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 .بعاد االغتراب النفسي وعالقتها بتعاطي المخدرات لدى المراهقأ
 :إلى الحالية الدراسة تهدف
 .النفسي االغترابالكشف عن الفروق بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في  .1
الكشف  عن الفروق بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في  كل بعد من أبعاد    .2

 .(التمرد –الالمعنى –الالمعيارية –العجز –العزلة االجتماعية ) النفسي االغتراب
 :العام في التساؤل الدراسة إشكالية حددت وقد
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 البيانات عولجت ثم ،األساسية الدراسة تطبيق داللتها قبل من والتأكد والثبات الصدق معامالت حساب

 .(SPSS V 20 )  االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة باستخدام

 : التالية النتائج عن الدراسة وأسفرت
 . النفسي االغترابوجود فروق دالة إحصائيا بين المراهقين المتعاطين و غير المتعاطين في  .1
بين المراهقين المتعاطين وغير المتعاطين  االجتماعيةال توجد فروق دالة إحصائيا في العزلة  .2

 .للمخدرات
 .وجود فروق دالة إحصائيا في العجز بين المراهقين المتعاطين وغير المتعاطين للمخدرات .2
 . متعاطين للمخدراتوجود فروق دالة إحصائيا في الالمعيارية بين المراهقين المتعاطين وغير ال .2
 .وجود فروق دالة إحصائيا في الالمعنى  بين المراهقين المتعاطين وغير المتعاطين للمخدرات  .0
 .وجود فروق دالة إحصائيا في التمرد بين المراهقين المتعاطين وغير المتعاطين للمخدرات .6



                                                           The Study Abstract  

The  Study Title:  

Dimensions of Psychological Alienation and their Relationship to Drug Use among 

Aadolescents . 

 

The aims of this study are:  

 

1. to uncover the general differences between adolescent drug users and adolescent 

non-drug users in terms of psychological alienation. 

 

2. to uncover the particular differences between adolescent drug users and adolescent 

non-drug users in every dimension of psychological alienation, (i.e. social 

isolation, lack of standards, self-worth, erectile dysfunction  and rebelliousness). 

 

The problematic of the study was outlined by asking the following question : 

-Are there any differences between adolescent drug users and adolescent non-drug 

users in terms of psychological alienation and what are they? 

 

       This study took place in Biskra City secondary schools during the calendar year 2013/ 

2014. The study sample consisted of 100 students, divided into two groups. In one group there 

were fifty students who use drugs, and in the other group there were fifty non-drug users. 

These 100 students were intentionally selected from the body of students studying at the  2
nd

  

and 3
rd

  levels of Biskra City Secondary Schools.   

        The method employed in the study was the ‘descriptive analytical method’ using the  

comparative style. First, the researcher collected data about psychological alienation using the 

‘Zainab Shuqayr’s Scale. Then, she confirmed the psychometric properties of the scales by 

evaluating the ‘honesty’ and ‘reliability’ coefficients to be sure of their significance before 

conducting the main study. Also, the collected data was managed using the ‘Statistical 

Package for Social Sciences. (SPSS-V 20). 

The study yielded the following results: 

 

1. There are statistically significant differences between adolescent drug abusers and 

adolescent non-drug users in terms of psychological alienation. 

 



2. There are no statistically significant differences in instances of social isolation 

between adolescent drug abusers and adolescent non-drug users. 

 

3. There are statistically significant differences in cases of erectile dysfunction between 

adolescent drug abusers and adolescent non-drug users.  

 

4.  There are statistically significant differences in the lack of standards between 

adolescent drug abusers and adolescent non-drug users. 

 

5.  There are, also, statistically significant differences, among adolescents, in the 

degrees of self-worth, between drug abusers and non-drug users.  

 

6. Finally, there are statistically significant differences between adolescent drug abusers 

and adolescent non-drug users in terms of rebelliousness .  



 
 في المسير لي وسهل بعونه أمدني الذي هلل والشكر وباطنه، ظاهرة نعمه علي أسبغ الذي هلل الحمد

 العلي اهلل من وأرجو الوجود، حيز إلى العمل هذا ظهر العالمين رب من فبتوفيق العلم ، دروب
 .للجميع والنفع بالف ائدة يكلله أن القدير

  أسرتي وصديق اتيهلل عز و جل ثم إلى والدي الحبيبين على تشجيعهما الدائم و إلى أفراد  أوال  الشكر  
 .رغبة منهم في إتمام هذه الدراسة فجزاهم اهلل عني خير جزاء

 
 وذلك عيسى قبقوب  . د.أ الرسالة هذه على المشرف أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير ألستاذي

 .البحث هذا بلورة في واضح أثر لها كان التي ومالحظاته لتوجيهاته
 

 استحقوا ممن الكثير البحثي عملي بها أختم التي الكلمات هذه أسطر وأنا  ذهني عن يغيب كما ال  
 أساتذتي   لجميع الجزيل ف الشكر الدراسة هذه إلتمام جهد من بذلوه بما مني انعرف ا والتقدير الشكر

  لبروفيسوروكذا   جابر الدين بالشكر للبروفيسور نصر وأخص ، الكثير أيديهم على تعلمت الذين
 ،لدكتور بوسنة عبد الوافي زهيرامحمد بلوم و  

 
 قدم من وجميع الثانوية ،وكذا مستشارات التوجيه   المرحلة مدارس لمدراء والتقدير التحية أقدم كما

 .البيانات جمع عملية إلتمام المدارس هذه في العون يد
في تحكيم األداة المستخدمة في الدراسة    المحكمين الذي كان لهم الفضل  لألساتذة بالشكر  أتقدمكما  

 .الحالية  
أتقدم  بالشكر لكل من أسهم في إمدادي بالمعلومات و المراجع الالزمة و أخص    أنكما ال يفوتني  

  الدكتور سليمان قديح من  ف لسطينو  اليمن من جامعة الحديدةبالذكر الدكتور علي الدهمشي  
 .كذا األستاذ عبد اللطيف قنوعة على تعاونه معي في الجانب اإلحصائيو  واألستاذة دبلة خولة،

 .بمالحظاتهم البحث هذا على قبولهم مناقشة هذه الرسالة وتعزيز المناقشة لجنة أشكركما  
 

 
 .الباحثة.................................................................................................شكرا لكم جميعا
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ةـــــــــــــــــدمــــــقــــــــــــــــم    
 

 م
 

 مقدمة 

يتعرض الفرد في حياته للكثير من الضغوط والمشاكل الناتجة بعضها من األمراض والبعض      
ويؤدي به  فرد  طريقا له، وكل هذا يؤثر عليه اآلخر من االنحرافات السلوكية التي يسلكها ويتخذها ال

لتبديد طاقاته  وضياع أماله، والتي تقوده في النهاية إلى جعله شخصا منحرفا، ومن بين هذه 
 .  السلوكات المنحرفة علة المخدرات بكل أشكالها وأنواعها

موجودة بوجود البشرية عرفتها منذ قديم الزمن، وتورط بها العديد من األشخاص، مما  المخدراتف      
أبشع ما تواجهه  منباعتبارها  ،لخطر هذه اآلفة ىجعل الكثير من الهيئات العالمية والدول للتصد

خاصة في عصرنا الحالي، ذلك أنها ظاهرة نفسية واجتماعية مرضية تتداخل  فيها العديد من  األمم
كما أنها  لعوامل، بعضها يتعلق بالفرد ، واآلخر باألسرة ، وبعضها األخر بالبناء االجتماعي للمجتمع،ا

ن كان أكثرها في مرحلة المراهقة  ،مشكلة انتشرت في مختلف الطبقات االجتماعية ومختلف األعمار وا 
 .اببوالش

وحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية فإن نسبة مدمني المخدرات في العالم أكثر من خمسين  
فإذا لمم نواجمه همذا المبكء بكمل الوسمائل . مليون شخص، وهذه النسبة آخذة في الزيادة إلى أكثر من ذلك

قنممماعوالطمممرق ونحمممد ممممن انتشمممارها السمممريع  ؤدي إلمممى الشمممباب والممممراهقين باالبتعممماد عنهممما فممم ن ذلمممك سمممي وا 
  .                                مشككت اجتماعية واقتصادية كبيرة

 (161، 6002عبد المعطي، )                                                                

 دول العمممالم االجتماعيمممة والتربويمممة والقيميمممة فمممي كمممل  لمنظوممممةخلمممل القمممائم فمممي اللوقمممد يرجمممع ذلمممك  
نمممماقوخ الخطممممر نتيجممممة لسحصممممائيات الرسمممممية  التممممي بينممممت أن أعممممداد  ممممما أدى إلممممى دقمباختكفهمممما، 

مشممكلة فخاصممة عنممد فئممة الشممباب والمممراهقين  ،المتعماطين للمخممدرات والمممدمنين عليهمما فممي ازديمماد مسممتمر
اعيممة أو اإلدممان مشمكلة دوليمة لهما أبعمماد خطيمرة علمى مختلمف نمواحي الحيمماة سمواء كانمت نفسمية أو اجتم

بما فيها  ونة األخيرة تزايد وتفاقم هذه المشكلة في معظم دول العالماآلاقتصادية أو أمنية أو دينية، وفي 
 . الجزائر 
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لم تسلم من مشكلة المخدرات، نظرا لتفشي هذه الظاهرة التي  وتعد الجزائر من بين بلدان العالم       
يذكر و حيث حذر المختصون في مكافحة المخدرات عن انتشارها في أوساط المراهقين، بصورة رهيبة، 

خياطي رئيخ الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أن عدد التكميذ المدمنين في الجزائر بلغ 
 .6012سنة طفل خكل   6002

ن الوطني لمكافحة المخدرات اوالحديث بلغة األرقام ال يتوقف عند الحد الذي أفادنا به الديو       
طن من القنب الهندي خكل األشهر اإلحدى عشرة  182أنه تم حجز أزيد من  أكدواإلدممان، والذي 
بالمائة من الكمية المحجوزة مقارنة بنفخ الفترة من  26أي بزيادة أكثر من  ،6012األولى من سنة 

 ( http://www.ahewar.org(                                                           .6016سنة 

 انعكاسات علىعقد المشككت لما لها من أومما ال شك فيه أن مشكلة تعاطي المخدرات من      
تستقطب الكثير من األفراد من مختلف األعمار، وخاصة فئة  ذلك أنها .الفرد واألسرة على حد سواء

المراهقين، لما تتميز به من خصائص نفسية تجعلها أكثر عرضة للمخاطر واالنحرافات،  وقد يرتبط 
اإلدمان لدى المراهقون بحالة العزلة والفراغ كوسيلة دفاعية للهروب من الواقع أو إلشباع رغبات 

خطر المراحل التي تنتشر فيها أمرحلة الثانوية من  ها في الواقع، وتعد مكبوتة لم يستطيعوا تحقيق
التي يصل فيها المراهق  باعتبارها  المرحلة  بتعاطي المخدرات، المشاكل النفسية واالجتماعية والمرتبطة

لقمة قدراته على العطاء والبذل واإلنتاج، كما قد يرتبط التعاطي أيضا بصفات الفشل الدراسي 
ماعي والنفسي وما يصاحبهما من مشاعر اإلحباط واالستياء، وهو ما دفع الكثير من الباحثين واالجت

 .للقيام بالعديد من الدراسات حول تعاطي المخدرات وعكقات ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية 

دخيلة خاصة في ظل ثقافات ما يرتبط بالمراهق المتمدرخ حالة االغتراب النفسي  أهم إن       
المحلية  التي تتعارض مع قيم أخرى  عجز المراهق عن مسايرتها في ظل قيمهم أسهمت في، ومباشرة

 . يعتقدون أنها األحسن في مواكبة تلك التطورات

ونظرا لهذا االهتمام الواسع من طرف علماء النفخ واالجتماع بمشكلة االغتراب النفسي ومشكلة        
الرئيسي الذي جعل الباحثة تشعر بالحاجة لمثل هذه الدراسة التي تتناول هذه كان السبب ، المخدرات

ن يكون بمعزل  كغيره من المجتمعات  نظرا للتطورات أالذي ال يمكن  ،الظاهرة في المجتمع الجزائري
 . العالم أنحاءفي كل  وت ثيراتهاعصر العولمة  إطكلةالتي صاحبت 
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جرائهاالختيار موضوع  الدراسة  إصراريوما زاد         قلة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة  وا 
لكشف اوالتي نحاول من خكلها مثل هذه الدراسات  إلجراءرغم الحاجة الماسة  ، في المجتمع الجزائري

يار ولقد تم اخت ، عن الفروق بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في االغتراب النفسي
لدى عينة  ،فئة المراهقين باعتبارها مرحلة  هامة  تحتاج للبحث  وهذا كان دافعا للتطرق لهذه الدراسة 

 ب سلوب المقارنة التحليلي  على المنهج الوصفيمن المراهقين المتمدرسين في المرحلة الثانوية وبناءا 
خمسة فصول  إلىتقسيم العمل  إلىقد اتجهت الدراسة فللوصول للنتائج التي تحقق هدف الدراسة، 

  . تطبيقي  وأخرموزعة على جانبين نظري 

 التعريف بموضوع   األول ، الفصلعددا من الفصولحيث شمل هذا التقسيم في جانبه النظري       
حيث تطرقت الباحثة من خكله إلى إشكالية الدراسة ودوافع اختيار الموضوع، وكذا أهميتها  دراسةلا

وأهدافها والتطرق إلى الدراسات السابقة وصوال إلى التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة وطرح 
تراب االغمفهوم تم تناول االغتراب النفسي والمراهقة، ويشمل  الفصل الثانيبينما في . الفرضيات

وأنواعه، والعوامل المسببة له، والمخاطر الناتجة عنه والتغلب عليه، وأخيرا االغتراب عند  وأبعاده
تناولت الباحثة مفهوم المراهقة وخصائص النمو في مرحلة المراهقة والمقاربة النظرية  كما. المراهق

وأخيرا المراهقة مل مع المراهق وكيفية التعا وأشكالها، والحاجات األساسية للمراهق ومشككت المراهقة،
المخدرات في المجتمع الجزائري ومن ثم تعريف ظاهرة حجم فقد بدأنا ب الفصل الثالثأما . في الجزائر

المخدرات ونبذة تاريخية عنها،  وأنواع المواد اإلدمانية، مرورا بتعريف تعاطي المخدرات ومراحلها، ثم 
تم عرض اآلثار المفهوم والنظريات المفسرة له وأسبابه، و تطرقنا إلى ظاهرة  اإلدمان من حيث 

عرضنا أهم العكجات لظاهرة إدمان الناتجة عنه ثم  واألضرار الصحية واالجتماعية واالقتصادية
 .المخدرات

المنهجية  جراءاتخصص لسالفصل الرابع  ،فقد تم تقسيمه إلى فصلين الجانب التطبيقيأما       
والخصائص السيكومترية لمقياخ  واألدوات الدراسة، مجاالتو  المنهج والعينة،: للدراسة ويشمل

: فشملالفصل الخامس أما . ، وأخيرا األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة النفسي االغتراب
وقائمة المراجع  وفي األخير خاتمة ،مناقشة عامة للنتائجطرقنا لثم تعرض النتائج ومناقشتها، 

. والمكحق
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  إشكالية-1

إن تغيرات وتعقيدات الحياة المعاصرة أثرت على جميع مجاالت حياة اإلنسان النفسية  
الذي  مجتمعالوعن  ذاتهنسبي عن انفصال و مما جعله يعيش حالة عدم استقرار نفسي  ،واالجتماعية
تؤثر على الهوية الذاتية للفرد وتغيب  هذه التغيرات التي عادة ما، آخر أكثر من أي وقت يعيش فيه

شعوره  أبرزهاضمنها معالم شخصيته فتكون بذلك مخرجات سلبية تمس الصحة النفسية التي من 
ل نتيجة للهوة الكبيرة بين التقدم المادي الذي يسير بمعدل هائل وتقدم معنوي يسير بمعد، باالغتراب

 .بطيء

أول من " هيجل " يعتبرو  فعال في  زيادة مفهوم االغترابالثر األ كان لها  هذه  التغيراتكل و  
تناول مفهوم الذي " كارل ماركس"  وأيضارفع اصطالح االغتراب إلى مرتبة األهمية الفلسفية، 

إيريك يرى في حين ، االغتراب باعتباره ظاهرة اجتماعية تاريخية سواء من حيث نشأتها أو تطورها
يعيش اإلنسان فيها كمركز للعالم  التي نمط من التجربة االغتراب هو"أن " Fromm 9191فروم 

ر على البناء النفسي بيوكمحرك ألفعاله، لذلك يعتقد أن للمتغيرات المهمة في المجتمعات تأثير ك
تزايد الشعور باليأس يحتمل أن يؤدي إلى اضطراب في الطباع يصاحبه حيث واالجتماعي للفرد، 

                                                        . "واالغتراب
 (73، 5991حماد، )         

استدعت اهتمام الباحثين بدراستها بكل جوانبها  واجتماعية نفسيةظاهرة  براالغتوباعتبار ا
الدراسات التي تناولت ظاهرة االغتراب العديد من حيث ظهرت  ،وعالقتها بمختلف الظواهر األخرى

ن أ( "9111)وهذا ما أشارت له نعمات  ،بوصفها ظاهرة انتشرت بين األفراد في مختلف المجتمعات
بها الكثير من الفالسفة والمفكرين واألدباء، ثم بدأ  اهتماالغتراب ظاهرة اجتماعية نفسية ظاهرة 

 ".البحث في مجال الشعور باالغتراب النفسي االهتمام بها كظاهرة نفسية حيث تمخضت عن حركة

 (991، 9111نعمات، )                                                                    
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ولعل أبرز مظاهر التعبير عن اغتراب اإلنسان، ما تفصح عنه اإلحصاءات والدراسات النفسية       
دمان الخمور  واالجتماعية، من زيادة خطيرة في انتشار األمراض النفسية والعقلية  واالنتحار، وا 

ها الشباب عامة ، وأخيرا ثورات الرفض واالحتجاج التي يقوم ب( األدمغة) والمخدرات،  وهجرة العقول 
من العالم وتتعدد هذه المظاهر بين دينية، واقتصادية ونفسية،  ةوالطالب بشكل خاص، في بلدان كثير 

 .    ويعد االغتراب النفسي الحصيلة النهائية لالغتراب في أي شكل من أشكاله

 (11، 1222محمد، )                                                                             

كدراسة العربية واألجنبية   عدد من المتغيرات أكدتها العديد من الدراسات بفعالقة االغتراب       
Seidan  (1995)  ،Harry,G (1999)  ، (1221)اللطيف ودراسة عبد ( 9119)الخطيب ودراسة 

دراسة بوتعني فريد و  ،( 1291)عريف ودراسة  ( 1221)ودراسة موسى ( 122)ودراسة الجماعي 
المساندة االجتماعية والنسق كل من نتائجها وجود عالقة بين االغتراب و  أوضحت التي و ( 1292)

ونظرا لتعدد معاني  ......والمفارقة القمية التوافق النفسي،  ،القيمي  واالنتماء  والحاجات النفسية
   .االغتراب دفع بالباحثين لتناوله في مختلف العلوم وتحديد مفهومه ضمن أبعاد مختلفة

نتيجة تفاعله مع  عبر مراحل العمر المختلفة، التي تطورت االغتراب من الظواهر النفسية ف      
ومنذ سن المراهقة  فردال أنحيث الشخصية والمتغيرات االجتماعية، و العديد من المتغيرات النفسية 

صورة الجسم ومالها من أثر عميق في ، كإشكالية بها للتغيرات التي يمرهذا الصراع نتيجة  يعيش
السوي المتجه نحو الموضوعات الخارجية االستثمار النرجسي طبيعة باإلضافة إلى  ،تكوين شخصيته

عرف يطريقها  وعن ،تميزه عن غيرهلتعطيه القدرة في الثقة بالنفس واحترام ذاته وتقديرها وبناء هوية 
محاولة للوصول و على تحديد معتقداته وأدواره في الحياة نفسه في عالقته مع اآلخرين، وتعطيه القدرة 

جابات حيال تساؤالت تصب فتدفعه للبحث عن  ، االستقرارتحدث فيه نوع من عدم  ح ملحةإلى حلول وا 
يصبح في حالة من ل ،متناقضة فيجد نفسه في مفترق الطرق وأمام مطالب عديدة وأفكار  هويته

حصيلة لمجموعة  هي إال فهذه التغيرات التي يمر بها مابالواقع الذي يعيش فيه،  واالصطدامالصراع 
ومن هنا جاءت . ليضع لنفسه في ضوئها نظاما يشكل ضمنه هويته ، من أنساق العالقات والدالالت

 مرحلة لما يرافقها من مشكالت نفسية واجتماعيةهذه الاالغتراب في مشكلة إعادة النظر في  ضرورة
  .لها والعمل على وضع الحلول الممكنة
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ن ظاهرة االغتراب النفسي تزداد بأ maîstrez & sbstez (9111) ،وسيبتز ماسترز  هذا ما أكده      
عند المراهقين، وذلك ألن هذه المرحلة العمرية تتسم بالعديد من التغيرات الفسيولوجية والنفسية 

يتم ربط عالقة  إذ، ويتوقع من المراهقين أن يتوافقوا مع المجتمع ومتطلباته، واالنفعالية واالجتماعية
  .بات ومطالب المجتمعمتالزمة بين تحقيق الذات والتوافق مع متطل

 (11، 9111وسيبتز، ماسترز)                                                                     

 أنكما  ،شاعر االغتراب متجسدة في مظاهر عديدة تمثل مظاهر نمو وتطور للمراهقفم
 األمرالمثيرات الخارجية العديدة والضغوطات التي يجابهونها تعمق من مشاعر االغتراب لديهم وهذا 

 .درسينميمتد ليشمل حتى فئة المراهقين المت

 وتقل ،بتقدير الذات المنخفض إحساسهفي  المتمدرس لمراهقوتبرز مظاهر االغتراب عند ا
كما يظهر في العزلة  ،معنى لحياته هدف والصبح ي، فال األداءقدرته على و نجاز دافعيته لإل
 يؤثر على كيانه الدراسيكل هذا قد  ،لتلميذ بالرفض من قبل المحيطين بها شعري أين االجتماعية

التي  ضغوطات والصراعاتتقلل من ال تكيفيه ليبحث المراهق عن حلول ،والنفسي واالجتماعي
التمرد على النظام الداخلي وحالة كالعنف  اختيار أساليب سلوكية انحرافية نحو جرهتي قد توال  ،يعيشها
يصل في نهاية المطاف إلى الهروب من المدرسة ل ،المختلفة والتجهيزات وتخريب المعدات ،للمدرسة
 .لطريق الغير سوي كتعاطي المخدراتواتخاذ ا

فقط، بل  المراهقين غير المتمدرسينعلى  ال يقتصر المخدرات واإلدمان عليهاتعاطي وأصبح  
المشكالت االجتماعية التي تكتسب قدرا كبيرا من الخطورة  لتصبح إحدى ،مست فئة تالميذ المدارس

العديد من البحوث والدراسات المتعمقة  إلى واألهمية في المجتمع الجزائري، وتحتاج هذه المشكلة
المستقبلية  اإلستراتيجيةخطط الوضع و ، معالجات فعلية للحد من انتشار هذه الظاهرة إلىللوصول 

مما دفع العديد من المنظمات الرسمية وغير الرسمية ومراكز األبحاث االهتمام بهذه ، للحد من توسعها
 .الظاهرة الخطيرة
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طرق استخدام المخدرات "بعنوان   Villatoro et al ,1998) ) فالتورو وآخرون دراسة لـ فيو         
دراسة مسحية لطرق تعاطي المخدرات لدى طلبة المرحلة " لدى طالب المدارس الثانوية في المكسيك 

طالبا ( 1209)الثانوية بهدف التعرف على أنماط المتعاطين في المناطق الحضارية المختلفة ، شملت 
د األسرة ن الذكور أكثر أفراحلة المراهقة وأنتائج عن خطورة مر س الثانوية كشفت الر من طلبة المدا

 . أنهم يصبحون مدمنين مستقبالعرضة لتعاطي المخدرات و 

 (101، 1290الزين وعمر،   عن نقال)                                                          

عن ظاهرة تعاطي المخدرات وصل عدد المتعاطين  1222ووفق تقرير األمم المتحدة لعام 
فئة المراهقين من  أكثرهموكانت . مليون متعاط للمخدر( 122) إلىعلى مستوى العالم  –للمخدرات 

 لتجارة المخدرات حواليغ حجم االستثمار العالمي لالجنسين ممن وقعوا ضحايا لهذه اآلفة، كما ب
تشكل  أيأصبحت تجارة المخدرات تمثل المرتبة الثالثة من حيث الحجم . بليون دوالر سنويا( 022)

 ( 90، 1292المهندي، .                          )من حجم التجارة العالمية(  %92إلى  1)ما بين 

 مكانا خصبا لكونها المدارس إلى دخلت المخدرات أن جدي التعليمي في الجزائر والمتتبع للميدان
وفق خصائص نموهم محاولة منهم للخروج عن المألوف  نو الداء، فالمراهقون المتمدرس هذا لمروجي
خبرتهم، وفي محاولة منهم للتعرف على كل مستحدث يلجئون لتعاطي لمخدرات بدافع التجربة  ولحداثة

معرفتهم لكيفية التصدي حسبهم، وهذا ما أثار قلقا ورعبا في الوسط المدرسي والعاملين فيه لعدم 
وهذا ما تؤكده اإلحصائيات المدرجة من خالل الديوان الوطني لمكافحة  .لمشكلة المخدرات في مدارسنا

بالمائة من المتمدرسين في المتوسطات والثانويات يتعاطون  1.0المخدرات واإلدمان عليها، أن نسبة 
 .ط والثانوي مدمنون على المخدراتألف تلميذ بالمتوس 191المخدرات، أي ما يعادل أكثر من 

(http://www.djazairess.com) 

" فورام"دتها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث عالتي أفهناك العديد من الدراسات 
من تالميذ المتوسطات  بالمائة 22 في أن وكانت نتائجهابمناسبة اليوم العالمي لمكافحة اإلدمان، 

 .والثانويات من الجنسين، مدمنون على المخدرات

 (http://www.echoroukonline.com ) 
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من الفتيات  %92الودادية لمكافحة المشكالت االجتماعية أن ما نسبته   إحصائيات أشارتفي حين 
في األطوار التعليمية على المستوى الوطني سبق لهم تعاطي المخدرات، مع العلم أن النسبة اإلجمالية 

من المراهقين   %10لحوالي  1222لتقفز  لسنة  %20نسبة  1221سجل سنة  إذفي تزايد، 
  ( http://benbadis.org )             .المتمدرسين الذين يتعاطون المخدرات من نوع سجائر الحشيش

النتيجــة حتميــة لعــدم تعامــل المعنيــين مــع تفــاقم ظــاهرة أخــرى وهــي  أن هــذهفقــد أشــار المختصــين 
التـي تحمـي  لضرورية والطـرق الوقائيـةالبدائل والمتنفسات اغياب ل ويمكن إرجاع ذلكتدخين السجائر،  

 .حاالت اإلدمانوما يرافقه من تعاطي المخدرات المراهقين من االنقياد وراء 

 علـى االفتـراض التقليـدي الـذي يعتمـد مـن تخلـي عـن علم النفس العيـادي ما قدمه إلىهذا يحيلنا و 
لـه  نـه إنسـانأيقوم على احتـرام شخصـية المراهـق ومعاملتـه علـى  ، أسلوب العقاب وتبني افتراض جديد

 .تحليل ذاتية المراهق هي أفضل طريقة لمساعدته إذ أنوجود فريد ومتميز، 

حد موضوعات علم النفس جاءت هذه الدراسة التي بين أونظرا  العتبار ظاهرة االغتراب النفسي       
 في االغتراب النفسي نغير المتعاطيو لتبحث عن الفروق بين المراهقين المتعاطين للمخدرات  ،أيدينا

خاصة فئة المراهقين  ،هذه الظاهرة في مختلف شرائح  المجتمع الجزائري خاصة في ظل تفشي
تم ، لذلك هذه المرحلة مرحلة مصيرية يتحدد من خاللها حياتهم المستقبلية أنباعتبار المتمدرسين 

من خالل الكشف عن العالقة بين االغتراب النفسي وتعاطي المخدرات  ،اختيارهم إلجراء هذه الدراسة
 .لدى المراهق

وقد وجدت بعض الدراسات التي تناولت العالقة بين االغتراب النفسي وتعاطي المخدرات لكنها     
 .Richard Eسة  ريتشارد وهورماناودر  ،( 9119البنا، )دراسة قليلة ومن بين هذه الدراسات نجد 

Hormanودراسة ، (Amir,1994) ،  وكذا دراسة( Thomas, 1997) ،وكل هذه ودراسة جاكسون ،
االغتراب وتعاطي المخدرات وعدد من المتغيرات  بوجود عالقة بينأوضحت نتائجها الدراسات 

                  .النفسية
  (901، 1222خليفة، )                                                                            
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المتمدرسين  أت الباحثة إجراء هذه الدراسة في مدينة بسكرة على عينة من المراهقينتر إومما تقدم       
لمخدرات، وعينة من المراهقين الذين ال يتعاطون المخدرات، بهدف الكشف عن الفروق المتعاطين ل

وعليه تتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة   ،والوصول إلى نتائج أكثر دقة في االغتراب النفسي بينهما 
 :التالي  الرئيسي التساؤلعن 
المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في  بين المراهقين ذات داللة إحصائية هل هناك فروق-

 االغتراب النفسي؟ 
 :من التساؤالت الفرعية عددطرح  إلىوهذا يحيلنا 

 بين المراهقين المتعاطين للمخدرات  العزلة االجتماعية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في
 ؟وغير المتعاطين

 بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير  العـجز ذات داللة إحصائية في هل توجد فروق
 ؟المتعاطين

 بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير  الالمعيارية ذات داللة إحصائية  في هل توجد فروق
 ؟المتعاطين

 بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير  الالمعنى ذات داللة إحصائية في هل توجد فروق
 ؟المتعاطين

  بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير  التمـردهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في
  ؟المتعاطين

  :الموضوع اختياردوافع -2

علمية أي باحث عند القيام بدراسة التي تواجه  من الصعوباتالموضوع تعد  اختيارإن عملية       
 :هذا الموضوع هي الختياربين األسباب التي دفعت الباحثة  ومن
 شغلت اهتمام كل مجتمعات العالم  التي الهامة المواضيع إحدى المخدرات هو موضوع إن

وخاصة الجزائر، فال تخلو الجرائد والقنوات الفضائية واإلذاعات  الجزائرية من الحديث عن 
 تحركها وسرعة انتشارها بزيادة ينبئ بما ه،قبل الذي عن عام انتشار ظاهرة المخدرات كل

 .مست كل الفئات خاصة المراهقين والشباب  حيث  ،المجتمع داخل
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  لمدارسنا وانتشرت بين التالميذ  وصلت الظاهرة هذه أن تبين لدينا، الواردة اإلحصائياتو
المخدرات  لمكافحة الوطني  للديوان دراسة  حيث كشفت. خاصة في المدارس الثانوية

 المخدرات، يتعاطون المراهقين المتمدرسين الذين عدد ، ارتفاع1291واإلدمان عليها لعام 
بالمائة من المتمدرسين في المتوسطات والثانوي، أي ما يعادل أكثر من  1.0وذلك بنسبة 

 .ألف تلميذ بالمتوسط والثانوي مدمنون على المخدرات المخدرات 191
 (http://www.djazairnews.info ) 

 
 في المجتمع  التابوهات من المواضيع التي تعتبر من  مازال المخدرات  كما أن موضوع

 المجتمع في هامة تعد فئة بواسطة الظاهرة من في هذه الدراسة التقرب أردنا لذلك  ،الجزائري
وذلك لحساسية هذه  المرحلة بما تحمله من  ،المراهقين المتمدرسين في المرحلة الثانوية وهي

تغيرات  فكانت ضرورة القيام بالتوعية لهذه الفئة كونها في  مرحلة اإلعداد والتكوين في ظل 
العصرنة، وهذا ما يحمل  على عاتقنا كنفسانيين من أجل إرشاد هؤالء المراهقين،  وذلك ال 

 . لتصورات واالقتراحات المناسبةيتأتى إال من خالل الدراسات والبحوث من أجل وضع ا
  دراسة االغتراب النفسي معناه محاولة الفهم الواضح لهذه الظاهرة، ذلك أن االغتراب النفسي

 .يعد كإحدى األزمات التي تواجه المراهق في عالقته بذاته وباآلخرينالذي 

  :الدراسة  أهمية -3

دراسة االغتراب النفسي وعالقته بتعاطي  ااستهدافه يه الدراسة الحالية لعل ما يؤكد أهمية        
 لمعرفة انتشار ظاهرة التعاطي ،المخدرات  لدى عينة من المراهقين المتمدرسين في المجتمع الجزائري

في الوسط المدرسي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حالة  االغتراب النفسي كموضوع أساسي يحدد 
 . راب النفسي لدى المراهق المتمدرس في هذا البحثمدى العالقة بين التعاطي واالغت

وحالة التعاطي لدى المراهق  من هذا المنطلق اتضح للباحثة أن دراسة االغتراب النفسي         
المتمدرس، تعتبر أمرا حيويا ومفيدا، على مستوى فهم األساليب البيداغوجية في المؤسسات التربوية 

التي تميز المراهق المتمدرس في هذه  ،النفسية واالجتماعية وأيضا فهم بعض الخصائص والحاجات
رشاديةفوجود برامج وقائية . المرحلة عن غيرها من المراحل داخل مؤسسات التعليم، كفيلة بفهم  وا 

النفسي  التوافقأن حيث . أوضح لطبيعة ما سيؤول إليه سلوك المراهق المتمدرس وأساليب التعامل معه
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تمدرس يعتبر غاية قصوى ألي فعل بيداغوجي، فإذا كانت مؤسسات التعليم والدراسي للمراهق الم
لدى المراهق، فإن الداللة التي يحملها هذا التعبير تفيد بأهمية  وافقتسعى إلى خلق حالة من الت

التي يكون على أساسها المراهق مرتبطا في هذه المرحلة باإلشباعات ....... وغيرها  اإلرشاديةالبرامج 
 (.  تحقيق الذات والتوافق مع اآلخر والموضوع ) ،تكامل الشخصية تالؤمات التي والحاج

تعرف على سلوك ولكي ندرك دور المدرسة في مرحلة التعليم الثانوي ، فإنه ال بد من ال      
راب، فالتعاطي أو عدمه ال يتحدد إال بالوسط توعلى الوضعية التي يتم فيها هذا االغ االغتراب النفسي

ذا كان لهذه المعطيات أهمية كبيرة بالنسبة لمدلول دور الوسط  والمعطيات المحيطة بالمراهق، وا 
أمرا ضروريا يجب  المراهق المتمدرسالمدرسي في ظهور االغتراب النفسي، فإن أهميتها في حياة 

               .                            االهتمام به

إن دراسة تعاطي المخدرات وعالقته باالغتراب النفسي لدى المراهق المتمدرس مجال هذا         
وهذا ضمن المهام الموضوعية الملقاة على عاتق البحوث  ،البحث، يحتاج إلى التقصي واالستكشاف

ذا المجال، وعلى رأسها النفسية المعاصرة في علم النفس، والتي استفادت من النظريات الكبرى في ه
التي أسهمت إسهاما كبيرا في مجاالت  ....االجتماعية وغيرها  نظرياتالنظرية التحليل النفسي، و 

 .األخرىاالجتماعية العوامل  الكشف عن االغتراب النفسي لدى المراهق، مع التركيز على

 :من هنا فإن أهمية هذه الدراسة ترجع في األساس إلى أكثر من جانب

  توجد من بين الدراسات المحلية دراسة تناولت االغتراب النفسي وعالقته بتعاطي المخدرات ال
لدى المراهقين، مما يبين أهمية إجراء مثل هذه الدراسة  لمعرفة مدى انتشار ظاهرة االغتراب 

عن الفروق بين المراهقين  إتاحة الفرصة للكشفالنفسي بين المراهقين المتمدرسين وبالتالي 
مقياس المستخدم في المن خالل  النفسي االغترابعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في المت

 .الدراسة الحالية

 للمراهق المتمدرس من خالل حالة االغتراب النفسي الناتج عن  الجتماعياإلشارة إلى الواقع ا
 لتوافق، ليحقق المراهق حالة من اجتماعيالتعاطي والعمل على تهيئة المجال المدرسي واال

 .النفسي واالجتماعي
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  إلى أنجع األساليب التربوية والسيكولوجية في التعامل  المهتمين في المؤسسات التربويةتوجيه
 .الذي يعاني من الشعور باالغترابمع المراهق 

 التي تصلح بعد ذلك كأدوات علمية تتحقق لها  واإلرشاديةبعض البرامج الوقائية  إعداد
 .والتطبيقصالحية االستخدام 

 :أهداف الدراسة-4
االغتراب النفسي وعالقته بتعاطي المخدرات، على نحو  أبعاديهدف البحث الحالي إلى كشف        

( العزلة االجتماعية، العجز، والالمعيارية، الالمعنى، والتمرد ) يمكن أن يؤدي إلى فهم الفروق في 
 إلىهذا االغتراب النفسي للوصول  أحداث، ومعرفة المتغيرات المساهمة في لدى المراهق المتمدرس

كفيلة بفهم أوضح لطبيعة الظاهرة المرتبطة . تحقيق الحاجات النفسية واالجتماعية لدى المراهق
تسعى الدراسة  ذلكل. بالعالقة الفارقة بين االغتراب النفسي والتعاطي للمخدرات في المجتمع الجزائري

  :إلى الحالية
 االغترابالمتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في   بين المراهقينالكشف عن الفروق   *

 .النفسي
 المتعاطين للمخدرات وغير المراهقين بين االجتماعيةالعزلة  فيالفروق عن الكشف  *

 .المتعاطين
 .المتعاطين المتعاطين للمخدرات وغير بين المراهقينالعجز في الفروق   عن  كشفال *
 .بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطينالالمعيارية  فيالفروق عن  الكشف *
 .بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطينالالمعنى  فيالفروق عن  الكشف *
  .المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين المراهقين بين التمرد  في الفروق عن الكشف  *

 : جرائي لمصطلحات الدراسةإلالتعريف ا-5
  :هذه الدراسة على أنها تعرف في

 دمـــــتماعية وعــــــــــــــمن مظاهر مثل العزلة االج المتمدرس  هو ما يعانيه المراهق: االغتراب 
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من خالل ما تدل عليه الدرجة الكلية التي يحصل  ،بالمعايير والعجز وفقدان المعنى والتمردااللتزام 
 .النفسي لزينب شقير االغترابعليها المراهق على مقياس 

  خرينه وبين اآلــــــــــــــــبين وةـــــــــــــهمراهق بـــــــــــــاس الـــــــــحسإ :االجتماعيةالعزلة. 
 .دراسةــــــــــالمعد لل النفسي االغترابكما تقيسها عبارات العزلة االجتماعية في مقياس 

 هدافهأبمعنى شعور المراهق بأنه محبط وغير قادر على تحقيق  :العجز. 
 .للدراسة النفسي المعد االغترابكما تقيسها عبارات العجز في مقياس 

 بمعنى اإليمان بعدم ضرورة المعايير والقواعد المنظمة للسلوك :الالمعيارية. 
 .المعد للدراسةالنفسي  االغترابكما تقيسها عبارات الالمعيارية  في مقياس 

 ودــــــــبمعنى شعور المراهق بأنه ال يوجد للحياة أي داللة وال وج: الالمعنى. 
 .المعد للدراسة النفسي  االغترابكما تقيسها عبارات الالمعنى في مقياس 

  بمعنى إحساس المراهق بضرورة الثورة والتغيير ورفض واقعه المألوف :التمرد.  
 .المعد للدراسةالنفسي  االغترابكما تقيسها عبارات التمرد في مقياس 

 ورة من ــــــــــــة، وألي صـــــــــــــهو تناول أي عقار بصفة متقطعة أو منتظم :تعاطي المخدرات 
 .تأثير نفسي أو عضوي معينالصور التناول وذلك للحصول على 

 هو تناول المراهقين المتمدرسين للمادة المخدرة أي كان: المراهقين المتعاطي للمخدرات 
 .نوعها بين فترة وأخرى سواء داخل الثانوية أو خارجها

 

 ن ـــــــــمدرسين  الذيــــــــهذه الدراسة المراهقين المت ويقصد بهم في: المراهقين غير المتعاطين 

 .يتعاطون أي مخدر ال
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 :مناقشتهاعرض دراسات السابقة و -6
    :Previous studiesالدراسات السابقة عرض :أوال 

وجدت أنه ال  بموضوع الدراسة،  من خالل إطالع الباحثة على الدراسات السابقة ذات الصلة     
 النفسي وتعاطي لمخدرات االغترابوهما  ،توجد دراسات سابقة ربطت بين متغيري الدراسة معا

ا عمدت نومن ه ،بعض المراجعليها في إإال بعض الدراسات  المشار  ومجتمع المراهقين بالتحديد،
، كما قامت الباحثة بترتيب هالباحثة إلى تقسيم الدراسات عربية وأجنبية تناولت المتغيرين كال على حد

 .الدراسات تسلسال زمنيا من األقدم إلى األحدث

 :االغتراب النفسي دراسات تناولت: أوال 

 :الدراسات العربية-أ
 (.1891)عيد  محمد إبراهيم دراسة  -1

  .دراسة تحليلية لالغتراب وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدى الشباب: عنوان الدراسة

ودراسة العالقة  االغتراب،هذه الدراسة الكشف عن العوامل التي تحدد ظاهرة  استهدفت :هدف الدراسة
 .بين هذه العوامل وكل من التسلطية والقلق وتحقيق الذات

 :والمنهج عينة الدراسة

اآلداب والتربية : سنة من كليات 10و 92طالبا تراوحت أعمارهم بين ( 191)بلغ حجم العينة        
الباحث المنهج  تخدموقد اس. العلوم، الطب، االقتصاد والعلوم السياسية، الهندسة، الخدمة االجتماعية

 . الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة

 :أداة الدراسة
 . مقياس االغتراب من إعداد الباحث -
 .مقياس أدورنو للتسلطية تعريب أحمد عبد العزيز سالمة -
 .مقياس القلق إعداد أحمد رفعت جبر -
   .مقياس تحقيق الذات تعريب طلعت منصور وفيوال الببالوي -
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 :أن الدراسةائج نتتبين  :نتائج الدراسة
 التشيؤ، الالمعيارية العزلة االجتماعية: االغتراب ظاهرة متعددة العوامل وهذه العوامل هي 

 .العجز، الالمعنى، التمردو 
  التي يهتم بها البحث حيث يرتبط االغتراب وجود عالقة بين االغتراب بعوامله والمتغيرات

 .ارتباطا موجبا بالتسلطية و القلق
  والتشيؤ والالمعيارية والعجز  االجتماعيةموجبة دالة بين كل من العزلة  ارتباطوجود معامالت

 .والالمعنى والتمرد
  والتشيؤ والالمعيارية والعجز  االجتماعيةسالبة ودالة بين كل من العزلة  ارتباطوجود معامالت

     .والالمعنى والتمرد وبين تحقيق الذات

 .السعودية(. 1898)سميرة حسن أبكر -2
 .السعودية العربية بالمملكة البنات كليات طالبات لدى االغتراب ظاهرة :عنوان الدراسة 
  :هدف الدراسة

 السعودية العربية بالمملكة البنات كليات طالبات لدى االغتراب لتعرف على ظاهرةا. 
 ومقياس  الكشف عن الفروق بين مجموعة أولى أدبي ورابعة أدبي في مقياس فقدان المعنى

 .مركزية الذات 
 الكشف عن الفروق بين طلبة رابعة أدبي وأولى علمي في مقياس فقدان المعنى. 

طالبة من مختلف أقسام كلية التربية للبنات ( 922)تكونت عينة الدراسة من   : العينة والمنهج 
 .لمناسبته لطبيعة الدراسة رتباطي الباحثة المنهج الوصفي اال استخدمت   .  بجدة

 : دوات الدراسةأ
 سبعة من وتتكون الباحثة عدادإ من االغتراب مقياس منها مقاييس ثالثة الدراسة في  استخدمت      

 الهدف فقدان بالقيمة، حساساإل عدم العجز، بالمعايير، االلتزام فقدان باالنتماء، الشعور فقدان ) بعادأ
  .(الذات مركزية المعنى،

  :الدراسة نتائج همأ وكانت: نتائج الدراسة
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  وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة أولى أدبي ورابعة أدبي في مقياس فقدان المعنى
 .ومقياس مركزية الذات

  علمي في مقياس فقدان المعنى أدبي وأولىوجود فروق دالة إحصائيا بين طلبة رابعة. 
 ة األولى والسنة وجود فروق دالة إحصائيا بين الدرجات التي تحصل عليها الطالبات السن

وطالبات السكن الداخلي في األقسام العلمية واألدبية لصالح طالبات سنة األولى  ،الرابعة
 .الداخليوالسكن 

  والسلوك الديني لدى طالبات السنوات األربع في األقسام  االغتراببين  ارتباطيهوجود عالقة
 .   األدبية وطالبات السكن الداخلي

  والصحة النفسية لدى طالبات السنوات األربع في األقسام  االغتراببين  ارتباطيهوجود عالقة
 .   األدبية والعلمية طالبات السكن الداخلي

 : 1881 الخطيبدراسة -3

 .النفسية وحاجاتهم الشباب اغتراب :عنوان الدراسة

 .النفسية وحاجاتهم الشباب اغترابالعالقة بين  تهدف الدراسة للكشف عن  :هدف الدراسة
الباحث المنهج  واستخدم، الجامعةوطالبة في  طالبا( 112)العينة على اشتملت: العينة والمنهج

 .الوصفي المناسب لطبيعة بحثه
 ( 9121) عيد براهيمإ محمد عدادإ من الشباب اغترابمقياس  الباحثة استخدمت :دوات الدراسةأ

 الالمعنى، جز،عال الالمعيارية، التشيؤ، االجتماعية، العزلة)  بعادأ ستة تمثل ،عبارة 12 من مكون
 .(أنور الشرقاوي)لـ  النفسيةومقياس الحاجات  (التمرد

 :نأ النتائج همأ وكانت :النتائج

 االغتراب مقياس على البنات درجات متوسط من علىأ البنين  درجات متوسط .  
 واالغتراب السن بين ارتباطيه عالقة وجود عدم. 
  االغترابولصالح الذكور في  واإلناثبين الذكور  إحصائيةوجود فروق ذات داللة.  
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  لى إبين الجنسين في الحاجات النفسية عدا الحاجة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة
          .ناثإلالثقافة والمعرفة فقد كانت لصالح ا

 .اليمن 2222صالح الدين أحمد محمد الجماعي  :دراسة-4

والعرب  لدى الطالب اليمنيين االجتماعياالغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي : عنوان الدراسة
 .الدارسين في بعض الجامعات اليمنية

  :الدراسةهدف 
ذكورا  ،التعرف على درجة االغتراب والتوافق النفسي للطالب اليمنيين والعرب الدراسة إلىهدفت       

ناثا في مختلف التخصصات علمي وأدبي والتوافق للطالب  االغترابومعرفة طبيعة العالقة بين  ،وا 
  .اليمنيين والعرب

 : عينة الدراسة
اليمنية  طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا من بعض الجامعات( 209)تكونت عنيت الدراسة من       

 طالب وطالبة عربية( 12)طالب وطالبة يمنية و( 129)العينة على  احتوتوقد  ،الحكومية واألهلية
طالب وطالبة ( 922)طالب وطالبة وفي القسم العلمي ( 119)وكان عدد الطالب في القسم األدبي  

 .طالب وطالبة  (901)وعدد اإلناث ( 911)وكان عدد الذكور في العينة 

 : دوات الدراسةأ
فقرة موزعة على ستة ( 22)مقياسين األول لالغتراب النفسي ويتكون من قام الباحث ببناء        
 .فقرة موزعة على ستة محاور( 21)والثاني مقياس التوافق النفسي االجتماعي ويتكون من  ،محاور

  :يليوكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما  : النتائج 
 ذات داللة إحصائية بين االغتراب ( عكسية)من نتائج الدراسة أن هناك عالقة سلبية  اتضح

 .واليمنيينوالتوافق النفسي لدى الطالب العرب 
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب اليمنيين والعرب على مقياس التوافق الكلي

 .الستةومحاورة 
 واألقل  اغتراباكثر األات درجات الطالب اليمنيين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 
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 .اغتراباولصالح الطالب األقل ( 2.20)في التوافق النفسي عند مستوى الداللة  اغترابا
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب في التخصص العلمي

وعلى محاور التوافق الستة  ،الكليعلى مقياس التوافق ( 2.20)واألدبي عند مستوى الداللة 
التوافق األسري، التوافق الدراسي، التوافق مع اآلخرين، التوافق االنفعالي، التوافق الصحي )

 (.والجسمي، التوافق القيمي
 العلمية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة ذوي التخصصات

 .الكلياألدبية على مقياس االغتراب  ومتوسطات درجات الطلبة ذوي التخصصات
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب في التخصصين األدبي

عن  االغترابولصالح طالب القسم األدبي على محور  ،(220)والعلمي عند مستوى الداللة 
  .الذات في مقياس االغتراب

  درجات الطالب في التخصصين األدبي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
عن  ولصالح طالب القسم األدبي على محور االغتراب( 2.20)عند مستوى الداللة  ،والعلمي

 .الذات في مقياس االغتراب

 .الكويت 2222دراسة عبد اللطيف محمد خليفة -5

 .وعالقته بالمفارقة القيمية لدى عينة من طلبة الجامعة االغتراب:عنوان الدراسة
 : هدف الدراسة

 الكشف عن العالقة بين االغتراب والمفارقة لدى عينة من طالب الجامعة الكويتين.  
  االغترابفي متغيرات   واإلناثالكشف عن الفروق بين الذكور. 

 واستخدم ،(طالبة  121طالبا و 119)طالب وطالبة  112تكونت من  :عينة الدراسة والمنهج-
 .في دراسته المسحي الباحث المنهج الوصفي 

وقد تم اختبار . مقياس المفارقة القيمية –قام الباحث بإعداد مقياس االغتراب : أدوات الدراسة-
 .صالحيتهما  السيكومترية

 



 التعريف بموضوع الدراسة           الفصل األول                                       

 

11 

 :علىكشفت النتائج  :الدراسةنتائج 
  اإلناث  وكانت في العجزعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في متغيرات االغتراب، إال

 .الذكور، في حين كانت الفروق دالة في المفارقة القيمية لصالح اإلناثعجزا من كثر أ
  ناث والذكوردالة بين متغيرات االغتراب والمفارقة القيمية لدى كل من اإل ارتباطاتوجود. 

 .دمشق 2222دراسة وفاء موسى  عام -6

 . لدى طلبة جامعة دمشق وعالقته بمدى تحقيق  حاجاتهم النفسية االغتراب: عنوان الدراسة

 :هدف الدراسة

 باالغتراب  الكشف عن وجود ظاهرة االغتراب لدى طلبة جامعة دمشق وعالقة مستوى الشعور
 .بكل من الجنس والعمر والسنة الدراسية واالختصاص

  الكشف عن عالقة مستوى تحقيق الحاجات النفسية لدى طلبة جامعة دمشق بمتغيرات كل من
 .السنة الدراسية واالختصاص–العمر –الجنس 
 : المنهجعينة الدراسة و 

  .الباحثة المنهج الوصفي استخدمتكما . طالبا وطالبة من طلبة جامعة دمشق 092بلغت 
 :أدوات الدراسة

 .ومقياس الحاجات النفسية من إعداد الباحثة االغترابمقياس  
 :بينت نتائج الدراسة: نتائج الدراسة

  تعزى لكل من متغير الجنس  باالغترابعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الشعور
 .الدراسيةوالسنة 

  الدراسيةلمتغير الجنس والسنة  إحصائيا وفقاوجود فروق دالة. 
  حيث بينت أن طالب الكليات واالختصاصوجود فروق دالة إحصائيا وفقا لمتغيري العمر ،

 .العلمية أقل اغترابا من طالب الكليات النظرية
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 .مصر ( 2225 ) إبراهيمدراسة هدى محمد -1
عين  -دراسة مقارنة–المراهقين وعالقته بالوعي لبعض المتغيرات العالمية  اغتراب :عنوان الدراسة
 .شمس مصر

 : هدف الدراسة

  لديهم  باالغترابالتعرف على العالقة بين وعي المراهقين بالتغيرات العالمية والشعور. 
  باالغترابن نحو التغيرات العالمية وبين الشعور يالمراهق اتجاهاتالتعرف على العالقة بين . 

 :و المنهجعينة ال
 (وعلمية نظرية)طالب وطالبة من طالب الصف األول الجامعي من كليات ( 122) تضم العينة      

كما .اقتصادية واجتماعية مختلفةوأن يكونوا من مستويات  ،(92-99) وأعمارهم الزمنية من 
 .استخدمت الباحثة المنهج الوصف بأسلوب المقارنة

 :أدوات الدراسة

  إعداد الباحثةمقياس االغتراب النفسي من. 
 مقياس الوعي بالتغيرات العالمية من إعداد الباحثة . 
 مقياس االتجاه نحو التغيرات العالمية من إعداد الباحثة. 
 مقياس معدل التعرض لوسائل اإلعالم والتكنولوجية من إعداد الباحثة. 
  من إعداد الباحثة االقتصاديمقياس المستوى. 

 :هم النتائجأ: نتائج الدراسة

  لدى المراهقين يؤدي إلى ظهور العديد من المشكالت لدى المراهق تتمثل  باالغترابالشعور
 .في ضعف عالقته باآلخرين

  المراهقين  اتجاهفي ( المرتفع –المنخفض )بين الوعي  باالغترابفي الشعور  اختالفهناك
 .منخفضي الوعي

 لتغيرات العالمية ودرجاتهم وجود عالقة عكسية بين درجات المراهقين على مقياس الوعي با
 .على مقياس االغتراب وأبعاده
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  نحو التغيرات العالمية واالتجاهات باالغترابوجود عالقة عكسية بين الشعور . 
  باالغترابالشعور  انخفضكلما زاد معدل التعرض لوسائل اإلعالم والتكنولوجيا. 
  لدى المراهقين بين معدل التعرض لوسائل اإلعالم  باالغترابفي الشعور  اختالفاأن هناك

 .المراهقين منخفضي التعرض اتجاهفي ( مرتفع–منخفض )والتكنولوجيا 

  .الجزائر (2226)دراسة بن زاهي منصور والشايب محمد الساسي -8

 .مظاهر الشعور باالغتراب النفسي لدى طلبة جامعة ورقلة: عنوان الدراسة 
 : هدفت هذه الدراسة إلى :الدراسةهدف 
  النفسي لدى طلبة جامعة ورقلة باالغترابالتعرف على مظاهر الشعور . 
  باالغترابمعرفة الفروق بين الذكور واإلناث في الشعور. 

  :والمنهجعينة الدراسة 

طلبة  عشوائية بينبطريقة  اختيارهاتم  طالب وطالبة، (501)قدرها عينة  الدراسة على اشتملت      
  .الباحث المنهج الوصفي المقارن واستخدم. اإلنسانية مكلية اآلداب والعلو 

 :وقد أظهرت الدراسة :النتائج
  باختالفلدى طلبة جامعة ورقلة   باالغترابوجود فروق ذات داللة إحصائية في الشعور 

 .من الذكور باالغترابأكثر شعورا  اإلناثالجنس  حيث تبين أن 
  االجتماعيةكما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في مظهر العجز والعزلة. 

 .الجزائر(.2221) دراسة دبلة خولة -8

 .دور التصدع األسري المعنوي في ظهور االغتراب النفسي لدى المراهق: عنوان الدراسة
 :هدفت هذه الدراسة للكشف عن:الدراسةهدف 
  النفسي لدى المراهق االغترابدور التصدع األسري المعنوي في ظهور. 
  النفسي لدى المراهق االغترابالمعنوي في ظهور  االنفصالدور. 
  النفسي االغترابالمشبع بعالقات الشجار والالتفاهم في ظهور  األسريدور الجو . 
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 : المنهج وعينة الدراسة
مستخدمة  تم تطبيق هذه الدراسة على أربع حاالت مراهقين ينتمون إلى أسر متصدعة معنويا       
 .المنهج اإلكلينيكي مع تقنية دراسة الحالة بذلك

  :األدوات
 المقابلة اإلكلينيكية الحرة، المقابلة اإلكلينيكية: استخدمت الباحثة األدوات التالية لجمع البيانات     

 . كميا وكيفياالنتائج تحليال وكان تحليل  .النفسي االغترابنصف الموجهة، مقياس 
أن التصدع األسري المعنوي عامل من عوامل  الباحثة هووأهم النتائج التي توصلت إليها : النتائج
 .النفسي لدى المراهق االغترابظهور 

 .األردن (2229)دراسة سليم -01
 .األخيرةلدى شباب العراق بعد الحرب  االغترابظاهرة :  عنوان الدراسة
 :هدف الدراسة

 الدراسة التعرف على األوضاع النفسية لدى الشباب العراقي ومدى شعورهم  استهدفت
 .على الواقع باالغتراب

 كما هدفت الدراسة إلى مقارنة درجات طلبة الجامعة المستنصرية بدرجات طلبة جامعة 
 .اليرموك األردنية

  لكل ( إناث –ذكور ) حسب متغير الجنس  باالغترابالكشف عن داللة الفروق في الشعور
 .األردنيةمن طلبة جامعتي المستنصرية واليرموك 

 :عينة الدراسة والمنهج
طالب وطالبة، وعينة مماثلة لها  (902) بلغت بة جامعة المستنصرية لالباحث عينة من ط اختار     

 .الباحث المنهج الوصفي المقارن استخدمكما  من طلبة اليرموك األردنية ألجراء المقارنة،
 :أدوات الدراسة 

قام الباحث بتصميم أداة خاصة لقياس االغتراب، وقام باستخراج صدقها بطريقة الصدق         
تخراج ثباتها، وبعد المعالجة اإلحصائية المتمثلة الظاهري واستخدم طريقة التجزئة النصفية الس

 .التائي لعينتين منفصلتين واالختبارالتائي لعينة واحدة  االختبار باستخدام
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 :أسفرت الدراسة على النتائج التالية: النتائج
  جميع أفراد العينتين من الجامعتين المستنصرية واليرموك وكال الجنسين أظهروا شعورا واضحا

 .باالغتراب
  فاق درجة شعور زمالئهم من طلبة  باالغترابطلبة الجامعة المستنصرية أظهروا شعورا عاليا

 .جامعة اليرموك
  في ( ناثإ–ذكور )حسب متغير الجنس  باالغترابوجود فروق دالة إحصائيا في الشعور

 .جامعتي المستنصرية و اليرموك األردنية ولصالح ذكور جامعة المستنصرية فقط

  شعورا عاليا في مظهر العجز أكثر من ( إناث–ذكور )حصل طلبة جامعة  المستنصرية
ناثا )المكونات األخرى، في حين حصل طلبة جامعة اليرموك األردنية  عاليا  شعورا( ذكورا وا 

 .في مظهر فقدان المعنى

 .السعودية(.2212)دراسة فاطمة عبد اهلل محمد علي عريف -11
 الحرمان الوالدي في مرحلة المراهقة وأثره على االغتراب النفسي لدى عينة من: عنوان الدراسة

 (.دراسة مقارنة)المراهقات السعوديات 
 :هدف الدراسة

  النفسي للمراهقين االغترابهدفت الدراسة لمعرفة إذا كان للحرمان الوالدي أثرا على . 
  آلباء متواجدينوبين نظرائهم بين المحرومين والديا معرفة هل هناك فروق. 

 :العينة واألدوات
( 22)مراهقة محرومة والديا، و( 22)لمجموعتين  ةمراهقة مقسم( 92)طبقت الدراسة على       

 .الباحثة المنهج الوصفي المقارن واستخدمتمراهقة غير محرومة والديا، 
 .1221النفسي من إعداد الدكتورة زينب شقير  االغترابالباحثة مقياس  استخدمت :األدوات
 :توصلت الدراسة إلى :النتائج
  لصالح المراهقات  االجتماعيةوهو العزلة  االغترابوجود داللة إحصائية بين أحد أبعاد

 .المحرومات والديا
  النفسي بين المجموعتين بباقي األبعاد  االغترابال توجد فروق ذات داللة إحصائية في

 .المختلفة
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 الجزائر . (2213) بوتعنــــي فريــــد :دراسة -12
كمتغير وسيط بين تقدير الذات والنسق القيمي لدى طلبة المركز الجامعي   االغتراب: عنوان الدراسة

 الجزائر  .بتمنغاست
 :هدفت الدراسة إلى: الدراسةهدف 
  .لديهمقة بين وعي طلبة الجامعة بالتغيرات العالمية والشعور باالغتراب الالتعرف علي الع -
بين اتجاهات طلبة الجامعة نحو التغيرات العالمية وبين الشعور  ةقالالتعرف علي الع -

 .التعرف علي مستويات تقدير الذات لدي عينة الدراسة باالغتراب
والدينية والنظرية والجمالية  واالجتماعيةوالسياسية  االقتصاديةتعرف علي ترتيب القيم الستة، ال -

 .لدي عينة الدراسة
عينة  ىلد االغتراببين تقدير الذات والنسق القيمي وزيادة مشاعر  ةقالالكشف عن طبيعة الع -

 .الدراسة
  .الدراسةطبيعة الفروق لدى عينة الدراسة في ضوء متغيرات  الكشف عن -
 .بين متغيرات الدراسة ةقالومعرفة نوع الع العينة،التعرف علي خصائص أفراد  -

 : العينة والمنهج
قام الباحث باختيار عينة الدراسة بالطريقة االحتمالية  ،طالب( 222)تم اختيار عينة حجمها       

بعين االعتبار   األخذ مع لطبيعة الدراسة  تم االعتماد على المنهج الوصفي لمناسبتهكما ، البسيطة
 .متغير الجنس والمنطقة السكنية والتخصص األكاديمي

  :األدوات
 العجز،  والالهدف: فيالستة تمثلت  األبعادقام الباحث ببناء مقياس االغتراب النفسي مكون من -
 .االجتماعيةوالتمرد والعزلة  معيارية،والال معنى،الوال
 :ويقيس كما تم االعتماد على اختبار القيم-
 .والتي تهتم بالنواحي المادية :قتصاديةلقيمة االا-
  .التي تهتم بالحقيقة والمعرفة: القيمة النـظرية-
 .االجتماعيةالتي تهتم بالناحية : االجتماعيةالقيمة -
  .التي تهتم بالنواحي الدينية: القيمة الدينيــة-
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  .التي تهتم بالشكل والتناسق: القيمة الجمـالـيـة- 
 .جتماعي والسلطةالاوالتي تهتم بالمركز : سياسيـةالقيمة ال-

 .ثالثين سؤالويتكون المقياس في الصورة المحلية من 

 وجاءت نتائج الدراسة كاألتي  :النتائج

  جنوب(لمتغير المنطقة السكنية  بين عينة الدراسة وفقا االغترابعدم وجود فروق جوهرية في ،
 .الستة األبعادفي  (شمال

  والنسق القيمي االغترابارتباط بين  عالقةوجود. 
  لمتغير التخصص  بين عينة الدراسة وفقا االغترابعدم وجود فروق جوهرية في

 ،التمرد ،لمعياريةالال ،لهدفالال) األربعة األبعادفي  )،علوم المادةاالجتماعيةالعلوم )األكاديمي
 .)العزلة

  األكاديميبين عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص  االغترابعدم وجود فروق جوهرية في 
 )،علوم المادةاالجتماعيةالعلوم ) 

 لمتغير المنطقة السكنية  سق القيمي بين عينة الدراسة وفقاعدم وجود فروق جوهرية في الن
 .في القيم الستة (نوب، شمالج)

 لمتغير التخصص انسق القيمي بين عينة الدراسة وفقعدم وجود فروق جوهرية في ال 
 ،االقتصادية، الجتماعيةا) األربعة القيم في( المادة علوم ،االجتماعيةالعلوم ) األكاديمي
 .) النظرية، الجمالية

 جنوب)لمتغير المنطقة السكنية  ينة الدراسة وفقاود فروق جوهرية في النسق القيمي بين عوج ،
 .في القيم الستة (شمال

 (إناث.ذكور) لمتغير الجنس سق القيمي بين عينة الدراسة وفقاعدم وجود فروق جوهرية في الن 
 .)النظرية، الجمالية ،االقتصادية، االجتماعيةلقيمة الدينية و )األربعة القيم  في

 وتقدير الذات االغترابقة ارتباط قوية سالبة بين الهناك ع. 
  إحصائية بكل  داللةارتباطا ايجابيا ذات  لالغترابالفرعية  األبعادارتباط جميع  جودعدم و

 .بينما ارتبطت سلبيا بكل من تقدير الذات والقيمة السياسية ،النسق القيمي أبعاد
  قة بين النسق القيمي وتقدير الذاتالجود عو. 
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  جنوب(لمتغير المنطقة السكنية  بين عينة الدراسة وفقا االغترابعدم وجود فروق جوهرية في ،
 .بعاد الستةفي األ (شمال

  األكاديميبين عينة الدراسة وفقًا لمتغير التخصص  االغترابوق جوهرية في عدم وجود فر 
 )العزلة. التمرد. معياريةالال. هدفالال) األربعة  األبعادفي   )،علوم المادةاالجتماعيةالعلوم )

  في  )إناث .ذكور)بين عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس االغترابعدم وجود فروق جوهرية في
 .)العزلة ،معياريةالال ) :التالية األبعاد

 لمتغير المنطقة السكنية  سق القيمي بين عينة الدراسة وفقاعدم وجود فروق جوهرية في الن
 .في القيم الستة (نوب، شمالج)

  عدم وجود فروق جوهرية في النسق القيمي بين عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص
 ، االجتماعية،االقتصادية)األربعة في القيم  )المادة،علوم االجتماعيةالعلوم )األكاديمي

 )النظرية ،الجمالية        
  بين عينة الدراسة وفقًا لمتغير التخصص  االغترابعدم وجود فروق جوهرية في

 )،علوم المادةاالجتماعيةالعلوم )األكاديمي
 إناث، ذكور)الجنس لمتغير سق القيمي بين عينة الدراسة وفقادم وجود فروق جوهرية في النع( 

 .(النظرية الجمالية، االجتماعية، االقتصادية،القيمة الدينية و )األربعة في القيم   

 : الدراسات األجنبية-ب

 Seidan  (1995 .) دراسة-13
 الحياة وضغوط بالمسؤولية وشعورهم باالغتراب الطلبة إحساس بينالعالقة  :عنوان الدراسة  

 .األكاديمي والتحصيل اليومية،
 بالمسؤولية وشعورهم باالغتراب الطلبة إحساس بين العالقة إلى فحص الدراسة هدفت :هدف الدراسة  

  .األكاديمي والتحصيل اليومية، الحياة وضغوط
   : المنهج والعينة

. زنوج منهم( 111) بيض منهم 76%وكان وطالبة، طالبا( 593 ) من الدراسة عينة تكونت       
 .استخدام المنهج الوصفيحيث تم 
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 اليومية، الحياة أحداث مقياس للمدرسة، االنتماء مقياس :هي مقاييس ثالثة استخدم :أدوات الدراسة
 .الذات إدراك ومقياس

 :إلى النتائج وأشارت :النتائج
 اختالف بينهم كان والمرتفعة، المتوسطة، المنخفضة، الثالثية المجموعات داخل الطالب أن 

 .االغتراب مقياس على درجاتهم بمتوسط
 الذكور ىبدأ حيث االجتماعي، النوع إلى تعزى المدرسة إلى باالنتماء فروق وجود يتبين لم 

  .اإلناث مثل المدرسة نحو ايجابية
 االغتراب وزيادة اليومية الحياة ضغوط بين عالقة وجود. 

 .أمريكا.Harry,G  (1999) دراسة هاري -41
 .ببعض المتغيرات النفسية في والية واشنطن األمريكية االغترابعالقة : عنوان الدراسة

 :للتعرف على: الدراسة تهدف
  ببعض المتغيرات النفسية في والية واشنطن األمريكية االغترابعالقة . 
  االجتماعيةكما هدفت أيضا للتعرف على بعض المتغيرات النفسية كالحاجة إلى المساندة 

ودرست فاعلية كل متغير من هذه المتغيرات  ،اآلثار الحسيهومركز السيطرة والحاجة إلى 
 . وما تسببه من اإلعاقة النفسية االغترابعلى التنبؤ بحالة 

  :عينة الدراسة والمنهج
عشوائيا من مدينة واشنطن وأستخدم الباحث المنهج  اختيروافردا ( 521)وتألفت عينة الدراسة من      

 .رتباطيالوصفي اال
  :النتائج

النفسية   وكانت النتائج تشير إلى وجود ارتباط عالي بين االغتراب وكل من هذه المتغيرات أو الحاالت
 .ةعوامل الصدف إلىالتي ال يمكن إرجاعها  االغترابتؤدي باإلنسان إلى حالة 

  ( 11، 1221، المحمداوي)                                                                        
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 أمريكا:William, C, Sanderson (2000)دراسة وليام -41
 .مريكاأالذات  في  إلىالنتماء ني وعالقته بالحاجة لاالغتراب الدي: عنوان  الدراسة
إلى الذات  في  االنتماءالديني وعالقته بالحاجة إلى  االغترابهدفت للتعرف على  :هدف الدراسة

  .أمريكا
 : والعينةالمنهج 
. اإلسناديوالعالج  ةكان المنهج المتبع هو المنهج السريري الذي يعتمد على المقابلة والمالحظ      

 االكتئاب ،شخصا يعانون من مشاكل نفسية متعددة كالشعور بالذنب( 15)حيث تألفت العينة من 
 .االنتحاريةواألفكار 
  :األدوات

 فقرة ومقياس الشعور بالذنب( 02)االغتراب الديني يتكون من قام الباحث بتطبيق مقياس       
 .إلى الذات االنتماء إلى والحاجة 
 :النتائج

توصل الباحث إلى أن االغتراب الديني له دور كبير في إحداث هذه المتاعب من أهم النتائج التي  
    (11، 1221،المحمداوي  )                                                               .النفسية

 أمريكا. Brown Randy(2000)دراسة براون -61
  .أمريكا .اآلخرينمع  االتصاللى إالشعور باالغتراب وعالقته بالحاجة :  عنوان الدراسة
 : هدف الدراسة

وما يقابلها من مستويات  االغترابمعرفة العالقة بين مستويات كان الهدف من هذه الدراسة       
 . اآلخرينمع  االتصالالحاجة إلى 

 . الباحث المنهج الوصفي واستخدم .طالبا( 5379)تألفت عينة الدراسة من  :العينة والمنهج

  :األدوات
ومقياس  مع اآلخرين والذي تألف من ثالث مقاييس فرعية  لالتصالمقياس الحاجة تم استخدام    

 .كذلك وتم حساب الخصائص السيكومترية لكال المقياسيناالغتراب  بمستوياته المختلفة 
 :وتوصل الباحث إلى أن :النتائج
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مع اآلخرين أي كلما زادت الحاجة إلى  االتصالوالحاجة إلى  االغترابالعالقة كانت طرديه بين  -
       ( 11، 1221،المحمداوي)  .                             باالغتراباالتصال مع اآلخرين زاد الشعور 

 .تناولت تعاطي المخدراتدراسات  :ثانيا
  .الكويت .1883 حنورة الحميد عبد مصريدراسة -1

 والكحوليات المخدرات تعاطي سيكولوجية: عنوان الدراسة
 المخدرات تعاطي سلوك ديناميات عن الكشف محاولة إلى الدراسة وتهدف: هدف الدراسة 

 بسلوك تهتم واجتماعية نفسية دراسة وهي المتعاطي بغير مقارنا للمتعاطي النفسية والخصائص
 .التعاطي

 الطب ومستشفى الكويتي المركزي السجن في المتعاطين على طبقت: واألدوات العينة والمنهج   
 مجتمع وشمل الكويت في االختصاص جهات استئذان بعد إليها الوصول يمكن أخرى ومنافذ النفسي
 منهج الدراسة واعتمدت .والكحوليات المخدرات متعاطي من والبقية ضابطة 910 ثامبحو  290 البحث

 . االستبار أو االستبانة أداة الباحث واستخدم المسح االجتماعي

 :التالية النتائج إلى الباحث توصل: النتائج 
 األكثر األسلوب هي النمذجة وأن متعلم، سلوك والكحوليات المخدرات تعاطي سلوك أن أتضح -

 .التعاطي في لالنخراط  انتشارا
 سلوك أفرادها بين يشيع عائالت إلى ينتمون والكحوليات للمخدرات المتعاطين معظم أن اتضح -

 .والكحوليات المخدرات تعاطي
 .واألقارب األصدقاء من بتسهيل يتم والكحوليات المخدرات على الحصول أن اتضح -
 في واستمرت العشرين سن قبل التعاطي بدأت المتعاطين من كبيرة نسبة هناك أن اتضح -

 .التعاطي إلى أخرى مرة وعودته للبعض وقف مع التعاطي
 .التعاطي بسبب ومشكالت أحداث لهم تحدث أنهم إلى المتعاطين يشير -
 يعترف مما بأكثر الكحولياتو  المخدرات تعاطي بانتشار تقر الضابطة المجموعة أن اتضح -

 .المجموعتين أفراد بذلك
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 وعقاب( ضابطه)المتعاطي  عقاب مابين االتجاهات تباينت فقد المكافحة أساليب عن أما -
 .الفئات جميع إجابات في متقدمة بمنزلة العبادة حظيت وقد التجار

 .السعودية . 1889:العيسى دراسة-2
 ومفهوم الشخصية أبعاد بعض في المتعاطين وغير الهروين متعاطين بين لفروقا: عنوان الدراسة

 .الذات
 في المتعاطين وغير الهروين متعاطين بين لفروقالكشف عن اهدفت الدراسة إلى  :هدف الدراسة

 .الذات ومفهوم الشخصية أبعاد بعض

  :والعينة  المنهج 
 من عينة على دراسته طبق وقدالباحث المنهج المقارن المناسب لطبيعة بحثه،  استخدم       

 .سنة 20 – 12 بين ما أعمارهم تبلغ الذين الرياض مدينة سجون في الموجودين
 .، مقياس مفهوم الذاتالباحث مقياس  الشخصية استخدم: األدوات

 :أن الدراسة أظهرت :النتائج
 الذات في األسوياء درجات ومتوسط المتعاطين متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق هناك 

 ويعاني يعيشه الذي للواقع متقبل غير المتعاطي  أن يعني وهذا ،المتعاطين لصالح الواقعية
 .الواقعية لذاته سلبي وتقييم الشخصية في اضطراب وجود إلى أدى وبالتالي التكيف سوء من

 .السعودية .القحطانيدراسة فهد بن عمير -3

  .دراسة مقارنة  :المخدرةألمن النفسي لدى متعاطي وغير متعاطي المواد ا: عنوان الدراسة
لتعرف على مستوى الشعور باألمن النفسي لدى متعاطي المواد ل هدفت الدراسة  :هدف الدراسة

نوع المادة و  في ضوء متغيرات السن والحالة االجتماعية والمؤهل التعليمي ،المخدرة وغير متعاطيها
 .المدمن التي يتعاطها

 : دواتالدراسة واألمنهج   
 ، تم فيه جمع البيانات لمشكلة الدراسة بواسطة أداتهاالمقارنالباحث المنهج الوصفي  استخدم     
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والخروج منها بالمعلومات التي تساعد في الوصول  ،ستبانه ومن ثم تفسير وتحليل البياناتوهي اإل
  . لتحقيق أهداف الدراسة

 :أسفرت نتائج الدراسة على :النتائج

  بين متعاطي المواد المخدرة وغير  2.29وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 والذين كانت درجته أفضل على ،متعاطيها في مستوى األمن النفسي لصالح األسوياء

  .األمن النفسيمقياس 
  فأقل في مستوى األمن النفسي لدى  2.20عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .متعاطي المواد المخدرة باختالف مستوياتهم التعليمية
  فأقل في مستوى األمن النفسي لدى  2.20عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 .ف حالتهم االجتماعيةمتعاطي المواد المخدرة باختال
  فأقل في مستوى األمن النفسي لدى  2.20عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .متعاطي المواد المخدرة باختالف أعمارهم
  فأقل في مستوى األمن النفسي لدى  2.20عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .ياتهم التعليميةغير متعاطي المواد المخدرة باختالف مستو 
  فأقل في مستوى األمن النفسي لدى  2.20عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .غير متعاطي المواد المخدرة باختالف حالتهم االجتماعية
  فأقل في مستوى األمن النفسي لدى  2.20عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .ختالف أعمارهمغير متعاطي المواد المخدرة با
  فأقل في مستوى األمن النفسي بين  2.20وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

لصالح متعاطي الكحول والتي كانت درجاتهم  ،متعاطي الحبوب المنشطة ومتعاطي الكحول
  .أفضل على مقياس األمن النفسي

  األمن النفسي بينفأقل في مستوى  2.29وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 لصالح  ،(الهيروين / الحشيش ) متعاطي الحبوب المنشطة ومتعاطي 

 .والتي كانت درجاتهم أفضل على مقياس األمن النفسي( الهيروين / الحشيش ) متعاطي
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 .السعودية العربية المملكة .2224الزهراني  عوض دراسة ناصر-4
 .الحشيشمستخدمو : سةاعنوان الدر 

  الحشيش المخدر لمستخدمي المميزة االجتماعية هدف الدراسة لمعرفة الخصائص :هدف الدراسة

لى  بهم أدت التي العوامل على والوقوف تعاطيه، إلى بهم الدافعة االجتماعية العوامل عن الكشف وا 
 لعملية المصاحبة الظروف معرفة إلى هدفت كما التحديد، وجه على الحشيش تعاطي لتفضيل
لى التعاطي،  .تعاطيه في اعتيادا أكثر يصبح ألن الحشيش بمتعاطي تدفع التي العوامل عن الكشف وا 

 :عينة الدراسة والمنهج

 بمحافظة المخدرات مكافحة بإدارةممن قبض عليهم  920شخصا منهم  102بلغ حجم العينة        
 للعالج األمل مستشفى دخلوا ممن 12وعدد  ،االستعمال بقصد المخدر الحشيش حيازة قضايا في جدة
 الحالة ودراسة االجتماعي المسح الباحث منهجي استخدمولقد  .الحشيش تعاطي على االعتماد من

 .المخدر الحشيش مستخدمي على طبقت ميدانية كدراسة جدة، بمدينة

 : أدوات الدراسة
 .والمقابلة االستبيان بواسطة بياناته الباحث جمع

 .أبرزها من النتائج من العديد عن الدراسة نتائج وكشفت :النتائج
 الدخل ومنخفضي التعليم متوسطي الشباب من الغالب في هم الحشيش مستخدمي أن 

 .االقتصادي
 وأصدقاء الفراغ ووقت البطالة أبرزها من الحشيش لتعاطي اتجاههم في عوامل عدة تسبب 

 لتعاطي الشباب هؤالء اتجه لذلك بهم، المحيطة االجتماعية والبيئة األسري والتفكك السوء
 من كثير في الحشيش توفر ذلك في ساعد الذات، وتحقيق والنشوة السعادة عن بحثا الحشيش
 .عليه الحصول وسهولة أسعاره انخفاض عليه ترتب الذي األمر المدينة أحياء

 الحشيش متعاطي بفعلها يصبح أن يمكن العوامل بعض هناك أن الدراسة نتائج أظهرت كما 
 بداية عند وعمره التعاطي في قضاها التي الفترة طول أبرزها من تعاطيه، على اعتيادا أكثر

 الدراسة، أثناء وسلوكياته العاطفية، أو األسرية أو المالية المشكالت لبعض وتعرضه التعاطي،
 .المسكرات أو المخدرات يتعاط أقاربه من شخص وجود إلى إضافة
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  .فلسطين. 2226 دراسة سليمان فايز قديح-5
صالح في مراكز اإل  " البانجو المخدراتلمتعاطي  واالجتماعيةالخصائص النفسية :عنوان الدراسة 

 ."فلسطين غزةوالتأهيل في 
 : هدف الدراسة

 لمتعاطي البانجو لدى عينة من واالجتماعيةلى معرفة الخصائص النفسية إالدراسة هدفت      
ومقارنتها بخصائص أشقائهم وذلك للتعرف على مدى شيوع الخصائص النفسية  ،الفلسطينيالمجتمع 

سرة شقائهم داخل األأبينهم وبين  االختالفوعلى مدى  ،السلبية لدى هؤالء المتعاطين واالجتماعية
 .الواحدة

 :قام الباحث بتحديد العينة على النحو التالي  :العينة والمنهج
  على متعاطيا ( 52)ثم  األدواتمتعاطيا على بعض ( 35)عينة من المتعاطين للبانجو بلغت

 .دواتبقية األ

  بقية شقيقا على ( 72)ثم  ،األدواتشقيقا على بعض ( 35)عينة من أشقاء المتعاطين بلغت
 .اإلكلينيكيالمنهج الوصفي و  الباحث على اعتمددوات، كما األ

 : دوات الدراسةأ
 :الباحث بما يلي استعانبها الباحث في الدراسة الراهنة فقد  استعانأما عن األدوات التي 

  الدكتور ممدوح سالمة.عده  أ أتقدير الشخصية  استبيان . 
 د لويس مليكه.الشخصية متعدد األوجه إعداد أ اختبار. 

   فتحي السيد عبد الرحيم وحامد عبد العزيز الفقي إعدادمقياس العالقة األسرية . 

  مقياس المناخ األسري إعداد الباحث. 

 

الكشف عن  جلأوذلك من   T.A.T اإلسقاطي االختباروقام الباحث بتطبيق عدد من بطاقات  
على ثالثة أفراد من العينة وفق أسس  االختبارديناميات الشخصية لمتعاطي المخدرات وقد طبق 

 .علمية

 : الدراسة الحالية إلى النتائج التالية انتهتوقد  :النتائج 
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  العداء  العدوان : في األبعاد التالية المتعاطينبين المتعاطين وغير  اوجود فروق دالة إحصائي
 للحياةوالنظرة السلبية  ، االنفعاليوعدم التجاوب  االنفعاليوعدم الثبات  ،للذاتوالتقدير السلبي 
 .تقدير الشخصية في جانب المتعاطين الستبيانوالدرجة الكلية 

  وعدم االعتمادية،  والتاليةال توجد فروق داله بين المتعاطين وغير المتعاطين في األبعاد
 . االنفعالي، وعدم الثبات ةالكفاية الشخصي

   بين متوسطات درجات مجموعة  20221توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
وجه وهي في المقاييس الفرعية الختبار الشخصية المتعدد األ ،المتعاطينالمتعاطين وغير 

  ،االبارانوي ،السيكوباتي االنحراف األنوثة، ،الذكورة الهستيريا، ،االكتئاب المرض،توهم )
 .وكانت الفروق في جانب المتعاطين( السيكاثينا، الفصام

   األسريةوجود فروق ذات داللة بين المتعاطين وأشقائهم غير المتعاطين على مقياس العالقات 
 .العالقات األسرية الرؤى نحو المجاالت التي تمثلها اختالف إلىوهو ما يشير 

    وتكشف النتائج عن عدم وجود فروق حقيقية على المجاالت الفرعية الثالثة التي يمثلها
 .الكلية بين المتعاطين وأشقائهم غير المتعاطين أو علي الدرجة ،ياألسر مقياس المناخ 

  سقاطياإل االختبار استخداموالتي تم فيها  اإلكلينيكيةأما عن نتائج الدراسةT.A.T  لموري  
 االضطرابالشخصية لدى المتعاطين، وبدا واضحا في  اضطرابفقد كشفت النتائج عن 
أو العالقة  سواء من أفراد األسرة اآلخرينالعالقات مع  واضطراب ،باألمالوجداني تجاه العالقة 

هذا عن . والتي تعكس الموقف األوديبي األبالحميمة مع الزوجة، ومشاعر عدائية تجاه 
لهم، والهروب من تحمل  اآلخرينالحاالت على المعاناة من الوحدة والعزلة ونبذ  اتفاق

 .المسئولية

 .السعودية . 2221الدرورة  جاسم عبد اهلل : دراسة-6

 -دراسة تحليلية - األسريةوعالقته بالتفاعالت  اإلدمان:  عنوان الدراسة

 :إلىهدفت الدراسة  :الدراسةهدف 
 دمان األسرية التفاعالت بين العالقة رصد  . األبناء وا 
 السوي الصحي للنمو ضرورية عمليات من تحتويه ما بكل األسرية التفاعالت طبيعة تحليل 

 . ألفرادها السوي وغير
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 من وقائية عمليات أي في منها اإلفادة يمكن حتى ،المدمنين أسر داخل التواصل أنماط تحديد 
 .اإلدمان حاالت عالج عند أو اإلدمان،

عادة المضمون تحليل أسلوب الباحث استخدم :المنهج  المادة لمعالجة منهجي كأسلوب ،البناء وا 
 .بالدراسة الخاصة العلمية
 :التالي النحوأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة على  إيجاز يمكن :النتائج
 الوالدين بين العاطفي الطالق. · 
 الوالدين بين الخالفات و األسرية المشكالت. · 
 األبناء إهمال و باالضطراب تتسم التي األسرية العالقات. · 
 األسري التفكك. · 
 باألم التكافلية العالقة. · 
 الوالدين انفصال أو طالق. · 
 الوالدين أحد غياب. · 
 األسرة داخل الوالدين أحد دور غياب. · 
 العائلي الدفء انعدام. · 
 الزائدة الحماية. · 
 األسرية الضوابط اتساق عدم. · 
 األسرية الرقابة ضعف. · 
 األسرة داخل السلوكية االنحرافات. · 
 أحدهما أو الوالدين إدمان. · 
 المرضية التحالفات. · 
 الخاطئة التربية أساليب . · 
 األشقاء بين العالقة اضطراب. · 
 األسرة أعضاء بين التواصل اضطرابات. · 
 األسرة في النفسية االضطرابات. · 
 القرارات اتخاذ و المشكالت حل على القدرة عدم. · 
 الدور سيكولوجية اضطراب. · 
 األسري التماسك ضعف. · 
 المشكالت مع التعامل مهارات تنمية فرص و النفس، في الثقة األبناء إعطاء عدم. 
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 .الكويت.2221لشمري ا عجة كاظم دراسة علي-1
  المخدرات   إدمان سلوك على واالجتماعي النفسي الضغط عوامل أثر: سةاعنوان الدر

 .الكويت

 هدف الدراسة:  
 المتعاطون  األفراد لها يتعرض التي للضغوط أثر هناك إذا فيما هدفت الدراسة للتعرف

لى بتعاطيهم للمخدرات في  أصلية سببية عوامل الضغوط تلك تشكل أن يمكن مدى أي إياه، وا 
 سلوك إحداث

 للمواد التعاطي. 
 عينة الدراسة والمنهج: 
       في الشعب  المراجعين والراقدين المخدرة المواد متعاطي من فرد (922) اختيار تم

تم  كما (السريرية  المجموعة )مثلوا ،الكويت في والطوارئ والكرامة الزهراء لمستشفيات النفسية 
جميعهم  ،(المجموعة الضابطة )فرد غير المتعاطين من المجتمع العام ممثلو ( 922) اختيار

 .الفردية المقابلة بأسلوب البحث أداة الباحثة تطبيق اعتمدكما .من الذكور
 أدوات الدراسة : 
    فقرة مع 10مكون من  لإلدمان واالجتماعيةمقياس للضغوط النفسية  بإعدادقامت الباحث   

 .الخصائص السيكومترية بساح
 أبرزها من النتائج من العديد عن الدراسة نتائج وكشفت : النتائج: 
  المتعاطين، غير من واالجتماعية النفسية للضغوط تعرضا أكثر المخدرات متعاطي األفراد أن 

 .بآثارها أو الضغوط تلك بدفع المواد تلك تعاطي على إقدامهم يكون أن يرجح والذي

 .الرياض 2229الرويس  عبد اهلل دراسة فيصل بن-9
 .المخدرات بتعاطي وعالقته الذاتي الضبط: عنوان الدراسة

  :إلى عام بشكل الدراسة هذه هدفت :هدف الدراسة
 الرياض مدينة في المخدرات وتعاطي الذاتي الضبط بين العالقة على الكشف. 
  غير وفئة للمخدرات المتعاطين فئة بين االجتماعية الخصائص فيالكشف عن الفروق 

 .للمخدرات المتعاطين
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  مستوى في للمخدرات المتعاطين غير وفئة للمخدرات المتعاطين فئةالكشف عن الفروق بين 
 .المتعاطين غير لصالح التدين

 :العينة والمنهج

 إصالحية في للمخدرات المتعاطين األشخاص من األولى : فئتين على الدراسة هذه أجريت وقد      
 المتعاطين غير األشخاص من والثانية ،للمخدرات يمتعاط (120) وقوامها الرياض بمدينة الحائر

 الملك جامعة وطالب ،بالرياض اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة طالب ويمثلهم للمخدرات
 يستند الذي التفسيري، التحليلي األسلوبالباحث  استخدمكما . طالب( 292)وقوامها بالرياض سعود
 عينة اختيار وكيفية االجتماعي، المسح منهج على يقوم والذي المدروسة، الظاهرة وتفسير تحليل على

 الدراسة مجتمع تمثل متجانسة عينة على للحصول العنقودية العينة استخدمت حيث اتهوخطوا الدراسة
 .له المتعاطين وغير للمخدرات المتعاطين من الفئتين كال من

 : الدراسةأدوات 

 الضبط ومقياس ،األسري اإلشراف مقياس :وهي الفئتينلى لك مقاييس ثالثة الباحث استخدم      
 .التدين مستوى ومقياس ،الذاتي
 :وتوصلت نتائج الدراسة إلى : النتائج

 للمخدرات المتعاطين فئة بين االجتماعية الخصائص في إحصائية داللة ذات فروق وجود 
 .للمخدرات المتعاطين غير وفئة

 للمخدرات المتعاطين غير وفئة للمخدرات المتعاطين فئة بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 
 .للمخدرات المتعاطين غير لصالح األسري اإلشراف في

 المتعاطين غير لصالح الفئتين بين إحصائية داللة ذات الذاتي الضبط في فروق وجود 
 .للمخدرات

 للمخدرات المتعاطين غير وفئة للمخدرات المتعاطين فئة بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 
 .المتعاطين غير لصالح التدين مستوى في
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 .السعودية .2229الرحمن عبيد العازمي جامعة مؤتة،  عبد-8

 المصحات نزالء من عينة لدى باإلدمان وعالقته واالجتماعي النفسي التوافق: عنوان الدراسة
 . السعودية في النفسية
 :الدراسة أهداف
 نزالء من عينة لدى باإلدمان وعالقته واالجتماعي النفسي التوافق عن الكشف إلى الدراسة هدفت      

 .األخرى المتغيرات ببعض ذلك وعالقة السعودية العربية المملكة في النفسية المصحات

 :المنهجو  العينة 
 مدينة في الطبي األمل مجمع في األعمار مختلف من نزيال ( 180 ) من الدراسة عينة تكونت       
 . واستخدم الباحث المنهج الوصفي.الرياض

 :أدوات الدراسة
 .ومقياس شدة اإلدمان واالجتماعيالتوافق النفسي  الباحث مقياسطبق  

  :النتائج أظهرت :الدراسة نتائج

  ثحي اإلدماني والنفسي وشدة مسجبين التوافق النفسي ببعديه ال موجودة ارتباطيهوجود عالقة 
 .اإلدمانوشدة  األسريكانت العالقة سلبية بين التوافق النفسي على البعد 

  واالجتماعي والنفسي الجسمي والتوافق المخدرات على دماناإل بين يجابيةإ وجود عالقة. 
 إلى يصل من هناك أن أي اإلدمان، ومدة العمر إلى تعزى اإلدمان شدة في فروق وجود عدم 

 يصلها ال بينما قليلة لمرات المادة تلك ،تناوله بعد المخدر على الجسمي االعتماد حالة
 أية عليه تظهر ال بحيث ،أكثر مرات وعدد أطول لفترة المخدر تناوله رغم آخر شخص
 .تركها عند نسحابيةإ أعراض

 اإلدمان ومدة للعمر تعزى واالجتماعي النفسي التوافق أبعاد في فروق وجود. 
 المخدرات أنواع لعدد تعزى واالجتماعي النفسي التوافق أبعاد في فروق وجود عدم. 
 المخدرات أنواع لعدد تعزى اإلدمان شدة في فروق وجود عدم. 
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 األردن.( ( 2011 ،والخياطدراسة الخوالد -61

وجهة نظر المتعاطين  والمخدرات مناألسباب التي تقود إلى تعاطي العقاقير الخطرة  :الدراسةعنوان 
 .في المجتمع األردني

 : هدف الدراسة
 والمخدرات منالتي تقود إلى تعاطي العقاقير الخطرة  األسباب أبرز على التعرف إلى هدفت       

 .وجهة نظر المتعاطين في المجتمع األردني
مدمنا على المخدرات من المراجعين ( 785) مكونة من عينة  ىالدراسة عل شملت: عينة الدراسة

 .للمراكز والمستشفيات التي تقدم العالج للمدمنين
 :و توصلت الدراسة إلى :النتائج
 ،والحصول على   أن أهم أسباب تعاطي المخدرات والمواد المخدرة كانت المشكالت األسرية

  .افة إلى نسيان الهموم والمشاكلإض ،الرفاق المالية ومسايرةاللذة والمتعة والهروب من األزمة 
 .ليبيا .1166محمد عمار عبد الرحمن -66

قدير تفي مدى الثقة بالنفس و  واألسوياءالفروق بين المدمنين على تعاطي المخدرات  :عنوان الدراسة
 .دراسة على عينة من المراهقين  بليبيا–الذات والشعور بالوحدة النفسية 

 : إلىالدراسة  تهدف :هدف الدراسة
 سوياء في مدى الثقة بالنفس الكشف عن الفروق بين المدمنين على تعاطي المخدرات واأل

 .قدير الذات والشعور بالوحدة النفسيةتو 

 عينة المدمنين بالمتغيرات السابقةـالتعرف على المستوى التعليمي ل.  

 : عينة ومنهج الدراسة
سنة نصفهم ( 00-53)بين  همعمار أ تتراوح مفردة  (022)على عينة مكونة من جريت الدراسة أ      

صالح بطرابلس والخمس ومصراته، يوائهم بمؤسسات اإلإالذين تم  ،مدمنين على تعاطي المخدرات
وتم االعتماد على المنهج الوصفي  ،سوياء وتم اختيارهم بطريقة عمديةقاربهم األأخر من ونصفهم اآل

 .نةالمقار  بأسلوب
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 : دوات التاليةعلى األ االعتمادتم : دواتاأل
 .مقياس الشعور بالوحدة النفسية–مقياس تقدير الذات –مقياس الثقة بالنفس 

 :النتائج التالية إلىتوصلت الدراسة : النتائج
  بين متوسطات درجات عينتي الدراسة المدمنين على 2،25توجد فروق دالة عند مستوى 

تقدير الذات  وانخفاضفي ضعف الثقة بالنفس  ،سوياء لصالح المدمنينقاربهم األأالمخدرات و 
 .وكذلك في مدى الشعور بالوحدة النفسية

  بين ضعف الثقة بالنفس والشعور بالوحدة  2،25دالة عند مستوى  ارتباطيهتوجد عالقة
تقدير الذات  انخفاضبين  االرتباطفي حين كان  ،النفسية لدى عينة المدمنين على المخدرات
 .والشعور بالوحدة النفسية موجبا غير دال

  بين ضعف الثقة بالنفس والشعور بالوحدة  2،25دالة عند مستوى  ارتباطيهتوجد عالقة
  .سوياءتقدير الذات لدى عينة األ انخفاضوكذلك ضعف الثقة بالنفس و  ،النفسية

  المخدرات له عالقة بالثقة بالنفسأفادت نتائج الدراسة بأن المستوى التعليمي للمدمنين على 
 وليس له عالقة بتقدير الذات، وأفادت النتائج أيضا بأن انخفاض المستوى التعليمي لعينة

 .يجابيا بمدى الشعور بالوحدة النفسيةإالمدمنين على المخدرات يرتبط 

 

 .العراق .1166لمياء ياسين الركابي -61
 -بغداد–عدادية المخدرة لدى طلبة المرحلة اإلسباب تعاطي المواد أ: عنوان الدراسة

 :علىهدفت الدراسة للتعرف  :الدراسةهدف 
 0255-0252للعام الدراسي  اإلعداديةسباب تعاطي المخدرات  لدى طلبة المرحلة أ. 

 .عتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسةإ: المنهج

تم ( دبيأعلمي و ) طالب وطالبة بأقسامها ( 582)الدراسة من لف مجتمع أت: وأدوات الدراسةعينة 
( 00)لف المقياس من أبطريقة عشوائية، وقامت الباحثة ببناء مقياس تعاطي المخدرات وت اختيارهم

  .فقرة
 : تعاطي المخدرات كانت كاألتي أسبابهم أن أالدراسة  أظهرت :نتائج الدراسة
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  األولىضعف الوازع الديني حصل على المرتبة.  

  االجتماعية المهيأة للتعاطي حصلت على المرتبة الثانية–العوامل الشخصية.  

  حصلت على المرتبة الثالثة األسرةتأثير.  

  الرابعةحصل على المرتبة  السوءتأثير رفقاء. 

  على المرتبة الخامسة السياسية حصلتالعوامل.  

  للجنسرجاعها إسباب التعاطي يمكن أولم تظهر أي فروق في. 

 : الدراسات األجنبية-3-3-3
 أستراليا. (Nathan , 2000)دراسة -63

المخدرات من قبل الشباب في المدارس األسترالية مقارنة مع طلبة من  انتشارظاهرة : عنوان الدراسة
 .جامعة ملبورن
 :هدف الدراسة

المخدرات من قبل الشباب في المدارس األسترالية  انتشارهدفت الدراسة إلى معرفة  ظاهرة       
 .مقارنة مع طلبة من جامعة ملبورن

 : العينة واألدوات والمنهج

طالب، تحتوي ( 010)على عدد من الطالب  استبانهمنهجية الدراسة على توزيع  اعتمدت      
الباحث المنهج  استخدم.اإلستبانة على مجموعة من األسئلة ذات العالقة بمشكلة تعاطي المخدرات 

 .الوصفي المقارن
 :خلصت إلى أن: النتائج
  المخدرات من القضايا األمنية التي تهم أمن كل دولة، وتؤثر على شخصيتها  انتشارظاهرة

 . الوطنية
  وفاة بين الشباب المتعاطينالنسبة  ارتفاعوبينت نتائج الدراسة.  

  (52، 2052 الطويسي والنصرات وكريشان،)                                              
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 :,Patrick, Andrew and Kathryn) 1111) دراسة كل من الباحثين-61

والطالب  االبتدائيةمشكلة تعاطي المخدرات من قبل الشباب والمراهقين في المدارس : عنوان الدراسة
 .في المدارس الثانوية

  :هدف الدراسة
الدراسة للكشف عن مشكلة تعاطي المخدرات من قبل الشباب والمراهقين في المدارس  تهدف       
 .51والطالب في المدارس الثانوية فوق سن  ،االبتدائية

  :عينة الدراسة
الدراسة  شملت أربع آالف طالب في المدارس االبتدائية والثانوية من الذكور واإلناث، كما ركزت      

الحكومة  بين المراهقين في المدارس الثانوية،  والجهود المبذولة من قبلعلى انتشار المخدرات 
 .المخدرات بين الشباب انتشارالبريطانية في وضع إستراتيجيه مناسبة للحد من 

  :النتائج
خصوصا إذا تم  ،المخدرات أوالدهم تعاطيوبينت نتائج الدراسة دور أولياء األمور في تجنيب       

 . الكشف عن تعاطي المخدرات في وقت مبكر
 (52، 2052 الطويسي والنصرات وكريشان،نقال عن )                                              

 .أمريكا.(Matthew, 2010)دراسة -41

 المخدراتاألسباب التي تدفع الشباب في الواليات المتحدة األمريكية إلى تعاطي : عنوان الدراسة
 .والمواد المخدرة

 : هدف الدراسة 
المخدرات ركز الباحث عن األسباب التي تدفع الشباب في الواليات المتحدة األمريكية إلى تعاطي      
  .المخدرة والمواد

 :وخلصت الدراسة إلى  :النتائج
  قبول ، واإلحباط وعدم (السام) أن أهم األسباب التي دفعت الشباب للتعاطي هي الضجر

الشباب من قبل اآلخرين أو األهل باإلضافة إلى متغيرات بعض المتغيرات االجتماعية 
 .الطالق و سوء المعاملة: األخرى مثل
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 والكوكايين   المارجوانا: وتناولت الدراسة أنواع المخدرات التي يتناولها الشباب في المجتمع مثل
وقد . لبعض المواد الكيميائية واالستنشاقوبعض الفيتامينات التي تؤدي للهلوسة والمنبهات، 

دراسته اآلثار السلبية الناتجة عن تناول المخدرات مثل سرعة التنفس، والتثبيط  بين الباحث في
  .وزيادة سرعة ضربات القلب وتغيرات في المزاج والوفاة في بعض األحيان ،واإلحباط

 (99، 1292كريشان، المعاني و والنصرات و الطويسي نقال عن  )                           

 : دراسات متعلقة باالغتراب وتعاطي المخدرات-3
 .السعودية. 1884 محمود دراسة-16

 ومتعاطي الهروين مدمني لدى الضبط ووجهة نااأل  وضعفالعالقة بين االغتراب : عنوان الدراسة
 .المخدرة العقاقير

 :هدف الدراسة
 الهروين مدمني لدى الضبط ووجهة نااأل وضعف االغتراب بينتهدف للكشف عن العالقة       

 .السعودية النفسية العيادات مراجعي من المخدرة العقاقير ومتعاطي
 .الباحث المنهج الوصفي  المقارن استخدم: المنهج 

  :دواتاأل
 بعادأ خمسة على بالتساوي موزعة عبارة 50 من مكون لالغتراب مقياس بإعداد الباحث قام      

 (الحضاري والتناقض المعايير فقدان  الهدف، فقدان  النفسي، االغتراب ،االجتماعية العزلة ،زالعج)
 :النتائج همأ من كان  :النتائج
  توجد  فروق جوهرية بين المدمنين واألسوياء في ضعف األنا واالغتراب ووجهة الضبط

 .لصالح المدمنين 
  األخرىتبين أن مدمني الهروين أكثر ضعفا لالنا وأكثر اغترابا مقارنة بمتعاطي العقاقير. 
  ارتباط االغتراب بعدة متغيرات ديموجرافية مثل مستوى التعليم ، المستوى االقتصادي و الحالة

 .االجتماعية 
  ارتباط ايجابي بين االغتراب و ضعف األنا ، فزيادة درجة ضعف األنا يقابله شعور بالعزلة

 . االجتماعية و االغتراب و فقدان الهد في الحياة
 (1222،992خليفة، نقال عن)                                                           
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 :الدراسات السابقة مناقشة :ثانيا

النفسي  االغترابمجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت متغيري الدراسة  ستعراضإبعد        
 :وتعاطي المخدرات يمكن تلخيصها في ما يلي

 من حيث الهدف : 
النفسي بعالقته بعدة جوانب، كعالقته بالحاجات  االغترابن معظم الدراسات تناولت أيالحظ        

وكذا عالقته  ،(1221 ،وفاء موسى)ودراسة ( 9119 ،الخطيب)النفسية وذلك في دراسة كل من 
بكل  من التسلطية والقلق وتحقيق الذات  وعالقته )9121 ،عيد)المتغيرات النفسية في دراسة  ببعض

سري في حدوث ثر كل من الحرمان الوالدي والتصدع األأوكذا  ،1221في دراسة عبد اللطيف خليفة 
التي كان  ( 1292 ،بوتعنــــي)، ودراسة 1221في دراسة كل من فاطمة عبد اهلل ودبله خولة  االغتراب

 األهدافوهذه   االغتراب كمتغير وسيط بين تقدير الذات والنسق القيميالهدف منها الكشف عن 
  . الدراسة الحالية أهداف  تختلف عن

تناولت هذا الظاهرة  من عدة جوانب، فلقد  التي تناولت تعاطي المخدراتالدراسات  أننجد        
 النفسية والخصائص المخدرات تعاطي سلوك ديناميات عن كشفلل( 9112حنورة، ) دراسة تطرقت 
سباب التي تقود عن األبحثت أن معظم الدراسات ، في حين نجد المتعاطي بغير مقارنا للمتعاطي
وكذا دراسة الفروق بين  Matthew,2010))  ودراسة ،(1299 ،الخوالدة والخياط) دراسةكلتعاطي 

من األ (دت)،القحطاني)، كما تناولت دراسة ( 5998 ،العتبي)المتعاطين وغير المتعاطين في دراسة 
 النفسي التوافق (1222 ،عبيد العازمي)في حين تناول النفسي لدى المتعاطين وغير المتعاطين، 

 على واالجتماعي النفسي الضغط أثر تناول (1221،لشمريا)أما دراسة  باإلدمان وعالقته واالجتماعي
   .المخدرات إدمان سلوك

 واألسوياءللفروق بين المدمنين على تعاطي المخدرات  (1299عبد الرحمن، )في حين تطرق          
فقد تناول ( 1222الرويس، )في مدى الثقة بالنفس وتقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية أما دراسة 

  .المخدرات وتعاطي الذاتي الضبط بين العالقة
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والتي تبحث في الفروق بين المراهقين  هداف الدراسة الحاليةأوأهداف هذه الدراسات تختلف عن 
 النفسي االغترابالمتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في 

 من حيث عينات الدراسة: 
دراسة  باستثناءن معظم الدراسات تناولت العينات من الطالبات والطلبة الجامعيين أنالحظ       

(0220,  (Patrick, Andrew and Kathryn والثانوية من  االبتدائيةالتي تناولت تالميذ المدارس
عبد اهلل  فاطمة)ودراسة ( 1221 ،دبلة)ن بعض الدراسات تناولت فئة المراهقين كدراسة أكما  الذكور،
 (. 1220 ،إبراهيم)ودراسة ( محمد 

 .فئة المراهقين باختيارهاوهذه الدراسات تتفق مع الدراسة الحالية 

 على الذكور  اشتملتناث، وبعض الدراسات شملت بعض الدراسات عينات من الذكور واإل
 .ناث فقطخرى على اإلأفقط و 

 البعض قارنت بين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين.  

فرد في الدراسات التي أ 1لى إفراد أ 2حجام بين أما من حيث حجم  العينات فقد تباينت األ     
المنهج  استخدمتفردا في الدراسات التي  1222لى إفردا  92كلينيكي، وما بين المنهج اإل اعتمدت

 .العينات ما بين عشوائية وغير عشوائية اختيارنها مختلفة في أالوصفي، كما 

 .الثانوي المستوىتالميذ والدراسة الحالية تعاملت مع عينة في مرحلة المراهقة من 

 دوات المستخدمةمن حيث األ: 
 ن معظم الدراسات التيألى إ ،دوات والمقاييس المستخدمة طبقا لهدف كل دراسةتنوعت األ     

 وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية والتي. النفسي كانت مقاييس معدة مسبقا االغترابمقياس  استخدمت
مقياس  استخدمتبعض الدراسات  باستثناءعداد زينب شقير، إالنفسي من  االغترابمقياس  استخدمت

هدى )ودراسة ( 1221 ،خليفة)ودراسة ( 9111 ،محمد عيد)نفسهم مثل دراسة أعداد الباحثين إمن 
  .مع حساب الخصائص السيكومترية في معظم الدراسات ( 1220 ،براهيمإمحمد 
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ستبانة    معظم الباحثين على مقاييس معدة لذلك وكذلك اإل اعتمدما بالنسبة لتعاطي المخدرات فقد أ     
الشخصية  اختبار-الشخصية، مقياس مفهوم الذات   بالعديد من المقاييس كمقياس  استعانواكما 

وهذا ما يختلف مع . اإلسقاطي االختبارمقياس المناخ األسري ، سريةالعالقة األ مقياساألوجه، متعدد 
 .الدراسة الحالية

 .والدراسة الحالية استخدمت مقياس االغتراب النفسي لزينب شقير

  اإلحصائية األساليبمن حيث المنهج و: 

 خاصة المنهج الوصفي في معظم الدراسات والمقارن منه على وجه الخصوص استخدامتم 
 .ما يتفق مع الدراسة الحالية في الدراسات المتعلقة بدراسة المخدرات وهو

قديح، )ودراسة (  1221خولة، )كلينيكي مثل دراسة على المنهج اإل اعتمدتالدراسات  أما  بعض
 .وهذا يختلف مع الدراسة الحالية (.1229

 وتحليل "ت" واختبارون سبير   االرتباطمعامل  استخدمتفأكثر الدراسات  اإلحصائيةبالنسبة لألساليب 
 .المعيارية لإلحصاء الوصفي واالنحرافاتلى المتوسطات إ، باإلضافة االستدالليالتباين لإلحصاء 

 . المقارنة بأسلوبوالدراسة الحالية استخدمت المنهج الوصفي التحليلي 
 من حيث النتائج: 
بين الذكور واإلناث  افروق داللة إحصائي وجود إلى الدراسات بعض  نتائج توصلت لقد       

حين دلت في  ( 1222سليم، )ودراسة  ( 9119 ،الخطيب) االغتراب كدراسة ولصالح الذكور في
لدى  باالغترابوجود فروق ذات داللة إحصائية في الشعور إلى  ( 1229منصور والساسي ،)دراسة 

في  من الذكور، باالغترابناث أكثر شعورا الجنس  حيث تبين أن اإل باختالفطلبة جامعة ورقلة  
 باالغترابعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الشعور ( 1221 ،موسى)ثبتت دراسة  أحين 

 . تعزى لكل من متغير الجنس والسنة الدراسية

أن االغتراب ظاهرة متعددة العوامل وهذه العوامل  )9121محمد إبراهيم عيد، )وبينت دراسة        
خليفة، )في حين بينت دراسة  .العزلة االجتماعية، التشيؤ، الالمعيارية، العجز، الالمعنى، التمرد هي

والذكور في  اإلناثوجود ارتباطات دالة بين متغيرات االغتراب والمفارقة القيمية لدى كل من  ( 1221
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لدى المراهقين يؤدي إلى ظهور العديد  باالغترابالشعور  أن  (1220، إبراهيم)حين توصلت دراسة 
 .من المشكالت لدى المراهق تتمثل في ضعف عالقته باآلخرين

 ،حنورة) دراسة في حين تباينت الدراسات التي تناولت ظاهرة تعاطي المخدرات فقد أكدت         
ن  معظم المتعاطين ينتمون لعائالت يشيع بين أسلوك تعاطي المخدرات سلوك متعلم و  أن  (9112
، في حين  الحصول على المخدرات بتسهيل األقاربو  األصدقاءدور  إلى باإلضافة ،التعاطي أفرادها

 ومتوسط المتعاطين متوسط بين إحصائيا داللةأن هناك فروق   (9112 العيسى،) توصلت دراسة 
 للواقع متقبل غير المتعاطي  أن يعني وهذا ،المتعاطين لصالح الواقعية الذات في األسوياء درجات
 سلبي وتقييم الشخصية في اضطراب وجود إلى أدى وبالتالي التكيف سوء من ويعاني يعيشه الذي
 .الواقعية لذاته

فروق داللة إحصائيا بين متعاطي المواد المخدرة بأن هناك  ( (دت)، القحطاني)دراسة  أشارتو       
وجود   (1229 قديح،  )وتوصلت دراسة  ،في مستوى األمن النفسي لصالح األسوياءوغير متعاطيها 

العدوان العداء  والتقدير   :فروق دالة إحصائيًا بين المتعاطين وغير المتعاطين في األبعاد التالية
 .   السلبي للذات وعدم الثبات االنفعالي وعدم التجاوب االنفعالي، والنظرة السلبية للحياة

دور أولياء   (Patrick, Andrew and Kathryn , 2006) في حين توصلت دراسة كال من الباحثان      
األمور في تجنيب أوالدهم  تعاطي المخدرات خصوصا إذا تم الكشف عن تعاطي المخدرات في وقت 

 ومجموعة المتعاطين غير مجموعة بين فروق وجود(  9111 محمود، )وتوصلت دراسة ،مبكر
 إلى يؤدي اإلدمان أن على يدل مما المدمنين مجموعة لصالح االغتراب مقياس على المدمنين
 .االغتراب

وتعاطي المخدرات  االغترابلتناولها متغيري (  1884 ،محمود )وتشترك الدراسة الحالية مع دراسة 
بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين  بتناولها الفروقفي حين تنفرد الدراسة الحالية 

 .ناولت طالب الجامعةتالمراهقين في حين كانت معظم الدراسات  لدى فئة النفسي االغترابفي 
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 :خالصة الدراسات السابقة

  همية لدراسة مشكلة المخدرات كونها أن جميع الدراسات السابقة العربية واألجنبية أعطت أنجد
أهم  باعتباره النفسي وكذا االغترابخاصة المراهقين  ،جميع فئات المجتمعمشكلة مست 

يمكن تلخيص ما ورد في  .عملية نفسية داخلية أثناء مواجهة موضوعات العالم الخارجي
 : الدراسات السابقة في ما يلي

 خاصة في  المنهج الوصفي في معظم الدراسات والمقارن منه على وجه الخصوص استخدام
  . الدراسات المتعلقة بدراسة المخدرات

 ندرة الدراسات التي تناولت متغير االغتراب النفسي وعالقته بتعاطي المخدرات.  
  استخدمتالدراسات  معينة ومعظميالحظ أن كل دراسة تناولتها الباحثة من وجهة نظر 

  .مقاييس معدة مسبقا
  عالقة بين االغتراب وبعض المتغيرات المفترضة تتفق معظم الدراسات في نتائجها على وجود

 .في الدراسة
  خاصة  وانتشارهادراسات السابقة تفاقم مشكلة تعاطي المخدرات لليتضح من العرض السابق

 .بين فئة المراهقين والشباب
  معظم الدراسات توصلت لوجود فروق بين المتعاطين وغير المتعاطين في بعض المتغيرات

 .المتعاطينالنفسية لصالح 
  انتشارالنفسي وعالقته بمتغيرات متعددة ومدى  االغترابن الدراسات السابقة تناولت أيالحظ 

 .وحجمها االغترابظاهرة 
  و أسواء في معناه العام  االغترابلى معاناة الشباب من إشارت أن معظم هذه الدراسات أنجد

 .خرينعن الذات وعن اآل
  ن الذكور أكدت أعند الجنسين فهناك دراسات  باالغترابتختلف الدراسات فيما يخص الشعور

في حين  باالغترابكثر شعورا أناث ن اإلأعض الدراسات ب وانتهت ،ناثمن اإل اغتراباكثر أ
ناث بالنسبة للشعور لى أنه ال توجد فروق دالة بين الذكور واإلإدلت نتائج بعض الدراسات 

لى األدوات المستخدمة في كل دراسة وكذلك الحيز إوهذا التناقض ربما يرجع  ،باالغتراب
 .جريت عليها الدراسةأالزمني وكذلك العينة التي 
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 في السابقةالباحثة  من الدراسات  تاستفاد  : 

اإلحصائية المناسبة، كما استفادت من الدراسات  تحديد منهج البحث، وكذا استخدام األساليب
  .العامة التي انطلقت منها في الجانب النظري األسسالسابقة في تحديد 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

 وغير  أنها تشمل دراسة متغير االغتراب لدى فئة المراهقين المتمدرسين المتعاطين للمخدرات
 .المتعاطين، وهنا تظهر الخصوصية والتفرد اإلجرائي للبحث الحالي

 الدراسة موجهة للفئة األكثر حساسية في المجتمع الجزائري وهم المراهقين المتمدرسين . 
 :فرضيات الدراسة-7

 فروضاإلطار النظري الذي بنيت عليه الدراسة الحالية، وضعت الباحثة و وفي ضوء الدراسات السابقة 
 :يتآلوهي كا تهالى التحقق من صحإسعى ت بالدراسة،خاصة 

  :الفرضية العامة
 المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في  إحصائية بينتوجد فروق ذات داللة  ال

 .النفسي االغتراب
 :الفرعية الفــرضيات 

  بين المراهقين المتعاطين للمخدرات  االجتماعيةالعزلة  إحصائية فيال توجد فروق ذات داللة
 .وغير المتعاطين

  بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير  العـجز إحصائية فيال توجد فروق ذات داللة
 .المتعاطين

  بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير  الالمعياريةحصائية  في إال توجد فروق ذات داللة
 .المتعاطين

  بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير  الالمعنىحصائية  في إال توجد فروق ذات داللة
 .المتعاطين

  بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير  التمـردإحصائية في ال توجد فروق ذات داللة
  .المتعاطين
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 :تمهيد
نسانية شائعة في كثير من إومشكلة  اجتماعية غتراب النفسي ظاهرة نفسيةالتعتبر ظاهرة ا       

همية ألبالغ ا موضوع االغتراب اعتبارلذلك يمكن . يديولوجياتإلر عن النظم واظغض النبالمجتمعات 
غتراب مهمة بالنسبة لعامة الناس فتزداد الذا كانت دراسة اا  نسان المعاصر، و إلمات اأز زمة من ألكونه 

 مرحلة عن والمختلفة بها الخاصة ومظاهرها خصائصها لها ألنها مرحلة  هميتها في مرحلة المراهقة،أ

 ولهذا فرد لكل بالنسبة ومطالبها ظروفها مرحلة لكل أن كما والشيخوخة، والكهولة والرشد بوالشبا الطفولة

 واضحا ذلك ويبدو أخرى، إلى مرحلة من الواحد الموقف إزاء والتصرف السلوك على الفرد قدرة تختلف

 .حاجاته تلبية في يتبعها التي واألساليب والتعليم التعلم على قدرته وكذلك انفعاالته عن الفرد تعبير عند
فهو يؤثر سلبا  ،والضياع والقلق االستقرارالذين يعانون من عدم  المراهقينلذلك نجد العديد من        

فال  األداءقدرتهم عن  انخفاضلى إمما يؤدي بهم  باالتزانحساس إلا وافتقارنجاز إلعلى دافعيتهم ل
نفسية وسلوكية تنتشر  اضطرابات إلىتصبح لحياتهم هدفا وال معنى، ونتيجة لذلك فقد يؤدي بهم ذلك 

 .من اآلفات األخرى وغيرها... والعنف كاإلدمانبينهم 
هم أمن حيث المفهوم و النفسي والمراهقة  االغترابسنحاول في هذا الفصل التعرف على ظاهرة        

 . والعديد من العناصر المرتبطة باالغتراب وكذلك المراهقةلها المفسرة  اتالمقاربات النظري

 :النفسي االغتراب: والأ
صة في علم النفس خانسانية و إلفي العلوم ا استخدامهامن المصطلحات التي يكثر  االغترابن إ      
العلماء  اختالففي مفهومه بحسب  واالختالف، وهذا المصطلح يعاني من التباين االجتماعوعلم 

 .على الفرد اعيةواالجتمالنفسية  هثار أسبابه و أراء حول معناه و آلوالباحثين وتباين ا

 :النفسي االغترابمفهوم -1
 :النفسي الغترابلمفهوم االمسار التاريخي -1-1     

نه مع تقدم إال إ ،نسانليست وليدة هذا العصر بل هي قديمة قدم وجود اإل االغترابن ظاهرة إ      
لى شعور جمعي يتسم به المجتمع فمظاهر العنف والتمرد إالحياة العصرية تحول من حيز الفردية 

 نسان التي كانت ترتبط إلعالقات ا اهتزازلى إدت أوالتغيرات السريعة التي تسود المجتمعات المعاصرة 
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ردنا تتبع المسار التاريخي لهذا أومن هنا  .االغترابظاهرة  انتشارلى إدى أو باهلل مما أبذاته 
 .كتابات الكثير من الفالسفةالمصطلح الذي وجد ضمن 

  جون جاك روسوRousseau .j.J  :(7171- 7111): 
نسان الذي يجعل من نفسه إلو البيع فاأنه التسليم أعلى  االغتراب Rousseauيعرف روسو         

 .قلألجل بقائه على اأحرى يبيع نفسه من ألنما هو باا  سلم نفسه  و ينسان ال إخر، آلل اعبد
فراد في المجتمع من جهة، وهو ألنه تخلي طوعي يقوم به اآخر أوبمعنى (. 06 ،3991 ،رجب) 
بمثابة كسب عام  فإنهالذا  ليهم، وهم متساوون في الخضوع لهذه الضرورة،إخارجية بالنسبة  رورةض

 (82، 8662، عباس)                                                        .اجتماعيةذي صفة 
ن إخر سلبي، فآليجابي واإحدهما أن لهذا المفهوم جانيين، أبرز أن روسو أويتضح من ذلك       
و الدفاع عن الوطن فهذا أو يضح بها في الهدف نبيل، كقيام المجتمع أالكل   إلىنسان ذاته إليسلم ا
لى ذاته كما لو كانت سلعة يطرحها للبيع في سوق الحياة فهذا إنسان إلن ينظر اأما إيجابي، إ اغتراب
 .سلبي اغتراب
  هيجلhegel   (7111- 7187 ): 
 ،ن طوره الهيجليونألوفا بعد أصبح مأو  لمانيةألفي الفلسفة ا االغترابول من عالج أ يعد هيجل      

 ن وعي أو  ،الحقيقي والعالم المثالينسان بالهوة الموجودة بين العالم إلعند هيجل هو وعي ا فاالغتراب
 تحت أينش االغترابن أل، اإلنسانيهو فهم لطبيعة الوجود  االغترابومالبسات  لالغترابنسان إلا
شكل من خالل تجارب الحياة توهو ي ،نساني  المغتربإلثير تفاعل الحياة والتجربة الحية للكائن اأت

 ن التغييرأو  الكاملة،لى تحقيق الدولة إلى تغيير بهدف إلذا كان يسعى . نسانإلالحية التي يواجهها ا
 االجتماعيةنظمة ألوالثقافي يتحدد بنتائج وغايات نهائية، فالمتغيرات المختلفة في ا االجتماعي
 (92، 8633،ينالحمدا)                           .سباب معينةأتحدث نتيجة  االجتماعيةوالضوابط 

 
في  لة أصالتي يراها هيجل مت Ontalogical factوجودية الهو تلك الحقيقة  إن االغتراب       

ي أبداع يجابي هو اإلخر سلبي، فالمعنى اإلآليجابي واإحدهما أ: نساني في معنيينإلا طبيعة الوجود 
 .   قدرة الذات على التعرف على ذاتهابداعي، والمعنى الثاني سلبي وهو عدم إتخارج الروح على نحو 

 (19، 8662عبد السميع، )                                                                      
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 عند فيورياخ  االغترابFeurbafh  (7111-7111:) 
نه أعلى  االغترابيتناول  فهو  ،من الناحية الدينية االغترابموضوع بمعالجة فيورياج  اهتم      

" ففي مؤلفه ،نسان عن جوهره الحقيقيإلا اغترابن الدين يمثل أو صيل ألالوجود ا حالة من فقدان
وجهة  يحلل الدين من خالل 3993الذي كتبه عام "  The essence of chrislianity" جوهر المسيحية

خطار الطبيعية ألنسان الذي دفعه للخوف من مواجهة اإلن الدين نتاج اأفيبين  وبولوجية،ثر نأنظر 
فيورباخ عند  الديني  االغتراب ويمثل ،  قوة وهمية تفوق الطبيعة وتتجاوزها لى خلقإالتي تحيط به 

 .و نفسيأ اجتماعيو أفلسفي  اغترابساس كل أ
 (392 ،8662 عباس،)                                                                           

وتتلخص فكرة فيورباخ أن الدين اغتراب وأنه عالم وهمي ألنه يقوم في أساسه على استالب عقل      
يتمثل الدين في تلك العالقة التي يقيمها اإلنسان مع " اإلنسان وقدراته الخاصة ويؤكد ذلك في قوله 

، 8631وابل، )".  وهنا يكمن زيف الدين ومحدوديته و تناقضه مع العقل والمثل األخالقية....ذاته 
لذلك اهتم فيورباخ بمسألة االغتراب معتبرا أن اإلنسان يغترب عن نفسه ألنه ينعكس من خالل  .( 12

   .هو خارج  عن ذاته إيمانه الديني أفضل ما لديه وفي نفسه من صفات على ما
 ( 322، 8662السامرائي، )                                                                       
  االغتراب عند كارل ماركس:marx .karl (1111-1111): 

ن أال إفي كتاباته الدينية والسياسية  االغترابمفهوم  marx .karl  ستخدم كارل ماكسالقد       
، خاصة فيما يتعلق منها بمجال تحليل االقتصاديةستخدام هذا المصطلح في تحليالته اتركيزه على 

  (339، 8633،الحمداني)                                                                   .العمل
لى إسمالي تؤدي أوجدها المجتمع الر أن ظروف العمل التي أ marx .Karl كارل ماكسكما يؤكد       
 واالجتماعية االقتصاديةمكانيات الكافية لتحقيق الرفاهية إلي ال تعطيه الفرص واأ العامل، اغتراب

 . جلهاأالتي يسعى من 

الفرد به على انسانيته  وما اعتبر االغتراب  األسلوب الذي يحافظ ويتضح لنا ان ماركس        
ت االجتماعية، فينفصل االنسان عن يترتب من ذلك لفقدان الفردية الحقيقية من خالل انعدام العالقا

  .ذاته و طبيعيته الجوهرية 
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 االغتراب عند اريك فروم  Fromm : 

على وتيرة ماركس في تناوله لمفهوم االغتراب، فأهتم بقضية  Fromm 5511 سار إريك فروم       
في مؤلفه  Frommوظهر اهتمامه بقضية االغتراب مبكرا، ويرى إريك فروم  ،االنفصال خالل الخضوع

أن المقصود باالغتراب هو أنه نمط من التجربة يعيش فيها اإلنسان نفسه "الخوف من الحرية  " 
ولهذا  تصبح أعماله . ( 92، 8662عبد السميع، )". كغريب، ويمكن القول أنه أصبح غريبا عن نفسه

عها ألن االغتراب وما يترتب عليها منفصلة عنه، فتحكمه فيه بنوع من االستبداد وأن عليه أن يطي
يفضى بالضرورة إلى نوع آخر من االغتراب يتمثل بالخضوع، سواء لفرد أو قائد أو دوله مما يترتب 

 . عليه فقدان اإلنسان للسيطرة على األمور التي تخصه وتتعلق بحريته وبمصيره
 (06، 8636الجماعي، )                                                                          

المجتمع السليم "يقترح في كتابه   Frommعلى أن فروم  ( 3921)ويشير هادي الجوهري       
 Sane Society  " مجموعة صفات خاصة بموضوع االغتراب ومشابهة إلى درجة كبيرة للصفات الذي

هو تلك الحالة التي ال يشعر فيها اإلنسان  Fromm "فروم" لـ فاالغتراب بالنسبة". كارل ماركس "ذكرها 
وجود قوى خارجية بأنه المالك الحقيقي لثرواته وطاقاته بل يشعر بأنه كائن ضعيف يعتمد كيانه على 

تأثير إريك فروم بفكر  مدى بجالء وهنا يتضح (. 92، 8662عبد السميع، ). ال تمت بذاتيته بصلة
 . كارل ماركس االغترابي

 Durkheim (1181-1111:)ميل دور كايم االغتراب عند إ
من خالل فكرة تفكك القيم  االغتراب بصورة ضمنية  Durkheim" إميل دور كايم " تناول      

فهو  Normlessness أو تحلل المعايير (Anomie)في تحليله لما أسماه باألنوميا والمعايير االجتماعية 
لم تكن حاجات متناسبة أو متوازنة مع  يعتقد أن سعادة اإلنسان ال يمكن تحقيقها بصورة مرضية ما

فإذا كانت الحاجات تتطلب أكثر مما يستطيع أن ينال تشبع بطريقة  ،الوسائل التي يمتلكها إلشباعها
ية بحيث ال تتمكن من نه يشعر بألم وخيبة تفكك القيم والمعايير االجتماعإمناقضة لما يحقق رضاه ف

السيطرة على السلوك اإلنساني وضبطه، و بالتالي تفقد القيم والمعايير سيطرتها على اإلنسان الحديث 
  .وتصرفه، بعد أن أصبحت نسبية ومتناقضة ومتغيرة باستمرار وسرعة 

 (381، 8633، الحمداني)                                                                        
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إلى أن غربة اإلنسان وبعده عن التضامن االجتماعي  Durkheim" إميل دور كايم "وقد أشار       
هي مصدر اغترابه في المجتمع الحديث، وأن التصنيع والديمقراطية الجماهيرية والنزعة العلمانية قد 
أدت إلى النزعة الفردية التي سادت التاريخ الحديث والتي بدأت مظاهرها في اليأس والوحدة واالكتئاب 

 (  20-23، 3991عويدات، )                                         .بوالتي هي مظاهر االغترا

ا شدد على فكرة تفكك القيم االجتماعية والثقافية وفقدان السيطرة على  السلوك االنساني مك      
يفسر ظاهرتي االنتحار والوضع االنومي بضياع الفرد في  Durkheim" ونجد أن دور كايم . وضبطها

كما يرى أن انتشار  .نعزاله عنهاالمليء بالتعقيدات و بعحزه عن االنسجام واالنتماء و هذا العالم 
ننا لم نعد نعرف حدود حاجاتنا أل"االغتراب عن المجتمع ال يعود الى صعوبة سد حاجاته بل 

 (91-91 ،8660 بركات،)                                                            ."المشروعة
أو انعدام المعايير، فهو " األنومي " ن دور كايم تناول االغتراب من خالل ما اسماه أونجد        
االنسان ال يمكن أن يحقق سعادته بصورة مرضية مالم تكن متناسبة مع الوسائل التي يمتلكها، يرى أن 

 .لفإذا كانت الوسائل متناقضة ولم تحقق قناعاته فان الفرد هنا يشعر بخيبة األم

 :  S.Feudاإلغتراب عند سجموند فرويد      

أن االغتراب ينتج أساسا عن حاجات الحضارة ومتطلباتها وكان  S.Feudلقد أوضح فرويد       
الوجود مقتنعا بأن متطلبات البناء االجتماعي تناقض جوهر الذات، الذي يزداد خطورة نتيجة لوطأة  

  ( 84، 7002عبد السميع، )                                                      .الطبقي المسيطر
تصوره لالغتراب باعتباره سمة متأصلة في وجود الذات وفي حياة  S.Feudوعليه بلور فرويد        
وال يتم عالجها إال بإطالق الغرائز المكبوتة  وهذا يعني تهديم الحضارة وهو باب من أبواب  ،اإلنسان

ثم ذكر نوعين من الصراع بين الرغبات يحدث أحدهما  ومن . (362، 8633 الحمداني،) .المستحيل
 .في دائرة الشعور واآلخر في الالشعور

 :( الالوعي)اغتراب الالشعور -أ
بل تظل الرغبة  ،أن الرغبة المكبوتة قد ال تنتهي بإنهاء وتفريغ قوتها من الطاقة والتي تأتي من      

  .محتفظة بكامل قوتها حتى تتحين الفرصة المناسبة للظهور مرة أخرى في حالة ضعف األنا
 (  92، 3922عبد المختار، )                                                                      
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 :اغتراب الشعور-ب
ة حرية الالشعور من إذ أن الوعي يغترب عن حقيقة التجارب الشخصية والحوادث الماضية نتيج      

   .وقد فسر فرويد عملية الكبت تلك بما يحدث من الصراع بين رغبتين متضادتينالتداعي الحر، 
 ( 92، 8662عبد السميع، )                                                                      

يتضح لنا التباين   ،من خالل ما تم طرحه من تناوالت فلسفية واقتصادية في مفهموم الغتراب       
هيجل تحدث عن  في بلورة هذا المفهوم فنجد اساهمو  منهأال إ ،هذا المصطلحاعطاء مفهوم ل في

في حين تناول اريك فروم االغتراب من الناحية النفسية   ،والسلبي االغتراب بالمفهوم االيجابي
حيث عالج االغتراب من   (3911) "السوي المجتمع" من خالل ما قدمه في كتابهواالجتماعية وهذا 

 . تجربة االنفصال حيث من   ،خالل المسافة بين الشخص وذاته
برز العوامل المسؤولة عن ظهور أن العمل وملكيته ووسائل إنتاجه من أأما ماركس يرى        

ن أمؤكدا  أو انعدام المعايير" األنومي " سماه أدور كايم فتناول االغتراب من خالل ما  أما .االغتراب
 .غربة اإلنسان وبعده عن التضامن االجتماعي هي مصدر اغترابه

 :النفسيالمسار اللغوي لمفهوم االغتراب -1-2
 : في اللغة الالتينية-1-2-1
في  Aliénationفي اللغة اإلنجليزية، ومصطلح   Alienationكلمة " االغتراب " يقابل مصطلح    

 ( 72، 7002خليفة، )                   . في اللغة األلمانية Entfrendungاللغة الفرنسية، ومصطلح 
، وهي Alienationالفرنسية أصلها من الكلمة الالتينية و  اشتقت كل من الكلمة اإلنجليزية  وقد     

والذي يعني نقل  ملكية شيء ما إلى آخر، أو يعني االنتزاع  Alienarاسم مستمد من الفعل الالتيني 
، أو إلى شخص آخري اإلنتماء أ alienusو اإلزالة، وهذا الفعل مستمد بدوره من كلمة أخرى هي أ

الذي يدل على اآلخر سواء كاسم  Aliusيرة مستمدة في النهاية من اللفظ التعلق به، وهذه الكلمة األخ
 (55، 7004عباس، )                                                                   . أو صفة

في اللغتين الفرنسية واإلنجليزية للداللة   » Alienation»كما استخدمت الكلمة الالتينية القديمة      
 :على عدة معاني يمكن إدراجها على النحو التالي
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 ومعنى هذا أن ما . تحويل ملكية شيء ما إلى شخص آخر: االغتراب بمعنى نقل الملكية 
 . ملك لي وينتمي إلي يصبح ملكا لغيري غريبا عني

العالقات اإلنسانية، أي تحول "   Reification "" تشيئو" يمكن تسميته  كما تضمن االغتراب ما      
 .الموجودات اإلنسانية إلى أشياء

 وذلك فيما يتعلق بحالة فقدان الوعي أو قصور القوى : االغتراب بمعنى االضطراب العقلي
 ( 86 ،39، 8662عباس، )                                             .العقلية لدى المرء

أن المجتمع القديم " المجتمع السوي " في كتابه  (Erick Fromm) ويالحظ إريك فروم        
 (Aliené)  لالغتراب قد أستخدم للداللة على الشخص المجنون والذي تدل عليه الكلمة الفرنسية 

أن هذين هما المصطلحان القديمان اللذان  Frommويذكر فروم (.  Alienado)والكلمة اإلسبانية 
أي الشخص المغترب تماما عن عقله، وال تزال الكلمة اإلنجليزية " الشخص السيكوباتي " يدالن على 

 (Alienist  )تستخدم إلى اآلن للداللة على الطبيب الذي يعالج المرضى الذهانيين  . 
                                                                                            1962, 121) Erick,) 

أما في المعنى االجتماعي فقد استخدمت كلمة اغتراب  قديما للتعبير عن اإلحساس الذاتي بالغربة -
        (Josephson, 1970, 5)                       .سواء عن الذات أو اآلخرين( Detachment)أو االنسالخ 

 :في اللغة العربية-1-2-2
 البعدكلها بمعنى واحد وتعني " غرب، غربة، اغتراب، غرابة، تغريب " المعنى اللغوي لالغتراب       
                                     .والتباعد عند الناس والتنحي

 (01، 8669زهران،  )                                                                           

والتغريب النفي (. غريب)بمعنى ( اغترب )و ( تَغربَ )الغرب، االغتراب تقول : وفي اللغة أيضا      
 الشمس كما يقال غربت. وّغرب الشخص بالضم غرابة بعد عن وطنه. وأغرب صار غريبا. عن البلد

  .أي بعدت وتوارت في مغيبها، ويقال الغربة النزوح عن الوطن
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 :االغتراب النفسي كما جاء في الموسوعات و القواميس والمعاجم-1-3

 في القاموس الفلسفي:  

وصف عملية ونتائج تحول أعمال اإلنسان "أن االغتراب يعني ( 3991)يرى سعد المغربي    
مكانياته إلى أشياء ( الخ......إنتاج العمل، المال، والعالقات االجتماعية) وقدرات اإلنسان وا 

 ".عنه ومسيطرة عليه  مستقلة
 

  عملية ونتائجالغتراب على أنه مفهوم يصف كال من ا(: 1111)تعرف الموسوعة الفلسفية 
 (39، 8662عبد السميع،  )  .تبديد النشاط اإلنساني واالجتماعي في ظروف تاريخية معينة

 رتهان أو إنسالب، وهي  تعني حالة ا"غتراب بأنه يعرف اال :في موسوعة الالند الفلسفية 
 . شخص يصبح بفعل ظروف خارجية عبدا لألشياء ويعامل نفسه كشيء

 ( 969، (د ت)  محمود،)                                                                 

الذهن العميقة  كما يدل على حالة من اضطرابات  ".هو مجاز حالة المنتسب إلى آخر مملوك ف      
                                                        .غير أن بعض علماء األمراض العقلية المعاصرون يتجنبون استخدام هذه الكلمة" استالب عقلي "
 (  99، 91، 8663خليل، )                                                                       

   (7811)القاموس الموسوعي لعلم االجتماع: 

حساسه بالغربة إزاءه        يعرف االغتراب بأنه شعور الفرد باالنفصال عن المجتمع المحيط وا 
 . ويتضمن كذلك الشعور باالغتراب عن الذات

  غتراب هو الحالةأن اال" في قاموس علم االجتماع  (1111)ويرى عبد الهادي الجوهري 
التي تسيطر على الفرد سيطرة تامة تجعله يحس بأنه غريب وبعيد عن ذات نفسه وعن 

 ".المجتمع 

 في قاموس علم النفس والتحليل النفسي : 

هو خلل عقلي واالغتراب النفسي أو عن " أن االغتراب  (3999)يشير عبد المنعم الحفني      
لى االنتماء لآلخرين ويحد من قدرة الفرد على النفس أو الذات الحقيقية،  وهو يحد من قدرة الفرد ع

 . اكتشاف نفسه
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 في معجم  علم النفس والطب النفسي: 

وفي الطب " انهيار أي عالقات اجتماعية أو بيئية شخصية أو تجريبية " أن االغتراب هو       
ذلك من تباعد أو النفسي يشير إلى الفجوة بين الفرد ونفسه والتباعد بينه وبين اآلخرين، وما يتضمنه 

 (58، 52، 7002عبد السميع، )                                 ". غربة للفرد عن مشاعره الخاصة

  ( 1118)تعريف قاموس بنجوينThe penguin dictionary 

الشعور بالغربة أو االنفصال عن اآلخرين أو  على أنه Alienation""االغترابحيث يعرف          
 ".الشعور بالنقص في تكوين عالقات دافئة مع المحيطين به

في قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات ( 7000)في حين يشير أحمد شفيق السكري       
أو المعاناة من الغربة في  ،االغتراب هو شعور الفرد أنه منفصل عن اآلخرين" إلى أن  ،االجتماعية

  ( 58، 52، 7002عبد السميع، )                       "  .مقبولةالمجاالت الثقافية والتي تبدوا غير 

فمصطلح االغتراب يمتاز بالغموض واإلبهام بسبب تعدد استخداماته التي تشمل جل نواحي       
عية والدينية والسياسية وذلك بسبب تعدد مصادر الحياة، حيث شمل النواحي النفسية والذاتية واالجتما

الفالسفة والمفكرين الذين قدم كل واحد منهم هذا المصطلح بناءا على فلسفته  الخاصة  ضمن مجال 
 ( 77، 7001العبد اهلل، )                                                                     .بحثه وفلسفته 

  حسب بعض العلماء العرباإلغتراب النفسي:     

هو انسالخ عن المجتمع والعزلة والعجز عن " أن االغتراب ( 5525)يذكر أحمد أبو زيد       
التالؤم واإلخفاق في التكيف مع األوضاع السائدة في المجتمع والالمباالة وعدم الشعور باالنتماء 

 ( 54،  7002عبد السميع ،)                                  ". وانعدام الشعور بمغزى الحياة 

 ،االغتراب على أنه وعي الفرد بالصراع القائم بينه وبين البيئة المحيطة به( 5540)ويعرف حافظ 
 بالالمعنى والالمباالة ومركزية نتماء والسخط والعدوانية والشعوربصورة تتجسد في الشعور بعدم اال

 ( 25، 7050حمام، )              .كلينيكية إعراض أ من  الذات واالنعزال االجتماعي وما يصاحبه
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قدرة الفرد أن االغتراب عن النفس أو الذات الحقيقية يحدد ( 5542)يرى عبد المنعم الحفني          
وهذا االغتراب عن اآلخرين يحدد قدرة الفرد على اكتشاف نفسه أي أن على االنتماء لآلخرين،  
  .كل منهما على اآلخراالثنين متداخالن يعتمد 

 والوحدة عياوالض بالعزلة الفرد شعور" : هو االغتراب بأن  ( 1996 )فتحي وفاءفي حين تعرف      

 عن واالغتراب االجتماعية رييوالمعا ميالق ورفض ةيوالعدوان بالقلق والشعور الثقة وفقدان االنتماء وعدم

  (104 ،2004 ،رانھز)                              ".  ةيالنفس الضغوط من والمعاناة ةياألسر  اةيالح

طاعون الذي تفشى في مفاصل الغربة أو االغتراب أنه كال( 7000)ويصف عبد الرحمن الحالق       
 ( 84، 7050الجماعي، )                           .، وأنه عبارة عن قهر و يأس وألم لإلنسانالبالد

  علماء الغرباالغتراب النفسي حسب بعض: 

 نمط من التجربة يعيش فيها اإلنسان نفسه" االغتراب على أنه  Fromm( 5521)يعرف فروم  
نما أفعاله  كمغترب عن ذاته، إنه لم يعد يعيش نفسه كمركز لعالمه وكخالق ألفعاله أو إنتاجه، وا 

    (22، 5551حماد، )           ".          تصبح سادته الذين يطيعهم، أو الذين حتى قد يعبدهم

 إلى أن اإلنسان المغترب في العمل ال يفقد نفسه فحسب بل يفقد( 5522)ويشير كارل ماركس     
وهو إذا يغترب عن وجوده النوعي  فإنما  ،نفسه بوصفه موجودا نوعيا له خصائص النوع اإلنساني

ومن ثم يفقد تلقائيته ومرح الحياة ، أي  يفقد وجوده الحيوي وال يشعر  ،يغترب عن إخوانه في اإلنسانية
 .بهويته بل بإستأصالها وبتشيؤه و بأنه يمضي في الحياة على نحو ال إنساني

مفهوم االغتراب يصبح إشكاال عندما يتوحد األفراد مع الوجود المفروض " ماركيوز"ويؤكد          
ت المغتربة مبتعلة من قبل وجودها بية لذواتهم بحيث تصير الذاويجدون فيه تحقيقا وتل  عليهم،
 .يعد هناك غير بعد واحد ماثل في كل مكان وتحت شتى األشكال لمة ثمومن  ،المغترب

 (51،51، 7008شتا، )                                                                            
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االغتراب يحدث خالل أزمة الهوية التي يبحث فيها المراهق عن ذاتيته، حيث ويرى إيركسون أن        
  .االذي يمثل االغتراب كمعوق أساسي لتطور حرية األن ،العداء بين تطور األنا وتشتت األنا

 (522، 7005عثمان، )                                                                           

االغتراب حالة االنفصال القائمة على التناقض بين اإلنسان ونفسه، أو بينه  الى أن  ويشير      
وبين موضوعات مختلفة، وهي حالة تنطبق على المجتمعات كما تنطبق على األفراد، فاالغتراب 

راب إذن فاالغت.التناقضسلوك يعبر به األفراد عن اتجاهات ومشاعر تتسم باالنفصال القائم على 
                            .والمجتمعما أن هناك فجوة بين الفرد لموجود طا

 ( 42، 7007خليفة، )                                                                             

أنه ليس نستخلص   يمكن أن  ،تقدم من أراء بخصوص الشعور باالغتراب النفسي ضوء مافي       
كل واحد منهم هذا  استخدم، حيث والغربيينهناك مفهوما موحدا يتفق حوله الفالسفة والعلماء العرب 

  اتجهلذلك . محددة بشروط معينة واجتماعيةمن وضعية تاريخية  انطالقا ،المصطلح بمعنى خاص
 ومع نفسه مع الفرد خبرات لعامل أن يرى من فمنهم  عوامل عدة إلى الغترابكل منهم لتعريف ا

 حين في والالمباالة الثقة فقدان عوامل على آخرون ركز بينما ، االغتراب حدوث في سبب اآلخرين
 . الذات انفصال ھو السبب أن اآلخر البعض يرى

هو  االغترابوبناء على ما سبق يمكن إعطاء تعريفا مناسبا يتماشى مع موضوع الدراسة على أن      
ويظهر ذلك من  ،عن ذاته ورغباته وقيمه وطموحاته باالنفصالمن خاللها المراهق حالة نفسية يشعر 

 االجتماعيةتأثيره على المواقف  وانعدامعن اآلخرين  واالبتعاد ،بعدم الفاعلية المراهقخالل إحساس 
ز حيث يتجلى بعدها سلوك مفارق للجماعة والشعور بالالمعنى والالمعيارية والعج  ،التي يتفاعل معها

 .الشعور باألمن انعداممع   االجتماعيةالتمرد والعزلة و 
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 :المقاربة النظرية لالغتراب النفسي-7
 :االغتراب في نظرية التحليل النفسي-1-7

 ضارةـــــــــات الحـــــــــاسا عن حاجـــــــــــــأن االغتراب ينتج أس (S.Freud)يرى سيجموند فرويد        
مقتنعا بأن متطلبات البناء االجتماعي تناقض جوهر الذات الذي يزداد خطورة نتيجة ومتطلباتها، وكان 

   (84، 7002عبد السميع، )                                          .لوطأة الوجود الطبقي المسيطر

غرائزه وهذا يعني في نظر فرويد أن االغتراب يحدث للفرد نتيجة عدم سماح الحضارة له إلشباع       
دون تأجيل، إضافة إلى دور الالشعور في جعل الفرد يغترب من مجتمعه نتيجة لعدم قدرة الفرد على 

مما يدفعه إلى سلوكيات تحافظ عليه للعيش داخل مجتمعه، وهو مقتنع بأن  ،مواجهة متطلبات المجتمع
ة الوجود الطبقي متطلبات البناء االجتماعي تناقض جوهر الذات، الذي يزداد خطورة نتيجة لوطأ

 .المسيطر

 :وأشار عدد من الباحثين أن فرويد أستطاع أن يصل إلى الحقائق التالية    

 اغتراب الشعور: 

فالخبرات يتم كبتها لتقليل األلم الناتج منها، لذلك فإن تذكرها أمر صعب يحتاج إلى مجهود كبير       
للتغلب على المقاومة، والتي تحول دون ظهور هذه الخبرات غلى الشعور، و لذلك يغترب الشعور عن 

 .الخبرات المكبوتة، والمقاومة هنا مظهر من مظاهر اغتراب الشعور

 اغتراب الالشعور : 

يشير فرويد إلى أن الرغبات التي صدت وكبتت تبدأ حياة جديدة شاذة في الالشعور وهي        
فسيظل الالشعور   متحفظة بطاقتها، وتظل تبحث عن مخرج النطالقها ومادامت عوامل الكبت قائمة،

وما محاولة لنا في التوفيق بين ضغط الواقع  (.502، 7055الحمداني، ) .مغتربا عن الشعور
 .ومتطلبات الهو، وأوامر األنا األعلى إال هروبا من اغتراب الفرد عن الواقع االجتماعي
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االغتراب هو سمة متأصلة بالذات اإلنسانية، إذ ال سبيل مطلقا لتجاوز  « ويرى فرويد بأن      
ألنه ال مجال إلشباع كل الدوافع الغريزية والتوفيق " األنا األعلى " و" الهو "و" األنا "االغتراب بين 

 (32، 3922عبد المنعم، )                .»بين األهداف والمطالب وبين الغرائز وبعضها البعض 

تهتم بالشروط الثقافية واالجتماعية لتحقيق وجود اإلنسان، وتبين أثر ف Horneyأما هورني        
العالقات المتبادلة بين الشخصية وقيم المجتمع، وبين العالقات االجتماعية والتطلعات الفردية، ففي 

لى إظل البرجوازية  تقوم الثقافة على مبادئ التنافس والفردية واالستغالل، تلك المبادئ التي تؤدي 
ي العالقات اإلنسانية وبروز روح العداء والسيطرة بين الناس، فنتيجة لمبدأ المنافسة السائد في خلل ف

يقع خاللها األفراد في صراع ... ( االقتصادية، واالجتماعية والسياسية) المجتمع في جميع المجاالت 
التي تنشأ عن  ( اليةالمث)والذات الفعلية ( التلقائية )داخلي شديد، وهو صراع بين الذات الحقيقية 

                                                                                               (505، 7055الحمداني، )                               .حاجات الفرد الداخلية وتؤثر في الشخصية

فالغتراب عند هورني هو ما يعانيه الفرد من انفصال عن ذاته، حيث ينفصل الفرد عن مشاعره        
لفعال وبقوة التصميم في حياته  الخاصة ورغباته ومعتقداته وطاقاته، وكذلك يفقد اإلحساس بالوجود

 الخاصة ومن ثم يفقد اإلحساس بذاته باعتباره كال عضويا ويصاحب هذا الشعور باالنفصال عن
التي تتمثل في اإلحساس باختالف الشخصية وكراهية الذات  ،الذات مجموعة األعراض النفسية

وتصبح عالقة الفرد بنفسه عالقة غير شخصية، حيث يتحدث عن نفسه كما لو كان  ،واحتقارها
 (550، 7055الحمداني، )                                              .موجودا آخر منفصال وغريبا

تعزو االغتراب لدى الفرد إلى صراعات داخلية، حيث يوجه معظم  Horney لذلك فان هورني       
حتى يحقق ذاته ويصل بنفسه إلى الصورة التي  ،نشاطه نحو الوصول إلى أعلى دراجات الكمال

القرارات نشغاله الذاتي، مما يؤدي إلى  العجز  عن اتخاذ ايتصورها، ويصبح غافال عن واقعه نتيجة 
 (50، 5551دمنهوري،  )             .وبالتالي العيش في حالة الالواقعية ويصبح بالتالي وجوده زائفا

فقد اهتم بمفهوم االغتراب من ناحية موضوع االنفصال خالل  Erick Frommأما فروم         
ة والتسلية والتخريب الخضوع، وقد استخدم مشتقات لمفهوم االغتراب هي فقدان السيطرة، وسلب الحري

 واالنعزال، وهو يرى أن اآلالم اإلنسانية ليست متأصلة في الحاجات األساسية ولكنها موجودة في 
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  .حاالت معينة من الوجود البشري، وفي الحاجة المتجددة للربط بين اإلنسان والطبيعة التي يعيش فيها

 (. 81، 7002عبد السميع، )                                                                      
أي أنه من  ،أن جوهر اإلنسان يتمثل في التناقض الكامن في وجوده E. Frommويقرر فروم        

إلى خروج  Fromm "فروم"ويشير . الطبيعة إال أنه يتجاوزها باعتباره يملك ناحية العقل ووعي الذات
لى الوعي بذاته ككيان منفصل عن الطبيعة والبشر إ ،اإلنسان من حالة الوحدة مع العالم الطبيعي

لى اعتبار عملية التفرد وتؤدي هذه العملية إلى فقدان التناسق إويشير بذلك . واآلخرين المحيطين به
ب اإلنسان عن هذا االنفصال عن الطبيعة أو تجاوزها بأنه اغترا Fromm" فروم"ويصف . مع الطبيعة

عن االغتراب هي فقدان " فروم"فالفكرة السائدة في تفكير  (.  81، 7002عبد السميع، .) الطبيعة
                                                                   . وهي في هذا الفقد تكتسب ذاتا ليست هي ذاتها الحقيقية أو ما يجب أن تكون عليه ،النفس لذاتها

 ( 742، 7004عباس، )                                                                                              

 :المقاربة االجتماعية-7-1
  :نظرية ماركس في االغتراب-1-1-7

لقد استخدم كارل ماركس مفهوم االغتراب في كتاباته الدينية والسياسية، إال أن تركيزه على        
استخدام هذا المصطلح في تحليالته االقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بمجال تحليل العمل، وقد أرجع 

عالقات أسباب االغتراب إلى أن بعض األفراد يغتربون عن أعمالهم ألسباب موضوعية كامنة في 
لى إإلنتاج، كما يؤدي امما يؤدي بهم إلى انفصالهم عن العمل و  ،اإلنتاج ونسق السيادة الطبقي

    (.555، 7055الحمداني، )                                      . اغترابهم عن الطبيعة وعن ذواتهم

في ظروف المجتمع الحديث إهدار لقدر االنسان وحط من  فرديته "ن االغتراب أويرى ماركس ب       
 ".الذي تسوده النزعة العلمانية و تقسيم العمل و االنفصال عن االصول التقليدية

  ( 4، 7008 يوسف،)                                                                             

وبالنسبة لماركس فإن العمل هو أهم بأن االغتراب متجذر في القوانين االجتماعية الرأسمالية، يؤكد و 
 .الذاتية لتقييماتنا ويشكل أساس فمن خالل العمل نخلق عالمنا أو أنفسنا ،فعالية لنا كبشر
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أن الظروف والعالقات االقتصادية واالجتماعية هي التي تبعث شعور االغتراب عند  ومعنى هذا      
ويجد أن ظروف العمل الذي أوجدها المجتمع ، القوانين نظمة و األالفرد  وهذه الظروف تتجلى في 

تؤدي إلى اغتراب العامل الذي ال يعطيه الفرصة واإلمكانيات الكافية لتحقيق الرفاهية  ،الرأسمالي
االقتصادية واالجتماعية التي تسعى من أجلها، فالعامل هو شخص مغترب عن وسائل اإلنتاج طالما 

ه وال يحصل على ثمرة جهوده ويحس بالتباعد فتحل أنه ال يحصل على القناعة والسعادة عن عمل
 . وكذلك تفقد الحياة معناها  عالقات الجفاء محل عالقات المودة 

    (85، 7002عبد السميع، )                                                                        

ويعتقد بأن  ،ل وتجعل العمال مغتربينويعتبر ماركس أن فكرة الصناعة تحط من قدرة العم       
نتاج شيء ذو فائدة تميز البشر عن باقي األجناس األخرى، وأن  القدرة على صياغة العالم المادي وا 
العمل اإلبداعي يعتبر جزءا حيويا للوجود والشعور باإلنسانية، ويتكهن بأن العمل في المجتمعات 

لك يعود أوال إلى أنهم يبيعون عملهم إلى شخص وذ ،الصناعية الرأسمالية سوف يصبحون مغتربين
، فشعور األشخاص بتجربة االغتراب الذاتي ( معيارية ) آخر وثانيا ألنهم ينتجون أجزاء مقياسيه أو 

تكمن حينما يشعرون بأنهم قد فقدوا السيطرة على المؤسسات االجتماعية، وكلما وسع العامل نفسه في 
وكلما أصبح أكثر فقرا في حياته الداخلية وقل  ،لتي يصفها أقوىالعمل كلما يصبح عالم األشياء ا

وعليه فإن العامل في النظام الرأسمالي يوصف بأنه ال يعمل من أجل غيره وبقدر ما . نتمائه لذاتها
          . يضع نفسه وجهده في العمل، وتكتسب منتجاته قوة في وجه ذاته وتصبح حياته ملكا لغيره

 (.386، 339، 8633الحمداني، )                                                                

وهكذا فإن االغتراب عند ماركس أصبح ظاهرة تاريخية تتعلق بوجود اإلنسان في العالم، أي        
كنولوجيا أو فمصدر االغتراب هو اإلنسان وليس الت. وجوده في عالم تاريخي هو عالم العمل المغترب

 .ومن هنا فإن قهر االغتراب يتعلق بقهر ما ليس إنسانيا في اإلنسان. قوة فوق اإلنسان

هو السلب الكامل " فاغتراب العمل " لقد كانت قضية االغتراب في نظر ماركس قضية مركزية        
وانتهى كارل  (.701، 7004عباس، .) لإلنسانية، ونفي النفي إنما يأتي مع إلغاء العمل المغترب

ماركس إلى أن ظهور الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج في الحياة العامة لإلنسان هي السبب الرئيسي 
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فالملكية الخاصة تستنتج من مفهوم العمل المستلب، العمل المغترب، الحياة المغتربة، .  لالغتراب
 (.17،  7052وابل ،)                                                                    .اإلنسان المغترب

 وعليه يتبين لنا أن ماركس نقل إشكالية االغتراب من الطرح المثالي الهيغلي كما تضمنته        
وهذا  .الوعي إلى الطرح المادي، فلم تعد الفكرة أصل االغتراب بل هي المادة كما يراها ماركس ليةجد

 :ما يبنه المخطط التالي
 
 
 حركة اإلنتاج الرأسمالي   

 

 (عرض و طلب ) السوق 

  

 (األرباح ) فائض القيمة  

   

 (عامل)تشيؤ(                                            عامل)تموضع          
 وعبد لها ( سلعة)تأكيد ذات و شخصية و تعبير قدرات             تحول العامل لشيء

  وهو انفصال الذات المتموضعة عن ذاتها                                            
                                                                                                                                                                                              

 االغتراب عند ماركس : (7)الشكل رقم 
 

 ( 575، 7055الحمداني، ) 

 

 



 اإلغتراب النفسي والمراهقة                                              الفصل الثاني 
 

56 
 

 :وهيلالغتراب  مميزات خصائص أربع ماركس حدد وعليه
  فيه التحكم العامل يملك وال اآلخرين بواسطة العمل ناتج استغالل عن ناتجالعمل اغتراب. 
  داخلي شباعإ أي للعامل يحقق وال غريبا انشاط العمل يصبح حيث ذاته العمل عناالغتراب. 
 اإلنسانية الطبيعة عن اإلنسان يغترب . 
 كاألشخاص وليس كاألشياء الناس ويرى نو اآلخر  الناس عن اإلنسان يغترب . 

 (96  ،8660 ،بركات (                                                                  
 :في االغتراب  Eric Ericssonنظرية إريك أريكسون  -1-1

فيقع في المرحلة الخامسة، مرحلة تطور هوية   E. Ericsson إريك أريكسونأما االغتراب عند       
لهويتها مقابل " األنا "، حيث أن النشاط النفسي يتراوح ما بين اكتساب "األنا"األنا كنقيض لتشتت 

وهو يعني موقف الفرد الواضح اتجاه العالم وفهمه الواضح لدوره، وهو يرى  ،اختالط أو تشتت األدوار
ي عالم سريع التغيير اجتماعيا حيث الفجوة بين األجيال تجعل أدوارهم للغاية فأن األمر صعب 
الناتج عن فقدان للقدرة على تكوين وتطوير " األنا " ويكون االغتراب هو تشتت  ،المتوقعة مختلفة
 (74، 7055، يالغبار )                              .ماسكة نحو العالم وموقف الفرد منهوجهة نظر مت

مشكلة االنتماء سببا مهما لالغتراب حيث أكد أن معظم   Eric Ericssonويعتبر إريكسون       
وهي تعكس الصعوبة التي تواجههم في معرفة األدوار المرتبطة  ،الشباب يواجه أزمة الشعور باالنتماء

التي تناسب طابعهم،  وعليه من الممكن أن تقدم لهم شكال من أشكال المجتمع األمر الذي يمكن أن 
ويعتقد إريكسون أن . أن يعيشوا في انسجام مع القيم التي يرونها غالية ،يسمح لهم أن يكونوا ما يريدون

المراهق الذي يمر في مرحلة الهوية بنجاح فإنه يشعر باالنتماء إلى جماعته، بينما يقود الفشل في هذه 
 (.558، 7055الحمداني، )                                              .المرحلة إلى العزلة واالغتراب

 في ودورها وتكوينها الهوية  أزمة عن مرحلة المراهقة في Eric Ericsson إريكسون طرحه ما أن      

 شمولي إطار في النفسي التحليل إلى إريكسون أضافه جديدا بعدا يعد ،لإلنسان النفسي االجتماعي النمو

 .المراهقة مرحلة في خاصة بصفة االغتراب لفهم منظم
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 :النظرية المجاليةاالغتراب في -2-1
أساس هذه النظرية هو شخصية الفرد لذلك فإن اهتمامها ينصب في أنه عند التصدي       

لالضطربات والمشكالت النفسية، فإنها توجه االهتمام بشكل مركز على شخصية العميل وخصائص 
بالعميل في هذه الشخصية المرتبظة باالضطراب و المسببه له، و كذلك على الحيز الحياتي الخاص 

زمن حدوث االضطراب باالضافة إلى أسباب اضطرابه شخصيا وبيئيا مثل االحباطات والعوائق 
 .المادية

ن الحواجز النفسية التي تحول دون تحقيق اهداف الفرد والصراعات أب( 8669زهران ،)ويرى       
 فان االغتراب هناوما قد يصاحبها من  اقدام وهجوم غاضب او احجام و تقهقر خائف و على هذا 

ليس ناتجا عن عوامل داخلية فقط بل من عوامل داخلية فقط بل من عوامل خارجية تتضمن سرعة 
 (338، 8669زهران، )      .                                                  التغيرات والعوامل

 :تعقيب على النظريات     
 :  نجد أنأهم المقاربات المفسرة لظاهرة االغتراب  استعراضمن خالل 
 دون اللذة لمبدأ وفقا إلشباع غرائزه يسعى حيواني كائن اإلنسان فرويد من مبدأ  أن أنطلق 

 كاألسرة حوله اآلخرين قبل من واإلحباط بالتصدي تواجه الغرائز هذه أن إال للواقع، اعتبار
 غتراباال على التغلب أن فرويد ويرى واألنا، الهو بين االغتراب يحدث هنا ومن والمجتمع،

 .الالوعي في موجود هو ما الفرد يعي أن بمعنى الالوعي، محل الوعي إحالل خالل من يتم
 فروم أنال  إFromm  اغترابه سبيل في اإلنسان وأن المظاهر، متعدد أنه على لالغتراب ينظر 

 أنه يشعر أن دون قبل، من وجود لها يكن لم التي واألشياء والقوانين النظم من عالما لنفسه خلق

 .غترابباال يشعر ثم ومن عليه، السيادة ولها فيه تتحكم أفعاله أصبحت بل األفعال، هذه خالق
 اما هورني Horney المجتمع سمات وعلى االجتماعي العامل علىعلى  تقد  ركز  انجده 

 االجتماعية بنيته في التناقض وعوامل المجتمع هذا سمات أن اعتبار على ،المعاصر الرأسمالي

 يمكن ثم ومن ،الفردي اإلنساني المستوى على الذاتي االغتراب إلنتاج األساسي الشرط هي

 كالطبقة محددة طبقة على مفهومه يقتصر أن دون كله المجتمع ليشمل االغتراب هذا تعميم

 .ماركس عند الحال هو كما مثال العاملة
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  ريكسونإفي حين يرىE. Ericsson   تكوين في يفشل عندما المراهق لدى يحدث أن االغتراب 

 تحقيق في للفشل حتمية نتيجة االغتراب أن أي به، المحيط العالم وعن ،ذاته عن واضح مفهوم

 .الذاتية الهوية
 ونجد أن كل من  فروم وهورني و إريكسون لم يعطوا أهمية للغرائز في ظهور االغتراب. 
  ،ه يجب إال أنبالرغم من االختالفات القائمة بين العلماء والباحثين في تفسير ظاهرة االغتراب 

 .   بوجهات نظرهم األخذلهذه الظاهرة  الدارسعلى 

 : أبـعاد االغتراب -8
ويمثل اإلغتراب ظاهرة متعددة  ،المكونات التي يتألف منها شيء ما Dimention يقصد بالبعد       
  :، أي أنه ليس بظاهرة أحادية البعد وهذه األبعاد هي Multidimensional-  unidimensionalاألبعاد 

 Social isolation :االجتماعيةالعزلة -8-7

خرين حيث نها شكل متطرف من االضطرابات في العالقات مع اآلأيعرفها السلطان على       
 .   يشارك في النشاطات االجتماعية المختلفةينفصل الطفل  عن رفاقه ويبقى منفردا معظم الوقت وال 

 (391 ،8669السلطان، )                                                                         

الذي  المجتمع إلىباالنتماء  اإلحساسنها شعور الفرد بالوحدة و عدم أب" مجيد في حين يعرفها       
 (8662،21مجيد ، ) .                                                                 'يعيش فيه

شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي، واالفتقاد إلى األمن والعالقات االجتماعية " ويقصد بها       
ن وجد بينهم، كما قد يصاحب العزلة الشعور بالرفض االجتماعي  الحميمة، والبعد عن اآلخرين حتى وا 

 ".مجتمع ومعاييره واالنعزال عن األهداف الثقافية للمجتمع، واالنفصال بين أهداف الفرد وبين قيم ال

 (25، 7002خليفة، )                                                                              

تشير إلى انسحاب الفرد وانفصاله عن الثقافة السائدة في المجتمع الذي ينتسب إليه  فالعزلة      
   ( 505، 7008زهران، )                   .نوشعوره بالوحدة والفراغ النفسي حتى ولو كان مع اآلخري
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أو  نطواءباال شعور المراهق مما سبق ذكره يمكن إعطاء تعريف للعزلة االجتماعية على أنها       
وقد تكون نتيجة الفراغ النفسي، كما أن العزلة تصاحبها  ،وعدم الشعور باالنتماء ،على ذاته نكفاءاال

عدة أعراض منها الشعور بالرفض من اآلخرين، وعدم القدرة على التفاعل واالنسجام في إقامة 
 .إيجابية جتماعيةاعالقات 

 :Normlessnessالالمعيارية  -8-1

أهداف وغايات الفرد عن هو موضوعي، حيث تنفصل  ويقصد بها انفصال ما هو ذاتي عن ما      
 (.71، 7002عبد السميع، )        .غايات وأهداف المجتمع، وتصبح الغاية عند الفرد تبرر الوسيلة

انهيار المعايير التي وهي حالة ولقد وصفها دور كايم بأنها  حالة األنومي التي تصيب الفرد،        
وهذا يقوده  التي اصطلح عليها المجتمع لمعايير ا بإخالل  الفرد يشعرتنظم السلوك وتوجهه، وبالتالي 

 (.42، 7002خليفة، )                                          .هلعدم الثقة في المجتمع ومؤسساته لرفض

هي حالة تصف البيئة االجتماعية  Anomie"  األنومي "أن الالمعيارية " ميرتون " ويؤكد        
تشير إلى خروج الفرد عن  فهي(. 520، 7005شاخت،) .معينة من الناسوليست حالة تصف طائفة 
لزام على األفراد ،المعايير التي تضبط سلوكه  ،وتجعله يحقق أهدافه وذلك لفقدان المعايير لقوة القهر وا 

والشعور بأن الوسائل غير  ،فتولد حالة من االضطراب والتفكك في القيم والمعايير االجتماعية
 .وبة وأن اإلنسان في حاجة لها إلنجاز أهدافهالمشروعة مطل

لحالة  Durkheim" دور كايم "من وصف  Normlessness الالمعيارية Seemenخذ سيمان أوقد       
، بوصفه الموقف الذي تتصدع فيه المعايير االجتماعية المنظمة لسلوك الفرد، أو Anomieاألنومي  

 (.527، 7055الحمداني، )       .قواعد السلوك االجتماعيتكون غير مؤثر إلى حد كبير من كونها 

فالالمعيارية تؤدي إلى مغايرة الدين والقانون والعرف، وعدم مسايرتها ويستخدم مصطلح الالمعيارية 
 : بمعان ثالثة

  وذلك  وال يحترم القانون التفكك الشخصي وبخاصة هذا النوع الذي يؤدي إلى وجود من يفتقد
 .ما يهدد البناء والتماسك االجتماعي

 الموقف الذي يشهد صراعا بين المعايير وبين الجهود التي يبذلها الفرد لمسايرة المعايير. 
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  التوقعات الموقف االجتماعي الذي تغيب فيه المعايير نتيجة لتغيرات اجتماعية و ثقافية تغلب
 (504، 7008زهران، )                                             .السلوكية العادية للفرد

 

وعدم االنصياع للمألوف من األمور، رفض الفرد لقيم المجتمع ومعاييره  يتتمثل ففالالمعيارية       
وهذه الجوانب  والتخلي عن العادات والتقاليد التي تسود  المجتمع، وتبني قيم من ثقافات أخرى مغايرة

 .  تعكس طبيعة المرحلة العمرية والظروف النفسية واالجتماعية التي يمر بها الفرد

 Powerlessness :العجز -8-8

 علىقادر  وغير  ،ال حول له وال قوة على أنه شعور الفرد يشير ل و" الالقوة"ويعرف أحيانا باسم       
  في مجريات األمور الخاصة به، ويشعر الفرد أن  التأثيروال يستطيع السيطرة على سلوكه وعلى التحكم 

رادته ليسا ببده تحددها عوامل و قوى خارجية  (.540، 7008زهران، )                      .مصيره وا 
االستسالم والخضوع  وبحالة من القهر واالستالب وعدم القدرة كما يشير إلى الشعور بحالة من        

 ( 18، 7002السورطي،)                                                            .على االختيار
وفي نفسه لديه توقعات منخفضة  ،ويدل هذا البعد على أن الشخص يضع قيما عليا ألهدافه      

                                                                         (.2 ،7008 الفارس،)               .واللذين يشعرون بالعجز تتسم تصرفاتهم بالتمرد والثورة .لتحقيقها

ويقصد به شعور الفرد بالقوة، وعدم القدرة على التحكم أو التأثير في مجريات األمور في حين       
 أو بأنه مقهور ومسلوب اإلرادة وال يقدر على مجتمعه،في تشكيل األحداث العامة في  أوالخاصة 
 . االختيار

 (2، 8668شقير، )                                                                               

 عى ضبط وتوجيه حياته عدم قدرة  المراهق ييعنالذي  عجزلل يمكنا أن نعطي تعريفامما سبق       
وذلك وشعوره  بالفشل  على تحقيق ما يرغب فيه، القدرة  بعدم وتوقعه بأنه  (االسرية و المدرسية ) 

وهذا ما ينتج عنه التحكم في تصرفاته وأفعاله ورغباته،  القدرة على  بأن ليس لديه العتقاده نتيجة 
 .الشعور باالحباط
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 Meaninglessness :الالمعنى -8-1

يقصد به أن الفرد يرى الحياة ال معنى لها، وأنها تسير وفق منطق غير معقول، ومن ثم يشعر        
  المغترب أن حياته عبث ال جدوى منها، فيفتقد واقعيته ويحيا نهبا لمشاعر الالمباالة والفراغ  

تحيط به  التيوالوقائع الفرد بأن األحداث  شعوركما يشير إلى    (.710، 7001عيد، )  .الوجودي
 (.72، 7002عبد السميع،)                                                .فقدت داللتها ومعقوليتها

فالفرد المغترب يشعر بالفراغ نتيجة عدم توافر أهداف أساسية تعطي معنى لحياته، وتحدد       
 .حياته بال مغزىمعنى بل  اتجاهاته وتثير نشاطاته، وهكذا يجد نفسه أمام اختيارات بال

 (527، 7055الحمداني، )                                                                        
 ي شعور الفرد بالالمعنى تساهم ف العديد من العوامل  هناك أن ( 3926شاخت، )ويشير       
ينسجم  ال بوضعية  الفرد يقع لذا ، الجديدة التطورات  اتجاه المرونة  عدم و  السائدة الثقافة نوعيةك

ن و يك انه الفرد نأ أي ،الواقع فرضهاي الجديدة التي الظروف والمواقف  مع التكيف نعداما أي معها
لذلك يواجه  ونتيجة، خرىأ ةهج من وتقاليد قيم  من كتسبهأما  وبين  ،جهة من الجديدة التطورات  بين

كتناول خرى بديلة أواللجوء إلى عوامل  ،لى عوامل بديلةإالذهن  وشرود النفسية الصعوبات من كثيرال 
             .خرينعالقات سطحية مع اآل يالسكاكر والخمر وتبن

 (322 ،3926 ،شاخت)                                                                         

عيش المراهق في حالة الالمعنى يكون نتيجة إلى أن أسلوب الحياة  أن  "دلرأ "يري  في حين       
األسلوب هم في الغالب  هذاويكون معاكسا ألهداف المجتمع، وأن األفراد الذين يتخذون  ،الخاطئ

وأهداف غير مالئمة تناقض أهداف الجماعة، والفرق  ،تكون عندهم أفكار خاطئة حول أنفسهم والعالم
 طمئناناو ر السوي هو أن السوي يحقق تفوقا حقيقيا يبلغه بيسر وسهولة بين الهدف السوي وغي

كل فرد أن  وباستطاعة ،خرينبخالف تفوق الغير سوي الذي يعد تفوقا أنانيا على حساب اآل، ستقراراو 
كلها متجهة نحو أهداف تجعله  ،انفعاالتهلتوازن  ستقرارهايعطي معنى لحياته ويضع بنفسه أسباب 

  .(تطوير قدراته، وتحقيق طموحاته، الحب اآلخرين تجاهاسلوكه : )وهذه األهداف هيينمو طبيعيا 

    (891 ،8638عبد سالم،و عبد الكريم )                                                            
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نما ،الستعمال جاهزا تصورا ليس الحياة معنى إن           إال اإلنسان إليه يتوصل ال اكتشاف هو وا 
 يبدأ حين أو والهدف، المعنى من حياته خلو مشكلة تؤرقه حين مختارا يبدؤها بحث عملية خالل من

 الوجودي الفراغ  فرانكلوقد عبر   ، Existential Vacuumالحياة معنى فقدان أو عليه يطلق مما يعاني
 وعلى ،واليأس لإلحباط فريسة فيقع واألهداف، المعاني من تخلو فارغة حياة يعيش أنه فيكتشف
 وهو عمله عليه يجب عما اإلنسان تخبر قيم أو تقاليد أو عادات توجد ال سابقة، أزمنة من العكس
 يفعله ما يفعل أن اإلنسان يرغب ذلك، من وبدال ،يعمله أن أساسا هو يرغب ما حتى يعرف ال عادة
      .يفعله أن الناس من غيره فيه يرغب  ما يفعل أنه أو  الناس، من غيره

 ) 29 ،8636معمرية، )                                                                           

شياء  بعدم القدرة على فهم األهو شعور المراهق  أن الالمعنى   سبق يتضحتأسيسا على ما و        
االهتمام بالنتائج يفقده الرغبة  تفسيرها لدرجة تجعله غير قادر على اعطاء معنى لسلوكاته، وعدمو 

وبالتالي يفقد واقعيته ويعيش في الالمباالة لعدم وجود أهداف واضحة يسعى   ،على االقدام على الحياة
 . ويسلبه ارادة الفعل وتضطرب هويتهألجلها، 

 Rebelliousness   :التمـــرد-8-5
 دمـــــــــــــــع ، وعــــــــالخروج عن المألوف والشائيقصد به شعور الفرد بالبعد عن الواقع ومحاولته        

اإلنصياغ للعادات والتقاليد السائدة، والرفض والكراهية والعداء، لكل من يحيط بالفرد من قيم ومعايير، 
وقد يكون التمرد على النفس أو على المجتمع بما يحتوي من أنظمة ومؤسسات أو على موضوعات 

 (80، 7002رجب، )                                                                     وقضايا 
أن التمرد يظهر عند  المراهق  على شكل رفض لكل ما هو سائد في  وعليه يمكن القول        

الذي  المجتمع مع اظهار العدوانية اتجاه المحيطين به، ويتجلى ذلك في االستهتار و االزدراء بالمجتمع
 .فيهيعيش 

بناءا على ما سبق نجد أن كل أبعاد االغتراب تكاد تكون مترابطة، ولكل بعد منها أهميته وتأثيره    
 .في تحديد طبيعة االغتراب
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 :أنواع االغتراب-1
كل حسب اختصاصه وأبرز  نو صتهناك أنواع عديدة لظاهرة االغتراب، وقد أتفق عليها المخ      

 :هذه األنواع كاآلتي

 The Social Alienation :االغتراب االجتماعي-1-7
ي علماء النفس واالجتماع ان ظاهرة االغتراب االجتماعي تعد من سمات العصر أحسب ر        

الذي تكثر فيه المشكالت الجديدة ، حيث تتعمق الهوة بين االنسان  وذاته وبين االنسان و مجتمعه 
االنساني و هو ما يعني االغتراب عن المجتمع و قيمه  اصبحت المخاطر تهدد حياته وتخلخل وجوده

     .وعاداته ومعاييره و الشعور بالعزلة و الهامشية و العجز عم ممارسة السلوك االجتماعي

 ( 24 ،7004عبد الرحمان، )                                                                      

حساسه بالغربة  ،الفرد باالنفصال عن المجتمع المحيط به لشعوراالغتراب  النوع منكما يشير هذا    وا 
واإلخفاق في التكيف مع األوضاع السائدة في  ،فهو االنسالخ عن المجتمع والعجز عن التالؤم  ،إزاءه

 (.521، 7055الحمداني، )                             . المجتمع والالمباالة وعدم الشعور باالنتماء

فاالغتراب االجتماعي هو عجز المراهق عن المشاركة في الحياة االجتماعية مع غياب التفاعل      
واالتصال بينه وبين الجماعة التي ينتمي اليها، مع عدم القدرة على التكيف وفقدان الهدف من الحياة 

 . االجتماعية كون هذه الحياة ال معنى لها

  political alienation : :االغتراب السياسي-1-1

بعجزه عن بمعنى شعور الفرد  ،السياسيةعدم الفاعلية االغتراب السياسي على فكرة  يدل      
في  العملية السياسية، سواء على مستوى القرار السياسي أو مستوى األحداث الناتجة عنهالمشاركة في 

للتأثير على  الفرص أمامهلة آوعلى هذا األساس اعتبر الفرد الذي يشعر بض ،المجتمع الذي يعيش فيه
     .هذه العملية السياسية في مجتمعه بأنه مغترب سياسيا

 (.521، 7055الحمداني، )                                                                        
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ويعد االغتراب السياسي من أكثر أنواع االغتراب شيوعا في المجتمع المعاصر بوجه عام وفي       
وتبدو مظاهره و تجلياته في العجز السياسي الذي يشير إلى أن الفرد  ،المجتمعات العربية بوجه خاص

د إلى المعايير المغترب ليست لديه القدرة على أن يصدر قرارات مؤثرة في الجانب السياسي، كما يفق
أن الفرد يجد نفسه عاجزا عن أن  يصدر قرارات مؤثرة والقواعد المنظمة للسلوك السياسي، بمعنى آخر 

                                                         (52، 7002خليفة، )         .بأنه ليس له دور في العملية السياسية هيشعر في الجانب السياسي مما 

  The Cultural Alienation :االغتراب الثقافي-1-8
وهو ابتعاد الفرد عن ثقافة مجتمعه ورفضها والنفور منها، واالنبهار بكل ما هو غريب أو أجنبي       

هو محلي،  من عناصر الثقافة، وخاصة أسلوب حياة الجماعة والنظام االجتماعي، وتفضيله على ما
، واستخدام ( على حساب اللغة العربية ) ومن أمثلة وشواهد االغتراب الثقافي التعليم باللغات األجنبية 
 (.555، 7008 زهران،)              .أسماء أجنبية للمدن و القرى السياحية و المؤسسات اإلنتاجية 

واإلنسان في هذا النوع من االغتراب يعيش في ظل عالمين متناقضين، حامال في شخصيته       
ثقافتين متباعدتين يصعب التقريب بينهما، ثقافتين غير متكافئتين، ثقافة تراثية مفعمة بالمواطنة وأخرى 

      .وهكذا يصبح منفصال عن ذاته مغتربا عن ثقافته ،عولمية تغريبية تسلبه األولى
                                                             (.525، 7055الحمداني، )                                                                        
  The Alienation Religious :الدينياالغتراب -1-1

أن الكشف عن االغتراب ال يتم إال من خالل  Ludwig feuerbach "فيورباخبلودفيغ " يرى         
ارل ـــــــــك" أما. يـــــــفلسفة الدين، واالغتراب الديني هو أساس كل اغتراب فلسفي أو اجتماعي أو نفس

 .الرأسمالية باعتباره صورة مصغرة لالغتراب المجتمعاتيـــــــــرى أن الدين في "اركس ــــــــــم

 (. 41، 5525خليق، )                                                                            

وعلى الرغم ان كلمة االغتراب لم ترد في القران الكريم اال ان فكرة االغتراب في كل معانيها        
 .وجدت في  صميم الفكر االسالمي الديني و الفلسفي على حد سواء تقريبا

جاء االغتراب في اإلسالم على هذه الصورة التي يوضحها الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقد         
 ومن الغرباء يا: قيل  .» بدأ اإلسالم غريبا و سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء   «: حيث قال

يتضح من خالل هذا الحديث الشريف أن الغرباء فئة  .اللذين يصلحون إذا فسد الناس: رسول اهلل؟ قال
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وهي التي استجابت للرسول صل اهلل عليه وسلم في بداية الدعوة ونأت . قليلة من أهل الصالح والتقوى
 . بنفسها عن الشبهات والشهوات

 : لالغتراب درجات ثالثة تقابلها الدرجات وهذه المؤمنين فوق درجات للعلماء بأن عباس إبن وفسر   

 اغتراب المسلم بين الناس.  
  اغتراب المؤمن بين المؤمنين 
  (. 11، 7000الحوامدة، )                                            .اغتراب العلماء بين المؤمنين                                                                                   

  The psychological alienation (:الذاتي)االغتراب النفسي -1-5

فيها نه مفهوم عام وشامل، يشير إلى الحاالت التي تتعرض أوهو محور الدراسة الحالية حيث       
أي شكل  فيويقصد به المحصلة النهائية لالغتراب . وحدة الشخصية لالنشطار أو الضعف واالنهيار

العالقة التي تهدف إلى التوافق بين مطالب الفرد  في اضطرابوأن االغتراب النفسي  ،من أشكاله
مكاناته من جانب، وبين الواقع وأبعاده المختلفة من جانب آخر   .وحاجاته وا 

ويعني اغتراب الفرد عن ذاته بمعنى آخر أن الفرد يشعر أن ذاته غريبة عنه، وهذا األمر يشعره        
لى نقص في مقدرة إأو اإلحساس بالذات ومرده وهو انطفاء اإلحساس بالهوية . بالشقاء والتعاسة

الشخص في اإلفصاح عن نفسه وخاصة في طفولته، في مواقف وخبرات يستطيع فيها أن يكشف 
 (.524، 7055الحمداني، )                          .نفسه ويدرك خصائصه وجوانب قوته و ضعفه

اغتراب عن الذات أيضا حيث يرتبط ارتباطا " أن االغتراب النفسي هو  White" وايت " ويرى       
 . "ومنهم من يذهب إلى أن االغتراب غربة الذات ،موجبا باالغتراب عن المجتمع

االغتراب الذاتي يتميز عامة بأنه افتقاد الذات للمعنى األصلي أو الكبرياء في  ويشير سيمان إلى أن
 .وآخرون على أنه خاصية أساسية لالغتراب" ماركس"كده العمل وهذا االفتقاد الذي يؤ 

 (.555، 5552شتا، )                                                                             

فاالغتراب  النفسي مفهوم عام وشامل يشير إلى الحاالت التي تتعرض فيها وحدة الشخصية       
لالنشطار والضعف واالنهيار، بتأثر العمليات الثقافية واالجتماعية التي تتم داخل المجتمع مما يعني 
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اإلحساس أن االغتراب يشير إلى النمو المشوه للشخصية اإلنسانية، حيث تفتقد فيه الشخصية مقومات 
المتكامل بالوجود والديمومة،  وتعد حاالت االضطراب النفسي أو التناقضات صورة من صور األزمة 

                                             .االغترابية التي تعتري الشخصية

 (.45، 7002خليفة، )                                                                             

فاالغتراب النفسي هو اغتراب الذات مع الشعور بالعجز وعدم القدرة على التحكم في المواقف،        
وهذا يؤدي  لعدم قدرة المراهق على التنبأ بنتائج سلوكه، فاالغتراب عن الذات  يجعل المراهق ينفصل 

 .مردعن ذاته مما يولد لديه الشعور بالعزلة والعجز والالمعيارية والالمعنى والت

 الخصائص العامة لالغتراب النفسي : 
 : أن لالغتراب خصائص مختلفة وهي(  7001)وتشير نتائج بعض الدراسات كما تراها  زينب شقير

 نقص المودة واأللفة مع اآلخرين. 
 الشعور بعدم المرغوبية االجتماعية من قبل اآلخرين. 
 غياب معنى الحياة و قيمتها لدى الفرد المغترب. 
  الروابط االجتماعية مع اآلخرينضعف. 
  القلق والتوتر وما يترتب عنهما من استجابات عنيفة متطرفة كاإلجرام والعجز في تحمل

 .المسؤولية
 النظرة السلبية و التشاؤمية للحياة. 
 شعور الفرد بعدم القيمة وعدم األهمية وأن حياته ال معنى لها. 
 الفراغ العاطفي.  
 رار في الحياة ذاتهاعدم اهتمام الفرد باالستم. 
 فقدان الوعي و صعوبة التحكم في المشاعر.                 

 (.571، 571، 7001شقير، )                                                                 

 نااأل بين النفسي الجهاز في المضطربة النزاعات تلك إلى  ويشير  :العصابى االغتراب-4-6
 . عصابية حرب الفرد يعيش إذا المكبوتة، والرغبات
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 األنا وبدائية النضج عدم بسبب الواقع مع التعامل عن التام العجز وهو :الذهاني االغتراب-4-1
 .الطفيلية الفرد تخيالت وضع من آخر بواقع ستبدالها يستدعى مما ،األعلى

  (.92 ،2011 ،مجاهدو  عسل )                                                                   
 : العوامل المسببة لالغتراب -5

بالفرد، وعوامل  يرى بعض العلماء أن الشعور باالغتراب يكون نتيجة لعوامل نفسية مرتبطة     
. مما يجعله غير قادر على التغلب على مشكالت الحياة ،اجتماعية مرتبطة بالمجتمع الذي يعيش فيه

        .كما يحدث االغتراب نتيجة تفاعل بين العوامل النفسية و االجتماعية

                                                                  (.504،  7008 زهران،)                                                                          

ومن أهم مصادر الشعور باالغتراب التنشئة االجتماعية الخاطئة وعمليات التغيير االجتماعي       
والتقدم الحضاري والحياة المعاصرة، وعدم قدرة الفرد على القيام باألدوار االجتماعية بسهولة، والفجوة 

األجيال أو بين الفرد و المجتمع الذي يعيش فيه، واختفاء كثير من القيم التي كانت موجودة في  بين
 . والمحبة  الماضي مثل التعطف والتراحم

إلى طبيعة المجتمع الحديث، وسيطرة  Frommوترجع أسباب ومصادر االغتراب عند إريك فروم       
ان، وسطو السلطة وهيمنة القيم واالتجاهات واألفكار اآللة وهيمنة التكنولوجيا الحديثة على اإلنس

  .غتراب اإلنساناالتسلطية، فحيث تكون السلطة وعشق القوة والحصن على العدوان يكون 

 (.504، 7008زهران، )                                                                          

أسباب ومصادر االغتراب لدى اإلنسان إلى الضغوط الداخلية   "Horneyكارين هورني " وترجع      
حيث يوجه الفرد معظم نشاطه نحو الوصول إلى أعلى درجات الكمال، حتى يحثث الذاتية المثالية، 

 (.10، 5554عبد المختار، )                               .لى الصورة التي يتصورهاإويصل بنفسه 

 : رجع أسباب االغتراب للعديد من العوامل أهمهاتوقد 

 للشباب األسرة تفهم وعدم هتمامإإلب الشعور عدم . 
 الرأي عن التعبير على القدرة عدم. 
 األجيال بين الهوة. 
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 معينة مهنة اختيار على القدرة عدم. 
 االجتماعية العالقات وسوء بالنقص الشعور. 
 ( 135 ، 2011غبارى، )       .                          وحميمة طيبة عالقات تكوين عن العجز 
 الشبابن و المراهقي حياة في واإلنسانية الدينية القيم غياب. 
 حولهم من الراشدين وثقافة والشباب المراهقين ثقافة بين الفجوة. 
 والرياء النفاق. 
 (338، 8663العيسوي ، )                .والشباب المراهقين حياة لنموذج اآلخرين صياغة 
 تقبلها على  قدرتهم عدم وبالتالي ذواتهم تحقيق على المراهقين قدرة عدم. 
 مصائرهم أو أنفسهم عن سواء المسئولة بالحرية والشباب المراهقين إحساس عدم .                                                             

 : ترى أن أسباب االغتراب تتعدد، ومن أهمها ما يلي( 5552)أما إجالل سري       

 وتتمثل في: نفسية أسباب: 

 وقت في الدوافع والرغبات المتعارضة، وبين الحاجات التي ال يمكن إشباعها بين لصراعا 
 .واحد مما يؤدي إلى التوتر االنفعالي و القلق واضطراب الشخصية 

 حيث تعاق الرغبات اإلنسانية أو الحوافز أو المصالح الخاصة بالفرد ويرتبط  : اإلحباط
 .اإلحباط بخيبة األمل والفشل والعجز التام والشعور بالقهر وتحقير الذات 

 شباع الحاجات كما في حال الحرمان من  :الحرمان حيث تقل الفرصة لتحقيق الدوافع وا 
 .الرعاية الوالدية

 وهذه الخبرات تحرك العوامل األخرى والمسببة لالغتراب مثل األزمات  :الخبرات الصادمة
      . االقتصادية والحروب

 (502، 7008زهران، )                                                                    
 يلي ومن أهمها ما: األسباب االجتماعية: 
  هذه الضغوطضغوط البيئة االجتماعية والفشل في مقابلة.  
 النفسية على التوافق معه التطور الحضاري السريع وعدم توافر القدرة. 
 اضطراب التنشئة االجتماعية، حيث تسود االضطرابات في األسرة والمدرسة والمجتمع . 
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  مشكلة األقليات ونقص التفاعل االجتماعي التفاعل االجتماعي، واالتجاهات السالبة، والمعاناة
والتفرقة في المعاملة، وسوء التوافق المهني  حيث يسود اختيار العمل من خطر التعصب 

 .بالصدفة ، وعدم مناسبة العمل للقدرات، وانخفاض األجور
 تدهور نظام القيم وتصارع القيم بين األجيال . 
  البعد عن الدين والضعف األخالقي  وتفشي الرذيلة.          

 (504، 502، 7008زهران، )                                                             
 أسباب اقتصادية: 

متغيرات يمكن  إلى أن هناك أربعة( 8661) (Cary)و كيري ( Marc)يشير كل من مارك        
 :والتي يمكن إجمالها كاآلتي االغترابأن تؤثر بشكل أو بآخر في التسبب في 

 و تتحول  أالتحديات المدركة ضمانا لمهام عمل الفرد ، وأن هذه التحديات الكبيرة يمكن أن تنش
 .لى صعوبات كبيرة في العمل، مما يجلب السأم والملل والالمعنىإ

  التنظيم للعمل والبيئة حيث أن المبالغة فيه يعني الكثير من القوانين واألنظمة واإلجراءات
 . باإلضافة إلى اإلشراف الصارم و القاسي، المؤدي إلى نشوء اإلعاقات المرهقة والمتعبة للفرد

 (. 22، 7002المحمداوي، )                                                               
 يــــــــــــــــــؤدي إلىار منها وزيادتها ربما  التوطيد االجتماعي لعمل الفرد وبيئته، حيث أن اإلكث 

االنزعاج والتصادم مع عواطف اآلخرين، واألقران وفقدان االستقاللية وأن التقليل منها يبعث 
 .على العزلة وقلة الدعم والمساندة والمساعدة

  ايير واألهداف والتــــــــــعايش معها طيـــــــــــــــلة للعمل والمنظمات وللقيم والمعالتوافق واالنسجام
 العمل، حيث أن الكثير منها يؤدي إلى أن يكون هناك غياب للرؤية بالنسبة للنتائج والنهايات،

غير معيارية أي أنها غير وأن القليل منها قد يدفع الفرد إلى عمل أشياء ضد ضميره، و  
وبالشكل الذي تكون مخالفة و خارقة لقوانين المجتمع مع المعايير االجتماعية متوافقة 
 .     واآلخرين

  (    22، 7002المحمداوي، )                                                                
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 :اطر االغترابمخ-6
  :االغتراب وسمات الشخصية-1-7

فيما يخص عالقة سمات الشخصية باالغتراب النفسي فقد  كان هدف البحث الكشف عن        
العدوان ، العداء، والعداء  واالعتماد، والتقدير السلبي للذات، وعدم )عالقة االغتراب النفسي بكل من 

، والوحدة الكفاية الشخصية، وعدم التجاوب االنفعالي، وعدم الثبات االنفعالي، والنظرة السلبية للحياة
طالبا وطالبة، وكانت أدوات الدراسة هي مقياس أحمد خيري  221واشتملت العينة على ( النفسية 

إعداد محمد )، ومقياس قوة األنا ( إعداد عبد الرقيب البحيري )لالغتراب، واستبيان تقدير الشخصية 
الغتراب النفسي وبين وأوضحت النتائج وجود عالقة إرتباطية موجبة ودالة تبين درجات ا ،(شحاتة 

 (.584، 7008زهران، )                                      . درجات كل المتغيرات النفسية السابقة

 :االغتراب والهامشية-1-1
الشخص الذي ليس مشاركا بالكامل في جماعة  "  يعرف كمال الدسوقي الشخص الهامشي بأنه      

  "بين جماعتين، غير واثق من عضويته ألي منهاوخصوصا الذي يقف على الحدود ، ما
 (.                                                                     512، 7008زهران، )                                                                           

هدف الدراسة هو عقد مقارنة بين طالب  وفيما يخص عالقة االغتراب بالهامشية فقد كان       
ص الشخصية، وتحديد العالقة ئالجامعة المهمشين وغير المهمشين في أبعاد االغتراب، وبعض خصا

بين درجة الهامشية وأبعاد االغتراب، وتحديد العالقة بين درجة الهامشية وبعض خصائص الشخصية 
قدرة أبعاد االغتراب وخصائص الشخصية على لى تحديد إكما هدفت الدراسة . لدى مجموعة المهمشين

 (. 518،   7008زهران ، )                       . التنبؤ بدرجة الشعور بالهامشية لدى عينة الدراسة

من طالب الجامعة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين  مجموعة المهمشين  700تكونت العينة من       
ستخدم الباحث  او . طالبا وطالبة 11مهمشين وتكونت من طالبا وطالبة، ومجموعة غير ال 11وعددها 

ومقياس الجمود، مقياس تقدير الذات ومقياس التسلطية ومقياس  ستبيان الهامشية،ا)عدة أدوات  
ودلت نتائج الدراسة على وجود فروق  (.ومقياس السيطرة ومقياس العدوان، ومقياس القلق ،االغتراب

رتباط ابعاد االغتراب لصالح المهمشين، ووجد ألمهمشين في دالة بين مجموعة المهمشين وغير ا
الغربة عن الذات، ) وأن هناك ثمانية متغيرات . إيجابي دال بين الهامشية وخصائص الشخصية
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لها قدرة ( يير، التسلطية، العزلة االجتماعية، السيطرة، العدوان، الشعور بالعجزانعدام المعاالجمود، 
                         . هامشية لدى عينة الدراسةتنبؤية بدرجة الشعور بال

 (.518، 7008زهران، )                                                                           

  :االغتراب وتعاطي المخدرات-1-8

عن العالقة بين االغتراب وتعاطي المخدرات لدى طلبة  5555في دراسة إليمان عبد إله  البنا       
أن المتعاطين أكثر اغترابا بالمقارنة مع غير المتعاطين حيث تزايدت  لىإالجامعة  أشارت نتائجها 

دف وكانت درجة المتعاطين بشكل جوهري على كل من التشيؤ، الالمعيارية، الالمعنى، والعجز والاله
 .الفروق دالة إحصائيا

كما كشفت العديد من الدراسات عن ارتباط االغتراب ممثال في كل من العجز، الالمعيارية،       
العزلة االجتماعية وغربة الذات بتعاطي المخدرات والكحوليات من الذكور ، تشير نتائجها إلى أن 

طي المخدرات، وأن االغتراب داخل بيئة العمل الشعور باالغتراب يعد من أكثر المنبئات بمشكالت تعا
بين  من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التعاطي، حيث تبين تزايد نسبة المتعاطين للمخدرات 

 . األشخاص األكثر شعورا بالعجز واالغتراب والذين ال يلقون دعما اجتماعيا
  (.510، 7002خليفة، )                                                                           

المتبعة  نماط السلوكأكما بينت بعض البحوث وجود عالقة بين مظاهر االغتراب والعديد من       
االغتراب  موجبا بين الشعور بالوحدة كمظهر من مظاهر ارتباطابين الشباب، فقد وجد أن هناك 

 .وسمات القلق والعدوان والميل للعنف

  :االغتراب عن التغلب -1
 يكون الذي الحد إلى :تاليةال المعادلة في يتلخص "فروم" نظر في المغترب اإلنسان موقف إن      
لى الحاد، العصاب من يعاني نهإف اناإنس المرء فيه  هإنف مغتربا اإلنسان فيها يكون التي الدرجة وا 

 أصيلة ااتذ يكون أن يستطيع الذي هو "فروم" عند السوي فاإلنسان ،متثالاال مخدر بسعادة يستمتع
 أو كشيء ذاته يعامل نهأل ،اإلنسانية ناحيةال من مريض شخص هو نظره في المغترب والشخص

 يفترض " "فروم" وأفكار آراء من نستخلص األساس هذا وعلى بذاته، األصيل الشعور ويفقد كسلعة
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 تغلبالو  القهر في تساعد أن يمكن التي والمبادئ األسس أهم عليه تغلبالو  غتراباال هذا قهر عليه
 :يلي فيما ونحددها غتراباال على
 العزلة تحمل على والقدرة باالغتراب الوعي. 
 ةضحيال ومناهضة اإليمان بعث،  و األمل بزوغ. 
 ( 61 ، 2007الجماعي، )                              .وباآلخرين بالعالم اّلتلقائي االرتباط 
 الواقع مع والتواصل ذات إلي والعودة االغتراب مشاعر قهر :السوي المجتمع تحقيق. 
 القومية بالشخصية واالعتزاز االجتماعي التغيير ومواكبة اإليجابية تنمية. 
  والتواصل التفاعل يحقق بما واالجتماعية االقتصادية األوضاع تصحيح. 
 الشباب وتنشئة والوالء الوطني الوعي تدعيم، والديمقراطية والوعي السياسي االستقرار تدعيم 

 (http://www.jaafaridris.com)                                        .المواطنة روح على
 الدينية الشعائر وممارسة الديني السلوك تنمية. 
 المجتمع وأفراد الشباب لدى واإلبداع التسامي خلق . 
 (35  ، 2011ومجاهد، عسل )                             .وتفرده بكينونته الشاب تحسيس 

 :االغتراب والمراهق-1

إلى أن " عماد الدين إسماعيل "أشار   (Kenston, 1968)" كينستون " إلى دراسة  ادااستن        
بأن فئة  وضحالمراهقين يمكن تصنيفهم في فئة المغتربين من خالل مدى ثالث مجموعات، ، وأ

مور، والغضب من مظاهر اإلدعاء والتظاهر المغتربين هم أولئك الذين يشعرون باليأس من إصالح األ
ورفض هذه المظاهر، وكذلك فهم يشعرون باإلحباط ونفاذ الصبر وعدم القدرة على احتمال المظاهر 

 .المادية للمدينة الحديثة

هو إظهار المرارة والغضب والسخرية الالذعة وأوضح أن التعبير الصريح لمشاعر االغتراب       
مور، إال أن المغتربين من يؤكدون ولكن بالرغم من هذه الدرجة في السلبية من األ .واالزدراء واالحتقار

بشكل مضمون على أهمية االتصال بين الناس، كما أنهم يظهرون بشكل أو بآخر حاجتهم إلى التعبير 
   كما يشير إلى أن المغتربين يجمعون ما بين الرغبة المجتمحة .عن ذواتهم وعن خبراتهم في الحياة
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  .في التقارب وتكوين عالقات حميمية وثيقة باآلخرين، وبين الخوف من مثل هذه العالقات 

 (12، 7050 عسل ومجاهد،)                                                                      

تلك الحالة تكون شائعة في بداية المراهقة، حيث يكون المراهق ألسباب  أن" عماد الدين" ويرى       
 وفي هذه الحالة قد ينعزل عن التفاعل االجتماعي. اجتماعية وثقافية مشغوال بمشاعره وأفكاره الخاصة

فيما يعانيه من قابلية للتجريح في نواحي النمو الجسمي  ،ينر ويشعر بأنه ال يرغب في أن يشرك اآلخ
وبهذا المعنى يشير إلى أن معظم المراهقين في الثقافة التقليدية التي نعيش فيها . والعقلي واالجتماعي

 (18، 7050 عسل ومجاهد،)              .يشعرون بشيء من الوحدة العزلة التي يتضمنها االغتراب

اء أو الشعور باالغتراب عند المراهق في المرحلة المبكرة، هي نوع من الحلول إن أزمة االنتم     
 للصراع بين ما يتطلع إليه المراهق من وجوده في الجماعة، وما يخشى أن يتعرض له من رفض 

     .وهذا الموقف الصراعي ليس إال نتيجة الحساسية الزائدة نحو الذات والتمركز حولها في هذه المرحلة
                                                                (52،  7001الشربيني، )                                                                         

 :المـــــــــــراهقة: ثانيا

حيث تعرف على  ،الباحثينتعتبر مرحلة المراهقة من بين المواضيع التي جذبت اهتمام وانتباه  :تمهيد
أنها مرحلة انتقال من طفل يعتمد كل االعتماد على اآلخرين إلى راشد مستقل بذاته، وال شك أن هذا 

ونظرا  ،االنتقال يتطلب تحقيق توافق جديد تفرضه ضرورات سلوك الطفل وسلوك الراشد في مجتمع ما
ا الناشئون تحمل المسؤولية االجتماعية ألهميتها البالغة في تكوين شخصية المراهق، حيث يتعلم فيه

وواجباتهم األمر الذي أدى إلى دراستها من خالل فهم جميع مظاهرها وهذا ما سنتطرق له في هذا 
 .الجزء

 : تعريف المراهقة-7
 : لغـــة-7-7
ترجع كلمة المراهقة إلى الفعل العربي راهق، بمعنى قارب الحلم، قارب البلوغ، راهق الصبي، أما   
ينتقل   اهق فجمعها مراهقون من بلغ سن المراهقة، ومراهقة تعني مقاربة البلوغ وهي مرحلة من العمرمر 

  (155، 7005نعمة،  )                     .فيها الصبي للبلوغ، يقارب فيها الرشد أي مشارفة الحلم
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 (Adolesentia)يشتق من اللغة الالتينية  (Adolescence)ومصطلح مراهقة في اللغة األجنبية       
فهي المرحلة التي ينتقل فيها الكائن من الطفولة إلى الرشد، أي أنها االنتقال من ، "كبر"والفعل معناه 

 (421، 7007سليم، )                                          .لى مرحلة االعتماد على الذاتإاإلتكالية 

  :اصطالحا-7-1
الجسمية واالجتماعية  تشير دراسات النمو االنساني إلى أن مرحلة المراهقة هي مرحلة التغيرات      

ن البعض عرف المراهقة أوبها ينتقل الفرد من الطفولة الى المراهقة، والمالحظ   ،واالنفعالية والعقلية
راحل الحياة االنسانية نها مرحلة من مأخر يرى بالتركيز على الفترة الزمنية لهذه المرحلة والبعض اآل

 . مقارنة بغيرها

أن المراهقة هي مرحلة عواصف، وتوتر وشدة وتكتنفها أزمات  (S.Hall) ستانلي هولرى ي      
  .نفسية، وتسودها المعاناة واإلحباط والصراع والقلق، والمشكالت وصعوبات التوافق

 ( 787،782، 7008ملحم، )                                                                      

اعتماده وتركيزه على المظهر االنفعالي في  S.Hall)) هول يالحظ من هذا المفهوم الذي قدمه      
حياة المراهق، وأهمل المظاهر النمائية األخرى، ولعل االتجاه البيولوجي الذي تبنته هول في تفسير 

وأن النتائج  سيكولوجية المراهق والذي يرجع كل التغيرات التي تحدث للمراهقين إلى النضج العضوي
 . هقينالنفسية تكون متشابهة عند كل المرا

 المراهقة بأنها  ليست بالضرورة أزمة عاصفة  وقد (M.Mid)مرجريد ميد في حين وصفت       
تتحول إلى أزمة وشدة إذا أراد المجتمع ذلك، أي أنه إذا كان المجتمع هادئ وتقبل مرحلة االنتقال من 

 .الطفولة إلى المراهقة، فإن خصائص األزمة قد تتضاءل إلى حد بعيد

 : تبنى في نظرته للمراهقة على المنطلقات التالية  فقد (S.Freud)فرويد أما بالنسبة لـ 

 .المراهقة هي ظاهرة عالمية: أوال       

 .المراهقة تعيد مشكالت الطفولة: ثانيا      
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 أن مرحلة الكمون تمتد من السنة السادسة من العمر إلى غاية البلوغ (S.Freud)وأعتبر فرويد       
 فعند البلوع قد ، ثم تنتهي هذه المرحلة إبتداءا من البلوغ ،حيث يسود الفرد الهدوء و الراحة النسبيتين

يعاني المراهق من انبعاث جديد للصراعات األوديبية، وبهذا يصبح البلوغ إعادة للمرحلة األوديبية، 
بخلق توتر في توازن الكائن  فهذا التنشيط الجديد في الشحنات الغريزية المتأتية من الهدوء مطالبة

 .فتعمل قوى األنا لتستعيد التوازن من خالل آليات الدفاع

فالطاقة  ،إنهاء الفرد للنمو اآلمن هي بمثابة قطع أو Anna Freud "أنا فرويد "أما المراهقة لدى      
لق والخوف مما يؤدي إلى الق"األنا "و"الهو "وتهدد التوازن بين  ، الجنسية تشغل الدافع الجنسي

 (.77، 7007مرسي، )                                                        . واألعراض العصبية

أن المراهقة هي المرحلة الخاصة من دورة الحياة لديه، ولها  (E.Erickson)إريكسون ويشير       
ففي هذه المرحلة لم يعد الفرد طفال ولم يصبح راشدا وفيها  ،أهميتها في نمو الفرد النفسي االجتماعي

يواجه مطالب اجتماعية مختلفة، وتغيرات  أساسية من خاللها يتبن إحساس الفرد بهويته من خالل 
تساؤالت عديدة يطرحها و يسعى للبحث عن إجابات مقدمة له ويقوم في األخير إما بتحقيق هوية 

 .ضطراب الدور أي هوية سلبيةإيجابية أو وقوع المراهق في ا

ويرى أيضا أن النمو عبارة عن تفاعل بين العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية، فنجد في     
 .مرحلة المراهقة أن المشكلة المركزية تتمثل في البحث عن الهوية والعمل على تشكيلها

                                                                             (Gerard, 1988, 38)   

أن المراهقة فترة من الحياة تقع بين الطفولة وتمتد  حتى الرشد،  (N.Sillamy) وتؤكد  سيالمي      
  .سنة 70-54سنة إلى غاية 52-57هي فترة معروفة بالتغيرات الجسمية والنفسية التي تبدأ في حوالي 

 (.47،  7057بوسنة، )                                                                           

أنه من السهل تحيد بداية المراهقة إذ تتحدد بالبلوغ الجنسي ومن  Ten Yearsقد أطلق عليها ول      
الصعب تحديد نهايتها إذ يتحدد بالوصول إلى النضج في مظاهر النمو المختلفة، وتمتاز مرحلة 

  .المراهقة بأنها تقدم نحو النضج الجنسي و الجسمي والعقلي بل نحو النضج في كافة مظاهره
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كما تشير البحوث إلى أن المراهقة تعتبر نتاجا للتفاعل بين العوامل الوراثية والنمط الثقافي       
 ال مرحلة إهي  والمجال النفسي الذي يعيشه المراهق ، وأن مرحلة المراهقة مرحلة نمو عادي وما

 .لقيمكتشاف ااالبحث عن الهوية، والبحث عن تحقيق الذات ومرحلة نمو الشخصية، ومرحلة 

 ( 745، 7007الهنداوي، )                                                                         

 من نمائية مرحلة ،والرشد الطفولة بين تقع النمو من مرحلة المراهقة "بأن (3929) األشول ويرى      
 التي واالجتماعية واالنفعالية والعقلية الجسمية ، المتميزة التغيرات تعني ، الكبار عالم إلى الطفل عالم
 (932،3929األشول ، )                                      ."العمر من الثاني العقد فترة في تتم

 مصطلح استخدم هأن يالحظ كما ،للمراهقة المرحلي البعد على ركز المفهوم هذا بأن ويالحظ      
 النمو  أدبيات نإ والعقلي، الجسمي الجانب على عتماداا جاء هنا التركيز بأن يوحي المتميزة التغيرات

 .متميزة بالضرورة تكون ال المرحلة هذه في تحصل التي التغيرات أن إلى تشير

من خالل ما تقدم عرضه  نجد أن تعريف المراهقة يختلف باختالف اتجاهات العلماء النفسية     
واالجتماعية والبيولوجية وجميعها تخلص بشكل عام إلى أنها مرحلة تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد، 

اوت من فرد بيولوجية عضوية في بدايتها واجتماعية في نهايتها  وهي نفسها عند الذكور واإلناث وتتف
 .إلى آخر ومن جنس إلى آخر

 :وتمتاز المراهقة بخصائص أهمها

 تغيرات سريعة بيولوجية ونفسية واجتماعية، تجعلها تحتل أهمية خاصة. 
  تتميز المراهقة بأنها انتقالية حيث يمر المراهق خاللها وهو يجهل فيها موقعه فهو لم يعد طفل

 .المستقل بنفسه يعتمد على غيره و ليس هو بالراشد الناضج
  تتميز المراهقة بصعوبة المشكالت وسبب ذلك تيقظ شعور المراهق بذاتيته ووجوده وكيانه

كما تنجم المشاكل بسبب ظهور  ،ن يعترف له اآلخرين بهذا الوجود الكيانيأورغبته في 
 .الدوافع الجنسية بشكل قوي نحو الجنس اآلخر ومعرضة المجتمع لهذه الدوافع واستنكاره

 ( 54، 52، 7004براهيم، إ)                                                               



 اإلغتراب النفسي والمراهقة                                              الفصل الثاني 
 

56 
 

  كما تمتاز الفترة األولى من مرحلة المراهقة بأنها فترة انفعاالت عنيفة تتميز بالعواطف والتقلب
 (1، 7005 الشافعي،)                                                        .وعدم الثبات

  وتتميز بالتغيرات الجسمية السريعة التي تنعكس على سلوكه وتصرفاته فيفقد اتزانه وسيطرته
 .ولذلك تتزعزع ثقة المراهق بجسمه ويصحب ذلك القلق والتوتر ،على نفسه

 (577،  7008العيسوي ،)                             . يكتسب دورا اجتماعيا ذكريا أو أنثويا 

د أكدت الدراسات بأن مرحلة المراهقة ليست مستقلة عن حياة الفرد وال منفصلة عن باقي وق      
ونجد أن علماء النفس يختلفون في تحديد مرحلة المراهقة فمنهم من يتوجه إلى التوسع  ،مراحل نموه

ة بينما سن( 75-50)في ذلك فيرون أن يضم إليها الفترة التي تسبق البلوغ وعليه فإنهم يعتبرونها بين 
 .سنة( 55-52)يحصرها آخرون في الفترة 

 :وعلى سبيل المثال ال الحصر نشير إلى بعض التحديدات الزمنية للمراهقة   

 .سنة 75-57من : تحددها إليزابيت هارلوك *
 .سنة  75-52من : تحددها  لوال كول *
 .سنة  78-57أما الندرز فيحددها من  *
 .سنة  70-57من : جيبرزلد في حين يحددها  *

ومهما يكن من أمر هذه التحديدات والمعايير فيمكن القول أن المراهقة تعني المرحلة الممتدة        
 وذلك  ،(سنة تقريبا  75)وحتى ابتداء سن الرشد  ،(سنة تقريبا  57)من انتهاء مرحلة الطفولة المتأخرة 

   .الراشد الذي يبلغ الحادية والعشرون من العمرألن معظم المجتمعات في العالم تعتبر الشخص 

 (58، 52، 7004إبراهيم، )                                                                        

 :وقد جرت العادة عند العلماء إلى تقسيم مرحلة المراهقة إلى ثالث مراحل فرعية هي  
 .فترة   تغيرات سريعة نحو البلوغسنة و هي ( 58-55)مراهقة مبكرة -5
 .سنة حيث تكون التغيرات ذات العالقة بالبلوغ قد اكتملت تقريبا( 52-58)مراهقة متوسطة -7
                                                                          (15، 7002األعظمي، )                     .سنة و هي مرحلة الثبات( 75-52)مراهقة متأخرة -2
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 : المقاربة النظرية لمرحلة المراهقة -1

لقد زاد اإلهتمام بدراسة سيكولوجية المراهقة وسارع الباحثون والمتخصصون في تقديم التفسيرات        
نها ساهمت أالتفسيرات إال  هذه واختالف تباين من الرغم وعلىالعليمة لما يحدث خالل هذه المرحلة 

المراهقة مرحلة ي حاولت تفسير الت رية ويمكن تلخيص أبرز االتجاهات النظفي اثراء التراث النفسي 
 : في ما يلي

 :االتجاه البيولوجي-1-7

 سلوك فإن ولذلك( المحددات البيولوجية )هو التوجه الذي يركز على المحددات الداخلية للسلوك      
الذي  (S.Hall) ستانلي هول  االتجاهويتزعم هذا النمو،  طبيعة بحكم واحدة ومشكالتهم المراهقين

ظاهرة المراهقة، إذ يرى بأنها مرحلة ميالد جديدة للفرد لما تتميز به من  عالجوايعتبر من األوائل الذين 
 تحول المرحلة ذهه في تحدث التي السريعة فالتغيراتخصائص وصفات تختلف عن مرحلة الطفولة، 

حيث تتميز هذه المرحلة بالتغير  عليه،  كانت عما تماما مختلفة جديدة شخصية إلى الطفل شخصية
 بعواملهول أن النمو مقيد ر ويعتب. النضج إال في نهايتها إلىوال يصل الفرد  االستقراروعدم 

في التغيرات النمائية في  لى أن البيئة تتحمل مسؤولية أكبرإمحددة وراثيا، كما أشار  فسيولوجية
  (.25، 7007مرسي، )                                                 .المراهقة من الفترات السابقة

ذلك أنها فترة مشحونة بالصراع والتقلب  Storm and stressكما اعتبرها مرحلة عواصف وتوتر       
وبين الفضيلة  ،المزاجي، فهو يرى أن تفكير المراهق ومشاعره وأفعاله تتذبذب بين الغرور والتواضع

وهذا ما يخلق لديه أزمة حتمية بسبب التغيرات  (.24، 7005شريم، .) واإلغواء والسعادة والحزن
حباط وصراع وقلقل  ومشكالت  البيولوجية التي يعيشها أثناء وبعد البلوغ وما يتبعها من معاناة وا 

 (25، 7007مرسي، )                                                              .وصعوبات توافقه

 بشكل وأهمل للسلوك، لداخلية ا المحددات على ركز البيولوجي  االتجاه أن نجد سبق ومما      
 أفعالهم ردود في وعاصفة والمتخصصين الباحثين اهتمام ستثاروهذا ما أ. يةرجاخال المحددات واضح
 .المراهقة أزمة حتمية على يؤكد الذي التوجه هذا تجاه
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 :االتجاه االجتماعي األنثروبولوجي-7-1
المحددات )وهو االتجاه الذي يركز في تفسيره لسلوك المراهقين على المحددات الخارجية         

 & Meadمارجريت ميد،  روث بندكت )ويتزعم هذا االتجاه  ،(االجتماعية والثقافية والقيم المكتسبة  

Benedict) (،183، 3992 عقل.)  ميد"حيث ترى "Mead  أن طبيعة المراهقة ليست محددة بيولوجيا
نما هي اجتماعية، ثقافية ، فحسب رأيها ترى أنه عندما تتيح  (S.Hall)كما تصور ستانلي هول  وا 

الثقافات المجال لالنتقال التدريجي من الطفولة إلى  الرشد، وهذا ما يحدث مع مراهقي سامو، فالقليل 
 (15، 7005شريم، )                               . من االضطراب والتوتر يرافق هذه الفترة من النمو

ذا كانت المراهقة في المجتمعات الصناعية المتحضرة فترة أزمة إنه أ  Mead ت مارغريت ميدكدأو      
فإنها فترة طبيعية وعادية وليست أكثر اضطرابا من الفترات السابقة أو الالحقة  ،ضطراب وقلق وتوترا  و 

التي يمر بها الطفل في المجتمعات البيدائية، والسيما جزر ساموا ، أي تختلف المراهقة من بيئة 
 (72، (دت)حمداوي، )                                               . خرىألى إاجتماعية و ثقافية 

فإنها ترى أنه إذا كان النمو الطبيعي غير متأثر بعوامل البيئة  Benedict "بندكت "أما      
ولكن إلى المدى الذي تتدخل فيه الجماعات  االجتماعية فإنه يسير على نحو تدريجي وعملية مستمرة،

 .بظهور عدم االستمراريةالثقافية بما لديها من متطلبات وقيود ومعاملة متمايزة وتوقعات  فإنها تتنبأ 

وعليه فإن هذا االتجاه يركز في تفسيره لسلوك المراهقين اعتمادا على العوامل والمحددات       
وبالتالي فإن . االجتماعية والثقافية كوسيط بيئي ونفسي يؤثر في سلوك وتصرفات ومشكالت المراهقين

يئة والوسط االجتماعي والثقافي هو الذي يحدد هذا التوجه ينفي فكرة األزمة الحتمية للمراهقين وأن الب
 (15، 7005شريم، )                                                             . سلوك المراهقين

 بشكل وأهمل للسلوك، الخارجية المحددات على ركز االجتماعي االتجاه أن نجد سبق ومما      
 .الداخلية المحددات واضح

 : االتجاه التحليلي-1-8
هذا االتجاه أعطى مفهوما آخر للمراهقة، إذ يعتبرها مرحلة إعادة تنشيط تجارب سابقة عاشها       

 ومرحلة . الفرد، وبالتالي لفهم هذه المرحلة أو للتخلص من أي صراع البد الرجوع إلى الفترة السابقة لها
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المراهقة تتميز باكتمال النضج الجنسي وانفجار دوافع جنسية تنشط من جديد صراع أوديبي،  
. لى أحد الوالدين من الجنس اآلخرإوالتخيالت المتعلقة بالهوامات المحرمة، بمعنى ميل الطفل 

وللتخلص من هذه التخيالت يجد المراهق نفسه مجبرا على االنفصال عن الوالدين، كما على صدها 
 بعدوانية و يرفض القيام  باألعمال المطالب بها ، إال أن هذه الرغبة في االنفصال من شأنها أن تنتج 

      .قلق وصراع شديد للمراهق، الذي يطور آليات دفاعية للقضاء على توتراته وقلقه وصراعاته
                                                                           (Bauecet, 2001, 10-13) 

واعتقد ، Sex-roleفي هذه المرحلة إعادة النظر بهوية الدور الجنسي   Freudفقد أكد فرويد          
أن التغيرات في بناء الشخصية يصعب تحقيقها بعد هذه الفترة ، ألن إعادة توزيع و تحويل الطاقة 
النفسية كما يحدث مع الشخصية المرنة في المراحل النمائية يتطلب جهدا كبيرا، بل يتطلب في الواقع 

                                                      .مساعدة و عالجا مكثفا 

 (82، 7005شريم، )                                                                             

 ،وقد توصل فرويد بأن عدم التوافق في شخصيته الراشدة يرجع إلى خبرات الطفولة السيئة       
تجاه الوالدين والغيرة من األخ كثر من هذا فقد بدت له تلك الخبرات المبكرة من مشاعر الحب والكره اأو 

واألخت لشعوره بأنهما منفصلين عن األهل، كلها نتيجة دوافع جنسية بطريقة أو بأخرى، وأن هذه 
              .الخبرات المبكرة تؤدي إلى تأثيرات غير معروفة وعميقة على سلوك الراشد وخبراته

 (21، 7008واطسن وليندجرين، )                                                                  

أما أنا فرويد ترى بأن مرحلة المراهقة تتسم بالصراع الداخلي وعدم التوازن النفسي والسلوكات       
فهم من جهة يهتمون بأنفسهم وكأنهم الموضوعات الوحيدة التي  ،نانيونأالغريبة، ذلك أن المراهقون 

تستحق االهتمام وأنهم مركز العالم، ومن ناحية أخرى هم قادرون على التضحية والتفاني، فهم يقيمون 
 . عالقات عاطفية ما تلبث أن تنتهي بسرعة

بون  ثقة قدراتهم على ضبط وتعتقد أنا فرويد أن األفراد في مراحل حياتهم الالحقة، عندما يكتس     
   .النزعات الخطيرة لديهم و يكونون أكثر استرخاء وأقل صرامة مع أنفسهم

                                                                  (81، 88، 7005شريم، )                                                                         
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 :االتجاه التفاعلي-1-1

والخارجية،  ويركز على التفاعل بين المحددات الداخلية K.Levin "كيرت لفين"يتزعم هذا االتجاه       
والثقافية،  كما يركز  أي أن سلوك المراهق هو محصلة التفاعل بين العوامل البيولوجية واالجتماعية

المعروف إلى المجال المجهول  الرشد، ومن المجالعلى عامل الصراع أثناء االنتقال من الطفولة إلى 
 : ويصور المراهقة على أنها

 
  فترة تعين في االنتماء إلى الجماعة حيث يرتبط بقيم وعادات جديدة تمثلها الجماعة التي

 (.281، 7008ملحم، )                                                       . ينتمي إليها
  االنتماء من جماعة األطفال إلى جماعة الراشدين هو انتقال من وضع أن االنتقال في

 .معروف إلى وضع جديد غير معروف بالنسبة للمراهق

 إن فترة التغيرات الجسمية والفيزيولوجية التي تحدث للفرد، هي تغيرات شديدة بحيث تبدو   
عالم الخارجي الجسم بالنسبة له مضطربة، مما يضطر إلى أن يسحب انتباهه من ال صورة

 .ويركزه نحو الذات نفسها بسبب ما يعتريها من تغيرات لم تنتظم بعد نمط مستقر
  وهي فترة حدوث  ،ةنهور حاجات واهتمامات وطموحات معيظإن مرحلة المراهقة تمثل فترة

التغيرات العقلية واالنفعالية واالجتماعية للمراهق، وقد ال يستطيع إشباع حاجاته مما ينتج عنه 
 (281، 7008ملحم، )                                       . القلق والتوتر وبروز المشاكل

ذلك أن نلخص لقت الضوء على جانب معين ويمكن أن كل نظرية نرى أالعرض السابق يتبين من و 
 :في

 معاناة دون بعضهم يجتازها فقد المراهقين، لجميع بالضرورة أزمة ليست المراهقة فترة نأ *
 .عديدة ومشكالت توترات اآلخر البعض يواجه حين في تذكر،

 طرق في يختلفون وقد والصراعات، والتوترات المشكالت من دعد إلى المراهقون يتعرض *
 .لها واالستجابة التصدي

لى النمو طبيعة إلى ترجع المراهقين تواجه التي المشكالت *  المحيطة البيئية الظروف وا 
 .بالمراهق
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 تختلف حين في عليهم، تطرأ التي للتغيرات نتيجة وذلك المراهقين، مشكالت بعض تتشابه *
 إلى األذهان ينبه مما والحدة النوع حيث من وذلك لها، يتعرضون التي المشكالت بعض
 (180،181، 3992عقل،) .                             للمراهق االجتماعي المجال أهمية

  :خصائص النمو في مرحلة المراهقة-8

تشهد مرحلة المراهقة سلسلة من التغيرات النمائية المتسارعة باعتبارها مرحلة التحول واالنتقال        
االعتمادية إلى الرشد  مرحلة انتقالية يتخلى فيها المراهق عن طفولتهمن الطفولة إلى الرشد، وهي تمثل 

ونضجه المستقل وهويته المتفردة، وتشمل هذه التغيرات تغيرات جسمية وجنسية واجتماعية وانفعالية 
 . وعقلية وأخالقية

 : النمو الجسمي-8-7

 اءــــــــــــــير متناسق بين أعضمي بشكل غــفي فترة المراهقة تحدث سرعة كبيرة في النمو الجس       
الجسم، بحيث تطول القامة وتكبر اليدان والقدمان و تشتد العضالت ويميل الصوت للغلظة ويبدأ 

 مرات في الدقيقة 4كما ينخفض معدل النبض بمعدل  ،الشعر في الظهور في الذقن وسائر الجسم
 .دريجياوتنخفض نسبة استهالك الجسم لألوكسجين ويرتفع ضغط الدم ت

 ( 578، 5551عويضة، )                                                                        

ويسمى النمو الخارجي بالنمو  ،ويسير النمو الجسمي للمراهق في الجانبين خارجي وداخلي       
العضوي أي نمو األعضاء الخارجية في جسم اإلنسان، أما النمو الداخلي فيسمى بالنمو الفسيولوجي 

كنمو المعدة واتساع حجمها، ونمو القلب واتساع حجمه   ،أي النمو األجهزة الداخلية لجسم المراهق
ادة قدرة القلب على مد خاليا الجسم بما يلزمها من مما يترتب عليه زي ،ونمو الشرايين واألوردة الدموية

في هذه  .ويحدث تطور في الغدد الصماء ،الطاقة الالزمة لعمليات النمو المستمرة في جسم المراهق
 . (الصعترية ) المرحلة تتمثل في ضمور الغدتين الصنوبرية والتيمومية 

 ( 721، 7001الكفافي، )                                                                          
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كما تزداد إفرازات الغدة الدرقية  ،وتصبح لدى الغدة النخامية القدرة على التأثير على بقية الغدد     
بسبب النضج الجنسي الذي يقلل شدة  ،في بداية المراهقة ثم تقل هذه الزيادة وتعود لحالتها الطبيعية

 .إفرازها 
فجسده يلعب دورا كبيرا  ،وكل هذه التغيرات الجسمية تؤثر في إدراك صورة الجسم لدى المراهق      

حيث يحرص المراهق على أن يبدو بمظهر  ،في تشكيل فكرة عن نفسه وكيف يؤثر في أعين اآلخرين
مثال  ىفي شكله، ويكون فكرة عن جسمه بناء علجسمي جذاب ، فهو حساس جدا لرأي اآلخرين 

 . وهما المفهومان اللذان يكونان صورة الجسم ،مثقافته وعلى مفهوم الجس يالجسم ف
 ( 721، 7001الكفافي، )                                                                          

هناك من يتظاهرون بنوع من و كما نجد الكثير من المراهقين يهدرون أوقاتا طويلة أمام المرآة،       
الرفض اتجاه مظهرهم الخارجي أو حتى اتجاه جزء من جسمهم، فاألهمية التي يوليها المراهق لجسمه 

اهق تشكل دفاعا أن نرجسية المر "   H.Deutuhتوحي بوجود البعد النرجسي في التفكير، وتقول دوتش 
صل تمدد األنا ويعد ضروري أنفعالية فاستعمال االستثمار النرجسي هو االصلبا في كل المواقف 

 (44، 7057بوسنة، )                                            ". خالل هذه الفترة من حياة المراهق 

 :النمو الجنسي-8-1

و  Gondartophineإن التغيرات الجنسية تحدث عندما  تفرز الغدة النخامية هرمون جوندارتوفين       
والهرمون . لفرز الهرمونات الجنسية ( الخصبة أو المبيض )الذي يثير أو يحث الغدد التناسلية 

والبرو  Estrogen، وفي اإلناث األستروجين Testosteroneالجنسي في الذكور هو تستوسيترون 
 (.222، 5551الطواب، )                                                        Progesteroneجسترون 

ففي هذه المرحلة تنمو الغدد الجنسية وتصبح قادرة على أداء وظائفها التناسلية، والتي تتمثل في       
المبيضين عند األنثى، وتقومان بإفراز البويضات فيحدث الطمث عندها، وتظهر العادة الشهرية نتيجة 

 عند والقذف نتصابلى االإباإلضافة  (42، 7057بوسنة، .) انفجار البويضة الناضجة في المبيض 
  (Jebabli, S. (s. a), 17)                      .                                            الذكور

الصفات الجنسية " كما يطلق على مظاهر النضج الجنسي عند البنين والبنات اصطالح        
في النمو في الطول والوزن، األولية  وهي المالمح الفسيولوجية المرتبطة مباشرة باألعضاء التناسلية، 
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لذلك  فهي ليس لها عالقة  وتركيب وظيفة اإلنجاب، من خالل ظهور الخصائص الجنسية الثانوية
   (Debesse, 1959, 289)                                                              .اشرة باألعضاء التناسليةمب

لكن رغم ذلك نستطيع أن نفرق بين الفتى الناضج واألنثى الناضجة مثل نمو اللحية في         
 (.119، 3991الطواب، )                                                    .الذكور ونمو الثديين عند األنثى

ويمكن الكالم على النضج الجنسي عند الفتاة بظهور أول حيض، أما عند الفتى فال نستطيع       
 التحديد على وجه الدقة أول عملية قذف، لهذا يمكن تحديد بداية البلوغ عند المراهق عن طريق

 .الصفات الجنسية الثانوية كظهور شعر العانة وخشونة الصوت وبروز العضالتمالحظة 

فهذه التغيرات الفيزيولوجية تعتبر أساسية وتؤثر بشكل واضح على سلوكات المراهق، حيث يشيد      
بإلزامية مساعدة المراهقين وذلك بتشجيعهم في المجتمع على المبادرة، هذا ما  E-Doltoدولتو 

 (42، 7057بوسنة، )                                                .تطورهم الصعبيساعدهم في 

  :النمو العقلي-8-8

كثر وضوحا، وتصبح القدرات أتتسم مرحلة المراهقة بالنضج في القدرات ويكون الذكاء العام        
مكاناته و تنمو القدرة على التعلم واكتساب ا  كثر دقة في التعبير، وتزداد سرعة التحصيل و أالعقلية 

 لى المستوى المعنوي، وينمو إالمهارات والمعلومات، ويتطور اإلدراك من مستوى الحسي المباشر 
االنتباه، وينمو التذكر معتمدا على الفهم واستنتاج العالقات، وتزداد القدرة على التخيل المجرد المبني 

ستدالل وفهم األفكار، وتنمو المفاهيم المعنوية المجرد وتزداد القدرة على االعلى األلفاظ، وينمو التفكير 
 .مثل الخير والفضيلة

شياء دون ويتميز المراهق هنا بالقدرة على القيام بعمليات التفكير المنطقي و على تصور األ     
وكذلك القدرة على . يةربطها بالواقع المادي، وعلى تطبيق القوانين المنطقية على األفكار غير الواقع

                     .وضع الفروض العقلية و اختيارها للبرهنة على صحتها

 (221، 7008ملحم ، )                                                                           
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كما تزداد في هذه المرحلة قدرة المراهق على التواصل مع اآلخرين وتزداد قدرته على الحوار       
والمناقشة، وهي مرحلة اآلمان والطموحات واستقاللية التفكير وهي مرحلة العمليات الشكلية المجردة 

 .وبالتالي فهي مرحلة التفكير االفتراضي" بياجيه "كما يصفها 

التعارض  إلى أن النمو العقلي متدرج ومستمر وال يقوم على مبدأ" بياجيه " صدد يشيروفي هذا ال     
عقلي في مرحلة المراهقة يشمل استيعاب المناقشات وتلخيصها ويرى أن النمو ال أو التناقض المتأزم،

خاذ القرار واالقتناع واإلقناع واتخاذ القرار الشخصي وات ،والقدرة على إدراك العالقات واالتصال العقلي
 (527، 7005هارد، )                                                                    .للجماعة

 :النمو االنفعالي-8-1

 شكل علىالذي يظهر  ،تتميز االنفعاالت في هذه المرحلة باالضطراب وعدم الثبات االنفعالي    
 إلى السلوك واتجاهات متناقضة أحيانا، وقد يرجع ذلكفي الحالة المزاجية وتقلبات حادة في  تذبذب

 .عدم التماثل بين سرعة النمو الجسمي من ناحية والنمو االنفعالي من ناحية أخرى
 (.211، 7008ملحم، )                                                                            

عنيفة ومتهورة ال تتناسب مع مثيراتها، وقد ال تستطيع  كما تتصف انفعاالت المراهق بأنها      
، 7005إبراهيم،) .ويالحظ عليه الخجل والميول االنطوائية ،التحكم فيها وال في مظاهرها الخارجية

وقد تقوده كذلك لإلحساس باليأس والقلق والكآبة نتيجة لتضارب االنفعاالت وعدم استقرارها  (.21
 .ويؤدي ذلك بالمراهق إلى الشعور باإلخفاق واإلحباط

 ويريدون كما قد تظهر االنفعاالت على شكل تمرد وعصيان حيث يعتقد المراهق أن الكبار ال      
هانة، على أنها تسلط و  السيطرة عليه، فيفسر مساعدتهم       سلوك التحدي والعصيان  هومن مظاهر ا 

  .نحراف كتعاطي المخدرات ومخالفة القوانين والجنوحالوالتمرد ل
 (.758، 7000الشيباني، )                                                                        

كذلك نالحظ استغراق المراهق في أحالم اليقظة، أي أنه ينتقل من عالم غير واقعي حيث يحتل       
دائما دور البطل ويشعر بأهميته ويحقق لنفسه األمن، فيستعملها أحيانا من أجل مواجهة مطالب 

 .الحياة
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وهي أول خطوة  ،يضا يكون المراهق معرضا كثيرا للدخول في قصص الحبأوخالل هذه الفترة       
االنفصال  لنحو النضج العاطفي الكامل، ودليل على التحرر من الرواسب األوديبية التي تعرق

سقاط كل ما هو جميل ورائع على الشريك، فالمراهق غالبا إلى إالعاطفي عن األهل، ومعه ينشأ الميل 
له يصعب عليه القيام هأعاطفيا ب مراهق الذي يظل مثبتكما أن ال. يحب ذاته من خالل الشريك ما

 .بتجربة الحب

 :النمو االجتماعي-2-5

نجد أن المراهق يصل إلى مرحلة االستقالل االجتماعي واالعتماد على النفس واتخاذ القرارات       
وتكون العالقات الحميمة والميل والخضوع والتعصب والوالء لهذه  ،وتحمل المسؤولية واختيار الصدقات

الجماعة، وهي مرحلة نمو الثقة وتأكيد الذات واالجتماعية ومرحلة الوعي االجتماعي والسعي للتحرر 
 .من السلطة وهي مرحلة تكوين فلسفة واضحة لحياته

وبالنضج من جهة أخرى،  ،ة من جهةكما أن النمو االجتماعي السوي يتأثر بالتنشئة االجتماعي      
على أتساع  تساعد فكلما كانت بيئة المراهق مالئمة ساعد ذلك على تكوين عالقات اجتماعية مالئمة

 (701، 7000الشيباني، )                                                            .  دائرة معامالته

التوافق النفسي تحقيق مطالب التوافق االجتماعي و  ومن أهم مطالب النمو في هذه المرحلة      
ويزداد بعد المراهق عن الوالدين، ويقضي معظم وقته مع الرفاق مما يجعل للجماعة أثر كبير على 

راهقة أحد ونجد أن المراهق يميل إلى تكوين عالقات حميمة، فيختار المراهق والم. سلوكه واتجاهاته
 .األشخاص يجعله موضع سره، وهذا الصديق يشبع في المراهق الكثير من حاجاته االجتماعية

وتظهر لديه رغبة في االستقالل تبدو  ،كما نالحظ اهتمام المراهق بملبسه ومظهره أمام البنات      
      .معهم لمشكالالى الكثير من الصراعات و إفي مقاومة لسلطة الكبار آباء أو معلمين، ويؤدي ذلك 

 (82، 87، 7005الشافعي، )                                                                                       
متداد للزمن، فيها  يتعرض اإلحساس المتنامي اإلى أن المراهقة  E.Ericksonويشير إيريكسون      

بالهوية الشخصية، وفيها تتناوب القدرة على تكوين عالقات حميمة مع مشاعر االنعزال، ويبدو فيها 
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ولتحقيق االستقالل  فإن المراهقين في العديد من  ،المستقبل معتمدا على االختيار الصحيح للعمل
  .والديهم لبناء هوياتهم المنفصلة المجتمعات يضطرون للتمرد على معتقدات

 (51، 7005مصطفى، )                                                                         
 وهنا يقل اعتماده على والديه في كثير من األمور، وبذلك يكون قد سار رحلة الشعور بالذات     

 .(510، 7000عدس، )                                                  .وتشكيل الهوية الشخصية

  :النمو الخلقي-8-1

هو  إن النمو الخلقي عند المراهق يتسع ويشمل أفقا أرحب مما نجده عند الطفل، فإذا كان والء الطفل 
يدين بالوالء لقيم لألسرة ومعاييرها االجتماعية وقيمتها الخلقية، فإن المراهق يخرج من هذا اإلطار ل

 .قيم األسرةالمجتمع حتى ولو تعارضت مع 
 وروح ستعداده للخدمة والتضحيةاوتكتسب نظرة المراهق لألمور الطابع المثالي، ولذا نجد عنده       

         .كلها اإلنسانية وقد يتسع مجال النمو الخلقي في الرشد فيما بعد عند البعض ليشمل. المسؤولية
 ( 275، 7005كفافي، )                                                                           

أن األخالق الدينية تنظم سلوك الفرد والجماعة وتنمي الضمير الفردي والضمير وال شك        
ونزوعهم نحو  ،أسرهميير األخالقية بسرعة نتيجة ابتعاد المراهقين عن امعالاالجتماعي، حيث تتغير 

   . وتساعد التعاليم الدينية والمعايير االجتماعية والقيم األخالقية في توجيههم التوجه السليم. االستقاللية
                                                              (220، 275، 7007الهنداوي، )                                                                   

أن امتالك المراهق لقدرات معرفية عالية تسمح له أن يتصرف وفقا " كولبرج " كما يعتقد      
بالرغم من أن الكثير من " مرحلة االلتزام بالقانون " لمستويات عالية من تطور الحكم األخالقي لديه،

 (22، 7002الريماوي، )                                      .لى هذه المرحلةإالمراهقين ال يصلون 

فقد يتبادر في ذهن المراهق أن الحماس الديني تسليم أعمى بالمعتقدات الدينية، لكنه في الحقيقة       
هنا يتحمس المراهق للتحرر من كل ما يشوب الدين من بدع، . اعتماد الذاتية في طريق الدين

يمانه عبر حماسه للحرص على                                                    .الدين وتصورات حسية دينية وهذا يعني حرص المراهق على نفسه وا 
 (501، 7000خوري، )                                                                            
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 :أشكال المراهقة-1

يتخذ سلوك المراهقين أشكاال متعددة مما يؤدي أن سلوكهم يتوقف على نمط شخصياتهم       
نطالقا من هذا او . وقدراتهم وخبراتهم السابقة، وعلى البيئة التي يعيش فيها المراهق بثقافتها وعاداتها
وتضع له القواعد  ،تتخذ المراهقة أشكاال مختلفة في المجتمعات التي تحدد للمراهق المعايير السلوكية

من الدراسات العربية الرائدة في مجال ( 5514" )صامونيل مغاريوس" وتعد دراسة. المقررة للسلوك
 :المراهقة حيث قسم فيها أشكال المراهقة إلى أربعة أنماط وهي

 وهي المراهقة الهادئة نسبيا، والتي تميل إلى االستقرار العاطفي وتكاد تخلو :المراهق المتكيفة-1-7
وتتميز  .االنفعالية الحادة، وغالبا ما تكون عالقة المراهق بالمحيطين به عالقة طيبة من التوترات

يميز النجاح الدراسي  الذي أهم ما ،أيضا بالتوافق مع الوالدين واألسرة عموما والتوافق المدرسي
الخياالت  والتوافق االجتماعي بصفة عامة والرضا عن النفس بصفة خاصة، مع عدم اإلسراف في

 (810، 5558معوض،  )                           .وأحالم اليقظة أو غيرها من االتجاهات السالبة

وهي صورة مكتئبة تميل إلى االنطواء والعزلة والسلبية والتردد   :نسحابية المنطويةالمراهقة اإل -1-1
األكبر في تفكير المراهق إلى وعدم التوافق االجتماعي، وينصرف القسط  والخجل والشعور بالنقص
وأحالم اليقظة في بعض  ،إلى التفكير الديني وتنتابه الهواجس الكثيرة نفسه ومشكالت حياته أو

لى حد األوهام والخياالت المرضية، ومن العوامل المؤثرة في هذا النوع من المراهقة إالحاالت تصل 
 . الوالدين لوضع المراهق الخاص في أسرتهاضافة إلى جهل عدم مناسبة الجو النفسي للمنزل، 

 (555، 5551، زهران)                                                                            
سواء سلطة  ،حيث تتسم المراهقة بالثورة والتمرد على السلطة :المراهقة العدوانية المتمردة-1-8

لى توكيد ذاته والتشبه بالرجال ومجاراتهم في إالوالدين أو المجتمع الخارجي ويميل فيها المراهق 
أو  ،سلوكهم كالتدخين، والسلوك العدواني عند هذه المجموعة قد يكون صريحا مباشرا يتمثل في اإليذاء

صورة بقين في هذا الشكل، ولكن غير مباشر يتخذ صورة العناد وأحالم اليقظة التي قد تنتاب المراه
 .وقد يستخدم المراهق األساليب االحتيالية في تنفيذ رغباته ومآربه. أقل منها في الشكل االنطوائي

 (810، 5558معوض، )                                                                         
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بانغماس المراهق في ألوان السلوك المنحرف، كإدمان يمتاز هذا النوع   :المراهقة المنحرفة-1-1
 وقد يكون أفراد. تكوين عصابات أو االنحالل الخلقي، أو االنهيار العصبي أو المخدرات أو السرقة
لى خبرات شاذة، أو صدمات عاطفية مع انعدام الرقابة األسرية، أو القسوة إ هذا النوع قد تعرضوا

 .مهما في هذا النوع من المراهقة عة الرفاق السيئة دوراالشديدة في المعاملة وتلعب جما

  (274، 272، 5552عقل،)                                                                      
وحاالت هذا النوع تمثل الصور المتطرفة للشكلين المنسحب والعدواني، فإذا كانت الصورتان        

أو غير متكيفة، إال أن مدى االنحراف منها ال يصل في خطورته إلى الصورة  السابقتان غير متوافقة
الواضحة في الشكل الرابع، حيث نجد االنحالل الخلقي، واالنهيار النفسي وقيام المراهق بتصرفات 
 .تضر المجتمع وتخيفه، حيث أدخلها البعض في إعداده الجريمة، أو المرض النفسي، والمرض العقلي

 (520-575، 5547منصور، )                                                                   
لذلك  نجد أن الفرق بين مراهق وأخر  وثقافة وأخرى يكمن في األشكال التي تتخذها والحلول        

 .التي تعطى لها، فالمراهقة تأخذ طابعا حسب البيئة والوسط االجتماعي الذي  يحتضنها
 :بأنها المراهقة شكل تحدد التي العوامل( 3990، عقل )ويحدد

 مرت شبعت إذا حاجات ظهور من عليها يترتب وما النمائية التغيرات بسرعة تتعلق عوامل 
 .بهدوء المراهقة

 للمراهق الجديدة البيئة بغموض تتعلق عوامل. 
 المراهق يتلقاها التي المعاملة بأساليب تتعلق أسرية عوامل. 
 المراهق من والراشدين الرفاق بموقف تتصل عوامل. 
 (189 ،3990، عقل )                .المراهق يواجهها التي اإلحباطات بكثرة تتعلق عوامل 

 :الحاجات األساسية للمراهق-5
 Abraham 5581، وماسل برا هامإ )سما والمطالب الحاجات ذكر عند للذهن مايتبادر أول لعل      

Maslow) حين أفكارهم الباحثين غالب منه يستقي الذي ،للحاجات الهرمي الترتيب نظرية صاحب 
 يرتبها أن في اإلنسانية للحاجات "ماسلو" نظرة وتتلخص ،اإلنسانية والمطالب الحاجات مناقشة ينوون 
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 ثم ،لألمن الحاجة ثم الحاجات لبقية كقاعدة "الفسيولوجية" الحاجات من يبدأ هرميا تصاعديا ترتيبا 
 على تتربع التي الذات تحقيق حاجة وأخيرا الذات وتقدير تقبل إلى الحاجة ثم واالنتماء للحب الحاجة

 .الهرم قمة

التوازن النفسي  تعمل على تحقيق التوازن النفسي لدى الفرد، ومما ال شك فيه أن وهذه الحاجات      
النفسية  يرتبط بالتوازن العضوي، كما أن هذه الحاجات تشير إلى التكامل النفسي لعمليات اإلنسان

 (313، 8631محمد، )                                             .والعقلية والوجدانية واالجتماعية
  افإنن المراهقة مرحلة في النمو مطالب أو المراهق وحاجات مطالب عن الحديث يدور حينما أما      
 :الباحثين وهي ذكرها التي الحاجات هذه جميع إدراج يمكن

 :لى الحبإالحاجة  5-7

ذا وجد الحب من خالل من حوله وبادلوه نفس الشعور فإن إنه لى من يحبه، ألإيحتاج المراهق        
   .ويطلعه على أسرارهذلك يجعله يحس بالسعادة، واالطمئنان فتراه يشكو إليه 

ليه مما إكما أن المراهق يريد الشعور بحب الناس، فهو أيضا بحاجة إلى حب اهلل والتقرب       
 (515، 7052محمد، )                                              . يمكنه من االستقرار في حياته

 :الحاجة إلى االنتماء-1-1

وقد يسعى  ،إلى االنتماء من أجل مصلحة الجماعة التي ينتمي إليهايشعر المراهق بحاجته        
ليها هي إسواء كانت هذه الجماعة التي ينتمي  .للحصول على مصلحته الشخصية في بعض األحيان

لى إو األقارب أو أي جماعة أخرى، فالشخص يشعر بالقوة واألمن حين ينتمي أصدقاء جماعة األ
 .جماعة خاصة به

بأس به من الحرية، ألنه بحاجة  ال االستمتاع بقدريحتاج المراهق إلى   :لى الحريةإالحاجة -5-8
شعره وتسريحة  طريقة مالبسه اختيارإلى أن يكون حر التصرف في أمور معينة تخصه، فمثال في 

                                                             . ومقترحاته  أفكاره وآرائهأصدقائه وحر في التعبير عن نفسه، وعن  ختيارا هو حر كما
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لكن هذه الحرية البد أن تكون مراقبة من طرف الكبار، كما يجب أال تكون مقيدة إلى حد الكبت       
نها خذ قراراته بنفسه ألأنه عندما يعطى للمراهق مساحة معينة من الحرية في تصرفاته و أل. وال مطلقة

ته وتجعله يعتمد على نفسه في كل شيء، كما أن المناقشة والحوار مع المراهقين تظهر شخصي
ألن كبت الحرية تجعل المراهق فتا نمطيا مقلدا أو سلبيا في تعامله مع . تشعرهم بأنهم أصحاب قرار

 (772، 777، 7001أبو غريبة، )                                                        . اآلخرين

 :الحاجة إلى التقدير-5-1
 هاتمدحه أو الثناء عليه، ويكون هذا المدح نتيجة طريقة تصرف في المراهقويتمثل تقدير        

و نتيجة خدمة  قدمها، أو أي جهدا مهما كان أو نتيجة عمل قام به أخرين، الحسنة في التعامل مع اآل
يجعل المراهق يشعر بتقدير نفسه وزيادة  صغير ولقي التقدير عنه، ووجد من يشكره على فعله، فهذا

الثقة بها، أما إذا شعر بعدم التقدير، وعدم إشباع الرغبة عنده فإنه حتما سيشعر بالدونية واالحتقار 
 (751، 5550، كيفافي)                                                                     .لذاته

 :الحاجة إلى األمن-5-5
 وتشمل الحاجة إلى األمن الجسمي والصحة الجسمية، والحاجة إلى الشعور باألمن الداخلي       

  .والحاجة إلى تجنب الخطر واأللم والحاجة إلى الحياة األسرية اآلمنة والمستقرة
 ( 14، 7055الوافي، )                                                                            

 الذات كالرغبة في تأكيد أخرى حاجات المراهقين عند نجد األمن، إلى الحاجة إلى إضافة      
 الرفاق بجماعة الجماعة هذه وتعرف الجماعة داخل االنخراط إلى يلجأ المراهق فإن ذلك ولتحقيق
 الصلة وثيق صديقا الفتى يختار البلوغ فمع األصدقاء، أفضل من الجماعة هذه تتألف حيث الحميمة،

 من الكثير المراهق لدى يشبع الصديق أو الفتى وهذا الفتاة، تفعل وكذلك سره موضع ليكون به
 .اآلخرين مع يقضيه مما أطول وقتا معه يقضي حيث االجتماعية الحاجات

 :الحاجة إلى االستقالل -5-1
درجة معقولة من وهي من الحاجات التي تزداد أهميتها في مرحلة المراهقة، فبدون تحقيق       

كما يصعب عليه أن يكون  ،االستقالل الذاتي ال يمكن تحقيق عالقة ناضجة بالجنس اآلخر أو األقران
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هوية الشخصية ألن لحقيق إحساسا باتموجها لذاته فيما يتعلق بمستقبله التعليمي والمهني من الصعب 
 (.74، 7007مرسي، )                          .ذلك يتطلب صورة إيجابية لذات في تفردها وتكاملها

 وشكل نوعية على األولى بالدرجة يرتبط األساسية المراهق حاجات إشباع أن الباحثة وترى       
 سير في تجاهاال تحاول التي والتربوية والمعرفية النفسية باألهلية األسرة تمتع ومقدار ،األسرة عالقات

 التعليمية بالمؤسسات يرتبط أنه كما مضاد، تجاها في السير بدال من الطبيعي بشكله المراهق بنهاإ نمو
 اإلعالمية المؤسسات دور أن كما ،اإلشباع عملية في سلبا أو إيجابيا فعال بدور تساهم والتي

 (الرفاق جماعة) الرفقة كما تلعب الجانب هذا في أهمية يقل وال مؤثرا أصبح العصر هذا في وبخاصة
 .المراهق حاجات إشباع في كبيرا أثرا

نجد أن المراهق يواجه العديد من المشاكل واألزمات والصراعات   : مشكالت المراهقــة-1
فنجده يشعر بالقلق والشك وفقدان الثقة بالنفس وأحيانا يميل   ،التي يمر بها والتوترات بحكم المرحلة

 (11، 7000العيسوي، )                                           .اليقظة أحالملى المثالية و إ

 :ليه خالل هذا العنصروهذا ما سوف نتعرض إ

 : المشكالت النفسية-1-7

 : أزمة الهوية-1-7-7

زيولوجية خاصة، والتي يبالتغيرات الف تعتبر فترة المراهقة الميالد النفسي للفرد، حيث تتميز       
 أزمة الهوية " إريكسون "ما يسميه   وأتشير الكثير من الشكوك لدى المراهق وتجعله يعيش صراعا 

 :ة انطالقا من أهم مكوناتها وهي وقد اهتم العلماء بالهوي
 صورة الجسم: 

إن نمو الهوية الجنسية يرتكز أوال على االعتراف، ثم تقبل هذه الصورة الجديدة، التي تظهر        
التي تظهر على جسم على الجسم، والتي تتصف بمحتوى وحدود خاصة، كما أن هذه التحوالت 

المراهق أثناء عملية النضج تصور محتوى وحدود الصورة السابقة التي كان ينظر بها إلى جسمه ومن 
ثمة فالمراهق يحتاج إلى مراقبة هذا الجسم والتحكم فيه، ولكنه يفاجأ بكل هذه التحوالت الخارجة عن 

 المراهق باستثماره لعواطفه في جسده،  إن صورة الجسم هي الخالصة والنتيجة التي يصل إليها. هتإراد
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 إذ يرى أنه فريد من نوعه وهو ملك له لوحده،  لكن هذه الصورة ال تتشكل بالنسبة للشخص فقط، فهي 
  . مستمدة اكتمالها من نظرة اآلخرين لهذا الجسد ومن األحكام التي يطلقونها عليه

 (501، 7004بوزيان ،)                                                                           

فعندما تكون مشاعر المراهقين إيجابية نحو أنفسهم فإنهم يتجنبون السلوكيات المؤذية، بينما ال       
وعندما تكون صورة الجسم سلبية لدى المراهق  ،يستطيع القيام بذلك من ال يملك مثل هذه المشاعر

 7005الشريم، ). لى بعض التواترإفإن تقدير الذات لديه ينخفض، كما تتعرض عالقاته مع اآلخرين 
ير نفسيا على بالتأث الفسيولوجية التغيرات السلوك وتساهم تلك  في بدورها تؤثركما ( .24،48، 

   (Jebabli S. (s a), 17)                                                                   .المراهق

 

 هوية األنا: 

ألن   الجسم إلى هوية األنا التي تختلف أو تتميز عن صورة E.Ericksonلقد تطرق إريكسون    
لشكوكه  هوية األنا تشمل الفرد وتفاعالته السيكولوجية ، فالقلق الذي يشعر به المراهق هو نتيجة 

أن الهوية التي يتحدث " إريكسون " اتجاه إمكانياته للتطور، خاصة إلشباع الرغبات، حيث يقول 
هل هو طفل أو راشد ؟ هل يمكن ..من هو ؟ ما هو دوره في المجتمع : عنها المراهق تتمثل في

 هل يمكن أن تشعر بالثقة في النفس؟ .... أن يكون أبا أو زوجا في المستقبل ؟

 أن الهوية تتحدد باالشتراك مع السيمات الخاصة للمراهق  E.Erickson  ويؤكد إريكسون       
 (558، 7057بوسنة، )                                                   .والمحيط الذي يعيش فيه

 وهي نتيجة ،كما أنها في مجملها هيكل متغير يتميز باالستمرارية والشعور بالتماسك الداخلي     
                                                                                  Georgios) (10 ,2005                                      .                    الفرد مع ذاته ومع بيئته تفاعل 

ما إأن شعور المراهق بهذه األزمة يكون عميقا، ويتم حلها  E.Erickson  كما وضح إريكسون      
عدم أو حيث أن معظم مشكالت المراهقة يمكن إرجاعها إلى . و هوية مضطربةأيجابية إبتكوين هوية 

 ( 78، 7055منيرة، )                                .              تأخر تكوين الهوية لدى المراهق
 

السابقين  من المجالين لأربع رتب أساسية للهوية في ك( 3922) فقد حدد Marcia اأما مارشي      
قدرة الفرد على التعامل مع  كل رتبةحيث تعكس  ، تحدد تبعا لظهور أو غياب أزمة هوية األنا
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ويمكن . ووجوده لى معنى ثابت لذاتهإومن ثم إمكانية الوصول  ،المشكالت المرتبطة بأهدافه وأدواره
 :ه الرتب وطبيعة النمو فيها في ما يأتيإيجاز هذ
 منزمة ويعبر عن درجة قوية أويتميز الفرد في هذه الرتبة بأنه يمر بفترة : نجاز الهويةإ 

 االختياراتالعديد من  اعتبارهفيضع في  ،فيما يتعلق باالختيار المهني والمعتقدات االلتزام
 .  رغبة الوالدين عنتختلف  االختياراتن تكون هذه أويتخذ القرارات بالرغم من  ،المهنية

 (39 ،8666 ،محمد)                                                                
 المراهق لمرور نتيجة تحدث حيث النمو، توقف الهوية تعليق مصلح يعني: تعليق الهوية 

 وتجريب واالستكشاف البحث مرحلة وكذا استمرار لألزمة خبرته استمرارفي  ممثلة باألزمة
 منها، محددة بخيارات حقيقي التزام إبداء ودون نهائي قرار إلى الوصول دون ،المتاحة األدوار

 أن دون يناسبه ما إلى للوصول منه محاولة في آخر إلى وقت من تغييرها إلى يدفعه مما
 (89 ،8661، عسيري)                                               .ذلك إلى فعال يصل

فترة التعليق هذه مطلبا رئيسيا لتحقيق الهوية المنجزة،  فحسب رأيه  Marciaيا شويعتبر مار        
عندما يمارس المراهقين عملية تجريب اتجاهات وقيم وسلوكات جديدة ومختلفة وغير تقليدية، فيبدو له 

نما يرى أن العالم والمؤسسات العالم بناظريه غير مستقر تماما وأنه مكانا غير مرغوب فيه ، وا 
 .  وكل هذا يسبب إحساسا ذاتيا بعدم الراحة لدى المراهق. االجتماعية سيئة وبحاجة إلى تحسين

 (3999، 8669شريم، )                                                                           
 الفرد مرورعدم  في متمثالا  األزمة بغياب جانب من األنا هوية انغالق يرتبط :الهوية انغالق 
 وتجريب اختبار في ممثلة هويته الكتشاف الذاتية محاولته على والمعتمدة ،المفترضة التعليق بفترة

 قوى تحدده بما يكتفي حيث منها، يناسبه لما االختيار بغرض ،المتاحة واألدوار واألهداف المعتقدات
                    .وأدوار أهداف من له والعادات الثقافية المعايير أو الوالدين أحد أو كاألسرة  خارجية

                                                               (89 ،8661، عسيري)                                                                          
 يعتمد لكنه الهوية، بأزمة إحساس لديه وليس ،به يلتزم محدد بشيء يتعهد ال الذي الشخص وتعني

 الممكنة الخيارات عتباراال في الوضع دون خريناآل بواسطة قترحتا التي والمعتقدات األهداف
 (16 ،8668 ،الطرشاوي)                                                         .   به الخاصة
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 كما ال توجد لديه أي التزامات ،يرتبط تشتت هوية األنا بغياب أزمة الهوية :تشتت الهوية  
  .اعتبارهلى قرار يتعلق باالختيار المهني وال يضع ذلك في إكذلك فهو لم يتوصل بعد 

 (31 ،8666 ،محمد)                                                                  
نفسهم أقل نضجا يتركون يعانون لمدة طويلة من تشتت الهوية هم ذوي الهوية األن الذين يالمراهق      

يفعله الناس في اللحظة الراهنة  وينزعون لمسايرة ما" يهمني ال" تجاهاو المصير ولديهم أعادة للحظ 
 (398 ،8669 ،شريم)                            .صحاب هذه الفئة من صعوبات التكيفأويعانون 

  Masturbation:االستمناء-1-7-8
إن الحاجة الفيزيولوجية تدفع بالمراهق إلى االستمناء وفي نفس الوقت يشعر بالذنب رغم أن       

قد يأتي  من المحيط ومن الشباب تارة مما يزيد في  ،االستمناء هو الوسيلة الوحيدة لتفريغ الضغط
ألن الهوامات  ،الشعور بالذنب، ومن جهة أخرى إحياء الصراع األوديبي يزيد في هذا الذنب

(fantasies) وفي هذه . خالل االستمناء تكون في كثير من الحاالت ذات طابع نرجسي أوديبي
كان الحال في المراحل األولى أين كان  كس ماالمرحلة يستعمل االستمناء حقيقية لكبت اللذة ع

 .(587، 7050ميموني ومصطفى، )                        .االستمناء وسيلة اكتشاف ومعرفة الجسم
 :نقص الثقة بالنفس-1-7-1

يشعر المراهق بأنه أصبح أقل كفاءة من الناحيتين الشخصية واالجتماعية، وقد يختفي هذا     
من أنماط العناد التي يبديها، فقد كان رفضه لألعمال والمهام المطلوبة منه ناشئا الشعور وراء كثير 

عن خوفه من العجز، كما قد يختفي هذا الشعور أيضا وراء كثير من التباهي والتفاخر بقدراته، ثم 
 .االنسحاب وانتحال العذر حينما يطلب منه أداء المهام التي يتباهى بقدراته عليها

 :شعور بعدم الثقة لدى المراهق في فترة البلوغ مما يأتيوينشأ معظم ال
 نقص المقاومة الجنسية، و القابلية للتعب. 
 الضغوط االجتماعية المستمرة التي تطلب منه القيام بما هو أكثر مما كان يؤديه من قبل. 

 
 نقد الكبار لطريقته في أداء العمل أو لعدم قيامه به      .     

 (52، (دت )طه،  محروس)                                                               
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 :االنطواء والعزلة-5-7-5
يظهر المراهق المنطوي رغبته الشديدة في العزلة، والسلبية والتردد والخجل وال يوجد لهذا النمط و        

ما عدا النشاط االنطوائي مثل قراءة الكتب خصوصا  ،من المراهقين نشاط خارجي مع المجموعة
نفعالته ونقده للمجتمع الذي يعيش  ،الدينية وغيرها وكتابة المذكرات التي تعبر في الغالب عن نزعاته وا 

 .فيه
وترجع األسباب في الغالب إلى عوامل أسرية، منها عدم تفهم األبوين لرغبات المراهق وحاجاته      
 تؤثر ثقافة الوالدين تأثيرا كبيرا في انطواء المراهق، فهنا األسر تعتبر مجاالت همالها، وكذلكإبل 

 . النشاط الرياضي واالجتماعي والفني مضيعة للوقت، وعلى الطالب أن يحصل دروسه فقط لينجح
 ( 725، 720، (د ت )األشول، )                                                                 

 :المشكالت االجتماعية-1-1
 :الصراع بين األجيال-1-1-7

مما يدفع اآلباء في كثير من  ،يتصف المراهق في هذه المرحلة بوالئه الشديد لجماعة األقران      
األحيان للنظر إلى هذا الموقف على أنه رفض لألسرة وقوانينها، إضافة إلى انتقال المراهقين أثناء هذه 

المبني على أسس واقعية لألشخاص ذوي التقدير  ،الخيالي إلى التقييم المثالي المرحلة من التقييم
الذي بدوره يعزز اهتزاز صورة الوالدين في أذهانهم، فمن خالل مواجهة هذه المواقف  ،االجتماعي

يقع المراهق في أزمة اجتماعية تتمثل في   ،المتناقضة ومحاوالته الجادة لتحقيق االستقاللية والمسؤولية
، ولذا فإن الفجوة الجيلية ليست فقط مشكلة ( أي بين جيل اآلباء وجيل األبناء ) وجود فجوة جيلية 

 نما هي نتيجة لشعور الجيل الجديد بأن حكمة الجيل القديم قد أصبحت ال تتماشى ا  و  ،تواصل أو تفهم
ويساعد على وجوده هذه الفجوة عوامل اجتماعية  ،لمستقبلفضال عن مطالب ا ،مع متطلبات العصر

لى الجامعة واآلباء الذين لم يكملوا إفاالختالفات تكون كبيرة بين األبناء الذين يذهبون  ،وثقافية مختلفة
بها كل من اآلباء واألبناء تبعا لمركزهم في  يقومالتي وهناك االختالفات الطبيعية في األدوار . تعليمهم
                                                             (754، 752، 7000الشيباني، )                      . مما يعمل على زيادة الشقاق والصراع األسرة

 :ترجع أسباب مشكلة الصراع بين األجيال إلى العوامل التاليةو 
 .سلبية مؤثرات الفوارق العمرية بين الوالدين واألبناء  *
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 .غيرة الوالدين أو أحدهما من خصائص ومميزات مراهقة األبناء *
 .استرجاع المشكالت والصراعات التي واجهها اآلباء أثناء فترة مراهقتهم *
 .إسقاط اآلباء جوانب اإلخفاق في حل صراعاتهم على األبناء المراهقين *
ا التقييم الموضوعي يعد إدراك المراهق لنواحي القوة والضعف واإلخفاق المتعلقة بالوالدين، وهذ *

 (754، 752، 7000الشيباني، )                                             .تهديد للوالدين

 :السلوك العدواني-1-1-1

يكثر انتشار هذا النمط السلوكي بين المراهقين، ويتمثل في مظاهر كثيرة منها عدم احترام       
 .  البذيئة واستعمال األلفاظ المعلمين، العناد والتحدي وتخريب أثاث المدرسة وعدم االنتظام في الدراسة،

 (714، 5551دويدار،)                                                                            

وهذا راجع إلى عوامل شخصية  ،لهذا يعد السلوك العدواني من المشكالت الحادة عند المراهقين      
مما يجعله غير قادر على مواجهة مواقف الحياة  ،كشعور المراهق بالنقص نتيجة لعجز جنسي

، كما نجد عوامل اجتماعية مثل  اقا ومتوتر وبالتالي نجده غارق في صراعات نفسية، تجعل منه فردا قل
سري للمراهق نتيجة للصراع من اآلباء، أو من اآلباء واألبناء وكذلك السلطة األبوية توتر الجو األ

مما نجده قلقا ومتردد ودائما  ،وتذبذب في بعض األحيان في نوع المعاملة الوالدية التي يتلقاها المراهق
 .اء على الضغوط الممارسة عليه من طرف أسرتهنجده يطالب باستقالليته للقض

ومنها العوامل  ،إلى أن عوامل البيئة تساعد في خلق مشاعر العدوان" ماكدور " وتوصل        
 كنقص واختالفهما في أسلوب التربية لألطفال والمراهقين ،البيئية  كإحساس الوالدين أنفسهما باإلخفاق

                                             .الحنان والعطف اتجاه األبناء  
 (51، 7004إبراهيم، )                                                                             

   : الجنوح-1-1-8

يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات، وهو سلوك يأتيه  يعتبر الجنوح ظاهرة اجتماعية ال      
 لكن سلوكهم هذا يكون منافيا لروح الجماعة ومعايير المجتمع الذي ،المراهقين عمدا أو سهوابعض 
 .يضمهم
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تتصف بالنمو السريع في التكوين البيولوجي " جنون " المراهقة بأنها فترة " هاد فيلد" فقد وصف       
اللحاق بمتطلبات الجوانب  على نحو ال يتاح فيه للجوانب العقلية والفكرية ،وفي الوظائف الفسيولوجية

فبدال من أن يحدث انسجام وتناسق بين سائر . البسيطة، فتكون هناك فجوة حاصلة داخل كيان الناشئ
ومن أهم العوامل التي . أركان وحدة الفرد البيولوجية، يحصل تخلخل ناجم من عدم التوازن المطلوب

 :تجعل المراهق أكثر عرضة لالنسياق للجنوح هي

 والتي تسبب  ،وح عند المراهقين كرد فعل لما يعيشه المراهق من حرمان وفقر وعوزيكون الجن
 (15-12، 7004إبراهيم، )            . له الضيق النفسي وبالتالي الميل إلى ارتكاب الجنوح

  رضائها غير آبه بالروادع محاولة المراهق االنسياق وراء كل ما من شأنه تحقيق حاجاته وا 
حيث أن المراهق في هذه المرحلة يبدأ باإلدراك تدريجيا أألنواع المشكالت التي  ،االجتماعية

 .تحيط كفرد ينشد االستقالل الذاتي ويصبو إليه
  ،كثيرا ما يكون الجنوح رد فعل لما كان قد تعرض له المراهق في طفولته من ضغوط نفسية

إلى تجاه السلبي يأخذ به الوالسبب هو أنه أصبح أقوى على التصدي لمن يقف بوجهه، وهذا ا
 (15-12، 7004إبراهيم، )                                                    .الجنوح فعل

الجنوح درجة شديدة أو متجزئة من السلوك العدواني، حيث يبدو على المراهق تصرفات تعبر ف       
  .الجريمةعن سوء الخلق، والفوضى، واالستهتار، وقد يصل به الحال إلى 

 ( 7005غباري وأبو شعيرة، )                                                                      
      :اإلدمان على المخدرات-1-1-1

 إن تعاطي المراهق للمخدرات يمكن إرجاعه لتسهيل االندماج االجتماعي وتصحيح مشاعر       
أو عن شروط معيشية غير مالئمة، كما  ،عن فشل التكيف الدونية واضطرابات العواطف الناجمة

يمكن أن يعتبر استعمال المخدرات كسلوك لحل يخفي غياب الرد التكيفي المناسب، خاصة اتجاه 
 .مهمات النمو واالستقاللية واالندماج المدرسي واالجتماعي واكتساب الدور الجنسي

اعتقاد المراهق أنه ال يمكن قبوله إال بتقليد  لىإكما أن النقص في احترام الذات قد يؤدي       
 اآلخرين، والحاجة إلى التوافق والخلل في تأكيد الذات قد تجعالن المراهق أكثر تعرضا لإليحاءات
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كما أن تقليد نموذج معين في المحيط  .خاصة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات ،السلبية لمجموعة الرفاق
 (50-45، 7005شابرول، )                             . قد يسهل تعلم تصرفات تعاطي المخدرات

. لهذا  نالحظ أن  فترة المراهقة تتميز بازدياد الحوادث خاصة تعاطي المخدرات والخمور        
ذا والتربويةوالسياسية ألنظمة االجتماعية وهذا يشير إلى وجود خلل في ا .(585،  5555عوض، ) ، وا 

 ترتفع معلى أن معدالت اإلدمان إكانت فئة المراهقين هي األكثر تعرضا آلفات التعاطي، فذلك يعود 
والظروف االجتماعية تشكل دوافع مالئمة الزدياد نسبة  ،ارتفاع نسبة عدم التكيف االجتماعي

  (584، 7001العلمان، )                                                      .المتعاطين للمخدرات

وضعف الرقابة المنزلية   ،زيادة على خروج الوالدين للعمل وعدم وجود عالقات قوية مع األبناء      
فمن  وفي غياب المؤسسات المهنية التي يمكنها تقديم برامج الوقاية والعالج والمتابعة والتوجيه واإلرشاد

عما لو وضعنا تلك العوامل في اعتبارنا على تجنب السلبيات  ،المتوقع أن ينحرف األبناء بنسبة أكبر
 (247، 5552القذافي، )                                                             .الناتجة عنها

 :المدرسية المشكالت-6-2-8

 وبالمواد معهم تكيفه ومدى وزمالئه بمدرسيه الطالب بعالقة تتعلق التي المدرسية المشكالت تشير    
 المدرسين مع التعامل المدرسي الجو يفرض حيث الدراسي، بالتحصيل المرتبطة والمشكالت الدراسية،
 المدرسي النظام يعرض مما وحركته، المراهق حرية من تحد التي وأنظمتها المدرسة وواجبات والمنهاج

 : يلي ما وتشمل المدرسة داخل متوازنة عالقات إقامة في وفشله المراهق، طرف من التمرد إلى

 عالية درجات على الحصول في التفكير. 
 الوقت تنظيم على القدرة عدم. 
 (386 ، 2004 ملحم، سامي)             .                                االمتحانات قلق 
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  :التعامل مع المراهق كيفية -1

  يكون احترام المراهق وعدم السيطرة عليه بأن نعامله كإنسان بالغ ال أن نملي  : المراهقاحترام 
عليه ما نراه صوابا فإنه في هذه الحالة ستؤدي نصيحتنا إلى نتيجة عكسية، وال تقل له مثال في أمر 

" القرار راجع إليك بالطبع "بل استخدم عبارات على غرار !" أرى أنك أحمق!ِ  سأخبرك برأي: "معين
 ..." إنني ال أرى األمر كما تراه أنت، إال أن هذا من حقك" أو

ذا لم يفعل ذلك فوربما سيس       القادمة،  ي هذه المرة، ربما يفعل في المرةتجيب لك كشخص بالغ، وا 
وتذكر أن تعبر عن تقديرك . وربما سوف يسعى لطلب النصح منك إذا عاملته باحترام كرجل راشد

لألشياء التي يفعلها ابنك المراهق لك حيث أن تطبيقك لهذا األمر كمثال شخصي يحتذى به خطوة 
                                                                . حيوية

  (9، 8631 شنين وجغوب،)                                                                       

 

 زرع بذور اإليمان والتدين : 

  مباشرة ما نحاول زرع بذور اإليمان والتدين في نفوس المراهقين بشكل عفوي، وبطرق غير
أمكن، إذ أن المراهقين حساسون لألسلوب اإلمالئي المباشر ويمتازون باالعتداد بأنفسهم وقد 

 .يعاندون أحيانا
  نخاطب عقل المراهق وعواطفه ومشاعره، بمناقشه عقلية حكيمة ممزوجة بمخاطبة العواطف

  .والمشاعر
  ،فاالسترشاد بالكبار يكون أكبر في ينبغي البدء بمناقشة هذا الجانب والتوجيه إليه مبكرا

السنوات المبكرة من المراهقة، وهو سن الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة، ويتقلص االستقبال، 
 .وتزداد االستقاللية بعد ذلك

  يعلم خائنة :]له تعالىتعالى وذكره بقو  اهللمطلع عليه وأنه في رقابة دائمة من  اهللنذكره بأن
 (39غافر، اآلية )                                             [ األعين وما تخفي الصدور
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  نعلمه فن االستئذان حيث يعتاد خصوصا على أخذ اإلذن عندما يريد السماع أو النظر أو
ذا بلغ األطفال منكم الحلم و :] السؤال، وبهذا نستطيع ضبط حب االستطالع، وقد قال تعالى

   .[عليم حكيم واهلللكم آياته  اهللفليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين 
                                                              ( 59النور، اآلية )                                                                        

 الحاجات المادية يجب االهتمام بالحاجات العاطفية مثال بإضفاء  فباإلضافة لضرورة توفير
 .أجواء المحبة والمودة والعطف والحنان للمراهقين من قبل آبائهم

  (1، 8631 شنين وجغوب،)                                                               
 :نه يجبإفبنائهم أباء مساعدة اآلريرى العلماء أنه إذا أراد 

 بية لمشاكل المراهقين ومعاملتهم باحترام ايجإتعاطف و ب تاالنصا. 
 والوقوف عند ذلك  ،باء بتحليل المشاكل التي  يعرضها عليهم المراهقونعدم اكتفاء اآل

 .نصات لوجهات نظرهم ومناقشتهانما اإلا  و 
  ن يترك للمراهق اتخاذ القرار المناسب بنفسهأتقدم نصائح للمراهق بشرط. 
  مناقشة مشاكل المراهق دون فرض حلول معينة عليهم، مما يساهم في تحويل

 (122، 3992القذافي، )        .                                المسؤولية تجاههم

 : المراهقة في الجزائر-1

لقد أثبت علماء األنثروبولوجيا أن التنشئة االجتماعية تلعب دورا هاما في الحفاظ على استمرارية       
باعتبارها سيرورة تعلم تفاعلي يفترض فيه وجود تفاوض دائم بين فاعل الثقافة السائدة عبر األجيال، 

قيم مختلف الجماعات التنشئة والمنفعل لها، يؤدي إلى إتفاق بين حاجات و رغبات الفرد من جهة ، و 
 ( 88، 7005بركو، .                                            ) التي يتفاعل معها من جهة ثانية

المؤسسة األساسية التي تشمل " األسرة الجزائرية بأنها( 5548 مصطفى بوتفنوشت، )وعرف       
ومعهم الخلف األحياء وأقارب  ،نساءرجال أو عددا من الرجال يعيشون زواجيا مع امرأة أو عدد من ال

 ( 81، 7005بركو، .                                                       ) "آخرين و كذلك الخدم
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أن المراهق الجزائري قديما كان ينتقل مباشرة إلى  Toualbi .  N نور الدين طوالبي    ولقد أشار      
ئلة في إعداده لتحمل مسؤولياته، لكن في وقتنا الحالي فإن نظرة الرشد بمجرد البلوغ، حيث تبدأ العا

   .وهذا التغير مصحوب بنوع من الحماية والرقابة خاصة عند الفتاة ،المجتمع للمراهقة تغيرت

                                                                        (Toualbi,  N, 1954, 198)    

أن مصطلح بالغ إنما يدل على أن الفرد لم يعد طفال  Toualbi . N نور الدين طوالبي  ويرى      
وأصبح قادرا على التكاثر، فالفرد في المجتمع الجزائري بمجرد دخوله عالم الرشد يتحمل مسؤولية 

رف في الزواج المبكر خاصة العائالت التقليدية، و يقول أيضا أن اإلطار التربوي للبنت التقليدية يتص
                                                  ."الطاعة، العيب، الحشمة "مجموعة من المفردات هي الحرام، 

(Toualbi,  N, 1954, 198)                                                                                                               

لهذا نجد الفتاة في مجتمعنا مراقبة بكثرة خاصة أثناء البلوغ، بينما الذكر له الحرية أكثر من        
 .األنثى، وهذا يساعد على تعلم تجارب الحياة، مما يسمح له بأن يمسك بزمام األمور خلفا لوالديه

في المجتمع أنه  La Psychiatrie Aujourd’huiفي كتابه  Bensmail بن إسماعيل  وحسب رأي      
فإنه ال يوجد المرادف لكلمة  ، في اللغة الدارجة" بلوغ"الجزائري وعلى الرغم من وجود المصطلح 

ن وجد مصطلح يدل على هذه الفترة يكون غير دقيق وغامض مثل شاب .مراهق   .وا 

  1984, 186) (Bensmail, 

 ،ثقافة في بعض المجتمعات التقليديةلإن فكرة المراهقة متاثرة با"  Bensmail بن إسماعيل ويرى      
طالقا هذه المرحلة عن إلذا فالطفل ال يدرك  ،كالثقافة الجزائرية فمكانة المراهق عندنا غير معترف بها

 ,Bensmail) (184 ,1984                                             ."ره نتيجة غياب الوعي بهامع

لى المسؤولية والزواج، فيتم الدخول إوالمراهقة في الجزائر وفي الوقت الحالي تعني الوصول     
حتى بالرغم من وجود مصطلح المراهقة فإننا ال  ،مباشرة إلى ما له الرشد دون االنتقال إلى المراهقة

 (Bensmail, 1984, 148)      .                 بية المحلية مصطلحا دقيقا لوضعنانجد في اللغة العر 
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 :خالصة

مما تقدم عرضه في هذا الفصل يتضح لنا أن االغتراب النفسي ظاهرة إنسانية امتد وجودها       
أزمة تعبر عن  االجتماعية واالقتصادية، فهي مشكلة عامة النفسية و لتشمل مختلف أنماط الحياة 

ن اختلفت أسبابها ومظاهرها لالنسان معاناة و  من مجتمع إلى آخر، وكونها سمة إنسانية المعاصر وا 
فهي تمس جميع المراحل العمرية، لذلك تعمقنا في هذا الفصل بشرح ظاهرة االغتراب النفسي والمراهقة 

وكذا مرحلة المراهقة كما تعرفنا على األسباب  التي تجعل الفرد  ،ين آراء وتصورات الباحثينلمتناو 
وكذا الحاجات  ،مرحلة المراهقة وأهم خصائصهافي صيل بشيء من التف طرقناتو يشعر باالغتراب 
 . األساسية للمراهقين

مراحل النمو عرضة  أكثرمن  تعدفهي المراهقة من خصائص ومظاهر  مرحلةونظرا لما تتميز به 
 .   المخدرات، وهذا ما سوف نتطرق له في الفصل القادم كتعاطيالسلوكية ات لالنحرافللتعرض 

    



 

 

 :الفصل الثالث
 تعاطي المخدرات واإلدمان 
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 :تمهيـــــــد

طبقة  تعد  مشكلة تعاطي المخدرات  من المشكالت التي ال تقتصر على مجتمع دون آخر أو       
أشكال اإلدمان إال أن إدمان المخدرات يبقى اجتماعية داخل المجتمع  دون األخرى، وبالرغم من تعدد 

أكثر أشكال اإلدمان، إن لم يكن  أكثرها على اإلطالق، ضررا  بالمتعاطي  وبالمجتمع الذي ينتمي 
إليه لذلك نجد هذه المشكلة تتعلق  بالدرجة األولى بمؤسسات التنشئة االجتماعية  المختلفة، والذي 

اإلضافة لما يخلفه تعاطي المخدرات من مظاهر انفعالية يظهر بوضوح في خلل النظام األسري، ب
 .ونفسية على المدمن والمحيطين به

نما  ،حظي موضوع المخدرات بقدر كبير من االهتمام ليس لخطورة المخدرات فحسب لذلك       وا 
ألسباب متعددة يرجع بعضها الختالف وجهات نظر الباحثين اتجاه المخدرات ذاتها،  حيث تختلف 

كما تعددت تعاريفها وقد يرجع ذلك  .النظر الطبية عن وجهة النظر النفسية وكذلك االجتماعية وجهة
 . لتعدد أنواعها وتصنيفاتها

لذا ومن هذا المنطلق سيتم إلقاء الضوء في هذا الفصل على ماهية هذه المشكلة التي تهدد حياة       
وكذا نبذة تاريخية عن  ظاهرة في الجزائر،وذلك من خالل التطرق إلى حجم هذه ال ،الفرد والمجتمع

وأهم  ،المخدرات باإلضافة إلى مفهوم المخدرات وتصنيفها، وتعريف تعاطي المخدرات وطرق تعاطيها
المواد اإلدمانية وكذا مفهوم اإلدمان ومراحله وأهم المقاربات النظريات المفسرة له وكذا اآلثار الناتجة 

 .أهم عالجات اإلدمانأخيرا عنه  و 
 .قبل الحديث عن المخدرات البد من التعرف على واقع وحجم هذه المشكلة في بالدنا

 :تعاطي المخدرات: أوال 

 :رحجم الظاهرة في الجزائ-1
ن المخدرات عموما لم تكن مجهولة لدى الفرد الجزائري فهي لها جذورها التي تمتد في عمق إ      

المهول الذي لم تفلت منه أي دولة  نتشارهاابالحضارات اإلنسانية، لكنها لم تشكل ظاهرة مرضية إال 
الموت، ما جمع بشري اليوم من هذه اآلفة ومن عصابات ترويج السموم وتجار مفي العالم، فال يخلو 

 فقد االستثناءوألن الجزائر ال تدخل ضمن  ،عدا مناطق معدودة قد ال تتعدى أصابع اليد الواحدة
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شهدت في السنوات األخيرة زيادة في كميات المواد المخدرة المضبوطة من جهة وزيادة في أعداد  
م فهي ال تخرج عن المدمنين من جهة أخرى، أما معدالت الجريمة التي تزداد وتيرتها يوما بعد يو 

  . اإلدمان نتشاراو كونها نتائج حتمية للتعاطي 
                                                               (http://www.ahewar.org)  

المخدرات عند الشباب  استهالكحول خصائص  0111و 0991وحسب دراسة ميدانية أجريت بين 
 :يلي في الجزائر فقد أظهرت ما

 أن معظم المستهلكين هم من المستهلكين الظرفيين وليس الدائمين. 
  ضمن جماعات االستهالكتتم عملية. 
 تغلب على فئة المستهلكين  الذكور. 
 تمس الظاهرة فئة اإلناث. 
  (011،011، 0112عطا والحوامدة، )        .01و 01بين  استهالكالعمر المتوسط ألول 

ظاهرة تناول المخدرات في الجزائر على تنامي تجمع أن كل التقارير األمنية المتوفرة حديثا ف       
منية الجزائرية رهيب في عدد المستهلكين لها، ويشير استعراض األرقام المتقدمة من طرف المصالح األ

كيلو  6513 حيث ضبط حرس الحدود ومختلف فصائل األمن الوطني ،لى هذا الواقعإالمتخصصة 
شخصا متورطا في بيع  5811كيلو من الحشيش، وقد ألقي القبض على  60غرام من القنب الهندي و

 .إمرة 15وتناول المخدرات من بينهم 
   ( http://www.djazairess.com) 

 

االحصائيات التي يقدمها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات ال توازي المجهودات  كما أن      
الذي  تعتبر كمياته  0111و 0111حيث اكتشفت محاوالت النتاج القنب الهندي سنوات  ،المبذولة

فقد ارتفعت  0100ما في أ ،طن 2،020تم حجز  0111المحجوزة في ارتفاع مستمر، ففي سنة 
( غ212)ن مع تسجيل دخول انواع جديدة و غالية من المخدرات منها الهيروين ك 51،5الكمية الى 
                               .        الف قرص مهلوس 051والكوكايين و

 (01، 0101براهمية، )                                                                           
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 الهندي القنب من 2021إلى  باإلضافة األفيون، من 8224 كمية 2007سنة  فقد تم حجز      
 حجز ولقد الهندي القنب نبتة 500و  األفيون نبتة 43000 حجز تم فقط أيام ثالثة وبعد ،ارأدر  بوالية
   .وهران والية بالسانية المخدرات من كلغ 2860 يعادل ما 2007 جويلية في

                                                            ( 29، 0111عنو،)                                                                               
 

كمية  لقد أوضحت العديد من التقارير الصادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، أنو        
وأوضح زوغار أن المخدرات . طن 051قد قدرت بـ 0100القنب الهندي التي حجزت طوال سنة 

مجمل كمية القنب الهندي التي "وأكد أن ". تقتصر على غرامات( "كوكايين وهيروين)الصلبة المحجوزة 
 ".تمثل أكبر كمية من المخدرات المحجوزة قادمة من البلد المجاور المغرب

أن نوعية القنب الهندي المحجوزة في الجزائر  الوطني إلى الديوانت مصالح ن أشار في حي       
وأوضح أن الجزائر ". من الكميات المحجوزة في العالم  بالمائة 10"، على غرار "واردة من المغرب"

  .بحجم هذه الظاهرة" واعية"لمهربي المخدرات مشيرا إلى أن الهيئات الدولية " بلد عبور"تظل 
 (http://www.echoroukonline.com) 

 

كلغ   95590عن  حجز  واإلدمانومن جهته رصد المركز الجزائري لمكافحة المخدرات       
  70202 جزــــــح ابلـــــــــمق ،0101الهندي خالل سنة  القنب من طن 100 يقارب ما أي
المحجوزة مقارنة بنفس الفترة من من الكمية  بالمائة 10أي بزيادة أكثر من  ،س السنةنف خالل كلغ
 .0100سنة 

 إلىالبروفيسور مصطفى خياطي ولقد أشار . ونحو ألف قضية مخدرات أحيلت إلى القضاء      
في البداية كانت الجزائر بلد عبور، لألسف الشديد بدأنا نالحظ أن كثيرا من " :بقولهخطورة الظاهرة 

 .اآلفةالمخدرات العابرة تستهلك محليا، ولهذا وجب أن يعمل على تعميم الجهود لمكافحة هذه 
 (http://www.echoroukonline.com ) 

 

 والدرك الوطني والمديرية الجمارك)إلى حصيلة إجمالية لمصالح مكافحة المخدرات  واستنادا     
من  األولى أكد زوغار أن كمية القنب الهندي التي حجزت خالل الثمانية أشهر ،(لألمن الوطني العامة
 (   (http://www.djazairnews.info              ."الظاهرة المقلقةب" واصفا إياها” هائلة“ 0101سنة 
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 طرف من الوطني على المستوى المحجوزة الهندي القنب كمية إجماليقفز  ذلك مع بالموازاة        
 ما إلى 0101 سنة طن 01 من أكثر من )الجمارك الوطني، الدرك الوطني، األمن)األمنية  المصالح

 من بالعديد حدا الذي  مراأل وهو   % .219.21 بنسبة ارتفاعا مسجلة 2014 سنة طن 010يفوق
 الحمالت هذه ابرز ومن المختلفة العنف مظاهر ضد تحسيسية  حمالت تنظيم   إلى القطاعات

                        ".والمخدرات العنف "ظاهرتي  لمكافحة الوطنية الحملة"

 (00، 0105، قداش)                                                                                 
  

جزائرية أعدتها الجمعية الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث إلى أن كشفت دراسة في حين      
 (. 011،  0112عطا والحوامدة ، )                  . من طلبة الجامعة يتعاطون المخدرات 01%

. سنة 11من المستهلكين للمخدرات أعمارهم تقل عن  % 21في الجزائر يوجد أكثر من        
 المؤسسة بمحاذاة استهالكهيتم  .واألغنياءالمراهقين، الكبار، الفقراء، : فالمخدرات تمس كل الفئات

 .المدرسية وفي أماكن العمل واألحياء الشعبية

من % 01دراسة حديثة عن اإلدمان في الجزائر، أن  كشفتوعند النظر للميدان الدراسي فقد        
حالة لطالبات مقيمات في األحياء الجامعية  0001وتناولت الدراسة . الطالبات يتعاطين المخدرات
ممن شملتهن الدراسة يتناولن المخدرات يوميا وبصورة منتظمة وأن % 00بالعاصمة، تؤكد فيها أن 

وضبطت . يتناولن المخدرات بصفة فردية% 50ما ذكرت أن منهن يفعلن ذلك داخل اإلقامة، في% 19
الدراسة نسبة الطالبات الالئي ال يعرفن الكثير عن المخدرات في الوسط الجامعي وكذا اإلدمان بـ 

01.% 

 :0105خالل سنة  للكميات المحجوزةو الجدول التالي يبين المجموع العام 
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 المحجوزة المخدرات  المجموع العام لكميات( 01)الجدول رقم 

 

حسب  التصنيف
 نوعية المخدرات 

الكميات المحجوزة 
خالل احدى عشر 

  5102 االولى

الكميات المحجوزة 
عشر  خالل احدى

 االولى 

 % التغير

نب
 الق

واع
ان

 

راتنج 
 القنب

019011،201 
 كلغ

011011،150 
 كلغ

- 21191،101 - 12،90 

حشيش 
 القنب

       - - - - 

بدور 
 القنب 

 غ96,63 غ8862,5 - غ9171,5 غ119

نبات 
 القنب

 36, 77- 1951- نبتة 0500 نبتة 510

 + 6853,47 904, 84888+ غ1238,626 غ53, 86127  الكوكايين 

  + 658,97 2234,64+ غ339,11 غ2573,75 الهيروين 

 غ10105 غ01 األفيون 

 نبتة 1111

-41311 -99,97 

-100 

 قرص548848 المؤثرات العقلية 

 قارورة325

 قرص 1006016

 قارورة 13

457168-  

312 +   

-45,44 

2400 + 

              

  (0، 0105لمكافحة المخدرات و إدمانها،  الديوان الوطني )                                                         
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 :نبذة تاريخية عن المخدرات-5

، وقد سجلت كتابات المؤرخين أن اإلنسان منذ المخدرات منذ فجر التاريخ  اإلنسانعرف        
حيث تم  ،(الحشيش ) والقنب (  األفيون) اكتشاف نبات الخشخاش  إلىوصل العصر الحجري ت

سنة قبل الميالد والفرس وسكان آسيا للحصول على  1111اآلشوريين قبل  استخدامه من طرف
 (.الكيف) االنشراح

ظاهرة تعاطي المخدرات والمسكرات عرفت في الحضارات  أنالعديد من الدراسات  أشارتولقد       
 .القديمة كالحضارة الفرعونية و الرومانية واليونانية والصينية

ومنذ العصر الحجري تم اكتشاف الكحول وشربه ، وهناك عشرات النباتات والفطريات التي        
ينات والمنومات والمنشطات فقد تم ممفيتات خصائص كثيرة للعقل، أما األتحتوي على كيميائيات ذا

 . 0111اكتشافها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث صنع أول عقار منشط في ألمانيا عام 

 (00، 01، 0100البداينة، )                                                                      
وفي المنطقة العربية يعتبر الفراعنة أول من عرف المخدرات، وأعتبر ابن البيطار الحشيش أنه        

 .استخدم في مجال الطب ، حيثيسبب التخدير حيث كان استعماله بعيدا عن اإلدمان

، وكان يوصف ( شن ننج)م كان القنب الهندي معروفا لدى إمبراطور الصين . ق 0111فمنذ        
م، ووصف بنبات . ق 1111ولقد أطلق األفيون على لوحة سامريه تعود ل . ج اإلمساك والذهوللعال

السعادة، كما استعمله قدماء المصريين كدواء لعالج األطفال كثيري البكاء، ولقد زين اإلغريق إاله 
 (. سوهوس)بثمار الخشخاش، وكذلك فعل الرومان ( هينوس )النوم عندهم 

 (00،  01،  0100البداينة ، )                                                                    
عام، في حين عرفت أمريكا الالتينية  911قبل ( القهوة)كما عرف  العرب  المنبهات        

 .ق 0111فمنذ . عام 1111م، وعرف الهنود القنب قبل . ق 1511المهلوسات منذ 
 (00،  01،  0100البداينة ، )                                                                    

 العالم في الحضارات أقدم عرفتهحيث  البشرية قدم قديم المخدرات  استخدام أن ذلك لنا ويوضح     
 السومريين استعمال على تدل ،الميالد قبل الرابعة  األلف إلى تاريخها يعود سومرية لوحة وجدت فقد
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 قبل الثالث األلف منذ الحشيش والصينيون الهنودوعرف  ،)السعادة نبات( عليه يطلقون وكانوا لألفيون
                               .األوديسا في هوميروس وصفه كما الميالد

 (.00، 0101المهندي، )                                                                      
 بدأت حيث المسئولين بال تشغل المخدرات  استعمال إساءة أخذت الحالي القرن بدايةأما مع        
 كثير تعاطيها على وأقبل اليونان، بالد من واألفيون الحشيش من ضخمة كميات لدان الب على تتدفق
 بعض على ضق نطاق   في محصورا  التعاطي كان أن بعد والمدن، الريف في الشعب فئات من

 من يوناني كيميائي تمكن عندما األولى العالمية الحرب نهاية حتى وذلك المدن، في الوضيعة األحياء
 بسرعة الكوكايين تعاطي عادة ذلك بعد انتشرت ثم العليا، للطبقة وتقديمه مصر إلى الكوكايين إدخال
 (00 ،0101المهندي، )                              .الشعب من األخرى الطبقات باقي إلى امتدت

ن هذا لم يحد من أال إفالمخدرات داء شمل كل بلدان العالم  بالرغم من تقدمها اقتصاديا وعلميا        
 . انتشار هذه اآلفة الضارة

 : مفهوم المخدرات-3
 يوضح العلماء عليه يتفق ال يوجد تعريفا ، فإن تعريف المخدرات يختلف باختالف النظرة إليها       

وقد   ،را للتداخل في معنى الكلمة وفي تحديد بين ما هو مخدر وغير  مخدرنظ ، المخدرات مفهوم
 يرجع كذلك الختالف التعريف فهناك التعريف العلمي والتعريف الطبي والقانوني   إلى غير ذلك 

 :التاليةويمكن تعريف المخدرات من خالل الجوانب  عليهو 

 :المعنى اللغوي-أ
في اللغة إلى مادة خدر وهي بكسر الخاء، البيت نحوه وما " مخدرات »يرجع أصل اشتقاق كلمة      

خدر العضو بفتح الخاء إذا استرخى فال يطيق الحركة، وخدرت عينه . ورآك، وكل ما يستر الشيء
كذلك في لسان العرب . والبدن ثقلت من قذى أو غيره، والخدرة والضعف والفتور يصيب األعضاء

والخدر الكسل والفتور، وفتر فتورا النت  ،والدواء فتورا يعتري الشارب وضعف ،الخدر من الشراب
                                                         . مفاصله وضعفت

                                   (  11، 0100، سواس)                                                                            
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بمعنى يتخدر أو يجعله  Narkasisمشتقة من الكلمة اإلغريقية  Narcoticsوكلمة مخدرات       
فالمخدرات تشوش العقل والحواس بالتخيالت  .( 0111،011عبد المعطي ومصطفى، ). مخدرا

                              (.592، 0100، الزبن)                                  .والهالوس بعد نشوة تؤدي باالعتياد عليها

 :المعنى االصطالحي-ب
إدراج بعض التعاريف وعليه يمكن يوجد تعريف متفق عليه بين العلماء للمخدرات  كما ذكرنا سابقا ال 

    :والتي نذكر منها 

العقاقير المخدرة بأنها أي مادة يتعاطاها الكائن WHO (5796 )عرفت منظمة الصحة العالمية        
 .الحي بحيث تعدل وظيفة أو أكثر من وظائفه الحيوية

تحتوي على إلى أن المادة المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة ( 0921)أشار المغربي و       
أن  مواد منبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت في غير األغراض الطبية والصناعية الموجهة،

 .تؤدي إلى حالة التعود واإلدمان عليها بما يضر بالفرد والمجتمع
 (.011، 0111عبد المعطي ومصطفى، )                                                         

بأنها أي مادة طبيعية أو مصنعة تفعل " المخدرات ( 0911)يعرف فاروق عبد السالم  ن في حي      
في جسم اإلنسان وتؤثر عليه ، فتغير إحساساته وتصرفاته وبعض وظائفه، وينتج عن تكرار استعمالها 

 ". نتائج خطيرة على الصحة الجسدية والعقلية وتأثير مؤذ على البيئة والمجموعة 
  ( 011، 0111عبد المعطي ومصطفى، )                                                         

 : التعريف العلمي للمخدرات  -ج
تعرف المخدرات علميا بأنها كل مادة كيميائية يؤدي تناولها إلى النعاس والنوم أو غياب الوعي       

  ( 10، 0101الركابي، )                                                         .المرفوق باآلالم 

وتعرف كذلك أنها أي مادة كيميائية تعمل عند تناولها وبكميات قليلة على إحداث واحد أو أكثر      
 : من التغيرات التالية

  عي، التوازنالتأثير على حالة الشخص الفسيولوجية، بما في ذلك مستوى النشاط ، الو. 
 التأثير على األحاسيس الواردة للمخ. 
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 يرهايالتأثير على مستوى اإلدراك والقدرة على تحليل المثيرات الواردة أو تغ. 
 (.051، 0999قذافي، )                                    . تغيير حالة الشخص المزاجية 

 : التعريف القانوني للمخدرات-د
كل مادة مسكرة أو مفترة طبيعية أو مستحضرة :" القانوني المخدرات على أنهايعرف المشرع       

، وتناولها يؤدي لإلدمان بما ينتج عنه تسمم في اكيميائيا، من شأنها أن تزيل العقل جزئيا أو كلي
الجهاز العصبي فتضر الفرد والمجتمع، ويحظر تداولها أو زراعتها، أو صنعها إال ألغراض يحددها 

أنها مجموعة المواد  أي(. 500، 0111حوري، )." ، وبما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية القانون
التي تسبب اإلدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر زراعتها وتداولها إال ألغراض يحددها القانون وال 

 .تستخدم إال من يرخص له ذلك

 :التعريف االجتماعي للمخدرات-ذ
ولها إلى السلوك الجانح، وهي تلك المواد التي ناتعرف بأنها تلك المواد التي تؤدي بمتعاطيها ومت      

                                                                        ( 11، 0112الغريب، )                            . تذهب العقل وتدفع متعاطيها للسلوك المنحرف
في ضوء ما سبق ذكره من مفاهيم مختلفة للمخدرات نجد أن هذا المفهوم ظهر بأبعاد  وأنواع       
والسبب وراء ذلك تنوع أشكال وأنواع المخدرات فالتي لم تكن مخدرا في السابق أصبحت مخدرا  ،جديدة
إلساءة في استخدامها، فقد ظهرت المنبهات وأصبح العديد من المراهقين يلجئون إليها بحجة بعد ا

وظهرت المنشطات أيضا واستخدمها المراهقين بحجة القدرة على  التنبيه والقدرة على مراجعة دروسهم،
جعة الحاجة، وظهرت العقاقير المسكنة لآلالم، والتي أساء استخدامها الصغير والكبير دون مرا

  .الطبيب
ومن هنا يمكن إعطاء تعريف للمخدرات بأنها كل مادة خام مصنعة أو مستحضرة كيميائيا        

 .تحدث تأثيرا على جسم اإلنسان تظهر أعراضا خاصة، تلحق الضرر بالفرد وبالمجتمع

 : تصنيف المخدرات-4
تأثيراتها ومكوناتها ومناطق هناك عدة معايير لتصنيف المخدرات وهذا ناتج لتعدد أنواعها ول      

فأما العقاقير . إنتاجها، فقد تصنف وفق اللون، وقد تصنف وفق األثر، وقد تصنف وفق المصدر
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حشيش )، ومخدرات سوداء ( مورفين، هيروين، كوكايين )المصنفة وفق اللون، فمنها البيضاء 
 (. واألفيون 

 :التصنيف حسب المصدر-4-0
 التي نباتاتيتم استخالصها من الطبيعة ، بمعنى أنها   التيالمخدرات هي  :لطبيعيةلمخدرات اا 1-
 بصفة لإلدراك جزئي أو كلي فقدان عنها ينتج التي الفعالة المخدرة المادة على وثمارها أوراقها تحتوي
 .والقات (األفيون) والخشخاش والكوكا، (الحشيش) الهندي القنب نبات :مثل مؤقتة،

  :لمصنعةلمخدرات اا
 لتصبح عمليات كيميائية عليها وتجري السابقة الطبيعية المخدرة المواد من تستخلص هي التي       
  .السعال وأدوية اآلالمومسكنات  والهروين، والكوكايين، المورفين، :مثل أثرا وأشد تركيزا أكثر

 (.121، 0111الزحيلي، )                                                                        
   : التخليقية المخدرات 3-

المخدرات ناتجة عن تفاعالت كيميائية، تمت جميع مراحل صنعها في المعامل من مواد  وهذه       
ن كانت تحدث آثار مشابهة للمخدرات  ،كيمائية ال يدخل فيها أي نوع من أنواع المخدرات الطبيعية، وا 

 ، (األمفيتامينات) والمنبهات ، (الباربيتورات)المنومات  :ومنها مان، دالطبيعية  خاصة حالة اإل
 (. 91، 0115العيسوي، )                                   .الهلوسة وعقاقير والفاليوم، والمهدئات،

 وعقاقير ومنشطات، (والمهدئات والمنومات األلم، كمسكنات)مهبطات إلى تأثيرها بحسب وتصنف-
 وهي بشكل تعدادا عددتها أو أخرى، تصنيفات الدولية واالتفاقات واألنظمة القوانين وصنفتها الهلوسة،

 األفيون والمخدرات المسكنة غير ومشتقاته، األفيون من مهدئة أو مسكنة :مجموعات إلى تقسم عام
 (. 121، 0111الزحيلي، )                                    .آثاره نوع ولكل المنشطة، أو والمنبهة

 :المخدرات كاآلتيتصنف منظمة الصحة العالمية : تصنيف منظمة الصحة العالمية-4-5
  .البانزين مثل واألمفيتامينات والكوكايين والنيكوتين الكافيين مثل: المنبهة العقاقير مجموعة-أ

 وبعض والباربيتيورات واألفيون والهروين المورفين مثل المخدرات وتشمل: المهدئة العقاقير مجموعة-ب
 .وتضم هذه المجموعة الكحول الميثاون مثل الصناعية المركبات
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 منه الذي يستخرج الهندي القنب رأسها على ويأتي( المغيبات) لآلخاييل المثيرة العقاقير مجموعة-ج
 .والماريغونا الحشيش

 على يعتمد، العالمية الصحة منظمة تتبعه خرآ تصنيف وهناك : الكيماوي التركيب بحسب -د
 :هي مجموعات ثماني التصنيف هذا ويضم تأثيره على وليس للعقار الكيميائي التركيب
 األفيون. 
 الحشيش. 
 الكوكا. 
 خاييللآل المثيرات. 
 مفيتاميناتاأل. 
 الباربتيورات. 
 القات. 
  الفوالتيل                                             .             (http://assaladz.net                                                                 ) 

 :المخدرات تعاطي تعريف-2
 له ليس و حكم، أي يقدم ال كونه موضوعية األكثر المفاهيم من المخدرات تعاطي مفهوم يعتبر     
 .اإلدمان على داللة أي

 مواد أو مخدرات نحو األشخاص بعض يظهرها طبيعية غير رغبة ":بأنهالتعاطي  يعرفحيث        
المنشطة، و  المنبهة أو والمخدرة المسكنة آثارها على – المصادفة طريق عن أو إراديا – تعرف سامة
 ".واجتماعيا نفسيا  جسميا، بالفرد اإلدمان، تضر من حالة تسبب

                                                                   (.40 ،1992اللطيف، عبد )                                                                     
 على المخدرة المادة باستعمال الشخص قيام " :هو المخدرات تعاطي أن Alvinks  ألفيكس يرى      
 المجال في الوظيفية قدرته أو  للمتعاطي العقلية الصحة أو ،الجسمي الجانب يتلف أو يفسد الذي الحد

 (40 ، 1992 اللطيف، عبد)                                                          ".االجتماعي
 المادة استعمال" أو " طبيعية غير رغبة " كونه المخدرات تعاطي تعريف فإن المنطلق هذا من      

 ال التعريف فهذا ،مبالغة كبيرة فيهنجد  ، "الجسمي الجانب يتلف أو يفسد الذي الحد إلى المخدرة
 نإف الحالة هذه ففي ، فقط للتجريب المخدرات يتعاطون الذين المتعاطين من حاالت على ينطبق
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 واحدة مرة يتعاطاه أن ويمكن ،لالمتثال أو األصدقاء ضغط تحت المخدرات يتعاط الذي  الشخص
 هذا طبيعية غير برغبة يشعر ألنه يتعاطاها لم الشخص هذا فإن وبهذا، بعد فيما تعاطيها عن ويتوقف

 .والعقلي الجسمي الجانب إتالف إلى يؤدي ال واحدة مرة المخدرات وتعاطي جهة، من
 (Substance Abuse)التعاطي  (DSM-IV)النفسية  لالضطراباتكما يعرف الدليل التشخيصي        

و أيقود إلى تشويش إكلينيكي يظهر من خالل واحدة  ،بحدوث سوء تكيف ناتج عن تعاطي المخدرات
 :أكثر من المعايير التالية لمدة إثنى عشر شهرا متتالية وهذه المعايير هي

 العمل بسبب تعاطي المخدرات المدرسة أو الفشل في اإلنجاز في. 
  أو بالصدفة جتماعيةاالالتعاطي في بعض المواقف. 
  بسبب تعاطي المخدرات االعتقالدخول السجن أو. 
  حدوث مشاكل عائلية أو شخصية بسبب تعاطي المخدرات، والتعاطي ال يصل إلى مستوى

                              . على المخدر االعتماداإلدمان في 
 (00، 0111أحمد، )                                                                      

ومن التعاريف السابقة للتعاطي يمكن تعريفه بأنه أخذ المادة المخدرة بطريقة غير منتظمة وغير      
ئه، ولكن غيابها ال دورية، حيث يأخذ المتعاطي المادة  المخدرة بالصدفة، أو التسلية أو لتقليد أصدقا

 . يسبب له أية مشاكل نفسية، أو جسدية، والتعاطي هنا يكون في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة

 : المخدرات تعاطي أنواع-6
 فقد المنطلق هذا من عليها، مدمن للتجريب أو المناسبات بعض في للمخدرات متعاطي كل ليس     

 :وهي فئات ثالثة في للمخدرات المتعاطين إدخال تم
 Usage Experimental :االستكشافي أو التجريبي التعاطي -6-0

 في مرات ثالثة إلى مرة من المخدرات الشخص فيها يتعاط وضعية عن التجريبي التعاطي يعبر      
وقد يتوقف  أحوالها، الستكشاف فضولية، تكون ما غالبا دوافعه (10 ،0110 القشعان،.) حياته

 .أو مرتين، أو قد يترتب عن ذلك استمرار تعاطيهالمجرب من أول مرة 
( 010، 0100 الغول،)                                                                        
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 Usage occasionnel : الظرفي أو العرضي التعاطي -6-5
 الشهر في مرتين أو مرة على يزيد ال وقد آلخر، وقت من المخدرات يتعاط الشخص أن يعني      

 عفويا عادة المخدر تعاطي ويكون بسهولة، توفرها حالة في إال يتعاطاه وال نحوه، بتبعية يشعر فال
 هيلين،) .االجتماعية النفسية العوامل بعض توفرت ما إذا التعاطي في يستمر قد و مدبرا، منه أكثر

 .التعاطي التجريبي و يشير التعاطي الظرفي إلى مرحلة  متقدمة من مرحلة. (1988
 ( 010، 0100، الغول)                                                                         

 :Usage Regulier :المنتظم التعاطي -6-3

 بالمخدرات المتعاطي تعلق في السابقتين المرحلتين عن متقدمة مرحلة المستوى هذا يعتبر       

 .التعاطي وتعتبر هذه المرحلة متقدمة عن مرحلة للمخدرات، والمنتظم المتواصل التعاطي به ويقصد
 االكتئاب مثل النفسية بالعوامل المرحلة لهذه المتعاطي وصول ويرتبط  (. 010، 0100الغول، )  
 .األصدقاء وتأثير عالماإل وسائل مثل الخارجية بالعوامل ارتباطه من أكثر حباطواإل واليأس القلقو 

 Pharmaco Dépendance  :القهري أو الكثيف التعاطي -6-4

 مقادير تناول في يتمثل قد كما اليومي، التعاطي هو القهري أو الكثيف التعاطي يميز ما أهم إن     
 تفقده كما بصحته يضر بحيث قهريا، استخداما العقاقير يستخدم فرد أي هو فالمدمن  أيام، لمدة كبيرة
 .لإلدمان بالنسبة النفس ضبط على القدرة

 (1988،09  السالم، عبد)                                                                      
 الفرد ويكون القهري، التعاطي في المركزي العامل الفرد حياة على المخدر سيطرة درجة تعتبر     
 الحياة مع التوافق صعوبة مشكالت تظهر وقد للمخدر، جسديا األحيان بعض وفي نفسيا تابعا

 .به والمحيطين وأصدقائه أسرته مع تسوء عالقاته وتبدأ االجتماعية

 :تأثيرها على المتعاطيأنـــواع الــمواد اإلدمــانيـــة و -7
 :زمــرة األفـيون ومشــتقاتـه-7-0
وهو من أخطر أنواع المخدرات يتم الحصول عليه بإجراء شقوق في ثمار  :األفيـــون-7-0-0

 الخشخاش غير الناضجة، فيسيل على شكل عصارة تجمع وتجفف  لها طعم مر وتجمع في تركيب 
عدد من العقاقير، ويتعاط األفيون ببلعه مع الماء أو القهوة أو الشاي  أو تدخينه مع السجائر ويشعر 

لنشاط والقدرة على التخيل والكالم، لكن هذا ال يدوم طويال إذ تضطرب الحالة متعاطيه في البدء با
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ويصاب الشخص باإلدمان بعد . التنفس وينتهي األمر إلى النوم العميق والسبات ئالنفسية ويبط
 .راته، والحقن هي الطريقة األكثر شيوعا لتعاطي األفيونضومستح تعاطيه لألفيون

 ( 099، 0110ديالينيكيفا،)                                                                        
دون تعود عليه الشخص صار جزءا من حياته ال تستطيع جسمه أداء وظائفه  واألفيون إذا        

 ذاكرته صحته، وتضعف  الجرعة وتتدهورالجرعة المعتادة، ويشعر باآلم حادة إذا لم يتناول  تناول
   . وتضمر عضالته، وتقل شهيته للطعام، ويحدث بطء في التنفس، وزرقة في العينين، وينقص وزنه

 ( 11، 0112الغريب، )                                                                            
     :المــورفــين-7-0-5

وهو أحد مشتقات األفيون، ولقد تم استخالص هذه المادة على يد العالم األلماني سيرتونر      
Sertuner  والمورفين عبارة عن مسحوق أبيض بلوري، كما يمكن أن يكون على شكل 0111عام ،

أقراص، أو محاليل الحقن، ويتدرج لونه من األبيض إلى األصفر أو البني تبعا لنقاوته، وهو مر 
وقد انتشر استخدام المورفين في األغراض الطبية في العالم الغربي خاصة الواليات المتحدة . لمذاقا

فأستعمل لعالج األلم واإلسهال الشديد والسعال عن طريق الحقن،  (. 50، 0111مشاقبة، . )األمريكية
 (. 10، 0115قازان، . )والتوقف عن استخدامه يحدث أعراضا كاحمرار العينين والتعرق والنعاس

وآالم في البطن والعضالت والتقيؤ والغثيان واإلسهال وتسارع ضربات القلب وارتفاع في ضغط الدم 
                                      ( 11، 0110شابرول، )                             .                                      واألرق

لقشرة المخ على مراكز ( المانع )كما أن األثر األساسي للمورفين هو زيادة التأثير الكفي      
اإلحساس بالتالموس، ومن ثم يقل الشعور باأللم وال يوجد في الطب اآلن عقار له قوة المورفين 

                                                 . لتخفيف اآلالم الجسمية
 (551،  (د ت)عكاشة، )                                                                       

ويتم تعاطي المدمن لمادة المورفين عن طريق الحقن تحت الجلد أو في العضل، ونادرا ما يأخذ       
عبر البلع، ألنه إذا أخذ بهذه الطريقة يلزم تعاطي كميات كبيرة منه وهذا يحتاج إلى تكاليف باهظة، 

، حيث تكون فاعليته وعادة ما يلجأ المدمن في حاالت اإلدمان المتقدم إلى الحقن في الوريد مباشرة
                                                . أسرع من الحقن تحت الجلد

     ( 50، 0111مشاقبة، )                                                                          
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 (: الماريجوانا  ) الحشيش-7-0-3
 يحضر الحشيش من نبات القنب، وهو المصطلح الشعبي للمادة المخدرة المستخرجة من نبات      

 يستخرج تلف باختالف البلد الذيــــــــــذوره، وله عدة أسماء تخـــــــــــــــالقنب سواء من أزهاره، أو سيقانه أو ج
 ( 010، 0100، سواس)      .له أي استعمال طبي ليس  »الماريجوانا »ما يعرف  فيه والحشيش أو

ال وخفة الرأس ونشوة مع كثرة الكالم، وزيادة القدرة حويسبب تعاطي الحشيش شعورا بحسن ال      
ذا زادت الجرعة  الحركية مع اضطراب على تعرف الزمان والمكان، وانعدام اإلحساس بمرور الزمن، وا 

 .سببت إرهاقا واختالطا عقليا
في بحثه عن الحشيش في مصر أنه غالبا ما يبدأ المرضى في تعاطي  0921وقد وجد سويف      

النشوة وحب  الحشيش، قبل سن العشرين وسبب ذلك اإلنظمام إلى مجموعة األصدقاء والبحث عن
 ( 550،551، (دت )عكاشة، )                          (.الرجل)االستطالع، ومحاولة تقمص دور 

وشعور بضغط وانقباض الصدر  كما يؤدي تعاطي الحشيش إلى زيادة في ضربات القلب،      
واتساع العينين، وبرودة في اليدين والقدمين، واصفرار الوجه، وعدم التوازن الحركي، أما تعاطيه لفترة 

 .طويلة فله آثار صحية وعقلية وجسدية سيئة وضارة، حيث تؤدي إلى اإلدمان النفسي
 (10،11، 0112أحمد، )                                                                         
فقد حدد العلماء حديثا أن المركب الكيميائي في الماريجوانا الذي ينتج الفاعلية النفسية        
 نموها وظروف، وتختلف كمية هذا المركب في الماريجوانا باختالف نوع النبتة وموقع ) THC)وهو
وعمل الماريجوانا كمسكر معتدل أو كعامل مهلوس بناء على الكمية المستخدمة وعلى تحمل . النمو

دقيقة من تدخين السيجارة ويستمر أثرها   05ويشعر المدمن بأثر العقار بعد . الشخص الستعمالها
  . اب والشعور باإلثارةلمدة تتراوح بين ساعتين أو أربع و تتفاوت ردود الفعل بين الشعور باالكتئ

 (  511، 510، 0111شفير وميلمان، )                                                             
  :Cathaالــقـــات -7-0-4

شجيرات دائمة  لقد أدرجت منظمة الصحة العالمية القات ضمن المواد المخدرة، وهي عبارة عن      
عام  Per Forsskalوأول من وصفها باسمها العلمي هو عالم النبات السويدي بير فورسكال   ،الخضرة

 ويتراوح طول شجرة  القات  edulis  Catha ، أما االسم العلمي الذي أطلقه على هذا النبات هو5936

  (11، 0992سويف،)                                                                     .بين خمسة وعشر أمتار
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تخزن  وتكمن المادة لمخدرة في أوراقه ويتم تعاطيه عن طريق مضغ أوراقه، مضغا بطيئا حيث      
ويتخلل هذه العملية شرب الماء بين  ،المدمن ساعات طويلة يتم من خاللها امتصاص عصارتها في فم

 .الحين واآلخر
ويؤدي تعاطي القات إلى الشعور بالرضا والسعادة لدرجة نسيان األخبار المؤلمة، وقد يصل به        

الحد إلى نسيان الشعور بالجوع، وبعد عدة ساعات من التعاطي يشعر المدمن بالخمول والكسل 
لتهابات في المعدة، و نوبات من اإلمساك اابات في الهضم، و الذهني والبدني، كما يعاني من اضطر 

 . وارتفاع في ضغط الدم

كما أن المدمن يعاني من اضطرابات نفسية متمثلة في األرق واإلحساس بالضعف العام       
 ( 11، 0112شحاتة، )                                         . والخمول الذهني و التقلب المزاجي

 (:المثيرات )المنبهات -7-5
 :الــكوكـايين-7-5-0

نبات الكوكا  يعتبر الكوكايين من أكثر المواد المسببة لإلدمان وأخطرها، ويتم استخالصه من       
 . وينمو نبات الكوكا في أمريكا الجنوبية. بطحن أوراقه 

حيث  ،0111األولى عن الكوكايين في إحدى رسائله سنة  Freud كما كانت إشارة فرويد       
أختبر تلك المادة على نفسه وقد الحظ نتائج مدهشة، فقد بددت الشعور فاعتبره مشروعا عالجيا، 

باإلعياء والتعب، والجوع، هذا باإلضافة إلى إزالة الشعور بالكآبة بالنشاط والحيوية التي لم يعاهدهما 
مم استخدام هذا المخدر على أصدقائه وعائلته ومرضاه، كما عقد عليه الكثير ولهذا ع. في نفسه سابقا

من اآلمال كقدرته على عالج أمراض العصاب، لذا كتب العديد من الدراسات حول مستحضر 
 .الكوكايين وطرق استعماله في مجاالت عدة

 ره كمادة إدمان، وذلك بعد ظهور آثا0901ولقد صنف الكوكايين ضمن المخدرات في عام        
ويتم تعاطي مسحوق الكوكايين عن طريق االستنشاق باستخدام أنبوب، أو بلف ورقة عادية على شكل 

 وأكما يمكن تعاطيه عن طريق الحقن بالوريد أو تحت الجلد . أنبوب يتم عن طريقها استنشاقه
 (20 ،21 ،0100 محمد،)                     .بالعضل، وذلك بعد إذابته بالماء أو عصارة الليمون
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المدمن في البداية بنوع من النشوة والسعادة والنشاط المتدفق، كما أن هذه الحالة ال تدوم  يشعرو       
فيحاول أن يتغلب عليها وذلك بتعاطي . طويال، إذ سرعان ما يعقبها الكسل والالمباالة والضعف العام

نا تظهر عليه اضطرابات سلوكية من الهلوسات فيدخل المرحلة الثانية وه  ،جرعة أخرى من المخدر
وهنا يشعر المدمن أن كل ما يحيط به يتحرك، وكذلك يدخل  ،بكل أنواعها سمعية وبصرية ولمسية
ومن هنا يدخل في المرحلة الثالثة، وغالبا ما تحدث هذه المرحلة  ،المدمن في حالة الشعور أنه مرقب

وأهم سماتها انحطاط تام لجميع وظائف الجسم وتفكك بعد مرور سبع سنوات من تعاطي الكوكايين 
 (91،  0112شحاتة ، )                                                              .الشخصية 

استنشاقه أو تعاطيه بالحقن يسبب التسمم، وهذا ما يؤدي أحيانا إلى اضطرابات كما أن  زيادة         
قلبية وتنفسية مع موت مفاجئ بسبب شلل عضالت القلب، ويؤدي لتدمير خاليا المخ، وفقدان السيطرة 

 (  111، 0115عبد الغني، )                                                  . والتحكم في النفس

 :األمــفـيتامــين-7-5-5

م حيث أستخدم في العالج الطبي ومعالجة بعض  0111تم تحضيره ألول مرة عام  عقار      
أضرار  األمراض، كاحتقان األنف إال أنه بعد مدة عرف األثر الذي تسببه للمتعاطي لها، وذلك بظهور

 .واضحة على المرضى بعد استخدامها

ن طريق البلع على شكل أقراص، أو عن طريق الحقن، كما يمكن ويتم تعاطي هذه المواد ع      
 ( 001، 0115مرسي، )                            . تناولها على شكل سائل يبلع عن طريق الفم

ويحدث لمتعاطيه الشعور بالراحة والغبطة والتيقظ الكامل والقوة، كما يؤدي إدمانه إلى االكتئاب       
وأفكار العظمة  الشعور بالتوتر والقلق والهلع وكثرة التحرك وكذا.  (0100، 52 المطيري،) .النفسي

دمانه يؤدي إلى تسارع في ضربات  والهالوس وأفكار االضطهاد والعدوانية وممارسة أفعال عنيفة، وا 
 القلب وارتفاع ضغط الدم وتصبب العرق والغثيان، وعندما تزول هذه اآلثار يحل محلها إحساس 

كما تسبب األمفتامين االعتماد  .(0110،11، شابرول). بالتعب ورغبة في إعادة استخدام التسمم
  (001، 0991الدمرداش، )        . النفسي فقط وال تسبب االعتماد العضوي، كما أنها تسبب التحمل
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 :المخـدرات المـــهلوســـة-7-5-3 
مخدرة  عند من يتعاطاها بعض الهلوسات، وهي موادعبارة عن مجموعة المواد النفسية التي تثير      

 استمراره وهي متنوعة وتتباين فقط في مدة بدأ التأثير ومدة. تعمل على تشويه الرؤية الحقيقية لألشياء
 .ويتم تعاطيه عن طريق الفم والحقن الوريدي (L.S.D) (دي. اس. ال )وشدته وأشدها عقار

أخرى أشد  كما لم يتوقف األمر عن إنتاج هذا العقار، بل صنعت المختبرات الطبية عقاقير      
وهي اختصار  (S. T. P)وعقار آخر أشد خطورة وهو  ،( Mescalineالمسكالين  )خطورة كعقار 
 (. الصفاء والهدوء والسالم)لكلمات ثالث 

تغيرات إدراكية كالتغيرات البصرية مخاطر نفسية  تتمثل في  إلى إدمان العقاقير المهلوسة تؤدي       
 ، كما هاجبتواال وتغيرات نفسية كالتغير في الحالة المزاجية،  والسمعية، وتغيرات في إدراك الزمن

تغيرات إدراكية كالتغيرات البصرية مخاطر نفسية  تتمثل في  إلى إدمان العقاقير المهلوسة تؤدي 
هاج النفسي بتواال وتغيرات نفسية كالتغير في الحالة المزاجية،  ي إدراك الزمنوالسمعية، وتغيرات ف

    .والشعور بالبعد والغربة والقلق والخوف المرضي  والسلوكات العنيفة والشك وفقدان السيطرة
 (  002، 0100علي، )                                                                           

، 0991جون، ج، تايلور، ) .المحيطة البيئة إلى النظرة وتغيير الهالوس ظهور باإلضافة إلى       
الشعور بالفزع  داخل األحاسيس والمشاعرتو  كاالزدواجيةوبعض مظاهر تشوه الشخصية،  .(011

زيادة ضربات القلب والغثيان والقيء،   ،كما يظهر على المدمن واالكتئاب والرغبة في االنتحار،
  .صداع ودوار وقشعريرة

                                                                    (http://www.healthlabs.net)      
  :المنـــومـــات-7-5-4

هي أدوية تعمل بقدرتها الخافضة للجهاز العصبي المركزي فتؤدي إلى تهدئة الشخص وتنويمه        
 .وتسبب بعض المنومات إدمانا نفسيا عليها وخاصة الباربيتوريات

 أسيئ ولكن كمسكنات، وتستخدم الباربتيوريك حمض من الباربتيورات أو المنومات تشتقكما       
 وآخر البنتوثال مثل المفعول قصير منوم فهناك المنوم، نوع على فيتوقف لتأثيرها وبالنسبة ،استخدامها
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 .الفينوباربيتال مثل المفعول طويل وثالث،  األميتال مثل المفعول متوسط 
 إلدمانها السلبية اآلثار ومن ،كبسوالت أو أقراص شكل على الغالب في المنومات هذه وتؤخذ     
كما تؤثر على المخ، حيث   إفرازاتهما، وتناقص والمعوية المعدية الحركات تقليل الطويل المدى على

تهبط وظائفه فتضعف القدرة على التركيز واالنتباه، وتنخفض القدرة على قيادة المركبات بكفاءة 
وتؤثر على اإلبصار والسمع وصواب الحكم على  (.1، 0111حمزة، . )والمهارات الحركية األخرى

 .سرعة مرور الزمناألمور والشعور ب
 (11،  0110القحطاني، )                                                                        

 المدمن فإن الجرعة من اإلقالل حالة وفي عدوانية، ميول المدمن على تظهر النفسي الجانب وعلى  
 ثم رالمتكر  والقيء والغثيان النبض وسرعة الحرارة درجة وارتفاع األطراف، في ورعشة بالخوف يصاب
    . الصرع رتعاشاتإب الشبيهة رتعاشاتواإل الشديد المغص مرحلة تأتي

 

                  (http://ekladata.com)  

 

 :التالي يوضح التصنيفات المختلفة للمخدرات  شكلوال
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 .التصنيفات المختلفة للمخدرات( :2)الشكل رقم 

 (11،   0100الجوادي ،)                                                              

 

 

 خريطة تصنيفية

 ألنواع المخدرات

 بحسب تصنيف منظمة

 الصحة العالمية

 بحسب تأثيرها بحسب إنتاجها

مثل :  مجموعة العقاقير المنبهة-0
الكافين والنيكوتين و الكوكايين 
 .واألمفيتامين مثل البنزدرين 

وتشمل : مجموعة العقاقير المهدئة-0
المخدرات مثل المورفين والهيروين 
واألفيون ومجموعة الباربيتورات 
وبعض المركبات الصناعية مثل 

الميثاون وتضم هذه المجموعة كذلك 
 .الكحول 

مجموعة العقاقير المثيرة -1
رأسها  ويأتي على (المغيبات)لألخابيل

 القنب الهندي

 

 

 

  

 

 

 

 

 رأسها القنب الهندي

مثل الكحول : المسكرات-0
 .والكلوروفورم 

األفيون : مسببات النشوة-0
 مشتقاته 

مثل الميسكالين : المهلوسات-1
 .، القنب الهندي 

ال مثل الكلور :  المنومات-4
 والباريبورات ، والسلفونال و

 . وبرموميد البوتاسيوم

تنتج من نباتات مخدرات -1
مثل الحشيش، : طبيعية مباشرة

 . القات، واألفيون ونبات القنب

وتستخرج :  نباتات مصنعة -2
من النبات الطبيعي بعد أن 

تتعرض لعمليات كيماوية تحولها 
 .ألى صورة أخرى 

وتصنع من  مخدرات مركبة-3
مواد كيماوية ، ومركبات أخرى 
ولها التأثير نفسه ، مثل بقية 

المواد المخدرة المسكنة والمنومة 
 والمهلوسة 
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 :اإلدمــان: ثانيــا
  :تعريف اإلدمان-1

للمخدرات  يمكن أن يتسبب في اإلدمان ذلك بسبب تعلق المتعاطي بالمخدر إن التعاطي المتكرر      
وهذا ما يشعره بالراحة في حالة تناوله ، فالشخص المتعاطي ألول مرة يشعر باللذة والنشوة وهذا ما 
يجعله يعاود التجربة ولكن في هذه الحالة يحتاج لجرعة اكبر حتى يصل إلى إحساس مشابه وبتكرار 

 .ة ينشأ اإلدمانهذه العملي

و لمواد نفسية لدرجة أن المتعاطي أيقصد بإدمان المخدرات التعاطي المتكرر لمادة نفسية        
كما يشعر عجز أو رفض عن االنقطاع، أو لتعديل تعاطيه وكثيرا  ،يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي

لى إتحت سيطرة التعاطي  ما يظهر عليه االنسحاب إذا ما انقطع عن التعاطي، وتصبح حياة المدمن
 :تيأومن أهم أبعاد اإلدمان ما ي. درجة تصل إلى استبعاد أي نشاط  آخر

 ميل إلى زيادة جرعة المادة المتعاطاة وهو ما يعرف بالتحمل. 
 اعتماد له مظاهر فيزيولوجية واضحة. 
 حالة تسمم عابرة أو مزمنة . 
 رغبة قهرية قد ترغم المدمن على محاولة الحصول على المادة النفسية المطلوبة بأي وسيلة . 
 تأثير مدمر على الفرد وعلى المجتمع. 

 (01، 0992سويف، )                                                                   
يؤثر على الفرد وعلى من يعاشره، وذلك ويعرف كذلك بأنه  حالة التسمم الدوري أو المزمن الذي   

 (000، 0919منصور،  )                                         .نتيجة التعاطي المستمر للعقار

حالة التسمم الدوري أو المزمن والذي يؤثر على الفرد " ويعرف أحمد عكاشة اإلدمان بأنه       
                                      . " والمجتمع من جراء التعاطي المستمر

 (01، 0111متولي، )                                                                           
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التعاطي المتكرر لمادة نفسية أو لمواد نفسية : " في حين يذهب  سويف في تعريف اإلدمان بأنه      
لدرجة أن المتعاطي يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي، كما يكشف عن عجز أو رفض لالنقطاع، أو 

                                                                            (19، 0111غانم، )                     ". لتعديل تعاطيه، وكثيرا ما تظهر عليه أعراض االنسحاب

حالة شاذة تتمثل في : اإلدمان على أنهHenrie. Ey (0911 ) هنري يعرفأما من الجانب النفسي    
كما هي في صورتها األولية عند الرضيع بعد الحصول  ،الشكل البدائي بحثا عن اللذة النكوص إلى

شديدة وتعب األمر الذي يجعل المدمن يبحث عن اللذة من  معاناةعلى هذه اللذة تعقبها مباشر حالة 
  .جديد

(Henrie, 1978, 194 )   

المواد التي  استخدامبأنه نمط غير قادر على التأقلم من : DSM-Vاإلدمان حسب  كما يعرف      
كما يتضح من ثالثة أو أكثر من األعراض والتي تحدث في أي  ،تؤدي إلى ضعف الهامة سريريا

 :كاألتيشهرا وهي  00وقت في فترة 

 التأثير المطلوب الحاجة إلى زيادة بشكل ملحوظ كميات من المواد لتحقيق التسمم أو. 
 نفس الكمية من المواد المخدرة استخدام استمرار. 
  رغبة مستمرة أو جهود غير ناجحة لخفض أو السيطرة على تعاطي المخدراتهناك. 
 في كثير من األحيان يتم أخذ هذه المادة لفترة أطول مما كان يعتزم. 
 هناك رغبة مستمرة أو جهود غير ناجحة لخفض أو السيطرة على تعاطي المخدرات.  

 (51 ، 0111،الطب النفسي األمريكيجمعية )                                             

 بحاجة الشخص حساس لإلدمان تعاريف متعددة لكن خالصتها هو إ نجد أن  من خالل ما تقدم    
 هيو  .شديد ونفسي جسدي تغير انتابه يتناولها لم فإن تعاطاها،ي كان التي المادة تناول إلى شديدة
 ويعتمد المخدر على الجسم يتعودف متكرر، بشكل المخدرات لمتعاطي تحصل خطيرة مرضية ظاهرة
شباع المفعول، نفس على للحصول مستمر شكلب الجرعة لزيادة الشخص يضطر بحيث عليه،  رغبة وا 
  .أكثر على يدمن وقد واحدة، مادة على الشخص يدمن قدو  .وجسمه نفسه

 ( 0119، 0100الزبن، )                                                                          
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 : مراحــل اإلدمــــان-5
  :Tolerance: التحـــمل-5-0

وهو حاجة المدمن لزيادة لعقار يوما بعد يوم لكي يصل إلى التأثيرات المنشودة ذاتها، والمدمن        
 قد يتجرع كمية من العقار لكي يصل الى غايته، وعملية الحصول على العقار بأية طريقة يعني
السلوك الذي يستبيح كل شيء للوصول إلى العقار فمكن الكذب إلى الغش والتزوير والخداع الى 

 .السرقة قد ينتهي للجريمة للحصول على المادة المخدرة 

 Habituation: االعتياد-5-5
حالة فرد يستهلك على نحو معتاد " االعتياد بأنها ( 0951)لقد عرفت منظمة الصحة العالمية        

 (أو كلورال منتجا ساما في الحد األدنى على وجه العموم كالمنتجات الباربيتورية، واألمفيتامين)عقار 
بسبب الراحة التي يشعر بها ولكنه ال يشعر بأنه مرغم  على أن  ،يرغب في أن يتناولها مجددا

ذا ،يتناولها سية بصددها فإنه يبدي كان في حالة التبعية النف وليس لديه الرغبة في أن يزيد جرعاتها، وا 
تبعية جسمية، لذلك أنه يمكنه أن يوقف استهالكها دون أن تبدو االضطرابات الجسمية والنفسية التي 

 ( 025، 0110سيالمي، )                                      .            "تناذر االمتناع "يكون 

  :dependence :االعتماد-5-3
تنتج عن  ،حالة نفسية وأحيانا عضوية"االعتماد بأنه ( 0911)العالمية عرفت هيئة الصحة       

 وحدوث الجرعة، لزيادة واالتجاه عليها الحصول إلحاحومن خصائصها . تفاعل الكائن الحي مع العقار

كما يؤدي إلى استجابات وأنماط سلوك مختلفة تشمل  ،(10، (د ت )الشربيني،) .نسحابيةإأعراض 
أو لتجنب  ،دائما الرغبة الملحة في تعاطي العقار بصورة  متصلة أو دورية للشعور بآثاره النفسية

 العقاقير أما ،نفسيا فقط اعتمادا تسببالمواد  بعض وهناك .اآلثار المزعجة التي تنتج عن عدم توفره

 .نفسي اعتماد أيضا تسبب يفه عضويا اعتمادا تسبب التي
 (2، 8002الحميدان، )                                                                           

 :و قد يدمن المتعاطي على أكثر من مادة واحدة ومن خصائصه
 وسيلة ةيالرغبة الملحة في االستمرار على تعاطي العقار والحصول عليه بأ. 
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 ن كان بعض المدمنين يظل على ا  بصورة متزايدة لتعود الجسم على العقار، و  زيادة الجرعة
 .جرعة ثابتة

 االعتماد النفسي والعضوي على العقار. 
 ظهور أعراض نفسية وجسمية مميزة لكل عقار عند االمتناع عنه فجأة. 

 (01، 0991الدمرداش، )                                                                
 :وهناك نمطين من االعتماد هما

 االعتماد النفسي :Psychohogical Dependence : 
ه الذي كان يحدثه العقار الذي تم يشير إلى رغبة نفسية قوية للحصول على التأثير نفس       

 التعاطي أساسيةاالعتماد على تعاطيه، إذ يجد الشخص المتعاطي أن تلك الحالة النفسية التي يحدثها 
 .لكفالة حسن الحال لديه

لعقار  مستمر أو دوري استخدام برغبة قهرية تتطلب تتميز عقلية حالة" كما يعرف على أنه        
 (Mohanad & Terranti, 2004, 3)                                     ."التوتر إلغاء أو المتعة معين لغرض

     

وتتباين العقاقير فيما تحدثه من تأثير، فالهروين مثال يؤدي إلى كل من االعتماد العضوي        
 .والنفسي، في حين أن الكوكايين يؤدي فقط في أغلب األمر إلى اعتماد نفسي

 (.01، 02، 0111العباجي، )                                                                    
 االعتماد العضوي: Physiological Dependence:  
ويعرف االعتماد العضوي على . ويشير إلى حاجة الجسم للعقار الذي تم االعتماد على تعاطيه      

للجسم، يحدثه تكرار التعاطي ألحد العقاقير، األمر الذي يستلزم   أنه تغير في الحالة الفسيولوجية
ويتميز بشيئين . االستمرار في تعاطيه، حتى يتوقف ظهور أعراض جسمية مزعجة وقد تكون مميتة 

 :خطيرين
ويحدث نتيجة تكرار تعاطي المخدر، والذي بدوره يؤدي لتغييرات عضوية في جسم اإلنسان  :التعود

 ( 05، 0111فؤاد، )                      .                            دة الجرعةويصاحب ذلك زيا
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 األعراض اإلنسحابية: 
وهي عبارة عن رد فعل فسيولوجي تظهر بتوقف المتعاطي للمخدر فجأة، وتختلف هذه        

فقدان  :األعراض باختالف نوع المخدر وضعفه ودرجة االعتماد عليه، وتتمثل هذه األعراض في
                                                                   (. 05، 0111فؤاد، )                     .الشهية، عدم الهدوء، ضعف العضالت، االنفعال والتنفس

 :والمخطط التالي يوضح أنواع اإلدمان

 

 اإلدمان نوعان

 

 إدمان سيكولوجي نفسي            إدمان فسيولوجي جسمي                                      
 حيث تتكون لدى المريض                   حيث تتعود خاليا                                       

 عادة قوية جدا تتشبث به               الجسم على العقار وال                                        
 وال يستطيع التحرر منها إال              تعمل بدونه                                                   
 بالعالج وتدفعه قهرا لتعاطي العقار                                                                           

 التعاطي يؤدي إلى                                                    
 
 
 

 كثرة التعاطي تقود إلى الرغبة             اعتماد الجسم ووظائفه                                    
   الملحة االستحواذية  القهرية                                                على المخدر فال تعمل

                                            القسرية على تعاطي جرع متزايدة باستمرار                                            وظائفه إال بعد التعاطي   
                                                                                                                              

 (001، 0115العيسوي،)
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 :النظريات المفسرة لإلدمان-3
شك أن المنطلقات النظرية  االتجاهات والنظريات المفسرة لظاهرة لإلدمان بشكل عام، وال تعددت      

 . ضها البعضعمرتبطة بب

ثالث اتجاهات رئيسية  تتمحور فيوبشكل عام يمكن القول أن النظريات المفسرة لظاهرة اإلدمان      
 .وهي المنظور الطبي والمنظور النفسي و المنظور االجتماعي

 

 : المــنظــور الطــبي-3-1
ب ببس  ،وقع فريسة سهلة لتغيرات فسيولوجية شخصهذا المنظور إلى أن المدمن يشير        

حتى في حالة االكتئاب بسبب نقص المادة   ،تعاطي المخدر نحواإلدمان وال يجد نفسه إال متجها 
 .نفسها

 ( 11، 0110، الغريب)                                                                          

بسبب و . كما أن العقاقير نفسها تحدث تغيرات واضطرابات  في حركة ووظائف  أعضاء الجسم       
أو أجبر عن االمتناع المؤقت عن  ،بالضيق إذا عاد لحالته الطبيعية هذه الحالة الجديدة يشعر الفرد

أن المنظور الطبي ينطلق من  Miller 5773يرى ميلر في هذا الصدد و . المخدر أو اإلقالع عنه
منطلقات بيولوجية بحتة ترى أن االعتماد الجسمي على التعاطي يكون أكبر وأشد نتيجة التفاعالت 

                                                                    ( 11، 0110الغريب،)                              .                 والجسمالكيميائية داخل المخ 

النظريات الفسيولوجية العالقة الوثيقة بين التعاطي والنشوة التي يحدثها المخدر ومع  تفسرو       
ثم الزيادة في الجرعة ألجل الوصول إلى مستوى االنتعاش، أو النشوة التي  ،االستمرار في التعاطي

حيث تدخل المادة األساسية في تركيب وهنا يحدث اعتماد الجسم عليه ،. عهدها الجسم من المخدر
وبهذا يصبح ذلك النوع  المخدر في المراحل األساسية للتمثيل الغذائي والحيوي داخل خاليا الجسم،

                                   .ويصعب االستغناء عنه رورة للجسمض
 (11، 0110الغريب، )                                                                           
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إلدمان عملية تحدث  فإن ا Theory Neurological Impairmentنظرية العطب العصبي  حسب و     
 التي يظهر معها من خالل نمط سلوك يسمح ألعراض المرض بالظهور داخل المريض المدمن، و 

من تلك األعراض، كان في السابق يستطيع أن يتحكم في التخلص شخص  عند ، والنشاط من جديد
عوامل البيولوجية لها دور كبير في حدوث اإلدمان لدى الشخص، للأن  ترى  هذه النظرية وبالتالي 

المخدرات يمكن أن تثير كثيرا من خاليا المخ المعروفة بمراكز  حيث وجد أن تعاطي بعض أنواع
 . ، وهذا يخلق اإلدمان على المخدر   بيولوجيا  لدى المدمنالثواب

 (. 11، 0110 الغريب،)                                                                          
 :النظــرية الســلوكيـــة-3-5

ليه إينسبون ( خفض التوتر )مفهوم طبيعي يتمثل في  استخدام أصحاب هذه النظرية لقد فضل       
لم، والغضب والضيق، وخاصة فراد يتعاطون المخدرات ليخفضوا من مشاعر األفاأل إدمان المخدرات،

، فهم  positive Reinforcement اإليجابييحصلون على جانب كبير من التعزيز  وبالتالي  القلق
 .لى تعاطي المخدرات مرات عديدة ومتتاليةإيميلون 

 (11، 0111عبد المنعم، )                                                                        

دمانها سلوك يتعلمه اإلنسان ، فإذا شعر        كما تفترض هذه النظرية أن تعاطي المخدرات وا 
عاط مخدرا أو خمرا يشعر بالهدوء والسكينة ويعتبر اإلحساس األخير جزءا  شخص بالقلق والتوتر وت

آو دعما لتناول هذه المواد في المرات الالحقة ، ومع استمرار التعاطي يتعلم الشخص تناول المادة 
والمعروف في التعلم أنه كلما كان الفاصل الزمني بين سلوك ونتيجته ، لتخفيف أثار االمتناع المزعجة

   .طويال ضعف تعزيز هذا السلوك سواء كان تعزيز سلبي أو ايجابي
  ( 092، 0112عطا وحوامدة، )                                                                  

  

وقد أجريت دراسة لتوضيح المشكلة المتعلقة بأخذ المخدر أو سوء استخدامه لخفض التوتر، فقد      
تجربتهم على المتطوعين، وقد أوضحوا أن حدوث     Palwy , Schunman & Gralson  أجري كل من

األلم يجعل األفراد يشعرون بالقلق أو التوتر، وفي هذه الدراسات كان األلم يتمثل في أن يتلقى 
المفحوصين صدمات كهربائية مؤلمة قبل تعاطي المخدر، وبعد الصدمة يسمح للمفحوصين بتعاطي  

                                                                   (11، 0111عبد المنعم، )                                                               . المخدر
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ويؤكد اصحاب هذا االتجاه على الدور التعزيزي الذي  تلعبه المواد المخدرة في تطوير السلوك        
  . ها خصائص تعزيزية تتضح من خالل تعاطيها مرة أخرىباالدماني ودعمه ، فالعقاقير 

ذلك  فالمدمنون يتعاطون المواد المخدرة بغية الحصول على النشوة واالسترخاء والسعادة وفي      
لم والقلق وفي ذلك عراض االنسحابية ولخفض األيضا بغية تجنب األأيجابي، هم يتعاطونها إتعزيز 

خرى تكتسب هي األ رن المثيرات االجتماعية التي ترتبط بتناول العقاقيإلى ذلك فإضافة إ .تعزيز سلبي
  (.العقاقير)نها تقترن بالمثيرات التعزيزية عزيزية ألتخصائص 

 (11، 0990، الخطيب )                                                                          

ويرتبط الشعور السار أو التعزيز االيجابي الذي يحصل عليه المدمن من تعاطيه  المخدر       
لتعاطي بأشياء وأشخاص موجودين في البيئة، وتصبح بمثابة مثيرات شرطية تحث اإلنسان على ا

الخ من المثيرات التي تدفع ......فرؤية مكان التعاطي أو األصدقاء أو المخدر أو بائع المخدر 
 .المدمن الممتنع الى الشعور بالرغبة الملحة والعودة إلى تعاطي المخدر

    (11،10، 0111عبد المنعم، )                                                                  

بين إدمان المخدرات واعتيادها، فاإلدمان سلوك   Linde Smith  5738ولقد ميز ليند سميث          
           متعلم أساسا من خالل  التعزيز السلبي  الناتج عن أعراض المنع، وأيضا التعزيز اإليجابي

المخدر، فالسلوك يمكن  الناتج من األثر المريح للمخدر الذي يرتبط بأحكام مع االعتياد على استخدام
فإدمان (. تعزيز سالب )أو آثار مبغضة  أن يتعلم من اقتران االستجابة مع تعزيز موجب مكافأة،

 .آالم المنع والتعرف عليها المخدرات مرتبط بخبرات األفراد عن غياب المخدر و
 (10، 0111بد المنعم،ع)                                                                        

ويحدث اإلدمان وفقا للسلوكيين نتيجة الرتباط تعاطي المخدر بتعزيزات إيجابية متمثلة فيما        
نهاؤه لحاالت متفاوتة من الضيق واليأس والقلق، يكون القضاء عليها بمثابة  يحدثه من آثار مبهجة، وا 

وكذلك وجود مثيرات شرطية تدفع لتعاطي المخدر، تثير في المتعاطي الرغبة في المخدر  ،(المكافأة )
م عند مقاطعة المخدر وزوال لليها من أشياء خاصة بالمخدرات، كذلك حدوث األإمثل البيئة وما ينتمي 

 ( 10 ،0111عبد المنعم ،)                                .هذه اآلالم بتعاطي الجرعة من المخدر
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 (Psycho - analysis Theory): نظرية التحليل النفسي-3-3

في   األساس األول على أساسين، يتمثلدمان حسب نظرية التحليل النفسي إلتقوم سيكولوجية ا      
 الحاجة إلى األمن، الحاجة إلى إثبات الذات، والحاجة إلى اإلشباع: صراعات النفسية تعود إلى

. لى التعاطيإنه يلجأ إوعليه ففي حالة فشل الفرد في حل تلك  الصراعات، ف. الجنسي النرجسي
 . في اآلثار الكيميائية للمخدراألساس الثاني ويتمثل 

     (11، 0111عبد المنعم، )                                                                       

وتفسر نظرية التحليل النفسي ظاهرة اإلدمان في ضوء االضطرابات التي يتعرض لها الفرد في      
كما تفسرها أيضا أن ظاهرة اإلدمان ترجع .  طفولته المبكرة، التي ال تتجاوز الثالث أو األربع األولى

ه التي تتضمن ثنائية في أساسها إلى اضطراب العالقات الحبية في الطفولة المبكرة بين المدمن ووالدي
العاطفة أي الحب والكراهية للوالد في الوقت ذاته، هذه العالقة المزدوجة تسقط وتنقل على المخدر 

 .عندها يصبح المخدر رمزا لموضوع الحب األصلي الذي كان سابقا  يمثل الخطر والحب معا 
   (11،15، 0111عبد المنعم، )                                                                  

بشكل عام  يقوم المنظور النفسي على فرضية أن  القلق النفسي واإلحباط الناجم عن تراكم       
الخبرات السالبة  في حياة الفرد النفسية تلعب دورا كبيرا في بدئ التعاطي ، فإذا استمرت وزادت فإنها 

يصبح الفرد فريسة للعقار الذي يظن أنه المخلص تساعد على االستمرار، والمبالغة في التعاطي 
حيث لتركيبة  .الوحيد من اآلالم النفسية، أو وسيلة إشباع حاجات ال تشبع إال بتعاطيه لهذا المخدر

الشخص دورا مؤثر في الميل أو االعتمادية على سلوك معين، فالشخصية قلقة التحمل للضغوط 
الشخصية سليمة التأثر أو المنقادة، يمكن أن تتجه لإلدمان االجتماعية ، أو التي لديها نزعة قلق، و 

   .عند مواجهتها لإلدمان ألي مشكلة أو عند تأثرها باألصدقاء
 (.10 ،11، 0110الغريب، )                                                                     

أن األصل في ظاهرة اإلدمان هو   Psychoanlylical Theoryوترجع مدرسة التحليل النفسي      
أو بعبارة أخرى التخفيف من حالة االكتئاب التي يعاني  تحقيق النشوة والسرور، عن طريق المخدر،

، فاالتجاهات الشخصية رمنها المدمن، وليس مجرد إزالة التوترات الفسيولوجية الناشئة عن تأثير المخد
 : وتفسر اإلدمان بأنه. لتعاطي المخدر مشحونة بشحنات انفعالية شديدة 
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 تعبير وظيفي لذات عليا ناقصة.  
 تعويض عن إحباط شديد ينتج عن حرمان من إشباع بعض الحاجات األساسية . 
 ناتج عن تنشئة اجتماعية ناقصة أو خاضعة. 

 سلوك شخصي يشكل عصابا. 

  عن فقد المعايير االجتماعيةسلوك يعبر.  

األفراد الكحول والمخدرات، لتتولد لديهم  ىاإلدمان يتطور عندما يتعاطأن  النظريةهذه  وتوضح     
، (Ego)، واألنا ( ID)ويمكن أن يدفع الصراع بين الهو  .مشاعر السعادة و مشاعر الهروب من األلم

في سبيل التخلص من القلق  ومن مطالب األنا يتعاط الفرد المخدرات  ( Super -ego)واألنا األعلى
االضطرابات الذاتية وهدم الذات من خالل اإلدمان هي إشارات . االهتمام بالذات وحفظها من األذى

 .إلضعاف مطالب األنا، واألنا تقوم بتنــظيم المشاعر أيضا
 (11، 0100الحراشة، )                                                                           

وبناءا على نظرية التحليل النفسي فإن عدم النقص في االهتمام بالذات، وفي تقدير الذات وعدم       
 . دفع األفراد لإلدمان يساهم في بالسعادة  اإلحساس

كما يصف علماء التحليل النفسي اإلدمان على أنه عصاب اندفاعي ناشئ عن ظروف أسرية       
فإن المدمن بأساسه التكويني شخص يوصف  اصعبة أدت إلى نشوء إحباطات فميه في الطفولة، لذ

 . وكثرة المطالب( عشق الذات الالشعوري )بالنرجسية 

والغضب ووسيط نشط للتنفيس  فيعمل كمسكت لإلحباطفالتعاطي يحقق للمدمن أدوارا متعددة       
شباع رمزي  عن العدائية الكامنة لدى المدمن، وكذلك وسيلة للتخلص من احتقار الذات الماسوشي وا 

ويمكن أن نجد أن استعمال المخدرات في مختلف  ،(11 ،0100الحراشة، ). لحاجة الحب والعطف
                    .أشكال  اضطرابات المراهقة

ذنب ــــــــبال عورـــتعاطي المخدرات يساعده على تجاوز القلق والحزن والش أن المراهق يكتشفو       
واإلحساس الذاتي باالرتياح يمكن أن يعاش ال شعوريا كتحسين لصورة . وحاالت الصد المرتبطة بها

عادة توحيدها  ( 11، 0110شابرول، )                                                    . األهل وا 
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فاإلدمان يمثل أحد أشكال الدفاع ضد التبعية الغيرية والتهديد النرجسي الذي تسببه، فالتبعية فيه     
كموضوع " لقد أمكن اعتبار المخدر. تتحدد بالتوظيف المضاد لشبه موضوع بديل يأخذ مقامه المخدر

" ر في العالم الخارجي ال يخلق تغيرا دائما للبنية النفسية ويجب البحث عنه باستمرا" انتقالي مرضي 
فيعتقد المراهق أنه يتوصل إلى حالة االكتفاء الذاتي وال "  كبديل رمزي لأللم في مرحلة الطفولة األولى 

ولكنه حين يريد التحرر من سلطة الموضوع سوف يقع في عبودية التبعية  ،يعود يتبع رغبة اآلخر
 ( 11،15، 0110شابرول، )                                                           . للمخدرات

 :المنــظـور االجتماعي-3-4
تركز هذه النظريات على دور األسرة والبيئة الثقافية والعوامل االجتماعية األخرى في تطور     

مان دوتفسير السلوك اإلدمان، وأن ثمة ضغوط اجتماعية تدفع إلى االنحراف وبشكل عام إلى إ
ومن بين النظريات االجتماعية التي تفسر سلوك اإلدمان نظرية  .( 11، 0112الغريب، ).المخدرات
حيث تعارض هذه النظرية بأن يكون المرض أو صعوبات الفرد ( Family Theory)األسرة /العائلة 

  .هي مقدمة اإلدمان

كل على كل وكيف تؤثر المشا وتركز هذه النظرية على إسهامات األسرة في سلوك اإلدمان،      
وتفترض هذه النظرية أن  ؟وما هو تأثير اإلدمان على األسرة كوحدة متماسكة ؟عضو في األسرة

اإلدمان هو أحد الطرق التي تستخدمها األسرة لتلبية حاجات األسرة وتحدياتها، وأن اإلدمان وسيلة 
تدعم سلوك اإلدمان، والسلوك المسموح به وغير المسموح به في األسرة التي .تكيف مع ظروف الحياة 

والطقوس التي تتبناها األسرة والقوانين التي تفرضها كلها تساهم في مشكلة اإلدمان كما أن االتصال 
والتعبير المحدود عن المشاعر داخل الجو العائلي هي صفات وخصائص لألسر التي  ،غير الفعال

وسلوكهم القسري مع األطفال تدفع أن تفاعالت اآلباء وتوقعاتهم غير المتناسقة  دمان تعاني من اإل
 .لى سلوك اإلدمان كما أن السلبية واإلهمال والغضب هي من مسببات اإلدمانإ

 .(21، 0112مشاقبة، )                                                                           

فقد يساهم تطور البنية العائلية بتشجيع استعمال المخدرات من قبل المراهقين ، فالتحول الذي        
 مس االسرة و  تغييرها من اسرة نووية الى اسرة صغيرة  جعلها تعتمد على احد الوالدين فقط ، مع 



 تعاطي المخدرات واإلدمان                                                الفصل الثالث
 

211 
 

تيجة للتبخيس اضعاف الحاجز بين االجيال  يزيدان التبعية و مآزم االستقاللية التي يضعف حلها من ن
ازمة القيم التربوية ، فاالهل في مجتمعنا الذن يعيشون غالبا مصاعب اقتصادية االجتماعي لالباء 

واجتماعية وزوجية او شخصية يشككون بقيمهم و دورهم و باالهداف التربوية التي ينشدونها يستطعون 
من الحدود والمعالم و النماذج التوصل الى تجنب النزاعات مع المراهقين بدال من تحملها فيحرمونهم 

 (90 ،0110شابرول،)                                                                  . المطمئنة

وعند تطور االعتمادية وتقدم اإلدمان، يصبح اإلدمان في هذه الحالة مفرط ويصعب السيطرة      
في  عليه، وعندها تصبح استجابات األسرة خارج السيطرة، وتبدأ األسرة بالبحث عن زيادة السيطرة، 

 .هذه الحالة يزداد الضغط عليها 

تفاعل واالعتماد المتبادل وتكامل أو إنسجام على ال (Systems Theory)وتؤكد نظرية األنظمة      
. األعضاء في النظام، وبناءا عليه فإن كل األعضاء الذين يعيشون معا هم عبارة عن أنظمة مفتوحة

يحافظ على االستمرارية ومرتبط مع البيئة، والنظام المفتوح أكثر  (Open System)والنظام المفتوح 
عن البيئة ويتحرك باتجاه  مستقال( Close System)لنظام المغلق تميزا واختالفا وسيطرة، في حين أن ا

وتصف هذه النظرية األفراد بأنهم اجتماعيون أكثر من اهتمامها بالناحية النفسية أو  زيادة االضطراب،
فعلى سبيل المثال إزالة .  البيولوجية، والتفاعل بين البيئة واألفراد أمر مهم وحساس في هذه النظرية

ن شخص مدمن في المركز العالجي تكون معالجة ضعيفة إذا كان لدى الشخص رغبة في السمية م
 (25، 0112مشاقبة، )                                                     .بيئة اإلدمان العود إلى

 
المعتاد  يساهم تطور البنية العائلية بتشجيع استعمال المخدرات من قبل المراهقين  فاقتصارها كما     

ضعاف الحاجز بين  اآلن على العائلة الصغيرة أو العائلة التي تقتصر على أحد الوالدين فقط، وا 
األجيال يزيدان التبعية ومآزر االستقاللية التي يضعف حلها من طرف اآلباء وأزمة القيم التربوية 

اجتماعية، زوجية و والذين غالبا يعيشون مصاعب اقتصادية  ، فاألهل خاصة  في مجتمعنا الجزائري
أو شخصية ويشككون بقيمهم ودورهم باألهداف التربوية التي ينشدونها يستطيعون التوصل إلى تجنب 

 . النزاعات مع المراهقين  بدال من تحملها
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لى البحث عن كما يمكن لمشاعر النبذ والخلل في الهوية أن تدفع المراهق إلى تصرفات        ثورية وا 
Ehrenberg (5787 )هوية هامشية تعبر عن رفضه ومعارضته لعالم البالغين، محاوال حسب تعبير 

عدم المساواة التي تقصي إلى االختالف  هذا يجعله يتوهم بأنه شخص له قيمة، قد يمكنه المخدر من 
ود في الرفض والمعارضة، فإن الشعور بأن له قيمة والتخلي عن موقع اإللغاء السلبي والخضوع للوج

 . تناول المراهق للمخدر قد يكون وسيلة لكي ال يعود يصبح أحدا
  ( 90 ،90، 0110شابرول،)                                                                      

فنظرية األنظمة فعالة مع األسر المدمنة ومع متعاطي المخدرات والمدمنين، وتستخدم مع        
األشخاص المرضى والمختلين وظيفيا في نظام األسرة، واإلدمان مؤشر الختالل النظام األسري 

سئلة وتهتم هذه النظرية باأل ،ومعالجة اإلدمان والعائلة عبارة عن نظام يلعب دورا هاما في بدء وتطور 
كيف يؤثر الشخص المدمن على العائلة ؟ كيف تسهم األسرة في إدمان أحد أفرادها ؟ كيف : التالية 

 .يمكن أن تساعد األسرة في المعالجة ؟ ما المعالجة التي تحتاجها األسرة ؟

لم واإلدمان على أية حال يخلق فراغا واختالال في نظام العائلة، وتعتبر نظرية األسرة أنه إذا       
الوظيفي فإن خطر االنتكاسة يكون مرتفعا، واالختالل الوظيفي في األسرة ( الفراغ)يحل هذا االختالل 

 . يكون مرتفعا أيضا والمعالجة الفعالة والناجحة تحتاج ألدوار جديدة لكل أعضاء األسرة
 (25، 0112 شاقبة،م)                                                                            

إن اكثر المشكالت التي واجهت الباحثين في هذا الصدد تعقيدا هي تحديد ما إذا كانت العوامل        
أسباب االدمان أم  فهل المشكالت األسرية من. الشخصية عوامل مسببة لتعاطي المخدرات أم نتيجة له

 أنها من نتائجه ؟
 سن إلى وصولهم عند األبناء بإدمان ترتبط التي العوامل من نوعين هناك أن Walkerولكر " ويبين   

 :هما المراهقة
 وتشمل ،االعتمادية في بالرغبة خاصة صراعات: 
 النبذ وبين والحنان العطف بين األم تبديه الذي التذبذب. 
 الخمر إلى وانصرافها األسرية، األزمات من األم تهرب. 
 األم سلوك انحراف. 
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 لألم األب إهانة.  
 الوالدين بين المتنافرة العالقات.  
 ( 91 ،0111 ،المنعم عبد)                                  .األمومي لدورها األم تقبل عدم 

 
 العجزبهذا  المتعلقة العوامل ومن المجتمع، في دوره إدراك على الطفل قدرة عدم: 

 للطفل الوالدين نبذ.  
 أبنائهم لمستقبل بالنسبة الوالدين طموحات انعدام.  
 الطفل سلوك على الرقابة وانعدام عاتقه، على الملقاة المسؤولية من األب تهرب.  
 ( 91 ،0111 ،المنعم عبد)     .الطفل سلوك على األم قبل من المفروضة الضوابط ضعف 

ووفقا لذلك  نجد أن معظم هذه النظريات حاولت تفسير اإلدمان فبعضها فسرها على أنها مرض       
وذهب آخرون إلي تفسيرها على أنها سلوك ال تكيفي متعلم  ، واآلخر فسرها على أنها اضطراب نفسي

ه األسباب أو صراعات داخلية إال أننا نجد أنه ما من سبب منفرد لهذه المشكلة حيث تتداخل كل هذ
 .ألن اإلدمان له أسباب متعددة

إن تأثير اإلدمان على الحالة النفسية للفرد أو وضعه  :الدوافع النفسية إلدمان المخدرات-4
 : النفسي يكاد يكون شامال لعموم جوانبه

 : الجانب االنفعالي-1-0
حيث نرى المدمن يعاني من اضطراب يدفعه إلى الحزن الشديد، ولوم الذات، والميل للعزلة عن       

 (011 ، 0112 شحاته،)                                                                 .اآلخرين
  :الجانب السلوكي-1-0

وهنا يظهر الخلل واضحا في التعامل مع الذات ومع اآلخرين لدرجة تتكون عنده مشاعر تدفعه       
لى توجهات عدوانية لتدمير الذات واآلخرين في آن واحد، ويؤدي أيضا إلى تدهور  إفي بعض األحيان 

سم شخصية المدمن واضطراب معالمها حتى تصبح بعد مدة من الزمن اعتمادية على الغير، تت
 (01، 0100علي، )                           .بالتهرب من المسؤولية  وعدم الثقة بالنفس واآلخرين
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 :الجانب العقلي-1-1
وهنا يكون تأثير اإلدمان أكثر شدة ويختلف التأثير هنا بحسب نوع المخدر وتركيبته الكيميائية      

 .وفترات تناوله
ويجعل المدمنين  ،وعموما فان تناول المواد المخدرة أو اإلكثار من تناولها يؤدي إلى زيادة النسيان     

 .استعادة  المعلومات ىأبطأ في اإلدراك واالستيعاب وأقل قدرة عل
 (011، 011، 0112شحاته، )                                                                    

 : شخصية المدمن-2
فهي تلقي  تشير العديد من الدراسات أن البيئة المحيطة باإلنسان لها أثر كبير في جعله مدمنا أو سويا

 نفسيا فاإلدمان ينتقل من األب المدمن إلى ابنه غير المدمن. بكل العبء على البيئة فقط
 ( 010، 0112شحاتة ،)                     . أكبربشكل استعداده لإلدمان يكون وجسميا حيث    

بمتغيرات وجدانية سالبة مثل نقص دافعية التغير،  ميزيت المعتمد العقاقيرىأن  وتوصل رجيعة        
السليبة،  الضعفر وللعقاقيالشعور باليأس، الشعور بالعجز، المزاج االكتئابي، االتجاه المؤيد للتعاطي 

الميول االنتحارية، القلق، عدم الثبات االنفعالي، االندفاعية، األغتراب، نقص التدعيم، الشعور بااللم، 
والكدر ومفهوم الذات السالب، واالحباط، نقـص الدافعيـة لالنجاز، سوء التوافق والعدائية، الشعور 

 ( 0119،1 رجيعة،)                                      .بالذنب، الشعور بالوحدة، وتقلبات المزاج

 : شخصية المدمن منها ووجد أن هناك مالح معينة تميز
 كما يتميز المدمن بعدم قدرته االعتماد على نفسه: عدم النضوج االنفعالي. 
 فالشخص المدمن يتميز بشخصية نرجسية تريد أن تحقق كل ما تريده : الشخصية النرجسية

 .فورا وفي الحال
 مصاب ( الشخص المدمن ) في هذه الحالة يكون اإلنسان : الشخصية المريضة جنسيا

 .بالضعف الجنسي، فيخدر نفسه هربا من مشاكله
 وتتكون هذه الشخصية نتيجة أسلوب في التربية، حيث يعاقب الطفل : التمتع بعقاب الذات

 .ظهار االستياء أو الغضب المشروع إعدم 
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 الشخصية يعاني من القلق والتوتر الدائم، ولذلك يلجأ صاحب هذه : الشخصية القلقة
 ( 010 ،0112 شحاتة،)                            .للمسكرات واألدوية لتسكين هذا التوتر

 راانتشا أكثر يكون اإلدمان أن على االجتماعية والخدمة واالجتماع النفس علماء اتفق قدو  هذا      
 :هي الشخصيات من أنواع أربع بين

 Depressive Personality : االكتئابية الشخصية- أ
 والحماس الرغبة وافتقاد بالحزن المستمر اإلحساس إلى العام جهزام فييميل  شخص المكتئب       
 هبوط من حادة لنوبات معرضا اإلنسان وهذا ،الناس واهتمام حماس تثير التي األشياء من لكثير

 يقوده وقد، مستمر أو متقطع بشكل المنشطة أو المخدرة المواد بإحدى يقاومها قد أيام لعدة المعنويات
 يعرف التي المادة هذه إاليجد  ال لكن  ،إدمانها أو عليها التعود إلى المواد هذه لمثل االستعمال سوء
                                                                         .(0101،51المهندي،)          .دائم بشكل يفقده الذي السرور بعض له وتجلب معنوياته ترفع بأنها

  Schizoid Personality  :اجتماعيا المتهيبة الشخصية -ب
 الناس من ويهرب العزلة يفضل خجول شخص Socially Phobic اجتماعيا الهياب أو المتهيب      
 حين شديد باضطراب ويشعر رأيه عن التعبير على يقوى وال مواجهتهم على يقوى وال ،التجمعات ومن

 المخدرة المواد إحدى أن اإلنسان هذا يكتشف وقد ،اضطرارية ظروف في الناس مع للتعامل يضطر
 وبدون بسهولة الناس مع التعامل فيستطيع ،قلبه فزع من وتهدئ لسانه وتطلق توتره تلغي، و خجله تزيل
   .الناس مع مسئولياته لمواجهة الظروف اضطرته كلما المادة هذه الستعمال مضطرا نفسه ويجد ،خجل

  ( 010، 0111عطا وكمال، )                                                                    

 إلى المادة لهذه االستعمال سوء يقوده وقد ، مستمر أو متقطع بشكل إليها يلجأوهذا ما يجعله      
 تماما شخصيته من تغير يعرف أنها التي المادة هذه إال لحالته عالج ال ولكن ،إدمانها أو عليها التعود
            .الناس من خوف بال الجريء التعامل بنعمة قصير لوقت لوو  فينعم

 (0101،59المهندي،)                                                                           
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 Psychopathic Personality :  السيكوباتية الشخصية -د
ما يميز أصحاب هذه الشخصية  عدم االحساس بما هو صواب وما هو خطأ، فهم يميلون إلى        

المنصور، ) .معيشة اللحظة الراهنة فقط و يرغبون في لذة فورية من الدوافع العابرة دون تأجيل
 ملذاته تحقيق نحو السيكوباتي الشخص ويسعى ،والخداع والكذب بالالمباالة وتتصف(. 001، 0101

 فهو ،مجتمعه من عليها المتعارف القيم كل حساب وعلى ،إنسان أي حساب على نزواته رضاءا  و 
 عام وبشكل  ندم أو بألم إحساس أدنى لدية يتحرك أن دون شيء أي يفعل يدمن ،يؤذي ،يرتشي يسرق
  ( 0101،21المهندي،)                    .العقاب معه يجدي وال أخطائه من يتعلم ال السيكوباتي فإن

الذي حدد " رابين "وقد تطرق العديد من العلماء لدراسة خصائص  الشخصية السيكوباتية منهم        
 : هذه الخصائص فيما يلي 

 نقص الضمير. 
  عدم االفادة من التجارب السابقة. 
  عدم جود خطة ثابتة للحياة. 
  ( 011 ،0112ربيع، )                                                  . العجز عن الحب 

هم االسباب المؤدية لهذا النوع من االضطراب واهمها أكدت العديد من الدراسات على أ في حين  
 (:0911) مااورده  دافيدوف

 الوراثة التي تلعب دورا في هذه المشكلة. 
  مخ المصابين وعدم انتظام في عمل القلبوجود خلل بيولوجي في. 
  الجهاز العصبي لديهم يجعلهم غير قادرين على اكتساب أنماط المخاوف التي تقيد وتوقف

 .مرتكبي األخطاء
  للبيئة اثر كبير في هذا االضطراب عن طريق التعلم و النمذجة. 

فكار أو مجموعة أفعال قهرية تحت سيطرة فكرة أوبحسب التحليل النفسي فان السيكوباتي يقوم ب       
حتى أو تحت سيطرة نمط سلوكي متكر وملح وقسري وال يملك الشخص سبيال لمقاومتها ويبقى متوترا 

 ( 001، 0101المنصور، )                    .                                            يقوم بها
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:أسباب اإلدمان-6  

 في الرغبة منها مدمنا الفرد جعلت التي األسباب من العديد هناك بأن الدراسات نتائج بينت لقد      
 قد وأحيانا ،الجنسية القدرة وزيادة المشاكل من والهرب ،االستطالع وحب األصدقاء، مجاراة التجريب،

 بذاته ثقته زيادة مثل  ،نظره وجهة من الفوائد من عددا يحقق أن أجل من التعاطي إلى المدمن يلجأ
لى الفرد إلى ثالث مجموعات منها ما يعود إويمكن تصنيف هذه العوامل واألسباب . التواصل وسهولة

 :هذه األسباب استعراضيلي   لى المجتمع،  وفي ماإسرة، ومنها ما يعود نفسه، ومنها ما يعود لأل

 المخدراتعلى إدمان الفرد على  هناك عدة أسباب تكمن وراء اإلقدام: األسباب التي تعود للفرد-6-0
 :تقسيمها كاآلتيويمكن 

 : ضعف الوازع الديني لدى الفرد-أ
عن تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف قد  االلتزامبعض الشباب خاصة المراهقين عن  ابتعاد إن       

 :وصدق اهلل العظيم إذ يقول ( 15، 0100الحراشة، . )لى تعاطي المخدرات واإلدمان عليهاإ يقود
 .09سورة الحشر، اآلية       ( كالذين نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون  تكونواوال  ) 

إن ما يزيد تعقيدا أن ما يتعلمه المراهق من كتب ووسائل  "يقول عزت حجازي في هذا الصدد      
ن و  ،مع واقع الحياة اليوميةومن الراشدين عما يجب أن  يفعله يتناقض ، اإلعالم كان يستطيع أن ا 

مما يعرضه لصراع  ،يحمل في شبابه من القيم التي حملها في طفولته فان إدراكه لمستقبله غير ثابت
ن مشكالت هي مركز رئيسي في وتوتر يشتدان كلما كانت هذه القيم وما يترتب على الصراع  بينهما م

     ( 11، 0111العباجي، )                                                                    .حياته

أهمية زرع القيم اإلسالمية واإليمان باهلل في نفوس المراهقين والشباب من خالل  إلىكل هذا يقودنا     
 (  11، 0111العباجي، )                                            . المؤسسات والجمعيات العامة

 خاللها من يقيم التي المراهقين، أفقدهم  المرجعية من كثير لدى السليم الديني الوازع فانعدام      
 ذلك وكل وتقاليدهم، عاداتهم في ثقة  المراهقين  زعزع كما وأفكارهم، واتجاهاتهم سلوكهم المراهقين 

 المنحرفة اآلخرين بأفكار والتأثر االنقيادبسهولة   تتسم من المراهقين والشباب نوعية خلق وغيره
 . تعاطي المخدرات في العقالنية وغير والمضللة
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ن الكثير  من الحوادث تقع ألى نبذ األخالق  وفعل كل منكر وقبيح لذلك نجد إفالمخدرات تؤدي     
 .تحت تأثير المخدر

 :السوءمجالسة رفقاء -ب
 إلى يحتاج إنسان ، فكلاالجتماعية الحاجات قاعدة في تقع األصدقاء إلى الحاجة أن شك ال     
 فإذا له،حو  يدور ما ويفهم يدرك بدأ أن منذ البشرية النفس في متأصلة نفسية حاجة الرفقة ألن ،الرفقة

ذاالشخص  استقام األصدقاء صلح  .انحرف العكس حدث وا 
لذلك تكاد تجمع الدراسات النفسية واالجتماعية التي أجريت على أسباب إدمان المخدرات على       

لحاح األصدقاء يعتبر أهم حافز على التجربة كأسلوب من أساليب المشاركة الوجدانية  ،أن الفضول وا 
 . مع األصدقاء

أن استعمال  (سنة 01 -00)كما أظهرت تحليل بيانات مستمدة من عينة ضخمة من المراهقين       
ستعمال المراهقين للمواد المخدرة غير ايشرح أعلى نسبة من التباين في تكرار ، األقران للمواد المخدرة

 (.05، 0111، الشنبري)                                                                  . شرعية

لى أهمية الدور الذي يلعبه األصدقاء إ( 0911)م في حين يشير تقرير األمم المتحدة لعا       
كعوامل مسئولة عن تعاطي المخدرات واإلدمان عليها، فمستخدمو العقاقير مثل غيرهم من الناس 
يبحثون عن استحسان سلوكهم مع أقرانهم، وذلك لكي يقتنع اآلخرين بمشاركتهم في عاداتهم كطريقة 

 .للخروج عن القواعد القيمة المعترف بها في المجتمعللبحث عن المكانة بينهم ويدفعهم ذلك 
 (050، 0100الغول، )                                                                             

كما أن تفسير كثير من حاالت اإلدمان لدى المراهقين يتأثر بتأثير جماعة أصدقاء السوء، حيث       
عاط أحد المراهقين المدمنين جرعة من صديقه، أو ربما يضطر المراهق لالمتثال غالبا ما يحدث أن يت

 .للفئة التي ينخرط فيها ويجاريهم ويتناول المخدر معهم
أن معاشرة أصدقاء السوء الذين يشكلون  0115في دراسة  قام بها عبد الرحمن العيسوي عام       

حيث يميلون إلى تقليد السلوك المنحرف  ،% 51خطورة على المراهقين األسوياء تمثل نسبة 
 .واإلنصياغ لضغوط جماعة األقران والزمالء
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مصطفى "ولتوضيح أهمية الدور الذي يلعبه أصدقاء السوء في اإلقدام على التعاطي قام         
لى تأييد الدور إبإجراء دراسة على طلبة الثانوية العامة، وآخر لطلبة الجامعة توصل  "سويف وآخرون

حيث كان واضحا لدى جميع أفراد العينة، كما  ،الذي يقوم به األصدقاء في دعم تعاطي المواد المخدرة
 (. 050، 0100الغول، )                    .أن الفروق كانت كبيرة بين المتعاطين وغير المتعاطين

وقد  عكسه أو صالحا المراهق  هذا تشكيل شخصية  في دورها لها فإن مجالسة الرفقاء لذلك         
حذرنا سبحانه وتعالي من لذلك  .(1، ( د ت)شلبي، ) .سلوكياته في له المرجعي اإلطار هي تكون

وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا ) : أتباع أهواء المضللين في قوله تعالى
 .77سورة المائدة اآلية  .(عن سواء السبيل 

 
 : الشعور بالفراغ-ج

 ن والشباب إيجابياقيإن وجود الفراغ مع عدم توفر األماكن الصالحة التي تمتص طاقة المراه      
 .دمان عليهاتعتبر من األسباب التي تؤدي الى تعاطي المخدرات واإل

 ( 010، 0111عطا وكمال، )                                                                     

كما تعد أنشطة الفراغ والترويح من العوامل المهمة الواقية من االنحراف والسأم وتشتت الفكر        
ن أومن أكثر الظواهر الالفتة للنظر  ،التي يعاني منها المراهقين والشباب ،وبعض ظواهر االغتراب

ألنها ال تثير اهتمامهم أو تشبع هؤالء المراهقين والشباب ال ينجذبون إلى المناهج الدراسية، وذلك 
ولذا يبحثون عن مجاالت أخرى إلشباع هذه الرغبات مثل تبني األفكار المستوردة والسلوك  ،رغباتهم
  (11، 0111العباجي، )                                                                . المنحرف

 االجتماعية األنشطة أو األسرة استيعابه تستطع لم الدراسة توقف أحدثه الذي الفراغوهكذا فإن        
 استخدام نسبة رفع إلى أدت العمل عن البطالة نسبة زيادة أن كما ، األحيان غالب في والدينية العامة

                                   .ملحوظ بشكل اإلدمان نتشراف ،المخدرات

 (51،  0100،سواس)                                                                             
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 :ليدـــتقلــحب ا-ح
قد يرجع ذلك إلى ما يقوم به بعض المراهقين من محاولة إلثبات ذاتهم وسعيهم للوصول إلى      

وخاصة األفعال المتعلقة بتعاطي المخدرات من أجل  ،أنها عن طريق تقليد الكبار الرجولة قبل أو
 (. 12، 0100الحراشة، )           .      إطفاء طابع الرجولة عليهم أمام الزمالء أو الجنس اآلخر

 :انخفاض مستوى التعليم-خ
موقف  إن سوء العملية التعليمية التي تركز على حشو الرأس وقهر الطفل والمراهق وجعله في       

تلقي السلبي، وهذا األمر ينمي إعتماديته والقابلية لالستهواء، وجعله يقبل ما يعرض عليه دون الم
 (.521  ،(تد )عكاشة، )                                                          .نقاش أو تفكير

 : األسباب التي تعود لألسرة-6-5

 فيالمساهمة لقد توصل العديد من الباحثين إلى أن المناخ األسري غير السوي يعد من العوامل       
بينهما زم العالقات تعاطي المخدرات، فعدم االستقرار داخل األسرة وانعدام الوفاق بين الوالدين وتأ

طويلة مع انعدام التوجيه وغياب أحد الوالدين لفترة . وزيادة الخالفات إلى درجة الهجرة والطالق أحيانا
   . واكتساب الفرد قيما ومفاهيم خاطئة خالل تنشئته األسرية كالتدخين وتعاطي المخدرات ،سرياأل

 (. 020، 0100الزبن، )                                                                          
                                                          :المخدرات واإلدمان عليهاوعليه سوف نتعرض ألهم العوامل المساهمة في تعاطي 

 التفكك األسري:  

 في داخلية مقاومة بناء وذلك  من خالل  المخدرات، من للوقاية األول الدفاع خط األسرة تعتبر       
 في والشباب المراهقين  لمساعدة وواسعة مختلفة جهودا تشمل الوقاية هذهاألسرة،   قبل من النشء
 أن الوقاية برامج في واألصل، بالقيم والتعلق النفس في الثقة يكتسبوا حتى ومهارات خبرات اكتساب

 الصحية الحياة أهمية تولد التي القيم وغرس وأجسامهم، دينهماحترام  هميةالمراهق أ بتعليم تمته
 ( 020، 0100الزبن، )                                                                  .السليمة
أن التفكك األسري وعدم االستقرار : "لىإ( 1892)يذهب محمد عبد الوهاب عبد المقصود        

 يلعب دورا كبيرا في دفع األبناء إلى اإلدمان وخاصة  ،الذي يصيب حياة أفرادها العائلي واالضطراب
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التي تتميز بالتغيرات المفاجئة والحاجة إلى اإلحساس بالقوة، فالمخدرات  ،المراهقةإذا كانوا في مرحلة 
من وجهة نظرهم تمنحهم اإلحساس بالقوة وهذه المرحلة في بداية الحياة العملية بما تحمله من ضغوط 

 .( 019، 0100 الغول،)                             ". ويجدون الهروب في المخدرات  وصعوبات،

أيضا أن المراهقين الذين يعيشون في  Rollins & Holden (5795) وقد أوضح رولنز وهولدن      
أكثر من المراهقين الذين يعيشون في أسر  ،بيوت محطمة لديهم زيادة كلية في استعمال المخدرات

وبالنسبة لجميع أنواع المخدرات، فإن المراهقين الذين يعيشون مع األم فقط يستعملون . سليمة
 .المخدرات أكثر من نظرائهم الذين يعيشون مع األب واألم

إلى السيطرة أنه عند ابتعاد األب، فإن األم تميل  Seldin   (5795)يستخلص السياق وفي نفس      
بدورها في  فاألم تكون غير مستقرة من الناحية العاطفية ومتضاربة بسبب تشبثها . على الحياة العائلية

 . المدمنين وهذا الموقف يؤدي بدوره إلى اتجاه سلبي في أطفالها، مما يؤدي إلى زيادة ،األسرة
                                                                 (. 019، 0111عبد المعطي، )                                                                  

تلميذا تمثل  01252على عينة تتألف من (  0990)كما كشفت دراسة قام بها مصطفى سويف      
لمدارس الثانوية، تبين أن نسبة المتعاطين للمخدرات الطبيعية المقيمين مع تمثيال دقيقا مجموع تالميذ ا

وكشفت عن وجود ارتباط قوي  ،(منسوبة إلى مجموع المتعاطين الذين ال يقيمون مع أسرهم ) أسرهم 
  . بين إقدام التلميذ في هذه السن المبكرة على  تعاطي المخدرات واإلقامة بعيدا عن األسرة

 (. 051، 019، 0100الغول، )                                                                   

 ومرتكبي األحداث من المخدرات متعاطي أن Shelden وشلدون Eleanor لينورأ من كلويؤكد       
 بسبب األسري التفكك ابهويشو  األبوين، وجود فيها يتوافر ال أسر من يكونوا ما ابغال المنحرف السلوك
 بالقيم التزامهم وعدم للوالدين احترامهم بعدم المخدرات متعاطون األطفال يتسم كما الهجر، أو الطالق
 التسلية وسائل وانعدام الرقابة، وضعف لقيميا بتفككها فيها يعيشون التي األسر وتتميز العائلية،
                                               .األسرة داخل والترويح

 .( 210، 0100، المحمداوي)                                                                     
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 ضعف الرقابة الوالدية: 

عن ضعف التوجيه واإلشراف الوالدي وانحراف  Wilson  (5781)ففي دراسة أجراها ولصون       
األحداث، أظهرت نتائجها أن غياب دور الوالدين في اإلشراف والعناية بسلوك أبنائهم من العوامل التي 
تسبب تعاطي المخدرات، حيث أنها ترتبط ارتباط وثيق بانعدام الرقابة الوالدية، وعدم سؤال الوالدين عن 

 .األبناء عند غيابهم

دراسة عن ظاهرة تعاطي المخدرات في المغرب، توصل فيها  (5785)وأجرى التوهامي المكي      
إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بين الشباب في مقتبل العمر بالمدن المكتظة بالسكان، والذين يقطنون  

األسرة  بالمناطق الشعبية، وأن جميع أفراد العينة كانوا يعانون من ظروف الحياة القاسية، وتقل رقابة
ة أن أهم العوامل األسري  (5785) وتؤكد هذه النتائج ما توصل إليه جمال الدين بالل. عن األبناء

أو لتحقيق نجاح  ،انشغال الوالدين المستمر بالكسب المادي التي تساعد على تعاطي المخدرات،
المشكالت العائلية ضافة إلى كثرة شخصي على حساب األبناء وهكذا  يحرمون من التوجيه السليم، باإل

 .(011، 0111عبد المعطي، )                            .مما يجعل الجو األسري مملوءا باالضطراب

 سوء المعاملة الوالدية: 

مراهقا مدمنا  051 عن ظاهرة إدمان المراهقين على Louris (5799)في دراسة أجراها لوريس      
من مجتمعات شبه حضرية، أوضحت أن العوامل المرتبطة بالنمو منذ الطفولة وكيفية المواجهة 
األسرية لها من العوامل التي تكمن في انتشارها، فالمراهقون المدمنون لديهم مشاكل نمائية في مجاالت 

ية في مواجهة أزمات النمو الضبط األسري واإلحساس باالنفصال، وأن الوالدين قد مارسا أدوارا سلب
 (. 019، 0111عبد المعطي، )                                . المرتبطة بالمرحلة العمرية ألبنائهم

األبوين بمكان تواجد األبناء وعدم حرصهم على جماعة اهتمام إن المشكلة تكمن في عدم        
ن درجة إ (.األبناء) ثيراتها السلوكية عليهم أمتجاهلين بذلك مختلف ت ، ليهاإالتي ينتمون  األصدقاء

شباعها إفكلما كانت درجة . شباعيتوقف ويتحدد بمستوى اإل ،بناء بنمط ثقافة جماعة الرفاقاأل تأثر
ن ذلك يساهم في زيادة درجة أل ،قوى ليتبنى نمطها السلوكي الثقافيأثيرها ألحاجات الفرد كان ت

 هشاشة والضعف لسرية التي تتسم باثقافة األالثره بأوكذا درجة تماسكها مقارنة بدرجة ت ،نتمائيته بهاإ
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 .سرة عن تحقيق متطلباته وحاجاته وتوكيد ذاته خاصة المراهقلى عجز األإمرجع ذلك 
 (  51، 0100بوبيدي، )                                                                          

في دراسة عن أساليب المعاملة  (0991)الدسوقي كل من  حسن مصطفى وراوية  وتوصل        
ثم إشعار   إلى أن  قسوة األب وتدخله الزائد وحماية األم الزائد لألبناء الوالدية لدى متعاطي األفيون،

وقسوة  والرفض  بناءلألاألب لهم بالذنب، والتدخل الزائد لألم وتفضيلها لألقوى، ثم حماية األب الزائدة 
 . األم ورفضها تعد أهم محددات المعاملة الوالدية لدى متعاطي المخدرات

 (. 051،051، 0111، عبد المعطي)                                                             
 : هناك أسباب في تعاطي المخدرات تعود للمجتمع ومنها :األسباب التي تعود للمجتمع-6-3

توافر مواد اإلدمان عن طريق المهربين والمروجين ويعتبر هذا العامل من أهم العوامل التي  *
تعود للمجتمع، والتي تجعل تعاطي المخدرات سهال وميسورا بالنسبة للمراهقين والشباب ويرجع 

 . اسدين يحاولون إفساد غيرهم من أبناء المجتمعذلك كون كل مجتمع يحوي أفرادا ضالين ف
 (11، 0111 العباجي،)                                                                   

االنفتاح االقتصادي حيث يحاول بعض ضعاف النفوس من األفراد استغالل االنفتاح  *
االقتصادي استغالال سيئا، فبدال من قيامة بإستراد السلع الضرورية ألفراد يقومون بتهريب 

 . المخدرات بطرق غير مشروعة لكونها  تحقق لهم أرباحا كبيرة وبأقل الجهود
حيث أن لها دورا فعاال في انتشار ظاهرة  ،قلة الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم المختلفة *

ت في المجتمعات، حيث أن بث المعلومات واألفالم وعرض صور اإلدمان على المخدرا
  (11، 0111، العباجي)  .                               مضللة مما يجذب المراهقين إليها

 البرامج توجيهها حين المخدرات لتعاطي بالدعاية مباشرة غير بطريقة تقوم قد اإلعالم فوسائل       
 المخدرات على تعرفوا الصغار من كبيرة نسبة أن اإلحصائيات سجلت لقدمكافحتها،  لطرق وعرضها

 إلى للنظر ملفتة اإلعالم وسائل فتكون توافرها لعدم يروها ولم ،لها وعرضها اإلعالم وسائل خالل من
 .الكبار لدى وأحيانا الصغار عند المركبات هذه

 له فيها النقاش أو باألحاديث المخدرات ذكر مجرد أن الغربية بالدول اإلحصائيات ذكرت ولقد      
 (  51، 0100سواس، )                             .                   استخدامها زيادة على تأثير
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 يقضيحيث  ،والرئيسي الفعال الدور االنتشار اإلعالم الواسعة أن لوسائل فيه شك ال ومما *
 كذلك ،العربي مجتمعنا خاصة في مشاهدتها أو إليها االستماع في أوقاتهم معظم الناس من كثير 

في  منها أقوى فيه وهي، مجتمعنا في التأثير شديدة ظاهرةوتقليدها  الغربية بالحضارة االنبهار
 في من اإلفراط والحذر المخدرات حول اإلعالم ترشيد من بد ال لذلك ،األخرى المجتمعات 

 اإلعالم ووسائل الجمهور بين الثقة تكون  حينما وبخاصة آخر دون جانب إبراز أو ،العرض
 من األمني اإلعالم مفهوم تعميق يجب كما، عكسية فعل ردة إلى البعض يدفع قد مما  ،ضعيفة
 .الفاضلة األخالق وتنمية الضمير وتربية الوعي وتأصيل القيم غرس خالل

 (55، 0100سواس، )                                                                             
 ستراد بعضإفقد يكون التساهل في  ،التساهل في استخدام العقاقير المخدرة وتركها دون رقابة *

األدوية المخدرة الالزمة لالستخدام في المستشفيات، دون تجديد رقابة عليها من قبل وزارة الصحة في 
    .لها سبب من أسباب استخدامها في غير األغراض الطبية التي خصصتالمجتمع 
 ( 19،10، 0100الحراشة، )                                                                      
وعليه تكون نتيجة التعاطي وصول الشخص المدمن إلى حالة من الضياع والشعور بالالمباالة،       

ومن هنا يتضح لنا أن اإلدمان مرض معقد يتأثر بالعديد ، عن األسرة واألصدقاء والمجتمعواالغتراب 
من العوامل المتشابكة، منها العوامل األسرية وقد تكون أسباب متعلقة بالفرد نفسه أو المجتمع الذي 

  .يعيش فيه،  لكن كلها عوامل تساهم في حدوث اإلدمان
تالميذ المرحلة الثانوية لتعاطي قد  تدفع سباب التي األواذا  نظرنا للميدان التعليمي نجد أن أهم 

 :كاالتي المخدرات 
  ويمكن اعتباره هو السبب الرئيسي لتوفر هذا الداء  ، عليها الحصول وسهولةانتشار المخدرات

 .الدراسية  وهنا يمكن ارجاع المسؤولية على عاتق المؤسسة ، في متناول التالميذ
 توفر المال لدى التالميذ.  
 الشعور بالفراغ  الروحي والعاطفي لدى تالميذ المدارس الثانوية. 
 األصدقاء. 
  اإلعالموسائل.  
 غياب الوازع الديني وعدم التمثل بالقيم الدينية. 
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 انشغال الوالدين عن األبناء.   
  :ساسية  لتعاطي للمخدراتهم االسباب األألي يوضح اوالشكل الت
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 :اإلدمــــان على المــدمن أثار-7
بحيث تتقدم خالل مراحل متعددة، ألنه  ،خاصية الحدوث المتدرج إن من أهم خصائص اإلدمان      

نادرا أن يصبح المتعاطي مستخدما دائما مباشر، حيث يبدأ المراهق مجربا، وربما تحت ضغط الرفاق  
وتصبح المادة  ،و مواقف معينةأيتبع ذلك مرحلة التعاطي االجتماعي ثم التعاطي في ظروف 

ها  وتكون نتيجة ذلك ظهور العديد من اآلثار ومن ثم اإلدمان علي.  المتعاطاة محور تركيز المراهق
 : ليهإسواء  الصحية والنفسية واالجتماعية وهذا ما سوف نتطرق 

 
 (:الجسمية)الصحية  اآلثار-7-0

 الشهية فقدان ومنها المتعاطي الفرد على والصحية الجسمية اآلثار من العديد المخدرات لتعاطي      
 جانب إلى الوجه، باصفرار المصحوب العام والضعف والهزال النحافة إلى يؤدي مما ،للطعام

 المخدر يحلل حيث وتليفه الكبد تالفا  و  الهضم، سوء عنه ينتج والذي، الهضمي الجهاز في اضطراب
 في وتضخم التهاب يسبب مما السكر، نسبة في وزيادة ويحدث بها تليفا الكبد خاليا( مثال األفيون)

 تعاطي يحدث كما منها الجسم تخليص عن الكبد تعجز التي السموم بسبب عمله وتوقف الكبد
 إلى يؤدي مما ،المخ تكون التي العصبية الخاليا ماليين وتآكل وتحطيم المخ في التهاب المخدرات

 الجنسي النشاط على تأثيرها لها أن كما الدم، ضغط في وارتفاع القلب، في واضطرابات الذاكرة فقدان
  (100، 0100الزبن،)              .الجنسية الغدد إفرازات من وتنقص الجنسية، القدرة من تقلل حيث
 كالسمع الحسية القدرات وتدني مزمن صداع طراف،ألا رجفة المخ، نشطةأ تأثركما تؤدي إلى       

 .البيضاء الدموية الكريات لتضرر نتيجة الطبيعية المناعة نقص، بصارإلوا
  :النــفسيـــةاآلثـار -7-5

 والشعور ،االستقرار بعدم والشعور المستمر والتوتر القلق مثل نفسية آثار التعاطي يؤدي     
همال ،المزاج في وحدة عصبية مع والهبوط باالنقباض  أو العمل على القدرة وعدم والمظهر النفس وا 
 (11، 0100 ،الركابي ).                                                          فيه االستمرار

 عما والتعبير النطق في والصعوبات التشنجات بعض يحدث والذي االتزان في اختالال تحدثكما      
 ينقلب حيث ،الوجدان في اضطراب يحدثكما ، المشي صعوبة إلى باإلضافة ،المتعاطي بذهن يدور
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 في ضعف هذا ويتبع ،المخدر تعاطي بعد والراحة بالرضا والشعور والنشوة المرح حالة عن المتعاطي 
 جو في والعيش والنشوة بالسعادة يشعر التعاطي بعد فهو، لديه األفكار لتضارب وذلك الذهني المستوى
 إلى والنشوة بالسعادة الشعور يتغير ما سرعان ولكن والحيوية النشاط وزيادة الوجود عن وغياب خيالي
رهاق وفتور مؤلم وواقع ندم  .واكتئاب بخمول مصحوب وا 

 ( 11،  0100 ،الركابي )                                                                         
 ببعضحيث يؤكد بعض الباحثين على أن كال من اإلدمان والمرض النفسي على عالقة وثيقة      

 : وتتبين أبعاد هذه العالقة مما يلي
  قد ينشأ كل منهما من نفس األسباب التي تدفع شخصا بذاته، ونوعية المرض النفسي قد تدفع

 .شخصا آخر إلى اإلدمان
 اإلدمان قد يكون محاولة من الفرد للتغلب على الصعوبات التي تواجهه وذلك بالهروب منها.  
 المدمن ضد المرض النفسي المهدد وكأنه بديل عن  اإلدمان قد يكون محاولة دفاعية من

 ( 01،  0119العقيل، )                                                   .المرض النفسي
  ضطرابات نفسية مختلفة نتيجة للتسمم بالعقارااإلدمان عادة ما تصاحبه. 
 ضطرابات نفسية مختلفةااإلدمان عادة ما ينتهي ب. 
  الفرد مع نفسه ومع غيرهعدم تكيف. 
 تذبذب المزاج بين قمة االبتهاج إلى أقصى درجة الكآبة والتعاسة مما يؤدي إلى تحطيمه نفسيا.   

 ( 01،  0119العقيل، )                                                                   
أسوأ الذي يحدث ،ينتهي غالبا إلى اإلدمانوقد توصلت دراسات عديدة إلى أن تعاطي المخدرات         

فيتميز أغلبهم بانهيار العاطفة وعدم اإلحساس بالمسئولية  ،األثر في المستوى الخلقي والنفسي لضحاياه
. والجبن وكراهية العمل وزيادة االضطرابات النفسية والسلوكية ،االجتماعية والعائلية وضعف اإلرادة
ية النفسية، سواء في المراحل األولى من تعاطيها أو في المرحلة وللمخدرات تأثير ضار على الناح

 وال يحسن  ،المتأخرة منها وهي اإلدمان، فعندما يبدأ الشخص في تعاطي المخدرات يختلط عنده التفكير
التمييز ويكون سريع االنفعال، ثم تتبلد عواطفه وحواسه بعد ذلك وبتكرار التعاطي يصبح الشخص 

وال يمكنه أن يخفي هذه الظواهر عن المجتمع فليلجأ  ،وقته في أحالم اليقظة النشاط يضيعكسوال قليل 
 . إلى الخداع والغش والكذب والتزوير وحيل نفسية متعددة وخرق القانون

)www.alraynews.com( 



 تعاطي المخدرات واإلدمان                                                الفصل الثالث
 

211 
 

 :   اآلثار االجتماعية-7-3
فهي تؤثر على البنيان  ،يعتبر إدمان المخدرات من اآلفات التي تصيب الفرد والمجتمع    

الشباب عن مواجهة  ويعجز ،االجتماعي حيث تتصدع الروابط األسرية وتتدنى قدرة الفرد على العمل
 (51،  0111 الرماني،)                                                .الواقع واالرتباط بمتطلباته

  
ذلك أن إدمان المخدرات  يؤدي إلى فساد األخالق، فكثير من حوادث الفساد تقع عندما يكون      

فكم من جريمة ارتكبها . الفرد تحت سيطرة المخدرات، مما يؤدي إلى تفكك األسرة وارتكاب الجرائم
                                 . أصحابها وهم تحت تأثير المخدرات

  (11، (د ت)السويسي،  )                                                                        
كما أن لإلدمان آثار خطيرة   كمشكلة البطالة  وحوادث الطرق وما يترتب عليها من مشكالت      

دمان يسبب مجموعة اجتماعية، وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات الميدانية فقد أكدت أن اإل
، وقصور من المشكالت االجتماعية، مثل تدهور مستوى األداء في العمل وارتفاع حاالت البطالة

والتسرب الدراسي، واالنهيار األسري، وارتفاع معدالت الهجرة، والطالق، وارتفاع  الدافع للعمل
  .والعنف والسرقة والتزوير واالغتصاب والقتل معدالت الجريمة،

 (.00 ،0119سيدبي، )                                                                          

ولهذا البد من األخذ بعين االعتبار خطورة هذه اآلثار وعدم التهاون في هذه األمور، ألن       
 . أضرارها ال تتوقف عند حدود المدمن بل تمتد لتشمل المحيطين به

لى االنحراف بارتكاب  ،لى تدمير الذاتإلعامل االجتماعي المتردي يدفع بالهروب كما أن ا       وا 
الجرائم ألن الدخل المحدود للمدمن يجبره على سلك كل الطرق غير المشروعة كي يحصل على ما 

 .                                                                     يريد
 (05،  0991محمد، )                                                                          

  :ثـــار االقتصاديةاأل -7-4
كما تفتك المخدرات بالجسم، فهي تفتك أيضا بالمال، مال الفرد ومال األمة ، فالمخدرات تذهب     

لشراء  إلى استقطاع جانب كبير من دخله بأموال شاربيها والفرد الذي يقبل على المخدر يضطر
 ( 001، 0111صفر، األ)                                                               .المخدر
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فانتشار تعاطي المخدرات يؤدي إلى إنفاق تكاليف مادية كبيرة من أجل مكافحتها على مستوى      
تصال وغيرها مما يكلف العالج ورعاية المدمنين، إذ يتطلب ذلك جهو  دا كبيرة ومعدات ووسائط نقل وا 

 .الدولة قدرا كبيرا من النفقات التي يعجز عنها الكثير من الدول النامية
كما يؤثر التعاطي في حركة رأس المال ضمن الدولة الواحدة، فالمخدرات شأنها من الناحية     

االقتصادية شأن السلع األخرى، حيث يؤدي ترويجها غير المشروع  إلى إحداث خلل في بنية 
لى اضطرابه                                          .اقتصاد الدولة وا 

    ( 001،  0111صفر، األ)                                                                      

 :المظاهر السلوكية لمتعاطي المخدرات تتمثل فيما يلي

 الكسل الدائم والتثاؤب المستمر. 
 الهياج ألي سبب. 
 االنطوائية والميل إلى االنعزال عن اآلخرين بصورة غير عادية. 
  بالمظهراإلهمال وعدم االهتمام. 
 شحوب الوجه والعرق ورعشة األطراف. 
  في الدراسة والعمل نتظاماالاإلهمال الواضح في األمور الذاتية، وعدم. 
 إهمال الهوايات الرياضية أو الثقافية. 
 اللجوء إلى الكذب والسرقة والحيل الخادعة للحصول على المال لشراء المخدرات.  

 ( 001، 0991عكاشة، )                                                                 
 

  :تعاطي المخدرات وعالقته ببعض المتغيرات النفسية-8
 : تعاطي المخدرات والوحدة النفسية *
 النفسية هدفت للتعرف على العوامل ،(0915)في دراسة  أجراها محمد شهاب الدين وآخرون        

 فردا متعاطيا ( 51)واالجتماعية التي تدفع الفرد لتعاطي المخدرات واإلدمان عليها، تكونت العينة من 
للمخدرات في لبنان مستخدمين أداة من تصميم معدي الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 

ز مدمني المتعاطين يميلون إلى الوحدة وعدم االكتراث ببناء عالقات مع اآلخرين، ولوحظ أن عج
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المخدرات على التواصل مع الناس المحيطين، يزداد بازدياد كمية المخدرات المتناولة، وأن أقصى 
 .درجات الوحدة تظهر لديهم وهم في حالة تلهف للمادة المخدرة

 (10، 0999الشرعة، أبو درويش، )                                                             
بدراسة هدفت للتعرف على شكل العالقات  Turner, et Al) (1991,كذلك قام تيرنر وآخرون      

مراهقا ( 001)االجتماعية لمتعاطي المخدرات من المراهقين بأفراد أسرتهم، تكونت عينة الدراسة من 
أشارت و مراهقة ممن تناولوا المخدرات،  (20)مراهقا و( 21)من الواليات المتحدة األمريكية، منهم 

النتائج إلى أن إحساس هؤالء المتعاطين بغض النظر عن الجنس بتماسك أسرهم كان ضعيفا، كذلك 
كانت عالقاتهم بوالديهم تفتقد لمشاعر الدفء والحب، ولديهم إحساسا عاليا بعدم اآلمان نحو أسرهم  

 .ية يخلق لدى الفرد شعورا بالوحدة مما يدفعهم للتعاطيكل هذه المظاهر لهذا النوع من العالقة األسر 
 (0999،10الشرعة وأبو درويش، )                                                              

 :التعاطي و تقدير الذات *
أجريت دراسات عديدة لفهم عالقة تعاطي المخدرات بجوانب الحياة النفسية للمتعاطي، حيث قام     

بمقارنة تقدير الذات لدى المتعاطين وغير   (Loyds & Ron ,1982)كل من لويدز ورون 
ومجموعة ( 101)ذلك اختار مجموعة من المتعاطين للمخدرات بلغ عددهم  المتعاطين، ولتحقيق

من طلبة جامعة جنوب غرب تكساس، وأشارت نتائج الدراسة إلى ( 101)عاطين وعددهم غير المت
                                                     .تدني تقدير الذات لدى المتعاطين مقارنة بغير المتعاطين

مراهقا من ( 02)بدراسة قارن فيها  (Ress and Wilborn,1983)وقام كل من ريس وولبورن       
بائهم على تقدير الذات والممارسات الوالدية آبائهم ومثلهم من غير المتعاطين و آو  ،متعاطي المخدرات

شارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من تقدير الذات أو . بناءفي تنشئة األ
 .بائهمآمتعاطين و والممارسات الوالدية في التنشئة ولصالح غير ال

 .(11، 0999الشرعة، أبو درويش، )                                                            
 

 :عالقته بتعاطي المخدراتوالقلق  *
القلق لدى األطفال يمكن أن ينتج عنها، إن  ضطراباتاتقترح نتائج بعض البحوث أن أعراض       

قرابة السبع  استمرتوفي إحدى الدراسات التي . للمواد المخدرة واستعمال واكتئابلم تعالج قلق حاد 
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قلق عام، قلق انفصال، )سنوات على مجموعة من األطفال يعانون من مختلف أنواع اضطرابات القلق 
أسبوعا أدى إلى محافظة نسبة جوهرية  02تبين أن تلقيهم لعالج ذهني سلوكي لمدة ( وقلق اجتماعي
 استجابواوعند مقارنة من  ،ة على تحسن ملحوظ من أعراض القلق على المدى الطويلمن أفراد العين

للمواد المخدرة  استعماالبدرجة أقل إيجابية، تبين أنهم أقل  استجابوابدرجة أكثر إيجابية للعالج بمن 
 .وأقل تعرضا لما يصاحب ذلك من مشكالت سلوكية

 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

أكبر ألن  حتماليةاوفي دراسة أخرى تبين أن عينة من سكان المناطق الريفية الذين كان هناك     
بحسب الدليل التشخيصي الثالث المعدل  ،(االعتمادية)الكحول  استعمالتنطبق عليهم معايير سوء 

 باضطراأيضا كانت هناك احتمالية أكبر ألن تنطبق عليهم معايير  ،في الشهر الذي سبق الدراسة
مجتمعية في الشهر الذي سبق الدراسة عند التحكم في أثر - الحاد أو الشخصية الضد االكتئاب

 . العمر والعرق والجنس ومستوى التعليم والدخل المادي

 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

 

 :باستعمال المخدرات وعالقتهاأحداث الحياة الضاغطة  *

وقد تبين في  ،المخدرات كطريقة للتعامل مع ضغوط الحياة استعمالكن أن يتعلم الفرد ممن الم      
والكحول بوتيرة أعلى في الفترة التي سبقت  الكوكايينإحدى الدراسات الحديثة أن الذين يستعملون 

مقارنة بمن يستعملونهما بوتيرة ، يظهرون شغفا أكبر بالمادة المخدرة وشعورا متعاظما بالضغط ،الدراسة
المواد المخدرة في فترة العالج أو  استعمالأقل، وهذا ما قد يجعلهم عرضة بدرجة أكبر للنكوص إلى 

 .بعد ذلك

ساهمت في شرح نسبة كما أظهرت إحدى الدراسات أن الضغوط البيئية كانت أحد العوامل التي      
لعينة من المراهقين تبين أن  تتبعيهالمراهقين للمخدرات، وفي دراسة  استعمالجوهرية من التباين في 

 لالستعمالعند قياس المستوى القاعدي  استعمالهاالمخدرات بالنسبة لمن سبق لهم  ستعمالا حتمالا
   .العتداءيزداد في السنة التالية إذا كانوا قد تعرضوا 

أخرى تبين أن التعرض العدد الكبير من أحداث الحياة الضاغطة عبر الزمن  تتبعيهوفي دراسة       
 ( 01 ،0111الشنبري ، )                       . المخدرات ستعمالايرتبط بدرجة دالة إحصائيا مع 
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المخدرات  واستعمالعالقة موجبة بين الضغوط  وجودوكانت نتائج بعض الدراسات السابقة        
 وتبين أن من يستعملون عدة   ،لدى عينة من المدرسين يعانون من ضغوط العمل وعينة من الطالب

كما ظهر في دراسة على عينة من . أنواع من المخدرات حققوا أدنى مستويات التحصيل بين الطالب
 Post Traumatic Stressما بعد الصدمة  اضطرابقدامى المحاربين تبين أن تشخيص المعاناة من 

Disorder (PTSD)  كما . الماريغوانا والمثبطات  دون المنشطات استعماليرتبط بدرجة دالة مع
 .توصلت دراسة أخرى إلى نتائج مشابهة

ستراتيجية للتعامل إالمخدرات ك استعمالالرغم من أن بعض الدراسات لم تجد تأييدا لفرضية ب       
من بين  ،إيجابية نحو المخدرات وعدم الوعي بأخطارها تجاهاتالكن الذي يبدو أن تبني  ،مع الضغوط

   .المخدرات من جهة أخرى واستعمالالمتغيرات التي تتوسط العالقة بين الضغوط النفسية من جهة 

 (01 ،0111، الشنبري)                                                                          

 : عالج إدمان المخدرات-9
 إدمان في الغالب ينكر المدمنون على المخدرات مشكالتهم وعجزهم وتضايقهم من مشكلة        

على  المخدرات، ويرتكز العالج على التعامل مع المشكلة بعد حدوثها، ومن أهم برامج عالج المدمنين
 : المخدرات البرامج التالية

 :العالج الطبي-9-0  
ويهدف إلى تحرير الفرد فسيولوجيا من االعتماد على العقار المخدر، ويعتمد هذا العالج على        

نوع المخدر وعلى الفرد نفسه، ويتم تحرير الفرد من تأثير المخدر بسحبه تدريجيا، وتقوية العضوية 
لجسم بالرغم أنه وفي بعض األحيان يتم استخدام الميثادون حيث يعمل على إسقرار كيميائية ا. منه

 بدوره القيام على الجسد هذا مساعدة هو المرحلة هذه في للمتعاطي يقدم الذي العالجف .مادة إدمانية 
 األعراض عالج ثم المفقودة، السوائل عن تعويضه مع االنسحاب آالم من التخفيف اوأيض الطبيعي،
 العالج وهى لها التالية المرحلة مع المرحلة هذه تتداخل وقد هذا،االنسحاب  لمرحلة والمضاعفة الناتجة
 الحالة تحسن وفور االجتماعي النفسي بالعالج مبكرا  البدء المفيد من أنه ذلك واالجتماعي النفسي
 .للمتعاطي الصحية
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 :النفسيالعالج -9-5
 ويهدف هذا العالج على تقوية الذات ومشاركة الفرد في العالج وتعزيز السلوكات المقبولة     

والتي تبعد الفرد عن اإلدمان والتعاطي، ويرتكز العالج النفسي على إعادة بناء التنشئة  ،اجتماعيا
اإلدراك، المعتقدات ) االجتماعية للفرد وتقوية مفهوم الذات لديه، أو تغير البناء النفسي عنه 

 سبيل على فيتم التعاطي لحاالت األصلي النفسي السبب عالج اأيض تتضمن كما  (.الخ .....والقيم
  .النفسية المشكالت من غيره أو وجد إذا االكتئاب عالج المثال

 (011، 0111واشطون وباوندى، )                                                              
كما يتعين على المدمنين اكتساب قدر كافي من االعتزاز بالنفس والتبصر والتخلص من     

، 0111واشطون وباوندى،  ) .حتى يمكن لهم  الشفاء من مشكلة اإلدمان ،صراعاتهم الداخلية
قناع المدمن بأن اإلدمان مثله مثل أي مرض قابل للعالج  .(011  . وا 

 

الذي يقوم على مسلمة أساسية مؤداها أن جميع أشكال السلوك  للعالج السلوكيباإلضافة       
، إنما هي أشكال تكتسب وتنمو في ظل ظروف (بما في ذلك التعاطي واإلدمان )الصادرة عن الفرد 

معينة، ومن ثم تصدق عليها اكتساب العادات ( أي بيولوجية نفسية اجتماعية حضارية )حياتية 
جراءات التخلص من العادات أو تعديلها، مع كل  ومن ثم تصدق عليها كذلك. ونموها قوانين وا 

االختالفات التي يحب مراعاتها بين فئات العادات المختلفة من حيث مستويات الدعم والتركيب التي 
 .  تتوافر لها

 (5773،573السويف،)                                                                          
وبما أن ممارسات التعاطي إذا تمكنت من صاحبها حيث تؤدي به إلى االعتماد أو اإلدمان يكون      

أي )معنى ذلك أنها وصلت به إلى تكوين عادات شديدة الرسوخ والتركيب، فمعنى ذلك أن العالج 
ينا ولكنها لن تكون أمرا ه( محاولة تخليصه من مجموعة العادات التي تخدم استمرار تعاطيه اإلدمان 

مع ذلك لن تكون مستحيلة، كل ما في األمر أنها تستلزم درجة عالية من التعاون بين المدمن 
والمعالج، مع قدر من اإلجراءات العالجية المعقدة ومواظبة ومثابرة على تلقي هذا اإلجراء لفترة زمنية 

التقويم الدوري وات بهدف ابعة قد تمتد إلى بضع سنتصل إلى عدة شهور، تتبعها فترة أخرى من المت
 .والتدخل من حين آلخر للحماية من االنتكاسات المحتملة
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وهي تعتمد على  H.M.Boudinومن طرق العالج السلوكي المشهورة في هذا الصدد طريقة بودن 
 :ثالثة مقومات رئيسية هي

 تدريب المدمن على مالحظة الذات ورصد ما يصدر عنها. 
 التدريب على تقييم الذات  بناء على ما يصدر منها . 
 ثم برمجة تعديل السلوك بناء على المعطيات التي نصل إليها من البندين السابقين.    

 (579، 5773السويف،)                                                                        
 :العالج االجتماعي-9-3

عتماد ألن التخلص من اال ،يبدأ العالج االجتماعي عادة عندما ينتهي العالج الطبي والنفسي    
ال يعني بالضرورة الشفاء التام أو التوقف عن تعاطي  ،الفسيولوجي على المخدر أو التوقف عنه

 .المخدر، فالعالج االجتماعي يعني التكفل بالـفرد المـدمن
 (21، 0111جابر، ) 

كز هذا العالج على السياق االجتماعي الذي يوجد فيه  الفرد،  لما له من أهمية من ابتعاد  وير    
أو اقتراب الفرد من المخدرات، فتعزيز مشاركة الفرد في النشاطات التطوعية واالجتماعية، تزيد من 

ف ألن ذلك اندماجه االجتماعي  وتزيد من إيمانه بقيم المجتمع الذي يعيش فيه ، وتبعده عن االنحرا
 . يهدد مصالح الفرد نفسه

المخدرات يحمي األفراد من الوقوع في دائرة  ،كما أن تكوين نظام معتقدات اجتماعي ثقافي وديني     
   .( 002، 005،  0100البداينة،)                                               ويجنبهم استخدامها

                                                          
لذلك   ،كما يجب عدم إغفال أهمية  الوقاية من المخدرات ألنها أمر ضروري في حالة اإلدمان     

إن   .ينبغي أن تكون برامج العالج متكاملة مع إستراتجيات الوقاية لتشكيل الرعاية الصحية الشاملة
هي الفرصة التي تهيئ للمدمن كي يصلح جوانب حياته، وأن ينشئ عالقات  العالج من اإلدمان

شباعا من ذي قبل، وأن يتعلم المدمن كيف يحترم نفسه ويصلح معتقداته ويزيد  اهتمامه  أكثر عمقا وا 
 .بنفسه وبعالقته باآلخرين
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 :خالصـــة الفصــل
دمانها لنا أن  يتضح        من المشاكل المعقدة التي يشترك في إحداثها عدد  تعاطي المخدرات وا 

خطرا ليس على مستوى الفرد فقط ولكن على مستوى األسرة كبير من المتغيرات، فهي تشكل  
وتوفير كل  هتماماالوالمجتمع، ولهذا السبب يستوجب علينا دراسة هذه الظاهرة بجانب أكبر من 

لذلك يجب أن تكون التدخالت في حالة  هرة المرضية،والوقائية للحد من هذه الظا  الوسائل العالجية
اإلدمان مصممة بحسب الحاالت الفردية، كالتدخالت مثال المبنية على المدرسة تتطلب سياسة مدرسية 

ت األخرى عند اواضحة حول المخدرات وجهودا منتظمة في توفير المعلومات، واإلحالة إلى المؤسس
التدخالت المرتبطة باإلدمان إلى استهداف معتقدات الفرد التي  الحاجة، باإلضافة إلى ذلك قد تحتاج

 .  من الممكن أن تؤثر في التغيرات في أنماط تعاطيهم لهذه المواد
لذلك البد من  .وهذا ما جعل مهمة األطباء وعلماء النفس واالجتماع صعبة إزاء هذه المشكلة     

ولعل أحسن عالج هو العالج المتكامل الوقاية والعالج للتغلب على هذه المشكلة و التخلص منها، 
 .واالجتماعيالذي يشمل على أهم المكونات األساسية وهي المكون النفسي والطبي 



 

 

 

 

 

 

 الميداني الجانب 
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 :تمهيد

 األطر يستند عليها الباحث في دراسته من خالل تحديدة أساسية يذا كان الجانب النظري خلفإ       
من ؛ فان الجانب التطبيقي يمثل المعيار المحدد لنجاح سير البحث انطالقا النظرية لمتغيرات الدراسة

 األداةلى إالمنهج وعينة الدراسة باإلضافة والذي يتضمن  للدراسة؛ المنهجية اإلجراءات ضبط
حصائية المستعملة في معالجة واألساليب اإلوالتأكد من صدقها وثباتها  ،المستخدمة لجمع البيانات

 .البيانات

 :  منهج الدراسة-1

في  اختالفستوجب تالمواضيع  اختالف ، كونلموضوعهيستخدم الباحث المنهج المناسب       
الفروق بين المراهقين المتعاطين  نعتسعى للكشف  الدراسة الحاليةأن ما بو المناهج المستخدمة، 

 المنهج الوصفي التحليلي استخدمتللمخدرات وغير المتعاطين في االغتراب النفسي، فإن الباحثة 
ذات  وجمع الحقائق والمعلومات وتحليلها وذلك لقدرته  على وصف الظواهر  المقارنة،  بأسلوب

عبيدات "حيث يعتبره كل من  ،ععلى دراستها كما توجد في الواقالصلة بالظاهرة، وبذلك فهو يعتمد 
منهجا يعتمد عليه الباحث قصد جمع الحقائق عن موضوع البحث " أنه " وأبو نصار ومبيضين

ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلية ومن ثمة الوصول إلى  ،داللتها ستخالصالوتحليلها وتفسيرها 
ومن ثمة الوصول إلى تعميم بشأن موضوع البحث، ويعتمد الباحث في  ،تعميم بشأن موضوع البحث

  ."واالستبيانذلك على مختلف طرق جمع البيانات كالمقابالت الشخصية والمالحظة 

 (74  ،9111 ،مبيضينعبيدات وأبو نصار و )                                                     

باإلضافة للبحث عن  ،يقوم على مقارنة الظواهر مع بعضها لكشف العوامل والظروفألنه  مقارنو     
بين  م بمقارنة أوجه الشبه واالختالفاألسباب التي أدت إلى هذه  الظاهرة وكيف حدثت، وكذلك تقو 

وتعتمد المقارنة  .(524، 5002، وجيه).التي تصاحب تلك الظاهرةالظواهر لمعرفة العوامل والظروف 
 ( 941،  (دت)عقيل، )                                 .والتنوع تفاقواال ختالفاالعلى تبيان نقاط 
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 . المرسومة له واألهدافتباع هذا المنهج لمالئمته مع طبيعة موضوعنا إ اخترنا لذلك        

 : من ناوألنه يمكن

 الكشف عن الفروق بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في االغتراب النفسي.  
  العجز، االجتماعيةالعزلة ) بعاد االغتراب النفسي أالكشف عن الفروق في كل بعد من ،

 .بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين ( الالمعيارية، الالمعنى، التمرد 

 :في مايلي مرت بها الدراسة األساسية التينلخص المراحل و 

  مصادر ومراجع و معلومات كل ما يخص موضوع الدراسة من تم جمع و  :األولىالمرحلة 
  .مختلفة         

 

 الخصائص اب والبناء التقني وفيها تم حس االستطالعيةوهي مرحلة الدراسة  :لمرحلة الثانيةا 
 .للمقياسالسيكومترية         

 

 عملية تفريغ البيانات لتقوم الباحثة بتطبيق المقياس على عينة الدراسة أين تم : المرحلة الثالثة 
 .الدراسة فرضياتحصائيا ومناقشة النتائج وتفسيرها في ظل إوتحليلها          

 :مجاالت الدراسة-2

 :تحددت الدراسة في المجاالت التالية
 المتمدرس المتعاطي وغير المتعاطيبما أن الدراسة تتناول بالبحث المراهق  :المجال المكاني-2-1

 خمس  التعامل معوقد تم . فقد تم إجرائها في ثانويات بمدينة بسكرة دون مراعاة التخصص، للمخدرات
 .ثانوية 95ثانويات من أصل 

 

-5093للعام الدراسي  ويبالثانيتمثل المجال البشري في التالميذ المتمدرسين  :المجال البشري-2-2
 غير متعاطي 20متعاطي،  20)تلميذ  900 اإلجماليحيث بلغ عدد العينة  بمدينة بسكرة 5097

 (.للمخدرات
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، وفيها تم 5097-5093لقد أجريت الدراسة الحالية خالل السنة الدراسية  :المجال الزمني-2-3
 .الدراسة مقياستطبيق 

 :االستطالعيةالدراسة -3
ية العربي بن مهيدي بثانو  امتمدرس اتلميذ( 20)الباحثة باختيار عينة استطالعية قوامها  قامت       

بغرض التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس المعتمد للدراسة وفق الطرق  بمدينة بسكرة،
 .    اإلحصائية المالئمة

 :إجراءات الدراسة االستطالعية -3-1
بمديرية التربية لوالية بسكرة للحصول على الموافقة إلجراء هذه الدراسة والتي كان  تم االتصال

 :الهدف منها

  ثانوية من  اميذتل 20 قدرت بـ استطالعية عينة طبيق مقياس االغتراب النفسي علىبتقمنا
 .العربي بن مهيدي

  لدراسة في الالستخدام  همدى صالحيتوالتأكد من  الخصائص السيكومترية للمقياستحديد
  .األساسية

 أسلوب الذي من خالله اخترنا  األصليبعد التعرف على المجتمع  األساسيةحجم العينة  تحديد
 .لهذه الدراسةالمعاينة المناسب 

  ساسيةجراء الدراسة األإل الفترة المناسبةتحديد.  

 :الدراسة األساسيةعينة -4
حيث  ،ن بثانويات مدينة بسكرةيسالتالميذ المتمدر اسة الحالية في للدر  األصليمثل المجتمع يت

سندرس فئة المتعاطين علی المخدرات يبقی من الصعب تحديدهم  أنناوبما  ،ثانوية 95تضم المدينة 
 لكون موضوع الدراسة من الطابوهات في المجتمع الجزائريوذلك نظرا لبعض الصعوبات التي واجهتنا 

 القصدية العينة اخترنا أسلوبفقد المتعاطين للمخدرات  الميذالتلصعوبة تحديد أفراد العينة من و 

Purposive  Sample    بما يخدم أهداف دراسته  بشكل مستهدف وقصدي ةعينالأفراد  يتم انتقاءوفيها 
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وبناءا على معرفته دون أن يكون هناك قيود أو شروط غير التي يراها هو مناسبة من حيث 
تعتبر أساس متين للتحليل العلمي ومصدر  إذغيرها،  االختصاص أوالكفاءة أو المؤهل العلمي أو 

   .ثري للمعلومات التي تشكل قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع الدراسة

 (7،4، 5009الطويسي، )                                                                       

 :العينة متحديد حج-4-1

تعانة حاولنا االس ،على المراهقين المتعاطين داخل الوسط المدرسي نظرا لصعوبة التعرف
 لتوجيهنا نحو المراهقينالنفسي  األخصائيكذا الطب المدرسي و بمستشار التوجيه التربوي والمهني و 

-94)ينتمون للفئة العمرية مابين هم غلبأ أنالعينة وجدنا  أفرادوبعد استطالع ، المتعاطين للمخدرات
 امتمدرس امراهق (20)ليبلغ عددهم ، والتي توافق مستوى السنة الثانية والثالثة الثانوي ،(سنة91

بطريقة تم اختيارهم  لمخدراتل غير متعاطي امتمدرس امراهق (20)ليقابلهم بالتكافؤ ، لمخدراتل امتعاطي
؛ فقطخمس ثانويات ا من متمدرس اتلميذ( 900) تقدر بـاألساسية   عينةال لتصبح، القصديةالعينة 

 :إلى ويرجع ذلك

 .الفئةمن هذه  االقترابمستشاري التوجيه من  تخوف -
 .بها نفي بعض الثانويات وجود ظاهرة تعاطي المخدرات -
 التي المعوقات وهي من أهم ،سالمدار  إدارات قبل من المعلومات عن اإلفصاح عدم -

لمثل  الجزائري المجتمع بها يمتاز التي الحساسية بسببوذلك  الميداني إجراء البحث اعترضت
 .هكذا ظواهر

 :والمخطط الموالي يوضح تقسيم أفراد العينة
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 إجمالي العينة

N 

(111) 

 

 

للمخدرات غير متعاطين                                    متعاطين للمخدرات    

 

  

 امتمدرس امراهق 01                                                          امتمدرس اراهقم 01
                     

 :التالية لخطواتويمكن أن تلخص الباحثة إجراءات هذه الدراسة في ا

ت جل الحصول على معلومات حول عدد الثانوياأبمديرية التربية بمدينة بسكرة من االتصال   -9
 .الموجودة على مستوى المدينة

وذلك بهدف جمع معلومات حول التالميذ المتواجدة بمدينة بسكرة  زيارة جميع الثانويات -5
 .ن للمخدراتيالمتعاط

، وذلك بمساعدة ثانوية 95 أصلثانويات من  2 فيسة اتحصلنا على التالميذ موضوع الدر  -3
وهذه  (واألخصائي النفسي الطبيب)والمهني وكذا الطب المدرسي  لمدرسيا مستشار التوجيه

 :الثانويات هي
 .العربي بن مهيدي  ثانوية -
 .ثانوية سي الحواس -
 .متقن سعيد عبيد -
 .متقن محمد بلونار -
 . السعيد بن شايب -
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 .األساسيةتم توزيع مقياس الدراسة على العينة  -7
 

 .الدراسة أجريت فيهاالتي وفق المؤسسات التعليمية توزيع أفراد العينة  يوضح( 09)رقم والجدول 
 

 .وفق المؤسسات التعليميةتوزيع أفراد العينة (: 11)الجدول رقم 
 

 
 المؤسسات التعليمية 

 عليهم المقياس تطبيق تم التالميذ الذين عدد

 المجموع التالميذ غير المتعاطين التالميذ المتعاطين للمخدرات

النسبة  التكرار  النسبة المئوية التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار 
 المئوية 

 %70 70 %70 30 %70 30 مهيديالعربي بن 
 %1 1 %1 7 %1 7 سي الحواس
 %97 97 %97 4 %97 4 سعيد عبيد

 %97 97 %97 4 %97 4 السعيد بن شايب
 %7 7 %7 5 %7 5 محمد بلونار

 

 :خصائص العينة -4-2

 .بطريقة العينة القصديةالعينة  تم اختيار -
 .5097-5093أفراد العينة من تالميذ السنة الثانية والثالثة ثانوي للسنة الدراسية  -
 (.ذكور) أفراد العينة من جنس واحد -
 . األولىتعاطي المخدرات كشرط أساسي بالنسبة للمجموعة  -
يشتركون مع المجموعة و  لمخدراتغير متعاطين لالمجموعة الثانية أفراد عينتها  -

 .والمستوى الدراسيالسن في متغير  األولى

 :أدناهموضحة ال خصائصالوتتوزع عينة الدراسة وفق 
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 :حسب متغير تعاطي المخدرات-أ
 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير متعاطي، غير متعاطي( 12)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات متغير
 %20 20 متعاطي

 %20 20 غير متعاطي
 900 900 المجموع

 
 :التاليالشكل  خالل من ذلك نوضح ويمكن أن

 

 
 دائرة نسبية لتوزيع أفراد العينة متعاطين وغير متعاطين (:3)الشكل رقم 

حيث تم أخذ  ،والدائرة النسبية أن عينة الدراسة متساوية( 05)رقم  خالل الجدوليتضح من        
 .للمخدراتمتعاطين تالميذ غير  %20ونسبة  % 20 للمخدرات بنسبةتالميذ متعاطين 

 

 

 

50% 50% 
 متعاطين للمخدرات 

 غير متعاطين 
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 :حسب متغير المستوى الدراسي -ب

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى الدراسي( 13)جدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرارات  متغير 
 %70 70 سنة ثانية ثانوي
 %70 70 سنة ثالثة ثانوي

 900 900 المجموع 
 

 :أدناه الموضحالشكل  خالل من ذلك نوضح ويمكن أن
 

 
 .الدراسي متغير المستوىدائرة نسبية لتوزيع أفراد العينة حسب  (:14)الشكل رقم 

 أفراد العينة حسب المستوى الدراسي النسبية توزيعوالدائرة ( 03) نالحظ من خالل الجدول رقم    
الثانية  تالميذ مستوىثم يأتي %70بنسبة  ثانوي مستوى الثالثةحيث نجد أن أغلبية التالميذ في 

 .%70بنسبة 

 

 

40% 60% 
 سنة ثانية ثانوي 
 سنة ثالثة ثانوي 
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 :حسب متغير السن-ج

 .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن( 14)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات السن
 %90 90 سنة 94
 %70 70 سنة 91
 %20 20 سنة 91

 %900 900 المجموع

 
 :أدناه الموضحالشكل  خالل من ذلك نوضح ويمكن أن

 

 
 .سنالدائرة نسبية توضح توزيع أفراد العينة حسب متغير  (:10)الشكل رقم 

أفراد العينة يتراوح أعمارهم مابين  النسبية أنوالدائرة (  07)نالحظ من خالل الجدول رقم       
سنة  91فراد من سن ، ثم يأتي األ%20وأن أغلبهم من األكبر سنا وذلك بنسبة  ،سنة 94-91

 .%90صغر سنا بنسبة خيرا األأو  ،%70وذلك بنسبة 

 

10% 

40% 
50% 

 سنة 17

 سنة 18

 سنة 19
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 : األساسية الدراسة  إجراءات-

 :التاليةاتبعنا مجموعة من الخطوات  األساسيةالدراسة إلجراء      
تطبيق ليتم بعدها  العينةتم تحديد لتوجيه المدرسي والمهني لكل مؤسسة امستشاري  ةبمساعد -

 .أداة الدراسة

قسم ألجل تحديد التالميذ ال جماعية داخلبصورة نظرا لحساسية الموضوع تم توزيع المقياس  -
 .تجنبا لكشف هويتهم أمام الزمالء المتعاطين للمخدرات

ذلك إدخال البيانات، ومعالجتها إحصائيا عن طريق  االستمارات وبعدتم جمع ومن ثمة    -
 . بتحليل البيانات واستخراج النتائج األخيرلتقوم الباحثة في  (Spss ver 20)برنامج 

 

 :الدارسة في المستخدمة القياس أداة -0
 :النفسيمقياس االغتراب -0-1

 وصف المقياس : 
 :الذي يهدف "زينب شقير"النفسي للدكتورة  االغترابعلى مقياس  االعتمادتم 

 ( ، الالمعيارية، العجز، الالمعنى، التمرد االجتماعيةالعزلة ) لالغتراببعاد الخمسة قياس األ
الدكتورة من التراث  استخلصتهاالتي  ،شمل لالغترابللتعريف األالتي تعتبر الممثل الحقيقي 

 .واالجتماعيالسيكولوجي 
 

  والتي تقيس  .(الذاتي، السياسي، االجتماعي، الديني، التعليمي ) هم أشكال االغتراب أقياس
 .في مجموعها االغتراب النفسي

عبارة لكل شكل من أشكال االغتراب ( 50) عبارة موزعة على( 900) على المقياس يحوي
عبارات لكل مكون من مكونات األبعاد الخمس، ويصبح عدد ( 7) إلىالخمسة مقسمة فيما بينها 

 .بطريقة دائرية ، وتم ترتيبهمعبارة( 50) من كل بعد مكونلالعبارات 

الفرد في معرفة ما يشعر به  أال وهو منهيقوم الباحث بتوضيح الهدف عند تطبيق المقياس 
 .الكلمة التي تتفق مع ما يشعر به تحت( ×)تنحصر تعليماته في أن يضع الفرد عالمة ، و الغالب
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تساعد المفحوص على التعبير عما يشعره بالضبط  لإلجابةوضعت الباحثة ثالث حدود :التصحيح 
 :تجاه العبارات وكانت أوزان اإلجابات كما يلي 

  (نعم)موافق(           * غير متاكد)محايد * (                   ال)غير موافق 

 (2)اثنان (                       1)واحد                              (0)صفر 
 وبذلك تترواح درجة كل بعد من مكونات االغتراب الخمس وكل شكل من أشكال االغتراب ما بين 

درجة و تعبر الدرجة المرتفعة عن درجة ( 200ـ صفر ــ)بينما تتراوح الدرجة الكلية من ( .00صفر ـــ ) 
 .االغتراب عند الفرد

 : وهو كالتالي ولقد تحصلت المؤلفة على صدق وثبات للمقياس
 صدق المحكمين: 

ستاذ وأستاذ مساعد في مجالي علم أ بدرجتيالباحثة المقياس على عشر محكمين  عرضت
 52كانت نتيجة التحكيم تخفيض عبارات المقياس من . تي اآلداب والتربيةيبكل ،جتماعاالالنفس وعلم 

  .بعاد االغترابأمن  لكل بعد عبارة 50لى إعبارة 

 صدق المحك:  

حيث طبقته العينة  لالغتراببعاد أ 4الذي يقيس  9113لمقياس محمد عيد  باستخدامهاوذلك 
بين أبعاد هذا المقياس مع األبعاد المرادفة لها  االرتباطيجاد معامالت إوتم  ،على نفس عينة التقنين

 . في المقياس الحالي وكذا الدرجة الكلية لكال المقياسين

  الداخلي للمقياس تساقاال صدق: 
 

معامل  باستخدامبعاد المقاييس الخمس فيما بينها وذلك أبحساب صدق  "زينب شقير"قامت  -
بحساب صدق كل بعد من أبعاد المقياس على ، و بين كل بعدين من أبعاد االغتراب الثنائي االرتباط

 .بعد وبين الدرجة الكلية للمقياس الثنائي بين درجات كل االرتباطمعامل  باستخدامحده، وذلك 
 

معامل  ستخدامابوذلك  ،الخمس فيما بينها مظاهر االغتراببحساب صدق كل قامت و  -
 الثنائي بين كل نوع من أنواع االرتباطمعامل االغتراب، و الثنائي بين كل نوعين من أنواع  االرتباط
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 . النفسي العام االغترابوبين  االغتراب

 .والتجزئة النصفية االختبارعادة إطريقة "زينب شقير " اعتمدتبالنسبة لثبات المقياس فقد 
 

 .النفسي االغتراببعاد وأنواع أرقام عبارات أ( : 10)الجدول رقم 

 
                                                                         

 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (.973، 5004دبلة، )

 األنواع 

 األبعاد

االغتراب 

 الذاتي

االغتراب 

 االجتماعي

االغتراب 

 السياسي

االغتراب 

 الديني

االغتراب 

 الثقافي

-3-5-9 العزلة االجتماعية 

7 

59-55-

53-57 

79-75-

73-77 

79-75-

73-77 

19-15-

13-17 

-4-7-2 العجز 

1 

52-57-

54-51 

72-77-

74-71 

72-77-

74-71 

12-17-

14-11 

-90-1 الالمعيارية 

99-95 

51-30-

39-35 

71-20-

29-25 

71-40-

49-45 

11-10-

19-15 

-97-93 الالمعنى 

92-97 

33-37-

32-37 

23-27-

22-27 

43-47-

42-47 

13-17-

12-17 

-91-94 التمرد

91-50 

34-31-

31-70 

24-21-

21-70 

44-41-

41-10 

14-11-

11-900 

 50 50 50 50 50 مجموع العبارات

900 
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 :ياسالخصائص السيكومترية للمق-0-2

على العينة االستطالعية المحددة بإعادة حساب الخصائص السيكومترية للمقياس  الباحثةقامت 
عبر الخطوات  بمعالجة النتائج األخيرلتقوم في كل األسئلة  لىقد أجابوا ع تلميذا (20)بـ  سلفا،
 :اآلتية

  :صدقال –أوال 
  :صدق المحكمين-أ

موعــة مـــن المحكمــين المتخصصـــين فـــي تــم فيـــه عــرض الصـــورة المبدئيــة مـــن المقيــاس علـــى مج
التخصصـين السـابقي  مـن ةذتاسأ( 01)المقياس على تم توزيع حيث  ،علم النفس وعلم االجتماع مجال

 :حول آراءهم إبداءبهدف  لبويرة،، وجامعة وجامعة الوادي  كل من جامعة بسكرةالذكر في 
 تغيير في عبارات المقياس بما يتناسب والبيئة الجزائرية  أوتعديل  أو إضافة 
  اللغويةتعديل العبارات من حيث الصياغة.  
  إليهمدى مالئمة العبارات للبعد الذي تنتمي. 
 ى وضوح العبارات وفهمها بالنسبة  ألفراد العينةدم.  

قمنـــا المركبـــة، تعـــديل بعـــض العبـــارات  المحكمـــين والتـــي تلخصـــت حـــول  أراءبعـــد االطـــالع علـــى 
جمع عليها المحكمين، ولـم يـتم أاس وهي المالحظة التي يبتعديل الصياغة اللغوية لبعض بنود المق

 .(03)الملحق رقم  .إلغاء أي بند

 :تعديلهايبين العبارات التي تم   (07) رقم  والجدول

 تعديـــــــــلها ارةـــــــــــــــــــــــــــالعب
االنتحار هروبا من الواقع المريع بعض الناس تفكر في 

 وبعيدا عن عالم اهتزت فيه القيم االجتماعية الثابتة
بعض الناس تفكر في االنتحار هروبـا مـن الواقـع المريـع 

 .الذي اهتزت فيه القيم الثابتة
 

يوجد غموض كبير في األوضاع السياسية تجعل الناس 
 يختلفون فيما بينهم ويبتعدون عن

 السياسيةبعض أفكارهم 

السياســية ممــا يجعــل  األوضــاعيوجــد غمــوض كبيــر فــي 
 السياسية أفكارهمالناس يبتعدون عن بعض 
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عليـه تـم تطبيـق  احصلت أغلب البنود على درجـة اتفـاق بـين المحكمـين، وبنـاءتوعلى العموم فقد       
 .المقياس على أفراد عينة الدراسة

 :االتساق الداخليصدق -ب

بين كل بعد من أبعاد  االرتباطمعامالت  قمنا بدراسةالداخلي،  االتساقللتحقق من صدق        
المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس، وذلك بجمع درجات كل بعد منفردا لكل فرد من أفراد العينة 

درجات كل بعد مع  ارتباطثم نقوم بحساب الدرجة الكلية ألبعاد كل مقياس، ثم نوجد  ستطالعيةاال
 (20حصائيةبرنامج الحزمة اإل  باستخداموذلك بيرسون،  االرتباطالدرجة الكلية باستخدام معامل 

SPSS V (   النتائج كالتالي فكانت: 

 

 
 

الحديث في السياسة أمر ينبغي البعد عنه ألنني ال 
أملك إمكانيات تساعدني على الدخول في مجال 

 السياسة

غير الحديث في السياسة ألنني ينبغي االبتعاد عن 
 .المجالمؤهل للدخول في هذا 

 
 ،بتعد اإلنسان عن ملذات الحياةيااللتزام الديني هو أن 

 وأن الزهد في الحياة ضرورة دينية ملحة
 بتعد اإلنسان عن ملذات الحياةيالديني هو أن  االلتزام

 .والزهد فيها

ليس للدين معنى واضح في حياة بعض الناس، وأن 
 .بعض القيم الدينية ال تنطبق عليهم

معنى لدى بعـض النـاس فـبعض القـيم الدينيـة ليس للدين 
 .ال تنطبق عليهم

التفكير العميق في األمور الغيبية يشغل اهتمام -
 .البعض عن التفكير في الواقع العقلي

 .يهتم البعض باألمور الغيبية أكثر من الواقع العقلي

اعترض على فكرة القصاص في القتل، وال أفكر في 
يحاول الغش أو القتل في العقاب أو مخافة اهلل لمن 

 حالة الضرورة
 

اعترض على فكرة القصاص في القتل، وال أفكر في 
 .العقاب لمن دعته الضرورة للغش أو القتل
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 بين درجات أبعاد المقياس والدرجة الكلية االرتباطمعامالت (: 07)جدول رقم 

 
 مستوى الداللة االرتباطقيمة معامل  األبعـــاد 
 0.09دال عند مستوى   0.135 االجتماعيةالعزلة  1
 0.09دال عند مستوى   0.411 العجز 2

 الالمعيارية 3
 

 0.09دال عند مستوى   0.153

 0.09دال عند مستوى   0.221 الالمعنى 4

 0.09دال عند مستوى   0.777 التمرد 0

 0.09دال عند المستوى *    
  (SPSS V (20  الذي يلخص النتائج التي أعطاها البرنامج ( 07)يتضح من الجدول رقم  

 :أن

   0.09وهو دال عند المستوى (  0.135 ) معامل االرتباط لبعد العزلة االجتماعية بـجاء. 
   0.09وهو دال عند المستوى  (0.411)قدر معامل االرتباط لبعد العجز بـ. 
  0.09وهو دال عند مستوى (  0.153)لبعد الالمعيارية بـ  االرتباطقدر معامل. 
  0.09وهو دال عند مستوى  (0.221)بلغ معامل االرتباط لبعد الالمعنى بـ. 
   0.09وهو دال عند مستوى (  0.777)في حين قدر معامل االرتباط لبعد التمرد بـ  

أي  0.09دالة عند مستوى  االرتباط أن كل معامالت يتضح من هذا العرض لنتائج الجدول 
 .الداخلي اتساقهيجابيا بين األبعاد والمقياس ككل، مما يدل على صدق المقياس في إ ارتباطاهناك 

  :(الصدق التمييزى) صدق المقارنة الطرفية  -ج

ثم ميزنا  ،للمقياستصاعديا حسب الدرجة الكلية  اترتيب االستطالعيةقمنا بترتيب درجات العينة 
وأخرى دنيا   ،فردا 97مجموعة عليا تكونت من  (اتلميذ 20)بين مجموعتين من أفراد العينة  البالغة 

، بعد ذلك تم حساب المتوسط االستطالعيةمن العينة  %54يمثل  97والعدد  ،فردا 97تكونت من 
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 للتعرف على داللة الفروق بين( ت )ثم حساب قيمة  ينيللمستو المعياري  واالنحرافالحسابي 
 :والجدول التالي يوضح ذلك العلياالمجموعتين الدنيا و 

 

 .بين درجات المجموعتين الدنيا والعليا للمقياسقيمة ت (: 08)جدول رقم 
 
 

المتوسط  العدد المجموعتين
 الحسابي

 ختبار ليفين للتجانسإ  
 

 اختبار ت

النسبة 
 الفائية

الداللة 
 اإلحصائية

الداللة  ت
 اإلحصائية

المجموعة 
 العليا

97 233.14  
 

 حالة 
 التجانس

دالة عند  10.551
0.09 

 0.09دالة  9.702

المجموعة 
 الدنيا

97 197.21  
 

 حالة عدم 
 التجانس

 0.09دالة  9.702  

 0.09المستوى دال عند **

عند داللة التجانس " ت"قيمتين لـ  يعطينا ( SPSS V 20 )برنامج أن ( 08)يتضح من الجدول رقم 
دالــة عنــد  وهــي المناســبة (9.702) "ت"ليفــين للتجــانس، ولهــذا أخــذنا قيمــة اختبــارأو عدمــه بعــد إجــراء 

 .عال تمييزي بصدق يتمتعالمقياس مما يجعل  0.09

 .ثباتال: ـاثاني

 فيما واالتساق واإلتقان الدقة من عالية درجة على القياس أدوات تكون أن االختبار بثبات يقصد      
 العشوائية األخطاء من خالية القياس أداة كانت ما ومتى المفحوص، سلوك عن بيانات من به تزود

 ظروف وفي متسقا قياسا قياسها المراد الخاصية أو للسمة الحقيقي المقدار قياس على قادرة وكانت
    .القياس في والدقة االتساقهو  الثبات فإن ولهذا .اثابت مقياسا عندئذ المقياس كان ومتباينة مختلفة

 .(993، 5004مجيد، )                                                                          

 :مايلي منها في دراستنا ناطبقهناك طرق عديدة لحساب الثبات 
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 :طريقة التجزئة النصفية - أ
 نقوم بتقسيم المقياس إلى فقراته الفردية والزوجية، ثم نستخدم درجات النصفين، في حساب       
بينهما، فنتج معامل ثبات نصف المقياس، وبعد ذلك نقوم باستخدام معادلة سبيرمان  االرتباطمعامل 

 .براون لحساب معامل ثبات المقياس

والجدول  ( SPSS V 20)معامل الثبات بهذه الطريقة للمقياس من خالل برنامج  باستخراجوقد قمنا 
 :التالي يلخص ذلك

 للمقياسمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية (: 09)جدول رقم 

 
 معامل الثبات بالتجزئة النصفية عدد البنود عدد العينة

01 900 0.440 

 ولذلك الثبات من جيدة بدرجة يتمتع النفسي االغتراب مقياس نالحظ أن( 01)من الجدول رقم 
 .أي أن معامل الثبات مقبول ( 0.440) الثبات معامل بلغ حيث بنتائجه، يمكن الثقة

  :كرونباخ-طريقة معامل ألفا - ب
 .الجدول في كما النتائج فكانت المقياس  ثبات من للتحقق كرونباخ ألفا معامل حساب تم 

 

 .ألفا كرونباخ للمقياس معامل( : 10)جدول رقم 

 

إلى قيم معامل الثبات للمقياس عن طريق معامل ألفا ( 90)تشير البيانات في الجدول رقم 
 .إحصائيا  مقبول وهو (1.7.0)حيث بلغ معامل الثبات  كرونباخ،

 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد البنود عدد العينة

01 111 1.7.0 
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 :اإلحصائية األساليب -6
حصائية اإل األساليب استخدامتم  لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها،      

 :(Spss v 20)حصائية لي من خالل الحزمة اإلآلالحاسب ا المناسبة باستخدام

 يفروق بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين فلا اختبارجل أمن  (:ت) اختبار 
للفروق بين عينتين ( ت) اختبارالمناسب لها هو  استخدام االختبارم ث ،النفسي االغتراب
 .مستقلتين
 :المستخدمة في الدراسة األساسية األساليبيلخص أهم تالي والجدول ال

 
فرضيات 
األسلوب اإلحصائي  .المقياس المستخدم .الفرض الدراسة

 المستخدم في الدراسة

لا
امة

 الع
ضية

فر
 

 إحصائية بينال توجد فروق ذات داللة  -
المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير 

 .النفسي االغترابالمتعاطين في 

مقياس االغتراب 
 النفسي

 T. test)) اختبار
لداللة الفروق 

 لعينتين مستقلتين

ية 
رض

الف
ولى

األ
 

التوجد فروق ذات داللة إحصائية في  -
بين المراهقين  االجتماعيةالعزلة 

 المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين 

مقياس االغتراب 
 النفسي

 T. test)) اختبار
لداللة الفروق لعينتين 

 .مستقلتين
نية

الثا
ية 

رض
الف

 

 إحصائية فيال توجد فروق ذات داللة  -
بين المراهقين المتعاطين العجز 

  للمخدرات وغير المتعاطين

مقياس االغتراب 
 النفسي

 T. test)) اختبار 
لداللة الفروق لعينتين 

 .مستقلتين
 

الثة
 الث

ضية
لفر

ا
 

فروق ذات داللة إحصائية في توجد ال  -
الالمعيارية بين المراهقين المتعاطين 

 للمخدرات و غير المتعاطين 

مقياس االغتراب 
  النفسي

 T. test)) ختبارإ
لداللة الفروق لعينتين 

 .مستقلتين
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بعة
الرا

ية 
رض

الف
 

في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   -
بين المراهقين المتعاطين الالمعنى  

 .للمخدرات وغير المتعاطين

مقياس االغتراب 
 النفسي

 T. test)) ختبارإ
لداللة الفروق لعينتين 

 .مستقلتين

سة 
خام

ة ال
ضي

لفر
ا

 
  

في  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال -
التمرد بين المراهقين المتعاطين 

 .المتعاطينللمخدرات وغير 
 

مقياس االغتراب 
 النفسي

 T. test)) ختبارإ
لداللة الفروق لعينتين 

 .مستقلتين
 

 

 :الصة الفصلــــــــــــخ

 وتحديد الدراسة منهج تبيان خالل من المنهجية إجراءات الدراسة إلى تطرقنا في هذا الفصل
دراسة وبعد تحديد إجراءات ال حيث خصائصه السيكومترية، من ومقياس الدراسة وعينتها، مجتمعها
 جل تفريغ البيانات ومعالجتهاأمن  V 20 ) (Spss حصائيةاإل ةبرنامج الحزم استخدمنا، وتطبيقها

 .ليه في الفصل القادمإعرض نتائج ما توصلنا نستوس



 

 

:الفصل الخامس  

ائج ــــــــــــاقشة النتــــــــــــــــرض ومنـــــــــــــع  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض نتائج الدراسة و مناقشتها                                                     الفصل الخامس  
 

 :الفصل الخامس
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  .تمهيد
 .عرض النتائج: أوال 

  .عرض النتائج المتعلقة بالفرضية العامة-1
  .ىاألول الفرعيةعرض النتائج المتعلقة بالفرضية  -2
  .الثانية الفرعيةعرض النتائج المتعلقة بالفرضية  -3
  .الثالثة لفرعيةاعرض النتائج المتعلقة بالفرضية  -4
  .الرابعة الفرعيةعرض النتائج المتعلقة بالفرضية  -5
  .الخامسة الفرعيةعرض النتائج المتعلقة بالفرضية  -6

 :مناقشة نتائج الدراسة : ثانيا 
  .الفرضية العامةنتائج  مناقشة  -1
  .األولى الفرعيةالفرضية نتائج مناقشة  -2
 .الثانية الفرعيةالفرضية نتائج  مناقشة  -3
 .الثالثة الفرعيةالفرضية نتائج مناقشة  -4
 .الرابعة الفرعيةالفرضية نتائج مناقشة  -5
  .الخامسة الفرعيةالفرضية  مناقشة نتائج  -6

   .مناقشة عامة لنتائج الدراسة: ثالثـــا 
 .خالصة الفصل  

 خاتمة 
 قائمة بالمراجع 
 الئحة بالمالحق
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 : هيدـــــــتم

فروض اليتناول هذا الفصل تحليل نتائج الدراسة الميدانية وذلك من خالل عرض نتائج       
الميدانية دراسة طر النظرية للأللى النتائج وتحليلها وتفسيرها في ضوء اإوصوال  إحصائيا،ومعالجتها 

وكانت النتائج مع  ،المراهقالنفسي وعالقتها بتعاطي المخدرات لدى  االغتراببعاد أ المتعلقة بدراسة
 : التحليل والمناقشة والتفسير كما يلي

:عرض نتائج الدراسة: والأ  

 : التي تنص على أنه عرض نتائج الفرضية العامة-1
االغتراب وغير المتعاطين في للمخدرات بين المراهقين المتعاطين  ةإحصائيال توجد فروق ذات داللة 

 .النفسي
لحساب داللة الفروق بين المراهقين ( ت) اختبارستخدم أوللتأكد من صحة هذا الفرض       

النفسي، ويمكن عرض نتائج هذا الفرض على  االغترابالمتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في 
 :النحو اآلتي

 (11) جدول رقم
 االغترابفي  وغير المتعاطينللمخدرات بين المراهقين المتعاطين للفروق " ت "يوضح قيمة  

 .النفسي
حجم  المجموعتان 

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  "  ت"قيمة  درجة الحرية 
 الداللة 

  3.250 98 12.500 218.58 05 المتعاطين
.002 
 

 21.576 207.12 05 غير المتعاطين

 
 5050دالة عند مستوى  *
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هذا و  5050من  أقل  0025.= (P-value)نالحظ أن قيمة ( ( 11)من خالل الجدول رقم       
 فقد ،النفسي االغترابوغير المتعاطين في  للمخدرات المتعاطينالمراهقين فروق بين يشير إلى وجود 

قدره  معياري وبانحراف ( 218.58)حسابي قدره  متوسط المتعاطين للمخدرات على حصل
 معياري وبانحراف( 207.12)قدره  حسابي متوسط غير المتعاطين  على حصل فيما ،(12.500)

 0(21.576) قدره
وعليه ( 3.250)قدرت بـ ( ت) القيمة أن مستقلتين، ظهر لعينتين التائي االختبار وباستخدام     

المراهقين  النفسي بيناالغتراب  في إحصائية داللة ذات فروقفإنه توجد حسب هذا االختبار 
 باالغتراب شعورا أكثر همالمتعاطين المراهقين  أنوهذا يعني  ،نالمتعاطين للمخدرات وغير المتعاطي

غير المتعاطين، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص ب مقارنة  النفسي
االغتراب حصائية بين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في إتوجد فروق ذات داللة  :نهأعلى 
 0النفسي

 :األولى الفرعية عرض النتائج المتعلقة بالفرضية  -2
 للمخدرات وغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المراهقين المتعاطينال  :والتي تنص أنه 

 .االجتماعيةالمتعاطين في العزلة 
المراهقين  بين الفروق داللة لحساب( ت) اختبار استخدام تم الفرض هذا صحة والختبار       

 (110)في الجدول رقم  كما يظهر0 االجتماعيةالمتعاطين وغير المتعاطين في العزلة 
 (12)جدول رقم 

 .االجتماعيةوغير المتعاطين في العزلة للمخدرات بين المراهقين المتعاطين يوضح قيمة ت للفروق 
 

حجم  المجموعتان 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية 

مستوى  "  ت"قيمة 
 الداللة 

  0.813 98 5.663 43.18 05 المتعاطين
.418 

غير 
 المتعاطين

05 41.80 10.583 

 

 5050دالة عند مستوى  *
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هذا و  5050من أكبر  4180.= (P-value)ن قيمة أنالحظ    ( 12)من خالل الجدول رقم       
 العزلة االجتماعية،المتعاطين في  وغيرللمخدرات  المتعاطينالمراهقين  فروق بينيشير إلى عدم وجود 

 قدره معياري وبانحراف( 43.18)قدره  حسابي متوسط علىالمتعاطين للمخدرات  حصل فقد
 قدره معياري وبانحراف (41.80)قدره  حسابي متوسط غير المتعاطين على حصل فيما ،(5.663)
(10.583)0 

وعليه ( 0.813) ـقدرت ب( ت) القيمة أن ، ظهرمستقلتين لعينتين التائي االختبار وباستخدام      
المتعاطين  بيناالجتماعية العزلة  في إحصائية داللة ذات فروق ال توجدحسب هذا االختبار 

على أنه ال توجد فروق ذات  :الصفرية والتي تنص نقبل الفرضيةوبذلك ، نللمخدرات وغير المتعاطي
     0 االجتماعيةحصائية بين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في العزلة إداللة 

 : الثانية الفرعية عرض النتائج المتعلقة بالفرضية  -3
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير  :والتي تنص أنه
 .العجزالمتعاطين في 

المراهقين المتعاطين  بين الفروق داللة لحساب( ت) اختبار استخدام تم الفرض هذا صحة والختبار   
 (120)كما يظهر في الجدول رقم  0المتعاطين في العجز للمخدرات وغير

 ( 13)جدول رقم 
 .بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في العجزيوضح قيمة ت للفروق  

 

حجم  المجموعتان 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 
درجة 
 الحرية 

مستوى  " ت"قيمة 
 الداللة 

  20292 98 5.663 44.54 05 المتعاطين

.024 
غير  

 المتعاطين
05 41.94 10.583 

 5050دالة عند مستوى  *
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هذا يشير و  5050من  أقل 0240.= (P-value)ن قيمة أنالحظ ( ( 13)من خالل الجدول رقم       
المتعاطين  حصل فقد ،العجزوغير المتعاطين في  للمخدرات المتعاطينالمراهقين  فروق بينإلى وجود 

غير  حصل فيما ،(5.663)قدره  معياري وبانحراف( 44.54)حسابي قدره  متوسط للمخدرات على
 0(10.583) قدره معياري وبانحراف( 41.94)قدره  حسابي متوسط المتعاطين  على

وعليه ( 20292) ـقدرت ب( ت) قيمة أن مستقلتين، ظهر لعينتين التائي االختبار وباستخدام      
المتعاطين المراهقين  بينالعجز  في إحصائية داللة ذات فروق توجد ه نحسب هذا االختبار فإ

العجز ب شعورا أكثر هم للمخدرات المتعاطينالمراهقين  أن يعنيوهذا  ن،للمخدرات وغير المتعاطي
 :نهأغير المتعاطين، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على مقارنة ب

 0العجزحصائية بين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في إتوجد فروق ذات داللة 

 : الثالثة لفرعيةاعرض النتائج المتعلقة بالفرضية  -4

وغير  للمخدرات  فروق ذات داللة إحصائية بين المراهقين المتعاطينال توجد  :والتي تنص أنه
 .المتعاطين في الالمعيارية

المراهقين  بين الفروق داللة لحساب" ت" اختبار استخدام تم الفرض هذا صحة والختبار   
 0(31)كما  يظهر في الجدول رقم  0وغير المتعاطين في الالمعيارية للمخدرات المتعاطين

 (14)رقم جدول 
 وغير المتعاطين للمخدرات  يوضح قيمة ت للفروق بين المراهقين المتعاطين

 .في الالمعيارية
حجم  المجموعتان 

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة 
  "ت"

مستوى 
 الداللة 

 20912 92 4.724 45.12 05 المتعاطين
 

 
.004 

غير 
 المتعاطين

05 42.02 5.794 

 
 5050دالة عند مستوى  *
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هذا و  ،5050من  أقل  0040.= (P-value) قيمةن أنالحظ ( ( 14)من خالل الجدول رقم       
 حصل فقد ،الالمعياريةوغير المتعاطين في  للمخدرات المتعاطين المراهقين فروق بينيشير إلى وجود 

 فيما ،(4.724)قدره  معياري وبانحراف ،( 45.12)حسابي قدره  متوسط المتعاطين للمخدرات على
 0(5.794) قدره معياري وبانحراف( 42.02)قدره  حسابي متوسط غير المتعاطين على حصل
وعليه ( 20912) ـقدرت ب( ت) القيمة أن مستقلتين، ظهر لعينتين التائي االختبار وباستخدام      

المتعاطين للمخدرات  بين  الالمعيارية  في إحصائية داللة ذات فروق توجد  ه نحسب هذا االختبار فإ
غير المتعاطين، وبذلك ب مقارنة   الالمعيارية ب شعورا أكثر هم المتعاطين  أن يعني نوغير المتعاطي

حصائية إتوجد فروق ذات داللة  :نهأنرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على 
 0الالمعياريةبين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في 

 : الرابعةلفرعية اعرض النتائج المتعلقة بالفرضية  -5
وغير للمخدرات حصائية بين المراهقين المتعاطين إ ال توجد فروق ذات داللة:والتي تنص أنه 

 .الالمعنى المتعاطين في
المراهقين المتعاطين  بين الفروق داللة لحساب( ت) اختبار مااستخد تم الفرض هذا صحة الختبار      

 0(31)كما  يظهر في الجدول رقم  0وغير المتعاطين في الالمعنى
 (15)جدول رقم 

 وغير المتعاطين للمخدرات  بين المراهقين المتعاطينيوضح قيمة ت للفروق  
.في الالمعنى  

حجم  المجموعتان 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  "
 الحرية

 قيمة
 ت"

مستوى 
 الداللة

 2.397 98 3.187 41.38 05 المتعاطين
 

 
غير  018.

 المتعاطين
05 39.36 5.034 

 

 5050دالة عند مستوى  *
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 وهذا يشير ،5050من  أقل 0180.= (P-value) قيمة أننالحظ ( 15)من خالل الجدول رقم      
 حصل فقد ،المتعاطين في الالمعنى وغيرللمخدرات  المتعاطينالمراهقين فروق بين لى وجود إ

 فيما ،(3.187)قدره  معياري وبانحراف( 41.38)قدره  حسابي متوسط علىالمتعاطين للمخدرات 
    0 (5.034) قدره معياري وبانحراف (39.36)قدره  حسابي متوسط غير المتعاطين على حصل
 (2.397)  ــــــــبـقدرت   (ت) القيمة أن مستقلتين، ظهر لعينتين التائي االختبار وباستخدام      

المتعاطين  بينالالمعنى  في إحصائية داللة ذات فروقتوجد  نفإوعليه حسب هذا االختبار 
المتعاطين، وبذلك  بالالمعنى مقارنة بغير شعورا أكثر همالمتعاطين  وأن للمخدرات وغير المتعاطين،

 إحصائيةنه توجد فروق ذات داللة أ ىعل: نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص
 0نىبين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في الالمع

 : الخامسة الفرعيةعرض النتائج المتعلقة بالفرضية  -6
 وغيرللمخدرات  بين المراهقين المتعاطينحصائية إال توجد فروق ذات داللة : والتي تنص أنه

 .التمرد المتعاطين في
المراهقين المتعاطين  بين الفروق داللة لحساب (ت) اختبار ستخدما تم الفرض هذا صحة والختبار

 0(30)في الجدول رقم  كما يظهر 0التمردوغير المتعاطين في 
 (16)جدول رقم 

 وغير المتعاطينللمخدرات  بين المراهقين المتعاطين يوضح قيمة ت للفروق 
 .في التمرد

حجم  المجموعتان
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة درجة الحرية
 "ت"

 

مستوى 
 الداللة

 20313 98 5.855 44.36 05 المتعاطين
 

 
.035 

غير 
 المتعاطين

05 42.00 5.147 

 5050دالة عند مستوى  *
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هذا و  ،5050من  أقل 0350.= (P-value)قيمة  أننالحظ ( ( 16)الل الجدول رقم خ من     
 حصل فقد وغير المتعاطين في التمرد، للمخدرات المتعاطين المراهقين فروق بينيشير إلى وجود 

 فيما ،(5.855)قدره  معياري وبانحراف  (44.36)حسابي قدره  متوسط على للمخدراتالمتعاطين 
 (5.147) قدره معياري وبانحراف(   42.00)قدره  حسابي متوسط المتعاطين  علىغير  حصل

وعليه حسب ( 20313) ـقدرت ب( ت) قيمة أن مستقلتين، ظهر لعينتين التائي االختبار وباستخدام
المتعاطين للمخدرات وغير  بينالتمرد  في إحصائية داللة ذات فروق توجد  هنهذا االختبار فإ

غير المتعاطين، وبذلك نرفض الفرضية ب مقارنة   لتمردبا شعورا أكثر المتعاطين هم وأن ن،المتعاطي
حصائية بين المتعاطين إتوجد فروق ذات داللة  :نهأالصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على 

 0التمردللمخدرات وغير المتعاطين في 
 

 : مناقشة نتائج الدراسة: ثانيا
 :العامةالفرضية نتائج  مناقشة  -1

 حصائية بين المراهقين المتعاطينإذات داللة  د فروقو وجأسفرت نتائج الفرضية العامة على       
العزلة االجتماعية )  المتمثلة في  بأبعاده الخمس النفسي االغترابوغير المتعاطين في للمخدرات 

 (11)كما يتضح من خالل الجدول رقم  ،لصالح المتعاطين ( الالمعنى، التمرد  ،العجز الالمعيارية
 50500وهي دالة عند مستوى 

النفسي مقارنة بغير المتعاطين  باالغترابنتيجة هذه الدراسة  أن المتعاطين أكثر شعورا  تبين        
 بين فروق وجودب ،(3991محمود، ) ما توصلت إليه نتائج دراسة  معوتتماشى نتائج هذه الدراسة 

 يدل مما المدمنين مجموعة لصالح االغتراب مقياس على المدمنين ومجموعة المتعاطين غير مجموعة
 0االغتراب إلى يؤدي اإلدمان أن على

بين  إيجابيا ارتباطاهناك  التي أكدت أن Amir, 1994)) أمير نجد دراسةووفقا لنتائج الدراسة        
مرتفعة جوهريا في االغتراب بالمقارنة بغير ، حيث حصل المتعاطون على درجات واالغترابالتعاطي 
 (309، 2551 خليفة،)                                                                . المتعاطين
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 للعالقة في دراستهما Richard E. Horman إليه  ريتشارد وهورمان  توصلوتتفق كذلك مع ما       
زاد  االغترابزاد  فكلما ،المخدرات بتعاطيمباشرة صلة  له االغتراب ، بأنلمخدراتوا االغتراب بين

                                           0تعاطي المخدرات

لى أن متغيرات الشخصية مثل إ  (Thomas, 1997 ) توماس  ت دراسة توصل في حين      
 دراسة  وكشف0 دور مهم كعوامل مهيأة لتعاطي المخدراتبوالقلق والغضب والدافعية، تقوم  االغتراب

 0االغتراب بكل من العنف وتعاطي المخدرات ارتباطجاكسون وزمالؤه عن 
 (309 ،2551خليفة، )                                                                          

لعالقة بين عن ا ( 3993 ،البنا) الدراسة التي قامت بها وفي ظل نتائج الدراسة الحالية نجد        
بالمقارنة بغير المتعاطين  اغتراباوتعاطي المخدرات لدى طلبة الجامعة، أن المتعاطين أكثر  االغتراب

 االغتراب ،عن الذات االغترابعن الجامعة،  االغتراب) كما تزايدت أنواع االغتراب الثالثة 
 0حصائياإلدى مجموعة المتعاطين مقارنة بغير المتعاطين، والفروق بينهما دالة (  االجتماعي

للتعرف على انتشار  و التي كان الهدف منها  (3993) إبراهيمنتائج دراسة في حين  أكدت 
طالبا ( 656) عينة الدراسة من على  د االغتراب بين طالب و طالبات المرحلة الثانوية العامةابعأ

:  أهمهاتائج وقد توصلت لجملة من الن سنة 36 أعمارهموطالبة في الصف الثاني الثانوي بلغ متوسط 
انتشارا بعد  األبعاد أكثراالغتراب بين طالب و طالبات المرحلة الثانوية العامة و كانت  أبعادانتشار 

شعورا باالغتراب من الذكور  أكثر اإلناث أنالالمعيارية ثم العزلة االجتماعية ثم العجز وبينت النتائج 
 (356، 2550بنات، )                                                   0االغتراب أبعاد معظمفي 

من أهم   باعتبارهابما تحمله من تغيرات  تعقيدات فترة المراهقة إلىالنتيجة الباحثة هذه  تفسيرو 
ففيها تتبلور شخصية المراهق وتتخذ شكلها النهائي في جميع خصائصه  الفرد المراحل في حياة 

كما إنها مرحلة مليئة بالمشكالت والتوترات  ،النفسية واالجتماعية والعقلية وبها تتحدد حياته المستقبلية
والصراعات النفسية والتي ترجع في مجملها لعوامل اإلحباط والصراعات المختلفة  التي قد تواجه 

سواء مع أسرته أو خارجها أو في المدرسة والمجتمع الذي ينتمي إليه وهذا ما  ،ق في حياتهالمراه
 0العزلة والتمرد واالنسحاب يؤدي بالضرورة إلى معاناة المراهق من القلق و 
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بأزمة الهوية التي يمر بها المراهق  Eriksonسماه اريكسون أويمكن تفسيرها بناء على ما   
، كما أن التغير السريع  الذي حدث في عصرنا الحالي وما أنتجه من باعتبارها األساس لفهم شخصيته

صعوبة  بحيث  تكون لديه المجتمعتباعد بين األجيال جعل من الصعوبة على المراهق فهم أدواره في 
  له عرضة للوقوع في االغتراب يتوقعه في المستقبل وهذا ما يجعفي تحديد ما 

قد والتي واالضطرابات الموجودة فيها   ،التي يعيشها الحياة العصرية إلىإرجاعها  كما يمكن      
ضنا منه أنها المتنفس الوحيد والوسيلة  ،المراهقين لاللتجاء إلى تعاطي المخدراتبالكثير من  تدفع 

شباع لاللشعور ب إيحاءا هعطيتعاطي المخدرات ي ألن ، من مشاكله وبللهر  التي تساعده  حرية وا 
 وكذا محاولة منه إلبراز ذاته ،حاجاته النفسية التي لم يستطع إشباعها في المحيط الذي يعيش فيه

  0عن اآلخرينللعزلة واالبتعاد ورجولته، وهذا يدفعه 

النفسي ممثال في كل من ث أكدت العديد من الدراسات التي كشفت عن عالقة االغتراب حي     
هذه بين بتعاطي المخدرات والكحوليات من  ،العجز والالمعيارية والعزلة االجتماعية وغربة الذات

أجريت على العاملين من الذكور تشير أن الشعور باالغتراب  ( ,3921Seeman)ـ الدراسات دراسة ل
 0من أكثر المنبئات بمشكالت تعاطي المخدرات

  (365، 2551خليفة، )                                                                            
تدفع  ،بما يحمله من مشاعر فاالغتراب ،تراث أدبي ما تم تناوله من وتتوافق هذه النتيجة مع       

ورغباته ومعتقداته وطاقاته ويفقد  ،بالمراهق للشعور بأنه منفصل عن ذاته وعن مشاعره الخاصة
فحسب  طبيعة المرحلة التي يمر بها   ،ويعيش وكأنه غريب عن مجتمعه الذي يعيش فيه ،اإلحساس

وغياب كل هذا  يدفعه إلى  ،باآلخرين لالتصالوالحاجة  واالستقراريحتاج المراهق إلى الحاجة لألمن 
 Brown Randyأكدته نتائج  دراسة دراسة براون  وهذا ما0 والعزلة ومنه لتعاطي المخدرات االنسحاب

حيث وجد من خالل دراسته التي بحثت عن الشعور باالغتراب وعالقته بالحاجة إلى   (2000)
أي كلما  ،مع اآلخرين االتصالإلى  والحاجة  االغترابخرين أن هناك عالقة طرديه بين االتصال باآل

 0باالغترابمع اآلخرين زاد الشعور  االتصالزادت الحاجة إلى 
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 تغير اجتماعي  ما صاحبها من التنشئة االجتماعية الخاطئة و  كما يمكن إرجاعها ألساليب        
والتي جعلت األفراد غير قادرين على القيام  بأدوارهم االجتماعية تقدم حضاري والحياة المعاصرة، و 

جيال، مع غياب الكثير من القيم التي كانت في الماضي زيادة على الهوة الكبيرة بين األ، بسهولة
    0كاالحترام و المحبة وغيرها

إلى طبيعة المجتمع الحديث، االغتراب  أسبابحيث يرجع   Frommإريك فروم   أكدهوهذا ما       
  وسيطرة اآللة وهيمنة التكنولوجيا الحديثة على اإلنسان، وسطو السلطة وهيمنة القيم واالتجاهات

  0غتراب اإلنساناالتسلطية، فحيث تكون السلطة وعشق القوة والحصن على العدوان يكون  واألفكار
 (801، 4002زهران، )                                                                           

في  استعمالها هو نالجزائريي ين أسباب تعاطي المخدرات  لدى المراهقمن الباحثة ترجع و        
التي يسعى فيها وهي من خصائص مرحلة المراهقة  ،فقط واالستكشافجل التجربة أالبداية من 

خاصة وأن المراهق في مرحلة الثانوية  ،األصدقاءو لمجاراة أكل ما هو جديد  كتشافالى إالمراهق 
جديد عنه بدافع وبأنه لم يصبح طفال وبالتالي يحاول التعرف على  كل  ،يشعر باالستقاللية

هذا  التقليد، كما أن غياب الرقابة األسرية من أهم األسباب المهيأة لتعاطي المخدرات واالستطالع  أ
المهيأة لتعاطي المخدرات تأثير أصدقاء السوء  باألسباأن من  (2551 الوايلي،)أكدته نتائج دراسة ما 

، كما يلجأ المراهق األسري بالنسبة لصغار السن االهتمامخاصة في ظل اإلهمال وعدم  ،على الفرد
 .للظروف التي يعيشها النفسية واالجتماعية والدراسية نظراللتعاطي 

                                                         (2551 الوايلي،)                                                                                  
والحرمان الشديد وما  اإلحباطتعاطي المخدرات سلوك كأي سلوك له داللته تتمثل في  يعتبر و       

القيمة والتمرد والعزلة  نحطاطكابما يحمله من مظاهر  ،يترتب على ذلك من شعور باالغتراب
لى إنسحابي الذي يؤدي السلوك اال ىلإهق مع عدم وجود هدف للحياة مما يدفع بالمرا ،والالمعيارية

 0خرينالتعاطي الذي تظهر داللته في فقدان الحب والثقة بالنفس وضعف التفاعل مع اآل

التي يعيشها المراهق  هي حاالت الفراغ  لالنحرافسباب لجوء المراهقين أن من أوترى الباحثة 
وبالتالي فغياب مثل هذه  ،نتيجة عدم توافر أماكن صالحة تمتص طاقة المراهقين إيجابيا  ،الجزائري

فيلجئون إلى تبني أفكار مستوردة واللجوء إلى  السلوك  ،رغباتهماألماكن ال يجد المراهقين ما  يشبع 
المعاملة الوالدية  ف  ،حاجات أبنائها استيعابوهذا كله في غياب األسرة التي لم تستطع  ،المنحرف
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مما  ،حباط وفقدان الثقة بأنفسهمالتي تتميز بالتذبذب قد تدفع المراهقين للشعور  بالقلق والخوف واإل
 0نحرافي غير السوي مثل تعاطي المخدرات إليدفعهم إلى السلوك ا

إلى أهمية الدور الذي يلعبه العامل النفسي لجعل   بعض الدراسات شارت نتائج أفي حين        
والتي دلت بأن ( Kramlinger, 2002) دراسة ومن بين هذه الدراسات نجد ، خدراتالفرد يتعاط الم

وكذا  ،كثر عرضة لتعاطي المخدرات وهي عجزهم عن التوافق النفسيأ األفرادكثر العوامل التي تجعل أ
لى ضعف المهارات إوالميل للسلبية والعدوان باإلضافة  ستقاللاالضعف الشخصية والعجز عن 

 0والشعور باليأس جتماعيةاال

على مواجهة الضغوط النفسية  المراهق ضعف قدرت إلى هذه النتيجة الباحثةوترجع       
مرحلة المراهقة التي تتميز بتعرض الفرد للعديد من  وأنه فيخاصة  ،وكذا البيئية واالجتماعية
إحدى الدراسات أن الضغوط البيئية كانت أحد العوامل ، حيث أثبتت واالجتماعيةالنفسية  االضطرابات

وأن المتعاطي المراهقين للمخدرات،  استعمالالتي ساهمت في شرح نسبة جوهرية من التباين في 
متقبل للواقع ويصبح غير  ،صبح رد الفعل لديه سالبا وبهذا يفقد ثقته بنفسه ويقلل من تقديره لذاتهي

( 3999العيسى، )ليه نتائج دراسة  إوهذا ما توصلت  ،الذي يعيش فيه وبالتالي يعاني من سوء التكيف
 الواقعية الذات في األسوياء درجات ومتوسط المتعاطين متوسط بين فروق دالة إحصائية بوجود 
 ،التكيف سوء من ويعاني يعيشه الذي  للواقع متقبل غير المتعاطي  أن يعني وهذا ،المتعاطين لصالح
 0الواقعية لذاته سلبي وتقييم الشخصية في اضطراب وجود إلى أدى وبالتالي

وسيلة كلسلوك التعاطي  ئونيلج ين المراهقبعض  ترى أنمدرسة التحليل النفسي في ظل و        
شباع رمزي لحاجة الحب والعطف احتقارللتخلص من   ،(11 ،2532الحراشة، ) الذات الماسوشي وا 
تباعذاء الذات بإي  حاجاتهم النفسية إلشباعرغبة منهم  نتيجة للضغوطات النفسية  ،سلوك المخاطرة وا 
ناتجة عن عقدة   غلب حاالت تعذيب النفسأ أن لذلك نجد بها، ون والمدرسية التي يمر  واالجتماعية

لم والقمع والخطايا التي ال وهم يعذبون أنفسهم كنوع من تحرر الذات من األ ،هلمنذ الصغر تتعلق باأل
كنوع من العقاب من خالل   مومشاعر العدوان  نحو ذاته كل التوتر ونيوجه ملذلك فه ،ذنب لهم فيها

شخص بأمور أو أن يقوم ال" هي  FREUDوالتي يعرفها فرويد المازوشية بشكليها الجسدي والمعنوي  
يضع نفسه في مواقف قد يعلم مسبقا بأنها ستعود عليه بالفشل والحرمان واإلذالل، ومع ذلك يجد هذا 
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الشخص متعة وراحة خفية في القيام بهذه األمور، أي أنه يعشق تمثيل دور الضحية والمظلوم 
االتجاه للتدخين ك  لألخطاروكذا تعريض الذات  "ذلك والمحروم رغم شكواه وتذمره الظاهري من

 0وتعاطي المخدرات
)http://www.kabbos.com( 

 المفرط وتمسكهم  السائدة الثقافة ذلك كنوعية تساهم في العديد من العوامل   هناككما أن       
 أي ينسجم معها ال بوضعية  الفرد يقع لذا الجديدة التطورات  اتجاه المرونة  وعدم  ،والتقاليد بالعادات

 يكون بين انه الفرد نأ أي  ،يفرضها الواقع الجديدة التي الظروف والمواقف  مع التكيف نعداما
 لذلك يواجه  ونتيجة أخرى جهة من وتقاليد قيم  من ما أكتسبه وبين  جهة من الجديدة، التطورات 

كتناول السكاكر والخمر  ،خرى بديلةألى عوامل إواللجوء  الذهن  وشرود النفسية الصعوبات من الكثير
 ( 321 ،3925شاخت، )                                       0وتبني عالقات سطحية مع اآلخرين

 :الفرضية الجزئية األولىنتائج مناقشة 
حصائية بين المراهقين إذات داللة  ال توجد فروق يظهر أنه( 12)من خالل نتائج الجدول رقم       

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة   0االجتماعيةالمتعاطين في العزلة  للمخدرات وغير المتعاطين
قارنوا فيه بين  ،تعاطي المراهقين للمخدرات اتجاهات، عن (Smart & Fejer, 1971)سمارت وفيجر 

إلى نتائج عديدة منها  ،3915طالبا وطالبة في عام  2260و 3962طالبا وطالبة في عام  6111
 التعاطي في كل أنواع المخدرات واالغتراب والعزلة االجتماعية ارتباط

 (2552،11العازمي، )                                                                           

 التي المراهقة  بسن المرحلة ويمرون في نفس  أن أفراد العينة  هذه النتيجة الباحثة تفسرو       
 أمر غير المراهقين  سلوك في االختالف أمر يجعل مما ،للشخصية العامة السمات فيها تتقارب
بعد  في  فروق وجود عدم ما يفسر وهذا بينهما، االجتماعية أو النفسية الفروق تظهر  لذا ال واضح،

 إرجاعها كذلك  كما يمكن 0 المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين المراهقين لدى العزلة االجتماعية 
مع وتكيفهم  انسجامهمأن العزلة التي يعاني منها المراهقين المتعاطين وغير المتعاطين تأتي من عدم 

غير قادرين على تأكيد ألنهم للعزلة  فيلجئون  شعورهم لفقدانهم لهويتهم ، وكذا البيئة التي يعيشون فيها
وهذا يرجع لخصائص المرحلة العمرية حيث يمر المراهق بتغيرات نفسية واجتماعية تؤثر على  ذواتهم،

 من الخامسة المرحلة صراع ن أ" E.Erikson ريكسون إوفي هذا الصدد يؤكد  ،عالقته بذاته وباآلخرين
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 بين صراعا يعيش المراهقة  مرحلة في فالفرد األلفة، ضد العزلة هما بعدين بين ينشأ  نظريته مراحل
 اآلخر الجنس مع السيما العاطفي والحب والتآلف المودة على الفرد حصل ما فإذا المذكورين، البعدين
ذااالهتمام  أو العناية لديه وتنشأ لفةاأل على يحصل فانه  فقد ويشبعها الحاجات تلك على يحصل لم وا 
   ."واالجتماعية النفسية بالعزلة شعورا لديه ينشأ

 (191، (دت)الفتالوي، )                                                                         
والحب واألساس في  النفسي منلألإلى األسرة باعتبارها مصدر الباحثة هذه النتيجة  رجعوت       

التماسك والتالحم الذي كانت تتميز به األسرة  الجزائرية الممتدة وتحويلها إلى أسرة ، فاألبناءتربية 
وضعف العالقات بين أفرادها، نتيجة سيطرة الماديات على نووية بسيطة، تفتقد إلى التماسك والتعاون 

ن عالقات األفراد،  مما جعلهم يشعرون باالنعزال واالنفصال عن عاداتهم وقيمهم، ويتضح ذلك م
رغم ارتفاع مستوى الوعي الثقافي لدى الوالدين ألنهم ال يتيحون  خالل العزلة التي يعيشها أبنائهم،

الفرصة ألبنائهم لتعبير عن ذواتهم وما يجيش بداخلهم، وال يتيحون لهم الفرصة للتحدث عم ما 
في األسرة  يؤثر يواجهونه من مواقف ومشاعر وحاجات، وبالتالي عدم تلبية حاجاتهم، وهذا االغتراب 

 0المنحرفة  تللسلوكياعلى عملية التنشئة االجتماعية مما يؤدي  لالنحراف ولجوء األبناء 

 أساليب خالل وتتكون تنمو اإلنسانية الشخصية أن" " Horneyهورني كارين"وهذا ما أكدته        
 الثقافات وفق على الفرد تفاعل خالل ومن  ،لمراهقا تجاها الوالدين يمارسها التي االجتماعية التنشئة
 والثقافة األسرة من المكتسبة أو المتعلمة الخصائص من العزلة سلوك إذ أن ضمنها، ينمو التي

 من تطويرها يتم الشعورية دفاعات عن عبارة العزلة وأن داخلها، األسرية والعالقات للفرد االجتماعية
 0(19، 3993الهادي، عبد)                                               0"الحياة مع التعامل أجل

تعتبر المؤسسات التعليمة إحدى مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تسعى ومن جهة أخرى         
من خالل تشكيل و تطوير شخصيتهم ، إال أننا نجد  ،لتشكيل خصائص وسمات األجيال في المستقبل

 يساعد أحيانا في ترسيخ ثقافة االغتراب عند التالميذالوضع التعليمي السائد األحيان أن  في بعض 
وذلك من خالل حرمانهم من فرص  التفاعل والحوار فيما  بينهم، وذلك من خالل إقامة الحواجز بين 

تعتمد على  مازالت المدارس الجزائرية اآلنفلحد  ،التالميذ أنفسهم، من خالل تصنيفهم تبعا لقدراتهم
 وتدعم الشعور باالغتراب ويتجلى ذلك في النفور من  حشو أدمغة التالميذ بالمعلوماتو طريقة التلقين 
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وهذا السلوك يؤدي إلى ضعف شخصية  ،وممارسة السلطة بشكل صارم بعض المواد وبعض األساتذة
 0التلميذ ويفقده الثقة ويزعزع ارتباطه بمجتمعه

 التنشئة االجتماعية والوسائل التربوية المتبعة مع المراهق سليمة أدى ويتبين لنا انه كلما كانت       
أما إذا كانت غير ذلك فهذا يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على  ،باألمن النفسي  هشعور ل ذلك 

  0تكوين مشاعر النقص و الدونية لدى المراهق مما يؤدي به إلى العزلة

 خالل من وذلك سرةاأل هي المراهق  لدى االجتماعية العزلة نمو سبابأ حدأ الباحثة أن وتجد       
لذا نجد تدخل الوالدين   ،ذاته إلثباتألن المراهق في هذه المرحلة يسعى  االجتماعية، التنشئة عملية

في بناء معتقداته مع استخدام التوجيه المباشر، هذا ما يدفع بالمراهق لالبتعاد عن األسرة وبالتالي تقل 
، دسوقيال )وهذا ما أشار إليه 0 مما يجد المراهق نفسه يميل لالنعزال، فرص التفاعل االجتماعي

                                                               ".اآلخرين مع المحبة عالقات وانعدام والغربة بالوحدة شعور لىإ يشير االغتراب أن "( 3922
 (61، 3922الدسوقي،)                                                                          

يرجع إلى مدى تدخل  االجتماعيةطريقة تنشئة األبناء ومدى شعورهم بالعزلة لنا أن  ويتضح       
هذا التدخل يؤدي إلى الشعور  ،تسلطيةسر الجزائرية في تحديد أصدقاء أبنائها بطريقة األبعض 

 والمراهقباغتصاب إرادته وحجز حريته مما يفرض عليه تبخيس قيمة ذاته نتيجة عدم تقبل أهله فيه،  
وال يقبل تدخل الوالدين  باالستقالليةن يشعر أفهو يريد  ذاته، بإثبات يرغب في هذه المرحلة  الجزائري 

وغياب مشاعر المحبة والتعاطف بين الوالدين  ،األسرة للتواصل فيما بينهم الفتقادوهذا ما يؤدي  
 0جتماعيومنه لالنسحاب اال واألبناء مما يدفعهم للمخدرات

 في له الوالدين إساءة لىإ يرجع بالعزلةاهق ر مال شعور أن» A  ADler. رادل"وهذا ما أكده        
 لىإ الفتقاره نظرا بالنقص شعوره لىإ يؤدي مما، والتشجيع والعطف الحب من حرمانه أو ،طفولته
 (191، (دت)الفتالوي،)                                             .» االجتماعي الشعور عوامل

سرة  الدف العاطفي داخل األ وافتقادرابطة التعلق بين الوالدين في  اضطرابويتبين لنا أن أي       
 ن أحيث   االجتماعي،وال يسمح له بتوفير بيئة مناسبة للنمو االنفعالي و  ،يؤثر على شخصية المراهق

من لى فقدان األإ باإلضافةحباط  ا  لى صراعات نفسية و إ بالمراهقين سرية المفككة تؤدي العالقات األ
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ذلك أن شخصيته تتأثر نتيجة  للظروف النفسية  ،وكل هذه المشاعر تظهر في نفسية المراهق، النفسي
العزلة لى إ وهذا يؤدي به   ،الذات كاختيار مختلفة،  تأثيراتتحت واقع السيئة،  وبذلك يجد نفسه 

الذي يدفع بكثير من  سلوك المخاطرة باإلضافة إلى، والتدخين تعاطي المخدرات لىإواألدهى من ذلك 
من أجل إشباع غروره ما هو إال دفاع المراهقين إلى فعل التعاطي بدافع التجربة أو إثبات الرجولة 

 0النرجسيةنرجسي تعويضي للجروح 

الذي  ء مثال ، تفعل فعلها لدى المراهقآلية ما أن " Grunbergوفي هذا الصدد يرى غرونبرغر       
يسعى بفضل تعاطي المخدرات أن يتخلص من أناه الجسدي الذي يكرهه و الذي يشعر نفسه فيه كما 

 (352، 2530، ديسويانت)                    0 "بمثاليته النرجسية من خالل النشوة لإللحاقيسعى 

ن بعض األسر الجزائرية تسهم في حدوث العزلة عند أبنائها وذلك من خالل حثهم  أ ونجد       
مور إال أن مثل هذه األ، التي يرونها مناسبة واجتماعيةعلى مواكبة كل ما هو جديد من نماذج ثقافية 

 نالحظهخاصة من خالل ما  ، اجتماعيينة األبناء وتجعل منهم أشخاص غير يتؤثر سلبا على شخص
التأثر بعادات وتقاليد الغرب المستوردة عبر الفضائيات بسبب  ،التواصل والحوار في األسرة انعداممن 

تتيحه من  اوم ،وخاصة مواقع التواصل االجتماعي السلوكية المدمرة أثارهله  توشبكة االنترن ،الكثيرة
ه هناك عالقة بينها وبين  العزلة أنكدت العديد من الدراسات أحيث ، عالمية مروجةإفضاءات 
 التي  (Tracii Ryan, Sophia Xenos,2011) ريان وتراسي  تشينوز، صوفيا  كدراسة  االجتماعية

 تتراوح فردا ( ( 1324  ـب قدرت عينة على   (Face book) الفيسبوك استخدام تأثير معرفة إلى هدفت
  Face)  الفيسبوك االجتماعي التواصل شبكة مستخدمي من سنة،( 11)و سنة ( 18 ) بين أعمارهم

book) مستخدمي أن النتائج وأظهرت المستخدمين، وغير(Face book) االجتماعية العزلة من يعانون 
 .المستخدمين غير بنظرائهم  مقارنته اكبر بصورة

.)http://www.sciencedirect.com  (  

مثل حالة من الكبت للخبرات التحليل النفسي تعند المراهق وحسب نظرية العزلة ب فالشعور       
خالل مرحلة الطفولة المبكرة على أثر الفشل في الحصول على  اكتسبتالتي  ،المحبطة في الالشعور

حباط حاجته إلى االنتماء، وهو ما يؤدي إلى أن تعمق في  ،الدفء والعالقات الحميمة مع اآلخرين  وا 
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لظهور في مرحلتي المراهقة والرشد، ويؤكد أصحاب النظريات والتي تعود إلى ا  ،العزلةنفسه خبرة 
منذ طفولته مع اآلخرين، حيث شعور  االجتماعيةعالقات الفرد  اضطرابعلى  واالجتماعيةالنفسية 

مما  ،الفرد بالعزلة يرجع إلى إساءة الوالدين له في طفولته أو حرمانه من الحب والعطف والتشجيع
 .السليم جتماعياالالفتقاره إلى عامل الشعور  يؤدي إلى شعوره بالنقص نظرا

 ( 3111 ،2532 مصطفى،)                                                                     
انقطاع   يؤدي إلىوبين مقتضيات الحياة الواقعية  المراهق التوفيق بين متطلبات عدم  أنكما        

التذمر، واالنسحاب من ميدان الحياة مما يسبب له  الشعور ب  ،التفاعل واالنفعال الكلي لدى المراهق
 3922ئف،برديا)وعلى حد تعبير 0 بينه وبين المحيط الخارجي التي للهوة الشاسعة  نتيجة  االجتماعية

تقوم بفعل ايجابي "  األنا"ن أي انعزال الذات انعزاال مطلقا ورفضها االتصال بأي شيء خارجها أ"فإن( 
لالندماج في العالم الموضوعي في عملية إنشاء المجتمع و إقامة المبادئ العامة و التصورات الالزمة 

 (3922،331برديائف،)                                                                 0لالتصال

أن أكثر أشكال العزلة خطورة هو ما تعانيه األنا وسط المجتمع لذا (  3922برديائف، )ويضيف       
أخرى وهذا االلتقاء يشرع هذا " أنا " مع" األنا"يصعب التغلب عليها إال في المستوى الوجودي بالتقاء 

  0الفرد في مناقشة واعية ومدركة لكيانه و ذاته ولكل ما يحيط به من عادات وتقاليد
 (332،، 3922برديائف،)                                                                         

 :الثانية فرعيةالفرضية النتائج مناقشة  -3

 ذات داللة إحصائيا بين المراهقين المتعاطين وجود فروق( 13)يتضح من الجدول رقم   
 0 5،50عند مستوى وهي دالة  0وغير المتعاطين في العجز لصالح المتعاطين للمخدرات
 المتعاطين ين المراهقإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ( ت) اختبارلقد أشارت نتائج   

 مقارنة بغيرأكثر شعورا بالعجز  كان المتعاطينفقد  ،وغير المتعاطين في بعد العجز للمخدرات
 0 المتعاطين

وترجع  الباحثة  هذه النتيجة لبعض  عالقات التوتر بين األفراد التي تسود بعض األسر        
الجزائرية،  مع عدم وجود مرشد أو موجه لسلوك المراهق،  فإن هذه  الظروف التي يمر بها مع أول 

 صور خبرة فشل قد تواجهه كعدم القدرة على التحصيل الدراسي فإنه يمر إلى فعل التعاطي، حيث يت
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هنا أنه بواسطة المخدر يكون أكثر قدرة على مواجهة المشاكل وأكثر شجاعة وذكاء، إال أن هذه 
االنتكاسات النفسية لمثل هذه الجوانب تنعكس على المراهق بحث تكبت فيه روح المبادرة، مع الشعور 

 0بالعجز والنقص والدونية وعدم الثقة في النفس واآلخرين

مجموعة من المؤشرات التي تفسر  أن هناك ( 1986،سعد المغربي) دراسة  نتائجفقد بينت        
منها أن تعاطي المخدرات يعتبر علة، وتتمثل علته في  ،شخصية المدمن وأسباب إقباله علي المخدر

اإلحباط الشديد، والعدوان والعجز عن إشباع الحاجات، ويترتب علي ذلك فقدان األمن، والهوية 
 0والشعور باالغتراب، وشعور مؤلم بذاتية خالية من المعني والقيمة والقدرة

 (http://drugcontrol.cairocodes.com) 

وبذلك  مشكالتهلجأ إلى الحوار لحل يال لشعوره بالعجز  المراهق نتيجة ويمكن إرجاعها أن       
، يأتي نتيجة مشكالتهباللجوء إلى الحوار أو أساليب اإلقناع لحل  المراهقالقول بأن عدم قناعة  يقودنا

بالطرق السلمية، فإنها لن تجدي نفعا هذا عالوة 0 امن الجهود في سبيل حله مهما بذل لقناعته بأنه
وهذا نتيجة لتوقع الفشل دائما،  بأن ال سبيل إلى حل المشكالت مع اآلخرين  المراهقعلى إحساس 
   0ه النظرة الدونية للذاتوهذا ما ينتج عن

 ،االختالف في الشعور بالعجز بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين وقد يكمن      
بحكم تعاطي المخدرات يشعرون بأنهم غير قادرين على التحكم في األمور الخاصة بهم، قين المراهأن 

مور والفشل في األ االجتماعيةتفاقم المشكالت مع  ،عن مواجهة الواقع بمتطلباتهيعجزون  وبالتالي 
       0 الحياتية

وعدم قدرته على التفاعل الجيد  األداء الدراسي،كما أن خوف المراهق المتمدرس من الفشل في        
وعدم القدرة على حلها كل هذا يسبب الشعور بالعجز والذي  ،وكذا عدم السيطرة على مجريات األمور

وفقدان  لذات، تقدير إيجابي لناتج من عدم هذا فالعجز بدوره يمكن أن يدمر العالقات باآلخرين، 
 0الذي يعيشهالسيئ هروب من الواقع لل منهرغبة  للسلوك المنحرفدى كل هذا قد يؤ الشعور بالهوية 

يمرون  بأزمات نفسية نتيجة للمرحلة النمائية التي يمرون بها والتي قد بعض المراهقين قد ف      
في تفسيره لمشكلة المراهق من زاوية أزمة الهوية  ريكسونإويعتمد   ، تسبب له العديد من التوترات
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حساس بالعجز إللى حد اإالذي يصل في هذه المرحلة  ،مركزا على خطورة ما يسميه الدور وغموضه
لة الهوية الذاتية هي كما يقول أفمس ، حيان مشاعر الحيرة والضياعغلب األأالتام الذي تصاحبه في 

وتحقيق الهوية مرهون بشعور الكائن 0 "عنا  اآلخرينعن ذاتنا وأفكار  نطباعاتاالهي هذه  "ريكسون إ
 (126 ،2552سليم، )                                                      0لى مجموعتهإ نتماءباال
يحدث المتعاطين للمخدرات  لدى المراهقينبالعجز  الشعورأن هذه النتيجة إلى الباحثة تعزو و       
و أسرية األ)بما يحمله من مشاكل  ،قع الذي يعيش فيهايفشل المراهق في مواجهة صعوبات الو  حين
كل هذا يعكس سوء  ،بما يجري حوله من أحداث هتمامااللى عدم إباإلضافة ( المدرسية  ،جتماعيةاال

وهنا يصبح المراهق عاجزا  ،لتعاطي المخدرات إلخفاء معاناته أالعالقة بين المراهق والواقع لذلك يلج
        0خرينمع اآل نشاء عالقات اجتماعية إعن 

يلقى الكثير من العراقيل مما تتولد لديه جملة من  فإنه قد ذاته  لتأكيدفي محاولة منه  المراهق ف  
التي تتجسد في الكثير من المظاهر الدالة عن العجز في إحداث التوافق النفسي  ،اإلحباطات
المراهق   التوازن النفسي  يلجأ وإلحداث ، بالنقص والدونية والعجز لشعورهيؤدي  وهذا ما ،واالجتماعي

ذلك الشعور بالفراغ  إلى إضافة واقع من خالل تعاطي المخدرات،لميكانيزمات دفاعية هروبا من ال
  0ساسه ضعف الوازع الديني لدى الكثير من المراهقينأالذي 

كما قد يلجأ المراهق  لتعاطي المخدرات إلخفاء شعوره  بالعجز، ومشاعر الشعور بالعجز هذه       
قد تعكس ضعف نرجسي، وبالتالي يلجأ المراهق لتعاطي المخدرات للحد أو القضاء على مشاعر 

حساسا منه للشعور بالقوة كوسيلة دفاعية، ونجد أن مشاعر العجز هذه تتزاي د عند الهجر والرفض، وا 
 0متعاطي المخدرات الذين يفتقدون للسند والتقبل من طرف اآلخرين

في أن خبرة العجز الذي يحس به الفرد عند مواجهته لحدث صدمي  FREUD وهذا ما أكده فرويد    
 0الذي يجعله غير قادر على ممارسة أي تأثير أو سيطرة على الموقف

 (16، (دت) ضحى،)                                                                              
تزايد نسبة المتعاطين للمخدرات بين األشخاص األكثر نتائج العديد من الدراسات أن  أثبتتكما      

        0اجتماعياوالذين ال يلقون دعما  واالغترابشعورا بالعجز 
 (860، 4002خليفة،  )                                                                           
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لدى الفرد يعزو إلى صراعات داخلية، حيث يوجه معظم  االغترابأن Horney  وتؤكد هورني        
لى الصورة التي يصبو إحتى يحقق ذاته ويصل بنفسه  ،نشاطه نحو الوصول إلى أعلى درجات الكمال

القرارات  اتخاذعن  ، مما يؤدي إلى  العجزالذاتي انشغالهويصبح غافال عن واقعه نتيجة  ،إليها
 0 وبالتالي العيش في حالة الالواقعية ويصبح بالتالي وجوده زائفا

 (350، 3996دمنهوري، )                                                                         
بالمراهق لصعوبة التأقلم مع هذه  تؤدي سرة داخل األن المشاكل والضغوطات أوترى الباحثة       

ن المراهق في هذه المرحلة يبحث أساسية خاصة و شباع الحاجات األإنتيجة لعدم  ،الظروف المحبطة
 ( .4000Belle)  دراسةكدته أللشعور بالعجز وهذا ما مما يدفعه  بالرضيوالشعور  ،االستقرارعن 

  0بالعجز والشعور األسرية الضغوطات بين عالقةوجود عن 
                                                                          (2535بن عمار، )                                                                                                    

حالة نفسية يشعر الفرد فيها بالعجز وفقدان القوة وعدم أن العجز  ماركس في هذا الصدد يشير       
تحدد مصيره وفقدان الشعور  التي االجتماعيةالحوادث  في االندماجو أ ،ثير المباشرأالقدرة على الت

 0من والحرمان من الرعايةباأل

وضعف العالقات  ،االجتماعيةالة واإلحباط وضعف المهارات باأن الالم( (دت) ،ضحى)كدت أو       
 ((دت)ضحى، )                           0النفسيعراض العجز أمع األسرة ومع زمالء الدراسة هي 

هي شعور الفرد  االجتماعيلى أن ظاهرة تعاطي المخدرات في مظهرها إ( 2533) سعيدويذهب      
 ،مخدرات كأسلوب هروب من هذا الواقع البالغ القسوةلل واللجوء بالتناقض والعجز عن مواجهة الواقع،  

ن تحقق أ، ويحقق فيه سعادته التي كان من المتوقع مؤقتةلى واقع بديل من صنعه يعيش فيه بصورة إ
   .طبيعية في العالم الذي يعيش فيه بطريقة

 (133، 2533 سعيد،)                                                                            
ة لعجزهم  يلجئون لسلوك التعاطي  رغبة منهم نتيجالمراهقين  ووفقا لنظرية التحليل النفسي فإن      

 ممنمل وخيبة األ ،باإلحباط السيئن المخدر  حسبهم بمثابة المنقذ من شعورهم أأي  ،لتدمير الذات
  0مالهمآحولهم وتحطم 

 



 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها                                         الفصل الخامس

 

221 
 

من يتعاطون المخدر إنما تنقصهم الثقة بالنفس وهذا ما أشار له  أصحاب المدرسة السلوكية  أن      
نما لحماية أنفسهم ويشعرون بعدم األمن، ومن ثم فإنهم يلجئون للمخدر ليس بهدف خفض التوتر،  وا 

وبهذا فان تعاطي المخدر يجعلهم يشعرون بسيطرتهم على 0 من مشاعر العجز والنقص وعدم الكفاية
 0الموقف وبقدرتهم على مواجهة مطالب الحياة المختلفة

 :الثالثة فرعيةمناقشة نتائج الفرضية ال-1

حصائية بين المراهقين المتعاطين إذات داللة  د فروقو وج( 14)يتضح من خالل الجدول رقم 
 5،500لصالح المتعاطين وهي دالة عند مستوى   وغير المتعاطين في الالمعياريةللمخدرات 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المراهقين المتعاطين ( ت) اختبارلقد أشارت نتائج ف  
المتعاطين أكثر شعورا بالالمعيارية مقارنة  وغير المتعاطين في بعد الالمعيارية، فقد كان  للمخدرات

بوجود فروق دالة إحصائيا  ( 3929،متولي )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  0بغير المتعاطين
 .عند المتعاطين وغير المتعاطين  لصالح المتعاطين( الالمعيارية، الالمعنى والتمرد) لكل من أبعاد

 (25510المحمداوي، )                                                                        
حول اغتراب المراهق وموضع التحكم أن  )  ,Jutars 1981)أشارت نتائج دراسة جيوتارس فقد  

كما بينت النتائج أن اإلناث أكثر اغترابا من   الشعور باالغتراب ينتشر بين المراهقين بصفة عامة،
الالمعيارية واالغتراب الثقافي وخلصت هذه النتائج   من خالل عينة قوامها ) الذكور على بعدي 

ة من المدارس الحكومية عالية المستوى و استخدام الباحث مقياس االغتراب بطالبا وطال( 3352)
 0الالمعنى الالمعيارية العجز  واالغتراب الثقافي) الذي تكون من أربعة أبعاد 

 (351، 2550بنات، )                                                                       
ذا عدنا للتعريف اإلجرائي لالمعيارية نجده    بمعنى اإليمان بعدم ضرورة المعايير والقواعد وا 

من أهم علماء االجتماع الذين وظفوا مفهوم  Durkheim دوركايمالمنظمة للسلوك في المجتمع ، ويعد 
بحيث 0 والذي يشير إلى حالة انعدام القيم والمعايير  في المجتمع Anomyالالمعيارية أو ما اسماه 

  0أو الالمعيارية  وهو ما اتفق مع التراث األدبي للدراسة Anomyفسر االغتراب من خالل ما أسماه بـ 

 حيث تلعبلطريقة التنشئة االجتماعية وخاصة داخل األسرة  وتفسر الباحثة هذه النتيجة        
 الحياة خبرات أول تشكل المراهق، حيث لدى وترسيخها االجتماعية المعايير تشكيل في مهما دورا
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 تزويد في يتمثل النمو مراحل خالل ألبنائها األسرة مرحلة الطفولة، وضبط منذ االجتماعية لديه 
أي كلما كانت 0 المجتمع في السائدة والتقاليد والعادات باآلداب المتعلقة السلوكية بالمعايير األبناء

األسرة غير متماسكة فإنها ال تحقق الضبط االجتماعي،  وبالتالي ال ينصاع المراهق للمعايير 
 0 االجتماعية وهذا يقوده لالنحراف

 نفسي بعد ذات اجتماعية ظاهرة أن الالمعيارية( 2551، عبد اهلل)دراسة ليه إوهذا ما توصل       
 مفهوم كان فكلما ، فيه كبير دور االجتماعية التنشئة تلعب والذي ،الذات مفهوم في البعد هذا يتمثل
، المجتمع أفراد عليها ويتفق يقرها التي االجتماعية للمعايير خضوعا كثرأ الفرد كان بالقوة يتسم الذات
 وخرقا تهاونا كثرأ كان منخفضا ذاته عن الفرد نطباعا كان إذا وأما0 حياتهم بتنظيم بدورها وتقوم

 0االجتماعية للمعايير

كما يمكن إرجاعها  للتغيرات والتحوالت الثقافية واالجتماعية  االقتصادية التي يتعرض لها       
لقيم الالمعيارية والتمرد، وهذه القيم المراهقين نتيجة للعصرنة،  وما تنتجه هذه التغيرات من تبني الذات 

، حيث يسعى المراهق لتحقيق التي تجعل المراهقين غير مبالين بما تمليه عليهم قيم وعادات المجتمع
 0مصالحه الشخصية حتى على حساب اآلخرين 

وما يصاحبه من مظاهر  االجتماعيو النفسي  سوء التوافق  لى إالنتيجة هذه  تفسير كما يمكن        
وقيمه وعن وتقاليده الخروج عن معايير المجتمع  ىلإ بعض المراهقين سوء التكيف، عادة ما يدفع 

 0تعاطي المخدرات االنحرافومن مظاهر هذا  ،االنحرافإلى ، ومن ثم التي تسودهاألنماط السلوكية 

المراهق في مرحلة المراهقة يواجه تحديات في تحديد مفهوم تعزو الباحثة هذه النتيجة أن و        
يعاني  هتعاطي للمخدرات نجدل نتيجة  فالمراهق، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها ،يجابي لذاتهإ

نتائج ، وهذا ما أكدته للمخدرات تعاطيه الذي تجلى في  نخفاضاالوهذا   ،تقديره لذاته انخفاضمن 
 غير نهمأو  لمللاو فراد المتعاطين لديهم شعور بالفراغ ن األأ (Roddins and Others ,1970) دراسة 

 0نالمتعاطي غير من ،االجتماعية للمعايير رفضا كثرأو  مستقيمين
 (332،  2551، عبد اهلل)                                                                         

 الذات مفهوم بين عالقة هناك أن (Paton & Kansel , ( 1978دراسة أظهرتفي نفس السياق و     
 ،المتعاطين مقارنة بغير  ،أنفسهم عن راضين غير دراتخالم متعاطي أن وجد فقد المخدرات وتعاطي
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 .المنحرفين غير من أعلى المنحرفين لدي الالمعيارية أن أيضا أتضح كما
       (332،  2551، عبد اهلل)                                                                                            

 وعدم المجتمع في السائدة والمعايير للقيم يكون رافضا للمخدراتالمتعاطي لمراهق ويتبن لنا أن ا      
 إلى مفتقرا يصبح أي ومعاييره قيمه وبينالمراهق  وأهداف قيم بين انفصال يحدث مما فيه، الثقة

 على السيطرة يفقده الذي األمر كذلك تعد لم كانت التي والمعايير، السلوك للضبط المطلوبة المعايير
 0السلوك

 هذا نشوء وما يسهل والضوابط المعايير إلى تفتقد مضطربة شخصية بناء في فالمخدرات تساهم       
 يختار يجعله مما االندماج على قدرته وعدم، السائدة المعايير وتقبل القيم فهم في بالفشل اإلحساس
باالغتراب  الشعور هذا أن'' Durkheim دوركهايم "يرى وهنا الفرد، يعانيها لمأساة كحل االغتراب
 0إليه باالنتماء الفرد يشعر ال عندما يكون للمجتمع االجتماعية األهداف عن  واالنعزال

المحبطة التي قد يمر بها المراهق الجزائري  االجتماعيةالظروف لى إيمكن رد هذه النتيجة  اكم      
وكذا شعوره  التي قد تتنافى مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده،  ،نتيجة لعدم تحقيق طموحاته ورغباته

ن جاءت عكس القيم والعادات التي تسود  ،بأن الوسائل غير الشرعية ضرورية إلنجاز أهدافه وا 
وهذا يدفع  بالمراهق  للشعور بضياع القيم وفقدان المعايير وبالتالي  اللجوء   ،المجتمع الذي يعيش

في تفسيره لمصطلح الالمعيارية   Durkheim  أشار إليه دور كايم وهذا ما ،االنحرافإلى 
ANOMIE،   اآلمال بين بالتعارض اإلحساس عن تنجم اإلشباع عدم من حالة"حيث يعتبرها 
  "0أخرى ناحية من المستويات هذه لتحقيق المتاحة والوسائل الطموح ومستويات

 ( 509 ،2551 ،رجاب)                                                                           
الالمعيارية نوعا من إفرازات العولمة والتقدم التكنولوجي والعلمي والتي بدورها  اعتباركما يمكننا       

حيث جعلت  وتتناقض مع قيم المجتمع،  أدت إلى أنماط جديدة  للعيش تتماشى مع العصر الجديد،
هو ملزم بإتباعه من قوانين وقيم المجتمع بمؤسساته  المراهق يعيش حالة من التيه والصراع بين ما

هو متطلع إليه من قيم الثقافة الجديدة من خالل ما  وبين ما المختلفة سواء داخل األسرة أو المدرسة، 
اإلدمان يشكل أزمة هوية وطريقة تعبيرية أن (  2531 حدار،)وهذا ما أكده 0 يشاهده في دنيا الغرب 
ما يؤدي بالمراهق الجزائري  إلى عيش حالة من  اإلحباط واليأس لعدم هذا -للسخط عن المجتمع 

 المطلوبة  االجتماعيةوكل هذا يجعل المراهق المتعاطي للمخدرات مفتقرا إلى المعايير  ،إشباع رغباته
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، وال االستمراريةلضبط سلوكه، فاقدا للجذور ليس له أي معيار ويتصرف وفق نزواته ويفتقد لمشاعر 
مجموعة، كما يكون أنانيا ومتجاهال لقيم اآلخرين ويعيش في ظل  أي إلى االنتماءيحس بمشاعر 
  (62، 2531 حدار،)                                                             .اإلنكار والرفض

 (والالمعيارية  جتماعيةاالالبنية ) في مقالة له بعنوان ( ميرتون روبرت) يشير نفس السياق وفي       
نما هي من ا  لى تحقيقها هي ليست رغبات فرديه، و إفراد ن الرغبات والطموحات التي يسعى األألى إ
 0فرازات البناء الثقافي للمجتمعإ

عن التوافق مع قيم المجتمع ومعاييره  عجزهم  نتيجة   نحرافلالفرادا يلجئون أن هناك أكما       
في الرذيلة، أو الوقوع  واالنغماسالهروب من الواقع من خالل إدمان الخمور والمخدرات ويظهر في  

 (http://www.al-shia.org)                                                           . فريسة لألمراض ألنفسية

 على لألنومي االجتماعي التفسير يستخدم أن حاول حين " السول هاولد " هذا لمثل أشار وقد      
 أنه أي اآلخرين مع للفرد األساسية " الحقيقية األنا " جانب في التوافق أو ،التوحيد تحقيق في نقص أنه

 مقبول غير أنه فيشعر لذاته تقديره وعدم للذات الخاطئ الفهم عن ناتج وذلك ،النفسية بالعزلة يشعر
  0قيمة ذي وغير فيه مرغوب وغير

 الوقت ففي األنومي النمط باختالف يختلف االنحرافي السلوك في هذا الصدد ينظر ميرتون أن       
 الخمور انتشار إلى يؤدي نسحاباال نمط فإن السرقة، نتشارا إلى االبتكار نمط يؤدي الذي

 .والمخدرات
 (02-13،  2003 ،عبد اهلل)                                                                     
 :الرابعة فرعيةمناقشة نتائج الفرضية ال-5

 حصائية بين المراهقين المتعاطينإذات داللة  د فروقو وج (15)يتضح من الجدول رقم       
 5،500لصالح المتعاطين وهي دالة  عند مستوى  وغير المتعاطين في الالمعنى للمخدرات 
ين المتعاطين  المراهقإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ( ت) اختبارلقد أشارت نتائج   

غير ب مقارنة للمخدرات وغير المتعاطين في بعد الالمعنى، فقد كان  المتعاطين أكثر شعورا بالالمعنى 
 0المتعاطين
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أن الطالب منخفضي الهدف والقيمة والمعنى في  " Saylesسايلس"هذه النتيجة مع دراسة  تفقتاو 
الطالب مرتفعي الهدف مقارنة بتعاطي المخدرات والعنف ك ، الحياة أكثر ميال للسلوكيات المنحرفة

 0والقيمة والمعنى في الحياة
الهدف والقيمة من الحياة لدى الفرد يؤدي  اكتشافأن الفشل في  " Neelyنيل "أكدت   حين وفي 

           0إلى ما يسمى بالثالوث العصبي العدوانية واالكتئاب واإلدمان
                                                                 (http://7aya7.yoo7.com)                

حيث يرى أن  ،إلى إدمان المخدراتيؤدي ، انعدامهفقدان المعنى أو  (Olive) ن اأولف ويرجع      
ن تعاطي المخدرات ومعاقرة الكحوليات أللحياة مغايرا للمعنى الحقيقي، و  االمخدرات تبعث معنى زائف

طرقا لتعايش حياة غير حقيقته في مواجهة األلم، ومن ثم يشعر الفرد بالعجز والقلق  ا أصبحت جميع
 0ن المعنىالوجودي وفقدا

(http://7aya7.yoo7.com) 
في هذه المرحلة  مفه ،فراد العينة في مرحلة نمو مهمةأن ويمكن تفسير هذه النتيجة كذلك أ      
سر ن بعض األأونالحظ  م،جل تحديد منحى لحياتهألكثير من الدعم النفسي والمعنوي من  ونيحتاج

ن حياته تمضي بال هدف وال ألذلك يجد المراهق نفسه بهتمام بحاجات المراهق الجزائرية تنعدم فيها اال
  0حداثأمور و أنه  ال يستوعب  وال يفهم ما يدور حوله من أو  ،معنى

للمخدرات كوسيلة للهروب  أيجعله يلج حياته من الهدف وغياب المعنى نعداماب الفرد فشعور      
أن الالمعنى يتضمن شعور الفرد ( 3995، عيد)يؤكد و  0 وعدم الرغبة في الحياة ،خفاء شعوره بالمللإل

عبث  بأن حياته ال معنى لها وأنها تسير وفق منطق غير معقول، ومن ثم يشعر المغترب أن حياته 
 0 ال جدوى منها، فيفقد واقعيته ويحيا نهبا لمشاعر الالمباالة والفراغ الوجودي
 (http://7aya7.yoo7.com) 

الوالدين والقائمين على تنشئة وتوجيه سلوكات المراهق  إلى  غياب دورإرجاعها يمكن و        
 األولياء سواء كان ذلك في األسرة أو في المدرسة حيث تذبذبت الطرق التواصلية بين ،ومعتقداته

ما أثر على   شعورهم  بالثقة والتقدير اإليجابي للذات والقدرة على تسطير أهداف حياتية  ،واألبناء
أي خلل أو عراقيل تحول دون تحقيق هذه األهداف  تجعل المراهق يشعر باليأس ث فحدو   ،وتحقيقها
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 0والالمعنى

أنها بال معنى بالنسبة  أن معطيات العالم الخارجي قليلة المعنى أو  Sarter يرى سارتر      
 0لهوأن اإلنسان هو الذي يعطي لحياته وجهة ومعنى، وهو الذي يتحمل مسئولية قراراته وأفعالإلنسان،

 (http://7aya7.yoo7.com) 

 

وهنا يشعر المراهق   ،شعور بالملل والمباالةل ه حساس المراهق المتعاطي بالالمعنى يدفعإف       
 إلشباعللتعاطي كدافع  أفيلج ، ليهإعن المجتمع الذي ينتمي  بتعادواالبرغبة جامحة تدفعه للميل 

عادة سيئة كتعاطي  بإتباعوقات فراغه ألذلك فهو يقضى ، رغباته التي لم يستطع تحقيها في الواقع
 0هداف لديهبفقدان األ ضنا منه أنها ستنسيه إحساسه المخدرات 

مع عدم وجود هدف محدد يستحق العيش  ،معاناة المراهقين هي الشعور بالفراغ في حياتهمف       
  .R. C هورتونطلق عليه أوهذا ما ، كما قد يعاني فجوة بداخله مما يخيم عليه اليأس  ، جلهأمن 

Horton 1983 المعنى خواء "Meaning lessness والفراغ والالمباالة السأم من ذاتية حالة" :بأنه  
 الحياة أنشطة معظم قيمة عن والتساؤل البشرية، الدوافع في والشك بالتشاؤم، فيها الفرد يشعر حيث

 0  " الحياة في القيمة بعدم والشعور

 ( 29، 2535معمرية، )                                                                           
الذي يحدث و  لتي ينشأ منها الالمعنى عند المراهقين ا باألسباهم أمن الفراغ  وترى الباحثة أن 

 معنى لنتيجة عدم توافر أهداف تعطي 
 نتشاراهو  ،تعرفه حياتنا المعاصرة بحكم التقدم التكنولوجي والثورة الرقمية وكذا ما  ،حياته

كتعاطي  نحرافلالوالروتين كل هذا يجعل المراهق يلجأ  ،والدوران في حلقة مفرغة غراالالمعنى والف
 0صراعات خطيرة وراءهالذي يعتبر غطاء يخفي  المخدرات 

حدى صور الهروب  االنحرافذلك أن الفراغ هو إحدى مسببات   والتفكير في األمور السلبية وا 
عنده أزمة القيم يضاعف له حيرته ويعمق  نتماءاالقلق الهوية والبحث عن  لىإ باإلضافة  ،من الواقع
 0والغايات
المعنى والهدف من الحياة عند األفراد  انخفضنه كلما أ"  Florian  فيكتور فيلورين"هذا ما أكده   

المعنى  نعدامابوهذا الشعور 0 كلما تدهورت وساءت حالتهم النفسية، وأثر ذلك على حياتهم المستقبلية
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وال  افيها هدفمن الحياة يجعل حياة الفرد ليس لها قيمة أو داللة، والتخلص من الحياة، التي ال يشعر 
 (http://7aya7.yoo7.com)                                0وبقاءه منهاوال قيمة تتطلب وجوده  معنى

يظهر عند المراهق الذي ال يكون لديه وضوح فيما يعتقد، وكذلك عدم  غتراباال أنويتبين لنا       
حساس لديه بالفراغ الهائل نتيجة عدم توفر أهداف أساسية تعطي ويتعمق اإل ،القرار اتخاذالوضوح في 

 0لحياته وتستثمر قدراتهمعنى 

 ،لى المشاكل والضغوطات التي تعيشها بعض األسر الجزائريةإحثة هذه النتيجة االب ترجعكما       
كالتفكك األسري أو وفاة أحد الوالدين يجعل المراهق يعاني من عدم قدرته  على التأقلم مع أسرته، هذا 

مما يؤدي به  ،لألسرة كل هذه األسباب تؤثر على شخصية المراهق االقتصاديباإلضافة إلى الوضع 
 سكت )وبالتالي يرى أن الحياة ال معنى وهذا ما أكدته دراسة   ،بنقص الثقة بالنفس رإلى الشعو 
لها األفراد تؤدي  تعرضي التي نفعاليةواال النفسية اتلضغوطأن ا"  "Scott W. et all (2555، وآخرين

نفسية بشكل عام مفادها، نقص الثقة في العالقات بين الوالدين وسوء العالقات  اضطراباتبهم إلى 
إلى جانب عدم وجود هدف يتم السعي لتحقيقه  االقتصاديةو تزايد خيبة األمل وسوء األوضاع  القائمة،

  0وبالتالي فقدان المعنى
                                                               ( 2535بن عمار، )                                                                              

في  ،حول الحياة والمستقبلالجزائري يتبناها المراهق  األفكار الخاطئة التي وترى الباحثة أن        
ال توفر الحياة في المجتمع الذي يعيشون فيه نه أبغلبها سلبية فمعظم المراهقين يفكرون بيأس ويرون أ

فقدهم معنى أككل مما  المجتمع اتجاهنزعات عدوانية مما تولدت لديهم  ،سلوب العيش المناسبألهم 
 0جلهاهداف يسعون ألأليس لديهم  هنأالحياة و 

ننا ا  و  ،بيئتهضمن  تفاعلهن المعتقدات تتكون لدى الفرد من خالل أ"ليس إ"وفي هذا السياق يرى        
قران األ، من الناس الذين هم حولنا والسيما الوالدين  واتجاهاتنافراد نتعلم ونكتسب قيمنا ومعتقداتنا أك

كيد أن التأال إ ،جذور توجهه في تقليد التحليل النفسي "ليسإ"خرين ويضع والمعلمين ومن تجارب اآل
ن الفرد لكي يسلك أالشعوري من الفرد و  الجانب وهو ،لى المعرفيإالالشعوري  ينتقل من الجانب هنا

نواحي التكيف  حدأال إخالقي وما السلوك األ ،ن يسلك سلوكا عقالنياأمن  هخالقيا البد لأسلوكا 
 (211 ،2532،سالم عبدو  الكريم عبد)                           0"االجتماعيةالذكائي للفرد مع بيئته 
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تتكون لديه معتقدات خاطئة حول القيم والعادات والتقاليد التي  فالمراهق في هذه المرحلة    
والذي  ،كتعاطي المخدرات االنحرافخالقيا ويتجه نحو أوهنا يسلك المراهق سلوكا ال  ،يكتسبها

  0و على المحيطين بهأخالقي سواء على الفرد نفسه أبدوره يعتبر سلوك ال 

 : الخامسة لفرعيةامناقشة نتائج الفرضية -6
حصائية بين المراهقين المتعاطين إذات داللة  د فروقو وج( 16)من خالل الجدول رقم  نالحظ
 5،500وهي دالة عند مستوى  0لصالح المتعاطين التمرد المتعاطين فيوغير للمخدرات 
 المتعاطين ينالمراهقإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ( ت) اختباركما أشارت نتائج   

 مقارنة بغير بالتمردشعورا أكثر  كان المتعاطينللمخدرات وغير المتعاطين في بعد التمرد، فقد 
 0المتعاطين

وترى الباحثة أن هذه النتيجة  منطقية تتماشى مع ما يحمله تعاطي المخدرات من آثار سلبية       
سواء النفسية أو االجتماعية أو االنفعالية والتي في  ،على المراهق  تؤثر على جميع جوانب  حياته

بأنه منبوذ  هلى شعور إباإلضافة  ،مجملها تؤثر على شخصيته في حالة عدم حصوله على المخدر
ن كان هذا ا  خاصة و   ،خرين ال يفهمونهن اآلأباجتماعيا وبالنقص في تقدير الذات إذ يؤثر في إدراكه 
وبالتالي معاملة الوسط  ،نه متعاطيأي يدركون بأالفرد المتعاطي معروف في الوسط الذي يعيش فيه 

مما يدفعه إلى  ،هذا يؤثر في شخصيته ويشعره بالنقص وعدم تقدير الذاتو  ،له ستكون سلبية وقاسية
 0طرف اآلخرين منالمساعدة و  عندما ال يجد التقبل والتفهمخاصة بطريقة متمردة معاملتهم 

عيش المراهق في حالة الالمعنى يكون نتيجة إلى أن أسلوب  أن  "دلرأ "يري  وفي نفس السياق       
األسلوب هم في  هذاويكون معاكسا ألهداف المجتمع، وأن األفراد الذين يتخذون  ،الحياة الخاطئ

وأهداف غير مالئمة تناقض أهداف الجماعة،  ،الغالب تكون عندهم أفكار خاطئة حول أنفسهم والعالم
 طمئناناو والفرق بين الهدف السوي وغير السوي هو أن السوي يحقق تفوقا حقيقيا يبلغه بيسر وسهولة 

كل فرد أن  وباستطاعة ،خرينبخالف تفوق الغير سوي الذي يعد تفوقا أنانيا على حساب اآل، ستقراراو 
كلها متجهة نحو أهداف تجعله  ،انفعاالتهلتوازن  ستقرارهايعطي معنى لحياته ويضع بنفسه أسباب 

  .(تطوير قدراته، وتحقيق طموحاته، الحب اآلخرين تجاهاسلوكه : )ينمو طبيعيا وهذه األهداف هي

    (211 ،2532عبد سالم،و عبد الكريم )                                                             
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فخالل هذه المرحلة  للتغيرات التي يمر بها، التمرد صفة مالزمة للمراهق نتيجة   أننجد و        
، فهو يسعى ومفهومه عن ذاته واالنفعالي وكذا نضجه الفكري ة المراهق فيها شخصي تتبلور

يقابله  أنلالستقاللية واالنفصال عن سلطة الوالدين  وبالتالي أي تصرف  يصدر منهم من الممكن 
  كذا على السلطة المدرسية وحتى على المجتمعهل و يتمرد على سلطة األرفض فنجده المراهق بال

وهذا ما  ،بنماذج السلوك المقبول لتزاماال كما يرفض  ،ذلك من خالل رفض كل الطلبات والقوانينو 
تقدير خرين وتدني اآل اتجاهمما يجعله  يشعر بعدوانية  التمرد  من مخاطر على سلوك  المراهق هيحدث

وهذا ما أكدته دراسة 0 كتعاطي المخدرات االجتماعيةوبالتالي يسبب العديد من المشاكل  ،الذات لدية
 واطئلى تقدير إأن التمرد النفسي يؤدي  (  (Butler,1989)ودراسة بتلير  (Shares,1997)شيرز 
سلوك كال  اجتماعيةوقد يكون السبب الرئيسي في حدوث مشاكل  اآلخرين اتجاهوعدوانية  ،للذات

  (396، 2533نصيف، )                                                                0منحرفال

أن األبناء تحت والتي أكدت نتائجها   (2552بيتر ومونتي، ) دراسة إليه ذهبت ما مع ذلك ويتفق    
ولهم سلوكيات  ،الزائد غير الهادفكياتهم بالميل للعدوانية  والنشاط تأثير تعاطي المخدرات تتسم سلو 

  0وصعوبات في التعلم الدراسي كتئاباالضد عادات المجتمع األصلي وأنهم يعانون من نوبات 

  (2552،11العازمي ،)                                                                            

دراسة على المجتمع األمريكي في   (2552لدينسي وماكوثي، )وتنسجم  كذلك مع نتائج دراسة 
وبعض المواد  ،بهدف دراسة السلوك السائد لدى مجموعة من المراهقين تحت تأثير تعاطي التدخين

والسلوك المضاد للمجتمع  ،عن شيوع مشاعر وسلوكيات تتسم بالعدوانيةنتائج الدراسة المخدرة أسفرت 
والعنف  ،والكذب وضعف المشاعر العاطفية تجاه الوالدين واآلخرين وتزييف المشاعر ،والميل للخداع
 0الذكور واإلناث لدى  ضطرابياالوالبعد عن المنزل ألوقات متأخرة ويزداد هذا السلوك  ،مع الزمالء

 (11 ،2552 العازمي،)                                                                   

فنجد أن  ،التي يعيشها المراهق االجتماعيةالنتيجة إلى  طبيعة التنشئة هذه الباحثة وترجع       
فاألسر التي تميل إلى ممارسة العنف والقسوة دون  ،أسلوب  الوالدين يؤثر على شخصية المراهق

جوء للتدفع بعض األبناء  ،واالنفعاليةبنائهم وال متطلباتها النفسية أطبيعة المرحلة التي يمر بها  ةمراعا
ويتمثل عادة في األصدقاء والذين بدورهم يمارسون دورا  ،واالحترامإلى محيط آخر يشعرون فيه بالحب 
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وكذا  ،مؤثرا في تفكير المراهق، وهذا ينعكس على شخصيته وبالتالي يميل إلى التمرد والعنف والتخريب
في المدرسية أو حتى على المجتمع بعاداته اإلساءة  لكل فعل ال يرغب فيه سواء على األهل أو 

وهذا ما أكدته دراسة  0ثير المخدرات على الجوانب النفسية للمراهقألى تإهذا باإلضافة  ،وتقاليده
 ساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتمرد النفسي لدى الشباب حيث أظهرت أحول ( 2553 ،الالمي)

 تبعا ألساليب المعاملة الوالدية ببعديها  ،في درجة التمرد النفسيالنتائج وجود فروق  ذات داللة معنوية 
   0 بزيادة درجة العداء يزداد التمردحيث  ،(التسامح–الصرامة ) و ( العداء-الدف) الرئيسين 

 ( 252، 2533 نصيف،)                                                                         

يصاحبها العديد من التغيرات  فمرحلة المراهقة  تراث أدبيتم تناوله من مع هذه النتيجة تفق تكما     
 هذا وحدتها، المراهق انفعاالت عنف في واضحا يبدو الذي االنفعالي لعاملكا ،وتفاعل عدة عوامل

 على آثار من الجسمية للتغيرات  ما ضمنها يدخل بل خالصة، نفسية أسبابه ليست االنفعالي االندفاع
 واالنفصال بالذاتيةوهي مرحلة اإلحساس  والقوةمرحلة اإلحساس بالغرور  العتبارها 0االنفعاالت هذه

وهي مرحلة تحدي ما يتصوره عقبة في طريق  ،المستقللتكوين الوجود الشخصي  عن الوالدين
 مواقف عن االنسالخ يحاولنجده  الوالدين، تفهم عدم من يشكو الذي  المراهقكما أن 0 طموحاته
ثبات لتأكيد كوسيلة الوالدين ورغبات  سلطة أي يعد ألنه ،األهل سلطة معارضة يستلزم وهذا  تفرده، وا 

وبهذه الطريقة يقوم بتوريط الذات بمشكالت  العقلية، بقدراته يطاق ال استخفاف هو إنما توجيه أي أو
وينتج  والعدوانية والعناد والمكابرة التمرد سلوكيات لديه تظهر لذا ،(عصيان تمرد،) تستدعي العقاب

 0تعريض الذات لألخطار مثل التدخين والمخدراتعن ذلك  

وتقاليدها  األسرةضغوطات  نحوته اتجاها في تبدوكما أن لتمرد المراهق صور مختلفة       
 يمتد وقد  ،فراغه أوقات تمضية أو ،لباسه شجارات حول طريقة  شكل في يبدو قد أو ، وأخالقياتها

 0السياسية النظمحتى و  والتقاليد والدين والمجتمع المدرسة إلى المراهق تمرد

كصعوبة   ،المراهق في هذه المرحلة يتعرض للسلسة من الصراعات النفسية واالجتماعيةف       
 وقيم المجتمع األسرةيقوده نحو التمرد على   ،ومع عدم تفهم الوالدين لهذه المرحلة ،تحديد الهوية

وعدم التقيد بنصائح الوالدين والمعارضة والتصلب في  ،األسريةويظهر ذلك في ضعف عالقاته 



 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها                                         الفصل الخامس

 

221 
 

لقاء كل اللوم على اآلخرين وقد يتعدى ذلك الستعمال األلفاظ  المواقف،  باإلضافة إلى حب الظهور وا 
 0البذيئة

من مشاكل المراهقة : "يةوالتربو  االجتماعيةوفي هذا الصدد تقول الدكتورة دعاء راجح المستشارة       
فالمراهق يشكو من أن والديه ال يفهمانه وهذا حقيقي بالفعل ويكون إما  ،والتمرد غترابباالاإلحساس 

في البيئة  االختالفعن عدم تفهم  أو ،ابنهمعن جهل من اآلباء بطبيعة المرحلة التي يمر بها 
  "0منه اوالجيل الذي يعتبر نفسه جزء االبنالتي يعيش فيها  االجتماعية

(http://www.masralarabia.com) 

كارتر  "الميول التمردية مفيدة لدى المغتربين حسب رأي  تكون أن يمكنومن جهة أخرى       
Carte "  ومؤذيا  خطير يكون المطول التمرد أن االستقالل، غير اتجاهألنها مساعدة على النمو في

كاللجوء إلى شرب الكحول ) فقد يحمل هذا النوع من التمرد النزعة إلى الجنوح  نفسه الوقت في
   0  (الخ0000وتعاطي المخدرات وأعمال النهب و التخريب 

 (1630، 2551ماكدوال وبوب، )                                                                  
بما فيه من قوانين لنظام المدرسي على احتى  تمرد يالمراهق في هذه  المرحلة  أنونجد       

طاعة القوانين في قاعة الدرسا  الحضور و   ساتذة واأل لتالميذ والعالقة مع ا ،عداد الواجبات المدرسية وا 
 ،المدرسيةتحطيم الوسائل والمرافق يلجأ مثال ل كأن  ،بالقواعد المعمول بها في المدرسة التزامهوعدم 
لى حاالت التسرب المدرسي إضافة باإل ،عدم التقيد باألنظمة واللوائح المدرسية وتعمد مخالفتها وكذا 

التعامل المتشدد مع لى إوالتي ترجع في مجملها  ،التي يعاني منها العديد من المراهقين الجزائريين
إضافة إلى أن طرق 0 المدرسة إما بالضرب أو التهديد بالخصم من درجاته من قبل إدارة ،المراهق

أو مشاغبتهم تكون غير مقبولة كالتلفظ عليهم بألفاظ ال التالميذ بعض المدرسين في حل مشاكل 
سباب حدوث التمرد أوضحت أالتي ( 3911،محمد وفهمي)دراسة كدته  نتائج أوهذا ما ، أخالقية

 الواجبات  داءأهمال في بين طالب المدارس الثانوية واإل ستهتاراالمنها  ،النفسي متمثلة بمظاهر  عدة
وفقدان الوسيلة التي من خاللها  ،المرحلة لمطالب هذههل وضعف المراقبة وعدم تفهم األ ،المدرسية

 0هل والمجتمعيجابي الذي يخدم مطالبة األاإل باالتجاهالمتمرد  هجيت
 
 



 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها                                         الفصل الخامس

 

222 
 

سباب النفسي يحصل لدى الذكور بشكل ملحوظ ألن التمرد ألى إكذلك في دراستهما  توصالو        
والرغبة الزائدة  ،منها الغرور وعدم تحمل المسؤولية وضعف الوازع الديني وضعف الثقة بنفسه، ذاتية

همال الوالدين للمراهق وتفكك ا  سرية تمثلت في ضعف الرقابة الوالدية و أسباب أو  ،االنتباهفي جذب 
 (2551،1300العباجي والمعاضيدي،)                                                       0سرةاأل

لى حالة إدى أصعوبة بعض المواد الدراسية وعدم التفاهم بين بعض التالميذ ل ويمكن إرجاعها       
نتيجة   وقد هذا العصيان داخل المدرسة و  لى ظهور حالة من التمردإدى أمن عدم التوازن وهذا ما 
 0خرينوهنا تزداد خصوماته مع اآل  ،لى ركوب المخاطرإينساق لصراع نفسي أو عندما 

وما تحمله هذه   ،التمرد من المشكالت النفسية والسلوكية المالحظة لدى فئة المراهقينويعتبر       
 غترابباالنه يشعر إوحين يعجز المراهق عن مواجهتها ف ،المرحلة من صراعات وتوترات نفسية شديدة

غير مقبولة كتعاطي  توسلوكيافيتمرد عن القيم والتقاليد وتنتشر بينهم نزعات عدوانية ، والضياع
  0المخدرات

 :ابرزهأسبابه أن لتمرد المراهقة أوترى الباحثة 

 سبب وذلكالتعامل مع األبناء واإلكثار من منعهم من غير  للقسوة فيممارسة بعض اآلباء  -
سواء في السن  هبنائأب يتعامل مع سر الجزائرية يبقى األوخاصة األ ،المجتمع الجزائريننا في أراجع 

رادة له وال إن المراهق ال أمر الناهي و ب هو اآلن األأأي  ،نه طفلأو حتى في الشباب على أالمراهقة 
الحياة و حتى في أسواء في الدراسة  ،نائهبأويظهر ذلك من خالل التدخل المستمر في شؤون  ،وعي

لى إوقد يتعدى ذلك حتى في نوع اللباس وتسريحة الشعر  مما يضطر ببعض المراهقين  ،اليومية
وهذا ما ينجم عنه الكثير من المشاكل كالخروج من البيت  ،آبائهمراء التمرد والرفض وعدم االنصياع آل

 0  لالنحرافلى الشارع بما يحمله من مشاكل قد تقوده إومنه 
  حيث يلجأ ،لى ما تحمله المدرسة من دور فعال في تمرد بعض المراهقينإ باإلضافةهذا   -
 وهذا يؤثر على شخصيته  ونرجسيته وطموحه ،ساتذة للحط من تقدير المراهق لنفسهعض األب

لى تحدي النظام المدرسي إسباب يساق الدراسي، كما قد ال ينسجم مع الظروف المدرسية وبهذه األ
 0حداث مشاكل وترك المدرسةإساتذة ومرافق وبالتالي أبما فيه من 
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  الزائدوالعنف فعصبية المراهق واندفاعه، وحدة طباعه، وعناده، ورغبته في تحقيق مطالبه بالقوة  -
فكل هذه العوامل المنتشرة في مجتمع المراهقين عادة 0  وتوتره الدائم قد يشكل قلقا للمحيطين به

إال أن هذه حالة شائعة في بداية المراهقة باعتبارها خاصية مميزة في  .ما تعمق ثورتهم وتمردهم
هذه المرحلة،  بحيث يكون المراهق ألسباب نفسية واجتماعية وثقافية وكذا مدرسية، مشغوال 

 0بمشاعره وأفكاره الخاصة
 

      : المناقشة العامة لنتائج الدراسة: ثالثا

 دبي ألى جملة من النتائج تم تفسيرها في ضوء ما تم عرضه من تراث إ ةالحالي الدراسة تانته       
ا توصلنا إليه في النقاط ويمكن تلخيص م  الباحثة، اعتمدتهازيادة عن الدراسات السابقة التي  ،للدراسة
 : التالية
 المتعاطينن ا الكشف عن الفروق بين المراهقيالتي حاولنا من خالله بالنسبة للفرضية العامة  

المتعاطين المراهقين ن أالدراسة  أظهرت نتائجفقد  ،النفسي االغترابللمخدرات وغير المتعاطين في 
 0مقارنة بغير المتعاطين النفسي أكثر شعورا باالغتراب للمخدرات

فخالل فترة الدراسة  ذلك  أن المراهق   يكون في مرحلة  تأكيد الذات وتحديد الهوية ويرجع        
ما أن يخفق ويظل في مواجهة إف ،يكون المراهق في مرحلة تحقيق الهويةبالثانوية  ما أن يحقق هويته وا 

ال يعرف ما يريد بالضبط أو ما يكون في نظر اآلخرين وبالتالي ،خطر أزمة الهوية ويجد نفسه حائرا 
  0االغترابيكون مشتت الهوية أي يعيش حالة 

وأنهم  لالغتراببأن المراهقين أكثر عرضة  (Kalabres,1987 )سكاال برييرى وفي هذا الصدد       
هي بمثابة مظاهر النمو والتطور  االغترابوأن مواصفات  ،يملكون الحصانة ضد هذه المشاعر ال

والمثيرات والضغوط التي يتعرض لها  االجتماعية،والعادات  ذلك وجود التقاليد إلىضافة للمراهق باإل
                     (http://www.alnoor.se)                         0 لديهم االغترابالمراهقين والتي تزيد من مشاعر 

هروب من لل لتعاطي المخدرات كوسيلة كما يمكن تفسير ذلك  أن لجوء المراهق المتمدرس        
 ه وعدم تقبله خاصة من طرف األهل  فقد تدفع إلي االنتماءوالذي يشعر بعدم  ،الواقع الذي يعيش فيه
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وذلك من خالل  ،نظرا لعدم تفهم طبيعة هذه المرحلة االنحرافلى إبنائها أسر الجزائرية بعض األ
طريقة لبسه صدقاءه و أ اختيار لىإفقد يتعدى ذلك  ،التدخل المستمر في كل ما يخص المراهق

شباع الحاجات المختلفةو  االستقالليةوالمراهق في هذه المرحلة يبحث عن ، وتسريحة شعره نه لم إ ،ا 
لى مجموعة الرفاق  يشعر خاللها باالنتماء، وهذا إ االنتماءكما يحب  ،يصبح طفال ودخل عالم الكبار

كالعجز  ،المشاكل التي تتجسد في الكثير من المظاهر منيتولد عنه العديد الصراع بين اآلباء واألبناء 
وبالتالي يلجأ المراهق  ،في الوصول لمستوى التوافق النفسي واالجتماعي وشعوره بالنقص والدونية

نها أميكانيزمات  دفاعية من أجل الوصول لتحقيق الرضا ضنا منه  باستخدامللبحث عن  التعويض 
 ،االستقالليةلذلك يلجأ للمخدرات هروبا من الواقع بما يحمله من توترات بحثا عن  ،تحقق له السعادة

 0الشعور بالفراغ مع ضعف الوازع الدينيلى إ  ضافةإ

  وجودعدم ولى األ  فرعيةتحقق الفرضية النتائج الدراسة الحالية عن  كشفتوبالمقابل 
ي أن أوغير المتعاطين للمخدرات  بين المتعاطين حصائيا في بعد العزلة االجتماعيةإفروق دالة 

 ،االجتماعيةال يختلفون عن غير المتعاطين  في الشعور بالعزلة  للمخدرات المراهقين المتعاطين
الباحثة أن أحد  األسباب التي تجعل المراهقين المتعاطين أو غير المتعاطين  أسرى الشعور  وتفسر
 في الدخول قدرتهم على مع عدم ،االجتماعية عالقاته  في هو نتيجة حدوث خلل  االجتماعيةبالعزلة 
 التقبل من  وعدم شعورهم باإلهمال، إلى إضافة اآلخرين، مع ومرضية مشبعة  اجتماعيةعالقات 
    .واالنزواء بالوحدة والعزلة  الشعور إلى بهم يؤدي طرفهم مما

كان  ؟بعنوان العزلة االجتماعية تقتل لماذا ؟ وكيف  James.S  2011.جيمسففي دراسة لـ       
وهل تكون العزلة عامل من ،بالصحة  وأضرارهاعطاء لمحة عامة عن العزلة االجتماعية إالهدف منها 

 وهل تؤثر على مشاعر الشخص العاطفية وعلى صحته  ،و سببا لهاأعوامل تعاطي المخدرات 
الثقة وعدم  وانعدامنتيجة لتثبيط العالقات االجتماعية  أتنشن العزلة االجتماعية قد أوتوصل  البدنية،
    0الذات احترام

                                                                         ( http://psycnet.apa.org) 

 

على  تفرض أصبحت المعاصرة االجتماعية الحياة طبيعة أن هذه النتيجة نجد فمن خالل       
 وأفي المدرسة  أو اآلسرةالمراهقين ويتجلى ذلك بعدم الندماج في العالقات االجتماعية  سواء مع 
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عالقات تسودها المودة و المحبة  فالكل يبحث  ءوانتشاضمنها  انعدام التفاعل   األفرادالمجتمع  ففقد 
شباععن مصالحه الخاصة  ولعل هذا ما يفسر وجود العزلة لدى عينة  اآلخرينه بعيدا عن حاجات وا 

   0الدراسة

فاالغتراب مشكلة من أهم مظاهرها رغبة الفرد في االبتعاد عن اآلخرين والجلوس منعزال عنهم       
مع وجود صعوبة لديه في االرتباط والتواصل مع المحيطين به باإلضافة إلى شعوره بالنقص وعدم 

قدرته على إقامة عالقات اجتماعية قوية ومن هنا يتضح أن الشعور باالغتراب ما هو إال  الثقة و عدم
هروبا من الواقع لعدم قدرة المراهق على التوافق بين حاجاته ومطالبه ورغباته الخاصة وأبعاد 

اقف واتجاهات المجتمع المحيط به مما يؤدي إلى إصابته بحالة من العزلة والتمرد واالنسحاب من المو 
        0فيصبح شخصية سلبية في المجتمع

  الثانية  فرعيةال عدم تحقق الفرضية علىنتائج  الدراسة الحالية  أشارت خرى  أمن جهة  
أي أن  ،تعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في العجزالموجود فروق دالة إحصائيا بين المراهقين ب 

وترى الباحثة أن شعور المتعاطين بالعجز ما   ،المتعاطينالمتعاطين أكثر شعورا بالعجز مقارنة بغير 
وبالتالي يؤثر في  ،مع بيئتهم واالجتماعيفي الشخصية  يؤثر على توافقهم النفسي  اضطرابهو إال 

 هروب إال هو ما عالقتهم باآلخرين وهذا ينتج عنه معاناة  في السلوك والتصرفات  فالشعور بالعجز 
 المحيطة باألحداث االهتمام عدملديه  تكوني ثم ومن ،مواجهته المتعاطي في  يفشل الذي الواقع من
 0الخارجي والواقع الفرد بين العالقة سوء تعكس وهي

عجز المراهقين المتعاطين عن مواجهة الواقع بمتطلباته، فالعجز هذا ناتج من  لى إكما يرجع        
عدم تقدير إيجابي للذات، وفقدان الشعور بالهوية كل هذا قد يؤدى بالمراهق للتعاطي رغبة في الهروب 

   0   الذي يعيشه السيئمن الواقع 

 فروق دالة  الثالثة بوجود الفرعيةعدم تحقق الفرضية  إلىالحالية  بينت نتائج الدراسة 
المتعاطين  فقد كان ، للمخدرات وغير المتعاطين في الالمعيارية  بين المراهقين المتعاطين إحصائيا

المراهقين المتعاطين   وتفسر الباحثة سبب شعور 0أكثر شعورا بالالمعيارية مقارنة  بغير المتعاطين
   أصبحت  تسيطر على كل شيء حيث أصبحننا نعيش  في زمن العولمة التي أ  ،بالالمعيارية
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أخطار العولمة  تعتبر من، والتي اجتماعيامنبوذة وغير الئقة  سلوكيات كانتالمتعاطي يسلك  المراهق
الشخصية مما جعل المراهق يعيش في  والهوية االجتماعيةعلى ثقافتنا وسحقت المعايير  طرأتالتي 

 0عالم مليء بالتناقضات لتعارض القيم السائدة في المجتمع

يؤدي  هذا ما-عبيرية للسخط عن المجتمع يشكل أزمة هوية وطريقة ت تعاطي المخدرات ف       
وكل هذا يجعل المراهق  ،بالمراهق الجزائري  إلى عيش حالة من  اإلحباط واليأس لعدم إشباع رغباته

 0المطلوبة لضبط سلوكه االجتماعيةالمتعاطي للمخدرات مفتقرا إلى المعايير 

 ،االجتماعية للمعايير وخرقا تهاونا كثرأ كان منخفضا ذاته عن الفرد انطباعكما أنه إذا كان         
 كان سواء نحرافا لكل شامل سما هي الالمعيارية وبالتالي فإن  ،بالالمعيارية يصفه أن للمجتمع وحق
 0عليه تدبير وضع دون شاذا سلوكا يعده نأك أو تدبيرا له ويضع ،جرما القانون يراه

  وغيرحصائيا بين المراهقين المتعاطين للمخدرات إوجود فروق دالة نتائج الدراسة أوضحت 

تفسر  غير المتعاطينبكثر شعورا بالالمعنى مقارنة أفقد كان المتعاطين   ،المتعاطين في الالمعنى
 األمورفي كل  األولياءمع تدخل  ،المدرسيفي األداء ين نظرا للفشل المراهق بعض  الباحثة ذلك أن
يشعره  اإلحساسا ذوبأن حياته بال هدف وه ،بعدم تقدير الذات للشعور هذا يقودهم  ،التي تخصهم

والدخول في متاهات  لالنحرافمما يقوده  ،عن المجتمع الذي يعيش فيه البتعادبالملل والالمباالة 
مور، فشعور المتعاطي بالالمعنى وتعلم عادات سيئة كتعاطي المخدرات والتي بدورها تخلط له األ

ن وجدت وعدم الغاية من إوعدم مقدرته على تجسيدها  ،هادفة في حياته خططينبعث من عدم وضع 
ن ليس لديه أحساسه بفقدان الهدف لديه وبإيه لتعاطي المخدرات كمالذ لينس ألذا نجده يلج ،وجوده

 0طموحات وهو يعيش اللحظة الحالية فقط

 حتى مكان كل وفي دائما موجود المعنى إن" : بقوله (Sahakian 1995 ) ويذهب  ساهاكيان       
 لم فإذا ، معنى بال يبدو الذي ذلك هو احتماله يمكن ال الذي المعاناة من الوحيد والنوع ، المعاناة في

 تحمله، يمكن شيئا ذاتها حد في التعاسة إن .احتمالها من تتمكن لن معاناتك أسباب تفهم أن تستطع
 ذات خبرة إلى تتحول عندما تفاديها يمكن ال التي والمعاناة نتحمله ال الذي هو المعنى غياب ولكن
 لديك كان إذا ،التحدي وروح للهمم مثيرا شيئا تصبح ولكن فحسب احتماله يمكن شيئا تصبح ال معنى،
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 يمكن ال معاناة هناك تكون ولن عليه التغلب يمكن ال الحياة في شيء هناك يكون فلن للحياة معنى 
 0(21، 2532معمرية، )                                                                ."حتمالهاا

بفقدان المعنى في الحياة وباألحداث فقدت داللتها شعور المراهق كما يمكن تفسيره ذلك أن        
نها تمضي بدون هدف وال غاية ومن ثم يفقد المراهق الهدف من أجدوى منها و  ن الحياة الأو  ،ومعناها

سلبية كتعاطي  تلسلوكياعراض تدفع ببعض المراهقين وهذه األ ،في الحياة االستمراريةوجود معنى 
 0لمثل هذا السلوك يعبر عن العجز عن رؤية معنى وهدف للحياةن اللجوء إوبالتالي ف ،المخدرات

في األسرة  اختاللفحين يكون هناك  ،ألسرةل واالقتصادي االجتماعيهذا باإلضافة إلى الوضع        
هذه  كلفإن   ةأو غياب أحد هما بسبب الطالق أو الوفا ،كحاالت الشجار والالتفاهم بين الوالدين

   0مما يؤدي به إلى الشعور بنقص الثقة بالنفس ،األسباب تؤثر على شخصية المراهق

 فروق دالة الخامسة بوجود فرعيةتحقق الفرضية ال عدم نتائج الدراسةأكدت خير وفي األ 

أكدت نتائجها أن  حيث ،التمرد المتعاطين فيحصائيا بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير إ  
 0كثر تمردا مقارنة بغير المتعاطينالمتعاطين للمخدرات أ

 والمجتمع األسرة ضد بالثورة تتصف المتمردة  المتعاطية للمخدرات  وترى الباحثة أن الشخصية       
 الإلنتقام، وذلك ناتج عن  رة منهكوقد يصل التمرد حتى عن  قوانين المجتمع، كف ،خوةوالعداوة مع األ

 المراهق على وتمرد الرضا بعدم فتعاطي المخدرات  يقوي  اإلحساس القبول ممن حوله، بعدم شعوره
لذلك نجد  ،واالحتجاج التعبير في والرغبة والغضب باإلحباط واإلحساس ،مجتمعه في به يحيط ما كل
 وعدم األمل فقدانوذلك ناتج عن   النجاح بتوقع عدم  يشعر دائما  المراهق المتعاطي للمخدرات  أن 
 0المشكالت التي تعترضه حل على القدرة

 ،خرى يمكن تفسير كثير من حاالت التمرد والعصيان  داخل المدرسة  عند المراهقينأومن جهة       
عندما تزداد خاصة لى ركوب المخاطر إخرى أسيما عندما ينساق مرة وال ،قد يكون نتيجة لصراع نفسي

 0الغضب والتعب إالالتي ال مبرر لها والتي قد ال يجني من ورائها  ،خرينخصوماته مع اآل
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 أوامرمن طاعة  على المراهق  البد إذ أسرنا الجزائرية،  لواقع التربية داخل  إرجاعهاويمكن        
ن هنا قد تكون  ردت فعل التوافق االجتماعي للمراهقين، أل وهذا ما يسبب الكثير من مشكالت والديه،

قتبس قيما جديدة تختلف عن قيم يعندما  أو ،أوامرهماالوالدين شديدة وقاسية في حالة رفض المراهق 
وهذا ما يؤدي بين المراهق ووالديه  إقناع مع عدم وجود  األسرةفال يكون هناك حوار داخل  ، مجتمعه

 0 بتعاد عنهاو الشعور باال األسرةبه للشعور بالغربة و التمرد على 

الموانع الذاتية  زدياداو النشاط الغريزي من جنس وعدوانية  اديزدابالمراهقة تتميز ن أذلك       
تصريف الفائض من هذه  إلىوالميل  باإلحباطوبالتالي الشعور  ،والخارجية العاملة على صدها وكبحها

توريط الذات بمشكالت وبالتالي خرين ما عن طريق االعتداء على اآلأما عن طريق الذات و إ ،العدوانية
 0خطار مثل التدخين المخدراتتعريض الذات لأللى إويؤدي ذلك  ،(تمرد عصيان )تستدعي العقاب 

يشــعر المراهقــون المتمــردون بــاالغتراب نتيجــة لمــواقفهم وتصــرفاتهم وكــذلك بــاالغتراب عــن كمــا        
الصـــادرة  توالســـلوكياوغالبـــا مـــا يتجنـــبهم اآلخـــرين نتيجـــة تصـــرفاتهم 0 آبـــائهم وأمهـــاتهم وعـــن أصـــدقائهم

 0لردود الفعل هذه مالحظة المراهقينننا نجد عدم أال إ ،منهم

وجود  فروق ذات داللة  إحصائية بين المراهقين الدراسة الحالية إلى  انتهتخير وفي األ       
العجز والالمعيارية والالمعنى )أبعاده كل ب النفسي  االغتراب المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في

على عدم وجود فروق ذات داللة   نتائجهبعد العزلة االجتماعية والتي أسفرت  باستثناء  ،(والتمرد
 0بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين اإحصائي

يليه مباشرة العجز ثم الالمعنى   ثمحيث ظهر أن أكثر هذه األبعاد ظهورا هو الالمعيارية        
تالشي أو ( األنوميا )الالمعيارية  انتشارمدى  االغترابويعكس هذا الترتيب ألبعاد  0وأخيرا التمرد

 0المتعاطين لمراهقينبين أغلبية ا المعايير 

ويمكن إرجاع ذلك إلى أن المراهق  يعيش حالة من تبني الذات لقيم الالمعيارية، حيث يعتبر       
نه أمر مرغوب فيه في ظل أعلى  ،المراهق  أن  عدم االلتزام بالقيم والمعايير االيجابية في سلوكه

 0  السياق االجتماعي الذي يعيش فيه
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وعدم رفض الفرد لقيم المجتمع ومعاييره  يتتمثل فتم تناولها في هذه الدراسة حيث  والالمعيارية      
والتقاليد التي تسود  المجتمع وتبني قيم من  والتخلي عن العادات ،للمألوف من األمور االنصياع

الجتماعية التي وهذه الجوانب تعكس طبيعة المرحلة العمرية والظروف النفسية وا ،ثقافات أخرى مغايرة
 0يمر بها هؤالء المراهقين

نتائج الدراسات السابقة والبحوث أوضحت أنه نتيجة للتغيرات االجتماعية والثقافية  كما أن     
والفكرية واالقتصادية وعجز الفرد عن مواجهة هذه التغيرات مع  عدم التوافق معها أو التحكم  فيها  

 0اتهح عاجزا  عن تحقيق ذكل هذا أدى لزيادة شعور الفرد باالغتراب  في عصرنا الحالي ومن ثم أصب

ومن هنا يتضح لنا أن االغتراب  موجود مادام هناك تباعد بين قيم الفرد وسلوكه أو قيم الفرد   
والمجتمع، ومادام للمجتمع أفكار يسعى لتحقيقها وتحول ظروف الواقع دون بلوغها، كما يعد المراهقين 

أنهم ال يملكون  سلطة    أكثر الفئات تأثرا بما يحيط بهم من تهديدات وأخطار وفي نفس الوقت يدركون
المراهقين الذين يشعرون باالغتراب النفسي تكون لديهم مشاعر سلبية  0صنع القرار أو إحداث التغيير

في تطوير مهارات اجتماعية في تطوير  لإلخفاقنحو أنفسهم ونحو عالقاتهم باآلخرين مما يؤدي بهم 
ومن جانب 0 نفسي و االجتماعي والمدرسي مهارات اجتماعية متوازنة يحققون من خاللها توافقهم ال

فإن هناك جملة العوامل الشخصية و االجتماعية و المدرسية تؤثر في حياة المراهقين و تجعل  أخر
كما أن 0واالنفعالي نتيجة لعدم قدرتهم على تحقيقي مطالبهم  النفسيالبعض منهم يشعر بفقدان التوازن 

ية التفاعل والتواصل مع اآلخرين  ويبعد عنه ليساعدهم في عمإشباع حاجات المراهقين من شأنه أن 
 0باالغتراب وما يترتب عليه من مظاهر  اإلحساس

 :خالصة الفصل
كانت حيث  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء التحقق من فرضياتهاو لقد تم في هذا الفصل عرض       

جود فروق ذات داللة إحصائية بين المراهقين ذلك بو و  ،بعدم تحقق الفرضية العامة خالصة النتائج 
مع تفصيل في التحقق من عدمه لباقي   ،النفسي االغترابالمتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين في 

 0الفرضيات الجزئية لنخلص للخاتمة



 
 

 

 

 خـــــاتمـــة
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   خاتمة    
دراسة مقارنة قد حاولت  باعتبارهانستخلص من خالل هذه الدراسة بجانبيها النظري والميداني        

 ومن ،النفسي االغترابالكشف عن الفروق بين المراهقين المتعاطين وغير المتعاطين للمخدرات في 
بطريقة قصدية  تمثلت  ختيرتاعلى عينة ( مقياس االغتراب النفسي  )الدراسة أداة تطبيق تم ذلك أجل

 عليهم ستماراتاال توزيع تم ،في المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين بثانويات مدينة بسكرة
 .ياسللمق السيكومترية الخصائص من التأكد منها الهدف كان استطالعية بدراسة القيام بعد وهذا

 اإلحصائية الحزمة ببرنامج ستعانةباالإحصائيا  وتحليلها البيانات بجمع الباحثة قامت ثم ومن       
 على اإلجابة بغرض اإلحصائية األساليب من بمجموعة وذلك ،(SPSS 20 )االجتماعية  للعلوم

 : نتائج البحث إلى ما يلي وأسفرتالفروق لداللة  (ت )كاختبارالدراسة فرضيات 
 االغترابالمتعاطين في  وغيرللمخدرات وجود فروق دالة إحصائيا بين المراهقين المتعاطين  *

  .النفسي
 للمخدرات وغيربين المراهقين المتعاطين  االجتماعيةال توجد فروق دالة إحصائيا في العزلة  *

 .المتعاطين للمخدرات
غير المتعاطين للمخدرات و وجود فروق دالة إحصائيا في العجز بين المراهقين المتعاطين  *

 .للمخدرات
مخدرات  وغير للوجود فروق دالة إحصائيا في الالمعيارية بين المراهقين المتعاطين  *

 . المتعاطين للمخدرات
وجود فروق دالة إحصائيا في الالمعنى بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين  *

 .للمخدرات
وغير المتعاطين  وجود فروق دالة إحصائيا في التمرد بين المراهقين المتعاطين للمخدرات *

 .للمخدرات

أسفرت نتائج حيث   ،للدراسة والدراسات السابقة النظري الجانب ضوء في النتائج تفسير تم وقد       
الدراسة  على وجود  فروق ذات داللة  إحصائية بين المراهقين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين 

 .االجتماعيةالعزلة  باستثناء. النفسي وأبعاده الخمسة االغترابفي 
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 استفحلتمن الظواهر  التي   باعتبارهاظاهرة المخدرات من آثار سلبية ويعكس ذلك ما تحمله        
والتي لم تستثني أي فئة بل مست كل الشرائح   ،في كل المجتمعات بما فيها المجتمع  الجزائري

، فالتغيرات التي تحدث للمراهق في هذه المرحلة تجعله يعيش حالة المجتمع  وخاصة فئة المراهقين
بما يحمله من مشاعر العجز والالمعنى  والتمرد والالمعيارية  والعزلة، لذلك فهو بحاجة  االغترابمن 

والوصول إلى مستوى التوافق النفسي  ،لمن يفهمه ويوفر له كل حاجياته بهدف تعزيز  ثقته بنفسه
حتى ال ينحرف عن قيم وأخالق   ،حقيق التكيف مع الوسط االجتماعي الذي يعيش فيهوت  واالجتماعي

لذلك يجب أن يحاط المراهق بالحب والرعاية من طرف الوالدين، ألن  التذبذب في . وقوانين المجتمع 
وغيرها من  باالغترابوالشعور  لالنحرافكلها عوامل قد تؤدي  ،االهتمامالمعاملة مع المراهق وعدم 

للمراهق  لتجنب جيل بالجانب النفسي  االهتماموخاصة  ،التي تصاحبه في هذه الفترة االضطرابات
 .وهذا جدير بإجراء العديد من الدراسات.يشعر باالغتراب

 :مجموعة من االقتراحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة بصياغة ةالباحث قامت وقد      

 :اقتراحات تربوية: أوال
  باالغترابالتالميذ ويبعدهم عن الشعور  احتياجاتتهيئة الجو المدرسي المناسب  الذي يشبع. 
  حتى يتمكنوا من وتبعيتهاحرص أساتذة  الثانويات على توعية التالميذ  بخطورة المخدرات ،

 .الوقاية من خطر  الوقوع في دائرة المخدرات  
 من مشكالت حتى ال تكون سببا يؤدي بهم  بمساعدة التالميذ  على حل ما يواجههم االهتمام

 .باالغترابإلى العزلة والشعور 
 بين المراهقين ووضع العالج المناسب  وانتشارهابمعالجة مشكلة تعاطي المخدرات  االهتمام

 .آلثارها النفسية
  النفسانيات في جميع المراحل التعليمية حتى يتسنى لهم  األخصائياتالعمل على زيادة عدد

المشكالت التي تظهر في أي مرحلة من مراحل النمو والتي قد تؤثر على المرحلة  الكشف عن
 . التي تليها

 المخدرات وذلك من خالل طرحه في  مشكلة مواجهة في التالميذ أمور أولياء مع التعاون
 .التالميذ أولياءالمجالس المدرسية وكذلك في المجالس مع 
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 :البحثيةاالقتراحات 

 
 المتعاطين للمخدرات  لدى المراهقين االغترابمقارنة للتعرف على الفروق في  دراسات  إجراء 

 .والمستوى الدراسيللتخصص  وفق
  أسباب االغتراب النفسي لدى الفتاة المتعاطية للمخدرات. 
  التعامل  المراهقين وسبلعلى  المخدرات وآثارهاإجراء مزيد من الدراسات حول ظاهرة تعاطي

 .معها
  المتمدرس  لدى المراهقدراسة االغتراب النفسي وعالقته بالتنشئة االجتماعية. 
 بالظواهر تهماعالق ومعرفةالمخدرات وتعاطي  االغتراب هرتيظا حول ودراسات بحوث إجراء 

 .األخرىالنفسية 
 بسمات الشخصية لدى المراهق النفسي  دراسة مقارنه لعالقة االغتراب . 
 غتراب لدى المراهقين المتمدرسيندراسة عالقة القيم باال. 
   لدى المراهقين النفسيمفهوم الذات وعالقتها باالغتراب  أبعاددراسة.  
   لدى المراهق " الفيس بوك "دور االغتراب النفسي بإدمان مواقع التواصل االجتماعي

 .المتمدرس 
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مجلة  .والمخدرات الطبية والفقهيةأحكام التخدير (. 8002. )الزحيلي، محمد .42
 .228-229 ،(1)82والقانونية،  االقتصاديةجامعة دمشق للعلوم 

دور الجامعات في وقاية (. أفريل  82-88، 8011).الزبن، إبراهيم بن محمد .46
المخدرات، حقيقتها وطرق الوقاية الطالب من المخدرات، بحث مقدم الى ندوة 

  .، السعودية2 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .والعالج
  . والمخدراتعلم السموم البيئي (.ت.د)عزة  زكريا، .47

  :من الموقع التالي 8012-01-10تم استرجاعها يوم            

http://www.healthlabs.net/Files/Toxicology.pdf 

المعاش النفسي لدى المراهقات المصابات بداء السكري . (8011) .منيرة ،زلوف .48
دار هومة : الجزائر. وأثره على مستوى التحصيل الدراسي باألنسولينالمرتبط 

 .للطباعة والنشر والتوزيع
عالم : القاهرة(. 1. ط) النفسيةإرشادات الصحة . (8002) .زهران، سناء حامد .49

 .الكتب للنشر والتوزيع
:  ، مصر(2.ط ) الصحة النفسية والعالج النفسي .( 1992) .زهران، عبد السالم .21

 .عالم الكتب
المخدرات والكحوليات  إدمان(.  8018.)الحراشة ،حسن جالل علي الجزاري  .21
 .والتوزيعشر ندار الحامد لل :األردن(. 1.ط )  ساليب العالجأو 
حالة الالمعيارية والمشكالت  (.ماي 02-01، 8012 ). عبد العزيز، حدار .25

بحث . لدى الشباب الجزائري العوامل المسببة وسبل التجاوز واالجتماعيةالنفسية 
النفسية على الشباب  وانعكاساتهاالتحوالت االجتماعية  الملتقى الوطني حولمقدم في 

  .الجزائر، جامعة في المجتمع الجزائري
المؤسسة : لبنان. عند إريك فروم االغتراب(.  1991) .حماد، حسن محمد حسن .23

 .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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االغتراب النفسي وتقدير (. 8010)  .فادية كامل، فاطمة  خلف الهويش حمام، .24
م القرى أ، مجلة جامعة الذات لدى خريجات الجامعة العامالت والعاطالت عن العمل

 .189-22، ( 8) 8للعلوم التربوية والنفسية ،
 .التمرد قلق المستقبل– االغتراب(. 9088. )الحمداني، إقبال محمد رشيد صالح .22

 .دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمان( . 8. ط)
جريمة المخدرات بين الشريعة . (أفريل  2-2 ،8002 . )خدةحمزة، بن  .26

جامعة بوضياف مسيلة   بحث مقدم في مؤتمر، والقانون الجزائري  السالمية
 .الجزائر

دور الرعاية الالحقة في رعاية (.  19-12، 8002. ) الحميدان، عايد علي .27
 .الرياض جامعة نايف العربية  للعلوم األمنية، . المتعافين

 الجامعات في االغتراب ومظاهر ثارآ (.8000 ).حسن محمود مالك الحوامدة،  .28
 .السودان اإلسالمية درمان أم جامعة ، دكتوراه أطروحة .واألردنية السودانية

دار الفكر : دمشق .سبابها ومكافحتهاأ الجريمة(.  8002. ) حوري، محي الدين .29
 .للنشر والتوزيع

الجانحين  األحداثأزمة الهوية لدى  .(8008 ). خليل عبد الرحمن ،الطرشاوي .61
 .رسالة ماجستار .في محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات باألسوياءمقارنة 
 .غزة ،اإلسالميةالجامعة 

وطرق التعامل  لضغوط النفسيةا .(8002 ،ديسمبر). جميل حسن ،الطهراوي .61
الكريم  القرآن األولبحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي  .معها في القرآن الكريم

 .القرآن الكريم والدعوة اإلسالمية مركز ينظمهالذي  ودوره في معالجة قضايا األمة
 .غزة، اإلسالميةالجامعة  -كلية أصول الدين

(. 8. ط) .النمو النساني أسسه وتطبيقاته(. 1991) .الطواب، سيد محمود .65
 .درا المعرفة الجامعية: القاهرة

. عبد الرزاق وكريشان، بشير محمد والمعاني، باسم والنصرات، الطويسي، .63
 ،اتجاهات الشباب نحو المخدرات دراسة ميدانية في محافظة معان (.8012)

 .12-11، (8)20، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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دار المعرفة :  القاهرة .النفسي للمراهق االرتقاء(. 8009.)الكفافي، عالء الدين  .64
 .الجامعية

 دار  :بيروت .(1.ط) والبلوغ المراهقة(.1992.)رالف ووسييتز، وليم ماسترز، .62
 .والنشر للطباعة المناهل

عصام حوري ) دليل تقديم المشورة للشبيبة( . 8002)  .ماكدوال،ج و بوب، ه .66
 .وفير للطباعة والنشرأ: ردن األ(. وسمير الشوملي، مترجم  

: القاهرة. أبناؤنا في مرحلة البلوغ وما بعدها( . ت  .د.) محروس طه، شحاتة .67
 .بشركة حلوانإنتاج وحدة ثقافة الطفل 

  .اآليمـــو أنموذجا... المراهقين اغتراب (.8018.)المحمداوي، حسن .68
 :التاليمن الموقع  80/02/8012تم استرجاعه يوم 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=147074                                                   
عقوبة (. أكتوبر  82-88، 8011. )المحمداوي،  عبد اهلل بن أحمد سالم .69

متعاطي للمخدرات في الفقه والنظام وحكم إحالة المدمن للعالج بدال من إيقاع 
جامعة  ، بحث مقدم لندوة  المخدرات حقيقتها وطرق الوقاية والعالج،العقوبة عليه

 .1022-8،992، الرياض  نايف العربية للعلوم األمنية
والتوافق النفسي  االغترابالعالقة بين (. 8002.)حسن إبراهيم حسن المحمداوي،  .71

، كلية األدب والتربية منشورة رسالة دكتوراه .لدى الجاليات العراقية في السويد
 .األكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك

 -دراسات في الصحة النفسية، الهوية (. 9000. )محمد، عبد اهلل عادل .71
   .دار رشاد للنشر و التوزيع: القاهرة. االغتراب االضطرابات النفسية

األفكار الالعقالنية عند المراهقين دراسة في الصحة ( . 8012)  .محمد، روبي .75
  .دار الخلدونية للنشر والتوزيع :الجزائر(. 1.ط) النفسية

 والمسكرات بين الواقع والخيالي المخدراتدمان إ(.  8011) .محمد فتحي محمد، .73
 .نجلو المصريةمكتبة اال:  القاهرة(.  1.ط)
الدار  :ليبيا(. 1.ط ) والعالجدمان الكارثة ال(.  1992. ) نجية محمد، .74

  .والتوزيعالجماهيرية للنشر 
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-22 ، (8)11. عالم الفكر ،حول االغتراب الكافكاوي(. ت .د. )إبراهيممحمود،  .72
182 . 

 النفسية والمقاييس االختبارات بناء أسس(. 8002. )(أ)شاكر سوسن مجيد، .76
 .والتوزيع والنشر للطباعة ديبونو :  عمان(. 1. ط) والتربوية

 واألساليبالنفسية  األطفالمشكالت  .(8002). (ب)سوسن شاكر ،مجيد .77
 ..المصرية أنجلومكتبة  : عمان  .اعالجتهلم الرشادية

 أزمة الهوية في المراهقة والحاجة لإلرشاد النفسي( .8008. )بكرمرسي، أبو  .78
 .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة(. 1.ط)
: ردناأل (. 1.ط) تبغ، خمور، مخدرات: دمانال(.  8001. ) محمود مرسي، .79

 .مؤسسة الطريق
   والعالج النفسيرشاد دمان على المخدرات ال ال. (8002. ) مشاقبة، محمد أحمد .81
 .دار الشروق للنشر والتوزيع :عمان(.  1.ط) 
لتخفيف العزلة  إرشاديثر برنامج أ (.8018. )عدنان ضفاف مصطفى، .81

 (802) مجلة العلوم التربوية والنفسية،. االجتماعية لدى طالبات المرحلة المتوسطة
1229-1222.  

في علم النفس مفهوم أساسي : معنى الحياة(. 8018)  .معمرية، بشير .85
 .21-22، المجلة العربية للعلوم النفسية، يجابيال
دار آمنة  .جريمة المخدرات وجنوح األحداث(. 8001. )المطيري، عبير هادي .83

 .للنشر والتوزيع
(. 1.ط) دورة الحياة النسان –النمو  علم النفس(. 8002. )محمدملحم، سامي  .84

 .دار الفكر: عمان
(. 1.ط) الطفل والمراهق(. 1928. )منصور ،حسن زيدان ومحمد مصطفى .82

 .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة
المسكرات والمخدرات والمكيفات  (.1929 . )أحمدمنصور، عبد المجيد سيد  .86

مركز  :الرياض. السالميةوآثارها الصحية واالجتماعية والنفسية وموقف الشريعة 
 .السعودية دراسات أمنية وتدريب، عربي
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االتجاهات السيكوباتية نحو المجتمع (. 8012. )المنصور، غسان محمد  .87
مجلة . وعالقتها ببعض المتغيرات الدراسية لدى عينة من طالب جامعة دمشق

 .110، (2)18اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس،
 سيكولوجية النمو في(. 8010)  .بدرة معتصم وميموني مصطفى ميموني، .88

 .بوعات الجامعيةطديوان الم:  القاهرة. الطفولة والمراهقة
(.  1.ط )الشباب واالنترنت والمخدرات (.  8018. ) البداينة ذياب موسى، .89

 .  األمنيةجامعة نايف للعلوم : الرياض
 واالجتماعية النفسية وآثارها المخدرات .(8012) .المهندي، خالد حمد .91

 المعلومات مركز: قطر. العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في واالقتصادية
 .العربية الخليج لدول التعاون لمجلس المخدرات لمكافحة الجنائية

مؤسسة شباب : القاهرة .سيكولوجية المراهقة . (8002. )المنعمالميالدي، عبد  .91
 .الجامعة

الديوان الوطني لمكافحة   (.8011.)نشاطات مكافحة المخدرات واإلدمان عليها .95
 . الحصيلة اإلحصائية. العدلوزارة .المخدرات والدمان عليها

قياس التمرد النفسي عند طلبة معهد (. 8011) .محمد مجيد أزهار نصيف، .93
  .808، (82)  2. إعداد المعلمين

االغتراب وعالقته بالعصابية والدافعية (. 1998) .نعمات،السيد عبد الخالق .94
 .192-122ل،(2)1، مجلة تربية أسيوط، طالب الجامعة لالنجاز لدى

المنجد في (. 8001.)اسمر ولويس عجيل ومتري شو دموعصام أنطوان  نعمة، .92
 .دار المشرق  :بيروت(. 8.ط) اللغة العربية المعاصرة

  .وساط الشبابأظاهرة تعاطي المخدرات في  انتشار( . 8010. )سفيان الساسي، .96
 :التالي من الموقع  8012/ 2/ 88تم استرجاعه يوم 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27036.    

بين  النسانمتاهات : االغتراب في الثقافة العربية(. 8002. )صالح السامرائي، .97
 ( .2-2) ،مركز دراسات الوحدة العربية .الحلم والواقع
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في  بعض مالمح ثقافة تعاطي المخدرات(. 8011) .الحكيم رضوان سعيدـ، عبد  .98
 .228-298، (8)82المجلة العلمية لكلية التربية،  .المجتمع السعودي 

دار  :عمان .للمراهقينالتطور الخلقي  .(8009).م محموداابتس ،السلطان .99
 .المجتمع العربي

 .دار النهضة العربية  :بيروت .علم النفس النمو. (8008. )مريمسليم،  .111
مفسدات التوازن الحيوي في (. 82-88، 8011. )سواس، عبد الحليم أحمد .111

بحث مقدم لندوة المخدرات المخدرات بين المفهوم اللغوي والحيوي،  النسان
 .األمنية، جامعة نايف للعوم  (حقيقتها وطرق الوقاية والعالج)
 .د ن  :لمانياأ .ثار االجتماعية للمخدراتاآل .( ت .د. ) أ. السويسي، القس .115
 .الدور االغترابي للتربية في الوطن العربي (.8002) .يزيد عيسى السورطي، .113

  . 20-11،( 22) 12   ،المجلة التربوية
 االجتماعية اآلثار(. أفريل 2-مارس 20، 8009. )سيدبي، جمال رجب .114

ندوة المخدرات واألمن لبحث مقدم  .لدمان وتعاطي المخدرات واالقتصادية
 .مركز الدراسات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: االجتماعي الرياض

 .عالم المعرفة  :الكويت. المخدرات والمجتمع(.  1992. )مصطفى سويف، .112
( سعد، مترجم أوجيه ) علم النفس الموسوعي فيالمعجم  (.8001. )سيالمي، ن .116
 .منشورات وزارة الثقافة :سوريا ،1ج
التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته (. 8002.) الرحمن عبيد العازمي، عبد .117

 رسالة ماجستار .بالدمان  لدى عينة من نزالء المصحات النفسية في السعودية
 .8002 جامعة مؤتة، غير منشورة،

دار غريب : القاهرة الفني، واإلبداعاالغتراب (. 8002).عباسيوسف، محمد  .118
  .للطباعة و النشر والتوزيع

ومفهوم الذات والسلوك ( نومي األ )الالمعيارية (. 8002)  .حسن علي عبد اهلل، .119
  رسالة ماجستار ،المنحرفين وغير المنحرفين في مدينة الرياض االنحرافي لدى

 .الرياض: األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم غير منشورة
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 -دراسات في الصحة النفسية، الهوية (. 8000. )عادل محمد، عبد اهلل .111
 .دار رشاد للنشر والتوزيع: القاهرة. النفسية االضطرابات االغتراب

المؤسسة العربية للدراسات : لبنان(. 8.ط )االغتراب (. 9002) .يحيالعبد اهلل،  .111
 .  والنشر

المتغيرات األكاديمية  ضدراسة لبع .(1992). حسن مصطفى، المعطيعبد  .115
القاهرة الهيئة .علم النفسمجلة . الشباب الجامعي ل الهوية لدىيشكتالمرتبطة ب

 .82-2 ، (81) ،المصرية العامة للكتاب
 :عمان .النفسي والرشاد التوجيه مبادئ (. 1999) .عزت جودت الهادي، عبد  .113

 .والتوزيع للنشر الثقافة دار
 قياس(. 8002. )العباجي، ندى فتاح زيدان وميساء يحي قاسم المعاضيدي .114

 . 211، (2)12 والعلم،، مجلة التربية العداديةالتمرد النفسي لدى طلبة المرحلة 
دار  :عمان(. 1.ط) واالنترنت الدمان .(8002) .عمر موفق بشير، العباجي .112

 .مجدالوي للنشر والتوزيع
(. 1992.) رلمختاد اعبر خضد محموعلي س خميدة ماجومديحة أحمد  عبادة  .116

مجلة علم  .دراسة مقارنة . الغتراب لدى طلبة الجامعة في صعيد مصر مظاهر
 .122 ،(22) 18. النفس

 .(8.ط) النسان المعاصر وشقاء الوعي االغتراب. (9001.)عباس، فيصل .117
 .مكتبة رأس المنبع: بيروت

 مكتبة : الكويت.  (8. ط) النفس القياس (. 1992) .سعد عبد الرحمن،  .118
 .الفالح

االغتراب لدى المكفوفين ظاهرة (. 8002. )بهجات محمد السيد عبد السميع،  .119
 .دار الوفاء للنشر:  القاهرة .(1.ط ) وعالج

الشخصية النرجسية (. 8018. ) عبد الكريم، إيمان صادق وطالب عبد سالم .151
مجلة . المتميزين  في ثانويات المتميزينوعالقتها بالسلوك االيثاري لدى الطلبة 

 .822، (8)82كلية التربية للبنات ،
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العوامل النفسية ذات الصلة (. أفريل 2-8 ،8002) .عبد اهلل، حمود بن هزاع .151
 .بحث مقدم في  مؤتمر  بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية. باستعمال المخدرات

(. 1.ط)  األبناءسرة ومشكالت األ(.  8002) .حسن مصطفى عبد المعطي، .155
 .دار السحاب للنشر والتوزيع  :القاهرة

دراسة نفسية للكشف عن البدايات (. 6002. )الباقي مصطفى عبد ،المعطي عبد .153
 ، مجلة علم النفس،السلوكية لالنحراف وتعاطي المخدرات لدى عينة من المراهقين

17، 767- 766. 
المكتبة : القاهرة .(1.ط)  وتعاطي المخدراتاألطفال (. 8001.) سحر عبد الغني، .154

 .المصرية
االغتراب والتطرف نحو العنف، دراسة . (1992. )خضرعبد المختار، محمد  .152

  .دار غريب للنشر والتوزيع:  القاهرة .نفسية تحليلية
دار الفكر  :عمان(. 1. ط) تربية المراهقين(. 8000) .عدس، محمد عبد الرحيم .156

 .والنشرالعربي للطباعة 
بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بالشعور (. 1922.)محمد عبد المنعم، عفاف .157

 .اإلسكندرية، القاهرةجامعة  ،غير منشورة   رسالة دكتوراه . باالغتراب
دار المعرفة : القاهرة( .1.ط)  الدمان(.  8002 . )محمد المنعم، عفافعبد  .158

 .الجامعية
. ونتائجه ألسبابهدراسة نفسية  الدمان(.  8002. ) عفاف محمد عبد المنعم، .159
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 بوسنة عبد الوافي زهير: الدكتور  دكتوراه جامعة بسكرة

 نحوي عائشة : الدكتورة  دكتوراه جامعة بسكرة

 ساعد صباح: الدكتورة  دكتوراه جامعة بسكرة

 هويدي عبد الباسط : ور تالدك دكتوراه جامعة الوادي 

آكلي محند أولحاج  :جامعة
 البويرة

اهدكتور   مصطفاوي الحسين:الدكتور  

 

 

 

 



 حث العلمي ــــــــــــــالي و البـــــــــــــــــــــعليم العــــــــوزارة الت

 -بسكرة -جامعة محمد خيضر

  االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 

   االجتماعيةقسم العلوم 

 

 

 (11)ملحق رقم 

 

في صورته األصلية  النفسي االغتراباس ـــمقي  

قير ــــــــــــــزينب شـــــــــــــل  

 

 

 

 

 .1105/1102: السنة الدراسية



 -صفـــــــــــحة التـــــــــــــــعليمات -
 نرجو لعياديا النفس علم تخصص النفس علم الدكتوراه  في شهادة لنيل مكملة مذكرة إعداد إطار في
 .ما يناسبك  مع تتفق التي اإلجابة تحديد خالل من معانا التعاونكم من
 

رأيت أنها  فيما يلي مجموعة من العبارات، المرجو منك أن تقرأ كل عبارة وتفهمها جيدا فإذا 
أمـام العبارة نفسها داخل ( X)تتفق مع وجهة نظرك تماما ومع ظروفك وشخصيتك ضع العالمة 

ذا رأيت أن العبارة ال تتفق مع وجهة نظرك أو مع ظروفك وشخصيتك ضع العالمة ( الموافق)العمود  وا 
(X )ذا لم تتأكد من الحكم على العبارة ضع العالمة ( غير موافق)أمام العبارة نفسها داخل العمود وا 
(X ) (.  غير متأكد–محايد )أمام العبارة نفسها أمام العمود 

 :مالحظة 
 . عبارة بدون اإلجابة عليها من فضلك ال تترك *
 ال تتوقف كثيرا لإلستجابة لكل عبارة *
 :كما في المثال التالي ( X)اإلجابة التي تتناسب معك بوضع عالمة  اختر  *

 

 موافق ارةــــــــــــبـــــــــــــــالعــــ الرقم
غير 

 متأكد
 غير موافق

   X .أشعر أنني وحيد في هذا الكون 01

 

 .اسمكمعلوماتك سرية تماما، يمكنك عدم كتابة مع العلم أن 

                                                                

 .شكرا على تعاونك                                                                 



 مقياس االغتراب النفسي

 

 

 

 

العبــارات، المرجــو منــك أن تقــرأ كــل عبــارة وتفهمهــا جيــدا فــإذا رأيــت أنهــا فيمــا يلــي مجموعــة مــن 
أمــــام العبـــارة نفســـها داخـــل ( X)تتفـــق مـــع وجهـــة نظـــرك تمامـــا ومـــع ظروفـــك وشخصـــيتك ضـــع العالمـــة 

ذا رأيـــت أن العبـــارة ال تتفـــق مـــع وجهـــة نظـــرك أو مـــع ظروفـــك وشخصـــيتك ضـــع (الموافـــق)العمـــود  ، وا 
ذا لــم تتأكــد مــن الحكــم علــى العبــارة ضــع ( غيــر موافــق)نفســها داخــل العمــودأمــام العبــارة ( X)العالمــة  وا 
 (.  غير متأكد–محايد )أمام العبارة نفسها أمام العمود ( X)العالمة 

لكل عبارة، معلوماتـك  لالستجابةال تتوقف كثيرا . من فضلك ال تترك عبارة بدون اإلجابة عليها
 . ا لتعاونك، شكر اسمكسرية تماما، يمكنك عدم كتابة 

 موافق العـــــــبارة الرقم
غير 

 متأكد
غير 

 موافق

    .أشعر أنين وحيد يف هذا الكون 01

    .أكره اإلختالط باآلخرين 02

    .أشعر بانعدام التواصل اإلنفعايل مع نفسي وال أفهم ذايت 03

    .أشعر أنين منبوذ من اآلخرين 04

    .شأين لنفسيأيأس وهتبط مهيت مما يقلل من  05

    .أشعر بالعجز عن اختاذ قرار جتاه بعض املواقف الصعبة 06

 ....................................أنثى/ ذكر : اجلنس................... : .......اإلسم

 ........ ............................................:املستوى التعليمي  : .............سنال

.......................................................................................  



    .أشعر باخلوف من املستقبل وأنه ال حول يل وال قوة 07

    .أشعر بالضيق واحلزن لعجزي عن معاجلة بعض املواقف بنفسي 08

    .الغاية تربر الوسيلة: أؤمن باملثل القائل 09

10 
متضي احلياة بشكل مزيف وحمزن مما جيعلين أشعر باالستياء منها وأهنا 

 .ليس هلا قيمة
   

    .من خاف سلم  : أؤمن باملثل القائل 11

    . يف بعض األحيان البد أن أكذب طاملا الكذب حيقق مصاحلي 12

13 
أعظم ما يسر اإلنسان يف حياته عندما يكون مبفرده بعيدا عن 

 .الناس
   

    .أشعر أن حيايت عقيمة بال هدف أو معىن 14

15 
يغلب علي التشاؤم يف حيايت بدون سبب واضح لشعوري بأن 

 .وجودي ليس له قيمة كبرية
   

16 
أشعر بالفراغ واليأس يف احلياة وأنه من الصعب إمكانية حتسسها 

 .مستقبال
   

    .مشوشأكره االعتماد على تفكريي مبفردي لشعوري بأن تفكريي  17

    .أعارض اآلخرين أرائهم إلقناعي برأي الشخصي 18

19 
أرفض التعامل مع أسريت وأصدقائي ألنين أشك يف مشاعر احلب 

 .احلقيقي بيين وبينهم
   

    .ال ألتزم كثريا بواجبايت جتاه نفسي وجتاه اآلخرين 20

21 
عن الناس منعا  أفضل شيء يف احلياة أن يعيش الفرد بعيدا

 .للمشاكل
   

    .البعد عن الناس غنيمة 22



    .أعتقد أنه ال يوجد روابط حقيقية بني معظم الناس 23

    .ال أشعر بتواجدي مع أفراد أسريت رغم أنين أعيش معهم 24

    .القيادة صفة تستغرق وقتا طويال ملمارستها ويصعب حتقيقها 25

    .أطفالنا إزاء املستقبل املبهم والغامضأشعر باخلوف على  26

    (.عجلة احلياة)أصبح اإلنسان يف هذا العصر جمرد ترس يف عجلة  27

28 
أنا غري راض عن عالقايت بوالدي وإخويت ألهنم ال يقدروين بدرجة  

 .كافية
   

29 
األعراف االجتماعية والعادات من صالحيات الفرد نفسه حىت  خمالفة

 .ولو أحلق الضرر باآلخرين
   

30 
كل إنسان يف اجملتمع ميكنه حتقيق أهدافه بالطرق اليت حتلو له ولذلك 

 .ميكنه تغري القواعد اليت يسري عليها
   

31 
معايري اجملتمع غري موضوعية وال تعتمد على الكفاءة لذلك ال  إن

 .أمتثل هبا أو أسري عليها وال أعترب نفسي خارج عن القانون
   

32 
النظام السائد يف اجملتمع هو أن البقاء لألقوى، وهذا يؤكد املثل 

 القائل القوة تغلب الشجاعة
   

    . بوجود فجوة بني ما هو قائم وبني ما أتوقعه يف احلياة أشعر 33

34 
املوت من احلياة أفضل من العيش بال هدف، لكن أشعر أن احلياة ال 

 . تستحق أن حيياها اإلنسان
   

35 
اعتقد أن سلوك اإلنسان جيب أال تقره عادات اجملتمع وتقاليده ألنه 

 .يعيش حياة اجتماعية أصبحت معقدة وحتكمها املصاحل 
   

36 
بعض الناس تفكر يف االنتحار هروبا من الواقع املريع وبعيدا عن عامل 

 .اهتزت فيه القيم االجتماعية الثابتة
   



37 
غريي يشعر بالسعادة أو باحلظ أثور وأغضب عادة عندما أجد 

 .السعيد
   

38 
اسخر من اجملتمع ونضمه السائدة فيه وال أمتسك بالكثري من قواعده 

 . وقيمته
   

    .أفضل العنف عن املساملة، وأهاجم كل من يعارضين 39

40 
أحب أن أصادق من خيالف عادات اجملتمع، ويتجاهل أوامر ونواهي 

 .أصحاب السلطة من حوله
   

41 
غالبا ما أحبث عن التفرد والتميز من خالل االندماج يف مجاعة 

 .سياسية
   

42 
ال أثق يف اخلطط السياسية اليت تضعها الدولة ألهنا ومهية وال ترتبط 

 .باحلياة االجتماعية الواقعية
   

43 
يوجد غموض كبري يف األوضاع السياسية جتعل الناس خيتلفون فيما 

 .عن بعض أفكارهم السياسية بينهم وييبتعدون
   

44 
أبتعد عن احلديث يف السياسة ألنه  من غري املسموح به أن أعرب عن 

 .حرييت السياسية
   

    .أنا غري متأكد من أنين أصلح ألن أكون قائدا سياسيا ناجحا 45

46 
املواطن ضحية االستغالل بسبب األوضاع السياسية الغامضة يف 

 .الدولة
   

47 
احلديث يف السياسة أمر ينبغي البعد عنه ألنين ال أملك إمكانيات 

 .تساعدين على الدخول يف جمال السياسة
   

48 
هناك الكثري من القرارات السياسية اليت يتطلب مين اخلضوع هلا رغم  

 .إراديت
   

    .املشاركة يف اختاذ القرارات السياسية ضرورة ومسة متيز هذا العصر 49



    .املعايري السياسية نسبية وال ميكن التحقق من صحتها 50

51 
من األفضل أن يساير الفرد األوضاع السياسية حىت ينجو من 

 .خماطرها
   

52 
قد يكون الغش يف احلياة أفضل سياسة ملواجهة الصعوبات 

 .واملشاكل
   

53 
املوضوعات السياسية غامضة ومبهمة وغري واضحة ومن الصعب 

 .فهمها
   

    .هناك من القوانني السياسية ال هدف منها وال قيمة هلا 54

    .التفكري يف السياسة شيء صعب وعدم املنفعة 55

56 
الصراع بني الشعوب ضرورة حتمية يف السياسة ألننا نعيش يف عامل 

 .اهتزت فيه الرموز السياسية احلقيقية بني الشعوب
   

    .النظام السياسي السائد قائم على املعارضة والتمرد والعصيان 57

58 
اعرتض على قانون العقوبات املستخدم يف اجملتمع، وال أحب أن حتل 

 .قضايا احلوادث يف احملاكم املدنية
   

    .اكره النظام السياسي السائد يف اجملتمع 59

60 
السلطة بصرف أعطي صويت للمعارضني للحكومة والذين ينتقدون 

 .النظر عن شخصياهتم
   

    .ضعف الوازع الديين ال يفسد روابط احملبة بني الناس 61

    . غالبا ما أسعي للبحث عن هوييت من خالل اندماج يف مجاعة دينية 62

    .ممارسة الطقوس آخر شيء أفعله يف حيايت اليومية 63

64 
عندما أجده خيالف العادات والقيم األخالقية  ال أعيب على صديقي

 .والدينية
   



    .ال أستطيع أن أقف يف مواجهة التعصب الديين خوفا من املشكالت 65

    .يصعب عليا تقدمي الوعظ واإلرشاد لآلخرين من حويل 66

    .أنا مقصر يف القيام بواجبايت الدينية الكاملة 67

    .عن تعليم الناس القيم الدينية الصحيحة أنا لست مسؤوال 68

    .االلتزام الديين واألخالقي أمر يندر وجوده يف هذا العصر 69

70 
النفاااق ماااع النااااس خااري طرياااق للوصاااول إلاايهم واإلنساااان األماااني غالباااا 

 .مظلوم
   

71 
ال أشاااعر بالاااذنب وتأنياااب الضااامري عنااادما أقاااوم بعمااال خياااالف الااادين 

 .طاملا حيقق هديف
   

72 
يصاااعب علاااى اإلنساااان أن يتمساااك دائماااا باااالقيم الدينياااة ويرضاااي مباااا 

 .قسمه اهلل له
   

73 
االلتزام الاديين هاو أن تبتعاد اإلنساان عان ملاذات احليااة وأن الزهاد يف 

 .احلياة ضرورة دينية ملحة
   

    .االعتقاد املطلق يف بعض األمور أمر صعب للغاية 74

75 
للاااادين معااااىن واضااااح يف حياااااة بعااااض الناااااس، وأن بعااااض القاااايم  لاااايس

 . الدينية ال تنطبق عليهم
   

76 
التفكااري العميااق يف األمااور الغيبيااة يشااغل اهتمااام الاابعض عاان التفكااري 

 .يف الواقع العقلي
   

    .ارفض النصح واإلرشاد الديين للتأكد من ثقافيت الدينية العالية 77

78 
على فكارة القصاايف يف القتال، وال أفكار يف العقااب أو خمافاة  اعرتض

 .اهلل ملن حياول الغش أو القتل يف حالة الضرورة
   

    .اعرتض على بعض الطقوس الدينية الشائعة يف جمتمعاتنا 79



80 
يل أراء خاصة يف مفااهيم اجلناة والناار، واحلاالل واحلارام، واخلاري والشار 

 .أرائي مع املفاهيم الدينية مهما إختلفت
   

81 
الغازو الثقاايف األجنااس يتسابب يف اإلخااتالف باني الناااس مماا يااؤدي إ  

 .التباعد بينهم
   

82 
االلتاازام باااملنهد الدراسااي ودون حريااة إختيااار املوضااوعات يبعاادنا عاان 

 . جمتمعنا
   

83 
املعلوماااااااات والثقافاااااااة الااااااايت يكتسااااااابها الشاااااااباب ال حتااااااال مشاااااااكالهتم 

 .اإلجتماعية وتباعد بني حتقيق رغباهتم
   

84 
اخنفاااض التواصاال الفكااري بااني العلاام والطالااب يفسااد روابااط التواصاال 

 .اإلجتماعي
   

85 
أن مسااتمع غااري جيااد لكاال ماان يتحاادث يف موضااوعات ثقافيااة مهمااا  

 .كان مركزه
   

86 

، أن يعااارب عااان رأياااه بوضاااوح عنااادما (أو العامااال)ال يساااتطيع الطالاااب 
إلعتقااااااده بضاااااعف معلوماتاااااه ( أو رئااااايس العمااااال)خياااااالف رأي املعلااااام 

 .  وثقافته عنهم
   

    .لدي إلحساس بإستغالل اآلخرين يل، ألهنم أكثر مين علما وثقافة 87

88 
عن كتابة قصة أو مسرحية أو شعر لصعوبة التعبري عن ما أقرؤه  أعجز

 .أو أفهمه
   

    ".أصحاب العقول يف راحة"أنا أؤمن باملثل القائل  89

    .العلم والثقافة ليس كل شيء يف احلياة 90

    .أفضل املال على العلم ألن العلم أطول طريق للوصول إ  اجملد  91

92 
النجااح والتوافاق يعتماد كثاريا علاى الصادفة وكاذلك فاالتفوق  أعتقد أن

 .الدراسي ليس معيارا للنجاح يف احلياة
   



93 
لاايس هناااك فااروق بااني اجلاهاال واملثقااف طاملااا أن كاال ماانهم راض عاان 

 .حياته
   

94 
العوملة مفهوم غامض ال معىن له، واملعلومات والثقافة عميقة وليس هلا 

 .قيمة يف احلياة
   

95 
ماا  احلياة الدراسية ال تشبع حاجات ورغبات الفرد، وهناك تباعد باني

 . يتعلمه الفرد وبني أمور احلياة من حوله
   

    .معظم رجال األعمال واألثرياء ال يعرفون القراءة والكتابة 96

    ".العلم يف الصغر كالنقش على احلجر"أرفض املثل القائل  97

    .أحب قراءة صحف املعارضة وأهتم هبما فيها 98

99 
عناادما أجهاال شاايء ال أهااتم باااإلعرتاف بااذلك، أحاااول البحااث عاان 

 .حقيقة هذا الشيء
   

100 
ال أهاااتم مباااا أتعلماااه يف املدرسااااة أو اجلامعاااة كثاااريا، ألن احليااااة جتااااارب 

 .يتعلم منها اإلنسان
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 حث العلمي ــــــــــــــو الب اليـــــــــــــــــــــعليم العــــــــزارة التو 

 -بسكرة -جامعة محمد خيضر

 كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

 قسم العلوم اإلجتماعية  

 

 

 (10)ملحق رقم 

  في الدراسة الحالية  النفسي االغتراباس ـــمقي

 

 مقياس االغتراب النفسي

 زينب شــــــــــــــقيرإعداد  
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 -صفـــــــــــحة التـــــــــــــــعليمات -
 نرجو لعياديا النفس علم تخصص النفس علم الدكتوراه  في شهادة لنيل مكملة مذكرة إعداد إطار في
 .ما يناسبك  مع تتفق التي اإلجابة تحديد خالل من معانا التعاونكم من
 

رأيت أنها  فيما يلي مجموعة من العبارات، المرجو منك أن تقرأ كل عبارة وتفهمها جيدا فإذا 
أمـام العبارة نفسها داخل ( X)تتفق مع وجهة نظرك تماما ومع ظروفك وشخصيتك ضع العالمة 

ذا رأيت أن العبارة ال تتفق مع وجهة نظرك أو مع ظروفك وشخصيتك ضع العالم( الموافق)العمود  ة وا 
(X )ذا لم تتأكد من الحكم على العبارة ضع العالمة ( غير موافق)أمام العبارة نفسها داخل العمود وا 
(X ) (.  غير متأكد–محايد )أمام العبارة نفسها أمام العمود 

 :مالحظة 
 . من فضلك ال تترك عبارة بدون اإلجابة عليها *
 ال تتوقف كثيرا لإلستجابة لكل عبارة *
 :كما في المثال التالي ( X)تتناسب معك بوضع عالمة  اإلجابة التي اختر  *

 

 موافق ارةــــــــــــبـــــــــــــــالعــــ الرقم
غير 

 متأكد
 غير موافق

   X .أشعر أنني وحيد في هذا الكون 01

 

 .معلوماتك سرية تماما، يمكنك عدم كتابة إسمكمع العلم أن 

                                                                

 شكرا على تعاونك                                                                 



النفسي االغترابمقياس   

 

 
فيمــا يلــي مجموعــة مــن العبــارات، المرجــو منــك أن تقــرأ كــل عبــارة وتفهمهــا جيــدا فــإذا رأيــت أنهــا 

أمــــام العبـــارة نفســـها داخـــل ( X)تتفـــق مـــع وجهـــة نظـــرك تمامـــا ومـــع ظروفـــك وشخصـــيتك ضـــع العالمـــة 
ذا رأيـــت أن العبـــارة ال تتفـــق مـــع (الموافـــق)العمـــود  وجهـــة نظـــرك أو مـــع ظروفـــك وشخصـــيتك ضـــع ، وا 
ذا لــم تتأكــد مــن الحكــم علــى العبــارة ضــع ( غيــر موافــق)أمــام العبــارة نفســها داخــل العمــود( X)العالمــة  وا 
 (.  غير متأكد–محايد )أمام العبارة نفسها أمام العمود ( X)العالمة 

لكل عبارة، معلوماتـك  لالستجابةال تتوقف كثيرا . من فضلك ال تترك عبارة بدون اإلجابة عليها
 . ، شكرا لتعاونكاسمكسرية تماما، يمكنك عدم كتابة 

 
 

 موافق ارةــــــــــــبـــــــــــــــالعــــ الرقم
غير 

 متأكد
 غير موافق

    .أشعر أنين وحيد يف هذا الكون 01

    .باآلخرين االختالطأكره  02

    .مع نفسي وال أفهم ذايت االنفعايلأشعر بانعدام التواصل  03

    .أشعر أنين منبوذ من اآلخرين 04

    .أيأس وهتبط مهيت مما يقلل من شأين لنفسي 05

    .أشعر بالعجز عن اختاذ قرار جتاه بعض املواقف الصعبة 06

    .أشعر باخلوف من املستقبل وأنه ال حول يل وال قوة 07

 ..................................أنثى/ ذكر : اجلنس. ......................: ..اإلسم
 .............................................................................. : .السن

 .......................................................................:املستوى التعليمي
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.......................................................................................  

 

 



    .بالضيق واحلزن لعجزي عن معاجلة بعض املواقف بنفسي أشعر 08

    .الغاية تربر الوسيلة: أؤمن باملثل القائل 09

10 
متضي احلياة بشكل مزيف وحمزن مما جيعلين أشعر باالستياء منها 

 .وأهنا ليس هلا قيمة
   

    .من خاف سلم  : أؤمن باملثل القائل 11

    . يف بعض األحيان البد أن أكذب طاملا الكذب حيقق مصاحلي 12

13 
أعظم ما يسر اإلنسان يف حياته عندما يكون مبفرده بعيدا عن 

 .الناس
   

    .أشعر أن حيايت عقيمة بال هدف أو معىن 14

15 
يغلب علي التشاؤم يف حيايت بدون سبب واضح لشعوري بأن 

 .وجودي ليس له قيمة كبرية
   

16 
أشعر بالفراغ واليأس يف احلياة وأنه من الصعب إمكانية حتسسها 

 .مستقبال
   

    .أكره االعتماد على تفكريي مبفردي لشعوري بأن تفكريي مشوش 17

    .أعارض اآلخرين أرائهم إلقناعي برأي الشخصي 18

19 
التعامل مع أسريت وأصدقائي ألنين أشك يف مشاعر احلب  أرفض

 .احلقيقي بيين وبينهم
   

    .ال ألتزم كثريا بواجبايت جتاه نفسي وجتاه اآلخرين 20

21 
أفضل شيء يف احلياة أن يعيش الفرد بعيدا عن الناس منعا 

 .للمشاكل
   

    .البعد عن الناس غنيمة 22

    .ال يوجد روابط حقيقية بني معظم الناس أعتقد أنه 23



    .ال أشعر بتواجدي مع أفراد أسريت رغم أنين أعيش معهم 24

    .القيادة صفة تستغرق وقتا طويال ملمارستها ويصعب حتقيقها 25

    .أشعر باخلوف على أطفالنا إزاء املستقبل املبهم والغامض 26

    (.عجلة احلياة)اإلنسان يف هذا العصر جمرد ترس يف عجلة  أصبح 27

28 
أنا غري راض عن عالقايت بوالدي وإخويت ألهنم ال يقدروين بدرجة  

 .كافية
   

29 
خمالفة األعراف االجتماعية والعادات من صالحيات الفرد نفسه 

 .حىت ولو أحلق الضرر باآلخرين
   

30 
إنسان يف اجملتمع ميكنه حتقيق أهدافه بالطرق اليت حتلو له  كل

 .ولذلك ميكنه تغري القواعد اليت يسري عليها
   

31 
إن معايري اجملتمع غري موضوعية وال تعتمد على الكفاءة لذلك ال 

 .أمتثل هبا أو أسري عليها وال أعترب نفسي خارج عن القانون
   

32 
أن البقاء لألقوى، وهذا يؤكد املثل  النظام السائد يف اجملتمع هو
 القائل القوة تغلب الشجاعة

   

    . أشعر بوجود فجوة بني ما هو قائم وبني ما أتوقعه يف احلياة 33

34 
املوت من احلياة أفضل من العيش بال هدف، لكن أشعر أن احلياة 

 . ال تستحق أن حيياها اإلنسان
   

35 
اعتقد أن سلوك اإلنسان جيب أال تقره عادات اجملتمع وتقاليده ألنه 

 .يعيش حياة اجتماعية أصبحت معقدة وحتكمها املصاحل 
   

36 
بعض الناس تفكر يف االنتحار هروبا من الواقع املريع الذي اهتزت 

 .فيه القيم الثابتة
   

   يشعر بالسعادة أو باحلظ  أثور وأغضب عادة عندما أجد غريي 37



 .السعيد

38 
اسخر من اجملتمع ونضمه السائدة فيه وال أمتسك بالكثري من 

 . قواعده وقيمته
   

    .أفضل العنف عن املساملة، وأهاجم كل من يعارضين 39

40 
أحب أن أصادق من خيالف عادات اجملتمع، ويتجاهل أوامر ونواهي 

 .أصحاب السلطة من حوله
   

41 
غالبا ما أحبث عن التفرد والتميز من خالل االندماج يف مجاعة 

 .سياسية
   

42 
ال أثق يف اخلطط السياسية اليت تضعها الدولة ألهنا ومهية وال ترتبط 

 .باحلياة االجتماعية الواقعية
   

43 
يوجد غموض كبري يف األوضاع السياسية مما جيعل الناس يبتعدون 

 .عن بعض أفكارهم السياسية
   

44 
أبتعد عن احلديث يف السياسة ألنه  من غري املسموح به أن أعرب 

 .عن حرييت السياسية
   

    .أنا غري متأكد من أنين أصلح ألن أكون قائدا سياسيا ناجحا 45

46 
املواطن ضحية االستغالل بسبب األوضاع السياسية الغامضة يف 

 .الدولة
   

47 
ينبغي االبتعاد عن احلديث يف السياسة ألنين غري مؤهل للدخول يف 

 : هذا اجملال
   

48 
هناك الكثري من القرارات السياسية اليت يتطلب مين اخلضوع هلا رغم  

 .إراديت
   

    .املشاركة يف اختاذ القرارات السياسية ضرورة ومسة متيز هذا العصر 49



    .وال ميكن التحقق من صحتهااملعايري السياسية نسبية  50

51 
من األفضل أن يساير الفرد األوضاع السياسية حىت ينجو من 

 .خماطرها
   

52 
قد يكون الغش يف احلياة أفضل سياسة ملواجهة الصعوبات 

 .واملشاكل
   

53 
املوضوعات السياسية غامضة ومبهمة وغري واضحة ومن الصعب 

 .فهمها
   

    .من القوانني السياسية ال هدف منها وال قيمة هلا هناك 54

    .التفكري يف السياسة شيء صعب وعدم املنفعة 55

56 
الصراع بني الشعوب ضرورة حتمية يف السياسة ألننا نعيش يف عامل 

 .اهتزت فيه الرموز السياسية احلقيقية بني الشعوب
   

    .النظام السياسي السائد قائم على املعارضة والتمرد والعصيان 57

58 
اعرتض على قانون العقوبات املستخدم يف اجملتمع، وال أحب أن 

 .حتل قضايا احلوادث يف احملاكم املدنية
   

    .اكره النظام السياسي السائد يف اجملتمع 59

60 
السلطة بصرف أعطي صويت للمعارضني للحكومة والذين ينتقدون 

 .النظر عن شخصياهتم
   

    .ضعف الوازع الديين ال يفسد روابط احملبة بني الناس 61

62 
غالبا ما أسعي للبحث عن هوييت من خالل اندماج يف مجاعة 

 . دينية
   

    .ممارسة الطقوس آخر شيء أفعله يف حيايت اليومية 63

   عندما أجده خيالف العادات والقيم  ال أعيب على صديقي 64



 .األخالقية والدينية

65 
ال أستطيع أن أقف يف مواجهة التعصب الديين خوفا من 

 .املشكالت
   

    .يصعب عليا تقدمي الوعظ واإلرشاد لآلخرين من حويل 66

    .أنا مقصر يف القيام بواجبايت الدينية الكاملة 67

    .عن تعليم الناس القيم الدينية الصحيحة أنا لست مسؤوال 68

    .االلتزام الديين واألخالقي أمر يندر وجوده يف هذا العصر 69

70 
النفاق مع الناس خري طريق للوصول إليهم واإلنسان األمني غالبا 

 .مظلوم
   

71 
ال أشعر بالذنب وتأنيب الضمري عندما أقوم بعمل خيالف الدين 

 .طاملا حيقق هديف
   

72 
يصعب على اإلنسان أن يتمسك دائما بالقيم الدينية ويرضي مبا 

 .قسمه اهلل له
   

    .االلتزام الديين هو أن يبتعد اإلنسان عن ملذات احلياة والزهد فيها 73

    .االعتقاد املطلق يف بعض األمور أمر صعب للغاية 74

75 
ليس للدين معىن لدى بعض الناس  فبعض القيم الدينية التنطبق 

 عليهم
   

    .يهتم البعض باألمور الغيبية أكثر من الواقع العقلي 76

    .ارفض النصح واإلرشاد الديين للتأكد من ثقافيت الدينية العالية 77

78 
اعرتض على فكرة القصايف يف القتل،و ال أفكر يف العقاب ملن 

 .دعته الضرورة للغش او القتل
   

    .اعرتض على بعض الطقوس الدينية الشائعة يف جمتمعاتنا 79



80 
يل أراء خاصة يف مفاهيم اجلنة والنار، واحلالل واحلرام، واخلري والشر 

 .أرائي مع املفاهيم الدينية اختلفتمهما 
   

81 
بني الناس مما يؤدي إ   االختالفالغزو الثقايف األجنس يتسبب يف 

 .التباعد بينهم
   

82 
املوضوعات يبعدنا عن  اختيارااللتزام باملنهد الدراسي ودون حرية 

 . جمتمعنا
   

83 
املعلومات والثقافة اليت يكتسبها الشباب ال حتل مشكالهتم 

 .وتباعد بني حتقيق رغباهتم االجتماعية
   

84 
اخنفاض التواصل الفكري بني العلم والطالب يفسد روابط التواصل 

 .اإلجتماعي
   

85 
أن مستمع غري جيد لكل من يتحدث يف موضوعات ثقافية مهما  

 .كان مركزه
   

86 
، أن يعرب عن رأيه بوضوح عندما (أو العامل)ال يستطيع الطالب 
إلعتقاده بضعف معلوماته ( أو رئيس العمل)خيالف رأي املعلم 

 .  وثقافته عنهم
   

    .لدي إلحساس بإستغالل اآلخرين يل، ألهنم أكثر مين علما وثقافة 87

88 
عن كتابة قصة أو مسرحية أو شعر لصعوبة التعبري عن ما  أعجز

 .أقرؤه أو أفهمه
   

    ".أصحاب العقول يف راحة"أنا أؤمن باملثل القائل  89

    .العلم والثقافة ليس كل شيء يف احلياة 90

    .أفضل املال على العلم ألن العلم أطول طريق للوصول إ  اجملد  91

92 
النجاح والتوافق يعتمد كثريا على الصدفة وكذلك فالتفوق  أعتقد أن

 .الدراسي ليس معيارا للنجاح يف احلياة
   



93 
ليس هناك فروق بني اجلاهل واملثقف طاملا أن كل منهم راض عن 

 .حياته
   

94 
العوملة مفهوم غامض ال معىن له، واملعلومات والثقافة عميقة وليس 

 .هلا قيمة يف احلياة
   

95 
 احلياة الدراسية ال تشبع حاجات ورغبات الفرد، وهناك تباعد بني

 . ما يتعلمه الفرد وبني أمور احلياة من حوله
   

    .معظم رجال األعمال واألثرياء ال يعرفون القراءة والكتابة 96

    ".العلم يف الصغر كالنقش على احلجر"أرفض املثل القائل  97

    .أحب قراءة صحف املعارضة وأهتم هبما فيها 98

99 
عندما أجهل شيء ال أهتم باإلعرتاف بذلك، أحاول البحث عن 

 .حقيقة هذا الشيء
   

100 
ال أهتم مبا أتعلمه يف املدرسة أو اجلامعة كثريا، ألن احلياة جتارب 

 .يتعلم منها اإلنسان
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 حث العلميــــــــــــــالي و البـــــــــــــــــــــعليم العــــــــالت

 -بسكرة -جامعة محمد خيضر

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 قسم العلوم اإلجتماعية

 

 

 

 (10)ملحق رقم 

 

 -ثانوياتتصريح  إداري بالدخول لل -
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