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ملخص:

د .عون عوض محيسن

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل �سيكولوجية تعاطي و�إدم��ان املخدرات
(الرتمال) لدى الفتاة اجلامعية ،وذلك بهدف حتديد اخل�صائ�ص النف�سية للمتعاطي ،كما
هدفت �إىل معرفة ديناميات ال�شخ�صية لدى الفتاه التي تتعاطى املخدرات ( الرتمال )،
وكذلك معرفة العوامل والأ�سباب واخل�برات ال�سيكولوجية التي ت�شكل البيئة النف�سية
للمتعاطي ،وذلك بغر�ض حتقيق املزيد من الربامج الوقائية والعالجية التي ميكن �أن
توجه ملدمني املخدرات ،وقد ا�ستخدم الباحث منهج درا�سة احلالة لفتاة جامعية مدمنة
على املخدرات ( الرتمال) بجامعة الأق�صى بغزة ،وا�ستخدم الباحث املقابلة الإكلينيكية،
وتاريخ احلالة ،ومقيا�س التحليل الإكلينيكي ،واختبار تفهم املو�ضوع ( ،) .T.A.Tوقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن من الأ�سباب امل�ؤدية لتعاطي املخدرات (الرتمال) بالن�سبة للحالة
 :الأ�سباب ال�شخ�صية( كاالفتقاد لل�شعور باحلب والأمن) والأ�رسية (كال�شجار العائلي وعدم
املتابعة) واالجتماعية(كالظروف االجتماعية ال�سيئة) والثقافية والدينية (ك�ضعف الوازع
الديني) ،كما تو�صلت الدرا�سة من خالل ا�ستخدام اختبار التحليل الإكلينيكي �إىل معاناة
احلالة من الف�صام والبارانويا وال�شعور بالذنب ،وتوهم املر�ض والقلق واالكتئاب ،كما
ك�شفت بطاقات اختبار تفهم املو�ضوع عن ديناميات ال�شخ�صية لدى احلالة وافتقادها
ملو�ضوع احلب و�شعورها بعدم الثقة والعجز والي�أ�س مما دفع احلالة للإدمان .
الكلمات املفتاحية  :املخدرات ،الإدمان ،الرتمال ،درا�سة حالة
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Abstract:
The current study aims at identifying the psychology of taking and
addicting to drugs (Tramal) for a university female student so as to
determine the psychological characteristics and personality dynamics of the addict. The study is also designed to recognize the factors,
causes and psychological experiences that constitute the psychological
environment for the addict. The purpose of the study is to provide remedial and preventive programs for drug addicts. The researcher has
employed a case study method for a female addict (Tramal) at Al-Aqsa
University through using clinical interview, case history, clinical analysis and thematic appreciation test (TAT). The researcher have come
to the conclusion that drug addiction is caused by personal,( Lack of
feeling of love &safety) family,(Family disputes and lack of following
up ) social,( Bad social condition ) cultural and religous backgrounds
( weakness of religious impulse) . Through using the clinical analysis
test, the case is proved to be suffering from schizophrenia, paranoia,
guilt feeling , imagination of illness, lack of love, feeling of distrust,
helplessness, and despair.
Key words: drugs , addiction, Tramal , Case history
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د .عون عوض محيسن

مقدمة :

يهدد الإدمان كيان الفرد واملجتمع  ،وهي ظاهرة مر�ضية كفيلة ب�أن تقو�ض �أركان
�أمة ب�أ�رسها  ،وكما ت�شكل خطراً ملحوظ ًا على �أهم م�صدر من م�صادر التنمية الب�رشية ،
بالإ�ضافة �إىل ما حتققه من خطورة على احلياة ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية  ،كما
�أنها ظاهرة وبائية متعددة الت�أثري ،وهذا ما جعل بع�ض العلماء ي�سمونها اخطبوط الع�رص
(النيال.)66 :1998 ،
ويعد تعاطي املخدرات �أحد �أكرب التحديات التي يواجهها العامل اليوم ،فهي م�شكلة
تعم جميع البلدان من �أغناها �إىل �أفقرها ،كما ت�شمل على نحو متزايد جميع فئات الأعمار،
وت�ؤدي �إىل الف�ساد والإرهاب على ال�صعيد العاملي ،يف حني تدر ثروة خيالية على فئة
قليلة�،إال �أنها ت�سبب الأذى للكثريين،فهي تزهق ماليني الأرواح وتهدد بقاء املجتمعات يف
جميع �أرجاء العامل(الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات)1 :2011،
كما تعد م�شكلة تعاطي املخدرات والإدمان عليها ظاهرة خطرية على كافة امل�ستويات
لآثارها املدمرة على الفرد والأ�رسة واملجتمع� ،إذ تدل الإح�صاءات والبيانات الدولية على
تزايد الإقبال على تعاطي املخدرات  ،وقد تفاقمت م�شكلة املخدرات يف ال�سنوات الأخرية،
و�أ�صبحت م�شكلة عاملية ت�شغل امل�سئولني والأجهزة املعنية حملي ًا ودولياً ،كما ت�سببت يف
م�شكالت �أخرى كالفقر والت�سول وال�رسقة و�أنواع خمتلفة من اجلرائم ،مما ي�ؤدي �إىل تفكك
املجتمعات وانهيار ال�صحة العامة للفرد واملجتمع ،وانت�شار االنحراف ب�صورة خمتلفة
(عبد املعطي. )116 :2006 ،
وي�ؤكد تقرير مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ( � )17 :2004أن م�شكلة
املخدرات العاملية ما برحت بوجه الإجمال تنت�رش من الناحية اجلغرافية بني البلدان مع
زيادة يف �إ�ساءة ا�ستعمال املخدرات ولي�س عن نق�صان فيها.
كما ت�ؤكد درا�سة عبد احلميد (� )2002أن م�شكلة املخدرات تعمل على تفكيك املجتمعات،
وتف�شي الأمرا�ض والتفكك الأ�رسي مبا فيها ت�رشيد الأطفال .
ويرى �سويف ( � ) 31 :1999أن م�شكلة تعاطي املخدرات على جانب كبري من اخلطورة
والتعقيد بالن�سبة للفرد واملجتمع ،وتبدو خطورتها بالن�سبة للفرد يف كونها _ �إذا متكنت
منه _ ف�إنها مت�س حياته ال�شخ�صية واالجتماعية من جميع جوانبها ،مبا فيها عالقته
بنف�سه من حيث �صورته يف نظر نف�سه ،ومن حيث حتديد اهتماماته و�أهدافه التي متلك عليه
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وجدانه وعقله ،كما مت�س ال�صلة ما بينه وبني عائلته والآخرين ،كما تتدخل هذه امل�شكلة
يف الت�أثري على القانون ،فهي ت�ؤثر يف م�ستقبله وال تقت�رص على حا�رضه ،وقد ت�ؤدي به �إىل
ال�سجن� ،أو �أن ي�صبح مع املوزعني �أو املهربني ،مما يهدد �أمن املجتمع وا�ستقراره .
وت�ؤكد العديد من الدرا�سات �أن هذه امل�شكلة منت�رشة ب�شكل كبري بني املراهقني
وال�شباب ومنها درا�سة ال�سعد ( )58 :1999التي �أو�ضحت �أن معظم الدرا�سات التطبيقية
التي �أجريت على امل�ستويني العربي والدويل �أظهرت �أن ال�شباب هم حمط اال�صابة ب�آفة
تعاطي املخدرات  ،ومركز الهدف لتجار املخدرات ومروجيها ،كما �أكدت درا�سة عبد املعطي
( � )116 :2006أن ن�سبة مدمني املخدرات يف العامل �أكرث من ( )200مليون �شخ�ص ،وهذه
الن�سبة يف ازدياد خا�صة بني فئة املراهقني وال�شباب .
وترى حل�س و�آخرون (� )87 :1999أن الأ�رسة وعمليات التن�شئة االجتماعية من �أهم
العوامل التي ت�ؤدي �إىل تعاطي املخدرات ،فالعالقات بني الوالدين ت�ؤثر يف التكوين النف�سي
للطفل وال�شجار بينهما ،يفقد �شعور الطفل بالأمن؛ لأنه يخاف على م�صريه ،وقد يخ�شى
�أن يتحول ال�شجار �إليه في�رضبه �أبوه �أو �أمه �أو يق�سون عليه ،وبالتايل فال�سلوك املنحرف
ب�أ�شكاله املتعددة ما هو �إال نتاج للو�سط االجتماعي والأ�رسي لل�شباب دون �أن نغفل التعود
على العقار.
دور مهم يف
و�أو�ضحت درا�سة عبد اللطيف (� )2003أن العوامل االجتماعية لها ٌ
تعاطي املخدرات ،ومن �أبرزها عدم رقابة الوالدين ،والق�سوة يف املعاملة وانخفا�ض
امل�ستوى التعليمي للوالدين ،كما �أ�شارت الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والأمنية (� )2009إىل �إن
الأو�ضاع الأ�رسية ممثلة يف اخلالفات بني الوالدين وعدم االهتمام والتوجيه للأبناء يزيد
من احتمال تعاطي املخدرات .
ويرى امل�شعان(� )283 :2003أن م�شكلة املخدرات مل تعد م�شكلة اجتماعية فح�سب ،بل
�أ�صبحت م�شكلة نف�سية وبدنية واقت�صادية و�أخالقية ،مما يثري القلق واخلوف لدى اجلهات
املخت�صة ،الأمر الذي جعل من مقاومة املخدرات لي�ست عم ًال تربوي ًا هادف ًا فح�سب ،و�إمنا
عمل �إن�ساين ووطني وعربي ذلك لأن �أعداء الأمة العربية والإ�سالمية ال ي�ألون جهداً يف
�سبيل النيل من ع�ضد ال�شخ�صية العربية ،م�ستهدفني خورها وهدمها وتدمري كيانها،ولذلك
ُي�صدرون �إلينا كميات هائلة من ال�سموم املخدرة لإ�ضعاف قوة ال�شباب العربي ،والنيل من
عزميته وتثبيط �إرادته والق�ضاء على قدراته ومواهبه(العي�سوي.)225 :2000،
ويعد املجتمع الفل�سطيني واح��داً من هذه املجتمعات املعر�ضة لتداول املخدرات
و�إدمانها ،فهي �أحد الأ�سلحة التي ي�ستخدمها االحتالل ،ويعمل على ت�شجيع تعاطيها
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ون�رشها لإ�ضعاف ال�شعب ولي�سهل عليه حكمها ،وقد �أدى احل�صار املفرو�ض على قطاع
غزة �إىل وجود ظاهرة الأنفاق التي يتم من خاللها لي�س تهريب م�ستلزمات احلياة اليومية
ال�رضورية فح�سب ،بل �أ�صبح يهرب عن طريقها �أي�ض ًا كل ما ي�رض بال�شعب ويوهن
�صموده وي�ضعف عزميته ف�أدخلت املخدرات ب�أنواعها املختلفة ،وقد زادت عمليات
تهريب املخدرات واحلبوب املخدرة ب�شكل كبري بزيادة عدد الأنفاق وعدم ال�سيطرة عليها،
وعدم وجود رقابة دقيقة ،وتنوع طرق التهريب ،مما �أدى �إىل انت�شار ظاهرة املخدرات
خا�صة بني املراهقني وال�شباب من طلبة وطالبات املدار�س واجلامعات ،خا�صة احلبوب
املتداولة وامل�سماة بالرتمال ( )Tramalوامل�سمى علميا الرتامادول ( )Tramdolوهو
�أحد م�شتقات املورفني امل�صنعة �ضمن جمموعة االفيونات التي ي�ستخرج منها املورفني
( )morphineوالكودايني ( )Codeineوغريها ،وهذه احلبوب جتعل من يتناولها يف
حالة من الهدوء واالن�سجام وتزيل عنه �آثار الآالم والإرهاق النف�سي والع�صبي ،وقد غزت
هذه احلبوب املجتمع ب�أكمله خا�صة طلبة املدار�س واجلامعات ،و�إن تعاطي هذه احلبوب
ي�ؤدي �إىل الإدمان عليها ،مما ي�ؤثر على �صحة الفرد وقدرته على الأداء وحت�صيله الدرا�سي،
كما قد ت�ؤدي �إىل العديد من االنحرافات ال�سلوكية وغريها من الآثار ال�سلبية على الفرد
واملجتمع ،الأمر الذي يجعلها حمط اهتمام الدار�سني والباحثني ملعاجلتها والعمل على
التخفيف من �آثارها املدمرة على الفرد واملجتمع .

مشكلة الدراسة:

تعد م�شكلة تعاطي امل��خ��درات والإدم���ان عليها من �أخطر امل�شكالت ال�صحية
واالجتماعية والنف�سية التي تواجه العامل �أجمع واملجتمعات املختلفة النامية واملتقدمة
الغنية والفقرية ،فالإدمان مر�ض وبائي وتف�شيه يف املجتمع ي��ؤدي �إىل زي��ادة �أعداد
املر�ضى غري القادريني على العمل والإنتاج ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة الأعباء امللقاة على عاتق
وزارة ال�صحة ،وهذا يتطلب توفري امل�ست�شفيات والعيادات والأدوية والأجهزة والأطباء
واملتخ�ص�صني يف عالج الإدمان ،كما يتطلب فر�ض رقابة على ال�صيدليات �أو امل�ست�شفيات
والعيادات احلكومية واخلا�صة ،وهذا ي�ؤدي �إىل زيادة الإمكانيات الب�رشية واملادية لوزارة
ال�صحة( غباري . ) 1999 ،وت�شري العديد من الدرا�سات �أن بدء التعاطي يقع يف �سن املراهقة
كدرا�سة فالتورو و�آخرون ( ،)villatoro et al, 1998والتي �أ�شارت �إىل خطورة مرحلة
املراهقة و�أن املراهقني من الذكور كانوا �أكرث �أفراد الأ�رسة عر�ضة لتعاطي املخدرات و�أنهم
ي�صبحون مدمنني م�ستقبالً ،كما �أن الطالق واالنف�صال كان من �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إىل تعاطي املخدرات.
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فقد �أكدت درا�سة �سوادى (� ، Swadi )1996أن العوامل الأ�رسية كاخلالفات الأ�رسية
وامل�شكالت الزوجية  ،والطالق واالنف�صال كان من �أهم الأ�سباب التي �أدت �إىل تعاطي
املخدرات ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ظهور بع�ض امل�شكالت واال�ضطرابات ال�سلوكية والنف�سية
لدى ال�شباب .
وقد �أكدت درا�سة كل من �صامويل وجون ( ) sammuel & john, 2001و�سويف
(� )1999أن متعاطي املخدرات لديهم خ�صائ�ص نف�سية عدوانية جتاه املجتمع ويت�صفون
باالنعزالية والإحباط وا�ضطرابات يف ال�صحة النف�سية للمتعاطي كالتفكري اال�ضطهادي،
والنوبات الذهانية ،واالكتئاب والنوبات وا�ضطراب النوم .
وقد الحظ الباحث بحكم عمله يف جمال الإر�شاد النف�سي ومقابلة بع�ض احلاالت
يف الوحدة الإر�شادية انت�شار ظاهرة الإدمان وخا�صة احلبوب املعروفة ( الرتمال ) بني
ال�شباب اجلامعي من الذكور والأخطر ،من هذا �أن هذه الظاهرة قد انت�رشت �أي�ض ًا بني
الفتيات ،مما ي�شكل خطورة كبرية على جمتمع عربي �إ�سالمي يرف�ض التعاطي بني ال�شباب
الذكور ،ويعتربه عاراً فكيف يكون ذلك �إذا انت�رش بني الفتيات؟ وتعد الظروف ال�صعبة التي
مير بها املجتمع الفل�سطيني ب�صفة عامة وال�شباب ب�صفة خا�صة ،نتيجة احل�صار املفرو�ض
على قطاع غزة ،وانت�شار ظاهرة الأنفاق والتي �أدت �إىل تهريب الب�ضائع ال�سامة لل�شباب،
�أحد �أ�سباب انت�شار هذه الظاهرة بني طالب املدار�س واجلامعات .
لذا جاءت الدرا�سة احلالية للتعرف �إىل �أ�سباب تعاطي امل��واد املخدرة والإدم��ان
عليها وديناميات �شخ�صية املتعاطي املدمن وخ�صائ�صه النف�سية ،يف جمتمع فل�سطيني
�صامد يف مواجهة ظروفه ال�صعبة للتغلب عليها ،خا�صة بني ال�شباب الفل�سطيني ،والذي
يعد الركيزة الأ�سا�سية التي يعول عليها يف تنمية املجتمع وازدهاره ،لذا حتاول الدرا�سة
احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية :
1 .1ما التاريخ املر�ضي للحالة من واقع ا�ستجابتها على املقابلة ال�شخ�صية ؟
2 .2ما الأ�سباب التي �أدت �إىل تعاطي و�إدمان املخدرات ( الرتمال  )Tramalمن وجهة
نظر احلالة ؟
3 .3ما ال�سمات النف�سية ملتعاطي املخدرات(الرتمال  )Tramalكما تظهر على مقيا�س
التحليل الإكلينيكي ؟
4 .4ما طبيعة ديناميات ال�شخ�صية لدى املتعاطي املدمن على (الرتمال  )Tramalمن
وجهه نظر احلالة كما تظهر على اختبار تفهم املو�ضوع الإ�سقاطي ؟
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أهداف الدراسة:

تهدف الدرا�سة احلالية التعرف �إىل التاريخ املر�ضي حلالة تتعاطى املخدرات
و�سيكولوجية املتعاطي للمخدرات (الرتمال  )Tramalوذلك بهدف حتديد اخل�صائ�ص
النف�سية للمتعاطي ،كما تهدف الدرا�سة �إىل معرفة ديناميات ال�شخ�صية لدى الفتاه التي
تتعاطى املخدرات ( الرتمال ) ،ومعرفة العوامل والأ�سباب واخلربات ال�سيكولوجية التي
ت�شكل البيئة النف�سية للمتعاطي.

أهمية الدراسة:

تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أهمية املو�ضوع الذي تت�صدى له ،والذي يع ّد من �أخطر
الأوبئة التي انت�رشت يف جمتمعنا الفل�سطيني ،وهي تعاطي املخدرات (الرتمال )Tramal
والإدمان علية بني ال�شباب ،والذي ميثل خطورة على حياة الفرد والآخرين ممن لهم �صلة
باملتعاطي كالأ�رسة واملجتمع .

كما تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية �أي�ض ًا يف حماولة التعرف �إىل عوامل �سوء التوافق
املتمثل يف تعاطي املخدرات لدى الفتاة اجلامعية املتعلمة ،وذلك للتعرف �إىل �أ�سباب
وديناميات �شخ�صية الفتاة املدمنة على املواد املخدرة ،حتى تتمكن اجلهات املختلفة
املعنية بعمل الربامج الوقائية والعالجية التي ميكن �أن توجه ملدمني املخدرات .
فقد اهتم علم النف�س مثله مثل علم وظائف الأع�ضاء بدرا�سة احلاالت املر�ضية حيث
ي�ؤكد زيور ( )248 :1982و خميمر ( � ،) 26 :1979أن علم ال�صحة البدنية يقوم �أ�سا�س ًا
على درا�سة ال�صور املختلفة للأمرا�ض البدنية ،كذلك علم ال�صحة النف�سية ،والذي يقوم
�أ�سا�س ًا على درا�سة ال�صور املختلفة الختالالت ال�سلوك وا�ضطرابات ال�شخ�صية ،وبالتايل
ف�إن الهدف الأ�سا�سي يف جمال علم النف�س الإكلينيكي هو اكت�شاف �أ�سباب عدم �سعادة الفرد
و�صعوبة توافقه النف�سي واالجتماعي من خالل التعرف �إىل ا�ضطراباته و�سوء توافقه ،و�إذا
مت ذلك ميكن اتباع منهج ًا وقائي ًا مينع الأفراد من الوقوع يف امل�شكلة والتي ينجم عنها
عدم �شعورهم بال�سعادة وااليجابية يف التعامل مع مواقف احلياة اليومية حتى ن�صل به
�إىل ال�صحة النف�سية ال�سليمة .

مصطلحات الدراسة:
املخدرات:

يعرف ي�س (  ) 5 : 2009املخدرات ب�أنها مادة كيميائية ت�سبب النعا�س �أو النوم �أو
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غياب الوعي امل�صحوب بت�سكني الأمل  ،وكلمة خمدر ترجمة لكلمة (  ) Narcoticامل�شتقة
من الإغريقية  Narcosisالتي تعني خمدر.
ويعرف الركابي (  ) 83 : 2011املخدرات ب�أنها كل مادة خام �أو م�ستح�رضة �أو
تخليقية حتتوي على عنا�رص ممنوعة �أو م�سكنة �أو مفرتة من �ش�أنها �إذا ا�ستخدمت يف
غري االغرا�ض الطبية �أن ت�ؤدي �إىل حالة من التعود �أو الإدمان م�سببة ال�رضر النف�سي �أو
اجل�سماين للفرد واملجتمع .
�أما عبد املعطي فيعرفها ( ) 118 : 2006ب�أنها حالة نف�سية و�أحيان ًا ع�ضوية تنتج
عن تفاعل الكائن احلي مع املخدرات ومن خ�صائ�صها ا�ستجابات و�أمناط خمتلفة ت�شمل
دائم ًا الرغبة امللحة يف تعاطي املخدرات ب�صورة مت�صلة �أو دورية لل�شعور ب�آثاره النف�سية
�أو لتجنب الآثار املزعجة التي تنتج عن عدم توافره .
ويعرفها �أبو عيد ( )2008ب�أنها مادة منبهه �أو م�سكنه� ،إذا ا�ستخدمت يف غري الأغرا�ض
الطبية ودون احلاجة �إليها ،ف�إنها ت�ؤدي �إىل فقدان جزئي �أو م�ؤقت يف العقل ،وينتج عنها
حالة من التعود تعرف بالإدمان .
كما يعرفها عبد احلميد (  ،) 2003ب�أنها مادة خام �أو م�ستح�رضة حتتوي على مواد منبهة
�أو م�سكنة ،من �ش�أنها �إذا ا�ستخدمت يف غري الأغرا�ض الطبية �أو ال�صناعية املوجهة �أن ت�ؤدي
�إىل حالة من التعود �أو الإدمان عليها ،مما ي�رض بالفرد ج�سمي ًا ونف�سي ًا وكذلك على املجتمع .
ويعرفها الباحث ب�أنها �أية مادة خام �أو م�ستح�رضة طبيعية �أو كيميائية ،وحتتوي
على عنا�رص ممنوعة �أو م�سكنة �أو مهلو�سة وت�سبب �أ�رضاراً نف�سية واجتماعية واقت�صادية
على الفرد واملجتمع الذي يعي�ش فيه.

اإلدمان:
ويعرفه العي�سوي ( )86 :2000ب�أنه حالة ثملة دوري��ة �أو مزمنة حمطمة للفرد
واملجتمع ،وينتج من اال�ستعمال املتكرر للمخدرات� ،سواء الطبيعية �أو املخلقة كيميائيا،
�سلوك قهري ا�ستحواذي اندفاعي تعودي .
وتعرف منظمة ال�صحة العاملية االدمان ب�أنه حالة نف�سية �أو ج�سمية ت�صيب ال�شخ�ص
نتيجة تفاعله مع العقار املخدر ،وينتج عنها حاجة ملحة لتناول العقار ب�صورة دورية
حتى يتجنب الآثار القا�سية التي تنتج عن افتقاده لها( .حل�س و�آخرون.)16 :1999 ،
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ويعرف الباحث الإدمان ب�أنه حالة من التعود النف�سي واجل�سدي على تعاطي �أحد
العقاقري ،يتولد عنه رغبة ملحة يف االنتظام على تعاطيه ورغبة �شديدة ملحة لهذا العقار،
كلما حان موعد اجلرعة ،نتيجة اال�ستعمال املتكرر للعقار ،الأمر الذي يجعل املدمن ال
ي�ستطيع اال�ستغناء عنه وال�شعور بالأمل النف�سي واجل�سدي اذا افتقده ،مما يدفعه للقيام ب�أي
و�سيلة ممكنة للح�صول عليه مهما كلف االمر.

الإدمان على املخدرات يف التحليل النف�سي :
ترى مدر�سة التحليل النف�سي �أن �سيكولوجية االدمان تقوم على :
1 .1احلاجة �إىل الإ�شباع النف�سج�سمي الرنج�سي الذي يرجع �إىل ا�ضطرابات يف عالقات
احلب والإ�شباع الع�ضوي  ،وخا�صة يف املرحلة الفمية .
2 .2احلاجة �إىل الأمن .
3 .3احلاجة �إىل �إثبات الذات وت�أكيدها ،ويرى التحليليون �رضورة �إرج��اع ال�سلوكيات
ال�سوية واملر�ضية يف الر�شد �إىل اخلربات الطفولية املبكرة ( احلازمي .) 37 : 2002 ،
ويربط �أ�صحاب التحليل النف�سي بني الإدمان على املخدرات ودورة اجلوع والعط�ش
عند الطفل يف مرحلة الطفولة ،فغياب املخدر معناه حرمان من الطعام ،وبالتايل ي�ؤدي
�إىل �ضيق واكتئاب ،ولي�ست امل�س�ألة قا�رصة على الطعام فقط ،و�إمنا يتعدى ذلك �إىل �أ�شياء
�أخرى ،فالطفل يدرك العقاب وفقدان حب الوالدين و�إهمالهما له على �أنها حاالت �أو مواقف
موازية للجوع� ،أي فقدان الطعام ،والعك�س يف هذا حالة احلب واالهتمام ،حيث �إن الطفل
يتقم�ص والديه يف تكوين الذات العليا ،ف�إن هذا النموذج نف�سه يتكرر �سيكولوجي ًا يف
عالقة الأنا بالأنا الأعلى ،ف�إن ر�ضا الأنا الأعلى (�أي الوالد ) عن الأنا حتدث حالة من اللذة
والراحة وال�رسور ،وهذه ميثلها ابتالع �أو تعاطي املخدر ،ومعنى ذلك �أن الرغبات الفمية قد
حتققت� ،أما يف حالة االكتئاب ،ف�إن الأنا ي�شعر ب�أنه غري حمبوب ومهجور من الأنا الأعلى،
وهذا يف�رس لنا �أمل املدمن من غياب املخدر ،لذا يحر�ص املدمن على حفظ املخدر يف
جيوبه ،وهذا يعني حتقيق ال�شعور بالأمن ،وغياب املخدر يعر�ض املدمن لل�شعور باخلطر
 ،وبالتايل يزيد �شعوره بالقلق ،وهذا هو �شعور الطفل �إزاء �أمه حيث تكون بجواره ،وحني
تغيب عنه  ،فوجودها يعني الطم�أنينة والأمن وغيابها يعني القلق واخلطر واحلرمان من
ا�شباع احلاجات(املغربي.)271 : 1986،
لذا جند �أن املدمنني هم الأ�شخا�ص الذين لديهم ا�ستعداد لال�ستجابة لت�أثري املخدرات
نتيجة التثبيت على املرحلة الفمية ،واحلاجة �إىل الأمن واحلاجة �إىل البقاء على الذات يف
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الوقت نف�سه ،وهكذا ف�إن ن�ش�أة الإدمان ال يحددها الت�أثري الكيميائي للمخدر ،بل البيئة
ال�سيكولوجية للمر�ضى (فنخل . )716 : 1969،
و�أ�صحاب التحليل النف�سي ي�ؤكدون على �أن مدمني املخدرات ذوو �شخ�صيات فمية
نرج�سية �سلبية ا�ستقبالية  ،مما �أدى �إىل وجود �إحباط فمي يف الطفولة ،وبالتايل تثبيتات
فمية �أر�ست التبعية جتاه املو�ضوعات كمورد لإمدادات نرج�سية ،كما �أن الع�شقيه الفمية
هذه متيزها �أخيلة ثالثة �أطلق عليها برترام  ( Prêt ramالفمية الثالثية ) وهي:
1ـ الرغبة يف االلتهام االيجابي (للآخر).
2ـ الرغبة يف االلتهام االيجابي (من قبل الآخرين).
3ـ الرغبة يف اال�ستغراق يف النوم واال�ست�سالم له.
ومدمن املخدرات �شخ�ص يعي�ش يف حالته العادية هذه الثالثية يف �شقها ال�سالب؛ �أي
يعي�ش االكتئابية واالن�سحابية ،و�أثناء التخدير تنقلب الثالثية ال�سالبة �إىل نقي�ضها املوجب
 ،فتغدوا االكتئابية مرح ًا دافقاً ،واالن�سحابية �إقباالً ،واالنطوائية انب�ساطاً ،حيث �إن ذلك
املخدر يحدث له حالة من الزهو واملرح ،يلتهم فيها مو�ضوع �إ�شباعه ،ثم يتمكن يف زهوة
املرح من االنغما�س يف ال�شعور اجلديد بحيث يلتهم التخدير �إىل النوم والثبات مما يحقق
احتاداً بثدي الأم وحتل الأنا العليا حمل ثدي الأم املحبوب كما يجعل الأنا العليا تت�صف
باخللود ،فاندماجها يحقق خلود الذات ،كما �أن االندماج فيها يعني اال�ست�سالم �إىل كائن
مطلق القدرة وا�سرتخاء بني جوانحه يف ق�ضاء يوم �سعيد (احلازمي. )40 : 2002 ،
ويرى بع�ض املحللني النف�سيني �أن عدم مقدرة الأم �أو الأ�رسة على الوفاء بحاجات
الطفل واالعتمادية يف املرحلة املبكرة ينتج عنه عدم ت�أكيد لدى الطفل حول �إ�شباع هذه
احلاجة ،وبذلك فالطفل ال يطور القدرة على ت�أجيل �إ�شباع حاجاته ،وانخفا�ض حتمل
االحباط ويظهر يف �صورة �سلوك اندفاعي مثل  :الغ�ضب� ،أو االن�سحاب� ،أو يف �صورة ا�ستخدام
للمواد املخدرة الذي يعد �سلوكا غري نا�ضج لتحقيق اال�شباعات الفمية ( .) blane,1990
وثمة تف�سري �آخ��ر ط��وره ميننجر( )Menningerال��ذي يرى �أن��ه طاملا احلاجات
ال�شخ�صية مل ت�شبع ف�إن الفرد ي�صبح غا�ضب ًا من والديه ,ولأنه غري قادر على التعبري عن
هذه الرغبات العدائية نحوهما ،ف�إن غ�ضبه يتجه داخلياً ،ويظهر يف �شكل �سلوك مدمر
للذات من خالل �سوء ا�ستخدام العقاقري ،ويف ر�أي كثري من ان�صار املدر�سة التحليلية،
ف�إن املدمنني ي�شرتكون يف الغالب يف بع�ض اخل�صائ�ص مثل االعتمادية واالندفاعية
والرنج�سية واالنفعال العاطفي وم�شاعر االكتئاب (.)wieder & Kaplan 1969
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ويرى �آدلر ( )Adlerيف تف�سريه لظاهرة الإدمان �أنها ناجتة عن نق�ص ع�ضوي ،وعدم
قدرة الفرد على النجاح االجتماعي ،فالف�شل الذي قد يلحق بكثري من الأفراد �إمنا يرجع
�أ�سا�س ًا �إىل افتقارهم �إىل عامل ال�شعور بعدم النجاح االجتماعي يف حياتهم ،ويذهب �آدلر
�إىل �أن جميع الذين يف�شلون يف حياتهم كالع�صابيني �أو الذهانيني �أو املدمنني �أو اجلانحني
�أو املنحرفني �أو الذين يقدمون على االنتحار �إمنا يف�شلون الفتقارهم �إىل ال�شعور بالود
واملحبة نحو الآخرين ،وعدم اهتمامهم ب�صالح املجتمع ونق�ص عامل امل�شاركة الوجدانية
يف عالقاتهم مع الآخرين ،ف�أ�سلوب حياتهم يقوم حمل الأنانية ،وهدف النجاح عندهم هو
هدف للو�صول �إىل جمرد تفوق �شخ�صي وهمي ،وجناحهم ال يتعدى حدودهم ال�شخ�صية
فح�سب ،ومبعنى �آخر ف�إن مدمن املخدرات يف نظر �آدلر هو �شخ�ص لديه نق�ص ع�ضوي ما،
�أو لديه نق�ص يف عالقاته االجتماعية �أو الثقافية �أو االقت�صادية ،لهذا فهو يقوم بتعوي�ض
هذا النق�ص بالعكوف على عقار يعطيه الثقة وين�سيه عيوبه (عفيفي . ) 45 : 1986 ،
كذلك يف�رس �أ�صحاب التحليل النف�سي تعاطي املخدرات و�إدمانها يف �ضوء القهر ،و
اال�ضطرابات التي حتدث يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وت�شمل هذه اال�ضطرابات عمليات
الإ�شباع الع�ضوية يف املرحلة الفمية  ،وعمليات النمو اجلن�سي من املرحلة الفمية وحتى
الق�ضيبية ،والتي يخيل فيها ن�ضج الأنا ،وتظهر خماوف من عدم الإ�شباع  ،واخلوف من
ضال عن ا�ضطراب
اخل�صاء ،ومن اال�ستمناء العاطفي وما ي�صاحب ذلك من م�شاعر الإثم ،ف� ً
عالقات احلب بني املدمن ووالديه وظهور ثنائية العواطف ،وحتول مو�ضوع احلب الأ�صيل
�إىل مو�ضوع املخدرات (رجيعة . ) 4 : 2009 ،

الدراسات السابقة :

تناولت العديد من الدرا�سات تعاطي املخدرات والإدمان عليها �سواء من حيث الأ�سباب
�أم اخل�صائ�ص النف�سية للمتعاطي ومن هذه الدرا�سات الدرا�سة التي قام بها بن حجاب
( )2011والتي هدفت �إىل املقارنة بني متعاطي االمفيتامينات وغري املتعاطني يف عوامل
ال�شخ�صية ال�ستة ع�رش لكاتل ،وذلك على عينة من املتعاطني بلغت ( )65وغري املتعاطني
( )65وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ل�صالح املتعاطني يف التخيل ،مما ي�شري �إىل
�أنهم غري تقليديني وال يتم�سكون بالأعراف والتقاليد  ،وغري مهتمني بالأحوال اليومية ،يف
حني كانت الفروق لغري املتعاطني يف الثبات االنفعايل والت�آلف ( الدفء) ،مما ي�شري �إىل �أن
غري املتعاطني �أكرث حتم ًال للغمو�ض والإحباط ،و�أكرث عطف ًا ودفئ ًا يف عالقاتهم وتعاملهم
بالآخرين و�أكرث جناح ًا .
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كما قامت الركابي (  )2011بدرا�سة هدفت التعرف �إىل �أ�سباب تعاطي املواد
املخدرة لدى طلبة املرحلة الإعدادية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �أع َّد مقيا�س لأ�سباب تعاطي
املخدرات وتطبيقه على عينة من ( )180طالب ًا وطالبة ،وقد �أظهرت النتائج �أن �أهم �أ�سباب
التعاطي الوازع الديني ،و�شخ�صية املتعاطي و�أ�رسته ورفقاء ال�سوء.
و�أجرى مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والأمنية ( )2009درا�سة حول �أ�سباب تعاطي
املخدرات من وجهة نظر املتعاطي ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الأو�ضاع الأ�رسية ممثلة
يف اخلالفات بني الوالدين وعدم االهتمام والتوجيه للأبناء يزيد من احتمال تعاطي
املخدرات .
ويف درا�سة �أجراها قديح (  )2009هدفت �إىل التعرف �إىل اخل�صائ�ص النف�سية
واالجتماعية ملتعاطي املخدرات " الباجنو" يف مركز اال�صالح والت�أهيل يف غزة ،ومقارنتها
بخ�صائ�ص �أ�شقائهم ،على عينة من املتعاطني بلغت ( )74وغري املتعاطني بلغت ()74
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق بني املتعاطني وغري املتعاطني يف بع�ض املقايي�س
الفرعية الختبار ال�شخ�صية متعددة الأوجه وهي  ( :توهم املر�ض ،واالكتئاب ،واله�سرتيا،
واالنحراف ال�سيكوباتي ،والبارانويا ،وال�سيكاثينيا ،والف�صام ،والذكورة  /الأنوثة ) ل�صالح
املتعاطني  ،كما يختلف املتعاطون عن غري املتعاطني يف العدوان والعداوة ،وتقدير الذات
ال�سلبي ،وعدم الثبات االنفعايل  ،والنظرة ال�سلبية للحياة ل�صالح املتعاطني .
و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة التي قام بها كاثلني وبرو�س Kathleen & bruce
(� )2005أن املدمنني على املخدرات يت�صفون بدافعية منخف�ضة وعدوانية نحو املجتمع،
وبانخفا�ض القلق و�ضعف الثقة بالنف�س مما يدفعهم �إىل ارتكاب �سلوكيات منحرفة نحو
املجتمع الذين يعي�شون فيه .
وقام عياد  ،وامل�شعان ( )2003بدرا�سة هدفت �إىل معرفة العالقة بني تقدير الذات
والقلق واالكتئاب لدى متعاطي املخدرات وذلك على عينة من ( )46من املتعاطني ،و
( )45من غري املتعاطني ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بينهما يف تقدير الذات ل�صالح
املتعاطني ،كما ك�شفت الدرا�سة عن وجود عالقة بني التعاطي وبني القلق واالكتئاب.
وبحثت درا�سة عبد اللطيف ( )2003الآثار االجتماعية لتعاطي املخدرات وعالقتها
باالنحرافات  ،على عينة من ( )80حدثا من الأحداث اجلانحني  ،تو�صلت �إىل �أن العوامل
دور مهم يف تعاطي املخدرات  ،ومن �أبرزها عدم رقابة الوالدين ،وتعاطي
االجتماعية لها ٌ
�أحد �أفراد الأ�رسة والق�سوة يف املعاملة وانخفا�ض امل�ستوى التعليمي للوالدين .
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وك�شفت درا�سة �صامويل وجون ( ) Samuel & john 2001ب�أن متعاطي املخدرات
لديهم خ�صائ�ص نف�سية عدوانية جتاه املجتمع ويت�صفون باالنعزالية والإحباط.
ويف الدرا�سة التي قام بها عبد احلميد ( )2002تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�شكلة املخدرات
تعمل على تفكيك املجتمعات وتف�شي الأمرا�ض والتفكك الأ�رسي  ،وت�رشيد الأطفال .
وقام �سويف ( )1999بدرا�سة للتعرف �إىل اال�ضطرابات وامل�شكالت املرتتبة على
تعاطي امل��خ��درات ،فكان من �ضمن ا�ضطرابات ال�صحة النف�سية للمتعاطي التفكري
اال�ضطهادي ،والنوبات الذهانية ،واالكتئاب والنوبات وا�ضطراب النوم .
ويف درا�سة قام بها اخلطاطبة ( )2000هدفت �إىل معرفة حجم م�شكلة تعاطي املخدرات
يف املجتمع الأردين  ،وذلك على عينة من (� )184شخ�ص ًا من املوقوفني واملحكومني داخل
مركز اال�صالح والت�أهيل يف الأردن ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل وجود عالقة دالة بني امل�ستوى
التعليمي للفرد و تعاطي املخدرات ،كما توجد عالقة بني املهن اليدوية والتعاطي ،وبني
مكان �إقامة الأ�رسة والتعاطي ،وكذلك توجد عالقة بني توتر العالقات الأ�رسية واخلالفات
بني الزوجني ورفاق ال�سوء وتعاطي املخدرات .
و�أجرى العي�سى ( )2000درا�سة بحثت الفروق بني متعاطي الهريوين وغري املتعاطني
يف بع�ض �أبعاد ال�شخ�صية ومفهوم الذات ،وذلك على عينة قوامها ( )240من املتعاطني
وغري املتعاطني للهريوين وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املتعاطني يت�سمون بالذهانية
والع�صابية وانخفا�ض مفهوم الذات وزيادة التقومي ال�سلبي لأنف�سهم  ،وميلهم لالنطواء
واالكتئاب .
و�أجرى فالتورو و�آخرون ( )villatoro et al, 1998درا�سة م�سحية لطرق تعاطي
املخدرات لدى طلبة املرحلة الثانوية بهدف التعرف �إىل �أمناط املتعاطني يف املناطق
احل�ضارية املختلفة� ,شملت ( )4051طالب ًا من طالب املدار�س الثانوية ك�شفت النتائج عن
خطورة مرحلة املراهقة و�أن الذكور �أكرث �أفراد الأ�رسة عر�ضة لتعاطي املخدرات و�أنهم
ي�صبحون مدمنني م�ستقب ًال .
وت�شري درا�سة كل من جون وباري (� ) John, & Barry,1998إىل �أن الإدمان على
املخدرات ي�ؤدي �إىل �ضعف قدرة الفرد على القيام ب�أن�شطة احلية اليومية �سواء يف املدر�سة
�أم العمل �أم الألعاب الريا�ضية وي�ؤدي كذلك �إىل �شعور الفرد بالقلق والبارانويا  ،وي�ؤثر �سلب ًا
على القدرة العقلية كما ي�ؤدي �إىل االكتئاب .
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وتناولت درا�سة حنورة ( )1998مظاهر ا�ضطراب ال�شخ�صية لدى متعاطي املخدرات
لدى عينة م�رصية و�أخرى كويتية من املتعاطني وغري املتعاطني ،وقد �أظهرت النتائج �أن
املتعاطني يتميزون بدرجة عالية من اال�ضطرابات الع�صابية واالنفعالية والتوتر والقلق
وعدم اال�ستقرار والعالقات ال�سلبية  ،كما تبني وجود فروق بني املتعاطي وغري املتعاطي
يف البارانويا والف�صام ل�صالح املتعاطني .
وبحثت درا�سة النجار وكالرك ( )aL Najar & Clark, 1996التعرف �إىل عالقة
تعاطي املخدرات بالقلق وتقدير الذات لدى عينة من املتعاطني بلغت ( )321من الذكور،
وعينة من غري املتعاطني  ،حيث �أظهرت النتائج �أن الذين يتعاطون املخدرات �أكرث قلق ًا من
غري املتعاطني .
ويف درا�سة �سوادي ( Swadiٍ )1996التي اهتمت بالأعرا�ض النف�سية لدى املراهقني
الذين ي�ستخدمون املواد الطيارة ،تو�صل الباحث �إىل وجود عالقة بني �أحداث احلياة التي
طر�أت على الأ�رسة والإدمان  ،وبخا�صة االنف�صال الأ�رسي ،والطالق  ،واحلرمان ،واخلالفات
الأ�رسية ،وامل�شكالت الزوجية وفقدان التوا�صل داخل الأ�رسة .
وقد ك�شفت درا�سة ديك�سون و�آخ��رون (� )Dixon, et al, 1995أن املدمنني على
املخدرات هم �أقل ر�ضا عن �أ�رسهم وعالقتهم الأ�رسية ،و�أن تعاطي املخدرات مرتبط
بانخفا�ض درجة الر�ضا عن العالقات العائلية .
و�أجرى فريدمان وم�سكروف ( )Fredman & Musgrove, 1994درا�سة با�ستخدام
منهج درا�سة احلالة املتعمق على ( )12مدمن خمدرات ،وقد كان الهدف من الدرا�سة هو
فح�ص وحتليل مفاهيم ه�ؤالء املر�ضى عن �أ�رسهم ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ال�صفات
امل�شرتكة للمدمنني هي نق�ص التما�سك والتوا�صل الأ�رسي ،وعدم وجود دور وا�ضح للآباء،
وفرط �أو قلة ال�ضبط الأ�رسي .

خالصة وتعقيب:
�أك��دت البحوث والدرا�سات ال�سابقة على �أن م�شكلة تعاطي املخدرات من �أخطر
امل�شكالت التي تعمل على تفكيك املجتمعات وتف�شي الأمرا�ض والتفكك الأ�رسي وت�رشيد
االطفال كدرا�سة عبد احلميد (.)2002
وقد ك�شفت الدرا�سات ال�سابقة �أن من �أهم الأ�سباب والعوامل التي �أدت �إىل حدوث ظاهرة
الإدمان هي وجود امل�شكالت الأ�رسية واخلالفات الزوجية بني الوالدين وعدم االهتمام
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بالأطفال ،ورفقاء ال�سوء ،كدرا�سة مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والأمنية (  )2009ودرا�سة
اخلطاطبة (  ،)2000ودرا�سة �سوادي ( ،)Swadi, 1996ودرا�سة عياد وامل�شعان ( .)2003
كما �أك��دت الدرا�سات والبحوث ال�سابقة على وجود بع�ض ال�سلوكيات الالتكيفية
نتيجة الإدمان ،وهي �أن املدمن على املخدرات يت�صف بدافعية منخف�ضة وعدوانية نحو
املجتمع ،وبانخفا�ض يف التكيف ،وعدم الثقة يف النف�س كدرا�سة كاثلني وبرو�س( (Kat h
 ،)leen & Bruce, 2005و�أظهرت درا�سة كل من فالتورو و�آخرين ( Villatoro et
 ،)al, 1998ودرا�سة جون وبلريي( )John, & Parry, 1998ودرا�سة حنورة ( ،)1998
ودرا�سة العي�سى (  ،)2000ودرا�سة حجاب (  ،)2011ودرا�سة قديح ( � ،)2009أن الذين
يتعاطون املخدرات يكونون �أكرث قلق ًا من غري املتعاطني ،كما ي�ؤدي االدمان �إىل البارانويا
وي�ؤثر �سلب ًا على القدرة العقلية ،وي�ؤدي �إىل االكتئاب واال�ضطرابات الع�صابية واالنفعالية
واالنطواء  ،كما ي�ؤدي �إىل اله�سرتيا وتوهم املر�ض .
وقد اتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها فئة املراهقني كدرا�سة
فالتورو و�آخرين ( ،)Villatoro et al, 1998ودرا�سة اخلطاطبة (� ،)2000سوادي
( ،) Swadi, 1996ودرا�سة الركابي (  ،) 2011والتي ا�ستهدفوا مرحلة املراهقة .
�أما بالن�سبة للمنهج امل�ستخدم يف الدرا�سة ،فقد ا�ستخدمت بع�ض الدرا�سات املنهج
الو�صفي كدرا�سة مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والأمنية(  )2009ودرا�سة اخلطاطبة (
 ،)2000ودرا�سة �سوادي ( ،)Swadi, 1996ودرا�سة عياد وامل�شعان (  ،)2003ودرا�سة
كاثلني وبرو�س ( ،)Kathleen & Bruce, 2005و فالتورو و�آخرين (Villatoro et
 ،)al, 1998ودرا�سة جون وبلريي ( )John, & Parry, 1998ودرا�سة حنورة ( ،)1998
ودرا�سة العي�سى (  ،)2000ودرا�سة حجاب (  ،)2011ودرا�سة قديح (  ،)2009بينما تناولت
بع�ض الدرا�سات منهج درا�سة احلالة التي تتفق مع الدرا�سة احلالية ،وهي درا�سة فريدمان
وم�سكروف (.)Fredman & musgrove, 1994

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:

ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب درا�سة احلالة الذي يقوم على و�صف مو�ضوع مفرد درا�سة
مف�صلة للك�شف عن جوانبها والو�صول �إىل تعميمات تنطبق على غريها من احلاالت
امل�شابهة .
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عينة الدراسة:
تناولت عينة الدرا�سة درا�سة حالة لفتاة جامعية ،يف امل�ستوى الدرا�سي الأول ،مدمنة
على حبوب الرتمال (.)Tramal

أدوات الدراسة:
ا�ستخدم الباحث �أدوات متعددة لدرا�سة احلالة وهي:
•تاريخ احلالة � Case historyإعداد الباحث
•املقابلة االكلينيكية Clinical interview

•ا�ستبانة تعاطي املخدرات من وجهة نظر املدمن ( �إعداد الباحث )
•مقيا�س التحليل االكلينيكي اجلزء الثاين �إعداد عبد الرحمن و�أبو عباة ()1998
•اختبار تفهم املو�ضوع ( التات � ) .T.A.Tإعداد مليكه ( . )1980

�أوالً -املقابلة وتاريخ احلالة( :من �إعداد الباحث)
�أع َّد الباحث ب�إعداد ا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية بهدف الو�صول �إىل و�صف تف�صيلي
عن تاريخ احلالة ،وقد �أُعدت يف �ضوء الإطالع على الدرا�سات ال�سابقة ،و�أدوات �أخرى،
وقد ا�شتملت على ت�سعة جماالت هي( :البيانات الأولية ،وبيانات متعلقة مبرحلة الطفولة،
واحل��وادث والأمرا�ض ،واال�ضطرابات النف�سية ،و�سنوات التعليم ،وبيانات عن الأ�رسة،
وبيانات متعلقة بامل�شكلة ،وبيانات متعلقة بتعاطي املخدرات) .

ثانياً -ا�ستبانة تعاطي املخدرات من وجهة نظر املدمن :
�أع َّد الباحث ا�ستبانة للتعرف �إىل �أ�سباب ودوافع تعاطي املخدرات ( الرتمال ) ،وذلك
من وجهة نظر املدمن ،وت�ضمنت �أربعة �أبعاد هي ( :البعد ال�شخ�صي للمتعاطي ،والبعد
الأ�رسي ،والبعد االجتماعي واالقت�صادي ،و�أ�سباب ثقافية دينية ) ،وقد �أع َّدت اال�ستبانة من
خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة.
ويتكون املقيا�س من ( ) 40فقرة يجاب عليها وفق مقيا�س متدرج من ( )5 -1بالن�سبة
للفقرات الإيجابية ،وهو :ال تنطبق مطلق ًا ( درجة واحدة ) ،ال تنطبق ( درجتان ) ،تنطبق
ب�صورة متو�سطة ( 3درجات) ،تنطبق (  4درجات) ،تنطبق متام ًا (  5درجات ).
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وقد مت التحقق من ال�صدق الظاهري للمقيا�س من خالل عر�ضه على جمموعة من
املحكمني من �أ�ساتذة اجلامعة املتخ�ص�صني يف علم النف�س ،وقد ُعدلت الفقرات يف �ضوء
�أراء املحكمني ،وقد اعترب الباحث �أن اختيار املفحو�ص للخيار( :تنطبق متاماً) على الفقرة
�سبب ًا مهم ًا من وجهه نظر احلالة .

ثالثاً -مقيا�س التحليل الإكلينيكي :
�أع َّده للعربية عبد الرحمن و �أبو عباة ( ،)1994وهو اجلزء الثاين من مقيا�س كاتل
 ،Cattlleويت�ضمن اثنى ع�رش بعداً متثل ال�سمات الال�سوية وهي( :توهم املر�ض ،واالكتئاب
االنتحاري ،والتهيج  ،والقلق ،واالكتئاب منخف�ض الطاقة ،وال�شعور بالذنب واال�ستياء،
وامللل واالن�سحاب ،والبارانويا ،واالنحراف ال�سيكوباتي ،و الف�صام ،والوهم النف�سي ،وعدم
الكفاية النف�سية ) .
ويتكون املقيا�س من (  ) 144بنداً تغطي ال�سمات املر�ضية االثنى ع�رش ،وذلك بواقع
( )12بنداً لكل �سمة مر�ضية ،ولكل بند يف ورقة الأ�سئلة (� )3إجابات حمتملة حتمل الرقم (�أ
– ب – ج ) ،وعلى املفحو�ص اختيار واحدة من بني هذه االختيارات الثالثة ،وعند ت�صحيح
املقيا�س تعطى للإجابة درجة ترتاوح بني ( ،)2 – 0على ح�سب مفتاح الت�صحيح ،حيث
تعطى درجتان للإجابة على ( �أ )� ،أو الإجابة على ( ج )� ،أما الإجابة على ( ب ) فتعطى دائم ًا
درجة واحدة ،وبذلك ترتاوح الدرجات ما بني ( )24 –0لكل �سمة من ال�سمات املر�ضية .
وقد قام معدا املقيا�س بالتحقق من ثباته و�صدقه على ثالث عينات باململكة العربية
ال�سعودية (عينة من املدمنني ،وعينة من الع�صابيني  ،وعينة من الذهانيني ) ،وقد حت َّقق
الباحث من �صدق املقيا�س وثياته بطرق متعددة ،وقد و�ضعت معايري للمقيا�س ،حيث تع ّد
الدرجة اخلام ( )20ف�أعلى على وجود ال�سمة املر�ضية يف حني تدل الدرجة ( )12ف�أقل على
انخفا�ض ال�سمة املر�ضية .

رابعاً -اختبار تفهم املو�ضوع (( )Thematic Apperception Test TATمليكه)1980 ،
يع ّد اختبار تفهم املو�ضوع (التات) من االختبارات الإ�سقاطية لل�شخ�صية ،والذي
يهدف �إىل الك�شف عن دوافع وانفعاالته و�رصاعاته املفحو�ص ،وبخا�صة النزعات املكبوتة
التي ال يرغب املفحو�ص يف الك�شف عنها ،والتي ال يكون واعي ًا �شعوري ًا بها .
ويتكون االختبار من �سل�سلة من ال�صور ترتاوح يف درجة غمو�ضها �أو حتديد بنيانها،
بحيث تعر�ض على الفرد واحدة بعد الأخرى ،ويطلب منه �أن ي�ستجيب لها بذكر ق�صة تخطر
على باله عند ر�ؤية ال�صورة.
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والطريقة التي ي�ستجيب لها املفحو�ص لل�صورة هي عبارة عن �إ�سقاط مل�شاعر
املفحو�ص وعواطفه وحاجاته ودوافعه �إىل الأ�شخا�ص واملو�ضوعات يف العامل اخلارجي .
ويتكون االختبار من ( )31بطاقة ،وقد �أعطت كل بطاقة رمزاً خا�ص ًا بها ،واكتفى
الباحث بتطبيق بع�ض البطاقات التي ر�أى �أنها مالئمة للك�شف عن ديناميات حالة
املفحو�ص �أو احلالة.

نتائج الدراسة:
�أوالً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول والذي ن�ص على :
ما التاريخ املر�ضي للحالة من واق��ع ا�ستجابتها على درا�سة احلالة واملقابلة
ال�شخ�صية؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول ا�ستخدم الباحث درا�سة احلالة واملقابلة ال�شخ�صية كما
يت�ضح فيما ي�أتي :
ال�سن� 20 :سنة
النوع� :أنثى
الوظيفة :طالبه جامعية.
احلالة االجتماعية  :عزباء
الديانة :الإ�سالم
عدد الأخوة � :أربعة ذكور وبنت بالإ�ضافة للحالة
ترتيب احلالة بني �أخوتها  :الأوىل
مهنة الأب  :تاجر
مهنة الأم  :ربة منزل
ح�رضت احلالة بنف�سها �إىل وحدة الإر�شاد والعالج النف�سي بجامعة االق�صى تطلب
امل�ساعدة ملا تعانيه من متاعب نف�سية ،متثلت يف ال�شكوى من ال�شعور بالإحباط والقلق
واخلوف والوحدة واالكتئاب وامليل �إىل االنتحار ،وعلى عدم القدرة على الرتكيز �أثناء
التح�صيل الدرا�سي ،مع الإح�سا�س بالذنب وعدم الرغبة يف احلياة ومتنيها املوت ،وال�شعور
بخيبة الأمل يف الآخرين وعدم الثقة فيهم ،مما دفعها ذلك �إىل تعاطي حبوب الرتمال
بكميات كبرية ،وب�صورة يومية للخروج من معاناتها النف�سية .
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وقد ذكرت احلالة خالل املقابالت ب�أنها عا�شت طفولة جميلة ،حيث كانت مقربه
من والدها ،وكان ترتيبها الأول ،وت�أخر الطفل الثاين لأكرث من (� )3سنوات بعد والدتها
وكانت حتظى بالتدليل الزائد من قبل والدها وعمتها التي تعي�ش معهم يف املنزل نف�سه،
ومتيل �أمها �إىل حب �أخيها الأ�صغر منها وتف�ضله عليها ،وقد ذهبت �إىل املدر�سة يف �سن ()6
�سنوات كانت متفوقة يف جميع املواد الدرا�سية ومن الع�رشة الأوائل طيلة فرتة درا�ستها .
وقد كانت احلالة طفلة �شقية �رش�سة كما و�صفت نف�سها ،وكانت عريف ال�صف واالت�صال
وتنتمي جلماعة النظام ،وحتب ت�رصفات الذكور ومالب�سهم .
بد�أت معاملة الأب تت�سم بالالمباالة وعدم االهتمام بها ،وترى احلالة �أن عالقتها
بوالدتها �ضعيفة جداً ،وهي ال تهتم باحلالة وتتجاهل م�شاعرها ،وال ت�شعر جتاهها مب�شاعر
الأمومة ،فكالهما يعي�شان يف املنزل نف�سه� ،إال �أنهما ال يدور بينهما �أي نوع من �أنواع
احلديث .
والعالقات داخل الأ�رسة بني الأم والأب �سيئة وهما دائما الت�شاجر والذي ينتهي عادة
ب�رضب الأم ،وت�شعر احلالة ب�أن والدها يخون والدتها والأم غري مبالية وال تهتم بذلك ،ولقد
كان لهذه االجواء الأ�رسية ،وم�شكالت احلياة اليومية وعدم اهتمام الأ�رسة بها ،دوراً كبرياً
يف دفع احلالة �إىل تناول املواد املخدرة ( الرتمال ) ،واحلالة و�ضعها االقت�صادي ممتاز،
وي�سهل عليها �رشاء هذه املواد من ال�صيدلية ،حيث تقوم بالتعاطي يف املنزل عند التعر�ض
مل�شكلة ما ،وعندما ت�شعر بالفراغ وامللل ،مما ي�ؤدي باحلالة لل�شعور بال�سعادة والعي�ش
يف جو خيايل وزيادة الن�شاط واحليوية  ،وبعد االنتهاء من ت�أثري املخدر ،يبد�أ ال�شعور
بالندم وبالواقع امل�ؤمل ،وبحالة من ال�شعور بالإرهاق والرغبة يف التعاطي ،وتذكر احلالة
�أنها تتناول يف بع�ض الأيام ما يزيد عن (  )20حبة يف اليوم  ،ويكلفها ذلك ما يزيد عن
(� )1000شيكل �شهري ًا مبا يعادل ( )250دوالر �شهريا ً.
وح�سب و�صف احلالة فهي غري ملتزمة من الناحية الدينية ،و�أن الوازع الديني لديها
�ضعيف  ،حيث تعتقد �أن تناول املخدرات واحلبوب املخدرة لي�س حراماً ،لأنه ي�ؤدي �إىل
تهدئة احلالة و�إ�شعارها بالراحة  ،واحلالة متيل �إىل العزلة وتق�ضي معظم �أوقاتها على
االنرتنت ،حيث ال زاجر وال ناهي للحالة فهي تقوم بكل ما بدا لها دون تدخل من �أحد داخل
الأ�رسة ،فالأم ال وجود لها من الناحية النف�سية ،و�إن كانت موجودة ،من الناحية الفيزيقية،
واحلالة هي الكربى بني الأبناء وتعي�ش يف غرفة لوحدها وال ي�شاركها �أحد فيها وتعي�ش
لنف�سها فقط ،وتعاين احلالة من عدم وجود �صداقات لها عدا �صديقة واحدة فقط حتاول
ار�شادها وتقدمي الن�صح لها .
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ومن خالل املقابالت التي �أجريت مع احلالة فقد عربت احلالة عن بع�ض امل�شاعر
والأحا�سي�س والتي تتمثل فيما ي�أتي :
•ا�شتكت احلالة من العالقة ال�سيئة بوالدتها ،حيث قالت خالل املقابالت  " :معظم
الأمهات ال ي�ستطعن احت�ضان بناتهن و�أبنائهن مما يدفع الأبناء والبنات للهروب
منهن وعدم التعامل معهن� ،إال �أن تطور هذه احلالة يجعل منها حاجزاً و�سداً منيع ًا
ي�صعب ك�رسه " كما عربت عن �سوء العالقة بينها وبني �أمها بقولها " الإح�سا�س
بالأمومة �إح�سا�س ال بد منه ،ولكن كيف ت�شعر به من كان قلبها به نزعة من ال�رش "
وهذا يدل على البعد النف�سي بني احلالة ووالدتها .
•كما حتدثت احلالة عن التفكك الأ�رسي وعدم التفاهم والتفاعل االيجابي بني والد
احلالة ووالدتها ،الأمر الذي جعلها ت�شعر بالوحدة وعدم االهتمام ب�أ�رستها  ،فكتبت "
نحب بال ثمن لنجد خيانة وموت ًا وهروب ًا وان�سحاباً� ،إن قرار العي�ش وحيداً قرار �صعب
ولكن �أف�ضل ،لأن العي�ش وحيداً يعفي �صاحبة من غدر الأيام " �إن كل الب�رش �أ�صبحوا
واحداً يحبون ليجرحوا ويدخلون حياتنا ليهربوا �أ�صبحنا نتعلق بال�رساب بالوهم ،نعم
�إننا يف زمن الالحب "
•عك�ست احلالة م�شاعر الإح��ب��اط والي�أ�س ،واحل��زن ،وع��دم القيمة ومعنى احلياة،
وافتقادها للحب ،مما دفعها يف بع�ض الأحيان �إىل امليل �إىل االنتحار ،فقالت خالل
املقابالت " �أعي�ش يف حالة من ح�صار الأمل والوحدة والإحباط والي�أ�س ال �أحد ميد يد
العون وامل�ساعدة بات الأمل مفقوداً والي�أ�س موجوداً ،دنيا حمطمة ال يوجد فيها فرح،
�أ�صبحنا يف زمن الالفرح ،الال�صداقة ،الالحب ،الال �أمل ،نحن يف زمن الال ابت�سامة
كتب علينا عدم الفرح ،نتمنى املوت يف كل حلظة لكن ملاذا ال ي�أتينا ؟ "
•كما �أظهرت احلالة ال�شعور بالذنب جتاه والدتها  ،التي توجه لها م�شاعر الكره لدرجة
�أنها قالت " :لو حدث لأمي �أي مكروه لن �أزعل ولن �أبكي عليها قط "
•كما عربت احلالة عن م�شاعر الكره للآخرين ،وعدم القدرة على �إقامة �صداقات بينها
وبني زمالئها ،وعدم ال�شعور بالثقة يف الآخرين ،فكتبت " �أعتقد �أن احلنان ذاب واملودة
انتهت  ،حتى يف قلوب الأمهات ال توجد رحمة ال يوجد حنان ،ال �أريد �أن �أكون يف هذا
الزمان� ،أريد �أن �أعي�ش يف عامل �أخر عامل ال ب�رش فيه  ،حتى ال �أتعر�ض �أكرث لق�سوة منهم"
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•عربت احلالة عن م�شاعر القلق والتوتر وا�ضطرابات يف النوم ،وانخفا�ض يف امل�ستوى
التح�صيلي ،وق�ضاء معظم الوقت �أمام االنرتنت .
•ات�ضح من خالل املقابالت انخفا�ض الوازع الديني لدى احلالة ،والذي كان �سبب من
الأ�سباب الرئي�سية ل�سوء حالها.
•تعتقد احلالة �أن كل �إن�سان تقوم مبحبته ميوت على الفور لذا تكره والدها حتى ال
ميوت.
يت�ضح مما �سبق �أن احلالة يف حالة من التخبط وعدم الر�ؤيا ،وال�شعور بالوحدة ،وعدم
الثقة يف النف�س ويف الآخرين ،كما ت�شعر با�ضطرابات �سلوكية ونف�سية  ،نتيجة الظروف الأ�رسية
ال�صعبة التي مرت بها  ،الأمر الذي قاد احلالة �إىل الهروب من الواقع الذي تعي�ش فيه عن طريق
الإدمان على الرتمال الذي تعتقد �أنه ي�ساعدها على ن�سيان الواقع الأليم الذي تعي�شه .
ثانياً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ن�ص على :ما �أ�سباب تعاطي و�إدمان
املخدرات ( الرتمال  )Tramalمن وجهة نظر احلالة من واقع ا�ستجابتها على ا�ستبانة
�أ�سباب التعاطي؟
طبق الباحث ا�ستبانة �أ�سباب تعاطي املخدرات على احلالة ،وقد �أفادت احلالة ب�أن من
َّ
�أ�سباب تعاطي املخدرات ( الرتمال) من وجهة نظرها ما ي�أتي :
1 .1الأ�سباب ال�شخ�صية ومتثلت يف :
 تعاطي املخدرات من �أجل ن�سيان الآالم والأوجاع . االفتقاد لل�شعور باحلب واحلنان . االفتقار لل�شعور بالأمن واحلماية . التعاطي من �أجل التخل�ص من ال�شعور بالقلق واالكتئاب . ال�شعور بالعزلة وامللل والفراغ . الف�ضول واملغامرة .2 .2الأ�سباب الأ�رسية للتعاطي ومتثلت فيما ي�أتي :
 اجلو العائلي ملئ بامل�شاجرات . والدي ال يهتم بي ومب�شكالتي .318
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 الرغبة يف االنتقام من �أ�رستي . االفتقاد الهتمام والدتي ورعايتها يل . مبالغة �أهلي يف تدليلي و�إعطائي نقوداً بكرثة . ال يوجد متابعة من �أ�رستي يل . 3 .3الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية متثلت من وجهة نظر احلالة فيما ي�أتي :
 ميكنني �رشاء املخدر مهما غال ثمنه . ال ي�ساعدين املجتمع على حتقيق ذاتي وطموحاتي . �أرغب يف االنتقام من املجتمع والآخرين . �أ�ستطيع احل�صول على املخدر ب�سهولة وي�رس . �أ�شعر بالإحباط من نظرة املجتمع يل . �أعي�ش يف ظروف اجتماعية �سيئة .4 .4الأ�سباب الثقافية والدينية للتعاطي وقد جاءت كما ي�أتي :
 �أعتقد بان املخدرات غري حمرمة �رشع ًا . الوازع الديني لدي �ضعيف . ال يوجد لدي وعي كامل ب�أ�رضار املخدرات . �أعتقد بوجود منافع وفوائد للمخدرات . ال التزم ب�أداء ال�شعائر الدينية بانتظام .يف م�شاهد الإدمان التي تنقلها القنوات التلفزيونية .
 ت�ؤثر ّوت�ؤكد النتائج احلالية ما ذكره �أبو املكارم (  )2005من �أن اخل�صال ال�شخ�صية
والتعر�ض لل�ضغوط النف�سية يعد عامال مهم ًا يف تعاطي املخدرات ،كذلك ما ذكره العي�سوي
( )2000وعفيفي (� )1986أن من �أ�سباب تعاطي املخدرات �ضعف ال�شخ�صية والأ�رس
املحطمة ،والبيئة و�أثر الثقافات الفرعية وو�سائل ال�ضبط االجتماعي ،والت�صور الذاتي
و�أ�ساليب املعاملة الوالدية كالتدليل ،و�ضعف الوازع الديني ،واجلهل باملخاطر ،وبع�ض
االعتقادات اخلاطئة .
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ثالثاً  -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي ن�ص على :
ما ال�سمات النف�سية ملتعاطي املخدرات (الرتمال  )Tramalكما تظهر على مقيا�س
التحليل الإكلينيكي؟

اجلدول ()1
يبني نتائج الإجابات على مقيا�س التحليل الإكلينيكي
الرقم

ال�سمة
املر�ضية

الدرجة

التقومي

الرقم

1

توهم املر�ض

23

مرتفع

7

2

االكتئاب
االنتحاري

21

مرتفع

8

البارانويا

3

التهيج

17

متو�سط

9

االنحراف
ال�سيكوباتي

11

21

مرتفع

10

الف�صام

24

مرتفع

23

مرتفع

11

الوهم النف�سي

16

متو�سط

24

مرتفع

12

نق�ص الكفاءة
النف�سية

21

مرتفع

4
5
6

القلق
واالكتئاب
االكتئاب
منخف�ض
الطاقة
ال�شعور
بالذنب
واال�ستياء

ال�سمة
املر�ضية
امللل
واالن�سحاب

الدرجة

التقومي

16

متو�سط

22

مرتفع
منخف�ض

يت�ضح من اللوحة االكلينيكية ال�سابقة ارتفاع درجات احلالة على مقيا�س الف�صام،
وتوهم املر�ض ،ال�شعور بالذنب واال�ستياء ،والبارانويا ،ونق�ص الكفاءة النف�سية ،والقلق
واالكتئاب ،واالكتئاب االنتحاري ،واالكتئاب منخف�ض الطاقة ،مما ي�شري �إىل ائتالف
الأع�صبة يف كل واحدة يعرب عن حالة مر�ضية ذهانية  ،ويظهر من خالل اللوحة الإكلينيكية
انخفا�ض درجات احلالة على مقيا�س االنحراف ال�سيكوباتي ،يف حني ح�صلت على درجات
يف حدود املتو�سط يف الوهم النف�سي ،والتهيج ،وامللل واالن�سحاب .
ويعد توهم املر�ض ميكانزم ًا دفاعي ًا �ضد �رصاعات الأنا مع الأنا الأعلى يف �صورة
ا�ستعطافية لإك��راه الأنا الأعلى بالكف عن العقاب ،كما ت�شري البارانويا �إىل ا�ضطهاد
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ت�ستطيع الأنا توجيهه يف بع�ض الأحيان �إىل الأم كمو�ضوع جن�سي مثلي يعوق �إمكانية
االنفراد بالأب يف عالقة �آمنة .
وتتفق ال�صفحة النف�سية للحالة مع ما �أ�شار �إلية معدا مقيا�س التحليل الإكلينيكي من
ارتفاع درجات مدمني املخدرات يف كل من االكتئاب منخف�ض الطاقة ،وال�شعور بالذنب
واال�ستياء ،وتوهم املر�ض  ،والبارنويا ،والف�صام ،والوهن النف�سي يف حني تنخف�ض
الدرجات لدى مدمني املخدرات يف �سمة ال�سيكوباتية (عبد الرحمن و�أبو عباة: 1998 ،
. )28-18
وتتفق النتائج احلالية مع ما تو�صلت له نتائج درا�سة حنورة ( )1998عن �أن
املتعاطني يتميزون بدرجة عالية يف اال�ضطرابات الع�صابية واالنفعالية ،والتوتر ،والقلق،
وعدم اال�ستقرار ،والعالقات ال�سلبية  ،كما �أن هناك فروق ًا بني املتعاطني وغري املتعاطني
يف الهو�س والبارانويا والف�صام ل�صالح املتعاطني � ،إال �إنها تختلف عنها يف �أن احلالة
ينخف�ض لديها ال�سلوك امل�ضاد للمجتمع( ال�سيكوباتي ) .
كما ت�ؤكد زكي ( )49 :2005و اخلزاعلة (� )2003أن املواد املخدرة ت�ؤثر على احلالة
النف�سية واملزاجية للأ�شخا�ص مما ي��ؤدي �إىل ا�ضطراب يف الإدراك وعدم القدرة على
تقدير الزمان واملكان في�صاب املتعاطي باالكتئاب ،والقلق ،والف�صام ،وجنون العظمة
( البارنويا) ،وا�ضطراب النوم ،والذهان ،واخلواف والتخيالت ،كما ي�ؤدي التعاطي �إىل
ا�ضطراب احلوا�س كال�سمع والب�رص واللم�س والأمل وال�شم ،كما يحدث ت�شوي�ش يف الذاكرة،
وتدين القدرة على الرتكيز واال�ستيعاب .

رابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع والذي ن�صه :ما طبيعة ديناميات ال�شخ�صية
لدى املتعاطي املدمن على (الرتمال  )Tramalمن وجهه نظر احلالة كما تظهر
على اختبار تفهم املو�ضوع الإ�سقاطي ؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ُوزعت (  ) 9بطاقات على احلالة وكتابة ق�صة حول
كل بطاقة ،التي من خاللها يتم ا�سقاط ما بداخل احلالة من م�شاعر و�أحا�سي�س وكانت
االجابات كما ي�أتي :

البطاقة (:)1

�أن احلزن ال يعرف �صغرياً وال كبرياً  ،فهذا الطفل يجل�س م�شتتاً ،ويعي�ش وحيداً ،وال
�أحد يتقرب منه ليفهمه ،ال �أحد يحبه ،فابتعد عن النا�س كي يكون وحيداً " حتى الأطفال
االكتئاب قاتلهم " .
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التف�سري:
�أن احلالة قد توحدت يف البطاقة مع الطفل ،وتعك�س ذاتها على ال�صورة ،فهي ت�شعر
بالوحدة والعزلة والك�آبة ،وترى �أنه ال يوجد �أحد يف هذه احلياة ليفهمها �أو يتقرب منها،
كما تك�شف الق�صة عن افتقاد احلالة للحب واحلنان وال��دفء الأم��ر الذي جعلها ت�شعر
بالوحدة يف هذه احلياة .

البطاقة (:)G F 6
ح�سام و�آالء متزوجان منذ فرتة طويلة ،بد�أت اخلالفات الزوجية بينهما ب�سبب انهماك
ح�سام بعمله طول الوقت  ،وعدم حتمله لهموم زوجته ،وهو يعتقد �أنه باملال قد ا�شرتاها
فدار بينهما احلوار الآتي :
�آالء  :يا ح�سام .
ح�سام  :مل تنادي ؟
�آالء � :أال ترى �أننا ال نراك طول اليوم يف العمل ؟.
ح�سام  :وماذا �أفعل لك  ،هل �أجل�س بجوارك كال�سيدات ؟
�آالء  :ال مل �أقل ذلك  ،ولكن �أعطنا حلظة من وقتك .
ح�سام  :ال �ش�أن يل يوجد لدي عمل وهذا العمل هو الذي يجعلك تعي�شني يف �سالم دون
احلاجة لأحد .
�آالء  :ال �أريد املال بل �أريدك .
ح�سام :و�أنا �أريد املال ،ال �أريد �أن �أعي�ش يف فقر كما كنت تعي�شني .
�آالء  :ماذا ؟
ح�سام  :كفى ال �أريد �سماع �صوتك ،و�أغلق حوارهما بحالة من الغ�ضب بني الطرفني،
فحرم �أبنا�ؤه وزوجته من حنانه وذلك لأجل املال .
وخرج ح�سام �إىل عمله ،ومل يعدُ ،

التف�سري:
�أن احلالة تعرب يف الق�صة عن زوج وزوجته تت�سم العالقة بينهم بعدم اال�ستقرار والهدوء
نتيجة اخلالفات وامل�شكالت الدائرة بينهم ،والتي هي نتيجة لإهمال الزوج لزوجته وعدم
اهتمامه بها وعدم حتمله للم�سئولية وامل�شاركة الزوجية ،وتف�ضيله لعمله على ح�ساب
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الزوجة والأبناء ،بالإ�ضافة �إىل عدم ق�ضائه �أوقات ًا �سعيدة معهم ،الأمر الذي �أدى يف نهاية
الأمر �إىل هروب الزوج ،وتركه للمنزل ،مما انعك�س ذلك �سلب ًا على �أبنائه وزوجته وفقدانهم
للحب والأمن الذي يحتاجون �إليه  ،و يت�ضح مما �سبق �أن احلالة تعك�س ما يدور داخل
�أ�رستها ،من عدم اهتمام الأب بالأم ب�صفة خا�صة ،وبالأ�رسة ب�صفة عامة ،وان�شغاله الدائم
يف العمل ،الأمر الذي �أدى �إىل انهيار الأ�رسة  ،وعدم �شعورها بالأمن الأ�رسي .

البطاقة

(:)B M 6

قا�س على �أمه ومن حوله ،ويف يوم من الأيام قرر ال�سفر ف�أخرب والدته
حممود ولد ٍ
بذلك ،فت�أملت الأم كثرياً  ،وتو�سلت �إليه �أال يرتكها وحيدة وهي مري�ضة ويف �أم�س احلاجة
�إليه� ،إال �أنه قرر ال�سفر لبناء م�ستقبله ،قائ ًال لأمه ال �ش�أن يل بك� ،أنا م�سافر واتخذت قراري،
ابتعدي عني كفى نواح ًا ابتعدي عني اذهبي �إىل �أي مكان ال �ش�أن يل بك ،وانتهى احلوار
ب�أخذ حقائبه و�سافر .

التف�سري:
�أن احلالة تعرب عن الق�سوة ال�شديدة التي يت�سم بها البطل خا�صة على �أمه  ،وقد توحدت
مع البطل يف رغبتها يف ال�سفر ،وترك هذا العامل امل�ؤمل �إىل عامل خيايل يجد فيه البطل �أو
احلالة نف�سه ويحقق ذاته وم�ستقبله  ،كما تك�شف الق�صة حالة التمرد على الأم  ،وتركها
حتى وهي يف حالة املر�ض واحتياجها لها  ،وعدم االكرتاث لها بال�سفر ،الأمر الذي يدلل
على العالقة ال�سيئة بني احلالة و�أمها .

البطاقة (:)G F 7
�أنغام فتاة �صغرية وهي وحيدة �أهلها ولهذا مت تدليلها بدرجة كبرية �أحبتها عائلتها
ومت تدليلها �إىل احلد الذي جعلها عنيده وقد جل�ست �أنغام مع والدتها حلظة  ،فدار بينهما
احلوار الآتي :
الأم  :يا بنيتي يجب عليك �أن تغريي بع�ض �صفاتك .
�أنغام  :ال �أريد  ،ال تتدخلي يف حياتي .
الأم  :يا بنيتي ا�سمعي ن�صيحتي .
�أنغام  :ال �أريد وال دخل لك بي .
الأم  :يا �أنغام .
�أنغام  :كفى ال �أريد �سماعك �أنا حرة .
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وا�ستمر الأمر على هذا احلال � ،أم تن�صح وابنة ال ت�سمع �إىل �أن و�صل احلال �إىل تدمري
الفتاة  ،وهذا كله ب�سبب التدليل الزائد للفتاة  ،التي �أ�صبحت ب�سببه ال ت�سمع لأحد وال ترى
غري نف�سها .

التف�سري:
يف�رس الباحث هذه اال�ستجابة �أن احلالة تعرب عن �سوء العالقة بني الأم وابنتها لدرجة
�أنها ال ت�ستجيب لن�صائحها  ،كما تعك�س الق�صة �سوء املعاملة الأ�رسية والتي تت�سم بالتدليل
الزائد  ،وهذا الأ�سلوب هو الذي �أف�سد حياتها وجعلها �شخ�صية ه�شة ال ت�ستطيع مواجهة
م�شكالت احلياة  ،ويف الوقت نف�سه تك�شف الق�صة عن الرنج�سية املثلية حيث تقول( :
�أ�صبحت ال ت�سمع من �أحد وال ترى �أحد غري نف�سها) كما تعك�س الق�صة اجتاه احلالة نحو
�أمها  ،والتي تت�سم بالالمباالة وال يربط بينهما �أي رباط عاطفي الأمر الذي كان �سبب ًا يف
تدمري الذات و�ضياع م�ستقبلها  ،وكلها �إ�سقاطات لتربير ف�شل الذات يف حتقيق ما ت�صبو
�إليه من م�ستقبل زاهر  ،كما تعك�س الق�صة عن وجود عدوان كامن جتاه الأم يف قولها ال
�أريد �سماعك ف�أنا حرة .

البطاقة (:)G F 9
هنادي �أ�صغر �أخوتها عنيدة ال ت�سمع كالم �أحد حتى �أمها  ،قررت اخلروج من املنزل
 ،فنادتها الأم قائلة �إىل �أين تذهبني ؟ ف�أجابت ال دخل لك بي  ،فطلبت الأم من هنادي
الرجوع  ،فرف�ضت هنادي  ،وذهبت دون �أن تعرف �إىل �أين هي ذاهبة � ،إىل �أن و�صلت �إىل
مكان ال تعرفه  ،جل�ست فيه وهناك تعر�ضت لالختطاف ،ولكن بف�ضل اهلل رجعت �ساملة  ،مل
تخرب �أحداً ،ولكنها  -ومنذ ذلك الوقت  -فقدت الثقة يف النا�س والآخرين  ،مل تعد تثق يف
�أحد حتى نف�سها ،مع �أنها لو �صارحت نف�سها لوجدت نف�سها هي املخطئة.

التف�سري:
ويف�رس الباحث ذلك �أن هذه اال�ستجابة تك�شف عن هروب احلالة من م�ستوى الإ�شباع
املفرط الذي ي�أخذ التثبيت الفمي  ،راغبة يف التحرر من خالل الهروب  ،وال تدري �إىل �أين ،
فالهروب غري وا�ضح  ،وي�شري االختطاف �إىل رغبة جن�سية ال �شعورية  ،كما تفتقر احلالة �إىل
ال�شعور بالثقة يف الذات والآخرين  ،كما تعاين من �رصاع بني االنا واالنا االعلى وهي غري
قادرة على م�صارحة الأنا  ،الأمر الذي يجعلها يف حالة من القلق والتوتر الدائم .
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البطاقة ( :) F 12
انت�صار و�أمها يعي�شان مع ًا  ،وبعد �أن كربت الأم � ،أنكرت البنت ف�ضل �أمها عليها ،
وحاولت �أن تبعدها من منزلها  ،وتلقي بها ك�أي �شئ انتهت �صالحيته  ،وقد طلبت انت�صار
من �أمها اخلروج من املنزل قائلة لها ال �أريدك بجواري  ،فردت عليها الأم ملاذا ؟ ماذا
فعلت لتطرديني ؟ فقالت لها انت�صار من �سوف يقوم بخدمتك ؟ يكفيني تعبي  ،فردت الأم
عليها قائلة ولكن �أنا التي ربيتك  ،فقالت االبنة انت�صار هذا حقي عليك  ،وتقول الأم و�أنا
�أين حقي ؟ فتقول االبنة ال حق لك عندي  ،ال �أريدك بجواري  ،هيا �أخرجي �إىل �أي مكان ؟
وانتهت الق�صة ب�أن �أر�سلت االبنة �أمها �إىل دار امل�سنني حتى ترتاح منها  ،ون�سيت ف�ضلها
عليها  ،ومن هنا �أخذت �أمها قناعة �أنه ال �أحد ي�ستحق املعاملة ب�إخال�ص ال �أحد ي�ستحق .

التف�سري :
يف�رس الباحث ذلك �أن هذه اال�ستجابة تك�شف عن اخلالف القائم بني احلالة ووالدتها
 ،وهي تعك�س رغبتها الال�شعورية يف التخل�ص منها  ،و�إلقائها يف اخلارج ك�أي �شئ انتهت
�صالحيته  ،ثم �أحدثت توافق ًا بني الأنا والأنا الأعلى ب�أن �أر�سلت بها �إىل دار امل�سنني لرتتاح
منها  ،كما قد تك�شف اال�ستجابة عن رغبة جن�سية لدى احلالة لتحل حمل الأم  ،كما ي�شري
احلوار الدائر بني احلالة و�أمها يف الق�صة �إىل العدوان املوجه نحو الأم بالرغم مما قدمته
الأم  ،مما يعك�س النزعات العدوانية املدمرة لدى احلالة ،والتي ت�شري �إىل مواجهة غري �سوية
على ال�ضغوط .

البطاقة (:)M F 13
فاتن كانت تربطها ب�أحمد عالقة عاطفية من نوع ما � ،أحبها حب ًا كبرياً و�أحبته كذلك
 ،ويف يوم من الأيام مل ي�ستطع ان يقاوم حبه لها ،فاغت�صبها ثم حزن حزن ًا كبرياً على ما
فعل لأنه يحبها  ،وهي م�صدومة ملا حدث وغري م�صدقة وال متخيلة �أن يفعل بها �أحمد الذي
يحبها  ،لكن قرر بعد تفكري عميق ب�أن يتزوجها ليكون �أ�رسة وينجب منها الأوالد .

التف�سري:
ويف�رس الباحث ذلك �أن هذه اال�ستجابة تك�شف عن رغبة جن�سية ملمار�سة اجلن�س مع
مو�ضوع احلب  ،والرغبة يف حتقيق نزوات احلب  ،فالأنا تعاين من �ضعف �شديد من خالل
تعبريها عن الرغبات اجلن�سية � ،إال �أن الأنا الأعلى يقف ويلومه بعد ا�شباع رغباته وي�شعره
بالندم ويلومه على ما قام به  ،ولأجل تخفيف م�شاعر الذنب بد�أ التفكري يف املحافظة على
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مو�ضوع احلب  ،من خالل الإبقاء على املحبوب و�إقامة عالقة �رشعية معه من خالل الزواج
و�إجناب الأبناء فاحلالة لديها رغبة يف البقاء على مو�ضوع احلب .

البطاقة (:)15
تروي هذه الق�صة �أن �شاب ًا يف مقتبل العمر كان لديه طموح يف احلياة والعمل  ،بد�أ يف
عمل �أول م�شاريعه ،ولكنه ف�شل يف ذلك �إال انه مل يي�أ�س وقام بعمل �آخر ولكن ف�شل �أي�ض ًا
 ،وهو متزوج ولديه طفالن ابن وابنه  ،يعي�ش مع �أ�رسته حاول �أن ينف�صل ويعمل ويبني
بيت ًا لنف�سه فلم ي�ستطع ب�سبب �سوء ظروفه املادية والتي انعك�ست بدورها على الأو�ضاع
االجتماعية  ،فبد�أت امل�شكالت يف بيته بينه وبني زوجته  ،مما �أدى لإ�صابته بالإحباط ،
وقد قاده الإحباط �إىل ال�شعور بالي�أ�س واالكتئاب  ،ورف�ض احلديث مع غريه وقرر العي�ش
وحيداً وبعيداً عن النا�س  ،وتوارى عن �أعني النا�س لوهلة من الزمن ،ولكن بعدها قرر العي�ش
بعيداً لفرتة طويلة .

التف�سري:
ت�سقط احلالة نف�سها على ال�صورة  ،فرتى يف ال�صورة �شاب ًا لديه طموح كبري يف احلياة
�إال �أن الإحباط يالزمه  ،وبالرغم من الإحباطات التي تواجه احلالة �إال �أنه مل يي�أ�س  ،كما
تك�شف احلالة الرغبة يف الزواج و�إجناب الأبناء كذلك تعك�س الق�صة العالقة القائمة بني
�أبيها و�أمها والتي ت�سودها امل�شكالت و�سوء العالقة  .وتنتهي حالة البطل يف الق�صة بحالة
من الف�شل الذي ي�ؤدي �إىل ال�شعور بالي�أ�س واالكتئاب  ،والرغبة يف العزلة والبعد عن النا�س .

البطاقة (:)G F 18
هذه فتاة �صغرية تعي�ش مع �أمها  ،خالل حياتها ارتكبت خط�أً ف�صارحت به والدتها،
ولكن كان اخلط�أ كبرياً حيث دخلت الفتاة �إىل والدتها و�أخربتها ب�أنها ارتكبت خط ًا كبرياً
يف حقها وحق نف�سها وحق اجلميع ،وطلبت منها �أمها �أن ت�صارحها بالأمر فقالت � :إنني
تعرفت على �شاب امتلك عقلي وقلبي ثم خرجنا �سوياً ،وتطورت العالقة بيننا �إىل �أن �أ�صبح
حب ًا جنوني ًا  ،وامتدت العالقة �إىل �أن تركني بعد �أن �أخذ عقلي وقلبي وكل �شئ  ،فردت الأم
رت حياتنا �إن هذا اخلط�أ كبري ،ولن يداوى وال ي�صلح �إال بقتلك  ،فقامت الأم بقتل
دم ِ
لقد َّ
ابنتها بعد �أن �صارحتها باخلط�أ  ،واعتقدت الأم �أن ال جمال لنقا�ش �أو ت�سامح  ،فقتلت
ابنتها ودموعها يف عينيها ،وتتمنى �أن ت�ساحمها ولكن خوف ًا عليها قتلتها .
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التف�سري:
يف�رس الباحث ذلك �أن هذه اال�ستجابة ت�شري �إىل ال�رصاع الدائر بني الأنا والأنا الأعلى
على الأخطاء التي ارتكبتها احلالة  ،وترى �أن هذه الأخطاء ي�صعب �إ�صالحها؛ �أي ي�صعب �أن
تقود العالقة املتوازنة بني الأنا والأنا الأعلى يف عالقتها مبن حتب  ،وتنتهي حياة البطلة
يف الق�صة باملوت  ،مما ي�شري �إىل رغبة احلالة يف االنتحار والتخل�ص من احلياة  ،كما ت�شري
الق�صة �إىل حالة من التناق�ض الوجداين لدى احلالة  ،فالأم قا�سية تقتل ابنتها ويف نف�س
الوقت الدموع يف �أعينها وهي تتمنى م�ساحمتها ولكنها ال ت�ستطيع ذلك.

حتليل عام ال�ستجابات احلالة على اختبار تفهم املو�ضوع:

1 .1على املستوى الوصفي:

•ال�شعور بالوحدة والعزلة وتظهر يف البطاقات رقم ( )1و (. )15
•ال�شعور بعدم الثقة يف النف�س والرتدد وتظهر يف البطاقة رقم ( . ) G F 9

•ال�شعور بالعجز والف�شل والي�أ�س وعدم القدرة على الإجناز واالنهيار واالكتئاب
وتظهر يف البطاقة رقم ( )1و (. )15
•فقدان القدرة على احلب والتناق�ض الوجداين والتفكري يف املوت وحماولة االنتحار
وتظهر يف البطاقة رقم ( ،) G F 18و رقم (  ،) G F 9ورقم (. ) F 12
•املزاج املكتئب يف معظم البطاقات .
•ا�ستخدام الإنكار للدفاع �ضد ق�سوة الأنا الأعلى يف البطاقة رقم ( ) G F 18و(13
.)G F

•الأوديبية يف العالقة بالأب وحماولة التخل�ص من االم والتي ظهرت يف البطاقة
رقم ( ،) B M 6والبطاقة رقم (. ) F 12
•عدم القدرة على عمل عالقات �سوية خارج نطاق املو�ضوع الأوديبي ( الأب) .

2 .2على املستوى الدينامي :

ك�شفت اال�ستجابات عن طبيعة �شخ�صية احلالة ،فيبدو �أن لديها �إح�سا�س ًا وا�ضح ًا
بالعجز وعدم الثقة بالنف�س  ،وعدم الثقة يف الآخرين والذي جاء نتيجة ا�ضطراب يف العالقة
املبكرة  ،فقد كانت �أمها غري مبالية وكانت �صورتها �شحيحة العطاء ال تفي مبتطلباتها
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الرنج�سية  ،مع ا�ستعدادها للإ�صابة باالجنراح الرنج�سي الطفلي ،فاحلالة والأم ال تربطهما
�أية رابطة عاطفية  ،فالأم ال تطاق وال ت�شعر املفحو�صة جتاهها ب�أي م�شاعر �إيجابية ،ولذا
فقد انف�صلت عنها  ،ووجدت نف�سها يف �أح�ضان ابيها اجلنة املفقودة �إال �أنها �رسعان ما
�أ�صيبت بالإحباط ال�صدمي يف مو�ضوعها باملحبوب ( �أبيها) لغيابه عن املنزل فرتات
طويلة ،واهتمامه بعمله وخيانته لإقامته عالقة خارجية  ،فكانت خيانته مبثابة ال�صدمة
بالن�سبة للحالة  ،وعدم قيام الأم بدورها جتاهها وتركها لها � ،أدى �إىل �أن ا�ستدخلت هذه
ال�صورة ،ف�أ�صبحت غري واثقة من والدتها ،وت�شعر بفقدان احلب والأمن ،وكانت الأنا العليا
�صورة تتمثل فيها الأم بق�سوتها و�ضعف �شخ�صيتها ،ف�سيطر القلق واخلوف ،وبد�أت عليها
�أعرا�ض الوحدة والعزلة  ،وجاءت الأنا عاجزة تفتقد لل�شعور باحلب والأمن  .كما ك�شفت
اال�ستجابات �إىل جانب ذلك عن :
•�أدى ال�رصاع الدائم بني الأنا والأنا الأعلى �إىل ال�شعور بالذنب ،وعقاب ذاتها
لتعلقها الأوديبي بالأب .
•جاءت الرغبات اجلن�سية لدى احلالة مكفوفة مع ا�ستخدام �صورة الفعل اجلن�سي
وهو االغت�صاب  ،يف البطاقة ( ) F 13) ( G F 9واالختطاف يف البطاقة ( .)GF 9
•ويظهر لدى احلالة التثبيت الفمي الرنج�سي  ،مع بع�ض الأخاييل وال�سادية جتاه
الأم  ،مع بع�ض �أمناط التثبيت الذي يك�شف عن وجهته اال�ضطهادية يف العالقة
بالأم يف البطاقة (.)6BM) (F12
•�أظهرت احلالة حاجاتها الال�شعورية �إىل حتقيق احلاجة �إىل االعرتاف ب�رشعية
الوجود من خالل حب الوالدين.
•�أظهرت احلاجة �إىل حتقيق ال��ذات ،واحلاجة الأوديبية امللحة مع الرغبة يف
التخل�ص من الأم  ،كما تظهر لديها احلاجة �إىل التكفري عن م�شاعر الذنب الناجتة
عن التعلق الأوديبي بالأب .

خالصة واستنتاجات:

�أ�سفرت درا�سة احلالة ب�أدواتها املختلفة التي اُ�ستخدمت يف الدرا�سة احلالية عن دالالت
مهمة تف�رس م�شكلة تعاطي احلالة املخدرات و�إدمانها عليها وميكن �إجمالها فيما ي�أتي :
احلرمان العاطفي وفقدان مو�ضوع احلب وما �صاحبه من توتر كان م�صدراً �أ�سا�سي ًا
لال�ضطراب الوجداين  ،مما دفع احلالة �إىل تعاطي املخدرات والإدمان عليها ( الرتمال ) ،
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فالإحباط الناجت عن فقدان مو�ضوع احلب وال�شعور بالعجز ،وعدم اعتبار الذات ،وفقدان
ال�شعور بالهوية واملعنى والقيمة � ،أدى �إىل جلوء احلالة �إىل التعاطي رغبة يف الهروب من
الواقع املر الذي تعي�شه.
فقد ولدت احلالة يف �أ�رسة كانت فيها حمط اهتمام والدها ورعايته يف حني كان
دور الأم قا�رصاً ومتجه ًا نحو الأبناء الذكور  ،فتعر�ضت احلالة لعدم اال�ستقرار العاطفي
والوجداين  ،بالإ�ضافة �إىل عدم الثقة يف النف�س الناجت عن غياب مو�ضوع احلب املتمثل
يف الأب وعدم قيام الأم بهذا الدور ،وعدم قدرة احلالة على التوحد مع الأم  ،ف�أ�صبحت
يف �رصاع دائم معها  ،فداللة تعاطي املخدرات تعني فقدان احلب والثقة و�ضعف التوا�صل
بني احلالة واملو�ضوع  ،وبني الذات والأخر ،فخربات الإحباط خلقت حالة من عدم الثقة
بال�سلطة ابتداء من الوالدين باعتبارهما امل�صدر الأول للإ�شباع  ،ثم ان�سحب هذا االجتاه
على ال�سلطة اخلارجية .
ووظيفة التخدير يف هذه احلالة خف�ض القلق وتخفيف التوتر النا�شئ عن الق�صور
والإحباط والعودة باحلالة �إىل حال من االتزان واالن�سجام ،و�إن كانت م�ؤقتة �إال �أنها حتميها
من الرتدي �أو �رضوب �أخرى من ال�سلوك تكون �أكرث خطراً  ،فالتخدير يجعل احلياة بالن�سبة
للحالة �أكرث قبو ًال واهتماماً ،ف� ً
ضال عن �إ�شباع احلاجة لل�شعور بالأهمية والقدرة ،و�إن كانت
م�ؤقتة تنتهي بانتهاء ت�أثري جرعة املخدر  ،ومن هنا فالتخدير يعمل على خف�ض القلق
النا�شئ عن م�شاعر الإحباط والدونية والنق�ص وفقدان الهوية والعجز عن حتقيق الذات .
كما يرى �أبو زيد (� )98 : 1998أن ال�شعور بالوحدة وفقدان الأني�س وال�رشيك ي�شكل
�ضغط ًا على الفرد وقد يدفعه �أحيان ًا �إىل اختيار املخدر باعتباره �صديق ًا له يف وحدته
و�رشيك ًا له يف عزلته .
كما �أن التفكك الأ�رسي يعد مبثابة �سبب ًا مهم ًا  ،والعالقات ال�سائدة يف الأ�رسة هي
عالقات هدامة تقوم على ال�شجار واخلالف وانعدام التوافق الزواجي بني الأم والأب  ،كذلك
�شعور احلالة ب�أن الأب وهو مو�ضوع احلب يخون الأم ويقيم عالقات خارج املنزل قد
انعك�س �سلب ًا على احلالة .
كما �أن احلالة مو�ضوع الدرا�سة قد تعر�ضت خلربات غرامية يف مرحلة املراهقة انتهت
بالف�شل  ،وميكن اعتبارها �أحد عوامل الإحباط التي �أحدثت ا�ضطراب ًا يف تكيفها ،وعملت
كال�رشارة التي ت�سببت يف توجه احلالة للتعاطي لن�سيان الواقع  ،فمن �أ�سباب تعاطي
املخدرات فقدان ال�شعور باحلب  ،فتهبط كل م�شاعر النظر للذات  ،فاحلزن العميق هو
انعكا�س لفقدان املحبوب  ،ويت�ضمن عك�س م�شاعر الأمل وفقدان االهتمام بالعامل اخلارجي
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ويرتبط بفقدان مو�ضوع احلب  ،والتناق�ض الوجداين جتاه العامل املحيط .
كما �أن عدم الثقة يف الآخرين الناجت عن خيانة مو�ضوع احلب املتمثل يف الأب
و�شعور احلالة بعدم الثقة ،والتي كانت وا�ضحة يف كتابات احلالة  ،بالإ�ضافة �إىل فقدان
الثقة يف النف�س والرغبة يف ت�أكيد الذات  ،وفقدان مو�ضوع احلب والنكو�ص �إىل املرحلة
الفمية يف تكوين ال�شخ�صية �أحد �أ�سباب التعاطي لدى احلالة التي نحن ب�صددها.
حيث يرى املغربي ( � ) 1986أن تعاطي املخدرات هو انعكا�س لفقدان �شخ�ص حمبوب،
�أو فقدان حمددات لها قيمة لدى الفرد .
كذلك املعاملة الوالدية فاحلالة كانت تلقى تدلي ًال زائداً يف �سنوات طفولتها الأوىل
جعلها غري قادرة على حتمل امل�سئولية واالعتماد على ذاتها ،كما جعل و�سيط الإحباط
لديها منخف�ض ًا  ،فرتتيب احلالة بني �أخوتها الأوىل  ،وكان يت�سم �أ�سلوب تربيتها باحلماية
الزائدة من قبل الأ�رسة ،وخا�صة من الأب ،ولهذا �أي�ض ًا داللته النف�سية ،فالطفل الأول قد
ي�شعر ب�أنه �أقل قوة واقل قدرة على التمتع باحلرية والثقة من �أخوته فين�ش�أ �شاعراً بالنق�ص،
تعوي�ض فا�ش ٌل  ،لذا ف�إن
ناجح لهذا ال�شعور بالنق�ص � ،أو
تعوي�ض
وقد يرتتب على هذا �إما
ٌ
ٌ
ٌ
عدداً كبرياً من احلاالت التي تتعاطى املخدرات ،وتدمن عليها ،كانت تتعر�ض �إىل �أ�ساليب
معاملة خاطئة من قبل الوالدين �أو تفاعالت �سلبية بني الطفل ووالديه .
وي�ؤكد ذلك ما ذكره ال�رشقاوي ( )32 : 1991من �أن متغريات احلياة الأ�رسية تعترب
من �أهم العوامل املهي�أة للتعاطي  ،ف�أغلب املتعاطني ينتمون لأ�رس مفككة وم�ضطربة،
وت�سوء العالقات الأ�رسية بني الأب والأم  ،واالنحالل اخللقي داخل الأ�رسة  ،و�ضعف القيم
الدينية والتدليل الزائد للأبناء .
ويذكر العي�سوي ( ) 301 :2000يف هذا ال�صدد �أن الطفل �إذا تعر�ض لكثري من امل�شكالت
 ،نتيجة مروره بخربات م�ؤملة �أو تعر�ض للحماية الزائدة من قبل الآباء  ،ف�إن هذا يعوق
منوه الذاتي وا�ستقالله ويعوق تكيفه يف املراحل املقبلة  ،و�إن هذه العالقة ال�سلبية ت�شعره
بالنق�ص ،وقد تقود الطفل �إىل العزلة واالن�سحاب واالنزواء وغريها من امل�شكالت التي قد
حتدث له يف امل�ستقبل .
وقد �أظهرت احلالة يف مواقف خمتلفة مي ًال �شديداً لال�ستثارة وعدم اال�ستقرار االنفعايل
نتيجة الظروف ال�سيئة التي مرت بها احلالة  ،كما �أن العامل بالن�سبة لها م�صدر للإحباط
ال�شديد  ،وقد �أظهرت ذلك بو�ضوح يف البطاقات  ،حيث ظهرت الوحدة الكلية بني احلالة
والعامل الذي تعي�ش فيه .
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فالعامل النف�سي يعد من العوامل املهي�أة للتعاطي  ،فمعظم املتعاطني ي ُقدمون على
هذه التجربة لعجزهم عن التوافق النف�سي و�ضعف ال�شخ�صية وال�سلبية وعدم القدرة على
اال�ستقالل و�ضعف املهارات االجتماعية والإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض النف�سية والعقلية ،
�أو مواجهة خربات الف�شل العاطفي  ،فقد ك�شفت بع�ض الدرا�سات �أن امل�صابني باالكتئاب
�أكرث عر�ضة للإدمان بغر�ض التخل�ص من �أحزانهم  ،وقد ك�شف مقيا�س التحليل الإكلينيكي
للحالة عن ارتفاع �شديد يف درجات احلالة على مقيا�س الذهانية  ،والبارنويا  ،واالكتئاب
والقلق  ،وال�شعور بالذنب واال�ستياء ونق�ص الكفاءة النف�سية وتوهم املر�ض .
وت�ؤكد نتائج الدرا�سة احلالية ما تو�صلت له درا�سة اخلزاعلة (� )2003أن من �أبرز
اال�رضار النف�سية للمخدرات ال�شعور باال�ضطهاد والك�آبة والتوتر الع�صبي والنف�سي ،وحدوث
هلو�سات �شخ�صية �سمعية وب�رصية مثل �سماع �أ�صوات ور�ؤية �أ�شياء ال وجود لها وتخيالت
قد ت�ؤدي �إىل اخلوف واالنتحار.
وقد �أكدت العديد من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الإدمان �أن من �أهم الأ�سباب التي
�أدت �إىل الإدمان عند ال�شباب هو التفكك الأ�رسي وانف�صال الوالدين  ،والطالق  ،واحلرمان ،
واخلالفات الأ�رسية ،وامل�شكالت الزوجية  ،وفقد التوا�صل داخل الأ�رسة  ،وانخفا�ض درجة
الر�ضا عن العالقات العائلية  ،وعدم وجود دور وا�ضح للآباء وفرط ال�ضبط الأ�رسي �أو قلته،
كدرا�سة �سوادي ( ، Swadiٍ )1996ودرا�سة ديك�سون و�آخرون ( .Dixon, et . al )1995
كما �أظهرت نتائج درا�سة عبد الطيف (� )2003إىل �أن العوامل االجتماعية لها دور هام
يف تعاطي املخدرات  ،ومن �أبرزها عدم رقابة الوالدين  ،وتعاطي �أحد �أفراد الأ�رسة والق�سوة
يف املعاملة وانخفا�ض امل�ستوى التعليمي للوالدين.
حيث ي�شري هاربا�ش وجونز(� )Harbach, & jones, 1995أن جناح الآباء يف
التوا�صل مع �أبنائهم يف قيم مهمة عن �أهمية العائلة  ،والدين  ،والتعليم  ،والعمل  ،كل ذلك
يجعل ه�ؤالء الأبناء اقل عر�ضة لتعاطي املخدرات  ،يف حني �أن الأبناء الذين ال يهتمون
مبثل هذه القيم واملفاهيم كانوا �أكرث عر�ضة لتعاطي املخدرات .
فالأفراد الذين ينتمون �إىل عائالت تعطيهم فر�صة احلديث والتوا�صل الإيجابي من
خالل املناق�شات الهادفة �أقل عر�ضة لتعاطي املخدرات  ،كما �أن مناق�شة الآباء لأبنائهم
عن ال�سلوكيات اخلاطئة جتعل الأبناء ي�ألفون ال�سلوكيات الطبيعية وال�سليمة ويتجنبون
ال�سلوكيات اخلاطئة .
331

سيكولوجية تعاطي اخملدرات وإدمانها لدى الفتاة اجلامعية (دراسة حالة)

د .عون عوض محيسن

كما �أ�شارت احلالة �إىل انخفا�ض الوازع الديني لديها وعدم �أدائها لل�شعائر الدينية،
والذي يعد من الأ�سباب التي دفعت احلالة للتعاطي والإدمان  ،كما �أن احلالة تعترب �أن
الإدم��ان على احلبوب (الرتمال ) لي�س حرام ًا ما دام يخلق نوع ًا من الراحة ملتعاطيه
ويجعله ي�شعر باالن�سجام والراحة  ،وقد �أكدت العديد من الدرا�سات �أن للتدين �أثراً كبرياً
يف عدم تعاطي املخدرات  ،فال�شباب املتدينني �أقل عر�ضة لتعاطي املخدرات من غري
املتدينني ( ) Johnson, et al, 2002 ; john, et al , 2003
ويت�ضح مما �سبق �أن التفاعالت الأ�رسية ال�سلبية  ،و�أ�ساليب املعاملة اخلاطئة كالتدليل
الزائد  ،والإهمال  ،والتفرقة وغريها من الأ�ساليب اخلاطئة يف تن�شئة الأبناء  ،وانخفا�ض
درجة الر�ضا عن العالقات العائلية  ،وعدم وجود دور وا�ضح للآباء وقلة ال�ضبط الأ�رسي
 ،وغياب ال�شعور باحلب والأمن  ،وانخفا�ض الوازع الديني  ،ومعاناة احلالة من العديد من
املتاعب النف�سية  ،فاحلالة ح�صلت على درجات عالية جدا يف �سمة الذهانية والبارنويا
وتوهم املر�ض واالكتئاب والقلق  ،كما تعر�ضت لبع�ض اخلربات الغرامية الفا�شلة ،وتعد
جميعها من العوامل التي �أ ّدت دوراً كبرياً يف تعر�ض احلالة التي نحن ب�صددها لتعاطي
املواد املخدرة والإدم��ان عليها  ،وت�شري النتائج �إىل فعالية اختبار تفهم املو�ضوع يف
الك�شف عن ديناميات ال�شخ�صية لدى حاالت الإدمان  ،فهو يعني على فهم الظاهرة من
جميع جوانبها  ،مما ي�سهل حتقيق املعرفة  ،و�إمكانية الو�صول باحلالة مو�ضوع الدرا�سة
�إىل �أي�رس الطرق للعالج .

التوصيات:

� 1 .1إر�شاد املراهقني وتوجيههم وتوعيتهم مبخاطر تناول املخدرات و�أثرها على ال�صحة
اجل�سمية والنف�سية للفرد .
 2 .2تقوية الوازع الديني لدى املراهقني وال�شباب من خالل الندوات الدينية والإر�شاد
الديني وتنمية احل�س الوطني .
 3 .3توجيه الآباء �إىل �رضورة التن�شئة الوالدية ال�سوية ،والبعد عن �أ�ساليب املعاملة اخلاطئة
كالتدليل الزائد والق�سوة والتفرقة والإهمال وغريها من اال�ساليب ال�سلبية ملا لها من
خماطر على �شخ�صية الفرد .
 4 .4االهتمام بفئة ال�شباب املدمن على تناول املخدرات ب�أنواعها املختلفة  ،وم�ساعدتهم
يف اعادة الثقة ب�أنف�سهم  ،و�إتاحة الفر�صة لهم لتحقيق ذواتهم  ،حتى ال يعي�شوا يف
عزلة عن جمتمعهم .
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5 .5تفعيل الوحدات الإر�شادية يف املدار�س واجلامعات ملواجهة م�شكالت االطفال
واملراهقني وال�شباب وم�ساعدتهم على حلها .
6 .6تفعيل دور وزارة ال�شباب والريا�ضة بتوفري الإمكانيات املادية والب�رشية لت�شجيع
ممار�سة الريا�ضة ب�أوجهها املتعددة جلميع �أفراد املجتمع .
7 .7الرقابة على �صناعة احلبوب املخدرة والكيماويات التي يكرث ا�ستخدامها  ،وت�شديد
العقوبات على ال�رشكات وال�صيدليات ،و�سحب تراخي�ص ال�صيادلة املخالفني  ،وتفعيل
عمل اللجنة الثالثية امل�شكلة من وزارات الداخلية والعدل وال�صحة  ،من خالل درا�سة
املواد ال��واردة باجلدول امللحق بقانون املخدرات  ,بالإ�ضافة لتفعيل دور �أجهزة
الرقابة على تداول الأدوية املخدرة بوزارة ال�صحة .

درا�سات وبحوث مقرتحة :
1 .1فاعلية برنامج معريف �سلوكي مقرتح لعالج ظاهرة الإدمان لدى عينة من ال�شباب
املدمنني
2 .2الرف�ض والقبول العائلي وعالقته بظاهرة الإدم��ان على املخدرات لدى عينة من
املراهقني .
 3 .الإدمان على املخدرات عند ال�شباب وعالقته مبهارات التوا�صل االجتماعي درا�سة
ميدانية على عينة من طالب اجلامعة .
 4 .العالقة بني التوكيدية ،ومفهوم الذات لدى عينة من املتعاطني وغري املتعاطني على
املخدرات.
5 .5تعاطي املخدرات وعالقته ب�سمات ال�شخ�صية لدى عينة من طلبة املدار�س .
�6 .6أ�سباب تعاطي املخدرات لدى عينة من الأطفال اجلانحني مبركز الإ�صالح والت�أهيل
مبحافظة غزة.
7 .7الإدمان على املخدرات وعالقته باجلرمية لدى عينة من ال�شباب امل�سجونني ب�سجن
غزة املركزي.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:

�1 .1أبو املكارم  ،ف�ؤاد ( .)2005التغريات النف�سية الناجمة عن عمليات التكيف الع�صبي للإدمان
" اقرتاحات وفرو�ض " املجلة القومية للتعاطي والإدمان  ،املركز القومي ملكافحة وعالج
الإدمان  ،املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية . 110- 79 ،)1( 2 ،

�2 .2أبو زيد  ،مدحت عبد احلميد ( .)1998االرتكا�س العقاقريي  ،درا�سة علمية مقارنة ،
الإ�سكندرية ،دار املعرفة اجلامعية .
�3 .3أبو عيد � ،أحمد (  .)2008فاعلية برنامج ار�شادي للوقاية من تعاطي العقاقري اخلطرة
واملخدرة  ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة  ،جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا ،
عمان ،الأردن.
4 .4بن حجاب  ،من�صور ( .)2011عوامل ال�شخ�صية ال�ستة ع�رش وعالقتها ب�إدمان
االمفيتامينات  ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،
الريا�ض  ،اململكة العربية ال�سعودية .
5 .5تقرير مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ( .)2004الوثائق الر�سمية
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،املجل�س االجتماعي واالقت�صادي  ،الأمم املتحدة .
6 .6احلازمي � ،صالح ( . )2002تعاطي املخدرات وعالقته ب�أبعاد ال�شخ�صية وبع�ض
املتغريات الأ�رسية  ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة  ،معهد الدرا�سات والبحوث الرتبوية
 ،جامعة القاهرة  ،م�رص.
7 .7حل�س� ،صديقة و�سمور ،عاي�ش واال�سطل ،ريا�ض وحمد� ،إبراهيم و�ساق اهلل� ،أحمد و�أبو
�سامل ،حممد ( .)1999املخدرات ( املخاطر -الوقاية – املكافحة) ،ط ،1مطبعة غزة،
الرنتي�سي للطباعة والن�رش.
8 .8حنورة  ،م�رصي (  .)1998مظاهر ا�ضطراب ال�شخ�صية لدى متعاطي املخدرات  ،درا�سة
ح�ضارية مقارنة على عينتني من م�رص والكويت  ،امل�ؤمتر العاملي الأول حول دور
الدين والأ�رسة يف وقاية ال�شباب من تعاطي املخدرات بالكويت .
9 .9اخلزاعلة  ،عبد العزيز (  .)2003اجلوانب االجتماعية لظاهرة تعاطي املخدرات يف
الأردن  ،درا�سة ميدانية� ،أبحاث الريموك.1939-1911 ،)4( 19،
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1010اخلطاطبة � ,أ�رشف ( .)2000متعاطو املخدرات يف مركز اال�صالح والت�أهيل يف االردن,
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ,اجلامعة االردنية  ،االردن .
1111رجيعة  ،عبد احلميد (  .)2009الآثار النف�سية لتعاطي و�إدم��ان املخدرات  ،الندوة
العلمية املخدرات والأمن االجتماعي  ،جمهورية م�رص العربية  ،ال�سوي�س -3/30 ،
. 2009 ، 4/1
1212الركابي  ،ملياء ( � .)2011أ�سباب تعاطي املواد املخدرة لدى طلبة املرحلة الإعدادية ،
جملة العلوم النف�سية ،اجلامعة امل�ستن�رصية العدد (.107 – 75 ، )19
1313زكي  ،نادية جمال الدين ( .)2005الآثار ال�صحية لتعاطي و�إدمان املخدرات يف "
تعاطي املخدرات بني احلقيقة والوهم " املجل�س القومي ملكافحة وعالج الإدمان ،
القاهرة  ،م�رص.
1414زيور ،م�صطفي (  .)1986يف النف�س  ،بحوث جممعة يف التحليل النف�سي ،القاهرة ،دار
النه�ضة العربية للطباعة والن�رش والتوزيع .
1515ال�سعد� ،صالح ( .)1999الوقاية من املخدرات ،ط ، 1عمان ،دار �صفاء للن�رش والتوزيع.
�1616سويف ،م�صطفي (  .)1999م�شكالت تعاطي املخدرات بنظره علمية ،ط ،1القاهرة،
الدار امل�رصية اللبنانية.
1717ال�رشقاوي� ،أنور ( .)1991الأبعاد النف�سية واالجتماعية والرتبوية مل�شكلة الإدمان
لدى ال�شباب ،القاعدة  ،املركز احلكومي للبحوث الرتبوية والتنمية .
1818عبد احلميد  ,حممد ( .)2002التعاون الدويل الربي يف جمال مكافحة املخدرات ،
مركز الدرا�سات والبحوث االمنية  ,جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  ,الريا�ض ,
ال�سعودية �ص . 16 -13
1919عبد احلميد  ،حممد (.)2003الآث��ار االجتماعية لتعاطي املخدرات  ،ط ،1الريا�ض
املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب .
2020عبد الرحمن  ،حممد ال�سيد و�أبو عباة � ،صالح (  .)1998مقيا�س التحليل الإكلينيكي ،
اجلزء الثاين  ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والن�رش.
2121عبد اللطيف  ,ر�شاد ( .)2003الآثار االجتماعية لتعاطي املخدرات  ,ط , 1املركز
العربي للدرا�سات االمنية والتدريب بالريا�ض  ,ال�سعودية � ,ص . 16 – 13
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2222عبد املعطي ،م�صطفى(.)2006درا�سة نف�سية للك�شف عن البدايات ال�سلوكية لالنحراف
وتعاطي امل��خ��درات ل��دى املراهقني ،جملة علم النف�س ،الهيئة امل�رصية العامة
للكتاب،العدد(.129 – 114 ،)72-71
2323عفيفي  ،عبد احلكيم (  . ) 1986الإدمان ،القاهرة ،الزهراء للإعالم .
2424عياد  ,فاطمة وامل�شعان  ,عويد ( .)2003تقدير الذات والقلق واالكتئاب لدى ذوي
التعاطي املتعدد  ,جملة العلوم االجتماعية. 64 – 44 ، )3( 31 ,
2525غباري ،حممد �سالمة (  .)1999الإدمان �أ�سبابه ،ونتائجه وعالجه ،درا�سة ميدانية،
الإ�سكندرية،املكتب اجلامعي احلديث .
2626العي�سوي  ،عبد الرحمن (  .)2000اجلرمية والإدمان  ،ط ،1بريوت  ،دار الراتب اجلامعية.
2727العي�سى  ،طارق ( .)2000الفروق بني متعاطي الهريوين وغري املتعاطني يف
ابعاد ال�شخ�صية ومفهوم الذات ـ درا�سة مقارنة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اململكة
العربية ال�سعودية .
2828فينخل � ،أوتو (  .) 1969نظرية التحليل النف�سي يف الع�صاب ،ترجمة �صالح خميمر،
اجلزء الثاين ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�رصية .
2929قديح � ،سلمان ( .)2009اخل�صائ�ص النف�سية واالجتماعية ملتعاطي املخدرات "
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