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 مقدمة:ال

و ذلك بغرض ، يظل اإلنسان دائما هو محور بحث و اهتمام الباحثين في علم النفس     

إلى محاولة الوصول التعرف عليه بشكل أفضل و دراسته بالشكل الذي يؤدي في النهاية 

به إلى أقصى درجات السواء و محاولة تجنب كل ما يؤثر عليه خالل حياته المليئة 

، و ال شك أن هذا االهتمام يكون في مختلف مراحل حياة المختلفة والمواقفباألحداث 

بدءا من مرحلة الطفولة و التي هي مرحلة تكوين للفرد حيث يتم فيها نموه الحسي اإلنسان 

عميقا على حياة الفرد ، و تؤثر هذه المرحلة تأثيرا نفعالي و االجتماعياالوو العقلي 

هم المفاهيم التي تناولها الباحثون ذلك أنه يمثل ظاهرة . و لعل تقدير الذات من أالمستقبلية

سلوكية تتعلق بجوانب كثيرة من الشخصية و هو مفهوم متعدد األبحاث و موجود لدى 

جميع األفراد بدرجات متفاوتة و يعكس مدى إحساس الفرد بقيمته و كفاءته و يتضمن 

 . د نحو نفسه ايجابيا كان أو سلبياكذلك اتجاه الفر

فتقدير الذات هو التقييم العام لحالة الفرد كما يدركها بنفسه و يترتب عنه وعي و رؤية      

ما ينبئ و االنفعاالت مسليمة و موضوعية للذات و ثقة في النفس و توازن في المشاعر 

، كما أن األفراد الذين يقدرون ذواتهم سلبيا و يفتقدون الثقة عن تقدير ذات مرتفع

عنهم تصرفات عدوانية بمظاهر و أشكال مختلفة تجعلهم غير يشعرون بنقص تصدر  و

مقبولين لدى اآلخرين مما يتولد لهم مشاكل و اضطرابات نفسية و اجتماعية تؤدي إلى 

ت مضادة للمجتمع تظهر اضطراب مفهومهم عن ذواتهم و عن اآلخرين و ممارسة سلوكا

 . في شكل جنوح، عنف، اإلدمان على المخدرات

طبيعة و مستوى مصادر السلوك العدواني و تأثيرها على الفرد يتوقف على  إن تعدد     

، و قد يكون ي السلوك العدواني إن كان مرتفعاقد يتحكم ف، فتقدير الذات تقدير الفرد لذاته

، و ذلك ما قد نجده لدى فئة ا للسلوك العدواني إن كان منخفضاتقدير الذات بدوره مصدر

، لذا فإن اإلدمان بتدني تقدير الذات لديهمذين يتسمون بفعل المدمنين على المخدرات ال

الهدف من هذه الدراسة هو بيان العالقة بين تقدير الذات و السلوك العدواني عند مدمني 

 . روق بين المدمنين و غير المدمنينمعرفة الفوالمخدرات 
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فصلين تطبيقيين  و قد تناولنا هذا الموضوع بالدراسة من خالل أربع فصول نظرية و     

 : تتمحور فيما يلي

: تناولت الطالبتان في هذا الفصل مشكلة البحث و فرضياته و قد ضم الفصل األول   

اسة تحديد إشكالية الدراسة و فرضيات البحث و أهميته و أهدافه و تحديد مصطلحات الدر

 . وفي األخير الدراسات السابقة

فيه تعاريف الذات و تقدير الذات و نظريات تقدير  م: تقدير الذات و قد تالفصل الثاني  

 . لذات و عوامل و قياس تقدير الذاتا

و إلى مفهوم السلوك و أنواعه و أبعاده  تم التطرق فيه: السلوك العدواني و الفصل الثالث  

، ثم السلوك العدواني و المفاهيم المرتبطة به و أسباب السلوك العوامل المؤثرة فيه

 . في األخير قياس السلوك العدواني النظريات المفسرة له والعدواني و 

 أنواعها ات حيث يضم المخدرات بتعاريفها وإلدمان المخدرص : خصالفصل الرابع  

 نظرياته. لمفاهيم المرتبطة به و مميزاته وطرق تعاطيها ... و أيضا اإلدمان بتعاريفه و ا

الدراسة االستطالعية لتطرق إلى ا فيها تمو المنهجية للدراسةجراءات إ: الخامسالفصل   

 والدراسة األساسية. 

عرض و مناقشة النتائج المتوصل إليها من خالل  تم التطرق فيه إلى: الفصل السادس

 الدراسة الميدانية.



ولالفصل األ  
كلــــــــــــــــــة البحــــــــــث و فروضــــــــــــــــــه مش  
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 شكالية البحث:ــ إ 1

فهي ظاهرة عالمية  ،محليا و دوليا ،تحتل مشكلة اإلدمان أهمية كبيرة في كل المستويات

متعددة األبعاد تسببها عوامل كثيرة خاصة في ظل التطور العلمي و التقني الكبير الذي 

ساهم في ظهور مواد إدمان جديدة أكثر قوة و خطورة و طرق توزيع مبتكرة مما أدت إلى 

عدد المدمنين على اختالف  ارتفاعزيادة انتشارها بأسرع مما كانت عليه و هو ما يفسر 

 .و جنسهم عمارهم أ

مادة لالمتكرر ل االستهالكو يعتبر إدمان المخدرات حالة من التسمم نتيجة التعاطي و 

و النفسية و الجسمية للفرد المدمن،حيث يتعود عليها تؤثر على الحالة العقلية  فهي مخدرةال

حيث يشعر برغبة ملحة ال يمكن قهرها  ،بصورة قهرية نتيجة التعاطي الدوري لهذه المادة

. إلى الحصول عليها بكل الوسائل الممكنة اهداو يسعى ج هاأو مقاومتها فيستمر في تناول

اإلدمان و االعتماديسبب له حالة من فمما يترتب عليه مضاعفة مقدار الكمية المستهلكة 

 الجسمي أو كليهما.والنفسي 

الفرد و يحول دون استقراره و توافقه النفسي حيث فاإلدمان على المخدرات يؤثر على 

 ،يؤدي إلى خلل في بعض األجهزة المهمة في شخصيته و من هذه األجهزة مفهوم الذات

شغل حيزا هاما في فهو ي،حيث يعتبر تقدير الذات من أهم الركائز في شخصية الفرد

تقدير الذات ف ،،كما يعتبر عامال من العوامل التي تؤثر في السلوكنظريات الشخصية

ها الفرد أثناء تكيفه مع بيئته من خالل مجموعة من الخبرات و المواقف التي يمر ب يتطور

 محيطه.و

و ال يمكن فهم السلوك أو الشخصية بوجه عام بال مفهوم الذات فال يقتصر تفاعل اإلنسان 

و ما يرافقها من عملية  االستجاباتمع البيئة من الناحية السيكولوجية على مجرد صدور 

ذاتها تصبح ضمن متغيرات البيئة  االستجابات،بل إن هذه االستجاباتتعديل لهذه  تعلم أو

موضوعا إلدراكه و تصوره و انفعاله،فهو الذي يقوم بصفة أساسية بتوجيه و ضبط و 

بينما  فالذين يتسمون بالسلوك المقبول لديهم مفهوم ذات ايجابي أداء الفرد و سلوكه،تنظيم 

 .(87ص  2004،أحمد الظاهر )قحطانالذين يتسم سلوكهم بالسلبية لديهم مفهوم ذات سلبي.
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أي أن  هنحو اآلخرينبذاته هو نتيجة سلوك الفرد  إحساسأن  "مارغريت ميد"فقد ذكرت 

غير وإذا كان تقديره لذاته منخفضا وهذا يتطلب و يبلور استجابة سلوكية للفرد بدوره،

 اآلخرينمتقبال لذاته فإنه يتخذ أحيانا مواقف دفاعية و هجومية كإبداء العدوانية اتجاه 

ميزة و صفة أساسية لدى اإلنسان فالعدوانية  من معرفة النقص الذي يشعر به.لمنعهم 

أو كما أن السلوك  اآلخرينغريزة، و قد تكون عادية و ايجابية كالدفاع عن النفس أو عن و

غير سوي نتيجة لعدة أسباب و عوامل نفسية و اجتماعية يتأثر بها الفرد تجعله يأخذ منحى 

مضطربة اني عبارة عن استجابة غير سوية ويبدي سلوكات عدوانية مختلفة.فالسلوك العدو

يصدرها الفرد سواء مع أفراد أسرته أو مع أفراد المجتمع بغرض إلحاق األذى و تكون 

هو أي سلوك  أن العدوان"بوس"التقويم السلبي.و كما عرفه ومصاحبة بمشاهد عدائية 

مباشر أو غير  ،صريحا أو ضمنيا،واء كان لفظيا أو بدنيا أو ماديايصدره الفرد س

المادي أو النفسي بالشخص نفسه  إلحاق األذى البدني أويترتب عن هذا السلوك ومباشر.

 .باآلخرينو

و إن الحديث عن السلوكات العدوانية لدى مدمن المخدرات ال يتوقف عند وصفها لوحدها 

ففهم األسباب التي تدفع إلى ظهورها أو عدم ظهورها أمر ضروري فال شك أن مدمن 

مكوناتها مما الشخصية و تؤثر علىالمخدرات يعاني من مشاكل و اضطرابات نفسية عديدة 

 يعيق أداءه في المجتمع.

على الفرد يتوقف على ى الرغم من تعدد مصادر السلوك العدواني إال أن تأثيرها و عل

الذات لدى الفرد.فتقدير الذات قد يكون هو الضابط للسلوك العدواني  توى تقديرطبيعة و مس

 و ال سيما عندما يتعلق األمر بفئة معينة من المجتمع و هي فئة المدمنين على المخدرات.

 التساؤالت التالية:طرح مكن يما سبق و على ضوء 

 بين تقدير الذات و السلوك العدواني لدى مدمني المخدرات؟ ارتباطيههل توجد عالقة  -

مدمني المخدرات  بينفي مستوى تقدير الذات  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -

 غير المدمنين؟و

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السلوك العدواني بين مدمني  -

 المخدرات و غير المدمنين؟
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 فرضيات الدراسة: ــ  2

من خالل تساؤالت البحث التي قدمتها الطالبتان الباحثتان كانت توقعات اإلجابة في 

 الفرضيات التالية:

بين تقدير الذات و السلوك العدواني لدى مدمني  عكسية رتباطيهاتوجد عالقة  -

 المخدرات.

مدمني المخدرات و غير  بينفي مستوى تقدير الذات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -

 المدمنين.

في مستوى السلوك العدواني لدى مدمني المخدرات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -

 المدمنين. غير و

 أهمية الدراسة:ــ  3

فيما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية عكسية بين تقدير الذات و تبرز أهمية الدراسة المقترحة 

و معرفة الفروق الدالة  السلوك العدواني لدى المدمنين على المخدرات و غير المدمنين،

إحصائيا في متغيري تقدير الذات و السلوك العدواني لدى المدمنين على المخدرات وغير 

تقديم معلومات أساسية عن عالقة تقدير الذات بالسلوك العدواني لدى فئة المدمنين. و أيضا ل

ة و حساسة و هي فئة المدمنين على المخدرات و التعرف أكثر على ظاهرة اجتماعية هام

كذلك التعرف على مدى تقدير المدمنين لذواتهم و نظرة المجتمع و . اإلدمان على المخدرات

 إليهم.

 أهداف الدراسة:ــ  4

 :نعإلى الكشف  نالباحثتا نالطالبتاتهدف الدراسة المقترحة من طرف 

 دى المدمنين على المخدرات. تقدير الذات و السلوك العدواني لمعرفة العالقة بين  -

هناك فروق دالة إحصائيا في تقدير الذات لدى المدمنين على  تمعرفة ما إذا كان -

 المخدرات و غير المدمنين.

في السلوك العدواني لدى المدمنين على  إحصائيامعرفة ما إذا كان هناك فروق دالة  -

  المخدرات و غير المدمنين.
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 التحديد اإلجرائي لمصطلحات الدراسة:ــ 5

 :تقدير الذات1ــ5

يعبر عن اتجاهات الفرد نحو وهو الشخصية، كفاءتهتقدير الذات هو حكم الفرد على درجة 

عن  اآلخرينو هكذا يكون تقدير الذات بمثابة خبرة ذاتية ينقلها الفرد إلى  .نفسه أو معتقداته

 .طريق السلوك الظاهر

 العدواني: السلوك  2 ــ5 

 وهوهو سلوك يصدر من فرد أو مجموعة أفراد يهدف إلى إلحاق األذى بنفسه أو بغيره 

 . صورا و أشكال متعددة يأخذ

 المخدرات: إدمان  3ــ  5 

على تعاطي المخدرات بصورة يومية مما يؤدي إلى اإلدمان  الفرد استمرارهو تعود و 

 عليها.

 المدمن: 4ــ  5

و عادة ما يضر نفسه و  ،الذي يشعر برغبة ملحة و قهرية للمادة المخدرةهو الشخص 

 المجتمع في حالة استمراره على هذا اإلدمان.

 الدراسات السابقة:ــ  6

عدوانية و عالقتها بموضع الكان عنوانها  و التي (1994) و عبد الحميد إبراهيمدراسة 

طالبا من طالب جامعة محمد  208و طبقت على عينة متكونة من  تقدير الذات.الضبط و

إلى تناول العدوانية في عالقتها بمتغيرين هامين من متغيرات  و التي هدفت ابن مسعود.

و استخدم في الدراسة مقياس العدوان من  الشخصية و هما موضع الضبط و تقدير الذات.

علي "من إعداد  موضع الضبطو مقياس  .و قد وضع لقياس متغير العدوانالباحثين  إعداد

 . ("1981) "ليكفورتومعرب عن مقياس "و هو مترجممحروس الشناوي "و "بدار

درجة تحكم األفراد في األحداث المتصلة بتحصيلهم الدراسي و اندماجهم ويهدف لقياس 

مأخوذ من مقياس تقدير و الذي كان مقياس تقدير الذات  استخدمو .االجتماعي

و قد  .(1959"لجينز فيلد")مقياس عدم المالئمة في المشاعر و(1965لروزنبرج")"الذات
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وضع هذا المقياس بهدف التعرف على أي تغيير قد يحدث في تقدير الفرد لذاته عندما 

 يتعرض لتأثير األحداث الطبيعية أو يتعرض للفشل أو العالج اإلكلينيكي.

 توصل الباحثان من خالل الدراسة إلى النتائج التالية:و 

حقيقية موجبة بين موقع الضبط الخارجي و العدوانية لدى طالب  ارتباطيهود عالقة وجــ 

 الجامعة.

حقيقية سالبة بين تقدير الذات اإليجابي و العدوانية لدى طالب  ارتباطيهوجود عالقة 

السلوك العدواني و و التي كانت بعنوان  (2006دراسة جواد محمد الشيخ خليل )و الجامعة.

 بتقدير الذات و توكيد الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية.عالقته 

طالبة( و قد تم أخذها  200طالب و  200، )طالب و طالبة 400تكونت عينة الدراسة من و

إلى معرفة العالقة بين درجة السلوك العدواني و درجة كل و التي هدفت ،بطريقة عشوائية

صمم الباحث و ،التخصص، حجم األسرة( من تقدير الذات و توكيد الذات بالنسبة )الجنس،

 ثالث مقاييس و هما مقياس السلوك العدواني، مقياس تقدير الذات،مقياس توكيد الذات.

 و قد أسفرت نتائج الدراسة على: 

توكيد لذات و درجة كل من تقدير الذات ووجود عالقة عكسية بين درجة العدوان على اــ 

 الذات.

ين الدرجة الكلية للسلوك العدواني و درجة كل من تقدير وجود عالقة عكسية سالبة بــ 

 الذات و توكيد الذات.

وجود عالقة عكسية سالبة بين درجة العدوان على الذات و درجة كل من تقدير الذات ــ 

 توكيد الذات.و

 و درجة توكيد الذات. اآلخرينى لالعدوان ع ةوجود عالقة عكسية سالبة بين درجــ 

 طردية موجبة بين درجة تقدير الذات و درجة توكيد الذات.وجود عالقة ــ 

بين الذكور و اإلناث في الدرجة الكلية للسلوك العدواني  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ــ 

 و درجة العدوان على الممتلكات و كانت لصالح الذكور. اآلخرينو درجة العدوان على 

ير الذات و درجة توكيد الذات و كانت في درجة تقد إحصائيةوجود فروق ذات داللة ــ 

 الفروق لصالح الذكور.
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القلق المهني و عالقته بسمات التي كان عنوانها و (2012) دراسة أنور جميل عليو

بطريقة عشوائية من المجتمع األصلي حيث سحبت عينة البحث  ،الشخصية و تقدير الذات

هدفت هذه و موظف. 750أي  بالمائة 20للعينة و الذي يحوي آالف الموظفين بنسبة 

التعرف على سمات وإلى التعرف على درجة القلق المهني لدى أفراد البحث الدراسة 

الشخصية األكثر شيوعا لدى أفراد عينة البحث و التعرف على مستوى تقدير الذات لدى 

م استخدو قد  بين متغيرات البحث. و ما مدى التفاعل أفراد العينة و معرفة طبيعة العالقة

سمات  " لدوغالس جاكسون"مقياس سمات الشخصية و   مقياس القلق المهني الباحث

 .2009 "ميخائيل"أمطانيوس تعريب " أيزنك"ل مقياس تقدير الذاتو .الشخصية تعريب

 و توصل إلى النتائج التالية: 

 .بالمائة (78- 68)القلق بين أفراد عينة البحث بدرجة مرتفعة  كونيــ 

 .بالمائة (85-74) الذات لدى أفراد عينة البحث كان بدرجة مرتفعة مستوى تقديرــ 

 .بالمائة (69-61) مستوى الشخصية لدى أفراد عينة البحث كان بدرجة شيوع مرتفعةــ 

 يمكن التنبؤ لمستوى القلق المهني في ضوء سمات الشخصية.ــ 

دير الذات العدواني و تقالسلوك كان عنوانها  و التي (2010) دراسة ماجدة حسين محمودو

أطفال الشوارع من الجنسين ثم  88تكونت العينة الكلية من حيث ، لدى أطفال الشوارع

سنة و مجموعة األكبر سن من  (12-7)مجموعة األصغر سن من  مجموعتينتقسيمهم إلى 

 11.93مفحوص لكل مجموعة من الجنسين و يتوسط عمر قدره  99سنة بواقع  (13-16)

عالقته دراسة إلى بحث السلوك العدواني وهدفت الو ،2.730و انحراف معياري قدره 

قياس تقدير مم مقياس السلوك العدواني واستخداو تم  بتقدير الذات لدى أطفال الشوارع.

 .ثالذات من تصميم الباح

ي بين أطفال لكشف عن الفروق في السلوك العدوانلالفرض األول أسفرت نتائج الدراسة و 

عن الفروق في ، والكشف كبار السن و في متغير النوع و التباينالشوارع صغار السن و

 .تقدير الذات بين أطفال الشوارع صغار و كبار السن في متغير النوع

في السلوك العدواني و تقدير الذات في اتجاه  إحصائيةأشارت لوجود فروق ذات داللة كما 

معرفة إلى رت نتائج الفرض الثالث شاو أ ،الذكورأطفال الشوارع كبار السن و في اتجاه 
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بين السلوك العدواني و تقدير الذات لدى أطفال الشوارع صغار و كبار السن و  االرتباط

بين السلوك العدواني  إحصائيةلى وجود عالقة دالة وإ اإلناث الذكور ولدى أطفال الشوارع 

اتجاه اإلناث قامت الباحثة بتقسيم و في  ،و تقدير الذات لدى أطفال الشوارع صغار السن

 النتائج وفق التراث النظري و الدراسات السابقة.

مع  الديةالو باالتجاهاتعالقته تقدير المراهق لذاته ومعنونة ب  (1994) دراسة شوكتو 

من طالب الصف الثانوي  488من  اختيرواطالبا  150تكونت عينة الدراسة من  ،األقران

استخدم الباحث مقياس تقدير الذات لدى و  ،العام باإلسماعيلية بجمهورية مصر العربية

 االجتماعيةالوالدية كما يدركها األبناء و مقياس العالقات  االتجاهاتالمراهقين و مقياس 

للذكاء و استثماره المستوى  "توني"و اختبار ،بين الطالب و جميعها من إعداد الباحث

هدفت الدراسة إلى دراسة الفروق بين ثالث مجموعات  و ،االجتماعي و االقتصادي لألسرة

الوالدية  االتجاهاتذلك في منخفض، متوسط و ،تمثل مستويات لتقدير الذات و هي مرتفع

 العالقات مع األقران.وكما يدركها األبناء 

 وتوصلت نتائج الدراسة إلى:

التي تتسم  اآلباءبين المجموعات الثالث في إدراك اتجاهات  إحصائياود فروق دالة وجــ 

فالمراهقين ذو المستوى المرتفع من  ،االتكالمقابل السلطة و االستقالل مقابل  بالديمقراطية

 و الحرية. باالستقالليةتقدير الذات أدركوا اتجاهات اآلباء بأنها تتسم 

الضبط و االستقالليةالتباين في محور و التي كان عنوانها  (1982) دراسة ديمانو أيضا  

عليا تراوحت الالدراسة على عينة من طلبة مدارس حيث طبقت  ،و عالقته بتقدير الذات

سنة وقد تم تقسيم  24-20طلبة الجامعة تراوحت أعمارهم بين و،سنة 17-14أعمارهم بين 

منخفض( و  ، متوسط)عال الوالدي يات إلدراك التحكمإلى ثالث مستو كل مجموعة عمرية

قورنت مجموعات التحكم و ،ناث بشكل متوازن في كل مجموعةاإلتم تمثيل الذكور و

هدفت الدراسة و ،الثالث داخل مجموعة عمرية في متوسط درجات أفرادها في تقدير الذات

التحكم في  و االستقالليةإلى التأكيد بين العمر الزمني و تقدير الذات إذا كان التباين بين 

اعتمد الباحثان على استقصاء طوره كل و،الطفل قد تم أخذه في الحسبان نشأة
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 االستقصاءذلك بالتطبيق على أفراد العينة و هذا  "KineوStone"و زمالئه "Kokh"من

قتصادية بين أسره وجو األسرة يتضمن باإلضافة إلى أسئلة عن الخلفية االجتماعية و اال

مقياس كما استخدم الباحث نسخة معدلة من  ،االستقاللية فييتضمن أيضا التحكم و

 لتقدير الذات. "سميثركوب"

توصلت الدراسة إلى أن المراهقين الذكور و صغار الراشدين الذين يقعون في مستويات و

التحكم العليا الذين أدركوا تحكم و سيطرة والديهم بصورة كبيرة كانوا أقل تقديرا لذواتهم 

بالمجموعات األقل ضبطا في حين توجد فروق دالة إحصائيا بين مجموعات عند مقارنتهم 

 اإلناث.

تقدير الذات و عالقته ببعض المتغيرات البيئية  بعنوان (1990دراسة عكاشة )و في األخير 

 12-9طفل تتراوح أعمارهم بين  189تكونت العينة من ،لمجموعة من أطفال مدينة صنعاء

بالجمهورية اليمنية و تم تقسيم المجموعة ألطفال المختارين سنة من أطفال مدينة صنعاء 

طفال إلى ثالث أقسام طبقا لحالة الحرمان بفقدان األب أو 42من دار رعاية األيتام و عددهم 

 ،غير أيتاممؤسسة رعاية األحداث إلى أيتام واألم أو كليهما. كما تم تقسيم األطفال في 

الرعاية التي يعيش في كنفها الطفل على تكيفه و  هدفت الدراسة إلى معرفة أثر أشكالو

تكوينه لمفهوم ايجابي عن ذاته. كما هدفت إلى معرفة أثر نوع الرعاية االجتماعية للطفل 

على تقديره لذاته و معرفة األثر الذي يتركه حرمان الطفل من أحد والديه أو كليهما على 

العمر الزمني للطفل في الجنس و دفت إلى معرفة دور كل منتقدير الطفل لذاته،كما ه

لدى أطفال المدرسة  "لويزك"استخدم الباحث في الدراسة مقياس حيث  ،تقديره لذاته

أظهرت الدراسة أن تنوع الرعاية التي يعيش في كنفها الطفل دورا و بالتالي  ،االبتدائية

ي الرعاية هاما في تقديره لذاته حيث تمت المقارنة بين ثالث أشكال للرعاية متمثلة ف

 األيتام و أخيرا الرعاية في مؤسسات األحداث.و رعاية األسرية 

حد والديه على تقديره لذاته كشفت الدراسة عن وجود تأثير واضح لحرمان الطفل من أو

و أكدت الدراسة وجود عالقة بين تقدير  ،و كالهماأيزداد هذا التأثير بفقدان أحد الوالدين و

 راسي خاصة بالنسبة لمقرري اللغة العربية و الرياضيات.الطفل لذاته و تحصيله الد
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 التعليق على الدراسات السابقة:ــ 7

و التي كان عنوانها القلق  "أنور جميل"الدراسات التي تناولت تقدير الذات كدراسة إن 

المهني و عالقته بسمات الشخصية و تقدير الذات، توصلت على نتائج مفادها ارتفاع درجة 

ايجابية دالة في التفاعل بين متغيرات  ارتباطيهتقدير الذات لدى أفراد العينة ووجود عالقة 

عالقته و حمل عنوان تقدير المراهق لذاتهو التي ت "شوكت"البحث تتفق مع دراسة 

كذلك سن و الجنس لدى أفراد العينتين والوالدية و يالحظ تقارب متغيرات ال باالتجاهات

التي تناولت تقدير الذات و عالقته ببعض المتغيرات البيئية  "عكاشة"تتفق مع دراسة 

لمجموعة من األطفال و التي انتهت على أن الرعاية األسرية الجيدة تساهم في ارتفاع تقدير 

و عبد  إبراهيم"لدى الطفل و العكس صحيح، كما اختلفت هذه الدراسات مع دراسة  الذات

عند ربط متغير تقدير الذات بمتغير العدوانية  "جواد"و دراسة "ديمان" و دراسة  الحميد"

حقيقية موجبة بين  ارتباطيهو مواضع الضبط حيث توصلت الدراستان إلى وجود عالقة 

و تمثلت هذه العالقة في أنه كلما ارتفع السلوك العدواني  .العدوانيالسلوك وتقدير الذات 

 انخفض تقدير الذات و العكس صحيح.

و هذه الدراسة تأتي لتبين العالقة بين متغيرين هامين في الشخصية و هما تقدير الذات 

 السلوك العدواني لدى فئة المدمنين على المخدرات و غير المدمنين.و



ثانيالفصل ال  
ذاتـــــــــــــــــر الــــــــــتقدي  

 ذات.  ــــــــأوال : ال

 تمهيد. 

 ــ مفهوم الذات.  1

 ــ مكونات الذات.    2

 ــ وظيفة الذات.   3

 ــ مراجل نمو و تطور الذات.   4

 ذات.  ـــــــر الــــــــــثانيا : تقدي

 ــ مفهوم تقدير الذات. 1

 ــ الفرق بين مفهوم الذات و تقدير الذات.  2

 ــ العوامل المؤثرة في تقدير الذات.  3

 ــ النظريات المفسرة لتقدير الذات.  4

 ــ مستويات تقدير الذات.  5

 ــ قياس تقدير الذات.  6

 . ةــــــــــــخالص

 



 الفصل الثاني :                                                                                 تقدير الذات

 

14 
 

 :تمهيد

أصبح لمفهوم الذات أهمية كبيرة في الدراسات الشخصية خاصة بعد أن أكدت البحوث 

الدراسات العلمية و التجريبية أن إدراك الفرد لذاته له كل التأثير على سلوكه و توافقه و

و بشكل  ،الشخصي و االجتماعي بغض النظر عن ذلك اإلدراك سواء كان ايجابيا أو سلبيا

حيث يكون اإلنسان بداية ككائن فيزيقي  ، عام فمفهوم الذات ال يتكون تلقائيا أو بالصدفة

العملية اإلنمائية و التي تشمل كافة يخضع لخصائص النمو و قوانينه العامة و مع استمرار 

وجدانية و اجتماعية  ،انفعالية ،عقلية ،كانت جسمية سواءالجوانب التي تشكل كيان الفرد 

و األفكار و المشاعر  حيث يتكون مفهوم الذات لدى الفرد و الذي يتضمن مجموعة األفعال

 .و المدركات

فإذا نظرنا إلى مفهوم تقدير الذات على أنه ظاهرة سلوكية يفترض أنها قابلة للقياس فإن      

لح و ربطها بمتغيرات مختلفة بعد أن أصبح مصط ،يمكن معالجتها و تناولها بطريقة علمية

ألنه يعد من أبرز و أهم  ،تقدير الذات أكثر جوانب الذات انتشارا بين العلماء و الباحثين

و إن مفهوم تقدير الذات يشير إلى حسن تقدير المرء لذاته  .الخبرات  السيكولوجية لإلنسان

لها " أن التقويمات الذاتية للفرد  Banduraباندورا"شعوره بها و بكفاءته و فعاليته فقد بينو

 و أن الفعالية الذاتية تحقق للفرد النتائج و األهداف المرغوبة ،تأثير بارز في السلوك

كما أن تقدير الذات في شموليته هو تقويم عام لقيمة ،تكيفيالتساعده على بلوغ السلوك و

 .و هو بعد أساسي في بناء شخصيتهالشخص نفسه  و نتائج البناء للفرد 

 : الذات أوال

 :الذاتــ مفهوم  1

سيكولوجيون من خالل عدة دراسات لقد تطرق الكثير من العلماء و الباحثين و ال     

ن و حاولوا وضع تعريفات تضبط هذا المفهوم و تميزه م ،بحوث لمصطلح مفهوم الذاتو

 . باقي المتغيرات األخرى للشخصية

من أوائل العلماء الذين اهتموا بعلم  William James( "1908)""وليام جيمسيعتبر 

و قد  .الذات و ما زالت كتاباته مصدرا أساسيا في الحديث عن نمو تقدير الذات

الذات ظاهرة شعورية تماما و يرى أنها المجموع الكلي لكل ما يستطيع جيمس" "اعتبر
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و أيضا ثيابه و أسرته و  ،نفسيته ، قوته، اإلنسان أن يدعي أنها ليست فقط جسمه

 (.  25، ص  1987أبو زيد ،  إبراهيم) . شهرته أعماله، أراضيه و غيرها،أصدقائه

 :" Youngتعريف " يونغ  1ــ1

استخدم مصطلح الذات كمرادف لمعنى النفسي أو الشخصية في صورته النهائية و في 

و هي ترتبط بين هذه  .و لكنه أيضا استخدم الذات في كتاباته المتأخرة ،كتاباته المبكرة

حمد أ) قحطان .التنظيمات جميعا على نحو يكفل لشخصية الوحدة و االتزان و االستقرار

 . ( 18ص  ،2004 ،اهرظال

 :" Adlerتعريف " أدلر   2ــ1

هو تنظيم يحدد للفرد شخصيته و فرديته و هذا التنظيم يفسر خبرات الكائن العضوي 

و تسعى الذات في سبيل الخبرات التي تكفل للفرد أسلوبه المتميز في  ،يعطيها معناهاو

ص   ،1999 ،عبد الفتاح دويدار).إذا لم توجد تلك الخبرات فإنها تعمل على خلقهاوالحياة، 

32 ) . 

 : " Karl Rogersتعريف " كارل روجرز   3ــ1

يعرفها على أنها عبارة عن هيئة منظمة من اإلدراكات المقبولة من طرف الوعي مكونة 

المفاهيم لخصائصه و قدراته و اإلحساسات و دراكات الفرد الذاتيةإمن عناصر أهمها 

سواء كانت سلبية أو المرتبطة بالذات و التجارب و المواضيع و األهداف المثل المدركة لها 

 .( 267ص   ،2009 ،نوآخرسعد و  أبو أحمد).ايجابية

 : " Hamachekهامشك تعريف "  4ــ1

مفهوم الذات هو مجموعة من االعتقادات حول أنفسنا و خصائصها الفريدة و سلوكنا فيما 

تقييميا تلك االعتقادات تتضمن بعدا . و العقلية ،و االنفعالية ،يتصل بجوانب الذات الجسدية

صالح محمد أبو ).و تقدير الذاتهذا البعد هو أهم جوانب مفهوم الذات و ه .سلبيا أو ايجابيا

 . ( 137، ص  1998، جادوا

 عزت:تعريف راجح أحمد  5ــ1

يرى أن مفهوم الذات هو فكرة الفرد عن نفسه أي الصورة التي يكونها عن نفسه بنفسه      

من خالل ما تتسم به من صفات و قدرات جسمية و عقلية و انفعالية و اجتماعية باإلضافة 
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ص  ،2004 ،) قحطان أحمد الظاهر.إلى القيم و المعايير االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد

33 ) . 

 

 ــ مكونات الذات :  2

الذي و " James" جيمس تشتمل الذات على عدة مكونات نذكر عدة علماء من بينهم      

 يرى أن للذات أربعة مكونات هي : 

 . ــ الذات المادية

 . ــ الذات االجتماعية

 . ــ الذات الروحية

 . ــ األنا الخالصة

 : أن للذات أربعة جوانب هي " Semonds" سيموندس كما يرى      

 . ــ كيف يرى الشخص نفسه

 . ــ ما يعتقده أنه نفسه

 . ــ كيف يقيم نفسه

 . ــ كيف يحاول تعزيز نفسه و الدفاع عنها

 ــ وظيفة الذات :  3

حيث "  Albert" ألبرت هناك عدة وظائف للذات ذكرها العديد من العلماء من بينهم      

" أن وظائف الذات الميزة الموحدة و الممتدة للعمل على وحدة الشخصية و نجدها في  :يقول

كذلك التماسك واإلحساس  ،جذور ذلك اإلنسان الذي يميز االتجاهات و المقاصد و التقييمات

 Rogers  "1947" روجرز أما  ".بأهمية األشخاص و إعطاء كل فرد شخصيته المميزة 

ذهبوا إلى أن الذات عامل أساسي في Store "1949" ستور و  Renih  "1948" ريني و

و غيره حدد وظيفة  " Maslo" ماسلو الشخصية كذلك في إتيان السلوك و نجد كذلك 

) حامد عبد السالم .الذات على أنها أداة للدفع و التكامل و التنظيم و بناء تغييرات الحياة

 (.   85،  ص 1972زهران، 
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 ــ مراحل نمو و تطور الذات : 4

إن نمو الذات يكون من خالل الخبرات التي يمر بها اإلنسان أثناء محاولته التكيف مع      

و الفرد دائما في عالقة ديناميكية  ،فهو يمر بعدة مواقف مختلفة من حين إلى آخر ،البيئة

و لهذا  ،سلوكية المختلفةو إن مثل هذه الخبرات تتطلب نمو التنظيمات ال ،بالبيئة المحيطة

و كل مرحلة ترتكز على ما قبلها  ،فإن نمو الذات يمر بمراحل مختلفة تبعا لنمو الفرد نفسه

 : تليها و تتمثل هذه المراحل في و تمتد إلى المرحلة التي

 : ( سنة 2ــ  0ة بروز الذات ) من مرحل 1ــ 4

ما يميز هذه المرحلة هي العالقة أم  تمتد هذه المرحلة من الوالدة إلى العام الثاني و أهم

 : أن الرضيع ال يميز بين الذات و الالذات و قسمها كما يلي " Spits" سبيتز و يرى  .طفل

  أشهر 3من الوالدة إلى : 

إذ يخضع لمبدأ اللذة و األم هي العامل األساسي الذي يحقق للطفل كل متطلباته أي أن 

 . ذاته و أمه و يعتبرها امتداد لهالطفل في هذه المرحلة ال يميز بين 

  4الشهر  إلى 3من الشهر: 

 . فإن الطفل يبدأ بالقيام ببعض اإلحساسات الجسمية مثل اللمس     

  6 الشهر إلى 4من الشهر : 

 . يظهر لدى الطفل نوع من التمايز اللفظي بين الذات و الالذات

 7في الشهر : 

 . يفرق الطفل بين جسم األم و األجزاء التابعة له     

  8في الشهر : 

 . الخوف من الغرباء 8ظهور قلق أشهر      

  10إلى الشهر 9من الشهر : 

 . لدى سماع اسمه االستجابة

  15إلى الشهر 12من الشهر : 

 . تكون صورة الذات و الجسم و التكامل     
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  17إلى الشهر  16من الشهر : 

 . يتعرف على نفسه في المرآة     

  18في الشهر : 

لويس "يتعرف على ذاته و يبدأ في استخدام الضمائر الشخصية أنا و في دراسة أجراها      

Louis"  شهر يكون لديه تطورلمفهوم االنفصال عن  21أوضحت أن الطفل في سنة

فمن خالل التجارب و المعطيات اللمسية الخارجية و الحسية الداخلية يتمكن  ،اآلخرين

 .الطفل من التعرف على ذاته و على العالم المحيط به

 :  سنة 18إلى  12من  مرحلة تأكيد الذات 2ــ 4

في  يولوجيةيزفو في هذه المرحلة يمر الفرد بمرحلة المراهقة و التي تصاحبها تغيرات      

جسمه تجعله يهتم بصورة جسمه و يحاول استخدام الصورة الجديدة التي تؤكد هويته  

فهو يحاول تكوين صورة أكثر دقة ،و سلوكه ،فالمراهق يحب االستقالل في تفكيره

أن المراهق هو شخص لم يبق طفل و ليس راشد " Kastenli"كاستنلي انفرادية و يرى و

ؤثر على صورة الجسم لديه مما يتطلب تغيير في صورة ت يولوجيةيزالففالمتغيرات  ،بعد

 . الذات

 :سنة 60إلى  20مرحلة الرشد من  3ــ 4

عندما يصبح الفرد راشدا تكون لديه حوصلة عن األحداث السابقة من خبرات و تجارب 

كل هذه  ،و ظروف نفسية و اجتماعية و اقتصادية، صراعات و انفعاالت و ردود أفعالو

المعطيات كونت من ذاته شخصية متميزة و مستقلة سواء كانت سوية أو مريضة هنا يصبح 

الفرد معتمدا على نفسه و له استعداد لتأسيس أسرة و محيط خاص به و قد قسمت هذه 

 : المرحلة إلى

  سنة 30إلى  21مرحلة الرشد المبكر من . 

  سنة 60إلى  30مرحلة وسط العمر من . 

  إلى غاية الوفاة 60الشيخوخة من مرحلة . 
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 فوق:سنة فما  60مرحلة األفراد الكبار من  4ــ 4

بعدة عوامل  مو ذلك لتأثره ،عموما يكون مفهوم الذات عند هذه الفئة من األفراد سلبيا     

أنس ).وفقدانهم لالنشغاالت اليومية و االجتماعيةإلدراكهم فإن قدراتهم الجسدية في تدهور 

 . ( 73ص   ،1968 ،قاسمأحمد 

 :ــ مفهوم تقدير الذات2

و قد شاع استخدامه في  لمفاهيم المتعلقة بشخصية اإلنسان.يعتبر مفهوم تقدير الذات من ا

كتب الكثير عن أهمية تقدير الذات فيعد أحد األبعاد الهامة و قد  االجتماع.كتب علم النفس و 

 . للشخصية

 : " Allportألبورت  تعريف" 1ــ2

 . أن تقدير الذات يدخل في كل السمات و الجوانب الوجدانية للفرد 

 : "Gergenرجن  جي"تعريف  2ــ2

 ،دون سنةعكاشة،أحمد ).أن تقييم أو تقدير الفرد لذاته يلعب دورا أساسيا في تحديد سلوكه

 (.10ص 

 :" Cooper Smith" كوبر سميث  تعريف 3ــ2

و يتضمن هذا التقييم  ،بأنه تقييم يضعه الفرد لنفسه و بنفسه يعمل على الحفاظ عليه 

و هو مجموعة االتجاهات و المعتقدات  التي  ،نحو ذاتهاتجاهات الفرد االيجابية أو السلبية 

و ذلك فيما يتعلق بتوقعات الفشل و النجاح  د عندما يواجه العالم المحيط به.ريستدعيها الف

 .( 76ص  ،2010 يب عبد هللا،ذعايدة ) الشخصية.القبول و قوة و

 : Rogers ( "1960)روجرز  " تعريف 4ــ2

 .تقدير الذات هو اتجاهات الفرد نحو ذاته و التي لها مكون سلوكي و آخر انفعالي

 .(5 4ص  ،2003 ،)وحيد مصطفى كامل

 : "  Rosenbergزنبرج " روتعريف 5ــ2

و هو يعبر عن  د و يحتفظ به عادة بالنسبة لذاته،التقييم الذي يقوم به الفرتقدير الذات هو 

و يوضح أن تقدير الذات العالي يدل على أن الفرد ذو كفاءة  ،اتجاه االستحسان أو الرفض
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 االقتناعأما تقدير الذات المنخفض فيشير إلى رفض الذات و عدم  .أو ذو قيمة و يحترم ذاته

 (.398، ص 1998الرحمان، )محمد السيد عبد .بها

 : و هناك بعض الباحثين العرب الذين حاولوا وضع تعريفات متعددة لتقدير الذات منها

فه بأنه التقويم العام لدى الفرد لذاته في كلتيهما و خصائصها العقلية و االجتماعية يعر

 .(133، ص 1987 أبو زيد،إبراهيم) .االنفعالية و األخالقية و الجسديةو

 (: 1994) و عبد الحميد" إبراهيمتعريف "  6 ـ2

أنه التقييم الوجداني للشخص لكل ما يملكه من خصائص عقلية و مادية و القدرة على األداء 

و يعبر عنه من  ،اآلخرينو يعتبر حكما شخصيا للفرد على قيمته الذاتية في أثناء تفاعله مع 

خالل اتجاهات الفرد نحو مشاعره و معتقداته و تصرفاته كما يدركها اآلن في اللحظة 

 (.58 – 38ص   ،1987 ،أحمد أبو زايد إبراهيم.)الراهنة

 : (2007) "حسين"يعرفه 7ــ2

الجسمية و االجتماعية و ى نفسه و يشمل الجوانب العقلية وبأنه الحكم الذاتي العام للفرد عل

 (. 10ص  ،2007حسين،طه عبد هللا ) .االنفعالية

 :ــ الفرق بين مفهوم الذات و تقدير الذات3

دير الذات فهو تقييم لهذه مفهوم الذات عبارة عن معلومات عن صفات الذات ، بينما تق

بينما تقدير الذات فهو فهم  .. فمفهوم الذات يتضمن فهما موضوعيا أو معرفيا للذاتالصفات

 .( 6ص  ،1982، ليلى عبد الحميد ) عبد الحافظ. للذات يعكس الثقة بالنفسانفعالي 

تعريفا للتفرقة بين مفهوم الذات و تقدير الذات تم " Cooper Smithكوبر سميث  "و قدم 

 : فيما يلي إيجازه

التقييم بينما تقدير الذات يتضمن  ،ــ مفهوم الذات يشمل مفهوم الشخص و آراءه عن نفسه

و لهذا فإن تقدير . يصنعه و ما يتمسك به من عادات مألوفة لديه مع اعتباره  لذاتهالذي 

و باختصار ، و يشير إلى معتقدات الفرد اتجاه ذاته ،الذات يعبر عن اتجاه القبول أو الرفض

يكون تقدير الذات هو الحكم على مدى صالحيته معبرا عنها بواسطة االتجاه الذي يحمله 

فهو خبرة ذاتية ينقلها لآلخرين عن طريق التعابير اللفظية و يعبر عنها بالسلوك  ،نحو ذاته

 (. 7، ص 1982، ليلى عبد الحميد )عبد الحافظ.الظاهر
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ميز بين االصطالح الوصفي لمفهوم : fox ("1990)"فوكس  و في األبحاث التي قام بها 

ليقه يقول إن مفهوم الذات يشير ففي تع ،الذات و االصطالح العاطفي الوجداني لتقدير الذات

أنا  ،أنا رجل" : إلى وصف الذات من خالله استخدام سلسلة من الجمل اإلخبارية مثل

أما تقدير الذات فيهتم  صياغة صورة شخصية متعددة الجوانب.و ذلك لتكوين و  ".طالب

بالعنصر التقييمي لمفهوم الذات حيث أن األفراد يقومون بصياغة و إصدار األحكام 

و ببساطة فإن مفهوم الذات يسمح للفرد بأن يصف  .الخاصة بقيمتهم الشخصية كما يرونها

لفرد أما تقدير الذات فيهتم بالقيمة الوجدانية التي يربطها ا ،نفسه في إطار تجربة مثيرة

 .بأدائه خالل هذه التجربة

فمفهوم الذات هو  ،و نستنتج مما سبق أن هناك فرقا بين مفهوم الذات و تقدير الذات

أما تقدير الذات فهو  .التعريف الذي يضعه الفرد لذاته أو الفكرة التي يكونها الفرد عن ذاته

 . التقييم الذي يضعه الفرد لذاته بما فيها من صفات

 المؤثرة في تقدير الذات :ــ العوامل  4

حيث أن  ،ايجابي أو سلبي سواءهناك عوامل متعددة لها دور في تشكيل مفهوم الذات      

فإما أن يصل إلى تحقيق ذاته بشكل مقبول و محدد أو أنه  ،الفرد يجد نفسه أمام احتمالين

ما يراه  و إن الفرد في المفاضلة يختار .بدال من ذلك يواجه وضعا طابعه تفكك الذات

في حاالت أخرى فإنه يفشل في التكيف في مواجهة المتطلبات ومناسب ألمور حياته 

 .(28ص ،2008 ،)سعاد جبر سعيد.االجتماعية الجديدة من أجل تحقيق ذاته

 : نجد من هذه العوامل ما يلي و  

 أسرية:عوامل  1ــ4

تعتبر األسرة بمثابة الوسيط األول المؤثر في شخصية الفرد و نشأة هويته و بناء ذاته إذ      

كما أنها أول مجال تشيع  ،تمده بالتراث البيولوجي و االجتماعي اللذان يطلقان ملكاته و قواه

 .(77ص   ،1997، موسىرشاد عبد العزيز).فيه الحاجات الجسمية و النفسية
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فالتنشئة األسرية ال تخلو من تحمل مسؤولياتها عن تشكيل تقدير الذات لدى األفراد بما      

و هي المسؤولة عن  ،تظهره من اتجاهات نحوهم و توفر إشباع الحاجات النفسية األساسية

 . و أنهم مرغوب فيهم حتى يستطيعوا تقبل ذواتهم ،إشعارهم بأنهم متقبلون من طرف األخر

 . (29، ص 1992 ،الفتاحيوسف عبد )

فالعالقة األسرية تؤثر بقوة على مستوى " Rankin"رانكين و " walls"والز فحسب       

تقدير الذات للفرد فكلما كانت جيدة كان تقدير الذات مرتفعا و كلما كانت سيئة كان تقدير 

"كوبر فالفرد الذي ينشأ في أسرة تنبذه أو ترفضه ، و هذا ما تؤكده دراسة  ، الذات منخفضا

روبرت "و " Simon"سيمون إلى جانب دراسة الباحثان  1967سميث"

بين تقدير الذات و  عكسيةاللذين توصال إلى وجود عالقة  Robertson "1982سون

بين العوامل األسرية التي أن من "كوبر سميث"و في هذا الصدد يرى  ،إهمال اآلباء لألبناء

 : للذات لدى الفرد الجوانب التاليةالتقدير االيجابي  تقوي و تعزز 

 األسري.ــ التوافق 

 . ــ قبول الوالدين ألبنائهم و وجود عاطفة ايجابية نحوهم

 . ــ إتباع اآلباء قواعد ثابتة في التعامل مع األبناء

 . ــ إشراك األبناء في اتخاذ  القرارات

أن من بين العوامل األسرية التي تساهم في تقدير الذات " Smith"سميث و يرى كذلك 

 : منخفض

 .ــ االتجاهات القلقة من طرف الوالدين نحو األبناء

 األسرة.ــ العالقات المضطربة داخل 

 . ــ المعاملة السلبية من الوالدين

 .(63، ص 1983 ،لق)جبريل عبد الخا. ــ عدم مشاركة األبناء في قرارات األسرة
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 اجتماعية:عوامل  2ــ 4

إلى جانب تأثير األسرة في تقدير الذات لدى الفرد تعمل العوامل االجتماعية هي      

حيث يصبح الفرد قادرا على تقدير نفسه ايجابيا إال إذا  ،األخرى بالتأثير في هذا المفهوم

و بصرف النظر عما إذا كان ذلك السلوك مشبعا لذاته أم  ،توافق سلوكه مع القيم االجتماعية

 . ال

 فيه.و تلعب المؤثرات و االتجاهات االجتماعية دور يتأثر بها الفرد بالوسط الذي يعيش      

على أنه مفهوم الفرد عن ذاته يتأثر بنظرة اآلخرين إليه  1983"تسعدية بهادر"لذلك تؤكد 

و احترام أو العكس برفض و إهمال و عدم تقبل و يترك بما تحمله هذه النظرة من تقدير و

ذلك أثر كبير على دور الفرد في المجتمع و مكانته االجتماعية و وضعه االجتماعي الذي 

يترتب عليه مواجهة الفرد بالعديد من المشكالت النفسية أو تكيف الفرد مع نفسه و اآلخرين 

 . و المدرسة إلى جانب مجموعة من العوامل كاألسرة و المحيط

إلى أن مفهوم ذات الفرد و تقديره لها يرتبط  1993"سعد علي" و يشير أيضا الباحث      

فالخبرات االيجابية هي تلك  ،بما يعيشه من خبرات و يتوقف تأثره على طبيعة هذه الخبرات

فرد و مع المعايير االجتماعية و هي التي تؤدي بال ،التي تنسجم مع مفهوم الذات و تقديرها

بينما تترك الخبرات السالبة التي تنجح عن تعارض . إلى الشعور بالطمأنينة و السعادة

قوانين الضبط المعيارية مع مفهوم الذات و تقديرها قيمة سالبة و الشعور باإلحباط و التوتر 

، ص 1993 ،)سعد علي. بالتالي بروز اضطراب في العالقات االجتماعيةوو الهزيمة 

58). 

و في المقابل أكد عدة ممارسين نفسانيين وجود عالقة بين تقدير الذات و العالقات      

فإن الشخص الذي ال يعتقد أنه محبوب من  horny  "1939"هورني فحسب  ،االجتماعية

أن  from  "1956"فروم و يضيف  ،طرف المحيطين به فإنه عاجز على حب اآلخرين

كما أن الفرد الذي يقدر ذاته بشكل  ،رفض اآلخرين لههذا الكره ناتج عن خوف الفرد من 

 . جيد تكون عالقاته االجتماعية مع المحيطين به جيدة عكس الفرد الذي يقيم نفسه بالدناءة



 الفصل الثاني :                                                                                 تقدير الذات

 

24 
 

فإذا قارن نفسه  ،إلى جانب ذلك تلعب المقارنة دورا مؤثرا على تقدير الذات لدى الفرد     

أما إذا قارن نفسه بجماعة أعلى  ،من تقديره لذاته بجماعة تمتاز بكفاءات أقل منه فإنه يزيد

 .(61، ص 1972 ،)حامد عبد السالم زهران.منه شأنا فإنه سيحط من قيمته

إذ  ،و بناءا على ما سبق يمكن أن نستخلص أن الدور االجتماعي يؤثر في تقدير الذات     

، و هذا بوصفه سلسلة من من خالل التفاعل االجتماعي للفردأن نمو صورة الذات يكون 

و هذا ما يجعله يتعلم أن  ،أثناء تحركه في إطار البناء االجتماعي الذي يعيش فيهواألدوار 

)حامد عبد السالم . يرى نفسه كما يراه رفقاءه في المواقف االجتماعية المختلفة

 . (161ص  ،1972،زهران

لدراسات أن لألصدقاء دورا حيث تشير البحوث و ا  ،و كذلك التواصل مع األصدقاء     

إذ تعمل العالقات االجتماعية و الصدقات على اكتساب الفرد  ،هاما في تقدير الفرد لذاته

اهتمام اآلخرين  متميزة تمكنه من جعل نشاطاته محور مكانة خاصة به و تحقيق هوية

و تزويده بفرصة  .تتيح له ممارسة عالقات يكون فيها على قدر المساواة مع اآلخرينو

األمر الذي سيساعده ، اكتساب الشجاعة و الثقة بالنفس نظرا للدعم الذي سيتلقاه من أقرانه

 . (262، ص 1984،واتي عبد المجيدنش).على االستقالل الذاتي

 االجتماعي:المستوى االقتصادي و  3ــ 4

غير أن هذه  ،يلعب المستوى االجتماعي و االقتصادي دورا بارزا في تقدير الفرد لذاته     

المسألة مازالت تثير الجدل رغم وجود دراسات تشير إلى أنه من األكثر احتماال أن توجد 

و يرجع بعض  ،عالقة بين تقدير الذات و المستوى االجتماعي و االقتصادي لألسرة

أن المستوى االجتماعي مؤشر على المكانة و االعتبار و النجاح و أن الباحثين لسبب إلى 

األشخاص الذين يحتلون مكانة عمل أفضل و يحصلون على دخل أعلى و يتمتعون بمستوى 

، 1983 ،)جبريل عبد الخالق.ينظر إلى هؤالء على أنهم أكثر أهميةومعيشي مرتفع 

 .(73ص

و في سياق الحديث عن المستوى االقتصادي و االجتماعي تشير إلى أن االتجاهات      

األحكام المسبقة تلعب دورا هاما في تقدير الذات ، حيث تنقل الطبقة المسيطرة قيمتها 
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واتجاهاتها نحو الفقراء فيتقمص أبناء الفقراء الدور المعين من قبل الثقافة و يعكسون 

التعصبات التي تظهر على شكل أحكام مسبقة تنعكس  و فالتحيزات ،همتجاهاتهم نحو ذواتا

و االفتقار إلى التحدي و هي تقود إلى تقدير ذات  ،بدورها على شكل اتجاهات نحو الذات

 (.73، ص 1983)جبريل عبد الخالق، . منخفض

 :ــ النظريات المفسرة لتقدير الذات 5

هو ما نراه في تنوع دراسات العلماء و الباحثين  يعتبر اإلنسان الموضوع األكثر جدال و     

و علم النفس من بين الفروع التي ساهمت اليوم.اختالف وجهات النظر منذ القدم إلى حد و

بنصيب كبير في دراسة السلوك اإلنساني و العالقات االجتماعية مع اآلخرين و منها مجال 

 .فأقيمت نظريات تتعلق بها الشخصية و خاصة الذات باعتبارها أهم مكونات الشخصية

 : من هذه النظرياتو

 النفسي:نظرية التحليل  1ــ5

 ." Adler" أدلر و  ،" Young" يونغ  ،" Freud" فرويدو من روادها نجد 

المرتكز األساسي في بناء  مكانة بارزة لألنا حيث يعتبر " Freud"فرويد  أعطى 

، إذ لها دور وظيفي و تنفيذي اتجاه الشخصية . فهي التي تتحكم بدوافع الفرد من الشخصي

حيث تفريغها أو التحكم بها للموازنة بين ما يفرضه الواقع من أخالقيات و الدوافع الطبيعية 

 الضمير.أي أن وظيفتها هي التوافق بين الدوافع الطبيعية و 

. حيث أن لذات مرتبط باألنا األعلى و األناتقدير اكما يعتبر هؤالء المحللون النفسانيون أن 

 حاجاته، إشباعاألنا األعلى هو الذي يقوم بوظيفة تقويم سلوك الفرد و التحكم في طريقة 

، المجتمع و يتشكل األنا األعلى من أساليب قسم من العقل الذي يمثل الوالدينفهو ذلك ال

 .(92، ص 2002،ءشريفي هنا ). األولى أثناء التطور في الطفولة مكتسبة يمر بها الفرد

، إذ تؤجل إشباع رغبات الهو حتى تواجه موقفا أو ت إذن تعمل على أساس مبدأ الواقعفالذا

أساليب  ، إذ يخلقفإن األنا يستخدم التفكير الثانويموضوعا مناسبا و بالمقارنة مع الهو 

 .(23، ص 1999 ،نبيل عبد الهادي).دافعية إلشباع حوافز الهو

فقد استخدم مصطلح الذات كمرادف لمعنى النفس أو الشخصية في  " Young" يونغ  أما 

صورته النهائية في كتاباته المبكرة ، لكنه استخدم الذات كمركز للشخصية في كتاباته 
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ية الوحدة و االتزان شخصالمتأخرة و هي تربط بين هذه التنظيمات جميعا على نحو يكفل لل

 . و االستقرار

تنظيما يحدد للفرد شخصيته و رؤيته و هذا  "Adler" أدلر  في حين تمثل الذات عند 

التنظيم يفسر خبرات الكائن الحي و يعطيها معناها و تسعى الذات في سبيل الخبرات التي 

لخبرات فإنها تعمل على خلقها. تكفل للفرد أسلوبه المتميز في الحياة . و إذا لم توجد تلك ا

اإلشارة إلى أنه يفترض أن نجعل األفراد يدركون أنفسهم بطريقة تبعث على هنا البد من و

الرضا من خالل تعامل اآلخرين معهم و إشعارهم بالمسؤولية و الفاعلية في المجتمع لفتح 

 .(33،ص2004قحطان أحمد الظاهر،).الباب أمامهم لتكوين مفاهيم ايجابية

غير قصد أثناء  الفرد عن نفسه يتكون منأن مفهوم " Epistan" أبيستان  في حين يرى 

. و هذا االتجاه التحليلي يركز على الجانب الشعوري و الواعي من الجهاز تفاعله مع البيئة

هو الذي يعمل بين األنا األعلى و الهو لصالح توافق  النفسي و هو األنا المرادف للذات و

 . (27، ص 2007)أمزيان زبيدة، .الفرد و تكيفه

، فإذا حدث أساس التفكير العقالني الموضوعي ذات حسب هذا المنظور علىو تعمل ال

صراع بين األنا و األنا األعلى فإن ذلك سيؤدي إلى اضطرابات نفسية و سلوكية تمس 

 الفرد. 

، أما إذا اتسمت العالقة بين هذين القطبين باالنسجام فإن هذا ما يكسبه نظرة سلبية عن ذاته

ازن الذي سيبدو جليا في التقدير المرتفع للذات و منه السلوكات الفرد سوف يتمتع بالتو

 التكيفية.

 المعرفية:النظرية  2ــ5

و ارتقاء سلوك حول محاولته دراسة نمو  " Rosenbergروزنبرج   "ارتكزت أعمال 

. و قد دة في الوسط االجتماعي المحيط به، و ذلك من خالل المعايير السائتقييم الفرد لذاته

بصفة خاصة بتقييم المراهقين لذواتهم ووضع دائرة اهتمامه بعد ذلك بحيث شملت اهتم 

. و ذات االيجابية في مرحلة المراهقةديناميات تطور صورة ال

. و مفهوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسهأن تقدير الذات " Rosenbergروزنبرج"اعتبر

و ما عامل معها و يخبرها طرح فكرة أن الفرد يكون اتجاها نحو كل الموضوعات التي يت
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الذات إال أحد هذه الموضوعات و يكون الفرد نحوها اتجاها ال يختلف كثيرا عن االتجاهات 

. معنى ذلك أن ن اتجاهاته نحو الموضوعات األخرىالتي يكونها نحو من الناحية الكمية ع

يؤكد على أن تقدير الذات هو التقييم الذي يقوم به الفرد و  " Rosenbergروزنبرج"

، ي عالء الدينكفاف).ر عن اتجاهات االستحسان أو الرفضيحتفظ به عادة لنفسه و هو يعب

 (. 103، ص 1989

    " Cooper Smith" كوبر سميثلم يحاول " Rosenbergروزنبرج  "و على عكس

. إذ أكد هذا المصطلح متعدد تقدير الذات بنظرية أكثر شمولية أن يربط أعماله في (1972) 

)محمد حسن . مناهج لتفسير األوجه المتعددة لهالجوانب دراسته تستدعي عدة 

 . (27، ص 2001الشناوي،

 : الفرد عن تقديره لذاته إلى قسمينتعبير "Cooper Smithكوبر سميث  "و يقسم 

 . لذاته ووصفه لهاهو إدراك الفرد ــ التعبير الذاتي: 

الفرد لذاته و هي قابلة يمثل األساليب السلوكية التي تفصح عن تقدير  ــ التعبير السلوكي:

 . للمالحظة

و يوجد عنه األفراد  تقدير الذات الحقيقي: الباحث بين نوعين من تقدير الذاتكما يميز 

فراد و الذي يعبر عنه األو ه تقدير الذات الدفاعي. أما يشعرون بالفعل أنهم ذو قيمةالذين 

 (.47، ص 1999،بنت عبد هللا غادة ة)الخضير. ذو الشعور بالقيمة المنحطة

 : ةالنظرية السلوكية المعرفي 3ــ 5

يعتبر تقدير الذات حسب هذه النظرية تقييم يضعه الفرد لذاته و يعمل على المحافظة      

فرد عند مواجهة العالم  يستدعيها ال يتمثل في مجموعة من األفكار و المعتقدات التيوعليه 

 المحيط به.

ت تؤثر في أن أساليب التفكير الخاطئة و السلبية عن الذا Ellis" (1961)إليس  "و يؤكد 

لنتائج تكون و النظرة موضوعية فإن ا، فإذا كان نسق التفكير واقعيا سلوك الفرد تأثير سلبي

االضطراب االنفعالي هو  ير عقالنيا فإن، أما إذا كان هذا النسق غتقديرا مرتفعا للذات

 .(112، ص 1997)معتز سيد عبد هللا، . نخفضالمصاحب لتقدير الذات المالمتوقع و
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فتقدير الذات حسب النظرية السلوكية المعرفية قائم على أساس األفكار و المعتقدات التي 

 . صحح السلبية منها عن طريق الخبرةيتبناها الفرد بصفة عامة و التي ت

 االجتماعية:النظرية  4ــ5

ن زاد ذلك تأثيرا في كلما أدرك الفرد تفاعله مع اآلخري Kinich" (1978)"كنيشيقول 

ردود أفعال خالل . فمن التفاعل في نوعية أهمية اآلخرين . و تظهر أهميةمفهوم الذات

مفهوم  بتكوين، فالتناول النفسي االجتماعي ركز على عالقة اآلخر اآلخرين ندرك مكانتنا

ناصر ). Cooly ،Smith ،Rosenberg ،Erikson،Mid: الذات. و ذلك على يد كل من

 .(119، ص 2007ميزاب، 

بتصور الفرد لتقييم اآلخرين له على شكل تقدير الذات الذي يدعونا  "Cooly"كولياهتم 

إلى عدم وضع فاصل بين مفهوم الذات و تقدير الذات دائما يحكم فيه حكما على الذات أو 

تقييما لها سواء من قبل الفرد نفسه أو من قبل المحيطين به المباشرين أو غير المباشرين 

القاعدية أو اإلطار المرجعي الذي من خالله يقيم الفرد السلوكيات الذين شاركوا في وضع 

 .(199، ص 2007)ناصر ميزاب، العالم الخارجي .ونفسه 

، إذ يركز على عتبر أحد ممثلي التيار االجتماعيالذي يZiller" (1973)"زيلر يتفق مع

. و يؤكد أن تقييم الذات ال يحدث في معظم الحاالت ية المجتمع في تكوين الذات للفردأهم

 .(128، ص2001 )محمد حسن الشناوي،. إال في اإلطار المرجعي االجتماعي

مفهوم مرتبط بين تكامل الشخصية من جهة و قدرة الفرد "Ziller"زيلرفتقدير الذات طبقا ل

لذلك افترض أن ، ات التي يتعرض لها من ناحية أخرىعلى أن يستجيب لمختلف المثير

الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل تحضى بدرجة كبيرة من تقدير الذات هذا ما 

ي الوسط االجتماعي الذي توجد فيه. يساعدها على أداء وظائفها بدرجة عالية من الكفاءة ف

 .(105، ص 1989كفافي عالء الدين، )

 ــ مستويات تقدير الذات : 6

، في حين يكون عدم اإلحساس بالكفاءة و الثقة بالنفسإن إشباع الفرد لحاجته يؤدي إلى      

وما أن لتقدير الذات . و كذلك يمكن القول عميرمي إلى مشاعر النقص و الضعف إشباعها

 :مستويين هما
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 :تقدير الذات المنخفض  1ــ6

ذا المستوى على أصحاب ه ، إذ يركزذات المنخفض إعاقة حقيقية لصاحبهيشكل تقدير ال

تي ال، إذ يعتبروا أنفسهم غير هامين و هم غير قادرين على فعل األشياء عيوبهم و نقائصهم

ضغوط الجماعة و اإلنصات ، و هم أكثر ميال للتأثر بيودون فعلها كما يفعل اآلخرون

 (.15، ص 1985)القسوس هند، .نفسهم توقعات أدنى من الواقعكما يضعون ألألرائها و

 للسلطة،الخضوع السلبي  الزائد،القلق  بالخجل،و يتميز أصحاب هذا المستوى بالشعور 

إضافة لعدم القدرة على  االجتماعية،و عدم االرتياح في المناسبات  بالحزن،الشعور 

 .(374، ص 1993،شتيجيهان ر).اليوميةمواجهة الظروف االجتماعية 

 :تقدير الذات المرتفع 2ــ 6

أن األشخاص ذوي تقدير لقد أظهرت الدراسات التي أجريت في مجال تقدير الذات المرتفع 

 .و جوانب قوتهم و خصائصهم الطيبة المرتفع يؤكدون دائما على قدراتهم

الثقة احترام أنفسهم و الشعور بالكفاءة، و االنتماء، االعتزازوكما يتميز أفراد هذا الصنف ب

، حتى و إن اختلفت مع آراء اآلخرينفي ردود أفعالهم و استنتاجاتهم ، كما يتبعون أحكامهم 

، يكونون عالقات الصداقة مع و الشجاعة في التعبير عن أفكارهمو إذ يتسمون بالتحدي 

 . (32، ص 1994، ضيدان ي محمد)الحميد.خرين و يتحدثون أكثر مما ينصتوناآل

أن األفراد الذين لديهم تقدير  Morval" (1971)مورفال  "و "Jean"جينو يؤكد كل من 

غالبا و جابية و يميلون أكثر إلى حب الغيرمرتفع ينظرون إلى أحاسيس اآلخرين بنظرة اي

والمناقشة ، و يحبون المشاركة في النشاطات االجتماعية لمبادرة  الشخصيةما يتصفون با

 . (89، ص 2001)العيزوزي ربيع، .اآلخرين، كما يميلون إلى التأثير في مع الجماعة

 : ــ قياس تقدير الذات7

 :لباحثين و يمكن تلخيصها فيما يليتتعدد طرق و أساليب قياس الذات و تختلف حسب ا     
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 : طريقة التقرير الذاتي 1ــ 7

للعميل بطاقات فيها ، حيث يقدم أو الذات المثالية لوصف عالقة ماتستعمل في وصف الذات 

اقة ووضعها . و على العميل سحب البطعبارة مكتوبة" أعمل بقوة" ،" أنا سهل االنفعال"

، و في حالة وصف الذات المثالية ما علينا سوى توجيه العميل لوصف وفقا لما ينطبق عليها

 . (331، ص1999)عبد الفتاح دويدار، . صف الشخص الذي يريد أن يكون عليهمفاده و

 المقابلة:طريقة  2ــ 7

أفضل مدخل لفهم السلوك هو اإلطار المرجعي الداخلي للفرد نفسه فقد ال تكشف التقارير 

و أمثاله على توفير  "Rogers"روجرز الذاتية عن كل شيء هام في سلوك الفرد لذلك عمل

، على التعبير عن المشاعر و الذات الظروف المؤدية إلى الهدوء و يسرها لمساعدة الفرد

لك في العالج دافئ و متقبل للتعبير عن ذاته بصراحة و يتضح ذفهو محتاج إلى جو 

 .(339، ص 1999، عبد الفتاح دويدار).المتمركز حول العميل

 

 السيميائي: طريقة التمايز  3ــ 7

، هذه الطريقة يقدرها المفحوص بدالالت األلفاظ و هي طريقة صممت لدراسة المعاني كما

. و في هذه الطريقة يقدم المفحوص األشخاص أو األحداث أو المفاهيم تحدد تقديرات لمعنى

كلمة مثيرة و يطلب منه تقدير كل مثير وفق لمقياس متدرج من سبع نقاط بين طرفين 

مطابقة هذا و قد يكون تقديره على أساس ، و حزين، قوي و ضعيف سار :متناقضين مثال

ة و مرنة تسمح ببحث معاني الكلمات و ، و تعتبر طريقة موضوعيالمفهوم المتميز عليه

 .المفاهيم من كل األنواع

للبيانات المتجمعة من استخدام هذه الطريقة ثالث  العاملو لقد كشفت بحوث التحليل 

 عوامل: 

 امل التقييم: مثال  )حسن ــ رديء(ع . 

  (.مثال )قوي ــ ضعيف القوة:عامل 

 )عامل النشاط: مثال )ايجابي ــ سلبي . 
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و لتحديد قيمة التقدير المباشر الذي يقدمه الشخص نفسه علينا مقارنته بالتنبؤات المستوحاة 

 .(334، ص 1999، )عبد الفتاح دويدار.الذاتيمن تقديره 

 خالصة:    

إن الحاجة لتقدير الذات هي ضرورة حتمية لكل إنسان و أن الشعور بالقيمة الذاتية      

تجعل كل فرد يقوم بسلوك يراه مناسبا لنفسه و يالئم البيئة المحيطة به. و بناء على ما 

توصلنا إليه من ما سبق أن كل فرد هو مهم في األساس في نظر نفسه، و هذا يعني شيء 

إلنساني من خالل نظرتنا إلى أنفسنا و إلى المحيط، فتقدير الذات يكون كبير من السلوك ا

 تارة بين االنخفاض واالرتفاع و هذا راجع إلى عوامل كثيرة تتحكم في الظاهرة اإلنسانية

كون اإلنسان مجموعة من االنفعاالت و األحاسيس و األفكار و المعتقدات التي تكون 

ي و التي تشكل نفسية اإلنسان بجانبيها السوي واالسوي. وراثية و مكتسبة من العالم الخارج

و إن تقدير الذات المرتفع ينبأ عن توازن و توافق لدى الفرد في حين أن انخفاض تقدير 

الذات ينبأ عن عدم تكيف الفرد و عن اضطرابات قد تكون مصاحبة له تؤدي به إلى مشاكل 

 قد تعيق أدائه الفردي و االجتماعي.
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 تمهيد:

و من خالل السلوك يمكن أن  ك المحدد األساسي لشخصية اإلنسان.يعتبر السلو     

و يعتبر العدوان ظاهرة  منحرفة.نصنف األفراد إلى شخصيات سوية و أخرى شاذة و 

، حيث يمارسه األفراد بأساليب متعددة ة االنتشار خاصة في العصر الحديثسلوكية واسع

. و لم ... الخ إتالففظ أو عدوانا بالجسم، أو تخريب أو تعبيرا باللو متنوعة، قد تكون 

هو الموضوع  أصبح يشمل الجماعات و المجتمعات. و يبقى مقصورا فقط على األفراد بل

المتناول في هذا الفصل حيث تعرضنا للسلوك العدواني و بعض المصطلحات المتعلقة به 

 نظريات المفسرة له و أخيرا كيفية قياسهوظيفته و الوو مظاهره و تصنيفه و أسبابه 

 تشخيصه.و  

 السلوك: أوال

 السلوك:ــ تعريف 1

يعرف السلوك اإلنساني بأنه كل األفعال و النشاطات التي تصدر عن الفرد سواء كانت 

يعرف أيضا بأنه أي نشاط يصدر عن اإلنسان سواء كان أفعاال  ظاهرة.ظاهرة أو غير 

يولوجية و الحركية أو النشاطات تتم على نحو يزيمكن مالحظتها و قياسها كالنشاطات الف

 .ملحوظ كالتفكير و التذكر و غيرهاغير 

 السلوك:ــ أنواع 2

أدى إلى اختالف  الذي، الشيء لباحثون في تحديد أنواع السلوكاتاختلف العلماء و ا     

، فمنهم من يصنفها إلى سلوكات داخلية و أخرى خارجية و منهم من وجهات النظر

و منهم من يصنفها حسب نمط السلوك إلى سلوكات فطرية و أخرى مكتسبة،  يصنفوا

 . لمقبول و السلبي المنحرف المرفوضاإليجابي ا
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 الداخلي:السلوك  1ــ 2

الباطني، مثل التذكر و اإلدراك و يشمل عدة عمليات داخلية تتم على المستوى      

 نتائجها.و إنما ندركها من خالل  مباشرة،هي عمليات ال يمكن مالحظتها والتخيل و

 الخارجي:السلوك  2ــ 2

و هو السلوك الذي ندركه حسيا أي يمكن مالحظته مباشرة مثل النشاط الحركي أو      

التعبير اللفظي الذي يقوم به الفرد و تغيرات الوجه التي تصاحب بعض الحاالت 

 (.21، ص 1998)مجدي أحمد محمد عبد هللا، .االنفعالية

 :الفطريالسلوك  3ــ 2

، مثل البكاء و الضحك و الرضاعة و غيرها دا بهسلوك الذي يولد اإلنسان مزوهو ال     

ا من السلوكات التي ينشأ عليها اإلنسان فطريا و ال يمكن ألحد التدخل في تغييرها أي أنه

 . ليست نتاجا للتنشئة االجتماعية

 المكتسب:السلوك  4ــ 2

أي سلوكه يتعلمه اإلنسان و يكتسبه من خالل عملية  الفطري،و هو عكس السلوك      

عبد ).القراءةو من أمثلة ذلك الكتابة و المحيطة،التعلم و المحاكاة من البيئة والتقليد 

 .(160، ص 1995، الرحمان العيسوي

 اإليجابي:السلوك  5ــ 2

)مجدي أحمد االجتماعية.عادة ما يطلق على السلوك الذي يتماشى و المعايير و القيم      

 .( 21، ص 1998محمد عبد هللا، 

 السلبي:السلوك  6ــ 2

، في الحقيقة إن لف قيم و عادات و معايير المجتمعيطلق على السلوكات التي تخا     

، فقياس السلوك السلبي مجتمع إلى آخر حسب قيمه و قواعدهالسلوك العدواني يختلف من 
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مقبول و ما خالفها فهو سلبي  اتفق معها فهو ايجابي، فما يكون وفقا لقيم المجتمع و عاداته

 .شاذ

 : ـ العوامل المؤثرة في السلوكـ3

، تتداخل فيه العديد من العوامل فالكائن الحي ك ظاهرة بالغة التعقيد و التشابكيعتبر السلو

النظم أو البيئة االجتماعية، كاألسرة وثر بالمحيط ينمو و يتفاعل و يتعلم أي يؤثر و يتأ

ل و البيئة الفيزيقية المحيطة القوانين و اللوائح و العقائد و جماعة األقران و األنداد و المثو

 : لعوامل المؤثرة في السلوك ما يليمن بين هذه ابه.و

 جسمية:عوامل  1ــ3

 . كالطول و الوزن الفسيولوجيةو هي العوامل      

 عقلية:عوامل 2ــ3

 .كالذكاء و القدرات العقلية     

 نفسية:عوامل  3ــ3  

 الوجدان.كاالنفعاالت و العواطف و      

 اجتماعية:عوامل  4ــ3 

 االستقالل.الحرية و      

 خلقية:عوامل  5ــ3

 الوفاء.الصدق و  األمانة،

 : روحيةعوامل  6ــ3

 .ان بالمعتقدات الدينية و الروحيةاإليم     
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 علمية:عوامل  7ــ3

 . (58، ص 1995الرحمان العيسوي،  عبد).معارفما لدى اإلنسان من خبرات و 

 :ــ األبعاد الرئيسية للسلوك4

 : البعد البشري 1ــ 4

هو األحيان و إن السلوك البشري سلوك صادر عن قوة عاقلة ناشطة و فاعلة في معظم     

 . صادر عن جهاز عصبي

 المكاني:البعد  2ــ 4

 الشارع.إن السلوك يحدث في مكان معين مثال في المنزل أو في      

 الزماني:البعد  3ــ 4

إن السلوك البشري قد يحدث في زمان معين قد يكون صباحا أو مساءا أو يستغرق      

 قصيرا.وقتا طويال أو 

 األخالقي:البعد  4ــ 4

إلى استخدام العقاب هو االعتماد على القيم األخالقية في تعديل السلوك و عدم اللجوء      

 لألفراد.النفسي و الجسدي أو الجرح أو اإليذاء 

 االجتماعي:البعد  5ــ 4

إن السلوك يتأثر بالقيم االجتماعية و العادات المعمول بها و في المجتمع و هو الذي      

فالسلوكيات قد تكون  مقبول،يحكم على السلوك على أنه مناسب أو غير مناسب شاذ أو 

 .(14، ص 1991)مصطفى غالب، آخر.مقبولة في مجتمع و غير مقبولة في مجتمع 
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 العدوانيالسلوك  ثانيا:

 تعريف السلوك العدواني: ــ1

 :"Césarسيزرتعريف" 1ــ1

العدوان هو استجابة انفعالية متعلمة تتحول مع نمو الطفل و خاصة في سنته الثانية      

، ص 2010)خالد عز الدين، الحاجات.لعدوان وظيفي الرتباطهما ارتباطا شرطيا بإشباع 

8). 

 :" Feisbashتعريف" فيشباخ   2ــ1

و بالتالي فالسلوك  ما.العدوان هو كل سلوك ينتج عنه إيذاء لشخص أخر أو إتالف لشيء 

و بأحمد عبد اللطيف أ).لوك العدواني الموجه نحو األشياءشكل من أشكال السالتخريبي هو 

 .( 270، ص 2009، أسعد

 ": Miller et al"  آخرونتعريف ميلي و   3ــ1

فيعرف السلوك العدواني على أنه االستجابة التي تعقب اإلحباط و يراد بها إلحاق األذى 

و يتدرج العدوان من االعتداء البدني على اآلخرين إلى  نفسه.بفرد آخر و حتى بالفرد 

التهجم اللفظي و التأنيب و االستخفاف باآلخرين و السخرية منهم و قد يكون العدوان 

 .(30، ص 2001، )عصام عبد اللطيف العقاد. شكل إحساس بالغضبخيال و قد يأخذ مت

 :" Kellyتعريف " كيلي  4ــ1

العدوان هو السلوك الذي ينشأ عن حالة عدم المالئمة الخبرات السابقة للفرد مع الخبرات 

، و إذا دامت هذه الحالة فإنه تتكون لدى الفرد إحباط ينتج من جرائه والحوادث الحالية

سلوكيات عدوانية من شأنها أن تحدث تغيرات في الواقع حتى تصبح هذه التغيرات مالئمة 

 . (237، ص 2008)بطرس حافظ بطرس، . والمفاهيم لدى الفردللخبرات 

 



السلوك العدواني                                         الفصل الثالث                                       

 

38 
 

 :" Albert Banduraألبرت باندورا  تعريف "  5ــ1

العدوان هو سلوك يهدف إلى إحداث نتائج تخريبية أو مكروهة أو إلى السيطرة من خالل 

وك يعرف اجتماعيا على أنه ، و هذا السلالجسدية أو اللفظية على اآلخرين القوة

 (.116، ص 2004قحطان أحمد الظاهر، ).عدواني

 : " Philippe Hermanتعريف " فيليب هرمان   6ــ1

و هو السلوك الذي يقصد به  المستمر،السلوك العدواني هو سلوك تعويضي عن اإلحباط 

شخص آخر أو جرحه بما يتناسب مع كثافة اإلحباط إذ كلما زاد إحباط الفرد زادت إيذاء 

 .(167، ص 1994)محمد أيوب شحيمي، عدوانيته.

 :طلحات المتعلقة بالسلوك العدوانيــ المص2

 العداء: 1ــ2

ة موجه نحو الذات أو موضوع بالعداء شعور داخلي بالغضب و العداوة و الكراهييقصد 

السلوك المكون ، و المشاعر العدائية تستخدم كإشارة إلى االتجاه الذي يقف خلف خارجي

، فالعداوة استجابة انفعالية تنطوي على المشاعر العدائية و االتجاهات  االنفعالي لالتجاه

 .(267، ص 2001)جمعة سيد يوسف، . األشياء فراد والسلبية نحو األ

 العدوانية: 2ــ2

، و ميل لفرض مصالح دوانية  أو الميل إلظهار العداوةهي الميل إلى القيام بسلوكات ع

أفكاره الخاصة رغم المعارضة و هي أيضا ميل للسعي إلى السيطرة على الجماعة والفرد 

 .ى التطرفوصل األمر إل ) التسلط االجتماعي ( خصوصا إذا

 العنف:3ــ2

هو استجابة سلوكية تتميز بصفة انفعالية شديدة قد تنطوي على انخفاض في مستوى 

وبهذا   ى المستمدة من المعدات و اآلالتالتفكير، و يبدوا العنف في استخدام القووالبصيرة 
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اولة لإليذاء البدني فالعنف هو المح،شير إلى الصيغة المتطرفة للعدوانالمعنى ي

 .(100، ص 2001عصام عبد اللطيف العقاد، ).الخطير

 : ــ مظاهر السلوك العدواني3

ــ يبدأ السلوك العدواني بنوبة مصحوبة بالغضب و اإلحباط و يصاحب ذلك مشاعر من 

 الخوف.الخجل و 

 البيئة.ــ تتزايد نوبات السلوك العدواني نتيجة للضغوط النفسية المتواصلة أو المتكررة في 

 اإلزعاج.ــ االعتداء على األقران انتقاما أو بغرض 

 اإلزعاج.ــ االعتداء على ممتلكات الغير أو االحتفاظ بها لمدة زمنية بغرض 

 التأذي.ــ كثرة الحركة و عدم أخذ الحيطة من اإليذاء أو 

 .ــ عدم القدرة على قبول التصحيح

الحذر و التهديد اللفظي و غير  ــ عدم االمتثال للتعليمات و عدم التعاون و الترقب و

 اللفظي.

)عدنان أحمد الفسفوس، الغضب.و ــ سرعة الغضب و االنفعال و الضجيج و االمتعاض 

 (. 29، ص 2006

 : ــ تصنيف السلوك العدواني4

 :صنيف السلوك العدواني وفق ما يليحاول العلماء ت     

 . الموضوع الموجه له العدوان1ــ4

 .ووضوح العدوانمدى مباشرة 2ــ4

 العدواني.الطريقة التي يعبر بها عن السلوك 3ــ4
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 :الموضوع الموجه له العدوان 1ــ4

أحمد ، 1985كوفمان ، و 1981مديحة مضور حيث ذهب بعض الباحثين مثل 

 :ساس الموضوع الموجه له ينقسم إلىإلى أن السلوك العدواني على أ1986مطر

 ــ العدوان نحو الذات.

 .الموجه نحو اآلخرينــ العدوان 

 .لكات أو األشياء الخاصة باآلخرينــ العدوان على الممت

 : مدى مباشرة ووضوح العدوان 2ــ4

إلى أن السلوك العدواني ( 1989)عزة حسين زكي حيث ذهب بعض الباحثين مثل      

 إلى:على أساس مدى مباشرة ووضوح العدوان ينقسم 

 .اآلخرين  )جسدي أو لفظي(الذات أو ــ عدوان مباشر سواء نحو 

 . الذات أو اآلخرين  )جسدي أو لفظي(ــ عدوان غير مباشر نحو 

 العدوان:الطريقة التي يعبر بها عن  3ــ4

إلى أن السلوك العدواني على  (1987)نجوى شعبان حيث ذهب بعض الباحثين مثل 

 إلى:أساس الطريقة التي يعبر بها عن العدوان 

 :الجسديــ العدوان 

يقصد به السلوك الجسدي المؤذي الموجه نحو الذات أو اآلخرين و يهدف إلى اإليذاء      

، و هذه السلوكيات أمثلة ذلك الضرب و الدفع و غيرهاخلق الشعور بالخوف و من أو إلى 

 . ترافق غالبا نوبات الغضب الشديدة
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 اللفظي:ــ العدوان 

م و السخرية و التهديد و غيرها و يقف عند حدود الكالم الذي يرافق الغضب و الشت     

ن أن يكون موجها للذات ، كذلك يمكل إلحاق األذى و خلق جو من الخوفذلك من أجو

 . اآلخرينو

 الرمزي:ــ العدوان 

لهم اإلهانةألفراد اآلخرين أو توجيه يشمل التعبير بطرق غير لفظية عن احتقار ا     

كاالمتناع عن النظر إلى الشخص الذي يكن له العداء أو االمتناع عن تناول ما يقدمه أو 

 تحقير.النظر بطريقة ازدراء و 

 هما:و قد يأخذ العدوان شكلين آخرين 

 المباشر:ــ العدوان 

معتدي و تسبب في و هو الفعل العدواني الموجه نحو الشخص الذي قام باستثارة ال     

 .السلوك العدواني

 :ــ العدوان غير المباشر )البديل(

و هو الفعل الذي يستهدف شخص بديل غير الذي قام باستثارة المعتدي و يطلق عليه      

 .(186، ص 2003لة أحمد يحيى، خو)البديل.أيضا اسم العدوان 

 :ــ أسباب السلوك العدواني5

 :العوامل الوراثية و الصحية  1ــ5

تعد الوراثة إحدى العوامل المسببة للعدوان و تؤكد ذلك الدراسات التي أجريت على      

التوائم و التي وجدت أن االتفاق في السلوك العدواني بين التوائم المتماثلة أكثر من التوائم 

ي ظهور السلوك العدواني غير المتماثلة كما أن شذوذ الصبغيات الوراثية قد يؤثر ف
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)وفيق صفوت مختار، .خلل في الجهاز العصبيى وظيفة الدماغ مثل وجود إل باإلضافة

 .(58، ص2005

كما أن بعض العوامل الصحية قد تؤثر على العدوان لدى األطفال ففي بعض الحاالت      

يسبب األلم و االنزعاج من المرض حالة التهيج عند األطفال المرضى كما يمكن أيضا أن 

يسبب حالة من اإلحباط لعدم تمكنه من المشاركة في األنشطة و كل هذه المشاعر يمكن أن 

 .حباطاته عن طريق السلوك العدوانيتعبير عن اتدفع بالطفل إلى ال

 البيئية:العوامل  2ــ5

أسفرت نتائج البحوث و الدراسات على أن استخدام أساليب خاطئة أثناء التعامل مع الطفل 

فيه بشدة إلى التقدير يحتاج كاإلفراط في اللوم و نقده نقدا عنيفا في الوقت الذي 

كذلك عدم إحساس الطفل بوجوده االجتماعي داخل األسرة أو بين أقرانه في االحتراموو

اإلحساس بتقييد حريته في اللعب أو الرغبة في التعبير عن ذاته و السعي في والمدرسة 

لسلوك األب أو األم داخل  إثباتها أو قد يكون سبب العدوان راجعا إلى محاكاة الطفل

 .المنزل

م النفس في هذا المجال إلى أن ما يصدر عن الطفل من سلوك كما أشارت دراسات عل     

عدواني قد يكون راجعا لعدم المساواة في التعامل مع األبناء أو بناءا على عقاب الوالدين 

 معهم.لألبناء أو التساهل في التعامل 

و قد يصدر السلوك العدواني من األطفال نتيجة شعورهم باإلحباط أو نتيجة لما يحدث      

ت داخل األسرة من توترات نفسية بصفة مستمرة و دائمة بناءا على ما يصدر من تذبذبا

المحيطة باألطفال دون ممارسة ، أو أن تحول البيئة في السلطة الضابطة داخل األسرة

سية ، كما يؤثر انفصال الوالدين أو إصابة احدهما باألمراض النففيهالنشاط الذي يرغبون 

أفرادها ينمي  ، كذلك فقر األسرة االقتصادي و كثرة عدداألطفالفي ظهور العدوان لدى 

 . السلوك العدواني
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 : العوامل الشخصية 3ــ5

ذين هم قد تكون هناك سمات شخصية تؤدي إلى تنمية العدوان خاصة بين األطفال ال     

، حيث أن بعض تحدث مشاكل سلوكية في سن المدرسة، فقد في سن الذهاب إلى المدرسة

، أو نقص االنتباه أو فرط النشاط و التي قد تزعج ال قد يعانون من سلوكات اندفاعيةاألطف

يحصلون على أقل تشجيع من اآلباء مقارنة مع أقرانهم و مع المحيطين به فهؤالء األطفال 

، لذا فمن الضروري بالنسبة لألطفال يعاقبون على سلوكهمعلى األرجح وذلك فهم غالبا 

. ألن العزل االجتماعي يمكن أن عل مع أقرانهم لتطوير االجتماعيةلة تفاالذين هم في حا

يكون سببا في تطوير السلوك العدواني لدى األطفال و ذلك ردا على عدم وجود اتصاالت 

 (.59ص  ،2005مختار،وفيق صفوت )اجتماعية.

 : لنظريات المفسرة للسلوك العدوانيــ ا6

 السلوكية:النظرية  1ــ6

فه و تعديله وفقا لقوانين يرى السلوكيون أن العدوان شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتشا     

)بطرس حافظ، لوكيون للعدوان على عملية التعلم.، لذلك ركزت دراسات السالتعلم

إذ يرى أنصار هذا االتجاه أن الخبرات التي اكتسب منها شخص ما .(243، ص 2008

ة العدوانية كلما بما يعزز لدى الشخص ظهور االستجابالسلوك العدواني قد تم تدعيمها 

 .(211، ص 2001) عصام عبد اللطيف العقاد، .تعرض لوقف محبط

لقد بين السلوكيون أن العدوانية هي استجابة انعكاسية تفاعلية عادية ناتجة عن تعقد      

لك يعتبر هذا اآلليات الطبيعية و عمل اآلليات اإلشراطية المتعارف عليها و المؤثرة لذ

، و كان أسلوبهم في التحكم فيه و منعه عن العدوان سلوك متعلم يمكن تعديله المنظور أن

) عصام عبد  .الظهور هو القيام بهدم نموذج التعلم العدواني و إعادة بناء نموذج تعلم جديد

 . (113، ص2001اللطيف العقاد،

لة العدوانية كما سبق ذكره فإنه يمكن إزاو لكن ما يؤخذ عن هذه النظرية هو أنه إذا كانت 

، لكن هذا ال يكون بسهولة أثناء العالج بالطرق العالجية الشروط المسببة لها عند الفرد



السلوك العدواني                                         الفصل الثالث                                       

 

44 
 

السلوكية  فظاهرة العدوانية ليست حاصل اشتراك للمثيرات في المدى القصير و لكن 

إلى ظهور ه له أدى تدخل متغيرات أخرى كطريقة رؤية الفرد للعالم المحيط به و تقدير

 .المنظور المعرفي

 المعرفية:النظرية  2ــ6

تهتم هذه النظرية بدراسة الخبرة الفردية من حيث إدراك الفرد لنفسه و األحداث التي      

تقع له كما تركز في دراستها للسلوك العدواني على السياق النفسي و االجتماعي للشخص 

العنف و العدوان للتعبير عن الظروف و المتغيرات التي أدت إلى استخدام والعدواني 

 و تحقيقها ال يكون إال بالتصدي لهذه اإلعاقات (.178، ص 1983لبهي السيد، فؤاد ا).ذاته

، و من بين هذه اإلعاقات التي تمثل دافعا قويا للسلوك التي تحول بينه و بين بلوغ هدفه

عبد ).لحدة و التي تحول دون تحقيق ذاتهارق الطبيعية بالغة االعدواني شعور الفرد بالفو

 .(31، ص 1998يفة، اللطيف محمد خل

و أشار أيضا إلى أن العدوان الناجم عن النقص في ضبط االنفعاالت السلبية أو      

المعتقدات التي تؤدي إلى العدوان كإستراتيجية ثابتة لمواجهة الحقائق يستحق معالجة 

إلى استراتيجيات فعالة للوقاية البيئة و أن هذه المعالجة ستؤدي ومعرفية العمليات ال

الضبط و التغيير نحو األفضل فعلى اإلنسان أن يعدل حساباته العقلية و الفكرية و أن و

دائرة المنطق يعيد التفكير في تفكيره و أن يخرج نفسه من دائرة الالمنطق و التفكير إلى 

 .(200، ص 2003يوسف حجاج،  .) محمدالتفكير العدوانيو

يشيرون إلى أن الفرد بعد تجربة سارة أو غير سارة ينتقي هذا األثر فالمعرفيون      

 .السلوكيةالذاتي للنشاط المختار ليدعم و يعزز قوة بعض األنماط 

(Van Conghem ,p 1978)  . 

أن الفرد يفكر أن هناك تداخل بين االنفعال و التفكير و  "Elissإليس "و في المقابل يرى 

دون اآلخر و عليه يفعل و يتصرف في نفس الوقت و نادرا ما يحدث أحد هذه المكونات 

يرى أن العدوان يكون سويا إذا ما ارتقى بالقيم األساسية الخاصة بالبقاء و السعادة والقبول 
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، حب غير السوي فيظهر على شكل مضايقة اناالجتماعي و العالقات الطبيعية أما العدو

 ، معارضة ...عداءة، اهانة الجدل،

بما إذا كانت المعتقدات تنبع من القيم  "Elissإليس "و تتحدد العقالنية في نظر      

نرجسية أو فروض أو مطالب سحرية األساسية ذات الدالئل التجريبية أم أنها واقعية أو 

، 2003محمد يوسف حجاج،).غير العقالني المصاحب للعدوانير هو ما يعبر عنه بالتفكو

 .(202ص 

 االجتماعي:نظرية التعلم   3ــ6

، ذلك ألنه يمكن أن تكون مسؤولة عن العدوان يرى أصحاب هذا االتجاه أن الغرائز ال     

، لذا يرى أصحاب هذا االتجاه أن أساليب ينتج من خالل المالحظة و التقليدسلوك متعمد 

التربية و التنشئة االجتماعية تلعب دورا هاما في تعلم األفراد لألساليب السلوكية التي 

يجعل من العدوان  . و هكذا يصبح مبدأ التعلم هو المبدأ الذيتحقيق أهدافهم تمكنهم من

 .(50، ص 1997، إبراهيم)المطرودي .وسيلة لتحقيقها

يثة التي اهتمت بشكل كبير بالسلوك و عليه تعتبر هذه النظرية من النظريات الحد     

أنه سلوك متعلم عن طريق "Albert Banduraألبرت باندورا "العدواني إذ يرى رائدها 

 .(19، ص  2003)خولة أحمد يحيى، .المالحظة، التقليد، و التعزي

فاإلنسان يتعلم السلوك العدواني عن طريق مشاهدة غيره و تسجيل هذه األنماط السلوكية 

باندورا "أوضحمها في تقليد السلوك الذي يالحظه،كما استجابات رمزية يستخدعلى شكل 

Bandura" االنتباه، حظة يتم في ضوء أربع عمليات هي:الأن تعلم السلوك بالم

 .(45، ص 1994الحميدي محمد ضيدان، ) .الحركي، العمليات الدافعية اإلصداراالحتفاظ

ة في تعلم أنماط السلوك ليات المعرفيكما يؤكد هذا االتجاه على أهمية العم     

فالفرد من خالل التعلم بالمالحظة يعطي اهتماما لسلوك الشخص اآلخر و يالحظه العدواني

، السلوك الذي تم مالحظتهثم يحتفظ بالمعلومات في الذاكرة بعدها يحدث إعادة إنتاج 
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، ص 2007حسين، طه عبد العظيم ).خالل معالجة المعلومات و التقليدفالتعلم يحدث من 

217). 

لناس ( في تنظيم على أهمية العوامل المعرفية ) أفكار ا " Banduraباندورا "تكلم  

، فقد يميل بعض األشخاص إلى تبرير سلوكاتهم العدوانية كأن يقول أن السلوك العدواني

ال يشعر القائم بالعدوان  ، لذلكعتني إلى ارتكاب السلوك العدوانيالضحية هي التي  دف

 .(92، ص 2005) حسين علي فايد، . بالذنب

أن اإلنسان  في نظريته لالشراط اإلجرائي "Skinnerسكينر "إلى جانب ذلك افترض     

يتعلم سلوكه نتيجة للثواب و العقاب لذلك يكفي مكافأة الطفل على سلوكه العدواني مرة 

، ص 8199خليفة،  ) عبد اللطيف محمد.واحدة ليرسخ فيه و يصعب تعديله بعد ذلك

309(. 

عليه تلعب أساليب التربية و التنشئة االجتماعية دورا كبيرا في تعلم الفرد األساليب 

السلوكية فالسلوك العدواني يرتبط بطبيعة الثقافة االجتماعية التي تسود المجتمع و الثقافات 

 .(175، ص 2003)عز الدين جمال عطية، .األسرةالفرعية داخل 

من خالل ما سبق نرى أن أصحاب نظرية التعلم االجتماعي ينسبون السلوك العدواني إلى 

فالفرد يرى  التقليد،البيئة االجتماعية التي يعيش فيها الفرد و هذا عن طريق المالحظة و 

 الحقا.السلوك العدواني ثم يرسخه في ذاكرته ثم يعيد إنتاجه 

 :ــ قياس السلوك العدواني7

 المباشرة. ــ المالحظة

 . ــ قياس السلوك من خالل نتائجه

 السلوكية.ــ المقابلة 

 األقران.ــ تقدير 
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 الشخصية.ــ اختبارات 

 .(190، ص 2003خولة أحمد يحي، )ــ تقدير المعلمين أو المسؤولين.

 خالصة :

ال تقل أهمية عن إن العدوان يعتبر من المواضيع الهامة في علم النفس و التي      

، كونه يساهم في خلق الكثير من المشكالت النفسية و االجتماعية المواضيع األخرى

، هذه في المجتمع أال و هي فئة الشباب خصوصا إذا كان يصدر من فئة و شريحة هامة

الفئة التي قد تلجأ إلى القيام بالسلوكات العدوانية و التي تعتبر خطيرة تحت الظروف 

ذلك إذا كانت العوامل الخارجية ، إضافة إلى ضون لهاصعبة و الضاغطة التي يتعرال

احبها من مشاعر و انفعاالت العادات السيئة هي التي تتحكم في سلوك هذه الفئة و ما يصو

، فمشاعر العدوانية هي وليدة حاجات و رغبات و مشاكل نفسية تمتد على المراحل سلبية

 ة بغرض مواجهة االحباطاتاألولى من الحياة و تساهم في خلق استجابات غير سوي

عدوانية على . كل هذا يتجسد في القيام بالسلوكات الالتخفيف من حدة القلق و التوترو

 .اختالف درجات تأثيرها
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 :تمهيد

 القدم أثناء غياب الطب لقد كانت األمراض المستعصية تفتك بالبشر أشد الفتك منذ     

، و مع تطور العلم و ارتفاع المستوى الثقافي أصبح الطب هو الحل لهذه و العلم والمعرفة 

نقاذ بنو ، و في نفس الوقت انشغل فيه العلماء في إالتقليل م  الوفياتمراض م  ألل األ

و مروليها في تفكيك  ، انشغل ضعاف النفوس م  تجار المخدراتاإلنسان م  هذه األوبئة

تلحق األسلحة التي تهدد أم  العالم و قتل األفراد م  خالل هذه المجتمعات وهدم األسر و

 . و تحطم قيمه و مثله االقتصاديةوبه الخسائر البشرية 

، فلقد أصبحت هذه تعاطي المخدرات و اإلدمان عليها و م  أهم هذه المشكالت     

، حيث وصل اإلنتاج لراهنة التي تواله عالمنا المعاصرالمشكلة تمثل أخطر التحديات ا

. و تمثل المخدرات بجميع أنواعها رات إلى أرقام قياسية غير مسبوقةالعالمي للمخد

على  لدى الفرد الذي يسعى ورائها للتخلص م  الضغوط و التغلبمحاوالت يائسة 

 المضطربة.على الحاالت المزالية المشاكل التي تعترض سبيله و

و أهم تصنيفاتها و سنتناول في هذا الفصل أهم تعاريف المخدرات و المفاهيم المرتبطة بها 

ثم تحدثنا ع  اإلدمان م  تعريف و ذكر المفاهيم المرتبطة به ثم  اطيهاكيفية طرق تعو

المخدرات و النظريات المفسرة له، مميزاته، و أخيرا الوقاية و طريقة  إدمانمراحل 

 العالج. 

 :أوال : المخدرات

 : لمخدرات و المفاهيم المرتبطة بهاــ تعريف ا1

 :التعريف اللغوي للمخدرات 1ــ1

بحيث يقال  ""سترو مصدره التخدير و يعني  "خد"المخدرات لغة أتت م  اللفظ      

 .(19، ص 2004)زبدي مصطفى كمال، استترت.تخدر الرلل أو المرأة أي استتر أو 

في اللغة العربية " خدر"و تدور مادة "، مخدر"مخدرات اسم لمع مفرده و كلمة      

 (.12، ص 2002)حس  مصطفى عبد المعطي، . ول معاني الضعف و الكسل و الفتورح
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و تعرف المخدرات لغويا كما لاء في قاموس المنجد بأن المخدر لاء م  لفظ خدر أو      

زي  العابدي  محمد ).ا و الخادر هو الفاتر أو الكسالنو أخدر العضو أي لعله خدر ،أخدر

 .(38، ص 2004، علي رلب

 :التعريف العلمي للمخدرات2ــ 1

تعرف المخدرات بأنها مادة طبيعية أو مصنعة تدخل في لسم اإلنسان و تؤثر عليه      

و ينتج م  تكرار هذه المادة نتائج خطيرة على فتغير إحساسه و تصرفاته و بعض وظائفه 

)زي  العابدي  محمد علي .لى البيئة و المجتمعالصحة الجسدية و العقلية و تأثيرا مؤذيا ع

 (.3، ص 2004 رلب،

أو معدني  حيواني،أو  نباتي،كما تعرف المخدرات علميا بأنها مادة لافة ذات أصل      

 (Montagne et Michel Mastrogami , 1980 , p201)السلوك.تستطيع تغيير 

 :التعريف الطبي للمخدرات3ــ 1

أو مركبات كيماوية أو مصنعة  معدني،أو  نباتي،حيواني،هي مواد طبيعية ذات أصل      

تحدث لديه في سلوك اإلنسان الذي يتعاطاها وقادرة إحداث تغيير في نشاط العقل و تعديل 

 .(146، ص 2007)أمزيان وناس، للمادة.تبعية 

و في األخير نستنتج م  خالل هذه التعريفات أن المخدرات هي كل مادة طبيعية أو      

صناعية إذا استخدمت لغرض غير طبي فإنها تؤدي إلى حالة م  اإلدمان هذا األخير الذي 

 . عقل و المجتمعيضر الجسم و ال

 : ــ تصنيف المخدرات2

د تصنيف حاسم متفق عليه لعلى الرغم م  انتشار المخدرات إال أنه ال يو     

 (.13، ص 2002حس  مصطفى عبد المعطي، (.ألنواعها

لذلك يلجأ الباحثون و المعنيون بقضايا التخدير و المخدرات إلى اعتماد تصنيفات      

 : هاعديدة نذكر من
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 المخدر:حسب طبيعة  األول:التصنيف  1ــ 2

 الطبيعية:المخدرات 1ــ 1ــ 2

، و هي كل ما يؤخذ مباشرة م  النباتات الطبيعية األصل النباتيو هي المخدرات ذات 

راعة أو نباتات التي تحتوي على مواد مخدرة سواء كانت نباتات برية أي تنبت دون ز

ص  ،2007، )محمد أحمد مشاقية.الحشيش، األفيون، الكوكا، القات: تمت زراعتها منها

46 .) 

 : المخدرات نصف التخليقية 2ــ1ـ ـ2

م  النباتات و هي مواد مستحضرة م  تفاعل كيمائي بسيط مع مواد مستخلصة      

)محمد األصلية.المخدرة على النحو الذي ينتج مادة ذات تأثير أقوى فاعلية م  المادة 

 (. 13، ص 1995عباس منصور، 

 :المخدرات التخليقية 3ــ1ــ 2

هي مواد تنتج م  تفاعالت كيمائية معقدة بي  المركبات الكيمائية المختلفة و يتم ذلك  و     

، 1995محمد عباس منصور، )البحوث.أو بمعامل مراكز  األدوية،بمعامل شركات 

 .(14ص

 ، المذيبات الطيارة ... مهلوسات، المنومات، المهدئات: الو م  أهمها

 اللون:حسب  الثاني:التصنيف 2ــ 2

 السوداء:المخدرات  1ــ2 ــ2

  أو يميل إلى السواد، كالحشيش ن لونها داكو هي المواد المخدرة التي تتميز بأ     

 .األفيونو
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 البيضاء:المخدرات 2ــ 2ــ 2

و هي المواد المخدرة التي تتميز بأن لونها أبيض مثل المساحيق و السوائل المختلفة      

األقراص المنومة أو أو شما مثل: الهيروي ، و الكوديي ، وتعاطيها حقنا أو شربا التي يتم 

 .(14، ص  2002)حس  مصطفى عبد المعطي، ... ، أو المهدئة المنبهة

 المخدرة:حسب تأثير المادة الثالث:التصنيف  3ــ 2

 يلي:و تبعا لذلك تصنف المواد المخدرة كما      

 المثبطات: 1ــ 3ــ 2

 إلى:تنقسم 

 أهمها:و م   طبيعية:ــ مثبطات 

 .، الثيبايي الكوديي ، ، و م  أهم مشتقاته: المورفي ــ األفيون

 أهمها:و م   :مصنعةــ مثبطات نصف 

 المورفي .يشتق م  الذي  :ــ الهيروي 

 .الذي يشتق م  المورفي :درومورفي ــ الهي

 . الذي يشتق م  الثيبايي  :ألتروفي ــ ا

 أهمها:و م   مصنعة:ــ مثبطات 

 .الميثادون، النالوكسون، الديميرولــ بديالت المورفي  و م  أهمها: 

 .مثل السيكونال، البتوتال، األميتال :ــ المنومات

 الفاليوم ، األتيفان ، الروهينول . :أهمها ــ المهدئات و م 
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 :و تنقسم إلى المنشطات: 2ــ3ــ2

 .: و أشهرها: الكوكايي ، القاتــ منشطات طبيعية

 .: و م  أهمها: األمفيتاميناتمنشطات مصنعةــ 

 : و تنقسم إلى :المهلوسات  3ــ3ــ2

 . و م  أشهرها: المسكالي  :مهلوسات طبيعيةــ 

 . و م  أشهرها: األسيد نصف مصنعة: مهلوساتــ 

 و م  أشهرها: البسيلوكسيي .  ــ مهلوسات مصنعة:

 : و م  أهم صوره :الحشيش 4ــ3ــ2

 .(41ــ 40، ص 2001محمد كمال زي  الدي ، ).البانجوالماريجوان، 

 : التصنيف الرابع: حسب الحجم4ــ 2

 :تصنف المخدرات حسب الحجم إلى     

 : المخدرات الكبرى1ــ 4 ــ2

، و هذه مثل الخشخاش و مشتقاته، الحشيش و مشتقاته، الكوكايي  و مشتقاته     

 . اإلدمان عليهاة عند استخدامها و المخدرات لها خطورة كبير

 :المخدرات الصغرى 2ــ 4ــ 2

بي، و يسبب التعود ، و تمثل لانبا م  العقاقير المستخدمة كعالج طو هي أقل خطورة     

، المواد المهلوسة. عليها اإلدمان، و م  ذلك الكحول، و التبغ، الكافيي ، القات، المهدئات

 .(35، ص  2004، أحمد عبد العزيز األصفر)
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 : ( DSM IV , 1994التصنيف حسب دليل تشخيص االضطرابات النفسية )  5ــ 2

 صنفا و هي:  11يصنف دليل تشخيص االضطرابات النفسية للمخدرات إلى      

 .((Caffeineــ الكافيي   1

 (.Cannabisــ الحشيش ) 2

 (.Cocaïneــ الكوكايي  ) 3

 .(Hallucinogèneــ المهلوسات ) 4

 (.  Inhalantالطيارة )ــ المواد  5

 (.Nicotineــ النيكوتي  ) 6

 .(Opioïdesــ األفيونات ) 7

 (.  Phencyclidineساليدي  )ــ الفنسي 8

 (.Sédativesــ المسكنات ) 9

 (.Hypnotiquesــ المنومات ) 10

 (.Anxiolytiqueــ مسببات القلق )  11

 .(46، ص 2007) محمد أحمد مشاقبة، 

حيث كل بحث أو  للمخدرات،و م  خالل ما سبق رأينا أنه تولد تصنيفات متنوعة      

. أما في هذه الدراسة فسوف ع معي  م  التصنيفات سابقة الذكرمرلع يعتمد على نو

 مصدرها.تعتمد على تصنيف المخدرات حسب طبيعتها و 
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رها إلى ثالثة أقسام ا و مصدمثلما رأينا سابقا تصنف المخدرات م  حيث طبيعته     

 :هيو

 : و م  أهمها ما يلي الطبيعية:المخدرات  7ــ 2

 :( Hachisch)  الحشيش: 1ــ 7ــ 2

الحشيش هو االسم العربي لمخدر شرقي يستخرج م  نباتات القنب الهندي اسمه      

في أصلها إلى كلمة يونانية  Cannabisو ترلع كلمة . (Cannabis Stiva)العلمي 

(Kovabos)  أي الضوضاء نسبة إلى األحداث التي يحدثها المتعاطون أثناء للسة

 العبرية و معناها الفرح و ذلك نسبة إلى " شيش"كلمة الحشيش مشتقة م  كلمة والتعاطي.

ى الحشيش كانت في القرن الثام  ، و أول إشارة إلتأثيره المفرح كما يقول متعاطوه

 " سينج ".رالعشري  قبل الميالد في عهد اإلمبراطوو

 : (Opium)األفيون: 2ــ 7ــ 2

، و التي تعني (Opos)مشتق م  األصل اليوناني القديم (Opium)اسم األفيون      

لى األفيون الخام بتجفيف العصارة. أما . و ذلك لطبيعة الحصول عالعصير أو العصارة

 ، و قد استخدم األفيون في(Papaversomniferum Albyn)اسمه العلمي فهو 

لماضي مقتصرا على ، و كان استخدام األفيون في ااألغراض الطبية منذ آالف السني 

اطي و االعتماد ، أما حاالت التعللمرضى ع  طريق الفميعطى ،و كان األغراض الطبية

 (.40 – 38ص  ،2005مختار،وفيق صفوت ).فكانت محدودة لدا

 (:Cathaالقات ) 3ــ 7ــ 2

، و أول م  سماها باسمها العلمي ووصفها وصفا القات شجيرة صغيرة دائمة الخضرة 

أما االسم العلمي الذي  ".Perforsskalبيروفررسكال  "النبات السويدي  دقيقا هو عالم

تراوح طول شجرة القات بي  خمسة و ي .(Catha edulis)أطلقه على هذا النبات فهو

و أوراق الشجرة بيضاوية مدببة و هي صغيرة الس  يبلغ عمرها أياما أو  ،أمتارعشري  و

 .(47، ص 1996) مصطفى سويف، قليلة.ال يزيد على أسابيع 
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 :الكوكا4 ــ 7ــ 2

تنتمي شجيرة الكوكا إلى فصيلة حمرات الكتانية و تنمو في سفوح لبال األنديز، و في 

سنة قبل الميالد، و نالت  500حوض األمازون. و عرفت لدى سكان تلك المناطق منذ 

 شيئا م  التقديس عندهم، و كانوا يمصون أوراقها لتساعدهم على تحمل التعب و الجوع.

لة حمرات الكتانية و تنمو في سفوح لبال األنديز، و في تنتمي شجيرة الكوكا إلى فصي

سنة قبل الميالد، و نالت  500حوض األمازون. و عرفت لدى سكان تلك المناطق منذ 

 شيئا م  التقديس عندهم، و كانوا يمصون أوراقها لتساعدهم على تحمل التعب و الجوع.

، و في في سفوح لبال األنديزنية و تنمو حمرات الكتاتنتمي شجيرة الكوكا إلى فصيلة 

سنة قبل الميالد، و نالت  500منذ . و عرفت لدى سكان تلك المناطق حوض األمازون

 .لتساعدهم على تحمل التعب و الجوع، و كانوا يمصون أوراقها شيئا م  التقديس عندهم

 : و م  أهمها ما يلي :المخدرات نصف تخليقية 8ــ 2

 (:Morphineالمورفين ) :1ــ8ــ 2

إله األحالم في (Morpheus)""مورفيسنسبة إلى  (Morphine)سمي بالمورفي 

، و يرلع الفضل الكتشافه إلى الصيدالني األلماني الشاب األساطير القديمة

، و قد م  عزل المورفي  ع  األفيون 1803الذي تمك  عام " Serturnerسيرتورنر"

انتشر استخدام المورفي  بعد ذلك ألغراض طبية في العالم الغربي و خاصة في الواليات 

ذلك لتخفيف اآلالم المبرحة النالمة ع  العمليات الجراحية أو الكسور والمتحدة األمريكية 

، )وفيق صفوت مختار. يرة لألمراض التي ال يرلى شفاؤهاو كذلك في المرحلة األخ

  .(53 ،، ص2005

 :(Héroïneالهيروين ) 2ـ ـ8ــ 2

و هو مخلق  ."Daicetyl Morphineداي اسيتايلمورفي  "لمي للهيروي  هواالسم الع

ان إذا ما قورن بالمخدرات ، و له قدرة كبيرة على إحداث اإلدملزئيا م  المورفي 

. و كان أول م  حضر مادة   األلم و إحداثه للشعور بالنشوةذلك لفعاليته في تسكياألخرىو
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م  مستشفى سانت ماري في لندن و ذلك عام  "Wrightرايت "الهيروي  هو الدكتور 

ثم قام  بخلطه بحامض الخليكتمك  م  استخالص مادة ثنائي خلي  المورفي  و قد  .1874

لهذا المخدر و نشر أبحاثه عنه الفسيولوليةبالعديد م  الدراسات  ""هنزيسدريسبعد ذلك

، و سرعان ما انتشر استخدام م  البطولة. و هي كلمة يونانية مشتقة الهيروي سماها و

الهيروي  كمسك  لجميع اآلالم إال أنه لم تمض سوى فترة قصيرة على طرح الهيروي  في 

م  أكثر العقاقير إحداثا األسواق حتى اكتشف األطباء المهتمون بالصناعات الدوائية أنه 

ذلك الدول إلى عقد االتفاقيات الدولية التي تحرم صناعته إال ألغراض ، و لقد دفع لإلدمان

، 1999، هالل نالي محمد).مرضى السرطان الميئوس م  شفائهم محدودة لدا كعالج

 .(68ص 

 :(Cocaïneالكوكايين ) 3ــ 8ــ 2

م   "Niemannنيمان "تمك   (1860)، ففي سنة يستخلص الكوكايي  م  نبات الكوكا

، و توالت التجارب بعد ذلك على فعال في النبات و سماه الكوكايي عزل العنصر ال

"كارلكوللر اكتشف (1885)، و في حوالي سنة يي  الستغالله في األغراض الطبيةالكوكا

Karl Koller"  أن الكوكايي  يمك  استخدامه كمخدر موضعي إللراء لراحات العيون

 .(54ــ  44 ، ص1996)مصطفى سويف، .مدون أل

أحمد ). ء اللون بلورية الشكل تشبه الثلج، قابلة للذوبان في الماءو الكوكايي  مادة بيضا     

 . (17، ص 2003أبوالروس، 

 :(Codéineالكوديين ) 4ــ 8ـ ـ2

 رة الخشخاش بنسبة تتراوح بي    شجفي األفيون الخام المستخرج م الكوديي يولد      

م  األفيون ألول مرة  الكوديي ، و لقد تم فصل األفيون الخامم  وزن (% 0,7ــ  0,5)

بنطاق واسع لدا في مجال صناعة م  العقاقير التي تستخدم  الكوديي . و 1882عام 

مثل  الكوديي ملغ م   (15ــ  8)الكوديي  على هيئة أقراص تحتوي م  يولد واألدوية 

. و هناك السائل الكوديي كذلك يولد  ت وكما يولد على هيئة أميوال ،الفيجانينو الريفاكو
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، و بعضها بعضها أقوى منه مثل الهيدروكدون الكوديي العديد م  العقاقير التي تصنع م  

 .(24ــ  23، ص 1995)محمد عباس منصور، . مثل الفولكادي  الكوديي وال م  أقل مفع

 : (Crachالكراك ) 5ــ 8ــ 2

و قد سمي بالكراك ألن رواسب ، بالتكسيراك هو الكوكايي  المقطر مخدر الكر     

.و الكراك في صخريات تحدث فرقعة أثناء التدخي بيكربونات الصوديوم المولودة في ال

 .""شق معناهاللغة 

 : المخدرات التخليقية 9ــ 2

 : ( Hallucinogènesعقاقير الهلوسة )  1ــ 9ــ 2

لوسة منها ، و عقاقير الهتسبب هلوسات و حاالت م  النسيان هي مواد قادرة على أن

البسيلوكبي  ) و  ( Mescalineالمسكالي  ) : أنواع عدة و لك  أهمها

Psilocybine)عقار وLSD)). واع المهلوسات و األكثر استعماالو هو أهم نوع م  أن. 

 (p 414 , 1984 ,Michel Reynoud ). 

 : ( Hypnotiquesالمنومات )  2ــ 9ــ 2

تستخدم طبيا  ، و هي التيتسبب الهدوء و السكينة و النعاس هي مواد كيماوية مصنعة     

اطى بحيث تسبب حاالت م  . و لك  أسيئ استخدامها فأصبحت تتعلتخفيف حاالت األرق

 (.70، ص 2005) وفيق صفوت مختار، . االعتماد

 : ((Tranquilliserالمهدئات 3ــ 9ــ 2

، لك  مؤخرا و هذه األدوية تستخدم بوصفة طبية. هي أدوية عامة تعطى لعالج القلق 

 . ض غير طبية في العديد م  الدولأصبحت تشكل مشكلة ألنها أصبحت تستخدم ألغرا

 (p 410, 1999 ,SenonJeanetDenis Richard ) . 
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 :( Inhalantالمذيبات الطيارة ) المستنشقات ( )  4ــ 9ــ 2

جب أن تحفظ دائما هي مواد تتطاير ذراتها في الهواء إذا تركت معرضة للهواء لذا ي     

   أهم هذه المواد سوائل التنظيف، البنزي ، مزيل طالء األظافر، و مفي أواني مغلقة

 . .. الخالصناعية.األصباغ لحبر مزيل ا

 : ــ طرق تعاطي المخدرات3

تختلف طرق تعاطي المخدرات م  صنف إلى آخر و م  شخص إلى آخر و فيما يلي      

 : تعاطي المخدرات على النحو التاليعرض لطرق 

 : الطريقة األولى "عن طريق الفم" 1ــ 3

هي في سبيل تحقيق اللذة و المتعة و و هنا يستخدم المتعاطي المخدرات ع  طريق فمه     

، و يتم أخذ المادة المخدرة سان قد تناول بها المخدراتيعتقد بأن اإلنالطريقة األولى التي 

 : م باستخدام عدد م  األساليب منهاع  طريق الف

و يتم تعاطي بعض المواد المخدرة ع  طريق البلع على هيئة حبوب كما : البلع 1ــ1ــ3

 . أقراص األمفيتامينات و المنومات في

لماء أو في الشاي أو في ابة المادة المخدرة في او ذلك ع  طريق إذ :الشرب 2ــ1ــ3

. و في الحشيش يقوم المدم  بقطع في المورفي  و الكوكايي ... الخشربها كما القهوة و

 . و يتم نقعها في الماء ثم يشربها قممه الزهريةوأوراق أشجار الحشيش 

، أو تناولها مع الطعام مواد المخدرة ع  طريق أكلهاو يتم تناول بعض ال: األكل 3ــ1ــ3

 . تم خلطه بمواد ذهنية أو بالتوابلي الحشيش حيثمثل 

، و في هذه الطريقة يتم لك ع  طريق االستحالب تحت اللسانو يتم ذ :االستحالب 4ــ1ــ3

، و في بعض األحيان يتم ذلك أثناء خدرة تحت اللسان و يتم استحالبهاوضع المادة الم

 . هو معروف في األفيونو الشاي كما شرب القهوة أ
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وضع أوراق النبات المخدر في الفم، و يتم مضغه و في هذه الطريقة يتم  :المضغ 5ــ1ــ3

 .(68ـ  67، ص2004)زي  العابدي  محمد علي رلب، . مضغا بطيئا في الفم، مثل القات

 :األنف""الطريقة الثانية عن طريق  2ــ 3

 : عن طريق التدخين 1ــ2ــ3

يتم تعاطي بعض المواد المخدرة ع  طريق التدخي  بوسائل متعددة مثل تدخي       

 السيجارة.

أتي في و هناك أنواع متعددة م  المواد المخدرة يتم تعاطيها ع  طريق التدخي  و ي     

 . مقدمتها الحشيش و األفيون

 : عن طريق االستنشاق 2ــ2ــ3

، و تعطي له نوعا شم المواد التي تؤثر على الفرد لو يقصد باالستنشاق في هذا المجا     

 مواد مخدرة و قد تكون مواد طيارة، و قد تكون ا م  االرتياح و البهجة و النشاطمعين

أما المواد وكايي  التي تكون على شكل مسحوق، فالمواد المخدرة مثل الهيروي  و الك

نزي  الب لعمل مثل الورش كالصمغزل أو في االطيارة فهي المواد التي ربما تتوالد في المن

 .... الخ

 :تحت الجلد في العضلة""أو "األوردة عن طريقالطريقة الثالثة " 3ــ 3

، و م  أول المخدرات التي تستخدم طريق حق  مادة و يتم ذلك ع  طريق الحق      

 . و عادة تستخدم هذه الطريقةالمورفي  و الهيروي  و الكوكايي مشتقاته م  واألفيون 

، )زي  العابدي  محمد علي رلب. ألثر المنشود أو اللذة السريعةبهدف الحصول على ا

 .(72ـ  68، ص 2004
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 :اإلدمانثانيا

 :ــ تعريف اإلدمان1

مما أفرز العديد لتيارات و المدارس التي اهتمت به، تعددت تعاريف اإلدمان بتعدد ا     

، خاصة و أن المواد منها أمر صعبار واحد م  التعاريف الفرعية التي تجعل اختي

المخدرة المختلفة لها تأثيرات متقاربة على لل لوانب حياة اإلنسان خاصة م  الناحية 

الحجار،  حمد حمدي)م.معا إال أنها تتفاوت في خطورتها النفسية أو النوعي والجسمية 

 .(185ص  ،1992

 : تعريف منظمة الصحة العالمية 1ــ1

ع   اإلدمان بأنه حالة نفسية و أحيانا عضوية تنتجعرفت منظمة الصحة العالمية      

، و م  خصائصها استجابات و أنماط سلوك مختلفة تشمل تفاعل الكائ  الحي مع المخدر

دائما الرغبة الملحة في تعاطي المخدر بصورة متصلة أو دورية للشعور بآثاره النفسية أو 

 . (215، ص 2004)مدحت أبو النصر، .   عدم توفرهالتي تنتج ع لتجنب اآلثار المزعجة

 : تعريف ناجي محمد هالل لإلدمان 2ــ1

اإلدمان هو استخدام المخدر باستمرار بنسب متصاعدة و بشكل معتاد و ال يمك  االستغناء 

هالل نالي ).م  االرتباط النفسي و الجسدي به عنه ألنه أحدث لدى المتعاطي نوعا

 . (21ص  1999،محمد

إدمان المخدرات يقصد به التعاطي المتكرر لمادة نفسية أو لعدة مواد نفسية لدرلة أن 

قطاع ع  ، كما يكشف ع  عجز أو رفض اإلنيكشف ع  انشغاله الشديد بالتعاطيالمدم  

أعراض االنسحاب إذا ما انقطع ع  . و كثيرا ما تظهر عليه المادة أو تعديل تعاطيها

 .(17، ص 1996)مصطفى سويف، .تصل إلى استبعاد أي نشاط آخر درلةالتعاطي إلى 

 

 



 المخدراتاإلدمان على                              :                           رابعالفصل ال
 

62 
 

 :ــ المفاهيم المرتبطة باإلدمان2

 :(Drug Abuse)التعاطي:1ــ2

و على  ".ناول ما ال يحق و ال يجوز تناولهت"وورد في لسان العرب أن التعاطي ه     

التناول المتكرر لمادة يعني الذي  Abuseذلك تعد كلمة تعاطي ترلمة دقيقة لمصطلح 

اطي يمك  ، بحيث تؤدي أثارها إلى األضرار بمتعاطيها و هناك عدة أنواع م  التعنفسية

 : عرضها على النحو التالي

 :(Expérimental Abuseالتعاطي التجريبي ) 1ــ1ــ2

و يتم م  خالل محاولة تجريب مادة مخدرة بغرض التعرف على أثارها أو اكتشاف      

رتب على ذلك االستمرار في ، أو قد يتنتهي التجريب مرة واحدة أو مرتي أثارها و قد ي

 . تعاطيه

 :( Occasionnel Abuseالتعاطي بالمناسبة ) المتقطع ( )  2ــ1ــ2

و يقصد به تعاطي الفرد المخدر في بعض المناسبات االلتماعية مثل الحفالت أو األفراح 

الحضاري للبيئة وهذه المناسبات باختالف اإلطار الثقافي غيرها م  المناسبات و تختلف و

 . التي يعيش فيها

 : (Regular Abuseالتعاطي المنتظم ) 3ــ1ــ2

يولولي يزأي التعاطي المتواصل على فترات منتظمة يتم تحديدها بحسب إيقاع سيكوف     

 .دى احتياج الشخص لمادة التعاطيداخلي خاص بم

 :( Toléranceالتحمل ) 2ــ 2

، مما يجعل م  لجهاز العصبي لتأثيرات عقار معي يشير التحمل إلى تكيف ا     

   العقار للحصول على نفس التأثيرأكبر مالضروري االستمرار في تعاطي لرعة 

قد يكون  أو عوامل نفسية التماعية ويمك  أن يحدث التحمل بفعل عوامل فيزيولولية و

 .(23، ص 1996)مصطفى سويف، .التحمل عضويا أو سلوكيا
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 :( Dépendance)  االعتماد3ــ 2

أو االعتماد على أنه حالة م  التسمم الدوري  1973عرفت منظمة الصحة العالمية عام 

، و ينشأ بسبب االستعمال المتكرر للعقار الطبيعي أو المزم  الضار للفرد و المجتمع

، أو حالة ملحة ال يمك  قهرها أو مقاومتها ويتصف بقدرته على إحداث رغبةالمصنع 

يلة ممكنة لتجنب لالستمرار على تناول العقار و السعي الجاد للحصول عليه بأية وس

قد و  كمية الجرعة، كما يتصف بالميل نحو زيادة المزعجة المترتبة على عدم توفره اآلثار

 . المتعاطي على أكثر م  مادة واحدةيدم  

 :(Cravingللهفة )ا 4ــ 2

و للهفة بعض الخصائص ل على أثار مخدر أو مشروب كحولي، ورغبة قوية في الحص

 .و تكون غالبا مصحوبة بمشاعر سيئة، المدم الوسواسية، فهي تراود فكر 

 .(18، ص  1996)مصطفى سويف،  

 :( Toxicationالتسمم )5ــ 2

، و تنطوي على اضطرابات في مستوى تعقب تعاطي إحدى المواد النفسية حالة     

مباشرا  و ترتبط هذه االضطرابات ارتباطاالولدان أو السلوك بوله عام، والشعور 

الحادة للمادة النفسية المتعاطاة، ثم تتالشى بمرور ()الكيماويةباآلثار الفارماكولولية

 (.17، ص 2005.)وفيق صفوت مختار، الوقت

 :(Withdrawalاالنسحاب)6ــ 2

. و هي عبارة اطي المخدر أو الكحوليات و سحبهاهي األعراض التي تنجم ع  منع تع

، بمنعها أو االمتناع عنها و تختلف م  مخدر المخدراتعراض االنقطاع ع  تعاطي ع  أ

 .(119، ص 2005عبد الرحم  العيسوي، ).إلى آخر
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 : ( Overdoseالجرعة الزائدة )  7ــ 2

، و هي الجرعة التي اعتاد صطلح على إقرار بولود لرعة مقننةينطوي هذا الم

. فإذا الخاصة بهذه المادةل على النشوة المتعاطي أن يتعطاها م  أية مادة نفسية للحصو

طي فإنها تحدث أثارا معاكسة زادت الجرعة ع  ذلك لسبب ما في إحدى مرات التعا

 .(16، ص 2005)وفيق صفوت مختار، نفسية.عضوية أو  اآلثار، و تكون هذه حادة

 ــ مراحل إدمان المخدرات : 3

 :التاليةدمان فإنه يمر بالمراحل قبل أن يصل المتعاطي إلى مرحلة اإل     

 :مرحلة التجريب )التجربة( 1ــ 3

، و على الرغم م  عدم انسجام المتعاطي مع هذه الخطوة األولى نحو عالم اإلدمان و هي

، فمتعاطي الهيروي  ألول مرة عادة ما يشعر ال أنها تسلمه عادة إلى ما بعدهاالمرحلة إ

قد و ردع معظم المبتدئي  الحظ فشلت فيبالغثيان إال أن هذه التأثيرات السيئة و لسوء 

ما ساعد على ذلك نصائح رفقاء السوء الذي  يؤكدون للمبتدئي  أن هذه التأثيرات سرعان 

، و حي  نكافح اإلدمان فال بد م  سد باب التجربة و ل و يحل محلها النشوة و االنسجامتزو

إال أنها في عالم إذا كانت التجربة في لميع المجاالت إما أن تؤدي إلى اإلقدام أو اإلحجام 

 . مانالمخدرات غالبا ما تؤدي إلى اإلقدام الذي يؤدي بدوره حتما إلى اإلد

 : لة التعاطي العرضي )غير المنتظم(مرح 2ــ 3

ى و ترتبط هذه المرحلة عادة بأصدقاء السوء الذي  يحاولون التأثير على المتعاطي بأن ينس

الدوار سعال وذلك م  أعراض كال، و ما صاحب مساوئ تجربته األولى مع المخدر

و مع إعادة المحاولة مرة و مرة ال يشعر المتعاطي بتلك األعراض .. الخ.والغثيان.

 .يصبح قريبا م  المخدرو
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 : مرحلة التعاطي المنتظم 3ــ 3

و هي مرحلة متقدمة و كلما يشغل بال المتعاطي في هذه المرحلة يقوم بالبحث ع       

ي  كل أو مرت)يضم  توافره باستمرار، حيث يكون التعاطي منتظماالمخدر لكي مصادر 

أيضا أن يحصل م  المخدر على أكبر ، كما يحاول المتعاطي في هذه المرحلة (أسبوع

 . واالستمتاعقدر م  النشوة 

 :مرحلة االعتماد4ــ 3

، و فيها يدخل المتعاطي إلى الطريق المجهول المرحلة األخيرة في سلم اإلدمان هي     

حيث يصبح المخدر لزءا م  حياة المتعاطي فيرفض االستغناء عنه و يقدمه على لميع 

)محمد . حتى لو كلفه ذلك أن يسرق أو يقتلمقومات حياته و يبحث ع  المال لشرائه 

 . (39ــ  38، ص 2001كمال زي  الدي ، 

 : المخدراتلنظريات المفسرة إلدمان ــ ا4

 : النظرية البيولوجية 1ــ4

 :التفسير الوراثي 1ــ1ــ4

، و قد استمدت هذه مان المخدرات بأنها عملية وراثيةيفسر هذا االتجاه ظاهرة إد     

، و التي ت بدراسة عالقة الوراثة باإلدمانالبيانات بناءا على نتائج الدراسات التي اهتم

 : اتبعت عدة مناهج متباينة كما يلي

 دراسة الحيوانات في المختبر : 

تمك  العلماء م  تدريب الفئران في المختبر على شرب محلول يحتوي على األفيون ثم 

. المادة بدون أن تدرب على تعاطيهاتبي  أن لزء م  ساللة الفئران المدمنة تدم  هذه 

 .(355، ص 2005)حسي  فايد، 
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 دراسة التاريخ العائلي : 

العديد م  الدراسات أن معدالت اإلدمان كانت عالية بي  أسر في هذا الصدد أظهرت      

، كما أظهرت أيضا أن معدالت خطورة إصابة مدمني  مقارنة مع أسر غير مدمني ال

 . وح ما بي  ثالثة إلى أربعة أضعافأطفال المدمني  باإلدمان تترا

 دراسة التوائم : 

ة بي  الجينات م  الدراسات التي تعكس ولود عالق" Kaigكايج  "تعتبر دراسة      

، فم  خالل دراسته للتوائم اتضح أن اإلدمان أكثر انتشارا بي  التوائم انالوراثية و اإلدم

 . تماثلة ع  التوائم غير المتماثلةالم

العامل  دورا كبيرا ألهمية"Omenn Hrubec"هروبيك أومي كما أعطت دراسة     

 . الوراثي في حدوث اإلدمان

 دراسة التبني: 

دمني  وضحت نتائج الدراسات أن األبناء الذي  تم عزلهم ع  أبائهم األصليي  المأ     

ففي دراسة ألراها ، بدوا اتجاها ايجابيا نحو اإلدمان، قد أووضعهم عند أبائهم بالتبني

أن معدل انتشار اإلدمان بي  أبناء  "Goodwin et alلودوي  و زمالئه  "الدانماركي 

، 1999، هالل نالي محمد).ر المدمني المدمني  يبلغ أربعة أضعاف مقارنة بأبناء غي

 .(35ــ  34ــ  32ص

 : التفسير الفزيولوجي  2ــ1ــ4

و آثاره على تنسحب اهتمامات هذا االتجاه أساسا إلى البناء الكيمائي للمخدر م  ناحية      

. و في هذا الصدد ذا االتجاه بتفسير حدوث االعتماد، كما يهتم هناحية أخرىالبدن م  

إلى أن هناك مواد يفرزها المخ بشكل طبيعي لتسكي  اآلالم و التي تعرف يشير العلماء 

تشبه في  و هي مواد "Encéphalinاالنكفالينات"و  "Endorphineاألندوفينات"باسم 

هناك أفيونا داخليا يفرز م  مخ اإلنسان و يبدوا أن ، أي أن تركيبها مشتقات األفيون
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)حسينفايد، . مخ و لذلك يلجأ إلى أفيون الشجرةالمدم  هو إنسان كان حظه أقل في أفيون ال

 . (257، ص 2005

باإلضافة إلى العوامل البيوكيمائية حيث يؤدي تعاطي العقاقير المسببة لإلدمان إلى زيادة 

.و مع ى تسكي  األلم و التخفيف م  حدتهو التي تعمل عل نشاط بعض الموصالت العصبية

التعاطي المستمر للعقار يستمر إنتاج هذه الموصالت العصبية في التناقص بالمخ تاركا 

)عبد .در للحصول على هذه اآلثار السارةللفرد في حالة إلى المزيد و المزيد م  المخ

 (. 212، ص 2006المنعم عبد هللا حسيب، 

 : نظرية التحليل النفسي 2ــ 4

 "Freedفرويد "اهتم التحليل النفسي بمشكالت اإلدمان منذ بداياته األولى حيث أن      

. و يرى أن إدمانها و سماها باإلدمان األولييعتبر أن االستمناء أول و أضخم عادة يمك  

)رشا عبد .الخ كلها بدائل لعادة االستمناء اإلدمانات األخرى مثل إدمان المورفي  ...

 (.71،  ص 2001، العزيز موسى

سببا لمشكالت و تنظر مدرسة التحليل النفسي لإلدمان على أنه عرض أكثر م  كونه      

، فبعض التفسيرات ترلعه إلى التثبيت الفمي مع ضعف األنا األعلى سلوكية أو انفعالية

يرى أن عدم . و هناك تفسير آخر بدون رادع أو لوم ات الهو أن تتممما يسمح الندفاع

مقدرة األم أو األسرة على الوفاء بحالات الطفل االعتمادية في المرحلة المبكرة ينتج عنه 

يطور القدرة على عدم تأكيد لدى الطفل حول إشباع هذه الحالة و بذلك فإن الطفل ال 

هر في صورة سلوك اندفاعي مثل . و هذا التحمل المنخفض لإلحباط يظتأليل اإلشباعات

ــ 94، ص1998)محمد السيد عبد الرحم ، .ةالغضب أو في صورة إدمان للمواد المخدر

95) . 

كما يولد تفسير آخر تأتي به هذه النظرية ترى فيه أن اإلدمان ناتج ع  اضطراب      

بي  ، كما تؤكد هذه النظرية حيث أن المخدر يعوض هذا الموضوع العالقة مع الموضوع

، و انخفاض مستوى تقدير الذات بعض سمات الشخصية كالنرلسيةواإلدمان 
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 Pierre Angel et Denis Richard et Marc Valleur, 2000)واالعتمادية.

,p146) 

 : النظرية السلوكية 3ــ4

، لذا فهي تسمى بنظرية التعلم ة بأن غالبية سلوك اإلنسان متعلمترى المدرسة السلوكي     

على ذلك فتعاطي المخدرات م  ولهة نظر هذه المدرسة ما هو إال عادة شرطية تتكون و

. و تستمر هذه العادة ع  طريق ما ي بادئ األمر و بي  مفعول المخدربواسطة التعلم ف

منخفضا  لتدعيم االيجابي في نظر المتعاطي، كأن يكون المخدر لالبا للسعادة، أويسمى با

. و مع استمرار التعاطي يدخل المتعاطي في دائرة اإلدمان و بهذا للقلق، أو مزيال للخوف

فإن اإلدمان يفسر سلوكيا بالعائد الذي يحدثه مفعول المخدر و الذي يدفع المتعاطي ألن 

يحول العائد دون التفكير في االمتناع ، بحيث التجربة مرة أخرى ثم مرات عديدة يكرر

. و هو الخوف الفعلي م  االمتناع ع  التعاطي ي المخدر و بهذا يحدث اإلدمانعاطع  ت

بمبدأ  و عليه تتكون لديه استجابة التجنب الشرطي الداعية لالستمرار و هو ما يسمى

 (.116،  ص 2002)عبد العزيز ب  عبد هللا البريث ، .الثواب الذي يحدثه المخدر

 : النظرية المعرفية 4ــ 4

يؤكد أصحاب هذه النظرية على دور التوقعات االيجابية م  تعاطي المخدر على      

تلعب دورا كبيرا ، أيضا المعتقدات غير الواقعية مرار التعاطي و زيادة الجرعة منهاست

، حيث يعتقد البعض أن المخدرات تزيد م  القدرة الجنسية و أنها تجعل في حدوث اإلدمان

 2006)عبد المنعم عبد هللا حسيب، . ع  مشاعره بصورة أفضليع التعبير الفرد يستط

 .(214ص 

شاعر المؤلمة التي تعتري الفرد أيضا إحكام السيطرة على التوتر و الحزن و الم     

.. الخ م  المعتقدات غير المنطقية التي تعتري ذه  الفرد و التي الراحة.توفير مشاعر و

و م  ثمة الوقوع في اإلدمان ، كذلك فاإلدمان هو  .ي به إلى استخدام المواد المخدرةتؤد

تراود  ناتج ع  الطريقة التي يفسر بها الفرد المواقف الحياتية التي يمر بها و األفكار التي

، هذه األفكار التي تؤدي باألفراد إلى الشعور باأللم و الحزن األفراد بشأن هذه المواقف
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لحصول على الراحة و التخلص م  كل تلك ون إلى المخدرات كحل لؤوالقلق فنجدهم يلج

 . ةالمشاعر المؤلم

 : النظرية االجتماعية 5ــ 4

الفقر و سوء  إن التفسيرات االلتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات تعزو الظاهرة إلى     

، كما تركز على العوامل االيكولولية التي يعيش في ظلها المدمنون األحوال االقتصادية

، ص 2005)حسي  فايد، .لنظام االلتماعي و الحضاري القائم على التنافسكذلك البناء و ا

216  .) 

على أن تخبط المجتمع و عدم وضوح الرؤية و غياب ا تؤكد النظريات االلتماعية ك     

األهداف القومية و غياب القدوة و نقص مشاركة الشباب و عدم ولود دور واضح لهم في 

أيضا تؤكد  (.563)أحمد عكاشة، دون سنة، ص . لقدراتهمجتمع و اإلحباط الجماعي الم

، إذ أثبتت أبحاث كثيرة في اعة الرفاق و تأثيرها على السلوكهذه النظرية على أهمية لم

العصر الحاضر على إرلاع اإلدمان إلى وسائل اإلعالم التي تؤدي أحيانا إلى االنخراط 

 .(48ــ  45، ص 1999، هالل نالي محمد). إدمان المخدرات في دائرة

 : ــ مميزات اإلدمان5

 . المخدر و الحصول عليه بأي وسيلة ــ أنه قوة قهرية تولد لدى المدم  رغبة ملحة لتعاطي

ــ أنه ذو اتجاه مستمر لزيادة الجرعة م  طرف المدم  ألن الجرعة السابقة ال تشبع رغبة 

 المدم . 

 . حيث م  الصعب عليه االستغناء عنهــ يسبب االعتماد النفسي و الجسمي على المخدر ب

ل المشي و الكالم و عالمات ــ يتسبب في ظهور مظاهر فسيولولية على المدم  م  خال

 . الوله
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ــ تصيب م  يتوقف ع  تعاطي المخدرات و يريد فك االرتباط مع اإلدمان أعراض 

)محمد يسرى ابراهيم دعبس، .تأثير مدمر على الفرد و المجتمع لانبية شديدة تكون لديها

 (. 22،ص 1994

 : ــ الوقاية من إدمان المخدرات6

، و أن الوقاية م  حدوث أية مشكلة يع على أن الوقاية خير م  العالجقد يتفق الجم     

، فكلما كانت هناك وقاية قائمة على الوله أن تكون سابقة لعالج هذه المشكلةإنما يجب 

يجب أن يكون . لذا فإن التركيز األول مبذولة نحو العالجقلت الجهود ال الصحيح كلما

 . وسائل الوقاية م  وباء المخدرات منصبا على

فالوقاية هي أي عمل مخطط نقوم به تحسبا لظهور مشكلة معينة أو لظهور مضاعفات      

و يكون الهدف م  هذا العمل هو  ،لمشكلة معينة أو لظهور مضاعفات لمشكلة قائمة بالفعل

)لمعة سيد يوسف، .المشكلة أو المضاعفات أو لكليهمااإلعاقة الكاملة أو الجزئية لظهور 

 (. 35ــ  34، ص 2005

 : لمخدراتــ عالج إدمان ا7

نقصد بالعالج في مجال اإلدمان لميع إلراءات التدخل الطبي و النفسي وااللتماعي      

 .(43، ص 2005)محمد حس  غانم، . التحس  الجزئي أو الكلي للحالةى التي تؤدي إل

و على العموم هناك الكثير م  طرق العالج التي تستخدم في مجال معالجة مشكلة      

 : لمخدرات م  أهمهاإدمان ا

 : العالج الدوائي 1ــ7

طبيعي هو عالج طبي و العالج باألدوية يساعد لسد المدم  على القيام بدوره ال     

. و تختلف األدوية التي ب مع تعويضه ع  السوائل المفقودةالتخفيف م  آالم االنسحاو

 . (108، ص 2007، )محمد أحمد مشاقبة.خدم باختالف نوع المخدر المستخدمتست
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 : العالج المعرفي السلوكي 2ــ7

يعتبر العالج المعرفي السلوكي أحد األساليب التي تتعامل بكفاءة لزئية مع المدمني       

 : خطة هذا العالج لمدمني المخدرات فيما يليو

حيث يجب أن يكون المعالج يقظا و يبدي فهما دقيقا لولهة نظر المدم   :ــجذب المريض

 . تجاه ظروفه لكي تحدث عالقة تعاونية

مثيرات تعمل كدوافع لتناول المخدر هناك مجموعة م  ال :ح المزاجيةــ تحليل المالم

تؤدي إلى استمرار تعاطي ينظر النموذج السلوكي المعرفي لتلك المثيرات كعوامل و

 . المخدرات

 : و تتمثل هذه الخطوة في لزئي  ج:ــ حل المشكلة و تعديل المزا

 . جيات التوافق للتعامل مع اإلدمانتيــ تعليم الفرد مهارات حل المشكالت الفعالة و إسترا

مصطفى عبد حس  ).ستطاع الستعمال العقاقير المخدرةــ تغيير الميول الكامنة قدر الم

 (.269ـ  266ص   2002المعطي، 

ع  التأثيرات على العموم يركز هذا العالج على تغيير األفكار الالعقالنية و المتوهمة      

، باإلضافة إلى تدريب المدم  على التحكم في استخدام أو تعاطي اإليجابية للمخدرات

تي تساعده هو أسلوب يجمع بي  تعليم المدم  المهارات المعرفية و السلوكية الوالعقار 

 .(222، ص  2006بد المنعم عبد هللا حسيب، ع).على التوقف ع  التعاطي

 : العالج الجماعي3ــ7

االلتماعية يد م  مشكالت األفراد السلوكية ويعتمد العالج الجماعي على فكرة أن العد     

. و يفيد كثيرا في حاالت اإلدمان بشكل كبير حيث يفيد في حاالت والعقلية تتعلق باآلخري 

توكيد الذات و تعلم المهارات االلتماعية و حاالت الخجل عند المدمني  و االستبصار 

 .(109، ص 2007)محمد أحمد مشاقبة، .اإلدمانبمشكلة 

 : العالج الجماعي لمدمني المخدرات و فيما يلي مثال ع      
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 . البدايات األولى لكيفية اإلدمان ــ أن يذكر كل عضو م  أعضاء الجماعة     

 . ل في تجربة التعاطي للمرة األولىــ المشاعر و األحاسيس التي استشعرها حينما دخ     

 . تي خسرها م  لراء مواصلة اإلدمانــ ما هي األشياء ال     

د في مستشفى حكومي أو مستشفى مرات التردد على العالج سواء كان هذا التردــ      

 . خاص

 . اكلــ كيفية موالهة الضغوط و األزمات و المش    

 . ــ عدد مرات االنتكاسة و أسبابها

ر بها ثم نقوم بتعديل حيث يذكر كل فرد التجربة التي م، ــ هذه القضايا تطرح للمناقشة   

 (. 149، ص 2005)محمد حس  غانم، . هذا السلوك

 : العالج األسري4ــ7

يهدف العالج األسري لحاالت تعاطي المخدرات أو اإلدمان عليها إلى تدريب األسرة      

دوافع التي أدت إلى على وسائل االتصال الصحيحة و السليمة مع االب  المدم  و إدراك ال

و إعداد األسرة لكي تستقبل المدم  بعد شفائه طبيا منعا النتكاسه إلى لانب . حالة اإلدمان

، باإلضافة إلى عالج شبكة العالقات االلتماعية لمناخ األسري الذي لاء به المدم عالج ا

 .(89، ص 2002)حس  مصطفى عبد المعطي، .ي  المتعاطي و باقي أفراد األسرةب
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 : ةخالص

تعرضنا في هذا الفصل إلى الحديث ع  أخطر المشكالت التي تجتاح أغلب مجتمعات      

. و قد ذهب فشت فيه هذه الظاهرة بصورة مرعبةالعالم  خاصة مجتمعنا الجزائري الذي ت

للكشف ع  هذه الظاهرة التي تمس كل المجتمع و ربطها العديد م  العلماء و الباحثي  

عوامل متعددة و نظريات عديدة م  ألل الوقوف عليها و فهمها محاولة منهم بأسباب و 

ع  طريق وضع  القضاء عليها ع  طريق وضع خطط للعالج أوعلى األقل التقليل منها

 .  برامج للوقاية منها
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:تمهيد  

 يكمله لها، قاعدي كأساس يعتبر الذي و نظري،ال جانبال من أي دراسة ميدانية تخلو ال

 من الباحث يمكن حيث العلمي، البحث خطوات أهم من بدوره يعد الذي التطبيقي الجانب

 .تطلعاته مجال من يوسع و النظرية، استثمار معلوماته

 بمتغيرات البحث المتعلقة الحقائق لمعرفة األساسي المنبع هو النظري الجانب كان إذا و

 خالل من هذا و الحقائق، تلك صحة ينفي أو يثبت الذي هو الميداني الجانب فإن

 إحصائيا عليها يعبر كمية معطيات إلى كيفية نتائج من نتائجها الخام تحويل

 .معينة على دالالت تدل التي محددة بأرقام

   :الدراسة إجراءات ــ1

 بجوانبها أكثر اإللمام و التحكم أجل من معينة اءاتربإج المرور من بد ال فإنه سةادر كأي

 . راسةالد هذه من المرجو الهدف إلى سليمة بطريقة الوصول بالتالي و

 : الدراسة مجال 1ــ 1

 هذه إجراء وحدود أبعاد مجاالت، توضح أن بد ال المعالم، واضحة علمية دراسة كأي

 ي:يل ما نذكر المجاالت هذه وأهم ،راسةالد

  :المكانيالمجال  1ــ1ــ1

و قد كان اختيار العينة و تطبيق  المحمدية والية معسكر مدينةفي  الدراسة هذه تمت

دحاوي مراض العقلية التابعة للمؤسسة العمومية االستشفائية المقاييس في مصلحة األ

هم المصالح المختصة بالطب النفسي و العقلي و هي أوتعتبر هذه المصلحة من دحو. 

 . 1994و التي فتحت بقرار وزاري سنة الوحيدة على مستوى والية معسكر 

ما النشاطات التي تقوم بها هي التكفل الكامل و التام لكل سكان والية معسكر من عالج أ

ل كل مريض تستدعي نق  ،سبوعالتكفل بالحاالت المستعجلة على مدار األ  ،دويةتقديم األو

  . طفالالمتابعة النفسية للبالغين و األ  ،حالته الصحية الدخول للمستشفى
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سبوع و هو طفال و ذلك بتخصيص يوم في األيضا بالعالج العقلي لألأكما تتكفل المصلحة 

  يوم الخميس.

 : المجال البشري 2ــ1ــ1

فئتي المدمنين و غير المدمنين على المخدرات و كان عدد هذه العينة  منالدراسة  تكونت

  .فردا 62جريت عليها الدراسة أالتي 

 : المجال الزمني 3ــ1ــ1

و كانت البداية  2016 ــ 2015تمت هذه الدراسة في غضون العام الدراسي الممتد ما بين 

بجمع بعض المعلومات عن متغيرات الدراسة في الجانبين النظري و التطبيقي و استمر 

  .لى غاية نهاية البحثإالبحث عن المعلومات ذات الصلة بالموضوع بالتوازي 

  :منهج الدراسة1ــ 2

ذلك انطالقا من طبيعة الدراسة  رتباطي واستخدمت الطالبتان المنهج الوصفي اإل

القة بين تقدير الذات و بالضبط  معرفة طبيعة العأالبيانات المراد الحصول عليها و

. فطبيعة الموضوع هي التي تفرض دواني لدى المدمنين على المخدراتالسلوك العو

ن دراستنا هذه تعتمد على أالمنهج المتبع فالمنهج الوصفي هو المالئم لهذا الموضوع حيث 

لظاهرة كما هي في الواقع و كذلك معرفة العالقة بين وصف الوضع الذي توجد عليه ا

لى الكشف عن الحقائق الراهنة إو بذلك فان الدراسات الوصفية تهدف  ،متغيرات الدراسة 

اد و معرفة دالالتها و خصائصها فرو مجموعة من األأو بالموقف أظاهرة التي تتعلق بال

وصف هذه الظاهرة وصفا دقيقا خرى و بهدف أمتغيرات تصنيفها و كشف ارتباطها مع و

  .(200ص ،200 ،)محمد شفيق .شامال من كافة جوانبها
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 :الدراسة االستطالعية ــ 2

 : الهدف من الدراسة االستطالعية 1ــ 2

 دوات المستخدمةي بحث هو التحقق من سالمة األأهدف الدراسة االستطالعية في 

زم لالسلوب اختيارها و تقدير الوقت اأو التحقق من تواجد العينة و صالحيتها للبحث و  

ن بما في ذلك طريقة التطبيق و شروطها أل ،و المناسب لتطبيق هذه االختبارات عليها

تكون دراستها تحكمها عوامل دوات مقننة حتى ال أالدراسة الموضوعية تتطلب استخدام 

  .ذاتية

طار النظري للدراسة و الذي تم من خالل تحديد اإل طالبتانرضت الن استعأو بعد 

ساسا في تقدير الذات و السلوك العدواني لدى المدمنين أساسية لها و المتمثلة المفاهيم األ

 المركزمنهم مدمنين تم اختيارهم من  فردا 30باختيار  طالبتانقامت ال ،على المخدرات

خرين غير مدمنين فراد اآلو األ المخدرات بوالية مستغانمالوسيط لعالج المدمنين على 

كدنا من عدم وجود صعوبة أو بعد ذلك ت ،سيدي بلعباسوالية على المخدرات اختيروا من 

  .تقدير الذات و السلوك العدواني (دوات )في فهم و استعاب عبارات كال من األ

  : عينة الدراسة االستطالعية 2ــ2   

فراد المجتمع أجراء دراسات شاملة لكل إي باحث أروف انه من الصعب على من المع

الخاص بالدراسة و تحت شروط مضبوطة و لهذا فمعظم البحوث العلمية تكتفي بعينة من 

  حيث توفر للباحث ماله ووقته و طاقته ... ،المجتمع المدروس

 الوسيط لعالج المدمنين علىمركز منهم من  15 ،فردا 30تكونت العينة االستطالعية من 

ع من المخدرات اختيروا ي نوأغير مدمنين على  فردا 15و  بوالية مستغانم المخدرات

 18عمارهم ما بين أحيث تراوحت  شوائيةتم اختيارهم بطريقة ع ،والية سيدي بلعباسمن 

 .سنة 50ـ 
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 : دوات الدراسة االستطالعيةأ  3ــ2

 :  Cooper Smithمقياس تقدير الذات ل  1ــ3ــ2

  : بناء االختبار 1ــ1ــ3ــ2

 " Cooper smith  كوبر سميث"مريكي صمم هذا المقياس من طرف العالم األ

البعد  ي،البعد االجتماع :بعادأ 4في صورته هذه و هي تقيس  عبارة 25 يتضمن و

و هو اختبار وضع لقياس مستوى تقدير  . و البعد الشخصي ،سري البعد المدرسياأل

  .طفال و الراشدينالذات عند األ

  : بعاد االختبارأ 2ــ1ــ3ــ2

التقييمية لدى الفرد و اتجاهه نحو نفسه  االتجاهاتاختبار تقدير الذات  لكي يقيس تم بناء 

حيث يتكون هذا  ،سري و الشخصي  و المهني و المدرسيفي الميدان االجتماعي و األ

جابة الفرد إفعال الفردية من خالل راء وردود األآتصف مشاعر و  عبارة 25 االختبار من

ما إو يستخدم  تنطبقو ال أ تنطبقعلى كلمة )×( و عالمة أشارة إرات بوضع قعلى الف

  .دقائق 10و نادرا ما يزيد وقت تطبيقه عن و جماعيا أفرديا 

   : كيفية التطبيق 3ــ1ــ3ــ2

و تقييم الذات لتفادي أو مفهوم الذات أن يتفادى كلمة تقدير الذات أيجب على الفاحص 

  :تين تكون التعليمة كاآلأاالستجابات المتحيزة و يجب 

على هذا المقياس سوف  إجابتكن تتفضل بملئ مقياس كوبر سميث و أرجوا أ)

  .على معرفة ما تحبه و ما ال تحبه( تساعدني

العمر و  :ن المفحوص ملئ كل البيانات الشخصية مثلأكد من أيتن أو على الفاحص 

 )×(ن يضع عالمة أن يطلب من المفحوص أو يجب  ،االسم و المستوى التعليميوالجنس 

ذا كانت أما إ هذا كانت العبارة تصف ما يشعر بإ تنطبق  داخل المربع الذي يحمل كلمة

  .تنطبقال داخل المربع  الذي يحمل كلمة  )×(العبارة ال تصف ما يشعر به فيضع العالمة 



  اإلجراءات المنهجية للدراسة                         الفصل الخامس                          

 

79 
 

   : بنود و عبارات االختبار 4ــ1ــ3ــ2

  .20 ، 19 ، 14، 9 ، 8 ، 5 ، 4 ، 1 :بنود ايجابية

 22 ، 21 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15،  13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 :بنود سلبية

23 ، 24 ، 25. 

 : طريقة التصحيح 5ــ1ــ3ــ2

تعطي له  بتنطبقجاب عليها المفحوص أذا إو  ،عبارات ايجابية 8لى إينقسم المقياس 

 . 0فتعطي له العالمة  بال تنطبق جاب عليهاأذا إما أ ، 1العالمة 

جاب أذا إما أ 0تعطي له الدرجة  بتنطبقجاب عليها أذا إ عبارة سلبية 17كما يتضمن 

 . 1تعطي له الدرجة  بال تنطبقعليها 

  : تيجابات كاآلتقسيم مستوى اإل و يكون

 . درجات مستوى منخفض 8لى إ 0من 

  . درجة مستوى متوسط 16لى إ 9من 

  .ة مستوى مرتفعدرج 25لى إ 17من 

 Arnold buss et Mark رنولد باس و مارك بيريأ"مقياس العدوان ل  2ــ3ــ2

Perry" : 

 : بعادهأبناء االختبار و  1ــ2ــ3ــ2

 1992سنة  "Arnold buss et mark Perryرنولد باس و مارك بيري "أقام الباحثان 

 عبارة 29بالقيام بتصميم مقياس لقياس مستوى العدوان لدى الراشدين بحيث يتضمن 

 العداوة و الغضب ،العدوان البدني ،العدوان اللفظي : بعادأ 4خصصت لقياس  تقريرية

لبنود المقياس في صبح العدد الكلي أضافة بند واحد لبعد العدوان اللفظي بحيث إقد تم و
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)معتز السيد .عيد تقنينه على عينة من المجتمع السعوديأعندما  بندا 30صورته العربية 

 . (531ص ،1995،صالح عبد هللا ،عبد هللا

 مجموعة من األساتذة في و قد تم القيام بتعديله ليكون مالئما للبيئة الجزائرية بعرضه على

و معهد العلوم االجتماعية بجامعة  قسنطينة"" معهد علم النفس وعلوم التربية بجامعة 

   (.57، ص 2000)حامدي عبد هللا، حيمود النوي،  .2000"باتنة" سنة 

 دقيقة.  25ويتم تطبيق هذا المقياس إما فرديا أو جماعيا، و نادرا ما يزيد وقت تطبيقه عن 

 :  كيفية التطبيق 2ــ2ــ3ــ2

  يضا أو السلوك العدواني حتى في العنوان أهنا يجب على الفاحص تجنب كلمة العدوان 

  : تين تكون التعليمة كاآلأو لذا وجب  ،حتى يتفادى االستجابات المتحيزة

ليك بعض العبارات التي تعبر عن الطريقة التي تحس و تتعامل بها خالل حياتك إ)

في المربع الذي يحمل ما يوافق )×( المة عالن تتفضل بوضع أاليومية لذا نرجوا منك 

 . و ال تنطبق(أجابتك تنطبق إ

 من ن المفحوص قام بملئ كل البيانات الشخصية المتعلقة به أكد من أن يتأو على الفاحص 

  .المستوى الدراسي ،السن ،الجنس، ماالس

 : بنود وعبارات االختبار 3ــ2ــ3ــ2

 . 19 ، 6 ، 4 : بنود سلبية

 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 : ايجابيةبنود 

18 ، 20 ، 21 ، 22  ،23 ، 24  ،25 ، 26 ،27 ، 28 ، 29. 

 : طريقة التصحيح 4ــ2ــ3ــ2

عطي له ت بتنطبق جاب عليها المفحوصأذا إ عبارة ايجابية 27لى إينقسم هذا المقياس 

 . 0عطي له العالمة ت تنطبق بالجاب أذا إو  1الدرجة 
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 بالجاب أذا إو  0عطي له الدرجة ت بتنطبقجاب عليها أذا إ عبارات سلبية 3كما يتضمن 

  .1عطي له الدرجة ت تنطبق

 : و يكون تقييم مستوى االستجابات كما يلي

  . مستوى منخفض 10لى إ 0من 

  . مستوى متوسط 20لى إ 11من 

 .مستوى مرتفع 30لى إ 21من 

المعالجة اإلحصائية:  4ــ2  

القيام  ستطالعية تم تفريغها و معالجتها وفراد العينة االأبعد ما تم جمع البيانات من 

  : ساليب اإلحصائية وهيبمجموعة من األ

  المتوسط و االنحراف المعياري

. دواتللتاكد من ثبات األلفا كرونباخ أمعامل   

. لحساب التجانسختبار ليفن ا  

. لعينتين مستقلتين لحساب الصدق و الثبات"ت"اختبار   

ية: مترية الدوات الدراسة االستطالعالخصائص السيكو 5ــ2  

  :صدق مقياس تقدير الذات 1ــ5ــ2

 : طريقة المقارنة الطرفية )الصدق التمييزي( 2ــ5ــ2

على درجة أن يتم ترتيب التوزيع من أساليب حساب الصدق التكويني فبعد أوهي من       

حداهما إتيار مجموعتين من طرفي التوزيع تمثل ختم اقل درجة للعينة االستطالعية ألى إ

 9ي أ %27يضا أعلى الدرجات و ثانهما أ فراد اللذين حصلوا علىمن األ 9ي أ 27%

ثم استخرجت المتوسطات ، دنى الدرجات بالنسبة للعينةأعلى من اللذين حصلوا فراد أ

  المعيارية و القيمة االحتمالية و الفرق في المتوسط.الحسابية و االنحرافات 
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.(  يوضح اختبار ليفن لحساب التجانس 1الجدول رقم )   

 القيمة
ةاالحتمالي  

اختبار ليفن قيمة االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الطرفين

 
0,207 

 
1,73 

 

دنىاأل 41,11 3,55  

علىاأل 54,11 2,26  

 

عند االنحراف  41.11دنى بلغ المتوسط الحسابي للطرف األن أ : يتبين من الجدول

عند االنحراف  54.11على بلغ  بينما المتوسط الحسابي للطرف األ ، 3.55معياري 

ب                         قدرت القيمة االحتمالية و 1.73بقيمة اختبار ليفن قدرت  علما أن2.26المعياري 

نه يوجد تجانس بين أنه يمكننا القول إف  0.05كبر من أيرة خن هذه األأو بما  0.207

 الطرفين.

:(  يبين درجة الصدق إلختبار تقديرالذات 2جدول رقم )   

الفرق في 
 المتوسط

القيمة 
 االحتمالية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الطرفين

 
5,67 

 
0,00 

دنىاأل 34,44 1,51  

علىاأل 40,11 0,93  

 

   و انحرافه  34. 44حسابي دنى متوسطه الاأل ن الطرفأ  :( 1يتبين من الجدول رقم ) 

 0.93و انحرافه المعياري  40.11و الطرف األعلى متوسطه الحسابي  ، 1.51 المعياري

  . 5.67 بينما الفرق في المتوسط ، 0ن القيمة االحتمالية هي أحيث 

ذن اختبار تقدير إ 0.05صغر من أنها دالة و ذلك ألن القيمة االحتمالية هي أ : وهذا يعني

ن فراد اللذيو األ فراد اللذين لديهم تقدير ذات مرتفعنه يميز بين األقدرة تمييزية أله الذات ل

  .لديهم تقدير ذات منخفض
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  : صدق مقياس السلوك العدواني 2ــ5ــ2

قارنة الطرفية طريقة المتم اختيار مجموعتين من طرفي التوزيع بنفس الطريقة السابقة ) 

  . و قيمة اختبار ليفن "ت"رجت قيمة خلمقياس تقدير الذات ( ثم است

لحساب الفروق بين الطرفين األعلى و األدنى "ت "( يبين قيمة 3جدول رقم )   

القيمة 

 اإلحتمالية
االنحراف  إختبار ت

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
 الطرفين

 
0,00 

 
9.26 

دنىاأل 11, 41 3,55  

علىاأل 54,11 2,26  

 

عند  41.11دنى قدر ب ن المتوسط الحسابي للطرف األأ : (3) نالحظ من خالل الجدول

عند  54.11على فقدر متوسط الحسابي له ب ما الطرف األ،أ 3.55انحراف معياري 

ب  قدرتالقيمة االحتمالية بينما  9.26ما قيمة 'ت' فقدرت ب ، أ 2.26انحراف معياري 

ميز نه ين الختبار السلوك العدواني قدرة تمييزية ألإف 0.05نها اصغر من أو بما  . 0.00

. العدوان يفة منفراد اللذين لديهم درجة عالية من العدوان و اللذين لديهم درجة ضعبين األ  

 : ثبات مقياس السلوك العدواني 3ــ5ــ2

تساق الى اال الذي يشيرو الفا كرومباخ تم حسابه بطريقة واحدة و هي استخراج معامل 

 (3ق رقم الملح) هو مبين في الجدول الداخلي لالختبار و يربط ثباته بثبات بنوده كما

حيث  ،رتفعن االختبار يتسم بثبات مأتدل على  الفان قيمة معامل أالذي يتضح من خالله و

.05.0عند مستوى الداللة  إحصائياو دال  0.83حيث قدرت القيمة ب  قدرت  

  القرار

الدراسة  ئج السابقة الذكر يمكن الوثوق في اآلدتين و إستخدامهما فيو على ضوء النتا

    الحالية .
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 ية: ساسالدراسة األ ــ 3

     :  ساسيةعينة الدراسة األ 1ــ3

من  سنة 53و  19عمارهم ما بين أتراوحت  فردا 62 ساسية منتكونت عينة الدراسة األ

  بطريقة قصدية مختلفة من المخدرات تم اختيارهم نواعأعلى  ينمدمن شخص  31بينهم 

 شخص 31و  للعالج الطبي و النفسي  الخضوعقصد لى المصلحة إمن خالل توجههم 

سيدي : من واليات بطريقة عشوائية ااختيرو دراتخغير مدمنين على أي نوع من الم

 .معسكروبلعباس و مستغانم 

 : ساسيةخصائص عينة الدراسة األ 2ـ3

التي تناولتها تتسم عينة الدراسة بمجموعة من الخصائص حددتها نوعية المتغيرات 

 : الدراسة و يمكن توضيحها فيما يلي

  . للسن حسبالدراسة  عينة( توزيع  4يوضح الجدول رقم )  : السن

 النسب المئوية التكرارات السن

19 – 30 43 70% 

42-31 11 18% 

53-43 08 12% 

 %100 62 المجموع

 

عمارهم تتراوح ما أمن عينة الدراسة كانت  %70بنسبة  43ن أ :عالهأنالحظ من الجدول 

عمارهم تتراوح ما بين أمن عينة الدراسة كانت  %18بنسبة  11ن أو . سنة 30-19بين 

و هذا ما  سنة 53-43عمارهم تتراوح ما بين أكانت  %12بنسبة  08سنة و 31-42

  :نالحظه في الشكل التالي
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 .لسنا حسبالدراسة  عينة( تمثل توزيع 1رقم ) الشكل 

 

لمستوى حسب االدراسة  عينة( توزيع  5يوضح الجدول رقم ) : المستوى التعليمي

 . التعليمي

 النسب المئوية التكرار المستوى التعليمي

 %1.6 01 االبتدائي دون المستوى

 %14.5 09 ابتدائي

 %11.3 07 متوسط

 %33.9 21 ثانوي

 %38.7 24 جامعي

 %100 62 المجموع
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دون المستوى االبتدائي  %1.6 يأ ،فراد العينةأمن  01ن أ : عالهأنالحظ من الجدول 

ي أ ،فراد العينةأمن  07ن أمستوى ابتدائي و  %14.5ي أ ،فراد العينةأمن  09ن أو

 24ن أمستوى ثانوي و  %33.9ي أ ،فراد العينةأمن  21ن أمستوى متوسط و  11.3%

فراد العينة حاصلين أن غالبية إو بالتالي ف . مستوى جامعي %38.7ي أ ،فراد العينةأمن 

  : الجامعي وهذا ما نالحظه في الشكل التالي على المستوى

 
 

 .لمستوى التعليميحسب االدراسة  عينةتمثل توزيع ( 2)رقم  الشكل 

 لجنس.حسب االدراسة عينة ( توزيع  6يوضح الجدول رقم )  : الجنس

 النسب المئوية التكرار الجنس

 %69.4 43 رذك

 %30.6 19 انثى

 %100 62 المجموع
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ناث إ %30.6بنسبة  19ن أذكور و  %69.4بنسبة  43ن أ  :عالهأنالحظ من الجدول 

  :التاليشكل هذا ما نالحظه في ال و  .العينة ذكور فرادأبالتالي فان غالبية و

 
        

 لجنسا حسب الدراسةعينة( تمثل توزيع 3رقم ) الشكل

 :  ساسيةدوات الدراسة األأــ 4

دوات التي تم استخدامها في الدراسة االستطالعية ساسية نفس األاستخدمت في الدراسة األ

 ختبارتقدير الذات و ا اختبار :ماهوو التي تم التأكد من صحتها و صالحيتها لإلستخدام 

  . السلوك العدواني

 : تبارخاالكيفية تمرير ــ  1ـ  4

 األمراضبمصلحة إختبار تقدير الذات في البداية على فئة المدمنين  طبق : اإلختبار األول

عن طريق شرح العبارات و طريقة اإلجابة على المدمنين  هذاوالعقلية بوالية معسكر 

و الذي كان بهدف البحث  لهذا اإلختباركما قمنا بشرح الغاية من تطبيقنا ,  بالمصلحة

ن هذه الفئة أو الحظنا من خالل التطبيق . التشخيص مثال  وأالعلمي و ليس بهدف العالج 

 عبارات اإلختبار . لم تلقى أي صعوبة في فهم
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قمنا  معسكر  من والية سيدي بلعباس و مستغانم و فكانت ما بالنسبة لفئة غير المدمنينأ

تعليمة تم تطبيقه بنفس الشرح و بعد  بطريقة عشوائية على أفراد العينة االختباربتوزيع 

 .ختبارلم تلقى هذه الفئة أي صعوبة في مأل االوظروف سهلة  تم في يضا أو  الطريقة

 فبعد أربع ساعات من تطبيق اإلختبار األول إنتقلنا لتطبيق اإلختبار الثاني:اإلختبار الثاني

طبق هذا اإلختبار  اإلختبار األول تطبيقالذي كان يقيس السلوك العدواني و بنفس طريقة 

 و ذلك بعد شرح التعليمة و الغاية من هذا اإلختبار.

أما بالنسبة لفئة غيرالمدمنين أيضا تم توزيع اإلختبار بطريقة عشوائية على أفراد العينة 

كذلك بعد شرح التعليمة و الهدف من من واليات سيدي بلعباس و معسكر و مستغانم و 

   هذا اإلختبار تم في ظروف سهلة و لم تلقى هذه الفئة أي صعوبة في مأل اإلختبار.

 : حصائيةتفريغ البيانات و المعالجة اإلــ 5

و مقياس  Cooper Smithمقياس تقدير الذات ل دوات الدراسة المتمثلة في أتطبيق  تم

على العينة  Arnold buss et mark perry بيري( رنولد باس و ماركأالعدوان ل )

 SPSS pakage "تفريغ البيانات المجمعة عن طريق حزمة البرامج اإلحصائية و

for" "social science statistical  " في تحليل بيانات وهي من البرامج المهمة

 ،حسين) هشام بركات بشير  .البحوث العلمية في مختلف مجاالت البحوث االجتماعية

   : استخدمت المعالجة اإلحصائية التاليةو( 2007

 . النسب المئوية

 . مقاييس النزعة المركزية ) المتوسط الحسابي (

 . المعياري( االنحرافمقاييس التشتت )

  . بيرسونل االرتباطمعامل 

 ' لعينتين مستقلتينالفروق 'ت اختبار
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سادسالفصل ال  
   ا ــــــتهمناقش و جــنتائالرض ـــــع

 

 

  .جــــالنتائ عرض  ــ 1

  .جــــــة النتائــــمناقش ــ  2
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 :عرض النتائجــ 1

يوضح العالقة ارتباطية بين تقدير الذات و السلوك العدواني لدى المدمنين (7رقم )جدول

 على المخدرات.

المتوسط  العينة المتغيرات

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

معامل 

 اإلرتباط

 القيمة اإلحتمالية

تقدير 

 الذات

62 12,87 4,98  

-0,17 

 

 

0,18 

 

 

السلوك 

 العدواني

62 15,44 5,89 

 

بانحراف معياري  12.87أن المتوسط الحسابي لتقدير الذات قدر ب  نالحظ في الجدول:

بانحراف معياري قدر ب  15.44و المتوسط الحسابي للسلوك العدواني قدر ب  4.98

أما معامل ، 0.18يو القيمة االحتمالية بين تقدير الذات و السلوك العدواني ه5.89

 . 0.05و هي أكبر من   0,17-االرتباط فه

إذن معامل االرتباط غير دال و منه العالقة الموجودة بين تقدير الذات و السلوك العدواني 

 هي عالقة عكسية )سالبة ضعيفة(. 
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حاايية في تقديرالذات بين المدمنين على اإلداللة الفروق ذات اليبين ( 8)جدول رقم

 المخدرات و غير المدمنين.

 

بانحراف معياري  11.32أن المتوسط الحسابي لفئة المدمننين قدر ب  نالحظ في الجدول:

 4.84بانحراف معياري  14.42و المتوسط الحسابي لفئة غير المدمنين قدر ب  4.70

إال أن القيمة االحتمالية قدرت ب  60و درجة الحرية 2,55-بينما قيمة 'ت' قدرت ب 

فإنه يوجد فروق ذات داللة إحاايية  0,05وبما أنها اصغر من مستوى الداللة  0,013

 بين المدمنين و غير المدمنين في متغير تقدير الذات.  

يبين فروق الداللة اإلحاايية في السلوك العدواني بين المدمنين على (  9جدول رقم ) 

 المخدرات و غير المدمنين.

 

بانحراف معياري 18.13أن المتوسط الحسابي لفئة المدمننين قدر ب  نالحظ في الجدول:

بينما  4.88بانحراف معياري 12.74والمتوسط الحسابي لفئة غير المدمنين قدر ب  5.64

 المتوسط العينة المجموعات

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

 قيمة

 "ت"

 درجة

 الحرية

 القيمة

 اإلحتمالية

  4,70 11,32 31 المدمنين

-2,55 

 

 

60 

 

 

0,013 

 
 14,42 31 غير المدمنين

 

4,84 

 

 المتوسط العينة المجموعات

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

 قيمة

 "ت"

 درجة

 الحرية

 القيمة

 اإلحتمالية

  5,64 18,13 31 المدمنين

4,018 

 

60 

 

 

0,013 

 
 4,88 12,74 31 غير المدمنين
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 0,013إال أن القيمة االحتمالية قدرت ب  ،60و درجة الحرية  4.018قيمة 'ت' قدرت ب 

فإنه يوجد فروق ذات داللة إحاايية بين  0,05وبما أنها أصغر من مستوى الداللة 

 المدمنين و غير المدمنين في متغير السلوك العدواني. 

 

 مناقشة النتائج:ــ 2

 مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولى:   1ــ2

أظهرت نتايج هذه الدراسة وجود عالقة ارتباطية من النوع السالب بين تقدير الذات 

 والسلوك العدواني حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين تقدير الذات و السلوك العدواني 

مما يشير إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية بمعنى أنه كلما زاد تقدير الذات كلما ،(0,17-)

عبد  )ابراهيمانخفض السلوك العدواني. كما تلتقي هذه النتيجة مع دراسة 

 . (1994الحميد

التي أجريت عن العدوانية و عالقتها بموضوع الضبط و تقدير الذات لدى طالب جامعة 

تلك النتايج التي توصلت إليها  أنه كلما زاد تقدير الفرد لذاته اإلمام بالجنوب، و مغزى 

قلت عدوانيته، و العكس صحيح. أيضا يرى الباحثون أن تقدير الذات االيجابي يعني 

تطوير مشاعر ايجابية نحو الذات إذ يشعر الفرد بأهمية نفسه و احترامه لها  و يشعر أنه 

آلخرين و يشعر بالكفاءة فال ييأس أو ينسحب عند متقبل من اآلخرين، أي له ثقة بنفسه و با

ات وأنهم ال يرون قيمة أنفسهم  الفشل وعلى العكس من ذلك. و يشعرون بتقدير سلبي للذ

يشعرون بمشاعر الوحدة  و ال يستطيعون تحقيق ذواتهم و يشعرون بالعجز و الفشل في و

 (.1993) عقل انجازاتهم مما ينمي لديهم مشاعر الدونية.

انه  يراه فؤاد البهي السيدعدوان ما هو إال مرآة تعكس مشاعر الفرد الحالية لذلك فال

"استجابة تعقب الشعور باإلحباط و يراد بها إلحاق األذى باآلخرين أو حتى بالفرد نفسه".  

 (. 217، ص 2001)آيت مولود يسمينة، 

الفوري  و عدم  و قد نعزو سبب السلوك العدواني لدى المدمن إلى رغبته في اإلشباع

تحمل اإلحباط، حيث يتميز سلوك المدمن بالعدوانية و المشاجرات و التهجمات البدنية 

والتهور وعدم تأمين نفسه و اآلخرين و في سبيل تحقيق رغباته العارمة و المسيطرة عليه  
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يحطم كل العوايق و يميل إلى ارتكاب أبشع الجرايم من أجل الحاول على ما يريد، كما 

معارضته و تادي الناس له يثير لديه سلوك العدوانية إذ يستعمل العنف و القوة أن 

 (.8، ص2007)أمزيان وناس، ضدهم دون الشعور بالندم عند تكرار إيذايهم. 

و يمكننا القول أن السلوك العدواني لدى المدمن راجع إلى مجموعة عوامل نفسية 

ي و عوامل فزيولوجية كالتأثير الكيميايي اجتماعية كاإلحباط و الرغبة في اإلشباع الفور

 للمخدر على الحالة البيولوجية للمدمن و ما لها من تأثير انفعالي ظاهري على سلوكه.  

يمكننا  (0,17-)و من خالل ما تم ذكره و نتيجة معامل االرتباط المتوصل إليها و هي 

 القول أن الفرضية األولى قد تحققت. 

 : الخاصة بالفرضية الثانيةمناقشة النتائج  2ــ2

أظهرت نتايج الفرضية الثانية على وجود فروق ذات داللة إحاايية في مستوى تقدير 

الذات بين مدمني المخدرات و غير المدمنين، حيث تحال معظم المدمنين على درجات 

منخفضة في تقدير الذات مقارنة بغير المدمنين، و ذلك عند مستوى الداللة اإلحاايية 

. لاالح غير المدمنين، اللذين تحال معظمهم على درجات مرتفعة في تقدير الذات 0.05

مما بين بأن هذه الفئة تتميز بتقدير ذات مرتفع و هذا راجع إلى أن الفرد الغير مدمن 

يحترم ذاته و يقيمها بشكل مرتفع و يستحسن اتجاهاته. و يتميز بشخاية على درجة 

يه االبتعاد عن اإلدمان و أداء الوظايف بكفاءة خاصة في عالية من التكامل مما يسهل عل

الوسط االجتماعي. في حين نجد أن فئة المدمنين لديهم تقدير ذات منخفض إذا ما قورن 

بغير المدمنين. و حسب رأي الطالبتين الباحثتين فإن هذا يعود بالدرجة األولى إلى عامل 

قق التوازن و التوافق في المجتمع، كما اإلدمان على المخدرات حيث أن هذه الفئة لم تح

المدمن يلحق الضرر أساسا بنفسه أنها تعاني من اضطرابات نفسية و جسمية  فاإلنسان 

جسده ذلك أنه ال يعطي أي قيمة لجسده حيث يجعله يعتمد على المادة المخدرة مما يسبب و

طرابات آثار جسمية مرضية كاضطرابات الجهاز العابي و الهضمي عموما و االض

من صعوبة و اختالل في التفكير  النفسية خاوصا و هو ما نالحظه على المدمن

تغيرات سلوكية سلبية فضال عن الهالوس و الهذيانات التي تظهر خاصة في مرحلة و

االنسحاب. كما أن نرجسية الشخص المدمن تكون ضعيفة ويتجلى ذلك في تعريض جسده 
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ت المضادة للمجتمع كل هذا يساهم في خلق تقدير للخطر بشتى الطرق و القيام بالسلوكا

ذات منخفض لدى المدمنين. كما أن العوامل األسرية و البيولوجية و االجتماعية تكون 

حيث  1992'راتي'' 'سببا في ظهور تقدير الذات المتدني و هذا ما نجده في دراسة 

ثل في وجود نماذج توصلت إلى وجود نقطة مشتركة بين الشباب المتعاطين للمخدرات تتم

ت اآلباء خاصة بمستقبل أبنايهم اتاال و نقد دايم و تأنيب مستمر و عدم توافق توقعا

.)رشاد أحمد قدراتهم الذهنية و هذا سبب انخفاض في تقدير الذات لدى األبناءو

 (.31، ص 2007عبداللطيف،

 (. 2و هو ياب في نفس اتجاه الدراسة الحالية و يدعم تحقيق الفرضية رقم )

 :مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة 3ــ2

جاء في نص الفرضية الثالثة أنه يوجد فروق ذات داللة إحاايية في السلوك العدواني بين 

عة في السلوك مدمني المخدرات و غير المدمنين. و تحال المدمنون على درجات مرتف

و ذلك لاالح المدمنين على  0.05العدواني مقارنة بغير المدمنين عند مستوى الداللة 

المخدرات، حيث نجد هذه الفئة تتميز بسلوك عدواني راجع الستمرار في تعاطي 

المخدرات و اإلدمان عليها، ويميل اإلنسان المدمن إلى نزعة التدمير و توجيه النزعة 

خارج كوسيلة لحماية الذات و مواجهة اإلحباط. فغياب الوعي و اإلدراك التدميرية إلى ال

السليم لدى المدمن يؤدي إلى تدهور في شكل السلوك السوي إلى سلوك غير سوي خاصة 

تحت تأثير المادة الخدرة مما يجعله يقوم بسلوكات عدوانية تتفاوت في درجة الخطورة 

اء على األفراد و الممتلكات. كما يؤثر سحب أو كالقيام بأعمال العنف والجرايم و االعتد

ة في التعاطي يجعل الفرد يقوم بسلوكات شاذة للحاول على العقار بشتى ادالمغياب 

الطرق  في المقابل، نجد درجات منخفضة في السلوك العدواني عند العاديين مقارنة 

بالمدمنين و هذا يرجع حسب الطالبتين الباحثتين إلى كونهم غير متعاطين للمخدرات 

األسري داء األفراد على المستوى الفردي و وبعيدين عن تأثيراتها السلبية التي تعيق أ

االجتماعي. مما يجعلهم في غنى عن القيام بالسلوكات العدوانية من خالل المواقف و

مة و اإليجابية في حل المشكالت المختلفة و الضاغطة بل يلجؤون إلى األساليب السلي

 منه يمكننا القول بأن الفرضية الثالثة قد تحققت. و
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 و التوصيات: االقتراحات

 :من خالل النتائج المتحصل عليها تقترح الطالبتان الباحثتان ما يلي

  إعداد دورات تكوينية للعاملين في الصحة بالمؤسسات اإلستشفائية و مراكز عالج

 اإلدمان حول التكفل بالمدمنين، طرق التعامل معهم، كيفية التدخل و الوقاية بأنواعها.

  تنظيم حمالت إعالمية داخل المؤسسات التعليمية في مختلف األطوار للتوعية

 بمخاطر و أضرار اإلدمان على الفرد و المجتمع ككل. 

  إعداد برامج عالجية أكثر فعالية خاصة بالمدمنين داخل المؤسسات اإلسشفائية

 ومراكز عالج اإلدمان و كذا للوقاية من االنتكاس. 

 لإلرشاد الجمعي لتطوير مفهوم الذات و المهارات االجتماعية  إعداد برامج إعالمية

 وخفض سلوك اإلدمان. 

  .تعزيز و تحسين نظم األمن و الرقابة لمنع دخول المواد المخدرة لمجتمعاتنا 
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