
  2016 -  2015: السنة الدراسية        

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

–مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس   

  كلية العلوم اإلجتماعية   

             قسم العلوم اإلجتماعية  

 شعبة علم النفس     

  

 

  مذكرة لنيل شهادة الماستر في علم النفس العيادي و الصحة العقلية

  : حتت عنوان

  

  دراسة عيادية ألربع حاالت ذكور بالمركز الوسيطي لعالج المدمين 

  بوالية مستغانم

  :األستاذة المشرفة                               :                                             من إعداد الطلبة 

غاني زينب                                                  هشام خليفة                                                        •

 أنيس أغا •

  

  : أعضاء لجنة المناقشة 

 األستاذة عليلش فلة                           رئيسة �

 مؤطرةاألستاذة غاني زينب                             �

 األستاذة قوعيش مغنية                         مناقشة �

 

اإلدمان على مخدر الحشيشفعالية التنويم اإليحائي في عالج   



  2016 -  2015: السنة الدراسية        

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

–مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس   

  كلية العلوم اإلجتماعية   

             قسم العلوم اإلجتماعية  

 شعبة علم النفس     

  

 

  مذكرة لنيل شهادة الماستر في علم النفس العيادي و الصحة العقلية

  : حتت عنوان

  

  دراسة عيادية ألربع حاالت ذكور بالمركز الوسيطي لعالج المدمين 

  بوالية مستغانم

  :األستاذة المشرفة                                                                            :من إعداد الطلبة 

غاني زينب                                                  هشام خليفة                                                        •

 أنيس أغا •

  

  : أعضاء لجنة المناقشة 

 األستاذة عليلش فلة                           رئيسة �

 األستاذة غاني زينب                            مؤطرة �

 األستاذة قوعيش مغنية                         مناقشة �

  

 فعالية التنويم اإليحائي في عالج اإلدمان على مخدر الحشيش



 

 

 

 

  ةملخص الدراســــــــــــ



 ملخص الدراسة

 

 أ 
 

  ملخص الدراســـــــــــــــة

ر احلشيش ، و من دون أي أعراض يعد التنومي االحيائي أحدث الطرق املستعملة يف االقالع السريع عن خمد        

بية ،فأصبح كثري من الناس يلجئون إليه و جنح معهم بشكل ملحوظ يف التوقف عن تعاطي هذه املادة ،و بالتايل نجا

أصبح هذا العالج يثري اهتمام كثري من العلماء و الباحثني ،و صار يعد بتقدمي نتائج أفضل ،خاصة بعد أن توصلوا إىل 

ذلك، فإن إرغام الالشعور لدى املدمن على رفض احلشيش االدمان على احلشيش مرتبط بالالشعور ،ل أن جزءا من

امه على التوقف فتتلخص يف يت يقوم النفساين ا الرغلو أما الطريقة ا.يف االقالع عنه يساهم بشكل كبري 

  .االتصال بالعامل اخلارجي و بشعوره ،ليبقى الشعوره مفتوحا لتأثري املعاجل بالتنومي االحيائيإفقاده

ي يف عالج االدمان على خمدر احلشيش ،مركزين على ئاحول فعالية العالج بالتنومي االحيدراستنا  كانت  وعليه       

ذكور  4جلسات عالج بالتنومي االحيائي على  10باستخدام  ،"على احلشيش اإلدمان"متغري  يف ري اجيايبغيت إحداث

باملركز الوسيطي لعالج - خارجيا- قون عالجايتل،سنة  35إىل  25ترتاوح أعمارهم من   ،مدمنني على احلشيش فقط

أشهر ،مستخدمني فيها املنهج العيادي ،و لقد مشلت أيضا  4دامت الدراسة  ،ومسكن مبستغامن 300املدمنني حبي 

  :تايللتساؤالت و فرضيات ، نستعرض نتائجها كا 4دراستنا 

  .املخدر احلشيشالعالج بالتنومي االحيائي فعال بدرجة كبرية يف عالج االدمان على  -

مث تعقبها األسباب  تعد األسباب الشخصية من أهم األسباب اليت تؤدي إىل العودة إىل تعاطي خمدر احلشيش -

 . االجتماعية

على خمدر احلشيش العائدين إىل تعاطيه مرة أخرى بعد  اإلدمانحدوث شفاء تام لدى بعض حاالت  -

 .اإلحيائيخضوعهم للعالج بالتنومي 

فعال بدرجة كبرية يف وقاية بعض املدمنني على خمدر احلشيش املتماثلني للشفاء ،من  اإلحيائي العالج بالتنومي -

 .االنتكاس و عودم إىل تعاطيه مرة أخرى
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،إىل جلسات  إدمااوقد انتهت الدراسة اعتمادا على النتائج السابقة ،مرجعة الشفاء الذي حصل لدى احلاالت من     

ئي ،كما اقرتحت الدراسة ضرورة اعادة تناول املوضوع جبوانبه املختلفة و بشكل شامل و أعمق العالج بالتنومي االحيا

 .ي مع املواد املخدرة األخرى ،وعند كال اجلنسنيئاعالية التنومي االحيللوصول إىل مدى ف



 ج 

 

  اهداء
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 كلمة شكر وتقدير

  

مشرفتنا ومعلمتنا الفاضلة األستاذة غاين زينب،اليت ضحت بوقتها  إىلفاحتة الشكر ديها        

هذه الدراسة فلها  إجناحل كل الصعاب يف سبيل يالثمني يف سبيل توضيح الطريق لنا وتبينه وتذل

منا كل الشكر والتقدير واالحرتام، كما نشكر أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم مبناقشة هذا 

ث كل الود عضل بتوجيهام اجلليلة فإليهم نبالعمل وتوضيح الصواب لنا  وجعل الرسالة أف

  .واالحرتام

تئوا يبذلون جهدهم يف سبيل نشكر مجيع اهليئة التدريسية بقسم علم النفس الذين ما ف        

والشكر والتقدير،ونشكر شكرا كبريا كل العاملني يف املركز  االحرتامكل   اهم منلتنوير الطريق لنا ف

املتخصصة يف اإلستشفائية الوسيطي لعالج املدمنني مبستغامن، وخنص بالشكر مدير املؤسسة 

العقبات حىت تنجح  إزاحةو األمراض العقلية على جهوده الطيبة يف سبيل تذليل الصعاب 

  .هذه الدراسة إجناحالدراسة،نشكر كل زمالء الدراسة ممن وقفوا جبانبنا وسامهوا يف 

ويف النهاية نرجوا من اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا اىل ما فيه اخلري والصالح انه بكل        

 .شيء قدير وباإلجابة جدير
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   الدراسةمقدمة 

،بالصورة اليت تعرفها اتمعات احلديثة مل تعد بالبساطة اليت كانت  إدمااإن مشكلة تعاطي املخدرات و              

عليها منذ عقود ، سواء من حيث عدد املواد املستخدمة يف التعاطي ، أو من حيث أخطار هذه املواد على الصحة 

  .البدنية و النفسية لإلنسان ،أو على مسرية احلياة االجتماعية بصورا السوية 

ال يعد مرضا واحدا وال مشكلة واحدة و ال خطرا واحدا، و لكنه جمموعة أمراض و  اإلدمانشك أن  وال            

 اإلدمانعدة مشكالت و أخطارا كثرية ، حيث يوجد فيه املرض النفسي و املرض العقلي و األمراض العضوية،كما أن 

يمية و األخالقية و السياسية و االجتماعية ليس مشكلة مرضية فحسب و إمنا هو جمموعة من املشكالت الرتبوية و التعل

  .و االقتصادية 

بث عن طريق الدراسات ثعلى عقل اإلنسان أمر ثابت ،فقد  و من املعروف أن تأثري خمدر احلشيش                

الذهين و اخنفاض كفاءته العقلية، و يسبب  نشاطهالعلمية و البحوث أن تعاطيه يؤدي إىل تشتت الفكر و إىل إضعاف 

املتعاطي بأفكار هذيانية و هالوس و عدم  إصابة إمكانيةإىل  باإلضافةالزمن و تقدير املسافات ،  إدراكاختالال يف 

مادة احلشيش يؤدي إىل حدوث  إدمانالقدرة على معرفة االجتاهات إضافة إىل مشكالت طبية عضوية خمتلفة ،كما أن 

حيث يصاب املدمن باضطرابات  الرغبةحلرمان بعد االنقطاع عن تناوله و عدم احلصول على اجلرعة اليت تشبع أعراض ا

  .رمبا تؤدي بالشخص يف أقصى احلاالت إىل الوفاة

وال يقتصر عالج املدمن على املخدرات على تطهري اجلسم من اآلثار السمية للمخدر فحسب،فتطهري                 

ثار السمية ليس إال جزء من عملية شاملة تضم العالج و التأهيل ،فالعالج احلقيقي إذن هو أسلوب اجلسم من اآل

يف اعتباره كل  لعيا ،فالعالج الفعال هو الذي يدخمتعدد النظم يتم من خالله التعامل مع املدمن فسيولوجيا و اجتما

  .وغريها .....مشكالت املريض النفسية ،واالجتماعية ،البيئية 

ي أحد ااالت العالجية اليت ينتشر استعماهلا يف الوقت احلايل لعالج الكثري من ئاإن العالج بالتنومي االحي              

ليس فيها أي جمال  اإلدمانيف عالج خمتلف أنواع  اإلحيائيالعلل و األعراض املرضية خاصة النفسية منها،وفعالية التنومي 

من أسرع العالجات النفسية اليت تؤدي إىل  اإلحيائيمبهرة، كما يعترب العالج بالتنومي  للشك بل أظهرت يف عالجه نتائج

  . اإلدمانالشفاء من 
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و يقوم املعاجل خالل اجللسات التنوميية مبخاطبة الشعور املريض و ذلك بإعطاء جمموعة من االقرتاحات             

املريض  هدفها التوقف عن تعاطي املادة املخدرة ،ويستمر يف إعطاء تلك االقرتاحات عرب عدة جلسات إىل أن حيس

  .اض احلرمان  تعاطي املادة املخدرة و إىل أن حيس بتوقف أعر بعدم الرغبة يف 
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  :الدراسة شكالية إ -1

يف عالجه من املواضيع النادرة اليت مت عالجها  ياإلحيائإن موضوع اإلدمان على خمدر احلشيش وفعالية التنومي          

  .يف اجلزائر، وال توجد دراسات دقيقة وشاملة حوله، لكن هناك بعض الدراسات اجلزئية حول بعض أوجه املوضوع

احلشيش وباقي أنواع املخدرات حيد مشكلة نفسية يف املقام األول من حيث هو تعبري عن  خمدرإن تعاطي         

النفس حلل هلذه املعاناة، وهذا ما يدل على احلاجة الكبرية للبحث والدراسة  إجيادنفسية، وتعبري عن حماولة املعاناة ال

اجلهود و التدابري العالجية والوقائية، وتظهر هذه احلاجة امللحة أيضا من خالل تزايد أعداد املدمنني و  اختاذوضرورة 

من السموم يف املصاحل العالجية املخصصة ملدمين  موتطهري أجسامهمل انتكاس أغلبيتهم بعد تلقيهم العالج الطيب الكا

الشبه كلي على العالج  واالعتمادأهذه املؤسسات خدمات العالج النفسي أو ضعفها  الفتقاداملخدرات وذلك نظرا 

  .الطيب

  :ومنه ميكن أن نطرح اإلشكالية التالية 

 بعض حاالت اإلدمان على خمدر احلشيش ؟ما مدى فعالية العالج بالتنومي اإلحيائي يف عالج  �

 

 :ولقد قمنا بتدعيم اإلشكالية بالتساؤالت التالية

املدمن على احلشيش وعودته إىل املخدر بعد فرتة من  انتكاسماهي األسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل  �

 والعالج ؟ االنقطاع

خمدر احلشيش العائدين إىل  هل ينجح العالج بالتنومي اإلحيائي يف عالج بعض حاالت املدمنني على �

 تعاطيه مرة أخرى؟

العالج بالتنومي اإلحيائي يف الوقاية من انتكاس بعض املدمنني على احلشيش  استعمالما مدى فعالية  �

 ؟مرة أخرى  هوعودم إىل تعاطي

  : الدراسةفرضيات  -2

  :الفرضيات التالية بافرتاضولقد قمنا من خالل اإلشكالية والتساؤالت اليت طرحناها 
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 : رئيسيةالفرضية ال  - أ

العالج بالتنومي اإلحيائي فعال بدرجة كبرية يف عالج بعض حاالت اإلدمان على خمدر  �

 احلشيش؟

 :الفرضيات الجزئية   - ب

 .احلشيش خمدرتعاطي إىل م األسباب اليت تؤدي إىل العودة تعد األسباب الشخصية من أه �

اإلدمان على خمدر احلشيش العائدين إىل تعاطيه مرة أخرى بعد حدوث شفاء تام لدى بعض حاالت   �

 خضوعهم للعالج بالتنومي اإلحيائي

 االنتكاسفعال بدرجة كبرية يف وقاية بعض املدمنني على خمدر احلشيش من  اإلحيائيالعالج بالتنومي  �

 .وعودم إىل تعاطيه مرة أخرى

  

  :اختيار الموضوع أسباب  -3

بني مجيع فئات  در احلشيش واملتمثلة يف انتشارهانتشار تعاطي خم هااختذإن األبعاد اجلديدة الذي            

  .يف املاضي يف فئات اجتماعية حمدودة،هي الدافع الرئيسي وراء اختيارنا هلذا املوضوعا اتمع بعدما كان حمصور 

ملتشردين واملنبوذين اجتماعيا،عند تعاطي خمدر احلشيش موجودا فقط عند اففي املاضي كان           

عند  ،عند العاطلني عن العمل و أولئك الذين يعيشون يف أسر تعاين من التفكك األسري وما شابه ذلك،

األجانب أو املغرتبني القادمني إىل بالدنا، لكنه بات اآلن ينتشر بني املتعلمني كما هو منتشر بني األقل تعليما، 

هو بني األبناء الذين ينتمون إىل  لفقراء،بني األبناء الذين ينتمون إىل أسر مفككة كمابني األغنياء كما هو بني ا

  .أسر طبيعية ومتماسكة

 بالتحديد منوأما الدافع وراء حصرنا هذا البحث يف دراسة العالج من اإلدمان على خمدر احلشيش          

بشكل  لسهولة يف ربط النتائج اليت حنصل عليها فهو ا ،بني كل املواد املخدرة األخرى املستخدمة يف اإلدمان

و ال وجود ألي ارتباط بني النتائج احملصل عليها مع العالج  ،مع العالج بالتنومي اإلحيائي وفعاليته كامل

 وذلكالطيب،ألن العالج من اإلدمان على خمدر احلشيش يقتصر يف أغلب احلاالت على العالج النفسي فقط،

نفسي حمض وليس جسدي هلذا السبب هو مصنف يف فئة املخدرات اللينة  ادمملخدر ألن اإلدمان على هذا ا

  .وليس ضمن املخدرات الصلبة

  : ذا املوضوع و نتمثل فيمايلي االهتماموباإلضافة إىل كل ما مت ذكره هناك أيضا بعض األسباب دفعتنا إىل 
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 عالجية دقيقة لإلدمان إسرتاتيجيةنقص الدراسات النفسية على املستوى الوطين اليت دف إىل وضع  �

ال تقرتح يف النهاية  ، لكنوخمتلف جوانبه،أسبابه ،،فأغلب الدراسات املوجودة تركز على دراسة مشكل اإلدمان 

 .حلوال سطحيةإال 

ندرة الدراسات على املستوى الوطين اليت تم بدراسة التنومي اإلحيائي وبدراسة مدى فعاليته مع كثري من  �

 .بالرغم من أن الدول املتقدمة عادت إىل استخدامه بقوة وبشكل واسع ومكثف اتاالضطراب

  

  :الموضوع اختيار  أهـداف -4

  :حناول من خالل هذا البحث الوصول إىل األهداف التالية

التعرف على مدى فعالية العالج بالتنومي اإلحيائي يف عالج بعض حاالت اإلدمان على خمدر  - 1

 .احلشيش

حتديد ماهي األسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل انتكاس املدمن وعودته إىل خمدر احلشيش بعد  - 2

 . و العالج االنقطاعفرتة من 

جناح التنومي اإلحيائي يف عالج بعض احلاالت من املدمنني على خمدر احلشيش  إمكانيةمعرفة  - 3

 .العائدين إىل تعاطيه مرة أخرى

التعرف على مدى فاعلية استخدام العالج التنومي اإلحيائي يف الوقاية من انتكاس بعض   - 4

 .شيش وعودم اىل املخدر مرة أخرىاملدمنني على احل

  

  :الدراسة أهمية  -5

  :ميكن إبراز أمهية البحث من خالل جانبني أساسيني مها

 :األهمية النظرية   - أ

ال يقتصر خطرها على األفراد املدمنني فحسب بل  نظرا ألن املخدرات مشكلة اجتماعية         

لذا فإنه ينبغي  ائم دد أمن اتمع واستقرارهميتد ليشمل كافة أفراد اتمع،وذلك ملا ينتج عنها من جر 

التصدي هلذه املشكلة بشىت الطرق والوسائل من أجل احلد منها،وجيب أن يتكاتف أبناء اتمع 

لعل دراسة فعالية العالج بالتنومي اإلحيائي يف عالج اإلدمان على خمدر الواحد كل يف جمال ختصصه،و 

يف التعامل  اللوقوف على أمهيته اضرورة دراسته نرىالرئيسية اليت  األموراحلشيش يف هذا البحث من 
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مع اإلدمان واحلد منه، علما بأن هذا البحث يعترب من الدراسات النادرة اليت قامت مبعاجلة هذا 

املوضوع،ولقد وجدنا صعوبة كبرية يف احلصول على دراسات سابقة على اتمع اجلزائري يف جمال 

  .التنومي اإلحيائي بشكل عام ويف استخدامه يف عالج اإلدمان بشكل خاص

 

 :همية التطبيقيةاأل  - ب

العالج بالتنومي اإلحيائي من خالل عدة جلسات  إسرتاتيجيةيقوم هذا البحث على تطبيق        

عالجية مبنية على أهداف حمددة، حيث ختتص كل جلسة عالجية على هدف معني يساعد على 

 ه يف حالعلى هذا البحث أمهية أن ومما يضفي. خفض الرغبة لدى املدمن يف تعاطي خمدر احلشيش

جناح العالج بالتنومي اإلحيائي يف عالج اإلدمان لدى بعض مدمين املخدرات، فإن ذلك يفتح جماال 

ذا الربنامج العالجي بالطريقة العلمية الصحيحة،كما يتيح جماال للباحثني يف هذا اجلانب هلتطبيق 

  .ب العالجي فقطبالتعمق يف دراسام واستخدامه يف اجلانب الوقائي وعدم قصره على اجلان

  

  :الدراسات السابقة  -6

لقد تعذر علينا احلصول على دراسات سابقة حول املوضوع املدروس ،وما أمكننا احلصول عليه هو دراسات             

،كما حصلنا أيضا على دراسات تناولت  اإلدمانيف عالج أنواع أخرى من أنواع  يئااإلحيالتنومي بعالج الاستخدمت 

أو على غريه من املواد املخدرة ،باستخدام اسرتاتيجيات عالجية أخرى غري التنومي  احلشيشعلى  اإلدمانموضوع 

  :و سوف نورد كل هذه الدراسات كما يلي اإلحيائي

  :الدراسات العربية   - أ

األمراض اليت "بالكويت ،وهي عبارة عن جمموعة من الدراسات بعنوان )س.ب(دراسة زهري خشيم   األولىالدراسة 

 اإلحباطخلصت إىل أن األمراض اليت ميكن عالجها عن طريق التنومي هي االكتئاب ،" .عالجها عن طريق التنوميميكن 

احليوانات األليفة ،األماكن املرتفعة ،السفر بالطائرة " ،خيبة األمل ،عدم الثقة يف النفس ،السيطرة على الوزن ،اخلوف من

عالج ضغط الدم النفسي ،الضعف اجلنسي ،ت ،صعوبة التعامل مع األمل ،حتسني العالقا"،األماكن املزدمحة ،املفتوحة 

اإلقالع عن التدخني و ،القدرة على اخلطابة أمام اجلمهور، التأتأة الكالمية النفسية،ضعف الشخصية ،"النفسي "

  .و حتسني األداء الدراسي  الكحول و املخدرات
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اإلقالع عن التدخني يف ساعة واحدة ،التنومي االجيايب و "بعنوان ) 2004، بدون اسم مؤلف(دراسة  :الدراسة الثانية 

شخص أقلعوا عن التدخني يف  1000،حيث أجريت على  %95أظهرت النتائج أن معدل النجاح " احلرية النفسية

  .شهرا  18مدة 

النفسي  اإلرشادلية دراسة فعا" بعنوان  )2006، حممد صاحل علي العامري ىنمل(دراسة إكلينيكية  :الدراسة الثالثة 

 "العربية املتحدة اإلماراتبني الطالب يف دولة  اإلدمانالعقالين االنفعايل و العالج املتمركز على العميل يف عالج 

،وخلصت الدراسة إىل فعاليه هذه الربامج العالجية يف عالج املدمنني " احلشيش و اهلريويني "،واختارت لدراستها خمدر 

  .املادتان املخدرتان نهاتاعلى 

اليت يعانون منها إلنقاذ ذوام من مشاعر  التوتراتكما أشارت إىل أن اللجوء إىل املخدرات هو للتخفيف من وطأة      

عدم التكيف ،ويعتقدون خطأ أن احلشيش و اهلريويني يساعدهم على حسن التكيف ،ويأخذهم من احلياة الواقعية 

  . اخليال و منحهم الوهم بأم أقوياءحباطاا إىل عاملإاكلها و مبش

  :الدراسات األجنبية      - ب

االدمان على عالج "عاما بعنوان  16،وهي دراسة احلالة ملراهق عمره ) Anlor,2008(دراسة  :الدراسة األولى 

طعام مرتبط يف أغلب األحوال بالضغط العلى  اإلدمانو ذكر يف هذه الدراسة أن "  اإلحيائيباستخدام التنومي  األكل

عالج هذا النوع يف  اإلحيائيالتنومي  إسرتاتيجيةالنفسي و مشاكل املزاج و القلق ،وهدفت الدراسة إىل الكشف عن فعالية 

من  اهذا اإلدمان نتيجة خوفه ابأنه نشأ لديهها بإفهام احلالة  ، ولقد استطاع الباحث التقليل من القلق عنداإلدمانمن 

 اإلدماناحلالة على توقفها عن  التنومي،ولقد ساعد  اإلحيائيكما استخدم تقنيات معرفية سلوكية أثناء التنومي . الفشل 

أعطاه أداة لتنفيذ  اإلحيائيو التنومي  ا،على األكل عن طريق الكشف عن األسباب الكامنة وراء األعراض النفسية هل

  .التقييم املطلوب يف سلوكه

"   االدمان على األفيونيف عالج  اإلحيائيالعالج بالتنومي "بعنوان ) Goladar,2009(دراسة  :لثانية الدراسة ا

على معدل االنتكاس بعد إزالة السموم لألفراد للمدمنني ،أجرى  اإلحيائي،الدراسة دف إىل حتديد أثر العالج بالتنومي 

) 22(امعة أصفهان للعلوم الطبية بإيران ،و كان املشاركون الـجبفريق البحث هذه الدراسة يف مركز أحباث العلوم السلوكية 

 ،جمموعة جتريبية مكونة إىل جمموعتني العينة البحث التجرييب حبيث مت تقسيم تمن مدمين األفيون الذكور ،و قد استخدم

فرد  مل ختضع ) 11(و جمموعة ضابطة مكونة من ، اإلحيائيفرد أجرى هلم فريق البحث جلسات التنومي ) 11(من 
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األنا  تعزيزلحد من أعراض االنسحاب ،لعند االسرتخاء العميق ، اإلحياءاتلذلك ،ركز فريق البحث على االقرتاحات و 

فوجد الفريق أن هناك آثار . أشهر) 6(قارنة معدل االنتكاس للمجموعتني بعد فرتة ،و النفور من املخدرات ،ومت م

  .سريرية هامة للتنومي للتنومي االحيائي على معدل االنتكاس و أعراض االنسحاب 

 أن  ،فخلصت إىل" االقالع عن التدخني عن طريق التنومي االجيايب"بعنوان ) Clain,2009(دراسة : الدراسة الرابعة 

  هو معدل جناح طريقة املعاجلة عن طريق التنومي االحيائي املعتمدة على االستمرارية ملدة سنة واحدة من غري انقطاع  88%

تنوميية واحدة ،باستخدام أحدث  عن التدخني جبلسة اإلقالع"بعنوان) Sandrs,2009( سةدرا: الدراسة الخامسة 

بشكل مستمر ،بينما بلغت  اإلحيائيهو معدل جناح استخدام التنومي  %88إىل  67فخلصت إىل أن من الراحة ، طرق 

  .باستخدامه فقط يف جلسة تنوميية واحدة إذا استخدمنا أحدث طرق الراحة  %60النسبة 

على  اإلدماناملرتددين على العيادة اخلارجية من - ىعالج املرض"بعنوان ) wells,2010(دراسة : الدراسة السادسة 

ان اهلدف من الدراسة هو تقييم فعالية العالج املعريف كن االنتكاس ،و  مدراسة مقارنة للوقاية  ،)حلشيشا( املارخوانا

ت هذه الدراسة العيادة اخلارجية ،و قد ضم ىرضالشفاء ملالسلوكي يف عالج االدمان أو الوقاية من االنتكاس و تدعيم 

  .فرد من املتقدمني للعالج أو للوقاية من االنتكاس  100

قد اخنفض تعاطيهم للمارخيوانا -و قد أوضحت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يف كال نوعي العالج  

 .يف العالج و يف مرحلة ما بعد العالج ) احلشيش(

 

  :تحديد مصطلحات الدراسة -7

اإلدمان  جيابية من خالل استخدام العالج بالتنومي اإلحيائي يف عالجهو القدرة على حتقيق نتائج ا :الفاعلية

 .وتتمثل هذه النتائج أساسا يف التخفيض من حدة تعاطيه أو التوقف ائيا عن تعاطيه ،على خمدر احلشيش

عالجية، تتضمن سلسلة كبرية من اإلحياءات يقوم املعاجل بتأديتها،  إسرتاتيجية :العالج بالتنويم اإليحائي

  الشعور املدمن على خمدر احلشيش،وذلك دف إعطاءه استعارة عالجية إىلللوصول 

 (Métaphore Thérapeutique) )حتدث تغيريات يف شخصية وسلوك املدمن، ) قصة عالجية

 .فيحصل عنده نقص يف شدة ادمانه أو شفاء تام منه
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الجا بالتنومي اإلحيائي الذي يتابع ع -اعتماد نفسي ناجم عن تدخني املدمن :اإلدمان على مخدر الحشيش

 وال يشرتطاملستخلصة من زهرة نبات القنب اهلندي، ) فقط(ملادة احلشيش  - باملركز الوسيطي لعالج املدمنني

أو بشكل تدرجيي ملدة قد متتد  ، تكرار التعاطي حلدوث اإلدمان على احلشيش، فقد حيدث بعد سيجارة واحدة

                           . DSM5اىل سنة حسب  



 

  

  

  الدراسة النظرية



  العالج بالتنويم اإليحائي: الفصل الثـاني

  

  متهيد

 تعريف التنومي اإلحيائي -1

 تاريخ التنومي اإلحيائي -2

 أنواع التنومي اإلحيائي -3

  التنومي اإلحيائي الفردي - 1.3    

  التنومي اإلحيائي اجلماعي - 2.3    

  التنومي اإلحيائي الذايت - 3.3    

  طرق التنومي اإلحيائي  -4        

  التقسيم األول  -1.4                

  التقسيم الثاين -2.4                

  التقسيم الثالث -3.4                

  القابلية للتنومي اإلحيائي  -5        

 التنومي اإلحيائيبخصائص املعاجل  -6

 التنومي اإلحيائيالعالج بجماالت استخدام  -7

  

  خالصة الفصل
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  :تمهيد

يعترب علم التنومي اإلحيائي من العلوم القوية اليت تساعد اإلنسان على مواجهة املشكالت والتحديات              

عادات اجيابية تزيد من قدرته  إىلالنفسية،كما أا تساعده على التخلص من العادات السيئة اليت در طاقته،وحتوهلا 

مراحل النوم  إحدى إىلل التنومي اإلحيائي على الوصول على حتقيق أهدافه وتعزيز فرصه يف أن يعيش حياة أفضل،ويعم

ستقبال رسائل إجيابية ال الالشعورالطبيعية اليت حتدث لكل إنسان،وهي حالة تتميز بالسكون التام،وفيها يتم برجمة 

  .باالقرتاحاتيطلقها املعاجل عن طريق اإلحياء بالكلمات املناسبة، واليت تسمى 

،فعندما نركز على بعض  ننا بشكل متكرر نقوم بهألحياتنا اليومية، يف بعيدين عن التنومي اإلحيائيوحنن لسنا           

،فعلى سبيل املثال أحالم  وبدون قيود وحواجز مسبقة ،إحيائيتنومي على اهتمامنا فإننا يف حالة  تستحوذاألشياء اليت 

دخل حالة ت، وقد )كرة ملواقف خمتلفة من الرحلة مثالبعض حاالت فقدان الذا  (اليقظة هي حالة من التنومي اإلحيائي

خالل تذكر قائمة املشرتيات أو بعض األحداث املاضية، أو من خالل مشاهدة التلفاز، أو  التنومي اإلحيائي الذايت كل يوم

 .بروز مشاعر قوية جتاه بعض املواقف املخيفة

  

  :تعريف التنويم اإليحائي1 -

حالة عيادية متغرية للوعي "بالنسبة لتعريف التنومي اإلحيائي فقد تعددت التعريفات حوله، فعرفه اجلوهري بأنه              

عزل املناطق احمليطة به،وتنتج حالة : مركز توجيه اإلنتباه و ثانيهما: تشبه اليقظة لكنها ليست ذاا،وحتدث بشرطني أوهلما

 "زيادة تركيز الذهن،زيادة اسرتخاء اجلسم،وزيادة القابلية لإلحياء: التنومي اإلحيائي بدورها من ثالثة أشياء

  .)165،صفحة 1988اجلوهري،(

يف الوعي املتناقض أو املتبدل واليت ،التنومي اإلحيائي هو حالة الالنوم ( :فر أعطى تعريفا أكثر مشولية فقاليلب            

حتدث يف معظم الشعب احليوانية نتيجة دوافع حاضرة ونسقية، وميكن متيزها عن النوم بوجود فصام متقلب، ووعي 

  .)18،ص1990بليفر،(،)املباشر مع العقل الالوعي يف اإلنسان االتصالنسيب،أو قابلية للتأثر باإلحياء، ويتم فيها 

الظاهر، فإن ذهن النوم متوهم يستحدث باإلحياء،وعلى الرغم من حالة شبيهة بالنوم، أو هي نوم "ه بأن ويعرفه احلنفي   

نواح معينة يتحدث عنها اىل املنوم وجييب عن أسئلته ويكشف عن الكثري مما  إىلاملنوم يظل يعمل ويوجه تفكريه وانتباهه 

  .)973،ص1995احلنفي،("   خيفيه وهو يقظ

حالة نفسية فسيولوجية،متثل شكال خاصا من أشكال الوعي،تتميز "بأنه  اإلحيائيويعرف النابلسي التنومي             

  .)النابلسي،ب س(بإعادة األمناط البدائية للسلوكات املبتدئة من عهد الطفولة األوىل
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نتيجة اطفاء جذوة مقاومة الوعي هو حالة إحداث تنومي شبيهة بالنوم " : ويف تعريف آخر للتنومي اإلحيائي             

مرحلة من اخنفاض درجة الوعي نتيجة املؤثرات النفسية الرتيبة واملنظمة بصورة خاصة ذات  وإجياد،  باإلحياء النفسي

عالقة وثيقة بني العقل واجلسم وهي ليست نوما طبيعيا مير مبراحل التدرج املعروفة،بل هي حالة فسيولوجية متميزة حتت 

  .)09،ص1999عمارة،(    "ظروف خاصة

 ىأسلوب عالجي نفسي يشمل متارين التأمل والتنفس والتخيل معا،تؤد" ويعرف العالج بالتنومي اإلحيائي بأنه           

إحياءات إجيابية، إلحداث تغريات يف شخصية  وإعطائهالعقل الالوعي  إىلبإحياءات من املعاجل وذلك بغرض الوصول 

 .)242 :2001،كوبيالن(وسلوك الشخص املنوم 

  

  :تاريخ التنويم اإليحائي -2

على وجه األرض وله جذوره العميقة يف تاريخ الفكر البشري  اإلنسانيةظهر التنومي اإلحيائي مع ظهور احلياة               

ومارسته يف خمتلف وله قواعده وأصوله،فقد عرفته البشرية  ، علم قائم بذاته إىلقبل أن يتحول يف السنوات األخرية ، 

  .)2000:16اخلامري،( بصور وأشكال شىت العصور

شرون "م يظهر فيه .ق 928فقد مارسه املصريون القدماء، ولقد عثر على نقش أثري يوناين يعود اىل تاريخ              

املخطوطات الفرعونية وفيها ، وقد عثر على الكثري من " بيوسأسكيال"يت وقتئذ وهو ينوم تلميذه الطبيب الذائع الص" 

الكلدانيون والبابليون وانتقل  وأيضا اهلنود و ، التنوميية غشيةمشاهد عن أناس يف أوضاع ال ميكن وصفها إال حباالت ال

  .) 13-12:،2010، الفقي(اليونان والرومان وغريهم من الشعوب يف املراحل التارخيية املختلفة إىلمنهم 

 Franceنسبة اىل  MESMERISMة التنومي اإلحيائي يف البدء مبصطلح وقد عرفت ظاهر            

MESMER  1734-1815 بدأ   الذي اعتقد بأن هذه الظاهرة تتضمن انتقال تأثريات مغناطيسية حيوانية،

MESMER استبدهلا بتمريرات من يديه على جسم املريض   ،مث بعالج املرضى بتمرير مغناطيس على أجسامهم

املوجودة يف جسمه تنشط املانع املغناطيسي يف جسم املريض اليت يكون املرض قد " املغناطيسية احليوانية" معتقدا أن

فهو تعبري يطلق على الظاهرة نفسها بعد أن نبذت فكرة عالقتها باملغناطيسية اإلحيائي  أضعفها، أما مصطلح التنومي

سببه التالزم التارخيي بني هو يف الواقع خطأ  غناطيسيبالتنومي امل " hypnose"ترمجة مصطلح  احليوانية لذلك فإن 

 ).17ص 2000 اخلامري، ( hypnoseوالتنومي   Mesmerismeظاهريت 
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،وأصبح  وكان معارضا يف األصل للمسمرية 1860- 1795بعد ذلك جاء الطبيب اإلجنليزي جيمس برايد              

ولقد قام ."اإلحياء"فيما بعد مهتما ا،وقال إن الشفاء مل يكن بسبب التأثري البدين للفرد على اآلخرين بل كان بسبب 

تيمنا بإسم ( hypnoseوأطلق عليه  ،الستمالة االسرتخاء)تعرف أيضا بالربايدية نسبة إليه(بتطوير أسلوب تثبيت العني 

ولقد أدرك خطأه فيما .نه أعتقد أن هذه الظاهرة ماهي إإل صورة من صور النومأل) hypnosإله النوم لدى اإلغريق 

إال أن اإلسم األصلي ظل عالقا )وتعين تأثري الفكرة الواحدة( "Monoeidism" بعد وحاول تغيري اإلسم إىل

  . )268:2010إيسون،(باألذهان 

األستاذ يف جامعة نانسي ليطلق عليها تسميته  1914- 1843ت بريامي يوجاء الطبيب الفرنسي هيبول             

 verbal hétero)أن اإلحياء اللفظي الغريي  اعتربحدد طبيعة اإلحياء بدقة،و  ذإ، ) suggestionاإلحياء(

suggestion)  امي يف  االنفعايلأي التأثرياملكثف من خالل اآلخرين،هو مفتاح التنومي،ويعود الفضل ألعمال بري

اليت يرجع ، hypnoses school of Nancyنشوء أول مدرسة للتنومي اإلحيائي املعروفة مبدرسة نانسي للتنومي 

القال و (األوىل للعالج النفسي املعياري ووضع البذور،إليها فضل جعل التنومي طريقة رمسية يف الشفاء 

  .)2012،57رضوان،

الفرنسي الذي يعمل طبيبا لألمراض العصبية،واختلف يف الرأي مع مدرسة  1893-1825  مث جاء شاركو           

وكان هناك صراع بينه .نانسي للتنومي املغناطيسي،وكان يؤكد أن التنومي املغناطيسي ماهو إال مظهر من مظاهر اهلسترييا

اخلاصة بالتأثري البدين للفرد على اآلخرين وعرف ) رمسم(ولقد أحيا نظرية ).وبرياميليبوت (سيوبني مجاعة جمموعة نان

  ).268: 2010إيسون،(السبات، التخشب،والسري أثناء النوم: مراحل الغشية الثالث 

،  1939- 1856ولعل أهم نقطة حتول يف تاريخ ممارسة التنومي اإلحيائي جاءت عن طريق سيجموند فرويد           

فقد تيسر لفرويد يف مطلع عمله الطيب احلصول على منحة دراسية اىل فرنسا لإلطالع على أساليب شاركو 

،وراح فرويد ميارس التنومي اإلحيائي  يسترييةالعالجية،الذي كان ميارس التنومي اإلحيائي يف عالج بعض احلاالت املرضية اهل
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ىل هذه القوة العقلية اخلفية وراء الوعي وإظهارها إالتوصل إىل يف حماولة   يف عالج بعض احلاالت املرضية اهليستريية

ملكبوتة من القوة املغمورة واملنسية وا إىلركز اهتمامه ا وهو بذلك مل ينظر اىل عملية التنومي من خارجها وإمن،واطالقها 

،ويعترب فرويد األب الروحي للتنومي اإلحيائي  )14: 2010الفقي،(ي ا املريض أثناء التنومي ضفواليت ي ،حياتنا العاطفية

  ).66: 2010الدحداحة،(كأسلوب عالجي

من مدينة هارسفيلد أنه قلع عشرين ) Charles Lippon(أعلن الدكتور تشارلز ليبون  1891ويف عام             

 . سنا دون أمل أو نزف بعد أن نوم املريض بواسطة التنومي اإلحيائي

يف أمريكا عن استخدام التنومي اإلحيائي يف طب األسنان يف  Bonwill) (أعلن بونويل 1894ويف عام            

  ).19: 2000اخلامري،(مناطق متعددة من البالد 

النظريات الرياضية والطبيعية  الذي حدث يف نظم الطبيعة،وظهور بواالنقالومع بداية القرن العشرين                

تغري املفهوم العلمي لقوى الطبيعة، ووضعت املغناطيسية يف موقعها كنوع من أنواع الطاقة ضمت ) مثل النسبية ألينشتاين(

ئف ،وهي طاقة ال عالقة هلا بوظاElectromagnétiqueمع الكهرباء وأصبحت تسمى بالكهرومغناطيسية 

األجسام احلية العضوية،وإن كان اجلسم احلي حيتوي على أشكال أخرى من الطاقة الكهربائية تتم ا بعض الوظائف 

  )2015: 2006الدسوقي ،( رجيةاوخاصة وظيفة اجلهاز العصيب،ولكنها غري قابلة للتأثر باملغناطيسية اخل

ن معناه األصلي،إال أن الكلمة ظلت موجودة بعد أن ورغم أن هذه النظريات أسقطت التنومي املغناطيسي وجردته م  

  ). 115: 1989الشهاوي،) (التنومي باإلحياء(لبست ثوبا جديدا هو

ويف عام .غراض العالجيةألالتنومي اإلحيائي ل باستخدام االهتمامأثارت احلرب العاملية األوىل  1918ويف عام              

) hypnoses and suggestibility(بالتنومي بعد نشر كتاب التنومي اإلحيائي وقابلية اإلحياء   االهتمامزاد  1933

أدى ازدياد احلاجة للعالج النفسي إبان  1945- 1939العلمي للتجارب، وما بني عامي  Hullالذي أصدره خمترب 

احلرب مؤلفات عديدة يف جمال التنومي اإلحيائي احلرب العاملية الثانية اىل انتشار استخدام التنومي اإلحيائي،مث ظهرت بعد 
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تأسست  1949تأسست يف اجنلرتا اجلمعية الربيطانية للتنومي اإلحيائي الطيب،ويف عام  1948السريرية والتجريبية،ويف عام 

 ويف).Psycho-somatic dentistry(يف الواليات املتحدة األمريكية اجلمعية األمريكية لطب األسنان النفسي 

حصلت مجعية طب األسنان  1957تأسست يف اجنلرتا اجلمعية الربيطانية للتنومي اإلحيائي السين،ويف عام  1953 عام

يف والية ميشيغان يف أمريكا على قرار من املدعي العام للوالية يقضي بشرعية استخدام التنومي اإلحيائي يف طب األسنان 

  ).26: 2000اخلامري،(

علم يف التنومي اإلحيائي،ويعد مؤسس  1974-1932 ميلتون أريكسونعصر احلديث فقد ظهر أما يف ال              

وقد .،كان شخصية نابضة باحلياة وكان له تأثري كبري يف التطبيق املعاصر للمعاجلة بالتنومي اإلحيائيالتنومي اإلحيائي احلديث

  ).271: 2010ايسون،) (اجلمعية الطبية األمريكية( AMAمت قبوله رمسيا من قبل 

التنومي اإلحيائي طريقة :"ومن أحدث التقارير هو تقرير مجعية الطب النفسي األمريكية الذي ورد فيه             

متخصصة من طرائق العالج النفسي،وهو ذه الصفة،يكون جماال من جماالت العالقات بني املعاجل واملريض،ويعترب التنومي 

ج النفسي وميكن استخدامه يف البحث والتشخيص والعالج،وبوسعه أيضا أن يكون اإلحيائي مساعدا يف ممارسة العال

 ).31: 2000اخلامري،( "مفيدا يف قطاعات أخرى من املمارسة والبحث

  

 :أنواع التنويم اإليحائي -3

إن التنومي اإلحيائي ليس أن يقوم الشخص املنوم بتنومي شخص واحد وبشكل مباشر فقط، ولكنه يتمايز اىل               

  :املفحوص إلحداث التأثري املطلوب وهي إىل وإيصاهلا اإلحياءات تنفيذثالثة أنواع من التنومي اإلحيائي من حيث 

 وهو المستعمل في بحثنا الحالي، وهذا النوع هو األكثر استعماال وانتشارا :التنويم اإليحائي الفردي - 1.3

أن يقوم الشخص املعاجل بإحداث عملية التنومي اإلحيائي للشخص املريض،وذلك بالرتكيز على إشارات أو : ويعين ،
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من أجل إحداث ،الواعي اليت حيدث فيها برجمة العقل ال مرحلة ألفاصوت املعاجل بإحداث ، أو إحياءاته للوصول اىل 

  .احلاالت املدروسة مع مرحلة الوعي المستهدفةوهي .تغيري يف سلوك أو شخصية املريض

هي قيام املعاجل بإحداث عملية التنومي موعة من األشخاص يف املكان : التنويم اإليحائي الجماعي - 2.3

باأليدي ويركزون نظرهم على شيء معني، أو على والزمان نفسه غالبا، ومن أحسن طرقه أن يتماسك أفراد اموعة 

ازاته عن طريق اإلحياء عاملعاجل، أو يغمضون أعينهم مع الرتكيز على صوت املعاجل، يف حني يقوم املعاجل بإصدار اي

،وغالبا ما يتم ذلك يف جو من اهلدوء واألضواء اخلافتة،مصحوبا مبوسيقى هادئة رتيبة  بالصوت واإلمياءات

  ).148: 2000اخلامري،(

قدرة  ،فهو منهج علمي وأسلوب فعال يساعد ويعزز عبارة عن سلوك متعلم :التنويم اإليحائي الذاتي - 3.3

بالتنومي اإلحيائي ميكننا أن خنلق التغيري املرغوب به بسلوكياتنا،وميكننا أن نعيش بصحة نفسية فاإلنسان على التغيري،

  ).79: 2010الدحداحة،(وجسمية جيدة 

  

اليت اطلعنا عليها وجدنا طرقا عديدة تستخدم يف التنومي اإلحيائي  عمن خالل املراج: طرق التنويم اإليحائي - 4

وإن اختلفت وتعددت مسمياا تتشابه معظمها من حيث اإلجراءات أو  حىتو  هو قدمي ومنها ماهو حديث، منها ما

،فضال عن كوا حتد من التأثريات  اهلدف ذاته وهو الدخول يف الغشية التنوميية إىل،وهي يف النهاية توصل  اخلطوات

وإما برتكيز التفكري على فكرة ما،أو اإلصغاء اىل صوت املنوم الرتيب والتجاوب  احلسية إما برتكيز النظر على شيء ما،

  .معه،أو كلها جمتمعة

  :التقسيم األول  1.4

 :طرق التنومي اإلحيائي اىل أربع طرق وهي) 184-182 :2000اخلامري،(لقد قسم          

  :طريقة اإلسترخاء -1.1.4
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ألجزاء اجلسم  االسرتخاء إحياءاتمث توجيه  ،عينيه قبل مباشرة هذه الطريقة إغماضيطلب من املفحوص           

، وخاصة  التنومي ذه الطريقة والعينان مفتوحتان أيضا إحداث،وميكن  املختلفة ابتداًء من القدمني حىت الرأس أو العكس

وحده ملنع اإلغماء  االسرتخاء،أو احلصول على  عندما يريد املنوم إحداث التنومي بشكل مقنع أو غري مباشر للمفحوص

  .مثال

  :طريقة تتبيث النظر في شيء-2.1.4

على شيء موضوع أمام عينه و فوق مستوى نظره بقليل،و يف الوقت الذي  هوص تثبيت نظر حاملف منيطلب            

و النعاس بصوت رتيب،أما الشيء الذي يثبت املفحوص  سرتخاءاال اءاتإحيلك الشيء تكرر عليه ذحيدق فيه على 

  .رصاص أو مفتاح أو قطعة نقود أو منظر معني قلمعليه نظرة فيمكن أن يكون شيء صغري كمرآة الفم أو قلم حرب أو 

  :طريقة التحديق المباشر-3.1.4

 اءاتإحيو توجيه -مثالعينا املنوم - شيء ما إىلمن حيث نظر املفحوص  ،النظر تثبيتطريقة ه الطريقة ذتشبه ه

   . يبد أا ختتلف عنها بأا طريقة إجبارية قاهرة،و التعب إىل املفحوص  الثقلو  االسرتخاء

 يبعدمفتوحتني و هو حيدق يف شيء صغري  ين املفحوصيع ءومن الضروري أن يكون املعاجل بارعا يف إبقا             

، وهذه الطريقة الثالثة هي اليت لدقائق عدة دون أن تطرفا ،و هدا يتطلب منه مترينا و ممارسة ) سم30(عن عينه مقدار

  .ليت قمنا بدراستها استعملناها يف إحداث التنومي لدى احلاالت ا

  :طريقة خفة اليد و ارتفاعها - 4.1.4

يطلب املنوم من املفحوص اجللوس على : الطريقة، وتتم بالشكل اآليت هذهعد إيريكسون أول من طبق ي             

أشياء طلب منه مراقبة يديه أو إحداها ليالحظ يو كفاه على فخديه،مث )عادة باالسرتخاءو يكون مرحيا يسمح (الكرسي

كلتا يديه أو إحدامها بدأت تصبح دافئة و متنملة،وان ثقلها يزداد أو أا تضغط على  أن شعرخ،فيحتدث و هو مسرت 

ه عه األحاسيس سيالحظ أخريا حدوث حركة، و ستبدا إحدى أصابذفخديه،وبينما هو منهمك يف مالحظة إحدى ه
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لك ميكن إقناع املفحوص ذلريى أي إصبع يبدأ باحلركة أوال،و ب ،و هنا يطلب منه مراقبة أصابعه جيدااالهتزازباحلركة و 

 .املطلوبة من املفحوص االستجابةيستطيع املعاجل احلصول على  وهكذايقوله املنوم، اك إحساساته مع ماشر بإ

  : التقسيم الثاني 2.4

  :كالتايلطرق و هي   5ائي إىل مخس التنومي اإلحي قطر ) 207- 206: 2012سيد،(و قد قسم         

  :طريقة التنويم اإليحائي المدعم -1.2.4

اءات لفظية  و خيالية مباشرة لتقوية األنا و لتحسني األداء يف ج يعتمد على إعطاء العميل إحيذ ا النمو ذه             

توجيه العميل ليخلق  صورة ذهنية  خيالية مستقبلية يرى فيها  إىلو غالبا  ما يعمد املعاجل   جماالت معينة من حياته،

،وبتكرار العملية  و يعيشها بكل مشاعره و مدركاته احلسية كما لو كانت يف احلقيقة يبتغيهانفسه و هو يف الصورة اليت 

  . رغوبةمستقبال متمثال بتلك الصور الذهنية امل يدفعه إىل حتقيقهالذي سوف و  ،الشعور املفحوصتنطبع يف 

  :طريقة التنويم اإليحائي السلوكي -2.2.4

مأخوذ من املدرسة السلوكية و اليت تفرتض أن سلوكنا غري املتوافق أو غري املقبول متعلم،و بالتايل ميكن أن نزيل            

معاناة نفسية،وتوجد هدا التعلم اخلاطئ  و نتعلم سلوكا إجيابيا جديدا يكون مقبوال لنا و لآلخرين و ال تنتج عنه أية 

و من تلك طريقة التعريض يف اخليال  ،ال حواسه اخلمسعمل فيها مقدرات العميل على التخيل مستغأساليب عديدة تست

،أو منع االستجابة ألي نزعة أو رغبة  بمنها املريض كما حيدث يف مرض الرها خوفعلى األشياء و األماكن اليت يت

  .لقهريعارمة كما حيدث يف مرض الوسواس ا

  :طريقة التنويم اإليحائي المعرفي -3.2.4

ا النموذج يعتمد على تعليمات العالج املعريف الذي يفرتض أن عواطفنا السلبية و سلوكنا غري املتكيف ذه            

  .الواقعية دهي نتاج أفكارنا السلبية و اليت تفتق
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واقعي ومن مث تدريب  حتديد هده األفكار و إعادة تشكيلها بأسلوب إجيايب و إىلفلذلك يعمد املعاجل                

االجيابية  اليت ينتج  عنها شعور باالطمئنان و  األفكارإيقاف األفكار السلمية حلظة حدوثها مع ترديد املريض على 

ل هذه الوسيلة  يف عالج  ستغت. بية احملبطة  و السل  األفكارالراحة  و تؤدي يف النهاية  لتغري كثري من  السلوكيات  و 

  .ة و مرض االكتئابهريالوساوس  الق

  : التحليلي اإليحائيطريقة  التنويم   -4.2.4

مشاكلنا  النفسية  و عواطفنا  السلبية   هي نتيجة   لصراعات نفسية  داخلية   أنهذا النموذج  يفرتض               

ي ذال األملتجنب  القلق و لنداخلنا   إخفائها أوالطفولة   و مت كبتها  يف صدمات  مؤملة  حدثت   أوحوادث   أو

  .ظلت يف وعينا  إذاحتدثه 

النفسية الكثرية  اليت نعاين  األعراضفينتج  عن ذلك   األوقاتو لكن  هذا الكبت  ال يكون  كامال  يف كل            

  ).207- 206: 2012سيد،( .منها

على مساعدة  العميل  حتت التنومي  على النكوص خبياله اىل املاضي البعيد  ليميط  دتمعالعالج  ي أسلوبو          

بذلك فقط ف ،تها العاطفيةشحنمن  فرغهاو ي أخرىاملرعبة  و يعيشها خبياله مرة  أواللثام عن تلك  احلوادث املؤملة  

  .يةيتفهمها العميل يف صورة  جديدة  ناضجة و واقع  أنينتهي  مفعوهلا  بعد 

  ).53: 2006اخلالدي، (

  :طريقة التنويم االيحائي المتكامل-5.2.4

الل حالة التنومي لتطبيق بعض تقنيات  الربجمة اللغوية  العصبية  و غهذا النموذج يعتمد  على است                  

  . وأسرع أقوىو لكن بإحراز نتائج  ،العالج بالطاقة للتخلص من كل املشاكل اليت تستغل فيها هذه التقنيات  عادة



 الفصل الثاين                                                                           العالج بالتنومي اإلحيائي
 

22 

 

  : التقسيم الثالث - 3.4

  :ثالث طرق و هي  إىل اإلحيائيفقد مت تقسيم طرق التنومي  املوسوعة العربيةاما يف 

 :  اإلقناعتربية  المواقف باالعتماد  على   إعادة -1.3.4 

  .و فرط التدخني و غري ذلكأيعانون الوزن الزائد   األشخاصو تستخدم  هذه  الطريقة  على نطاق واسع لدى        

و جنحت هذه الطريقة يف عالج . بعث االضطراب مث تفريغه  هوو :  التنفيس -2.3.4

و هي طريقة  مل تعد تستخدم . لك  بعد ذنييف عالج  املدني  أخفقت أاإال .  األوىلالعسكريني يف احلرب العاملية 

 .اليوم  إال فيما نذر

 األسبابو   األعراضاالضطراب بإزالة   إزالةو يقوم  على : ليلتحلياالتنويم  -3.3.4

  ).271: 2012القال ور ضوان ،(  

  :  القابلية للتنويم االيحائي  – 5

العوامل  املعوقة   إنذا  التأثر  يعتمد على احلالة النفسية للفرد ، و ه أنبيد  ، طبيعي باإلحياء إنسانيتأثر كل           

و بالتايل  اإلحياءمستعدا  لتقبل  اإلنسانها ، ليصبح دو حتديدها  مث تبدي  إليهاهي  ما جيب التنبه  اإلحياء معتفاعل لل

ميكن  من البشر ℅ 95 أنفقد  وجد  ، اإلحيائيحول نسبة قابلية  البشر  للتنومي    اآلراءالتفاعل معه ، و مع تضارب 

  .)86: 2007خليفة،(تنوميهم 

  : ان االفراد  القابلني  للتنومي  ينتمون  اىل النماذج التالية   فريى )43  :1987ة ،روحي( وأما 

 . أفكارهماللذين يستطيعون تركيز  األذكياء - 1

 .اللذين يؤمنون باالعتقادات الغامضة و السحرية و املعجزات - 2
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 .اللذين اعتادوا على الطاعة يف حيام العملية - 3

 .على تناول املسكرات ، واستعمال االدوية املنومة ، وما شابه ذلك املدمنون - 4

 .اللذين مروا بأحداث و خربات غري سارة و ينشدون السلوى منها - 5

 .التنومي أثناء، و يريدون التخلص منها باملصارحة  أسرارااللذين خيفون يف صدورهم  - 6

 .صغار السن واجلنود - 7

ر باإلحياءات بدرجات س مجيعهم ميتلكون القابلية للتأثالنا أنفريى  ) 189: 1988اجلواهري ،( أما                 

  : ـــــــ يتميزون ب - كما يرى  –متفاوتة ، وانه ميكن لكل فرد حتسني قابليته للتنومي باملران، بيد أن مثة أناس أكثر يئا للتنومي 

 .املرآة بتقزز واضطراب إىلتطرفهم يف ميوهلم، وكراهيتهم ألشياء من قبيل التطلع  - 1

 .كراهيتهم للون األصفر وامليل ألزرق - 2

 .الشعور بالصداع اخلفيف - 3

 .انزعاجهم من رؤية احلريق، وضوء القمر - 4

 .االجتماعيةال حيبون ركوب اخليل واحملافل  - 5

 . فضال عن أن هلم بعض املميزات اجلسمية منها اإلام القصري الدقيق،واألذن من دون شحمة - 6

  :أن خصائص الشخص ذو القابلية العالية للتنومي هي أن يكون)  89ص : سعيد،ب،ت(ى وير           

 .صحيح اجلسم خال من األمراض اجلسمية والعقلية - 1

 .ذو قلب سليم وأعصاب هادئة - 2

 .من ذوي الثقافة واملعرفة وذو خلق حسن - 3

 . من ذوي األجسام املتوسطة والنحيفة - 4

 . من ذوي الرغبة والدافعية للتنومي - 5

 .عاما 16-13أن يكون عمره بني   - 6
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  :خصائص المعالج بالتنويم اإليحائي – 6 

،حيث كانت  وجد مقاييس دقيقة لشخصية املنومت،ألنه ال  تعددت اآلراء حول شخصية املعاجل بالتنومي              

للتنومي حصيلة بنية نوعية، وكما تتنوع  االستعدادشخصية النائم، وال ميكن التأكيد أن مع موضع دراسة أقل مقارنة 

أن للمنوم اإلحيائي خصائص ) 43ص:1983جهشان، (فريى  ، أسباب تنومي املفحوص ميكن أن تتنوع تقنيات املعاجل

  :أمهها  ينبغي التحلي ا

 .أن يكون هادئا يف معاملة اآلخرين - 1

 .أن يكون ثابتا يف األزمات - 2

 .تو وال يرتبكالقرار لل اذاختأن يكون له قدرة على  - 3

 .األخالقي وااللتزاموالعفة  باالتزانلى حأن يت - 4

 .طقيا واضح التفكرينمأن يكون  - 5

 .أن يكون حامسا واثقا من نفسه - 6

 .أن يكون مركزا على أمر واحد يف الوقت الواحد - 7

 .أن يكون حسن املظهر وامللبس والرائحة - 8

اج املقاطع،وذو جرس موسيقي، هادئ بعيدا أن يصدر كالمه من احللق ليكون بارزا يعطيه صفاًء ودقة يف إخر  - 9

 ).الذي ميكن حتسينه بالتدريب(عن الصراخ والفحيح،وأن يكون اللفظ واضحا 

  :هامه نوم البد أن تتوافر فيه خصائص أأن امل) 83ص: 1996املدين،(ويرى 

 .ثقافة واسعة - 1

 .قوة الشخصية - 2

 .سالمة البنية - 3

 .الوفاء واحملبة وضبط النفس - 4

 .التأثري بالكالمالقدرة على  - 5

 .حسن التصرف يف املواقف الطارئة أثناء التنومي - 6

 .قة وثقة بالنفسدب اتز صياغة اإليعا - 7

 .الصرب واحلزم - 8

 .عدم اخلوف والوجل - 9
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 .الصوت برنة ودفئ وعطف إخراجالقدرة على   -10

 .أو الصعبة احملرجةوعدم اإلكثار من األسئلة   -11

  :أهم اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف املنوم وهي إىلفيشري ) 44: ت.سعيد،ب(أما 

 .عني ثاقبة وصحة جسمية وعقلية - 1

 .شخصية اجيابية تتحلى بالعفة والتواضع والنشاط - 2

 .راسخ مبا يقوم به إميان - 3

 . ثقة وسيطرة غري متنافية مع الدين والقيم - 4

 واهلدوء االتزان - 5

 

 :مجاالت استخدام التنويم اإليحائي  -7

غري جمرى حياتك مع "هو كتاب  االنتباهد يشم التنومي اإلحيائي فإن أول ما التحدث عن جماالت استخداعند            

التغلب  إىلمشكلة ابتداًء من اإلقالع عن التدخني  350على حلول ألكثر من  الحتوائهوذلك  " التنومي املغناطيسي

  :فوائد التنومي اإلحيائي منهابعض )  90 : 2010الراشد،(وذكر  ،)57: 2001كوبيالن،( على األرق

 .بلوغ مرحلة الصفاء واخليال، واحلرية من حواجز العقل الواعي الناقد واحمللل الصلب أحيانا - 1

 .برجمة العقل الباطن ملقاومة مرض موجود أو أمراض - 2

 .واهلدوء والشعور بالسالم الداخلي االسرتخاءبرجمة العقل الباطن على  - 3

 .والعافية برجمة العقل الباطن على الصحة - 4

 .حسم بعض الصراعات الداخلية النفسية - 5

 .برجمة اجلسد على التكيف مع اآلالم الطارئة - 6

 .التغلب على الغضب والعصبية - 7

. السلوك السوي والسلوك الشاذ ز بنييوالتمي اإلنسانيف البحث العلمي لفهم عقل اإلحيائي واستخدم التنومي             

التخفيف من االكتئاب  أواملتوترة، األعصابودئة  اإلرهاقواستخدم يف الطب النفسي والعالج النفسي للتخفيف من 

عالج مشكالت  أووالرياضة البدنية  األكلتغيري العادات يف  أو ، التدخني ، كاإلدمانالسيطرة على عادات ضارة   أو

. لتهاب املفاصل، واجللطة الدماغيةاخلطرية كالسرطان،واملزمنة كا األمراض مآالللتخفيف من وقد استخدم  ، النطق



 الفصل الثاين                                                                           العالج بالتنومي اإلحيائي
 

26 

 

تعد صادقة  ولكن الشواهد منها ال.واستخدم يف القضايا القانونية الستعادة الذاكرة يف شهود عيان،وتذكر ضحايا اجلرمية

   اإلحيائيخالل جلسة التنومي  األخطاءيرتكبون  أومتاما،الن بعض الناس قد مييلون للكذب 

  .)73: 2012القال و رضوان،(

والعالج من والتطبيقات اليت يستعمل فيها هو اإلقالع عن التدخني  ومن أكثر استخدامات التنومي اإلحيائي            

ية ومعظم لبت الس،ويف التغلب على االنفعاالواإلنقاص من الوزن،ويستخدم يف العمليات اجلراحية اإلدمان على املخدرات

األمراض النفسية،ويف التغلب على معظم اآلالم واألوجاع واألمراض العضوية، ويستخدم أيضا يف تعزيز األداء والتعليم 

وتقوية الذاكرة،ولتحقيق األهداف وبناء مستقبل اجيايب،ويستخدم للتخلص من آالم الوالدة،ويستخدم أيضا ملساعدة 

  .)65- 64ص: 2010الفقي،(نبئ باملوت األشخاص الذين يعانون من مرض ي

ويؤكد األفراد الذين خضعوا للتنومي أم حتسنوا بشكل دال معنويا،مقارنة باألفراد الذين مل يتم عالجهم                 

الصداع و ،وأمل العنق والتوائها،)أسفل الظهر(بالتنومي، مثل مرض أمل األسنان العصيب،وعرق النساء،أمل القطن

والشقيقة،والذحبة الصدرية،والسل والتهاب الرئة،وذات اجلنب،والتهاب الشعب اهلوائية،والربو،وأمراض اجلهاز اهلضمي  

املعوية كاإلمساك واملغص واإلسهال والتهاب اإلثىن عشر،ومرض الكبد  واإلضراباتاملعدة وقرحتها، كالتهاب

،واألرق، ويف معاجلة  واألمراض اجللدية،واإلرهاق وارتفاع ضغط الدماحملتقن،وآفات الكلى،وداء املفاصل،وداء السكري 

  .صعوبة التبول والتبول على الفراش،وزيادة حدة البصر

األمل لدى النساء،وزيادة الشهية للطعام،وتقليل الشراهة للطعام والشراب  وإزالةوالسمع،والشم،وتنظيم احليض،

  .)365: 2000اخلامري،(

يستخدم   إذالعالج بالتنومي اإلحيائي هو اال العالجي، إسرتاتيجية الستخدامن اال الرئيسي غري أ                

كعالج مساعد،وليس عالج أساسي،ضمن عالجات أخرى للتخفيف من حدة أعراض معينة أو للسيطرة 

واضطرابات النوم  الوظيفية واضطرابات نقص الرتوية الدموية كاالضطراباتعليها،وخصوصا اال النفسي اجلسدي  

وسلوك الطعام واضطرابات القلق واضطرابات السلوك واالضطرابات اجلنسية الوظيفية  أإلدماينوحاالت األمل والسلوك 

 .)127: 2012القال ورضوان،(وغريها 

 

  :خالصة الفصل

ليس نوما،ألننا عندما ننام نكون غري واعني ملا حولنا،ويكون عقلنا  اإلحيائينستطيع القول بأن التنومي                 

الواعي كامنا غري فعال،وخالل النوم ال يكون العقل الواعي والالواعي قادرين على التأثر باإلحياء، أما يف حالة التنومي 
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اعيا ومستقبال لألفكار، مع شعور ينام اجلسد ويبقى العقل و  إذاملعطل مؤقتا،  وأاإلحيائي،فإننا نشعر بالنشاط املعلن 

  .  الشعور بالسعادة الالمتناهيةمع اجلسدي املرتافق  باالطمئنانيف كل عصب وعضلة يف اجلسم،وشعور  باالرتياحعميق 
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  :تمهيد 

الضارة باألفراد و اتمع ، و تشتمل  جتماعيةالايعترب تعاطي خمدر احلشيش و اإلدمان عليه من املشاكل            

للفرد املدمن على املخدرات و على  االقتصاديةو  االجتماعيةمضار هذه الظاهرة على اجلوانب النفسية و الصحية و 

  .أسرته و بالتايل على جمتمعه بشكل عام 

بناءا على ذلك  ،وبعدا نفسيا يف املقام األول تأخذ أا إالأن تعاطي املخدرات ظاهرة اجتماعية من و بالرغم          

فإن إجراء الدراسات املتنوعة من خالل هذا البعد يؤدي إىل التعرف على أبعاد هذه الظاهرة بشكل واضح ، و أسباب 

 .عالجية فعالة للتغلب على هذا املشكل  إسرتاتيجيةمكن من رسم نت، و بذلك تتضح الرؤية للعالج ف املخدراتتعاطي 

  :اإلدمان  -1

  :عريف اإلدمان ت -1.1

الضار بالفرد واتمع ترتتب عن  أو مزمنة من السكر مؤقتةعرفت منظمة الصحة العاملية اإلدمان بأنه حالة                

التعاطي املتكرر لعقار طيب أو مركب و تتضمن خصائصه رغبة أو حاجة قهرية ملواصلة تعاطي املخدر و احلصول عليه 

الدليل ( املخدر بعض األحيان جسمي على  يفو ،و رغبة يف زيادة اجلرعة و هو اعتماد نفسي  ،بأي وسيلة من الوسائل

  ).26:1999الطيب ،

  .اليت تنتج من عدم توفره قد يدمن املتعاطي على أكثر من مادة واحدة جنب اآلثار املؤملة ولت              

ملخدرات مثل األفيون و مشتقاته و الكوكايني و احلشيش و و األنواع اليت حتدث إدمانا هي الكحوليات و ا            

  .العقاقري املختلفة املنشطة و املطمئنة و املنومة 

و أهم خصائص اإلدمان هي الرغبة امللحة يف االستمرار على التعاطي و احلصول عليه بأي وسيلة، و زيادة             

  ).132: 1993قميحة،(.النفسي و العضوي عليه العتمادااجلرعة بصورة متزايدة لتعود اجلسم على العقار و 

من مث فإن عالج اإلدمان يتطلب رعاية طبية مكثفة و مستمرة لفرتة من الوقت داخل إحدى املراكز الصحية            

سم املدمن و جإلمكان عالج آثار انسحاب تأثري املخدر من  -حسب املادة املخدرة و شدة اإلدمان-املتخصصة 

عالج حالته النفسية اليت أدت به إىل االعتماد على أسلوب دفاعي خارجي بديال لفشل دفاعات الذات يف وضع حلول 

  ).39:  س.بفرج عبد القادر طه وآخرون، (مالئمة 
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  :تصنيف المواد المسببة لإلدمان  - 2.1

حسب نوع التأثري الذي  أنواعهي تصنيفها إىل  و تصنف مواد اإلدمان بعدة تقسيمات ، و أكثرها شيوعا           

  :على النحو التايل ) الشخص الذي يتعاطاها(حتدثه على اإلنسان 

وانا و الباجنو ، وغريها من خياملار  ، وتشمل احلشيش):القنب الهندي(مجموعة الحشيش  -1.2.1

  )71: 1986املغريب،(.املسميات اليت تطلق على مشتقات النباتات املؤنثة لنبات القنب اهلندي

   :مجموعة المنشطات  -2.2.1

و التيني ) أشهرها السجائر(مثل الكافيني الذي يوجد يف القهوة و الكوكاكوال ، كما تشمل النيكوتني بأنواعه             

  .املوجود يف الشاي 

: 1986سعد ،.(امليثرون و الكوكاينيو تشمل مواد أخرى أكثر خطورة مثل األمفيتامينات و البنزدرين و              

213.(  

  :مجموعة المهدئات-3.2.1

مثل الفريبيوتال و  barlituratesو تشمل األقراص الطبية املهدئة مثل مضادات القلق و مهدئات                

  .اخل....يكونال و الفاليوم و الليربمي سال

 .و يدخل يف هذه اموعة الكحول و اخلمور و البرية 

  :مجموعة األفيون  -4.2.1

( يني د و امليثادون و املورفني و الكو و تشمل هذه اموعة األفيون و مشتقاته مثل اهلريويني               

  )207: 1997عيد،).(املوجود يف بعض أدوية السعال 

   :عقاقيرالهلوسة -5.2.1

  .و غريها  ،MDA، و STP، و السيلوسبني ، و امليسكالني ، و lsdو منها عقار 
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   :أنواع أخرى  -6.2.1

و تشمل الالصقات الصناعية ، و مزيل دهن اجلدران، مواد اللصق اخلاصة باملوكيت و األرضيات                

 1998الشناوي ، ( األظافرو ما يدخل يف صناعة ملونات ) الفوملاسرت(البالستيكية ، مواد مستخدمة يف أقالم الكتابة 

: 436-437.(  

   :أسباب اإلدمان  - 3.1

توجد أسباب  و دوافع متعددة لإلدمان ، منها ما يتعلق بشخصية الفرد و حالته النفسية و سلوكه يف                 

، و قد يكون اإلدمان بسبب  االقتصاديةأو  االجتماعيةاتمع ، و منها ما يتصل اتصاال وثيقا باملشكالت األسرية أو 

اك صفات وراثية ، أو بسبب األشخاص احمليطني بالفرد و الذين هلم القدرة على إغراءه و السيطرة عليه و إيقاعه يف شب

  ).29 : 1991بن سامل  ،( اإلدمان 

 احلشيش،ن على خمدر حبثنا احلايل يهدف إىل دراسة فعالية العالج بالتنومي يف عالج اإلدماون و نظرا لك             

  .اإلدمانفإننا رأينا أن نلقي الضوء على الدوافع و األسباب اليت تدفع املدمنني إىل دائرة 

   :األسباب النفسية  -1.3.1

قد تؤدي العوامل الوراثية دورا مهما يف حدوث اإلدمان ، فقد يكون لدى الفرد  : الوراثية - أ     

إىل  فيضطراستعداد وراثي للتأثر بنوعيات من األدوية ، فقد تؤدي بعض الصفات الوراثية إىل تدين فعالية بعض األدوية ، 

ار نفسية و عضوية أو تؤدي إىل يف تناول جرعات كبرية منه قد تؤدي إىل أضر  واالستمرارمضاعفة جرعة الدواء ، 

  .دواء مسبب لإلدمان دوث اإلدمان من جرعات صغرية من حدوث اإلدمان ، وقد تؤدي بعض الصفات الوراثية إىل ح

فإن اجلنني أو الرضيع يتأثر باملخدر حبيث يرتبط به  الرضاعة،وإذا كانت األم تستعمل خمدرا ما أثناء فرتة احلمل أو      

بن سامل  ( طفل الرضيع أن أعراض احلرمان النفسية و العضوية تظهر على املولود أو ال بدنيا، لدرجةو ارتباطا نفسيا 

،1991 : 35.(  

من األسباب القوية اليت تؤدي إىل اإلدمان ضعف شخصية الفرد و سهولة التأثري  :ضعف األنا-ب

ولون بشىت الوسائل إغراء الفرد هذه الصفة ، وحيا عليه و فتور عزميته، ولذلك يستغل بعض رفقاء السوء أو جتار املخدرات

  ).156: 2003عبد املنعم،.(لإلدمان أسرياضعيف الشخصية، حىت يقع يف شباكهم ويصبح 
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بعض فإذا ما بو الشباب يتأثر األصدقاء بعضهم يف سن املراهقة  :حب التقليد و الفضول -ج

خلمر ،فإن الشاب قد يتأثر بصديقه فريغب يف حماكاته فيما اب صديقا له يدخن السجائر أو احلشيش أو يتناول ارأى ش

رات و مرات يف يقدم عليه من تصرفات ، غري مكرتث بعواقب هذه احملاكاة و من هنا تبدأ املأساة ،مث يتكرر احلدث م

  .و مناسبات خمتلفة إىل أن حيدث اإلدمانلقاءات 

ان ،حيث يرى الشخص صديقا له أو رجال يدخن السجائر و قد يؤدي الفضول دورا مهما يف حدوث اإلدم            

أو احلشيش أو يشرب اخلمر ،ويرى على وجهه مظاهر اإلستمتاع و النشوة و السرور ،فيكون هذا دافعا قويا لتجريب 

  ).124: 2000بوكستني،.(التدخني أو الشرب

بول بعض قد يكون الشخص جمامال أو خجوال لدرجة أنه قد يتورط يف ق :المجامالت - د 

األشياء اليت يقدمها له أصدقاءه يف احلفالت أو املناسبات االجتماعية أو يف الزيارات ،فالفرد املدخن يرغب يف أن 

فإنه يلح عليهم، و يضطر البعض بسبب اإلحلاح املستمر أو لك يشاركه أصحابه من غري املدخنني يف متعة التدخني و لذ

املدخنني و املدمنني على احلشيش، وقد يتكرر هذا اإلحلاح يف أكثر من مناسبة حىت املضايقات أو الضغط إىل جمارات 

  ).201: 2005غامن،.(حىت يدمن الشخص الغري املدخن التدخني

بعض األشخاص يستعملون نوعيات من األدوية بدون وصفة طبية ،فهناك  :التداوي الذاتي - ذ 

أو األرق أو اخلوف أو الغضب  لتوتراالتغلب على القلق أو  أشخاص يتعاطون املهدئات و املنومات و املنشطات دف

و بعد  االستمرارو النشوة فإن الدواء حبد ذاته يكون دافعا قويا إىل  االرتياح،ونظرا ألن هذه األدوية تعطي للفرد شيئا من 

  ).140: 1995سويف،.(ع يف اإلدمانو مدة حيدث الوق

  :العوامل البيئية  - 2.3.1

الشباب  إقباليف  بإسهامهاحظيت األسرة بقدر كبري من اهتمام الباحثني فيما يتعلق  :األسرة  -أ

ومن النتائج املهمة اليت توصلت إليها بعض الدراسات يف هذا الصدد أنه إذا  . على تعاطي املواد النفسية و ابتعاده عنها 

  .األبناء على التعاطي  لإقبا ازدادكانت العالقة بني اآلباء و األبناء يسودها التسيب و التفكك 

وهناك عدة جوانب تتعلق باألسرة و احتماالت تعاطي األبناء ،ومنها مستوى تعليم األب و املرتبة               

إىل جمرد إقامة التلميذ مع األسرة أو بعده عنها ،   باإلضافةملهنته ،وكذلك مستوى تعليم األم ومرتبتها املهنية  االجتماعية
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 حيث،وثيقا بتعاطي الشباب هذه املواد كما أن وجود أقارب يتعاطون هذه املواد النفسية يعد من العوامل املرتبطة ارتباطا 

  ).90- 89: 1996سويف، (يشري ذلك إىل فاعلية عامل التعلم 

  :تأثير جماعة األقران  -ب 

حيث غالبا ما حيدث أن  السوء،اإلدمان لدى املراهقني و الشباب بتأثري مجاعة أقران  حاالتميكن تفسري كثري من      

و جياريهم و يتناول املخدر للشلة اليت ينخرط فيها  االمتثالاب إىل أو رمبا يضطر الشلصديقه،يعطي أحد املدمنني جرعة 

  .معهم 

ما عدا في صدقاءباأل االهتماممرور الوقت ينطوي و ينسحب من اتمع و يفقد وتشري الدراسات أن املدمن مع    

  ).278: 1999وي،يسالع( مجاعة األقران 

   :العوامل الثقافية  -3.3.1

و منع تلك  بتحرميو هي جمموع القيم املعنوية و األخالقية و الدينية اليت تسود اتمع ،ولذلك فإن التوعية             

مل على زيادة اإلقبال عليه القيم للمخدرات له أثره الكبري يف التقليل من حجم الظاهرة ، أما ضعيف القيم فإنه سيع

  ).123: 1989عباس ،(

   :العوامل االقتصادية  -4.3.1

فمن . تعاطي املخدرات و إدماا جنده ينتشر يف الدول املتقدمة الغنية و الدول النامية الفقرية على حد سواء             

 :1989، عباس( املخدرات حبثا عن ملذاته يهرب إىل ميلكه، و آالمه، ومنال ميلك املال يهرب للمخدرات لكي ينسى 

121  .(  

  :   النظريات المفسرة لإلدمان 4.1

حسب هذه النظرية نشأة و طبيعة اإلدمان ال يرجع إىل مواقف  :نظرية التحليل النفسي -1.4.1

خارجية ضاغطة ،وال إىل التأثري الكيميائي للمخدر بل يرجع باألحرى إىل البنيان السيكولوجي  للمريض ،فالشخصية 

يان السيكولوجي للمدمن راجع إىل بنللإلدمان هي القوة الدافعة من وجهة نظر تلك النظرية ، و ا االستعداداليت لديها 

ن توقف منوه النفسي على املرحلة الفمية و أن املدمن يعاين من إحساس باحلرمان يف طفولته أي fixationالتثبيت 
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 : 1986منصور ،( الطفل و والديه  بنيإىل مراحل طفلية بدائية بسبب الفشل يف العالقات األوىلو نكص اجلنسي 

28   .(  

حسب هذه النظرية أي سلوك إنساين هو نتيجة لتتابع اخلربات االجتماعية  :النظرية السلوكية -2.4.1

وجود ثالثة خطوات متتالية تتم عن  االجتاهويؤكد أصحاب هذا . اليت يكون الفرد من خالهلا مفهوما عن معىن السلوك 

  :طريقها عملية التعلم لتعاطي املخدر و هي 

 .تعلم الطريقة الصحيحة للتعاطي  - 1

 .التعرف على اآلثار التخديرية و ربطها باستعمال املخدر  - 2

 ).105-104:  1986منصور ،(بآثار التخدير  االستمتاعتعلم  - 3

  :دمان على ضوء عدة قوانني من أمهها و تفسر النظرية السلوكية ظاهرة التعاطي و اإل

 قانون األثر  - 1

 التكرار  - 2

 التعزيز  - 3

 تقوية العادة  - 4

 ).21:  1991حممود ،(العادات السلوكية الناجتة عن اإلدمان  - 5

  :نظرية التعلم االجتماعي -3.4.1

أن السلوك املنحرف خيضع ملبادئ التعلم " روترجوليان"يرى أصحاب هذه النظرية و على رأسهم                   

االجتماعي،و ال حيتاج إىل مبادئ أخرى لفهمه و تفسريه ،وهم يرون أن السلوك املنحرف، والذي يطلق عليه آخرون 

و القيم ،وأنه سلوك سبق تعلمه و احتفظ به الفرد السلوك املرضي ،هو السلوك غري املرغوب فيه وفقا موعة من املعايري 

السلوك إىل تدعيم القيمة و يرون أيضا أنه سلوك قد تعلمه الفرد يف إطار  اه يتوقع باحتمال أكرب أن يؤدي هذ،ألن

  .اجتماعي و باالستناد إىل األهداف اليت اكتسبت قيمة نتيجة لعالقتها باآلخرين 

وعلى ضوء ذلك التفسري ظاهرة اإلدمان ال تفسر على أساس كوا مرضا أو عملية نفسية بل على                  

  ).127:  1986منصور ،(أساس حيلة أو خدعة اجتماعية 
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  :التفسيرات البيولوجية -4.4.1 

املواد املخدرة ومضاعفاته يزداد يف  ها، فإدمانأساسدمان بأا عملية وراثية يف يفسر هذا االجتاه ظاهرة اإل              

  .الطولأسر املدمنني بصورة خاصة مثل لون البشرة أو 

  ). 28:  1986صادق، (واستندت هذه التفسريات على نتائج البحوث اليت اهتمت بدراسة عالقة الوراثة باإلدمان   

  :التفسيرات الفسيولوجية -5.4.1

ساسا على البناء الكيميائي للمخدر من ناحية ،وآثاره على البدن من ناحية تنصب اهتمامات هذا االجتاه أ             

أخرى ،كما يهتم هذا االجتاه بتفسري كيفية حدوث االعتماد و اإلطاقة ،و يف هذا يشري صادق إىل أن هناك مواد يفرزها 

هي مواد تشبه يف تركيبها و " األنسفالينات"و" األندروفينات"املخ بشكل طبيعي لتسكني األمل و اليت تعرف باسم 

أفيون املخ الطبيعي ،ولذلك يلجأ ألفيون الشجرة املزروعة كان حظه أقل من   إنسانمشتقات األفيون ، أي أن املدمن هو 

  ).   33:  1986صادق ،(

  :عالج اإلدمان  - 5.1

ال توجد طريقة مثلى لعالج اإلدمان على املخدرات ،بل هناك طرق تعطي نتائج أفضل من بعض الطرق                  

ألن الظروف االجتماعية و الثقافية و  األخرى و حىت هذه الطرق قد تصلح يف جمتمع ما وال تصلح يف جمتمع آخر ،

ريقة املناسبة و الناجحة لعالج اإلدمان ،وال ميكن وصفها و البيئية و الفردية يف الواقع هي اليت حتدد الطريقة املثلى، أو الط

  .احلكم عليها إال بعد جتريبها ميدانيا وواقعيا 

ومن مت فاألجدى يف هذه احلالة هو التجربة و الدراسة امليدانية لكثري من الطرق حىت ميكن اعتماد طريقة               

  ). 182 :1994طالب، (دمنني داخل اتمع الواحد من امل حالة فردية معني، ولكلصحيحة و مناسبة تمع 

 :كاآليتوقد حدد خرباء منظمة الصحة العاملية مراحل عالج اإلدمان     
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  :المرحلة األولى -1.5.1

و هي تتطلب رغبة صادقة من جانب املدمن يف العالج ، وبالتايل العالج،وتسمى املرحلة املبكرة يف                    

الدخول يف مرحلة كفاح صعب بني احتياجه الشديد للمخدر من جانب ،وعزمه األكيد على عدم تعاطيه و استعداده 

  .التلقائي لقبول مساعدة فريق العالج من جانب آخر 

إدمانه، وجيب على فريق العالج يف هذه املرحلة أن يواجه مشكالت املدمن جنبا إىل جنب مع عالج                 

  .واردمل يستطع الفريق العالجي أن حيل مشكالت املدمن فإن عودته إىل تعاطي املخدر أمر  وإن

  :المرحلة المتوسطة  - 2.5.1

ويشعر ،العالج يف مرحلته األوىل فإن املدمن يتخلص من التسمم الناتج عن تعاطي املخدرات دا جنح إ              

تستمر بضع ساعات أو أيام أو أسابيع ، مت تظهر بعض املشكالت ،حيث قد هذه احلالة ة ،و يباملدمن بأنه يف حالة ط

تنتاب املدمن حالة من النوم لفرتات طويلة ،ونقصان الوزن ،وارتفاع ضغط الدم ،وزيادة ضربات القلب ،وتستمر هذه 

  .األعراض ملدة ترتاوح بني ستة أشهر و سنة ،مث تعود بعد ذلك أجهزة البدن إىل مستوياا العادية 

ويف هذه الفرتة جيب تشجيع املدمن على عدم العودة للتعاطي ،ويكون ذلك باالستعانة مبجموعة من            

العمرية كما ميكن االستعانة بأقاربه و  تهإلدمان ،على أن يكونوا من نفس فئاألشخاص الذين مت شفاؤهم ائيا من ا

  .لذين يتولون عالج ما يظهر عليه من أعراض جسمية أو نفسية احلائزين على ثقته ،باإلضافة إىل األطباء ا أصدقائه

  : المرحلة الثالثة  - 3.5.1

ويطلق عليها مرحلة االستقرار حيث يصبح الشخص الذي عوجل يف غري حاجة إىل خدمات أو مساعدة               

ك ،وينصح خرباء منظمة الصحة العاملية أن يكون األشخاص يف هذه املرحلة مجعيات لتقدمي العون ملدمين املخدرات ،وذل

،والوقوف جبانبهم يف املرحلة املتوسطة حىت  ليل ما يعرتضهم من صعوبات و عقباتذبتشجيعهم على التقدم للعالج وت

لى عدم العودة إىل عيشد من أزرهم ويزيد من تصميمهم  يكتمل الشفاء ،باإلضافة إىل أن وجودهم يف هذه اجلمعيات

  .أسر اإلدمان

يكون  وجيب أن يسري عالج املدمنني جنبا إىل جنب مع تأهيلهم نفسيا و اجتماعيا و التأهيل النفسي               

بفحص قدرات و وظائف و مهارات املدمن و رفع مستواها بالتدريب و تأهيله الستخدامها يف العمل الذي يتناسب 
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معها ،والتأهيل االجتماعي يكون بتشجيع االجتاهات و القيم االجتماعية البناءة ،وتنمية اهلوايات املفيدة و التشجيع 

  ).  116- 115: 1990فتحي ،( الفراغ فيما يفيد تغالل وقت على ممارسة األلعاب الرياضية و اس

  :مخدر الحشيش -2

  : تعريفه - 1.2

ويف هذا ،هو جزء من جمموعة أعشاب نبات القنب ،واليت تضم احلشيش ،واملارخوانا ،وزيت احلشيش                

املخدرة ،وأما لون نبتة احلشيش فتميل إىل االخضرار ،ويباع غالبا بقطع صغرية بني اللونني  THCاملخدر توجد مادة 

ليون ،وتكون غيف السجائر املربومة يدويا أو الالبين الفاتح و األسود و غالبا ما يتم تناول هذا املخدر عن طريق التدخني 

  .رائحة دخانه قوية و كريهة 

امليل إىل الثرثرة ،وميكن أن تظهر عليه  وأوتظهر على الشخص بعد تعاطيه بفرتة وجيزة عالمات االسرتخاء                

نبضات القلب و جفاف الفم و امحرار العينني و اإلحساس لمع ارتفاع . أعراض اإلحباط الذعر واهللع أو حىت البارانويا 

  ).Henry-Pierre jeudy,2005 :97(الكبري باجلوع 

وينموا هذا النبات بشكل .إىل جانب غصن النبتةالنهائية،واحلشيش هو خالصة تقطيع و جتفيف األوراق               

  ).  105 : 2000دردار، ( املناطق املعتدلة و احلارة  طبيعي كما ميكن زرعه ، وينموا بكثرة يف

من طرف املراهقني يف  ااملخدرات جتريبول أ منالعامل، و ويعترب احلشيش من املخدرات األكثر استهالكا يف              

 ). 9Dan Véléa,2005 :199(الواليات املتحدة األمريكية 

    : المكونات الكيميائية لمخدر الحشيش و المادة الفعالة  - 2.2

تتكون نبتة القنب اهلندي من أوراق و مادة صمغية و اللتان حتتويان على مواد كيميائية فعالة هي              

" ترتاهيد روكانا بينول: THC) "THC 8دلتا "  "THC 9دلتا "ويوجد هذا األخري يف شكلني مها " الكنابينول"

  .احلشيشكيميائيا يف   الفعالتنيو هذان املركبان الكيميائيان مها املادتان .

وخيتلف تركيز املواد الفعالة يف احلشيش حسب ظروف منو النباتات و درجة احلرارة و نوع الرتبة و فصيلة            

، مراد.(كذلك احلشيش على مادة أخرى تسبب جفافا يف احللق و تعطي للمخدر ذلك التأثري املهيج  النباتات، وحيتوي

1994 :76(  
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عب شن خالل الغشاء املخاطي املبطن للهلا اجلهاز التنفسي يتم امتصاصها مبعد دخو  THCومادة            

قماز، (ها عليه ري ،فتدخل الدم و تصل الكبد حيث يتم متثيلها ،وتقوم هذه املواد بدورها بالوصول إىل املخ و إحداث تأث

2009 : 40  (  

  :أعراض تعاطي مخدر الحشيش - 3.2

  :األعراض النفسية  - 1.3.2

املألوف أن يشعر املتعاطي بالنشوة املصحوبة عادة  اجلماعة، ومنختتلف ردود فعل املتعاطني حسب سلوك               

عبد .(بالقهقهة و الضحك الذي ال يبدوا أن له ما يربره و تزداد حدة إدراك املرئيات و احلواس بصفة عامة

 )99: 1995اللطيف،

طي مث يشعر بأن رئيات و كذلك املسافات ،ومير الزمن ببطء شديد بالنسبة للمتعاتل أحجام و أشكال املوخت            

ى و الرتكيز فيبدأ املتعاطي جبملة معينة مث ينس االنتباهتل الذاكرة بالنسبة لألحداث القريبة وكذلك الزمن قد توقف وخت

  .تحرك تل أيضا حساب املسافات و متابعة اهلدف املالبداية قبل أن يتم اجلملة و خي

وينزلق املتعاطي يف اخليال و التخيل مع ازدياد اجلرعة فيخطئ يف تفسري ما يدركه مث تعرتيه اهللوسات               

ه هذه اهللوسات ما يشعر به الشخص بوتش. األمور  بواطنبشعور بأنه توصل إىل حقائق و البصرية و السمعية املصحوبة 

  .استعادته الوعي بعد خمدر عام العادي قبل النوم مباشرة أو عند 

وقد تؤدي اجلرعة الواحدة ملن يتعاطى احلشيش ألول مرة إىل النعاس مث النوم وقد يسبب آثار مزعجة كفقدان            

السيطرة على النفس وانعدام الزمن بسبب عدم االرتياح و القلق الشديد و الشعور بأنه موشك على املوت وقد يساعد 

  ).  142: 1990الدمرداش، (ببها احلشيش  األعراض سرعة النبض الذي يسعلى ظهور هذه 

  :األعراض الجسمية  - 2.3.2

   :هيتظهر على متعاطي احلشيش بعد حنو ساعتني بعد التعاطي بعض األعراض اجلسمية و 

العينني بسبب متدد األوعية الدموية واخنفاض  القلب، امحراريف ضربات  الفم، الزيادة الشهية، جفافالزيادة يف        

  .احللوىالكبرية يف تناول  احلركي، الرغبةالتوازن  الدم، عدمضغط 
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ويعطل أو يقلل احلشيش من فعالية بعض األدوية الطبية بسبب تعطيل احلشيش خلمائر الكبد اليت تقوم بتمثيل         

  .املتعاطيخ ميسبب ضمور يف خاليا  األدوية، كما

خيوط النواة امللونة  النساء و عطب لدى اإلجهاضتشويه اجلنني وقد يسبب وتؤدي املواد الفعالة يف احلشيش إىل         

و بطبيعة احلال يتعرض مدخن احلشيش إىل أضرار التدخني كأمراض القلب و األوعية ،اليت تنقل الصفات الوراثية للجنني 

اض من السجائر وحمتوياا كالنيكوتني و القطران و أول أكسيد الكربون و ال الدموية وسرطان الرئة ،و تنتج هذه األمر 

  )Memmi,2005 : 34.(حتدث بسبب مادة احلشيش نفسها 

وتظهر أعراض التعاطي اجلسمية و النفسية بعد بضع دقائق ،خاصة إذا مت تعاطي احلشيش عن طريق التدخني ،أما       

ساعات  4إىل  3د ساعة تقريبا ،ويبقى مفعوله إذا مت تعاطيه عن طريق التدخني من إذا مت بلعه فتظهر أعراض تعاطيه بع

 ).41: 2009قماز، (و يبقى ملدة أطول إذا مت التعاطي عن طريق البلع  

  :اإلدمان على مخدر الحشيش -3

يؤدي تعاطي احلشيش املتواصل إىل ظهور التحمل ،أي أن املتعاطي يضطر إىل زيادة اجلرعة للحصول على             

نني إىل الشعور باالكتئاب والقلق واضطراب النوم منفس املفعول ،ويؤدي االنقطاع املفاجئ عن تعاطي احلشيش بني املد

إذا ما قارناه بشخص  L.S.Dأو من عقار اهللوسة ورجفة األطراف،ويتحمل مدمن احلشيش جرعات كبرية من اخلمر 

   املشرتك ال يتعاطى احلشيش و هي ظاهرة تعرف بالتحمل 

) Benyamina   ,2009:87.(  

  إن تعاطي احلشيش يؤدي إىل تبعية نفسية و لكن ال يؤدي ال يؤدي إىل تبعية جسمية    

) Benyamina ,2009:87.(  

  : أضرار اإلدمان على مخدر الحشيش  - 1.3

  :زمرض انعدام الحواف-1.1.3

االنفعال و وتبلد و اإلنزواء  حالة يتصف فيها املصاب بالكسل و البالدة و بطء اإلنتاج و فقدان الطموح            

  .سوء احلكم على األمور مع ظهور املعتقدات االضطهادية الباطلة و ضعف الذاكرة
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  :العقلية األضرار -2.1.3

الشبيهة بالفصام إذا  االضطراباتو اهلذيان أو شيش أعراض القلق احلاد و اخللط قد تظهر على متعاطي احل            

  .ما مت تعاطيه مع اخلمر أو املخدرات األخرى 

ويتزايد تقارير  .الذاكرةأما املتعاطون املفرطون فتظهر عليهم أعراض الكسل و التبلد و ضعف الرتكيز و             

األطباء النفسيني يف خمتلف أحناء العامل حول إصابة املدمنني على احلشيش حباالت البارانويا و اخللط الذهين احلاد منذ 

و يصعب معرفة دور احلشيش يف مثل هذه احلاالت ألن معظم املدمنني ال يتعاطون مادة واحدة فقط بل  ،1971سنة 

 .الوقت أو على التوايل يستعملون أكثر من خمدر يف نفس

  :أضرار التصاعد -3.1.3

أقل من غريه من املخدرات إال أن متعاطي احلشيش سرعان ما يتصاعد استعماله  إن أضرار احلشيش قد تبدو          

  .مثل اهلريوين و الكوكايني و املنومات ضررا أكثر  أخرىليشمل خمدرات 

  :األضرار الجنسية  -4.1.3

أثبتت الدراسات العلمية اليت أجريت يف بداية السبعينات أن تعاطي احلشيش يؤدي إىل اخنفاض مستوى هرمون          

  .يف الدم مما يؤدي إىل تضخم الثديني و تأنث اجلسم و الضعف اجلنسي) تستوستريون(الذكورة 

  :األضرار على المناعة -5.1.3

إىل احتمال تأثري احلشيش على كريات الدم البيضاء اليت  1973 تشري الدراسات املخربية اليت أجريت سنة         

  .حتمي اجلسم من األمراض

  :األضرار على الجهاز التنفسي  - 6.1.3

دخان احلشيش يهيج الشعب اهلوائية و يؤدي إىل زيادة سرعة دقات القلب ،أما القطران و الفحوم املائية اليت          

حيتوي عليها دخان السجائر فيضر أيضا باجلهازين ،لذلك ينتشر بني املتعاطني هبوط القلب و التهاب الشعب املزمن ،و 

 .انتفاخ الرئة و السرطان الشعيب 
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  :على قيادة المركبات و تشغيل اآلالت الثقيلة  األضرار - 7.1.3

صواب احلكم و  والرتكيز يف احلواس يف املركبة ملا يسببه من اضطرابيضعف احلشيش قدرة السائق على التحكم         

يتعاطى اخلمر أيضا يف حاالت كثرية ،مما يزيد من احتمال وقوع حوادث السري  متعاطي احلشيش ناكما    على املواقف ،

  .املميتة وحوادث العمل 

  :الحشيش و الجريمة  - 8.1.3

احلشيش احلشيش يضعف سيطرة الشخص على نفسه فيندفع إىل العنف ،أو أن التبلد و الكسل اللذين يسببهما         

 .اجلرائم الرتكابويزود احلشيش ذوي امليول اإلجرامية بالشجاعة الالزمة  السرقة، إىلاملدمن  يؤديان إىل البطالة فيضطر

 وجرائم اجلنس فقد يسهل احلشيش حدوثها ملا يسببه للمتعاطي من خياالت جنسية مثرية، االغتصابأما            

بأنه يستطيع أن يطيل يف املباشرة جلاين بالزمن قد يدفع املعاطي إىل هذا النوع من اجلرائم ، مع توهم اوفقدان اإلحساس 

  ).145-143: 1990الدمرداش،(إدراكه الزمين  الختاللاجلنسية 

  :عالج اإلدمان على مخدر الحشيش - 3.2

تقريبا (احلشيش  إدمانأعراضا مزعجة أو خطرية، وتتبع اخلطوات التالية يف عالج  املفاجئال يسبب اإلقالع             

  ).نفس خطوات عالج اإلدمان على املخدرات اليت سلف ذكرها

 .طمأنة الشخص وعزله يف غرفة ضعيفة اإلضاءة  -  أ

 .عدم تركه منفردا   -  ب

 .بصوت هادئ حىت يظل على صلة بالواقع إليهالتحدث   -  ت

ا تزول استمرت احلالة أو زادت يعرض على طبيب خمتص وحيقن باملهدئات مثل الفاليوم،وعادة م إذا  -  ث

 .                              ساعات 5- 4هذه احلالة يف خالل 

وال يسبب احلشيش الغيبوبة عند تعاطي جرعات كبرية منه أو تسمما حادا،وأما اجلرعة القاتلة منه فهي               

أمثال اجلرعة  10مثل اجلرعة العادية اليت يتناوهلا املتعاطي،بينما اجلرعة املماثلة من اخلمر تعادل  40,000

 ).145: 1990الدمرداش،(العادية،
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  :خالصة الفصل

احلشيش هو البوابة الرئيسية لدخول عامل املخدرات أو عامل الضياع يف حالة إن سلم اإلنسان املدمن نفسه له ومل يقاوم 

واحلشيش حسب منظمة الصحة العاملية هو أكثر أنواع .ومل حياول أن جيد طريقة للتخلص من هذا املخدر والعالج

مثنه وسهولة تعاطيه وأيضا ألن كثريون يعتقدون أن تعاطي  لرخصوذلك .ارا على مستوى العاملوانتش إدمانااملخدرات 

،ولكن وبكل تأكيد العكس هو الصحيح، ومن أكرب أضرار تعاطيه هو جعله للمتعاطي أكثر وأسهل اإدماناحلشيش ليس 

.أي مواد خمدرة غريه وإدمان الستقبالعرضة   



 

 

 

 

 

 

 اجلانب التطبيقي
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  :تمهــيد

ونظريات ومفاهيم خمتلفة حول اإلدمان،حول  تعاريفبعد اطالعنا على جلانب النظري مبا حيتويه من                   

أا فعالة يف عالج اإلدمان على خمدر  افرتضناعالجية  إسرتاتيجية باعتبارهخمدر احلشيش وحول العالج بالتنومي اإلحيائي 

ضنا لبعض الفرضيات، سوف نتطرق اآلن ااحلشيش، وبعد طرحنا لإلشكالية،وبعد التساؤالت حول موضوع البحث وافرت 

 .بافرتاضهللجانب التطبيقي والذي يؤكد لنا صدق أو خطأ ما قمنا 

 :الدراسة اإلستطالعية -1

بغرض التهيئة امليدانية وتعترب هذه الدراسة أو التجربة  استطالعيةراسة لقد حرصنا على إجراء د          

أحسن طريقة إلجراء العالج  إىلإحدى الطرق التمهيدية للتجربة املراد القيام ا من أجل الوصول  االستطالعية

بالتنومي وهذا ما يفيدنا يف احلصول على نتائج صحيحة، وحىت تتكون لدينا فكرة على إمكانية توفري الشروط 

الالزمة إلجراء العالج،وحىت تتكون لدينا صورة مفصلة عن املوضوع الذي حنن بصدد دراسته،ومثل هذه الدراسة 

فبعدما اطلعنا على حاالت لدراسة هذا املوضوع قررنا الغوص يف املناقشة تؤدي اىل ضبط اإلشكالية والفرضيات 

والدراسة،فقمنا بالتقرب من حاالت يعانون من اإلدمان املراد دراسته وتطبيق العالج بالتنومي اإلحيائي عليه،وهذا 

 .ما ساعد أكثر على وضوح الصورة لدينا حول موضوع الدراسة

 : مكان ومدة إجراء الدراسة -2

مسكن  300لعالج املدمنني حبي  لقد وقع اختيارنا من أجل الدراسة امليدانية على املركز الوسيطي           

احلشيش  درمبستغامن،ألنه يضم حاالت تعاجل من اإلدمان تدعم موضوع الدراسة واملتمثل يف املدمنني على خم

العقلية مبستغامن الذي صة يف األمراض وهذا بعد حصولنا على الرتخيص من مدير املؤسسة اإلستشفائية املتخص

وتربصنا فيه العام  سنوات، 5املركز،ولقد كانت لدينا معرفة مسبقة باملركز نظرا لعملنا فيه ملدة  خيضع لسلطته

  .، يف إطار الرتبص املقرر يف السنة األوىل ماسرت أشهر 4املاضي ملدة 

غاية  إىل  2016-01- 12فدامت من  أشهر ، 4ولقد استغرقت مدة الدراسة احلالية قرابة الـ           

،  على خمدر احلشيش فقط حاالت ذكور مدمنني 04الدراسة على ويف األخري اشتملت ،  2016- 07-05

 .عاما 35- 25رتاوح أعمارهم ما بني ت

 : تعريف المركز -  1.2

 :ريخ المركز ات1.1.2 -
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و طابع صحي عالجي يتمثل يف التكفل الطيب والنفسي ي لعالج املدمنني ذاملركز الوسيط               

ىت اجلسدية اليت  قد جندها حو اإلدمان  ومن األمراض النفسية  من بفئة املدمنني للوصول م إىل الشفاء

  .ملدمن لدى ا

بناء يف مثل يتيف إطار مشروع شرعت فيه الدولة  2010أفريل  29اىل زا املركويعود افتتاح هذ           

  .واليات الوطن أخرى من عدة مراكز مماثلة يف عدة واليات  

املركز يتبع املؤسسة ،و الوطن  افتتاحه يستقبل املدمنني من كافة أحناءريخ ات ذوأصبح هدا املركز من

  .األخرىاألمراض العقلية  ويعترب  إداريا كمصلحة من مصاحله اإلستشفائية املتخصصة يف 

 :النظام الداخلي للمركز 2.1.2 - 

، يتعاطون خمتلف املواد الفئات العمرية ومن كال اجلنسني ا  املركز للتكفل باملدمنني من كافةخصص هذ

نفسية تبعية و وك إدماين لويتكفل أيضا مبن يعانون من س،  )...تدخني، كحول، خمدرات (لإلدمان املسببة 

س، على اإلدمان على اجلن: مثل  ملواد املخدرة أو الكحول أو التبغتصنف ضمن  فئة اعلى أمور ال

  .وحنو ذلك.... األلعاب، االنرتنت ، الشراء

األخرية  اآلونةيف  وأرتفعحالة  1000إفتتاحه الـ   ولقد جتاوز عدد من خضعوا للعالج يف هذا املركز منذ

  .حالة جديدة شهريا 50تجاوز املركز يف كل شهر فأصبح يأصبح يستقبلها  اجلديدة اليت االتعدد احل

  :المركزتجهيز  - 3.1.2

الطبية  األمانة،مكتب  ض احي، صيدلية، خمرب، مر انتظار للمرضىدهة كبرية جعلت كقاعة ر حيتوي املركز على 

النفساين، مكتب  األخصائيمكتب  (مكاتب للفحص  3، )رئيس املصلحة (، مكتب املراقب الطيب 

 ةني ومساحة كبرية خمصصة لسيار ظيفيمسكنني  و  إضافة إىل،)ومكتب الطبيب العام  ،ب النفسيطبيال

  .اإلسعاف

  : نالملف الطبي للمدم - 4.1.2

  :ي حيتوي على ما يلي ذلكل من يتلقى عالجا باملركز وال طيبلف م نيكو 

  .)ضرورية ومن شروط القبول باملركز  (نسخة من بطاقة اهلوية  - 

  .)ضرورية ومن شروط القبول باملركز  (رسالة توجيه  - 

ضروري  ومن شروط القبول باملركز  ( عالج يوقعه كل من  يريد اخلضوع للعالج يف املركزللعقد أخالقي  - 

(.  
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 . شخصيةلوثيقة املعلومات ا -

 . أوراق املالحظات العيادية -

 اختباراتحتاليل طبية ،  (التكميلية  االختباراتى كافة التقارير الطبية وكافة  نتائج غالف بريدي حيتوي  عل -

 .)لكذوحنو .....  أشعةنفسية  

  :أهداف التكفل  - 5.1.2

ومهما كانت املادة املخدرة اليت يتعاطاها  إدماينمن لديه سلوك بكل يتكفل املركز نفسيا وطبيا            

الشفاء من اإلدمان على املادة املخدرة واىل  إىلهو الوصول  إليهاملدمن، واهلدف األساسي الصحي الذي يسعى 

اهلدف الوقائي، فاملركز يسعى  إىلاملادة اليت كان يتعاطاها قبل العالج،هذا باإلضافة  إىلالشعور بعدم احلاجة 

  .مرحلة الشفاء إىلعد الوصول بلعالجي وذلك مبواصلة العالج حىت اإلنتكاس اللوقاية من 

وبرغبة منه يف اإلقالع دون أن جيربه أحدا على ذلك،ويقوم  إرادتهأيت مبحض يتكفل املركز فقط باملدمن الذي يو 

مل حيرتم املريض العاملني باملركز أو مل حيرتم قرارات األطباء  إذااملركز بفسخ عقد العالج وتوقيف العالج ائيا 

  .واألخصائيني النفسانيني الذين يشرفون على عالجه

  : شروط القبول بالمركز وسيرورة التكفل -ـ 6.1.2

ليتم قبول املريض يشرتط املركز على و يستقبل املركز الوسيطي لعالج املدمنني املرضى بشكل يومي،            

ويطلب  .للعالج إرادتهمن أحد بل أن يتقدم مبحض  إجباراملريض أن يكون مدمنا وأن يكون طلبه للعالج دون 

مث كأول خطوة يتم ، رسالة توجيه من طرف أي ممارس صحيملريض تقدمي نسخة من بطاقة هويته و كذلك من ا

األخصائي النفساين الذي يعرض عليه العقد األخالقي للعالج ويشرح له كل النقاط املبهمة فيه،فإذا  إىلتوجيهه 

وخيتار النفساين يف آخر اجللسة األوىل اإلسرتاتيجية  ،يف التكفل به النفساين شرع األخصائي يوافق عليه املدمن 

ل ما إذا كان هذا املفحوص حيتاج عالجا دوائيا لألخصائي النفساين القرار حو  عويرج،العالجية املناسبة للحالة 

  .أو أن يقتصر عالجه فقط على العالج النفسي ،الطبيب النفسي دعن

  .عام باملركزالطبيب ال إىل  بتوجيههوإذا كان يشتكي املريض من أعراض عضوية يقوم               

جهاز  إطاريف  04مثبتني و 02( 06 البالغ عددهم ويعمل األخصائيون النفسانيون باملركز             

 ،16 الساعة إىل 08من الساعة ، وذلك عدا اجلمعة والسبت  ، يوميبشكل ) املهين  اإلدماجاملساعدة على 

كل   ىواألربعاء،ويستقبل طبيب األمراض النفسية والعقلية املرض ، االثنني ، طبيب العام فيعمل أيام األحدالوأما 

 .يوم ثالثاء
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  :الصعوبات التي يعاني منها المركز - 7.1.2

يف اتمع وعلى محايتهم من  االندماجيعاين املركز من انعدام وجود مساعدين اجتماعيني،يساعدون املدمن على  -

 .االنتكاساملؤثرات اخلارجية اليت قد تكون سببا يف 

لألجهزة واملواد األولية املستخدمة يف كشف املواد  الفتقادهخمرب التحاليل باملركز خارج اخلدمة منذ افتتاحه نظرا  -

 .الفعالة يف املواد املخدرة وهذا ما جيعل عملية التكفل جد صعبة

 .الفئات اإلجتماعية الفقريةبالصيدلية خارج اخلدمة، مما يصعب عملية التكفل  -

ذوي خاصة مع املدمنني من  االطمئنانشعور أفراد املركز بعدم  إىلنقص فادح يف عدد أعوان األمن مما يؤدي  -

 .الشخصية السيكوباتية

 

 :المدروسة  مواصفات الحاالت  -3

سنة، كلهم  35و 25حاالت،كلهم ذكور وترتاوح أعمارهم بني 4لقد قمنا يف هذا البحث بدراسة عينة تتكون من 

  :ومواصفام كالتايل لعالج اإلدمان يف مستغامن يخيضعون للعالج يف املركز الوسيط

 مدمنتان على خمدر احلشيش فقط وسوف تتلقى عالجا نفسيا ألول مرةحالتان  -

وسبق هلا وأن تكرر انتكاس عالجها  ،تعاين حاليا من انتكاس عالجي ، حالة مدمنة على خمدر احلشيش فقط -

 .مرات عدة

يف .قصرية،متاثلت إىل الشفاء من اإلدمان عليه منذ فرتة  مدمنة على خمدر احلشيش فقط يف السابق حالة كانت -

 .صدد اخلضوع إىل متابعة ما بعد العالج 

لعالج  يمت انتقائها من بني حاالت ختضع للعالج باملركز الوسيطختيار العينة مل يكن عشوائيا بل وا             

ذلك قمنا باختيار العينة املناسبة  إىلمن مرضاه يتعاطون خمدر احلشيش، وباإلضافة  %82الذي  اإلدمان

وقمنا باختيار فئة املدمنني على هذا املخدر بالذات، ).فئة املدمنني على خمدر احلشيش فقط(أي .ناملوضوع حبث

يسهل لر على العالج النفسي فقط يف أغلب احلاالت،وهذا دمن اإلدمان على هذا املخ العالج القتصارنظرا 

أن يكون هلذه النتائج أي عالقة مع  صل عليها مع العالج بالتنومي اإلحيائي فقط،ودونحنعلينا ربط النتائج اليت 

 .العالج الطيب أو أي عالج آخر
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ونشري اىل أن اختيار العينة و إجياد احلاالت مل يكن باألمر اليسري،وما شكل نوعا من الصعوبة هو               

  .إجياد حاالت مدمنة على خمدر احلشيش فقط فجل احلاالت تتعاطى أكثر من خمدر

ويف بداية اجللسات وجدنا صعوبة أخرى متثلت يف الشك الذي راود بعض احلاالت حول الغرض              

رعان ما قمنا بتجاوز هذان من وراء هذا البحث وكذلك ختوفهم من اخلضوع للعالج بالتنومي اإلحيائي،لكن س

لتقنيات املساعدة على خمتلف ا باستعماللهم حيسون بالراحة واالطمئنان عن بكسب ثقة احلاالت وجاالعائق

والنقاط ،وشرح خمتلف اجلوانب املتعلقة به ،وقمنا كذلك بتعريف التنومي اإلحيائي هلم ،ذلك يف املقابالت العيادية 

  .ن احلاالت عن التنومياهذوأزلنا كافة املعتقدات اخلاطئة الراسخة يف أ ،املبهمة حوله

واحدة يف عدل حصة مبيف اجلانب امليداين فلقد قاربت األربعة أشهر،  استغرقتاهافيما خيص املدة اليت و        

  .كل حالةل األسبوع

  :العينة فهي على النحو التايل الختياروأما الشروط اليت وضعناها        

 .أن يكونوا مدمنني على خمدر احلشيش فقط -

 .املركز للعالج طواعية ومبحض إرادته إىلتقدم قد أن يكون املدمن  -

يف  وال يرغب يف التداوي بالعالج النفسي فقط رغبة،املركز للعالج  إىلأن يكون لدى املدمن الذي تقدم  -

  .دوية النفسية التداوي باأل

ومل يسبق ،أن يكون أحد أفراد العينة أو أكثر يف صدد تلقي العالج من اإلدمان على خمدر احلشيش ألول مرة  -

 .من اإلدمانله اخلضوع ألي نوع من أنواع العالج 

وقد سبق له اخلضوع ،اإلدمان على خمدر احلشيش من أكثر يف صدد تلقي عالج  وأن يكون أحد أفراد العينة أ -

 .للعالج من اإلدمان وانتكس عالجه

ن على خمدر أن يكون أحد أفراد العينة أو أكثر قد متاثل للشفاء منذ فرتة وجيزة بعد خضوعه للعالج من اإلدما -

 ".متابعة ما بعد العالج "ن يف صدد تلقي ، وهو اآل احلشيش

 .ال يكون أي فرد من أفراد العينة خيضع ألي عالج دوائي نفسيأن  -

 

 :منهجية البحث و أدوات الدراسة  -4

  :المنهج العيادي4 .1- 
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  :وكان هدفنا من وراء ذلك هو لقد قمنا يف هذا البحث بإتباع املنهج العيادي،

اين عبالتنومي اإلحيائي فعاال مع املدمن على خمدر احلشيش والذي جنده يتبيان كيف ميكن أن يكون العالج  - 1

والقلق واضطراب النوم ورجفة  باالكتئابمن التبعية النفسية هلذا املخدر ويشعر يف حال توقفه عن تعاطيه 

 .يف األطراف

 عالج احلاالت اليت جناح التنومي اإلحيائي يف إمكانيةللمنهج العيادي توضيح  إتباعناوأردنا أيضا من وراء  - 2

توضيح كيف ميكننا استخدامه يف الوقاية من إىل  إضافةتعاطي خمدر احلشيش، إىلانتكس عالجها وعادت 

 .االنتكاس العالجي

يف أنه األكثر عمقا يف دراسة احلاالت الفردية ورسم الصورة اإلكلينيكية  وتتمثل أمهية وأهداف هذا املنهج

  .لكل حالة

  :دراسة الحالة2.4- 

اال الذي يتيح لألخصائي النفساين مجع أكرب قدر من املعلومات حىت يتمكن من الفهم املعمق للحالة  إا

والتشخيص الدقيق والشامل هلا وعليه تركز دراسة احلالة على مجع املعلومات والبيانات عن احلالة دف الكشف عن 

132: ت.طه فرح عبد القادر،ب(التشخيص السليم  إىلالنفسية والقيام بتحليلها للوصول  اومشاكله ااضطرابا(.  

  :و كان اهلدف من دراسة احلالة

 . مجع البيانات حول احلالة -

 .واالجتماعيةمعرفة أهم العالقات األسرية العالئقية  -

 .التمكن من فهم وتفسري سلوك املدمن وحتديد مشاكله -

 .املدمن على خمدر احلشيشحتليل املعلومات اليت مجعت من أجل الوقوف على ما يعانيه  -

 .يومي أو أثناء قدومه للمركز للعالجالالكشف عن املعاش النفسي للمدمن على خمدر احلشيش سواء  -

  :المقابلة العيادية 3.4- 

وهي عملية لتبادل حديث معقد بني الفاحص  وسائل البحث العلمي والفحص والتقييم، إحدىهي               

من احلرية يف  النفسي، ترتك للمفحوص أكرب قدرواملفحوص موجهة حنو ذات املفحوص للتعرف على واقعه ومعاشه 

يف احلقيقة دون تصنع فيسهل علينا التعرف عليه ونتمكن من مساعدته وعلى الفاحص أن يكون  هو التعبري فيظهر كما
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ما يقال وما ال يقال وهذا كله جيعل املقابلة : دية كمرآة تعكس للعميل صورته وأن يستمع يف اجتاهنييف املقابلة العيا

  :وعليه كان اهلدف منها ) 103:س. ب ،مزيان (العيادية أهم وسائل التشخيص 

 .إتاحة الفرصة للمدمن على خمدر احلشيش للتحدث بكل حرية عن مشاكله وصراعاته النفسية -

 .املعلومات بطريقة كالمية عن طريق احملاورة مع احلاالتإقتناء  -

 .مالحظة لغته اجلسدية اليت تظهر يف اإلشارات،اإلمياءات،نربات الصوت،مالمح الوجه ونوعية اتصاله البصري -

إلقالع عن لخاصة مدى قوة الدافعية واحلافز لديه و ،مدته إدمانهتشخيص دقيق حول نوعية  إىلحماولة الوصول  -

 . در احلشيشتعاطي خم

كل خماوفه واألفكار اخلاطئة عنه املوجودة يف   وإزالةالعالج بالتنومي اإلحيائي بتعريف املفحوص بكل ما يتعلق  -

 .ذهنه وذلك يسهل علينا تطبيقه عليه،واحلصول على نتائج اجيابية

الشفاء من  إىلتبيان مدى أمهية تعاونه معنا يف تطبيق كافة تعليمات وخطوات جلسة التنومي يف الوصول  -

 .اإلدمان

  :المالحظة العيادية- 4.4

هي أول اتصال بني الفاحص واملفحوص واألداة اليت ال ميكن للمفحوص خداعها فهي متكننا من             

احلصول على املعلومات الدقيقة واهلادفة خاصة تلك اليت ال ميكننا كشفها ودراستها عن طريق املقابالت العيادية 

  .)76:  1992، الذبيات (واملقاييس واإلختبارات النفسية 

  :وكان اهلدف منها

 .قفه املختلفةامالحظة سلوك املدمن داخل املركز ضمن مو  -

 .أو حىت مع ذاته ،املركز إىل رافقهيمن مالحظة عالقة املدمن مع العاملني يف املركز أو مع  -

 .مالحظة السلوك التلقائي من خالل هيئته اخلارجية،انفعاله،كالمه،سكوته،مدى انعزاله -

 .قد تكون وراء سلوكاته اضافة اىل حماولة تفسري هذه السلوكاتحماولة الوقوف على خمتلف العوامل اليت  -

  :اختبارات مدى القابلية للتنويم اإليحائي - 5.4

تسمح للمعاجل بالتنومي اإلحيائي، بتكوين نظرة أولية حول مدى ميل املفحوص  إجراءاتهي                     

يف بداية جلسة  )التمارين(ه اإلجراءات ذيعطيها له، ونقوم نوميية اليت الت Suggestions االقرتاحاتملتابعة 

التأثريات التنوميية األوىل يف جلسة العالج  االختباراتوتعطي هذه .العالج بالتنومي اإلحيائي وبعد املقابلة العيادية
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اإلحساس باألمل أو على ظاهرة احلركات العضلية الغري  إيقافبالتنومي اإلحيائي، وترتكز أساسا على ظاهرة 

  .إرادي

فحص درجة القابلية  كذلكو لدى املريض بقدرات املعاجل  االنبهارإحداث تأثري  االختباراتواهلدف من هذه 

  .التنوميية باالقرتاحاتللتنومي اإلحيائي املوجودة لدى املفحوص والربهنة له بأن لديه القدرة على التأثري 

السلم التنازيل لإلحياءات "وهو أحد اختبارات  "اخللف إىلالسقوط " اختباروكان اختبارنا يف هذه الدراسة 

  .)هو نص التنومي اإلحيائي املستخدم يف دراستناو (  هليلغارد  "ر"الشكل "التنوميية

 )اختبار التأرجح(الخلف  إلىاختبار السقوط  -1.5.4 

حىت خنترب حساسية املفحوص اجتاه اإلحياءات التنوميية اليت نقدمها له،وحىت حندث لديه           

كبرية،نظرا ة  ذا الغرض بفعالييفي اخللف ألنه  إىلبقدراتنا،اخرتنا مترين السقوط  االنبهارخاصية 

للسهولة الكبرية يف تطبيقه ويف استيعابه من قبل املفحوص،وما زاد يف سهولة تطبيقه هو قيامنا برتمجة  

 اللهجة الدارجة املستعملة يف الغرب اجلزائري، إىلكامل نص التنومي اإلحيائي املستخدم يف الدراسة 

  .ه ءيعترب مترين السقوط إىل اخللف أحد أجزا والذي

حاولنا يف أثناء ترمجتنا تبسيط املصطلحات املستخدمة حىت تتالءم مع كافة الفئات              

 .ا مع بقائنا متقيدين بالرتمجة الدقيقة للمصطلحات ومعاين اجلملذه، العمرية واملستويات الثقافية 

 :أهم خطوات تطبيق اختبار السقوط إلى الخلف -2.5.4

يه ه ويطلب منه التحديق يف عينالتمرين يقف الفاحص أمامه وجها لوج جراءبإمن املفحوص  ناإلذبعد أخد  -

 .بقوة

 .باعتدالحياول الوقوف  أنعينيه  إىليطلب الفاحص من املفحوص وهو ينظر  -

اخللف  إىلعينيه ويقوم مبساعدته يف وقوفه املعتدل حىت جيعله مييل قليال  إغالقيطلب الفاحص من املفحوص  -

اخللف فيما  إىلاخللف هو تسهيل سقوطه  إىل إمالتهمغمض العينني والغاية من  ألنهواملفحوص لن حيس مبيله 

 .بعد

 أنواها حف اءاتحياإلان على ظهره ويعطيه جمموعة من تالفاحص خلف املفحوص ويضع يديه االثن يأيتمث  -

 .ص على ظهرهفاحسيجد راحته ويدي ال املفحوص
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ويقوم بنزع يديه ،اخللف  إىلفور نزع يديه من على ظهره سيسقط  بأنه إحياءاتمث يعطي الفاحص للمفحوص  -

 .ويتجهز لالمساك باملفحوص،

  اإذاخللف خاصة  إىلاجليد باملفحوص عند سقوطه  باإلمساكيقف الفاحص يف وضعية تسمح له  أنينبغي  -

 .الوزن الزائد أصحابمن  أوكان بدينا 

 :تفسير نتائج االختبار3.5.4 -

سيجد  ، و للعالج بالتنومي االحيائي ها يدل على مقاومة كبرية من قبلذاخللف فه إىلمل يسقط املفحوص  إذا - 1

 .نكتفي ا لتقدمي العالج اليت )درجة الوعي ألفا(صعوبة يف إدخاله حىت ألقل مستويات التنومي 

يسقط لكن سيطر على نفسه ومل يرتك نفسه يسقط على الفاحص أن اخللف وكاد  إىلتأرجح املفحوص  اإذ - 2

دلتا (ه يف حالة تنومي عميقة ا بوجود مقاومة متوسطة لدى املفحوص للعالج مع صعوبة إدخالذفيفسر ه، 

  .قوي جدا)العالج  إلجراءالكايف (وعي آلفا لكن احتمال دخوله يف درجة ال)ا تثيأو 

ا ذفهعلى األرض ،مساك به ومنعه من السقوط اإلا األخري بذسقط املفحوص على الفاحص وقام ه اإذ - 3

رجات د(ص للعالج وعلى إمكانية دخوله يف خمتلف مستويات التنومي و حملفيدل على ضعف مقاومة ا

  ).دلتا وحىت اوبيتا، الوعي الفا 

 

 :)ي لإليحاءات التنويميةلالسلم التناز (غارد للهي* ر*التنويم اإليحائي الشكل  نص  - 6.4

 Ernest نص التنومي اإلحيائي املستخدم يف حبثنا وضعه الطبيب النفسي األمريكي ارنست هيلغارد                

Hilgard   وهي أداة فعالة تستخدم خاصة يف البحوث العلمية حول التنومي اإلحيائي،ومسحت ، خالل القرن العشرين

  .  التنومي اإلحيائي يف املخربهذه األداة للباحثني بدراسة كافة اجلوانب املتعلقة ب

 الشخص يف الغشية التنوميية، إدخالويضم هذا النص سلسلة كبرية من اإلحياءات التنوميية القادرة على               

  :نوعني  إىلوتنقسم هذه اإلحياءات 

 ).ليد لوحدهااارتفاع :مثال (حركات الإرادية  إنتاجحتاول : حركية إحياءات -

 ).مسعيةمثال هلوسة (جودة يف الواقع ادراكات أو مشاعر غري مو  إنتاجحتاول : معرفية إحياءات -
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  :  المراحل الثالثة لجلسة العالج بالتنويم اإليحائي1.6.4-

مراحل ، تضم املرحلة األوىل جمموعة من  3املستخدم يف حبثنا من " هليلغارد"يتكون نص التنومي اإلحيائي 

منها على سلسلة من اإلحياءات التنوميية ذات أهداف حمددة ، وتنقسم هذه األجزاء  األجزاء ، وحيتوي كل جزء

  :إىل صنفني 

 .أجزاء إجبارية ال بد من إجراءها  -

  .عنها إذا جنحت األجزاء اإلجبارية  االستغناء، يتم  اختياريةأجزاء  -

 :هذه املراحل وأجزاء املرحلة األوىل باختصاريلي سوف نستعرض  وفيما

 induction هي(التنويم  إحداثمرحلة : المرحلة األولى  - أ

hypnotique (: 

  .)عنه االستغناءال ميكن  إجباريجزء (إغالق العينني : الجزء األول

  :الهدف منه                  

 .جعل املفحوص غري قادر على ترك عينيه مفتوحتان  -

 .) اخلفيفة على األقل ذات درجة الوعي ألفا( transe hypnotiqueيف الغشية التنوميية  إدخاله -

            

مل ()الثالث أو الرابع تطبيق اجلزءإذا اخرتنا  عنه االستغناءميكن  :جزء اختياري(ض اليد يختف :الجزء الثاني               

 ).دراستنانقم باستعماله يف 

  :الهدف منه               

 .ورغما عنه  إرادتهاألسفل بدون  إىلهبوط يد املفحوص  -

 .إلحياء، وأكثر ثقة يف قدرات الفاحصلجعل املفحوص أكثر قابلية  -

 .اكتشاف مدى عمق الغشية التنوميية لدى املفحوص -
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 واتطبيق اجلزء الثاين  رتنااخ إذاعنه  االستغناءميكن : جزء اختياري(تقريب كلتا اليدين : الجزء الثالث       

  .) هذا اجلزء يف دراستنا باستعمالا قمن( الرابع

  :الهدف منه       

 .ورغما عنه إرادتهاقرتاب يدي املفحوص والتصاقهما بدون  -

 .جعل املفحوص أكثر قابلية لإلحياء، وأكثر ثقة يف قدرات الفاحص -

 .اكتشاف مدى عمق الغشية التنوميية لدى املفحوص  -

  

 وأاخرتنا تطبيق اجلزء الثاين  إذاعنه  االستغناءميكن : جزء اختياري(الكف اللفظي  :الجزء الرابع       

  .)اقم باستعمال هذا اجلزء يف دراستنمل ن()الثالث

  :الهدف منه       

 .جعل املفحوص غري قادر على النطق -

 .إلحياء وأكثر ثقة يف قدرات الفاحصلجعل املفحوص أكثر قابلية  -

 .اكتشاف مدى عمق الغشية التنوميية لدى املفحوص -

      

  .)هذا اجلزء يف دراستنا باستخدامقمنا ( )ميكن االستغناء عنه(سة الذبابة هلو  :الجزء الخامس      

  :الهدف منه     

 .إحداث هلوسة مسعية لدى املفحوص -

 .اكتشاف مدى عمق الغشية التنوميية لدى املفحوص -

 

  .)ايف دراستن مل نقم باستخدام هذا اجلزء ()ميكن االستغناء عنه(احللم  :الجزء السادس       

  :الهدف منه       

 .صو حفحلم لدى امل إحداث -

 .اكتشاف مدى عمق الغشية التنوميية لدى املفحوص -

  

 



 الفصل الرابع                                                                منهجية الدراسة و أدوات البحث

 

56 

 

  ).مل نقم باستعماله يف دراستنا() )ميكن االستغناء عنه( صالبة الذراعني  :الجزء السابع       

  :الهدف منه       

 .صلبة، وجعله غري قادر على ثنيهاجعل ذراع املفحوص  -

 .اكتشاف مدى عمق الغشية التنوميية لدى املفحوص -

 

مل  () البحث العلمي إطاريف إال ال يتم استخدامها (اإلحياءات ملا بعد التنومي املغناطيسي :الجزء الثامن        

  )نقم باستخدام هذا اجلزء يف دراستنا

  :الهدف منه       

حبوثهم العلمية املتعلقة بالتنومي اإلحيائي بصفة عامة ومن أجل معرفة  إطاريستخدم هذا اجلزء فقط الباحثون يف  -

 .إلحياءلمدى تأثريه على اإلنسان ومدى قابلية هذا األخري 

 

   )انقم باستخدام هذا اجلزء يف دراستمل ن()ميكن االستغناء عنه( املوسيقية اهللوسة  :الجزء التاسع        

  :الهدف منه        

 .هلوسة مسعية لدى املفحوص إحداث -

 .اكتشاف مدى عمق الغشية التنوميية لدى املفحوص -

  

قم مل ن( )يف العالج بل فقط ألغراض حبثية ينصح باستخدامه ال( حاسة الشم  إيقاف :الجزء العاشر       

  .)اباستخدام هذا اجلزء يف دراستن

  :الهدف منه       

 .مادة األمونياك املعروفة بقوا رائحة حىت )كف معريف( حأي رائحة من الروائ متامام املفحوص ال يشجعل  -

 .اكتشاف مدى عمق الغشية التنوميية لدى املفحوص -
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 االقتراحات العالجية و االستعارة مرحلة بناء(مرحلة العالج :المرحلة الثانية   - ب

 ):التنويمية

،ومرحلة  ،مرحلة العالج التنومي إحداثمرحلة (وهي املرحلة الثانية من مراحل التنومي الثالث            

وهي غري موجودة يف نص التنومي اإلحيائي هليلغارد املستخدم يف دراستنا ألا مرحلة تعتمد  ، ) االستيقاظ

ية يطلق عليها اسم املنوم، وهو يقوم هنا بنسج قصة خيالية ذات مغزى وداللة رمز  إبداعكليا على 

، وال يدرك ذلك املغزى والداللة الرمزية "Métaphore Thérapeutique" "العالجية االستعارة"

 إلدمايناالسلوك  إىلالالشعور لذلك املغزى سوف يتوقف عن دفع املريض  إدراك دوعن إال الشعور املريض،

  . ، ويقوي احلافز لديه لإلقالع عن تعاطي املخدرات

 :العالجية المستخدمة في الدراسة االستعارة 

لكنه  منه،مفادها سقوط شخص يف بئر مظلم وجيد صعوبة كبرية يف اخلروج  إبداعناهي قصة من          

ذلك البئر حىت  بسدخروجه منه يقوم  دوعن، وية يوفق يف اخلروج من ذلك البئرالق وإرادتهمبثابرته املتواصلة 

  .ال يقع فيه مرة أخرى

  :ويقوم الشعور املريض بادراك  املغزى والداللة الرمزية على النحو التايل    

 .املخدراتعلى  اإلدمانالوقوع يف عامل  =         البئر السقوط يف - 1

 .عامل املخدرات التعيس =               البئر املظلم - 2

 .اإلدمانصعوبة اخلروج من  =   صعوبة اخلروج من البئر - 3

 .والسعي املتواصل وراء العالج اإلدمانالرغبة القوية يف الشفاء من  = املثابرة للخروج من البئر  - 4

 .مرة أخرى اإلدماناألخذ بكافة االحتياطات لكي ال يقع يف  =سد البئر بعد اخلروج منه  - 5

 . اإلدمانالشفاء من  =           اخلروج من البئر - 6

 

 )la phase de réveil( االستيقاظمرحلة  :لثةالمرحلة الثا -ج 

حالة اليقظة أي  إىلويعيده " الغشية التنوميية"وهي املرحلة اليت خيرج فيها الفاحص املريض من                 

 ).BETA(درجة الوعي بيتا  إىل
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وتتم هذه املرحلة بشكل تدرجيي وعرب سلسلة من اإلحياءات وعن طريق العد العكسي، ويعطي   

تتضمن الشعور بالفرح والسعادة والطمأنينة بعد االستيقاظ، وعند انتهاء  إحياءاتالفاحص املفحوص 

 .الفاحص من العد العكسي يفتح املفحوص عينيه وهو يف كامل يقظته ووعيه

  

  :Hypnoscope ـأداة ال -  7.4

نظر املفحوص  إتعاباهلدف الرئيسي منها  ،اإلحيائيأداة تساعد على حدوث التنومي            

ص مواصلة التحديق شخوجعله غري قادر على ترك عينيه مفتوحتني، خاصة وأنه يصعب على ال

  .لفرتة زمنية طويلة وإال سوف حيس بالدوار إليها

  :التنويم اإليحائي إستراتيجيةمكونات  -  8.4

وذلك  ،جلسات) 10(جمموعة من اجللسات بلغ عددها  منتكونت اإلسرتاتيجية           

 00سا16و  00سا14ما بني الساعة ( مبعدل جلسة واحدة يف األسبوع يف الفرتة املسائية

 يف هته اجللسات ونقوم .2016شهر ماي  إىل 2016شهر جانفيوذلك بداية من ) مساءا

بإجراء على املفحوص مبفرده ويف ظروف جد هادئة، ولقد قمنا ) در اغلسلم هي(بقراءة نص التنومي 

 60 إىل 40وكان زمن كل جلسة يرتاوح ما بني حاالت ،) 04(أربع على  التنومي اإلحيائي

  .دقيقة

  : اإليحائيظروف جلسات التنويم  - 9.4

 كانت جلسات التنومي اإلحيائي جترى يف مكتب األخصائي النفساين باملركز               

املركز يف هذه الفرتة يعرف  ألن ، وذلكيف الفرتة املسائية - مبستغامن –الوسيطي لعالج املدمنني 

على طاولة الفحص  االستلقاءفنطلب من املريض  ،يسمح بإجراء التنومي اإلحيائي ء كبرياهدو 

 مثبتة  اليت هي  (hypnoscope) يف األداة املساعدة على حدوث التنومي مباشرة والتحديق

إلحياءات التنوميية اليت نقرتحها إىل اصوتنا و  إىليقوم يف نفس الوقت باالستماع و  ،أمامه مباشرة

  .علما أننا قد أجرينا عليه من قبل اختبار ما قبل التنومي اإلحيائي،) نص التنومي اإلحيائي(عليه 

  :التنويم اإليحائي إستراتيجيةوسائل تقييم  - 10.4

لقد راعينا يف تطبيق هذه اجللسات أن يكون التقييم عملية مستمرة يف كافة             

: يف حبثنا األسلوبني التاليني يف عملية التقييم ومها أساسا استخدمنا ، اجللسات، وهلذا الغرض
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من خالل  من احلاالت املدروسة ااملالحظة العيادية من قبلنا، وكذلك املعلومات اليت حنصل عليه

  .دراسة احلالةشبكة املقابلة املستخدمة يف املقابالت العيادية و 

ونتأكد من  ، التطور اإلجيايب أو الشفاء تقييمتان يف اتان اخلطو  نكتفي ما جعلنا و            

أن واملتمثل يف  اليت وضعناها يف اختيار العينة املهمة فعاليتهما يف التقييم ، هو أحد الشروط

وذلك لتجنب الكذب و .ترفض أن يتم عالجها باألدوية النفسية  احلالة املراد دراستها تكون

    .للحصول على األدوية النفسية املهدئة إال  احلاالتتقوم به اخلداع واملراوغة اليت ال 

  

  :صعوبات البحث -5

العربية املتعلقة بالعالج بالتنومي اإلحيائي بصفة عامة،واملتعلقة باستخدام هذا العالج مع  املراجعنقص  -

 .شكل اإلدمان بصفة خاصةم

رداءة املعلومات املوجودة يف كثري من املراجع العربية املتعلقة بالعالج بالتنومي اإلحيائي،فكثري منها حيتوي  -

على معلومات خاطئة متاما أو بعيدة عن الدقة،وأغلبها ال يواكب التطورات الكبرية احلاصلة يف العالج بالتنومي 

املاضي البعيد  ذسيكي القدمي الذي توقف العمل به منجندها تقتصر على التنومي الكال،حيث اإلحيائي احلديث 

 .بعد أن استغىن عنه فرويد

أو عند ) اجلامعية وغريها(عند حماولة اقتنائها من املكتبات  ، سواءصعوبة كبرية يف احلصول على املراجع -

 .الرغبة يف شرائها من حمالت بيع الكتب

فأغلبية احلاالت املوجودة ) احلشيش(در واحد فقط على خم إدماااحلاالت اليت يقتصر  إجيادصعوبة يف  -

 .على عدة مواد خمدرة أخرى غري احلشيش إدمااباملركز يتوزع 

يف ) املضادة للمجتمع(ذوي الشخصية السيكوباتية  اإلدمان مناالت بعض حصعوبة يف التعامل مع  -

املقابالت العيادية األوىل خاصة،فالحظنا على البعض منهم استعمال الكذب واحليلة، وعلى البعض األخر 

 .استعمال التهديد والسلوك العدواين بصفة عامة

باإلجابات  حتفظ بعض احلاالت عن احلديث عن بعض املعلومات الضرورية لدراستها، واكتفائها -

 .السطحية
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  :خالصة الفصل

وقد حاولنا قدر اإلمكان ،حددنا يف هذا الفصل املناهج واألدوات املستخدمة يف هذه الدراسة            

باستعراض كل من مكان الدراسة ومدا كما قمنا منها مبا خيدم موضوع الدراسة،   واالستفادةالتحكم فيها 

 .         والتفاصيل اليت ساعدتنا وسهلت علينا عملية البحث

  



  

  دراسة الحاالت و عرض النتائج: الفصل الخامس

 احلالة األوىل  -1

 احلالة الثانية  -2

 احلالة الثالثة -3

 احلالة الرابعة -4

  

  

  

  

  



 

 

 

 احلالــــــــــــــــــــة األولـــــــــــــــــــى
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  :تمهيد 

خ و الزمن تواريالخصصنا هذا الفصل لدراسة احلاالت و تقدميهم من خالل مقابالت مضبوطة ب

يت و جلسات العالج بالتنومي باإلضافة إىل حتليل حمتوى املقابالت اليت أجر ، املستغرق يف كل مقابلة

و سوف نعرض ما ،إليهامت تطبيقها على كل حالة من احلاالت و النتائج اليت توصلنا اليت  ياإلحيائ

  .ذكرناه يف ما يلي 

  :البيانات األولية عن الحالة األولى 

  ن: اإلسم 

  ب : اللقب 

  ذكر : اجلنس 

  سنة  35: السن 

  .السنة التاسعة أساسي : املستوى الدراسي 

  مع الوالدين : املسكن 

  02: عدد اإلخوة 

  )األصغر ( 03: رتبته بني اإلخوة 

  موظف متقاعد : مهنة األب

  ماكثة بالبيت: مهنة األم 

  سنة  45متزوجني منذ : الوضعية األسرية 

  .29/12/2015: تاريخ ايء إىل املركز 

 مقابلة  11 :أجريتعدد املقابالت اليت 
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  :عرض المقابالت 

  د  60دامت حوايل  2016- 01-11:التاريخ     :المقابلـــــة األولــــى  

متت هذه املقابلة مبكتب األخصائي النفساين باملركز و خصصت هذه املقابلة للتعرف على احلالة و توضيح            

و كان اهلدف منها كسب ثقة احلالة و اطالع احلالة ،كحالة مع التعريف بدور مهنة األخصائي النفساين   أخذهاسبب 

  .خاصة السر املهين  ،اليت سوف نلتزم ا معها تاألخالقياعلى 

و مجعنا يف هذه املقابلة املعلومات األولية ،تعمقنا أكثر يف احلياة الشخصية للحالة ، وحاولنا معرفة أهم الدوافع      

الفرصة للحالة  إتاحةاملباشرة و الغري مباشرة اليت قادت احلالة إىل اإلدمان ، و حاولنا قدر اإلمكان يف هذه املقابلة 

  .راحة و حرية و عفوية بكل للحديث 

  د  60دامت حوايل  2016-01- 18:التاريخ    :المقابلـــــة الثانية 

  :متت يف نفس املكان و خصصت هذه املقابلة كما يلي           

جودة لدى و كل ما يتعلق به ،و إزالة النقاط املبهمة و اخلرافات و املخاوف املو  ياإلحيائشرح العالج بالتنومي  -

 . ياإلحيائاحلالة عن التنومي 

و ال نعيد تكرار هذا االختبار يف باقي اجللسات إال يف  )مترين السقوط إىل اخللف(اختبار ما قبل التنومي  إجراء -

 .حالة حصولنا على نتائج سلبية 

، و اهلدف منها ترك احلالة )أي فيها كل مراحل التنومي عدا مرحلة العالج(جافة  يإحيائجلسة تنومي  إجراء -

هذا ما سيؤدي ،و للخوف و القلق  وو تتأكد بأنه ال شيء فيه يدع اإلحيائيلتنومي شف و تعيش ألول مرة اتتك

 . إىل استعدادها التام لباقي اجللسات 

  د  50دامت حوايل  2016-01- 25:التاريخ    :المقابلـــــة الثالثة 

بكامل مراحلها و  ياإلحيائإلجراء جلسة عالج بالتنومي  متت يف نفس املكان و خصصت هذه املقابلة             

و بعد اية اجللسة أخذنا  ،)قصة السقوط يف البئر (اليت من بينها املرحلة العالجية اليت متثلت يف االستعارة العالجية 

  .كل مرحلة من مراحل التنومي    تعلومات من احلالة كيف عاشم
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  د  45دامت حوايل  2016-02- 01:التاريخ    :المقابلـــــة الرابعة 

  :ا يلي ملنفس املكان و خصصت هذه املقابلة متت يف          

 .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة  -

اليت كررنا فيها االستعارة العالجية  العالجية، وحلها مبا فيها املرحلة اجلسة عالج بالتنومي بكامل مر  إجراء -

 .السابقة

 .معلومات من احلالة كيف عاش كل مرحلة من مراحل التنوميبعد اية اجللسة نأخذ  -

  د  45دامت حوايل  2016- 02-08:التاريخ   :المقابلـــــة الخامسة 

  :السابقة و املتمثلة يف متاما نفس خطوات اجللسة متت يف نفس املكان و كانت خطوات هذه اجللسة           

 .تقييم عام للحالة تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع  -

كرر فيها االستعارة نوتتضمن املرحلة العالجية و اليت  مراحلها،بكامل  ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .العالجية نفسها

 .من مراحل التنوميعرف كيف عاش كل مرحلة نت من احلالة بعد اية اجللسة لاخذ معلوما -

  د  40دامت حوايل  2016- 02-15:التاريخ    :المقابلـــــة السادسة 

  :متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة و هي       

 .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة  -

 .بكامل مراحلها مع تكرارنا لنفس االستعارة العالجية ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .كل مرحلة من مراحل التنومي   تاجللسة نأخذ معلومات من احلالة كيف عاش بعد اية -

  د  45دامت حوايل  2016-02- 22:التاريخ  :المقابلـــــة السابعة 

  :يف املتمثلة متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة            

 .للحالةتقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام  -

 .بكامل مراحلها مع تكرار نفس االستعارة العالجية ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -
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 .كل مرحلة من مراحل التنومي   تأخذ معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاش -

  د  30دامت حوايل  2016-02- 29:التاريخ    :المقابلـــــة الثامنة 

  :املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة و هي متت يف نفس          

 .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة -

 .بكامل مراحلها مع تكرار نفس االستعارة العالجية ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .ل التنومي كل مرحلة من مراح  تأخذ معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاش -

  .د  35دامت حوايل  2016- 03-07:التاريخ    :المقابلـــــة التاسعة 

  :متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة و هي          

 .مع تقييم عام للحالةتقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية  -

 .تكرار نفس االستعارة العالجيةبكامل مراحلها مع  ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

  .كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي د املعلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف  أخ -

  دقيقة  40دامت حوايل  03/2016/ 14:التاريخ :المقابلة العاشرة 

  :متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة و هي          

  .ييم عام للحالة تقمع املاضية  العالجيةتقيم نتائج اجللسة  -

  .العالجية    تعارةاالس نفسبكامل مراحلها مع تكرار  ياإلحيائإجراء جلسة عالج بالتنومي  -

  .رف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي نعأخد معلومات من احلالة بعد اية اجللسة ل -

  .العالجية  يف اجللسة املقبلة يئة املفحوص إلاء اجللسة  -

  

  دقيقة  40دامت حوايل   2016/ 21/03 : المقابلة الحادية عشر -

  :ي هطوات اجللسة السابقة و خنفس  اعببإتمتت يف نفس املكان و  -

  .تقييم نتائج اجللسة العالجية السابقة مع تقييم عام للحالة  -

  .العالجية نفس االستعارة  بكامل مراحلها مع تكرار  ياإلحيائإجراء جلسة عالج بالتنومي  -
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  .عرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي نات من احلالة بعد اية اجللسة لأخد معلوم -

   بعد العالج ما  متابعةإجراء من أجل خر آإىل خمتص نفسي  ضيإاء العالقة العالجية و توجيه املر  -

(La poste cure )  

  : ملخص عن الحالة 

 ث أنه اإلبنيلديه حوا  أن املفحوص كان مدلال من قبل اتضحمن خالل املقابالت العيادية ،            

كان الوالدان  و غالبا ما ،بإخوانه فهي عادية  عالقة املفحوص ثا ، أما من حيماألصغر و املفصل من كليه

  و لزواجه من أخرى و ينتهي اخلالف غالبا برتكه للبيت و العودة ليال ، ،األبيتشاجران بسبب غرية األم على 

  .ر ثب والدته أكر تدليال للمفحوص إال أنه كان حيثو بالرغم من أن الوالد كان أك

فحاول من عمره بسبب صراخ والده عليه ، ةلنوبة عصبية عندما كان يف العاشر  كر املفحوص أنه تعرضذ ي               

  .نتيجة لتدليل الوالد الزائد له لكذية ، و قد يكون هستري ه بطريقة لك و الصراخ يف وجهذضرب والده نتيجة ل املفحوص

لك ذ أهله بربمرضه يفضل بان ال خي ديف بأنه عنضحالته الصحية بصفة عامة جيدة و ييرى املفحوص أن              

عندما مت  يتذكرلك بسبب قلقهم الزائد عن اللزوم عليه يف حالة مرضه ، و ذو  ءبشيرون شع، كما أنه ال يدعهم ي

رعاية زائدة عن  والديه و رعايتهما له عند املرض  اهتمامكان ف ، وديةدتباه بوجود الزائدة الشباملستشفى بسبب اإل ابقاءه

  ) .حسب وصف املفحوص(اللزوم 

ى عالقة عاطفية بإحدى و تتعلق حببه األول ، حيث أنه كان عليعاين املفحوص من بعض املتاعب النفسية            

ا ، و تقدم  إليها عدة مرات و لكن أهلها  االرتباطسنوات و لكن أهلها مل يوافقوا على زواجه منها و  ذالفتيات من

أصروا على رفضه ، فلجأ يف النهاية إىل احملكمة ليحاول أن يتزوج ا و لكن القاضي مل يوافق على تزوجيهما ، و يفكر 

  .خرا تقدم خلطبتها يغار كثريا و يشعر بالتعاسة آعندما يسمع أخبارها و بأن شخصا  أحيانا بنسياا ، و لكن
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إىل املدرسة هو اخلوف  ذهابه دله عنعردة ف تاملفحوص باملدرسة و هو يف سن اخلامسة ، و كان إلتحق           

الشديد ، و البكاء و الرغبة يف العودة إىل البيت ، حيث أنه صدم عند دخوله القسم ألول مرة فوجد بأن  املعلمة 

  . اآلنحىت  امسها يتذكربقسوة لدرجة أنه ال زال  التالميذتضرب أحد 

كان يف مرحلة  ما أنه عند هينسياا ،  الستطيعأثناء دراسته و  عرتضها اليتاملشكالت  همأما عن أ              

  .كان أكرب منه سنا   ألنهالتعليم املتوسط تعرض للضرب من قبل أحد الطالب و لكنه مل يستطيع الرد عليه 

كان . جرمنيمبوا سو لي مرضى هميعترب  ألنه املدمننيتدافع عن  سيس مجعيةيتمىن املفحوص يف املستقبل تأ              

ته الفروسية و القراءة و كان عضوا يف نادي اهواي هميف املدرسة ، و من أ املدرسياملفحوص ينتمي إىل مجاعة املسرح 

  .الفروسية 

وقت املدرسة فقد كان  انقضاءو بالنسبة لوقت الراحة يف املدرسة فقد كان يقضيه مع أصدقائه ، أما بعد              

  .يلعب كرة القدم مع أصدقائه يف احلي 

الحظنا عليه التحدث عن ضعف اإلميان عنده  األخرية، و يف الفرتة  بانتظامشعائره الدينية ارس املفحوص مي            

من  االنتهاءمنا أن نعقد معه جلسة بعد  لك طلبذاليت تراوده ، و ل األموره ذاهللا و الدين و ال يعرف سببا هل و عن

حيكم سلوكه فهو  الذيأما عن املبدأ و قدات لديه و كيفية التغلب عليها ، عته املذجلسات العالج بالتنومي ملناقشة ه

  .العناد 

ن الوالد أذكور أخ شقيق و أخ من األب حيث  ينأخوة و له إخو  03بن األصغر ضمن يعد املفحوص اال        

ثة و بعد فرتة تزوج األب للمرة الثال) ام املفحوص (الثانية  تهجإرضاء لزو  )األوىل  (متزوج من ثالثة ، طلق واحدة منهن 

مع العلم أن أم   جيدةلك فالعالقات داخل األسرة ذرغم من العلى ذمته ، و ب و أجنب منها طفل واحد و مازال

  .أبناء من قبل بسبب مرض القلب  3و تويف هلا  )شقيق املفحوص (املفحوص لديها إبن 
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  .توسط فوق املجتماعي االقتصادي لألسرة فهو لنسبة للمستوى االباو أما       

   : مخدر الحشيش علىدمان اإلالمفحوص و 

 5يف تعاطيه مند أقل من بدأ  قد،فل ةمبكر  اطي خمدر احلشيش يف سنتعاملفحوص يف  مل يبدأ            

ة نو آلومي و يف اياه يف البداية عند صديقه و بشكل انه تعاط ذ، إ األصدقاءلك بسبب جماراة بعض ذسنوات و 

، و هدفه  األسبوعام أي بعضيف إىل التعاطي ،يام األسبوع أل االتعاطي اليومي طو  تعاطيه من من قلصاألخرية 

 .اإلحساس بالنشوة خمدر احلشيش هو تعاطيمن 

كما حيصل   ،لزيادة الشعور بالفرح واالنبساط االستيقاظويفضل تعاطي احلشيش يف الفرتة الصباحية وقت          

  .املفحوص على املال الالزم لشراء املخدر من األسرة وخاصة من الوالد

ن التعاطي ألنه عاالمتناع  امرار ،ولذلك قرر املفحوص وإرهاقيشعر املفحوص بعد انتهاء تأثري املخدر بفتور          

السجن،وبسبب  إىلخوفه من الوقوع يف قبضة رجال األمن والدخول  إىلاقتنع بعدم اجلدوى يف االستمرار،باإلضافة 

  .الوازع الديين أيضا

مناسبات التوقف عن تعاطي تخصصني لكنه حاول يف عدة معند  إدمانهومل يسبق للمريض أن حاول عالج         

  .لكن حماوالته باءت كلها بالفشل ،احلشيش

ساعد املدمن على التخلص يـ -حسب تعبريه - )تنظيف األفكار(ويرى املفحوص أن العالج النفسي وخاصة          

الفراغ ن احلصول على وظيفة وملئ ،ويرى أيضا أاإلدمانكان يف مركز متخصص يف عالج   إذاخاصة ،من خمدر احلشيش 

  .عن تعاطي خمدر احلشيش اإلقالعاملدمن على  إرادةساهم بشكل كبري يف تقوية ي

 

  :من العالج بالتنويم اإليحائي )10( الحالة أثناء الجلسات العشرة  

I. التنومي إحداثمرحلة : المرحلة األولى 

 )مترين السقوط اىل اخللف(:اختبارات ما قبل التنويم المغناطيسي  - 1
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  .األرض علىملنعه من الوقوع  من اخللف به إمساكنادرجة  إىلاخللف  إىلسقوط كلي للحالة  :النتيجة

 .لدى احلالة قابلية كبرية جدا إلحياء، وحيتمل جدا دخوله يف غشية تنوميية خفيفة، متوسطة أو عميقة :التفسير

   :العينين إغالق  - 2

 اإلحياءاتبقية  إمتامن يف وقت وجيز وقبل امفتوحت إبقائهمااحلالة لعينيه وعدم متكنه من  إغالق :النتيجة

  .امإغالقهالتنوميية وبدون أن نطلب منه 

  .إلحياء، وحيتمل جدا دخوله يف غشية تنوميية خفيفة، متوسطة وعميقةلقابلية كبرية جدا  :التفسير

  :تقريب كلتا اليدين لبعضهما  - 3

  .بقية اإلحياءات التنوميية إمتامغاية التصاقهما وقبل  إىلاقرتاب سريع لليدين من بعضهما البعض  :النتيجة

  )درجة الوعي ألفا(دخول احلالة يف غشية تنوميية خفيفة  -  :التفسير         

  .قابلية كبرية جدا إلحياء، وحيتمل جدا دخوله يف غشية تنوميية متوسطة أو عميقة-          

  :هلوسة الذبابة -4

  .بيده إبعادهاوحماولته )صوت غري حقيقي،هلوسة مسعية(مساع املفحوص لصوت الذبابة  :النتيجة

  .)درجة الوعي دالتا( أو عميقة دخول احلالة يف غشية تنوميية متوسطة :التفسير

  

II. قصة السقوط في البئر(االستعارة العالجية : مرحلة العالج( 

    تفاعل كبري جدا مع خمتلف أطوار القصة، حيث بدت على وجه املفحوص بوضوح خمتلف التعابري :النتيجة

  .كما قام ببعض احلركات برأسه و ذراعيه نظرا لشدة تفاعله معها  )تعابري اخلوف،احلزن، البكاء والفرح (

  :قوية على  إشارةهو  )القصة(التفاعل الكبري من قبل املفحوص مع االستعارة العالجية  :التفسير

 جتاوب املفحوص مع العالج -

 عن خمدر احلشيش  اإلقالعاحتمال كبري لنجاح املفحوص يف  -

 قوية لدى املفحوص يف الشفاء إرادةوجود  -

  

III.  االستيقاظمرحلة: 

  .استيقاظ املفحوص بشكل عادي وطبيعي -  :النتيجة
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  االستيقاظاملفحوص بالسعادة والطمأنينة النفسية بعد  حساسإ -

 .)صفاء اجلسم من السموم(شعور املفحوص بعدم الرغبة يف تعاطي خمدر احلشيش  -

على استجابة املريض الكبرية للعالج وارتفاع احلافز  االستيقاظتدل النتائج احملصل عليها يف مرحلة  :التفسير

  .واإلرادة لديه بشكل قوي من أجل عدم العودة لتعاطي احلشيش مرة أخرى

النفسي على خمدر  إدمانهوتدل هذه النتائج كذلك على وجود احتمال كبري لتغلب املريض على               

 .ايته إىلوصوله للشفاء التام من اإلدمان عليه حال مواصلته العالج  إمكانيةاحلشيش، وعلى 

  : الحالة بعد العالج

من خالل عملية التقييم املستمر الذي قمنا به يف كل جلسة من جلسات العالج بالتنومي اإلحيائي               

 ،، واليت استعملنا فيها املالحظة العيادية الدقيقة، واجلمع الشامل للمعلومات من احلالة املدروسة)10(العشر 

نتج  )ن،ب(ج بالتنومي اإلحيائي للحالة أن العال ، ملسنالك املالحظات واملعلوماتتن خالل حتليلنا الكيفي لمو 

وجاء هذا التوقف عقب  ،)4(من اجللسة العالجية الرابعة  ابتداءاحلشيش  حمذرعنه توقفها النهائي عن تعاطي 

الرابعة بالنجاح بسبب مواصلتنا  حماولتهأن كللت  إىلحماوالت فاشلة قام ا قبل هذه اجللسة،  )3(ثالث 

للجلسات العالجية ومواصلة تقويتنا لدافعيته حنو العالج خالل تلك اجللسات من جهة، وبسبب مثابرته وعدم 

  .المه بعد كل حماولة فاشلة وتفاؤله بالشفاء من جهة أخرىساست

 ،اليت توقف فيها عن التعاطي )4(رابعة اليت تلت اجللسة ال )6(وأما اجللسات التنومي اإلحيائي الستة             

إىل  حاجتهبعدم  إحساسهنتج عنها خاصة كما فنتج عنها استمرار توقف احلالة عن تعاطي خمدر احلشيش،  

  .كما كان يف السابق الشاغل وحمور تفكري وبأنه ليس شغله احلشيش،

يف  لدى احلالة األوىل  املتمثلة قطاعناإلتالشي أعراض  ،األخرية )6(ونتج عن تلك اجللسات الستة            

عن تعاطي خمدر احلشيش عقب اجللسة  ابعد توقفه االيت ظهرت عليه و اإلحباط وصعوبة الدخول يف النوم

  .)4(الرابعة 

عرض ل ذهاب كلي مث تالشي ،)10(ومن النتائج اليت حققتها جلسات التنومي اإلحيائي العشرة           

إلشتياق واللهفة ملخدر احلشيش والذي كان يأتيه على شكل نوبات متكررة عقب اجللسة العالجية الرابعة اليت 
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املخدر من أهم أسباب فشله يف التوقف عن  إىل االشتياقتوقف فيها عن تعاطي احلشيش، وكانت نوبات 

  .تعاطي احلشيش يف اجللسات الثالثة األوىل

ألنه  ،ملريض بعد العالج نفور شديد من األصدقاء الذين كان يتعاطى معهم احلشيشكما ظهر لدى ا          

التنومي اإلحيائي بأم هم من أقنعوه بتعاطي احلشيش، وبأم كانوا العالج بصار يدرك من خالل جلسات 

 إىلالعودة ويذكرونه بنشوة املخدر، ومن أسباب نفوره منهم أيضا ختوفه من  واالشتياقيشعلون لديه اللهفة 

  .جمالستهم إىلما عاد  إذا متعاطي احلشيش والشعور بالضعف أمامه

  :خالصة عامة

  : من خالل املقابالت،واملالحظة العيادية وتطبيقنا للعالج بالتنومي اإلحيائي نستخلص مايلي

ومل يسبق له اخلضوع ألي عالج من  )فقط(متوسط احلدة على خمدر احلشيش  إدمانااملفحوص مدمن  - 1

 .اإلدمان من قبل

 لدى املفحوص قابلية كبرية جدا لإلحياء ما أهله ألن يكون من بني احلاالت اليت تستجيب بقوة العالج - 2

 )DELTAدرجة الوعي دالتا (دخول املفحوص يف غشية تنوميية عميقة  - 3

سرتاتيجية إذا ما ساهم بنسبة كبرية يف جناح لدى املفحوص احلافز واإلرادة القوية يف العالج والشفاء وه - 4

 .العالج بالتنومي اإلحيائي معه

من  ابتداءكذلك وراء جناحه يف التوقف عن تعاطي احلشيش   تفاؤله وعدم استسالمه كان، مثابرة املفحوص - 5

 .جلسات عالجية األوىل ت فاشلة خالل الثالثاجللسة الرابعة، وذلك بعد ثالث حماوال

 إرادةالتنومي اإلحيائي دورا مهما يف تقوية العالج بالعالجية املستخدمة يف جلسات  االستعارةلعبت  - 6

 .ويف شفاءه من اإلدمان على خمدر احلشيش ،ودافعتيهاملفحوص 

توقفه عن تعاطي ثبات (ثبات النتائج  إىليف تطبيق جلسات العالج بالتنومي اإلحيائي أدى  االستمرار - 7

 .)احلشيش

اليت ظهرت لدى  االنقطاعذهاب أعراض  إىللسات العالج بالتنومي اإلحيائي أدى االستمرار يف تطبيق ج - 8

 .)اجللسة اليت توقف فيها عن تعاطي احلشيش( )4(احلالة عقب اجللسة الرابعة 

اختفاء نوبات اللهفة واالشتياق اليت ظهرت  إىليف تطبيق جلسات العالج بالتنومي اإلحيائي أدى  االستمرار - 9

 .)4(لدى املفحوص عقب اجللسة الرابعة
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الذين كان يتعاطى (جنح العالج بالتنومي اإلحيائي يف جعل املفحوص يدرك مدى تسبب األصدقاء  -10

د ما عا إذاتعاطي احلشيش  إىلختوفه من العودة  إىل نفوره منهم و إىل، مما أدى إدمانهيف  )معهم احلشيش

  .جمالستهم إىل



 

 

 

 احلالــــــــــــــــــــة الثانية
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  :البيانات األولية عن الحالة الثانية 

  ج: اإلسم 

  ب : اللقب 

  ذكر : اجلنس 

  سنة  25: السن 

  .السنة األوىل جامعي : املستوى الدراسي 

  مع الوالدين : املسكن 

  03: عدد اإلخوة 

   01: رتبته بني اإلخوة 

  موظف : مهنة األب

  ماكثة بالبيت: مهنة األم 

  سنة  24متزوجني منذ : الوضعية األسرية 

  .25/02/2016: تاريخ ايء إىل املركز 

 مقابلة  11: عدد املقابالت اليت أجريت 

  :عرض المقابالت 

 د  55دامت حوايل  2016- 02-25:التاريخ     :المقابلـــــة األولــــى  

أجريت هذه املقابلة مبكتب األخصائي النفساين باملركز و خصصت هذه املقابلة للتعرف على احلالة و توضيح            

احلالة  هاو كان اهلدف منها كسب ثقة احلالة و اطالع،كحالة مع التعريف بدور مهنة األخصائي النفساين   أخذهاسبب 

  .  سر املهين الكتمان على األخالقيات اليت سوف نلتزم ا معها باألخص  
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أكثر يف احلياة الشخصية للحالة ، وحاولنا معرفة  املعلومات األولية ،التعمقجبمع و قمنا يف هذه املقابلة                 

مدة التعاطي ،  ( بإدمااباحلالة إىل اإلدمان ، وخمتلف املعطيات املتعلقة  أدتأهم الدوافع املباشرة و الغري مباشرة اليت 

  ).و حنو ذلك ...........املتعاطاة  الكميةكيفية التعاطي ، 

  .راحة و حرية و عفوية بكل الفرصة للحالة للحديث  إتاحةو حاولنا قدر اإلمكان يف هذه املقابلة   

   د  60دامت حوايل  2016- 03-03:التاريخ  :المقابلـــــة الثانية 

  :ا يلي ملمتت يف نفس املكان و خصصت هذه املقابلة             

و كل ما يتعلق به ،و إزالة النقاط املبهمة و اخلرافات و املخاوف املوجودة لدى  ياإلحيائشرح العالج بالتنومي  -

 .ياإلحيائاحلالة عن التنومي 

نظرا  ر هذا االختبار يف باقي اجللسات و مل نعد تكرا)مترين السقوط إىل اخللف(اختبار ما قبل التنومي  إجراء -

 .حلصولنا على نتائج اجيابية عندما أجرينا يف هذه املقابلة

، )أي فيها كل مراحل التنومي عدا مرحلة العالج)( hypnose sèche(جافة  ياإلحيائ جلسة تنومي ا إجراء -

و تتأكد بأنه ال شيء فيه يدعوا للخوف  ياإلحيائوكان اهلدف منها ترك احلالة تكشف و تعيش ألول مرة التنومي 

 . و القلق هذا ما سيؤدي إىل استعدادها التام لباقي اجللسات 

    د  55دامت حوايل  2016- 03-10:التاريخ :المقابلـــــة الثالثة 

بكامل مراحلها و اليت من بينها  ياإلحيائمتت يف نفس املكان و خصصت هذه املقابلة إلجراء جلسة عالج بالتنومي 

و بعد اية اجللسة أخذنا املعلومات من ) قصة السقوط يف البئر (واليت متثلت يف االستعارة العالجية  ،مرحلة العالج

  .كل مرحلة من مراحل التنومي    تاحلالة كيف عاش

 د  45دامت حوايل  2016-03- 17:التاريخ    :المقابلـــــة الرابعة 

  :ا يلي ملفس املكان و خصصت هذه املقابلة متت يف ن

 .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية و تقييم عام للحالة  -
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بكامل مراحلها مبا فيها املرحلة العالجية و اليت كررنا فيها االستعارة  ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .العالجية السابقة

 .كل مرحلة من مراحل التنومي  تكيف عاش  بعد اية اجللسة نأخذ معلومات من احلالة -

  :المقابلـــــة الخامسة 

 د  45دامت حوايل  2016- 03-24:التاريخ   

  :متت يف نفس املكان و كانت خطوات هذه اجللسة متاما نفس خطوات اجللسة السابقة و املتمثلة يف 

 .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية وكذا تقييم عام للحالة  -

كرر فيها االستعارة نبكامل مراحلها ، وتتضمن املرحلة العالجية و اليت  ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .العالجية نفسها

 .كل مرحلة من مراحل التنومي  تعرف كيف عاشناخذ معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لل -

  :المقابلـــــة السادسة 

 د  35دامت حوايل  2016- 3- 31:التاريخ    

  :متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة و هي 

 .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة  -

 .بكامل مراحلها مع تكرار نفس االستعارة العالجية ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .مرحلة من مراحل التنومي كل   تكيف عاشلنعرف  أخذ معلومات من احلالة بعد اية اجللسة  -

  :المقابلـــــة السابعة 

 د  40دامت حوايل  2016-04- 07:التاريخ    

  :متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة املتمثلة يف 

 .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة -
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 .مراحلها مع تكرار نفس االستعارة العالجيةبكامل  ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .كل مرحلة من مراحل التنومي   تأخذ معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاش -

  :المقابلـــــة الثامنة 

 د  45دامت حوايل  2016-04- 14:التاريخ    

  :متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة و هي 

 .نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالةتقييم  -

 .بكامل مراحلها مع تكرار نفس االستعارة العالجية ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .أخذ معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي  -

  :المقابلـــــة التاسعة 

  .د  30دامت حوايل  2016-04- 21:التاريخ    

  :متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة و هي 

 .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة -

 .بكامل مراحلها مع تكرار نفس االستعارة العالجية ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي أخذ معلومات من احلالة بعد اية  -

  :المقابلـــــة العاشرة 

 د  45دامت حوايل  2016-04- 28:التاريخ    

  :متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة و هي 

 .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة -

 .بكامل مراحلها مع تكرار نفس االستعارة العالجية يإلحيائاجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .أخذ معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي  -
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 .يئة املريض إلاء العالقة العالجية يف اجللسة املقبلة  -

  :المقابلـــــة الحادية عشر 

  .د  45دامت حوايل  2016-05- 05:التاريخ    

  :متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة و هي 

 .تقييم نتائج اجللسة العالجية السابقة مع تقييم عام للحالة -

 .بكامل مراحلها مع تكرار نفس االستعارة العالجية ياإلحيائجلسة عالج بالتنومي  إجراء -

 .الة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي أخذ معلومات من احل -

 ).la poste cure(إاء العالقة العالجية وتوجيه املريض إىل خمتص آخر إلجراء متابعة ما بعد العالج  -

  :ملخص عن الحالة 

املفحوص تلقى تربية عادية يف طفولته، و كان يعاقب من طرف  أنمن خالل املقابالت العيادية ،اتضح                

  . و االلتزام تارة أخرى  أحياناواآلخرين، و تتمثل ردة فعله للعقاب يف العناد أارتكب أخطاء يف حق نفسه  إذاوالديه 

 االبناألم تفضل  مييل املفحوص إىل حب الوالدين ،و كان اإلخوة مجيعهم حمل حب الوالد ، بينما كانت              

  .األصغر ، ويضيف املفحوص بأن أخاه الذي يصغره بعام واحد هو املفضل لديه ويتفاهم معه ويكلمه عن أسراره

و بصفة عامة فإنه يرى بأنه مر بطفولة عادية ، وهذا ما أكدته مالحظتنا عليه  ومن أهم ذكريات طفولته هو           

  .ذهابه مع عمه إىل سوق الغنم 

وال يعاين املفحوص من أية أمراض جسمية ، كما أنه مل يتعرض حلوادث تؤثر على صحته باستثناء أنه كان          

  .زيادة يف الوزن ، و قد تغلب على ذلك باحلمية و تقليل كمية األكل ، ويعترب وزنه حاليا مثاليا من يعاين 

ما يتعلق مبستقبله ، فهو يود أن يكمل دراسته اجلامعية ، و أن و القلق في التوتريرى املفحوص أنه يعاين من            

و لكنه ال يعرف كيف يبدأ ؟ ومن أين يبدأ ؟و هو يعتقد أنه ال أمل يف ذلك ) شركة برتول مثال(يعمل يف جمال ختصصه 

ه قد ه هو أنو هذا حلم لن يتحقق ، ولذلك هو يشغل نفسه بأمور أخرى لكي ينسى متاعبه النفسية ، وأكثر ما يضايق

  .احلشيش هخيب ظن أهله فيه بتعاطي
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التحق املفحوص باملدرسة يف السادسة من عمره ، وكان فرحا عند ذهابه املدرسة للمرة األوىل ،إال أنه                   

صبح أخذ يف البكاء عند ذهابه إىل الفصل بدون والده ، كما كان له أصدقاء كثريون يف املدرسة ، وكان يتمىن أن ي

  .مهندس برتول حبري 

 .شكالت اليت اعرتضته أثناء دراسته هي املشاكل العاطفية  املأما بالنسبة ألهم   

حيث ارتبط ببعض العالقات العاطفية أثناء دراسته باملرحلة الثانوية ،وقد تسببت له هذه العالقات يف بعض             

املشكالت اليت ظل تأثريها واضحا حىت اآلن ،حيث الحظنا من خالل اجللسات العالجية أن عالقته بأخته يشوا 

تب عليه سوء عالقته بوالدته بسبب موقفها الدفاعي عن بعض التوتر بسبب خوفه عليها و عدم ثقته يف البنات مما تر 

  .أخته ، و زجرها له بعدم التدخل يف حياا 

أثناء دراسته باملرحلة الثانوية كان للمفحوص نشاطه الدراسي امللموس حيث كان يشارك يف الكثري من              

  .لشباباملسابقات العلمية و كثري الرتدد على املكتبة البلدية و دور ا

  .وكان عضوا يف نادي رياضي ...تمثلت يف السباحة و البيارأما بالنسبة هلوايته  ف   

ئا ممتعا ،أما بعد انتهاء كان املفحوص يقضي اسرتاحة الثانوية يف تعاطي احلشيش مع زمالئه ، ويرى أنه كان شي           

  .ع األصدقاءفقد كان يقضي وقته إما يف النوم أو يف املقاهي م دراسةوقت ال

و املفحوص بالرغم من عدم ممارسته أغلب الشعائر الدينية ، كان يرى أن تعاطي احلشيش حمرم دينيا ، ألنه ضار          

  . االجتماعيةباجلسم ، فضال عن أضراره 

، لذلك كان يتعاطاه أيام  االستيعابلكنه باملقابل يعتقد أن للحشيش فوائد تتمثل يف زيادة الرتكيز و                 

  .االمتحانات كي يساعده على املذاكرة و التحصيل

أن ظل هادئا يف مجيع األمور و أن ال يظهر ما يف  اإلنسانعلى "أما بالنسبة لفلسفته يف احلياة فهي أن                

  ".قلبه أبدا

د أوىل ثقته يف أحد أصدقائه و تكلم معه يف ولقد عرفنا يف ما بعد من خالل اجللسات أن املفحوص ق              

  .بعض األسرار ، وقام صديقه بإذاعتها مما تسبب يف فضيحة بني أصدقائه ، ولذلك فهو ال يثق بأحد 
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عاما، وهو طيب  58األول ضمن أخوين و أخت ، والده موظف يبلغ من العمر  االبنيعترب املفحوص                

و يراجع املستشفى باستمرار مما جيعل املفحوص قلقا على صحة والده ، أما بالنسبة لألم  حنون، إال أنه مريض حاليا

عاما ، وهي متسلطة بعض الشيء ،وال تويل املفحوص وأخوه الذي يصغره بعام  43فهي ربة بيت ، تبلغ من العمر 

  . ي لألسرة فهو متوسط وبالنسبة للمستوى االجتماعي االقتصاد،وأخته،االهتمام الذي توليه ألخيه األصغر 

    :المفحوص واإلدمان على مخدر الحشيش

سنوات عندما كان طالبا باملرحلة الثانوية ،وذلك بدافع  7من  أكثربدأ املفحوص بتعاطي احلشيش منذ               

،والعتقاده يف ذلك الوقت بأن احلشيش مفيد للجسم من الناحية العقلية ،حيث يعتقد املفحوص بأن  األصدقاءتقليد 

احلشيش يساعد على الرتكيز و االستيعاب و احلفظ ، كما أن سهولة حصوله على املخدر كان سببا يف تعاطيه ، ومع 

  .ود سبب قوي حيول بينه و بني التعاطي مرور الوقت أصبح املفحوص يتعاطى احلشيش بسبب الفراغ و امللل وعدم وج

ارع ، يف الريف أما بالنسبة لألماكن اليت كان يتعاطى فيها فهي متعددة ،مثل املنزل ،عند الصديق ،يف الش             

، وخاصة يف الصباح وقت االستيقاظ  ااخل كما أنه جيب أن يتعاطى احلشيش يف كل األوقات ما دام متوفر ...،يف البحر 

  . األصدقاءيفضل التعاطي مع ،و 

ن ملشراء املخدر،وأحيانا حيصل على احلشيش جمانا ) األب(حيصل املفحوص على املال الالزم من األسرة              

  .األصدقاء

عادة و العيش يف جو خيايل و زيادة يف النشاط و احليوية ،أما ساملفحوص بعد التعاطي بالنشوة و ال شعرو ي             

د انتهاء تأثري املخدر فانه يشعر بالندم و الواقع املؤمل ،و يف بعض األحيان يشعر بالنشاط و احليوية و بالرغبة يف بع

  . نسحابيةاالتعاطي مرة أخرى ،و يرى املفحوص أن احلشيش ال يسبب أعراض 

ال يسبب أي مضاعفات فهو حسبه  بأنهومل حياول املفحوص التوقف عن تعاطي احلشيش العتقاده الراسخ            

  .و أخف من ذلك ،ألنه يعتقد بأنه ميكنه االستغناء عن احلشيش لكن ال ميكنه أن يرتك السجائر أمثل السجائر 

قبل جميئه إىل املركز  -للمريض أن حاول عالج ادمانه عند أي خمتص لكنه حاول يف اآلونة األخرية  سبقومل            

حلشيش العتقاده بأنه حمرم يف الدين ، لكن حماوالته هذه باءت بالفشل ،فبدأ يتغري اعتقاده حول التوقف عن تعاطي ا–

  .على احلشيش و سهولة التوقف عن تعاطيه كما كان يعتقد  اإلدمان
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ستطاع ، إضافة إذا اعلى احلشيش  اإلدمانأنه باإلرادة القوية مث بالعالج النفسي ميكن عالج بيعتقد الزال لكنه          

 .يفة متابعة حالته النفسية دوما ظاحلصول على و 

  :من العالج بالتنويم االيجابي ) 10(الحالة أثناء الجلسات العشرة 

I. التنومي  إحداثمرحلة : المرحلة األولى.  

  )مترين السقوط إىل اخللف( :اختبارات ما قبل التنويم المغناطيسي  - 1

به من اخللف لتمنعه من  إمساكنالكن ليس لدرجة ) تأرجح إىل اخللف (سقوط جزئي للمفحوص إىل اخللف :النتيجة 

  .السقوط

حياء ،و حيتمل جدا دخوله يف غشية تنوميية خفيفة أو متوسطة ،وال يتحمل دخوله يف غشية إلقابلية متوسطة ل:التفسير 

  .تنوميية عميقة 

  :إغالق العينين -2

التنوميية و بدون أن  اإلحياءاتكامل   إمتاملكن عند ،مفتوحتان  إبقاءمهاحلالة لعينيه و عدم متكنه من إغالق ا:النتيجة 

  .نطلب منه إغالقهما

حياء ،و حيتمل جدا دخوله يف غشية تنوميية خفيفة أو متوسطة ،وال يتحمل دخوله يف غشية إلقابلية متوسطة ل:التفسير 

  .تنوميية عميقة 

  .كامل االحياءات التنوميية   إمتاملكن عند ، اقرتاب اليدين من بعضهما إىل غاية التصاقهما : تقريب كلتا اليدين -3

  ).درجة الوعي ألفا(يف غشية تنوميية خفيفة  احلالة دخول :التفسير  

ل دخوله يف غشية تنوميية و ال حيتم ،قابلية متوسطة لإلحياء ،و حيتمل جدا دخوله يف غشية تنوميية خفيفة أو متوسطة- 

  .عميقة 

يف اختبارات ما قبل  عليها صلناحتمل نقم بإجراء هذا اجلزء من نص التنومي االجيايب نظرا للنتيجة اليت : هلوسة الذبابة -4

يف جزء إغالق العينني و يف جزء تقريب كلتا اليدين و املتمثلة يف عدم احتمال دخول املفحوص يف  ،التنومي املغناطيسي

  .غشية تنوميية عميقة  
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II.  قصة السقوط يف البئر(االستعارة العالجية  :مرحلة العالج.(  

و أهم التعابري اليت بدت عليه بوضوح )مل يتفاعل مع كافة أطوار القصة (تفاعل كبري مع بعض أحداث القصة :النتيجة 

سمه و عدم استقراره أثناء وصولنا يف جأثناء املرحلة االستعارة العالجية هي تعابري اخلوف و اليت صاحبها حترك كامل 

  .القصة العالجية إىل جزء سقوطه يف قعر البئر املظلم  

  :يشري إىل) القصة العالجية(العالجية  االستعارةالتفاعل الكبري من قبل املفحوص مع بعض أجزاء  :التفسير 

 .ياإلحيائاستجابة املفحوص للعالج بالتنومي  -

 .عن خمدر احلشيش  اإلقالعوجود احتمال لنجاح املفحوص يف  -

 .لدى املفحوص يف العالج و الشفاء إرادةوجود حافز و  -

III. ستيقاظ مرحلة اال:   

  .استيقاظ املفحوص بشكل عادي و طبيعي - :النتيجة -

  .املفحوص بالفرح ،السعادة و الطمأنينة النفسية بعد استيقاظه  إحساس -            

  . جسمه صاف من احلشيش وكأنه ولد من جديد ،و بعدم الرغبة يف تعاطيه  شعور املفحوص بأن -            

تدل النتائج احملصل عليها يف مرحلة االستيقاظ على جتاوب املريض مع العالج و وجود درجة مقبولة من  :التفسير 

  .احلشيش مرة أخرىخمدر لديه لكي ال يعود إىل تعاطي  اإلرادةاحلافز و 

النفسي على احلشيش ،وعلى  إدمانهو تدل هذه النتائج كذلك على وجود احتمال متوسط لتغلب املريض على    

  .عليه حال مواصلته العالج إىل ايته اإلدمانوصوله للشفاء من  إمكانية

   : الحالة بعد العالج

الذي كنا جنريه بعد كل جلسة من جلسات العالج بالتنومي " التقسيم املستمر"من خالل قيامنا بعملية            

الدقيقة ،واجلمع الشامل للمعلومات من احلالة املدروسة ،و ،واليت استعملنا فيها املالحظة العيادية )10(العشرة  ياإلحيائ

  .لتلك املالحظات واملعلومات ) الكيفي(من خالل التحليل 
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 ابتداءنتج عنه توقفها النهائي عن تعاطي خمدر احلشيش " ج،ب"للحالة  ياإلحيائوجدنا أن العالج بالتنومي            

) 5(هذا التوقف بعد حماولة فاشلة قام ا املفحوص عقب اجللسة اخلامسة و جاء ،) 7(من اجللسة العالجية السابعة 

  .،إىل أن جنحت حماولته الثانية بعد اجللسة السابعة 

اجللسات العالجية و مواصلتنا يف تقوية دافعيته حنو العالج و الشفاء وراء جناحه يف  إجراءولقد كان استمرارنا يف         

مس عنده مثابرة قوية و روح عدم االستسالم بعد حماولته األوىل من أننا مل نلو ذلك بالرغم عن تعاطي احلشيش  اإلقالع

  .لكن الحظنا عليه التفاؤل بالشفاء ألنه ال يعتقد بأن اإلقالع عن التعاطي احلشيش بالشيء العسري  ،الفاشلة

 -ليت توقف فيها عن تعاطي احلشيشا -) 7(اليت تلت اجللسة السابعة ) 3(الثالثة ياإلحيائو أما جلسات التنومي        

فأهم ما نتج عنها هو استمرار توقف احلالة عن تعاطي خمدر احلشيش ، كما نتج عنها شعور املفحوص بأنه قد ولد من 

  .بعدم احلاجة إىل تعاطيه أو حىت التفكري فيه  إحساسهجديد و جبسم صاف من خمدر احلشيش إضافة إىل 

 ،يف اخلوف و النوم املتقطع مثلةاملت االنقطاعاألخرية تالشي أعراض ) 3(و نتج أيضا عن تلك اجللسات الثالثة           

ه مل ،وننوه إىل أن أعراض االنقطاع اليت ظهرت علي) 7(و اليت ظهرت عليه بعد توقفه عن تعاطي احلشيش بعد اجللسة

  .عن احلشيش  إقالعهتكن شديدة احلدة ما ساهم بقوة يف 

االشتياق "توقف كلي لعرض  ،الثالثة األخرية ياإلحيائو من النتائج اليت حققناها عرب جلسات العالج بالتنومي           

ة مل تأته سوى نوبة و الذي هو اآلخر مل يكن شديد احلدة فمنذ توقفه عن تعاطي احلشيش يف اجللسة السابع،" و اللهفة

 حماولته األوىل يفباالشتياق و اللهفة إىل خمدر احلشيش كان وراء فشل  إحساسهوننبه بأن . وحيدة مل تكرر بعدها 

  . –اليت كانت عقب اجللسة اخلامسة –التوقف عن تعاطي احلشيش 

ال جمال فيه ألوقات  ،و لقد الحظنا على املريض يف اية العالج حماوالته املستمرة لوضع برنامج يومي يسري عليه        

أكرب سبب وراء تعاطيه أول سيجارة حشيش عندما كان تلميذا يف الثانوية ،وألنه  هو الفراغ ، ألنه يعتقد بأن الفراغ

مشغول بأمر ما أو منهمكا بعمل ما ،كما أن املفحوص يعتقد بأن  اكتشف بأنه ال يتعاطى احلشيش أبدا عندما يكون

  .الفراغ هو أكرب ما يشعل هلفته و يذكره بنشوة املخدر 

  :خالصة عامة 

  :على املفحوص ما يلي  ياإلحيائيتبني لنا من خالل املقابالت ، املالحظة العيادية و من خالل تطبيقنا للعالج بالتنومي 



النتائج عرض و احلاالت دراسة                                                                            اخلامس الفصل  

 

85 

 

 اإلدماناملفحوص مدمن إدمانا متوسط احلدة على خمدر احلشيش فقط ،ومل يسبق له اخلضوع ألي عالج من  - 1

 .من قبل 

 .لدى املفحوص قابلية متوسطة لإلحياء و كانت استجابته جيدة للعالج  - 2

 .العالج جراءإلكافية ) ALPHAدرجة الوعي (دخل املفحوص يف غشية تنوميية خفيفة  - 3

و حافز متوسطني يف العالج و الشفاء ما دفعنا إىل العمل على تقويتهما من خالل  لدى املفحوص إرادة - 4

 .احلشيش  ينجح يف جعل املفحوص يقلع عن تعاطنحىت  ياإلحيائجلسات التنومي 

عن تعاطي احلشيش سهل  اإلقالع،و بسهولة  ياإلحيائالعالج بالتنومي  إسرتاتيجيةتفاؤل املفحوص بنجاح  - 5

 .الذي طبقناه عليه ياإلحيائبنسبة كبرية جناح العالج بالتنومي 

املفحوص و  إرادةعلى تقوية  ،ياإلحيائالتنومي العالج بركزنا يف استعارتنا العالجية اليت استخدمناها يف جلسات  - 6

 .على خمدر احلشيش  اإلدمانءه من ما إىل شفا دافعيته ،و على زرع روح عدم االستسالم و املثابرة يف نفسيته ،

ثبات (أدى إىل ثبات يف توقفه عن تعاطي خمدر احلشيش  ياإلحيائاالستمرار يف تطبيق جلسات العالج بالتنومي  - 7

 ) .النتائج

أدى إىل ذهاب أعراض االنسحاب اليت ظهرت لدى  ياإلحيائاالستمرار يف تطبيق جلسات العالج بالتنومي  - 8

 ) .اجللسة اليت توقف فيها عن تعاطي خمدر احلشيش( )7(السابعة اجللسة  احلالة حبدة متوسطة عقب

اليت ظهرت " االشتياق و اللهفة"أدى إىل اختفاء نوبة  ياإلحيائاالستمرار يف تطبيق جلسات العالج بالتنومي  - 9

 .ملرة واحدة ) 7(لدى املفحوص عقب اجللسة 

امل يدفعه إىل تعاطي احلشيش و يدرك بأن الفراغ كان أهم عيف جعل املفحوص  ياإلحيائجناح العالج بالتنومي  -10

و كان السبب وراء أول سيجارة حشيش تعاطاها، مما أدى إىل حماولة املفحوص املستمرة لضبط  إليهل هلفته عيش

 . برنامج يومي يسري عليه ال يرتك فيه أي جمال للفراغ 

 

 



 

 

 احلــالة الثالثة
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 :ةثلبيانات األولية عن الحالة الثالا

  ع:اإلسم

  ي:اللقب

  27:السن

  السنة الثانية ثانوي:املستوى الدراسي

  مع األم :السكن

  06: عدد اإلخوة

  06:رتبة بني اإلخوة

  متوىف:مهنة األب

  ربة بيت :مهنة األم

  سنوات 5 متويف منذ األب:األسريةالوضعية 

  .02/13/2015:  تاريخ ايء إىل املركز

 مقابلة  11 :أجريتعدد املقابالت اليت 

  : عرض المقابالت

  03/2016/ 02:تاريخ المجيء الى المركز

  دقيقة  60دامت حوايل  02/03/2016التاريخ :المقابلة األولى

ة،و توضيح سبب الفحص النفسي باملركز و خصصنها للتعرف على احلاله املقابلة مبكتب ذلقد أجرينا ه           

كسب ثقة   إىله املقابلة ذعرفها مبهنة األخصائي النفساين و خمتلف أدواره،كما هدفنا من خالل هنالفحص للحالة،مث ل

و قمنا يف  .املهينلتزم  مبا معها و على وجه اخلصوص كتمان السر نا  إطالعها على األخالقيات اليت سوف ذاحلالة و ك
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الدوافع املباشرة  أهمص الشخصية،و حماولة التعرف على ه املقابلة جبمع املعلومات األولية،التعمق أكثر يف حياة املفحو ذه

الكمية اليت (املتعلقة بإدماا خمتلف املعطيات   إىلقوع  يف اإلدمان إضافة و الاملباشرة اليت قادت احلالة إىل  و الغري

  .....)اية التعاطي،مدته،كيفيتهتعاطاها،بدت

 .للتعبري بكل حرية و راحة و عفوية للحالة نتيح الفرصة أنه املقابلة  ذكما حاولنا قدر االستطاعة يف ه

  دقيقة   60دامت حوايل  09/03/2016التاريخ  : المقابلة الثانية

  :يلي املقابلة ملا هذه متت يف نفس املكان و خصصنا

رافات و املخاوف اخلو اط املبهمة و األفكار اخلاطئة يتعلق به،وإزالة النق وكل مااإلحيائي قمنا بشرح العالج بالتنومي - 

  .املوجودة لدى احلالة عن التنومي اإلحيائي

حلصولنا ا االختبار يف باقي اجللسات نظرا ذو مل نعد تكرار ه)(اخللف إىلمترين السقوط (قبل التنومي  إجراء اختبار ما- 

 .ه املقابلةذعلى نتائج مقبولة عندما أجريناه يف ه

) فيها كل مراحل التنومي عدا مرحلة العالج أي(      (  Hypnose sèche   )  إجراء جلسة تنومي إحيائي جافة - 

التنومي اإلحيائي ،و يتأكد بأنه الشيء فيه يدعو   شف و يعيش للمرة األوىل تو كان  اهلدف منها ترك املفحوص يك

  .التام لباقي اجللسات هسيؤدي إىل استعداد ا ماذوه،للخوف و للقلق 

  دقيقة  50دامت حوايل  16/03/2016التاريخ : المقابلة الثالثة

ه املقابلة إلجراء جلسة عالج بالتنومي اإلحيائي بكامل مراحلها و اليت من بينها  املرحلة ذمتت بنفس املكان و خصصنا ه

  .)قصة السقوط يف البئر(العالجية  ارةاالستعيف  املتمثلةالعالجية 

  .كل مرحلة من مراحل التنوميها  علومات من احلالة حول كيفية عيشبأخد مقمنا و يف آخر اجللسة 

  دقيقة  50دامت تقريبا 23/03/2016:المقابلة الرابعة

  :يلي كان نفسه و قمنا بتخصيصها ملاأجريت يف امل 
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  يم عام للحالةيئج اجللسة العالجية املاضية و تقتقيم نتا- 

العالجية  ارةاالستعة و اليت قمنا فيها بتكرار إجراء جلسة عالج بالتنومي اإلحيائي بكامل مراحلها مبا فيها املرحلة العالجي- 

  .السابقة

  كل مرحلة من مراحل التنومي  تمعلومات من احلالة حول كيف عاش أخذنو بعد اية اجللسة - 

  دقيقة  45دامت حوايل  30/03/2016:المقابلة الخامسة

  :يف املتمثلةنفس خطوات اجللسة السابقة و  امتت يف نفس املكان و كانت خطوات هده اجللسة متام

  ا تقييم عام للحالةذو كتقيم نتائج اجللسة العالجية املاضية - 

 ارةاالستعنفس  إجراء جلسة عالج بالتنومي اإلحيائي بكامل مراحلها،وتتضمن املرحلة العالجية و اليت قمنا فيها بتكرار- 

  . العالجية

  .احلالة  كل مرحلة من مراحل التنومي عاشتعرف كيف نات من احلالة بعد اية اجللسة لأخد معلوم- 

  ة دقيق 55دامت حوايل :06/04/2016:المقابلة السادسة

  :نفس خطوات اجللسة السابقة و هي بإتباعمتت يف نفس املكان و 

  .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة- 

  .العالجية ارةاالستعإجراء جلسة عالج بالتنومي اإلحيائي بكامل مراحلها مع تكرار نفس - 

  .اإلحيائي احلالة  كل مرحلة من مراحل التنومي عاشتعرف كيف نبعد اية اجللسة لات من احلالة أخد معلوم - 

  دقيقة  35دامت حوايل  13/04/2016 :المقابلة السابعة

  :يف مثلةاملتنفس خطوات اجللسة السابقة  بإتباعمتت يف نفس املكان و 

  تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة- 

  العالجية ارةاالستعإجراء جلسة عالج بالتنومي اإلحيائي بكامل مراحلها مع تكرار نفس - 
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  أخد معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي- 

  دقيقة 40مت  حوايلاد 20/04/2016 :المقابلة الثامنة

  : يف مثلةاملتاع نفس خطوات اجللسة السابقة متت يف نفس املكان و باتب 

  تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة- 

  العالجية ارةاالستعإجراء جلسة عالج بالتنومي اإلحيائي بكامل مراحلها مع تكرار نفس  - 

  مراحل التنومي احلالة  كل مرحلة من عاشتعرف كيف نات من احلالة بعد اية اجللسة لأخد معلوم - 

  دقيقة 45دامت حوايل  27/04/2016 :المقابلة التاسعة

  :نفس خطوات اجللسة السابقة وهي بإتباعمتت يف نفس املكان و  

  .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة- 

  العالجية ارةاالستعإجراء جلسة عالج بالتنومي اإلحيائي بكامل مراحلها مع تكرار نفس - 

  أخد معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي- 

  دقيقة  45دامت حوايل  04/05/2016 :المقابلة العاشرة

  :و هي نفس خطوات اجللسة السابقة تقريبا بإتباعمتت يف نفس املكان و 

  للحالةتقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام - 

  العالجية ارةاالستعإجراء جلسة عالج بالتنومي اإلحيائي بكامل مراحلها مع تكرار نفس - 

  أخد معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي- 

إلاء العالقة العالجية يف اجللسة املقبلة-    يئة املريض ٌ

  دقيقة 50دامت حوايل  05/05/2016: المقابلة الحادية عاشر

  :و هي متت يف نفس املكان و باتباع نفس خطوات اجللسة السابقة تقريبا 
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  تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة- 

  العالجية ارةاالستعإجراء جلسة عالج بالتنومي اإلحيائي بكامل مراحلها مع تكرار نفس - 

  احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنوميأخد معلومات من - 

  بعد العالج خمتص آخر إلجراء متابعة ما إىلإاء العالقة العالجية و توجيه املريض - 

)la poste cure de désintoxication ( 

  ملخص عن الحالة

يف قبل والده و كان من النمط الشقي اتضح لنا من خالل املقابالت العيادية أن املفحوص كان مدلال من              

 االبنحب  إىلكانت متيل فلدته احب والده،أما و  إىلأنه  عوقب يف طفولته ،ولذلك كان مييل  كرذ يت طفولته،و ال

  .سنة 24األصغر البالغ من العمر 

  .األخ  األكرب منه مباشرة  كذلكو األخت الوسطى هي اليت كانت أكثر تفامها مع املفحوص و            

قدمه و هو يركب بع اص برت الذييف طفولته حادثة و قعت لصديقه  يتذكرهااملهمة اليت  الذكرياتو من            

 أصابهكريات عندما ضرب صديقه حىت ذ الوضعه عنده يف البيت،و أيضا من و  األصبع املفحوص ذ الدراجة اهلوائية، فأخ

  .يف رأسه جبرح

و يعاجله ،صداع ينتابه بني احلني و اآلخر  باستثناءو يرى املفحوص أن حالته الصحية جيدة بصفة عامة            

  .تعرض حلادث،فهو يعاجل نفسه بنفسه أوا مرض إذ أهله،كما انه ال خيرب )الباراستامول( بأخذ

  .على صحته لك مل يؤثرذو تعرض املفحوص حلادث تصادم بالسيارة إال أن         

 كنريويعاين املفحوص من بعض القلق و الضغط النفسي بسبب احلشيش و سوء استخدمه و إدمانه عليه،وهو           

اجلرعة من  زيادة إىلالنفسية يلجأ  باتاضطر االر غري احلشيش،وللتغلب على تلك التدخني و ال يتعاطى خمدرا آخ

  .كثرة تعاطيه  إىلاحلشيش و 
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  .مشكالته الصحية أوالنفسية  متاعبهعلى  أهلهو يف كل األحوال فهو ال يطلع           

ل يبكي يف أول يوم،و يود ظالسادسة،و مثل كثري من األطفال  التحق املفحوص باملدرسة و هو يف سن              

  .البيت إىلالرجوع 

كثريون يطلبون منه   أصدقاءلك فقد كان له ذالتسلط و تزعم الغري،و ل إىلمند الصغر و املفحوص مييل                 

  )الضرب مثالك(اقف صعبة تتطلب التعامل خبشونة تعرضوا ملو  املساعدة إدا ما

بينه و بني مدير  ومن أهم املشكالت اليت اعرتضت املفحوص أثناء دراسته هي اخلالفات اليت كانت حتصل            

  .)ويةبالثان(املدرسة و مدرس مادة التاريخ

كان املفحوص يتمىن أن يصبح جراحا عندما كان صغريا ، أما حاليا فهو يود العمل يف أي مهنة ، بشرط أن             

  .ال يكون عسكريا 

لك فقد كان ذدراسته،حيث أن الرياضة من اهلوايات املفضلة لديه،و ل أثناءكان املفحوص حيب الرتبية البدنية            

  .اشرتاكه يف ناد رياضي إىللعب كرة القدم،باإلضافة  ايةميارس هو 

كان املفحوص يقضي وقته مع زمالئه يف تدخني السجائر و تبادل أطراف   بالثانوية االسرتاحةأثناء فرتة            

  . للعب كرة القدم مث يؤدي واجباته املدرسية يذهب ويةالثاناحلديث،وبعد اخلروج من 

ميارس  شعائره  وقت العطلة يف التنزه و الرحالت،و بالرغم من أن املفحوص ال يو حيب املفحوص أن يقض        

  .للمال تبذيرام إال انه على يقني بأن املخدرات حمرمة دينيا،ألا تؤثر سلبا على الصحة و العقل و فيها ظالدينية بانت

مكان له يف  حيث انه يعتقد بأن اإلنسان الضعيف ال "البقاء لألقوى"و أما بالنسبة لفلسفته يف احلياة فهي               

تقدير و  يكون له الذيصحيح فاإلنسان القوي هو  كذلكو ليس له احرتام أو قيمة،و العكس   ه احلياةذه

  . - ب تعبريهعلى حس-)ويعمل له باقي الناس ألف حساب(احرتام



النتائج عرض و احلاالت دراسة                                                                            اخلامس الفصل  
 

93 

 

صف بالطيبة و تو كان ي متوىفلده االسادس ضمن أربعة إخوة و ثالث أخوات،و  االبنيعترب املفحوص               

و تكتب و معاملتها  عاما،و تقرأ 58احلنان إال أنه حازم و جاد،أما بالنسبة لألم فهي ربة بيت تبلغ من العمر 

  . للمفحوص عادية

  .لألسرة فهو متوسط االقتصادي االجتماعيا بالنسبة للمستوى أم            

  الحشيشمخدر  المفحوص و اإلدمان على

ا باملرحلة الثانوية و لكنه مل سنوات حني كان طالب 10بدأ املفحوص يف تعاطي احلشيش مند أكثر من                   

األصدقاء و الرفاق الفاسدين ،و بعدها  ضغوطدفعه للتعاطي أول مرة يتمثل يف  الذيم اكتشافه حينها،و السبب تي

  .عن املخدر االستغناء الستطيعأصبح 

لشارع و أماكن يف ا أويتعاطى املفحوص احلشيش يف كل مكان سواء باملنزل أو عند صديق                   

طول  االسرتخاءألنه أفضل وقت بعد -على حد تعبريه- كلذو  االستيقاظوقت  و يفضل التعاطي يف الصباح.إخل...سرية

ن يتعاطى ب أ،و من الظروف اليت حيأمجلفيصبح اآلن مفعول املخدر  السامةمن املواد  ذاتهبتنظيف  اجلسمام يو ق،اليوم 

  .و يف حالة املرض،عندما يكون مع أصدقاءه،و عند توفر املال  ،احلشيشاملفحوص فيها 

مين يكونو "يعترب عالجا فعاال ملرض الضغط و السكر،و يستطرد قائال  املفحوص بأن احلشيش و يضيف               

  "عندي المشاكل ، الزم نكون مزطول ، باش نطيق نخمم مليح

أما بالنسبة للظروف اليت كانت حتيط به عند تعاطيه احلشيش ألول مرة  فهي جلوسه مع                

فشلت  اأنه كان على عالقة عاطفية و لكنه إذمعاناته من مشكالت عاطفية، ،والفراغاألصدقاء،الشعور بالوحدة ،و 

  .شخص آخربلزواج من أحبها 

  :املخدر من مصادر عدة و هي لشراء الزمالحيصل املفحوص على املال                



النتائج عرض و احلاالت دراسة                                                                            اخلامس الفصل  
 

94 

 

من األصدقاء و األقارب،اللجوء إىل بعض  االقرتاض األسرة،بيع بعض املمتلكات اخلاصة،ترويج و بيع املخدرات،

  .جرينأتساحملالت اليت متتلكها األسرة و أخد املال بالقوة من امل

،باإلضافة  و العيش يف جو خيايل،وزيادة نشاطه و حيويته ةيشعر املفحوص بعد التعاطي بالسعادة و النشو               

و إرهاق و رغبة يف فتور خدر فينتابه ملأما بعد انتهاء تأثري ا.الناسب خمالطة أن األشياء تصبح مجيلة يف نظره،و حي إىل

  .التعاطي مرة أخرى

بعد خضوعه للعالج النفسي عند أخصائي نفساين احلشيش  عاطيتعن جنح املفحوص يف التوقف              

لك العالج يف إحدى ذأشهر،و يف املرة الثانية لشهرين، و مت  6وىل قرابة ملرتني،استمر توقفه على التعاطي يف املرة األ

ساعده على التوقف عن تعاطي احلشيش يف  ما و من أهم ،)الغري املتخصصة يف عالج اإلدمان(املراكز الصحية العامة

و تفاؤله يف )القرآن الكرمي،قراءة  الصلوات ة على أداءاحملافظ،حماولة التمسك بالعقيدة(لديينالوازع ا تلك احملاولتان

 إىلتسببا يف عودته .املخدر، و عدم مواصلة مدة العالج و إكماهلا  إىللكن الشوق  االستقراراحلصول على وظيفة و 

  .عالجه  ملرتنيانتكاس التعاطي مرة أخرى و 

التعاطي و  إىلب اليت دفعته للعودة ااألسب همكان أيضا من أ  معيننيويضيف املفحوص أن عناده ألشخاص            

  .تكرار انتكاس عالجه

 إمتاميفة،و متابعة عالجه بعد ظالعالج النفسي،و مساعدة املريض يف احلصول على و  نرى املفحوص أيو           

ملفحوص  شريطة أن ال يعاجل ا،األمور اليت تساعد يف عالج اإلدمان على احلشيش  هممن أ عملية العالج النفسي

  .نا عليهامسوء استخدامها من قبل املدمن و احتمال أن يصبح مد ةور طباألدوية النفسية نظرا خل

 

  :من العالج بالتنويم اإليحائي) 10(الحالة أثناء الجلسات العشرة 

I.  التنومي ثمرحلة إحدا:المرحلة األولى  
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  )الخلف إلىتمرين السقوط (يالمغناطيسقبل التنويم  اختبارات ما- 1

به من  إمساكنااقرتابه من السقوط و  لدرجةلكن ليس ) اخللف إىلتأرجح (اخللف إىلسقوط جزئي للمفحوص :النتيجة

  .اخللف

متوسطة،و احتمال ضئيل يف  أوتنومية خفيفة غشية ،يتحمل بنسبة كبرية دخوله يف ءقابلية متوسطة لإلحيا :التفسير

 .تنوميية عميقةغشية الدخول يف 

  :إغالق العينين- 2

حياءات عند امتامنا لكامل اإل إالث دا مل حيذهلكن ا مفتوحتان مإغالق احلالة لعينيه و عدم استطاعته تركه:النتيجة

  .لكذو بدون أن نطلب منه حنن إرادي التنومية،كما أن احلالة قام بإغماض عينه بشكل ال 

يتحمل  متوسطة،لكن ال أونومية خفيفة تغشية يتحمل جدا دخوله يف و لدى املفحوص قابلية متوسطة لإلحياء،:التفسير

  .تنوميية عميقةغشية دخوله يف 

  :تقريب كلتا اليدين- 3

ا ذات التنوميية املتعلقة ءكامل اإلحيال إمتامناعند تصاقهما غاية ال إىلاقرتاب اليدين من بعضهما بسرعة متوسطة :النتيجة

  .اجلزء

أو متوسطة وال حيتمل دخوهلا  تنوميية خفيفةغشية و حيتمل جدا دخوهلا يف  لدى احلالة قابلية متوسطة لإلحياء، :التفسير

  . يف غشية تنوميية عميقة

  )ALPHAدرجة الوعي ألفا ( تنوميية خفيفةغشية يف  احلالة دخول - 

 ارات مابصلنا عليها يف إختحتا اجلزء من نص التنومي اإلحيائي نظرا للنتيجة اليت ذه بإجراءمل نقم  :سة الدبابةهلو  -  4

يف عدم احتمال دخول املفحوص يف  املتمثلةقبل التنومي املغناطسي،يف جزء إغالق العينني و يف جزء تقريب كلتا اليدين و 

  .تنوميية عميقةغشية 
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II. قصة السقوط يف البئر(العالجية االستعارة :مرحلة العالج(  

التعابري البادية  همو أ)القصة ثو ليس مع كامل أحدا(احلالة تفاعلها مع بعض أطوار القصة  نا علىظحلقد ال :النتيجة

العالجية هي احلزن و التأثر و الندم و مل نالحظ على احلالة أي حركات  ارةعاالستمرحلة  أثناءاحلالة  وجه بوضوح على

  .العالجية بل كان مستقرا و ساكنا طوال احلصة ،ةيدسردود أفعال ج أو

  :نستنتج منه) القصة العالجية(العالجية ارةاالستعتفاعل املفحوص مع بعض أجزاء  :التفسير

  .وجود جتاوب للمفحوص مع العالج بالتنومي اإلحيائي- 

  .الشفاء من اإلدمان على خمدر احلشيش إىلاحتمال وصول املفحوص - 

  .ورغبة لدى املفحوص يف العالج والشفاء وإرادةوجود حافز 

III.  اإلستيقاظمرحلة: 

  :النتيجة

 .استيقاظ املفحوص بصفة عادية وطبيعية  -

مع تذكره ألغلب أحداث اجللسة  االستيقاظشعور املفحوص براحة نفسية وطمأنينة وسعادة بعد  -

 .العالجية

ما تعاطى احلشيش  إذاشعور املفحوص بنفور شديد من خمدر احلشيش واعتقاده بأنه سيصاب بالغثيان  -

 .مرة أخرى

إىل جتاوب  )مرحلة االستيقاظ(تشري النتائج اليت حتصلنا عليها يف املرحلة الثالثة من مراحل التنومي  :التفسير

إضافة إىل وجود اإلرادة واحلافز والرغبة يف العالج  اإلحيائياجيايب من قبل املريض مع العالج بالتنومي 

  . والشفاء بدرجة مقبولة

 إدمانهض على يالنتائج وجود احتمال مقبول يف أن يتغلب املر ونستنتج أيضا من خالل هذه             

ما أمتت  إذاالشفاء من اإلدمان عليها  إىلالنفسي على مادة احلشيش وكذلك احتمال وصول احلالة 

حىت ال حيدث عندها االنتكاس عالجي  "متابعة ما بعد العالج" إىلخضعت  وإذاايته،  إىلالعالج 

  .للمرة الثالثة
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  : عد العالجالحالة ب

ه يف ختام كل جلسة من جلسات يالذي كنا جنر  "التقييم املستمر"بعد أن قمنا بعملية                  

واليت كنا نقوم فيها باملالحظة العيادية الدقيقة، واجلمع الشامل للمعلومات  )10(التنومي اإلحيائي العشرة 

لتلك املالحظات واملعلومات  - كيفي  -من احلالة اليت حنن يف صدد دراستها،وبعد أن قمنا بعملية حتليل

ش يا عن تعاطي خمدر احلشيجنح يف جعله يتوقف ائ" ع.ي" للمفحوصجند أن العالج بالتنومي اإلحيائي 

من اجللسة الثانية من العالج بالتنومي اإلحيائي، وجاء هذا النجاح بعد أن تكرر لدى احلالة انتكاس  ابتداء

عالجي يف مناسبتني، فلقد سبق للحالة اخلضوع لربنامج عالجي يف مركز صحي عمومي عند أخصائي 

لربنامج عالجي آخر يف مث اخلضوع  2014نفساين يف الفرتة املمتدة ما بني شهري جوان وأوت من سنة 

يف نفس املركز وعند نفس املختص  2015وفرباير من سنة  2014الفرتة املمتدة ما بني ديسمرب من سنة 

 االشتياقللعالج يف كلتا الربناجمني من جهة، ولفشله يف مقاومة نوبات  إمتامهالنفسي،لكن نظرا لعدم 

اطي احلشيش جبرعات أقوى ومتكررة يف اليوم تع إىلعادت احلالة  ،املخدر من جهة أخرى إىلواللهفة 

  .سجائر حشيش يف اليوم الواحد 6استهالك  إىلحىت وصل به األمر ،الواحد 

بداية من و (من اجللسة الثانية  احلالة ابتداء وما جعل العالج بالتنومي اإلحيائي ينجح مع               

 عدموخري دليل على ذلك ،للفشل، الذي ملسناه لدى احلالة  االستسالم،روح املثابرة، وعدم )حماولته األوىل

 - على حد تعبريه-استسالمه إلدمانه بعد االنتكاستني العالجيتني، وكان املفحوص جد متفائل بل متيقن 

  .يف جناحه هذه املرة يف اإلقالع عن احلشيش ائيا

حنو العالج  زيفتنا تقوية اإلرادة والتحاجللسات العالجية،ومواصل إجراءوأما استمرارنا يف               

والشفاء لدى احلالة فلعب دورا مهما يف جناحها يف اإلقالع النهائي عن احلشيش وثبات النتائج اإلجيابية 

  .  غاية اية دراستنا امليدانية إىل

اليت توقفت  –الثانية اليت تلت اجللسة العالجية ) 8(وأما جلسات التنومي اإلحيائي الثمانية               

فأهم ما نتج عنها هو استمرار احلالة يف توقفها عن تعاطي خمدر  - فيها احلالة عن تعاطي احلشيش

وهو األمر الذي حيدث للمرة األوىل مع احلالة،فلم تقم احلالة  ،الربنامج العالجي إمتامىل غاية إاحلشيش 

ما،بل وللمرة األوىل بدأت ختضع ملتابعة ما بعد فيما مضى بإمتام الربناجمني العالجيني الذي خضعت هل

أحد األخصائيني النفسانيني  إىل اوذلك بعد أن قمنا بتوجيهه ، إليهالعالج، الذي مل يسبق هلا اخلضوع 

األخرية ) 8(احلالة أيضا بعد اجللسات الثمانية  واستطاعتباملركز الذي أجرينا به دراستنا امليدانية، 
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املتمثلة أساسا يف اإلحباط وكذا صعوبة الرتكيز وكثرة النسيان اليت ظهرت  قطاعاالنالتخلص من أعراض 

  ).عندما توقفت ائيا عن تعاطي احلشيش (عقب اجللسة الثانية من العالج بالتنومي اإلحيائي  عليها 

لكن احلالة ونشري إىل أن أعراض االنسحاب اليت ظهرت عليها كانت متوسطة احلدة ،             

  .عن تعاطي احلشيش بفضل عزميتها القوية وعدم استسالمها إقالعهاصلت وا

املخدر فتالشى هو األخر أمام استمرارنا يف تطبيق العالج  إىل" عرض الشوق واللهفة"وأما               

وهو األمر الذي مل  ،بالتنومي ومل يعد له وجود يف اية العالج،كما أن هذا العرض مل يكن شديدا يف احلدة

فهذا األخري كان جد متخوف من هذا العرض الذي كان من أهم أسباب  . يكن يتوقعه املفحوص

  .اللذان خضع هلما يف السابق انتكاس الربناجمني العالجيني

مل تأتيه سوى نوبتان ) 2(من اجللسة الثانية  ابتداءفمنذ توقف املفحوص عن تعاطي احلشيش             

  .ا احلدةمتوسطت

ولقد الحظنا على املريض يف اية العالج انشغاله املستمر يف البحث عن عمل أيا كانت طبيعته           

، وذلك ألنه يعتقد بأن العمل هو أفضل وسيلة للهروب  من يف مؤسسة خاصةأكعون أن مت تشغيله   إىل

 ،يعتقد بأما تسببا يف انتكاستيه العالجيتني،ومها الشيئان اللذان دمننيصدقاء املاألمن الفراغ واهلروب من 

  .نشوة احلشيش إىلوجيعاله يتشوق  إليهوالشيئان اللذان يذكرانه باحلشيش ويشعالن هلفته 

  :خالصة عامة

  :نستنتج من خالل املقابالت، املالحظة العيادية ومن خالل تطبيقنا للعالج بالتنومي اإلحيائي مايلي

  متوسط احلدة على خمدر احلشيش إدمانيعاين املفحوص من   - 1

من إدمانه على خمدر  )انتكاستني عالجيتني(لديه  يعاين املفحوص من تكرار االنتكاس العالجي - 2

 .احلشيش بعد خضوعه لربناجمني عالجيني عند خمتص نفسي مبركز صحي عمومي

املفحوص للعالج يف كل مرة،الفراغ، جمالسة مجاعة لألقران وكذلك الشوق للمخدر هي  إكمالعدم  - 3

 .االنتكاستني العالجيتني إىلأهم العوامل اليت أدت 

 .حياء، وكان جتاوبه مع العالج بالتنومي اإلحيائي جيدإللدى املفحوص قابلية متوسطة ل - 4

 .الكافية إلجراء العالج بالتنومي اإلحيائي) ادرجة الوعي ألف(دخول املفحوص يف غشية تنوميية خفيفة  - 5

سامها يف جناح العالج بالتنومي اإلحيائي ويف  ،ودافعية قويتني يف العالج والشفاء إرادةلدى املفحوص  - 6

 .توقف املفحوص عن تعاطي احلشيش
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 إجناحوهي عوامل ساعدتنا وسهلت علينا مهمة  ،االستسالملدى املفحوص تفاؤل،روح املثابرة وعدم  - 7

 .خمدر احلشيش ن تعاطياحلالة ع إقالعوسامهت يف ،العالج بالتنومي 

اليت استعملناها يف جلسات التنومي اإلحيائي على حتفيز ) مرحلة العالج(ركزنا يف استعارتنا العالجية  - 8

 إىل إضافة،مث اخلضوع ملتابعة ما بعد العالج  ،النهاية إىلالربنامج العالجي  إمتاماملفحوص على 

استغالل  سناألقران و حاالبتعاد عن الرفقاء بضرورة  -يف نفس االستعارة العالجية- إقناعها حماولتن

تعاطي احلشيش وانتكاس  إىلعودة املفحوص  إىلسباب اليت أدت األوهي كلها أهم ،أوقات الفراغ  

 .العالجني اللذان خضع هلما

 .اجللسة العالجية الثانيةتوقف املفحوص عن تعاطي احلشيش يف برناجمنا العالجي بداية من  - 9

 :إىلاالستمرار يف تطبيق جلسات العالج بالتنومي اإلحيائي أدى  -10

 .ثبات املفحوص يف توقفه عن تعاطي احلشيش -

 . )اليت ظهرت لدى احلالة عقب اجللسة العالجية الثانية حبدة متوسطة( ذهاب أعراض االنسحاب  -

 اختفاء نوبات االشتياق واللهفة اليت ظهرت لدى املفحوص يف مناسبة وحيدة عقب اجللسة الثانية  -

 ).اجللسة اليت توقف فيها عن تعاطي احلشيش( 

اجليد ألسباب  إدراكهجلسات العالج بالتنومي اإلحيائي الحظنا على املفحوص  إمتامبعد  -11

مرة أخرى،حيث جعل من اماكه يف العمل  انتكاس عالجه، وحرصه الشديد على عدم الوقوع فيها

وسيلته الفعالة اليت يهرب ا من اصدقاء السوء ومن الفراغ وامللل، ومن جهة أخرى الحظنا عليه 

وهو األمر الذي مل يكن لدى احلالة  ،األمهية البالغة اليت صار يوليها للعالج النفسي ولضرورة امتامه

  .من قبل



 
 
 

 احلالة الرابعة
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  : البيانات األولية عن الحالة الرابعة 

  س  : اإلسم

  ز  : اللقب

  ذكر : اجلنس

   28 : السن

  أساسي  8السنة  : املستوى الدراسي

  مع الولدين  : املسكن

    05 : عدد اإلخوة

   01األكرب  : رتبته بني اإلخوة

  تاجر /  - شرطي   –موظف  : االب مهنة

  ربة بيت  : مهنة االم

 عاما 30الوالدين متزوجني منذ أكثر من  :األسرية الوضعية 

 .29/12/2015:  تاريخ ايء إىل املركز

 مقابلة  11 :عدد املقابالت اليت أجريت

  :عرض المقابالت 

   03/01/2016:  تاريخي المجيء إلى المركز

  دقيقة  50دامت قرابة  – 01/03/2016التاريخ :  المقابلة االولى

،  احلالةأجريت هذه املقابلة مبكتب األخصائي النفساين باملركز ، و خصصت للتعرف على           

من  هدفنا مهامه و أدواره ، و كان  ،بعد ذلك مبهنه األخصائي النفساين وتعريفهاح سبب فحصها و يتوض

سوف نلتزم ا  اليتيات األخصائي النفساين قالخلة إضافة إطالعها على أثقة احلا املقابلة األوىل كسب

  .مان السر املهين تمعها ال سيما ك
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نا أكثر يف احلياة عمقت هالك يف هذه املقابلة يف مجع املعلومات األولية و بعدذبعد  شرعنامث              

و غري املباشر أع سواء املباشرة منها فادو سباب و الأهم األالشخصية للمفحوص ، و حاولنا التعرف على 

كتاريخ بداية التعاطي ،إضافة إىل خمتلف املعطيات املتعلقة بإدماا ،راء وقوع احلالة يف اإلدمان اليت كانت و 

و حنو ذلك ، و مجعنا أيضا يف هذه ... عدد مرات التعاطي و الكمية اليت يتعاطاها ، كيفيته، مدة إدمانه ،

عن تعاطي  هو نتج عنه توقف ،املعلومات املتعلقة بالربنامج العالجي الذي تلقاه باملركزاملقابلة خمتلف 

يف  أسباب جناحهدمة ، ستخلعالج اإلسرتاجتية العالجية املتاريخ بدايته ، مدته ، دوافع طلبه ل(احلشيش 

حالة لل رصةحة الفيف هذه املقابلة إتا االستطاعة، كما حاولنا قدر  )و حنو ذلك...اإلقالع عن احلشيش 

  .ث بكل حرية وراحة و عفوية ي و احلدبريللتغ

  دقيقة  60دامت حوايل  08/03/2016 : المقابلة الثانية

  : ت يف املكان السابق و خصصت هلا يلي مت

اخلاطئة و املخاوف و  األفكارشرح العالج بالتنومي اإلحيائي و كل ما يتعلق به ، إزالة النقاط املهمة و  - 

  .ائي ن املفحوص عن التنومي اإلحيذهيت تكون يف اخلرفات ال

يف باقي اجللسات نظرا  هم بتكرار و مل نق )مترين السقوط إىل اخللف  (قمنا بإجراء إختبار ماقبل التنومي  - 

  .حلصولنا على نتائج ممتازة عندما أجريناه يف هذه املقابلة 

أي فيها كل مرحلة من مراحل التنومي عدا  )(hypnose sècheائي جافة إجراء جلسة تنومي إحي - 

ائي ، و للمرة األوىل التنومي اإلحي و يعيش و كان اهلدف منها ترك املفحوص يكتشف ،مرحلة العالج

ي باقوزيته التامة لهيؤدي إىل جسو هذا ما  ،لققيدعو إىل اخلوف و الفيه يتأكد بأنه ال شىء 

  .اجللسات 

  دقيقة  60دامت حوايل  15/03/2016التاريخ  : ة الثالثةالمقابل
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  : يلي  اها مل نفس املكان و خصصناأجريناها يف

مثلة يف ت من ضمنها املرحلة العالجية املبكامل مراحلها و اليتائي اإلحيإجراء جلسة عالج بالتنومي  - 

  )قصة السقوط يف البئر  (العالجية  ةر االستعا

  .كل مرحلة من مراحل التنومي عيشها   ة يمعلومات من احلالة حول كيف بأخذخر اجللسة قمنا آو يف 

  دقيقة  50دامت حوايل  22/03/2016 : المقابلة الرابعة

  : يف املكان نفسه و قمنا بتخصيصها ملا يلي  أجريت   

  .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة  - 

و اليت قمنا فيها بتكرار  ،بكامل مراحلها مبا فيها املرحلة العالجيةائي اإلحيإجراء جلسة عالج بالتنومي  - 

  .العالجية السابقة  ةستعار اال

  .و بعد اية اجللسة نأخذ معلومات من احلالة حول كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي  - 

  دقيقة  40دامت حوايل  29/03/2016 : المقابلة  الخامسة

  : متت يف نفس املكان و كانت خطوات هذه اجللسة متاما نفس اخلطوات اجللسة السابقة و املتمثلة يف 

  ذا تقييم عام للحالة كتائج اجللسة العالجية املاضية و  تقييم ن - 

يت قمنا فيها تضمن املرحلة العالجية و التو ، بكامل مراحلها ائي اإلحيإجراء جلسة عالج بالتنومي  - 

  .العالجية  ةاالستعار بتكرار نفس 

   اإلحيائيت كل مرحلة من مراحل التنومي شاجللسة لنعرف كيف عا ةأخد املعلومات من احلالة بعد اي - 

  دقيقة  55دامت حوايل  05/04/2016 : المقابلة السادسة

  : متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة و هي 

  .تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة  - 
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  .للعالجية  ةاالستعار مل مراحلها مع تكرار نفس بكا اإلحيائيإجراء جلسة عالج بالتنومي  - 

  . اإلحيائيأخذ معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي  - 

  دقيقة  45دامت حوايل  19/04/2016 : المقابلة السابعة

  : متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة املتمثلة يف 

  اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة  نتائجتقييم  - 

  .العالجية  ةاالستعار بكامل مراحلها مع تكرار نفس  اإلحيائيإجراء جلسة عالج بالتنومي  - 

 .عرف كيف عاشت احلالة كل مرحلة من مراحل التنومي نبعد اية اجللسة لات من احلالة معلوم اخذ - 

  دقيقة 40مت  حوايلاد 21/04/2016: المقابلة الثامنة

  : يف املتمثلةمتت يف نفس املكان و باتباع نفس خطوات اجللسة السابقة  

  تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة - 

  العالجية االستعارةإجراء جلسة عالج بالتنومي اإلحيائي بكامل مراحلها مع تكرار نفس  - 

  احلالة  كل مرحلة من مراحل التنومي عاشتعرف كيف نأخد معلومات من احلالة بعد اية اجللسة ل - 

  دقيقة  50دامت حوايل  26/04/2016 : المقابلة التاسعة

  : ي هاجللسة السابقة و متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات 

  تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة  - 

  العالجية  ةاالستعار بكامل مراحلها مع تكرار نفس  اإلحيائيإجراء جلسة عالج بالتنومي  - 

  .عرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي نات من احلالة بعد اية اجللسة لأخد معلوم - 

  دقيقة  35دامت حوايل  03/05/2016: رةالمقابلة العاش

  :  هيو متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة تقريبا و 
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  تقييم نتائج اجللسة العالجية املاضية مع تقييم عام للحالة  - 

  العالجية  ةاالستعار بكامل مراحلها مع تكرار نفس  اإلحيائيإجراء جلسة عالج بالتنومي  - 

  . اإلحيائيأخد معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل التنومي  - 

  .يئة املريض إلاء العالقة العالجية يف اجللسة املوالية  - 

  دقيقة  50دامت حوايل  04/05/2016:  المقابلة الحادية عشر

  :  وهي متت يف نفس املكان و بإتباع نفس خطوات اجللسة السابقة تقريبا 

  تقييم نتائج اجللسة العالجية السابقة مع تقييم عام للحالة  - 

  .العالجية  االستعارةبكامل مراحلها مع تكرار نفس  اإلحيائيإجراء جلسة عالج بالتنومي  - 

  أخد معلومات من احلالة بعد اية اجللسة لنعرف كيف عاشت كل مرحلة من مراحل للتنومي  - 

 .حلالة مع اإاء العالقة العالجية  - 

  ملخص عن الحالة 

بالتدليل الزائد  اتسمتأن طريقة تربية املفحوص  ،مع املفحوص األوىلاملقابلة  ذتضح لنا منا             

هو يصف ، و لذلك كان املفحوص حيبها كثريا يف طفولته و الزال ، و  األممن قبل الولدين و خاصة 

أما بالنسبة للعالقة  ،ا قة حيث كان يقضي معظم وقته باجللوس معها  وصديقاادعالقته ا بأا عالقة ص

  .املتبادل  االحرتامالتفاهم و  ويسودها،بني أفراد األسرة فهي جيدة 

 ،بأن حالته الصحية تتدهور شيئا فشيئا يشعر للحشيش تعاطيو لقد كان املفحوص قبل إقالعه            

 استهالكهأن ذلك كان راجعا إىل  ،على عالجه باملركزمن قبل و يرى املختص النفسي الذي كان يشرف 

حادثة ري ملخدر احلشيش، حيث كان يتعاطاه طول اليوم ، لكنه مل يتعرض ألمراض جسمية أو أية بالك
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والرعاية من أسرته أثناء مرضه أو عند تعرضه ألي مشكل  االهتمامفإن املفحوص يلقى  عامةخطرية،وبصفة 

  .ما

وكان املفحوص كذلك قبل توقفه عن تعاطي احلشيش،يعاين من بعض املتاعب النفسية بسبب            

على  اإلدمانرتدده على املركز الوسيطي لعالج املدمنني ليتلقى العالج الالزم من ب ها ألسرتهباملعاناة اليت سب

  .املخدرات

عالقة عاطفية،حيث تزوجت الفتاة اليت   شله يفيف معاناة املفحوص نفسيا هي ف تومن األمور اليت تسبب                

ك املتاعب النفسية بالتفكري يف إجياد احللول ، وحياول املفحوص مواجهة تلاآلنكان حيبها ومل يستطع نسياا حىت 

  .املناسبة لذلك، ولكن دون جدوى

رورا بذلك، وكان له أصدقاء كثريون يف سالتحق املفحوص باملدرسة وهو يف سن السادسة من عمره، وكان م           

  .املدرسة وأيام الطفولة

ة اإلجنليزية بينما كانت مادة اللغ ،ي صعوبة مادة اجلغرافيامن املشكالت اليت واجهت املفحوص أثناء دراسته ه           

  .ة احملاماةنفحوص يتمىن يف صغره أن يزاول مه، وكان امل ضى بتفضيلهمن املواد اليت حت

اليت ميارسها  - ته ياهو ، كما أن األشغال اليدويةالنشاطات املدرسية اليت كان يفضلها املفحوص هي  همومن أ           

  .الرسم يه -بني احلني واألخر 

 وأما، ويقضي وقت االسرتاحة يف التدخني مع زمالئه، املتوسطة اليت كان يدرس اكان املفحوص مشاغبا يف           

هاء وقت الدراسة فقد كان يقضي وقته يف الذهاب مع والده للمحالت التجارية اليت ميلكها لإلشراف على هذه تبعد إن

  .احملالت معه

 ،احلشيش وكافة املخدرات حرام أنإال أنه يعتقد  ،الدينية بانتظام هوبالرغم من أن املفحوص ال ميارس شعائر            

  ".لغة النقود"حلياة واملبادئ اليت حتكم سلوكه فهي يف اوأما فلسفته  - حسب تعبريه - كر حرام سألن كل م

إخوة ذكور وإناث، جتمعهم مجيعا عالقة طيبة، يشغل األب منصبا إداريا  6يعد املفحوص االبن األكرب ضمن            

صغرية يف  أاإذ ( طلق الثانية لعدم التكافؤ  ،وبالشرطة وهو يف اخلمسني من عمره ومستواه التعليمي ثانوي، تزوج مرتني 
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انا عند ارتكاب حيهناك بعض القسوة أ أنتتسم يف العموم باحلنان واحلب إال  والدمعاملة ال أن، وبالرغم من )السن 

املفحوص اخلطأ، وأما بالنسبة لألم فهي ربة بيت ويف اخلمسني من العمر أكملت دراستها باملراسلة حىت وصلت إىل 

  .بالطيبة واحلب والتفاهم، وتتسم معاملة األم للمفحوص )توأم(لألم أن أجهضت مرة واحد سبق الصف الثاين ثانوي، و 

  :المفحوص و اإلدمان على مخدر الحشيش 

سنوات بسبب جماراة األصدقاء وسهولة احلصول على  4بدأ املفحوص يف تعاطي املخدرات منذ أكثر من                

من مشكلة  اناتهاملخدر، ومما ساعده على اإلدمان الظروف اليت كانت حتيط به عند تعاطيه ألول مرة، واملتمثلة يف مع

  .ره إىل اخلارج باستمرارسفباإلضافة إىل  ،عاطفية

ع بعض ممتلكاته اخلاصة، لشراء احلشيش من مصروفه وعن طريق بي مالالز وكان حيصل املفحوص على املال             

انتهاء تأثري املخدر فكان ال عادة والنشوة وزيادة النشاط واحليوية، أما بعد ساملفحوص بعد تعاطيه املخدر بال يشعروكان 

  .يشعر سوى بالرغبة يف التعاطي مرة أخرى

ولقد استطاع املفحوص التوقف عن تعاطي احلشيش بعد خضوعه لربنامج عالجي يف املركز الوسيطي لعالج      

تردده على  وذلك بالرغم من شدة حدة إدمانه وصعوبة استغناءه عن املخدر، ولذلك فهو يرى بان،املدمنني دام شهرين 

وان العالج النفسي يعد خري بديل للحشيش ساعده يف التعامل مع  ،املركز ساعده بشكل كبري على نسيان احلشيش

لن يكون مفعوهلا إال بشكل ظريف  إذ ،حال بديال ، وال يرى املفحوص يف األدوية النفسيةمشاكل احلياة ومعاناته النفسية

  .ا تعود املعاناة مرة أخرىمثلها مثل احلشيش، فعندما ينتهي مفعوهل

ألمور على ا همدرات وهو يرى أن العالج النفسي أوأما عن وجهة نظر املفحوص يف عالج مشكلة املخ           

 اإلطالق اليت جيب وضعها يف احلسبان، هذا باإلضافة إىل مساعدة املدمن يف احلصول على وظيفة، ومتابعة عالجه

 )la poste cure (اية ال ربنامج العالجيبعد.  

 

  :من العالج بالتنويم االيحائي) 10(الحالة أثناء الجلسات العشرة 

I. مرحلة إحداث التنومي :المرحلة األولى  
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  )مترين السقوط إىل اخللف( اختبارات ما قبل التنويم المغناطيسي-1 

درجة تدخلنا وأمسكنا به  إىل درجة اقرتابه من السقوط على األرض وإىل،سقوط كلي للمفحوص إىل اخللف  :النتيجة

  .من اخللف

أيضا دخوله يف  جدا قابلية كبرية جدا لإلحياء، حيتمل جدا دخوله يف غشية تنومييه خفيفة أو متوسطة، وحيتمل :التفسير

  .غشية تنومييه عميقة

  :إغالق العينين-2

وحدث  ،قبل إمتامنا هلذا اجلزء من اإلحياءات التنوميية قام املفحوص بإغالق عينيه ومل يستطع تركها مفتوحتان :النتيجة

  . ذلك بشكل ال إرادي ودون أن نطلب حنن منه ذلك

كذلك حىت  و ألدى املفحوص قابلية كبرية جدا لإلحياء، وحيتمل جدا دخوله يف غشية تنومييه خفيفة أو متوسطة :التفسير

  .العميقة

  :تقريب كلتا اليدين-3

لإلحياءات التنوميية املتعلقة ذا اجلزء من نص التنومي اإلحيائي حدث التصاق يدا املفحوص مع  إمتامناقبل  :النتيجة

ا من بعضها البعض بشكل سريعمبعضها البعض بعد اقرتا.  

دخوهلا يف غشية تنوميية خفيفة أو متوسطِة، وحىت كذلك لدى احلالة قابلية كبرية جدا لإلحياء، وحيتمل جدا  - :التفسير

  .عميقة

 ).درجة الوعي ألفا(دخول احلالة يف غشية تنوميية خفيفة _          

  :هلوسة الذبابة-4

  .وحتريك رأسه بشكل دائري تفاعال معها،إبعادها بيده حماولته ،مساع املفحوص لصوت الذبابة  :النتيجة

 )DALTAدرجة الوعي دالتا (غشية تنوميية عميقة  دخول املفحوص يف:التفسير
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II. رئقوط يف البسقصة ال االستعارة العالجية :العالج مرحلة.  

وبدت بوضوح بعض  ،تفاعلها مع جل أطوار القصة وأحداثهاأثناء االستعارة العالجية الحظنا على احلالة  :النتيجة

، وأما يف اجلانب احلركي )سنوات4(قضاها يف تعاطي احلشيش  أمهها الندم على الفرتة اليت،التعابري على وجه املفحوص 

أين قام ،اخلاصة لوسة الذبابة  ما عدا يف اإلحياءات التنوميية،فقط بقي املفحوص ساكنا ومستقرا طوال احلصة العالجية 

  .بيده اليمىن ) الغري حقيقية(بتحريك رأسه بشكل دائري وحاول إبعاد الذبابة 

كما ركزنا يف مرحلة العالج على اجلانب الوقائي يف استعارتنا العالجية نظرا لطبيعة الربنامج العالجي                  

 األخصائيني، ألن احلالة قد أمتت برناجمها العالجي بنجاح عند أحد "متابعة ما بعد العالج"املسطر للحالة واملتمثل يف 

متابعة ما (والذي قام بدوره بتوجيهها إلينا لنخضعها لربنامج عالجي وقائي ، النفسانيني يف املركز الوسيطي لعالج اإلدمان

اجلانب العالجي فحسب بل يتعدى ذلك إىل  علىعن طريق التنومي اإلحيائي الذي ال يقتصر استخدامه ) بعد العالج

  .استخدامه يف العمل الوقائي أيضا

  :مايلي) االستعارة العالجية(عالجية نستنتج من تفاعل املفحوص مع جل أجزاء القصة ال :التفسير

  .ة من املفحوص للعالج بالتنومي اإلحيائياستجابة كبري _    

يف وقاية املفحوص من ) اليت قمنا ا عن طريق العالج بالتنومي اإلحيائي"(متابعة ما بعد العالج"احتمال جناح _    

  .)   la rechute thérapeutique (االنتكاس العالجي 

إضافة إىل ،كبري على الفرتة اليت قضاها فيه الندم ال،قوي لدى املفحوص يف البقاء بعيدا عن اإلدمان الافز احل وجود_   

كلها عوامل حيتمل جدا أن تساهم يف وقاية احلالة من   ،أصبح يتمتع ا بعيدا عن اإلدمان اليت كبريةال نفسيةراحة ال

  .االنتكاس العالجي

III. مرحلة االستيقاظ:  

  .استيقاظ املفحوص بصفة عادية وطبيعية_ :النتيجة

مع عدم تذكره لكثري من أحداث ،شعور املفحوص براحة نفسية وطمأنينة وفرح غامر بعد استيقاظه _             

  .اجللسة العالجية
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  .شعور املفحوص باخلوف من أن يعود إىل تعاطي احلشيش مرة أخرى_             

إىل استجابة كبرية جدا ) املرحلة الثالثة من مراحل التنومي(تشري النتائج اليت حتصلنا عليها يف مرحلة االستيقاظ  :التفسير

 إليهاإرادة جد قوية للتمسك حبالة الشفاء التام اليت وصل  دإضافة إىل وجو  ،من قبل املريض مع العالج بالتنومي اإلحيائي

  .له عند األخصائي النفساين السابقيف الربنامج العالجي األول الذي خضع 

ونستنتج أيضا من خالل هذه النتائج وجود احتمال قوي يف أن يبقى املريض حمصنا من االنتكاس العالجي يف           

وللربنامج الوقائي الذي أخضعناه إليه ونظرا ،املستقبل بعد امتامه للربنامج العالجي عند األخصائي النفساين السابق 

 .لقوي حبالة الشفاء وختوفه من الوقوع يف اإلدمان مرة أخرىلتمسكه ا

  :الحالة بعد العالج

ه يف ختام كل جلسة من جلسات التنومي اإلحيائي العشرة يالذي كنا جنر " يم املستمريالتق"بعد قيامنا بعملية                

يادية الدقيقة، واجلمع الشامل للمعلومات من احلالة اليت حنن يف صدد دراستها، عاليت كنا نقوم فيها باملالحظة الو  ،)10(

الذي كان " ز. س"التنومي اإلحيائي للحالة العالج ب أنجند  ،قمنا بالتحليل الكيفي لتلك املالحظات واملعلومات أنوبعد 

جنح يف جعل احلالة تتمسك ، "بعد العالج متابعة ما"يف إطار اهلدف من وراءه الوقاية من االنتكاس العالجي، وقمنا به 

بقوة حبالة الشفاء اليت وصلت إليها كما جعلها تدرك مدى وقيمة السعادة اليت أصبحت تعيشها والصحة اجلسمية اليت 

ة نفسية وتدهور الصحة اسنوات من اإلدمان كانت أيامها كلها معان 4وذلك بعد فرتة دامت ا ،صارت تتمتع 

  . اجلسمية

ووراء إدراكه لقيمة الصحة النفسية واجلسدية اليت صار يتمتع ،ولقد كان وراء متسك املفحوص حبالة الشفاء             

ومواصلتنا تقوية دافعيته وإرادته حنو التمسك ،) الوقائية(استمرارنا يف إجراء جلسات العالج بالتنومي اإلحيائي ،ا م

املستخدمة يف ) القصة العالجية(ا من خالل االستعارة العالجية ميتمتع بالشفاء والصحة النفسية واجلسدية اليت صار 

  ).املرحلة الثانية من مراحل التنومي اإلحيائي(مرحلة العالج 

كما أن انضباطه وجديته وحرصه على عدم تضييع أي جلسة من جلسات العالج، أو أي جلسة من             

- جية إىل النهاية، لعب دورا كبريا يف جناح الربناجمني العالجيني اللذان خضع هلا للربامج العال وإمتامهاجللسات الوقائية، 

باحلياة اجلديدة اليت أصبح  و سكه القوي حبالة الشفاءقفه النهائي عن تعاطي احلشيش ومتويف تو  - العالجي والوقائي

  .يعيشها
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ظهور عرض عودة مسامهة فعالة يف عدم ،ىل النهاية ستمرارنا يف إجراء اجللسات العالجية الوقائية إالوكان             

وقد يستمر ظهوره  ،هور لدى الكثري من احلاالت حىت بعد اية العالجظإىل املخدر والذي يعود لل" اللهفة واالشتياق"

  .لعدة أشهر وقد يتسبب لدى كثري من احلاالت يف انتكاس عالجي

واستمر  إدمانهوالذي ظهر مع احلالة يف فرتة ،تقليل من حدة كثرة النسيان وساهم أيضا برناجمنا الوقائي يف ال            

وصار خاصة ،حيث كان املفحوص جيد صعوبة يف تذكر بعض األمساء، بعض األحداث ،معه حىت فرتة ما بعد العالج 

  .لتذكر املواعيدكرة فصار يستعني يف اآلونة األخرية مبف،كثري من املواعيد بسبب مشكل كثرة النسيان الخيلف ب

ختوفه من االنتكاس العالجي والعودة إىل  ،ومن نتائج جلسات التنومي اإلحيائي اليت أخضعنا املفحوص إليها           

جحيم اإلدمان وما فيه من معاناة نفسية ومتاعب صحية، وركزنا يف استعارتنا العالجية املستخدمة يف تلك اجللسات 

والذي كان يف حالته متمثال يف جمارات  ،السبب الرئيسي الذي قاده إىل اإلدمانعلى جعل املفحوص يدرك بنفسه 

أفضل وسيلة  ،فوجد يف تواجده املطول مع أبيه يف اإلشراف على حمالته ،واجللوس والتسكع معهم ،املدمنني هأصدقاء

  .إمكانية اتصاهلم به أمباب الكما قام بتغري شرحية ورقم هاتفه حىت يغلق   ،للهروب منهم وعدم االلتقاء م

كما أن شخصية املفحوص حتتوي على مزايا ساعدت يف جناح العالج والعمل الوقائي اللذان خضع هلما،              

الذي ملسناه لديه عندما الحظنا حضوره يف املواعيد احملددة اليت كنا نتفق و اجلدية واحلرص ،االنضباط : أهم هذه املزايا

عه ألي جلسة سواء معنا أو مع األخصائي النفساين الذي كان يشرف على عالجه من قبل، معه عليها، وعدم تضيي

 .وكذلك عندما قام بإمتام الربامج العالجية اليت خضع هلا إىل ايتها

  :خالصة عامة

من خالل املقابالت العيادية، املالحظات العيادية ومن خالل تطبيقنا للعالج بالتنومي اإلحيائي الذي  نستنتج             

  :ما يلي - استخدمناه يف الوقاية من االنتكاس- " متابعة ما بعد العالج"استخدمناه يف إطار 

اإلحيائي، بعد إمتامه لربنامج  عن طريق استخدام التنومي) متابعة ما بعد العالج(أخضعنا املفحوص لربنامج وقائي - 1

  .عالجي خضع له يف املركز عند أحد األخصائيني النفسانيني والذي قام بتوجيهه إلينا بدوره

الربنامج (سوى الربناجمني اللذان خضع إليهما باملركز  ،ضوعه ألي برنامج عالجي من قبلاخليسبق للمفحوص مل - 2

  ).والربنامج الوقائي/العالجي
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) 4(ص قبل خضوعه للعالج يعاين من إدمان شديد احلدة على خمدر احلشيش فقط، ملدة قاربت األربع كان املفحو - 3

  .سنوات

  .جمالسة األصدقاء املدمنني أهم سبب قاد احلالة إىل اإلدمان على احلشيش- 4

  .وكان جتاوبه مع العالج بالتنومي اإلحيائي ممتازا ،لدى املفحوص قابلية كبرية جدا لإلحياء- 5

  ).DELTAدرجة الوعي دالتا (دخل املفحوص يف غشية تنوميية عميقة - 6

ساهم يف ،متيز املفحوص يف شخصيته باجلدية واالنضباط واحلرص على حضور جلسات العالج وإمتامها إىل النهاية - 7

الذي أخضعناه إليه جناح الربنامج العالجي الذي أجراه معه األخصائي النفساين السابق، ويف جناح الربنامج الوقائي 

  ).متابعة ما بعد العالج(

اليت قمنا باستخدامها يف جلسات التنومي اإلحيائي ) القصة العالجية يف مرحلة العالج(ركزنا يف استعارتنا العالجية - 8

وعلى جعله جيد احلل  ،)جمالسة األصدقاء املدمنني(الوقائي على جعل املفحوص يدرك السبب الرئيسي وراء إدمانه 

  .مثل بنفسه الذي حيول بينه وبني جمالسة إياهماأل

يف جعل املفحوص يتمسك بقوة بالشفاء الذي وصل إليه، وبالصحة النفسية ) الوقائي(جناح العالج بالتنومي اإلحيائي - 9

  .صحية  معاناة نفسية ومتاعبام أربع سنوات عاشت فيها احلالة وذلك بعد إدمان د،واجلسمية اليت صار يتمتع ما 

  :فيما يلي) الوقائية(جناح جلسات العالج بالتنومي اإلحيائي _10

 3ألكثر من ،حيث تعود املرة األخرية اليت تعاطى فيها احلشيش ثبات توقف املفحوص عن تعاطي خمدر احلشيش - 

  .أشهر

  .تراجع حدة عرض كثرة النسيان الذي بقي مع احلالة حىت بعد انتهاء عالجها- 

الذي يبقى عند كثري من احلاالت لعدة أشهر بعد التوقف عن تعاطي  االشتياق إىل املخَدرض اللهفة و عدم ظهور عر - 

  .املخدرات

الذي أخضعنا احلالة إليه، يف وقايتها من االنتكاس العالجي ) العالج بالتنومي اإلحيائي الوقائي( جناح الربنامج الوقائي - 

  .انتهاء الربنامج العالجي الذي خضعت له من قبل عند األخصائي النفساين السابق بعدملدة شهرين ونصف على األقل 
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I. مناقشة الفرضيات 

 :مناقشة الفرضية العامة -1

 .العالج بالتنويم اإليحائي فعال بدرجة كبيرة في عالج بعض حاالت اإلدمان على مخدر الحشيش

حدث لديها عندما قمنا بإخضاعها للمرحلة األوىل من مراحل العالج بالتنومي  الحالة األولى            

جزء "اخللف يف اختبارات ما قبل التنومي اإلحيائي، كما قامت بإغالق عينيها يف  إىلاإلحيائي سقوط كلي 

ديها التصاق يف لإلحياءات التنوميية املتعلقة ذا اجلزء، مث حدث ل إمتامنابسرعة كبرية وقبل " إغالق العينني

ذا اجلزء لإلحياءات املتعلقة  أيضا إمتامناوقبل ،" اقرتاب كلتا اليدين"يف جزء  أيضااليدين بشكل سريع 

ما يدل على دخوهلا يف غشية تنوميية  "هلوسة الذبابة"وبعد ذلك حدث لدى احلالة هلوسة مسعية يف جزء .

ه تدل كل هذه الظواهر اليت حدثت يف كل جزء من على ما سبق ذكر  اوبناء ،) درجة الوعي دلتا (عميقة 

  .أجزاء املرحلة األوىل من العالج بالتنومي اإلحيائي على استجابة كبرية للعالج من قبل احلالة

من ) من خالل تعابري الوجه وحركات اجلسم( ومما يدل أيضا على جتاوب احلالة مع العالج التفاعل الكبري

يف املرحلة الثانية من مراحل التنومي اإلحيائي ) القصة العالجية(ة العالجية قبلها مع اغلب أجزاء االستعار 

املرحلة  بعدة وعدم الرغبة يف تعاطي احلشيش شعورها بالراحة النفسية والطمأنين إىل، إضافة )مرحلة العالج(

  .)مرحلة االستيقاظ(الثالثة من مراحل التنومي اإلحيائي

 إىلاملخدر،  إىل" واللهفة االشتياقعرض " واختفاء، "النقطاعاألعراض "ويشري التالشي السريع             

بالرغم من صعوبة التخلص من هذان العرضان  إدمااالدور الذي لعبه التنومي اإلحيائي يف شفاء احلالة من 

  .لدى كثري من احلاالت حىت بعد اية العالج

هائي عن تعاطي احلشيش من قبل احلالة والذي جاء بعد مواصلة حتفيزها كما أن التوقف الن            

يعترب دليال على املسامهة الكبرية ) يف مرحلة العالج واالستعارة العالجية(وتقوية إرادا حنو العالج والشفاء 

  .اليت يقدمها العالج بالتنومي اإلحيائي يف عالج املدمنني

غاية انتهاء العالج دون أن حيصل هلا  إىلوقفها عن تعاطي احلشيش وأما مواصلة احلالة ت            

  .فيدل على ثبات نتائج العالج املستخدم االنتكاس

درجة الوعي ألفا الكافية إلجراء (فيدل دخوهلا يف الغشية التنوميية اخلفيفة  الحالة الثانيةأما             

اخللف يف  إىلتأرجحها  االستجابةل أيضا على هذه على استجابتها للعالج، ومما يد) عالجنا املستخدم
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بإغالق عينيها يف جزء إغالق العينني، مث التصاق  إرادااختبار ما قبل التنومي، قيامها بالرغم عنها وبدون 

يديها مع بعضها يف جزء تقريب كلتا اليدين، وتفاعلها الكبري البادي على وجهها وحركات جسمها مع 

 إحساسها إىلهذا وباإلضافة  يف مرحلة العالج،) القصة العالجية(العالجية  ةاالستعار بعض أجزاء 

 االستيقاظبالسعادة والطمأنينة، وبصفاء جسمها من السموم وعدم الرغبة يف تعاطي احلشيش بعد مرحلة 

  .اإلحيائي التنوميمن 

لسات العشر من العالج بالتنومي اجل وأهم النتائج اإلجيابية اليت ملسناها عند احلالة الثانية بعد              

احلالة حنو  إرادةيف تقوية  االستمرارجاء بعد  احلشيش، والذيهو توقفها النهائي عن تعاطي خمدر  حيائياإل

  ).العالجية القصة /ة مرحلة االستعار (يف مرحلة العالج العالج والشفاء 

واللهفة بشكل سريع على املسامهة  تياقاالشأعراض االنقطاع واختفاء عرض  يتالشويدل               

علمنا أن هذان العرضان يستمران ملا بعد  إذاالكبرية اليت قدمها التنومي اإلحيائي يف عالج احلالة خاصة 

  .العالج عند كثري ممن أوا براجمهم العالجية

الربنامج العالجي دون  إائناغاية إىل يف توقفها عن تعاطي خمدر احلشيش وأما استمرار احلالة              

  .ثبات نتائج العالجمدى حدوث أي انتكاس عالجي فيدل على 

الكافية  Alphaدرجة الوعي ألفا (هي األخرى دخلت يف غشية تنوميية خفيفة  الحالة الثالثة             

مث يف املرحلة األوىل من  ، اخللف يف اختبار ما قبل التنومي إىلتأرجحها  إىل،إضافة  )إلجراء العالج بالتنومي

وقامت أيضا " العينني إغالق" بغلق عينيها يف جزء إراداقامت بالرغم عنها ودون  ، مراحل العالج بالتنومي

، )القصة العالجية( العالجية االستعارةمع بعض أجزاء  ، كما تفاعلتيديها مع بعضهما صاقبإل الإراديا

ذلك،مما يدل أيضا على  إىل إضافةة مع العالج بالتنومي اإلحيائي،وهذه كلها عالمات تدل على جتاوب احلال

وخاصة  االنسحابللعالج وعلى مسامهة هذا األخري يف شفاء احلالة،اختفاء أعراض  االستجابةهذه 

  .املخدر والذي قد يستمر لدى الكثريين ملا بعد العالج إىل" عرض الشوق"

يف العالج وحتفيزها عرب  إراداويشري توقف احلالة النهائي عن تعاطي احلشيش بعد استمرارنا يف تقوية 

يف وصول  اإلحيائيلعبه العالج بالتنومي الدور اجلوهري والكبري الذي  إىلاالستعارة العالجية املستخدمة 

  .ةجلسات عالجية متتالي) 10(عشر  إىلالشفاء بعد إخضاعها  إىلاحلالة 
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ج العالجي ودون أن ينتكس الربنام إائناغاية  إىلكما أن تواصل توقف احلالة عن تعاطي احلشيش 

فيدل على ثبات النتائج اإلجيابية للعالج بالتنومي اإلحيائي مع  -األمر الذي تكرر لديها من قبل -عالجها

  . احلالة 

، مث )DELTAدرجة الوعي دالتا (فدخلت يف غشية تنوميية عميقة  الحالة الرابعةأما              

ا من اخللف،  إمساكناحد  إىلاخللف يف اختبارات ما قبل التنومي اإلحيائي  إىلحدث لديها سقوط كلي 

يف جزء إغالق "ق عينيها الغبإ إراداقامت دون راحل العالج بالتنومي اإلحيائي، ويف املرحلة األوىل من م

إلحياءات املتعلقة ذا اجلزء، مث حدث لديها بالرغم عنها التصاق لكلتا ل إمتامناقبل و بسرعة كبرية  "نيالعين

، كما حدث "اقرتاب كلتا اليدين"لكامل اإلحياءات التنوميية املتعلقة جبزء  إمتامنايديها بشكل سريع ودون 

ذكره بق غشية تنوميية عميقة، وكل ما س فور دخوهلا يف" هلوسة الذبابة"أيضا لديها هلوسة مسعية يف جزء 

التنومي اإلحيائي يدل على استجابة كبرية العالج بمن ظواهر حدثت يف كل جزء من أجزاء املرحلة األوىل من 

  .للعالج من قبل احلالة

يف املرحلة ) العالجية االستعارة(كما أن تفاعل احلالة الكبري مع خمتلف أطوار القصة العالجية             

الذي كان واضحا يف تعابري وجهها وحركات جسمها،فهو ) مرحلة العالج(الثانية من مراحل العالج بالتنومي 

 االستيقاظمرحلة  بالراحة النفسية والطمأنينة يفشعورها  إىل إضافةاألخر يدل على التجاوب مع العالج،

  ).التنوميالعالج بمراحل املرحلة الثالثة واألخرية من (

غاية  إىلمواصلة احلالة توقفها عن تعاطي احلشيش وعدم حدوث أي انتكاس عالجي  ماوأ            

فيدل على تثبيته لنتائج العالج السابق  ،)العالجمتابعة ما بعد (جلسات العالج بالتنومي الوقائية  إمتامنا

  .ووقاية احلالة من االنتكاس العالجي

  :حهعلى ما سبق توضي اوبناء

 .جتاوب واضح للحاالت مع العالج بالتنومي اإلحيائي -

 .املخدر إىل" واللهفة االشتياق"وعرض " االنسحاب"تالشي مث اختفاء أعراض  -

 .توقف احلاالت ائيا عن تعاطي خمدر احلشيش -

واستمرار اختفاء ، )ثبات النتائج اإلجيابية(احلشيش استمرار احلاالت يف توقفهم عن تعاطي خمدر  -

 .املخدر إىلوعرض االشتياق  االنسحابأعراض 
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العالج بالتنومي اإلحيائي فعال بدرجة كبرية يف عالج بعض حاالت اإلدمان على خمدر ن إذ •

 .احلشيش

 

 :مناقشة الفرضية الجزئية األولى  -2

  .تعاطي مخدر الحشيش إلىالعودة  إلىاألسباب التي تؤدي  أهمتعد األسباب الشخصية من 

 اإلحيائيمن خالل املقابالت وجلسات العالج بالتنومي  إليهامن خالل النتائج اليت توصلنا                

  :اتضح أن

على حد  إليهامل تكن تكمل يف كل مرة الربامج العالجية اليت كانت ختضع  الحالة الثالثة                

التفكري يف تعاطي  إىل، كما أن الفراغ والشعور بامللل كان يدفعانه )كنت داميا نداوي و حنبس(قوهلا 

هوما ليدمروني باش نعاود  ،dégoutageال و  videال تاعي  probleme ال(احلشيش 

التعاطي وقت توقفها عن احلالة أثناء تأيت ، وكانت )نولي نتكيف الزطلة، وغير نكميها يطلعلي المورال

مع املغرب،الزطلة تعرف كي تويل (املخدر على حد قوهلا  إىلواللهفة  االشتياقنوبات س غروب الشم

تعاطي  إىلرغبته يف العودة  إشعال، كما أننا ملسنا الدور الذي لعبه جمالسة األصدقاء املدمنني يف )تبانلي؟

مني كنت نكون قاعد يف مجاعة تويل تبانلي غري عليها، ونويل غريننسف، قارو مور (احلشيش على حد قوله 

  ).خوه

  .االنتكاس العالجي إىلوهذا ما دفعه بقوة 

  :على ما سبق توضيحه اوبناء

 .النهاية إىلالربامج العالجية  إمتامعدم  -

 .معاناة احلالة من الفراغ والشعور بامللل -

 .املخدر احلشيش إىل" واللهفة االشتياق"نوبات  -

 .جمالسة األصدقاء املدمنني -

 –خمدر احلشيش تعاطي  إىلالعودة  إىلتعد األسباب الشخصية من أهم األسباب اليت تؤدي  إذن •

 .االجتماعيةعقبها األسباب تلكن  -حسب األمهية

  

 



مناقشة الفرضيات وتقدمي التوصيات                                                                       سادسال الفصل  

 

118 

 

 :مناقشة الفرضية الجزئية الثانية -3

تعاطيه مرة أخرى  إلىحدوث شفاء تام لدى بعض حاالت اإلدمان على مخدر الحشيش العائدين 

  .بعد خضوعهم للعالج بالتنويم اإليحائي

من خالل املقابالت وجلسات العالج بالتنومي اإلحيائي  إليهامن خالل النتائج اليت توصلنا                  

  :أناتضح 

 مي حيث دخلت يف الغشية التنومييةكان لديها استجابة اجيابية للعالج بالتنو   الثالثةالحالة                 

اليت حنتاجها إلجراء العالج، وكانت نتائج كل جزء من أجزاء املرحلة األوىل من مراحل التنومي إجيابية 

، مث توقفت احلالة بشكل ائي عن تعاطي احلشيش )احلالة إرادةبدون و  التصاق اليدين و العينني إغالق(

" االنسحاب"  أعراض،و مبرور اجللسات بدأت تتالشى لديها )من اجللسة العالجية الثانية ابتداءوذلك ( 

ويف األخري استمرت احلالة يف التوقف عن  .أن اختفت هذه األعراض ائيا إىل" شتياق واللهفةالعرض ا"و

  .غاية انتهاء برناجمها العالجي إىل) ثبات النتائج اإلجيابية(تعاطي احلشيش 

  :وبناء على ما سبق توضيحه

 .استجابة احلالة للعالج بالتنومي اإلحيائي -

 .للمخدر" الشوق"ولعرض " االنسحاب"ذهاب كلي ألعراض  -

 .توقف احلالة بشكل ائي عن تعاطي احلشيش -

الشوق عرض و  االنسحابستمرار اختفاء أعراض استمرار احلالة يف توقفها عن تعاطي احلشيش وا -

 ).ثبات النتائج(للمخدر 

تعاطيه مرة  إىللعائدين على خمدر احلشيش ا اإلدماناذن حدوث شفاء تام لدى بعض حاالت  •

 .بعد خضوعهم للعالج بالتنومي اإلحيائي  أخرى

 

 : مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة -4

العالج بالتنويم اإليحائي الوقائي فعال بدرجة كبيرة في وقاية بعض المدمنين على مخدر 

  وعودتهم إلى تعاطيه مرة أخرى االنتكاسالحشيش المتماثلين للشفاء من 

من خالل املقابالت وجلسات العالج بالتنومي اإلحيائي الوقائي  إليهامن خالل النتائج اليت توصلنا 

  :اتضح أن) الجمتابعة ما بعد الع(
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كان لديها جتاوب ممتاز مع العالج بالتنومي اإلحيائي، حيث دخلت يف غشية تنوميية   الحالة الرابعة

، وكانت نتائج اختبارات ما قبل التنومي، ونتائج املرحلة األوىل )DELTAدرجة الوعي (عميقة 

العينني والتصاق اليدين  إغماضف و اخلل إىلسقوط كلي (من مراحل التنومي جبميع أجزائها اجيابية 

،كما أن احلالة استمرت يف توقفها عن تعاطي )احلالة إدارةرغما عن ظهور هلوسة مسعية و 

ثبات نتائج (للمخدر  االشتياقعرض  و االنسحاباحلشيش،ومل تظهر لديها من جديد أعراض 

اإلدمان على  أعاا هذا الربنامج العالجي يف التخلص من أحد خملفاتبل و ،) العالج بالتنومي

من جمالسة ، وختوفا لدى احلالة ، ويف األخري ملسنا نفورا كبريا . ) كثرة النسيان(احلشيش 

  .املدمنني والذي نتج عن تطبيق هذا الربنامج العالجي ها أصدقاء

  :وبناء على ما سبق توضيحه 

 )متابعة ما بعد العالج(وجود استجابة كبرية من قبل احلالة للعالج بالتنومي اإلحيائي الوقائي  -

 . غاية انتهاء العالج إىلاستمرار احلالة يف التوقف عن تعاطي خمدر احلشيش  -

 .لظهور من جديدإىل امخدر لل" االشتياق"وعرض  االنسحابعدم عودة كل من أعراض  -

 .نفور شديد من قبل احلالة ملسببات اإلدمان لديها -

  

بدرجة كبرية يف وقاية بعض املدمنني على خمدر احلشيش  العالج بالتنومي اإلحيائي الوقائي فعال إذن •

 .تعاطيه مرة أخرى إىلوعودم  االنتكاساملتماثلني للشفاء من 

  

  :خالصة عـــامة

من خالل دراستنا للحاالت األربعة، معتمدين يف ذلك على املقابالت العيادية وجلسات العالج 

  :اتضح مايليبالتنومي اإلحيائي، وبعد مناقشتنا للفرضيات 

 .احلاالت األربعة جتاوبت بشكل اجيايب مع العالج بالتنومي اإلحيائي - 1

للعالج  ،أو حاالت اإلدمان على احلشيش اليت انتكس عالجها ،خضوع مدمن احلشيش - 2

 .يف هذا التوقف االستمرارمث ، توقفه النهائي عن تعاطيه : بالتنومي اإلحيائي ينتج عنه 

ال يقل أمهية عن األسباب الشخصية، يف كونه أحد أهم أسباب " األصدقاء املدمنني"جمالسة  - 3

 .العالجي االنتكاس
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مث النفور منها  ، ينجح العالج بالتنومي اإلحيائي يف جعل احلالة تدرك مسببات اإلدمان لديها - 4

 ).احلشيش(ومن املادة املخدرة 

املتماثلني للشفاء،  اإلدمانالعالج بالتنومي اإلحيائي الوقائي ينجح استخدامه مع بعض حاالت  - 5

 .لوقاية من انتكاس العالجلمتابعة ما بعد العالج  طارإيف 

ومن هنا نستنتج أن الفرضيات حتققت بصفة شبه كلية، وأن العالج بالتنومي اإلحيائي           

أهم ميزاا  ققة من خاللهينجح يف عالج اإلدمان على خمدر احلشيش، والنتائج اإلجيابية احمل

  .ا تبقى ثابتةأ
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II. الدراسة  اقتراحاتتوصيات و:  

الشفاء من اإلدمان على خمدر  ، ليتحققهذا البحث من خالل النتائج احملصل عليها من             

ارتأينا ضرورة نتكاس العالجي ،من اال ومن أجل وقاية فعالة ،جهاالنتكاس يف عال من ، و الشفاءاحلشيش

  :توصيات كانت على النحو التايلو  اقرتاحاتب حبثنا هذاأن خنتم 

  : التوصيات .1

انتكاس العالج ،  ليتجنبواأهم ما ينبغي أن حيرص عليه األخصائيون النفسانيون لينجح عالجهم لإلدمان ،و  -

املدمن  مث جعل.اليت أدت إىل تعاطي احلشيش أو غريه املواد املخدرة  األسباب احلقيقيةاكتشاف  حياولوا  أنهو 

 . يدرك جيدا تلك األسباب

 إىل ايته ، ألنه بدونعالج بالتنومي اإلحيائي ، من بداية ال عالجاحلرص على االستمرار يف حتفيز املدمن حنو ال -

  .   إىل الشفاء   حيل الوصوليستاإلقالع عن املواد املخدرة ،  يفلدى املدمن إرادة قوية  وجود

احلرص على االستمرار يف تقدمي العالج بالتنومي اإلحيائي للمدمنني حىت بعد متاثلهم للشفاء نظرا لفعاليته يف  -

 .الوقاية من االنتكاس العالجي

استخدام على املستشفيات واملراكز الصحية وخمتلف املؤسسات اليت تقدم خدمات العالج النفسي االهتمام ب -

 .تكوين إطاراا يف استخدامهعلى العالج بالتنومي والعمل 

 :اإلقتراحات.2

تطبيق العالج بالتنومي اإلحيائي مع أصناف أخرى من املواد املخدرة بغرض التأكد من فعاليتها مع مجيع أصناف  -

 .املخدرات

دف التأكد من فعاليتها مع مجيع  تطبيق العالج بالتنومي اإلحيائي مع فئات عمرية خمتلفة، وعلى جنس اإلناث -

 .الفئات العمرية ومع اجلنسني الذكور واإلناث

إجراء دراسات مستقبلية يف عالج اإلدمان على خمدر احلشيش باستخدام اسرتاتيجيات عالجية أخرى ونظريات  -

 .نهايعالجية ختتلف عن املعمول ا يف هذا البحث للمقارنة ب

 .سرتاتيجية التنومي اإلحيائي لعالج مشكالت أخرىعمل دراسات مستقبلية تستخدم إ -
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يف هذه ل من فرتة املتابعة يف هذا عمل دراسات مستقبلية تأخذ بعني االعتبار وجود فرتات متابعة خمتلفة وأطو  -

 .يف عالج اإلدمان على خمدر احلشيش أو غري ذلك من املواد املخدرة اليت يتعاطاها املدمنون سواء، الدراسة

دراسات تعىن بإعداد برامج عالجية للمحيط األسري للمدمن يف كيفية التعامل معه وتبني مدى مسامهة إجراء  -

 .تلك الربامج يف جناح العالج بالتنومي أو غريه من العالجات يف شفاءه

يكلفه الذي يدرب املعاجل املدمن عليه و  الذايتإجراء دراسات تعىن بدراسة مدى مسامهة العالج بالتنومي اإلحيائي  -

ه، سواء على خمدر احلشيش أو أي ومي اإلحيائي يف شفاءه من إدمانيف جناح العالج بالتن بالقيام به يف البيت،

 .مواد خمدرة أخرى 



  

  

  اخلامتـــــــــــــــــــــــــة

 



 اخلامتة

 

124 

 

  

  خامتــــــــة الدراســـــــــــــــة

لقد تدرجت هذه الدراسة يف اخلروج باستنباطات أبرزت بوضوح املسامهة الكبرية اليت يقدمها العالج                  

يف التخلص من مشكل االدمان على خمدر احلشيش و الوقاية منه ،و الدور الذي يلعبه يف نقل املدمن  اإلحيائيبالتنومي 

إىل حياة ميزا  ،من منط حياة ميزته األساسية الكسل و البالدة و فقدان الطموح و املعاناة النفسية و التدهور الصحي

غفل يف هذه الدراسة التطرق إىل أهم األسباب نو مل  ،بدنيةالسعادة و الطمأنينة و الراحة النفسية و التمتع بالصحة ال

  .ي أو أي عالج نفسي آخرئاليت قد تؤدي إىل انتكاس العالج بالتنومي االجيا

على  اإلدمانيف عالج  اإلحيائيدراستنا أكدت الفعالية الكبرية للعالج بالتنومي  لفالنتائج اليت توصلنا إليها من خال    

خمدر احلشيش أو الوقاية من االنتكاس العالجي ،وقد قدمنا بعض االقرتاحات بضرورة التعمق أكثر يف دراسة هذا 

 .املوضوع ،نظرا ألمهيته ،وللنتائج األفضل اليت ميكن الوصول إليها 
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Date 2a. 
ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE 

EN PSYCHIATRIE • MOSTAGANEM 

Nom du Praticien Dr. 

FEUILLE D'OBSERVATION 

Nom du patient : Prénom : 

Age : -Profession 

Situation de famille -. .Membre d'enfant. 

Adresse : 

Renseignement Utile A T G D 

1 e r Séjour du 
Au 

2em« Séjour du 
Au 

3em* Séjour du 
Au 



^CIRCONSTANCES DE LA CONSULTATION : 

Venu seul : 

Accompagné(e) par : 

Adressé par : 

Pour (motif de la consultation) : 

II- LES ANTECEDENTS: 

1- Personnel : 

-Psychiatriques : 

-Médico - chirurgicaux : 

-Toxiques : 

-Judiciaires : 

2- Familiaux ; 

-Psychiatriques : 

-Toxiques : 

-Médicochirurgicaux : 

-Judiciaires : 

III- LA BIOGRAPHIE : 

Rang dans la fratrie : 

La grossesse dont il est issu : 

-Désirée ou non : 

-Condition du déroulement : 

-Accouchement : 

Condition du déroulement : 



- Petite enfance (jusqu'à Sans): 

-Lieu du développement (intra familial ou non) : 

-Développement psychomoteur : 

-Existence de problèmes de santé : 

-Scolarité (jusqu'aux études supérieures) : 

-âge de scolarisation : 

-Déroulement : 

-Les performances : 

-Adolescence : 

-Déroulement : 

-Service nationale : 

-La vie professionnelle : 

-La vie conjugale : 

-Ménopause et andropause : 

-Retraite : 

-Evénements particuliers de la vie qui on marqué la personne : 

-3-



IV-HISTOIRE DES HABITUDES TOXIQUE : 

La substance 
Consommée 

L'âge de début La quantité et 
La fréquence 

La durée de la 
consommation 

Les signes de 
manque 

Le tabac 

Le cannabis 

L'alcool 

Les 
Psychotropes 

Les solvants 
- colles 

-cocaïne 

Opiacés 
-héroïne 
-codéine 
-morphine 
Addiction sans 
drogue : 

Autres 



Les singes associés 

V-EXAMEN MENTAL : 

1-La présentation : 

-Morphologie : 

-Démarche : 

-Mimique : 

-Tenue : 

-Contact : 

-Comportement verbal : 

-Comportement gestuel : 

2- L'activité psychique : 

-Vigilance : 

-Orientation temporaux-spatiale : 

-Conscience de soit et de l'environnement : 

-Mémoire : 

-Perception : 

-Pensée : 

-Affect : 

-Instincts : -5-



-Sommeil : 

-Appétit : 

-Sexualité : 

-Comportements antisociaux 

Agressivité : 

Vols : 

Fugue : 

-VI-EXAMEN PHYSIQUE : 

-CONCLUTION : 



-CONDUITE A TENIR 



ECHELLE REDUITE DE SUGGESTÎBILITE HYPNOTIQUE 
Forme « R » dérivée des échelles « A » e t « C » de Hiigard. 

Mise au point et validation : D. Michaux, 1 9 1 9 . 
(Version standard et limitée aux items notes) 
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6J9_CJI :>U3> 666 dlcbdl /XJUUOJ I ij?dc v^=t> à$ÀÏ\>3 j>aii sSilc « dJ3_p 

^^VJUUJI à Là ^J^UIÛAS diLj^j «-Salé 666 dL^Aaj «-Sàlè 1 dllj^jo s j^ i j 666 
6 U3S-1 

666 vS-» <->3>li ̂ uJaii «-Si le î sJb /xjtxsti sSilc 1 d ^ i 
23J I A A ë£js*}\s ̂ jJI di\Jb »3jlc J i j Lx*S 

&J dk>3j v>uau d i l j 6 o^jjJI àlxb ^ J J I ^J^U J ^ 5 5 dl*j*j iSàlCidJâ^JU 

666 J3>JU >iSI 3 >iSI 666 J3>U I Q Ù I £wxll 

6 

/XJ p j sS^lc3 dll̂ 3J0 v ŝblJ 6 QuJaJI di>3j < ^ ^ > * diou v„j?̂ -̂oJI ild> <JJJO 

6 viJU îLf «-SiLc ĵajlfjj £xJLo ^ L J J O gjouuuil 6 çjj-Lo Û dL^aaj 
Ixu t-S^lc dilj 6 J3>JLI 5J=Ji dJlj V^SJJ 666 J3>U J^JOJ dilj v̂sJL» d̂xâJ IJUI 

6 J3JJU _>iSl 3 j l ^ l « J3>iJ JOJOJ t_SiLc dilj 6 J 3 J U JJJOJ bj^w dJp 
> i£ ! 666 J3_>U JJJ&J dL>3j ON§ ^ojcaJ dJIj 666 d ^ j B J jbouJ d ^ j i dJIj 

di>3^ u^*^ dllj 6 6 6 ^ 1 3 666 J3>JU J^-oJ dll» 666 J3>U >iSI 3 

6 J3>JU 666 J3JJU666 àsjM 666 ^3^» d)l> 666 J s J J >iSI 3 >i£l JJIOUJ 

£ukll dilj 666 J3>U J^oJ dllj 666 J3>L) £ukJI ^ > 3 J *ïilj 
£uJJ! dllj 666 JejJJ ûJaJI d l l j 666 J3J-U 666 Jg ĴU J+OJ dJIj 666 J 3 J J U 

6 J3>U 666 Q J O J I d i h 666 £uJJI dJIj 666 ̂ jJaJi d l l j 666 Ja>JLI 
66666 V ^ J I ^ >AAJL£ 66666 W 3 J 

sS^Lc dllj 6 dJLbX J J * J ^ J J Ï J 666 & > 3 J ^>JJ JJJÙ 6 Çulo 

6 di>3j V J Q ^ I 3 Q.J.JUOSJO dLcjS « ̂ uJLo Ç J J J 6 s5b3.fi.!.) £ 3 ^ 



i^LàoJI jxt$ïd\i 3I-LU Lo JJ3 6 £u<aj 6 dgyà QJ^JO <9ÏJJ dJIj 
6 ëUaiUI çLïi ebtjVLi >>bJI L5_LO &j ^sJLII ^^cxJi dJU>jJJ 

û>x> O3SL; s S i l c » <^LiLjL«a>l ^5v9 3>35u dLuJj^ dLuo sS^Jbd! p>sdl ^ 3 

sS^lc J l j 3 ^ 3 l s L o J i 

6 O j $ j <B\JJ 666 v3l>j J A Û J 

666 yoljjUJ O-Jsyj IJ3-JÙUU L^juiw $cUI Ojl$jJI jjftàj « L W J L S J sS^Lc 666 V3J 

JL^aùj i>*A5ti 666 <*SI_>J OJ3J666 ,J^ÛJ 666 iJ^ûJ t^sJ^ ôl^ dJLujij 
3 JJL^I Ô IJ dicbJI J^JIJJI 666/>IJLÛJU ^Ja» « U J J I J 666/>holI 

<̂ *j ^ H U L ^ J dJIj 666 3 ^j^i UJ3J 666 t J j J u 3 jJtSr 1 666 ^JJ-ÛJ _>A£! 

6 Jj-ai «>3ljj 666 Jj-flj «-èljj 666 ji^ai s^S^ 
666 /sljLftJLi 666 />IJLÛ!I £ULJ 666 />IJJUJ JJJOO666 JJJOJ olj dlnbJI JJJJ^JI 

6 £L*laj olj 666 £u-Ly oij666 £ulsu ôlj 
66666 ^^jl^J J - U J L C 66666 wgj 

6 di>3̂ > VA>>J 666 d l>3j <̂ ft>jj j jJ i j < ̂ SJÏ 6 £u-Lo 

/XJ9JUJI VL1/IJL>I 

« , M , g | | i3Uéi 3 

Srs>j d)$jî> ^S^JJSUJÙ SS^LC 666 vib-3^ ^sd>J J - Û 5 JJJ 666 ÇVJJO x c l J dJI_, 
£uJLo uS3^JJù J l l i | . 03^3->SJX1I ^ 1 J K^B « -iiLLajo ù\j i^jj, Ja*»JI 

gj a>Aa<oJI (jjjtSLaj\J| dJlÀA t_yJLc • ̂ -HH^I WsJsusti L> 
. 39»9JJUU JJJÙ .<JS$[J£> b\j v_sJ v-9>kJI 

ëlkûJI dLcb 6 3 Ï J ! £,Uu d L u c " ^ . i ^ ^ V - ^ 

jJLjLfcC s>.i»-=to o j l . 3 JJLAJ JJJJI3 ^Lflj la^d , <^3uxii 

• di*^tJ Lgul> J L L > J L&UJ ^ M J ^ J cL>b> -J?! 



(jMO-JLaùtjO 6 \Ûz>$j \ J L > j \P , $ S i l j u J dLjuJSJ >^yjJJ>J <JSàlc i Lj9^tJUU b j - M J U 

CJJI 3 t j j j b lgy9 V-93_IJÙÙ' JL$Î9I. ĴL ĴUJI j>ç,Aï> dLju^c , „>J>O dJL>3_; 

o (JSLJUULO ^̂_AJÙ>LQ i 3_ULu 3̂ 3 >*JL>>C l i ! . jJJu dJLjuX ^ . n i ^ a n 

i_$Js> ) J $ t -LCJJ \»3 < y,juJsu gLL^»juJl dl\ v 3̂_iJuu i-S^Lé < bj-w dij3̂  

. < o ) X c 6 ilà>JI dl»L> J l j l ï[ 

Stgv.*,uS„*.fljo O u i 3 cSjjJJu Jsél JJÛS 3 l>*aj l^JL> 6 dLau v ŝJ <^>LJi £.19 

jJUI 

çAUaftJl JÀ^^AJ ĵgxg î̂  6 jJLcbJI ^ J L ^ j l R î cALjaftJI $£&JJLJ .p.{uJL~> 

Ry oiLâ&JI v̂ âi»̂ ! 666 dicb o i ^ l s - ^ R^ 666 dlcb 4A9JJ1 gj cALagJI QJJ 

666 dJLcbJI /xjjucaJi 

jjj 6 6 6 ±JJ 6 6 6 dJU>3j Pjujs -VJ 

6 £.19 666 £.19 db>3j WJL>;1 666 £.19 dJb>3j v À ^ j i 

sS^lc 6 dL>3; IÎJIJ b û S 

66ë6LcbJI /x^ukJLsJi £.19 d i i s y j j J L i 

d j L c y j l /x-feÂA^&Ji £.19 \tf& j M>ïï,ïi ^ j g o > H 3 ^ y ^ t a J u PjuJLs .^J^L-U^H 

^JJJUJ! 3 s i i c b J I tj=*_i=f̂ >JI 6 dlcb !_>J ^ j J 3 * i i s L J ! wJ3>- ^ « J iUssJ ^ ^ j J 

666 d l c b J I J3UI £ l 9 666 dJLcUl 

666 J U J 666 J b u 

6 ^ ^ L ^ ^ î bxd> i J ^ - a j _̂A$3 ^JkS 1 J^SJ ù\j d l c b J ! /k juuua j l £.19 

. A9lj 666 uLusu dJIj 666 OLUULŜ  S^S^ I-VJ dJIj 

6 yoJsujo 3 J o i u 666 /Jàjuo 3 ^j j j i - l s ^ J ^ d l c U ! (JJOÀJUJI 

6 JJÎ J 3 >£l 666 t^Ajj iJJ 3 dJÎ j 666 jJlj 666 ULJJLSLI dJÎ  
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6 J l f l j 3 ^ J ^ J L C 3 j H S \6 <J\sù 6 6 6 <J[SÛ$}$J />Ji>\j d L > ! 3 J > 3 

g i OJUJS J C > 3 ^ysLfeXv-o di juuC s ^ 3 ^ <-Silc 6 ^ J C X J U J U L13 v_/L> dl i j i i l 
666 uLoAjzj >i2>l dL>3_) .^JJJJ>J 666 6_>^fa^^ «u>h g j 6 çL>_>iAjji 

gj , j£y\ lJI f̂ ls v_s\ & j j J i J ù\j CLJ^ÛJJI 3 ^UfcjuoJI gj vU-*^ ouLuuoI 

6 j J l j 666 v33>>o vjl^j dJL>3j dl i j 666 d i e b J3SJI 
o j l 3 «U9 gxx-wju ditj v_sJ v^XiLJI 0 3 ^ I 666 d i o^ j ^sJ v^^UI 0 3 * 0 ] ! d i ^ 

Le o^>L> ijSl \ * 3 d L j «•L-AJJ.JJL 4^fb> 4_5̂ Ĵ > s j J ^ Lo ! ̂  rft 1*3=*̂  

t^ssSg 666 dLeL i i ôL jJ^ I ^ÏB ^k>Lc dJIj î ^J ^ ^ C L J I o o ^ a j ! 666 v_sy9*£> 
3 db>3j w & ^ j 666 dL>3j vjà>jJ J J & J Î J d l l j • wà^J l ^>JULQJ 

. 3 >iSI 6 6 6 ^ 1 

dl l j [ i l « >iSI d i>3j <JL>JJ jjJL/3 666 C9j9>>0 £,lc 666 V33>_>JO dl l j 
666 SL>_>ÏJJJI g j <̂ JL> I J 5 L A bg^wù d l .kLC s S ^ f P ^ à l c 6 ^ H ^ J U U U làÎ3 <^cb 

S oj>b 8 J 
gj £uJLo J J J J L A J J O I 6 Jâlj 3 666 u L u m £ ; jj£ 3 db>3j iH5và j j j j L ^ t i dl i j 

o J i 3 ^uâ g j D ^ j u dJb s^cbJ I w3«ail 666 dLa^? v,$J ^ ^ c b J i 0 3 * 0 ] I d l ^ 
6 6 6 J 3 J J 

I J X Lo Ô J > L > ssl \ ^ 3 dLJ a ^ M A i J b «L>1> S_SOL> <JJ15 ^ J ^ S J U> l.xSLft 0 3 ^ 

s^9*3 666 d i c U l ô L u i i ! £.ls qJblc d l l j ^ S T ^ L J I 0 3 ^ 1 666 ̂ 3 - 0 

3 dJL>3j *̂ svS v-ài^jj 666 db>3j çssâ v-ài^J J J S ^ J J j p dJb« c*Ô3Ji ^JJJJLJ 

Q j d ^ s t l l l gj < cubfejuuJI gj i>«jb*jaj>| 666 I33>-JJO < «*S3>>xi dJSj 
. d i c U l J3SJI f^lâ vBŜ 9 gjj jJù O L J U J gj « 

6 J A S J O ûLuuLïzj dJIj 666 6 6 6 3 o L c 666 OLUJLSLI 3 o L c dl i j 
. cu>U£ 3 ^3>->JO d i l j . J S L J J U O ^ 3 />jâ> \ di3j^ d l j - L C oijbo 

6 <»3i_>̂  3 >i^l 3 >< t̂ 666 ^ j b dL>5j v»=â >lj3 

3 _>iSi J J U J v J ^ b 666 ĵ Lfcj cl i*Il w3s^j| b J s l i ' v_$J À^lsaJi ^ L 9 

6 > ^ l 
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<UL> ^jJ! ô ô ô wSijj 3 3 JJLSI ô ô ô _>iSi 3 j^S\>3j vĵ à <*Û3>> cJhj 
6 «L>1JI ëJL> ôôô PL>JJJUU! àj\z> ôôô OL-AX) 

dL>3; *^i>jl ôôô v3llllli!l[)j dL>3_; ̂ â>,)l ôôô dJb>3j <̂ >J ôôô db>3j wà^jl 
3 >i^l3 <«3l>> 

ô JJOSSJO o L u o a i ôôô ùLujLStl dl>3; dJ!̂  dJ3p 
ôôô dlcUl ôLiAII pj9 3 L k d ôôô v̂ ^̂ cbJI 03-aJI gjOuuULi JJO£ 

ÔÔÔ IJJÔ UO ULJOJ^ ^̂ AS! 3 _ v i ^ ! ÔÔÔ UL^JLSJ V̂ÎŜ  t^^J^ us^tc 

ÔÔÔ Lia S? *v»,i a ,i J5î.o.' Qyaj ÔÔÔ J^JJJJT- jQgJ Î_5̂_9 ^j&jçjj t^SàLi 1 JLS-A U3_»jj 

066 dij^jjj bi Lo IJJS (J^JJOÀJ LO 
^ S S S I ^ J J J dJb>oj S^J^J s?̂ Lê. Ô /sJï̂  ,JS v̂ svS Ô i^wuojfci dJa_p sSilc 

ô C » J J I dLic T>J« flà >,JJI jjjtf <=U9 / 5 3 J ôôô 
Ô . J A * JJ^J iSàlc d\j ÔÔÔ ^ > ! 3 

31 ^>SJuuUU0 0 0 0 CC?̂ US> 0 0 0 VJJJJOJ£ ^5 ^ 3 0 0 0 tjyXSLf 000 vJ^XSLi 0 0 0 2 3 J 

ô />oJ! d t » ^ 
ô J 3 \  ôôô ^1 3 j£\ô ^1 3 >£l é\j ôôô ôôô q3\

(jjjjox ÔÔÔ (JJJJOX. />3*JI J03J £3>> dJIj ôôô qja ĵuj ôôô Q J L U J ÔÔÔ <LUUUOJ> 
0̂ 1,9̂ 3 SïSv^LiJI Ouatai] j j j t <=UXJùJ Lo ÔÔ<=lSLp»J3->Ji j j iL» Lo «L>L> ^JvO» ôôô 

ô diJsJoJJJ vJS^Lc ^sJlj 
JJ Î̂ 3 JJ^I ÔÔÔ ĴMSJLCL̂  ÔÔÔ ijli=eijb>'! ÔÔÔ 0 > . W , S ÔÔÔ «3JLAJUU ÔÔÔ « U i j O j 

ôôô vJJJJÛCC 
ôôô ĴJJJOJC />3-i v„ss9 dilj ôôô ^Jo^lbuuuuOw> ôôô JJJULCUSLJ ôôô jJJoclkALi 
OU-AJUL> li>[ 3 ( - sOL> Ls gjOwwuu AsSi JJOS ÔÔÔ OJO\IC LS §UXJJJU dllj ç><aj 

ô v3JJOX />QJ v̂ jvS di>3^ 
LoLeu ô ô ô i j A A ; J t à l j dJij ÔÔÔ ,jjj^{hijjr>j Ô ô ô ^xcLbL^ j ô ô ô ^̂ iuu&Uajyn 

j î-S^lc ^JJI 3 ,£_Lâ-; (̂ JULSKJ çSjiIC dJLa dJLs&Cjj JAÂJ le Â̂ >b> ÔÔÔ 
ôôô C U J U - U O 

ô ^j&O&J J S \  dllj ôôô ^ j j k ^ L C ôôô ̂ JJULCUOS2_WJU 



6 « U J D3 5.>JJJI dJLJLc- £ > i à J ^ ^ l c ^ j J ^ ^ o J 3 _>jjJI di>3_, 

U \  s?ss-cbJI 03^x)l ^jsj gjcxjuoJ d l l j 666 ^3>>o ^B\JJ d l \  t  dJ&jà 

o J b J I àUs < ^ U u 5 <J>9JJUU JLÛJUOUO «JSiLc dJîj3 ^5# -̂o 

j j j u ^ ^ ^ ô J b d!>; U J J S V j J i j 6 d l c b J i J U à i l l L i J L c 3_>JL; 3 j A i b d i c U l 

5JL0 eUïi l 666 dU^iiJ çS^Lc J^JIJ ^JLC dJLcliJI ô L i i V I fclfi >Sj 6 <=Lu ^HJLAÏ 

6 l_>^ «ui> 666 ŝc?ej ôàlà ^ i s J 
> w u À l | dlclji 666 dib&ljS Ô>AAILC» >**JUiil d i f i l j i JJUOS* diLaé V>JD 

6 c * » i J J «vt'i A J ! g j o^I jJL dJLoljJ Ô>»^LJO 

^ w J b 3 666 Ip^u ^^JUSEJ CrfŜ  ^ * % i J b 666 JuJI i l ^ J ^JJLJB £UJJï 

Ipjj L % - J j U dJij 666 dJ3j^ bx*S Jjj Q = S CJU-JUOJ» Iffl dJjJXC 6 LfJL**£U 

/ x â l j d i ^ L ^ * I i l 666 JJXJJJ l i [ 666 6ijL ^3 «UJOI> s^s^b l i [ 

6 àj^jjj JJS. 01S3J b <3~uJuoSb~t 

, IASLÛ b3_*-u 666 j j S \ _>iSI vS-* ®CXJ\J \*s£>\j x J i à l â d l ^ p 

6 .2>3£J Lâ>A>3 666 bà_L>3 à^pJ sS^ le. 

666 OJLQJ 3 ^^3^ 666 J l a i J ^jvAl^ 666 JUJJ ^^J&îj dJ j j 

y,. J J d i c ! j i ^ s 3 3 dJju dUjup*j ŝ yuâblj «Uj-flli 0L>1> 3I Ûj3 J i u i J u S 

666 ,.u.>.i S î ^ l j oLfij <̂ >b> J^djLd> J-OKJ 6 

J A A V J U S i à p IJLU t̂ ŝ ôlj 1 d»l>> ^ L i j 666 ^Sl <U*aj i_sJo> djjg U jJg 

3 666 à^jjj jjjt- <̂ JJUJI 666 ^>3£j ^pjb l^JLe IJUJUUU ^«âsl̂  

6 ^3fj VsSv&y 666 S i $ ^ b ô ^ >*̂ l 3 JA*JXO 

3̂̂ =» o\xbi^ 666 <^l^u >̂ASi 3 ̂ >JSI SJVJ3J ^.s^i j < v*-***^ J bxJb>3 

666 ^iSl 3 

666 «J^J 666 ë G i u 666 ^3 1̂ ^ j ^ b 666 23J 666 ^3^? ^ j ^ i j 666 J0I3 

Ô Ô Ô ZkjLjuJ Ô Ô Ô RJOAJOO 

666 6>JJJL£ 666 



\SL>JJ jssù d j ^ i 6 <blc « çjJLo 6 6 6 0 6 6 ^ l ^ i >JUULC 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 vjM 

, j j j J l b K < ^ J î i i j 5 

ôôô liSuû ôôô /xp,silhi 3 £3J ̂  V*LJU r l h ^ o ) tS i lc d k p 

Jààl> Ôôô ëbJî^^JI S l a <_sS g $ j uié sâ*Z£.\ji> usJLc <Uftp ĵuu Jààbti jJJL» 

ÔÔÔ dlcbJI j^SLJl uàj>jf J j J J A S 3 />p.*ic 

u ^ l 03STOP ôôô d L j j v;Vi ô»S J3.^3.W dLc'b dJ3ji 

b >°^b 0 6 0 $ J 2 S J louS AX&IJ . ^ J ^ L J U ôôô db»U dUaoqtJ 

6 I3AJJEJJ _ J A ^ b 000 

Ô À > 3 J S dL ju vjsS dJJj-^w s,S^U 6$aJI i>là> JJ£\o J S 

ôôô 4J3_«JJL» j ^ c « U à J i <j?3 ôôô ^ S l A r b l ^ a J i^^flj l o J S ôôô lpJL> JuJtl 

3 j i S l ôôô _viSl 3 / a j & L c t s i J \$tj£Um v S^ lc ôôô 3 ^jcS! ujàii j^su/xog 

ôôô j x $ * B j j A i K J ^ É Ù I J 03S JJLAÂJUS Ô Ô Ô uSjiJ <JJB ÔJ05 J S ^iS! 

3ÀT.JJ /fc^lj ôôô 3^àjJr fiJ&lj ôôô 3=LCJJ pJùlj ôôô ^ j i ^ A ^ s .pJ&îj d i b A j 

ôôô 

0 wijJ jiSl 3 j & \Ô wijJ ̂ iSi 3 jiSI Ô Ô Ô wijJ _>iSI 3 j-5i 

Ô Ô Ô i ^JU IQJ > ^ Ù L C Ô Ô Ô T O P 

S ^ J ! ^ tjsjb 3^J>* >&ûb S3J oôô ù L <3>i ÔÔÔ 

jj-ajti dJIj ôôô 3Jua&*j (j2uuo^b 1° ôôô vjijj CH^3-*>° A ^ b 066 s^b^àJl 
6 g l ^ L j L u ^ o wJljj ôôô vJ9js^>oàljj ôôô wjljj dL>3j 

^JJ^J ÔJJ^JI JSLSJU S t$S j S s ôôô k3xxa/ (Jkp*^ ôôô tjNp'jjo JJIj 

Ô Ô ^ i j J j J ' j ^ «jMjJ 5J3SJ Q ^ J O < ^ J J ^ 3 

^ b ÔôôTOP O J J & \  L> l 3 Î 3 J ^ # J Î3J$SJ UXAS <s3l>f A J U J U > dl\)L 

O J S J l|fssL loLxi t/ui lni lo ôôô dicUl /Juuhjy! <J$àjj.\SÙ c * i 5 l i | J C L U J U J 

ô ĵjLooO 

^ j v â J j sS^lC v ^ - L Ô-*^ 6 6 6 «lil^iLi Oi*-° '-^SA U3-JUJ ôôô v > r t ' 

ô J ^ ^ ^ A i J u s ôôô %=wJLâ "^àî>f & ^ S-J ûâb 
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di^j J $ L > 666 J$[> 
6 &J$£Û 

666 wjjisJ >*ix£ 666TOP 
666 ^ i i L ^ p J J J U 666 J3b*j Jjl»Jujjuo 66<̂ *JJJO 

666 dJLcUl /XMS^I J$iu666 6J^JS à^^^jx, 006 6^*5 <U3̂ _*JUU d ^ i jJJLi 
qĵ S 666 «aJLlb 

666 V̂ SNJÎ J JJJULC 666 
6 £uL> 

<-âj>ji666 dL>3j v«iu>jl dJ3j^ 

OJJ> ŝ >U ŝ J <^bJi ^ 666 ^uLJI y S o ^ i i U é\j UJU^- 6 3^JJ 
TOP666 dJULc J3JJ VŜ >3 

Û .,.,*;,) > JJJZ isxi sSilc 6 L^Jxi dJLeUi oLiiV' ^ J b ^ ̂ s>> D-^ 
^LpJ 666 dL Ir- J3̂ » 3 OJJJJ t j N â l j ^sJ «3jb=J! iLpJ 666 ^ubjJl ilgJ bfrjuùu 

666 dlcLJi ÂiljJI ̂ jJx: jgp 666 j g i es^b 666 v_?J «ULJJI 
6 d J i ^ w ^ i i y ^ b S 

f j j j j j j ,JJ &&JUJI 666 <^âj'uj L̂USU &j 666 O j i p ^ju&b 66ô O j j p sJ^b 

666 Laij3b*j dJb 666 «ULJJI i l â 3 dJLà s^**=v ̂ s^b 
666 dLs 4,50^3^^ s5^b 666 d L i c LâiJkSj 

cjjb 
666 sjoisj 6>)..l:a.c 666TOP 

666 SÛ+2*J$JJÏ ^Jjjjjjj U 666 c*>b S r^^b CSL^ s^^b 666l.xSL& 
666 O U J J I ,JJJJ\£J5 

666 îb>3j ùi>jl 66ô di>3j UL>J! 666 djb^j v_â>_jl 
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joJbJi 8 

_pLo ^ J J î^Si lc 666/>9JJ iSslt 666 cuL i » =L>bJI J J > $ >JJJ <JSsl£ d-l^p 

JJJL> QJO VUUOJ*J «-S^Lc 6 <V3-»Juu IO&JL&J 3 666 vJjASi/ 666 ç>£u gj A9>i 

./>3-J (^J^-i sSilc 6 <^juULOk> (_jJx-3 C L A J J U O C * J 1_5\-
: ,n)>i d)3_p <_SiLc 

6 666 « i s j j 666 4 j ib 666 £SJ 666 

6 J J JQ^ jiï^i dJIj 
6666666 6666666 

666 ig^uuuuJsLJLOJ! ^pujjuJU j j j i f fu ^DLLO 666 

666 à^xs>J> 666 AJ&J 666 àjVù 666 £3 j 666 J o l j 
6 f S Q j j dJI 

66666666666 ^ l â ^ C>\ 6666666666666666666666666 

666 C S ^ S ^ >>-^ J - 3 ^ Ô y-'^oj dJIj l i | 666 J A S U d l ^ U I />luoJI d ^ i 

666 yoJUJI i>U> JJ -OUJ £,19 666 ^3^3 J S u 
^-jua^JoLgj&Ji pj$jjS\C V>A _>iSl 6 L-A*JUJOLAJO >03JjJ VJM*£J ASSI J-OS 

666 dicUl /xJbJI J4 dLic ù l S 
TOP 6 / » L o dJL> j a 

666/)LuoJ! i>Lâ> ^ 1 . ^ - » ) L jbLo 6 0 I 3 l i j 
^JJD dJL>3j i - û i*^ j j i u 666 />JbJL l > -^lfljjo 3̂ à> Lo Ijuôb d ^ o 666 I 

.£,19 666 JL*A> 

«>sl_>jJI àu\La 9 
666 JJLÛIAS 6_>jJiLjQ 666 j »•» >\ll d L c l J ^ u o S 666 dJ^p dULoà 

Ô ^ J X ëUsuiiJI 666 5JL0 d l o l j S û ^ ^ L o >JUOAJI £.1^jJI 666 <kâ$Làjo -xJI 

666 Q-*jj\â 666 666TOP 
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JJ-UL5*J v i l l j 666 d i c l j j J l^^u i ^ j & l j <>b*JI A>>3 ̂ s^b d l l j J3P3 
t>*ĵ b ^ w ^ l 3 JJ^I 666 VJJOJL S^J^J ôîj 666 ^uâ ĝuJùuoJfl s ^& l j <^j\LaJu 

6 -UJC*JI gJ ijLJI ONS g u u j l â 666 
666 JJJL> S j j j d t u (J^bLuuuo s^Jbg « JU*=W K3JSÙ d J i j j 

v33_ki; 666 QUUJIS Ô!J 666 i^^b olj 666 -LO^> 6_;b t_ŝ 3 oi^ dLci^p 

666 ^umjls j l û Jbt jJJ 666 ^JJJJIJ O\J JUt-và 
666 <J$\z> 666 ^sulsJ ô$l> 

<U)b 

6666666 s j ^ l ^ >JJU£ 6 6 6 6 6 T O P 
666 J 3 b * j ^JJJJUJJ L0666 £\AJLQ( 1 \ \ r h 

6 £Uj 666 £ÏS ui> _ w J ôij 666 «U^^JUUU ;J); Lu JJLQJ 

JoUâ/JI AveuliI Jcsu UJ o l e b ^ y i 1 2 
«Uj-iJuJI _L>5 $J>J ç S ^ l c 666 v3^>>o v3l_y 666 d l ^ p ÇUJJÛ v3l>> dJIj 

666 £3-L0j 666 

666 dJJ3^J3iLi v_ŝ cb *_sJ V̂ SS-WJJ D*^0 *J '*^!SLP 

6 £uJLo o -^^ s^-!^ s?iLc. 
t^j^td l Ù 3 J j ^ J b OJJUSJI (>_5JLC V - H ^ sS^ lc 6 (jJblà ^SJSJ S?^bc 

Ù3j>SJb «UJUOJI tjJLc >*̂ 3 Ô JJOSU CL>j>\laJI «L^aJbJI i>Lî> ̂ >J-C« li>! 
\ dJLcb ]»LAJI &Jbu 6 v ^ b J I 

6 0v«> 

6 dl>3j VJL>J 666 di M A Â i § J O JSJ 6 dJs,j-> 

TOP666 
s 

gjo-sjuù' dJij 666 v-9i>s IftA.'ËLj ĵDiSlJI 666 dL jJ ciS^Jbo ^^J-JJJ^JOJI 
3 _>ijl S ^ S J 666 g s^ u u ù j sS^Lc JJ5UWÔU23 666 dàljj as>,g/? OJJ^JI S5̂ VS b^S 
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grfj \Js OJJi JJÀJ c u c j dJjLLC S^JQJ «V5_wJu <V5JJUU sS^lc d i i j 5 «039 
666 J J J S 3 ^jjJqilSii 

i > ° ^SL> S^W Jiuàlc Lo 666 63^! ^ 3 b ^ .ujj iSàlc 
666 4JJJJJI 

6 P ls dL>3_; ui>>l 666 db>3; WÀ>̂ I 666 ÛLJ v3>J 

( d i L i ^ p y i Ô^Lp A - A L 8 >OJLC) A-aiAJf <L*JUL> UtiSjM 11 

£ H W « b j ^ 6 Î ÔJ wSiU à^p^ 6>ôUcJI Ĵ >3 . b ^ 
Ls ^ î a » 666 ÎJJIS >iSî 3 j J i I • 'V_S1JL̂> ĴLSI 3 j^S\j QJQJ uSiLc. 

S B C B e 

j l S b j j S \ ijjjszi ylllj 666 £ui3>Jb l>ib J3i9 Jsl dJL> < ĴO 
j i i s Sîsv-jJaL> s^sJ^i çŜ >Lc < IjkSLoi bj-JL» 666 KÀSLÏU 3 666 iftaJcu 

Lo < dJ3ji 666 W 6 ^ «v̂ àJI <*J*J>11 Ŝ J3> 666 «L^JJI JJ>I3 /XJJJU 
6 ^3 J X M J J J u p JJJOĴ LC LO 666 «L>L> ^js^» /XJJJU dJIj 

^>b ^ j j i ^̂ lk» 6ibJI Ĵ >3 L^fà ^c^aJi ^>3 dia^ ^JJ ISJSLC 
^S-JjJ 666 /XJUJ *1JUJL> y§ 3! ^ A - v i ^3 diJuLC ôlj Lo ̂ JJJ dJ-k ĵJ JdîLu J J L S J 

Lo £ l è ôlj dlqj.} dlcLii l i u j j l û LsLoJ q_>b* <JS\J JL^JJ çj^LpLc Lo 

^ L U J L > j + c 666 jjca-o ^3 d icbJI V..O,.,ÀJI «L>P sS\ dJjj>3J J M X j S b 
Lâ> 666 &JIS>U 

666 «̂ Lub <_>ôjLclllr>,i,i,»,oc>- 6666 
îUb ôôô ? àj&B ÙJIS Ĵ ib 66ô ? â >b> (jijlS C^JOUULJ ĵxô 

6666î«b*jjJI 
dJL 
JUJ>I 666 bib666 JJLSJÛ JJuLâlj LO difljj 666 g J ^ I JJJJ> <JJO /XJJUU 

666 dlflAÀj î^^Ji 

J39 CAJIS Jjsb 666? 4J>L> JJJJIS OUJXJJJ J*C& 666 4 j j b J-UJJZ <KMJJ^> 6666 
6 qjlc euLs 666 ^ J ! 666 î 



^3 dicLJ! 0L1AJÎ £là JJ$ sSilë dll^3 666 vJ3J>>o dJl> U^S juaâl 
6 dJ3_p dJJ îu Çyl^ ^sOl^ <JĴ (3 

VSW.US.PJ! jsél tjjs >fc5\i! ç>sJI cL-il ^UÛJ 666 «V3-JJJ <>kisJ ̂ 5ilc 
6 1^9 dl!_s ̂ sJ cUbJI ^3 ssé\

666 

«^jvà Î ĴJO 666 ^ j Q i l e h -.»ib pis ^ .c j^j ç S i l c 666 j ^ i ^ J J ^ ^ J C ^ H 5 

6 d i c U i «JU^lsJi A ^ i % J i <UL> 
ijs^uo 093 sSi <>a o-**^' ^ > 3 J 6 dLj^c JJ*J ̂ i l ê 

6 ë^yJU S!s*-*i>U vlLS oj>l> l_jOi> s,svl^ c^l) ŝ -***JI ^tâ>3 666 
«*UUUUÛJ> t,jJLc3 666 ^^)_*JULC ^JJO IJLJ sS^Lc v-jLJuaaj I j u J <ii3ĵ > s?ilc v^sJlj 

V_̂ JJD dl^ LISJB J-ÉDL> ^iâ 1^3^ LB &*=y ilL i <r- Ĵ fej 666 Ĵ̂ S S!jw*«ylo 666 
666 ( J A J U s jJ^ -LJ>Î3 L J JLS 6 - L S H 3 ù$âj 

J0I3 3 66666666666666 666 <j,',a,clJg>*joJ 666 ,JJULCUL>LAJU 666 ^JJ^JJLC 

6 

O O O O O 
0 0 0 

o 
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