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 :ةــدمـــمق

    ، فاإلدمان موضوع اإلنساينإدمان ادلخدرات ظاىرة إنسانية عامة دتتد جذورىا إىل عمق التاريخ  إن 

، و أما احلاضر اإلنسانيةذو ماضي و حاضر و مستقبل، أما ادلاضي فبعيد يصل إىل فجر احلياة االجتماعية 

 ليست حمددة.فمتسع يشمل العامل بأسره و أما ادلستقبل فأبعاده ممتدة و 

        فردية ختتص فقط بالشخص ادلتعاطي بل دتتد آثاره إىل اجلنس البشري بل و اإلدمان ليس مشكلة 

على تزايد حاالت الوفاة بني ادلدمنني، كما  مربيقيةو و بقائو، حيث تؤكد الدراسات اإلو ميثل هتديدا لسالمت

أشارت إىل أن نسبا كبرية من مدمين ادلخدرات ينتهي هبم األمر إما يف السجون أو مستشفيات األمراض العقلية 

 أو الوفاة.

حيث ينظر معظم ادلختصني  اإلدمانإىل تعدد و تشابك العوامل ادلؤدية إىل  اإلدمانو يرجع تعقد ظاىرة  

      و النفسيةيفها، و تلعب العوامل االجتماعية إىل ادلشكلة على أهنا متعددة العوامل يف تصن اإلدمانيف عالج 

يتمثل اذلدف من عالج بدين أو نفسي أو كليهما معا على ادلخدر، و  اعتمادو الفسيولوجية دورا يف إحداث 

 ادلدمنني يف حتريرىم من االعتماد على ىذا ادلخدر.

كبري و مت استبدال النموذج ادلرضي   ىتمامبا اإلدمانإىل العوامل ادلعرفية يف  ألخرية نظرو يف السنوات ا 

  القدمي الذي ينظر للمدمنني على أساس أهنم يعانون من مرض حد من سيطرهتم على أفعاذلم، بنموذج التحكم 

 اعتمادىمالذي يؤكد على مسامهة األفراد من خالل أفكارىم و أفعاذلم يف   Self Control و الضبط الذايت

تعامل بكفاءة مع مرض اإلدمان عريف احلديث أحد األساليب ال ي تعلى ادلخدرات، و يعترب العالج السلوكي ادل

و قد استندت دراستنا ىذه  )ادلدمنني(،حيث أدخلت تطورات عديدة ليتناسب األسلوب العالجي مع ىذه الفئة 

 اإلنسانيةالتطور العلمي الذي طرأ على ادلدرسة ادلعرفية التقليدية و اجلهود ال ي بذلت إلضفاء صفة  على أسس



 ب
 

الذي حتركو ادلعرفة و العواطف أكثر مما حتركو العادة، حيث اعتمدنا يف معاجلتنا دلشكلة  اإلنساينعلى السلوك 

مؤسس العالج العقالين االنفعايل  سإلي لربتآ األمريكيلتوجو ادلعريف لعامل النفس على ادلخدرات على ا اإلدمان

السلوكي، حيث يستخدم ىذا التيار فنيات رفع ادلهارة االجتماعية و الكفاية الذاتية و التحكم الداخلي لألحداث 

ل األفكار الالعقالنية بأفكار داعملية العالجية ىنا ىو تغيري و إبو التغلب على الضغوط، و بالتايل كل اذلدف لل

       حتياجادلدمن على خفض معدل القلق و اال عقالنية معرفية مع التدريب على االسرتخاء، و ذلك دلساعدة

 و التعامل بكفاءة مع اآلخر و رفع مستوى القدرة و التحكم.

ية التعرف على فاعلو ىذا من خالل مدمن و قد جاءت دراستنا ىذه كمحاولة دلعرفة البناء ادلعريف لل 

إليس يف العالج العقالين االنفعايل السلوكي لتعديل األفكار اخلاطئة لدى برنامج عالجي يستند إىل نظرية 

 مبستشفى ابن زىر مبدينة قادلة. نفسيادلدمنني على ادلخدرات الذين يزاولون عالجهم مبصلحة الطب ال

، يشتمل اجلانب النظري على ثالث فصول تطبيقي اآلخرأحدمها نظري و  جانبني إىل قسم البحث 

على  اإلدمانالفصل األول على إشكالية البحث و تساؤالتو، أما الفصل الثاين فقد كان عن  حتوىاحيث 

 ادلخدرات، و أما الفصل الثالث فقد خصص للعالج العقالين االنفعايل السلوكي.

أما بالنسبة للجانب التطبيقي فقد اشتمل على فصلني، خصص الفصل الرابع لإلجراءات ادلنهجية  

و قد خصص الفصل اخلامس الدراسة و حاالت الدراسة، للبحث بتحديد ادلنهج ادلتبع يف الدراسة و تصميم 

الدراسة مبجموعة من  لعرض و حتليل النتائج و مناقشتها على ضوء الفرضيات، مع حتليل عام للنتائج، و ختمت

 التوصيات و قائمة ادلراجع و ادلالحق.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظريالجانب ال



  

 الفصل األول

 إ شاكلية إلبحث

 و تساؤالته 



 تساؤالته إشكالية البحث و                                                        الفصل األول  
 

2 
 

  :اإلشكالية -1

انفعارل خطَت، بعد أن تعقدت صوره ادلختلفة و تطورت تبعا  إدمان ادلخدرات اضطراب سلوكي و يعترب

عن ىذه ادلشكلة االجتماعية  الناشئة  النفسية و أصبح عبلج األمراض اجلسمية و سائل ادلكافحة، و لذلك و

زدياد التعاطي، لكن صلاحو متوقف على عبلج األسباب الكامنة وراء ىذا االضطراب، حيث امطلبا ملحا فرضو 

ض ن اإلدمان من األمراأ( على 1989يف دراستها الوصفية ) (Minkoff Keneth)  تؤكد كينيث مينكوف

تعددت أسباب إدمان ادلخدرات منها طبيعة ادلخدر حيث  هبذا اختلفت و و ،االجتماعيةو البيولوجية النفسية 

يرتبط ادلدمن بالعقار نتيجة التعزيز اإلغلايب الذي غلعلو يعيد استخدام ادلخدر للحصول على نفس التعزيز مع 

ذ تزداد إ ول، كما تؤثر طريقة استخدام ادلخدر يف حدوث اإلدمانثر األيادة اجلرعة للحصول على األاالضطرار لز 

ذل إيعترب احلقن يف الوريد من أسرع الوسائل للوصول  و ،ذل ادلخ حسب طريقة االستعمالإو سرعة وصولو  فعاليتو

 اإلدمان يليو التعاطي عن طريق الفم، كما تساعد سهولة احلصول على ادلخدر و توافره يف حدوث اإلدمان.

تعاطي الوالدين للمخدرات  ادلرتبطة باإلدمان ىون من العوامل الرئيسية أفوجد  Welkerأما ولكر 

ئهم ن نسبة حدوث اإلدمان ألبناء يتعاطى آباأ ب و تعاطي األبناء لنفس العقار ورتباط بُت إدمان األافهناك 

ي أن األبناء يقلدون سلوك تعاطي ادلخدرات الذي يشاىدونو يف أ ،بادلئة17ذلإ 13وح بُت  ادلخدرات تًتا

 آبائهم.

ء االجتماع فقد حاولوا تفسَت ظاىرة اإلدمان على ادلخدرات تفسَتا اجتماعيا يقوم على عملية أما علما

حيث ركز حبثو على   (Becker 1953) ر دراسات ىي ما قام هبا العادل بيكىم تلك الأ التعلم االجتماعي، و

سب الفرد مفهوما من خبلذلا يكتاليت  نساين ما ىو إال نتيجة لتتابع اخلربات االجتماعية وإي سلوك أن أفًتاض ا

       مرغوبا فيو و ادلواقف اليت جتعل النشاط شلكنا أحكام معينة عن كما يكتسب مدركات و عن معٌت السلوك
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    ذل السلوكإية تعلم  ينشأ من خبلذلا الدافع ن اإلدمان رلرد عملأعلى ىذا االفًتاض  فإن بيكر يرى ستنادا ا و

 ذلك الدافع الذي يؤخذ من أجلو ادلخدر.يكون حتقيق اللذة ىو  و

، مثل العوامل الفسيولوجية اليت قد حتدث يف مراحل على ادلخدرات إذل عوامل متشابكة يرجع اإلدمان

 العدوان و عدم النضج النفسي مان والنمو ادلختلفة و العوامل العضوية و النفسية مثل الصراع و اإلحباط و احلر 

األسباب ادلعرفية اليت تساعد على ظهور السلوك ادلرضي و االضطراب الكامن يف فإذل جانب ىذا كلو تأيت 

 الشخصية.

وحدات طبية خاصة  و مع تطور الطب النفسي و العبلج النفسي، فقد مت إنشاء مستشفيات و مراكز و

مرضى م التأىيلي للمدمنُت بوصفه و تطور التدخل العبلجي و ،لعبلج ىذه الفئة )ادلدمنُت على ادلخدرات(

متنوعة من حيث  دراسات سلتلفة و ذل تكفل نفسي و تدخل عبلجي، فكانت ىناك حبوث وإنفسيُت ػلتاجون 

حيث يؤكد ادلنظور ادلعريف  منها العبلج السلوكي معريف و ،يةو األىداف و اخللفيات النظرية العلم ادلدة

     ستمرارىا، فهذا آلفوردا ية وللمشكبلت اإلكلينيكية على دور التفكَت يف نشوء االضطرابات النفس

(Alford  1986) ن التناول ادلعريف يهتم باإلحاطة بالعادل أادلعرفيُت يف دراسة الفصام يرى  أحد ادلختصُت

(  (Perris 1991ىذا العادل برس انفعاالتو يف الصحة و ادلرض، و اتو وعريف للفرد كخلفية جوىرية لسلوكادل

 و العمل على تقييم اجلانب ادلعريف للفرد يرى أن التناول ادلعريف يهتم بتقدير و الذي وسع التطبيقات ادلعرفية

 .لسلوكاتعديل 

مؤسس ما يعرف  حد أعمدة ىذا التناول وأالذي يعد  (Albert Ellis 1961)ليس إما آلربت أ

فقد اىتم  حتددىا، و اتوسلوكإلنسان و تصوراتو ترسم ا فعارل السلوكي يؤكد أن اعتقاداتبالعبلج العقبلين االن

ذل معلومات قابلة لبلستخدام عن طريق إبكيفية حتويل ادلثرات احمليطة  ليس( بكيفية بناء اإلنسان لتجاربو وإ)

 االنتقاء.
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 & Gold fried)( فقد تقبل جولد فرايد و دافيسن1962ليس )إ بناء على أعمال آلربت و

Davison 1994)  األشخاص  غَت ادلتكيفة حتدد بالكيفية اليت يبٍت هبا تاالسلوكالفكرة القائلة إن الكثَت من

أي أن أشكال السلوك سواء ادلتكيفة أو غَت ادلتكيفة ال  ،ل االفًتاضات اليت يكونوىا حولوعادلهم، أو من خبل

 تتحدد من خبلل األحداث بل من خبلل تفسَت الشخص ذلذه األحداث.

               اضطراباتو مثل أشكال القلق  الفرد ون انفعاالت أذل إ( 1979 - 1973ليس )إقد ذىب  و

 ية كما ترى نظرية التحليل النفسيو االكتئاب و العدوانية ال ؽلكن تفسَتىا بأهنا انعكاس للصراع مع الصور الوالد

ما  و يكون سببها نظام الفرد العقائدي ن تلك االنفعاالت السلبية و ادلثبطة للذات، غالبا ماألكن يرى ب و

 تعديلها.  و اليت غلب دحضها فقدان القيمة و أفكار خاطئة تتعلق مبشاعر ضمنو من معتقدات غَت عقبلنية ويت

معتقداتو اخلاطئة، حيث يقول أن ادلعتقدات اخلاطئة تولد  ليس على  أفكار ادلدمن وإمن ىنا ركز  و

نفسية تصيب ادلدمن نتيجة تفكَته ىو حالة  ليس بقلق االنزعاج، وإادلنخفض لئلحباط و ىذا ما امساه التحمل 

ما االستمرار يف ىذا السلوك أاإلدمان سببو ادلعتقدات اخلاطئة ن بداية أليس إ، فيقول البلعقبلين يف موضوع إدمانو

لعجز عن حل ادلشكبلت فهو بدوره يعزز ىذه ادلعتقدات لدى ادلدمن نظرا لعدم قدرتو على حتمل اإلحباط و ا

 ذل ادلخدر.إدون اللجوء 

ذل احداث تغيَت و تعديل يف أظلاط التفكَت إليس إقبلين االنفعارل حسب مؤسسو يسعى العبلج الع و

يساعده على تعلم سلوكيات  حيث يتفهم ادلريض و ،بطريقة نشطة و مباشرة لكبل الطرفُت )ادلعاجل و العميل(

اط ادلرتبط بتفكَته اخلاطئ ادلسبب تنمية مقدرتو الذاتية على حتمل اإلحب انفعالية أكثر عقبلنية، و معرفية و

لبلضطراب، كما يأخذ بأسلوب التعلم للمريض ليصبح يف النهاية قادرا على التعامل مع مشكبلتو بكثَت من 

 العقبلنية.
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ينظر إليها على أهنا أكثر التقنيات فعالية من  لقد نالت ىذه التقنيات قدرا كبَتا من الدعم التجرييب، و

 يف األخَت ؽلكن صياغة اإلشكالية يف التساؤلُت التاليُت: و ،التدخل العبلجي النفسيبُت سائر أنواع 

  انفعارل يف تعديل ادلكونات ادلعرفية اخلاطئة لدى ادلدمنُت على  –ىل يساىم الربنامج العبلجي العقبلين

 ادلخدرات؟

 مان؟جتاه اإلدذل تعديل سلوكهم إي ىل تعديل تفكَت ادلدمنُت على ادلخدرات يؤد و 

 :صياغة فرضيات الدراسة -2

  :الفرضية العامة

       االنفعارل يف تصحيح األفكار اخلاطئة لدى ادلدمنُت على ادلخدرات  -يساىم الربنامج العبلجي العقبلين

 تعديل سلوكهم جتاه اإلدمان.  و

  :الفرضيتان اإلجرائيتان

 :1الفرضية اإلجرائية 

 انفعارل يف تصحيح األفكار اخلاطئة لدى ادلدمنُت على ادلخدرات. -يساىم الربنامج العبلجي عقبلين

 : 2الفرضية اإلجرائية 

ذل تعديل إلدى ادلدمنُت على ادلخدرات يؤدي انفعارل لؤلفكار اخلاطئة  -تصحيح العبلج العقبلين

 سلوكهم جتاه اإلدمان.
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  :أهمية الدراسة -3

حتدد   ادلنهجية للدراسة من خبلل احملددات النظرية و تساؤالهتا و من خبلل عرض إشكالية الدراسة و

 التطبيقية كما يلي: الباحثة أعلية ىذه الدراسة من الناحية النظرية و

 من الناحية النظرية :أوال

االنفعارل السلوكي من خبلل عرض لبعض  -تقدم الدراسة قدرا من ادلعلومات يف رلال العبلج العقبلين -1

 من فعالية يف تعديل األفكار اخلاطئة لدى ادلدمنُت على ادلخدرات.فنياتو العبلجية دلا ذلا 

جية حسب التوجو ادلعريف تقدم الدراسة إطارا نظريا من ادلعلومات احلديثة يف رلال إعداد الربامج العبل -2

 ليس  يف تعديل األفكار اخلاطئة لدى عينة من ادلدمنُت على ادلخدرات. إآللربت 

 الناحية التطبيقية من :ثانيا

       تدريبية للمدمنُت على ادلخدرات يف كيفية معاجلة األفكار اخلاطئة  تقدم ىذه الدراسة خدمة عبلجية و -1

سلوكية للتعامل مع مصادر الضغط الدافعة لئلدمان على  بناء أفكار إغلابية بفنيات معرفية انفعالية و و

 ادلخدرات.

كتقنية عبلجية مساعدة يف رلال التكفل النفسي بادلدمنُت على ادلخدرات كما تقدم الدراسة احلالية دليبل   -2

 الوقت ادلستغرق. الوسائل و وفق اسًتاتيجية عبلجية زلددة من ناحية األىداف و

كما ؽلكن أن تشكل نتائج ىذه الدراسة منطلقا للمتخصصُت يف رلال العبلج النفسي للتخطيط لربامج  -3

العبلج النفسي  ى ادلخدرات مع الًتكيز على األفكار اخلاطئة يف عملية الوقاية وعبلجية توجو لفئة ادلدمنُت عل

 الوقاية من االنتكاس. من ادلنطلق السلوكي ادلعريف لفعاليتو يف العبلج و
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 :أهداف الدراسة  -4

 ىداف التالية:ذل حتقيق األإدراسة هتدف ىذه ال

ليس هبدف تعديل األفكار اخلاطئة لدى إظرية ادلعرفية العقبلنية آللربت تصميم برنامج عبلجي يستند للن -1

 ادلدمنُت على ادلخدرات.

انفعارل يف تعديل األفكار اخلاطئة لدى عينة من ادلدمنُت على  –التحقق من فاعلية برنامج عبلجي عقبلين  -2

 ادلخدرات.

 :تحديد مفاهيم الدراسة -5

 يف فهم ادلصطلحات األساسية للدراسة، نعرض فيما يلي التعاريفتداخل قد يتبدى  رفعا ألي التباس و

 اإلجرائية ألىم ادلفاىيم الواردة فيها: االصطبلحية و

 :الفاعلية -5-1

" صفة ما ػلدث الشيء ادلنتظر يقال تأثَت "فاعلية وسيلة ذل نتائج، وإعلية لكون الشيء يؤدي تعرف الفا

 (32 ، ص2013بلقاسم عوين، محد & أواوي خليفة ز (النجوع.  النفع و

كما تعرف الفاعلية يف معظم مصطلحات العلوم االجتماعية بأهنا القدرة على حتقيق نتيجة مقصودة   

 . تزداد الفاعلية كلما أمكن حتقيق النتيجة ادلطلوبة بشكل كامل طبقا دلعايَت زلددة سلفا، و

 (12 ، ص2013)زلمد سليم مخيس،

  :التعريف االجرائي

انفعارل يف  -األثر اإلغلايب الناتج عن تطبيق برنامج عبلجي عقبلينبالفاعلية يف الدراسة احلالية " يقصد

 ".من ادلدمنُت على ادلخدراتحاالت تعديل األفكار اخلاطئة لدى 
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 :العالجي البرنامج -5-2

العبلجي ىو رلموعة من اخلطوات العلمية اليت تسَت وفق تسلسل منطقي، هبدف تقدمي خدمة  الربنامج

و تتحدد خطوات أي برنامج من خبلل اإلطار النظري للمدرسة العبلجية اليت سوف عبلجية فعالة للمريض، 

  (33 ، ص2013محد & بلقاسم عوين، أواوي خليفة ز ( يتبعها ادلعاجل.

 :العقالني االنفعالي السلوكي العالج -5-3

بداية ظهر مع  (1961) ليسؤسسو عادل النفس األمريكي آلربت إذل مىو تيار عبلجي جديد ينسب إ

ذل معلومات قابلة و كيفية حتويل ادلثَتات احمليطة إجتاه كيفية بناء اإلنسان لتجاربو الستينات، و يتناول ىذا اال

 ) R.M. Burgault, 2008, p 1) لبلستخدام عن طريق االنتقاء.

ليس فإن االضطرابات النفسية حتدث من خلل أو اضطراب يف اآلليات ادلعرفية و ىذه األخَتة و حسب إ  

 تكون األفكار البلعقبلنية اليت تؤدي بدورىا إذل سلوكات انفعالية مرضية. 

نشط يستخدم فنيات  و يتميز العبلج العقبلين االنفعارل السلوكي بكونو عبلج نفسي توجيهي مباشر و

و سلوكي إذل يصاحبها خلل انفعارل  معرفية و انفعالية دلساعدة العميل على تصحيح معتقداتو البلعقبلنية اليت

 (45، ص 2001)مفتاح زلمد عبد العزيز،معتقدات أكثر عقبلنية يصاحبها ضبط انفعارل سلوكي. 

 :التعريف اإلجرائي

ادلفاىيم اليت تعتمد على التأثَت  الدراسة يتضمن رلموعة األفكار والربنامج العبلجي ادلقًتح يف ىذه 

          التقنيات ادلعرفية االنفعالية السلوك، يقابلها رلموعة من اإلجراءات و االنفعال و ادلتبادل بُت التفكَت و

ادلدمنُت ) حاالت الدراسة ذل تعديل األفكار اخلاطئة لدىإرلا منظما يهدف السلوكية لتشكل يف رلموعها برنا و

أعدت  عبلجية فنيات و إذ تستخدم الباحثة تقنيات ( و ذلك الستخدامو كأداة يف ىذه الدراسة،على ادلخدرات

 آللربت إليس.وفقا للنظرية ادلعرفية 
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           يتوزع الربنامج على عشرون جلسة دلدة ثبلثة أشهر مبعدل جلستُت أسبوعيا، مدة كل جلسة و

 .يقة( دق60)

 :األفكار الخاطئة -5-4

أفكار خاطئة تتعلق مبشاعر فقدان  ما يتضمنو من معتقدات غَت عقبلنية و ىي نظام الفرد العقائدي و

ادلستويات كل و على  أبدا  ح دائما وقد وضع إليس ذلا قائمة خاصة مضموهنا تصميم الفرد على النجا  القيمة، و

 الوقائع. و األفراد  يف تعاملو اليومي مع األحداث و "ينبغي" و "يجب"صارمة مثل  معرفيةحيث يستخدم أطرا 

حُت يقوم  تطور االضطراب االنفعارل، و األساسي يف نشأة و تعترب األفكار اخلاطئة العامل ادلهم و و

 (55 ، ص2008 ،)ىشام ابراىيم عبد اهلل وظيفيا. ادلختل سلوكهم لذلك تبعا يتغَت األفكار تلك بتغيَت األفراد

                                                    :التعريف اإلجرائي

مشوىة معرفيا ػلملها الفرد  فكار اخلاطئة، إجرائيا بكوهنا أفكار غَت واقعية وحتدد الباحثة مفهوم األ 

دمان ىو إ دتثل ىذه األفكار العامل األساسي يف ظهور سلوكو ادلختل وظيفيا و ادلدمن على ادلخدرات، و

 ق سلم االعتقادات آللربت إليس. يتطببيتم رصد ىذه األفكار اخلاطئة خبلل العملية العبلجية  ادلخدرات، و

 :المدمن على المخدرات -5-5

 سنتُت بغض النظر عن ادلادة ادلتعاطاة.ال جتاوزتىو الفرد الذي يتعاطى ادلخدرات دلدة 

  :اإلدمان -5-6

 :التعريف اللغوي لإلدمان -5-6-1

 يكون ذلك يف األغلب األعم. إلدمان مصدر أدمن: مبعٌت اإلدامة و االستمرار، وا

 (85 ، ص1995و اإلدمان يف تعاطي ادلخدرات، أي االستمرار يف تناوذلا. )معجم نورالدين الوسيط،
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  :التعريف اللغوي للمخدر -5-6-2

أصبل من كلمة " خدر"، الذي يعٍت كل جاء يف قواميس اللغة ادلختلفة شرح دلعٌت كلمة " سلدر" ادلشتقة 

 قد ؽلنع األدل كثَتا أم قليبل.  الضعف و الثقل يف األعضاء، و االسًتخاء و ما يؤدي إذل الفتور و الكسل، و

  (206 ، ص1997) قاموس رلاين للطبلب،                                                              

  :التعريف القانوني -5-6-3

  :ا/ المخدر

كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، من ادلواد الواردة يف اجلدولُت األول و الثاين من االتفاقية الوحيدة   

 . 1972بصيغتها ادلعدلة مبوجب بروتوكول سنة  1961للمخدرات لسنة 

  :اإلدمانب/ 

 حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية جتاه سلدر أو مؤثر عقلي. 

 (4 -3، ص ص 2005)قانون يتعلق بالوقاية من ادلخدرات و ادلؤثرات العقلية،                                

  :التعريف االصطالحي -5-6-4  

  :تعريف المخدر -5-6-5

و كلمة سلدر  ،ىو مادة كيميائية حتدث تغَتات فيزيولوجية، مصحوبة بفقدان الوعي مع تسكُت األدل

 اليت تعٍت ؼلدر أو غلعل سلدرا.   Norkossisادلشتقة من الكلمة االغريقية   Norcoticترمجة لكلمة 

 (291 ، ص1999) جبلل الدين عبد اخلالق،                                                                  
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     O.M.S: تعريف اإلدمان حسب المنظمة العالمية للصحة -5-6-6

ىو حالة من التسمم ادلتقطع أو ادلزمن تضر بالفرد و اجملتمع، النامجة عن االستهبلك ادلتكرر  اإلدمان

 دلخدر طبيعي أو اصطناعي.

عضوية ناجتة عن التفاعل بُت كائن حي و مادة سلدرة، حتدث تغَتات  حالة نفسية وعرفو بأنو "تكما 

 ."ادلخدر بشكل مستمرقهرية( يف استعمال تشمل رغبة ملحة ) سلوكية سلتلفة و

 (G. Besançon, 2005, p 117)  ة.كثر من مادة واحدأقد يدمن ادلتعاطي  و

 " Besançon  Gug " :تعريف بزنسون جيق -5-6-7

أدل نفسي جوىري من  يعرف اإلدمان بأنو ظلط غَت تكيفي من استخدام العقاقَت، يؤدي إذل قصور و

 ( G. Besançon, 2005, p 118)ثناء فًتة اثٌت عشرة شهرا. أي وقت الناحية اإلكلينيكية حتدث يف أ

  " A. Bandura :تعريف آلبرت باندور -5-6-8

حة على فقدان الرقابة على و ملتميز حباجة أو رغبة مرضية قهرية يعرف اإلدمان على أنو اضطراب ي

ىذه  الكلية على الذات، وين يفقد الشخص الرقابة أذه الرغبة ادللحة لتعاطي ادلخدر حيث تدفعو ى الذات

 ( 20 ، ص2011األخَتة اليت تدل على ضعف الفعالية الذاتية للفرد على مقاومة الضغوط. )هنة بوخنوفة ، 

  :اإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية تعريف اإلدمان حسب الدليل التشخيصي و -5-6-9

D.S.M-IV                                        

 إدمان ادلخدرات. الدليل التشخيصي الرابع لبلضطرابات العقلية بُت التعاطي ويفرق 
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يكون  و حيانا جسدية،أ مادة سلدرة ينتج عنو تبعية نفسية و فاإلدمان ىو تفاعل بُت كائن حي و

ىذه  ثٌت عشرة شهرا، واذلك خبلل فًتة  الشخص مدمنا إذا مت ظهور ثبلثة أو أكثر من األعراض التالية، و

 : األغراض ىي

  Tolérance :التحمل -1

 ىو تكيف اجلسم مع مفعول ادلخدر حبيث يقتضي زيادة اجلرعة للحصول على النتيجة ادلرغوبة.

  :أعراض انسحابيه -2

          قلق، صداع، اكتئاب، تعب، وىن نفسي منها ) حتدث عند التوقف ادلفاجئ عن التعاطي و و

 صعوبة يف الًتكيز، ىلوسة، تشنجات، ضعف الذاكرة ...إخل(.تعرق، غثيان، رعشة،  جسدي و

  (:فقدان السيطرة )عدم التحكم -3

أي فقدان السيطرة على احلد من الكمية أو اجلرعة، أو فشل جهود ادلدمن يف أن يتوقف عن التعاطي 

 عند حد معُت.

  :االنشغال الدائم -4

بشكل ملح للحصول و قضاء وقت طويل  انشغال ادلدمن يف معظم نشاطاتو اليومية بتدبَت ادلادة، و أي

 بأي طريقة. على ادلادة ادلخدرة و

  :العزلة -5

 إعلال ادلسؤولية األسرية. نقص و االجتماعية و تظهر يف انسحاب الفرد من معظم نشاطاتو ادلهنية و و

 

 



 تساؤالته إشكالية البحث و                                                        الفصل األول  
 

13 
 

  :االستمرار رغم الضرر -6

 نفسية، جسمية، اجتماعيةطي رغم األضرار اليت يتعرض ذلا )عدم قدرة ادلدمن على التوقف عن التعاأي 

  التعاطي حىت يف وضعيات خطرة مثل السياقة، مكان العمل. ...إخل(، و أمنية و

(D.S.M ,IV ,2000 ,pp 107 -108)                                                         

 :اإلجرائي لإلدمانالتعريف 

اليت تنتج عن  من رلموع التعريفات السابقة لئلدمان ؽلكننا تعريفو على أنو احلالة النفسية أو العضوية 

تفاعل العقار يف جسم الكائن احلي، تؤدي إذل إحداث أظلاط سلوكية و استجابات سلتلفة، تشمل دائما الرغبة 

 دورية.ادللحة يف تعاطي العقار بصورة متصلة أو 

 :الدراسات السابقة -6

          ذل دراسات ذلا عبلقة سلتلفة مبوضوع الدراسة: "فعالية برنامج عبلجي عقبلين إتتطرق الباحثة ىنا 

التنقيب عن الدراسات  فبعد البحث و ،انفعارل يف تعديل األفكار اخلاطئة لدى ادلدمنُت على ادلخدرات" -

من خبلل إطبلع  اجلزائرية اليت ذلا عبلقة وثيقة مبتغَتات الدراسة احلالية، و العربية و العلمية ادلنشورة األجنبية و

 ذل أربع أنواع رئيسية ىي:إالدراسات السابقة قامت بتصنيفها  الباحثة على نتائج البحوث و

 .دراسات تتعلق بفاعلية الربامج السلوكية ادلعرفية 

 لوكية لدى ادلدمنُت على ادلخدرات. دراسات تتعلق بفاعلية الربامج ادلعرفية الس 

 .دراسات تتعلق بالعبلج النفسي للمدمنُت على ادلخدرات 

  دراسات تتعلق بفاعلية العبلج العقبلين االنفعارل السلوكي لدى ادلدمنُت على

 ادلخدرات.
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البيئة، كوهنا عامل  كثر على الدراسات اجلزائرية مراعية يف ذلك عامل احلداثة وأاعتمدت الباحثة ىنا  و

 فيما يلي عرض موجز ذلذه الدراسات: األقرب دليدان دراستنا احلالية و

 :دراسات تتعلق بفاعلية البرامج المعرفية السلوكية -6-1 

 مقدم فاطمة. :دراسة -6-1-1

 :الدراسة ملخص  ا/

 اجلاضلُت.أثر برنامج إرشاد مجاعي يف حتسُت مفهوم الذات لدى األحداث : موضوع الدراسة :أوال

 .2013 - 2012 زمن الدراسة: :ثانيا

 دراسة ميدانية. طبيعة الدراسة:ثالثا: 

 اجلزائر. -مركز إعادة الًتبية خزناجي عبد الواحد مبدينة سطيف :مكان الدراسة :رابعا

 دتحورت مشكلة البحث حول: مشكلة الدراسة: :خامسا

 ما أثر برنامج اإلرشاد اجلماعي يف حتسُت مفهوم الذات لدى األحداث اجلاضلُت.     

 قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية: فروض الدراسة: :سادسا

 :الفرضية العامة

 يوجد أثر لربنامج اإلرشاد اجلماعي يف حتسُت مفهوم الذات لدى األحداث اجلاضلُت.

 الفرضيات اجلزئية:

 يوجد أثر لربنامج اإلرشاد اجلماعي يف حتسُت مفهوم الذات اجلسمية لدى األحداث اجلاضلُت. -1

 يوجد أثر لربنامج اإلرشاد اجلماعي يف حتسُت مفهوم الذات األخبلقية لدي األحداث اجلاضلُت. -2

 ُت.يوجد أثر لربنامج اإلرشاد اجلماعي يف حتسُت مفهوم الذات الشخصي لدى األحداث اجلاضل -3

 يوجد أثر لربنامج اإلرشاد اجلماعي يف حتسُت مفهوم الذات األسرية لدى األحداث اجلاضلُت. -4
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 يوجد أثر لربنامج اإلرشاد اجلماعي يف حتسُت مفهوم الذات االجتماعية لدى األحداث اجلاضلُت. -5

 اث اجلاضلُت.حدسُت مفهوم الذات الواقعية لدى األيوجد أثر لربنامج اإلرشاد اجلماعي يف حت -6

 يوجد أثر لربنامج اإلرشاد اجلماعي يف حتسُت الرضا عن الذات لدى األحداث اجلاضلُت. -7

 حداث اجلاضلُت.يف حتسُت الذات السلوكية لدى األ يوجد أثر لربنامج اإلرشاد اجلماعي -8

 يوجد أثر لربنامج اإلرشاد اجلماعي يف حتسُت نقد الذات لدى األحداث اجلاضلُت. -9

 عينة الدراسة: :سابعا

         ( أحداث جاضلُت، تًتاوح أعمارىم من 08مشلت عينة الدراسة رلموعة إرشادية متكونة من )

 االجتماعي. ذل نفس ادلستوى الثقايف وإينتمون  لديهم مفهوم سليب عن الذات و ( سنة، و16-18)

 أدوات الدراسة: منهج و :ثامنا

مقياس تنسي دلفهوم  فيما يتعلق بأدوات البحث فهي: ادلقابلة، التجرييب، واستخدمت الباحثة ادلنهج   

 الربنامج اإلرشادي للباحثة. الذات و

 أىداف الدراسة: :تاسعا

اعي يف حتسُت مفهوم الذات لدى تلخصت أىداف الدراسة يف التعرف على أثر برنامج إرشاد مج

مجاعي ىدفو حتسُت مفهوم الذات لدى األحداث  يكون ذلك بتطبيق برنامج إرشاد حداث اجلاضلُت، واأل

بذلك تقل سلوكياهتم اجلاضلة حيث يصبحون أكثر تقببل  اجلاضلُت ادلودعُت يف مركز إعادة الًتبية بسطيف، و

 أكثر حتمبل لئلحباط. و   خرينلآل لذواهتم و

  :نتائج الدراسة -ب

قد كانت الفروق  حتقق الفرضيات اجلزئية، والحظنا من خبلل النتائج ادلتحصل عليها يف ىذه الدراسة 

ىذا يعٍت بأن برنامج اإلرشاد اجلماعي   لصاحل اجملموعة التجريبية، و و (0005)ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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كان لو أثر يف حتسُت مفهوم الذات لدى األحداث اجلاضلُت، سواء تعلق األمر بالدرجة الكلية على مقياس مفهوم 

الذات  الذات األخبلقية و الذات العام أو على الدرجات الفرعية للمقياس كالذات اجلسمية و الذات أي مفهوم

  الذات السلوكية الرضا عن الذات و أيضا الذات الواقعية، و الذات االجتماعية و الذات األسرية و الشخصية و

 أما فيما يتعلق ببعد نقد الذات فلم تكن الفروق دالة إحصائيا.

 زلمد سليم مخيس :دراسة -6-1-2

 :ملخص الدراسة -ا

االكتئاب لدى  فاعلية برنامج عبلجي معريف سلوكي يف التخفيف من حدة القلق و: موضوع الدراسة :أوال

 ادلصابُت باألمراض ادلزمنة.

 .2013 - 2012  زمن الدراسة: :ثانيا

 دراسة ميدانية. طبيعة الدراسة: :ثالثا

 اجلزائر. –ادلؤسسة االستشفائية زلمد بوضياف بوالية ورقلة  مكان الدراسة: :رابعا

 دتحورت مشكلة البحث حول: مشكلة الدراسة: :خامسا

االكتئاب لدى ادلصابُت  حدة القلق و من سلوكي يف التخفيف -ما مدى فاعلية برنامج عبلجي معريف

 باألمراض ادلزمنة.

 صاغ الباحث الفروض التالية: فروض الدراسة: :سادسا

               االكتئاب بُت اجملموعة التجريبية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات القلق و -1

 الضابطة بعد تطبيق الربنامج العبلجي. و

بعد  االكتئاب لدى العينة التجريبية قبل و توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات القلق و -2

 بلجي.تطبيق الربنامج الع
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االكتئاب لدى العينة التجريبية بعد تطبيق  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي درجات القلق و -3

 الربنامج العبلجي باختبلف نوعية ادلرض.

االكتئاب لدى العينة التجريبية بعد تطبيق  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي درجات القلق و -4

 باختبلف اجلنس. الربنامج العبلجي

االكتئاب لدى العينة التجريبية باختبلف  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي درجات القلق و -5

 ذلك بعد تطبيق الربنامج. الفئة العمرية و

االكتئاب لدى العينة التجريبية بعد تطبيق  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي درجات القلق و -6

 بعد فًتة ادلتابعة )القياس التتبعي(. مج )القياس البعدي( والربنا

  عينة الدراسة: :سابعا

                سنة( 45-18فردا( مبدى عمري يًتاوح بُت) 60) هاقوامكان  مت اختيارىا بطريقة قصدية و  

يكونوا من نفس شخاص مصابُت بأحد األمراض ادلزمنة السكري أو القصور الكلوي على أن أ(، 16مبتوسط ) و

 البيئة اجلغرافية.

 أدوات الدراسة: : منهج وثامنا

 استخدم الباحث ادلنهج التجرييب.

 BECKك قائمة بي مقياس تايلور للقلق، و فيما ؼلص أدوات الدراسة فهي: الربنامج العبلجي  و و

 لقياس االكتئاب )الصورة ادلختصرة(.

 أىداف الدراسة: :تاسعا



 تساؤالته إشكالية البحث و                                                        الفصل األول  
 

18 
 

        دتحورت أىداف ىذه الدراسة يف معرفة فاعلية برنامج معريف مقًتح يف التخفيف من حدة القلق 

اختبلف اجلنس  ذلك باختبلف نوعية ادلرض ادلزمن و االكتئاب لدى ادلصابُت باألمراض ادلزمنة، و و

 العمل على ختفيفو. مع اختبلف الفئة العمرية و

 :ب/ نتائج الدراسة

         ه الدراسة على وجود فاعلية للعبلج ادلعريف السلوكي يف التخفيف من حدة االكتئاب دلت نتائج ىذ

ذلك من خبلل النتائج احملصل عليها من خبلل دراسة الفرق بُت  القلق لدى ادلصابُت باألمراض ادلزمنة، و و

ذلك  موعة التجريبية والبعدي للمج من خبلل القياس القبلي و أخرى ضابطة و درجات العينة التجريبية و

 لصاحل القياس البعدي. 

فئات  كما أظهرت الدراسة فاعلية العبلجي ادلعريف السلوكي لدى ادلرضى باختبلف جنسهم و

االكتئاب يف  أعمارىم حيث دل تظهر النتائج اختبلف يف درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف درجات القلق و

نو دل أئاب لدى ادلرضى بقيت مستمرة حيث االكت التحسن يف درجات القلق و القياس البعدي، كما أن استقرارية

 القياس القبلي. ذلك بُت القياس البعدي و االكتئاب لدى ادلرضى، و تظهر النتائج اختبلف يف درجات القلق و

 دلياء جنادي :دراسة -6-1-3

 :ا/ملخص الدراسة

عبلجي معريف للتخفيف من حدة اضطراب ما بعد الصدمة عند مساعلة يف تطبيق برنامج : موضوع الدراسة :أوال

 ادلراىقة ضحية العدوان اجلنسي.

 .2012 - 2011 زمن الدراسة: :ثانيا

 دراسة ميدانية. :الدراسة طبيعة :ثالثا

 اجلزائر. - ادلركز االختصاصي لرعاية األحداث مبدينة قسنطينة مكان الدراسة: :رابعا
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 دتحورت مشكلة ىذا البحث يف: مشكلة الدراسة: :خامسا

ما مدى فاعلية برنامج عبلجي معريف للتخفيف من حدة اضطراب ما بعد الصدمة عند ادلراىقة ضحية 

 العدوان اجلنسي.

 فروض الدراسة: :سادسا

 الفرضية العامة: 

إن تطبيق الربنامج العبلجي ادلقًتح يف ىذه الدراسة يساىم يف خفض حدة اضطراب ما بعد الصدمة 

 عند ادلراىقة ضحية العدوان اجلنسي.

 عينة الدراسة: :سابعا

( حاالت، متواجدة بادلركز االختصاصي لرعاية األحداث مبدينة قسنطينة  03عينة قصدية مكونة من )

 من فئة ادلراىقات ضحايا االعتداء اجلنسي.

 أدوات الدراسية: منهج و :ثامنا

ات كبش الباحثة األدوات التالية: ادلبلحظة اإلكلينيكية واستخدمت  و، مت استخدام منهج دراسة احلالة

 السبلدل التقييمية. ادلقاببلت اإلكلينيكية و ،ادلبلحظة اليومية

 أىداف الدراسة: :تاسعا

حتددت أىداف ىذه الدراسة يف مساعلتها يف تطبيق برنامج عبلجي معريف هبدف التقليل من حدة 

 بشكل مستمر عند ادلراىقة ضحية االعتداء اجلنسي.تكرار ظهوره  اضطراب ما بعد الصدمة و

 :نتائج الدراسة -ب

جرد سلم العصاب الصدمي( مدى  و IERSو  EMSTنتائج ادلقاييس الثبلثة )سلم  أظهرت لقد  

إسهام الربنامج ادلعريف ادلقًتح يف خفض حدة أعراض ما بعد الصدمة عند حاالت الدراسة، حيث سجلت الباحثة 
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الت ( اليت بينت من خبلذلا احلا02) نتائج استمارة التقومي الذايت ذلإداال إكلينيكيا، باإلضافة  ملحوظا واطلفاضا 

ؤوليات حتمل ادلس و عدهتا على اكتشاف قدرات ادلواجهةذلا الربنامج، خاصة مسا هاادلساعدات ادلختلفة اليت قدم

نامج العبلجي ادلقًتح يف ىذه الدراسة قد ساىم يف من ىنا ؽلكننا القول أن الرب  و اليت دل تكن مدركة من قبل

 خفض حدة اضطراب ما بعد الصدمة عند ادلراىقة ضحية العدوان اجلنسي.

 :دراسات تتعلق بفاعلية البرامج المعرفية السلوكية لدى المدمنين على المخدرات -6-2

  .بوخنوفة هنة :دراسة -6-2-1

 :ا/ ملخص الدراسة

مشروع عبلجي حسب  األفكار اخلاطئة الدافعة لتمسك ادلدمن بادلخدرات مع اقًتاحموضوع الدراسة:  :أوال

 ى ادلعريف السلوكي. ادلنح

 .2011 - 2010 زمن الدراسة: :ايثان

 دراسة ميدانية.: طبيعة الدراسة :ثالثا

 .اجلزائر - سي التابعة للباحثة مبدينة باتنةعيادة الصحة النفسية للعبلج النف مكان الدراسة: :رابعا

 :اان عليخلصت الباحثة مشكلة حبثها يف تساؤالن رئيس مشكلة الدراسة: :خامسا

 ؟خاطئةفكار أذل إود دتسك ادلدمن بادلخدرات ىل يع 

 ؟ذل التخلي عن ادلخدراتإ اخلاطئة ىل يؤدي تعديل ىذه األفكار 

 يلي: صاغت الباحثة فرضياهتا كما فروض الدراسة: :سادسا

 الفرضية العامة:
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 الصيغة ادلعرفية ذلا َتتغي األفكار ادلعرفية اخلاطئة عامل أساسي لتمسك ادلدمن بادلخدرات و

 يساعده على التخلص من اإلدمان.

 الفرضيات اجلزئية:

 األفكار ادلعرفية اخلاطئة عامل أساسي لتمسك ادلدمن بادلخدر. -1

 على التخلص من اإلدمان.تغيَت الصيغة ادلعرفية عن طريق تصحيح األفكار يساعد ادلدمن  -2

 عينة الدراسة: :سابعا

( حاالت، مت اختيارىا بطريقة قصدية من ضمن ادلًتددين على العيادة 04تكونت عينة الدراسة من )

 سنة على اختبلف مستواىم االجتماعي. 32إذل  18طلبا للعبلج النفسي، تراوحت أعمارىم ما بُت 

 أدوات الدراسة: منهج و :ثامنا

 االستبيان. استخدمت الباحثة ادلنهج اإلكلينيكي، مع أدوات حبثية دتثلت يف: ادلقابلة العيادية و

 : أىداف الدراسة:تاسعا

ذل الكشف عن مدى وجود أفكار معرفية خاطئة كعامل أساسي لتمسك ادلدمن إىدفت ىذه الدراسة 

يق تصحيح األفكار يف مساعدة ادلدمن يف عن مدى فاعلية تقنية تغيَت الصيغة ادلعرفية عن طر  بادلخدرات، و

 التخلص من اإلدمان.

 :ب/ نتائج الدراسة

أسفرت نتائج الدراسة بعد تطبيق التقنية العبلجية على وجود أفكار خاطئة تعمل بشكل أوتوماتيكي 

استبداذلا  بعد دحضها و تعمل على حتديده، و لدى ادلدمن على ادلخدرات تتحكم يف السلوك اإلدماين و

اكتساب سلوك  التخلص من التبعية للمادة ادلخدرة و بأفكار بديلة إغلابية ساعدتو يف تعديل السلوك اإلدماين و

 توافقي.
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 :دراسات تتعلق بالعالج النفسي للمدمنين على المخدرات -6-3

 وناس أمزيان. :دراسة -6-3-1

 :ملخص الدراسة – ا

لئلدمان على ادلخدرات عن طريق تصحيح التفكَت            اسًتاتيجية العبلج النفسي موضوع الدراسة: :أوال

 .و تعديل السلوك

 .2006 زمن الدراسة: :ثانيا

 دراسة ميدانية. طبيعة الدراسة: :ثالثا

 اجلزائر - باتنة –التأىيل تازلت مؤسسة إعادة  مكان الدراسة: :رابعا

 مشكلة الدراسة: :خامسا

 على ادلخدرات يف الوسط العقايب. ما مدى فاعلية العبلج النفسي للمدمنُت

 صاغ الباحث الفروض التالية: فروض الدراسة: :سادسا

  الفرضية العامة:

تعديل سلوكهم  العبلج النفسي للمساجُت ادلدمنُت على ادلخدرات عن طريق تصحيح تفكَتىم و

 يساعدىم على التخلص من اإلدمان.

 طرح الباحث الفرضيات التالية: الفرضيات اجلزئية:

 اإلدمان عليها. على ادلخدرات مكونات معرفية خاطئة حول ادلخدرات و ادلدمنُت ؽللك ادلساجُت -1

 ات مضطربة ؽلكن مبلحظتها.يى ادلخدرات بسلوكيتميز ادلساجُت ادلدمنُت عل -2

 اجلماعي للمساجُت ادلدمنُت على ادلخدرات يساعدىم على تصحيح تفكَتىم. العبلج النفسي الفردي و -3

 ذل تعديل سلوكهم جتاه اإلدمان.إجُت ادلدمنُت على ادلخدرات يؤدي تصحيح تفكَت ادلسا -4
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 تدعيم تعديل سلوك ادلساجُت ادلدمنُت على ادلخدرات يساعدىم على التخلص من اإلدمان. -5

 عينة الدراسة: :سابعا

سنة مع شرط  35ال يتجاوز السن  ، وا( فرد25تكونت من ) مت اختيار العينة بطريقة قصدية، و

           أن تكون ادلدة الباقية من العقوبة أكرب  األمراض العقلية و السبلمة من األمراض ادلستعصية مثل الصرع و

 سنوات.  مخسنصف، على أن يكون كل فرد من العينة مدمنا على ادلخدرات منذ أكثر من  و أو تساوي سنة

 أدوات الدراسة: منهج و :ثامنا

 األدوات التالية: نهج اإلكلينيكي واستخدم الباحث ادل

ادلبلحظة، ادلقابلة، احملاضرة، ادلقاييس النفسية، قائمة ادلكونات ادلعرفية، شبكة ادلبلحظة، اختبار تقدير الذات 

 قائمة حالة التعلق، مقايس حدة اللهفة ضلو اإلدمان.

  :نتائج الدراسة /ب

اسًتاتيجية العبلج النفسي للمدمنُت على ادلخدرات  من ناحية التحقق اإلغلايب من فرضيات الدراسة فإن

 يف الوسط العقايب قد ساعدت عينة من ادلساجُت على التخلي أو التقليل من التعاطي.

   دراسات تتعلق بفاعلية العالج العقالني االنفعالي السلوكي لدى المدمنين على  -6-4

 :المخدرات

 الصقهان.ناصر بن عبد العزيز عمر  :دراسة -6-4-1

 فكار البلعقبلنية لدىاأل تقييم فعالية العبلج العقبلين االنفعارل يف خفض درجة القلق و موضوع الدراسة: :أوال

 مدمٍت ادلخدرات.

 . 2005زمن الدراسة: :ثانيا

 دراسة شبو جتريبية. طبيعة الدراسة: :ثالثا
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 العربية السعودية.ادلملكة  –مستشفى ادللك فهد بالقصيم  مكان الدراسة: :رابعا

 دتحورت مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤل التارل:: مشكلة الدراسة :خامسا

األفكار البلعقبلنية لدى مدمٍت  ذل خفض درجة القلق وإ ىل تؤدي طريقة العبلج العقبلين االنفعارل

 .؟ادلخدرات عند نزالء مركز التأىيل النفسي مبستشفى ادللك فهد بالقصيم

 قام الباحث بصياغة فروض الدراسة على النحو التارل: فروض الدراسة: :سادسا

اجملموعة الضابطة على مقايس التفكَت  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية و -1

 ذلك للقياس القبلي. البلعقبلين و

ذلك  توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة على مقياس القلق و ال -2

 للقياس القبلي.

 اجملموعة الضابطة على مقياس التفكَت البلعقبلين توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية و -3

 ذلك للقياس البعدي. و

ذلك  اجملموعة الضابطة على مقياس القلق و ائية بُت اجملموعة التجريبية وتوجد فروق ذات داللة إحص -4

 .للقياس البعدي

القياس البعدي على مقياس التفكَت البلعقبلين لصاحل  قياس القبلي وال بُت توجد فروق ذات داللة إحصائية -5

 القياس البعدي لدى اجملموعة التجريبية.

القياس البعدي على مقياس القلق لصاحل القياس  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي و -6

 البعدي لدى اجملموعة التجريبية.

القياس البعدي على مقياس القلق لصاحل القياس  توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي و -7

 البعدي لدي اجملموعة التجريبية.
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القياس البعدي على مقياس القلق لدى اجملموعة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي و -8

 الضابطة

 :: عينة الدراسةسابعا

( مدمن على ادلخدرات من نزالء مركز التأىيل النفسي مبستشفى ادللك 20تكونت عينة الدراسة من )

خيص الطيب )السيكاتري(، باإلضافة إذل درجاهتم على مقايس قد مت اختيارىم بناءا على التش فهد بالقصيم، و

مستوى درجاهتم على مقياس األفكار البلعقبلنية، حيث مت اختيار ادلرضى احلاصلُت على  القلق ادلستخدم و

 .ختياراالاألفكار اخلاطئة وفقا دلعايَت مقياس  درجات مرتفعة يف مقياس القلق و

األخرى ضابطة و ( أفراد 10ا جتريبية مكونة من )ة على رلموعتُت إحداعلقام الباحث بتوزيع أفراد العين و

ادلستوى  و احلالة االجتماعية ( أفراد، مراعيا حتقيق التجانس بُت اجملموعتُت من حيث العمر و10) مكونة من

 ادلهٍت. التعليمي و

 أدوات الدراسة: منهج و :ثامنا

 األدوات التالية:اعتمد  استخدم الباحث ادلنهج شبو التجرييب و

 مقياس األفكار البلعقبلنية. مقايس القلق و

 : أىداف الدراسة:تاسعا

كمتغَت مستقل( يف خفض القلق لية العبلج العقبلين االنفعارل )ذل الوقوف على فاعإهتدف ىذه الدراسة 

 لدى مدمٍت ادلخدرات )متغَت القلق لدى مدمٍت ادلخدرات( كمتغَت تابع لدى عينة الدراسة.
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 ب/ نتائج الدراسة:

تؤكد بعدم وجود  2 و 1أسفرت الدراسة على حتقيق فرضيات الدراسة كلها، حيث كانت نتائج الفرض 

   4و  3 أما الفرضيتُت، اجملموعة التجريبية دلقياس القلق فروق ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة الضابطة و

 فأكدت بوجود فروق بُت اجملموعتُت على مقياس التفكَت البلعقبلين.

القلق لدى ادلدمنُت على ادلخدرات   عليو أكدت الدراسة على وجود عبلقة بُت األفكار البلعقبلنية وو 

ذلك عن طريق تصحيح األفكار  كما أسفرت على فعالية العبلج العقبلين االنفعارل يف خفض درجة القلق و

 نية.                                                                       البلعقبل

 

 



  

 

 الفصل الثاني

 عىل إخملدرإتإال دمان 
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  : تمهيد

       ، اؼبطمثلة يف القانون ن أو إغعال داللة القعمة األفويةرهتاا ال يتطيع  فعل  إذا كان اؼبريض الذىاشل

بل قانون ، لللعش يف عادل فعةالذىانجاىدا للوصول إذل تلك اغبالة  اؼبخدرات يتلى مدمنو اؼبثال و الوعد  فإن 

 .و التلادة وعدا فاإلرضاء ، و أن يتلك للوكا فلاال يف الوجودمثال يدفلو إذل ، وينظم عبلقاتو م  اللادل

نبدأ   و، "طريق الذىاب إذل اللنوان اػبيأ لطجافة لنداء روحي لشخص عنادمان فأنو "قع  عن اإل و 

من خبلل صعحات ىذا العص ، حعث تبدأ الباحثة  وان الصحعحاللن كمجطم  نتطوضح يف النهاية كأفراد و

أىم النظريات اؼبعترة فطوضعح أىم اؼبصيلحات ذات اللبلقة فاإلدمان و ألبافو و مضاععاتو، فلدىا تلرض 

و واق  اإلدمان يف الربوفع  النعتي للمدمن، و ىبطم العص  فطقدصل اللبلجات النعتعة ؽبذه الظاىرة  م لئلدمان 

  اعبزائر.
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 :المخدرات على دماناإلمصطلحات ذات عالقة ب -1

تلريعها لطحديدىا فشك   ، الفد من اإلشارة إلعها وصيلحات اؼبرتبية دبعهوم اإلدمانىناك اللديد من اؼب

 ، و تلرضها الباحثة على الشك  الطارل:منهجي

 Dépendance: االعتماد -1-1

 االعطمادىو  دبعهوم آخر ن من طرف اؼبنظمة اللاؼبعة للصحةمعهوم اإلدما الطبدالمت  1965 عام منذ

اليت  و مادة ـبدرة و عن الطعاع  فُت كائن حيناصبة  ،حعانا جتديةأ حالة نعتعة وفأنو " (االعطماد) وحعث عرفط

مر أو دوري اؼبخدر فشك  متط الطلمالتشم  دائما حاجة ملحة )قهرية( إذل  ، وربدث تغَتات للوكعة ـبطلعة

قد ينطج عنو ربم   و الطلاطي( ن)الطوقف ع االنتحابذبنب أعراض  النعتعة و للحصول على آثاره

Tolérance. عرد قد يلطمد على عدة مواد ـبدرةنعس ال و".  

      (G. Besançon, 2005, p 117) ي.االعطماد: نعتي و عضو ىناك نوعان من  و 

 Dépendance Physiologique: ياالعتماد العضو  ا/

عضوية  اضيرافات، فبا يؤدي إذل ظهور تلود اعبتم على اللقار ىي اغبالة اليت ينطج عنها تكعف و و 

 ( 291 ص ،1999 عبد اػبالق، )جبلل الدين .الطوقف اؼبعاجئ عن تناول اللقار شديدة لدى اؼبطلاطي عند

ي تكعف فعزيائي م  أوي( فأنو حالة فتعولوجعة ملدلة، اللض االعطمادما تلرفو منظمة الصحة اللاؼبعة )ك 

عند الطوقف اؼبعاجئ عن  االنتحابتطمعز فظهور أعراض  ، واللقار الطخداماللقار، ناشئة عن طول فًتة 

 .الطخدامو

          اؼبعاجئ من شأنو أن يؤدي إذل ظهور صور من األعراض النعتعة  االمطناعأو  االضيرافاتىذه  و 

  (D.S.M.IV, 2000, p 108)اعبتمعة اؼبمعزة لك  فئة من اللقاقَت. و
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 Dépendance Psychique: النفسي االعتماد ب/

تولد الداف  النعتي  و ،شباعتبب الشلور فاالرتعاح و اإلت نطج عن تلاطي اللقار، وىي اغبالة اليت ت و 

 .اللذة، أو لطحقعق لطناول اللقار فصورة مطصلة لطجنب الشلور فالقلق

 : ؼبدة طويلة ق  من الطظاىرات الطالعة وتكرار ثبلثة على األ و الطمرارعلى  تكون الطبلعة النعتعة فناء و 

 ( يف مدة أطول من حعاة العرد.دمطزاياؼبخدر فشك  أكرب ) ازباذ 

 .الرغبة اؼبتطمرة يف الطلاطي م  فش  احملاوالت ػبعض كمعة الطلاطي أو التعيرة علعها 

  تعلع  آثاره(تكرار الطلاطي ) و الطهبلكو ، وملطرب يف لبع  اغبصول على اؼبخدرقضاء وقت. 

  يكون  و مث : اللم ، منزل، درالة(الرئعتعة ) الطزاماتوالطلاطي يف وضلعات يكون فعها العرد يف إطار

 الطلاطي يف وضلعات جتدية ؿبعوفة فاؼبخاطر.

 ذلك لبب الطلاطي. و الًتفعهعة، أو الطقلع  منها اؼبهنعة و إنبال األنشية االجطماععة و 

   و النعتعة و اعبتمعة اليت تظهر من  االجطماععةمواصلة الطلاطي على الرغم من اؼبلرفة فطعاقم اؼبشاك

 جراء الطلاطي.

 ظاىر  احطعاجTolérance Marquée. 

 .وجود أعراض االنتحاب عند الطوقف عن الطلاطي        

      (G. Besançon, 2005, p 225)   .االنتحابغالبا ما يطخذ الطلاطي لطجنب أعراض  و  

   المتعدد: االعتماد ج/

 االعطمادوبدد الدلع  الطشخعصي اإلحصائي الراف  لرافية األطباء النعتعُت األمريكعُت ؿبك تشخعص  

 : اؼبطلدد فاحملك الطارل
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 عشرة شهرا ثبلثة أنواع على األق   ثٌتالعًتة ال تق  عن  الشخص و الطخدمإال إذا تتطخدم ىذه العئة  ال

 .عنها ىي التائدة على مبط الطلاطيعلى أال تكون ىناك مادة فل من اؼبواد اؼبؤثرة نعتعا، و

 اػباصة دبادة فلعنها. احملاكات، دون ميافقة فصعة عامة االعطماديف ىذه العًتة ؿبكات  تنيبق علعو و 

 (D.S.M.IV,2000, p 270)   

 Habituationالتعود:  -1-2

يكون ىذا  ، فتبب ما وبدثو من شلور فالراحة وىي اغبالة اليت يطكون فعها تشوق لطلاطي اؼبخدر و

 ىذا ما يعرق فُت الطلود و اإلدمان. ، وقهريفشك  غَت 

 : من خصائص الطلود و

  ؼبا يتببو من شلور فالراحة. يف تلاطعوالرغبة  اؼبخدر و الطلمال الطمرار 

  .عدم تلاطي جرعات زائدة 

   (28ص  ،2004)ؿبمد فطحي ضبادة، .عضويا اعطماداال وبدث  النعتي و االعطمادوبدث قدرا ملعنا من 

 La Tolérance: تحملال -1-3

       اؼبرغوفةىو تكعف اعبتم م  معلول اؼبخدر، حبعث يقطضي زيادة اعبرعة للحصول على النطعجة  و

 يظهر يف شك : و

  كمعات مطزايدة من اللقار لطحقعق الطأثَت الععزيولوجي اؼبيلوب.  ذلإاغباجة 

 (7، ص 2003مدحت عبد اغبمعد أفو زيد، ) تلاطي نعس الكمعة من اللقار. الطمرارم   صتأثَت مطناق 
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 Withdrawal  -ب االنسحا - :االنقطاع اضطرابات -1-4

عن  االنقياعذل ؾبموعة األعراض اليت تظهر على العرد نطعجة زبععض اعبرعة اليت يتطخدمها أو تشَت إ و 

        االجطماععةشخصعة يف إطار األعراض البدنعة و النعتعة و للصعب ىذه األعراض البنعة الكلعة ت و تلاطعها

 الععزيولوجعة. االضيرافاتمصحوفا حبالة من اغبرمان و  االنقياعيكون ىذا  و

اعبرعة  طول مدة الطلاطي و ، واؼبطلاطاتعلى نوع اؼبادة  فناء االنتحاب اضيرافاتتشخعص  يطم و 

  مدهتا وفقا لللقار اؼبتطلم . و االنتحافعةزبطلف شدة األعراض  اؼبتطلملة، و

 (54 ص ،2005 عبد اهلل عتكر،)

 أسباب اإلدمان على المخدرات: -2

م  فلضها البلض، و يف كثَت من األحعان يكون ىناك  مطداخلةإدمان اؼبخدرات يرج  للدة عوام  إن 

 ما أشار إلعو فعًتز و مكماىونىذا أكثر من عام  واحد يتاعد على تلاطي اؼبخدرات و اإلدمان علعها، و 

(Peters, Mcmehon,1996 حعث ،)اطي اؼبخدرات و اإلدمان علعها ينطج عن أكدا على أن تل

 اللديد من اللوام  و اؼبطغَتات، إذ ال يوجد عام  أو مطغَت واحد يقود إذل إدمان اؼبخدرات عند األفراد. 

 و تلرض الباحثة أىم ىذه اللوام  كما يلي:

 العوامل الوراثية و البيولوجية:  -2-1

لتبب غَت تطوارثو اللائبلت، و م  ذلك فا لوكامن اؼبلروف منذ وقت طوي  أن إدمان اؼبخدرات ل

يدمن ؟ و ى  ىبلق الوالد الذي االفنو إدمان اؼبادة من الوالد إذل االعطماد أ النطقالالطلداد وراثي واضح ى  ىو 

أن كبل  عوام  نعتعة و للوكعة تؤدي إذل حدوث للوك يباث  للوكو اإلدماشل؟ أم  لنق فبهدة اؼبخدرات فعئة

 العرضُت صحعح.
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رات و منها درالة داد وراثي لبلعطماد أو إدمان اؼبخدالطلىناك أحباث تدعم وجهة النظر القائلة فوجود  

مشلت  Leohlin 1977 " "لعوىلنفعي درالطو  يف إدمان اؼبخدرات فُت الطوأم" ملدالت الطيافقحول "

ن يف اؼبرحلة الثانوية يف وقت واحد، و دبقارنة فعانات زوجا من الطوائم األمريكعة من جنس واحد يدرلو  (058)

م اؼبطماثلة ذو احطمالعة عالعة لطلاطي ، حعث الحظ أن كبل العردين يف الطوائئم اؼبطماثلة و الطوائم األخويةالطوا

 رات و اإلدمان علعها.اؼبخد

من الطوائم  0808على  Kendler et al 1992))و يف درالة حديثة أجراىا كندلر و آخرون  

رات فُت الطوائم فكان ملدل الطيافق يف إدمان اؼبخداإلناث فقط من والية فرجعنعا، و ألعرت عن نطائج مشاهبة 

 (77، ص 9885ؿبمد حتن غازل، ) فقط. (%92) ( و الطوائم غَت اؼبماثلة56%اؼبماثلة )

 :المعرفية و النفسية(االنفعالية، العوامل الشخصية ) 2-2 

لعرد ذبل  فلض األفراد أكثر الطلدادا لئلدمان ليقول اللاملون يف ىذا اجملال أن ىناك عوام  شخصعة  

  من غَتىم، و ذكرت عوام  مطلددة لكن أنبها الطوقلات اؼبلرفعة لؤلفراد مث  االذباىات و اؼبلطقدات و اؼبلايَت 

             الذاتعة للعرد و اؼبهارات االجطماععة اؼبخدرات، كذلك قبد مهارات اإلدارة  إلدماناإلدراك اػباطئ و 

           اػباصة دبقاومة الطأثَتات االجطماععة لطلاطي و إدمان اؼبخدرات من ولائ  اإلعبلم ؾبموعة اؼبهارات و

 الرفاق. و ؾبموعة

       قبد اللوام  النعتعة مث  الكعاءة الذاتعة و تقدير الذات و معهوم الذات و الطكعف النعتي  كما 

 (92، ص 9887)ؿبمد أضبد مشاقبة، و اإلحتاس فالتعيرة على الذات و تعهم ظروف اغبعاة. 
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ذل إحداث اإلدمان، فعلجأ العرد للمخدر إ من توتر و قلق و اكطئاب تدف  االضيرافات النعتعة كذلك

 عن ة خارجةة إذل موضوع ما فوالية للوكات شاذالواق  و يكون اإلدمان ىنا عبارة عن نق  العردي ىروفا من 

 نعتعة. ق  اؼبوضوع )الصراعات( دون ملاناةوكعات خيرة يف شك  نل، و غالبا ما تكون ىذه التاألطر

( CH. Gamilo, et al, 2007, p 01) 

 عامل األسرة: -2-3

يطص  فعها العرد فشك  مباشر و قوي، و تلم  على إشباع حاجاتو  تلطرب األلرة النواة األوذل اليت 

األلالعة، و األلرة عام  ألالي يف تكوين شخصعة العرد و قد تؤدي األلرة إذل اإلدمان عندما تكون يف حالة 

عدم توازن كاالضيرافات و الطعكك األلري كنطعجة لللبلقات غَت التلعمة داخ  ىذه األلرة و خاصة الوالدين 

 وجود فدائ  عن الوالدين. من طبلق، ىجر، وفاة، و

  اؼبًتتبة عن الطنشئة االجطماععة اػباطئة  االتكالعةو تطلدد اللوام  اؼبؤدية لئلدمان يف األلرة كاغبرمان و  

و عدم النضج العكري و اللاطعي للوالدين، و تكون اغبالة االنعلالعة يف ألرة اؼبدمنُت غَت متطقرة يتودىا القلق 

 (088، ص 0222)جبلل الدين عبد اػبالق،  و الطوتر.

 العوامل االجتماعية و الثقافية: -2-4 

رات، فالبعئة و إدمان اؼبخد طلاطيلتلد اللوام  االجطماععة و الثقافعة عوام  ذات أنبعة يف دف  العرد  

ا تنيوي علعو ىذه البعئة من يؤثر يف تشكع  و مبو شخصعطو، و ماالجطماععة ىي العضاء الذي يلعش فعو العرد و 

صراع  و كذلك األزمات االجطماععة شخصعة ناضجة مث  اغبرمان و اإلنبالألالعب ترفوية فاشلة يف تكوين 

شخاص غَت قادرين على ح  صراعاهتم          و عموما اؼبدمنُت ىم أ ،ل م  البحث عن التند و اؼبطلةااألجع

 (S. Norbert, 2003, p 270) ىذا الصراع. اؼبخدر عندىم ىو ىروب من الواق  و منو 
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منافذ  انلدامرمان و الطنافس غَت اؼبطكافئ و اغبعلى  تنيوي أوضاعكذلك قبد الطعاوت اليبقي م  

التلوك التوي، م  وجود قعم ثقافعة و اجطماععة غَت متطقرة تؤدي إذل عدم الثقة و االنتحاب من اجملطم  م  

 اغبرمان اؼبادي و العقر و تدشل اؼبتطوى الطللعمي.

       د صباعات تؤيد ىذا التلوك التلوك اؼبنحرف م  وجو  على لطرب ضلف الضوافط االجطماععةكما ي 

ام فو، و ينيوي ىذا على لهولة اغبصول على اؼبخدر و توافره و توفر أماكن الطلاطي م  وجود قعم   القعو تته

طقدم راء و الما تتاعد ىذه القعم على ربقعق الثو ملايَت حضرية و ثقافعة تؤدي إذل حدوث الصراع اليبقي، فبعن

الدنعا، فبا يؤدي إذل فذل اعبهد من  مشروعة إال أهنا ربول دون ذلك يف اليبقاتيف اليبقات الللعا فألالعب 

نتحافعة من حُت يعشلون يف ذلك يلجئون إذل اإللدنعا لطحقعق النجاح فيرق غَت مشروعة و اجانب اليبقات 

 جوء إذل إدمان اؼبخدرات.لاجملطم  فال

 لبق ذكره اللوام  الطالعة: اإدمان اؼبخدرات فنجد كذلك إضافة ؼبلدد و تطنوع ألباب طو عموما ت 

 .زبععض الطوتر و القلق 

 حتاس فالذات.لطقبللعة و اإلربقعق اال 

 .اإلحتاس دبوقف اجطماعي مطمعز 

 (. اس فالقوة و العحولة و الرجولة )ربصع  لذة جنتعة كربىاإلحت 

 .إشباع حب االلطيبلع 

 (.اعة )صباعة الطلاطيالوصول إذل اإلحتاس فطقب  اعبم 

 ة.الطغلب على اإلحتاس فالدونع 

  مألوف اغبعاةاػبروج عن. 

 (088 -22، ص ص 9880مد عبد اؼبنلم، )ععاف ؿب العراغ. م ء 
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طلاطي و اإلدمان، فقد حرم الدين اإللبلمي الوازع الديٍت عامبل ألالعا للضلف  كما يلطرب غعاب و

 األلرة اؼبخدرات فأنواعها، و الشك أن الوازع الديٍت الصحعح ىو الولعلة األكثر قباحا يف تقوصل العرد، و تقوصل 

 و تقوصل اجملطم  كك .

 مضاعفات اإلدمان على المخدرات: -3

، أن اإلدمان من (0202)يف درالطها الوصععة  Minkoff Kenethث معنكوف عأكدت كعن 

 االجطماععة، و هبذا اخطلعت و تلددت أضراره و مضاععاتو و منها:  و األمراض البعولوجعة النعتعة

(JK. Belknad, 1978, p 258)       

 المضاعفات النفسية و العقلية لإلدمان على المخدرات: -3-1

دث آثار نعتعة و عقلعة على العرد اؼبدمن تظهر يف شك  للوكات االلطخدام اؼبطكرر للمخدرات وبإن  

 وكاتلعمعقة يف الشخصعة منها الت اضيرافاتإدمانعة، و يبكن أن تظهر ىذه التلوكات اإلدمانعة يف شك  

اللصاب، و اغباالت اغبدية و تلزز ىذه اللبلمات اؼبرضعة أكثر فأكثر م   و اؼبضادة للمجطم ، الذىانات

 الطمرار اللملعة اإلدمانعة.

كانعزمات جنون و م  تعاقم اللملعة اإلدمانعة تظهر ؾبموعة أعراض ذىانعة مرضعة تظهر يف شك  مع 

كما يؤدي إدمان اؼبخدرات إذل نقص الدافلعة اليت تظهر يف فطور األنشية و االلطثمارات اللظمة و االضيهاد،  

اؼبخدرات و يف  مدمٍتالنوم عند صبع   اضيرافاتالقلق و االكطئاب و  اضيرافاتتظهر  واللبلئقعة و العكرية، 

  .)االنقياع عن الطلاطي(العيام أي مرحلة من مراح  اإلدمان و خاصة يف فًتة 

(G. Besançon, 2005, pp 125-126) 

 كما وبدث اإلدمان على اؼبخدرات األعراض الطالعة:

 و يظهر ىذا فشك  واضح يف نقص اإلدراك و االىطمام دبا ىو كائن يف احملعطيف الوعي " اضيراب". 



 المخدراتاإلدمان على                                   الفصل الثاني                         

37 
 

 القدرة على الطوجعو و الًتكعز و الدعم أو ربوي  االنطباه. البعاض 

 اضيراب( م  تيور يف اللغة اضيراب، و االنطباهمث  عجز الذاكرة، فقد داء اإلدراكي )الطغَتات يف األ 

 اإلدراك اغبتي.

راج  إذل  كما يكون الطخدام اللقاقَت مطص  فألباب االضيراب و يكون لبب االضيراب مطص  و

 (D.S. M. IV, 2000, p 48) .لوء الطخدام اللقاقَت

 دمان على المخدرات: المضاعفات الجسمية لإل -3-2

        دمان اؼبخدرات على صحة العرد اؼبدمنمن أخير اؼبضاععات اليت وبدثها إ ضرار اعبتمعةتلد األ

 و نلخص أنبها يف ما يلي:

 :تلف أنتجة اعبتم اؼبخطلعة و منها 

 .اضيراب اعبهاز اللصيب 

 .تتمم الكلعطُت 

 .تتمم عضلة القلب و الذحبة الصدرية 

 ( هتعج موضلي تتمم اعبهاز الطنعتي.)لؤلغشعة اؼبخاطعة يف اعبعوب األنععة و الشلب اؽبوائعة 

 .تلعف و تضخم الكبد 

 .الدوار و الصداع اؼبزمن م  اضبرار اللعنُت 

 .فقدان الشهعة ما يؤدي للنحافة و الضلف اللام للجتم 

 ضلف اؼبقاومة. النشاط و نقص الدافلعة و قلة 

 (70، ص 9885ؿبمد حتن غازل، ) ن و الطآزر اللصيب يف األذنُت.الطواز  اخطبلل 

  Over)كما أن اللديد من اإلحصاءات قد أثبطت وجود عدد من الوفعات نطعجة اغبقن الزائد فاعبرعة 
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 Dose)  و الذي يقود لريلا إذل الوفاة، و لل  اؼبوت اؼبعاجئ أثناء تلاطي اغبقن الزائد وبدث نطعجة ػبمس

 اعبه  فالكمعة اليت يطحملها اعبتم      ، من أنبها (Louria et al, 1955)ا و آخرون يطرق حددهتا لور 

 (082، ص 9880اؼبواد النقعة.)مدحت عبد اغبمعد أفوزيد،  مالطخداإذل زيادة اعبرعة، فضبل عن عدم  و اؼبع 

 مضاعفات تتعلق بالمجتمع: -3-3

على ر هاغباالت، تظفالغة يف كثَت من دمان علعها إذل أضرار اجطماععة يؤدي تلاطي اؼبخدرات و اإل

الة و البعاض الضبط و االنطظام يف اللم  أو الدر  انلدامإضافة إذل نقص أو  انيواءالعرد اؼبدمن يف شك  عزلة و 

 (69، ص 9885إذل اؼبثافرة. )ؿبمد حتن غازل،  االفطقارمتطوى الدقة يف األداء اغبركي و 

لطعكك ا يؤثر على اللبلقة االجطماععة فعظهر اؼبنظومة القعم االجطماععة فب اديدكما يلطرب اإلدمان هت 

و تنلكس فالطارل على اجملطم  و الطقراره و أمنو االجطماعي ط  األدوار االجطماععة، األلري و تنصهر القعم، و زب

و اليت كثَتا ما وباول  للمدمنلبلمعة يرتبط فالقعمة الشخصعة ؼبخدرات يف اجملطملات اللرفعة اإللعما و أن إدمان ا

الطحعظ على فبارلاتو التلوكعة اؼبرتبية فإدمان اؼبخدرات، نظرا لنبذ اجملطم  ؽبذه اللادة و للوكعاهتا كوهنا زبالف 

تلك اؼبمارلات التلوكعة  القوانُت و األعراف االجطماععة، و ما يطص  هبا من قعم و عادات و تقالعد ترفض

 (60، ص 9887ؿبمد أضبد مشاقبة، الطقلعدية. ) إضافة إذل تصدع األفنعة و القعم االجطماععة اػباطئة،

 مقاربة نفسية طبية لإلدمان: -4

     شم)الشرب، ال الطلماؽبا وطرائق إنطاجها  أنواعها و اخطبلفإذا نظرنا إذل اؼبخدرات عموما، على  

 تغَت من كعمعاء اؼبخزيئات اليت من اعب وناتتريلىو أهنا تيلق  اغبقن( فإننا قبد فُت ىذه اؼبواد عام  مشًتك، و و

مزاجعة  و ج  أن يظ  اؼبدمن يف حالة للوكعةمن أ ، واؼبوصبلت اللصبعة اؽبامة البلزمة تؤثر على اؼبخ و و

 ذلك دبجرد دخوؽبا الدم. ، ومتطقرة
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        داخ  اعبتمـبازهنا  ك  ىذه اؼبواد تطتبب يف إيقاف إفراز تلك اؼبوصبلت اللصبعة اؽبامة من و 

  غَتىا. اعطمادا على ما يأخذه اؼبدمن من اػبارج، مث  الدوفامُت و اإلندورفعنات و و

 (23، ص 1998)صبلة لعد يولف، 

عتي الذي يشلر الدوفامُت" فأهنا التبب الرئاؼبادة اؼبتماة " ذلإاغبقعقة أن ىناك أحباث كثَتة ترج   و 

متارات  بلل عملها على مراكز وذلك من خ ، وراؼبخدالرضا حُت يطناول جرعة  فالنشوة" واؼبدمن من خبللو "

 تشًتك ك  و ماد الكلي اليت تؤدي إذل اإلدمانىي اليت تتبب حالة االعط و Reward Pathways فاؼبخ

يف  َتوتونُتكما أن مادة الت و، فاؼبخ فألالعب ـبطلعةالدوفامُت" يف مناطق ملعنة ىذه اؼبواد يف أهنا ترف  نتبة "

وصبلت تلم  على ىذه اؼبادة من اؼب االكطئاب، حىت أن ملظم مضادات االكطئاباؼبخ مقًتنة دبشاعر اغبزن و 

 النشوة. الدوفامُت" يف اؼبخ مقًتنة فأحالعس العرح و الترور واللصبعة، فإننا قبد مادة "

أحد النظائر اؼبشلة  فالطخدامىو عبارة عن فحص مقيلي للمخ  و PETمن خبلل فحص  و 

               من خبلل متاعدة اؼبريض على إفراز اؼبواد أعمال عديدة رباول عبلج اإلدمان ظهرت "العوزيًتون"

غباجة إذل تلاطي اؼبخدر مرة للوكو اليبعلي دون ا و مزاجو، لكي يلود اؼبدمن إذل اؼبوصبلت اللصبعة اؽبامة و

دونالد الندري" يف كلعة اليب جباملة كولومبعا وباول " الللماء فقعادة الدكطورفريق من ىذا ما جل   و، أخرى

 الكوكايُت مثبلكولعلة ربعز اعبهاز اؼبناعي لكي يعرز أجتاما مضادة للمادة اليت تتبب اإلدمان   ذلإالوصول 

اؼبوصبلت  اؼبخ و قب  أن تص  إذل اؼبخ و تؤثر على خبليا و تكترىا دبجرد دخوؽبا إذل الدم حبعث هتاصبها و

 ( 26 -23 ص ص ،2004، مصباح عبد اؽبادي) .اللصبعة مث  الدوفامُت
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 النظريات المفسرة لإلدمان: -5

 اإلدمان حسب االتجاه المعرفي:  -5-1

ذباه اؼبلريف على دور اللملعات اللقلعة فالنتبة للدواف  و االنعلاالت و التلوك، حبعث تطحدد يركز اال 

اؼبلٌت الذي يليعو  دراكو و تعتَته وإة اػباصة فشخص ما عن طريق كعععة التلوكع االنعلالعة وااللطجافات 

  غبدث ملُت.

ذل اللوام  اؼبلرفعة يف اإلدمان فاىطمام مطزايد، و مت الطبدال مدى التنوات اللشر األخَتة نظر إ و على

الذي كان ينظر للمدمنُت على ألاس أهنم يلانون من مرض حد من لعيرهتم على  -النموذج اؼبرضي القدصل

الذي يؤكد على متانبة األفراد من خبلل  Self-Controlأفلاؽبم، فنموذج الطحكم )الضبط الذايت( 

و شبة جانب من جوانب ىذا اؼبنهج النظري يطمث  يف اىطمامو  م يف اعطمادىم على اؼبخدرات،فلاؽبأفكارىم و أ

فاللوام  اؼبشًتكة فُت أشكال ـبطلعة من اإلدمان، أي اللعوب الكامنة يف الطحكم الذايت و اليت يبكن أن تظهر يف 

 ؾباالت واللة من اإلدمان. 

اإلدمانعة اؼبخطلعة وجدت صباعة  تكعا( من اؼبدمنُت ذوي التلو 211و يف درالة على )

            ثبلث مواقف عالعة اػبيورة: فاجملاالت االنعلالعة التالبة مث : القلق أو اإلحباط   (Marlatt)مارالت

         %16من حاالت اإلدمان، و الصراع الداخلي متئول عن  %35أو الغضب، أو االكطئاب متئولة عن 

دل يطناولو(  لو نظرا لوجوده م  مطناورل اؼبخدرات حىت و   أن يقدم اؼبخدر للشخصماععة )مثو الضغوط االجط

فإنو  ..إنو إذا كان لدى األفراد إحتاس فالكعاءة الذاتعة و الطجافة تكعععةيقول مارالت "و  ،من اللعنة % 20

يبكن مواجهة تلك اؼبواقف عالعة اػبيورة، و لكن إذا دل يكن لديهم الطجافة للطكعف فإهنم يشلرون فالضلف 

لطتبلم فاإلغراء اللطخدام اؼبخدر، فبا يبث  الطجافة تكعف لعئ اؼبخدر، و ىذا يزيد من احطمال االأمام 
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توقلات إهبافعة آلثار اؼبادة فإن الطخدامها  ؼبواقف مث  الصراع أو اإلحتاس فاإلحباط، و إذا كان لدى الشخص

 ( 254-251، ص 2002. )آرون فعك و آخرون، "يطلزز فشك  أكرب

حعث  مريكي آلربت إلعس مؤلس نظرية اللبلج اللقبلشل االنعلارل التلوكيعادل النعس األكذلك قبد 

ة تلطمد على ملطقدات رافات النعتعاالضيو الوجدانعة،  تتلم ىذه النظرية فأن كثَت من االلطجافات التلوكعة و

 عن اللادل احملعط فو، و يبعز آلربت فُت مبيُت من الطعكَت: و فكرية خاطئة يبديها العرد عن نعتو

 الصحة النعتعة. مرغوفة، ربقق لئلنتان مزيدا من الطوافق و ىي واقلعة و و أفكار عقالنية: -1

غَت مرغوفة  مباط للوكعة مضيرفة، وأ عواقب انعلالعة وىي خعالعة للبعة، تصحبها  و أفكار العقالنية: -2

 كالقلق، االكطئاب...إخل(.)

 اتنشأ ىذه األفكار البلعقبلنعة حتب إلعس يف مرحلة اليعولة اؼببكرة، حعث يكون اليع  حتال و

والدين يف خاصة ال اليع  يف ىذه اؼبرحلة يلطمد على اآلخرين و ، ولئلوباءأكثر قافلعة  للمؤثرات اػبارجعة، و

ييالبون اليع  فأىداف  القلق، و فراد األلرة يبعلون إذل الغضب وأإذا كان فلض  الطخيعط و ازباذ القرارات، و

قد يصبح عدوانعا أو  العقبلشل، و طموحات ال تص  إلعها معكانعزماتو، فتوف يصبح اليع  مضيرب و و

 (L. Chalout, 2008) ط الذايت.لدم الكعاءة، أو فالقصور الذايت و الضبفشاعرا فالذنب أو 

ىو مبط من األفكار  من ضمنو للوك تلاطي اؼبخدرات، و أن التلوك اؼبضيرب و و يرى إلعس

 & Kimberly)ك  من كعمبوررل و جَتوم   يقول واالضيرافات االنعلالعة،  و البلعقبلنعة

Jarome,2000) إذل ضغوط نعتعة يلاشل ىذا راج   أن اؼبدمن شخص لديو ضلف يف مهارات الطواص ، و

عدم القدرة على ح  الصراعات النعتعة  االكطئاب...( فاإلدمان يؤدي إذل لوء الطوافق، و كالقلق، ونها )م

 فأللوب توافقي.



 المخدراتاإلدمان على                                   الفصل الثاني                         

42 
 

اليت تدفلو إذل  االكطئاب اليت يلعشها اؼبدمن، و دمان يلطرب تلويضا عن حالة القلق وكما يرى أن اإل 

دمان عند اػبربة أن االكطئاب ىو اللام  األلاس لئل ن اللاطعي الذي يلانعو، واإلدمان ىروفا من حالة اغبرما

اللصعان قد يتبب  الطمرد و اعطرب ىَتمس أن ضلف القدرة على التعيرة و و (Harms,1973)األوذل 

 تطلدد مصادر الضغط النعتي عند اؼبدمن كما نوضحها يف الشك  الطارل:  تطنوع و دمان، واإل

(Q. Hasem,  2011) 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 . مخطط يمثل مصادر الضغط عند المدمن :(1) شكل

يرى أن اؼبلطقدات اػباطئة تولد الطحم  اؼبنخعض  فَتكز على أفكار العرد و اؼبلطقدات اػباطئة، و أما إلعس       

ىو حالة نعتعة تصعب اؼبدمن نطعجة تعكَته البلعقبلشل يف موضوع  ، واالنزعاجىذا ما أظباه فقلق  لئلحباط، و

هبذا فإن  و االكطئاب رة على الطحم  وعدم القد الطوتر و يطوق  اؼبدمن األدل و و لقإدمانو، حبعث يطصف فالق

يعقده إرادة  توقلو غبدوث اإلحباط أوال و اعطقاده للدم إمكانعة ربملو ثانعا هبللو يواص  تلاطي اؼبخدرات و

 الطوقف.

جتماعيةمصادر ا  

الضغط    stress  

 مصادر مهنية مصادر نفسية 

 مصادر بيولوجية  مصادر شعورية

مهارات المواجهة 

Coping 

ستجابةا  



 المخدراتاإلدمان على                                   الفصل الثاني                         

43 
 

       مثَتات ربدث عنده اؼبع  للطلاطي عند إلعس تبدأ فكرة دينامعكعة عندما يطلرض اؼبدمن لطنبعهات و و        

فإن فداية اإلدمان تكون م  اؼبلطقدات اػباطئة أما االلطمرار يف ىذا التلوك فهو فدوره  (إلعس) هصة تعكَت خبل و

      اؼبشكبلت دون اللجوء إذل اؼبخدر اللجز عن ح  يلزز اؼبلطقدات اػباطئة للدم القدرة على ربم  القلق، و

 الطكعف ملها. لعلالة غب  اؼبشكبلت وفالطارل ال يطللم اؼبهارات ا ؽبذا يتطمر يف نعس التلوك و و

(E. Albert, 1991, p 66) 

         خعض الطوتر، ف  يبلك الطجنب  ال يبلك معكانعزم فاؼبدمن شخص لديو ربم  منخعض لئلحباط، و       

 : اؽبروب كما توضحو مهارات اؼبواجهة عند اؼبدمن يف الشك  الطارل و

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 .ستراتيجية المواجهة عند المدمنامخطط يمثل  (:2شكل )

 تشم : : والمهارات المركزة على حل المشكل -1

  .قد تكون جتدية أو لعظعة( واللدوانعة لطغعَت وضلعة ملعنة ) تشَت للمجهودات و أ/ المواجهة:

Coping   مهارات المواجهة

 مهارات مركزة على حل المشكل 

 إتخاذ مسافات 

Distaneing 

 المواجهة 

Cognitive 

Coping 

 مخطط حل المشكل 

Plan Full Problem 

Solving 

مراقبة أو ضبط 

  الذات

Self Controlling 

إعادة التقدير 

 اإليجابي

Positive 

Heappraisal 

البحث عن سند 

جتماعيا  

Social Suport 

Seeking 

 التهرب والتجنب

Avoidance 

مهارات مركزة على 

 االنفعال 

  تحمل المسؤولية

Accepting 

Respons 

Ability 
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 يصاحبها الطناول الطحلعلي غب  اؼبشك . : وب/ مخططات حل المشكل

 ربطوي على: و المهارات المركزة على االنفعال: -2

 ؼبوقف(.اإعياء ملٌت للوضلعة ) ىي اجملهودات اؼبلرفعة لطقدير الذات و : ومسافة اتخاذأ/ 

 التلوك. و االنعلالتشَت للمجهودات العردية لضبط  : وضبط الذات ب/ مراقبة و

حعث  انعلارلىي ؾبهودات البحث عن لند إعبلمي، لند ملموس، أو لند  : واجتماعيجـ/ البحث عن سند 

 ال هبد اؼبدمن ح  فللي ؼبشكلطو.

 ؿباولة إهباد ح  منالب ؽبا. اؼبشكلة، والطصريح فدوره يف  : إدراك العرد ود/ تحمل المسؤولية

 ذبنب الواق  )اؼبشك (. اجملهودات التلوكعة للطهرب، و : تشَت إذل الطعكَت البلعقبلشل، والتجنب هـ/ التهرب و

  .ىي ؾبهودات العرد يف إعياء ملٌت إهبايب للوضلعة، فالًتكعز على الطصور العردي : وو/ إعادة التقدير اإليجابي

قد ترلخت ىاتُت اؼبهارتُت عنده فعل   الطجنب أىم مهارتُت عند اؼبدمن، و مهاريت اؼبواجهة وتلطرب  و 

         لعس فتبب اللملعات اللقلعة، أي فطقلعده لنماذج ملعنة دون الرجوع لللملعات اللقلعة )تعكَت الطكرار و

 (Q. Hasem, 2011)   .(..نقد.و 

 اإلدمان: والرؤية التحليلية النفسية للتعاطي  -5-2

األخرى منذ فداياتو  ةاإلدمانعالطحلع  النعتي دبشكبلت تلاطي اؼبواد اؼبؤثرة نعتعا و فاؼبشكبلت  ىطما 

أضخم عادة يبكن  يلطرب أول و االلطمناءموضحا أن  (1897)فلعس( عام ( ل )د، منذ أن كطب )فروياألوذل

  لطمناءاليت تلطرب كلها فدائ  للادة اال فرويد( أن إدمان اؼبخدراتحعث رأى )" "اإلدمان األورلأظباىا  إدماهنا و

، ظهرت ؿباوالت لعهم تلاطي اللقار فوصعو وعلي النعتي للمراح  األوذل للنمم  تقدم و تيور العهم الطحل و
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                                       .عادة ناذبة عن الصراعات اللبعدية العمعة األولعة، الدفاععة و اللدوانعة

 (186، ص 1995)ؿبمد يترى افراىعم دععس، 

حىت  ؼبؤثرة نعتعاقد أكد اللديد من الكطاب احملدثُت على أنبعة اؼبرحلة العمعة يف تعتَت تلاطي اؼبواد ا و 

يف ذلك مث  اليع  يف اؼبرحلة مثلو  ي توتر يشلر فو اؼبطلاطي يبث  فالنتبة لو هتديدا لوجوده، وأأهنم رأوا أن 

طي اؼبخدر عن طريق العم بقعة اؼببكرة عند اؼبطلاطُت يف شك  تلاشو اعبلدية التظهر ىذه اؼبعول العمعة  العمعة، و

 لالها إذلأللبعة، ترج  يف  لطقبالعةإو اعبلد ىي لذة أص  علعها اؼبدمن عن طريق العم اللذة اليت وب ، وأو اغبقن

عطبار للواق ، كما اث ال يكون ىناك أي ، حعدون اللياء م  لعادة مبدأ اللذة خذعمعة مرحلة األفداية اؼبرحلة ال

 .اعبلد نو يف ىذه اؼبرحلة يلطمد األخذ على العم وأ

             األنا ر الوجدان وتيو  ربول الًتكعز من االعطبارات اللبعدية اؼبعرطة إذل مبو و (1926)يف عام  و 

( أن تلاطي اؼبواد اؼبؤثرة نعتعا يؤدي إذل تلف تدرهبي للقدرة 1926) Rado اقًتحقد  الدفاعات، و و

 األورجازميكون  عن موضوع اغبب الواقلي، حعث يصبح اؼبخدر ىو اغبب الوحعد و انصراف والطناللعة 

إذل  كوص اؼبطلاطييرج  ذلك إذل ن و، اللقار فديبل لؤلورجازم الطنالليالناتج عن )الرعشة اعبنتعة( 

يتاعد على ذلك اؼببالغة  يرية، وفعها اللذة اعبنتعة فاللذة الطخد طلطاليت زب االحتالات اؼبباشرة اؼبادية القديبة و

إنبال مطزايد حىت  اليت يطبلها ىروب من النشاط اعبنتي و ، وللجنتعة اللبعدية أثناء الطخدير الطضخم الوقيت و

شبقعة  عث زبلق اللذة الطخديرية نظاما جنتعا صناععا، ىو يف حقعقطولللبلقات اللاطععة فُت اؼبدمن و غَته، ح

       ارجعةلطمناء اليعلي، حبعث دل يلد اؼبدمن يف حاجة إذل موضوعات اغبب اػبذاتعة تبلورت على ألاس اال

ورجازم أفأنو  ورجازم الناتج عن الطلاطيرادو" إذل وصف األأمثال " لل  ذلك ما دف  احملللُت النعتعُت األوروفعُت و

 Pharmacogenicإن كان احملللون النعتعون األمريكعون قد أعادوا صعاغة ىذا اؼبعهوم لعصبح  فمي، و

Orgasm ي األورجازم اللقاقَتي أو األورجازم الذي تتببو اؼبواد اؼبؤثرة نعتعا.أ 
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 : لالعة وراء تلاطي اؼبخدراتأوام  فصعاغة ثبلثة ع  Ggloverقام  (1928)يف عام  و 

 التادية الشرجعة من النمو. على اؼبتطويات العمعة و عدوبالطثبعت اعبزئي لل أوال:

و اليت تؤدي إذل ربريك معكانعزم األنا البدائي  كوص إذل اؼبرحلة النرجتعة من تنظعم األنامع  ملحوظ إذل الن :ثانيا

 ىو اإللقاط. و

فاش  لنعس معكانعزم  إذل الطغبلل عقعم ويؤدي ىذا الشلور  ، وشديد البدائعة شلور مضيرب و :ثالثا

 .لقاطاإل

و دور الطغَتات يف  ، فأصبحت تركز على دور األنالطحلعلعة النعتعة يف ىذا اؼبضمارمث تيورت الرؤية ا

و نضج األنا اؼبطأخر يته   اؼببكرة يف مبو األناالذي يشَت إذل أن الطقلبات  Savittوظععة األنا، كما ظهر عم  

شطعاق اغباد للمواد اؼبؤثرة يف نزوع العرد لطيوير حالة من االيشج  النكوص الشديد الذي يللب دورا  الطثبعت و

 ( 53-51ص ص  ،2001، الديدي عبد العطاح رشاد)  نعتعا.

  :(البيئة و )التعلمالنظريات السلوكية  -5-3

بحث عن تربير التلوك على تالنظريات التلوكعة أو نظريات الطللم ىي تلك النظريات أو الطعتَتات اليت 

التلوكعة نظرية تطضمن النظريات  آثار مطغَتات فعئة ملعنة على التلوك، و تعاعبلت العرد م  البعئة و ألاس من

 الطجافةنظرية كبح  نظرية خعض الطوتر و و ،جوانب من نظرية الطوق  ، النظريات الطعاعلعة والطللم االجطماعي

                                                                                                    (82 ص ،2008 أفو زفد،مدحت عبد اغبمعد ). االنضغاط

  Social Learning Thery:االجتماعينظرية التعلم  -5-3-1

          لطخدام اؼبواد اؼبخدرة ربكمو القواعد اإلجرائعة ض نظرية الطللم االجطماعي أن ك  صور اتعًت 

         اللقاقَت الطخدامكبو  وذباىاتان لنماذج تنمي يطلرض اؼبدم ، ولرفعةو قواعد الطللم دبا يف ذلك اللوام  اؼب
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فناء على  ىذا التلوك، و حعث يطللم منها اذج من للوك الطلاطيمب كذلك اؼبلطقدات التائدة حولو و و

      ق أثارهاللقاقَت إما يلزز إهبافعا أو للبعا عن طري الطخداماؼبباشرة ذبل  الطلرض للمواد أو اللقاقَت فإن اػبربة 

خعض االنضغاط أو الطلام  م  اغباالت الوجدانعة  تشم  اؼبلززات الناذبة عن اؼبخدرات خعض الطوتر و و

 التلبعة أو زيادة الطعاعبلت االجطماععة.

أنبعة أكرب لللوام  األخرى دبا يف ذلك  طماعيقد أعيت الطلديبلت األكثر حداثة لنظرية الطللم االج و 

 نواقص مهارات الطلام  االجطماععة النعتعة. اللوام  اؼبلرفعة و اػبصائص الشخصعة و

  التفاعلية:النظريات  -5-3-2

قَت ىو نطعجة للطأثَتات اؼبطبادلة فُت اللقا الطخدامتقًتح ىذه النظريات أن التلوك دبا فعو للوك  

العرد طماعي فإن إذا قارناىا فنظرية الطللم االج ـبزون التلوك العردي، و فعئة ىذا الشخص و الشخص )العرد( و

من شأن عملعة الطعاع   الدافلعة جبانب تأثره فالبعئة، و الوجدانعة و ، وبل نشيا يطأثر فاللوام  اؼبلرفعةيلطرب عام

تقوم النظريات الطعاعلعة اغبديثة على ألاس  ، والعرد أن تؤثر على التلوك الطغذية اؼبرتدة فُت البعئة و و اؼبتطمرة

سبث  نظرية التلوك اؼبشك   و Multivariate Stastical Modelsمن مباذج إحصائعة للطباين اؼبطلدد 

Problem Behvior Theary  ( 1977جعتور و جعتور ) اقًتحهااليتJessor & Jessor       

، Huba & Bentler( 1982فنطلر ) الذي اقًتحو ىوفا و The Domain Modelمبوذج اجملال  و

 . Zucker The Developmental Model( 1979النموذج النمائي لزوكر ) و

 لطخدام اللقاقَت يف إطار وال ايلد مبوذج اجملال أكثر مشوال من غَته من النظريات الطعاعلعة فإدخالو  و 

 البعولوجعة. الطأثَتات فك  من اللوام  البعئعة و من التلوك، و
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 Expectancy Theory التوقع:نظرية  -5-3-3

 من و ،ملعنةحداث لنطائج أو فشك  أدق توق  األ حداثطوقلات ىي عملعات ملرفعة فرفط األإن ال

فالنتبة  اؼبوضوعات يف موقف قادم، وو أحداث ن يطوق  اللبلقات فُت األأخبلل قواعد الطللم يطللم العرد 

          هنا ملززةأنطائج ملعنة مرغوفة نطعجة  ، فإن ما يطم تللمو ىو اللبلقة فُت الطخدام اؼبادة ولنظريات الطوق 

و قعمطها أهبافعة لبللطخدام أكرب من عددىا إر عندما يكون لدى اؼبدمن توقلات وبدث لوء الطخدام اللقا و

           نظرا للكمعات احملدودة للخربة  ىذه الطوقلات قد تلزز يف خربة قصَتة اؼبدى و ، والتلبعةعن الطوقلات 

        كثر عرضة لطنمعة الطوقلات اليتأرافطها فإن اؼبراىقُت قد يكونون خ االلطهداف لطأثَتات الثقافة الشائلة و و

 ال يثبت صدقها يف اؼبدى البلعد.

 محق استجابة االنضغاط:نظرية خفض التوتر أو  -5-3-4

الصراعات اؼبطصلة فاعبوانب  إلحباطن مدمٍت اؼبخدرات يكونون مطوترين نطعجة أن فكرة أعلى الرغم من  

دفعات مدرلة الطحلع  النعتي، فإن نظرية خعض الطوتر أطار إاليت قد نشأت يف  االعطمادية العمعة و

Tension Reduction  نو للوك أدمان على الطللم اليت ينظر فعها لتلوك اإل لالا على قواعدأتقوم

دماشل ىبعض الطوتر الذي يشطم  على ية خعض الطوتر تقرر أن التلوك اإلاللناصر الرئعتعة يف نظر  يكافئ، و

 ن اؼبخدر يتطخدم ػبصائصو اؼبخعضة للطوتر.أحباط و اإل الصراع و القلق و اػبوف و

فهي تشبو  Stress Response Dompeningالطجافة االنضغاط طباد إو أأما نظرية ؿبق  

فذلك فهي  ن زبعض من الطجافطو اعبتدية للضغوط، وأن اللقاقَت يبكن أنظرية خعض الطوتر، حعث يطللم العرد 

 .خصائص العرد تشم  الللمعات اؼبلرفعة دبا فعها الطوقلات و تشج  الطخدام اللقار يف مواقف ضاغية فباثلة و
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 Self- Hondicapping الذاتية:اإلعاقة 

فراد الذين لعتوا مطأكدين حول قدراهتم يف مواقف ؿبددة قد يتطهلكوا اللقاقَت لكي يلزون )يرجلون( األ 

 .لف مهاراهتم أو قدراهتم اغبقعقعةأداءىم الضلعف غبالة الطتمم فدال من عزوىا لض

  Self- Awareness الذاتي:الوعي 

يصبح العرد  و (Hull 1987) تالوعي فالذا فأنواعها تؤثر على اللملعات اؼبلرفعة دبا فعهاإن اللقاقَت 

أو لوء االلطخدام خعاق و النطائج التلبعة لبللطخدام اإلأق  قدرة على تقوصل خرباتو الشخصعة التلعمة دبا فعها 

فالنتبة للشباب اؼبدمن فإن إدراك اآلثار التلبعة  ن يتطمر، وألطخدام يبكن فإن اال من شبة ، واؼبتطمر لللقار

ىذه اللقاقَت كلها أو لطجنبو الطقدم من  الطخداملللقار ىو أمر ضروري للعرد لكي يكون قادرا على تعادي 

  .يب إذل االلطخدام اغبقعقي لللقارااللطخدام الطجري

  (443 -441ص ص  ،1998التعد عبد الرضبان،  ؿبمدؿبروس الشناوي&  )ؿبمد

 : دمان على المخدراتالوجهة االجتماعية لإل -5-4

        ك االجطماعي رأوا أن التلو  و التلوك اؼبنحرف، و االجطماععة فاألمراض االجطماععلماء  ىطما 

          لطزاموان يقال عنو للوك منحرف أو غَت منحرف إال فطقععم اجملطم  لو يف ضوء مدى أيف حد ذاتو ال يبكن 

 عن اؼبلايَت االجطماععة للتلوك. خروجوأو 

          دمان على اؼبخدرات من اؼبشكبلت االجطماععة اػبيَتة اليت تؤثر على تقدم اجملطملاتيلطرب اإل و

  النعتعة لؤلشخاص اؼبدمنُت. و رقعها، كما تؤثر على اغبالة الصحعة و

 ( 204 -203 ص ص ،1995، دععس يترى افراىعم )ؿبمد
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        يقوم على عملعة الطللم االجطماعي  اجطماععادمان تعتَتا فلض الباحثُت تعتَت ظاىرة اإلاول فقد ح 

حالة من اؼبدمنُت من  50على  Bicker( 1953كان من ىذه احملاوالت الدرالة اليت قام هبا فعكر ) و

ي للوك أن أفًتاض اركز حبثو على  و، لة تاريخ اغبالةدرا ذلك فاالعطماد على اؼبقافلة و متطويات ـبطلعة و

كما  اليت من خبلؽبا يكطتب العرد معهوما عن ملٌت التلوك نتاشل ما ىو إال نطعجة لططاف  اػبربات االجطماععة وإ

على ىذا االفًتاض  لطناداا ، ومرغوفا فعو أحكام ملعنة عن اؼبواقف اليت ذبل  النشاط فبكنا و يكطتب مدركات و

لباب اؼبؤدية للتلوك، فهو يرى أهنا ؾبرد عملعة تللم ينشأ من خبلؽبا الداف  إذل فة األ يتلى "فعكر" ؼبلر دل

لباب اؼبؤدية يلطرب "فعكر" األ ، والداف  الذي يؤخذ من أجلو اؼبخدريكون ربقعق اللذة ىو ذلك  التلوك، و

 عة النتبعة لطلاطي اؼبخدر.بللتلوك نوعا من التب

إن تلاطي اؼبخدر أو ذبرفطو فقولو " مبطدئا فالشخص الذي يشلر فرغبة يفيعتر "فعكر" للوك الطلاطي  و 

ال يلرف ىذا الشخص ماىعة  ىذا الشخص يلرف أن غَته يطلاطون اؼبخدر للوصول إذل حالة اللذة أو النشوة، و

يوات فاالنغماس يف خ فداف  حب االلطيبلع للطلرف على ىذه اػبربة اليت ال يلرف نطعجطها، و ىذه اغبالة، و

ؼبخدر من أج  اغبصول على ، يصبح راغبا يف الطلمال اذباىات البلزمة اليت تنشأ خبلؽباتكوين اال الطجرفة و

  ."اللذة

 : االجطماعي لطلاطي اؼبخدر كاآليت "فعكر" خيوات الطللمقد حدد  و 

 : فعلية تخديريةتعلم الطريقة الصحيحة للتعاطي التي تؤدي إلى آثار  -أوال

يرج  ذلك  "فعكر" ذلك فأنو يف الطجرفة األوذل ال وبص  اؼببطدئ عادة على اللذة اؼبيلوفة، ويوضح  و

الوصول غبالة الطخدير  لطحالةاعدم كعاية الكمعة، فبا يؤدي إذل  و ة اليريقة اليت تناول هبا اؼبخدرإذل عدم صح

كموضوع  يتطلم  للوصول إذل يطلذر على اؼبطلاطي اؼببطدئ أن يكون لديو معهوم ملُت عن اؼبخدر   ، واؼبرغوفة

طلاطي ، فعطوقف عن الطلمال اؼبخدر فطكون اػبيوة األوذل لكي يصبح مطلاطعا ىي تللم اليرق الصحعحة للاللذة
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قد وبدث عن طريق الطللم اؼبباشر أو من مث يطغَت معهومو عن اؼبخدر، ىذا الطغَت  ، وحىت ربدث اآلثار الطخديرية

 تقلعد للوك اآلخرين. ذلك دببلحظة و والغَت مباشر 

 : ربطها باستعمال المخدر التعرف على اآلثار التخديرية و -ثانيا

الثاشل رفط ىذه اآلثار يف ذىن اؼبطلاطي  : األول ظهور آثار الطخدير وتطضمن ىذه اػبيوة عاملُت 

ؼبخدر للحصول على آثار طلاطي فإنو لعس من الضروري فقط أن يطلاطى الشخص الكي يتطمر ال فاؼبخدر، و

إمبا هبب أن يطللم إدراك تلك اآلثار عندما ربدث، ألنو يف ىذه اغبالة يكطتب اؼبخدر ملٌت ما عند  ، وملعنة

طلاطي آلثار فطكرار الطجرفة يزداد تقدير اؼب اؼبطلاطي كموضوع يبكن الطخدامو من أج  اغبصول على اللذة، و

نطعجة لذلك تنمو عنده ؾبموعة من اػبربات و الطجارب الرالخة  اؼبخدر فعواص  تللم الوصول إذل قمة النشوة، و

 .إذل قمة الطخدير فشك  له  و مريحعن آثار اؼبخدر تتاعده يف الوصول 

  المخدر:تعلم االستمتاع بآثار  -ثالثا

ار الطلاطي إذ أن آثار الطخدير ال تؤدي فالضرورة إذل يرى "فعكر" أن ىذه اػبيوة ضرورية اللطمر  و 

ال زبطلف عن ذبرفة تذوق أي  اجطماععةإال عملعة تللم  ما ىوذلك ألن تذوق مث  ىذه الطجرفة  الشلور فاللذة و

نوع من أنواع األطلمة، فقد وبدث للمطلاطي يف أول األمر أن يدرك آثار الطخدير اعبتمعة إدراكا مؤؼبا ـبععا أو 

غامضا، ىذه الطجرفة األوذل قد تكون داف  على توقف الطمرار الطلاطي ما دل يطللم اؼببطدئ يف ذبارب أخرى 

يرى "فعكر" أنو وبدث ىذا من خبلل الطعاع  االجطماعي م   ، وإهبايب راك ىذه اآلثار على أهنا شيءإد

يللمونو أن هبد اللذة يف الطلاطي فرغم  اليويلة، حعث يؤثرون علعو و اإلدماشلاؼبطلاطُت اآلخرين ذوي اػبربة 

               إال متألة عادية يبر هبا ك  فرد يؤكدون لو أن ىذه اآلثار اؼبؤؼبة األوذل ماىي الطجرفة األوذل اؼبؤؼبة، و

 إذل اعبوانب اإلهبافعة اؼبروبة من آثار اؼبخدر. نطباىوايوجهون  و
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        ر ألنو فغَت ذلك يطوقف تلاطي اؼبخد ، ون اآلخرينالعرد م اكطتبوىذا الطحول يف ملٌت اػبربة قد  

       مشاركة اؼبطلاطي م  غَته يطوقف إعادة اؼبلٌت اإلهبايب للمخدر على درجة  ، وال وبقق اغبصول على اللذة

 التافق. اذباىوتلعد لو  االذباه اؼبضاد كبو اؼبخدر ومن اؼبطلاطُت، فإذا كانت ىذه اؼبشاركة قوية تغَت 

اؼبخدر كأشعاء على ىذا ال يتطيع  العرد أن يواص  تلاطي اؼبخدر من أج  اللذة مادل يطللم ربديد آثار 

 اؼبطلة. ذة وللو ااؼبطلاطي كشيء ؾبلب لتتطمر ىذه اآلثار موضوعا يدركو الشخص  مادل تصبح و ، وفبطلة

أو الداف  اللطلمال أنو من خبلل عملعة الطللم التافق ذكرىا ينمو عند العرد االلطلداد  "فعكر"يؤكد  و

ذلك ألن ىذا الداف  يلطمد على  ، ود الطلاطياؼبخدر، ىذا االلطلداد أو الداف  دل يكن موجودا عندما فدأ العر 

 .العللعة للطلاطياػبربات  لطجارب وملاشل خاصة فاؼبخدر ال تنمو إال من خبلل ا معاىعم و

رأي اجملطم  فعو، فأنو ال يؤثر على  فاغبكم اللام األخبلقي على الطلاطي و قيشَت "فعكر" إذل ما يطلل و 

لكن  لطمرار الطلاطي، وقبول اجملطم  فإن ىذا قد وبد من ام طلاطي إال فشك  طععف، فعي حالة عدللوك اؼب

يصبح التلوك متطحعبل إال إذا فقد العرد القدرة على  ال طي، والطلاطي يظ  قائما نطعجة ؼبعهوم العرد عن الطلا

 .اػبربات اليت يطلرض ؽبا من خبلل االلطمطاع فاغبالة الطخديرية و

 (91 -87 ، ص ص2003 ؿبمد عبد اؼبنلم، )ععاف

 خصائص العالقة اإلدمانية: -6

 : اإلدمانيةتتطور الشخصية  و نشأة 6-1

 يصبح ألَتا غبالة من الطجنب االنعلارل للحعاة  العرد اؼبدمن الطحكم وو فعدمان أللوب حعاة يعقد اإل 

 ؟ كعف ذلك،  اإلدمانعةة عر يف اللملدمان فالطوغ  أكثإلمبلذ من أدل ا يبحث اؼبدمن عن و
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  Actingutالتفعيل: ا/ 

              عقلي داخ  الشخص و مشاعر ملعنة تتبب ربول انعلارل فالنتبة للمدمن ىو أللوب ػبلق

          من خبلل التلوك الطعلعلي يطللم اؼبدمن أن ىبلق مشاعر  و، علع  ىنا ىو عملعة الطلاطي للمخدر(ط)أي ال

فالطعلع  ، و وبص  اؼبدمن على وىم فأنو مطحكم لبب الطعلع   مطحكم ، مثار، وينو متًتخأحالعس فأ و

األدل الناشئ من جراء اللملعة  حعاة و أحعانا من اػبج  ودماشل ىو ولعلطو للهروب من الضغوط العومعة للاإل

 ذاهتا. ةاإلدمانع

 : التعزيز من خالل التجنب /ب

أمور اغبعاة   يؤج  فهو ،لزيزا فوالية اؼبادة اؼبخدرةعطقاده أنو يبكن أن ينال تاؼبدمن يطم إغراءه انعلالعا فا 

نظرا ألن  و، رتعاحاال عندما يطلقى وعدا فالطخععف وة، عبوقات اللصخصوصا أثناء األ ، وكأللوب لطلزيز نعتو

دمان يصبح ولعلة غَت فلالة لطلزيز فاإل ،ذبنب اؼبتؤولعة اؼبدمن وباول تلزيز نعتو من خبلل ذبنب الواق  و

 فأنو ملزز ونبا لدى اؼبدمن ك  ما يف األمر ىو أن الطغَت اؼبزاجي الناشئ عن الطعلع  ىبلق فقط الذات، و

 .للحعاة االنعلارلغبالة من الطجنب  ايصبح ألَت  الطحكم و اؼبدمن أللوب حعاة يعقد فعو العردفاإلدمان 

  االنفعالي:المنطق ج/ 

دماشل من دفاعي وبعظ فو نظام االعطماد اإل يبدأ اؼبدمن يف فناء نظام و انعلارلكوىم  دمانيبدأ اإل 

شباع كن أن وبقق لو اإللعس ىناك شيء يب وفكري أن فلدىا يدرك على متطوى عقلي و، ىجمات اآلخرين

 ".ك ال تتطيع  اؽبروب يف زجاجةإن: "ظب  الكحولعُت قوال مأثوراد ق ، واالنعلارل

حاجاتو  شباع رغباتو وإوباول اؼبدمن من خبلل ىذه اللبلقة  ىو عبلقة انعلالعة م  اؼبخدر، و فاإلدمان 

ح يطض و لعس على اؼبنيق اللقلي يقوم على اؼبنيق االنعلارل و فاإلدمان ،دماشل يف الوضوحىنا يبدأ اؼبنيق اإل و

  .أريده اآلن( ٍت أريد اؼبخدر، ونإاؼبنيق االنعلارل من اللبارة )
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يلم  اؼبنيق االنعلارل على إشباع ىذا اإلغباح  قهرية شديدة، و فاغباجات االنعلالعة تطم غالبا فإغباح و 

 .االنعلالعةالضغوط  ععفزب و االنعلالعةألن اإلدمان يلٍت إشباع اغباجات 

  :رتياحامجرد عالقة دمان أكثر من إلا /ح

يف حقعقة األمر ىي عبلقة  فاألشعاءنطلام  م  أشعاء طلبا لراحطنا، فلبلقطنا  أننا نكون عبلقات و أاؼببد 

النقية يلرف اإلدمان فأنو عند ىذه  االلطقرار االنعلارل، و اؼبدمن يبدأ عبلقطو فاؼبخدر طلبا للثبات و و ،راحة

 .ثقة مرضعة فاؼبخدر عبلقة حب و

  ؟ماذا يلٍت ذلك :دمان عالقة مرضية/ اإلخ

ادة فالناس ع، وية فاؼبخدردمان ىو عبلقة ال لإلا ، والكبراف عن حالة الصحة أو التواءاؼبرضعة ىي ا 

        م  أنعتهم  ن وضبعمة م  اآلخريصبلت  حاجاهتم للقبول من خبلل روافط و يشبلون حاجاهتم االنعلالعة و

تركعب مطوازن ؽبذه اللبلقات وبص  الناس على إشباع  من خبلل تآلف و و ،مأكرب منه فقوة روحعة ؾبطملهم و و

 .صحي انعلارلتلزيز  و

 : للداخل انسحابدمان / اإلد

 فاالذباهنقوم فطلزيز أنعتنا  و، قبال على اغبعاةطحقعق القبول تطضمن االذباه و اإلالولائ  التوية ل 

، أما اؼبدمن فحركطو تكون يف الغالب داخلعة كذلك االذباه للداخ  كبو أنعتنا و قبال على اآلخريناإل و للخارج

، فاؼبدمن عندما يرتبط فاؼبخدر اخ  الشخصدمان يوجد دإلأي أن ا، سباما حىت يص  إذل مرحلة االنتحاب

قامة القدرة على إلدم شلر اؼبدمن فدمان أكثر كلما اإل لطمرا تزايد و كلما ، وينلزل عن اآلخرين تحب وني

يطأدل اؼبدمن  فحعنمادمان ىبلق لدى اؼبدمن مزيدا من اغباجة كبو الطعلع ، فاإل، عبلقات ذات ملٌت م  اآلخرين

دمان طلبا للراحة ذل اإلحاجة انعلالعة فإن اؼبدمن يطحول إما ىبلق األدل حعن ، واؼبخدر(دمان )يبحث عن اإلفإنو 
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فالنتبة للمدمن فإن الطغَت اؼبزاجي يبنحو  و، عم أو ملطقدات دينعة طلبا للراحةمثلما يلجأ الشخص إذل صديق ضب

                                                         الوىم فأن حاجة ما قد مت إشباعها.

 ؟و مع اآلخرين  / كيف يتعامل المدمنون مع أنفسهمذ

أشعاء أحادية  يصبح اآلخرين عند اؼبدمن ، ون فعو اللبلقة األولعة م  اؼبخدردمان ىو مرض تكو اإل 

م  نعتو كما يطلام  م   يطلام  اؼبدمن و إذل عزلة أكثرملاملة الناس كأشعاء تؤدي  ، والقيب يطلام  ملها

ىذا ما يؤدي  و طر عديدةاروحو ؼبخ جتده و عقلو و و انعلاالتوؽبذا يلرض اؼبدمن  - أي كأشعاء -اآلخرين 

 .هنعارإذل اال

 : تفضيالت في غير محلها

ىنا يتطيع  أن  حاجات،ألن اؼبخدر لعس لو رغبات أو  و الصدارة،اؼبدمن شخص يرغب دائما يف  

ال يثق يف الناس، ألن  دمان ويثق يف اإل هوف، للمدمناػباصعة جذافة جدا  ذهى و اآلخرينيأيت يف اؼبقدمة على 

 .دمانعة، فاؼبخدر أوال و الناس ثانعالملعة اإللهتديدا ل يلٍت الوثوق هبم

دمان ىو مشكلة اإل نبحث عن اللبلقات اليت سبنحنا ذلك االشباع، و كبن فيبلنا ننشد اإلشباع و و 

العرد  شباعإلؿباولة  ومراحلو األوذل ىو أللوب مرضي  ، و يفالطزاملكنها عبلقة  ، فهو عبلقة ىدامة وعبلقة

 .انعلالعا

  :دمانيةالعالقة اإل تشكل -6-2

ما وبدث فلد أي نوع من العقدان مثل إدمانعوىناك فًتات نكون فعها صبعلا عرضة لطشكع  عبلقة  

        لطبدال اللبلقة اؼبعقودةاىناك حاجة إذل تلويض و  ىناك أدل تطضمنو عملعة العقد و ( و…شخص وظععة)

 : الشخص عرضة لطشكع  عبلقة إدمانعةأىم العًتات اليت يبكن أن يكون فعها  و
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 ( فقدان شخص عزيز)كلما كانت اللبلقة وثعقة كلما كان الطغَت أكرب. 

  اؼبكانة.فقدان 

 ىداففقدان اؼبث  الللعا و األ. 

  الصداقات.فقدان 

 جملطم  جديد(نطقال مث  االاعبديدة أو اللزلة االجطماععة ) الطحديات االجطماععة. 

 : دمانغرائية في اإلاإل

، فهي عبلقة تلم  ك  اؼبزاجي الذي ربدثو ىذه اللبلقة دمانعة تكمن يف الطغَتقة اإلأىم جاذفعة يف اللبل  

ود ملٌت للنصر ىذا نظرا لوج نتانعة أن تكع  ىذا النوع من الضمان وإيبكن ألي عبلقة  ال ، ومضمونة وقت و

ىكذا يتطشلر  و ،اؼبخدر ىيطلاط إذا ما يطناول و فاؼبدمن يثق يف أنو لوف ىبرب تغَت مزاجي، دمانالثقة يف اإل

 .من خبلل الطعلع  إحتالا فالطحكم اؼبدمن

            :لعة مقايضة على وعود زائعة فارغةدمان عمفاإل

 الوعد فالراحة. 

 .الوعد فاألمان اللاطعي 

  نعلارلاال فاإلشباعاإلحتاس الزائف. 

حعنما زبدع نعتك  لكن خداع الناس عم  خيَت، و"دمان فصدق عن إغراء اإل تلربىناك لوحة  و  

 ."فذاك ىو اؽببلك

 األلفة:خطأ فادح من أجل 

الشدة فالطعلع  خربة شديدة جدا ) فبلضهما البلضلعة و القوة فبطزجُت دمن على األوبص  اؼب انعلالعا

لطثارة اف و الطعلع  قد يشلر اؼبدمن فاغبعويةفأثناء عملعة  ،للذات ( ألنو يطضمن ربدياقوهتا ىنا شدة اػبربة و



 المخدراتاإلدمان على                                   الفصل الثاني                         

57 
 

القوي فاللحظة فتبب  رتباط، فهو يتطشلر االشدةفذلك ك  يتطشلر   و دخج  شديد و خوف شدي شديدة و

و ىو خرى، عهما فبطزجان مرة تلو األ، رغم أن اؼبدمن وبص  علم  ذلك فالشدة لعتت ىي األلعة و، ىذه الشدة

 .ىذا خيأ فادح( وشديدة يلطقد أهنا غبظة األلعة ) خربةيكطتب 

اؼبدمن وبعا العًتة الراىنة متطخدما منيقا  خطبلفات فُت الشدة و األلعة، واؼبراىقة ىي فًتة تللم اال و 

اليت  ىناك الكثَت من األمور و، ف كاؼبراىق يف التلوك و االذباهغالبا ما يوص و اؼبراىقُت،انعلالعا يشبو منيق 

االخطبلف ىو أن اؼبدمنُت يظلون مطشبثُت  ىي نعتها اليت يطصارع ملها اؼبدمن و ن وطصارع علعها اؼبراىقو ي

 .لطمرار ؼبرضهمااؼبراىقة فًتة طويلة مادام ىناك دبرحلة 

  مراحل اإلدمان: -6-3

  الداخليالمرحلة األولى: التغير  -6-3-1

 .من اآلخرين ، مث يدرك من اؼبدمن ويطيور داخلعا لوقت طوي  ، ينمو ودمان يشبو األمراض األخرىاإل 

 ؟؟ دمانكيف يبدأ اإل

اذبة عن للوكات ملعنة ىي تغَت اغبالة اؼبزاجعة الن النشوة" ودمان دبرور الشخص خبربة "حلة اإلتبدأ ر 

 .ما يبكن أن هبللو يشلر فاالخطبلفيكطشف اؼبدمن أن شيء  ، و)الطلاطي(

 يوجد:يف حالة النشوة  و

 وىم الطحكم. 

  الراحة.وىم 

 وىم الكمال. 
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النضج  اغبب و الطوجعو و الطلزيز و ىناك عبلقات طبعلعة وبطاج الناس فبارلطها طلبا للمتاندة و 

...، نطللم أن نطحم  اؼبتؤولعة ذباه ، أصدقاء، عم ألرة مث :فنحن نطللم أن كبعا يف ؾبطملاتنا احمللعة  االنعلارل،

            نتاىم، نليي، نأخذ(ذل اللبلقات من خبلل إطار أرحب )اآلخرين، نطللم أن ننظر إذباه ا أنعتنا و

        حعنما ال ينمي العرد عبلقات من خبلل ىذه اعبماعات، عندىا يلجأ العرد إذل أمباط أخرى من اللبلقات  و

اؼبشًتك يف اللبلقات اليبعلعة ىو أن القالم  و ،و عبلقة فاؼبخدر تطم داخ  الشخصى ، ودمانىنا وبدث اإل و

 .(فل  من األخذ من اللياءفل  خرين فاػبارج )م  اآل الشخص يطواص  م  نعتو فالداخ  و

رتباط انعلارل فاآلخرين أما ا ، فاللبلقات اليبعلعة تقام علىدمان ىناك فل  من األخذ فقطيف اإل و 

، أي رغبة انعلالعة شديدة تظهر يف انعلارل شطعاقا اإلدمانعة وبدثيف الدورة  .مان فإنو يقام على عزلة انعلالعةداإل

االنشغال  و لعس ارتباطو فاآلخرين ، ىنا يصبح عدم الراحة عبلمة على الطعلع  عند اؼبدمن وعقلي نشغالاصورة 

 .ىو مؤشر الضغط النعتي عند اؼبدمناللقلي 

 .ة عندما يطوقف اؼبدمن عن الطعلع اعبتديربدث األعراض  : أي الطلود وعطماددمان وبدث االفاإل

 : دمانيةخصية اإلشتطور ال ا/

فأق  قدر  : الرغبة اليبعلعة لطحقعقو خبلل اغبعاة ووى دمانعة يوجد داخ  ك  فرد وألاس الشخصعة اإل 

 ن                   عدم ثقطنا فاآلخري دماشل يكمن يف للبعطنا واأللاس اإل و، أكرب قدر فبكن من اللذة فبكن من األدل و

التبب  ، ون ال يثقوا فالناسأن يقعموا عبلقات صحعة تللموا ألون عال يتطي نالذي األشخاص، و فاللادل و

كعف يرتبط  ، فلم يطللموا أفدا كعف يرتبيون فاآلخرين وملهم هبا اآلخرين أثناء مبوىميكمن يف اليريقة اليت عا

نو يكون أكثر عرضة لطشكع  ، فإلعس واقلا ملاشا ؾبرد كلمة و اليت يكون فعها االرتباط فاأللر، اآلخرين هبم

 : يرج  ذلك لتببُت و إدمانعةعبلقة 

  هبم.: أنو يطللم أن ينلزل فنعتو عن الناس فدال من تللم االرتباط األول 
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  يف فراغ عمعق يريد أن يبلئو، ىنا يقدم اإلدمان الوىم  : أن الطنشئة يف ىذا النوع من األلر يًتك العردالثاني

  .شباعمطبلء و اإلفاال

، فهو شباع اغباجات االنعلالعةلى الشخص عن األلالعب اليبعلعة إلدمان يبدأ و يطيور حعنما يطخفاإل 

         يدعم فو الشخص  اللوب من الطعكَت يشك  مبيىذا األ ،شخصعة تطخلى عن اغبعاة ييور أللوب حعاة و

 الطغَت عرب فًتات زمنعة تدرهبعة. يكون ، ودماشل اؼبوجود فداخلويلزز فالطمرار نظام االعطقاد اإل و

 : الخجل

دمانعة تتعير أكثر على اإلىنا تبدأ الشخصعة  ، وعن اآلخرين انعلالعافالطعلع  يصبح الشخص مبطلدا  

نلدام الراحة اجبذفة" داخلعة تظهر يف صورة يف الشلور "اؼبرحلة يبدأ اؼبدمن يف ىذه  و ،اغبعاة الداخلعة للشخص

ىذا عند اؼبدمنُت  وبدث وبدث اػبج  و حداث نطعجة دل تكن يف اغبتبانإ دمان يفىنا يبدأ اإل االنعلالعة و

دمان  ما طلب اؼبدمن الراحة من خبلل اإل، لكنو أكثر على اؼبتطوى الشلوري فكلشلوري ملاال فشك  شلوري و

 .دمانعة لنعتونو يشلر حباجة لطربير اللبلقة اإلاػبج  ألكلما شلر ف

  حب الذات ، وضبط الذات فقدان الثقة فالنعس و ، وعلى ىذا اػبج  فقدان تقدير الذاتيًتتب  و 

الذي يدفلو اؼبدمن من عبلقطو  ذلك ىو الثمن األول ، وبداية نوع من عدم االرتعاح اللاميكون اػبج  يف ال

  فقدان التعيرة التلوكي ، وراء عبلمات فقدان التعيرة فداخلواؼبدمن أكثر فاػبج  من جيشلر  و ،دمانعةاإل

الداخلي من ، اللقلي من جراء االنتحاب ن التعيرة على اؼبتطوى االنعلارليف اؼبرحلة األوذل يعقد اؼبدم وألن

 (  44 - 22 ص ص ،2006ناكُت،  )كرايج .اآلخرين

 : دمانيةين تنشأ الشخصية اإلأ ب/

ا ىبلق دل فهذعند حدوث األ ىو األدل، و دمان يف خلق الشيء نعتو الذي وباول اؼبدمن ذبنبو ويبدأ اإل 

       دمانعةدمان فالطوغ  أكثر يف الللمعة اإلاإليبحث اؼبدمن عن مبلذ من أدل  ، ودمانعةحاجة إذل دوام اللبلقة اإل
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وبدث فوالية عن اآلخرين فإنو ال يتطيع  أن يدرك أن األدل الذي يتطشلره  ينتحب فلعدا عن ذاتو و وألن و

ىبتر عدة ملارك على اؼبتطوى االنعلارل  فإن اؼبدمن ىبوض و قب  حدوث التعيرة للوكعا و، (الطعلع  )الطلاطي

ىذا  ، واالنعلارلمث يطيور على اؼبتطوى ، دمانعة لعيرة كاملة  فداخلو، فلدىا ربقق الشخصعة اإلم  اؼبدمن القاف

نو إذا فدا لو أن ىناك شيء جعد فإ يطصرف مث  اليع  الصغَت هوىو اعبانب األول من شخصعة العرد اؼبدمن ف

 .كشعو و يططب  دفاعاتو االنعلالعةيتط لعقوم فو و

ه فلض اللبلمات ىذ ، وعدم االرتعاح علارل فالذنب ويف ىذه اؼبرحلة يشلر اؼبدمن على اؼبتطوى االن 

ر ىذه اللبلمات أي دمانعة يطللم كعف ينكجانب آخر من اللملعة اإل و يرية اليت يتطشلرىا العرد اؼبدمنالطخد

 .ما و ؿبكمانكار تادمان هبب أن يكون اإللكي يطيور اإل نكار الذات وإي أإنكار الواق  

 :دمانيةالشخصية اإلسيطرة  ج/

ذبنب الواق   و فاإلنكارعندما يرفض اؼبدمن الطتلعم فعقدان التعيرة على اؼبتطوى االنعلارل ىنا يقوم  

يطيور ىذا إذل أفكار  ، ووبدث ىبلق أدل أكثر ألنو يف النهاية تصبح ىناك حاجة ألن يشرح اؼبدمن ما هبري و

ير ىذه األفكار م  إحداث تتا ؼباذا؟ و: من لؤال ثافت الولوالعةتطشك  األفكار  و، عقلنات ولوالعة و

يف الطكرار  ىكذا و فإنو يلجأ إذل الطعلع  و ال يرضى اؼبدمن عن طريقة تعكَته عندما الطغَت اؼبزاجي، و و الطعلع 

 .عيرة اليت يطم ربويلها إذل إدمانفإن اؼبدمن يف ك  مرة يعقد جزء صغَت من الت

الذات يؤدي إذل مبو  عطبارالقد فدأنا نرى كعف وبدث العقدان الطدرهبي للذات يف اإلدمان، فنقص  

دمان ىناك صراع داخلي متطمر تقريبا فُت الذات و اؼبدمن، فلدىا يعوز اؼبدمن يف يف اإل ، ودمانعةالشخصعة اإل

 .وى منك فإنو يتطنزف طاقطكشيء أق ، ألنك عندما رباربىذا ىو ما نلنعو فعقدان التعيرة النهاية و
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رتبة يصبح حلم الذات يف اؼب و مان يصيدم حلم اؼبدمن حبلم الذاتديف اإل ، وللذات حلمها اػباص 

يطصرف فيريقة تبلده  يصبح اؼبدمن يطكلم و و دمانعة إىنا تتطبدل األحبلم فلبلقة  الثانعة فتبب فقدان التعيرة

 .عن اآلخرين

  األولىفي المرحلة:  

  للوفو اػباص للشلور و اإلحتاسأينمي اؼبدمن من. 

 نها تتطحتن تغَت اغبالة اؼبزاجعةلك ملطقدات اؼبدمن تنكر الذات. 

 ينمي اؼبدمن أللوفو اػباص للطعكَت.  

 لكنها زبتر الصراع تطصارع الذات م  اؼبدمن.  

 ينمي اؼبدمن أللوفو اػباص للتلوك.  

 لكنها يف النهاية تصبح ملطمدة على رادة للطحكم فعواإل تتطخدم قوة و تليى الذات وعود فالتعيرة ،

  .شخصعة اؼبدمن

 : الطعاع  فُت الذات و اؼبدمن فهي دمانعة ىي عبلقة داخلعة قائمة علىفاللبلقة اإل 

 عبلقة قائمة على منيق انعلارل.  

 عبلقة زبلق عزلة داخلعة.  

  دمانعة فلدىا يصبح اؼبدمن ىو اغباص  من الطعلع  يف اللملعة اإلعبلقة تتطمد قوهتا من الطغَت اؼبزاجي

 اؼبتعير.

       ؼباذا يطصرف اؼبدمن ىكذا؟ أال يلبأ فنا؟  عأسفاآلخرين أنعتهم  غالبا ما يطتاءل أفراد األلرة و و

أن اؼبدمن ال يلبأ   كماالطغَت اؼبزاجي،   فقط ىو الطعلع  و ما يلنعواغبقعقة أن اؼبدمن ال يلبأ هبم داخلعا و إن  و
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" ؟أال أىطم نعتو قب  اآلخرين فعًتة طويلة "ؼباذا أتصرف هبذا الشك ؟ لكن اؼبدمن قد يتأل و كذلك فالذات 

 (32 - 30 ص ص ،1994كوسبان فكن ،   )فارفرا

 : وهم السيطرة

لع  تيور م  مرور الوقت أللوهبا يف الشلور و الطعكَت و التلوك، فعي الطع دمانعةإن الشخصعة اإل 

أي شلور هبلب عدم الراحة  ، ويغَت ذلك من مبط تعكَته و خطبلففااليصبح اؼبدمن يف حالة النشوة ىنا يشلر 

خطار الشخص فع لاوس عقلعةيف اؼبرحلة األوذل تصبح أحالعس اؼبدمن و  و ،بح دبثافة إشارة للقعام فالطعلع يص

ىي  اإلجافة ذلك وؼباذا ىبطار اؼبدمن  الناسغالبا ما وبطار  و، ةاغبقعقع لؤلحالعسىذا النمط اؼبشوه من الطعتَت 

 .ىم التعيرة دماشل للشلور وبقق واإلعندما ىبطار اؼبدمن الطعتَت 

أن تكون إنتانا ىو  ،التلادة من خبلل لعيرة كاملة نو لوف هبد التكعنة و الراحة وأاؼبدمن يلطقد  و 

عندما يشلر فاللجز يقوم و  فدال من أن يكون إنتانا، اؼبدمن وباول أن يكون كامبل و أن تكون ناقصا

لو للحظة فوىم  أقرب إذل الكمال و دماشل شلور فأن االنتان متعير وىبلق االخطعار اإل ودمانعة إفاخطعارات 

 .التعيرة مغري جدا

  إدماني:منطق 

 اللبلقة اؼبرضعة اليت فدأت تطشك ىنا يكطشف  دماشلاإل خطعاراالمن فاػبير من فبارلة اؼبدأحعانا يشلر  

دماشل أكثر حعنما وباول اؼبدمن يطيور اؼبنيق اإل و، دماشل يف الطيورإدماشل الذي نتمعو منيق يبدأ الطعكَت اإل و

الداخلعة ىو اؼبدمن نعتو إال أنو آخر من أول من يدرك ىذه الطغَتات  و، ير الطغَتات الداخلعة اليت ربص ترب 

د فأن اؼبشكلة توجد ، فالشخص اؼبدمن يبع  لبلعطقادمانعةدماشل ينكر وجود اللبلقة اإللًتف هبا ألن اؼبنيق اإلي

 .دماشل فالطخدام منيق لويوباول إضعاء ملٌت على التلوك اإل ىو و يف مكان آخر
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   ؤذي ذواتناواب أن نمن الص لعس                    فاؼبنيق التوي.  

  يهم فقط الطغَت اؼبزاجيمهمة ألهنا غَت ؤذي ذواتناعُت الصواب أن ن    دماشل                اإلؼبنيق ا ،.  

  لعس من الصواب أن نؤذي اآلخرين                      اؼبنيق التوي. 

  اؼبهم  الصواب ألن اللبلقة فاآلخرين غَت مهمة أن نؤذي اآلخرين ىو عُت                  دماشلاؼبنيق اإل(

 .ىو اللبلقة م  اؼبخدر(

إنٍت ال أوذي أحد عندما يقول اؼبدمن " دمانعة ودماشل حعنها نعهم الشخصعة اإلعندما نعهم اؼبنيق اإل و

يف م  مرور الوقت تبدأ الكثَت من اؼبطلة  و، حقعقة ملطقدات اؼبدمن كبو الذات لكن أوذي نعتي" فهذه و

        يطغلب على األدل ، عندما يقوم اؼبدمن فالطعلع  أكثر فأكثر لعهرب ودواميكطتب الطعلع  صعة ال الطبلشي و

 .دمانعةحباط الذي تتببو اللملعة اإلاإل و

 :دمانيهذائي اإلالنظام ال

الذي لوف عطقادي نظام ىذائي، ىذا ىو النظام اذل نظام إدماشل فبطء نيق اإلدبرور الوقت يطيور اؼب 

شخصعة اؼبدمنة على العرد ال خَت يتعير النظام اؽبذائي ويف األ و قاوم ذلكيوجو حعاة اؼبدمن الذي فدوره لع

        ذائي ىذا النظام اؽب ، وواتتم فاعبمود ا  اؼبرض كلما صار النظام اؽبذائي أكثر تلقعدكلما الطعح،  اؼبدمن

 .ىو مث  التعاج وبعط فالشخص

تو يرتبط فقط فاؼبدمن فداخلو، فلادل اؼبدمن األوذل هبل  اؼبدمن ألَت داخ  ذا ناؽبذائي وظععطاللنظام  و 

 ؟ نهي ذلكنعتو: مىت لعيتأل  وتركعزه كبو الداخ   توجو طاقات اؼبدمن و و ىو عادل موحش

        دمانعة للخيراآلخرين الذين يلرضون اللملعة اإلفطلاد عن عة الثانعة للنظام اؽبذائي ىو االأما الوظع 

ىذا ىو أنتب وقت تتطيع  فعو ذات  زمات غالبا ما يطصدع النظام اؽبذائي، واء األ الدرالات أنو أثنَتشت و
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يوم أو يومُت( لوف هبدد ىذا لكن فلد وقت قصَت ) و، إمداده فالتند اآلخرين االرتباط فاؼبدمن و اؼبدمن و

 .يلود ك  شيء ليبعلطو الطصدع نعتو و

 : تغير أسلوب الحياة المرحلة الثانية -6-3-2

، لذا يلطرب ث  أكثر اعبوانب قافلعة للمبلحظةنبعة ىو للوك اؼبدمن الذي يبأدمان عناصر اإلإن أكثر  

 .لى أن الشخص فاقد التعيرة داخلعاللوك اؼبدمن كلو يدل ع و له  جانب يطم الًتكعز علعوأدمن للوك اؼب

ركون يبدأ اآلخرين يد و تعيرة حىت على اؼبتطوى التلوكيلل االشخص فاقدؼبرحلة الثانعة يصبح يف ا و 

، لكن فداخلو إذل حد ما اجطماععايف اؼبرحلة األوذل يبقى للوك اؼبدمن مقبول  دمانعة ألنوجود الشخصعة اإل

ىذه ربدث  و للوكعة يف النمو اعطماديةتبدأ ، و ىنا شاملةو لطهبلكعة عمعقة ا عقلعة و اعطماديةتنمو 

ك اؼبدمن عن التعيرة ىبرج للو  ، ودماشل فيريقة طقولعةم تعلع  نظام االعطقاد اإلاالعطمادية التلوكعة عندما يط

يصبح الشخص ملطمد على عقلعة ىنا  دمانعة لعيرة انعلالعة وعندما ربقق الشخصعة اإل و، أكثر فأكثر

الشخص مث  دماشل ىو ألاساد اإلصبح نظام االعطقي اجي أو اؼبخدر، ولعس على الطغَت اؼبز  دمانعة والشخصعة اإل

لطزام التلوكي اليصبح ا وو وفق منيقا إدمانعا يتًتشد فو ، ىنا ينظم اؼبدمن حعاتيطيور إذل أللوب للحعاة

 .دمانعة متعير سبامافاللملعة اإل

 : سلوك المدمن ا/

خبلل إقامة عاؼبا لريا ينتحب إلعو ذلك من  ة ودمانعة كأللوب حعاوك اؼبدمن ىنا يلطزم فاللملعة اإللل 

اؼبدمن ىنا  يلطمد و يلجأ إلعو يف أللوب حعاة إدماشلكما يقعم كذلك فشك  واقلي عاؼبا خاصا ،  عقلعا انعلالعا و

كار إنب أن يكون ىنا قادر على هب و، اآلخرين الذين وببهم أق  على نعتو و دمانعة وأكثر على الشخصعة اإل

 الكذب  ذلك يطم عندما يلجأ اؼبدمن إذل اإلنكار و الكبت و عن للوكو غَت اؼبنالب، واػبوف و األدل الناتج 

فلندما يقوم اؼبدمن فالطعلع  مث يربره فإنو ، د على الطلام  م  ما وبدث فكعاءةدفاعات أخرى تتاع و الطربير و
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 دمانعةاإل من خبلل الطعلع  إذل الداخ  لطلقي الدعم من الشخصعة ينتحب و فاإلدمان رتباطوايلمق فبل قصد 

عطاح نلبلىبلق ذلك حاجة ملحة  وفهو يعقد الكثَت من إنتانعطو عن اللادل  ىنا ينلزل اؼبدمن أكثر عن اآلخرين و

 خلق حاجة دمانعة ؽبا قدرة علىفاللملعة اإل، ىذا يصبح داخلعا عبلمة أخرى على الطعلع  و االرتباط فاػبارج و

الداخلي لتعيرة الذات على ، فقدان التعيرة للوكعا ىو تلبَت عن العقدان لذاهتا من خبلل الطعلع  اؼبطكرر

 .اؼبدمن

 : دمانيةالطقوس اإل ب/

 ؟ كعف ذلك يف اؼبرحلة الثانعة يصبح للوك اؼبدمن طقولعا فشك  كبَت 

نا ترفي ، وقعمنا و ذبدد ثقطنا فعها إن اليقوس مهمة لنا صبعلا ألهنا تتاعدنا على االلطزام دبلطقداتنا و  

اجملطم  اللاق " أن الشخص يف اليقس يتطخدم ل إيريك فروم يف كطافو "يقو  ، وفاآلخرين ذوي اليقوس اؼبشاهبة

َتات عن دمان فاليقوس ىي تلبأما يف اإل ،َتات ذات قعمةفاليقوس ىي تلب   ما وبللو فلقلوجتده يف تعلع

 .ا زبطلف سباما عن ملطقدات الذاتاليقوس ىن و ؼبدمنملطقدات ا

 جبتده، فاليقوس ىي شك  من اللغة دماشل اؼبوجود يف اؼبخمان يقوم الشخص فطعلع  اؼبنيق اإلديف اإل 

فاؼبدمن كذلك حعنما ينغمس يف طقولو فهو ، نا ىو تلبَتا عما نلطقد أنو مهميف طقول نغمالناا و لغة التلوك

ألن  و، دماشلنظام االعطقاد اإل دمانعة وفطلبَتات للوكعة تدعم اللملعة اإليأيت  وريقة معروضة علعو يطصرف في

لراحة ألهنا قافلة لب لنا افاآلخرين ذوي اؼبلطقدات اؼبشاهبة فهي سبع  ألن ذب قعمنا و طقولنا ترفينا دبلطقداتنا و

 .ود يف غالبعة اليقوس، فهناك صبنطنبأ هباألن 

ما تطاف  اليقس كل ىكذا، و و ...فل  ذاك فلد ذلكاهبذا أوال، مث  قم تتاقليقوس على االتقوم ا و 

ييقس اؼبدمن  و، ىذا الططاف  نبلحظ عدم ارتعاحنا كلما تغَت الططاف  أو مت ذباى  جزء منو  جلب ذلك راحة لنا 

ف ر موجودة إذا ما تصلطثارة لطكون يشلر فالراحة ؼبلرفطو أن اال واؼبوجودة يف قافلعة الطنبؤ، ألنللوكو طلبا للراحة 
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اؼبدمن حعنما يواجو  فًتات الصراع، و اليقوس ذبلب لنا الراحة أكثر يف أوقات األزمات و ، وفيريقة ملعنة

ألن اليقوس ىي تلبَت عما يثق فعو  و ،دمانعة اليت ترتبط حبالة مزاجعةأو صراع فإنو يلجأ إذل طقولو اإل ضغوط

ول ثقطو وب و يتلى فعو كبو الثقة لعجد الراحة شلور ملطقد و دمانعة قعمة وهبد يف طقولو اإل الناس فإن اؼبدمن

ك  جانب منو لو أنبعة عند  و ح دبرور الوقت طقتا ؿبددا سباماىذا الطحول يصب و ،دمانعةمن الناس إذل اؼبادة اإل

 .اؼبدمن

  الطقوس: والجماعة المحلية  ج/

لها لوف ترفينا دوما دبجطم  اليقوس اليت مبار  و و قواعدا للتلوك اذباىاسبنحنا اعبماعة اليت نرتبط هبا  

فهذا يتاعدنا على االرتباط  فإن كنا نردد دعاء ملُت يف خلوةلو كنا مبارس ىذه اليقوس منعردين،  حىت وما 

 .تؤمن فو و فاعبماعة اليت تتطخدم نعس الدعاء

غالبا ما يكون  و حقعقي م  فلضهم اىطمامدمانعة ربدث عادة ولط صباعة ال يرفيها اليقوس اإل و 

خاصة  ليحعة جدا ودمانعة ىي عبلقة اؼبشًتك يف الطعلع ، فاللبلقة اإلالرافط الوحعد ؽبذه اعبماعة ىو أللوهبا 

       ف  يعض  أن يكون وحعدا أو م  مدمنُت آخرين يلرفون  اخلعا ال يهمو أن يكون م  الناساؼبدمن د و ،جدا

 .دمانعةيطقبلون طقولو اإل و

غالبا ما تشهد الذات  ، ودمان ىو شك  لليب من التعادة لعادة اؼبدمن على حتاب الذاتفاإل 

اؼبرض )مرض  ح ألَتة فعل  قوةلكنها تصب ، وشًتاك فعواىدتو و االير ؼبشم غالبا فبا تضأتت دماشل واليقس اإل

 .دمان (اإل
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 إنماء الطقوس الصحية: 

ء ألن الشعا دمانعة،ىذا مهم جدا يف اللملعة اإل و ،ينمي اؼبدمنُت شكبل من الطعلع  اليقولي اعبامد

          فًتات  أن ىناك مناطق و و ، خطار فداخلو ألالعب معضلة لديو للطعلعاوبطاج لطقب  حقعقة فأن اؼبدمن 

 .غَتوىاخيرة علعهم أن يللوكعات  و

 .يوضح الطقوس الصحية و الطقوس اإلدمانية :(1جدول رقم )                           

 آلخرين: ل المدمن كيف يستجيب  د/

ألن اؼبدمن يصبح مطجها أكثر كبو الداخ ، فإن احملعيون فو لوف يشلرون هبذا  و لطعاقم اؼبرض نظرا 

  تكون تلك ىي فداية الناس فالنتبة للمدمن. ويتطجعبون لو  االنتحاب االنعلارل و

  لام  م  اآلخرين فاعطبارىم أشعاءىنا يصبح يط نعلارل للمدمن يكون للمخدرنظرا ألن االرتباط اال و 

ي أنبعة ما دل يبكن الطخدامهم ركزة حول ذاهتا، فالناس غَت ذممط دمانعة تكون راضعة عن ظباهتافالشخصعة اإل

 دمانية الطقوس اإل               الطقوس الصحية                
اليقوس اإلدمانعة ىي طقوس عكتعة مشوىة ىدفها  -1 .مبادئ روحعة نافلة أصدقاء( ألرة،) ترفينا فاآلخرين -1

 .عزل العرد عن اآلخرين
 ذبللنا نشلر فالذنب ذباه أنعتنا. -2 .تتاعدنا على الشلور فالرضا عن أنعتنا -2
دمانعة فاعبانب اػبيَت من فعنما ترفينا اليقوس اإل -3  .ترفينا فالناس الذين يهطمون فنا -3

 من اآلخرين. أنعتنا و
 دمانعة ىذه اللبلقات.اليقوس اإل فعنما تدمر -4 .تتاعدنا على إقامة عبلقات أفض  -4
 دمانعة اػبج .فعنما ذبلب لنا اليقوس اإل -5 .فأصدقائنا و فأنعتنا عطزازتتاعدنا على الشلور فاال -5

 دمانعة عن اؼبوت.فعنما تبحث اليقوس اإل  .تدور اليقوس الصحعة حول حعاة خالدة
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خدر فدال من الناس ىو أولعة م  اؼب انعلالعةآخر هبل  اؼبدمن هبد راحة يف إقامة عبلقة  لبب ودمان اإللطلمعق 

       :أن

 .اؼبخدر ال ييرح ألئلة             

 .اؼبخدر ال يشطكي من اليريقة اليت يطصرف هبا الشخص اؼبدمن    

  .كما أن اؼبخدر لعس لو ميالب             

يف ىذه اؼبرحلة إذا ما حاولت األلرة أو األصدقاء أن  دماشل أكثر جاذفعة وىنا تصبح عناصر اللادل اإل و 

 قاومة يف شك  كذب أو انتحاب صامتفاؼبكطشاف ما وبدث فإهنم لعواجهون ط فاؼبدمن ال يقعموا عبلقة ارتبا

لر عادة أنو ضحعة فعصاب شي ىو و ،رد أشعاء تتطخدم فالنتبة للمدمنألن يف ىذه العًتة يصبح الناس ؾب

ما وبزن ىو أن اؼبدمن  و عادة ما يكون شخصا قريبا اعباشل، و فاعطبارهيبحث عن شخص ما لعلومو  فالعأس، و

 .ىو الضحعة

فعتقط اؼبدمن غضبو على  دمان يكون ىذا هتديدا للطعلع )اؼبرض( على أنو نطعجة لئلا وبدث إن رؤية م 

     كلها للوكعات تعلعلعة  و االنتحاب االنكار كبو اللادل فألره، فعكون الكذب و و كبو الذات اآلخرين، و

 فاؼبدمن انعلالعا فدون جدوىباط لرة ؿباولُت االرتاأل يظ  األصدقاء و و ،مث وبدث الطربيرلد األدل الداخلي يطو  و

عم خيَت انعلالعا أن تقع لعحافظوا على أنعتهم انعلالعا، فمؤدل جدا و فوعند حد ملُت فإهنم يغَتوا عبلقاهتم  و

 .عبلقة م  مدمن مطمرس انعلالعا

 : دمانيةلعملية اإلتفاقم ا  و/

غَت ) لصعقا هبا من اآلخرينالوصف التليب الذي يصبح  دمانعة يف عملعة النلت وذبد الشخصعة اإل 

 .د حرية أكثر لططصرف فلدم متؤولعة...( ذبضلعف غريب، مطوتر، متؤول، مضيرب،
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إن عملعة الوصف ىذه ىي  يزيده ىذا خجبل، و و اؼبدمن كذلك يصف نعتو فشك  لليبكما أن  

اؽبذائي، فعكطم  النظام اؽبذائي النظام  اكطمال، أما الطغَت اآلخر فهو للمحعيُت فو وبدث للمدمن وتغَت واحد 

ألن يف اؼبرحلة الثانعة يتطلم  النظام  و، اآلخرين غَت األمُت فُت اؼبدمن و من خبلل الطعاع  غَت الصادق و

 عزلة أكثر ضعاع و خج  و وتتطشلر ذات أكثر، و فو االىطماميطم  أكثر عند اؼبدمن والنظام الدفاعي  اؽبذائي و

 .غريب داخ  نعتوكأنو  يشلر اؼبدمن و و

        االنعلارل انعصالوىذا فتبب  و العأس أفض  من اؼبدمن الغضب و و األدللعس ىناك من يلرف  و 

فإن الذات  نعلارل و اؼبلنوينلدام الراحة اؼبتطمر من ىذا العأس االنظرا ال عن نعتو، و الروحي عن اآلخرين و و

 األدل. من ىذا العأس و الطخععف تقعم اتصاال م  اؼبدمن طلبا للراحة و

 .لنوات 06: شاىدت يف التوق صبعا يبلغ من اللمر مثال

  .كان ؿبجوزا يف فعت زجاجي       

  .يصعح فبل ربكم كان يصرخ و       

  .هبري يف ىعاج شديد داخ  اؼبطاىة ؿباوال أن هبد طريقا للخارج        

  .يروبو كان على شخص ما أن يذىب لبعت الرعب ىذا لعنقذ الصيب و و       

، فإن الطعلع  يزيد الضغط يطعاقمان ألن األدل و و دمانعة فالوقوداألدل و الغضب يبدان اللملعة اإل إن

 دمان ىو اؼبتعير سباما.يصبح اإل و زيادة اعبرعة(شدة ) أكثر تكرارا و

 : فقدان السيطرة ه/

 زاجي الناشئ من القعام فالطعلع أو الطحم ، فعصبح ملطاد على الطغَت اؼب فاإلطاقةى ماؼبدمن ما يتينمي  

       كثر تكرارا يف اؼبرحلة الثانعة يقوم فالطعلع  فشك  أ واألدل اؼبطزايدة فإن متطويات القلق و فتبب الطحم  و و

إن المدمن يشعر تماما 

 مثلما يشعر هذا الصبي
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الطصرف  تبلطها غالبا وعود فالطوقف عن الطعلع  و تأصلت فكرة عدم الطحكمكلما  و، و فألالعب أكثر خيورة

عمعقا يطجو و عكون كذلك على األق  يف اؼبتطقب  ىذا إلقناع اؼبدمن نعتو فأنو مطحكم، أو ل فشك  للعم و

يدف  اػبوف و اػبج   يطخيىلكن دبجرد أن  ، وقدر اؼبتطياعيطصرف فشك  للعم ؼبدة طويلة  و للداخ 

ألن الطعلع  ىنا ىو  يلود للطعلع  يتطلعد اؼبدمن الطحكم الطام يف الذات و ، و(الكبتعمعقا كبو الداخ  )

 أللوب للطلام  م  اػبج  عند اؼبدمن.

لباب اغبقعقعة اليت ق  من اؼبتطحع  أن يلي اؼبدمن األفإنو من الصلب إن دل ن فتبب النظام اؽبذائي و 

 .ن اللادل ىو مكان قالي لللعش فعوأو أ يرج  ذلك للدم فهم الناس لو ذبللو هبلب األدل، فهو

 : الطاقة ستنزافا

ىذه أمور ربدث  ىذا يؤدي إذل فقدان مطزايد للطحكم، و و ؼبدمن يف البحث الدائم عن الطحكميتطمر ا

عش لكي يل و النعتعة دمان الكثَت من الياقة االنعلالعة ونعتي، ىنا يتطنزف اإل ضغط انعلارل و و انعلالعةعزلة 

 دمانعةرب قدر من الياقة إذل اللملعة اإليوجو أك فإنو يلعد توجعو و توزي  طاقطو و يف أللوب حعاة إدماشل اؼبدمن

ىو  ومن مث فشيء ما هبب أن ينطهي ) ، وال يتطيع  أن يلعش حعاتُت هونشية و الناس فهم أق  أنبعة فأما األ

ن الصراع يبقى متطمر ، كما ألعطيلب مزيدا من الياقةدمان لطمرار يف اإلاال فاأللرة( و ىطمام فاآلخرين واال

 .قف اؼبلرفة يلٍت القعام فالطعلع تو  و ؟(اؼبدمن، )ى  أقوم فالطعلع  أم ال فُت الذات و

دمان يتطهلك كثَتا من طاقة ن ىو دبثافة الطنزاف ىائ  للياقة، فاإلدماىذا النظام للطحكم يف اإل و 

 .على أن يكون كائنا إنتانعا لويا على األداء، مهدما القدرةمن قدرتو  من تركعزه، و اؼبدمن و
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  الروحي:الخواء 

دمان يتطمر فإننا نعقد مشاعر ألن اإل الروحانعة ىي كوننا مرتبيُت فشك  ىادف فاللادل من حولنا، و 

اؼبدمن الكثَت من  يعقد دمانعة مزيدا من الطحكم والشخصعة اإلعندما ربقق  ، ونطماء فأننا جزء من ىذا اللادلالا

 أنبعطها. حتاس دبلرفة الذات ويطبلشى اإل و قدراتو فهناك موتا روحعا

     روح اآلخرين فك  فرد لديو القدرة على االرتباط فنعس و ،اإلدمان ىو مرض روحي إذل حد كبَت و 

ىجوم مباشر  فهودمان ىو ىجوم مباشر على الذات اإلاؼبدمن روحعا أكثر، ألن  نلزلادمان كلما طال اإل و

ينلزل اؼبدمن  و ،دمان ىو إماتة الروحىدف اإل و ألن روح الشخص تولد اغبعاة  روح الشخص، و على نعس و

دمان فإن اؼبوت الروحي ما تقدم اإللك و ،واجهةخوف أق  من اؼب و إذل مدمنُت آخرين يبنحونو الرفقةأو يطجو 

الرتباط الوعي الروحي أي القدرة على ا اؽببة النعتعة و ىذا أخير عنصر فاإلدمان، ألن الروح تلٍت و يطلمق

 .فاآلخرين فشك  ىادف ملزز

  الحياة انهيار الثالثة:المرحلة  6-3-3

    الوحدة و القلق اػبج  و تأيت اؼبرحلة الثالثة ألن اؼبدمن يلم  جاىدا على إحداث مشاعر اػبوف و 

، كما ىبلق اغباجة إذل زبععف األدل ربقعق الطحكم يف الذاتاؼبدمن من دمان ىذه اؼبشاعر لعمكن ىبلق اإل و

 دمانعة يف ربكم تاماؼبرحلة الثالثة تكون الشخصعة اإلحبلول  و، لطخععف لعوجد يف الطغَت اؼبزاجيواعدا فأن ىذا ا

لشخص دمانعة ىو الطحكم يف ااإلف  ما يهم الشخصعة  ال دبا وبدث للمدمن ذاتو ال تلبأ دبا وبدث لآلخرين و و

 . أي اغبصول على اللذة من الطعلع  يف فعئطو، و

ىذا فتبب الضغط  ألن ىنا لطبدأ حعاة الشخص تنهار، و اغبعاة هنعاراظبعت اؼبرحلة الثالثة دبرحلة  و 

مراض اؼبولدة أىم األ، فاإلدمان من اػبوف الناتج من الطعلع  اؼبتطمركذلك فتبب  اؽبائ  الناتج من األدل، و
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ىذا فتبب الضغط  حىت روحعا، و عقلعا و جتمعا و و انعلالعاىناك حدا ينهار عنده الشخص  ألن للضغط

 .دمانالناتج من اإل

 التفعيل:  انهيار ا/

فهو مازال وبدث تغَت مزاجي لكن ال يزال ىناك أدل  ،دل يلد الطعلع  وبدث لذة كبَتة حبلول اؼبرحلة الثالثة 

 دل( متطمر دائما تقريبا.ىو )األ و منو ؽبروبا  مدمنحبعث ال يبكن لل بَتة،فدرجة ك

بب الضغط ىذا فت نطشاء" واللذة و االهنعار "دمان يف االة الثالثة يبدأ اللنصر التحري لئليف اؼبرحل و 

يف ىذه اؼبرحلة يكون  و، طقولعا أكثر ، ىنا يصبح الطعلع  فببل أكثر وانعلارلثق   و ألن اؼبدمن وبعا على عبء

دمانعة اؼبهددة عة اإللتصبح اللناصر اػبيَتة لللم مطيرف لدرجة أنو ىبعف اؼبدمن فشك  حقعقي، و للوك اؼبدمن

  أىم عناصر اػبير ىو أن اؼبدمن غَت قادر على إيقاف ىذه الدورة  لرة و األصدقاء، ولؤل و لوللحعاة واضحة 

 .دون شك  ما من الطدخ  و

 : دمانيإلانهيار المنطق ا ب/

 يطللق فأللوب حعاة جامد جدا ينغمس اؼبدمن و دماشل يف االهنعار، واؼبرحلة الثالثة يبدأ اؼبنيق اإل حبلول 

 لكنو هبد فعو األمن ألنو أصبح خبَتا فعو الطعلع  و ي شيء غَت مألوف، ىنا قد يكره أيشلر فلدم الراحة م   و

 .فالنتبة لوتصبح اؼبواقف اعبديدة دبثافة كوافعس  و

دماشل فتعيا يف ىذه اؼبرحلة يصبح اؼبنيق اإل دماشل سباما يف حعاة اؼبدمن، ونظام االعطقاد اإليطحكم  و 

للوب اغبعاة أط م  األفكار و الناس اليت تدعم اؼبدمن يطلام  فقىنا يصبح  ، والوجود" وبقق اللذة و" جدا ألنو

 .تيحأي شيء آخر يتمح لو أن ييعو على ال ، ودماشلاإل
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  المواجهة:انهيار  ج/

مد على ىذه القضايا الغَت دمانعة تلط، فاللملعة اإلدمانعة  االنعلالعة يلم  ضد اللملعة اإلح  اؼبشاكإن  

 .ي وقتأثافة مربرات للقعام فالطعلع  يف اؼبشاك ( فهي دب)  ؿبلولة

 انعلالعايبدأ ينهار  و الضغوط اليت تنشأ ال توفر مهارات اؼبدمن على اؼبواجهة أمانا كافعا للطلام  م  و 

    نوفات الغضب دون لبب م  اؼبدمنعند ىذا اغبد يدخ  الناس يف و ،د يصرخ فيريقة ىتطَتية ألتعو لببفق

يكون القلق فوق  و ذي ال يكون ىناك قلق أكثر من ذلكيطجم  إذل اغبد ال القلق و يًتاكم الغضب و و

 الطحكم حبعث ال يبكن التعيرة علعو.

ذي يبقى يلج ىذا التؤال ال ؟: ؼباذاؼبدمن يصبح يتأل ك  فرد و ك  شيءألن ا نوياالباراىنا تبدأ  و 

يشلر أن اللادل كلو  و يصعب اؼبدمن يف اؼبرحلة اؼبطأخرةالذي  ىذا يتمى فالقلق اليلعق ، ولطمراراداخ  العرد ف

 للمدمن.يلطرب ىذا اللنصر جنونا حقعقعا فالنتبة  ، وال أحد يلبأ فو أو وببو ضده و

 : انهيار التفاعلد/ 

فهو اآلن يدف  لعس م  أناس،  اؼبخدر( وارل األورل للمدمن يكون م  شيء )نظرا ألن االرتباط االنعل 

يبدأ يتطحث قدرتو لعكون  يشلر فأمن أق  م  الناس حىت على اؼبتطوى االجطماعي، و فهو ضريبة تلك اللبلقة

  فقدرة على أن يبدو وبطاج اؼبدمن أن يطلام يعهمونو فشك  صحعح، وكأن اآلخرين  يشلر و و خرينجبانب اآل

 اآلخرين لرعايطو.  عدصل اغبعلة لعدف 

       ىذا فقدان عبزء من القدرة على الطعاع  و اؼبدمن يعقد الثقة سباما يف نعتواؼبرحلة يبدأ  ىذه يف و 

لطزام و لعس من قبع  الطأثر اال قبع  الشعقة ولكن ذلك يكون يف الغالب من  ، وفو يكون ىناك أناس يلطنون و

ال يتطجعبون لو و ينتحبون منو، ألهنم غالبا يقالون اآلالم من  يعهم اآلخرين أللوب اؼبدمن يف الطلام  و فو، و
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لكي وبافظوا على مشاعرىم فإهنم يرفضون  فأن ال يصدقوه فلد ذلك، و انعلالعاجراء الطعاع  ملو، فعطخذون قرارا 

 فاعطباره شخصا فلد اآلن. رؤيطو

وباط اؼبدمن غالبا فأشخاص يبكثون ملو دون أي شلور فالشعقة أو اؼبتؤولعة أو ألهنم خائعُت من  ىنا و 

ن يتطثمر مشاعر الشعقة أألن اؼبدمن وباول أيضا  انعلارل افطزازيصبح ذلك دبثافة  أن يطأذى إذا ما رحلوا عنو، و

 لعظلوا جبواره.الذنب لدى اآلخرين  و اػبوف و

  المدمن: أرغب في الوحدة

  انلزالعايكون طقس الطعلع  )الطلاطي(  يصبح وحعدا، و و ؼبرحلة ينتحب اؼبدمن من اآلخرينيف ىذه ا 

  .يطم دون وجود أحد حولو أو يف حضرة اؼبدمنُت اآلخرين

التعيرة الكاملة على  نعةدمامن اليبعلي أن ربقق الشخصعة اإلطقس الطعلع  يكون انلزالعا فألن  و 

يلطقد  دمان فصلة، وال يبت لئل يف اؼبرحلة الثالثة قبد ىناك جانبا فتعيا من حعاة اؼبدمن ثافطا و و ،الشخص

 ؽبذا هبب ذبنبهم. فالطمرار أن اآلخرين ىم التبب وراء مشاكلو، فهم ال يعهمونو و

 الذات: ال أرغب في الوحدة

دمان تطوق لبلرتباط الوحدة زبلق حاجة، ىذه اغباجة اليت ىبلقها اإلد أن اللزلة و يف أعماق اؼبدمن قب 

لو يظهر صعة طعولعة يف حالة العأس اليت تطملكو ذبل ىذه الوحدة و لطمرارااالنعلارل فاآلخرين، فاؼبدمن ىباف 

لو أن ذا ما فدا إ اضيرافاا هبللو يظهر م، األصدقاء ىذا من خبلل الطللق فاأللرة أو رتباط فاآلخرين، وؿباولة اال

تأل اؼبدمن: أين يذىب ىذا يطضح ذلك حعنما يغادر شخص ما اؼبنزل، فع و، اآلخرين ينتحبون فلعدا عنو

 .؟ى  ىناك ضرورة فلبل ػبروجك مىت لطلود؟ و و الشخص؟
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يطصرف  ومن الغريب أن ىكذا تطللق ذات اؼبدمن فاآلخرين هبذا األللوب االعطمادي االنعلارل، و و

قول "من نتملو ي و يضيرب سباما عندما ينتحب الناس  لكنو ، وعٍت افطلدواكأنو يقول للناس  فيريقة و

  .أعدك أنٍت لوف أتصرف فشك  أفض " فضلك، من فضلك إشل آلف 

ؼبرحلة الثالثة يف ا ، وات زباف فشك  مري  من ىذه الوحدةلكن الذ يرغب اؼبدمن يف أن يكون وحعدا و 

 .يكون ذلك مبلئم لو و وحعدين يف حعاة اؼبدمنلرة ىم اليكون أفراد األ

 المشكالت البيئية: 

قد يلاشل من مشاك  يف وظععطو فتبب اإلدمان، كما يبكن أن يق   و اؼبدمن ىبطرب اغبدود احملعية فو يظ  

ألن اؼبدمن وبطاج  ،عن القانون يبث  جزء من الطعلع  يف مشاك  م  القانون ألنو غَت مطحكم يف للوكو، فاػبروج

فو فلعدا ينأ يثَت اؼبشكبلت يف فعئطو من جراء للوكو الذي  هوف، ىنا قد يلجأ إذل الترقة إذل اؼبال لطدععم إدمانو و

 .كن أن تقبلها الثقافة احملعية فوعن احملددات اليت يب

 : الدالئل الجسمية على االنهيار و/ 

فلد  دمان مولد للضغط ودالئ  جتمعة على االهنعار، فاإلن دمان إذل حد ينمي اؼبدميطيور مرض اإل 

جهزة النعتعة نو يف حالة الضغط النعتي تلم  األتظهر مشاك  جتمعة مطلددة، أل لنوات من الضغط النعتي

ٍت جبتمو عناية  اؼبدمن ال يلط فعكون ىناك ضغط على القلب، على الكبد...، و النعلالعة فياقة أكرب من قدرهتاا

 .الطخداموألن اعبتم شيء يتيء  الغالب كافعة يف

 : األفكار االنتحارية ه/ 

ىذا راج   بل االنطحار ود وباول فلق نطحار، ودأ اؼبدمن يعكر و وباول جبدية االيف اؼبرحلة الثالثة يب 

 : لتببُت
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أن الوعد  وو يظهر ل داخلي لدرجة يطمٌت اؼبدمن إيقافوعتي الىو شدة األدل الن :السبب األول لالنتحار /1

لكنو ال يصدق أنو يبكنو إيقافو فهو ال يصدق  كثر من ؾبرد وىم فَتيد إيقاف ىذا األدل النعتي، وأفالراحة لعس 

 .دماشلاصة عند الطخدام اؼبنيق اإلخ نطحار يشك  لو ملٌتيبدأ اال و، ذاتو أكثر من ذلك

دماشل فداخلو لدرجة كبَتة  فَتيد اعبانب اإليكره  ، وىو أن اؼبدمن يصبح خجوال :سبب الثاني لالنتحارال /2

أكثر  ، فبل أحد يكره اؼبدمنفداخلو(فعل  القط  ضد اؼبدمن ) فأي شبن لدرجة القعام دمانعة وأن ينهي اللبلقة اإل

فاؼبنطحر يدمر شخصعة قافلة داخلو تتبب ، داخلو(اؼبدمن يكره اؼبدمن فدمان )من الشخص الذي يلاشل من اإل

 .(اللقاب )حيمطها مثلما حيمطٍت يوق  يف نعس الوقت على ذاتو لو األدل، و

 : االستمرار في المرحلة الثالثة ي/ 

        حىت يوجد شك   إذا يتطمر يف اؼبرحلة الثالثة  ،دمانعةمن ال يتطيع  أن يوقف اللملعة اإلألن اؼبد 

ىنا يلود  و يعهم  دمان ىو ك  ما يلرف ودمانعة يدرك أن اإلعندما يريد إيقاف اللملعة اإل و الطدخ  ما من

 .دماشلألللوب اغبعاة اإل

تتاعد ىذه  ، واء يطللم اؼبدمن أللوب حعاة جديد توجد فعو عبلقات م  الناسيف مرحلة الشع و 

ء من أج  الشعا و نتعاب داخلياعلى  عادل اؼبدمن يقوم و ،تطعح النضج شباع الشخصي واللبلقات على اإل

اب اػبارجي يف ىذه اؼبرحلة يتطحع  إجراء االنتع و ،االنتعاب اػبارجي، أي ينبتط للخارجهبب أن يطللم 

          يطجاوز حدود نعتو إذل خارج نعتو ، أي كعف ملاق ال يلرف كعف ينبتط وألن فاالعطماد على اؼبدمن

 .حىت يوجد شك  ما من الطدخ  مانعةديبقى اؼبدمن ماكثا يف اللبلقة اإلىذا يعتر ؼباذا  و

أخرى  و دمانعة، فهناك ؿباولة فلالةىي دبثافة ؿباولة لعض اللبلقة اإلىناك عدة أشكال للطدخ  اليت  و 

كم  دمان يبكن أن يلود مرة أخرى حىت فلد فًتة طويلة من الطوقف، ومث  ك  اللبلقات فاإل و، عديبة العلالعة

 قعم مبط فباث  ؽبذه اللبلقة م  شخص آخر.رأينا من شخص يعض عبلقة م  شخص لع
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دمان لعس ؾبرد أللوب للطعاع  م  اؼبخدر ذي مت شعاؤه أن يلي و يعهم أن اإلينبغي على اؼبدمن ال و 

أن ال ينهي االعطمادية االنعلالعة فداخلو فقط ف  يطحول إذل  علعو و، م  اللادل ف  ىو طريقة للطعاع  م  العرد و

، رغم أنو عرضة طيع  أن يكطشف أللوب جديد للحعاةعندما يقوم فذلك فإنو يت الذات و إذل اآلخرين، و

 ( 93 - 51 ص ص ،2006ناكُت،  )كرايج  .القلق للصراعات و

  بروفيل شخصية المدمن: -7

لعكاترية  اضيرافاتوجود  ،يف درالطهم م  اؼبدمنُت (Sylvie, Pierre 2002)يرى للعي و فعار 

، كما أوضح جَتارد أن اؼبدمنُت ىم أفراد مضيرفُت دماناللقار تتاعد على قعام العرد فاإللافقة على تلاطي 

رىم عن ذواهتم ىو تصور غَت ، كما أن تصو ون اؼبتاعدة يف ح  مشكبلهتم لواء أخذوا اللقار أم الوبطاج

 .ل اؼبخدر و االلطخدام اؼبطكرر لوال يتطيعلون ربقعقو  إال من خبل ، وواقلي

 (A. Sylvie &A.  pierre, 2002, pp:22- 23)  

        اس درالطو على اغبعوانات دمان على ألعلى اإل طوفإنو يكون نظري  (Wikler 1959)أما وكلر 

ىي  ، ولاس اغباجات األولعة للكائن اغبييقوم على أىو يرى أن الدور الذي تقوم فو اؼبخدرات  ، وو البشر

 Normalاألدل، فلندما يقول اؼبدمن أنو لوى  إزالة القلق و اللدوان و ، ووع و اغباجات اعبنتعةاعب

عدم  ، واألدل اػبلو من  القلق و شباع الغذائي وإذ أنو يشلر فالرضا اعبنتي و اإل فاؼبخدرات، فإنو فلبل كذلك

 .لللدوانوجود نزاعات 

، فإن اؼبصدر الرئعتي لدى اؼبدمنُت ىو ية للشخصعةيرى وكلر أنو مهما اخطلعت الطقتعمات الطقلعد و 

فإن  أنو من الوجهة الدينامعة  (وكلر)يقول  و، الطلبَت عن اللدوانعة القلق الذي يرتبط عندىم فاألدل و اعبنتعة و

اؼبشاك  العتعولوجعة ىو أىم تلك  ن الطخلص من األدل وإذا كا ، وخدرات راج  إذل الدواف  التافقةآثار اؼب

لطحضار اطكرر يضعف حاجة عضوية جديدة ىي ، كما أن االعطماد العتعولوجي الناتج عن الطلاطي اؼباف الدو 
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ىذا الداف  اعبديد هبل  اؼبدمن موجها كبو ىدف  ، والذي يؤدي خعضو إذل تلزيز إهبايبالداف  إذل تلاطي اللقار 

مصدر  دمان ىبلق مصدرا جديدا للطلزيز، أي أن اإلتلاطعها فصورة مطكررة و اغبصول على اؼبخدرات وألالي ى

ن عن اللذة فإنو يقتم اؼبدمنُت إذل عصافعُت يبحثو  (رازر)يف درالة لو م   ، وال يتطيع  مصدر آخر مشاركطو

ذىانعُت يبحثون عن الطخععف من االكطئاب  ، وهبافعةلذة اإلاتعُت يبحثون عن ال، و لعكوفالتلبعة لطخععف القلق

 .قم  اؽبذاءات و

 Genetically)دمان إذل وجود الطلدادات ذات أصول جعنعةفَتج  اإل (Rado 1963)أما رادو  

Nooted Perdisposition)   عة و قوة أولعة أكثر من الغالب قطداراذبل  الذات فعما فلد تشلر فأن ؽبا

معهوم  ، ولشلور فاللظمةن لذة الطخدير تظهر الطجافة ااتبلا ؽبذا االلطلداد ف ، واجملطم اللظمى من فقعة أفراد 

 (Nyswander 1959) نعتواندر تؤكد ذلك ، وهبل  اللهعة ال يبكن الطحكم فعهااللظمة ىذا ىو الذي 

دائما تظهر يف  ، واػبعالعةاألفكار  و فاالقطدار و اللظمة فاإلحتاس)اؼبدمنُت( ملعئة  : إن أحبلم يقظطهمفطقول

             .الطلام  م  الغَت دون مبط نرجتي عدم القدرة على إلقاطاهتم البارانويدية مشاعر عدم الثقة و

 ( 46 ص ،1977 لعد عبد التبلم، فاروق)

( وبطاج إذل ما اؼبدمندا خالعة من االكطئاب، لذا فهو )كذلك فاالتصال اعبنتي ىو فًتة قصَتة ج و 

 .رىذا ما هبده يف اؼبخد و ييع  فًتة النشوة

كطئاهبم إن اؼبدمنُت إذا تلقوا أنباء حزينة فإهنم لرعان ما يطملكهم اإلحتاس فاالكطئاب ألهنم يرجلون ا  

      تثَت لديهم اػبوف عدوانعطهميظهرون فلض مشاعر اللدوانعة لبلنطقام غَت أن  ، وإذل نقص تقديرىم لذواهتم

وقف اؼبؤدل فإهنم ىبرجون منو سباما فاؼبخدر الذي يليعهم اغب  اؼبثارل، فهو يتاعد على زبععض حبل ؽبذا اؼب و

 .حًتام الذاتازيادة  اللدوانعة و
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الرغبة يف ، لى جانب الدواف  اللطخدام اللقارألالا ع (Hartman 1969)قد ركز ىارسبان  و 

عادة ما  اؼبوضوع اؼبعقود، فشخصعات اؼبدمنُت القهريُتذل تلويض إاغباجة  لبلكطئاب( وذبنب اآلثار اؼبؤؼبة )

          فعنما يكون اإلدمان لدى اؼبدمنُت اللرضعُت عرضا لطحد ناشب تكون لديها تثبعت فمي أو نكوص فمي،

 .قائم و

ىو ربت تأثَت  األنا األعلى لديو ؿبيمة و ؼبدمن القهري تظهر وظائف األنا ومن الوجهة البنائعة فإن ا و 

 قل  الطخدام اللقار من اكطئافو. ، كما أن ملظمهم عاسل من االكطئاب قب  الطخدام اللقار، واللقار

ن االلطخدام اؼبزمن لللقاقَت الذي أفَتيان   (Waedrer And Kaplan)أما ويدر و كافبلن  

شلورية لنكوص  شلورية أو ال، إما يضعف ؽبذه اؼبرضعة من خبلل حاجة طقد أنو وبدث نطعجة ؼبرضعة األنايل

لكن ىدفو الرئعتي ىو الطحضار خعض  لطمطاع اعبنتي، واف  الشلوري الرئعتي لعس ىدفو اال، فالداألنا

، كذلك فإن اللقاقَت اؼبخطلعة م  ملها دبجهوداهتم التعكولوجعةفارماكولوجي للضغوط اليت ال يتطيعلون الطلا

معولو إذل  يرلو اؼبدمن فرغباتو و أوجو النمو اؼببكرة، وتنطج حاالت من النكوص ـبطلعة سباث  أوجها ؿبددة من 

 ملُت لصراعاتو توصلو إلعها فارماكولوجعة اللقار.  يح  نكوص

كلما زادت اغباجة إذل الطمرار اغبصول على اآلثار  فاػبربة اؼبطكررة للرضا تكون مبدأ الطعضع  لللقار، و 

الًتقع   و إعادة توزي  الياقة ن تلم  كمنشيات للطلدي  وفاللقاقَت إذ، عارماكولوجعة كانت اؼبرضعة أكربال

 عض طريقة مواجهطو لصراعاتو، فإهنا تصبح عقاره اؼب البنعاشل، فوجود مادة كعمعائعة تته  للمدمن تغعَت مزاجو و

الذي  الشك  النكوصي ، فاللقار يقدمدم اؼبدمن لنعتو اؼبعول النكوصعةفعنما يق ،أي اللقار يقدم حالة النكوص

، فاؼبدمن إذا شخص يلاشل من تعكك خصعة ىي اليت ربدد اؼبع  النكوصي، فعنما دينامعات الشيرغبو العرد

 ىذا من قب  أن يعكر يف تلاطي اؼبخدرات. ، وفنايات خاطئة يف طعولطو اؼببكرة نكوصي حقعقي و
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رات تق  يف فَتيان أن مشكلة تلاطي اؼبخد (Krystal And Raskin)أما كريتطال و رالكُت  

    شكلةفاللقار لعس م،  اآلثار العارماكولوجعة لللقار، أكثر فبا تق  يفوظععة الكائن اغبي البنعان التعكولوجي و

لكنو ؿباولة ؼبتاعدة الذات غَت اؼبطوافقة على الطوافق، إن االعطماد على اللقاقَت وظععة ظاىرة للذات، فهو نوع  و

يلطمد تعتَتىم  الطوافقي الوحعد ؼبشاك  العرد اؼبطاح أمامو يف ىذه اللحظة، و قد يكون اؼبعكانعزم من الطكعف، و

 : ؼبدمن ىيدمان على ثبلثة جوانب من تعاع  شخصعة الئل

 .Affectالوجدان  -1

 .Object  Representation  تصورات اؼبوضوع  -2

  (80 ص ،2001، الديدي عبد العطاح )رشاد .تلدي  الشلور -3

فصورة مضيرفة ذبل  من الصلب علعهم  القلق، و خلعط من االكطئاب وفاؼبدمنون لديهم وجدان 

أن وجداهنم  يبدو ، وز فنجاح أفداالطمععز فُت القلق و االكطئاب، كما أهنم أحعانا ال يتطيعلون فبارلة ىذا الطمعع

خباصة  تو واليت كان يلرب فعها الكائن اغبي فكلعطو عن مشاعره و أحالع ينكص إذل مرحلة اليعولة األوذل، و

 الطلبَت اعبتمي الكلي.

           مث  يف اعبم  فُت االعطماد العميأما فالنتبة لطصور اؼبوضوعات فإن لديهم تناقضا وجدانعا يط 

       ندماج يف اغبعاةوق على إعادة االالطش و االحتاس فالذنب، فطوجد لدى اؼبدمنُت ظاىرة توأمعة ىي اللهعة و

لللقار الذي يتطيعلون فتهولة أن  نو يلجؤ  فشلهم يف سبثع  اؼبوضوعات فهم يف ،لبلنعصالاغباجة اؼبلحة  و

وب  ؿب  اؼبوضوع الرئعتي للحب أو   ، كما أنو يقل  من خير اؼبوضوع ومرات يتطدؾبوه مرات و يطحكموا فعو و

 دورلي( أنو صورة مطيرفة من صور اليرح.) كما تقول

عدم الًتافط كدفاعات رئعتعة تقف حاجزا  خاصة عدم الطوجو و الشلور وأخَتا فإهنما يصعان تغَت  و 

                    يطلاملون م  مشكبلهتم عن طريق ملاعبة )اؼبدمنُت( أمام اؼبواجهة أو الطخلص من اؼبواقف اػبيرة، فهم
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(Manipulating) فدال من الطلام  م  اؼبصادر اغبقعقعة ؼبشاعرىم التلبعة عن ئعهم اغبتعة االدراكعةوظا ،

 .ح  اؼبشكبلت أو عم  تغَتات كعععةطريق 

إن اؼبدمن ىبدع نظامو اإلدراكي، فإذا كانت لديو أفكار ـبععة فإنو يبحث عن النكوص إذل مرحلة مبكرة 

  شلوره ألالا كيريقة لطلدي  حالطو ، أي إنو يبع  إذل تلديةإذل ذبارب ذات صبغة ىبلولعة مرئعة أو متموع و

 1971يف درالطهم لنة   (Kroll et al 1974)تؤكد النطائج اليت توص  إلعها كرول و آخرون  اغبتعة، و

أق  تقدير  و تكالعةا و ات للبعةع، أهنم ذو شخصمن اؼبدنعُت من اليبقة اؼبطولية حول دينامعات صباعة

، كما أن و منهمكون يف أعماؽبم لبعونئهم لآفا ، وإذا ما قورنوا فأقراهنمعلي لليب أن تارىبهم الطحص لذواهتم، و

                                                              .عدم وجود مبط ذكري للطوحد ألرىم كانت تعطقر إذل الدفء و أمهاهتم تطصف فاغبماية الزائدة، و

 (54، ص 1977)فاروق لعد عبد التبلم، 

 عالجات اإلدمان: -8

 خطة العالج المعرفي السلوكي لمدمني المخدرات:   -1 –8

إن اؼبشكبلت العريدة اليت يتببها مدمٍت اؼبخدرات للملاجل اؼبلريف تطيلب منهجا انطقائعا مرنا، و خية 

            ((Beck & Marlattاللبلج اليت يطم عرضها ىنا متطمدة فدرجة كبَتة من عم  فعك و مارالت 

لطلمال اؼبخدر و الطلام  ملها كولعلة ؼبن  الردة، و تلطرب األلالعب دواف  الو يرج  الطأكعد على ربديد ال

اؼبوصوفة لطلدي  تلك الدواف  و الطلام  م  اؼبشكبلت اللاطععة و الشخصعة تيبعقات مباشرة لللبلج اؼبلريف 

 ل"فعك". 

 عب الزمٍت لللبلج ىي: و ىناك طبتة مكونات مطتلتلة حتب الًتت

 اعبذب أو االندماج. -1

 ربديد اؼبشكلة و ربديد اؼببلمح اؼبزاجعة.  -2
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 ح  اؼبشكلة و تلدي  االذباه.  -3

 ربديد و مواجهة العروض الكامنة. -4

 إعادة ربديد األدوار البلتوافقعة.   -5

 و تلرض الباحثة خية اللبلج كما يلي:

 أوال: جذب المريض 

الداف  ىو اؽبدف األول لللبلج رغم أن اؼبدمنُت لعتوا صباعة يته   لطمراريلطرب جذب اؼبريض و ا

الطلام  ملها، و كثَت من الناس الذين يلانون من القلق أو االكطئاب لديهم فًتات اضيراب مطعرقة، و فعما فُت 

جبل  و يتطغ  اللبلج اؼبلريف تلك اؼبهارات قب  اؼبرضعة،  تلك العًتات يكونون ناجحُت يف ح  اؼبشكبلت،

ىناك دلع  يوحي فأن اؼبرضى الذين يذكرون الطخدام  طمد على حالطهم اللاطععة الراىنة،الذات اللاقلة للمرضى تل

يتطجعبون فشك  أفض  لللبلج اؼبلريف، و م   -حىت عندما يكونون مكطئبُت  -الًتاتعجعات الطحكم الذايت 

 مهارات الطحكم الذايت تلك  ح  اؼبشكبلت و ذلك دل يتطي  عدد كبَت من مدمٍت اؼبخدرات تيوير مهارات 

و فتبب عجز تلك اؼبهارات فإن ىؤالء اؼبرضى هبدون صلوفة يف فهم النموذج اؼبلريف و اللم  دبقطضاه، فعنما قد 

 تتبب أمباط للوكهم البلتوافقعة الدائمة مشاك  أكثر يف اللبلج.

  إنشاء عالقة عالجية:ا/ 

                على اؼبلاجل اؼبلريف أن يطمط  دبهارات عبلج نعتي ألالعة جعدة، فاغبماس و األصالة  يطلُت

 و الطلاطف، صعات ىامة كما يف أي عبلج آخر، لكن ىذه اللوام  تكون أكثر أنبعة فالنتبة للمدمنُت.

األصدقاء و األقارب يتطخدم مدمٍت اؼبخدرات رد فل  مزدوج من احملعيُت هبم، فهم إما أن يقنلوا 

    هبب أن يكون اؼبلاجل اعبعد يقظاو  الطجافة رافضة غَت مطلاطعة كلعة، فالطواطؤ ملهم "كمرضى" أو يواجهون

ذل اؼبوافقة على أن اؼبدمن ضحعة ال ذباه ظروفو، فعنما يرفض أن يتاق إيبدي فهما دقعقا لوجهة نظر اؼبدمن  و
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 البةكبرافات التعلى اؼبلاجل أن يبحث عن ك  من االو هبب  للادل احملعط فو،اه اؼبخدرات أو احول ؽبا و ال قوة ذب

و االنكار "ألطيع   : الطربيرمث  نٍت يائس"... و االكبرافات اؼبوجبة"لقد أفتدت ك  شيء لك  الناس"، "إمث : 

 أن أواجو ذلك فنعتي" ، "اهنا لعتت مشكلة كبَتة على اإلطبلق".

االضيراب تصبح تلك الثنائعة شعئا معروضا على اؼبلاجل سباما، فالشخص وباول و م  اؼبرضى شديدي 

         ذل موقف القبول أو الرفض، و يبدو أن اؼبدمن يصوغ ك  عبلقاتو كقبول تام و كلعة إأن ىبطرب اؼبلاجل فدفل

أللالعة ىنا ىي إنشاء و القضعة ا اط للوكعة فعما فُت ىذين اليرفُت،أو رفض تام، و هبد صلوفة يف إنشاء أمب

 عبلقة تطمعز فك  من الثقة و اغبدود.

       و تقي  اللبلقة الطلاونعة شوطا فلعدا يف من  القضايا الشخصعة من أن تصبح مشكلة عبلجعة ضخمة

و يف فلض األحعان  اؼبريض على حلها،و عند إقامة عبلقة ثقة، يصبح اإلدمان مشكلة يلم  ك  من اؼبلاجل و 

 (260-255، ص 2002الف اللبلجي فتهولة غَت مطوقلة. )آرون فعك و آخرون، ينشأ الطح

 "Motivationالدافعية: "ب/ 

يكون لديو دافلا كبَتا للطغعَت   إن الشخص الذي يلاشل من حاالت نعتعة لعئة مث  القلق أو االكطئاب

       س ألنو ليء فالنتبة ؽبمو موقف مدمٍت اؼبخدرات ـبطلف سباما، فهم وبطاجون تغعَت جانب من للوكهم لع

لذا يتطحع  أن نطحدث  -و ىناك دائما حالة من الطوتر و الكراىعة لللبلج  و لكن ألن نطائجو غَت مرغوفة...

 عن اؼبدمنُت أن لديهم دافلا أو لعس لديهم دافلا لللبلج.

تذفذب الداف  فعجب أن تظ  ىناك نقية من االلطزام فالطغعَت، و تطمث  مهمة اؼبلاجل يف جذب  و إذا

 و دكلمعٍتقد وصف فروتشالكا اؼبرضى ؽبذا االلطزام و متاعدهتم على اللودة إلعو عندما تنخعض ملنوياهتم.. و 

  (Prochaska & Diclemnete 1982)  ؽبذا النموذج ىناك مبوذجا دائريا للشعاء و الردة، و طبقا

 أرفلة مراح : 
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  م ذباى  اعبوانب التلبعة لئلدمان.فعها يط :مرحلة تأمل مسبق

  الوعي فاؼبشكبلت إذل ظهور الصراع. حعث يؤدي  مرحلة تأمل:

  : ىي مرحلة عم  لئلقبلع عن اؼبخدر.المرحلة الثالثة

الطمرارية االمطناع.. و يف مرحلة الطأم  تلك يبحث ملظم اؼبدمنُت عن  و تتضمن الرحلة األخير:

 اؼبتاعدة.. و يف ىذه اؼبرحلة يود اؼبلاجل أن يؤكد على اعبذب اللاطعي للمريض للحصول على الطزام فالطغعَت.

  األساس المنطقي:ج/ 

         شل اؼبنيقي للمريضإن جزءا ال يطجزأ يف أي عبلج للطحكم الذايت يطمث  يف تعتَت األلاس اللقبل

عياء  قائم يف اللبلج اؼبلريف، و يبكن إو تعتَت االرتباط فُت األفكار، اإلحتالات و التلوك يباث  ما ىو 

اؼببادئ األلالعة كطعبات للمرضى مث : الطلام  م  مشكبلت إدمان اؼبخدرات، و قد وبطاج اؼبلاجل إذل تكرار 

 من للوك اؼبدمن خبلل و فُت اعبلتات.لطعادة من أمثلة فالطمرار، و اال

 دور المعارف السالبة في عملية الجذب و االلتزام:د/ 

فقاء الطعكَت اؼبنحرف )اؼبشوه( يف اإل عندما يصبح كشف حتاب الشخص واضحا يبكن النظر إذل دور  

            ء اؼبواقفزاتالبة يطضمنان آراء عاجزة يائتة إو ىناك نوعان من اؼبلارف ال خدرات،على الطلمال اؼب

        و الطجافات اإلنكار/ الطربير، فاؼبدمنون اؼبصافون فاالكطئاب لوف يطحدثون عن احتالات فلدم القعمة

و يأس موقعهم و خبلفو.. و اآلخرون غَت اؼبكطئبُت قد يكون لديهم ملطقدات ال توافقعة تلوق قدرهتم على ح  

  اؼبشكلة.

ثافة دفاعات لدى مدمٍت اؼبخدرات، و ىي لعتت ظبات شخصعة و لكنها الطربير و اإلنكار نبا دب  

و يتطيع  اؼبلاجل أن يطلام  م  األعذار اليت يبديها اؼبدمنون ألنعتهم  ف ألالا حتب الداف  اللام لللمع ،زبطل
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مث : "لوف أجرفو لكي أعرف  اقلة عندما يكونون يف حالة الطثارة شديدةفطدوين طرق متاعدة ذواهتم الل

كبدار، مث د الذايت لبلماىعطو"، "إن جرعة واحدة لن تضرشل".. و يبكن أن يأخذ ذلك يف األلاس طاف  الرص

اؼبشوىة( و عند الشلور فداف  قوي لطناول اؼبخدر فقد يكون ة )ذل مواجهة األفكار و اؼبلارف اؼبنحرفاالنطقال إ

  ع  اؼبريض أن يكرر فعانات ذاتعة يبكن الطخدامها يف حاالت القلق. من الصلب مواجهة األعذار، و يتطي

 (215، ص 2001مدحت عبد اغبمعد أفو زيد، )

  ثانيا: تحليل المالمح المزاجية

لوكي لطلك اؼبثَتات  ىناك ؾبموعة من اؼبثَتات تلم  كدواف  لطناول اؼبخدر، و ينظر النموذج اؼبلريف الت

له  م  الناس غَت الطخراج تلك اؼبثَتات أو  ( و الطمرار تلاطي اؼبخدرات،نطكاسذل الردة )االكلوام  تؤدي إ

خطبلف تلك ماؽبم للمخدرات لوف ىبطلف تبلا الاؼبدمنُت فدنعا، و الذين يكونون يف موفقهم اليبعلي ألن الطل

هبدون  -زالة األثرج إخاصة من أسبوا فرنام -تطشععاتاؼبثَتات، و اؼبدمنون الذين يلاعبون كمرضى داخلعُت يف اؼب

ذل أن اإلدمان اللضوي يبكن أن يغرق )يغمر( قد يرج  التبب يف ذلك إصلوفة يف ربديد اؼببلمح اؼبزاجعة، و 

زالة إملظم اؼببلمح اؼبزاجعة األخرى فاألثر الراج  ألعراض التحب كمزاج ألالي لزيادة الطلاطي، و فلد أن يطم 

 موقعهم اؼبلطاد فإهنم هبدون صلوفة يف الطذكر.األثر من اؼبدمنُت و ينقلون من 

و ىناك طرق عديدة لطحديد اؼببلمح اؼبزاجعة، تلطمد فدرجة كبَتة على درجة الطلقعد النعتي للمريض 

ذل ردهتم األخَتة، و البلض اآلخر قد هبد ذلك أكثر رصد الظروف اليت أدت إفبلض اؼبرضى قد يكون قادرا على 

لة الرصد الذايت قب  ظهور اللوام ... و فالنتبة ؽبؤالء الناس الذين ال يتطيعلون تقدصل ذل فبار وبطاج إصلوفة و 

 أي مبلمح  قد يلزم مقافلة أصدقائهم أو أفراد ألرىم للحصول على اؼبللومات اؼببلئمة.

 وسائل تحديد المالمح المزاجية:

 ظروف الردة األخَتة. ا/ 



 المخدراتاإلدمان على                                   الفصل الثاني                         

86 
 

 الطجارب اغبديثة للرغبة اغبديثة. ب/

 صد الرغبة يف الطخدام اؼبخدر.ر ج/ 

 حداث الرغبة يف جلتة من اعبلتات و الطخراج اؼبدارك )اؼبلارف(.إد/ 

 (324، ص 1999مقافلة األشخاص اؼبهمُت اآلخرين. )جبلل الدين عبد اػبالق،  و/

 ثالثا: حل المشكلة و تعديل المزاج 

يف اللبلج اؼبلريف لبلضيرافات يلطرب العرق فُت االلًتاتعجعات اللامة غب  اؼبشكبلت كما تتطخدم 

خرى ؼبن  الردة فرقا مصينلا، و يف الواق  ترتبط كثَتا من اؼبشكبلت يف حعاة اؼبدمن دبخاطر الردة فشك  من األ

 اػبارجعة   و  فلوام  اغبعز الداخلعة األشكال، و على ذلك فتوف نركز على كعععة مواجهة اؼبشكبلت اؼبرتبية

 و تصبح أىداف اللبلج اؼبلريف يف ىذا اجملال مزدوجة:

 تللعم العرد مهارات ح  اؼبشكبلت العلالة، و الًتاتعجعات الطوافق للطلام  م  اإلدمان.أوال: 

 ر غَت لوي. قدام على للوك آخؼبتطياع اللطلمال اللقاقَت، و اإلتغعَت اؼبعول الكامنة قدر اثانيا: 

 تعديل العوامل الموقفية:/ 1

 التعرض للتلميحات و التنفير:ا/ 

تظهر اللوام  اؼبوقعة يف أغلب األحعان كلبلمات على تناول اؼبخدرات، و قد يكون اليريق اؼبثارل 

م   لللم  ىو ربصُت األفراد ضد آثار زيارة األماكن اليت كانوا يطناولون فعها اؼبخدرات من قب ، أو وجودىم

مدمنُت آخرين أو يرون أشخاصا يتحب منهم أثر اؼبخدر و غَت ذلك، و ىذا نادرا ما يطحقق و على ذلك 

 يطلُت تللعم الًتاتعجعات الطجنب و الطكعف م  الرغبة اعباؿبة.
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 رصد األفكار أثناء التعرض:ب/ 

تبدو تلك و  ن يف حالة رغبةيزود الطلرض اؼبلاجل دبللومات قعمة عن اؼبلارف اليت أدركها اؼبريض عندما كا

ذل أرفلة أصناف ألالعة ىي: جوانب لارة لطناول اؼبخدر/ جوانب غَت لارة لطناول اؼبخدر/ األفكار منقتمة إ

 النعة على الطخدام اؼبخدر/ اللزم على عدم الطخدام اؼبخدر.

 التنبؤ بمواقف المخاطرة العالية:ج/ 

و ملظم - القصوىتعجعة حكعمة إال يف حالة الضرورة يلطرب الًتاإن اللوام  اؼبوقعة قوية لدرجة أن ذبنبها 

االخطعار مث : "هبب أن أجرب و لكن البلض لديهم ملطقدات جامدة و ميلقة عن قوة  -اؼبدمنُت يدركون ذلك

 و يبكن الطخدام األلالعب اؼبلرفعة ؼبواجهة صبلحعة و منعلة تلك اؼبلطقدات.نعتي"، 

 لخطورة:مواجهة المواقف عالية اد/ 

         لطلداد ؽبا و الطكعف ملهايصبح الشخص حباجة إلهباد طرق االإذا دل يكن ذبنب تلك اؼبواقف 

و يتطيع  اؼبرضى فبارلة رغبطهم   ،فطلاد عن أي دواف  قد تثَتىا تلك اؼبواقف..و تطمث  اػبيوة األوذل يف اال

يف ها عن الًتاتعجعات أكثر فلالعة اللطخدامو تطمث  اػبيوة الثانعة يف البحث  دام مبلحظة الذاتفالطخ

 مواجهة الرعبة.

نبال اللوام  الشخصعة كالضغط االجطماعي، م  تدريب اؼبريض على اؼبع  للطوكعد و ذلك و ال هبب إ

دبتاعدتو على أن يقول "ال"، و تتطيع  اؼبتاندة االجطماععة أن تللب دورا مثلما يتطيع  الضغط االجطماعي 

 ربقعقو.
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 تعديل العوامل االنفعالية:/ 2

   زباذه يف حالة انعلال شديد، فاالكطئاب و القلق ؼبخدر يف موقف عارل اػبيورة يطم اإن قرار تلاطي ا

 و الغضب ىي انعلاالت لالبة يبكن أن تلم  كمثَتات، و يقدم اللبلج اؼبلريف ولائ  فريدة للطلام  ملها. 

 رابعا: تحديد و مواجهة الفروض الكامنة 

     كلما تقدم اللبلج أمكن الطلرف على اؼبوضوعات اؼبطكررة يف اليريقة اليت يعهم هبا اؼبرضى أنعتهم

 هم ذل القواعد اليت يبلكون هبا خربهتم و تنظعم عاؼباؼبلرفعة للمواقف اؼبخطلعة تشَت إو االلطجافات  مشاكلهم،و 

ود العل  اؼبلطادة للمرضى، و ىي تلم  كعروض و ىذه القواعد ال تصاغ مباشرة و لكن يبكن الطنطاجها من رد

يت تطللق فقدرهتم على صامطة عن الطخدام اؼبخدر و األفراد ذوي اؼبشكبلت م  اؼبخدرات يصعون العروض ال

 حتالاهتم و للوكهم على النحو الطارل: الطحكم يف إ

 نطافطٍت رغبة فهذا يلٍت أنٍت ال أربكم يف نعتي.إذا ا 

 ضلعف لدرجة أنٍت ال ألطيع  الطحكم يف نعتي. أنا 

  .الطغلب على اؼبخدرات أمر الفد منو دون أي متاعدة من أحد 

و ترتبط موضوعات أخرى يف اؼبواقف عالعة اػبيورة فاعبوانب االنعلالعة أو الشخصعة للموقف ال 

 فاؼبخدر نعتو.

 خامسا: إعادة تحديد األدوار التوافقية 

اإلدمانعة الذاتعة فقد يظ  اؼبريض ملرضا اللطخدام اؼبخدرات، و ىناك عدة طرق عندما تلم  الصورة 

يبكن هبا ربدي الصورة الذاتعة فشك  مباشر مثبل: كطبت "جُت" إحدى اؼبدمنات تاريخ حعاة لكعععة تيور نظرهتا 

يعطح مكطتبة و  لنعتها أطلقت علعو "صوريت الذاتعة اؼبشوىة"، و يوضح وض  اؼبلطقدات يف اطار تيوري أهنا
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و لواء كان الوصف صحعح أم غَت صحعحا فإنو يبث  نظرية اؼبريض التببعة عن  حطمال أن تكون غَت مكطتبة،ا

 نعتو و عن مشكبلتو.

         و كما يقًتح اؼبلاجل فإن مضامُت تغعَت الذات القديبة اؼبطللقة فاؼبخدرات هبب أن يكطشف 

م مطدرجة الذات اعبديدة اؼبطحررة من اؼبخدرات؟... و يبكن ذبريب مهافالطعصع : ماذا لعضع ؟ ماذا لطعل  

خطبار طرقا جديدة إلدراك و فهم الذات كواجبات منزلعة، فعنما يكون لدى أعضاء لطيوير مهارات جديدة و ا

  صدقاء آخرين من العريق مطلدد األفراد خربة مبلئمة للملعة إعادة البناء.. و تغعَت الدور لو مضامُت واضحة لؤل

و اؼبلارف اعبدد، و ىذا  اعبانب من اللبلج يرتبط فاؼبناىج األكثر اجطماععة للبلج اؼبدمنُت، و ىناك ؾبال وال  

 اللًتاتعجعات الطدخ  العلال اؼببٍت على الطصور اؼبلريف للمشكلة. 

 (279-265، ص ص  2002)آرون فعك و آخرون، 

 العالج بالتحليل النفسي:-8-2

النعتي حجر الزاوية يف اللبلجات اإلكلعنعكعة النعتعة، و يلم  الطحلع  النعتي  يشك  الطحلع 

اإلدمان، فم  فش  العرد يف ح  صراعاتو الداخلعة ال  ورية مكبوتة هتعئ العرد للطلود وفافًتاض وجود قوى ال شل

ق اػباصة للعرد و آفاق التعا يتطيع  الطلام  م  الواق  فكعاءة نطعجة لعشلو يف فناء الطوازن النعتي فُت الرغبات

، حعث يطلاطى العرد عن طريق الصدفة أو اؼبلرفة فاللقار أو التلي كبو اللقار االجطماعي و اللبلقات فاآلخرين

للبلج نعتو، أو الطغلب على مشاعره التلبعة اػباصة حعث تتاعده اؼبخدرات يف زبععف األدل النعتي أو ربتُت 

 .راتو اػبعالعة اليت تدعمو فأوىام الطخلص من أزماتو الداخلعةارة قدثلواق  أو الطإدراكو ل

 (S. Angel & P. Angel, 2002,p p 78- 79)     

، و يكون اللبلج العردي من خبلل فنعات الطداعي اغبر أو الطحلع  النعتي فرديا أو صباععا و قد يبارس   

الطثارة اؼبكونات البلشلورية للظهور أثناء اللبلج لعطم الطلام  ملها و إدراكها و إعادة تنظعم البناء النعتي دبا 
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ء كانت يتمح للعرد أن يرى للمرة الثانعة يف حضور اؼبلاجل ما تنيوي علعو رغبطو و الكشف عن داللة أعراضو لوا

  ، و يف ىذه اغبالة يهدف الطحلع  النعتي إذل تنمعة مهارات رعاية الذات للوكعة أو انعلالعة فدنعة أو لعظعة أو

و تنظعم و إدارة الرغبات الداخلعة و تنظعم الوجدان و رف  تقدير الذات و الطغلب على فواعث الدفاعات النعتعة 

 الطواص  يف اللبلقات الشخصعة اؼبطبادلة.و خاصة الشلور فالذنب و ربتُت متطوى 

  وم اؼبريض من خبلؽبا فكرة اؼبرضو لقد لاعد الطحلع  النعتي على ربديد معكانعزمات الدفاع اليت يقا

     كتي لقاطي و الطكوين اللنشيار و اإللقاط و الطوحد اإلعتي و ىي اإلنكار و الطربير و االو اللبلج الن

، و لل  قباح اللبلج النعتي فااللطبصار اؼبوجو يكون من اللوام  اؼبتاعدة يف زاحةو اللقلنة و الكبت و اإل

 فداية مراح  اللبلج و اليت ينبغي أن تطكام  م  الربامج اللبلجعة األخرى. 

        تراث الطحلع  النعتي على نياق وال  يف اؼبعدان الييب يف أمريكا و أورفا فطلديبلت  مت الطخدم و

مباذج عبلجعة تتاعد يف ربتُت الدافلعة لللبلج و الطلام  م  اضيرافات الشخصعة اؼبرتبية فاإلدمان  و افطكارات

الًتكعز  و خاصة الشخصعة النرجتعة و الشخصعة اغبدية و اؼبضادة للمجطم ، حعث تراعي فرامج اللبلج اعبملي

، كما تتطخدم فرامج اػبيوات طبادلةان و اللبلقات الشخصعة اؼبعلى ربتُت متطوى تقدير الذات و تنظعم الوجد

عشر األلالعب الطحلعلعة يف إطار التعكودراما مث  األنا اؼبتاعد و دعم األنا األعلى و قوة الطوحد فنماذج  ثٍتاال

 (85-83، ص ص 2005)عبد اهلل عتكر،   القوة.

 : قاربات السلوكية في عالج اإلدمانالم -8-3

       مربيقي فُت أمباط الطخدام اللقاقَت مان تقوم على ألاس من الطغاير اإلإن اللبلجات التلوكعة لئلد         

خطبلفها اعة على كعع من مث فإهنا ترتكز على للوكعات الطخدام اللقاقَت فشك  مباشر و ، واحملعيةو البعئة 

بلج ىو خعض تعضع  اؼبدمن اللطخدام اللقار يف الوقت من الل الغرض ، وروف اؼبطغَتة يف البعئة اليبعلعةللظ

، و اجملاالت النوععة لؤلداء دى اليوي الذي يريد فعو تعضع  األنشية األخرى اليت لطتاند األداء الطكععي يف اؼب
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لوء الطخدام اؼبادة  اليت تطأثر عكتعا فالطخدام اللقار لوف زبطلف فُت اؼبدمنُت كما زبطلف أمباط الطخدام و

 .تتطلزم أن قبري تعريد اللبلج و

 :كز بشكل مطلق على استخدام المادةالعالجات التي ترت -8-3-1

الطلريض للمثَتات اؼبوضوعة يف ىذا القتم تبحث يف تغعَت  ن اللبلجات القائمة على الطنعَت وإ

فذلك فإهنا تتطخدم   ، ولطلام  م  اؼبشكبلت اؼبرتبية هباىطمام فشك  مباشر فادون االللوكعات اإلدمان فقط 

كولائ  لقم  اؼبشكلة اػباصة فاإلدمان أما احملافظة على ما حققناه من مكالب عبلجعة فإنو قد يطيلب مزيدا 

شراط ٌت على االأهنا تباللبلجات اؼبوضوعة يف ىذا القتم تشًتك يف خاصعة ألالعة ىي  و ،الطدخبلتمن 

 .الكبللعكي

 Aversion Thérapyالعالج بالتنفير : ا/ 

ن نقرن )نزاوج( فُت مثَت منالب أفالطنعَت م  مدمٍت اؼبخدرات ىي  العكرة القائمة وراء الطخدام اللبلج

يؤدي إذل ة للغثعان( فبا و طلم اؼبادة( م  مثَت منعر )مثبل أدوية متببأمث  منظر لاطاىا الشخص )للمادة اليت يط

اؼبادة على قوة الطنعَت  ن يطوقف اػبعض الطارل اللطخدامأيعًتض  و ،تنعَتي للمثَت اؼبطص  فاؼبادة شراطاحداث إ

 .اؼبشروط

نظرا ألنو من الصلب الطحكم يف اؼبدى الزمٍت الذي يتطغرقو تأثَت اؼبادة اؼبتطخدمة لوجود ـباطر  و

لكنها آمنة من الصدمات الكهرفائعة كبدي   قًتح الطخدام متطويات مؤؼبة وارتبية فالطخدام ىذه األدوية فقد م

 .)الدواء اؼبقعئ(للمثَت اؼبشروط 
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     Convert Semitization: ب/ تكوين الحساسية بشكل خفي

عدم  شراف طيب وإفالطنعَت مث  ضرورة إسبامها ربت نطعجة لبلض اؼبشكبلت اؼبرتبية فالطخدام اللبلج 

غَتىا من اؼبشكبلت فدأ الطعكَت يف الطخدام تكوين  فدي  أكثر إهبافعة وتتاقها م  أخبلقعات اللبلج إذ وجد ا

 .كذلك الطنعَت الطخعلي اغبتالعة فشك  خعي و

فإن الطكوين اػبعي للحتالعة يطضمن  Coutela) 1970(بل فناء على البحوث اليت أجراىا كوتع

يف فلض األحعان   من الكدر واؼبزاوجة الطخعلعة ؼبشاىد الطخدام اؼبخدرات م  أحداث ذات متطوى عارل

يغمر  هاثنائأيصاحب ذلك روائح منعرة مث  حامض الغالَتيك، كما أن من ألالعب الطنعَت اؼبتطخدمة تلك اليت 

البعئة اليت  لطجافة منالبة مث  رفض الطخدام اللقار أو مغادرةاشاىد غَت التارة اؼبرتبية فطخع  اؼبريض فاؼب

 .يتطخدم فعها اللقار

اء اؼبثَتات اؼبطخعلة اإلفقاء على و إمب ( ومد على فاعلعة اؼبريض يف تكوين )فناءإن ىذا النوع من اللبلج يلط       

ذبللو يطعوق على أللوب الطنعَت ؽبذا األللوب اللبلجي معزات  ، ورادىذه قد تلاشل من قصور لدى فلض األف و

 .(عديدةر يف االلطخدام يف مواقف فهو أكثر أمنا و أيت)

 : ج/ التعريض للعالمات و منع االستجابة

ن اؼبثَتات البعئعة اليت ترتبط فشك  أاؼبخدرات ىي  أدفعات الكحولعات وشبة إشارة مشًتكة يف ك  من 

شراط كبللعكي أن تتطخدم كمثَتات انتحاب منها يبكن من خبلل عملعة مطكرر م  الطخدام اؼبادة أو م  اال

ذا كانت اي مأعلى طبعلة االلطجافة اؼبشروطة )تعاق على الرغم من عدم اال و ،م اؼبادةمشروطة ؼبزيد من الطخدا

( فإن ىذه الوجهة قادت إذل تيور لطهبلك اؼبخدراتكحافز إهبايب ال  سبث  زملة انتحافا مشروطا أو يلم 

ىي شبعهة فاللبلجات  ، وم  مدمٍت الكحولعات و اؼبخدرات Exposureاللبلجات القائمة على الطلريض 

يف حالة اؼبدمنُت فإن اؼبرضى يلرضون ؼبثَتات  ، واألفلال القهرية  حاالت الولاوس والتلوكعة اؼبتطخدمة م  
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م  تكرار الطلرض فإن الرغبة  و دم االشًتاك يف الطخدام اللقاقَتيبنلون أو يشجلون فشدة على ع ترتبط فاؼبادة و

ض تنيعئ فبا يؤدي إذل تقلع  الطخدام ىذه اللقاقَت عندما يطلرض اؼبرييف االشًتاك يف الطخدام اؼبخدرات 

 (116 -114، ص ص 2003)مدحت عبد اغبمعد أفو زيد،  .ؼبثَتاهتا يف فعئاهتم اليبعلعة

 Comprehensive Operant: طرق العالج اإلجرائية الشاملة -8-3-2

Traitement                                                          

هتطم  ن اليرق الثبلثة اؼبذكورة فعما فلد تلطرب أكثر مشوال عن اللبلج فالطنعَت أو اللبلج فالطلريض وإ

          نيعاءتتطند ألالا على اؼبكافأة أو اإل ألهنا ، وقَت و مشكبلت اغبعاة اؼبطصلة هبافتلوكعات الطخدام اللقا

ترتبط تطلام  م  لوء الطخدام اؼبادة يف البعئات اليت ربدث فعها فإهنا ال تلاشل من اؼبشكبلت األخبلقعة اليت  و

 .م  ألالعب اللبلج فالطنعَت

  Behavioral Self-Control Training: لتدريب السلوكي على الضبط الذاتيأ/ ا

اؼبًتددين يلطرب الطدريب التلوكي على الضبط الذايت عبلجا قائما على اؼبكافئة يبلئم فشك  خاص اؼبرضى       

للُت تطمعز ىذه اليريقة فأللوهبا الطللعمي يف تدريب اؼبرضى على أن يصبحوا ؿب ، وعلى اللعادات اػبارجعة

 .ت اإلدمان لديهمخطبلالاقي على ( اليت تبللوكعُت فلالُت للًتافيات )اللبلمات

 .ويلو لعبلئم حاجات اؼبرضى كأفراديبكن تي يطم الطدخ  على ثبلث متطويات و و    

 ألالعب ضبط اؼبثَت: اليت هتدف إذل الطبلاد اؼبثَتات البعئعة اؼبرتبية فإلاءة الطخدام اللقار. -1

تلدي  طوفوغرافعة أو مبط الوقت اػباص فالطخدام اؼبادة فيريقة تقل  إذل حد فلعد من الطتمم  -2

Intoxication أو غَته من اآلثار التلبعة. 

و زيادة  ز( إنقاص الطخدام اللقاريتلز ؼبرتبية فو لطدععم )تلدي  نطائج الطخدام اللقار و التلوكعات ا -3

  الطكعععة.لبراط يف التلوكعات اال
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                تشم  إجراءات ضبط اؼبثَت على تقدير مبدئي غالبا خبلل اؼبراقبة الذاتعة لظروف البعئة  و

 جملموعة ن اؼبريض يلطرب ك  الطخدام لللقاقَتإ، مث تتبق أو ربدث لوء الطخدام اؼبادةأو األحداث اػباصة اليت 

لكن ىذا يطيلب ألالعب  من اؼبثَتات لوف ربذف أيضا و، مث أن ىذه اجملموعة واحدة ذات مثَتات قوية

 .يت تلدل من نطائج الطخدام اللقارال  Contingnency Managementالطلام  م  الًتافيات 

رغم أن إجراءات الطدريب التلوكي على ضبط الذات قد تيورت يف إطار الطدريب على خعض  و        

طوفوغرافعة أو النمط الزمٍت اللطخدام اؼبادة تلطرب مععدة فغض النظر عن الطلاطي فإن الطدخبلت اليت تلدل من 

اؽبدف اللبلجي، و حىت يف الربامج اؼبوجهة من خبلل اؼبن  فإن ملظم اؼبرضى ينخرطون يف فلض االلطخدام 

ن خير كو تتاعد ىذه الربامج على تقلع  الكمعة اليت يتطخدموهنا يف اؼبواقف أو األوقات عندما ي لللقاقَت و

 مثبل قعادة التعارة أثناء الطتمم فاللقاقَت(.النطائج التلبعة عالعا )

 :لوكعات اؼبتطهدفة و األىداف تكونن التاكما يف ك  ىذه الربامج ف و       

 غَت مبهمة. أ/ ؿبددة يف صورة قافلة للمبلحظة و

 .ك  مطكرر لطتمح فعرض تلزيز مطكررب/ ذبزأ إذل وحدات صغَتة حبعث ربدث فش

دة اؼبدى فصورة ج/ أن تراج  يف الوقت الذي وبدث فعو تغَت يف التلوك حبعث يبكن أن تشك  األىداف فلع

 غَت مكلعة  هبب أن تكون مطوفرة و هبب أن تليى اؼبلززات فترعة عقب أداء التلوك اؼبتطهدف و ، ومطزايدة

          تشم  على وقت راحة منعردا ك  يوميبكن للملززات أن  ، وا ينالب البنعة الطعضعلعة للمريضتلد دب و

للطلرف على  Premackأحداث اجطماععة ال تشطم  على تلاطي عقاقَت كما يبكن الطخدام قاعدة فريباك  و

 .اؼبلززات العلالة

 أي أن التلوكعات األق  توقلا يبكن أن تلزز فتلوكعات ذات احطمالعة عالعة.
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  Contingency  Management( رابطاتب/ التعامل مع المواقف الطارئة )الت

منعردا يف عبلج إدمان  مكن الطخدامو فنجاحأالطدريب التلوكي على ضبط النعس  إن عنصر الطلزيز يف

اؼبريض يربمون تلاقدا أو  يف اللادة فإن اؼبلاجل و إذل درجة أق  يف عبلج حاالت إدمان الكحولعات و واؼبخدرات 

اللعادات  يف فلض اؼبراكز و اػباصة فالتلوك اؼبتطهدف الذي يلده اؼبرشد أو اؼبلاجل  وتعاقا حول جدولة النطائج ا

للوب اللم  م  لقد الطخدم أ و ،ال يناقش على ألاس فردي فإن التلوك اؼبتطهدف وبدد فشك  صبلي و

       اؼبطلددة  حاالت اإلدمان ( فشك  ناجح يف حاالت إدمان اؽبَتوين وات اؼبشروطةالًتافياؼبواقف اليارئة )

 .حاالت إدمان الكوكايُت و

فالنتبة غباالت اؽبَتوين الذين كانوا يلاعبون فاؼبعثادون فإن اؼبشكبلت الشائلة كانت الطمرار اؼبرضى  و  

     عدم انصعاعهم عبوانب من فرنامج اللبلج مث  اغبضور لللعادة ك  يوم ألخذ اؼبعثادون  يف تلاطي األفعون و

و تشم   من البول أو االشًتاك يف أنشية هتدف إذل زيادة األداء الطكععي )مثبل اإلرشاد اؼبهٍت( تقدصل ععنة و

اغبوافز اليت الطخدمت فنجاح لزيادة التلوكعات اؼبتطهدفة معزات أخذ اؼبعثادون إذل اؼبنزل حعث يليى للمرضى 

ج اللعادة أو يليى للمرضى اغبق يف الذين يتطوفون التلوك اؼبتطهدف جرعات اؼبعثادون يأخذوىا فأنعتهم خار 

 جرعات اؼبعثادون اليت يأخذوهنا. ربديد

ن الطخدام اللبلقات الًتافيعة كان أكثر قباحا يف ربقعق للوكعات لدى أعلى أنو هبب أن يبلحظ 

الطلاقد تيبعق أللوب  ، ودة يومعا أو تقدصل ععنة من البولاؼبدمنُت غَت للوك اإلدمان نعتو مث  اغبضور لللعا

، فمثبل يف حاالت احو فالطمرار اغباجة إذل الطلزيزعلى أداء ىذه الًتافيات قد يكون لو مشكبلت من أنبها قب

  .ؼبا كانوا يف حاجة إذل اؼبعثادونإدمان اؽبَتويُت الذين يلاعبون فاؼبعثادون يتطمر قباح الطلزيز طا

 (452 -445، ص ص 1998د الرضبان، )ؿبمد ؿبروس الشناوي& ؿبمد التعد عب                  
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 : العالج األسري -4 -8

وفقا لطلدد الطوجهات اإلكلعنعكعة اللبلجعة فهناك اللبلج  األلري يف معدان اإلدماناللبلج  تطلدد فرامج         

 وين لللبلج األلريفأللوب  و ،اللبلج البنائي االلًتاتعجي التعكودينامي و التلوكي اؼبلريف و

(1971Bowen ). 

كطشاف أمباط ا ربالف عبلجي م  أعضاء األلرة و  يطم اللبلج األلري فاألللوب اعبملي لطكوين و

فحص طبعلة االضيرافات األلرية اليت تطمث  يف اضيراب  ، وتشخعص البناء األلري الطواص  غَت الطوافقعة و

 : ( على النحو الطارل,Macar 1980لوظععي لؤللرة الذي حدده )النظام ا

 وجود أدوار جامدة يف عملعات الطواص  األلري تلعق فشدة اكطمال فلالعة ىذه األدوار. -1

 .لام  فواقلعة م  إمكانعات األلرةالعش  يف الطلام  م  اؼبشكبلت و الط -2

 .درة على اإلشباع اللاطعي لؤلفرادعدم الق -3

           ال تشب  النمو اللقلي  ال تتاند وفالطارل  مرتبكة، و ملظم اللبلقات داخ  األلرة تكون مضيرفة و -4

 و اللاطعي لؤلفراد.

 .ب مزمن يلعش يف كعاهناتكون األلرة موصومة فذن -5

ها يف الطلاطي  يطورط أعضاء من يتود اعبو األلري الطواص  التليب الذي هبل  أفراد األلرة منشيرين و -6

 (H. Gomez, 1997, p p 72- 73) .ككدلع  على الطعك

عطباره نوع من العش  ا أكثر ما يبكن مواجهطو يف ىذا اجملال ىو مقاومة األلرة لعكرة مرض اإلدمان و و

 رفقة أصدقاء التوء. غعاب الوازع الديٍت و لوء األخبلق و يف الًتفعة و
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اؼبدمن( ) (، أو النبذ اؼبقن  فإيداع اؼبريضمدمناافننا لعس ار على لبع  )فضبل عن الطخدام اإلنك

النبذ الصريح فإيداعو فوالية الشرطة يف اؼبؤلتة  صال فو أو زيارتو غبجج ـبطلعة أوتعدم اال اؼبتطشعى، و

 ...األصدقاء نطكالة فإن األلرة غالبا ما تلقي اللوم على الربامج اللبلجعة وإذا حدثت اال اللبلجعة، و

ذبنب نق  عدوى اإلدمان إذل  حد مصادر االنطكالة وأ ؽبذا يهدف اللبلج األلري للطغلب على و

لك ذ تكوين شبكة دعم عبلجعة ألرية متاندة لربامج اللبلج داخ  اؼبتطشعى أو خارجها و أعضاء آخرين و

لطبصار األلرة فيبعلة مرض ارف  متطوى  وربتُت متطويات الطواص   ، ومن خبلل إعادة الطوازن األلري

زبععف مشاعر القلق و االكطئاب و الطلام  م  مشاعر الذنب  ، ويورتو على اؼبدى القريب و البلعدخ اإلدمان و

 .كار الذي يؤدي إذل تعاقم اؼبشكلةتكوين فنعة ملرفعة تطلام  م  الواق  العللي فلعدا عن اإلن و

يطيلب اللبلج األلري ملاجل على درجة عالعة من الوعي و الطدريب للطغلب على اللديد من  و

، لكون اؼبدمن ال يليي اغبقائق حول األلرة كما قد تتبب لو العش  منذ البدايةيت ال اؼبشكبلت اليت تواجهو و

فضبل عن ـباطر اللبلقات قد هبد شبكة من االضيرافات التلوكعة اليت ال يتطيع  كشعها يف فداية اللبلج 

فاللبلج األلري كرب يف فنعة األلرة، و على اللموم ال ينصح أيرح اؼبضاد الذي قد وبدث انقتام ال ، واللبلجعة

، أو إذا كان اؼبريض ملزوال عن أفراد ألرتو فتبب البلد هنعار لبب اليبلقلرة على وشك االإذا كانت األ

اعبغرايف أو إصافة اؼبريض اؼبدمن فاضيراب عقلي شديد أو إذا كانت األلرة من النوع اعبامد الذي يرفض الطغعَت 

إذا كانت األلرة مصدر اؼبرض نعتو، فقد يكون رب األلرة من أو  ، اللبلج تدخبل يف شؤوهنا اػباصةلطربت و

 ما إذل ذلك.و ن أو من ذبار اؼبخدرات اؼبدعمُت لئلدما

من   إن الطخدام اللبلج األلري فكعاءة يؤدي إذل نطائج إهبافعة فلالة يف متاندة الربامج اللبلجعة و

 (91 -89 ، ص ص2005عبد اهلل عتكر، ) .االنطكالة
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 العالج المؤسسي المتكامل: -8-5

ييبق ىذا  ، وعبهود اللبلجعة يف معدان اإلدمانيبث  اللبلج اؼبؤلتي اؼبطكام  ذروة ما وصلت إلعو ا       

يلطمد ىذا النوع من اللبلج على  ، ولبلجعة لواء كانت حكومعة أو خاصةالنوع من اللبلج داخ  اؼبؤلتات ال

يطم اعبزء األلالي منها داخ  اؼبتطشعى مث تطواذل اؼبراح  يف اللعادات تكاملعة حعث  فرامج عبلجعة مرحلعة و

 .اللم  أماكن الدرالة و اؼبنزل و اػبارجعة و

، فان ىذه اؼبؤلتات ربطوي على فريق عبلجي مطخصص يتلى إلغبلق نظرا لطلقد مرض اإلدمان و      

ؼبطخصصُت فاليب يقوم هبا فريق من األطباء ا و بدنعة اللصبعة، اغبلقة الث حلقات ألالعة يف وجو اؼبطلاطيثبل

    اغبلقة االجطماععة ، ومطدرب من األخصائعُت النعتانعُت يقوم هبا فريق ، مث اغبلقة النعتعة والباطٍت و اللصيب

          لطشاريُتيؤازرىم يف ذلك فريق من اال اللبلج األلري و يقوم هبا أخصائعون يف اػبدمة االجطماععة و و

          اؼبترحعة العنعة و األشغال العدوية و اؼبلاعبُت فاألنشية مث  اللبلج فاللم  و مرشدي عبلج اإلدمان و و

 .اؼبرشدين الدينعُت الرياضعة و و

نظرا الرتعاع الطكلعة اللبلجعة ؽبذا الربنامج فعي الغالب ما يطم فرعاية الدولة أو مؤلتات خاصة  و      

يشًتط لنجاح ىذا الربنامج فناء العريق اللبلجي الذي  و ،ة مادياقادر  ىذه الربامج و مطمكنة على إدارة مث 

اؼبهام  هبافعة لصاحل الربنامج وإزباذ قرارات اربديد اؼبهام و األدوار و  ، وب تأىعبل أكاديبعا و تدريبا خاصايطيل

 .اللبلجعة

العروق العردية يف  ، وألالعبو الطلاطي و عطبار تنوعلربنامج اللبلجي إذل األخذ يف االيطيلب إعداد ا و

  قطصادي و متطوى اإلدمان البلد اال التن و اعبنس و اغبالة االجطماععة و اؼبتطوى الدرالي و البلد الثقايف و

 (110، ص 2002)ؿبمد التعد عبد الرضبان،  .و تارىبو
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 :مراحل العالج المتكامل -8-5-1

 Supportive  Psychotherapy: العالج التدعيمي المرحلة األولى

       نتحافعة لطخععف مشاعر الذنب عراض اإلعبلج األ ىذا ما ينبغي إتباعو يف مرحلة إزالة الطتمم و و

تكون اإلرشادات اليبعة منالبة  ينبغي أن يطوازن اؼبريض صحعا و و ،اؼبريض على متطقبلو الصحي اللام طمأنة و

حطعاج النعتي الشديدة و متاندتو يف شلوره دفاعاتو ضد حاالت اال تقوية لطحقعق األمن النعتي للمريض و

لذا على العريق اللبلجي أن يطوق   و، ائعة لللقاقَت اليت كان يتطخدمهافالعقد نطعجة لغعاب اؼبكافآت الكعمع

اإلغباح و  البدشل كذلك اللدوان اللعظي و و ،حد اؽبعاج أحعانا ذلإعدم االلطقرار الذي يص   للوك الغضب و

لطجنب ن اؼبريض يتطخدم معكانعزم النق  أو اإلزاحة أىذا يلٍت  ، والشكوى من طاقم الطمريض على اػبروج و

قد يهدد فإيذاء ذاتو أو وباول  يطحول اللدوان على الذات و ذل الشلور فالذنب وإااللطبصار الذي لوف يقوده 

 : ن يتاند اؼبريض على النحو الطارلأ يف ىذا اؼبوقف فإن اللبلج الطدععمي ينبغي ، ونطحاراال

 مواجهة ال تكون لو ردود فل  عدائعة و أن يكون اؼبلاجل ىادئا يف عبلقطو فاؼبريض و. 

 .وباول اؼبلاجل إفراز صورتو على كبو من الطعاؤل يف إطار الطواص  غَت اللعظي 

  زبعف ملاناتو تدرهبعا لوف يطقبلونو فدون شروط و ياإلكلعنعكإخبار اؼبريض فأن ك  أعضاء الياقم        

 .اليبعة اؼبقدمة على قدر اإلمكان إقناع اؼبريض فأنبعة إتباع النصائح و

 قادر على االنضمام إذل النشاطات اعبماععة مث  االجطماع الصباحي  إذا أصبح اؼبريض متطقرا جزئعا و و

يتاعد اؼبلاجل اؼبريض على الطعريغ االنعلارل  ( ىناماعي الطثقععي )غالبا ما يدور حول اإلدماناؼبشًتك و اللبلج اعب

 .ن اللقار و تزايد حاالت االحطعاجخعض طاقة اللدوان اليت تزيد نطعجة الشلور فاغبرمان  م و
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 :المرحلة الثانية

فإقناع  يبدأ يف اؼبناورة و ،فيبعلة الربنامج نتحافعة يبدأ اؼبريض يف الوعيفلد مرحلة زوال األعراض اإل

        ُت تيوير معكانعزم اإلنكار فأشكال ـبطلعة نام و يف ك  ذلك وباول ملظم اؼبدمفأنو أصبح على ما ير العريق 

 .اللبلجعة البلحقة لوقت غَت قصَت خباصة ىؤالء اؼبرضى الذين انطكتوا فلد إتباعهم الربامج و

إنكار التلوك  و الكحول و، إنكار لآلثار التلبعة للمخدرات رتباطا وثعقاا مانيرتبط اإلنكار فاإلد و

      ىبعي ك  ذلك شلور فالذنب و القدرة على التعيرة على الطلاطي إنكار قصور ، ودماشل كتلوك مرضياإل

لذا فإن  ، وفعةئااؼبشاعر االكط و ى و لوم الذاتيتاعد اإلنكار على ذبنب اإلحتاس فالذنب لدى اؼبرض و

هبافعة اليت  شك  ظاىري من تقدير الذات و يطللق فاؼبشاعر اإليكافح من أج  اغبعاظ على  اؼبريض يقاوم و

 الطخع  عن يطنازل أن يلبث ما لكنو و ،التيح على اؼبشاعر ىذه تظهر آلخر وقت من و ،كانت أثناء الطلاطي

 االنتحاب يف اؼبريض يبدأ و ،الطزايد و الظهور يف القلق يبدأ ىنا و ،العومي الربنامج يف لعشغلو الذي الواق  غبتاب

 .اؼبشكبلت من الكثَت اؼبلاجل واجوي لوف اغبالة ىذه يف و

  :الطارل النحو على ـبطلعة فيرق ارااللطبص على النعتي اللبلج زكر ي أن ينبغي اؼبرحلة ىذه يف و

 .الربامج قواعد و أنظمة مناقشة أ/

 الياقم من عضو ك  مهام و فالربنامج اؼبريض تلريف و اللبلجي العريق و اؼبريض فُت الطواص  تدععم ب/

 .اللبلجي

 .اليبعة النصائح إتباع و االنطظام جدوى مدى و أنبعة مناقشة ج/

 .اؼبضاد الطكوين و الطربير، زاحةاإل مث  األخرى النعتعة الدفاعات و اإلنكار عكانعزمم فيبعلة اؼبرضى تلريف د/

 .الطللعمي اللبلج يف كجلتات نامجالرب  يف خاصة ؿباضرات يف تنظم أن ينبغي اؼبناقشات ىذه نإ هـ/
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    للتن وفقا اعبملي لللبلج اؼبرضى اخطعار يطم ،فعلالعة اؼبريض يشارك و يبدأ أن اعبملي لللبلج يبكن و

 عم  يبكن للجماعة اؼبقبول اللدد عن اؼبرضى أعداد تزايد حالة يف و ،اللقلعة و االجطماععة اغبالة و اللقار نوع و

 .احملددة اؼبهام صباعات خاصة و حدوا وقت يف صباعة من أكثر

  :األدوار لعب

 تشجع  و األدوار للب يف تتطخدم اليت األفكار فطقدصل مرنة فيرق اعبشياليت األللوب الطخدام إن

 الذي اؼبرغوب التلوك يطللموا أن يبكنهم ألوياء أشخاص ىم اؼبرضى ملظم أن فكرة تدععم و اؼبشاركة على اؼبرضى

 (358 ص ،2005 عباس، )فعص  .العومعة اغبعاة يف اليبعلعة دواراأل للب على يتاعدىم لوف

  :الضغوط مع التعامل و االسترخاء أسلوب

 ذبنب و زبعععها و الطوترات فضبط األخرى النعتعة اللبلجات م  االلًتخاء سبرينات تطوازى أن ينبغي

 .جاالحطعا  حاالت

 :بالعمل العالج

 مث  اعبماعي التلوك على اإلمكان فقدر األنشية تًتكز أن على مريض ك  لقدرات وفقا اؼبطنوعة األنشية و        

 يهدف ىذا و األشخاص من وبدد ملُت مشروع قبازإ يف اؼبشاركة ،النعتعة الدراما و الطنافتعة الرياضعة اؼبباريات

 .لديهم هبايباإل الذات تقدير ُتترب و الذاتعة فكعايطهم اؼبدمنُت لطحتعس

 الثالثة: المرحلة

  :الدافعي و الدينامي العالج 

 يف التعكودينامعة اؼبكونات تبدأ ،اؼبريض إقامة على ألافع  ثبلثة نم يقرب ما مرور فلد و اؼبرحلة ىذه يف و           

 يكون ألن اؼبريض مناورة تبدأ و ،الطزايد يف نعتيال األدل يبدأ و فالذنب الشلور صور من صورة يف خاصة و الظهور
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 أشكال يف االلطبصار و لللبلج اؼبقاومة تظهر و ،ظاىريا مطناقضة تكون لكنها و لبلجلل دافلعة  لديو و متطبصرا

 يطزايد و للمريض اؼبرغوب النعتي رتعاحاال ربقعق يف الربنامج فش  إثبات ؿباوالت و الشكاوي تطزايد و مطلددة

 اؼبريض متاعدة على القدرة يف اؼبلاعبُت فش  إلثبات البلشلورية اغبع  تطزايد ىنا من و ،اؼبتطلم  لللقار االحطعاج

 لذا ،العوضى إحداث و اللبلجي العريق ملطقتع طاقطو ك  يشحن هبللو فبا فالعقد شلوره يطزايد و أزمطو ذباوز يف

 ربقعق و اغبادثة العجوة لتد اؼبلريف اللبلج تكثعف يطم مث نقتام،اال لطجنب واحدة فياقة يلم  أن يقالعر  على هبب

 الضغوط تزايد و حب كموضوع اللقار فعقد الشلور فعل  تطحرك اليت االنعلالعة الياقات م  اؼبلريف الطوازن من نوع

  :اآليت لطحقعق اغبالة ىذه يف لريفاؼب اللبلج يععد و ،الداخلعة النعتعة

 اإلقامة. وطضغ زبععض -1

 .رااللطبصا درجة رف  و ملريف توجو فناء -2

 .الذات توكعد و الطواص  مهارات اؼبريض إكتاب -3

 .االنعلارل تزاناال ربقعق و الذات كعاية متطوى ربقعق -4

 الرابعة: المرحلة

 اعبملي النعتي فاللبلج االلطحاق يبكنو لللبلج، الدافلعة درجات من درجة حقق قد اؼبدمن يكون أن فلد

 اللبلج فرنامج تكثعف يطم حعث ،اػبارجعة اللعادات يف الربنامج ةؼبطافل متطلد و متطقرة حالطو تكون حعث

 .اؼبريض انطكالة ؼبن  ذلك و االنطكالة مواقف و الضغوط على الطغلب مهارات و اؼبلريف التلوكي

 أنبها الصلوفات من اللديد تلاشل الربامج ىذه أن إال اؼبطكاملة، اؼبؤلتعة الربامج فلالعة من الرغم على و

 أعضاء فُت اؼبرضى وبركو يالذ االنقتام شعوع و ،خطزالعةاال النظرة لعيرة و اللبلجي العريق فناء يف أحعانا العش 

 العريق ينشغ  حعث اآلخرين أدوار هتمعش و األولوية و فالكعاءة بلضال دعاءفا لبلضهم اؼبخطصُت امإهت و ،العريق

 فإمكانعة اؼبشاك  تطعاقم و ىاؼبرض عن العريق ينلزل و ،شكلعا قعامو من الرغم على فللعا الربنامج فعطلي  دبشاكلو
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 فرناؾبو كطمالا  قب  ريضاؼب إخراج إذل فاؼبتؤولُت يدف  فبا ،أخرى أنواع و للمخدرات أخرى مصادر على الطلرف

 العريق أعضاء فُت الطواص  عملعات لطحتُت الكعاءة عالعة تدريبعة ىعئة وجود األمور ىذه تطيلب لذا و ،اللبلجي

 الطغلب و عملهم ع تته و اؼبلاعبُت أحوال مطافلة مهمطو تكون العريق فرعاية خاص قتم الطحداث و اللبلجي

 (102 -99 ص ص  ،2005 عبد اهلل عتكر،) .صلوفاهتم على

 : راإلدمان في الجزائ واقع -9

 دمانعة الطقلعدية يف اعبزائرم  فلض الطظاىرات اإلقيعلة تامة اؼبخدرات ىو يف نبلحظ حالعا أن إدمان 

يف أماكن ىامشعة ملزولة  من الزمن فلض أنواع اؼبخدرات اؼبلروفة )كاغبشعش، الشَتة..(فقد وجدت منذ حقبة 

 .تام علعها يف وقت لافق فشك  شبوعيرة ، لكن سبت التنوعا ما

       سباما عن التافق من حعث النوع تنوعت اؼبخدرات فشك  ـبطلف  لكن يف الوقت الراىن تلددت و

 . تطوزع فعنها أنواع اؼبخدرات تبقى فئة الشباب ىي أىم فئة تنطشر و ، ونطشارىااأماكن  ، وطريقة الطلاطي و

       الوضلعات الضاغية ، وحباطات اؼبطكررة الغالب إذل اإلتلود يفدواف  الطلاطي اليت كما تلددت  

إذل اؼبؤثرات اللقلعة دبا فعها  اؼبدمن فشك  مطزايد ، فعلجأجطماععةنتاق االتعكك األ كذا نقص الوعي و و

 .لطلمال اللقاقَت(ايف شك  نتق مرضي ملُت )لوء  اؼبهدئات

        يرج  إذل تعكك البنعة اللصافعة لنا أن اؼبرور إذل العل  ات تبُتيف درالطنا لظاىرة تلاطي اؼبخدر  و 

هبب أن نلًتف أن نتبة كبَتة من اؼبشكبلت  ، ناذبة عن فش  اؼبقاومة، واليت تظهر يف شك  أعراض لريرية و

داخ   اجطماعي اليت غالبا ما سبث  الغموض يف اغبوار النعتو دمان( والجطماععة تظهر على شك  فردي )اإلا

 اجملطم .
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       وضلعات الضغط  جطماععة واصراعات دمانعة( ىي فش  العرد يف ح  ىي كذلك )اللملعة اإل و 

جطماعي )تلاطي ا ذباه نعتواقتط من الراحة يف يكون ذلك يف شك  أخذ  ، وح اليت يلعشهارتعا عدم اال و

  (M. Boucebci, 1982, pp 62- 63).تصال النتقي اليبعليو لنموذج االاؼبخدرات( م  تشوي
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 :خالصة

يُت يف لطشار قد قال أحد اال ، وللم كعف نطلام  م  األدل اللاطعيلكي تكطم  اغبعاة علعنا أن نط

فإنو فالطياعطك أن تتطمط  فذروة  ...فإمكانك الطلام  م  أعماق آالمك فلد مدة لطدرك أنو إذا كاندمان "اإل

  .أن تتدلو على األشعاء اعبمعلة"لن تتطيع  أن تتدل التطار على األشعاء اؼبؤؼبة، دون  مبهاجك، و

 مناطق من ذاتو دل يرتادىا قط الطكشافكباول ملو  قاف  مدمنا، ويطجلى ىذا القول اؼبأثور عندما ن و 

 .ها تبدأ رحلة الشعاء من اإلدمانحعن

  

 

 



  

 الفصل الثالث

إلعقالين الانفعايل  إلعالج

 إلسلويك
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 8تمهيد

            الذي   (Epictetus)إليس تطورا لتصور الفيلسوف اليوناين إبيكيتيوس لربتآتعد نظرية  

العبلج "الناس يضطربون ليس بسبب األشياء و لكن بسبب وجهات نظرىم عن ىذه األشياء" لذا كان  قال8

أن غلعل  ػلاول إليس و لى مواجهة تفكَتىم غَت ادلنطقي،ىو مساعدة األفراد ع السلوكي العقبلين االنفعايل

 اسًتاتيجيةيكون ىذا من خبلل  ، حيث يصبح ادلعاجل معلما نشطا و موجها، وادلريض يستخدم حسو العام

رباول الباحثة التطرق إليو يف ىذا الفصل حيث تبدأ ىذا ما  عبلجية مربرلة وفقا للنموذج العقبلين االنفعايل، و

بتوضيح ادلبادئ الفلسفية و العلمية اليت يقوم عليها العبلج مث ظلر دبسلماتو و أىم التطورات اليت مر هبا،  لتتوسع 

، كما توضح اب النفسي و مسات التفكَت اخلاطئ( و كيفية نشأة االضطر A.B.Cالباحثة يف تفصيل ظلوذج )

 نظرية العبلجية و أىم الفنيات ادلستخدمة يف العبلج.فروض ال

أىم األىداف اليت يسعى  و ،تم الفصل بعبلقة العبلج العقبلين االنفعايل بأساليب عبلجية أخر ؼلو 

 ادلعاجل العقبلين لتحقيقها.   
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 8النشأة و التطور -إليس لبرتآ -1

قد حصل على شهادة البكالوريوس  .م.أ، و يف مدينة نيويورك بالواليات 9791م عا إليس ربتلآولد  

مث  9721، و حصل على شهادة ادلاجستَت عام 9712عام  (City College of New York)من 

 Columbia حصل على كلتا الشهادتُت من جامعة كولومبيا ، و9725حصل على شهادة الدكتوراه يف عام 

University. 

    "  Institute Of Rational Livingأسس إليس "معهد احلياة العقبلنية (9737)يف عام  و 

أسس معهد الدراسات العليا يف  9746يف عام  ىو مؤسسة علمية تربوية لتعليم أسس احلياة العقبلنية، و و

منهاج لتعليم  8ادلعهدان بأنشطة لنشر ادلنهج العقبلين االنفعايل و تشمل العبلج النفسي العقبلين، و يقوم ىذان

طرق  الراشدين أسس احلياة العقبلنية، و برامج للدراسات العليا بعد الدكتوراه دلدة عام أو عامُت للتدريب على

   و حلقات حبث خاصة   غَتىم العبلج النفسي العقبلين االنفعايل لؤلخصائيُت النفسيُت و األطباء النفسيُت و

احلياة رللة تسمى "ها الدوريات عن العبلج العقبلين االنفعايل و منفًتات للتدريب و نشر ادلطبوعات و  و

 ."العقبلنية

لربت عددا من البحوث اليت توضح فعالية ادلنهج العقبلين و التحقق بالدليل اإلحصائي من آو قد نشر 

 ( (S. Zahir, 2004صدق الفرضية األساسية يف العبلج العقبلين االنفعايل.

ربليلي أوال مث معريف ثانيا و صاحب الفضل يف  ذباهامعاجل شلارس ذو  عامل نفساين و إليس لربتآ ربيعت و

تطوير العبلج االنفعايل كطريقة عبلجية منفردة، فقد مارس إليس التحليل النفسي الكبلسيكي و العبلج التحليلي 

 التحليل النفسي بدأت يف و يف، و لكن ثقتاألربعينيات إىل أوائل اخلمسيناتالسنُت يف الفًتة من أواخر  لعدد من

الذي يكتسبو العميل و فهمو لؤلحداث يف طفولتو األوىل و قدرتو  ستبصاراال، فقد وجد أنو و بالرغم من اذلبوط
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حُت  و على  الربط بينها و بُت اضطراباتو االنفعالية احلاضرة، فإنو نادرا ما يتخلص من األعراض اليت يشكو منها

 (L. Chaout, 2008) .تفظ بالنزعة إىل خلق أعراض جديدةل ػليتخلص منها فإنو ال يزا

         قد توصل إليس إىل أن السبب يف ذلك ليس فقط ىو أن ادلريض قد نشأ على أفكار العقبلنية و

يف ذىنو، بل إن الفرد يقاوم الضغوط ادلوجهة إليو يف العبلج للتخلي ألنو يعيد غرس ىذه البلعقبلنيات لكن  و

نو ال يزال عن ىذه األفكار، و ال يرجع ذلك يف تقدير إليس إىل أن ادلريض يكره ادلعاجل أو يريد ربطيم ذاتو، أو أ

يكون مثاليا ساعيا لكن يرجع ذلك إىل أن ادلريض ينزع إىل أن  كما ير  التحليل النفسي، و  يقاوم الصور الوالدية

 ( 95، ص0226ىشام ابراىيم عبد اهلل، خرين. )متوجها ضلو اآل ل، و ناقدا للذات وللكما

ة ادللحقة دبستشفى إليس يف التحليل النفسي كأخصائي إكلينيكي يف عيادة الصحة العقلي لربتآعمل   

يعترب  و ،احلياة العقلية"" كمدير دلعهد و ، قضى اجلزء األكرب من حياتو ادلهنية يف ادلمارسة اخلاصةمدينة نيويورك

بلل سلسلة أحد كبار ادلسؤولُت يف علم النفس اإلكلينيكي، و طور أسلوبو يف العبلج العقبلين االنفعايل خ

 Reason And  النفسي يف العبلج نفعالال"السبب و ا لكتابوه مث إصدار  ،9740مقاالت نشرىا عام 

Emotion in Psychology . (206، ص 0229 زلمد مليحي، سامي) 

يف  يركز رشاد و العبلج النفسي وادلنطق يف عملية اإل وأول من أدخل العقل  إليس تلرب آو يعترب 

 (17، ص0229طيف العقاد،لعصام عبد ال، و التقدير و التحليل، و الفعل. )عبلجو على التفكَت و احلكم

 8السلوكيالجذور التاريخية للعالج العقالني االنفعالي  -2

فقد أكد ذلك الفبلسفة ، إىل الفلسفة الرواقيةالعقبلين االنفعايل السلوكي ج تعود األصول الفلسفية للعبل

يضطرب عن طريق  حيث قاال عن أثر األفكار و التفكَت "إن اإلنسان ال يتوتر و يقلق و أيرلوس و إبكتاتس

 تراند رسل إىل ذلك يف اجملتمع الغريببر  و اسبيونز قد أشار كل من  األشياء و لكن بفكرتو عن تلك األشياء" و

 .ىو الذي غلعل الشيء خَتا أو شرا"لكن التفكَت  ، ورليس ىناك خَت أو شحيث قاال8 "
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 ( إىل أن فرويد قد أشار إىل ذلك ادلبدأ يف أعمالو األوىل مع بروير9757-9755) يذىب إليس و

أصل معريف، إال أنو يف أعمالو األخَتة كان يتحدث غالبا ( حيث الحظ أن ىناك أعراضا ىيستَتية ذات 9743)

الية منفصلة سباما عن االنفع عن العمليات االنفعالية، و كان يقرر من خبلل تلك األعمال أن االضطرابات

  (R-M .Burgault, 2008)   ىتم بنشأة تلك االنفعاالت يف مرحلة الطفولة.االتفكَت و 

حيث سبثل أفكاره الدعائم العقبلين االنفعايل، ( بأنو ادلروج الرئيسي للعبلج 9751) فَت  إليس دلرآأما 

قبلين منظور ع -قد عرض إليس يف كتابو )العبلج النفسي ، والعبلج العقبلين االنفعايل السلوكياألساسية لنظرية 

نفعال يف علم النفس اال عقل والو فنياتو بعنوان " العبلج العقبليندلر على نظرية آانفعايل( فصبل عن إسهامات 

 That A Person’s( بأن "سلوك الشخص ينبع من أفكاره9742دلر )آل فقد قا ،دلر"آالفردي عند 

Behavior Springs Form His Ideas أن اذباه الشخص يف احلياة يتحدد من خبلل عبلقتو بذاتو  و

حيث  ،و دغلرين ديبويس العقبلين االنفعايلخرين للمدخل من ادلؤيدين اآل و ،خرين و العامل اخلارجياآل و

يتعلق منها بالفنيات العبلجية استخدموا الكثَت من ادلفاىيم اليت أوردىا إليس يف العبلج النفسي و خاصة ما 

 قناعية.إلا

ك خلفض ذل ىي الواجبات ادلنزلية و و العبلج العقبلينأما ألكسندر ىيزيرج فقد استخدم إحد  فنيات 

و ميلر  و كذلك استخدم دوالرد  ،أيضا على العبلج النشط ادلباشر عتمداقد  و ،لد  العمبلءمستو  التوتر 

العبلج بعض أساليب التحليل النفسي الفرويدي، و العبلج النشط ادلوجو و العديد من الفنيات ادلستخدمة يف 

يف بعض أساليبها على النماذج اليت اعتمدت  األساليب العبلجية  و وجد العديد من النظريات وت، كما العقبلين

بَتن  8منها نظرياتالعقبلين االنفعايل  بنشر نظريتو يف العبلج إليس م(، حيث قا9732ادلعرفية و ذلك بعد عام )

 ( 00-09ص ص0226ىشام ابراىيم عبد اهلل، ) . ، ولب، روتكيلي، فيليبس  فرنك،
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 8إليس في نمو الشخصيةنظر وجهة  -3

 ذلك عكس الطرق العبلجية األخر  أساسا بيولوجيا لسلوك اإلنسان، و ( وجودRETتر  نظرية )

لكن لديو أيضا )اإلنسان(  قوي أن يكون منطقيا شلثبل لذاتو زلققا ذلا، و ستعدادالديو  فاإلنسان يولد و

العادات طبيعية( ذباه إليس أنو لؤلفراد ميوال غريزية )استعدادات قوية أن يكون غَت منطقي يف سلوكو، حيث يقول 

خرين، و أكثر من ذلك  سيما ما يتعلق باآلو ادلتعة و احلركة و ادلزاج و السلبية ادلقًتنة بالتفكَت اإلغلايب، و ال

خرين و العامل أو يلوم نفسو و اآل نىو جاىز ليدي ميول قوية على أن كل رغباتو تسَت ضلو األفضل، و ئلنسانفل

 عندما ال ػلصل على ما يريد.

  يتعلم اإلنسان خبلل  فًتات حياتو أن يفكر بطريقة عقبلنية، فهو مبتكر ػلب و يتعلم من أخطائو  و

كما أن اإلنسان ،  روجرز يف كتاباهتمأشار إليو أبرىام ماسلو و كارل  ىذا ما وو يغَت من معتقداتو باستمرار، 

 و األساليب اخلاطئة اليت يتعلمها. الداخليةػلطم ربركو ضلو تطوير ذاتو نتيجة دليولو 

يكون ىذا التأثَت من  كما أن اإلنسان ؽليل فطريا ألن ؼلضع للتأثَت و خاصة أثناء مرحلة الطفولة، و

على  كذلك من جانب البيئة احلضارية  اليت يعيش فيها بوجو عام )اجملتمع(، و و األسرة و من األفراد ادلباشرين،

شائعة بُت األفراد يف ىذا اجملال )اخلضوع للتأثَت(، فإن اإلنسان يضيف الضطرابو  ختبلفاتاالرغم من أن ىناك 

 (027،ص0226 نادر فهمي الزيود،) تقاليدىا. األسرة و اجملتمع و لتعاليم عدم ادلنطقية باخلضوع االنفعايل و

تفاعلية و تبادلية ىم يفعلون ذلك يف صورة  يتصرفون، و ير  إليس أن األفراد يفكرون و يشعرون و و

   ام عياهتم بشكل كما أن انفعاالهتم تؤثر على سلوك فأفكارىم تؤثر بشكل جوىري يف مشاعرىم و سلوكياهتم،

ألظلاط فإن تغيَت لكي تغَت واحد من ىذه ا أفعاذلم تؤثر بشكل متميز على كل من أفكارىم و انفعاالهتم، و و

 خرين سيؤدي إىل نتائج.أحد النمطُت اآل
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        من ىنا فإن الصورة الكاملة من العبلج العقبلين االنفعايل السلوكي تستخدم األساليب ادلعرفية و 

و االنفعالية و السلوكية لتغيَت الشخصية، و إن إحداث تغَت جوىري يف جانب معريف ىو أساس ؽلكن أن يساعد 

إحداث تغَت جوىري يف أحد االنفعاالت يف إحداث تغَتات ىامة يف عديد من االنفعاالت أو السلوكيات، بينما 

 يكون لو أثر زلدود يف التغَت ادلعريف.

فالبشر لديهم خاصية التفكَت و الًتميز بشكل خارق عن سائر ادلخلوقات، و من ىنا فإن كل 

كون بشكل تعاجلات فاعلية سبيل أن اإلجراءات العبلجية تشتمل على جوانب معرفية عالية، كما أن أكثر صور ادل

 سلو كية. اسي غلانب كوهنا انفعالية أوأس

و يستخدم العبلج العقبلين االنفعايل السلوكي فنيات معرفية متنوعة و لكنو يركز بشكل أساسي على  

يساعد العمبلء ون نسقا متعمقا لتغيَت الشخصية، دحض األفكار غَت ادلنطقية، و بذلك ػلاول أن يك مهامجة و

 (21-20، ص ص0229 ،مفتاح زلمد عبد العزيز. )ذريبشكل جعلى تغَت فلسفاهتم يف احلياة 

 8تطور نظرية العالج العقالني االنفعالي السلوكي -4

تطور معها مصطلح العبلج العقبلين االنفعايل السلوكي و ه النظرية العبلجية بثبلث مراحل،مرت ىذ

 "Rational Emotive Behavior The Rapy ". 

 (.9733ذلك عام ) ( وRT) "نظرية العبلج العقبلين8" تسمىحيث كانت  8المرحلة األولى

ىذا عام  و (RET) "نظرية العبلج العقبلين االنفعايل" اسم8حيث أصبحت تعرف ب 8المرحلة الثانية

(9755.) 

    جيةمؤسس النظرية العبل إليس لربتآلعدة انتقادات من ادلمارسُت للعبلج و اإلرشاد  لقد وجهت و

 ذباىل االنفعاالت و السلوكيات كمتغَتات أساسية يف البناء ادلعريف للفرد.بأنو و منها 
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ذلك سنة و ، (REBT) "العبلج العقبلين االنفعايل السلوكي" و أصبحت تعرف باسم8 8المرحلة الثالثة 

يعكس ادلسمى اجلديد ثبلث أظلاط للتعامل مع االضطرابات النفسية فهو يشَت إىل أن الفرد غلب  و، (9771)

يغَت حياتو، و بذلك يتضمن إذا أراد أن لتغيَت معتقداتو غَت العقبلنية، أن يفكر و يشعر و يعمل بشكل إغلايب 

 السلوك اليومية. ذباه اجلديد تفاعبل بُت التفكَت العقبلين و االنفعاالت و أظلاطىذا اال

 (02، ص0226ىشام ابراىيم عبد اهلل،)

 8نظرة فاحصة على نظرية العالج العقالني االنفعالي السلوكي -5

 نظرية معرفية إدراكية سلوكيةىي تستند إىل أرضية  التعلم، و تعترب ىذه النظرية طريقة متكاملة للعبلج و

و طريقة  ظرية الشخصية اليت ىي نظام فلسفيتتكون من نالتعليمي، و  تؤيد العبلج النفسي اإلنساين و و

 عبلجية نفسية.

معاجلتو ذلذه  ن طريقة تفكَته وممشاكل اإلنسان و اضطراباتو نتج  ( ىو أنRETأحد أسس ) و

        بتداء من الفرضية القائلة أن عواطف و انفعاالت الفرد ناذبة عن عقائده و ما يؤمن بو ااألحداث اخلارجية، 

 تعريفو و إدراكو ذلا و ليس من األحداث نفسها. عن تقييمو لؤلمور وو 

    األفكار البلعقبلنية و األفكار العقبلنية و ير  إليس أن نظام األفكار اليت يؤمن هبا الفرد يف قسمُت،

أما األفكار البلعقبلنية ىي اذلدف األساسي حيث ينبغي التخلص منها، فادلعاجل النفسي يعلم العميل كيف يبدل 

ىذا التغَت يف أفكار العميل يؤدي إىل طريقة جديدة يف سَتورة نظام  أفكاره البلعقبلنية بأخر  عقبلنية، و

 االنفعاالت و يف التعامل مع األحداث.

ايل مقاومة بالت مهارات معينة سبكنهم من التعرف وبلج النفسي يطور العمبلء من خبلل عملية الع و

        و لذلك فإن العبلج العقبلين االنفعايل ىو طريقة تعليمية و عبلجية يف نفس الوقت ، أفكارىم البلعقبلنية

 التفكَت العقبلين. و نتيجة لو فقد طورت عملية التعليم العقلي العاطفي اليت بواسطتها يتعلم الناس مبادئ
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 8مبادئ و مسلمات العالج العقالني االنفعالي السلوكي -4

تساىم يف  العقبلين االنفعايل( عددا من ادلبادئ و ادلسلمات ادلرتبطة بنظرية العبلج 9751) قدم إليس

 (.9760قد أكد على ذلك تيلسون ) فهم طبيعة اإلنسان و تفسَت سلوكو و مصدر اضطرابو، و

 ( 952، ص0222 زلمد يسر ، )إجبلل 

 و تعرض الباحثة مبادئ النظرية كما يلي8

 8أ/ العقالنية

يفكر بطريقة عقبلنية يكون  غَت عقبلين، فعندما يسلك و تفكَت بشكل عقبلين ونزعة لل اإلنسان لديو

نفسية اليت يعاينها االضطرابات ال والقلق،  طريقة غَت عقبلنية يشعر باخلوف وو منتجا، و عندما يفكر ب ذا فعالية

 ج أفكار و معتقدات خاطئة و سلبية، تشكل البناء ادلعريف لديو.الفرد ىي نتا 

 8االنفعال العقل و ب/

يقرر إليس أن التفكَت و االنفعال ؽلثبلن وجهان لشيء واحد، فهما مرتبطان يف عبلقة تبادلية وثيقة  

كبل من التفكَت و االنفعال يأخذان شكل زلادثة أن   و كون سببا لبلنفعال و العكس صحيح،فالتفكَت قد ي

 الذات عن االنفعاالت و أظلاط التفكَت.

فالفرد يعرب عن فكره مستخدما الرموز و اللغة، و ألن الفكر يصاحب االنفعال فحُت يكون التفكَت 

و يف شكل سلوك و كأن الفرد ػلدث نفسو دائما بالتفكَت غَت ادلنطقي و يًتمج مضطربا يصاحبو انفعاال مضطربا،

 مضطرب.
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 8ج/ الميول البيولوجية

الذي يكون الفرد مهيأ  ينشأ التفكَت غَت العقبلين )غَت ادلنطقي( من التعليم غَت ادلنطقي ادلبكر، و

 االجتماعي تعزيز  شراطتعلم ذلك من خبلل االي بيولوجيا الكتسابو خاصة من والديو و من اجملتمع و الثقافة، و

ادليول البلعقبلنية، و البلعقبلنية ىنا ال ترتبط بادلستو  الثقايف أو االجتماعي، كما قد تنشأ من تدعيم تلك  و

 ....(.ة، فقد وظيفكذلك مواقف الفقد )فقد شخص عزيز مواقف الفشل و اإلحباطات ادلتكررة، و

 أنو بالرغم من ذلك فللكائن اإلنساين قدرة كبَتة على الفهم الواضح دلا يعتقد أنو خاطئ  يؤكد إليس و

و أن اإلنسان  الذايت شراطاالإعادة  و توتره، كما أنو لديو مهارة الضبط الذايت و وغَت عقبلين و يسبب اضطراب و

ذات  صل لتغَتات ىامة مهدئة وو مناىضة نظم معتقداتو، فإنو يستطيع الت إذا فكر و فعل بقدر كاف لفهم و

 فعالية لكفاءتو من رغباتو و اعتقاداتو ادلسببة لبلنفعال.

    خرينىتمام الفرد بالعبلقات مع اآلاُت تزان دقيق باىو  االنفعالية أن النضج االنفعايل تر  النظرية العقبلنية د/

ىذا التوقع كعملية  خرين، وعن استجابات اآل ن وفقا لتوقعاهتمو مبالغتو يف االىتمام هبا، ذلك أن األفراد يسلكو 

 إعطاء أحكام كاذبة لنيل االنفعايل، حيث أن األفراد يف بعض األحيان ؽليلون إىل معرفية لو تأثَته على االضطراب

 خرين و استحساهنم.رضا اآل

ال يضطرب بسبب األحداث و الوقائع بل نتيجة لوجهة نظره اخلاصة عن ىذه األحداث، فطريقة  اإلنسان و/

 (206ص ،0229 سامي زلمد ملحي،).ذبعلها تبدو إغلابية أم سلبية تفكَته ىي اليت تعطي معٌت للمدركات، و

ك حفاظا على ذواهتم  ؽليل األفراد إىل استخدام بعض ادليكانيزمات الدفاعية ضد أفكارىم و سلوكهم و ذل ه/

و بالتايل  خرين بأن سلوكهم و تفكَتىم خاطئ و أكثر سلبيةلآلون إىل عدم االعًتاف ألنفسهم و دبعٌت أهنم ؽليل

 خرين و إىل األحداث اخلارجية. االنفعالية إىل اآل يعزون اضطراباهتم
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تقوم على أساس غَت عقبلين و غَت و القاىرة للذات اليت  االنفعاالت السالبة ينبغي مهامجة األفكار و ل/

ؽلكن دحضها و تعديلها إىل أن تكون إغلابية و ذلك بإعادة تنظيم اإلدراك و التفكَت بدرجة يصبح  منطقي، و

 معها الفرد عقبلنيا و منطقيا.

( العديد من ادلفاىيم األساسية ذات الداللة يف عملية 9757-9755-9751قد وضع إليس ) و

 ها8العبلج النفسي و من

 8الحديث الذاتي -1

تؤثر على انفعاالتو و توجو سلوكو، و اليت  األفكار و األحاديث اليت يلقنها الفرد لذاتو و و يقصد بو

 غالبا ما تكون غَت منطقية و غَت واقعية و ال تستند إىل خربة ذبريبية دقيقة و أدلة منطقية.

 8التقييم الذاتي-2

يقيم ذاتو من حيث أقوالو و أفعالو، و غالبا ما يتسم ىذا التقييم فالفرد يلجأ بعد كل موقف إىل  أن  

 ال يستند ىذا التقييم غالبا إىل ادلوضوعية و العقبلنية. لوم الذات و بالسلبية و

 8المساندة الذاتية -3

ؽليل الفرد إىل مساندة ذاتو يف مواقف عديدة و التخلي عنها يف مواقف أخر ، و تلك ادلساندة  حيث

 تعتمد على قدر كاف من ادلهارات االجتماعية، و غالبا ما تفتقد إىل التفكَت العلمي الدقيق و اخلربة ادليدانية. 

 ( 032ص ،0220آخرون،  آرون بيك و)
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 "A.B.C"نموذج:  -7

        ير  إليس يف ىذه النظرية أن نظام الفرد و ،العقبلينمركز و جوىر العبلج  (ABC) سبثل نظرية

ليست احلوادث أو اخلربات و االنفعايل،  و تفسَته لؤلحداث و اخلربات اليت ؽلر هبا ىي ادلسؤولة عن اضطرابو

 اتو و ربددىا.رؤاه ترسم سلوك ذاهتا، أي أن اعتقادات اإلنسان و تصوراتو و

 (20ص ، 0229عبد اللطيف العقاد،  )عصام

ادلنظور العقبلين االنفعايل" فصبل   -العبلج النفسي اإلنساينكتابو " ( يف9751قد عرض إليس ) و

، و مؤداىا كما إليس يف العبلج العقبلينكامبل يتناول ادلفاىيم األساسية يف ىذه النظرية اليت سبثل أكثر إسهامات 

تسببها أحداث نشطة و لكن تسببها  االنفعالية ال ( أن النتائج9757-9755-9751) أشار إىل ذلك إليس

 .العقبلين االنفعايلفًتاض يعترب مركز العبلج ىذا اال نظم عقائدية معرفية وسيطة و

 ( 05، ص0226 ابراىيم عبد اهلل، ) ىشام

 و يقدم إليس ىذا النموذج على النحو التايل8
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 (A.B.C): مخطط يوضح نموذج (03)الشكل رقم 

 أن8 حيث

(A)8 .حدث زلرك نشط Activating Experience 

 (B).8 نظام معتقدات الفرد Belief  System 

(C).8 نتيجة انفعالية و سلوكية Emotional Behavioral Consequence 

:(D) نيةادلعتقدات غَت العقبل يدتفنو  دحض .Dispute 

 (E)صحة نفسية( -إحبلل أفكار أكثر عقبلنية -8 األثر(. (Effect (Psychological Health 

(E. Albert, 1991, p. 74) 

 

  

(C) 
         االنفعالية النتائج

 و السموكية

(A) 
 حدث المنشطال

(B) 
نظام المعتقدات        

 حول الحدث المنشط

(E) 
إحداث معتقدات جديدة فعالة تحل 

 محل المعتقدات غير العقالنية

(D) 
تفنيد المعتقدات          

 غير العقالنية



 الفصل الثالث                                                 العالج العقالني االنفعالي السلوكي

119 
 

 8دات البلعقبلنية يف الشكل التايلؽلكن توضيح الفرق بُت نظام ادلعتقدات العقبلنية و ادلعتق و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ABC): مخطط يوضح الجانب السوي و المرضي لنظرية العالج العقالني االنفعالي من خالل نظرية (04)شكل رقم  

 شق عالجي سوي

(D) 
 مناقشة و دحض 

قدات الالعقالنيةتالمع  

(A) 

 شطنحدث محرك 
 

(B) 
 معتقدات  منظا

 ال عقالنية
 

(C) 

نتيجة انفعالية 
 )عصاب(

 

مرضي غير سويشق   

 (A) 

 شطنحدث محرك 
 

(E) 
النفسيةاألثر و الصحة   

 تبني معتقدات عقالنية

 انفعالية نتيجة
(C) 

 إحالل تبديل

 خاطئة اعتقادات
(B) 



 الفصل الثالث                                                 العالج العقالني االنفعالي السلوكي

120 
 

و لكنها ربدث نتيجة  ،فإن االنفعاالت و ادلشاعر ال تسببها األحداث ( (ABCإذا و طبقا لنموذج 

 قلق ،مضطربة مثل )غضب ئج انفعاليةدث للفرد نتاربتلك األحداث، فَت  إليس أنو حُت األفكار اليت لدينا عن 

و أهنا السبب يف د( قد يبA) و ،(Cيعد حدثا نشطا أو خربة زلركة ذلا داللة ) (A) فإن عدوان، اكتئاب(،

ير  أن النتيجة االنفعالية ادلضطربة ليست ناذبة مباشرة عن احلدث  و لكن إليس ،(C) إحداث النتيجة االنفعالية

و حُت يقوم ادلعاجل دبناقشة و دحض  ،(Bاحملرك و لكن ؼللقها إىل حد كبَت نظام معتقدات الفرد غَت العقبلين )

بالصحة النفسية االنفعالية ادلضطربة سوف زبتفي و يتمتع الفرد  ( فإن النتائجDتلك ادلعتقدات غَت العقبلنية )

(E.األثر ) 

 8ال لتوضيح ذلكايعرض إليس مث و

(، فليست مسألة A) ( من حدث عدم ترقيتك يف العملC) إذا شعرت أنك مرفوض و أصابك القلق

 (.A)( عن احلدث Bعدم ترقيتك ىي ما يسبب لك القلق، و إظلا السبب ىو نظام معتقداتك )

     البلعقبلين يتمثل يف أن عدم احلصول على الًتقية يعٍت أنك فاشل و أن جهودك مل تقدر فاالعتقاد

 ىي شعورك بأنك مرفوض و مهان. ( وC) النتيجة االنفعالية بالتايل و

االنفعالية من خبلل  اة مسئولية كبَتة عن خلق اضطراباهتإليس أن الكائنات البشرية مسؤول ىكذا ير  و

 (22ص ،0229عبداللطيف العقاد،  عصام) يربطوهنا بأحداث حياهتم.ادلعتقدات اليت 

ة و كذلك فعال كما ير  إليس أن لد  البشر قدرة ىائلة على تغيَت معتقداهتم بطريقة إغلابية و

 ، فإذا ما بدلوا نظم االعتقاد و فكروا بصورة سلتلفة إغلابية فإهنم يستطيعوا أن يغَتوا بسرعةسلوكياهتم و انفعاالهتم

حسب رأي إليس فاألشخاص  طرق عيش بناءة و فعالة، و األظلاط اليت زبلق االضطراب إىل مهارات و

عندما  (، وC) و دبقاومة (A) ذلدف بصورة أفضل حينما يتجنبوا شغل أنفسهم بايستطيعون أن ػلققوا ىذا 

و ىم على  االنفعاليةير  العمبلء كيف أن معتقداهتم غَت العقبلنية و قيمهم مرتبطة سببا باضطراباهتم السلوكية و 
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  ( حيث تطبيق ادلبادئ العلمية لتتحد  قهر الذات Eاستعداد أن يعارضوا ىذه ادلعتقدات و القيم عند النقطة )

 (S. André, 2012) .ثبت صحتهاي و التخلص من الفروض غَت الواقعية و اليت مل

من خبلل تأكيد إليس على أنو نادرا ما صلد اضطرابات انفعالية بصورة مستقلة عن ادلعرفة اليت تتضمن 

 إليس لربتآألفكار البلعقبلنية من وجهة نظر األفكار و ادلعتقدات، فارتأت الباحثة أن توضح ما ادلقصود با

 يعترب صاحب ادلبادرة الرئيسية يف حصر األفكار البلعقبلنية.   (إليس) وحيث ذبدر اإلشارة إىل أن

 8رظلطُت من األفكا بُت ؽليز إليس و

   Les Pensées Rationnelles 8أفكار عقالنية -7-1

 اربقق لئلنسان مزيد ،نتائج انفعالية و أظلاط سلوكية مبلئمة و مرغوبة صحبهاإغلابية تواقعية و  ىي أفكار

 من التوافق و الصحة النفسية و السعادة.

 Les Pensées  Irrationnelle  8أفكار العقالنية -7-2

          سلوكية مضطربة و غَت مرغوبة  صحبها نتائج انفعالية و أظلاطتخيالية و سلبية و غَت واقعية و 

 (112 ، ص0223فيصل عباس، العدوانية و االكتئاب. )و  8 القلقمثل

يف مرحلة الطفولة ادلبكرة، حيث يكون الطفل حساسا دلؤثرات  ينشأ التفكَت البلعقبلين كما يؤكد إليس و

لوالدين يف التخطيط و خاصة ا خرينلطفل يف ىذه ادلرحلة على اآلا يعتمد والبيئة اخلارجية و أكثر قابلية لئلػلاء، 

   يف خرافات و ؽليلون للتعصب  عقبلنيُت يعتقدونغَت زباذ القرارات، و إذا كان بعض أفراد األسرة او الًتكيز و 

 و يطالبون الطفل بأىداف و طموحات ال تصل إليها إمكاناتو فسوف يصبح الطفل ال عقبلنيا.

ليس بعض األفكار و القيم غَت العقبلنية أو اخلرافية اليت تسيطر على أذىان الكثَتين يف إقد أورد  و

األفكار اخلاطئة إىل  هالعصاب بُت األفراد على نطاق واسع، و تؤدي ىذ نتشارااجملتمع الغريب، و تؤدي إىل 

             االضطرابات و إىل العصاب و الفرد ادلضطرب غَت سعيد ألنو غَت قادر على أن يتخلص من أفكار 
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         و دفاعياأ عدوانيا، و النتيجة أن يصبح األطر ادلعرفية اجلامدةضلو ذلك من  و يتحتم"" ينبغي"،" "،"يجبمثل8 

فإن استطاع التخلص  ،أو شاعرا بالذنب أو بعدم الكفاءة و القصور الذايت أو بعدم الضبط و غَتىا من األعصبة

 من مثل ىذه األفكار و التفكَت اخلاطئ فسوف يصبح على العكس شلا ىو عليو األن.

العقل و االنفعال يف العبلج كرة خاطئة يف فصل خاص من كتابو "عرض إليس إحد  عشرة ف و

 ىي8 ىذه األفكار و ،االنفعايل" "األفكار البلعقبلنية اليت تؤدي إىل االضطراب8 ربت عنوان( 9755) "النفسي

 (12،ص0229 زلمد عبد العزيز، مفتاح) 

  يجب أن يكون اإلنسان محبوبا و مؤيدا من الجميع و أن تنال كل أقوالو و أفعالو " 8الفكرة األولى

 "قبول اآلخرين و استحسان

 و إذا نو من ادلستحيل إرضاء مجيع الناس، ألةيقول إليس  أن ىذه الفكرة غَت منطقية و غَت عقبلني

 مدمرا لذاتو  اإلنسان لتحقيق ىذا اذلدف فإنو يزداد اعتماده على اآلخرين و يصبح أقل توجيها لذاتو بل و سعى

 و يزداد تعرضو  لئلحباط.

ادلرغوب فيو أن ينال الفرد حب و استحسان اآلخرين لكن ىذا ليس دائم احلصول، و الشخص  من

            إظلا يعرب عن تلك الرغبات رغباتو لتحقيق ىذا اذلدف و و العقبلين ال يضحي بكل ميولو و اىتماماتو

 بأن يصبح إنسانا منتجا فعاال. االىتمامات و

 (096ص ،9776السيد عبد الرمحان،  زلمد & زلروس الشناوي )زلمد
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 لكي يشعر اإلنسان أن لو قيمة و أىمية ينبغي أن يكون كفؤا تماما يصل ما يحققو حد" 8الفكرة الثانية

 "الكمال

             ىذه الفكرة  يؤدي إىل الشعور بعدم القيمة و اإلحساس بالنقص ٍتىذه فكرة ال عقبلنية و تب

ل قهري يؤدي إىل ظهور األمراض من الفشل، و السعي لتحقيق ذلك بشكو الشعور الدائم باخلوف 

 سيكوسوماتية.ال

و ليس من أجل أن يصبح أفضل  من  ،أما الشخص العاقل ادلنطقي فيجتهد يف فعل األفضل لذاتو ىو

   اآلخرين أو احلصول على تقديرىم لو، و لكنو يبذل اجلهد الذي يشعره أو غلعلو يستمتع بالنشاط كفاية لذاتو 

 و ليس من أجل نتيجة أو جملرد مشاىدة النتائج.

 "بعض األشخاص أشرار و خبثاء و لهذا ينبغي لومهم و عقابهم" 8ةالفكرة الثالث

كذلك ىناك نسبة ،  ا من األفكار غَت العقبلنية ألنو ليس ىناك معيار مطلق للخطأ و الصوابىذه أيض

               كل البشر معرضون الرتكاب األخطاء، و اللوم اإلرادة احلرة و حرية االختيار"، و"8 قليلة شلا يسمى

       ةو العقاب ال يؤدي دائما إىل ربسُت السلوك، ألنو ال ينتج عنهما أي ربسُت يف الذكاء أو احلاالت االنفعالي

و أن ىذه األساليب تؤدي إىل ادلزيد من االضطراب االنفعايل، و الشخص ذو التفكَت ادلنطقي ىو الذي ال يلوم 

صحيح سلوكو إذا كان على خطأ، أما إن مل يكن على خطأ نفسو و ال اآلخرين، و إذا وجو إليو لوم فهو ػلال ت

م مهأن ػلاول فهخرين فمن األفضل حُت ؼلطئ اآل فإنو يعترب أن اللوم دليل على اضطراب من قام بتوجهيو لو، و

 بدال من توجيو اللوم إليهم.

 "و االنتقام الحاسم ممن يكيد لي البد من عقاب" 8الفكرة الرابعة

ك و نسيان اإلساءة يف تعديل سلو  التسامح غَت صحيحة، فبل بد أوال أن صلرب أثرىذه فكرة أخر   و

        حبدة يتصرفون  خرين، بل علينا مساعدهتم ألن أغلب من يتصرفون بعدوانية يبالغون يف ردود أفعاذلم واآل



 الفصل الثالث                                                 العالج العقالني االنفعالي السلوكي

124 
 

غالبا ما ؼلفي نفسا أن قناع العدوان  من اضطرابات يف تكوين الشخصية و عصبية، و أغلب ىؤالء يعانون و

 مضطربة يف حاجة إىل احلب و ادلساندة و التقبل.

مور على النحو الذي يريده اإلنسان فإن ىذا أمر فضيع ال يمكن األحين ال تسير " 8الفكرة الخامسة

 "تحملو

يقول إليس أن ىذه فكرة غَت عقبلنية، فاإلنسان كثَتا ما يتعرض دلواقف إحباط و لكن ال يؤدي ذلك 

 و التوتر الدائم فهذا غَت منطقي لؤلسباب التالية8نزعاج اال إىل

 .ال يوجد سبب غلعل األشياء زبتلف عن الواقع الذي ىو عليوأ/ 

 االنزعاج و التوتر نادرا ما يغَتان ادلوقف بل يزيدانو سوءا.ب/ 

 إذا كان من ادلستحيل عمل شيء ما بصدد ادلوقف احملبط فمن األفضل تقبلو.ج/ 

 لغ الفرد يف تقديره للمواقف احملبطة.ادي اإلحباط بالضرورة إىل االضطراب االنفعايل خاصة إذا مل يبال يؤ د/ 

 "خارجية ال سيطرة لإلنسان عليها التعاسة سببها ظروف" 8لفكرة السادسةا

ال ؽلكن أن تكون  ىذه الفكرة غَت منطقية ألن األحداث اخلارجية تكون عادة ذات طبيعة نفسية، و

لنفسو االضطراب االنفعايل و ذلك حُت  دإن الفرد يول ،ذباىاتواستجاباتو و هبا الفرد نتيجة الذا تأثر إال إضارة 

 يبالغ يف تصور األحداث و نتائجها.

لمواقف و حكمو عليها و نتيجة لفإذا عرف الفرد أن اضطراباتو و انفعاالتو تتكون نتيجة إلدراكاتو 

 ىاثار آضبطها أو ذبنب و تصوراتو الداخلية ذباىها، فإنو سيتعلم كيفية السيطرة عليها أو تغيَتىا أو  ألفكاره

 السلبية.
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 "تجنب بعض المشكالت أو المسؤوليات أسهل من مواجهتها" 8الفكرة السابعة

أكثر تأثَتا من مواجهتها إذ يؤدي ذلك  و ، فتجنب مشكلة ما أو مهمة معينة أصعبيىذا غَت منطق

الشخص العاقل ىو الذي يؤدي ما  إىل الكثَت من ادلشاعر السلبية كمشاعر عدم الرضا و فقدان الثقة بالنفس، و

      يتجنب يف نفس الوقت األشياء ادلؤدلة غَت الضرورية، فهو ػللل األسباب  مر أو ذبنب، وذغلب عليو دون ت

حل ادلشكبلت من أىم أسباب  ىو يدرك أن احلياة حافلة بادلسؤوليات و تأديب ذايت وو يدخل يف عملية 

 شعوره بالرضا. سعادتو و

 يجب على الفرد أن يكون مستندا على آخرين و أن يكون ىناك شخص أقوى منو يستند" 8الفكرة الثامنة

 "عليو 

 يف ال أنو ليس ىناك سبب للمبالغةعلى بعضنا البعض إىل حد ما إ ألننا نعتمدىذا تفكَت غَت منطقي، 

لذات، كما يؤدي ذلك إىل ادلزيد من اق ياالعتمادية ألن ذلك يؤدي إىل فقدان االستقبللية الفردية و ربق

الشخص  االعتمادية  و إىل الفشل يف التعليم و فقدان األمن ألنو يصبح  ربت رمحة من يعتمد عليهم، و

يرفض ادلساعدة بل يبحث عنها إذا العقبلين ىو الذي يكافح من أجل ربقيق الذات و استقبلذلا، و لكنو ال 

 (212ص ،0229زلمد ملحي،  يم)سا حتاج إىل ذلك.ا

 "داث الماضية تحدد السلوك الحاليالخبرات و األح" 8الفكرة التاسعة

، و إذا استمر الفرد يردد لنفسو بعض رلحاضلعقبلنية ألن حلول ادلاضي قد ال تصلح  غَتىذه فكرة  و

و األحداث ادلاضية السيما اخلربات ادلؤدلة فإنو يصاب باالضطراب االنفعايل، و الفرد ادلتعقل ىو من  اخلربات

فحص األفكار  و ه،ثار آاضي ؽلكن تغيَته عن طريق ربليل يدرك أن ادلاضي لو أعليتو و لكن ينبغي أن يدرك أن ادل

 و عقبلنية.  ةسلوكو بشكل أكثر منطق تكييف و ادلعتقدات ادلكتسبة اليت تقف يف سبيل
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 "اآلخرين و متاعبهم ينبغي أن ينزعج اإلنسان لمشاكل" 8العاشرة الفكرة

كون مصدر إزعاج تليس ذلا عبلقة بو، و ينبغي أال  اعتقاد خاطئ ألن مشكبلت اآلخرين و متاعبهم

حُت يؤثر اآلخرين يف سلوك الفرد فإن ما يسبب التوتر ليس السلوك يف حد ذاتو و إظلا كيفية  و، مستمر للفرد

 تفسَته ذلذا السلوك. فهمو و

 و يجب التوصل إلى ىذا الحل ،ىناك دائما حل صحيح أو كامل لكل مشكلة" 8الفكرة الحادية عشرة

 "ةعنو و إال فإن النتائج تصبح مؤلم أو البحث       

 منطقية لؤلسباب التالية8 ىذه الفكرة أيضا غَت

 ال يوجد حل كامل صحيح ألي مشكلة. – 1

مثل صرار على وجود كن اإلل و ادلخاطر ادلتوقعة من الفشل يف التوصل إىل احلل الصحيح تعترب غَت واقعية، – 2

 .ىذا احلل قد يؤدي إىل القلق و التوتر

ن غلد أ ػلاول الشخص ادلتعقل ضعف من ادلمكن فعبل وأإن السعي إىل الكمال يف احللول ينتج عنو حلول  – 3

أن يتقبل أكثرىا واقعية مع التسليم بأنو ال يوجد حل كامل ألي مشكلة بصورة  حلوال شلكنة متنوعة للمشكلة، و

 (22-17ص ص  ،0229زلمد عبد العزيز، )مفتاح .مطلقة

 8سمات المعتقدات غير العقالنية -8

 ( الطابع العام الذي تتسم بو ادلعتقدات غَت العقبلنية و منها97578-9751) عرض إليس

 8المبالغة -8-1

و تتمثل يف ادليل للمبالغة يف إدراك األشياء أو اخلربات الواقعية، حيث يتميز تفكَت ادلصابُت بالقلق 

بادلبالغة الشديدة يف تفسَت ادلوقف شلا يؤدي إىل إثارة انفعاالت اخلوف و التوتر، فالشخص القلق يتوقع دائما 
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فرد أن يتعلم و يتدرب على اإلدراك ادلوضوعي و ينبغي على ال ،وقوع أحداث سلبية لنفسو و أسرتو و شلتلكاتو

 لؤلحداث دون مبالغة أو تضخم.

 La Surgénéralisation 8التعميم الزائد -8-2

عن ادلطلقات من صفات و البعد  ادلطلق من أعداء التفكَت البشري أن اليقُت Russell يعترب رسل

يرتبط بأظلاط  العدوان، كمافالتعميم عامبل مفعبل يف  كثَت من األمراض االجتماعية كالتعصب و  ادلنطقي، َتكفالت

كذلك  و اجلزئية على ذاتو تعميما سلبيا، الكتئاب و الفصام، فادلكتئب يعمم اخلرباتكا مرضية خاصة

اطئ أيضا من أىم عوامل تعميم اخلاألشخاص الفصاميون يستخدمون ىذا األسلوب ادلشوه من التفكَت، و يعترب ال

 كتساب ادلخاوف ادلرضية ألنو مبٍت غالبا على ادلبلحظة الفردية.ا 

  8Masturbationالمطالبة -8-3

 ، فهو يصر على اضطرابو االنفعايل رتباطيو بُت رغبات الفرد و مطالبة الدائمة واوجود عبلقة  ير  إليس

و االنفعايل عندما ػلدث الشخص ذاتػلدث االضطراب  إخفاق، ودون أدىن  إشباع تلك ادلطالب دائما و

                  8 مثل و يردد دائما كلمات باستمرار عن تلك ادلطالب و يفرضها على ذاتو أو على اآلخرين،

غَت  وخلفض مستو مطالبيد تلك الكلمات ينبغي على الفرد  التقليل من ترد "، ويجب، ينبغي، يتحتم"

 (Bugault, R-m. 2008) بلنية.العق

 8أخطاء الحكم و االستنتاج -8-4

ر احلادثة بسبب عدم توف يف كثَت من حاالت العدوان و القلق يكون  السلوك ناذبا عن خطأ يف تفسَت

فقد ينفعل  الفصامي ألنو يتصور أن طبيبو متواطئ مع بقية العاملُت يف زلاولة  معلومات معينة أو سياق  سلتلف،

 تصرفاتو.السيطرة عليو و على 
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 8التكرار -8-5

 حيث يقول إليس أن األفكار غَت العقبلنية غالبا ما تكرر بأسلوب ال شعوري، و أن الضغوط الداخلية 

 لتكرار األفكار اخلاذلة للذات.ا اخلارجية ذبعل لد  الفرد ميبل قوي و

 8يئالتجريد االنتقا -8-6

عن السياق  بعيد معُت جزئية سيئة من موقف يركز على أن ينظر الفرد لؤلحداث منفصلة عن سياقها، و

 العام و دون األخذ بالنتيجة الكلية.

 8التفكير الثنائي -8-7

عتبار أن األحداث غالبا ما تأيت على شكل األخذ يف اال عدم ذاك، ويعٍت تفكَت الفرد بلغة إما ىذا أو 

 غَت متصل و ليس ىناك كسب كامل أو خسارة كاملة.

ا           تكون عامة، و عندما يتم تقبله  األفكار اخلرافية احلادية عشرة تكاد  أن مثل ىذه إليس ير 

و تدعيمها عن طريق التلقُت الذايت تؤدي إىل االضطراب النفسي و إىل العصاب، ألنو دبجرد أن يعتقد الفرد يف 

        عية و الشعور بالذنبىذا الوىم الذي تتضمنو ىذه احلتميات فإنو يصبح معرضا للكبت و العدوانية، و الدفا

األنواع ة من ىذه يأن يتحرر كل استطاعو على العكس من ذلك إذا  ،عدم الكفاية، كما يصبح غَت متكيف و

 .االنفعايلعرضة لبلضطراب  يكون أقلمن التفكَت غَت ادلنطقي فإنو  األساسية

 (23-22، ص ص0229)مفتاح زلمد عبد العزيز، 

 8ينظرية العالج العقالني االنفعالي السلوك فروض -7

         Whiteley 1977)) و قدم ويتلي ،يف الشخصية توثبلثون  فرضا لنظري و ثنانا وضع إليس

  الكرب  مقالة بعنوان اإلسهاماتPsychologist»  «The Counseling دورية زلرر
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Contributions » « Major  روض و تؤكد صحة تلك الف تدعم حبثيةللعبلج العقبلين االنفعايل بيانات

 قسمة إىل ثبلثة أنواع ىي8ىي  م و

 ( فروض متعلقة بنظرية إليسA.B.C يف )االنفعايل السلوكي.  العبلج العقبلين 

 .فروض متعلقة بالعمليات الوسيطة يف االضطراب االنفعايل 

  العقبلين االنفعايل.فروض متعلقة بفنيات العبلج 

 تعرض الباحثة ىذه الفروض على الشكل التايل8 و

 8في العالج العقالني االنفعالي السلوكي A.B.C)الفروض المتعلقة بنظرية ) 8أوال -9-1

  Thinking Creates Emotion"سبب االنفعاليالتفكير " 8الفرض األول

 التفكَت و االنفعال عمليتُت يعترب أن ىذا الفرض ؽلثل ادلركز الرئيسي يف نظريتو حيث يقول إليس

سم اعليو  ما نطلقو  ،ستجابةاال بُت ادلثَت و وسيطةتؤكد األدلة أن ىناك عمليات معرفية  ، وصلتُتمت

                على أفكاره لكنو يتوقف أيضا نسان ضلو بيئتو فقط والسلوكيات( ال يرتبط برد فعل اإل )االنفعاالت و

 و معتقداتو و اذباىاتو ضلو البيئة.

( )حدث منشط( ال يسبب Aيف الشخصية و االنفعال فإن ) العبلج العقبلينيف مصطلحات و 

( تكون أكثر أعلية و تأثَت يف Aحول ) (اعتقادات األفراد)( Bلنتيجة االنفعالية، و لكن )ا( Cبالضرورة )

 .ةاالنفعاليالنتيجة ( Cإحداث )

 

 

 



 الفصل الثالث                                                 العالج العقالني االنفعالي السلوكي

130 
 

 "                                         و داللة الكلمات يتأثر انفعال الفرد باألحاديث الذاتية" 8الفرض الثاني

Sematic Processes And  Self- Statements.  

يؤثر  م عنها، شلاخرين، و يفسرون ادلواقف بالطريقة اليت ػلدثون أنفسهدث الناس غالبا أنفسهم و اآلػل

 ضطراب االنفعايل لديهم.و سلوكهم كما قد يؤدي ذلك إىل ظهور اال على انفعاالهتم

           حديث ذايت أكثر دقة يعمل على مساعدة العميل على اكتساب و تعلم و العبلج النفسي الفعال 

ما تسبب  و اليت غالبا للذاتيركز على دحض األحاديث السلبية  العقبلين أي أن العبلج ،عقبلنية و و واقعية

 خر أكثر إغلابية مع الذات.آاالضطراب و إحبلل حديث 

 "تتأثر الحالة المزاجية للشخص بمعارفو و مدركاتو و معتقداتو" 8الفرض الثالث

Mood  States And Cognition 

ػلدثون أنفسهم   و ػلدثون أنفسهم بو، فعندما يعتقدون و يعتقدونوعلى ما  لؤلفرادتعتمد احلالة ادلزاجية 

و ػلدثون  ادة و ادلتعة، بينما حُت يعتقدونفإهنم غالبا ما يشعرون بالسع األملبأفكار إغلابية تبعث التفاؤل و 

 أنفسهم بأفكار سلبية فإهنم ؽليلون غالبا إىل الشعور باحلزن و االكتئاب. 

 او أن يكون لنفسو أفكار   التخلص من أفكاره السلبيةيفو يعمل ادلعاجل النفسي على مساعدة العميل 

 إغلابية تبعث الفرح و التفاؤل.

 "سلوكو بالوعي و االستبصار و مراقبة الذات يتأثر انفعال الفرد و" الفرض الرابع:

           Awareness, Insight, Self- Monitoring  

   لبا ما يبلحظون افإهنم غ فكرون يف أفكارىم عن تفكَتىميو  ،عندما يفكر األفراد يف طريقة تفكَتىم

ضطراب الابون أو يغَتون سلوكهم، و حُت يشعرون ز و ادلعرفة فقد يعز  ةبواسطة ادلبلحظ و يعرفون سلوكهم
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العدوانية  فإهنم  ؽليلون إىل اإلدراك و التفكَت يف اضطراباهتم شلا غلعلهم أكثر  نفعايل مثل8 القلق، االكتئاب واال

باالكتئاب أو أقل اضطرابا وفقا اكتئاهبم بسبب شعورىم  بالقلق، واضطرابا مثل8 قلقهم بسبب شعورىم 

 يقوم ادلعاجل النفسي دبساعدة العميل على زيادة وعيو بذاتو خلفض توتره و تغيَت سلوكو.  دلعتقداهتم، و

 يف السلوك صلد8 الوعي و االستبصار، الفهم و مراقبة الذات.ة من أىم العمليات ادلعرفية ادلؤثر  و

  Imaging And Fantasy   "سلوكو بتصوراتو و تخيالتو يتأثر انفعال الفرد و" 8الخامس الفرض

مجل(، و إظلا يفكرون كذلك  كلمات،باألسلوب اللفظي )فقط يذكر إليس أن األفراد ال يفكرون 

حيث يشمل التصور الرسائل  ،بأسلوب غَت لفظي يعتمد على التخيل و التصور و األحبلم  و الًتميز التصوري

تلك ادلعرفة ذات إسهام واضح يف االنفعاالت و السلوك و االضطرابات  و السلوك، و االنفعالالوسيطة  بُت 

 ات ادلضطربة.   فعاالت و السلوكأو مساعدة أنفسهم لتغيَت تلك االن االنفعالية

 "لسلوكتوجد عالقة متبادلة بين المعرفة و االنفعال و ا" 8الفرض السادس

Interrelation Of Cognition, Emotion, And Behavior  

بل  عضهاأن معرفة اإلنسان و انفعالو و سلوكو ليست موضوعات مستقلة أو منفصلة عن ب ير  إليس

االنفعال و الفعل  فادلعرفة تدعم ،خر بفعاليةكل منها، حيث يؤثر كل منها يف اآلتوجد عبلقة متبادلة بُت  

 فإن عليو تغيَت العنصرين اآلخرين.من ىذه العناصر  عندما ػلاول الفرد تغيَت عنصرا و اخلارجي، 

تعلم ب ذلك ادلختل وو العبلج النفسي الفعال يساعد العميل على تغيَت اضطرابو االنفعايل و سلوكو 

 ت السلوكية للتخلص من االضطراب. طرق عديدة من ادلعرفة و االنفعال و الفنيا
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 و مستوى التحكم في العملياتالراجعة  يتأثر انفعال الفرد و سلوكو بالتغذية" 8الفرض السابع

  Biofeedback And Control of Physiological Processes"الفيسيولوجية

غالبا ما  فاهنمعملياهتم الفسيولوجية  عندما يدرك األفراد العبلقة االرتباطية بُت تفكَتىم و انفعاذلم  و

يفكرون  يف تلك العمليات الفسيولوجية، شلا يؤثر على سلوكهم يف ادلستقبل فقد تتحقق ذلم الصحة النفسية )إذا 

ىذا عن  عتبار الذات( وابالقلق و نقص  واساعدوا أنفسهم( و قد يظهر عندىم االضطراب االنفعايل )إذا شعر 

عون أحيانا تغيَت رد الفعل ادلضطرب شعوريا أو ال يفإهنم يستط ،فرادلؤل  الفسيولوجيةطريق رد فعل العمليات 

و تعتمد  قدرهتم  العديد من وظائف اجلهاز العصيب( اخلربات ادلؤدلة، و ،اطلفاض ضغط الدم وأشعوريا )مثل زيادة 

 ادلعرفة. من يف ذلك على درجة كبَتة

 "يتأثر انفعال الفرد و سلوكو بمؤثرات غريزية" 8الفرض الثامن

                 Innate Influences On  Emotions Behavior 

االنفعال و السلوك بطريقة  يف التفكَت و -ادلكتسبة-يكون لد  الناس ميوال غريزية  قوية  مثل8 ادليول 

، و لكن من الواضح أن السلوك ال يكون نتيجة للميول الفطرية فقط، و لكن يتأثر أيضا بعوامل أخر  مؤكدة

خلق يف ادلتعلمة تساىم أن ادليول البيولوجية الفطرية و 8 عوامل البيئة و التعليم، و اليت تساىم يف السببية، كما لمث

 االنفعاالت و تدعيمها.

 "المتغيرات المؤثرة في ىذا التوقعسلوكو بتوقعو و  يتأثر انفعال الفرد و" 8الفرض التاسع

Expectancy Influences 

أو يدبرون لو حدث معُت، فإنو  خرين سيفعلون شيئاحدوث شيء ما أو يتوقع أن اآلالفرد  عندما يتوقع

مد   اضطرابو االنفعايل و على تعترب التوقعات ادلعرفية ذات تأثَت كبَت و ،يتصرف بناء على تلك التوقعات

 استجابتو للعبلج و ادلعاجل.
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  Locus Of Control  "سلوكوتؤثر وجهة الضبط لدى الفرد في انفعالو و " 8الفرض العاشر

و بذلك   سلوكهم و قدراهتم على التحكم الذايتو ردود أفعال اآلخرين  يتطلع الناس إىل بعض ادلواقع و

 صدر، و خارج نطاق ربكمهم الذايتيتصرفون بطريقة سلتلفة عما إذا كانت تلك ادلواقع و السلوكيات خارجية ادل

و سلوكهم إذا قام ادلعاجل النفسي دبساعدهتم يف  ختبلل الوظيفي النفعاالهتمجة االو من ادلمكن أن ػلسنوا من در 

تعلم أساليب استخدام ادلصادر اخلارجية للتفاعل و يوضح ذلم كيف تؤثر أفكارىم و انفعاالهتم على سلوكهم، شلا 

 يؤدي إىل خفض اضطراهبم  االنفعايل. 

 "ربأخطائو في عمليات التفسيسلوكو  يتأثر انفعال الفرد و" 8الفرض الحادي عشر

Attribution Errors 

 احلالة الطبيعية الداخلية وضلو األحداث اخلارجية  خرين، وذباه اآلان بالدافعية و السببية ايتصرف اإلنس

مفاىيم مشوىة، شلا  غالبا ما يبٍت األفراد دوافعهم على مدركات و و فهذا ذو تأثَت فعال على انفعاالتو و سلوكو،

 و السلوك. َت سبثل عامبل وسيطا بُت ادلعرفةفعملية التفس ،حدوث االضطراب االنفعايل و يدعمويسبب 

 الفروض المتعلقة بالعمليات الوسيطة في االضطراب االنفعالي 8ثانيا -9-2

  االنفعالية و السلوكية لدى  االضطراباتيتسبب التفكير غير العقالني في نشأة " 8رالفرض الثاني عش

 Irrational Thinking "األفراد

لد  األفراد ميول فطرية و مكتسبة قوية تشكل القيم األساسية ذلم )الصحة النفسية و إمكانية  البقاء( 

قد يعملون  األساسية الدافع ادلنشط لتصرفاهتم، و سبثل تلك القيم و، يفكروا و يتصرفوا بأسلوب عقبلينحىت 

اسي يف ل تلك األفكار البلعقبلنية العامل ادلهم و األسسبث و (،لقيما ىدم و تدمَت تلك) وب غَت عقبلينبأسل

 و حُت يقوم األفراد بتغيَت تلك األفكار، يتغَت تبعا لذلك السلوك ادلختل وظيفيا. نشأة االضطراب االنفعايل،
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 ".تؤثر األخطاء المرتبطة بتقدير الفرد لذاتو على انفعالو و سلوكو" 8الفرض الثالث عشر

Self- Rating 

         فقط لتقدير سلوكهم و أدائهم و مساهتم ليس ،مكتسبة قوية كذلك ؤلفراد ميول فطرية ولكما أن 

ىذا التقييم للذات ذو أثر فعال على  لكن أيضا لتقدير ما بداخلهم من مشاعر و أحاسيس و اذباىات، و و

 السلوكية لؤلفراد.  االضطرابات االنفعالية و

 Defensiveness "الدفاعية وانفعال الفرد و سلوكو بأساليب يتأثر" 8الفرض الرابع عشر

ذا السلوك عًتاف هبَت فعال و سليب، فإهنم يرفضون االعندما يدرك األفراد أن سلوكهم  خاطئ و غ

 اخلاطئة. السلوكياتإىل أساليب دفاعية لعدم إظهار تلك  يلجؤونخرين، لذا فهم اخلاطئ ألنفسهم  أو لآل

لتلك الدفاعات البلشعورية ىو إحساسهم بتقديرىم ادلرتفع لذواهتم، و الفنية العبلجية و الدافع األساسي 

حباطات اليت وقف سلاوفهم عن اإل الفعالة يف ذلك ىي مساعدهتم على تعديل و تغيَت سلوكهم ادلختل وظيفيا، و

 يف ادلستقبل.  يواجهوهناقد 

 "يتأثر انفعال الفرد و سلوكو بقدرتو على تحمل اإلحباط" 8الفرض الخامس عشر

 Low Frustration Tolerance  

إىل  اختيار األعمال  نيلجئو  مكتسبة لتحمل اإلحباط البسيط، و لذلك فهم و لد  الناس ميول فطرية

إىل األعمال  يلجئونلكن ىناك أفراد  و ،ربقيق نتائج بسيطة غَت مشبعة السهلة اليت ال تتطلب رلهودا كبَتا و

قد ػلدث نتيجة لذلك تعارض بُت رغبة الفرد   ذات الوقت مليئة بادلخاطر، و يفىي  ادلعقدة ادلشبعة للرغبات و

 .االكتئابشلا يؤدي إىل ادلزيد من انفعاالت القلق و  اع و عدم قدرتو على ربمل اإلحباطيف اإلشب
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 "انفعال الفرد و سلوكو بمدى توقعو للتهديد يتأثر" 8الفرض السادس عشر

Anticipation  Of  Thread 

  خر، حيث يتخيلون آبتهديد  -ناتج عن اخلوف و القلق إىل جانب التهديد احلقيقي ال -يشعر األفراد

  يكون رد فعل ذلك ادلزيد من االضطراب االنفعايل الناتج عن ىذا الًتقب  و ،و يتوقعون مواقف أخر  للتهديد

 ير  إليس أن توقع التهديد ؽلثل عملية معرفية وسيطة ذات أثر فعال يف إحداث و التخيل لتهديدات جديدة، و

 (35-25، ص ص0226)ىشام ابراىيم عبد اهلل،  تدعيم االضطراب االنفعايل. و

 الفروض المتعلقة بفنيات العالج العقالني االنفعالي السلوكي 8ثالثا -9-3

  "يلعالج العقالني االنفعالي السلوكفنية من فنيات ا لعالج الموجو النشطيعتبر ا" 8الفرض السابع عشر

Active- Directive  Therapy 

، فلد  األفراد اذباىات العقبلين االنفعايل السلوكينشط فنية من فنيات العبلج ليعترب العبلج ادلوجو ا

لذا   ىذا منذ الطفولة ادلبكرة و ة وظيفياانفعاليا و يتصرفون بطريقة سلتل مكتسبة( ذبعلهم مضطربُت )فطرية و قوية

 يتجهون إىل تلقي مزيد من ادلساعدة الفعالة يف العبلج ادلوجو النشط ذو التوجو اإلغلايب.

 "العقالني االنفعالي السلوكي اإلقناع من فنيات العالج يعتبر الدحض و8 "الفرض الثامن عشر

Disputing  And  Persuasion                               

تمسك بعض األفراد ببعض ، يالعقبلين االنفعايلفنية من فنيات العبلج  ديفنيعترب الدحض و الت

سلبية )التقدير ادلنخفض للذات(، شلا غلعلهم غَت  انفعاالت و األفكار البلعقبلنية، اليت ينتج عنها ادلعتقدات

كذلك السلوكيات  متكيفُت مع الواقع، و يعمل ادلعاجل العقبلين على مساعدهتم يف التخلي عن تلك ادلعتقدات و

 ادلختلة وظيفيا.
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 "تعتبر الواجبات المنزلية إحدى فنيات العالج العقالني االنفعالي السلوكي" 8الفرض التاسع عشر

Home  Work 

ىذا بطريقة شعورية أو ال شعورية لفًتة  عندما يتعود الفرد على التفكَت و االنفعال بطريقة سلتلة وظيفيا و

من الزمن ما غلعلو يقاوم التغيَت بصورة كبَتة، و العبلج النفسي ينبغي أن يشمل برنارلا دقيقا من الواجبات ادلنزلية 

حىت يتخلى العميل تدرغليا على سلوكو ادلختل وظيفيا عن طريق بعض التمرينات و التدريبات  النشطة ادلوجهة

التخيل و التصور و تكرار بعض الكلمات و حل بعض التمرينات اذلادفة إىل تنمية القدرة على  و بالتفكَتادلرتبطة 

 التفكَت العقبلين يف ادلواقف ادلختلفة.

 "الي السلوكياالنفعىانة فنية من فنيات العالج العقالني اإلتبسيط أثر " 8الفرض العشرون

Insult  And  Intent 

ن يقللو  و يفكرون بأن اآلخرين ػلتقروهنم لد  بعض األفراد ميل إىل الشعور دبزيد من االضطراب عندما

و احلقيقي الذي يسببؤثر فيهم أكثر من إدراكهم بالقدر يخرين يف إيذائهم سبيل أن فإدراكهم لنوايا اآل ،من قيمتهم

 خرين  ذلم. اآل

و يقول إليس أن قليبل  ،العبلج العقبلين يعمل على مساعدة األفراد يف تقبل اآلخرين بطريقة إغلابية و

 من مدارس العبلج الكرب  تؤكد ىذه النقطة رغم أهنا  سبثل حجر الزاوية يف العبلج العقبلين االنفعايل.  

 "العقالني االنفعالي تفريغ االنفعاالت المختلة وظيفيا، فنية من فنيات العالج" 8الفرض الحادي و العشرون

ثار إغلابية يف آشكال القلق و العدوانية يكون لو ير  إليس أن تفريغ االنفعاالت السلبية و خاصة أ

اليت  خفض مستو  تلك االنفعاالت، و لكن غالبا ما يستمر األثر الوراثي الذي يتجو ضلو تدعيم ادلعتقدات
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يعمل العبلج العقبلين على تنمية القدرة على ضبط و التحكم يف  يستخدمها األفراد  خللق ىذه االنفعاالت، و

 . خرينية إغلابية ذباه الذات و ذباه اآلالذات و إغلاد أفكار عقبلن

فنية من فنيات العالج  ،تعليم الفرد اختيار الطرق اإليجابية لتعديل السلوك" 8الفرض الثاني و العشرون

 Choice Of  Behavioral Change "السلوكي العقالني االنفعالي

تدخل رلموعة من العوامل البيولوجية و االجتماعية يف  على الرغم من عدم وجود اإلرادة احلرة الكاملة و

إال أن الناس ؽللكون قدرا من التحكم و الرغبة يف  عمل األشياء، ذلذا فهم لديهم درجة كبَتة  ،السلوك اإلنساين

 من االختيارية وفقا لتلك الرغبة و اإلرادة.

نتقاء السلوك امهارة القدرة على  ةيمدبساعدة العميل على تنالعبلج العقبلين االنفعايل السلوكي يهتم  و

 اإلرادة. بواسطة توجيهو الرغبة و ادلرغوب فيو اجتماعيا و ذلك

 "العالج العقالني السلوكيفنية من فنيات  ،تنمية القدرة على ضبط النفس" 8العشرون و الفرض الثالث

Self- Control  

و يظهر لديو االضطراب االنفعايل، فإنو يولد لديو القدرة على  ا يدرك الفرد أن سلوكو غَت متكيفعند م

تشمل  يوجهونو، حيثأكرب شلا لو كان يتحكم فيو اآلخرون أو  سلتلفة لضبط الذات استخدام طرق التغيَت و

عملية ضبط الذات على عومل معرفية قوية، و العبلج النفسي الفعال يعمل على مساعدة ادلرضى على استخدام 

 قدر مبلئم من التحكم الذايت ادلعريف لضبط و إدارة الذات.
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 "العالج العقالني االنفعالي السلوكيفنية من فنيات  ،تنمية مهارة المواجهة" 8الفرض الرابع و العشرون

Coping  With Distress  And Threat 

و قد  ،اعتقاداهتم عن كيفية ادلواجهة تتأثر قدرة األفراد على مواجهة الضغط النفسي بإدراكهم و

يعمل ادلعاجل النفسي على تعليم و ، االنزعاجيكتسبون بعض ادلهارات غَت اإلغلابية و اليت غالبا ما تسبب ذلم 

 اسًتاتيجيات فعالة للمواجهة شلا يؤدي إىل تغيَت السلوك. العميل مهارات و

 "العالج العقالني االنفعالي السلوكيفنية من فنيات  ،تحويل االنتباه" 8الفرض الخامس و العشرون

Diversion  Or Distraction 

 وقف العوامل ادلسببة ونو عندما يريد ،شيء واحد يف وقت واحد ا علىأساسؽليل األفراد إىل الًتكيز 

و العبلج النفسي ، االسًتخاء و األحاسيس الفيزيقية كون معرفيا أو حدثا مثل التخيل وقد ي و الذي لبلضطراب

 يعمل على تعلم مهارة التحويل ادلعريف شلا يؤدي إىل خفض االضطراب.

العالج العقالني االنفعالي فنية من فنيات  ،التعلم و اكتساب المهارات" الفرض السادس و العشرون:

 Education And Information "السلوكي

ذلك بواسطة طرق معرفية و سلوكية خاطئة قد تؤدي إىل اضطرابو  خرين، ويتعلم الفرد بنفسو أو من اآل

تزويده بادلعلومات اليت  بوسائل سلتلفة وعلى تعليم و إعادة تعليم العميل  االنفعايل، و العبلج النفسي يعمل

 اضطرابو.  خفض خرين وده يف فهم ذاتو و سلوكو و فهم اآلتساع
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العالج   من فنيات  فنية ،خرينارة بإيحاءات من اآلثخفض قابلية الفرد لالست" 8الفرض السابع و العشرون

 Suggestion And Hypnotic Suggestion   "االنفعالي السلوكي العقالني

خرين، و غالبا ما تؤدي تلك اإلػلاءات نفعال و السلوك طبقا إلػلاءات اآلؽليل الناس بقوة للتفكَت و اال

ون منها ألنفسهم إػلاءات نعيص و اجملتمع، حيث إهنم يستقبلون تلك اإلػلاءات وأإىل نتائج سلبية على الفرد 

     ب ادلزيد من االضطراب االنفعايل سلوكهم و انفعاالهتم، و يسبة، شلا يؤثر على  و سلتل سلبية أخر  ذاتية و

 السلوك ادلختل وظيفيا. و

ين، و تأثره فقط خر على خفض التأثَت ذباه إػلاءات اآليهدف العبلج النفسي إىل مساعدة العميل  و

 و خرباتو الذاتية القائمة على التفكَت اإلغلايب الدقيق. بتجاربو ادلؤكدة

  "العالج العقالني االنفعالي السلوكيفنية من فنيات  ،صياغة النموذج و التقليد" 8العشرون الثامن و الفرض

Modeling  And  Imitation 

        انفعاالهتم  وو سلوكهم  د اآلخرين و زلاكاهتم يف تفكَتىملد  الناس ميول فطرية و مكتسبة لتقلي

وقد يؤدي ذلك إىل خفض أو زيادة حدة  ،لتلك النماذج و أسلوب تقليدىا إدراكهمذلك طبقا دلد   و

 و تدعيمو. اضطراهبم االنفعايل بواسطة احملاكاة، و اليت  تعد عملية معرفية وسيطة ذات أثر ىام يف وجود السلوك 

تخلص على توظيف التفكَت لل توعمل ادلعاجل على توضيح أساليب التفكَت اإلغلايب للعميل و مساعدي و

وقف التقليد لنماذج سلوكية  عن طريق التقليد لنماذج سلوكية إغلابية و ذلك فعاليتو ومن اضطرابو و زيادة 

 سلبية.
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 "العالج العقالني االنفعالي السلوكيفنية من فنيات  ،حل المشكلة" 8الفرض التاسع و العشرون

Problème Soluing 

األفراد إىل استخدام أسلوب حل ادلشكلة و األساليب ادلعرفية ادلشاهبة يف التخلص من اضطراهبم  يسلك

مهارات حل ادلشكلة يكونون أسرع يف  ؽلتلكون قدرات ون و األفراد الذي، االنفعايل و السلوك ادلختل وظيفيا

 خفض توترىم شلن ليس لديهم تلك القدرات أو ادلهارات. 

العالج العقالني االنفعالي فنية من فنيات  ،التدريب السلوكي و مهارة لعب الدور" 8فرض الثالثونال

 Role  Playing   And Behavioral   Rehearsal "السلوكي

ىذه العناصر تساعد الناس على تغيَت انفعاالهتم ادلختلة  و ،إن لعب الدور يشمل عناصر معرفية متميزة

تلك  و رلمشاعر ادلثارة أثناء سبثيل الدو الدور ربليبل معرفيا واضحا سباما ليشمل لعب  وظيفيا و سلوكهم كذلك، و

حيث   ادلعريف اليت تظهر خربات لعب الدور فهي تقنية أكثر فعالية من الناحية العبلجية العملية إعادة البناء

انفعاالت  و خرباتساعدة العمبلء يف اكتساب يتحدد دور ادلعاجل النفسي على تعليم مهارات لعب الدور و م

 إغلابية عن تلك األدوار و خفض مستو  ادلعتقدات غَت العقبلنية ذباه بعض األدوار االجتماعية.

 "السلوكي العالج العقالني االنفعاليفنية من فنيات  ،التدريب على المهارات" 8الثالثون الفرض الحادي و

Skill Ttaining 

         يغَتون من تفكَتىم و انفعاالهتم  امهارات معينة فإهنم غالبا معندما يتعلم الناس تدريبات فعالة يف 

د إليس أن ىذا التغيَت ليس نتيجة زيادة قيعت انفعاليا،ر  يكونون أقل اضطرابا يف أوقات أخ و سلوكهم، و

 ادلهارات فقط و لكن أيضا نتيجة إدراكهم لقدراهتم و تقديرىم لذواهتم.
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األساليب  و بين فنيات العالج العقالني االنفعالي السلوكي اختالفاتتوجد " 8الفرض الثاني و الثالثون

  "ألخرى.ا العالجية

Differences Betueen (R E T) And Other Types Of  Therapy           

يستخدم العديد من الفنيات العبلجية اليت تتشابو  العبلج العقبلين االنفعايل السلوكيعلى الرغم من أن 

و تتداخل مع بعض الفنيات اليت تستخدمها األساليب العبلجية األخر ، إال أن ىناك اختبلفا لو داللة يف 

يتشابو إىل حد  العبلج العقبلينأن  (9747يقرر إليس ) و ،و األساليب األخر  العقبلينادلمارسة بُت العبلج 

ؼلتلف يف جوانب كثَتة عن أنواع العبلج النفسي األخر  مثل  أنو كما يؤكدما مع العبلج ادلعريف السلوكي   

 و العبلج الوجودي. سي و العبلج ادلتمركز حول العميلو التحليل النف ليتااجلشطالعبلج 

 (36-31ص ص ،0229عبد اللطيف، )عصام

 8العالج العقالني االنفعالي السلوكي عملية -10

( يف االعتقاديتركز على أعلية النظام القيمي ) العبلج العقبلين االنفعايلأن عملية  (9753ر  إليس )ي

اذباىات و ميول، حيث سبثل القيم احملدد الرئيسي للشخصية من حيث  النمو اإلنساين دبا ربتويو من معتقدات و

تو ايقول أنو عندما  يغَت الفرد من نظامو القيمي فإن ذلك يؤدي إىل تغيَت مفهومو لذ و  ،و البلعقبلنية العقبلنية

 االعتقادات يف شعور الفرد بالصحة النفسية. أعليوالدراسات ادليدانية احلديثة على  ما أكدتو اىذ و تقديره ذلا، و

 (43-40، ص ص0226آخرون،  و كوروينني )بَت

و مساعدة األفراد بسرعة و فعالية على مقاومة  ىو طريقة لتغيَت الشخصية نفعايلو العبلج العقبلين اال

فسو غلري إعادة إهنا طريقة تعتمد على النقاش و يف الوقت ن ،اذباىاهتم ضلو اإلحباط نتيجة ألفكارىم غَت ادلنطقية

ذلك يستعمل ادلعاجل وسائل بطة بفلسفة عقبلنية، و لتحقيق ثستبدال ادلثاليات أو ادلعتقدات ادلاتثقيف العمبلء و 

 (922ص ،0229)سامي زلمد ملحي، و فنيات معرفية و انفعالية و سلوكية.
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 La Relation Thérapeutique 8العالقة العالجية -10-1

فإن وجود عبلقة  حسب إليس و ،إن إجراءات تقييم حالة العميل ىي اليت ربدد نوعية العبلقة العبلجية

من ىنا تأيت أعلية التحديد السريع لؤلحداث  عبلجية جيدة مرىون دبساعدة العميل يف حل مشكلتو ادلباشرة، و

ىذا عندما يدرك العميل بأنو يسمع  و، نفعالية و السلوكيةادلنشطة و ادلعتقدات غَت العقبلنية و نتائجها اال

 يف العملية  العبلجية.تاحا يكون أكثر انف )ينصت لو( و يُفهم من طرف ادلعاجل، و هبذا

ىو أنو مباشر و نشط جدا  و العقبلين االنفعايلىناك أساس مهم جدا يف العبلقة العبلجية للعبلج  و

أثناء  يكون ادلعاجل فعاال طلقا يف الكبلم و خاصة ألنو ينطوي على حوار ذي معٌت بُت ادلعاجل و العميل، على أن

 يضع الكلمات يف سياقها الصحيح و أن ؽليز بُت ادلستو  التعليمي للعمبلء. واجللسات العبلجية األوىل 

حيث يشرح للعميل الديناميات  ،العبلجية تعليمية بالدرجة األوىلعلى ادلعاجل أن يعلم أن طريقتو  و

ذلك فمن األعلية دبكان احملافظة على مع  و، كيف ػلدث و كيف يتأزم الصراع ، العامة لبلضطراب االنفعايل

 (S. André, 2012) العبلقة العبلجية يف مجيع مراحل العبلج مع العمبلء.

 (A. B. C. D. E. F8) لعالجي وفقا لنموذجاالعمل  -10-2

 إليس يف ادلراحل التالية8 لربتآمراحل العمل العبلجي حسب ظلوذج  تلخص الباحثة

 "نسق المعتقداتتحديد " 8(A) المرحلة األولى

على العبلج و يستمر  صجعلو يتقبل ادلعاجل و ػلر  ثقتو و عبلقة طيبة مع ادلريض لكسب بتكوينتبدأ 

فكار و معتقدات العميل و ربديد ادلعتقدات العقبلنية و البلعقبلنية منها، حيث أبعدىا يتم التعرف على ، فيو

   لعميل امصادر الضغط الداخلية و اخلارجية ادلوضوعية دلشكلة   و (Aوصف األحداث ادلنشطة ) ويتم ربديد 

 السلبية. سلوكياتوالبلعقبلنية و انفعاالتو و  ه)تنشط( أفكار  و خرباتو اليت تفعل
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 "مرحلة تحليل مشكلة العميل في سياق عقالني انفعالي" (B) 8المرحلة الثانية

بالسلوك ربليل ادلواقف اليت ترتبط  عملية يف ادلريض يف ىذه ادلرحلة وحيث يشًتك كل من ادلعاجل  

نقص تقدير الذات( كلها  ،على ادلعاجل مساعدة ادلريض يف إدراك أن مشكلتو األساسية )قلق، اكتئاب ادلشكل، و

 كيف أدت تلك ادلعتقدات إىل اضطرابو االنفعايل. و ،و معتقداتو اخلاطئة البلمنطقيةترتبط بأفكاره 

              يض أعراضو ادلرضية و استجاباتو الشخصية ذلذه األعراض بُت ادلاضيلمر لكما يشرح ادلعاجل 

و أفكاره  ( و مساعدتو على إبراز انفعاالتو)ىنا و اآلن حاليا احلايل، و ما يشعر بو وسلوكبعبلقتها  وو احلاضر، 

 نتباىو و شعوره.االداخلية إىل حيز 

 "االنفعال الربط بين التفكير و" (C) 8المرحلة الثالثة

( من طرف ادلعاجل مع العميل و ادلرتبطة باألحداث ادلنشطة الراجعة لنظام Cيتم فحص النتائج السلبية )

 (مكثفة )على شكل مراقبة ذاتية راقبأن ي بتحليل مشكلة العميل و يطلب منو ادلعاجل ذلكو يتم  ،ادلعتقدات

ذلك  و االنفعاالت رتباطية بُت األفكارالعبلقة اال نشاطاتو اليومية و انفعاالتو اخلاصة و يربطها بأفكاره، أي إغلاد

 بُت السلوك االرتباطيةيعٍت أن العميل ينقل كبلمو الداخلي )أفكاره( كلما ظهر السلوك ادلشكل، مث يوجد العبلقة 

      تسببو  ال و الفكرة اليت تسبقو ولو فهم العبلقة السببية بُت االنفعادلشكل و األفكار ادلفعلة لو، حىت يتسٌت 

                             تبة عن ذلك من تغَتات على مستو  االنفعال و االستجابة السلوكية.ًت النتائج ادل و

R- M. Burgault, 2008)) 

 "مهاجمة المعتقدات الالعقالنية" (D) 8المرحلة الرابعة

   ريق الشرح و التحليل ىذه ادلرحلة من العبلج يقوم ادلعاجل دبهامجة ادلعتقدات غَت العقبلنية عن طيف  و

على التعرف و االكتشاف  ةتكون ادلناقشة العبلجية مركز  و ،من الفنيات ادلعدة ذلذا الغرض غَتىا و لو اجلد
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و ادلعاجل يقوم دبساعدة ادلريض على الًتكيز على النتائج  ،ادلوضوعي للمعتقدات البلعقبلنية و نتائجها السلبية

 السلبية اليت ىي مصدر اضطرابو النفسي. 

 "الصيغة المعرفيةتعديل "( E) 8المرحلة الخامسة

نظرا ألن التشوه ادلعريف يؤثر يف  و نظرا ألن ادلعتقدات البلعقبلنية تتأثر كثَتا بعمليات التشوه ادلعريف،

سلوكيات ترتبط بو، فمن ادلنطقي أن يهدف  العمليات الذىنية و ادلعرفية األخر ، كما يؤثر يف انفعاالت و

لكل ىذا ىو اذلدف العام  العبلج ىنا إىل زبفيف ذلك التشوه يف البداية، مث يعمد ادلعاجل على تعديلو و

ضها عوييقوم ادلعاجل ىنا بعد حصر و ربديد األفكار البلعقبلنية و ربليلها بت أي، العبلجات ادلعرفية السلوكية

 بأفكار جديدة نابعة من النظم ادلعرفية العقبلنية.

 "المريض بالواقع اتصالإعادة " (F) 8المرحلة السادسة

ادلتكيف مع واقعو  االتصالبالتايل سبنع ادلريض من  نظرا ألن ادلعتقدات البلعقبلنية ال تتصل بالواقع، و و

و ربسُت ىذا االتصال على  جل ىنا إعادة ربط ادلريض بالواقعفإن مهمة ادلعا ،)أي ىناك تشوه يف إدراكو لؤلشياء(

ساعدة ادلريض على تقبل ذاتو دون شروط، و إرساء دعائم فلسفة جديدة للحياة دبأسس إغلابية سليمة و ىذا  

و السلوكيات الناذبة  مع تدريب العميل على التعبَت على ادلشاعر ،ةقائمة على أفكار و معتقدات أكثر عقبلني

 عن معتقداتو ادلنطقية، و العمل على تثبيت ىذه التغَتات ادلعرفية و االنفعالية و السلوكية.

E. Albert, 1991, p 86)) 

 8أساليب و فنيات العالج العقالني االنفعالي السلوكي – 11

( على إمكانية تغيَت السلوك ادلضطرب للمريض من خبلل تعليمو 9755 - 9754يركز إليس )

يف سبيل ربمل اإلحباط  ، و تنمية قدرتو على ضبط النفس وبنفسو سلوكوأسلوب اختيار الطرق اإلغلابية لتعديل 

 مواجهة مصادر الضغط. ارة بإػلاءات من اآلخرين، وثخفض قابليتو لبلست ربقيق أىداف مرغوبة، و
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         فنيات معرفية، انفعالية  وطريقة متكاملة يف العبلج تتضمن وسائل  العقبلين االنفعايل العبلجو يعترب 

 .ألن العبلج العقبلين االنفعايل ىو عبلج زلدد اذلدف ،و سلوكية لتحقيق أىدافو

 و تعرض الباحثة ىذه الفنيات على الشكل التايل8 

 8أساليب أو فنيات معرفية -11-1

لية نشطة أي ىناك مىو أسلوب تعليمي بالدرجة األوىل، فالتعلم عند إليس ع العقبلين االنفعايلالعبلج 

             رلموعة من اخلصائص الشخصية و ادلعرفية اليت تؤثر على السلوك، وأحيانا تكون مستقلة عن ادلثَتات 

                  العوامل الوسيطة ادلعرفية و الشخصيةتطوير تلك التقنيات اليت ركزت على  مت لذا ،أو ادلواقف أو ادلعززات

 8وصف لعدد من الفنيات ادلعرفية ما يليو يف 

 8إعادة البناء العقالني -11-1-1

الغَت  السلوكياتفإن ادلعاجل العقبلين يؤمن بالفكرة القائلة بأن الكثَت من  إليس لربتآعلى أعمال  بناء

و إذا كان  كونوهنا عنو،يأو من خبلل االفًتاضات اليت  ناء عادلهمبتتحدد بالطرق اليت يقوم هبا األفراد ب متكيفة

غلب أن يساعد ادلريض على تعلم تصنيف ادلواقف بصورة أكثر  العقبلينفسيتبعو أن ادلعاجل  ذلك غَت حقيقيا

سهيل عملية إعادة البناء العقبلين لؤلحداث، قد و لت حبيث ؽلكنهم يف النهاية أن ػلصلوا على رضا أكرب، واقعية،

من معتقداهتم مع  الغَت منطقيةاولة جلعل ادلرضى يرون األبعاد استخدام اجلدل أو النقاش يف زل ىلإ يلجأ ادلعاجل

 ويد ادلرضى بالتحليل ادلنطقي دلشكبلهتم.ز ت

  (8)التقليد النمذجة –11-1-2

تعد  فالتقليد أو النمذجة أو ادلبلحظةأو التعلم بادلبلحظة طريقة لتغيَت أظلاط السلوك،  تعترب النمذجة

إذ ؽلكن تعلم مهارة جديدة أو رلموعة  ،تقنية أكثر فعالية للتعلم من رلرد االعتماد على التعزيز و ادلكافأة
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ين أثناء خر ؽلكن دلشاىدة اآلم هبا، كما خر يقو آمن خبلل مبلحظة شخص  كثر فعاليةسلوكات جديدة بطريقة أ

فالتعلم بادلبلحظة ، أو التقليل منها اط ادلخاوف أو القلق ادلصاحبة لوتأديتهم لسلوك ما أن تساعد على إزالة أظل

 أكثر فعالية عندما تتحقق الشروط األربعة التالية8 يكون أفضل و

 االنتباه.نتباه ادلريض للنموذج )القدوة( و قد تساعد احلوافز على تسهيل ا -1

أو  يد استخدام الفنيات التخيليةفيكون ىنا من ادل تذكر ادلريض للمعلومات اليت قدمها النموذج، و -2

 حتفاظ هبا.و اال ريض على تنظيم ادلعلومات ادلقدمةاسًتاتيجيات الًتميز اللفظي دلساعدة ادل

لتسهيل التعلم و التغَت  توشلارسمن ادلهم تقليد السلوك و  غلب أن يؤدي ادلريض السلوك ادلنمذج، و -3

 السلوكي.

من ادلقًتح أن يتم استخدام  معززات  أخَتا جبب أن يكون لد  ادلريض دافعية الستخدام السلوك ادلنمذج، و -4

 .-تقليده- تولزيادة احتمال ظهور السلوك الذي سبت ظلذج الحقة

 ( 426 -424ص ص ،0225ترول،. ) تيموثيج

 8االىتمام تحويل -11-1-3

و بنفس  ،قطعة حلو  هير  إليس أنو ؽلكن ربويل اىتمام الطفل بشيء ما بعدة طرق منها إعطاء

ا، فادلعاجل مثبل يف تعاملو مع ادلرضى الذين تقؤ شدين الذين يطلبون شيئا ربويبل مالطريقة ؽلكن ربويل اىتمامات الرا

خرين( ؽلكنو ب أن يكون مقبوال من اآل)الذي يطليعانون من اخلوف ادلرضي من الرفض، أي رفض اآلخرين ذلم 

8 العمل، الرياضة، القراءة لاىتمام مريضو إىل أنشطة أخر  مث أن ػلاول إعادة الًتتيب، حبيث يقوم ادلعاجل بتحويل

 أو تدريبات اليوغا مثبل. 
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 الوقت الكايف أو الطاقة الكافية أو دخر فإنو لن غلآىتمام ادلريض إىل موضوع افإذا صلح ادلعاجل يف ربويل 

 خرين، مع أن تأثَت ىذه التقنية يكون مؤقت إىل حد ما.ادليل ألن يبحث عن القبول من اآل

 8و فنيات انفعاليةأأساليب  -11-2

 و ادلثَتات ادلختلفة ردود فعلو ذباه ادلواقف ىي الفنيات اليت تتعرض النفعاالت ادلريض و أحاسيسو وو 

من بُت ىذه  السابقة خاصة ما يتعلق منها دبشكبلتو، أي ىي موجهة للعمل على مشاعر ادلريض وخرباتو  و

 األساليب صلد8

 8اإليحاء الذاتي -11-2-1

سليب سبب لو اإلحساس بالنقص، و ادلعاجل يعمل على الحديثو الذايت  و فادلريض عادة لديو تفكَت سليب

السليب، مع مراعاة احلذر ألن العميل قد يسيء استخدام اإلػلاء الذايت تعليمو كيف يفكر بإغلابية بدل التفكَت 

 يقنع نفسو بتحمل بعض مواقف اإلحباط.سو بأن كل شيء سيكون كما يريده بدل أن ففيقنع ن

 8االنفعاليالتخيل العقالني  -11-2-2

  االنفعايل يستعمل بطريقتُت بلينة بفنيات التخيل، و التخيل العقستعانألن العبلج عقبلين وجب اال

لديو شعور سليب و غَت مبلئم كرد فعل دلوقف  األوىل تدعى التخيبلت السلبية، حيث يقوم العميل بتخيل نفسو و

معُت، مث يتخيل أنو يغَت ىذه اإلحساسات )أي إغلابية( مثل8 الندم و العزم على تغيَت السلوك، و على العكس 

بٍت عليها يغلابية ىي أن يتخيل العميل موقفا زلبطا و يركز على األفكار اليت من ذلك فإن طريقة التخيبلت اإل

                يركز على شعوره بعد تركها و تبديلها بأفكار عقبلنية. و إحساساتو، مث يقوم العميل دبناقشة ىذه األفكار

 (922ص ،0226، و آخرون ينبَتين كور )
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 8الضغط النفسيالتدريب على التحصين ضد  -11-2-3

طور أسلوب التدريب على التحصُت ضد الضغط النفسي، الذي يهدف إىل منع تطور ادلشكبلت من 

ىو معد  و ادلستقبلية و ،مع الضغوط النفسية الراىنة يتعاملواربصينهم" كي إعطاء جرعة لؤلشخاص" أو ""خبلل 

التدريب على التحصُت ضد الضغط النفسي يف يتصدر  ، ورعلى تطوير مهارات جديدة يف التدبدلساعدة األفراد 

التدريب بثبلث مراحل  ىذا تعاملو مع مصادر الضغط أحدث القوائم ادلنشورة للمعاجلات ادلدعمة ذبريبيا، و ؽلر

 متداخلة ىي8   

 8مرحلة تكوين المفاىيم - 1

أوال يتم تدريب العميل على الطرق اليت تؤدي من خبلذلا أظلاط معينة من التفكَت أو التقييم إىل حدوث 

 على التهديدات فتم تعليم العميل كيف يتعر يف، السلوكي االختبللالضغط النفسي و االنفعال السليب و أشكال 

 كيفية تدبرىا.   و مصادر الضغط احملتملة أو

 8عليها اكتساب المهارة و التدريب مرحلة -2

و استخدام  )التنظيم الذايت االنفعايل، إعادة البناء ادلعريف ليقوم العميل بالتدرب على مهارات التدبر مث

 حيث يواجو دبثَتات الضغط النفسي. مل احلقيقي" يف اخلارج بالتدريجمن مث يف "العا أنظمة الدعم( يف العيادة و

 8مرحلة التطبيق -3

   تظهر فرص إضافية يطبق فيها العميل مدا واسعا من مهارات التدبر عرب ظروف مثَتة للضغط النفسي

دماج ، كما يتم إةيعانون من مشكبلت مشاهب خرينآد يطلب من العميل أن يساعد ق و لتوطيد ىذه ادلهارات

 .ةابعادلتتعزيز  و جلسات االنتكاسو تشمل الوقاية من  خر  يف فًتة ادلتابعة،جراءات ربصُت أإ

 (432ص ،0225ترول،  ج.)تيموثي 
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 8يات سلوكيةأساليب أو فن -11-3

يستخدم  ىو و ،وضحنا من قبل أن العبلج العقبلين االنفعايل ىو نوع من العبلج السلوكي ادلعريفلقد 

 ص العميل من السلوك ادلضطرب وظيفيا يىي األساليب اليت تساعد على زبل األساليب أو الفنيات السلوكية، و

من بُت  و تعديلو إىل سلوك متكيف و تعزيزه، و ذلك يف حدود اإلطار النظري للعبلج العقبلين االنفعايل، و

 األساليب السلوكية ادلستخدمة صلد8

 8الواجب المنزلي -11-3-1

من ذلك عملية )التنشيط احلسي( من خبلل  ىي واجبات منزلية نشطة يكلف هبا ادلعاجل العميل، و و

مواجهة ادلواقف اليت تثَت القلق لديو أو اخلجل، كما تتضمن الواجبات ادلنزلية جوانب عقلية مثل8 التعرف على 

 األفكار  غَت ادلنطقية و تدوينها و العمل على  دحضها و تفنيدىا.

 (32-31، ص ص 0292)لونيس علي، كفان سليم، 

 8شراط اإلجرائياالأساليب  -11-3-2

            ادلواجهة ادلباشرة  و ،و التدريب التوكيدي يف ادلواقف الفعالة ،مثل العقاب و التشكيل و التعزيز

 و تعليم ادلنطق و السببية و قواعد السلوك ادلتكيف.   

  8عب الدورأسلوب ل -11-3-3

حيث يقوم ادلريض بتمثيل )سلوكيا( أي  ،السلوكي يتضمن ىذا األسلوب العنصرين االنفعايل ادلثَت و 

خرين كي تثار انفعاالتو و بالتايل يقوم ادلعاجل باستخدام ىذه ار معينة، عن كيفية تفاعلو مع اآلتقمص أدو 

لم القيام من ىنا يبدأ ادلريض يف التغَت حيث يتع االنفعاالت ليبُت للعميل األفكار البلعقبلنية اليت تقف ورائها، و

 .االجتماعيةاخلاطئة عن بعض األدوار  اعتقاداتوفعالية و تغيَت  ر تكيف وبدور جديد أكث

(L. Vera, 2009,p, 62) 
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ىو  و ،للحياة العقبلنية ا( معهد9737جل تطبيق الفنيات العبلجية السابقة أنشأ إليس )أمن  و

( أنشأ معهد العبلج 9746يف عام ) و ،لك لتعليم األفراد أسس احلياة العقبلنيةذ ية تربوية ولممؤسسة ع

 مريكية ذلما فروع يف بعض ادلدن األ ك ور مقر ادلعهدين يف مدينة نيويو  ىو معهد للتدريب و و االنفعايلالعقبلين 

 8ي يشملذال و االنفعايل ويقول إليس أن ادلعهدين يقومان بنشر ادلنهج العقبلين  و ،غَت األمريكية و

 .مبادئ احلياة العقبلنية مناىج لتعليم الراشدين -1

العقبلين االنفعايل  -يدة عام أو عامُت للتدريب على طرق العبلج النفسدل هار برامج للدراسات بعد الدكتو  -2

 غَتىم. لؤلخصائيُت النفسيُت و -السلوكي

 .ين يطلبون العبلج الفردي أو اجلماعيذعيادة متوسطة األجور لؤلفراد ال -3

يف أضلاء سلتلفة من  للمهنيُت للممارسة العملية ادلركزة كل عام متيازاحبث خاصة أو فًتات  حلقات -4

 .                                                 ادلؤسبرات العلمية نعقاداتعقد غالبا مع فًتات  أ. .م.الواليات

منها رللة احلياة العقبلنية  و االنفعايل السلوكيالعقبلين الدوريات عن العبلج  اجملبلت و نشر ادلطبوعات و -5

«Journal  Of  National  Living »     .(70ص  ،0226ابراىيم عبد اهلل،  )ىشام 

 8السلوكي االنفعاليالعالج العقالني  استخدامات -12

 اإلكلينيكيةادلمارسة  إسهامات كبَتة يف رلال علم النفس و العقبلين االنفعايل السلوكيكانت للعبلج 

وضع وسائل عبلجية متكاملة تتضمن اإلدراك )ادلعرفة(  و االنفعال والعبلقة بُت التفكَت  وضح و أكد نوأ حيث

ؽلكن  و ،وقائي يف العبلج النفسي أسلوب تعليمي والعقبلين االنفعايل  ا يعترب العبلجذل االنفعال، والسلوك 

 يلي8 ا العبلج فيماذى استخداماتربديد أىم 

 اذليسًتيا( االكتئاب، ف،اخلوا ،العصاب )القلق ىعبلج مرض. 
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  حاالت اإلدمان السيكوباتيُت و ،السلوكية من اجلاضلُت االضطراباتعبلج. 

 ادلراىقُتمشكبلت  األسرية و حاالت ادلشكبلت الزواجية و. 

غَت أنو لو  ،كيةيوساط اإلكليناأليف  االستخدامإليس ىو عبلج شائع  لربتآعلى العموم فعبلج  و

 ( 925-924ص  ص ،0292واكلي آيت رلرب،  )بديعة .حدود ال ينبغي ذباىلها

 8األخرىالمناىج العالجية  و االنفعاليالعالج العقالني  -13

مع توضيح فروضها  نظرية العبلج العقبلين االنفعايل يف الشخصية ول مفصل بعدما قامت الباحثة بعرض

 العقبلينيلي )الباحثة( عبلقة نظرية العبلج  تعرض فيما ،ادلستخدمة يف ىذا التوجو األساليب العبلجية وللعبلقة 

 ادلدارس العبلجية األخر 8 ببعض النظريات و

 المنحى السيكودينامي 8أوال -13-1

سوف نبدأ  االنفعال و االضطراب وعن العبلقة بُت ادلعرفة  ديناميةالسيكو  لوجهة النظر ستعراضنااعند 

 .موند فرويدجىو سي ادلدرسة وه ذبرائد ى

 8التحليل النفسي الفرويدي العالج العقالني و

الكايف يف  ىتماماالفرويد يف بداية أعمالو على اجلوانب ادلعرفية إال أنو مل يعطها  يدكتأ من على الرغم

التفكَت بوصفو عملية  على و ،بوصفها القضية السيكولوجية األوىل االنفعاالتاألعمال التالية لو حيث ركز على 

 8العديد من ادلعامل اذلامة منهاؼلتلف عن فرويد يف  االنفعايلالعبلج العقبلين  و ،ثانوية

 العقبلنية بدال من اإلحلاح  غَت ىي ادلعتقدات ساس الفلسفي لظواىر الطرح ويؤكد العبلج العقبلين على األ

 .على أعلية الطرح نفسها
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  خاصة الذين  و ،الوجهة التحليليةالعبلجية إىل ادلعاجلُت ذوي  لفيناتو استخداموادلعاجل العقبلين أقرب يف

احلال بالنسبة كما ىو  و ،اجملال التقليديىل إلكسندر منو فروم و أ و ادلدارس العبلجية لكارين ىورين،ىل إينتمون 

التأويل ادلباشر ليوضح دلرضاه كيف أن ن ادلعاجل العقبلين يستخدم قدرا كبَتا من إ، ُت اجلدديىل احملللُت الفرويدإ

 منمانعة ذلم  اذباىات وعقائدي لتكوين  ضوار كيف أهنم تع و ،سلوكهم ادلاضي مرتبط بسوء قيامهم بأدوارىم

 .ربقيق أىدافهم يف احلياة

األحداث ادلاضية  يف دراسة احملللون الكبلسيكيون وأخَتا فادلعاجل العقبلين يستغرق وقتا أقل شلا يستغرق و   

 ض.يف حياة ادلري

 8دلرو آ إليس

بصفة خاصة مدين بالكثَت  االنفعايلالعبلج العقبلين  على الرغم من أن ادلنظور ادلعريف بصفة عامة و

أن  دلرآ لاقفقد  االنفعايل،دلر مصدرا رئيسيا لدعم نظرية العبلج العقبلين آكانت كتابات   حيث ،دلرآ لفريدآل

عن  يكالياراد كبَتا و  ابتعاداإال أن إليس يبتعد  ،أن كل شيء يعتمد على التفكَت و )سلوك الفرد ينبع من أفكاره(

ربليل  ،ليو العم العبلقة بُت ادلعاجل و ،كريات الطفولة البكرةذ 8 كيده على أعليةتأدلرية التقليدية يف مارسة اآلادل

دلر يف الكشف فردي آلمن علم النفس ال ةىو من ناحية أخر  أكثر زبصصي االنفعايلكما أن العبلج   ،األحبلم

اليت تؤكد  االعتقاداتىي  و ،دحضها و تعديلها معربليلها  ل وعميالعدوانية لل مثلة داخليا وتادل االعتقاداتعن 

 استمراريتو. و اضطرابول خلق يللعم

 8كارين ىورني إليس و

نظرية إليس  للنظريات ادلعرفية بصفة عامة و ا خصباكانت مصدر أن أفكار ىورين   (9744) دوليفرير  

                        غلب ،الفرد لنفسو من حتميات )ينبغي ما يردده واتية ذعلا يؤكد دور األحاديث الفكبل ،بصفة خاصة

 االنفعايل.االضطراب دور يف نشأة  من حاديثاأل ما ذلذه و (البد
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التوقعات اخلاطئة اليت يتبناىا  عقبلين وبليؤكد على أن العصاب ينشأ نتيجة للتفكَت ال ا كان إليسذإ و

أيضا ىورين حيث يؤكد أن العصاب ينشأ نتيجة للتعارض بُت  هؤكدتا ما ذفه ،م أدائو وفقا ذلايقي   الفرد لنفسو و

 و.ربقيق ما يريد وإمكانيات الفرد 

 8نأما سوليفا

بُت الصحة  و( و اعتقاداتأفكار )يف تأكيده على أن ىناك عبلقة وثيقة بُت ادلعرفة من  فيتفق مع إليس

 خرينعن اآل صحة أفكار الفرد عن نفسو و فالصحة النفسية تتحقق بقدر دقة و ،ادلرض النفسي النفسية و

 .ض النفسيعندما تكون غَت دقيقة يكون ادلر  و ،فعندما تكون أفكار الفرد دقيقة تكون الصحة النفسية

 المنحى السلوكي إليس و 8ثانيا -13-2

حيث ير  سكينر أن  ،عرفيةتغَتات ادلدور ادل ستجابةاال ويرفض بعض السلوكيُت أصحاب نظرية ادلثَت 

صندوق معتم  الإ ما ىونسان اإلأن ىنا  يؤكد سكينر و ،يئاإلجرا شراطااليف  ذكرير ادلتغَتات ادلعرفية ليس ذلا دو 

ادلخرجات السلوكية من  دخبلت ومن مث فكل ادلتغَتات اليت تتوسط بُت ادل و ،الداخل خاو من أي كائن

تفسَت السلوك يكون فقط  و ،البحث يف علم النفس رلالإخل ينبغي أن زبرج من ...االنفعاالت و االذباىات

 االستجابة. وىل العبلقة بُت ادلثَت إبالرجوع 

ميللر( فهم يولون أعلية خاصة للعمليات  و دوالرد ،دورانبا لربتآ) االجتماعيأما أصحاب نظرية التعلم 

 كالتفكَته النظرية على دور العمليات الداخلية الوسيطة )ذحيث يؤكد رواد ى ،ادلعرفية يف دراسة الشخصية

 االستجابات. و( اليت تتوسط بُت ادلثَتات النتقائينتباه ااال ،التمثيل العقلي

تلعب دورا يف نشأة  اخلاطئةالتوقعات  ات ورب ادلعرفية كتشويو اخل لك ير  باندورا أن ادلتغَتاتذك

حيث أكدا على  ،يتفقان مع باندورا على دور العمليات ادلعرفية ماميللر فه و أما دوالرد االنفعايل، االضطراب

ا مها فذذل و ،لوعلى الرموز اليت ربملها  و اعلى تفسَته إياى ةتوقفمطة بو يكثَت من ادلواقف احمللالفرد ل استجابة
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          للطريقة اليت يدرك هبا الشخص موقفا معينا  استجابةؽلكن إدراكها على أهنا  االنفعالية االستجابةيريان أن 

 .اتوذة خلصائص موجودة يف ادلوقف ر ليس بالضرو  و

 المنحى الفينومنولوجي إليس و 8ثالثا -13-3

إىل أن  روجرز ىبذعلى دور اإلدراك يف السلوك حيث يفينومنولوجي )الظاىرايت( اليؤكد رواد ادلنحى 

فالواقع ىو  ،ه الظاىراتذفهمو ذل يتوقف بصفة أساسية على كيفية إدراك الفرد و واىرالواقع السيكولوجي للظ

و الواقعي دلإدراكاتو ال تشكل عا لك أن خربات الفرد وذير  روجرز ك و ،يفسره الفرد ي يدركو وذالواقع ال

واقع تًتتب عليو نتائج فعلية فاإلنسان ك ما يراه و ،أفعالو تشكل أيضا أساسا لسلوكو و نلك فحسب و

 .ه األحداثذكيفية تفسَته ذل ا يتفق وحداث دبؤليستجيب ل

 8مدرسة يونج العالج العقالني و

الكلية خباصة يف النظرة  مع نظرية يونج يف العبلج يف جوانب كثَتة و االنفعايليتفق العبلج العقبلين 

 باإلضافةربقيق إمكانياتو  بالنظر إىل ىدف العبلج بوصفو ظلو العميل و و ،للعميل بدال من النظرة التحليلية فقط

 .وقيقربىو  يدربقيقو دلا ير   تأكيد فرديتو واالضطراب يفىل ربريره من أعراض إ

ألن يونج زللل يف  ،نظرية يونجحسب يف شلارستو عن العبلج  االنفعايلؼلتلف العبلج العقبلين  و

الطرق العادية لتفكَت  احملتويات ادليثولوجية و الرموز و على ربليل األحبلم و يعتمد للعبلج النفسي توشلارس

 بلاألساليب غَت فعالة ف ىذه ألن ،اجلهد مضيعة للوقت و االنفعايلىو ما يعترب يف العبلج العقبلين  و ،العميل

 االضطراب.حداىا أو تغَتىا ألهنا ىي اليت زبلق تتال  الفلسفية األساسية و افًتاضاتوتظهر للعميل 

 8الوجوديين إليس و

 8أنو يتقبل القضايا التالية يتعاطف إليس مع الوجوديُت فيما حدوده من أىداف للحياة كما
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   ؼلرب األشياء  ،خرينيعيش يف سبلم مع اآل ينمي فرديتو و ينبغي عليو أن يتزود بادلعرفة و نسان حر واإلأن

مو سي يعيش إمكاناتو بصورة مبتكرة و و ،يف العمل الإ حقيقة ال يظهر يف الوقت ادلناسب يؤمن بأن بنفسو و

بد أن يتقبل بعض القيود يف  يعلم أنو ال لؤلشياء ؼلتار دائما اإلنسان و اختيارهيف  و ،تدفق بنفسو يف سرعة و

 .احلياة

  لكثَت شلن يصفون أنفسهم بأهنم معاجلون وجوديُت يتعصبون ضد تكنولوجية إليس فإن ا رإال أنو يف تقدي

                نطقي بالتحليل ادل االنفعايلبينما يستعُت ادلعاجل العقبلين  ،ضد أي نوع من التوجيو العبلج النفسي و

        التوجيو من قبل ادلعاجل  بالكثَت من التعليم و ،لك بعض إجراءات تعديل السلوك(ذ يفاألساليب الواضحة ) و

شطة اليت يستخدمها بعض الوجوديُت مثل نمن الطرق ال تقربا أكثر االنفعايللك فإن العبلج العقبلين ذل و

 .ىايل() ن مثلو ىل الطرق األكثر سلبية اليت يستخدمها وجوديإ)فرانكل( عما ىو 

 8قمما سبنخلص  و

عرضها تشًتك مع غَتىا من ادلدارس يف بعض ادلمارسات حبيث ن معظم ادلدارس العبلجية السابق أإىل 

فكل ادلدارس العبلجية تفًتض أن السلوك  فر،التنا من ا القدرذه ادلمارسات مع النظرة ادلتعمقة على ىذال تبدو ى

 رةأن العبلج يهيئ الظروف اليت ؽلكن فيها عبلج ادلشكبلت السلوكية من خبلل فك واإلنساين ؽلكن تغيَته 

يقومون بتعليم العميل طرقا جديدة يف  نفعايلاال -ين يتبعون ادلنهج العقبلينذفادلعاجلون ال ،مإعادة التعل التعلم و

 االجتماعيم السلوكيون العميل كيف يغَت سلوكو عل  يأن  رغبي و ،التفكَت سبهيدا للتخلص من السلوك السليب

 (59-44ص ص، 0229عبد اللطيف العقاد، من مث يتبع طرقا جديدة يف التفكَت. )عصام الظاىر و
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 8السلوكي االنفعاليأىداف العالج العقالني 14-

 الوصول إىل طلبا للمساعدة و االنفعايلعاجل العقبلين دلىل اإ( أن ادلريض يلجأ 9755سيقرر )إلي

           ادلعتقدات غَت العقبلنية  و، اتذالسليب لل رالتقدي منغالبا ما يعاين  و ،يف احلياةالنجاح  ربقيق والتكيف 

مطالب  خفض مستو  ن يتفهم ادلريض تلك ادلعتقدات، وىدف ادلعاجل ىو أ ، واتية غَت الواقعيةذادلطالب ال و

 .عقبلنيةات البلذال

ىي  و ،لد  ادلريض رتياحاالث على عدم عة تببي( إىل أنو توجد حاجات سل9760يشَت نيلسون ) و

 (71ص ،0222حسُت علي فايد، ) .ناذبة عن أسلوب التفكَت السليب و ،الزواج العمل و باحلب و مرتبطة

لعدد من  إشباعاتىي سبثل  والعقبلين االنفعايل السلوكي  أىداف العبلجحدد إليس عددا من  و

 تلك األىداف ىي8 روجرز( و -ماسلو -سكينر -ىل حد ما مع نظريات )فرويدإتتشابو  احلاجات و

 .اتذبال االىتمام – 1

 .اتذتوجيو ال -2

 .القدرة على التحمل -3

 .تقبل التغيَت -4

 .ادلرونة -5

 .التفكَت العملي - 6

 االلتزام. -7

 .ادلخاطر رتيادا -8

 (113-112 ، ص ص0223. )فيصل عباس، اتذالرضا عن ال التقبل و -9
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أن يتفهم أفكاره  على ريضيساعد ادل العقبلين االنفعايل( أن العبلج 9757 -9753قد وجد إليس ) و

كيفية مواجهة أنظمة القيم  و انفعاليةات معرفية تعليمو سلوك و النشط ادلوجو،عقبلنية من خبلل العبلج البل

اتية ذتنمية قدراتو ال و، عقبلنيةبلإظلا يهاجم معتقداتو ال لك ال يهاجم ادلريض مباشرة وذىو ب و ،اتذطة للباحمل

 اآلراء. والعادات  ادلرتبط باألفكار و على ربمل اإلحباط

         على ثبلث مراحل  االستبصارساب ادلريض كىل إإيهدف  العقبلينإىل أن العبلج  شلا سبقلص طل و

 8ىي و

ليس يف إطار  اهتا بأسباب سابقة تكمن أساسا يف معتقدات الشخص وذالشخصية احملبطة ل رتباطافهم  8أوال

أي مساعدة ادلريض يف التعرف على أفكاره غَت العقبلنية اليت تسبب ردود  ،ادلاضي أحداث منشطة حاضرة أو يف

 االجتماعي.توافقو  فعل غَت مناسبة ضلو تكيفو النفسي و

إال أنو   ( يف ادلاضياضطرابوعن  ادلسؤول)أي ىو  انفعاليا8 أن يفهم ادلريض أنو بالرغم من كونو كان مضطربا ثانيا

يدعمها  ما يزالأنو  و ،مازال يفرض على نفسو نفس النوع من ادلعتقدات اخلاطئةن أيضا ألنو مضطرب اآل

، فان مل يعًتف ادلريض اعًتافا  مواجهتها عقبلنية وبلال اتوسلوك وبنشاط يف احلاضر عن طريق تفكَته ادلختلط 

أن ػلاول التخلص  احملتملغَت فإنو من  مواجهتها، كامبل دبسؤوليتو عن استمرار ىذه ادلعتقدات البلعقبلنية و

 .على أفكاره غَت العقبلنية االعًتاض و الشك أي تشجيع ادلريض على إعادة التفكَت و ،منها

      يف احملل األول االنفعايل اضطرابوعقبلين اليت خلفت بلو للتفكَت الزعتادلريض بوضوح تام بأن ن اعًتاف 8ثالثا

يستخدم فيو فنيات اإلقناع العقلي ادلنطقي يف التخلص  امستمر  ه تتطلب عمبل جادا وذى ستبصاراالعملية  و

 نفتاحاال وإعادة تنظيم نظام ادلعتقدات لد  ادلريض مع ربقيق ادلرونة  و ،عقبلنيةبلادلعتقدات ال من األفكار و

 (01-09ص  ص، 0226ىشام ابراىيم عبد اهلل، ) .التغيَت تقبل الفكري و
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 8خالصة

السلوكي ىو نظام متكامل  االنفعايل ا الفصل أن العبلج العقبلينذالحظنا من خبلل صفحات ى

 على التقنيات باعتمادهلك ذ يتضمن وسائل فريدة للعبلج و نوأكما   ،الشخصية رتطوي يتضمن نظرية لتغيَت و

لك يركز ذىو رغم  و ،الوسائل العلمية األخر  ادلنطق و استخدامالسلوكية فإنو يسعى ضلو  و االنفعالية وادلعرفية 

 إنسانية. ذبريبيةعلى القيم اإلنسانية مثل السعادة فهو طريقة  اكبَت   اىتماما
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 الفصل الرابع

إال جرإءإت إملهنجية 

 للبحث
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 :تمهيد

إن منهجية البحث تعين رلموعة ادلناىج و الطرق اليت توجو الباحث يف حبثو، و بالتايل فإن وظيفة 

         نتائجها استغاللادلنهجية ىي مجع ادلعلومات، مث العمل على تصنيفها و ترتيبها و قياسها و حتليلها من أجل 

 و الوقوف على ثوابت الظاىرة.

 :الدراسة االستطالعية -1

   لنا إمكانية القيام بالبحث دتنح حيثة مرحلة دتهيدية يف أي حبث علمي، الدراسة االستطالعي تعترب 

 ادلالئمة جملال الدراسة. ساس البحث عن الفرضيات ادلمكنة وكما أهنا أ

إىل غاية شهر نوفمرب  2013من شهر مارس  متداستطالعية يف رلال زمين استنا االكانت در   قد و 

 . ددةمكانية متع، و يف حدود 2013

 :عنابة -البوني – اإلدمانالمركز الوسيط لعالج  /أ

أبو بكر -البحث ادليداين من طرف مدير ادلستشفى اجلامعي لألمراض العقلية  إلجراءبعد أخذ الرتخيص  

و أجرينا لقاءات مع  ادلركز ىو مصلحة استشفائية تابعة للمستشفى، قمنا بالتوجو للمركز باعتبار -الرازي

التقصي عن حاالت الدراسة، فقد مت النفسانيٌن العاملٌن بادلركز، هبدف مناقشة موضوع البحث و  األخصائيٌن

إىل أىم االسرتاتيجيات  باإلضافةطرق التكفل النفسي هبم، ادلعلومات عن احلاالت ادلدمنة و  تزويدنا ببعض

مع  ختدم رلال ىذه الدراسة، لكن بعد لقائنااليت العالجية ادلتبعة يف العالج النفسي، و وجدنا احلاالت ادلناسبة 

تعيينها يف ادلذكرة بصفتها مشرف مساعد بادلوازاة  تالعقلية، طلب األمراضادلصلحة و ىي طبية سلتصة يف  ةرئيس

عمل مع احلاالت، و يف ادلقابل لادلشرف، و كان ىذا شرط أساسي دلنحي ادلوافقة النهائية دلباشرة ا األستاذمع 
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بالتايل كان علينا  ،ادلشرف ىذا الشرط باعتباره ليس يف حاجة دلشرف مساعد يف ىذه ادلذكرة ستاذاألرفض 

 أخرى للقيام بالدراسة ادليدانية. البحث عن وجهة

 :تابعة إلدارة السجون -قالمة –مؤسسة الوقاية  /ب

عتبارىا موظفة  با والية قادلة،اين مبؤسسة الوقاية بالبحث ادليد إلجراءقامت الباحثة بتقدمي طلب الرتخيص  

اإلدماج نظرا السجون و إعادة  إلدارةكأخصائية نفسانية بادلؤسسة لكن الطلب رفض من طرف ادلديرية العامة 

 حلساسية ىذا القطاع و تقدمي اجلانب األمين على البحث العلمي بادلؤسسات العقابية.

 :قسنطينة -الخروب – اإلدمانالمركز الوسيط لعالج  /ج

بوالية عنابة، حيث أنو يقدم  اإلدمانمشابو للمركز الوسيط لعالج  باعتبارهتوجهت الباحثة ذلذا ادلركز  

ن أملنا كبًن يف إجياد ت من واليات سلتلفة، و بالتايل كاخدمات عالجية )نفسية و طبية( للمدمنٌن على ادلخدرا

  العقلية  األمراضئيٌن نفسانيٌن و أطباء حاالت حبث مناسبة و إطار بشري مؤىل للمساعدة و التعاون )أخصا

النفسانية  األخصائية، حيث فوجئنا مبجموعة من العراقيل من طرف انتظارناو العصبية(، لكن العكس كان يف 

  شراف على العمل يف اجلانب ادليداين مع أخذ مستحقاهتا و أتعاهبا من اجلامعة اإل اشرتاطالعاملة بادلركز، أمهها 

 ل اخلربة ألكثر من عشرون سنة بادليدان مؤىال لذلك.و ترى يف عام

صائي مبستوى ليسانس أن يشرف على رسالة كيف ألخ  تساءلادلشرف و  األستاذو ىذا ما رفضو  

مبا  األدرىي  األخصائيةبأن  ربتنا إدارة ادلستشفىتصال بإدارة ادلركز مبستشفى ماسينيسا أخو بعد اال ،ماجستًن

 ستحال العمل يف ىذا ادلركز و اضطررنا لتغيًن الوجهة مرة أخرى.ادلركز و بالتايل اعمل بو يف ىذا جيب ال

            و قد مسحت لنا الدراسة االستطالعية بالكشف عن خصائص و متغًنات البحث من الناحية ادلادية  

ات البحث و االنتباه و الزمنية و اجلهد ادلبذول، كما أن االحتكاك ادلباشر بادليدان ساعدنا على ضبط متغًن 

 .رحلة األوىل من البحثيف ادل لعوامل أخرى مل نأخذىا بعٌن االعتبار
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 :المنهج -2

اخلاطئة  األفكاريف تعديل  انفعايل -حتاول الدراسة احلالية الكشف على فاعلية برنامج عالجي عقالين 

اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية  العمليات وو ادلنهج ىو عبارة عن رلموعة  ،ادلخدراتلدى ادلدمنٌن على 

 باعتباره اإلكلينيكيفقد اعتمدنا ادلنهج  (175، ص2008يد زرواين، )رش .يق ىدفو بطريقة منسقة و منظمةحتق

من منظور خاص، يف زلاولة الكشف عن  اإلنساينادلنهج ادلناسب لدراستنا، فهو الطريقة اليت تنظر إىل السلوك 

سلوك و الكشف عن أسباب الصراعات ىذه الطريقة يف إجياد معىن دال للث خصائص ىذا السلوك، كما تبح

 (167، ص 2012)دلياء جنادي،  مع إظهارىا لدوافعها و ما حيسو الفرد جتاه ىذه الصراعات. النفسية

ادلنهج العيادي ألنو الطريقة اليت تسمح لنا مبعرفة السًن النفسي هبدف تكوين بنية واضحة  اختيارو مت  

طار الذي ينظم فيو  اإلذلك باستخدام تقنية دراسة احلالة اليت تعتربلتكوين العقلي و النفسي للفرد، و عن ا

  .العميلخصائي العيادي كل ادلعلومات و النتائج اليت حتصل عليها من األ

 :حدود الدراسة -3

 ، و مت(74، ص 2004)موريس أصلرس،  إن اجملال ىو مقياس آخر يساىم يف تصميم البحث العلمي 

 و البشري للدراسة األساسية كما يلي: حتديد اجملال الزماين و ادلكاين

 :الحدود الزمنية /أ

، و طبق الربنامج العالجي يف مدة ثالثة أشهر و أهني 2014بدأت الدراسة التطبيقية يف شهر جانفي  

 .2014اجلانب التطبيقي للبحث يف ماي 
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 :الحدود المكانية /ب

من فئة ادلدمنٌن  ،ةالدراسة إىل ادلرضى ادلرتددين على ادلستشفى النهاري ابن زىر مبدينة قادلتنتمي حاالت  

مبصلحة األمراض العقلية، حيث تتكون ىذه ادلصلحة من فريق طيب متكامل من أطباء األمراض  على ادلخدرات

 و كذلك رلموعة من ادلمرضٌن. العقلية و العصبية و أخصائيٌن نفسانيٌن و سلتصة أرطفونية

و تستقبل ادلصلحة  ،مراض عقليةاأل سلتص يف رئيس ادلصلحة و ىو طبيب إشرافو يعمل الفريق حتت  

 حاالت مرضية سلتلفة من ادلرضى العقليٌن )اضطرابات عقلية سلتلفة( و كذلك مرضى نفسيٌن.

 قادلة حبي واد ادلعيز يف شهر مايبوالية  اناإلدمإىل أنو مت مؤخرا فتح مركز سلتص لعالج  اإلشارةو جتدر  

، و ىذا بغية ختفيف الضغط على مصلحة 2014على أن يبدأ استقبال احلاالت )ادلدمنٌن( بداية من شهر جوان 

 العقلية بادلستشفى النهاري ابن زىر. األمراض

 (:الحدود البشرية )حاالت الدراسة /ج 

 ادلدمنٌن يقة قصدية من بٌن ادلفحوصٌنحاالت مت اختبارىا بطر  (03تكونت حاالت الدراسة من ) 

و ادلوجهٌن من خارج أدين على ادلستشفى النهاري ابن زىر مبدينة قادلة طلبا للعالج الطيب و النفسي، دادلرت 

أي مرض السالمة من ، مع بغض النظر عن ادلادة ادلتعاطاة على أن ال تقل مدة إدماهنم عن السنتٌن ادلستشفى

 .سنة 40و أن ال يتعدى السن  عقلي أو عضوي خالل فرتة خضوعهم للعالج

يف اختيار احلاالت، و جتدر اإلشارة إىل أن  تاريخ احلالةو  و اعتمدت الباحثة على ملفات ادلرضى 

( حاالت من مدمين ادلخدرات دلدة تفوق السنتٌن من اإلدمان، كلهم 07حاالت الدراسة يف البداية كانت )

سبب عدم حتقق شروط ب( حاالت 03سنة، مث تقلص العدد إىل ) 40إىل  20اوحت أعمارىم بٌن ذكور تر 

 .اإلدمانالبحث إال يف ىذا العدد و أمهها الرغبة يف العالج النفسي للتخلص من 
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 :أدوات الدراسة -4

 الباحثة أربع أدوات ىي: تاستخدم 

 :اإلكلينيكيةالمالحظة  -4-1

هبدف  ادلنظمة و ادلنسقة طيلة مدة الدراسة جبميع مراحلها التطبيقية اإلكلينيكيةوظفت الباحثة ادلالحظة  

 التقييم و التشخيص و العالج.

االنفعالية و ادلعرفية الدالة  ،ىي تقنية رصد الظواىر السلوكية، الفكرية اللغوية اإلكلينيكيةادلالحظة و  

 (R. Maurice, 1994, p149)هبدف إعطائها معىن. 

و التفهم و االنتباه جملموعة السلوكات اللفظية و غًن اللفظية يف  اإلصغاءو قد ركزت الباحثة على تقنية  

شكل اىتمام منصب حول فردية ادلفحوص، و حتليل ىذه ادلعطيات، ألن السلوكيات الداللية اليت تظهر على 

إىل عمل فكري  حتليلي و تفسًني  (، كما تصلاإلصغاءالفرد تعرب على نفسية داخلية )إكلينيكية النظر و 

 )إكلينيكية احلوار(.

 :المقابلة العيادية  -4-2

يف ىذه الدراسة ادلقابلة العيادية كتقنية أساسية للتقرب من ادلفحوص، و مجع سلتلف  استخدمنا 

لفظي منظم بٌن امية و تبادل العيادية ىي عالقة دينأن ادلقابلة  باعتبارادلعلومات اليت تساعد على فهم ادلشكل، 

 .انفعاالتأ على ادلفحوص من تغًنات و ر شخصٌن مها ادلعاجل و ادلفحوص، حبيث يالحظ ادلعاجل فيها ما يط

(P, Angel, et al, 1998, p 47) 

ىدفت   تصال و تعارف أويل بٌن الباحثة و حاالت الدراسةادلقابالت األوىل مفتوحة يف شكل افكانت  

اخلاطئة كعامل  األفكارىو تعديل  ، ولكسب ثقة ادلفحوصٌن و توضيح أىداف و وسائل الربنامج العالجي

تفاق على كيفية يث مت االحعلى ادلخدرات، و كذلك بناء العقد العالجي  اإلدمانأساسي لتعديل السلوك جتاه 
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د(، و عدد احلصص الالزمة لتحقيق اذلدف ادلسطر، مع توعية ادلفحوصٌن بأن  60سًن ادلقابالت و مدهتا )

مت التوضيح و االتفاق على التقنيات اليت  كما  ،ذلكالعملية العالجية ال يتم صلاحها إال مبشاركة ادلفحوص يف 

 ستوظف يف العملية العالجية.

التشخيص و بناء العقد  التقييم و ف،اليت كان ىدفها )التعار  األوليةا من ادلقابالت و بعد انتهائن 

العالجي( استخدمت الباحثة ادلقابلة نصف ادلوجهة كجلسات عالجية من خالل تطبيق الربنامج العالجي مع 

 حاالت الدراسة )ادلدمنٌن على ادلخدرات( و تعديل تفكًنىم اخلاطئ ليتعدل تبعا لذلك سلوكهم جتاه اإلدمان.

 «L’échelle Des Croyances» :"إليس "آللبرت سلم االعتقادات - 3- 4

صاحب نظرية العالج العقالين االنفعايل السلوكي  ليسإ لربتآىو سلم أعده عامل النفس األمريكي  

الذي يعترب أحد ادلداخل ادلعرفية السلوكية احلديثة يف العالج النفسي، و يويل اىتماما خاصا بالدور الذي يلعبو 

التفكًن يف نشأة و استمرار االضطرابات االنفعالية و ادلشكالت السلوكية للفرد، و منها استوحى سلما مساه سلم 

اخلاطئة لدى حاالت الدراسة  األفكاركتقنية أساسية لرصد عتقادات الذي قمنا بتطبيقو يف ىذه الدراسة  اال

 .هبدف تدعيم التشخيص اإلكلينيكي )ادلدمنٌن على ادلخدرات(

و ترتاوح استجابات الالعقالنية  األفكارمعد خصيصا لرصد  او يتكون ىذا السلم من عشرون بند 

 بٌن مخس درجات ىي: ادلفحوصٌن فيو

 .أعارض بقوة -1

 أعارض قليال. -2

 .ال مبال -3

 أوافق قليال.  -4

 (M. Bouvard, 1999, pp 231-234) .أوافق بشدة -5
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 و يتم عرض السلم كامال يف جزء ادلالحق.

 :البرنامج العالجي -4-4

اطئة لدى ادلدمنٌن انفعايل لتقييم فعاليتو يف تعديل األفكار اخل -الباحثة ببناء برنامج عالجي عقالين قامت       

تعديل األفكار  ىلو ىو منوذج عالجي تعليمي يهدف إ ،ادلاجستًنذا يف إطار حتضًن رسالة ى و ،على ادلخدرات

 آللربتيات أعدت وفقا للنظرية ادلعرفية فن اخلاطئة لدى ادلدمنٌن على ادلخدرات، إذ تستخدم الباحثة تقنيات و

 تأثًن كل منهم يف اآلخر. كما يهدف إىل تعريف العميل بالعالقة بٌن التفكًن و االنفعال و السلوك و،  إليس

جلستٌن أسبوعيا مدة كل  مبعدل ،مدة ثالثة أشهر طبق يفت جلسة 20على  العالجي الربنامج  يتوزع و

  قيقة.د 60جلسة 

 :تحكيم البرنامج -4-4-1

قامت الباحثة بعرض الربنامج العالجي ذلذه الدراسة على ىيئة احملكمٌن من ذوي التخصص و البالغ        

 ( دكاترة و ىم:03عددىم )

 عنابة -ة باجي سلتار جبامع -أ- الدكتور بوفولة بومخيس )ادلشرف(/ أستاذ زلاضر-  

 باتنة  -جبامعة احلاج خلضر  تعليم عايل/ أستاذة الدكتورة مزوز بروكو-  

 باتنة  -جبامعة احلاج خلضر  -أ-/ أستاذة زلاضرة خدجية الدكتورة بن فليس- 

مع  و أىداف الربنامج( ، أدواتمراجع، مراحل مصادر،لربنامج من ناحية البناء العام )و ذلك لتحكيم ا

ا و الفنيات و الوسائل ناحية موضوع اجللسات و تقسيمهبداء ادلالحظات و ادلقرتحات بشكل خاص من إ

 .النهائية بالتايل فهو صادق يف صورتو ادلستخدمة و

بداء بعض ادلالحظات، كان الربنامج يف صورتو إكيم األساتذة للربنامج العالجي و و من خالل حت

 . يلي النهائية كما
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 :التي يقوم عليها البرنامج األسس -4-4-2

 :ربنامج العالجي مت مراعاة ما يلييف تصميم ىذا ال

  .يوجو ىذا الربنامج لألفراد ادلدمنٌن على ادلخدرات من فئة الراشدين 

 العامٌن و شلن  نععلى أن ال تقل مدة إدماهنم  ،أن تكون حاالت الدراسة من فئة ادلدمنٌن على ادلخدرات

  -قادلة  -يزاولون عالجهم مبستشفى ابن زىر مبدينة 

 كما استخدمت   ،التقييم و التشخيصيف  تاريخ احلالةمت اختيار احلاالت بالرجوع للملف الطيب للمدمن و  و

 . لدى حاالت الدراسة ألفكار الالعقالنيةا يف عملية رصد لربت إليسالباحثة سلم االعتقادات آل

 :خطوات بناء البرنامج -4-4-3

 ادلقرتح ذلذه الدراسة وفق اخلطوات التالية:قامت الباحثة ببناء ىذا الربنامج العالجي 

لتحديد أسباب و مضاعفات ىذا االضطراب  االطالع على ادلراجع العلمية اخلاصة باإلدمان على ادلخدرات -1

 مثل: و كذلك التعرف على اخلصائص النفسية و االجتماعية و االنفعالية للمدمن على ادلخدرات

J.K.Belkand, 1978))              (Boucebci, M.1982) ,(Besancon;G.2005), 

(American Psychiatric Association, 2000), (S. Angel et al, 2002)          

 ... و غًنىا من ادلراجع.    (2006كرايج ناكٌن، )

          االطالع على األسس النظرية للعالج العقالين االنفعايل السلوكي لتحديد طبيعة ىذا التوجو العالجي  -2

لربت إليس للموقف آو قد اعتمدت الباحثة على تفسًن  ،و التعرف على مبادئو و مراحلو و أىدافو و فنياتو

           تقع بٌن العمليات النفسية االنفعالية و االجتماعية  ادلعارف اليتب و عالقتو أو احلدث ادلنشطاالجتماعي ادلثًن 

طالع على رلموعة من على ادلخدرات، و ذلك من خالل اال هبدف وضع التصور ادلعريف لإلدمان ،و األفكار
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  ( 2002، مارك و ليماز)آرون بيك و  (V. Luis, 2009) (Ellis, A.1991),مثل:ادلراجع العلمية 

 مراجع أخرى. و ..(2008)ىشام ابراىيم عبد اهلل، (، 2007ترول، تيموثي، ج. )

           االضطرابات النفسيةالربامج العالجية السلوكية معرفية يف عالج  منها االطالع على الدراسات السابقة -3

قد استفادت الباحثة منها يف بناء ىذا الربنامج يف شكلو اخلارجي من حيث ختطيط و تقسيم  ، وو االنفعالية

ىذه  و من أىم ،تناسب مع طبيعة البحث و أىدافومع قيام الباحثة بالتعديالت ادلناسبة مبا ي ،اجللسات العالجية

                    بد العزيز بن عمر الصقهان ، و دراسة ناصر بن ع(2012ء جنادي )دراسة دليا :الدراسات

دراسة وناس ، و (2013لك دراسة مقدم فاطمة )كذو   (2013دراسة زلمد سليم مخيس ) ، و(2005)

 .(2011( و بوخنوفة هنة )2006أمزيان )

هتا كأخصائية باحثة على خرب يف إعداد ىذا الربنامج العالجي اعتمدت  كذلك ال نو وأال ننسى  كما       

من دورة تكوينية حول  (الباحثة)استفادت  و قد ،نفسانية شلارسة بالوسط العقايب دلدة تفوق اخلمس سنوات

 .              2013العقلية يف عام لالضطراباتالرابع  حصائيو اإل صيياستخدام الدليل التشخ

 :المكاني و الزماني للبرنامج المجال -4-4-4

، و زمن كل سبوعاأل يفمبعدل جلستٌن  ، وشهر مبجموع عشرين جلسةأ دة ثالثةيطبق الربنامج يف م       

مع حاالت الدراسة و ىم األفراد ادلدمنٌن على ادلخدرات شلن يزاولون عالجهم مبستشفى ابن ، دقيقة 60جلسة 

  .زىر مبدينة قادلة

 :البرنامج أهداف -4-4-5

ليتعدل يتحدد اذلدف العام للربنامج يف تعديل و تصحيح األفكار اخلاطئة لدى ادلدمنٌن على ادلخدرات        

موعة من األىداف الفرعية  يف ضوء رل  العام و يتحقق ىذا اذلدف جتاه اإلدمان، ذلك سلوكهم ادلضطربتبعا ل

 : كما يلي
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 للمدمن، و توعيتو بكيفية االرتباط بٌن األفكار و االنفعاالت و السلوك.  ادلعريف  التكوينحتديد  -1

  .ادلدمنحتديد أىم ادلعرفيات اخلاطئة و السلبية ادلعرقلة للسًنورة االنفعالية لدى  -2

 اإلدمان. الضطرابالتحكم ادلعريف يف األفكار و ادلعتقدات الداعمة  -3

 .رات جديدة أكثر عقالنية و منطقيةو بناء أفكار و تصو  اخلاطئة ىذه األفكار تعديل  -4

 بناء توجو معريف و رفع درجة االستبصار لدى ادلدمن. -5

 مساعدة ادلدمن يف التخلي عن ادلادة ادلخدرة. -6

 يف إدارة ذاتو بشكل جيد.  ادلدمنمساعدة  -7

و تتحقق ىذه األىداف من خالل مناقشة األفكار غًن العقالنية ادلرتبطة بالسلوك اإلدماين عند الفرد 

التخلي عن ادلخدر و التكيف السوي مع  يفو إجياد الرغبة لديو الستبداذلا بأفكار إجيابية جديدة تساعده  ،ادلدمن

 . البيئة احمليطة بو

 :مراحل تطبيق البرنامج -4-4-6

 :ىيىذا الربنامج على ثالث مراحل  طبيقيتم ت

 جلسات( 33) -مرحلة التقييم و التشخيص – المرحلة التمهيدية :المرحلة األولى

 :و تتضمن ىذه ادلرحلة

  .اختيار حاالت الدراسة وفق الشروط احملددة و ذلك بالرجوع للملف الطيب للمريض و تاريخ احلالة 

  حاالت الدراسةبٌن الباحثة و  عالقة الثقة و التعاون بناء و التعارف قامتا . 

  ستخدمةالفنيات ادلأىم الوسائل و  و شرح أىداف و مراحل الربنامج العالجي . 

   .إجراء تعاقد شفهي مع حاالت الدراسة 
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  لربت إليس. آلاالعتقادات  تطبيق سلم 

  ىذا من خالل التشخيص الدقيق  و التكوين ادلعريف للمدمن: الرئيسية الصياغة ادلعرفية للمشكلة بناء      

 .للحالة و ادلوضوعي

 جلسة( 15) -تنفيذ اإلجراءات العالجية المعرفية –مرحلة التدخل  :المرحلة الثانية 

 إىل ثالث مراحل جزئية ىي: بدورىا و تنقسم ىذه ادلرحلة       

 المقابلة الرابعة إلى المقابلة الثامنة: من ا/

 وء االضطراب االنفعايل و السلوكي من خالل:حتديد دور العمليات الوسيطة يف نش يتم فيها

 و السلوك بتوضيح منوذج االنفعاالت   رتباط بٌن األفكار،حتديد اال(A.B.C). 

 ستعمال ادلخدر.مق اليت جتعل العميل أكثر عرضة الالتعرض للبنيات ادلعرفية األع 

  وضع بدائل إجيابية و بناء منط جديد من التفكًن العقالين بتوسيع منوذج(A.B.C)  إىل

(D.E.F). 

 المقابالت من التاسعة إلى الخامسة عشر: ب/

، و دلا كان العالج عالج العقالين االنفعايل السلوكيالدخول يف فنيات اليبدأ العمل يف ىذه ادلرحلة ب   

  سلوكي تنوعت تقنيات العالج كما يلي: عقالين انفعايل

 .أساليب و فنيات معرفية 

  انفعاليةأساليب و فنيات. 

 أساليب و فنيات سلوكية. 
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 السادسة عشر إلى الثامنة عشر: من ابالتالمق ج/

 :حيث يتم عادة البناء العقالين للعميلإللسات اجل خصصت ىذه

 صلازه يف اجللسات ادلاضية.تقييم دلا مت إ 

 ادليول الداخلية ضلو اإلدمان و السلوك غًن السوي. تغيًن 

 .تعلم تصنيف ادلواقف بصورة أكثر واقعية 

  دتكٌن العميل من القدرة على تقبل التغيًن و العمل بالنتائج ادلتوصل إليها هبدف إعادة تقييم

يف ظهور  التفسًنات ادلبنية على اعتقادات خاطئة خاصة بالبنية ادلعرفية  اليت كانت سببا رئيسيا

  اضطراب اإلدمان. 

ساسا من العالج العقالين و فنيات مستمدة أ سرتاتيجياتامت استخدام  تنفيذ الربنامج العالجيلو 

 نوجزىا يف ما يلي: و سلوكية و عاطفية سلتلفة معرفية ، و ىي أساليبالسلوكي االنفعايل

 :معرفية و فنيات أساليب -1

 البنية أساسا يف احلوار السقراطي و رلموعة دتارين شبكة تغيًن رلموعة من االسرتاتيجيات  تتمثلىي 

، و لقد ركزنا السلوك و كذلكىل اختبار األفكار اآللية و عالقتها باالنفعال و التفكًن اإلدراكية و اليت هتدف إ

 تقبل نتائجو  من خالل التساؤالت السقراطية على اختبار أفكار العميل ادلرتبطة بالتجربة اإلدمانية و قدرتو على

و مواجهتها هبدف إعادة تقييم التفسًنات و حتليل احلوار الداخلي اخلاص بالبنية ادلعرفية للعميل الذي كان سببا 

 رئيسيا يف ظهور االضطراب اإلدماين.

، و أسلوب حل ادلشكلة من خالل مساعدة ادلدمن على ادلهارة تقنية التدريبكما تستخدم الباحثة 

 و ىذا بتشجيعو على حتديد مشكالتو مبوضوعية و إجياد احللول ادلناسبة ،فعالة حلل ادلشكل  ةاسرتاتيجيعلى تعلم 

 . ىل إعادة البناء العقالينضافة إإ، و اختيار البدائل و تقدير اإلمكانيات ادلتاحة
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  :انفعالية و فنيات أساليب -2

ساعدة ادلدمن على معرفة حديث الذات غًن العقالين مب ضبط الذات و كتشاف ادلوجواال كأسلوب 

اتو و التفسًن دلعتقد التمثيلمع  ،و  السلبية و اضطراباتو السلوكيةادلصدر األول النفعاالت الذي يعتربالسليب 

مواجهة  و لتحكم يف انفعاالتو بدرجة مناسبة، كما يتم تدريبو على الضبط و اضطرابوالالالعقالنية ادلسببة 

بالتدريب على تقنية التحصٌن ضد التوتر ليكتسب العميل القدرة  القدرة على التعامل معها كتسابا الضغوط و 

من خالل و ىذا  ،على تنظيم ردود أفعالو و توفًن احلماية النفسية لذاتو يف مواقف ادلواجهة و التعامل مع القلق

 مدى قوتو يف التحمل بذلك و تعريضو دلواقف ضغط الختبارتعليمو )ادلدمن( بشكل متدرج ادلهارات ادلتعلقة 

 .و التخيل العقالين االنفعايل و االسرتخاء العضلي لتدريب التوكيديا لفنيات ضافةإ

  :سلوكية و فنيات ساليبأ -3

الذي  كالتدعيم اإلجيايب و ىذا من خالل الثناء و ادلكافئة عندما يؤدي ادلدمن السلوك ادلرغوب فيو

 مع ،أي تدعيم مظاىر تدل على تعديل منط سلوكو اإلدماين ،مبا يزيد احتمال تكرار السلوك مرة أخرىتعلمو 

أمناط سلوكية توافقية جديدة بصورة  اكتساباستخدام تقنية تشكيل االستجابة من خالل تعليم ادلدمن كيفية 

 متدرجة.

جيايب نشط لتخلي العميل عن سلوكو الباحثة على الواجبات ادلنزلية يف صورة برنامج توجيهي إ ركزت و

ية يف ادلختل وظيفيا عن طريق بعض التمرينات و التدريبات ادلرتبطة بالتفكًن و التخيل و شلارسة األفكار العقالن

 . ادلواقف احلياتية ادلختلفة

              تقنية لعب الدور حيث يتم اكتساب ادلهارة من خالل ادلمارسة و تبادل استخدمنا كما 

         جتاه بعض األدوار االجتماعية إقناعو بتعديل  نظرتو اخلاطئة  و تدريب ادلدمن على ىذا السلوك و ،األدوار

 السلوك اإلدماين و مواجهتو مبا يقوم بو من سلوكيات خاطئة.  و 
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  (جلستين) - بلورة األهداف المكتسبة و تقييم النتائج – مرحلة اإلنهاء :المرحلة الثالثة

    و تشتمل ىذه ادلرحلة على: 

 .العالجيهتيئة حاالت الدراسة إلهناء  الربامج  -1

 .دة من الربنامج مع حاالت الدراسةستفاتقييم اال -2

 شكر حاالت الدراسة على إدتام الربنامج.  -3

 هناء التدخل العالجي مع حاالت الدراسة .إ -4

  :المتابعة

دلتابعة التحسن و إستقرارية  مث جلسة بعد شهر ،هناء الربنامجإ ( يوم من15ون مبعدل جلسة  بعد )و تك

 .احلالة

 :مالحظة

يراعى يف استخدام التقنيات العالجية أثناء ىذا الربنامج العالجي ما يتناسب مع فردية كل حالة من 

  .ث طبيعة ادلشكلة و شخصية كل مدمنحي

 :في تطبيق البرنامج العالجي المستخدمة الوسائل -4-4-7

 وظفت الباحثة رلموعة من األدوات التقنية ادلتمثلة يف: 

  .ادلالحظة اإلكلينيكية 

 .ادلقابلة العيادية 

 .سلم االعتقادات آللربت إليس 
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 :البرنامج العالجي جلسات -4-4-8

 ما يلي:ك جاءت جلسات الربنامج العالجي ادلقرتح

  جلسة.  20حيتوي الربنامج العالجي على 

 دقيقة.  60كل جلسة   مدة 

 يتم تقسيم اجللسة إىل: 

  10 فتتاح اجللسة و مناقشة الواجب ادلنزيل.   ال /د 

  40 تقدمي موضوع اجللسة /د                       . 

  10 تلخيص اجللسة و إعطاء الواجب ادلنزيل. /د 



 

 

 

 

 

 

  

 الخامس الفصل

 عرض و حتليل إلنتاجئ
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 عرض حاالت الدراسة:  -1

 :ف( )ح. األولى الحالة -1-1

 :ف( )ح. األولى تقديم الحالة /أ

   متزوج و أب لبنتُت، ولد  سنة 73بتدائية( يبلغ من العمر ( عامل يومي )طباخ حاليا دبدرسة اف )ح.

والده و ىو يف الثالثُت من عمره، مستواه  قاؼبة لديو ثالث إخوة )بنتُت و ولد( ىو أكربىم، تويفو عاش دبدينة 

ة دخل فيها أما اؼبستوى االقتصادي للعائلة فهو ضعيف، مسبوؽ قضائيا و كانت أوؿ مر  الدراسي التاسعة متوسط

 .0202يف العاـ  ىاو آخر  دبركز رعاية األحداث من عمره السجن يف الرابعة عشر

ف( ؼبصلحة الطب النفسي دبستشفى ابن زىر )والية قاؼبة( طلبا للعالج النفسي بقرار  تقدـ )ح.

 عن تعاطي و إدماف اؼبخدرات. اإلقالعشخصي، لرغبتو يف العالج و 

 عندما، ف( قصة إدمانو الطويل للمخدرات، حيث يقوؿ أف أوؿ مرة تناوؿ فيها اؼبخدرات وبكي )ح.

كاف قد ظبع الكثَت عن   و على شكل حبوب (Rivotril)وجد ىو و صديقا لو دواء مرمي يف القمامة من نوع  

الدواء مع صديقو و كاف الدواء منتهي الصالحية ما استدعى نقلهم إىل اؼبستشفى  فشربىذه اغببوب اؼبهلوسة، 

يف تعاطي اؼبخدرات و ىو يف سن الثانية  ل معدة ؽبما، و كانت ىذه أوؿ ذبربة لويسرعة إلجراء غسالجناح لى ع

 عشر.

ى من ف( ما بق أخذ )ح. )العم( اؼبخدرات، و يف يـو أخذتو الشرطة يف كاف عمو يتعاطى و يتاجر  

و كاف التغَت اؼبزاجي  اإلدمافكلها و كانت ىذه بدايتو مع على فًتات   استهلكها اؼبخدرات اؼبخفي يف البيت و 

أزمات  ، فبدأت آثار التعاطي تظهر عليو يف شكلالذي وبصلو دبثابة السحر الذي يدفعو لتكرار التجربة باستمرار

 ، عزلتو ؼبدة طويلة و حبثو عن ربصيل النقود و بأي طريقة للحصوؿ على اؼبخدرمتواصل مع العائلة شجار قلق و
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ىو يف سن الدراسة و  من مقاعد طردهتسبب يف  الدراسي مع مشاكلو داخل الصف ما  كما تدىن كثَتا مستواه

ف( كثرة صراعاتو و مشاداتو مع أسرتو و جَتانو  حياة )ح. كذلك ما ميزمستوى التاسعة أساسي،   الرابعة عشر يف

      ما انتهي بإدخالو مركز رعاية األحداث، فمكث يًتدد على مركز ضباية  األبيضو كثَتا ما استعمل السالح 

 سنة. 03سنة إىل ما يقارب  01و رعاية األحداث دبدينة قاؼبة من سن 

 أكربىم يث كاف ىوف( يف أسرة متوسطة اؼبعيشة مكونة من ثالثة إخوة )بنتُت و ولد( ح ترعرع )ح.

خدرات و خاصة الكيف، ما يث كاف يضطر للسرقة من أجل شراء اؼبف( اؼبنحرؼ ح سلوؾ )ح.تواصل إدماف و 

ف( على  و يف السجن تعرؼ )ح. ،سنة 01السجن سبب السرقات اليت تعودىا و ىو يف سن  ولودختسبب يف 

       عرؼتبعد خروجو من السجن و  حيث رو اؼبتاجرة باؼبخدرات، و ىذا ما عزز إدمانو أكث اإلجراـصباعات 

 (، لكن تبقى اغببوب خاصة مادة الكوكايُت ، الكيف اؼبعاجل و حىتمهلوسة كل أنواع اؼبخدرات )حبوب  تعاطىو 

(parkidil) الكيف ىي اؼبفضلة لديو. و 

سنة( و أشبر ىذا الزواج ببنتُت، و بسبب إدمانو للمخدرات تعرض  70ف( و ىو يف سن ) تزوج )ح.

ف( يصرؼ جل دخلو على  )ح. حيث كاف ،لعدة ىزات و صراعات و خاصة جانبو االقتصادي الزواجىذا 

 اإلجراـو  اإلدمافو من ىنا بقي يدور يف دائرة  ،ؼبخدرات فبا يضطره إىل البحث عن اؼباؿ و بأي شبنربصيل ا

        ؾ اؼبخدراتحيث تكررت مالحقات الشرطة لو باستمرار بتهم اؼبشاجرة و السرقة و حىت حيازة و استهال

 قضى ىناؾ سنة كاملة كعقوبة عن جريبة السرقة. 0202آخر مرة أودع فيها السجن يف عاـ  تو كان
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 :ف( )ح. ماف عند الحالةعن اإلد محاوالت التوقف /ب

، و كانت انتهت كلها بالفشل عن إدماف اؼبخدرات لإلقالع فردية ف( عدة ؿباوالت كانت لػ )ح.

إدماف اؼبخدرات ما أثر سلبا على  تعاطي و سنة كلها يف01سنة بعدما قضى أكثر من  71آخرىا يف سن 

، حيث تدىورت كثَتا حالتو الصحية اعبسمية و النفسية خاصة صحتو على و و االجتماعية األسرية  عالقاتو

االقتناع، حيث متقطع و بقرار صدر من زوجتو و مل يكن مقتنع بو سباـ ، ىنا بدأ العالج بشكل اإلدمافبسبب 

ع لدى طبيب األمراض العصبية ؼبا يقارب ستة أشهر، لكن قباحو كاف مؤقت فقط، حيث انتهى بالفشل بعد تاب

 رجوعو للتعاطي عند أبسط مشكلة أو إحباط يتعرض لو.

عن اؼبخدرات و ظهر ىذا خالؿ أوؿ لقاء  اإلقالعاستعداد قوي للعالج و  ف( رغبة جادة و أبدى )ح.

 ية النفسانية طلبا للمساعدة و العالج.مع األخصائ

 :ف( )ح. األولى عرض و تحليل الحالة /ج 

 :(التمهيدية)المقابلة  األولىالمقابلة 

ستفسر عن أياـ ا و ف( ؼبصلحة األمراض النفسية و العصبية دبستشفى ابن زىر دبدينة قاؼبة تقدـ )ح.

              للفحص  اأخذ موعد ٍباؼبمرضة  اؼبدمنة، أعلمتوة اليت تعمل مع اغباالت عمل األخصائية النفساني

التحية و طلبت منو  بادلتو ألقى التحية،  ف( يف اؼبوعد احملدد )ح. و عند قدومو ألوؿ فحص جاءالنفسي، 

 ؟ف( ىل أنت بخير سيد )ح.و بالسؤاؿ: جلس و كاف يبدو عليو نوع من االرتباؾ، فبادرتاعبلوس، 

أنا خبَت فقط راين متوتر قليال لدي عدت مشاكل و راين غلبت و تعبت بزاؼ، حاب نلقى فأجاب: 

 اغبل ىذا واش راه مقلقٍت يا غبكيمة.
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تحدث بو يف ىذه كل ما سنت عليو: أنا ىنا ألظبعك و أساعدؾ بتعاونك طبعا، و تأكد من أف  درد و

 فقاطعٍت، عنك أبدا علمية و بطريقة ال تعرؼال ألغراض و ال يستعمل إ مهنياغَتىا سيبقى سرا اعبلسة و 

: لدي أمل كبَت يف شخصك يا غبكيمة و راين حسيت بارتياح من أوؿ جلسة ال أدري ردبا للحالة اليت العميل

 ال أدري. ،اإلدمافوصلت ؽبا مع ىذا 

لة أوال أسئ األخصائية كما ىو اؼبعموؿ بو يف اؼبقابلة التمهيدية ىناؾ بروتوكوؿ خاص حيث طرحت

إىل تفاصيل عن مدى االستخداـ  إضافة إلدماف،و اللقب و السن و تاريخ ا كاالسممتعلقة بالبيانات الشخصية  

يف تقدًن اغبالة، و كانت العالج النفسي من قبل، كما سبق ذكره  أو اإلقالعاغبايل للمخدرات و ؿباوالت 

العالجي و قد خصصت للتقييم و التشخيص أي بناء الثالث مقابالت األوىل سبثل اؼبرحلة األوىل يف الربنامج 

 الصياغة اؼبعرفية للمشكلة.

تجربة حب االكتشاؼ ليتسع بعدىا كيف بدأ بتاريخ إدمانو الطويل مع اؼبخدرات، و  سرد ب العميلبدأ 

ف( و ألحصل على اؼبخدر كاف  حيث يقوؿ )ح. ،سنة 01يتعاطى كل أنواع اؼبخدرات و ىو يف سن  يصبحو 

و أشياء من ىذا  السيارات أحصل على النقود و بأي شبن، فبدأت يف خطف احملافظ و سرقة راديوىات علي أف

     ُت كميات أكرب ليشعر بنفس النشوة لتدخحتاج اتأثَت الكيف و اغببوب و  أكثر قل تعاطىو كلما القبيل، 

ما انتهى بو  اؼبنازؿ و السرقة اؼبسلحة، كاقتحاـ اإلجراميو عندما أصبح إدمانو وبتاج لنقود أكثر تصاعد نشاطو 

ذه ؽب انضماموب إدمانو أكثر و تعزز ،اؼبتاجرة باؼبخدراتو  اإلجراـيف السجن ليجد نفسو يف وسط عصابات 

و بعد اإلصغاء ؼبشاكل العميل اؼبتعددة كانت الباحثة تتدخل من حُت آلخر اجملموعات بعد خروجو من السجن، 

التعاونية، خاصة ما تعلق بالتعاطف و اغبماس كعوامل ىامة لدى اؼبدمن هبب توفرىا يف  لتأصيل العالقة العالجية

 اؼبعاجل.



 عرض و تحليل النتائج                                                         الخامس الفصل

180 
 

قدمت الباحثة للعميل الربنامج العالجي، كعدد اعبلسات و ـبتصر حملتوياتو و تقسيمو حيث  بعدىا

جلستُت أسبوعيا. تكوف اعبلسات الثالث األوىل مرة كل أسبوع كمرحلة سبهيدية للعالج، لنواصل بعدىا دبعدؿ 

، كما شرحت للعميل مدة كل مع الًتكيز على اؼبرونة يف ربديد اؼبواعيد دبا يناسب ظروؼ و طبيعة عمل اؼبفحوص

من  %)02(شكلا على تقنية الواجب اؼبنزيل حيث تكيفية تقسيمها و أدواهتا و ركزت الباحثة ىنجلسة و  

( يتم اإلدمافيف شكل نشاطات موجهة ػبفض االضطراب النفسي ) بدقةو قد أعد ىنا  العالجي، الربنامج

 ىذا النشاط و يستمر راجعتها يف بداية اعبلسة القادمة،تكليف اؼبفحوص هبا و ربدد عقب كل جلسة ليتم م

 أبدىموذج اؼبعريف الذي سنعمل دبقتضاه، طيلة الربنامج العالجي و بالتايل شرحت للعميل الن )الواجب اؼبنزيل(

: "يا لحكيمة مداـ أنا راني ىنا أطلبي واش تحبي أنا نقـو بو، برؾ راني حاب العميل موافقة ؿبفزة يف قولو

 اح من ىذا الكوشمار".نرت

ف متوقف عن التعاطي فهو اآل العميل نسحابية اليت قد يبر هبااألعراض اإل لطبيعة تطرقت الباحثة كما

"فخربتو حسب قولو منذ حوايل أربعة أو ثالثة أياـ، خاصة أنو رفض أخذ أي دواء من طبيب األمراض العقلية 

قلب دائما حسب الظروؼ عليو أف يدرؾ أف دوافعو للعالج قد تت بأف و قد وضحت لو جعلتو معدـو الثقة بو"،

أف عودة الرغبة يف التعاطي ليست مقدمة  و يعرؼ مسبقااغبالة النفسية و العديد من العوامل، اػبارجية و 

و ىذا بغرض  بإصرارشق طريقو للشفاء يأف و  ا بدوافعويظل متمسكو لالنتكاس أو الفشل، فقط عليو أف يبدأ 

و نشأ  ى العميل رغبة و دافع قوي للعالجو قد أبدالشفاء و زيادة الدافعية للعالج،  العميل لرغبتو يف ربفيز

   و االتفاؽ على موعد  تعاوين بتلخيص ؼبا جاء يف اعبلسةالتحالف العالجي بسهولة مثَتة و بدأ العمل بشكل 

 األسبوعالثالثة األوىل مرة يف يد اعبلسات و موضوع اعبلسة القادمة بعد أسبوع، تعمدت الباحثة أف تكوف مواع

اليت تكوف دبعدؿ جلستُت  إلتاحة الفرصة للعميل للتكيف مع رًب العالج النفسي و هتيئتو للمرحلة القادمة

 رتياح و دافعية كبَتة ػبوض ىذه التجربة.ف( اؼبكتب و ىو يف حالة ا )ح. العميلغادر أسبوعيا، 
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 المقابلة الثانية:

احملدد بالضبط، دخل قاعة االنتظار و سأؿ اؼبمرض إف كانت  الوقتو  اليـوالعميل بعد أسبوع يف  جاء

 األخصائية موجودة باؼبصلحة، فأجابو بأف األخصائية موجودة فقط عليو االنتظار قليال.

ؼبشكلة العميل ؼبساعدتو على طرح مشكلتو بأكثر وضوح  اإلصغاءركزت الباحثة يف اؼبقابلة األوىل على  

 لتأصيل  اث و تاريخ التعاطي بكل تفاصيلوو أروبية مع تسجيل اؼبالحظات اؼبهمة عن تاريخ اغبالة و األحد

هو تكوين الصياغة اؼبعرفية ؼبشكلة العميل ف الثانية للجلسة األساسي اؽبدؼ أما ،العالقة العالجية التعاونية

 )اإلدماف(. 

جلس بعد إلقاء  عا،َتة مو اغب بالتحفزدخل )ح. ف( ؼبكتب الفحص لثاين مقابلة يف ىيئة فبزوجة 

غبكيمة راين  "نصارحك يا ف(: )ح. سألتو عن أحوالو خالؿ ىذا األسبوع فأجاب، بادلتو الباحثة التحية و التحية

ؽبذا العمل  فقلت لو كيف ذلك؟ فأجاب "راين مليح على خاطر حسيت بلي رربتح"، مليح و مانيش ملي

، ىذه و لكٍت منيش مليح راين خايف : نعمفقاطعتو تقصد برنامج العالج النفسي، قاؿ "اإلدمافلعالج 

            ٍب صمت ؼبدة يف تفكَت عميق يشَت للضياع )، حبيت نبعد اليـو قبل غدوةاؼبخدرات راىي شبح حياٌب و 

    اإلرادةٍب قاؿ "بصح راين عندي  (،و كانت نربات صوتو فبلوءة دبشاعر الذنب و األمل و اؼبعاناة و اػبوؼ معا

ربة انفعالية سابقة لدى اؼبرة"، )يظهر اػبوؼ من الفشل يف العالج كتج هاهلل رايح ننجح ىذ شاء إفو األمل و 

بتشجيعو  ىذه اؼبرحلة كأوؿ  ىدؼ يفالدافع  للعالج  على جذب اؼبريض و استمرار  الباحثة عملت العميل(،

 يت يف طريق ٍب سألتو: لنعد قليال إىل الوراء كيف بدأت و استمر لوجود الثقة و االحًتاـ اؼبتبادؿ، على الكالـ 

ا ظبع عنها، و يف يـو لطاؼب اؼبفحوص يف سرد تارىبو الطويل مع اؼبخدرات حيث يقوؿ بأنو بدأف ؟دمافاإلىذا 

و تناولنا دواء كاف منتهي الصالحية، ما استوجب أخذنا للمستشفى  ،مرمي يف اؼبزبلة مع زميل لو واءوجد د

لغسل اؼبعدة "قريب متنا" و ىنا كانت أوؿ ذبربة لو، بعدىا كاف عمي يتاجر و يتعاطى اؼبخدرات و يف يـو أخذتو 
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ىنا بدأت أستشعر آثارىا ت بصفيت قريب من عمي و تناولتو و بالبيذىبت و أخذت الدواء اؼبخزف الشرطة 

و أنا يف  ىذا  واع اغببوب و خاصة أنواع الزطلةو حبكم اغبي الشعيب الذي أقطنو تعرفت أكثر على أن ،الساحرة

لتعاطي أو البحث أخذت أىرب من اؼبدرسة من حُت آلخر لمن عمري و بدأت دراسيت تتأثر حيث  الرابعة عشر

دماف اللعُت، و كي نتفكر ىذا أوؿ شبن دفعتو يف ىذا اإل ة  فكافنتهى بطردي من اؼبدرسن اؼبخدرات ما اع

أعماؿ متفرقة و ال  مارسالدخل و ىنا كنت أ ستدعى ذلك زيادةي ازدياد التعاطحبكم او ، نندـ عليها ؿشحا

 قبلهايب يف غياىب السجوف و أدخلت مركز رعاية األحداث يكفيٍت دخلي فاضطررت للسرقة بأنواعها ما انتهى 

 دماين خارج السجن.فازداد بذلك نشاطي االجرامي و اإلجراـ أين تعرفت على صباعات اإل

اؼبساعدة االجتماعية فقد تلخص دور احمليط العائلي للعميل يف قولو: كاف  أما اؼبعطيات اػباصة بعوامل

                          ا راسخا بأين أفعل ما وبلو يل و أف كل ما يبلكونو ىو أف دور والديا أهنم اعتقدوا اعتقاد

 يلي: عليها كما أجابو لقد  األسئلةطرحت الباحثة بعض  حيثيل...،  يدعوا

 عائلتك في ىذه المرحلة؟ كيف كاف موقف -

 أكرب إخوٌب و بدأت ثقتو فيابصفيت ىنا حاولت معي عائليت كثَتا خاصة والدي الذي كاف يعوؿ علي كثَتا  -

 اذباىي و كنت أسبزؽ بداخلي بسبب نظرة أيب السلبية ،تتناقص بسبب مشاكلي مع اعبَتاف و مالحقات الشرطة

)تظهر  دمافبعيد و كل ذلك بسبب اإل حلم كاف  و لكنبن اؼبثايلااللطاؼبا أردتو أف يفهم بأنٍت أطمح ألف أكوف 

ت فكانت ال سبلك إال أف تدعو يل، ٍب رأت أف تزوجٍت كحل ؼبشكليت فقبل ميعالمات الندـ على العميل( أما أ

      أحببت زوجيت و رزقٍت اهلل ببنتُت و لكن ما يعكر صفو حياتنا ىو إدماين  باغبل و تزوجت بطريقة تقليدية،

 وجيتمع ز متطلبات عائليت ألصرؼ على اؼبخدرات و كاف ىذا ؿبور مشكليت  يفو خاصة أين أضطر أف أقصر 

 ؟ صل ماذا حدث في ىذا الوقت بالذاتوا :تركتو قليال ٍب سألتو (يف ىذا الوقت يصمت ٍب يبكي حبرقة)
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 سبب مشاكلي يؤؼبٍت ىو أنو تويف غَت مطمئن عليىنا تويف والدي و ما  :ؿقاٍب  العميل بعمق تنهد

 .)يصمت يف حزف( فلطاؼبا أردت أف أرضيو فأنا أحبو كثَتا لطاؼبا دللٍت و أنا صغَت، و لكٍت خيبت أملو

 و كيف استمرت حياتك بعد ىذا؟ -

لكنها مل تستطع أكثر و أنا أفهمها فهي مل تستطع  سنوات دةاألسوأ طبعا فزوجيت صربت على مشاكلي لع ىلإ -

و ألتفو د الصراخ و تكسَت األواين أحيانا ربمل إدماين و فًتات جنوين و مزاجي اؼبتقلب الذي يصل إىل ح

 .ندما ال أجد اؼبخدر و خاصة الكيفذلك يف حاالت االنقطاع ع يكوف،  سبب

 ىذا الصراع؟ ابنتيك و كيف عاشت -

  تبكي كذلك  زوجيتكانتا تلتصقاف بأمهما و تبدآف يف البكاء و  و ىو يتذكر ذكرياتو اؼبؤؼبة()يصمت قليال  -

بأي شبن ألعود بعدىا و أريد التقرب من ابنيت  بشيء ٍب أخرج للبحث عن اؼبخدراتو أنا كاجملنوف ال أعبأ 

ٍب أجد نفسي جالسا ، ٍت ألف مرةلىذا ما كاف يقت نٍت وحش،لكنهما أحيانا تنفراف مٍت و هترباف إىل أمهما و كأ

ال  و أحيانا عندما وحيدا حزينا و أفكر بعمق ؼباذا أفعل ىذا؟ و إىل مىت؟ ىل سيأٌب اليـو الذي ينتهي فيو ىذا؟

كثَتا   لكن مؤخرا تغَت اؼبوقف ،جراـ و من شبة أجد نفسي يف السجن كنتيجة حتميةلإلأجد النقود كنت أتوجو 

أنا من السجن شبة تذىب لبيت والديها ليعيلوىا حىت أخرج  و على البنات و منتنفقفزوجيت كانت ال ذبد ما 

ين إما دو ىذا ما رفضو والدىا و أصبح يهدأحيانا عامُت،  فأحيانا كنت أقضي سنة كاملة أو ستة أشهر و

شيء فشيء  اقتناعبدأت زوجيت تتبٌت ىذا اؼبوقف عن  ، وبإصالح نفسي و القياـ بواجيب كرب أسرة أو الطالؽ

و لكن زوجيت كانت رببٍت و أعطتٍت أسرٌب اليت كانت شبو منهارة أصال،  ارتنهو ىذا ما بدأ ىبيفٍت حقا فقد 

كاف ) ،بالفشل انتهيأشهر و لكنو  ستةالذي داـ  العصبية مراضطبيب األعدة فرص آخرىا تقديبي للعالج عند 

ليجد مربرا مقنعا يستند  يربطها بقواسم مشًتكة بطريقة ذكيةالعميل يتنقل من موضوع آلخر بطريقة عشوائية لكن 

 .(شعوريا ليو الإ
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و ألف موضوع اعبلسة كاف ؿبدد مسبقا ىو تفصيل اؼبشكلة و تطوير الصياغة اؼبعرفية أي تكوين اؼبفهـو  

 :سئلة أخرى كالتايلطرحت الباحث أو ىي إدماف اؼبخدرات، شكلة العميل اؼبعريف ؼب

 ما ىو سبب أو أسباب فشل محاولتك للعالج حسب رأيك؟ -

بنصائح الطبيب، فهو   التزاميبصراحة ىناؾ عدة أسباب و ردبا أنبها ىو عدـ  ٍب أجاب: (العميل قليالفكر ) -

كل   ايضرب يل موعد ٍب  (Valium)كاف ال يطيل معي اغبديث فقط كاف يصف يل أدوية ٍب يعطيٍت اإلبرة

يف ىذا الدواء كنت أربكم يف اعبرعة كما أريد حىت أصل إىل ما أريده  ضاليتشهرين، و عندما ال أجد  أوشهر 

 و ىذا ما رفضتو زوجيت اؼبخدرات من الكيف خاصة، ألنسى مشاكلي اليت ال تنتهي أضيف لوكنت و  )النشوة( 

 توقفت سباما و عدت كما كنت.ٍب بعد ستة أشهر 

 ؟العالج الطبينفسي مع  ربما كاف ينقصك تكفل -

 .ردبا كذلك ال أدري -

 :ٍب سألتو، على جذب اؼبريض و استمرار الدافع كهدؼ أويل ؽبذه اؼبرحلة من العالج الباحثة عملت 

 كيف كاف الحاؿ بعد التوقف عن العالج؟   -

ٍت اؼباؿ أحد يقرضبب مشاكلي و ال ، فحىت إخوٌب مل يعد وبًتمٍت أحد سزادت طريقة معاملة زوجيت اؼبهددة -

غَت اؼبخدرات كسند وحل يل  و مل أجدكنت أجد نفسي وحيدا ، فاج لذلك ألهنم يعرفوف ما أريد بوعندما أحت

 .نغمس كل يـو أكثر من الذي قبلوفا

يل أف يلخص ما أطلب من العم كنت  قرب انتهاء وقت اعبلسة، و كما ىو مربمج يف هناية كل جلسة مع

ىذا هبدؼ مساعدتو على إدراؾ النتائج من كل  التغذية الراجعة يف العالج اؼبعريف السلوكي وية دار يف اعبلسة كتقن

ستفادة من ىذا لى زيادة وعي اؼبريض دبشكلتو باالىنا ع الباحثة عملت ، وؼجلسة و من ٍب ربديد األىدا
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العميل موضوع اعبلسة أعطت الباحثة  ،استمرار قرار تغيَت السلوؾر اؼبعريف و مساعدتو على تكوين و التناف

ٍب  مراحل ثالثالقادمة اليت ستكوف آخر جلسة يف اؼبرحلة األوىل من ىذا الربنامج العالجي اؼبقسم إىل 

ف متوقف كليا على اؼبخدرات منذ حوايل عشرة أياـ تقريبا أنا اآل :عن تعاطيو من عدمو فأجاب العميل استفهمت

 كرىت كل أنواع األدوية حاب قببد من كل شيء و راين مقلق بصح راين صابر راينى الطبيب و ما تقوليليش عل

 و الـز نصرب.

         لديو تبعية نفسية فقط و عدـ وجود تبعية جسدية للمخدر  من األعراض اليت أبداىا العميل تبُت بأف 

 و قد و أعلمتو بأف ىذا مؤشر جيد يف العالج خاصة مع التعاوف الذي أبداه منذ أوؿ مقابلة و تصميمو عليو 

غادر )ح. ف( اؼبكتب بعد أخذ موعد بعد أسبوع من اآلف مع االتفاؽ  على ذلك، شكرتو و شجعتو الباحثة 

      و يقرأىا كل صباح على زوجتو عن اؼبخدرات على الواجب اؼبنزيل الذي احتوى على كتابة أسباب االقالع

كما أطلعت العميل على أف ىناؾ  دماف،و العميل إىل النتائج السلبية لإلو اؽبدؼ من ىذا الواجب ىو توجي

كبَت   إىل حد، وافق العميل و كاف متعاوف إليس آللربت عتقاداتالاو سلم وسيلة قياس ىامة يف ىذا الربنامج و ى

 و ًب إهناء اعبلسة على ذلك.

 المقابلة الثالثة:

أتى بعدىا )ح. ف( إىل اؼبصلحة يف اليـو و الوقت احملدد و كنت يف انتظاره   ،مر أسبوع عن آخر مقابلة

 األوىل من الربنامج العالجي كذلك يف اؼبوعد احملدد نظرا ألنبية ىذه اعبلسة اليت تعترب آخر جلسة يف اؼبرحلة

 بعدىا يف اؼبرحلة الثانية و األىم من الربنامج.دخل لن

على  و شكر العميلدخل )ح. ف( اؼبكتب و بعد تبادؿ التحية رحبت بو و ضمنت كالمي تشجيع  

سو و جذبو للعالج و تطوير دوافعو، فرد دؼ زيادة ضباغبد اآلف و ضباسة الظاىر و ىذا هب احًتاـ مواعيد العالج

فمع احًتاـ اؼبواعيد راين كذلك مل أتعاطى أي ـبدر و ال حىت مة راين عند كلميت، غبكيقائال "نزيدؾ معلومة يا
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، صحيح لدي شوية مشاكل يف النـو و النرفزة و نقص الشهية اػبمسة عشرالزطلة و راين قاربت  بصح راين  يـو

و زبتفي مع و سوؼ تقل  ىي إال أعراض إنسحابيةعانيو ما يفرددت عليو بأف ما  ،"صابر و مزاؿ نقدر نصرب

مرحلة ف بوادر النجاح بادية كعالمات ىامة لللتغيَت و ألو يتم ذلك بتعاونو و قوة إرادتو  سباما الوقت إىل أف زبتفي

و التعامل مع كل مرحلة دبا  أو فقداف األملعليو عدـ التسرع  فقطن ىذا الربنامج و ىذا شيء إهبايب، األوىل م

 :حملاور األساسية يف ىذه اؼبقابلة فكانت من خالؿ األسئلة التاليةأما ا ،هبب أف يكوف فيها

 كنت قد كلفتك بواجب منزلي الذي يعتبر حجر الزاوية في عملنا ماذا فعلت؟  ،إلى حديثنالنعد  -

فقاؿ بأنو أقبز ما طلبتو منو بالضبط و أخرج العميل ورقة من جيبو و ىو يف حالة توتر ظاىر، و قاؿ يل أنظري  -

 اف ينقصٍت اللي يعاوين و يشجعٍت.كجأتك هبا لتتأكدي فبا قلتو لك راين عند كلميت، برؾ  

               إهبابيات  أخذت الباحثة الورقة و بدأت يف قراءة اعبدوؿ اؼبرسـو من طرؼ األخصائية خبانتُت

ذب و ركزت ىنا على اعبالتعاوف الذي يبديو حىت اآلف على ىذا االلتزاـ و شكرتو ٍب  و عيوب اؼبخدرات، 

بعد قراءة ما كاف مدوف يف الورقة وجدتو تلخيص تقريبا ؼبا  العاطفي للعميل للحصوؿ على التزاـ أكثر بالتغيَت،

           كل دوافعو على إعادة احًتامو لذاتو و اػبوؼ من فقداف زوجتو   سبحورت قد بو يف اعبلسة السابقة و ربدثنا

ساعدين ىذا الطويل، و  لو وجود يف تاريخ إدمانو السجن الذي طاؼبا كاف عامل ك علىكذل  العميل و ركز و بناتو

و كيف أنو استطاع ربديد عالقتو بزوجتو كعامل ـباطرة قوي )إهنا يف فهم أكثر للربوفيل النفسي للعميل  

 ستًتكٍت(.

   لتطرؽ ألسبابو مع االتعريف دبوضوع إدماف اؼبخدرات نية يف اعبلسة و ىي اقلت للخطوة الثتبعدىا ان 

بالرجوع دائما إىل التجربة اػباصة بالعميل و قد أظهر )ح. ف( الكثَت من الدوافع لتناوؿ اؼبخدرات  مضاعفاتو، و

  و قد الءمت تلك الفكرة نظرتو لنفسو ةرومانتيكيو كيف بدأت حيث بدأت فكرة اؼبهلوسات جذابة و 

ادة يف تعزيز استخدامها بشكل هبابية آلثار اؼبتوقعاتو اإل زادتو كيف ة شديدة اغبساسية كشخصية مأساوي



 عرض و تحليل النتائج                                                         الخامس الفصل

187 
 

ربط اؼبعلومات اؼبقدمة دائما بالتجربة الشخصية للعميل مع كما تطرقنا إىل مراحل و أعراض اإلدماف و  ،أكرب

االستفسار عن كل ما يدور خباطره طرح بعض األسئلة هبدؼ اؼبشاركة و زيادة تركيزه يف التلقي مع تشجيعو على 

مالمح اػبوؼ و التوتر على العميل )اضبرار الوجو، قبض أصابع اليدين، ربرؾ مستمر  تعن اؼبوضوع و ىنا ظهر 

  سية الناحية النف منألعراض و مضاعفات اإلدماف  طرؽخاصة عند الت (من وقت آلخر سوضعية اعبلو  غيَتو ت

يف العوامل الدافعة لإلدماف هبدؼ توفَت اسًتاتيجية للتكيف  الباحثة فصلت و اعبسدية و االجتماعية كذلك، و

معها و اؼبساعدة يف حل اؼبشكالت الشخصية و تطوير اؼبهارات االجتماعية الحقا، و ىذا بتقنية االستبطاف 

 )مالحظة ذاتية( و أساليب توجيو الذات.

 ين بأنو مريض ال حوؿ و ال قوة لواآلخر كما يفعل مع   إقناعيىذه اؼبرحلة حاوؿ العميل )ح. ف( يف 

لكٍت واجهتو باستجابة الرفض الغَت متعاطفة و ذلك بإبداء فهمي الدقيق لوجهة نظره ذباه ظروفو و دوافعو مع 

ذلك لتهيئة العميل إلدراؾ معٌت  الباحثة و تعمدت ا ذباه اؼبخدرات،عدـ اؼبوافقة بأنو ضحية ال حوؿ و ال قوة ؽب

دماف كنت ت و مراحل الربنامج، و من خالؿ التطرؽ لدوافع اإلالنموذج اؼبعريف الذي سنعمل دبقتضاه طواؿ فًتا

قضيت شبايب   ،ظهرت يف كالمو )أنا حزين ؼبا جرى يل ف( اليت )ح. أحبث عن االكبرافات السالبة لدى العميل

تويف و ىو يف حَتة من  رت صحيت و مايل و وقيت بال فائدة حىت والديخس ،كلو يف ىذا اؽبباؿ الدائم

نكار يف قولو "إهنا مشكلة و لكٍت ة اليت تظهر يف شكل التربير و اإلاستخراج االكبرافات اؼبوجب هيت...(، معج

 ينالعمل وفق ىذه الثنائية اؼبفروضة كمتغَت  على الباحثة و بالتايل كاف تطيع مواجهتها بنفسي و سوؼ أقبح"،أس

 أساسيُت يف العملية العالجية.

         الذي ظهر على العميل )ح. ف(  االنزعاجكذلك عند التعرض ألضرار و مضاعفات اإلدماف عكس 

   ضربات القلب  ضطرابو اقصور الكلوي كالللمخدرات   العقلية األضرار اعبسدية، على و شدة تركيزه خاصة

 و خوؼ قائال يف دىشة (ف .ح)العميل  ىنا علق ،غَتىاة، و كذلك التهاب و تضخم الكبد و و الذحبة الصدري
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بصح ، تهدـ العقل و النفس و بالفعل ىدمتلي حياتي المخدرات كنت على بالي !لحكيمة "صح يا

يظهر  لحكيمة...".يا  الـز نحبس عاونيني :(ٍب يضيف يسكت قليال) ،علبالي بكل ىذه المعلومات شمكنت

               بة لو، بل ألف نتائجو غَت دماف( ليس ألنو سيء بالنسيريد التغيَت عبانب من سلوكو )اإلبأف العميل 

كنت قد أحضرت سلم   من تزويد العميل دبعلومات عن اضطرابو )إدماف اؼبخدرات( نتهاءاالو بعد  مرغوبة،

          كيفية اختيار التقدير اؼبناسب يف اإلجابة االعتقادات كأداة قياس و طلبت منو مألىا بعد شرح للتعليمة و  

تسبة مكو ما وبملو من معتقدات و معارؼ و ىذا هبدؼ ربديد اؼبكونات اؼبعرفية للعميل عموما و أمباط التفكَت 

احتاج ب على األسئلة بنفسو، و نبهتو إىل أنو بإمكانو أف يطلب مساعدٌب إف هبي العميل و بدأبطرؽ ـبتلفة، 

       لديو حىت انتهى  مفهومةكن العبارات اليت مل ت أجاب )ح. ف( على البنود مع استفساره على بعضإليها، 

 و قدمها يل كما ىو موضح يف اعبدوؿ التايل:

تفضل باستخداـ السلم التايل للتعبَت عن درجة موافقتكم على كل بند من بنوده التالية )أكتب الرقم  التعليمة:

 أماـ كل صياغة(.

 أعارض بقوة. -0

 أعارض قليال. -0

 ال مبايل. -7

 أوافق قليال. -1

 أوافق بشدة. -1
 العبارات التقدير الرقم
 .كي أكوف شخصا ذو قيمة، هبب أف أكوف كفؤا يف كل ما أفعل 21 20

 السلبية ىي ناذبة عن الضغوطات اػبارجية. انفعاالٌب 20 20

 كي أكوف سعيدا، هبب على األشخاص اؼبهمُت لدي أف يوافقوا على أفعايل و أفكاري. 20 27
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 األشخاص الذين مل يكونوا عادلُت معي )ظلموين( ىم يف العمـو أشخاص سيئوف. 21 21

 أف أقدر على تغيَتىا. بعض أفعايل متجذرة بداخلي لدرجة يستحيل 21 21

 عندما ال يسَت أمر ما بشكل صحيح، من اؼبعقوؿ أف أرى نفسي معنيا بذلك. 21 20

 هبب أف تكوف اغبياة أسهل فبا ىي عليو اآلف. 21 23

 عندما أريد أف وبدث أمر معُت، و ال أستطيع ربقيقو، يكوف ذلك مؤؼبا جدا. 21 21

 أفضل من ؿباولة تغيَت أو ربسُت وضعية سيئة. االنتظار و الصرب 21 20

 زالة شك أو عدـ يقُت )ريب(.أكره عدـ استطاعيت إ 27 02

 بعض األحداث اليت زبص ماضي أثرت فيا بشكل يستحيل أف أتغَت. 21 00

 هبب معاقبة األشخاص اؼبستفيدين من ظلمي. 27 00

 الطبيعي أف يضطرب و وبرج الشخص إذا كاف ىناؾ خطر حدوث شيء أليم. من 21 07

 إنو ألمر مؤمل جدا عندما تسيَت األمور عكس ما أريد. 21 01

 هبب أف أقبح باستمرار حىت أرضا عن نفسي. 21 01

 عموما، هبب أف تأخذ األمور منعرجا أحسن فبا ىي عليو. 21 00

 أربكم يف انفعاالٌب ؼبا كل شيء يكوف سيئا.  ال 21 03

 لكي أكوف سعيدا هبب أف أكوف ؿببوبا من طرؼ األشخاص اؼبهمُت بالنسبة يل. 21 01

 من األحسن ذباىل اؼبشاكل الشخصية بدال من ؿباولة حلها. 20 00

 ال أحب أف يكوف يل شك فيما ىبص مستقبلي. 21 02

 ف( على سلم االعتقادات اجابات العميل )ح.: (2) رقم جدوؿ              
السلم سوؼ يصحح و يناقش يف بأف  أخربتو تعاونو يف اعبلسة ول الباحثة العميل شكرتىا دبع

اليت تتمحور أوال حوؿ العمليات الوسيطة يف  ثانية و اؼبهمة من ىذا الربنامج يف اؼبرحلة ال أي ،القادمة اعبلسات

تعاونو و فاعليتو اليت ظهرت حىت اآلف يف ىذه  أخربتو بأفاؼبكتب  ف( )ح. أف يغادرل و قباالضطراب االنفعايل، 

          اطمئناف بأكثرالعميل )ح. ف(  ليدخل، للمضي قدما يف العالج نتائج أولية مشجعة أكثر ىياعبلسات 

قائمة و قد قامت الباحثة بتصحيح و ربليل  ىو آت من عمل خالؿ ىذا الربنامج، و تشوؽ و ضباس ؼبا

 االعتقادات اليت أجاب عليها العميل و ظهرت النتائج كالتايل:
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ف( وبمل أفكار خاطئة بشكل داليل واضح  أف العميل )ح. )سلم االعتقادات( اعبدوؿتبُت من خالؿ 

و ىذا ما  كلينيكيا( درجة و ىي بنية دالة إ02ؼبعدؿ )( درجة فاقت ا11يتضح يف الدرجة اؼبتحصل عليها )

 .بالعمل على ربديد ىذه األفكار اؼبشوىة لبناء أفكار واقعية جديدة القادمة  سيكوف موضوعنا يف اعبلسات

 الخامسة: و الرابعةالمقابلة 

بداية تطبيق الربنامج  باعتبارىااألىم اؼبرحلة الثانية من العالج و ىي  كوف قد دخلنا يفيف اعبلسة الرابعة ن 

وع كاف موض حيث العمليات الوسيطة يف االضطراب االنفعايل علىالًتكيز  ىو عمل نبدأ بوالعالجي و كأوؿ 

اؼبوجود بُت األفكار و االنفعاالت و بُت االنفعاالت و السلوؾ أي توضيح رتباط اعبلسة ىو ربديد مع العميل اال

 (.ABCمبوذج )

بنصف ساعة، دخل مكتب الفحص و عالمات التوتر  االعميل )ح. ف( للجلسة الرابعة متأخر حضر 

ين كما أخرب   بادية على وجهو، ألقى التحية و قبل اعبلوس اعتذر عن ىذا التأخر الذي كاف راجع ؼبرض ابنتو

مباشرة عذره و طلبت منو اعبلوس  الباحثة قبلتؼبستشفى فتعذر عليو القدـو باكرا، تحيث أخذىا بالليل إىل ا

 على اعتبار أنو عذر مقبوؿ إىل حد كبَت.

لذات )راين درت واش ورقة الواجب اؼبنزيل و ىو يف حالة فرح فبزوج بتقدير مرتفع لالعميل مباشرة  أخرج

اهلل البارح ما رقدت كيما حكيتلك بصح الصباح بكرت و عملتو و ما حبيتش لبيب غبكيمة و  طلبيت مٍت يا

 شكرتو كثَتا على ىذا اغبرص و االلتزاـ من قبلو و دعوت البنتو بالشفاء ٍب ، (ظنك مع أين أنا ثاين راين مريض

 :استفسرت عن حالو

 

07 07 077 007 58 57 7 07 07 87 07 07 07 
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 ؟ف ىي أحوالك قلت بأنك مريضكي  -

، كبس روحي متوتر أغلب الوقت راين منيش  -  .ناكل مليح، ناقص نـو

فسألتو   وؿ العينُتاصفرار الوجو وطب من النفسي و اعبسدي بادية على وجهوكانت عالمات العياء لقد  

 إذا تعرؼ ماأصبحت : و ال غَتىا فقلت اؼبهدئاتريد أخذ بالنفي ألنو ال يإذا ذىب إىل الطبيب، فأجاب 

بدأنا يف التعرؼ على فبيزات و بعد مناقشة الواجب اؼبنزيل  ،"غبكيمة اي بالضبط" بٍت:افأج ؟أليس كذلك تحتاجو

شخصية العميل و لتزويده بالقدرة على التفاعل و تأسيس الروابط بُت التفكَت و االنفعاؿ و سبثل ذلك يف األسئلة 

 :السقراطية التالية

 ؟أثار لديك انفعاؿ سلبي تعرضت لو أعطيني موقف -

 .ىو اآلخر  أخي بأف جارنا قد ضربو و كاف أخي قد ضربوأتيت إىل البيت و أخربين مرة -

 و ماذا فعلت أنت؟ -

ذىبت مباشرة إىل جارنا و ضربتو بقوة بسالح أبيض و أكثر من ذلك فتحت عداد الغاز و قريب حرقت  -

 العمارة بأكملها.

 و لماذا فعلت ذلك؟ -

 أخي.غبكيمة ألنو ضرب  راين قلت لك يا -

 فعال؟ىل ألنو ضرب أخوؾ ىو السبب  -

 أكيد ألنو مل يقيمٍت. -

 أف جارؾ لم يعطيك أىمية؟ تقصد -

 ىذا صحيح ألين كبَت البيت، و لو أخربين غبليت اؼبوقف بطريقيت. -
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 ما الذي أثارؾ بالضبط ىل ألنو ضرب أخوؾ أـ ألنو لم يعطيك أىمية؟ ،وضح لي أكثر -

 .والدي متويف وجعلي أنا كبَت البيت ير ألنو مل يقيمٍت و مل  -

 بل ألنو لم يعطيك قدرؾ؟ إذا أخيك وأنت ضربتيو ليس لضرب -

 ىذا ىو الصحيح بالضبط. -

و ىي  (C)النتيجة ضرب أخوؾ أدى إلى ( جارؾ Aإذا الحظ معي: أف الحدث المنشط و نرمز لو بػ ) -

ضربك لو ىو عدـ تقييمو لك و نرمز لو لكن في األصل قلت أف سبب  ،ضربك لجارؾ ىذا في الظاىر

 .(B)بالرمز 

 .ىذا صحيح بصح مافهمتش مليح -

 ثر في المخطط التالي:كلنوضح ذلك أ -

 

 

 

 

 

 

 

 .ف( )ح. حالةللالعالقة بين األفكار و االنفعاالت و السلوؾ ح مخطط يوض (:5) شكل             

(A)  

 (حدث منشط)

جارك ضرب 
 أخوك

(B)  

  (A) )فكرتك حول(

 لم يقيمني -

لم يعطيني أهمية  -
في  و أنا الكبير
 البيت

(C) 

ضربت جارك 
مباشرة بسالح 

 أبيض
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 .(A.B.C)نموذج  لى عناصر جزئية حسبكيف حللنا  الموقف إ  الحظت معي ىل

 غبكيمة. راين بديت نفهم يا (ABC)إذا ىذا ىو مبوذج  -

 ؟أثار ىذا الموقف في األصل ما الذيو الحظ معي كذلك،  -

 عندما ضرب جارنا أخي. -

 و كيف رمزنا لو في المخطط؟ -

 .(A)ب رمزنا لو -

 ؟ماذا كاف يعني لديك ،و ماذا أثار فيك ىذا الموقفجيد  ىذا -

 .(B) ما رمزنا لو ب (و أجاب) ،ه يل )مل يقيمٍت(استفزاز  -

 ، و ماذا كانت النتيجة؟رائع ىذا -

 )تظهر ىنا سرعة االستيعاب لدى العميل(.( أي ضربتو أنا، Cكانت )  -

 يا )ح. ف( أصبحت تدرؾ تسلسل التفكير إذا. ممتازىذا  -

 و اهلل ىذا رائع و فبتع. تبانلي بديت نفهم يا غبكيمة مليح، -

قد  اؼبشكالت النفسية و فيو ( ىو اغبدث اؼبنشط و ىو اؼبواقف اليت تظهرAبأف ) الباحثة ٍب وضحت لو

 و تكوف النتيجة فهي (C) و  (A)حوؿ ىي الفكرة أو االعتقاد (B)أما تكوف أحداث داخلية أو خارجية، 

 ىا يف:ناػبصانفعالية أو سلوكية و 
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  أف األحداث(A)  تسبب ظاىريا االنفعاؿ(C)  و اغبقيقة أف بينهما أفكار و معتقدات(B)  ىي اؼبسؤولة

 (B)، أي أف (B)بل اؼبعتقدات  (C)ليست اؼبسببة لالضطراب  (A)، دبعٌت أف األحداث (C)عن االنفعاؿ 

 .(A)و ليست  (C)ىي سبب 

  نموذج لو كاف ىذا بالشرح اؼبفصل و النقاش و األسئلة و اعبدؿ أحيانا حىت توصل العميل إلدراؾ تاـ

(A.B.C) إىل مبوذج  فيما بعد ليتم توسيعو(EDF)  أي(ABCDEF) ، أسئلة  يف شكلو كاف ذلك

ستنتج معا ما ىو مطلوب بالضبط أي الدخوؿ يف توضيح األفكار موقف معُت لنمع العميل  فيها اقشنن سقراطية

 التايل:ػباطئة و الصحيحة، و كاف اغبوار ا

يد حتى اآلف في ىذا العمل بالنموذج المعرفي ىل نواصل )ح. ف( لقد قطعنا شوطنا طويال وج حسنا -

 ذلك؟

 أجل يا غبكيمة راين مليح و حسيت بلي بديت لبدـ ـبي شويا. -

 أنت لماذا ضربت جارؾ؟  ،لنعد للموقف الماضي و نحللو أكثر -

 .(قاؽبا بكل ثقةضرب أخي و ىذه حقرة و مل يقيمٍت، )قلت لك يا غبكيمة ألنو  (هبيب مباشرة) -

 ما الدليل على أنو لم يعطيك أىمية و حقر أخوؾ؟ -

اؼبشكل يف يدي، و ألنٍت كبَت البيت سوؼ أضع أخي عند  وبط حث عٍت ويبلو أعطاين أنبية و قدر  ألنو -

 حده.

 ربما بحث عنك و لم يجدؾ؟ -

 مل يبحث عٍت. )هبيب مباشرة( -

 و ما الدليل على أنو لم يبحث عنك؟ -
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 .و فقط اؼبهم أف ال يضرب أخي ، ىكذا،(يًتدد قليال ٍب يقوؿ) -

 كاف عمر جاركم و عمر أخوؾ حينها؟  كمحسنا   -

 سنة. 01سنة و أخي  72جارنا  -

تخيل نفسك اآلف و أنت  !سنة 11سنة يضربو مراىق عمره 33أنظر إلى فارؽ السن، عادة رجل عمره  -

 سنة حتى و إف كاف على حق كيف تنظر للموقف؟ 11سنة ضربك مراىق 33بهذا العمر 

 .ال مظلـو ظامل و أضربو مهما كاف موقفو ؼىذا استفزاز لن أربملو و سو  -

 أليس كذلك؟ و ىذا ما حدث مع أخيك، -

 إيو صح )ٍب يضحك باستغراب و يًتدد(. -

 إذا فهمت اآلف سبب تصرؼ جارؾ؟ -

 .(و يصمت و كأنو يف حوار داخلي عميق)نعم  -

 التي تعرض لها. محاولتو رد اإلىانة بقدرفأغلب الظن أنو لم يقصد عدـ إعطائك أىميتو  -

 ردبا ىذا صحيح. -

 ىل مازاؿ عندؾ شك؟ -

 يضحك و يسكت. -

، فتوجهت (B)و ألنك اعتقدت أنو لم يقيمك  (A)إذا نلخص الحوار كما يلي: فجارؾ ضرب أخوؾ  -

 .(C)و ضربتو 

 .ما حدث بالضبط نعم ىذا -
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 ؟(B)حسنا كيف وجدت اعتقادؾ  -

 أظن أنٍت تسرعت. -

 ؟(خاطئ اعتقادتعني ) تسرعت إذا كلمة -

 نعم. -

 و ما ىي النتيجة؟ -

 كومة.قريب وصلت للحالضرب و اػبصومات مع اعبَتاف و  -

 إذا نتيجة خاطئة و قد تندـ؟ -

 .(الحظة الذاتيةعن طريق اؼب )بداية إدراؾ التشوه اؼبعريف من طرؼ العميل راين ندمت بعدىا بزاؼ؟ -

 و عندما عرفت ذلك من األخ (كألخي اركم)ضرب جافترض معي أنو حدث نفس الموقف حسنا،  -

 .أوال ال لتضربو بل لتسمع المشكل من وجهة نظره ىوتوجهت إلى جاركم 

 ، كما أنو قد يكذب علي يف إيصاؿ اغبقيقة. خاطئو ردبا فعلت ذلك فعرفت أنو  -

 و بالتالي أكيد أف ىناؾ من حضره؟ إذا تسأؿ الشهود، فالموقف حدث في وسط الحي -

 غبكيمة. صحيح، صحيح يا -

ر بهذه المراحل في حل المشكل فإف الحل الذي تكوف قد توصلت إليو يكوف نجد ىنا أنك عندما تم -

 فإف الحل الذي تتوصل إليو يميل إلى الصحة أكثر و التوفيق بينهما.و بالتالي  ،لو قاعدة أي دافع قوي

راين ديبا  فقاؿ ىذا صحيح و ىذا ما أريد أف أكتسبو يا غبكيمة (نوعا ما رتياحاالبعد أف تظهر عليو مالمح ) -

 ندخل للسجن غَت من ىذه اؼبواقف اؼبشاهبة. نفرغ قليب يف اؼبخدرات و شحاؿ كنتنتسرع و نندـ بزاؼ، و 

 لنعد دائما للموقف السابق: ،اآلف ركز و الحظ معي -
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لنوضح ذلك يف    (C)ظهرت نتيجة سلبية (A) حوؿ اؼبوقف اؼبثَت (B)فكرة خاطئة  لدينا تعندما كان  -0

 اؼبخطط التايل:

 

 ف(. )ح. حالةلل التشوىات المعرفية(: مخطط يوضح 6الشكل)

فكرة وضعنا أي  (B)و غَتنا العنصر  (A) األوؿ الذي ىونفس عنصره ب عندما أخذنا نفس اؼبوقف:و  -0

 إهبابية كما يوضحها اؼبخطط التايل: تلقائيا و أصبحت (C)النتيجة  تغَتت ،إهبابية

 

 

 ف(. )ح. حالةلل تصحيح التشوه المعرفي(: مخطط يوضح 7الشكل)

 ىل ىذا صحيح؟ -

 )تظهر ىنا رغبة العميل يف البحث عن اغبقيقة يف نقص اؼبقاومة لديو(.بالطبع صحيح جدا يا غبكيمة،  -

 إذا ماذا نستنتج؟ -

 فهمت بلي كل شيء وببس على زبمامي. -

 تعني طريقة تفكيرؾ إذا؟ -

 ىو كذلك. -

 إذا التفكير السلبي ماذا يعطينا؟ -

 نتائج سلبية. -

(A) 
 كو ضرب أخدافع 

 
 

(B) 
 حقرة

(C) 
 جاركم  ضربت

 كانت  النتيجة خاطَئة لدينا فكرة خاطئةو كانت 

(A) 
 كو ضرب أخدافع 

(B) 
 دراسة الموقف

(C) 
 التوفيق بينهما

 غيرنا تفكيرنا بفكرة 
 كانت  النتيجة ايجابية إيجابية
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 ؟يجابي الصحيح ماذا يعطيناو التفكير اإل -

 مشاكل. تصراشما  يعطينا نتائج مقبولة، -

نتيجة خاطئة إلى ماذا  (C)عندما تكوف لدينا  ،(ABCDEF)لنوضح ذلك بنموذج  ،استنتاج صحيح -

 ؟(A)يرجع ذلك ىل إلى الحدث المنشط 

 (.Bيرجع ذلك إىل التفكَت )التخماـ( و ىو )ال بل  -

 ؟(C)( ىو مسبب االنفعاؿ و السلوؾ Bإذا التفكير ) -

 صحيح. -

 ىي نتيجة سلبية ماذا نفعل؟ و (C)و عندما نريد أف نصحح  -

 (.Bوجدهتا نغَت ) (يقوؿ يفكر قليال ٍب) -

           د الفكرة ىي األساليب التي تفن (Dبالتالي ) و ،أنت تفهم و تتجاوب بطريقة رائعة ىذا ممتاز -

( و بالتالي Eو المعتقدات الالعقالنية و ىذا للوصوؿ إلى آثار منطقية و عقالنية و التي يعبر عنها بػ )

و ىنا تصبح المعادلة العالجية ىي: (، Fالوصوؿ إلى اكتساب مشاعر جديدة و مقبولة يعبر عنها بػ )

(ABCDEF.) 

عمري   علبالك عمري ما راجعت زبمامي ،(ٍب يضحك)، و اهلل كشغل راين كبسب يف الرياضيات يا غبكيمة -

( سبحاف اهلل و اهلل ىذا يبتسم و يقوؿ)ضرؾ بديت نفهم، كذا و عاله أنا كيما ى نفهم روحي و اولتما ح

 ما اسم ىذه الطريقة؟  شيء رائع،
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ىل  دراسة طريقة التفكير،ىو النموذج المعرفي في دراسة المشاكل االنفعالية و السلوكية عن طريق  ىذا -

 أعجبك؟

 .(على العميلبادية  االرتياحتظهر عالمات )بزاؼ و شغل حاجة عملية  مليح -

قد استخدمت ىنا أسلوب  ( وABCDEF)مبوذج  حوؿ اتضحت كانت الصورة قد يف ىذه اؼبرحلة 

بلطف كبو دراستو العيوب الكامنة يف طريقة تفكَته لنصل إىل  عميلاؼبوجو حيث يتم توجيو الالكتشاؼ ا

ىل حد ما و عندما اتضح إ ،االضطراب يف السلوؾ و ربطها دائما باؼبشكل اؼبوضوع و ىو تعاطي اؼبخدرات

 معاؼبعلومات عندما يطلبها ب تزويدهقمنا بتلخيص اعبلسة مع  لدا العميل، هبايب و السليبالتفريق بُت التفكَت اإل

إعطاء موعد و موضوع اعبلسة القادمة و كذلك واجب منزيل يف شكل جدوؿ مصمم من طرؼ األخصائية يتم 

 (.ABCDEFمأله من طرؼ العميل بتحليل موقف معُت على مبوذج  )

 :31لى إ 30المقابالت من 

   ستمر العمل العالجي يف ىذه اعبلسات حوؿ دور العمليات الوسيطة يف نشوء االضطراب االنفعايل ا

اؼبخدرات   الستعماؿأكثر عرضة  العميلو من شبة السلوكي، و ىذا بالتعرض للبنيات اؼبعرفية األعمق اليت ذبعل 

 فعالة غبل اؼبشكالت. كاسًتاتيجية

  التحية و جلس مباشرة ألقىالوجو،  قدـ العميل )ح. ف( يف حالة قلق و شحوب لسادسةيف اعبلسة ا 

 ؟وما ببادلتو التحية ٍب سألتو عن حالو و 

 ما رانيش مليح راين مقلق بزاؼ. -

 يح، و أنا ىنا لنناقش المشكل معا و سنجد حال إف شاء اهلل؟ما الذي حدث بالضبط حاوؿ التوض -
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)ضربات قليب زادت عن اغبد، حسيت قليب راح وببس( ذىبت إىل اؼبستشفى  لبارح كنت مريض بزاؼ -

اؼبخدرات، فأخربهتا بأف ىذا صحيح و لكٍت لدي حوايل  عاطىت طبيبة، و بعد فحصي سألتٍت إف كنت أتدفوج

 ىا بأف ىذا من آثار االنقطاع فقط، و ال يوجد مشكل  حقيقي يفالشهر مل أتعاطى أي شيء، فأخربتٍت بعد

ج عالجي للتخلص من اإلدماف أف أراجع أخصائي نفساين، فأخربهتا بأين أتابع برنام هبب وأنبعضلة القلب، و 

  ! فضحكت

   ما الذي أزعجك بالتحديد؟ -

 ضحكها يعٍت أهنا استهزأت يب و بك كأخصائية نفسانية. -

 و ماذا كاف رد فعلك؟ -

بيبة أخرى، فقلت ؽبا ريب ٍب قلت يف نفسي راىي كاينة ط بزاؼ و قريب درت حاجة ماشي مليحة، تقلقت -

 خرجت.يهديك و 

 و بعدىا أين توجهت و ماذا حصل معك؟ -

   عدت وحدي ٍب تفكرت ىدرتك يا غبكيمة راحت عند بيت باباىا، ق خرجت مباشرة للبيت، لقيت زوجيت -

 الذات و ىا ىي الورقة.بىذا اؼبوقف قمت بالواجب اؼبنزيل بتحليل  قلم و و ىنا خذيت ورقة و

 أخذت الورقة و نظرت للجدوؿ، فطلبت منو توضيح و تفصيل العمل. -

على أنو استهزاء يب و ىي تعٍت أين  ففهمتو، عليا( ضحك الطبيبة)حدث: ما نظرت إىل اؼبوقف ك يف األوؿ  -

 فاشل و ال معٌت ؼبا أقـو بو.

 فماذا كانت النتيجة ىنا؟ -
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لتحديد و ألنسى احساسي بأين مع شخص ما أو لضرهبا ىي با توتر، و حسيت حباجة شديدة للعراؾ قلق و -

 خص الكيف الذي كاف ينسيٍت كل نبومي.اطي اؼبخدرات و باألرغبة شديدة يف تعانتابتٍت فاشل، 

 فسألتو فيما يفكر؟ (،فكرىنا صمت العميل فجأة و بدأ ي) -

 زبيلت نفسي و أنا نتكيف الكيف. -

 ؟الموقف اآلف و أنت تتخيل ىذا و كيف وجدت إحساسك -

 لقد كاف تدخينو يعطيٍت قوة و نشاط و ثقة، إنٍت ال أستطيع أف أصف أكثر من ذلك. -

هبابيات و عيوب اؼبخدرات يف مواقف اإلحباط و الصراعات اليومية اليت و كنت ىنا أسجل التوازف بُت إ 

 على تغيَتىا ليصبح التدريب عقليا. و العمل يتعرض ؽبا العميل

 و لماذا لم تذىب لتعاطي الكيف أو غيره من المخدرات؟ -

        أنٍت وجدت رغبة كبَتة يف التعاطي، )ىنا ظهر على العميل ىذا كاف حال هبذبٍت يف السابق و ال أنكر  -

    بعدىا قررت أف أجرب ما تعلمتو يف اؼبرة الفارطة  ،(ة رغبات جاؿبة ليس لو أي سلطاف عليهايف قبض و كأنو

 و أنظر إىل النتيجة.

 ؟نجاعتهاواقف اليومية لدراسة مدى مإذا أف تختبر ما نقـو بو داخل الجلسة في ال -

   : ضحك الطبيبة، استهزأت يب فقطأوال نظرت للموقف كما جرى  ردبا ىذا صحيح، بالضبط يا غبكيمة،  -

أخرى لضحك  (، ٍب فكرت كثَتا و حاولت أف أضع تفسَتاتABCعلى شكل ) فحللت ذلككاف القلق و  

أو   من جانبها اندىاش، فردبا كاف ذلك ؾبرد يب ىل ضحكها يدؿ فعال على االستهزاء الطبيبة، و سألت نفسي

 ردبا قد سرت دبا أقـو بو فلطاؼبا كاف األطباء ينصحوين هبذا العالج و كنت أنا من يستهزأ بو.

 بماذا شعرت و كيف فكرت بعدىا؟ -
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 و اهلل يا غبكيمة لقيت روحي مليح و بديت هندأ بشوي و بعدت الكيف على ـبي خالص. -

 :يوضح أكثر و اعبدوؿ التايل

(A) 

 حدث منشط
(B) 

 معتقداتك عنو
(C) 

 رد فعلك ذباىو
(D) 

 التصدي لألفكار اػباطئة

 ؼباذا؟ أين الدليل؟

(E) 

االستجابة  تسجيل

 العقالنية الصحيحة

(F) 

االنفعاالت 

 اعبديدة

 ذىبت إىل الطبيبة -

و عند إخبارىا بأين 

أزاوؿ العالج من 

 ضحكت. اإلدماف

استهزأت  -

 يب.

 قلق، غضب. -

رغبة شديدة  -

 يف التعاطي.

ما ىو الدليل على أهنا  -

 ؟استهزأت يب

 خاطئة. (B)إذا  -

ردبا ىي اندىشت  -

 ؽبا. وؼبا قلت

 كنت أنا استهزأ -

 بالعالج من اإلدماف.

انفعاؿ  -

 عادي.

 ارتياح. -

ذىاب رغبة  -

 التعاطي.

 ف(. )ح. حالةلل نموذج تغيير البنية اإلدراكية المشوىة يوضح (:3) رقم جدوؿ             

( يف االبقاء على استعماؿ اؼبخدر الذي يأخذ ىنا ىنا بدأ العميل ينظر إىل دور التفكَت اؼبنحرؼ )اؼبشوه

عد أف شكرت الجي على عاتق العميل أكثر فأكثر، بو ىذا بإلقاء العمل الع العاطفي لدى العميلدور البديل 

 ج الطيبة اليت توصل ؽبا غبد اآلف تواصل اغبوار:العميل و شجعتو على اجملهود الذي يبذلو يف العالج و النتائ

( ىي المسببة Bبمعنى أف ) فعاؿ و ليس المواقف في حد ذاتهاأف التفكير ىو المسبب لالن تعلمنا ىنا -

 ( أليس كذلك؟A( و ليست )Cلػ )

 ىنا راين فهمت مليح، صحيح، صحيح. -

( ىي مصدر الخطأ و بالتالي لنحصل B( تكوف بالضرورة )Cو عندما تكوف لدينا نتيجة خاطئة يعني ) -

 ( صحيحة ماذا نغير؟Cعلى )
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 صحيحة. (C)يا غبكيمة باه تصبح  (B)نغَت  -

حتكاؾ ىل سبكُت العميل من االسًتاتيجيات اػباصة هبذه اؼبرحلة إخالؿ ـبتلف التقنيات و االىدفنا من  

ىل أىم اؼبعرفيات اػباطئة و السلبية اؼبعرقلة للسَتورة ، و قد سبكن يف األخَت من الوصوؿ إأكثر بتجربتو اإلدمانية

         لعميل هبايب لتشجيع و ربفيز اقدًن العائد اإلاالستمرار يف تاالنفعالية اليت كانت سببا يف تفكَته اػباطئ ، مع 

و أف نشوء كل مبط من  كيف يتسبب التفكَت غَت العقالين يف نشأة االضطراب االنفعايل و السلوكيتوضيح   و

هبايب و السليب يكوف يف مرحلة الطفولة و يستمر إىل مراحل متقدمة من العمر إما عن طريق أساليب التفكَت اإل

و سبثل تلك األفكار غَت العقالنية العامل األساسي يف  و غَتىا، اػباطئة أو التقليد أو التعلم االجتماعي يةالًتب

يقـو األفراد بتغيَت تلك األفكار يتغَت تبعا لذلك السلوؾ  أنو حُتنشأة اؼبزاج السليب و االضطراب االنفعايل، و 

اؼبختل وظيفيا مع الًتكيز ىنا على اؼبخدر كبديل عاطفي و ىذا بالرجوع إىل نتائج سلم االعتقادات الذي ًب 

بطة هنزامية احملية على التخلص من تلك األفكار االبالطرؽ اؼبعرف ساعدة العميلسابقا و مناقشة النتائج ؼبتطبيقو 

 و تغيَتىا بأفكار أخرى أكثر إهبابية و واقعية. للذات

 تذكره؟طبق سابقا تلنرجع إلى نتائج السلم الم -

 طبعا ذلك اعبدوؿ أتذكره سباما. -

  (كي أكوف شخصا ذو قيمة، يجب أف أكوف كفؤ في كل ما أفعل)( 31لنناقش معا العبارة رقم ) -

 ! ( بمعنى أوافق بشدة31رقم ) تقدير وضعت أمامها

 ىذا صحيح. -

 ماذا تفهم منها؟ *يجب*الحظ معي كلمة  -

- .  هبب يعٍت حاجة الـز
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لكن ىل تعتقد فعال أف قيمتك كشخص تتوقف على نجاحك في كل  ،جيد من ناحية الفهمىذا  -

 أعمالك و مسؤولياتك؟

العكسات و ديبا تبانلي ما عنديش  ىذيك كبملشبزاؼ و ما  و اهلل يا غبكيمة كيما تعكسلي يف حاجة نتقلق -

 الزىر.

 أعطيني مثاؿ محدد؟ -

 مثال عندي مشكل )عالج بنيت مثال( و سحقيت دراىم و ما لقيتش. -

 ىذه المواقف؟ مثل و كيف تتصرؼ عادة في -

         روحي مع الكيف  اما نعرفش حىت نلق كي تضيق بيا و مانلقاش اغبل  يف الغالب غبكيمة، يا نصارحك -

 و الكاشيات غَت باه ننسى مشاكلي.

 ىل ىذه المخدرات ال تحتاج إلى نقود لتحصل عليها؟و  -

، بل ىي بثمن أكيد، و ىنا سعات نضطر نسرؽ و نتعارؾ، حىت نلقى روحي يف أغلب (قليال يًتددو يبتسم ) -

 األحياف يف السجن.

 ؟إذا أنت حليت مشكل بمشكل أكبر منو -

 ىذه ىي الدوامة لراين نعيش فيها.يسكت قليال( و ) -

كذلك ىناؾ مشاكل ليس لها حل كامل، و عندما نصر إلى أنو ىناؾ مشاكل ليست لها حل،   إضافة -

الشعور بالذنب و بعدـ القيمة و النقص و اإلحساس  لىإ نحن على طلب ىذه الحلوؿ الكاملة، يؤدي ىذا

 طلب الكماؿ**الدائم بالخوؼ من الفشل، و قد وضحنا معا كيف أف اإلصرار على ىذه الفكرة الخاطئة 

المزيد من األلم النفسي الذي ال مبرر لو و بالتالي اللجوء للمخدرات   بشكل قهري سوؼ يسبب لك
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كالتربير  ف( عند العميل )ح. لدور ميكانيزمات الدفاع ىنا مع التوضيح ،كبديل عاطفي و سلوؾ مختل وظيفيا

 دمانية.تربير العملية اإلنكار كدفاعات موجودة لدى اؼبدمن لو اإل

ود ندروقي، شحاؿ فعال ىذه ىي الدوامة اللي راين عايش فيها، ىنا راين عرفت عاله ندورقي و نزيد نعا -

 عليو عالمات اغبَتة قد ظهرت)يقوؿ ذلك و  تفكَتي، سبحاف اهلل.ايب فنا غَت بطريقة خسرت من عمري شب

 (.عندما يدرؾ أف الكثَت من أخطائو راجع لطريقة تفكَته

     نتظار (: "اال30لنقرأ معا الجملة رقم ) حسنا لنواصل استخراج فكرة أخرى ستنتاج صحيح،ىذا ا -

( بمعنى أنك توافق 31فأنت وضعت رقم )تحسين وضعية سيئة"، و الصبر أفضل من محاولة تغيير أو 

 أف التجنب أفضل من المواجهة؟ ألنك ترى تماما و بشدة ىذا الرأي

 )يظهر ىنا التجنب كميكانيـز دفاع لدى اؼبدمن استعملو العميل كحل ؼبشاكلو(. .ذلك سباما أجل أوافق -

 أال تعتقد أف التجنب بمعنى الترؾ يؤدي إلى تراكم المشاكل؟ -

 ، أنا واحد من الناس ديبا نلقا روحي عايش مع اؼبشاكل اليت ال تنتهي.ىذا صحيحردبا  -

 حساسات التي تنتابك عادة؟شاكل المتروكة بدوف حل، ما ىي اإلعندما تكوف لديك مجموعة من الم -

 ساعات مدمر، و شيء ما وباليل.ىنا يا غبكيمة نكوف مقلق و  -

         ية فيها راحة أـ ىي سلبية الرضا( ىي إحساسات إيجابحساسات )القلق، عدـ و ىل تجد ىذه اإل -

 ة؟و منفر 

         راىي باينة يا غبكيمة علبالك بلي القلق حاجة ماشي مليحة، كي نتقلق  ،(هبيب بسرعة ٍبيضحك ) -

 نزعاج لدى اؼبدمن(.االظهر ىنا قلق )ي كبس روحي مضغوط يف باطة. و مانلقاش اغبل

 و إذا صادفك مشكل معين و تمكنت من إيجاد حل مناسب، كيف تشعر عادة؟ حسنا -
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 راين عبد عندو قيمة. نا نكوف مرتاح، و كبس بليى -

 جملة )عندو قيمة( تقصد الثقة بالنفس؟ -

)يصمت و يفكر  ىذا الشيء كبسو ساعات سراب كبوس عليو و ما نلقاىش *الثقة في روحي*بالضبط  -

             كبس روحي لقيت اللي كبوس  و ال نشرب الكاشيات باهقليال( ٍب يواصل، و كنت نتكيف الكيف 

 .برؾ راين عشت وىم و خرجت منوحا من اؼبخدر نلقا اغباؿ ىو ىو، عليو، بصح مع الوقت و خاصة كيما نص

 العميل(. ى)يظهر ىنا التنافر اؼبعريف لد

كنت تصاب   بالمشاكلالمسؤولية أو تكوف مثقال  تحمل إذا في المواقف التي تشعر فيها بالعجز عن -

 ؟من الواقع المخدرات كطريقة للهروب تتعاطىو  الراجعة لنقص تقديرؾ لذاتك االكتئاببحاالت القلق و 

 ىذا ىو ما كاف وبصل معي. -

 عيش بو دائما؟و مع طوؿ ىذه الفترة كيف وجدت ىذا األسلوب الذي ت -

 يصمت يف حزف(.ٍب كيما راكي تشويف، خسرت صحيت شبايب و حاجات بزاؼ )  -

استنتجت  قد إذا نفهم ىنا أف فكرة الترؾ أو التجنب للمشكالت ىي فكرة خاطئة و غير عقالنية و -

بعدـ الرضا و فقداف الثقة حساس و يؤدي إلى تراكم المشاكل مع اإل مؤلما اأف ىذا الترؾ يترؾ أثر  بنفسك

و أنو عندما تحلل المواقف و تؤدي ما يجب عليك دوف ىروب فإنك تشعر بالثقة أكثر فيكوف بالنفس، 

 مزيد من األلم و التعاطي كحل فاشل.يقود إال لىذا دافعا لك لمزيد من العمل و ليس التجنب الذي ال 

 راه يف ـبيلي اؼبشكل غبكيمة بلي عمري ما طبمت ب لك ياكالمك فيو الصح و ىذا اللي كاف ينقصٍت، علبا  -

يعٍت كيفاه لبمم أنا، )يقوؿ ذلك و قد ظهرت عليو عالمات الراحة و الرضا ؼبا توصلنا لو حىت ىذه اؼبرحلة من 

 العالج(.
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 قباز و مراجعة للواجبات اؼبنزلية حىت يكوف ىذا دبثابةو قد استمر العمل خالؿ ىذه اعبلسات مع إ 

اؼبستوحاة من سلم  لدى العميل مناقشة األفكار اػباطئة دبواصلة و ذلكقبازه يف العالج، مراجعة ؼبا ًب إ

االعتقادات و توضيح كيف تعمل ىذه اؼبعتقدات يف نشأة اؼبزاج السليب و االضطراب االنفعايل، و ما تتسم بو 

يصبح  ىل أفإصيغ اؼبعرفية اعبامدة اليت تؤدي و غَتىا من ال ...ينبغي، يتحتم ،هبب األفكار من ظبات مثل:ىذه 

مع تعليم العميل )ح. ف( ط، الشخص عدوانيا أو شاعرا بالذنب و بعدـ الكفاءة و القصور الذاٌب و عدـ الضب

 السلوؾ تعديل يؤدي إىل تغيَت يف التفكَت و من شبة االنفعاؿ و لنصل إىل تغيَتىا أف و بأف ربدي تلك اؼبعتقدات

)ح. ف( كيف يوجو  عميليم التعل ًب دحض، و يف عملية الانفعاليةدمانية كتجربة مع االحتكاؾ دائما بالتجربة اإل

 لنفسو ؾبموعة من األسئلة ٍب هبيب بصراحة عن ىذه األسئلة و يبر ذلك بثالث مراحل:

 عقالين.ربديد االعتقاد الال -0

 إىل أي درجة تريد التخلي عن ىذا االعتقاد؟ -0

 الدليل اؼبوجود إلثبات خطأ ىذا االعتقاد؟ما ىو  -7

الدحض النشط  وص و ىذا عن طريق اغبوار اؼبقنع وو تبدأ األخصائية بطرح األسئلة ليجيب عنها اؼبفح

لتسهيل الوعي هبا و إدراؾ االحساسات الناذبة خاصة  العميل لدى مع تأمُت التعبَت اغبر عن االنفعاالت ،اؼبباشر

لتسهيل تقبل ىذه االنفعاالت و ربديد  ،االنفعاالت اؼبختلة وظيفيا مثل أشكاؿ الغضب و القلق و لـو الذات

 اؼبعرفيات اؼبعرقلة للسَتورة االنفعالية.

 :المقابلة التاسعة و العاشرة

لعالج و ىي الدخوؿ يف فنيات للمرحلة الوسطى من ا انيةتعد اؼبقابلة التاسعة ىي بداية اؼبرحلة الث

 و قد استهلت اعبلسة التاسعة بتقييم األىداؼ اؼبسطرة خالؿ اعبلساتعالج العقالين االنفعايل السلوكي، ال

     ( اليت سبحورت حوؿ العمليات الوسيطة يف االضطراب االنفعايلالثامنةإىل اعبلسة  الرابعة)من اعبلسة  السابقة
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إدراؾ مدى تأثَتىا يف حدوث االنفعاالت  معو ىذا يف إطار مراجعة الواجب اؼبنزيل و ربديد األفكار اػباطئة 

ٍب العمل على  ،السلبية و بالتايل التحكم يف إدارة الرغبة ٍب السلوؾ كبو اؼبخدر كحل مرضي لدى العميل )ح. ف(

دماف على لك السلوؾ اؼبختل وظيفيا و ىو اإلبعا لذدحضها و تغيَتىا بأفكار أكثر عقالنية و واقعية ليتغَت ت

 اؼبخدرات، مع االستمرار يف تطوير العالقة العالجية التعاونية.

 بالتعريف الباحثة العضلي و بدأت سًتخاءتقنية اال نتقلنا إىل أوؿ تقنية مربؾبة ؽبذه اؼبرحلة و ىيابعدىا  

لذي يظهر فيو لعميل )ح. ف( مع تبسيط اؼبعلومات إىل اغبد االنظري ؼبعٌت االسًتخاء العضلي، فوائده و خطواتو ل

بأف االسًتخاء وسيلة عالجية وضعها الطبيب جاكبسوف  حيث وضحت الباحثة ؼبا أقوؿ،ستيعاب العميل ا

(Jacobson و )و يفيد خاصة  مهارة أخرى مثل السباحة و غَتىا تتم بشكل بسيط حبيث يبكن تعلمها كأي

رزباء العضالت حىت بُت شدة و ايبيز العميل   بالتدريب اؼبستمر يصبح مع ويف القدرة على مراقبة درجة اغبصر 

        توضيح دور التأثَتات الفيزيولوجية إرادي كما ًب يصل إىل القدرة على السيطرة و ضبط العضالت بشكل 

 يف حالة االسًتخاء.و الكيميائية اليت يفرزىا اعبهاز العصيب يف حالة الضغط و 

نتقلنا إىل تقنية ح و التحليل و التمثيل التوضيحي او بعد التأكد من الفهم النظري ؼبعٌت ىذه التقنية بالشر  

االنفعايل دبا  فنيدأخرى ذات أنبية يف العالج العقالين و ىي التخيل العقالين االنفعايل حيث يعترب اسًتاتيجية الت

ف( أف يتصور نفسو يف  )ح. عميلمن ال الباحثة طلبتزبيل سليب، يف التخيل السليب أنو يوجد زبيل إهبايب و 

ىذا الشعور طلبت منو تغيَت شعوره تدرهبيا حىت يصل إىل شعور  و عندما ىبرب العميل نزعاجباالموقف يشعر فيو 

 هبابية و السلبية.خيل العقالين( دبختلف اؼبشاعر اإلإهبايب أي زبيل إهبايب، هبدؼ توضيح عالقتو )الت

اؼبواقف اؼبتخيلة مع  ف( حاولت فيو ربط جراء سبرين تطبيقي مع العميل )ح.و قامت الباحثة بعدىا بإ 

و العمل  السلبيةو االنفعاالت  اػباطئة وصلة رصد األفكارؼب رصد االنفعاالت الناذبة عنها مع دمانيةالتجربة اإل

           و ألف التخيل العقالين االنفعايل يعد مهارة ػبفض الضغط ها و تفنيدىا مع كل مهارة عالجية، على دحض
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لعميل   ل تطبيقي بتمرين الباحثة متاىنا قفكار د يكوف و الذىن مشحوف باألو القلق ألف الشعور بالراحة ق

 ف( يتضمن القياـ باالسًتخاء مع التخيل العقالين االنفعايل بالطريقة التالية:)ح. 

 مريح. بشكل كرسيالجلس على ا -

 أغمض عينيك و ضع يديك على اعبانبُت و القدمُت متباعدتُت. -

 تنفس بعمق شهيق ٍب زفَت. -

أرخي عضالتك يف جسمك كلو، و يف حالة الشهيق شد عضالت )الرأس و الوجو و البطن( و يف حالة  -

 الزفَت أترؾ العضالت تسًتخي.

تسًتخي وحدىا يف  حالة الشهيق ٍب أتركهاختار عضالت البطن و شدىا يف ذلك عدة مرات، ٍب ا أعد -

بعد الوصوؿ بالعميل إىل حالة االسًتخاء العضلي أطلب منو ما يلي و ىو يف نفس )و حالة الزفَت، 

 وضعية اعبلوس و االسًتخاء(.

 )مثال حديقة صبيلة(. باألمافو مريح تشعر فيو  ىادئزبيل مكاف  -

 بكافة األحاسيس اؼبصاحبة للتجربة.ستشعاره و عندما زبيلو بالبصر طلبت منو ا -

حاسيس حتفاظ هبذه اغبالة العقلية لبضع دقائق مع الًتكيز على اؼبناظر و األبعدىا طلبت من العميل اال -

 هبابية مر هبا.، ٍب العودة باألفكار إىل أحداث إهبابية اليت شعر هبا أثناء التخيلاإل

 يا لحكيمة راه عجبني بزاؼ) :التقنية يف قولوف( استجابة فبتازة مع ىذه  و قد أبدى العميل )ح.

    نتكيف الكيف و ال نشرب الكاشيات بزاؼ، سبحاف اهلل كنت نحس بهذه الحالة غير كيما نعود نديرو

و كنتيجة ؽبذا التعريض التنفيسي ؼبواقف معينة مع العميل )ح. ف( ، (و ما كنتش نعرؼ ىاد لحوايج خاله
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دمانية و ىو ما العالقة بالتجربة اإلأصبح أكثر استقرارا و بدأ يتغَت تفكَته و شعوره ذباه األفكار أو اؼبواقف ذات 

 يعرؼ بإعادة تركيب البنية اؼبعرفية و ظهور تقييم جديد تكيفي معريف للموقف.

فبارسة  عميلمن القمنا بعدىا بتلخيص اعبلسة مع إعطاء موعد و موضوع اعبلسة القادمة و طلبت  

 مع تسجيل النتائج. د يوميا 02سبارين التخيل مع تقنية االسًتخاء ؼبدة 

 :الثانية عشر والمقابلة الحادية عشر 

             يف ىاتُت اؼبقابلتُت سبحور العمل على تقنيتُت عالجيتُت نبا التحصُت ضد التوتر و ضبط الذات 

و كالعادة يف بداية كل جلسة نبدأ دبراجعة الواجب اؼبنزيل حيث أبدى العميل  ،و تعديل اغبديث الذاٌب السليب

خيل العقالين و ظهر ىذا االسًتخاء العضلي مع الت سبرينات استجابة جيدة يف القياـ دبا كلف بإقبازه يف البيت من

يا لحكيمة راه وال لي كيما المسكن، كينشوؼ روحي  راه عجبني بزاؼ، علبالك")ح. ف(:  العميل يف قوؿ

في غرفة و نبدا ندير االسترخاء و نتخيل حاجات مليحة، من  ف وليت نجبد روحي وحدي من الناسقلقا

بعد نستغفر و نرجع للواقع، و نديرىا خاصة في المواقف التي كنت أتوجو فيها نحو المخدرات راىي 

ؼ يمة راني قاربت الشهرين و لم أتعاطى أي مخدر راني فرحاف بزاوالت حاجة تسحرني، علبالك يا لحك

        ستغلت الفرصة الباحثة لشكر العميل على ؾبهوداتو التعاونية ىنا ا، "بيا حتى زوجتي و صحابي ستعرفوا

  األساسية و أىداؼ العالج و تقييم اؼبنجز منها  باؼببادئو تشجيعو على اؼبواصلة مع تذكَته دائما و باستمرار 

دمانية كتجربة انفعالية نعمل عرفية مع الًتكيز على العملية اإلو ىو رصد األفكار اػباطئة و تعديلها باألساليب اؼب

 على تعديلها.

ف إىل موضوع اعبلسة و ىو التحصُت ضد التوتر كأسلوب مساعد على اؼبواجهة و التكي بعدىا انتقلنا 

ننظم بو ردود أفعالنا و يوفر لنا اغبماية النفسية سلوب نو أأب شرحتو الباحثة للعميل مع مشاعر القلق و التوتر،

على بنفس الطريقة اليت يقدمها التلقيح الطيب ضد األمراض اعبسدية، فهو أسلوب التطعيم االنفعايل يساعد 
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  ظهر أنو ،مع العميل )ح. ف( أىم اؼبواقف اليت تسبب لو القلق اؼبواجهة و التعامل مع القلق، و ناقشت الباحثة

كشخص مدمن كثَتا ما وجد نفسو يف مواقف عالية اػبطورة )تعاطي اؼبخدرات( من خالؿ سلسلة من و  

مع تنبيو العميل ، ىاالتواؤ القرارات كانت تبدو لو صائبة يف البداية و لكن عند فحصها بعناية أثناء اعبلسة ظهر 

( إىل أنو عندما يكوف يف حالة قلق تظهر عليو أعراض جسدية معينة )اضبرار الوجو، سرعة تنفس، زيادة )ح. ف

ضربات القلب...( و ىذا ىو اعبزء الفيزيولوجي للتوتر، و عندما يكوف يف حالة توتر يبيل إىل التفكَت بطريقة 

اؼببالغة يف التعميم و ىو من عيوب التفكَت و  التضخيم، و قد رأينا يف ظبات اؼبعتقدات اػباطئة وجود التضخيم 

بالعدوانية كبو اآلخرين  بأنو كثَتا ما شعربعد مناقشة النتائج فعلى مستوى اؼبشاعر قاؿ العميل )ح. ف(  اؼبنطقي،

 الباحثة ضحتىنا من الصعب تغيَت ىذه اؼبشاعر، فو  اليت عادة ما تنتهي باؼبشاجرات و بالتايل نتائج سلبية، و

 ريقة التكيف مع اؼبشاعر بشرح اؼبراحل األربعة لذلك و ىي:للعميل ط

 للتوتر و اؼبواقف اؼبثَتة. ستعداداال  -0

 مواجهة التوتر أو مسببات اإلثارة.  -0

 التعامل مع اللحظات اغباظبة.  -7

 استخداـ عبارات تعزيز الذات.  -1

كيف أتعامل مع  ما الذي هبب أف أفعلو؟ نفسو ( يسأؿ العميل )ح. ف(االستعدادوىل )يف اؼبرحلة األ

استخداـ عبارات لعبارات السلبية اؽبادمة للذات و ا بإبعادو يف مرحلة اؼبواجهة عليو مواجهة التوتر  اؼبوقف؟

هبابية مثل أملك القدرة على التعامل مع اؼبوقف ٍب يعزز ذاتو بعبارات إهبابية مثل )قبحت من قبل و أصبحت إ

 ذبربة(. لديا

               يقيم ذاتو ة تعلم كيف يتعامل مع االنفعاؿ و بعد أف ربكم العميل )ح. ف( يف ىذه اؼبراحل األربعو  

و يعززىا و ىنا نكوف قد وصلنا إىل دور اغبديث الذاٌب و شرحت الباحثة للعميل بأنو )اغبديث الذاٌب( ىو 
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ت حادثة معينة، وصفت نفسك مثال( و ىذا اغبديث )إذا وصف ـباطبة الفرد لنفسو بعبارات معينة يرددىا داخليا

ؾ(، ىنا تتولد لديك غَت راض عن مظهر  –قد يكوف حديث ذاٌب سليب )مثال تصف نفسك بصورة سلبية 

سك بصورة إهبابية هبايب )مثال تصف نفكما يوجد حديث ذاٌب إ  نقص تقدير الذات، مثل القلق،مشاعر سلبية 

يشعر بو، فعكس ذلك نساف طموح، جدي، معتمد على نفسو( و ىنا طلبت منو التعبَت عما العميل )ح. ف( إ

 هبابية من تقدير الذات و زيادة الدافعية.احساس دبشاعر إ

هبابية يف وصف نفسو و التقليل من أقوالو اجة لزيادة اإلشخص اؼبدمن عادة حبال ىل أفكما نبهتو إ 

هبابية فيو )مظهر، ذكاء، إقباز )ح. ف( ربديد ثالث أو طبس أشياء إالسلبية ذباه نفسو، و طلبت من العميل 

 أو أخذ وقت راحة لديو أكل ؿببب معهبابية لنفسو تعزيز ذاتو بقوؿ ىذه العبارات اإلمعُت...( و عندىا يقـو ب

ٍب يقوؿ لذاتو عبارات  ،هبابية لديوين يوميا لزيادة عبارات الذات اإلذاتو و يقـو هبذا التمر  افئيكاؼبهم  ...مطالعة

هبابية و يكررىا بتغيَتىا يف نفس اؼبوقف بعبارات إو يقـو ذات سلبية كررىا و الحظ االنفعاؿ، ىادمة و ؿببطة لل

أنت  لشعور فمفهومك عن ذاتك ىو ما تقولول اأتوماتيكيا يف ما قبثبت و بالتكرار سوؼ ت ٍب يالحظ االنفعاؿ

 عن نفسك.

و بعد تلخيص ؼبا جاء يف اعبلسة اتفقت مع العميل )ح. ف( على واجب منزيل أف يضع ؾبموعة من  

( و عندما ىبطر ببالو ، تنظيف أرضية البيت..اؼبهاـ الغَت ؿبببة لديو و يكتبها على ورقة )مثل غسيل األواين

قم هبذا العمل ؼبدة  هبذا العمل يردد عبارات إهبابية، بواحدة من ىذه اؼبهاـ و أثناء قياموحديث ذاٌب سليب يقـو 

 .أسبوع أو أكثر و سوؼ تالحظ التناقض

 .حديث ذاٌب سليب  

 .عقوبة )عمل غَت ؿببب(  

 .هبايبحديث ذاٌب إ 
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رتياح و الشعور باال هبايبالذاٌب اإلالقلق مع زيادة اغبديث ىنا يتناقص اغبديث الذاٌب السليب و الشعور ب 

 .و الرضا

 الرابعة عشر: والمقابلة الثالثة عشر 

 نامجرب كاف العميل )ح. ف( قد قطع شوطا كبَتا يف ىذا الستُت الثالثة عشر و الرابعة عشر  بوصولنا للجل

و ذبدر دمانو للمخدرات، أكثر بأف ينهي ىذا الربنامج بنجاح و بالتايل يتغلب على إ إرادتورغبتو و  زدادتاو 

مل يعد يفكر تفت الكثَت من أعراضو السابقة، و خربسنت حالتو بشكل ملحوظ و اىنا إىل أف العميل  اإلشارة

 باؼبخدرات كحل ؼبشكالتو.

ىذا لتعديل ى اؼبزيد من اؼبهارات العالجية و تدريب العميل )ح. ف( علب العالجي تواصل العمل 

شرح مهارة التدريب التوكيدي اليت تعترب  يث عملت الباحثة ىنا على تقدًن و اؼبعرفية األساسية، ح ميكانيزماتو

ب أف الفرد وبب أف يعامل بطريقة عادلة، و هب ألف كبديل عن االندفاعية اليت كثَتا ما تظهر يف سلوؾ اؼبدمنُت

كيما كبب  نا كبب نعامل الناس مليح"أ ف( و يقوؿ )ح. نتهاؾ غبقوؽ اآلخرينيقاـو من أجل حقوقو من غَت ا

 يعاملوين، بصح معالباليش دايبا تعكسلي و تفضلي باؼبشاكل".

 الحظ كلمة "ديما" ماذا تقصد ىنا؟ -

)أصبح العميل يراقب كالمو دبراقبة : راين تفكرت، قوؿي عندماتفكرت بلي ما يلزمش نعمم  (يبتسم ٍب يقوؿ) -

 طريقة تفكَته(.

         إف التعبير عن مشاعرؾ و أفكارؾ بفعالية و لباقة و بشكل صحيح فهذا ىو التأكيد  ىذا جيد، حسنا -

عدـ الفعالية و المسايرة الذي يؤدي عادة عدـ التأكيد الذي يظهر في الضعف و و ىو ما يتميز عن 

 العدوانية و الكراىية و التمركز حوؿ الذات.
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 بالعميل )ح. ف( إىل شرح خطوات التدريب التوكيدي و كخطوة أوىل حددت معو الباحثة بعدىا انتقلت 

كشخص لديو اغبق ، حيث أنك  )العميل( أف تعتقد و تؤمن حبقوقكلذي وبتاج إىل تغيَت حقيقة، و ىنا هبب ما ا

 منكوف يف اؼبرحلة الثانية فقط هتم الطريقة لفعل ذلك و ىنا ن "ال"كما لديو اغبق يف أف يقوؿ   "نعم"يف أف يقوؿ 

مع حيث وضحت للعميل أنبية اكتشاؼ الطرؽ اؼبالئمة لتأكيد ذاتو يف اؼبواقف اؽبامة لديو  ،التدريب التوكيدي

كوف موضوعيا و يركز على السلوؾ )كيف أتكلم و أتصرؼ( و ليس على الدافع و أف يستخدـ عبارة أنبية أف ي

حًتاـ التغَتات اؼبطلوبة معقولة مع ا أف أفكارؾ حىت تكن واثقا منليت توضح ربملك مسؤولية مشاعرؾ و ا "أنا"

حاجات اآلخرين، و كخطوة ثالثة طلبت من العميل أف يقـو دبمارسة االستجابات التوكيدية و ىذا بلعب دور 

هلة اؼبعاعبة حىت يتمكن من مواجهة اؼبوقف اؼبشكل مع صديق مثال كواجب منزيل على أف يبدأ دبواقف واقعية س

مواقف أكثر تعقيدا يف اؼبستقبل مع تسجيل انطباعاتو حوؿ اؼبوضوع و كاف ىذا سبهيد ؼبوضوع اعبلسة اؼبوالية اليت 

 برؾبت للتدريب على مهارة لعب الدور.

و استخراج )ح. ف( على أدوار معينة اعبلسة دبناقشة الواجب اؼبنزيل و ركزت مع العميل  الباحثة بدأت

ص أدوار معينة خاصة تلك األدوار اليت تقمٍب طلبت من العميل  ،سلوؾة اؼبكونة من أفكار و انفعاالت و اػبرب 

يكرىها )مثال موظف إدارة، شرطي...( بطريقة التقليد أو احملاكاة و ركزت على العوامل اؼبعرفية اليت وبملها العميل 

ختل وظيفيا من خالؿ تبٍت دوافع ره و انفعاالتو اؼبضطربة و سلوكو اؼبعن تلك األدوار ؼبساعدتو على تغيَت مشاع

هبابية عن يل )ح. ف( اكتساب خربات و مشاعر إأفكار ىذا الدور و مناقشتها، و ساعد ىذا يف تعليم العمو 

 جتماعية. العقالنية ذباه تلك األدوار االتلك األفكار و ىذا بتغيَت معتقداتو غَت

     هبايب ادة مهارة الدخوؿ يف موقف تفاؤؿ إتلك األدوار أنبيتو زيل أدائوو قد أدرؾ العميل من خالؿ 

مع  التعبَتات أثناء القياـ بالدور( حباط )مع الًتكيز على نربات الصوت و اؼبشاعر ولكثَت من اإلو ذبنب ا

ر ليفهم و وبدد ما يريده غي للطرؼ اآلخصغاء فالتواصل يتضمن مرسل و مستقبل فهو يصالتأكيد على أنبية اإل
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من اآلخرين يف حياتو  كثَتا ما يتحدث دوف ظباعكاف    العميل )ح. ف( تبُت أف حيث  ،تصاؿ ناجحمنو ليكوف ا

 لتكوف النتيجة تصرؼ خاطئ مع اآلخرين. خاطئو بالتايل يصل إىل فهم  اليومية

مع تقمص  العميل )ح. ف( بواجب منزيل تضمن التدريب على االسًتخاء ًب تلخيص اعبلسة و تكليف

 ستجابة.أدوار معينة و تسجيل اال

 :من الخامسة عشر إلى الثامنة عشر المقابالت

مهارة م . ف( على ربقيق ىدؼ ىاـ و ىو تعليف اعبلسة اػبامسة عشرة عملت الباحثة مع العميل )ح

         قدرات و مهارات حل اؼبشكلة صار أسرع يف خفض توتره  متالكوفباسًتاتيجية التوافق، ا حل اؼبشكالت و

على مهارات معينة مثل السيطرة، و بدأ يف تغيَت تفكَته و انفعاالتو و من شبة سلوكو و كاف ىنا  وو قد ًب تدريب

كاف تفكَته منصبا على  ذباه السليم، ولى أف العميل )ح. ف( يتحرؾ يف اال، فدؿ ىذا عانفعالياأقل اضطرابا 

نوعية القواعد اعبديدة اليت هبب وضعها و عليو ربملها، و ىذا التغيَت مل يكن باكتساب اؼبهارة فقط بل كذلك 

 على إدراؾ تقديره لذاتو لتحقيق أكرب قدر من التوافق و مبو الشخصية.دبساعدة العميل 

         قبازه يف اعبلسات اؼباضية من العالج ( على تقييم ؼبا ًب إ01-00لسات )و قد ًب الًتكيز يف اعب 

، حيث اقتنع العميل قدر اؼبستطاع كبو اإلدماف و السلوؾ غَت السوي ةو استمر العمل على تغيَت اؼبيوؿ الداخلي

ناء عاؼبو و من خالؿ بكيفية كانت تتحدد بالطرؽ اليت يقـو من خالؽبا بالالت سلوكياتو)ح. ف( بأف الكثَت من 

صنيف اؼبواقف بصورة أكثر واقعية تعلم ت سبكينو من على كثَتا  و عملت الباحثةفًتاضات اليت كوهنا عنو، اال

           اث عبأت الباحثة ىنا إىل اعبدؿ حد لألليحصل يف النهاية على رضى أكرب، و لتسهيل إعادة البناء العقالين

عتقداتو، مع تنبيو العميل إىل أنو ال يطلب ىنا ؼبطقية ىذا عبعل العميل يرى األبعاد الالمن و الدحض اؼبباشر و

و لتزويد العميل  ،التغيَت بشكل كامل، بل إننا نتحدث عن مواقف ؿبددة ألف البحث عن الكماؿ أمر غَت فبكن

بالتحليل اؼبنطقي ؼبشكالتو قامت الباحثة بتعديل عباراتو الداخلية، فمثال شعر العميل بالقلق يف موقف  )ح. ف(
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بعدىا طلبت ا يقولو لذاتو حوؿ ىذا اؼبوقف، منو أف يصمت قليال و يسأؿ نفسو عمطلبت  أثناء اعبلسة معُت

درات و ىنا الباحثة من العميل أف يتخيل موقفا مشكال أي أف يتصور منظرا بالتفصيل يتم فيو تناوؿ اؼبخ

دت الباحثة باستمرار من أف التخيل تأكة التنفَت أي التخيل كعالج بالتنفَت و خالؿ ىذا ليساستعملت الباحثة و 

فعند الوصوؿ مع العميل إىل نقطة التناوؿ فية مثل التوقع و الرغبة اعباؿبة، ستجابة انفعالية للمعاعبة اؼبعر ىناؾ ا

ه الصورة الذىنية إىل صورة كريهة     كيف وبوؿ ىذ  دريبو)تعاطي اؼبخدر( و يبدأ يف الشعور بأثر اؼبخدر ىنا ًب ت

ألمر  ابنتيوة جدا للعميل )ح. ف( كانت العقوبات االجتماعية كفراؽ زوجتو لو أو معرفة اؼبنفر م الصور و من أى

   التكيف مع الرغبة  سًتاتيجيةاطلب من العميل فبارستها لعدة مرات يوميا كواجبات منزلية لتعليمو إدمانو مع ال

 اغبياة. واقعب السلوكي و القياـ باؼبهاـ يف و قامت الباحثة هبذا يف إطار التدريالتعاطي  يف

خدرات مع منع الباحثة عدـ الذىاب إىل األماكن اليت كاف يتعاطى فيها اؼب منو طلبتو لتحصُت العميل  

كوني متهنية يا لحكيمة راني عندي شحاؿ بدلت كل " :العميل )ح. ف(و ىنا قاؿ وجوده مع اؼبدمنُت، 

         متزوج و مسؤوؿ على عائلة، عاد وقتي غير بين الدار  إنسافأنا المشاكل، فهمت بلي  معارفي تاع

و فعال ، "و الخدمة مع ممارسة الرياضة في أوقات الفراغ، و ىنا حسيت بلي تهنيت من بزاؼ مشاكل

 دماين.حاوؿ العميل أف هبد مكانا آخر غَت ؾبتمعو اإل

ؾبموع التقنيات اؼبكتسبة سابقا من  الباحثة فإف جلسات إعادة البناء العقالين ىنا تناولت فيها و بالتايل 

العالج، حيث ًب مراجعتها و تكييفها لتناسب أكثر متطلبات )ح. ف( و قد أدرؾ العميل سباما بأف تغيَت السلوؾ 

لعاـ حىت سبكن من مواجهة و تغيَت ا، ىذا ما جعلو يستخدـ حسو ايتم من خالؿ تغيَت الطريقة اليت يفكر هب

 الكثَت من تفكَته الغَت منطقي.
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 المقابلة التاسعة عشر + العشروف:

يف اؼبقابلتُت األخَتتُت قامت الباحثة بتهيئة العميل )ح. ف( إلهناء الربنامج العالجي، و ىذا دبواصلة 

للربنامج و طلبت الباحثة من العميل تلخيص ما ًب العالقة العالجية التعاونية )التشاركية( حيث ًب تقييم عاـ 

ار حوار و نقاش مفتوح مع العميل، كما قدمت الباحثة شكرىا اعبزيل تعلمو و فهمو من أساليب و أدوات يف إط

ىذا الربنامج مع تشجيعو على مواصلة تطبيق اؼبهارات اليت تعلمها يف صبيع  إقباحلعميل على تعاونو يف تطبيق و ل

غبياة لتصبح تشكل مبط حياتو و بالتايل يصبح العميل معاعبا لنفسو، كما ًب وضع خطة مع العميل ؾباالت ا

 للتصدي للمشكالت احملتملة.

 المتابعة:

و بالتايل اختفاء الكثَت من  عن تعديل كبَت يف طريقة تفكَتهكشفت اؼبتابعة غبالة العميل )ح. ف(  

          ؼبخدرات ؼبا يزيد عن أربعة أشهر، حيث بدأ العميل )ح. ف( عن تعاطي ا إقالعوسلوكاتو السلبية و خاصة 

تغيَت فبتاز ، و كاف التدخل العالجي فعاؿ إىل حد بعيد ظهر ذلك يف اإلدمافو ظل متمسكا بالتغلب على عادة 

شكال من اؼبهاـ اؼبتدرجة اؼبخصصة لزيادة كفاءتو  للعميل )ح. ف( و أصبحت كل سلوكاتو اإلكلينيكيةللحالة 

 الذاتية.
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 :الحالة الثانية -1-2

 (:ع تقديم الحالة )ب. /ا

سنة، أعزب يعيش يف منزؿ مستقل مع أمو و إخوتو، تويف والده و ىو يف  12ع( عامل يومي  )ب.

أطفاؿ و ىم اآلف يعيشوف يف منزؿ آخر  70ثانية أقبب منها  مرأةاالسنة األوىل من عمره، و كاف والده قد تزوج 

فهم  و أبيوو ال توجد عالقة قوية بُت األسرتُت، فقط يتبادالف الزيارات يف اؼبناسبات و األعياد، أما إخوتو  ألمو 

 ىو أصغرىم. ثناف من الذكور و بنتُتاأربعة 

اضطرت أمو للخروج للعمل لكسب قوت  بعد وفاة والده ع( بأحد بلديات والية قاؼبة و يقطن )ب.

 تنظيف البيوت ٍب استقر هبا اغباؿ كعاملة نظافة دبدرسة ابتدائية. فعملت باػبياطة و أطفاؽبا

ع( مقاعد الدراسة يف سن مبكرة يف مستوى األوىل متوسط بسبب الظروؼ العائلية اؼبزرية  ترؾ )ب.

إدماف اؼبخدرات بسبب الصراعات اليت عاشها يف  ىنا بدأت مشكلتو مع خاصة من الناحية االقتصادية، و

كاف مبحوث عنو من طرؼ العدالة يف قضية سرقة حبكم ثالث  البيت، فأخوه األكرب كاف مدمن ىَتوين و

كاف يًتدد على اؼبنزؿ من حُت   وسنوات،  األربعسنوات حبس نافذ ما اضطره للهروب إىل اعبباؿ ؼبدة فاقت 

عادة ما يكوف ربت تأثَت اؼبخدرات أو يف حالة انقطاع  و ىيجاف شديد ما ينتهي  ل وخر ألخذ اؼبؤونة إىل اعببآل

بالعراؾ و التشاحن بينو و بُت أخوه األصغر منو و أمو اللذاف كانا يرفضاف كل ما يقـو بو، لكن ال سيطرة ؽبم 

 على ذلك.

العاشرة إىل الرابعة حوايل  ذو بسبب ىذا اعبو اؼبشحوف كاف خالو يأخذه )خاؿ العميل( معو إىل بيتو من

ع( مل هبد إال  عشر من عمره، و لكن  بعد دخولو للمتوسطة و مع اؼبشاكل الكثَتة اليت كاف يعاين منها )ب.

ع( "أوؿ مرة  اؼبخدرات و الشارع كبديل عن االستقرار األسري الضائع و اغبناف األبوي اؼبفقود، يقوؿ )ب.

هنا نوع من اؼبخدرات، حطوىا يل صحايب يف القهوة أدري ما ىي بالضبط اؼبهم عندي أال  شربت اغبمرة و
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نسى نبومي"، و بدأت قصتو مع اؼبخدرات حيث كاف يتعرؼ باستمرار على أنواع اؼبخدرات و اغبشيش من أل

 طرؼ أصدقائو فأدمن العديد منها و خاصة الكيف اؼبعاجل.

ع(  يتعاطى اؼبخدرات زبلى عنو ألنو  عندما تأكد بأنو )ب. و بدأ خالو يالحظ عليو بعض التغَتات، و

        َتةالكث التأخَتاتال يريد أف تنتقل ىذه اؼبشاكل لبيتو، كما زبلت عنو اؼبؤسسة التعليمية بعد ذلك بسبب 

يف سن مية لذلك و ىو و الغيابات اؼبتكررة و الغَت مربرة ليكوف الرسوب ٍب الطرد من مقاعد الدراسة نتيجة حت

حباطات مع إدمانو، ألنو مل وبتمل كل ىذه اإلاتسعت دائرة  و التعاطي و زادت بذلك وتَتة ،اػبامسة عشر

ع و صباعات اؼبخدرات فبا زاد يف مشاكل و صراعات األسرة، فعاش )ب. ع(  حياة متقلبة بُت البيت و الشار 

 السلبية مع إدماف اؼبخدرات كالسرقة و غَتىا. كتسابو للكثَت من السلوكاتا 

 :ع( عن اإلدماف عند الحالة )ب. محاوالت التوقف /ب

ع(  ؼبرات عديدة التوقف عن إدماف اؼبخدرات، يف شكل ؿباوالت فردية و كانت تنتهي  حاوؿ )ب.

الشديدة اليت كاف يعاين منها و الراجعة إىل التبعية اعبسمية  دائما بالفشل بسبب عدـ ربملو األعراض االنسحابية

    حباطات اؼبتكررة اليت يعيشها داخل البيت ت، كما فشل يف مواجهة اإلو النفسية اليت وصل إليها مع اؼبخدرا

 عتربىا البديل عن العائلة.او خارجو إال باؼبخدرات اليت 

عاىن من الكثَت من األضرار اعبسدية بسبب إدمانو فهو ع( قد  و قبل اجمليء للعالج النفسي كاف )ب.

 (…Artane, Haldol, Rivotril, Nozinan)الكثَت من اؼبؤثرات العقلية منها  أدمن الكيف و

فأخذ يقلل أوال ، دماف و بأي شبن كما يقوؿ )ب. ع(عن ىذا اإل اإلقالع يقرر ألكثر من سبع سنوات قبل أف

و لكنو وجد فقط  ( Nozinanو  عدىا نوع اؼبخدر فأصبح يتعاطى )الكيفجرعة اؼبخدر تدرهبيا ٍب قلل ب

و حىت ال يعود لنقطة الصفر كما كاف يفعل  بسبب شدة األعراض اإلنسحابية اليت عاىن منها، صعوبة كبَتة بعدىا

دماف و ىذا بتشجيع من أخوه األكرب منو و مساندتو لو يف البحث عن العالج حىت قرر أف يبحث عن عالج اإل
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ربويلو لألخصائية من طرؼ طبيب  ًبوصل إىل مصلحة الطب النفسي دبستشفى ابن زىر دبدينة قاؼبة، ٍب 

 للحالة مع الطبيب. و تشخيص ، و ىذا إلجراء تقييم(Le Psychiatre)األمراض العقلية 

ع( مع الباحثة ألكثر من جلسة تبُت أف العميل لديو فقط تبعية نفسية  ميل)ب.و بعد لقاء الع

 بضرورة للمخدرات اليت كاف يتعاطاىا على اعتبار توقفو عن بقية اؼبخدرات كاف ؼبدة فاقت الشهرين، و ًب اقناعو

 كاف متحمسا و متعاونا لذلك.فاػبضوع لعالج نفسي 

 :ع( عرض و تحليل الحالة الثانية )ب. /ج

 :03لى إ 01من  التالمقاب

             خصصت للتقييم كانت الثالث مقابالت األوىل سبثل اؼبرحلة األوىل من الربنامج العالجي و 

 ع( و ىي إدماف اؼبخدرات. و التشخيص و بناء الصياغة اؼبعرفية ؼبشكلة العميل )ب.

الفحص النفسي حيث كاف موجو للباحثة ع( إىل مكتب  ففي اؼبقابلة األوىل و بعد دخوؿ العميل )ب. 

يف ىيئة إرىاؽ و تعب يظهر يف مالمح  كاف) من طرؼ طبيب األمراض العصبية، و بعد تبادؿ التحية مع العميل

تصل يب الطبيب و أخربين بأف ىناؾ عميل جاء او كاف قبلها قد  (فسي و اعبسدي البادية على العميلالعياء الن

دماف و قد وجهو اؼبمرض إىل الطبيب، لكن ىذا األخَت و بعد إجراء لو فحص للمصلحة طلبا للعالج من اإل

فتم ربويل   دمافاغباالت اؼبدمنة يف إطار برنامج عالجي لإل معروتيٍت أخربه بأنو توجد أخصائية نفسانية تعمل 

  (Le Psychiatre).  اؼبختص إلجراء تقييم للحالة مع الطبيب للباحثةالعميل 

العميل و قد اقتصرت اعبلسة األوىل على التعرؼ على العميل و إقامة العالقة العالجية مع  سبت موافقة  

 .ع( أخذ اؼبعلومات األولية و البيانات الشخصية اػباصة بػ )ب.

        دماف و ؿبتوى الربنامج العالجي التعارؼ مع العميل و شرح لو أنبية العالج النفسي ؼبرض اإل ًب 

أدواتو و مدتو و قد أظهر العميل موافقة كاملة على االنضماـ للربنامج العالجي و خوض ىذه  و كذلك تقنياتو و
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يف أوؿ لقاء مع الباحثة عالمات  بدت عليوع( آنذاؾ يف الواحد و العشرين من عمره،  و كاف )ب.، التجربة

 الًتدد نوعا ما و اغبزف الذي كثَتا ما ظهر يف شكل ىدوء العميل و طأطأة رأسو إىل األسفل.

لقد ولدت و ترعرعت يف أسرة فقَتة جدا حيث تويف والدي و أنا مل أكمل العاـ األوؿ   :ع( يقوؿ )ب. 

أصغر أنا لدي أخوين و أختُت و  والية قاؼبة أنا و أمي و تركنا يف منزؿ فقَت حبي شعيب بأحد بلديات ي،من عمر 

 بعدىا عملت أمي إلعالتنا يف أعماؿ يدوية ـبتلفة ٍب استقر هبا اغباؿ كعاملة نظافة دبدرسة ابتدائية.، إخوٌب

دماف فقد كاف مدمن أخي األكرب من مشكلة اإل عاىن نعيشهاالظروؼ اليت كنا  بسبب مع مرور الوقت و

 اتما تسبب يف الكثَت من اؼبشاكل داخل البيت بسبب ضغط األصدقاء و مالحق درات أخرىو ـب ىَتوين

سنوات بتهمة السرقة، حيث حكم  أربعالشرطة الدائمة لو، و ىو اآلف مبحوث عنو من طرؼ العدالة منذ حوايل 

را يف الليل و ىنا يكوف و ىو يعيش يف اعببل و ال يأٌب إىل البيت إال ناد عليو غيابيا بػثالث سنوات حبس نافذ

يكاد  الوعياؼبخدرات، فهو إما يف حالة ىيجاف شديد بسبب عدـ تناولو اؼبخدرات أو يف حالة  ربت ضغط

 .و جبرعات عالية يغيب عقلو فبا يفعلو ألنو ربت تأثَت اؼبخدرات

 اؼبقابلة األوىل ال يتكلم ع(  شديد الكتماف فهو هبيد السكوت أكثر من الكالـ و كاف يف كاف )ب.

سنوات  (70)ؼبا كاف يف عمري  :دمانو فيقوؿإأما عن قصة ، سؤاؿ من األخصائية و هبيب على قدر السؤاؿبإال 

و بسبب ظروؼ العائلة الغَت مستقرة كنت حينها يف االبتدائية و عندما يكوف اعبو غَت مستقر كاف خايل يأخذين 

و تعرفت على زمالء جدد  ةاعبو اؼبشحوف يف البيت( و ؼبا انتقلت إىل اؼبتوسط عنده للبيت )كاف خايل يهربٍت من

 مع يل ذبربةأوؿ و ىنا )بديت نصوفج( حيث تعلمت تدخُت السجائر، و أصبحت أتغيب عن اؼبدرسة 

  ، ٍب تعلمت ندخن الزطلة  أكن أدري ما ىي بالضبطمل و يف القهوةحطوىايل صحايب شربت اغبمرة  اؼبخدرات

 .معاه )الكيف(أكثر ـبدر تعاطيتو و بقيت  ىيو 
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            دراسيتو تدىور نتائج  لنقودل اؼبتزايدةبدأ خايل يالحظ علي تغَت و ظهر ذلك يف حاجيت  بعدىا

و كاف ىذا أوؿ  ،تو و أبنائود علم خايل بأمر تدخيٍت زبلى عٍت ألنو كما قاؿ ال يريد أف أنقل مشاكلي لبيبعو 

إخوٌب بالبيت  مشاكلو كنت آنذاؾ يف الرابعة عشر من عمري فلم أجد بعدىا بديال عن شبن أدفعو نظَت إدماين 

طي ـبتلف اغببوب اؼبهلوسة و ال يهم النوع كثَتا بل اتعحتضاين و تدخُت الكيف و  اؼبزرية إال الشارع الو ظرويف

 .الدراسة هنائيامر بطردي من األ لينتهي ىا كاف رسويب اؼبتكرر، بعدو ربصيل النشوة اؼبهم اغبصوؿ عليها

  سألتو الباحثة  عن دور أمو يف ىذه اؼبرحلة ؼبعرفة خصائص احمليط األسري للعميل و دوره يف الساعدة 

غبكيمة أمي كانت مريضة و كانت تائهة  بصراحة يا:  ع( خوتو و رد فعلهم ؼبا كاف وبصل معو فيقوؿ )ب.إو 

    نتهي فأخي األكرب كانت ظروفو كما أخربتك سابقا تال  يتال مشاكل إخوٌب مشقة عملها خارج اؼبنزؿ وبُت 

اؼبخدرات أو غَت  ربت تأثَتأمر إدمانو فكاف يطرده عندما يأٌب للبيت و ىو  سباماو أخي اآلخر كاف يرفض 

العمل من أجل  األكرب ىو كاف نبو  و،متعاطي فهو يف كلتا اغبالتُت يعمل مشكلة من ىنا كره و أصبح جابد رح

فلم تستطيعا  أخيتأما  ،مستقبلو لكي ىبرج من اؼبيزيرية و بالفعل فقد بنا مسكن فوضاوي و تزوج و هتنا منا حنا

و أحيانا الذىاب  ءكابحل ؼبا وبدث بالبيت إال بال ااه و كانت ال ذبدنإكماؿ الدراسة بسبب الفقر الذي عش

أصبح متدين و يرفض كل ما أقـو بو أنا و أخي اؼببحوث عنو من طرؼ العدالة و بالتايل  لبيت أخي اؼبتزوج و قد

ٍب  ،دماف و تعاطي الكيف و اغبمرة و الكثَت من اغببوب اؼبهلوسةاإل وجدت نفسي وحدي مع أصدقاء السوء و

باحثة للعميل ٍب ، ىنا كانت اؼبساندة من الع(  قليال يف صمت فبزوج باغبزف و الضياع .)ب يتوقف العميل

 دماف من قبل و كيف أتى إىل اؼبصلحة؟من اإل تابع عالج معُتإذا كاف قد  بسؤالو عمابادرتو 

مل أذىب قبال ألي طبيب أو أخصائي نفساين للعالج فقط حاولت مع نصائح أخي  يقوؿ )ب. ع(

أخذت أوقف التعاطي فكنت أظن أف األمر ؾبرد وقت و  ىلكٍت  ألنودماف اؼبتزوج و أخواٌب أف أوقف ىذا اإل

لوحدي و أقوؿ ؽبم بأين أستطيع ذلك لكن عندما ال أتعاطى ألكثر من يـو أو يومُت كنت أجد نفسي كاجملنوف 
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بسرعة  الكيف سرعاف ما أعود لتدخُتفأفعل أشياء غريبة أعيش ثورات عضب و ىيجاف، لعقلي اأو اؼبريض 

بعدىا  ،أنو ال فائدة مٍت ال صرب يل عليو و ىنا كاف أخي يشتمٍت و يتهمٍت بالضعف وألرتاح من العذاب الذي 

 للتكفله بأنو توجد مصلحة دبستشفى ابن زىر و فأخرب  يف أكثر من مستشفى دمافأخي عن عالج اإل حبث

ىو بدوره  جهتنا اؼبمرضة عند طبيب األمراض العقلية وو  ٍبجاء يب للمصلحة ف، اؼبرضى النفسيُت اؼبدمنُت وب

 أخصائية نفسانية عندىا جاءوا يب ؼبكتبك. يبدأ عندوجهٍت عندؾ و قاؿ يل بأف عالجي 

دمانو و طبيعة اؼبواد اليت يتعاطاىا و غَتىا من إصغاء ؼبشاكل العميل اؼبتفرقة و التعرؼ على تاريخ بعد اإل  

( العميل) وبعد قبول وميل أىدافو، مراحلو و أدواتو...، عًب تقدًن الربنامج العالجي لل ، كمااؼبعلومات اؽبامة

و أخربتو بأف رًب الثالث جلسات األوىل اعبلسة مع العميل )ب. ع(  أهنينا و خوض ىذه التجربة العالجية ػبصنا

 أسبوعيا. جلستُتيكوف مرة كل أسبوع ٍب بعدىا نعمل برًب 

اؼبعلومات اؼبستوحاة من اعبلسة األوىل و ىذا بغرض لًتكيز على تنظيم بايف اعبلسة الثانية بدأ العمل 

دماف على اؼبخدرات و ىذا مع زيادة دافعية و ربفيز تكوين الصياغة اؼبعرفية ؼبشكلة العميل األساسية و ىي اإل

     أبدى العميل  ، و قدستقرارىاار العالقة العالجية التعاونية و دماف بتطويقالع عن اإلالعميل للعالج و اإل

على النجاح مع اػبوؼ من الفشل ظهر  صرارمن الدوافع للمضي قدما يف العالج النفسي و اإل الكثَت ع( .)ب

ىابط، و حاليا راني حبست الكيف و الدوا منذ ما  عراني كنت نتعاطى كي المهبوؿ، طال"ىذا يف قولو: 

 يقارب العشرة أياـ و راني خايف نرجع يا لحكيمة، و ىذاؾ فاه نخمم".

الباحثة يف ىذه اؼبرحلة على جذب العميل و العمل على استمرار الدافع لديو، و ىنا اكتمل ىذا  عملت 

العمل يف اعبلسة الثالثة و كانت آخر جلسة يف اؼبرحلة األوىل من العالج، حيث سبحورت حوؿ تعريف العميل 

 "ماذا تعرؼ عنؤاؿ مباشر: سألت الباحثة العميل س و قددماف من الناحية العلمية )ب. ع( بطبيعة مرض اإل

 " ؟المخدرات
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 و سكت. معلومات هنائيا يليست لد -

 ؟و لماذا تتعاطاىا إذا -

 .  أدري ألهنا تنسيٍت نبومي و فقطال -

 ومراحل اإلدماف ٍب عرض أسبابمع تعمل على تصحيحها لفكرة خاطئة ك ا اعبوابسجلت الباحثة ىذ 

   مع شرح ألعراضو و مضاعفاتو على الصحة النفسية و العقلية  ،دمانية لدى الشخصطور الدورة اإلتتو كيف 

ا م لألسئلة حوؿ عن طريق الشرح و التحليل مع طرح العميل، و اعبسمية و حىت اغبياة االجتماعية للشخص

ؾبموعة  الباحثة سجلتهبده غَت مفهـو و كذلك ًب التطرؽ ألعراض االنسحاب أو االنقطاع عن التعاطي و 

و يف  ،طيلة اػبمسة عشر يوما اؼباضية على اعتبار أنو انقطع مبدئيا عن التعاطي العميل  عاىن منهااألعراض اليت

كتفاء فقط بالعالج توصل لتوقيف العالج الدوائي و اال ًب ال العقلي مع الطبيب بالتنسيق تشخيص اغبالة و

كانت   ويعاين منها العميل )ب. ع(  ديد نوع التبعة اليتيف رب IV DSM- على استناداالنفسي مبدئيا 

فسية فقط للمخدر على اعتبار ىل وجود تبعية نخالؿ الثالث جلسات األوىل تشَت إ ؾبموعة األعراض اليت أبداىا

عن تعاطي أنواع أخرى من اؼبخدرات و زبفيض اعبرعات )تدخُت الكيف( من حُت آلخر كمحولة فردية  توقفو

اف خاصة على قوة اإلرادة لدى العميل و عملت األخصائية على صقلها يف و كاف الرىلإلقالع عن التعاطي، 

للمرحلة الثانية من  ستعداداالو  ةدافعياليف إطار تقييم  دافعيتوىذا الربنامج العالجي مع العمل على زيادة 

 الربنامج.

قد أبدى  ولعميل بأف اؼبرحلة القادمة ستكوف برًب أسرع دبعدؿ جلستُت أسبوعيا، ل وضحت الباحثة 

  بعد اؼبسافة  عن اؼبستشفى كو  موافقة على ما تقدـ فقط برؾبة اعبلسات العالجية دبا يناسب انشغاالتع(  )ب.

زبلل ىذه اعبلسات واجبات منزلية مربؾبة من األخصائية و كاف العميل قد أظهر قابلية كبَتة  قد و ،و غَتىا

اؼبرحلة األوىل من العالج بتطبيق سلم  ختمتالواجبات اؼبنزلية و  بإقبازقيامو  من خالؿللعمل بالنموذج اؼبعريف 
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االعتقادات كوسيلة قياس مساعدة يف فهم و تفسَت األساس العقالين اؼبنطقي للعميل و ىذا لتحديد األفكار 

دوؿ اػباطئة لدى العميل كعامل مهم لدور التفكَت اؼبنحرؼ يف استعماؿ اؼبخدرات و كانت النتائج ظاىرة يف اعب

 التايل:

 :سلم االعتقادات

 العبارات التقدير الرقم

 .كي أكوف شخصا ذو قيمة، هبب أف أكوف كفؤا يف كل ما أفعل 71 72

 انفعاالٌب السلبية ىي ناذبة عن الضغوطات اػبارجية. 70 71

 أفكاري. كي أكوف سعيدا، هبب على األشخاص اؼبهمُت لدي أف يوافقوا على أفعايل و 70 70

 األشخاص الذين مل يكونوا عادلُت معي )ظلموين( ىم يف العمـو أشخاص سيئوف. 72 70

 بعض أفعايل متجذرة بداخلي لدرجة يستحيل أف أقدر على تغيَتىا. 70 70

 عندما ال يسَت أمر ما بشكل صحيح، من اؼبعقوؿ أف أرى نفسي معنيا بذلك. 70 70

 أف تكوف اغبياة أسهل فبا ىي عليو اآلف. هبب 70 70

 عندما أريد أف وبدث أمر معُت، و ال أستطيع ربقيقو، يكوف ذلك مؤؼبا جدا. 70 70

 االنتظار و الصرب أفضل من ؿباولة تغيَت أو ربسُت وضعية سيئة. 70 70

 زالة شك أو عدـ يقُت )ريب(.إأكره عدـ استطاعيت  70 27

 بعض األحداث اليت زبص ماضي أثرت فيا بشكل يستحيل أف أتغَت. 70 22

 هبب معاقبة األشخاص اؼبستفيدين من ظلمي. 70 21

 من الطبيعي أف يضطرب و وبرج الشخص إذا كاف ىناؾ خطر حدوث شيء أليم. 70 20

 إنو ألمر مؤمل جدا عندما تسيَت األمور عكس ما أريد. 70 20
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 أف أقبح باستمرار حىت أرضا عن نفسي. هبب 70 20

 عموما، هبب أف تأخذ األمور منعرجا أحسن فبا ىي عليو. 70 20

 ال أربكم يف انفعاالٌب ؼبا كل شيء يكوف سيئا.  70 20

 لكي أكوف سعيدا هبب أف أكوف ؿببوبا من طرؼ األشخاص اؼبهمُت بالنسبة يل. 70 20

 من األحسن ذباىل اؼبشاكل الشخصية بدال من ؿباولة حلها. 72 20

 ال أحب أف يكوف يل شك فيما ىبص مستقبلي. 70 17

 .على سلم االعتقاداتع(  )ب. العميليوضح إجابات  :(4) رقمجدوؿ                           

 

( درجة، و ىي درجة ذات داللة إكلينيكية على 07) ذباوزت اؼبعدؿ (00)ربصل العميل على درجة 

يتم مناقشتها و ربليلها و  تصحيحها يف اؼبرحلة الثانية من سو اليت  ع( لدى العميل )ب. أفكار خاطئةوجود 

 .الربنامج العالجي ىذا

 :08إلى  04 الجلسات من

           ية من العالج و اليت سبحورت حوؿ العمليات الوسيطة يف االضطراب االنفعايل ناثبدأت اؼبرحلة ال 

لتزامو دبواعيد اظهر ذلك يف  اؼبرحلة األوىل بإهبابية كبَتة  قد زبطى ع( )ب. و كاف العميل، و بالتايل السلوكي

           دخل اؼبكتب يف حالة سرور  ،اعبلسة الرابعة يف اؼبوعد احملدد العميل حضر ات و قيامو بالواجبات اؼبنزلية،اعبلس

"راني مليح يا لحكيمة، و اإلرادة تاعي زادت : قائالالعمل العالجي حيث بادر حيوية الستكماؿ و و فرح 

 ىنا يظهرو  تبانلي ما كنت نعرؼ والوا على المخدرات" للتوقف عن المخدرات بعد ما عرفت واش قلتيلي

راجعة الواجب دب ىا قمنا، بعداليت تطرقنا ؽبا يف اعبلسة السابقة يف أضرار اؼبخدرات داتفكَت العميل العميق و اعب

، و قد باؼبادة اؼبخدرة ع( العميل )ب.اؼبنزيل و فحص عدد من األفكار األوتوماتيكية اػباطئة و اؼبرتبطة بتمسك 

48 0 07 07 87 07 57 07 077 007 00 00 00 
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للعميل و ىذا باالعتماد  (ABCر و االنفعاالت و السلوؾ أي مبوذج )بتوضيح العالقة بُت األفكا بدأنا أوال

 كما يلي:   على ؾبموعة من األسئلة السقراطية

 ؟التي تتعرض لها عادةوضعيات الضغط  أكثر ما ىي -

و كيما قتلك يا غبكيمة عندي خويا مدمن ىارب من العدالة يف  يتعاركو نقلق بزاؼ عندما أجد خاوٌب  -

 اعببل و عندما ينزؿ للبيت يتعارؾ مع تاع الدار، خويا أو أمي و أحيانا حىت خاوٌب لبنات و ىنا نقلق بزاؼ

 .و نزيد نشرب الكاشيات كي نلقاىا غَت باه ننسى الكيف معو نلقا روحي  لبرج من البيت،

 :ىذا الموقف معا للنحا لحسن -

 .(A)حبرؼ  لوشجار بُت اإلخوة داخل البيت و نرمز  -2لدينا: 

 . (C)تقلق و تتعاطى اؼبخدرات بقوة و نرمز ؽبذا حبرؼ  –نتيجتو  - 1      

 ىل أنت معي ىنا؟ -

 .راين نتبع غبكيمة  نعم يا -

لك ىذا  ثليمحصل ىذا المواقف في البيت؟ أي ماذا يلما  المخدرات تتعاطى وو لماذا تقلق  -

 ؟بالضبط الموقف

)ظهور عالمات  ،ؼبشاكل طيحت قيمتنا قداـ اعبَتافألف أمي عزوز كبَتة و مريضة و ما ربملش و ىذه ا -

 اػبجل على الفحوص(. 

لو بالحرؼ  سنرمزإذا تفسيرؾ للموقف بأنو خطر على صحة أمك و يشوه صورتكم مع الجيراف  -

(B) ىل توافق؟ 

 نعم ىو كذلك. -
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 :التسلسل كما يليلنوضح ىذا  -

 

 

 

 

 

 

 .ع( (: مخطط يوضح العالقة بين األفكار و االنفعاالت و السلوؾ للحالة )ب.8شكل رقم )

            ( ىي الفكرة Bىو اغبدث احملرؾ و )  (A)دبعٌت أف، (ABC)و ىذا ما نطلق عليو مبوذج 

 ( ىل ىذا واضح؟C( و ىذا يؤدي إىل نتيجة انفعالية أو سلوكية و ىي )Aأو االعتقاد حوؿ )

 واضح راين بديت نفهم. -

 و السلوؾ بُت األفكار و االنفعاالت اؼبوجود رتباطو اال (ABC)العميل توضيح لنموذج الو بعد 

    حداث االضطرابإإىل توضيح كيفية حدوث االضطراب االنفعايل و دور اؼبعتقدات اػباطئة يف بعدىا تطرقنا 

 :يف األسئلة السقراطية التاليةو سبثلت احملاور الرئيسية 

 من يكوف حاضرا عادة عندما يحدث الشجار بين أخويك في البيت؟ -

 أخيت. تكوف أمي و أخي اؼبتزوج و عادة -

 ؟أثناء و بعد ىذا الموقف كترد فعل أخوا ما ىوو  -

(A) 

 

شجار بين اإلخوة 
 في البيت

(B) 

أمي ما تحممش  -
 كبيرة و مريضة.

تشويه الصورة  -
 أمام الجيران.

(C) 

 

تقمق و تخرج 
تتعاطى 

 المخدرات بقوة.
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            من البيت عند خويا اؼبتزوج ا، و عادة ىبرجو ساعات و يبكيو من ىذا اؼبشكل اىم كذلك يقلقو  -

 أو يذىبوا إىل عند خايل.

 ىم كذلك المخدرات؟ يتناولواو لماذا لم  -

 "!! راىم بنات"يا غبكيمة  يرد بدىشة -

لدرجة  الكن الموقف يؤثر فيهم ىم كذلك و قلت بأنو يظهر عليهم القلق و البكاء و ال يتحملو  -

 و ىل ألنهن بنات ىذا سبب كافي لمنع تعاطيهن المخدرات؟ ،يخرجن من البيت

ما يقدروش ػباطر كوف يفيقوا بيهم خاوٌب الذراري راح يضربوىم و فبكن تصرا حوايج كبَتة ماشي  -

 يحة.مل

ذلك خفية خاصة في أماكن الدراسة، فهل تستطيعوا أف تحرسوىم في   نأف يفعل نلكنهن يستطع -

 كل مكاف و في كل دقيقة؟

 ستطيع أف نراقبهم فيها على الدواـ.نال أكيد ىناؾ أماكن ال  -

 لذلك؟ و المبرر إذا لو أرادوا التعاطي لوجدوا الفرصة -

 .(يفكر بعمقيقوؿ ذلك و ىو )وارد.  نعم ىذا احتماؿ -

 لمخدرات، في رأيك ما ىو؟لتعاطيهم  عدـ إذا يوجد عامل آخر كاف وراء -

 خواتاٌب مًتبيُت يا غبكيمة، ما يديروىاش. -

 ؟بأف تعاطي المخدرات ىو قلة تربيةذا السبب الحقيقي ىو التربية، يعني يفكروف إ -

 .انعم ىذا أكيد راين علبايل بيهم كيفاه ىبمو  (،هبيب بسرعة) -
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إلى أخوؾ الذي ال يتعاطى المخدرات، في رأيك لماذا لم يتوجو ىو كذلك إلى تعاطي  لننتقل -

 المخدرات؟

يا غبكيمة خويا راه مًتيب و متزوج و أكثر من ذلك راه  :و يقوؿ (مرة أخرى ينظر إىل الباحثة يف دىشة) -

 متدين )ساليف و عامل غبية(.

 ؟و كيف يتصرؼ ىو عندما يكوف في مواقف ضغط في البيت -

و بعدىا  خذ أمي معاه لبيتويأأخي عادة ىبرج من البيت و يًتؾ أخي اؼبدمن بفعل ما يريد يف البيت و  -

 يذىب للمسجد فهو اؼبكاف الذي يرتاده عادة يف أوقات األزمات اليت مبر هبا.

 ستجبتم لو بثالث استجابات مختلفة؟اف نفس الموقف داخل البيت )شجار( ىل الحظت معي أ -

 عادة زبرج من البيت إىل الشارع و تتعاطى اؼبخدرات. فأنت 

 .أخواتك يذىنب عند خالك أو بيت أخوؾ اؼبتزوج 

 .أخوؾ ىبرج من البيت يبعد أمو من اعبو اؼبشحوف، ٍب يذىب إىل اؼبسجد 

 في رأيك؟ ىذا االختالؼ ما ىو سبب -

 تبانلي كل واحد و زبمامو.)يفكر قليال ٍب هبيب(   -

 ؟دراؾ و تقييم الموقف ىي التي تحدد االستجابةإأنت تقصد كيفية  -

 نعم ىذا ما قصدتو بالضبط. -

  ىنا وضحت الباحثة للعميل ،ىذه النقطة من اغبوار ربسننا ملحوظا يف التفكَت بطريقة إهبابية يف ظهري 

باؼبوقف اؼبشكل و ىو التفكَت غَت العقالين أي األفكار اػباطئة و عالقتها  التفريق بُت التفكَت العقالين و كيفية

حيث أف األفكار اػباطئة سبثل العامل األساسي يف نشأة اؼبزاج السليب و االضطراب االنفعايل و ذلك  اإلدماف،
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بطريقة تفاعلية ؼبساعدة العميل على تأسيس الروابط بُت التفكَت و االنفعاؿ مع الًتكيز ىنا على عامل التفكَت  

 .دمافكعامل أساسي للتعاطي و استمرار اإل

رد فعل ذباه اؼبشاحنات  قلنا بأف أختيك يكوف ؽبما حيثسابقا  ىالنعود للنتائج اليت استخلصنا ،حسنا -

اػباؿ أو إىل بيت األخ، أما أخوؾ فيخرج من البيت  بيت و ذىاب إىلأقلق و بكاء عادة  اؼبستمرة يف البيت

 إىل اؼبسجد، أما أنت فتكوف يف حالة قلق و تتوجو عادة لتعاطي اؼبخدرات. بعدىا يتوجوو إىل بيتو 

 ما ىي أحسن نتيجة تراىا مناسبة لهذا الموقف؟ -

إىل بعدىا  و يذىب (بيتو)ىي ما يفعلو أخي، فهو ىبرج أمي من مكاف اؼبشاكل إىل جو ىادئ  -

هنما تصرباف و تبحثا أحيانا عن مكاف اؼبسجد، ٍب ما تفعلو أخواٌب فهن برغم حالة القلق و اإلحباط إال أ

 خايل مثال. كمنزؿأحسن من البيت  

 تعاطي المخدرات؟ ،و ما ىو تقييمك لموقفك أنت -

 ماشي مليح. -

 و لماذا؟ -

 بالضبط  اؼبخدرات دمرتٍت و ىدمتلي حياٌب، حىت وليت ندير غبوايج يل كانوا يقلقوين من أخي اؼبدمن -

ليت ندير اغبس يف الدار و نكسر و نسب بالما عال بايل واش راين ندير، سعات نويل كي و  يناثفأنا 

 .(ٍب يصمت و يوجو بصره إىل األرض و يفكر بعمق و قد ظهرت عليو مالمح الندـ)اؼبهبوؿ، 

في رأيك لماذا كانت المواقف أو نتائج مشاكل البيت مختلفة مع أنكم أنت و إخوتك تعيشونو   -

و الظروؼ و اختلفتم في النتائج فموقفهم كاف أحسن كنتيجة سلوكية من موقفك  في نفس الوقت

 أنت؟
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 ألف زبمامهم كاف مليح أحسن من زبمامي أنا. -

 تعاطي المخدرات؟تكوف استجابتك عادة ىي  حتى  ،فكرو كيف كنت ت -

 ( اغبل السحري ؼبشاكلي.و غَتىا كنت دائما أراىا )الكيف و اغبمرة -

 و ىل كانت مشاكلك تحل فعال  عندما تتعاطى المخدرات؟ -

    بالطبع ال يا غبكيمة، راين كنت نكذب على روحي و عشت و ىم طويل ٍب هبيب( يبتسم بتحفظ) -

 و ىذا الوىم دمرين مع الوقت.

 إذا كيف وجدت تفكيرؾ أو تخمامك كما تسميو أنت؟ -

 زبمامي ماشي مليح و راه غالط. -

بالتفكير الغير عقالني أو األفكار الخاطئة، أما تفكير إخوتك )تخمامهم( فكاف و ىذا ما نسميو  -

        فماذا تستنتج عندما يفكر الشخص بطريقة عقالنية  ،صحيحة(أفكار ) يجابي يعني تفكير عقالنيإ

 و عندما يفكر بطريقة غير عقالنية )خاطئة(؟

ش و عندما تكوف لديو ميتصرؼ مليح و ما يند *صحيح*عندما يفكر مليح  (،يفكر قليال ٍب هبيب) -

 أفكار غالطة ىنا يغلط و يندـ بزاؼ.

تكوف النتائج سلبية و أف  الخاطئيجابية و في التفكير إيعني في التفكير الصحيح تكوف النتائج  -

في  توافقنيىل  ،تفسيرنا لألحداث )طريقة التفكير( ىي التي تحدد رد فعلنا )سلوكاتنا و انفعاالتنا(

 ؟االستنتاجىذا 

 .حياتو كاملة  يل يوجهلوإغبكيمة بلي زبماـ اإلنساف ىو  فهمت يا ،صحيح -
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وقف واحد أف األحداث بنفسها ال تسبب االنفعاؿ فهو قد الحظ كيف أف م ىنا العميل أدرؾ

تتغَت تبعا لذلك لشياء قد تتغَت  أف انفعاالتو عن األأدرؾ فراد بشكل ـبتلف، كما استجاب لو ؾبموعة من األ

 .عطاء الواجب اؼبنزيل و موعد اعبلسة القادمةإحثة بتلخيص اعبلسة مع العميل مع بعدىا قامت البا  ،سلوكاتو

عليو عالمات  تظهر قد اعبلسة و  موعد يف اعبلسة اػبامسة حضر العميل )ب .ع( متأخرا قليال عن 

                         ؼبا سألتو الباحثة عن ذلك قاؿ أخذ مقعده و و فهو بالكاد ألقى التحية  ،اغبزف و اػبموؿ

 العميل )ب .ع(: "عمي تويف منذ يومُت و مارانيش مليح خاله".

و ىذا ما يترجم في ىذا الحزف  كثيرا  ف عمك رحمو اهلل كاف قريب منكأعظم اهلل أجركم، يبدوا  -

 البادي عليك؟

 و قد ظهرت دموع يف عينيو(، بعدىا   سكت قليالٍب)راىو عمي يا غبكيمة من روبة بابا اهلل يرضبوا  -

 أخرج ورقة من جيبو و أضاؼ "و ىذا راه الواجب اؼبنزيل، راين خدمتو الصباح قبل ما قبي".

الربنامج  دببادئىتماـ و اغبرص الذي يظهر يف التزامو على ىذا االكثَتا ىنا شكرت الباحثة العميل  

حيث اتفقنا يف بداية الربنامج على أف الواجب  ،العالجي "الواجب اؼبنزيل" حىت و ىو يف ظروؼ استثنائية )وفاة(

التصور مع تكرار بعض  اؼبنزيل يف ىذا العالج يكوف على شكل سبرينات و تدريبات مرتبطة بالتفكَت و التخيل و

 ىلإبعدىا أجلت الباحثة اعبلسة  ،الين يف اؼبواقف اؼبختلفة للحياةقاؼبعلومات هبدؼ تنمية القدرة على التفكَت الع

        شوىةاؼبربديد األفكار  سَتكز على بعد أسبوع كمساندة للعميل من جهة و ألف العمل يف ىذه اعبلسات

 و اغبالة الراىنة تعمل عكس ما ىو مطلوب. ،يتطلب يقظة و تركيز من العميل ما و تفنيدىا

ات ادقتععلى اعتماد نتائج سلم اال فيها ناحيث ركز  ،القادمة استأنفنا العمل العالجييف اعبلسات  

و بناء أفكار  العمل على دحضها من ٍبو  للعميل لتحديد األفكار اػباطئة اؼبطبق يف اؼبرحلة األوىل من العالج

فمن خالؿ إجابات العميل )ب .ع( على سلم االعتقادات ، )اإلدماف( تعديل السلوؾ اؼبصاحبل واقعية جديدة
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هنزامية و مدمرة اات اػباطئة اليت نتج عنها مشاعر ستجابات تبُت أف العميل وبمل الكثَت من اؼبعتقداالو ربليل 

يف مشاكلو اؼبستمرة مع عائلتو و حىت خارج ذلك ظهر ي ،واقفللذات و ىذا ما حاؿ بينو و بُت التكيف مع اؼب

حتياج العميل )ب .ع( للهروب من قيود ايف  ىذا الكبت أسهمو قد أدى إىل كتماف و كبت اؼبشاعر  فباالبيت 

 و صراعات األسرة و قد انقلب ىذا اؽبروب إىل إدماف.

اعدة العميل على تنمية و بالرغم من الطبيعة اؼبرضية ؽبذا السلوؾ فقد عملت الباحثة ىنا جاىدة ؼبس

لعالج و ظهر أنو يف طريقو ل بدرجة كبَتة هبابيةإ)ب .ع(  ةاستجاب و كانتعالقات صحية مع أسرتو و أصدقائو 

 من خالؿ اغبوار التايل:  إىل الشفاء

العميل )ب .ع( "نقولك حاجة يا غبكيمة قبل يومُت كرىت و كنت رايح ندير حاجة ماشي  يقوؿ

 يب تكيفت الكيف من جديد".مليحة يف روحي و قر 

 لماذا؟ ماذا حصل بالضبط؟ -

فقط راين كرىت من مشاكل الدار و أمي كبَتة  و مريضة و راىي زبدـ علينا  ،ليس ىناؾ جديد -

(femme de Minage)   .ٍب صمت العميل و قد ظهرت عليو عالمات اغبزف )و حاجات بزاؼ            

 سفل(.نظره يف عمق إىل األركز  و و اإلحباط

 بالمناسبة يا )ب .ع( كم عمر أمك؟ -

 ىي يف الستُت. -

 تعني ستين سنة؟ -

 ال بل ىي يف حوايل الستينات، لكٍت ال أعلم عمرىا بالضبط. -
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لدتك كثيرا و ىي التي تعوؿ األسرة برغم كبر االحظ التناقض يا )ب .ع( فأنت تقوؿ بأنك تحب و  -

و كاف ىذا من أىم دوافعك لتعاطي  ،المشاكل التي تعيشونها في البيت إضافة إلىمرضها  سنها و

 ؟ىل تجد ىذا منطقيا ! ، و لكنك ال تعرؼ حتى عمرىا بالضبطسابقا كما تقوؿ المخدرات

 صح راين ما نعرفش حىت عمر يبا، ما عال (،عليو عالمات اػبجل قد ظهرتو  طويال العميل يضحك) -

 ! عمر الوالدة تاعي باليش كيفاه ما نعرفش

حسنا و لماذا لم تقدـ على فعل ما فكرت بو )كنت راح دير  و ىذا تناقض غير مبرر يا )ب .ع(، -

 ؟حاجة ماش مليحة(

 حبست. غبكيمة يا تفكرت ىدرتك -

 كيف ذلك وضح لي أكثر؟ -

باه تتبدؿ حياٌب، و راين كبوس  كي طبمت مليح لقيت بلي الـز نصرب و لبدـ و نعاوف الوالدة تاعي -

 الزطلة غبد اآلف. على خدمة مع أف الرغبة يف الكيف تراودين بزاؼ بصح راين صربت و ما تكيفتش

 ؟و مع ذلك لم تتعاطى المخدرات ىذا جيد فأنت تعني أف الظروؼ لم تتغير -

 نعم، اغباؿ راه ىو ىو. -

 إذا ماذا تغير حتى لم تتعاطى المخدرات؟ -

 زبمامي. أي (Bغَتت ) -

( إذا B) وقف بطريقة ممتازة و حتى ما تفكر بو تسمياىذا ممتاز فأنت أصبحت تحلل المو  -

تظهر عالمات ) مجهود تشكر عليو و بدوف مبالغة. رائع وىذا  ،(ABC)أدركت جيدا معنى 

 .عريضة(و يبتسم ابتسامة  أثناء العمل العالجي إلقباز ىاـ قاـ بو على العميل الفرح
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على تغيَت تركيز العميل على األفكار اآللية كذلك للعمل بنموذج العملية اؼبعرفية ركزنا العمل   كاستمرارو  

إىل اؼبعتقدات احملورية و ىذا دبواصلة رصد األفكار العقالنية و الالعقالنية و العمل على دحضها و تعديلها مع 

االعتقادات   سلم نتائج ، و قد كانتاؼبدمن(نزعاج لدى ضطراب االنفعايل )قلق االاالبربط التفكَت اؼبنحرؼ 

( ما يقابلو )أوافق بشدة( 70أجاب العميل بتقدير ) (71)يف العبارة رقم ، مرجعية ؽبذا العملكوسيلة قياس 

حيث تظهر ىنا استجابات اإلنكار و التربير كأىم ميكانيزمات للدفاع لدى اؼبدمن و ىذا ما يولد لديو أفكار 

عاجزة إزاء مواقف اإلحباط اليت كثَتا ما يبر هبا و يقوؿ )ب . ع( بأنو ىنا )يعٍت يف مواقف سالبة و آراء يائسة 

لتعاطي و ال يستطيع السيطرة عليها، و كانت ىذه يف اتعًتيو رغبة قوية كثَتا ما الصراع و اإلحباط( اليت يبر هبا  

لعميل )ب . ع(، و ىذا لو عالقة كبَتة مع الفكرة اػباطئة من أىم أسباب اإلدماف و االستمرار يف اإلدماف عند ا

    ىنا الشعور بالعجز لدى العميل ( )أوافق بشدة(، حيث يظهر 70( اليت ضبلت التقدير )70العبارة رقم )

. ع( و قد وضحت  لو الباحثة كيف كانت ىذه الفكرة خاطئة و غَت عقالنية ألف حلوؿ اؼباضي قد ال )ب

بقة يؤدي إىل االضطراب االنفعايل فأدرؾ ر و أف اسًتجاع اػبربات اؼبؤؼبة الساتكوف مناسبة كحلوؿ ؼبشاكل اغباض

فاؼباضي مهما للحاضر و لكنو ليس مسؤوال   . ع( أنو عليو أف وباوؿ أف يستفيد من خربات اؼباضيالعميل )ب

 عما قد يعانيو من متاعب حالية.

كثَتا ما تكررت و ظهرت يف حوار العميل )ب . ع( و تًتجم يف العبارة رقم   مهمة و فكرة وجدناكما 

و قد  عنده الذاٌب ( و ىي لـو الذات، فكانت مشكلة تقدير الذات لدى العميل من أىم أشكاؿ التعميم70)

    كيبات اػباطئة تفكَت ملتوي و ـبتل وظيفيا يف تقديره لقيمتو الذاتية، و أثر ىذا سلبا دبيلو إىل الًت  عبأ إىل مبط

و أوضحت ، ما يفسر الكثَت من صراعاتو مع أفراد أسرتو أدائوو من ٍب كاف التعارض مع  ةو اؼبطالب غَت الواقعي

الباحثة للعميل بأنو هبب أف يعدؿ من فلسفتو كبو القيمة الشخصية من خالؿ تقبل الذات بدال من تقييم 

أف  لووضحت  كماو إذا كاف من اؼبستحيل عليو القياـ بعمل ما ذباه مواقف معينة فمن األفضل تقبلها  ، الذات
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( و بصفة إلدمافاإلحباطات اليت يتعرض ؽبا ال تؤدي بالضرورة إىل االضطراب أو اؼبشكالت االنفعالية )خاصة ا

حباط ألىم مواقف اإل ع( )ب.مناقشة مع  خاصة إذا مل يبالغ ىو يف تقدير اؼبواقف غَت السارة و احملبطة، فبعد

ىو  الو الباحثة أف ىذه اؼبواقف قد تثَت القلق فعال و لكنها ليست كارثة إال إذا نظر إليه بينتاليت يتعرض ؽبا 

 على أهنا كذلك.

       . ع( د األفكار اػباطئة لدى العميل )ببنفس الطريقة استمرت مناقشة بقية البنود و ىذا بتحدي 

أي  (DEF)إىل  (ABC)بتوسيع مبوذج  ذلكهبابية و إار مدى واقعيتها و صحتها مع وضع بدائل بو اخت

، فقد أدرؾ العميل أف اؼبعرفة و االنفعاؿ و السلوؾ ىي مع بناء مبط جديد من التفكَت دحض اؼبعتقدات اػباطئة

           فاؼبعرفة تدعم االنفعاؿيف اآلخر،  ملة ببعضها و توجد عالقة بُت كل منها و يؤثر كل منهصموضوعات مت

و الفعل اػبارجي، و أنو إف أراد تغيَت أحد تلك العناصر عليو بتغيَت العنصرين اآلخرين، و حاولت الباحثة 

ديدة من جمساعدة العميل على تغيَت اضطرابو االنفعايل و سلوكو اؼبختل وظيفيا و ذلك عن طريق تعليمو أمباط 

و بالتايل  و ىو التغَت االنفعايل السلوكي (E)وصوال إىل األثر  التفنيد (D)ور دبرحلة اؼبعرفة و االنفعاؿ باؼبر 

، ىذا ما يوضحو اعبدوؿ التايل الذي كاف آخر واجب منزيل كلف بو (F)وصوؿ العميل إىل نظرة عقالنية جديدة 

 العميل يف ىذه اؼبرحلة من العالج.
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(A) 

اغبدث 

 اؼبنشط

(B) 

 (A)نظاـ التفكَت حوؿ 

(C) 

 النتيجة االنفعالية

 أو السلوكية

(D) 

؟ خاطئة (B)ىل 

 ؼباذا؟و 

(E) 

 الصحيحة اعبديدة الفكرة

 (B)مكاف 

(F) 

 االنفعاالت اعبديدة

التفاؼ  -

بعض 

األصدقاء 

 حويل.

أفكر أهنم ردبا  -

يلتفوف حويل ألجل 

 أغراضهم الشخصية

و  منهم قببد -

و  وحدي نقعد

أفقد الثقة يف 

 نفسي.

أعتقد أف ىذا  -

غَت صحيح ألنٍت 

مل أرى منهم أي 

 سوء

صحيح أصدقائي  ىم -

، الـز نعاوهنم باه فعال

وببسوا ىم ثاين من 

 اإلدماف.

تبادؿ أطراؼ  -

و مواساة بعضنا  اغبديث

، كبس روحي البعض

 إنساف و عندي قيمة.

 ع(. (: يوضح نموذج تغيير البنية اإلدراكية المشوىة للحالة )ب.5جدوؿ رقم )

عطاء اسم إب،دماف خاصةاإل باضطرابالتسيَت اعبيد لالنفعاالت اؼبرتبطة  طريق عنالعمل  ًب ىذا

رصد االحساسات الناذبة عنو و تسهيل تقبل االنفعاالت و ربديد اؼبعرفيات مع االنفعاؿ و تسهيل الوعي بو 

كبو  دبرونةكتشاؼ اؼبوجو حيث يوجو العميل و قد استخدمت الباحثة أسلوب اال ، اؼبعرقلة للسَتورة االنفعالية

دراسة العيوب الرئيسية لتعاطي اؼبخدرات، و طلبت من العميل أف يدوف طرؽ مساعدة ذاتو عندما يكوف يف حالة 

الواجبات اؼبنزلية اليت يكلف هبا العميل  تحليل و بحىت ىذه اؼبرحلة استثارة شديدة، و من خالؿ تقدـ العالج 

الطريقة اليت يفهم هبا العميل نفسو و مشاكلو و كذلك إدراكو لالستنتاجات اؼبعرفية للمواقف  ن التعرؼ علىكأم

و ىذه االستجابات مل تكن تظهر مباشرة بل تستنتج من ردود الفعل ، اؼبختلفة اليت ينظم هبا خربتو و عاؼبو

فبدال من   و مراقبة أفكاره ع( سبكن من اكتساب القدرة على ربليل ، و نستطيع القوؿ أف العميل )ب.للعميل

عطاء أنبية ألفكاره ألنو أدرؾ بأهنا سبب الكثَت من أف يتعلم التحاور و الًتكيز على إىل التعاطي استطاع اللجوء إ

   صراعاتو، و بأف التغلب على مشكالتو يبدأ بتغيَت أفكاره الالعقالنية ليتغَت تبعا لذلك السلوؾ اؼبختل وظيفيا 

تشجيع العميل على ما يبذلو يف  معهبايب و عملت الباحثة ىنا على االستمرار يف تقدًن العائد اإل و من ٍب الواقع،
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قبازه للواجبات اؼبنزلية كركائز أساسية لنجاح إإىل حد كبَت دبواعيد اعبلسات و  ىذا الربنامج حيث كاف ملتزما

 العملية العالجية.

 :15إلى  09الجلسات من 

ع( يف تعاطي اؼبخدرات . لتناقص التدرهبي لرغبة العميل )بكانت النتائج توحي بابوصولنا ؽبذه اؼبرحلة  

حيث توقف عن ذلك ؼبدة قاربت الشهرين منذ بدء العالج النفسي الذي ساعده كثَتا يف مقاومة األعراض 

  االنفعايلاعبلسة التاسعة دخلت الباحثة مع العميل يف التدريب على فنيات العالج العقالين، و يف نسحابيةاإل

 ومواقفو اليومية. السلوكي ؼبواصلة عملية تعديل األفكار اػباطئة دبناقشة خرباتو االنفعالية 

         بدأنا العمل بتقنية االسًتخاء العضلي حيث وضحت الباحثة للعميل معٌت ىذه التقنية )االسًتخاء( 

كما بينا لو بأنو   ،يساىم يف زبفيف التوتر العضلي و أيضا التحكم يف األمل الناتج عن التوتر اغبسي أنو و كيف

         و كيف هبعل عضالت جسمو مسًتخية دريبيساعده عندما يبدأ يف الشعور بالتوتر أو عند مواجهة اؼبوقف بت

حيث تعترب  عضلي( بتقنية التخيل العقالينربطت الباحث ىذه التقنية )االسًتخاء ال ، وو كيف يتحكم يف غضبو

ع( أف يتخيل نفسو بشكل قوي و نشط يف أحد  .طلبت الباحثة من العميل )ب ٍبنتشار، ىذه التقنية واسعة اال

  هبايب إبالنسبة لو، ٍب وضحت لو بأف ىناؾ نوعُت من التخيل العقالين: زبيل  موقف ضغطاؼبواقف اليت تشكل 

 االسًتخاء العضلي مع التخيل العقالين تقنييتالباحثة بتطبيق  و قامتتوضيح كال النموذجُت،  معو زبيل سليب 

و كانت استجابة العميل ، جراءات(إعلنا مع العميل السابق )خطوات و ؼبدة نصف ساعة كما ف لتدريب العميل

 لى مواجهة أفكاره الالعقالنية حيث منحتو يف ىذه اؼبرحلة من العالج قدرة ع إهبابية جدا ع( ؽبذه التقنية )ب.

و زبفيض انفعاالتو غَت اؼبرغوب فيها، و بالتايل كانت مرحلة ربضَت للحياة الواقعية و اليت بدأ فيها باختبار نفسو 

نزيل طلبت الباحثة من العميل التدريب اؼبواجب ال ، و يفبأفكار واقعية عندما تبدأ األفكار غَت الواقعية يف الظهور

 التخيل العقالين مع تسجيل النتائج.و د( على تقنية االسًتخاء العضلي 27) يوميا ؼبدة
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كما قامت الباحثة بتدريب العميل على تنظيم ردود أفعالو عند مواجهتو ؼبواقف الضغط و التوتر بتوفَت 

  و التوتر لديواغبماية النفسية عن طريق تقنية التحصُت ضد التوتر بزيادة وعيو حوؿ طبيعة اؼبواقف اؼبسببة للقلق 

و السلبية الناذبة  هبابية و يف سبرين اؼبالحظة الذاتية طلبت الباحثة من العميل تسجيل الوضعيات و األحاسيس اإل

هبابية هبايب هبدؼ زيادة العميل لعباراتو اإلعن ىذه الوضعيات، و ىذا للتعرؼ على حديث الذات السليب و اإل

 إىل عبارات إهبابية )حديث الذات(.  عباراتو السلبيةَتغيت علىمع تدريبو 

دمانية ع( يف بداية العالج و عندما تعمل الصورة اإل أما صورة الذات فكانت سلبية عند العميل )ب.

الذاتية فقد يظل العميل معرضا الستخداـ اؼبخدرات و بالتايل وجب تدريبو على تقنية ربدي الصورة الذاتية 

و إرجاعو  ع( .ل على اػبربات السابقة للعميل )بالعم من خالؿ يديكلتو بشكل مباشر و ىذا بتقنية التدريب ا

فتحت الباحثة مضامُت تغيَت ، للخربة األصلية يف اػبياؿ أثناء اعبلسة و التعامل معها كما لو كانت ربدث اآلف

 كتشف العميل بالتفصيل:ا الذات القديبة للعميل اؼبتعلقة باؼبخدرات حبيث 

 ماذا سيضيع؟ -

 ستفعل الذات اعبديدة اؼبتحررة من اؼبخدرات؟ماذا  -

  إلدراؾختيار طرقا جديدة التطوير مهارات جديدة و  مع العميل و قامت الباحثة بتجريب مهاـ متدرجة

    يف ربديد و استقطاب األفكار اػباطئة (العميل) و كثَتاتقنية لعب الدور اليت ساعدت من خالؿو فهم الذات 

دماين مع وجود خربة مالئمة لعملية إعادة ؼبواجهة مواقف اغبياة و مواجهة السلوؾ اإل و اكتساب مهارات جديدة

البناء، و تغيَت الدور لو مضامُت واضحة لألصدقاء و اؼبعارؼ اعبدد، حيث طلبت الباحثة من العميل ضرورة 

التعاطي ؼبنع أي نوع من  مكافأ( مع التأكيد على عدـ تواجده هنائيا يف ه القدامىتغيَت صباعة التعاطي )أصدقاء

 نتكاس.اال
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و ىي مهارة حل اؼبشكل حيث  الربنامجو يف اعبلسة اػبامسة عشر وصلنا إىل آخر مهارة مربؾبة يف  

 لو بأنو يبكن استخدامها يف الكثَت من اؼبشاكل العملية فبينت، يهاهارة مع تدريبية علاؼبفت الباحثة العميل بعر  

ليست لديهم اؼبهارات  ميف مشاكل و بالتايل يكونوف أقل توافقا نفسيا ألهنحيث أف كثَت من الناس يقعوف 

فكثَتا ما يتعامل يف مواقف  ،ع( مثاال على ذلك .كاف العميل )ب الالزمة للتعامل مع اؼبواقف الضاغطة، و

نسحاب ألنو مل يكن وبسن طريقة أخرى لذلك، كما وضحنا لو بأنو يبكنو استخداـ مهارة جار و االالضغط بالش

كيف وبل مشاكلو و كانت أغلب مشاكلو )بعد ربليلها( تتضمن و  حل اؼبشكل كنموذج للتفنيد السلوكي، 

 استخداـ العبارات الذاتية السلبية فقامت الباحثة بتقدًن خطوات عملية غبل اؼبشكل و ىي:

 اؼبشكل بشكل ؿبسوس )استخداـ ألفاظ أو مصطلحات سلوكية(. ربديد 

 نتاج حلوؿ بديلة كثَتة دوف تقييمها )ىنا الكم أىم من الكيف(.إ 

 هبابية و السلبية مع حذؼ كل اغبلوؿ السلبية.تقييم اغبلوؿ البديلة بإعطاء النتائج اإل 

  ثنُت من أفضل اغبلوؿ و التخطيط لكل خطوة.ااختيار حل أو 

 ة للعمل ٍب يقـو بتقييم النتائج.وضع خط 

و كواجب منزيل طلبت الباحثة من العميل التدريب على مهارة حل اؼبشكل عمليا و ذلك بتحديد 

 .سًتاتيجيةالذي وقع فيو اليـو ٍب تطبيق اال اؼبشكل

دماف ع( على مواصلة العالج للتخلص من اإل .ىو إصرار العميل )بما ميز ىذه اؼبرحلة من العالج 

لربنامج العالجي و مواعيد باؼببادئ العامة ل لتزاموا صعوبات، من خالؿعلى اؼبخدرات رغم ما عايشو من 

اعبلسات، إضافة لتعاونو يف تطبيق التقنيات العالجية اؼبربؾبة و ؿباوالتو اعبادة أثناء التدريب على تعلم أمباط 

 جديدة من السلوؾ التوكيدي.
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 :18إلى  16المقابالت من 

من  و تقييم األىداؼ العالجية اعبلسات السابقة يف ىذه اؼبرحلة على مراجعة ما ًب إقبازه يف عملنا

 الباحثة ع( يف ىذه اؼبدة، و إلعادة البناء اؼبعريف للعميل ركزت .جعة التقدـ الذي أحرزه العميل )بمرا خالؿ

دمانية و قدرتو على تقبل و العمل بالنتائج ار أفكار العميل اؼبرتبطة بالتجربة اإلبختال على تساؤالت سقراطية

عتقادات خاطئة اػباص بالبنية ااؼبتوصل إليها هبدؼ إعادة تقييم التفسَتات و ربليل اغبوار الداخلي اؼببٍت على 

 خربىا دماين حيث ػبصت الباحثة األفكار اليتاؼبعرفية للعميل الذي كاف سببا رئيسيا يف ظهور االضطراب اإل

 :ؼبخدرات و ىيالعميل عن ا

 .                                ىو باعث للراحة، أستمتع باؼبخدر :رجوانب سارة لتناوؿ المخد -1

 لست متأكد من التمتع باإلحساس الناتج عن التعاطي. جوانب غير سارة لتناوؿ المخدر:  -2

 أحب تذكره. ،أحب تعاطي اؼبخدر النية في استخداـ المخدر:  -3

 أريد التخلص منو. ،لن أستخدـ اؼبخدر عدـ استخداـ المخدر: العـز على  -4

           ع( .التعبَتات اؼبطلقة لدى العميل )بكما تضمنت ىذه اؼبرحلة العمل على مقاومة و تعديل 

 . و هتيئتو إلهناء الربنامج العالجي و استبداؽبا بقواعد منطقية هبدؼ التكيف اعبيد مع الواقع

 :20إلى  19الجلسات 

         ع( و ذلك دبناقشة إلهبابيات  .لفائدة اليت حصل عليها العميل )بىنا إىل ربديد مدى ا وصلنا

مع  الباحثةناقشت ، حيث خالؿ العمل العالجيو سلبيات الربنامج العالجي مع شكره على تعاونو الدائم 

راجعت معو )العميل( كما ،  من الربنامج استفادتوتقييم ما دار فيها و مدى  معاعبلسات السابقة  العميل

التطبيقات السابقة حيث وضحت لو أنو باستطاعتو استخداـ و تطبيق التقنيات )االسًتاتيجيات( اؼبختلفة يف 
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موعد للمتابعة بعد  مع العميل الباحثة حددتبعدىا ، اؼبواقف اغبياتية اليت تواجهو و ذلك باالستمرار يف التدريب

 آخر جلسة يف الربنامج ٍب جلسة أخرى للمتابعة بعد شهر.طبسة عشر يوما من 

 المتابعة:

عن تعاطي أي نوع من اؼبخدرات و اختفاء كل األعراض  العميل كشفت جلسات اؼبتابعة توقف 

 اعبسدية و النفسية اليت كاف يعاين منها مع بداية العمل العالجي.

ضافة إىل الدعم األسري لو )موقف أخوه باإل ع( .ؿ أف االستعداد الكبَت للعميل )بو يف األخَت نقو  

ع( أنو و ؼبدة قاربت  .بعد العالج( حيث يقوؿ العميل )ب هبايب و التعاوين أثناء واألكرب و أمو و أخواتو اإل

أشهر حدثت أشياء إهبابية كثَتة، و بدأت األسرة تتعلم كيف ربيا كأسرة على مستوى اؼبتطلبات اليومية  أربع

و أنا بالذات قربت من خويا  وبدث لنا)راين وليت مليح مع خاوٌب و نبا مالح معايا، و نتناقش يف كل مشكل 

شافٍت نعاجل باستمرار راه لقايل  بزاؼ وليت نروح كبكيلو على مشاكلي بالما نروح للمخدرات، و خايل كي

خدمة عند صاحبو و راىي ماشية مليح و اغبمد هلل(، و كاف ذلك شيئا قد كفت األسرة عن فعلو للعديد من 

 السنوات.

و كانت اسًتاتيجيات الربنامج العالجي اؼبعريف قد سانبت يف ربقيق نتائج إهبابية من حيث فعاليتو يف  

د الحظنا ربسنا كبَتا يف أفكاره و بالتايل سلوكاتو و أصبح أكثر قفع(  ب.) تصحيح األفكار عند العميل

 استقرارا من الناحية النفسية و االجتماعية.
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 :ـ( لثة )ؽ.الحالة الثا 1-3

 (:ؽ. ـتقديم الحالة ) /ا

سنة، بطاؿ ال وبمل أي مؤىل مهٍت، مستواه الدراسي الثالثة متوسط، مستواه 12عمره  )ؽ. ـ( شاب 

 االقتصادي متوسط. 

ولد )ؽ. ـ( و ترىب يف أسرة متوسطة اغباؿ حيث كاف أبوه موظف دبستشفى دبدينة عنابة و أمو ماكثة 

ئلتو يف منزؿ جدتو ألبيو يف جو بالبيت، لديو ثالث إخوة، بنت و ولدين ىو أكربىم، عاش يف بداية حياتو مع عا

دية يف شكل قسوة أحيانا، بعدىا مستقر حىت بلغ السابعة من عمره، و كانت معاملة والده بداية تتميز باعب

خر أبوه كاف يأخذه ؼبنزؽبم من حُت آلنتقلت العائلة إىل منزؽبم اعبديد و بقي ىو عند جدتو للعيش معها لكن ا

و غَتىا  احملل و أخذ أخوه الصغَت للمدرسةلَتبيو على يديو كما يقوؿ، فبدأ يعطيو بعض األدوار كشراء مواد من 

و قسوة  لده بشدةىبطأ أو يتأخر يف الرجوع فيعاقبو وا عندما و كاف ككل طفل يف عمره حوايل عشر سنوات

مرة بقضيب حديدي بقوة و ىنا اختار العيش مع مبالغ فيها، و كلما كرب أكثر زاد نوع العقاب حىت أنو ضربو 

جدتو اليت طاؼبا أحبتو و رعتو حبناهنا، و ألف ما كاف يلقاه من والده زاد عن حده فلم يستطع طفل يف مثل عمره 

   َت العنف تقن )والده( طريقة أخرى للًتبية غربمل عقاب والده الذي كاف ال ينتهي و ألتفو سبب و مل يكن ي

     ، و شكل ىذا التناقض يف اؼبعاملة بُت والده بنو األكربنو كاف اـ( أل اصة مع )ؽ.التهديد و خو العقاب و 

و جدتو فجوة كبَتة، و لكن عندما كاف والده يأخذه بالقوة إىل اؼبنزؿ كاف يهرب من اؼبنزؿ و ىو يف سن حوايل 

ت أمو لو اليت مل يزد موقفها على البكاء ألف الثانية عشر إىل الثالثة عشر، ؼبدة طويلة  و ال يعود إال بعد توسال

 األب كاف مسيطرا سباما على اؼبوضوع و فارضا لنظامو اػباص.

و يف السنة الثالثة متوسط بدأ )ؽ. ـ( يتصرؼ بطريقة أوقعتو يف مشاكل مع مدرسيو حيث كاف يفعل  

       و بدأ يغيب عن البيت ألياـ طويلة  أشياء ال منطقية و قد أصبح مولعا بالشجار و اجملادلة فطرد من اؼبدرسة،
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اؼبخدرات حىت و يًتدد على بيت جدتو من وقت آلخر ألنو وجد يف الشارع البديل حيث بدأ يتعرؼ على أنواع 

زبذ ىنا سلوكو منحى جديد أسوأ و أخطر خالؿ ىذه اؼبرحلة و كاف شعوره بنبذ والده لو و ىو يف الدراسة و ا

أللفاظ سليط اللساف مع الناس ما و ىو يعايش حزنو العميق باؼبخدرات و كاف بذيء ا لو يشكل مشكلة حقيقية

 منُت و اؼبتاجرين يف والية عنابةنتهى بو يف كثَت من األحياف يف غياىب السجوف ليتعرؼ أكثر على وسط اؼبدا

 يل ما أجده أتعاطاه فقط ننسى نبـ( تناولت تقريبا كل أنواع اؼبخدرات و ك حيث يقوؿ )ؽ.

 (Artane, Athymil, Depakenn Haldol, Rivotril, Valium, Keityle …)  و كاف

يأخذه الناس عندما هبدوه مرمي يف  ،أحيانا يتناوؿ جرعات زائدة ما ينتهي بو يف مستشفى الرازي دبدينة عنابة

 من الطبيب اؼبعاجل. ستفاقتو من اؼبخدر و بدوف إذفو سرعاف ما يغادر اؼبصلحة دبجرد االشارع إلزالة التسمم 

 :ـ( التوقف و العالج من اإلدماف عند الحالة )ؽ. محاوالت /ب

    مل يظهر يف تاريخ اغبالة أي ؿباولة للتوقف أو العالج فقط مرتُت يف السجن حيث خضع العميل  

ما ـ(  للعالج لدى طبيب األمراض العصبية، لكن دبجرد خروجو من السجن يتعاطى بطريقة عفوية كل  )ؽ.

هبده من ـبدرات، كذلك يف مستشفى الرازي عندما كاف يؤخذ و ىو فاقد الوعي بسبب اعبرعات الزائدة من 

اؼبصلحة بدوف رأي اؼبستشفى لكنو مل يلبث ألكثر من يـو أو يومُت على األكثر حيث يغادر  إىل طرؼ أناسا

نصح األطباء لو بضرورة ذلك ؼبا  متثالو للعالج مع أي طبيب ـبتص أو أخصائي نفساين معالطبيب مع عدـ ا

مطاردة الشرطة الدائمة لو بسبب جرائمو اؼبتعددة، فوجد )ؽ. ـ(   وتطورت حالتو الصحية و النفسية لألسوأ 

 شًتاؾ يف برنامج لعالج اإلدماف.التشرد أو اال ونفسو بُت خيارين إما السجن 

زىر دبدينة قاؼبة على اعتبار رفضو ؼبزاولة ـ( ؼبصلحة الطب العقلي دبستشفى ابن  ىنا قدـ العميل )ؽ. 

عالج اإلدماف بعنابة لدخولو يف ؾبادالت معهم ألكثر من مرة، و قد الج دبستشفى الرازي و كذلك يف مركز الع
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حوؿ إىل العالج النفسي من طرؼ طبيب األمراض العقلية و كاف )ؽ. ـ(  يعاين من تبعية جسدية قوية و قد 

 اؼبوضحة يف اعبدوؿ: وصف لو الطبيب األدوية

 مدة العالج                      اسم الدواء                  

Lexomil 

Anaframil 

 أشهر 70

 (: يوضح كمية و نوعية المهدئات التي وضعها الطبيب المعالج للحالة )ؽ. ـ(.06جدوؿ رقم )

 (:ـ. ؽ) ثةلالثا عرض و تحليل الحالة /ج

 :03-01من  التالمقاب

كلينيكية األوىل يف الثالث مقابالت اإل  (ـ. ؽ)صغاء مع العميل امة عالقة التعاوف و التفهم و اإلإق بعد 

         هبدؼ التقييم و التشخيص لبناء الصياغة اؼبعرفية للعميل و ىي إدماف اؼبخدرات و عالقتها باألفكار اػباطئة 

 و نوجزىا يف ما يلي:

نة من عمره ؼبا انتقلت العائلة إىل مسكنهم اعبديد بعدما أقامت يف حوايل الثام (ـ. ؽ)كاف العميل  

         لسنوات يف منزؿ جدتو ألبيو الذي كاف يعمل كموظف بأحد مستشفيات مدينة عنابة و كاف لديو أخوين 

حظ على معاملة أبيو اعبدية و ىم عند بيت جدتو اليت كثَتا ما تتدخل إلنقاذ قد الأمو ماكثة بالبيت و   ،و بنت

اؼبوقف باعتباره أكرب أحفادىا، و لكن بعد ما انتقلت العائلة للبيت اعبديد تغَتت األمور كثَتا و لكن لألسوأ 

أو نسيب أمر  فيقوؿ بأف والده كاف يكلفو بأمور تتماشى مع سنة لكن إذا أخطأ )تأخر (ـ. ؽ)حسب العميل 

معُت( فإنو يتعرض لعقوبة قاسية من والده، يعاقبو بالضرب اؼبربح، يبنعو من اػبروج )خاوٌب ىبرجوا و أنا نقعد 
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وحدي يف الدار نبكي و ما نقدر ندير والو(، يصمت يف حزف عميق و يواصل )كاف والدي يقوؿ يل كوؿ وحدؾ  

 كي الكلب، و بالفعل ناكل وحدي كي الكلب(.

)أمي ال حوؿ و ال قوة ؽبا مع أيب  (ـ. ؽ)نوع اؼبساعدة و اؼبساندة من طرؼ آخر يقوؿ العميل و عن  

فهو اؼبسيطر على الوضع، و كانت ال سبلك إال أف تبكي لوقت طويل...(، و كاف أخي الصغَت قريب مٍت بزاؼ 

على دتو اليت كانت معاملتها لو كببو و وببٍت إىل اآلف فهو صديقي اؼبفضل، و ىذا ما دفعو إىل البقاء أكثر مع ج

ا يلقاه من والده، فهي كثَتا ما تدهلل لدرجة ال تسألو حىت عما يفعل و أين يذىب، و كانت تعطيو عكس سباما فب

الدراىم مثال لشراء مالبس العيد و حبكم صغر سنو كاف أبوه يتوىل األمر و لكنو كثَتا ما كاف يشًتي لو بثمن أقل 

يقوؿ: ىناؾ مواقف ربقرت  حيث ـ( كثَتا و يراىا حقرة يف حقو ما كاف وبز يف نفسو )ؽ.ليأخذ الباقي و ىذا 

    : "مرة ضربٍت بابا بقضيب حديدي (ـ. ؽ)فيهم بزاؼ و راين كاره كلشي، و كمثاؿ على ذلك يقوؿ العميل 

كاف يضربٍت بسبة و بدوف   سنة( غضتٍت روحي بزاؼ 20-21و قايل ماكش راجل و كاف عمري حينها بُت )

سبة حىت نقوؿ باالؾ مارانيش ولدو"، يقوؿ ذلك و الدموع تنزؿ من عينيو، تكلم حبرقة و بدوف توقف و يواصل: 

"ىذه حقرة يا غبكيمة كاف عندي غَت ىو و ىو يضربٍت و أنا يف ىذاؾ الوقت كنت حاب واحد ينعتلي 

 اع.صالحي"، ٍب يصمت طويال يف نظرة حزف و حَتة و ضي

: "يف ىذاؾ الوقت كنت نقلق (ـ. ؽ)و بعد استفسار الباحثة عما كاف وبدث بعدىا يقوؿ العميل  

بزاؼ، وليت نضرب روحي بالزجاج، موس، و نضرب والد اعبَتاف حىت أنا بال سبة )برؾ كبوس نشفي غلي يف 

)يا غبكيمة  و يقوؿ نقعد ندور وحدي"، ٍب يسكتاغبقرة(، ٍب وليت نشرب اؼبخدرات و لبرج من الدار و 

 تعيشي مارانيش حاب نتفكر(.

و بعد اؼبساندة من الباحثة وضحت لو بأنو يف مشكل مع والده و مع العدالة و مع اإلدماف و ىو وحده  

يف ىذه الصراعات، فمع قناعيت بأخطاء والدؾ، لكن لنحلل ىذه اؼبشكلة معا فلعلنا قبد ما نستطيع عملو على 
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 (ـ. ؽ)و إف كاف بسيطا فبعوف اهلل ستتغَت حياتك لألحسن إف شاء اهلل، يفكر العميل  مستواؾ على األقل حىت

، ٍب يواصل كالمو بدوف توقف: كنت هنرب من البيت بالشهر و أنا "قليال ٍب يقوؿ: "صح عندؾ حق يا غبكيمة

بُت الشارع و أحيانا يف منزؿ جدٌب و أتردد عليو من حُت آلخر فقط ألف أيب يبحث عٍت ىناؾ، و ال أعود إال 

 ، ىنا يتوقف فجأة"بتوسالت أمي و ىي تبكي يف اؽباتف ٍب تعقبلي خويا الصغَت كاف يقويل راين توحشتك أرواح

 العميل و تظهر عليو مالمح الفرح و ىو يعاود ذكريات صبيلة وسط حزنو العميق.

   : "يا غبكيمة راين كرىت ىذه حوايل شباين سنوات (ـ. ؽ)و عن قدومو للعالج النفسي يقوؿ العميل  

سبة مع  و أنا نعاين وحدي بُت الشارع و بيت جدٌب و سلطة والدي، و أنا ثاين وليت نعكسو ديبا، نتعارؾ بال

فبعد بلوغ  والد اعبَتاف، و نضرب باؼبوس ألتفو سبب، و ىنا ديبا الناس تشكي أليب الذي مل هبد ما يفعلو معي"

نطلق ه سباما، و بعد طرده من اؼبدرسة احوايل اػبامسة عشر سنة كاف قد خرج من سيطرة والد (ـ. ؽ)العميل 

لتصرفاتو، و كثَتا ما كاف يكذب على جدتو اليت كانت  )ؽ. ـ( كما مل ينطلق من قبل، فلم تعد ىناؾ أية حدود

دماهنا أكثر، ففي و إ ن اغبرية ظبح لو بتعاطي اؼبخدراتتصدقو دوف مراجعة أو تقصي، ما وجد فيو كم ىائل م

إىل أف وصل إىل استخداـ أنواع من اؼبخدرات  (ـ. ؽ)الوقت الذي قضاه ربت سلطة جدتو استفحل إدماف 

 شديدة اؼبفعوؿ، فبا يضطره إىل السرقة للحصوؿ على شبنها و ىنا بدأت مشاكلو مع العدالة و السجوف.

سادسة عشر من عمره، و كاف العميل عرؼ الوالد أف ابنو أصبح مدمن ـبدرات و ىو يف حوايل ال

ضع، و يف ربديو لكل سلطة قرر )ؽ. ـ( أف يوشم نفسو و يقوؿ: يقاـو كل شيء من والده إلصالح الو  (ـ.ؽ)

 .              "لقد أحسست بأنو الشيء الوحيد الذي أستطيع أف أفعلو و ال يستطيع أيب أف يفعل أي شيء حيالو"

ا   أتصل بأي ـبتص للعالج و كاف ذلك ال يهمٍت أصال إال عندم: "مل(ـ. ؽ)و عن تارىبو العالجي يقوؿ العميل 

كنت أتعاطى جرعات زائدة لدرجة هبدين الناس و أنا مرمي يف الشارع مغمى عليا فيأخذونٍت إىل مستشفى 

الرازي و بعد إزالة التسمم أخرج مباشرة و بدوف إذف من الطبيب"، و تكرر ذلك ألكثر من مرة بعدىا راين  
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ة و اؼبشاكل مع اغبكومة ما عالي كرىت يا غبكيمة، اؼبخدرات ىلكتٍت و دمرتٍت وليت مريض دقات قليب ديبا

 اين جيت لوالية قاؼبةمعاىم و ر  بصح ما تفانبتش -عنابة  –نصحوين دبركز عالج اإلدماف دبدينة البوين  رببسش

ل أعراضا تشَت لوجود تبعية نفسية         ، و قد أبدى العمي(يقوؿ ذلك و ىو يضحك يف تردد) و ريب يصطر،

فراز الدموع، مع سيالف رط إضربات القلب و سرعة التنفس مصحوبة بالتعرؽ و فو جسدية حادة منها سرعة 

وجود تبعية  و االنقباضات العضلية و غَتىا يف صورة إكلينيكية دالة على و االرذباؼ و فقداف الشهيةاألنف 

ؽ لنوع قامت الباحثة بوصف موجز لإلدماف ، تارىبو و أعراضو و مضاعفاتو مع التطر  جسدية قوية للمخدر،

التبعية اليت يعاين منها العميل مع شرح لطبيعة أعراضو االنسحابية ما استدعى خضوعو لعالج طيب مع العالج 

تباع اسًتاتيجية بإالنفسي كما ىو مذكور يف تقدًن اغبالة، مع تقدًن الفكرة العامة عن الربنامج العالجي و أىدافو 

وضحت لو  (ـ. ؽ)و إلقامة عالقة عالجية ودية تعاونية مع العميل يقاع اغبالة، مع إ يتالءـالوصف التدرهبي ؼبا 

ضباطا من العميل دبا يف ذلك اغبضور يف وقت و ان الباحثة أف اؼبشاركة يف برنامج عالجي لإلدماف يتطلب نظاما

عتبار من بعد اؼبسافة بعُت اال (ـ. ؽ)ؿبدد للجلسات و بصورة منتظمة، و قد أخذت الباحثة ىنا ظروؼ العميل 

و كذلك وجوده يف أحياف كثَتة بال مأوى، أما فيما ىبص العالقات مع اآلخرين، فهي تتميز بعدوانية ظاىرة من 

كاف يف   (ـ. ؽ)و إىل الضرب يف بعض األحياف نظرا لػأف العميل  إىل السب و الشتم (ـ. ؽ)خالؿ عبوء العميل 

 كاف سلوكو ينطوي بطريقة غَت مباشرة على اعتقاده بأنو ؿباط بوسط شرير  و أي صراع يلجأ إىل العدوانية السلبية

لتزاـ باغبدود، فمع قسوة والده و إنقاذ جدتو اؼبتكرر لو، فقد العميل ف هبد صعوبة يف الوثوؽ بأحد و االكما كا

يف برنامج قد مرت سنوات طويلة ليجد نفسو بُت خيارين إما السجن أو االشًتاؾ و  الثقة يف نفسو (ـ .ؽ)

 لعالج اإلدماف.

          مع تقييم خصائص احمليط العائلي (ـ. ؽ)بعد تقييم األعراض النفسية و اعبسدية غبالة العميل  

و االجتماعي ؼبعرفة وجود مساعدة من عدمها، قمنا بعدىا بتقييم الدافعية و االستعداد للربنامج حيث ىدفنا يف 
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قبولو بتطبيق  من حيث دافعيتو و (ـ. ؽ)ج إىل تقييم استعدادات العميل آخر مقابلة للمرحلة األوىل من العال

 الربنامج العالجي و الرضا العاـ.

ستمد من اؼبالحظة كلينيكي اؼبالذي من شأنو تدعيم التقييم اإل  قمنا بتطبيق سلم االعتقادات إلليس ٍب 
كلينيكية هبدؼ التشخيص حيث وظفنا كل من السلم مع االعتماد على نوع األعراض اليت أبداىا و اؼبقابالت اإل 

 -DSMالعميل خالؿ الثالث أسابيع من بداية العالج لتحديد نوع التبعية النفسية و اعبسدية لديو حسب  
IV  :و كاف اعبدوؿ التايل 

 سلم االعتقادات:

 العبارات التقدير الرقم

 .شخصا ذو قيمة، هبب أف أكوف كفؤا يف كل ما أفعل كي أكوف 70 72

 انفعاالٌب السلبية ىي ناذبة عن الضغوطات اػبارجية. 70 71

 كي أكوف سعيدا، هبب على األشخاص اؼبهمُت لدي أف يوافقوا على أفعايل و أفكاري. 70 70

 ف.ئو ياألشخاص الذين مل يكونوا عادلُت معي )ظلموين( ىم يف العمـو أشخاص س 70 70

 بعض أفعايل متجذرة بداخلي لدرجة يستحيل أف أقدر على تغيَتىا. 70 70

 عندما ال يسَت أمر ما بشكل صحيح، من اؼبعقوؿ أف أرى نفسي معنيا بذلك. 70 70

 هبب أف تكوف اغبياة أسهل فبا ىي عليو اآلف. 70 70

 أريد أف وبدث أمر معُت، و ال أستطيع ربقيقو، يكوف ذلك مؤؼبا جدا. عندما 70 70

 االنتظار و الصرب أفضل من ؿباولة تغيَت أو ربسُت وضعية سيئة. 70 70

 شك أو عدـ يقُت )ريب(. إزالةأكره عدـ استطاعيت  72 27

 بعض األحداث اليت زبص ماضي أثرت فيا بشكل يستحيل أف أتغَت. 70 22

 هبب معاقبة األشخاص اؼبستفيدين من ظلمي. 70 21
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 من الطبيعي أف يضطرب و وبرج الشخص إذا كاف ىناؾ خطر حدوث شيء أليم. 70 20

 إنو ألمر مؤمل جدا عندما تسيَت األمور عكس ما أريد. 70 20

 هبب أف أقبح باستمرار حىت أرضا عن نفسي. 70 20

 أحسن فبا ىي عليو.عموما، هبب أف تأخذ األمور منعرجا  71 20

 ال أربكم يف انفعاالٌب ؼبا كل شيء يكوف سيئا.  70 20

 لكي أكوف سعيدا هبب أف أكوف ؿببوبا من طرؼ األشخاص اؼبهمُت بالنسبة يل. 70 20

 من األحسن ذباىل اؼبشاكل الشخصية بدال من ؿباولة حلها. 72 20

 ال أحب أف يكوف يل شك فيما ىبص مستقبلي. 70 17

 (: يوضح إجابات العميل )ؽ. ـ( على سلم االعتقادات.07جدوؿ رقم ) 

 

تبُت من خالؿ ىذا اعبدوؿ أف العميل )ؽ. ـ( وبمل أفكار خاطئة بشكل داليل واضح، يتضح يف 

 ( درجة.07كلينيكيا، متجاوزا بذلك اؼبعدؿ )( درجة و ىي بنية دالة إ02عليها )الدرجة اؼبتحصل 

 كلينيكية و اؼبالحظة فإف العميل )ؽ. ـ( يعاين من تبعية جسدية بالرجوع إىل معطيات اؼبقابالت اإل و 

ر السلبية و نفسية لعدد من اؼبخدرات، و ىو اآلف ىبضع لعالج طيب موازي للعالج النفسي، و بالرغم من اآلثا

اليت خلفها اإلدماف لدى العميل )ؽ. ـ( إال أنو  يرغب يف التغيَت و تسطَت أىداؼ مستقبلية بعيدة عن الوسط 

األسري، فهو يريد أف بيٍت حياتو من جديد و يستقر نفسيا و اجتماعيا، لكنو حباجة إىل الدعم و اؼبساعدة 

 الضرورية لتحقيق ذلك. 
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 :08إلى  04ت من مقابالال

كانت ىذه بداية اؼبرحلة الثانية من الربنامج العالجي و اليت سبحورت حوؿ العمليات الوسيطة يف  

( حصص، دبعدؿ جلستُت يف األسبوع، فقمنا فيها بتطبيق ؾبموعة من 70االضطراب االنفعايل و دامت )

شارة إىل أف ، و ذبدر اإلاالسًتاتيجيات اليت هتدؼ إىل اختبار األفكار اآللية و عالقتها باالنفعاؿ و السلوؾ

العميل )ؽ. ـ( تعرض خالؿ اعبلسات األوىل إىل مقدار كبَت من القلق و الضغط و كاف ذلك راجع إلبعاده عن 

ىل ظروفو األسرية اؼبتقلبة ( إضافة إمهدئاتاؼبخدرات اؼبتنوعة اليت كاف يتعاطاىا سابقا )الكيف اؼبعاجل و ؾبموعة 

   باؼبظهر ظهر ذلك يف وصولو إىل الفحص النفسي يف ىيئة تعب و عدـ اىتماـ يف صراعو مع والده اؼبستمر، و

لكن يف  عتبار كبعد اؼبسافة و غَتىاو قد أخذت الباحثة ظروفو بعُت االو متأخرا يف أحيانا كثَتة عن اؼبوعد 

     ىبضع لو خطوة لتحسُت الوضع طلبت الباحثة من العميل )ؽ. ـ( إخبار والده عن الربنامج العالجي الذي 

كاف يفكر بأنو لوحده يف ىذا العامل و ال أحد يهتم ؼبا وبدث   و ىوو بعد أخذ و رد، وافق العميل على ذلك 

بن، لكن مع طباع )ؽ. ـ( ن جزئي لتقدير األب ؼبا يفعلو االمعو، و عند معرفة والده دبا يفعلو ابنو، طرأ ربس

و كاف )ؽ. ـ( شديد  نتقاـ لو على ما فات من معاناتوكااف يغلق كل باب للحوار مع األب و  اغبادة حيث ك

 االىتماـ دبظهره الًتدد، مع تقلباتو اؼبزاجية اغبادة جدا، فكاف إما يف حالة كآبة و طبوؿ لدرجة ال يستطيع حىت

 ...( أو يكوف يف غاية العنف.)نظافة، ترتيب

اؼبعرفية للعميل )ؽ. ـ( يف اؼبرحلة األوىل و توضيح أىم اؼبعتقدات و القواعد اؼبعرفية  بعد بناء اؼبفهمية  

اليت يرتكز عليها التفكَت لديو، مع شرح النموذج اؼبعريف للعالج و التأكيد على أنبية الواجبات اؼبنزلية يف ىذا 

كار ال عقالنية و مشوىة عند العميل العمل، كانت نتائج سلم االعتقادات اؼبطبق تشَت يف ربليلها إىل وجود أف

)ؽ. ـ( و ترتكز أساسا على اؼبغاالة يف التعميم و التفكَت اؼبتفرع )كل شيء أو ال شيء(، فهو على أسس 
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معرفية حاوؿ أف يصوغ كل عالقاتو كقبوؿ تاـ أو رفض تاـ، و كاف هبد صعوبة يف إنشاء أمباط سلوكية فيما بُت 

 ىذين الطرفُت.

)ؽ. ـ( حىت ىذه اؼبرحلة من العالج يبدو إنساف فوضوي و مضطرب، و دافعو للعالج  و كاف العميل 

يتغَت و يتذبذب من حُت آلخر حيث مل يكن من اؼبدمنُت السهل التعامل معهم، و قد كانت لديو فًتات 

ات قبل ستغلت الباحثة تلك الفًتات )اؼبهار ها يكوف ناجحا يف حل اؼبشكالت و ااضطراب متفرقة، و فيما بين

اؼبرضية( جبعل الذات العاقلة تعتمد على حالتو العاطفية الراىنة للتقليل من اؼبشاكل اليت كانت ربدث يف العالج 

من وقت آلخر، و كانت ىذه األفكار اػباطئة قد أدت إىل ظهور انفعاالت مزعجة لدى العميل مثل الشعور 

إقناع العميل بأف تبٍت مثل ىذه األفكار يتسبب يف  باإلحباط و اػبجل و نقص تقدير الذات، و حاولت الباحثة

ظهور ردود فعل جسدية و سلوكيات مضطربة، و من أجل أف زبترب ىذه األفكار أكثر و خاصة انعكاساهتا على 

االنفعاؿ و السلوؾ ػبصنا ؾبموعة من األفكار السابقة ؼبناقشتها و ربليلها و قد اعتمدت الباحثة على اؼبواجهة 

من التساؤالت السقراطية الواجهة اؽبشة اليت تبناىا العميل )ؽ. ـ( و كاف ذلك من خالؿ ؾبموعة  هبدؼ سبزيق

 ستجابات التالية:فكانت اال

 قلت بأنك عاطل عن العمل تقريبا في أغلب األوقات، لماذا؟ -

 ت و ىنا كرىت و منذ ذلك الوقت ملصحيح، فمرة تقدمت لطلب عمل كعوف أمن يف مؤسسة و رفض -

 فقدت األمل. أحاوؿ،

 ما ىو سبب الرفض حسب رأيك؟ -

 فيا تاع مشاكل.  اأعرؼ أهنم تسرعوا يف حكمهم عليا ألنٍت مسبوؽ قضائيا و يشوفو  -

 عدـ بحثك عن عمل من جديد؟لو ىل الرفض سبب كافي  -

 راىم رفضوين يا غبكيمة و كامل الناس ىذا ىو حكمهم عليا. -
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 ممكن أف خصوصية المنصب تتعارض مع سوابقك؟ -

 عندؾ حق، فبكن. -

جدية في رادة و الرة ال يطلب فيها السوابق، فقط اإلو ىذا ليس نهاية العالم، فهناؾ أعماؿ كثي -

 ...؟العمل، مثال: خباز، طباخ

 لكنٍت ال أملك أي شهادة لذلك. -

 إذا أنت لم تهتم بمؤىالتك كما يجب قبل طلب العمل؟ -

كاف صاحب العمل    ناعة اغبلويات و يف مكاف الًتبصال يا غبكيمة، راين دخلت اؼبركز اؼبهٍت لتعلم ص -

، كرىت و حبست  كي هبي وقت الصح )صناعة اغبلوى( يبعثٍت نشري و كي نرجع نلقا كلشي ـبدـو

 من عندو.

ربما ىذا صحيح، و لكن أصحاب المهن الحرة يختلفوف و ما أكثرىم و كنت قادرة على تغيير  -

 المكاف فقط؟

فيها، اغبكومة ما راىي ـبليتٍت، و أنا ماراين  نعيش ش تاع خدمة و مانقعدشيا غبكيمة ىذه البالد ما ىي -

 ـبلي روحي.

 و ما ىو الحل في رأيك؟ -

 اغبرقة. -

 لكن الحرقة ممكن تصلح و ممكن العكس؟ -

ما خرش عليا، )ىنا يقوؿ العميل بأف أغلب  لو كاف ما تصلحش نكمل حياٌب يف السجن اغبراـ جربتو -

مكسبو إما من مصروؼ اعبدة و بعد معرفة إدمانو من العائلة كانت سبنعو أحيانا بطلب من األب 

 لتوقيف إدمانو كما كاف يرى، و لكن مع تزايد إدماف )ؽ. ـ( أصبح يبتهن السرقات لتأمُت اؼبخدر(.
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ربط تشخيص اضطراب اإلدماف مع  معو قامت الباحثة ىنا بتحليل وظيفي ألفكار العميل )ؽ. ـ( 

األفكار اػباطئة، حيث أف اضطراب اإلدماف قد ظهر بشكل حاد بسبب أفكاره اػباطئة و بالرجوع إىل السياؽ 

وباوؿ تفسَت سبب االجتماعي للعميل قبده ىو اآلخر قد أثر كثَتا على مبط تفسَته لألحداث، فالعميل 

األحداث بشكل مستمر األمر الذي جعلو يتوقع حوادث أخرى أكثر هتديدا، دبعٌت آخر ىو دائما يف حالة من 

  الًتقب و اغبذر اؼبستمرين، و ؽبذا ظهرت لديو أعراض انفعالية سبثلت يف اإلحساس بالتهديد، اػبوؼ، القلق

ى إىل ظهور عدوانية موجهة كبو الذات )وشم، تشويو حساس باؽبشاشة و خاصة الشعور بالتهديد فبا أداإل

 ألفكار ىي عبارة عن تفسَت للواقعالذات( و عدوانية موجهة كبو اآلخرين )عدوانية لفظية و جسدية(، و دبا أف ا

ثبات، و شكل اغبوار السقراطي اسًتاتيجية اختبارية ظبحت بتوجيو عتبارىا كفرضية تتطلب اإلهم جدا افمن اؼب

 ىل إعادة تقييم ىذه التفسَتات من خالؿ مواصلة اغبوار التايل:العميل إ

 حسنا، لنفرض أنك خرجت من الجزائر، أين تتجو بالضبط؟ -

عندي أفراد عائليت و أصحايب كامل يف أوروبا، و كي هبيو لعنابة نتهال فيهم، و راىم ديبا يعيطويل باه  -

فيا، نروح وين جات )فرنسا، إيطاليا، سويسرا...( كرىت يا غبكيمة  نروح ىناؾ، و عالبايل راح يتهالو

 طوؿ عمري و أنا يف التمرميد و شحاؿ من مرة مبنع من رقبة )القتل(، و سويسرا تعجبٍت بزاؼ.

 لنفرض أنك ذىبت إلى سويسرا ماذا تعمل لكي تعيش؟ -

ىناؾ، و لبدـ عند واحد ما يعرفٍت  Normale)هبيب بسرعة( نعمل كلش حىت ضباؿ على ظهري  -

 اػبواص عادي جدا.

 و في الجزائر ىل تعمل عند الخواص؟ -

 ال طبعا. -

 لماذا؟ -
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 ما نبش عباد. -

 ىل ىم حيوانات؟ -

 )يبتسم( ال يا غبكيمة و لكن مانبش مربيُت. -

 )ما ىمش مربيين(؟ا ىو حكمك على الخواص في الجزائر ىذ -

 نعم ىذا ىو حكمي عليهم. -

 كذلكى سويسرا فهي بلد منظم جدا و أغلب البلداف األوروبية  لنضع ىذا الحكم جانبا، و نعد إل -

 و أنت ال تملك أي مؤىل ىل فكرت في ىذا؟

 )يضحك قليال( اؼبهم لبرج يا غبكيمة، حىت و لو نتمرمد ما عليش. -

 إذا مشكلتك في الجزائر كمكاف و ليس مع العباد؟ -

 )يفكر قليال( ال أدري بالضبط. -

 ىل عملت سابقا في مكاف معين؟ -

نقدر  عملت عند اػبواص طباخ و عند الدولة )عساس( و كانت تنتهي دائما بالفشل و ديبا نكره و ما -

 ندير والو غَت اؼبخدرات و اإلدماف.

 إذا كانت النتيجة طردؾ من العمل؟ -

 ال يهمٍت األمر. -

 نضباط الموجود بالبلد؟في سويسرا كيف تفكر من ناحية اال و إف عملت -

 حًتاـ النظاـ، احًتاـ الوقت لكي ربافظ على عملك ىذا ما قالو يل أقربائي اؼبوجودين ىناؾ.ىناؾ هبب ا -

 ؟أليس كذلك و إف لم تحتـر ذلك لطردت من العمل -

 بالطبع فهم ال يتساؿبوف يف مثل ىذه األمور و راين داير حسايب. -
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 و بالتالي عندما تطرد بسبب تقصيرؾ فأنت ترى نفسك تستحق الطرد؟ -

 نعم، إذا درهتا نستاىل. -

و في الجزائر كذلك طردت بسبب عدـ احترامك لمتطلبات العمل )وقت، انضباط( و ليس  -

 بسبب الحقرة و التمرميد؟

 )يضحك العميل طويال، و يبقى صامت يفكر(. -

إذا أدركت ما ىو سبب فشلك عموما في العمل، الذي كاف من أىم عوامل اإلدماف لديك بعد  -

 ؟مشكلتك مع والدؾ

 بالؾ بديت نفهم يا غبكيمة. -

رتكب الكثير من األخطاء سابقا و كانت سبب كافي عندؾ لإلدماف، أما اآلف فأنت تعيش فوالدؾ ا -

في منزؿ مستقل مع جدتك و ىي ترعاؾ بما تقدر، و والدؾ لم يعد يمارس عليك أي سلطة 

ن سبب واقعي لإلقالع تقريبا، لهذا إف فكرت جيدا مع تعاونك إلنجاح ىذا العالج ستجد أكثر م

 عن اإلدماف و النتيجة في النهاية تعود إليك كما أف قرار التغيير يصدر منك و ال أحد غيرؾ.

 )يفكر يف صمت( ٍب يقوؿ: صح راين بديت نفهم مليح )و يسكت بعدىا(. -

 عليك أف تفهم أف نظاـ معتقداتك )تفكيرؾ( ىو المحدد للنتيجة و ليست أسبابها؟ -

 كيف ذلك؟ -

 ( أليس كذلك؟Cعندما كنت تحتـر عملك لم تطرد منو و ىذه نتيجة جيدة و نرمز لها بػ )فمثال  -

 ىذا صحيح. -

لم (، و عندما فكرت بأنو ىناؾ فوضى في العمل و Bألنك فكرت بشكل إيجابي و نرمز لو بػ ) -

 ىذا األساس كانت النتيجة ىي طردؾ من العمل.الوقت و االنضباط و تصرفت على  تحتـر
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 )و يواصل( و ىي نتيجة سلبية. ىذا صحيح -

 ؟(C)( إيجابية كيف تكوف Bإذا عندما تكوف لدينا ) -

 ( النتيجة إهبابية.Cتكوف ) -

 (؟C( كيف تكوف لدينا )Bىذا جيد، و عندما تكوف لدينا فكرة سلبية ) -

 ( نتيجة سلبية كذلك.Cتكوف ) -

 .لمحرؾ )نظاـ العمل( ثابت لم يتغير( الحدث اA) أما( C( و )Bالحظ معي أننا نتكلم عن ) -

عملت الباحثة ىنا على شرح االرتباط اؼبوجود بُت التفكَت و االنفعاؿ بطريقة تعليمية ليتمكن العميل من 

فهم أكثر للنموذج العالجي اؼبعريف و ىذا بتطوير ثقة العميل )ؽ. ـ( أكثر يف العالج ليتسٌت لنا الوصوؿ إىل 

و العكس  عميل عن طريق التعاوف اؼبتبادؿ، حيث كاف العميل يعتمد على الباحثة العمليات الشخصية لدى ال

كبراؼ اؼبعريف شرحنا للعميل كما فعلنا مع اغبالتُت لتكوف تغذية راجعة متبادلة يف االتصاؿ، و لتحديد اال

فكل سلوؾ مهما   لقائية بل ىناؾ سياؽ عاـ غبدوثهاالسابقتُت أف االنفعاالت و السلوكات ال ربدث بطريقة ت

كانت طبيعتو سليم أو غَت سليم وبتوي على ثالث أبعاد رئيسية مرتبطة ببعضها البعض و ىي ] اؼبثَتات، 

إليس فإف األحداث أو  األفكار               انفعاؿ أو سلوؾ [، و حسب النموذج العقالين االنفعايل آللربت

يت تظهر فيها اؼبشكالت النفسية و قد تكوف أحداث داخلية ( و ىذه اؼبواقف ىي الAاؼبواقف و نرمز ؽبا حبرؼ )

( فهي أفكار و معتقدات الفرد و قد Bأو خارجية، و ىي ربثنا على التصرؼ من أجل ربقيق ىدؼ معُت، أما )

تكوف مرنة أو جامدة، و عندما تكوف جامدة نطلق عليها اؼبعتقدات اػباطئة و غالبا ما تكوف يف صيغ لغوية مثل 

و لكن  ستنتاجات خاطئة و نتائج سلبيةاؼبعتقدات فإنو غالبا يبيل إىل ا بد( و عندما يتمسك الفرد هبذه)هبب، ال

     البا تأخذ شكل الرغبة و التفضيلعندما تكوف اؼبعتقدات مرنة نطلق عليها اسم اؼبعتقدات العقالنية و ىي غ

       ( فتعٍت النتيجة االنفعالية Cثر عقالنية، أما )تبٍت ىذه اؼبعتقدات اؼبرنة يبيل الفرد إىل استنتاج أفكار أكبو 
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و عندما تكوف لدينا معتقدات جامدة تكوف لدينا نتائج تشَت إىل االضطراب النفسي و ىي سلبية، أما عندما 

و قامت  ىل االضطراب حىت و لو كانت سلبية تكوف لدينا أفكار مرنة نصل غالبا إىل نتائج مناسبة و ال تؤدي إ

    و االنفعاؿ أي بُت األفكار الالعقالنية اطية لتوضيح العالقة بُت التفكَت رح ؾبموعة أسئلة سقر الباحثة ىنا بط

      عية للعمل على تصحيحها و تعديلهاو اإلدماف حىت يتمكن العميل من ربديد أسباب إدمانو بطريقة موضو 

( ىي Bار و معتقدات )( و اغبقيقة أف بينهما أفكC( تسبب ظاىريا االنفعاؿ )Aو بالتايل فإف األحداث )

(، و لكن C( ليست ىي سبب االنفعاالت )A(، دبعٌت أف األحداث اؼبنشطة )Cاؼبسؤولة عن االنفعاالت )

( ىي B(، أي أف )C( ىي اؼبسببة لالنفعاالت )Aاألفكار و اؼبعتقدات اليت كوهنا العميل عن األحداث )

 (.C( ىي سبب ظهور )A( و ليست )Cالسبب يف ظهور )

أفكار خاطئة ألهنا  كما يقوؿ ىي  و قد توصل العميل )ؽ. ـ( إىل أف الكثَت من أفكاره غَت عقالنية و 

لبفاض تقدير الذات اؼبرتبط ه ولد لديو الشعور بالعدوانية و ااعبميع يكرىو بسبب سلوكاتو العدوانية، و ىذا الكر 

اف(، كما توصلنا مع العميل إلدراؾ اػبطأ الكامن بالنظرة السلبية ؽبا و ىذا بتحليل السلوؾ اؼبوقف و ىو )اإلدم

 ن الناحية السلوكية )إدماف، شجاريف أفكاره عموما من خالؿ دراسة نتائجها اليت عرقلت العميل كثَتا م

           حتماؿاس باإلحباط و عدـ القدرة على االسجن...( و كذلك من الناحية النفسية دبا ولدتو من إحس

 .و اؼبواجهة

  نسحاب االجتماعيللعميل و التخلص من ردود فعل اال دراكيةإطار العمل على تغيَت البنية اإل و يف 

حتكاؾ العميل بانفعاالتو و الوعي هبا و القدرة على اعبيد لالنفعاالت و ذلك بتسهيل ا قمنا بإسًتاتيجية التسيَت

أفكار العميل اؼبرتبطة بدور االنفعاالت تقبلها و بالتايل الوصوؿ إىل تفكَت معدؿ عن اإلدماف، حيث كانت بعض 

حساسات و ال  يسمح لنفسو بالتعبَت عن ىذه اإلو دبفهـو الذات تشكل عائقا أماـ السَتورة االنفعالية، ألنو مل

ما وبس بو ضعفا، و قد أدى يسمح بتقاظبها مع اآلخرين، ألنو يعتقد أف اآلخرين ال يفهموف معاناتو و سيعتربوف 
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ىل تعزيز و زيادة إدمانو و انسحابو االجتماعي، و قمنا بتحديد األفكار اؼبعرقلة للسَتورة نغالؽ إىذا اال

من خالؿ ربطها بالتجربة اإلدمانية للعميل )ؽ. ـ( حيث شرحنا لو  ة، ٍب بعد ذلك عملنا على ربليلهااالنفعالي

ميكانيزمات  بتوضيحماعية، و ىذا مدى العالقة بُت األفكار و االنفعاالت و تأثَتىا على شبكة العالقات االجت

 عتناء بالذات انفعاليا.نوعية تساعد على اال

حساس بانفعاؿ وصف حواره الداخلي اغباضر أثناء ارتفاع اإلو لتسهيل إثبات الذات طلبت من العميل  

الغضب، و ساعد ىذا التمرين على ربديد اؼبعرفيات اؼبشوىة اؼبسببة لنقص تقدير الذات، و لتحقيق ذلك رجعنا 

( للمعادلة و لًتسيخ اؼبعلومات عند العميل فصلت الباحثة EDFتوسيعو بإضافة ) ( وABC)إىل مبوذج 

 النموذج كما يلي:

(A)  دراكية و الفكرية، و ليكن مثال طردؾ من العمل.اإلؾ اػبارجي الذي ينشط العمليات ىي احملر 

(B) تأويلك و تفكَتؾ و معتقداتك حياؿ ىذا الطرد. 

(C) تعاطي(.         رد فعلك نتيجة ىذا التأويل اؼبعتمد )قلق، توتر، شجار 

 اآلف لنعد إلى الصيغة السابقة و ذلك بإدخاؿ عنصر التأويل و كيف يتم على ىذا المستوى:

(A اغبدث اؼبنشط :)– طردؾ من العمل-. 

(B:ترصبت اغبادثة فأخذت الصورة التالية من اغبديث الذاٌب :) 

 ال أستطيع ربمل ىذا الطرد. -

 نساف ظامل و هبب عقابو.الذي طردين من العمل ىو إ -

 ال قيمة يل          نقص تقدير الذات. -

(Cرد فعلك الناتج على ربليل اؼبوقف ىو شعورؾ ب :).اإلحباط، اكتئاب، قلق، شجار 
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         و ىذا االضطراب االنفعايل )قلق، إحباط( الناتج عن أفكار غَت منطقية تولد عنو حديث ذاٌب سليب

و يلجأ العميل ىنا عادة إىل تعزيز نفسو بتعاطي اؼبخدرات، و لساف حالو يقوؿ يف شكل حتمي و مفروض على 

 الذات:

 هبب عليا أف أفعل كذا. -

 أف أمتلك كذا. ينبغي -

 هبب وضعو عند حده. )مع اؼببالغة يف وصف األحداث و تضخيمها(. -

( EDFبعدىا انتقلنا بالعميل )ؽ. ـ( إىل كيفية التغلب على ىذه اؼبعتقدات غَت العقالنية بإضافة )

       ( يعٍت التساؤؿ و التحدي D(، فاغبرؼ )A- B- C- D- E- Fلتصبح اؼبعادلة العالجية يف شكل: )

 و يًتجم على النحو التايل: لماذا؟و ىذا يطرح السؤاؿ 

 لماذا يعتبر ىذا الموقف سلبي لديا؟ -

 مخالفات الضرب، الشجار، التعاطي؟ لماذا يجب عليا ارتكاب -

        ( فهو بؤرة و جوىر العالج العقالين االنفعايل السلوكي، إنو النقطة اؼبنطقية العقالنية Eأما اغبرؼ )

، و قد حضرت الباحثة مبوذج لماذا؟و اغبساسة اليت من اؼبفًتض أف هبيب عنها )ؽ. ـ( على التساؤؿ السابق 

من ذباربو الشخصية مع الًتكيز على اؼبواقف الدافعة للتعاطي و يكوف  يبألهعلى ورقة للعميل و طلبت منو أف 

 ىذا كواجب منزيل.

يف طلب  أف العميل )ؽ. ـ( قد أبدى رغبة شديدة و عند هناية ىذه اؼبرحلة من العالج الحظنا  

سهولة أثناء اعبلسات و كاف بللغضب  ابية، ألنو يف البداية كاف يستثاراؼبساعدة و ىذا يعٍت أنو يفكر بطريقة إهب

     قتناع بوجود حلوؿ ؼبشكلتو، و ما زاد يف ىذا الوعي ىو حدث مفاجئ أثناء سَت الربنامج العالجيااليرفض 

    جدتو قد توفيت رضبها اهلل، بداية رأى العميل ذلك هناية العامل باعتبارىا سنده الوحيد يف ىذا العاملو ىو أف 
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و لكن بعد انتقالو للعيش يف بيت والده على اعتبار أف اؼبنزؿ أصبح ملك للورثة إىل حُت التصرؼ فيو، كانت 

عندما علم األب أف ابنو يداـو باستمرار على عالقتو بوالده بداية تتسم بالربود العاطفي و اغبذر اؼبستمر، و 

الربنامج العالجي لإلدماف )عرؼ ذلك من األـ( فبدأت بعض التغَتات اإلهبابية تظهر حيث يقوؿ )ؽ. ـ( بدأ 

والدي وبًتمٍت  إىل حد ما فهو يدعوين إىل األكل مع أفراد العائلة، بعدىا بدأ يسألٍت أين أقضي وقيت و ىل أنا 

ما )النقود مثال(، و مع  أف )ؽ. ـ( ما زاؿ يظهر التجايف لواده ألنو ما زاؿ يراه السبب األوؿ  حباجة إىل شيء

ؼبعاناتو، إال أنو أثناء العالج كاف قد تأثر بذلك إهبابيا من خالؿ إقبازه للواجب اؼبنزيل الذي أنبلو يف أحيانا كثَتة 

ربة العالج ليثبت ألبيو و من ٍب العامل بأسره بأنو من اعبلسات السابقة و كذلك اىتمامو الكبَت بالنجاح يف ذب

 إنساف يبكنو أف يفعل الكثَت من األشياء اإلهبابية يف حياتو.

واصلت الباحثة ىنا العمل على تصحيح التشوىات اؼبعرفية اؼبستوحاة من السلم اؼبطبق منها خاصة   

وكاتو اؼبستقبلية، فهو يعترب التجربة اإلدمانية قد يف التعميم حيث بٌت العميل )ؽ. ـ( خالؽبا قواعد لسل اؼبغاالة

األمر الذي جعلو يشعر بالفشل و عدـ القدرة على  "مستقبلي ضاع"أثرت سلبا على مستقبلو فكثَتا ما ردد 

ستدالالت كذلك االستنتاجات اؼببكرة و ىي ا  ذباوز معاناتو و عدـ القدرة على توقع ما سيحدث لو الحقا، و

تعسفية حيث يتخيل العميل سيناريوىات سوداء بدوف حجج، و خالؿ حواره كاف يفًتض دائما أف انفعاالتو 

السلبية تعكس بالضرورة حقيقة األشياء، و كذلك الوجوبيات اػباطئة حيث وبرض العميل )ؽ. ـ( نفسو بعبارة 

 ب لو أحاسيس الضغط و التوتر النفسي.و عندما ال يصل إىل ما يريد يشعر بالذنب، و ىذا ما سب يجب**

و كانت ىذه التشوىات اؼبعرفية كنظارات ربجب الواقع و تسمح بظهور األفكار اآللية و اػباصيات  

اؼبؤكدة لالعتقادات األساسية، و قد عملت الباحثة ىنا على مساعدة العميل على معرفة تفكَته اؼبشوه بإعطاء 

مراجعة حضور التشوه اؼبعريف للعميل باالعتماد على ؾبموعة من األسئلة أمثلة ملموسة لكل فكرة خاطئة، مع 

أصبح العميل فالسقراطية بأسلوب الرصد و الشرح و التفسَت و التخيل هبدؼ الوصوؿ إىل تفكَت أكثر واقعية، 
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ة على تقييم ىل حد كبَت، باإلضافة إىل القدر امل القلق و أسباب التعاطي لديو إعلى التقييم اؼبوضوعي لعو  اقادر 

واجب منزيل ؽبذه اؼبرحلة ذباه األحداث، و يظهر ىذا يف آخر لوصوؿ إىل أفكار أكثر مرونة اسلوكاتو اػباصة و ا

  اعبدوؿ التايل:اؼبوضح يف

(A) 

اغبدث 
 اؼبنشط

(B) 

 (A)معتقداتك ذباه 
(C) 

رد فعلك ذباه 
(B) 

(D) 

تساؤؿ و ربدي 
 ؼباذا؟

(E) 

 استجابة عقالنية
 منطقية معتقدات

(F) 

جديد  انفعاؿاألثر 
 إهبايب

طردي  -
اؼبستمر من 

أي عمل 
 أحصل عليو

       تعرضت للحقرة  -
 و الظلم.

 ال أستحق ذلك. -
هبب عقاب من  -

 .يفعل يب ذلك

 قلق. -
احساس  -

 بالعدوانية.
 شجار. -
 ضرب. -
عن العامل  أنعزؿ -

و أتعاطى 
 .اؼبخدرات بقوة

أتساءؿ ؼباذا  -
أعترب ىذا األمر  

 كارثة و هبب
عقاب الناس 

 عليها؟
أمل أرتكب أنا  -

كذلك العديد من 
اؼبخالفات 
 )تأخر...(

إنو أمر سيء إىل حد  -
ما لكنو ليس هناية العامل 
و قد ال يستدعي كل 

 ىذه اؼبشاعر السلبية
إىل مىت و أنا أرتكب  -

 .اؼبزيد من اؼبخالفات؟

نساف ال يوجد إ -
معصـو من اػبطأ أنا 

 أو صاحب العمل.
  ألنو ال أحد -

 كامل.
هبب عليا عدـ  -

تضييع الوقت و 
البحث عن عمل 
جديد مع اغبرص 
 على احملافظة عليو.

 دراكية المشوىة للعميل )ؽ. ـ(.(: يمثل تغير البنية اإل08رقم ) جدوؿ               
 
 :15إلى  09من مقابالت ال

قطع شوطا كبَتا يف العالج، فهو كاف يف اؼبرحلة األوىل  مع بداية اعبلسة التاسعة كاف العميل )ؽ. ـ( قد 

بدال  حتياجو أف يكوف صديقا ألبيوديو امن العالج وبب أف يهرب من اؼبواجهة، و كاف سلوؾ العميل )ؽ. ـ( يغ

من أف يكوف أبوه شخصا ذو سلطة عليو، و كانت معاملة والده القاسية قد أفقدتو الثقة يف نفسو ألف الرسالة 

وصلت للعميل )ؽ. ـ( من والده: "أنت ال تستطيع أف تواجو مشاكلك، أنت ضعيف و غَت كفء"، و قد اليت 

 استمر والده هبذا التصرؼ لوقت طويل حىت ثبت بالتجربة أف ىذه اؼبعاملة القاسية ال ذبدي نفعا.
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كانت بداخلو    و كاف العميل )ؽ. ـ( يفعل أشياء ال منطقية  فقط للتنفيس عن انفعاالتو السلبية اليت 

ض عليو ما ينبغي كربكاف ثائر، حىت أنو أخرب أمو عند الرجوع للعيش مع األىل أنو ال يوجد من يستطيع أف يفر 

 لتحاقو بالعالج كاف العميل )ؽ. ـ( قد قرر أف العامل بأسره خاطئ و ىو الذي على صواب أف يفعل، و حُت ا

ف ىذا السلوؾ العدواين ىبفي شعورا دفينا بعدـ األماف، إف و أنو سيثبت ذلك للعامل أصبع، لكن الباحثة رأت أ

 ـ( كاف يدفع الناس  بعيدا عنو ربسبا و خوفا بأف يلفظوه ىم بعيدا عنهم. )ؽ.

      لقد حاوؿ والده أف يعيد اؼبياه إىل ؾباريها لكن العميل )ؽ. ـ( مل يعد يثق فيما وباوؿ أبوه أف يفعلو 

)ؽ. ـ( أف سلوكو االجتماعي يكشف عن نفسو يف ميلو إىل االنسحاب عاطفيا يف أوقات الصراع  و أدرؾ

الشديد، و قد ساىم العالج النفسي يف خلق موقف يتيح لػلعميل )ؽ. ـ( الوقوؼ على قدميو و لكي يتعلم أف 

الحتياجاتو العاطفية  ناجحا مستقال، و حاولت الباحثة أف توضح لو أنو من اؼبمكن أف يستجيب ايصبح إنسان

مهما كانت الظروؼ احمليطة، و أنو ىناؾ دائما رئيس و قائد كما أف ىناؾ شبنا على اؼبرء أف يدفعو إذا حاد على 

و أف اإلصرار  القواعد اؼبفروضة عليو، و أف يبادر ىو كذلك يف حل مشكلتو مع والده باالستجابة لندائو العاطفي

 ماف.على اإلنكار ىو إصرار على اإلد

حىت ىذه اؼبرحلة أحرز العميل )ؽ. ـ( تقدما ملموسا يف العالج و استجاب بطريقة إهبابية للحوار يف   

اعبلسات العالجية و أصبح يقـو بعملية مراقبة و فرز أفكاره و معتقداتو لتحديد اؼبعتقدات اػباطئة و بالتايل 

  عميل من تعلم مهارات جديدة ؼبواجهة األحداث كما عملت الباحثة ىنا على سبكُت ال ذبنب آثارىا السلوكية،

كيفية التعامل معها بشكل إهبايب بالتدريب على ؾبموعة من فنيات العالج العقالين االنفعايل السلوكي  و  

كاالسًتخاء العضلي مع اغبرص على أف يبارسو العميل بانتظاـ يف اؼبواقف اليت يشعر فيها بالقلق )بنفس خطوات 

 تُت(.اغبالتُت السابق
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كذلك قمنا بالتدريب على تقنية تبديل اؼبشاعر عن طريق التخيل العقالين االنفعايل و ذلك بتغيَت  

      حباط( إىل انفعاالت إهبابية مقبولة فقط عن طريق التخيللبية اؼبنافية )كتخيل موقف قلق و إاالنفعاالت الس

ع اللجوء إىل أسلوب التعزيز و العقاب، و قد ركزت و بعد التدريب عليها يستخدمها العميل يف حياتو اليومية م

الباحثة على تشجيع العميل على اغبوار و اؼبناقشة لتوضيح ما ىي اؼبعتقدات و األفكار اليت كاف يعتقد أهنا 

 صحيحة و خاصة فيما يتعلق باإلدماف و ذلك يف شكل أسئلة مباشرة على النحو التايل:

 لى المخدرات؟إصحيحة و من خاللها توجهت  ما ىي الفكرة التي كنت تعتقد أنها -

       ...(  أعانيها )معاملة والدي، بطالةكنت أتوقع أنو بإدماين سوؼ أزبلص من كل اؼبشكالت اليت -

 كتشفت أف ىذا االعتقاد خاطئ.و لكٍت ا 

 لماذا كاف ىذا االعتقاد خاطئ برأيك؟ -

 ألف اؼبشكالت مل ربل، بل بالعكس زادت بعد إدماين. -

عملنا على التصدي ألحاديث الذات الغَت عقالنية عن طريق تعديلها و التخلي عن اؼبعتقدات كما 

اػباطئة ؼبساعدة العميل )ؽ. ـ( على السيطرة على تعاطي اؼبخدرات و مشكالتو السلوكية و االنفعالية بدوف 

ىا عدة مرات يوميا كواجب اللجوء إىل اؼبخدر، و قد طلبت الباحثة من العميل تدوين عبارات إهبابية و ترديد

منزيل، و يف تقنية لعب الدور وضحت الباحثة اؼبقصود منها و ىي عبارة عن التعبَت و تفريغ االنفعاالت للكشف 

حباطات مع تصحيحها، و قد ساعدت تقنية لعب ؼبعتقدات اػباطئة اليت ىي سبب اإلعنها، ليأخذ شكل بديل ا

لوب كما ة يف اغبياة و بتكرار األدوار لًتسيخ السلوؾ التكيفي اؼبطالدور )العميل( على التصرؼ بأكثر فاعلي

    ىتماـ العميل خاصة اػبوؼ الذي كاف ينتابو من االنتكاس إىل اىتمامات أخرى عملت الباحثة على ربويل ا

نشغاؿ ىذا لتحويل اىتماـ العميل عن اال ...( وفضلة لديو )كالسفر، الرياضة، عملو فبارسة ىوايات م

طالب، و قد ربطت الباحثة مع العميل القياـ هبذه التقنية يف أوقات الرغبة يف التعاطي ليحوؽبا إىل اىتماـ آخر باؼب
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   كاؽبوايات احملببة لديو و طلبت منو وصف االنفعاالت اعبديدة، و عرب العميل عن ذلك يف قولو: "يف اغبقيقة 

 ، شجاركاري اليت سببت يل الكثَت من اؼبشاكل، قلقو ألوؿ مرة يا غبكيمة، قد تعلمت كيف أعطي أنبية ألف

فأنا مؤخرا مل أعد أغضب بشدة كما كنت من قبل، و ردبا يرجع ذلك ألين عرفت أخَتا أف ىناؾ طرقا أخرى 

 للتعبَت و اؼبطالبة و حل اؼبشاكل، فليس بالضرورة أف أغضب أو أتعاطى أو أصبح عدوانيا".

تطوير أفكار العميل و من شبة سلوكات بديلة مع تعزيز ىذا التغيَت عملت الباحثة يف ىذه اعبلسات على 

 يف اعبلسات التالية.

 :18إلى  16المقابالت من 

اليت عاشها العميل )ؽ. ـ( ىي ذات طبيعة انفعالية بالنظر إىل ما خلفتو من آثار  إف التجربة اإلدمانة 

سلبية و اضطرابات ىامة، و باؼبقابل مل يكن العميل قادرا على مواجهة الضغوط و مقاومتها، ؽبذا فقد استجاب 

انية و نقص تقدير على مشاعر و انفعاالت سلبية مثل اإلحساس بالعدو  ةبردود فعل مضطربة )اإلدماف( اؼببني

الذات، و رد الفعل اؼبضطرب )اإلدماف( بٍت على بنية معرفية مشوىة تزامنت مع ظروفو االجتماعية و األسرية 

حباطات اؼبتتالية جربة اإلدمانية عنده خاصة بعد اإلاؼبزرية و صراعاتو مع والده، فبا ساىم يف التأثَت على تطور الت

 اطئة هتديدا للبنية اؼبعرفية للعميل، حيث عملت على تعزيزىا بشكل سليب اليت عاشها، كما شكلت األفكار اػب

 و سانبت يف تشوه البنية اؼبعرفية اؼبرتكزة أساسا على ثالث عناصر:

 االنسحاب العاطفي )التجنب(.           

 نقص تقدير الذات.           

 العدوانية.           

   اؼبواجهة يف حياتو كما فقد الثقة بنفسو و أصبح عدوانيا و ال يثق بأحدفالعميل أصبح غَت قادر على 

و ىي أفكار مشوىة ذات مبط تعميمي، و عليو فبعد  ؼبواقف و كل األشخاص احمليطُت بوو عمم ذلك على كل ا
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عند العميل )ؽ. ـ( اؼبصحوبة بأفكار خاطئة وجهنا أىدافنا من خالؿ الربنامج العالجي  تطور التجربة اإلدمانية

اؼبعريف إىل تصحيح ىذه األفكار من خالؿ إدراكها و اختبارىا و تفنيدىا مع تدريب العميل على مهارات 

ن الوصوؿ إىل أىم مواجهة فعالة، و استطاع العميل أف وبتك أكثر بتجربتو اإلدمانية  كما سبكن يف األخَت م

و ىذا من  اؼبعرفيات اػباطئة و السلبية اؼبعرقلة للسَتورة االنفعالية و البنية اؼبعرفية اليت كانت سببا يف اضطرابو

خالؿ ـبتلف التقنيات و االسًتاتيجيات اؼبربؾبة لكل مرحلة من مراحل العالج و قد برؾبت الثالث جلسات 

  (، مع تطوير أفكار عقالنية و أكثر واقعية لسات السابقة )إعادة البناء اؼبعريفًب إقبازه يف اعب األخَتة ؼبراجعة ما

 و من شبة سلوكيات بديلة و العمل على تعزيز ىذا التغَت و هتيئة العميل إلهناء الربنامج.

 :20 و 19 تينالجلس

       نتهاء من تطبيق الربنامج العالجي الحظنا على العميل )ؽ. ـ( ربسنا واضحا يف سلوكاتو بعد اال 

و مل يعد لبفضت حدة األفكار اؼبشوىة من خالؿ تعديل الكثَت من سلوكاتو فهاره، حيث او انفعاالتو و أفك

ألعراض النفسية و اعبسدية ندفاعية كما كاف يفعل من قبل، كما اختفت الكثَت من ايستجيب بالعدوانية و اال

اليت ظهرت عليو مع بداية العالج، و قد نبهت عليو الباحثة بأال يعود لبيئتو السابقة ألف ىذا يسهل عليو إعادة 

 عالقتو باؼبخدر.

   و بدأ العميل )ؽ. ـ( الوثوؽ ببعض األشخاص كامتداد لعالقة الثقة اليت كوهنا يف العالج مع الباحثة  

و عندما انتهى الربنامج كاف قادرا على ربديد  التقدـ من حيث نظرتو لنفسو و عالقتو بأبيو، و حقق كثَتا من

بعض األىداؼ لنفسو، حيث يقوؿ العميل )ؽ. ـ(: "الشيء الوحيد الذي اكتسبتو يف ىذا اؼبكاف ىو أنٍت ظللت 

 غَت مدمن ؼبدة طويلة كافية ألف أفكر بطريقة سليمة فيما أفعلو حبياٌب بعدىا".

    و كاف العميل )ؽ. ـ( قد قرر البحث عن عمل مع اؼبشاركة  يف أنشطة رياضية دبركز رعاية الشباب  

لتحاؽ دبركز التكوين اؼبهٍت للحصوؿ على شهادة تعينو على شق طريقو يف اغبياة، و قد قمنا االو يفكر يف 
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رصة أف يكوف ىذا اإلدماف عبارة عن فحبوصلة حوؿ أثر اإلدماف على حياة العميل كما  وقفت معو على امكانية 

 ستفادة من ذبربتو اػباصة و كيفية اػبروج من ىذه التجربة بنجاح.يف حياتو من حيث التعلم و اال

 المتابعة:

يل )ؽ. ـ( بعد طبسة عشر يوما من إهناء الربنامج عن كشفت جلسة اؼبتابعة الوحيدة اليت حضرىا العم 

إىل ما يقارب الشهر بعد هناية العالج شراؼ الطبيب اؼبختص الطيب ربت إكاسو مع مواصلة عالجو نتعدـ ا

، غبُت تعزز أكثر التغَتات اإلهبابية اليت وصل إليها و أنبها ابتعاده عن تناوؿ أي ـبدر خارج النفسي كوقاية لو

 العالج النفسي أو الطيب.
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 :اختبار الفرضيات -2

 فرضيات الدراسة كما يلي: اختبار الدراسة، كباوؿ حاالتبعد تقدًن و عرض 

 الفرضية اإلجرائية األولى:ا/ 

 انفعايل يف تصحيح األفكار اػباطئة لدى اؼبدمنُت على اؼبخدرات". -"يساىم الربنامج العالجي عقالين

لقد ظبحت الوسائل و التقنيات اؼبوظفة يف ىذه الدراسة باإلضافة إىل التحليل الوظيفي لألفكار  

حيث كاف ىذا االضطراب ناذبا عن تشوه  ،اإلدماف على اؼبخدرات عند حاالت الدراسة بتشخيص اضطراب

معريف تطور مع الوقت من خالؿ ميكانيزمات معرفية مبطية ترصبت يف أفكار سلبية غَت متكيفة و مشوىة أدت إىل 

 نشوء اضطراب اإلدماف و أعراضو اؼبرضية.

نعكست سلبا على انفعاالت و سلوكات حاالت الدراسة ا السَتورة اؼبعرفية اؼبشوىة اليتو بعد ربليل 

بدأنا إجراءات الربنامج العالجي جبلسات اختبار األفكار و الفنيات اؼبعرفية اليت ىدفت إىل تغيَت البنية اإلدراكية 

اسة و قد استخدمنا يف ىذا الربنامج تقنيات تركز على التفكَت و االنفعاؿ و السلوؾ و ىذا ؼبساعدة حاالت الدر 

 التعرؼ على أفكارىم الالعقالنية  و اعتماد تفسَتات و صياغة أفكار أكثر واقعية، و ىذا من خالؿ التفهم  يف

حًتاـ الذي حصلوا عليو من قبل الباحثة، فتغَتت تبعا لذلك أفكارىم السلبية التعزيز و الدعم و التشجيع و اال و

الربنامج العالجي   الدراسة( للتقنيات اليت اشتمل عليهاهم )حاالت تطبيقحيث أصبحت أكثر إهبابية خاصة بعد 

صطياد األفكار و دحضها و تعديلها و اغبديث الذاٌب السليب و التخيل العقالين اإلهبايب و ضبط الذات كتقنية ا

         و بفضل تقنييت اغبوار السقراطي  ،االسًتخاء و حل اؼبشكالت... على و التدريبو التدريب التوكيدي 

الواجبات اؼبنزلية استطاعت حاالت الدراسة اعتماد تفسَتات جديدة و صياغة أفكار أكثر واقعية و ىذا ما و 

 يؤكد فرضية البحث.
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 الفرضية اإلجرائية الثانية:ب/ 

انفعايل لألفكار اػباطئة لدى اؼبدمنُت على اؼبخدرات يؤدي إىل تعديل  –"تصحيح العالج العقالين 

 سلوكهم ذباه االدماف".

يف ضوء نتائج الفرضية الثانية تبُت ربسن حاالت الدراسة و ظهر ىذا التحسن يف تفكَتىم العقالين        

عديل األفكار اػباطئة عند و أيضا يف سلوكاهتم اليت أصبحت أكثر توافقية، حيث أظهرت النتائج أنو بعد ت

حاالت الدراسة سجلنا البفاضا ملحوظا و داال إكلينيكيا يف األعراض اإلنسحابية و غياب رغبة التعاطي متبوع 

ات اؼبواجهة و ربمل اؼبسؤوليات اليت مل مهار بتخيلهم عن اؼبخدر، كما قدـ ؽبم )الربنامج العالجي( مساعدة تعلم 

السلوؾ اإلدماين و ىذا ما يثبت و يؤكد فرضية  كتساب سلوؾ توافقي بدال من ا ا أدى إىلتكن لديهم من قبل فب

 البحث.

من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها و من خالؿ ربقق الفرضيات اعبزئية يبكننا القوؿ بأف الفرضية العامة:  

       االنفعايل يف تصحيح األفكار اػباطئة لدى اؼبدمنُت على اؼبخدرات  –"يساىم الربنامج العالجي العقالين 

و تعديل سلوكهم ذباه اإلدماف"، قد ربققت حيث كشفت النتائج عن وجود تغيَت إهبايب و ملحوظ يف طريقة 

لك سلوكهم التفكَت عند حاالت الدراسة، فقد تغَتت أفكارىم السلبية إىل أفكار إهبابية عقالنية و تغَت تبعا لذ

 اإلدماين مع اكتساهبم سلوكات أكثر توافقية.

و بالتايل قد أسهم الربنامج العالجي العقالين االنفعايل يف تعديل األفكار اػباطئة لدى حاالت الدراسة 

متبوع بتخليهم عن اؼبادة اؼبخدرة و ىذا ما يؤكد الفرضية العامة للبحث و اليت مفادىا أف الربنامج العالجي 

االنفعايل يساىم يف تصحيح األفكار اػباطئة لدى اؼبدمنُت على اؼبخدرات و تعديل سلوكهم ذباه  -ين العقال

 اإلدماف.
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 التحليل العاـ للنتائج: -3

النظرية حيث ًب االعتماد يف الربنامج  نطالقا من مرجعيتهادبناقشة نتائج الدراسة اغبالية ى تقـو الباحثة

العالجي اؼبقدـ يف ىذه الدراسة على تقنيات تركز على التفكَت و االنفعاالت و السلوؾ اؼبستوحاة من مبادئ 

إليس الذي يرى بأف ىناؾ تداخال و تشابكا بُت االنفعاؿ        آلربت لعقالين االنفعايل السلوكي ؼبؤسسوالعالج ا

شعر و يتصرؼ يف نفس الوقت، و يرى )إليس( أف السلوؾ اؼبضطرب و من ضمنو يالفرد يفكر و و التفكَت و أف 

سلوؾ تعاطي اؼبخدرات ىو مبط من األفكار الالعقالنية و االضطرابات االنفعالية، فاإلدماف يؤدي إىل سوء 

  ويضا عن حالة القلق التوافق و عدـ القدرة على حل الصراعات النفسية بأسلوب توافقي، و ىو بذلك يعترب تع

 و االكتئاب اليت يعيشها اؼبدمن و اليت دفعتو إىل اإلدماف ىروبا من حالة اغبرماف العاطفي الذي يعانيو.

يركز إليس على أفكار الفرد و اؼبعتقدات اػباطئة و يرى أف اؼبعتقدات اػباطئة تولد التحمل اؼبنخفض 

حالة نفسية تصيب اؼبدمن نتيجة تفكَته الالعقالين يف موضوع نزعاج* و ىو لإلحباط و ىذا ما أظباه *بقلق اال

إدمانو، حيث يقوؿ )إليس( بأف الدورة اإلدمانية تبدأ بفكرة ديناميكية عندما يتعرض اؼبدمن لتنبيهات و مثَتات 

ستمرار كوف مع اؼبعتقدات اػباطئة أما االربدث عنده اؼبيل للتعاطي، و خالصة تفكَت إليس فإف بداية اإلدماف ت

حباط و العجز عن حل اؼبشكالت اػباطئة لعدـ القدرة على ربمل اإليف ىذا السلوؾ فهو بدوره يعزز اؼبعتقدات 

      دوف اللجوء إىل اؼبخدر، و ؽبذا يستمر يف نفس السلوؾ و بالتايل ال يتعلم اؼبهارات الفعالة غبل اؼبشكالت 

بل يبلك   حباط و ال يبلك ميكانيـز خفض التوترو التكيف معها، فاؼبدمن شخص لديو ربمل منخفض لإل

 التجنب و اؽبروب.

ذبهت الباحثة يف تعديل ىذا السلوؾ الالتوافقي )اإلدماف( أوال بتصحيح األفكار الالعقالنية قد ا و

زبذنا ا و قد اعالجي ااؼبصاحبة لو ليتعدؿ تبعا لذلك السلوؾ الالتوافقي، حيث طبقنا مع حاالت الدراسة برناؾب

و كاف تنفيذ  حتوى على تقنيات معرفية و انفعالية و سلوكيةلو، حيث االنظرية العقالنية السلوكية إطارا نظريا 
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الربنامج على شكل جلسات للعالج النفسي استمرت قرابة ثالث أشهر، و بعد استفادة حاالت الدراسة من 

رىم بتلقي االىتماـ و التقبل من قبل الباحثة         اؼبعتمدة فيو و شعو  الربنامج العالجي و من ـبتلف التقنيات

و تلقيهم التغذية الراجعة و التعزيز، تغَتت الكثَت من أفكارىم السلبية و أصبحت أكثر إهبابية و زبلوا عن تعاطي 

ة أكثر مثل االىتماـ اؼبخدرات أو أية مهدئات خارج العالج، كما أهنم أصبحوا ىبططوف للمستقبل بواقعي

 لتحاؽ دبراكز التكوين اؼبهٍت، و التخطيط ؼبهنة اؼبستقبل.رة، االباألس

و ىذا ما يتفق مع ما توصل إليو كل من الباحث "أمزياف وناس" و "ناصر عبد العزيز بن عمر الصفهاف" 

و "هنو بوخنوفة" يف دراساهتم السابقة حوؿ أسباب اإلدماف على اؼبخدرات، حيث أكدت النتائج على أف ربديد 

يات اؼبعرفية اليت ذبعل الفرد أكثر عرضة الستعماؿ اؼبخدرات كإسًتاتيجية غبل اؼبشكالت  و ذلك عن طريق البن

و اختبار الواقع  تقنية اصطياد األفكار اػباطئة و العمل على دحضها و تعديلها و وضع أفكار إهبابية بديلة

إلدماين و اكتساب سلوؾ توافقي، و يقوؿ بواسطة إقامة ذبارب سلوكية تساعد اؼبدمن يف التخلص من السلوؾ ا

 إليس: "إف اؽبدؼ النهائي للعالج العقالين االنفعايل ىو تغيَت أفكار و مشاعر العميل السلبية".

كما نشَت أيضا إىل أنبية الدافعية و االستعداد عند حاالت الدراسة و تقبلهم الدخوؿ يف عالقة تفاعلية 

 اؼبعاشة. د التجربة اإلدمانيةتعاونية هبدؼ إحداث تغَت إهبايب بع

إف معايَت قباح العملية العالجية ىو ربقيقها ألىدافها، لذلك يبكننا أف نستنتج من نتائج ىذه الدراسة 

فعالية الربنامج العالجي العقالين االنفعايل لكونو حقق أىم ىذه األىداؼ و ىو تصحيح األفكار اػباطئة لدى 

ج النفسي حيث ظهر ىذا التحسن واضحا يف  تعديل السلوؾ الالتوافقي حاالت الدراسة الذين خضعوا للعال

 اؼبصاحب )اإلدماف( و زودىم دبهارات مواجهة بديلة و خربات ناجحة.
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 ة:ــاتمــخ
تعاطي و إدمان املخدرات بشكل سريع و متزايد، و على الرغم من عدم دقة األرقام  نتشرت ظاىرةلقد ا

لعدد املتعاطني يف أي جمتمع عاملي و ذلك بسبب الرفض االجتماعي و القانوين هلذه الظاىرة إال أن اإلحصائيات 

  و الرقم يف زيادة مستمرة العامل، تشري إىل وجود عشرات املاليني من املدمنني على املخدرات بكافة أنواعها يف 

تماعية اليت تسبب كما أن اإلدمان ليس باملشكلة اليت تبدأ و تنتهي بالفرد، بل جيب االىتمام بالعناصر االج

 " فهذه عناصر يف اجملتمع تنشأ و تصون اإلدمان.اإلدمان و ىي "ثقافة إدمانية فرعية

ام معتقداتو و مشاعره، و ال يزال العالج إن عالج اإلدمان يتوقف على فهم واسع لطبيعة املدمن و نط

املعريف السلوكي عامة و العالج العقالين االنفعايل السلوكي خاصة يف بداياتو كعالج لإلدمان، لكن ىناك دالئل 

للتعامل مع مشكلة اإلدمان، فقد الحظنا تأييدا للنظريات اليت تؤكد على  فعالة مشجعة على أنو قد يصبح وسيلة

  رفية مثل املعتقدات و األفكار و القيم يف التفسريات النفسية لظاىرة اإلدمان، حيث أن معتقدات العمليات املع

و قيم الشخص تعترب املوجو األساسي لسلوكو، و ىذا ما سعينا لتحقيقو من خالل ىذه الدراسة اليت بينت 

إىل تعديل سلوكو جتاه  ذلك ها أدىنتائجها على وجود أفكار و معتقدات خاطئة لدى املدمن و عند تصحيح

 اإلدمان، و ىذا باستخدام تقنيات متعددة تستند إىل نظرية العالج العقالين االنفعايل السلوكي آللربت إليس.

        و يبقى اجملال مفتوحا أمام الباحثني لدراسة كفاءة العالجات املعرفية السلوكية لإلدمان الستنباط 

املعرفية السلوكية مع مرضى اإلدمان و ىذا ما سيكون حمور توصيات و جتريب جمموعة كبرية من التدخالت 

 الباحثة يف هناية ىذا البحث.
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 ث:ــات البحــتوصي 
 إليها يف ىذه الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية:على ضوء النتائج املتوصل 

على املخدرات لتحديد عوامل و أسباب  إجراء املزيد من البحوث و الدراسات اليت تتناول فئة املدمنني  -1

 اإلدمان على املخدرات.

   االىتمام بالدراسات اليت تتناول الربامج العالجية ذات التوجو املعريف السلوكي و اعتمادىا يف الوقاية   -2

 و العالج من ظاىرة إدمان املخدرات.

قالين االنفعايل السلوكي اليت توجو جتاه العتتناول الربامج العالجية ذات اال االىتمام بالدراسات اليت  -3

 للعالج من اإلدمان على املخدرات و حتصني الفرد من االنتكاس.

سرتاتيجيات متطورة ذات مقاربات عالجية متكاملة داخل املراكز الوسطية لعالج اإلدمان اليت تبين ا  -4

ج اإلدمان املتواجد استحدثتها الدولة، مع تكثيف التدريب و التكوين للفريق الطيب املتخصص يف عال

 هبا.

      إدراكو  علىضرورة االىتمام و الرتكيز على تكوين بنية معرفية ناضجة للفرد ملا هلا من أمهية يف التأثري   -5

و استيعابو للخربات و حتديد سلوكو، لتكون ىذه البنية قاعدة صلبة و درع تقيو من الوقوع يف املشكالت 

 السلوكية.
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  «L’échelle Des Croyances» "آللبرت إليس": سلم االعتقادات 1ملحق رقم 

           :تفضل باستخدام السلم التايل للتعبري عن درجة موافقتكم على كل بند من بنوده التالية التعليمة:
 )أكتب الرقم أمام كل صياغة(.

 أعارض بقوة. - 10
 أعارض قليال. -10
 ال مبايل. -10
 أوافق قليال. -10
 أوافق بشدة. -10

 العبارات التقدير الرقم
 كي أكون شخصا ذو قيمة، جيب أن أكون كفؤا يف كل ما أفعل.  10
 انفعااليت السلبية ىي ناجتة عن الضغوطات اخلارجية.  10
 كي أكون سعيدا، جيب على األشخاص ادلهمني لدي أن يوافقوا على أفعايل و أفكاري.  10
 الذين مل يكونوا عادلني معي )ظلموين( ىم يف العموم أشخاص سيئون. األشخاص  10
 بعض أفعايل متجذرة بداخلي لدرجة يستحيل أن أقدر على تغيريىا.  10
 عندما ال يسري أمر ما بشكل صحيح، من ادلعقول أن أرى نفسي معنيا بذلك.  10
 جيب أن تكون احلياة أسهل مما ىي عليو اآلن.  10
 أريد أن حيدث أمر معني، و ال أستطيع حتقيقو، يكون ذلك مؤدلا جدا. عندما  10
 االنتظار و الصرب أفضل من حماولة تغيري أو حتسني وضعية سيئة.  10
 أكره عدم استطاعيت إزالة شك أو عدم يقني )ريب(.  01
 بعض األحداث اليت ختص ماضي أثرت فيا بشكل يستحيل أن أتغري.  00
 األشخاص ادلستفيدين من ظلمي. جيب معاقبة  00
 من الطبيعي أن يضطرب و حيرج الشخص إذا كان ىناك خطر حدوث شيء أليم.  00
 إنو ألمر مؤمل جدا عندما تسيري األمور عكس ما أريد.  00
 جيب أن أجنح باستمرار حىت أرضا عن نفسي.  00
 عموما، جيب أن تأخذ األمور منعرجا أحسن مما ىي عليو.  00
 ال أحتكم يف انفعااليت دلا كل شيء يكون سيئا.   00
 لكي أكون سعيدا جيب أن أكون حمبوبا من طرف األشخاص ادلهمني بالنسبة يل.  00
 من األحسن جتاىل ادلشاكل الشخصية بدال من حماولة حلها.  00
 ال أحب أن يكون يل شك فيما خيص مستقبلي.  01

 



 ملخص الدراسة:
لدى املدمنني على  انفعايل يف تعديل األفكار اخلاطئة -هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة فاعلية برنامج عالجي عقالين 

 طلقنا من اإلشكالية التالية:املخدرات حيث ان

  على املخدرات؟ انفعايل يف تعديل املكونات املعرفية اخلاطئة لدى املدمنني –ىل يساىم الربنامج العالجي العقالين 

 ؟و ىل تعديل تفكري املدمنني على املخدرات يؤدي إىل تعديل سلوكهم جتاه اإلدماين 

كلينيكي ملالئمتو و طبيعة الدراسة على عينة من مدمين املخدرات الذين يزاولون عالجهم  استخدام املنهج اإل و قد مت 

ثالث حاالت ممن يعانون من اإلدمان على املخدرات بغض  مبصلحة الطب النفسي مبستشفى ابن زىر مبدينة قاملة، و عددىم

النظر عن املادة املتعاطاة، و حيملون أفكار خاطئة خالل فرتة خضوعهم للعالج، و مت تطبيق يف ىذه الدراسة سلم االعتقادات 

 آللربت إليس، كما مت تصميم برنامج عالجي من طرف الباحثة يعتمد على النظرية العقالنية إلليس.

 و بعد إجراء الدراسة األساسية النظرية و التطبيقية و بعد التحليل و املناقشة توصلنا إىل النتائج التالية: 

   االنفعايل يف تصحيح األفكار اخلاطئة لدى املدمنني على املخدرات و تعديل سلوكهم  –يساىم الربنامج العالجي العقالين

 جتاه االدمان.

  انفعايل يف تصحيح األفكار اخلاطئة لدى املدمنني على املخدرات. – يساىم الربنامج العالجي عقالين 

  انفعايل لألفكار اخلاطئة لدى املدمنني على املخدرات يؤدي إىل تعديل سلوكهم جتاه اإلدمان. -تصحيح العالج العقالين 

 الكلمات األساسية:
 .تعديل السلوك  -5ليس  إربت لآ  -4انفعايل   -عالج عقالين -3أفكار خاطئة   -2إدمان خمدرات   -1

Résumé 

Cette étude vise à connaître l’efficacité d’un programme thérapeutique Rationnel -émotionnel sur les 

idées  fausses idées chez les toxicomanes. La problématique se résume au questionnement suivant: 

 Le programme thérapeutique Rationnel-émotionnel contribuera-t-il au changement des idées fausses chez les 

toxicomanes? 

 La correction de leurs idées fausses permettra-t-il aux toxicomanes de modifier leur comportement envers la 

toxicomanie? 

Pour répondre à ces questions nous avons utilisé  la méthode clinique et appliquer un programme 

thérapeutique inspiré de la théorie de Albert Ellis sur la Thérapie Rationnelle-Emotionnelle, sur trois 

toxicomanes  traités et suivi   au niveau du  service de psychiatrie à  l’hôpital Ibn Zohr  de Guelma,  le 

programme conçu contient ente autres  l’échelle des croyances d’Albert Ellis  

 Après la a passation, la notation et l’analyse des donnés, on est parvenu  aux résultats suivants: 

 Le programme thérapeutique Rationnel -Emotionnel contribue au changement des idées fausses  chez les 

toxicomanes et au changement de leur comportement envers la toxicomanie. 

 Le programme thérapeutique Rationnel -Emotionnel contribue au changement des fausses idées chez les 

toxicomanes. 

 Une fois les  fausses idées des toxicomanes corrigées, ils modifient leur comportement envers la 

toxicomanie. 

Mots Clés: 

1- Toxicomanie  2- Idées Fausses  3- Thérapie Rationnelle-Emotionnelle  4– Albert Ellis  5- Modification du Comportement.  
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