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 مقــدمــة

 

متناهية خصوصا تلك التي التحت وطأة صراعات متناقضة و الحالييعيش العالم       

بالعصر فنجد في هذا المجال اإلدمان بصفة عامة واإلدمان على  اسمهايختلط 

من أخطار ال  را لما تحملهظن يحيث أن لهذه اآلفة بعد كون ،المخدرات بصفة خاصة

وإنما تتعداه إلى كافة المجتمعات التي تنشا فيها مشكلة المخدرات تتعلق بالمجتمع بعينه 

األفراد في هذه المجتمعات سواء من الناحية االديولوجية أو االجتماعية  اختالفرغم 

 ... االقتصاديةأو الثقافية أو 

حيث عرف اإلنسان  ،ظاهرة تعاطي المخدرات من العادات القديمةكما تعتبر             

بعض النباتات واألعشاب ليستعملها كعالج لبعض األمراض أو للشعور بالنشوة وحتى 

بعض الطقوس السحرية ثم انتبها إليها العلماء ليحللوا عناصرها لخدمة اإلنسان 

واستخدامها  آلالمعالجية حيث أخذوها كمخفف لخصوصا في هذه األمراض الطبية ال

إال أن هذا اإلستعمال أدى إلى إستغالل هذه  ،للبشريةوهذا خدمة  الجراحية ي العملياتف

عامة والجزائر خاصة حيث  أخذت منعرجا خطيرا في العالمبطريقة سلبية حيث المواد 

مختلف من  ات واإلدمان على المخدرات واقعا خطيرا ويشمل كل الفئ ةاهرظأصبحت 

األعمار، وهي أشد خطرا على الصحة الجسمية والعقلية والنفسية للمدمنين، هذا 

باإلضافة إلى أنها مشكلة كبيرة بالنسبة للسلطة العامة من حيث مكافحة التجارة بها أو 

وال يتوقف األمر بهذه المشكلة عند هذا الحد منع تداولها، ومن حيث الوقاية والعالج، 

السلبي على الشخص المدمن نفسه، وإنما يتعداه إلى إذاء أشخاص آخرين،  بتأثيرها

وهذا من خالل ارتكاب سلوكات إجرامية تهدد كيانه وهو بالطبع تحت تأثير المخدرات 

 أو الحاجة إلى تناولها التي تجعله في حالة الالشعور والالمباالة بما يصدر من أفعال

كثر من هذا إن هناك نوع من المخدرات مثل وأ إنسانية و ال أخالقية سلوكات الو

وإثارة شخصية المدمن مما يولد روح  االنفعالالهروين له قوة كبيرة في والكوكايين 

 العدوانية.

ريه تتناول ظرا لدقة الموضوع وأهميته خصصنا خمسة فصول نظون             

، والسلوك مواضيع تتعلق بدراسة اإلشكالية المطروحة وهي المخدرات، اإلدمان

ري عرضنا ثالث فصول تطبيقية ظلنااإلجرامي ولتأكيد دراستنا وتدعيما بالجانب 

اإلجراءات المنهجية المتبعة في إعداد هذا البحث ثم دراسة تطرقنا من خاللها إلى تقديم 

االسقاطية، ومن ثم  االختباراتكل حالة على حدى من حيث نتائج المقابالت وتحليل 

صل إليها مع مناقشة الفرضيات، لنخمتمها ببعض التوصيات عرض النتائج المتو

         التي تتعلق بموضوع الدراسة. واالقتراحات
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سري لهما دور في إدماان الفارد وتكاوين السالوك إن االستعدادات الفردية والمحيط اال -

اإلجراماااي لدياااه. وتبعاااا لهااادف دراساااتنا خصصااانا جانباااا تطبيقاااا لدراساااة اإلشاااكاليات 

والفرضيات التي انطلقنا منهاا بحياث تناولناا فاي الفصال الساادس اإلجاراءات المنهجياة 

فتطرقنا إلى تطبيق استبيان ندرس من خالله اإلدمان وأثر المخدرات على المراهاق ثام 

التعرياااف بمااانهج دراساااة الحالاااة وأدوات البحاااث ووصاااف الحالاااة المدروساااة ومكاااان 

مؤسسة النشااط اإلجتمااعي وهاذا بتقاديم معطياات الدراسة، وقمنا بدراسة حالة ميدانية ب

شخصااية عاان الحالااة، وتاريخهااا وسااميائيات العامااة ثاام تحلياال االختبااارات المسااتعملة، 

 اختبار الشجرة، اختبار العائلة.

 مع وضع استنتاج عام للحالة وعرض النتائج وتحليلها

 لنختمها بالصعوبات ونقائص التي اعترضت دراستنا.

 



 الفصـــل األول:   مــدخــل الدراســــــــة

 تمهيـــــد

تحديد اإلشكالية -1  

الفرضيات -2  

أهمية الدراسة -3  

أهداف الدراسة -4  

تحديد المفاهيم اإلجرائية  -5  
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 1- تحديد إشكالية الدراسة:

مسؤول عن تصرفاته  يعد دراسة السلوك اإلجرامي في مرحلة المراهقة ذو أهمية بالغة لكون الفرد

السلوكية، مع ربطها بمشكلة اإلدمان على المخدرات ألن الفرد في حد ذاته فعال في محيطه 

، لما يصدر منه من انحرافات وعراقيل التي تؤثر على سيرورة المجتمع سواء كانت االجتماعي

راسة علمية محضة . ولهذا هدف بحثنا هذا هو إجراء دالخ، أخالقية ...اقتصادية، اجتماعيةنفسية، 

لمحاولة الكشف عن الطبيعة العالئقية لإلدمان على المخدرات والسلوك اإلجرامي لدى فئة 

 :المراهقين، من هنا نطرح اإلشكالية التالية

 * إلى أي مدى يمكن لإلدمان على المخدرات أن يؤدي بالمراهق إلى السلوك اإلجرامي؟

الفرعية:  التساؤالتليتفرغ عن هذا التساؤل مجموعة من  -  

؟اإلجراميالسلوك  ارتكابمن عوامل  اإلدمان على المخدرات عامليعتبر  هل -1  

إلى القيام بجريمة القتل؟مراهق بال  اإلدمان على المخدراتؤدي هل ي -2  

على النفس؟ االعتداءإلى  بالمراهق  اإلدمان على المخدرات يؤدي هل -3  

السلوك اإلجرامي؟ها يعتبر االستعداد الفردي عامال من عوامل ارتكاب  -4  

 

الفرضيات: -2  

 تبعا لهذه اإلشكالية نحدد الفرضيات التالية:

.السلوك االجراميارتكاب من عوامل  المخدرات عاملاإلدمان على  يعتبر -1  

.إلى القيام بجريمة القتلمراهق بال اإلدمان على المخدراتيؤدي   -2  

.إلى االعتداء على النفس بالمراهق  اإلدمان على المخدرات يؤدي -3  

.السلوك اإلجرامييعتبر االستعداد الفردي عامال من عوامل ارتكاب  -4  

أهمية الدراسة: -3     

وجود عالقة بين اإلدمان على المخدرات والسلوك اإلجرامي. بانعداماعتقاد بعض األفراد  -  

المخدرات في أواسط المجتمع خاصة فئة المراهقين.يتزايد اإلدمان على  -  

بين المخدرات وظاهرة السلوك اإلجرامي  الخاصة بالعالقةقلة الدراسات والبحوث الجامعية  -

 بصفة عامة.
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.تزويد مكتبة الجامعة بهذا العمل حتى يستفيد منه الطلبة  اآلخرين -  

أهداف الدراسة: -4  

ما يلي:تمكن أهداف دراستنا لهذا البحث في  

السلوك دورها في ظهور تنمية معرفتنا ومعرفة اآلخرين في ميدان المخدرات وخصوصا  -

 اإلجرامي.

.اإلكلينيكيمن زاوية علم النفس  دراسة الموضوع -  

البحث عن العوامل الرئيسية التي تتدخل في تنشيط أو خلق السلوك اإلجرامي لدى المدمن  -

 المخدرات وخاصة المراهقين.

راد المجتمع للقيام بدورهم لدى مدمني إشعار كل المسؤولين سواء المصالح المختصة، العائلة، أف -

 المخدرات المراهقين

تحديد المفاهيم اإلجرائية: -5  

  اإلدمان:  -1

هو استجابات للمواقف ومؤثرات خارجية، فتكون الرغبة والحاجة لالستمرار في التعاطي المخدر 

مختلف الجرائم.  كابجسمانية وسيكولوجية تدفع بالفرد الرت إحساساتعنه فتنتج   

المخدرات: -2  

لكشف عن انشغال  (المدمن)تعاطي المبكر لمادة نفسية أو مواد نفسية لدرجة أن المتعاطي الهو 

شديد لتعاطي كما يكشف عن عجز أو رفض عن االنقطاع أو التقليل لتعاطيه وكثير ما تظهر عليه 

ذا ما انقطع عن التعاطي وتصبح حياة المدمن تحت سيطرة اإلدمان لي درجة أعراض االنسحاب إ

 تصل إلى استعباد أي نشاط أخر.

السلوك اإلجرامي: -3  

هو سلوك ال أخالقي يتنافى مع مبادئ ومعتقدات المجتمع يرجع ألسباب عدة أهمها ظاهرة اإلدمان 

قتل، )من اإلعتداءات على المخدرات التي ستكون أهم موضوع بحثنا، فتكمن أعراضه في جملة 

التمرد، الظلم، )فيخلف وراءه مجموعة من األضرار  (سرقة، ضرب، اغتصاب، خيانة...إلخ

.(الرشوة، الربا، التهريب، اإلرهاب...إلخالسيطرة،   
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المراهقة: -4  

هي فترة زمنية تكون بين مرحلة الطفولة والشباب فهي تبدأ من نهاية الطفولة وتنتهي في بداية 

فهي تختلف حسب اختالف المجتمعات فهي المرحلة المعقدة  (22-10)الشباب فيكون السن ما بين 

 في حياة اإلنسان.



المــــراهق المدمن:   الثانيالفصـــل   

 تمهيـــــد

 المراهقة

مفهوم المراهقة -1  

مراحل المراهقة -2  

مظاهر المراهقة -3  

خصائص ومميزات النمو عند المراهق -4  

 العوامل المؤثرة في مرحلة المراهقة

مشاكل المراهقة -6  

أنماط المراهقة -7  

حاجيات المراهق 8  

 اإلدمان

اإلدمانمفهوم  -1  

مميزات اإلدمان -2  

تصنيف اإلدمان -3  

شخصية المدمن -4  

أسباب اإلدمان -5  

أعراض اإلدمان -6  

الوقاية من اإلدمان -7  

عالج اإلدمان -8  

 الخالصة 
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 تمهيــد:

المراهق هو الشخص الذي تجاوز مرحلة الطفولة ولم يبلغ الحلم بعد. وتعتبر معظم المجتمعات 

سنة على األقل، وبالتالي يكون مفهوم المراهقة في تلك  (18-13)الشخص مراهقا من السن 

عليه بابن ما بعد العشرة ودون العشرين، وفي اإلسالم يعد  اصطلحالمجتمعات مردفا تقريبا لما 

البلوغ شرطا أساسيا في التكليف الشرعي، ويكون البلوغ باالحتالم أو بدء الدورة الشهرية للفتاة. 

 ل على البلوغ.كما أن هناك عالمات أخرى تد

تعتبر جميع المجتمعات تقريبا أن الفتيان والفتيات يتجاوزون مرحلة الطفولة عندما تبدأ مرحلة 

النضج الجنسي، ويبدأ معظم الصغار هذه المرحلة من النمو في نهاية السنوات العشرة األولى من 

ح له بممارسة مسؤولية أعمارهم أو بداية العشرة الثانية. ولكن العمر الذي يتوقع الشخص أن يسم

 1 .الكاملة باعتباره شخصا راشد يختلف كثيرا بين المجتمعات

اما اإلدمان، فهو مرض جسمي ونسبي اجتماعي يحتل مراكز هامة في دائرة األطباء والمعالجين 

النفسيين واألخصائيين االجتماعيين ورجال القانون واالقتصاد والتربية والسياسة واألمن، وسواء 

 اعتبرنا المدمنين مرضى أو مجرمين فإن لهم الحق في العالج.

واإلدمان بالفت صوره وأشكاله خطر يؤثر تأثيرا مخرجا في حياة الفرد واألسرة والمجتمع، فهو 

يدمر شخصية الفرد ويهدم األسرة ويدهور اإلنتاج كما وكيفا ويسبب خسارة قومية فادحة، وعلى 

 ية منه، ومن الممكن عالجه في أغلب األحوال.الرغم من هذا، فمن السهل الوقا

والرأي األرجح هو أن اإلدمان في حد ذاته مرض، وأن شخصية المدمن مضطربة، وإذا ارتكب 

حق ولو بارتكاب الجرائم فهذا يعتبر من  –المدمن جريمة نتيجة لرغبنه الملحة للتعاطي بأي ثمن 

اءات الوقاية من اإلدمان ويتحرك قبل وقوع أعراض المرض. والمجتمع العاقل هو الذي يهتم بإجر

 الكوارث وقبل انتشار الوباء: بهدف احداثات المشكلة.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 - أحمد شويخات، الموسوعة العربية العالمية. رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير1
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 المراهقة -/1

 مفهوم المراهقة: -1

هي فترة زمنية يمر بها كل إنسان في الحياة، ينمو فيها نموا جسميا : تعريف المراهقة 1-1

ونفسيا. فيها تتغير وظائف كل أجهزة الجسم وفسيولوجيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا 

بدرجات متفاوتة في النسب، غير أن أهم تغير يحدث فيها البلوغ الجنسي الذي يتحدد عند 

الذكور بظهور أول قذف منوي وعند اإلناث حدوث أول حيض وهو بذلك يعتبر نقطة 

   1تحول أو عالمة انتقال من الطفولة إلى المراهقة.

تدل كلمة المراهقة في علم النفس على مراحل قة في علم النفس: تعريف المراه 1-2

اإلنتقال الطفولة إلى مرحلة أخرى من النمو وتتأهب فيها مرحلة الرشد، وهي تبدأ غالبا من 

سنة من العمر وقد يختلف  (22-21)سنة من العمر وتنتهي عند السن  (12-11)سن البلوغ 

 2في بدايتها ونهايتها حسب اختالف المجتمعات واألفراد من حيث بلوغهم الجنسي. 

من المؤكد أن كل محاولة التعريف المراهقة تعتبر غير مجدية باطلة تعريف أخر للمراهقة:  1-3

ونقةل أن  ووهمية. انطالق من هذا فإننا سنحاول إعطاء تعريف لها بطريقة عكسية أو سلبية

المراهقة هي السن التي ال يمكن أن نعتبر فيها الشخص طفال وال راشدا، أو نعرفها بهذه الطريقة 

التي تعكس التعريف األول ونقول: "إن المراهق هو الطفل وراشد في أن واحد. بالرغم من كل هذا 

اقض" علما أن هذا "التنفغنه من الالئق والمنطق إعطاء تعريف للمراهقة بكلمة وصفية واحة وهي 

التناقض يخص شخص أو شيء أو حدث والذي يظهر بأنه يتحدى المنطق ألنه يحمل بداخله 

األجزاء المتعاكسة وهي األشياء التي نالحظها عند المراهق الذي يحاول أن يكون مستقال بصفة 

    3طة. كلية لكنه في نفس الوقت يتوصل إلى والديه من أجل معالجة كل مشاكله اليومية البسي

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 - منصوري عبد الحق، الطفولة والمراهقة، دار الغرب للنشر والتوزيع ص1.145 

 - عبد الرحمان الوافي، مدخل إلى علم النفس، الطبعة الثانية 2007، دار هومه للنشر والتوزيع ص2.161 

 - أحمد بوزياني، سيكولوجية الطفل والمراهقة، دار النشر للتوزيع، 2006 ط1 ص3.87 
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 مراحل المراهقة: -2

تتميز بالتحوالت الجسدية والتزايد الكمي لقوة والغرائر وكذلك مرحلة ما قبل المراهقة:  2-1

 االندفعات العاطفية.

هي مرحلة البحث عن الفتى كما عند الفتاة البحث عن الصديق، الذي يتقاسم مرحلة أولية:  2-2

والهموم والصعوبات العواطف الطموحات واألفراح هذا الصديق معها أو تتقاسم معه األحزان 

المثالي كان قد وجد في مرحلة ما قبل المراهقة لكنه يأخذ اآلن مكانة أكثر أهمية إلى درجة أنه 

 يصبح ينافس مكانة األولياء.

هي مرحلة ظهور الحب األول للمراهق وهي كذلك مرحلة البحث عالقة المراهقة الفعلية:  2-3

ية أو ما يعادلها تظهر سواء في شكل ربط ينافي بين الحب والجنس أو عن طريق عدة جنس

 محاوالت غير مشبعة وبذلك يدخل في إطار الفعل العلمي للمحاولة والخطأ.

هي المرحلة تمتين وتوطيد الوظائف باهتمامات األنا كظهور الهوايات مثال نهاية المراهقة:  2-4

ل فيها الطبع الذي ينطق منه المراهق شيئا فشيئا في اختياراته وهي فعال المرحلة التي يتشك

 الشخصية المهنية الودية والعاطفية.

 السؤال المطروح: هل للمراهقة نهاية؟

هناك من يقولون بأن سيرورة المراهقة تتكرر على مدى عمر الشخص وقد تظهر ذلك بشكل 

 عادي في بعض األوقات من الحياة.

أن يعيش الشخص حالة عاطفية أو حالة صراع كبير أو حالة تبعية بالنسبة للصور الوالدية وكذلك 

يمكن له أن يعيش مرحلة تحوالت شديدة للعالقات الشخصية والعاطفية. في الواقع يجب اإلعتراف 

بأن انبثاقات المراهقة، هذه ال تعني بالضرورة أن الشخص سيبقى مراهقا طوال حياته لكنه 

ستطيع في بعض األوقات أن يظهر بعض المشاكل السلوكيات وبعض المواقف. أو تظهر عنده ي

   1حركات نفسية داخلية مماثلة أو مقتربة من تلك التي عاشها في مرحلة المراهقة. 

 3-دراسة مراحل المراهقة:   

من جوانب متعددة هذه المرحلة حضيت بإهتمام العديد من الباحثين وقد تناولوها بالدراسة والبحث 

 وبتصورات متباينة، ومن إتجاهات التي كانت المراهقة إحدى أهم الموضوعات اهتماما نذكر:

أسسه "ستاتلي هال" ويرى أصحاب هذا االتجاه بأن التغيرات السلوكية  االتجاه البيولوجي: 3-1

التي تحدث خالل المراهقة، تخضع كليا لسلسلة من العوامل الفسيولوجية التي تنجم أصال عن 

افرازات الغدد والتغيرات الفسيولوجية تكون بنتائجها النفسية متشابهة وعامة عند جميع المراهقين 

إن التغيرات التي تحدث تكون غير مستقرة وال يمكن التنبؤ فيها بسلوك وحسب هذا االتجاه ف

المراهق، زيادة على أن الفترة كلها فترة ضغط وتوتر أو فترة عاصفة وشدة وخلصة يسبب 

   السرعة في التغيرات.

                                                             

1- أحسن بوزيان، سيكولوجية الطفولة والمراهقة، منشورات دار أمواج 2006، الطبعة األولى،ص.ب95 رمضان جمال سكيكدة، 

.90ص   



 المدمن  المراهق                            الجانب النظري                                    ثانيفصل الال

 

 12 

أخرى أهمية البيئة والثقافة في توزيع دوافع السلوك ظهرت من الناحية  اإلتجاه اإلجتماعي: 3-2

محددة تحديدا بيولوجيا في ميدان الدراسات األنتروبولوجيا. وعناصر الثقافة والبيئة أهمها اإلتجاه ال

على  1925البيولوجي ولم يوليها أي إهتمام وجاءت نتائج الدراسات التي قامت بها "ميد" سنة 

أن تى القبائل السامو توضح أن المشكالت التي تواجه المراهقين تختلف من ثقافة إلى أخرى ح

اإلنتقال إلى مرحلة الرجولة يتم بصورة أكثر أو أقل تعقيدا وأكثر أو أقل صراعا بناء على هذا 

اإلختالف في األرضية اإلجتماعية الثقافية والحظت "ميد" أن المراهقة في قبائل "السامو" تعتبر 

ين النضج والدخول فترة سرور وبهجة وخلو من الشدة والتوتر. كما أن المرحلة أو الفترة الواقفة ب

في مستويات الرجال قصيرة ومتقاربة، ونفس السياق الحظ مصطفى فهمي دراسة لقبائل الشلوك 

والبنكا البدائية أنها ال تعرف أزمة المراهقة، وتتميز بفترة البلوغ القصيرة، يكتمل فيها نضج الفرد 

مع وجاءت الدراسات جنسيا وإقتصاديا ويكون بعدها قادر على تحمل المسؤولية داخل المجت

العلمية عموما تدقق النظرة التي تعتبر المراهقة فترة من الحياة مستقلة ومنعزلة عن بقية المراحل 

وتؤكد بدال من ذلك أن المراهقة ال تمثل إال جزء من الكل في عملية النمو، تتأثر بالمرحلة التي 

 في المراحل التي تعقبها.تسيقها كما أنها بدورها تؤثر 

ال أحد يستطيع أن ينكر أثار العوامل البيولوجية المباشرة في نمو وتطور  اإلتجاه البيولوجي: 3-3

السلوك البشري، ومن جهة أخرى فاألثر الذي تحدثه العوامل اإلجتماعية والثقافية قوي بدوره. 

ناحية وهذه األسباب ساعدت على ظهور اتجاه ثالث يمزج بين الناحية البيولوجية والفسيولوجية وال

تحت عنوان  1939اإلجتماعية والثقافية، وقد عبر عنه "هولبنار جاز" في مقالة نشرها في سنة 

"مفهوم المراهقة" ومن جملة ما قال فيها "أما هؤالء الذين يهتمون بتوافق المراهق مع الدور 

ننا نقترح اإلجتماعي الذي يفرضه عليه المجتمع مع إغفال عالقة ذلك لحالة الفرد الفسيولوجية فإ

لهم تسمية جديدة لموضوع بحقهم في علم النفس اإلجتماعي للمراهق" وبما أن المجتمع ال يعطي 

الجسمي والعقلي ونزعته إلى فرصا كافية للمراهق للقيام بالدور الذي يتفق مع مستويات نضجه 

ورة وليدة التحرر واإلستقالل فقد يواجه حاالت من اإلحباط والصراع هذه المشكالت ليست بالضر

الثقافة وطبيعة الحياة اإلجتماعية وهي أقرب أن تكون نتيجة تفاعل متبادل بين العوامل البيولوجية 

    1واإلجتماعية. 

 مظاهر المراهقة: -4

يتمثل في قضية البلوغ التي توافق منطق داخلي محدد وهو تعديل  :: المظهر الفسيولوجي4-1

صورة الجسد أي الصورة الجديدة التي ينظر لها المراهق إلى جسده في تحوله المفاجئ ما نالحظ 

عند بعض الحاالت في هذا الجانب أيضا بعض اإلضطرابات العضوية والتي تكون متفاوتة 

 الخطورة.

ضطربات التي تظهر في مخيلة المراهق أثارت منذ القديم إهتمام إن اإل المظهر النفسي: 4-2

األخصائيون النفسانيون والمحللون النفسانيون كاألوقات اإلكتئابية والسلوكات العدوانية ومختلف 

 الصعوبة السلوكية التي يظهرها المراهق.

                                                             

 - منصوري عبد الحق، الطفولة والمراهقة، دار الغرب والنشر والتوزيع، ص 1451
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يه سواء بالسلب أو دورا مهما في حياة المراهق فهو يؤثر عل إن للمجتمع المظهر اإلجتماعي: 4-3

 1 ويتوقف ذلك عن مدى تفهم هذا المجتمع للمراهق و الخصوصيات التي تتميز بها. باإليجاب

 خصائص و مميزات النمو عند المراهق : -5

 ،( سنة من العمر14-12)رة وهي تبدأ من يطلق عليها اسم المراهقة المبكالمراهقة األولى: -أ

 لك لخروجه من الطفولةذوفيها حسب علماء النفس الطفل و المراهق يتضاءل السلوك الطفلي 

 والدخول في مرحلة المراهقة وتتميز بمجموعة من الخصائص.

 يستمر في النمو الجسمي في الزيادة بخاصة في الطول، الوزن، حتى يصل إلى النمو الجسمي: -1

عند الذكور فيتغير شكل الوجه وتزول معه مالم الطفولة كما تزداد نمو  14أقصاه في سن 

 العضالت وصالبة العظام.

يحدث تغير فسيولوجي هام للبلوغ الجنسي كما سبق أن أشرنا حيث تنمو  النمو الفسيولوجي: -2

 الغدد الجنسية كما ينمو حجم القلب بنسبة كبيرة مع الزيادة في ضغط الدم.

تبدأ من نضج القدرات العقلية مع استمرار نمو الذكاء الخاص ويبدأ الذكاء العام  النمو العقلي: -3

أكثر وضوحا منه كما تنمو أيضا القدرة الفائقة على التعلم والتحصيل واكتساب المهارات مع نمو 

لرموز واألشياء اإلدراك واالنتباه والتفكير والتذكر كما تزداد اكتساب المفاهيم المجردة وفهم ا

 المعقدة.

تظهر االنفعاالت العنيفة التي ال يستطيع المراهق في الغالب التحكم فيها أو النمو اإلنفعالي: -4

السيطرة عليها ذلك لتدبدب والتناقص االنفعالي ويسعى المراهق إلى تحقيق استقالله االنفعالي 

 .لذنب وذلك لنقص الثقة في نفسهلرسم شخصية المستقبلية لكن قد ينتابه الخجل أو الشعور با

يتعرض المراهق إلى تغيرات كثيرة من حيث النمو اإلجتماعي غير أن  النمو اإلجتماعي: -5

على الرغم من انتمائه إلى جماعة الرفقاء تنشئته اإلجتماعية تبقى مستمرة في البيت والمدرسة 

تمع ثم تتسع دائرة االتصال أو والصحبة، كما يزداد تعلمه واكتساب قيم ومعايير واألخالق المج

 العالقات اإلجتماعية وينم لديه الوعي اإلجتماعي والمسؤولية اإلجتماعية.

يستيقظ في هذه المرحلة الدافع الجنسي ويشعر به المراهق ذلك لبلوغه الجنسي النمو الجنسي: -6

األولى عاطفيا ثم ولنمو األعضاء التناسلية، غير أن هذا الشعور بالدافع الجنسي يكون مراحله 

تظهر لديه الميول الجنسية المثالية ومع التقدم في السن يميل إلى الجنس ألخر إذا كان ممكنا له 

بفتاة في مثل سنه كما قد يحل بفتاة يريدها حبيبة ويحقق معها رغباته الجنسية العذرية في هذه 

 2المرحلة.

يعذر قيمته الدينية عن طريق التربية التي  يستمر المراهق في نموه الديني حيث النمو الديني: -7  

اكتسبها في المدرسة التي تعمل على غرس القيم الدينية في المراهق والتي تجعله يؤمن باهلل 

ومالئكته ورسوله والقدر خيره وشره واليوم األخر وترى المراهق متوجها إلى عبادة هللا واالبتعاد 

 نب الحرام وفعل الشر.بالقدر الممكن عن ارتكاب المعاصي كما يتج

                                                             

 - الحسن بوزيان، سيكولوجية الطفولة والمراهقة، دار األمواج 2006، ط1 ص1.92 

 - عبد الرحمان الوافي، مدخل إلى علم النفس، دار النسر والتوزيع 2006، ط2 2007، ص2.162 
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على المعتقدات األخالقية يستمر المراهق في النموه األخالقي محافظا  النمو األخالقي: -8

والجمالية التي تعلمها واكتسبها في السنوات الماضية و عموما مع التقدم في السنوات الماضية 

مع أخالقيات وقيم  وعموما مع التقدم في السن بتهذيب المراهق أخالقيا حيث يتكيف ويتوافق

السلوك الصحبة الشريرة و األمر الذي قد يؤدي  وءبقرناء  الس ومعايير المجتمع غير أنه قد يتأثر

 االنحراف عن التعاليم األخالقية التي اكتسبها. إلىبه 

 المراهقة الثانية:-ب

فيها يشعر المراهق  ،سنة من العمر (17-14)تسمى المراهقة الوسطى, وهي تبدأ من السن 

 بالنضج الجسمي وباستقالل الذاتي نسبيا. كما تنضج له كل مظاهر النمو خاصة النمو الجسمي.

غير أنه يزداد المراهق في الطول و الوزن وهو األمر  ،يتبطأ النمو الجسمي النمو الجسمي:-1

 الذي يجعله يهتم بمظهره الجسمي وبقوة عضالته وبصحته الجسدية.

النضج التام فيرتفع  إلىيتواصل النمو الفيسيولوجي للفرد ليصل فيها بعد  الفيسيولوجي:النمو -2

 إلىمعدل ضغط الدم بالتدريج وتنخفض معه نبضات القلب وتتضاءل سعات النوم حيث تصل 

 معدل ثماني ساعات.

 بخاصةيكتمل في هذه المرحلة نمو الذكاء وتنمو بصفة تامة القدرات العقلية النمو العقلي: -3

 والعمليات العقلية العلي منها االبتكار و التذكر والتفكير المجرد. واإلدراك واللفظيةالميكانيكية 

 يؤثر في شخصية المراهق بحيث ال يستطيع في أغلب األحوال التحكم فيها والو االنفعالي:نمال-4

لحماسية كما تنمو لديه حتى مظاهر الخارجية لحالته االنفعالية فهي تبقى قوية بأشكاله العنيفة وا

 العواطف ومشاعر الغضب والعصبية والتناقض الوجداني وكذا تغلب المزاج.

الجماعة من  إلىيتجه في هذه المرحلة االختيار األصدقاء برغبة االنضمام النمو االجتماعي:-5

بخاصة أولئك الذين يعيشون حاجاته النفسية واإلجتماعية. ثم بعدها تظهر لديه المسؤولية  أقرانه

وحتى السياسية  اإلجتماعية التي يحاول عن إثرها فهم إدراك المشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية

ومناقشتها مع األصدقاء، غير كالمهم يكثر في اغلب األحيان حول المدرسة والرياضة والموسيقة 

 األفالم والحياة العاطفية.و

تتواصل التغيرات الجنسية فينمو حتى تصل إلى نضجها التام كما تزداد شدة  النمو الجنسي: -6

االنفعاالت الجنسية استجابة للمثيرات الجنسية، وهنا يمر المراهق بمرحلة انتقال من الجنسية 

   1الغيرية بحيث يميل ويهتم كل جنس باألخر. 

نالحظ في هذه المرحلة النمو الديني الذي قد يكون تاما وكامال حيث يصبح الدين  الديني:النمو  -7

لدى المراهقين كبعد من أبعاد شخصيته، إذا يتناول بالتقريب جل جوانب حياته اإلجتماعية والثقافية 

 العبادة. ...إلخ، كما يسوده روح التأمل والتدبر والنشاط الديني العملي الذي يتمثل بصفة خاصة في

يقال أنه في المرحلة الوسطى يكون المراهق قد اكتسب المعايير والقيم  النمو األخالقي: -8

األخالقية مثل التسامح والصدق والتعاون والحب. وكلما تقدم في السن كلما زادت هذه المعايير 

                                                             

 
1
 - نفس المرجع السابق، ص163.
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كما سنرى في والقيم عمقا في نموها لديه ثم تحدد السنوات الالحقة شخصية المراهق األخالقية 

 مرحلة المراهقة الثالثة.

سنة من  22أو  21إلى السن  17تسمى المراهقة المتأخرة وهي تبدأ من السن  المراهقة الثالثة: -ج

وقد نعتبر هذه المرحلة في بعض المجتمعات مرحلة الشباب التي يلتحق فيها المراهقون العمر 

لقرار النهائي لحياتهم. أما بالنسبة للنمو في هذه وبعدها يتخذون ا (التعليم العالي)بعضهم بالجامعة 

 المرحلة يكتمل بصفة عامة ويزداد صحة وقوة بدنية.

يزداد الطول زيادة خفيفة وتكتمل األسنان الدائمة ومع نهاية هذه المرحلة يتم  النمو الجسمي: -1

 النضج الحسي نهائيا.

يكتمل النضج تتكامل وظائف الفسيولوجية كما يتم نضج الخصائص  النمو الفسيولوجي: -2

 الجنسية الثانوية.

يصل الذكاء إلى القمة النضج حيث يكتسب المراهق المهارات العقلية ويدرك  النمو العقلي: -3

المفاهيم التي يستخدمها في المناقشة مع اآلخرين وينمو لديه التفكير المجرد والمنطقي واالبتكار 

 يتمكن من فهم وحل المسائل المعقدة.كما 

ينضج انفعاليا، حيث يتوجه سلوكه نحو الثبات االنفعالي وهو بذلك يحقق  النمو االنفعالي: -4

االنفعالية وزيادة الواقعية في فهم مشاكل اآلخرين بتقديم مشاعر الرحمة القدرة على المشاركة 

 راهق إلى النضج االنفعالي.والحب وقد يحدث العكس وهذا ما يؤكد على الوصول الم

تنمو قدرة المراهق على التصرف في المواقف اإلجتماعية المختلفة وتذكر  النمو اإلجتماعي: -5

األسماء ووجود األشخاص والقدرة على المشاركة اإلجتماعية وعقد صالت إجتماعية ويبدأ 

و التحرر من سلطتها  األسرةمع نهاية هذه المرحلة في التوجه نحو االستقالل التام عن المراهق 

  واالعتماد على نفسه في أموره الخاصة ليتحمل بعد ذلك المسؤولية االجتماعية .

يتم النضج الجنسي أي أن األعضاء التناسلية تكون قد نضجت بصفة نهائية مما  النمو الجنسي:-6

الذي يجعله يرغب  يأهل المراهق على القدرة على التناسل ويشعر المراهق بهذا النضج وهو األمر

 الزواج ليشبع حاجياته الجنسية والعاطفية وبناء أسرة. يف

تنمو العقيدة الدينية لدى المراهق إستناد إلى عملية التنشئة الدينية التي تلقاها في  النمو الديني: -7

البيت واإلحتكاكه بالصحبة ذات العقيدة المتينة كما يتضح في هذه الفترة نجد أثر تعاليم الدين في 

النمو شخصية المراهق حيث يتحمس للدين وللعبادة كلنا شعر بالذنب يتجنب تأنيب الضمير 

 1خالص من العقاب المعنوي.ال

يزداد في هذه المرحلة اكتساب المعايير والقيم األخالقية مع اتساع محيطه  النمو األخالقي: -8

اإلجتماعي كما يتمكن من تمييز وتعميم المفاهيم األخالقية في المواقف اإلجتماعية المختلفة، فتتعدد 

قف معينة وقد ال يعمل بها في مواقف أخرى لديه معايير وقيم السلوك األخالقي ويعمل بها في موا

                                                             

 - نفس المرجع السابق، ص1.165،164 
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وذلك ألنه قد يصدر سلوكا يتنافى مع القيم األخالقية التي يكتسبها، لكنه يجد لها المبررات التي 

 1تخفف من شعوره بالذنب وارتكاب الخطأ. 

 العوامل المؤثرة في مرحلة المراهقة: -6

األزمة يعيش فيها المراهق الشقاء نتيجة  إن هناك الكثير من الناس من يعتقد أن المراهقة مرحلة

 لعوامل عديدة منها:

 مشاعر النقص الكفاءة -

 نقص المكانة ونقص اإلشباع الحاجات األساسية -

 الضغط األسري اإلجتماعي -

 فشل تكوين عالقة مع الجنس األخر -

 الصراع النفسي الذي يعيشه المراهق ونذكر ما يلي:

مغريات الرجولة ومتطلباتها حيث أن الفرد يجتاز مرحلة ال يعود الصراع بين مغريات الطفولة و

 فيها وال يكون فيها رجال.

 الصراع بين شعوره الشديد بذاته وشعوره باالنتماء إلى الجماعة.

الصراع بين ميله غلى االستقالل ورغبته في االعتماد على والديه أو بين ميله إلى التحرر من 

 سرة.القيود األسرة وبين سلطة األ

 الصراع بين الواقع ومثالية المراهق.

 الصراع بين الدافع الجنسي المستيقظ وبين تقاليد المجتمع.

 الصراع الثقافي بين جيله والجيل الماضي.

فقد يؤثر هذا الصراع النفسي المتعدد الذي يعيشه المراهق في سلوكه وفي شخصيته ويؤدي إلى 

 لى حياته المستقبلية.تقلبات مزاجية تبعث فيه الخوف والقلق ع

العواطف، )ويرى "هول" أن المراهقة فترة زمنية من العمر تتميز بالتصرفات السلوكية 

  2. (االنفعاالت الحادة، توترات العنيفة الشديدة

وترى "ميد" أنها كل ما يصادف الفرد من توترات وصراع نفسي قد يرجع إلى عوامل إحباط 

 اليومية في األسرة والمدرسة.تعرض لها المراهق في حياته 

وكذا تنشأ األزمة عند المراهق بخاصة في المجتمعات المتناقضة والتي تؤدي به إلى التمرد على 

 تقاليدها وقد يتجاوز إلى التمرد على األسرة وعلى المدرسة.

                                                             

 - نفس المرجع السابق، ص1.166 

 - عبد الرحمان الوافي، مدخل إلى علم النفس، ص2.170 
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القلق وحسب هؤالء نستطيع القول بأن المراهق يعيش فترة حرجة في حياته والتي قد تؤدي به إلى 

 وإلى التردد ثم اإلخفاق.

وهناك من يرى بأن المراهقة ليست بأزمة، بل فترة أو مرحلة من المراحل النمو التي يمر بها 

اإلنسان. وفيها الكثير من التذبذب واالضطراب وهي بذلك تعتبر مرحلة نمو عادي يتجه نحو 

لتكيف والتوافق الذي يؤدي االكتمال والنضج، وقد يعيش المراهق فيها بعض األحيان صعوبات ا

  1به إلى البحث عن الحلول المناسبة.

 مشاكل المراهقة: -7

تعترض المراهقين كافة بعض المشكالت من حين ألخر، غير أن معظم الشباب يتجاوز مرحلة 

المراهقة دون صعوبات كبيرة، فهم قادرون على إقامة صدقات جديدة، ويشتركون في األندية، 

عاب والنشاطات اإلجتماعية. وتتسم فترة المراهقة عند هؤالء الشباب بالسعادة ويشاركون في األل

 واإلثارة.

إن معظم المشكالت التي يواجهها المراهقون تتعلق بواجباتهم المدرسية، وإيجاد العمل والمسائل 

مشكالت المالية وعالقاتهم بأترابهم أو عالقاتهم العائلية. ومعظم هذه المشكالت ال تعدو أن تكون 

بسيطة، وذلك على األقل من وجهة نظر الكبار. ولكنها تبدو للمراهق أمرا كبيرا خطرا. وقد يسبب 

 اختالف وجهات النظر مشكالت كبيرة إذا كان له أثر على العالقات بين اآلباء وأبنائهم المراهقين.

إن  - األبناء أكثر وال يستطيع اآلباء أداء الكثير عن طريق الوعظ والمحاضرات، ولكنهم يساعدون

دون أن تكتنفهم رغبة قوية في تقديم النصح لهم. ومعظم المشكالت  –هم أصغوا إلى مشكالتهم 

الشخصية التي تنتاب المراهقين ال تؤثر على المجتمع كله، لكن هناك بعض المشكالت األخرى 

كالت إجتماعية. التي تحيط بالمراهقين لها خطورتها وانتشارها الواسع ولذلك فإنها تعتبر مش

 تناول المخدرات  -2مواقف من التعليم والمدارس  -1وتتضمن هذه المشكالت اإلجتماعية: 

     2الجنوح. -3

 مواقف من التعليم: 7-1

تزايدت أهمية التعليم في المجتمعات الصناعية المعقدة وكثرت فيها الوظائف التي تتطلب درجة 

فنية. باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت المجتمعات تقليديا على عالية من المعرفة المتخصصة والمهارة ال

المدارس لمساعدتها في تخريج المواطن المسؤول الواسع االطالع. وتكلف كثير من الدول 

عاما على األقل. ويقل حماس بعض المراهقين في  16المعاصرة شبابها بمواصلة التعليم حتى سن 

رون تحت ضغط متصل من أجل االستعداد لالمتحانات السنوات األخيرة للدراسة، بينما يظل اآلخ

الالزمة للحصول على فرصة االلتحاق بالجامعة أو الكلية. والذين يتركون المدرسة بدون الحصول 

على المؤهالت الكافية، وبدون التدريب على المهارات، يجدون صعوبة في الحصول على وظائف 

في كثير من الدول. ويلتحق بعضهم بوظائف ال جيدة. وتشكل البطالة عند الشباب مشكلة حادة 

تهيئ مستقبال وظيفيا جيدا، ولكنهم يستمتعون بالدخل الجاري وال يفكرون بتأثير اختبارهم على 

                                                             

 
1
 - نفس المرجع السابق، ص170.

 - أحمد الشويخات، الموسوعة العرابية العالمية، رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير.2 
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القراءة مستقبلهم البعيد. وقد تصعب حتى الحياة اليومية على البالغين في حالة عدم مقدرتهم على 

 بالعمليات الحسابية البسيطة.والتعبير الواضح عن أنفسهم، والقيام 

 استعمال المخدرات: 7-2

يسبب استعمال المخدرات في أوساط المراهقين في بعض البلدان قلقا شديدا. أبرزت نتائج البحث 

في الواليات المتحدة أن غالبية المراهقين في تلك البالد جربوا على األقل مخدرات مثل الكحول، 

، ومادة إل.إس.دي المخدرة، أو المارجوانا. وبعضهم جرب وملح حمض البربيوريت، والكوكايين

الهيروين، والمورفين، أو المواد المخدرة األخرى. والتعاطي المنتظم للكثير من هذه المخدرات 

مضر بالجسم، إذ إن جرعة واحدة مفرطة من بعض المخدرات، مثل الهيروين أو البربيتوريت، قد 

 تنتج عنها الغيبوبة أو الوفاة.

البلدان التي يشكل فيها تعاطي المخدرات مشكلة، ال يمكن الحصول على كل المخدرات التي  وفي

يمكن أن يتعاطاها المراهقون أو يستعملوها استعماال قانونيا بدون وصفة طبية من الطبيب. 

والكحول هو االستثناء األساسي، وهو أكثر المخدرات المستعملة انتشارا وسط البالغين والمراهقين 

كحول للمراهقين إال أن تعاطيه من أكبر المشاكل في ي أمريكا وأوروبا. وبالرغم من حظر بيع الف

 بعض الدول.

 في بعض الدول ألسباب عديدة منها:  (سوء استعمال العقاقير)ويجرب المراهقون المخدرات 

التجربة بدون أن حب االستطالع. ويمر معظمهم بفترة  -3محاكاة الوالدين  -2إلحاح األصدقاء  -1

 يقعوا في مشكلة اإلدمان. لكن بعضهم يكونون أقل حظا.

لم تفهم بعد أسباب سوء استعمال العقاقير. قد يقود الملل بعض المراهقين لإلدمان، أو تقودهم رغبة 

خفية للهروب من الضغوط العقلية أو العاطفية. وال شك أن الفراغ الديني سبب رئيسي في ذلك، 

ن تعرضا لخطر اإلدمان هم أولئك الذين يلتزمون بتعاليم اإلسالم ويشعرون باهمية وأقل المراهقي

  1وجودهم.

 الجنوح: 7-3 

عاما كأحداث، وليس كبالغين. والكثير من  18تحاكم معظم المجتمعات الجانحين الذين يقل عن 

لمراهقين جنح األحداث بسيطة نسبيا، فهي تشمل أشياء مثل: الهروب من البيت، وهو من جنح ا

الخاصة. ولكنهم كذلك قد يعتقلون وتوجه لهم تهم على جرائم أكثر خطورة مثل سرقة السيارات، 

والسطو، وسرقة المتاجر، والعنف الذي غالبا ما ينتج عن السكر. ومن الجنح التي تميز بها 

في المراهقون المشاكسة وتخريب ممتلكات اآلخرين. وفي عدد من الحاالت، يشترك المراهقون 

الرياضية في أحداث الشغب العام. وقد ينتمي المراهقون من الذكور إلى المدن وفي التجمعات 

 من المراهقين المتهمين بجنح خطيرة. ℅20عصابات الشوارع. وفي المتوسط، تشكل اإلناث نسبة 

والمثل و في العموم تنتج جنح األحداث في الغالب من العالقات الخاطئة بين الوالدين والطفل، 

وال تنتج بالضرورة عن الصعوبات االقتصادية. لكن للجنح  االذي يقدمه الوالدان ألطفالهم يئالس

األنداد سببا رئيسيا في كثير من الحاالت. ولبعض  ضغط مجموعةقد يكون فأسبابا أخرى أيضا، 

                                                             

 - نفس المرجع السابق، )المسوعة العرابية العالمية(.1 
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ولعل  عدائي قوي ضد المجتمع أو مشاكل أخرى نفسية قديمة مترسبة، إحساسالجانحين األحداث 

وزرع قيم الدين واألخالق  األبناءتوثيق العالقات االجتماعية واالهتمام بتربية في  اإلسالمما أكده 

ه المشكالت التي تضعف المجتمع وتؤدي ذخير عالج لمثل ه منذ السنوات األولى لعمر األطفال

  1 انهيار جيل المستقبل الذي يعتمد عليه في بناء أي أمة من األمم. إلى

 أنماط المراهقة: -8

 :  صمنويل مغاريوس أربعة أنماط رئيسية ذكر

رات االنفعالية الحادة و الميل فيها تتتميز بالهدوء النسبي والخلو من التو المراهقة المتكيفة:-8-1

من خاللها بتقدير  تكون عالقة طيبة كما يشعر باآلخريناالستقرار العاطفي. عالقة المراهق  إلى

وبالنسبة لهذا النمط فالمراهق مرحلة اعتدال وتوازن بحيث ال تغلب عليها المجتمع له وتوافقه معه. 

    أحالم اليقظة أو الخيال.

يميل فيها الفرد إلى االنطواء والعزلة والسلبية والتردد المراهقة االنسحابية المنطوية:  8-2

افق اإلجتماعي. أما عن عالقته اإلجتماعية فهي محدودة والخجل والشعور بالنقص وعدم التو

وضيقة حيث أن جانبا كبير من تفكيره ينصرف إلى نفسه وحل مشكالته وإلى التفكير والتأمل في 

. كما يستهلك وقتا طويال في أحالم اليقظة ومع (القيم، الدين، األخالق، الحياة)موضوعات كثيرة 

ى األوهام والخياالت المرضية بل وإلى مطابقة بين نفسه وبين الهواجس، أحالم تصل به أحيانا إل

 أشخاص الروايات التي يقرؤها أو األفالم التي يشاهدها. 

يعرف المراهق فيها بالفرد الثائر والمتمرد على السلطة سواء  المراهقة المترددة العدوانية: 8-3

كانت سلطة الوالدين أم سلطة المدرسة أم سلطة المجتمع. كذلك يعرف بميله إلى التشبه بالرجال 

ومجاراتهم في سلوكهم كتعاطي التدخين وإطالق الشارب والعدوانية عنده قد تكون صريحة 

التعدي عليهم كما أنها قد تكون بصورة غير مباشرة كأن يكون لآلخرين ومباشرة باإليذاء الفعلي 

                              2عنيدا في مواقفه. 

وهي تمثل الصور المتطرفة للمنسحب والعدواني فتعرف باالنحالل  المراهقة المنحرفة: 8-4

نفها البعض أحيانا الخلقي واالنهيار النفسي. ويقوم المراهق أحيانا بتصرفات تروع المجتمع. ويص

ضمن الجريمة أو المرض النفسي والمرض العقلي. كما أن نوعا أخر من المراهقين يختار 

                                                                              3.االنسحاب لكنه انسحاب مدمر للنفس كاللجوء إلى المخدرات وتعاطي الخمور إلى درجة اإلدمان

 حاجات المراهقة: -9

للوصول للمراهقة الجيدة وجب علينا نحن الراشدين توفير متطلباته وحاجياته األساسية التي تكمل 

 نموه العام التي هي كما يلي:

وتشمل الحاجة إلى األمن الجسمي والحاجة إلى حياة األسرية اآلمنة  الحاجة إلى األمن: 9-1

 المستقرة السعيدة.

                                                             

 - نفس المرجع السابق )الموسوعة العرابية العالمية(1 

 
2
 - منصوري عبد الحق، الطفولة والمراهقة، ص148.

 - نفس المرجع السابق، ص3.148 
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وتتضمن الحاجة إلى الحب والمحبة والقبول االجتماعي والحاجة  الحاجة إلى الحب والقبول: 9-2

 إلى األصدقاء والحاجة إلى االنتماء إلى الجماعات.

وتشمل الحاجة إلى اإلنتماء إلى جماعة الرفاق والحاجة إلى المركز الحاجة إلى تأكيد الذات:  9-3

والقيمة اإلجتماعية والحاجة إلى الشعور بالعدالة في المعاملة والحاجة إلى المساواة مع رفقاء السن 

 أو الزمالء في المظهر وفي اللباس. 

وسيع الفكر والحاجة إلى وتشمل الحاجة إلى التفكير وت الحاجة إلى النمو العقلي واإلبتكار: 9-4

الدراسي الخبرات الجديدة والحاجة إلى إشباع الذات عن طريق العمل والحاجة إلى النجاح والتقدم 

 والحاجة إلى التعبير عن النفس.

الحاجة إلى التربية الجنسية والحاجة إلى اإلهتمام يتضمن  الحاجة إلى اإلشباع الجنسي: 9-5

     1افق الجنسي الغيري.بالجنس األخر والحاجة إلى التو

 اإلدمان -/2

 مفهوم اإلدمان: -1

فسيولوجي نفسي، ولهفه  «Dépendance»الغدمان هو اعتماد  مفهوم عام لإلدمان: 1-1

وتعاطي متكرر لعقلر طبيعي أو  «Compulsive»، واستخدام قهري «Habituation»واعتماد 

تثبيط، تهدئة وتسكين أو تخدير أو تغييب أو مركب يؤثر على الجهاز العصبي تنشيط أو )صناعي 

نفسية وجسمية، مثل التوتر والقلق واالكتئاب )وإذا منع أدى إلى أعراض منع  (تنبيه أو تنويم

 .(والتهييج العصبي وفقد الشهية واألرق والعدوان

ى لقد تعددت التعاريف الخاصة باإلدمان إال أن مضمونها يشير إلتعريفات أخرى لإلدمان:  1-2

 وحدة ظاهرة نذكر منها:

اإلدمان هو حالة نفسية أو عضوية ناتجة عن تفاعل بين تعريف المنظمة العالمية للصحة:  1-3

الجسم الحي والعقار يتميز بتغير في الساو وبردود أفعال تتضمن دائما الرغبة ألخذ هذا المخدر 

الجتناب اإلنزعاج، ويمكن  بصفة متميزة أو دورية هذا ألجل اآلثار العضوية وفي بعض األحيان

 لهذه الحالة أن تكون مصحوبة بتحمل، ويمكن الشخص الواحد متعلق بعدة مخدرات. 

"إن المادة المخدرة الشرعية أو غير الشرعية ال ال تخلق اإلدمان، فهو تعريف فرنسيس:  1-4

جعل الشخص خليط بين رغبة الهروب واإلفراط. كما يقوم تفصيال لتعريفه خالل الخصائص التي ت

 مدمنا منها:

 الحافز يخلق اإلدمان بمعنى أنه يدفع بنا ألخذ المخدر. -أ

 رغبة الهروب من المشاكل. -ب

                                                             

 - عبد الرحمان الوافي، مدخل على علم النفس، ص1.171 
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 اإلفراط في استعمال المخدر. -ج

إن مصطلح اإلعتماد قد استبدل بمصطلح اإلدمان لتفسير كل حالة نفسية  تعريف فريد كاس: 1-5

وعضوية ناتجة لالستهالك دوري أو مزمن بمخدر طبيعي أو اصطناعي، هذه الحالة تكون 

لتعاطي المخدر خاصة، واإلحساس   إظطهادية و مصحوبة بسلوكيات تتميز برغبة اإللتزام 

 بآثارها النفسية. 

اإلدمان هو وصف على أساس التبعية "عبودية وجسدية" س الصيدالني: تعريف علم النف 1-6

اتجاه مخدر كما يوصف على أساس التسهيالت والعادات، وبتعريف أخر هو حالة تسمم مزمنة أو 

 دورية مرتبطة باإلستهالك المتكرر للمادة المخدرة سواء طبيعية أو اصطناعية.

 مميزات اإلدمان: -2

حيب أسلوب وتعاطيها وهذه الخصائص تنتج  لف حسب المادة المخدرة وإن مميزات اإلدمان تخت

 إما عن طريق تعاطيها أو إسراف أو تكرار المخدر ومن بينها:  

وهي تعقب تعاطيا لمخدر، أو العقار وفي الغالب هو :  INTOXICATIONالتسمم  2-1

 اضطراب أو تغير فزيولوجي تتالشى بمرور الزمان. 

 : DEPENDANCEاإلعتماد  2-2

 اإلعتماد بما يلي: 1973عرفت المنظمة الصحة العالمية 

هو حالة من التسمم الدوري أو الممن الضار بالفرد والمجتمع وينشأ سبب االستعمال المتكرر العقل 

الطبيعي أو اإلنساني المصنع: ويتصف بقدرته على إحداث رتبة أو حاجة ملحة ال يمكن قهرها أو 

ي تناول العقار والسعي الجاد إلى الحصول عليه ألنه وسيلة ممكنة لتجنب مقاومتها واإلستمرار ف

اآلثار المزعجة المترتبة على عدم توفره، كما يتصف بالمبل نحو زيادة كمية الجرعة ويسبب حالة 

 من اإلعتماد النفسي أو العضوية على العقار، ومن مخلفات اإلعتماد ما يلي:  

 ر على تعاطي المخدرات والحصول عليه بأي وسيلة.وجود رغبة ملحة في االستمرا -أ

 بالتدريج وباستمرار حتى يتعود الجسم عليها. ضرورة زيادة الجرعة -ب

 خضوع وتبعية جسدية ونفسية للمفعول المخدر. -ت

 تأثيرات مؤدية على المدمن وعلى المجتمع معا. -ث

 ونظرا إلختالف العقاقير يقسم إلى نوعين رئيسين هما:
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وهذا النوع يتعلق بالشعور واألحاسيس وله عالقة بالجسم وبتعويد الشخص اإلعتماد النفسي:  -أ

على العقار وفي هذه الحالة ولما تسببه من الشعور باإلرتياح واإلشباع وكذلك لتجنب الشعور 

 بالتوتر ويتصف بما يلي:  

 الرغبة المستمرة في أخذ جرعات دائمة من العقار. -

 اهرة التخمل وعدم وجود حاجة لزيادة الجرعة.عدم وجود ظ -

 النفوذ على عقار معين فبحذف اإلعتماد النفسي دون الجسدي. -

 ومن بين المخدرات التي تولد اإلعتماد النفسي: التبغ، الحشيش، القاة الكوكايين.

حالة تكيف يتبين لنا عند انخفاض العقار أو شيء معاكس لوظيفة العقار، اإلعتماد العضوي:  -ب

فتحدث اضطرابات عضوية حادة وكذلك أعراض اإلمتناع والتقشف في التعاطي وتظهر لنا في 

     1اضطرابات عضوية ونفسية متميزة بل هي حسب المادة المخدرة. 

 : SEVRAYEاإلمتناع  2-3

احد المتناع عن أخذ المخدر ينجم عنها تغيرات فيزيولوجية ضغوط  تظهر هذه الحالة عند األبطال

نفسية ونالحظ في بعض األحيان في المالمح مثل : عرض تشنجات عضلية، انخفاض الوزن، 

 وهذه المالمح كلها تدعى أزمة امتناع. 

 إن االمتناع يكون خاص بالمدنين الذين لهم امتناع بيولوجي ويمكن أن ينجم عنه تقشف وعدم

ظهور أعراض االمتناع مثل اضطرابات النوم،األلم ،قلق، يتأكد لنا من ذلك وجود اعتمادا ونحمل 

ويستعمل االمتناع كعالج من أجل التخلص من اإلدمان ومن تحرير المدمن نفسيا وعضويا ، ومن 

 أجل هذا يجب التهيؤ لذلك ، فهنالك مراكز خاصة.

 التحمل: 2-4

ار الذي عند تكرار تعاطيه ينتج انخفاض اآلثار المرغوبة، فينقص يحدث عند االعتماد على العق 

اللذة ولهذا يرفع المدمن جرعة العقار لكي يلقى األثار المستحبة، هذا االرتفاع في الجرعة يطور 

 االعتماد العضوي الذي سن وملة االمتناع  وعند التوقف يرجع إلى العقار.

 مميزات مرتبطة بالثقافة والسن والجنس:

ناك اختالف مهم في الثقافات اتجاه استهالك المادة المخدرة بحيث أن مظهر استعمالها وسهولة ه

مناهلها وارتكاسها الفزيولوجي واستطهار االضطرابات الناجمة عنها فهناك جماعات تمنع 

استعمال الكحول، ولكن عند آخرين استعمال مخدرات مختلفة من أجل تغيير الميزاج، تغيير مقبول 

ديم استعمال المدة عند الشخص نادر،تأخذ عملها بحيث االعتبار درجات استعمال المواد وتق
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المخدرة يمكنها أن تختلف بصفة مهمة داخل بلد واحد زمن باد آلخر وعند الحاالت التي يتراوح 

 فان استهالك المخدرات مرتفع لجميع أصنافها ماعدا الكحوليات.  24الى 18سنها ما بين 

س لديه سن معين، لكن في الحاالت النموذجية للمواد الذي ينتج عنها إسراف تعاطي االعتماد لي

سنة وعند بداية األصطالب من عدي التسمم عند المراهق  50الى20المخدرات فإنها تبدأ في السن 

يكون كذلك إسراف في تعاطي المخدرات، فان االضطرابات المتعلقة بالمخدر يكون لها نفس 

 1يسسيين، لكن االختالف في الجني يكون في صنف العقار.التشخيص عند الح

 

 جدول يبين تشخيص حسب مختلف العقاقير: 2-6

 امتناع     تسمم    إسراف    اعتماد     عقار     

 *       *       *       *        الكحول    

 *       *       *       *        األنفي تامين    

  *       *        الكابيين    

 *       *       *       *        القنب    

 *       *       *       *        الكوكايين    

 *       *       *       *        المهلوسات    

 *         *        النيكوتين    

 *       *       *       *        الموفبنات    

  *       *       *        الفنينكلدين    

           المفومات-المسكنات   

  *       *       *        المركبات الطيارة   

    *        عقدة عقارات    

 *       *       *       *        عقارات أخرى    
 

 تصنيف االدمان:-3

و النفسية وأخرى بمدارس عملت على لقد تعددت التصنيفات الخاصة باإلدمان فمنها االجتماعية 

تقسيم اإلدمان، وهذه التصنيفات نأخذ بعين اعتبار المخدر المتعاطي والقليل منهم اختص بتصنيفها 

 2حسب البنياوي فمن بين هذه التصنيفات نجد:

 école paris))تصنيف سانت ان باريس -أ
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عتماد ابتداء من المراهق وهي تبدأ وهي مرتبطة ببداية التسمم، مع ظاهرة االاإلدمان األولي:  -1

بتعاطي المخدرات القنب، الكحول والمهدءات في بعض األحيان تطورها مدرج نحو اإلدمان 

 .باأليقونات

وتظهر متأخرة ونتيجتها عدم معارضة النفسية المريضة، يكون هذا عند إدمان ثانوي:  -2

 نتكاسية.الشخصية المريضة وتميزها اضطرابات اكتسابية وعصبية أو ا

سنة، وتعبير أعلى قمة من 15وهي اضطرابات متطورة مدتها أكثر من  اإلدمان المزمن: -3

اإلدمان بحيث أن المدمنين قدموا على عدة مخدرات مختلفة وهم معروفين كذلك بالمتاجرة بها 

وحتى اعتقالهم بسببها، وأكثرهم يموتون بسبب هذا النوع من اإلدمان، والبعض يعيش عدم 

 دماج االجتماعي التام، واإلعتماد يكون دائما فيها، ومن المستحيل حرمانهم التام من الخدر. االن

 

وهو اإلدمان البديل من بين األفيونات الكوديين بحيث أنها شفافية من زملة اإلدمان العالجي:  -4

ومنها تصبح اإلمتناع، وكدواء مسكن لزملة التحفيز أو يستعمل كباقي األدوية ألزالة األاالو 

 موضوع إسراف في تعاطيها.

    1من وجهة نظر الحافز  ) A.PORO (تصنيف بورو  -ب

وتتمثل في كل األمراض المزمنة والمؤلمة، التي من خاللها يعطي الطبيب اإلدمان المعلل:  -1

للمريض مشف خاص من أنواع األيتون، والذي له قدرة كبيرة ألن يصبح المريض مدمنا، ونالحظ 

 بب اإلدمان هو المريض.أن س

وهو دائما طبيبي في البداية وهو غير معلل، ألن وصفة العقار اإلدمان عن طريق تكرار ألي:  -2

كانت نتيجة اآلالم المزمنة من مغس كبدي، كلوي ...إلخ. والدواء المأخوذ يترك نتائج مرضية في 

 ها.ذاكرة المريض فيلجأ إلى العقار ليحمي نفسه من اآلالم قبل ظهور

وهي حالة تعاطي من أجل نسيان الحزن، ومن أجل تنشيط، وللبحث اإلدمان األولي المنحرف:  -3

عن إحساس جديد ...إلخ وفي هذا التصنيف نشير إلى الدور المهم للشخصية الهشة، وفي بعض 

 األحيان إلى غير العادية.

المخدر، ومن جهة أخرى هذا التصنيف ساهم في معرفة المدمن إتجاه تصنيف علم اإلجتماع:  -ج

إتجاه المجتمع، ويمكن أن يكون المجتمع كصديق أو كعدو ومن هنا نفهم، هل المجتمع يقبل أو 

 تصنيفات: 03يرفض المدمن؟ وهناك 

 وينتج عنها اإلحساس بالذنب إتجاه المجتمع.اإلدمان المنعزل الوحيد:  -1

ووسيلة اندماج وفي هذا األخير عكس وهي تتطور مع قبول المجتمع، إدمان المجتمع الشعبي:  -2

 اإلدمان. 
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وهو نشاط مهمش بالنسبة للمجتمع الذي له نظرة رافضة إتجاه اإلدمان الجماعي أو المشترك:  -3

اإلدمان، وال ينتج المدمن أي إحساس بالذنب وهي محفزة بالنسبة له بحيث أن اندماجه يكون عن 

 المجتمع بمعايير. طريق المخدر في مجموعة أحسن من اندماجهم في

وهذا التصنيف له عالقة مع التاريخ البشرية الموازي لتاريخ المخدرات، تصنيف علم النفس:  -د

ومن هنا يبين أن الشخصية عنصر محدد ألثار المخدرات بأخذها بعين اإلعتبار مع الشروط 

الثقافية اإلجتماعية التي تضيع المخدر ولفرد في دنامكية عالتقيه والتي هي السيرورة اإلدمانية 

نتظمة لغرض تالقي البعد: بعد المخدر مع بيولوجية متنوعة والشخص مع والتي تعتبر سيرورة م

 خصائصه الديناميكية والبيولوجية وإطار ثقافي وإجتماعي ...إلخ.     

 (BERGORET)شخصية المدمن: برجوري  -4

ال ال توجد شخصية مدمن بمعنى الكلمة لكن هناك بنيات مدمنة وهو يدي أن المجتمع لكي يريح 

أن يمنع هذا اإلدمان، يحمتال التعريف النفسي السيكولوجي وهذه الشخصية المدمنة يجب  باله يجب

أن تعرف وفق إطار طبي رسمي بعناصر خاصة كاألمراض العقلية وذلك حتى يمكن أخذ موقف 

 منها بإيداعه المستشفى وحبسه المحدنية حدوث ألثبات لشخصية المدمن وهي:

ة عند المدمنين على المخدرات ويعني القلق ال يؤدي مباشرة إلى تظهر بكثرالبنية العصابية:  4-1

اللجوء لدفاعي عن المخدرات، فالفرد يتحصل من جهة قلقة ومن جهة أخرى يطرح ضد ميوله 

التسمية وللعناصر العصابية لشخصيته المختلفة ومتنوعة، في غالب الحاالت ال نجد تعريف للبنية 

العناصر نجد سمات القلق كالخوف والقلق ألول إحساس العصابية خاصة ومنتظمة ومن بين 

جسمي جديدة، أزمات القلق من اإلضطراب الذهني، المظاهر النفسية والوظيفية والسمات 

   1الهستيريا وسمات الخوف والوسواس. 

السلوكات الذهانية تكون على األقل مزمنة، نلتقي بالذهاننيين وخاصة في البنية الذهانية:  4-2

شكال المبتدئة للفصام ومن جهة أخرى بعض التسممات المؤقتة الناتجة عن تعاطي بعض األ

المخدرات أو الحشيش يؤدي إلى انعدام الشخصية بالشدة الكافية إلظهار عرض اإلنحالل الذي 

بإستطاعته اإلمتداد إلى عدة أيام هذه الحالة العدوانية المؤقتة تأتي عند األفراد المهيئين مسبقا حيث 

لون دفعة بسيطة من الهدايانات التسممية ثم بعد ذلك يسجلون الدخول في الفصام الحقيقي ذلك يمث

حتى بعد إنقطاع المخدرات، وذلك من خالل االستعدادات المحتومة فترات المراحل اللنكوس 

 العزيزية والعاطفية العميقة مع حاالت الهذيان االضطهادية.

ر من المدمنين بهذا الطابع الذي يصبح مرضي ويؤدي إلى يتصف الكثيالبنية السيكوبانية:  4-3

 عدم انسجام العقالني.

شخصية مضطربة بدون عرض أي بدون أعراض حقيقية التي يدل على مرض عقلي ينتج  -

المرور إلى العقل نجد عند السيكوباني الذي نبرز نموذج نعتبره ذو امتياز حتى أنها تقرين من 

 .السيكوبانية وجنون األفعال

      2كما أن اندفاعاتهم هذه ترتكز على سلوكاتهم الدهانية وليس على أفعالهم العدوانية أو الذاتية -
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 ومن بين العوامل التي تجعل ذلك حقيق هي:

 خلة المجهودات يحجز المؤثرات -

 التحفيظ بالمبادالت اللغوية مع األشخاص -

 استحالة اإلنقطاع مع اللذة والرغبة -

ت العالقية وصعوبة التركيز لبعض األشخاص ذوي األولوية لإلستعداد العاطفي فقر التبادال -

يؤدي بالفرد استقاطاته العاطفية بصفة غير ثابتة وتغيره ال يمكن ترتيبها في عالقة مستمرة 

 وحقيقية.

بأخذ ما عند الغير من أفكار ثم ينفي ذلك مما يجعله في وحدة عاطفية عميقة متضادة مع التبعية  -

 لمبالغة للمجموعة.ا

 التبعية للعالم الخارجي بحيث: ال يستطيع اختبار قراره بنفسه. -

يدخل اإلدمان في إطار التركيبة اإلنحرافية، بحيث هناك عدم تحكم في   البنية اإلنحرافية:  4-4

السلوك ومراقبة  الظروف التبعية، ونتسامح في استعمال العقاقير المخدرة، كما أن لالشتراك مع 

 االنحرافات األخرى هي صفات أصلية  بالحديث عن الدمان.

دمان المتمثل في الموقف االنهياري إذ أن نجد اإلنهيار حتى عمق مشكل اإلالبنية اإلنهيارية: 4-5

 المكانزمات العرضية والنفسية تبرر هذا االنهيار كالشعور بالفراغ الذهني أو الخيالي.

وحسب  األقل  Milani klaneميالن يكالن الموقف اإلنهياري عرف من طرف كل األطفال على 

 اقدية لمواجهة كل المواضيع.بانبساط العالقة بالموضوع، هذه الوضعية توضح الحتمية التن

يقيم عالقة نوعية باالن األكللنيكي ونشير ظروفه عند الشخص بالتركييز على الموضوع في  

الوضعية السلبية أو بالعدوان وملكية الموضوع، كمن يقيم نوع من العالقات التبعية قبل كل شيء 

ص العاطفي، من ذلك الحالة لالم حيث نرجع ونتكرر للمراهق التجاري القديمة المتعلقة بالنق

االنهيارية ،وانهيار كامل مقنع وهو غليب الذنب، فالمخدرات إذا تعتبر وسيلة حرب للتخلص من 

 1االنهيار وتستغل فراغ فكري وعاطفي بتدعيم الثروات. 

 أسباب اإلدمان:-5

دي إليها للوقاية من اإلدمان وعالجه،البد من تعرف أسبابه وإزالتها، وتحديد الظروف التي تؤ

 ، وأسبابه كاألتي:(1987شيبر وهانزهاجين  -لويس جونينج)وضبطها والتقليل من أثارها

ومنها اعتماد الجسم على العقار،وتسمم الجسم بالعقار، واإلدمان من خالل  أسباب حيوية:5-1

 العالج، وسهولة صرف العقاقير الطبية.
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مثل اضطراب الشخصية ، اإلحباط: التوتر عدم االستقرار االلتقاب،  أسباب نفسية: 5-2     

القلق، الخوف، الوسواس، الهروب من الواقع االضطرابات الجنسية ، المشكالت المتراكمة وعدم 

 القدرة على حلها والهروب بدال من مواجهتها، سوء التوافق والصدمات.

تخدم الضغط واإلغراء والتيسير  والتضليل مثل الصحبة السيئة التي تس أسباب اجتماعية: 5-3

وحب االستطالع و التجريب،والتقليد،و ضغط العمل،والمغايرة، والبحث عن  (بفائدة مواد اإلدمان)

المتعة،ووقت الفراغ غير المرشد اللهو والتسلية وضعف اإلشراف والرقابة على طالب المدارس 

لتعاطي المشكالت الزوجية وتفكك األسرة والشباب في األندية وبيئة اإلدمان ووفرة مواد ا

واالنفصال وغياب الوالد ونقص الرقابة األسرية وغياب القدرة والسلوك الجانح والسلوك المضاد 

 المجتمع والسلوك اإلجرامي.

مثل عدم االلتزام بالقيم الدينية و األخالقية والفشل الدراسي البطالة والمشكالت  أسباب أخرى:

 1التقاعد والدخول الطفيلية، ونشاط عمليات التهريب. المهنية، ومشكالت 

 تتمثل أخطر أعراض اإلدمان في السلوك المضاد للذات وللمجتمع وهوس أعراض اإلدمان: -6

 2ومن أهم خصائصه هي:  Mania toxicoالتسمم 

 الرغبة الملحة في اإلستمرار في التعاطي والحصول على مادة اإلدمان بأي وسيلة. -

 لجرعة بصورة متزايدة لتعود الجسم على مادة اإلدمان.زيادة ا -

 اإلعتماد النفسي والعضوي على مادة اإلدمان. -

 ظهور أعراض النفسية وجسمية مميزة عند اإلمتناع المفاجئ عن التعاطي. -

 ظهور اآلثار الضارة على الفرد المدمن والمجتمع. -

 يوجد أثار أخرى لإلدمان:

لعصبي شامال المخ والمخيخ والحبل الشوكي واألعصاب واضطراب تلف الجهاز اجسميا:  6-1

الحواس، واضطراب اإلدراك وأمراض الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة وتلييف الكبد وأمراض 

الجهاز الدوري مثل أمراض الدم أمراض الجهاز التناسلي مثل الضعف الجنسي ويصل الحال 

 أحيانا إلى الشلل والوفاة.

راب الوظائف العقلية ومنها الخمول والنسيان واضطراب التفكير والسلبية اضطنفسيا:  6-2

 واإلنطواء والقلق والخوف واإلكتئاب.    

اإلهمال وتفكك األسرة والجريمة والعنف واإلنحراف الجنسي، البطالة وانخفاض اجتماعيا:  6-3

 اإلنتاجية والسلوك اإلجرامي والدعارة.

 

 فيما يلي: (1996)صادية لإلدمان كثيرة وياخصها مصطفى سويف المغارم اإلقتاقتصاديا:  6-4
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ويتمثل في مكافحة الغرض اإلدارة العامة المكافحة والمباحث العامة اإلنفاق الظاهرة:  6-4-1

وحرس الجمارك ومصلحة السجون والبوليس الجنائي الدولي وسالم الحدود وحفز السواحل 

برامج نوعية والتشخيص المبكر )والسلطة القضائية ومصلحة الطب الشرعي ونفض الطب 

 .(والعالج وإعادة التأهيل واإلستعاب

ويمثل في الحلب والتهويب واإلتجار والزراعة والتضيع : (اإلستنزاف)اإلنفاق المستنفر  6-4-2

 واضطرابات العالقة بالعمل وتناقض اإلنتاجية والحوادث.    

وتتمثل في العاملين في التهريب التجار كفاقد من القوى العاملة الخسائر البشرية:  6-4-3

لعاملة والمتعاطين والمدمنين كبؤرة اجتماعية غير صحية والمتعاطين والمدمنين كفاقد من القوى ا

 والضحايا األبرياء المتعاطين والمدمنين.

 الوقاية من اإلدمان:  -7

يجب أن تعم اإلجراءات الوقائية بإتباع العديد من الطرق التي تركز في جمنتها على بناء الشخصية 

دوافع اإلدمان ونقليتها ودراسة أسباب السوية وتحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية ومعرفة 

اإلدمان وتجنبها والتحذير من أثار اإلدمان والتخلص منها وتتم جميع اإلجراءات الوقائية في إطار 

    1عمل فريق متعامل ومتكون. 

 وفيما يلي إشارة إلى أهم الطرق التي تتضمنها اإلجراءات الوقائية:

به والكوارث التي يسببها ويحسن أن يتم ذلك في بخصوص اإلدمان وسباإلرشاد النفسي:  7-1

إطار جماعي ويركز اإلرشاد النفسي الوقائي في مجال اإلدمان على حل مشكالت الشباب ويهتم 

باإلرشاد التربوي بما يحقق التوافق الدراسي وإرشاد المهني ويتضمن التوافق المهني وتجنب 

فق الزواجي وتقدم هذه الخدمات الوقائية في المشكالت المهنية واإلرشاد الزواجي تحقيق للتوا

 مراكز اإلرشاد النفسي.

وتهتم بتحقيق التوافق النفسي وتستخدم طرق الوقاية المناسبة من الصحة النفسية:  7-2

االضطرابات السلوكية وتقديم المشورة والمساندة أثناء الفترات والمواقف الحرجة والتوجيه إلى 

الهروب عن طريق اإلدمان وتقدم العيادات النفسية خدمات العالج النفسي مواجهة الواقع بدال من 

 في الحاالت المبكرة لإلدمان.

وتتضمن إجراء البحوث االجتماعية التدخل البيئي وتعديل البيئة الخدمة االجتماعية:  7-3

ز االجتماعية، وتهدف إلى تحقيق التوافق االجتماعي وحل المشكالت االجتماعية وتهتم مراك

الخدمة االجتماعية بدعم السلوك الجماعي السوي للشباب وتقديم الخدمات االجتماعية الالزمة في 

 حاالت اإلدمان تقديم الرعاية االجتماعية الالحقة للمدمنين بعد عالجهم. 

وتهتم بالتنشئة االجتماعية السلمية وتعلم وتنبي فلسفة حياة سليمة، وتعليم التربية والتعليم:  7-4

ارات الالزمة للحياة واإلفادة من الكتابات العامية المبسطة عن اإلدمان وأثاره الضارة التي المه

يجب أن يجتنبها المواطن كما يجب أن يقوم األطباء النفسيون في المدرسة بدورهم الوقائي من 
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اإلدمان حيث يطلقون توجيهات التربية وعلم النفس ويعقدون اجتماعات ولقاءات ومناقشات مع 

 لطالب يشارك فيها النفسانيون وعلماء الدين واآلباء. ا

ويكون اإلهتمام بالرعاية الصحية العامة وأهمية اللجوء إلى الصحة العامة والطب الوقائي:  7-5

 الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

ومن واجبها تهيئة مناخ أسري صحي مناسب مشبع بالمن النفسي والحب ويمتاز األسرة:  7-6

القات األسرية السليمة بين أعضاء األسرة ويمتاز بإشباع حاجات وحل الصراعات والتغلب بالع

على اإلحباطات وتوجيه األوالد في اختيار األصدقاء الصالحين ومتابعة أحوالهم بعين يقضة 

وتوفير القدرة الحسنة في األسرة ويجب تجنب المناخ األسري الذي يؤدي إلى التفكك واحتمال 

 دمان واجتناب التربية الخاطفة للوقاية من أثارها المدمرة.التعرض لإل

والصحافة والسينما  (اإلذاعة والتلفزيون)تركز وسائل اإلعالم بكافة أنواعها وسائل اإلعالم:  7-7

والمسرح والنشرات العامة واإلعالنات على برامج التوعية الجماهرية بكل ما يتعلق بالوقاية من 

اإلدمان من خالل الحوار مع المتخصصين الخبراء في مجال اإلدمان وإعداد أفالم تسجيلية 

ائية من اإلدمان وتقوم لمقابالت شخصية مع مدمنين وذويهم وزمالئهم لإلستعانة بهذه البرامج الوق

وسائل اإلعالم بتعبئة الرأي العام ضد اإلدمان ومقاومة األفكار الخاطئة عن اإلدمان مثل األثر 

   1الجنسي للحشيش وغيره من العقاقير. 

تركز على الجانب الديني وايضاح أن اإلدمان غير مقبول دينيا، ونشرح رأي دور العبادة:  7-8

 األديان في اإلدمان.

وهنا نأكد أهمية حسن الرفاق والصحبة حيث العالقات االجتماعية الصحبة وتحمل الرفاق:  7-9

المسؤولية االجتماعية تجاه الرفاق. ويالحظ ضرورة تجنب الصحبة السيئة والبعد عن اإلغالء 

 والتدريب.

وفيها يمكن ترشيد وقت الفراغ واستغالل أنشطة بأساليب  (مراكز الشباب)النوادي:  7-10

ماعية، وممارسة النشطة الرياضية والهوايات. وتلعب نوادي الدفاع االجتماعي دورا هاما في ج

الوقاية من اإلدمان وغيره من األمراض االجتماعية ويمكن إنشاد نوادي الناذبين بعد العالج حيث 

لثقة يجد المدمن التائب بين أفراد مروا بنفس تجربته ونجحوا في التخلص من اإلدمان مما يزيد ا

 .(1969محمد عماد فضلي )بالنفس والحماس. وهذه النوادي تعترف بالمدن التائب كإنسان صالح 

وهي تصطلح بتقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل وإعادة اإلستيعاب مراكز التأهيل:  7-11

دته االجتماعي بهدف إعادة المبمن السابق بعد عالجه إلى أعلى مستوى من التوافق الممكن عند عو

 إلى المجتمع.

وهي تستطيع اإلسهام في خدمات الوقاية عن طريق تنظيم العالقات المهنية مؤسسة العمل:  7-12

واإلنسانية السليمة وظروف العمل التي تحقق التوافق المهني والرضا عن العمل وعن الدور 

 المهني.
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دورها في نشر الوعي ومنها على سبيل المثال جمعيات متع المسكرات وتقوم بالجمعيات:  7-13

     1عن اإلدمان ومضاره. 

وهذه تقوم بدور متكامل وتهتم بالبحوث المتخصصة معاهد ومراكز البحث العلمي:  7-14

والدراسات المسحية حول أسباب اإلدمان وأثاره وإعداد برامج الوقاية من اإلدمان وتطوير طرق 

الجنائية، ومعهد الدراسات العليا للدفاع العالج. وأمثلها المركز القومي للبحوث االجتماعية و

 االجتماعي.

 عالج اإلدمان: -8

يجب أن يكون عالج اإلدمان متكامال تتداخل فيه التخصصات النفسية واالجتماعية والتربوية 

 والطبية واألمنية.

العالج الطبي يقوم على الفطام التدريجي للمدمن من مادة اإلدمان باستخدام البداته، وعالج 

أعراض اإلنسحاب ثم التوقف، وسد القنوات العصبية التي تسلكها مادة اإلدمان داخل جسم المدمن 

للتأثير في سلوكياته ويتم هذا في عيادات عالج اإلدمان وأقسام عالج اإلدمان في بعض 

 المستشفيات.

والعالج البيئي  العالج النفسي يقيد بطرقه المختلفة: العالج السلوكي العالج الديني والعالج بالعمل

واالجتماعي والترويجي وتلعب الرعاية االجتماعية المصاحبة أثناء العالج والالحقة له دورا هاما 

 أيضا.

   2ومن المهم عالج مصاحبات اإلدمان مثل اإلكتئاب الفصام، والسيكوجاثية وأي إضطراب أخر. 

يقرر فيه مدة العالج مراقبة  العالج للتخلص من التسمم وعالج العظامالعالج اإلستبدالي:  8-1

طبية التي تدوم أسبوع أو اسبوعين وهي مرحلة صعبة بالنسبة للمعالج ألنه يوضع تحت ضغط 

تحمل عن عدم استهالك المخدرات والقطع مع المحيط االجتماعي العادي. في أغلب الحاالت 

ستهلكها المدمن وهذا الفطام تستعمل تدريجيا باستبدال مواد يعوض المادة المخدرة التي كانت ي

 يسهل في تجاوز هذه المرحلة من العالج ومن أهم هذه األدوية المستبدلة هي:

توديين وميتادون في حالة اإلدمان على  –فاليون وليبويوم في حالة اإلدمان على الكحول  -

 فينوبارتال وهو مهدئ أو مسكن يستعمل في مرحلة العالج.   –الهرويين 

بعض الخلفيات كالميتادون يؤدي إلى النضج اضطراب في النمو األكل لكن لكن هذا العالج له 

تختفي في هذه األغراض بعد مدة زمنية طويلة مع سلبية أخرى هو أن هذه األدوية تسبب هي 

     3األخرى أعراض فطام في حالة امتناع عن استهالكها. 

لمدمن فتلك االضطرابات النفسية من جهة أخرى عند إعادة اإلندماج وتكيف االعالج النفسي:  8-2

وحالة االكتئاب القلق العدوانية فقدان النوم واالختالل النفسي جسمي تبقى في إطار العلوم 
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المختصة في دراسة السلوك والتي تعالج عن طريق العالج النفسي وهذا أفضل من حالة النهائية 

 قبل النهائية.

هاما في شفاء المدمن ألن ضرورة الجماعة تعمل  إن العالج الجماعي يبقىالعالج الجماعي:  8-3

على تحريض المدمن على الرغبة في العالج وهذا باإلسقاط بين حالتيه وحالة اآلخرين وأيضا عن 

طريق الجماعة يمكن أن ندرس حالته ومعرفة بدقة الواقع الذي هو فيه أنه مزعوم على االندماج 

نه وأدوار خالئقية، العالج الجماعي هو وسيلة في جهاز ونظام اجتماعي واألخذ في بناء مكا

   1لتنشيط واالتصال ألنه من السلوكات المرضية عند المدمن هي العزلة. 

أيضا وضعية الفرد داخل الجماعة تقلل من شدة التوتر واإلحساس بالذنب وهذا بتقمص داخل 

والتحسن التي تؤدي به الجماعة ومن جهة أخرى تنشأ عند المدمن نوى من عدم المقاومة للتغيير 

إلى التطور االيجابي للسلوكات والهيئة وبتغيير أخر الوسط الجماعي، يستطيع تهوية القلق وروح 

المعارضة التي تسكن داخل الفرد والمكبوتة والصعوبات في االندماج الجنسي والتحكم في 

 العدوانية، فهذه االيجابيات. 

 تعطي ثالث نتائج:

وجه والرموز التي كانت من قبل مجهولة وظهور لحاالت معاشة باطنية تسمح بالكشف على ال -أ

 التي لها بصمات مرضية في شخصية المدمن.

تسمح بالتغيير والفعل الخارجي وتحرير السوابق العاطفية التي لها دخل في الصدمات  -ب

 السيكواوجية.

 .تكون عند المدمن وعيا داخلي مع التأويل لتحسين الوضعية والهيئة -ت

إن العالج الفردي يعتبر في رأي المختصين أداة ضرورية أنها غنية العالج الفردي:  8-4

بالتجريب والخبرة في هذا النوع الحاالت المرضية وليس الرغبة في تعود المدمن على هذا اللقاء 

الفردي مع الفاحص ألن في العالج السابق ظهرت سلبيات ناتجة بين الفرد والجماعة وهي ظهور 

 ق حقيقي استجابات عاطفية، معيشية مرجع وجداني، انطواء وكذا الكشف عن الخطأ خاضع.قل

فالعالج الفردي يعمل على توضيح المدمن حالته مع النقد الذاتي االيجابي ومعرفة الميكانزمات 

الباطنية التي تؤدي الستجابات الحالية والقيام بالتصرف الجيد فيما بعد رغباته واالتجاه الشخصي 

والهدف األصلي لهذا العالج في البداية هو الحصول على االعتراف وطلب المساعدة والعالج في 

البداية هو الحصول على االعتراف وطلب المساعدة والعالج من طرف المدمن ثم هذه المتابعة في 

العالج تتطلب من الفاحص مجهودا دائما مع القضية موضوعي إحساس بما يعيش المدمن، التحكم 

 العاطفة والقدرة في إعطاء وجه الشخصية تتميز باألمن والقبول. في

إذا كان العالج الفردي والجماعي لهما مكانة ضرورية في شفاء المدمن فإن العالج المتنوع:  8-5

إدخال تقنيات متنوعة أخرى للعالج كالدراما السيكولوجية، العالج بالعمل أي تكوين برنامج متعدد 

للعالج الذي يستعمل فيه االسترخاء ولعد األدوار هذا النوع من العالج يتميز بخصوصياته ويحقق 

جدارة في التعبير عن الذات اإلحساس بالراحة والجودة روح االختراع والتفتح الكشف أهدافا كال
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عن مهارات كانت من القبل مجهولة صحة الجسم والتجديد الفزيولوجي تحسين العالقات إعادة 

التكوين الرغبة في العمل واإلحساس بالتقييم الذاتي والضرورة في الوجود. إن االسترخاء مهم 

الة إذا ما يجمع بسرعة بين اإلحساس، العضوية والسيكولوجي أثناء االسترخاء وضرورة في ح

التي تعوض تلك النشاطات الفيزيولوجية المحسوسة أثناء تناول المخدرات لهذا يجب ذكر أن هذه 

اإلثارة الجنسية مترجمة على نشاط سيكوديناميكي وجسماني، تعمل كمنبع للذة أثناء االسترخاء 

كيبة تدل على تفرغ متشابه التصرفات واإلثارة الجنسية الذاتية وبهذا النظرة قد لهذا فغنها تر

   1يعوض هذه الحاجة بحصص عالج عن طريق االسترخاء. 

 

يرى أصحاب هذه الطريقة من العالج بأن جميع أنواع السلوك الصادر عن العالج السلوكي:  8-6

العادات مكتسبة وحتى يتم التخلص منها البد الفرد إنما هي تنم في ظل الظروف الحياتية وما هي 

من درجة فائقة من التعاون القائم بين الفاحص والمدمن وقد تستغرق مدة تدوم سنوات. وتعتبر 

 طريقة "دودن" من بين الطرق المشهورة القائمة على ثالث مقومات:

 تدريب المريض على مالحظة الذات بناء على ما يصدر عنها. -

قييم الذات بناء على المعطيات التي تصل من البندين السابقين كما توجد طريقة التدريب على ت -

أخرى أكثر فعالية في العالج السلوكي للمدمنين وعلى طريقة المنعكس الشرطي برد فعل نفوري 

 2للمخدرات باستعمال التيارات كهربائية أو روائح كريهة. 
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 الخالصة:

تتجمع فيه قوى عديدة ذات طبيعة متباينة، وأحيانا متضاربة في ظهرها، إن المراهقة تشكل منعطفا 

استعداد للدخول إلى الحياة اإلنسانية األكثر غنى واألكثر تحديا باختيار ناضجة ومتطابقات صلبة 

 وأسس وركائز متباينة.

وة وال غرابة أن ضمن هذه المرحلة كل شيء يتحرك في سيرورة نحو اإلستقرار المنشود ونحو ق

أكبر وشمولية أوسع، يحدث هذا على كل األصعدة الجسمية والنفسية واإلجتماعية، ومن غير 

الموضوعي ومن غير المفيد محاولة دراستها وكأنها وثابتة جامدة فالكائن البشري في ظلها وأكثر 

من أي وقت مضى يعيش باطنه وظاهره ويحاكي حاضره في سياق توجهه المستقبلي بمرجعية 

بماضيه، كما أن التعبير فيها تنوع وتفرع تماشيا مع الحاجات المتنوعة والمتعددة وإن عدم اقترنت 

   إدراج عامل التفاعل بين كل هذه القوى من شأنه أن يختزل كل هذا الغنى وكل هذا الثراء البشري. 

ن إلى ال شك أن ظاهرة اإلدمان تمثل نوع معين من السلوك يمارس على بعض األفراد الذين ينتمو

مجتمع واحد، وعليه مهما اختلفت أنماطهم االجتماعية وعوامل إدمانهم فإنهم يدخلون في عالقات 

 اجتماعية واسعة.

والمراهق المدمن بصفة عامة مهما اختلفوا اجتماعيا وثقافيا ودينيا فإنه شخص عادي وسوي لكنه 

لشهير " الوقاية خير من العالج ال يستطيع أن يتفاعل ويتكيف مع ظروف حياته انطالقا من المبدأ ا

." 
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 ص البحث: ــملخ

ولقد برز هذا الموضوع لكونه يدرس مشكلة خطيرة تتعلق بتعاطي المخدرات واإلدمان عليها 

لما لها من عواقب وخيمة تتمثل خصوصا في السلوكات اإلجرامية سواء الموجهة نحوى الذات 

 أو اآلخرين.

 وفي ضوء دراستنا لهذا الموضوع طرحنا اإلشكالية التالية:

 يمكن لإلدمان على المخدرات أي يؤدي بالمدمن إلى السلوك اإلجرامي؟إلى أي مدى 

 والتي تندرج عنها مجموعة من اإلشكاليات الجزئية:

 هل يمكن إعتبار تعاطي المخدرات عامال في ارتكاب الجريمة؟ -

الفردية والمحيط األسري في إدمان الفرد وتكوين السلوك اإلجرامي  االستعداداتما هو دور  -

 ؟لديه

 وبناءا على هذه اإلشكاليات قمنا بتحديد الفرضيات التالية:

 يعتبر تعاطي المخدرات عامال في ارتكاب الجريمة. -

وتبعا لموضوع دراستنا خصصنا جانبا تطبيقا لدراسة اإلشكاليات والفرضيات التي انطلقنا منها 

ق استبيان ندرس من بحيث تناولنا في الفصل السادس اإلجراءات المنهجية فتطرقنا إلى تطبي

خالله اإلدمان وأثر المخدرات على المراهق ثم التعريف بمنهج دراسة الحالة وأدوات البحث 

ووصف الحالة المدروسة ومكان الدراسة، وقمنا بدراسة حالة ميدانية بمؤسسة النشاط 

ل اإلجتماعي وهذا بتقديم معطيات شخصية عن الحالة، وتاريخها وسميائيات العامة ثم تحلي

 االختبارات المستعملة، اختبار الشجرة، اختبار العائلة.
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