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 ادللخص
التعرؼ على وكذا  استخراج الربوفيل النفسي  للمراىق ادلدمن على ادلخدرات، ىدفت الدراسة احلالية إذل

خصائصو النفسية،  سيكولوجية تعاطي وإدماف ادلخدرات ) احلشيش( لدى ادلراىق وذلك هبدؼ ربديد 
كما ىدفت  إذل معرفة  ديناميات  الشخصية  لدى ادلراىق ادلدمن على ادلخدرات .وكذا زلاولة الكشف 

قد استخدمت الباحثة ادلنهج و  عن األسباب و العوامل السيكولوجية اليت تشكل البيئة النفسية للمدمن .
.وتوصلت الدراسة من خبلؿ ما  ( .T.A.T)العيادي وكذا  ادلقابلة اإلكلينيكية، واختبار تفهم ادلوضوع

الشخصية لدى احلالة و شعورىا ابلنقص و الدونية و  كشفت بطاقات اختبار تفهم ادلوضوع عن ديناميات
 انعداـ الثقة و افتقادىا دلوضوع احلب وىذا ما أدى بو حلالة اإلدماف .

  :  الربوفيل النفسي ، ادلخدرات ، ادلراىق ادلدمن. الكلمات ادلفتاحية
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Abstract  

     The aim of the present study was to extract the psychological profile of the drug 

addicted adolescent , and to identify the psychology of substance abuse, and addiction 

in order to determine the psychological characteristics, of the adolescent and to identify 

the personality dynamics of the adolescent drug addict. Which constitute the 

psychological environment of the addict. The researcher used the clinical approach as 

well as the clinical interview, and the subject understanding test (T.A.T.). The study 

concluded through the discovery of test cards about of personality’ feeling inferiority, 

lack of confidence and lack of love and this led to the state of addiction. 

 Keywords: Psychological Profile, Drugs, Addicted Teenager. 

 

 :ادلدخل
 إذل أدتو عوامل عدة  أسبابعلى ادلخدرات ظاىرة اجتماعية مرضية ومتشعبة و ذلا  اإلدمافيعد 

يف ادلشكبلت االجتماعية اليت تكتسب قدرا كبَتا من اخلطورة واألعلية   .فهي منانتشارىا بشكل سريع 
اجملتمع اجلزائري، وربتاج ىذه ادلشكلة إذل العديد من البحوث والدراسات ادلتعمقة للوصوؿ إذل معاجلات 

 .فعلية للحد من انتشار ىذه الظاىرة، ووضع اخلطط اإلسًتاتيجية ادلستقبلية للحد من توسعها

غَت  أسلوابادلرحلة اليت ؼلتار فيها ادلراىق  ألهنايف سن ادلراىقة  اإلدمافمشكلة ذبريب و التعاطي و  وتبدأ
ليشعر نفسو انو  لؤلصدقاءو يتجو تفكَته  ،األسريو ابتعاده عن اجلصحيح حلياتو و ينتج ذلك عن 

ومنو  االضلراؼويتجو لطريق  أسرتويف التعبَت عن العدواف السليب اذباه  يبدأمستقل بشخصيتو و ىكذا 
من يعطي األعلية للحصوؿ على ادلخدر يقدر يفوؽ أولوية حصولو على فادلد عليها، اإلدمافللمخدرات و 

العوامل االجتماعية و الشخصية تؤثر على الفرد وذبعلو  أفكما   ،أي شئ آخر مهما كاف مهما أو ضروراي
و انشغاؿ األب  . وىكذا تتحكم  األـالعوامل ادلساعدة كغياب  إذليتجو لتعاطي ادلخدرات ابإلضافة 

  .لفردا العوامل االجتماعية و السلوكية يف حياة

األرقاـ الرمسية الصادرة عن الديواف الوطٍت دلكافحة ادلخدرات  أف أيسرويف ىذا الصدد يذكر الباحث عمرة 
دراسة ميدانية ألف تلميذ يتعاطوف سلتلف أنواع السُّمـو وذلك يف  055 تشَت إذل أفَّ ىناؾ أكثر من
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أجريت يف شهر أفريل من العاـ ادلاضي وأكدت أبفَّ القنب اذلندي يعد من أكثر أنواع السُّمـو ادلخدرة 
-30ابدلائة وذلك يف الفئات العمريةمن3..1انتشارًا يف ادلدارس والثانوايت اجلزائرية بنسبة بلغت حوارل

 .سنة31
نظروف إذل اإلدماف كسلوؾ مرضى ابعتباره إحباطا ال يقوى ذلذا الغرض فإف الكثَت من الباحثُت والعلماء ي

على مواجهة آاثره النفسية حبلوؿ واقعية مناسبة سواء أكاف ذلك نتيجة لضخامة اإلحباط أو  ادلراىق
االستعداد وعدـ قدرتو على احتماؿ اإلحباط ؛ فهو إذا زلصلة لعوامل مركبة بعضها فيسيولوجي والبعض 

 .اجتماعي -اآلخر سيكولوجي

 : اإلشكالية
للتعرؼ على الربوفيل النفسي للمراىق  مدمن ادلخدرات و إبراز أىم مساتو ىذا البحث   إشكاليةتتحدد 

 :   كاأليتعلى  سؤالُت زلوريُت   اإلجابةمن خبلؿ الشخصية و البناء النفسي خلف ىذه السمات 
 مدمن ادلخدرات ؟ ما ىي ابرز احلاجات النفسية الكامنة و الظاىرة لدى ادلراىق .3
ما ىي طبيعة ديناميات الشخصية لدى ادلراىق ادلدمن على ادلخدرات  كما تظهر على اخترب  .2

 تفهم ادلوضوغ االسقاطي ؟
 

 الدراسة : أهداف-2
أىم  السمات و إبراز تسعى الدراسة احلالية للتعرؼ على شخصية ادلراىق ادلدمن على ادلخدرات و 

 د يف رسم الربوفيل النفسي ذلم من خبلؿ : عذلذه الفئة شلا يساالشخصية ادلميزة اخلصائص 
  احلاجات النفسية الظاىرة و الكامنة للمراىق ادلدمن على ادلخدرات أىمربديد.  

 .ادلدمن على ادلخدراتمعرفة  ديناميات الشخصية لدى ادلراىق 

 الدراسة :  أمهية-3
 ادلوضوع الذي يدرس الربوفيل النفسي لدى مدمن ادلخدرات أعليةالدراسة يف  أعليةكمن ت.  
  الظهور  إذلتساىم ىذه الدراسة يف دراسة العادل اخلاص دلراىق ادلدمن على ادلخدرات و ىذا يقودان

  .دببلمح سبيز شخصية ادلرىق ادلدمن عن ابقي ادلراىقُت
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  كشف اجلوانب الشخصية و التعرؼ على احلياة النفسية للمراىق ادلدمن على ادلخدرات 
  اإلسهاـ يف فهم أعماؽ أتثَت اإلدماف على شخصية ادلراىق 
  يوضع خطط عبلجية ومناسبة  اإلكلينيكيتفيد ىذه الدراسة ادلتخصصُت يف رلاؿ علم النفس

 الء ادلراىقُت ؤ ذل
  فعالة دلساعدة ىؤالء الفئة  إرشاديةيف وضع برامج النفسانيُت  األخصائيُتتفيد 
  و عبلجية تقدـ الدعم النفسي و االجتماعي للمراىق ادلدمن إرشاديةادلساعدة يف وضع خطط.  

 

 دلصطلحات الدراسة: اإلجرائيالتعريف -4
حملة سيكولوجية عن حياة الفرد  أبنو:  إجرائياوتعرؼ الباحثة الربوفيل النفسي : الربوفيل النفسي-1

السمات الشخصية و االجتماعية و ما يقف خلفها من ديناميات تفاعل داخلية كما تظهر يف  تشمل
 . TATاستجاابت احلالة على اختبار تفهم ادلوضوع 

يصبح الفرد دلدمن  أف إذلىو التعاطي ادلتكرر و ادلستمر دلادة سلدرة  ادلخدرات:على  اإلدمان-2
من الصعب  أعراضتوقف عنها تظهر عليو  إذاو  بسهولة،يستطيع التوقف عنها  أفربت سيطرهتا دوف 

وادلواد ادلقصودة يف دراستنا : شائعة االستخداـ من قبل مراىق البيئة احمللية وىذا حسب الطبيب  .ربملها
 "ابلزطلة.العقلي وعلى رأسها صلد: القنب اذلندي وادلعروؼ زلليا 

شخص ال  وىو، سنة 23من العمر  مراىق يبلغىو ادلراهق ادلدمن على ادلخدرات) احلشيش(: -2
يسلك سلوكا طبيعيا دوف تعاطي احلشيش و االعتماد عليو فهو يف رغبة قهرية للبحث عن أف ستطيع ي

من جراء   انسحابية نفسية واضطراابت نفسية وشخصية أعراضىو يف سبيل ذلك يعاين من و ادلخدر، 
وىذا استنادا دلعطيات الطبيب العقلي ادلختص لدى مركز الوسيطي للمعاجلة من  .اعتماده احلشيش

  .اإلدماف
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 الدراسات السابقة :-5
 فلسطني2006 دراسة سليمان فايز قديح . 

يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف غزة   " اخلصائص النفسية واالجتماعية دلتعاطي ادلخدرات الباجنو
 فلسطني".

اجملتمع الفلسطيٍت،  ىدفت الدراسة إذل معرفة اخلصائص النفسية واالجتماعية دلتعاطي الباصلو لدى عينة من
ومقارنتها خبصائص أشقائهم وذلك للتعرؼ على مدى شيوع اخلصائص النفسية واالجتماعية السلبية لدى 
ىؤالء ادلتعاطُت، وعلى مدى االختبلؼ بينهم وبُت أشقائهم داخل األسرة الواحدة. قاـ الباحث بتحديد 

( متعاطيا على بقية 75بعض األدوات مث ) ( متعاطيا على17العينة عينة من ادلتعاطُت للباصلو بلغت )
( شقيقا على بقية 15( شقيقا على بعض األدوات، مث )17األدوات. عينة من أشقاء ادلتعاطُت بلغت)

األدوات، كما اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي واإلكلينيكي.أما عن األدوات اليت استعاف هبا الباحث 
اف تقدير الشخصية. مقياس ادلناخ األسري إعداد الباحث . وقاـ استبي يف الدراسة الراىنة فقد استعاف 

وذلك من أجل الكشف عن ديناميات   T.A.T اإلسقاطيالباحث بتطبيق عدد من بطاقات االختبار 
وقد انتهت الشخصية دلتعاطي ادلخدرات وقد طبق االختبار على ثبلثة أفراد من العينة وفق أسس علمية. 

 : وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلتعاطُت وغَت ادلتعاطُت يف األبعاد التاليةنتائج التالية: الدراسة احلالية إذل ال
العدواف العداء والتقدير السليب للذات، وعدـ الثبات االنفعارل وعدـ التجاوب االنفعارل،  والنظرة السلبية 

عن نتائج الدراسة اإلكلينيكية للحياة والدرجة الكلية الستبياف تقدير الشخصية يف جانب ادلتعاطُت.أما 
دلوري  فقد كشفت النتائج عن اضطراب الشخصية   T.A.Tاإلسقاطيواليت مت فيها استخداـ االختبار 

لدى ادلتعاطُت، وبدا واضحا يف االضطراب الوجداين ذباه العبلقة ابألـ، واضطراب العبلقات مع اآلخرين 
سواء من أفراد األسرة أو العبلقة احلميمة مع الزوجة، ومشاعر عدائية ذباه األب واليت تعكس ادلوقف 

اإلدماف وعبلقتو االت على ادلعاانة من الوحدة والعزلة ونبذ اآلخرين ذلم، و األودييب. ىذا عن اتفاؽ احل
 ابلتفاعبلت األسرية .
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 مستخدمو احلشيش .السعودية العربية ادلملكة .2004الزهراين  عوض دراسة انصر. 
 العوامل عن الكشف احلشيش ادلخدر وإذل دلستخدمي ادلميزة االجتماعية دؼ الدراسة دلعرفة اخلصائصهت

 وجو على احلشيش تعاطي لتفضيل هبم أدت اليت العوامل على والوقوؼ تعاطيو، إذل هبم الدافعة االجتماعية
 ادلخدرات دبحافظة شلن قبض عليهم إبدارة مكافحة 310شخصا منهم  205التحديد،. بلغ حجم العينة 

 للعبلج مستشفى األمل دخلوا شلن 89وعدد  االستعماؿ، بقصد ادلخدر احلشيش حيازة قضااي يف جدة
 دبدينة احلالة ودراسة االجتماعي ادلسح احلشيش. ولقد استخدـ الباحث منهجي تعاطي على االعتماد من

 ادلخدر. احلشيش مستخدمي على طبقت ميدانية كدراسة جدة،
 من النتائج من العديد عن الدراسة نتائج وكشفت وادلقابلة. االستبياف بواسطة بياانتو الباحث ومت صبع
 الدخل ومنخفضي التعليم متوسطي الشباب من الغالب يف ىم احلشيش مستخدمي أبرزىا.أف

 الفراغ وأصدقاء ووقت البطالة أبرزىا من احلشيش لتعاطي اذباىهم يف عوامل عدة تسبب، االقتصادي.
 عن حبثا احلشيش لتعاطي الشباب ىؤالء اذبو لذلك هبم، احمليطة االجتماعية والبيئة األسري والتفكك السوء

 ترتب الذي األمر أحياء ادلدينة من كثَت يف احلشيش توفر ذلك يف ساعد الذات، وربقيق والنشوة السعادة
 عليو. احلصوؿ وسهولة أسعاره اطلفاض عليو

 الكويت . 1993 حنورة احلميد عبد دراسة مصري. 
 والكحوليات ادلخدرات تعاطي عنوان الدراسة: سيكولوجية

 للمتعاطي النفسية واخلصائص ادلخدرات تعاطي سلوؾ ديناميات عن الكشف زلاولة إذل الدراسة وهتدؼ
 السجن يف ادلتعاطُت على التعاطي. طبقت بسلوؾ هتتم واجتماعية نفسية دراسة وىي ادلتعاطي بغَت مقاران
 متعاطيمن  والبقية ضابطة 370 مبحواث 1.0 البحث رلتمع ومشل ، الطب ومستشفى الكوييت ادلركزي

 أو االستبلنة أداة الباحث واستخدـ ادلسح االجتماعي منهج الدراسة واعتمدت .والكحوليات ادلخدرات
 ىي النمذجة وأف متعلم، سلوؾ والكحوليات ادلخدرات تعاطي سلوؾ أف أتضح: وكانت النتائج. االستبار

 والكحوليات للمخدرات ادلتعاطُت معظم أف اتضح، .التعاطي يف لبلطلراط انتشارا  األكثر األسلوب
 .والكحوليات ادلخدرات تعاطي سلوؾ أفرادىا بُت يشيع عائبلت إذل ينتموف
  ســـوادي  دراسة SWADI 1996  األعراض النفسية لدى ادلراىقُتوموضوعها " 
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عيادة الصحة الذين يستخدموف ادلواد الطيارة " واليت قاـ إبجرائها على عينة من ادلراىقُت احملَو لُت إذل 
سنة من رلموع  32فردًا شلمَّن كانوا فوؽ سن  90.العقلية لؤلطفاؿ وادلراىقُت إبصللًتا، واشتملت على 

وقد  .كانوا زلَو لُت إذل تلك العيادات وكاف دخوؿ ادلرضى بناءًا على طلب الوالدين أو ادلدرسة  3912
سري"، وتشمل فقد التواصل األسري، مشكلة صبع البياانت األسرية بناءًا على ظلوذج "ميبلف للعبلج األ

وأظهرت نتائج ىذه الدراسة أف  .العبلقات بُت أفراد األسرة، ادلشاكل الزوجية، وترؾ ادلراىق للمنزؿ ... اخل
 %. 11معظم ادلراىقُت ال يعيشوف مع آابئهم األصليُت حيث كاف رلموع من يعيش مع آابئهم األصليُت 

ود عبلقة بُت أحداث احلياة اليت تطرأ على األسرة واإلدماف، وخصوصاً كما أظهرت نتائج الدراسة وج
 .االنفصاؿ األسػري، احلرماف، اخلبلفات األسرية وادلشاكل الزوجية وفقد التواصل داخل األسرة

 لتعليق على الدراسات السابقةا-6

  استخداـ ادلنهج الوصفي يف معظم الدراسات وادلقارف منو على وجو اخلصوص 
 أف كل دراسة تناولتها الباحثة من وجهة نظر معينة ومعظم الدراسات استخدمت مقاييس  يبلحظ

 معدة مسبقا
  معظم الدراسات توصلت لوجود فروؽ بُت ادلتعاطُت وغَت ادلتعاطُت يف بعض ادلتغَتات النفسية

 لصاحل ادلتعاطُت.
 تعاطي سلوؾ أفرادىا بُت يشيع عائبلت إذل ينتموف والكحوليات للمخدرات ادلتعاطُت معظم أف 

 والكحوليات ادلخدرات
 متعلم سلوؾ والكحوليات ادلخدرات تعاطي سلوؾ أف. 
 اجلانب النظري أوال :

 الربوفيل النفسي: -1
ادلتغَتات  أوعلى عدد من االختبارات  أداؤهيعترب الربوفيل النفسي تقييما للفرد من خبلؿ ربليل درجات 

 (295، ص 2559، كرؽلاف)بدير  
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على بعض  أدائوالربوفيل النفسي ىو تقييم الشخص من خبلؿ درجات  أف( 3887يعرفو احلفٍت )
الفرد على زلدد من االختبارات و  أداءنفسي يوضح  أوادلتغَتات وىو رسم بياين عقلي  أواالختبارات ، 

 تكوينو النفسي . أوادلقاييس اليت تقيس اجلوانب ادلختلفة من عقليتو 
الربوفيل النفسي  على انو يطلق على اخلرب الوصفي كتقرير سردي مع احتمالية ( 3889دسوقي )ويعرؼ 

خلصائص احد  األديبصف طباع ، وفن الوصف  آوفن كتابة اتريخ حياة  أيمصاحبة التقرير لرسم بياين ، 
 (.33،ص 2530زبيبل اعتمادا على مقوالت و نظرايت التحليل النفسي .) زعيًت  أوحقيقة  األفراد

ادلراد  أو: صفحة تضم معلومات سيكولوجية عن احلالة ادلدروسة أبنو (2531مزوار ) وتعرفحُت  يف
خصائص مراحل النمو النفسي  أىمفية ومعلومات عن او فيو معلومات بيوغر  األخصائيمتابعتها من طرؼ 

ص ،  2531،  ايمسينة للمحالة و االضطراابت اليت يعاين منها ، و ابختصار ىي حملة سيكولوجية ) مزوار
375).  

حظي موضوع ادلخدرات بقدر كبَت من االىتماـ ليس خلطورة ادلخدرات فحسب، وإظلا : ادلخدرات-2
ألسباب متعددة يرجع بعضها الختبلؼ وجهات نظر الباحثُت اذباه ادلخدرات ذاهتا،  حيث زبتلف وجهة 

 النظر الطبية عن وجهة النظر النفسية وكذلك االجتماعية. 

 يتفق بل يوجد تعريفا إف تعريف ادلخدرات ؼلتلف ابختبلؼ النظرة إليها، ف  مفهوم ادلخدرات:-2-1
نظرا للتداخل يف معٌت الكلمة ويف ربديد بُت ما ىو سلدر وغَت   ادلخدرات،  مفهـو يوضح العلماء عليو

      جلوانب التالية:  وعليو وؽلكن تعريف ادلخدرات من خبلؿ اسلدر، وقد  يرجع كذلك الختبلؼ التعريف 

( العقاقَت ادلخدرة أبهنا أي مادة يتعاطاىا الكائن احلي 3811) WHOعرفت منظمة الصحة العادلية 
 حبيث تعدؿ وظيفة أو أكثر من وظائفو احليوية.

( إذل أف ادلادة ادلخدرة ىي كل مادة خاـ أو مستحضرة ربتوي على مواد منبهة أو 38.1وأشار ادلغريب )
شأهنا إذا استخدمت يف غَت األغراض الطبية والصناعية ادلوجهة، أف تؤدي إذل حالة التعود  مسكنة من

  .واإلدماف عليها دبا يضر ابلفرد واجملتمع
( ادلخدرات " أبهنا أي مادة طبيعية أو مصنعة تفعل يف جسم 3811يف حُت  يعرؼ فاروؽ عبد السبلـ )

اتو وبعض وظائفو، وينتج عن تكرار استعماذلا نتائج خطَتة اإلنساف وتؤثر عليو ، فتغَت إحساساتو وتصرف
، حسن مصطفىعبد ادلعطي ) على الصحة اجلسدية والعقلية وأتثَت مؤذ على البيئة واجملموعة ".   

 (  377ص، 2557
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يف ضوء ما سبق ذكره ؽلكن إعطاء تعريف للمخدرات أبهنا كل مادة خاـ مصنعة أو مستحضرة كيميائيا 
 على جسم اإلنساف تظهر أعراضا خاصة، تلحق الضرر ابلفرد وابجملتمع. ربدث أتثَتا

ىناؾ عدة معايَت لتصنيف ادلخدرات وىذا انتج لتعدد أنواعها ولتأثَتاهتا تصنيف ادلخدرات: -3
ومكوانهتا ومناطق إنتاجها، فقد تصنف وفق اللوف، وقد تصنف وفق األثر، وقد تصنف وفق ادلصدر. فأما 
العقاقَت ادلصنفة وفق اللوف، فمنها البيضاء )مورفُت، ىَتوين، كوكايُت ( ، وسلدرات سوداء )حشيش 

 يوف (. واألف

 التصنيف حسب ادلصدر:-3-1
 اليت ىي ادلخدرات اليت  يتم استخبلصها من الطبيعة ، دبعٌت أهنا نبااتت :ادلخدرات الطبيعية 3-1-1

 مؤقتة، بصفة لئلدراؾ جزئي أو كلي فقداف عنها ينتج اليت الفعالة ادلخدرة ادلادة على وشبارىا أوراقها ربتوي
 .والقات )األفيوف( واخلشخاش والكوكا، )احلشيش( اذلندي القنب نبات :مثل
 
 عليها وذبري السابقة الطبيعية ادلخدرة ادلواد من تستخلص ىي اليت  :ادلخدرات ادلصنعة-3-1-2

 ومسكنات اآلالـ واذلروين، والكوكايُت، ادلورفُت، :مثل أثرا وأشد تركيزا أكثر عمليات كيميائية لتصبح
 (.1.7 ص ،2559، دمحم الزحيلي)السعاؿ.  وأدوية

 تصنف منظمة الصحة العادلية ادلخدرات كاآليت:تصنيف منظمة الصحة العادلية: -3-2
  البانزين. مثل واألمفيتامينات والكوكايُت والنيكوتُت الكافيُت مثل: ادلنبهة العقاقَت رلموعة-أ

 وبعض والباربيتيورات واألفيوف واذلروين ادلورفُت مثل ادلخدرات وتشمل: ادلهدئة العقاقَت رلموعة-ب
 وتضم ىذه اجملموعة الكحوؿ. ادليثاوف مثل الصناعية ادلركبات

 منو الذي يستخرج اذلندي القنب رأسها على )ادلغيبات( وأييت لآلخاييل ادلثَتة العقاقَت رلموعة-ج
 .وادلاريغوان احلشيش

 الًتكيب على العادلية، يعتمد الصحة منظمة تتبعو آخر تصنيف وىناؾ : الكيماوي الًتكيب حبسب -د
 ىي: رلموعات شباين التصنيف ىذا ويضم أتثَته على وليس للعقار الكيميائي
 الباربتيورات– األمفيتامينات– لآلخاييل ادلثَتات- الكوكا– احلشيش- األفيوف 
 .الفوالتيل  القات.-
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 (DSM-IV)يعرؼ الدليل التشخيصي لبلضطراابت النفسية  :ادلخدرات تعاطي تعريف-4
حبدوث سوء تكيف انتج عن تعاطي ادلخدرات، يقود إذل تشويش  (Substance Abuse)التعاطي 

 إكلينيكي يظهر من خبلؿ واحدة أو أكثر من ادلعايَت التالية دلدة إثٌت عشر شهرا متتالية وىذه ادلعايَت ىي:
 ة أو العمل بسبب تعاطي ادلخدرات.الفشل يف اإلصلاز يف ادلدرس 
 .التعاطي يف بعض ادلواقف االجتماعية أو ابلصدفة 
 .دخوؿ السجن أو االعتقاؿ بسبب تعاطي ادلخدرات 
  حدوث مشاكل عائلية أو شخصية بسبب تعاطي ادلخدرات، والتعاطي ال يصل إذل مستوى

 .(23 ص ،.255، شحاتة حسُت  اإلدماف يف االعتماد على ادلخدر. ) أضبد
 

إف التعاطي ادلتكرر  للمخدرات  ؽلكن أف يتسبب يف اإلدماف ذلك بسبب تعلق  تعريف اإلدمان: -5
ادلتعاطي ابدلخدر وىذا ما يشعره ابلراحة يف حالة تناولو ، فالشخص ادلتعاطي ألوؿ مرة يشعر ابللذة 

اكرب حىت يصل إذل إحساس مشابو والنشوة وىذا ما غلعلو يعاود التجربة ولكن يف ىذه احلالة ػلتاج جلرعة 
 وبتكرار ىذه العملية ينشأ اإلدماف.

ويعرؼ كذلك أبنو  حالة التسمم الدوري أو ادلزمن الذي يؤثر على الفرد وعلى من يعاشره، وذلك نتيجة 
 (233 ص،3898، عبد اجمليد سيد أضبد منصور) التعاطي ادلستمر للعقار.   

( اإلدماف على أنو: حالة شاذة تتمثل يف 3819) Henrie. Ey أما من اجلانب النفسي يعرؼ ىنري
 النكوص إذل الشكل البدائي حبثا عن اللذة، كما ىي يف صورهتا األولية عند الرضيع بعد احلصوؿ على ىذه 

 اللذة تعقبها مباشر حالة معاانة شديدة وتعب األمر الذي غلعل ادلدمن يبحث عن اللذة من جديد.
(Henrie E, Bernard, P  & Brisset, C, 1978, p.194 )                                                  

    
: أبنو ظلط غَت قادر على التأقلم من استخداـ ادلواد اليت تؤدي DSM-Vكما يعرؼ اإلدماف حسب    

 32يف فًتة إذل ضعف اذلامة سريراي، كما يتضح من ثبلثة أو أكثر من األعراض واليت ربدث يف أي وقت 
 شهرا وىي كاأليت:

 التأثَت ادلطلوب. احلاجة إذل زايدة بشكل ملحوظ كميات من ادلواد لتحقيق التسمم أو 
 استمرار استخداـ نفس الكمية من ادلواد ادلخدرة. 
 .ىناؾ رغبة مستمرة أو جهود غَت انجحة خلفض أو السيطرة على تعاطي ادلخدرات 
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  ادلادة لفًتة أطوؿ شلا كاف يعتـزيف كثَت من األحياف يتم أخذ ىذه. 
 ىناؾ رغبة مستمرة أو جهود غَت انجحة خلفض أو السيطرة على تعاطي ادلخدرات.  

 .(05 ص، 2557صبعية الطب النفسي األمريكي،)                                      
 

 مراحــل اإلدمــــان: -6
وىو حاجة ادلدمن لزايدة لعقار يوما بعد يـو لكي يصل إذل    :Toleranceالتحـــمل: -6-1

التأثَتات ادلنشودة ذاهتا، وادلدمن قد يتجرع كمية من العقار لكي يصل اذل غايتو، وعملية احلصوؿ على 
العقار أبية طريقة يعٍت السلوؾ الذي يستبيح كل شيء للوصوؿ إذل العقار فمكن الكذب إذل الغش 

 اذل السرقة قد ينتهي للجرؽلة للحصوؿ على ادلادة ادلخدرة .والتزوير واخلداع 
 

( االعتياد أبهنا " حالة 3801لقد عرفت منظمة الصحة العادلية ) Habituationاالعتياد: -6-2
يرغب يف أف يتناوذلا رلددا، بسبب الراحة اليت يشعر هبا ولكنو ال و فرد يستهلك على ضلو معتاد عقار 

يشعر أبنو مرغم  على أف يتناوذلا، وليس لديو الرغبة يف أف يزيد جرعاهتا، وإذا كاف يف حالة التبعية النفسية 
بصددىا فإنو يبدي تبعية جسمية، لذلك أنو ؽلكنو أف يوقف استهبلكها دوف أف تبدو االضطراابت 

 ( 2.0 ص ،2553، ف سيبلمي)ية والنفسية اليت يكوف "تناذر االمتناع ".                      اجلسم

 

( االعتماد أبنو "حالة 3811عرفت ىيئة الصحة العادلية )  :dependence: االعتماد-6-3
عليها  احلصوؿ إحلاحنفسية وأحياان عضوية، تنتج عن تفاعل الكائن احلي مع العقار. ومن خصائصها 

                                                     (73ص،)د ت (، لطفي )الشربيٍت أعراض إنسحابية. وحدوث اجلرعة، لزايدة واالذباه
 وىناؾ ظلطُت من االعتماد علا:

 
 :  Psychohogical Dependenceاالعتماد النفسي: -أ

 دوري أو مستمر لعقار معُت لغرض استخداـ تتميز برغبة قهرية تتطلب كما يعرؼ على أنو " حالة عقلية
          (Mohanad A, 2004,p. 3)   . "أو إلغاء التوتر ادلتعة
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ويشَت إذل حاجة اجلسم للعقار      :Physiological Dependenceاالعتماد العضوي: -ب
الذي مت االعتماد على تعاطيو. ويعرؼ االعتماد العضوي على أنو تغَت يف احلالة الفسيولوجية  للجسم، 
ػلدثو تكرار التعاطي ألحد العقاقَت، األمر الذي يستلـز االستمرار يف تعاطيو، حىت يتوقف ظهور أعراض 

 ئُت خطَتين:جسمية مزعجة وقد تكوف شليتة . ويتميز بشي
وػلدث نتيجة تكرار تعاطي ادلخدر، والذي بدوره يؤدي لتغيَتات عضوية يف جسم اإلنساف  التعود:

 ( 20 ص ،2555،  متورل  بسيٍت ويصاحب ذلك زايدة اجلرعة. )فؤاد

 

: تفسر نظرية التحليل النفسي ظاىرة اإلدماف يف ضوء  اإلدمانادلقاربة التحليلية يف تفسري -7
االضطراابت اليت يتعرض ذلا الفرد يف طفولتو ادلبكرة، اليت ال تتجاوز الثبلث أو األربع األوذل.  كما تفسرىا 
أيضا أف ظاىرة اإلدماف ترجع يف أساسها إذل اضطراب العبلقات احلبية يف الطفولة ادلبكرة بُت ادلدمن 

يت تتضمن ثنائية العاطفة أي احلب والكراىية للوالد يف الوقت ذاتو، ىذه العبلقة ادلزدوجة تسقط ووالديو ال
وتنقل على ادلخدر عندىا يصبح ادلخدر رمزا دلوضوع احلب األصلي الذي كاف سابقا  ؽلثل اخلطر واحلب 

 (97،90 ص ،2551، عفاؼ دمحم ) عبد ادلنعم .معا 

   

 اثتيا: الدراسة ادليدانية 
 .مت االعتماد يف ىذه الدراسة على ادلنهج العيادي دلبلئمتو لطبيعة الدراسة منهج البحث: -1
 حشيش(.حالة مراىق مدمن سلدرات )  البحث علىاشتمل  :البحثحاالت -2
 
 مجع البياانت:  أدوات-3
البياانت و تشًتط على الباحث ادلوضوعية و  العلمية جلمع األساليبتعد ادلبلحظة من  ادلالحظة:-3-1

 .تفسَتىا الدقة و القدرة على تبويبها و تصنيفها و ربليلها مث 
احلوار من خبلؿ توجيو رلموعة من  إذلو اليت هتدؼ :  ادلقابلة العيادية النصف موجهة-3-2

 ة مع احملافظة على حرية التعبَت .اليت زبدـ موضوع الدراس األسئلة
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 :  دلوري TAT اختبار تفهم ادلوضوع -3-3
لوحة تشتمل كل واحدة على منظر بو شخص أو صبلة أشخاص يف  13يتكوف اختبار تفهم ادلوضوع من 

مواقف غَت زلدده ادلعادل حبيث تسمح إبدراكها على أضلاء سلتلفة طلب منو أف يكوف أو يبتدع قصة حوؿ  
خرباتو  يغوص يف أعماؽ حياتو ، أفكل صورة تعرض عليو ، و يفًتض أف ادلفحوص حُت يسرد القصص 

صراعات ...و يضيفها على الوقائع اليت ينسبها  واخلاصة و ذكرايتو ، و ما تتضمن من رغبات و نزعات 
 .(21،29، ص3881،فيصل عباس )إذل أبطاؿ قصصو. 

 

 تعليمات تطبيق االختبار:
ادلرفق بطاقة مدوف يف خلف كل بطاقة الرقم اخلاص هبا، لذلك ستجدوف يف ادللف  13االختبار عبارة عن 

األرقاـ مكتوبة على واجهت الصورة وىذا للتدريب فقط أما البطاقات األصلية فالرقم أييت يف اخللف، يقدـ 
 .بطاقة فقط دبا يتناسب مع ادلفحوص 25للمفحوص عدد 

 :و تكوف الرموز كالتارل
BM  كل الصبياف والرجاؿ. GF كل اإلانث بنات وسيدات. 

M  37كل الذكور فوؽ سن. F 37انث فوؽ سن كل اإل. 
M  37كل الذكور فوؽ سن. F  سنة 37.حىت 37كل اإلانث فوؽ سن. 

BG  37الصبياف و البنات حىت. 

يقدـ االختبار على مرحلتُت يف كل جلسو عشر صور و تكوف الصورة يف وضع اإلخفاء على الطاولة 
ىذا اختبار للقدرة  ) :ابلتارليتم إفهاـ ادلفحوص قبل إجراء االختبار  .وتقدـ البطاقات واحده تلو األخرى

على التخيل، سأعرض عليك أجزاء الصور ، واحدا واحدا ،وادلطلوب منك أف تكوف قصة حوؿ كل منها 
و تسجل كل قصة حرفيا مع تسجيل زمن الرجع، والزمن الكلي لبلستجابة لكل بطاقة، و .على حدة 

)  .معارفو و الكتب و األفبلـ .....اخل يطلب من ادلفحوص تذكر مصادر كل قصة: من خرباتو و أقاربو و
 (1.5، ص.388عبد اخلالق ، 
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 : نتائج الدراسة عرض -4

 اثنوي           أوذل الدراسي:ادلستوى                             23السن:        اجلنس: ذكر      

 ماكثة ابلبيت :األـ                                                   : اتجر سلدرات األب

 الظروف ادلعيشية:

بنتُت و اخوين ، ىو االبن البكر ،  إخوة أربعادلتكونة من  أسرتوسنة  يعيش مع  23يبلغ من العمر  نبيل 
سنة ( بعد حصولو على ادلخدرات من ادلنزؿ و  32على ادلخدرات وىو يف سن مبكرة ) اإلدمافدخل عادل 

كانت ال مبالية كل اىتمامها  ابدلناسبات وصباذلا ولباسها   األـ أف ، كما األباليت كانت سلبأة من طرؼ 
واستمر الوضع على  اإلدمافعادل  إذلومراقبتهم ، بدا احلالة )ف( ينحرؼ تدرغليا  أببنائهاوعدـ اىتمامها 

 إخوتوو  أموالعنف خصوصا ادلوجو  ضلو  إذلكاف احلالة يلجا   األحيافحالو لعدة سنوات ، و يف كثَت من 
عرضو  ومت  أمرهاكتشاؼ  إذل أدىابلضرب وىذا ما  أستاذهعندما قاـ ابالعتداء على  أمره، و اكتشف 

 على طبيب سلتص يف ىذا اجملاؿ.

    :ادلقابلةحتليل حمتوى 

السبب األوؿ ه عبلقتو السيئة مع الوالد  ويعترب  لنا عنأكد   من  خبلؿ ادلقاببلت اليت أجريت مع احلالة  
وكذا سوء عبلقتو أبمو اليت  ، عادل اإلدماف ، فقد عرب احلالة عن مشاعر الكره و احلقد اذباه والدهيف دخولو 

وىذا ما يدؿ على البعد النفسي بُت احلالة والديها.كما  ،يصفها أهنا  أاننية وهتتم فقط بنفسها  ومظهرىا
 .و الثقة هبم اظهر احلالة مشاعر العداء و اإلحباط و الكره و عدـ الشعور ابآلخرين 

 وأكد أفو يتضح لنا أف احلالة يشعر ابحلاجة لؤلمن و ادلساندة و انعداـ الثقة ابلنفس و الشعور ابلوحدة 
  لعاـ ادلخدرات. الظروؼ األسرية اليت مر هبا ىي اليت قادتو

نقص و كما  أف من أسباب جلوء  احلالة لعادل اإلدماف  ىي العوامل النفسية و اإلعلاؿ و الشعور ابل 
البلمباالة اليت تلقاىا من طرؼ الوالدين ، وجلأ للمخدرات ىرواب من الواقع ادلعاش ورغبة منو يف 

 االستقبللية و تعزيز ثقتو بنفسو وترميم جروحو النرجسية  ليصبح ادلخدر ادلبلذ األوؿ  إلثبات ذاتو.
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 :  حتليل عام الستجاابت اختبار تفهم ادلوضوع-4-1

 الوصفي:على ادلستوى 

  (1)الشعور  ابلفشل وعدـ القدرة على االصلاز  ويظهر يف البطاقة رقم 
 (، 2) البطاقات رقمللعدواف و التوتر و تظهر يف  و القلقعن النفس  الشعور بعدـ الرضا

(BM-12( ،)BM-18) 
  االنتماءو  األمنالشعور ابنعداـ  ( و تظهر يف البطاقات رقمBM-3 ،)  (BM-8( ،) 

BM-17 ،)20 
 (10( ،)5خلوؼ من الفراؽ و الفقداف و تظهر يف البطاقات رقم )الشعور اب. 
  الطمأنينة ويظهرالشعور ابلنبذ وعدـ ( يف البطاقات رقمBM-6( ،)15). 
  ( الشعور ابلعجز و الدونية و تظهر يف البطاقات رقمBM-7( ،)13). 
  اخلوؼ من ادلستقبل وتظهر يف البطاقات رقم(BM-9،) (14). 
 (11بعدـ ربقيق الذات وتظهر يف البطاقة رقم  ) الشعور. 

 

 على ادلستوى الدينامي :
نتيجة   وابآلخرينلديو شعور كبَت ابلعجز وعدـ الثقة ابلنفس  أفمن خبلؿ استجاابت احلالة )ف( يبدو 

اتجر سلدرات  و سكَت ابلليل و  األبالضطراب يف العبلقة ادلبكرة  مع الوالدين ، فقد كاان غَت مبالُت بو 
وال يشعر احلالة أبي ية عبلقة عاطفية ، أتربطهما  مهتمة بنفسها و دبتطلباهتا ، فاحلالة و الوالدين ال األـ

جهة لو و تعاطيو ادلخدر ، ومن  إعلالوبو للشعور ابجلرح النرجسي نتيجة  أدى، شلا  األبمشاعر اذباه 
الثقة ابلنفس و عدـ احلب وعدـ  الشعور بفقداف  إذلبو  أدىبدورىا اذباىو  شلا  األـعدـ اىتماـ  أخرى

ر عاظهر احلالة الشعور ابلذنب ومشاكما ابلوحدة  وافتقادىا للشعور ابحلب ، واإلحساس  ابألمن الشعور
 احلاجة لتحقيق الذات و اخلوؼ من ادلستقبل . و،   األباضطهادية اذباه 

 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

Route Educational & Social Science Journal 478 

Volume 6(6); June 2019 

 

 بناء على ما توصل إليو من نتائج ربليل :  نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات  مناقشة -5
احلالة جلا لتعاطي ادلخدرات نتيجة شعوره ابحلرماف  أفصلد  TATادلقابلة ونتائج اختبار تفهم ادلوضوع 

العاطفي و فقداف موضوع احلب  وما صاحبو من توتر كاف سببا رئيسيا دفع احلالة لتعاطي ادلخدرات ،  
بو لتعاطي ادلخدرات   أدىابلقيمة  اإلحساسفقداف موضوع احلب  و انعداـ الشعور ابذلوية و  أفكما 

 .اقع الذي يعيشو رغبة منو يف اذلروب من الو 

بو لعدـ  أدىغَت ادلبالية   األـو تسلطو و غياب دور  األبمثل يف تغياب موضوع احلب ادل أفكما 
و القلق الذي عايشو احلالة فهو   اإلحباطعن  الناشئالشعور ابلثقة . فداللة التعاطي تعٍت زبفيف التوتر 

، ابالىتماـ و التخلص من الدونية  كالشعورحاجاتو   إلشباعقبوال  و  أكثرجلا للمخدر ليجعل احلياة 
و الشعور ابلنقص و الدونية  و العجز  اإلحباطمن  الناشئفادلخدر ىنا يعمل على خفض القلق و التوتر 

  .يف ربقيق الذات

فادلراىق نتيجة  لشعوره ابلعجز ال يلجأ إذل احلوار حلل مشكبلتو وبذلك يقودان القوؿ أبف عدـ قناعة 
ادلراىق ابللجوء إذل احلوار أو أساليب اإلقناع حلل مشكبلتو، أييت نتيجة لقناعتو أبنو مهما بذؿ من اجلهود 

ى إحساس ادلراىق أبف ال سبيل إذل يف سبيل حلها. ابلطرؽ السلمية، فإهنا لن ذبدي نفعا ىذا عبلوة عل
 حل ادلشكبلت مع اآلخرين وىذا نتيجة لتوقع الفشل دائما،  وىذا ما ينتج عنو النظرة الدونية للذات.  

( أف ىناؾ رلموعة من ادلؤشرات اليت تفسر شخصية ادلدمن  1986)سعد ادلغريبويف ىذا الصدد يشَت 
دلخدرات يعترب علة، وتتمثل علتو يف اإلحباط الشديد، وأسباب إقبالو علي ادلخدر، منها أف تعاطي ا

والعدواف والعجز عن إشباع احلاجات، ويًتتب علي ذلك فقداف األمن، واذلوية وشعور مؤدل بذاتية خالية 
 (http://drugcontrol.cairocodes.com)  من ادلعٍت والقيمة والقدرة.

( إذل أف ظاىرة تعاطي ادلخدرات يف مظهرىا االجتماعي ىي شعور الفرد ابلتناقض 2533ويذىب سعيد )
والعجز عن مواجهة الواقع،  واللجوء  للمخدرات كأسلوب ىروب من ىذا الواقع البالغ القسوة، إذل واقع 

مؤقتة، وػلقق فيو سعادتو اليت كاف من ادلتوقع أف ربقق بطريقة طبيعية يف بديل من صنعو يعيش فيو بصورة 
 .(733 ص ،2533، عبد الحكيم رضوان سعيد. )العادل الذي يعيش فيو

أسباب تعاطي ادلخدرات  لدى ادلراىقُت  اجلزائريُت ىو استعماذلا يف البداية   أف( .253سعيدي )وترجع 
من أجل التجربة واالستكشاؼ فقط، وىي من خصائص مرحلة ادلراىقة اليت يسعى فيها ادلراىق إذل 

http://drugcontrol.cairocodes.com/ResearchResources/StudiesList/Item_96
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اكتشاؼ كل ما ىو جديد أو جملاراة األصدقاء، خاصة وأف ادلراىق يف مرحلة الثانوية يشعر ابالستقبللية، 
أبنو دل يصبح طفبل وابلتارل ػلاوؿ التعرؼ على  كل جديد عنو بدافع االستطبلع  أو التقليد، كما أف و

  (.233ص  ،.253، عتيقة  . )سعيديغياب الرقابة األسرية من أىم األسباب ادلهيأة لتعاطي ادلخدرات

وسيلة للتخلص من لسلوؾ التعاطي ك ويف ظل مدرسة التحليل النفسي ترى أف بعض ادلراىقُت  يلجئوف
 ،حسن جالل علي الجزاري  )احلراشةاحتقار الذات ادلاسوشي وإشباع رمزي حلاجة احلب والعطف 

          .(71ص، 2532

ويتبُت لنا أف أي اضطراب يف رابطة التعلق بُت الوالدين وافتقاد الدؼ العاطفي داخل األسرة  يؤثر على 
شخصية ادلراىق، وال يسمح لو بتوفَت بيئة مناسبة للنمو االنفعارل واالجتماعي،  حيث أف العبلقات 

وكل  فقداف األمن النفسي، األسرية ادلفككة تؤدي ابدلراىقُت  إذل صراعات نفسية وإحباط  ابإلضافة إذل
ىذه ادلشاعر تظهر يف نفسية ادلراىق، ذلك أف شخصيتو تتأثر نتيجة  للظروؼ النفسية السيئة،  وبذلك 

سلتلفة،  كاختيار الذات،  وىذا يؤدي بو  إذل العزلة واألدىى من ذلك إذل  أتثَتاتواقع ربت نفسو غلد 
سلوؾ ادلخاطرة الذي يدفع بكثَت من ادلراىقُت إذل فعل التعاطي  والتدخُت، ابإلضافة إذل تعاطي ادلخدرات

 .من أجل إشباع غروره ما ىو إال دفاع نرجسي تعويضي للجروح النرجسيةبدافع التجربة أو إثبات الرجولة 
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  خامتة:

ابرز  إذلمن خبلؿ دراستنا دلوضوع الربوفيل النفسي للمراىق ادلدمن على ادلخدرات توصلنا 
 :كاأليتاليت سبيزه و ىي    يماتالس

غياب موضوع احلب ادلتمثل يف األب و تسلطو و غياب دور األـ غَت  الشعور بعدـ الثقة نتيجة  *
 ادلبالية  أدى بو لعدـ الشعور ابلثقة .

ادلخدرات  رغبة منو يف اذلروب  إلدماف ابحلالة انعداـ الشعور ابذلوية و اإلحساس ابلقيمة أدى  *
 من الواقع الذي يعيشو.

من ابرز احلاجات النفسية لدى مدمن ادلخدرات ىي احلاجة لبلنتماء و احلاجة لعطف اآلخرين  *
 واحلاجة للمساندة و ذبنب الشعور ابلدونية.

أكثر الصراعات النفسية  اليت ظهرت لدى مدمن ادلخدرات ىي الصراع بُت احلاجات كصراع  *
 النتماء واالصلاز يف مقابل الشعور ابلنقص و الدونية .ا

فقداف موضوع كما ظهرت ابرز ادلخاوؼ اليت يعاين منها مدمن ادلخدرات يف خيبة األمل و  *
 .دفع احلالة لتعاطي ادلخدراتلصاحبو من توتر كاف سببا رئيسيا  احلب وما

ابدلسؤولية و ذبنب اآلخرين و عدـ يتسم مدمن ادلخدرات ابلشعور ابلدونية و نقص الشعور  *
 الشعور ابلرضا .

للمخدر ليجعل احلياة أكثر قبوال  و إلشباع حاجاتو كالشعور ابالىتماـ و التخلص  جلوء احلالة  *
من الدونية ، فادلخدر ىنا يعمل على خفض القلق و التوتر الناشئ من اإلحباط و الشعور 

 .ابلنقص و الدونية  و العجز يف ربقيق الذات
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 التوصياتوقد قامت الباحثة يف ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة بصياغة رلموعة من 

 التوصيات :

  الثقة  إعادةادلراىقُت ادلدمنُت على تعاطي ادلخدرات و مساعدهتم على  بفئواالىتماـ
 دبعزؿ عن اجملتمع . أهنمحىت ال يشعروف  أنفسهميف 
 النفسيُت اخلاصة بعبلج ادلدمنُت  لؤلخصائيُتدورات تدريبية  إجراء 
  ادلدمن على ادلخدرات  قللمراىاالىتماـ ابجلانب النفسي 
  عقد ندوات علمية وورشات عمل حوؿ إدماف ادلخدرات و طرؽ الوقاية منها و

 التخفيف من أاثرىا .
 .توعية مدمٍت ادلخدرات أبعلية العبلج النفسي وعدـ االقتصار على العبلج الدوائي 

 

 ادلراجع :قائمة 

 رللس النشر العلمي.الكويت( .3ط. )قياس الشخصية .(.388).أضبد دمحم عبد اخلالق. 
 (. 255أضبد، شحاتة حسُت. .)(. القاىرة:  مكتبة 3) ط. التدخني واإلدمان وإعاقة التنمية

 دار ادلعرفة
 فيفري  30يـو  اسًتدادىا مت  يعصف بطلبة ادلدارس و الثانوايت اجلزائرية اإلدمانعمَتة.  أيسر

                     https://marsadz.com:التارل االلكًتوين  من ادلوقع
 (.2559بدير كرؽلاف .). موزعوف.دار الفكر انشروف و  األردف:(. 3)طتقومي منو الطفل 
 ( .2557صبعية الطب النفسي األمريكية.) واإلحصائي التشخيصي الدليل إىلادلرجع السريع 

 دمشق. حسوف، مًتجم(. )تيسَت لالضطراابت النفسية ، ادلعدل الرابع،
 (. 2532احلراشة حسن جبلؿ علي اجلزاري  .) إدمان ادلخدرات والكحوليات وأساليب

 (. األردف: دار احلامد للنشر والتوزيع3) ط . العالج
 ( .2559الزحيلي دمحم .) رللة جامعة دمشق وادلخدرات الطبية والفقهيةأحكام التخدير .

 .112-178(، 3)27للعلـو االقتصادية والقانونية، 

https://marsadz.com/
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 (.الربوفيل النفسي الضطراب التحويل. رسالة ماجستار. اجلامعة 2550زعيًت شاىر عفيف .)
  اإلسبلمية.

 ( .2533سعيدػ عبد احلكيم رضواف .) بعض مالمح ثقافة تعاطي ادلخدرات يف اجملتمع
 .7.2-182(، 2)21. اجمللة العلمية لكلية الًتبية، لسعودي ا
 ( .2553سيبلمي ف .)سوراي:  .3.)وجيو أسعد، مًتجم ( ادلعجم ادلوسوعي يف علم النفس

 منشورات وزارة الثقافة
  . ) الكويت:  مركز تعريب العلـو معجم مصطلحات الطب النفسيالشربيٍت لطفي. )د ت .

 الصحية.
 ( .2557عبد ادلعطي حسن مصطفى  .)(. القاىرة:  دار 3) ط. .األسرة ومشكالت األبناء

 السحاب للنشر والتوزيع
  ( .2551عبد ادلنعم عفاؼ دمحم  .)( .القاىرة: دار ادلعرفة اجلامعية.3) ط. .اإلدمان 
   مركز . مصر:  الرتبية وظاهرة انتشار وإدمان ادلخدرات( . 2555. ) بسيٍتفؤاد متورل

 اإلسكندرية للكتاب
  دار الفكر العريب للطباعة و النشر بَتوت. .الشخصية .(3881).فيصل عباس. 
 ( ،2531مزوار ايمسينة  ) .رسالة ماجستَت منشورة، جامعة احلاج بروفيل شخصية ادلرأة اجملرمة .

 .ابتنة، اجلزائر-خلضر
  ( .3898منصور عبد اجمليد سيد أضبد.)  ادلسكرات وادلخدرات وادلكيفات وآاثرها الصحية

. الرايض: مركز عريب دراسات أمنية وتدريب، واالجتماعية والنفسية وموقف الشريعة اإلسالمية
 السعودية.

 فاعلية العالج النفسي اجلماعي يف خفض درجة القلق (. 2551. )الوايلي عبد هللا بن أضبد
رسالة ماجستار. دراسة ميدانية على نزالء مستشفى األمل ابلرايض. "لدى مدمين ادلخدرات،

 .:الرايض جامعة انيف للعلـو األمنية
 Henri E, Bernard, P, et Brisset, C. ) 1978). :Manuel de la psychiatrie  de 

l’enfant. Masson, Paris.  
 Mohanad A. (2004). toxicomanie, Sida, La consommation  de drogues chez 

l'adolescent. Alger : Institut National de Santé Publique. 
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