرغبة يف أن تعيش معهم و الحظت أن احلالة اهتم برسم 

الشعر و هذا يدل على املؤشر لالحنراف والحظت من خالل الرسم أن هناك حركة يف الرسم، و هذا يدل على 

 .طلب احلماية و احلب

 

 : وىعلى مستوى المحت ( ب

جند أن احلالة حاول اظهار ميوالت عاطفية من خالل الرسم و هذه األخرية تظهر على أثر عدم استثمار    

 .املوضوعات و قد ظهر من خالل رسم احلالة أنه رسم عائلته غري حقيقية اليت يرغم أن يكون جزء منهم
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 العائلة الخيالية  تحليل

 : على مستوى الخطي

من خالل الرسم للعائلة اخليالية نالحظ أن احلالة رسم بشكل رفيع داللة على رهافة االحساس و باإلضافة إىل    

ذلك فقد الحظنا أن اجتاه الرسم كان من اليمني إىل اليسار و هذا عالمة على الرغبة يف الرجوع إىل املاضي على 

ضي و كما أن الرسم كان من األعلى إىل األسفل و هذا يدل أنه فرتة مرحية و بالتايل امليل اىل النكوص حنو املا

على نزعه إىل النزوات األولية ، باإلضافة إىل ذلك الحظت من خالل األلوان استعمل اللون احليادي و هذا يدل 

 .على التثبيط و االكتئاب و الكتب

 :على مستوى الشكلي  ( أ

و كما ( الرأس و اجلذع و األطراف) يع أجزاء اجلسم نالحظ أن الرسم كان على درجة من االتقان قام برسم مج  

جند من منط حسي و له الرغبة يف العيش مع عائلة أخرى و أن يكون صديقه و أنه له الرغبة يف العيش معه و 

ظهر ذلك من خالل رسم مل يقم برسم عائلته احلقيقية و هذا يدل على أن هناك صراع و مشكل مع أفراد عائلته 

سه مع عائلة صديقه و هذا يدل على أنه له الرغبة يف أن يكون جزءا منهم ، و الحظت من خالل و أنه رسم نف

و هذا يدل على عدم ثقته بنفسه و بقدراته (. مقارنة برسم بقية االفراد) الرسم أنه رسم نفسه حبجم صغري جدا 

 .ية و احلبالشخصية و رسم األيدي مفتوحة و وجود حركة يف الرسم هذا يدل على طلب احلما

 :مستوى المحتوى( ج

نالحظ من خالل الرسم أن احلالة حاول اظهار مشاعره و ميوالته السلبية اليت تتجلى يف عدم استثماره  

للموضوع و هذا يدل و راجع إىل القلق اجتاه الصورة األبوية كونه يدرك صورة سلبية عنه و أنه رسم األيدي 

 .، فقد رسم أمه رغم وفاهتا و هو يدرك صورة اجيابية هلا مفتوحة و هذا لداللته على طلب احلنان
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و يف األخري و من خالل ما مت رمسه يف العائلة احلقيقية و اخليالية جند أن احلالة مل يرسم نفس األفراد املرسومني   

 .يف العائلة احلقيقية و هذا يدل على عدم تقبله للواقع املعاش

 :الثانيةتحليل عام حول الحالة   1-2-9

تفهم العائلة و  FATاستنتجت من خالل املقابالت و املالحظة املباشرة مع احلالة و من خالل تطبيق اختبار   

أخذ برسم العائلة و أن احلالة كان مرغوبا فيه و أنه عان عدة مشاكل و نزاعات مع األب خالل املعاملة القاسية 

ات على احلالة و األخوة و هذا ما أثر على احلالة النفسية له، و اجتاه األم و بعد وفاة األم انعكست تلك الصراع

أن احلالة يدرك صورة سلبية عن أبيه و قد ظهر ذلك من خالل املقابالت و أن احلالة يتكلم عن األب على أنه 

م من قاس و عنيف و ال يعاملهم كأبنائه، فاحلالة بعد وفاة أمه تكفلت به اجلدة اليت كان يسقط عليها صورة األ

 ".كانت موفرتلنا كلش، كانت كيما ماما:" خالل قوله 

و هذا يدل على أن اجلدة كانت توفر هلم مجيع املتطلبات و مل حتسسهم بالنقص عكس األب الذي كان   

يعاملهم بقسوة و عنف وال رمحة و كانت صورة األم اجيابية و ذلك من خالل استثمارها رسم العائلة احلقيقية 

األم رغم أهنا متوفية، عمس األب الذي يكون صورة سلبية عنه، حيث أنه مت حذفه هنائيا من  حيث أنه رسم

الرسم ، فهذا يدل على أن احلالة يسقط مكانة األب و أن احلالة من خالل رسم العائلة اخليالية مت رسم عائلة 

ا يدل على أن احلالة يتمىن لو كانت صديقه املقرب له، و أن هذه العائلة تتميز بالسعادة و املودة و الرمحة و هذ

 .عائلته مثل هذه العائلة خالية من النزاعات و الصراعات

رسم األيدي مفتوحة و هذا يدل على أن احلالة يبحث عن طلب " احلقيقية و اخليالية" و أن رسم العائلتني     

مقابالت و عند التحدث عن األم يبدأ  احلب و احلنان ، و أنه يشعر باحلرمان العاطفي اجتاه األب، فاحلالة أثناء

و " من يل راحت ماما حيايت والت ظلمة :" بالبكاء و احلزن و الكآبة و فقدان األمل و ذلك من خالل قوله
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كلما أتذكر أمي :" هذا يدل على أن احلالة غري متقبل لذلك الفراق و أن احلالة مل خيرج من مرحلة احلداد فيقول

 ".روح نتكيف، و حنس روحي مرتاحو املشاكل و املعاناة ن

و هذا يدل على أن احلالة يعوض ذلك النقص بالتدخني، و أن التدخني يعطيه االحساس بالسعادة حىت أصبح   

توصلت إىل   FATسنوات و احلالة لديه الرغبة يف العالج فمن خالل اختبار تفهم العائلة  2مدمنا عليه، مدة 

 اللوحةتعرب عن القسوة و العنف من طرف األب و أهم هذه اللوحات، نفس النتائج فمعظم اللوحات كانت 

الورد ، طفلة، مزهرية، هدي البنت راهي تبكي قاسوهلا الورد نتاعها ، بغات تلمه، جا باباها حاب يضرهبا ".) 3"

 (.راه رافد املطرقة

و من خالل االختبار تبني أن احلالة عاش عدة مزاعات و مشاكل و آالم نفسية اجتاه األب و هذا ما جعله   

 .يدرك الصورة السلبية عن أبيه عكي األم فهو يكون هلا صورة إجيابية

 :الحالة الثالثة   1-3

: البيانات األولية 1-3-1  

( ع.ج: )االسم واللقب  

ذكر : اجنس   

سنة  92: السن  

مستغامن : كان السكن م  

اخلامسة االبتدائي : املستوى الدراسي  
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49: األوالد       40: إخوة    بنات  40: عدد اإلخوة   

األول : الرتبة يف العائلة  

سنة  04: أستاذ    عمره : األب   

سنة  01: خياطة  عمرها : األم   

:سيمائية الحالة  1-3-2  

احلالة طويل القامة حنيف اجلسم، أمسر البشرة لغته مفهومة وواضحة خالية من أي اضطراب يظهر عليه احلزن ، 

 حسب األسئلة يعاين من فقدان الشهية مهتم بنفسه لباسه منتظم والئق كثري احلركة حيرك رأسه ورجله كثريا 

 : التاريخ العائلي 1-3-3

ته كانت مرغوب فيها رضاعة كانت طبيعية ويعد احلالة الطفل األول يف ولد احلالة يف ظروف عائلية جيدة والد

عائلته عاش احلالة يف وسط عائلي مدلل وهذا دليل كونه الطفل األول يف العائلة وكانت معاملته اجتاه أبيه وأمه 

وهذا يدل على أن (  هلل الحمد فمي عند يجيني كلشي موفرلي والديا)تتميز بالدالل الزائد كما يقول احلالة 

احلالة عاش مدلل، وهذا الدالل الزائد من طرف الوالدين أهنما مل ينجبان إال بعده مدة طويلة من زوجهما مدة 

.سنوات (،4  

التاريخ الطبي   

من فقدان الشهية ونقص يف الوزناحلالة يعاين من فقر الدم، ويعاين   

: وضعية الحالة ( ب  
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غري متقبل للعالج أتى به والده، وأن احلالة يف البداية مل يكن متقبل ( ع)احلالة : أثناء اتباع احلصص العالجية  

 يتكيفوا كامل أنا بابا لقاني نتكيف شك فيا جابني للمركز الناس)العالج كما كان يقول يف بداية املقابالت 

.لعالجوهذا دليل على أن احللة غري متقبل ل(  طبيعي شئ هذا  

: عالقة الحالة مع أمه ( ج  

عالقة احلالة مع أمه جيدة حيث كان أول طفل لديها عاش مدلال إذ كانت توفر له كل متطلباته وكانت ختاف 

.عليه من أي شئ يقلقه   

:عالقة الحالة مع األب ( د  

الدراسة، كانت حىت األب كانت عالقته معه جيدة إذ كان الطفل مدلل لديه منذ الصغر إذ أ،ه توقف عن  

 فمه عند نجيبهله حاجة كل)عالقته معه جيدة، إذا فتح له دكان وشرتى له سيارة كما يقول أب احلالة 

.وتانيب الظمريل على أن األب لديه إحساس بالذنب وهذا يد(  خرجلي كيفاش وماالتالي  

:عالقة الحالة مع أصدقائه ( ه  

أن احلالة له أصدقاء مدمنني على التدخني، والكوكايني اليت أصبح توجد بني أصدقائه عالقة جيدة منذ الصغر إال 

.احلالة مدمنا عليها وال يستطيع البقاء دوهنا  

:عالقة الحالة مع إخوته ( و  

.حىت مع اإلخوة توجد عالقة جيدة ومتماسكة بينهم ويعترب بالنسبة هلم األخ األكرب والقدوة بالنسبة هلم   

 ( : 3)عرض الكتابات مع الحالة  1-3-4
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 تاريخ املقابلة مدة املقابلة اهلدف من املقابلة

مجع املعلومات وبيانات األولية وكسب ثقة املفحوص التعرف بدوي  

 كأخصائية نفسانية 

دقيقة 90  04/49/0491  

أم،أب، االخوة،األهل )التعرف على العالقات األسرية واالجتماعية 

( واحمليط  

02/49/0491 دقيقة 00  

قبل اإلدمان وبعد اإلدمان )التعرف على الوضع السابق واحلايل للحالة 

 ) 

دقيقة 04  09/49/0491  

دقيقة 00 التعرف على حياة الطفولة فاملراهقة للحالة  4،/40/0491  

دقيقة 04 التعريف على عالقته الوالدية بعد اإلدمان   99/40/0491  

دقيقة FAT 00تطبيق اختبار  92/40/0491  

اختبار رسم العائلة و التعرف على الصورة احلقيقية الوالدية االنتهاء 

.وتوديع احلالة   

دقيقة 04  09/40/0491  

.يوضح سير المقابالت مع الحالة:  5جدول رقم   

: ملخص المقابلت مع الحالة ع  1-3-5  

املدنني مدمن على الكوكاكني طويل القامة، سنة يتبع العالج مبركز الوسيط لعالج  92يبلغ من العمر " ع"احلالة 

حنيف اجلسم أمسر البشرة لغته واضحة ومفهومة خالية من اي اضطراب يظهر عليه احلزن والقلق اجابته حول 

أنا عايش "األسئلة حمدودة جييب حسب السؤال معاملة اجتاهه أبيه وأمه عاش طفولة طفال مدلال كما يقول احلالة 

 عشت)وهذا يدل على أن احلالة عاش مدلال يقول "فمي جامي تعبت على حاجة  مقلش كلشي جييين عند

، أما عالقته مع إخوته جيدة وأنه يعترب األخ األكرب بالنسبة هلم عالقته مع أساتذته ( والدي عند معزز طفولتي
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 انتك  الختبارل افيا مليح والمانديشفوضى  ندير غي معلمةكنت عندي كانت أنا"قاسية حيث يقول احلالة 

ورغم كل هذا مكنتش خنرب والديا يف السنوات " قرايتي لكرهتلي هي عليا وتبلع الخزانة في يودخلن تضربني

األوىل كنت أحب الدراسة وكنت أحتصل على معدل متوسط ولكن مع مرور الوقت تدىن مستوى وكنت ال أحب 

من طرف املعلمة وهذا ما أثر على نفسية وأصبح ال فهذا يدل على أن احلالة كان يتلقى العنف والقسوة " الدراسة

حيب الدراسة وتوقف احلالة عن الدراسة يف مستوى السنة اخامسة ابتدائي وبعد التوقف عن الدراسة توجه إىل 

مركز التكوين املهين مما حتصل على شهادة حالق بدأ يعمل مع احد أصدقاء أبوه يف حمل خاص وبعد ذلك مل 

أما عالقته مع أصدقائه  " ألين كنت نتعب بزاف ومقدرتش على خلدمة"عنها يقول احلالة  يواصل املهنة توقف

أصدقائي "، يقول احلالة " أنا جامي فتهم ومها جامي فاتوين"كانت جيدة ومتماسكة فيما بينهما كما يقول احلالة 

ة تعلمت الدخان ألن سن 90وأصدقائي كانوا كذلك يدخنون مثلي ملا كان يف عمري " مثلي ثاين ال يدرسون

وأصبح احلالة مدمنا على التدخني إال أنه بإرادته توقف عن التدخني مدة سنتني " صديقي كان يبيع الدخان

ملا مسع أيب " والفتها اليوم دونها أبقى أن الأستطيعفأصبح احلالة مدمنا على الكوكايني إال أن احلالة كما يقول 

أين أتعاطى التدخني قام بضريب وكان هذاك اليوم بابا تلقيت من عنده معاملة سلبية ومن ذلك اليوم أصبح جيرين 

فأنا قررت أن أعمل " خدمة بال هاك غير متبقاش روحك علىت خدم روحتقال "على البحث على العمل 

أنا مجيع أصدقائي يدخنون ويتعاطون "ل احالة مع صديقي يل كان يبعلي الكوكايني وكان يبيع احلشيش ويقو 

املخدرات كاحلشيش والكوكايني وأنا مدمن على الكوكايني وأصدقائي مها ليكانوا يشجعون عليها وبداية كانوا 

 لي:"ميدهايل غري باطل واهلل مني نديرها نريح، وبداية أنا كنت أدخن فقط وكان يقولوا يل أصدقائي هذا القول 

أنا كنت خنمم ونقول واش فيها تدخني دجيا راه ينسي يف كل املشاكل " راجل ماشي صغير امازالو  ميدخنش

وهذا قبل اإلدمان على الكوكايني أو التدخني كانوا والديا يعاملوين معاملة حسنة وعاش احلالة " روحك تحس

وا ال يوفرون له كل مدلال أما بعد اإلدمان تغريه معامل والديه أصبحوا يضغطون عليه للبحث عن عمل وأصبح
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ماحيتاجه كما كان سابقا تغريت املعاملة عندما مسعوا يب عائليت أين أدخن كان أيب يعاقبوين وكان حياول إبعادي 

وبعدما أخربه صديقه أين أتعاطى الكوكايني قرر أيب أن يأيت يب إىل ( عن أصدقائي وأنا مل أستطع االبتعاد عنهم

أن احلالة يظهر عليه احلزن والقلق وحيرك رجله كثريا يرفع رأسه إىل السماء ويبدأ املركز للعالج، وكما أين أالحظ 

يفكر وخاصة عندما يتكلم عن أصدقائه فكل هذا يدل على أن رفقاء احلالة كانوا يشجعونه وأن الوالدين من كثرة 

.الدالل أصبح احلالة مدمنا  

 :  FATعرض نتائج اختبار تفهم العائلة  1-3-6

 دقيقة  35مدة االختبار ....................................................... FATتقديم برتوكول 

 واحد راه ياكل والطفلة ماحبتش تاكل هي والطفل واألم واألب راهم يهدرو ( :1)اللوحة 

هذا الطفل أمه لقاته يلعب يف الكوزينة وماماه راهي رافدة كراس االختبار قاتلو شوف شعال ديت  ( :2)اللوحة 

 .وتزيد تلعب وعندهم تلفزيون ومطبخ 

حد طيح فاز وراه يرفد وهذا باباه واقف عليه لقاه يبكي ماطاقش يلمه خياف من زجاج راه يقله وا( :3)اللوحة 

 رفد راه يبكي أنده أ

 .أمها قالتلها نشريلك هاذا هي قالتها ال معجبهاش راهي باغيا وحداخر ( :4)اللوحة 

كانوا قاعدين يتفرجوا وابوهم هويل راه يهدر مع ولده عال خاطرش صاحبه جابله على ولده هدرة :  5اللوحة 

 .مشي مليح راه يهدر معاه 

نوم أشباح طفل ناض يبكي طفل كان قاعد أي ناض كي ناض صباح قالتلو عاله نضت قلها كنت  : 6اللوحة 

 .أمه راهي خملوع فيه
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 طفل ناض من بالصته وراح يلعب احليط :  7اللوحة 

طفل أمه راهي معنقتة، وهذاك طفل راه ميشي مع صديقه راهم راحيني يف نزهة بالك والمنعرة وين  : 8اللوحة 

 .راهم راحيني، بصح هذي بالك ماشي أمه

راه يطل عليهم، وأمه راهي فاملطبخ وهي راهي حتط فاملاكلة وهو راه يطل  الراجل راه قاعد والطفل : 9اللوحة 

 عليهم 

وجد اخلدام كان خيدم هو األول وجي خدام تاعه صاحبه وقله باي خندم معاك قاله صح أخدم :  11اللوحة 

 .معاه أي منبعد خملصهش أي راه زعفانمعايا خدم 

م راهم قاعدين يشوفوا فيه راهم زعفانني عليه قالو له متخرجش طفل قال باباه هاراه، واألب واأل:  11اللوحة 

 .معا صحابك قلهم خنرج

طفل كان يشوف يف املرا كيف تكتب، وأباه بولسي، كان يشوف فيها كيف تقري واملعلمة راهي  : 12اللوحة 

 .زعفانة عليه وحبت تضربه

راين مريضة، قاهلا هيا نديك لطبيب أتنب مريضة وحدة راهي حابة ترقد جا باباه قاهلا مالكي قاتله  : 13اللوحة 

 .بزاف

تشوف يف هذوا زوج راهم مدابزين وهذا لرياه جالس قاهلم بركاو من وحد الطفلة راهي مقلوبة و : 14اللوحة 

 .املدابزة

هذا راه متكسل ويقرا وهذو راهم يلعبوا مع بعض راهم متفامهني وهذا الطفل راه واقف يشوف :  15اللوحة 

 .خمالوهش يلعب معاهم عالخطرش مبغاش يدير عليهم ويسمعهم باش يويل صاحبهم



 الفصل السادس    عرض الحاالت و تحليل النتائج

 
113 

هذا الطفل قال الباباه أعطيين سيارة ندير دورة باباه قاله الراه زعفان عليه، عالخاطرش جابوله :  16اللوحة 

 .هردة مشي مليح عليه

 .دهي راين نستنا فيك هذي صحبتهاهذي وحدة راهي دير فاملكياج جات وحدة قالتلهايل هيا ن ( :17)اللوحة 

هذا األب راه يسوق واألم راهي تشوف برا راهي زعفانة وهاذو زوج راهم يدابزوا وهذا راه يشوف  : 18اللوحة 

 .فيهم

 األب راه يكتب جات الطفلة طل عليه قالتله واش راك دير قاهلا راين نكتب  : 19اللوحة 

 يف املراية باباه شراله سروال كبري عليه معجبهش وحد الطفل راه يشوف يف روحه  : 21اللوحة 

 .وحد األب وحد املرى راهم حيكو راه جاي واحد يتجسس عليهم : 21اللوحة 

 النقاط المسجلة   أصناف الترميز 

 0 صراع أسري  الصراع الظاهر 

 4 صراع زواجي 

 0 نوع اخر من الصراع 

 0 غياب الصراع 

 2 حل اجيايب  حل الصراع 

 0 حل سليب 

 2 مشاركة /مالئمة  ضبط النهايات 

 0 غري مشاركة /غري مالئمة 
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 0 حتالف = أم  نوعية العالقة 

 0 حتالف = أب 

 0 حتالف = أخت/أخ

 0 حتالف = زوج

 9 حتالف = اخر 

 0 عامل ضبط = أم  

 0 عامل ضبط = األب  

 4 عامل ضبط = أخت = أخ

 0 عامل ضبط = زوج 

 0 عامل ضبط = اخر

 0 اندماج ضبط احلدود 

 94 تباعد 

 9 طفل = حتالف أم 

 9 طفل = حتالف أب 

 0 طفل = حتالف راشد 

 0 نس مفتوح 

 2 نسق مغلق 

 ،  دائرة خملة الوظيفة 

 ، معاملة سيئة  معاملة قاسية 
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 4 استغالل جنسي  

 0 ختلي / امهال

 4 أدوية / تناول 

 0  اجابة غري اعتيادية 

 4  رفض 

 2 اكتئاب / حزن الشحنة االنفعالية 

 0 عدوان / غضب 

 0 قلق / خوف

 4 رضا / سعادة

 4 نوع اخر من االنفعاالت 

 901  املؤشر العام لسؤ التوظيف 

 يوضح نقاط الترميز لبرتوكول" 6"جدول التنقيط رقم 

 : للحالة الثالثة " Fat"تحليل نتائج برتوكول  1-3-7

بعد إجراء االختبار وعرض اللوحات على احلالة اللثة ووضع يف أصناف خمتلفة جند أن الربتوكول يسمح لنا بتفسري 

 : النتائج التالية 

 : هل النتائج طويلة بما فيه الكفاية حتي يسمح لنا بإعداد فرضيات عمل مناسب  ( أ

ح بارتفاع نقاط املؤشر العام لسوء التوظيف باإلضافة إىل عدم اجابات احلالة كانت طويلة وواضحة وهذا ما مس

  2و2وجود لوحات مرفوضة بينما سجلت إجابة غري اعتيادية اللوحتني 
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 : وجود الصراع  ( ب

والذي دل على وجود عدة صراعات أسرية للحالة ( N=129)ان ارتفاع املؤشر العام سوء التوظيف والذي قدر 

أصبح مدمنا على الكوكايني بدأ ذلك الصراع وخاصة أثناء معاملة أبيه بالنسبة له يف وسط عائلته ولكن بعدما 

راهي معنقته أمه، بصح بالك ماشي "من خالل قوله " 2"اليت تغريت وحىت معاملة األم وظهر ذلك يف اللوحة 

 .وهذا يدل على صراعات اليت يعكسها عن األم" أمه

 :المجال الذي يظهر في الصراع  ( ج

وهذا دليل أن احلالة بعدما تغري ( N=02)حتليل برتوكول احلالة سجلنا نسبة الصراعات األسرية بـمن خالل 

معاملة الوالدين بالنسبة له بدأ ظهور النزاعات وصراعات وأن احلالة مل يكن يعيش صراعات ونزاعات قبل اإلدمان 

انت تسبب له نوع من اإلحباط وقلق على الكوكايني وإمنا يعيش ضغط من طرف احملكمة اجتاه الدراسة اليت ك

وهذا ما أثر على مستواه الدراسي وأصبح يتحصل على نقاط ضعيفة ومما تركه يرتك الدراسة والحظت نوع اخر 

وهذا يدل على ان احلالة أصبح يعيش صراع يف أسرته من خالل تغري معاملة والديه ( N=03)من الصراع بنسبة 

 .بالنسبة له واألب باخلصوص

وحد الطفلة راهي مقلوبة وتشوف يف هذو زوج راهم بدابزين وهذا لرياه جالس " 0ذلك من خالل اللوحة  ويظهر

 " .قاهلم بركاو من البدابزة

 (.N=5)كما وجد غياب الصراع يف العديد من اللوحات وقدر هذا االرتفاع بـ 

 :النمط الوظيفي الذي تتميز به األسرة  ( ح

 0أوضح احلالة اقرتاحات سلبية منها استجابة اللوحة ( N=8)السليب  اشارة مواضيع القصص بارتفاع احلل

كانوا قاعدين يتفرجوا وابوهم هو يل راه يهدر مع ولده عال خاطرش صاحبه جابله على وده هدرة مشي مليح "

 ".راه يهدر معاه
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سليمة مع  وذلك ألن احلالة مل يكتسب طريقة تكيفة( N=5)بينما اخنفضت نسبة احلل اإلجيايب إذ قدر 

من ( N=8)املواقف، وقد أشار املؤشر ضبط النهايات حلل الصراعات بارتفاع نسبة مالئمة غري مشاركة قدرت بـ

طفل قال باباه هاراه، واألب واألم راهم قاعدين يشوفو فيه راهم زعفانني عليه قالوله متخرجش " 99بينها اللوحة 

أما يف ( 2)وظهر ذلك من خالل اللوحة ( N=3)مشاركة غري / ونسبة غري مالئمة " معا صحابك قلهم خنرج

وهي نسبة مرتفعة تدل على الصراعات واختالل األدوار ( N=6)جمال اختالالملسار الوظيفي العائلي قدر بـ 

واحد طيح فاز وراه يفد فيه وهذا باباه واقف عليه لقاه يبكي ماطاقش يلمه " 0وعدم تناسقها مثال يف اللوحة 

 ".راه يقله انده ارفد راه يبكي وهاذا وعندهم كتب وسي خياف من زجاج

 : الفرضيات الممكنة لوصف العالقة الظاهرة في األسرة  ( خ

أما حتالف مع (  N=4)أظهرت شبكة التنقيط ارتفاع التحالفات مع العائلة إذ سجلنا حتالف مع األم بنسبة 

أن احلالة عاش يف وسط عائلي مدلال  وهذا يعود إىل N=2))أخت/ والتحالف مع أخ (  N=4)األب بنسبة 

(   N=1)بني أفراد أسرته وهذا ما جعل ارتفاع يف التحالف مع أفراد أسرة واخنفاض يف التحالف مع االخر بنسبة 

وحد اخلدام كان خيدم هو األول وجيب خدام تاعه صاحبه وقله باي خندم معاك قاله " 94وظهر ذلك يف اللوحة 

وهذا يدل على أن احلالة عاش مدلال وال يستطيع "أي منبعد خملصهش أي راه زعفان صح أخدم معايا خدم معاه 

العمل وأنه عاش اتكايل على والديه وهذا بدوره أدى إىل عدم اكتساهبا قوانني الضبط األسري حيث سجلت األم  

ا يعود إىل أن \وه (N=3)بينما عامل الضبط األخر (N=2)وكذلك مع األب (  N=3)كعامل ضبط بنسبة 

كما سجلنا نسبة احلزن   90لك يف اللوحة \احلالة تعلم قوانني الضبط يف الوسط األسري وحىت مع األخر وظهر 

واحد طيح فاز وراه يفرد " 0حيث استحوذ احلزن على معظم اجابات احلالة منها اللوحة (  N=8)واإلكتئاب 

وهذا يدل على أن احلالة يعيش حزن بعد مساع أبوه أنه مدمن على " فيه وهذا باباه واقف عليه راه يبكي قله ارفده

الكوكايني تغريه معاملة معه ورغم انه عاش مدلال وسط أفراد عائلته وهذا يعكس حزن وظحهما احلالة بإظافة إىل 
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عد وهذا اخلوف يرجع لظروف احلالة اليت يعيشها من معاملة قاسية وب( N=5)ارتفاع نسبة القلق واخلوف بسبة 

تغري معاملة األم واألب ورغم أنه عاش يف وسط عائلته من قبل مدلال كونه الطفل األول يف العائلة والولد الوحيد 

( N=5)من بني اخوته وبعدما اصبح احلالة مدمنا على الكوكايني تغريت معاملة والده أما نسبة الغضب قدرت بـ 

تجابات السعادة والرضا وهاذ ألن احلالة يعيش حالة حزن كما الحظت من خالل حتليل برتوكول احلالة انعدام اس

 .ويأس نتيجة االدمان على الكوكايني واليت كانت تسبب يف تغري أسلوب معاملة الوالدين

 : الفرضيات المتعلقة بالجوانب العالئقية النسيقية داخل األسرة  ( د

ه تظهر التوتر وذلك من خالل ارتفاع أوضحت اجابت احلالة اختالل النظام العالئقي واالسري كانت استجابات

حيث أن احلالة كون صورة سلبية عن الوالدية ويظهر تباعد عالئقي بينهم وذلك ( N=10)نسبة التباعد بنسبة 

كذا ( N=1)طفل /أما حتالف أب( N=1)طفل / من خالل نتائج نسب التحالفات حيث قدر التحالف أم 

اما نسق مغلق سجلناا ارتفاع (  N=2)نسق املفتوح يقدركما سجلنا نسبة ال( N=4)طفل /حتالف راشد 

 وهذا يدل على احلالة عاش يف وسط عائلي مدلال ويعد االدمان تغريت معاملة الوالدين (  N=7)حيث 

 : للحالة الثالثة العائلة حليل اختبار ت 1-3-8

 : العائلة الخيالية : تحليل على المسوى الخطي 

احلالة رسم خبطوط واضحة وهذا يدل على امتداد حيوي وسهولة يف التغري عن الحظت من خالل الرسم أن 

 .ميوله

ميكن الراحة ( نكوص)والحظت أن احلالة رسم من اليمني إىل اليسار وهذا يدل على الرغبة يف الرجوع إىل املاضي 

 النفسية 

ريا وأن احلالة استعمل بالنسبة وأن احلالة استعمل األلوان الباردة وهذا يدل على أنه شخص منطوي وأكثر تفك

 .للطفل وأمه نفس األلوان وهذا يدل عالقة جيدة وصورة اجيابية
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 : على مستوى البناءات الشكلية 

الحظت من خالل الرسم أن احلالة اهتم بالرسم وأنه يتقىن الرسم يف العائلة اخليالية وهذا يدل على النضج 

وهذا يدل على سالمة يف ( الرأس،اجلذع،واألطراف)يع تفاصيل اجلسم وسالمة القدرات العقلية وأن احلالة رسم مج

 القدرات العقلية 

 والحظت احلالة اهتم برسم الشعر وهذا مؤشر يدل على االحنراف وأن احلالة مدمن على الكوكايني 

 وأن احلالة قام برسم العيون الكبرية وهذا يدل على أن احلالة قابل للمحيط 

  :على مستوى المحتوى 

أن احلالة مل يقوم برسم عائلته احلقيقية عندما طلبت منه رسم العائلة املتخيلة وهذا يدل على املشكل والصراع 

 .الذي يعانيه احلالة بعد تغري معاملة والديه اجتاهه ورغم أن الطفل عاش مدلال وهذا ما أثر عليه

وأن له استثمار جيد يف رسم العائلة املتخيلة وهذا يدل على احلب واالهتمام وأن احلالة رسم صديقة جانب أمه 

وهذا يدل على الصورة اإلجيابية اجتاه األم عكس األب فهو مكون صورة سلبية اجتاهه ودليل ذلك انه حىت أخته 

 يقية رمسها جانب األب وحىت يف رسم العائلة يف رسم العائلة احلق

 .رسم احلبوب يدل على الرجوع إىل املرحلة الفصية اشكالية لألم

 :العائلة الحقيقية 

 : مستوى الخطي  

  خطوط مرسومة بشكل واضح امتداد حيوي وسهولة يف التعبري عن ميوله رسم من اليمني إىل اليسار وهي تدل

 على رغبة يف الرجوع إىل املاضي 

  رسم من األعلى إىل األسفل نزعة إىل نزوات األولية 
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  رسم احلالة نفسه وسط والديه وقريب من أمه وهذا يدل على احلب واحلنان وقوه العالقة بني اخوته ورسم األب

بعيد عنهم نوعا ما وهذا يدل على الصورة املكونة عن األب بعدما كان يعامله بدالل زائد وكان يوفر له مجيع 

 .انعكست معاملة أبيه لديه على أن احلالة كون صورة سلبية عن أبيه متطلباته

والحظت أن احلالة يف العائلة احلقيقية استعمل األلوان احلارة وهذا يدل أهنم أشخاص نشيطني وقياديني ومنطقيني 

 .لق واكتئاب وكبتإال احلالة يف استعمال األلوان يف تلوين نفسه اتعمل اللون احليادي وهذا يدل أن احلالة لديه ق

 :البناءات الشكلية 

اهتم احلالة برسم الشعر وهذا يدل على االحنراف واإلدمان على الكوكايني رسم خطوط .عدم رسم األنف يدل 

 .يف الرأس ميثل مستوى القدرات الذهنية 

ب يف رسم احلالة نفس من بني اخوته هو أصغر حجما وهذا يدل على أنه عاش مدلال أكثر من إخوته ويرغ

 الرجوع إىل املاضي رسم العيون الصغرية وهذا يدل عل رفض للمحيط 

 : على مسوى المحتوى 

 رسم األيدي ووضعهما وراء اهلر 

 انشغال جنسي قضييب = ربطة عنف 

 : التحليل العام عن الحالة الثالثة   1-3-9

تفهم العائلة واختبار رسم العائلة تبني  Fatبعد حتليل املقابلة واملالحظة املباشرة للحالة ومن خالل تطبيق اختبار 

كان مرغوب فيه حيث أن والدته كانت طبيعية حيث أنه عاش يف وسط عائلي مدلل وهذا ( ع)أن احلالة 

وضحته معظم مقابالت حيث أن احلالة كان يتكلم عن الوالدين منذ الطفولة عاش يف وسط يتميز باحلب 

حيث أن احلالة توقف يف سن مبكرة إذ أنه " فمي عند حاجة كل يجيني كان: "واحلماية الزائدة حيث أنه قال 

طفل اتكايل وأن مستواه الدراسي كان متدين وأن معاملة املعلمة اجتاهه كانت قاسية مما كان يزيد من التأثري على 
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يعيش يف  وهذا يدل على أن احلالة كان" حياتي كرهتلي المعلمة لقرايةا من كرهت: "مستواه الدراسي كما قال

وسط عائلي مدلل وعند دخوله املدرسة تلقى املعاملة قاسية من طرف املعلمة وهذا ما جعله يتوقف عن الدراسة 

يف سن اخلامسة ابتدائي وبعد توقف عن الدراسة كان جيربه والده إىل التوجه إىل مركز التكوين املهين فتحصل على 

 والديا أنا بيهار ندي واش الخدمة أنا"كن احلالة كان يقول شهادة حالق فبدأ العمل عند أحد أصدقاء األب ول

وهذا يدل على أن احلالة اتكايل فهو يتكل على والديه يف مجيع أموره فهو ال يقوم بأي نشاط " كلشي موفرلي

لوحده، يفضل الوالدين هم الذين يقومون بكل األعمال، فالحظت أن احلالة يدرك صورة اجيابية اجتاه والديه 

س النتائج من خالل تطبيق حيث أنه كان يتكلم عنهم بصورة اجيابية من خالل املقابالت وقد توصلت إىل نف

فمعظم لوحات كانت تتحدث فيها عن تغري أسلوب املعاملة من طرف األب حيث أن  Fatاختبار تفهم العائلة 

احلالة عاش مدلل وبعد مساع األب أن االبن يتعاطى الكوكايني تغري أسلوب املعاملة مما قام االب بطرده من البيت 

فبقي احلالة يف الشارع "  هذاك النهار لتلقيت العنف من عند والديا والقسوةانا يف"وقام بضربه كما يقول احلالة 

وعند رجوعه إىل البيت بدأت املعاملة قاسية اجتاه األب وكان ال يوفر له احتياجاته كما كان " أسبوعني"ملدة 

ن وكانت معظم النتائج سابقا وهذا كان ينثر قلق احلالة ويزيد من تشجيعه على تعاطي الكوكايني وزيادة يف االدما

تعرب عن القسوة واحلزن والكابة من طرف االب ومن بني هذه اللوحات  Fatاملتحصل عليها من خالل اختبار 

طفل قال باباه هاراه، واألب واألم راهم قاعدين يشوفوا فيه راهم زعفانني عليه قالوله متخرجش معا " 99اللوحة 

 "صحابك قلهم خنرج

لة عاش يف وسط عائلته مدلل وقد ظهر ذلك من خالل رسم العائلة حيث أن احلالة رسم وهذا يدل على أن احلا

عائلته احلقيقة وقام برسم نفسه وسط اخوته ورسم نفسه بشكل مصغر وهذا يدل على الرغبة يف الرجوع إىل 

املاضي وترجع تلك  املاضي وأن رسم احلالة كان من اليمني إلىل اليسار وهذا يدل على رغبة احلالة يف الرجوع إىل

 " املعاملة اللني من طرف ومن خالل استعمال اللون األسود يف تلوين نفسه وهذا يدل على االكتئاب والكبت
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ومن هنا ميكننا استنتاج أن احلالة عاش يف وسط أسري مدلل وان تغري أسلة املعاملة قد جيعل احلالة يدرك صورة 

عاملة قد دفع احلالة لإلدمان وجعل احلالة يدرك صورة سلبية عن سلبية عن والدية وميكن القول أن أسلوب امل

 . والديه

 :الحالة الرابعة 1-4

 :البيانات األولية  1-4-1

 (أ، م: ) االسم و اللقب

 .ذكر: اجلنس

 .سنة 04: السن

 .السنة أوىل ثانوي: املستوى الدراسي

 .مستغامن: السكن

 .األول: الرتبة يف العائلة          .                    إخوة، ذكر و بنتان 0: عدد اإلخوة

 .      سنة 00: سنه.    /     شرطي: األب

 .سنة، مطلقة 04: سنها.    /   ماكثة يف البيت: األم

احلالة متوسط القامة، يتميز بالبدانة، أبيض البشرة، لغته مفهومة و واضحة، خالية من :سميائية الحالة  1-4-2

ينان سوداوتني، صغريتني، كما له سواد حتت العينني، يظهر عليه احلزن و اليأس، االضطرابات، ذو شعر جمعد، و ع

 .يتميز بالنشاط و كثري احلركة
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 : التاريخ العائلي و النفسي للحالة 1-4-3

ولد احلالة يف ظروف طبيعية جيدة، والدته كان مرغوبا فيها، و يعد الطفل األول و الوحيد من بني إخوته، و    

 بديت منلي: " يوجد مع احلالة بنتان، و عاش طفولته يف صراعات دائمة مع األب و األم كما صرح بعبارته قائالا 

 ".وأمي أبي بين جارش بال نهار فات جامي، دارنا في المشاكل نشوف وأنا نعرف

احلالة ال يعاين من أي مرض إال أنه يتميز بزيادة يف الوزن، و يتميز كذلك بالشراهة يف  :التاريخ الطبي   ( أ

 .األكل

 :وضعية الحالة أثناء اتباع الحصص العالجية ( ب

متقبل للعالج أتى إىل املركز لوحده يف بداية احلصص احلالة كان متخوف قليال و كان جييب فقط  (أ)احلالة     

حسب األسئلة و كانت إجابة قصرية إال بعد مرور احلصص و اكتساب الثقة، أصبح يتجاوب بكل أرحيية و يعرب 

 .عن مجيع أفكاره و يطرح مجيع مشاكله

 :عالقة الحالة مع أمه ( ج

تفعل كل شيء من أجل سعاديت منذ : " ة، حيث تعامله بلطف و مهتم هبا، كما يقول احلالةعالقة جيد   

 ". الصغر

و رغم كل املشاكل اليت كانت تعيشها األم و الصراعات مع األب ، فهي دائما مع أوالدها ال ترتكهم حيسون    

فهذا يدل "  حياتي في كلشيء هم أوالد سعادة أجل من واقف دائما أنا: " حسب قول األم  بأهنا حزينة،

على أن األم عاشت مشاكل ولكن حتاول التغلب عليها من أجل سعادة أوالدها و احلالة بنسبة لألم له صورة 

 .يدركها اجتاهها اجيابية 
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عالقته مع أبيه مضطربة وغري مهتم وغري مبايل ، اذا تتميز بالصراع و منوشات : عالقة الحالة مع أبيه  ( د

 .معه دائما 

عالقته بأخوته جيدة ومرتابطة و متماسك اذا يعد االخ األكرب و الوحيد بالنسبة هلم : عالقة الحالة مع أخوه ( و

 خوتي ليشورون أنا نشريلهم أنا ليهم بالنسبة كلشي أنا"اذا أنه يعترب بالنسبة هلم هو األب الثاين كما يقول احلالة 

 "كلشيء في

 .األصدقاء و كل شيء بالنسبة له عالقة جيدة منذ الصغر اذ يعتربه األخوة و : عالقة الحالة مع أصدقائه ( ي

  :عرض المقابالت  -1-44

 الهدف من المقابلة  مدة المقابلة  تاريخ المقابلة 

مجع املعلومات و بيانات وكسب  دقيقة  04 0491فيفري92

ثقة التعرف بدور كأخصائية 

 نفسانية 

التعرف على العالقات االسرية و  دقيقة  00 0491فيفري09

االم و االب ، ) االجتماعية 

 (اإلخوة ، األهل 

التعرف على الوضع السابق و  دقيقة  04 0491فيفري،0

قبل االدمان و ) احلايل للحالة 

 ( بعد االدمان 

التعرف على حياة الطفولة  دقيقة  04 0491فيفري40
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 فاملراهقة للحالة 

التعرف على عالقته الوالديه بعد  دقيقة  00 0491مارس94

 االدمان 

  FATاختبار  دقيقة  04 0491مارس92

 تطبيق اختبار رسم العائلة ~  دقيقة  00 0491مارس04

التعرف على الصور احلقيقية ~

 الوالديه مث االنتهاء وتوديع احلالة 

 

 يوضح سير المقبالت مع الحالة( 7)جدول رقم  

 ( :أ)الحالة ملخص المقبالت مع -5 1-4

سنة يتبع العالج مبركز الوسيط لعالج املدمنني و هو مدمن على االيريكا ، يتميز  04يبلغ من العمر ( أ)احلالة    

احلالة بالبدانة و يعاين من الشراهة يف االكل ، متوسط القامة ، أبيض البشرة ، لغته واضحة و مفهومة ، أفكاره 

بة ، كثري احلركة ، ميحرك كثري ، حيرك رجليه أو حيرك الكرسي عند ما يبدأ يف متسلسل ، يظهر احلالة احلزن و الكآ

التفكري و حيرك رأسه من األسفل إىل األعلى ، احلالة غري مهتم مبظهره كما أن يف بداية املقبالت كانت جييب 

يبدي يل رفض االتصال على األسئلة بسطحية ، احلالة عند تكلمه عن األب يطهر عليه احلزن و القلق ، احلالة مل 

 " واهلل كي راين جني للحصة نريح " يل رفض االتصال كما قال 
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كنت نشوف بابا يضرب ماما بزاف " أفكار احلالة تتمحور حول االضطهاد من طرف األب و متثل ذلك يف قوله 

ت نفضل يصرخ عليا قدام عينيا تغيضين بزاف ، غري حاجا حاجا يديرها سبا و يضرهبا و اهلل مام انا بصح انا كن

 .أنا ويضربين أنا و ماشي ماما 

وهذا دليل على أن احلالة كون صورة عن أبيه أنه كان يعاملها بالعنف أمه حىت هو وهذا كان يؤثر عاىل حالته 

النفسية و يسبب له احلزن و القلق و كذلك كان احلالة ميكلم كثريا عن الطالق أمه و املعاملة اليت كان األب 

كان يضرهبا و يصرخ عليها وأنا مل أكن أرضى بذلك و رغم " ا مع أمه و هي معاملة سلبية حيث يقول يتعامل هب

وهذا دليل على أن احلالة يتكلم عن أمه " . هذا هي أمامنا تضحك و هدفها الوحيد بالنسبة لنا هو سعادتنا 

سنة ، و يقول احلالة أن أمه  90عمره  بصورة اجيابية و يدرك صورة اجيابية عن أمه و احلالة تطلقت أمه ملا كان

عانت مشاكل كثري من طرف أبيه من ضرب و شتم و عنف و قسوة و يقول عن أبيه أنه قاس معه الرمحة و ال 

شفقة وهذا يدل على أن احلالة عاش ظروف صعبة مع والده أما والدته كانت تفعل أي شيء من أجل إسعاد 

تقوم ببيع اخلبز ألن أبوه بعد الطالق مزوج و أصبح ال ينفق على أوالده و  أوالدها و كانت أم احلالة بعد طالقها

أمي تقول أنا اقوم ببيع اخلبز فقط من أجلكم و أهم " هذا ما أدى هبا للبحث عن القوت ألوالدها و يقول احلالة 

حلالة أصبح ا" . شيء إسعادكم و يقول أن أمه أهم شيء هو التخلص من تلك املعاناة و املشاكل مع األب 

سنة و يصرح احلالة أن أصدقائه هم الذين كانو يشجعونه وكان عندما جيدهم يدخنون  99يدخن منذ السن 

وهذا يدل على أن " كنت كي ندير قارو نريح املورال " يدخن معهم من أجل نسيان املشاكل كما قال احلالة 

ق ، و احلالة بعد إكتشاف والده أنه يدخن قام احلالة كان يظن أن التدخني هو الذي خيفف عنه املشاكل و القل

أنا حسبت روحي يف هذا ليوم راين نزيد املشاكل على ماما غري " بضربه و طرده من البيت ، و يقول احلالة 

وهذا يدل على أن احلالة أحس بالذنب و أنه " مشاكلها و نزيدها انا قررت بإراديت باش نتوقف عن التدخني 

توقف عن تعاطي التدخني مدة سنتني إال أنه استطاع التوقف عنه و يصرح احلالة بعد طالق يقلق والدته فقرر ال
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أشهر كان جالس مع أحد أصدقائه فبدأ صديقه حيكي له عن املشاكل اليت يعانيها مع والده كذلك و  0أبيه مدة 

وصل عند ذلك البائع بدأ صديق احلالة مدمن على االيريكا فطلب منه ليذهب معه ليشرتيها فاحلالة وافق فلما 

يوصف له أن هذا الدواء كما يسميه االيريكا أهنا تزيل القلق ختفف اآلالم و تنري السعادة، فقرر احلالة مع صديقه 

تغريت عواطفي ، و أصبحت أشعر بالفرح و مجيع القلق و : أن جيرهبا مرة يف األسبوع، و بعد تناوهلا، قال احلالة

مع صديقي حىت أصبحت مدمنا ، و عندما ال أتعاطاها تظهر علّي بعض  اخلوف ذهب، فقررت تعاطيها

 0فأصبحت مدمنا عليها، و أضحى احلالة يتعاطى من .ال قلق، االنطواء، األرق و أمل يف الظهر: األعراض منها

كنت :" غ و يضيف قائال044يف اليوم ل  2إىل  0أتعاطى من : " حبات يف اليوم، كما يصرح احلالة 2إىل 

و هذا يدل على أن احلالة أصبح مدمنا " مل قراييت و حنوس خندم أي حاجة من أجل كسب املال و شرائهانك

 ". النسيان الكثري، الرعشة يف اليدين: " عليها و يقول احلالة كذلك بأنه عند تناوهلا تظهر بعض األعراض منها

أنا كنت أفعل أي شيء من أجل ) يل  و ذات يوم مسعت أمي من احدى جاراتنا، فغضبت مين كثريا، و قالت  

 (. اسعادك، و يف املقابل جتازيين هكذا، شكرا لك

يقول احلالة وراءها مباشرة و بعد كالم أمي و غضبها علّي فكرت يف احلل من أجل التخلص من هذا املشكل،   

تغريت معاملتها معه، و  من أجل اسعاد أمه، و ارجاع الفرحة لقلبها كما يقول ، ألن أم احلالة ملا مسعت خبربه

 " افعل ما تشاء هذا حدي عليك: " أصبحت ال تبايل به، و كما تقول له

و هذا ما جعل احلالة يشعر بالذنب و قرر البحث عن احلل فجاء إىل املركز لتلقي العالج و كانت مدة االدمان 

االدمان و مع مرور الوقت هو  سنوات و أن احلالة عندما كان حيصل على املال كان يذهب هبا عند أمه قبل 0

كالقلق و األرق و النسيان و " من كان يبحث عن املال لشراء هذه املادة ، و إال تظهر لديه تلك األعراض 

 ".الفشل 
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 "FAT" عرض نتائج اختبار تفهم العائلة  1-4-6

 دقيقة 35..................................................للحالة الرابعة" FAT" تقديم بروتكول 

 راين نشوف يف األم و األب هذا ما كان راهم يف صراع و األوالد راهم يشوفو : 9ـ اللوحة 

 الطفل راه قاعد وماماه راهي هتدر معاه قاتلو دير واش قتلك :  0ـ اللوحة 

 األم مسكينة طيحت الورد وهذا األب قاهلا عاله طيحتيه :  0ـ اللوحة 

 تبيع فاحلوايج جات عندها هادي البنت قالتلها خصين قش على حسايب املرى راهي:  0ـ اللوحة 

 هذا حل الباب ودخل عندهم يتفرج وهاذ الطفلة كانت تتفرج و هاذو كانو قاعدين فالفوتاي:  0ـ اللوحة 

خترجش هاذ كان يفتش فالقجر قالتلو عاله راك تفتش ، ومنبعد قاهلا دجيا راين خارج قالتلو ال ال ما :  ،ـ اللوحة 

 رواح نفطرو 

هاذ طفل شاف ساعة راه يرقب على باباه و راكز على احليط وراح عند أمه قالتلو مزال احلال باه :  2ـ اللوحة 

 .نعطيك القهوة دك تتقهوا 

هاذا الطفل راه معا ماماه قاهلا راين جيعان امه راهي معنقته و متشي و متدله يف النصائح وهو راه :  2ـ اللوحة 

 .غي خيرج غري مع مه برك و راح بلحفا يسمع يب

 هاذي راهي طيب يف القهوة وهذا راجل راه يقلق فيها و هذا را يرقب عليهم :  1ـ اللوحة 

 .هذا باباه لقاه يلعب معا صحابه بغا يظربه مسع عليه خرب ماشي مليح :  94ـ اللوحة 

 .اه هاذ حل الباب مني لقا االب دخل راه بغى جيمع مع:  99ـ اللوحة 
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هاذا الراجل كان يشوف فالكتاب و هاذي راهي تقرا جاها ذا الراجل و بغا يضرهبا دجيا راه يزقي :  90ـ اللوحة 

 .عليها 

 .هاذ جا عند هذه املرى راهي زعفانة ما حبتش حتكي معاه :  90ـ اللوحة 

 .واحد راه يلعب بيده و الخر مسكني راه راقد :  90ـ اللوحة 

هاذو راهم يلعبو و هاذي قالتلهم نلعب معاكم ، هاذي األم خالوها تلعب معاهم و هاذي املرا :  90ـ اللوحة 

 .راهي تقرا فالكتاب 

 .هاذ األب لقا ولده داي مفاتيح تاع سيارة جا باباه قاله جيب املفاتح هنا ما تديهاش :  ،9ـ 

 .ا هاذي املرا راهي دير فاملكياج و هاذي راهي تشوف فيه:  92ـ اللوحة 

هاذا األب راه يشوف و هاذي األم راهي تشوف برا راهي زعفانة و هاذو زوج راهم يدابزو وهاذ :  92ـ اللوحة 

 .راه يقلهم بركاو 

 .كان هاذ األب و هاذي البنت دخلت عليه لقاته يكتب قالته واش راك دير :  91ـ اللوحة 

 .يبان صعيب شويا  هاذو الراجل قلع حواجيه راه يشوف فاملراية:  04ـ اللوحة 

 .ة ساك  و هاذ الراجل رافد كتاب هاذي املرا راهي البسة طالو وداير :  09ـ اللوحة 

 صراع أسري  صراع الظاهر
 صراع زواجي 

 نوع اخر من الصراع 
 غياب الصراع 

0 
4 
9 

94 
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 ـ حل إجيايب  حل الصراع 

 ـ حل سليب 

 ـ غياب احلل 

 

42 

42  

42 

 

 ضبط النهايات 

 مشاركة / ـ مالئمة 

 

 غري مشاركة / ـ مالئمة 

 

 غري مشاركة / ـ غري مالئمة 

 

 

 

41  

 

40 

 

40  

 

 

 نوعية العالقة 

 حتالف = ـ أم 

 حتالف = ـ أب 

 حتالف= ـ أخ 

 حتالف = ـ زوج 

 حتالف = ـ آخر 

 عامل ضبط / ـ األم 

 عامل ضبط / ـ األب 

42  

49 

40 

4 

4 

، 

0 
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 94  دائرة الوظيفة املختلة 
 
 ـ معاملة سيئة 

 ـ استغالل جنسي 

 ختلي / ـ امهال 

 ـ تناول أدوية 

99 

4 

4 

4 

 49  اجابة غري اعتبارية 

 4  رفض 

 عامل ضبط= األخت / ـ أخ 

 عامل ضبط = ـ زوج 

 

 

0 

4 

 

 ضبط احلدود 

 ـ اندماج 

 ـ تباعد 

 طفل / ـ حتالف أم 

 طفل/ ـ حتالف أب 

 طفل / ـ حتالف راشد 

 ـ نسق مفتوح 

 ـ نسق معلق 

 

42 

40 

40 
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 إكتئاب / ـ حزن  

 عداوة / ـ غضب 

 قلق / ـ خوف 

 رضا / ـ سعادة 

 ـ نوع آخر من االنفعاالت 

0 

0 

2 

4 

4 

  909  املؤشرات العام لسوء  

 

 يوضح نقاط الترميز لبروتوكول الحالة الرابعة" 8"جدول التنفيط رقم 

 :للحالة الرابعة   ”FAT“تحليل تنائج بروتوكول  7-4--1

 هل بروتوكول طول ما فيه حتى يسمح لنا بإعداد فرضية عمل مناسبة؟

أظهرت النتائج الختبار بروتوكول احلالة طويلة عرب كل أصناف التنقيط و هذا ما يسمح بتحليل نتائج عرب عدة    

 .بينما ال توجد لوحات مرفوضة" 94" جمموعات، توجد إجابة واحدة غري اعتيادية يف اللوحة 

 :وجود صراع

و  N=151ات و اضطرابات حيث قدر ب إن ارتفاع املؤشر العام لسوء التوظيف دال على وجود عدة صراع  

هي نسبة مرتفعة و هذا يعود إىل صراعات اليت عاشها احلالة مع األب و صراعات اليت عاشتها األم مع الزوج قبل 

 ".2"طالقها و يظهر ذلك يف اللوحة 

 :المجال الذي يظهر الصراع 
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كانت نسبة الصراع الزوجي منعدمة ، بينما  ( N=5) يظهر بروتوكول احلالة أن لديه صراع عائلي قدر بـ    

الطفل راه قاعد وماماه " ) 0"وكان ظاهر يف استجابة يف اللوحة ( N=1)وقدرت نسبة الصراعات خارج األسرة

كما سجلنا غياب الصراعات يف معظم اللوحات حيث قدر غياب (. راهي هتدر معاه قاتلو دير واش قتلك 

احلالة كانت سطحية تقتصر فقط على األشياء املالحظة يف  وذلك دليل على أن اجابة( N =10)الصراع 

 . اللوحة فقط

 :النمط الوظيفي الذي تتميز به األسرة  

( N=8")كانت العالقات األسرية  واضحة يف بعض اللوحات كما وقد أشارت بإرتفاع احلل اإلجيايب حيث قدر

و هذا يؤكد حماولة احلالة يف التقرب من الغري و اظهار حسن السلوك بينما اخنفضت نسبة احلل السليب ب 

N=7) ) و هذا بسبب صراعات اليت تعرض هلا احلالة مع األب و الصراعات اليت كانت يف األسرة بني األب و

/ يات حلل الصراعات يف خانة مالئمة األم، و قد سببت له سوء التكيف مع املواقف كما أشار مؤشر ضبط النها

و هذه األخرية تربز حماولة احلالة لالنضباط و االستماع و تقبل النصائح و تعلم القوانني    N=9مشاركة بنسبة 

هذا الطفل راه مع ماماه قال هلا راين جيعان أمه راهي معنقاته " ) 2"خاصة من عند األم و ظهر ذلك يف اللوحة

 (نصايح و هو راه يسمعو متشي و متدله فال

و هذه املؤشرات توحي بتذبذب القوانني عند احلالة و حماولته تعلم   N=9مشاركة / كما أشارت نسبة مالئمة    

   املعايري االجتماعية على النحو الصحيح، أما يف خانة الدائرة املختلفة الوظيفية سجلنا ارتفاعا ملحوظا قدر ب

N=10  و هذا يدل على الصراعات القائمة داخل األسرة اليت عاشها احلالة اليت كانت مع األم و األب و

، 2، 1، 99، 90: ) انتهت بانفصال الوالدين أي الطالق ، و ظهرت هذه االستجابات يف عدة لوحات منها

، ،0.) 
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 .الفرضيات الممكنة لوصف العالقة الظاهرة في األسرة

هذا :" و هذا يظهر يف قول احلالة  N=8العالقة الظاهرة يف األسرة حتالفا مع األم بنسبة  تربز لنا نوعية     

 "الطفل راح مع ماماه قال هلا راين جيعان

 "راح عند أمه قالتله مازال احلال باه نعطيك القهوة: " 2و كذلك يف اللوحة   

ش صراعات مع األب و عاش يف عائلة و ذلك أن احلالة عا  N=1: بينما اخنفضت نسبة التحالف مع األب  

 .فيها مشاكل و نزاعات مع األب

فهي . و كان األب هو مصدر القلق للحالة، و كانت األم بالنسبة له هي كل شيء و خاصة بعد طالقها 

و هذا يدل  N= 3أخت مرتفعة حيث قدرت بنسبة / و قد كانت حتالفات مع أخ . بالنسبة له األم و األب

 يعيش يف وسط أسري مناسب و ظهر ذلك من خالل شبكة التنقيط، األم كعامل ضبط بنسبة على أن احلالة 

N=6  و هي نسبة مرتفة، أما عامل ضبط األب قّدر ب N=1   و هي نسبة منخفضة مقارنة مع األم و ذلك

جعل احلالة أن احلالة عاش مشاكال مع األب و كان وسط أسري مليئا بالنزاعات و الصراعات قبل طالق أمه، مما 

يكون صورة سلبية عن أبيه و يصبح األب بالنسبة للحالة مصدر اخلوف و القلق، و قد كانت استجابة احلالة من 

 ...(.90،  99، 94، 1، 9) خالل اللوحات 

/ ـ أما يف شبكة املؤشرات العالئقية لربوتوكول احلالة أوضحم اخنفاض الشحنات السلبية قدرت نسبة احلزن 

" و ظهرت هذه النتيجة منخفضة مقارنة مع احلاالت األخرى و ظهر ذلك من خالل اللوحة N=S االكتئاب، 

 N=3 أما نسبة الغضب و العدوانية قدرت ب (. واحد راه يلعب بيديه و اآلخر مسكني راه راقد)   ".90

يشوف فالكتاب و هذا الرجل كان )  .90منخفضة مبقارنة مع نتائج احلاالت اليت ظهرت يف استجابة اللوحة 

   (هذي راها تقرا، جا بغا يضرهبا دجيا راه يصرخ عليها
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هذا األب راه يسوق و البنت راهي تشوف برا و زعفانة و هذو زوج راهم يدابزو فيها و هذا راه )  92و اللوحة 

 (يقوهلم بركاو

ت و النزاعات اليت كانت بني و هذا ناتج عن القسوة و العدوانية اليت تعرض هلا احلالة من طرف األب و الصراعا

 .األب و األم قبل طالقهما

 :الفرضيات المتعلقة بالجوانب العالئقية النسقية داخل األسرة 

من خالل بروتوكول احلالة الحظنا اهنيار العالقات األسرية وذلك إلنعدام التحالف مع األسرة ، كما سجلنا   

فاحلالة لديه رغبة يف االندماج األم و  N=Sة التباعد بقدر واخنفاض نسب N=7ارتفاع يف نسبة االندماج بنسبة 

طفل " ) 0"األب وله الرغبة يف أن يرجع األب ليعش مع أمه دون مشاكل ونزعات وظهر ذلك من خالل لوحة 

هذا حل الباب مني لقا األب دخل راه بغى " ) 99"وكذلك يف اللوحة ( راه قاعد ماماه قاتلو دير واش قتلك 

وهذه االستجابات تربز رغبة احلالة يف إعادة اندماجه مع األم واألب ورغبته أن ال يعيش بعيدا عن  (جيمع معاه

 .أبيه 

 : مؤشر لعدم التكيف 

أوضح احلالة من خالل استجاباته يف الربوتوكول تغرض احلالة ملعاملة قاسية من طرف األب حيث قدر ب 

N=11  األم مسكينة طيحت الورد وهذا األب قاهلا عاله طيحتيه  " )0"واليت كانت ظاهرة يف قوله يف اللوحة

هذا كان يفتش فالقجر، قالتلو عاله )  ،إما نسبة اإلمهال والتخلي كانت منعدمة وظهرت من خالل اللوحة (. 

 (راك تفتش، و من بعد قاهلا راين خارج، قالتلو ال ماخترجش رواح نفطرو

 .لي و التهميشو هذا يربز أن احلالة مل يتعرض إىل التخ  
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 :مواضيع تدفع لوضع فرضيات عيادية مناسبة  

أوضح حتليل اختبار مصداقية النقاط اليت توصلت إليها يف املقابالت حيث، تبني أن احلالة ال يعيش استقرارا 

نفسيا بسبب الصراعات و النزاعات يف األسرة و املعاملة القاسية من طرف األب و أن احلالة يكون صورة سلبية 

ن أبيه الذي يعترب بالنسبة له مصدر قلق و خوف و خاصة بعد طالق أمه و رغم كل الصراعات له الرغبة يف ع

 .رجوع أبيه للعيش معهم و دون مشاكل و هذا ما أدى باحلالة باإلدمان على االيريكا

 : تحليل االختبار العائلي 1-4-8

 ( العائلة اخليالية ) : المستوى الخطي 

اخليالية الحظت أن احلالة رسم خبط واضح و هذا يدل على الطاقة ونزوات قوية واندفاعية و امتداد يف العائلة 

 .حيوي وسهولة يف التعبري عن ميوله 

 . و الحظت من خالل الرسم أن احلالة بدأ الرسم من اليسار إىل اليمني و هذا يدل على امليل حنو األب 

 .حلارة و هذا يدل على أن احلالة منطقى و نشيط و قيادي كما ال حظت أن احلالة استعمل األلوان ا

 .و ال حظت أن الرسم احلالة يشغل مساحة كبرية من الوقت ، وهذا داللة على رغبته يف احلياة 

نالحظ أن الرسم كان يف درجة من االتقان و هذا يدل على النضج وسالمة يف القدرات : على مستوى الشكل 

ة رسم نفسه يف العائلة اخليالية وهذا يدل على أن له الرغبة دائما مع أمه كما أنه حذف العقلية والحظت أن احلال

األب و األخوه من العائلة اخليالية وهذا يدل على أنه يدرك الصورة إجيابية عن أمه ويفضل دائما البقاء معها 

ما أن احلالة من النمط احلسي ك( الرأس و اجلذع و األطراف ) والحظت أن احلالة قام برسم مجيع اجزاء اجلسم 
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فقط قامت برسم نفسها يف وسط العائلة كما أن احلالة رسم عيون صغرية و هذا بالنسبة لألم و الطفل و هذا 

 .يدل على رفض للمحيط 

قام احلالة برسم العائلة ليست حقيقية إذا أنه رسم نفسه ورسم أمه وهذا يدل على أن : على مستوى المحتوى 

صورة إجيابية عن أمه و أنه ال يستطيع االبتعاد عنها و ظهر ذلك من خالل الرسم أنه رسم نفسه احلالة يكون 

 .جبانب أمه و هذا يدل على صورة اإلجيابية لألم 

 ( العائلة الحقيقية : ) المستوى الخطي 

إىل ذلك إجتاه  الحظت أن رسم احلالة يشغل مساحة كبرية من الورقة و هذا يدل على رغبته يف احلياة باإلضافة

الرسم كان من اليمني إىل اليسار و هذا عالمة على الرغبة يف الرجوع إىل املاضي على أنه فرتة مرحية و بالتايل امليل 

إىل املاضي باإلضافة إىل األلوان احلالة استعمل األلوان الباردة من خالل التلوين مجيع أفراد العائلة إال األب 

 .ي و هذا يدل على الكتب و اإلكتئاب استعمل فيه األلوان احلياد

الحظت اهتمام يف الشكل وهذا دالله على النضج و سالمة القدرات العقلية كما : على مستوى الشكل 

الحظت رسم مجيع افراد العائلة و هذا يدل يف الرغبة يف الرجوع األب و العيش معهم كما الحظت من خالل 

 .السلطة و العنف رسم األب رمسه كان ضخم و هذا دليل على 

 .رسم األزرار من خالل رسم األب يدل على اإلعتماد على األم 

تظهر هنا ميوالت احلالة العاطفية حنو األم و ذلك من خالل مشاعر احلب اليت ظهرت : على مستوى المحتوى 

ا يدل على من خالل استثمارها املوضوع احلب حيث أنه اتقن رسم األم نوعا ما و ركز على مجيع تفاصيلها مم

 .قيمتها بالنسبة له ويف العائلة احلقيقية قام برسم األب وهذا على الرغبة يف الرجوع و العيش معه 
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 .رسم األزرار لألب وهذا يدل على االمتثال للسلطة و التبعية 

ئلة اخليالية رسم ويف األخري ومن خالل ما مت رمسه يف العائلة احلقيقية و اخليالية ، جند أن احلالة مل تعد يف العا~ 

نفس االفراد املرسومني يف العائلة احلقيقية و هذا يدل على عدم تقبله للواقع فقد رسم نفسه و أمه أي يريد بقاء 

معها يف اخليالية أما يف احلقيقية فقد رسم مجيع أفراد عائلته أنه يريد البقاء معهم و رسم األب الذي هو منفصل 

 . م عن األم أي أنه يفضل العيش معه

 ملخص عام حول الحالة 1-4-9

و اختبار األسرة (    FAT)بناءا على املقبالت اليت أقمتها مع احلالة ، ويف ضوء تطبيق إختبار تفهم العائلة 

سنة مدمن على اإليريكا وإذ أن احلالة كان يعيش يف وسط عائلي مليء  04تبني أن احلالة الرابعة البالغ من العمر 

و أن احلالة من خالل املقبالت استنتجت أنه مكون صورة سلبية عن أبيه من خالل  بالنزعات و الصرعات

" املعاملة السلبية اليت كان يتعامل هبا مع أمه من عنف وهذا ما كان يؤثر على حالته النفسية كما يقول احلالة 

ن و القلق عندما يرى و هذا يدل على أن احلالة يشعر باحلز " كنت نشوف ماما تضرب قدام عينيا تغيظين بزاف 

أمه يف ذلك املوقف و الحظت من خالل رمسه يف العائلة اخليالية أن احلالة رسم األم و رسم نفسه ومل يرسم األب 

قام حبذفه يف العائلة اخليالية و هذا يدل على أن احلالة ليس له رغبة يف البقاء و العيش مع األب ويدل على أن 

ه و هذا ما جعله يدمن على إيريكا و خيالط رفقاء السوء الذين كان يرى بالنسبة احلالة يدرك صورة سلبية عن أبي

له أهنم يساندونه و ميكن أن يكون احلل عندهم فوجد احلالة احلل املناسبة للهروب من الواقع وعدم تقبله هو 

األم والحظت من سنوات و كانت بداية االدمان بعد طالق  0اإلدمان على اإليريكا و الذي كان مدة االدمان 

خالل املقابلة أن احلالة يتكلم عن طالق األم و املشاكل اليت كانت تعانيها األم مع األب فهذا يبني أن احلالة كل 

هذه الصراعات و النزعات كانت تؤثر على حالته النفسية و أن احلالة بعد طالق األم اكتشفت أن األم كانت ال 
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األموال يف العمل مع أحد أصدقائه وذلك من أجل مساعدة أمه و بعد تعمل فكان احلالة حياول احلصول على 

اإلدمان أصبح احلالة هو الذي يبحث عن األموال من أجل شراء اإليريكا و هذا ما يدل على ان احلالة أصبح 

لة أن نفس النتائج املتحصل عليها من رسم العائلة فاحلا( FAT)مدمنا على اإليريكا فمن خالل التطبيق إختبار 

يف معظم اللوحات يتكلم عن الصراع بني األم و األب و املشاكل األسرية و هذا ما جعله يكون صورة سلبية عن 

أبيه، من خالل املعاملة القاسية اجتاه األم و ما حتمله من مشاكل و هذا ما كان يؤثر على حالته النفسية و ما 

ن يعوض ذلك القلق و احلزن قبل طالق أمه، و كان يدخن دفع احلالة لالدمان كاالدمان على االيريكا فاحلالة كا

و بعد ختلصه من التدخني أصبح مدمنا على االيريكا، فاحلالة رغم كل النزاعات فهو له الرغبة يف العيش مع أبيه 

و أمه و مل يرضى و قد تبني ذلك من خالل رسم العائلة احلقيقية و رسم األب و من خالل تطبيق االختبار 

FAT هذا حل الباب مني لقا األب دخل راه بغى جيمع معاه " من خالل قوله 99دة لوحات منها لوحة يف ع

وهذا يدل على أن احلالة مازالت له الرغبة يف العيش مع والده والرجوع مع أمه رغم الصورة السلبية اليت يدركها " 

من اليمني إىل اليسار وهذه عالمة  عنه ، ومن خالل رسم العائلة استنتجت أن احلالة كان بداية الرسم كانت 

كوصية على الرغبة يف الرجوع إىل املاضي وأن احلالة يعاين من احلزن و االكتئاب وظهر ذلك من خالل عدد 

استعمال األلوان ، كما الحظت من خالل الرسم أن احلالة رغم املشاكل و النزاعات إال أنه مت توظيف األب يف 

 .غبة يف أن يكون حاضر معه رسم العائلة احلقيقية وله الر 

 :استنتاج عام حول الحاالت الدراسية2-

للعالج مبركز الوسيط  (سنة 92/04) من خالل املقابالت مع احلاالت األربعة و اليت ترتاوح أعمارهم ما بني   

ذلك  ن على التدخني و الكوكايني و االيريكا والدمان اكاك لظهور عدة سلوكات منحرفة  ني و ذلنملعالج املد

من خالل النتائج املتوصل اليها من خالل تطبيق رسم العائلة و اختبار تفهم العائلة و املقابالت و املالحظة 

املباشرة مع احلاالت، تبني أن احلالة األوىل تعيش االنفصال عن األسرة و عن األم البيولوجية منذ والدته و أن 
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و بعد وفاة األم املتبين قرر أن يعيش عند أمه البيولوجية  طناعيةاصمرغوبا فيع و رضاعته كانت  احلالة محله مل يكن

مما كانت معاملتها قاسية اجتاهه، كما أهنا كانت ال تعامله كباقي اخوته مما أثر على حالته النفسية ، و تبني من 

رسم العائلة و أن  خالل املقابالت أن احلالة تعيش حرمانا عاطفيا اجتاه األم البيولوجية، و قد تبني ذلك من خالل

احلالة يف العائلة احلقيقية امتنع عن رسم األم البيولوجية، و تبني أن العائلة مل يستثمر الرسم األمومي و أنه يشعر 

بالنقص و سوء املعاملة اجتاه األم البيولوجية و هذا ما دفع احلالة للقيام بسلوكات منحرفة كالتدخينـ ، و أنه خيرج 

و يرتمجه يف شكل سلوكات منحرفة و أن احلالة من خالل الرسم قد استثمر الصورة األبوية ذلك الصراع الداخلي 

فقد ( FAT)من خالل رسم العائلة احلقيقية األسرية و قد توصلت إىل نفس النتائج من خالل تطبيق اختبار 

اعات و السلوكات و ارتفاع يف نسبة الصر ( =n 900)وحدت ارتفاع يف املؤشر العام لسوء التوظيف الذي قدر 

كما وجدنا ارتفاع يف أسلوب املعاملة السيئة و الشحنة االنفعالية بني احلزن و ( N=05) العدوانية بنسبة 

و من هنا ميكننا استنتاج أن احلالة يكون صورة سلبية عن األم البيولوجية،  أما صورة األب ( N=06)االكتئاب

تلك الصراعات الداخلية و التعبري عنها يف شكل سلوكات منحرفة  البيولوجية فهي اجيابية أن احلالة قد ترمجت 

من ( FAT) كاإلدمان على التدخني و قد ظهر ذلك العنف و القساوة و احلرمان العاطفي من خالل اختبار 

يف هذه الصورة هذا الطفل راه جالس على رجليه حاب يسمع موسيقى ويبقى وحده جاب أمه ) 0خالل اللوحة 

 .(اسك وراجع دروسك خري راهم قاربو اختبارات قاتله هاك كر 

أما احلالة الثانية يعيش يف ظروف قاسية و معاناة نفسية و صراعات دائمة بعد وفاة األم مع األب و زوجة األب 

فهي ( N= 7(و أن احلالة مدمن على التدخني و أنه يعيش نوعا من احلزن و االكتئاب حيث قدرت بنسبة 

( N=5) القلق بنسبة مرتفعة حيث قدر االختبار أن احلالة يعيش اخلوف و نسبة مرتفعة كما الحظتم من خالل 

أن احلالة لديه صورة إجيابية عن األم فرغم وفاهتا فهي حاضرة يف الرسم و قد قام باستثمارها يف رسم العائلة و 

من احلالة يكون صورة سلبية عنه ، و  هذا يدل على أنفقد قام حبذفه هنائيا من الرسم و احلقيقية ، عكس األب 
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أهنا عائلة متفهمة تتميز خالل رسم العائلة اخلايالية الحظت أن احلالة قام برسم عائلة أحد أصدقائه، كوهنا 

 .احلنان و أنه رسم نفسه وسط هذه العائلة كما أنه يتمىن أن يعيش مثل هذه العائلةباحلب و 

االختبارات النفسية أن احلالة عاش يف الوسط العائلي مدلال ال تنتجت من خالل املقابالت و لثة اسأما احلالة الثا  

تلبية له مجيع احتياجاته حىت أنه توقف ى والديه للقيام جبميع نشاطاته ووظائفه و يقوم بأي نشاط فاحلالة اتكايل عل

أنا كل شيء جيين عند فمي، : " ةعن الدراسة يف سن مبكر حيث أن مستواه اخلامسة ابتدائي كما قال احلال

 ". اخلدمة واش ندير بيها

من خالل املقابالت أن احلالة كانت له عالقة جيدة مع أصدقائع إذ أهنم كانوا مدمنني على الكوكايني إذ كانوا و   

ا كان يزيد ال يستطيع احلالة البقاء من دوهنا ملدة أطول ممغ حىت أصبح احلالة مدمنا عليها و يتعاطوها يف وقت الفرا 

خالل املعاملة القاسية  احلالة لالقبال عنها بعد معاملة الوالدين بعدما أصبح مدمنا عليها تغريت معاملتهم معه من

 ".كنت عندما أتعاطى املادة أنسى مجيع مشاكلي: " يومني كما قال احلالة من ضرب وطرح من البيت ملدة يوم أو 

من املقابالت حتصلت عليها من خالل اختبار رسم العائلة احلقيقية  من هنا نفس النتائج املتحصل عليها يفو   

 .األم نستنتج أن صورة الوالدين عند احلالة يكوهنا سلبيةخالل عدم استثمار صورة األب و 

االختبارات النفسية أنه عاش يف وسط عائلي يتميز بالصراعات بعة استنتجت من خالل املقابالت و أما احلالة الرا  

فقد عاش احلالة يف ظروف صعبة اجتاه ( الطالق) اليت كانت هنايته االنفصال و النزاعات بني الوالديت و دائمة ال

مما  ان يؤثر على احلالة النفسية له و هذا ما كتعيش مشاكل وعنف من طرف األب و  األب حيث أن األم كانت

عنها أصدقائه أهنا ختفف  ن يعربكان يدفع احلالة للتخفيف من تلك النزاعات و الصراعات الداخلية اليت كا

صد أن احلالة قصبح احلالة مدمنا على االيريكا و يصبح الشخص يشعر بالراحة النفسية ، حيث أالضغط والقلق و 

من هنا نستنتج أن معظم احلاالت اليت مركز املدمنني لتلقي العالج والتخلص من هذه املشاكل واملعاناة النفسية و 
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يدرك الصورة  أن من كانت له صورة إجيابيةيف تكوين الصورة حنو الوالدين و  الفقمت بدراستها أن هناك اخت

 .العكس كان صحيحا من خالل الدراسةالسلبية لدى األب و 



 

 

 

 

 

 الفرضيات مناقشة
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 :مناقشة الفرضيات 3)-

 (.يكون املراهق املدمن صورة سلبية عن والديه: ) مناقشة الفرضية العامة 3-1 

الفرضية العامة اليت سبق ذكرها حتققت مع احلالة واحدة فقط إال أهنا مل تتحقق مع احلاالت الثالثة األخرى   

هذا مما سبق ذكره تقنيات مستخدمة إضافة إىل تطبيق ثة هي اليت حتققت معها الفرضية و حيث أن احلالة الثال

عائلي اشرة حيث أن احلالة الثالثة عاش يف وسط مالحظات مبالعائلة واختبار تفهم العائلة ومقابالت و اختبار 

قد توقف عن الدراسة مدلال بعيدا عن الصراعات والنزاعات حيث أنه اليقوم بأي نشاط وأي عمل فهو اتكايل و 

خاصة عند انفصاله عن والديه يف صغره ال بيستطيع سي متدين،فهو يعيش خوفا وقلقا و يف سن مبكر مستواه الدرا

ن هنا الحظت ة دون والديه فهو يفضل البقاء معه، و هم الذين يوفرون له مجيع متطلباته، و مالبقاء يف املدرس

الة يدرك صورة سلبية عن والديه وهذا االختبارات املتحصل عليها من خالل النتائج أن احلمن خالل املقابالت و 

ل بني الطالب املرتبطة بالتدخيحول بعض املتغريات النفسية االجتماعية  2591طه سنة "جاء يف دراسة ما

لدراسي، ، ضغوط املستوى ا|اليت توصلت النتائج الدراسية إىل عدم الثبات مبعاملة الوالديناملرحلة الثانوية و 

 .القلق و االجتاه النفسي يؤدي إىل التدخني عند طالب املرحلة الثانويةو  اخنفاض املستوى الدراسي،

من مل حتقق معهم الفرضية وهذا من خالل تطبيق الفرضية و " لرابعة االثانية و األوىل و " أما احلاالت الثالثة    

خالل املقابالت فقد حتصلت عن تفس النتائج فاحلالة األوىل عاش االنفصال عن االسرة منذ والدته عن األم 

ش احلالة من النقص لوجية وأنه يعيالبيولوجية، فوالدته مل يكن مرغوبا فيها فعاش حرمانا عاطفيا اجتاه األم البيو 

ع متطلباته إال أنه يعيش أنه ليس كباقي اخوته رغم أن األم املتبين كانت توفر له مجيوالدونية وحيس بالذنب و 

خاصة بعد وفاة أم املتبين ليعيش مع أمه البيولوجية، فمعاملة أمه البيوجية كانت النقص ويعيش صراعات داخلية و 

تسمعه كالما غري مناسب فاحلالة مل يكن مرغوبا فيه أثناء محله فقد كان ا كانت تعامله بعنف و قاسية حيث أهن
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ته و ما فرحت بيك أثناء أنا ما فرحت بيك أثناء والد: تقول يل أمي البيولوجية) يقول يف احدى املقابالت 

 .هذا يدل على أن احلالة يشعر بالقلق و النقصو (. محلك

 (FAT)اختبار ختبار رسم العائلة احلقيقية و االو نفس النتائج حتصلت عليها من خالل     

قد استثمر برسم صورة األب مل يقم برسم  األم البيولوجية ومت حذفها هنائيا وقام برسم األم املتبين و  حيث أن احلالة

 .حيث حتصلت على نفس النتائج من خالل تطبيق اختبار تفهم العائلة

الداخلية يف الصراعات فاحلالة يرتجم تلم االنفعاالت و  ن أمهمن هنا نستنتج أن احلالة يكون صورة سلبية عو   

راهق العنيف هذا يتطابق مع دراسة الصورة الوالدية لدى املشكل سلوكات منحرفة وهي االدمان على التدخني و 

 :حتصلت الباحثة عن النتائج التالية، و 1122/  1122سنة 

 .ات العنيفةكالمها يؤدي إىل ظهور السلوكن أو ـ غياب أحد الوالدي

 .رفض الوالدين للمراهق يولد سلوكات عنيفةـ تقبل أو 

أن احلالة يعيش يف ظروف قاسية ومعاناة نفسية  أما احلالة الثانية مل تتحقق معه الفرضية السابق ذكره، إذ

أن احلالة يعيش القلق و احلزن  صراعات دائمة مع األب و زوجة األب، إذ أين الحظت من خالل املقابالتو 

أنه يعيش ما كان يؤثر على حالته النفسية و هذا االكتئاب وأسلوب معاملة متشدد ومتسلط من طرف األب و و 

 .نوعا من الضغط النفسي

نفس النتائج قد حتصلت عليها من خالل تطبيق اختبار رسم العائلة احلقيقة، إذ أن احلالة قد استثمر صورة و   

من خالل رسم العائلة احلقيقية قام برسم أحد عائلة أصدقائه، م و الذي مت حذفه هنائيا من الرس األم عكس األب
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هذه احلالة تتطابق مع رسم نفسه يف وسط هذه العائلة، و  قدىن أن يعيش يف مثل هذه العائلة و فمن احلالة يتم

 .2591سنة " جود" و " كراستيك" الدراسة اليت حتصل عليها 

 :و كانت النتائج كالتايل(  مرحلة املراهقةتأثري الوالدين و الرفاق على سلوكالتدخني يف) 

 .ـ تأثري الوالدين و الضغط على املراهق يؤدي باإلدمان عليه

 .ـ تأثري مجاعة الرفاق يؤدي باملراهق باالدمان على التدخني

صراعات اليريكا إذ أنه يعيش يف مل تتحقق معه الفرضية العامة حيث أن احلالة مدمن على ا: أما احلالة الرابعة    

رغم كل ا على االيريكا بسبب طالق أمه، و أن األم مطلقة، فاحلالة أصبح مدمنونزاعات يف الوسط العائلي و 

االختبارات ا ما استنتجته من خالل مقابالت و هذو  أنه مل يتقبل انفصال األب عنه،الصراعات إال النزاعات و 

أنه قام برسم االب وسط برسم من اليمني إىل اليسار و  قامأن احلالة من خالل رسم العائلة احلقيقية أنه ة و النفسي

 .أن احلالة يدرك صورة سلبية عن أبيهه و أنه رسم مجيع أفراد عائلته و عائلت

االوىل والثانية ) ع احلاالت مل تتحقق ممة قد حتققت من احلالة الثالثة و و من هنا ميكننا استنتاج أن الفرضية العا  

 .العكس الصحيحملدمن يدرك صورة سلبية عن أمه ويدرك صورة اجيابية عن أبيه و اإذ أن املراهق ( الرابعةو 

 :مناقشة الفرضيات الجزئية : 3-2

 : مناقشة الفرضية الجزئية األولى : 1ـ2ـ3

 .يكون املراهق املدمن صورة سلبية عن أمه :الفرضية األولى القائلة

بينت أن املراهق املدمن : الثالثة مل حتقق معهم فاحلالة األوىلقد حتققت الفرضية مع احلالة األوىل بينما احلاالت 

على التدخني يكون صورة سلبية عن أمه الحظت من خالل املقابالت أن احلالة لديه سلوكات اإلدمان على 
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 التدخني وذلك بعد احلرمان العاطفي واإلمهال من طرف األم البيولوجية فاحلالة لديه اإلحساس بالنقص اجتاه األم

البيولوجية فالحظت من خالل املقابالت أن احلالة بعد التخلي األم البيولوجية عاش مع أم تبين رغم املعاملة 

زال يعاين حرمان عاطفي وأن احلالة مل يكن مدمن على التدخني إال بعد من طرف األم املتبين إال أنه ال احلسنة

جية وبعد تعرضه لإلمهال واملعاملة القاسية ، وعدم قبوله أثناء وفاة األم املتبين وذهاب احلالة للعيش مع األم البيولو 

محله جعله يعيش احلزن وأمل داخلي و إحساس بالنقص واحلرمان العاطفي وذلك بعد إمهاله والتخلي عنه وعدم 

تفهم العائلة يف ارتفاع الشحنات السلبية وخاصة أسلوب ( FAT) قبوله يف اجملتمع وهذا ما أوضعه اختبار

وكذلك من خالل اختبار رسم العائلة من خالل أن احلالة مل يتم يف العائلة (  N=6) املة السيء و حيثاملع

فالحظت من خالل الرسم أن احلالة قام باستثمار صورة األب ،لبيولوجية مت رسم األم املتبين احلقيقية رسم األم ا

انكار هلذه األم البيولوجية قد أظهرت مشاعر ال و فهو يظهر اجتاهها مشاعر الكره واالمه مع األم املتبين أما األم

املعاملة القاسية معه ليست كباقي التكلم عنها يف مجيع املقابالت وعدم تقبله أثناء محله و الكره اجتاهه من خالل 

 اخوته ، فاألم البيولوجية تظهر املشاعر السلبية اجتاهه مما جعل احلالة يكون صورة سلبية اجتاهها أما احلاالت

قد ظهر ذلك من خالل املقابالت واختبار تفهم  الثالثة مل حتقق معهم الفرضية فقد قاموا باستثمار اجليد لألم و

 .اختبار رسم العائلة، فقاموا حباالت استثمار موضوع احلب األموميالعائلة و 

 : الفرضية الثانية : مناقشة الفرضية الجزئية الثانية: 2ـ2ـ3

بناء على نتائج و " 1،3،2" ية مع احلاالت الثالث يكون املراهق املدمن صورة سلبية عن أبيه، حتققت الفرض    

املقابالت مع احلاالت اتضح أن احلالة الثانية يكون صورة سلبية عن أبيه كونه أب قاسي وعنيف اتضح من خالل 

ا و بعد وفاة االم و بعد زواج األب انعكست تلك املقابالت أن هذه املعامالت كانت قاسية مع األم قبل وفاهت

املعاملة مع األب فأصبح الوالد قاس مع احلالة حيث أنه أوقفه عن الدراسة يف سن مبكر مما كان يزيد اقبال احلالة 

على القيام بسلوكات منحرفة كاالدمان عن التدخني بالنسبة للحالة و هذا ما مت توضيحه من خالل املقابالت أن 
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النزاعات األسرية قد ترمجت على شكل لة يدرك صورة سلبية عن أبيه ،وأن أسلوب املعاملة والصراعات و ااحل

لثالثة اتضح القساوة اليت كان يعاين منها احلالة، أما الفحالة اات منحرفة لتحقيق من حدة الضغط والقلق  و سلوك

كونه الطفل األول والوحيد من بني اإلناث   سط أسري مدللاالختبارات أن احلالة عاش يف و من خالل املقابالت و 

احلالة توقف عنها يف سن مبكر ، أن الوالدين مل ينجبا األول منذ سنوات مث أجنب احلالة فعاش مدلال حىت أن و 

 بعد توقفه عن الدراسةإال أنه عاش يف وسط عائلي مدلل و رضاعته طبيعية، و مع العلم أن احلالة كانت والدته و 

أنا والديا موفريلي  : " لكن مل يقم بأي عمل بعد حصوله على الشهادة كما قاللتكوين املهين و توجه إىل مركز ا

 ".كلشي ، اخلدمة واش ندير بيها

و هذا يدل على أن احلالة اتكايل و بدايته كان يدخن و بعد وصول اخلرب إىل والده مما كانت املعاملة سلبية مع   

توقفت :" بدأ يلوم فيه كما أخرجه من البيت و يف ذلك اليوم و يقول احلالةاحلالة فقام بضربه و الصراخ عليه، و 

 .، احلالة كانت معاملة أبيه اجتاهه قاسية"عن التدخني ملدة سنتني و بعد التدخني بدأ يتعاطى الكوكايني 

فيه، والدته كانت  أما احلالة الرابعة فهو مدمن على االيريكا و اتضح من خالل املقابالت أن احلالة كان مرغوبا   

طبيعية و الرضاعة كانت يف وقتها طبيعية ملدة سنتني إال أن احلالة كان يعيش يف وسط عائلي ميتاز بصراعات بني 

أنا بابا عنيف و :" من خالل مقابالت  الوالدين، و احلالة يعرب عن تلك الصراعات باحلزن و القلق حيث أنه قال

انفصلت عن األب يعين الطالق فاحلالة مدمن على االيريكا بعد طالق األم حيث أن األم ". وماما كرهلنا حياتنا

و من خالل اختبار رسم العائلة أن احلالة يف العائلة احلقيقية قد استثمر صورة األب و أن لديه الرغبة يف رجوع 

ل لوحات أنه األب و العيش معهم من خالل اختبار و تفهم العائلة،  واتضح أن احلالة يعرب عن األب من خال

 .دائما يف صراع مع األم و من هنا نستنتج أن احلاالت الثالثة تكون صورة سلبية سابقة عن الوالدين
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 االيريكا تعتمد علىلى التدخني والكوكايني و و مما سبق ذكره نستنتج أن الصورة الوالدين لدى املراهق املدمن ع    

د ما إذا كانت صورهتا إجيابية أساليب املعاملة و هي اليت حتدمعها و نوع العالقة اليت ربطته باألم واألب والذكريات 

 .سلبيةأو 

 .تعمم على باقي احلاالتقى نتائج وفقا للدراسة فقط، و الو هذه تب   
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 خاتمةال

ند املراهق املدمن على التدخني توصلت أن الصورة الوالدية ع كنتيجة للدراسة اليت قمت هباو أخريا فيما سبق ذكره و 

يدرك صورة ذا كان يدرك صورة سلبية عن أمه االيريكا، يدرك دائما صورة متناقضة اجتاه والديه فإوالكوكايني و 

 .صحيح العكس اجيابية عن أبيه و 

النظرية وصوال إىل وجود عدة أسباب وعوامل قد تؤثر على إليه من خالل دراسيت التطبيقية و هذا ما توصلت و 

التعلمي، فقدان  ، تدين مستوى"القسوة" احلرمان العاطفي، أساليب املعاملة : احلالة النفسية للراهق املدمن منها

 هذا ماالقلق وفقدان الثقة بالنفس و ل املراهق يشعر باخلوف و أحد الوالدين، الطالق، فكل هذه األسباب قد جتع

األمثل للتخلص من تلك املعاناة واملشاكل والصراعات النفسية يبحث عن احلل جيعل املراهق مل يتقبل الواقع و 

 .ايني وااليريكالكوكادخني و هذا باهلروب لالدمان على التو 

عند األم تكون سلبية عند األب  من هنا ميكننا القول أن الصورة الوالدية عند املراهق املدمن إذا كانت إجيابيةو   

 .العكس يف ذلكو 

 .االستنتاجات اليت استنتجتها عن احلاالتوهذا ما يتبني خالل الدراسة و   
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 :اقتراحات

 .توفري االقامة الداخلية للمدمنني حىت هناية العالج-

 .اقرتاح املوضوع كدراسة الحقة باستعمال املنهج الوصفي-

 .االدماناقرتاح للوالدين بالتوجيه املراهق إىل مركز التكوين املهين ألجل تفادي -

 .احلد من البطالة للمراهقمنح فرص العمل ألجل ملء فراغ و -

 .الدخول حيز االدمانحسن املعاملة الوالديه للمراهق والتعاطف معه، وجتنب االنزالق و -

هم ة و بالنفس حىت تكون لديحبهم لإلرادتواصل للمراهق لتحمل املسؤولية و تقدمي النصائح بشكل م-

 .حتملها دون اللجوء إىل استعمال أي نوع من أنواع االدماناكل و على مواجهة املش.ةقدر ال
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