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 من املتعدد اإلدمان متوقفي لدى واالكتئاب العامة العقلية القدرة
  "دراسة حالة كلينكية "  األجرة  سيارات سائقي

 : الدراسةملخص
 لـدى   االكتئاب القدرة العقلية العامة و    عن  كشف ال إلى الدراسة الحالية    هدفت

 وقـد تـم   ، اإلدمان سائقي سيارات األجرة بعد التوقف عن     من اإلدمان المتعدد    متوقفي
 وتـم  ،عـام ) ٣٤،٣٥(  الدراسة الحالية على حالتين من سائقي سيارات األجرة          إجراء

 وكسلر بلفيو لذكاء ومقياس إعداد الباحثة /  االكلينكية   والمقابلة استخدام تاريخ الحالة    
ألوجه واختبار بقع الحبر لرورشـاخ،   الشخصية المتعدد ا اختبار و المراهقين والراشدين 

 متوقفيوكشفت نتائج الدراسة عن انخفاض القدرة العقلية العامة وارتفاع االكتئاب لدى         
 تـاريخ   كما كشف    ،اإلدمان سائقي سيارات األجرة بعد التوقف عن        مناإلدمان المتعدد   

  .اإلدماندقاء في  وقسوة الوالدين ودور األصإهمال االكلينكية عن دور والمقابلة الحالة 
Summry      
Objective: This study aimed to investigation   effectiveness 
polysubstance abuse on General mental ability and depression 
after stop .The sample consisted of  two  cases  (34,35)years old , 
Researcher used case history,clinical interview, Wechsler  Adult 
 Intelligence  , Minnesota Multiphase Personality(MMPI ) and 
The matic Apperception Test .  
The results indicated that addicted has low General mental ability 
 and addicted is suffering from depression , case history,clinical 
interview indicated   neglecting of parents and friendship in the 
addiction. 
Recommendation: Theresearcher presented some recommendations 
and suggestions in the light of the results of the study. 

  :مقدمة
 فهي مشكلة ،م اليومالتحديات التي يواجهها العال  تعاطي المخدرات أحد أكبريعد

 تقرير مكتب األمـم المتحـدة المعنـي         ويؤكد تعم جميع البلدان من أغناها إلى أفقرها        
 تنتشر مـن    اإلجمالأن مشكلة المخدرات العالمية ما برحت بوجه         بالمخدرات والجريمة 

 وتـؤدي إلـى    ، مع زيادة في إساءة استعمال المخـدرات       نالناحية الجغرافية بين البلدا   
 إال أنها ، في حين تدر ثروة خيالية على فئة قليلة،اإلرهاب على الصعيد العالميالفساد و

 فهي تزهق ماليين األرواح وتهدد بقاء المجتمعات فـي جميـع            ،تسبب األذى للكثيرين  
  ) .٢٢ ،٢٠١١ ،الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات( أرجاء العالم 
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المـشكالت النفـسية     تعاطي المواد المتعددة للمخـدرات مـن         كلة مش وتعتبر
االجتماعية الخطيرة التي تؤثر على المجتمع بصفة عامة وعلى الفرد بصفة خاصة بما             
يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية سيئة وتكمن خطورة هذه المـشكلة          

 أنه لم يعد الفرد يتعاطى عقارا واحدا بل أصبح يتعاطى أكثر من عقار في الوقـت                 في 
  ) .٢٠٠٦،١١٦، عبدالمعطيمصطفى(ذاته 

 وتعمل الجماعات والـشلل علـى       ، الشباب هم أكثر الفئات تعرضا لتعاطي المخدرات       و
 ، كما يعمل المرجون على زيادة حجم السوق بتشجيع الـشباب علـى التعـاطي              ،نشره

 وقد زادت طبيعة الحياة الحديثة من       ،وتعاطي المخدرات يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة     
ا فإن المجتمعات ممثلة بمؤسساتها الرسمية وغير الرسمية تحاول الحد           ولهذ ،انتشارها

  ). ٦-٥  ،٢٠٠٤صالح الرميح،(  ومن أبرز هذه المؤسسات األسرة ،ومكافحتها منها
 الخطيرة والدخيلة   ظاهرة الحفاظ على األبناء من هذه ال      في لها دورها    فاألسرة

ف الـشباب هـو عـدم االهتمـام     ويجب االنتباه أن من أهم أسباب انحرا      ،على مجتمعنا 
 الحرية لهم دون رقابة إطالقبرعايتهم وتربيتهم واختيار الصحبة الصالحة لهم مع عدم 

  ) .٢٠٥، ٢٠٠٢،اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالكويت (األسرةمن قبل 
 بين جميع المستويات والمهن وبخاصة مهنة قيادة الـسيارات        اإلدمان وينتشر

 مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي عن نـسبة        صندوق التي أجراها    حيث كشفت الدراسة  
إلى جانب هذا تبـين أن التعـاطي   %٢٥تعاطي المواد المخدرة فبلغت بين فئة السائقين  

 وجود بعض األفكـار الـسلبية       إلى  باإلضافة ،المتعدد هو األكثر انتشارا بين السائقين     
مواجهة  و والمساعدة على التركيز،باأللم لديهم مثل تقليل اإلحساس اإلدمانالشائعة عن 

  ) .١٣، ٢٠١٤،صندوق مكافحة وعالج اإلدمان(التحديات 
 األضرار الصحية الناتجة عن تعاطي المخدرات وتتفاوت مابين أضرار تحـدثها            وتتنوع

عموم المخدرات بصرف النظر عن نوعها وما بين ضرر ينفرد به نوع دون آخر وبين               
ـ        إلىدنية  ثالث يتخطى األضرار الب     أن  ة األضرار النفسية والعقلية فمن األضـرار العقلي

المواد المخدرة بأنواعها المختلفة تحدث تشويش في الذاكرة مع تدنى القـدرة العقليـة          
  ) .٤٩ ،٢٠٠٥ ،نادية زكي(  إلى حدوث ضمور في خاليا المخ باإلضافة

مـواد   للالـسيئ في دراساته على التأثير ) Hope,J. 2005(  أكد هوب كما
المخدرة على خاليا المخ والقدرات العقلية وخاصة فيما يتصل بالمراكز العصبية الخاصة 

   .اإلجراميبالتعلم واالنجاز والسلوك 
 الـشعور   ، نقص دافعيـة التغييـر     اإلدمانضرار النفسية الشائعة التي يحدثها       األ ومن

 ، الـضعف  ،طي العقـاقير   االتجاه المؤيد لتعا   ، المزاج االكتئابي  ، الشعور بالعجز  ،باليأس
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 ، والعدائية واإلحباط ، والكدر ، الشعور باأللم  ، نقص التدعيم  ، الميول االنتحارية  ،السلبية
  ) .٧٨ ،١٩٩٨ ،مايسة النيال(الشعور بالذنب الشعور بالوحدة 

 وإدمـان  ما تزال الصورة السيكياترية المرتبطة ارتباطا جوهريا بتعاطي         ولكن
 وهذه الصورة هي وليدة بحوث أجريـت علـى مـدمنين            المواد المخدرة هي االكتئاب   

 فال يمكن الجزم بأنها مستقلة تماما عن أعراض االنسحاب          إدمانهممتقدمين للعالج من    
 ،٢٠٠١ ،مصطفى سويف (التي تبدأ مع التوقف من تعاطي الجرعة التالية في موعدها           

١٠٨-١٠٧. (  
  : البحثمشكلة

 منذ القـدم وحاربتهـا      اإلنسانعرفها   تكن المخدرات وليدة هذا العصر فقد        لم  
 المخدرات كارثة عرفتها البشرية تبر حيث تع،المجتمعات القديمة ثقافيا واجتماعيا ودينيا

في تاريخها وبدأت تتطور لتصبح تجارة عالمية غير مشروعة ترعاها عصابات منظمة            
كنزهـا   ومحـط أنظارهـا و     ،هدفها تدمير طاقات وقدرات وقيم الشباب آمال هذه األمة        

الحقيقي وهذا يعني تفريغ المجتمع من العقول المبدعة فيه حتى يبقى مجتمعا متخلفا من 
  .السهل السيطرة عليه 

 العديد من الدراسات أن هذه المشكلة منتشرة بشكل كبير بين المراهقين           وتؤكد
التي أوضحت أن معظـم الدراسـات      ) ١٩٩٩،٥٨(والشباب ومنها دراسة صالح السعد      

 التي أجريت على المستويين العربي والدولي أظهرت أن الشباب هـم محـط              التطبيقية
 كما أكـدت    ، ومركز الهدف لتجار المخدرات ومروجيها     ، بآفة تعاطي المخدرات   اإلصابة

أن نسبة مدمني المخدرات في العالم أكثر        ) ٢٠٠٦،١١٦(دراسة مصطفى عبد المعطي     
  .بين فئة المراهقين والشباب  وهذه النسبة في ازدياد خاصة ، شخصمليون٢٠٠من 

 بعــض الدراســات مثــل دراســة فالتــورو وآخــرون      وأثبتــت
)Villatoro,etal,1998( دراسة نورا خليفة  و)ينتشر بـين فئـة   اإلدمانأن ) ٢٠٠٧ 

  . وفي مرحلة الشباب أكثر من أي مرحلة أخرى اإلناثالذكور أكثر من 
. John,J.( 2001،&B، ( العديد من الدراسات مثل دراسة صامويل وجـون  وتشير

 Sammuel    أن متعاطي المخدرات يتـصفون باالنعزاليـة     ) ١٩٩٩( ومصطفى سويف
  . واضطرابات في الصحة النفسية للمتعاطي كاالكتئاب واضطراب النوم واإلحباط

 كـشفت   حيـث   الـسائقين   فئة   اإلدمان الفئات المهنية التي ينتشر فيها       ومن
ي أعدها صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي       دراسة من واقع بيانات المسح القوم     

وإلـى جانـب هـذه     % ٢٥عن أن نسبة تعاطي المواد المخدرة بين فئة السائقين تبلغ           
النتائج تبين أن التعاطي المتعدد هو األكثر انتشارا بين السائقين يأتي الحـشيش فـي               
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، موضـحة أن  "، ثم المورفين والهيـروين %١٩,٨، يليه البانجو %٧٩المقدمة بنسبة   
من العينة يشربون الكحوليات فيما بلغ نسبة إساءة استخدام األدوية بين السائقين % ١٨
للمنـشطات جنـسية    % ١٣,٤، و %٥٥,٤، على رأسها عقار الترامادول بنسبة       %٢٠

% ٥٤ ارتفـاع حـوادث الطـرق بنـسبة     إلى اإلدمانوتؤدي هذه النسبة المرتفعة من   
  ) .٢٠١٤التعاطي،صندوق مكافحة وعالج اإلدمان و(

 قيـادة  مهنة وهي اإلدمان فيها يكثر مهنة من حالتين بدراسة تقوم أن الباحثة رأت لذا
   :كالتالي تساؤالت في البحث مشكلة تتلخص هنا ومن السيارات

 من المتعدد اإلدمان متوقفي لدى العامة العقلية القدرة على اإلدمان تأثير هو ما -
  ؟ األجرة سيارات سائقي

 من المتعدد اإلدمان متوقفي لدى االكتئاب واضطرب اإلدمان بين لعالقةا هي ما -
  ؟ األجرة سيارات سائقي

  : البحثأهداف
 سـائقي  مـن  اإلدمان المتعـدد    متوقفي عن القدرة العقلية العامة لدى       الكشف 

  .سيارات األجرة 
 ون سائقي سيارات األجرة يعان  من اإلدمان المتعدد    متوقفي كان   إذا عما   الكشف 

  .  اضطرب االكتئابمن
  :  البحثهميةأ

  : أهمية البحث في جانبينتكمن
  أهمية البحث الحالي في أهمية الموضوع الذي تتـصدى لـه           تكمن:  النظرية األهمية

 المتعدد لدى مرحلة اإلدمانالذي يعد من أخطر األوبئة التي انتشرت في مجتمعنا وهي        و
ين ممن لهم صلة بالمتعاطي كاألسرة الشباب والذي يمثل خطورة على حياة الفرد واآلخر

 أكثـر مـن   اإلدمان ممن يعملون بمهنة قيادة السيارات حيث يسبب         وخاصة والمجتمع  
  .من حوادث السيارات % ٥٤

 فمرحلـة  ؛  أهمية البحث أيضا في المرحلة العمرية التي يتـصدى لهـا           تمثلت
 وقـدرات  الشباب تمثل الدعامة األساسية للمجتمع وفيها يكتسب الفرد مهارات    

  . ينطلق من خاللها نحو المستقبل 
 استخدام اختبارات سيكولوجية لقيـاس القـدرة        إلى أهمية البحث أيضا     ترجع 

 اختبارات اسقاطية للتعرف على ديناميات الشخصية إلى باإلضافةالعقلية العامة 
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 كما أنها تركز علـى الـصورة        ،وهي أساليب غير مناسبة لدراسة الشخصية     
  .ة كلها وليس على قياس سمات منفصلة الكاملة للشخصي

 للتراث النفسي الكلينكي ومن ثم يمكن االستفادة منها إضافة ة هذه الدراستعتبر 
  .في بحوث في نفس المجال 

 وخاصـة   اإلدمـان  البرامج الوقائية والعالجية في مجـال        وضع : التطبيقية األهمية
  . من ذوي المهن اليدوية للمدمنين 

 برعايـة   صة المخت الجهات ية توصيات ومقترحات تساعد      الدراسة الحال  تقدم 
  . الشباب المدمنين 

  : الدراسةمصطلحات
جسمية   بأنه حالة نفسية أواإلدمان تعرف منظمة الصحة العالمية :Addiction اإلدمان

 وينتج عنها حاجة ملحة لتناول العقار       ،تصيب الشخص نتيجة تفاعله مع العقار المخدر      
عـوض  (تجنب اآلثار القاسية التـي تنـتج عـن افتقـاده لهـا              بصورة دورية حتى ي   

  ) .٢٠١٢،١٦،محيسن
ويقصد به تعاطي الشخص المدمن ألكثر مـن  : Multiple drug المتعدد التعاطي

 بدال من االقتصار على مادة واحدة وقد يتعاطى هذه المواد المتعددة معا في      ،عقار مخدر 
مـصطفى  (  عبر فترة زمنية محددة      أخرى إلىوقت واحد أو قد يكون انتقاله من مادة         

  ) . ٢٦، ١٩٩٩ ،سويف
نمط " يعرفها وكسلر بأنها : General mental ability العقلية العامة القدرة

القدرة الكلية لفرد على العمل في سبيل هدف وعلى التفكير والقدرة على التعامل بكفاءة             
    ). ١ ، ١٩٩٦لويس مليكة، "(مع البيئة 
اضطراب التوافق المصحوب بـالمزاج     " يعرفه بيك بأنه    : Depression االكتئاب

 وتكون ،تكيفية مبالغ فيها  وهو استجابة ال   ،المكتئب الذي يتسم بالبكاء واليأس والقنوط     
 أو للموقف الخـارجي أو      ، لمجموع التصورات واالدراكات السلبية للذات     طقيةنتيجة من 

  ) .٥٣٧، ٢٠١٥ ، باشاشيماء" (للمستقبل أو للعناصر الثالث مجتمعة 
  : النفسية لإلدمان المخدراتالدوافع

 أو وضعه النفسي يكـاد يكـون        ، على الحالة النفسية للفرد    اإلدمان تأثير   إن          
   :شامال لعموم جوانبه
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 ويختلف التأثير هنا بحسب ، أكثر شدة  اإلدمان وهنا يكون تأثير     :لي العق الجانب 
  . وفترات تناوله نوع المخدر وتركيبته الكيمائية 

 الحـزن   إلـى  فعه حيث نرى المدمن يعاني من اضطراب يد       : االنفعالي الجانب 
  . ولوم الذات والميل للعزلة من اآلخرين ،الشديد

 لدرجة ، وهنا يظهر الخلل في التعامل مع الذات ومع اآلخرين  : السلوكي الجانب 
لتدمير الذات  توجهات عدوانية إلى بعض األحيان فيتتكون عنده مشاعر تدفعه 

  ) .١٤ ، ٢٠١٢ ،محمود علي(واآلخرين في آن واحد 
  : تعاطي المخدراتأنواع
 مـن هـذا   ،للتجريب مدمن عليهـا   كل متعاطي للمخدرات في بعض المناسبات أو      ليس

  :المنطلق فقد تم إدخال المتعاطين للمخدرات في ثالث فئات وهي
 التجريبي أو اإلستكشافي التعاطي Usage Experimental   يعبـر التعـاطي 

التجريبي عن وضعية يتعاطى فيها الشخص المخدرات من مرة إلى ثالثة مرات 
  .في حياته 

 العرضي أو الظرفـي  التعاطي Usage Occasional   يعنـي أن الـشخص 
في الشهر،   مرتينيتعاطى المخدرات من وقت آلخر، وقد ال يزيد على مرة أو            

 ويكـون  ،ي حالة توافرهـا بـسهولة   ، وال يتعاطاه إال ف    فال يشعر بتبعية نحوه   
 وقد يستمر في التعـاطي إذا مـا         ،تعاطي المخدر عادة عفويا أكثر منه مدبرا      
  . توفرت بعض العوامل النفسية واالجتماعية 

 المنتظم التعاطي Usage Regulier يعتبر هذا المستوى مرحلة متقدمة عن 
بـه التعـاطي     ويقـصد    ،المرحلتين السابقتين في تعلق التعاطي بالمخـدرات      

  .  وتعتبر هذه المرحلة متقدمة ،المتواصل والمنتظم للمخدرات
 الكثيف أو القهري التعاطي  Usage Dependance:    إن أهـم مـا يميـز 

  التعاطي 
 كما قد يتمثل في تناول مقادير كبيـرة         ، أو القهري هو التعاطي اليومي     الكثيف

 يـضر  بحيث  ،داما قهريا  فالمدمن هو أي فرد يستخدم العقاقير استخ       ،لمدة أيام 
 ،عيـسى قبقـوب  (كما يفقده القدرة على ضبط النفس بالنسبة لإلدمان   ،بصحته

  ).٢٢٤-٢٢٣، ٢٠١٥  ،عتيقة سعيدي
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  : سابقةدراسات
   : وضع الدراسات السابقة في ضوء محورين هماتم

 على الوظائف العقلية  اإلدمان تناولت تأثيردراسات .  
 باالكتئاب وعالقتهاإلدمان تناولت دراسات .  
  . على الوظائف العقليةاإلدماندراسات تناولت تأثير : أوال

 الشباب االسباني المهـاجر  إدمان" بعنوان . Nolan, C)   ٢٠٠٤   ( نوالن  :دراسة
 مـن   ٥ وبلغت عينـة الدراسـة      " دراسة حالة   "وعالقته بالتكيف مع الخبرات الجديدة      

 المرضى المترددين على العيـادات      عام من ) ٢٥-١٨( الشباب تراوحت أعمارهم من     
الخارجية واستخدم الباحث المقابلة وهي عبارة عن أسئلة مفتوحة ثـم قـام بتحليـل               

 إلى الثقافة الجديدة أدت     ةالبيانات المستخرجة من هذه المقابلة وأشارت النتائج أن خبر        
بالتالي أدى   و اإلدمان إلىاالنفصال عن الوالدين وبالتالي لجأ الشباب        و الشعور بالوحدة 

  .  االكتئاب واضطراب في الذاكرة  و العنفإلى اإلدمان
 الكحول والماريجوانا علـى  إدمانتأثير "بعنوان . Hope, J    ) ٢٠٠٥( هوب دراسة

 مراهـق تراوحـت     ٤٠وتكونت عينة الدراسة مـن      " الوظائف العقلية لدى المراهقين     
، مقياس الطالقة   اإلدراكيةنة  واستخدم الباحث مقياس المرو   ) ٢٠-١٦(أعمارهم مابين   

 وجود قصور في االستجابة على مقياس المرونـة         إلىأشارت نتائج الدراسة    اللفظية و 
 تأثير الكحول والماريجوانـا علـى القـدرات      إلى باإلضافة ، الطالقة اللفظية    ،االدراكية

العملية وخاصة فيما يتعلق بالمراكز العصبية الخاصـة بـالتعلم واالنجـاز والـسلوك              
   .اإلجرامي

 المـراهقين  إلدمانالوعي الشعوري "بعنوان . Mouton, C   ) ٢٠٠٧ ( موتندراسة
 مت و  حالة من المراهقين المدمنين    ١٢وتكونت العينة من    " من منظور العالج الجشطلتي   

ـ إلىأشارت نتائج الدراسة    و  دراسة الحالة  ،استخدام منهج المالحظة   دى  وجود قصور ل
 الـوعي  زاد بتطبيق العالج الجشطلتي لـدى المـدمنين   لذات وأفراد العينة في وعي با   

   .لديهم واالستبصار 
االرتفاع في تعاطي األدوية المخـدرة  " بعنوان ) ٢٠١٠.(Aguirre, L  أجيور دراسة

 من العاملين في مجال     إناث ٥ ذكور و  ٥وتكونت العينة من     " األمريكانلدى المراهقين   
المعلومات تبين أن سهولة الحصول علـى العقـاقير         األدوية ومن خالل المقابلة وجمع      

 المراهقين ومن خالل تطبيق مقياس بينيه       إدمان ساهم في    واالنترنت  الوالدين   وإهمال
ـ       إلى باإلضافةللذكاء تبين تدهور القدرة العقلية        دودة انتشار العنف وفرص عمـل مح

  .والموت والجريمة 



 م ٢٠١٦نة أبريل لس)  الجزء الرابع١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٥٠٠ -

 المتعدد علـى وظـائف   اإلدمانتأثير " بعنوان .Bobova, L  ) ٢٠١٠(  بوبفا دراسة
احـث مقيـاس مهـام      واستخدم الب  اب متعدد لش  إدمانوتكونت العينة من حالة     "االنتباه  

الكحـول  ( المتعدد اإلدمان مقياس التذكر وأظهرت نتائج الدراسة تأثير   ،االنتباه البصري 
مية المخـدر   كعن التحكم في االنتباه بغض النظر ،على عمل الذاكرة  ) والعقاقير األخرى 

  . كان له تأثير على التحيز في االنتباه والتكرار تكرار التعاطي ولكن الكمية  أو
  . وعالقته باالكتئاباإلدمان تناولت دراسات :ثانيا

الفروق بين متعاطي الهيروين وغير المتعاطين      "بعنوان  ) ٢٠٠٠( طارق العيسي    دراسة
من المتعاطين ) ٢٤٠(وبلغت العينة " دراسة مقارنة  "،في أبعاد الشخصية ومفهوم الذات

وتوصلت نتائج  "" MMPI للهيروين وغير المتعاطين واستخدم الباحث اختبار الشخصية 
  .الدراسة أن المتعاطين يتسمون بالميل لالنطواء واالكتئاب 

تقدير الذات والقلـق واالكتئـاب     " بعنوان) ٢٠٠٣(، عويد المشعان     عياد فاطمة دراسة
من غير المتعاطين ) ٤٥ (،من المتعاطين) ٤٦(وبلغت العينة " ي المتعددلدى ذوي التعاط

وأشـارت   " MMPI" تقدير الذات والقلق واختبار الشخصية       واستخدم الباحثان مقاييس  
  .النتائج عن وجود عالقة بين التعاطي واالكتئاب 

 مشكالت التعـاطي الوالـدي   " بعنوان .Peterson, J   ) ٢٠٠٣(   باترسون دراسة
وتكونت العينة من ثـالث حـاالت مـن الـشباب           " دراسة حالة " وأثر ذلك على األبناء     

الجامعيين ممن أعمارهم في الثالثينيات وكانوا آلباء أو أمهات مدمنين واستخدم الباحث       
 وركزت على تأثير العوامل االجتماعية والسياسية واالقتـصادية علـى حيـاة        المقابلة 

سهم لسلوكياتهم ومدى تأثرهم بالوالدين والقسيس ووكالء        مالحظة الشباب أنف   ،الشاب  
 الوالدين كان له    إدمان أن الثالث حاالت قرروا أن       إلىالمدارس وأشارت نتائج الدراسة     

 سلبي كمعاناتهم من أعراض االكتئاب وافتقاد معنى للحياة ومحاولة واحـد مـن              تأثير
 اإلغاثـة  وبإدارةلمعنية بالشباب    ولكن تمسكهم بالمراكز ا    ،الثالث حاالت تعاطي المخدر   

  .المدرسية كان وسليتهم الستمرار الحياة 
 عينـة  وتكونت "  المراهقين إدمان" بعنوان . Mhlongo, G )٢٠٠٧( مولنجو دراسة

 متعدد وتم استخدام المقابلة االكلينكية      إدمانمن المراهقين المدمنين    ) ١٣(الدراسة من   
 يؤثر سلبا علـى     اإلدمان أن   إلى نتائج الدراسة    لجمع المعلومات عن كل حالة وأشارت     

  معانـاة  إلـى  باإلضافة ،عالقات المراهقين االجتماعية باآلخرين وفي الحياة بوجه عام       
 ارتكاب الجرائم للحصول على     إلى اإلدمان، كما دفعهم    أفراد العينة من أعراض االكتئاب    

 مـن نـصف   أكثر أن ا كم، كان لألصدقاء دور في تشجيعهم على التعاطي،ثمن العقاقير 
  .يعيشون مع الوالدين  العينة ال
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تـأثير  " باب فيتنـام   بين شاإلدمان"بعنوان .Nguyen, T )) ٢٠٠٩    نيجين  دراسة
شـاب  ١٨٩وبلغت عينـة الدراسـة      "  المجتمع   ، األصدقاء ،األسرة ،  سمات الشخصية 

واستخدم ،قارع١١٣عام وكانت العقاقير المستخدمة ) ٢٧-١٨(تراوحت أعمارهم مابين    
وكشفت الدراسة عن وجود     " "MMPIالباحث أسلوب المقابلة لجمع المعلومات واختبار       

وبـين  )  العمـل وزمالء )  القلق –االكتئاب  ( سمات الشخصية ( بين   إحصائياعالقة دالة   
   .اإلدمان األسرة والمجتمع في لدور  لم يوجد داللة بينما  اإلدمان
سيكولوجية تعاطي المخدرات وإدمانها لـدى       " بعنوان) ٢٠١٢( عوض محيسن    دراسة

وتكونت العينة من فتاة جامعية مدمنـة علـى المخـدرات          "دراسة حالة "الفتاة الجامعية   
 ، التحليل االكلينكي  سمقيا ،بجامعة األقصى واستخدم الباحث المقابلة االكلينكية     ) ترمال(

 المؤدية لتعـاطي    اباألسب أن من    إلىوتوصلت الدراسة   ) TAT(اختبار تفهم الموضوع    
 وأسرية واألمن ،بالنسبة للحالة هي أسباب شخصية كاالفتقاد للحب) الترمال (المخدرات 

 ، كالصحبة السيئة والعوامل الثقافية والدينيةواجتماعية كالشجار العائلي وعدم المتابعة 
 مـن  لة معاناة الحا  إلىكما توصلت الدراسة من خالل استخدام اختبار التحليل االكلينكي          

 كما كشفت بطاقات ،بالذنب وتوهم المرض والقلق واالكتئاب الفصام والبارانويا والشعور
اختبار تفهم الموضوع عن ديناميات الشخصية لدى الحالة وافتقادها لموضـوع الحـب      

   .لإلدمانوشعورها بعدم الثقة والعجز واليأس مما دفع الحالة 
االغتراب النفـسي وتعـاطي     " عنوان  ب) ٢٠١٥( عتيقة سعيدي    ، قبقوب عيسى  دراسة

 ، الكلينكية المقابلة واستخدم الباحث   " دراسة حالة   " المخدرات لدى المراهق المتمدرس     
 وتوصـلت  تمقياس االغتراب النفسي وتكونت العينة من مراهـق متعـاطي للمخـدرا      

  .تئابعية والالمعنى والعجز واالكناة المراهق من أعراض العزلة االجتما معاإلىالدراسة 
  : على الدراسات السابقةتعقيب

 قلة الدراسات التـي اهتمـت       -  العرض السابق للدراسات السابقة الحظت الباحثة        من
 لدى من يعملون بمهنة اإلدمان بل وانعدام الدراسات التي اهتمت بدراسة اإلدمانبدراسة 
  .في البيئة العربية ) في حدود إطالع الباحثة( القيادة 
 والتحكم في االنتباه كما في الذاكرة  - : على كل منلإلدماني   تأثير سلب  وجود 

 ،علىBobova, L).٢٠١٠(وبوبفا . Nolan, C)   ٢٠٠٤  ( دراسة نوالن 
 ،اإلدراكيـة والمرونـة     )اإلجراميالتعلم واالنجاز والسلوك    (القدرات العملية   
في على الوعي كما ،Hope, J).٢٠٠٥( كما في دراسة هوب ،الطالقة اللفظية

على القدرة العقلية العامة كما فـي   ،.Mouton, C   ) ٢٠٠٧ (دراسة موتن
  ) .٢٠١٠.(Aguirre, Lدراسة أجيور 

 يسبب االكتئاب اإلدمان أوضحت جميع الدراسات أن كما .  
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 وتـاريخ الحالـة     لمالحظـة  أغلب الدراسات الـسابقة المقابلـة وا       استخدمت 
اسـتخدمت  )٢٠١٢(يـسن  والمقاييس الموضوعية فيما عدا دراسة عوض مح 

  .االسقاطي ) TAT(  اختبار تفهم الموضوع 
 األدوات دراسات السابقة في اختيار العينة استفادت الباحثة من الكما ،.  

   : ضوء الدراسات السابقة يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التاليفي
   : البحثفروض
 كلينكية ومقياس وكسلر   تشير نتائج تاريخ الحالة والمقابالت ال     " : األول الفرض

 شـاخ بلفيو لذكاء الراشدين والدالالت االكلينكية على اختبار بقع الحبـر لرور          
 مـستواهم   ممن  اإلدمان المتعدد    متوقفيالستجابات حالة الدراسة الحالية من      

 انخفاض القـدرة العقليـة      إلىيعملون بمهنة القيادة     و التعليمي دون المتوسط  
  ". رة العقلية العامة للشخص العادي  القدعن  للمدمنين العامة 

 تشير نتائج تاريخ الحالة والمقـابالت الكلينكيـة والـدالالت          : "  الثاني الفرض
  ممـن  دد اإلدمان المتع  متوقفياالكلينكية الستجابات حالة الدراسة الحالية من       

 بمهنـة القيـادة علـى اختبـار         ويعملون مستواهم التعليمي دون المتوسط     
اختبار بقع الحبر لرورشاخ إلى معاناتهـا        و MMPIد األوجه   الشخصية المتعد 

  ".من أعراض االكتئاب 
  :  البحثإجراءات

 أسلوب دراسة الحالة الذي يقوم على وصـف حالـة     حثةاستخدمت البا  : البحث منهج
 مفصلة للكشف عن جوانبها والوصول إلى تعميمات تنطبق على غيرهـا     دراسة مفردة  

  .من الحاالت المشابهة 
 المتعـدد بعـد   اإلدمـان تناولت عينة الدراسة دراسة حالتان من حاالت     :  البحث نةعي

عام الحاصلين علـى االبتدائيـة ومـن سـائقي     ) ٣٥-٣٤( مرحلة الشباب   فيالتوقف  
  . جامعة األزهر  – جالل قسم الطب النفسي السيدميكروباص األجرة من مستشفى 

   :راسة الحالة وهي الباحثة أدوات متعددة لداستخدمت:  البحثأدوات
 الحالة تاريخ  Case history   /وتكون من البيانات  : الباحثةإعداد

،  المرضي ، والجنسي الزواجي ، المهني ، التعليمي ،األسري( األولية والتاريخ   
التاريخ السيكاتري في   ، التعاطي في األسرة   ،تاريخ التعاطي ودخول المستشفى   

  .الية والمظهر الخارجي  الحالة االنفع،حالة الذاكرة) األسرة 
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 االكلينكية المقابلة Clinical interview    /وهـي   : الباحثةإعداد
عبارة عن أسئلة مفتوحة تستطيع الباحثة من خاللها أن تتعرف على شخصية            

 نفسية وحيل دفاعية وأفكـار  المفحوص بما تحتويه من صراعات واضطرابات   
 الجسد والتـي    غةمن خالل ل  ، كما تستطيع أن ترصد مواطن االضطراب        سلبية

يكون لها داللة خاصة وهي تتضمن أسئلة تغطي المجال األسري واالجتماعي            
 وأسئلة شخصية خاصة بكل اإلدمانوالعاطفي والزواجي كما تتضمن أسئلة عن 

 هـذا   فـي   وقد قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من المختـصين           ،عميل
ة الحالية ونتج عن هذا التحكيم حذف       المجال للتأكد من مناسبة األسئلة للدراس     

 تصبح صالحة للدراسة    حتى  المقابلة الكلينيكية    استمارة وتعديل بعض أسئلة    
  . ١الحالية 

 والراشـدين    هقين وكسلر بلفيو لـذكاء المـرا      مقياس Wechsler 
 Adult  Intelligence :   ويتكون  ،١٩٦٠لويس كامل مليكة    / تعريب 

 –المعلومات العامـة  ( فرعيا ستة منها لفظية     اختبارا  ) ١١(المقياس من من    
والخمـسة  ) مفردات   ال – الحساب   - المتشابهات – إعادة األرقام    –الفهم العام   

 تجميـع   – رسوم المكعبات    – تكميل الصور    –ترتيب الصور   (األخرى عملية   
 علـى  يـاس ويمكن تطبيق الصورة العربية من المق)  رموز األرقام –األشياء  

دراسة فـي  ) ١٩٩١( وقد أجرى فرج طه      ،سنة ) ٦٠ - ١٥( األفراد من سن  
 االختبـارات   إلى زوجي وفردي بالنسبة     إلىثبات المقياس عن طريق القسمة      

فردا وقد وجدت المعـامالت     ٧٠ وذلك في عينة من      ،الفرعية التي تصلح لذلك   
 المتـشابهات   ––٠,٤٥١  الفهـم العـام      – ٠،٨٦٤ المعلومات العامة  :التالية

 –٠،٦٨٦ الـصور    ترتيب _ ٠،٩١٤ المفردات   –٠،٦٥٦ساب   الح -٠,٧٣١
 ، ٠،٧١١ تجميع األشياء    – ٠،٨٢٩ رسوم المكعبات    – ٠،٦٦٣تكميل الصور 

) فأقل  ٢٥فردا من سن  ١١٤تكونت من   (وقد وجد لويس مليكة في دراسة له        
 بين مجموع الدرجة فـي اختبـارات المعلومـات          ٠،٩٦معامل ارتباط يعادل    
 ١٩٩٦ ،لويس مليكة( صور وبين الدرجة الكلية للمقياس والمفردات وتكميل ال

، ٢٤-٢٠.( 
  
  

                                                        
 رشاد /د.ا (  االكلينكيةالمقابلة ارةاستم على المحكمين للسادة والتقدير الشكر بخالص الباحثة تتقدم 1

 )فرج مروة /د، موسى
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 الشخصية المتعدد األوجه     اختبار MMPI  ماكنلي وهاثاواي   / إعداد
 أحد استبيانات التقرير الذاتي     وهو: ١٩٦٠لويس كامل مليكة     / تعريب 

فقرة مكـررة   ١٦ إليها أضيفت   ،فقرة٥٥٠ االختبار في صورته الفردية      ويضم
 وتغطي فقرات االختبار مدى واسـعا       ،اإلجابةصورة الجمعية وفي ورقة     في ال 

 ،العـادات ( من الموضوعات تتناول الجوانب المختلفة من الشخـصية مثـل           
 االتجاهات الجنسية واالجتماعيـة والدينيـة       ، التعليم ، المهنة ، الزواج ،العائلة

 ،الهواجس والمخاوف المرضية و   ، والنزعات السادية والمازوشية   ،والسياسية
وقد صنفت فقرات االختبار في أربعة مقاييس صدق        ،)واالضطرابات االنفعالية   

وعشر مقاييس  ) ) ك( التصحيح   ،)ف(، الخطأ )ل( الكذب   ،)؟(عدم االجابة  (:هي
 االنحراف ،)ه ى ( الهستيريا   ،)د( االكتئاب   ،)ه س ( توهم المرض    :اكلينكية هي 
ب (  السيكاثينيا ،)ب أ(  البارانويا،) فم( الذكورة واألنوثة ،)ب د(السيكوباثي 

 ،)س ي ( االنطـواء االجتمـاعي      ،)م أ (الهوس الخفيف   ، )س ك (الفصام  ) ت
 ويجاب علـى فقـرات      ،ويطبق االختبار بصورة جمعية أو فردية أو مختصرة       

 حصل على معامالت ثبـات      وقد  ، وهناك مفتاح للتصحيح   ،االختبار بنعم أو ال   
 وقد وجد   ،٠،٨٣ إلى ٠،٧١تتراوح من   ) ختبار   اال إعادةعن طريق   ( مناسبة  

 هذا االختبار يميز بين األسوياء وبين نسبة تتراوح من          أن ماكنلي وهاثاواي   
من كل فئة من الفئات االكلينكية المشخصة تشخيصا سيكاتريا          % ٨٠الى  ٥٠

  ).١٢٩-١٢٧، ٢٢ ، ١٩٩٧ ،لويس مليكة(
 بقع الحبـر لرورشـاخ  اختبار     The matic Apperception 

Test:  
نساء وكان  ١٧٤، رجال ٢٣١ شخص بينهم    ٤٠٥ رورشاخ اختباره على     طبق

 ويتكون االختبار ، شخص عادي والباقي حاالت اضطراب عقلي ١١٧من بينهم   
 ،صور تتكون كل صورة منها من أشكال متماثلة ويجرى االختبار فرديا  ١٠من  

 من االختبار يقيـوم   وبعد االنتهاء  ،والبد من حساب زمن الرجع والزمن الكلي      
 ،هناء أبو شهبة  ( وله معايير تصحيح خاصة به       ،الفاحص بالتحقيق ثم التقدير   

 ٢)١٧٣- ٢٠٠٣،١٧٢.  
  

                                                        
 في للباحثة توجيهات من به قامت لما شهبة أبو هناء / د.ا ـلل والتقدير الشكر بخالص الباحثة تتقدم ٢

  .رورشاخ اختبار تصحيح
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  : تطبيق البحثمراحل
  : الباحثةقامت

  . حالة لكل  عالقة مهنية بعمل .١
  . تاريخ الحالة لكل حالة على حدة بتجميع .٢
  . نتائج هذه المقابلة  كلينكية عبارة عن أسئلة مفتوحة ثم تحليل بمقابالت .٣
 مقياس وكسلر لذكاء المراهقين والراشدين وحـساب نـسبة الـذكاء            بتطبيق .٤

  . اللفظي والعملي والكلي ونسبة التدهور العقلي 
  . وإيجاد الدالالت الكلينكية MMPI اختبار الشخصية المتعدد األوجه بتطبيق .٥
  .٢)كميا وكيفيا (  بقع الحبر لرورشاخ وتحليله ختبار ابتطبيق .٦
  :  البحثنتائج
   األولىالحالة
  :ةاإلكلينيكي الحالة وملخص المقابالت تاريخ

  :  األوليةالبيانات
 المـستوى   عامـا ٣٤:الزمنـي  العمـر   مسلم  :الديانة  ذكر   :النوع م  . م  . ك  : االسم

  .ابتدائية : التعليمي
  .كان يعمل شيف جريل وحالياً سواق : المهنة
  .ولدين وبنت /  األوالدعدد       .    مطلق  / االجتماعية الحالة

     متوسط : االقتصاديالمستوى
   ربة منزل: الوالدةمهنة      موظف في وزارة الزراعة :  الوالدمهنة   

  . ذكور وبنت٣: اإلخوةعدد  األكبر االبن : الحالة بين اإلخوةترتيب
  . عمال :  اإلخوةمهنة
وهـو اآلن   ) منزل األب ( السكن تمليك     بوالق الدكرور  –شارع العشرين   ١:  اإلقامة محل

  .يسكن معهم
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 في بيـت    واإلخوة  المفحوص في أسرة مكونة من الوالدين        يعيش:  األسري التاريخ
تمليك مكون من طابقين واألسرة شبه مفككة والدور القيادي في األسـرة لـألم واألب               

  .  ضعيف الشخصية وكان دوره ثانوي عليه النفقة فقط 
 إلى أن اكتـشف  ، بالنسبة لهشيء كانت عالقة اعتمادية وكانت أمه كل : مع األم  العالقة

أن أمه تقيم عالقة غير مشروعة فسخط عليها وأصبح دائم االنتقاد لها وافتقد الثقة في               
  . كل امرأة

 األب ضعيفة يتركـه     ية فقد كانت شخص   باإلهمال  التربية تتسم    كانت :  مع األب  العالقة
عـام لـم    ) ١٢(تى عندما دخن سجائر وهو صغير عمره        يفعل ما يشاء دون توجيه ح     

ذكر المفحوص أن األب لم يعاقبه على خطأ ارتكبه قط وكان يضربه             و لم يعاقبه  و يمنعه
على أشياء تافهة وال يفهم لماذا يضربه ولم يعلمه شئ في حياته وكان األب دائم العراك 

ة وأجبره األب على الزواج مع األم لدرجة تصل إلى ضربها ربما لعالقتها غير المشروع   
  .  زوجتهلطالق  ولكن اآلن ينهره وينتقده ،المبكر
 عالقة سطحية ولم يأخذ مكانته كـأخ أكبـر حيـث كانـت              كانت  -: مع اإلخوة  العالقة

 زادت عالقته   وقد  ، وبشكل عام فهو قابل لالنقياد ألي أحد       إخوتهشخصيته ضعيفة بين    
 اإليجاريتضررون إلقامته معهم بعد تركه سكن        كما   ،بإخوته اضطرابا بعد طالق زوجته    

يشجعونه على االستمرار في التعاطي حتى  ووهم يدمنون أيضا ولكن لم يحاولوا التوقف 
  الوحيدة هي التي تربطه بها عالقة حسنةته ولكن أخ،ينسى مشاكله وهم غير متزوجون

  .تزوره في المستشفىو
 في المدرسـة وقـد أتـم المرحلـة          كان المفحوص كثير الرسوب   :  التعليمي التاريخ

  .  تعليمهباقي االبتدائية ولم يكمل 
 توقف المفحوص عن الدراسة التحق بأحـد مراكـز تـدريب            عندما:  المهني التاريخ
 حياته كسائق وذكر أن أغلب من في هـذه المهنـة            بادئعمل المفحوص في     و القيادة
نة السواقة مـرة أخـرى       عاد لمه  ثم  ولذا ترك هذه المهنة وعمل كشيف جريل         ،امدمن

 وسيلتحق بهـا مـرة      اإلدمان في مهنة الشيف لوال سيره في طريق         متميزا وذكر أنه   
يلتحق بمهنة السواقة مـرة ثانيـة حتـى ال           و أخرى ويخشى أن يخرج من المستشفى     

  . يتعاطى مثل زمالء المهنة 
اة ال  من عمره من فت١٦ رغما عنه وكان يبلغ ال   تزوج:  الزواجي والجنسي  التاريخ

 سكن الزوجيـة    إلى شديد من والده ولجأت األسرة إلى تسنينه وانتقل          إلحاحيحبها بعد   
 سنوات ٨ الولد الثاني،سنوات١٠الولد األول (  وبنت ولدين  وأنجب ،باإليجاروهو شقة 

عام ويقول أنها بنت فيها بركة بمعنى أنها نسبة ذكائها منخفضة ورسـبت     ١٣  البنت   ،
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 كان ال يثق في زوجته بسبب اكتشافه لخيانة والدتـه وذكـر أن              نولك ) أكثر من مرة    
 بين زوجتـه    حدثت المشاكل التي    إلىباإلضافة  ،  أصحابه   من زوجته كانت تغار عليه     

 كانـت تريـد     زوجته  طالقها طالق بائن بالرغم من أن        قرر  لذا  أختهوأهله بما فيهم    
ولم يعرف  ، كما ذكر   ) قرة عينه (ين  االستمرار معه ولكن ندم بعد ذلك ألنها أخذت الولد        

عنها حتى اآلن شئ سوى أنها تزوجت وتركت سكنها القديم أما البنت فمع أمه وهـو                 
  . عليها باإلنفاقيحبها وتتكفل أسرته 

 وذكـر أن  اج يكن لدى المفحوص خبرات جنسية قبل الزو      لم :  توافقه الجنسي  وعن
س لمغامرات جنسية قام بها كما ذكر  والده على زواجه مبكرا ليفرح به وليإصرارسبب 

أن العالقة الجنسية متوافقة إلى حدما في بداية الزواج ولكـن بعـد حـدوث المـشاكل      
انخفضت الرغبة لديه لكنها لم تنخفض لدى زوجته مما أدى وجود مشاكل وعدم توافق              

  .جنسي بين الزوجين 
الحالة الـصحية    ، منذ مولده   إعاقة  يصب المفحوص بمرض أو    لم:  المرضي التاريخ

 بعـض  وإجـراء للحالة اآلن جيدة بعد التوقف عن اإلدمان ولكن بعد دخوله المستشفى            
 سألته عن السبب ذكر أنه وعندما التحاليل بالصدفة اكتشف أن لديه فيروس سى بالكبد     

  .اإلدمانربما بسبب 
ـ  ٢٢عام أي كان عمره وقتئذ ١٢ التعاطي منذ  بدأ:  التعاطي تاريخ ك عام وقد كـان ذل

بسبب مشاكله مع زوجته وغيرتها الزائدة فنصحه أصدقائه السائقين بأن يـدمن حتـى          
  ".أن أغلب السائقين يدمنون "   أن لديه معتقد سالب وهو إلىينسى ويورق باإلضافة 

 أيام وخرج ١٠واتحجز )    سنة ( أول مره جيه منذ فترة :  دخول المستشفى تاريخ
 اآلن وخايف   واتحجز  اإلدمانعالجه لفترة ثم عاود     وكان بيتابع مع الخط الساخن وتم       

خـايف  ) الـسواقة (يطلع ألن كل أخواته بيدمنوا وهيشجعوه على اإلدمان وحتى مهنة           
  .يرجعلها ألن أغلب السواقين مدمنين 

 على التعاطي حتـى     ويشجعونه اإلخوة الذكور مدمنين    :  التعاطي في األسرة   تاريخ
 أن يخرج من ىنهم التوقف عن اإلدمان والعالج ويخش ولم يحاول واحد م،ينسى مشاكله

   .أخوتهالمستشفى حتى ال يتعاطى مثل 
 عقلية في األسـرة سـوى خـال         ضليس هناك أمرا   -: السيكاترى لألسرة  التاريخ

  .وظل مريضاً إلى أن مات٧٣المفحوص أصيب بمرض عقلي بعد مشاركته في حرب 
  .كزينسى في بعض األحيان وغير مر:  الذاكرةحالة
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 حـاول   – مزاجـه مكتئـب      - الطباع   هادئ  : والمظهر الخارجي  االنفعالية الحالة
 األمل في الحصول علـى ولديـه حيـث    دقَفقد فَ،  باليأس والضياع    ويشعر  –االنتحار  

إيجار ( باإلضافة إلى أنه ترك منزل الزوجية        ،أخذتهما طليقته ولم يعثر عليها حتى اآلن      
 لماذا اءلونوأسرته اآلن متضررة من إقامته معهم ويتس  وذهب للسكن مع أسرته     ) جديد

  .يسكن معهم ألن دائم النقد لهم واللوم بسبب إدمان أسرته 
  . عن المظهر الخارجي فقد كان مهندم يرتدي مالبس مناسبة لعمره وجنسهأما
   : المقابلةأثناء المفتوحة األسئلة

   ؟إلدمانكما هي األسباب الحقيقة : س
 بنت ال أرغب الزواج منهـا       نت لما غصب أبويا علي في الزواج م       البداية كان : ج

 هم أبويا انه يفرح بي وفي اآلخر وافقت على الزواج وبـدأت المـشاكل               كل كان  
تظهر بسبب شكي في مراتي وهي كمان كانت بتغير علي من كل شيء حتى مـن                

  .خواتي وصحابي لما كنت بنزل اقعد معاهم على القهوة كانت بتزعقلي 
صـحابك  ( غريبة شوية لما مراتك تغير عليك من رجال زيك           أنها مش شايف    :س

  مش من ستات ؟) وخواتك
ظهر على (  بتغير على كمان من أمي وأختي ومن أي حد           وكانت  ال أبدا خالص   :ج

  ) .حوص االرتباك مع احمرار في الوجهالمف
   حصل مع مراتك ؟لي كمل وبعدين ايه الطب

كوا منها ويقولوا دي قليلة الواجب وما بتسمعش كالمنا  أمي وأختي بدأوا يشت   كمان
 وقتها بشتغل سـواق  وكنت وبدأوا يتخانقوا مع بعض وأنا اللي ضايع في النصف         

على تاكسي فنصحني صحابي السواقين بالحشيش عشان أنـسى همـومي وفعـال        
سمعت كالمهم بدأت بالحشيش لحد ما استخدمت تقريبا كل أنواع المخدرات وبالرغم 

 ارتـاح وكانـت     عـشان  لقتهامن كده زادت المشاكل لحد مازهقت من مراتي وط        
ت على الطالق وكانـت     يبتتحايل على عشان أخليها معاي عشان الوالد لكني أصر        

لحظة طيش مني وبعد مشاكل وقعدات كتير حصل الطالق وتركت لي البنت وأخدت             
دي بس من غير  اتجوزت وبحثت عنها كتير عشان أشوف وال    إنهاالولدين وسمعت   

  .  ولو مرة أشوفهمفايدة نفسي 
خدت الولدين وسابت البنت على الرغم من إن العكس هـو اللـي             أ ليه مراتك    طب

  . يمكن عشان البنت طيبة وفيها البركة رفمعقول ؟ مش عا
   دور أمك في كل ده ؟ إيه طب



 م ٢٠١٦نة أبريل لس)  الجزء الرابع١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٥٠٩ -

 فـي أمي على العكس كانت هي اللي بتزود المشاكل وماوقفتش جنبي في ظرو           : ج
عرفت مشيها البطال وأنـا خـالص رميـت طوبتهـا      الصعبة وبعدين من وقت ما   

  ياخسارة
هي اللي خلتني أفقد الثقة في ) ودمعت عيناه وهو يتحسر على الحب الذي كان منه لها        (

  ) . أثق فيها وال في غيرهاال( فيهم مراتي حيث قال بما كل ست 
  مش شايف انك مكبر الموضوع شوية ؟: س
  دكتورة ؟  ياإيهقصدك مش فاهم : ج

  .تك مش مراتك أو أي ست تانيةيعني اللي غلط والد: س
  .مش عارف هي قفلت معاي على كده : ج

   تاني ليه ما استخدمتش مخدر معين ؟اإلدمانطيب نرجع لموضوع : س
 بدأت بالحشيش وبعدين ما عادش يجيب نتيجة بعد كدة لما المـشاكل زادت              أنا: ج

 وصلت للحقن وأحيانا كنت باخد الموجود على قد الفلوس          بدأت أشم بودرة لحد ما    
  . اللي معايا وأحيان تانية كنت بقلد صحابي 

   ؟ اإلدمانحاولت توقف : س
 حواللي والسواقين كانوا بيشجعوني علـى الرجـوع        الليحاولت بس المشاكل    : ج

 فعال الزم اتوقف وجيت المستشفى مرة عن طريـق الخـط            إنيتاني لحد ما لقيت     
ساخن واتعالجت لفترة ورجعت ادمن تاني ورجعت للعالج مرة اخرى عن طريـق        ال

الخط الساخن برضوا بس المرة دي اتحجزت في المستـشفى عـشان ابعـد عـن        
  .  اإلدمانالمشاكل وعن المدمنين اللي بيشجعوني على 

  تمارس حياتك ممكن تضعف وتدمن تاني ؟ و لما تخرج من المستشفى:س
وف اللي حوالي لسة صعبة زي والدي اللي ماعرفش مش عارف بس الظر: ج

 باعوا البيت واشتروا شقة     إنهم ولسة أخويا كان عندي انبارح وقالي        ،عنهم حاجة 
  . اسكن معاهم إنيهيسكنوا فيها وما ينفعش 

 انك مش عاوز ترجع تسكن مع اخوتك عشان بيشجعوك علـى            قلت انت  : س
  االدمان ؟

 لكـن   باإليجارمعاي فلوس واخد سكن تاني      اشتغل ويبأ    ايوا بس على ما   : ج
نتي معاهم كنت حتى كل فترة       ب إن باإلضافةدلوقتي هطلع ومش عارف هسكن فين       

  . طمن عليها أهروح 
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 فاكر انك لما تطلع من المستشفى هتالقي الدنيا وردي وكـل حاجـة              أنت: س
  . تبذل مجهود ومجهود مضاعفالزمسهلة 
 إدماني السبب في    أنا مش   إنيا تنسيش   كالمك صح بس المهم العزيمة وم     : ج

 واخـواتي   بعالقتها غير المشروعة     وأمي صغير   وأنا زواجي   بتصميمه  أبويافيه  
 أروحهخرج يوم الجمعة عـشان       أنا ومراتي بغيرتها الزايدة وعلى فكرة       بإدمانهم
 نا فيه ماوفرتش لأنا في الثورة الن البلد لها دور في الضياع اللي    وأشاركالتحرير  

 جامد وناس تانية مطحونين زي أغنياء الالزمة والحياة الكريمة فيه ناس اإلمكانيات
   . حالتنا 

   شايف بكرة ازاي ؟:س
 لـو بطلـت     أنامش عارف هو مجهول بالنسبة لي بس شايفه مظلم ألن حتى            : ج

فيش حد واقف جنبي حتى اخواتي مش عاوزني أسـكن    هالقي والدي ؟ وما    إدمان
  .كس وقفين ضدي وبيكرهوني معاهم بل على الع

   حتى من الناس الغريبة ؟الص ما حدش وقف جنبك خ:س
 خواتي وأمي يعملوا معاي كده يبأ الغريب هيعمل ايه بس أنا عـارف ان كـل                 لما

  . حاولت االنتحار قبل كده بس زمالئي منعوني إني تعرفي ،أعداء له إنسان
صدي ان فيه حاجة جواك     بس انت لو عاوز تنتحر كنت هتنتحر وانت لوحدك ق         :س

  .عوزة الحياة 
أيوا والدي نفسي أكون كويس عشان أقدر أشتغل وأشتري لهـم شـقة ومـا               : ج

  .ينذلوش زي أنا ما انذلت 
  بتفكر تتجوز تاني ؟: س

واهللا حضرتك شايفة الظروف المادية هتجوز منين وبعدين خـايف تكـون     : ج
  .  كلة أخالقها مش كويسة وأشك فيها تاني واعيش نفس المش

  : المقابلةتحليل
  -: يتصل بفيما  خالل تحليل نتائج المقابلة وجدت الباحثة أن هناك مشكلة من

 المفحوص أفكار سلبية أثرت على عالقته بزوجته وخوفه مـن االرتبـاط        لدى .١
بأخرى وسبب هذا العالقة السيئة باألم بسبب عالقتها غير المشروعة وبالتالي           

 أن انتهـى األمـر   إلى على زوجته وخاصة امرأة أخذ يعمم عدم الثقة في أي  
خايف تكون أخالقها مش كويسة وأشـك       " بالطالق وظهر هذا أيضا في قوله       
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مما يجعله في حاجة إلـى عـالج معرفـي     " فيها تاني وأعيش نفس المشكلة      
  ) . لخيانةتعميم ا(لتصحيح األفكار السالبة 

قويـة ثـم اكتـشاف     األب تتسم بالضعف فتوحد مع شخـصية األم ال     شخصية .٢
  .المفحوص لخيانتها سبب له خلل في النمو النفسي 

 التـي   لنظرية التحليل النفسي وطبقا  الوالدين للمفحوص    إهمال إلى باإلضافة .٣
مواقف موازية   له على أنها حاالت أووإهمالهما حب الوالدين وفقدان  اإلدمانتربط بين 

 الـة  ح تحدث عن األنا   ) الوالد(األعلى   فإن رضا األنا     ،االكتئاب و للجوع وتحدث الضيق  
 المخدر أما في حالة االكتئاب فإن األنا تعاطي أو  وهذه يمثلها ابتالع ،من اللذة والسرور

وهذا يفسر لنا ألم المـدمن  ) الوالدين (األعلى  بأنه غير محبوب من األنا  يشعر ) االبن(
 وهذا يعني تحقيـق  ،به لذا يحرص المدمن على حفظ المخدر في جيو   ،من غياب المخدر  

الشعور باللذة واألمن وغياب المخدر يعرض المدمن للشعور بـالخطر وبالتـالي يزيـد      
 نجد لذا  وهذا هو شعور الطفل إزاء أمه حيث تكون بجواره وحين تغيب  ،شعوره بالقلق 

 الذين لديهم استعداد لالستجابة لتأثير المخدر نتيجة التثبيـت  األشخاصأن المدمنين هم    
 ال اإلدمـان  والبقاء على الذات وهكذا فإن نشأة        األمن إلى والحاجة   ةالمرحلة الفمي على  

 ،١٩٦٩،أوتو فينخـل  (يحددها التأثير الكميائي للمخدر بل البيئة السيكولوجية للمرضى         
  ٧١٦. (  

 تصدر من اآلخرين وليس منه فزواجه       راتهافقر  األنا واالنقياد وراء أي شخص       ضعف
 كان بقـرار  واإلدمان  وأخته مه والطالق أيضا كان كان بقرار من أ،كان بقرار من أبيه   

 بسببهم أيضا وهذا يتفق مـع    اإلدمان بل يخاف أن يعاود      إخوتهمن زمالء المهنة ومن     
 يؤكدون علـى أن مـدمني المخـدرات ذوو          حيث أصحاب التحليل النفسي     وجهة نظر 

 فـي الطفولـة وبالتـالي       إحباط وجود   إلى أدىشخصيات فمية نرجسية استقبالية مما      
 يجعله في   مما ت نرجسية   اتثبيتات فمية ارست التبعية تجاه الموضوعات كمورد المداد       

  .  األنا وية برنامج عالجي لتقإلىحاجة 
 اللوم على أسباب بإلقاء  يقوم حيث  والتبرير اإلسقاط يستخدم المفحوص حيلة -٣

الخالفات مـع الزوجـة      و  األم خيانة و  مثل األب  إدمانهخارجية عنه كانت سببا في      
  .  الدولة وعلىوزمالء المهنة بل 

 يعاني المفحوص من ميول انتحارية وهذا مؤشر على االكتئاب الذي يشير           -٤
 اإلدمـان إليه أيضا النظرة التشاؤمية للمستقبل وعدم العزيمة على التوقـف عـن       

 ،"قـي والدي   هالإدمـان  مظلم ألن حتى أنا لو بطلت ايفهش"  هذا في قوله     وظهر 
  ". حاولت االنتحار قبل كده بس زمالئي منعوني أني تعرفي 
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ما فيش حد واقف    "  المفحوص من مشاعر بارانوية وظهر هذا في قوله          يعاني .٥
أمي على " "  مش عاوزني أسكن معاهم بل على العكس وقفين ضدي خواتيجنبي حتى ا 

وكلها هذه  " وفي الصعبة   العكس كانت هي اللي بتزود المشاكل وماوقفتش جنبي في ظر         
  .العبارات تعني االضطهاد 

) اتضحت من المناقشة ولغة الجسد أثناء المقابلة (  غير واضحة إشارات هناك .٦
" مراتي بتغير على من صـحابي وخـواتي   " هذا من خالل قوله   وظهر للميول األنثوية   

 خالل نتائج وتعبيرات وجهه وسيتضح ذلك من"  البنت  ليمراتي اخدت الولدين وتركت     "
  .االختبارات 

  : وتفسيرهاالنتائج
   األولىالحالة

  : الموضوعيةاالختباراتنتائج : أوالً
  .نتائج مقياس وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين والمراهقين -أ

       الموزونةالدرجة  
   الذكاءنسبة  

  ٧٢                           ٣١            اللفظي المقياس
  ٩٥                         ٤٣              العملي المقياس
  ٨٠                           ٧٤               الكلي المقياس

" ونسبة الذكاء الكلي    " ٩٥"  ونسبة الذكاء العملي     ،"٧٢" أن نسبة الذكاء اللفظي      يتضح
 المنخفض وهذا يتفق مع ما جاء فـي         المتوسط أي أن المفحوص يصنف في فئة       " ٨٠

 أنـه   إلـى  باإلضافة أن مستواه الدراسي كان ضعيفا وكثير الرسوب         من حالة  تاريخ ال 
  .  قابل لالنقياد شخص 

=  اتضح من المعادلة الخاصة بنسبة التدهور العقلي أن نـسبة التـدهور العقلـي                وقد
  %٢٦=   ١٠٠ غير الثابتة– الثابتة االختبارات
  الثابتة    

 تـدهور   يوجد  .:  % ٢٠ >  نسبة   وهي     % ٢٢=٤-٢٦=  أن معامل الكفاءة     أي
  . عقلي
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  :  االكلينكية لنسبة الذكاءالدالالت
 وهـذا الفـرق     ٢ ٣=٧٢-٩٥=  بين نسبة الذكاء اللفظي والعملـي        الفرق <

وترتفع نسبة الذكاء العملي عن اللفظي لدى العمال اليدويين والميكانيكيين          ١٥
داللـة اكلينكيـة    وهذا يتفق مع مهنة المفحوص وهي السواقة وهذا فرق له           

 الحضارية ويكثر بين وقيختلف باختالف المهن وذكاء وعمر المفحوص والفر      
 ، االضطراب فـي الوظـائف العقليـة       إلى ويشير هذا الفرق أيضا      ،الفصاميين

 ،لـويس مليكـة   (  االكتئـاب    ،واضطرابات الذاكرة في بعض فئات الكحولية       
٤٣، ١٩٩٦. (  

 يعكس اضطراب في وظيفة الـذاكرة      الدرجة على مقياس المعلومات      انخفاض، 
  االكتئاب 

الذي يشير الى انخفاض القدرة العقليـة  ) جزئيا (  سبق يتضح صحة الفرض األول     مما
العامة لدى المدمنين ممن يعملون بمهنة القيادة ومن مستواهم التعليمي دون المتوسط            

  . بعد التوقف عن القدرة العقلية العامة للشخص العادي 
   :تبار الشخصية متعدد األوجه اخنتائج -ب

  )١ (جدول
   اختبار الشخصية متعدد األوجهنتائج

 رقم
 مقاييس ٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المقياس

 الصدق
 الدرجة
 التائية

 رمز
 المقياس

 ه
 ه د س

 ى
 ب
 د

 م
 ف

 ب
 أ

 ب
 ت

 س
 س  أم ك

  √= ؟ ى
 الدرجة
 ٣٣ ٢=ل ٢٠ ٢٣ ٤٥ ٢٩ ٢١ ٣٣ ٣٤ ٢٨ ٣٢ ١٦ الخام

 ٢٤=ف           
 ٧٦ 

 الدرجة
 ٣٦ ٨=ك ٤٢ ٥٨ ٧٥ ٦٥ ٧٤ ٦٠ ٧٤ ٦٤ ٧٢ ٦٥ التائية

٨ :٢٤ :  ٢    √ ٠ -  ٩ ٥ ٣ ٧ ١  ، ٢٦٤٨  
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  :أن) ١ (جدول من يتضح
  .اكتئاب، بارانويا ، انحراف سيكوباثي ،  هي الفصام القمم

 على المقيـاس ف  درجة ويشير ارتفاع ال،  ١٠ < ل  النفسية صادقة ألن    الصفحة
  .اة المريض واضطرابه سلوكيا  شدة معانإلى
  لنيكية للمقياس االكالدالالت
  : ارتفاع في مقياس كل منهناك

 االجتمـاعي  واالغتـراب  واإلدراكات الغريبة    لشاذ ويشير إلى التفكير ا    الفصام .١
  والعالقات العائلية السيئة والتشكيك في قيمة الذات 

 معـد  ، االجتماعيـة ر   عدم الالمباالة بالمعايي   إلى السكوباثي ويشير    االنحراف .٢
 اللوم على اآلخرين لتبرير أخطاءه ويتمثـل        إلقاء  ،اإلفادة من الخبرة السابقة   

  .انحرافهم في الكذب والشذوذ الجنسي واالدمان 
  التشكيك والحساسية الزائدة ،  اضطراب الذهاني :إلى ويشير البارانويا .٣

  . االضطهاد والعدائيةوهواجس
وح المعنوية وانعدام األمل في المـستقبل وعـدم    تدني الرإلى ويشير  االكتئاب .٤

  .الرضا والرغبة في االنتحار 
  : استعداد مرضي لدى المفحوص في كل منهناك

  . المرض ويدل على االهتمام الزائد بالوظائف الجسمية توهم .١
  ). أفكار،سلوك(  على الوسواس القهري يدل والسيكاثينيا .٢
  . ل الذات وتجنب المسئولية ويدل على عدم النضج والتمركز حوهستيريا .٣
 الذكور من ذوي االهتمامات األنثوية ويكون لديهم إلى والذكورة ويشير  األنوثة .٤

  .مكبوتة انحراف جنسي بصورة ظاهرة أو
 عدم المباالة بالمعـايير االجتماعيـة وتعـاطي الكحوليـات          إلى ويشير   هوس .٥

  .والنشاط الزائد 
 قمه الثالوث العصابي أعلى مـن قمـه    سالب ألن  االنحدار:  الصفحة النفسية  انحدار

  .الثالوث الذهاني
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  )بقع الحبر لرورشاخ  ( سقاطي نتائج االختبار اال:ثالثا
الحالـة  ( الجدولة والتقديرات إلستجابات اختبار رورشاخ اإلسقاطي        استمارة) ٢ (جدول

١(  

 المحتوى المحددات المكان
 

البطاقة
 

االستجابـــة
 وضع

االستجابة

ــن  زمـ
 زمــن
 االرجع
 بالثانية
 ةبالثاني

 زمن
اإلستجابةاالستجابة

 مكان
 جماد نار طبيعيةنباتجنستشر حى ن  حر  ش فحـ جكالتقديراالستجابة

 فراشة ٣٥ ٣٧ ٨ ١ ١
الــشكل

       حى    +ش  ك ١ كله

 فراشة ٤٠ ٣٨ ٧ ١ ٢

الــشكل
 كله

ماعـــدا
ــع  البقـ
ــة  العلوي

 حمراء

١,٥- 

   ج 
 ش
       حى   

١٥ ٤٨ ٨ ١ ٣ 
ــة  فينوك

 حمرة

الجــزء
ــر  األحم

   ج  ١ الداخلي
 ش
 جماد         

٣٢ ٢٧ ٨ ١ ٤ 
ــا  عينـ

 انسان

ــراغ الف
ــوي  العل

       جزءن   +ش ف   ٠,٥ بالوسط

٣٧ ١٨ ٨ ١ ٥ 

ــة  فراش
ــا  لهــ

 جناحان
الــشكل

       حى    +ش  ك ١ كله

 فراشة ٣٥ ٢٠ ٨ ١ ٦
الــشكل

       حى    -ش  ك -١,٥ كله
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   :أن) ٢( من جدول يتضح
  : بين العواملالعالقات

   : األساسيةالعالقات  أوالً
  . استجابات ١٠= الكلى لالستجابات المجموع

  .ث ٣٢٠= الكلي لالستجابات الزمن
  .ث ٤٧,٧=  زمن االستجابة متوسط

  .استجابات ٤) = ١٠، ٩، ٨، ٣، ٢( استجابات البطاقات الملونة عدد
  .ث٣٥,٦=  للبطاقات الملونة رجع زمن المتوسط

  . استجابات ٦)= ٧، ٦، ٥، ٤، ١( استجابات البطاقات الغير ملونة عدد
  .ث ٣٧,٦٨=  زمن الرجع للبطاقات الغير ملونة متوسط

  . استجابات ٤=  االستجابات المألوفةعدد
   % .٤٠=  المألوفة لالستجابات المئوية لنسبةا

  .استجابات ٦=  االستجابات المبتكرة عدد
  % .٣٠=  المئوية لالستجابات المبتكرة الجيدة النسبة
  % .٣٠=  المئوية لالستجابات المبتكرة الرديئة النسبة
  % .٢٠=   في البطاقات الثالث األخيرةاالستجابات المئوية لعدد النسبة

  .١= ٣ = ل+ ل ش+ ل ش= ستجابات اللونية االمجموع
          ٣  

.   نمـط الخبـرة مـن النـوع الـضيق            .: ٣: صفر=ونيهمجموع االستجابات الل  : ح
              

مع ضعف نسبة تقديرات الحركة % ٥٠ارتفاع نسبة الشكل % ( ٧٠ %= ش   ٧ = ش
  . ) والتظليل واللون مؤشر الجمود

  .  % ١٠ % = -ش     ١ = -ش    % ٦٠ + % = ش     ٦  + = ش
  .٣: صفر =  مجموع االستجابات اللونية :ح

  . الخبرة من النوع الضيق نمط
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  ) .صفر ( :)صفر) = (أأ+ ظ ش+ش ظ ) = (ح غ + ح ح (
  % .صفر% = بشر
  % .٧٠= ١٠×٧%= حي

   االستجاباتمحتوى
  % .١٠= ١٠٠ × ١%=  بشر جزء
  % .١٠= ١٠٠  ١  % = حي جزء

  % .٨٠=  % ١٠+٧٠= جزء حي+ حي = محتوى الحيواني المئوية للالنسبة
   % .١٠= جزء بشر + بشر =  المئوية للمحتوى البشريالنسبة
  %.صفر % = تشريح
  %.صفر % = جنس
  % .١٠ = ١٠٠× ١ % = جماد
   العالقات اإلضافية:ثانياً

  .صفر: صفر= ح ح :ح
  .صفر=  صفر :صفر= صفر = ح غ +ح ح : ح

 أو كبـت أو  إنكار انخفاض استجابات العمق مؤشر  فرص  ٦) = ش ظ + ش مع   : ( ش
   اضطراب في التوافق العامإلىعدم نمو الحاجة للحب وهذا يمكن أن يؤدي 

   صفر:٣) = ل + ل ش  (: لش
   نسبة االستجابات الملون: االستجابات الغير ملونةنسبة

 على معانـاة الفـرد مـن        مؤشر  ٣ :صفر) = ل+ ل ش + ش ل   (:)أأ+ ظ  + ش ظ   (
  .األذى االستجابة نتيجة الخوف من إلىرات مؤلمة تدفعه خب

  . التظليالت غير المتمايزة: المتمايزةالتظليالت
 :)صـفر ) = (ظ ش + ظ+معا ش + معاً  + مع ش   + مع  ) =( ش ظ + ش معاً + ش مع (
  ) .صفر(

 الصالبة خالل مرحلة األداء واالستقصاء لم يعبر المفحوص عن استجابات خصائص      من
واالستقصاء لم ،  ومن خالل مرحلة األداء –أو الخشونة أو الملونة )الرخوة(أو النعومة 

  ).أبعادشكل له (يعط المفحوص استجابات تعبر عن العمق 
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  أسلوب المعالجة: ثالثاً
  ١ :  ١ :  ٤ : ٤= ف :ج :ج: ك

  .١،) ٤(،٤=  ! جـ ، ) ج(، ك =  اإلدراك منوال
  %.٤٠=١٠٠×٤%= ك
  %.٤٠ %= ج

  %.١٠% = جـ
  %.١٠%=ف

للتقارير الصعبة التي نحصل فيها على عدد قليل مـن       من المتعذر وضع تتابع   : التتابع
 ويعتبر استجابات ) ١٠( حيث حصل المفحوص هنا على      ناالستجابات كاستجابة أو اثني   

استجابة هو أقل عدد لالستجابات يمكن التحدث عن ترتيبها،ولكن تبعا لتقييم مونز ) ٢٥(
Mones  ع هنا من النوع المفكك حيث اتبع المفحوص أسلوب محدد فـي          أن التتاب  نجد

" ١٠،  ٦،  ٥،  ١"في البطاقـة    ) ك(و" ٢،٣،٧،٨"في البطاقة   ) ج(بطاقات وهو أسلوب    ٤
  ).١٨٩ ، ٢٠٠٠ ،هناء أبو شهبة(  

   : مستوى الشكلملخص
 = ١٠/ ١١‚ ٥=العدد الكلي لالستجابات   / مجموع كل التقديرات     = الموزون  المتوسط

   .لمتوسط مما يشير إلى أن ذكاء المفحوص يقع في فئة قريبة من ا١‚ ١٥
  : التحليل الكمي:ثانيا

  رسم بياني يوضح العالقات بين العوامل) ١(
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  طش ظ أأ  سل  لش ل
 ش
 

  معش
 التمايز

 ح  حح  غح عم مع

  األلوان
 الزاهيــــة

 لونان والالملمس
  واألسوداألبيض

 التظليل
 الشكل

 ـــةالحـرك  والبعد الثالثاالنتشار

ويـوحي  ، صـفر  ) = ح( لنا الفحص المبدئي للرسم البياني عن انخفاض تقرير    يكشف
 من بعـض الـصعوبة فـي العالقـات          بأن المفحوص يعاني  ) ح(التقدير المنخفض لـ    

ى القـدرة علـى المـشاركة       الشخصية المتبادلة وهذا يكون بسبب افتقار المفحوص إل       
 أيضاً بأن المفحوص ال يستطيع في مواقف األزمات ان يلجأ إلـى         توحيكما  ، الوجدانية

كما أنه يعاني مـن بعـض       ، وبأنه يفتقر إلى جهاز قوى من القيم        ، مصادره الداخلية   
  .وبات في تقبل الذاتالصع

  . أن ذكاء المفحوص منخفض يعني  ) ح( انخفاض استجابات -
 يبين النمط الكلي للرسم البياني النفسي أن االستجابات تتجمع في الجانب األيمن وفي          -

 إلى ولكنه يميل ية بالمنبهات الخارجإدراكه في يتأثر ذلك بأن المفحوص     ويوحيالمركز  
صى وغير انفعالي ألن بعض االستجابات األخرى تتمركز في         أن يكون منطقياً وغير شخ    

  .المنتصف
ش ( توحي العالقات بين استجابات السطح الاللوني وبين استجابات السطح اللـوني             -
 بأن الحالة ليس لديها القدرة      ٣: التي تصل إلى صفر   ) ل+ ل س   + ش ل  (:)أأ+ ظ+ ظ

   وتدل نسبة نفعاليةاال اإليجابية في المواقف واالستجابةعلى التفاعل 
 أن الحالة لديها ضبط لتعبيرها االندفاعي عن        على صفر  : ٣وهي  ) ل+ ل ش   (  ل   ش

صفر بأن المفحوص ليس لديه جـرأة واسـتجابة صـريحة         =االنفعال ويدل مجموع ل     
  .للمؤثرات البيئية

  
  



 م ٢٠١٦نة أبريل لس)  الجزء الرابع١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٥٢١ -

   : بين االنتحاء الداخلي والخارجياالتزان
 بعدم اتزان االنتحاء الخـارجي       حيث توحي هذه النسبة    ٣: صفر=  مج ل    :ح 

  .  يستجيب في الغالب للعوامل البيئية بصورة متوافقة الوأن المفحوص 
 صفر وتشير هذه النسبة عـن عـدم    :صفر= أأ  + ظ  +  ش ظ    :ح غ +  ح   ح 

  .ميله لالنتحاء الداخلي 
 أقـل مـن     وهي % ٢٠=  المئوية الستجابات البطاقات الثالث األخيرة       النسبة 

 القابلية لالستجابة أو قـد يكـون      إلى أن الفرد يكون مفتقرا      وتدل على % ٣٠
    . خاضعا لكف بفعل ظروف ناجمة عن ضغط بيئي شديد

) ش ظ + ش+ ش مع (، %) ٤٠%= ( الشكل ش  الستجابات من النسبة المئوية     :الضبط
مما يوحى بقدره %) ٥٠-٢٠( المدى السوى خليتضح لنا أن استجابات الشكل دا% ٤٠

يساعد على توافقـه مـع     مما، ؤية العالم بطريقة موضوعية واقعية      المفحوص على ر  
  .خاضعاً للضغط والكبح غير أنه الزال قادراً على الحياة مع اآلخرين، البيئة والمجتمع

 األول العام فيما يتعلق بتقـدير المـستوى   االنطباع إن: العقلي وأسلوب المعالجة   التقدير
توى القريب من المتوسـط بحيـث أن تقـدير      العقلي للحالة هو أن المفحوص في المس      

حيث كان أعلى   ) وهذه النسبة تتفق مع نسبة ذكاء وكسلر        (  ١‚١٥= الشكل الموزون   
  .   ١‚ ٥= تقدير لمستوى الشكل 

 أقل من   وهي % ٤٠%= م  المألوفة   االستجابات نسبة   بلغت :  المألوفة االستجابات
 توحيكما ، روابط بالواقع غير مناسبة  المألوفة على أن الاالستجاباتتدل ندرة  و%٥٠

 الـشعور   إلى صفر بمستوى للطموح ال يتفق مع الواقع مما قد يعود            :٤= ح  :نسبة ك 
باإلحباط أي أنه ال يشعر بحرية كافية في الوقت الحالي لتوجيه طاقاته الخالقـة نحـو                

  .تحقيق أهدافه 
 وجود حركة مع عدم%) ٨٠-٥٠(وهي تنحصر ما بين % ٧٠% =ش  : الشكلمستوى

  .واالنكماشأو تظليل وقليل من استجابات اللون دليل على الجمود 
 تذبـذب   إلـى  ث  ) ٤٨-١٨(  يتراوح من    الذي  يشير تذبذب زمن الرجع      : الرجع زمن

 للواقع الخارجي بفعل ما تعانيه من صراعات داخلية تستنفذ القـدر            االنتباهالقدرة على   
ن تحييد قدر كاف من طاقاتها الغريزية واستخدام        كما تحول كذلك دو   ، األكبر من طاقاتها  

   ).٢٣٨    ٢٠٠٣،هناء أبو شهبه(  الذاتي االستقاللاألنا لها في أدائه لوظائفه ذات 
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  :النفسي باستخدام مبادئ التحليل الكيفي التحليل :ثانيا
ث استجابة كلية جيدة ومألوفة تحتوي      " ٣٧" المفحوص بعد    استجاب : األولى البطاقة

 ذلك على قدرته على النظـرة الكليـة واالسـتجابة           فدل ) فراشة بتطير (   ى حركة   عل
 تفكير  فيه  يشارك   الذي الذاتيشائعة وتشير إلى قدرة المفحوص على التفكير         و مألوفة

الجماعة كما أنها تتضمن تكيفا عقليا وانفعاليا مع الحياة المحيطة وتقبل أفكار الجماعة             
  . والحركة هنا تعبر 

 استجابة واستجاب ث قلب المفحوص البطاقة بحيرة شديدة      " ٣٨"بعد   : الثانية طاقةالب
 نفس االستجابة األولى وهذا     وهي  ) فراشة( غير مألوفة من النوع الردئ      ) ج(جزئية  

 االستجابة غير المألوفة  وتشير التكرار يدل على ضعف محتوى التفكير لدى المفحوص         
االستجابة الحيوانية تـشير   و، اضطرابات عضوية   – يالعقلالرديئة الشكل إلى الضعف     

 إلـى  إلى الخيال والفراشة حيوان صغير غير عـدواني وتـشير            واالفتقارإلى النمطية   
  . دون معارضة الطاعةالضعف و
فينوكـه  " ث وهو أطول زمن رجع استجاب المفحـوص ب        " ٤٨"بعد   : الثالثة البطاقة

ابة جزئيـة مألوفـة لونيـة اسـتبعد          استج وهى "  فى النصف أو شريط شعر     حمراء 
قدم  و  السليم   اإلدراكيدل على انهيار قدرة األنا على        المفحوص منها باقي البطاقة مما    

 طـة فيها المفحوص الشكل على اللون مما يدل على قدرته على معالجة الوقائع المرتب             
  .بالعالم الخارجي 

غير أن المفحوص تـرك كـل        أولى البطاقات الكثيفة التظليل      وهي :  الرابعة البطاقة
 أن أي) شـايف عينـا إنـسان    (المساحات السوداء واستجاب للمساحة البيضاء بقوله      

تاركا باقي أجزاء البطاقة ) حـ ف  (المفحوص استجابة للمساحة البيضاء أسفل البطاقة       
 عقـول ترد فى تقارير ضـعاف ال      و وهى استجابة غير مألوفة ذات مستوى شكل معقول       

تشير  و، أنه ليس غبياً يبين وهذا يوضح رغبة المفحوص أن  ،  الذكاء وتشير إلى عقدة  
 طريق اتخاذ إلىميل الفرد  و مخالفة ومعارضة واضحةإلى  للمساحة البيضاء االستجابة

مراقبة اآلخرين للمفحوص    و  أفكار اضطهادية  إلىمخالف لطريق اآلخرين والعين تشير      
  .ويدل هذا على ميول بارونية للمفحوص 

وهى استجابة كلية   " فراشة لها جناحين     " ب" استجاب المفحوص   :  الخامسة اقةالبط
 إلـى ومستوى الشكل معقول ومألوفة وتدل االستجابة الكلية على النظرة الكلية وتشير            

 يشارك فيه تفكير الجماعة كما أنها تتـضمن         الذي الذاتيقدرة المفحوص على التفكير     
 إلىث بالقياس   )١٨( كما أن قصر زمن الرجع       ،المحيطة مع الحياة    انفعاليا  و تكيفاًعقليا

 الضبط والتأليف لألنا وللدفعات الطفليـة       أجهزةباقي االستجابات قد يدل على استسالم       
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 وبذا  ،الفمية مما جعل الدفعة القوية من الداخل تتغلب على الوظيفة االدراكية التنظيمية           
 مراعاة لمقتضيات   دونجسيا اندفاعيا   تعبر االستجابة عن االستسالم للدفعة استسالما نر      

  .الواقع ومطالب اآلخر 
وهي استجابة كلية غير مألوفـة      ) فراشة(نفس االستجابة السابقة    :  السادسة البطاقة

 كما أن االستجابة الحيوانية     ، سلبية واعتمادية الفرد   إلىرديئة وتشير الحيوانات األليفة     
   .نالحقيقيي األشخاص تعكس عدم قدرة الفرد المفحوص على التوحد مع

استجابة جزئية غير مألوفة    ، ) اللى فوق فراشة     (األولىاالستجابة  :  السابعة البطاقة
تكرار االستجابة يدل على فقر      و  الشكل معقول وهى نفس االستجابة السابقة      ومستوى  

 ما تعنيه هذه االستجابة من سلبية واعتمادية الفرد علـى  إلى باإلضافة ،محتوى التفكير 
ربطناها باالسـتجابات     ما إذا وقد تكون هذه االستجابة عالمة فصامية خاصة         ،اآلخرين

على التعامل مـع    وغير قادرة نفس االستجابإعطاءالسابقة فالمفحوص هنا يداوم على   
استجابة جزئيـة غيـر مألوفـة       ) فيل بزلومة   (االستجابة الثانية   ،  البيئة بشكل جديد    

 مـا  إذالمألوف هنا عالمة فصامية الشك فيها خاصـة     غياب ا  و ومستوى الشكل معقول  
ربطناها باالستجابات السابقة فالمفحوص عاجز عن أكثر األمور وضـوحا مـن حيـث            

 الحيوانات الضخمة األليفة ويشير أن الفرد يريـد معاملـة           من  اآلخرين والفيل    إجماع
  . كأنها على قدم المساواة معه ويعتبرهما أصدقاء  والوالدين
وهى اسـتجابة كليـة     )   سحلية واقفين في وش بعض       و سحلية(  : الثامنة ةالبطاق

يعبر بها رورشاخ  وحيوانية غير مألوفة رديئة وتشير االستجابة الكلية الى النظرة الكلية
تدل على عدائية وأفكـار  " واقفين في وش بعض"  واستجابته  ،عن نسبة الذكاء النظري   

  .ن حرمان المفحوص من مساندة أفراد أسرته له تكشف عن صبيانية وعلكنها بارانوية 
هذه البطاقة تستثير صعوبة كبيرة أمام الكثيـرين نظـرا أللوانهـا            :  التاسعة البطاقة

المتداخلة فتصبح فوق طاقة المفحوص فال يستطيع أن يرى فيها شيء فاستجاب بقوله             
لمواقـف  وهي استجابة سلبية وتدل على ميل المفحوص لالنسحاب أمام ا         " مش عارف "

  .االنفعالية المهددة 
العنكبوت رمـز    و  شائعة – حيوانية–شايف عنكبوت استجابة كلية      : العاشرة البطاقة

وهذا يتفق مع ما ذكره المفحوص فى تاريخ الحالة من ) التوجه ضد األم ( لألم الشريرة 
  . العالقات غير المشروعة لألم وتعبر أيضا عن انهيار العالقة الحميمة بينهما 
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  : وتفسيرهاالنتائج
 الفرض األول وتفسيرهانتائج :  
 مقيـاس   و تشير نتائج تاريخ الحالة والمقابالت الكلينكيـة      "  : األول الفرض

وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين والدالالت االكلينكية على اختبـار بقـع الحبـر             
 ممـن   اإلدمان المتعدد متوقفيلرورشاخ الستجابات حالة الدراسة الحالية من    

 انخفاض القـدرة    إلىيعملون بمهنة القيادة     و واهم التعليمي دون المتوسط   مست
  "  القدرة العقلية العامة للشخص العادي عن  للمدمنين العقلية العامة 

 سبق يتضح صحة الفرض األول حيث أشارت نتائج مقياس وكسلر أن الـذكاء            مما
  .أي أنه يقع في فئة المتوسط المنخفض٨٠ =للمفحوصالكلي 

  : أيدت نتائج اختبار بقع الحبر لرورشاخ حيث وقد
 وهي تشير الى نسبة ذكاء قريبة من المتوسط ١،١٥ المتوسط الموزون بلغ .  
 استجابات وهو عدد قليل )١٠( استجابات المفحوص كانت قليلة عدد.  
 ثانية٣٠ زمن الرجع زاد عن متوسط.  
 ٩٠حيث بلغت % ٥٠ نسبة االستجابات الحيوانية عن زيادة.%  
 أكثر من بطاقة وهو دليـل علـى فقـر           في ) فراشة  ( نفس االستجابة    رارتك 

  .محتوى التفكير
 الـدالالت   و  الكلينكيـة  تتشير نتائج تاريخ الحالة والمقـابال     : "  الثاني الفرض

 ممـن  اإلدمان المتعدد    متوقفياالكلينكية الستجابات حالة الدراسة الحالية من       
 بمهنـة القيـادة علـى اختبـار         نويعملو مستواهم التعليمي دون المتوسط     

اختبار بقع الحبر لرورشاخ إلى معاناتهـا        و MMPIالشخصية المتعدد األوجه    
  ".من أعراض االكتئاب 

 أن  MMPI سبق يتضح صحة الفرض الثاني حيث أشارت نتائج مقيـاس            مما
المفحوص يعاني من االكتئاب كما أشارت الدراسة إلى أن اسـتجابات الحالـة           

 أشـار إليهـا     التـي  الحبر لرورشاخ طبقاً للدالالت الكلينكية       على اختبار بقع  
   : أن استجاباتها تتسم بأنحيث  باالكتئاب ضىرورشاخ شبيهة بإستجابات المر

 ضعيف وقليـل التنـوع حيـث كانـت االسـتجابة بفراشـة علـى              المحتوى 
  ) .٧,٦,٥،٢،١(البطاقات

 ٧,٦,٤,٢(بطاقات  أن االستجابات غير المألوفة قليلة نسبيا وهى فى الكما. (  
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 قليل الكالم ، المفحوص أثناء االستجابة متبرم ومتضايقكان .  
 عـدد  فـي  يتميز بالنقص الواضح     الذي نمط الشخصية من النوع الضيق       كان 

  .صفر= االستجابات الحركية حيث كانت االستجابات الحركية 
 ش ل ( أيضاً االستجابات اللونية الخالصة وكانت من النوع اختفت. (  
 ث ٣٧,٦٨ ث للبطاقات الملونـة و ٣٥,٦   أن زمن الرجع طويل حيث بلغ      كما

  . لغير الملونة 
 لبطاقـة  استجابات المفحوص على البطاقة كانت استجابات حيوانية ماعدا ا         كل 

 مـن  وهى جـزء    ) ٤(واختفت االستجابة اإلنسانية تقريبا ماعدا البطاقة       ) ٤(
  .وليس إنسان كامل) عينا اإلنسان(اإلنسان 

 عدد االستجابات بشكل واضح حيث بلغت استجابة واحدة أو اثنـين علـى            قلة 
  .األكثر لكل بطاقة 

 وقلت الكليات،)ج( اإلدراك ضعيف حيث كان أغلب االستجابات من النوع نمط .  
 األشكال التي قدمها المفحوص كانت من النوع الجيد أغلب  .  
 كما أكـد   " ٧ "،"٤ " ،" ٣"  كان يستجيب لمنتصف البطاقة كما في البطاقة         كما

  ).٢٢٥  ، ٢٠٠٣،هناء أبو شهبه(على هذا جوردهام 
 يد أن ينتهـي بـأي شـكل مـن          كان المفحوص متبرم من االستجابة وير      كما

وعبر بقوله أنا مش ، ) مش عارف ( بقوله ) ٩( البطاقة فياستجاب ، االختبار
  .شايف حاجة محددة 

ظهر من خـالل اسـتجابات المفحـوص         الذي االكتئاب   هذا أن الباحثة ترى أن      إال
 التى  الحرجة اكتئاب بسيط ناتج عن الظروف األسرية        هو إال  موضوع الدراسة ما  

 تركو السكن وذهبوا    أنهم  له   وإخباره كما أن زيارة أخيه له بالمستشفى        ،يمر بها 
  . سكن آخر كان له أكبر األثر في زيادة االكتئاب إلى
   :اخ عن بعض االضطرابات األخرى مثل كشف اختبار بقع الحبر لرورشكما
 شةفرا( ويتضح ذلك من المدوامة واالستمرار على نفس االستجابة          :الفصام(، 

 قلة االستجابات المألوفة وتتفق هذه النتيجة مـع         ،اختفاء االستجابات الحركية  
حيث حصل المفحوص على     ) MMPI( نتيجة اختبار الشخصية المتعدد األوجه    

  .ياس الفصام درجة مرتفعة على مق
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 لديهم مـن  والشكل ) ش ل(ويتضح ذلك من خالل كثرة استجابات     : البارانوايا 
وكـذلك مـن خـالل    )  ج -ك ( لديهم من النـوع  اإلدراك ونمط ،النوع الجيد 

) سحلية وسـحلية وقفـين فـي وش بعـض     (مضمون استجابات المفحوص    
ابات إلى أفكار    االستج ذهفي البطاقة حيث تشير ه     ) إنسانعينا  (واستجابته ب   

 بارونيـة   ميـول  مراقبة اآلخرين للمفحوص ويدل هـذا علـى          و اضطهادية
للمفحوص وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة اختبار الشخـصية المتعـدد األوجـه     

)MMPI (              وما ذكره المفحوص في المقابلة الكلينكية من أن الجميـع يقـف
  . ضده

 م بالوسط كما في البطاقة  ويتضح ذلك من خالل شدة االهتما: سيكوباثيانحراف
كمـا أعطـى   ، كما كان لدى المفحوص ميال شـديدا لنقـد البطاقات    ،)٣،٤،٧(

  .استجابات مترادفة 
 كشفت أغلب استجابات المفحوص عن السلبية والوداعة والطاعة : أنثويةميول 

وهذه أقرب إلـى    )  عنكبوت   ، سحلية ،فراشة(وذلك باستجابته بحيوانات أليفة     
علـى  ) فينوكة حمـرة  ( إلى استجابته ب     باإلضافة لى الذكورة   األنوثة منها إ  
 نتائج تاريخ الحالـة     عتكشف عن ميول أنثوية وهذا يتفق م      ) ٣(البطاقة رقم   

الذي يدل على توحد المفحوص باألم لقوة شخصيتها وما رصدته الباحثة مـن       
 أثناء لغة جسد المفحوص التي تشبه االناث من نعومة الصوت وتمايل الجسم            

المقابلة وكذلك من غيرة الزوجة من أصحابه وإخوتـه الـذكور وحـضانتها             
 وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة اختبـار الشخـصية          ،ألبنائها الذكور دون البنت   

       األنثويـة يـول الذي كشف عن وجود اسـتعداد للم       ) MMPI( المتعدد األوجه 
  .لدى المفحوص) م ف(

   الثانيةالحالة
  : األوليةالبيانات

 المـستوى    عـام   ٣٣/ الزمنـي  العمر   مسلم   :الديانة  ذكر   :النوع     م ع  ا / االسم
  ابتدائي/ التعليمي
 البنت  وزوجته حامل بنتان /  األوالدعدد    متزوج /  االجتماعية الحالة سواق/ المهنة
   سنوات ٥/ حنين    إيمان رابعة ابتدائي / الكبرى

     متوسط : االقتصاديالمستوى
  ربة منزل/  الوالدة مهنة   سواق في الجيش /  الوالد مهنة
   ذكور وبنت ٥/  األخوةعدد
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/ مهنة األخوة، عاملة بمصنع مالبس / مهنة الزوجة، ، الثالث/  الحالة بين األخوةترتيب
  .جزار،  نجار،ترزي، مهندس

  .سكن منفصل عن األسرة باإليجار ،  الدائرى –بهتيم /  اإلقامة محل
  .مقابالت اإلكلينكية  الحالة وملخص التاريخ

 حد ما وهي مكونـة مـن        إلى المفحوص في أسرة متماسكة      يعيش:  األسري التاريخ
  .أخت ،  ذكور٤، الوالدين 
كانت تتمنى أن  ويخطئ تعاقبه عندما نتعالقته بأمه جيدة منذ الصغر كا   /  باألم العالقة

المفحوص ظلـت    المعاملة وعندما تزوج     في  اإلخوةيكمل دراسته وكانت ال تفرق بين       
  .تردد عليه يوميا وعالقتها بزوجته طيبة وهي اآلن ترعى زوجته وبناته في غيابه

 المنـزل نظـرا      ألبنائه وكان غالبا خـارج     ملتهكان األب حازم في معا    /  باألب العالقة
 من المدرسة وكان األب يعاقبـه عقابـا   يهرب  وكان المفحوص ،لطبيعة عمله بالجيش  

ولكن األب ظـل    اختيار أصدقائه وفي الغالب كان يفعل ما يريده     يتدخل في  وكان شديدا  
 غضب منه وكان يتمنى له أن يتوقف عن         بإدمانهواقفا بجواره إلى أن تزوج ولما علم        

.  والده ألمنية  هذا اليوم ولكنه سيتوقف تحقيقا قبل  السنة الماضية مات  ولكنه اإلدمان
   

 جنب مثل األصحاب وبيزوروا بعض وبيوقفوا      عالقة طيبة فهم     / األخوة مع   العالقة
 منه قريبة  أما أخته فهي ، السكنإيجار وهم اآلن اللي بيدفعوا لزوجته ،بعض في الشدة

  .وكل شئ في حياته 
كان المفحوص كثير الرسوب في المدرسة وكان يهرب مع أصحابه      :  التعليمي التاريخ

  . تعليمه فاكتفى باالبتدائية باقي  يكمل ولم 
 تدرب المفحوص على مهنة السواقة بعد تركه للمدرسة ودربـه أبـوه      : المهني تاريخال

 أن اشترى ميكروباص وبعد تحسين إلىحتى أتقن هذه المهنة ثم عمل على تاكسي أجرة 
 أن باع الميكروباص وبعد التوقـف ينـوي أن   إلى  وأخذ يقترض   اإلدمانحالته بدأ في    

  . أخرىةيستأنف مهنته مر
 زوجة المفحوص هي ابنة خالته وخطبها وتزوجها خـالل          :جي والجنسي وا الز التاريخ

 منها بنتان وهي    وأنجب  الجمال   ومتوسطة  أصيلة عام وهي   ٢٢يوم وكان لديها     ٤٠
 حتى يتوقف   ه في ظروفه الصعبة وتساعد    وساندته اآلن حامل والعالقة بينهما مستقرة      

   .اإلدمانعن 
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 الـزواج   وبعـد   مغامرات جنسية قبل الزواج       له المفحوص  كان   فقد  عن الجنس    أما
    .  أنه متوافق الى حد ما مع زوجته فيذكر 

 زيارتهم للمفحوص   أثناء  قامت الباحثة بمقابلة الزوجة وأم الزوجة وابنته الكبرى          وقد
 إلصالحه وجدت أن الزوجة تحب زوجها وتسعى        -:بالمستشفى ومن خالل هذه المقابلة    

 ولكنه اآلن لديه عزيمـة للتوقـف        ،ات لزيادة القدرة الجنسية   وأنه كان يتعاطى المخدر   
يساعدونها في   و  السكن إيجار مع أهل زوجها وأهل زوجها يدفعون لها         جيده وعالقتها  

تقوم ببعض األعمال   ، بتشتغل بمصنع مالبس    (  النفقة وتعمل لكي تستكمل باقي النفقة       
  ) .المنزلية
 والزوجة حامل   واإلناث وال فرق عنده بين الذكور       عالقة محبة وحنان  /  باألبناء   العالقة

  .اإلدمانوهو لم يفرق أمعه ولد أم بنت وبناته من الدوافع األساسية للتوقف عن 
 لدى المفحوص شكاوى جسمية بسيطة      إال حد ما    إلىالصحة جيدة    : المرضي التاريخ

لتي أجراها  وبعد التحاليل اإعاقة يعاني من مرض أو   ولم )  مغص – دوخة   –كحة  (مثل  
 أثناء التعاطي  الحقن يظهر من استخدام     سى و  فيروس  في المستشفى اكتشف أن لديه      

 .   
عام ليشعر بالرجولـة    ١٣ المفحوص بالتدخين منذ أن كان عمره        بدأ -: التعاطي تاريخ

وعندما عمل سائقا وجد أغلب السائقين يدمنون فقرر أن يدمن للتجربة ومعرفة تـأثير              
ثـم اتجـه   ) بانجو، بيره، خمرة (عام فجرب ١٦وكان عمره ) طالعحب است (المخدرات  

  . للحشيش ثم بعد ذلك لم يستطع أن يتوقف عن اإلدمان إلى أن استخدم الكيمياء 
، بيره ، بانجو(عام ١٦ أن كان عمره     منذ  المفحوص   أدمن:  دخول المستشفى  تاريخ
ل مرة المستشفى على  سنين ثم اتجه للحشيش والبودرة ثم دخل أو٧وتوقف من ) خمرة

  .٢٠١٥ / ١٢/ ٢٩حساب الخط الساخن 
ال يوجد في األسرة حاالت إدمان سوى أخيـه الـصغير            : في األسرة  دمان اإل تاريخ

  .ثم توقف نهائيا ) المفحوص الذي شجعه على هذا(شرب حشيش 
  .ليس هناك أمراض عقلية في األسرة  -: السيكاترى لألسرةالتاريخ

  .ي بعض األحيان وغير مركزينسى ف:  الذاكرةحالة
 يعاني مـن الـضيق نظـرا للـديون          ، متزن : والمظهر الخارجي  االنفعالية الحالة

 ، لديه أرق يستيقظ مفزوعا خوفا من المستقبل، الحرجةأسرتهالمتراكمة عليه ولظروف 
  . يهتم بمظهره ،ولكنه مصمم على التوقف
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   : المفتوحة اثناء المقابلةاألسئلة
  ب الحقيقة الدمانك ؟ما هي األسبا: س
اشتغلت سواق واتجوزت وكانت ظروفي كويسة ألح علي  و أبويا علمني السواقةلما

 وسمعت  ضعفت  في البداية رفضت لكن بعد كده        ، أروق عشان صحابي اني أشرب    
وكنت ناوي إني أبطل    ) خمرة  ، بيره  ، بانجو(  البداية   وكانت كالمهم وقلت اجرب    

 السواقين بيشربوا عـشان يركـزوا فـي الطريـق           بس ما قدرتش وقالوا لي كل     
 الشرب بيزود القدرة الجنسية وبيخليني أشوف       أن باإلضافةويشتغلوا ساعات أكتر    

خد قراري من دماغي بس قلـت عـشان         أطبعا أنا ب  و  وحدة في العالم   أجملمراتي  
، المهم اتجهت للحشيش والبودرة وكنت بستلف عشان أدفع تمـن           اإلدمانمميزات  

  .ر لحد ما بعت الميكروباص اللي حيلتي المخد
   تاني لما تخرج ؟ لإلدمان ترجع ممكن

 تاني عشان أسدد اللي علـي  اإلدمان ما اضعفش قدام   أنى ال يمكن خالص أنا اتعلمت       ال
ربنا يسهل كده كفاية      البداية لحد ما   في  على ميكوباص أجرة     وهسوق وأنتبه ألسرتي   

  . مراتي ست أصيلة أنأنا بيتي كان مقرب يضيع لوال 
   عامل ايه ؟ مزاجك

 يادكتورة أنا زهقان ومتضايق وساعات دماغي يبأ هينفجر من كتر التفكيـر مـن               واهللا
الكمبياالت اللي علي مش عارف هقدر أسدد ده كله ازاي وأوقات ببأ عاوز أخرج مـن                

د شوية لح   أستنى إنيالمستشفى عشان أشتغل وأسدد اللي علي بس الدكاترة نصحوني          
  .ما أكمل عالجي 

   نومك ايه ؟ أخبار
 قدامي سيجارة حشيش بس أنا بجري وبسيبها وسـاعات  أني نوم قلق ودايما بحلم  بنام

  .بقوم مفزوع من النوم 
   ايه في حياتك الزوجية ؟عامل

 اتجوزنا جواز قرابة عشان هي بنت خالتي وأمي قالت لي اللي نعرفه أحسن مـن                احنا
 وحدة أجمل من كده وكانت بتركـب  أتجوز إنيداية كنت بتمنى  في الب،اللي ما نعرفوش 

 وطلعـت   بس بعد الظروف اللي أنا مرت بها ووقفت جنبـي            ،معايا ستات كتير حلوين   
 الجمال مش كل حاجة ارتبطت بها أكتر وأكتـر ونفـسي            إنتشتغل وهي حامل عرفت     

  .ي  أعوضها عن كل التعب اللي شفته معاشانأخلص من الديون اللي علي ع
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  شايف مراتك ازاي ؟: س
 الظروف د لكن بع،األول كنت شايفها وحشة ومفروضة على عشان القرابة اللي بيننا: ج

  .  أصيلة ووقفت جنبي وان الجمال مش كل حاجة أنهااللي مرت بها عرفت 
   بيساعدك في السواقة ؟اإلدمان إن فعال شايف

كمـان بيخلـي    و لقدرة على التركيز   ممكن يكون كده في البداية لكن بعد كده بيقلل ا          هو
  .الواحد خلقه ضيق مع الوقت 

   شايف انه بيزود قدرتك الجنسية ؟طب
 مزاجي  قى بشوف مراتي حلوة وبيب    إدمانخد جرعة   أ قالوا لي كده بس أنا لما ب       صحابي
  رايق 
   : المقابلةتحليل

  -:ب يتصل فيما  خالل تحليل نتائج المقابلة وجدت الباحثة أن هناك مشكلة من
 يزيد من القدرة علـى      اإلدمان السائقين وأن    بإدمان السلبية المرتبطة    األفكار 

 أنه يزيد من القـدرة  كما التركيز ويعطي السائق قدرة على العمل لفترة أطول   
الجنسية مما يجعله في حاجة إلى برنامج عالجي معرفي لتصحيح تلك األفكار            

  . السالبة 
 برنامج  إلىيجعله في حاجة      اآلخرين مما   األنا وانقياد المفحوص وراء    ضعف 

  .عالجي لتقوية األنا 
 خـد  أطبعـا أنـا ب  " ر ذلك من خالل قوله  المفحوص حيلة االنكار وظه يمارس

 انقيادههنا ينكر المفحوص تأثير اآلخرين عليه بالرغم من         " قراري من دماغي  
  .لهم 

 ائمـة حيـث     ما زالت ق   اإلدمان خالل أحالم المفحوص نجد أن الرغبة في         من
 ولكن ) رغبات الهو( يحاول الهروب من السيجارة خوفا من رغبته في شربها 

 إذن ،)األنا األعلى    (اإلدمانهذا الحلم يكشف أيضا عن دافع قوي لإلقالع عن          
هذا الحلم يعبر عن صراع بين الهو واألنا األعلى وتتـدخل األنـا لحـل هـذا      

  . الصراع بالهروب 
 خاللمن  لدى المفحوص اناإلدم تفسير سلوك ويمكن :  

 سية لدى المفحوص هي الحاجة للجنس وطبقا للتحليل النفسي فـإن            األسا الحاجات
 الفرد يصبح   نيرى أن الحاجات الشخصية اذا لم تشبع فإ       ) Menninger(ميننجر  
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غاضبا من والديه وألنه غير قادر على التعبير عن هذه الرغبات العدائية نحوهمـا           
 ولـذا  اإلدمانخليا ويظهر في شكل سلوك مدمر للذات من خالل فإن غضبه يتجه دا   

فإن المدمنين يشتركون في الغالب في بعض الخصائص مثل االعتمادية واالندفاعية           
  .والنرجسية واالنفعال العاطفي ومشاعر االكتئاب

 الوالدين على المفحوص لعدم استكماله دراسته واختياره ألصحاب يرفضهم          غضب 
ومن ثم يفتقـد    ) المفحوص(على األنا   ) الوالد  (غضب األنا األعلى    األب ينتج عنه    

باألمن واللذة ويبحث عن بديل لتعويض هذه المشاعر فال يجـد            المفحوص الشعور 
 لالسـتجابة  د الذين لديهم اسـتعدا األشخاصسوى المخدر لذا نجد أن المدمنين هم    

 والبقاء علـى    األمن إلى لتأثير المخدر نتيجة التثبيت على المرحلة الفمية والحاجة       
 ال يحددها التـأثير الكميـائي للمخـدر بـل البيئـة      اإلدمانالذات وهكذا فإن نشأة   
  ).٧١٦   ،١٩٦٩،أوتو فينخل(السيكولوجية للمرضى 

  : وتفسيرهاالنتائج
  : الموضوعيةاالختباراتنتائج : أوالً

  .نتائج مقياس وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين والمراهقين-أ
  

   الذكاء نسبة           الموزونة الدرجة                   المقياس
  ٧٤                         ٣٣              اللفظى المقياس
   ٩٩                          ٤٦                العملى المقياس
   ٨٣                       ٧ ٩                الكلى المقياس

" ونسبة الذكاء الكلي    " ٩٩"  ونسبة الذكاء العملي     ،"٧٤"لفظي   أن نسبة الذكاء ال    يتضح
  .  المنخفض المتوسط أي أن المفحوص يصنف في فئة " ٨٣
=   اتضح من المعادلة الخاصة بنسبة التدهور العقلي أن نسبة التـدهور العقلـي               وقد
  .يوجد تدهور عقلي % .: ٢٠>  % ٢١= ٤ -%٢٥=  معامل الكفاءة ،%٢٥

   :كلينكية لنسبة الذكاء الكلي االالدالالت
 يير مقيـاس وكـسلر      وطبقاً لمعا  ٢٥ بين نسبة الذكاء اللفظي والعملي       الفرق

 نقطة لذا فإن له داللـة تشخيـصية مرتبطـة     ١٥> ا الفرق   للراشدين فإن هذ  
 وهذا الفرق له داللـة  ، االكتئاب،باضطراب الذاكرة في بعض الفئات الكحولية     
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وعمر المفحوص والفروق الحـضارية     لمهن وذكاء    ا باختالفاكلينكية يختلف   
  ).٤٣، ١٩٩٦،لويس مليكه (

 يوجد تشتت عن المفردات سوى في مقياس المعلومات وإعادة األرقام وهذا            ال 
 والتعبير المتكرر  االنفعالي العصابي والكف    لالكتئابيشير طبقاً لمعايير وكسلر     

  .السلبية وعن العجز والخوف
الذي يشير الى انخفاض القـدرة العقليـة   ) جزئيا( األول   سبق يتضح صحة الفرض    مما

  " .العامة لدى المدمنين ممن يعملون بمهنة القيادة 
   : نتائج اختبار الشخصية متعدد األوجه-ب

  )٣ (جدول
   اختبار الشخصية متعدد األوجهنتائج

 مقياس ٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  المقياسرقم
 ب.د الصدق

  √=؟  ىس  أم  كس  تب  أب  فم  دب  ىه د  سه  المقياسرمز
 ٣٣ ٢=ل ١٠ ١٧ ٢٨ ٢٤ ١٣ ٢٣ ٣٠ ٣٥ ٣٢ ٢٣  الخامالدرجة

 ٤٩ ١٠=ف           
 ٣٦ ٨=ك ٢٩ ٤٦ ٥٩ ٥٩ ٥٣ ٤٨ ٦٨ ٧٥ ٧٢ ٧٩  التائيةالدرجة

٨ :١٠: ٢               √        ٠ - ٨ ٧ ٤ ، ٢ ٣ ١  
   :أن) ٣( من جدول يتضح
   توهم مرض ،اكتئاب،  هستيريا:هي  القمم

  .   ١٠< ل  ، ١٦<  النفسية صادقة ألن ف الصفحة
  لنيكية للمقياس االكالدالالت
  : ارتفاع في مقياس كل منهناك

 واالضـطرابات  وجود شكاوى عامة أو خاصة كالـشلل         إلى الهستيريا وهي تشير     -١
  .نقص النضج وتجنب المسئولية، المعوية 

 تدنى الروح المعنوية وانعـدام األمـل فـي           وتشير الدرجة المرتفعة إلى    االكتئاب -٢
  .االنتحاروالرغبة في ، المستقبل وعدم الرضا 
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 الزائد بالوظائف الجسمية والقلـق الـذي ال     االهتمام توهم المرض وهي تشير إلى       -٣
  . ويشكو من أعراض غامضة وغير معروفةعضوي سبب أييستند إلى 

 الثالوث قمة الثالوث العصبي أعلى من ةقم سالب ألن االنحدار :  الصفحة النفسيةانحدار
  .الذهاني
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  ) بقع الحبر لرورشاخ  ( ي نتائج االختبار االسقاط:ثالثا
استمارة الجدولة والتقديرات إلستجابات اختبار بقـع رورشـاخ اإلسـقاطي           ) ٤ (جدول

  )٢الحالة (
  

 مبتكرة م المحتوى المحددات المكان

 م

البطاقة

 م

االستجابة

 وضع

االستجابة

 زمن
الرج

ع 
ال   ـب

اني  ـث
 ة

 زمن

االستجابة

اإلستجابة

 مكان

االستجابة

التقدير

 - +  جماد نار طبيعية نبات جنس تشر حى نظحر ل شفججك

٨ ١ ١ 

٣٥ 

   م       حى    ش+    ك ١ كلهالشكل فراشة ٣٥

٨ ١ 

٣٨ 

 فراشة ٢٥

ــزء الـج
ــوي  العل
ــط  األوس
ــصغير  ال
ــاللون ـب

 األسود

  +        حى      ج   ١

٢ 

٧ ٢ 

 

ــمكة ٣٤  ـس
 حمراء

ــزء الـج
ــر  األحم
ـفل  ــ بأس

 البطاقة

 ش   ج  -١
 -         حى    ل

٨ ١ ٣ 

٣٥ 

٣٢ 

 وقطة قط

ــصوا  بيب
ــبعض  ـل
ـديان   مرت
ــس  مالب

 انسان

ــزء الـج
ــانبي  الج

 العلوي
   م       حى       ج  ١,٥

٨ ١ ٤ 

٣٥ 

 -         حى    ش-    ك ٢-كله الشكل ضفدعة ٤٥

٨ ١ ٥ 

٣٥ 

   م       حى    ش+    ك ١كله الشكل فراشة ١٦

٨ ١ ٦ 
٤٥ 

 فراشة ٣٣
ــزء الـج
ــوي  العل

 بأسره
  +        حى    ش+  ج  ١

٨ ١ 

٣٩ 

٣٢ 
ــب  أرـن
ــة  وأرنب
ــب   جـن

 بعض

ــان الثلـث
   م       حى       ج  ١,٥ العلويان

٧ 

٨ ٢ 

 

 فراشة ٣٣
ــزء الـج
ـسفلي ــ ال
 المركزي

 القائم
 -         حى      ج   ١-

٨ ١ ٨ 

٤٠ 

٣٢ 
ــزال  ـغ
ــزال  وغ
ــب   جـن

 بعض

ــزئين الج
 ش   ج  ١ الجانبين

   م       حى    ل
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٨ ٢ 

 

 فراشة ٤٥

ــزء الـج
ـسفلي ــ ال

 الوسط في
ــاللون ـب
ــر  األحم
والبرتقالي

 ش   ج  ١
   م       حى    ل

٨ ١ 

٣٥ 

ــاغ  ٣٥  دـم
 بقرة

ــزء الـج
األخــضر

 أوسط في
 البطاقة

 ش   ج  ١
   م       جزءحى    ل

٩ 

٧ ٢ 

 

٤٥ 
ــجرة  ـش
ــضرة   خ
 محرمة

ــزء الـج
ـسفلي ــ ال
ــاللون ـب

 األحمر
 ش   ج  ١

  +     نبات       ل

٨ ١ ١٠ 

٣٠ 

٣٥ 

ـشبه  ــ  ي
 بابا رأس

ــل   نوـي
ــه  بألوان

 الفاتحة

زئيين  الـج
ــي  ــ ـف
ــب  الجان
ــاللون ـب
ــي القرنفل
ـشتملة ـم
ــى  ــ عل
ــزء الـج

ي  الذي  ـف
ــط الوـس
ــاللون ـب

 األزرق
ــود والعم
ادي  الرـم

 العلوي

 ل   ج  ٠,٥
جزء  ش

  +         ن
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  :أن ) ٤( من جدول يتضح
   بين العوامل العالقات

  : العالقات األساسية:أوال
  . استجابة ١٤= لالستجابات الكلي المجموع

  .ث ٤٧٧   = لالستجابات الكلي الزمن
  . ث ٣٤‚  .٧ = االستجابة زمن متوسط

  . استجابات ٨)=١٠، ٩، ٨ ، ٣، ٢(ات البطاقات الملونة  استجابعدد
  .ث ٣٢ ‚ ٦  =  زمن الرجع للبطاقات الملونة متوسط

   .استجابات ٦=  استجابات البطاقات الغير ملونةعدد
  .ث ٢٥=  زمن الرجع للبطاقات الغير ملونةمتوسط

  . استجابات٧=  المألوفة االستجابات عدد
  %.٥٠= مألوفة  اللالستجابات المئوية النسبة

  .٤=   المبتكرة الجيدة االستجابات عدد
   .٢٨ ‚ ٥٧ =  المبكرة الجيدة لالستجابات المئوية النسبة

   .٣= االستجابات المبتكرة الرديئة عدد
   .٢١ ‚ ٤٣=  المبتكرة الرديئة لالستجابات المئوية النسبة
   .٣٥‚ ٧١ =    في البطاقات الثالث األخيرة االستجابات المئوية لعدد النسبة

  ٢=   ٦=       ل + ل ش+  لش           = اللونيه االستجابات مجموع
          ٣    ٣  

            الخبرة من النوع الضيق نمط .:   ٦: صفر=  مجموع االستجابات اللونيه :ح
   .٢٨ ‚ ٥٧% =  ش، استجابات٤= ش
           % ٧‚ ١٤   % = -ش  ١ =-ش   % ٢١ ‚ ٤٣ + % = ش  ٣+ =ش
  . صفر :صفر) = أ أ+ ظ ش + ش ظ ( :)ح غ+ ح ح(

  % .٧٨,٥٧ %=   حي     % صفر%= بشر
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   االستجاباتمحتوى
  % .٧،١٤% =  حي جزء  % ٧‚ ١٤% =  بشر جزء

  % .٨٥,٧١=٧,١٤+٧٨,٥٧=جزء حي +حي = المئوية للمحتوى الحيواني النسبة
  % .٧,١٤=٧,١٤+صفر = جزء بشر +بشر = المئوية للمحتوى البشرى النسبة
  % .٧,١٤ % =نبات  % صفر %=جنس     % صفر %= تشريح
  العالقات اإلضافية  :ثانياً

  .صفر : صفر=ح ح :ح
  .صفر= صفر +  صفر :صفر= ح غ +ح ح : ح

 انخفاض استجابات العمق مؤشـر انكـار أو         صفر صفر  : ٤) = ش ظ + ش مع   : (ش
  .العام كبت أو عدم نمو الحاجة للحب وهذا يمكن أن يؤدي الى اضطراب في التوافق 

   .١ :٥)= صفر +١ (:٥)= ل + ل ش  ( : لش
   نسبة االستجابات الملونة : االستجابة الغير ملونةنسبة

  ٦ :صفر) = ل + ل ش+ ش ل  (:)أأ+ ظ + ش ظ (
   الغير متمايزة التظليالت   : المتمايزة التظليالت

) = ظ س   + ظ  + معـا ش    +معـا   + مع ش   + مع  ) =( ش ظ   + ش معا   + ش مع   (
  .صفر  :صفر
  أسلوب المعالجة: ثالثاً

   صفر:  ٢ :  ٩ : ٣= ق :ج :ج: ك
  .  ! ٢،) ٩(،٣=  ! جـ ، ) ج(، ك =  اإلدراك منوال

  %.٢١ ‚ ٤٣ %= ك
  %.٦٤ ‚ ٢٩%=ج

  %.١٤ ‚ ٩ % = جـ
  %.صفر%= ف

 المتعذر وضع تتابع للتقـارير الـصعبة   ومن هناك تحديد كمي يحدد لنا التتابع  :التتابع
لى عدد قليل من االستجابات كاستجابة أو اثنين لكل بطاقة وقد حصل  نحصل فيها ع  التي



 م ٢٠١٦نة أبريل لس)  الجزء الرابع١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٥٤٠ -

استجابة هو أقل عدد لالستجابات يمكن )٢٥ (ويعتبر استجابة ) ١٤(المفحوص هنا على 
 أن التتابع هنا مـن النـوع        نجد  Monesالتحدث عن تربيتها ولكن تبعا لتقييم مونز        

في البطاقة  ) ج (وبقات وهو أسل  بطا٩المنهجي حيث اتبع المفحوص أسلوب محدد في        
  ).  ١٨٩، ٢٠٠٠،هناء أبو شهبة(  " ١٠، ٩ ،٧،٨ ، ٢،٣،٦"

   : مستوى الشكلملخص
 = ١٤/ ١٦=العدد الكلي لالسـتجابات     / مجموع كل التقديرات     = الموزون  المتوسط

  . وهو أقرب الى المتوسط ١‚ ١٤
  : التحليل الكمي:ثانيا

  العواملرسم بياني يوضح العالقات بين ) ٢(

             

             

             

             

             

             

 ش ط ش ظ أأ س ل ل ش ل
 

 مع ش
  التمايز
 

 ح ح ح غ ح محـ مع

  األلوان
 ـةالزاهي

 واللونان الملمس
 واألسود األبيض

 التظليل
 الشكل

  والبعد االنتشار
 ـةالحـركـ الثالث

ويوحي ، صفر ) = ح(عن انخفاض تقرير ) ٢( المبدئي للرسم البياني  لنا الفحصيكشف
بأن المفحوص يعاني من بعـض الـصعوبة فـي العالقـات            ) ح(التقدير المنخفض لـ    

ى القـدرة علـى المـشاركة       الشخصية المتبادلة وهذا يكون بسبب افتقار المفحوص إل       
ف األزمات ان يلجأ إلـى   ال يستطيع في مواق    مفحوص أيضاً بأن ال   توحيكما  ، الوجدانية

كما أنه يعاني مـن بعـض       ، وبأنه يفتقر إلى جهاز قوى من القيم        ، مصادره الداخلية   
  .الصعوبات في تقبل الذات

  . يعني أن ذكاء المفحوص منخفض ال ) ح( انخفاض استجابات -
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  يبين النمط الكلي للرسم البياني النفسي أن االستجابات تتجمع في الجانب األيمن وفي         -
 إلى بالمنبهات الخارجية ولكنه يميل إدراكه ذلك بأن المفحوص يتأثر في     ويوحيالمركز  

 وغير انفعالي ألن بعض االستجابات األخرى تتمركز في         شخصيأن يكون منطقياً وغير     
  .المنتصف

ش ( توحي العالقات بين استجابات السطح الاللوني وبين استجابات السطح اللـوني             -
 بأن الحالة ليس لديها القدرة      ٦: التي تصل إلى صفر   ) ل+  س   ل+ ش ل  (:)أأ+ ظ+ ظ

   وتدل نسبة االنفعاليةعلى التفاعل واإلستجابة اإليجابية في المواقف 
 االنـدفاعي عـن     بيرها أن الحالة لديها ضبط لتع     على  ١: ٥وهي  ) ل+ ل ش   (  ل   ش

صـريحة  صفر بأن المفحوص ليس لديه جرأة واسـتجابة         = االنفعال ويدل مجموع ل     
  .للمؤثرات البيئية

   : بين االنتحاء الداخلي والخارجياالتزان
 حيث توحي هذه النسبة بعدم اتزان االنتحـاء         ٦: صفر=  مج ل    :ح 

الخارجي وأن المفحوص ال يستجيب في الغالـب للعوامـل البيئيـة            
  . بصورة متوافقة 

 صفر وتشير هذه النسبة عن :صفر= أأ + ظ +  ش ظ :ح غ+  ح ح 
  .ه لالنتحاء الداخلي عدم ميل

 ٣٥,٧١=  المئوية الستجابات البطاقات الـثالث األخيـرة         النسبة %
وتدل على أن المفحوص تـستثيره الـضغوط        % ٣٠ أكثر من    وهي 

 أكبر ولكن كمية بسيطة نسبيا من اللون        إنتاجية إلىالبيئية للوصول   
المستخدمة فعال في االستجابات توحي بوجود كف للتعبير الـصريح          

    . د الفعل االنفعالي عن ر
يتضح % ٤٠)= ش ظ + ش+ ش مع  (،%)٤٠% = (ش من النسبة المئوية     :الضبط

مما يوحى بقدره المفحـوص  %) ٥٠-٢٠(لنا أن استجابات الشكل داخل المدى السوى        
يساعد علـى توافقـه مـع البيئـة          مما، على رؤية العالم بطريقة موضوعية واقعية       

  .ح غير أنه الزال قادراً على الحياة مع اآلخرينخاضعاً للضغط والكب، والمجتمع
 األول العام فيمـا يتعلـق بتقـدير         االنطباع إن : العقلي وأسلوب المعالجة   التقدير

 من المتوسط بحيـث أن    لقريبالمستوى العقلي للحالة هو أن المفحوص في المستوى ا        
 حيـث كـان    النسبة تتفق مع نسبة ذكاء وكسلر    وهذه  ١‚١٤= تقدير الشكل الموزون    

  .   ٢= أعلى تقدير لمستوى الشكل 
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تدل كثـرة   و%٥٠ أعلى من    وهي % ٧٠% =  نسبة م  بلغت  : المألوفة االستجابات
 :٣= ح  : نـسبة ك   تـوحي كما  ،  المألوفة على أن الروابط بالواقع مناسبة        االستجابات

نـه ال   الشعور باإلحباط أي أإلىصفر بمستوى للطموح ال يتفق مع الواقع مما قد يعود          
  .يشعر بحرية كافية في الوقت الحالي لتوجيه طاقاته الخالقة نحو تحقيق أهدافه 

وهي تقع في   %) ٥٠-٢٠(وهي تنحصر ما بين     % ٤٠% = ش نسبة  : الشكل مستوى
المدى السوي وهذه النسبة تعكس درجة من الضبط لدى الفرد وقدرته علـى معالجـة               

على أن الشخص متجرد من األهواء الشخصية المواقف دون االندماج فيها انفعالياً وتدل 
  .ومتمسك بالحقائق 

 تذبذب القـدرة  إلى ث ) ٤٥-٣٠(  من ويتراوح  يشير تذبذب زمن الرجع : الرجع زمن
 للواقع الخارجي بفعل ما تعانيه من صراعات داخلية تستنفذ القدر األكبر من االنتباهعلى 

طاقاتها الغريزية واستخدام األنا لهـا    كما تحول كذلك دون تحييد قدر كاف من         ، طاقاتها
   ).٢٣٨    ٢٠٠٣،هناء أبو شهبه(  الذاتي االستقاللفي أدائه لوظائفه ذات 

  :النفسي الكيفى باستخدام مبادئ التحليل التحليل
ث اسـتجابة كليـة جيـدة ومألوفـة         " ٣٥" المفحوص بعد    استجاب  :األولى البطاقة

شائعة وتـشير   وظرة الكلية واالستجابة مألوفة   ذلك على قدرته على الن     فدل ) فراشة  ( 
 تفكير الجماعـة كمـا أنهـا        فيه  يشارك   الذي الذاتيإلى قدرة المفحوص على التفكير      

  .تتضمن تكيفا عقليا وانفعاليا مع الحياة المحيطة وتقبل أفكار الجماعة 
ت مألوفـة ذا  ) ج( المفحوص اسـتجابة جزئيـة       استجاب ث  " ٣٨" بعد   : الثانية البطاقة

 إلـى والفراشة حيوان صغير غير عدواني وتـشير        ،  ) فراشة( مستوى شكل معقول    
وهي استجابة  " سمكة حمراء   " الضعف والطاعة دون معارضة، االستجابة الثانية كانت        

غير مألوفة رديئة وتشير االستجابة غير المألوفة الرديئة الشكل إلى الضعف ) ج(جزئية 
 إلـى   واالفتقارستجابة الحيوانية تشير إلى النمطية      اال و ، اضطرابات عضوية    –العقلى  
قدم فيها المفحوص الشكل على اللون مما يدل على قدرته على معالجة الوقائع              و الخيال

  .المرتبطة بالعالم الخارجي 
 ذات مـستوى شـكل      مألوفة ) ج(جزئية    استجاب المفحوص استجابة   : الثالثة البطاقة
 الـذاتي  إلى قدرة المفحوص على التفكيـر   وتشير ،)قط وقطة بيبصوا لبعض     ( معقول  

يـاة   تفكير الجماعة كما أنها تتضمن تكيفا عقليا وانفعاليـا مـع الح            فيه  يشارك   الذي
 يعبر عنها حيث ، ولكن تراود المفحوص األفكار الجنسية    المحيطة وتقبل أفكار الجماعة   

دى المفحوص حيث أنه    يعبر هذا عن رغبة جنسية مكبوتة ل       و  الذكر جانب األنثى   تواجدب
كان يأمل الزواج من امرأة جميلة ويتفق هذا مع ما ورد في التاريخ الزواجي من عدم                
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رضاه عن هيئة زوجته إال أنه ال يستطيع أن يفصح عن هذا ألنها ابنة خالتـه ووقفـت    
  .  بأخرى باالرتباط أن ظروفه ال تسمح له إلىجانبه في الظروف الصعبة باإلضافة 

غير مألوفـة ورديئـة      ث استجابة كلية  " ٣٥" المفحوص بعد    استجاب :رابعة ال البطاقة
يعبر بها رورشاخ عـن نـسبة    و النظرة الكليةإلىوتشير االستجابة الكلية  ) ضفدعة(  

 سـلبية   إلـى  وتشير الحيوانات األليفة     األليفةالذكاء النظري والضفدعة من الحيوانات      
وانية تعكس عدم قدرة الفرد المفحـوص علـى    الحياالستجابة كما أن    ،واعتمادية الفرد 

   .نالحقيقييالتوحد مع األشخاص 
مستوى الشكل معقـول     و وهى استجابة كلية  "  فراشة  "  ب   واستجاب:  الخامسة البطاقة

ومألوفة وتدل االستجابة الكلية على النظرة الكلية وتشير إلى قدرة المفحـوص علـى              
انفعاليا مع   و عقليا ماعة كما أنها تتضمن تكيفاً     يشارك فيه تفكير الج    الذي الذاتيالتفكير  

  . الحياة المحيطة 
ثانية وهي أطول زمن رجع في البطاقات العشر اسـتجاب          " ٤٥"  بعد : السادسة البطاقة

  .مبتكرة ذات مستوى شكل معقول) ج(وهي استجابة جزئية " فراشة"المفحوص ب 
) ج(وهي استجابة جزئية " نب بعض أرنب وأرنبة ج " األولى جابة االست: السابعةالبطاقة

 يشارك فيه تفكير الجماعة     الذي الذاتيمألوفة وتشير إلى قدرة المفحوص على التفكير        
 هـذه االسـتجابة عـن    وتنم عقليا وانفعاليا مع الحياة المحيطة    كما أنها تتضمن تكيفاً   

اسـتجابة  وهـي   " فراشة"  االستجابة الثانية    ،معاودة المفحوص لنفس األفكار الجنسية    
 العقلية لوقائع العالم جة يدل على غرابة المعالمما غير مألوفة رديئة الشكل ) ج(جزئية  

 واألرنب حيوان ضـعيف أليـف       ،الخارجي وهى نفس االستجابة السابقة وهو الفراشة      
بة  كما أن االستجا   ،اعتمادية الفرد  سلبية و  إلى الحيوانات األليفة    وتشير والفراشة أيضا   

 وهذا يتنافى   نالحقيقييعكس عدم قدرة المفحوص على التوحد مع األشخاص         الحيوانية ت 
 برأيه وال يتأثر بأحد بل على العكس مستقل ذكره المفحوص في تاريخ الحالة أنه  مع ما

   .اإلنكار استخدام المفحوص لحيلة إلى وهذا يشير هقراراتمستقل في 
) ج(وهي استجابة جزئية ) نب بعض غزال وغزالة ج(االستجابة األولى :  الثامنةالبطاقة

يغلب فيها عامل الشكل على اللون مما يدل على أن المفحوص قادراً على السيطرة على        
 الجـنس   إلـى  حاجة المفحوص الملحة     إلىاندفاعاته وانفعاالته، وتشير هذه االستجابة      

واستجابته بحيوان الغزال الذي يضرب به المثل في الجمال فمـازال المفحـوص هنـا               
 التكرار حيـث اتـسمت      إجبار التعبير عن مشاعر الحصر وهذا يتضح من مبدأ          يواصل

اغلب استجابات المفحوص بأنها تكرار لنفس موضوع الحصر وهو الموضوع الجنسي           
  .واألنثىالمتمثل في استجابة الذكر 
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 يغلب فيها عامل الـشكل      مألوفة ) ج( استجابة جزئية    هيو) فراشة  ( الثانية   االستجابة
 ، اللون مما يدل على أن المفحوص قادراً على السيطرة على اندفاعاته وانفعاالتـه             على

  . التفاؤل والسرور إلىوالفراشة طائر يشير 
 مألوفـة  ) ج( استجابة جزئية    وهي ) دماغ بقرة    ( ى االستجابة األول  : التاسعة البطاقة

على السيطرة على يغلب فيها عامل الشكل على اللون مما يدل على أن المفحوص قادراً        
  . الخيال إلى النمطية واالفتقار إلىوهي جزء حيوان وتشير ،اندفاعاته وانفعاالته

 يغلـب   مبتكرة ) ج(وهي استجابة جزئية    ) شجرة خضراء محرمة    (  الثانية   االستجابة
 مما يدل على أن المفحوص قادراً علـى الـسيطرة علـى      ونفيها عامل الشكل على الل    

 وقد تدل هذه االستجابة على أن المفحوص ما زال يفكر في االدمان ،تهاندفاعاته وانفعاال
  حشيش  فقد تكون شجرة بانجو أو

ذات ) ج(وهي استجابة جزئية "  الفاتحة نه بابا نويل بألوارأستشبه  " : العاشرةالبطاقة
 وهنـا يعبـر   إنسانمستوى شكل معقول يغلب فيها عامل الشكل على اللون وهي جزء        

 السلطة الدينية نتيجة مخالفته ألوامر الشرع الذي حرم الخمر          إزاءن قلقه   المفحوص ع 
  .وغيره من المواد المخدرة 

  : وتفسيرهاالنتائج
  : الفرض األول وتفسيرهانتائج

مقياس وكسلر   و تشير نتائج تاريخ الحالة والمقابالت الكلينكية     " : األول الفرض
لى اختبار بقع الحبـر لرورشـاخ       بلفيو لذكاء الراشدين والدالالت االكلينكية ع     

 مـستواهم   ممن  اإلدمان المتعدد    متوقفيالستجابات حالة الدراسة الحالية من      
 انخفاض القـدرة العقليـة      إلىيعملون بمهنة القيادة     و التعليمي دون المتوسط  

  "  القدرة العقلية العامة للشخص العادي عن  للمدمنين العامة 
يث أشارت نتائج مقياس وكسلر أن الـذكاء       سبق يتضح صحة الفرض األول ح      مما

  . أنه يقع في فئة المتوسط المنخفضأي  ٨٣=الكلي للمفحوص 
  : بقع الحبر لرورشاخ ذلك حيث  أيدت نتائج اختباروقد

  . ذكاء قريبة من المتوسط ة نسبإلى وهي تشير ١،١٤ المتوسط الموزون بلغ -١
  . عدد قليل استجابات وهو)١٤( استجابات المفحوص كانت قليلة عدد -٢
  .ثانية ٣٠ زمن الرجع لالستجابة زاد عن متوسط -٣
  %.٨٥،٧١حيث بلغت % ٥٠ نسبة االستجابات الحيوانية عن زيادة -٤
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) ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٢،  ١( أكثر مـن بطاقـة     في ) فراشة  ( نفس االستجابة    تكرار -٥
  . وهو دليل على فقر محتوى التفكير

الـدالالت   و الت الكلينكيـة  تشير نتائج تاريخ الحالة والمقـاب     : "  الثاني الفرض -٦
 اإلدمان المتعدد  ممـن   متوقفياالكلينكية الستجابات حالة الدراسة الحالية من       

 بمهنـة القيـادة علـى اختبـار         ويعملون مستواهم التعليمي دون المتوسط     
اختبار بقع الحبر لرورشاخ إلى معاناتهـا        و MMPIالشخصية المتعدد األوجه    

  ".من أعراض االكتئاب 
 تـاريخ الحالـة     نتـائج يتضح صحة الفرض الثاني حيث أشـارت         سبق   مما

الدالالت االكلينكية الستجابات حالة الدراسة الحالية على        و والمقابالت الكلينكية 
اختبار بقع الحبـر لرورشـاخ أن        و MMPIاختبار الشخصية المتعدد األوجه     

  .المفحوص يعاني من االكتئاب 
ات الحالة على اختبار بقـع الحبـر         أشارت نتائج الدراسة إلى أن استجاب      حث

 أشار إليها رورشاخ شبيهة بإسـتجابات  التيلرورشاخ طبقاً للدالالت الكلينكية  
   : أن استجاباتها تتسم بأنحيث المرضى باالكتئاب 

 المحتوى ضعيف وقليل التنوع حيث استجاب المفحـوص باسـتجابة فراشـة علـى       -
  )٨، ٧، ٦، ٥، ٢، ١(البطاقات 

شخصية من النوع الضيق الذي يتميـز بـالنقص الواضـح فـي عـدد                كان نمط ال   -
  .صفر= االستجابات الحركية حيث كانت عدد االستجابات الحركية 

 من  مفحوص اللونية التي قدمها ال    االستجابات اللونية فكافة    االستجابات انخفاض عدد    -
، ٩، ٨(وهي استجابات تغلب الشكل فيها على اللون وهي في البطاقـة            ) ش ل (النوع  

١٠(  
ث للبطاقات غير   ٢٥ ،ث للبطاقات الملونة  ٣٢‚٦ ٧  كان زمن الرجع طويل حيث بلغ        -

  .الملونة 
 وقلت الكليات   ،)ج( ضعيف حيث كان أغلب االستجابات من النوع         اإلدراك نمط 

  .  استجابات ) ٣(حيث بلغت 
 ٨٠( األشكال التي قدمها المفحوص كانت من النوع الجيد أغلب. (%  
 كما أكـد   " ٩ " ،"٨ "،"٧"  يستجيب لمنتصف البطاقة كما في البطاقة        كان   كما

  ).٢٢٥ ، ٢٠٠٣،هناء أبو شهبه(على هذا جوردهام 
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) ١٠( كل استجابات المفحوص على البطاقة كانت استجابات حيوانية ماعدا البطاقـة             -
  ) .راس بابا نويل(  لرجل دين إنسانوهي استجابة جزء 

  ). ٨، ٧، ٣( وظهر هذا في البطاقات االكتئابقد يشير إلى  توكيد التماثل في الشكل -
    .  بشكل واضح حيث بلغت استجابة واحدة أو اثنتين لكل بطاقةاالستجابات قلة عدد -
  . كان يبدو على المفحوص التبرم واالمتعاض أثناء االختبار -

 المفحـوص   لدىاالكتئاب تتحقق صحة الفرض الثاني إال أن الباحثة ترى أن هذا           وبهذا
عدم القدرة علـى    ، من النوع البسيط ناتج من الظروف الناجمة عن اإلدمان من ديون            

  . األسريةبااللتزاماتالوفاء 
 خالل نتائج تاريخ الحالة والمقابلة الكلينكية ومقياس الشخصية المتعـدد األوجـه              من

MMPI  أناتضح  :  
 ـ  المفحوص على درجة مرتفعة على اختبار توهم المرض          حصل  مقيـاس   يف

 الكلينكية من   لة ويؤيد ذلك ما جاء في المقاب      MMPIالشخصية المتعدد األوجه    
  ) . مغص– دوخة –كحة ( جسمية بسيطة مثل شكاوى 

 مقيـاس   فـي  المفحوص على درجة مرتفعة على اختبـار الهـستيريا           حصل 
 ويؤيد ذلك ما جاء في تاريخ الحالة والمقابلة MMPIالشخصية المتعدد األوجه 

  .نكية كثرة شكوى المريض واالجتماعية وتجنب المسئولية الكلي
  :الخالصة

   : يتضح  سبق مما
 تشير نتائج تاريخ الحالة والمقابالت     " الفرض األول الذي ينص على أن        صحة

الكلينكية ومقياس وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين والدالالت االكلينكية الستجابات         
 مستواهم التعليمي دون    ممنمان المتعدد    اإلد متوقفيحالة الدراسة الحالية من     

 إلـى  بمهنة القيادة على اختبار بقع الحبر لرورشاخ تشير         ويعملون المتوسط  
 القدرة العقلية العامة للـشخص      عن  للمدمنين انخفاض القدرة العقلية العامة     

 أن المـواد    إلى) ٢٠٠٥،٤٩( ويتفق هذا مع ما ذهبت إليه نادية زكي         "العادي
 مع تدنى القدرة العقلية     لذاكرةواعها المختلفة تحدث تشويش في ا     المخدرة بأن 

 إليـه  ويتفق أيضا مع ما أشارت       ، حدوث ضمور في خاليا المخ     إلى باإلضافة
من أن كثير من فئـة      ) ٢٤  ،٢٠٠٢ ( اإلدماننتائج دراسة صندوق مكافحة     

فيما   اكتائبية وتدهور في القدرة العقلية والسيما      ألعراضاألفيونات يتعرضون   
 مما ينعكس على معاناتهم في اتخـاذ        ،يتعلق بالتفكير العقالني الواقعي المنظم    
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 كما يعاني المتعاطي ،القرار السليم وحل المشكالت والحكم الصائب على األمور 
 ،األمورللقنبيات من ضعف التركيز واالنتباه وتبلد االنفعال وسوء الحكم على            

 كمـا يفـضي   ،تقدير الزمن والمسافة الحسي لاإلدراكيعاني من اضطراب   كما
  .بأمور كالبارانوايا والخلط الذهني الحاد 

 الحالة والمقـابالت    تاريخ الفرض الثاني الذي ينص على إلى أن نتائج          صحة 
 متـوقفي الكلينكية والدالالت االكلينكية الستجابات حالة الدراسة الحالية مـن          

  بمهنة القيادة  ويعملون وسط   مستواهم التعليمي دون المت    ممناإلدمان المتعدد   
اختبار بقع الحبـر لرورشـاخ    وMMPIعلى اختبار الشخصية المتعدد األوجه  

 دراسـة  يتفق هذا مع نتيجـة       و . "  معاناتها من أعراض االكتئاب      إلىتشير  
 ومصطفى ) ٢٠٠١(  . Sammuel ,B .  and  John , Jصامويل وجون

مخدرات يتصفون باالنعزالية    أن متعاطي ال   إلىوالتي تذهب    ) ١٩٩٩)سويف  
 ،٢٠٠٥( ومع ما ذهبت إليه نادية زكي        ، واالكتئاب واضطراب النوم   ،واإلحباط

من أن المواد المخدرة تؤثر بأنواعها المختلفة على الحالـة النفـسية            ) ٤٩  
والمزاجية لألشخاص عن طريق تأثيرها على الجهاز العصبي المركزي فتحدث        

 كما يتفق ،شهر هذه التغيرات السلوكية االكتئاب تغيرات سلوكية ونفسية ومن أ    
 أن االكتئـاب مـن   إلـى حيـث أشـار   ) ٢٠١٢( عوض محيـسن    دراسةمع  

   .اإلدماناالضطرابات النفسية التي يخلفها 
 الخامس معايير تشخيص المزاج الناتج من االعتماد على       اإلحصائي حدد التشخيص    وقد

   :المادة المؤثرة نفسيا ومنها
  . مكتئب أو انخفاض االهتمام باألنشطة والرفاهية  المزاج ال-١
 كربا داال اكلينكيا أو تلفا في المجاالت االجتماعية أو أو أسى  اإلدمان تسبب أعراض    -٢

-٢٠٠٧،٢٢٧ ،حـسين فايـد   (  خص   هامة بالنسبة للش   أخرى أي مجاالت    أوالمهنية  
٢٢٨(.  
 المحللون النفسيين أمثال ليهإذهب   وهذا يتفق مع ما  لإلدمان  سبب  يكون االكتئاب    وقد

 هو ميكانيزم دفاعي للتغلـب علـى االكتئـاب          إنما اإلدمان مرح   أن   Simmelسيمل  
 هو مرض واحد قـائم     إنما لعقار   إدمان كل   أن إلى  Rado وذهب رادو    ،والتخلص منه 

 على مشاعر الفرد في موقـف الكآبـة أو الـضيق           رعلى قدرة عقاقير معينة في التأثي     
أقره التراث النظري من وجود عالقة قويـة         د عمت الدراسات االمبريقية ما     وق ،النفسي

بين تعاطي العقاقير واالكتئاب مثل دراسة حسين فايد التي أثبتت وجود عالقة جوهرية              
بين االكتئاب وسوء استخدام كل من الهيروين والحشيش والكحوليات والبـاربيتيورات           

  .واالمفيتامين 
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   :ابلة الكلينكية وجدت الباحثة أن المقائج خالل نتومن
 بين فئة السائقين ومن مستواهم التعليمي دون المتوسط         اإلدمان نسبة   ارتفاع -

والتي كشفت عن ارتفـاع نـسبة       ) ٢٠٠٧(ويتفق هذا مع دراسة نورا خليفة       
 لدى من مستواهم التعليمي دون الثانوية واألميين والـذين يمتهنـون           اإلدمان
حيث أشارت نتائج الدراسة    ) ٢٠٠٠(أشرف الخطاطبة    الحرة ودراسة    األعمال

  .المهن اليدوية  و دون المتوسطالتعليمي  وجود عالقة بين المستوى إلى
 دراسـة   ويتفق هذا مع اإلدمان من العوامل الرئيسية المشجعة على    األصدقاء -

لمياء الركابي   و )٢٠٠٧(نورا خليفة    و  )٢٠٠٣(كل من عبد العزيز الخزاعلة      
 كما أشارت نتائج    اإلدمان من أول أسباب     األصدقاء وجدت أن    والتي ) ٢٠١١(

 الـسوء   رفـاق   وجود عالقـة بـين       إلى ) ٢٠٠٠(دراسة أشرف الخطاطبة    
  .والتعاطي

 ويتفق هذا مـع مـا   باإلدمان االجتماعية والرعاية األسرية لها عالقة       التنشئة -
 وعبـد الناصـر   ) ٢٠٠٣( كـل مـن رشـاد عبـداللطيف          ة دراس إليهذهبت  
الدراسات االستراتيجية واألمنية  ومركز) ٢٠١١(لمياء الركابي ) ٢٠٠٥(عزوز

 األم إهمـال والتي وجدت أن أساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة مع   ) ٢٠٠٩(
  والقسوة وعدم التوجيه من أهم أسباب اإلدمان 

   : البحثتوصيات
  : خالل استقراء نتائج البحث يمكن تقدم التوصيات التاليةمن          

 زيادة القـدرة علـى التركيـز       ( باإلدمان السلبية المرتبطة    المعتقدات  تعديل -
  .لدى العاملين من فئة السائقين )   زيادة القدرة الجنسية - نتباهواال

 اآلباء إلى ضرورة التنشئة االجتماعية الوالدية الـسوية والبعـد عـن         توجيه -
 وغيرهـا مـن     واإلهمـال  الزائد والقـسوة     دليلأساليب المعاملة الخاطئة كالت   

  .األساليب السلبية لما لها من مخاطر على شخصية الفرد 
   .اإلدمان الشباب بدور أصدقاء السوء في توعية -
 وأثرها على الصحة العقليـة    اإلدمان للتوعية من مخاطر     إرشادية برامج   عمل -

  .  لدى المهن التي يكثر فيها تعاطي المخدرات للفرد الجنسية والقدرةوالنفسية 
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  : البحثتمقترحا
 متـوقفي  عينة مـن     لدى العائلي وعالقته بتعاطي المخدرات      الرفض -

  .المتعدد اإلدمان
 لـدى فئـة     باإلدمان معرفي لتعديل األفكار الخاطئة المرتبطة       برنامج -

  . السائقين 
   ) .أخوة ،أمهات،آباء( إرشادي جمعي ألسر المدمنين برنامج -
دراسة " ن مختلفة    لدى عينة من مه    باإلدمان ا الصداقة وعالقته  دور -

  " .مقارنة
 متـوقفي  عالجي للتخفيف من حدة االكتئاب لدى عينة مـن           برنامج -

    .المتعدد اإلدمان
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  : العربيةالمراجع
 والتأهيل في   اإلصالح متعاطو المخدرات في مركز      :)٢٠٠٠( الخطاطبة   أشرف -١

  .جامعة األردن ، قسم علم النفس، رسالة ماجستير،األردن
تقرير الهيئـة الدوليـة لمراقبـة       :)٢٠١١(قبة المخدرات    الدولية لمرا  الهيئة -٢

  . نيويورك : األمم المتحدة،المخدرات
 ترجمـة صـالح   ، نظرية التحليل النفسي في العـصاب   :)١٩٦٩( فينخل   أوتو -٣

  . مكتبة األنجلو المصرية : القاهرة، الجزء الثاني،مخيمر
 ة سعد جالل ترجم،تكنيك الرورشاخ): ١٩٦٥( ديفيد سون برونوكلويفروهيلين -٤

  . المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية : القاهرة،آخرونو
 ترجمـة   ،تكنيك مقياس رورشـاخ   ): ٢٠١٣( ديفيد سون    برونوكلويفروهيلين -٥

  .مطبعة أم القرى :  السعودية،حسين عبد الفتاح
الوثـائق  ):٢٠٠٤( مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة         تقرير -٦

 ،المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي    ،عيلس االقتصادي واالجتما  الرسمية للمج 
  . المتحدةاألمم

، ١ط، اآلثـار االجتماعيـة لتعـاطي المخـدرات        :)٢٠٠٣( عبداللطيف   رشاد -٧
  . المركزالعربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض :السعودية

ا اجترار األفكار والتشويه المعرفي وعالقتهم   ):    ٢٠١٥ ( باشا  عزت   شيماء -٨
  .،المجلة المصرية لعلم النفس االكلينكي ٣مج،٤ع ،بأعراض القلق واالكتئاب

  . دار صفاء : عمان،١ ط، الوقاية من المخدرات: )١٩٩٩( السعد صالح -٩
 الندوة ،األسرة ودورها في الوقاية من المخدرات:)٢٠٠٤( رميح الرميح صالح -١٠

 مركز ،جامعة نايف" تأثير المخدرات على التماسك االجتماعي " العلمية بعنوان 
  . قسم الندوات واللقاءات العلمية ،الدراسات والبحوث

 ، أوهام،أخطار"  المخدرات :)٢٠٠٢( اإلدمان والتعاطيوعالج مكافحة  صندوق -١١
  . المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية .: القاهرة،"حقائق

درات بين  حجم تعاطي المخ:)٢٠١٤( مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي    صندوق -١٢
المركز القومي للبحوث .: القاهرة،السائقين وارتفاع ظاهرة التدخين والمخدرات 

  . االجتماعية والجنائية 
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 الفروق بين متعاطي الهيروين وغير المتعاطين فـي       :)٢٠٠٠( العيسي   طارق -١٣
 رسـالة ماجـستير غيـر       ،"دراسة مقارنـة     "،أبعاد الشخصية ومفهوم الذات   

  .لمملكة العربية السعودية  ا،قسم علم النفس ،منشورة
   .لإلعالمالزهراء :القاهرة،اإلدمان): ١٩٨٦( الحكم عفيفي عبد -١٤
 الجوانب االجتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات      :)٢٠٠٣( العزيز الخزاعلة    عبد -١٥

  .في األردن 
 واإلدمـان  التنشئة االجتماعية األسرية     :)٢٠٠٥( الناصر الهاشمي عزوز   عبد -١٦

  . جامعة األردن ، رسالة ماجستير،"انيةدراسة ميد" على المخدرات 
 دار الرتـب    : بيـروت  ،١ط،واإلدمانالجريمة  ): ٢٠٠٠( العيسوي   عبدالرحمن -١٧

  .الجامعية
الجوانب االجتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات في ): ٢٠٠٣( خزاعلة عبدالعزيز -١٨

  .٤ ،مج١٩٩ ع، مجلة أبحاث اليرموك،دانيةدراسة مي،األردن
 لـدى   وإدمانهـا كولوجية تعاطي المخدرات    سي):٢٠١٢( عون محيسن    عوض -١٩

 لألبحـاث  مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة     ،)دراسة حالة(الفتاة الجامعية   
  .١ مج ،٣ع،والدراسات التربوية والنفسية

 االغتراب النفسي وتعاطي المخـدرات  :)٢٠١٥( عتيقة سعيدي    ، قبقوب عيسى -٢٠
ـ ،" دراسة حالة " لدى المراهق المتمدرس      ،سية والتربويـة  مجلة العلوم النف

  . سبتمبر ١ ع  ،جامعة محمد خيضر الجزائر
 تقدير الذات والقلق واالكتئاب لدى ذوي :)٢٠٠٣( عويد المشعان   ، عياد فاطمة -٢١

   .٣ مج ،٣١ مجلة العلوم االجتماعية، ع،التعاطي المتعدد
 التكيـف التغيرات النفسية الناجمة عـن عمليـات        ): ٢٠٠٥( أبوالمكارم   فؤاد -٢٢

المركز ،المجلة القومية للتعاطي واالدمان" اقتراحات وفروض  "نلإلدماالعصبي 
  .٢،مج٢ع،القومي لمكافحة وعالج االدمان

 ، اإلدمـان مواجهـة    ): ٢٠٠٢( الوطنية لمكافحة المخدرات بالكويت      اللجنة -٢٣
  . مطبعة الكويت:الكويت

 أسباب تعاطي المواد المخدرة لدى طلبـة المرحلـة          :)٢٠١١( الركابي   لمياء -٢٤
  .١٩ع ،الجامعة المسنصرية، مجلة العلوم النفسية،اإلعدادية

 وكـسلر بلفيـو لـذكاء الراشـدين         مقيـاس   :)١٩٩٦(  كامل مليكة    لويس -٢٥
  . االنجلو المصرية : القاهرة،"دليل المقياس  "راهقينوالم
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" دليل االختبار" الشخصية المتعدد األوجه اختبار  :)١٩٩٧(  كامل مليكة لويس -٢٦
  . المصرية  االنجلو: القاهرة،٥ ط،

بعض المتغيرات الوجدانية لـدى بعـض فئـات     ): ١٩٩٨( أحمد النيال    مايسة -٢٧
  . ٤٨ع ، مجلة علم النفس،االعتماد العقاقيري في ريف مصر وحضرها

،  منهااآلمن المخدرات وتأثيرها وطرق التخلص ): ٢٠١٢( السيد علي محمود -٢٨
  . مكتبة الفهد الوطنية : السعودية،١ط

 أسباب تعاطي المخدرات من     :)٢٠٠٩(راتيجية واألمنية    الدراسات االست  مركز -٢٩
  . عمان : األردن،وجهة نظر المتعاطين

 مـشكالت تعـاطي المخـدرات بنظـرة علميـة           :)١٩٩٩( سـويف    مصطفى -٣٠
  .الدار المصرية اللبنانة :القاهرة،١ط

 ع  ينـاير   ،  "نظرة تكاملية   "  المخدرات والمجتمع    :)٢٠٠١( سويف   مصطفى -٣١
  . المعرفة  عالم: الكويت، ٢٠٥

 ايات دراسة نفسية للكشف عن البد    :)٢٠٠٦( عبد الباقي عبد المعطي      مصطفى -٣٢
ع ،مجلة علـم الـنفس    ،السلوكية لالنحراف وتعاطي المخدرات لدى المراهقين     

  .١٢٩-١١٤ص ) ٧١،٧٢(
 المخدرات في   وإدماناآلثار الصحية لتعاطي    ): ٢٠٠٥( جمال الدين زكي     نادية -٣٣

 القـومي لمكافحـة     المجلـس   :القاهرة، والوهم تعاطي المخدرات بين الحقيقة   
   .اإلدمانوعالج 

 فاعلية عالج المدمنين على المخدرات في مملكة :)٢٠٠٧( خليفة إبراهيم نورا -٣٤
  . جامعة األردن ، رسالة ماجستير،"دراسة تقييمية"البحرين 

 دار : القـاهرة ،١ ط، القياس االسقاطي:)٢٠٠٣( يحي أبو شهبه     إبراهيم هناء -٣٥
  .لعربي الفكر ا

الذكاء والدالالت الكلينكية السـتجابات     :)٢٠٠٦(  يحي أبو شهبه     إبراهيم هناء -٣٦
" دراسة حالة متعمقة " مرتكب جريمة االحتيال على بطارية اختبارات اسقاطية     

   . ٢٤ع
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