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 إىداء

الحمد هلل الذي أعاننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافية حبا واعتراف ا،  

اىدي ىذا العمل المتواضع لوالدي العزيزين على ق لبي أمي وأبي وإلى إخوتي يونس، زىرة  

بحب    ىاجر، محمد عبد الرحمان. وإىداء خاص إلى األستاذة "بوزيدي" التي أشرفت على تأطيري

أكن ليا المزيد من الحب والتقدير  التي    واىتمام وعلى مساعدتيا لي طيلة أيام الدراسة، و

 واالحترام.

 وإلى كل من قدم لي يد المساعدة على تمام مساري الدراسي من قريب أو من بعيد.
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 كلمة شكر

 

 إرشادات وتوجييات  أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذة "بوزيدي" على كل ما قدمتو لي من  

 إلكمال ىذه المذكرة.

خاص للجنة المناقشة على رأسيم األستاذة غاني زينب و سيسبان ف اطمة الزىراء على قبوليما    وشكر

 مناقشتي لموضوع البحث وعلى حضورىما الكريم الذي يبعث الطمأنينة والراحة النفسية وشكرا.

فس  لى باقي أساتذة علم النإو ، ائي المقربين وزمالئي في الدراسةنسي كل من أصدق أال  كما  

إلى موظفي وأفراد إدارة المركز الوسيطي لعالج اإلدمان بتجديت وخاصة    وي، العياد

 األخصائيتين النفسانيتين التي وجيتاني طيلة أيام التربص الميداني داخل المؤسسة وشكرا.
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 ممخص الدراسة

معرفة كيفية التخمص من مشكل اإلدمان عمى المخدرات عند فئة ل الدراسة تيدف ىذه
وليذا طرحنا ،العالج لمشخص المقبل عمىويكون ذلك بمساعدة المرونة النفسية ،الشباب 

 السؤال التالي:

ستشفائي عمى التعافي من داخل المركز اال المتعالج كيف تساعد المرونة النفسية المدمن
 عمى المخدرات ؟. إدمانو

تم االعتماد عمى المنيج العيادي المالئم لمدراسة العيادية والمتمثمة في دراسة الحالة و 
وكذلك المالحظة  ،ستعممنا المقابمة نصف الموجية،واستخدمنا المقابمة العيادية بحيث ا

 شاب وفتاة حالة،وشممت الدراسة TATإلى استخدام اختبار تفيم الموضوع  إضافة العيادية
 .تغانممتواجدين في المركز الوسيطي لعالج اإلدمان بتجديت بمس

أن لممرونة النفسية دورا ىاما في مساعدة المدمن  نا الستنتاج يؤكدل النتائج توصمومن خال
المتعالج عمى التعافي من اإلدمان عمى المخدرات، وذلك باإلضافة لعوامل أخرى كحصص 

 العالج الكيميائي والنفسي،دعم األسرة واألصدقاء،دافع العمل،الدراسة...الخ.

 :األساسية الكممات

دراسة ، العالج النفسي، المنيج العيادي، المخدرات، المدمن المتعالج ،المرونة النفسية 
         حالة،اختبار تفيم الموضوع.
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Résumé 

Le rôle de la résilience dans le processus thérapeutique des 

toxicomanes :  

étude de deux cas clinique, au centre de soins de Tidjdit, 

Mostaganem. 

 

 L’objectif de cette étude est de démontrer le rôle que joue la 

résilience dans le processus thérapeutique d’un sujet jeune toxicomane en phase 

de thérapie. 

Pour cela, nous avons posé la question suivante : quel rôle joue t elle la 

résilience dans le processus thérapeutique d’un patient toxicomane ?  

 Pour ce faire, nous avons eus recours à la méthode clinique, avec comme 

outils d’analyse, l’étude de cas. En effet, l’étude de cas est la méthode 

appropriée pour approcher la vie d’un sujet individuellement. Nous avons utilisé 

des entretiens semi-directifs.  La méthode clinique exige, dans certains cas, le 

recours à des tests de personnalité. En effet, nous avons opté pour le test de la 

perception thématique (le TAT).  

 Cette étude porte sur deux cas cliniques, une fille et un jeune homme 

résidants au centre de soins pour toxicomanes de Tidjdit, Mostaganem. 

 Les résultats de cette étude révèlent que la résilience joue un rôle positif 

dans le processus du soins d’un patient toxicomane en phase de thérapie. Cela 

dit, les rôles de la famille ; de l’entourage; ainsi que l’important travail 

psychothérapeutique ne sont pas des paramètres à négliger.  

 

Mots clés : résilience, toxicomane, drogue, soins, psychothérapie, méthode 

clinique, étude de cas, TAT. 
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 مقدمة

 عفاألمراض و عف وطات والمشاكؿ الناتجة يتعرض الفرد في حياتو لمكثير مف الضغ

االنحرافات السموكية التي يتخذىا الفرد كطريقا لو ،وكؿ ىذا يؤثر عميو ويدفع بو إلى أف 

 ي المخدرات بأشكاليا وأنواعيا.ومف بيف ىذه السموكات المنحرفة ى ،يكوف شخصا غير سوي

اف مشكمة اإلدماف عمى المخدرات مف اعقد المشكبلت لما ليا مف انعكاسات عمى 

الفرد واألسرة عمى حد سواء لما تستقطب الكثير مف األفراد ومف مختمؼ األعمار خاصة فئة 

لتي بمثابة الدافع والحافز لمعبلج والتخمص مف الشباب فقد تـ ارتباطيا بالمرونة النفسية ا

 مشكؿ اإلدماف عمى المخدرات.

ونركز في ىذه الدراسة الحالية عمى العوامؿ أو الدوافع التي تساعد الفرد عمى العبلج 

مف اإلدماف عمى المخدرات وتضـ ىذه الدراسة أوال: مدخؿ الدراسة التي تتمثؿ في صياغة 

سابقة إضافة إلى طرح التساؤالت )العامة،الفرعية( والفرضيات  اإلشكالية مع تناوؿ دراسات

)العامة،الفرعية( ،مع ذكر أيضا دوافع اختيار الموضوع وأىمية وأىداؼ موضوع الدراسة 

إضافة إلى تحديد المفاىيـ اإلجرائية، إما الجانب النظري فيضـ فصميف األوؿ متعمؽ 

إلدماف في الجزائر، تعريفات لئلدماف باإلدماف عمى المخدرات حيث يحتوي عمى واقع ا

والمخدرات وأنواعيما ،واىـ النظريات المفسرة لئلدماف عمى المخدرات وشخصية المدمف 

،وأسباب واىـ اآلثار الناتجة عف اإلدماف عمى المخدرات ،والعبلج مف اإلدماف عمى 

مختمؼ التعريفات المخدرات ،أما الفصؿ الثاني فيو متعمؽ بالمرونة النفسية حيث تـ إدراج 
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لممرونة النفسية وتاريخ بحوثيا واىـ النظريات المفسرة ليا و أيضا ارتباطيا ببعض 

المصطمحات ،وعوامؿ المرونة النفسية وطرؽ بنائيا ،إضافة إلى سمات شخصية الفرد المرف 

لقيمة ،ووسائؿ تنمية المرونة النفسية وثمراتيا ،وأيضا المرونة النفسية واالنفعاالت ،وأخيرا ا

الوقائية لممرونة النفسية،إما الجانب التطبيقي فيحتوي عمى ثبلث فصوؿ المتمثمة في الفصؿ 

الذي ىو المنيجية حيث تطرقنا فيو لمدراسة االستطبلعية والعيادية مع تحديد المنيج 

 . TATواألدوات المستعممة فيو مف مبلحظة ومقابمة واختبار تفيـ الموضوع 

قنا إلى تقديـ الحاالت قمنا بتقديـ الحالة األولى مف تحميؿ وفي الفصؿ الثاني تطر 

،باإلضافة إلى تحميؿ العاـ ليا وكذلؾ تقديـ الحالة الثانية  TATالمقاببلت وتحميؿ اختبار

 بنفس إتباع خطوات الحالة األولى.

وفي الفصؿ الثالث والذي يحتوي عمى مناقشة النتائج وعرض الفرضيات مع الخروج 

 خبلصة عامة التي شممت حوصمة كاممة عف موضوع الدراسة.في األخير ب
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 ـ اإلشكالية: 

مشكمة اإلدماف عمى المخدرات مف المشكبلت الخطيرة التي تؤثر سمبا في كافة  تعتبر

تقع عمى كؿ مجتمعات العالـ لما يترتب عمييا مف أثار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية 

وىذا ما  ،مراىقيف وشبابو أطفاؿ األعمار مف جميع فئات ب مف الفرد والمجتمع بحيث تمس

"في دراستو التي دلت عمى أف معظـ الدراسات  )دون سنة( احمد نعيم سميرأشار إليو 

ولكف  عاما، 40رىـ عف األربعيف اعمأقؿ أف تعاطي المخدرات ينتشر بيف مف تالعالمية ترى 

فئات العمر المختمفة قبؿ سف األربعيف نتائج البحوث تتفاوت في مدى انتشار التعاطي بيف 

ففي الواليات المتحدة األمريكية تدؿ الدراسات عمى أف تعاطي المخدرات يزداد انتشارا بيف 

سنة بيف متعاطي المخدرات تقدر  25صغار السف فقد كانت نسبة الذيف تقؿ سنيـ عف 

أوكبلند بوالية وقد وجد أف نسبة كبيرة مف المتعاطيف لممخدرات بمدينة  %50بحوالي 

سنة واف نسبة  20مف األحداث الذيف تقؿ سنيـ عف  1967و  1964كاليفورنيا خبلؿ سنة 

ىؤالء األحداث المتعاطيف لممخدرات في تزايد مستمر خطير بؿ ويمتد اإلدماف ليشمؿ 

)نعيـ احمد في عبد  شيش ويستنشقوف الغازات المخدرةاألطفاؿ الصغار الذيف يتعاطوف الح

  .( 160، ص 2004المنعـ، 

ومف خبلؿ انتشارىا الرىيب في العالـ إلى أنيا مست كذلؾ دوؿ العالـ العربي ومنيا 

تقارير األمـ المتحدة الصادرة عف مكتبيا لمكافحة المخدرات ، فحسب أخر المجتمع الجزائري

في بداية شير جويمية تفيد أف عدد األشخاص الذيف يتناولوف المخدرات قد بمغ حوالي 
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مميوف في التسعينات ،واف القنب 180مقابؿ  2003مميوف شخص في العالـ عاـ 185

اليندي أو ما يسمى في الجزائر بالكيؼ واألكثر انتشارا بيف مختمؼ أصناؼ المخدرات 

مميوف شخص ،حسب التقرير يشير أف القنب اليندي أكثر ما يروج في  150بحيث يتناولو 

لة وىذا بالرغـ مف أف الجزائر في التصنيؼ الدولي دو  140الجزائر ويزرع في أكثر مف 

 تعتبر ممرا لممخدرات وليس مقرا وال منتجا .  

إذ تشيد في السنوات األخيرة زيادة في كميات المواد المخدرة المضبوطة مف جية 

وزيادة في أعداد المدمنيف مف جية أخرى ،إما معدالت الجريمة التي تزداد وتيرتيا يـو بعد 

 .حتمية لمتعاطي وانتشار اإلدماف ال تخرج عف كونيا نتائجيـو فيي 

  .(http://ww.ahewar.org)ساسي، 

دمانيا  تـ الكشؼ عف دراسة  2015فمف خبلؿ الديواف الوطني لمكافحة المخدرات وا 

مف الطالبات يتعاطوف المخدرات وتناولت الدراسة  131حديثة عف اإلدماف في الجزائر أف 

يتناولف  %22حالة لطالبات مقيمات في األحياء الجامعية بالعاصمة تؤكد فييا أف  1110

يتناولف  %52يفعمف ذلؾ داخؿ اإلقامة وذكرت أف  %39مخدرات يوميا وبصورة منظمة و

ال يعرفف الكثير عف  المخدرات بصفة فردية ، وضبطت الدراسة نسبة الطالبات البلتي

)الديواف الوطني لمكافحة المخدرات %20المخدرات في الوسط الجامعي وكذا اإلدماف ب

دمانيا ،  ( . 2015،1وا 
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إذ تعد ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات مف بيف المسببات التي تؤثر عمى صحة الفرد 

نيا أي مادة طبيعية في تعريفو لممخدرات " بأ (1977)وىذا ما أشار إليو فاروؽ عبد السبلـ 

 أو مصنعة تفعؿ في جسـ اإلنساف وتؤثر عميو ،فتغير إحساساتو وتصرفاتو وبعض وظائفو

وتأثير مؤذ عمى  وينتج عف تكرار استعماليا نتائج خطيرة عمى الصحة الجسدية والعقمية،

ومف ىذا المنطمؽ ىناؾ  .(144،ص  2004)عبد المعطي ومصطفى ،البيئة والمجتمع

الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع اإلدماف عمى المخدرات منيا العديد مف 

" واقتصرت  (1966)التي كاف موضوعيا "سيكولوجية تعاطي المخدرات  مغربي سعددراسة 

ىذه الدراسة عمى إدماف األفيوف فقط دوف غيره مف المخدرات وتمخصت نتائجيا في أف 

سيكولوجية المدمف تقـو عمى محور واحد وىو كؼ العدواف واف ىذا الكؼ ينسحب عمى بقية 

عبد ) لطموح والتشاـؤ وعدـ الثقةنواحي الشخصية مف ضعؼ الذات وانخفاض مستوى ا

الذي كاف  (1993) الرأس عبد القادر حمرودراسة . (127-124، ص2004المنعـ،

موضوع دراستو "األسرة وتعاطي المخدرات" وتمخصت نتائجيا في أف الشباب المنحرفيف 

يستعمموف   %80يدخنوف، % 95يتميزوف عف غيرىـ مف الشباب بالعادات السيئة،حيث أف 

شار الكيؼ أو الحشيش أو ما يمارسوف القمار ونوع المخدر األكثر انت % 66،11النفة و 

يسمى بالقنب اليندي كما أف ىناؾ ارتباط واضح بيف المستوى الثقافي لآلباء والوضع 

االقتصادي ودرجة تماسؾ األسرة أو تكففيا واستنتج الباحث أف اسر المتعاطيف تتميز عف 

الحضرية  غيرىا باالنحبلؿ الخمقي.ويقؿ االنحراؼ واإلدماف عمى المخدرات في اسر المناطؽ



6 
 

 ص ،2011)بيبع واسماعيؿ، االقتصادي المميز والسكف البلئؽ التي حضيت بالمستوى

التي قاـ بيا في أمريكا التي تمثمت في "األسباب التي  mAtthew2010ودراسة  .(24-26

والمواد المخدرة" توصؿ إلى  تدفع الشباب في الواليات المتحدة األمريكية إلى تعاطي المخدر

أف أىـ ىذه األسباب الضجر، اإلحباط ،وعدـ قبوؿ الشباب مف قبؿ اآلخريف أو األىؿ 

،باإلضافة إلى بعض المتغيرات االجتماعية األخرى مثؿ الطبلؽ وسوء المعاممة .وتناوؿ 

 .(2013باسـ الطويسي واخروف،) المجتمعأيضا أنواع المخدرات التي يتعاطاىا الشباب في 

 وايضا دراسة ىيكمان وجرشون  وانجمشبيرزين ورروز  دراسة كما تشير

8983Berzin,Ross,English Hekimian /Gershon 1965  حوؿ معرفة سمات

 شخصية المدمنيف عمى المخدرات .

والجدير بالذكر أف فئة المدمنيف عمى المخدرات يستمـز التكفؿ بيـ مف خبلؿ مجمؿ 

العبلجات المتمثمة في العبلج الطبي الدوائي وخاصة العبلج النفسي بشرط أف تكوف لدى 

المدمف الرغبة في العبلج مف خبلؿ العوامؿ التي تدفع بو إلى التعافي مف اإلدماف عمى 

مؿ فردية داخمية أو خارجية وىو ما يعرؼ بالمرونة النفسية   المخدرات سواء كانت عوا

Résilience   ىي التي تحفزه عمى التخمص مف اإلدماف في مواجية تمؾ الضغوطات

كأحد المتغيرات  Résilienceوالمشاكؿ ومحاولة التكيؼ معيا، إذ تظير المرونة النفسية 

مع المواقؼ الصعبة والمشكبلت اليامة في الشخصية وىي القدرة العالية في التعامؿ 

والضغوطات والصدمات التي يواجييا الفرد بطريقة ناجحة والقدرة عمى التعافي والسعادة 
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)الحمداني لنفسي كؿ ذلؾ بيدؼ عممية التكيؼ الحيوية النفسية واالحتفاظ بالسعادة واالتزاف ا

  .(379،ص 2013ومنوح،

"أف المرونة تساعد الفرد  Azlina and Shahrir (2010وشاىرير أزلينا(ويشير أيضا 

عمى التعافي مف األمراض وقيامو بوظائفو بالرغـ مف التحديات والظروؼ الصعبة المحيطة 

 في الخطيب( ، وىذا ما أكدتو الدراسة التي قاـ بيا Azlina and Shahrir,2010,p235بو ")

في مواجية األحداث تحت عنواف "عوامؿ مرونة األنا لدى الشباب الفمسطيني  2007

الصادمة" حيث توصؿ الباحث مف خبلؿ دراستو إلى وجود مستويات مرتفعة مف مرونة األنا 

لدى أفراد العينة مع عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف ووجود عوامؿ خاصة لمرونة األنا ىي 

 االستبصار ،االستقبلؿ واإلبداع وروح الدعابة، المبادأة، وأظيرت تمتع شباب الفمسطيني

بالكويت تحت عنواف   )0222ودراسة الناصر وساندمان (بدرجة عالية في مرونة األنا.

"عوامؿ المرونة النفسية في مواجية األحداث الصادمة "توصمت الدراسة إلى أف عينة البحث 

فالمرونة  رونة لدى الذكور أعمى مف اإلناث ذات مستوى مرونة عالية وكذلؾ مستوى م

ؽ الفرد مع نفسو ومع المواقؼ والمشاكؿ االجتماعية التي تواجيو، إذ النفسية ىي كيفية تواف

"أف المرونة النفسية  Werner2001 و  Ungar2004تظير الكثير مف الدراسات أمثاؿ 

Résilience لبلنخفاض الحاد في التماسؾ واالتزاف الذاتي حاؿ قاومة تمثؿ قدرة مضادة وم

  التعرض الحداث ضاغطة أو مواقؼ صادمة.
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(Ungar,2004a :Werner,2001كما يشير )وجانسون رولف Rolf and Johnson 

إلى ضرورة العمؿ عمى تعزيز المرونة النفسية ألنيا تساىـ في الوقاية مف النتائج السمبية 

( فمف خبلؿ  (Rolf and Johnson,1990 p232لؤلشخاص الذيف يتعرضوف لضغوط الحياة .

يفكر بايجابية وتفاءؿ واف يتعايش مع الخبرة ويتكيؼ معيا المرونة النفسية يستطيع الفرد أف 

ودراسة بموؾ وبموؾ Lazaru 1993   .وىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات كدراسة الزاروس

Blok et Blok 1980  ودراسة بموؾ وكريمفBlok et kremen 1996  إلى أف المرونة

النفسية تتميز بالقدرة عمى التعافي مف الخبرات العاطفية السمبية والتكيؼ المرف مع 

المتطمبات المتغيرة والمستمرة لمخبرات الضاغطة أو المرىقة ،واف األفراد المرنيف متفائموف 

ت ولدييـ روح الدعابة وطريقة نشطة في الحياة وحب االستطبلع واالنفتاح عمى الخبرا

الجديدة وتتميز بدرجة عالية مف االنفعاالت االيجابية . ومف ىذا المنطمؽ ىناؾ عدة دراسات 

 Grace 2010 جراسيكدراسة  Resilienceعربية وأجنبية تناولت متغير المرونة النفسية 

تحت عنواف" العبلقة بيف سمات الشخصية والمرونة النفسية لدى البالغيف في جزر الكاريبي" 

تائج عمى وجود فروؽ لصالح الذكور عمى مقياس المرونة النفسية ووجود عبلقة بينت الن

ارتباطيو موجبة بيف جميع عوامؿ الشخصية والمرونة النفسية ،بينما العبلقة السمبية كانت مع 

النرويج "الرضا عف الحياة  Kjeldstadli 0226 كمدستاليخاصية العصابية،  ودراسة 

لية مقارنة لدى طمبة كمية الطب "بينت أف مستوى الرضا عف والمرونة النفسية دراسة طو 

الحياة يقؿ خبلؿ فترة الدراسة في كمية الطب واف مستوى الرضا عف الحياة والمرونة النفسية 
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بعنواف "المرونة النفسية  (0280) الزىيري ودراسةكاف متوسط لدى طمبة كمية الطب. 

وعبلقتيا بأىداؼ الحياة الضاغطة لدى طمبة الجامعة "بحيث توصمت إلى نتائج أنو ال توجد 

وكذلؾ وجود عبلقة  ،فروؽ في مستوى المرونة النفسية مف حيث الجنس والتخصص والصؼ

 سالبة بيف المرونة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى عينة البحث.

ة الدراسات حوؿ موضوع المرونة النفسية إال أنو تـ دراستو عمى مستوى ونظرا لقم 

العالـ العربي مف خبلؿ ربطو بمتغيرات الحدث الصدمي والرضا عف الحياة مع تطبيؽ 

المقاييس النفسية مع العمـ أف الدراسات حوؿ موضوع المرونة النفسية قميؿ في المجتمع 

اتية كالسرطاف ومرض السكري ولـ يتـ دراستو مع الجزائري وتـ ربطو باألمراض السيكوسوم

المدمنيف عمى المخدرات وىذا ما دعى بنا إلى دراستيا ومف ىنا انطمقت فكرة بحثنا بربط 

مشكمة المدمف عمى المخدرات الذي يتعالج داخؿ المركز بالمرونة النفسية ،وعمى ىذا 

تعافي مف اإلدماف عمى األساس يتـ طرح اإلشكاؿ كيؼ تساعد المرونة النفسية في ال

 المخدرات لدى المدمف المتعالج؟.

 :سؤال اإلشكالية

ػ كيؼ تساعد المرونة النفسية في التعافي مف اإلدماف عمى المخدرات لدى المدمف 

 المتعالج داخؿ المركز االستشفائي؟
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 التساؤالت الفرعية:

 المخدرات؟.ػ كيؼ تساعد حصص العبلج النفسي المدمف عمى التعافي مف 

 يممؾ بعض المدمنيف الخاضعيف لحصص العبلج النفسي مرونة نفسية؟.ىؿ ػ 

 كيؼ تساعد المرونة النفسية المدمف الخاضع لمعبلج عمى التغمب عمى إدمانو؟.ـ 

 ػ كيؼ تساعد المرونة النفسية المدمف الخاضع لمعبلج النفسي عمى عدـ االنتكاس مستقببل؟.

 بصياغة بعض الفرضيات تكمف فيمايمي:قمنا ـ فرضيات الدراسة: 0

 :الفرضية العامة

 ػ تساعد المرونة النفسية المدمف المتعالج عمى التعافي مف اإلدماف عمى المخدرات .

 :الفرضيات الجزئية )الفرعية(

 ػ تساعد حصص العبلج النفسي المدمف عمى المخدرات عمى التعافي .

 النفسي مرونة نفسية . ػ يممؾ بعض المدمنيف الخاضعيف لحصص العبلج

 ػ تساعد المرونة النفسية المدمف الخاضع لمعبلج عمى التغمب عمى إدمانو.

 ػ تساعد المرونة النفسية المدمف الخاضع لمعبلج النفسي عمى عدـ االنتكاس مستقببل.  
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 :ـ دوافع اختيار الموضوع3

كؿ المجتمعات  أف موضوع المخدرات ىو إحدى المواضيع اليامة التي شغمت اىتماـ 

العالـ وخاصة الجزائر التي شيدت انتشار كبير في السنوات األخيرة ومست جميع الفئات 

واألعمار وخاصة فئة الشباب الذكور واإلناث ،إذ تعتبر مف التابوىات في المجتمع الجزائري 

نفسي وىذا ما دفعني إلى دراستيا بالتقرب مف فئة الشباب التي تحتاج إلى التكفؿ والدعـ ال

مف طرفنا نحف كاخصائيف نفسانييف مف خبلؿ توعيتيـ والحد مف مخاطر ىذه الظاىرة 

،إضافة إلى دراستيا مف ناحية اىتماـ بيا كموضوع ايجابي مف خبلؿ إدخاؿ عمييا متغير 

تساعد الفرد عمى التعافي إضافة إلى قدرتو عمى التفاعؿ االيجابي  قد المرونة النفسية التي

اىتمامنا الشخصي بمعرفة الدوافع التي تحفزه و تؤدي بو إلى التخمص مف مع اآلخريف، و 

 ىذا المشكؿ.

 :ـ أىمية الدراسة4

تؤكد أىمية الدراسة الحالية إلى دراسة المرونة النفسية وعبلقتيا باإلدماف عمى  

ناث ومتواجديف عمى مستوى المركز الوسيطي  المخدرات التي تمس فئة الشباب ذكور وا 

 اإلدماف ومعرفة إذا كانت تساعد في التعافي مف اإلدماف .لعبلج 
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دراسة ىذا الموضوع اإلدماف عمى المخدرات مف الناحية النفسية نظرا ألنو تـ دراستو 

مف الناحية االجتماعية وربطيا بمتغير جديد وىو المرونة النفسية،مع إضفاء الجانب النفسي 

 االيجابي الذي يساعد عمى عممية العبلج .

تكمف أىميتيا في تناوؿ موضوع المرونة النفسية التي لـ تنؿ نصيب كافي مف  

 الدراسات المحمية بالرغـ مف أىميتو في عمـ النفس االيجابي.

 :ـ أىداف الدراسة5

ػ ييدؼ ىذا البحث إلى معرفة إذا كانت المرونة النفسية تساعد المدمف عمى التعافي مف 

اعي مع خبلؿ تفاعمو االجتماب الذي يظير مف إدمانو عمى المخدرات لدى فئة الشب

 االخريف.

قدرة الفرد عمى التوقؼ عف اإلدماف عمى المخدرات بفضؿ  معرفة تيدؼ ىذه الدراسة إلى ػ

 المرونة النفسية.

ػ تجعؿ المرونة النفسية الفرد يتغمب عمى الضغوطات والمشاكؿ التي يتعرض ليا في حياتو 

 اليومية.

ػتمعب المرونة النفسية دورا ىاما ومساعدا في جعؿ الفرد المدمف المتعالج يدرؾ ذاتو بايجابية 

 وتظير ذلؾ مف خبلؿ عبلقاتو الشخصية مع االخريف. 
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 الدراسة: ـ التعاريف اإلجرائية لمصطمحات6

ى ىي مساعدة وقدرة الفرد المدمف عمى التعافي مف مشكؿ اإلدماف عمـ المرونة النفسية: 8

 المخدرات ويظير ذلؾ بفعؿ الدوافع والعوامؿ المساعدة والتي تتمثؿ في جعمو يتفاعؿ

اجتماعيا مع اآلخريف والعيش بحياة ايجابية ،ويتـ الكشؼ عنيا مف خبلؿ المقابمة العيادية 

 .TATنصؼ الموجية واختبار تفيـ الموضوع 

لوقت اليقؿ عف : ىو االستمرار في اخذ تعاطي المواد المخدرة اإلدمان عمى المخدراتـ 0

 .تيبلكيا بشكؿ سيء واستعماليا واسسنة 

سنة سواءا  29إلى  19الذي يبمغ مف العمر مف  : ىو ذلؾ الشخصـ المدمن المتعالج3

الذي يخضع لمعبلج الكيميائي)الدوائي( والنفسي بغية التخمص مف  كاف ذكرا أو انثى

 ي تحدثيا المادة المخدرة .األعراض الت

: ىو الفرد الذي يتعاطى المخدرات لمدة تجاوزت سنتيف بغض ـ المدمن عمى المخدرات4

 النظر عف المادة المتعاطاة.

: ىو استعماؿ تقنيات نفسية عبلجية تقدـ لممدمف مف اجؿ تخفيؼ ـ العالج النفسي5

 والتخمص مف األعراض التي تنتج بفعؿ المادة المخدرة.

: ىو اختبار نفسي إسقاطي ،قمنا باستعمالو وتطبيقو مع TATاختبار تفيم الموضوعـ 6

 حاالت مدمنة عمى المخدرات مف اجؿ معرفة والتأكد إذا كانت ىناؾ مرونة نفسية.
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 عمى المخدرات اإلدماف :الفصؿ األوؿ

 مقدمة الفصؿ 
  في الجزائر اإلدمافواقع 
 اإلدمافتعريؼ ػ 
 اإلدماف أنواع 
 المخدرات  تعريؼ 
 المخدرات  أنواع 
  عمى المخدرات لئلدمافالنظريات المفسرة 
  شخصية المدمف 
 المخدراتعمى  اإلدماف أسباب 
 عمى المخدرات عمى المدمف اإلدماف أثار 
  عمى المخدرات اإلدمافعبلج 
 خبلصة الفصؿ 
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  :تمييد 

تقتصر عمى مجتمع واحد  مف المشكبلت التي ال المخدراتعمى  اإلدمافتعتبر مشكمة 
عمى المخدرات  اإلدمافإال أف  اإلدمافوبالرغـ مف تعدد إشكاؿ  أخرىبؿ تعدت مجتمعات 

 إليوفيي تحدث ضررا بالمتعاطي وبالمجتمع الذي ينتمي  اإلدمافيبقى أكثر واخطر إشكاؿ 
نماطرؼ الباحثيف  ليس مف حيث خطورتو  كبير مف. فموضوع المخدرات لقي اىتماـ   وا 

حيث تختمؼ وجيات النظر مف نفسية وسموكية وحتى اجتماعية .كما تعددت متعددة  سبابأل
 ع ذلؾ إلى تعدد أنواعيا وتصنيفاتيا .تعريفيا وقد يرج

ومف ىذا المنطمؽ سيتـ التعرؼ في ىذا الفصؿ عمى ماىية المشكمة التي تيدد حياة 
تعريؼ  الجزائر مععمى المخدرات في  اإلدمافواقع  التطرؽ إلىمف خبلؿ  الفرد والمجتمع 

 والنظرياتواىـ المواد االدمانية وذكر أنواعيا  وتعريؼ المخدرات أنواعووذكر  اإلدماف
 .عمى المخدرات اإلدمافوعبلج  وأثارىاعمى المخدرات  اإلدماف أسبابالمفسرة ليا وذكر 

 في الجزائر: اإلدمانواقع ـ 8

معرفة كيؼ كاف واقع المخدرات في  خبلؿ عرضنا ليذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ إلى مف
لـ  M.Boucebciة طمحي انطبلقا مف الكاتب اآلف، إال اآلف أصبحالجزائر قديما وكيؼ 
 أدىعف واقع المخدرات في الجزائر بؿ مرت إلى ذكر الدافع الذي  تعطي توضيح وتفسير

بدؿ  ،البنية العصابية تفكؾ ىو اإلدمافسبب  أرجعتو  بالمدمف إلى المجوء إلى المخدر
عف  بؿ تحدثت اإلحصائيات، لـ تذكر واآلفالتحدث عف تاريخ المخدرات في الجزائر قديما 

 بصفة عامة.  واقع اإلدماف في الجزائر

عمى المخدرات ىو في  اإلدمافنبلحظ حاليا أف " 103،ص2015حسب "طمحي،
تقميدية في الجزائر فقد وجدت منذ حقبة مف الزمف بعض قطيعة تامة مع بعض التظاىرات ال
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لكف  ىامشية معروفة نوعا ما أماكففي ( كالحشيش، والشيرة ... )المخدرات المعروفة  أنواع
 تمت السيطرة عمييا في وقت سابؽ بشكؿ شبو تاـ.

وتنوعت المخدرات بشكؿ مختمؼ عف السابؽ مف حيث لكف في الوقت الراىف تعددت 
فئة تنتشر وتتوزع بينيا  أىـانتشارىا،وتبقى فئة الشباب ىي  وأماكفالنوع وطريقة التعاطي ،

 المخدرات . أنواع

، والوضعيات  المتكررةدوافع التعاطي التي تعود في الغالب إلى االحباطات  تتعدد 
االجتماعية ، فيمجا المدمف بشكؿ متزايد إلى  اؽاألنسالضاغطة وكذا نقص الوعي وتفكؾ 

 . (سوء استعماؿ العقاقير)المؤثرات العقمية بما فييا الميدئات في شكؿ نسؽ مرضي معيف 

لظاىرة تعاطي المخدرات تبيف لنا أف المرور إلى الفعؿ يرجع إلى تفكؾ وفي دراستنا 
،ناتجة عف فشؿ المقاومة ،ويجب أف  سريريو أعراضالبنية العصابية والتي تظير في شكؿ 

( والتي اإلدمافنعترؼ أف نسبة كبيرة مف المشكبلت االجتماعية تظير عمى شكؿ فردي )
 .لمجتمعا اجتماعي داخؿالحوار النفسو  وض فيتمثؿ الغم غالبا ما

( M.Boucebci,1982,pp62-63 ،103ص 2015 في طمحي) 

شيدت الجزائر " http://www.ahewar.org "5ػ2 ،ص2004حسب "ساسي سفياف،
 أعداد المدمنيف،أمافي السنوات األخيرة زيادة في كميات المواد المضبوطة وزيادة في 

وىذا مف وانتشار اإلدماف،تمية لمتعاطي تزداد يوما بعد يـو كونيا نتائج حمعدالت الجريمة ف
يؤكده السيد صالح عبد النوري مدير دراسات التحميؿ والتقييـ بالديواف الوطني  خبلؿ ما

دمانيالمكافحة المخدرات  كاف تنصيبو  212،97بمقتضى مرسـو تنفيذي رقـ  أنشئوالذي  وا 
 .لرسـ سياسة وطنية لموقاية مف المخدرات ومكافحتيا  2002 أكتوبرالرسمي في 

يتقدـ بسرعة كبيرة ومذىمة حيث انو انتشر بيف  يؤكد باف واقع المخدرات في الجزائر
الى 19مف  المستويات خاصة فئة الشباب تتراوحو  األعمارمف مختمؼ  واإلناثالذكور 
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عبد النوري قائبل"في الجزائر لدينا رواج  األستاذ أضاؼمف المتورطيف، %81سنة بنسبة 53
 2002ففي عاـ  باألطنافيضبط  يسمى بالحشيش أو الكيؼ وىو أو ماكبير لمقنب اليندي 

بنسبة زيادة وصمت  2003مف القنب عاـ  أطناف 8يفوؽ  اطناف ليرتفع إلى ما6تـ ضبط 
 ". %32إلى 

عمييا،أف الظاىرة مستمرة وكؿ يـو  واإلدمافالديواف الوطني لمكافحة المخدرات  أفاد
 تسجؿ قضايا مع احتساب جديد لعدد مف المتورطيف لمكميات المحجوزة،حيث ضبطت

كيموغراـ مف الكيؼ  44.3 2004وماي  2003مصالح الدرؾ الوطني مابيف ديسمبر 
 62 و12بداية الشير تـ ضبط المعالج في ثبلث واليات فقط وفي عممية واحدة بالوادي 

 كيموغراـ مف المخدرات.

صودرت االؼ كمغ مف المخدرات 8رصد المركز الجزائري لمكافحة المخدرات أكثر مف 
 بمد عبور إلى القضاء بعدما كانت الجزائر أحيمتالؼ قضية مخدرات 60ونجو  2003عاـ 

في السنوات األخيرة مستيمكا ،كما قاؿ وزير الخارجية الجزائري  أصبحتلتيريب المخدرات 
نبلحظ أف كثيرا  بدأنا الشديد لؤلسؼ كانت الجزائر بمد عبور، عبد العزيز بمخادـ "في البداية

تستيمؾ محميا،وليذا وجب أف نعمؿ عمى تعميـ الجيود لمكافحة ىذه مخدرات العابرة مف ال
  (2.5،ص2004")ساسي سفياف،اآلفة

ساسي سفياف عبر مقاليا الذي نشرتو بعنواف انتشار ظاىرة  أضافتو مف خبلؿ ما
 اإلحصائياتالشباب ركزت عمى  أوساطتعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري وخاصة في 

 األعمار األخيرة، خاصة أف ىذه الظاىرة مست كؿ الفئات و اآلونةالتي شيدتيا الجزائر في 
وبصفة خاصة الشباب،ومف خبلؿ اطبلعي عمى ىذه المقالة الحظت أف المادة األكثر 

ومازالت إلى االف مستمرة بالرغـ يعرؼ بالكيؼ المعالج  استيبلكا وانتشارا ىي الحشيش أو ما
 ذولة مف طرؼ الدرؾ الوطني لمنع دخوليا إلى الجزائر.  مف الجيود المب
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 02يشير القانوف الخاص بالمخدرات حسب المادة إذ " 2004حسب" الجريدة الرسمية،
يقصد بيا كؿ مادة طبيعية كانت أو اصطناعية مف المواد الواردة في الجدوليف األوؿ والثاني 

 .1972المعدلة بموجب برتوكوؿ سنة بصيغتيا  1961مخدرات لسنة لم الوحيدةمف االتفاقية 

ديسمبر  25الموافؽ  1425ذو القعدة عاـ 13مؤرخ في  18ػ04حسب القانوف رقـ و 
،تتعمؽ بالوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع االستعماؿ والتجار غير  2004سنة 

بس مف شيريف إلى سنتيف أو بالح عمى انو"يعاقب 12ص في مادتو والذي ينمشروعيف بيا 
االستيبلؾ الشخصي  ألجؿىاتيف العقوبتيف كؿ شخص يستيمؾ أو يحوز  أو بإحدىبغرامة 

فحة المتحدة لمكا األمـ،وبمقتضى االتفاقية مؤثرات عقمية بصفة غير مشروعة" أومخدرات 
المصادؽ عمييا بموجب  1988والمؤثرات العقمية سنة  االتجار غير المشروع بالمخدر

يناير  28الموافؽ   1415شعباف عاـ  26المؤرخ في  41ػ95المرسـو الرئاسي رقـ 
     (83.....،العدد اتفاقات دولية ،2004)الجريدة الرسمية،. 1955سنة

ساسي في مقالتو عف انتشار الحشيش بكميات كبيرفي  أشاركذلؾ  أخروفي تعبير 
فيي تعطي توضيح وتفسير عف انتشار الكبير في  " 18،ص2013حسب" براىمية،لجزائر، ا

 التي اإلحصائياتتشير األخرى التي لـ يذكرىا  ساسي بحيث  األنواعالجزائر نييؾ عف 
توازي المجيودات المبذولة حيث اكتشفت  يقدميا الديواف الوطني لمكافحة المخدرات ال

والذي تعتبر كمياتو المحجوزة في ارتفاع  2008و2007القنب اليندي سنة  إلنتاجمحاوالت 
قد ارتفعت الكمية إلى ف 2012طف إما في  6.262تـ حجز  2000مستمر،ففي سنة 

جيدة وغالية مف المخدرات منيا الييروييف  أنواعتسجيؿ دخوؿ  طف مع 53.5
مصالح  تعاممت قرص ميموس،وفي نفس الصدد ألؼ 253كمغ(و8غ(،الكوكاييف)686)

 أنواعشخص،أـ أكثر  3986عف توقيؼ  أسفرتقضية متعمقة بالمخدرات  2573مع  األمف
المخدرات انتشارا في الجزائر تتمثؿ في كؿ مف القنب اليندي)الكيؼ،الزطمة( والمؤثرات 

 .(18،ص 2013،)براىمية الرطاف...(،العقمية )القارديناؿ،ديزيباـ، ترنكساف 
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المتوفرة حديثا أف ظاىرة  األمنيةالتقارير  " أجمعت123،ص2015"سعيدي،حسب 
تناوؿ المخدرات في الجزائر عمى تنامي رىيب في عدد المستيمكيف ليا، ويشير استعراض 

الجزائرية المتخصصة إلى ىذا الواقع، حيث  األمنيةالمتقدمة مف طرؼ المصالح  األرقاـ
كيموغراـ مف القنب اليندي  3156الوطني  األمفضبط حرس الجدود ومختمؼ فصائؿ 

اوؿ شخصا متورطا في بيع وتن2851كيمو مف الحشيش، وقد القي القبض عمى 06و
 .امرأة 52المخدرات مف بينيـ  

http://www.dzazairess.com) 123،ص2015، سعيدي في). 

العديد مف التقارير  "  حيث أوضحت2015سعيدي،وتشير أيضا في ىذا السياؽ" 
حجزت طواؿ الصادرة عف الديواف الوطني لمكافحة المخدرات، أف كمية القنب اليندي التي 

أف المخدرات الصمبة المحجوزة  وأوضح زوغار .طف 157قد قدرت ب  2012سنة ال
اليندي التي تمثؿ مجمؿ كمية القنب "أف  وأكد)كوكاييف وىيرويف( "تقتصر عمى غرمات". 

 مجاور المغرب ".اكبر كمية مف المخدرات المحجوزة قادمة مف البمد ال

مصالح الديواف الوطني إلى أف نوعية القنب اليندي المحجوزة في الجزائر  أشارت 
أف  وأوضحبالمائة مف الكميات المحجوزة في العالـ".  72"واردة مف المغرب" ، عمى غرار" 

الدولية "واعية "بحجـ ور" لميربي المخدرات مشيرا إلى أف الييئات الجزائر" تضؿ بمد عب
 ( 412،ص2015في سعيدي، http://www.echoroukonline.com) الظاىرة .

مف خبلؿ الديواف الوطني لمكافحة المخدرات " 125،ص2015حسب سعيدي، 
مف المستيمكيف لممخدرات  %60مف أكثر  في الجزائر يوجد" 1،ص2015عمييا، واإلدماف
.يتـ  واألغنياءالفئات المراىقيف،الكبار،الفقراء،فالمخدرات تمس كؿ  .سنة30تقؿ عف  أعمارىـ

 .الشعبية  واألحياءالعمؿ  أماكفاستيبلكو بمحاذاة المؤسسة المدرسية وفي 

http://www.dzazairess.com)/
http://www.dzazairess.com)/
http://www.echoroukonline.com/
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  131في الجزائر،أف  اإلدمافوعند النظر لمميداف الدراسي فقد كشفت دراسة حديثة عف 
حالة لطالبات مقيمات في  1110المخدرات . وتناولت الدراسة  يتعاطيفمف الطالبات 

ممف شممتيف الدراسة يتناولف المخدرات  %22الجامعية بالعاصمة ، تؤكد قييا أف  األحياء
 %52، فيما ذكرت أف  اإلقامةمنيف يفعمف ذلؾ داخؿ   %39ف يوميا وبصورة منتظمة وا

يعرفف الكثير عف  ال ئيبليتناولف المخدرات بصفة فردية .وضبطت الدراسة نسبة الطالبات ال
الديواف الوطني لمكافحة المخدرات %  ( 20ب اإلدمافالمخدرات في الوسط الجامعي وكذا 

دمانيا  )125،ص 2015في سعيدي،1ص،2015،  وا 

ومف ىنا يمكننا القوؿ مف خبلؿ ما تـ عرضو مف طرؼ الباحثيف حوؿ واقع المخدرات 
وبكميات الدوؿ المستيمكة لمادة القنب اليندي  أكثر في الجزائر،إذ تعتبر ىذه األخيرة مف

 كبيرة،وخاصة فئة الشباب.

 إعطاءإلى  أتطرؽسوؼ  اآلفانطبلقا مف تعرفي عمى واقع المخدرات في الجزائر،
يستطيع الفرد التوقؼ عف المخدر في حيف  بعض التعريفات عف اإلدماف لغة بحيث ال

مخدر،في حيف يعرؼ الرغبة القيرية عمى استمرار تعاطي اليعرؼ مف الناحية االصطبلحية 
ث عمى انو مرادؼ لمصطمح االعتماد،وكؿ تعريؼ لو النفس الحدي حسب موسوعات عمـ

 أصؿعرؼ عمييـ بداية بالتعريؼ المغوي مف اجؿ معرفة سيتـ الت واآلف أىميتوخصوصية و 
.   المفيـو

  اإلدمان تعريف ـ0

التعود وعدـ القدرة عمى  "ىو  "35،ص 2011حسب "اسماعيمي وبيبع، :لغة اإلدمان
عف  يستطيع االنقطاع عنو بسيولة ،أما عمى شي ما أي ال أدمفاالنقطاع ،ويقاؿ فبلف 

الفرد لممخدرات أو الكحوليات فيقصد بو التعاطي المتكرر لمادة نفسية ،أو لمواد نفسية  إدماف
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عف عجز أو رفض أف المتعاطي يكشؼ عف انشغاؿ شديد بالتعاطي ،كما يكشؼ  لدرجة
 عمى النحو التالي: اإلدماف أبعاد أىـلبلنقطاع ، ويمكف ذكر 

 بالتحمؿ .يعرؼ  ميؿ إلى زيادة جرعة المادة وىو ما ػ

 ػ اعتماد لو مظاىر فزيولوجية واضحة .

 ػ حالة تسمـ عابرة أو مزمنة .

وسيمة  بأيػ رغبة قيرية قد ترغـ المدمف عمى محاولة الحصوؿ عمى المادة النفسية المطموبة 
 (35،ص2011، وبيبع ي)اسماعيم" مدمر عمى الفرد وعمى المجتمع . تأثير.ػ 

،ص 2012والجزازي ، الحراحشة"حسب  اإلدماف في التعريؼ االصطبلحي فيعرؼ أما
ضار بالفرد والمجتمع وينشا بسبب االستعماؿ  ،ىو حالة مف التسمـ الدوري أو المزمف" "15

رغبة أو حاجة  أحداثبقدرتو عمى  اإلدمافالمتكرر لمعقار الطبيعي أو الصناعي ،ويتصؼ 
 العقار والسعي الجاد في الحصوؿاومتيا ،لبلستمرار عمى تناوؿ يمكف قيرىا أو مق ممحة ال
 (15ص 2012الجزازي ، الحراحشة وفي 1988حسف ، وسيمة ممكنة .")  بأيعميو 

مف حيث التبعية التي تولدىا المخدرات سواء كانت  اإلدمافحسب شاىيف فيو يعرؼ 
ىو " " 43،ص 1997حسب "شاىيف، موسوعة عمـ النفس اإلدمافتعرؼ نفسية  أو جسمية 

الستيبلؾ المخدرات مرادؼ عادة لتحمؿ السمـو واالعتياد،ويدؿ بفعالية اكبر عمى أي سموؾ 
 (43،ص 1997في شاىيف، M.Richelle) ."التي تولد التبعية الجسدية والنفسية

أو التي تنتج عف تفاعؿ المادة في الجسـ سواء كانت نفسية  األعراضيعرفيا مف حيث 
،ص 2007غباري،حسب " العالمية الصحة حسب ىيئة لئلدماف آخر تعريؼوفي عضوية 

 ."العقار في جسـ الكائف الحي تفاعؿحالة نفسية وعضوية تنتج عف " انو 47
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 أمااالعتماد ويعرفو مف خبلؿ ىذه الموسوعة  مرادؼ وىو لئلدمافالعيسوي أف  يشير 
عمى انو مرادؼ الصطبلح "(2002العيسوي ) "فتعرفو حسبموسوعة عمـ النفس الحديث 

دماف،Drug dependenceاالعتماد عمى العقاقير  أي االعتماد   Drug addictionالعقار  وا 
المستمرة مف جرعاتو،ويتعرض المدمف لحالة مف عقار مخدر مع طمب الزيادة  أثارعمى 

 (119 .118،ص2002العيسوي، )"عقار.التوتر إذا حيؿ بينو وبيف تعاطي ىذا ال

عف التعريفات الشاممة المذكورة أعبله سوؼ نتطرؽ إلى بعض التعريفات أكثر  نييؾ
 الناتجة عف اإلدماف والمتمثمة في:  األعراضوضوحا حسب بعض العمماء مف خبلؿ تبياف 

 بأنو"  اإلدمافيعرؼ  Soltman مانتسول " : فاف48ػ47،ص 2007حسب "غباري ،
الحالة الجسمية والنفسية لعقار ما ،بحيث يشعر المدمف برغبة قيرية لمعقار ،كما انو يضطر 

،كما انو بدوف العقار يعاني المدمف المرغوب  التأثيرإلى أف يزيد الجرعة كي يؤدي العقار 
االنسحاب ،وعادة يضر نفسو والمجتمع في حالة  بأعراضفسيولوجية تسمى  أالـمف 

 .(48 .47،ص2007) غباري ،"ت المخدرا استمراره لتعاطي

 122،ص 2009"حديدي وايت موىوب،  حسبتوضيح وتفسير  أكثر يعطي 
توافقي مف استخداـ  نمط ال  أف اإلدماف 29،ص 2001ىنري شابروؿ،يرى انطبلقا مف "

تتمثؿ في تزايد  أعراض ثبلثداؿ اكمينكيا يظير في  رابطأو إضالمواد يؤدي إلى ضغط 
كاف متوقعا  ما أطوؿاالنسحاب، مع تناوؿ اكبر لوقت  وأعراضاحتمالية الحاجة إلى المادة،

 .(122،ص 2009، في حديدي وايت موىوب 29،ص 2001)ىنري شابروؿ،

   اإلدمان  أنواع ـ 3

 وىما:وسوؼ يتـ عرضيما االف يوجد لئلدماف نوعيف 
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 : Psychique Dépendance النفسي العتمادا ـ3ـ 8

 اإلحساس" ىو الموقؼ الذي يتطمب 17،ص2012حسب "الحراحشة والجزازي ،
المستمر أو الدوري لممادة النفسية مع   اإلدمافمع وجود الدافع النفسي الذي يتطمب بالرضا 

 .استثارة المتعة 

سواء  يعرؼ االعتماد النفسي باالعتياد ويعني الرغبة النفسية في تكرار استخداـ العقارو 
 .انفعالية  ألسبابمتقطع أو مستمر وذلؾ بشكؿ  كاف ذلؾ

 .(17ص ،2012الجزازي، ) الحراحشة و

 العقار نتيجةكاف يحدثو  التأثير الذينفس  قوية لمحصوؿ عمىيشير إلى رغبة نفسية 
التي يحدثيا  التعاطي بحيث يجد الشخص المتعاطي نفسو في تمؾ الحالة النفسية ،تعاطيو 

 ميمة بالنسبة لو تضمف لديو حسف الحالة. 

عمى انو"حالة عقمية " 145،ص2015االعتماد النفسي حسب سعيدي، كما يعرؼ
 إلغاءتتميز برغبة قيرية تتطمب استخداـ دوري أو مستمر لعقار معيف لغرض المتعة أو 

 .(145،ص2015في سعيدي   mohanad and terranti ,2004 ,3) "التوتر

 بأنو( يعرؼ االعتماد النفسي"1982)الدمرداش "  فاف 41،ص 2014حسب "صالح ،
وتولد الدافع النفسي لتناوؿ  واإلشباعحالة تنتج مف تعاطي المادة وتسبب الشعور باالرتياح 

 ، في1982)الدمرداش،"الشعور بالقمؽ. جنبأو لتالعقار بصورة متصمة لتحقيؽ الذات 
  (41، ص 2014صالح،

  Psychique Dépendance البدنياالعتماد العضوي ـ 3ـ0

ىو نوع مف التكيؼ العضوي يكوف مصحوب "2012حسب "الحراحشة والجزازي،
نتيجة تناوؿ الشخص أو بظيور اضطرابات عضوية شديدة ناتجة عف انقطاع المادة النفسية 



24 
 

االنسحاب وىي عبارة عف عبلمات ذات   بأعراضعقار مضادا ،وتسمى تمؾ االضطرابات 
) الحراحشة  الطبيعة العضوية والنفسية تخص كؿ صنؼ مف المواد النفسية عمى حد سواء .

 ( 17ص ،2012الجزازي ، و

  Ausubel:1961 اوزبؿ في دراسة تتمثؿ اإلدمافولت ىذا النوع مف ىناؾ دراسة تنا
أف االعتماد  اإلدمافمجموعة مف البحوث عف  عمى أجراىاالذي بيف مف خبلؿ دراستو التي 

أكثر منو استمرار وظيفيا  اإلدمافالجسمي عمى المخدر ليس إال ذريعة لبلستمرار في 
 (152ص2007في عبد المنعـ ،1961. ) اوزبؿ ،شخصية غير الناضجة لم

المعجـ العربي لتحديد المصطمحات النفسية  لبلعتماد العضوي حسبأخر في تعريؼ 
حالة تكيؼ وتعود الجسـ عمى المادة بحيث تظير  ىو" "40،ص 2014، صالح" حسب 

أو ىو  فجأةنفسية وعضوية شديدة عند امتناعو عف تناوؿ العقار  اضطراباتعمى المتعاطي 
النفسية والجسمية المميزة  واألعراض الظواىرمف  أنماطحالة االمتناع  تظير عمى صورة 

  (40،ص 2014صالح، في 1982ئة مف العقاقير" .)الدمرداش،لكؿ ف

االصطبلحي وحسب و منيا المغوي  لئلدمافسبؽ ذكره مف مفاىيـ مختمفة  في ضوء ما
ومف ىنا  وأبعاده أنواعوالتعرؼ عمى شرح ليذا المفيوـ و مع  أعطتجـ النفسية التي المعا

ىو االعتماد المتكرر والرغبة الممحة في تعاطي المادة  و لئلدمافتعريؼ شامؿ  إيجادحاولنا 
 عمى الفرد والمجتمع . وتأثيرىاالمخدرة 

 تعريف المخدرات  ـ 4

قانونيا وكذلؾ أيضا أو نفسيا أو تشمؿ المخدرات عدة مفاىيـ منيا مف يعرفيا لغة 
  .دة تموى األخرى سيتـ عرضيا واح واآلفالموسوعات ، حسب
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 المخدرات لغة:تعريف ـ 4ـ  8

حسب "اسماعيمي وبيبع ففي ىذا التعريؼ المغوي يعرؼ مف الناحية الفزيولوجية 
شرح لمعنى "في قواميس المغة المختمفة  " فيعرؼ المخدرات لغويا كما جاء 77،ص 2011،

يؤدي إلى الفتور والكسؿ  مف كممة "خدر" ، الذي يعني كؿ ما أصبلكممة "مخدر"المشتقة 
ي اسماعيم)كثيرا أو قميبل . األلـ،وقد يمنع  األعضاءفي سترخاء والضعؼ والنعاس والثقؿ واال
 (77ص ،2011، وبيبع

أو  إنسافإما ىذا التعريؼ فيعرؼ مف حيث اثر المادة عمى جسـ الكائف الحي سواء 
 " 14،ص2012الحراحشة والجزازي،" حسب الموسوعة العربية في إليويشار  حيواف وىذا ما
ي بدرجات متفاوتة وقد والحيواف فقداف الوع اإلنسافمادة تسبب في  "بأنو فيعرؼ المخدر

 (14ص ،2012الجزازي ، حشة والحرا )"غيبوبة تعقبيا الوفاة . إلى ينتيي

 النفس عمـ موسوعة فتعرفو شامؿ ومكمؿ لمتعريفيف السابقيف  لممخدر آخر تعريؼ وفي
ىو مادة ليا خصائص عقاقيرية  "357،ص 2012شاىيف،"حسب  حسب المعنى الفرنسي

)فؤاد ".اإلدمافخاصة مف حيث أنيا تؤدي إلى االحتماؿ أو إلى التبعية ،وبشكؿ عاـ إلى 
 (357،ص 2012شاىيف،

ثـ نذىب إلى المفيـو القانوني المعموؿ بو مف الناحية القانونية مف خبلؿ منع تداوليا 
   معنية مف جيات رسمية.إال برخصة 

 :لممخدر القانوني التعريف ــ4ـ 0

 اإلدمافالمواد التي تؤدي إلى مف  مجموعة  ىو "18،ص 2004حسب "عبد العزيز، 
 الجسـ والعقؿ ويمنع إعياءمجياز العصبي ،ويترتب عمى تناوليا وضرر ل وتسبب تسمـ

جيات  مف خبلؿ يحددىا القانوف ألغراضتصنيعيا أو االتجار بيا إال أو تداوليا أو زراعتيا 
 (18ص،2004عبد العزيز ، في12،ص 1993، إسماعيؿ) . باألمرمعنية رسمية 
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 :لممخدرات النفسي تعريف ـ4ـ 3

في  تؤثرمصنعة أو مادة طبيعية  ىي كؿ"14،ص 2012حسب "الحراحشة والجزازي 
بعض وظائفو وينتج عف تكرار استعماؿ حتى وتصرفاتو و  إحساساتو مف فتغير اإلنسافجسـ 
مؤذي عمى البيئة و  تأثيرليا دية والعقمية و عمى الصحة الجس تؤثرمادة نتائج خطيرة ىذه ال

  (14ص ،2012الجزازي  الحراحشة و .)المجموعة

يممس  التصور ىذا مف المتحدة األمـي ؼ المخدرات لجنة عرفتياأخر  تعريؼ يوف
 عبد" حسب تاثير اإلدماف عمى الفرد والمجتمع في أف واحد مف الناحية الجسمية والنفسية،

مستحضرة تحتوي عمى مواد منبية أو فالمخدرات ىي كؿ مادة خاـ  "18ص،2014،العزيز
تؤدي إلى  فإنياالطبية أو الصناعية  الة إذا لـ يتـ استخداميا في أغراضياففي ح أو مسكنة

.)غباري المجتمععمييا مما يضر الفرد جسميا ونفسيا وكذا  اإلدمافحالة مف التعود أو 
 (18ص ،2014عبد العزيز،في  9،ص 1991،

تعريؼ لممخدرات عمى أنيا كؿ مادة خاـ سواء كانت طبيعية أو  إعطاءومف ىنا يمكف 
تؤثر عمى صحة جسـ ي ،وبالتال اإلدمافتتميز بخاصية التبعية التي تؤدي إلى  مصنعة 
 بحيث تمحؽ الضرر بالفرد والمجتمع . اإلنساف

  :المخدرات أنواعـ 5

كثيرة ومتنوعة وليا تصنيفات عديدة منيا طبيعية وتصنيعية وغيرىا  أنواعلممخدرات 
 ونحدد بصدد التطرؽ إلى ماياتي: 

 تناولياىناؾ الكثير مف التقسيمات التي تـ "22،ص 2012حسب" الحراحشة والجزازي،
،وكذلؾ تعدد تعريفاتيا وبالتالي أصبح تصنيؼ  وأشكاليا ياأنواعالمخدرات وذلؾ لتعدد 
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المخدرات يتخذ صورا مختمفة ،ومف ىذه الصور مف يصنؼ المخدرات تصنيفا لونيا فيرى 
 أنيا :

 مخدرات بيضاء وتشمؿ المورفيف والييرويف والكوكاييف . ػ1

 . واألفيوفػ مخدرات سوداء وتشمؿ الحشيش 2

 : تأثيرىاوىناؾ مف يقسـ المخدرات بحسب 

 ػ المسكرات :مثؿ الكحوؿ والكموروفـو والبنزيف .1

 ومشتقاتو . األفيوفػ مسببات النشوة: 2

 ػ الميموسات: مثؿ الميسكاليف وفطر االمانيت والبلنوف والقنب اليندي .3

 وبرمويد البوتاسيوـ .ػ المنومات: وتتمثؿ في الكوراؿ والبايبورات والسمفوناؿ 4

 :اإلنتاجوىناؾ مف يقسـ المخدرات بحسب طريقة 

 ونبات القنب . واألفيوفػ مخدرات تنتج مف نباتات طبيعية مباشرة: مثؿ الحشيش و القات 1

تحوليا ػ مخدرات مصنعة وتستخرج مف المخدر الطبيعي بعد أف تتعرض لعمميات كيماوية 2
 وكاييف .: مثؿ الييرويف والكأخرىإلى صورة 

بقية نفسو: مثؿ  التأثيروليا  أخرىت ػ مخدرات مركبة وتصنع مف عناصر كيماوية ومركبا3
 المواد المخدرة والمسكنة والمنومة والميموسة .

 ( النفسي والعضوي:اإلدمافوىناؾ مف يقسـ المخدرات بحسب االعتماد )

ومشتقاتو كالمورفيف والكوكاييف  األفيوفػ المواد التي تسبب اعتمادا نفسيا وعضويا: مثؿ 1
 . والييرويف
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 . وعقاقير اليموسةػ المواد التي تسبب اعتمادا نفسيا فقط: مثؿ الحشيش والقات 2

 وىناؾ مف يقسـ المخدرات حسب مصادرىا إلى:

 ػ المخدرات ذات المصدر الطبيعي .1

 (. التصنيعيةػ المخدرات نصؼ المشيدة )2

 ة ،تركيبية(.ػ المخدرات المشيدة )تخميقي3

في المعاجـ العممية المتخصصة  والمألوؼيو في نظرنا االشمؿ فالتصنيؼ الثالث أما 
عمى الصحة الجسدية والنفسية والعقمية لممتعاطي  تأثيرىا،وىو يصنؼ المخدرات مف حيث 

 وىي:

 (.Depressantsػ المثبطات )1

 (.Stimulantsػ المنشطات )2

في الحراحشة  2001والصرايرة ،( )العساؼ Halllucinogensػ الميموسات )3
 (. 22ص 2012والجزازي،

 ىي" 25-2012،21حسب "الحراحشة والجزازي،(Depfessants) : المثبطات8ـ5 
األكثر استخداما  يرة ومتنوعة ونذكر منياميبطا لمتعاطييا كث تأثيراالمخدرات التي تحدث 

 :انتشارا وىيو 

مف ا قوي ابيض الموف يشبو المبف،يتـ الحصوؿ عمييوىو عقار (:Opium) األفيونػ   1ػ1ػ5
خدوش في الثمرة  بإحداثالثمار غير الناضجة لشجرة الخشخاش وطريقة الحصوؿ عميو تتـ 

غير الناضجة لمخشخاش يخرج منيا سائؿ ابيض الموف يجؼ بعد ذلؾ وتحوؿ إلى مادة لدنة 
 مطاطية الموف .
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تخرج منو نبات النبات الذي يس األفيوف:وىو مف مشتقات (Morphine) ـ المورفين 0ـ8ـ 5
وؽ مر المذاؽ قموي كريستاؿ وىو مسح ((Papare Somniferous منفيريوـباباؼ سو 

شيرتونر  األفيوف،وقد فصمو عف اإلنسافعرفو  لؤللـمانع  أقوى،ويعد ابيض الموف 
(Softener )  بصورة رئيسية عمى الجياز العصبي المركزي ـ .ويؤثر المورفيف 1803عاـ

ذا األحشاءوعمى  غير السارة  األحاسيسفقد يشعر ببعض  آالـلفرد ليس لديو  أعطي وا 
والسبات وصعوبة  اإلبصاروتقميؿ حدة  الفسيولوجيمف النشاط العاـ  واإلقبلؿة دويسبب الببل
 التفكير .

ىذا العقار يكوف عمى شكؿ بمورات بيضاء عديمة الرائحة أو  (:Codéineالكوديين )ػ 3ػ1ػ5
كما  باأللـ اإلحساسالطبية لمتقميؿ مف  األغراضويستعمؿ الكودييف في  أقراصعمى شكؿ 

 السعاؿ . أدويةيدخؿ في معظـ 

ىو مف مشتقات المورفيف ويعد مف أكثر المسكنات  :(Héroïne)ـ الييرويين  4ػ1ػ 5
بديبل عف المورفيف ويتـ  األلـطبية بحتة لتسكيف  ألغراض،ويستخدـ  وتأثيراالمخدرة فاعمية 

أو مف خبلؿ الشـ أو الحقف  أقراصتعاطيو مف خبلؿ بمع المادة المصنوعة منو عمى شكؿ 
 وريديا.

ىذه المواد ىو الرغبة في  إلنتاج األساسيكاف الدافع  : يات المواد االفيونيةيـ شب5ـ8ـ5 
 أواخرىذه المواد في  إنتاج،بدا  لئلدماف، ولكنو غير مسبب  لآلالـمسكف قوي  إيجاد

( Pethindineمجموعة مف المسكنات القوية مثؿ البيثيديف) بإنتاجالثبلثينيات وذلؾ  
ىذه العقاقير المسكنة وتجاوز عددىا عدد  إنتاج( ومف ثـ انتشر Méthadoneوالميثادوف )

 المسكنات الطبيعية الخاضعة لمرقابة الدولية . 

منومة مشتقة  مخدراتتعتبر الباربيتوات مجموعة  (:Barbiturateالباربيورات )ـ 6ـ8ـ5 
( وتستخدـ ىذه المادة في عبلج الكثير مف Barbiturice)مف حامض الباربيتوريؾ 
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التي تحتاج إلى التسكيف والنـو وتوصؼ ىذه المجموعة طبيا في حاالت  االضطرابات
التوترات  وكذلؾالعصبي والقمؽ االنفعالي ورد فعؿ الجسـ لممنبيات الخارجية  االضطرابات
مماثؿ لمشتقات حامض  تأثيرويوجد عدد مف المركبات غير الباربيتيورتية ذات االنفعالية ،

 الرقابة الدولية . تحت إدراجياالباربيتيوريؾ تـ 

ىذه  إلىتنتمي  العقاقير التي تستعمؿ(: Benzodiazépine) البنزوديازيبيناتـ 7ـ8ـ5 
وكمضادات لمصرع،ويختمؼ العضبلت،واسترخاء  واألرؽالمجموعة في عبلج حاالت القمؽ 

 (24ػ21ص،2012الجزازي،.)الحراحشة و  تأثيرهىذه المجموعة حسب قوة  عقار فيكؿ 

 أعطيتىي عقاقير إذا "2011حسب" اسماعيمي وبيبع، (Stimulants) المنشطات ـ0ـ5 
،باإلضافة إلى  وتنظيمياإلى تنشيط عممية التنفس  أدتبمقادير مسموح بيا طبيا  لئلنساف

تنشيط وتقوية القمب ،كما تودي إلى تنبيو الجياز العصبي المركزي ،وىي تستعمؿ لزيادة 
 (87ص،2011،)اسماعيمي وبيبع.اليقظة وتفادي النوـ ،مفعوليا يؤدي إلى فقداف الشيية 

 تأثيراوتعد مف المواد المخدرة التي تحدث " 2012،26حسب الحراحشة والجزازي،
عمى  إذ تؤثر الجسـ لدى المتعاطي أجيزةات حيث تحدث تحفيزا لجميع لممثبطمضادا 
يؤدي  بالتالي الجسمي والنفسي و اإلعياءبتعاطييا   إساءةالمختمفة مما يترتب عمى  وظائفو
 المواد المنشطة:  ىذهالعامة لممدمف ومف  الضرر بالصحة إلحاؽ إلى

التعب وزيادة  إزالةيستخدـ االمفيتاميف في  (:Amphétamines) ـ االمفيتامينات 8ـ0ـ5 
 إضعاؼاليقظة والسير ،ومف استخداماتيا الطبية في بعض عقاقير الزكاـ ،وكذلؾ في 

نقاصالشيية   النفسي حيث تعطي في صورة حقف في الوزف وتستخدـ أيضا في العبلج وا 
 متعاطيياويتعرض .الوريد،وكذلؾ لعبلج حاالت التسمـ بالمنومات لتعادؿ مفعوؿ المنومات 

بجرعات كبيرة إلى سرعة ضربات القمب وعدـ انتظاميا وحدوث انعكاسات نفسية وتقمصات 
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 ةوالمكاني ةالزماني واالضطراباتفي عضبلت البطف وتدىور عقمي وىبوط في التنفس 
 والتشنجات والغيبوبة والطفح الجمدي ،كما يتييج المتعاطي ويكوف سموكو عدوانيا .

نبات الكوكا عاـ  أوراؽيتـ استخراج مادة الكوكاييف مف  (:Cocaïne) الكوكايين ـ0ـ0ـ5 
لمتخدير الموضعي وقد استخدـ فرويد ىذه المادة في ـ ،وىو يستخدـ كمادة مخدرة 1844

حيث يخفض مف الوعي الحسي عبلج مرضى االكتئاب ويؤثر الكوكاييف عمى لحاء المخ 
،ويؤدي إلى حالة مف االبتياج الزائؼ التي تدـو لفترة قصيرة ويشعر المتعاطي ليذه المادة 

عف طريؽ أو بجرعة كبيرة بالغثياف واألرؽ ويتـ تعاطيو عف طريؽ الشـ أو االستنشاؽ 
 التدخيف اوبمعو أو حقنو وريديا.

ىذا العقار مف  واشتؽ اسـ، التشقؽأو التصدع كممة كراؾ  تعني (:Crack) الكراك ـ3ـ0ـ5  
معنى الكممة ،وكذلؾ مف الصوت الذي يحدثو مف جراء تدخينو وىو مشتؽ مف الكوكاييف 

  الصوديـو أو النشادر . بكربوناتمركب  إليومضاؼ 

وتخزف في فـ المدمف  أوراقوىو عبارة عف نبات اخضر تمضغ ( Catheلقات )ـ ا 4ـ0ـ5  
 واألخريتـ خبلليا امتصاص عصاراتيا ،وتتخمؿ ىذه العممية بيف الحيف ساعات طويمة ،

   .السجائر تدخيفأو شرب الماء 

موعة مف العقاقير المسببة لميموسة التي ىي مج (Hallucinogents) الميموسات 3ـ5 
تؤثر عمى الجياز العصبي المركزي ،فتحدث تغيرات نفسية تتراوح بيف الشعور باالكتئاب 

 (26ص،2012الجزازي  أو النشوة والمرح.) الحراحشة ولشديد ا

أف عقاقير اليموسة ىي مواد مخدرة يرى " 26،ص 2007حسب "سبلمة غباري ،
فتعطي خداعا حسيا ،يجعؿ مف الصعب  لؤلشياءطبيعية ومصنعة ،تشوه الرؤية الحقيقية 

ذاالتفرقة بيف الحقيقة والخياؿ ، اليموسة ،ومف تؤدي إلى  فإنياتعاطاىا الفرد بجرعات كبيرة  وا 
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 بأحاسيسمقدما ،فقد يشعر المتعاطوف  بآثارىاعدـ القدرة عمى التنبؤ  أخطارىا أعظـ
 (26ص،2007سبلمة غباري ،).....وغيرىا .  األصوات،وسماع  األلوافمستحيمة كشـ 

 إدراؾتؤدي إلى  " أنيا13ص  2014وفي ىذا السياؽ يشير أيضا" المشرؼ والجوادي،
غير موجودة في الواقع، ومصدر ىذه  واألشياءخيالي لبعض الظواىر والموضوعات 

عبد اهلل المشرف  ) ،فطر البتوؿ ،والقنب اليندي ،وفطر االماتيت. المكياليفالميموسات مف 
 (38،ص0284والجوادي،

عرفت الشعوب " 2014،27حسب "عبد اهلل المشرؼ،(:Cannabis )الحشيشػ 1ػ3ػ5 
 وأطمؽالصينيوف واىب السعادة  وأسماء واألقمشةالحباؿ  أليافوالقديمة الحشيش وصنعوا مف 
إما كممة القنب فيي كممة التينية معناىا ضوضاء، وقد  األحزافعميو اليندوس اسـ مخفؼ 
دث ضوضاء بعد وصوؿ المادة المخدرة إلى ذروة ف متعاطيو يحسمي الحشيش بيذا االسـ ال

مشتقة مف الكممة العبرية "شيش" التي مفعوليا . ويرى بعض الباحثيف أف كممة الحشيش 
تعني الفرح، انطبلقا مما يشعر بو المتعاطي مف نشوة وفرح عند تعاطيو الحشيش .)عبد اهلل 

  (27،ص2014المشرؼ والجوادي،

يستخرج مف نبات القنب اليندي "26.27،ص 2012شة والجزازي ،حسب "الحراح  
ذات غبلؼ زىري اخضر  الجنسوحيدة  ،وذو أزىارأو يزرعات بري ينمو تمقائيا ،وىو نب

عمى البذور وينتج في الوقت نفسو مادة راتنجية  يحتويالموف وزىر النبات المؤنث ىو الذي 
تمتاز باحتوائيا عمى اكبر نسبة مف الخدر والمادة الفعالة في الحشيش توجد في المادة 

 الراتنجية .

الذي ينمو عمى  الجورديستخرج ىذا العقار مف فطر  :(L.s.dدي.)..اساؿعقار  ـ0ـ3ـ5 
مف  اإلفادةبيدؼ  Hovmanمرة مف قبؿ الدكتور ىوفماف  ألوؿنبات الشوفاف ،وتـ تصنيفو 

جمسات العبلج النفسي ،ويسبب تناولو بالفـ أو بالحقف وريديا ارتفاع ضغط الدـ وسرعة 
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بيموسات بصرية ، يختمط عنده النبض والغثياف والقيء ورجفة في اليديف ،ويشعر المتعاطي 
الكتئاب الشديد الذي يدفعو لبلنتحار با أحيانايعيش في حمـ دائـ ،ويصاب  وكأنوالحواس 

ة الحراحش )،ويسبب ىذا العقار لممدمف اعتمادا نفسيا وقد يصاب باالنفصاـ الشخصية .
 (26.27ص،2012الجزازي ،و 

 المنومات(، )الميدئات :النفسي التأثير ذات األدوية ـ 4ـ4ـ5

ئف في الكاوىي مجموعة مواد كيميائية مصنعة تحدث " 2011حسب "اسماعيمي وبيبع،
الكموراؿ وىي موجودة الباربيتورات ،الماندراكس  أشيرىاوالنعاس،مف البشري اليدوء والسكينة 

في معاييرىا  أخذت حقف ،والميدئات عادة تخفؼ القمؽ إذا ماأو  أوسائؿ أقراصعمى شكؿ 
تجاوز المتعاطي الجرعات العادية فيشعر بالنعاس  إذا ما اإلدمافالعادية ، وقد تسبب 
 ،الميبريـو ،وتقسـ الميدئات إلى قسميف وىما: الفاليـو أشيرىاواالسترخاء والنوـ مف 

ينصح بيا عادة في حاالت التوتر والقمؽ المستمر ،ولكف المداومة  الصغرى: الميدئاتػ 1
 استعماليا عند الحاجة فقط. ألطباءا،لذا ينصح  عمى استعماليا تحدث اعتمادا نفسيا وجسديا

(تستعمؿ لعبلج Phénothiazineمشتقات الفينوثيازيف ) مجموعة ىيالكبرى: الميدئاتػ 2
ساسية وفي عبلج العقمية مثؿ الفصاـ و لعبلج حاالت الغثياف والقيء ،وضد الح األمراض

نادرا منيا عمى سبيؿ المثاؿ عقار كموربرومازيف إال  اإلدمافتسبب  وىي ال،التشنجات وغيرىا
Chlororpromazine(89.90ص،2011،وبييعماعيمي )اس. 

 ((Sédative Hypnotic المذيبات الطيارةـ5 .5

ىي مواد تحتوي عمى ىيدروكربوف )فحوـ " 31،ص2014حسب "المشرؼ والجوادي،
اغ والكبد والرئتيف ،ويتـ تعاطييا عادة عف طريؽ االستنشاؽ ، فتحدث مائية( وتؤثر عمى الدم

ىموسة ويكوف مصدرىا مف الفوؿ ،واالثير  األحيافودوخة ،وفي بعض استرخاء 
،البنزيف  (31ص2014والجوادي،في  المشرؼ 2006.)البريثف،،اوكسيد االزوت،الكروفوـر
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المخدرات منيـ مف يصنفيا عمى أساس الموف أو عمى  وأنواعلقد تعددت تصنيفات 
حسب أو جسمي أو أو حسب االعتماد إذا كاف نفسي  اإلنتاجحسب طريقة أو  التأثيرأساس 

عمى صحة الفرد النفسية والجسمية  تأثيرىامصدرىا ،إما التصنيؼ األخير فيصنفيا حسب 
دمانااألكثر استعماال ،وىي وحتى العقمية ومتمثمة في مثبطات ومنشطات وميموسات  مف  وا 

مفعوليا  وتأثيرحسب نوع المادة المخدرة التي يتعاطاىا الفرد  أثارىاطرؼ المتعاطي وتختمؼ 
 عميو .

الناتجة عف المادة المخدرة خبلؿ فترة  باألعراضسيتـ عرض جدوليف األوؿ خاص ػ 
 الناتجة عف المادة المخدرة خبلؿ فترة سحب العقار. باألعراضالتسمـ،والجدوؿ الثاني خاص 

 8جدول رقم 

 النفسية خبلؿ فتر التسمـ بالنسبة لكؿ مادة مخدرة  األعراض 

 النفسية خبلؿ فترة التسمـ  األعراض المادة 
 ذىنية اضطيادية،نوبات مف الرعب أو الخوؼ الشديد. أفكارىوس، الكوكاييف
 ذىنية اضطيادية،ميوؿ انتحارية،اعراض مرض الفصاـ. أفكارقمؽ،  الحشيش

المركبات 
 االفيونية 

 الرعب،تشوش الوعي.أو الخموؿ والكسؿ،نوبات مف الخوؼ 

 اليوس،البارانويا،الكابوس الميمي. أعراض االمفيتامينات
الميدئات 
 والمنومات

 بارانويا. أعراضذىنية، أعراضاكتئاب،قمؽ 

 الحسي وفي الشخصية. اإلدراؾىبلوس،خمط ذىني،اضطراب في  الميموسات المواد
 قمؽ،تغيير في الشخصية والمزاج،تشوش الوعي. لمواد الطيارة ا
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 واألعراضالمخدرات  أنواعإلى ذكر بعض يشير الكاتب مف خبلؿ ىذا الجدوؿ       
في  تقريبا تتشابو وموجودة األعراضأف معظـ  أالحظالنفسية الناتجة عنيا خبلؿ فترة التسمـ،

ذاكؿ مادة   إلى اضطرابات نفسية وحتى عقمية زادت مف شدتيا سوؼ تؤدي حتما وا 

 :0جدول رقم    

 النفسية خبلؿ فترة سحب العقار بالنسبة لكؿ مادة مخدرة  األعراض

 النفسية خبلؿ فترة التسمـ األعراض المادة
 Anaerobiaاكتئاب،قمؽ،انعداـ المتعة  الكوكاييف
 .أحيانااالنفصاـ الكامف لدى بعض الحاالت  أعراضظيور  الحشيش

 االكتئاب،ظيور اضطرابات في الشخصية،اكتئاب وىوس دوري كامف. المركبات االفيونية
 أفكاربالذنب، إحساساضطراب المزاج،بطئ نفسي حركي،تييج  االمفيتامينات

 انتحارية.
الميدئات 
 والمنومات

 قمؽ،تييج،ارؽ،تسارع تنفسي حركي،عصاب القمؽ الكامف.

 ،االضطرابات السابقة.األحداثالحسي،استرجاع  اإلدراؾاضطراب في  المواد الميموسات
 اضطراب في الشخصية،صداع،عصبية زائدة.، قمؽ، اكتئاب المواد الطيارة

 

 (20،ص2012)الحراحشة والجزازي،      

القمؽ مثؿ الكوكاييف  مشترؾ وىو أف بعض المخدرات ليا نفس العرض وىو أالحظ
النفسية خبلؿ فترة سحب العقار  األعراضىذه  إال أفوالميدئات والمنومات والمواد الطيارة ،

  .األوؿجدوؿ  أعراضأكثر شدة مف 
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 المخدرات: عمى لإلدمان المفسرة النظريات ـ6

لقد توصؿ الباحثيف والدارسيف إلى وضع عدة نظريات متباينة تساعد في تفسير 
البد نو اإال ت إلى انتقادات مف نواحي عدة عمى المخدرات وىذه النظريات تعرض اإلدماف

 فكرة موجزة عف ىذه النظريات: إعطاء مف

 المخدرات: إلدمانالنظرية السموكية ـ 8ـ 6

نتطرؽ إلى عرض ىذه النظرية السموكية التي تقـو عمى أف سموؾ مدمف متعمـ  سوؼ
بطبعو يعيش حالة قمؽ  فاإلنساف أكيدفيما يخص تخفيض القمؽ ىذا ليس  رأيناولكف حسب 

 ولذلؾ يمجا إلى تعاطي المخدر.  

طبيعي يتمثؿ فضؿ السموكييف استخداـ مفيوـ  " 77،ص 2007حسب "عبد  المنعـ ،
مف  يتعاطوف المخدرات ليخفضوا فاألفراد ،المخدرات إدماف إليوفي خفض التوتر ينسبوف 

كانت المخدرات تساعد عمى خفض كؿ ىذه  فإذا،الغضب،الضيؽ،وخاصة القمؽ،األلـ مشاعر
مف التعزيز الذيف يتعاطونيا يحصموف عمى جانب كبير  األفرادمف المشاعر،فاف  األنواع

عبد ).متتالية عديدة و يمموف إلى تعاطي المخدرات مرات ومرات االيجابي،وبالتالي فيـ 
 (77ص،2007المنعـ ،

انو ال إلى  Coppel1985كوبؿ  قد توصؿ" ف53،ص 2011اسماعيمي وبيبع ،"حسب 
مجموعة مف  كوبؿ وأوضحيوجد سند واحد لنموذج سوء استخداـ المخدر لخفض التوتر 

 توتر منيا، دراسات ميفمد والوف الدراسات تبيف أف تعاطي المخدرات ال تؤدي إلى خفض ال
Mayfield et Allen  ومندلسوفMendelson  ومينكرMenaker  كؿ مف  أجرىوقد

أف حدوث  أوضحواتجربتيـ عمى المتطوعيف، وقد  Palwyوبالوي   Gealsonقوالسوف 
يمثؿ في أف يتمقى  األلـيشعروف بالقمؽ أو التوتر،وفي ىذه الدراسات كاف  األفراديجعؿ  األلـ

المفحوصيف صدمات كيربائية مؤلمة فبؿ تعاطي المخدرات، وبعد الصدمة يسمح 
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) لـ يسمح  ضابطة أخرىلممفحوصيف بتعاطي المخدر،وقد تـ مقارنة المتطوعيف بمجموعة 
رولي  أوضحتوفد صدمة كيربائية ،سيتمقوف  أنيـليـ بشرب المخدر( دوف تعريفيـ 

Rowly  في حالة  مف الدىشة عندما وجدوا أف مستوى القمؽ كاف مرتفعا  كانوا أنيـوزمبلئيا
بعد شرب المخدر، ويرجع دلؾ إلى أف المخدر كاف منبع التوتر في حد ذاتو لمعظـ 

 (53ص،2011،وبيبعسماعيمي األفراد.)ا

موؾ س حوؿ سيرفت إعطاء السموكييفاوؿ ح" 81،ص 2007"عبد المنعـ ،حسب 
 ،الخمر والعقاقير ىو سموؾ متعمـ إدمافأف ويروف  ،ـمف خبلؿ نظرية التعم اإلدماف

فالشخص الذي يعاني القمؽ يتعاطى خمر أو مخدر فيشعر باليدوء والراحة ويعتبر ىذا 
الحقة،وبتكرار التعاطي يتعمـ الشخص مرات بمثابة تعزيز ايجابي لتناوؿ المخدر  اإلحساس
 ).عف المخدر جراء االنقطاع  المنع التي تحدثو مف أثارتخفيؼ  اجؿ  العقار مفتناوؿ 

 (81ص،2007عبد المنعـ ،

 1968يؤكد ليند سميت " 56،ص 2011حسب "اسماعيمي وبيبع آخر وفي سياؽ 
Linde Smith  فيو متعمـ مف خبلؿ األخرىالسموؾ  أنواعسموؾ مثؿ  اإلدماف أف،

مف خبلؿ  أساساسموؾ متعمـ  فاإلدمافالمخدرات واعتيادىا، إدمافاالشتراط،وقد ميز بيف 
المريح  األثرالناتج مف  التعزيز االيجابي وأيضاالمنع، أعراضف التعزيز السمبي الناتج م
المخدرات مرتبط  فاإلدمافمع االعتياد عمى استخداـ المخدر، بأحكاـلممخدر الذي يرتبط 

مف أف قمقو ،فمو تحقؽ المدمف لو المصاحبة واآلالـغياب المخدر  في ظؿ األفرادبخبرات 
تجعمو يتغمب زائدة ناتج عف غياب المخدر،واستطاع الحصوؿ عمى جرعة الوضيقو وتوتره 

بعد فترة منع ويحدث مف جديد  اإلدمافعمى ىذه المشاعر الزداد حبا لممخدر،وعاود 
 (56،ص2011ع،وبيب)اسماعيمي  . االنتكاس

باإلضافة إلى معرفة نظرة السموكية اتجاه مدمف عمى المخدرات وكيؼ تراه سوؼ  
 نذىب إلى عرض راي نظرية التحميؿ النفسي حوؿ اإلدماف عمى المخدرات وذلؾ مف خبلؿ:
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 المخدرات: إلدماننظرية التحميل النفسي  ـ 0ــ6

ترى مدرسة التحميؿ النفسي أف سيكولوجية "  85، ص 2007حسب "عبد المنعـ ،
األوؿ في صراعات نفسية تعود إلى: الحاجة إلى  األساسيتمثؿ  :أساسيفتقـو عمى  اإلدماف
 حالة  الجنسي النرجسي، وعميو ففي اإلشباعالذات، والحاجة إلى  إثبات، الحاجة إلى األمف

 اآلثارالثاني:  األساسيمجا إلى التعاطي . ويتمثؿ فشؿ الفرد في حؿ تمؾ الصراعات، فانو 
 اإلدماف  أصؿبالتالي فاف الكيميائية لممخدر: وىو الذي يميز مدمني المخدرات عف غيرىـ،و 

وطبيعتو يرجع إلى التركيبة النفسية لممدمف الذي يحدث حالة مف االستعداد النفسي، إذ يفسر 
االضطرابات التي تعتري المدمف في  ؿت في ظعمى المخدرا اإلدمافاىرة التحميؿ النفسي ظ

ترجع  اإلدمافاألولى مف حياتو، وترى أف  األربعتتجاوز السنوات  ال تيلالمبكرة وا طفولتو
إلى اضطراب العبلقة الحبيبة في الطفولة األولى بيف المدمف ووالديو اضطرابا  أساسوفي 

 . الشعور( ازدواجيةيتضمف ثنائية العاطفة أي الحب والكراىية لموالد في نفس الوقت )

ويصبح المخدر رمز لموضوع  أف ىذه العبلقة المزدوجة تسقط وتنقؿ عمى المخدر،
 (85ص،2007عبد المنعـ، الحب معا .)يمثؿ الخطر و الذي كاف  األصميالحب 

طي اىذه النظرية أف تع أصحابيرى " 44،ص2012الحراحشة والجزازي، "حسب
 ال يستطيعفي بعض الحاالت و كؼ داخمي،خارجي أو  إحباطبسبب وجود ينتج المخدرات 

 العميا مف دوف تمؾ المساعدة المصطنعة )وىي التعاطي( . األناأف يواجو  المدمف  الفرد

 ينشا مف خبلؿ عمى انو عصاب اندفاعي اإلدمافويصؼ عمماء التحميؿ النفسي 
لذا فاف المدمف  الطفولة، مرحمة  في فميوحباطات إلى نشوء ا أدتتبعية  أسريةظروؼ 
 يحقؽ إذوالمطالبة ،  شخص يوصؼ بالنرجسية )عشؽ الذات البلشعوري(التكويني   بأصمو

ضب ووسيط نشط والغ لئلحباطيعمؿ كمسكف تكمف في انو متعددة  أدوارالممدمف  التعاطي
ر الذات كوسيمة لمتخمص مف افتقايعد الكامنة لدى المدمف، و  لمتنفيس عف العدوانية
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شباعالماسوشي،   في2000،االجتماعي اإلنماءب والعطؼ )مكتب رمزي لحاجة الح وا 
 (44ص،2012الجزازي  راحشة وحال

مف  الشخص إلييا مة عبلج ذاتي يمجاالنفسي ىو وسيفالعقار مف وجية نظر التحميؿ 
الطاقة ب والشعورية، فنمو المدمف النفسي الجنسي مضطرب لتشبث طفميوحاجات  إشباعاجؿ 

وعندما يكبر تظير عمى شخصيتو صفات االتكالية وعدـ القدرة الغريزية في منطقة الفـ ، 
 بالعجزيخدر شعور المدمف  بطبيعتو المخدراإلحباط، فو  األلـعمى تحمؿ التوتر النفسي و 
 في مواجية الواقع يرجع إلى:

ػ البناء النفسي الداخمي لممدمف مف حيث ىو بناء ىش يفتقر إلى القوة والتماسؾ الداخمي 
 والمتكامؿ .

ومصاعب تعترض ظروؼ  إحباطػ الواقع الخارجي مف حيث طراوتو وقسوتو وما يمثمو مف 
 (86،ص 2011،األساسية .)اسماعيمي وبيبع ةاإلنسانيالمطالب  إشباعتحقيؽ 

يرى المحمموف النفسانيوف أف المدمنيف "2011،183.182حسب "احمد الدافعري، 
لـ احدث ليـ تثبيت عمى مستوى المرحمة الفمية،باعتبار الفـ ىو السبيؿ لمتفاعؿ مع الع

يعانوف مف  أنيـالعناية بيـ،كما  اآلخريفويتوقعوف مف يتحمموف المسؤولية  الخارجي،فيـ ال
عدوانو بالفعؿ  عف يعبر فاألوؿ"الماسوكية" ويكمف الفرؽ بيف مدمف الخمر ومدمف المخدرات،

مدمف المخدرات بالنزعات  مثبت عمى مرحمة "العض الفمي"،بينما يتميز والمفاخرة،وىو
لب أف السياؽ كو  مثبت عمى مرحمة "المص الفمية"،ويقوؿ في ىذا االنسحابية والخموؿ وىو

)احمد المخدرات فقد تضربو زوجتو.  مدمف مدمف الخمر قد يضرب زوجتو،أما
  (183.182،ص2011الدافعري،

ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات وكيفية نظرية التحميؿ النفسي  إيضاحفبالرغـ مف 
 شخصية الفرد المدمف باالعتماد عمى التكمـ عمى المادة المخدرة.  أىممت إال أنياحدوثيا 
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  المخدرات: إلدمانالنظرية االجتماعية  ـ 3ـ6

مف خبلؿ تصنيفو اىتمت بالمدمف  اآلففي ىذه النظرية االجتماعية التي سيتـ عرضيا 
ومف  اآلخريفمست الجانب النفسي شعوره بحاجتو إلى االىتماـ والتقدير مف  أنواعإلى عدة 

تجة تعمـ اجتماعي فالتعمـ ىو الذي يربط بيف العمماء مف يفسرىا كخبرة اجتماعية نا
 .النظريتيف السموكية واالجتماعية

الكامنة في  اإلنسافيقوؿ بعض الدارسيف أف رغبة " 2012حسب "الحراحشة والجزازي،
ذه الرغبة، وىذا ظاىر والسيطرة عمييـ،يدفعو لسموؾ أي طريؽ لبموغ ى اآلخريفالتفوؽ عمى 

ىذه النظرية  أصحابمنذ الطفولة وحتى الشيخوخة، ويصنؼ  اإلنساف وأفعاؿ أعماؿفي كؿ 
 :أنواعالمدمنيف إلى ثبلث 

 تصرفاتو ويقفوف منو موقفا معاديايمومونو عمى  اآلخريفيشعر أف  المتحدي: المدمن.ا
اقؿ شانا منيـ في سمـ الوضع االجتماعي،ذلؾ إذا عمؿ أي شيء يتحداىـ فيو  ويعتبرونو
وال يستطيعوف يتحداىـ  أنيـيشعر نفسو شرب الخمر أو عمى تناوؿ العقاقير  إقبالوفيظف أف 

 وغضبيـ والسيما غضب والديو عميو.                                 ردعو ،يثير بذلؾ حماقتيـ

 اآلخريفميمؿ مف قبؿ  بأنوفي ىذه المرحمة يشعر الفرد  العطف: يستجدي الذي المدمن.ب
، لذلؾ يقوـ بتدمير اآلخريفة وانو منبوذ مف قبؿ يحصؿ عمى العطؼ والحب والرعاي وانو ال

الجزازي،  الحراحشة و  عميو .) اآلخريفوعطؼ صحتو عف طريؽ المخدرات كجمب اىتماـ 
 (46،47،ص 2012

حيث  تصنيؼ الحراحشة والجزازي لممدمنيف يشير أيضا في ىذا السياؽ إليباإلضافة 
وىو الشخص الذي يمجا إلى  يالمتفان المدمف عنصر "2011أضاؼ" اسماعيمي وبيبع ، 

 يشعر تعاطي المخدرات حتى يستنقص مف قيمتو االجتماعية ومقدرتو الجسدية، لكي ال
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وبيبع  يرضى الطرؼ األخر.)اسماعيمينا منو انو بيذا األسموب شريكو بنقص موجود بو ظ
 (62ص،2011،

االتجاه االجتماعي ظاىرة  أصحابيفسر " 61،ص 2007حسب "سبلمة غباري 
ما ىو  إنسانيتفسيرا اجتماعيا يقـو عمى عممية التعمـ االجتماعي ،ويعتبر أي سموؾ  اإلدماف

لتي تجعؿ النشاط نتيجة لتتابع الخبرات اجتماعية التي يكتسب مف خبلليا المواقؼ ا إال
ممكف أو مرغوبا فيو،ويرى ىذا االتجاه أنيا عممية التعمـ ،ينشا مف خبلليا السموؾ،ويكوف 

 تحقيؽ المذة ىو الدافع الذي يؤخذ مف اجمو المخدر.   

أو أف الشخص الذي يتعاطى المخدر كاف لديو رغبة في تعاطي المخدر  بيكرويقوؿ 
ىذا  وال يعرؼ ويعرؼ أف غيره يتعاطوف المخدر لموصوؿ إلى حالة المذة أو النشوة تجربتو

يعرؼ شدتيا  الشخص ماىيتيا ويدافع مف حب االستطبلع لمتعرؼ عمى ىذه الخبرة التي ال
ر مف اجؿ الحصوؿ عمى راغبا في استعماؿ المخد فيصبحوباالنغماس في خطوات التجربة ،

 (61ص،2007سبلمة غباري،المذة )

فبعضيا يفسرىا  اإلدمافووفقا لذلؾ نجد أف معظـ ىذه النظريات حاولت تفسير ظاىرة 
نيـ مف يفسرىا ميفسرىا عمى أنيا صراعات نفسية و  األخرعمى أنيا سموؾ متعمـ والبعض 

 لتفسير ىذهنجد ىذه النظريات تتداخؿ فيما بينيا  إال أننانتيجة لخبرة اجتماعية،عمى أنيا 
 المشكمة .

  شخصية المدمن: ـ 7 

أف  اإلكمينيكيوفيعتبر عمماء النفس " 49،ص 2012 ،حسب "الحراحشة والجزازي
،وتشير الدراسات السيكولوجية لئلدمافالفرد  تييئسمات شخصية الفرد ىي مف العوامؿ التي 

أو تولد  ،، بؿ أف ىناؾ عوامؿ شخصية تساىـ في ذلؾفجأةتحدث  ال اإلدمافإلى أف عممية 
ابرز الدراسات إلى أف  أشارت(، وقد 2001)طمبي ومسيمي،. لئلدمافاالستعداد لدى الفرد 
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الشخصية لدى الفرد المدمف والتي قد تختمؼ عنيا في الفرد العادي مف حيث الشدة  سمات
 والوضوح مايالي:

رة عمى أو فشؿ وعدـ القد إحباطػ ذكاء محدود وخبرات محدودة، عدـ القدرة عمى تحمؿ أي 
 الضغوط . واحتماؿ الصبر

 واالندفاع . لئلثارةػ الميؿ لردود الفعؿ العصبية،أي تييؤ عصبي 

 بالعزلة واالضطياد وعدـ احتراـ الذات . اإلحساسػ 

 واجتماعي.اسري  تفكؾػ 

 ػ وجود ميوؿ استعراضية وسادو ماسوشية .

 ػ تقمب سريع المزاج .

 . اآلخريفمشاعر عدائية لدى ػ 

 جنسية وعدـ النضج العاطفي . ػ مشاكؿ

 ػ االتكالية وعدـ القدرة عمى االتصاؿ .

 ػ وجود مخاوؼ قمؽ، وعدـ الثقة بالنفس، مما يدفعو ذلؾ لميروب مف الواقع .

 مع عناد وتفاخر كاذب ونكراف الواقع المؤلـ . اآلخريفػ يعاني مف توىـ المرض، يشؾ في 

 وببلدة االنفعاؿ . باإلثـ واإلحساسػ طفمي في تصرفاتو،ضعؼ الوجداف 

 . اإليحاءوتقبؿ  والتأثيرػ سيؿ االنقياد 

 . إليو اآلخريفلجذب انتباه  وأساليبػ استخداـ وسائؿ 
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بعض ىذه السمات تكوف قبؿ المرض وتوجد لدى الفرد العادي كما توجد لدى الفرد 
 (49ص،2012الجزازي، درجة، أو في شدة السمة .) الحراحشة والمدمف والفرؽ في ال

( إلى وجود بعض  (Winick توصؿ ونؾ "  55،ص2011حسب "اسماعيمي وبيبع ،
الذيف يدمنوف المخدرات وتوصؿ إلى ذلؾ باستخداـ  األفرادتظير عمى شخصية سمات 
عمى  األطفاؿالتحميؿ النفسي واالختبارات النفسية ودراسة شخصيات مجموعة مف  أسموب

مدار السنيف ،تـ مقارنة مف يدمف منيـ عند البموغ بغير المدمنيف منيـ وقد صنؼ الشخصية 
 االدمانية إلى:

يستطيع  ، والآخريف أشخاصعبلقات ىادفة مع  إقامةىو العاجز عف  ناضج: غيرا.
 . أبويواالعتماد عمى نفسو واالستقبلؿ عف 

 رغباتو . إشباعيستطيع أف يؤجؿ  ىو الذي ال ذاتو: في المتفاني. ب

 شذوذ جنسي .أو ىو الشخص الذي يعاني مف ضعؼ جنسي  جنسيا: الضعيف. ج

ىو الذي يعاني القمؽ عند التعبير عف غضبو ولذلؾ يمجا إلى الخمر أو  لذاتو: المضطيد. د
 المخدرات لتخفيؼ التوتر والقمؽ .

ا لممخدر لتسكيف قمقو ويؤدي إلى يمجىي شخصية قمقة ومتوترة  االكتئابية: الشخصية. ه
 (55ص،2011،)اسماعيمي وبيبع . لئلدمافتكرار تعاطيو 

سمات الشخصية ىذا ال يعني  إبرازفمف خبلؿ الدراسة الذي وضعيا ونؾ عف طريؽ 
 انيـ سيكونوف كميـ مدمنيف .

"بدراسة مقارنة لبعض سمات  1990سنة "مريم خميس عمي المالكي"  قامت قطر في
الشخصية عند المتعاطيف وغير المتعاطيف في المجتمع القطري"، وتكونت عينة الدراسة مف 

( مف غير المتعاطيف،والمجموعتاف مف المجتمع 30( مف المتعاطيف،)30حالة ) 60
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الحركي، ميارة  التآزرمثؿ: اختبار ثبات اليد،  األدواتف م القطري، واستخدمت الباحثة عددا
لمشخصية، استمارة  أيزنؾالحركية، اختبار  الشطب لقياس الوظائؼ العقمية والنفسو األصابع

الحركي،  التآزرالعوامؿ االجتماعية، ومف النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة في كؿ مف 
في كؿ مف تقدير  ػ الشطب لصالح مجموعة مف المتعاطيف األصابعوثبات اليد ػ ميارة 

لدى مجموعة مف  األسريةيور المشاكؿ السعادة، االكتئاب، توىـ المرض، ظالذات،
أبو  تجريبية كاف مف المتعاطيف .)حسف غانـ والمجموعة ال أباءالمتعاطيف، بؿ أف احد 

 (144ص،2005النيؿ،

ير أف تظ األدواتممكف ليذه الدراسة التي طبقت في قطراف تطبؽ في الجزائر وبنفس 
  .تكويف شخصية الفرد ةا ترجع لطبيعييعني حتمية تحقق لممدمف ىذا ال أخرىسمات 

أف ىناؾ شخصيتيف تشكؿ خطورة ومييئة إلى المجوء إلى  يشير أيضا في ىذا السياؽ
الشخصيات يرى انو يوجد ىناؾ نوعاف مف " 184،ص 2014حسب "رشيد زيادة،ف التعاطي

عمى المخدرات وىي الشخصية االنطوائية أو االعتمادية  أو اإلدمافاألكثر عرضة لمتعاطي 
عف التسمط والمثالية أو الكبت الناتج  ،في تنشئة الفرد األبويوتكوف كنتيجة لقسوة وتسمط 

الشخصية العدوانية أو التشككية تكوف ناتجة  أماتمييزىـ اجتماعيا، أو الجسدية  واإلعاقات
تدني مستوى االقتصادي مع النبذ الذي يتمقاه الشعور بالنقص مف وراء  عف الحرماف أو

 أثناءالذي يتعرض ليا وكذلؾ العقاب الجسدي  ،الطفؿ مف طرؼ والديو أو مف احدىما
   (184،ص 2014التنشئة االجتماعية .)رشيد زيادة ،

 -Hekimian 8965 وجرشون ىيكمانىناؾ دراسة أجنبية قاـ بيا أف  كما
Gershon  عمى مجموعة مف مدمني شاممة لمدراسات التي ذكرناىا سابقا وىي تطبيقيا

مدمنا تبيف ليما أف مدمني المخدرات عادة يكونوف ذوي 112المخدرات المختمفة قواميا 
مضطربوف انفعاليا، والرغبة في السعادة تتبع عندىـ مف  وأنيـشخصية سيكوسوباتية 
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)اسماعيمي وبيبع .اإلدمافـ السبب الرئيسي في االكتئاب الكامف الذي يعد مف وجية نظرى
 (31ص،2011،

اف الفرد يتميز بسمات في شخصيتو وىي التي تييئ وتولد عنده االستعداد باف يصبح 
 سمة التي تظير عميو مف حيث الشدة والظيور.لمدمف عمى المخدرات ،وتكوف ا

 عمى المخدرات: اإلدمان ـ أسباب8 

المجتمع نذكر منيا أو  األسرةمنيـ مف يرجعيا إلى الفرد أو  اإلدماف أسبابتتعدد 
 مايالي :

 التي تعود لمفرد: األسبابـ ـ8ـ  8 

فرد لممخدرات ويمكف تقسيميا عمى تعاطي ال اإلقداـىامة تكمف وراء  أسبابىناؾ عدة 
 :كأتي

:عدـ تمسؾ بعض الشباب وخاصة الذيف الفرد المتعاطي لدى الديني الوازع ضعفـ 8ـ8ـ8 
 إتباعمف حيث  اإلسبلميبتعاليـ الديف ىـ في سف المراىقة قد ال يمتزموف التزاما كامبل 

 .نواىيو واجتناب  أوامر

عمى  أجريتالتي تؤكد جميع الدراسات النفسية واجتماعية  :السوء رفاق مصاحبةـ 0ـ8ـ8 
مرة، عمى أف عامؿ  ألوؿبالنسبة لممتعاطي خاصة  وبصفةتعاطي المخدرات  أسباب

لحاحالفضوؿ  المشاركة الوجدانية  أساليبمف  كأسموبحافز عمى التجربة  أىـ األصدقاء وا 
 تعالى قال اهللالمضمميف ، أىواء إتباعرنا مف ،فاهلل سبحانو وتعالى حذ األصدقاءمع ىؤالء 

 .77 اآليةقوم قد ضموا من قبل واضمو عن سواء السبيل" سورة المائدة  أىواءتتبعوا  "وال
 (   36ص، 0280الجزازي، ) الحراحشة و



46 
 

تؤكد ىذه الدراسة عمى ماجاء بو الحراحشة مف خبلؿ ذكر سبب مصاحبة رفاؽ السوء 
 أىـأف مف "49،ص 2012يشير أيضا في ىذا السياؽ حسب" االسماعيمي وبيبع،إذ 

الدراسة إلى تعاطي المخدرات رفاؽ السوء بالمرتبة األولى، عينة  أفرادالتي دعت  األسباب
عمى  امف المتعاطيف قد حصمو  %88.5أف نسبة  أخرىدراسة  أثبتتكما  %30.5وبنسبة 

 أفرادمف  %96، كما ذكرت الدراسة أف نسبة األصدقاءمرة مف احد  ألوؿالمخدر لتجربتو 
غراءالمجموعة التجريبية لعينة الدراسة تعرضوا لضغط  وزمبلئيـ مف  أصدقائيـمف  وا 

 (49ص،2012ي وبيبع ميالمتعاطيف .)اسماعي

السوء  أصدقاء مف خبلؿ دراستو عف "اثر Coden "8984 كودن" كما يضؼ أيضا
عمى تعاطي المخدرات بيف الشباب"،حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ضغط الجماعة 

الذيف  اآلخريفالسوء عمى  تأثير أصدقاءتتمثؿ في  قد توصمت إلى مجموعة مف النتائج
مدة عمى ضغط جماعة معتالمصادر الغواية  يسايرونيـ في تعاطي المخدرات باإلضافة إلى 

 ضحيةبعض العوامؿ النفسية واالنفعالية عمى شخصية الفرد فتجعمو ر وتأثيالسوء  أصدقاء
 ( 49ص،2005النيؿ، أبو في حسف غانـ و Coden .1984.) لئلدماف

يقوـ  وقد يرجع إلى ما" 36، ص2012الحراحشة والجزازي ، "حسب: التقميد حب ـ3ـ8ـ8  
ذاتيـ وتطاوليـ إلى الرجولة قبؿ أو أنيا عف طريؽ  إثباتبو بعض المراىقيف مف محاولة 

وخاصة تمؾ األفعاؿ المتعمقة بالتدخيف أو تعاطي المخدرات مف اجؿ  أفعاليـفي  الكبار تقميد
)الحراحشة والجزازي . األخرطابع الرجولة عمييـ أماـ الزمبلء أو الجنس  إضفاء

،2012،36) 

مف الوالديف أو مف احد يكوف التقميد  يرى أف "148،ص 2015،العربي بختي "حسب 
إذا كانوا مصابيف بيذا المرض.فقد ثبت انو  األصحابالكبيرة أو  أو األخواتالكبار  اإلخوة

خوتيـ أبائيـ األبناءيقمد  غالبا ما الذيف يكبرونيـ سنا في تعاطي المخدرات والمسكرات.  وا 
 (148،ص 2015)العربي بختي،
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يشير أيضا في ىذا السياؽ حسب" الحراحشة  السير خارج المنزل: ػ4ػ1ػ8
مطمقة حتى لو كانت  حريةالبعض يفسر الحرية تفسير خاطئ عمى أنيا "2012والجزازي،

مف الميؿ  متأخرة أوقاتتضربيـ ومف ىذا المنطمؽ يقو البعض بالسير خارج المنزؿ حتى 
 و مف المحرمات .التي تشجع عمى السكر والمخدرات وخبلف األماكفيكوف في احد  وغالبا ما

:ىناؾ العديد مف اليمـو و المشكبلت االجتماعية التي االجتماعية اليموم والمشكالتـ 5ـ8ـ8
 يتعرض ليا الناس فتدفع بعضيـ إلى تعاطي المخدرات بحجة نسياف اليمـو والمشكبلت .

يعتقد بعض الشباب أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف  االعتقاد بزيادة القدرة الجنسية:ـ 6ـ8ـ 8
طالةالجنسي  اإلشباعتعاطي المخدرات وزيادة القدرة الجنسية مف حيث تحقيؽ  فترة الجماع  وا 

المخدرات سعيا وراء تحقيؽ بالنسبة لممتزوجيف، وكثيرا مف المتعاطيف يقدموف عمى تعاطي 
 (36ص،2012،الجزازيو  الحراحشة.)بالجنسالمذة الجنسية والواقع أف المخدرات العبلقة ليا 

 برىوم عيسى محمد إليو أشاروىذا ما في دراسة توضح توىـ بزيادة القدرة الجنسية 
حيث توصؿ إلى  األردفتعاطي المخدرات في مف خبلؿ دراستو حوؿ ظاىرة  (8984)

وراء تعاطي ىذه المادة المخدرة وىي رغبتو في التعاطي التي تكمف  األسبابمجموعة 
الجنسي ورغبتو في  اإلشباعمع الحصوؿ عمى لذة  األصدقاءونسياف المشاكؿ ومجاراة 

،األلـالدخوؿ في تجربة جديدة مع تخفيؼ  في حسف غانـ والسيد أبو النيؿ  1984. )برىـو
   (47،ص 2005،

  : لألسرةالتي تعود  األسبابـ 0ـ8

ىي الخمية األولى في المجتمع وىي التي ينطمؽ منيا الفرد إلى العالـ  األسرةتعتبر 
 األسرةالتي تربى فييا،ويقع عمى  األسرةالذي حولو بتربية معينة وعادات وتقاليد اكتسبيا مف 

في توجيو صغارىا إلى معرفة الدافع مف الضار والسموؾ الحسف مف السيئ  األكبر العبء
في متمثبل  األسرةنتائج التعاطي المخدرات أف تخمخؿ االستقرار في جو  أظيرتبالرفؽ،وقد 
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والطبلؽ ويولد الخبلفات بينيما إلى درجة اليجر  وتأـزفاؽ بيف الوالديف انخفاض مستوى الو 
 شعورا غالبا لدى الفرد بعدـ اىتماـ والديو بو .  أحيانا

   عاطي المخدرات:والمساىمة في ت لؤلسرةالتي تعود  األسباب أىـومف 

التي  األسريةالعوامؿ  أىـىذا العامؿ مف  يعتبر الوالدين: السيئة من قبل القدوةػ 1ػ2 ـ8
المخدرات والمسكرات، ويرجع ذلؾ أف حينما يظير الوالديف في  تدفع الشباب إلى تعاطي

 عمى تصرفات سيئة وىـ إقداميـثؿ في في صورة مخجمة تتم أبنائيـأماـ  األحيافبعض 
وتدفعيـ إلى محاولة تقميدىـ  لؤلبناءالمخدر،فاف ذلؾ يسبب صدمة نفسية عنيفة  تأثير تحت 
  يقوموف مف تصرفات سيئة . في ما

بالعمؿ أو السفر  أبنائيـأف انشغاؿ الوالديف عف تربية  :األبناء انشغال الوالدين عنػ 2ػ2ػ8
يجعميـ عرضة لمضياع والوقوع في مياوي  أو مراقبة سموكيـ وىذا ماإتباعيـ  لمخارج وعدـ

عف العبلقة بيف  Maorrisوماورس Earlاثبت مف خبلؿ دراسة ايرؿ  وىذا ما . اإلدماف
وقد ىدفت  1983 األبناءغياب الوالديف وتعاطي المخدرات، وبعض مشكبلت السموؾ لدى 

المقابمة  أداةالمفككة وغير المفككة مستخدميف  األسرالمقارنة بيف  إجراء ىذه الدراسة إلى
 األسري اثر انعداـ التوافؽ والتكامؿ ف توضح النتائج أظيرتالمفتوحة وتاريخ الحالة، وقد 
مف مشكبلت سوء التوافؽ النفسي واالجتماعي،حيث يور عديد المفككة وانعكاس ذلؾ في ظ

، والتي قد والطمأنينةوالحب  ألمفاليـ مثؿ  أساسيةمف حاجات نفسية  األوالديظير حرماف 
غير أو تدفع مثؿ ىذه الحاجات المفتقدة إلى مظاىر عديدة مف السموكيات المنحرفة 

 Earl, Wualter)ىذه المظاىر البلتوافقية ظيورا . أىـالمتوافقة، ويعد تعاطي المخدرات 
Maorris, 1983 ,PP 1, 12 )  (154. 2005،153النيؿ ،أبو )حسف غانـ وسيد  

 ذا تـ التعامؿ معا و في حالة ماانيرى عمماء التربية  : األبناء عمى الزائدة القسوة ـ3ـ0ـ8
قبؿ والديو معاممة قاسية مثؿ الضرب المبرح والتوبيخ ،فاف ذلؾ سينعكس عمى ف بف  ماال
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لو فبل يجد  مأوىسموكو مما يؤدي إلى عقوؽ والديو وترؾ المنزؿ واليروب منو ،باحثا عف 
 الذيف يدفعوف بو إلى طريؽ الشر والمعصية وتعاطي المخدرات. األشرارسوى مجتمع 

    (38،ص2012الجزازي، ) الحراحشة و

الشباب  إقباؿفي  بإسياماتيامف اىتماـ الباحثيف فيما يتعمؽ بقدر كبير  حضيت األسرة
 أشارت،حيث  باألبناء اآلباءمنيا عبلقة  األسريةعمى تعاطي المخدرات بجممة مف العوامؿ 

إف احتماؿ يسودىا التفكؾ  واألبناء اآلباءف إلى انو إذا كانت العبلقة بي D.g.Huntدراسة 
ذازداد، تعاطي األبناء لممخدرات ي عمى التعاطي  مط كاف إقباؿكاف يغمب عمييا روح التس وا 

 األسريةيكوف ضئيبل، ومف العوامؿ  اإلقباؿكانت العبلقة ديمقراطية فاف إذا متوسط، إما 
أف متعاطي  Elenor etSheldenكؿ مف الينور وشممدوف أشار حيث األسريأيضا التفكؾ 

 أبويفيتوفر فييا وجود  يكونوف مف اسر ال المنحرفيف غالبا ما األحداثالمخدرات مف 
وضعؼ  لقيميابتفككيا  األسرأو اليجر،وتتميز ىذه ويسودىا التفكؾ العائمي بسبب الطبلؽ 

. وقد توصمت بعض  األسريةبالقيـ  وااللتزاـالرقابة وبالتالي غياب عنصر احتراـ الوالديف 
الدراسات إلى وجود جممة مف المؤشرات تعتبر كعوامؿ تؤدي إلى االنحراؼ وتعاطي 

 وىي كالتالي: األسرةالمخدرات بخصوص 

  . لسكنيةا األحواؿوسوء  األسريانخفاض الدخؿ ػ 

 .وجود حاالت مف الخصاـ الدائـ والحاد بيف الوالديف ػ 

 .وجود حاالت مف االنفصاؿ كالطبلؽ واليجرػ 

 .وجود حاالت وفاة احد الوالديف أو كبل الوالديف ػ 

)اسماعيمي وجود حاالت االنحراؼ وتعاطي المخدرات في اسر متعاطي المخدرات .ػ 
 . ( 48ص ،2011وبيبع،
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الذي كاف موضوعيا  "8993 عام دراستو في الرأس حمر القادر عبد" كما اثبت
 وتمحورت ىذه الدراسة عمى فرضيات:" المخدرات وتعاطي األسرة"

 ػ اسر مدمني المخدرات تعاني مف عدـ كفاية دخميا، ومف األحواؿ السكنية السيئة.

 وتعاطي المخدرات . األسريػ توجد عبلقة بيف حاالت التفكؾ 

ىماؿػ التيميش   عمى تعاطي المخدرات إقباليـالشباب مف طرؼ السمطات ىو سبب  وا 
 . مخدراتضعؼ الحافز الديني عند الشباب يترجمو تعاطي ال

 (29ص،2011)اسماعيمي وبيبع 

ىو إال  فمف خبلؿ ىذه الدراسات الثبلثة التي ذكرناىا سابقا فتعاطي المخدرات ما 
 نتيجة لتفكؾ اسري الذي يعيشو الفرد المدمف. 

 لممجتمع: تعود التي األسبابـ 3ػ8

ىي البيئة االجتماعية  األسرة " يرى أف40،41،ص2012حسب "الحراحشة والجزازي ،
الفرد  إلييامنذ صغره، فاف مختمؼ الجماعات التي ينتمي   اإلنسافاألولى التي يعيش فييا 

اطي المخدرات تعل أسباب.وىناؾ  اإلنسافتشكؿ البيئة االجتماعية الثانية التي يحيا فييا 
 تعود لممجتمع ومف بينيا:

  
 ىذا العامؿ مف أىـ  ويعتبر: والمروجينعن طريق الميربين  اإلدمانتوفر مواد  ػ 1ػ3ػ8

مخدرات سيبل وميسورا بالنسبة لمشباب، تعود لممجتمع والتي تجعؿ تعاطي الالتي  العوامؿ
الفاسديف الذيف يحاولوف  األفرادويرجع ذلؾ إلى احتواء كؿ المجتمع مف المجتمعات عمى 

بجمب المخدرات  اإلسبلـالمجتمع، فيقوموف بمساعدة غيرىـ مف ادعاء  أبناءغيرىـ مف  إفساد
 والسمـو وينشرونيا بيف الشباب .

 



51 
 

الميو في بعض  أماكف: ىناؾ بعض المجتمعات عضب في الميو أماكن بعض وجودػ 2ػ3 ـ8
 روادىا وال أمواؿعمى وجود المواد المخدرة والمسكرة مف اجؿ االبتزاز  أساساالدوؿ تعتمد 

 سوى بجمع الماؿ بصرؼ النظر عف الطريقة أو الوسيمة المستخدمة في ذلؾ. أصحابياييتـ 
: قد يكوف التساىؿ في رقابة دون وتركيا المخدرة العقاقير استخدام في التساىل ـ 3ـ3ـ8

لبلستخداـ في المستشفيات دوف تجديد رقابة  البلزمةوالعقاقير المخدرة  األدويةاستيراد بعض 
استخداميا في غير األغراض  أسبابعمييا مف قبؿ وزارة الصحة في المجتمع سبب مف 

 الطبية التي خصصت ليا .

 األسرةيمكننا القوؿ باف ىذه المشكمة ليس سببيا الفرد فقط ، بؿ يشارؾ في ذلؾ 
 (40.41ص، 2012الجزازي  ) الحراحشة وفيو . والمجتمع الذي يعيش

والمجتمع  واألسرةالتي ذكرناىا في السابؽ التي تعود لمفرد  األسبابباإلضافة إلى 
 النفسية وراء تعاطي المخدرات والتي تكمف في:  األسبابسوؼ نذكر أيضا 

 اإلدمافدورا في تمعب العوامؿ النفسية  يرى أف"  2014المشرؼ والجوادي، "حسب 
شباعبالذات  واإلحساستتمثؿ في تخفيض التوتر والقمؽ تحقيؽ االستقبللية  حب  وا 

التي تسبب لو الضيؽ والوصوؿ إلى  واألفكاربالدونية  اإلحساساالستطبلع والتغمب عمى 
 (87،ص 2014الجوادي، عبد اهلل المشرؼ و). بتقبؿ الجماعة اإلحساس

ر والظروؼ االجتماعية الكامنة وراء باإلضافة إلى العامؿ النفسي يوجد عامؿ التحض
 تعاطي المخدرات وتتمثؿ في:

إلى العوامؿ السابقة ىناؾ عوامؿ  باإلضافة" يقوؿ انو 2011حسب "اسماعيمي وبيبع ،
تؤدي بدورىا إلى االنحراؼ وتعاطي المخدرات منيا عامؿ التحضر، فقد توصمت  أخرى

مؿ إلى وجود عبلقة بينو وبيف تعاطي المخدرات ومف بيف اعالجت ىذا الع التيالدراسات 
والتي نشرت في كتاب تحت  1978سنة GirosPatrickىذه الدراسات دراسة جيروس باتريؾ
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حيث توصمت ىذه الدراسة إلى أف عامؿ التحضر يؤدي إلى  عنواف "في الشارع مع الشباب"
 .ظيور التشرد والتمرد والخروج عف قوانيف المجتمع وقيمو 

يرتبط تعاطي المخدرات أيضا بالظروؼ االجتماعية السيئة مثؿ الحرماف ، الفقر  
،البطالة ، انخفاض المستوى التعميمي ، قمة الخدمات االجتماعية ، سوء المسكف مما يؤدي 
إلى التوتر والقمؽ، ويجد بذلؾ المدمف المخدرات الوسيمة الوحيدة لمتخفيؼ مف حدة قمقو 

 (50ص، 2011)اسماعيمي وبيبع،  وتوتره .

وخاصة عمى المخدرات  اإلدمافبالفرد إلى  أدتوالعوامؿ التي  األسبابتعددت  
العوامؿ الرئيسية التي تؤدي بو إلى  أىـومجالسة رفقاء السوء تعتبراف مف  األسريةالعوامؿ 

توجد ىناؾ  ال يعني انو ذلؾ وىذا ال أثبتتكما أف ىناؾ دراسات الوقوع في دائرة المخدرات 
 .المتمثمة في العوامؿ االقتصادية وحتى السياسية  أخرىعوامؿ 

   عمى المخدرات: اإلدمان أثارـ 9 

 واألسريةتؤثر عمى صحتو وحالتة النفسية  أثارعمى المخدرات عدة  أف لئلدماف  
خؿ أيضا تمس دخمو الفردي وت تمع وحتى الوضعية االقتصادية التيوعبلقتو مع المج

 تتمثؿ فيمايالي : األخيرةوىذه  باقتصاد الدولة

 عمى المخدرات: إلدمانالصحية  اآلثارـ 8ـ 9

 لئلدمافالصحية  اآلثار إجماؿيمكف انو  " 41،ص 2014المشرؼ والجوادي ،"حسب 
 (108ػ 107،ص 2004عمى المخدرات بصفة عامة في النقاط التالية: )االصفر،

الوجو،مع قمة  إلى النحافة والضعؼ العاـ مصحوبا باصفرارػ فقداف الشيية لمطعاـ مما يؤدي 
 والصداع المزمف ،واختبلؿ التوازف العضمي العصبي. الحيوية والنشاط،وحدوث الدوار

 ػ اضطراب وظيفي في حواس السمع والبصر .
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 .الكبد إتبلؼػ اضطراب الجياز اليضمي مع 

 السمبي عمى النشاط الجنسي. التأثيرػ 

 رطاف .بالس اإلصابةػ 

 ػ اختبلؿ في االتزاف مع اضطراب في الوجداف .

في  107.108،ص2004،األصفر)ػ العصبية الزائدة والحساسية الشديدة والتوتر االنفعالي.
 (41ص 2014عبد اهلل المشرؼ والجوادي،

ف مدمني المخدرات يعانوف مف " ا 52.53،ص2012الجزازي،الحراحشة و  "حسب
 بأيالضعؼ العاـ والتدىور في كافة جوانب حياتيـ الصحية إلى درجة عجزىـ عف القياـ 

عمى المخدرات يعمؿ عمى تدمير الشخصية،حيث  فاإلدمافعمؿ ميني ميما كاف سيبل،
التفكير، جامد الحركات  بطيءأف يصبح الشخص خامبل راكدا،  إلى يؤدي استعماؿ المخدر

ت لو تأثير عمى المخدرا اإلدمافكما أف ،أحياناوظيفتيا  أداءالجسـ عمى  أعضاءويعيؽ 
التنفسي وغيرىا.  والجيازالدموية  واألوعيةالجسـ، مثؿ القمب  مدمر وخطير عمى كافة أجيزة

الدوار  عمى الناحية البدنية لمشخص المدمف، ففي بداية التعاطي يحدث تأثيرهإما عف 
والنعاس والغثياف والقيء والنشاط الجسمي بشكؿ عاـ .وتصاب المعدة في ىرس وطحف 

وتقؿ حركة نشاط بالفشؿ الوظيفي ،حيث تقؿ افرزات العصارات المعوية  واألمعاءالمعدة 
إلى البنكرياس حيث يظير  التأثيرطحف الطعاـ ،ويصاب المدمف بالقرحة ويمتد  أثناءالمعدة 

خطير عمى الدـ فيو يضيؽ الدورة الدموية،وقد يوقفيا  تأثيربولي، كما لو مرض السكر ال
 .فجأةيموت المدمف  وأحيانا

وكؿ ىذه اآلثار الصحية الجسمية لئلدماف ماىي إال أمثمة وليست حصرا لكؿ األضرار 
الجسمية والصحية ، فيناؾ الكثير مف األضرار األخرى التي تصيب كؿ أعضاء الجسمية. 

 (52.53،ص2012والجزازي، )الحراحشة
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حيث تصيب العقؿ بالضعؼ  بشكؿ كبير لئلنسافالمخدرات عمى الجياز العقمي  تؤثر
،وقد يصؿ األمر إلى الجنوف  اإلدراؾتضعؼ الذاكرة وتفقد  أنياواالضطراب واليذياف كما 

 Camille) مف نزالء ومستشفيات األمراض العقمية مف المدمنيف. %16دراسة أف  أثبتت،وقد 

bel,sans anne,p2) 

عف أي رغبة كانت مثؿ الطعاـ أو  وإلى تشبع الجسـ تؤدي زيادة كمية المخدر في
عند المدمف تتمثؿ في ضيؽ التنفس ،وقمة الحركة  أعراضتظير  فتبدأالغضب أو الجنس 

وتظير التيابات في  اإلمساؾالتي تؤدي إلى  األمعاءوانخفاض ضغط الدـ وتضعؼ حركة 
المثانة وتنقص لدى المدمف الطاقة الجنسية لنقص افرزات الغدة الجنسية،وتكرار تعاطي 

 اإلصابةتؤدي إلى  آخرالمخدرات خاصة عف طريؽ الحقف التي تنتقؿ مف متعاطي إلى 
 أمراض،كما يكوف سبب في فجأة،كما أف الزيادة في الجرعات تؤدي إلى الوفاة بمرض االيدز

 (.John and Michel,Heroin ,1994 p58 60 .)بد الك

االنقطاع أو الجسمية والصحية ماىي إال نتاج عف تعاطي المخدرات  اآلثارفيذه  
الجسمية  اآلثارالتي تعد أكثر خطورة مف  لئلدمافالنفسية  اآلثارعنيا وسوؼ يتـ عرض 

 مف خبلؿ: اآلف الف فييا تبعية نفسية

 عمى المخدرات: لإلدمانالنفسية  اآلثارـ 0ـ 9

النفسية  اآلثاربعض الدراسات تمخص " 51، ص 2014المشرؼ والجوادي،"حسب  
 (.ىػ1420 ،بف جسيف،104ػ102ـ،ص 2002البريثف، التالية:) األمورفي  لئلدماف

 ػ اضطرابات اليموسة واليذاء .

 والحزف الشديد. اليأسػ 

 ػ صعوبة التفكير .
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 والحركية ،وىبوط في النشاط الوظيفي .ػ ضعؼ في القوى الحيوية 

 ػالخوؼ وقمة النـو .

 السوداوية واالكتئاب الشديد. األفكار

 ػاضطراب الشخصية الفصامية .

 ػ فرط العاطفة.

 في الشخصية إذ يجعؿ  أساسيةتغيرات فاف سوء استعماؿ المخدر يؤدي إلى 

حادة مف االعتياد عمى الحشيش مف  أثاروىناؾ النفسية والذىانية . لؤلمراضقاببل  اإلنساف
في  والتأخر ذاكرةلامتركيز و لوخاصة بالنسبة  اإلدراكيالقمؽ واليمع والبارانويا ،الوىف  أىميا

المزمنة لمحشيش  أما اآلثارردود األفعاؿ مما يترتب عميو مخاطر حوادث الطرؽ والسيارات .
ة عمى االمتناع أو الكؼ عف التي يحددىا وىي عدـ القدر االعتمادية  األعراضتكمف في 

والميارات  األداءانخفاض مستوى  وأيضاسوء االستعماؿ كما تؤثر عمى االنتباه والذاكرة ،
 والتحصيؿ الدراسي عند البالغيف .

(Martin and Hall,1999 51،ص2014والجوادي،   المشرؼفي) 

ومشتقاتو إذ يعتبر مف المواد المثبطة التي تؤدي في العادة  اآلثار النفسية لؤلفيوف أما 
واالرتخاء العضمي مع الرغبة في الخموؿ إلى تخفيض مستوى العصبية والنشاط البدني، 

نتائج البحوث المصرية  إليو أشارتباالنشراح والشعور بالسعادة والرضا .وىذا ما  واإلحساس
متعاط في ريؼ وحضر  500عينة مف عف نتائج مسح االستطبلعي الذي اجري عمى 

الحشيش في سف مبكرة )سف  لتعاطيمصر )سويؼ/ المركز القومي( إلى أف الدوافع النفسية 
والحصوؿ عمى المذة، في  األصحابمجاراة  ىو %77 أقواىاالعشريف في المتوسط( كاف 

الشاقة ، أـ  األعماؿىو االعتماد عميو في مواجية لتعاطي االفيوف  األقوىحيف كاف الدافع 
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الذي يشكؿ  لؤلفيوففيو أكثر بالنسبة  %25فيما يخص الحشيش فالدافع الجنسي يشكؿ 
      (53 ػ51 ،ص 2014مف الفئة التي تسيء استعمالو.)عبد اهلل المشرؼ والجوادي، 50%

عمى  لئلدمافأف " 2012الحراحشة والجزازي ،"إذ يشير أيضا في ىذا السياؽ حسب 
 ،إدراكوتتمثؿ في أف الفرد المدمف لممخدرات المحدثة لميموسة التي تمس  أثارالمخدرات 

ليس ليا وجود،ويرى تفاصيؿ كثيرة قد تكوف غير موجودة،ويشعر  أشياءيرى الشخص بحيث 
 . األمورواختبلؿ الحكـ عمى  واليأسبالقمؽ واالكتئاب 

الفكر،وغير قادر ، ومشموؿ اإلرادةالشخص مسموب  عمى المخدرات اإلدمافيجعؿ 
مزاجو فتجعمو مرة ىادئ وثائر، ومتقمب  ويتأثرمى التفكير السميـ،وتضعؼ ذاكرتيف،ع

، وتؤدي في النياية إلى تأكمياإلى ضمور خبليا المخ وسرعة  اإلدمافاألحواؿ كما يؤدي 
 (52،ص2012)الحراحشة والجزازي،. األحيافالسريعة في معظـ الوفاة 

 عمى المخدرات: لإلدماناالجتماعية  اآلثارـ  3ـ9 

 إرادةفي التحطيـ مف  أضرارهنفسو بحيث تكمف اجتماعية عمى الفرد  أثار لئلدمافأف 
والتعميـ  الوظيفيويتعطؿ عممو  واألخبلقيةبحيث تفقد الفرد كؿ القيـ الدينية  الفرد المتعاطي

ونشاطو اجتماعيا وثقافيا وبالتالي تفقده الثقة بالنفس ،ويصبح بفعؿ  إنتاجيتومما يقمؿ 
 . اآلخريفالمخدرات شخص سطحي غير موثوؽ بو ومنحرؼ في المزاج وفي تعاممو مع 

 عمى الفرد منيا: أضرار وتشكؿ المخدرات

عمى  أضراريرى أف المخدرات ليا  "55ػ45ص  2012 الحراحشة والجزازي"حسب 
وتعاطيو  وحتى ثقتو بنفسو نتائج سيئة سواء بالنسبة لعمموالفرد تتمثؿ في أنيا تؤدي بو إلى 

واجباتو  إىماؿإلى أف يصبح شخص كسوؿ وذو تفكير سطحي مع  ليذه المادة يؤدي بو
بعممو  االلتزاـ عدـ ،كما أف المخدرات تدفع بالمتعاطي إلى األسباب ألتفوومسؤولياتو 

 يدفع المسؤوليف إلى طرده مف عممو. في تحقيؽ واجباتو وىذا ما يةالكفاوتنقصو 
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إما بالنسبة  الحصوؿ عمى مادة المخدر تسمى )بداء التعاطي( فإلحاح المتعاطي عمى
( وفي حالة إذ لـ يحصؿ المدمف عمى الجرعة االعتمادية  اإلدمافلممدمف تسمى )داء 

 أعماؿإلى طرؽ عديدة غير مشروعة والى المخدرات ،فانو قد يمجا  إلحاحالناتجة عف اثر 
 والسرقة وغيرىا . واالختبلسمنحرفة كقبوؿ الرشوة 

شديدة عمى المدمف مما يؤدي بو إلى سوء عبلقتو  تأثيراتأف تعاطي المخدرات تحدث 
إلى سوء عبلقتو  ومع جيرانو وزمبلئو وحتى رؤسائو في العمؿ ،مما بو كذلؾ اآلخريفمع 

 . األطفاؿوالزوجية مما يدفع احتمالية الطبلؽ وانحراؼ  األسرية

وحتى مع نفسو بسبب  اآلخريفعبلقات جيدة مع  إقامةيمكنو  فالفرد المتعاطي ال  
فقداف توازنو واختبلؿ تفكيره وعدـ تكيفو وتوافقو مع سموكيات المجتمع مما يؤدي بالمدمف إلى 

 . الوقوع في دائرة االنتحار

لى االنحبلؿ االخبلقي والى الخيانة الزوجية التي تكوف ناتجة عف تؤدي المخدرات إ
 (54.55،ص2012)الحراحشةوالجزازي،تاثيرالمخدرات،كماليااثاروخيمة عمى الفرد والمجتمع 

 . اآلخريفمع نفسو ومع االجتماعية لممدمف بصفة عامة في عبلقتو  أثارتكمف 

 األسرةالمخدرات عمى  تأثيرـ  4ـ9

في  األساسيةىي الخمية  األسرة" يعتبر 55،ص 2012"حسب الحراحشة والجزازي ،
ذا األسرةصمح المجتمع صمحت فإذا ممع المجت  أىـ،فيي تعد  األسرةفسد المجتمع فسدت  وا 

 . األسرة نظاـنفسيا في ظؿ تواجد عامؿ يؤثر في تكويف الفرد 

 األسرةعمى بالغة  أضرارا فاف تعاطي المخدرات لي كما يشير أيضا في ىذا السياؽ
 مشوىيف، كما أف التعاطي ليا  أطفاؿعمى المخدرات المدمنة  األـ كانجذابوعمى حياتيـ 
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عمى  اإلنفاؽمع زيادة  أخرىعمى نواحي  اإلنفاؽعمى مما يؤثر  األسرة يقؿ بدخؿ 
اسر يتميز  ،كمااألخبلقيالمستوى الصحي واالجتماعي والنفسي وحتى زيادة  المخدرات ،و

 إنفاؽإلى جانب  أفرادىابلقات بيف الع جو األسرة متعاطي المخدرات بالتوتر والقمؽ كما يسود
 األسرة أفرادنفعاالت والقمؽ لدى الوىذا مابيف اعمى المخدرات  األمواؿ

  (55،ص2012)الحراحشةوالجزازي،.

لتعاطي المخدرات  األسرية اآلثاريرى أف " 58ص  2014المشرؼ والجوادي "فحسب 
 تكمف في :

 . األسريعف قدرة المتعاطي في قيامو بدوره الناتج  األسريػ التفكؾ 

 بسبب معاناة المتعاطي لعدـ قدرتو عمى العمؿ . األسريػ انخفاض الدخؿ 

كالمجامبلت  األسريػ عدـ الخوض في المسائؿ الحياتية التي يتحقؽ معيا ذلؾ الترابط 
يجاد في المشرؼ والجوادي  95،ص 2001.)فيمي، األسريةت الحموؿ لممشكبل وا 

 (58،ص 2014،

 عمى المخدرات لإلدماناالقتصادية  اآلثارـ 5ـ 9 

ما  حسبباإلضافة إلى تاثيرىا البالغ عمى االسرة  فتؤثر أيضا مف الناحية االقتصادية 
ظاىرة تعاطي المخدرات ليا جانب يرى أف   "56،ص2012الحراحشة والجزازي " يشير اليو 

 كثيرة مف اجؿ مكافحتيا والحد منيا . أمواالاقتصادي تمس الفرد والمجتمع إذ تنفؽ الدوؿ 

عند الشخص المتعاطي لممخدر لموىمة األولى  اإلدمافقد تكوف بداية  وفي الغالب ما
 ،وسرعاف ماأالمويبتغي مف ورائيا تيدئة  إرادةأو  األصدقاء ألحدمجانا،أو مف باب المجاممة 

ومع قد يخوض في ىذا األمر إلى أف يجد نفسو يدفع تكاليؼ لموصوؿ إلى ذلؾ المخدر 
يجد المدمف انو في حالة زيادة تمؾ الجرعة التي يتعاطاىا إلى أف يصؿ إلى  األياـمرور 
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في و إلى التفريط ،وىو األمر الذي يدفع ب أمواؿالوقت الذي يحصؿ فيو أف يبقى بدوف 
ممتمكاتو عف طريؽ بيعيا بغية الوصوؿ إلى تمؾ المادة التي كاف يدمف 

 (  56،ص2012)الحراحشةوالجزازي،عمييا.

االقتصادية اآلثار  "أف60،ص2014شرؼ والجوادي،حسب "الميشير أيضا في ىذا السياؽ  
 لممخدرات تكمف فيمايالي:

  .الكبير في شراء المخدرات اإلنفاؽػ انتشار البطالة والفقر في المجتمع بسبب 

وبالتالي اعتماده عمى المخدرات يؤدي بالشخص إلى فقداف مكانتو في المجتمع  اإلدمافػ 
 اقتصاديا عمى الغير.

 .األمواؿ ىي العقاقير والمخدرات  اختبلسفي عممية  األساسيػ السبب 

)المشرؼ . اإلرىابمصدر مف مصادر تمويؿ  أىـ المحظورةػ تعتبر المواد المخدرة 
 ( 60، ص 2014والجوادي،

اسماعيمي " بحيثالتي تنجـ عف المخدرات  لآلثارولعؿ ىذا الكاتب يضع توضيح 
 اإلنتاجاقتصادية تتمثؿ في تضاؤؿ  أثارعمى المخدرات  لئلدمافأف " 92،ص 2011وبيبع ،

 وبالتالي ال أجسادىـسبب ضعؼ ويكوف نتيجة عدـ قدرة العماؿ المدمنيف عمى بذؿ جيد ب
 . اإلنتاجوف التحكـ في وسائؿ طعيست

بسبب تيريب تجار المخدرات لمعممة الصعبة لسد ثمف تمؾ عرقمة النمو االقتصادي 
مضاعفة مف األمواؿ مما يزيد المدمنوف فقرا فبدال مف  أضعاؼالمخدرات ويحصموف عمى 

تمؾ األمواؿ عمى تنمية اقتصاد الدولة وزيادة المشاريع االستثمارية وزيادة في انتشار  إنفاؽ
حمؿ بحيث تجد الدولة نفسيا ممزمة بزيادة نفقات العبلج وتضطر الخزينة إلى ت األمراض

 (92،ص 2011)اسماعيمي وبيبع ،االقتصادي . النمو ويتأثرتمؾ النفقات ،وبالتالي يختؿ 
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جار غير المشروع وطني فاالتال تؤثر عمى االقتصاد ات ر فالمخد أخرعمى صعيد  
داخؿ الببلد يتطمب امواؿ المخدرات إلى الوطنية ،فتيريب يؤثر بشكؿ كبير عمى التنمية 

التنمية تأخذ مف األمواؿ التي ىي المفروض مخصصة مف اجؿ تنفيذ مخططات كبيرة 
دوالر مف اجؿ  352121ما يقدر ب أنفقت 2002عاـ  استيراد السمع الضرورية ففي كنداو 

 louise et Nicole, Sylvia,2009).وف استخداـ المخدرات الذيف يسيئ األشخاصعبلج 
p66)  

عمى المدمف عمى المخدرات ومنيا الصحية والنفسية  تأثيرىاوتختمؼ شدة  اآلثارتتعدد 
كؿ اثر وعمى المجتمع  األسرةالتي تعود عمى الفرد نفسو وعمى اآلثار واالقتصادية وكذلؾ 

 البطيءعمى الفرد بحد ذاتو التي تؤدي بو إلى الموت  مضاعفاتلو  اآلثارمف بيف ىذه 
ميو بشكؿ عاـ مما تؤدي بو إلى أف التي تؤثر عالنفسية التي تمس بشخصيتو  اآلثارخاصة ،

النفسية وحتى  باألمراض اإلصابةأي  والذىافبالعصاب  لئلصابة والقابميةيكوف لو استعداد 
  كما تضر أيضا بالدولة اقتصاديا وحتى سياسيا . العقمية 

  :عمى المخدرات اإلدمانعالج ـ 82 

العبلجات الخاصة بالمدمنيف عمى المخدرات إال أف ىذه الفئة بحاجة إلى  أنواعتتعدد 
 :عبلج و تكفؿ نفسي نذكر منيا العبلج الطبي والنفسي وحتى االجتماعي يتمثؿ فيمايالي

 العالج الطبي: ػ1ػ10 

: أساسيف مبدأيفيقوـ المخدر الطبي عمى " 95،ص 2011حسب "اسماعيمي وبيبع 
الفطاـ التدريجي أو انقطاع المدمف عف المخدر،أو سد تمؾ القنوات العصبية التي يمر  أوال

در مخ بأخذ التدريجيالمخدر داخؿ الجسـ ،إذ يقـو الطبيب في حالة الفطاـ عف طريقيا 
ادوف، ويتـ يكوف عقار الميث ه الفرد ،وعادة مايتعاطااضعؼ مف ذلؾ المخدر الذي كاف 

 إطالةخبلؿ فترات محددة،وفيما بعد يتـ تخفيض الجرعة بالتدريج لمحالة بجرعات  إعطائو
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تمؾ الفترات بيف الجرعات حتى تصؿ الحالة في الغالب إلى الفطاـ أو انقطاع كامؿ عف 
                                                                  (95،ص2011)اسماعيمي وبيبع، المخدر.

ىذا النوع مف العبلج إلى تخميص الفرد " ييدؼ 212،ص 2013"حسب الزعبي ،
جسميا مف االعتماد عمى العقار ،ويختمؼ ىذا العبلج حسب نوع المخدر ودرجة قوتو 

.ويقضي عمى وتعاطيو وعدد المرات والكمية المستعممة،فيو يقوـ عمى التيدئة العامة لممدمف 
وحتى الوقاية منيا ،والتقميؿ بالتدريج مف اعتماد  دمانوإالتي تصيب المدمف نتيجة  األمراض
 عمى المخدر في الوصوؿ إلى التطيير التاـ لمجسـ منو.  اإلنسافجسـ 

)يمنع استعماليا( خاصة عند محاولة التخمص  أضرارتكوف ليا  قد باألدويةفالعبلج  
،مثبل يقوـ ولو تقوي مف مفع ألنياعمى الكحوؿ  اإلدماففي  Detoxificationمف السمية 

 إيقاؼ أعراضالنفسية لتجنب المتعاطي  باألدويةبسحب تدريجي لمكحوؿ واستبدالو  األطباء
 (212،ص 2013) الزعبي،الفاليـو مثبل. كإعطائوالكحوؿ 

العقار الموجود في جسـ المدمف عف  تأثير إزالةأف اليدؼ مف العبلج الطبي ىو  
 الناجمة عف اإلدماف األعراضفي كمية الجرعة إلى أف يتـ التخمص منو ومف  إنقاصطريؽ 
مف طرؼ الطبيب ،مع تدخؿ  األعراضلمتخمص مف تمؾ  أخرى أدويةلممدمف  إعطاءمع 

 .اآلفالعبلج النفسي في عبلج المدمف التي سيتـ عرضو 

 ـ العالج النفسي:0ـ82 

العبلجات النفسية الحديثة في أشير أف "  95،ص 2011"حسب اسماعيمي وبيبع ،
 األساسيةيعرؼ بمجموعة  العبلجات السموكية ،إذ تعتبر مف الحاجات  ما اإلدمافمجاؿ 

إلى الطرؽ المعرفية وطريقة العبلج المتمركز  إضافةالحديثة ، اإلنسانيةلتطبيقات العمـو 
 حوؿ الذات لروجمز.
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 األشكاؿف الفرد المدمف .وىذه السموؾ الصادرة ع تقـو العبلجات السموكية عمى أشكاؿ
تكتسب وتنمو في ظروؼ حياتية )بيولوجية،نفسية،اجتماعية( وتـ التصديؽ عمييا قوانيف 

وتعتمد ىذه  H.M.Boudinىذه الطرؽ ىي طريقة بودف  وأشير العادات وتعديميااكتساب 
 واألفعاؿتتمثؿ في تدريب المدمف عمى مبلحظة الذات ،  أساسيةالطريقة عمى ثبلث مقومات 

التي تصدر عنيا، وتدريبو أيضا عمى تقييـ ذاتو بناء عمى الطريقة التي تسمكيا الذات 
السابقيف  لمعطيات التي تصؿ الييا مف المدمنيفبرمجة وتعديؿ السموؾ بناء عمى ا وأيضا،

 .(95،ص 2011.)اسماعيمي وبيبع،

 إرجاع" يرى أف العبلج النفسي ييدؼ إلى 216ػ 214ص،2013حسب "الزعبي، 
عادةوكسب ثقة المدمف في نفسو  قناعوقيمتو واالعتبار لشخصيتو  وا  ، بحيث يشعر بالعبلج وا 

المدمف انو يشارؾ في العممية العبلجية مع رغبتو في العبلج النفسي إذ يقـو ىذا األخير 
جعمو يكره وينبذ ذلؾ السموؾ  بدوره إلى محاولة التغيير مف سموؾ المدمف السابؽ عف طريؽ

باإلضافة وسعيو إلى تغيير نظرتو حوؿ الحياة والمجتمع والمحيط  باإلدمافوالحياة المرتبطة 
منو المخدر وجعمو يتخذ القرارات  أخذىاالتي  إرادتوإلى مساعدة المدمف عمى استرجاع 

حو المخدر، عف طريؽ واتجاىاتو ن أفكارهمع تغيير  اآلخريفدوف االعتماد عمى  والمسؤوليات
السمبية الناجمة عنيا مع تقديـ حاالت واقعية  واآلثارمعمومات عف مدى خطورتيا  إعطائو

  عف المدمنيف .

عمى  اإلدمافطرؽ العبلجات النفسية في عبلج  أىـعبلج السموكي المعرفي مف يعد ال 
فمف خبلؿ ىذه  Self-Helpالعوف الذاتي " أو يسميو "بالتدريب الذاتي  المخدرات وىناؾ ما

التقنية يقوـ المريض بتعمـ ميارات عبلجية عف طريؽ تدريبات ينفذىا بغية تعديؿ سموكو 
 وىذا ما عمى المخدر اإلدمافاالدماني أي انو يقوـ بمساعدة نفسو بنفسو عمى الشفاء مف 

رة عمى يتمقاه مف تغذية راجعة في استرجاع ثقتو بنفسو مع الق ينعكس عميو مف خبلؿ ما
 السيطرة عمى الذات .
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يكشؼ العبلج السموكي المعرفي لممريض عف قدراتو الكامنة بحيث يسعى إلى  
  .تفجيرىا وتنميتيا مف اجؿ تغيير السموؾ االدماني والسيطرة عميو

مف أي نوع مف  أعمىأف نسبة نجاح العبلج المعرفي السموكي في العموـ ىي  
العبلجات األخرى، ونسبة االنتكاس اقؿ ومدتو قصيرة عف غيره مف العبلجات كالعبلج 

 في1994الدينامي النفسي الذي اخفؽ أماـ العبلج السموكي في مجاراتو .)الحجار،
 (216ػ 214،ص 2013الزعبي،

" يرى اف العبلج السموكي المعرفي ييدؼ إلى 195،ص 2014حسب "رشيد زيادة ، 
مف مواجية تمؾ الضغوطات التي يتعرض ليا لمفرد مف اجؿ أف يتمكف  تقوية الستار النفسي

مف خبلؿ التركيز عمى عدة أمور تتمثؿ في تقوية الذات والتركيز عمى مفيوـ الذات أو 
 إبعادتغيير البناء النفسي لممدمف مع تعزيز السموكيات المقبولة اجتماعيا،والتي تساىـ في 

ف اإلدماف والتعاطي، وتكسب المدمف الميارات السموكية والمعرفية كميارة وتخمي الفرد ع
االتصاؿ والحـز والتوكيد واالسترخاء والحديث وضبط الذات وجعمو يشارؾ في العبلج 

 (195،ص 2014.)رشيد زيادة،

  العالج االجتماعي:ـ  3ـ82  

االجتماعي ( العبلج 1970)Siporin" يعرؼ 217.218،ص 2013حسب" الزعبي، 
يواجييا مف مشاكؿ وذلؾ عف طريؽ  في التغمب عمى ما واألفراد األسرةطريقة لمساعدة  بأنو"

 (217في الزعبي، Siporin,1970,13-25االجتماعية") لوظائفيـ أدائيـرفع مستوى 

عندما ينتيي العبلج الطبي والنفسي،فتوقؼ الفرد العبلج االجتماعي في العادة  يبدأ 
يعني انو شفي تماما، فالعبلج االجتماعي بالنسبة لمفرد  تعاطي المخدر الأو  إدمافعف 

قناعتو في تركو نيائيا،  المخدر معالمدمف يضمف لو اجتماعيا عدـ مواصمتو في تعاطي 
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، وكذلؾ مساعدة المؤسسات واألقارب واألصدقاء األسرة أفرادويتـ ذلؾ عف طريؽ مساعدة 
 المجاؿ .االجتماعية المختصة في ىذا 

ييدؼ ىذا النوع مف العبلج إلى جعؿ المدمف يصؿ إلى حالة مف االستقرار  
نافعة ومفيدة باإلضافة إلى نبذ السموكيات غير  أشياءاالجتماعي وتوجيو مجيوداتو إلى 

دماجووالتخمي عنيا  سوية واالقتناع بضرورة تجنبيا عادةفي الحياة السوية  وا   إدماجو وا 
داجتماعيا ومينيا  ،ص 2013كمية.)الزعبي، أوفي حياتو المينية سواء بصورة جزئية  خالووا 

217.218)   

في  2014رشيد زيادة، يأتي،االجتماعي في تعريفو لمعبلج 2013باإلضافة لزعبي، 
تقوية مشاركة الفرد في النشاطات  إليذكر اليدؼ منو إذ يرى انو ييدؼ ىذا السياؽ ي
عف الوقوع في االنحراؼ مع  أبعادهداخؿ السياؽ االجتماعي مف اجؿ  والتطوعيةاالجتماعية 

تكويف نظاـ معتقد اجتماعي ثقافي وديني يحمي الفرد مف الرجوع في جرائـ المخدرات 
دماجيـ   (195،ص 2014)رشيد زيادة،في المجتمع بمساعدتيـ عمى العمؿ. وا 

 Group Psychotherapyالعالج النفسي الجماعي ـ 4ـ 82 

يعتمد العبلج النفسي الجماعي عمى " 68.67،ص2012حسب "الحراحشة والجزازي، 
،تتمثؿ في باآلخريفالسموكية واالجتماعية والعقمية تتعمؽ  األفرادفكرة أف العديد مف مشكبلت 

ي الجماعي ،العبلج النفسي مشاعر العزلة،والنبذ،واالنطواء...يسبؽ عادة العبلج النفس
المدمنيف ومعرفة مدى تجانس أو  األفرادفة الفروؽ الفردية بيف الفردي،وذلؾ مف اجؿ معر 

لممساىمة في العبلج النفسي  واستعداداتيـالمشكبلت التي يعانوف منيا،ومشاكميـ الخاصة ،
المختمفة نحو العبلج ودافعيتيـ ،وبعض سمات  اتجاىاتيـبعيف االعتبار  واألخذالجماعي،

جمسات العبلج  أثناءه المعمومات تساعد المعالج شخصيتيـ،واضطراباتيـ،وغير ذلؾ وكؿ ىذ
 النفسي الجماعي.
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ويعتبر العبلج النفسي الجماعي عبارة عف نشاط جماعي منظـ ولو ىدؼ  
حاالت ،ويفيد أيضا ىذا النوع مف العبلج عبلجي،ويكوف مكمبل لمعبلج الفردي-تشخيصي

 (67.68،ص2012اإلدماف.)الحراحشة والجزازي،

 باالسترخاء:العالج  ـ5ـ82 

مفيد في حالة العديد  يعد العبلج باالسترخاء" 20.19،ص2005حسب "بدار فاروؽ، 
الذيف  األشخاص،ويستخدـ غالبا في عبلج ممف يعانوف مف مشكبلت عدة األشخاصمف 

 يعانوف مف التوتر والضغط النفسي.

في أف تساعد الشخص بالشعور  أىميتياتعتبر طريقة عبلجية شاممة تكمف  
عند  يساعده في تجنب الشعور بالتوتر ألنوعمى حد سواء،نظرا باالسترخاء البدني والذىني 

تعرضو لممواقؼ التي تسبب لو الضغط النفسي. )كريستيف ىيروف في ترجمة بدار 
 (2002،20.19،طبعة أجنبية،2005.1فاروؽ،طبعة عربية،

عبلج النفسي السابقة استخمص بعض أىداؼ ىذه بناءا عمى ضوء استعماؿ طرؽ ال 
 مع المدمنيف: التي تستعمؿالعبلجات 

 إعطاءمف الجسـ بالتدريج عف طريؽ  مفعوؿ المخدر إزالةػ ييدؼ العبلج الطبي إلى 
  االنسحاب الناتجة عف التبعية الجسمية . أعراضتساعده عمى التخمص مف  أدويةالمريض 

وتعديؿ سموؾ الفرد  لعبلج السموكي المعرفي إلى تغييرػ ييدؼ العبلج النفسي خاصة ا
التي تسببو المادة  اآلثارمع ذكر  حوؿ المخدر واتجاىاتو أفكارهالمدمف عف طريؽ تغيير 

 المخدرة،ويعتبر ىذا النوع مف العبلج فعاؿ مع فئة المدمنيف.
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واالجتماعي  األسريػ ييدؼ العبلج االجتماعي إلى دمج الفرد المدمف في محيطو 
والميني،كما يساعده عمى المشاركة في النشاطات االجتماعية،وبالتالي يبتعد عف جرائـ 

 .المخدرات

المدمنيف عف طريؽ  األفرادػ ييدؼ العبلج النفسي الجماعي إلى تخفيؼ مف معاناة 
 تاآلليا،ويساعدىـ عمى التنفيس االنفعالي مع استخراج اإلدماف مشاركتيـ لنفس المشكؿ وىو

 الدفاعية مع معرفة سمات شخصياتيـ ودافعيتيـ.

غط المدمف عمى التخفيؼ مف القمؽ والضالفرد ػ ييدؼ العبلج باالسترخاء إلى مساعدة 
  عممية التنفس والتخيؿ. طريؽ عف  النفسي،الناتج عف المادة المخدرة

 صة الفصلخال

مف تعتبر أنيا  عمى يتضح لنا مف خبلؿ تناولنا لفصؿ اإلدماف عمى المخدرات
المشاكؿ االجتماعية المعقدة ،بحيث أنيا تشكؿ خطرا ليس عمى الفرد فقط بؿ كذلؾ عمى 

حيث دراسة وتوفير والمجتمع، وليذا وجب عمينا االىتماـ بيذه الظاىرة مف  األسرةمستوى 
والنفس  االجتماعجعؿ عمماء  عمى المخدرات، وىذا ما الطرؽ العبلجية الخاصة بالمدمنيف

صعبة حوؿ ىذه المشكمة ومحاولة التخمص منيا ،وذلؾ عف الطريؽ استعماؿ عبلج  ةممي
مكمؿ وشامؿ بشرط أف تكوف عند المدمف المرونة النفسية التي تساعده عمى التعافي مف 

   اإلدماف عمى المخدرات،وسيتـ عرضو في الفصؿ الثاني. 
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 (la Résilienceالمرونة النفسية ) الثاني: فصؿال 

 مقدمة الفصؿ 
 .مفيوـ المرونة النفسية ،لغة ،اصطبلحا ،تفسير بعض العمماء 
 . تاريخ بحوث المرونة النفسية 
 . النظريات المفسرة لممرونة النفسية 
 المرونة النفسية وعبلقتيا ببعض المصطمحات 
 . عوامؿ المرونة النفسية 
 . طرؽ بناء المرونة النفسية 
 سمات وخصائص شخصية المرف. صفات أفراد ذوي المرونة النفسية أو 
 .وسائؿ تنمية المرونة النفسية 
 . ثمرات المرونة النفسية 
 .المرونة النفسية واالنفعاالت 
 .القيمة الوقائية لممرونة النفسية 
 .خبلصة الفصؿ 
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 :الفصل تمييد 

تعتبر المرونة النفسية مف المواضيع االيجابية اليامة في عمـ النفس ألنيا تمكف الفرد 
مف التكيؼ والتوافؽ ومواجية تمؾ الضغوطات وتجاوزىا مع السرعة عمى التعافي منيا، في 
ىذا الفصؿ سيتـ التطرؽ إلى موضوع المرونة النفسية،مف خبلؿ تناوؿ مفيـو المرونة 

ا وتاريخ ظيور بحوثيا مع تفسير نظرياتيا ومف ثمة التطرؽ إلى لغة،وتعريفيا اصطبلح
شخصية الفرد المرف وعوامميا وطرؽ تنميتيا وفيما بعد ربط العبلقة مابيف المرونة النفسية 

 واالنفعاالت والقيمة الوقائية لممرونة النفسية. 

 ـ تعريف المرونة النفسية8 

التعريفات المغوية واالصطبلحية في مضموف ىذا البحث سيكوف ىناؾ العديد مف  
وبعض اآلراء المختمفة لعمماء وباحثيف حوؿ التعريؼ بالمرونة النفسية،فيناؾ مف عرفيا لغة 
حسب المعاجـ،وىناؾ مف عرفيا اصطبلحا،والعمماء اآلخريف عرفوىا حسب قدرة الفرد عمى 

ية تدخؿ ضمف عمـ مواجية تمؾ المواقؼ التي يتعرضوف ليا،باعتبارىا عممية دينامية تكيف
النفس االيجابي،واآلف في ىذا الفصؿ سوؼ نذكر بعض المفاىيـ لممرونة النفسية لغويا 

  واصطبلحيا وحسب تفسير بعض العمماء وتعريفيا كذلؾ في عمـ النفس وتتمثؿ فيمايالي:

 ـ تعريف المرونة لغة 8ـ 8

"،حيث نجد 2016ي،لنظر إلى المرونة مف وجية نظر لغوية، حسب "بف سيؼ العزر ا يمكف
أف الفيروزابادي يقوؿ:مرف مرانة مرونة ومرونا الف في صبلبة،ومرف عمى الشيء مرونا 

 (2009ومرانة تعوده.)الفيرزوابادي،
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( عمى لساف 2005"، حسب ابف منظور)2016ذكر أيضا "بف سيؼ العزري، حيث 
العمؿ أي العرب ذكر أف:مرف يمرف ومرونة:وىو ليف في صبلبة،ومرنت يد فبلف عمى 

 (9،ص 2016في بف سيؼ العزري، 2005صمبت واستمرت والمرانة:الميف. )ابف منظور،

"حسب معجـ مقاييس المغة "مرف" الميـ والراء والنوف 64،ص2010يشير "فحجاف، 
في فحجاف  313،ص1333اصؿ صحيح يدؿ عمى ليف شيء وسيولة .)ابف فارس،

 ( 64،ص 2010،

وشمولية مف التعاريؼ المغوية التي ذكرناىا سابقا ويعتبر ىذا التعريؼ أكثر توضيح 
" المرونة ىي 284،ص2014حسب "معجـ العربي لتحديد المصطمحات يعرفيا صالح،

( وعرفيا 1998القدرة عمى التعامؿ أو التغيير أو التنوع والتكيؼ مع المواقؼ الجديدة )مميكة،
د بتغير الموقؼ اوخصائصو ة لمفر بأنيا القدرة عمى تغيير الحالة المعرفي 1990البرت 

 .(284،ص2014الرحيـ صالح،)

 ـ تعريف المرونة اصطالحا: 8ـ 0

 وفي التعريؼ االصطبلحي فيو:

( مف المصطمح Résilience" يعرؼ :"المرونة )2017،26حسب "أبو القمصاف،
( ويعني الرجوع إلى Resilire( ومف )to Spring( ويعني الرجوعية )Saliveالبلتيني )

 (.Spring backالسوية ")الحالة 

( مف خبلؿ تعريفيا لممرونة عمى أنيا"تعد كقدرة لمشفاء أو (Davidsonتوضح وتكمؿ   
 الرجوع إلى الحالة السوية بعد التعرض لمحدث الضاغط.

(Davidson & Connor,2005,pp20-4826،ص2017ي أبو قمصاف،ؼ). 
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" لما جاء بو أبو القمصاف ، بحيث يكتنؼ 19،ص2013وقد أوضح وكمؿ" أبو حبلوة،
" إلى الغموض ويعبر عنو بصورة عامة باعتباره:القدرة عمى  Résilienceمصطمح "المرونة 

التحمؿ،القدرة عمى مواجية الشدائد والمصاعب بصبلبة،والقدرة عمى التعافي والتجاوز السريع 
 لمتأثيرات السمبية لمحف الحياة وأحداثيا الضاغطة.

 Resileىو كممة  Résilienceذ أف أصؿ انجميزي الذي اشتقت منو كممة إ
أبو  في Agnes,2005)مف الغرؽ إلى القفز والنجاة منووتعني"يثب أو يقفز"أي االنتقاؿ 

 .(19،ص2013حبلوة،

وىناؾ تعريؼ شامؿ لمتعريفيف السابقيف لممرونة النفسية وتكممة ليما،مف حيث أوضح 
"ويشير في 2016،9التكيؼ بصورة ايجابية حسب "بف سيؼ العزري،بأنيا قدرة الفرد عمى 

سياؽ المعنى االصطبلحي أنيا تعد بمثابة العممية الدينامكية التي عمى أساسيا يظير األفراد 
سموكا ايجابيا عند مواجيتيـ لممحف الشديدة،أو تعرضيـ لخطر تيديد أو تعرض البعض 

 .اؿ غير سارلمصادر تأثير التوتر واالنفع

 .(9،ص 2016بف سيؼ العزري، في5،ص2012)المالكي،

انطبلقا مف التعريفات المغوية واالصطبلحية السابقة لممرونة، اآلف سوؼ اذىب إلى 
 التطرؽ إلي تعريؼ المرونة في عمـ النفس.

 ـ المرونة في عمم النفس1ػ3

 اآلف سوؼ يتـ إدراج ىذا التعريؼ انطبلقا مف الناحية النفسية:

" "تشير إلى فكرة ميؿ الفرد إلى الثبات والحفاظ عمى ىدوئو 2013وة،حسب "أبو حبل
واتزانو الذاتي عند التعرض لضغوط أو مواقؼ عصيبة،فضبل عف قدرتو عمى التوافؽ الفعاؿ 

 (4،ص2013والمواجية االيجابية ليذه الضغوط وتمؾ المواقؼ الصادمة.")أبو حبلوة ا،
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مصطمح يستخدـ لوصؼ القدرة عمى التأقمـ أو كما تعد أيضا في مجاؿ عمـ النفس  
التوافؽ أو مواجية ضغوط الحياة،ويستخدـ أيضا ليشير إلى كؿ مقومات المناعة ضد 

 (12،ص2013التأثيرات السمبية لؤلحداث السيئة في المستقبؿ. )أبو حبلوة ا،

عمى مف خبلؿ التعريفيف الذي ذكرىما أبو حبلوة حوؿ المرونة نجد أنيا تساعد الفرد 
 التوافؽ والتكيؼ مع ضغوطات الحياة مع محاولة التصدي ليا. 

اآلف سوؼ اذىب إلى بعض التعريفات التي ذكرىا العمماء والتي توضح وتفسر مفيـو 
المرونة النفسية،وكؿ واحد لو تعريؼ خاص بو حسب وجيتو، إال أنني أجد أف معظـ 

يؼ مع المواقؼ بصورة التعريفات تصب في شيء واحد وىي قدرة الفرد عمى التك
 ايجابية،وسيتـ توضيحيا مف خبلؿ تفسير العمماء ليا والتي تتمثؿ فيمايالي:  

      ـ تفسير بعض العمماء لمفيوم المرونة النفسية:8ـ 4 

ىذا التعريؼ يعتبر أكثر توضيح لباقي التعريفات بحيث يعرفيا جونثنيو المشار اليو  
"ىي عممية دينامية 10،ص 2016لعزري،حسب" بف سيؼ ا 5،ص2011في الحوياف،

يظير مف خبلليا السموؾ االيجابي التكيفي في الوقت الذي يتعرض فيو لتمؾ الصدمات، 
وىي تعتبر مف الصفات االيجابية في الشخصية التي تعكس قدرة الفرد عمى التعامؿ مع تمؾ 

 (10،ص2016األزمات والصدمات بطرؽ ايجابية. )بف سيؼ العزري،

بأنيا ىي القدرة عمى   1979،278" يعرفيا "رزوؽ 64،ص2016ف،حسب "فحجا
التكيؼ والتبلؤـ والقوى واالستعداد مف جانب المرء لتطويعيا ومبلئمتيا بحيث تنطوي عمى 

 (64،ص2016قابمية التطويع". )فحجاف،

"بأنيا قدرة  2012" يعرفيا شقورة،  375،ص2017في تعبير أخر حسب "اسماعيؿ الشيخ،
قامة عبلقات طيبة الفرد عمى  مواجية المواقؼ المختمفة بفاعمية والرد عمييا بشكؿ عقبلني،وا 

(375،ص2017مع اآلخريف،أساسيا االحتراـ المتبادؿ وتقبؿ اآلخريف". )اسماعيؿ الشيخ،  
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المرونة النفسية ىي عبارة عف سيرورة ديناميكية  Luthar et al,2000,p534يعرفيا 
في   Luthar et alيجابي مع المواقؼ واستثمارىا بشكؿ جيد. )،مع قدرة الفرد عمى التكيؼ اال

Deniz Fikretoglu,2012,p11 .) 

 Azlin and" يعرفيا ازلينا وشاىريف )2016في حيف يعرفيا حسب "بف سيؼ العزري،
Shahrir,2010,p35مراض وقياـ اال ىي قدرة الفرد عمى التعافي مف ( "أف المرونة النفسية

 .  ت والظروؼ الصعبة التي يمر بياالتحديا الفرد بوظائفو رغـ

 (.10،ص2016العزري،)بف سيؼ 

ثابرة في وجو ("بأنيا عممية المWolin,2016" يعرفيا ولف )2017حسب "أبو القمصاف،
 األذى." الشدائد والكفاح ضد

(Wolin,2016,pp415-429) 27،ص2017أبو قمصاف،في). 

مواصمة الحياة بشكؿ ايجابي "ىي قدرة الفرد عمى 2013حسب" أبو حبلوة،
وفعالية،ومقدرتو عمى التعافي مف تمؾ التأثيرات السمبية ليذه الشدائد أو األحداث الضاغطة 

 (2013والعمؿ عمى تخطييا أو تجاوزىا.)أبو حبلوة، 

يعرفيا "أف  Grace 2010" انطبلقا مف يرى كراسي 2017حسب "إسماعيؿ الشيخ،
جابية لمفرد عمى التكيؼ مع الضغوط النفسية،وتمكنو مف أداء المرونة النفسية ىي القدرة االي

 (378،ص2017في إسماعيؿ الشيخ، Grace,2010,110وظائفو بشكؿ جيد. )

"بأنيا التكيؼ الناجح الذي  Werner,1989" يعرفيا 21،ص2013حسب "فواز شماط،
 يتبع التعرض لؤلحداث الحياتية المؤلمة."

"بأنيا القدرة عمى بناء الشخصية والقدرة عمى  Germazy,1991يعرفيا جيرمازي 
 (21،ص2013التشافي مف المحنة". )فواز شماط،



73 
 

في حيف نجد أف ىناؾ تعريؼ مخالؼ نوعا ما لمتعاريؼ السابقة  حسب "سناري 
" عرفتيا بأنيا 2014" التي تعرفيا الجمعية األمريكية لعمـ النفس 295،ص2017إسماعيؿ،

واجية االيجابية لمشدائد والصدمات النفسية،أو الضغوطات النفسية عممية التوافؽ الجيد والم
) سناري شكبلت صحية خطيرة،مشكبلت مالية."التي يواجييا الفرد كالمشكبلت األسرية ،م

 (295،ص2017إسماعيؿ،

في ىذا السياؽ يوجد تعريؼ شامؿ ومكمؿ لمتعريفات التي ذكرناىا سابقا ويعتبر موجزا 
" ىي السمات 382،ص2013ة إذ يشير حسب "الحمداني ومنوخ،وموضح لممرونة النفسي

أو  رة عمى التعافي بسرعة مف التجاربالشخصية الثابتة بصورة نسبية التي تتميز بالقد
 متغيرات المستمرة لمطالب الحياة.الخبرات السمبية وبالتكيؼ مع ال

 (382،ص2013)الحمداني ومنوخ،

حوؿ المرونة النفسية فمنيـ مف يعرفيا لغة مف خبلؿ التعاريؼ التي ذكرناىا سابقا  
واصطبلحا وكذلؾ تعريفيا حسب العمماء وحسب عمـ النفس ،فأرى أنيا القدرة عمى التكيؼ 
بصورة ايجابية مع المواقؼ التي يتعرض ليا الفرد في حياتو،بالرغـ مف الضغوطات النفسية 

 والمشكبلت التي تواجيو بشرط أف يكوف مرنا في تعاممو معيا.

 ـ تاريخ بحوث المرونة النفسية:0

اآلف سوؼ اذىب إلى التطرؽ إلى معرفة كيفية ظيور ىذا المصطمح مف خبلؿ 
البحوث والدراسات التي أجراىا العمماء والتي أكدت عمى وجوده و عمى أساسيا تـ الكشؼ 
عف عوامؿ الداخمية والخارجية لمفرد بيدؼ التكيؼ مع الظروؼ وىذا الشيء ىو الذي ييمني 

طرؽ إليو مف خبلؿ عرض ىذه البحوث التي تتمثؿ في: مف خبلؿ دراستي والذي سيتـ الت
 Garmezy 1973" انطبلقا مف نشر جارميزي25.24،ص2013حسب "أبو حبلوة،  

أوؿ نتائج بحث اجري حوؿ المرونة النفسية،واستخدـ ما يعرؼ بعمو الوبائيات والذي يدرس  
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عوامؿ مف ىو الذي يتعرض لممرض ومف الذي ال يتعرض،ولماذا،وذلؾ لمكشؼ عف 
 الخطورة وعوامؿ الوقاية لممرونة النفسية.

واحدة مف العمماء األوليف الذيف استخدموا   Emmy Werner 1982وتعد أيمي فيرنر 
مصطمح المرونة النفسية في العقد السابع مف القرف العشريف،حيث درست مجموعات مف 

بائيـ مف مرض األطفاؿ مف كواي بيواي مف اسر فقيرة ومدمنة لمكحوؿ،ويعاني بعض أ
نفسي،وكاف الكثير مف آباء ىؤالء األطفاؿ ال يعمموف فبلحظت أف ثبلثي ىؤالء األطفاؿ 
يظيروف سموكا عدوانيا وتخريبا كما تعرضوا لمفشؿ في العمؿ،وتشير أيضا أيمي فيرنر أف 
ربع ىؤالء األطفاؿ لـ يظيروا مثؿ ىذا السموؾ العدواني والتخريبي ونجحوا في حياتيـ 

ية فيما بعد،وتطمؽ عمييـ الباحثة بأطفاؿ ذوي المرونة النفسية،واألطفاؿ ذوي المرونة المين
النفسية وأسرىـ يمتمكوف سمات تجعميـ مختمفوف عف أقرانيـ الذيف ال توجد لدييـ تمؾ 

 المرونة.

وأصبح ىذا األخير احد الموضوعات المطروحة عمى المستوى النظري والبحثي في  
ات المصابات بااليسيكزوفرنيا خبلؿ العقد الثامف مف القرف دراسات أطفاؿ األمي

 ((Masten,Best,Garmezy,1990العشريف.

أف أطفاؿ اآلباء المصابيف  Masten1989كشفت نتائج دراسة ماستوف   
باالسكيزوفرنيا ال يحصموف عمى ظروؼ أسرية سوية مقارنة بأطفاؿ آباء العادييف،وليذه 

النمو النفسي لؤلطفاؿ،ومع ذلؾ لوحظ أف بعض أطفاؿ اآلباء الظروؼ تأثيرات شديدة عمى 
المرضى نفسيا ينجحوف في التوافؽ وفي الدراسة بصورة ايجابية،وبالتالي فاف نتائج الباحثيف 
تقودنا إلى دراسة وفيـ ىذه االستجابات االيجابية بالرغـ مف الظروؼ العصيبة التي يتعرض 

 (Masten,1989ليا ىؤالء األطفاؿ.)
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مع تزايد البحوث حوؿ موضوع المرونة النفسية ،فقد كرس الباحثوف معظـ و  
مجيوداتيـ في اكتشاؼ عوامؿ الوقاية التي تقؼ وراء تمكيف الناس مف التكيؼ مع الظروؼ 

 RogoschmF-A,Cicchetti,D,andالعصيبة ،مثؿ التعرض لسوء المعاممة .)
moltreatment,1997) 

ميدانية فيما بعد إلى محاولة فيـ عمميات الوقاية الكامنة ركزت الدراسات االمبريقية ال 
كف أف ينجـ عف لمكشؼ عمى بعض العوامؿ مثؿ األسرة التي ليا دور ايجابي فيما يم

 ( 24.25،ص2013أبو حبلوة، Werner,& Smith,1982لواحؽ.)مف  الظروؼ العصيبة

القوؿ باف المرونة النفسية ظيرت مف خبلؿ البحوث التي أجراىا العمماء والتي  يمكننا 
أعطت نتائج وعمى أساسيا تـ الكشؼ عف بعض العوامؿ الوقاية التي تجعؿ الفرد وتساعده 

  عمى التكيؼ.

 ـ النظريات المفسرة لممرونة النفسية: 3

تتمثؿ في نظرية التحميؿ النفسي الكبليسكية  لفرويد ونظرية الفرويديوف الجدد الدلر  
وايركسوف ونظرية السموكية التي تفسرىا عمى أنيا سموؾ متعمـ ونظرية اإلنسانية تراىا مف 

 الناحية االيجابية والتي تتمثؿ فيما يالي 

 ـ نظرية التحميل النفسي: 3ـ  8

فسي ىو فرويد الذي فسر المرونة النفسية عمى أساس رائد نظرية التحميؿ الن 
الشخصية وأعطاىا أىمية كبير مف حيث توافؽ الفرد بيف متطمبات الجياز النفسي والتي 

  سوؼ اتطرؽ الييا االف والتي تتمثؿ في:

"  يفسر المرونة النفسية مف خبلؿ مكونات الجياز 2017،33حسب "أبو القمصاف،
مؤسس مدرسة التحميؿ النفسي،ويرى أف  s.freudيغموند فرويد.النفسي لمشخصية ،يعتبر س

الشخصية تتكوف مف ثبلث قوى وىي:اليو واالنا و األنا األعمى،ووظيفة األنا ىي التوفيؽ 
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بيف ضغط الغرائز وضغط األنا األعمى مف جية أخرى،حيث أف مواجية المشكبلت مرتبطة 
والتوافؽ بيف متطمبات اليو واالنا األعمى  بقوة األنا وقدرتيا ونجاحيا عمى أحداث التوازف

الذي يخضع لمبدأ الواقع ووظيفتيا الدفاع عف الشخصية والعمؿ عمى توافقيا مع البيئة وحؿ 
 (33،ص2017في أبو القمصاف، 50،ص2010الصراعات.)غني،

" كما يرى فرويد أف في التوافؽ 378،ص2013وفي تعبير حسب "الحمداني ومنوخ، 
و إال حصيمة نيائية عف إمكانية تحقيؽ الذات وتجنب األلـ عبر الواقع في الشخصية ماى

في الحمداني  22،ص2000االجتماعي الذي يرسـ مف خبللو معالـ الشخصية. )الحفني،
 (378،ص2013ومنوخ،

فالسموؾ التوافقي لئلنساف ىو سموؾ موجو لمتغمب عمى عقبات الحياة،كما أف آليات  
رضاء الدوافع توافقو التي يتعمميا ىي اال ستجابة المضادة التي يسير عمييا إلشباع حاجاتو،وا 

وتخفيؼ التوتر،وقدرة الفرد عمى تحويؿ ماىو ذاتي إلى اجتماعي قابمية التكيؼ. 
القدرة يشكبلف  فمدى التكيؼ و،(378،ص2013ومنوخ،في حمداني 32،ص1974)دسوقي،

شار إلييا فرويد مثؿ التكيؼ والتوافؽ الجانب الميـ مف المرونة النفسية لمفرد،فالنقاط التي أ
 .      مكف اعتبارىا تعابير مرادفة لياليا عبلقة وطيدة بالمرونة،بؿ ي

 .(378،ص2013)حمداني ومنوخ،

مف خبلؿ ىذا العرض لـ يوضح فرويد بصورة مباشرة تفسير المرونة النفسية، حسب  
رأيي المرونة تحدث مف خبلؿ توفيؽ األنا بيف متطمبات اليو واالنا األعمى لحؿ تمؾ 
الصراعات والمشاكؿ ويرى بانيا تكمف أيضا مف خبلؿ تحقيؽ الذات وتجنب األلـ ويحدث 

 ،كما ربط فرويد مصطمح التكيؼ بالمرونة النفسية . ذلؾ مف توافؽ الشخصية عند الفرد

" لدييا راي مخالؼ لمعمماء السابقيف 37،ص2015في تعبير آخر حسب "بوحجار،
الذكر حوؿ محاولتيـ لتفسير المرونة النفسية فيي تراىا مف وجية نظرية التحميؿ النفسي أنيا 
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ا عبلقة قوية بالتحميؿ النفسي تكوف عمى مستوى الشعور وما قبؿ الشعور،فيذا يعني أف لديي
بدراسة طولية  g.vaillant قاـ1967،الف كبلىما ييتـ بالجانب النفسي لمفرد،حيث انو في 

لنمو الفرد توصؿ إلى أف ىناؾ ارتباط بيف نضج ميكانيزمات الدفاع ونجاح النمو لدى 
 (37،ص2015ي بوحجار،فLonescu.s.2006.p29الفرد.)

ىي   Hanus" ترى المرونة  انطبلقا مف 2015ار،وفي تعبير آخر حسب "بوحج 
 Rutterشكؿ مف إشكاؿ المقاومة النفسية،التي اىتـ بيا التحميميوف النفسانيوف خاصة روتر 

والذي اعتبر المقاومة النفسية عامؿ محدد لمقدرة عمى مواجية الوضعيات التي تتغير مف فرد 
 إلى آخر.

يعتبر أف  الصراع في الصدمة ليس   Cyrulnik" انطبلقا مف 2015حسب بوحجار، 
نفسي داخمي فقط بؿ أيضا اجتماعي،يمكف لمحدث الممزؽ أف يقود الفرد الف يستخدـ 
دفاعات مثؿ النفي،النكوص أو اإلسقاط التي مف الممكف أف تعتبر تكيفية،في حيف أف 

الجريح  دفاعات التسامي،العقمنة دفاعات مقبولة مف قبؿ العائمة والثقافة تستقبؿ الشخص
وتمنحو أماكف عاطفية وأماكف لمكبلـ واإلبداع التي تشكؿ عوامؿ تنمية المرونة. 

 ( 37،ص2015في بوحجار، 128،ص2011)مريوح،

يمكننا القوؿ باف المرونة النفسية مف وجية التحميؿ النفسي فسروىا مف حيث الصدمة  
قبؿ الشعور، إال أنيا تراىا واآلليات الدفاعية وأشكاؿ المقاومة النفسية وحسب الشعور وما 

 قادرة عمى مواجو الوضعيات والتكيؼ معيا.

 ـ نظرية التحميل النفسي الفريديون الجدد: 3ـ 8ـ 0

تـ التطرؽ إلى ذكر نظرية التحميؿ النفسي عمى يد فرويد و اآلف سوؼ نذكر نظرية 
  الفريديوف الجدد الدلر وايركسوف تتمثؿ في:
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 : Adlerـ نظرية ادلر3ـ 8ـ 8

 أوضح ادلر بشكؿ مباشر وجيتو حوؿ تفسير المرونة النفسية و أعطى أىمية لمفرد  

" يفترض ادلر أف الشخص السميـ والصحي ىو الذي يعيش وفقا 2013حسب "الحمداني،
لمبادئ ،مع إمكانية تغير ىذه المبادئ ووفقا لمظروؼ الواقعية والتوجو نحو تحقيؽ األىداؼ. 

 (388،ص2013ي ومنوخ،في حمدان29،ص1988)صالح،

فالمرونة النفسية مف وجية نظر ادلر يعتمد عمى مدى تغير الفر د ألسموب حياتو  
وفقا لمستجدات الواقع والمصمحة االجتماعية بما يحقؽ لو سد تمؾ الثغرات الناقصة مف اجؿ 

في 60،ص2008بموغ مستويات عميا مف النموالنفسي والتكيؼ مع الواقع االجتماعي. )رضا،
 (388،ص2013حمداني ومنوخ،ال

 Eriksonـ نظرية ايركسون 3ـ 8ـ 0

في حيف وصؼ ووضح ايركسوف مف خبلؿ مراحؿ النمو النفسي االجتماعي المرونة  
 مف حيث حؿ األزمة مف خبلؿ المراحؿ التي وضعيا ايركسوف وتتمثؿ في:

االجتماعي " إذ تعتبر نظرية ايركسوف في النمو النفسي 2017حسب "أبو القمصاف، 
امتدادا لنظرية فرويد،حيث انو ركز عؿ نمو األنا وفاعميتيا وعمى أىمية الجوانب االجتماعية 
والبيولوجية والنفسية كعوامؿ محددة لمنمو،ويقسـ ايركسوف دورة حياة اإلنساف إلى ثماني 

 اجتماعية وتسعى األنا لحؿ ىذه األزمة -مراحؿ متتابعة تظير كؿ منيا بظيور أزمة نفس
وكسب فاعميات جديدة تزيدىا قوة وتجعميا قادرة عمى مواجية مصاعب الحياة. 

 (.33ص  2017في أبو القمصاف، 11،ص2003)العيسوي،
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وتتضح المرونة عف طريؽ طبيعة الحؿ االيجابي أو السمبي لبلزمة،وعؿ ىذا فاف 
ايركسوف يحدد مؤشرات المرونة والتي تعني فاعمية األنا السوية ىي كؿ مف 

 والحكمة( شكيؿ اليوية واأللفة، واإلنتاجيةلثقة،االستقبللية،المبادرة،االنجاز،وت)ا

 .(33،ص2017في أبو القمصاف ،51،ص2007)المحمداوي،

إلى مراحؿ ايركسوف التطورية مف خبلليا يظير أف الحؿ   Grotbregأشار جروتبرغ  
ة. االيجابي يمثؿ اكتساب وفيـ كؿ مرحمة مف المراحؿ بمرونة ايجابي

(Grotbreg,2003,p533،ص2017أبو القمصاف، في ) 

ومف ىنا يتضح أف مرونة األنا لديو أساس في نظرية التحميؿ النفسي لفرويد التي 
تنطوي عمى مفيـو األنا،حيث أف تعديؿ مستوى الفرد يكوف بسيطرة األنا بتغيير     

أوقاتو وتمقائيا أثناء بالمواقؼ،وىكذا يصبح الفرد المرف لديو عزيمة عالية،ومنظما في 
 ( -Burchett,1999,pp1في2017،34المواقؼ. ) أبو القمصاف،

مف خبلؿ ما جاء بو ادلر وايركسوف في محاولتو تفسير المرونة النفسية،بالنسبة الدلر 
تعني تكيؼ الفرد مع واقعو االجتماعي،في حيف أف ايركسوف ىو الحؿ االيجابي لتمؾ األزمة 

النفسي االجتماعي، فحسب رأيي كبلىما ييدؼ إلى مواجية مف خبلؿ مراحؿ النمو 
      الصعوبات ومحاولة التكيؼ معيا. 

" مف 2017حسب" أبو القمصاف،Behavioral Perspective :ـ االتجاه السموكي3ـ8ـ0
وجية النظرية السموكية تقـو الشخصية في حالة السواء أو االنحراؼ عمى مجموعة مف 

تعمميا الفرد، فالشخصية مكتسبة ومتعممة تحت شروط التعزيز العادات التي  سبؽ أف 
ويعتبر السموكيوف أف االشتراط أو الصراع بيف المثيرات مف أىـ مصادر مرونة السموؾ أو 
نتيجة لما يحدث مف سوء التكيؼ اتجاه المواقؼ الجديدة، ولعؿ سبب ذلؾ ىو عدـ قدرة الفرد 

 عمى ترؾ االستجابات القديمة
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كتسبة متعممة مف وجية نظر السموكييف يكتسبيا الفرد مف خبلؿ اكتسابو والمرونة م
لمعادات االيجابية وممارستيا مما يؤدي إلى تكويف شخصية مرنة قابمة لمتكيؼ والمواجية 

 (35،ص2017في أبو القمصاف، 33Corey,2001,pلضغوط الحياة .)

ة النفسية بناءا عمى سموؾ يمكننا القوؿ عمى العموـ أف النظرية السموكية تفسر المرون
الفرد الذي يتعممو مف البيئة ،وبالتالي يكوف ىناؾ تكيؼ مع المواقؼ مف جراء السموكات 

 المرنة التي تعمميا . 

 ـ النظرية اإلنسانية 3ـ  8ـ 3

"يشير مفيوـ المرونة النفسية مف وجية نظر 22،ص2013حسب "أبو حبلوة،  
فس إلى قدرة الفرد عمى العيش واالزدىار وتحقيؽ ذاتو أنصار المدرسة اإلنسانية في عمـ الن

بالرغـ مف الضغوط واألحداث الصادمة،غالبا ما يعتبر الشخص الذي يتمتع بالمرونة 
النفسية،فتصبح الضغوط والمشكبلت فرصا لمنمو واالرتقاء الشخصي،أي أف األفراد ذوي 

الضاغطة والمواقؼ بصورة  المرونة النفسية ال يبدوف قادروف عمى مواجية تمؾ األحداث
 (22،ص2013ايجابية،بؿ يعتبرونيا فرصا وتحديا لمتعمـ واالرتقاء الشخصي. )أبو حبلوة،

إلى الشخصية السميمة Rogers" ينظر روجرز 2017،34حسب "أبو القمصاف، 
المرنة التي تدؿ عمى االنسجاـ بيف الذات والخبرات،فاألشخاص األصحاء نفسيا لدييـ القدرة 

دراؾ أنفسيـ وبيئاتيـ كما ىي في الواقع،ويكونوف منفتحوف بكؿ حرية لمتجارب،إال أف عمى إ
ىذه الخبرات ال تشكؿ ليـ تيديدا لمذات،فيـ أحرار ليحققوا دواتيـ ويسيروا قدما ليكوف 

 (34،ص2017أبو القمصاف،79،ص2011ي أداء مياميـ. )حسيف،أشخاص متكامميف ف

أف المرونة ىي المحافظة عمى الكفاءة في إطار التحديات الكبيرة  Coats Worthحدد  
مف اجؿ التكيؼ أو التطور،فيشير إلى المرونة في ظؿ مصطمح تحقيؽ الذات عمى أنيا 
النتيجة المبلحظة ما بيف األفراد ليكونوا مرنيف والتي تعكس خصائص األشخاص المحققيف 
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خريف والوضع المحيط بشكؿ عاـ،كما لدييـ إدراؾ لذواتيـ في أنيـ يظيروف قبوال ألنفسيـ واآل
لمواقع ويتصؼ سموكيـ بالبساطة والتمقائية وكوف لدييـ استقبلؿ نسبي عف البيئة مع تطوير 
عبلقات قوية مع األفراد الذيف لديو تحقيؽ لذواتيـ،ويممكوف روح الدعابة. 

(Mcconnell,1974,p630  ،34،ص2017في أبو قمصاف) 

صاحب الشخصية السوية المرنة ىو الشخص الذي يحقؽ ذاتو. يرى ماسمو اف  
 (34،ص2017في أبو قمصاف، 43،ص1990)كفافي،

تظير المرونة النفسية مف خبلؿ المدرسة اإلنسانية حسب أبو حبلوة أنيا تعني 
االزدىار وتحقيؽ الذات حتى ولو كانت ىناؾ ضغوطات،لكف ذالؾ ال يكفي لكي تحقؽ 

لقمصاف الذي تكمـ عف الشخصية المرنة التي تعتبر األساس في الذات نفسيا عكس أبو ا
 حياة الفرد مف اجؿ التصدي تمؾ المشاكؿ واألحداث والضاغطة. 

 ـ المرونة النفسية وعالقتيا ببعض المصطمحات النفسية:4

تتداخؿ المرونة مع بعض المفاىيـ النفسية تتشابو مع بعضيا البعض مف حيث  
لنتائج التي تعود عمى الفرد باإليجاب ومف بيف ىذه المصطمحات الصفات وشدة التأثير وا

 نذكر منيا مايالي: 

 ـ المرونة وعدم الجروحية:4ـ  1

" تعرؼ الجروحية عمى أنيا ميزة حالة فرد 38،ص 2015حسب "بوحجار،
معيف،تساعد عمى ارتفاع خطر اإلصابة بمرض ما في وجود عامؿ مسبب،فمصطمح 

العربية يعني حالة ما ىو قابؿ لمجرح،فاألفراد القابميف لبلنجراح ىـ األفراد انجراحية في المغة 
في 127،ص2012المييئوف وراثيا،بيولوجيا أو نفسيا لئلصابة بالمرض. )بوسنة،

 (38،ص2015بوحجار،
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تـ ظيور مصطمح عدـ الجروحية  38وفي تعبير آخر نفس المرجع ص 
l’invulnerabilite  لذي يعني المقاومة و  بالتالي استجابة فورية سابؽ لمصطمح المرونة ا

عمى عكس المرونة النفسية الذي يتضمف اثر دائـ مشروع حياة،أنيا دينامية عمى عكس 
قابؿ لبلنجراح.  األخرى التي تعد ساكنة،كما أف الشخص المرف ىو شخص

 (38،ص2015في بوحجار،172.ص2011)ميروح.

 ـ المرونة والمقاومة النفسية:4ـ  0

" تعرؼ المقاومة النفسية عمى أنيا قدرة الفرد عمى 39،ص2015نفس المرجع،وفي 
مف الضغوط التي تواجو ال يتعرض  أماـ الكـ اليائؿ االحتماؿالصمود والتحمؿ أماـ الكثير 

الي مرض أو خمؿ يذكر. في حيف أف المرونة ىو شكؿ المقاومة النفسية لكنو يتعداىا،ليس 
الف الضغط الذي عانى منو الفرد قد تجاوزه و إنما احدث أيضا أثارا ايجابية 

 (39،ص2015في بوحجار، ( hanus.m.p188ةجيد

 ـ المرونة والتكيف النفسي:4ـ 3

" نعرؼ التكيؼ النفسي عمى انو عممية دينامية 40يشير حسب نفس المرجع،ص وأيضا
مستمرة ييدؼ بيا الفرد إلى أف يغير سموكو،ليحدث عبلقة أكثر توافقا بينو وبيف البيئة،وبناءا 
عمى ذلؾ الفيـ نستطيع أف نعرؼ ىذه الظاىرة بأنيا القدرة عمى تكويف العبلقات المرضية 

 (40ص,2015في بوحجار 27.صفحة 2010دة.بيف المرء وبيئتو.)عو 

 ((Hardineesـ الصالبة أو الصمود النفسي 4ـ 4

" يعرفيا كوبازا بأنيا مجموعة مف السمات أو الصفات 55،ص2016حسب "سنوسي،
التي تتمثؿ في اعتقاد أو اتجاه الفرد بفاعمية عمى استغبلؿ كؿ المصادر النفسية والبيئية 

عمية أحداث الحياة الضاغطة إدراكا غير مشوه ويفسرىا بطريقة المتاحة لو مف اجؿ إدراؾ فا
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واقعية ومنطقية ويتعايش معيا بشكؿ ايجابي،وتتضمف ثبلث أبعاد وىي االلتزاـ،التحكـ 
 (55في سنوسي،ص21،ص2008،التحدي. )راضي،

 (Invulnerabilityـ المناعة النفسية )4ـ 5

 Windle,Bennert et ونويز)" يشيروايندؿ وبينيت 55وفي حسب "نفس المرجع،ص
Noyes,2011 باف المناعة عممية دينامية يستخدـ الفرد مف خبلليا ميارات التكيؼ االيجابية )

عمى الرغـ مف األحداث الصادمة التي يختبرىا إضافة إلى كونيا عممية تعبر عف قدرة الفرد 
ؼ العودة لحالة عمى التكيؼ مع الضغط عف طريؽ استخداـ مصادره الشخصية والبيئية بيد

 (55، ص2016سياـ سنوسي، 2014،413.412جية المحف. )عمي،التوازف أثناء موا

 ـ المرونة النفسية وعمل الحداد:4ـ 6

" عمؿ الحداد ىو عمؿ نفسي الشعوري شاؽ وطويؿ 40،ص2015حسب "بوحجار،
واقعو النفسي يقـو بو الجياز النفسي بعد فقداف الفرد لموضوع مستثمر يحتؿ مكانة ىامة في 
حيث  Hanus مف اجؿ تجاوزه ويكوف ىذا التجاوز بتدخؿ عمؿ سيرورة المرونة وىذا ما أكده

اعتبر أف األفراد الذيف يتجاوزوف األحزاف بقوة،بحيث يشتغموف حاال عمؿ سيرورة المرونة 
 (40،ص2015بوحجار  في Hanus.m.2006.pp196-197النفسية. )

لمفاىيـ السيكولوجية التي تتشابو معيا مف حيث التفسير ترتبط المرونة النفسية ببعض ا
 و اليدؼ وكيفية مواجية تمؾ الضغوطات النفسية .  

 :ـ عوامل المرونة النفسية5

" تظير نتائج العديد مف الدراسات أف العامؿ 2،ص2013حسب" أبو حبلوة ب، 
الرئيسي في تكويف أو تنمية المرونة النفسية لدى األفراد عمى وجو الخصوص العبلقات 
االجتماعية السوية والمساندة داخؿ األسرة وخارجيا،فالعبلقات االجتماعية التي يتوفر فييا 
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جابية،والتشجيع والمساندة تفضي تعزيز المرونة النفسية والتي الحب،الثقة،نماذج الدور االي
 تتمثؿ في:

 ػ القدرة عمى وضع خطط واقعية واتخاذ اإلجراءات البلزمة لتطبيقيا.

 ػ النظرة االيجابية لمذات،والثقة في القدرات واإلمكانات الشخصية.

 ػ ميارات التواصؿ االيجابي وحؿ المشكبلت.

 (2،ص2013نفعاالت القوية واالندفاعات. )ابوحبلوة ب،ػ القدرة عمى إدارة اال

" مف خبلؿ كتابو الثاني يرى 30.29،ص2013في حيف يوضح أيضا "أبو حبلوة ا، 
اف مف عوامؿ الحماية او الوقاية األخرى ذات التأثير المخفؼ لمتأثيرات السمبية أو المواقؼ 

ية،وتعتبر ىذه العوامؿ اساسية عند الضاغطة لمنزعة التفاؤلية والمساندة االجتماعية الخارج
 الفرد مف اجؿ أف تكوف لديو مرونة نفسية .

 بيف ثبلث سياقات لعوامؿ الوقاية تتمثؿ في: Werner 1995ويميز فيرنر

 ػ الخصائص الشخصية: مثؿ مفيوـ الذات االيجابي.

غير المشروط ػ األسرة: وما يوجد فييا مف روابط قائمة عمى دؼء العبلقات والتقبؿ االيجابي 
 ومنح الحب دوف شروط.

ػ المجتمع: وما يتوفر فيو مف مصادر الدعـ والمساندة،فضبل عف عبلقات التواصؿ االيجابي 
 مع األقراف.

عف  2004Price" انو كشفت نتائج دراسة جنيفر برايس 2013ويوضح "أبو حبلوة،
اض اضطرابات الصدمة وجود العديد مف عوامؿ الوقاية التي تمارس تأثيرا تحصينيا ضد أعر 
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حبلوة  )أبو .االيجابية،والمساندة االجتماعية التالية التي تتمثؿ في العبلقات الوالدية
 ( 29.30،ص2013ا،

 ىناؾ عدة عوامؿ مرتبطة بالمرونة نذكر منيا:

 أف ىناؾ أربع عوامؿ ىي: Vanistendael" انطبلقا 2015تشير "بوحجار سناء، 

 .شبكات المساعدة االجتماعية 
 .الشعور بالقدرة عمى السيطرة عمى الحياة 
 .حب الذات 
 .الفكاىة(Lopez.g,Sabourand-Seguin.a et all.1998.p16            

أف ىناؾ ثبلث فئات رئيسية مف  Manghau1995وفي ىذا السياؽ يشير أيضا حسب  
 العوامؿ الوقائية تساىـ في بناء المرونة وىي:

 :عوامل فردية 
 لشخصية.الشعور بالكفاءة ا 
 .القدرة عمى حؿ المشاكؿ 
 .القدرة عمى التخطيط 
 .الميارات المعرفية 
 .القدرة عمى التعامؿ مع الضغوط 
 .ػالقدرة عمى الحصوؿ عمى الدعـ 
 عائمية عوامل: 
 .متانة العبلقات بيف الوالديف والطفؿ 
 .الدؼء والمودة 
 .دعـ عائمي قوي وتماسؾ األسرة 
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 :عوامل الدعم 
  كالمعمميف.وجود مقدمي الرعاية 
 .أعضاء األسرة الواسعة أو األشخاص المقربيف مف خارج األسرة 

 البيئات التي تعزز االستقبللية والمسؤولية. 

(www.sylviecastaing.chez.com42.43.44،ص2015،بوحجار سناء،في ). 

تعتبر ىذه العوامؿ سواء كانت داخمية أو خارجية ميمة لمفرد مف اجؿ أف يتمتع 
 .  بمرونة نفسية

 ـ طرق بناء المرونة النفسية:6

 The" قدمت الجمعية األمريكية لعمـ النفس 31،ص2013حسب "أبو حبلوة،
American Psychological Association:عشر طرؽ لبناء المرونة النفسية 

ػ العبلقات االجتماعية االيجابية مع اآلخريف بصفة عامة وأعضاء األسرة واألصدقاء 1
 بصفة خاصة.

 ػ تجنب االعتقاد باف األزمات أو األحداث الضاغطة مشكبلت ال يمكف تجاوزىا.2

 ػ تقبؿ الظروؼ كما ىي دوف تغييرىا.3

 ػ وضع أىداؼ واقعية مع االندفاع االيجابي لتحقيقيا.4

 ػ اتخاذ افعاؿ حاسمة في المواقؼ العصيبة.5

 ػ التطمع لفرص استكشاؼ الذات.6

 ػ تنمية الثقة في الذات.7
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المحافظة عمى تصور طويؿ األمد وفيـ الحدث الضاغط في إطار السياؽ الواسع المخمؽ ػ 8
 لو.

 ػ الحفاظ عمى روح التفاؤؿ واالستبشار وتوقع األفضؿ.9

ػ اعتناء الفرد بعقمو وجسده،وممارسة تدريبات منتظمة،مع االنتباه لحاجاتو ومشاعره،فضبل 10
متاع الذات،مع التعمـ مف الخبرات عف االندماج في أنشطة الترفيو  واالسترخاء،وا 
 (31،ص2013في أبو حبلوة ا، APA,2010السابقة،والتأسيس لحياة مرنة ومتوازنة. )

مف خبلؿ عرض أبو حبلوة لطرؽ المرونة النفسية يجب أف نتبعيا مف اجؿ أف نصؿ  
نفس وتحقيؽ الذات إلى خاصية المرونة النفسية التي تساعدنا عمى تغيير أنفسنا كالثقة بال

 والتفاعؿ بصورة ايجابية مع المواقؼ. 

 ـ صفات األفراد ذوي المرونة النفسية أو سمات وخصائص شخصية المرن:7

أف صفات ذوي المرونة النفسية  (2001" يقوؿ) شريت،2016حسب بف سيؼ العزري،
 تتمثؿ فيمايمي:

تقبؿ الذات،وتطوير الذات،ففيـ ػ نظرة الفرد لنفسو: تتمثؿ في ثبلث أبعاد ىي:فيـ الذات،و 1
الذات يعني أف تعرؼ نقاط القوة والضعؼ لدى الفرد إما البعد الثاني فيو تقبؿ الذات أي أف 
يتقبؿ الفرد ذاتو كماىي بايجابياتيا وسمبياتيا،إما البعد الثالث فيعني أف ال يقتنع الفرد بتقبؿ 

 ذاتو كماىي،بؿ عميو أف يحاوؿ تحسينيا وتطويرىا.

لواقعية:تعني التعامؿ مع حقائؽ الواقع،عمى الفرد أف يضع لنفسو أىداؼ سيمة التحقيؽ ػ ا2
 وال تكوف صعبة حتى ال يشعر بالفشؿ،بؿ يعمؿ عمى تحقيؽ ما يمكف تحقيقو.

ػ شعور الفرد باألمف: يشعر الفرد باألمف والطمأنينة بصفة عامة،يسمؾ سموؾ ويعمؿ عمى 3
 يديد والحسـ باتخاذ القرارات المناسبة.حؿ المشكمة أو إزالة مصادر الت
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ػ المواجية الصحيحة لبلزمات: عند تعرض الفرد لممشكمة فانو يفكر فييا ويحدد عناصرىا 4
مع وضع حموؿ ليا،يتصورىا بأنيا ىي الحؿ،وبذلؾ يتجو مباشرة إلى تغيير تمؾ المشكمة 

 ويقـو بمواجيتيا مواجية صريحة.

فرد بتعديؿ سموكاتو بناء عمى الخبرات التي مر بيا،فيو يقوـ ػ اإلفادة مف الخبرة: يقـو ال5
بتعديؿ سموكو انطبلقا مما يتعممو مف المواقؼ السابقة خاصة تمؾ المواقؼ التي ليا صمة 

 (10.11،ص2016في بف سيؼ العزري، 2008بالمواقؼ الذي تعرض لو )شريت، 

( Wicks) " مف خبلؿ ما يستخمصو ويكس2016ويضيؼ أيضا بف سيؼ العزري،
( أربعة صفات لممرونة ويندرج تحت كؿ منيا عوامؿ أخرى 2009المشار اليو في )عثماف،

 وىي:

 ػ الرؤية الشخصية )الغرض،المعنى،مبادئ،أىداؼ(1

 ػ حؿ المشكمة )االستجابة السريعة لمخطر،البحث عف المعمومات،القياـ بالمخاطرة(2

 ،تكويف العبلقات االجتماعية،اإليثار(ػ األلفة االجتماعية )تمييز الفرد عف اآلخريف3

ػ ميكانيزمات دفاع األنا )فصؿ االنفعاؿ،إعادة البنية المعرفية،التوقع االسقاطي االيجابي)بف 4
 (11،ص2016سيؼ العزري،

 VanGalen,De(2006) أضاؼ "2017ى "حسب سناري إسماعيؿ،ومف ناحية أخر 

Puijtar,&  يجابية ومنيا،عبلقات جيدة مع بعض مف السمات األخرى لذوي المرونة اال
اآلخريف،ميارات تواصمية ومعرفية جيدة،تقدير الفرد لمواىبو وانجازاتو وتقديرىا بالنسبة 
لآلخريف،معرفة اليدؼ مف الحياة،الشعور باالنتماء،المساىمة في الحياة االجتماعية،تعزيز 

 لمذات،رؤية الضغوط عمى أنيا تحديات 
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النفسية باالعتماد عمى الذات واإلبداع و الثقة بالذات  كما يتصؼ أفراد ذوي المرونة
والشعور بالبيجة،و الميوؿ اإلبداعية،وتقدير الذات والضبط الداخمي،كما لدييـ ميارات 

 ( .295،ص2017متعددة لحؿ المشكبلت التي تواجييـ )سناري إسماعيؿ،

سبعة   Wolin et Wolin 1995" حدد 2013وفي تعبير أخر حسب" طالب،  
خصائص في توظيؼ المرونة تتشابو تقريبا مع الصفات التي ذكرىا العمماء سابقا وىي: 
االستقبللية،القدرة عمى إقامة عبلقات،اإلبداع،الفكاىة،حدة الذىف، الخمؽ، المبادرة 

(Anaut,2007,p46 ،95،ص2013في طالب) 

" تتمثؿ صفات األفراد 379ص2017في ىذا السياؽ حسب " الشيخ، ويشير أيضا 
ذوي المرونة النفسية في: الصبر،التسامح،االستقبلؿ واإلبداع و روح الدعابة والمبادأة،تكويف 
العبلقات والقدرة عمى تقبؿ النقد والتعمـ مف األخطاء مع القدرة عمى تحمؿ المسؤولية والقياـ 

في  88،ص2008رارات المناسبة بنفسو .)حساف،بيا،والقدرة عمى اتخاذ الق
 ( 379،ص2017الشيخ،

وىكذا يمكننا القوؿ باف األفراد يممكوف صفات المرونة النفسية التي تساعدىـ عمى 
التقدـ واالزدىار والمضي قدما نحو تحقيؽ أىداؼ معينة والقدرة عمى إيجاد حموؿ لممشاكؿ 

 التي يتعرضوف ليا.

 النفسية:ـ ثمرات المرونة 8

 " تتجمى ثمرات المرونة النفسية فيمايالي:378،ص2017حسب" الشيخ، 

ػ الصحة النفسية : ترتبط المرونة بالصحة النفسية مف خبلؿ بعض المؤشرات لمصحة 
النفسية السميمة،بحيث يتصؼ الفرد بالمرونة وعميو أف يكوف متوازنا في مجاالت حياتو 

 القرارات. ويبتعد في الحكـ عمى األمور واتخاذ
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ػ النظرة االيجابية لمحياة: عندما يتصؼ الفرد بسمة المرونة،فيكوف أكثر ايجابية في تعاممو 
مع اآلخريف، فنظرتو االيجابية لمحياة تحدد لو قيمتو االجتماعية في الحياة، الف تمؾ 

 35.34،ص2007االيجابية تساعده عمى التفاعؿ بثقة وفاعمية وحسـ مع الواقع. )األحمدي،
 ( 378،ص2017في الشيخ،

ػ االستمرارية في العطاء: يكتسب اإلنساف المرف استمرارية في العمؿ دوف االنقطاع 
عميو،بحيث يواصؿ العمؿ بحسـ وروح إتقاف،ويكوف مرنا في استخداـ وسائمو بحيث ينتقؿ 

 مف وسيمة إلى أخرى.

ينجـ عف تفاعؿ الشخص  ػ االتصاؿ الفعاؿ: فيو الذي يكوف العبلقات اإلنسانية ،ومف خبللو
مع محيطو،واإلنساف المرف بطبعو يمتمؾ خاصية االتصاؿ الفعاؿ الف لديو القدرة عمى تقبؿ 

في  38.37،ص2007أفكار ومشاعر اآلخريف،والتفاعؿ معيـ بايجابية . )األحمدي،
 ( 378،ص2017الشيخ،

ة النفسية التي يمكننا القوؿ باف لممرونة النفسية ثمرات بحيث ترتبط بما يعرؼ بالصح 
يتحمى بيا الفرد مع نظرتو االيجابية لمحياة وكيفية التواصؿ الفعاؿ مع األفراد ،والمرونة في 
استمرارية العمؿ،وكميا تعتبر فوائد يجب أف يتحمى بيا الفرد المرف بيدؼ التفاعؿ االيجابي 

 مع اآلخريف.

 ـ وسائل تنمية المرونة النفسية:9

أشارت الجمعية النفسية األمريكية  "386ػ384ص،2013الحمداني ومنوخ،" حسب 
APA   إلى جممة مف االستراتيجيات التي ليا دور كبير في تنمية وسائؿ المرونة النفسية

 التي تتمثؿ فيما يالي:
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ػ بناء روابط قوية مع اآلخريف: ويبدأ ذلؾ مف خبلؿ العبلقات األساسية التي تكمف في 1
،وىذه مف أىـ متطمبات بناء المرونة النفسية مع تقبؿ أعضاء األسرة واألصدقاء وغيرىـ 

كذلؾ المساعدة والدعـ مف األشخاص المقربيف وحسف االستماع وكؿ ىذا يساىـ في تحقيؽ 
 المرونة النفسية.

ػ تقبؿ التغيير والتعامؿ معو عمى انو جزء ال يتجزأ مف الحياة: يمكف لئلنساف أف يحقؽ 2
ؿ تمؾ الظروؼ التي تعرض ليا نتيجة المواقؼ أو األحداث أىداؼ معينة في الحياة إذا تقب

الضاغطة،وبالتالي فاف تمؾ الظروؼ ال يمكف تغييرىا فاف ذلؾ يساعد في التركيز عمى 
 الظروؼ األخرى القابمة لمتغيير. 

ػ اتخاذ القرارات الحيوية والحاسمة: يممؾ الفرد طاقة وقدرة عمى مواجية المواقؼ الطارئة 3
ليا ،ويمجا إلى اتخاذ قرارات حاسمة لممواجية والتصدي الفعاؿ والتوافؽ  التي يتعرض

 االيجابي معيا دوف االستسبلـ لتمؾ المشكبلت و الضغوطات النفسية. 

ػ تبني رؤية أو نظرة ايجابية نحو الذات: يعتقد الفرد بقدرتو عمى حؿ المشكبلت،والثقة 4
 النفسية.بالذات تجعمو تمقائي عمى بداية طريؽ المرونة 

ػ الرعاية والدعـ النفسي: تقدير الحاجات والمشاعر واالىتماـ بيا مع اندماج الفرد في 5
الرياضية والخبرات التي يستمتع بيا وتزيده راحة واسترخاء، وتساعده أيضا  األنشطة واأللعاب

 عمى التماسؾ واالستعداد ألي حدث طارئ.

ة الفرد التفاؤلية تمكنو مف توقع حدوث أشياء ػ االحتفاظ باألمؿ واالستبشار دوف ممؿ: نظر 6
 ( 386ػ384،ص2013ايجابية في حياتو. )الحمداني ومنوخ،

ومف ىنا يمكننا القوؿ باف لممرونة النفسية وسائؿ تساعد الفرد عمى التطور والتحمي  
تباعيا مف اجؿ أف تكوف لديو مرونة نفسية تساعده عند تعرضو لممواقؼ الضاغطة.  بيا وا 
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 Résilience& Emotionـ المرونة النفسية واالنفعاالت 82 

" تؤكد نتائج بعض الدراسات عمى وجود عبلقة بيف كؿ 2013حسب" أبو حبلوة ا ، 
 ,Ong,Bergeman,Wallace,2006   مف المرونة النفسية واالنفعاالت االيجابية
Tugade,Fredrickson,Barrett,2004   2006فقد استيدفت "دراسة اونج وآخروف "

الكشؼ عف الدور الذي تمعبو االنفعاالت االيجابية في المرونة النفسية،فتوصؿ إلى أف ذوي 
المرونة النفسية العالية يتعايشوف مع انفعاالت ايجابية مثؿ اليدوء والسكينة مع القدرة عمى 

دارة االنفعاالت االيجابية والسمبية،فضبل عف القدرة عمى ضبط وتنظيـ االستج ابات التمييز وا 
االنفعالية،مما يخفض مف حدة التأثيرات السمبية لمخبرات واألحداث الضاغطة. )أبو حبلوة 

 (37،ص2013ا،

أف النساء   Ong2006" بينت دراسة اونج 36،ص2017حسب" أبو القمصاف، 
المطمقات البلتي لدييف درجة عالية مف المرونة،كما لدييف انفعاالت ايجابية تمثمت في تقبؿ 
الوضع بيدوء ودرجة قميمة مف القمؽ مع القدرة عمى مواصمة التفريؽ بيف االنفعاالت االيجابية 
والسمبية وىف تحت الضغط النفسي،مقارنة بالنساء ذات المرونة المنخفضة. 

(Ong,2006,p7336،ص2017أبو القمصاف، في) 

" مف خبلؿ ما أفاده اونج وآخروف أف 2013ويشير أيضا في ىذا السياؽ" أبو حبلوة ، 
المرونة النفسية في عبلقتيا بضبط الخبرات االنفعالية االيجابية والسمبية،يمكف لؤلفراد مف 

ثيرات. )أبو حبلوة التعافي مف التأثيرات السمبية لضغوط الحياة وسرعة تجاوز تمؾ التأ
 (38،ص2013ا،

إلى أف االنفعاالت   Tugade,2004" تشير دراسة تاجيد2017حسب" أبو القمصاف، 
االيجابية لدى األفراد ذوي المرونة العالية تساعدىـ في تبني مصادر التكيؼ الناجح في 
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ؿ مف المواقؼ ئية لمتقميالشدائد والمحف وبالتالي فاف االنفعاالت االيجابية تقـو بوظيفة وقا
 (36،ص2017في أبو القمصاف، Tugad,2004,p162)الضاغطة.

" أف االنفعاالت االيجابية تمكف أفراد 2013تثبت بعض الدراسات  حسب "أبو حبلوة، 
ذوي المرونة النفسية مف توظيؼ مكامف القوة ومصادرىـ النفسية المتاحة لمتمكف مف التوافؽ 

ت لكونيا تمثؿ عامؿ ووقاية مف التأثير السمبي كما تمثؿ االيجابي والمواجية الفعالة لمصدما
تحصيف نفسي ضد المتاعب في المستقبؿ،ومف ىنا يؤكد بعض العمماء عمى أف االنفعاالت 

أبوا   Bonanno,Galea,Bercciareli,Vlahov2007)سيةالنف المرونة في عنصرفعاؿااليجابية
   (38،ص2013حبلوة،

في الحقيقة انو توجد ىناؾ عبلقة قوية مابيف المرونة النفسية واالنفعاالت االيجابية  
والدليؿ عمى ذلؾ تمؾ الدراسات التي أثبتت حقيقة ذلؾ،فموال االنفعاالت لما كانت ىناؾ 
مرونة،فالفرد المرف يستطيع التكيؼ مع الموقؼ في ظؿ وجود االنفعاؿ الذي يتعامؿ ويساعد 

 التقميؿ مف اثر الضغط.                                                      عمى التخفيؼ و 

 ـ القيمة الوقائية لممرونة النفسية:88

" ترتبط مفاىيـ المرونة النفسية بجزء كبير بعوامؿ 2013حسب "أبو حبلوة، 
الوقاية،بحيث تثبت الكثير مف نتائج بحوث القيمة الوقائية لممرونة النفسية،مف خبلؿ ارتباطيا 
بالعديد مف المكاسب العبلجية األخرى، فقد تمخصت نتائج دراسة فافا وتومبا 

Fava.E,Tomba,Ga,2009 مية التنعـ والمرونة النفسية عبر الطرؽ بعنواف" تن
العبلجية"، تيدؼ تنمية المرونة النفسية إلي زيادة معامؿ التقييـ االيجابي لمذات واإلحساس 
بالتطور واالرتقاء الشخصي واعتقاد الفرد أف لمحياة ىدؼ ومعنى مع تحسيف جودة العبلقات 

ياتو بفاعمية والتقميؿ مف احتمالية القمؽ االجتماعية المتبادلة مع اآلخريف وقدرتو عمى إدارة ح
 (Fava&Tomba,2009واالكتئاب. )
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يمكف أف نشير إلى القيمة الوقائية لممرونة النفسية مف خبلؿ تناوؿ صفات األشخاص  
ذوي المستويات المرتفعة منيا مع تبياف ارتباطيا بنوعية ومستوى جودة حياتيـ ومستوى 

ألساس طرحيا كؿ مف انجي ىارت،ديريؾ بمنكووىيميف التنعـ الذاتي لدييـ، وعمى ىذا ا
 وتتمثؿ فيما يمي: Hart,Blincow& Thomas,2007 توماس

  تتضمف العبلقات االجتماعية المتبادلة لذوي المستويات المرتفعة مف المرونة النفسية
قرار  لتمقي المساندة االنفعالية واالرتباطات االنفعالية التي تدفع باتجاه تأسيس وا 

 حساس باالنتماء فضبل عف كونو مصدرا لمطمأنينة واألمف النفسي.  اإل
  يممكوف إحساس باالستقبللية واالعتماد عمى الذات مع القدرة عمى اتخاذ

القرار،وبالتالي االعتزاز بالذات وما تحممو مف اندفاع ايجابي إلثبات ذاتيا مع القدرة 
ية مف االضطرابات النفسية وعمى تحمؿ اإلحباط الذي يعتبر مف أىـ عوامؿ الوقا

 والسموكية.
  لدييـ مستوى مرتفع مف ميارات حؿ المشكمة مع القدرة عمى التفكير وتجنب

 االندفاع،مما يقؿ لدييـ احتمالية األخطاء أثناء التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف.
 رة نجد عندىـ نظرة ايجابية لمذات واإلحساس بالثقة والقدرة والكفاءة، كما لدييـ القد

عمى إدارة انفعاالت  والمشاعر القوية السمبية منيا وااليجابية،بحيث يواجو ىذه 
النوعية مف األفراد مواقؼ تفاعمية صعبة أو ضاغطة تولد لو مشاعر قوية مربكة 
ومقمقة،إال اف المرونة النفسية تمكف األفراد مف اإلدارة االيجابية الفعالة لبلنفعاالت 

 يـ والتعبير في إطار الثقة بالذات واإلحساس بقوة الشخصية عمى مستوى التفيـ والتنظ
  لدييـ مستوى مرتفع مف المثابرة واالجتياد وىذه خاصية ضرورية لمتحمؿ و الصبر

بغض النظر عف المتاعب و الصعوبات، وبالتالي االستمرار في تحقيؽ الذات تحقيؽ 
 ايجابي كمؤشر رئيس لمصحة النفسية. 
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 تبر وحدةمرونة النفسية مف نظرة الطبيعة الوقائية ليا،فيي تعوعادة ما ينظر إلى ال
تشكيؿ معادلة االرتقاء والتطور الشخصي والتي تتمثؿ فيمايالي:االرتقاء،الرغبة،القدرة ،الميارة 

   ،المتاعب أو االحداث الضاغطة،المساندة.

يؿ ومف المكونات األساسية األخرى لممرونة النفسية تتمثؿ في القدرة عمى تعد
التفكير،فقد يقع اإلنساف في الضيؽ االنفعالي مف جراء مواجيتو لمتاعب وأحداث صادمة فقد 
يصؿ األمر بو إلى اإلحساس باليأس بؿ والعجز بافتقاده لمفعالية،وعميو تأتي األىمية الوقائية 
لممرونة النفسية بوصفيا خاصية أو سمة شخصية تمكف الفرد باالحتفاظ بتفاؤلو واستبشاره 

اندفاعو نحو المستقبؿ وتوقعو لؤلفضؿ ونظرتو التفاؤلية لؤلحداث وكؿ ىذا يتوقؼ عمى قدرة و 
اإلنساف عمى تغيير أنماط التفكير السمبي مع التوظيؼ االيجابي لقدراتو الشخصية ولمصادر 

 (40ػ38،ص2013الدعـ والمساندة مف البيئة التي يعيش فييا. )أبو حبلوة ا،

طرؼ أبو حبلوة فاف القيمة الوقائية لممرونة النفسية تكمف مف مف خبلؿ ما تـ ذكره مف 
خبلؿ تبادؿ العبلقات االجتماعية بيف األفراد والعمؿ عمى تحقيؽ الذات وغيرىا وحتى 
الصفات التي يحممونيا األفراد ذوي المرونة النفسية، وكؿ ىذا يساعد الفرد عمى أف يتقدـ 

 ورة ايجابية .ويرتقي في أفكاره وعممو ويتكيؼ معيا بص

 :خالصة الفصل

يمكننا القوؿ مف خبلؿ عرضنا لفصؿ المرونة النفسية أنيا تعد سمة أو خاصية  
يمتمكيا الفرد، ومف خبلليا يستطيع أف تكوف لو القدرة عمى التكيؼ مع الظروؼ بصورة 

د عمى ايجابية،ونظرا ألىميتيا مف خبلؿ بحوثيا، فيي تعتبر بمثابة عممية دينامية تساعد الفر 
 التعافي مف المشاكؿ السموكية واالضطرابات النفسية. 
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 تمييد

التي تتمحور  يحتوي ىذا الفصؿ عمى الجانب التطبيقي الذي يتضمف الدراسة االستطبلعية
ر الحدود الزمنية التي دامت حوؿ الحدود المكانية التي تـ فييا اجراء الدراسة ،اضافة إلى ذك

ألساسية لمبحث ،مع تحديد المنيج المستخدـ في الدراسة الدراسة احوالي اربعة اشير وكذلؾ 
التي  وكذا دراسة الحالة وعرض األدوات المستعممة في ىذا البحثوىو المنيج العيادي 

تتمثؿ في المبلحظة والمقابمة العيادية بانواعيا ،اضافة إلى ذكر خطوات اختبار تفيـ 
 الموضوع بالتفصيؿ خطوة بخطوة.

 ة االستطالعية:ـ الدراس8 

تتمثؿ في الدراسة االستكشافية لممركز والقياـ باختيار الحاالت المناسبة لموضوع  
 دراستنا ،وسوؼ نتطرؽ إلى ما يالي:

 ـ الحدود المكانية:8ـ8

تمت دراستنا االستطبلعية في المركز الوسيطي المتخصص لعبلج اإلدماف،ويقع ىذا 
 .2010مستغانـ، انشىء سنة مسكف بتجديت لوالية  300المركز في حي 

يقدـ ىذا المركز العبلج الطبي والنفسي وىو الوحيد عمى مستوى والية مستغانـ التابع  
صبلح المستشفيات وىو واحد مف مجموع  مركز متواجد عمى  53لمديرية الصحة والسكاف وا 

 مستوى الوطني.

 التبغ، الكحوؿ، ييدؼ المركز إلى عبلج حاالت اإلدماف بجميع أنواعو )المخدرات،
اإلدماف بدوف مخدرات كاالنترنت....الخ( ،إذ يشمؿ جميع شرائح المجتمع كما يستقبؿ كؿ 

 مف يرغب في االستعبلـ حوؿ موضوع اإلدماف.
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 ـ أىم الخدمات التي يقدميا المركز:

 .اإلعبلـ،التربية واالتصاؿ 
 .توفير االستقباؿ الجيد 
  :معموماتو الشخصية،سره الطبي(.ضماف السرية التامة لممريض مف حيث( 
 .التحضير والقياـ ببرامج الوقاية مف مخاطر المخدرات 
 .)التكفؿ الطبي والنفسي )عبلج الفردي والمقاببلت العائمية 
 .جمسات العبلج الجماعي 
 . المساعدة والمرافقة االجتماعية 
 .عبلج إزالة التسمـ في إطار النظاـ الخارجي 
 .العبلج المجاني 

 ا المركز عمى:يحتوي ىذ

 مكتب لمطبيب المختص في اإلدماف. 1

 مكتب خاص باألخصائي النفساني. 2

 مكتب رئيس الخدمة 1

 مكتب لؤلمانة العامة 1

 مخزف أو ورشة.2

 مرحاض األوؿ لمموظفيف والثاني لممرضى. 2

 بالنسبة لمموظفيف في المركز:

 أخصائييف نفسانييف. 5
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 سكرتيرة.2

 رئيس الخدمة. 1

 مختص في اإلدماف.طبيب  1

 طبيب عقمي. 1

 ممرضيف. 2

 عوف امف. 2

 عامؿ نظافة. 1

 ـ الحدود البشرية:  0ـ8 

نتطرؽ إلى وصؼ دراسة حالة التي اخترناىا لموضوع دراستنا باإلضافة إلى اإللماـ  
 بدراسة حالة الذي منو انطمقت ىذه الدراسة.

 دراسة حالة: 0 

سنة( 29سنة( واألخرى أنثى)19واحد ذكر )( حاالت 02تتكوف حالة الدراسة مف ) 
والعبلج منو، يتعالجوف عمى  إلدماف عمى المخدرات بغية التخمصمختمطة لدييـ مشكؿ ا

 مقيديف  مستوى المركز الوسيطي لعبلج اإلدماف بتجديت لوالية مستغانـ غير متواجديف فيو 
ممنا معيا مبني بطبيعتو بالموعد الذي يحدده الطبيب،وكاف اختيارنا ليذه الحاالت التي ع

عمى المنيج المعتمد والذي ىو المنيج العيادي والذي يتضمف الطريقة البحثية المتمثمة في 
دراسة الحالة،تعذر عمينا إجراء الدراسة عمى عدد كبير مف الحاالت، الف الحاالت غير 

يخدموف  متواجديف عمى مستوى المركز وال يأتوف في الموعد المحدد لمزيارة،مع أنيـ ال
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الموضوع الذي نحف بصدد دراستو أي الفئة التي عندىا القابمية لمعبلج والتخمص مف اإلدماف 
 عمى المخدرات مع وجود دافع المرونة النفسية.

 حالة الدراسة:  -0-8  

تتكوف حالة الدراسة مف عدة حاالت ومف مختمؼ األعمار بغية العبلج مف اإلدماف  
قيميف عمى مستوى المركز الوسيطي لعبلج اإلدماف،والذي نحف بمختمؼ أنواعو ،وىـ ليسو م

بصدد دراستو ىو الحاالت التي تعاني مف اإلدماف عمى المخدرات وخاصة التي تتعالج 
داخؿ المركز بشرط  أف تكوف لدييـ الدافع لمتعافي مف اإلدماف عمى المخدرات،وىذه 

ف اجؿ العبلج الدوائي عند الطبيب أو الحاالت التي تتعالج مف اإلدماف منيـ مف يأتي فقط م
 عند األخصائي العقمي أو األخصائي النفساني. 

 ـ الحدود الزمانية: 5ـ0ـ8  

تمت دراستنا االستطبلعية بالمركز الوسيطي المتخصص في عبلج اإلدماف تابع  
لممؤسسة االستشفائية المتخصصة في األمراض العقمية "يوسؼ مجدوب" بمستغانـ في حدود 

 . 20/02/2019إلى غاية   22/01/2019زمنية تتراوح مابيف 

 ـ الدراسة العيادية:0

كانت الدراسة األساسية عمى مستوى المركز الوسيطي لعبلج اإلدماف بتجديت لوالية  
 .24/04/2019إلى غاية  27/02/2019مستغانـ في فترة زمنية مابيف 

 ـ منيج البحث وأدواتو:3

ج المستخدـ في الدراسة واىـ الوسائؿ المساعدة سنتطرؽ إلى تعريؼ المني 
 والمستخدمة في ىذا البحث تتمثؿ في:
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: ىو احد المناىج الرئيسية في مجاؿ الدراسات النفسية،إذ يقوـ المنيج االكمينيكي -3-8
عمى أسموب دراسة الحالة بصورة كمية شاممة لكونيا حالة متفردة في خصائصيا وبنائيا 

ويعتمد عمى الخبرة السريرية لممعالج أو الخبرة العيادية والتعرؼ عمى الدينامي والتفاعمي 
 (19،ص2002األمراض  واالضطرابات النفسية والعقمية. )العيسوي،

يعتمد   Nobert Sillamy" يرى نوبار سبلمي 140،ص2010حسب "عائشة نحوي،
خبلؿ المبلحظة  عمى دراسة الفرد دراسة معمقة،ألحاديثو بغرض فيـ سموكاتو وانشغاالتو مف

الدقيقة،لكؿ تصرفاتو والكشؼ عف الصراعات لتي تحركيا ومف ثـ محاولة حؿ ىذه 
 (. 140،ص2010الصراعات. )عائشة نحوي ،

"ىي اإلطار الذي 67،ص2011: حسب "اسامة فاروؽ مصطفى،دراسة حالة -3-0
يا الفرد وذلؾ ينظـ ويقيـ فيو األخصائي اإلكمينيكي كؿ المعمومات والنتائج التي يحصؿ عمي

عف طريؽ المبلحظة ،والمقابمة، والتاريخ االجتماعي،والسيرة الشخصية ،واالختبارات 
 (67،ص2011السيكولوجية،والفحوص الطبية... )مصطفى، 

" ىي أداة قيمة 265،ص2001وفي تعريؼ أخر لدراسة حالة حسب "فيصؿ عباس، 
ميبلده حتى مشكمتو الراىنة .وىي منذ  –موضوع الدراسة  –تكشؼ لنا عف وقائع حياة الفرد 

 (2001،265تعتبر خطوة أساسية لجمع المعمومات عف المفحوص ومشكبلتو. )عباس،

لقمة الحاالت التي تتعالج منيج العيادي في رايي انسب نظرا قمت باختيار   
داخؿ المركز ،وايضا كباحثة في عمـ النفس العيادي كاف ميمي ىو اجراء دراسة 

  مدمنة عمى المخدرات.عيادية لحاالت 
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 أدوات الدراسة: -0 -8 -3

" ىي عبلقة مينية 58-55،ص2004: حسب "رأفت عسكر،المقابمة اإلكمينيكية -3-0-8
دينامية وجيا لوجو بيف المريض والمعالج وتتـ في جو نفسي امف يسوده الثقة المتبادلة بيف 

 الطرفيف بيدؼ جمع المعمومات مف اجؿ حؿ مشكمة ما.

 وتتجمى أنواعيا فيما يالي:

: وتتـ بيف المعالج وبيف مريض واحد فقط بيدؼ إجراء جمسات المقابمة الفردية -0-8-8
فردية أو لعمؿ خطة عبلجية فردية أو لتطبيؽ اختبار فردي عمى المريض. )رأفت 

 (58-55،ص2004عسكر،

جمع ما يرى مف : يترؾ فييا الحرية الكاممة لممتقابؿ ليغير موجية المقابمة -0-8-0
 البيانات وفييا يتحدث المفحوص فيما يعف لو مف الموضوعات.

: أي يحدد فييا النواحي التي تجمع عنيا البيانات ألىميتيا. المقابمة الموجية -0-8-3
 ( 269،ص2002)العيسوي،

 مف خبلؿ توجيو مجموعة مف والتي تيدؼ إلى الحوار المقابمة نصف موجية:-0-8-4
 ة مع المحافظة عمى حرية التعبير.خدـ موضوع الدراساالسئمة التي ت

 (2015،224)قبقوب؛سعيدي،

( المقاببلت الفردية و الموجية 02لقد قمنا باستعماؿ مف خبلؿ دراستنا لمحالتيف ) 
 ونصؼ موجية.

بعد التطرؽ إلى المقابمة وأنواعيا سوؼ نذىب إلى تعريؼ المبلحظة اإلكمينيكية التي  
 ميمة في دراسة الحالة،والتي قمنا باستعماليا أثناء دراستنا لمحالتيف .تعتبر مف أدوات ال
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"  تكشؼ عف المعمومات التي ال 2002: حسب "العيسوي،المالحظة اإلكمينيكية -3-0-0
يريد المريض اإلفصاح عنيا أو تمؾ   التي يعجز التعبير عنيا لفظيا،واف كانت المبلحظة 
تتـ أيضا خبلؿ عممية المقابمة،فالمقابؿ يبلحظ سموؾ المريض وطريقة االستيعاب وردود 

ومظيره الخارجي وعاىاتو المرضية أفعالو تعبيرات وجيو وحركاتو ...كما يبلحظ ىندامو 
 ( 157ص2002وسماتو السموكية... )العيسوي، 

( 02عمى الحالتيف) TAT: ولقد قمنا بتطبيؽ االختبار االختبارات النفسية-3-0ـ 3
 المدروستيف:

" ىو عبارة عف 3،ص2010حسب "صالح معاليـ، :TATـ اختبار تفيم الموضوع 8ـ3
مف خبلؿ الصور المقدمة،اخترع مف طرؼ موراي  اختبار يدعي العميؿ إلى تخيؿ قصة

Murray  بالو.ـ.ا لدراسة دينامية الشخصية انطبلقا مف الدوافع والصراعات  1935في عاـ
 (3،ص2010التحتية ليا. )صالح معاليـ،

"يعتبر اختيار تفيـ الموضوع في 165،ص 2008حسب سي موسى ،بف خميفة، 
صص الحرة التي كانت مستعممة بالموازاة مع الرسـ األصؿ أوؿ اختبار مستوحى مف تقنية الق

(.وقد 16Anzieu)،ص  1930و1920لدى األطفاؿ في إطار التربية خبلؿ الفترة مابيف 
أخذت فكرة معرفة الشخص انطبلقا مف أسموب إنتاجو الفني مف األعماؿ التي قدميا بورؾ 

لمشخصيات األدبية  في تحميؿ اآلثار الفنية 1910-1906ثـ بعده فرويد   1855ىارت 
 (.131،صAnzieuأمثاؿ ىاممت ،ماير، ليونارد دوفانسي .)

( أف جؿ تمؾ المحاوالت قد ركزت 1954)tatرأت ؼ.شنتوب منذ بداية أعماليا حوؿ  
( neutraliséesكثيرا عمى االستقبللية المطمقة لبلنا في عبلقتو مع الطاقات "المحايدة" )

، في الوقت الذي البد ليذا األنا الشعوري الذي يقود وأىممت الجانب اليوامي البلشعوري
الفعؿ أف يكوف متفتحا عمى الخزاف النزوي و الطاقوي،واف يكوف أليفا مع اليوامات المحتواة 
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(وعمى ىذا األساس طرحت 11ػ10،صShentoubفي ذلؾ الخزاف لكي يستمد منو قوتو)
لتي ينظـ بيا األنا إجابتو في ىو"...الطريقة اTATفرضية أف ما ىو مقصود في بروتوكوؿ 

وضعية صراعية" تعرضيا المادة والتعميمة والوضعية بمجموعيا،واشترطت أف يكوف ىناؾ 
إدماج نسبي لمجياز الدفاعي الذي يفسح المجاؿ لمطاقة الحرة لتكوف في خدمة األنا 

 الشعوري.

انطبلقا مف دراسة مطولة حوؿ   TATنظرية حوؿ 1967اقترحت شنتوب منذ  
اليجاسية لدى الطفؿ،متخذة مدونة ما وراء عمـ النفس الفرويدي  -ظاىر الرىابية م

بمجموعيا كمرجع أساسي لنظريتيا،وذلؾ بتوظيؼ مفاىيـ الموقعتيف األولى والثانية مع 
وجيات النظر الثبلث: الديناميكية واالقتصادية و الموقعية،بعيدا عف خمط الوضعية التحميمية 

 (16مرجع،ص)نفس ال TATبوضعية 

( بعرض تقنية 1974ػ1969تجسدت نتائج أعماليا البلحقة باالشتراؾ مع ر.دوبراي ) 
تحميؿ وتفسير االختبار انطبلقا مف المسممات النظرية المقدمة في إطار ما يسمى سياؽ 

TAT  الذي يعني: "مجموع اآلليات العقمية الممتزمة بيذه الوضعية الفريدة التي يطمب فييا
 (62،صShentoubف يتخيؿ قصة انطبلقا مف الموحة". )مف الشخص أ

 ـ وصف مادة االختبار:0ـ3

لوحة فييا تصاوير ورسومات مبيمة اغمبيا مشكمة  31يتكوف االختبار في أصمو مف 
لوحة(،في حيف تصور لوحات أخرى نادرة 15لوحة( أو أشخاص )12مف شخص )

(،تحمؿ ىذه الموحات 16لوحات( مشاىد طبيعية مختمفة،باإلضافة إلى لوحة بيضاء )رقـ3)
في مجمميا لكؿ الفئات مف السف ،ألنيا غير موجية 20الى 1ارقاـ عمى ظيرىا مف 

والجنس.فمنيا ما ىو مشترؾ لدى كؿ األشخاص وىي عادة تحمؿ رقما فقط )عددىا 
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لوحة(،إما األخرى الباقية فيي متغيرة حسب السف والجنس يكوف فييا الرقـ التسمسمي 11
 مصحوبا بالحرؼ األوؿ مف الكممة األصمية باالنجميزية:

Boy=B ػ ولد 

Girl=G    ػ بنت  

Male=M ػ رجؿ 

 Female=Fػ امرأة 

لوحة في حصتيف،كما كاف يفعؿ  20وعمى كؿ فئة مف تمؾ الفئات أف تجتاز  
 موراي،بمعدؿ عشر لوحات في كؿ حصة.

( تمؾ التي ىي أكثر 31لكف المختصوف فيما بعد اختاروا مف الموحات األصمية ) 
لوحة 13،بمعدؿ 31لوحة مف  18" ،وتتمثؿ في TATداللة وأكثر مبلئمة لديناميكية "سياؽ 

،ص 2008؛بف خميفة،ا لممفحوص في حصة واحدة.)سي موسى،تمررى20لكؿ صنؼ عوض
165-167- 168 .) 

( والتي تتماشى مع 02سوؼ نقـو بعرض فقط البطاقات التي طبقتيا مع الحالتيف )
نثى بطاقة عمى األ 11بطاقة عمى الذكر و 17إشكالية الدراسة المطروحة، حيث طبقت فقط 

4،5(،6BM،)( 8BM)،10(،12M (،)12BG(،)13MF (،)13B )(،3BM، )1،2وىي )
،14،15،16(،18BM، )19 .) 

وفيما يمي سوؼ نقـو بإدراج وعرض محتوى الظاىر والكامف لمصور التي تتضمنيا  
( 02التي طبقتيا مع الحالتيف ) 17بطاقات االختبار،سوؼ نقوـ بتناوؿ فقط البطاقات 

 النحو التالي:والمتمثمة عمى 

 ( 39ػ  04،ص2010حسب الكاتب )معاليـ صالح، 
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 الموضوع الظاىر طفؿ يضع رأسو بيف يديو،ويشاىد آلة موضوعة أمامو.عامة:8ـ البطاقة 

اإليحاءات الكامنة: لوحة تفضؿ الرجع إلى تقمص شخصية شاب في حالة عدـ نضج 
 يو الرمزية تكوف شفافة.وظيفي،في مواجية شيء يعتبر كموضوع خاص بالراشد،حيث معان

 البطاقة األولى:ىي مرجعية لبلعتراؼ بقمؽ االخصاء كمشروع تقمص.

 الموضوع الظاىر:انو مشيد يتكوف مف ثبلثة أشخاص: عامة: 0ـ البطاقة  

 ػ في الصؼ األوؿ شابة تحمؿ كتب.

 .ػ في الصؼ الثاني رجؿ مع حصاف،امرأة متكئة عمى شجرة،التي ممكف أف تدرؾ أنيا حامؿ

 يتميز الموضوع بعدـ وجود فرؽ في األجياؿ بيف الشخصيات الثبلث فالمضموف ظاىر.

اإليحاءات الكامنة:العبلقة الثبلثية قابمة إلحياء الصراع االوديبي مف جديد)رجؿ،امرأة حامؿ 
 وبنت(.

: الموضوع الظاىر شخص ذو جنس وسف غير محدديف،فيو أطفال ورجال 3BMـ البطاقة  
ـ مقعد،عموما في الزاوية يوجد شيء صغير ،أحيانا صعب التعرؼ عميو،لكف منيار إماـ قد

 غالبا يدرؾ كمسدس.

اإليحاءات الكامنة: ترجع البطاقة إلى إشكالية ضياع الموضوع،وتطرح سؤاؿ تكويف الوضعية 
 االكتئابية.

: الموضوع الظاىر زوجاف،امرأة قريبة مف رجؿ يتدور عنيا،الفرؽ بيف عامة4 ـ البطاقة
 الجنسيف واضح بصورة ظاىرة لكف ال يوجد فرؽ فيما بيف األجياؿ.

اإليحاءات الكامنة: ترجع إلى صراع جنسية عادية،حيث أف كؿ شخصية يمكف أف تكوف 
 حاممة لحركة نزوية مختمفة عدوانية أو ليبيدية. ىذا التجاذب الوجداني يسيطر عمى البطاقة.
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في سف المتوسط،يدىا عمى مقبض الباب،تشاىد  الموضوع الظاىر امراةعامة: 5ـ البطاقة  
 داخؿ الغرفة وىي ممثمة بيف الداخؿ والخارج،داخؿ الغرفة مفصؿ.

اإليحاءات الكامنة:ترمي إلى صورة أمومة دوف تفكير مسبؽ في اختيار السجؿ الصراع 
 سيتموقع فيو الشخص .

كذلؾ اإلحساس بالذنب البطاقة تحي إثارة الفضولية الجنسية وىوامات المشاىد األثرية و 
المتعمؽ باالستمناء،نظرة المرأة تمخص نزوة النظر والممنوع لبلنا األعمى والذي في ىذه 

 الحالة يسجؿ الصراع الداخمي في إشكالية اوديبية.

: الموضوع الظاىر زوجاف،رجؿ مف منظور األمامي،كأنو رجال وأوالد  6BMـ البطاقة  
،وامرأة كبيرة السف تنظر في  اتجاه آخر. ميمـو

اإليحاءات الكامنة: ترجع إلى تقارب األـ االبف في محتوى مضطرب ،الفرؽ بيف الجيميف 
 يرمي إلى الممنوع االوديبي ويزيد حدة ماداـ الشخصيف ليس متقابميف وجيا لوجو.

:الموضوع الظاىر في المستوى األوؿ: شاب،مراىؽ،واحد،في رجال وأوالد 8BMـ البطاقة 
دير ظيره في المشيد الموجود في المستوى الثاني:يمثؿ ىذا المشيد رجؿ جانبو بندقية،ي

 مستمقي واثنيف منحنيف عميو،يمسؾ احدىما شيء يجرح.

اإليحاءات الكامنة: تحي ىذه الصورة تمثيبلت يمكف أف تتعمؽ بقمؽ االخصاء أو العدوانية 
 اتجاه الصورة األبوية.

 الموضوع الظاىر يبيف تقارب بيف زوجيف  عامة:82ـ البطاقة 

اإليحاءات الكامنة: ترجع لمتعبير الميبيدي عند الزوجيف،يسترجع بوضوح مضموف 
 الصورة،وىو تقارب ذات نوع ليبيدي.
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الموضوع الظاىر تمثؿ شخص مستمقي عمى فراش،بجانبو شخص رجال: 80Mـ البطاقة 
 أخر في وضعية كأنو يحاوؿ لمسو .

كامنة:تنشيط واضح لموضعية االكتئابية،كما تحي البطاقة قمؽ الفراؽ وفقداف اإليحاءات ال
 الموضوع وبالتالي يفتح المحاؿ لمتعبير عف وجداف اكتئابي يشترؾ مع تمثيبلت الفقداف.

ويتميز ىذا النشاط التعبيري بميكانيزمات ىوسية تظير عبر حكايات منظمة حوؿ المقاومة 
 المنظمة لبلكتئاب.

الموضوع الظاىر منظر مشجر عمى حاشية واد،في  أوالد وبنات:  80BGة ـ البطاق
 المستوى األوؿ شجرة وقارب،النبات والمستوى الخمفي غير واضحيف.

اإليحاءات الكامنة:تستدعي العميؿ إلى تنويع استجاباتو الحسية والعاطفية والجانب التصوري 
 .الذي ييدي إلى حاالت العدوانية أو الجوانب الجنسية

يمكف لمموضوع جمب إحياء تنشيط نزوي ىوامي ىاـ محدد تحركات تثبيط مكثؼ وقصص 
 قصيرة.  

سنة،نظرا لمطبع 16:الموضوع الظاىر ال تستعمؿ قبؿ سف ونساء رجال 83MFـ البطاقة 
الفض لمبطاقة .تمثؿ رجؿ واقؼ ذراعو عمى وجيو،في الخمؼ امرأة ممددة عمى فراش 

 صدرىا عاري.

امنة: ىذا المشيد يحمب حركة جنسية عدوانية قوية،ترجع إلي التعبير الجنسي اإليحاءات الك
 العدواني داخؿ الزوج ،تطرح في إمكانية إدراؾ الجانب الولعي الجنسي.

 ىذه البطاقة تكشؼ الفقداف العنيؼ والتدمير المكثؼ.

ية الموضوع الظاىر طفؿ عمى عتبة كوخ خشبي،عزلة وحالة سكن ذكور:  83Bـ البطاقة 
 مزرية.
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اإليحاءات الكامنة:ترجع البطاقة إلي قدرة الشخص إلى تسيير ىذه العزلة،وبالتالي تجاوز قمؽ 
 ماقبؿ التناسمي،كما ترجع إلى العبلقة مع صورة األـ التي تمثؿ الموضوع الحامؿ والحامي.

 المنزؿ يمثؿ األـ حاممة الموضوع.

عمى حافة نافذة،في حالة دخوؿ أو : الموضوع الظاىر تمثؿ شخص عامة 84ـ البطاقة 
 خروج،ىروب أو سرقة حب ممنوع.

.  اإليحاءات الكامنة:ترجعنا إلى اختراؽ الممنوع في إطار زنا المحاـر

:الموضوع الظاىر شخص في مقبرة،تمثؿ ىذه البطاقة الحزف،الوحدة عامة 85ـ البطاقة 
 وتأنيب الضمير.

موت،وتسمح أيضا بإبراز اتجاه تفريغ العدوانية  اإليحاءات الكامنة: تظير تسيير حالة قمؽ ال
 الكامنة لمعميؿ في مضموف الشخص المدفوف.

الموضوع الظاىر بطاقة بيضاء،وىي خارقة بالنسبة لمبطاقات األخرى  عامة: 86ـ البطاقة 
 ألنيا ال تمثؿ منظر أو شخص.

والعبلقات اإليحاءات الكامنة: ترجع إلى طريقة العميؿ في تركيبة مواضع المفضمة 
الموضوعة معيا،ومف جية أخرى يكوف الجانب التحويمي حاد الف الموضوع خالي مف 

 التصوير.

: الموضوع الظاىر مساندة أو اعتداء بيف شخصيف،يظير ورجال ذكور  BM 88ـ البطاقة 
 أنيـ مف نفس الجنس.

 ذكور.اإليحاءات الكامنة: تثير ىذه البطاقة قصصا تتناوؿ أفكار عف القمؽ عند ال 
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الموضوع الظاىر يمثؿ منزؿ تحت الثمج،أو مشيد تجري فيو باخرة  عامة: 89ـ البطاقة 
تحت ىيجاف،حوليا أشكاؿ شباحية و أمواج تضارب األلواف األبيض واألسود بقوة بيف 

 حواشي البطاقة،يسمح بتحديد فيما بيف الداخؿ والخارج.

سمية في استرجاع محتوى وجو يسمح اإليحاءات الكامنة:تحي تنشيط إشكالية ماقبؿ التنا
بإسقاط الموضوع الجيد والسيئ،البطاقة تدفع النكوص واسترجاع ىوامات خرافية . )معاليـ 

 (39ػ 04،ص2010صالح،

 :TATوفيما يمي سوؼ نتطرؽ إلى خطوات تطبيؽ االختبار  

 173.172،ص2008: حسب سي موسى،بف خميفة،ـ خطوات تطبيق االختبار3ـ3

كاف موراي يجري االختبار في حصتيف،يمرر في كؿ حصة عشر لوحات،يبدأ في  
الحصة األولى،بعد توفير الشروط المساعدة عمى التكيؼ مع الوضعية،بتقديـ التعميمة 
المطولة نسبيا يمكف تمخيصيا كما يمي:"سأعرض عميؾ بعض الصور واحدة تمو 

،أف توضح ما يحدث في كؿ األخرى،والمطموب منؾ أف تحكي لي قصة حوؿ كؿ منيا
صورة،وتصؼ ما وقع  وما يقع وكيؼ ستكوف نياية أو خاتمة القصة،مع ذكر المشاعر التي 
يحس بيا األشخاص المشاركوف في المشيد."وفي ىذا السياؽ يخبر الفاحص الشخص بأنو 

  دقائؽ في المتوسط لكؿ لوحة مع تذكيره بذلؾ عقب كؿ لوحة . 5مقيد بزمف قدره 

التعميمة قابمة لمتعديؿ وفؽ سف الشخص وقدرتو العقمية واالضطرابات التي تكوف  
يعاني منيا. وبإمكاف الفاحص أف يتدخؿ لجمب انتباه المفحوص إلى أجزاء ىامة مف المشيد 

 قد تغاضى عنيا أو مف اجؿ تشجيعو دوف اإليحاء لو بأي معمومات تخص ذلؾ المشيد .

يفسح لخياؿ المفحوص حرية أكثر،كاف يخترع  إما في الحصة الثانية فكاف موراي 
تشبو الخرافة أو الحمـ أو االستعارة أو األسطورة،إال أف ىذه الطريقة أىممت شيئا فشيئا نظرا 

 لعدـ فائدتيا .
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طالبا منو أف يتخيؿ فييا أية صورة تخطر  16يقدـ الفاحص الموحة البيضاء رقـ  
 يحكي قصة انطبلقا منيا. ببالو، وعيناه مغمقتاف إذا لـز األمر، ثـ 

)الواقع اليومي،أفبلـ،روايات،ذكريات صصفي النياية الحصة يقوـ بتحقيؽ عف مصادر الق
تطورت بعد ،اعي الحر التي تأخذ وجية عبلجية شخصية..(،مع إمكانية االستعانة بتقنية التد

 ذلؾ طريقة اإلجراء بعد موراي، وتغيرت بكثير في الوقت الراىف .

يمكف إجراؤه في أية وضعية تستمـز فحصا نفسيا TATة شنتوب أف اختبار ترى الباحث 
ييدؼ إلى استقصاء معمؽ لمتوظيؼ النفسي لدى أي شخص يطمب ذلؾ أو يمر بظرؼ 
صعب يعاني فيو مف اضطرابات سيكومرضية . في مثؿ ىذه الحاالت يمجا إلى إجراء كشؼ 

بعض الحاالت عند المزـو اختبارا  ، وفيTATجدي يضـ عمى األقؿ اختباريف :الرورشاخ و 
 (173-172ص2008ثالثا لتقييـ القدرات العقمية )سي موسى و بف خميفة،

حسب شنتوب :سوؼ نقوـ بتقديـ كيفية فيـ و تحميؿ اختبار TATطريقة تحميؿ بروتوكوؿ 
 تفيـ الموضوع وىذا مف خبلؿ عرض مايمي: 

 :188ص2008حسب سي موسى وبف خميفة، ـ شبكات الفرز لشنتوب :

لقد طرأت تعديبلت كثيرة عمى الشبكة األصمية التي عرضتيا ؼ.شنتوب ألوؿ مرة في مقاؿ 
ليا تحت عنواف "مساىمة في البحث عف صدؽ اختبار تفيـ الموضوع .شبكة الفرز 

( إلى أخر 1969،1978،1987،1990(. وقد توصمت بالتعاوف مع ر.دوبراي )1958")
 الذي نعتمد عميو في تنقيط البروتوكوالت. ،وىو الشكؿ1990شكؿ ليا في سنة 

( المستعممة في تنقيط محتويات القصة 1990سنقـو اآلف بعرض محتويات الشبكة ) 
التي ينتجيا المفحوص،وذلؾ في جدوؿ يتكوف مف أربعة سبلسؿ تمثؿ كؿ واحدة منيا مؤشرا 

ؿ مع الصراعات يعطي نظرة عمى الطرؽ أو السياقات الدفاعية التي يظيرىا الفرد لمتعام
التي تثيرىا الصور . وغالبا ما تتوزع السياقات المستعممة مف طرؼ األشخاص عمى كافة 
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السبلسؿ،مع غمبة احدىا عمى السياقات األخرى تبعا لنموذج التوظيؼ النفسي المميز لكؿ 
 شخص .

 تتمثؿ السبلسؿ األربعة إذف في : 

 مرتبطة بالصراع الداخمي .، وىي ممثمة ألسموب الرقابة الAسمسمة السياقات  (1
(المتعمؽ labilité، وتمثؿ األسموب الذي فضمنا ترجمتو اليراء )Bسمسمة السياقات  (2

 بالصراع العقبلني.
 ، وىي تمثؿ تجنب أو كؼ الصراعات .Cسمسمة السياقات  (3
، وىي ممثمة لبروز السياقات األولية التي تظير عمى شكؿ Eسمسمة السياقات  (4

 قوة وحدة التصورات و الوجدانات.اضطرابات  المغة أو 

(: سوؼ نتطرؽ إلى ذكر ومعرفة السبلسؿ األربعة 1990شبكة التحميؿ أو الفرز لشنتوب )
 مفصمة وشرح كؿ سمسمة فيما يالي: 
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 (8992:شبكة التحميل أو الفرز لشنتوب )23الجدول رقم 

)سياقات  Aالسمسمة 
الرقابة( الصراع النفسي 

 الداخمي

 Bالسمسمة 
)سياقات اليراء( 
الصراع النفسي 

 العبلئقي

  Cالسمسمة 
 سياقات التجنب(

)بروز السياقات   Eالسمسمة 
 األولية(

A1 
A1.1-  قصة تقترب مف

 الموضوع المألوؼ.
A1.2-  لجوء إلى مصادر

أدبية أو ثقافية أو إلى 
 الحمـ.
A1.3-  إدماج المصادر

 االجتماعية.
A2 

A2.1-  وصؼ مع التعمؽ
باألجزاء،بما في ذلؾ تعابير 

 األشخاص و ىيأتيـ.
A2.2 -  تفسير التبرير

 بتمؾ األجزاء.
A2. 3-  تحفظات كبلمية 

A2. 4- ابتعاد زماني- 
 مكاني.

A2. 5-  توضيحات
 رقمية.

A2 6-  تذبذب بيف

B1 
B1.1-  قصة

منسوجة عمى 
 اختراع شخصي.

B1.2-  إدخاؿ
أشخاص غير 
مشكميف في 

 الصورة.
B1.3-  تقمصات

 مرنة ومنتشرة.
B1.4-  تعبيرات

لفظية عف عواطؼ 
متمونة ومكيفة 
 حسب المنبو.

B2 
B2.1-  دخوؿ

 مباشر في التعبير.
B2.2-  قصة ذات

مقاطع.تخريؼ بعيد 
 عف الصورة.

CP  
CP1-  وقت

كموف اولي 
طويؿ و/أو 

توقفات داخؿ 
 القصة.
CP2-  ميؿ عاـ

 إلى التقصير.
CP3-  عدـ

التعريؼ 
 باألشخاص.

CP4-  عدـ
توضيح دوافع 
الصراعات،قص

ص مبتذلة 
لمغاية،مبنية 

 لممجيوؿ،تمبيس. 
CP5- 

اضطرار إلى 
طرح 

E 
E1-  عدـ إدراؾ موضوع

 ظاىري.
E2-  إدراؾ أجزاء نادرة و/أو

 غريبة.
E3-  تبريرات تعسفية انطبلقا

 مف ىذه األجزاء.
E4- .مدركات خاطئة 
E5- .مدركات حسية 
E6-  إدراؾ مواضيع مفككة

)و/أو مواضيع منيارة أو 
أشخاص 

مرضى،مشوىوف(.تخريؼ خارج 
 الصورة. 

E7-  عدـ تبلـؤ بيف موضوع
القصة والمنبو.تجريد،رمزية 

 غامضة غيبية.
E8-  تعبيرات "فظة" بمرتبطة

 بموضوع جنسي أو عدواني.
E9-  تعبير عف عواطؼ و/أو
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 تفسيرات مختمفة.
A2. 7-  ياب بيف ذىاب وا 

 التعبير النزوي والدفاع.
A2 8- .تكرار واجترار 
A2. 9- .إلغاء 

A2. 10-  عناصر مف
نمط التكويف العكسي 
)نظافة،نظاـ،تعاوف،واجب،ا

 قتصاد..(.
A2. 11- .إنكار 

A2. 12-  تأكيد عمى
 الخياؿ.

A2. 13-  عقمنة
)تجريد،ترميز،عنونة لمقصة 
ذات عبلقة بالمحتوى 

 الظاىري(.
A2. 14-  تغيير مفاجئ

لمنحى القصة )مصحوبة 
أو غير مصحوبة بتوقؼ 

 الحوار(.
A2. 15-  عزؿ العناصر

 أو األشخاص.
A2.1 6-  جزء كبير و/أو

صغير مف الصورة 
 مستحضر وغير موظؼ.

  A2.17-  تشديد عمى

B2.3-  تشديد
عمى العبلقات بيف 

 األشخاص.
B2.4-  تعبير

لفظي عف عواطؼ 
 قوية ومبالغة.

B2.5- .تيويؿ 
B2.6-  تصورات

ضادة.تناوب بيف مت
حاالت انفعالية 

 متعارضة.
B2.7-  ذىاب

ياب بيف رغبات  وا 
متناقضة.مقصد 
يقـو عمى تحقيؽ 
 سحري لمرغبة.

B2.8- 
تعجبات،تعاليؽ،اب

تعاد عف 
الموضوع،مصادر/

 تقديرات ذاتية
B2.9-   تغميـ

العبلقات،ثبوت 
فرض الموضوع 
الجنسية و/أو 
 رمزية شفافة.

األسئمة.ميؿ إلى 
 الرفض.رفض.

CP6- 
استحضار 

عناصر مقمقة 
متبوعة أو 

مسبوقة بتوقفات 
 في الحوار.

CN 
CN1-  تشديد

عمى االنطباع 
الذاتي )غير 

 عبلئقي(.
CN2-  مصادر

شخصية أو 
 تاريخية ذاتية.

CN3-  عاطفة
 معنونة. –

CN4-  ىيأة
دالة عمى 
 العواطؼ.

CN5-  تشديد
عمى الخصائص 

 الحسية.
CN6-  تشديد

عمى رصد 

تصورات قوية مرتبطة بأي 
إشكالية )مثؿ 

العجز،االفتقار،النجاح العظامي 
      اليوسي،الخوؼ،الموت،التدمير،

 االضطياد...(
E10- .دأب أو مواظبة 
E11 ػ اختبلط اليويات )تداخؿ

 األدوار(.
E12-  ار المواضيع.عدـ استقر 
E13-  اختبلؿ التنظيـ في

 التتابع الزماني و/أو المكاني.
E14-  إدراؾ الموضوع

 الشرير،مواضيع االضطياد.
E15- .انشطار الموضوع 
E16-  بحث تعسفي عف مغزى

الصورة و/أو تعابير الوجو أو 
 الييات الجسمية.

E17-  أخطاء كبلمية
)اضطرابات في التركيب 

 المغوي(.
E18-  ترابط

جواري،بالجناس،انتقاؿ مفاجئ 
مف موضوع إلى أخر غير 

 متجانس.
E19- .ارتباطات قصيرة 
E20-  إبياـ،عدـ
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النفسية   الصراعات
 الداخمية.

  A2.18-  تعبير مصغر
 عف العواطؼ.

  
 

B2.10-  تعمؽ
بأجزاء نرجسية 

 ذات ميؿ عبلئقي. 
B2.11-  عدـ

االستقرار في 
التقمصات. تردد 
حوؿ الجنس و/أو 
 سف األشخاص.

B2.12-  تشديد
عمى موضوع مف 
نوع:ذىاب،قوؿ،جر 

 ي ىروب...
B2.13-  حضور
مواضيع 

الخوؼ،الكارثة،الدو 
ار...في سياؽ 

 التيويؿ.
 

    

 الحدود والحواؼ.
CN7- عبلقات
 مراتية.
CN8-  إظيار

الئحة )صورة أو 
 لوحة فنية(.

CN9-  نقد
 ذاتي.

CN10-  أجزاء
نرجسية.مثمنة 

 ذاتية. 
CM 

CM1-  استثمار
فائؽ لوظيفة 
االستناد عمى 

 الموضوع.
CM2-  مثمنة

الموضوع )ميؿ 
ايجابي أو 

 سمبي(
CM3- 

استخفاؼ،لؼ 
 ودوراف.

CC  
CC1- إثارة

حركية.إيماءة 

 تحديد،غموض الخطاب.
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تعبيرات و/أو 
                حركية.
CC2-  طمبات

 موجية لمفاحص.
CC3- انتقادات 

لؤلداة و/أو 
 الوضعية.

CC4- 
 سخرية،استيزاء.

CC5-  غمز
 الفاحص.

CF 
CF1-  تمسؾ

بالمحتوى 
 الظاىري.

CF2-  تشديد
عمى الحياة 

اليومية 
والعممية،الحالي 

 والممموس.
CF3- تشديد

 عمى الفعؿ.
CF4-  لجوء

إلى المعايبر 
 الخارجية. 

CF5-  عواطؼ 
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 ظرفية.

 

 (189،ص2008)سي موسى وبف خميفة،       

لقد قمنا بالتعريؼ باالختبار مع وصفو واىـ الخطوات المتبعة الجراءه التي تتمثؿ في  
التعميمة والتعرؼ عمى المحتوى الظاىري والكامف لمبطاقة مع تحميؿ كؿ بطاقة عمى حدة مف 
اجؿ التوصؿ إلى اإلشكالية أو مقروئية البطاقة باالعتماد عمى قوؿ المفحوص، ومف ثمة 

بروتوكوؿ الذي يحدد اإلشكالية العامة لكؿ البطاقات وفيما بعد يتـ تحديد التحميؿ العاـ لم
 الفرضيات البلزمة حوؿ التنظيـ النفسي لممفحوص. 
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 ـ شبكة الفرز والسياقات: 4ـ3

" تستعمؿ الشبكة في 191.190،ص 2008حسب "سي موسى وبف خميفة،
اجؿ تحميؿ القصص  مف مرحمتيف:يستعاف بيا في المرحمة األولى لتنقيط خطاب المفحوص

ونوعية إنتاجيا في كؿ لوحة مف الموحات التي مررناىا لو مف قبؿ،إما في المرحمة الثانية 
تفيدنا في تجميع كؿ السياقات الواردة في نصوص البروتوكوؿ بعد إنياء تنقيط كؿ 
الموحات،وذلؾ بحساب تكرارات كؿ سياؽ ومؿء الشبكة مف اجؿ معرفة المممح العاـ 

 ؼ النفسي لمشخص.لمتوظي

وال نكتفي في تجميع السياقات بالتحميؿ الكمي الذي يقـو عمى معاينة السياقات  
في حساب تكرار  5المستعممة بتكرار أعمى أو أدنى،أو كما يعمؿ بو اسقاطيو باريس

 السياقات مف حيث كونيا حاضرة )+( أو متكررة )++( أو مستعممة بكثرة )+++(.

ياقات مف حيث نوعيتيا ووظائفيا في الخطاب وكذا ارتباطيا فيما كما يجب توظيؼ تمؾ الس
بينيا في ارصاف إشكالية كؿ لوحة بمفردىا،ومف ثـ ارصاف اإلشكالية العامة المستخرجة مف 

 جميع الموحات بعد ذلؾ،وىذا ما يشكؿ دعامة التحميؿ الكيفي.

الذي يؤثر بو نفضؿ الحساب العددي لتمؾ السياقات،لكي نضبط بدقة أكثر الثقؿ  
سياؽ ما عمى بناء القصة بالنسبة إلى سياؽ أخر،وميما يكف فاف ذلؾ الضبط العددي ال 
يمثؿ ىدفا في جد ذاتو،بؿ وسيمة فقط لدراسة دينامية تمؾ السياقات في معالجة اإلشكاليات 
النفسية المستخمصة مف التقاء وتداخؿ المحتوى الظاىري والباطني لمصورة في نفسية أو 

 ية المفحوص.عقم

كما أف اليدؼ ال يتمثؿ فقط،كما ذكرنا،في تحديد أو تعييف نمط كؿ سجؿ وثقمو في  
( أو اليستيري (A( أو اليجاسي CPتوجيو التوظيؼ النفسي،سواء تمثؿ في السجؿ الرىابي )

B)( أو النرجسي )CN( أو السموكي )CC( )( أو اليوسي )المضاد لبلكتئابCM أو )
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(، إذ ينظـ ىذا التناوؿ إلى طرؽ التشخيص Eذىاني في نياية المطاؼ )( أو الCFالعممي )
( والعرضي، بؿ يجب إقامة الترابط بيف taxinomiqueالمعتمدة عمى التصنيؼ االسمي )

 كؿ ىذه السجبلت وسياقاتيا الغالبة،ووظيفتيا في التعامؿ مع الصراعات واإلشكاليات.

 المراحؿ التالية:: نقـو بإتباع TAT ـ منيجية التحميل5ـ3 

 ػ تفكيؾ القصص عف طريؽ التنقيط في كؿ لوحة واستنتاج اشكاليتيا.

 ػ تجميع السياقات في شبكة الفرز.

 ػ استنتاج الفرضية التشخيصية لمتنظيـ النفسي.

ىذا المنيج إلى تمييز كؿ تنظيـ نفسي مف حيث تكرار سياقاتو ونوعيتيا  ييدؼ
الوظيفية التي تحدد مستويات الصراع وخطورة اإلشكاليات في ثقميا أو خفتيا. )سي 

 (.191.190،ص2008موسى؛بف خميفة،

  خالصة الفصل:

دـ واألدوات مف خبلؿ التعرؼ عمى الدراسة االستطبلعية واألساسية مع تحديد المنيج المستخ
(،سوؼ TATالمستعممة مف مبلحظة ومقابمة وكذلؾ التعرؼ عمى اختبار تفيـ الموضوع )

( وتحميميما مف خبلؿ عرض 02نذىب  في الفصؿ الموالي إلى القياـ بعرض الحالتيف)
 مقاببلتيـ وتحميؿ البروتوكوؿ المتمثؿ في شبكة الفرز ؼ.شنتوب. 

العناصر التي أفدتنا في ىذه الدراسة،وخاصة لقد قمنا  في ىذا الفصؿ بتناوؿ مجمؿ 
التحدث بالتفصيؿ عف اختبار تفيـ الموضوع وكيفية تطبيقو مف خبلؿ إتباع خطواتو مع 

عرض لوحاتو مف حيث المحتوى الظاىر والكامف وخاصة الموحات المستعممة مع الحالتيف 
عند   TATختبار( التي قمنا بدراستيما داخؿ المركز وأخيرا عرض كيفية تحميؿ ا02)

   ؼ.شنتوب. 
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في ىذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ إلى عرض وتقديـ الحاالت المدروسة  ـ تقديم الحاالت:1
 وتحميؿ المقاببلت وبرتوكوؿ تفيـ الموضوع لكؿ حالة 

سنقـو بتقديـ مقاببلت المفحوص فتحي وتحميؿ األولى: ـ الحالة8ـ8  

TAT :مع التوصؿ بتحميؿ عاـ لو وىذا مف خبلؿ مايالي   

جمسات  05قد قمنا بالقياـ بمجموعة مف المقاببلت موزعة في  تقديم مقابالت: -8ـ8ـ8
 مبينة في الجدوؿ التالي:

:تقديـ مقاببلت المفحوص فتحي األوؿ:  24الجدول  

 اليدؼ المدة التاريخ المقاببلت
 ػ التعرؼ عمى المفحوص فتحي . د 20  06/03/2019 01

 ػ التعريؼ بدورنا كأخصائييف نفسانييف. 
 ػ جمع المعمومات األولية. 

ػ طفولة المفحوص ومراىقتو )بداية  د 38 13/03/2019 02
تعاطي المخدرات واإلدماف عمييا 
،األعراض الناتجة عف المادة المخدرة، 
واألسباب التي دفعتو إلى تعاطي 

 المخدرات.
النفسية )الدوافع التي دفعت ػ المرونة  د 35 03/2019/ 17 03

بالمفحوص إلى العبلج مف اإلدماف 
عمى المخدرات ( وطرؽ العبلج النفسي 

 المستعممة معو.
تييئة المفحوص نفسيا مف اجؿ القياـ   د 55  12/04/2019 04

 باالختبار.
 .TATػ تطبيؽ االختبار 
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ػ التعرؼ عمى النظرة المستقبمية  د 25 21/04/2019 05
لممفحوص بعد عبلجو مف اإلدماف 
وتخمصو نيائيا مف المادة المخدرة 
،وطموحاتو وأىدافو التي يرغب في 

 تحقيقيا .
 ػ شكر المفحوص عمى التعاوف.

 

 ـ البيانات األولية:

 فتحي.: ػ االسـ

 ػ الجنس: ذكر.

 سنة. 19ػ السف: 

 .ػ المستوى الدراسي: أولى متوسط

 ػ مستوى االقتصادي: جيد.

 وىو الثالث. بنت وولد. 02ػ عدد اإلخوة: 

 ػ ترتيب مابيف اإلخوة: ىو األوؿ، ىو وأخوه توأـ.

 ػ نوع المينة أو الحرفة الممارسة أف وجدت: مصور.

ػ الوضع االجتماعي لموالديف: مطمقيف، األب متزوج مف امرأة أخرى لكف ليس لو أوالد 
خوتو.معيا،والمفحوص يعيش   مع أمو وا 

 ػ نوع السكف: شقة في عمارة.
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 سنة. 13ػ بداية تعاطي المادة المخدرة: كانت في المراىقة، كاف عمره 

 سنوات. 07ػ مدة اإلدماف عمى المادة المخدرة: 

 .2019بداية الدخوؿ إلى المركز لمعبلج: فيفري ـ 

 ـ السيميائية العامة:

فيما بنيتاف ولوف شعره اسود وعيناه لوف بشرة المفحوص سمراء ولوف عينيو  
متوسطتاف الحجـ ،فأما رأس حجمو فيو متوسط ،وفيما يخص طريقة تفكيره فيي جيدة 
ومنظمة ،إما مستواه المغوي وطريقة كبلمو جيد ومنظـ لكنو أثناء الحديث معي يتكمـ بصوت 

قصيرة ووزنو  خافض ،وفيما يخص بوعيو وانتباىو وذكائو فيو جيد ،وفيما يخص بقامتو فيي
متوسط الحجـ ،ومظيره الخارجي منظـ ومرتب،ونشاطو النفسي حركي فيو ىادئ في جموسو 
عمى الكرسي ،ويستعمؿ إيماءات أثناء الحديث ومبلمح وجيو فييا حزف وعبوس ، ويخجؿ 
أثناء الحديث ويظير ذلؾ مف خبلؿ احمرار وجيو، وفيما يخص تواصمو فيو جيد وأيضا 

ومقبوؿ ،وىذا ما استخمصناه مف خبلؿ مبلحظتنا لممفحوص أثناء إجراء سموكو فيو معتدؿ 
 المقاببلت معو.

 :تحميل المقابالت -0-8-1ػ 

سنة ،مستواه الدراسي سنة أولى  19الحالة فتحي مف جنس ذكر يبمغ مف العمر 
متوسط ،إما فيما يخص مستواه االقتصادي فيو جيد الف امو تعمؿ عمميف في البنؾ 
كمحاسبة وكذلؾ مصورة والمفحوص يعمؿ معيا كمصور في األعراس،كما لديو اخوتيف وىو 

الوضع االجتماعي لموالديف فيما منفصميف واألب يحتؿ الرتبة األولى توأـ ىو وأخيو ،إما 
خوتو وىي  متزوجة مف امرأة أخرى لكف ليس لو أوالد معيا ،والمفحوص يعيش مع أمو وا 
مسوؤلة عف رعايتيـ ، كما أف المفحوص يسكف في شقة جيدة في عمارة بحي السبلـ 

ىقة عندما كاف بمستغانـ ،وفيما يخص بداية تعاطي المفحوص فتحي كانت في بداية المرا
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سنوات ،وكاف دخولو إلى  07سنة إما مدة التعاطي لممادة المخدرة كاف حوالي  13عمره 
أيف تمقى ىناؾ العبلج الطبي والنفسي  2019المركز الوسيطي لعبلج المدمنيف في فيفري 

 المتواجد في المركز.   

اف االتصاؿ كاف المقاء األوؿ مع العميؿ فتحي بحضور مع األخصائية النفسانية ك
نوعا ما جيد ،فقد كاف المفحوص يجاوب حسب األسئمة التي طرحتيا عميو فيو نوع مف 
التحفظ الكبلمي مف قبؿ المفحوص كاف ىادئ أثناء سيرورة المقابمة ومعتدؿ في جموسو مع 
تكممو بصوت منخفض ويبدو عميو الخجؿ أثناء التكمـ معو يظير ذلؾ مف خبلؿ احمرار 

 وجيو. 

لمقابمة الثانية قمت بالتحدث مع المفحوص فتحي لوحدنا في غياب إما في ا
األخصائية النفسانية كاف االتصاؿ جيد وفيو تقبؿ مف قبؿ المفحوص كاف مرتاح مف خبلؿ 
اإلجابة عمى األسئمة عكس المقابمة األولى ،وجد المفحوص فتحي حرية في التعبير عف 

 أفكاره. 

ب كاف في عمره عاميف عندما طمؽ أبوه أمو عاش العميؿ فتحي طفولتو محرـو األ
ماعانا  االب لي ماوقفش معانا كي حتاجيناهوتزوج مرة أخرى  ويقوؿ المفحوص في كبلمو " 

وىذا ما يؤكد عمى المفحوص عاش حرماف عاطفي أبوي ، كما أف فتحي مانديرو بيو " 
سبب إلقاء  تيمة أشير ب 06يحمؿ األب ويمومو عمى دخوؿ أخيو التوأـ إلى السجف لمدة 

الحشيش عميو حيث يقوؿ المفحوص انو رمو عميو الحشيش وىو جالس فألقت الشرطة 
" خويا خاطيو مشاكؿ كوف كاف معانا بويا خويا ما يدخمش حبسالقبض عميو ويقوؿ فتحي "

عمينا  األـ ىي التي تعبتواالـ ىي التي تكمفت بمسوؤلية  االوالد حسب قوؿ المفحوص "
 ".  اجمنا كنا نقعدو وحدنا ؿ حتى المساء مفوتعم وعيشتنا
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عاش فتحي مراىقة صعبة حيث توقؼ عف الدراسة وذلؾ بسبب مخالطة رفاؽ السوء 
( وفي الحي الذي يسكف فيو  36،ص2012في المدرسة وىذا ما يؤكده )الحراحشة؛الجزازي،

وؿ بالتدخيف ببيموت بوالية مستغانـ أيف كانت تنتشر المخدرات ،حيث بدا المفحوص في األ
سنة ،ولـ  14سنة ثـ يذىب إلى تعاطي الحشيش حيث كاف عمره  13عندما كاف عمره 

سنة ومف أنواع التي كاف  16يكتفي بالحشيش إذ ذىب إلى تعاطي األدوية النفسية في عمر 
كما يشرب المفحوص فتحي أيضا الكحوؿ منيا  Keityle,Lyrika,Nestazyياكميا 

Volca,Rouge,Bier سنة ،انتقؿ المفحوص فتحي إلى تغيير سكنيـ وذلؾ  18ر في عم
بسبب صنع سكة حديدية لترمواي حيث قاموا بتحويميـ إلى حي السبلـ بمستغانـ ايف وجد 
كذلؾ انتشار كبير لبيع المخدرات وتعاطييا ،إال انو لـ يتخمى عف األصدقاء القدامى في ذلؾ 

ؾ أصدقاء مف الحي الجديد الذي يسكف الحي ألنيـ كاف يشتري منيـ المخدرات ووجد كذل
وىراف وفي بيموت  كنا جماعة مف األصحاب نتبلقاو فيفيو اآلف حيث يقوؿ فتحي "

ويقوؿ فتحي أف شباب وسبلماف كاف عندنا حوش نتبلقاو فيو، فيو بيوت كنا بنات واوالد " 
خارج البيت  الجامعة كانوا ياتوف الينا ويشتروف منا المخدرات حيث كاف يقضي معظـ وقتو
( 36،ص2012في السير مع األصدقاء وىذا مف خبلؿ ما أثبتو كذلؾ )الحراحشة والجزازي،

 15في المبلىي والكباريات وال يرجع إال بعد فترة مف الغياب مرة يـو أو يوميف وتطوؿ حتى 
يـو ىذا ما يفسر غياب المفحوص عف البيت بحثا عف المادة المخدرة في تعويض الشعور 

عند فتحي مف خبلؿ ابتعاده عف جو األسرة ألنو لـ يجد حناف األب فاستبدلو بالمادة  بالنقص
 المخدرة و يعد الغياب عف البيت لفترة طويمة ىروبا مف المنزؿ. 

ومف بيف األسباب التي دفعت المفحوص فتحي إلى اإلدماف عمى المخدرات والكحوؿ 
إلى مخالطة رفاؽ السوء الذيف كانوا  ىو المحيط االجتماعي الذي كاف يسكف فيو باإلضافة

 وسير مع Videيتعاطوف المخدرات حيث يقوؿ فتحي السبب الذي دفعني إلى التعاطي ىو"
حوؿ اثر أصدقاء السوء  Coden 1984" ،)وىذا ما اثبت مف خبلؿ دراسة كودف األصدقاء
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أف "،ىذا يعني 49،ص2005عمى تعاطي المخدرات بيف الشباب( "في غانـ؛أبو النيؿ،
المفحوص يعيش فراغ عاطفي أي حرماف أبوي لذلؾ يريد مؿء الفراغ بتمؾ المادة المخدرة . 
يعاني المفحوص مف أعراض االنسحاب الناتجة عف فعؿ المادة المخدرة قمؽ )وىذا مف 

أف مستوى القمؽ مرتفع بعد شرب  Rowlyخبلؿ ماجاءت بو رولي وزمبلئيا 
،ارؽ ،وىبلوس بصرية مع نسياف وىذه اعراض  "53،ص2011المخدر(في"اسماعيمي؛بيبع،

دخؿ بيا إلى المركز لمعبلج مع تقديـ لو العبلج الطبي الدوائي ،يشعر فتحي بالسعادة والفرح 
ومنخافش ونتكمـ مع أي  " نحس روحي غايا كي ناكميا فرحافمع القدرة عمى التخيؿ يقوؿ

حتى اني دخمت في شجارات " إما في حالة عدـ أكميا اشعر كذلؾ بالقمؽ والغضب واحد
عنيفة بحيث تعرضت إلى طعف بسكيف عمى مستوى البطف بما في ذلؾ السب والشتـ 
لآلخريف ،كما قمت باالعتداء عمى بنت في الشارع بسرقة ىاتفيا النقاؿ والسطو عمى البيوت 
بسرقة كومبيوتر محموؿ وذلؾ مف اجؿ شراء المادة المخدرة ،وىذا ما يؤكد عمى عدوانية 

تحي المفظية التي تتمثؿ في السب والشتـ باإلضافة إلى العدوانية الجسدية اتجاه األخر ف
تتمثؿ في الضرب والدخوؿ في شجارات العنيفة باإلضافة إلى االضطرابات السموكية التي 
تظير عمى المفحوص فتحي التي تتمثؿ في السرقة) في دراسة بينت أف غياب الوالديف عنده 

لمخدرات و ظيور االضطرابات السموكية عند األبناء وىي دراسة عبلقة مع تعاطي ا
"  ،كما أف 153،ص2005( "في غانـ؛أبو النيؿ، Maorris1983وماروس   Earlايرؿ

المفحوص فتحي قد صرح بأنو كاف يشتري المخدرات منيا "ايريكا" مف الماؿ الذي كاف 
ذي يسكف فيو ،كما أف يكسبو مف عممو كمصور أعراس منيا وكاف يبيعيا في الحي ال

كي ناكؿ حموة حيث يقوؿ " Manالمفحوص فتحي كاف يتعاطى أيضا مخدر الروش وحموة 
" مع العمـ أف مف الناحية العممية لممخدر ليس لو تأثير في زيادة القدرة نحس بالرجولة 

 القوؿ مف خبلؿ دراسة  الجنسية بؿ توىـ مف قبؿ المفحوص )وىذا ما يثبت صحة ىذا
القدرة  االعتقاد بزيادة 36،ص2012بو الحراحشة؛الجزازي،ماجاء  وكذلؾ1984برىـو

الجنسية لكف في الواقع العبلقة ليا بالجنس( ،كما يذىب المفحوص فتحي إلى تكسير محؿ 
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لؤلغذية المتواجد في الحي الذي يسكف فيو المفحوص وذلؾ بسبب تجاوز صاحب المحؿ 
ؿ يشتكي بفتحي إلى الشرطة لكف فيما بعد حدوده مع أختو وىذا ما جعؿ صاحب المح

بتدخؿ بعض األطراؼ تنازؿ صاحب المحؿ عف الشكوى ،وىذا يدؿ عمى اىتماـ فتحي 
بالعبلقات الشخصية مف خبلؿ دفاعو عف أختو الصغرى وعمى غضبو وعصبيتو الشديدة 

ؿ،وفي اتجاه الموقؼ وىذا ما يفسر العدوانية موجية نحو الممتمكات مف خبلؿ تكسير المح
حالة رغبة المفحوص إلى المادة المخدرة يمجا لمبقاء وحده في البيت أي في غياب المادة 
المخدرة ينطوي فتحي عمى نفسو. كما لجا المفحوص فتحي إلى االنتحار مف خبلؿ شربو 
لماء جافيؿ وكاف ذلؾ بسبب أف أمو اتيمتو بسرقة أمواليا ولـ يتحمؿ الصدمة فقاـ بشرب 

ى أساسو أدخمت إلى المستشفى وعممو لي غسيؿ معدة حيث يقوؿ المفحوص ماء جافيؿ وعم
مبلييف ماتحممتش وشربت ماء جافيؿ ومف بعد عرفت  07 أمي حصمت فيا بمي خونتميا"

،كما حاوؿ أيضا فتحي بجرح يده بالة حبلقة  حيث يقوؿ مشي انا ولد خالي وردليا دراىـ" 
وىذا ما يفسر عدوانية المفحوص  مف يدي"الحموة وخيطوني  كنت غير واعي كاليانو" 

والت الدنيا موجية نحو ذاتو وىذا بفعؿ تأثير المادة المخدرة. كما يصرح المفحوص ؼ قولو "
 ذيؾ حولت ننتحر مالي كمو ضاع عمى انتحارية بسبب الحموة أفكار صامطة كاف عندي
ألنو عاش ،وىذا ما يفسر المفحوص فتحي كاف يعيش ظروؼ صعبة  وقمت بجرح يدي"

محروـ األب وىذا ما جعمو يمجا إلى مخدرات حيث انو يمقي المسؤولية عمى تأثير المخدر 
وبعد جمسات العبلج المقدمة لممفحوص فتحي بما في  في األفعاؿ التي كاف يقـو بيا . 

ذلؾ العبلج الطبي مف خبلؿ إعطائو أدوية لتخفيؼ مف حدة أعراض المادة المخدرة ومف 
باإلضافة إلى جمسات العبلج النفسي مف  Depretine,Laroxyl,Tegretolبيف األدوية 

خبلؿ تطبيؽ تقنيات العبلج المعرفي السموكي التي تتمثؿ في تغيير أفكار فتحي حوؿ المادة 
المخدرة ومف ثمة تعديؿ سموكو وأيضا العبلج باالسترخاء لتخفيؼ القمؽ الذي يعيشو فتحي 

نيا ،إذ لقي المفحوص تجاوبا مف خبلؿ العبلج المقدـ لو مف تعاطي المادة أو االنقطاع ع
ذلؾ إلى الدافع ويرجع داخؿ المركز حيث بدا يتوقؼ عف تعاطي عمى بعض المواد المخدرة 
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الذي جعمو يتعالج مف اإلدماف عمى المخدرات والذي يتمثؿ ىذا الدافع في دعـ أمو لو وذلؾ 
ىي التي ساعدتو وشجعتو كما ساندتو طواؿ بإحضاره إلى المركز مف اجؿ أف يتعالج ،فآمو 

فترات عبلجو والسبب الرئيسي ىو مرض أمو بمرض السكري حيث يقوؿ المفحوص فتحي " 
بسباب مرض أمي بالسكري حيث طمعميا السكر بأربع غرامات وكي جيت عندىا وىدرت 

" وفيما بعد أدرؾ فتحي بأنو ىو سبب في مرض غرامات معاىا انخفض لدييا السكري باثنيف
" وىذا ما يفسر شعور مرضت امي مرات نبكي ونمـو نفسي بسبابيآمو بالسكري حيث يقوؿ" 

المفحوص فتحي باإلحساس بالذنب في مرض أمو وىذا ما عزز لو الرغبة في العبلج 
ر  ادتو عمى توقؼ والتشافي مف اإلدماف عمى المخدرات ،باإلضافة كذلؾ إلى رغبة فتحي وا 

اإلدماف تتمثؿ دوافعو في عواممو الداخمية وىي ثقتو بنفسو عمى التعافي والتخمص مف 
المخدرات حيث يقوؿ فتحي توقفت عف تعاطي المخدرات ورجعت لي ثقتي بنفسي وأصبحت 
خوتي عمى مائدة واحدة  ،وبعد توقؼ المفحوص فتحي عف تعاطي  اجتمع مع أمي وا 

ص العبلج النفسي توقؼ المفحوص عف الحضور في مواعيده المخدرات وبمساعدة حص
عند األخصائية النفسية أي لـ يعد يأتي إلى المركز، ففي الفترة التي توقؼ فييا فتحي عف 
المجيء إلى المركز انتكس بمجوئو إلى تعاطي الحشيش وايريكا مرة اخرى بعد توقفو عف 

بسبب تفكيره الشديد في مرضو وعممو  يـو و 15تعاطييا باإلضافة إلى شرب الكحوؿ لمدة 
مانطيقش نحكـ  والت تحكمني رجفة في يدي وبالتاليكمصور في االعراس حيث يقوؿ" 

"وعمى ذلؾ االساس توقؼ المفحوص فتحي عف تناوؿ االدوية التي وصفتو لو الطبيبة كاميرا
عصبية حيث ظيرت عميو اعراض منيا  اضطراب النـو التي تتمثؿ في االرؽ والقمؽ وال

وشجاره مع امو واخوتو ومف ثمة خروجو مف البيت ولـ يرجع حتى المساء ثـ عاد فتحي إلى 
البيت متعب الجسـ باإلضافة إلى احاسو بالفشؿ في معظـ انحاء جسمو ورجفة في يده حيث 
قاموا باخذه إلى المستشفى لمعبلج باعطائو حقنة وزيادة لو االوكسجيف مع العمـ أف 

مف مرض الربو،ويرجع كذلؾ انتكاس فتحي عمى تعاطي المخدرات إلى المفحوص يعاني 
مجالسة رفقاء السوء الذيف يتعاطوف المواد المخدرة النو كاف يجمس معيـ بالرغـ مف نصح 
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نكمي حشيشة ونشرب  يعرضو عميااالخصائية لو بتغيير االصدقاء المتعاطيف حيث يقوؿ "
حوص فتحي اتجاه المادة بما في ذلؾ مخمطة " وىذا يدؿ عمى تبعية النفسية لممفالشراب

االصدقاء، وبعد فترة غياب فتحي عف الذىاب إلى المركز عاود مرة اخرى إلى الرجوع إلى 
العبلج بمساعدة امو ودعمو لو عمى تخطي مرحمة اإلدماف التي كاف يعاني منيا ،واالف 

ديد وبقي لو فقط توقؼ فتحي عف تعاطي المخدرات ورجع يتناوؿ االدوية الطبية مف ج
التوقؼ عف التدخيف واصبح يحتـر مواعيده مف جديد عند الطبيبة واالخصائية النفسية 
،باإلضافة إلى تغيير المفحوص فتحي لبلصدقاء المتعاطيف لممخدرات والذي كاف يجالسيـ 

" وىذا يدؿ غيرت اصدقاء المخدرات واصبح عندي اصدقاء جدد خاطييـ مخدراتحيث قوؿ "
ة  المفحوص فتحي في التعافي مف اإلدماف عمى المخدرات بوجود عوامؿ داخمية عمى مرون

وخارجية رغبتو وثقتو بنفسو بمافي ذلؾ دعـ ومساعدة امو لو في التشافي مف اإلدماف عمى 
 المخدرات. 

وفي المقابمة الرابعة كاف العميؿ فتحي مرتاح وىادئ اثناء اجراء االختبار كما انو فيـ 
شعر  18ف متقبؿ ومتعاوف وذلؾ مف خبلؿ سرده لمقصص ولكف في البطاقة التعميمة وكا

فتحي بالقمؽ اتجاه الموحة وجد فييا صعوبة في تكويف قصة حوليا وطمب منا الخروج مف 
اجؿ تدخيف سيجارة دخاف وبعد ثواني رجع وأكمؿ الموحة بصورة عادية ومف ثمة باقي 

حوص يحرؾ رجميو قميبل وىذا يدؿ عمى قمؽ الموحات ،وأثناء  إجراء االختبار كاف المف
المفحوص اتجاه تقمصو لبعض الموحات ،فمف خبلؿ مبلحظتنا لفتحي كاف مرتاح في سرده 
لمقصص ويظير ذلؾ مف خبلؿ تعابير وجيو المبتسمة في بعض الموحات عمى عكس 

االختبار  إيماءاتو الحزينة التي كانت أثناء سير المقاببلت ، ومف بيف انطباعات فتحي حوؿ
 " كما تبدو عمى مبلمح فتحي االبتسامةقوليمي لراني نيشاف ىذي ىي الصورةيقوؿ "

 انا حسيت روحي ريحت حتى لو اعطيتيني لوحاتوالطمانينة عمى وجيو مف خبلؿ قولو" 



128 
 

" حصؿ لممفحوص تفريغ وتنفيس انفعالي مف خبلؿ عممية إسقاط أخرى انا بطبيعتي منيدرش
 شعورية أثناء روايتو لمقصص.رغباتو المكبوتة البل

في المقابمة الخامسة كانت مجرياتيا حوؿ ترؾ المفحوص الحرية في التعبير عف 
أفكار وآرائو والرغبة في الفصح عف أفكاره وأىدافو المستقبمية بعد عبلجو التاـ مف اإلدماف 

ر في عمى المخدرات ،يريد اف يرجع إلى عممو مرة اخرى كما كاف في السابؽ عمؿ كمصو 
حفبلت االعراس حيث ظيرت عمى وجيو مبلمح الحزف مع شعوره باالحباط وندمو الشديد 

" ،كما المخدرات كوف نصيب نصفي دمي مففي تعاطيو المخدرات حيث يقوؿ المفحوص "
لديو رغبة في ممارسة رياضة كرة القدـ والجري كما كاف يفعؿ في السابؽ، فموال تاثير 

ة والنفسية لوصؿ إلى ابعد حد لتحقيؽ رغباتو وطموحاتو كما المخدرات عمى صحتو الجسمي
يرغب بعد شفائو مف اإلدماف إلى تسجيؿ في سيامبية ويتكوف ويأخذ دبموـ كوافير ويرغب في 

 فتح محؿ لمحبلقة.

ومف خبلؿ ما استخمصناه سابقا مف خبلؿ استعماؿ أدوات دراسة حالة منيا المقابمة 
أجريناىا مع المفحوص "فتحي" يعاني مف التبعية النفسية نصؼ الموجية والمبلحظة التي 

لئلدماف عمى المخدرات ويتعاطى مختمؼ أنواع المخدرات )التدخيف،الحشيش،واألدوية 
النفسية( ،باإلضافة إلى شرب الكحوؿ بمختمؼ أنواعو )بيرا ،فولكا ،روج( ،كما يعاني فتحي 

موجية نحو الذات مف خبلؿ جرحو بالة مف أعراض القمؽ واألرؽ وىبلوس بصرية والعدوانية 
حبلقة،وباإلضافة إلى عدائية موجية نحو األخر مف خبلؿ الدخوؿ في الشجارات العنيفة مع 
اآلخريف ،بما في ذلؾ العدوانية الموجية نحو الممتمكات مف خبلؿ تكسير وتحطيـ األشياء 

باإلضافة إلى محاولة  الممموسة خارج المنزؿ والعدوانية المفظية مف خبلؿ السب والشتـ،
االنتحار مف خبلؿ شرب ماء جافيؿ ،وكؿ ىذه األعراض ناتجة عف تاثير فعؿ المخدرات أو 
االنقطاع عنيا،باإلضافة إلى مشاعر الحزف واإلحباط التي تظير عمى مبلمح وجيو وكذلؾ 
د االضطرابات السموكية التي تظير عمى فتحي كالسرقة واليروب مف المنزؿ،كما لقينا عن
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المفحوص فتحي تجاوب لمعبلج في التخمص مف اإلدماف وىذا بفعؿ دافع المرونة النفسية 
)دافع مرض أمو بالسكري ودعميا لو(، باإلضافة إلى أف السبب وراء إدمانو عمى المخدرات 
ىو التفكؾ العائمي الناتج بسبب طبلؽ الوالديف )وىذا ما اثبتتو دراسة الينور وشممدوف حوؿ 

" باإلضافة الى مخالطتو لرفقاء السوء 48،ص2011سري(" في اسماعيمي؛بيبع،التفكؾ األ
 والمحيط االجتماعي الذي يسكف فيو.          

 تحميل االختبار لمحالة األولى: 3ـ8ـ8

 عامة: 28الموحة 

ث تقوؿ عنده مسرحية وراه يوجد غنية يستعمؿ  21ث ... ىذي مشي قيتارة ... 05  
قيتارة مشي مسرحية في مسرح فيمتيني، يوجد غنية لمشعب وعنده كوف يخسر يخرج كوف 
مايديرىاش نيشاف يخرج،وىذي الغنية عمى احساس نتاعو واش كايف في قمبو، غنية ىي 

، كي نجح فييا دعموه كاف قميؿ عانا مف الفقر ث 24ليعمـ بيا داره لشعب ونجح فييا ...
ودعموه العايمة واليغني بجمؿ تاعو طمع كاف خايؼ وكاف يغني في الدار مع العايمة اعطوه 

 ث، ىذي مميحة. 07دعـ ودعـ عائمة ،ونجح وبقى يبيع في موسيقى ...

 :ـ ديناميكية السياقات

 CP1"ىذي مشي قيتارة"بعد وقت كموف اولي قصير غير معتبر بتحفظ كبلمي 
،A2.3  متبوعة بسرد قصة منسوجة عمى اختراع شخصيB1.1  "وطمبات موجية لمفاحص

مع لجوءه إلى المعايير الخارجية "يوجد غنية   CC2 مشي مسرحية في مسرح فيمتيني"
 A2.8مع اجترار االفكار "كوف يخسر يخرج مايديرىاش نيشاف يخرج"  CF4لمشعب" 

تـ يكرر مرة اخرى  CN1ع الذاتي "ىذي الغنية عمى احساس نتاعو" وتشديده عمى االنطبا
CF4 غنية يعمـ بيا داره ولشعب" و"CP1   مع تشديد عمى الفعؿCF3  كي نجح فييا"

"كاف قميؿ عانا مف الفقر" ووصؼ مع التعمؽ باالجزاء وىياة  CN3دعموه" وعاطفة معنونة 
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"كاف  A1.3جتماعية والحس المشترؾ"كاف خايؼ" مع ادماج المصادر اال A2.1االشخاص 
"اعطوه دعـ ودعـ" مع التشديد مرة  A2.8يغني في الدار مع العايمة" مع اجترار االفكار

مع مثمنة الموضوع االيجابي  CP1"ونجح وبقى يبيع في موسيقى" و CF3اخرى عمى الفعؿ 
CM2 ."ىذي مميحة" 

 إشكالية:

الظاىر يتمثؿ ذلؾ مف خبلؿ استثماره يوجد اعتراؼ فيما يخص باشكالية الموضوع 
لممواضيع الخارجية والتي تتجمى في موضوع الرغبة والوضعية التي يعيشيا المفحوص في 
رغبتة لتحقيؽ االنجاز ،إال انو يعيش قمؽ االخصاء مف خوفو أف يفقد موضوع الحب ،فيو 

صة وفي األخير تقمص لشخصية الراشد حيث قاـ باخفاء الموضوع الحقيقي لـ يذكره في الق
فاف المفحوص لـ يتجاوز القمؽ فيو ىروب مف إشكالية الموضوع الكامف مازاؿ في مرحمة 

 الطفولة.

 :عامة 20الموحة 

ث نخمـ كيما في الصورة ىاجرا مف القرية تاعو وراىي  04ث ىذو بارا ... 12...
ايضتيا تشوؼ في عائمة لي سمحت فييا وىجرتيا مف القرية،اعطاتيا بالظير وراىي غ

ث عمى حساب مراني نشوؼ في الصورة  02ث غبنتيا وىجرتيا ىذي ىي ... 05...
 ،نيشاف والراني غالط عمى حساب مراني نشوؼ وىذي ىي.

 :ديناميكية السياقاتػ 

"ىذو بارا"  CP3ومع عدـ التعريؼ باالشخاص  CP1بعد وقت كموف اولي قصير 
  A2.15وعزؿ العناصر أو االشخاص "نخمـ كيما في الصورة"  A2.13مع عقمنة   cp1و
 CP1"غبنتيا وىجرتيا " و B2.12وتذىب إلى التشديد عمى موضوع مف نوع ذىاب  CP1و

"عمى حساب مراني نشوؼ" وطمبات موجية لمفاحص   A2.3مع تحفظات كبلمية 
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Cc2 نيشاف والراني غالط " و ميؿ عاـ لمتقصير"CP2  ىذي ىي" والقصة تقترب مف"
 .A1.1ؼ   الموضوع المالو 

 ـ إشكالية:

لـ يتعرؼ المفحوص عمى إشكالية الموضوع الظاىر مف خبلؿ عزلو لمعناصر 
اواالشخاص المشكميف في الموحة ،فيو صراع نفسي داخمي النو لـ يعرؼ بالمواضيع 
الموجودة في الصورة ىذا يدؿ عمى كبتو الشديد في التصريح بوجود عبلقة واضحة بيف 

لـ يكف ىناؾ استثمار لمواضيع الرغبة مف خبلؿ استخداـ االشخاص في الصورة ،أي 
ميكانيـز النفي وعزؿ االشخاص ،فيي تعتبر الية دفاعية الشعورية لمصراع االوديبي أي أف 
المفحوص لـ يتعرؼ عمى العبلقة الثبلثية الموجودة بيف االشخاص المشكميف في الموحة مف 

  خبلؿ نفييـ.

 :BM 23الموحة 

 02ىذا انساف كؿ مايدير حاجة يفشؿ فييا يقطع لياس مف الدنيا...ث يقوؿ  12...
ث خسر دار مصاب مايدير دنيا تبمعت عميو والخدما ماكاش داخميا غير مخدرات مصابش 

ث ىذي عمى حساب الصورة تشوؼ ىو كيوالو  01عمييا ويف مكاش قرايا ومكاش خدما ...
 ث. 10ث عمى حساب الصورة ... 10...

 :السياقاتـ ديناميكية 

ويسرد قصة منسوجة عمى اختراع شخصي  CP1بعد وقت كموف اولي قصير 
B1.1 وA2.1  وصؼ مع تعمؽ باالجزاء بمافي ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ "يفشؿ فييا

"خسر  A2.17،ويذىب إلى التشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية  CP1يقطع لياس" و 
"مكاش قرايا مكاش خدما" وبعد وقت كموف  A2.9اء دار ماصاب مايدير " مع توظيؼ االلغ
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"ىذي عمى حساب الصورة" ووجود مدركات  A2.3و CP1اولي معتبر بتحفضات كبلمية  
 "عمى حساب الصورة". A2.3 "نشوؼ ىو كيوالو"و A2.1و  E5حسية 

 :ـ إشكالية

فيو اعتراؼ باشكالية الموضوع فيو تقمص لمشخص الموجود في القصة مع شعور 
فحوص باالحباط والحزف واالسى مف جراءالوضعية المعاشة كما يتجمى الصراع النفسي الم

بيف رغبة في تحقيؽ شيء وفشمو مف جية اخرى مف خبلؿ استعماؿ ميكانيـز النفي مع 
طغياف الجانب االكتئابي واالسقاطي ،أي يسقط رغباتو المكبوتة مف مشاعر احباط وحزف 

وترجع إشكالية البطاقة إلى فقداف الموضوع مف خبلؿ عمى الشخص الموجود في الصورة ،
الوضعية االكتئابية التي يعيشيا المفحوص ويترجـ االكتئاب مف خبلؿ ىيئة الشخص 

 الموجود في الموحة ىذا يدؿ عمى أف وجدانو االكتئابي محطـ.

 :عامة 24ـ الموحة 

خر شافيا ث قاؿ مرتو راني رايح نخدـ صابيا مع واحد أ 02ث تكمي ... 10...
جات تجري قضباتة والت تيدر معاه دمرىا وبالتالي شبطت فيو وقالتمو نبغيؾ ونتي خداعة 

ث  11ث عمى حساب الصورة ىذي ىي ... 02ث ىذي ىي ... 05دمرىا وراح رايح ...
 ث. 10وال يشوؼ فييا...

 :ـ ديناميكية السياقات

مع  CP1و  A2.3و CP1بعد وقت كموف اولي غير معتبر بتحفظ كبلمي "تكمي" 
"قاؿ مرتو راني رايح نخدـ صابيا مع واحد اخر"   A2.6ظيور تذبذب بيف تفسيرات مختمفة 

"مع واحد أخر" ويذىب إلى وصؼ مع  B1.2وادخاؿ اشخاص غير مشكميف في الصورة 
مدركات حسية  "شافيا  E5و A2.1تعمؽ باالجزاء بمافي ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ 

"قالتمو نبغيؾ  B2.4تجري قضباتو" ،ويذىب إلى تعبير لفظي عف عواطؼ قوية ومبالغة 
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 E16ونتي خداعة" ،ويذىب فيما بعد إلى بحث تعسفي عف مغزى الصورة وىياة جسمية 
"ىذي ىي" وبعد وقت كموف  CP2ومع ميؿ عاـ إلى التقصير  CP1"دمرىا وراح رايح" و

مع وجود مدركات حسية   CP1ومرة اخرى   CP1  A2.3بر بتحفظ كبلمياولي غير معت
E5  وال يشوؼ فييا" مع أف ىذه القصة تقترب مف الموضوع المالوؼ"A1.1. 

 ـ إشكالية:

توجد حركة نزوية ليبيدية عدوانية مكبوتة مع ارتباط واضح في العبلقة بيف الرجؿ 
دد عمى استثمار مواضيع ويظير ذلؾ مف والمراة ىذايدؿ عمى العدوانية والمبيدو.كما يش

خبلؿ استثمار شخصية ثالثة ىذا يدؿ عمى زيادة اليواـ الميبيدي مف خبلؿ التناقض 
الوجداني الصراعي لبلشكالية االوديبة ،وفي األخير فيو حضور وتقمص لممفحوص مف 

 خبلؿ روايتو لمقصة.

 :عامة 25ـ الموحة 

الد والدىا،ىي قبيحة بزاؼ تزعؼ عمييـ ث ىذي جدة قبيحة بزاؼ وعندىا و  10...
كي يجو والدىـ تكمي ماكاف والو كي يخرجو والدييـ ديما تبعيـ وماتبغيش حتى حاجة 

 ث وىو يبتسـ . 06ث حسب صورة بانتمي ىاكا ... 05تزعزع مف ببلستيـ ... 

 :ديناميكية السياقات-

تراع شخصي مع سرد قصة منسوجة عمى اخ CP1بعد وقت كموف اولي غير معتبر 
B1.1  ومع وجود تعبيرات فظةE8  جدة قبيحة" مع وصؼ مع التعمؽ باالجزاء بما في ذلؾ"

تزعؼ عمييـ " مع تذبذب بيف تفسيرات  "قبيحة بزاؼ   A2.1تعابير االشخاص وىياتيـ 
 Cp1لؼ ودوراف "تكمي مكاف والو كي يخرجووالدييـ ديما تبعيـ" و CM3و  A2.6مختمفة 

واثارة حركية  CP1"حسب الصورة بانتمي ىاكا" و CP2ومع الميؿ العاـ إلى التقصير 
 "وىو يبتسـ". CC2وتعبيرات حركية 
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 ـ إشكالية: 

يعترؼ المفحوص باشكالية الموضوع مف خبلؿ تقمصو لصورة االمومة السيئة  التي 
"الجدة" التي تظير عمى شكؿ اضطياد فبدؿ تقمص الموضوع الحقيقي وىو" االـ" تقمص 

تعتبر موضوع شرير بالنسبة لممفحوص التي تعد بمثابة مكانة رمزية الشعورية ،يظير 
المفحوص عدوانية مكبوتة مف خبلؿ العبلقة المضطيدة  الموجودة بيف االشخاص بتحويؿ 

 صورة االـ الجيدة إلى صورة الجدة السيئة .

 :BM 26ـ الموحة 

ث قاليا راني نروح ونبدؿ ببلد لترضا  01...ث ىذه ولد واـ ىذه اميا قالو 04...
ث ىو نايفيا خبلليا محررة وراح  05عميا وقاتمو ماترضاش عميا وقاتمو مانرضاش عميؾ ...

وخبلىا ونيفاتو وراح يروح وخبل يماه تبكي عميو وتحوس عميو ولـ ياخذ رضا االـ وىوراه 
 ث . 05ىي ...كيوالو ،تزوج في ببلد ودار ذراري وخمى امو منيفاتو ىذي 

 :ـ ديناميكية السياقات

بعد وقت كموف اولي قصير غير معتبروسرد لقصة منسوجة عمى اختراع شخصي 
CP1 B1.1  مع وجود اخطاء كبلميةE17  ىذه اميا" مع وجود كذلؾ تقمصات مرنة"

A2.7  والتشديد كذلؾ عمى الصراعات النفسيةA2.17 وعاطفة معنونة ومدركات حسية 
CN3و  E5  وخبل يماه تبكي وتحوس عميو" مع تبرير التفسير بتمؾ االجزاء"A2.2  لـ"

"تزوج في  A1.3ياخذ رضا االـ ىو كيوالو" مع ادماج مصادر اجتماعية والحس المشترؾ 
 ..CP2"منيفاتو" مع ميؿ عاـ لمتقصير A2.1ببلد ودار ذراري"و
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 :ـ إشكالية

يوية االـ والولد في وضعية تقارب يعترؼ المفحوص مف خبلؿ روايتو لمقصة بيوية ب
مضطرب مع الموضوع الذي يبحث عف االشباع االوديبي مف خبلؿ التعبير عنيا بمشاعر 
الوجداف والحزف واالسى مف جراء خوفو مف فقداف موضوع الحب ىو "االـ" ،يسقط 
د المفحوص رغباتو ومشاعره عمى البطؿ الموجود في الرواية ،وفي األخير فيو استثمار جي

لممواضيع وتقمص لشخصيات الموجودة في القصة ويظير ذلؾ مف خبلؿ اعترافو بالعبلقة 
 الموجودة بيف الجنسيف. 

 :BM 28ـ الموحة 

كانو في كابينو يخدمو فيو كرتا، فيمتي، يمعبو نورماف ريحو لي  bonث  12 ...
ى صاحبو جاو موؿ كابنو حرشوه دواليـ دراىـ ،بداو يقرصو قتمو صاحبوه ىو ىرب وخم

 05ث صاحبو سمؾ ودا دراىـ ... 01ث خبله ميت ...  02ميت قتموه وصاحبو ىرب ...
 ث.

 ـ ديناميكية السياقات:

 B2.1مع دخوؿ المفحوص مباشرة في التعبير  CP1بعد وقت كموف اولي قصير 
" كانو في كابنو يمعبو كرتا"   CF2والتشديد عمى الحياة اليومية والعممية الحالي والممموس 

"يمعبو" ويذىب إلى  CF3"فيمتي" مع تشديد عمى الفعؿ   CC2 ويوجو لمفاحص طمبات
"يقرصو يقتمو "  E9التعبير عف عواطؼ أو تصورات قوية مرتبطة باشكالية الموت،القتؿ  

  E20مع وجود غموض في الخطاب   B2.12مع التشديد عمى موضوع مف نوع ىروب 
"خبله E14، وادراؾ موضوع شرير   A2.17يد عمى الصراعات النفسية الداخمية ،والتشد

،والقصة تقترب مف  CM2مع مثمنتو لمموضوع  CP1ميت" وبعد وقت كموف قصير 
 .  A1.1الموضوع المالوؼ 
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 ـ إشكالية:

يعترؼ المفحوص باشكالية اوديبية عدوانية ظاىرة مف خبلؿ استثماره لمواضيع 
ا استعمؿ ىومات مكثفة ايف تكوف العدوانية مجندة بكميات كبيرة مف الخوؼ والقتؿ كم

التمثبلت السادية والماسوشية وتظير ذلؾ مف خبلؿ اسقاط مشاعره العدوانية والمكبوتة عمى 
 االشخاص في الموحة.

 :عامة 82ـ الموحة 

ث اب ينصح في ولده يعطيو في راحة باؿ راح  10ث ىذو زوج رجاؿ ...  04... 
ث راح  01فيو يعطيو راحة ،ولدو كاف مقمؽ كاف قاضبو شوؾ والده تاعو مات ...  يطماف

 01يريح فيو  والد عنده بابو،ولدي خاصتؾ حاجة راني ىنا نصحو )يضحؾ المفحوص( ... 
 ث. 02ث يحتاجيـ كومبمي عاشو غاية ... 

 :ـ ديناميكية السياقات

، عدـ ادراؾ  A2.3و CP1بعد وقت كموف اولي قصير غير معتبر بتحفظ كبلمي 
الف في الصورة رجؿ   E4،كما يدخؿ المفحوص في ادراكات خاطئة   E1موضوع ظاىري 

مع وصؼ والتعمؽ باالجزاء بما في ذلؾ  CP1وامراة وليس "زوج رجاؿ" وبعد وقت كموف 
"قضباتو شوؾ"  E5"كاف مقمؽ" مع وجود مدركات حسية  A2.1تعابير االشخاص وىياتيـ 

،  CP1"والد تاعو مات" وبعد وقت كموف  E9وتعبير عف عواطؼ مرتبطة باشكالية الموت 
مع وجود اخطاء    E12 ،مع عدـ استقرار المواضيع A2.6تذبذب بيف تفسيرات مختمفة 

"يضحؾ" ومع  CC1"راني ىنا نصحو" كما يعبر المفحوص بايماءة حركية  E17كبلمية 
كما  CM2ويذىب في األخير إلى مثمنتو لمموضوع االيجابي  CP1ر وجود وقت كموف قصي

 .A1.1أف القصة تقترب مف الموضوع المالوؼ 
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 ـ إشكالية:

لـ يتعرؼ المفحوص عمى إشكالية الموضوع الظاىر "زوج رجاؿ"  اليوجد تقمص فيو 
رؼ ىروب مف االعتراؼ باالشكالية اليوية المطروحة في الموحة ،مع وجود مقاومة مف ط

المفحوص التي تظير في عدـ ادراكو لبلرتباط الجنسي بيف الزوجيف ،انكر المفحوص وجود 
المراة في الصورة أي عزليا واستبدليا برجؿ ىذا يدؿ عمى طغياف الجانب الذكوري التسمطي 
عند المفحوص  وعدـ اىتمامو بالجنس االخر الذي يرمز بالنسبة لو الضعؼ ،كما تسيطر 

سية مف خبلؿ عدـ تفرقتو بيف الجنسيف ،أي أف المفحوص يبحث عف العبلقة االشكالية النرج
جنسية مثمية أي صورة الذات المثالية التي وجدىا في رجؿ أخر ،أي قاـ بانكار تماما الفرؽ 

 بيف الجنسيف بالرغـ مف حدوث تقارب بيف الرجميف ويعترؼ بيوية "رجؿ وابف ".

 :M 80ـ الموحة 

ث ىذا كبير ىو مرتو راىي مريضة رايحا تموت راه بايت معاىا مسكينة  05... 
راىي مريضة قضبتيا الحمى يعاوف فييا حتى مرتو قاتمو تيبل في روحؾ، والدو كانو 
مزوجيف، انا راني رايحا لبغيت تزوج تزوج، قاليا غير انتي مانطيكش نتزوج، ىو عاش كيما 

je ne sais pas  ث حسب صورة. 05ة ... عمى حساب الصور 

 :ـ ديناميكية السياقات

يدخؿ المفحوص مباشرة في التعبير وقدرتو عمى  CP1بعد وقت كموف اولي قصير 
،مع وصؼ مع التعمؽ باالجزاء  B1.1 وB2.1سرد قصة منسوجة مف اختراع شخصي 
 A2.8 "راىي مريضة " مع اجترار االفكار  A2.1بمافي ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ 

"رايحا تموت بايت  B1.4،مع وجود تعبيرات لفظية عف عواطؼ متمونة ومكيفة حسب المنبو 
"قاضبتو الحمى" يذىب إلى ادماج  E5معاىا مسكينة" ،مع لجوءه إلى مدركات حسية 

"يعاوف فييا" كما يذىب ايضا إلى تغميـ  A2.10عناصر مف نمط التكويف العكسي ،تعاوف 
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 B2.12والتشديد عمى موضوع مف نوع ذىاب  B2.9نسي العبلقات ثبوت الموضوع الج
"عندي غير انتي  B2.10"راني رايحا" مع التعمؽ باجزاء نرجسية ذات ميؿ عبلئقي 

"ىو عاش كيما" ويذىب أيضا  CP2مانطيكش نتزوج" كما يذىب إلى الميؿ العاـ لمتقصير
خيربعد وقت كموف " وفي االA2.11  "je ne sais pas  وCN9إلى النقد الذاتي واالنكار

 . A2.3 و CP1غير معتبر بتحفظ كبلمي 

 :ـ إشكالية

فيو اعتراؼ باشكالية عف طريؽ تنشيط الوضعية االكتئابية التي يعيشيا المفحوص 
فيو مقاومة عمى البقاء خوفا منو أف يفقد موضوع الحب يعيش قمؽ الفراؽ ويعبر عف 

مف ضياع الموضوع ،كما اف المفحوص وجداناتو االكتائبية مف خبلؿ تمثبلتو حوؿ خوفو 
قاـ بادماج الجانب التضامني والتعاوني ،ىذا يدؿ عمى ادراكو لمموضوع الظاىر لمقصة ،فيو 

 نوع مف التقمص مف خبلؿ اعترافو وادراكو لمعبلقة الموجودة بيف الرجؿ والمراة.

 :80BGـ الموحة 

غاية عمى حساب ث ببلصا شابة غير تاع خريؼ فييا ورد فييا شجور  02... 
ث ببلصا حبل بحر ىواء نقي تستمتعوا  01مراني نشوؼ، بوطي صغير جاي حبل بحر ... 

 ث. 03ث وىذي ىي ...  02تعطيو راحة الباؿ، تريح مع يماؾ ... 

 ـ ديناميكية السياقات:

،ويذىب إلى الدخوؿ مباشرة في التعبير مع سرده  CP1بعد وقت كموف اولي قصير 
،ويذىب إلى وصؼ مع التعمؽ  B2.1 ,B1.1اختراع شخصي لقصة منسوجة عمى 

"ببلصا شابة "،  B2.10وايضا التعمؽ باجزاء نرجسية ذات ميؿ عبلئقي   A2.1باالجزاء 
"بوطي صغير جاي حبل  CN5كما يذىب المفحوص إلى التشديد عمى الخصائص الحسية 

،  CP1قصير ،وبعد وقت كموف   CF1 بحر" ،مع تمسؾ المفحوص بالمحتوى الظاىري
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"ىواء نقي تستمتعوا تعطيو راحة باؿ"  CN10ويذىب أيضا إلى اجزاء نرجسية ،مثمنة ذاتية 
 "ىذي ىي". CP2،مع ميؿ عاـ إلى التقصير  CP1،وبعد وقت كموف 

 ـ إشكالية:

يوجد استثمار نرجسي مف خبلؿ المواضيع الخارجية ويظير ذلؾ مف خبلؿ تنويع 
،أي انو يدرؾ الموضوع الظاىر باستخداـ الجانب التصوري استجاباتو الحسية والعاطفية 

لممواضيع وىذا يدؿ عمى تخطي المفحوص لمصراع النفسي الداخمي باستدخالو لمواضيع 
غيرموجودة  في الموحة، فبالرغـ مف غياب االشخاص في الصورة إال اف ىناؾ االعتراؼ 

 بوجود عبلقة مف خبلؿ تنشيط اليومات النزوية.

  MF:   83الموحة 

ث ىذا دخؿ عمى امراة وقتميا كي قتميا ندـ كاف متعافر ىو  04ث ىذا ...  02... 
ث وندـ في  05وياىا حتى حبس، قتميا ندـ واليبكي، يكمي ويشرب حتى نصرع اماميا ... 

 ث نعطيؾ عمى حساب الصورة . 03األخير معنا مانديرو بيا ... 

 :ـ ديناميكية السياقات

، وعبر  CP1,A2.3قصير غير معتبر بتحفظ كبلمي  بعد وقت كموف اولي
"قتميا" ، ويذىب إلى البحث النعسفي عف  E9المفحوص بعواطؼ مرتبطة باشكالية الموت 

"كاف متعافر ىووياىا" ،مع توظيؼ  E16مغزى الصورة اوتعابير الوجو أو ىياة جسمية 
لتتابع الزماني والمكاني "قتميا وندـ واليبكي" مع اختبلؿ التنظيـ في ا CF5عواطؼ ظرفية 

E13  مع وجود مدركات حسية،E5  يكمي ويشرب حتى نصرع اماميا" وبعد وقت كموف"
CP1  ويذىب إلى االلغاء،A2.9   وتعابير االشخاص وىياتيـA2.1  وندـ في األخير "

،ىذه  CP2،كما يذىب المفحوص إلى الميؿ العاـ إلى التقصير  Cp1معنا مانديروا بيا" و
 .A1.1القصة تقترب مف الموضوع المالوؼ 
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 :ـ إشكالية

فيو حركة جنسية عدوانية عبر عنيا مف خبلؿ "قتؿ المراة" أي عدوانية ظاىرة مع 
احساس المفحوص بالذنب أي فيو تقمص لمشخصية المضطيدة دوف أف يصرح بيا فيو 

بر عنيا بعاطفة البكاء ىروب مع استخداـ المقاومة الدفاعية مف خبلؿ االحساس بالذنب وع
،ىذا يدؿ عمى وجود صراع نفسي داخمي الذي يترجـ في خوفو العصابي ،وفي األخير فيو 
فقداف لمموضوع العنيؼ والمدمر مف خبلؿ انكاره تماما ويظير ذلؾ مف خبلؿ استثمار 

 العدوانية والتصريح بيا . 

 :B 83ـ الموحة 

شابة عمى بارا ث ىذا يسكف في ببلصا  02ث ىذا ...  05... 
les’environenement   كؿ صباح يتبلقا بواحد شيخ،ذاؾ نيار قعد يقارع ومجاش قعد

يحوس عبله مجاش كانو يحوسو عميو صابو طايح،عمو عمو،اعطاه ورقة وقالو سنييمي فييا 
اطييا بابؾ حقا امو بابو ماعندوش ،ولد خصني حموة دييا المؾ تعطيؾ حموة داىا وصؿ 

امو شافت ورقة صابت فيبل وزيف تاع حموة عمى اسـ ولدىا، االـ راحت عند لدار راح عند 
شيباني صابتيـ دايريف قيطوف صابوه مغسؿ ،ومحظوظ صاب فيبل ووزيف تاع حموة وحده 

 ث. 02وال عنده خداما،كممت الفرحة خرجت والت قرحة، )يضحؾ المفحوص(... 

 :ـ ديناميكية السياقات

،ومرة اخرى  CP1,A2.3ر معتبر بتحفظ كبلمي بعد وقت كموف اولي قصير غي
،ويذىب  B1.1،مع سرده لقصة منسوجة عمى اختراع شخصي  CP1وقت كموف قصير 

"ىذا يسكف في ببلصا شابة"،مع اجترار  B2.10إلى تعمؽ باجزاء نرجسية ذات ميؿ عبلئقي 
" ،مع ادخاؿ اشخاص غير مشكميف في les ‘environenement"عمى بارا  A2.8االفكار 
" وحد الشيخ" ،مع التشديد  A1.3وادماج مصادر اجتماعية والحس المشترؾ  B1.2الصورة 
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"قعد يقارع ومجاش قعد يحوس عبله مجاش" ، مع وجود  CN6عمى رصد الحدود والحواؼ 
عدـ "عمو عمو" ،مع  A2.8"صابو طايح" مع ذىابو إلى تكرار االفكار E5مدركات حسية 

"اعطييا بابؾ حقا امو باباه  B2.11استقرار في التقمصات تردد حوؿ جنس االشخاص 
،كما يشدد عمى  A2.9 "باباه ماعندوش"اوالغاء  A2.11ماعندوش " مع لجوءه إلى االنكار 

ويذىب كذلؾ إلى التشديد عمى الحياة اليومية والعممية  B2.3العبلقات بيف االشخاص
صابت فيبل وزيف تاع حموة عمى اسـ ولدىا" مع وجود تقديرات " CF2،الحالي والممموس 

،ويذىب إلى اجزاء نرجسية مثمنة  "االـ راح عند شيباني"E17واخطاء كبلمية  B2.8ذاتية 
"محظوظ صاب فيبل وزيف تاع حموة "،ويختميا بمثمنة الموضوع االيجابي  CN10ذاتية 

رات حركية عمى وجو المفحوص "كممت قرحة والت فرحة" ،مع ظيور تعبيCM2والسمبي 
CC1  ."يضحؾ المفحوص" 

 ـ إشكالية:

لـ يتعرؼ المفحوص عمى إشكالية الموحة حيث قاـ باستثمار مواضيع خارجية مف 
خبلؿ ادخاؿ اشخاص غير مشكميف في الصورة مف خبلؿ توضيح العبلقة بينيـ ىذا يدؿ 

ـ ميكانيـز العزؿ مف خبلؿ عمى تجنب المفحوص لمعزلة والوضعية التي يعيشيا مع استخدا
توظيؼ موضوع االب ثـ نفيو تماما مف خبلؿ روايتو في القصة ،ىذا يدؿ عمى قمؽ 
االنفصاؿ )التخمي( مع الموضوع الحقيقي وىو" االـ" وفي األخير فيو استثمار لمواضيع 

 الرغبة.

 :عامة 84ـ الموحة 

عسكري ىذا ويف طمقوه، ث ىذي كيما يقولو بالؾ في حبس  02ث تاقة ...  19... 
ث ىذا  07ث وىذي ىي لفيمتو جاتني صعيبة ...  07ميف خرج نخطؼ وتشوكا ...

 لفيمتو مف التصويرة.
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 :ـ ديناميكية السياقات

،مع تمسؾ  A2.3 ،CP1بعد وقت كموف اولي قصيرغير معتبر بتحفظ كبلمي 
،مع عدـ  B1.1"تاقة" ،قصة منسوجة مف اختراع  شخصي  CF1بالمحتوى الظاىري 

"بالؾ في حبس عسكري ىذا ويف طمقوه" ،مع وصؼ  CP3تعريفو باالشخاص في الصورة 
 CP1"نخطؼ وتشوكا" وبعد  A2.1والتعمؽ باالجزاء بما في ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ 

"ىذي ىي لفيمتو جاتني صعيبة"  CC2،ويذىب المفحوص إلى توجيو طمبات لمفاحص 
 .CP2ى الميؿ العاـ إلى التقصير ،ويذىب المفحوص إل CP1وبعد 

 ـ إشكالية:

فيو اعتراؼ باشكالية الموضوع الظاىر مف خبلؿ التركيز عمى الخصائص الحسية 
الظاىرة ،فيو ىروب مف خبلؿ صعوبة المفحوص في ادراؾ الموضوع الكامف لموحة ،يعيش 

 حالة قمؽ نفسي وشعوره بالخوؼ مف العزلة  مف الوضعية التي يعيشيا. 

 عامة: 85موحة ـ ال

ث جف والواحد يبغي يخوؼ شعب راه في مقبرة،ولي يجي مقبرة نتاعو يقمعمو  06... 
حتى واحد مايزورىش واليعطوه مقبرة ،مانيش عارؼ يبل جف والشيباني واليخوؼ 

 ث. 05غاشي،مقبرة تاع نصارا مايدخؿ واحد نتاعو عمى حساب مفيمت مقبرة ميجورة ...

 :ـ ديناميكية السياقات

"يخوؼ  B2.13 ،مع حضور مواضيع الخوؼ CP1بعد وقت كموف اولي قصير 
"يخوؼ شعب"  E9شعب راه في مقبرة" ويعبر عنيا بعواطؼ قوية مرتبطة باشكالية الخوؼ 

"لي يجي مقبرة نتاعو يقمعمو" ،ويذىب إلى عدـ التعريؼ  E14،مع ادراؾ موضوع شرير 
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 B2.13،مع حضور مرة اخرى  "مانيش عارؼ يبل جف والشيباني" Cp3باالشخاص 
 . A1.1،القصة تقترب مف الموضوع المالوؼ  .CP2و E20،ويذىب إلى عدـ تحديد 

 :ـ إشكالية

يعترؼ المفحوص باشكالية مف خبلؿ تفريغ العدوانية اتجاه تقمصو "لمجف اوواحد" 
،فيو نوع مف اليروب مف تقمص شخصية عدوانية ،فيو انكار مف خبلؿ عدـ تعريفو 

وع الكامف ،أي أف المفحوص يعيش حالة قمؽ الموت مف خبلؿ التشديد عمى الواقع بالموض
 الحسي الذي يعيشو المفحوص.

 :88Bـ الموحة 

ث زوج يديف ...  05ث ىذي صعيبة ... 02ث ىذا واحد مع صاحبو ...  22... 
       conecxionث 03ث كاف مريض طاح صاحبو،مفيمتياش ىذي الصورة ...   03

عندي مرانيش نشوؼ ،نخرج نكمي قارو ونولي سمحيمي خمييا كيما راىي ىذي  راىي عيانا
الصولرة نولي ونكمميا( كبلـ المفحوص اثناء توقفو لروايتة القصة وخروجو مف المكتب 

ىذا  bonث  09ث واالف أماـ الموحة استغرؽ ...  35واستغرؽ اثناء رجوعو لممكتب ...
تى ليجا صاحبو سمكو وىو مصروع كاف شارب مكثر مف الخمر بغا يقيس روحو كاش واد ح

 ث. 02كاف عنده مشاكؿ ،ىذي ىي ... 

 ـ ديناميكية السياقات:

،مع ادخاؿ اشخاص غير مشكميف في الصورة  CP1بعد وقت كموف اولي قصير 
B1.2  ومدركات خاظئةE4  ىذا واحد مع صاحبو" وبعد"CP1  يوجو كبلمو لمفاحص،
CC2  كات حسية ،ووجود كمدرE5  زوج يديف" وبعد"CP1  تعابير االشخاص وىياتيـ،
A2.1 وE5  كاف مريض طاح صاحبو" ،ويذىب إلى"CC2  "مفيمتياش ىذي الصورة"
استغرقو اثناء العودة إلى  CP1،وبعد  CC2،مع توجيو طمبات لمفاحص  CP1،وبعد 
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بيف التعبير النزوي  أماـ الموحة ،وفيما بعد يعبر عنيا ذىابا واياب CP1المكتب ،وبعد 
 A2.10،ويذىب إلى عناصر التكويف العكسي التي تتمثؿ في التعاوف  A2.6والدفاع 

"كاف  A2.17"مصروع" ،كما يشدد عمى الصراعات النفسية الداخمية  E5"صاحبو سمكو" مع 
،قصة تقترب  CP2شارب مكثر مف الخمر كاف عنده مشاكؿ" ،مع الميؿ العاـ إلى التقصير 

 .A1.1مف الموضوع المالوؼ 

 ـ إشكالية:

يعترؼ المفحوص بالموضوع الظاىر لموحة إال انو يجد صعوبة في ادراكو لبلشكالية  
الكامنة ويظير ذلؾ مف خبلؿ ىروبو مف االشكالية وتفسر في توقؼ المفحوص عف 

المفحوص إلى  االختبار وخروجو مف المكتب مف اجؿ تدخيف سيجارة ،ىذا يدؿ عمى نكوص
المرحمة الفمية ،وفيما بعد رجع المفحوص الكماؿ القصة حيث استخدـ ميكانيـز التقمص 
االسقاطي وظير ذلؾ مف خبلؿ اسقاط مشاعره المكبوتة وتقمصو لموضعية المعاشة مف 
 خبلؿ روايتو لمقصة ،أي أف المفحوص يعيش حالة قمؽ نفسي وىو بحاجة إلى دعـ وسند .

 مة: عا 89ـ الموحة 

ث ىذي غواصة في وسط البحر ناض عمييـ البحر مموث مف تحت حتى  09... 
شعمت النار دارتيا بييـ، الناس لي كانو فييا والو يقيسو رواحيـ مف البحر حتى انفجرت 

 ث. 05ث وكؿ واحد كيفاش صرالو ...  10كايف لسمكو وكايف لنجرحو ... 

 :ـ ديناميكية السياقات

،مع دخوؿ مباشرة في التعبير قصة منسوجة عمى  CP1بعد وقت كموف اولي 
"بحر مموث مف تحت  CP6،مع استحضار عناصر مقمقة  B1.1,B2.1اختراع شخصي 

"يقيسو رواحيـ" ويذىب إلى  E5حتى شعمت النار دارتيا بييـ" مع وجود مدركات حسية 
وىياة  "انفجرت" ويذىب أيضا إلى بحث تعسفي عف مغزى الصورة B2.13مواضيع الكارثة 
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يذىب المفحوص  CP1"كايف لسمكو وكايف لنجرحو" ،وبعد وقت كموف قصير  E16جسمية 
 . CP2الي ميمو العاـ لمتقصير 

 ـ إشكالية:

فيو اعتراؼ باشكالية رمزية لمصورة اليوامية مف خبلؿ توظيؼ المفحوص "البحر" 
ير مشكميف في الذي يعتبر كداللة رمزية الشعورية ،حيث قاـ المفحوص بادخاؿ اشخاص غ

الصورة وىذا ماجعمو يقـو بعممية اسقاط المواضيع الجيدة والسيئة ،فمف خبلؿ استخداـ 
ميكانيـز االسقاط وانشطار الموضوع استطاع أف يدرؾ ويفصؿ بيف المواضيع الداخمية 

 والخارجية أي انو تخطى الصراع النفسي مف خبلؿ ادراكو لمموضوع.

 عامة: 86ـ الموحة 

حد نيار كاف وحد البنت عندىا اميا تزوجت مع واحد كاف عنده دراىـ، ث و  01... 
وكانت عمى عبلقة مع واحد لمدة ثبلث سنوات قميؿ، قالت نتزوج مع واحد مرفح وسمحت 
في القميؿ، كذلؾ تزوج ،ضرب عاـ زواج زاد عندىا طفؿ وقميؿ زاد عند بنت، حياتيا كانت 

حكات ليماىا  Voila et Voilaر ، قالت لميا صامطة ما يدخمش بكري وما يقعدش في الدا
وقالت ىذي ىي الدنيا شوفي القميؿ كيفا شراه عايش مع مرتو فرحاف ومع اوالده عكس انت 
قاعدة كمغوال عايشا وحدؾ بالرغـ عندؾ دراىـ ،ىذي الدنيا اختيار ديرىا مميحة تمقاىا مميحة 

موتو نموتو بشرميطا بيضا وىذي القصة ،ىذي الدنيا فانيا ماينفع الماؿ والسيارات حنا كي ن
 ث.   02لتخيمتيا ... 

 :ـ ديناميكية السياقات

،يذىب إلى الدخوؿ مباشرة في التعبير مع نسجو  CP1بعد وقت كموف اولي قصير 
، مع عدـ توضيح دوافع الصراعات ،قصص  B1.1,B2.1لقصة مف اختراع شخصي 

،ويذىب أيضا إلى تقمصات مرنة ومنتشرة  CP4مبتذلة لمغاية ،مبنية لممجيوؿ تمبيس 
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B1.3  مع التشديد عمى العبلقات بيف االشخاصB2.3   مع وصؼ والتعمؽ باالجزاء بما
"عايش مع مرتو فرحاف" ،إذ يذىب إلى التشديد  A2.1في ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ 

مثمنة "قاعدة كي غوال عايشا وحدؾ" ثـ يذىب إلى   CN6عمى رصد الحدود والحواؼ 
،مع لجوءه  A2.8"ديرىا مميحة تمقاىا مميحة" مع اجترار االفكار  CM2الموضوع االيجابي 
"حنا  A2.8"ماينفع الماؿ والسيارات" ،ويذىب إلى اجترار االفكار  CN9إلى النقد الذاتي 

 E9كي نموتو نموتوبشرميطا بيضا " مع تعبير عنيا أيضا بعواطؼ مرتبطة باشكالية الموت 
 مف خبلؿ"ىذي القصة لي تخيمتيا". A2.12يده عمى الخياؿ ،مع تاك

 ـ إشكالية:

المفحوص عنده القدرة عمى التخيؿ بالرغـ مف غياب المواضيع في الموحة ،فيو بحث 
عف الرغبة الميبدية مف اجؿ الحصوؿ عمى االشباع الجنسي ويظير مف خبلؿ ارتباط العبلقة 

الحياة مف خبلؿ استثمار مواضيع اجتماعية بيف االشخاص ، قاـ المفحوص بتوظيؼ نزوة 
 وفي األخير وظؼ نزوة الموت التي تعبر عف عدوانية المفحوص في ختمو لمقصة. 

 ـ خالصة السياقات لمحالة األولى:

 .لمحالة األولى فتحي السياقات :يوضح خالصة25 الجدول رقم  

 Eسياقات  Cسياقات  Bسياقات  Aسياقات 
A1.2=06 
A1.3=03 

B1.1=06 
B1.2=04 
B1.4=01 
B1.3=01 

CP1=48 
CP2=11 
CP3=03 
CP4=01 
CP6=01 

E1=01 
E2=02 
E4=02 
E5=12 
E8=01 

E16=02 
E12=01 
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E13=01 
E17=03 
E14=02 
E9=05 

E20=02 
A2.1=13 
A2.3=11 
A2.6=04 
A2.8=07 
A2.9=04 

A2.10=02 
A2.12=01 
A2.13=01 
A2.7=01 

A2.15=01 
A2.17=04 
A2.11=01 
A2.2=01 

B2.1=04 
B2.3=02 
B2.4=01 

B2.10=02 
B2.9=01 

B2.11=01 
B2.13=03 
B2.12=03 

CM2=05 
CM3=01 

E=34 

CC1=02 
CC2=09 

 
CN1=01 
CN3=02 
CN6=02 
CN9=02 
CN5=01 

CN10=02 

A1=09 
A2=51 

B1=12 
B2=17 

CF1=02 
CF2=01 
CF3=03 
CF4=02 
CF5=01 

 

A=60 B=29 CP=64 
CM=6 

 

CN=10 
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CC=11 
 

CF=09 
 

C=100 
 

 لمحالة األولى: ـ خالصة السياقات العامة8ـ3ـ8

تنوعت السياقات المستعممة في بروتوكوؿ الحالة األولى،حيث استعممت سياقات 
السبلسؿ االربعة،اما السياقات التي استعممت بكثرة ىي سياقات الخاصة بسياقات التجنب 

وكانت مرتفعة مقارنة بسياقات األخرى بحيث CP=64 وعمى راسيا  C=100بحيث كانت 
، في حيف أف بروز A=60بمغت سياقات الرقابة المتمثمة في الصراع النفسي الداخمي 

متقاربة مع سياقات الخاصة بسياقات اليراء المتمثمة في  E=34السياقات االولية كانت 
يمف مقارنة مع باقي الصراع النفسي الداخمي،كاف ىناؾ ارتفاع ممحوظ لسياقات التجنب ومي

السياقات األخرى وظير ذلؾ مف خبلؿ توقفات كبلمية التي ظيرت اثناء روايتو لمقصص 
باإلضافة إلى تعمقو بالوصؼ وبعض التحفظات الكبلمية واضافة إلى ختامو بميمو العاـ 

 لمتقصير. 

 CP=64ـ السياقات الرىابية: 8

والذي يكشؼ عف صعوبتو في  ( CP1=48استعمؿ المفحوص بكثرة في ىذا السياؽ )
تقبؿ مادة االختبار وربط االفكار وظير ذلؾ مف خبلؿ توقفات كبلمية في كؿ الموحات مع 
وجود صعوبة تصور االحداث المتواجدة عمى مستوى الموحة مف خبلؿ فصؿ تمؾ التصورات 

 ( فيوCP2=11عف العواطؼ واالحساسات،إما فيما يخص الميؿ العاـ لمتقصير فقد بمغ )
يكشؼ عف التحفظات الدفاعية التي استعمميا المفحوص وعادة تستعمؿ في وسط روايتو 
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( لو رغبة في عدـ تقمصيـ مف خبلؿ عدـ CP3=03لمقصة أو في ختمو لمقصة ،إما )
(والتي تتمثؿ في عدـ توضيح CP6=01(و )CP4=01التعريؼ بيـ، إما فيما يخص )

أو المبنية لممجميوؿ أو تمبس وكذلؾ دوافع الصراعات أو القصص المبتذلة لمغاية 
 استحضار لمعناصر المقمقة،فنجدىا نادرة مقارنة مع بقية السياقات األخرى.

 A2=51ـ السياقات اليجاسية: 0

  تبرز ىذه السياقات مف خبلؿ لجوء المفحوص إلى الوصؼ مع التعمؽ باالجزاء )
A2.1=11( ويذىب إلى التحفظات الكبلمية )A2.3=11ف ومتواجديف في معظـ ( متقاربا

( وبعدىا يذىب إلى A2.8=07الموحات ثـ يذىب إلى تكرار مع اجترار االفكار )
(A2.6=4 التذبذب بيف التفسيرات المختمفة وااللغاء ويذىب إلى التشديد عمى الصراعات)

( وايضا عناصر نمط التكويف (A2.17=04 النفسية الداخمية موجودة في معظـ الموحات
( إما السياقات األخرى التي بقيت فيي نادرة في معظـ الموحات A2.10=01العكسي )

(A2.12=01(و)A2.13=01و)(A2.7=01(و)A2.15=01(و)A2.11=01(و)
A2.2=01) 

 E=34ـ سياقات االولية: 3

تدؿ عمى توفر الجانب اليوامي الذي يؤكد عمى وجود الصراع النفسي عمى حدتو 
(والتي تدؿ عمى ادراؾ المدركات الحسية E5=12والتي ظيرت بكثرة في ىذا الجانب ىو )

(والدالة عمى تعبير عف عواطؼ متعمقة باشكاليات متنوعة ) كالعجز،الموت E9=05وتمييا )
،الخوؼ،االضطياد...( ،في حيف توفر تنوع ممحوظ وموجود بشكؿ تقاربي مف خبلؿ ىذه 

(،)E4=02)(،)E16=02(،)E20=02(،)E16=02(،E17=03(،)E14=02السياقات)
E8=01(،)E1=01(،)E12=01(،)E13=01.) 

 B2=17ـ سياقات اليراء: 4
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ىي متواجدة لكف بكمية قميمة مف اجؿ تخفيؼ الصراع النفسي العبلئقي وتظير مف خبلؿ 
( ،مع تشديد عمى موضوع مف نوع ذىاب B2.1=04دخوؿ مباشرة في التعبير )

(B2.12=03( وكذلؾ حضور مواضيع الخوؼ)B2.13=03 في حيف، ) تتوفر بعض
السياقات األخرى لتشديد عمى الصراع المتواجد عند المفحوص والمتمثؿ في التشديد عمى 

( ثـ تميو التعمؽ باجزاء نرجسية ذات ميؿ عبلئقي B2.3=02العبلقات بيف االشخاص )
(B2.10=02 في حيف تتوفر بعض السياقات األخرى ،)(B2.4=1)( B2.9=01)  

B2.11=01). ) 

  B1=12اء:ـ سياقات الير 5

ىي حاضرة بشكؿ مقبوؿ بحيث تـ ابراز أكثر في ىذا الجانب ىو انتاج قصص ذات 
(، ثـ تميو ادخاؿ اشخاص غير مشكميف في B1.1=06اختراع شخصي )

( ،ثـ يتجو لمتعبير عف المفظي عف عواطؼ متمونة ومكيفة حسب المنبو B1.2=04الصورة)
( في B1.4=01) 12لوحة واحدة وىي الموحة ولكف اقتصر ىذا الجانب مف السياؽ فقط في 

 (.B1.3=01)16حيف تتوفر أيضا تقمصات مرنة ومنتشرة موجودة في الموحة 

  CN=10ـ سياقات نرجسية: 6

فيو حضور لسياقات تجنبية انسحابية مف الصراع النفسي الداخمي أكثر مف كونيا 
السياقات ومتواجدة في اغمب الموحات تيدؼ إلى استثمار داخمي لمذات إذ تتنوع فييا مختمؼ 

( والتشديد عمى رصد الحدود والحواؼ CN3=02في حيف نجد عاطفة معنونة )
(CN6=02( وكذلؾ التشديد عمى الخصائص الحسية ،)CN10=02 ثـ تميو نقد ذاتي )
(CN9=02( إما فيما يخص باقي السياقات األخرى فيي، )CN1=01( )CN5=01.) 
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 CC=11السموكية:  ـ سياقات7

ىذا السياؽ التي كانت مييمنة كثيرا ىي الطمبات الموجية نحو الفاحص  في
(CC2=09 في حيف كاف التعبير عف االشارات الحركية وااليماءات أيضا متواجدة )
(CC1=02.وتفيد ىذه السياقات في تجنب وكؼ الوضعيات التي تثير الصراع ،) 

 CF=09ـ سياقات الواقعية: 8

( ومف خبلؿ ايضا التشديد CF3=03اصة مف خبلؿ التشديد عمى الفعؿ )تبرز خ
( في حيف تمييا المجوء إلى المعايير الخارجية CF1=02عمى المحتوى الظاىري لموحة )

(CF4=02( كما تتوفر أيضا سياقات اخرى، )CF2=01( )CF5=01.) 

 A1=09ـ سياقات الرقابة: 9

لمواقع الخارجي بحيث كاف ىناؾ بروز  ييدؼ ىذا النوع مف السياقات إلى الرجوع
( في معظـ الموحات ،كما ظير A1.1=06بكثرة لقصص مقتربة مف الموضوع المالوؼ )

 06( وكانت في الموحات A1.3=03أيضا ادماج لممصادر االجتماعية والحس المشترؾ )
BM  13والموحة 01والموحة  B كتوجيو لمصراع مف نوع ىجاسي مف اجؿ أف تثبت دعائـ

 الرقابة اليجاسية الصمبة لمتحكـ في الصراعات النفسية الداخمية كرد عف العالـ الخارجي.

 CM=06ـ سياقات اليوسية: 82

فيو بروز واضح لمسياقيف مف خبلؿ مثمنة الموضوع بميمو االيجابي أو السمبي 
(CM2=05( ويميو أيضا استخفاؼ ولؼ ودوراف )CM3=01 وىو متواجد في الموحة )05 

 عمى الحاجة إلى الحماية بوجود موضوع مف اجؿ اخفاء قمؽ االنفصاؿ.لتدؿ 
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 :ـ النتيجة

نستنتج مف خبلؿ ماذكرناه سابقا ومف خبلؿ النتائج النيائية لكؿ سياؽ في كؿ 
الموحات باف المفحوص يعاني مف الرىاب ،بحيث كانت نتائج السياقات الرىابية والمتعمقة 

 C=100كثر مقارنة مع السياقات األخرى بحيث بمغت بسياقات التجنب والكؼ مرتفعة أ
 وعمى ىذا االساس فاف المفحوص "فتحي" لديو رىاب العصاب.

  :ـ إشكالية عامة

يحاوؿ المفحوص فتحي تجنب اشكاليات االختبار ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ انتاج ضيؽ 
لمقصص مع وجود حوارات متقطعة مع تصغير الحركات اليوامية التي ليا عبلقة 
بالصراعات النفسية العبلئقية الداخمية، إذ تزداد اىمية التوقفات الكبلمية في اثبات التنظيـ 

تظيرغمبة سياقات التجنب والكؼ مف خبلؿ التدخؿ واالكثار   CP=64الرىابي بحيث بمغ 
،كما يتدخؿ طابع CP2=11 (CP3=03)( CP4=01)( CP6=01))مف نفس السياقات  
تو لمصراعات النفسية الداخمية والتحفظات الدفاعية ووصؼ بكب A2=51العصاب اليجاسي 

التي تظير  E=34مع التعمؽ باالجزاء مرتبطة بالية الكبت لتتدخؿ بعد ذلؾ السياقات االولية 
مف خبلؿ توفر الجانب اليوامي الذي يفتح المجاؿ لبروز الصراع عمى حدتو ،ثـ تميو أيضا 

مساىمة في تخفيؼ مف صبلبة وشدة الدفاعات مف اجؿ ال B2=17بعد ذلؾ سياقات اليراء 
وكذلؾ استثماره لعالمو الداخمي مف خبلؿ التعبير عف الصراع الذي يكمف في سرده الحداث 

 ووضعيات عبلئقية .

فيي تكشؼ  CM=06إما باقي السياقات سواء في التشديد عمى السياقات اليوسية 
الخوؼ مف االنفصاؿ عنيا،أما لجوءه عف تعمؽ المفحوص بالمواضيع االولية وحاجتو الييا و 

فقد استند عمييا مف اجؿ التخفيؼ مف الصراعات العصابية   CF=09إلى السياقات العممية 
وتجنبيا ومحاولة التكيؼ مع الواقع واالندماج فييا، كما يذىب أيضا إلى السياقات النرجسية 
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CN=10  مف خبلؿ تعزيزه لتمؾ وتـ استعماليا لسد الفراغ العاطفي الذي يعيشو المفحوص
السمات النرجسية وسده لقمؽ الفقداف والتخمي عف المواضيع ،إما فيما يخص بسياقات 

CC=11  التي ظيرت مف خبلؿ استناد المفحوص فتحي عمى الفاحص النفسي أي أف
المفحوص عنده رغبة في مشاركة معانتو مع الفاحص مف خبلؿ التنفيس االنفعالي والتخفيؼ 

،كما يسعى المفحوص إلى استعماؿ الية تجنب الصراع والكؼ الفكري وىذا ما مف حدة القمؽ
التنظيـ العصابي الرىابي،ويرجع ىذا النوع مف النمط إلى كبت المفحوص لرغباتو  ميز ظيور

 وقمع لحياتو النزوية بفعؿ الضغوطات الخارجية التي تعرض ليا .

وميوالتو والواقع الخارجي الذي  وفي األخير تـ ابراز إشكالية كؼ االعتراؼ برغباتو
يعيشو وبياف إشكالية سياؽ التجنب مسيطر أكثرمف باقي السياقات األخرى وكاف صعب 

 عميو أف يكبتيا لذلؾ تجنبيا.

 :ـ التحميل العام لمحالة األولى4ـ8ـ8

تـ استخبلص انطبلقا  TATبعد تطرقنا لممبلحظة والمقاببلت واختبار تفيـ الموضوع 
المتوصمة الييا أف المفحوص فتحي يتعاطى المخدرات مع اإلدماف عمييا مف النتائج 

بمختمؼ أنواعيا )التدخيف،الحشيش،االدوية النفسية(، باإلضافة إلى اإلدماف عمى الكحوؿ 
سري مف جراء طبلؽ والدي المفحوص وكذلؾ التفكؾ االوىذا يرجع سببو بالدرحة األولى إلى 
خارج المنزؿ وىذا مايدؿ عمى التبعية النفسية لممخدر بسبب مخالطة رفاؽ السوء والسير 

والحراحشة  1984في دراستو عاـ  Codenالموجودة عند المفحوص، وىذا مااكده كودف
باإلضافة إلى انو  1993وحمر الراس 2011والدافعري  1984،وبرىوـ  2012والجزازي 

ي )اليروب مف يعاني مف حرماف عاطفي ابوي واالضطرابات السموكية التي تتمثؿ ف
المنزؿ،السرقة التي تتمثؿ في سرقة ىاتؼ وكمبيوتر محموؿ( باإلضافة إلى االعراض 
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الناتجة بفعؿ المخدرالقمؽ،االرؽ،النسياف،فقداف الشيية، وكؿ ىذه االعراض يؤكدىا رولي 
Rowly  وماروسMaorris 1983 2004واالصفر . 

كما تظير لدى المفحوص فتحي مشاعر االحباط والضجرنتيجة المخدر وىذا مااكده 
Mathew 2010  اضافة إلى وجود عدوانية مكبوتة عند المفحوص لـ تظير اثناء سير،

المقاببلت لكنيا ظيرت مف خبلؿ إشكاليات االختبار،ظيرت بفعؿ تاثير المخدر منيا 
حبلقة(،وعدوانية موجية نحو االخر)الدخوؿ في  عدوانية موجية نحو الذات )جرح يده بالة

شجارات عنيفة مع االخريف(،وايضا العدوانية موجية نحو الممتمكات )تكسير محؿ 
لبلغذية(،باإلضافة إلى محاولتو لبلنتحار مف خبلؿ)شرب ماء جافيؿ(،إما فيما يخص 

ارشممت الدوافع المرونة النفسية عند المفحوص فقد ظيرت اثناء المقاببلت واثناء االختب
الداخمية والخارجية األولى المتعمقة بذاتو واكتساب ثقة بنفسو إما الثانية كانت امو ىي الدافع 

،وفيما 24،ص2013لعبلجو مف اإلدماف عمى المخدرات والكحوؿ وىذا مايؤكده أبو حبلوة 
اخرى  بعد انتكس مف خبلؿ رجوعو إلى تعاطي المخدرات لكنو عاود الرجوع إلى العبلج مرة

 وىذا مايدؿ عمى وجود مرونة نفسية عند المفحوص فتحي. 

لـ تتفؽ نتائج المقاببلت مع نتائج االختبارمف حيث ظيور القمؽ والعدوانية حيث 
ظيروا بفعؿ تاثير المخدر اثناء المقاببلت ولكف بطريقة مكبوتة واما في االختبار تـ 

حيث  18ؽ ظير مف خبلؿ الموحة ظيورىما مف خبلؿ ردة فعؿ عند روايتو لمقصص فالقم
توقؼ فتحي عف اكماؿ القصة وخرج مف المكتب إما العدوانية تـ التعبير عنيا مف خبلؿ 

 تقمص لوضعية إشكالية الموحات.

إما فيما يخص اتفاؽ نتائج المقاببلت مع نتائج اختبار تفيـ الموضوع اتفقت حوؿ 
خبلؿ تعابير وايماءات الوجو الحزينة  وجود مشاعر االحباط التي ظيرت اثناء المقاببلت مف

واثناء االختبار ظير تقمص لموضعية االكتئابية التي يعيشيا المفحوص مع االحساس 
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بالذنب اتجاه امو المريضة،اضافة إلى ظيور المرونة النفسية في كمتا الحالتيف وتمة برىنتيا 
 لفتحي. TATمف خبلؿ تحميؿ المقاببلت وتحميؿ برتوكوؿ 

وكخوصمة اخيرة تـ التوصؿ إلى أف المفحوص فتحي يعاني مف عصاب الرىاب فانو 
لديو توظيؼ نفسي قريب مف السواء لتوفر السبلسؿ االربعة جميعيا ليجعؿ مف الصراع 
مسيرا ومرنا وموزعا وىذا ماتمة استخبلصو وتاكيده انطبلقا مف المعطيات السابقة الخنبار 

TAT  الكيفي.     بما فيو التحميؿ الكمي و       

:وىنا سنذىب لتقديـ المفحوصة الثانية "يسرى" مف تحميؿ ـ تقديم الحالة الثانية0ـ 8
 المقاببلت واختبار تفيـ الموضوع مع الخروج في األخير بتحميؿ عاـ لمحالة:

( جمسات 05قد تـ القياـ بمجموعة مف المقاببلت الموزعة في):ـ تقديم المقابالت8ـ0ـ8
 جدوؿ التالي:مبينة في ال

 : تقديـ المقاببلت لممفحوص الثاني:26الجدول

 
 المقاببلت

 
 التوقيت

 
 المدة

 
 اليدؼ

 التعرؼ عمى الحالة وجمع المعمومات االولية. د 15  14/04/2019  01 
 التعريؼ بانفسنا باننا اخصائييف نفسانييف.

 د 35 21/04/2019 02
    

يسرى التعرؼ عمى طفولة ومراىقة المفحوصة 
)بداية تعاطي المخدرات ، االعراض االسباب 

 التي دفعتو لبلدماف .
المرونة النفسية )الدافع الذي دفعتو إلى  د 38  25/04/2019 03

 العبلج،مع طرؽ العبلج النفسي المستخدمة مع
 الحالة. 

 تييئة المفحوصة نفسيا . د 50 29/04/2019 04
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 . TATتطبيؽ االختبار 
االفاؽ المستقبمية لمحالة بعد تخمصيا مف  د 20  05/04/2019 05

 اإلدماف والعبلج منو.
 شكر المفحوصة عمى التعاوف معنا.

 

 ـ البيانات االولية:

 ػ االسـ: يسرى.

 سنة. 29ػ السف:

 ػ الجنس: انثى.

 ػ السكف: غيميزاف ،حاليا مقيمة عند عميا بمزغراف بوالية مستغانـ.

 الدراسي: الثانية متوسط. ػ المستوى

 بنات. 03اوالد و 06اخوة  09ػ عدد االخوة: 

 بيف االخوة. 08ػ الرتبة بيف االخوة: الرتبة 

 ػ الحالة االجتماعية: عزباء.

 ػ المستوى االقتصادي: الباس بو.

 المينة أو الحرفة الممارسة :خياطة.

 سنوات. 05ػ  مدة التعاطي: تقريبا حوالي 

 .2019إلى المركز لمعبلج: افريؿ بداية الدخوؿ ـ 
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 :ـ السيميائية العامة

لوف بشرة المفحوصة "يسرى "سمراء، امافييا يخص لوف عينييا فيما سوداء وتضع 
خمارا عمى راسيا،عينييا متوسطتاف الحجـ إما راسيا فيو متوسط،وطريقة تفكيرىا جيد 

ثناء الحديث ،إما فيما يخص ومنظـ،ومستوىا المغوي جيد وحتى طريقة كبلميا فييا توقفات ا
وعييا وانتباىيا فيو جيد وايضا ذكاؤىا جيد وفيما يخص قامتيا فيي طويمة ونحيفة الجسـ 
إما مظيرىا الخارجي فيو منظـ ومرتب ونشاطيا النفسي الحركي بطيئة الحركة وفيو صمت 

واالكتئاب إما عف والبكاء اثناء سير المقابمة ،إما مبلمح وتعبيرات وجييا فيبدو عمييا الحزف 
سموكيا فيو معتدؿ ومقبوؿ وفيما يخص االتصاؿ مع يسرى كاف نوعا ما مقبوؿ ولكف فيو 

 مقاومة مف طرؼ المفحوصة تمثؿ في الصمت والبكاء اثناء المقابمة .

 :تحميل المقابالت -8-0-0

،مستواىا التعميمي الثانية 29المفحوصة يسرى مف جنس انثى عزباء تبمغ مف العمر 
اوالد 6اخوة  09وسط وفيما يخص مستواىا االجتماعي الباس بو متوسط ،كما أف لدييا مت
بيف اخوتيا ،تعيش يسرى مع والدييا في غيميزاف )اب متقاعد 8بنات وىي تحتؿ المرتبة 3و

كاف يعمؿ سائؽ شاحنة واالـ ماكثة في البيت( في حوش واالف يسرى مقيمة عند عميا في 
ة وتقيـ ىناؾ تربصيا مف اجؿ أف تحصؿ عمى دبمـو خياطة ،إما مزغراف وتدرس في سيامبي

كاف  Depritine et Nozinaسنوات وكانت تتعاطى  05عف مدة تعاطي كانت حوالي 
المقاء األوؿ مع العميمة يسرى تقريبا مقبوؿ وفيو تجاوب لكف حسب االسئمة الغير الموجية 

مف خبلؿ عندما اساليا عف  ظيرت ليا مع وجود صمت وتحفظات كبلمية في االجابات
،كما ظير عمييا القمؽ مف خبلؿ تحريؾ رجمييا اثناء جموسيا عمى الكرسي ويبدو عمى ابوىا

مبلمح وتعابير وجييا الحزف والشعور باالكتئاب والبكاء اثناء سير المقابمة خاصة عند 
 الحديث عف مشاكميا مع ابوىا واخوتيا.
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جاوب مف طرؼ يسرى حيث كانت تصب ىذه إما في المقابمة الثانية كاف ىناؾ ت
المقابمة حوؿ مرحمة طفولتيا حيث صرحت يسرى بانيا عاشت طفولة عادية وخالية مف 

سنة ايف بدات مشاكميا في بداية  13المشاكؿ العائمية والضغوطات النفسية حتى بموغيا سف 
بسباب ث تقوؿ "المراىقة حيث اوقفيا اخوىا عف الدراسة مع رغبتيا في اكماؿ دراستيا حي

،تمقي  لوقؼ معايا" سنة كنت حابا نقرا ماكاش 13خويا حبست مف قرايا كاف عندي 
المفحوصة يسرى المـو عمى اخوىا في ايقافيا عف الدراسة وىذا ماجعؿ العبلقة تسوء بينيما 

 امي تبغيني ولزتني لييا عكسإما عف العبلقة مع اميا فكانت جيدة قريبة منيا حيث تقوؿ " 
ىذا مايدؿ عمى وجود عبلقة طيبة تسودىا الحب والحناف إما عف عبلقتيا مع ابوىا  ا"بوي

فيي سيئة بحيث كاف مسيطر في معاممتو معيا ومع اخوتيا، كما كانت المفحوصة يسرى 
انتي  حيث انو كاف يقوؿ لي ابيمتمردة في مراىقتيا التسمع كبلـ ابوىا وترد عميو باالساءة "

رى عند التحدث عف مشاكميا مع ابوىا وتقوؿ أيضا يسرى أف ابي كاف " مع بكاء يس واعرة
يفرؽ بيف االخوة واالخوات ،يسرى تفتقد إلى الحناف واىتماـ االب بيا وذلؾ ويظير مف 
خبلؿ التعبير الرمزي عف مرضا مف اجؿ جمب االنتباه حيث تقوؿ "كي نمرض يجي عندي 

ؼ االب عمييا أي أف الحالة تعيش حرماف بويا" وىذا مايدؿ عمى أف يسرى تحتاج إلى عط
 عاطفي ابوي .

وفي المقابمة الثالثة بدات يسرى تحكي عف عبلقتيا مع الشباب حيث تعرفت عمى 
سنة وفيما بعد انفصمت عنو  18الشاب عبر الياتؼ دوف أف تراه وتعمقت بو كاف في عمرىا 

عف الشاب الذي كانت تحبو  وكانت مدة عبلقتيما حوالي عاـ لكف يسرى لـ تتحمؿ انفصاليا
وىذا يدؿ عمى أف يسرى لدييا تبعية عاطفية مف جراء االنفصاؿ ،فالمفحوصة يسرى كانت 
تحس بالشعور بالنقص اتجاه ابوىا ومف عطؼ واىتماـ وىذا ماجعميا تدخؿ في عبلقة 
عاطفية بحثا عف االىتماـ في ىذا الشاب ،تعيش يسرى حالة فقداف لموضوع الحب مع قمؽ 

النفصاؿ ومف ىنا بدات تظير االعراض عمى شكؿ قمؽ،خوؼ،فقداف الشيية،االرؽ وىذا ا
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" وتصب ىذه االعراض التي ظيرت عند يسرى لجات إلى 2004"ما يؤكده االصفر
االخصائي العقمي رغبة في التخمص مف االعراض التي ظيرت لدييا فاعطاىا ادوية رغبة 

انت ىذه االدوية فييا ادماف واصبحت يسرى في تخمصيا مف المعاناة التي تشعر بيا وك
سنوات ،فبسبب التبعية العاطفية الناتجة عف الحرماف العاطفي االبوي  05مدمنة عمييا لمدة 

تخاؼ يسرى مف الدخوؿ في عبلقة مع الرجاؿ خوفا مف أف يخونيا وتحس بالقمؽ والوسواس 
كممتش معاىـ حتى بغاو شحاؿ مف عبلقات مع الرجاؿ مبانو مع امراة اخرى حيث تقوؿ "

 h 24يعيطمي  مع غيري والفتو يخطبوني وحبسو" وتقوؿ أيضا "راني معا واحد وخايفا يروح
عمى شدة التعمؽ والتبعية  " وىذا مايدؿكوف معيطميش نتوسوس ونتقمؽ باالؾ راح مع واحدا

 تثؽ في نفسيا والفي الرجاؿ. العاطفية اثرت عمى يسرى اصبحت ال

وسواس الذي يظير مف خبلؿ تفكيرىا أف الشاب الذي تحبو مع تعاني يسرى مف 
امراة اخرى ويظير أيضا في الوضوء لعدة مرات وغمؽ االبواب والنوافذ وقارورة الغاز 

 منطيكش النصـوواالستحماـ في شير رمضاف واالكؿ والشرب في رمضاف حيث تقوؿ "
حساس بالذنب مف أف ال يغفرليا " وىذا مايدؿ عمى أف يسرى تعاني مف االوالناكؿ لـو روحي

اهلل، مع بقاء لوحدىا وينتابيا الخوؼ الشديد حتى انو يؤثر عمى نوميا وتنطوي عمى نفسيا 
وتنعزؿ حتى أنيا ال تممؾ اصدقاء مقربيف ليا ،كما تعيش حالة ممؿ وحزف واحباط وىذا" ما 

صية باإلضافة أف المدمنيف يعانوف مف اضطرابات خطيرة في الشخ 1965يؤكده ايستوف 
إلى نوبات اكتئابية مع مشاعر الممؿ" ،باإلضافة إلى المشاكؿ والضغوطات النفسية التي 

كوف نسيب  وكرىت دار اني كرىت قرايا في سيامبيةتعيشيا داخؿ االسرة حيث تقوؿ "
" ىذا ما يؤكد أف يسرى تعيش ضغط نفسي اسري ولذلؾ تحاوؿ فييا مشاكؿ ماروحمياش

الخارجي الذي تعيشو وقامت بتقمص حالة اختيا التي تزوجت في عمر  اليروب مف الواقع
واصبحت يسرى تبكي عندما  اختي مرضت كيما انا "سنة حيث تقوؿ المفحوصة"  16

 تذكرت معاناة اختيا، تشعر المفحوصة أنيا مظمومة مف طرؼ والدىا واخوىا .
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المستخدـ مع يسرى فقد وفي المقابمة الرابعة تـ التعرؼ عمى العبلج الطبي والنفسي 
أما العبلج النفسي فكاف متمثؿ في االسترخاء مف اجؿ  Anafranilتـ اعطاء دواء ليا وىو 

التخفيؼ مف حدة القمؽ الموجود عند المفحوصة بحيث لقيت تجاوب لمعبلج الطبي والنفسي 
بحيث اختفت عندىا أعراض القمؽ واألرؽ وفقداف الشيية وكذلؾ توقفت عف ادماف تمؾ 
المواد المخدرة وكاف ذلؾ بفعؿ دوافع الداخمية لممرونة النفسية التي تتمثؿ في صحتيا 

واضافة إلى الدوافع الخارجية  نضريت في صحتي ونفسيتي"الجسمية والنفسية حيث تقوؿ "
عمى  راني حابا نبراالتي تمثمت في حصوليا عمى دبمـو خياطة والعمؿ بو وىذا حسب قوليا "

 ".ة وعبل الخدماجاؿ قرايتي كخياط

عمى المفحوصة يسرى  TATوفي المقابمة الرابعة تـ تطبيؽ اختبار تفيـ الموضوع 
حيث تقبمت تعميمة االختبار بسيولة ،لكف كانت ىناؾ مقاومة مف طرؼ يسرى تمثمت في 
البكاء وصمت لمدة طويمة اثناء رؤية الموحات وروايتيا لمقصص ،كما ظيرت عمى وجييا 

باإلضافة إلى عدـ تعرفيا عمى المواضيع الظاىرة  الكتئاب والشعور باإلحباطتعابير الحزف وا
ضافة إلى اليروب مف االشكاليات وكثرة  لموحات واستثمارىا النرجسي لممواضيع الكامنة وا 

 التقمصات واالسقاطات لمواضيع الموحات. 

ية بعد وفي األخير قمنا بالمقابمة الخامسة التي تمحورت حوؿ طموحاتيا المستقبم
تعافييا مف التبعية العاطفية التي نتج عنيا اكتئاب إلى جانب تخمصيا مف اإلدماف عمى 
المخدرات ،فيي ترغب في الحصوؿ عمى دبموـ الخياطة واف تعمؿ بو مع رغبتيا في الزواج 
وانجابيا الطفاؿ واالعتناء باميا وجعميا سعيدة، فالمفحوصة يسرى لدييا طموح ورغبة في 

لرغـ مف الوضعية االكتئابية التي تعيشيا فيي تناضؿ عمى البقاء مف اجؿ تحقيؽ النجاح با
 النجاح ولـ تجعؿ المشاكؿ تؤثر عمييا كما لدييا نظرة ايجابية نحو المستقبؿ.

وكؿ ما قيؿ سابقا نستخمص أف يسرى لدييا قمؽ وخوؼ وسواس مع وجود مشاعر 
باإلضافة إلى أنيا تعاني مف اإلدماف  االحباط والحزف التي تبدو ظاىرة عمى المفحوصة،
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عمى االدوية النفسية المخدرة والضغوطات النفسية واالسرية مف حرماف عاطفي ابوي وعبلقة 
سيئة مع االخ واضافة إلى التبعية العاطفية التي نتجت عف االب وتحولت إلى اقامة عبلقة 

فية كانت بسبب  حاجتيا مع الشاب وفيما بعد االنفصاؿ عف موضوع الحب والتبعية العاط
إلى االىتماـ والعطؼ والحناف، أي أف يسرى تعيش حالة قمؽ االنفصاؿ الناتج عف ضياع 
الموضوع اضافة إلى أنيا تعيش وضعية اكتئابية ظاىرة تجمت في بكائيا اثناء سير 

 المقاببلت. 

 لمحالة الثانية "يسرى" : ـ تحميل االختبار 3ـ0ـ8

 الموحة األولى:

نبكي  la Photoكي نشوؼ واحد في  Problèmeث  55المفحوصة تضحؾ ...
 01ث يتمنى حاجة مشي قادر يوصؿ ليا ... 32ث شنيدر وشنقوؿ مف نبدا ... 25...

متبلقاش ليسمع حاجة تفرغيميا قمبؾ وىذي الحاجة مادير  des foisث  10دقيقة و
ث راني حاسة  03شنزيد ... ث 28دقيقة و 01ث استغفر اهلل ...  30والوتسمع برؾ ...

ث  05ث ماكاش ليسمعؾ ويفيمؾ ويحسف عونؾ ... 37روحي محطمة مف الداخؿ ..
ث باش تتمنى حاجة تخاؼ  10شوؼ ماداخؿ شراني حاسة وباغيا تشوؼ بعينيؾ وساكت ..

ث ضروؾ نضحؾ نيار ونبكي  21د و 01،عمبالكي ماغديش تصدقي منطيقش نحمـ  ...
ضحكة حرمتيا ماالزمش نضحؾ ليجي اذيؾ اقرب الناس اليؾ نيار حرمتيا في روحي 

ث حاسة روحي جاىبل عبله غير انا عبلش لمخالطيف عايشيف غايا ولبسيف  03د و 01...
ث ناس يفرحو يبلقاو واحد مريض يتعذب مابقاش 10غايا ال درتي فييـ الخيريردوه شر ...

وصمت مرحمة مانقعد في  ث 20الرحمة ،نعيش في ببلصا وحدي وحدي مكاف تواحد ...
 07دارنا مانديرش ستاج مانيش عارفا الحؿ نحس روحي ىبمت مف راسي نطمع ونيبط....

 ث يوميا انا نقعد وحدي دايرا يدي عمى خدي ونخمـ نحس روحي عيانا مخي يخمـ.
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 ـ ديناميكية السياقات:

 CP1وبعد وقت كموف طويؿ  CC1تبدا المفحوصة بتعبيرات حركية )تضحؾ( 
وتميو أيضا طمبات موجية لمفاحص  CP1وبعد وقت كموف  CC2بات موجية لمفاحص وطم

CC2  وبعدCP1   مرة اخرى ،مع توضيح دوافع الصراعات وقصص مبتذلة لمغاية مبنية
واخطاء  A2.11مع وجود انكار  CP1ويميو فيما بعد صمت طويؿ   CP4لممجيوؿ 
 CP1 وبعد وقت كموف A2.17،كما يشدد عمى الصراعات النفسية الداخمية  E17كبلمية 

 CP1وبعد زمف طويؿ  CC1تذىب المفحوصة إلى ايماءات حركية )اوؼ استغفر اهلل( 
ثـ تذىب إلى  CP1وبعد وقت كموف اولي قصير CC2تذىب إلى طمبات موجية لمفاحص 

مع وجود  CP1وبعد  CN1الذاتي مع التشديد عمى االنطباع  A2.14تغيير مفاجئ لمقصة 
مع وجود مدركات  A2.17مع التشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية   A2.11انكار
مع الوصؼ والتعمؽ باالجزاء بما في ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ  CP1وبعد  E5حسية 
A2.1  تخاؼ" مع توجيو طمبات موجية لمفاحص"CC2  وبعد وقت كموف طويؿCP1  مع

ومرة اخرى  CP1وبعد صمت طويؿ  B2.6متضادة ،تناوب بيف حاالت انفعالية تصورات 
،مع وجود اخطاء كبلمية       CP1وبعد  A2.17تشدد عمى الصراعات النفسية الداخمية 

E17  )وايضا اجترار االفكار )وحدي وحديA2.8  وبعدCP1  مع وجود انكارA2.11 
مع وجود  CN6د والحواؼ)نقعد وحدي( ثـ تذىب إلى التشديد عمى رصد الحدو  CP1وبعد 

مع الوصؼ والتعمؽ باالجزاء بما في ذلؾ تعابير  E5مدركات حسية )دايرا يدي عمى خدي( 
مع عدـ  CP2مع ميميا العاـ لمتقصير   A2.1االشخاص وىياتيـ )نحس روحي عيانا( 

      .   E1ادراكيا لمموضوع الظاىري 

 إشكالية:

لـ تعترؼ المفحوصة باشكالية الموضوع الظاىر،كما تدؿ عمى عجزىا في تجاوز 
الضغوطات والوضعية التي تعيشيا وىذا ماادى إلى االعتراؼ بقمؽ االخصاء ،لكف في 
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تجنب الشكالية االخصاء مف خبلؿ المقاومة ضد اكتئابية التي استعممتيا المفحوصة في 
وكذلؾ بروز الستمار الذاتي مف خبلؿ ظيورىا عف بداية الموحة التي تمثمت في البكاء 

طريؽ الوجدانات االكتئابية باإلضافة إلى استعماؿ الية اليروب مف تقمص الوضعية التي 
يعيشيا الطفؿ الحزيف ،وفي النياية تذىب إلى تغيير موضوع القصة والتحدث عف نفسيا 

 بوجدانات اكتئابية نرجسية.

  عامة: 20الموحة 

ث والديف سباب مرضي مف امي في صغره مع بويا  37د و 01المفحوصة ... بكاء 
ومع خويا تعاني كنت عايشا مع امي مقمشة عايشا غايا مانيش عارفا كيراىي تعب ومشاكؿ 

 70مع خاوتي كنت ندير ستاج نخدـ ونتيبل في والديا ما حد االف متيناتش في حياتيـ في 
ث امي  05عيطميا مانطيقش ،بكاء المفحوصة ... ث باش نرفد تيميفوف ن 10عمرىا ... 

تخمـ فينا في البيت ووالد مكاش ليسقسييا مالكي شراه خاصؾ مف صغرىا حامؿ اليـ ... 
ث عمبالكي ستقولي باغيا نفرح بيؾ ولي راىي باغيتو ىي انا منطيقش نديره مع بكاء  05

ث كنت صغيرة  05...  ث ابويا واعر بزاؼ وامي تزوفري معاه 23د و 01المفحوصة ... 
ث راني نشوؼ والديف تضحؾ  15يحكرني ويضربني نتمنا تواحد بابا مايموت ... 

المفحوصة اب يخدـ واـ قاعدة وبنت قاعدة كوف يموت والديا ماكاش ليوقؼ معايا حياتي 
ث مكاش  10حرش وعداني ...  Contraireتضيع ، ندير ستاج خويا يحرش ناس عميا 

 لديؾ.ليوقؼ معاه غير وا

 ـ ديناميكية السياقات:

،باإلضافة إلى CP1وبعد وقت كموف طويؿ  CC1تعبيرات حركية)بكاء المفحوصة( 
مع  CP4عدـ توضيح دوافع الصراعات،قصص مبتذلة لمغاية مبنية لممجيوؿ،تمبس

مع اجترار  B2.3كما تشدد عمى العبلقات بيف االشخاص   CP6استحضار عناصر مقمقة 
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مع عدـ  A2.11مع وجود انكار)مانيش عارفا كي راىي(  A2.8شا( االفكار)عايشا عاي
ثـ تشدد عمى الحياة اليومية والعممية )ندير  E17وكذلؾ وجود اخطاء كبلمية  E20تحديد 

مع ظيور مرة اخرى بحث  CN3وعاطفة معنونة )نتيبل في والديا(  CF2ستاج ونخدـ( 
 A2.5في عمرىا(  70الرقمية )،اضافة إلى التوضيحات  E17تعسفي عف مغزى الصورة 

مع تعبيرات حركية )بكاء الحالة(  E5مع وجود مدركات حسية  CP1وبعد وقت كموف 
CC1  وبعد زمف طويؿCP1  مع تذبذب بيف تفسيرات مختمفةA2.6  مع التعبير المفظي

وايضا بعد  CM1واستثمار فائؽ لوظيفة االستناد عمى الموضوع  B2.4عف عواطؼ القوية 
CP1  )ثـ تميو الطمبات الموجية لمفاحص )عمبالكيCC2  مع ذىاب واياب بيف الرغبات،

 CC1مع ظيور تعبيرات حركية عمى المفحوصة التي تتمثؿ في)البكاء(  B2.7المتناقضة 
،وفيما بعد التعبير عف عواطؼ قوية ومبالغة )واعر  CP1ثـ تذىب إلى الصمت الطويؿ 

اضافة إلى وجود  CPوبعد  E16مغزى الصورة مع البحث التعسفي عف  B2.4بزاؼ( 
،وكذلؾ اضافة إلى التعبير  E8تعبيرات فظة مرتبطة بموضوع عدواني )يحكرني ويضربني( 

،مع  E5مع وجود مدركات حسية  CP1وبعد  E9عف عواطؼ مرتبطة باشكالية الموت 
ظيور مع وجود  CN6،وفيما بعد تشدد عمى رصد الحدود والحواؼ CC1تعبيرات حركية   

 ،ثـ يدخؿ إلى التعبير عف عواطؼ مرتبطة باشكالية الموت E5مرة اخرى لممدركات الحسية 
E9  مع تغيير مفاجئ لمنحى القصةA2.14  وبعد وقت كموف قصيرCP1  مع وجود انكار

A2.11  مع وجود عدـ استقرار لممواضيع،E12  والقصة تقترب مف الموضوع المالوؼ،
A1.1   . 

 ـ إشكالية: 

لـ تعترؼ المفحوصة باشكالية الموضوع الظاىر،كما توحي بعدـ استقرار في ىوية 
االشخاص المشكميف في الصورة مع استعماؿ الية العزؿ مف خبلؿ عزؿ االشخاص أو 
العناصر المشكميف في الصورة ،كما تعترؼ االشكالية الكامنة لموحة مف خبلؿ تقمص الذي 
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تشويو صورة الشخص الثالث وىو االب كما توحي إلى يظير مف خبلؿ تبعية البنت الميا و 
النرجسية وضد اكتئابية ،اضافة إلى ابراز واضح لمعدوانية موجية نحو االب،وفي األخير 
تمة استثمار المبيدي مف خبلؿ االعتراؼ بالعبلقة الثبلثية مف خبلؿ توظيفيا في أخر القصة 

يير موضوع القصة مف خبلؿ استثمار أي تمة فيو احياء لمصراع االوديبي ،اضافة إلى تغ
نرجسي لممواضيع الخارجية المتعمقة بالوضعية االكتئابية المعاشة لممفحوصة والتي تتمثؿ في 

 البكاء التي تدؿ عمى المقاومة.

  عامة: 24ـ الموحة 

ث انساف تنواي معاه الخير والدار  05جتيني في جرح ىو شادتو وىو ىارب ... 
الدار ولد فاميميا في األخير تمقاي ضيعتي حياتؾ معاه بالرغـ  تخرجي معاه ديري معاه
ث باش واحد تبني حياتؾ كايف غير  10ث وراىي الفايدة ... 10توفريمو كؿ شيء ... 

براىيش ماديريش  Problemث  41خدع وكذب ميبغوش وحدا بنت فاميميا وجربتيا ... 
 ر فوت وقتي ميما يكوف ىو راجؿفييـ ثقة انا في نفسي مانطيقش نخرج مع واحد انا ننض

تضيعي حياتؾ معاه قاع لي عرفتيـ قاع كيؼ كيؼ يضيعوا وقتؾ لتغيضؾ يبدلوؾ بواحدا 
 ث ودفعت الموحة بقوة بيدىا.  05ماكاف النيدر... 

 :ـ ديناميكية السياقات

،وتذىب إلى التعبير المفظي عف عواطؼ  B2.1تدخؿ المفحوصة مباشرة في التعبير
،وتذىب أيضا إلى االستثمار الفائؽ لمموضوع)جيتيني في الجرح ىي  B2.4ة قوية ومبالغ

،تذىب إلى الوصؼ مع التعمؽ  CP1و،بعد وقت كموف قصير  CM1شادتو وىو ىارب( 
مع وجود ىياة دالة عمى  CP1،وبعد    A2.1باالجزاء بما ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ 

وبعد وقت  CN9ي)وراىي الفايدة( اضافة إلى وجود نقد ذات CP1وبعد  CN4عواطؼ 
اضافة إلى عدـ  A2.17،ثـ التشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية  CP1كموف قصير 
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،كما يمجا إلى التعبير عف عواطؼ قوية ومبالغة)كايف غير  CP4توضيح دوافع الصراعات 
 CN6مع التشديد عمى رصد الحدود والحواؼ)مايبغوش وحد بنت(  B2.4الخدع والكذب( 

)براىيش  E17واخطاء كبلمية  CC2،ثـ يوجو طمبات موجية لمفاحص  CP1وبعد 
)انا في نفسي مانطيقش( مع  CN10ماديريش في ثقة( مع وجود اجزاء نرجسية مثمنة ذاتية 

مع االستناد الفائؽ لوظيفة االستناد عمى  A2.17التشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية 
اضافة إلى وجود اخطاء كبلمية )ىوراجؿ تضيعي  CM1الموضوع )لتغيضؾ يبدلوؾ بواحدا(

 CP2)مكاف النيدر( وميمو العاـ لمتقصير CN9،مع وجود نقد ذاتي    E17حياتؾ معاىا( 
،ثـ تذىب  CC1ا( اضافة إلى تعبيرات حركية )دفع الموحة بقوة بيدى CP1وبعد وقت كموف 

 .B1.1إلى نسج قصة مف اختراع شخصي 

 ـ إشكالية:

لـ تتعرؼ المفحوصة عمى إشكالية الموضوع الظاىر ،فيو حركة نزوية ليبيدية ناتجة 
عف صراع جنسي لبلشكالية االوديبية اتجاه الجنس االخر مع وجود عدوانية موجية نحو 

 لموضعية التي تعيشيا المفحوصة . الشخص الموجود في الموحة ،وفي األخير فيو تقمص

 :عامة 25ـ الموحة 

ث ىذي تفكرني كي نجي مف خدما تمقيني صور عند الباب غادي نتبلقا  19... 
بمشاكؿ كايف في دار ،كذب في كذب ظمـ في ظمـ مايخموش فيؾ يخموا في رواحيـ ... 

ادرتش ىذي ث عمباليـ م 14ث شوفا ومايشفوىاش فيؾ نيشاف اقرب الناس ليؾ ...  03
ث ما كاش لي يرحمؾ  10العفسة ولي وصموليـ يكذبو مايامنوش ويخمو في رواحـ ... 

ث  04ث استغفر اهلل ...  03وماكاش الرحمة دير الخير يكرىوؾ دير الشر يبغوؾ ... 
 تدؽ المفحوصة باصبعيا عمى الطاولة .  
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 :ـ ديناميكية السياقات

مع اظيار صورة  E20ترتبط بغموض وعدـ تحديد  CP1وبعد وقت كموف اولي 
CN8 مع استحضار عناصرمقمقة،CP6  كما قامت بعزؿ العناصر أو االشخاص

A2.15 )عزؿ المراة الموجودة في الموحة( ،مع اجترار االفكار)كذب في كذب،ظمـ في ظمـ(
A2.8  وبعد وقت كموفCP1  )مع وجود مدركات حسية )شوفا ميشوفياش فيؾ،E5  مع

مع اجترار  E20)عمباليـ مادرتش ىذي العفسة( مع وجود غموض  A2.11كار ان
مع وجود تعبيرات حركية  CP1وبعد  B2.6وتناوب بيف انفعاالت متعارضة  A2.8االفكار

اضافة إلى عدـ ادراؾ موضوع ظاىري   CC1)استغفر اهلل مع دؽ عمى الطاولة باصبعيا(
E1 . 

  ـ إشكالية:

ي لموحة ،إذ توحي االشكالية بعدـ االعتراؼ المفحوصة عدـ ادراؾ موضوع الظاىر 
بصورة االمومة ،فييئة االـ مف خبلؿ روايتيا لمقصة تمثؿ الممنوعات بالنسبة ليا أي أف 
االنا االعمى في ىذه الحالة ىو مسيطر وىذا يدؿ عمى وجود صراع نفسي داخمي موجود في 

التي تكمف في عزؿ االشخاص الموجوديف  إشكالية االوديببة،اضافة إلى استعماؿ الية العزؿ
في الموحة،لـ تقـ باستثمار المواضيع النيا لـ توظفيـ  مف خبلؿ عزليـ بؿ قامت بتشويو 

 الموضوع الظاىر لدييا تمثمت في نظرة كره مكبوتة الشعورية حوؿ صورة االـ. 

 عامة: 82ـ الموحة 

حنانة في راجؿ ث ضحؾ المفحوصة زعما راجؿ حنيف مكاش  06د و 01... 
ث دوؾ تعرفي ىذي الحاجة تضرؾ بصاح انتي تقوؿ روح يباقا غير ىو  17تفياس ... 

ىذي   Point fableيبغيؾ ويضرؾ ماطيقيش تسمحي فيو  Malgréراجؿ في الدنيا ،
القصة لي بغيتيا مانيش باغيا نكوف نية ماخرجتش عميا ماعنديش شخصية والت معنديش 
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 le point fableراجؿ ىذي ما طيحتنيش مانيش باغيا يكوف  ثقة في روحي مايخممش فيؾ
نخاؼ  Eviteث انا راجؿ يباني كذب وخداع وعمبالي بصاح روح، و  10نقطة ضعفي ... 

 ث. 10نخسره وىو مشي مقيمؾ... 

 :ـ ديناميكية السياقات

وتمييا التعبيرات الحركية)ضحؾ المفحوصة(  CP1بعد وقت كموف اولي طويؿ 
CC1  مع تعبير مصغر لمعواطؼ،A2.18 زعما راجؿ حنيف( مع انكار(A2.11  مكاش(

،مع ظيور انكار مرة اخرى  B2.8حنانة في الراجؿ( مع وجود تقديرات ذاتية 
A2.11 مكاش( وبعد(CP1  ثـ تاتي طمبات موجية لمفاحص،CC2  اضافة إلى ذىاب،

وعدـ تحديد   B2.7واياب بيف رغبات متناقضة تقـو عمى تحقيؽ سحري لمرغبة 
،مع تغميـ العبلقات ثبوت A2.2اضافة إلى عدـ تبرير تفسير تمؾ االجزاءE20وغموض

نقطة ضعفي" ،وبعد كموف  A2.8 "Point faible،اجترار االفكار  B2.9الموضوع الجنسي
)انا راجؿ يبالي كذاب وخداع( ثـ CN10مع وجود اجزاء نرجسية مثمنة ذاتية  CP1قصير

مع تشديد عمى موضوع مف نوع  B2.4ر المفظي عف عواطؼ قوية ومبالغة تذىب إلى التعبي
وكذلؾ وصؼ مع  CM3ثـ تذىب إلى المؼ والدوراف  A2.8مع اجترار افكارB2.12ذىاب 

وكذلؾ تذىب  A2.1تعمؽ باالجزاء بما في ذلؾ تعابير االشخاص وىيئاتيـ )تخاؼ تخسره (
  B1.1لمقصة مف اختراعيا الشخصي  اضافة إلى نسجيا CP2إلى الميؿ العاـ لمتقصير 

 ـ إشكالية:

توحي االشكالية إلى قمؽ التجزئة)االنفصاؿ( الموجود عند الحالة مف خبلؿ اسقاط 
مشاعرىا عمى الموحة وىذا يظير مف خبلؿ الوضعية التي تعيشيا،لـ يظير عند المفحوصة 

ؾ مف خبلؿ اعتراؼ بالربط الجنسي بيف الشخصيف الموجوداف في الصورة ويبرز ذل
الدفاعات النفسية التي تتجمى في استعماؿ الية المقاومة والرفض وكذلؾ الكبت بعدـ اعتراؼ 
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باشكالية اليوية المطروحة ،كما توحي أيضا إلى سيطرة االشكالية النرجسية عمى المفحوصة 
مف خبلؿ تقمصيا لممراة الموجودة في الموحة دوف التصريح بيا وذلؾ عف طريؽ استعماؿ 

 كانيـز االستدخاؿ مف خبلؿ استدخاؿ مشاعرىا واستثمار رغباتيا. مي

 :BG 80ـ الموحة 

ث ىنا ببلصتي فارغا انا وربي نبغي البحر وببلصا في  09تضحؾ المفحوصة ... 
ث تحسي براحة  18شجر نحب نكوف وحدي نتكالما ماكاش وحدي برؾ نحكي ربي ... 

ث بصاح ظروؼ تخميو يخمـ  10مايضيعش ... وفرج حنا عنا ربي سبحانو نحكولو ليخمؽ 
 ث.20كيما ىاكا ... 

 ـ ديناميكية السياقات:

تذىب إلى المجوء إلى  CP1وبعد وقت كموف  CC1تبدا المفحوصة تعابير حركية 
،اضافة إلى التعمؽ باجزاء نرجسية ذات ميؿ عبلئقي  CN10االجزاء النرجسية مثمنة ذاتية 

B2.10 د رصد حدود والحواؼ )نكوف وحدي نتكالـ مكاش وحدي وتذىب أيضا إلى التجدي
)وحدي ( اضافة إلى تشديد عمى االنطباع الذاتي  A2.8مع اجترار االفكار  CN6برؾ (
CN1  اضافة إلى تشديد الصراعات النفسية الداخميةA2.17  ) بصح الظروؼ تخميو يخمـ(

 B1.1راع شخصي وايضا نسجيا لقصة اخت CP2ثـ تذىب إلى الميؿ العاـ لمتقصير 

 ـ إشكالية:

لـ تعترؼ المفحوصة باشكالية الموضوع الظاىر ،فيو استثمار لممواضيع الخارجية 
،وظير أيضا ىدوء مكبوت في البطاقة مع تنشيط لمنزوة اليوامية مف خبلؿ روايتيا لمقصص 
،وفي األخير قامت المفحوصة باسقاط مشاعرىا ورغباتيا المكبوتة عمى الوضعية التي 

يشيا بحيث برزت في الموحة عمى شكؿ عزلة ،وفيو تقمص مف خبلؿ استثمار داخمي تع
 نرجسي.
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 :M 80ـ الموحة 

ليكويؾ   complexéث تفكرني بالراقي يوميا عند الراقي كنت نرقي يوميا  05... 
،والت تضحؾ المفحوصة بسخرية   complexeويقيؾ مكاش لي يقولؾ راكي نيشاف 

 ث تضحؾ المفحوصة. 14وال طبيب  واستيزاء ماسمكيا لطالب

 ـ دينامكية السياقات :

مع  CF4،إذ تذىب إلى المجوء إلى المعايير الخارجية  CP1وبعد وقت كموف اولي 
)ليكويؾ وليقيؾ( E8،مع وجود تعبيرات فظة مرتبطة بموضوع عدواني  A2.8اجترار االفكار

)مكاش لي يقولؾ راكي نيشاف(،ووجود أيضا ىياة دالة عمى عواطؼ  A2.11مع انكار
CN4  اذيذىب إلى عدـ التعريؼ باالشخاص،CP3  كما تظير عمييا ايماءات وتعبيرات،

 A2.9،مع وجود الغاء CC4،كما تظير أيضا السخرية واالستيزاء CC1حركية )ضحؾ( 
،مع CC1ى تعبيرات الحركية ،تذىب إل CP1)ماسمكيا الطبيب والطالب( وبعد وقت كموف 

 .E1وجود عدـ ادراؾ موضوع ظاىري 

 ـ إشكالية:

لـ تعترؼ المفحوصة باشكالية الموضوع الظاىر،فيو استعماؿ اللية اليروب مف 
التعرؼ عمى االشكالية الكامنة لموحة ويتجمى ذلؾ في غياب الموضوع في ظؿ مقاومة 

الضحؾ ،كما توحي أيضا االشكالية  المفحوصة عمى البقاء وحيدة وتظير أيضا مف خبلؿ
أنيا تعيش قمؽ الفراؽ مف فقداف الموضوع وتعبر عنيا بوجدانات اكتئابية ،وفي األخير لـ 
يحدث تقمص نتيجة لعدـ االستثمار،ويظير مف خبلؿ عدـ التعرؼ عمى االشكالية الكامنة 

 لموحة. 
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 83FMـ الموحة 

ث  59انا مفيمتياش موت ... ث  10ث مفيمتياش انا ىذي ...  24د و 01... 
نتخيميا الوالديف موت انا رابي تضيع امي انا غادي نتجرجرموراىا تعبت عمينا ومازالت 

ث مانيش ماتمنيا ىذي المحظة نشوفيا تضيع امي روح انا  10بصاح انا مشكيتش ال ... 
    ث ،المفحوصة تبكي .   07موراىا   ... 

  ـ ديناميكية السياقات:

تاتي  CP1وبعد  CC2وطمبات موجية لمفاحص  CP1 كموف اولي طويؿوبعد وقت 
وبعد  E9ومف ثمة تعبير عف عواطؼ مرتبطة باشكالية الموت  CC2تعبيرات حركية 
وتكرار مرة اخرى لتعبير عف عواطؼ مرتبطة  E19وارتباطات قصيرة  CP1صمت طويؿ 

اضافة إلى  A2.17لداخمية باشكالية الموت ،اضافة إلى التشديد عمى الصراعات النفسية ا
،اضافة إلى وجود  CP1،وبعد    A2.11مع وجود انكار  CN10اجزاء نرجسية مثمنة ذاتية 

،والتشديد عمى  E9،وتعبير عف عواطؼ مرتبطة باشكالية العجز E5مدركات حسية 
،ثـ يذىب إلى  A2.8اضافة إلى وجود تكرار واجترار  B2.12موضوع مف نوع ذىاب 

واستثمار فائؽ لوظيفة االستناد عمى الموضوع  B2.4طؼ قوية ومبالغة التعبير عف عوا
CM1  )ووجود تعبيرات حركية )بكاء الحالةCC1 . 

 ـ إشكالية:

لـ تتعرؼ المفحوصة عمى إشكالية الموضوع الظاىرو الكامف التي تجمى في عدـ 
وجود صراع نفسي اعتراؼ باليوية المطروحة في الموحة واستبداليا بالوالديف ،ىذا يدؿ عمى 

داخمي مف جراء الوضعية التي تعيشيا ،فيو نوع مف التذبذب بيف الرغبة في التحرر النزوي 
 والمقاومة الدفاعية حوؿ الممنوع وتانيب الضمير ويظير ذلؾ في البكاء المفحوصة.

 



172 
 

 :عامة 84ـ الموحة 

ث كي تضبلـ عميؾ الدنيا ما كاف حتى باب قاع باب متمقيتش ماكاف تباب  17... 
ث وانا  10ث كالمي روحي بزيؼ نبيف لناس راني غايا ...  10ماشفت نيار تاع خير ... 

ث ليؿ نخاؼ منو نحط راسي عمى مخدا قاع مشاكؿ يجوني نحؿ تاقا  25مانيش غايا ... 
ث نطؿ  05في شمبرا تضياؽ عميا نحس بالقنطة ... مانقعدش وحدي   la tirasseنطمع 

 ث. 15نصيب الناس قاع راىـ راقديف وغايا عبله انا... 

 ـ ديناميكية السياقات:

،تذىب المفحوصة إلى عزؿ العناصر اواالشخاص)عزؿ  CP1بعد وقت كموف اولي 
،مع اجترار االفكار)مكاف تباب  A2.15الشخص والنافذة الموجوداف في الموحة( 

وبعد وقت كموف  E17 ،مع وجود أيضا اخطاء كبلمية )قاع باب مبمعيف(A2.8تباب(
CP1  تذىب إلى تناوب بيف حاالت انفعالية متعارضةB2.6  وبعد وقت كموفCP1 تذىب،

،وايضا حضور مواضيع CN1،مع وجود انطباع ذاتي CN10إلى اجزاء نرجسية مثمنة ذاتية 
)نطمع( ،وتشديد عمى رصد  E5دركات حسية )ليؿ نخاؼ منو( مع وجود مB2.13الخوؼ 

،مع لجوء إلى معايير  CP1وبعد  CN1مع ظيور انطباع ذاتي  CN6الحدود والحواؼ 
)راقديف( مع ميمو العاـ E5،وظيور مرة اخرى مدركات حسية  CF4خارجية )الناس(

 .E5 ،وعدـ ادراؾ لموضوع ظاىريCP2لمتقصير

 ـ إشكالية:

توحي ىذه الموحة إلى إشكالية الضبلـ ،تعيش المفحوصة وضعية احباط مف خبلؿ  
توظيفيا والتعبيرعنيا بوجدانات اكتئابية حزينة اضافة إلى خوفيا مف الوحدة والعزلة استعممت 
المفحوصة الية العزؿ التي تمثمت في عزؿ الشخص الموجود في الموحة ىذا ما يؤكد عمى 
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اؼ بالموضوع الظاىر فيو ىروب مف االشكالية النو لـ يستثمر عدـ تمكنيا مف االعتر 
 مواضيع خارجية، وفي األخير لـ يحدث تقمص ،فالمفحوصة تعيش حالة خوؼ عصابي.

 عامة: 85ـ الموحة 

ث نحس روحي وحدي  13ث وحدة راني حاسة روحي مجدودة رابطيف يدي  55... 
ث مانيش فاىما كايف عباد مراىمش  37 غير انا راني نحارب ماكاش ليراه واقؼ معايا ...

 ث. 15يخموا في موت عمى شر ليداروه وظمـ الناس مراىيش تخاؼ ربي ... 

 :ـ ديناميكية السياقات

،ووجود أيضا E1،وعدـ ادراؾ لمموضوع الظاىري  CP1وبعد وقت كموف اولي 
 )رابطيف يدي( ،وبعد وقت كموفE5،وايضا وجود مدركات حسية CN3عاطفة معنونة 

CP1 تشدد المفحوصة عمى رصد الحدود والحواؼ،CN6  وحدي( ،مع وجود اخطاء(
)مانيش  CN9ونقد ذاتي  A2.11مع وجود انكار CP1،وبعد وقت كموف  E17كبلمية 

)كايف عباد( ،وكذلؾ تعبير عف A1.3فاىما(،مع ادماج مصادر اجتماعية والحس المشترؾ 
الوصؼ مع التعمؽ باالجزاء بما في ذلؾ ،وتذىب إلى E9عواطؼ مرتبطة باشكالية الموت 

،وعزؿ العناصر اواالشخاص )عزؿ الشخص A2.1تعابير االشخاص وىياتيـ)تخاؼ ربي( 
  A2.15الموجود في الصورة(

 ـ إشكالية:

فيو اعتراؼ باشكالية الموضوع الظاىر لكف جزء صغير مف الموحة وىي"الوحدة" 
عند المفحوصة ،كما تعيش حالة قمؽ واكتئاب ،توحي االشكالية بوجود عدوانية مكبوتة كامنة

وحزف مف خبلؿ اسقاط مشاعرىا المكبوتة عمى االشخاص االخريف ،وفي األخير فيو تقمص 
 لكف دوف تصريح بوجود شخص في الموحة،بحيث قامت المفحوصة باستعماؿ الية العزؿ. 
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   :BM 88ـ الموحة 

ث  09ىمي راجؿ ...  ث انا سباب 05ث مالي نشوؼ راجؿ نتغـ ...  17... 
ث نخدـ نتزوج ونعيش تروحي وتولي ترجعي  29سباب ازمات تاوعي ازمة مورا ازمة ... 

غير لراجؿ يقولؾ مراة ماطيقش تعيش ببل راجؿ بصاح مف كذاب وخداع بصاح راجؿ ... 
ث حاجة مبغاتش تدخؿ في راسي بنت فاميميا ومتحجبة يحوس عمى وحدا تاع برا ومف  15

 ث استيزاء وسخرية مف المفحوصة . 15اكاش بنات فاميميا ... بعد يقوؿ م

 ـ ديناميكية السياقات:

 CP1وبعد  CN3،مع وجود عاطفة معنونة  CP1بعد وقت كموف اولي قصير 
،ثـ B2.4)تشوؼ(،مع التعبير المفظي عف عواطؼ قوية ومبالغة  E5،وجود مدركات حسية 

تذىب إلى تغميـ  CP1وبعد  A2.17تذىب إلى التشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية 
 ، والتعمؽ باجزاء نرجسية ذات ميؿ عبلئقي B2.9العبلقات ثبوت موضوع الجنسي

B2.10 كذلؾ إلى التشديد عمى الحياة اليومية والعمميةCF2  كما تذىب المفحوصة إلى
تروحي وتولي(،ثـ الوصؼ مع التعمؽ باالجزاء بما في )CC2توجيو طمبات موجية لمفاحص 
،ثـ أيضا ذىاب واياب بيف  CP1،وبعد وقت كموف  A2.1ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ 

 CC1)اوؼ تنسؼ(تذىب إلى ايماءات وتعبيرات حركية CP1،وبعد B2.7رغبات متناقضة 
اعيا الشخصي وكذلؾ نسجيا لقصة مف اختر  CC4اضافة إلى سخرية واستيزاء لمموحة 

B1.1. 

 ـ إشكالية:

فيو اعتراؼ باشكالية الموضوع الظاىر ،بحيث تسقط المفحوصة رغباتيا المكبوتة 
البلشعورية عمى البطؿ الموجود في الموحة مف جراء الوضعية التي عاشتيا ،فيو استثمار 
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روايتيا لمنزوة الميبيدية اضافة إلى العدوانية المفظية الصريحة التي ظيرت مف خبلؿ 
 لمقصص ،وفي األخير فيو تقمص لممفحوصة مع استعماؿ أيضا اليتي االسقاط والكبت.

 :عامة 89ـ الموحة 

ث حاجة ليراىي متمنيتيا ندير  05ث ىذي كوزينة وىذي الشومبرا ...  24... 
 50دراري وحدي نفرح امي بيا دارت جيد معايا راني باغيا نفرحيا المفحوصة تضحؾ ... 

 ث. 10مف الزواج نفرح امي انا مراىمش راحميني ...  la dépressionث قمؽ و 

 ـ ديناميكية السياقات:

مع التشديد عمى  E19،وجود ارتباطات قصيرة  CP1وبعد وقت كموف اولي قصير 
،مع وجود أيضا اجزاء نرجسية مثمنة ذاتية  CP1وبعد  CN5الخصائص الحسية 

CN10 ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ ،مع الوصؼ والتعمؽ باالجزاء بمافيA2.1 تفرح إما(
)راني باغيا نفرحيا( وتذىب إلى تعبيرات CN10بيا( مع ظيور مرة اخرى اجزاء نرجسية 

ثـ ذىاب واياب  CN3لتذىب مباشرة إلى عاطفة معنونة  CP1)تبتسـ( ،وبعد CC1حركية 
 . A1.1 ،والقصة تقترب مف الموضوع المالوؼB2.7بيف رغبات متناقضة 

 ـ إشكالية:

تعترؼ المفحوصة بالموضوع الظاىر"منزؿ" مع وجود استثمار نرجسي لمواضيع 
الرغبة، وفيما بعد يظير اسقاط لموضوع الجيد والسيئ ،الحالة تعيش وضعية قمؽ واكتئاب 

 مف الزواج ىذا يدؿ عمى أنيا تعيش صراع نفسي داخمي اوديبي .

 عامة: 86ـ الموحة 

دمعة برؾ ماكاش حاجة تفرحؾ حياتي غير  اعي فيت problemeث انا  05... 
وتوجديميا ضحكة مكبرتيا في روحي انا عارؼ روحي نبكي ضحكا حرموني منيا ونولي 
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ث انتي شتي واحدا عايشا مورا  10نبكي نتفكر روحي كي كنت، ناس مايخفوش ربي ... 
فشؿ ث مكاش حاجة تشجع تقاومؾ غير لت10ىدؼ نيار سمانا شير مكاش تيدؼ ... 

ث )صمت طويؿ( مف كثرة المشاكؿ كي ييدرو نحسيـ عميا 57د و 01وطيحؾ مكاش ... 
ث عييت واهلل غير عييت ،حزف  32عقمي مراىش يتحمؿ نتوسوس مف أي حاجة ... 

 المفحوصة.

 :ـ ديناميكية السياقات

،تذىب إلى اجزاء نرجسية مثمنة ذاتية  CP1وبعد وقت كموف اولي قصير 
CN10االلغاء )مكاش حاجة تفرحؾ( ،ثـ تذىب إلىA2.9  ثـ تذىب إلى الوصؼ مع تعمؽ

)في حياتي غير الدمعة( ،ثـ تذىب  A1.1باالجزاء بما في ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ
)ضحكة E16إلى بحث تعسفي عف مغزى الصورة أو تعابير الوجو أو الييات الجسمية 

،ثـ تذىب  B2.10كبرتيا في روحي( ،ويذىب إلى تعمؽ باجزاء نرجسية ذات ميؿ عبلئقي 
اضافة إلى ادماج مصادر اجتماعية والحس  CP4إلى عدـ توضيح دوافع الصراعات

تذىب  CP1، وبعد وقت كموف CF4وكذلؾ لجوئيا إلى المعايير الخارجية  A1.3المشترؾ
 CP1)مكاش تيدؼ( وبعد A2.9فة إلى االلغاء ،اضاCC2إلى طمبات موجية لمفاحص 

)طيحتؾ( E5)مكاش حاجة تشجع(،مع وجود مدركات حسية  A2.11،تذىب إلى االنكار
مع التشديد عمى  E12طويؿ ،يحدث عدـ استقرار في المواضيع CP1وبعد وقت كموف 

)ييدرو(،وتذىب إلى  E5مع وجود مدركات حسية  A2.17الصراعات النفسية الداخمية 
)عقمي مراىش A2.1وصؼ مع التعمؽ باالجزاء بما في ذلؾ تعابير االشخاص وىياتيـ  ال

كما  A2.8مع اجترار االفكار CP1يتحمؿ نتوسوس مف أي حاجة( ،وبعد وقت كموف 
)حزف المفحوصة( ونسجيا لقصة مف اختراعيا الشخصي CC1 تظير عمييا تعبيرات حركية

B1.1 .   
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 ـ إشكالية:

باشكالية استثمار داخمي نرجسي، كما أنيا تعيش حالة احباط توحي ىذه الموحة 
واكتئاب وقمؽ ووسواس يظير مف خبلؿ بروزه الواضح في تعبيراتيا ومشاعرىا، وكذلؾ في 
كبلميا اثناء روايتيا لمقصص، وفي األخير حدث تقمص مف خبلؿ التركيز عمى ذاتيا 

 ونفسيا ،مع طغياف طابع النرجسية عمى المفحوصة.

 لة الثانية :الحا

 خالصة السياقات لمحالة الثانية:

 ( يوضح سمسمة السياقات العامة عند المفحوصة "يسرى".27 جدول رقم)

 Aسياقات  B سياقات  C سياقات  E سياقات 
E1=05 
E5=13 
E8=02 
E9=05 

E17=07 
E20=04 
E16=03 
E12=02 

CP1=63 
CP2=05 
CP4=04 
CP6=02 
CP3=01 

 

B1*01=05 
B2*01=01 
B2*03=01 
B2*06=02 
B2*04=07 
B2*07=04 
B2*08=01 
B2*12=02 
B2*09=03 
B2*10=03 

A1.1=02 
A1.3=1 

A2.11=11 
A2.17=09 
A2.2=01 
A2.5=01 

A2.14=01 
A2.1=09 
A2.8=11 
A2.6=01 

A2.15=03 
A2.18=01 
A2.9=02 

 CN1=03 B1=05 A1=03 
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 خالصة السياقات العامة :ـ 

تنوعت السياقات الدفاعية المستعممة في بروتوكوؿ "يسرى" بحيث نبلحظ استعماؿ 
( ىو أكثر C=138لمختمؼ سياقات السبلسؿ األربعة حيث نجد أف سياؽ التجنب ) 

( وتميو بعد A=53استعماال وارتفاعا مف بقية الياقات األخرى ثـ تميو فيما بعد سياؽ الرقابة )
 (.B=29( وأخيرا سياقات المرونة واليراء)E=41ذلؾ العمميات األولية )

 :CC=75السياقات الرىابية  -1

برز أكثر في ىاذ السياؽ ىو سياؽ كؼ وتجنب الصراع مف خبلؿ وقت الكموف 
( وأيضا يتبعو ميؿ عاـ إلى CP1=63وتوقفات كبلمية التي طالت في بداية ووسط القصة )

(وأيضا ظيور CP4=04ات )( ويميو عدـ توضيح دوافع الصراعCP2=05التقصير )
 (CP3=01( وأخيرا عدـ التعريؼ باألشخاص)CP6=02استحضار عناصر مقمقة )

 0A=52السياقات اليجاسية-2

( ويميو أيضا 2A*8=11الذي برز أكثر في ىذا السياؽ ىو التكرار واالجترار )
( 2A*17=09( مع التشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية) 2A*11=11االنكار) 

( 2A*01=09وأيضا الوصؼ مع التعمؽ باألجزاء بما في ذلؾ تعابير األشخاص وىيأتيـ) 
(ثـ تميو 2A*09=02( وأيضا اإللغاء) 2A*15=03ويميو عزؿ العناصر أو األشخاص) 

، )2A((،01=05*2A((،01=14*2A(( ،01=06*2A*01=01)باقي السياقات االخرى
(01=18*2A.) 

 :E=48السياقات األولية -3

( وتمييا 5E=13في ىذا السياؽ بأف لدى المفحوصة "يسرى" مدركات حسية)يبرز 
(، وتمييا 1E=05( وتمييا أيضا عدـ اإلدراؾ موضوع ظاىري) 07E=17األخطاء كبلمية )
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التعبير عف العواطؼ أو تصورات قوية مرتبطة بإشكالية العجز، الخوؼ، الموت 
(05=9E( وعدـ تحديد ،)20=04E ويميو بحث تعسفي ،) عف مغزى الصورة أو تعابير

(، وتعبيرات فظة مرتبطة بموضوع جنسي أو عدواني 16E=03الوجو أو ىيأت جسمية )
(02=8E( وعدـ استقرار المواضيع ،)12=02E.) 

 :0B=04سياقات االيراء:-4

(، 2B*04=07) يظير في ىذا السياؽ بروز لمتعبير المفظي عف العواطؼ القوية ومبالغة
ياب بيف الرغبات المتناقضة) (، و يميو أيضا تغميـ لعبلقات وثبوت 2B*07=04وذىاب وا 

(، 2B*10=03(،وتعمؽ بأجزاء نرجسية ذات ميؿ عبلئقي)2B*9=03الموضوع الجنسي)
ياب ) (، وتمييا أيضا تصورات متضادة 2B*12=02وتشديد عمى موضوع مف نوع ذىاب وا 

أما باقي السياقات تميزت (، 2B*06=02متعارضة ) تناوب بيف حاالت انفعالية
 2B(( ،01=03*2B(( ،01=08*2B.)*01=01)بندرتيا

 :8A=23سياقات الرقابة -5

يتميز ىذا السياؽ بندرتو مف باقي السياقات األخرى التي توحي لعدـ تقبميا لمعالـ 
دماج (، و 1A*01=02الخارجي وبرز ذلؾ مف خبلؿ قصة تقترب مف الموضوع المألوؼ ) ا 

 (.1A*03=01لممصادر االجتماعية والحس المشترؾ)

 :CC=09السياقات السموكية -6 

يماءات ) (، وكانت مييمنة مقارنة 1CC=15برزت أكثر سياقات تعبيرات حركية وا 
 (.4CC=02(، ثـ تميو أيضا استيزاء وسخرية)2CC=11بطمبات الموجية لمفاحص)
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 :CC=05سياقات نرجسية-7

لسياقات تجنبية أكثر وتنوعت وىي متواجدة في أغمب الموحات حيث فيو بروز واضح 
(، وتميو أيضا التشديد عمى رصد الحدود  10CC= 07نجد أجزاء نرجسية مثمية ذاتية )

 CC((،03=3 1=03(، وأما فيما باقي السياقات األخرى فيي )6CC= 06والحواؼ )
CC(( ،02 =4CC(( ،02=9 CC((،01 =5CC(( ،01=8CC.) 

 :CC=25سياقات اليوسية ال-8

(، 1CC= 04ظير في ىذا السياؽ استثمار فائؽ لوظيفة االستناد عمى الموضوع )
 (.CC 3=01وتميو لؼ ودوراف )

(، مف خبلؿ لجوئيا إلى المعايير الخارجية CF=04كما برزت السياقات الواقعية )
(03 =4CFوتميو تشديد عمى الحياة اليومية والعممية الحالي والممم ،)(2=01وسCF أما ،)

(، فيي قميمة وكانت في معظـ الموحات 1B=05السياقات التي تتعمؽ باليراء فيما يخص )
(، ومف ىذا 1B*01=05وكانت تصب فقط حوؿ قصة منسوجة عمى االختراع شخصي  )

 C=138رىاب وكانت بنسبة)المنطؽ توضح لنا أف المفحوصة يسرى تعاني مف عصاب ال
ارنة بالسياقات األخرى والذي ظير مف خبلؿ المقاومة والكؼ حيث كاف مرتفع جدا مق(،

 .TATوتجنب لمصراع النفسي وىذا ما أكده لنا اختبار تفيـ الموضوع 

  شكالية عامة:ا

تجد المفحوصة "يسرى" صعوبة في حؿ اإلشكاليات التي تتعمؽ باليوامات 
والصراعات التي تثيرىا القصص وظير ذلؾ مف خبلؿ صعوبتيا في التعرؼ عمى إشكالية 
المواضيع الظاىرة لمبطاقات وذلؾ باستخداـ آلية الكؼ والتجنب لمصراع النفسي التي تحدثو 

وىي مستعممة كميا تقريبا حيث  CCي لمسياقات القصص وبرز ذلؾ مف خبلؿ البروز القو 
(، اذ تحاوؿ المفحوصة تجنب واالبتعاد عف اإلشكالية وعدـ توضيحيا CC=  75بمغت)
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بصورة واضحة مف خبلؿ كبت وقمع لنزواتيا الداخمية واالبتعاد عف الواقع الداخمي وىذا ما 
، )1CC=63جعميا تتجنبو وظيورىا في شكؿ الواقع الخارجي وبرزت مف خبلؿ)

(01=3CC(( ،02=6CC(،)CP4=04(،)CP2=05.) 

تسعى المفحوصة إلى تجنب وكؼ الصراع النفسي وعدـ االعتراؼ بو أي لـ تصرح 
بتمؾ الرغبات والميوالت الموجودة في البلشعور اي لـ تعطييا مكانة رمزية في البلشعور   

ظيارىاعمى ساحة الشعور، وىذا ما يفسر ا ، كما CC=75رتفاع لسياؽ لذلؾ قامت بتجنبيا وا 
التي تتضمف التكرار  2A=50يحتؿ السياؽ العصاب اليجاسي مكانة بعد الكؼ الرىابي ب 

واإلنكار الموجودة في أغمب  الموحات والكشؼ أيضا عمى التشديد عمى الصراعات النفسية 
تدخؿ الداخمية ووصؼ مع تعمؽ باألجزاء بما في ذلؾ تعابير األشخاص وىيأتيـ، وبعد ذلؾ ت

(، فيي متنوعة مف حيث الكـ والنوع فيو ابتعاد عف الواقع مف E=41العمميات األولية )
خبلؿ توظيفيما بشكؿ  معتبر أي أف إدراؾ الموضوع لدى المفحوصة غير منظـ تماما، 

التي تتجمى في استثمارىا لعالميا الداخمي  B=29لتدخؿ فيما بعد سياقات اليراء حيث بمغت 
لصراع النفسي العبلئقي مف خبلؿ سرد ألحداث وضعيات عبلئقية بحيث تعبر عف ا

والتخفيؼ مف خبلؿ تجنب الدفاعات، أما باقي السياقات الخاصة بالسجؿ اليواسي فيي 
كمقاومة ضد اكتئابية، لبلنفصاؿ والخوؼ مف فقداف الموضوع وتظير مف حيث اليشاشة 

ف خبلؿ استثمار الفائؽ لوظيفة العصابية نظرا لتدخميا في سياقات رىابية وظير ذلؾ م
بشكؿ معتبر ومعتدؿ تدؿ  CF(، ولجوء إلى سياقات 1CC=04االستناد عمى الموضوع )

( التي CCعمى تكيؼ واندماج المفحوصة مع الواقع الخارجي باإلضافة الى استعماؿ )
= 1CC(( ،11 =2CC(( ،02= 17(، وخاصة )CC=29استعممت بكثرة حيث بمغت )

4CCعمى اعتماد المفحوصة في سردىا لمقصة عمى الفاحص باالستنادعميو  (، وىذا يدؿ
التي تساىـ في تجنب الصراع  CC=25في معظـ قصصيا باإلضافة إلى الحضور 

لبلنسحاب مف حدة تمؾ الصراعات العبلئقية ، وبتالي فتعزيز تمؾ السمات النرجسية تيدؼ 
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بذلؾ قامت بتقمص جميع مواضيع إلى سد تمؾ الفراغات العاطفية الموجودة عند يسرى ،و 
 إشكاليات االختبار وظير ذلؾ مف خبلؿ استثمارىا النرجسي لممواضيع الكامنة لبلختبار .

إف بروز إشكالية اليروب وتجنب االعتراؼ بالرغبات وميوالت المفحوصة الداخمية 
تجنب وكؼ وخوفيا وقمقيا اتجاه تحقيؽ طموحاتيا ورغبتيا في المستقبؿ، تـ وضوح إشكالية 

الصراع النفسي خوفا منيا أف تطغى تمؾ المكبوتات والصراعات األودبية عمى ساحة 
 الشعور.

 ـ تحميل عام لمحالة الثانية:4ـ0ـ8

مف خبلؿ نتائج المقاببلت واختبار تفيـ الموضوع تبيف أف المفحوصة "يسرى" تعاني 
مف خبلؿ االختبار وتجمى  مف وضعية اكتئابية كانت ظاىرة أثناء سيرورة المقاببلت وكذلؾ

ذلؾ مف خبلؿ بكاء المفحوصة "يسرى" طواؿ المقاببلت االختبار باإلضافة إلى ظيور 
مشاعر اإلحباط والحزف الظاىريف مف خبلؿ المقاببلت واالختبار وىذا ما أكده أستوف في 

 ، كما تعاني أيضا مف فقداف الشيية واضطراب النـو متمثؿ في األرؽ وكذلؾ1965دراسة 
 انطواء عمى نفسيا.

تعيش "يسرى" حرماف عاطفي أبوي وىذا ما جعميا تدخؿ في عبلقة مع شاب، 
وأصبحت تعيش صراع نفسي داخمي وحاجتيا إلى االىتماـ ونقص الحناف دفع بيا إلى لجوء 
إلى شخص آخر الذي يرمز لو  السمطة الذي اعتبرتو كمكانة رمزية ال شعورية فيي تعاني 

يرت أثناء المقاببلت و االختبار، أما فيما يخص الحرماف العاطفي األبوي تبعية عاطفية وظ
الذي تعيشو ظير في كمتا الحالتيف لكنو ظير عمى شكؿ عدوانية مكبوتة كامنة) نحو 
األب(مف خبلؿ ظيوره عبر إشكالية االختيار  إضافة إلى عدوانية موجية نحو الشاب وتـ 

 . ظيورىا مف خبلؿ االختبار والمقاببلت
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كما أثبتت نتائج المقاببلت واالختبار عمى وجود أعراض الخوؼ والقمؽ والوسواس 
التي كانت بفعؿ انفصاؿ عف الشاب التي تعتبر كتبعية عاطفية لممفحوصة إضافة إلى 

ة النفسية الموجودة عند إدمانيا عمى تعاطي المخدرات )األدوية النفسية( إال اف بفعؿ المرون
 .فت عف اإلدماف عمى المخدرات "يسرى" توقالمفحوصة 

( ،لكف المرونة النفسية 2012( وفواز شماط )21ص1991وىذا ما يؤكده جيرمازي)
لـ تظير مف خبلؿ االختبار وعمى ىذا األساس فإف نتائج اختبار تفيـ الموضوع والمقاببلت 

أما فيي متقاربة حيث اتفقت عمى وجود اكتئاب حوؿ الوضعية المعاشة لممفحوصة "يسرى"، 
فيما يخص اإلدماف عمى المخدرات والمرونة النفسية لـ تتفؽ النتائج مع بعضيا البعض كما 
سقاطات مع كبت الرغبات ونزواتيا البلشعورية باإلضافة إلى استثمار  ظيرت تقمصات وا 

 النرجسي الذي ظيرت مف خبلؿ إشكالية االختبار .

عصاب الكؼ الرىابي لمواقع وفي األخير تـ التوصؿ إلى أف المفحوصة يسرى لدييا 
الخارجي ومنو فإف العميمة لدييا توظيفا نفسيا قريبا مف السواء لتوفر السياقات ليجعؿ مف 
الصراع اتصاؿ مرنا يتعامؿ بو مع الواقع وىذا مف خبلؿ المعطيات السابقة الختبار تفيـ 

 بما فييا التحميؿ الكمي والكيفي. TATالموضوع 
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 ئجمناقشة النتا ػ1 

مف خبلؿ الدراسة الحالية التي قمنا بيا وانطبلقا مف تحميؿ المقاببلت الخمس لمحالتيف 
توصمنا  الى  TATالعياديتيف والمبلحظات ومف خبلؿ تحميؿ بروتوكوؿ تفيـ الموضوع 

 :النتائج التالية

يعاني المفحوص "فتحي" مف تعاطي المخدرات والكحوؿ واإلدماف عمييا وذلؾ يرجع 
الذي نتجت عف طبلؽ الوالديف والحرماف العاطفي األبوي وىذا مف خبلؿ ما أكدتو لؤلسباب 

( "اف نسبة كبيرة مف المدمنيف ليـ وضع خاص في األسرة 1969DATHADدراسة راثود) 
عمى وشممدوف تؤكد "ػأف سبب اإلدماف  أتوا مف أسر أولياؤىـ مطمقيف"، وكذالؾ دراسة ألينور

كؾ عائمي أي وجود حالة مف االنفصاؿ كالطبلؽ"، إضافة إلى المخدرات ترجع إلى وجود تف
 DAWORالقمؽ الناتج عف المخدرات وىذا ما أكدتو النظرية السموكية مف خبلؿ دراسة رولي

"أف مستوى القمؽ يرتفع بعد شرب المخدر" ويرجع أيضا إلى مخالطة رفقاء السوء والمحيط 
( وكذلؾ العدوانية الموجية 1984CADECاالجتماعي وىذا مؤكد مف خبلؿ دراسة كودف) 

نحو اآلخر )دخوؿ في المشاجرات عنيفة مع الػأقراف( وعدوانية موجية نحو الذات )جرح يده 
بآلة الحبلقة(، وعدوانية موجية نحو الممتمكات كتحطيـ األشياء الممموسة وىذا ما أكدتو 

ؿ وكذلؾ انطواء والعزلة نظرية التحميؿ النفسي "أف مدمف الخمر يعبر عف العدوانية بالفع
( "أف مدمني BECCDED( وبندر)TCIGHT 1985وىذا ما أكدتو دراسة نايت) 

المخدرات تتسـ بالعزلة والوحدة" ،باإلضافة إلى مشاعر اإلحباط و الحزف مف خبلؿ  ما أكده  
Mathew(2010 وتؤكد أيضا نظرية التحميؿ النفسي " أف التعاطي لممدمف أنو يعمؿ ،)
حباط و الغضب ووسيط نشيط لمتنفيس االنفعالي عف العدوانية الكامنة لدى كمسكف لئل

المدمف، إضافة إلى االضطرابات السموكية الظاىرة عند المفحوص )اليروب مف المنزؿ 
السرقة( ومحاولة االنتحار )شرب ماء الجافيؿ(، أما فيما يخص المرونة النفسية فظيرت مف 

أف ىناؾ عوامؿ داخمية وخارجية عند فتحي جعمتو يتعافى خبلؿ النتائج السابقة التي بينت 
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(، كما أف المفحوص 2013ويتعالج مف اإلدماف عمى المخدرات وىذا ما أكده أبو حبلوة )
يـو وذلؾ سبب معاودتو لمخالطة رفقاء السوء وكذلؾ  15انتكس بتعاطيو لممخدرات ودامت 

 وتوقؼ عف تعاطي المواد المخدرة. لتوقفو لمعبلج الكيميائي وفيما بعد رجع إلى العبلج

في حيف أف المفحوصة"يسرى" تعاني مف اضطراب النـو )األرؽ( وفقداف الشيية، 
والبكاء واإلحباط والحزف وىذا يدؿ عمى أنيا تعاني مف اكتئاب كما أنيا نعاني أيضا مف 

شعور الوسواس ومخاوؼ إضافة إلى العزلة االنطواء وكذلؾ الحرماف العاطفي األبوي وال
بالنقص والدونية وتعاني مف اإلدماف عمى المخدرات ) األدوية النفسية( التي كانت سبب 
تعرضيا لمتبعية العاطفية )االنفصاؿ عف الشاب( وظيرت عمييا أعراض االكتئاب مع شعور 

( "المدمنيف يعانوف مف 1965EATTACالمفحوصة بالممؿ وىذا ما أكدتو دراسة ايستوف) 
ع مشاعر الممؿ باإلضافة إلى الضغوطات و المشاكؿ األسرية مع األب نوبات االكتئاب م

واألخ والعدوانية موجية نحو األب لكنيا مكبوتة، توجد مرونة نفسية عند يسرى تمثمت في 
أف المرونة تساعد الفرد عمى  2010الدوافع الداخمية "وىذا اماكدتو دراسة ازلينا وشاىرير 

خبلؿ تخمصيا مف تعاطي اإلدماف عمى المخدرات وتـ التعافي مف االمراض" وظيرت مف 
ظيورىا أثناء المقابمة لكنيا لـ تظير مف خبلؿ االختبار أما فيما يخص التبعية العاطفية 
والوضعية االكتئابية التي تعيشيا لـ تخرج منيا بالرغـ مف حصص العبلج النفسي المقدمة 

" مف عصاب الرىاب التجنب الرىابي ليا باإلضافة إلى معاناة الحالتيف "يسرى" و"فتحي
، ولكف الحالة الثانية "يسرى" كاف عصاب الكؼ TATاستخمصناه مف نتائج تحميؿ اختبار 

 الرىابي عندىا مرتفع أكثر مقارنة مع فتحي .
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 ـ مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات:0

في التعافي مف اإلدماف عمى النفسية  مف خبلؿ الدراسة التي قمنا بيا وىي المرونة 
المخدرات لدى المدمف المتعالج داخؿ المركز االستشفائي حيث كانت الفرضيات حوؿ ىذا 

 :الموضوع تمثمت في الفرضية العامة

تساعد المرونة النفسية في التعافي مف اإلدماف عمى المخدرات لدى المدمف المتعالج داخؿ 
 المركز االستشفائي.

  تمثمت فيما يمي:والفرضيات الفرعية 

 تساعد حصص العبلج النفسي المدمف عمى التعافي مف اإلدماف عمى المخدرات.-1

 يممؾ بعض المدمنيف الخاضعيف لحصص العبلج النفسي مرونة نفسية .-2

 تساعد المرونة النفسية المدمف الخاضع لمعبلج النفسي في التغمب عمى إدمانو. -3

 لخاضع لمعبلج النفسي في عدـ انتكاسو مستقببل.تساعد المرونة النفسية المدمف ا-4

تـ اإلجابة عف الفرضيات بدءا بالفرضية العامة ىي: أف المرونة النفسية تساعد في 
التعافي مف اإلدماف المخدرات لدى المدمف المتعالج وظيرت ذلؾ مف خبلؿ قيامنا بدراسة 

تـ استخبلصو مف  تبيف أف المفحوص فتحي توقؼ عف تعاطي المخدرات والكحوؿ وىذا
، في حيف أف المفحوصة يسرى" توقفت عف تعاطي TATخبلؿ تحميؿ المقاببلت واختبار 

المخدرات وظير ذلؾ فقط مف خبلؿ تحميؿ المقاببلت وىذا تـ برىنتو مف المعطيات السابقة، 
ا وبالتالي كمتا الحالتيف لدييما مرونة نفسية في التعافي مف اإلدماف عمى المخدرات، ومف ىن

 فإف الفرضية العامة محققة ومؤكدة.
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 ـ الفرضية الفرعية الثانية: 

تساعد حصص العبلج النفسي عمى التعافي مف اإلدماف عمى المخدرات فمف خبلؿ 
لـ أالحظ  تأثير لمعبلج النفسي المقدـ  TATالمبلحظات العامة وتحميؿ المقاببلت واختبار 
اء وبعض تقنيات العبلج المعرفي السموكي لـ لمحالتيف الذي كاف يصب في العبلج باالسترخ

ألتمس مف خبلؿ مبلحظاتي تجاوب مف طرؼ المفحوصيف لمعبلج النفسي اثناء المقاببلت 
واالختبار، وبتالي يمكف القوؿ أف الفرضية الفرعية الثانية بأنيا غير مؤكدة وبالتالي لـ 

 تتحقؽ.

 الفرضية الفرعية الثالثة: 

ضعيف لحصص العبلج النفسي مرونة نفسية ويظير ذلؾ مف يممؾ بعض المدمنيف الخا
أف الحالتيف "فتحي" و "يسرى" المذاف يخضعاف  TATخبلؿ تحميؿ المقاببلت واختبار 

 لحصص العبلج النفسي لدييـ مرونة نفسية ومف ىما فإف الفرضية محققة ومؤكدة.

 الفرضية الفرعية الرابعة القائمة بأنو:

تساعد المرونة النفسية المدمف الذي يخضع لمعبلج النفسي في التغمب عمى إدمانو، فمف  
لمحالتيف تبيف أف لكؿ مف "فتحي" و"يسرى"  TATخبلؿ تحميؿ المقاببلت وتحميؿ اختبار 

لدييما مرونة نفسية إلى جانب خضوعيما لمعبلج النفسي في التخمص مف اإلدماف ومف فإف 
 ة.الفرضية محققة ومؤكد

 ن:أالفرضية الفرعية الخامسة واألخيرة القائمة ب

تساعد المرونة النفسية المدمف الخاضع لمعبلج النفسي في عدـ انتكاسو مستقببل اتضح ذلؾ 
لمحالتيف تبيف أف المفحوص فتحي المدمف  TATبعد تحميؿ المقاببلت الخمس وتحميؿ اختبار

الذي يخضع لمعبلج نفسي فبالرغـ مف المرونة النفسية أنتكس بالرجوع إلى المخدرات وىذا 



189 
 

عوامؿ أخرى )توقؼ عف العبلج الكيميائي الدوائي ورجوعو إلى رفقاء السوء رجع إلى تدخؿ 
 كدة.وؿ بأف الفرضية لـ تتحقؽ وغير مؤ المتعاطيف لممخدرات( ومف ىنا يمكف الق
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 خالصة عامة

نيدؼ مف خبلؿ بحثنا ىذا إلى معرفو كيؼ تساعد المرونة النفسية المدمف المتعالج عمى 
التعافي مف اإلدماف عمى المخدرات والتي تمس فئة الشباب ،وتـ التوصؿ مف خبلؿ عرض 
ومناقشة الفرضيات إلى بحيث يمكف القوؿ أف ىناؾ مرونة نفسية عند المدمف الذي يتعالج 

مف ادمانو عمى المخدرات وىذا ماظير أيضا مف خبلؿ نتائج  في المركز االستشفائي
الفرضيات التي تـ طرحيا في البداية كاجابات مؤقتة حيث تحقؽ البعض منيا والبعض منيا 

قؽ  .   فرضيات فمـ تتحلـ يتحقؽ ،فتحققت الفرضية األولى والثالثة والرابعة إما ماتبقى مف 
  

ات مف المياديف الميمة التي تحتاج إلى اىتماـ ومف ىنا يمكف القوؿ أف ميداف المخدر 
مف طرفنا نحف كباحثيف وكاخصائييف نفسانييف خاصة فئة الشباب فيـ بحاجة إلى دعـ 
وتكفؿ نفسي اضافة إلى وجود مرونة نفسية تتمثؿ في عوامؿ ودوافع داخمية وخارجية سواء 

ع االصدقاء التي تساعد عمى كانت مف االسرة اوالمحيط االجتماعي اوالعبلقات االجتماعية م
تكيؼ بصورة ايجابية مع المواقؼ التي يتعرض ليا المدمف وبالتالي يكوف عند حظوظ مف 

 أف ال ينتكس مستقببل.  
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 االقتراحات:

وبناء عمى موضوع دراستنا تـ استخبلص مجموعة مف االقتراحات التي تكمف 
 فيمايالي:

 نفسي جماعي لممدمنيف عمى المخدرات . ػ دراسة الموضوع مف خبلؿ تطبيؽ عبلج

ػ تكثيؼ حصص العبلج النفسي السموكي والمعرفي وبمختمؼ التقنيات في مساعدة المدمف 
 عمى التخمص مف ادمانو.

ػ القياـ ببرامج توعية وقائية لبلسرو لممدمنيف بمدى خطورة اإلدماف عمى صحة الفرد 
 مة.الجسمية والنفسية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عا

االىتماـ بالفرد المدمف مف خبلؿ ادماجو في المحيط االسري واالجتماعي ومساعدتو عمى ػ 
 تخطي مرحمة اإلدماف.
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 : بروتوكول اختبار تفيم الموضوع لمحالة األولى:فتحي  حق الثانيلالم

 2 30اللوحة رقم

( تقول عنده مسرحية وراه يوجد غنية يستعمل قيتارة 21ث( ىذي قيتارة  ...)5)... 
ن ما يخرج كو  مشي مسرحية في مسرح،فيمتيني،يوجد غنية لمشعب وعنده كون يخسر

نية عمى احساس نتاعو واش كاين في قمبو،غنية ىي لتعمم بيا غيديرىاش نيشان يخرج وىذه ال
ث(،كي نجح فييا دعموه،كان قميل عانا من الفقر ودعموه 24داره لشعب ونجح فييا ....)

ه دعم العايمة وال يغني بجمل تاعو طمع،كان خايف وكان يغني  في الدار مع العايمة اعطو 
 ث( ىذه مميحة .7مة ونجح وبقى يبيع في موسيقى ...)عم عائود

 :35 اللوحة رقم

ث( نخمم كيما في صورة ىاجرا من القرية تاعو وراىي 4بارا ...)ا ث( ىذو 12...)
تشوف في عائمة لي سمحت فييا وىجرتيا من القرية اعطاتيا بالظير وراىي غايضتيا 

حساب مراني نشوف في صورة نيشان  ث( عمى2ث( غبنتيا وىجرتيا ىذي ىي ...)5...)
 راني غالط عمى حساب مراني نشوف وىذي ىي . وال

 :BM 30اللوحة رقم 

ث( يقول ىذا انسان كل ما يدير حاجة يفشل فييا يقطع لياس من الدنيا 12...)
 مخدراتث( خسر دار ما صاب ما يدير دنيا تبمعت عميو وال فد مامكاش داخميا غير 2...)

ث( ىذي عمى حساب الصورة تشوف 1مصابش عمييا وين مكاش قرايا ومكاش خدما ...)
 ث(10( عمى حساب الصورة ...)10ىو كيوالو ) 

 

 



 

 302اللوحة رقم

ث( قال مرتوا راني رايح نخدم صابيا مع واحد أخر شافيا 2ث( تكمي ...)10...)
وقالتو نبغيك ونتي خداعة جات تجري قضباتو والت تيدر معاه دمرىا وبالتالي شبطت فيو، 

ث(وال 11ث( عمى حساب الصورة ىذي ىي ...)2ث( ىذي ىي ...)5دمرىا وراح رايح ...)
 ث( .10يشوف فييا ...)

 :32اللوحة رقم 

ث( ىذه جدة قبيحة بزاف وعندىا والد والدىا، ىي قبيحة بزاف تزعف عمييم 10...)
ديما تبعيم وما تبعيم وما تبغيش  كي يجو والدييم،تكمي ما كان والو كي يخرجوا والدييم

 ث( وىو يبتسم .6ث( حسب صورة بانتمي ىاكا ...)5حتى حاجة، تزعزع من بالستيم ...)

 :30BMاللوحة رقم 

ضاي ا راني نتزوج ونبدل بالد لتر ث( قالي1ث( ىذه ولد وام ىذه اميا قالو ...)4..).
ة وراح وخالىا ونيفاتو وراح ث( ىو نايفا خالىا محرحر 5عميا وقاتمو ما نرضاش عميك ...)

تروح وخال يماه تبكي عميو وتحوس عميو ولم ياخذ رضا االم وىو راه كيوالو تزوج في بالد 
 ث( .5ودار ذراري وخمي امو منيفاتو ىذي ىي ...)

 :30اللوحة رقم 

كانو في كابنو يخدمو فيو كرتا فيمتي يمعبوا نورمان،ريحولي جاو  bonث( 12...)
مول كابنو حرشوه دوليم دراىم بداو يقرصو قتموا صاحبوه،ىو ىرب وخمى صاحبيى ميت 

 ث( 5ث( صاحبو سمك ودا دراىميم ...)1ث( خاله ميت ...)2قتموه وصاحبو ىرب...)

 

 



 :03اللوحة رقم 

اب ينصح فيي ولده يعطيو في راحة بال راح ث( 10ث( ىذو  زوج رجال ...)4...)
ث( راح يريح 1يطمان فيو يعطيو راح ولد وكان مقمق كان قاضبو شوك والده تاعو مات ...)
ث( يحتاجيم 1فيو والد عنده بابو، ولدي خاصتك حاجة راني ىنا نصحو تم بدا يضحك ...)

 ث( 2كومبمي عاشو غاية ...)

 :05Mاللوحة رقم

ث( ىذا كبير ىو ومرتو راىي مريضة، رايحا تموت راه بايت معاه مسكينة 5...)
راىي مريضة، قضبتيا الحمى، يعاون فييا، حتى مرتو قاتمو تيال في روحك، والد وكانوا 
مزوجين، انا راني رايحا لبغيت تزوج تزوج، قاليا غير انتي ما تطيكش نتزوج، وىو كاش 

 ث( حسب صورة .5ب صورة ...)اعمى حس  je ne sais pasكيما 

 :05BGاللوحة 

ث( بالصا شابة غير تاع خريف فييا ورد، فيييا شجور،غابة، عمى حساب 2...)
ث( بالصا حال بحر ىواء نقي ستمتعوا 1مراني نشوف، بوطي صغير جاي حمى بحر ...)

 ث( .3ث( وىذي ىي )2تعطيو راحت البال، تريح مع يماك ...)

  :00MFاللوحة رقم 

ث( ىذا دخل عمى امراة وقتميا كي قتميا ندم كان متعافر ىو 4ث( ىذا ...)2...)
ث( وندم في 5وياىا حتى حبس قتميا ندم واليبكي، يكمي ويشرب حتى نصرع اماميا ...)

 ث( نعطيك عمى حساب الصورة .3األخير معنا ما نديروا بيا ...)

 

 



 

  :00Bاللوحة رقم 

 صا شابة عمى بار ث( ىذا يسكن في بال2ث( ىذا ...)5...)

Les environnement  كل صباح يتالقا بواحد شيخ، ذاك نيار قعد نقارع ومجاش
قعد يحوس عاله ماجاش كانو يحوسو عميو صابوا طايح، عمو عمو، اعطاه ورقة وقالو 
سنييمي فييا اعطييا بابك، حقا امو باباه ما عندوش، ولد خصني حموة دييا المك تعطيك 

وزين تاع حموة عمى اسم ولدىا، حموة داىا وصل لدار راح عند امو شافت ورقة صابت فيال 
االم راح عندىا شيباني صابتيم دايرين قيطون صابو مغسل، ومحطوط صاب فيال وزين تاع 
حموة وحده وال عنده خداما، كممت فرحة خرجت والت قرحة، ىو يضحك ومبتسم 

 ث(.2الحالة...)

 :00اللوحة رقم 

كري ىذا وين طمقوه، ث( ىذي كيما يقولوا بالك في حبس عس2ث( تاقة ...)19...)
ث( ىذا لفيمتو من 7مين خرج نخطف وتشوكا وىذي ىي لفيمتو جاتني صعيبة ...)

 التصويرة.

 :02اللوحةرقم

ث( جن وال واحد يبغي يخوف شعب راه في مقبرة، ولي يجي مقبرة نتاعو 6...)
ي يقمعمو، حتى واحد ما يزورىش وال يعطوه مانيش عارف يالحن والسشيباني وال يخوف غاش

.اللوحة ث( 5مقبرة تاع نصارا، ما يدخل واحد نتاعو عمى حساب مفيمت مقبرة ميجورة ...)
 :00Bرقم

ث زوج يدين ... 05ث ىذي صعيبة ... 02ث( ىذاواحد مع صاحبو ... 22...)
راىي  Conixionث 09ث كان مريض طاح صاحبو ،مفيمتياش ىذي الصورة ...03



ارو ونولي سمحيمي خمييا كيما راىي ىذه الصورة عايانا عندي مرانيش نشوف ،نخرج نكمي ق
ث خروج المفحوص من المكتب ،ثم عاد إلى المكتب وىو االن أمام 35تك نولي ونكمميا... 

ىذا بغا يقيس روحو كاش واد حتى ليجا صاحبو سمكو وىو مصروع  bonث 09الموحة ... 
 ث02كان شارب مكثر من الخمر كان عنده مشاكل،ىذي ىي...

 :01رقم اللوحة 

ث ىذي غواصة في وسط البحر ناض عمييم البحر مموث من تحت حتى 09... 
شعمت النار دارتيا بييم والناس لي كانو فييا والو يقيسوا رواحيم من البحر حتى انفجرت 

 ث. 05ث وكل واحد كيفاش صرالو...  10كاين لسمكوا وكاين لنجرحوا... 

 :00اللوحة 

البنت عندىا اميا تزوجت مع واحد كان عنده دراىم ث وحد النيار كان وحد  01... 
سنوات قميل،قالت نتزوج مع واحد مرفح وسمحت في  03،وكانت عمى عالقة مع واحد لمدة 

القميل ،كذلك تزوج ضرب عام زواج زاد عندىا طفل وقميل زاد عنده بنت،حياتيا كانت 
حكات ليماىا  voila et voilaصامطة مايدخمش بكري ومايقعدش في الدار قالت لميا 

وقالت ىذي ىي الدنيا،تشوفي القميل كيفا راه عايش مع مرتو فرحان ومع اوالده عكس انت 
قاعدة كي غوال عايشا وحدك بالرغم عندك دراىم ،ىذي الدنيا اختيار ديرىا مميحة تمقاىا 

ىذي مميحة ىذي الدنيا فانيا ماينفع المال والسيارات حنا كي نموتو نموتو بشرميطا بيضاو 
 ث. 02القصة لتخيمتيا... 

 

 

 



 

 :بروتوكول اختبار تفيم الموضوع لممفحوصة الثانية: يسرى.الملحق الثالث

 :30 اللوحة رقم 

نبكي  la photoكي نشوف واحد في  problemeث 55المفحوصة تضحك ... 
د  01ث يتمنى حاجة مشي قادر يوصل ليا ...34ث شنيدر وشنقول من ابدا ...  25... 
متالقاش ليسمع حاجة تفرغيميا قمبك ىذي حاجة مدير والو تسمع برك  des foisث 10و

ث راني حاسة روحي محطمة من  03ث شنزيد ... 28دو 01ث استغفر اهلل ...30...
ث شوف ماداخل شراني  05ث  مكاش ليسمعك ويفيمك ويحسن عونك ...  37الداخل ...

حاجة تخاف عمبالكي ماغديش ث باش تتمنى 10حاسة وباغيا نشوف بعينيك وساكت 
ث ضروك تضحك نيار تبكي نيار حرمتيا في روحي  21د و 01تصدق متطيقش تحمم... 

ث حاسة روحي  03دو 01ضحكة حرمتيا مالزمش تضحك ليجي اذيك اقرب الناس اليك 
جاىالعاله غير انا عالش لمخالطين عايشين غايا ولبسين غايا نتعذبو لدرتي فييم خير 

ث ناس يفرحو غير يالقاو واحد مريض يتعذب مابقاش رحمة،نعيش في 10 يردوه شر ...
ث وصمت مرحمة مانقعد في دارنا ماندير ستاج  20بالصا وحدي وحدي مكان تواحد ...

ث يوميا نقعد وحدي 07مانيش عارفا الحل نحس روحي ىبمت من راسي نطمع ونيبط ... 
 م.دايرا يدي عمى خدي ونخمم نحس روحي عيانا مخي يخم

 352اللوحة رقم 

ث والدين سباب مرضي من امي  في صغره مع 37د و 01بكاء المفحوصة ... 
ابويا ومع اخويا،كنت عايشا مع امي مقمشة عايشا غايا مانيش عارفا كيراىي تعب ومشاكل 
مع امي وخاوتي ،كنت ندير ستاج نخدم ونتيالو في ولديا ماح داالن متيناتش في حياتيم 

 55ميفون ونعيطميا منطيقش ،بكاء المفحوصة ....ث مانيش نرفد تي 10عمرىا ... 70في 
ث امي تخمم فينا وفي البيت ووالد مكاش لسقسييا مالكي شراه خاصك من صغرىا حامال 



ث عمبالكي شتقولي باغيا نفرح بيك ولي راىي باغيتو ىي انا منطيقش نديره  05اليم ...
ث كنت  05ي معاه ...ث ابويا واعر بزاف امي تزوفر  23د و 01/مع بكاء المفحوصة ...

ث راني نشوف والدين ،ضحك  15صغيرة يحكرني ويضربني تتمنا توحدا بباىا مايموت ...
الحالة،اب يخدم وام قاعدة وبنت قاعدة كون يموت والديا مكاش لي يوقف معايا حياتي 

ث مكاش لي  10حرش وعداني ... contraireتضيع ،ستاج خويا يحرش الناس عميا 
 الديك.يوقف معاه غير و 

 302اللوحة رقم

ث انسان تنواي معاه الخير والدار  05جتيني في الجرح ىو شادتو وىو ىارب ...
نخرج معاه ندير الدار معاه الدار ولد فاميميا في األخير تالقاي ضيعتي حياتك معاه بالرغم 

ث باش واحد تبني حياتك كاين غير الخدع 10ث وراىي الفايدة ... 10توفريمو كل شيء...
براىيش مديريش ثقة انا  problemeث 41الكذب مايبغوش وحد بنت فاميميا وجربتيا ...و 

في نفسيتي مانظيقش نخرج مع واحد انا ننضر فوت وقتي ميما يكون ىو راجل تضيعي 
حياتك معاىا قاع لي عرفتيم قاع كيف كيف يضيعو وقتك لتغيضك يبدلوك بواحدا مكان 

 ة بقوة.ث دفع المفحوصة الموح05النيدر ...

 :  32 اللوحة رقم

ث ىذي تفكرني كي نجي من خدما تالقاني صور عند الباب عندي نتالقا  19... 
بمشاكل كاين في الدار كذب في كذب ،ظمم في ظمم مايخموش فيك يخموا في رواحيم 

ث عمباليم مدرتش ىذي 14ث شوفا ميشفوىاش فيك نيشان اقرب الناس اليك ... 03...
ث مكاش ليرحمك ومكاش  10وصموليم يكذبو ميامنوش ويخمو في رواحيم ...العفسة ولي 

ث دق المفحوصة 04ث استغفر اهلل ... 03رحمة دير الخير يكرىوك دير شر يبغوك...
 عمى الطاولة.



 

 :03اللوحة رقم 

ث )تضحك المفحوصة( زعما راجل حنين مكاش حنانة في الراجل  6دو 01... 
ذه الحاجة تضرك بصاح نتي تقول روح بقا غير ىو راجل ث دروك تعرفي ى 17تفياس ...
ىذه العفسة لي  point fable  يغبنك ويضرك متطيكش تسمحي فيو malgreفي دنيا ،

بعينيا منيش باغيا نكون نية ماخرتش عميا ماعنديش شخصية والت ماعنديش ثقة في روحي 
نقطة ضعفي  la point fableما يخممش فيك راجل ىذي مطيحتنيش مانيش باغيا يكون 

ث انا راجل يباني كذب وخداع وعمبالي ىاكا بصاح روح وندير فيو نيا وعمبالي  10...
 ث.10نخاف نخسره وىو مشي مقيمك... eviteبصاح روح و

  :05BGاللوحة 

ث ىنا بالصتي فارغا انا وربي نبغي البحر وبالصا في  09تضحك المفحوصة،....
ث نحس براحة وفرح  18مكاش وحدي برك نحكي ربي ...الشجر نحب نكون وحدي نتكالما 

ث بصاح ظروف تخميو تخمم كيما 10حنا عنا ربي سبحانو نحكولو ليخمق مايضيعش ...
 ث. 20ىاكا...

 :05Mاللوحة رقم

 complexéث تفكرني بالراقي يوميا عند الراقي كنت نرقي يوميا حتى  05...
تضحك المفحوصة ،ماسمكيا  complexeليكويك ويقيك مكاش لي يقولك راكي نيشان 

 ث،ضحك المفحوصة. 14الطبيب ...و الطالب 

 :00FMاللوحة رقم 

ث نتخيميا  59ث انا مفيمتياش موت ...10ث مفيمتياش انا ىذه ...24د و 01...
الوالدين موت انا رابي تضيع امي انا غادي نتجرجر موراىا تعبت عمينا ومازلت بصاح انا 



 07متمنيا ىذه المحظة نشوفيا تضيع امي روح انا موراىا ... ث مانيش10مشكيتش ال ...
 ث، بكاء المفحوصة.

 :00اللوحة رقم 

ث كي تضالم عميك الدنيا ماكان حتى باب قاع باب متمقيتش ماكان تاباب  17...
ث وانا  10ث كالمي روحي بزيف نبين لناس راني غايا ... 10ماشفت نيار تاع خير ...

يل نخاف منو نحط راسي عمى مخدا قاع مشاكل يجوني نحل تاقا ل ث 25مانيش غايا ...
ث نطل  05مانقعدش وحدي في الشومبرا تضياق عميا نحس بالقنطة ...  la tirasseنطمع 

 ث. 15نصيب الناس قاع راىم راقدين وغايا عاله انا ...

 :02اللوحة رقم 

روحي ث نحس 13ث وحدة، راني حاسة روحي مجدودة رابطين يدي ... 55...
ث مانيش فاىما ،كاين عباد  37وحدي غير انا راني نحارب مكاش ليراه واقف معايا ...

 ث.15مراىومش يخموا في الموت عمى شر لداروه وظمم الناس مراىيش تخاف ربي ...

 :00BMاللوحة رقم 

ث سباب  09ث انا سباب ىمي راجل ... 05ث مالي نشوف راجل نتغم ... 17...
ث نخدم نتزوج ونعيش ،تروحي وتولي ترجعي غير  29ورا ازمة ...ازمات تاوعي ازمة م

 15لراجل يقولك امراة ماطيقش تعيش بال راجل بصاح مشي كذاب وخداع بصاح راجل ...
ث حاجة مبغاتش تدخل في راسي بنت فاميميا ومتحجبة يحوس عمى وحدا تاع برا ما كاش 

 خرية واستيزاء.ث،نظرة المفحوصة إلى الموحة بس 15بنات فاميميا ...

 

 



 

 :01اللوحة رقم 

ث،حاجة ليراىي تمنياتيا ندير دراري  05ث ىذه كوزينة وىذه الشومبرا ... 24...
ث  50ونفرح امي بيا دارت جيد معايا راني بغيا نفرحيا ،المفحوصة تستغفر وتضحك،...

 ث. 10من الزواج نفرح امي انا مراىمش راحميني... dépressionقمق و 

 :00اللوحة رقم 

تاعي في حياتي غير الدمعة برك ماكاش حاجة تفرحك  problemeث انا  05...
وتوجديميا ضحكة مكبرتيا في روحي انا عارفا روحي نبكي ضحكا حرموني منيا ونولي 

ث انتي شتي واحدة  10نبكي نتفكر روحي كي كنت وكي راني ناس مايخافوش ربي ...
ث ماكاش حاجة تشجع تقوامك  10ىدف ...عايشا مورا ىدف نيار سمانا شير ،ماكاش تا
ث من كثرة المشاكل كي ييدرو نحسيم 57دو1غير لتفشل وطيحك مكاش )صمت طويل( 

ث عييت واهلل غيرعيت )حزن 32عميا عقمي مراىش يتحمل نتوسوس من أي حاجة ...
 المفحوصة(.  
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