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 شكر وتقدير

الصــــار وارةــــابر   ــــ   نـــــيومنح نـــــيوأشــــأر  أا هــــداني إلــــى أقــــوو ال ــــبل وأعــــا  ي ووفقأحمــــد هللا تعــــالى 

 تحمل مصاعب هذا العمل ارتواضع.

 بأفضاله التي ال تخفى، ونعمه التي ال تح
ً
وهـو  صـى،، سـبحا ه لـه ارلـل، ولـه الحمـدالحمد هلل اعترافا

 صلى هللا عليه وسلم.على كل شىيء قدير، وأصل  وأسلم على أشرف خلق هللا  بينا محمد 

إا كـــاا شـــأر النـــاهللا مـــ  شـــأر هللا فأ ـــه ال ف ـــع ي إال أا أقـــن وقفـــ  إ بـــا  وتقـــدير مقرو ـــ  بأســـ ، 

آيــاا الرــأر والتقــدير و،حتــراو، كعاــر بــذلل عـــ  خــالن ،عتــراف وقح ــاا رــ  منح ــي مــ  وقتـــه 

عاصـــم  اضــل الــد تو  الأةيــر، ولــذل جهــد  بحهــا  بحاــي ة،ــذ  الصـــو  ، وأخــن بالــذ ر أســتاذي الف

لـ  خيـر عـوا  ـ   ، ارررف على هذ  الرسال . را قدمه مـ  توجه،ـاا وإ شـاداا كا ـ محمود الحياني

 ث. تاب  هذا البح

 مـــــا وي ـــــّرني أا أتقـــــّدو بقزالاـــــل الرـــــأر وفـــــاةق ،حتـــــراو إلـــــى ألاســـــاتذ  أعضـــــاء ل نـــــ  ارناقرـــــ        

 العلمي :

 أبو جناح.محمد أ،د. مفتاح   -1       

 الرأري.محمد أ،د. مفتاح  -2       

الذي  يمةلـوا منـا   العلـم، علـى قبـولهم مناقرـ  هـذ  الد اسـ  وعلـى دو هـم ال ـاد والفّعـال  ـ        

عمليــ  النقـــد العل ــي البّنـــاء مــ  خـــحل مــا لهـــم مــ  مححمـــاا علميــ  تزالاـــد مــ  القيمـــ  العلميــ  لهـــذ  

أــ  مــ  أ او،ــم ومححمــام،م القيمــ  التــي تخــدو الد اســ ، متعهــدا لهــم باالســتفاد  إلــى أقصــى، حــد مم

 هذ  الد اس  العلمي  للمهو  ة،ا إلى أح   وأفضل م توى عل ي. 
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وال يفـوت ي  ـ  هــذا ارقـاو أا أتقـدو ارــأري اللـاح، ول ـل ،حتــراو والتقـدير والعرفـاا بال ميــل      

 جود.ل ل م  قدو ل  يد العوا، وار اعد     إخراج هذا العمل إلى حيز الو 

 مع خالن الرأر والتقدير إلى كل م :

 ع .ــــــــــــــــــــــــــد الرابـــــــــــــالد تو  أحم  -1

 ليب.ـــــــــــــــــــــالد اغليـــــــــــــــالد تو  خ -2

 أري.ــــــــــــــــــــــــــــــالد تو  مفتاح الر -3

 اني.ـــــــــــالد تو  مصطفى الرقم -4

 ل.ــــــــــــــــحو برالاـــــــدال الد تو  عب -5

 اهللا.ــــد أبو فنـألاستاذ عبدالحمي -6

 ط.ــــــــــــــــــــــــــد شرميــــــــألاستاذ محم  -7

 امد.ــــــحا  ــــــــــــمختالريخ محمد  -8

 و .ـألاخ محمد عبدالعاطي طرط -9

 فوزي مفتاح  ندي . -11

 سالم البو ي. -11

 محمود محمد الز الاقي. -12

 اقدو  . إبراهيم سالم -13

 وما توفيقي إال باهلل عليه توكل  وإليه أ يب

 الباحث
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 ملخص الدراسة

-هدف الدراسة :  

وتعـاطي ارخـد اا و ـذلل  الـذاام،دف الد اس  الى التعـرف علـ  طبيعـ  العحقـ  بـيا مفهـوو 

التعـــاطي  كســـبا و  تعـــاطي مةـــل : ال ـــوا وال ـــ  والـــدخلالتعـــرف علـــى اعـــض ارتتيـــراا اررتبطـــ  بال

 .والعوامل اررتبط  ة،ا

  -عينة الدراسة : 

 ارـودعيا شلصـا  61) ت و   عين  الد اس  مـ  مقمـوعتيا تمةلـ  ارقموعـ  ألاولـى  ـ  عـدد

 .شلصا  م  القاةميا على  عاي  ارتعاطيا  مقموع  مقا    51)

  -أدوات الدراسة :

 اســـــتما     و 1986اســـــماعيل)محمـــــد عمـــــاد الـــــدي   الـــــذاااســـــتخدو الباحـــــث مقيـــــاهللا مفهـــــوو 

 . 2116جمع ارعلوماا حول التعاطي م  اعداد )فرج  قم الدي  الحرا ي 

 - إلاحصائية:التحليالت 

 استخدو الباحث ألاساليب قحصاةي  التالي : 

 .والا ـــــب ارئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا اا والو ــــــــــــــــــــــــــــــالتأ-1

 .رافاا ارعيا الا ـــــــــــــــــــــــــارتوسطاا و، ح -2

 .خرو  باـــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفأامل ـــــــــــــــــــــــــــــــمع -3

 .رسوا ياط بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل ا تبــــــــــــــــــــــــمع -4

 .وافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع -5

 .لدالل  الفروق    الو ب  2)كا اختبا   -6
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 نتائج الدراسة 

  -:  ترير  تاةج الد اس  إلى ما يل

بـــيا التعـــاطي ومفهـــوو الـــذاا وذلـــل فيمـــا يتعلـــق بالبعـــد  قابيـــه ودالـــ  إحصـــاةي يوجـــود عحقـــ  إ -0

 .%26اللاح بالذاا الواقعي  والد ج  ال لي  رفهوو الذاا وللت  د ج  التأثير 

ارتـــزوجيا وهـــذا موشـــر لـــدو  غيــــر  ترــير الد اســـ  إلـــى أا غالبيـــ  ارتعـــاطيا هـــم مـــ  فئــ  الرـــبا  -6

 .  زالااد  أو الحد م  هذ  الماهر ،سر  والحال  ،جتماعي   

 . ما أشا ا الد اس  إلى وجود فروقاا  بير  بيا ارواد ارتعاطا  لدى عين  الد اس  -3

الد اســ  الــى أا غالبيــ  ارتعــاطيا مــ  عينــ  الد اســ  كــاا حصــولهم علــى ارخــد  مــ  تقــا    أشــا   -4

 .ل ارنطق داخ

 التوصيات واملقترحات: 

 توصىي الد اس  الحالي  بما يل : 

 تيقــ  الد اســ  إلـــى  الـــدى ارتعــاطيا، حيــث أشـــا   الــذاا إعــداد بــرامج إ شــادي  لتنميـــ  مفهــوو -1

أا ارتعــــاطيا لــــدم،م مفهــــوو الــــذاا ال ــــليي، ولالتــــال  فــــأا تنميــــ  مفهــــوو الــــذاا يمأــــ  أا يــــوثر  ــــ  

 .قدمااالتعا   م  

ـــراا أخـــرى مةـــل: ال ـــماا ال لصـــي  لـــدى إجـــ -2 راء د اســـ  مماثلـــ  للد اســـ  الحاليـــ  تتنـــاول متتّي

 . ارتعاطيا، وأساليب التورئ  ،جتماعي ، و،ضطراباا لدم،م
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Abstract 

Summary 

The study aims to identify the nature of the relationship between the concept 

of self and drug abuse, as well as identify some variables related to abuse 

such as: sex, age, income and the causes of abuse and related factors. 

The study sample 

The sample of the study consisted of two groups: the first group in the 

number of (60) applicants, 50 of the caregivers of the users as a comparison 

group. 

Study tools 

The researcher used the measure of self-concept and the questionnaire of 

collecting information about abuse. 

Statistical analysis 

The researcher used the following statistical methods: 

- Frequency and percentage. 

- Mean and standard deviations. 

- Alvakr and Nbamaj coefficient. 

- Pearson correlation coefficient. 

- Coefficient of compatibility. 

- Kay Test to denote differences in ratios. 

The results of the study indicate the following: 

1 - the existence of a positive relationship and a statistical function between 

the abuse and the concept of self and that with respect to the dimension of 

the real self and the total degree of self-concept and reached the degree of 

impact 26%. 

2- The study indicates that the majority of abusers are unmarried youth and 

this is an indicator of the role of the family and the social situation in 

increasing or limiting this phenomenon. 
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3-The study also indicated that there are significant differences between the 

substances used in the study sample. 

4- The study indicated that the majority of drug users from the sample of the 

study was getting drug from dealers within the region. 

Recommendations and proposals 

The present study recommends: 

1. Develop mentoring programs to develop the self- concept of 

the users, as the users have the concept of negative self- 

concept, and therefore the development of self-concept can 

affect the recovery from addiction. 

2. A similar study of the current That deals with other variables 

such as the personal characteristics of drug users, 

socialization methods, and disorders. 
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 :املقدمة-

تعــــــد مرــــــ ل  تعــــــاطي ارخــــــّد اا وقدمــــــاا عله،ــــــا مــــــ  أ  ــــــر اررــــــاكل ،جتماعيــــــ  التــــــي تواجــــــه 

ارقتمعاا ارعاصر  )ارتقدم  وارتخلف  على حٍد سواء ، وارخّد اا ترـمل كـل مـاد  أو  بـاا سـواء 

ن،ـــا تتيـــر  ـــ  كـــاا  ـــ  صـــو ته الطبيعيـــ  أو  ـــ  صـــو ته ارصـــنع ، إذا مـــا تناولهـــا ال ـــاة  البرـــري  ـــتج ع

ســـلو ه، وضــــبابي   ــــ  أف ــــا  ، واضــــطرا   ــــ  وحـــاةن اعــــض ألاعضــــاء، واخــــتحل العديــــد مــــ  أجهــــز  

 ال  م وأهمها ال هاز العصيي.

 سلبي  على الفرد وارقتمع، والاتضح ذلل جليا مـ  خـحل العديـد مـ  
ً
إا لماهر  قدماا آثا ا

قصـــــاب  بالت،ـــــا  الأبـــــد بمختلـــــن ارضـــــاعفاا ال ـــــحي ، أهمهـــــا: قصـــــاب  بمـــــر   قـــــن ارناعـــــ ، و

أ واعــه، و ــذلل قصــاب  بــبعض ،ضــطراباا النف ــي ، مةــل: ، تئــا ، والقلــق، و ــذلل الأةيــر مــ  

ال ـــــــرق   القتـــــــل ارضـــــــاعفاا ،جتماعيـــــــ  التـــــــي ال ف ـــــــتطيع أي مقتمـــــــع إخفاءهـــــــا أو إ  ا هـــــــا، مةـــــــل:

ادي  فـــأا هـــذ  آلافـــ  ت لـــن والطـــحق وغيرهـــا، و ـــذلل إذا مـــا تعـــر  قن ـــاا للمضـــاعفاا ،قتصـــ

ارقتمـــــع الأةيـــــر مـــــ  ألامـــــوال، ســـــواء كـــــاا ذلـــــل مـــــ   احيـــــ  ألامـــــوال ارصـــــروف  علـــــى ألاجهـــــز  ار لفـــــ  

بمحا ل  هذ  الماهر ، أو ألامـوال ارصـروف  علـى ارح ـوو علـه،م  ـ  قضـايا تتعلـق بارخـد اا، أو مـ  

ــــا خــــحل ألامــــوال التــــي تصــــرف علــــى عــــحج ارتعــــاطيا، ويعتاــــر تعــــاطي  اجتماعًي
ً
أي  ــــ ارخــــّد اا ســــلوكا

 أا هـذا ال ـلوك سـليي مأت ـب مـ  خـحل تفاعـل الفـرد مـع 
ّ
سلوك اجتماع  آخر يقوو به الفرد، إال

 عمليــ   اتقــ  عــ    ــز 
ّ
و ــد  مرالاــ  التحليــل النفطــىي أا التعــاطي مــا هــو إال

ظ
محيطــه، وليهتــه، حيــث ت

ابحبـاط، والفرـل، ومـ  هنـا يـتم الل ـوء إلـى الفرد على مواجه  ارراكل الحياتي ، ولالتال  الرعو  ب

مي ا يزمــــاا دفاعيــــ  رحاولــــ  إعــــاد  التــــوازا مــــع ذاتــــه ومــــع ارحــــيط اللــــا     للتقليــــل مــــ  مرــــاعر  

 . 23:2116)غا م،بتعاطيه ارواد ارخّد  .ال لبي  

ــــا  ــــ   مرالاــــاا ال لصــــي ، ويعتاــــر مــــ  العوامــــل و 
ً
الاحتــــل موضــــوع مفهــــوو الــــذاا مر ــــًزا مرموق

التـــي لهـــا تـــأثير علـــى ســـلوك الفـــرد والاتـــرك أثـــًرا  بيـــًرا  ـــ  تنمـــيم تصـــرفاته، ومـــع أا هـــذا ارفهـــوو  ارهمـــ 

القـــديم جـــًدا يرجـــع إلـــى الحضـــا اا القديمـــ ، كاليو ا يـــ ، والهنديـــ ، وقســـحمي ، حيـــث و د فه،ـــا أا 

رطمئنـ   مفهوو الذاا يحدد ال لوك قن اني )النفا اللوام ، والنفا ألاما   بال ـوء، والـنفا ا

 أ ـــــه أخـــــذ يحتـــــل م ا ـــــه ال ـــــحيألا  مفهـــــوو  فطـــــىي منـــــذ العقـــــد ألاخيـــــر مـــــ  القـــــرا التاســـــع عرـــــر
ّ
. إال

 . 114:2114)جابر،
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ولقــد بــرز مفهــوو الــذاا لــدى قن ــاا  ك ــه ال ــاة  الوحيــد الــذي وعــى ذاتــه مــ  بــيا آلاالف  

أا أصــــبألا قن ــــاا مــــ  ال اةنــــاا الحيــــ  التــــي تعــــية علــــى ألا  ، وكــــاا  تيقــــ  هــــذا الــــوع  بالــــذاا 

  ف ه موضوًعا للمححم  م  قبل  ف ه. 

مفهـــــوو الـــــذاا مـــــ  ارتتيـــــراا ألاساســـــي  اررتبطـــــ  بال لصـــــي  وي ـــــاعد علـــــى فهــــــم فعـــــد      

ال ــلوك قن ــاني،  مــا فعتاــر مفهــوو الــذاا ف ــر الزاوالاــ   ــ  ال لصــي  وهــو أســاهللا ت امــل وات ــاق 

يئـــ  التـــي فعـــية فه،ـــا، وإذا كـــاا محتـــوى مفهـــوو ال لصـــي ، لي ـــوا الفـــرد متأيًفـــا مـــع  ف ـــه ومـــع الب

الـــذاا اللاصـــ  مهـــدًدا لبويـــ  الـــذاا بصـــف  عامـــ ، فأ ـــه يـــودي إلـــى التـــوتر، والقلـــق وســـوء التوافـــق 

 النفطىي.

قد ته على ،عتماد على  ف ه، وحأمـه ال ـليم  عدو وأهم ما يوثر على ثق  الفرد بنف ه هو 

فالةقـــ   ضــه، والتوصــل إلـــى حلــول مناســب  لهــالتــي تعتر علــى ارواقــن وألاشــياء، ومواجهــ  اررـــأحا ا

بـــالنفا مفهــــوو  فطــــىي يتطــــو  عنــــد الفــــرد بفضــــل اللاــــر  وارما ســــ  وقد اك، حيــــث إ ،ــــا ال تــــرتبط 

يئـــــــــــــــــــــ  الفـــــــــــــــــــــرد  ـــــــــــــــــــــ  إطـــــــــــــــــــــا  الببمحـــــــــــــــــــــدوداا و اثيـــــــــــــــــــــ ، وإ مـــــــــــــــــــــا تت ـــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــــــحل حيـــــــــــــــــــــا  

 . 116:2114)جابر،.،جتماعي 

مرـــ ل  تعـــاطي ارخـــّد اا مـــ  اررـــأحا التـــي تـــوثر  ـــ  بنـــاء ارقتمـــع، وأفـــراد   رـــا  تعـــدولالتــال  

يترتــب عله،ــا مــ  آثــا  اجتماعيــ  واقتصــادي  و ف ــي  ســيئ ، تولــحب علــى الفــرد وعلــى ارقتمــع،  مــا 

لـــــق بـــــالفرد، و عضـــــها آلاخـــــر تعاعضـــــها تأ ،ـــــا حـــــاهر  اجتماعيـــــ  مرضـــــي  تـــــدفع إله،ـــــا عوامـــــل عديـــــد   

لتال  تصبألا ذاا ال لن متد ي   وًعا ما ع  آلاخرالا  وعدو ثقته بنف ـه، وعـدو قـد   ، ولاباكسر 

الفـرد علـى أا يأت ـب طاقــ  وقـد   علـى التحمــل وعـدو القـد   علـى حــل اررـأحا واتخـاذ القــرا اا 

ارناسب  بنف ه التي تقعله متبصًرا بقد اته اللاص  ليضع  ف ه  ـ  موضـعها، ولالتـال  فـأا تعـاطي 

تـــوثر علـــى ذاا ال ـــلن وتقعـــل ذاتـــه ضـــعيف  ال ف ـــتطيع معهـــا  ـــبألا جمـــاح قـــد اا مرـــ ل  ارخـــّد  

متز ــــ  وثابتــــ ، وال ــــلن الــــذي يتعــــاطى ت ــــوا مرــــاعر  وأما يــــه غيـــــر   ف ــــه  مــــا تقعــــل ســــلو ياته

متز ـ ، و ـذلل  فــا ال ـىيء عنـد مفهـوو الـذاا ،جتماعيـ ، فــأا غيــر  وخياالتـه ودوافعـه وا فعاالتـه

اا ال لصـــــي  التـــــي ترلطـــــه بأصـــــدقاةه و،تقاهـــــاا ألاخحقيـــــ  التـــــي يحملهـــــا، ــــــــــللعحق ردـــــــــإد اك الف

ومــدى وضــوح ألاهــداف التربوالاــ  لديــه ضــعيف ، ثــم إا مفهــوو الــذاا ينبةــق مــ  التفاعــل ،جتمــاع ، 

 و تيق  الهتماو الفرد بالطرالاق  التي ف تقيب ة،ا آلاخروا  حو . 
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هـ  تــزود  ف ـها بخارام،ـا ،جتماعيــ ، وهـ   ـذلل متطــو   ولـذلل تعـد الـذاا بنــاًء اجتماعًيـا و 

أا هـذ  اللاـر  ال غيــر  اجتماعيـ ،خبــر   ا بب تفاعلها ار تمر مع محيطها ،جتماع  الـذي يأ ـا،ا

تأت ـــب إال مـــ  خـــحل وجـــود آخـــرالا  لهـــم حضـــو  اجتمـــاع   ـــ  حيـــا  الفـــرد، وهنـــا تاـــرز  ـــوا  الـــذاا 

 . 319: 1985إذا  تاج محيطها الذي تتفاعل معه.)جحل،  قن ا ي  فهي

 مشكلة الدراسة:-

فعد هذا العصر عصر إدماا على ارخّد اا ب ـل أ واعهـا مـ  منا،ـاا ومةيـراا للهلوسـ ، وتعـد 

مرـــ ل  قدمـــاا علـــى ارخـــّد اا مـــ  أعقـــد اررـــاكل التـــي تواجـــه ارقتمعـــاا  ـــ  الوقـــ  الحاضـــر، وال 

مقتمـــع، ســـواًء أكـــاا مقتمًعـــا متقـــدًما أو  امًيـــا، وتبـــدو أهميـــ  هـــذ  اررـــ ل   ـــ  ي ـــاد ينفلـــ  من،ـــا أي 

. )الفضيل ، 
ً
 . 24: 1982كو ،ا حاهر  تنترر ار ل أسرع، وآثا ها أ  ر خطرا

ال لصــي  و،جتماعيــ  والنف ــي  مــ  جميــع جوا ا،ــا  تعــاطي مــا أ ،ــا مرــ ل  تمــا حيــا  ار 

 قــــن الةقــــ  و   ــــ   مــــر  ف ــــه، وتــــدني مفهــــوو ذاتــــه،فهــــي تمــــا عحقاتــــه بنف ــــه مــــ  حيــــث صــــو ته 

ومعا اتـــه مـــ  مرـــأحا  ـــ  تحديـــد أهدافـــه واهتماماتـــه،  مـــا تمـــا الصـــل  بينـــه ولـــيا أفـــراد  بنف ـــه

ولـــذلل ف ـــعى قن ـــاا منـــذ القـــدو للمعرفـــ  العلميـــ  وفهمهـــا ارـــ ل أفضـــل، فهـــو يرالاـــد فهـــم  عاةلتـــه

وصل إلى ما وصل إليه؟ وم  هـذا ارنطلـق فـأا  ف ه وذاته، وراذا هو على ما هو عليه آلاا؟ و ين 

مفهــــوو الــــذاا لــــيا مقــــرد انع ــــاهللا رــــا يــــرا  الفــــرد عــــ   ف ــــه، بــــل مصــــطلح  فطــــىي معقــــد يــــوثر  ــــ  

 باكسـر ، وامتـداًدا إلـى 
ً
سلوك قن اا، والاواجهـه ارـ ل شـعو ي، والاـوثر  ـ  عحقاتـه مـع آلاخـرالا  بـدءا

 . 4: 2112ال ماعاا واروس اا ،جتماعي . )آدو، 

ولمــا أا البلــد قــد تعــر  لأةيــر مــ  الهــزاا جــراء الحــرو  والحصــا  وا تفــاع ألاســعا ، وعــدو  

، أو بقيــ  اروس ــاا والتــدهو  ،قتصــادي، وضــعن الــدو  الرقــا ي ســواء لألســر ، ،ســتقرا  ألام ــي،

 انعأا ار ل  بير على طبيعـ  ال ـلو ياا  ـ  ارقتمـع،  مـا أدى إلـى ا ترـا  مةـل هـذ  المـواهر مما

ألامر الذي دفع الباحث رحاول  الوقوف على ألاسبا  التي تقـن و اء تعـاطي ارخـّد اا خصوًصـا  ـ  

ذلــل بمفهــوو ذاا ال ــلن أثنــاء تعاطيــه للمــواد ارخــّد  ، ومــ  خــحل  االـزم  الــراه ، وفهــم عحقت،ــ

 يمأ  تحديد مر ل  الد اس     الت اؤل الرةيا التال :

 ما عحق  تعاطي ارخّد اا بمفهوو الذاا لدى النزالء ارتعاطيا    مدين  مصرات ؟ -
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 -والانبةق ع  هذا الت اؤل الت اؤالا الفرعي  التالي :

   للمخد اا؟ طبيع  مفهوو الذاا لدى ارتعاطيا ما -1

 بيا ارتعاطيا وغير ارتعاطيا    مفهوو الذاا؟فروق دال  إحصاةيا هل توجد  -2

مــــا طبيعــــ  اللصــــاةن الديموغرافيــــ  وال لصــــي  للمتعــــاطيا مــــةح: )الفئــــ  العمرالاــــ ، والحالــــ   -3

 ،جتماعي ، والدخل الرهري ؟

 ؟لدى ارتعاطيا  ما طبيع  ارواد ارتعاطا -4

 يد  ها ارتعاطوا؟العوامل ار بب  لتعاطي ارواد ارخد      ألاعصا   ما ما طبيع   -5

 .آلاثا  وارضاعفاا التي تترتب على التعاطي  ما يد  ها ارتعاطوا؟ما طبيع   -6

 ما ألاسبا  اررتبط  بابقحع ع  التعاطي  ما يد  ها ارتعاطوا أ ف هم؟ -7

 ه  طرالاق  التعاطي للمواد ارخد   لدى ارتعاطيا    الد اس  الحالي ؟ما  -8

 يد  ها ارتعاطوا أ ف هم؟ ما  مر  ألاسر  للمتعاطي  ما -9

 سة:أهداف الدرا-

 م،دف الد اس  الحالي  إلى قجاب  على الت اؤالا التالي :

 .للمخد اا طبيع  مفهوو الذاا لدى ارتعاطيالتعرف على ا -1

 ا.بيا ارتعاطيا وغير ارتعاطيا    مفهوو الذا التعرف على دالل  الفروق -2

اللصاةن الديموغرافي  وال لصي  للمتعاطيا مةح: )الفئ  العمرالا ،  التعرف على أهم -3

 .والحال  ،جتماعي ، والدخل الرهري 

 .لدى ارتعاطيا  طبيع  ارواد ارتعاطا التعرف على -4

 .العوامل ار بب  لتعاطي ارواد ارخد      ألاعصا   ما يد  ها ارتعاطوا طبيع   التعرف على -5

 .آلاثا  وارضاعفاا التي تترتب على التعاطي  ما يد  ها ارتعاطوا طبيع  التعرف على  -6

 .ألاسبا  اررتبط  بابقحع ع  التعاطي  ما يد  ها ارتعاطوا أ ف هممعرف   -7

 .طرالاق  التعاطي للمواد ارخد   لدى ارتعاطيا    الد اس  الحالي  التعرف على -8

 . ما يد  ها ارتعاطوا أ ف هم مر  ألاسر  للمتعاطي التعرف على  -9
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 أهمية الدراسة:-

 :تأم  أهمي  الد اس     تحقيقها آلاتي

ترجــــع أهميــــ  الد اســــ   ــــ  الأرــــن عــــ  تــــأثير ارخــــد اا  ــــ  الفــــرد وضــــرو   ،هتمــــاو بــــذلل ل ــــي   1

 .ف تطيع العامليا    معال   قدماا وضع الحلول ارناسب  لذلل

 .ارأتب  بما ف تقد    الوقاي  م  قدماا  ما أ ،ا ماد  علمي  بثراء  2

 تــــاةج هــــذ  الد اســــ  يمأــــ  ،ســــتفاد  من،ــــا مــــ  قبــــل ارــــرليا والتربــــوالايا واررــــتتليا  ــــ  ارعال ــــ    3

 للتعرف على أسبا  تعاطي ارخد اا ومفهوو الذاا لدى عين  الد اس .

 ا اروضوع.تأتي أهمي  هذ  الد اس  ل د النقن    الد اساا اررتبط  ة،ذ - 4

قـــد ت ـــاعد هـــذ  الد اســـ   ـــ  فـــتألا ارقـــال لد اســـاا م ـــتقبلي  باســـتخداو الوســـاةل وألاســـاليب  - 5

 التي أفض  إله،ا هذ  الد اس .

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة:-

  Ego-conceptionمفهوم الذات:-

مفهـــوو الـــذاا مبأ ـــه مصـــطلح  فطـــىي فعاـــر عـــ  مفهـــوو افتراضـــىي فرـــمل جميـــع  ويعـــرف القحطـــان-   

آلا اء وألاف ــــــا  واررــــــاعر و،تقاهــــــاا التــــــي ي و ،ــــــا الفــــــرد عــــــ   ف ــــــه، ويرــــــمل ارعتقــــــداا والقــــــيم 

والقناعـاا والطموحــاا ار ــتقبلي  التــي تتــأثر إلــى حــٍد  بيــر بــالنواي  ال  ــمي  والعقليــ  و، فعاليــ  

  .31: 2111حطاا، و،جتماعي م )ق

أو  ينو تـــه  ل لصـــيتهم مفهـــوو الفـــرد وإد ا ـــه للعناصـــر ارختلفـــ  ار و ـــ   بأنـــه: ويعرفـــه أبوناهيـــة 

الداخليــــــــ  واللا جيــــــــ ، والاتمةــــــــل ذلــــــــل  ــــــــ  ال وا ــــــــب ألاكاديميــــــــ  وال  ــــــــمي  و،جتماعيــــــــ  والةقــــــــ  

 . 17: 1999بالنفام.)أبو اهي ، 

د اكـــــاا الفــــرد لنف ــــه وتقييمـــــه لهــــا، والات ــــوا مـــــ  ممقمــــوع إ "مفهــــوم الـــــذات بأنــــه: ويعــــرف فهمــــي-

 . 17:1979د  اللار  وال لوكم.)فه ي، خاراا إد ا ي  وا فعالي  تتر ز حول الفرد باعتبا   مص

مالد جــ  التــي يتحصــل عله،ــا ار ــتقيب مــ  خــحل قجابــ   والتعريــإلا إلاجرا ــي ملفهــوم الــذات هــو:-

 على فقراا مقياهللا مفهوو الذاام.
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 -Drugsاملخّدرات:-

م مقموعـــ  ارـــواد ارحدثـــ  لددمـــاا، يـــودي تعاطه،ـــا إلـــى ت ـــمم  املخـــدرات بأّا ـــا: ويعـــّرف العشـــماوي 

ال هــاز العصــيي، والاحضــر تــداولها أو ز اعت،ــا أو صــناعت،ا كغــرا  محــّدد  ولتــرخين قــا وني وترــمل: 

ورــــــــــــــــــــــــطاا، وال وكــــــــــــــــــــــــاييام. وار ألافيــــــــــــــــــــــــوا، ومرــــــــــــــــــــــــتقاته، والحرــــــــــــــــــــــــية، وعقــــــــــــــــــــــــاقير الهلوســــــــــــــــــــــــ ،

  .2119:11)العرماوي،

ــــوثر علــــى الورــــاط الــــذه ي والحالــــ   املخــــّدرات بأا ــــا: ويعــــرف رجــــب-
ظ
مهــــ  مقموعــــ  مــــ  ارــــواد التــــي ت

غر  طيي، فتودي إلى حالـ  مـ  التعـود غيـر  النف ي ، وه  كل ماد  منا،  أو م أن  م تخدم    

ا واقتصــــادًيام. و ف ــــًيا واجتماعًيــــوقدمــــاا عله،ــــا مّمــــا يــــودي إلــــى الضــــر  بــــارقتمع وألافــــراد ج ــــمًيا 

 . 27: 2111) جب، 

مكــــل مــــاد   يمياةيــــ  يــــودي تناولهــــا إلــــى النعــــاهللا والنــــوو، أو غيــــا   املخــــّدرات بأّا ــــا: ويعــــّرف دعــــبس-

ــــط  وعقـــاقير الهلوســـ  ال تــــدخل 
ّ

الـــوع  اررفـــوق بــــاآلالو، ووفًقـــا لهـــذا التعرالاــــن  فـــأّا ارخـــّد اا ارور

 . 23: 1994بينما يند ج اللمر تح  صنن ارخدّ اا. )دعبا، ضم  إطا  ارواد ارخّد  ، 

 التعريإلا إلاجرا ي للمخّدرات:-

هـو مالد جــ  ال ليـ  التــي يتحصـل عله،ــا ار ـتقيب مــ  خـحل إجابتــه عـ  فقــراا ارقيـاهللا ار ــتخدو 

    الد اس  الحالي م.

  Drug addictionتعاطي املخّدرات:-

متنــــاول أي مــــاد  مــــ  ارــــواد ار ــــبب  لددمــــاا أو ،عتمــــاد اتيــــر إذا  ســــويإلا  عــــرف التعــــاطي بأنــــه: -

 . 51: 2116طييم. )سوالان، 

متنـاول أي مـاد  مـ  ارـواد ارـوثر   ف ـًيا، والتـي تـودي إلـى ،عتيـاد أو  التعـاطي بأنـه: ويعرف املغربي-

 . 216: 1963قدماا، وذلل التعاطي إّما أا ي وا ار ل داةم أو متقطعم. )ارتر ي، 

قجابـ   مالد ج  التي يتحصل عله،ا الفـرد مـ  خـحل هوالتعريإلا إلاجرا ي لتعاطي املخّدرات -

   على فقراا ارقياهللا ار تخدو    الد اس  الحالي .
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  Addiction إلادمــان:-

م هـــــو اعتمـــــاد ال ــــــلن علـــــى وجـــــود مـــــاد  مخـــــد    ـــــ  ج ــــــمه ال  إلادمـــــان بأنـــــه: ويعـــــّرف ســـــيروان-

 .  19:  2114ف تطيع العية م  دو ،ا بصو   طبيعي  م. ) سيرواا، 

ممقموعـــ  ارمـــاهر النف ـــي  والعضـــوالا  التـــي تلـــ  اســـتخداو مـــاد  أو  ويعـــرف محمـــد إلادمـــان بأنـــه:-

تـتحأم ارـاد   ـ  ال ـلن، عقا  ما ار ل متأر ، مع  غبـ  جا فـ   ـ  اسـتعماله  غـم مضـا   بحيـث 

وتتزايد ال رع     ارراا الححق  حت، يصل الفرد إلى د جـ  يتعـر  فه،ـا كعـرا  انلـحابي  خطيـر  

م. )محمد، 
ً
 . 349: 2114جًدا    حال  توقن أو امتنع عن،ا وقتًيا أو داةما

  غــرارة ويعــرف أبــو 
 
ــه إلادمــان اصــطالحا

ّ
   اتقــ  عـــ  : م حالــ   ف ــي ، و ــ  اعــض ألاحيــاا عضــوالابأن

 
ً
 مـا تتضـم  دافعـا

ً
التفاعل الذي يحـد  بـيا ال ـاة  الوـ  وارخـّد ، وتتميـز باسـتقاباا سـلو ي  عـاد 

 مـ  أجـل 
ً
 لتناول ارخد  ارـ ل داةـم، أو بـيا فتـر  وأخـرى للحصـول علـى آثـا   النف ـي  وأحيا ـا

ً
عنيفا

لــــ  ،متنــــاعم. ) أبــــو غــــرا  ، تفــــادي أو تقنــــب آلاثــــا  ارز  ــــ  مــــ  التعاســــ  والقحقــــل التــــي توــــتج  ــــ  حا

1991  :63.  

 بأنــه:  عــرف ابــن منظــور 
 
، يقــال أدمــ  ال ــىيء  إلادمــان لغــة

ً
َما ــا ، َإد  َم ظ ــد  َمــَ ، يظ د 

َ
م لفــم مرــتق مــ  أ

: فـــحا يـــدم  الرـــر  أو 
ً
 علـــى ألاعـــرا  فيقـــال مـــةح

ّ
بمع ـــ، أدامـــه وواحـــب عليـــه، وقدمـــاا ال يقـــع إال

 اللمــــــــــــر هــــــــــــو ال ــــــــــــلن الــــــــــــذي ال يقلــــــــــــع عــــــــــــ  شــــــــــــرة،ا. متعــــــــــــاطياللمــــــــــــر، بمع ــــــــــــ، لــــــــــــزو شــــــــــــرة،ا، ف

  .1968:119)ابنمنمو ،

وتوـــتج  محالـــ  ت ـــمم دو الاـــ  أو مزمنـــ  تلحـــق الضـــر  بـــالفرد وارقتمـــع إلادمـــان بأنـــه: ويعـــرف املغربـــي-

 . 216: 1963)ارتر ي،  .م  تأرا  تعاطي عقا  طبيع  أو مصنعم

مالد جـــ  التـــي يتحصـــل عله،ـــا ارتعـــاطي مـــ  خـــحل إجابتـــه عـــ   هـــوالتعريـــإلا إلاجرا ـــي ل دمـــان -

 فقراا ارقياهللا ار تخدو    الد اس  الحالي م. 

 Egoالـــذات:-

مالرعو  والوع  بأينو   الفرد، وتت وا  تيقـ  للتفاعـل مـع البيئـ ، الذات بأا ا:  ويعّرف املعايطة--

 
ّ
 . 87: 2111مم. )ارعايط ، وت عى إلى التوافق والةباا، وتنمو  تيق  للنضج والتعل
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متنمـــيم إد اكـــي يتضـــم  جميـــع ألاف ـــا  والوجـــدا ياا والنزعـــاا  الـــذات بأا ـــا: ويعـــرف عبـــد العظـــيم-

لـــدى الفـــرد، والتـــي تعاــــر عـــ  تصـــو   للصاةصــــه البد يـــ  والعقليـــ  ول ــــل أ مـــاط ســـلو ه ارختلفــــ م. 

 . 111: 1987)عبدالعميم، 

مهــ  الرــعو  والــوع  بأينو ــه الفــرد، وهــ  تنمــو وتنفصــل تــد الاقًيا عــ   الــذات بأا ــا: ويعرفــه رهــران-

 . 29: 1977ل مع البيئ م. )زهراا، ارقال قد اكي، وتت وا بويت،ا  تيق  للتفاع

 الذاا    علم النفا معنياا:كلم   ،هول ولندزي  Hollglindzey يقول  و

الذاا موضوع حيث إ ه فعيا اتقاهاا ال ـلن ومرـاعر  ومد كاتـه وتقييمـه لنف ـه  املعنى ألاول:

  موضوع، وة،ذا ارع ، ت وا الذاا ه  فأر  ال لن ع   ف ه.

الــــذاا  عمليــــ   أي الــــذاا هــــ  فاعــــل بمع ــــ، أ ،ــــا تت ــــوا مــــ  مقموعــــ  نرــــيط  مــــ   املعنــــى الثــــاني:

  . 84: 1971 قد اك. )هول ولندزي،العملياا كالتفأير والتذ ر و

ــا تعريــإلا إلاجرا ــي للــذات فهــو:- مالد جــ  التــي يتحصــل عله،ــا الفــرد  ــ  مقيــاهللا الــذاا ار ــتخدو  أمَّ

    الد اس  الحالي م.

 النزالء املتعاطون بمدينة مصراتة:-

الامـــ  هـــم النـــزالء اروجـــودوا داخـــل موس ـــ  الهـــدى لدصـــحح والتأهيـــل، أو داخـــل جهـــاز م افحـــ  ال ر 

   سن .36  سن  إلى )17تراوح أعما هم م  )تارخّد اا، و َمّم   يتعاطوا 

 حدود الدراسة:-

   الحدود اروضوعي : تعاطي ارخّد اا وقدماا وعحقته بمفهوو الذاا.1

)جهـــاز م افحـــ  ال رالامـــ ،  يتبعـــوا مدينـــ  مصـــراته وهـــم موس ـــاا مدينـــ    الحـــدود ار ا يـــ :  ـــزالء 2

  .   مدين  مصرات  وموس   الهدى لدصحح والتأهيل

للمخـــّد اا مـــ  )جهـــاز م افحـــ  ال رالامـــ ، موس ـــ  الهـــدى  دود البرـــرالا : عينـــ  مـــ  ارتعـــاطيا  الحـــ3

 لدصحح والتأهيل .

 و.2117-و2116  الحدود الزمني : 4
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 لفصــــل الثانيا
 اإلطار النظري

 املبحث ألاول: مفهوم تعاطي املخدرات.

 .تمهيد 

 .نبذة عن تعاطي املخدرات 

 تعريإلا مفهوم املخدرات 

 .أنواع املخدرات وتصنيفات ا 

 .أسباب تعاطي املخدرات 

  تعاطي املخدرات. اعيدو 

 .العوامل النفسية لتعاطي املخدرات 

 .التعقيب على نظريات تعاطي املخدرات 

 

 املبحث الثاني: مفهوم الذات.

 تمهيد 

 .نبذة عن مفهوم الذات 

 .تعريإلا مفهوم الذات 

  ومفهوم الذاتالفرق بين الذات 

 .أنواع مفهوم الذات 

 .املؤثرات الاجتماعية في مفهوم الذات 

 .خصائص مفهوم الذات 

 .العوامل الهامة في تكوين مفهوم الذات 

 .تطور مفهوم الذات لدى الفرد 

 وتشكيل مفهوم الذات. العوامل املؤثرة في تكوين 
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 املبحث ألاول: مفهوم تعاطي املخدرات

 تمهيد: -

ال تقــن أثا هــا ارـــدمر   ارخــد اا مرــ ل  تعــاني من،ــا الأةيـــر مــ  الــدول، وارخــد ااإا تعــاطي 

ع  حيا  الفرد الذي يتعاطاها، بل إا ألاثا  تمتد إلى كل ارقتمع الذي فعية    حلـه، ولالتـال  فـأا 

كــــل  مرــــ ل  ققبــــال علــــى تعــــاطي ارخــــد اا تعــــد مرــــ ل  اجتماعيــــ  تعــــم كــــل ارقتمــــع وتةيــــر اهتمــــاو

 يــاا ارقتمــع، فيقــب التصــدي والوقــوف ضــدها و،هتمــاو ة،ــا،  ــذلل     إذ أ ،ــا مرــ ل  م،ــز أفــراد

تعتاــر مرــ ل  تعــاطي ارخــد اا مرــ ل  خلقيــ ، فــاكفراد الــذي  يتعــاطوا ارخــد اا غالبــا مــا ي و ــوا 

 م  فاقدي الضمير قن اني القوي الذي يميز اللير ع  الرر فيتصرفوا تبعا لتراةزهم.

 عن تعاطي املخدرات:خية تارينبذة  -

ترـــير د اســـاا عديـــد  إلـــى أا حـــاهر  تعـــاطي ارخـــد اا وار ـــأراا قـــد عرفـــ   ـــ  ارقتمعـــاا 

  يــــ ، والصــــيني ، والعرليــــ ، وغيرهــــاوالحضــــا اا القديمــــ  كالحضــــا   الفرعو يــــ ، والروما يــــ ، واليو ا

والاقال إا الفراعن  هم أول مـ  عـرف ارخـد اا  ـ  منطقتنـا العرليـ ، وكـاا أهمهـا ارخـد اا اررـتق  

مـــ   بـــاا الل ـــلا،، والقنـــب، ولأـــ  اســـتعمال هـــذ  النباتـــاا ومـــا فرـــتق من،ـــا مـــ  ارخـــد اا كـــاا 

 علـــى مقـــاالا اعيـــد  عـــ  قدمـــاا، حيـــث كا ـــ  ت ـــتعمل  ـــ  مقـــال الطـــب، فـــاكفيوا كـــاا 
ً
مقصـــو ا

و لعــــحج أمــــرا  العيــــوا وعــــحج آالو ال  ــــم، وقــــد عــــرف العــــر  اللمــــر  ــــ  ال اهليــــ  قبــــل ف ــــتخد

قســحو، و ــذلل  ــ  بدايــ  العهــد قســحمي حتــ،  ــزل تحرالامهــا،  مــا عــرف العــر  فيمــا اعــد ألافيــوا 

والحرية، والاذ ر الباحةوا أ ه دخل إلى ال زالار  العرلي ، و عض الدول العرليـ  ألاخـرى عـ  طرالاـق 

التـــــي تعرضـــــ  لهـــــا ال زالاـــــر  العرليـــــ ، و عـــــض الـــــدول العرليـــــ  التـــــي دخلهـــــا ارتـــــول، حيـــــث  التـــــزواا

اختلطـــ  حضـــا   العـــر  بالحضـــا اا ألاخـــرى مّمـــا كـــاا لـــه ألاثـــر  ـــ  تـــروالاج ا ترـــا  هـــذ  ارخـــد اا  ـــ  

عارنـــــــا العر ـــــــي وقســـــــحمي، وإا كا ـــــــ   ـــــــ  البدايـــــــ  ت ـــــــتعمل لـــــــبعض ألاغـــــــرا  الطبيـــــــ  ثـــــــم أ ـــــــىيء 

أا قن اا منذ القدو ف عى للحصول على ارـواد ارخـد   وتحضـيرها، إمـا لهـدف  استعمالها، و قد

  . 138: 1992شلصىي، أو عح  . )القذا  ، 

و قـــد أا قن ـــاا قـــد اســـتخدو مختلـــن ارـــواد ارخـــد   مـــ  أقـــدو العصـــو ، وذلـــل كغـــرا  

واســتخداو أ ــواع متعــدد  مةــل: اســتخداو اررــرولاا الأحوليــ  لتخفيــن آالو العمليــاا ال راحيــ ، 

أخرى م  ارخد اا للهرو  م  عالم الحقيق ، وقـد أ ـىيء اسـتخداو  ةيـر مـ  هـذ  ارـواد إلـى د جـ  
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أدا بم ــتعمله،ا إلــى إدمــاا تعاطه،ــا، وعــدو قــد م،م علــى التوقــن عــ  تناولهــا، أو التخلــ  عن،ــا. وعلــى 

صـــروا علـــى تناولهـــا وعـــدو ي ارتعـــاطياالـــرغم مـــ  ألاضـــرا  التـــي ت ـــبا،ا ارخـــد اا علـــى قن ـــاا فـــأا 

تر هــــــا  ك ،ــــــا ت ــــــيطر علــــــى عقــــــولهم، فنقــــــدهم يتمنــــــوا تــــــرك هــــــذ  ال ــــــموو ولأــــــ  ال ف ــــــتطيعوا. 

 . 7: 2112حم ،)عبدالر 

 تعاريإلا مفهوم املخدرات:-

 هناك عد  تعا الان رفهوو ارخد اا، وم  هذ  التعرالافاا ما يأتي:

-:
 
 املخدرات لغة

 بأا ا هـي  عرف فايد
 
  ف ـببه مـ  نعـاهللا: مـاد  تولـد الأ ـل، والفتـو ، و،سـترخاء، مـا املخدرات لغة

 . 57:2116ولي ، والحمباال . )فايد،و وو، وفقداا للرعو ، وعدو تحمل ار ئ

-:
 
 املخدرات اصطالحا

 بأا ــا:  عــرف فايــد
 
ــط ، أو  أي مــاد ، طبيعيــ  كا ــ  أو  يمياةيــ ، مهّبطــ أو  املخــدرات اصــطالحا

ّ
مور

مهلوســــــ ، والتــــــي عنــــــد تعاطه،ــــــا ودخولهــــــا ج ــــــم قن ــــــاا تــــــوثر علــــــى الوحــــــاةن ارزاجيــــــ  وارعرفيــــــ ، 

 . 58: 2116امها على الفرد وارقتمع. )فايد،وال  مي ، والعصبي ، وتنعأا أضرا  سوء استخد

الـ  النف ـي  : مقموع  م  العقاقير التي توثر على الوراط الذه ي والحاملخدرات بأا ا وعرفت عيد

رتعاطه،ـــا، إمـــا بتورـــيط ال هـــاز العصـــيي ارر ـــزي، أو بأبطـــاء نرـــاطه، أو بمـــا تـــودي إليـــه مـــ  هلوســـ  

وتخيحا، وهذ  العقاقير ت بب قدماا عند ،عتياد عله،ا، والاوتج عـ  تعاطه،ـا الأةيـر مـ  اررـأحا 

الفــــــــرد، وارقتمــــــــع.  ال ــــــــحي  ارــــــــوثر ، واررــــــــأحا ،جتماعيــــــــ  الضــــــــا   التــــــــي تعأــــــــا آثا هــــــــا علــــــــى

 . 4: 1991)عيد،

 التعريإلا العلمي للمخدرات: -

كـــل ارـــواد التـــي تعمـــل مـــ  خـــحل طبيعت،ـــا الأيمياةيـــ  علـــى تتييـــر املخـــدرات بأا ـــا:  ويعـــرف الخالـــدي

وحـاةن ال ــاة  الوــ  الــذي دخلــ  ج ــمه، وترـمل التتييــراا علــى وجــه اللصــوح و رــ ل ملحــو  

وال ـــــــــــلو ي .  والـــــــــــوع ، وقد اك، عـــــــــــحو  علـــــــــــى الناحيـــــــــــ  النف ـــــــــــي الحالــــــــــ  ارزاجيـــــــــــ ، والحـــــــــــواهللا، 

 . 8: 1987)اللالدي،
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 التعريإلا القانوني للمخدرات:-

 بأا ـــا: 
 
مقموعـــ  مـــ  ارـــواد التـــي ت ـــبب قدمـــاا وت ـــمم ال هـــاز  عـــرف الـــدمردار املخـــدرات قانونـــا

يحــــــددها القــــــا وا، وال العصــــــيي، والتــــــي يحمــــــر ز اعت،ــــــا، أو صــــــناعت،ا، أو تــــــداولها إال لألغــــــرا  التــــــي 

 ر  ير 
ّ

 . 11: 1992خن له بذلل. )الدمرا،، ت تعمل إال

 التعريإلا الطبي للمخدرات:-

 بأا ــا:
 
أي م تحضــر مــ  النبــاا، أو الحيــواا، أو مرــتق من،مــا، أو أي  عــرف البقــال املخــدرات طبيــا

. )البقال، 
ً
، أو إيقابا

ً
 . 6: 1961مر ب  يميائي يوثر على قن اا، أو الحيواا سلبا

 -أسباب تعاطي املخدرات:-

 -م  بيا أسبا  تعاطي ارخد اا ه :

 ( ألاسباب التي تعود للفرد:0

 -املتعاطي:ضعإلا الوارع الديني لدى الفرد  -

إا عــــدو تم ــــل اعــــض الرــــبا  بتعــــاليم ديــــن،م قســــحمي الحنيــــن، مــــ  حيــــث اتبــــاع أوامــــر  

واجتنــا   واهيــه، أدى إلــى أا أن ـــاهم هللا ســبحا ه وتعــالى أ ف ــهم، فـــا حرفوا عــ  طرالاــق الليــر إلـــى 

و ﴿ طرالاق الف اد، والضحل، يقول هللا تبا ك وتعالى     تابه العزالاز  ََ  ََّلهيَن نَُسووْ  ٱّلَلَ َوََل تَُكونُووْ  
نَسىُٰهم

َ
نُفَسُهم    فَأ

َ
ُقونَ  ۡ أ ئهَك ُهُم ٱل َفٰسه َلَٰٓ و 

ُ
  19)الحرر، آلاي : . ﴾أ

 مجالسة أو مصاحبة رفقاء السوء: -

ت ـــــــاد تقمـــــــع جميـــــــع الد اســـــــاا ،جتماعيـــــــ  والنف ـــــــي  التـــــــي أجرالاـــــــ  حـــــــول أســـــــبا  تعـــــــاطي 

تقمــــع علــــى أا عامــــل الفضــــول، وإلحــــاح ارخــــد اا ولصــــف  خاصــــ  حالــــ  التعــــاطي كول مــــر ، ت ــــاد 

ألاصـــدقاء فعـــداا أهـــم حـــافز علـــى التعـــاطي، و أســـلو  مـــ  أســـاليب اررـــا    الوجدا يـــ  مـــع هـــوالء 

َوْٓءَ  َوََلتََتبهُعٓوْ  :﴿ ألاصدقاء، وهللا سبحا ه وتعالى قد حذ  ا م  اتباع أهواء ارضليا حيث قال ه 
َ
م   أ  قَو 

ثهير  قَد  َضلُّوْ  مهن َقب ُل  ََ َضلُّوْ  
َ
 . 77)اراةد ، آلاي : .﴾ْٓءهٱلَسبهيله ا َوَضلُّوْ  َعن َسوَ َوأ
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 -الاعتقاد بزيادة القدرة الجنسية: -

اعتقاد اعض الرـبا  أا هنـاك عحقـ  وثيقـ  بـيا تعـاطي ارخـد اا، وزالاـاد  القـد   ال و ـي  

ر مـــــ  ـللمتـــــزوجيا، و ةيـــــمـــــ  حيـــــث تحقيـــــق أقصـــــى، إشـــــباع جوطـــــىي، وإطالـــــ  فتـــــر  ال مـــــاع بالو ـــــب  

 و اء تحقيــــق اللــــذ  ال و ــــي ، والواقــــع هــــو أ ــــه ال 
ً
ارتعــــاطيا يقــــدموا علــــى تعــــاطي ارخــــد اا ســــعيا

أــــا مــــا هــــو شــــائع بــــيا توجــــد عحقــــ  بــــيا ارخــــد اا وال ــــوا، بــــل إا ارخــــد اا تفعــــل  ــــ  الواقــــع ع

 . 25: 1985الناهللا. )شوق ،

 -السفر إلى الخارج: -

ود كـــل وســـاةل قغـــراء، وأمـــا   اللهـــو، وعـــدو وجـــود  قابـــ  علـــى فعـــد ال ـــفر لللـــا ج حيـــث وجـــ

 ألاما   التي يتم فه،ا تناول ارخد اا م  أسبا  تعاطي ارخد اا.

 -الشعور بالفراغ: -

فعــد الرــعو  بــالفراس مــ  ألاســبا  التــي تــودي إلــى تعــاطي ارخــد اا، وا ت ــا  ال ــراةم، وذلــل 

وارنتزهــاا  ال توجــد الوســيل  لتفريتهــا، مةــل: النــوادي ا ــبب الطاقــاا الزاةــد  لــدى الرــبا ، والتــي

وغيرهـــــا حيـــــث إا هـــــذ  ألامـــــا   يقـــــد فه،ـــــا الرـــــبا  مـــــا فرـــــبع ميـــــولهم، و غبـــــام،م، عـــــحو  علـــــى أ ،ـــــا 

تعـــودهم الصـــار، والتحمـــل، وتن ـــي لـــدم،م  وح التعـــاوا، وت ـــوالا  شلصـــيت،م، وعحقـــام،م مـــع شـــبا  

  ليم.آخرالا  و ما أ ،ا ت اعد على  موهم النمو ال

 -حب التقليد: -

يرجــع ذلــل إلــى مــا يقــوو بــه اعــض ارــراهقيا مــ  محاولــ  إثبــاا ذام،ــم، وتطلعهــم إلــى الرجولــ  

قبل أوا ،ا ع  طرالاق تقليد الأبا     أفعالهم، ولخاص     تلـل ألافعـال ارتعلقـ  بالتـدخيا، وتعـاطي 

 زمحو،م وأماو ال وا آلاخر.اللمو ، وارخد اا، وذلل م  أجل إضفاء طااع الرجول  عله،م أماو 

 -السهر خارج املنزل: -

، علــى أّ ،ـــا الحرالاــ  ارطلقــ  حتــ، ولــو كا ــ  تضــر ة،ـــم 
ً
 خاطئــا

ً
قــد يف ــر الــبعض الحرالاــ  تف ــيرا

ولــــاآلخرالا ، ومــــ  هــــذا ارنطلــــق يقــــوو اعــــض الرــــبا  بال ــــهر خــــا ج ارنــــزل حتــــ، أوقــــاا متــــأخر  مــــ  
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 مــــــا ي ــــــوا تقمعهــــــم  ــــــ  أحــــــد ألامــــــا
ً
   التــــــي ت ــــــ ع علــــــى تنــــــاول ارــــــواد الأحوليــــــ ، أو الليــــــل، وغالبــــــا

 ارخد اا.

 -توفر املال: -

إا تـوفر ارــال  ــ  يــد اعــض الرـبا   ــ  فتــر  مبأــر  مــ  أعمـا هم قــد يــدفعهم إلــى شــراء وتنــاول 

 عـــــ  اللعـــــب، واللهـــــو، وارتعـــــ  
ً
ارـــــواد ارخـــــد   بـــــدافع حـــــب ،ســـــتطحع، وت ـــــ يع  فـــــاقهم لهـــــم بحةـــــا

 د يدفع ة،م إلى ققداو على ا ت ا  ال راةم.الزاةف ، ألامر الذي ق

 -الهموم واملشكالت الاجتماعية: -

هناك العديد م  الهموو واررأحا ،جتماعي  التي يتعر  لهـا الرـبا  فتـدفع اعضـهم إلـى 

 تعاطي ارخد اا، بح   ن ياا هذ  الهموو وارراكل.

 -الرغبة في السهر والاستذكار: -

لـبعض ألاوهـاو التـي يروجهـا اعـض ارترضـيا مـ  ضـعاف النفـوهللا يقع اعض الربا  ضحي  

ز أثنـــاء ـعـــ  ارخـــد اا، وخاصـــ  ارنا،ـــاا من،ـــا، علـــى أســـاهللا أ ،ـــا تزالاـــد القـــد   علـــى التحصـــيل، والتر يـــ

ارـــذا ر ، وهـــذا وهـــم كـــاذ  وال أســـاهللا لـــه مـــ  ال ـــح   بـــل العأـــا هـــو ال ـــحيألا، إذ ي ـــوا تأثيرهـــا 

، أي بمع ، أ ،ا تذهب العقل
ً
 ، وتعطل الذا ر  والتحصيل.سلبيا

 -انخفاض مستوى التعليم: -

 مـــــ  التعلـــــيم ال يـــــد كوا 
ً
 وافـــــرا

ً
لـــــيا هنـــــاك شـــــل  ـــــ  أا ألاشـــــلاح الـــــذي  لـــــم ينـــــالوا ق ـــــطا

ألاضــــرا  الناتقــــ  عــــ  تعــــاطي ارخــــد اا، وار ــــأراا  إذ قــــد يو ــــاق عــــدد مــــ  هــــوالء و اء شــــياطيا 

ل ـــموو  ال خفـــا  م ـــتوى تعلـــيمهم، وعـــدو قنـــا مـــ  ارـــروجيا، وارهـــرليا  للحصـــول علـــى هـــذ  ا

 إد ا هم ردى خطو   هذ  آلاف  على صحت،م، وعلى قد ام،م العقلي .

 -(ألاسباب التي تعود إلى ألاسرة:6

تعد ألاسر  ه  الللي  ألاولى    ارقتمع، وه  عبا   ع   ماو اجتماع  أسا ىي طبيع  ال غ ـ، 

 مةل ارناخ الصو  الذي يورأ فيه.و  على أ ،ا تعنه وه  القاعد  التي ينطلق من،ا الفرد، عح 
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  ـــ  ارقتمـــع قن ـــاني، وهـــ  ألا  ـــر 
ً
وألاســـر  هـــ  أقـــدو وأهـــم ال ماعـــاا ألاوليـــ ، وأ  رهـــا تـــأثيرا

فاعليــ   ــ  ترــأيل وت ــوالا  شلصــي  الفــرد، وتحديــد م ــا  ســلو ه، وتنميــ  قد اتــه الذاتيــ  وتزوالاــد  

وإشــباع الحاجــاا ، رااـلــذي يتبعــه الفــرد  ــ  ا ت ــا  اللبــبــالقيم، والعــاداا البنــاء ، وهــ  ال ــبيل ا

رــا لــذلل  والتعامــل مــع ألافــراد  ــ  ارحــيط اللــا   ، وتقيــيم ارواقــن التــي يواجههــا ،وتعلمــه ألاســلو 

م  أثر على  مو شلصيته، وإا تخللل ،ستقرا ، والترـدد مـع الفـرد والتزمـ ، وإصـدا  التوجه،ـاا 

 لــدى الفــرد اعــدو 
ً
الصــا م  وإحيــاء التــوتر و، فعــال  تيقــ  اررــاكل ألاســرالا ، يمأــ  أا يولــد شــعو ا

 ـــىيء، ومما ســـ   اهتمـــاو أســـرته بـــه و رـــئو ه ال لصـــي ، ألامـــر الـــذي قـــد يـــودي بـــه إلـــى اتبـــاع ســـلوك

 . 137: 1986سلوك تعاطي ارخد اا. )طلع ، 

 وعلى هذا فأا م  أهم ألاسبا  التي تعود لألسر  ما يل : 

 -كثرة الخالفات بين الزوجين: -

ألا  وألاو همــــا القــــدو  كبنــــاو،م، وحينمــــا يمهــــر الوالــــداا  ــــ  اعــــض ألاحيــــاا أمــــاو أبنــــاو،م  ــــ  

ئ    تيقــ  رــا قــد يقــع بين،مــا مــ  خحفــاا أســرالا ، ســواء صــو   مل لــ ، أو يقــدما علــى تصــرفاا ســي

ا بب عدو الت ا ئ    ار توى الةقـا  ، أو ،جتمـاع ، أو ،قتصـادي، أو سـلوك الوالـدي ، أو إقـداو 

 مـا  قــد أا ـأحـدهما علـى تنــاول ارخـد اا، فــأا ذلـل ســيدفع باكبنـاء إلـى محاولــ  تقليـدهم، إذ  ةيــ
ً
را

مقلـــدي  ســـلو هم وتصـــرفام،م، ومةلمـــا ي ـــوا للعحقـــ  بــــيا  ا مةـــل أبـــوم،م،اء يتحركـــوا والات لمـــو ألابنـــ

  الـزوجيا دو  هـاو  ــ  الحفـا  علــى ال ـو ألاســري، مـ  حيــث ،سـتقرا ، والهــدوء ،جتمـاع  والنفطــىي

 . 8:2111)العزاةم،. اء إلى ، حراف وتعاطي ارخد اافأ ه عندما ت وء العحق  بين،ما يندفع ألابن

 الطالق: -

فعـــد الطـــحق، أو ، فصـــال اتيـــا  أحـــد الوالـــدي  مـــ  أســـبا  ا ،يـــا  البنـــاء ،جتمـــاع  لألســـر  

وزوال مقومـــاا وجودهـــا، والاتعـــر  ألابنـــاء لأةيـــر مـــ  اررـــاكل  تيقـــ  الطـــحق، من،ـــا عـــدو قح ـــاهللا 

بــاكم  و،ســتقرا   ا ــبب التتيــر ارفــا ئ الــذي يحــد  لألســر ،  مــا يــودي غيــا  عاةــل لألســر  مــ  

ي  أخرى إلى تخللل ،ستقرا     ألاسر ، وا حرافهـا لتيـا  التوجيـه، والرعايـ  وتـوفير احتياجام،ـا  اح

 ارادي  من،ا، وارعنوالا  التي يقدمها أحد الوالدي ، أو  حهما.
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 بالو ــب  لتوجيــه الــوةء و عــايت،م، وحمــايت،م مّمــا 
ً
وحــدو  الطــحق داخــل ألاســر  يتــرك فراغــا

  ياا منحرف  ت وا  ،ايت،ا التعاطي، وقدماا، و، حراف ألاخحق .يودي ة،م إلى اتباع سلو 

 -وفاة أحد الوالدين: -

تو ـــد اعـــض الد اســـاا، مةـــل: د اســـ  ارر ـــز القـــومي للبحـــو  ،جتماعيـــ  وال ناةيـــ  بالقـــاهر  

علـــى أا هنـــاك عحقـــ  بـــيا وفـــا  الوالـــد  وتعـــاطي ألابنـــاء للمخـــد اا، حيـــث وجـــدا هـــذ  الد اســـ  أا 

والاو ـــد  ممـــ  توفيـــ  أمهـــام،م قبـــل أا يبلتـــوا ســـ  اللام ـــ  عرـــر بـــدأوا  ـــ  تعـــاطي ارخـــد اا % 71)

فالوالــد  هــ    ــذلل علــى أا وفــا  الوالــد  فعــد مــ  ألاســبا  التــي تــدفع الرــبا  إلــى تعــاطي ارخــد اا

ارصــد  الرةيطـــىي للحــب، والحنـــاا، والعطـــن، والاــودي وفـــا  ألاو إلــى حـــدو  خلـــل  ــ  ألاســـر ، فيقعـــل 

 ألاسر  فرعروا اعدو ،ستقرا .أفراد 

أمـــا بالو ـــب  إلـــى وفـــا  الوالـــد فـــأثر  علـــى ســـلوك ألابنـــاء وتعـــاطي ارخـــد اا فعـــد أقـــل حـــد  مـــ  

وفـــا  الوالـــد ، وهـــذا ال يلوـــ  دو  الوالـــد  ـــ  الرعايـــ ، والعطـــن، والحنـــاا، إال أا د جـــ  تـــأثير الوالـــد  

ألاو هــــ  العنصــــر ألاول رصــــد  الرعايــــ  فعــــد أعمــــق مــــ  تــــأثير الوالــــد والارجــــع ال ــــبب  ــــ  ذلــــل إلــــى أا 

 . 438: 1982والعطن، والحناا. )الحواا، 

 -معاملة الوالدين ألبنائ م: -

إا اتبـــــاع الوالـــــدي  لألســـــاليب التربوالاـــــ  ال ـــــليم  لـــــه دو   بيـــــر  ـــــ  ترـــــأيل شلصـــــي  أبنـــــاو،م 

أمــــا  والعلميــــ ،وشــــعو هم بالةقــــ ، والطمأ ينــــ ، والراحــــ ، وال ــــعاد ، والنقــــاح  ــــ  حيــــام،م العمليــــ  

اتبــاع ألاســاليب اللاطئــ ، مةــل: قهمـــال، والق ــو ، والعنــن، والعقــا   ـــ  ترليــ  ألابنــاء فأ ــه يـــودي 

وتعـــــــاطي  إلــــــى حهـــــــو  اررـــــــاكل، والاـــــــدفع إلـــــــى ا ت ـــــــا  ألاخطــــــاء، ومخالطـــــــ   فـــــــاق ال ـــــــوء، و، حـــــــراف

 ارخد اا وا ت ا  ال راةم.

 مـن،م يضـمر الحقـد، والأراهيـ  لعـاةحم،م إا الق و  التـي يتعـر  لهـا ألابنـاء قـد تقعـل فرالاقـ
ً
ا

وليوم،م، فتختفـي  غبـت،م  ـ  البقـاء  ـ  تلـل البيـوا مـع ذوم،ـم، ومـ  ثـم الهـرو  مـ  ارنـزل إلـى أمـا   

تخلو م  تلل الق و ، والصرام ، والتحأم حيث يقدوا الحرالا  ارطلق  التي يتعرضوا خحلها إلـى 

وارـــــــوثراا العقليـــــــ .   ااالتـــــــي من،ـــــــا تعـــــــاطي ارخـــــــدألـــــــواا عديـــــــد  مـــــــ  أ مـــــــاط ال ـــــــلوك ارنحـــــــرف، و 

 . 213: 1991)الياسيا،
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 - اا فيما يل :دن تطيع أا  وجز العوامل الدافع  لتعاطي ارخو

* البيئ  ،جتماعي  التي يتحرك فه،ا الفرد، والتي توثر    ترأيل و مو شلصـيته، ومـا تنطـوي عليـه 

 أو ت ـــوالا  شلصـــي   اضـــ  ، مةـــل: الق ـــو ، أو قهمـــالهـــذ  البيئـــ  مـــ  أســـاليب ترلوالاـــ  فاشـــل   ـــ  

 الحرماا.

 ارت ا ئ.غيـر  * التفاوا الطبقي مع أوضاع تنطوي على الحرماا والتنافا

 * انعداو منافذ ال لوك ال ليم.

م تقر  تودي إلى الحيـر ، والرـل، وعـدو الةق ــ غيـر  * قيم ثقافي ، واجتماعي ، وأخحقي ، وديوي ،

 ارقتمع. و،نلحا  م 

 ، أو متخلف .Slum area* الحرماا ارادي، والفقر، وال هل، وققام     بيئاا منحط  

* ضــــعن الضــــوابط ،جتماعيـــــ  علــــى ال ـــــلوك ارنحــــرف، مــــع وجـــــود جماعــــاا توالاـــــد هــــذا ال ـــــلوك 

 وت هل القياو به، والانطوي هذا على سهول  الحصول على ارخد  وتوافر ، وتوافر أما   التعاطي.

جود قيم ومعايير حضـرالا  وثقافيـ  تـودي إلـى حـدو  الصـراع الطبقـي، فبينمـا ت ـاعد هـذ  القـيم * و 

على تحقيق ال راء والتقدو    الطبقاا العليا بأساليب مرروع  لأن،ا تحـول دوا ذلـل  ـ  الطبقـاا 

مرــروع  غيـــر  الــد يا، ممــا يــودي إلــى بــذل ال هــد مــ  جا ــب الطبقــاا الــد يا لتحقيــق النقــاح بطــرق 

إلـــــــى ،نلـــــــحابي  مـــــــ  ارقتمـــــــع بـــــــالل وء إلـــــــى إدمـــــــاا ارخـــــــد اا.  يل ئـــــــوا حـــــــيا يفرـــــــلوا  ـــــــ  ذلـــــــل و 

 . 58: 1963)ال اعاتي، 

 -النظريات التي فسرت تعاطي املخدرات:-

لقد حل  حـاهر  تعـاطي ارخـد اا بتـداعيام،ا، وانع اسـام،ا النف ـي ، و،جتماعيـ ، والعقليـ  

جهـودهم حــول إيقـاد تف ــيراا توضــح حـاهر  التعــاطي وت ــهل محـط اهتمــاو العلمـاء الــذي   رســوا 

قرـــاو ة،ـــا ولالتــــال  وضـــع اســــتراتيقياا وقاةيـــ ، وأخــــرى عحجيـــ ، وســــنحاول  ـــ  هــــذا العنصـــر عــــر  

 وشرح وجهاا  مر العلماء.

لقد تنوع  وتعددا ،تقاهاا النمرالاـ  التـي تف ـر حـاهر  تعـاطي ارخـد اا، لأـ  مةـل هـذ  

 الخـتحف التخصصـاا ارختلفـ  للعلمـاء، فهنـاك ،تقـا   ،تقاهاا   زا على
ً
عامل دوا غيـر  تبعـا



19 
 

  ـــ  ترـــأيل 
ً
 حاســـما

ً
، وعنصـــرا

ً
 أساســـيا

ً
البيولـــو  ، الـــذي يـــرى أ صـــا   أا  ـــ  العامـــل البيولـــو   اعـــدا

 بحيـث يصـبألا الت ـوالا  ال  ـماني، أو 
ً
 سوالاا أو مرضـيا

ً
ال لصي  وتحديد ال لوك، سواء كاا سلوكا

 لهـــــذا التف ـــــير، ولهـــــذا فـــــأا متعـــــاطي ارخـــــد اا ا ـــــبب العوامـــــل الو اثيـــــ . العامـــــل الـــــو ا
ً
ثي أساســـــا

والللقي  يتعاطى ارخد اا لصفاا كامن  فيه، وقد ا تقل  إليه منذ والدته  بابضـاف  إلـى ذلـل أا 

 عـ  ال نـوح حيـث ال يقـد  ارتعـاطي  تـاةج سـلو ه وعواقبـه. 
ً
وال ظ

الضعن العقل  ارو و  يصبألا م و

 . 12: 1985 ، )مدبول

 ( النظرية الوراثية:0

تف ر هذ  النمرالا  فأر  قدماا على أساهللا و اثي، أي أا خاصـي  قدمـاا توتقـل مـ  آلابـاء 

 مــــ  
ً
إلــــى ألابنــــاء  مــــا هــــو الحــــال بالو ــــب  للصــــفاا الو اثيــــ  ألاخــــرى، وقــــد اســــتمدا أدلت،ــــا ا طحقــــا

ود اســــ  التــــواةم ود اســــ  التب ــــي، ود اســــ  د اســــ  الحيوا ــــاا  ــــ  ارختاــــر، ود اســــ  التــــا الاخ العــــاةل ، 

ال ــماا ال ــلو ي ، والنف عصــبي ، وتو ــد هــذ  النمرالاــ  أ ــه تــّم الــتمأ  مــ  مححمــ  تلــل الف ــراا 

 هذ  ارواد بـدوا تـد الاب وهـو مـا أوضـحته د اسـ  
ً
التي تعلم آباؤها إدماا ارخد اا كا   تدم  أيضا

  قدمـاا كبنـاء مـ  آبـاء يتعـاطوا ارخـد اا  .  مـا أ ـد  فـا الباحـث أا ن ـب  حـدو Walker)ولأـر

 يتعــــــــــــاطوا ارخـــــــــــــد اا.   أمةــــــــــــال ن ــــــــــــب  حــــــــــــدو  ذلـــــــــــــل مــــــــــــ  أبنــــــــــــاء آبــــــــــــاء ال 17: 13تتــــــــــــراوح بــــــــــــيا )

 . 79: 2113)عبدارنعم،

وهذا فع ي أا اريول قدما ي  تمهر عند ألافـراد مـ   فـا العاةلـ ، وقـد أوضـح  هيئـ  ألامـم 

يا علــى الهيــروالا   ا ــبب إدمــاا أمهــام،م متعــاطيلعــالم يولــدوا ارتحــد   ــ  د اســ  علــى ألاطفــال  ــ  ا

 على هذا ارخد ، في وا أول شىيء فعرفو ه    العالم هو ألالم الحاد ا بب ، قطاع ع  تعاطيه.

 يف ـــــر عمليـــــ  قدمـــــاا، وإا كـــــاا 
ً
 و اثيـــــا

ً
وهأـــــذا ترـــــير هـــــذ  الد اســـــاا علـــــى أا هنـــــاك تـــــأثيرا

 غيــر  باشر علـى  يفيـ  حـدو  عمليـ  التـأثير يبقـىتحديد اري ا يزما ار ئول  ار ل م
ً
 واضـح، وأحيا ـا

 . 35:1998ير هذ  الماهر . )طاييي،ف مو د، مّما يفتألا ارقال للبحث    وجهاا  مر أخرى لتغيـر 

 ( النظرية السلوكية:6

 تعـــد 
ً
هـــذ  النمرالاـــ  أا تعـــاطي ارخـــد اا هـــو ســـلوك مـــتعلم  إذ يمأـــ  أا يتنـــاول الفـــرد عقـــا ا

 عـ   فـا قح ـاهللا. والاو ـد 
ً
 على سبيل التقرل ، في تح   ذلل، فيعيد التقرل  بحةـا

ً
 مةح

ً
مخد ا
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  أا جـوهر التنـاول ال ـلوكي يتمةـل  ـ  أا العقـاقير قدما يـ  يمأـ  أا تـودي Stolerman )ستولرماا

تـــدعيماا إيقابيـــ  م افئـــاا  ـــ  تقـــا   شـــرطي  بـــنفا الطرالاقـــ ،  مـــا  ـــ  ار افئـــاا ارتفـــق عله،ـــا إلـــى 

 بتأثيرهـــــا  ـــــ  قبقـــــاء علـــــى ســـــلوك 
ً
مةـــــل: الطعـــــاو، أو النقـــــود، وتتحـــــدد قيمـــــ  م افئـــــ  العقـــــا  تقرالابيـــــا

 استخداو العقا . 

، يمأـــ  أا تـــودي ، أو  ؤالاـــ  م ـــاا التعـــاطيارتعـــاطيا مـــا أا ارةيـــراا اللا جيـــ  كاكصـــدقاء، و 

إلـى الرـروع  ـ  التعـاطي، وحتـ، قبقـاء عليـه إذا ا تـبط بتعزالاـزاا الحقـ ، كالرـعو  بالورـو  ارباشــر  

اعـــد تنـــاول ارخـــد ،  مـــا أا ارـــدعماا قيقابيـــ  قح ـــاهللا بالورـــو  تتزايـــد بفضـــل التـــدعيم ال ـــليي 

 و،بتعاد ع  ارواقن ارةير ، والقلق.

النمـــر أا ار افئـــاا قيقابيـــ  النف ـــي  الورـــو ، وتقنـــب القلـــق  ويعتاـــر قدمـــاا وفـــق وجهـــاا

، وه  القبول الذي يتلقـا  ار
ً
  بل هناك م افئاا جماعي  أيضا

ً
 كافيا

ً
مـ   تعـاطيلي   وحدها سببا

 مــــــــ  جماعتــــــــه ألا ارتعــــــــاطياقبــــــــل جماعــــــــ  
ً
 فرــــــــيئا

ً
. ارتعــــــــاطياغيـــــــــر  صــــــــلي ، والــــــــذي يفتقــــــــد  شــــــــيئا

 . 359:2114)فايد،

 التحليل النفس ي:نظرية -3

ـــــــــه ســـــــــلوك   وصـــــــــىي أدا إليـــــــــه صـــــــــراعاا 
ّ
فعتمـــــــــد التف ـــــــــير ال ـــــــــي ودينامي لددمـــــــــاا علـــــــــى أ 

 الحشعو الا  الليبيدي ، حيث تّم التةبي     اررحل  الفمي .

بدايـــــ  خبــــــرا فابدمــــاا  ـــــ   أي فروالاـــــد هـــــ  بـــــداةل للرــــبعي  الطفليـــــ  الذاتيـــــ  الن وصـــــي  التي

الداةر  الررالار  رعمم ألاش ال قدما ي ، و   هـذ  الـداةر  تصـبألا سا  ، وه  غيـر  اعتبا ها سا   ثم

الرغبــــ   ـــــ  اللـــــذ  مب ـــــط   ولأـــــ  فقـــــط بمصـــــاحب  الـــــذ ب، وا خفـــــا  تقـــــدير الـــــذاا، وتوـــــتج هـــــذ  

 
ً
 . 365:2114لوك بيقاد الرفاء. )فايد،محتمل يودي بدو   إلى تأرا  ال غيـر  ارراعر قلقا

 إلى:أي أا التحليلييا ير زوا    
ً
 تف ير قدماا على أ ه صراعاا  ف ي  ترجع أساسا

 . الحاج  إلى قشباع ال وطىي النرجطىي    اررحل  الفمي 

 . الحاج  إلى ألام 

 .الحاج  إلى إثباا الذاا 
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فتعــاطي ارخــد اا يحقــق إشــباع  غبــ  جو ــي  مرتبطــ  بارنطقــ  الرــبقي  الفميــ  أيــ  حــد  

تمهــــر علــــى شلصــــيته صــــفاا، كال ــــلبي ، و،ت اليــــ ، وعــــدو  التةبيــــ ، وعنــــدما ينمــــو الطفــــل والاأاــــر 

القد   على تحمـل التـوتر النفطـىي، وقحبـاط  بابضـاف  إلـى التر يـز علـى اللـذ  عـ  طرالاـق الفـم واريـل 

إلــــى تــــدمير الــــذاا، والعــــداء، و، تئــــا ، في ــــتخدو ألافيــــوا كوســــيل  لت ــــأيا اررــــاعر ال و ــــي ، 

 . 24: 1982والعدوا ي  )الدمردا،، 

 دعم  فطىي ووسيل  عحجيـ  ذاتيـ  تخلصـه مـ   تعاطيوهأذا فأا العقا  ارخد  ف تعمله ار

 عــ  التــوازا بينــه ولــيا واقعــه، فار
ً
شــأ ه شــأا ارنفعــل فتيــر مــ   ف ــه  تعــاطيالقلــق والتــوتر، باحةــا

 أا فتيــر مــ  واقعــه وعارــه، وهــذا التتيــر الــذي يحدثــه لــه ارخــد  يتــيألا لــه إعــاد  بنــاء 
ً
عارــه إعــاد  بــدال

 سحرالا  وهمي ، ولأن،ا قعاد  التي تمأنه م  التأين مع واقعه.

بـالقو  والقـد   علـى مواجهـ  العـالم، ومـا  تعاطيوة،ذا يلعب ارخد  دو  اردعم الذي فرعر ار

 يخفى و اء  الضعن واللذالا.
ٌ

 ذلل إال شعوٌ  زاةن

 ( نظرية التعلم الاجتماعي: 4

  تيق  لتتااع اللاراا ،جتماعيـ ، والتـي تفتر  هذ  النمرالا  أا ال 
ّ
لوك قن اني ما هو إال

 عــــ  مع ــــ، ال ـــلوك،  مــــا يأت ـــب مــــد كاا وأح ـــاو معينــــ  عــــ  
ً
مـــ  خحلهــــا يأت ـــب الفــــرد مفهومـــا

 فيه.
ً
 ومرغولا

ً
مأنا  ارواقن التي تقعل الوراط مظ

  أا كــــل مـــا يتعلمــــه قن ــــاا مـــ  ســــلوك يحــــد  وفـــق مبــــدأي  همــــا Banduraويعتاـــر )با ــــدو ا

اررغـو  غيــر    أا ال ـلوك اررضـىي هـو ال ـلوكJ.Rotterارححم  والتقليد،  ما فعتاـر )جوليـاا  وتـر

 رقموعــــ  مـــ  ارعـــايير والقــــيم، وأ ـــه ســـلوك ســــبق تعلمـــه واحـــتفم بــــه الفـــرد  ك ـــه يتوقــــع 
ً
فيـــه وفقـــا

 ك يودي إلى تدعيم هذ  القيم . باحتمال أ ار أا هذا ال لو 

أي أا ، حراف هو سلوك مـتعلم يرالاـد الفـرد مـ  خحلـه التتلـب علـى الفرـل والحصـول علـى 

النقــــاح، و ــــ  حالــــ  التعــــاطي تتــــدخل بصــــو   أساســــي  النــــواتج ارباشــــر  الســــتخداو العقــــاقير، وهــــ  

قاا حميميــــ  مــــ  خفــــض التــــوتر، والحصــــول علــــى اللــــذ ، والنــــواتج الرمزالاــــ ، والحصــــول علــــى صــــدا

 . 374، 2114 :ألاصدقاء ار تخدميا. )فايد
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 -  خطواا التعلم ،جتماع  لتعاطي ارخد اا كالتال :Pikerوقد حدد )بيأر

  تعلــم الطرالاقــ  ال ـــحيح  للتعــاطي، التـــي تــودي إلـــى آثــا  تخديرالاـــ  فعليــ ،  ـــ  البدايــ  ال يحصـــل

لطرالاقــ  والأميــ  ال ــحيح ، ول ــي يحــد  اربتــدع علــى اللــذ  ارطلولــ  لعــدو معرفتــه ال يــد  با

 ذلل يتعلم ارتعاطي الطرق ال حيح  بارححم ، وتقليد آلاخرالا .

  :التعــرف علــى آثــا  التخــدير، و لطهــا باســتعمال ارخــد ، وتتضــم  هــذ  اللطــواا عــامليا ألاول

لتقرلــ  حهــو  آثــا  التخــدير، والةــاني:  لــط هــذ  آلاثــا   ــ  ذهــ  ارتعــاطي بارخــد ، حيــث بتأــرا  ا

 يزداد تقدير ارتعاطي آلثا  ارخد ، فيواصل تعلمه للوصول إلى قم  الورو .

 تعلـــم ،ســـتمتاع بملثـــا  ارخـــد ، والاـــري )بيأـــر(Piker  أا هـــذ  اللطـــو  ضـــرو الا  الســـتمرا  التعـــاطي

 ر  قدما يـــــــ ـوهـــــــ  تحـــــــد  مـــــــ  خـــــــحل التفاعـــــــل ،جتمـــــــاع  مـــــــع ارتعـــــــاطيا آلاخـــــــرالا  ذوي اللبـــــــ

الطوالالــ ، حيــث يــوثروا عليــه، ويعلمو ــه أا يقــد اللــذ   ــ  التعــاطي بــرغم التقرلــ  ألاولــى ارورــ  

 . 89:2113آثا  ارخد . )عبدارنعم،  والاحولوا ا تباهه إلى ال وا ب اررالاح  م 

 ( النظرية املعرفية:5

تترـــ ل  ارد ســـ  ارعرفيـــ  أا هنـــاك ســـيرو اا معرفيـــ  متعلقـــ  بالتعـــاطي للمخـــد اا،تعتبــــر  

 هــو مــا أســما  بمعتقــد 
ً
مــ  أف ــا  ومعتقــداا خاطئــ ، وقــد أ ــد )بيــل  أا أ  ــر هــذ  ارعتقــداا تــأثيرا

انعداو اللطر الذي يتبنا  ارتعاطي، فيعتقد ارتعاطي أا تناول جرع  واحد  مـ  ارخـد ، أو حقنـه 

الفــــرد إلــــى هــــذ  النمرالاــــ  أا تعــــر  تعتبـــــر  عــــ  طرالاــــق الو الاــــد ســــيقعله  ــــ  مــــأم  عــــ  اللطــــر،  مــــا

مةيــراا مورـــط  داخليـــ ، كـــالقلق، و، تئـــا ، والتضــب، أو خا جيـــ  متعلقـــ  باكمـــا   وألاشـــلاح 

 الذي  لهم عحق  بارخد اا، م  ارمأـ  أا تقعلـه ينحـو إلـى قتيـاا بال ـلو ياا قدما يـه، ولـذلل

 . 215:2112يل، على توريط القاعدي . )بهذ  ارةيراا ارورط  عوامل خطر معرفي  تعمل تعتبـر 

وتأخــــــذ ارعتقــــــداا القاعديــــــ  شــــــأحا أساســــــياا، همــــــا: معتقــــــداا التوقــــــع، والتــــــي تب ــــــ، مــــــ  

عمليــــاا معرفيــــ  تــــرلط ألاحــــدا  بمــــا يــــتم توقعــــه مــــ   تــــاةج، إذ إ ــــه  ــــ  حالــــ  قدمــــاا ت ــــوا لــــدى 

 توقعــاا إيقابيــ  لددمــاا أ اــر مــ  عــدد وقيمــ  التوقعــاا ال ــلبي ، وهــذ  التوقعــاا تعــزز  تعــاطيار

 ما ترتمل على توقع ارتعاطي ال تفاع الفعاليـ  ،جتماعيـ  اعـد اسـتعمال خبـر  
ً
قصير  اردى وغالبا

 ارخد .
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 أمــا الرــ ل الةــاني للمعتقــداا القاعديــ  فهــو معتقــداا محــق اســتقاب  ، ضــتاط الت ــأيا

حيـــث يــــتعلم الفـــرد أا العقــــاقير يمأـــ  أا تخفــــض مــــ  اســـتقابته ال  ــــدي  للضـــتوط، فهــــي تلقــــ  

تقاب ، والح اســـي  للضـــتط. وت ـــ ع اســـتخداو العقـــا   ـــ  ارواقـــن، وخصـــاةن الفـــرد، مةـــل: ،ســـ

 . 73: 1998)فرالاد ،

عـــ  ولـــذلل تف ـــر النمرالاـــ  ارعرفيـــ  التبعيـــ  للمخـــد اا علـــى أ ،ـــا ألاثـــر الن،ـــائي لتورـــيط مقمو 

مــــ  ارعتقــــداا وهـــــذا مــــا يميـــــز هــــذ  النمرالاــــ  التـــــي توضــــح لـــــيا فقــــط ســــلوك التعـــــاطي  بــــل ترـــــرح 

 . 442: 1998البوياا ارعرفي  التي تقن و اء . )الرناوي، 

 ( نظرية علم الاجتماع:2

 باعتبــــا   
ً
  مرالاــــا

ً
 بمــــاهر  قدمــــاا، وأعطاهــــا تف ــــيرا

ً
  بيــــرا

ً
لقــــد اهــــتم علــــم ،جتمــــاع اهتمامــــا

 ا حر 
ً
 عــ   فــض ،متةاليــ ، وار ــاير  للمعــايير، والقــيم ال ــاةد  ســلوكا

ً
 مّمــا يتخــذ  الفــرد تعبيــرا

ً
افيــا

   ارقتمع، ف لوك التعاطي هـو سـلوك سـليي يمهـر  الفـرد  تيقـ  مرـاعر ،غتـرا  والتباعـد القـوي 

عــ  ارقتمــع، و فــض كــل ثقافــ  فرعيــ  أخــرى، ك ــه تب ــ، ثقافــ  التعــاطي  ةقافــ  فرعيــ  خاصــ  بــه 

أ  ــر مــ  ذلــل دخلــ  ضــم  أهــداف الفــرد بذاتــه، والارجــع بــذلل ال ترــا  حــاهر  إدمــاا ارخــد اا  ــ  و 

كــــل ارقتمعــــاا إلــــى التتيــــر  ــــ  تر يــــب ألاســــر  ووحيفت،ــــا، وإلــــى ضــــعن القــــيم الروحيــــ  و،تقــــا   حــــو 

 فرـــعر اعـــدو ،طمئنـــاا، والةقـــ   ـــ 
ً
 وارراهـــق خصوصـــا

ً
 اراديـــ  ارطلقـــ  التـــي تقعـــل قن ـــاا عمومـــا

ارقتمــــع الــــذي يوت ــــي إليــــه، فيتمــــرد عليــــه بت ــــوالا  جماعــــاا فرعيــــ  خاصــــ  بــــه مــــ  ســــماا تعــــاطي 

ارخد اا، وهذا فرعر  أ ه فرد فعال له قيمته ،جتماعي   لأ  تحركاته    حقيقـ  ألامـر مـا هـ  إال 

ســـــلو ياا منحرفـــــ  وخطيـــــر  علـــــى حياتـــــه، وال يقتصـــــر تف ـــــير علـــــم ،جتمـــــاع لمـــــاهر  التعـــــاطي علـــــى 

قافــ ، وارعــايير ،جتماعيــ ، والقــيم، ومرــاعر ،غتــرا   بــل يتعــدى ذلــل إلــى إعطــاء أهميــ  لحالــ  الة

الضـــتط التـــي فعا ه،ـــا الرـــبا  ومـــا يترتـــب عنـــه مـــ  الوضـــع ،قتصـــادي، وألاســـري ارتـــردي، والبطالـــ  

 واررأحا ألاسرالا ، والتعر  ار تمر لدحباط.

 وعحقــــ  وطيــــد  للضــــبط ،جتمــــاع  بمــــاهر  ، حرافيــــ 
ً
 بــــا زا

ً
  مــــا تعطــــي هــــذ  النمرالاــــ  دو ا

ألاخرى والاقصد بالضبط ،جتماع  القوا يا الرسمي ، مةـل: القـوا يا التـي تحأـم ،قتصـاد وألاسـر  

 . 433:1998ا ألا ، وسيد العرير . )الرناوي،الرسمي  التي يضعهغيـر  وغيرها، وحت، القوا يا
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 -( نظرية التفكك الاجتماعي:2

ر مـ  ارةقفـيا ـ ، حيث أبـدى  ةيـ1941-1921ات ع استخداو هذ  النمرالا  خحل الفتر  م  )

ألامرالاأييا خحل تلل الفتر  قلقهم البالغ على حـروف التفأـل ،جتمـاع ، والتبـاي  الةقـا   والأ ـاد 

  1931أزمـــــ  الأ ـــــاد العمـــــيم  ـــــ  )،قتصـــــادي التـــــي تعرضـــــ  لـــــه الواليـــــاا ارتحـــــد  ألامرالاأيـــــ  مـــــ  

باعتبا ها أزم  فاةض إ تاج، و   مواجه  تلـل ألاوضـاع ،جتماعيـ  و،قتصـادي  نرـأا الحاجـ  إلـى 

 . 11:1989العينيا،)أبو  زماا واررأحا ،جتماعي صياغ   موذج أ  ر  فاء  وقد   على تف ير ألا 

ول: هــو اضــطرا   ــ  البنــاء، وهــذا وعلــى ذلــل يمهــر شــأحا أساســياا للتفأــل ،جتمــاع ، ألا 

الرــــــ ل مــــــ  أشــــــ ال التفأــــــل ،جتمــــــاع  يحـــــــوي مــــــا يطــــــرأ علــــــى ال ماعــــــاا والتنميمــــــاا، والـــــــنمم 

،جتماعيـــ  مـــ  تقـــوالاض دعاةمهـــا وانعـــداو الت امـــل فه،ـــا وتـــدهو ها وتوقفهـــا عـــ  النمـــو،  مـــا يحـــوي 

 يطـــــــرأ علــــــى العحقــــــاا الوثيقـــــــ  ألاساســــــي  بــــــيا ألافـــــــراد،
ً
 أو خلــــــح

ً
واروس ـــــــاا ، وال ماعــــــاا ف ــــــادا

والطبقاا ،جتماعي ، أما الر ل الةاني: فيوضح القصو     ألاداء الوحيفي وذلـل فع ـي الفرـل  ـ  

القيـــاو بـــبعض ار ـــتلزماا الوحيفيـــ ، مةـــل: ألاغـــرا ، وألاهـــداف،  مـــا تصـــا  ألاهـــداف بنـــوع مـــ  

  ـــ  هـــذا ألاداء الللـــط والتمـــو ،  مـــا يحـــوي هـــذا الرـــ ل  ـــذلل ســـوء ألاداء الـــوحيفي، أو ق
ً
صـــو ا

ويع ي ذلل القياو بوحاةن متعا ض  ألاغرا ، وما يورأ عـ  ذلـل مـ  افتقـا  إلـى وجـود الـتحؤو بـيا 

 . 42: 1981أجزاء البناء ،جتماع . )عا ف، 

 مـــ  اعـــض ألاف ـــا  والتوجه،ـــاا التـــي ت ـــلم بــــأا 
ً
إا  مرالاـــ  التفأـــل ،جتمـــاع  تنطلـــق أساســـا

ع  م  القواعد التـي تحأـم سـلوك ألافـراد وال ماعـاا، والتـي تأخـذ الحيا  ،جتماعي  تفر  مقمو 

ش ل التوقعاا حول  يفي  تصرف الناهللا    ارواقـن ارتباينـ   ـ  ال  ـم ارقتمعـ  العـاو، أي أ ،ـا 

ت ــــتوعب كــــل ألافــــراد، وتعمــــل علــــى ت ــــهيل ارقتمــــع لوحاةفــــه ألاساســــي .  التوقعـــاا بالضــــرو   التــــي

 . 242: 1971)أوسيوف، 

و،عتماد على مقموعـ  مـ  التوقعـاا وقواعـد ال ـلوك مـ  ار ـلماا ألاساسـي  التـي ت ـتند 

إله،ـــا  مرالاـــ  التفأـــل ،جتمـــاع ، وعنـــد تف ـــير هـــذ  ار ـــلم   قـــد اعـــض العلمـــاء يو ـــدوا علــــى دو  

القواعــــــد ،جتماعيــــــ   ــــــ  التنمــــــيم ،جتمــــــاع ، أمــــــا حينمــــــا يقــــــل تــــــأثير تلــــــل القواعــــــد وتخفــــــق تلــــــل 

 م  أش ال ثحث :التوقعاا ف
ً
 عندها يتحقق التفأل ،جتماع ، والذي يتخذ واحدا
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* الحمعيا الاـ : بمع ـ، حـدو  تتيـر اجتمـاع  يقعـل ارعـايير التقليديـ  لل ـلوك عتيقـ  ومهملــ  دوا أا 

 يقدو قواعد ومعايير بديل  تحدد للناهللا أساليب تصرفام،م.

ناقضــــ  مــــ  القواعــــد،  قواعــــد ثقافــــ  * الصــــراع الةقــــا  : حيــــث يتواجــــد النــــاهللا بــــيا مقموعــــاا مت

 كي من،ــا إلـــى 
ً
، بحيـــث يــودي تصــرف ألاشــلاح وفقــا

ً
ارقتمــع ال ديــد بالو ــب  كبنــاء ارهــاجرالا  مــةح

 ا ت،اك لآلخر    الوق   ف ه.

* ، حــــحل أو ، ،يــــا : بمع ــــ، وجــــود قواعــــد لأــــ  ،متةــــال لهــــا والتصــــرف  ــــ  ضــــوو،ا إمــــا أا يقابــــل 

علــى التعــوالاض، أو ار افــأ  ارناســب  ارتوقعــ ، أو أا يفقــىي إلــى توقيــع عقولــ  بابخفــاق  ــ  الحصــول 

علــــى ارمةـــــل، مةــــل قحبـــــاط الــــذي يواجـــــه توقـــــع الز ــــوج حـــــيا يقت،ــــدوا  ـــــ  الد اســــ  والامتةلـــــوا رعـــــايير 

 .نـــــــــــــدما يتقـــــــــــــدموا لتـــــــــــــول  الوحـــــــــــــاةنالنقـــــــــــــاح لأـــــــــــــّن،م يواجهـــــــــــــوا بمرـــــــــــــ ل  التمييـــــــــــــز العنصـــــــــــــري ع

 . 12: 1989العينيا،)أبو 

  أا التفأــــل ،جتمــــاع  يورــــأ مــــ  خــــحل التتيــــر ال ــــريع، وغــــزو ارنــــاطق 1962الاــــرى مصــــقر )و 

بارورــملا الصــناعي  والتقا الاــ ، واخــتحط  ةيــر مــ  ارعــايير ارتعا ضــ  حتــ، تــودي إلــى تفأــل ارقتمــع 

 أ ـه تحـ  
ً
ارحل  وضعن  قابته على أعضاةه، وم  ثم ينعدو ت امل النمم ،جتماعيـ ، والاـرى أيضـا

  المـــــروف تصـــــبألا ألا مـــــاط ال ا حــــ  شـــــائع  وتوتقـــــل  ـــــ  حرالاـــــ  حتــــ، تصـــــبألا  ـــــ  الواقـــــع الةقافـــــ  هــــذ

ال ـــاةد   ـــ  منــــاطق يرتفـــع فه،ــــا ال نـــاح، وهنـــا يــــتعلم الصـــتا  الــــذي  يورـــأوا  ـــ  مةــــل هـــذ  ارنــــاطق 

ألا مـــاط ال ا حـــ  علـــى أ ،ـــا الطرالاقـــ  الطبيعيـــ  لل ـــلوك، فمنـــاطق التفأـــل ،جتمـــاع  تتميـــز بـــالفقر 

ل وارر ،  ما أ ،ا ذاا طـااع ا حرا ـ  إلـى حـد  بيـر، وترتفـع ة،ـا معـدالا شـر  اللمـر وتعـاطي وال ه

 . 25: 1962ارخد اا والبتاء بصو   واضح . )مصقر، 

 -الثقافة الخاصة الانسحابية:-

وه  التي يل أ أفرادها إلى ،نعزال ع  ارقتمع، وعدو الل ـوء إلـى مما سـ  أي سـلوك إيقـا ي 

ارقتمـــع، و،ت ـــاو بالحمبـــاال ، وعـــدو التر يـــز فيمـــا يـــدو  حـــولهم، والانترـــر بيـــن،م تعـــاطي داخـــل إطـــا  

ارخــد اا واررــرولاا الأحوليــ ، وتعــد حــاهر  تعــاطي ارخــد اا واررــرولاا الأحوليــ  عمليــ  ذاا 

 طبيع  اجتماعي  لألسبا  التالي :



26 
 

 لى اراد  ارخد  .يقد ارتعاطي التعاوا وار اعد  م  زمحةه    عملي  الحصول ع 

   يا آخرالا .متعاطييمأ  للمتعاطي أا يتعلم أسلو  وطرالاق  التعاطي مباشر  م 

 حو سل ل  م  العحقاا ،جتماعي  للحصول على ارخد اا. تعاطييتقه ار  

   يت ـــــــــم ارتعـــــــــاطوا بذاتيـــــــــ  اجتماعيـــــــــ  ترـــــــــ ل اتقاهـــــــــام،م ارتمةلـــــــــ   ـــــــــ  الةقافـــــــــ  اللاصـــــــــ

 . 275: 1985،نلحابي . )كا  ، 

 -( نظرية الوصم )ردود الفعل الاجتماعي(:8

ترـير  مرالاــ  الوصــم للعــالم )هــاو د بأــر  إلــى العلميـ  التــي تت ــبب  ــ  ألاخطــاء، وآلاثــاو الدالــ  

ر ـعلـــى ، حطـــاط الللقـــي وإلـــى أشـــلاح تصـــمهم ا ـــماا اتيضـــ ، أو ســـماا تقلـــب لهـــم العـــا  وت يـــ

يوجــد ســلوك منحــرف بحــد ذاتــه، وال يحمــل ذاتــه  حــولهم الرــائعاا، وتر ــز هــذ  النمرالاــ  علــى أ ــه ال 

 أي معاا لح حراف.

والوصـــم بـــاال حراف يـــودي بـــاكفراد إلـــى اللـــروج مـــ  داةـــر  التفاعـــل التقليـــدي  ـــ  ارقتمـــع إلـــى 

 ـــــــــــــــ  الةقافــــــــــــــ  ارنحرفـــــــــــــــ . التفاعــــــــــــــل مـــــــــــــــع ارنحــــــــــــــرفيا، والاـــــــــــــــدفع بــــــــــــــاكفراد اروصـــــــــــــــوميا لح ــــــــــــــدماج 

 . 48:1999)البدايت ،

ثابتـ   إذ غيــر  ارخد اا واللروج ع  قـيم ومعـايير ارقتمـع حـاهر  ن ـبي وتعد حاهر  تعاطي 

 على اعض القواعد التي تضعها ال ماع  بحيث ينع  فاعلها بوصم  اللـروج عـ  
ً
ه  تمةل خروجا

 هذ  القواعد.

والفــــرد ارتعــــاطي للمخــــد اا عنــــدما تواجهــــه ال ماعــــ  بنعــــوا، وأوصــــاف، وألقــــا ، وصــــفاا 

  وأفعـال يـتم إلصــاقها
ً
والتــي  بـه، فأ ،ــا ت ـوا لديــه  دود أفعـال تدفعـه ال ت ــا  أفعـال إجراميــ  مقـددا

 تلحق الضر  وألاثر على م  يحيط به.

 ، حيــث 1983وقــد أ ــد كــا   علــى أا أصــل  مرالاــ  الوصــم ترجــع إلــى عــالم ،جتمــاع تــا ويوو )

 رالافــاا، وفعــليــرى أا عمليــ  ت ــوالا  ارقــرو تحتــوي علــى عناصــر ترــمل وضــع عحمــاا، وألقــا ، وتع

تقــــوو ال ماعــــ  بألصــــاقها علــــى ال ــــلن، وتــــودي عمليــــ  الوصــــم هــــذ  إلــــى خدمــــ  أغــــرا   .وشــــرح

 ال ماع  وتحقق لها البعض م  أهدافها. حيث تو د على  قم  الفرد اروصوو  حو  ف ه.
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وال يخفــى مــا تتضــمنه عمليــ  الوصــم مــ  عقــا   فطــىي للمــذ ب ولــاآلخرالا   ــرد  فعــل تقاهــل 

مقموعــــ  ارتعــــاطيا، و، ــــدماج  ــــ  ثقــــافت،م الفرعيــــ ، والاصــــبألا ال ــــلن اروصــــوو و، ضــــماو إلــــى 

 م  قبل ال ماعـ  وألاشـلاح الـذي  يتعامـل معهـم  ـ  العـاد  والادفعو ـه 
ً
باكفعال ارنحرف  مرفوضا

إلـــى تعـــاطي ارخـــد اا، وإا  مـــر  ارقتمـــع لألفـــراد ارتعـــاطيا مـــ  خـــحل اســـتمرا  وصـــمهم بارتعـــاطيا 

عهم  ـ  غالبيـ  ألاحيـاا إلـى  دود أفعـال اجتماعيـ  لهـا آثـا  سـلبي  علـى حيـام،م وحيـا  للمخد اا، تـدف

أســرهم  كا شـــعو  ارتعـــاطي بأ ـــه مرفـــو  مـــ  قبــل ال ـــلن، أو ألاشـــلاح الـــذي  يتعامـــل معهـــم 

ا لصــــــــيته ووصــــــــفه بــــــــاال حراف. تزالاــــــــد مــــــــ  حــــــــد  ســــــــلوك ارخــــــــالن عنــــــــدما يــــــــتم إلصــــــــاق الت،مــــــــ  

 . 326-316: 1996)كا  ،

  ســمي غيـــر  مــا يوصــم ال ــلن بأ ــه منحــرف مــ  قبــل آلاخــرالا  ســواء بصــو    ســمي  أو وحين

ـــه ســـي وا هنـــاك احتمـــاالا الســــتمرا    ـــ  ســـلو ه ارنحـــرف  تيقــــ  لت ـــوالا  ألافـــراد ارحيطـــيا بــــه 
ّ
فأ 

 بفهمه لذاته  منحرف. 
ً
ه منحرف، والاصبألا مفهوو ، حراف هذا مرتبطا

ّ
 قناعاا بأ 

كســـــبا  تعـــــاطي ارخـــــد اا ب و ـــــه  تيقـــــ  للتفأـــــل و، حـــــراف والامأـــــ  تف ـــــير هـــــذ  النمرالاـــــ  

 . 48: 1955ألاسري وا ،يا  منموم  الضبط ،جتماع  لألسر  وارقتمع. )الحواا، 

 -العوامل النفسية املفسرة لتعاطي املخدرات:-

 لم يأـ  هنـاك اتفـاق بـيا العلمـاء علـى سـماا متعـاطي العقـاقير ار ـأر  وارخـد   ارـ ل عـاو

اعضـــــهم يختلـــــن عـــــ  آلاخـــــر مـــــ  حيـــــث وصـــــفه كســـــبا  قدمـــــاا، ومـــــع ذلـــــل فقـــــد أمأـــــ   حيـــــث إا

التوصـــــل إلـــــى اعــــــض العوامـــــل اررــــــتر  ، مةـــــل: اضـــــطرا  اررــــــاعر، وعـــــدو التوافــــــق، وارعا ـــــا  مــــــ  

والرـــــعو  باال تئـــــا ، وقـــــد توصـــــل اعـــــض البـــــاحةيا إلـــــى مقموعـــــ  مـــــ  العوامـــــل  اررـــــاكل النف ـــــي 

علــى تعــاطي ار ــأراا وارخــد اا، و،ســتمرا   ــ  تناولهــا فيمــا اعــد النف ــي  التــي ت ــ ع مــ  ققبــال 

 . 33: 1993)القذا  ، 

وفطــ  إله،ــا أو لــم يفطــ   تعــاطيأا هنــاك ثمــ  دوافــع  ف ــي ، ســواء شــعر ة،ــا ار والاــرى أحمــد

 ــوع ارخــد  الــذي يمأــ  أا يتعاطــا   ــ  إشــباع هــذ  الــدوافع  تعــاطيتــدفع بــه إلــى قدمــاا، والاختــا  ار

 . 116: 1971وا تضاو،ا. )أحمد، 
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 وم  بيا العوامل النف ي  ارف ر  لتعاطي ارخد اا:

 -الرغب     اللذ : -

 لـدى ألافــراد 
ً
يـرى أســعد أا دافـع اللــذ  ممةـل لحــب ،سـتطحع  ماــر ، وهـو دافــع يتأـر  غالبــا

حصـول علـى ارتعـ ، أو ارهيئيا الستخداو ارخد اا، والفرد الـذي لديـه هـذا الـدافع يتنـاول العقـا  لل

التقديـــد، أو للهـــرو  مـــ  ارلـــل، وارـــرو  بخاـــر  جديـــد  مختلفـــ  مـــ  الـــوع ، ومـــع ذلـــل فهـــذا العامـــل 

 إذا كـــــــاا خطــــــو  مبدةيــــــ  لــــــدوافع أخطـــــــر لــــــدى ألافــــــراد ارهيئــــــيا لتعـــــــاطي 
ّ

لــــــيا بالــــــدافع اللطيــــــر إال

 . 136: 1993ارخد اا. )أسعد، 

 -حب ،ستطحع والرغب     التقرالاب: -

رـــــير فاضـــــل إلـــــى أا حـــــب ،ســـــتطحع هـــــو الـــــدافع ألاسا ـــــىي العـــــاو ار ـــــاعد  ـــــ  عمليـــــ  تعلـــــم ف

مرـاذا بـدأا  ـ  تعـاطي  استخداو ارخد اا، حيث وجد    د استه أا أ  ر قجاباا تأراً  على سـوال

 ـــ   ارخـــد اا؟م هـــ  حـــب ،ســـتطحع، والرغبـــ   ـــ  التقرالاـــب، وهـــ   فـــا قجابـــ  التـــي وجـــدها جيردا ـــو 

 د استه ع  أسبا  تعاطي ارخد اا.

والاضــين )أبــو العــزاةم  علــى حــب ،ســتطحع   ــبب  ــ  إســاء  اســتعمال ارــواد ارخــد  ، تــأثير 

ال ماعــــ ، وســــوء ال ــــحب ، وألاف ــــا  اللادعــــ  حــــول قــــد   ارخــــد اا علــــى زالاــــاد  قشــــباع ال وطـــــىي 

 وإتاح  ارتع ، وال رو ، و،نرراح.

ا الــــدافع الرغبــــ  الداخليــــ  لــــدى الأةيــــري  لتقرلــــ  كــــل مــــا هــــو غيـــــر و لمــــا يقــــوي مــــ  تــــأثير هــــذ

معروف، وه  الرغب  التي تزداد    ال   التي ي وا فه،ا الفـــــــرد أ  ر عرضـ  لتـأثير ألاقــــــــراا، وهـ  مـ  

 . 17: 1989  سن . )فاضل، 25-16ســــــــ  )

 -الرعو  باال تئا : -

لتفــاعل ، وهــو ذلــل ، فعــال ارصــاحب لدحبــاط  ــ  تحقيــق يقصــد باال تئــا  هنــا ، تئــا  ا

هــدف، أو الفرــل  ــ  إشــباع  غبــ  جاهــدا الــنفا  ــ  بلوغهــا، وقــد يوــتج عــ  ، تئــا  فقــداا ألامــل 

   إيقاد طرالاق    ار تقبل، والاتميز ، تئا  بمزاج سـوداوي، وا تئـا ي، مـع إح ـاهللا ارـرالاض اعـدو 

اطه ال ـابق، والاأسـه مـ  مواجهـ  ار ـتقبل مـع صـعول  التر يــز الرضـا وعـدو القـد   علـى قتيـاا بورـ

 . 28: 1981والرعو  باب هاق العاو. )ع اش ، 
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 ، تبــيا أا مــ  1986و ــ  د اســ  مصــرالا  عــ  تعــاطي ارا  ــتوا فــو ا قــاو ة،ــا مــاهر  قيــب )

لـــب دوافـــع التعـــاطي متالبـــ  الرـــعو  باال تئـــا ، والرغبـــ   ـــ  إحـــحل حالـــ  مـــ  الهـــوهللا الصـــناع  للتت

علــى العــالم ارــادي ارحــيط برغبــاا الفــرد ومــا لديــه مــ  مرــاعر   ــز، وعــدو القــد   علــى ارواجهــ . 

 . 142: 1986) قيب، 

 -الرغب     ن ياا ارراكل والهموو: -

قــــد تعأــــا هــــذ  الرغبــــ  ،تقــــا  ،نلــــحا ي  ــــ  ســــلوك متعــــاطي ارخــــد اا، وهــــ  ن ــــياا مــــا 

ول  للتأين مع الواقـع بأسـلو  مرضـىي، حيـث ينقلـه ارخـد  يفعله ارتعاطي بم اعد  ارخد     محا

مـــ  الواقـــع ارـــولم ب ـــل همومـــه ومرـــاكله إلـــى عـــالم مـــ  ال ـــعاد  اروقتـــ ، وســـرعاا مـــا فعـــود اعـــدها 

 . 17: 1994ارتعاطي إلى واقعه. )شفيق، 

إلـــــى أا متعـــــاطي ارخـــــد اا ال يفأـــــروا  ـــــ  حـــــل مرـــــأحم،م التـــــي فعاـــــروا عن،ـــــا    ارتر ـــــيوأشـــــا

 يصـــل ة،ـــم إلـــى حـــل هـــذ  اررـــأحا والاحقـــق أهـــدافهم،  مــــا أا بـــال
ً
هموو، وال يفأـــروا تفأيـــرا واقعيـــا

اتخاذهم للمخد  وسيل  لو ياا الهموو إ ما يدل علـى أ ،ـم شلصـياا تواجـه اررـاكل والعقبـاا أو 

حــــواجز قشــــباع علــــى م ــــتوى التفأيــــر الــــذاتي، أو الهــــرو  مــــ  الواقــــع، وهــــم يتصــــفوا بــــال  ز عــــ  

ر الواقع ، وضعن ارباد  ، والرعو  اعدو القد   وعدو الأفاي  وم  ثـم ،تقـا  ،نلـحا ي التفأي

%  مـــــ  عينــــ  الد اســـــ  التــــي قـــــاو ة،ــــا إلـــــى أا الرغبــــ   ـــــ  ن ــــياا الهمـــــوو 76 ــــ  ال ــــلوك وقـــــد أفــــاد )

 . 456: 1961وارراكل ه  الدافع الةاني لتعاطي الحرية. )ارتر ي، 

  إلـــــى أا 1988 ، وع اشـــــ  )1983 ، والـــــدمردا، )1981)وأشـــــا ا د اســـــاا كـــــل مـــــ  ســـــوالان 

متعاطي ارخـد اا أشـا وا إلـى أا أهـم دوافـع سـوء اسـتخداو ارخـد اا وتعاطه،ـا هـو ن ـياا اررـاكل 

ال لصـــي   لعـــدو القـــد   علـــى حلهـــا، ومحاولـــ  التتلـــب علـــى حالـــ  ، تئـــا  ارزا ـــ  والـــتخلن مـــ  

 . 66:1981وآخروا، تر. )سوالانضتط المروف، وتخفين الرعو  بالقلق، والتو 

 -القلق  دافع لتعاطي ارخد اا:-

أا القلـــــق فعـــــد أحـــــد الـــــدوافع الرةي ـــــي  لتعـــــاطي ارخـــــد اا، وأا هـــــذا القلـــــق والاو ـــــد  ـــــرواا 

يحـــد   تيقـــ  لتفاعـــل الفــــرد مـــع ارقتمـــع، مــــع الرـــعو  بابحبـــاط، وقلــــ  فـــرح النقـــاح والضــــتوط 

 . 8: 1977،قتصادي . ) رواا، 
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وو أا أســبا  القلــق هــو قح ــاهللا بالعزلــ ، وأا أحــد طــرق الــتخلن مــ  هــذا  ــذلل يــرى فــر 

قح اهللا هو تعاطي ارخد اا، حيث يحاول ارتعاطي م  خحل ارخـد    ـر قح ـاهللا بالعزلـ  عـ  

 . 163: 1974طرالاق جل اا التعاطي التي يوت ي إله،ا. )تركي، 

ي مـــــــ  مصـــــــاد  صـــــــراعاته أا التعـــــــاطي يتـــــــيألا للفـــــــرد فـــــــرح الـــــــتخلن الـــــــوقت  الح ـــــــازي والاـــــــرى 

ومقلقاته، وهو ة،ذا يتيألا له إم ا ي  التوافـق ال ـليي مـع تـوتر  الـداخل ، والاـتم ذلـل مـ  خـحل التـأثير 

 . 1985:177النفطىي للمخد ، والذي يودي إلى ،عتماد ال ي ولو   على العقا .)الح ازي،

 -تأثير جماع  ألاقراا: -

ألاقــــراا والحاجــــ  إلــــى القبــــول مــــ  ال ماعــــ  إ مــــا فرــــير أولــــرالا  وكــــوهيا إلــــى أا تــــأثير جماعــــ  

 يميلـوا ب جــاع 
ً
 واحــدا

ً
فعأـا احتيـاج الفــرد إلـى ، تمــاء، والابـدو أا ألافــراد الـذي  ف ــتخدموا عقـا ا

خاــرام،م بتــأثير جمــاع ، ف ــل متعــاٍط يوت ــي إلــى جماعــ  يحتــذى ة،ــا والافخــر باال تمــاء إله،ــا ولــذلل فهــو 

 هللا طقوســـــها وعادام،ـــــا، والاتنـــــاول مخـــــد ام،ا  عحمـــــاا لح تمـــــاء. يوت ـــــي لل ماعـــــ  دوا أا يـــــد ي والامـــــا

 . 58: 2114)شفيق، 

والاـــأتي دو  تـــأثير ألاقـــراا مـــ  حيـــث إ ـــه طرالاـــق التفاعـــل ،جتمـــاع  مـــع ارتعـــاطيا آلاخـــرالا  ذوي 

اللار  الطوالال ، يـتعلم الفـرد لـذ  ارخـد ، ويعلمو ـه اللـذ   ـ  التعـاطي بـالرغم مـ  أا التقرلـ  ألاولـى 

 . 125: 1989ا مور . )غيث، له ت و 

 -الفرل    ألادوا  ،جتماعي  - 

إا كل مقتمع فعد أفراد  بأسـاليب التربيـ  للقيـاو بـأدوا هم ،جتماعيـ   ـ  ار ـتقبل، وتـودي 

هـــــذ  ألاســـــاليب دو هـــــا علـــــى الوجـــــه ألا مـــــل إذا بقـــــي ارقتمـــــع دوا تتييـــــر  بيـــــر  ـــــ  بناةـــــه ،جتمـــــاع  

 فــأا ألاســاليب القديمــ   ــ  مواجهــ  الحيــا  والقيــاو  ،قتصــادي ألاسا ــىي، أمــا إذا
ً
كــاا التتيــر ســريعا

 . 84: 2111بالدو  ،جتماع  تصبألا عقب . )قنديل، 

و مــا يــرى عبــدالعال أا ألادوا  ،جتماعيــ  جــزٌء هــاٌو مــ  ت ــوالا  الــذاا، و ــ  ارقتمعــاا غيـــر 

     ممها ،جتماعيـ  يـزداد 
ً
القلـق  ا ـبب الصـراع بـيا  غبـ  الفـرد ار تقر ، أو التي تعاني اضطرابا

، ولــــــيا   ــــــز  عــــــ  الوفــــــاء بااللتزامــــــاا ارختلفــــــ  
ً
وحاجتــــــه للقيــــــاو بــــــاكدوا  ارطلولــــــ  منــــــه اجتماعيــــــا

ارطلولــــ  مــــ  هــــذ  ألادوا ، وعنــــدما يحــــد  ذلــــل قــــد يصــــبألا مــــ  الصــــعب قيــــاو  مــــاو حيــــا  فرديــــ  
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قــد يصــل الفــرد إلــى احتقــا  م ا تــه م ــتقر  ســليم  تعتمــد علــى اتقاهــاا آلاخــرالا ، و ــ  هــذ  الحالــ  

 مــ  أشــ ال ، حــراف ابتــداًء مــ  إدمــاا اللمــو  وارخــد اا
ً
  ــ  ارقتمــع وأدوا  ، ومــ  ثــم فــأا  ةيــرا

وحتـــــ، ارـــــر  العقلـــــ ، هـــــ   تيقـــــ  للقلـــــق الناشـــــىا عـــــ  هـــــذا الفرـــــل  ـــــ  تحقيـــــق دو ، أو أدوا  الفـــــرد 

 . 73: 1987،جتماعي     الحيا . )عبدالعال، 

 -على نظريات تعاطي املخدرات: التعقيب-

 لهــــذ  النمرالاــــاا بأ ،ــــا 
ً
ومــــ  خــــحل العــــر  ال ــــابق يتضــــح أا تف ــــير تعــــاطي ارخــــد اا وفقــــا

 مــ  ،ســتقاب  لــنقن فــرح 
ً
عــد  وعــا

ظ
تقــوو علــى افتــرا  مــودا  بــأا ثقافــ  ارنحــرفيا ارــ ل عــاو ت

بفــــرح الحيــــا   التعلــــيم ومختلــــن الحاجــــاا ،جتماعيــــ  ألاساســــي ، وذلــــل  ــــ  مقتمــــع قــــد وعــــدهم

والطموحـاا ال وهرالاـ   ،العديد  ولأنه ال يتيألا لهـم  ـ   فـا الوقـ  أسـاليب تحقيـق هـذ  الحاجـاا

 م  عدو ،لتقاء بيا ألاهداف التي تحض عله،ا الةقاف  ولـيا الطـرق 
ً
فتعاطي ارخد اا يوتج أساسا

 لتحقيقهــــا، فــــاريول، والنزاعــــاا اللاصــــ  بمما ســــ  ، حــــرا
ً
مــــا هــــ  أســــاليب ارقــــر   اجتماعيــــا

ّ
ف، إ 

للتأيــن مــع ارتناقضــاا ،جتماعيــ  للمقتمــع، ومــا يوــتج عــ  هــذ  ارتناقضــاا مــ  مرــاعر قحبــاط 

للعديــد مــ  ألافــراد، وهــذا التف ــير يوضــح إخفــاق التنميــ  ،قتصــادي  و،جتماعيــ  التــي مــ  شــأ ،ا 

 توفير الحاجاا ألاساسي  كفراد ارقتمع.

 -:راتدألاضرار الجسمية للمخ-

تــوثر ارخــد اا علــى كــل أجهــز  ال  ــم، وت ــبب  ــ  وقــن وتعطيــل وحــاةن هــذ  ألاجهــز ، مّمــا يقعــل 

 لألمرا ، واروا    أحياا  ةير 
ً
 .الفرد عرض 

 -ألاضرار الاجتماعية للمخدرات:-

يتعــــر  متعـــــاطي ارخــــد  وأســـــرته وارحيطـــــوا بــــه لـــــبعض ألاضـــــرا  ،جتماعيــــ ، والتـــــي ت ـــــبب 

 .مةل :بيا ارتعاطي وارحيطيا برراكل ر م  اـالأةي

 تودي ارخد اا بهمال النفا، والهنداو، والنماف  ال لصي . -

 تودي إلى ، حراف، وال رالام ، بمختلن أ واعها. -

 تودي إلى هبوط الروح ارعنوالا  للمتعاطي، و ذلل لتير ارتعاطي. -

 تودي إلى فقداا العمل، وترك الد اس . -
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 -للمخدرات:ألاضرار الاقتصادية -

 علـــــى ـيتعـــــر  متعـــــاطي ارخـــــد اا، وارقتمـــــع لـــــبعض ألاضـــــرا  ،قتصـــــادي  والتـــــي تـــــوثر  ةيـــــ
ً
را

 فعــية مــع أســرته  ــ  فاقــ  
ً
ارقتمــع، وتبقيــه  ــ  مصــاف الــدول ارتخلفــ ، وتقعــل مــ  ارتعــاطي فــردا

 داةم ، وهذ  ألاضرا  ه :

 مــــا يفقــــد ارتعــــاطي  -
ً
عملــــه  تيقــــ  غيابــــه ومرــــاكله الداةمــــ  تــــودي ارخــــد اا للبطالــــ ، حيــــث  ةيــــرا

 بالعمل.

الرـــــبا  الـــــذي  كـــــا وا ف ـــــاهموا  ـــــ  بنـــــاء ،قتصـــــاد  ارتعـــــاطياتـــــودي ارخـــــد اا رـــــوا الأةيـــــر مـــــ   -

 الوط ي.

تــودي بهــدا  الأةيــر مــ  ألامــوال  ــ  ســبيل جلــب ارخــد اا مــ  اللــا ج ممــا يضــر باالقتصــاد ارحلــ   -

واررــــــا يع  ألامــــــوال  ــــــ  إقامــــــ  ارصــــــانع، والترــــــا  ياا حيــــــث كــــــاا مــــــ  ارمأــــــ  ،ســــــتفاد  مــــــ  هــــــذ 

 . 113،111: 2111ارختلف . )أبوجناح، 

 -رأي الدين إلاسالمي في تعاطي املخدرات:-

اعهول  ﴿ خلق هللا قن اا وجعله خليف  له ََ ِيه  ه ئهَكوِه ِ هل َمَلَٰٓ ۡرضه  ِإَوذ  قَاَل َربَُّك ل
َ ِر   ِفه ٱۡل   ﴾َخلهيَفو

ئهَكووِه  ِإَوذ قُل َنووا﴿ و رمــه وأســ د لــه محةأتــه  29-28)البقــر ، آلايــ  :  هل َمَلَٰٓ ووُدُدوْ   ل  ﴾فََسووَدُدٓوْ   َدمَ ٓأِل ٱس 
إلــى ووهــب لــه الهيئــ  القوالامــ ، وزود  بالعقــل الــرايح، وأ ســل إليــه  ســله م،دو ــه   31)البقــر ، آلايــ : 

هــو مــ  أعمــم الــنعم الطرالاــق ار ــتقيم، ويعتاــر العقــل جــوهر  تقــىيء لدن ــاا طرالاــق الحيــا  ولــذلل 

ها، وكل ما يق ي عليه حراو ومرفو .
ّ
 وأجل

فــــاللمر حــــراو  ك ،ــــا تق ــــي علــــى العقــــل، وقــــد حرمهــــا هللا ســــبحا ه وتعــــالى علــــى مراحــــل ا ت،ــــ  

َها﴿بقولـه سـبحا ه وتعـالى: يُّ
َ
أ رُ  ٱََّلهينَ  َيَٰٓ َم  ُ  َءَْمُنٓوْ  ِهَنَما ٱۡل  نَصاُب  َوٱل َمي سه

َ َلٰمُ  َوٱۡل  ز 
َ س  ره  َوٱۡل  َمو َ  ََ هون    له مي

َتنهُبوهُ  ٱلَشي َطٰنه   َ لهُحونَ  لََعَلُكم   فَ  ن يُوقهَع بَي َنُكمُ  ُتف 
َ
َضوآءَ  ٱل َعوَ َٰو َ  ِهَنَما يُرهيُد ٱلَشي َطُٰن أ َغ  وره  ِفه  َوٱۡل  َم   ٱۡل 

ه  رهٱّلَله وََعنه ٱلَصلَٰو ه   َوٱل َمي سه
 َ نَتُهونَ  َفَهل   َوَيُصَدُكم  َعن ذه نُتم مُّ

َ
 . 91-91. ) اراةد ، آلاي : ﴾أ

ره   َ يَس  ﴿والاقول سـبحا ه وتعـالى: َم  ه قُل   لُونََك َعنه ٱۡل  ٓ  َوٱل َمي سه ٓ  ِهث وم   فهيههَموا ُمُهَموا  ُ هلَنواِإَوه ِإَو بهوي  َوَمَ ٰفهوُع ل ََ 
َبُ  ك 

َ
عهههَما  أ  . 219)البقر ، آلاي : .﴾مهن َنف 
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 لعقــولهم و ــرامت،م مــ  الضــياع، ولقــد 
ً
 حــرو أفاضــل النــاهللا اللمــر علــى أ ف ــهم صــو ا

ً
وقــديما

ســـئل عبـــاهللا بـــ  مـــرداهللا  ـــ  ال اهليـــ  لـــم ال ترـــر  اللمـــر؟ فأجـــا : و يـــن أ ضـــى، أا أصـــبألا ســـيد 

القـوو وأمطـىي سـفه،هم؟ش وشـرة،ا قـيا بـ  عاصـم  ـ  ال اهليـ  فقـاو إلـى ابوتـه فهرلـ  منـه، ورـا أفـاق 

، وجاء قسـحو ولـم فرـر  اللمـر وقيل له ذلل
ً
 يقر  اللمر أبدا

ّ
فاتصـل التحـرالام  آلى على  ف ه أال

 بالتحرالام.

 يـتم مـع التبـغ 
ً
وأول الطرالاق إلى ارخد اا هو التبغ، أو الـدخاا  كا اسـتخداو ارخـد اا غالبـا

 ولـــذلل فـــأا مما ســـ  التـــدخيا ال يقتصـــر خطرهـــا علـــى ضـــر ها وحـــد ، بـــل يمتـــد إلـــى احتمـــال تنـــاول 

  ـــ  أ ،ـــا 
ً
ارخـــد اا بمـــا لهـــا مـــ  أخطـــا  ومضـــاعفاا، فـــالتبغ، وارخـــد اا، وار ـــأراا، ترـــترك جميعـــا

مف ــد  للعقــل، ومخرلــ  لل  ــم، ومتلفــ  للمــال، وهللا ال يحــب الف ــاد، بــل قــد ت ــبب الت ــمم، أو 

ُتلُووووٓوْ  ﴿،ختنــــاق، أو ارــــوا، وهللا تعــــالى يقــــول  نُفَسووووُكم   ِهَن  َوََل َتق 
َ
هُكووووم  ٱّلَلَ كَ أ وووو َن ب يمر  ﴾ارَحه

لَُكِه  َوََل تُل ُقوْ  ﴿والاقول هللا سبحا ه وتعالى  29آلاي :الو اء،) يُكم  ِهََل ٱتَله  ي ده
َ
هأ  . 195قر ،آلاي :الب). ﴾ب

و وى قمــاو أحمــد وأبــو داود عــ  أو ســلم   ضــىي هللا عن،ــا أا  ســول هللا صــلى هللا عليــه وآلــه 

 وسلم  ه، ع  كل م أر، ومفتر.

عمر  ضىي هللا عن،ما قال: قال  سول هللا صل هللا عليه وسلم )كل م ـأر خمـر وكـل  وع  اب 

 . 3م أر حراو . ) وا  م لم: 

وعــ  عبــدهللا بــ  عمــر  ضــىي هللا عن،مــا قــال: قــال  ســول هللا صــل هللا عليــه وســلم )مــ  شــر  

 . 4) وا  البخا ي وم لم:  .اللمر ثم لم يتب من،ا حرمها    آلاخر  

هللا صــــل هللا عليــــه وســــلم عــــ  بيــــع اللمــــر فقــــال: )إا الــــذي حــــرو شــــرة،ا حــــرو وســــئل  ســــول 

 . 8) وا  م لم:  .بيعها 

ـئل  سـول هللا  وع  عائر   ضىي هللا عن،ا زوج  النيي صلى هللا عليه وآله وسـلم أّ ،ـا قالـ : سظ

ـــه الصــــــصــل هللا عليــه وآلــه وســلم عــ  البتــع فقــال علي ـــح  وال ـــ ـــ)  حو:ــ ـــل شـ ـــأس را ـ راو . ـأر فهــو حـــــ

 . 7البخا ي وم لم:  ) وا 

 . 11) وا  البخا ي وم لم: .وع  عةماا  ضىي هللا عنه قال: اجتوبوا اللمر فأ ،ا أو اللباةث
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إا ارـــوم  القـــوي خيـــر وأحـــب إلـــى هللا مـــ  ارـــوم  الضـــعين، وقســـحو بحاجـــ  إلـــى قـــو  أبناةـــه 

إضعافهم  فيقوو بتصدير ارواد ال ام  إله،م فتضـيع فاروامراا تحاك حولهم، والعالم فعمل على 

صــــــحت،م، وتــــــذهب قــــــوم،م، والاضــــــعن اقتصــــــادهم، ولــــــو تأملنــــــا مــــــا ينفــــــق علــــــى ارخــــــد اا وارفتــــــراا، 

وار ـــــــأراا لوجـــــــد ا  مبـــــــالغ طاةلـــــــ ، لـــــــو أح ـــــــنا توجه،هـــــــا ال تفـــــــع شـــــــأا أمتنـــــــا، وقـــــــل فه،ـــــــا اررضـــــــى، 

هـذ  ارـواد ال ـام  دوا أا يلتفـ  إلـى مـأكلهم  واررردوا. و م مـ   جـل م،مـل بيتـه، وأبنـاء  ليرـتري 

 علــــه،م وعلـــى مقــــتمعهم، وصـــدق هللا العمــــيم إذ يقــــ
ً
ِهَن ﴿ل:و ومرـــرة،م، وملب ــــهم في ـــوا ذلــــل ولـــاال

رهينَ  ه َوٰنَ  َكنُٓوْ   ٱل ُمَبذي ُفورر  ٱلَشَيٰطهيه  َوََكَن ٱلَشي َطٰنُ  ِهخ  ََ ههۦه هَربي  . 27-26)قسراء، آلاي :. ﴾ال
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 الثاني: مفهوم الذاتاملبحث 

 تمهيد: -

لــم يختلــن اررــتتلوا اعلــم الــنفا قــديما أو حــديةا حــول قضــي  أو موضــوع مةلمــا اختلفــوا  

حـــول مفهـــوو الـــذاا ســـواء  ـــ  عمليـــ  تمييـــز  عـــ  بقيـــ  ارفـــاهيم ألاخـــرى كالتقـــدير الـــذاتي، أو التقرالاـــر 

و الــذاتي أو قد اك الــذاتي، أو  ــ  إيضــاح تــداخلها مــع مصــطلحاا مةــل: ألا ــا، أو الــروح، أوالــنفا، أ

مفهوو الذاا اعدا هاما م  أاعاد ال لصـي ، حتـ، أا     تحديد تعرالافام،ا  موضوع أو عملي . فعد

اعــض العلمـــاء أمةـــال:  وجـــرز وماســـلو والبـــو ا فعطو ـــه أهميـــ  أ اـــر مـــ  غيـــر  مـــ  أاعـــاد ال لصـــي  

 ألاخرى  إذ فعتاروا العامل أهم    تأثير ال لوك.

 نبذة عن مفهوم الذات: -

الــذاا  مــا عرفهــا  ــ  الوقــ  الحاضــر، مــ  حيــث إ ،ــا مصــطلح  فطــىٌي لــه لــم فعــرف قن ــاا 

 واســتخدم  
ّ

داللتــه، ف ــل لتــ  العــالم ســواًء كا ــ  قديمــ ، أو حديةــ ، وعلــى اخــتحف الحضــا اا إال

، مةـــل: أ ـــا، و فطـــىي، ولتـــدلل علـــى  نـــه الـــنفا، فلهـــذا  قـــد أا أســـا مفهـــوو الـــذاا قديمـــ  
ً
ألفاحـــا

، حيـــث تو ـــد ارصـــاد  بـــداي
ً
 ترجـــع أصـــولها إلـــى جـــدا

ً
ت،ا قبـــل ارـــيحد، وأا اعـــض ألاف ـــا  ال ـــاةد  حاليـــا

اراديــــ  غيـــــر  والوحيفـــ  مـــو يروهللا وهــــوميروهللا الــــذي اســـتطاع أا يميــــز بــــيا ال  ـــم قن ــــاني ارــــادي

 . 15: 2114والتي أطلق عله،ا فيما اعد بالنفا، أو الروح. )الماهر، 

 للفأر الدي ي ذاا أصل إلهي 
ً
وحُ  لُونََك   َ َويَس  ﴿ قولـه تعـالىوالروح وفقا وحه  قُله ٱلرُّ  مهون   َعنه ٱلرُّ

هَن ٱل عهل مه ِهََل قَلهيلر  هيُتم مي وت
ُ
ه َوَمآ أ ره َرّبي م 

َ
 . 85)قسراء، آلاي  :. ﴾أ

والـــروح تع ـــي  ـــ  العلـــوو النف ـــي  تلـــل القـــو  ارعنوالاـــ ، أو الحالـــ  ال ـــي ولوجي  التـــي تـــدفعنا 

 حو ققداو، أو قف او لتةير فينا حـب العمـل، وحـب الحيـا ، أو الـتحما لهمـا، أو العأـا بقصـد 

أّمـا إ قاز هدف أو أ  ر م  هدف  ليصل الفرد     ،ايـ  ارطـاف إلـى مرحلـ  مـ  حـاالا الرضـا الـذاتي 

 اسـم الـذاا، 
ً
النفا قن ا ي  ه  ذلل ال ل ارر ب مـ  ال  ـد والـروح، والـذي  طلـق عليـه أحيا ـا

أو ألا ـــــــا بلتــــــــ  علـــــــم الــــــــنفا، وة،ـــــــذا ارع ــــــــ، تحمـــــــل ســــــــماا ال  ـــــــد والــــــــروح  كا صـــــــفاا ال  ــــــــم 

 م  سلوك قن اا الفرد. 
ً
 وخصاةصه ألاساسي  تر ل جزءا

بيـــا ، وال ـــرع ، والـــبطء، والنحافـــ ، وال ـــمن  إا صـــفاا الطـــول، والقصـــر، وال ـــواد، وال

والــبحد ، والورــاط، كــل هــذ  الصــفاا ألاساســي  لل  ــم البرــري، وهأــذا ينمــر القــرآا الأــرالام إلــى 
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الــنفا البرــرالا   مــر  كاملــ  شــامل ، ومت املــ ،  ــ  الوقــ  الــذي  ــرى فيــه أا أق ــاو ال هــاز النفطــىي 

  ما يراها علماء النفا ارحدثوا تت وا م :

: الالشــعور:أو 
 
وهــو ذلــل ال ــزء الــذي فرــمل الواقــع، والرغبــاا ال و ــي ،  مــا أ ــه فرــمل جــا بيا  ال

 . 414: 1999أولهما: الهو، وثا ه،ما: ،ستقاباا ارأبوت . )الطوالال، 

َس  ِهنَ ﴿والاقصد ة،ا    القرآا الأرالام النفا ألاما   بال وء    قوله تعالى َماَر ُ   ٱنلَف 
َ
وٓء َۡل ه لسُّ . ﴾ب

 . 53)يوسن آلاي : 

: الشعور:
 
وهو كل ما يمأننا تذ ر  م  أف ا ، وأحدا ، ووقائع، وهو مـا يمةـل الـذاا ارد  ـ ،  ثانيا

َيُتَهوا﴿والاقصد ة،ا    القرآا الأرالام النفا ارطمئن     قوله تعالى
َ
أ وُس  َيَٰٓ ُِ  ٱنلَف  َمئهَنو ٓ  ٱل ُمط  و ه َه ِهََلٰ  ٱر 

يَ  ِر َمر ضه َي هكه َرْضه  . 28)الفقر، آلاي : . ﴾ِر َربي

 تعريفات مفهوم الذات:-

يـــرى  وجـــرز أا مفهـــوو الـــذاا عبـــا   عـــ  ت ـــوالا  معر ـــ  مـــنمم ومـــتعلم للمـــد كاا الرـــعو الا  

والتصـــو اا والتعميمـــاا اللاصـــ  بالـــذاا، فهـــو ذلـــل ال ـــل التصـــو ي ارـــنمم ارناســـب ار ـــوا مـــ  

ارختلفــــــ  للحيــــــا  مــــــع القــــــيم  إد اكــــــاا ال ــــــلن للصــــــاةن ذاتــــــه وعحقتــــــه مــــــع آلاخــــــرالا ، وارمــــــاهر 

 اررتبط  ة،ذ  ،د اكاا وهو ار ئول ألاوحد ع  القلق عند ال لن. 

أا مفهوو الـذاا هـو مقمـوع اتقاهـاا قـيم الفـرد وأح امهـا التـي تتعلـق  Eysnck والاذ ر إيز ل

 .ا لو ه وقد اته وصفاته، والاتضم  مفهوو الذاا الوع  ال امل ة،ذ  ارتتيراا وتقوالامها

فاك ـا  والارى أا الذاا مضطر  للدم  ثحث  أشياء، وه  العالم اللـا   ، وألا ـا ألاعلـى، والهـو

الضـــعيف  تضـــعن أمـــاو الهـــو، فت ـــوا ال لصـــي  شــــهوا ي ، وألا ـــا القوالاـــ  ت ـــيطر علـــى الهـــو وألا ــــا 

 بين،مــا، أمــا ســيطر  ألا ــا ألاعلــى علــى ال لصــي  فتقعــل ال لصــي  مترــدد  
ً
ألاعلــى، وتحــد  تواز ــا

بارةـل إلــى د جـ  عــدو اررو ـ ، فتأبــ  الرغبـاا والتراةــز، أو ترـعر بالــذ ب اربـالغ فيــه ممـا يــودي إلــى 

 . 55: 2111،ضطرا  النفطىي. )اراروك، 

أو إد اك الفـرد  ، طباع الـذي ي و ـه الفـرد عـ   ف ـهمفعار ع   مفهوم الذات أنه: ويعرف عثمان-

أو اللصــاةن التــي فعتارهــا هامــ  بالو ــب  لــه، وتقييمــه لنف ــه، ويعاــر مفهــوو الــذاا عــ  ال ــماا، 

والـــــــذاا ارةاليـــــــ .  لهـــــــذ  ال ـــــــماا، ويرـــــــتمل مفهـــــــوو الـــــــذاا علـــــــى الهوالاـــــــ  الذاتيـــــــ  وتقـــــــدير الـــــــذاا

 . 18: 2115)عةماا،
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ممفهــوو مر ــب ينطــوي علــى م و ــاا عديــد ،  ف ــي  معرفيــ  وجدا يــ   الــذات بأا ــا: ويعــّرف أحمــد

متناغمـــــ  مت املـــــ  فيمـــــا بين،ـــــا، وي ـــــاير هـــــذا ارفهـــــوو  ـــــ   مـــــو وتطـــــو  اجتماعيـــــ ، وأخحقيـــــ .. تعمـــــل 

ارراحــــل النماةيــــ ، والابــــدأ  ــــ  الت ــــوا منــــذ ال ــــن  ألاولــــى مــــ  عمــــر الطفــــل، ثــــم يرتقــــي تــــد الاقًيا بفعــــل 

م والتورئ  ،جتماعي م. )أحمد، 
ّ
 . 252: 2114عملياا النضج واللار  والتعل

يم الــــدينامي ي رفــــاهيم الفــــرد وأهدافــــه ومةلــــه والــــذي التنمــــويعــــرف جــــالل )مفهــــوم الــــذات بأنــــه: "-

يقر  الطرق التي ف لأها بحها  صو ته ارطرد  لنف ه، والامةلها أح   تمةيـل مـا يطلـق عليـه لفمـ  

)أ ـــــا ،  حـــــ  ، وارصـــــد  ألاسا ـــــىي لحأـــــم ال ـــــلن عـــــ   ف ـــــه هـــــو خاراتـــــه ارباشـــــر ، وقـــــيم ألاشـــــياء 

 . 252: 1992وأهدافهمم. )جحل، 

متر يـــب معر ـــ  موحـــد مـــتّعلم رـــد كاا الفـــرد الواعيـــ  يتضـــم   مفهـــوم الـــذات بأنـــه: ريـــد عـــرف أبـــو 

اســتقاباا الفــرد  حــو  ف ــه وتقديراتــه لذاتــه، ووصــفها  مــا يــرا  ألاخــروا )ذاا آلاخــرالا   وذلــل  ــ  

 . 151 :1987قطاعاا عام  م  اررافق ارختلف م. )أبوزالاد، 

م للمــــــد كاا الرــــــعو الا  والتصـــــــو اا  :بأنــــــه ويعّرفــــــه رهــــــران-
ّ
مت ــــــوالا  معر ــــــ  موحــــــد مــــــنمم ومــــــتعل

تعرالاًفـــــــــــا  ف ـــــــــــًيا لذاتـــــــــــهم.  والتقوالامــــــــــاا والتعميمـــــــــــاا اللاصـــــــــــ  بالـــــــــــذاا، يبلـــــــــــو   الفــــــــــرد، ويعتاـــــــــــر 

 . 217: 1986)زهراا،

ممقموع  مـ  الرـهو ، والعمليـاا التأمليـ  التـي ف ـتدل عله،ـا  :مفهوم الذات بأنه ويعرف خير هللا-

 . 18: 1981بواسط  ال لوك ملحو ، أو حاهرم. )خير هللا، 

 -الفرق بين الذات ومفهوم الذات:-

همـا:  إلى أا كلم  الذاا ت تعمل    علم النفا    معنيـيا متمـايزالا   هول ولندزي قد أشا )

 للمنمــرالا   ــ  علــم الـــنفا الــذاا  عمليــ ، والــذاا  موضــوع، وال 
ً
 من،مــا كــاا موضـــوعا

ً
شـــل أا  ــح

وة،ــــذا فــــأا  حيــــث اســــتخدو معمــــم التحليليــــيا الــــذاا  ــــ   تابــــام،م م ــــتخدميا الــــنفا، أو الــــذاا

وتحقيـــق التأيـــن وتعـــرف  ،الـــذاا  بنـــاء تـــرتبط بمقموعـــ  مـــ  العمليـــاا الوحيفيـــ  لتنمـــيم الحيـــا 

ك والتوافــــق، والاطلــــق عله،ــــا الــــذاا، أمــــا الــــذاا بأّ ،ــــا: مقموعــــ  مــــ  ال ــــلو ياا التــــي تحأــــم ال ــــلو 

 موضــوع وهــو موضــوع الد اســ  الحاليــ ، فتعــرف علــى أ ،ــا اتقاهــاا ال ــلن ومرــاعر  عــ   ف ــه 

 . 3:2111ي،ز ل ولندا اروضوعي . )هو والاطلق عله،ا مفهوو الذا
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 -أنواع مفهوم الذات:-

 صـــنن علمـــاء الـــنفا مفهـــوو الـــذاا تصـــويفاا متعـــدد ، مـــ  حيـــث كو ـــه 
ً
، أو إيقابيـــا

ً
ســـلبيا

 
ً
  ،شلصـــيا

ً
، وســــيعر   ،أو اجتماعيـــا

ً
 عاطفيـــا

ً
، ج ــــميا

ً
. ومـــ  حيــــث كو ـــه أكاديميـــا

ً
، أو مةاليـــا

ً
واقعيــــا

 الباحث اعض هذ  ارفاهيم وه :

 : مفهوم الذات إلايجابي -

يتمةــل هــذا النــوع مــ  مفهــوو الــذاا  ــ  تقبــل الفــرد لذاتــه و ضــا  عن،ــا، حيــث يمهــر علــى مــ  

ذاا إيقـــا ي صـــو   واضـــح  ومقبولـــ  للـــذاا، يلم ـــها كـــل مـــ  يتعامـــل مـــع الفـــرد أو يتمتـــع بمفهـــوو 

 الرغبــ   ـ  احيحتـل بــه والاأرــن عن،ـا بأســلو  تعاملــه مـع آلاخــرالا  الــذي يمهـر داةمــ
ً
وتقــديرها  ترامهــاا

والتم ــــــــل  وارحافمـــــــ  علــــــــى م ا ت،ـــــــا ،جتماعيــــــــ ، ودو هــــــــا، وأهميت،ـــــــا، والةقــــــــ  الواضـــــــح  بــــــــالنفا

 قحل الذاتي مّما فعار ع  تقبل الفرد لذاته و ضا ظ عن،ا.بالأرام ، و،ست

فعد مفهوو الذاا قيقا ي الذي فعار عنه الفرد،  ما فرير إليه    ال ح  النف ي  

 بتقبل آلاخرالا ، وأا تقبل 
ً
 موجبا

ً
 جوهرالاا

ً
والتوافق النفطىي، و ذ ر بأا تقبل الذاا يرتبط ا تباطا

 
ً
  ةي يا

ً
 . 72: 1997   عملي  التوافق ال لصىي. )زهراا،  الذاا وفهمها فعتار اعدا

ويعتقــــد  وجـــــرز أا  مـــــو مفهـــــوو الـــــذاا اروجـــــب لـــــدى فـــــرد فعتمـــــد علـــــى تلقـــــي الفـــــرد للتقـــــدير 

اروجـــب غيــــر اررـــروط، والـــذي فع ـــي إحهـــا  التقبـــل للفـــرد اتـــض النمـــر عـــ  ســـلو ه، فاآلبـــاء الـــذي  

يمهــــروا حـــــا،م وتقـــــديرهم للفـــــرد حتـــــ، إذا لـــــم يحصـــــل علــــى د جـــــاا عاليـــــ   ـــــ  مقالـــــه فـــــأ ،م بـــــذلل 

 
ً
 غيــر مرـروط، وهـذا الفـرد سـينمو لديـه مفهـوو موجـب لذاتـه، ويرـعر بتقبـل يمهروا اعتبا ا

ً
موجبـا

 ف ـــه حتـــ، عنـــدما يفعـــل أشـــياء مخيبـــ  آلمـــال آلاخـــرالا ، والفـــرد الـــذي يتمتـــع بمفهـــوو موجـــب لذاتـــه 

، ويعاــر عــ  
ً
، وعقليــا

ً
، واجتماعيــا

ً
، وعاطفيــا

ً
يميــل عاــر الصــو   الذاتيــ  التــي ي و ،ــا عــ   ف ــه ج ــميا

ليم لطموحاتــــه، وإ قازاتــــه، وقد اتــــه إلــــى أا ف ــــعى لتحقيــــق أقصــــى، مــــا تتيحــــه لــــه تلــــل إد ا ــــه ال ــــ

 . 311:  1979الذاا م  إم ا ياا، وهذا هو ال ىيء الذي  قد     أ ف نا. )دسوق ، 

 -مفهوم الذات السلبي: -

ينطبق هذا النوع م  مفهوو الذاا على مماهر ، حرافاا ال لو ي ، وألا مـاط ارضـاد ، أو 

تناقضــــ  مــــع أســــاليب الحيــــا  العاديــــ  وارتوقعــــ  مــــ  ألافــــراد العــــادييا  ــــ  ارقتمــــع، والتــــي تقعلنــــا ار

فتضـعه  ـ    حأم على مـ  تصـد  عنـه هـذ  ارمـاهر ال ـلو ي  ا ـوء التأيـن ،جتمـاع ، أو النفطـىي

 . 57: 2114)الماهر،. سوي غيـر  متتير 



39 
 

بــأا هــذا النــوع مــ  ارفهــوو يتمةــل  ــ  شــعو  الفــرد بأ ــه شــلن لــيا لــه قيمــ   وتــرى الد اســ 

  ـ  أي مقـال مـ  
ً
وال يحبه آلاخروا، عبء على غير ، فاشل    حياته، وال ف ـتطيع أا يحقـق  قاحـا

 
ً
 ســلبيا

ً
مقــاالا الحيــا  الهامــ ، وإا هــذا قح ــاهللا بالدو يــ  والــنقن يقعــل ال ــلن ي ــوا اتقاهــا

 خرالا ، فح يحب  ف ه، وال يحب غير ، وهذا يضر بالتوافق ،جتماع  للفرد. حو  ف ه و حو آلا 

وهذا ارفهوو يتضح لـدى الفـرد مـ  خـحل أسـلو  حديةـه، أو تصـرفاته اللاصـ  وتعامحتـه أو 

مــــــ  خــــــحل تعبيــــــر  عــــــ  مرــــــاعر  تقــــــا   ف ــــــه وتقــــــا  آلاخــــــرالا ، مّمــــــا يقعلنــــــا  صــــــفه اعــــــدو الــــــذكاء 

 اق     التعامل، أو عدو تقدير الذاا.،جتماع ، أو اللروج ع  اللي

 مـــا أا مفهـــوو الـــذاا ال ـــليي يقعـــل الفـــرد فعـــاني مـــ  مرـــاعر ســـلبي ، وعـــدو الةقـــ  بنف ـــه 

 مــــ  الناحيــــ  النف ــــي  
ً
و قصـــاا  ــــ  الأفــــاء ، والدو يــــ ، مّمـــا يــــودي بــــالفرد إلــــى أا ي ــــوا أقـــل تأيفــــا

فعتمــــــد علــــــى إحهــــــا  اروجــــــب  وجــــــرز أا  مــــــو مفهــــــوو الــــــذاا ال ــــــالب لــــــدى الفــــــرد  Rogersويعتقــــــد 

 ل ـــلو ياا معينــــ  ف ــــلأها الفــــرد، فقــــد 
ً
اررـــروط والــــذي فعــــاني إحهــــا  وتقبـــل الوالــــدي  للفــــرد وفقــــا

فعطـــى الوالـــداا ار ـــا د  والتعزالاـــز للفـــرد إذا كـــاا ف ـــير ارـــ ل مرضـــىي  ـــ  د اســـته، و ـــ  هـــذ  الحالـــ  

 قاةمـــا علـــى أداء أكـــادي ي جيـــد
ً
 موجبـــا مرـــروطا

ً
 لـــذلل يـــنخفض مفهـــوو يتلقـــى الفـــرد تقـــديرا

ً
، ووفقـــا

 الذاا لديه،  ما فرعر باالحتقا  عندما يفعل أشياء مخيب  آلمال آلاخرالا . 

 بـــــأ ،م أفـــــراد يفتقـــــدوا الةقـــــ  بأ ف ـــــهم 
ً
والاصــــن ســـــميث أا ألافـــــراد يقـــــد وا أ ف ـــــهم ســــلبيا

 التعبيــــر عــــ  أف ــــا هم غيـــــر العاديــــ ، بحيــــث يميلــــوا إلــــى الحيــــا   ــــ  حــــل ال ماعــــاا
ً
 والاخرــــوا داةمــــا

،جتماعيـــ  م ـــتمعيا أ  ـــر مـــ  كـــو ،م مرـــا  يا، والافضـــلوا العزلـــ  و،نلـــحا  علـــى اررـــا    مّمـــا 

 . 37-34:  1983يقلل فرصهم    ت والا  صداقاا وعحقاا مع آلاخرالا . ) ة،اد ، 

  أا ألافــراد ذوي مفهــوو ذاا ســالب يتميــزوا بــابد اك ال ــالب لــذام،م 1993والاــذ ر جاريــل )

م ال لبي ، وعدو القد   على تحمل ار ئولي ، والتراؤو، بابضـاف  إلـى أ ،ـم وعدو الرضا ع  ذوام،

 ا ـبب 
ً
  ـ  ارواقـن التـي ال ف ـتطيعوا ق قـاز فه،ـا، والالومـوا أ ف ـهم أحيا ـا

ً
يضعوا أ ف ـهم داةمـا

طىيء بال ح  الّنف ي  لدم،م.  إخفاقهم، مّما فظ

 ولنــاًء علــى مــا ســبق  يتضــح أا الــذاا قــد ت ــوا موجبــ ، وقــد 
ً
ت ــوا ســالب ، ف لمــا كا ــ  ذاتــا

 ســـالب  أصـــبألا الفـــرد عرضـــ  للقلـــق 
ً
 أدى ذلـــل بـــالفرد إلـــى التوافـــق النفطـــىي، وكلمـــا كا ـــ  ذاتـــا

ً
موجبـــ 

 . 62: 1993و،ضطرا ، ولالتال  يصبألا لديه سوء التوافق النفطىي. )جاريل، 
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 -مفهوم الذات العادي: -

يا بأفضــــل مــــن،م، وال هــــو أقــــل مــــن،م هـــو أا ينمــــر ال ــــلن إلــــى  ف ــــه باعتبــــا   كـــاآلخرالا ، لــــ

يتمتــــع باللصــــاةن التــــي يتمتــــع ة،ــــا ال ــــلن العــــادي مــــ  حيــــث عحقاتــــه، و قاحاتــــه وفرــــله، ومــــ  

حيــث م ا تــه ،جتماعيــ ، أو ال لصــي ، ومــ  حيــث ج ــمه وأف ــا  ، فــأذا  مــر ال ــلن إلــى  ف ــه 

 
ً
، ولـيا بـه مـا فعيبـه ة،ذ  الصو   ي وا شعو   شعو  ال لن العادي، لـيا لـه مـا يفخـر بـه  ةيـرا

 ويرعر  بالنقن والدو ي .

 مفهوم الذات املدركة: -

هـــو ال ـــلن مـــ  حيـــث  ؤالاتـــه لنف ـــه وإد ا ـــه لهـــا، ولـــيا  مـــا يتم ـــ،، ويرـــمل هـــذا قد اك 

، ومعتقداتــــــــــــه، وطموحاتــــــــــــه. ج ــــــــــــمه وممهــــــــــــر ، وقد اتــــــــــــه، ودو    ــــــــــــ  البيئــــــــــــ  التــــــــــــي فعــــــــــــية فه،ــــــــــــا

  .59،58: 2114)الماهر،

 -املثالي:مفهوم الذات  -

هـو عبـا   عــ  الحالـ  التــي يتم ـ، ارــرء أا ي ـوا عله،ــا، سـواء مــا يتعلـق من،ــا بال ا ـب ال  ــ ي 

 علـــى غيــــر  أو ال ا ـــب النفطـــىي، ومنـــه مـــا كـــاا ممأـــ  التحقيـــق أو البلـــوس، ومنـــه مـــا كـــاا
ً
ذلـــل معتمـــدا

 سيطر  مفهوو الذاا ألاساسي  لديه.

 -مفهوم الذات الخاص: -

مرغـو  فه،ـا غيــر  ل ري م  خاراا الذاا، والاتصن بـأا معممـه مـوادوهو ال زء الرعو ي ا

، وال يقوز إحها  ، أو  رفه أماو الناهللا.
ً
 اجتماعيا

 -مفهوم الذات ألاكاديمي: -

والاتمةــــل  ــــ  فأــــر  ال ــــلن عــــ  قد تــــه وإم ا ياتــــه  ــــ  ارقــــاالا ألاكاديميــــ   أي مــــدى تقــــدير  

ألاكاديميـــــ ، والاتمةـــــل  ـــــ  مفهـــــوو أكـــــادي ي عـــــاو، مفهـــــوو بم ا ياتـــــه  ـــــ  تحقيـــــق النقـــــاح  ـــــ  ارقـــــاالا 

ال لن ع  قد تـه علـى النقـاح  ـ  جميـع أو معمـم مقـاالا الد اسـ ، ومفهـوو أكـادي ي خـاح  أي 

فأـــــــر  ال ـــــــلن عـــــــ  قد تـــــــه علـــــــى النقـــــــاح  ـــــــ  موضـــــــوعاا معينـــــــ ، أو مقـــــــاالا معينـــــــ  كاللتـــــــ ، أو 

 الرالااضياا، أو التا الاخ، أو أي مقر  د ا ىي.
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 -الذات العاطفي:مفهوم  -

يتمةـــل  ـــ  فأـــر  ال ـــلن عـــ   ف ـــه مـــ  حيـــث مرـــاعر آلاخـــرالا   حـــو ، ومـــدى  ضـــاهم عنـــه 

ومدى قبولهم له، وفأرته ع   ف ه م  حيث مدى حبه لآلخرالا  وقبوله لهم و ضا  عـن،م، و ضـا  

ع  العحقـ  التـي ترلطـه ة،ـم، ومـ  ممـاهر تـدني مفهـوو الـذاا العـاطفي سـوء عحقـ  الفـرد بـاآلخرالا  

   بالحقـــــــد علـــــــه،م و ـــــــرههم. وعـــــــدو  ضـــــــا  عـــــــ  معـــــــاملت،م لـــــــه، وعـــــــدو شـــــــعو   بحـــــــا،م لـــــــه، وشـــــــعو 

  .387،388: 1977)زهراا،

 أبعاد مفهوم الذات: -

  أا الفرد يمتلل عد  W.james (1891وم  بيا أاعاد مفهوو الذاا  ما يرى وليم جيما 

 ذواا من،ا:

 الذاا  ما فعتقد حقيق  بما هو كاة  ي .  1

  ما يتم ، أا ي وا عليه.الذاا   2

 . 112: 1987صو   الذاا  ما فعتقد أا آلاخرالا  يرو ،ا. )أبوزالاد،   3

 إلى آلاا، والاتفق مع أاعاد مفهوو الذاا التالي :
ً
 وهذا التقييم ال يزال شائعا

  الذاا الواقعي : وه  الطرالاق  التي يرى ة،ا الفرد  ف ه، أو الذاا التي فعتقد أ ه عله،ا 1

ع، وتتأثر بالذاا ال  مي  لل لن، وممهر ال لن، وقد اته، وقيمه ومعتقداته    الواق

 وم توالااا طموحه.

  الذاا ارةالي : وه  الصو   التي يود ال لن أا ي وا عله،ا، وكلما اقتـر  الفرد م  2

 على ذاته ارةالي  زاد تقدير  لذاته، والاقدو عدو التطابق بيا الذاا ارةالي ، والذاا الواقعي  دل
ً
يح

 عدو التوافق.

  الذاا ،جتماعي : وه  الصو   التي فعتقد الفرد أا آلاخرالا  يرو ،ا فيه، وتتمةل    3

مد كاا الفرد، وتصو اته التي فعتقد أا آلاخرالا     ارقتمع يتصو و ،ا عنه. 

 . 994:2117)الحا وني،
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 ه :2112 ما فرير أبو متل  وآخروا)
ً
   أا رفهوو الذاا أاعادا

 الذاا ال  دي : وترمل ال  د، وفعالياته البيولوجي .  1

 الذاا  عملي : وترمل ألاف ا ، وارراعر، وال لوك.  2

الــذاا ،جتماعيــ : تتــألن مــ  ألاف ــا  التــي فعتنقهــا الفــرد وســلو ه الــذي يقــوو بــه، وذلــل   3

  ــــــــــــ  ألادوا  التــــــــــــي ي
ً
ة،ــــــــــــا ألافــــــــــــراد. قــــــــــــوو اســــــــــــتقاب  لآلخــــــــــــرالا   ــــــــــــ  ارقتمــــــــــــع، والابــــــــــــدو ذلــــــــــــل واضــــــــــــحا

  2112:123)أبومتل ،

  إلــــى أا ســــيمو دهللا يــــرى بــــأا الــــذاا تت ــــوا مــــ   يفيــــ  إد اك الفــــرد 2119ويرــــير العطــــوي )

 . 62: 2119 ف ه ومعتقداا الفرد ع   ف ه، وتقييم الفرد لنف ه. )العطوي، 

 -بناء الذات: -

عوامل بناء ذاا ه   ف ها التي تحدد ارحمألا الرةي ي  ل لصي  الفـرد، وعلـى هـذا فـأا  تعد

ألا ــا هــ  ال ا ــب الــواع   ـــ  ال لصــي ، وهــ  تعمــل كوســيط بـــيا الرغبــاا الترالازالاــ  )الليبيــدو  ولـــيا 

البيئـــــ  التـــــي فعـــــية فه،ـــــا الفـــــرد، وهـــــ  تقـــــوو بمهمـــــ  التوفيـــــق بـــــيا هـــــاتيا ارقمـــــوعتيا مـــــ  ارطالـــــب 

  حــو حــل مرــ ل  الرغبــاا الترالازالاــ  بطرالاقــ  تضــم  لل لصــي  وحــدم،ا ،  ل ارتضــا
ً
وهــ  ت ــعى داةمــا

 . 53:  2111وانل امها مع ارحيط اللا   . ) الدلفي، 

 -عوامل بناء الذات ) ألانا ( : -

عنــدما تت ــم ألا ــا بالضــعن، وعنــدما ال تعــد قــاد   علــى ح ــم الصــراع، وعلــى اتخــاذ اروقــن 

 قاد   على التأين مع اروثراا ارختلف .غيـر  تحدياا الحيا  ارختلف ، تصبألاارناسب إزاء 

 فهــم العوامــل التــي تــدخل  ــ  بناو،ــا وتحديــد د جــ  
ً
إا فهــم ألا ــا ) فهــم قن ــاا   ف ــتلزو أوال

 قوم،ا، أو ضعفها، وإا أهم هذ  العوامل ه :

  العوامــــــل يتحصـــــل عله،ــــــا قن ــــــاا للعوامــــــل دو   بيـــــٌر  ــــــ  بنــــــاء ألا ـــــا، وهــــــذ العوامـــــل الفطريــــــة: -0

 وال تـــزال آ اء العلمـــاء متضـــا ل  ومتباينـــ   ـــ  تحديـــد 
ً
  تيقـــ  لعوامـــل  ةيـــر  جـــدا

ً
بالو اثـــ ، وهـــ  أيضـــا

قمل شلصي  الفرد.  العوامل الو اثي  بالضبط، بالرغم م  تأ دهم م  أثرها على مظ

لــــذي  يتفاعــــل معهــــم، ولــــارقتمع فــــالفرد يتــــأثر  ــــ   مــــو  ،جتمــــاع  باكشــــلاح االخبــــرات ألاولــــى:  -6

الـــــذي يحيـــــا  ـــــ  إطـــــا  ، ولالةقافـــــ  التـــــي ت ـــــيطر علـــــى أســـــرته ومد ســـــته ووطنـــــه، وتـــــنعأا آثـــــا  هـــــذا 

التفاعــل علــى ســلو ه، واســتقاباته، وأنرــطته العقليــ  و، فعاليــ ، وعلــى شلصــيته ارتطــو   حيــث 
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وتوجـــه ســـلو ه واتصـــاله إا الفـــرد يتصـــل مـــ  خـــحل تطـــو   بقماعـــاا مختلفـــ ،  مـــا تـــوثر  ـــ   مـــو  

 
ً
ولــى هــذ  ال ماعــاا وأ ارهــا تــأثيرا

ظ
بال ماعــاا ارتنوعــ  كاكســر  وال يــراا والــزمحء وارقتمــع، ولعــل أ

 ــــ  شلصــــي  الفــــرد هــــ  ألاســــر  بالد جــــ  ألاولــــى  إذ تلعــــب اتقاهــــاا الوالــــدي   حــــو ألابنــــاء وأســــاليب 

  ـــــ  توجيـــــه ســـــلو ياا ألافـــــراد وتحديـــــد أ مـــــ
ً
 هامـــــا

ً
اطهم وشلصـــــيام،م واتقاهام،ـــــا  حـــــو تورـــــئت،م دو ا

 لنــوع العحقــاا بــيا ألافــراد بوالــدم،م، وإخــوا ،م 
ً
آلاخــرالا ، و حــو ألاشــياء والحيــا  ارــ ل عــاو،  تيقــ 

 وأقا ة،م، وجيرا ،م، وآلاخرالا  ارهميا لهم    حيام،م.

  ـــــ  بنـــــاء وتطـــــو   تلعـــــبأحــــدار مجـــــرى الحيـــــاة:  -3
ً
 هامـــــا

ً
ألا ـــــا ألاحـــــدا  التـــــي يمـــــر ة،ــــا ،ن ـــــاا دو ا

 تلل التـي تت ـبب لدن ـاا الحرمـاا، أو تزالاـد مـ  الرـعو  بالحرمـاا، كاكحـدا  الطبيعيـ  أو 
ً
وخاص 

 وأهميـــ  لتلـــل ألاحـــدا   ـــ  حيـــا  قن ـــاا وألاحـــدا  العنيفـــ  التـــي 
ً
،جتماعيـــ ، وت ـــوا أ  ـــر خطـــو  

ض النــــــاهللا تقعـــــل قن ــــــاا فرـــــعر باالضــــــطرا ، أو ،فتقــــــاد للطمأ ينـــــ ، أو ،ســــــتقرا  حيـــــث إا اعــــــ

  ــ  مواجهــ  ألاحــدا  التــي  ــ  حــدود إم ا يــاا وقــد اا ،ن ــاا ،عتيــادي  كّا 
ً
  بيــرا

ً
يمهــروا   ــزا

ذوام،ـم تتصـن بالضــعن الأبيـر، وك ،ــا عـاجز  ٌعــ  تحمـل أي شــ ل مـ  أشــ ال الحرمـاا ،عتيــادي. 

ت ليـن مةـل  قـاد  علـى تحمـل أي فـراق أو حرمـاا حطـىي، حتـ، ولـو تـمغيــر  فابن اا م  ذلل النمط

هـــــوالء النـــــاهللا بالقيـــــاو اعمـــــل  ـــــ  م ـــــتوى إم ا يـــــام،م وعمـــــرهم، فـــــأ ،م فرـــــعروا بـــــالحزا، والاأ ـــــروا 

الرــ وى مــ  الحيــا  ومــ  ق ــوم،ا، والاتمــادوا  ــ  الــته م علــى النــاهللا  ــ  هــذا الزمــاا واصــفيا إّيــاهم 

 بالتلم ، وال فو .

 ارتتيراا ألاخرى ما يل :ومّما سبق يتضح أا ت والا  مفهوو الذاا ودو   وا تباطه مع 

مفهـــــــوو الـــــــذاا  تـــــــاج اجتمـــــــاع  واللاـــــــراا ال ـــــــابق ، وأســـــــاليب التورـــــــئ  ،جتماعيـــــــ ، والعوامـــــــل  -

 مـ  الوالـدي  وارد سـيا،
ً
هـذ  العوامـل التـي تعمـل علـى تعتبــر  ألاسرالا ، وتقييماا آلاخرالا ، ولخاص 

  مو مفهوو الذاا وترأيله.

دافعــــ  لل ــــلوك، فتــــدفع ارفــــاهيم قيقابيــــ  لــــدى الفــــرد إلــــى مفهــــوو الــــذاا فعمــــل  قــــوٍ  موّجهــــ  و  -

 لهـــذا ارفهــوو،  ـــ  حـــيا 
ً
مواجهــ  الحيـــا  واقتحــاو ارواقـــن ال ديـــد  ا ــ اع ، والاتصـــرف الفــرد وفقـــا

.
ً
 سلبيا

ً
 فرعر ذوو ارفاهيم ال الب  بال  ز والفرل، والاتصرفوا    ضوء   زهم تصرفا

ال حراف، و،ضــــطرا  النفطــــىي، والعصــــا ي،  ــــ  حــــيا إا ارفــــاهيم ال ــــلبي  عــــ  الــــذاا تــــرتبط بــــا -

 ترتبط ارفاهيم قيقابي  باكسوالااء.
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  ـــــ  ا ترـــــاف 
ً
و ححـــــم أا عمليـــــ  تطـــــو  مفهـــــوو الـــــذاا تمـــــل م ـــــتمر  مـــــاداو الفـــــرد يمـــــل م ـــــتمرا

ال وا ب ال ديد     عملي  النمو، والتي تودي بدو ها إلى تتيير هذا ارفهوو لديه على أح   وجـه. 

 . 21: 2114)جود ، 

قـــد يرجـــع الأةيـــر مّمـــا يتعـــر  لـــه الفـــرد مـــ  ضـــتوطاا  ـــ  شلصـــيته وحـــول إد ا ـــه  إدراك الـــذات:-

لنف ـــه. فالصـــو   ال ليـــ  التـــي يحملهـــا الفـــرد عـــ   ف ـــه قـــد ت ـــاعد   ـــ  التتلـــب علـــى ارواقـــن التـــي 

، وي ـــتمر يتعــر  لهــا، وهــذا مــا يقعــل ارفهــوو يبــدأ  ــ  الت ــوالا  مــ  ال ــنواا ألاولــى  ــ  حيــا  الفــرد

والتفــــــاعحا  معــــــه مــــــدى الحيــــــا ، ومــــــع وجــــــود فــــــروق بــــــيا ألافــــــراد  ــــــ  كــــــل ارواقــــــن و دود ألافعــــــال

،جتماعيــ  التــي تاــرز مــ  خــحل هــذ  ار ــتوالااا ارختلفــ   ــ  إد اك ذاتــه، وتفاوم،ــا مــ  د جــ  عاليــ  

عــــد   علــــى ســــلبي  إلــــى د جــــ  عاليــــ  إيقابيــــ  حيــــث إا مفهــــوو إد اك الــــذاا بصــــو   إيقابيــــ  فظ
ً
موشــــرا

د جــــ  الةقــــ  بــــالنفا، وقيمتــــه الذاتيــــ ، والرــــعو  بــــاكم ، وغيرهــــا مــــ  ال ــــماا ارهمــــ  التــــي تــــرتبط 

،  ما تر ل النوا  ألاساسي  لل لصي  القوالا .
ً
 بال لصي  الناض   سلو يا

 للضـــتوط وشــــعو  
ً
فمفهـــوو الـــذاا لـــدى الفـــرد هـــو الـــذي يحـــدد ســـلو ه، ولهـــذا قـــد ي ـــوا هـــو ســـببا

 م  إحدا  التوافق مع ارتتيراا البيهي  م  حوله.الفرد بال  ز 

 مـــع ألاحــــدا   Brokis والاـــرى برو ـــز
ً
أا ألافــــراد ذوي مفهـــوو الـــذاا ارــــنخفض هـــم أ  ـــر تقاولــــا

 بالعاةــد الراجــع ال ــليي ل ــلو هم،  مــا تمةــل ارقا  ــ  التــي فعقــدها الفــرد بينــه 
ً
اللا جيــ ، وأ  ــر تــأثرا

ا علـــى  ف ـــه فيمـــا إذا كا ـــ  أفضـــل مـــن،م مـــ  حيـــث ألاداء ولـــيا آلاخـــرالا  هـــ  التـــي تحأـــم مـــ  خحلهـــ

ومواجهــ  اررــأحا، أو أقــل مــن،م، ومــع ذلــل يوــتج عــ  هــذ  ارقا  ــ  ا ،يــا  ا ــبب الضــتوط الحــاد  

 . 47: 2118ا والةق  بالنفا. )النعاهللا،عند الفرد  أي بمع ، آثا  سلبي ، أو إيقابي     بناء الذا

 :الذاتاملؤثرات الاجتماعية في مفهوم -

وو الـــذاا ح ـــب مـــا أوضـــحه كـــل مـــ  هنالـــل عـــد  مـــوثراا اجتماعيـــ  لهـــا أثـــٌر واضـــٌح  ـــ  مفهـــ

   وه  كالتال :2112متل  وآخروا )أبو 

صــــو   ال  ــــم لهــــا تــــأثير  ــــ  مفهــــوو الــــذاا للفــــرد، حيــــث إ ــــه يتــــأثر بخصاةصــــه  صــــورة الجســــم: -0

اروضـــوعي ، مةـــل: الح ـــم، وال ـــرع ، والحر ـــ ، والتناســـق العضـــل ، إذا مـــا كا ـــ  هـــذ  اللصـــاةن 

تعتمـــد علــــى ارعــــايير ،جتماعيـــ ، مةــــل:  مــــر  آلاخـــرالا  إليــــه، والتقيــــيم الـــداةم بــــيا الح ــــ  والــــرديء 

 اجتماعي . فأّ ،ا ت وا اللصاةن
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أحهــــرا الد اســــاا أهميــــ  ارعـــايير ،جتماعيــــ  بالو ــــب  رفهــــوو الــــذاا وقــــد املعـــايير الاجتماعيــــة:  -6

وجـــد ا بالو ـــب  للرجـــال أا الح ـــم الأبيـــر لل  ـــم يـــودي إلـــى الرضـــا عـــ  الـــذاا، والعأـــا بالو ـــب  

التـي ف ـاعد الأبـا  للو اء، و ضا الفرد ع  ذاته فعتمد على  يفيـ  قياسـه للممـاهر التـي يأت ـا،ا، و 

 ارحيطوا به على إحاطته ة،ا.

يــوثر الـــدو  ،جتمــاع   ـــ  مفهـــوو الــذاا، حيـــث تنمــو صـــو   الــذاا مـــ  خـــحل  الــدور الاجتمـــاعي: -3

التفاعل ،جتماع ، وذلل عند وضـع الفـرد  ـ  مقموعـ  أدوا  اجتماعيـ ، وهنـا يـتعلم أا يـرى  ف ـه 

جتماعي  ارختلف ، والاـتعلم ارعـايير ،جتماعيـ  والتوقعـاا  ما يرا  آلاخروا م   فاقه    ارواقن ، 

 ال لو ي  التي يرلطها آلاخروا بالدو .

دلــ  الد اســاا علــى أا التفاعــل ،جتمــاع  ال ــليم والعحقــاا ،جتماعيــ   التفاعــل الاجتمــاعي: -4

ز  قــــاح النايحــــ  تعــــزز مــــ  الفأــــر  ال ــــليم  ال يــــد  عــــ  الــــذاا، وأا مفهــــوو الــــذاا اروجــــب فعــــز 

، وهــــــذا يــــــودي إلــــــى زالاــــــاد   قــــــاح التفاعــــــل 
ً
التفاعــــــل ،جتمــــــاع  والازالاــــــد العحقــــــاا ،جتماعيــــــ   قاحــــــا

 ،جتماع  بيا ألافراد.

الفـــرد الـــذي يورـــأ  ـــ  أســـر  تحيطـــه بالعنايـــ  وتـــدفع مـــ  قد اتـــه  الخصـــائص واملميـــزات ألاســـرية: -5

جتماعيـــ  اللاطئـــ  ففـــي هـــذ  الحالـــ  واهتماماتـــه، ومها اتـــه، وفيمـــا لـــو تـــم اتبـــاع أســـاليب التورـــئ  ، 

 موثوٍق به.غيـر  أو  يمأ  أا يت بب الوالداا    أا يد ك الفرد  ف ه،   لٍن غيٍي، أو مرا ٍا 

  ــ  تــأثر مفهــوو الــذاا لــدى الفــرد فيمــا لــو قــا ا  ف ــه بقماعــ  مــ   املقارنــة: -2
ً
تلعــب ارقا  ــ  دو ا

 فيقلـــل مـــ  قيمت،ـــا، فرلمـــا فرـــعر الفـــرد 
ً
ألافـــراد أقـــل قـــد   منـــه فيزيـــد مـــ  قيمت،ـــا، أو أعلـــى منـــه شـــأ ا

حقيقيـــ  إذا هـــو ا تـــبط  ـــ  عحقـــاا مـــع جماعـــ  م ـــتواهم ،قتصـــادي أعلـــى مـــ  غيــــر  بـــالفقر لد جـــ 

  ـ  مفهـوو الـذاا لـدى الفـرد. )أبــومتل  أسـرت
ً
 هامـا

ً
ه، وهأـذا  ـرى أا ارـوثراا ،جتماعيـ  تلعـب دو ا

 . 121: 2112وآخروا، 

   خم   عوامل ت اهم    ت والا  الذاا وه  على النحو التال :2117عدد صافغ )

تحديد الدو : فعتار تصو  الفرد لذاته م  ألادوا  ،جتماعيـ  التـي يقـوو ة،ـا، ومـ  العوامـل الهامـ  -1

التـــي ت ـــاهم  ـــ  ت ـــوالا  مفهـــوو الـــذاا لديـــه، والفـــرد لـــه صـــل  بـــيا قد اكـــاا الذاتيـــ  وســـلوك الـــدو  

ا علــى ارــدى الــذي الــداةم، وقــد نعتمــد بالضــرو   علــى ارعــايير ،جتماعيــ   ــ  إد اك ذواتنــا، واعتمــادً 

 آلاخرالا  عنه. الستقاباايبلته    ذلل قد اك فأ نا يمأننا اتخاذ دو  آلاخر وتوقع 
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ارر ــز: يــوثر مر ــز الطبقــ  ،جتماعيــ  علــى تقبــل الــذاا، أو الرــعو  بقيمــ  الــذاا، أو  لمــا يــرتبط -2

لـــــذاا ارةاليـــــ  تق ـــــيم أ مـــــاط ارتتيـــــراا رفهـــــوو الـــــذاا بمر ـــــز الطبقـــــ ، أو  لمـــــا ت ـــــوا خصـــــاةن ا

 مطابق  رر ز الطبق .

3- 
ً
ارعـــايير ،جتماعيـــ : الفـــرد عنـــدما يحأـــم علـــى  ف ـــه فهـــو يحمـــل عله،ـــا بصـــف  مـــ  الصـــفاا وفقـــا

 لد ج  معين ، ولالو ب  رعيا  معيا فرتقه الفرد م  ارعايير ،جتماعي .

  Compes (1969مباالتفاعل ،جتماع : أوضح   تاةج العديد مـ  الد اسـاا، مةـل: د اسـ  كـو -4

أا التفاعـــــل ،جتمـــــاع  ال ـــــليم والعحقـــــاا ،جتماعيـــــ  النايحـــــ  فعـــــززاا مـــــ  الفأـــــر ال ـــــليم عـــــ  

الـــــذاا، وأا مفهـــــوو الـــــذاا اروجـــــب فعـــــزز  قـــــاح التفاعـــــل ،جتمـــــاع ، والازالاـــــد مـــــ   قـــــاح العحقـــــاا 

 ،جتماعي  للفرد.

منفـــردي  فح ـــب  وإ مـــا  أعضـــاء  ـــ  ال ماعـــاا ،جتماعيـــ : ال يتفاعـــل ال ـــوا البرـــري  ـــأفراد -5

، فتطـــــو  قد اكــــــاا الذاتيـــــ  واتقاهــــــاا الــــــذاا إ مـــــا يحــــــد  تحـــــ  حــــــروف الحيــــــا  
ً
جماعـــــاا أيضــــــا

 فرالاد  ومختلف  م  سلو ه.
ً
 ال ماعي ، ففي كل موقن اجتماع  يمهر الفرد أ ماطا

 خصائص مفهوم الذات:

 تتبلو  خصاةن مفهوو الذاا    التال  

 ظم:مفهوم الذات املن -0

ويع ــي أا خاــراا الفــرد ارتنوعــ  تــزود  بارعلومــاا التــي يرتأــز عله،ــا  ــ  إد ا ــه لذاتــه، والاقــوو 

الفــــرد بأعــــاد  صــــياغت،ا وتخزالان،ــــا ارــــ ل أا ــــط ت ــــ ، التصــــويفاا، وهــــ  تمةــــل أي طرالاقــــ  لتنمــــيم 

 اللاراا وإعطاو،ا مع ،. 

 مفهوم الذات متعدد الجوانب: -6

التصـــوين متعـــدد ال وا ـــب، وهـــذ  ال وا ـــب تعأـــا لهـــذا ال ـــم  الةا يـــ  رفهـــوو الـــذاا هـــ  

النمـــــاو مـــــ   احيـــــ  التصـــــوين الـــــذي يتبنـــــا  الفـــــرد، ويرـــــا  ه فيـــــه الأةيـــــروا، وقـــــد أشـــــا ا اعـــــض 

الد اســـــاا إلـــــى أا هـــــذا النمـــــاو التصـــــويفي فرـــــ ل مقـــــاالا عديـــــد  كارد ســـــ ، والتقبـــــل ،جتمـــــاع  

 وال اذبي  ال  مي ، والقد  .

 :مفهوم الذات الهرمي -3

 لقاعـد  خاـراا الفـرد  ـ  ارواقـن اللاصـ  
ً
يمأ  أا تر ل هذ  ال وا ب رفهوو الذاا هرمـا

 ولما أا رفهوو الذاا العاو.
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 والاق م القم  الهرو إلى م و يا هما:

* مفهــوو الــذاا ألاكــادي ي الــذي ينق ــم إلــى ارفــاهيم ،جتماعيــ ، وال  ــمي  للــذاا، والتــي تنق ــم 

  ما هو الحال بالو ب  رفهوو الذاا ألاكادي ي.بدو ها إلى جوا ب أ  ر 
ً
 تحديدا

 مفهوم الذات الثابت: -4

بما أا رفهوو الـذاا العـاو يت ـم بالةبـاا الو ـيي، وكلمـا كـاا ،تقـا   ـ  الهـرو رفهـوو الـذاا 

العاو يت م بالةباا الو يي، كلما كاا هـذا ،تقـا   ـ  الهـرو رفهـوو الـذاا  حـو القاعـد ، وكـاا هـذا 

 أا هـذا ارفهـوو يتتيـر مـ  مرحلـ  إلــى ا
ّ

، وذلـل ضـم  اررحلـ  الهرميـ  الواحـد ، إال
ً
 ن ـبيا

ً
رفهـوو ثابتـا

 أخرى، وذلل تبعا للمواقن وألاحدا  التي يمر ة،ا الفرد. 

 مفهوم الذات النما ي: -5

 
ً
 الا  قــادغيـــر  ال يميــز ألافــراد  ــ  البدايــ  حيــام،م بأ ف ــهم عــ  البيئــ  ارحيطــ  ة،ــم، وهــم أيضــا

علــــــى التو ــــــيق بــــــيا ألاجــــــزاء الفرعيــــــ  لللاــــــراا التــــــي يمــــــروا ة،ــــــا، وكلمــــــا  مــــــا الفــــــرد ازدادا خاراتــــــه 

 على إيقاد الت امـل فيمـا بـيا هـذ  ألاجـزاء الفرعيـ  لترـأيل إد اك مفـاهي ي 
ً
ومفاهيمه وأصبألا قاد ا

 واحد.

 مفهوم الذات التقييمي: -2

فع ي فقط أا الفـرد يطـو  والاصـن لذاتـه  ـ  مفهوو الذاا ي وا ذو طبيع  تقييمي ، ولهذا ال 

موقــن معـــيا مـــ  ارواقـــن، وإ مــا يظ ـــّوا  ـــذلل تقييمـــاا لذاتـــه  ــ  تلـــل ارواقـــن، والامأـــ  أا تصـــد  

تلــل التقييمــاا بابشــا   إلــى معــايير مطلقــ ، كارقا  ــ  ارةاليــ ، أو يمأنــه أا فعــدد تقييماتــه بابشــا   

أو قشــــا   إلــــى تقييمــــاا مد  ــــ  قــــاو ة،ــــا آخــــروا وتختلــــن إلــــى معــــايير ن ــــبي  كارقا  ــــ  مــــع الــــزمحء، 

 أهمي  ود ج  البعد التقيي ي باختحف ألافراد وارواقن.

 مفهوم الذات الفارقي: -2

وهــــو الــــذي يتميــــز عــــ  ارفــــاهيم ألاخــــرى التــــي ترلطــــه ة،ــــذ  العحقــــ  النمرالاــــ ، فمفهــــوو الــــذاا 

أ  ـــــر مـــــ  ا تباطـــــه بـــــارواقن ،جتماعيـــــ  للقـــــد   العقليـــــ  يفتـــــر  أا يـــــرتبط بالتحصـــــيل ألاكـــــادي ي 

ل التحصـــيل ألاكـــادي ي. وارواقـــن اراديـــ   أي يمأـــ  تمييـــز مفهـــوو الـــذاا عـــ  البنـــاءاا ألاخـــرى، مةـــ

 . 122: 2113)ارحاميد،

  



48 
 

 -:تطور مفهوم الذات لدى الفرد-

إا مفهـــوو الـــذاا يبـــدأ بـــالت وا لـــدى الفـــرد منـــذ اللحمـــ  ألاولـــى التـــي ف تأرـــن الفـــرد أجـــزاء 

أا هنـاك الأةيـر مـ  العقبـاا التـي يواجههـا الفـرد  ـ  طرالاقـه لتو يـد  Ericksonج مهوالارى إ الاأ ـوا 

ذاتــــه فمــــةح: قــــد يتولــــد لــــدى الفــــرد شــــعو  بالةقــــ ، أو اعــــدمها تقــــا  آلاخــــرالا ، والارجــــع ذلــــل لطبيعــــ  

صـــحيألا، فقـــد ي ـــوا لطبيعـــ  تعامـــل أوليـــاء ألامـــو  غيــــر  ع حاجاتـــه هـــل كا ـــ  ارـــ ل صـــحيألا، أو إشـــبا

  ـــ   قاحـــه، أو فرـــله باالعتمــــاد علـــى  ف ـــه و،ســــتقحل عـــ  آلاخـــرالا ،  مــــا قـــد ي ـــوا لطبيعــــ  
ً
دو ا

  ـــ  تطـــو  مفهـــوو الـــذاا لديـــه، وي ـــتمر 
ً
  بيـــرا

ً
تعامـــل ألاهـــل مـــع الفـــرد  ـــ  ســـ  اللعـــب والد اســـ  أثـــرا

وو الــذاا لــدى الفــرد بــالتطو  والنمــو مــ  خــحل مراحــل النمــو ارختلفــ ، مةــل: مرحلــ  ارراهقــ  ارفهــ

مرحل  ) أزم  الهوالا   ، والتي     ،ايت،ا يحد  التعديل    مفهـوو الـذاا وصـو م،ا  تيقـ  تعتبـر  والتي

ل  ــ  مرحلــ  النضــج العقلــ  الــذي ف ــاعد  علــى ارواز ــ  بــيا اســتعداداته وقد اتــه وإم ا ياتــه، و ــذل

الربا  وما يمر بـه الفـرد مـ  صـراعاا لتحقيـق الـذاا أو عدمـه ومـا يوـتج عـ  ذلـل مـ  آثـا  و ـذلل 

 وعحقتــه 
ً
 وم ــتقح

ً
 منتقــا

ً
 ــ  ســ  الرشــد وطبيعــ  عحقــ  الفــرد مــع مقتمعــه، فأّمــا أا ي ــوا شلصــا

ح ،ـزاو واليـأهللا جيد  باآلخرالا ، أو العأا، ولذلل قد ف تطيع الفرد تنمي  ثقته بنف ـه، أو يـر   ل

 والفرل.

مــ  خــحل مــا ســبق أا مفهــوو الــذاا هـو مفهــوو  مــائي ومتطــو  عاــر مراحــل  مــو الفــرد يححـم 

ارختلف ، م  الطفول  اربأر  إلى مرحل  الرشد، وتلعب كل مـ  ألاسـر  وارقتمـع وألافـراد ارحيطـيا 

  ــــ  طبيعــــ  هــــذا ارفهــــوو، حيــــث أا دو  
ً
 و ةي ــــيا

ً
 هامــــا

ً
ألاســــر  ي ــــوا مــــ  خــــحل دعمهــــا بــــالفرد دو ا

 علـــى التعبيـــر عـــ   ف ـــه ومما ســـ  هواياتـــه، وعـــدو الحـــد مـــ  تطلعاتـــه، وتـــدعيم 
ً
للفـــرد وجعلـــه قـــاد ا

 ــواي  القــو  لديــه، وم ــاعدته لتخطــي  ــواي  الضــعن لديــه وتحوالالهــا إلــى  ــواي  القــو ، وهنــا يمهــر 

 مـــــ  خـــــحل مـــــا يـــــوفر  كفـــــراد  مـــــ  إم ا يـــــاا، ووســـــ
ً
اةل ت ـــــاعدهم علـــــى تحقيـــــق دو  ارقتمـــــع أيضـــــا

ذوام،ــم، وعــدو تقييــدهم، وعــدو الحــد مــ  إم ا يــام،م، و ــذلل كــل ارحيطــيا بــالفرد ال بــد أا ي و ــوا 

 إيقابيــ  وفّعالــ  
ً
معــول بنــاء ال معــول الهــدو، وكــل هــذا مــ  شــأ ه م ــاعد  الفــرد كــي يب ــي والاطــو  ذاتــا

 . 32: 2113بيا أفراد ال ماع . )العل ، 

 -مفهوم الذات: ي تكوينالعوامل املؤثرة ف-

ال شــــل أا مفهــــوو الــــذاا هــــو ارفهــــوو ارأت ــــب مــــ  البيئــــ  التــــي فعــــية فه،ــــا الفــــرد،  مــــا أا 

، أو 
ً
 إيقابيــــا

ً
  ــــ  ترــــأيل مفهــــوو الــــذاا  بحيــــث ي ــــوا إّمــــا مفهومــــا

ً
هنــــاك عوامــــل عديــــد  تلعــــب دو ا

 ح ــب تلــل العوامــل وأثرهــا علــى الفــرد، 
ً
 ــ  ترــأيل مفهــوو هنــا اعــض تلــل العوامــل ودو هــا و ســلبيا
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حيــث يبــدأ ترــأيل مفهـوو الــذاا لــدى الفــرد  ـ  فتــر  مبأــر  مــ  عمـر ، ويعتمــد ذلــل ارــ ل ، الـذاا

أسا ــىي و بيــر علــى طبيعــ  العحقــ  التــي تــرلط هــذا الفــرد بمــ  يحــيط بــه، خاصــ  ألافــراد الــذي  لهــم 

يطيا بـه مـ  خـحل أثر    حياته، ولما أا مفهوو الذاا لدى الفرد يتر ل م  خحل تفاعله مع ارح

مراحل  مو  ارختلف  التي تبدأ م  طفولته، فـأا وعـ  الفـرد لذاتـه يبـدأ مـ  ألامـو  اراديـ  ثـم يوتقـل 

إلــى ألامــو  النف ــي ، وكلمــا كا ــ  بيئــ  الفــرد داعمــ  وت ــمألا لــه بمزالاــد مــ  ارعرفــ  و، طــحق، كلمــا 

التـي يتعـر  لهـا خـحل تفاعلـه كاا  مو مفهوو الذاا لدى الفرد أفضل، حيـث تصـبألا خاـراا الفـرد 

 وإ مـا هــو 
ً
  ـ  ترـأيل مفهــوو ذاتـه، وهــذا يـدل علـى أا مفهــوو الـذاا لـيا فطرالاــا

ً
 هامــا

ً
مـع بيهتـه دو ا

شىيء مأت ب يأت به الفرد م  خحل تفاعله مع بيهته، وهذا يدل على أ ـه مفهـوو مر ـب مـ  عـدد 

 مفهــوو متطــو  ارــ
ً
 ل م ــتمر خــحل مراحــل  مــو الفــرد مــ  ار و ــاا ارتنوعــ  وارختلفــ ، وهــو أيضــا

والا ــوا محــيط الفــرد وليهتــه ،جتماعيــ  خاصــ  العاةليــ  من،ــا، ومــا يتلقــا  مــ  تعلــيم، واللاــراا التــي 

يمـر ة،ـا  ـ  بيهتـه ارنزليـ  والتعليميـ  كـل ذلـل ي ـوا لـه أثـر  ـ  تقيـيم الفـرد لذاتـه، و ـذلل عحقتـه مــع 

 .والديه ومعلميه لها أثر     ؤالا  الفرد لذاته

 دوا 
ً
ويرير الربل  إلى أ ه    ال نواا ألاولى مـ  عمـر الفـرد ي ـوا اح اسـه بـارةيراا غامضـا

تمييــــز وأ ـــــه ال ف ـــــتطيع التمييــــز بـــــيا ج ـــــمه وج ـــــم أمــــه، ولينـــــه ولـــــيا عارــــه اللـــــا   ، ولـــــذلل فـــــأا 

. متميـــز  وعامـــ ، وي ـــتقيب للمةغيــــر  اســـتقابته للمةيـــراا مـــ  حولـــه ت ـــوا 
ً
يـــراا ب ـــل ج ـــمه تقرالابـــا

 . 74: 2113)الريخ ،

  فيــرى أا الــذاا لــدى الفــرد ت ــوا موجــود  منــذ بدايــ  حياتــه وهــ  ال ــن  1995وأمــا جاريــل )

وال ت ــوا معدومــ ، وإ مــا ت ــوا  ـ  حالــ  مــ  الأمــوا اروقــ ، ومـع مراحــل النمــو تبــدأ بــالمهو   ألاولـى

للمـا سـنواا ألاولـى مـ  ار ل تد الاج  حيث يبدأ الفرد بالتمييز بيا الذاا وغير الـذاا، ولأـ   ـ  ا

 . 43:1995واضح . )جاريل، غيـر  حياته ت وا فأرته ع   ف ه

 -عوامل أخرى مؤثرة في تكوين الذات:-

 -عوامل ذاتية: -0

 وه  تتمةل    اللصاةن ال  مي ، والقد   العقلي  )الذكاء .

 -الخصائص الجسمية :-

ول، والــوزا، والح ــم والاقصــد ة،ــا صــو   ال  ــم، ومــا تتضــمنه مــ  خصــاةن مــ  حيــث الطــ

والرــــ ل العـــــاو، والللـــــو مـــــ  ارحمـــــألا ارعيبـــــ   ـــــ   مـــــر الفـــــرد مـــــ  خـــــحل ارعـــــايير الةقافيـــــ ، حيـــــث إا 
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خّفض م  تقدير الفرد لذاته، ولالتال  يتـأثر مفهـوو الفـرد عـ  
ظ
اللصاةن ارعيب  لل  م يمأ  أا ت

و إيقابيـ ،  حـو ذاتـه ال  ـمي  ذاته بنمرتـه اللاصـ  تقـا   ف ـه، ومـا ي ّوَ ـه مـ  اتقاهـاا سـلبي ، أ

 . 71:1982وارتمةل     الصو   اررةي  وارحدد  له، والتي تعأا  يا ه ارد ك لآلخرالا .)جحل 

وقـــــد أشـــــا  الـــــبعض إلـــــى أهميـــــ  صـــــو   ال  ـــــم  ـــــ  ت ـــــوالا  مفهـــــوو الـــــذاا لـــــدى الفـــــرد  إذ إا 

تحقيـق النمـو ال ـوي العيو  والعاهاا ال  دي  قد تـودي إلـى تنميـ  مرـاعر الـنقن، وتحـول دوا 

 . 38:1983فالفرد يتأثر بنمر  آلاخرالا   حو قعاق  أ  ر م  تأثر  بابعاق  بنف ه. )ة،اد ، 

  ـــ  التـــأثير علـــى مفهـــوو الـــذاا لـــدى الفـــرد 
ً
 بالتـــا

ً
ولـــذلل يتضـــح أا صـــو   ال  ـــم تلعـــب دو ا

 التقاهـاا آلاخـرالا  
ً
 حـو ، فـالفرد ألاصـم ار ل عادي، حيث إا الفـرد ارعـاق أ  ـر ح اسـي  وإد اكـا

 يضع  ف ه    موضع ارقا    بالفرد العادي الـذي ف ـتحوذ علـى ا تبـا  آلاخـرالا ، وقـد ف ـمحه 
ً
داةما

 . 211: 1993بالرعو  الختحف على التأثير ال ليي على مفهوو الذاا لديه. )دبيبا، 

 -القدرة العقلية العامة )الذكاء(:-

  ا ه التقاهـاا آلاخـرالا   حـو ، والفـرح ارتاحـ  أمامـهيوثر الذكاء على إد اك الفرد لذاته وإد

أو العواةـق التــي تواجهـه. قــد يتـأثر الفــرد لذاتـه بمــا  ــ  كو ـه رفهــوو ذاتـه ألاكاديميــ  ولمـدى مــا حققــه 

م   قاح، أو فرل، أو م  ا طباعاا، وتفاعحا، و دود أفعاله تقا  الحيا  ارد سـي  و ـ  تحصـيله 

 وى طموحه، وتطلعاته، وم تقبله الد ا ىي   ل.الد ا ىي، مّما يوثر    م ت

وفيمـــا يتعلـــق بتـــأثير متتيـــر الـــذكاء  عامـــل مـــ  العوامـــل ارـــوثر   ـــ  مفهـــوو الـــذاا لـــدى ألافـــراد 

 حـــول مـــدى تـــأثير الصـــمم علـــى القـــد اا العقليـــ  
ً
ترـــير أدبيـــاا التربيـــ  اللاصـــ  إلـــى أا هنـــاك تضـــا لا

م ـتوى ذكـاء ألافـراد الصـم  مقموعـ  ال يختلـن بصف  عامـ ، فقـد أشـا ا د اسـاا عديـد  إلـى أا 

 . 2: 1995ع  م توى ذكاء ألافراد العادييا. )قنديل، 

 علــى القــد اا 
ً
 ســلبيا

ً
 ــ  حــيا أا هنــاك د اســاا أخــرى أ ــدا علــى أا لدعاقــ  ال ــمعي  تــأثيرا

   ـ  العقلي  عام ، والذكاء بصف  خاص ،  ما أ دا علـى أهميـ  الـدو  الـذي تلعبـه العوامـل الذاتيـ

اروجــ  حيــث غيـــر  مفهــوو الــذاا  مــا أ ــه يوضــح أهميــ  هــذا الــدو  مــ  خــحل عرضــه لنمرالاــ  العــحج

 فرير إلى ال وا ب التالي :

أا فأــر  ارــرء  ــ  ذاتــه هــ  عبــا   عــ   مــاو إد اكــي مأت ــب يخضــع ربــادع التنمــيم قد اكــي الــذي -

 يتحأم    اروضوعاا ارد   .
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و بتنمــيم ســلو ه رعرفـ  وجــود ذاا أخـرى مختلفــ   ـ  عمليــ  التوجيــه أا فأـر  ارــرء عـ  ذاتــه تقـو -

 تودي إلى إحدا  تتير    سلو ه.

 أا فأر  اررء ع  ذاته ترتبط بالواقع اللا    برلاط ضعين    حاالا ارر  العقل .-

 أ اــر مّمــا يتلقــا  عــ  ذاتــه ال  ــمي ، فقــد يضــو  ال نــدي  ــ-
ً
  قــد تلقــى فأــر  ارــرء عــ  ذاتــه تقــديرا

اريــداا بنف ـــه  ـــ  ســـبيل القـــيم ألاخحقيـــ  وارةـــل العليــا التـــي تتضـــمن،ا فأرتـــه عـــ  ذاتـــه، وقـــد يحـــدد 

قطـــا  الألـــ  لفأـــر  ارـــرء عـــ  ذاتـــه،  يـــن يـــد ك ارـــرء ارةيـــراا اللا جيـــ ؟ وهـــل يتـــذ ر ارةيـــراا أو 

حدثــه العــحج يو ــاها؟ وعنــدما يطــرأ تتيــر علــى هــذا قطــا  الألــ  لفأــر  ارــرء عــ  ذاتــه علــى  حــو مــ ا يظ

     مرته إلى ال
ً
 . 21-21:1998عالم اللا   . )وليم فيتا،يحد  لهذا التتيير تعديح

 -العوامل الاجتماعية:-6

يقصـــد ة،ـــا تلـــل ارـــوثراا و،تقاهـــاا ،جتماعيـــ  التـــي يتـــأثر ة،ـــا الفـــرد بالوســـط الـــذي فعـــية 

آلاخـرالا  إليـه، ولمـا تحملـه هـذ  النمـر  فيه. ولذلل  و د على أا مفهوو الفرد ع  ذاته يتأثر بنمـر  

 علـى دو  الفـرد 
ً
  بيـرا

ً
م  التقدير و،حتراو، أو العأا بـرفض وإهمـال وعـدو تقبـل، والاتـرك ذلـل أثـرا

 ــ  ارقتمـــع، وم ا تـــه ،جتماعيـــ ، ووضـــعه ،جتمـــاع  الــذي يترتـــب عليـــه مواجهـــ  الفـــرد للعديـــد مـــ  

 خرالا .اررأحا النف ي ، أو تأين الفرد مع  ف ه وآلا 

 وم  أهم العوامل ،جتماعي  التي لها أثر على مفهوو الذاا ما يل :

 -ألاسرة:-

تعتاــر ألاســر  هــ  اروس ــ  التربوالاــ  ألاولــى التــي تــزود الفــرد بــالقيم وارعــايير ألاخحقيــ  والديويــ  

فه،ـا التفاعـل و،جتماعي  التي تحزمـه طيلـ  حياتـه، والتـي فه،ـا تبـدأ عمليـ  الت ـوالا  ،جتمـاع ، والاـتم 

.
ً
 سليما

ً
 مع آلاخرالا  بحيث يصبألا فه،ا متأيفا

 
ً
  مــــا أا لألســــر  أا ترــــرف علــــى النمــــو النفطــــىي للفــــرد بمــــا يــــوثر  ــــ  ت ــــوالا  شلصــــيته وحيفيــــا

 
ً
 وتوجه سلو ه م  طفولته البا ر . وديناميا

 مــــــا أا إخوتــــــه لهــــــم دو  هــــــاٌو  ــــــ  ت ــــــوالا  شلصــــــيته وأســــــلو  حياتــــــه وتوافقــــــه، فالعحقــــــاا 

تـــودي إلـــى ت ـــوالا  شلصـــي  ســـوالا ،  مـــا  و ـــد علـــى أا الفـــرد  ـــ  أشـــد الحاجـــ  إلـــى الرـــعو  الفعالـــ  

 وألالف  والصداق  م  الوالدي  دوا الللط بين،ما وليا الرعو  بالرـفق  عليـه، أو العطـن بالحب

 للفــرد علــى أخــذ م ا ــه بــيا أفــراد أســرته، وعلــى تقييمــه 
ً
والحمايــ  الزاةــد ، حيــث إا هــذا ي ــوا عو ــا

 ه ار ل واقع  مع الرعو  باالستقحلي ، وعدو التبعي .لقد ات
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 -املدرسة:-

ارد ســـــ  هـــــ  اروس ـــــ  الرســـــمي  التـــــي تقـــــوو بوحيفـــــ  التربيـــــ  وتـــــوفير المـــــروف ارناســـــب  للنمـــــو  دتعـــــ

 
ً
وثقافـــ   النفطـــىي للفـــرد، وتتـــأثر شلصـــي  الفـــرد بـــارنهج الد ا ـــىي بمعنـــا  الواســـع، حيـــث يـــزداد علمـــا

 
ً
 والانمــــــو ج ــــــميا

ً
، ولــــــذلل تتــــــأثر شلصــــــي  الفــــــرد ا لصــــــياا معلميــــــه تقليــــــدا

ً
 وا فعاليــــــا

ً
واجتماعيــــــا

، ولالتال  ينعأا ذلل على مفهومه لذاته.
ً
 وتوحدا

وقد ذهب الأةير م  الباحةيا إلى أا مصد  التأين ،جتماع     ارد سـ  هـو ارعلـم، فهـو باحترامـه 

. لتحميــــذ  وتقــــبلهم لــــه، يقعــــل مــــ  التعلــــيم عمليــــ  إن ــــا ي
ً
 وقيمــــا

ً
  غنيــــ  تضــــفي علــــى الحيــــا  عمقــــا

 . 182:1994)ال  ماني، 

 -مفهوم الذات عند الراشدين:-

 اللطـــــأإا مفهـــــوو الـــــذاا عنـــــد أي مـــــ  الراشـــــدي  هـــــو بمةابـــــ  حصـــــيل  محاوالتـــــه ألاولـــــى مـــــ  

 علـــى ذاتـــه، ولأّنـــه فعـــرف مـــواط  
ً
ـــه علـــى ألاقـــل قـــد أصـــبألا متعـــودا

ّ
والصـــوا ، أو النقـــاح والفرـــل، إ 

 بـالتتيراا 
ً
 لذلل، بحيث يصـبألا أ  ـر معرفـ 

ً
 مختلف  تبعا

ً
ضعفه وقوته ولقد تعلم  ين يلعب أدو ا

، أو التي تطرأ علـى حيـا  الفـرد، وإذا كـاا لديـه ح ـ  التأيـن فقـد أصـبألا بمقـدو   أا يتأيـن معهـا

 يتعود عله،ا.

إا التتيــــــراا  ــــــ  حيــــــا  الراشــــــد ت ــــــوا أ  ــــــر وضــــــوحا لديــــــه، وذلــــــل فيمــــــا يتصــــــل بــــــأمو   مــــــو  

 أ ـه ف ـتطيع أا يلحـم مـا قـد يصـيبه مــ  فقـداا  ـ  الرـعر، أو زالاـاد   ـ  الـوزا، أو ألــم 
ّ
ال  ـدي إال

التـي تـذ ر ا ة،ـا  ذلـل مـ  ارتتيـراا ألاخـرى غيــر     المهر وارفاصل، أو ضعن    البصر وال مع، إلـى

 ار ل ـــحا التلفزالاو يـــ  وإعح اتـــه، وإا ألامهـــاا اللـــواتي فرـــعرا أا أدوا هـــ  ألاولـــى قـــد ا ت،ـــ  
ً
دومـــا

واللـــواتي فرـــعرا اعـــدو حاجـــ  أبنـــاو،  لهـــ . يمأـــ  أا يتبلـــو  لـــدم،  شـــعو  بـــأ ،م أصـــبح  عـــديماا 

 الفاةد .

ج ارنــــزل، ولالتــــال  فــــأ ،م ال أمــــا الــــذكو  فهــــم م ــــتمروا  ــــ  مما ســــ  أعمــــالهم ،عتياديــــ  خــــا  

 فرعروا بنفا وطأ  تتيير ألاداء  ما ترعر ق ا  بذلل.

 -قياس مفهوم الذات:-

 يمأ  تحديد عدد م  ألاسبا  لقياهللا مفهوو الذاا وه :

التـــــــأمحا الذاتيـــــــ   ـــــــ  ألاوضـــــــاع والمــــــــروف ال لصـــــــي ، وألاســـــــرالا ، و،جتماعيـــــــ ، و ــــــــذلل  -1

 وارختص .ارواقن، والمروف ارد سي ، 
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التطـابق بـيا الوصـن، أو التقـدير الحـال  والوصـن، أو التقـدير ارةـال  رفهـوو الـذاا مـ  قبـل  -2

 الفرد  ف ه.

التطـابق بـيا تقرالاـر الــذاا الذاتيـ  وال ـلوك ألادائـي الــذي يوديـه الفـرد، والتقـا الار اروضــوعي   -3

 ارححم  م  قبل ارد ليا اللاراء ل لو ه.

مةـل:  على قاعد  بيا اا ملموسـ  وجـاد ، أو ،سـتقاب  علـى اختبـا ،ستوتاجاا التي تعتمد  -4

 . 196: 2118)مدح ، .  TATاختبا  قسقاط  و شاخ، أو اختبا  تاا )

 -النظريات املفسرة ملفهوم الذات:-

 -( نظرية التحليل النفس ي:0

تقوو  مرالا  التحليل النفطىي على ثح  م لماا أساسي  ع  الطبيعـ  قن ـا ي ، أولهـا: بـأا 

ال ــنواا اللمــا ألاولــى مــ  حيــا  الفــرد هــ  أهمهــا، وأ  رهــا تــأثيرا  ــ  ســلو ه  ــ  ارراحــل التاليــ  مــ  

، ثا ه،ـــــا: بــــــأا الــــــدفاعاا الترالازالاــــــ  ال و ــــــي  للفــــــرد 
ً
 أو شــــــاذا

ً
هــــــ  حياتـــــه، ســــــواء أكــــــاا ســــــلو ه ســــــوالاا

ارحــــــدداا ألاساســــــي  ل ــــــلو ه، وثالب،ــــــا: بــــــأا ال ا ــــــب ألا اــــــر مــــــ  ســــــلوك الفــــــرد تحأمــــــه ارحــــــدداا 

ــــــدد  مــــــروا إلــــــى ال ــــــلوك قن ــــــاني  مــــــر  متواز ــــــ  بــــــيا ال وا ــــــب  الحشــــــعو الا ، إال أا الفروالاــــــد وال ظ

، Ferudالبيولوجيـــــــــ ، و،جتماعيـــــــــ ، والحضـــــــــا الا . ومـــــــــ   واد  مرالاـــــــــاا التحليـــــــــل النفطـــــــــىي فروالاـــــــــد 

 .Sulliva، سوليفاا Horny،  رالا  هو ني Adler، آدلرJungيو ج

  ــ   مرالاتــه لبنــاء ال لصــي ، والاــرى فروالاــد إلــى حــد مــا Ferudأعطــى )
ً
 بــا ز 

ً
  فروالاــد لأل ــا م ا ــ 

 إلــــــى أ ،ــــــا تقــــــدد التراةــــــز لتقــــــوو 
ً
أا ألا ــــــا تقــــــوو بــــــدو  وحيفــــــي وتنفيــــــذي تقــــــا  ال لصــــــي ، إضــــــاف 

 إلــــى جا ــــب ذلــــل 
ً
 بمنــــع تفريــــغ بأشــــباعها،  مــــا تحــــدد أيضــــا

ً
 يفيــــ  إشــــباعها، و مــــا تقــــوو ألا ــــا أيضــــا

ال ـــحن  حتـــ، يحـــيا الوقـــ  ارناســـب لتفريتهـــا، وتقـــوو باالحتفـــا  بالـــدوافع النف ـــي  بـــيا متطلبـــاا 

الصراع ألاخحق  لل لصي  وليا الدوافع الطبيعي ، وتقوو ألا ـا بـدو  فعـال حتـ، إّ ،ـا تمتلـل القـد   

 فع والضمير.على ،حتفا  بالتوافق بيا الدوا

أا الــذاا التــي تقــع  ــ  الوضــع الوســط بــيا الرــعو  والحشــعو ي ت ــوا  (Jung) مــا يــرى يــو ج

قــاد   علـــى إعطــاء التـــوازا لل لصـــي  كلهــا، وأا أعلـــى م ــتوى للتفاعـــل داخـــل  فــا الـــذاا عنـــدما 

يحقـــق الـــوع  بالــــذاا الوحـــد  للـــنفا، وي ــــاعد  علـــى ت امــــل كـــل مـــ  الرــــعو  والحشـــعو ي، و مــــا 

أهميـــ  الـــذاا  قهـــاز مر ـــزي لل لصـــي  يضـــفي عله،ـــا وحـــدم،ا، وتواز ،ـــا، وثبام،ـــا  (Jung)ف يـــو جأضـــا

 . 532: 1975وأ ،ا تحرك وتنمم ال لوك. )غنيم، 
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أا الفـــــرد يقـــــود  الهـــــدف ار ـــــتقبل ، يبويـــــه هـــــو لنف ـــــه والاتحـــــرك  (Adler) ـــــ  حـــــيا يـــــرى آدلـــــر

  إلـــى أا مفهــوو الـــذاا ومفهـــوو (Adlerوقـــد أطلــق عليـــه اســـم الــذاا ارةاليـــ ، وأشــا  آدلـــر، لتحقيقــه

آلاخــرالا  والــذاا اربتأــر  هــ  العنصــر الــدينامي الورــط  ــ  حيــا  ال ــلن، وهــ  تبحــث عــ  اللاــراا 

التــي توتهــي بتحديــد أســلو  الحيــا  لل ــلن، وإذا لــم تتــوافر هــذ  اللاــراا  ــ  حيــا  الفــرد الواقعيــ  

 . 112: 1981ا، فأا الذاا اربتأر  تحاول ابت ا ها وابتداعها. )زهرا

  إلــى أا مفهــوو آدلــر عــ  أســلو  الحيــا  يمةــل  مرالاتــه إلــى ال لصــي  1975وقــد أشــا  غنــيم )

قن ــــا ي  مــــ  حيــــث تنميمهــــا وات ــــاقها وتفردهــــا، وأســــلو  الحيــــا   ــــ   مــــر  هــــو  تــــاج ذاا داخليــــ  

أهميـ   بيـر  للـذاا الداخليـ ، فالحادثـ  الواحـد  قـد ف ـتقيب  موجه  وقوى خا جي ، ويعطـي آدلـر 

 يف ــــر 
ً
 شلصــــيا وذاتيــــا

ً
لهــــا شلصــــاا مختلفــــاا اســــتقابتيا مختلفتــــيا، فالــــذاا عنــــد  تمةــــل  مامــــا

 . 667: 1975خاراا قن اا ويعطه،ا معناها. )غنيم، 

حياتـه    مفهوو الذاا الدينامي، وه  تعتقـد بـأا ال ـلن يناضـل  ـ (Hornyوقدم  هو ني 

م  أجل تحقيق ذاته، وتحدث  ع  مفهوٍو ثحثٍي للذاا: الذاا ارةالي   مفهـوو  ةيطـىي وعامـٍل هـاٍو 

 ـــ  التوافـــق النفطـــىي، أو ،ضـــطرا  النفطـــىي، وهـــ  ت ـــعى إلـــى تحقيـــق ، تفـــاء الـــذاتي و،ســـتقحل، 

لداخليــ ، أمــا الــذاا واقعيــ  وال يمأــ  تحقيقهــا فأ ،ــا تــودي إلــى الصــراعاا اغيـــر  وإذا كا ــ  ارةاليــ 

الواقعيـــ  فترـــير إلـــى مقمـــوع خاـــراا وقـــد اا الفـــرد وحاجـــاا وأ مـــاط ســـلو ه، وتعـــرف هـــذ  الـــذاا 

الحقيقيــــ  علــــى أ ،ــــا القــــوى الداخليــــ  ارر زالاــــ  التــــي تميــــز الفــــرد، وهــــ  ارصــــد  لنمــــو الطاقــــ  واريــــول 

 . 312:1995،313. )كامل،والقد اا وارراعر،    حيا ترى هو ني بأا العصا

  ي يورأ عندما يبعد شلن ع  ذاته الحقيقي ، وي عى و اء الصو   ارةالي  التير واقعي .

 مــ  ال ــلوك ارقبــول  (Sulliva) مــا فرــير ســوليفاا 
ً
إلــى أهميــ  العحقــاا ،جتماعيــ  وأا  ــح

 جتماعيـــــ   ـــــ أو ارنحـــــرف يترـــــأحا  تيقـــــ  التفـــــاعحا بـــــيا الوالـــــدي  مـــــ  خـــــحل عمليـــــ  التورـــــئ  ، 

الطفول . وقد أ د على أهمي  دو  آلاخرالا      مو فأر  الذاا، ولذلل فأا مفهوو الذاا  ـ   مرتـه 

 لللاــراا 
ً
لــيا ا بةــاق قم ا يــاا ارتولــد ، بقــد  مــا تقــوو عليــه هــذ  العمليــ  لترــأيل اللــا ج  تيقــ 

 التي يتعر  لها.

 رفهــوو ألا ــا و 
ً
  بيــر 

ً
دو    مــوثٍر  ــ  ال لصــي  إا  مرالاــ  التحليــل النفطــىي قــد أعطــ  أهميــ 

 فقــــد   ــــز فروالاـــــد علــــى هـــــذا ارفهــــوو واعتاـــــر  جــــزًءا مـــــ  أجــــزاء ال لصـــــي  الــــذي ف ـــــيطر علــــى الهـــــو

والاضــــبط طاقاتــــه، والاوجههــــا، وقــــد أ ــــد فروالاــــد علــــى أهميــــ  التراةــــز  ــــ  تحديــــد ال ــــلوك، علــــى عأــــا 

فـراد، والاتفـق يـو ج أصحا  النمرالااا الماهراتي  والذي  ال يروا فه،ا أهمي  تحديد هذا ال لوك لأل 
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إلــى حــد مــا مــع مــا ذهــب إليــه فروالاــد  ــ  ،عتقــاد بــأا ألا ــا تمتلــل القــد   علــى ،حتفــا  بــالتوازا بــيا 

  قهـاز 
ً
الدوافع والضمير، وأ ،ا تعمل على تنميم ال لوك، و ذلل أعطى يـو ج رفهـوو الـذاا أهميـ 

 ج  ـ  هـذا ارع ـ،  حيـث يـرى مر زي لل لصي ، وله أهمي     تحديد ال لوك، والاختلـن آدلـر مـع يـو 

فتـر  أا يحـدد ال ـلوك هـو الحــوافز ،جتماعيـ ، وقـد تعرضـ  النمرالاـ  التحليليــ   ألاول أا الـذي يظ

لــبعض ، تقــاداا مــ  أ صــا   مرالاــاا التحليــل النفطــىي الحــديث، أمةــال آدلــر، وهــو ني، وســوليفاا 

 والتـي، مـع آلاخـرالا   ـ  تطـو  الـذااوالعحقـاا ارتبادلـ   حيث أ دوا على أهمي  ارواقـن ،جتماعيـ 

 . 111،111: 1983م  وجه   مرهم مأت ب  م  البيئ  ،جتماعي . )الررقاوي، تعتبـر 

 -: Phenomenological ( النظريات الظاهراتية6

وقـد تر ـز هـذ  النمرالاـاا  ـ  د اسـت،ا لل لصـي  علـى اللاـر  الذاتيـ  للفـرد، و ؤالات،ـا ل لصـي  

حيــــا  الفــــرد وإد اكاتــــه اللاصــــ ،  مــــا أا أغلــــب هــــذ  النمرالاــــاا تو ــــد علــــى الأفــــاح قيقــــا ي للفــــرد 

 إلــى أا اهتمامهـا بقا ــب ارعرفـ  الــذي بواسـطته فعــرف الفــرد
ً
 وميلـه إلــى النمـو وتحقيــق ذاتـه، إضــاف 

العـــالم مــــ  حولــــه والافهمـــه، فاالهتمــــاو بــــالنواي  ارعرفيــــ  يتضـــم  ،هتمــــاو بالعمليــــاا الداخليــــ  أو 

العقليـــــ  ولاختصـــــا  فـــــأا هـــــذ  النمرالاـــــاا م،ـــــتم بخاـــــر  الفـــــرد  مـــــا يـــــد  ها هـــــو، والامةـــــل هـــــذا ،تقـــــا  

 Snygg and Cobs, و ســــينج وكــــومباVernin، وفيليــــب فر ــــوا Rogersالتنميــــري: كــــا ل  وجــــرز 

 .Sarbinيا وسا ل

 -:Rogers( نظرية الذات عند كارل روجرر 3

تقــــوو هــــذ  النمرالاــــ  علــــى النمــــر  الطبيعيــــ  لدن ــــاا بتلــــل النمــــر  التــــي تفتــــر  وجــــود قــــو  

دافعــ  لــدى ،ن ــاا، هــ  النزعــ  إلــى تحقيــق الــذاا، ولقــد بــدأ هــذا التــا الاخ  ــ  النمرالاــ  الــذاا عنــد 

 ـــــز حـــــول العميـــــل، وتعتاـــــر هـــــذ  النمرالاـــــ  مـــــ  أهـــــم كـــــا ل  وجـــــرز عنـــــدما بـــــدأ ق شـــــاد النفطـــــىي ارمر 

غيـــــــــــــــــــر  النمرالاـــــــــــــــــاا التــــــــــــــــــي اهتمـــــــــــــــــ  بد اســــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــذاا ال تباطهــــــــــــــــــا بطرالاقـــــــــــــــــ  ق شــــــــــــــــــاد، والعـــــــــــــــــحج

 . 151:1995ارباشر.)كامل،

إا الـــذي يحـــدد ال ـــلوك  ـــ  ضـــوء هـــذ  النمرالاـــ  لـــيا هـــو ارقـــال الطبيعـــ  اروضـــوع ، ولأـــ  

أهــــم هــــذ  ارفــــاهيم النمرالاــــ  عنــــد كــــا ل  وجــــرز  ارقــــال المــــاهري الــــذي يد  ــــه الفــــرد لنف ــــه، ومــــ 

 للذاا ما يل :

مفهـــوو قن ـــاا أو ال ـــاة  البرـــري: وهـــو الفـــرد   ـــل، والـــذي يتميـــز  ـــ  ضـــوء هـــذ  النمرالاـــ  بأ ـــه   1

ف ـــتقيب و رـــ ل  لـــّ ٍ ومـــنمم للمقـــال المـــاهري مـــ  أجـــل إشـــباع الحاجـــاا ارختلفـــ ،  مـــا أا 

  ىي.تحقيق الذاا وحفمها هو دافع قن اا ألاسا
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 مفهوو ارقال الماهري: وهو ل ميع اللاراا التي يمر ة،ا الفرد.  2

الذاا: وهو ارفهوو لهـذ  النمرالاـ  و وام،ـا، وارحـو  الرةيطـىي لللاـر  التـي تحـدد ال لصـي  للفـرد   3

ع ال لصــــــــي  و يفيــــــــ  إد ا هــــــــا. فالطرالاقــــــــ  التــــــــي يــــــــد  ها الفــــــــرد  ــــــــ  ذاتــــــــه هــــــــ  التــــــــي تحــــــــدد  ــــــــو 

  .114: 1959وآخروا،)كامل

أا الــذاا لهــا خصــاةن عديــد  من،ــا: أ ،ــا تنمــو  تيقــ  لتفاعــل ال ــاة   (Rogers)والاــرى  وجــرز 

البرــري مــع البيئــ  مّمــا تنــزع الــذاا إلــى ،ت ــاق، وي ــلل ال ــاة  البرــري ال ــلو ياا التــي تت ــق مــع 

ر الـــذاا ـراا التـــي ال تت ـــق مـــع ذاا بحـــث تـــد ك بوصـــفها م،ديـــداا، وقـــد تتتيــــالـــذاا  مـــا أا اللبـــ

 يق  للنضج والتعليم. ت

 أا وحيفــ  الــذاا هــ  العمــل علــى وحــد  التماســل لل وا ــب ارختلفــ  لل لصــي  
ً
والاــرى أيضــا

،  مـــــا يقـــــوو مفهـــــوو الـــــذاا بتنمـــــيم اللاـــــراا التـــــي يأت ـــــا،ا الفـــــرد  ـــــ  إطـــــا  
ً
 متميـــــزا

ً
وإ  ـــــاة،ا طااعـــــا

 ة،ــــا اللصــــاةن الــــذاا، وع Rogersمت امــــل، وقــــد وضــــع  وجــــرز 
ً
ملهــــا ت ــــع  عرــــر قضــــي  موضــــحا

 وتأثيرها على ال لوك وقد اك، وم  أهم هذ  القضايا ما يل :

  ـ  التميـ  1
ً
ز عـ  بـاق  ارقــال ـالـذاا: وهـ  تلـل ال ـزء مــ  ارقـال المـاهري الـذي يأخـذ تــد الاقيا

 للفــــــرد بوجــــــود وحيفــــــ ، ومــــــ  خــــــحل ت ــــــوا هــــــذا ال ــــــزء مــــــ  ارقــــــال مــــــ  
ً
باعتبــــــا   شــــــعو ا

 ه لها.ارقموع  قد اكاا للفرد لنف ه وتقييم

تت ـوا بويـ  الـذاا مـ  خــحل التفاعـل ار ـتمر بـيا ال ـاة  البرــري، ولـيا البيئـ  التـي فعــية   2

 فه،ا، وخاص  ارحيطيا بالفرد على اعتبا  أّ ،م هم مصد  قشباع، أو قحباط له.

تت ــق معمــم الطراةــق لل ــلوك التــي يقــوو ة،ــا ال ــاة  البرــري مــع مفهومــه لذاتــه،  مــا فع ــي   3

ر مفهـــوو الفـــرد عـــ  ذاتـــه لتعـــديل ـالطـــرق لتعـــديل ال ـــلوك هـــ  البـــدء بتتييـــ ذلـــل أا أفضـــل

 ذلل ال لوك.

يتــوافر التوافـــق النفطـــىي عنـــدما يصــبألا رفهـــوو الـــذاا  ـــ  الوضــع الـــذي ف ـــمألا ل ـــل اللاـــراا   4

الح ــي ، والعضــوالا  لل ــاة  الوــ  بــأا تصــبألا متمةلــ   ــ  ار ــتوى الرمــزي وعلــى عحقــ  ثابتــ  

راا التـي ال تت ـق مـع ـأي أا ال اة  الو  قـد يـرفض اعـض اللبـ ومت ق  مع مفهوو الذاا،

الـذاا بــأا تصــبألا شـعو الا   مــا أا الــذاا لــدم،ا القـد   علــى اختبــا  اللاـراا التــي تت ــق مــع 

 . 63: 1985بناو،ا. )مر ىي، 

ولقد تعرض   مرالا   وجرز لبعض ، تقاداا حـول تقاهلهـا لل ا ـب الحشـعو ي واعتمادهـا 

اتي  لد اس  اعض جوا ب ال لصي ، وعلى الرغم مـ  وجـود مةـل هـذا النقـد لهـذ  على التقا الار الذ
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ـــــهظ ال يقلـــــل مـــــ  قيمت،ـــــا  ك ،ـــــا ســـــاعدا علـــــى توضـــــيألا جا ـــــٍب مـــــ  ال وا ـــــب الطبيعيـــــ  
ّ
 أ 

ّ
النمرالاـــــ  إال

قن ا ي  التي كا   غامض  م  قبل، فقد أسهم  ـ  تنميـ  القـو  الةالةـ   ـ  علـم الـّنفا التـي يتزايـد 

يا القــــوتيا ال ــــلو ي  ودعــــا  التحليــــل النفطــــىي. وهــــذ  القــــو  الةالةــــ  ت ــــ ، اعلــــم الــــّنفا تأثيرهــــا بــــ

د على الطبيع  قن ا ي  لللار .
ّ
و 

ظ
 قن اني  كّ ،ا ت

 لنمرالاـــــــ  الـــــــذاا، وذلـــــــل مـــــــ  خـــــــحل تحديـــــــد   (Vernin)وقـــــــدو فليـــــــب فر ـــــــوا 
ً
 تطو الاـــــــا

ً
إطـــــــا ا

،جتماعيـــ  التـــي فعرضـــها الفـــرد لآلخـــرالا  للم ـــتوالااا ارختلفـــ  للـــذاا، ومـــ  هـــذ  ار ـــتوالااا الـــذاا 

 ويرـــــعر ة،ـــــا، وهـــــذ  يأرـــــفها الفـــــرد عـــــاد  
ً
، ويعاـــــر لفميـــــا

ً
والـــــذاا اللاصـــــ  التـــــي يـــــد  ها الفـــــرد عـــــاد 

للمقــــرليا فقــــط، والــــذاا العميقــــ  أو ارأبوتــــ  التــــي يــــتم التوصــــل إلــــى صــــو م،ا عــــ  طرالاــــق التحليــــل 

لدافعـ  الداخليـ  والحـافز  لتحقيـق الـذاا علـى أهميـ  القـوى ا (Vernin)النفطىي،  ما يو ـد فر ـوا 

عاـــــــر عـــــــ   ف ـــــــه  ـــــــ  شـــــــ ل ف ـــــــعى مـــــــ  أجـــــــل تأ يـــــــد الـــــــذاا وتحقيقها ، 312: 1995)كامـــــــل،الـــــــذي فظ

 علـى د اســاا وخاــر   وجـرز  ــ  ق شـاد والعــحج النفطـىي، ولــدأ تــا الاخ  313
ً
بنيـ  هــذ  النمرالاـ  أساســا

مر ـــز حـــول العميـــل، وقـــد وضـــع محمـــألا هـــذ  النمرالاـــ  عنـــدما بـــدأ  وجـــرز ق شـــاد والعـــحج النفطـــىي ار

 مرالاتـــه خـــحل أ  ـــر مـــ  ثحثـــيا عاًمـــا مـــ  العمـــل  ـــ  مقـــال العـــحج النفطـــىي، وحهـــرا الـــذاا علـــى أ ،ـــا 

 الر   ألاسا ىي     مرالاته، والارى  وجرز أا م و اا مفهوو الذاا ه :

، ولصــف   ( الــذات الحقيقيــة:0
ً
عامــ  فــأا وهــ  مر ــز مفهــوو الــذاا، وهــ  مــا ي ــوا عليــه الفــرد فعــح

 ألافراد فروهوا الواقع الحقيقي، ولالتال  يصبألا م  الصعب أا  نزع التطاء ع  الذاا الحقيقي .

: وي ــــهل التعــــرف عله،ــــا، وتتعلــــق بأيــــن يــــرى ال ــــلن ذاتــــه، وذلــــل مــــ  خــــحل ( الــــذات املدركــــة6

 تعامله مع آلاخرالا     البيئ  التي فعية فه،ا.

حيـــث يحـــاول الفـــرد أا فعـــية  ـــ  م ـــتوى توقعـــاا آلاخـــرالا  تقاهـــه  بمع ـــ،  ( الـــذات الاجتماعيـــة:3

 يــن يفأــر آلاخــروا تقاهــه، أمــا الصــراعاا الداخليــ  فتورــأ عنــدما ت ــوا هنــاك فقــو  بــيا الــذاا 

  ما يراها الفرد، والذاا  ما يراها آلاخروا.

وهـــذا ال ا ـــب هـــو الـــذي  : هـــ  تعاـــر عـــ  التايـــاا التـــي ف ـــعى ألافـــراد إلـــى تحقيقهـــا،( الـــذات املثاليـــة4

 .يدمج ألادوا  والتطلعاا ليعطي للفرد وجه  لحياته، وتعأا الذاا ارةالي  ما يود اررء أا فعمله

 وتقوو  مرالا   وجرز على مفاهيم أساسي  وه :
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 -:Selfالذات -

 عــ  ارقــال 
ً
وهــ  مر ــز  مرالاــ   وجــرز، والــذاا  ينو ــ  الفــرد، وتنمــو الــذاا وتنفصــل تــد الاقيا

اكـــــي، وتت ـــــوا بويـــــ  الـــــذاا  تيقـــــ  للتفاعـــــل مـــــع البيئـــــ ، وهـــــ  ترـــــمل الـــــذاا ارد  ـــــ ، والـــــذاا قد  

،جتماعي ، والـذاا ارةاليـ ، والـذاا ت ـعى إلـى التوافـق و،تـزاا، وهـ  تنمـو  تيقـ  للنضـج والـتعلم 

 وتصبألا ارر ز الذي توتمم حوله كل اللاراا.

 -:Concept Selfمفهوم الذات -

م للمـــــد كاا الرـــــعو الا  والتصـــــو اا والتقييمـــــاا اللاصـــــ  وهـــــ  ت ـــــوالا  معر ـــــ  
ّ
مـــــنمم ومـــــتعل

 لذاتــــه، والاتــــأثر مفهــــوو الــــذاا بالو اثــــ  والبيئــــ  والاتــــأثر  بالــــذاا
ً
  ف ــــيا

ً
والابلــــو   الفــــرد ويعتاــــر  تعرالافــــا

بالنضــج والــتعلم والحاجــاا والقــيم وارعتقــداا، ومفهــوو الــذاا مفهــوو شــعو ي فعيــه الفــرد، بينمــا 

 صر ال شعو الا  ال فعه،ا الفرد.قد ترمل الذاا عنا

 :  Experienceالخبرة -

وه  ارواقن التي فعيرها الفـرد  تيقـ  لتفاعلـه مـع البيئـ ، وتحـد   ـ  أزمنـ  وأمأنـ  متعـدد  

مــ  حيــا  الفــرد، والاتــأثر الفــرد ة،ــذ  اللاــراا، والاقــوو الفــرد بتحوالاــل خاراتــه إلــى  مــوز يــد  ها  ــ  ضــوء 

عــه، وقـــد يتقاهــل الفــرد خاراتـــه ر ،جتماعيـــ  ال ــاةد   ــ  مقتممفهومــه عــ  ذاتــه، و ـــ  ضــوء ارعــايي

 الانأرها، أو فروهها، وهذا يخلق له مراكل  ف ي  وسوء توافق.أو 

 -:Personالفرد -

وهـــو الـــذي ف ـــتقيب للمقـــال المـــاهري ة،ـــدف إشـــباع حاجاتـــه، ولديـــه دافـــع أسا ـــىي لتأ يـــد  

 . 51،51: 2112ذاته. )الب و،، وتحقيق الذاا، والاتفاعل مع واقعه    إطا  ميله لتحقيق 

 -وعلى هذا ألاساهللا تم اعتماد هذ  النمرالا     هذ  الد اس  

 -:Snygg and Combs ( نظرية سينج وكومبس4

أا ال ــلوك بــح اســت ناء محــدٌد ووثيــٌق للصــل  بارقــال اللــاح بــالمواهر  يــرى ســينج وكــومبا

 
ً
  تيقـــ 

ّ
لل ـــاة  البرـــري الـــذي يقـــوو ا ـــلو ه  أي أا الأيفيـــ  التـــي يتصـــرف ة،ـــا ال ـــلن مـــا هـــ  إال

 بد ا ه للمواقن وإد ا ه لنف ه    اللحم  التي يقوو فه،ا بفعل معيا.

 ى ق ميا فرعييا هما:والانق م ارقال الماهري عند سينج وكومبا إل
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الـــذاا الماهرالاــــ : وترـــتمل علــــى أجـــزاء ارقــــال المــــاهري الـــذي فعتاــــر  ارـــرء  قــــزٍء أو ســــمٍ    1

 ممّيز  لنف ه.

مفهــوو الــذاا: والات ــوا مــ  أجــزاء للمقــال المــاهري قــد تتميــز الفــرد عــ  الطرالاــق خصاةصــه   2

 ارحدد  وثابت  لذاته.

 ال ــلوك، وفيــه تحــدد الــذاا الماهرالاــ و ــ  ضــوء ذلــل فــأا ارقــال المــاهري هــو الــذي يحــدد 

 للمقــال المــاهري وللــذاا الماهرالاــ  
ً
ــه ال ا ــب ألا  ــر تحديــدا

ّ
و ــ  الن،ايــ  يتميــز مفهــوو الــذاا علــى أ 

    تحديد الأيفي  التي يتصرف ة،ا الفرد.

أمـــــا ســـــا ليا فيرـــــير للـــــذاا بأّ ،ـــــا ارعرفيـــــ  التـــــي تت ـــــوا مـــــ  أف ـــــا  الفـــــرد مـــــ  مختلـــــن  ـــــواي  

 ــوا للفــرد مفــاهيم عــ  ج ــد  )الــذاا البد يــ  ، وعــ  أعضــاء الحــا لديــه، ولناةــه ووجــود  فقــد ي

العقلــ  )الــذاا ار ــتقبيلي  ، وعــ  ســلو ه ،جتمــاع  )الــذاا ،جتماعيــ  ، وتأت ــب لهــذ  الــذواا 

أبوي  تحتي  للبناء ارعر   الأل  م  خحل اللاراا اللاص  بالفرد،  ما تحد  ع  هـذ  تعتبـر  التي

، و ـ  الن،ايـ  الذواا 
ً
 تقرالابي ، وهو فعتقد أا هذ  الذواا مرتب ، فالـذاا البد يـ  أوال

ً
بوصفها ذواتا

الـــذاا ،جتماعيــــ . ولـــاالطحع علــــى النمرالاـــاا الماهراتيــــ   قـــد أّ ،ــــا تو ـــد علــــى م ـــئولي  الفــــرد عــــ  

 لتصــو اته وتف ــيراته  مــا يــد  ها
ٌ
  إد ا ــه لواقعــه وســلو ه، واســتقاباته للمواقــن هــ   تيقــ 

ً
عمومــا

فأا الذاا عند كا ل  وجرز ه  جوهر لنمرالاته عـ  ال لصـي ، فالـذي يحـدد ال ـلوك  ـ   مـر  هـو 

 عنـدما يتفـق سـلو ه مـع مفهومـه عـ  
ً
ارقال الماهري، أو عالم اللار  للفرد الذي ي ـوا أ  ـر توافقـا

مــر  وجــرز ذاتــه، وإا ارــر  النفطــىي يورــأ عنــدما يحــد  العأــا، والعــحج  ــ  مةــل هــذ  الحالــ   ــ   

هـــو تعـــديل ارفهـــوو عـــ  ذاتـــه، ولـــذلل تعأـــا  مرالاـــ   وجـــرز الأةيـــر مـــ  ال وا ـــب الرةي ـــي  ارتعلقـــ  

بارقـــال المـــاهري  ـــ  د اســـ  ال لصـــي ،  مـــا أ ،ـــا تر ـــز علـــى الواقـــع  مـــا يد  ـــه الفـــرد وعلـــى خاراتـــه 

 مرالاـ  سـينج  الذاتي  وعلى سعيه  حو تحقيق ذاته  ما يخارها الفرد، وال تختلن  مرالا   وجرز عـ 

 أ ـه ثـّم 
ّ
وكومبا  حو الذاا، فقد استخدموا مفهوو ارقال المـاهري ودو    ـ  تحديـد ال ـلوك، إال

اخـــــتحف بـــــيا النمـــــرالاتيا مـــــ  حيـــــث فهـــــم ال لصـــــي  قن ـــــا ي ، حيـــــث   ـــــز  وجـــــرز علـــــى العوامـــــل 

مـاهري ،ستبطا ي     د اس  ال لصي     حيا ف تبعد سينج وكومبا تلـل العوامـل  ـ  ارقـال ال

 . 39: 1992للفرد. )دوالادا ، 

 -( النظرية السلوكية:5

فعتاــــر ال ــــلوك ارحــــو  الرةيطــــىي للنمرالاــــ  ال ــــلو ي  مــــ  حيــــث تعلمــــه و يفيــــ  تعديلــــه، والاــــرى 

ال ــــلو ييا أا ســــلوك الفــــرد خاضــــع لمــــروف البيئــــ ، فالتصــــرفاا الفرديــــ  ســــواء أكا ــــ  ســــوالا ، أو 

مــ ، وال
ّ
 لصــي  مــ  وجهــ   مــر ارد ســ  ال ــلو ي  هــ  شــاذ  هــ  مــ  وجهــ   مــرهم ســلو ياا متعل
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ألا ماط ارت ق  م  ال ـلوك  أي أ نـا عنـدما  حـدد شلصـي  الفـرد يقـب علينـا أا  حـدد مـا يفعلـه 

ومـا يقـوو بـه مــ  تصـرفاا لهـا فهـي صــف  ،سـتقرا ،  مـا يو ـد ســأنر علـى د اسـ  ال ـلوك قن ــاني 

يـرى أا سـلوك الفـرد مح ـوو  ـ  أي وقـ  الذي يخضع للمححم  والامأ  قياسـه والـتحأم فيـه، فهـو 

بــــالأةير مــــ  المـــــروف ار ــــتقل   ـــــ  جوهرهــــا، وعلـــــى ذلــــل يقـــــب أال يتوقــــع النـــــاهللا إد اك الأةيــــر مـــــ  

،ت ــــاق ال ــــلوكي مــــ  وقــــ  إلــــى آخــــر،  مــــا يــــرى أا علــــم الــــنفا يقــــب أا م،ــــتم بال ــــلوك ارححــــم 

إال عبـا   عــ  الليـال، أو وهـم  ــ   وم،مـل مـا سـوا ، فــح مقـال لد اسـ  الــذاا، فالـذاا  ـ   أيـه مــا هـ 

    تحليل ال لوك.
ً
 ليا أساسيا

ً
 جوهرها  ك ه فعتار مفهوو الذاا     مر  أمرا

 مـ  العمليـاا، وأا الـذاا ال يمأـ  لهـا أا تورـأ 
ً
   حيا يرى ميد أا الذاا للوع  أ  ـر  مامـا

  ـ  حــروف اجتماعيــ  حيـث توجــد اتصــاالا اجتماعيـ ،  مــا أ ،ــا يمأـ  أا
ّ
تورــأ عــد  ذواا تمةــل  إال

كـــل من،ـــا مقموعـــ  مـــ  ،ســـتقاباا ار ـــتقل  بد جـــ  أو بـــأخرى، ومأت ـــب  مـــ  مختلـــن ال ماعـــاا 

،جتماعيـــــ ، مةـــــل: الـــــذاا العاةليـــــ ، والـــــذاا ارد ســـــي ، وذواا أخـــــرى  ةيـــــر ، وة،ـــــذا  و ـــــد علـــــى أا 

جتماعيــ  والورــاط موجــود  لــدى الفــرد منــذ الــوالد ، ولأن،ــا تمهــر مــ  خــحل التقرلــ  ، غيـــر  الــذاا

،جتمـــاع ، فـــاكفراد يطـــو وا ارفـــاهيم الذاتيـــ  بنـــاًء علـــى مـــا يحـــد  لهـــم  ـــ  م ـــا  حيـــام،م، أمـــا مـــ  

حيث وحيف  ارفهوو للذاا فيـرى ميـد أ ،ـا تقـوو بوحيفـ  تنميميـ   إذ تـنمم غيرهـا مـ  ،سـتقاباا 

 ودو  ألافعال    قن اا  ف ه.

 فـــأا النمرالاـــ  ال ـــلو ي  تـــرى 
ً
م ومتأ ـــب مـــ  البيئـــ ، و تيقـــ  عمومـــا

ّ
أا ســـلوك ألافـــراد مـــتعل

لهــذا ارفهــوو فــأا ال ـــلو ييا م،تمــوا بد اســ  ال ـــلوك مــ  حيــث تعلمــه و يفيـــ  تعديلــه مــ  وجهـــ  

 مـرهم، وأ ـه عنــد تحديـد شلصـي  الفــرد يتطلـب التحديـد رــا يقـوو بـه الفــرد مـ  سـلوك وتصــرفاا 

فـراد للمححمـ ،  مـا يـرى سـأنر ضـرو   ،هتمـاو لفهم هذا ارع ،، مّما يقعلهـم يخضـعوا سـلوك ألا 

بال لوك ارححم وإهمال ما سوا ، فالذاا     مرته ليا لها أهمي  عند د اس  ال لصـي  بحأـم 

 أا ميـــد أشـــا  إلـــى أهميـــ  البيئـــ  ،جتماعيـــ   ـــ  تطـــو  مفهـــوو الـــذاا  كا 
ّ

أ ـــه يصـــعب مححمت،ـــا، إال

جتماعيـ ، ومـ  هـذا اربـدأ  قــد أا ميـد يتفـق إلـى حـد مــا الـذاا تنمـو وتمهـر مـ  خـحل ،تصــاالا ، 

مـــع أصـــحا  النمرالاـــاا النف ـــي  و،جتماعيـــ ، الـــذي  فعطـــوا أهميـــ  للعحقـــاا ،جتماعيـــ   ـــ   مـــو 

 . 614-374: 1981الذاا. )دافيدوف، 

 -مفهوو الذاا عند ال لو ييا:

  يـــروا 1979وكلنـــدوكا ف  )إا علمـــاء الـــنفا ال ـــلو ييا ذوي ،تقـــا  ارعر ـــ  أمةـــال دوفـــال 

أا مفهــوو الــذاا يترــ ل مــ  خــحل التتذيــ  الراجعــ  التــي يتلقاهــا مــ  آلاخــرالا  فيمــا يتعلــق بوجهــ  
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 مـــرهم  ـــ  ســـلو نا وممهر ـــا، فالتتذيـــ  الراجعـــ  ارحببـــ  بصـــو   م ـــتمر  تـــودي إلـــى ت ـــوالا  مفهـــوو 

تاـروا بمةابـ  اررايـا حيـث إيقا ي ع  الذاا، والعأا صحيألا، والاو د كـا ف  ودوفـال أا آلاخـرالا  فع

ايير مـــــ  تـــــد ك مـــــ  خـــــحل تعليقـــــام،م و دود أفعـــــالهم مـــــا إذا كـــــاا ســـــلو نا وممهر ـــــا يتطـــــابق مـــــع ارعـــــ

 . 38: 2118عدمه. )عاشو ، 

 -( نظرية السمات والعوامل:2

تقــــوو هــــذ  النمرالاــــ  علــــى ا ترــــاف ال ــــماا التــــي تولــــن بويــــ  ال لصــــي ، ثــــم تقــــاهللا هــــذ  الد جــــ  

ــــاء   لوجــــود ال ــــماا ارختلفــــ  لألفــــراد  بمع ــــ، أا أصــــحا  هــــذ  النمرالاــــ  يبحةــــوا عــــ  ارحمــــألا البّن

 مـ  اعتبا هـا  خاــر  شـعو الا ،  مـا أا ال ــوهر 
ً
لل لصـي ، ولأـن،م يرو ،ــا  خصـاةن لل ـلن بــدال

  ـ  شـ ل مقموعـ  مـ  ارتتيـراا أو العوامـل ارحـدد  بدقـ والتي ينمـر إله،ـا لهذ  النمرالاـ
ً
  ي ـوا عـاد 

علــى أّ ،ــا ار ــئول  عــ  ذلــل الأــم الهاةــل ارترــابل مــ  ال ــلوك علــى أا أحــد ،فتراضــاا الرةي ــي  

هو أا ال لوك قن اني يمأ  ترتيبه، وقياسـه علـى تـد جاا مـ  ال ـماا أو العوامـل  لهذ  النمرالا 

 رحدود .ا

 .Cattel، وكاتل Allportوم   واد هذ  النمرالا  البو ا 

يــرى البــو ا أا مفهــوو الــذاا هــو مفهــوو أسا ــىي  ــ  د اســ  ال لصــي   -:Allportنظريــة البــورت -

ز للفــــرد الــــذي ـالفـــرد، وأّا معمــــم مناقرـــاا البــــو ا لأل ــــا أو الـــذاا كا ــــ  تـــدو  حــــول ال ــــوهر ارميـــ

 تعتبــــر  ارقتمعـــ  ل لصـــي  فـــرد مـــا، والتـــييحتـــوي علـــى كـــل ارمـــاهر 
ً
فرالاـــد  ومميـــز  لـــه فتقعلـــه فـــردا

 عـــ  بقيـــ  ألافـــراد، وتحقـــق لـــه الوحـــد  لذاتـــه، وهـــذا ال ـــوهر ارميـــز الـــذي فرـــمل قح ـــاهللا 
ً
مختلفـــا

  ال  ــــــ ي، والتفأيــــــر ارنطقــــــي، والأفــــــاح ال ــــــوهري، ومفــــــاهيم  صــــــو   للــــــذاا
ً
 أو تقــــــديرا

ً
وامتــــــدادا

و د البو ا أا الذاا تـودي وحيفت،ـا ارـ ل فرـتمل علـى ال وا ـب ال لصـي  للذاا، وة،ذا ارع ، ي

 التي تعمل على الوحد  الداخلي  وإعطاء الفرد ال لصي  ارميز .

 -: Cattelالذات عند كاتل -

  ــ  ن ـقها بمــا يحــد  عــ  العاطفـ  الــذاا التــي تضــفي 
ً
 هامــ 

ً
أعطـى كاتــل رفهــوو الـذاا م ا ــ 

 على ال ماا ارص
ً
د ،  ما تضفي عله،ا د ج  عالي  م  التنميم، وعلى ذلل فـأا قيـاو أي استقرا ا

 م  اررا    م  العاطف  الذاا.
ً
 سم  مصد الا  اعملها سوف يتطلب قد ا

وقـــد تحـــد  عـــ  ثحثـــ  جوا ــــب للـــذاا هـــ : عاطفـــ  الـــذاا، والتــــي تع ـــي اهتمـــاو الفـــرد بذاتــــه 

  القـــــول إا البـــــو ا وكاتـــــل مـــــ  ضـــــم  ارتطـــــو   والـــــذاا الواقعيـــــ ، والـــــذاا ارةاليـــــ . ولـــــذلل يمأـــــ
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ارهتمـــيا بال ـــماا والعوامــــل وأهميت،ـــا  ـــ  ت ــــوالا  ال لصـــي ، حيـــث ا صــــب اهتمامـــه علـــى ال ــــماا 

ارميــز  لل لصــي . وأ ــد البــو ا علــى أا اصــطحح ألا ــا والــنفا يقــب اســتخدامها علــى اعتبــا  أ ،مــا 

هميــــ  رفهــــوو الــــذاا عنــــد وصــــفي  تــــدل علــــى الوحــــاةن ارناســــب  لل لصــــي ، وقــــد أعطــــى البــــو ا أ

د اس  ال لصي ، حيث أشا  ألاول إلى عاطف  الذاا والذاا الواقعي  والـذاا ارةاليـ   م ـتوالااا 

للــذاا،  مــا يتفــق مــع البــو ا  ــ  أا ال ــماا هــ  وحــد  بنــاء ال لصــي ، حيــث أعطــى كاتــل أهميــ  

 التحليل العامل     د اس  ال لصي .

 -( نظرية ليكي:2

ن يقــب أا يحــدد طبيعــ  ذاتــه  بمع ــ، أا ذاتــه تتمةــل  ــ  طــوال حياتـــه يــرى لي ــي أا ال ــل

 وخاراته ال ديد  بحيث ت وا وحد  حي .

فال لصـــي   ـــ   مـــر  هـــ  التصـــو  الـــذه ي ارر ـــزي اروحـــد  ـــ  علـــم الـــنفا،  مـــا أا جميـــع المـــواهر 

 عـــ  شلصـــي  اروحـــد  ول ميـــع نرـــاطاا قن ـــاا  ل ـــي تخـــدو اتعتبــــر  ال ـــي ولوجي 
ً
لهـــدف تعبيـــرا

ألاس ، لل لصي ، وهو الحفا  على ات اق الذاا، وتعـد ال لصـي  تنميمـا للقـيم التـي تت ـق مـع 

اعضــها الـــبعض، وال ـــلوك هـــو محاولـــ  مـــ  جا ـــب ال ـــلن للحفـــا  علـــى ثبـــاا القـــيم ووحـــدم،ا  ـــ  

 للدافعيـــ  وهـــو ضـــرو   ارحافمـــ  علـــى وحـــد  غيــــر  بيئـــ 
ً
 واحـــدا

ً
م ـــتقر ، ولالتـــال  فـــأا هنـــاك مصـــد ا

 هو النمو، والتحقيق، وتنميم اروحد لذاته ارت ق .ال 
ً
 واحدا

ً
 اة  العضوي وت امله، وهدفا

 :Jung( نظرية يونج8

أضـاف يــو ج أهميــ  الــذاا  قهـاز مر ــزي لل لصــي ، حيــث تمةـل  قطــ  ،لتقــاء التــي تتقمــع 

ك ال ـلوك حولها مختلن النمم، ممـا يضـفي علـى ال لصـي  وحـدم،ا وتواز ،ـا وثبام،ـا باعتبا هـا تحـر 

 بــــالطرق التــــي يقيزهــــا الــــدي ، وهــــذ  الــــذاا ال تمهــــر إال عنــــدما 
ً
وتنممــــه وتدفعــــه للأمــــال، خصوصــــا

 يصل الفرد إلى عمر  ارتوسط.

 -:Fromm( نظرية فروم 9

 من،ــا، هــ : 
ً
لقــد  فــض فــروو العناصــر البناةيــ  لل لصــي  الفروالاديــ  وقــدو ثــح  عناصــر بــدال

 والضمير، وال ماا. الذاا

أول العناصــر ار و ــ  لل لصــي ، وهــ  تنمــيم يت ــوا مــ  مقموعــ  مــ  الوحــاةن  فالــذاا هــ 

 ،جتماعي  و،قتصادي  التي يقوو ة،ا ال لن منذ طفولته.

وقد أوضـح فـروو أا إح ـاهللا قن ـاا بالـذاا يوبـع مـ  التقرلـ  مـع ذاتـه  موضـوع للتقـا   

ـــد   ـــز الـــذاا عـــ  أداء  َ
ّ
ول وأ ـــد  هـــذ  الوحـــاةن قح ـــاهللا بـــالقلقوالتفأيـــر والرـــعو  والقـــرا اا، والاظ
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فــــروو علــــى أا الــــذاا هــــ  منبــــع الصــــراعاا التــــي تتولــــد  تيقــــ  محاولــــ  قن ــــاا التوافــــق مــــع ذاتــــه 

و، تبــاط مــع ألاشــلاح آلاخــرالا  مــ  حولــه، والاتولــد هــذا الصــراع عــ  محاولــ  الــذاا ،نعــزال عــ  

 . 36،37: 2115ال ماع  لتحقيق الفردي  )قدا  ،

 -على نظريات مفهوم الذات: التعقيب العام

 مـ  
ً
 هامـا

ً
وم  خحل ما سبق يتضح تف ير تلل النمرالااا ع  الذاا بأا مفهوو الـذاا فعتاـر متتيـرا

 
ً
 أو منحرفــا

ً
متتيـراا ال لصـي  للفـرد، ولالتـال  فــح ن ـتطيع أا  فهـم سـلوك الفــرد سـواًء أكـاا سـوالاا

 إال    وضع الصو   ال لي  التي ي و ،ا الفرد ع   ف ه.

 -الخصائص املميزة لألشخاص املحققين لذوات م:-

هنـاك خصــاةن من،ــا مـا هــو عــاو، ومن،ــا مـا هــو خــاح أو و اثــي، تمهـر  ــ  ألاشــلاح ارحققــيا 

 لذوام،م.

 قد اك ال ليم للعالم الواقع : فهم ال تعمه،م  غبام،م ال لصي ، وميالوا إلى اروضوعي .  1

م،م فأــر  واضــح  عــ   ــواي  القــو  والضــعن  ــ  قبــول الــذاا وآلاخــرالا  والعــالم بوجــه عــاو: لــد  2

 أ ف هم و   آلاخرالا ، ولأ  قبولهم لها حيادي.

التلقاةيــــــ : إ ،ــــــم فعاــــــروا عــــــ  أ ف ــــــهم بصــــــراح  وأما ــــــ ، وال يخــــــافوا مــــــ  التعبيــــــر عــــــ  آ او،ــــــم   3

 وأح امهم ار تقل .

 مـ  انرـتالهم ب  4
ً
 مـ  ،هتمـاو بالـذاا: فهـم بـدال

ً
مر ـزهم ال لصـىي ،هتماو ارر ز باررـاكل بـدال

 هم ير زوا على ألاشياء التي تحتاج إلى إ قاز    البيئ  ارحيط .

الحاج  لللصوصي  و،ستقحل: إا حروفهم تتطلب تخصـين وقـ  أ  ـر مـع أ ف ـهم أ  ـر مّمـا   5

 ف تدع  الحال بالو ب  للناهللا العادييا.

ستح ــــاا ألاشــــياء الحمــــاهللا ارتقــــدد بعطــــاء ألاشــــياء حقهــــا: يفقــــد معمــــم النــــاهللا القــــد   علــــى ا  6

 الب يط  التي تمر عله،م    الحيا  اليومي ، ولأ  هوالء ألاشلاح يوفوا هذ  ألاشياء قد ها.

 لدم،م خاراا سامي .  7

 اريل ،جتماع : لدم،م شعو  قوي بضرو   مرا    آلاخرالا  و، تماء إله،م.  8

قوالا  وعميقـ  وهـ   ذوام،م بصداقاا قليل ، ولأن،ا محققو العحقاا ال لصي  محدود : يرتبط   9

    ارعتاد مع آخرالا  مّم  يتصفوا بتحقيق الذاا.

قبـــداع: يتصـــفوا باكصـــال  وقبـــداع، وال يخـــافوا مـــ  ا ت ـــا  ألاخطـــاء  ـــ  ارواقـــن ال ديـــد .   11

 . 616، 374: 1995)جابر، 
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 تعقيب عاو على الد اساا ال ابق  ومدى ،ستفاد  من،ا. -ثالثا
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 الدراسات السابقة

 -تمهيد:

اعد عر  الباحث لدطا  النمري اللـاح بمتتيـراا الد اسـ ، قـاو الباحـث بملـح أو فحـن 

 مباشــرغيـــر  عحقــ  بالد اســ  الحاليــ  ارــ ل مباشــر أو كهــم البحــو  والد اســاا ال ــابق ، والتــي لهــا 

والتــــــي يمأــــــ  ،ســــــتفاد  من،ــــــا، وم ا ــــــ  الد اســــــ  مــــــ  هــــــذ  الد اســــــاا. و مــــــا تنــــــاول  ــــــ  كــــــل د اســــــ  

موضــــــوعها والهــــــدف من،ــــــا، والعينــــــ  التــــــي تمــــــ  د اســــــت،ا، وألادواا ار ــــــتخدم  فه،ــــــا، وعــــــر  كهــــــم 

 النتاةج، والامأ  تحديد الد اساا فيما يل :

 
 
 -دراسات تناولت تعاطي املخدرات: -أوال

 -الدراسات العربية:-0

 -( بعنوان عوامل تعاطي املخّدرات عند الشباب في اململكة السعودية:0412دراسة قاسم ) -

م،ـــدف هـــذ  الد اســـ  إلـــى التعـــرف علـــى عوامـــل وأســـبا  تعـــاطي ارخـــّد اا  ـــ  ارملأـــ ، وقـــد  رـــف  

التــــي و اء تعــــاطي ارخــــّد اا وقدمــــاا عله،ــــا مخالطــــ   الد اســــ  عــــ   تــــاةج، وكــــاا مــــ  أهــــم ألاســــبا 

 فقــــاء ال ـــــوء، وأوقــــاا الفـــــراس، وضـــــعن الــــوازع الـــــدي ي، والتحضـــــر، والطفــــر  اراديـــــ ، وأا أغلبيـــــ  

   سن .29-21%  تقع أعما هم بيا )61متعاطي ارخّد اا )

املـــــدارس  ( بعنــــوان تعــــاطي املخـــــّدرات بــــين الــــذكور مـــــن تالميــــذ0982دراســــة ســــويإلا و خـــــرون ) -

 -الثانوية:

م،ـــــدف هـــــذ  الد اســـــ  إلـــــى التعـــــرف علـــــى ن ـــــب  تعـــــاطي ارخـــــد اا بـــــيا الـــــذكو  مـــــ  تحميـــــذ ارـــــدا هللا 

طالًبــا  مــ  الصــفوف الد اســي   5531الةا والاــ ، وقــد تــم اختيــا  أفــراد عينــ  الد اســ  وكــاا عــددهم )

د العينـ  تـرى أا الةحث  م  مختلن التخصصاا، و رف   تـاةج الد اسـ  أا ن ـب  عاليـ  مـ  أفـرا

ـئل ارتعـاطيا عّمـا إذا كـاا يـدو   ـ  غيــر  تعاطي ألادوالا  النف ي  )بدوا إذا طيـي  مفيـد ، وعنـدما سظ

أذهــا ،م أا يتعــاطوا هــذا أو ذاك لــو أتيحــ  لهــم الفرصــ ، وتــم توجيــه هــذا ال ــوال بصــيت  محــدد  

%  9.66وكا ــــ  الو ــــب ) بالو ــــب  لألدوالاــــ  النف ــــي ، ولالو ــــب  للمخــــّد اا، ولالو ــــب  للأحوليــــاا،

%  على التوال . وهذ  الو ب ارئوالا  ال ف ت،اا ة،ـا والتـي أقـرا بأ ،ـا م ـتعد  لتنـاول %8.35 ، )4.1)

 هذ  ارواد.
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( بعنـــوان دراســـة بعـــ  الجوانـــب النفســـية ملتعـــاطي الحشـــي  بمنطقـــة 0988دراســـة الســـعيد ) -

 -الرياض:

 ــــــب النف ــــــي  رتعــــــاطي الحرــــــية، وقــــــد م،ـــــدف هــــــذ  الد اســــــ  إلــــــى التر يــــــز علــــــى اعـــــض ال وا

خلصــ  هــذ  الد اســ  إلــى أا معمــم أفــراد العينــ  ذ ــروا أا مــ  أهــم أســبا  تعــاطي الحرــية هــ  

مقــــا ا  أصــــدقاء ال ــــوء، والرغبــــ   ــــ  ن ــــياا الهمــــوو واررــــأحا، والبحــــث عــــ  ال ــــعاد  الوهميــــ  

 ج.ومتاعب العمل والرغب     إطال  مد  العملي  ال و ي ، وتح يا ارزا

( بعنــــــوان إلادمــــــان علـــــى الهيــــــروين فــــــي مس شـــــف  بنغــــــاري للطــــــب 0996دراســـــة الــــــراوي و خـــــرون )

 -النفس ي:

  حالــــ  جمــــيعهم مــــ  الــــذكو  الــــذي  76 ، فقــــاو بتحليــــل )1992أجــــرى هــــذ  الد اســــ  ســــن  )

 إلـى م ترـفى بنتـازي للطـب النفطـىي، وتوصـل   تـاةج هـذ  
ً
يمةلوا عين  تامـ  وأ ادوا الـدخول طوعـا

الد اســ  إلـــى أا غالبيــ  اررضـــى، مــ  فئـــ  الرــبا ، وقـــد تعــود أغلـــا،م علــى تعـــاطي الهيــروالا   ـــ  وقـــ  

 بـيا مبأر قبل ب
ٌ
 ا ـبب قلـ  ارتعـاطيالوغهم، و ما أا ألاميـ  شـائع 

ً
، حيـث اتقهـوا إلـى العمـل مبأـرا

قشـــــراف والتوصـــــي  مـــــ  الوالـــــدي ، وأا جميـــــع اررضـــــى، مـــــ  مدينـــــ  طـــــرابلا ف ـــــعوا للـــــدخول إلـــــى 

متــــزوجيا ولي ــــ  لــــدم،م التزامــــاا عاةليــــ   ــــ  غيـــــر  ارتعــــاطياار ترــــفى مــــ  أجــــل العــــحج، ولمــــا أا 

يـأتوا مـ   ارتعـاطيانزلي ، ولهم تأثير  بير    قدمـاا علـى ارخـد اا، حيـث وجـد أا أغلبيـ  البيئ  ار

لــدم،م تــا الاخ عــاةل   ــ  قدمــاا علـــى  ارتعــاطياعاةلــ  أحاديــ  )أي أحــد الوالــدي  فقــط ، وأا غالبيــ  

تالبيــ  الهيـروالا  وي ــيئوا اســتعماله  ــ  ارنـزل، وكــاا الحصــول علــى ارخــد اا مـ  قبــل  فقــاء عنــد ال

 مـــــــن،م يتعـــــــاطوا مخـــــــد اا، بينمـــــــا )متعاطيـــــــ  35وي ـــــــتعملو ه علـــــــى شـــــــ ل جمـــــــاع  حيـــــــث إا )
ً
  41ا

 ف ـــيئوا اســـتعمال )الهيـــروالا   فقـــط، وقـــد  رـــف  الد اســـ  عـــ  أعـــرا   اشـــئ  عـــ  تـــرك متعاطيـــ
ً
ا

أثنـــاء بقـــاو،م  ـــ  ار ترـــفى وهـــ  أعـــرا   ف ـــي ، وترـــمل الرـــعو  بـــالتوتر،  ارتعـــاطياالتعـــاطي بـــيا 

والت،ــــــيج، ومرــــــاعر عــــــدو ،ســــــتقرا ، والرــــــوق إلــــــى ارخــــــد اا، و ــــــذلل أعــــــرا  بد يــــــ  من،ــــــا  والقلــــــق

الضــعن العــاو، والرــعو  بالأ ــل وألــم  ــ  ال  ــم، وألاطــراف، وآالو مفصــلي  متعــدد ، وزالاــاد   ــ  

 إفراز الدموع، وصعول  التنفا وترنقاا البط ، وفقداا الرهي ، والحر   اررتخي .

( بعنـــــــوان بعـــــــ  الخصـــــــائص ألاســـــــرية كمـــــــا يراهـــــــا بعـــــــ  متعـــــــاطي 0998دراســـــــة أبـــــــو منجـــــــل ) -

 -املخدرات:

  31-18كاا هدف هذ  الد اس  إجراء ملح شامل على الربا  الـذي  تتـراوح أعمـا هم مـ  )

ســــن  وال يزالــــوا بموس ــــ  قصــــحح والتأهيــــل بطــــرابلا  ــــ  الفتــــر  التــــي أجرالاــــ  فه،ــــا الد اســــ ، وقــــد 
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  التي كا   ألاداء ارن،ج  للد اسـ ، واحتـوا اسـتما   ارقابلـ  علـى جمع  البيا اا ع  طرالاق ارقابل

أســـــئل  متعـــــدد  )ارـــــنهج الوصـــــفي ، وحاولـــــ  الباحةـــــ  مـــــ  خـــــحل الد اســـــ  قجابـــــ  علـــــى الت ـــــاؤالا 

 التالي :

 هل تعر  ارتعاطوا للمخد اا لفقداا أحد الوالدي  أو  حهما ا بب الوفا ؟ -

 غيا  أحد الوالدي  أو  حهما ا بب الطحق؟ هل تعر  ارتعاطوا للمخد اا إلى -

 وتوصل  هذ  الد اس  إلى ما يل :

إا غالبيــــــــ  ارتعــــــــاطيا للمخــــــــد اا الــــــــذي  أجرالاــــــــ  علــــــــه،م الد اســــــــ  كــــــــاا آبــــــــاؤهم، وأمهــــــــام،م 

 فعـــاملو ،م معاملـــ  جيـــد  أمـــا ارتعـــاطوا الـــذي  تعرضـــوا رعاملـــ  الوالـــدي  اللاطئـــ  فقـــد كـــا وا قلـــ 

، حيث تبيا م  بيا اا الد اسـ  وجـود ) وتبيا أا قهمال م 
ً
%  25قبل الوالدي  هو ألا  ر ا ترا ا

مهتمـــيا بمتااعـــ  أبنـــاو،م  ـــ  الد اســـ  والعمـــل،  مـــا غيــــر  تقرالابـــا مـــ  ارتعـــاطيا كـــاا آبـــاؤهم وأمهـــام،م

 ولو ب  )51 رف  الد اس  ع  وجود )
ً
 خا جه.44  متعاطيا

ً
 م  البي  ومقيما

ً
 %  ها لا

 بو ـــــــب  )%   31وأجــــــا  )
ً
%  بـــــــأا هـــــــروة،م مـــــــ  البيـــــــ  كـــــــاا ا ـــــــبب تـــــــأثير ألاصـــــــدقاء 26.5متعاطيـــــــا

وللتعـــرف علـــى مـــا إذا كـــاا ارتعــــاطوا للمخـــد اا عاشـــوا  ـــ  أســـر تأ ــــر فه،ـــا اللحفـــاا بـــيا الوالــــدي  

 بو ــب  )76أحهـرا الد اســ  أا معمــم ارتعـاطيا )
ً
%  لــم تحـد  خحفــاا بــيا آبــاو،م 67.3  متعاطيــا

 تــــــاةج الد اســــــ  أا ارتعــــــاطيا للمخــــــد اا مــــــ  العينــــــ  محــــــل البحــــــث أا آبــــــاؤهم وأمهــــــام،م، ولنيــــــ  

%  أفــــــاد بــــــأا أمهـــــام،م علــــــى قيــــــد الحيــــــا  92.2% ، ون ــــــب  )77وأمهـــــام،م علــــــى قيــــــد الحيــــــا  بو ـــــب  )

وأوضـح  الد اسـ  أا التالبيـ  العم ـ، مـ  ارتعـاطيا لـم تحـد  حـاالا طـحق بـيا أمهـام،م ولو ــب  

حةـــ   ـــ  د اســـت،ا أهـــم النتـــاةج التـــي توصـــل  إله،ـــا، وهـــ  إهمـــال الوالـــدي  % ، وقـــد للصـــ  البا87.6)

وعدو متااعت،م كبناو،م خا ج البي ، و ذلل   ر  هرو  ارتعاطي م  البي  وققام  خا جـه و  ـر  

 اللحفاا بيا آباء ارتعاطيا وأمهام،م.

 -ة في التعامل معها:( بعنوان ظاهرة إلادمان ودور الخدمة الاجتماعي0999دراسة الحاتمي )-

أجــرا الباحةــ  مفيــد  الحــات ي عــ  حــاهر  قدمــاا علــى ارخــد اا ودو  اللدمــ  ،جتماعيــ  

بم ترــفى الــرازي لألمــرا   ارتعــاطيا ــ  التعامــل معهــا د اســ  ميدا يــ  عــ   ــزالء ق ــم زالاــاد لعــحج 

علـــــــى ارـــــــنهج   ، واعتمـــــــدا الباحةـــــــ   ـــــــ  د اســـــــت،ا1999العقليـــــــ  والنف ـــــــي  بمدينـــــــ  طـــــــرابلا ســـــــن  )

الوصــفي، وكــاا مــ  أهــم النتــاةج التــي توصــل  إله،ــا الباحةــ   ــ  هــذ  الد اســ  أا ن ــب  الــذكو  تمةــل 

%  وأا أ  ــر الفئــاا العمرالاــ  تعرضــ  إلــى قدمــاا مــ  اربحــوثيا هــم ألافــراد الــذي  تقــع 111ن ــب  )
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يا، واتضــــح مــــ  %  مــــ  مقمــــوع اربحــــوث85.5  ســــن   إذ يمةلــــوا مــــا ن ــــبته )29-25أعمــــا هم بــــيا )

خــــحل الد اســــ  أا أعلــــى ن ــــب  مــــ  اربحــــوثيا هــــم فئــــ  مــــ  ذوي اروهــــل العل ــــي العــــال   إذ يمةلــــوا 

%  فقــط، وأا التالبيــ  يتمر ــزوا بمنطقــ  يــ  ألا ــدلا والازاولــوا ألاعمــال الحــر ، وأا ال ــبب 1.5)

عـاطيا، وأا ن ــب  الرةيطـىي لتعـاطه،م ارخــد اا هـو م ــاير  مـ  لهــم تقرلـ   ـ  تقرالاــب ارخـد  مــ  ارت

 بيـــر  مـــ  اربحـــوثيا قـــد ا قطعـــوا عـــ  ارخـــد  لفتـــر  طوالالـــ  ثـــم عـــادوا للتعـــاطي مـــ  جديـــد، وأا أ  ـــر 

 ال راةم ارنترر  بيا هوالء ه  ال رق .

 -( بعنوان املعاملة ألاسرية وعالقت ا بتعاطي املخدرات لدى املراهقين:6111دراسة الرواب )-

 مـــ  ارـــراهقيا متعـــاطي ارخـــد اا وتتـــراوح أعمـــالهم بـــيا 51تضـــمن  عينـــ  الد اســـ  )
ً
  مبحوثـــا

  إ ـــا  مـــ   ـــزالء أ  ـــع موس ـــاا إصـــحح بطـــرابلا، وتوصـــل  11  ذكـــو ، )41  ســـن  مـــن،م )14-19)

 تـــــــاةج الد اســـــــ  إلـــــــى أا ا خفـــــــا  ار ـــــــتوى التعلي ـــــــي للوالـــــــدي  يـــــــوثر علـــــــى حـــــــاهر  تعـــــــاطي ألابنـــــــاء 

ذلل ألامـر بالو ــب  لـزواج الوالـد أ  ـر مــ  زوجـ  واحـد  و اـر ف ــم ألاسـر ، إضـاف  إلــى للمخـد اا و ـ

 أا أســر أغلــب اربحــوثيا
ً
م ــتقر  وت ــودها اللحفــاا غيـــر  أثــر الترتيــب ألاول  ــ  ارــيحد، وتبــيا أيضــا

 مـــا أا أســـلو  التربيـــ  فه،ـــا يقـــوو علـــى الق ـــو  والعقـــا  وقهمـــال والتـــدليل،  مـــا وجـــد أا هنـــاك 

حقــ  بــيا التــدخيا وتعــاطي ارخــد اا، وأقــر أغلــب ارــراهقيا بــأا الل ــوء إلــى التعــاطي يبعــدهم عــ  ع

جــو أســرهم والاو ــه،م اررــاكل ارحيطــ  ة،ــم، وأا أ  ــر مــ   صــن العينــ  يمــا هللا أحــد أفــراد عــاةلت،م 

د عاداا سيئ   ما  رف  الد اس  ع  تأثير ألاصدقاء  ـ  تعـاطي ارخـد اا، حيـث تبـيا أا كـل أفـرا

 العين  لهم أصدقاء يتعاطوا ارخد اا.

( بعنـــوان تعــاطي املخـــّدرات بــين الشـــباب دراســة ميدانيـــة داخــل مدينـــة 6112دراســة الحــراري ) - 

 -مسالتة:

م،ـــدف هـــذ  الد اســـ  إلـــى التعـــرف علـــى آلاثـــا  التـــي تتر هـــا مرـــ ل  تعـــاطي ارخـــّد اا علـــى الفـــرد 

، ثم على ارقتمع ثا ًيـا، وت و ـ  عينـ  
ً
  شـا  مـ  مدينـ  )م ـحت  ، وأسـفرا 111الد اسـ  مـ  )أوال

 تــاةج الد اســ  علــى أا حــاهر  تعــاطي ارخــّد اا بــيا الرــبا  موجــود  ومنترــر   ــ  منطقــ  الد اســ  

علــى الــرغم مــ  أا المــاهر  لــم تأــ  واضــح ، حتــ، وإا كا ــ  موجــود  فو ــبت،ا محــدود   ــ  ال ــابق 

، وأا هـــذ  المـــاهر  تعمـــل علـــى م،ديـــد  يـــاا ارقتمـــع ولأن،ـــا بـــدأا تـــزداد حـــد   ـــ  ال ـــنواا ألاخيـــر 

واستقرا   وتعمل علـى نرـر الف ـاد الللقـي، وأا معمـم اربحـوثيا يتعـاطوا الحرـية فقـط  تيقـ  

 ل هول  الحصول عليه.
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 -الدراسات ألاجنبية لتعاطي املخدرات:-6

درات وبعـــــــ  ( بعنـــــــوان العالقـــــــة بـــــــين غيـــــــاب الوالـــــــدين وتعـــــــاطي املخـــــــEarl1983دراســـــــة إيـــــــرل )-

 -املشكالت السلوكية لدى ألابناء:

هــــدف  هــــذ  الد اســــ  إلــــى معرفــــ  العحقــــ  بــــيا غيــــا  الوالــــدي  وتعــــاطي ارخــــد اا، و عــــض 

اررــأحا ال ــلو ي  لــدى ألابنــاء، وقــا ا إيــرل  ــ  د اســته بــيا ألاســر ارفأأــ  وغيــر ارفأأــ ، وتوصــل 

ر منــه بـــيا أبنــاء ألاســـر ارترابطــ ، وتبـــدوا أهميـــ  إلــى أا تعـــاطي ارخــد اا بـــيا أبنــاء ألاســـر ارفأأــ  أ  ـــ

هــــــذ  النتــــــاةج  ــــــ  توضــــــيألا أثــــــر انعــــــداو الت امــــــل والتفاعــــــل  ــــــ  ألاســــــر  علــــــى حهــــــو  اعــــــض اررــــــأحا 

غيــــر  ،جتماعيـــ  لألبنـــاء، وأا الحرمـــاا مـــ  مرـــاعر ألامـــ  والحـــب والطمأ ينـــ  يـــدفع ألابنـــاء لل ـــلوك

 ال وي.

 -تعاطي املخدرات من خالل وجود نموذج عائلي: ( بعنوانAnnishm 1994دراسة أنس ) -

م،ـــدف هـــذ  الد اســـ  إلـــى الأرـــن عـــ  العحقـــ  بـــيا إدمـــاا ارراهـــق ووجـــود  مـــاذج عاةليـــ   ـــ  

 مّمـــ  يتعـــاطوا 539ألاســـر  ولقـــد أجرالاـــ  هـــذ  الد اســـ  باســـتخداو ارـــنهج قحصـــائي علـــى )
ً
  مراهقـــا

 مختلفــــ  مــــ  ارخــــد اا، وقــــد أســــفرا  تــــاةج هــــذ  ا
ً
لد اســــ  علــــى وجــــود عحقــــ  إيقابيــــ  بــــيا أ واعــــا

تعاطي ارراهق للمخد اا ووجود  موذج عاةل  يتعاطى ارخد اا  ـ  ألاسـر  )والـد، والـد ، أخ أخـ   

 ما وجدا عحق  إيقابي  بيا وجود النموذج العاةل  للتعـاطي، و،تقـا   حـو التعـاطي و ـوع ارخـد  

مـــع  ـــوع ارخـــد  الـــذي ف ـــتخدمه النمـــوذج العـــاةل  ار ـــتخدو، أي أا  ـــوع ارخـــد  ار ـــتخدو يترـــابه 

 للتعاطي.

( بعنــوان وضــع برنــامج إرشــادي وقــا ي ملنــع تعــاطي الكحــول والعقــاقير Coll 1995دراســة كــول ) -

 لطلبة املدارس الابتدائية والثانوية:

 هــدف  هــذ  الد اســ  إلــى وضــع بر ــامج إ شــادي وقــائي رنــع تعــاطي الأحــول والعقــاقير الطبيــ  لطلبــ 

 ومرشــد  للمـــدا هللا 216ارــدا هللا ،بتداةيــ  والةا والاـــ ، ولقــد تضـــم  هــذا البحـــث اســتفتاء )
ً
  مرشـــدا

 ، وكا ـــ  أســئل  البحـــث 1978العامــ   ــ  واليـــ  جبــل الروكـــي، وهــ  وســـيل  مطــو   الســـتفتاء )درــا ز، 

 بالر ل التال :

 خد اا والأحول؟هل مد ستل    الوق  الحاضر تتبع أو تزود الطلب  وتعرفهم بمرأحا ار -

 ما دو ك    العملي  التعرالافي ؟ -

 ما ن ب  الطلب     مد ستل الذي  فعا وا م  مرأحا الأحول وارخد اا؟  -
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 وأشـــا ا  تـــاةج البحـــث إلـــى أا مـــ  خـــحل اســـتقاباا 24وقـــد أجـــا  علـــى ،ســـتفتاء )
ً
  مرشـــدا

%  اســـــتفاد مـــــ  71الطلبـــــ  علـــــى بر ـــــامج الوقايـــــ  حـــــد  تح ـــــ  ملحـــــو  لـــــدم،م، حيـــــث إا حـــــوال  )

بر امج الوقاي ، و ذلل أرح  الد اس  إلى ضـرو   التـدخل ال ـاد والعميـق مـ  قبـل ارد سـ   قـزء 

 م  م ا د  الطلب ، والربا  ومنعهم م  تعاطي الأحول وارخد اا.

( بعنــــــوان مــــــدى ان شــــــار تعــــــاطي املخــــــدرات و جمــــــه بــــــين بعــــــ  Strom 1997دراســــــة ســــــتروم ) -

 -السن:الفئات وخاصة صغار 

هـــدف هــــذ  الد اســــ  هـــو التعــــرف علــــى مـــدى ا ترــــا  ارخــــد اا بـــيا ألاحــــدا  ارلــــ و يا مــــ  

  ســـن  قـــد زاد مـــ  18 ، وقـــد وجـــد أا عـــدد ارنت،أـــيا للعقـــاقير ارخـــد   تحـــ  ســـ  )1997 – 1985)

ـــــــى )1985%   ـــــــ  ســـــــن  )2)  ، وقـــــــد زاد عـــــــدد ألاطفـــــــال ال ـــــــود ارتعـــــــاطيا 1997%   ـــــــ  ســـــــن  )11  إل

%  مـ  ارـراهقيا 75عـدد ارلـ و يا البـيض، ولقـد أحهـرا  تـاةج هـذ  الد اسـ  أا ) للمخد اا عـ 

%  مــن،م ا تأبـوا جــاةم العنـن ارحلــ  71ارتعـاطيا للمخـد اا قــد ا تأبـوا جــراةم ،غتصـا ، و حـو )

%  م  ألاطفال ارتعاطيا للمخد اا قد أ ىيء إله،م م  قبل ألاسر  بابهمـال والتفأـل 64ولما أا )

%  م  آباء هوالء ألاطفـال موجـودوا  ـ  32، ولخاص  تعر  أحد الوالدي  للل  ، فنحو )ألاسري 

%  م  أمهام،م موجوداا  ـ  سـ وا  يوالاـو ك بسـاء  61الل   لتعاطه،م ارخد اا، و ذلل  حو )

 مــــــ  شــــــأ ،ا أا تــــــوثر علــــــى تعــــــاطي ألاطفــــــال 
ً
اســــــتعمال العقــــــاقير ارخــــــد  ، وهــــــذ  ن ــــــب  عاليــــــ  جــــــدا

 للمخد اا.

 ثان
 
 -دراسات تناولت مفهوم الذات: –يا

( بعنـــــــوان الكشـــــــإلا عـــــــن مفهـــــــوم الـــــــذات والاغتـــــــراب والعالقـــــــة لـــــــدى طلبـــــــة 0929دراســـــــة بكـــــــر ) -

 -الجامعة:

م،ـــدف هـــذ  الد اســـ  إلـــى الأرـــن عـــ  مفهـــوو الـــذاا و،غتـــرا  والعحقـــ  بين،مـــا لـــدى طلبـــ  

رالاـــق إعـــداد مقيـــاهللا لتحقيـــق ال امعــ  بصـــو   عامـــ ، ولـــدى ال و ـــيا وارواز ـــ  بين،مـــا، وذلـــل عـــ  ط

 وطالبــــــ   ــــــ  299  فقــــــر ، وقــــــد ت و ـــــ  عينــــــ  الد اســــــ  مــــــ  )76ذلـــــل الهــــــدف وار ــــــوا مــــــ  )
ً
  طالبــــــا

الصـــفوف الةالةـــ ، والرااعـــ   ـــ  ال امعـــ  ار تنصـــرالا ، وثـــم اســـتخداو الوســـاةل قحصـــاةي  ارناســـب  

  إلـــى وجـــود فـــروق ذاا وهـــ : ،ختبـــا  التـــائي، ومعامـــل ا تبـــاط بيرســـوا، ولقـــد توصـــل  هـــذ  الد اســـ

 دالل  إحصاةي  لصالح الذكو .
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( بعنــوان فاعليــة إلارشــاد فــي مفهــوم الــذات واملســئولية الاجتماعيــة لــدى 0993دراســة العــادلي ) -

 -ألاحدار الجانحين:

هــدف  هــذ  الد اســ  إلــى التعــرف علــى فاعليــ  ق شــاد ال مــاع   ــ  مفهــوو الــذاا وار ــوولي  

، وق ـموا إلـى أ  ـع مقموعـاا 88ألاحدا  ال ـا حيا، وقـد شـمل  الد اسـ  )،جتماعي  لدى 
ً
  حـدثا

مقمـــــوعتيا تقرالابيتـــــاا، ومقمـــــوعتيا ضـــــابطتاا، وتعرضـــــ  ارقموعتـــــاا التقـــــرالابيتيا إلـــــى الار ـــــامج 

ق شــــــادي الــــــذي قــــــدو عــــــ  طرالاــــــق ارحاضــــــر  وارناقرــــــ  ال ماعيــــــ ، وعــــــر  ألافــــــحو، و عــــــد تفريــــــغ 

 توصـــل   تـــاةج هـــذ  الد اســـ  إلـــى فاعليـــ  الار ـــامج ، شـــادي  ـــ  تطـــوالار البيا ـــاا ومعال ت،ـــا إحصـــا
ً
ةيا

مفهــــــوو الــــــذاا، وار ــــــوولي  ،جتماعيــــــ  لــــــدى ارقمــــــوعتيا التقــــــرالابيتيا اللتــــــيا تعرضــــــتا للار ــــــامج 

 ق شادي بمقا    ارقموعتيا الضابطتيا.

اب فــــــي الجامعــــــة ( بعنــــــوان قيــــــاس مفهــــــوم الــــــذات بــــــين طلبــــــة التربيــــــة و د0998دراســــــة رمــــــ  ) -

 -املس نصرية، دراسة مقارنة:

كــــــاا هـــــــدف هــــــذ  الد اســـــــ  قيــــــاهللا مفهـــــــوو الـــــــذاا بــــــيا طلبـــــــ  التربيــــــ  وآلادا   ـــــــ  ال امعـــــــ  

ار تنصرالا  )د اس  مقا    ، وتقل  أهمي  هذ  الد اس   ـ  ،هتمـاو بالرـبا  ال ـامع  الـذي فعـد 

ارــــــرليا، وارختصــــــيا لتــــــر  توجيــــــه الرـــــرالاح  ،جتماعيــــــ ، وقــــــد  ــــــالوا ،هتمــــــاو باروضـــــوعي  مــــــ  

 وطالبـــ   ـــ  ال امعـــ  ار تنصـــرالا 56طاقـــام،م للدمـــ  ارقتمـــع، وت و ـــ  عينـــ  الد اســـ  مـــ  )
ً
   طالبـــا

وتوصــــل  الد اســــ  إلــــى مقموعــــ  مــــ  النتــــاةج وكــــاا مــــ  أهمهــــا: وجــــود فــــروق ذاا داللــــ  إحصــــاةي  

 الذاا م  الذكو .لصالح ق ا ، وذلل يدل على أا ق ا  يتمتع  بمفهوو واضح ع  

( بعنـــوان مفهـــوم الـــذات ألاكـــاديمي وتـــأثر  بـــبع  املتغيـــرات الديموغرافيـــة 0998دراســـة نوفـــل ) -

 -لدى طلبة الصإلا التاسع ألاساس ي في املدارس الحكومية في محافظة نابلس:

م،ـــــــدف هـــــــذ  الد اســـــــ  إلـــــــى الأرـــــــن عـــــــ  تـــــــأثر مفهـــــــوو الـــــــذاا ألاكـــــــادي ي بـــــــبعض ارتتيـــــــراا 

عينـ  مـ  طلبـ  الصـن التاسـع ألاسا ـىي  ـ  ارـدا هللا الح وميـ  بمحافمـ   ـابلا  الديموغرافي  لدى

  طالًبــــــا وطالبــــــ ، كــــــاا ذلــــــل اســــــتخداو مقيــــــاهللا مفهــــــوو الــــــذاا 392وت و ــــــ  عينــــــ  الد اســــــ  مــــــ  )

ألاكــــادي ي )لاركــــوفر  حيــــث دلــــ  أبــــرز النتــــاةج علــــى عــــدو وجــــود فــــروق دالــــ  إحصــــاةًيا بــــيا الــــذكو  

 علـى عـدو وجـود فـروق تعـزي رتتيـر م ـاا وق ا  على مقياهللا مفهوو ال
ً
ذاا ألاكـادي ي، ودلـ  أيضـا

ال ــأ ، وم ــتوالااا تعلــم ألاو،  ــ  حــيا وجــدا فــروق دالــ  إحصــاةًيا  ــ  مفهــوو الــذاا تعــزى رتتيــر 

 م توى تعلم آلاباء )ارتعلميا  لصالح الذكو  الذي  آباؤهم متعلموا. 
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ة ملفهــوم الــذات لــدى طلبــة مرحلتــي التعلــيم ( بعنــوان الاتجاهــات العامــ0999دراســة الشــكعة ) -

 -الثانوي والجامعي في الضفة الغربية:

م،ـــدف هـــذ  الد اســـ  إلـــى التعـــرف علـــى ،تقاهـــاا العامـــ  رفهـــوو الـــذاا لـــدى طلبـــ  مرحلتـــي 

التعليم الةا وي وال امع     الضف  الترلي  م  خـحل معرفـ  أثـر )ال ـوا، والتخصـن، وار ـتوى 

  مـــــ  طلبـــــ  ال امعـــــاا 372  طالًبـــــا وطالبـــــ ، بواقـــــع )615عينـــــ  الد اســـــ  مـــــ  )الد ا ـــــىي ، وت و ـــــ  

  مـــ  طلبـــ  الةا والاـــ  العامـــ ، وقـــد اســـتخدو  ـــ  هـــذ  الد اســـ  مقيـــاهللا )توطـــىي  رفهـــوو الـــذاا 243و)

وأحهــــرا  تــــاةج هــــذ  الد اســــ  وجــــود فــــروق ذاا داللــــ  إحصــــاةي   ــــ  مفهــــوو الــــذاا تعــــزى رتتيــــراا 

 لد ا ىي. ال وا والتخصن وار توى ا

( بعنـــوان دراســـة العالقـــة بـــين املســـتوى القلـــق ومفهـــوم الـــذات ومســـتوى 6113دراســـة ألاســـود ) -

 -الطموح لدى طلبة الجامعيين في دولة فلسطين:

م،ـــدف هـــذ  الد اســـ  إلـــى التعـــرف علـــى العحقـــ  بـــيا م ـــتوى القلـــق ومفهـــوو الـــذاا وم ـــتوى 

د اسـتخدو الباحـث ارـنهج الوصـفي التحليلـ  الطموح لدى الطلب  ال امعييا    دول  فل طيا، ولقـ

  طالًبـا وطالبـ  مـ  طلبـ  ال امعـاا قسـحمي  وألازهـر وألاقصـى،  ـ  378وت وَّ   عينـ  الد اسـ  مـ  )

محافمــــاا غــــز ، ولقــــد اســــتخدو الباحــــث  ــــ  هــــذ  الد اســــ  مقيــــاهللا مفهــــوو الــــذاا للراشــــدي  مــــ  

للراشـدي  مـ  إعـداد كاميليـا عبـد الفتـاح  م ـتوى الطمـوح اسـتما   إعداد صـحح الـدي  أبو اهيـ ، و 

وأحهـــرا الد اســـ  عـــدو وجـــود فـــروق دالـــ  إحصـــاةًيا  ـــ  مفهـــوو الـــذاا وم ـــتوى الطمـــوح تعـــزى إلـــى 

متتيــر ال ــوا، وأيًضــا عــدو وجــود فــروق دالــ  إحصــاةًيا  ــ  م ــتوى الطمــوح تعــزى رتتيــر التخصــن 

  ااع  .علوو ، ورتتير ار توى الد ا ىي )ثا ي ، ثالة ،  –)آدا  

( بعنــــوان أثــــر برنــــامج إرشـــــادي لتنميــــة الشــــعور بالــــذات لــــدى طلبــــة كليـــــة 6113دراســــة نــــوري ) -

 -التربية:

أجرالاــ  هــذ  الد اســ  للتعــرف علــى أثــر بر ــامج إ شــادي لتنميــ  الرــعو  بالــذاا لطلبــ  ال ليــ  

 رتتيـــــــــر عينــــــــ  24وت و ــــــــ  عينـــــــــ  البحــــــــث مـــــــــ  )
ً
 وطالبـــــــــ  موزعــــــــ  بالت ـــــــــاوي وفقــــــــا

ً
البحـــــــــث   طالبــــــــا

للمقمــــوعتيا التقرالابيـــــ  والضــــابط  للمرحلـــــ  الد اســــي  الةالةـــــ  مــــ  طلبـــــ  كليــــ  ارعلمـــــيا  ــــ  العـــــاو 

  للرــــعو  بالــــذاا، وتــــم Buss(  1987 ، واعتمــــدا الباحةــــ  علــــى أدا  بــــن )2113-2112الد ا ــــىي )

تأيفــــــه للبيئــــــ  العراقيــــــ ، وتوصــــــل  هــــــذ  الد اســــــ  إلــــــى  تــــــاةج مــــــ  أهمهــــــا وجــــــود فــــــروق ذاا داللــــــ  

حصـاةي  علـى مقيـاهللا الرـعو  بالـذاا لصـالح ارقموعـ  التقرالابيـ ، وعـدو وجـود فـروق ذاا داللـ  إ

 وفق متتير ال وا )ذكو  وإ ا  .
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( بعنــوان مفهــوم الــذات وعالقتــه بمســتوى التحصــيل الدراســ ي لــدى 6112دراســة الشكشــوكي ) -

 -عينة من تالميذ مرحلة التعليم ألاساس ي بمدينة طرابلس:

 اســــ   ــــ  ليبيــــا وكــــاا هــــدفها الأرــــن عــــ  العحقــــ  بــــيا التحميــــذ ارتفــــوقيا أجرالاــــ  هــــذ  الد

 مـــ  ق ــا   ــ  مرحلـــ  الطفولــ  ارتــأخر ، ولـــيا 
ً
 مــ  الــذكو ، والتحميـــذ ارتفــوقيا تحصــيليا

ً
تحصــيليا

 مــ  ق ــا   ــ   فــا اررحلــ  
ً
 مــ  الــذكو ، والتحميــذ ارتــأخرالا  تحصــيليا

ً
التحميــذ ارتــأخرالا  تحصــيليا

  تلميــــذ وتلميــــذ  مــــ  411رفهــــوو الــــذاا العــــاو وألاكــــادي ي، وت و ــــ  عينــــ  الد اســــ  مــــ  ) بالو ــــب 

  إ ـــا ، وقـــد تـــم اختيـــا  211  ذكـــو  و)211  ســـن ، مق ـــميا مناصـــف  إلـــى عـــدد )11،11،12أعمـــا  )

العينــــ  مــــ  مــــدا هللا مرحلــــ  التعلــــيم ألاسا ــــىي بالطرالاقــــ  العرــــواةي  الب ــــيط  مــــ  مدينــــ  طــــرابلا 

 111لــــــذكو  إلــــــى فئتــــــيا، ألاولــــــى: قوامهــــــا )حيـــــث ق ــــــم  عينــــــ  ا
ً
  مــــــ  التحميــــــذ ارتفــــــوقيا تحصــــــيليا

 إلــى فئتــيا، 111والةا يــ : قوامهــا )
ً
.  مــا ق ــم  عينــ  ق ــا  أيضــا

ً
  مــ  التحميــذ ارتــأخرالا  تحصــيليا

، والةا يـ : قوامهـا )111ألاولـى: قوامهـا )
ً
  تلميــذ  مـ  ارتــأخراا 111  تلميــذ  مـ  ارتفوقـاا تحصــيليا

، واســتخدو اختبــا  مفهــوو الــذاا لألطفــال، إعــداد: عــادل أحمــد عزالــدي  ألاشــول )
ً
  1984تحصــيليا

  وهــــ  أقــــل مــــ  1,512ارح ــــول  ت ــــاوي ) Fوأســــفرا النتــــاةج باســــتخداو تحليــــل التبــــاي  أا قيمــــ  

  بـيا متوسـطاا د جـاا التحميـذ 1,15 ، وم ـتوى داللـ  )396  )1ال دولي  بد جتي حرالا  ) Fقيم  

 مــ  
ً
 مــ  الــذكو  وق ــا ، ولــيا متوســطاا د جــاا التحميــذ ارتــأخرالا  تحصــيليا

ً
ارتفــوقيا تحصــيليا

، ولاسـتخداو تحليـل التبـاي  وجـد أا قيمـ  
ً
 Fالذكو  وق ا  على مقياهللا مفهوو الذاا العاو أيضا

  وم ــــتوى 394  )2ال دوليــــ  بــــد جتي حرالاــــ  ) F ، وهــــ  أصــــتر مــــ  قيمــــ  1,314ارح ــــول  ت ــــاوي )

 مــــــ  ألاعمــــــا  )1,15الداللــــــ  )
ً
  12، 11، 11  بــــــيا متوســــــطاا د جــــــاا التحميــــــذ ارتفــــــوقيا تحصــــــيليا

 مـ  ألاعمـا  )
ً
  سـن  علـى مقيـاهللا 12، 11، 11سن ، ومتوسطاا د جاا التحميذ ارتأخرالا  تحصيليا

 و الذاا.مفهو 

( بعنـوان أثـر العوامـل الاجتماعيـة والاقتصـادية وألاكاديميـة فـي تشـكيل 6112دراسة محافظـة ) -

 -مفهوم الذات لدى طلبة الجامعة الهاشمية:

كــاا هــدف هـــذ  الد اســ  معرفــ  العوامـــل ،جتماعيــ ، و،قتصــادي ، وألاكاديميـــ  ارــوثر   ـــ  

  طالًبـــــا 751مي ، وت و ـــــ  عينــــ  الد اســـــ  مـــــ  )ترــــأيل مفهـــــوو الـــــذاا لـــــدى طلبــــ  ال امعـــــ  الهاشـــــ

وطالبــــ  مــــ  طلبــــ  ال امعــــ ، ولقــــد اســــتخدو  ــــ  الد اســــ  مقيــــاهللا متوطــــىيم رفهــــوو الــــذاا، وأحهــــرا 

  تاةج الد اس  وجود فروق ذاا دالل  إحصاةي  تعزى رتتير ال وا وال لي  وار توى الد ا ىي.
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ديـــة وعالقت ـــا بـــالتوافق النفســـ ي ومفهـــوم ( بعنـــوان أســـاليب املعاملـــة الوال6112دراســـة هديـــة ) -

 -الذات لدى عينة من طلبة جامعة طرابلس:

أجرالا  هذ  الد اس     ليبيـا وم،ـدف إلـى التعـرف علـى العحقـ  بـيا أسـاليب ارعاملـ  الوالديـ  

ومفهــــوو الــــذاا، والتوافــــق النفطــــىي لــــدى أفــــراد العينــــ ، و ــــذلل التعــــرف علــــى العحقــــ  بــــيا مفهــــوو 

  مــــــ  طــــــح  وطالبــــــاا جامعــــــ  169النفطــــــىي، وقــــــد ت و ــــــ  عينــــــ  الد اســــــ  مــــــ  ) الــــــذاا والتوافــــــق

طرابلا، واستخدم  مقياهللا مفهوو الذاا للأبا ، م  إعداد: محمد عمـاد الـدي  إسـماعيل، وقـد 

خرجــــــ  هــــــذ  الد اســــــ  بوتــــــاةج من،ــــــا أا مفهــــــوو الــــــذاا والتوافــــــق النفطــــــىي مرتبطــــــاا عنــــــد الــــــذكو  

ق ــــا ، وأا ارعاملــــ  بصــــو   إيقابيــــ  والتــــي تــــتم باالســــتقحل باالســــتقحل أقــــوى مــــ  ، تبــــاط عنــــد 

وعـــدو التقيـــد تـــوثر أ  ـــر علـــى الـــذكو  مّمـــا يـــوثر علـــى مفهـــوو ذاا ق ـــا  والتوافـــق النفطـــىي، ذلـــل أا 

 لــدم، ،  مــا أا أســلو  الت ــلط يــوثر 
ً
ق ــا  تــرليا علــى د جــ  مــ  تقييــد الحرالاــ  وصــا  ألامــر مقبــوال

 علــــى مفهــــومهم لــــذام،
ً
م وتــــوافقهم النفطــــىي لــــدى الــــذكو  أ  ــــر مــــ  ق ــــا ، كا ق ــــا  يتقــــبل  ســــلبا

أســـلو  الت ـــلط ويعتارو ـــه إثبـــاا ل لصـــيت، ، أمـــا بالو ـــب  كســـلو  التقبـــل )ألا  وألاو  بمفهـــوو 

الـــــذاا والتوافــــــق النفطـــــىي، فقــــــد وجـــــد أا تقبــــــل ألاو لـــــه أهميــــــ  بالو ـــــب  رفهــــــوو الـــــذاا والتوافــــــق 

ميـــ  تقبـــل ألا  لهـــم، وعلـــى العأـــا مـــ  ذلـــل تقبـــل ألا  لـــه أهميـــ  أ اـــر النفطـــىي لألبنـــاء أ  ـــر مـــ  أه

للبنــاا مــ  تقبــل ألاو مــ  حيــث أثــر  علــى مفهــومه  لــذوام، ، وتــوافقه  النفطــىي، ولالو ــب  للعحقــ  

بيا مفهوو الذاا والتوافق النفطىي عند الـذكو  وق ـا ، حيـث كـاا معامـل ، تبـاط بـيا ارفهـوميا 

  وكـاا معامـل ، تبـاط بـيا ارفهـوميا عنـد الـذكو  1,15وهـو دال عنـد م ـتوى ) ، 1,29عند ق ا  )

   أي أا العحقــ  بـيا ارفهـوميا موجبـ  ودالــ  كا 1,111 ، وهـذا ارعامـل دال عنـد م ـتوى )1,688)

، وتحـر  الفــرد مـ  العصــابي  ســيقعله 
ً
 وا فعاليــا

ً
 واتزا ـا

ً
مفهـوو الــذاا قيقـا ي ســيقعله أ  ـر توافقــا

 للذاا. أ  ر 
ً
 تقبح

( بعنـــــوان عالقـــــة مفهـــــوم الـــــذات بمســـــتوى الطمـــــوح لـــــدى طلبـــــة جامعـــــة 6118دراســـــة بركـــــات ) -

 -القدس:

م،ـــــدف هـــــذ  الد اســـــ  رعرفـــــ  عحقـــــ  مفهــــــوو الـــــذاا بم ـــــتوى الطمـــــوح لـــــدى طلبـــــ  جامعــــــ  

القــــدهللا ارفتوحــــ ،  ــــ  ضــــوء متتيــــراا ال ــــوا والتخصــــن والتحصــــيل ألاكــــادي ي، ولقــــد اســــتخدو 

نهج الوصـــــفي التحليلـــــ  علـــــى عينـــــ  مـــــ  طلبـــــ  جامعـــــ  القـــــدهللا ارفتوحـــــ ، فـــــروع  ـــــابلا الباحـــــث ارـــــ

  طالًبــا عاــر 181  طالبــ ، و)197  طالًبــا وطالبــ ، بواقــع )378طــولأرو جنــيا، ســلفي ، والتــي بلتــ  )

اســـــتخداو مقيـــــاهللا مفهـــــوو الـــــذاا )مـــــ  إعـــــداد الباحـــــث ، ومقيـــــاهللا م ـــــتوى الطمـــــوح )مـــــ  إعـــــداد 

النتــــاةج علــــى أا م ــــتوى مفهــــوو الــــذاا وم ــــتوى الطمــــوح لــــدى أفــــراد الباحــــث ، حيــــث دلــــ  أبــــرز 
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ـا موجًبــا بـيا مفهــوو الـذاا وم ـتوى الطمــوح لـدى أفــراد 
ً
العينـ  م ـتوى متوســط، وأا هنـاك ا تباط

العين ، بابضـاف  إلـى وجـود فـروق دالـ  إحصـاةًيا علـى مقيـاهللا مفهـوو الـذاا وم ـتوى الطمـوح تبًعـا 

ح الطـح  ذوي التحصـيل اررتفـع، و مــا أحهـرا  تـاةج الد اسـ  عــدو رتتيـر التحصـيل الد ا ـىي لصــال

 وجود فروق جوهرالا     هذ  الد جاا تبًعا رتتير ال وا والتخصن.

( بعنـوان دراسـة نمـو الـذات لـدى املـراهقين فـي ضـوء بعـ  املتغيـرات 6118دراسـة عبـدالفتاح ) -

 -الثقافية والاجتماعية:

وم،دف هذ  الد اس  إلى إلقاء الضوء على تطـو  و مـو مفهـوو الـذاا خـحل فتـر  ارراهقـ  مـ  

 ، وكا ــ  عينــ  اجتماعيــ منطلــق  مرالاــ  إ الاــل إ الاأ ــوا  ــ  حــل ارتتيــراا العاريــ  ال ديــد  )ثقافيــ  

، وتمةلـــ  ألادواا ار ـــتخدم   ـــ  مقيـــاهللا مفهـــوو الـــذاا متعـــدد 594الد اســـ  ال ليـــ  علـــى )
ً
  مراهقـــا

ألااعاد للمراهقيا، ومقياهللا الوضع ،جتماع  و،قتصـادي لألسـر ، و ـح ارقياسـيا مـ  إعـداد هـذا 

 بـــيا د جـــاا الطـــح  علـــى أاعـــاد 
ً
الباحـــث، وأحهـــرا  تـــاةج هـــذ  الد اســـ  وجـــود فـــروق دالـــ  إحصـــاةيا

رتتيـر  مقيـاهللا مفهـوو الـذاا ترجـع رتتيـر اررحلـ  التعليميـ  والعمـر الزم ـي، ووجـود فـروق دالـ  ترجـع

ار توى ،جتماع  و،قتصادي، ووجود عحق  ا تباطي  موجب  دال  علـى أاعـاد ارقيـاهللا، والد جـ  

ال ليــــ  ود جــــ  مقيــــاهللا ار ــــتوى ،جتمــــاع  و،قتصــــادي لطــــح  اررحلــــ  قعداديــــ ، وعــــدو وجــــود 

 العحق   ف ها بيا اررحل  الةا والا .

 -وعالقته بالسلوك العدواني:( بعنوان مفهوم الذات 6118دراسة مسعود ) -

أجرالاـــ  هـــذ  الد اســـ  للتعـــرف علـــى العحقـــ  بـــيا مفهـــوو الـــذاا وال ـــلوك العـــدواني، وتت ـــوا 

  طالبـــ  مـــ  ال ـــن  الةا يــــ  ثـــا وي ارـــقيه العل ـــي  وألاد ــــي 111  طــــح  و)111عينـــ  الد اســـ  مـــ  )

محمـــد عمـــاد الـــدي  إعـــداد بمدينـــ  مصـــرات   ـــ  ليبيـــا، واســـتخدو الباحـــث )مقيـــاهللا مفهـــوو الـــذاا، 

 ، وتوصـــــل 2115اني، إعـــــداد ســــعيد فيصـــــل مح ــــ  ) ، ومقيــــاهللا ال ـــــلوك العــــدو 1998إســــماعيل )

 الباحث إلى عدو وجود عحق  دال  بيا ارتتيري .

( بعنــــوان ألافكـــــار الالعقالنيــــة ومفهـــــوم الــــذات وعالقت ـــــا باالتجــــا  نحـــــو 6119دراســــة أبوشـــــنب ) -

 -ر:تناول العقاقير لدى طلبة جامعة ألاره

م،ـــــدف هـــــذ  الد اســـــ  إلـــــى العحقـــــ  بـــــيا ،تقـــــا   حـــــو تنـــــاول العقـــــاقير، وألاف ـــــا  الحعقح يـــــ  

  طالًبــــا 523ومفهــــوو الــــذاا. ولقــــد اســــتخدو الباحــــث ارــــنهج الوصــــفي التحليلــــ  علــــى عينــــ  بلتــــ  )

  مــ  الطالبــاا، وذلــل عاــر 258  مــ  الطــح ، و)238وطالبــ  مــ  طلبــ  جامعــ  ألازهــر اتــز ، بواقــع )

ســتخداو ثحثــ  مقـــاييا لتحقيــق هــدف الد اســـ ، وقــد جـــاء فه،ــا مقيــاهللا مفهـــوو الــذاا للراشـــدي  ا
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 مــا اســتخدو الباحــث أســلو  التحليــل العــامل   أحــد ألاســاليب قحصــاةي  للتوصــل للنتــاةج، والتــي 

% ، و ــــذلل ال توجــــد م و ــــاا 62.6جــــاء أبرزهــــا أا مفهــــوو الــــذاا لــــدى العينــــ  يقــــع بــــوزا ن ــــيي )

ا متتيـــراا الد اســـ ،  مــا ال يوجـــد أثـــر للتفاعـــل بـــيا ال ــوا ومفهـــوو الـــذاا علـــى ،تقـــا  عامليــه بـــي

  حو تعاطي ارخّد اا.

 -الدراسات ألاجنبية ملفهوم الذات:-6

غيــــــر  ( بعنـــــوان فعاليـــــة التـــــدريب علــــى توكيـــــد الـــــذات عنـــــد الطلبـــــة,0922Classدراســــة جـــــالس ) -

 -املؤكدين لذوات م:

ارو ـدي  غيــر  معرف  فعاليـ  التـد الاب علـى تو يـد الـذاا عنـد الطلبـ م،دف هذ  الد اس  إلى 

  علــى مقمــوعتيا 41لــذوام،م، باســتخداو مقيــاهللا التعزالاــز الــذاتي  إذ ق ــم العينــ  والبــالغ عــددهم )

أحـــــدهما تقرالابيـــــ ، وألاخـــــرى ضـــــابط ، وتـــــم اســـــتخداو اعـــــض العينـــــاا  ـــــ  الار ـــــامج ق شـــــادي، وهـــــ  

لتتذيــــ  الراجعــــ ، والتعزالاــــز، والتمةيــــل، والواجبــــاا البيتيــــ  ، و عــــد )ترديــــد ال ــــلوك، والنمذجــــ ، وا

معال   البيا اا إحصاةًيا ولاستخداو الار امج التال ، وتحليـل التبـاي  رعرفـ  مـدى فعاليـ  التـد الاب 

علـــى تو يـــد الـــذاا، وتوصـــل  هـــذ  الد اســـ  إلـــى وجـــود فـــروق دالـــ  إحصـــاةًيا بـــيا أفـــراد ارقمـــوعتيا 

  ، ولصالح ارقموع  التقرالابي . التقرالابي  والضابط

بعنوان التعرف على مفهوم الـذات ومسـتوى الطمـوح ( ,(Pal, et, al 1985دراسة بال و خرون،  -

لـــــــدى طـــــــالب املـــــــدارس الثانويـــــــة مـــــــن ذوي إلانجــــــــار العـــــــالي وإلانجـــــــار املـــــــنخف  علـــــــى التحصــــــــيل 

 -الدراس ي:

أجرالاــــ  هــــذ  الد اســــ  للتعــــرف علــــى مفهــــوو الــــذاا وم ــــتوى الطمــــوح لــــدى طــــح  ارــــدا هللا 

الةا والاــ  مــ  ذوي ق قــاز العــال  و، قــاز ارــنخفض علــى التحصــيل الد ا ــىي، وتت ــوا عينــ  الد اســ  

 وطالبـــ  مـــ  طـــح  ارـــدا هللا الةا والاـــ  مـــ  خـــحل د اســـ  تـــأثرهم بـــارتتيراا )ال ـــوا 241مـــ  )
ً
  طالبـــا

،جتماعيــ ، والحالــ  ،قتصــادي  علــى م ـتوى الطمــوح ، ولقــد اســتخدو البــاحةوا مقيــاهللا والحالـ  

ــــومقيـــاهللا ســـينج وتيـــواا ر ـــتوى الطم Rastogis self-concept scale اســـتو   رفهـــوو الـــذاا  وح ــــ

Sind and Tiwan level of aspiration وقـد أحهــرا  تــاةج هـذ  الد اســ  أا الطــح  ذوي ق قــاز ،

العــال  كــاا لــدم،م مفهــوو ذاا أفضــل مــ  الطــح  ذوي ق قــاز ارــنخفض علــى وجــود تــأثير ذو داللــ  

إحصــــاةي  رتتيـــــراا ال ــــوا، والحالـــــ  ،قتصــــادي  علـــــى م ــــتوى الطمـــــوح، حيــــث تبـــــيا أا الطـــــح  

قتصـادي  ارتوسـط  يتمتعـوا بم ـتوى عـال مـ  الطمـوح، الذكو  ارنتميا للطبقاا ،جتماعيـ  و،

و ذلل تفوق الذكو  وق ا  مـ  الطبقـاا ،قتصـادي  ارتوسـط  علـى الطبقـاا العليـا فيمـا يتعلـق 
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بمتتيـــــر م ـــــتوى الطمـــــوح، وقـــــد تبـــــيا وجـــــود فـــــروق دالـــــ   ـــــ  م ـــــتوى الطمـــــوح ومفهـــــوو الـــــذاا بـــــيا 

 ل ل م  مفهـوو الـذاا الطح  والطالباا لصالح الذكو ، و ذلل وجود ت
ً
أثير موجب ودال إحصاةيا

 وم توى الطموح    التحصيل الد ا ىي.

ار ـــــــــــــــــــوم الــــــذات وإلانجـــــــــــاد الجمــــــاعي فـــــــي مفهــــــــــوان أثـــــــر إلارشـــــــــــ( بعنSibili,1985ل )ـــــــــــدراســــــة سبي -

 -ألاكاديمي:

وو الــــــذاا وق قــــــاز قـــــد أجرالاــــــ  هــــــذ  الد اســـــ  للتعــــــرف علــــــى أثـــــر ق شــــــاد ال مــــــاع   ـــــ  مفهــــــ

 تــّم 176ألاكـادي ي علــى الطلبــ  ال ــود  ــ  جامعــ  تأ ــاهللا، وكا ـ  عينــ  الد اســ  تت ــوا مــ  )
ً
  طالبــا

، وتمـــ  قفـــاد  مـــ  مقيـــاهللا )توطـــىي  رفهـــوو الـــذاا، التـــي تـــم اســـتخدو فه،ـــا كـــل 
ً
اختيـــا هم عرـــواةيا

رفــــاهيم قيقابيــــ   حــــو البيا ــــاا، والتبــــاي ، ومعامــــل ، تبــــاط. وقــــد توصــــل  الد اســــ  إلــــى تح ــــ  ا

  ـــــ   فـــــع م ـــــتوى ق قـــــاز 
ً
الـــــذاا لـــــدى ارقموعـــــ  التقرالابيـــــ ، وقـــــد حقـــــق الار ـــــامج ق شـــــادي  قاحـــــا

 ألاكادي ي لدى الطح ،  ما توجد عحق  إيقابي  بيا مفهوو الذاا وق قاز ألاكادي ي.

بالرضـا عـن الــذات ( بعنـوان عالقـة إلاحسـاس Chalmers, eT, 1991دراسـة تشـاملرر و خـرون ) -

 -والتعاطي للمواد املخدرة:

أجرالاــــ  هـــــذ  الد اســــ  باستأرـــــاف عحقـــــ  قح ــــاهللا بالرضـــــا عـــــ  الــــذاا والتعـــــاطي للمـــــواد 

 م،ــدف لقيــاهللا قح ــاهللا بالرضــا والطمــوح  ــ  الحيــا ، ومقــاييا أخــرى 
ً
ارخــد   واســتخدم  مقياســا

  تقرالابيــــ   ــــ  317ينــــ  قوامهــــا )لقيــــاهللا ، دفاعيــــ  و،عتماديــــ  وارقــــا ا  واللضــــوع، وذلــــل علــــى ع

، ولــدم،م 
ً
مقابــل أخــرى ضــابط ، وأحهــرا  تــاةج هــذ  الد اســ  أا ارتعــاطي للمــواد ارخــد   أقــل  ضــا

، وأ  ـــــر 
ً
 للمرـــــاكل  ـــــ  حيـــــام،م اليوميـــــ ، وأقـــــل طموحـــــا

ً
اتقاهـــــاا ســـــلبي   حـــــو ذوام،ـــــم، وأ  ـــــر تعرضـــــا

 م 
ً
 ارتعاطي.غيـر  ا دفاعي  ومقا ا  وخضوعا

( بعنـــــوان أثـــــر معاهـــــدة الســـــالم Panamaking, Elsarraj, 2001اكي والســـــراج )دراســـــة بانامـــــ -

 -الفلسطينية على إدراك ألاطفال الفلسطينيين ملفهوم الذات واحترامهم لذوات م:

م،ـــدف هـــذ  الد اســـ  إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر معاهـــد  ال ـــحو الفل ـــطيوي  علـــى إد اك ألاطفـــال 

 مــ  64وام،م، وشــمل  عينــ  الد اســ  )الفل ــطيوييا رفهــوو الــذاا واحتــرامهم لــذ
ً
 فل ــطيويا

ً
  طفــح

  سن  فعيروا    قطاع غز ، وقد توصـل  هـذ  الد اسـ  إلـى  تـاةج  ةيـر  كـاا مـ  بين،ـا 12-11عمر )

 أثناء ، تفاض  هم الذي  يتمتعوا باحتراو أ  ر لذوام،م.
ً
 أا ألاطفال الذي  كا وا أ  ر نراطا
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 -السابقة ومدى الاستفادة من ا: التعقيب العام على الدراسات-

يتضــح مــ  خــحل ،ســتعرا  ال ــابق للد اســاا بأ ،ــا هــدف  إلــى معرفــ  العحقــ  بــيا مفهــوو 

الـــــذاا وم ـــــتوى الطمـــــوح  ـــــ  ضـــــوء متتيـــــراا )ال ـــــوا، والتخصـــــن، وار ـــــتوى الد ا ـــــىي ، ومن،ـــــا 

ر الزغيـــــــي   و )د اســـــــ  ســـــــامألا محافمـــــــ ، وزهيـــــــ2118  و )د اســـــــ  عاشـــــــو  2118)د اســـــــ  عبـــــــدالفتاح 

  و )د اســــــــــ  1998  و )د اســـــــــ   وفــــــــــل 1999  و )د اســـــــــ  الرــــــــــأع  2113  و)د اســـــــــ  ألاســــــــــود 2117

  و)د اســـــ  1998 مـــــألا   و)د اســـــ  1979  و)د اســـــ  بأـــــر 2117  و )د اســـــ  هديـــــ  2116الرأرـــــوكي 

  class 1997  و)د اســـــ  Chalmers, eT 1991  و )د اســـــ  1993د اســـــ  العـــــادل    و)2113 ـــــو ي 

  .Sibili 1985  و)د اس  Punamakig, Elsarraj 2111  و)د اس  pal, et, al 1985و)د اس 

وقـــد اســـتخدو اعضـــهم ارـــنهج الوصـــفي التحليلـــ ، والـــبعض آلاخـــر ارـــنهج التقرالايـــي، وتراوحـــ  

   طالب وطالب . 411-24العيناا ما بيا )

ف علــــى أســــبا  أمــــا بالو ــــب  للد اســــاا التــــي تناولــــ  متتيــــر تعــــاطي ارخــــد اا، وهــــدفها التعــــر 

  1988  و) د اســــ  عبــــدهللا 1417  و)د اســــ  قاســــم 2117تعــــاطي ارخــــد اا فهــــي )د اســــ  الحــــرا ي 

  1999  و)د اســــــ  الحـــــــات ي 1998  و)د اســــــ  ماجــــــد أبـــــــو منقــــــل 1987و)د اســــــ  ســــــوالان وآخـــــــروا 

  و) د اســـــــــ  1992  و)د اســــــــ  الـــــــــروا  وآخــــــــروا 1995  و)د اســــــــ   جـــــــــب 2111و)د اســــــــ  الـــــــــروا  

Annishm 1994  و)د اس  Storm 1997  و)د اس  Earl 1983  و)د اس  Coll 1995.  

  5531-51وغالبيـــــ  هـــــذ  الد اســـــاا اعتمـــــدا علـــــى ارـــــنهج الوصـــــفي وتراوحـــــ  عينام،ـــــا بـــــيا )

 وطالب ، وأما ألادواا فهي ،ستفتاء.
ً
 طالبا

لـــى وضـــع   ســـن ، وكا ـــ  الد اســاا ألاجنبيـــ  م،ــدف إ31-14وكا ــ  أعمـــا  العينــاا تتـــراوح بــيا )

 بر امج إ شادي وقائي.

 -الاستفادة من الدراسات السابقة:-

 -تتللن ،ستفاد  م  الد اساا ال ابق     عد   قاط أهمها:

 غالبي  الد اساا ت عى إلى إحدا  تتييراا إيقابي     سلوك ألافراد.  1

2  .
ً
 استخدم  الد اس  الحالي  ارنهج الوصفي، و ذلل اعض الد اساا ال ابق  أيضا

 اعـــــ  جميـــــع خطـــــواا ارـــــنهج العل ـــــي، وســـــع  لتحديـــــد ألاســـــاليب قحصـــــاةي  ارناســـــب  كجـــــل   3

 ،ستفاد  من،ا    تف ير النتاةج بصو   مت امل .
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إلقــــاء الضــــوء علــــى الد اســــاا ال ــــابق  يوضــــح موقــــع الد اســــ  الحاليــــ ، و، طــــحق مــــ  حيــــث   4

 ا ته، آلاخروا عار د اسام،م.

 اا    مراحل مختلف .أغلب الد اساا طبق  على العين  5

 .اروس ااالد اس  الحالي  طبق  على عين  م   زالء داخل   6

 تحديد مر ل  البحث ولناء تصو اا عام  للد اس .  7

 اختيا  ألادواا ارناسب  للد اس .  8

 طرالاق  اختيا  العين  وتحديدها.  9

 ارقا    بيا الد اساا ال ابق  والحالي .  11

ق   ـ  بلــو   الفأــر  البحةيــ  ب افــ  جوا ا،ــا، ومحاولــ  فقـد تــم ،ســتفاد  مــ  الد اســاا ال ــاب

 التطرق لبعض ارتتيراا التي لم تبحب،ا تلل الد اساا.
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 الفصل الرابع

 اإلجراءات التطبيقية للدراسة

: منهج الدراسة.
 
 أوال

 ثانيا: مجتمع الدراسة.

 : عينة الدراسة.لثاثا

 : أدوات الدراسة.رابعا

 التطبيق.خامسا: إجراءات 

 سادسا: ألاساليب إلاحصائية.
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 -تمهيد:

 للعينــــــــ  وأدوام،ــــــــا 
ً
 للمــــــــنهج ار ــــــــتخدو  ــــــــ  الد اســـــــ ، وتوصــــــــيفا

ً
يتنـــــــاول هــــــــذا الفصــــــــل عرضـــــــا

 وإجراءام،ا وإجراءاا التطبيق، وتفصيل ذلل على النحو التال :

: منهج الدراسة:
 
 -أوال

باعتبـــــــا   ارـــــــنهج ارناســـــــب والو ـــــــيي ارقـــــــا ا، اســـــــتخدو الباحـــــــث ارـــــــنهج الوصـــــــفي ، تبـــــــاطي 

 للد اس  الحالي .

 :
 
 -:مجتمع الدراسةثانيا

  فــردا ارــودوعيا، 61يت ــوا مقتمــع الد اســ  مــ  مقــوعتيا تمةلــ  ارقموعــ  ألاولــى  ــ  عــدد )

   فردا م  القاةميا على  عاي  ارتعاطيا  مقموع  مقا   .51و)

 ثالثا: عينة الدراسة:

 متعاطيـــــ  61)مقمـــــوعتيا تمةلـــــ  ارقموعـــــ  ألاولـــــى مـــــ  عـــــدد   الد اســـــ  مـــــ ت و ـــــ  عينـــــ   
ً
 ا

مــ  قبــل أهــاله،م  ــ  م ــح   عايــ     مــ  ارــودوعيا 5.16)  معيــا ي   وا حــراف  36بمتوســط عمــرى )

وحمايت،م ال اةن  بمنطق  الأرا الام، تحـ   عايـ  وإشـراف م افحـ  ال رالامـ  فـرع مصـرات ،  ارتعاطيا

صحح والتأهيل بمدين  مصرات ، وقـد خضـع  عمليـ  اختيـا هم للد اسـ  و ذلل موس   الهدى لد 

 بــأا د اســ  هــذ  العينــاا  ــ  مقتمعنــا تخضــع للضــوابط 
ً
تحــ   طــاقيا )المــروف والصــدف  ، علمــا

،ختيـــا . والاوضـــح ال ـــدول ،جتماعيـــ ، والةقافيـــ  التـــي تحـــول دوا تطبيـــق قواعـــد دقيقـــ   ـــ  عمليـــ  

 ارتعــاطيا  مــ  القــاةميا علــى  عايــ  51ال ــأني . وعــدد )ارنطقــ  التــال  خصــاةن العينــ  مــ  حيــث 

  التاليــول اضــح ال ــدوتو   6.2  وا حــراف معيــا ي )31بمتوســط عمــري ) باعتبــا هم مقموعــ  مقا  ــ 

 .ارتعاطياخصاةن عين  

  (0ول )جد

 من حيث املنطقة السكنية املتعاطينخصائص عينة يوضح 

 %النسبة  التكرار املنطقة السكنية

 1.7 1 اقزالار

 1.7 1 البير 

 1.7 1 الحامي 
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 %النسبة  التكرار املنطقة السكنية

 5.1 3 اللما

 1.7 1 الدافني 

 5.1 3 الز وق 

 1.7 1 ال واو 

 5.1 3 الررا   

 3.3 3 الرواهد 

 5.1 3 التيراا

 3.3 2 بنتازي 

 1.7 1 ال ها اا

 1.7 1  اهللا التوت 

 1.7 1  أهللا ال وف

 3.3 2 الرمل 

 1.7 1 الروالاصاا

 3.3 2 ارح و زاوالا  

 3.3 2 ز الاق

 1.7 1 زمو  

 5.1 3 سا،ا

 1.7 1 سيدي امبا ك

 1.7 1 شا ع الهحل

 3.3 2 شا ع طرابلا

 1.7 1 شهداء الرميل 

 1.7 1 الصوالح

 1.7 1 طارق 

 8.3 5 طرابلا

 1.7 1 طمين 

 1.7 1 عباد

 1.7 1 عما اا ال زالار 

 1.7 1 غرالااا

 1.7 1 قرالا  ن و  ال و
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 %النسبة  التكرار املنطقة السكنية

 1.7 1 أحمد قصر 

 1.7 1  رزاز

 1.7 1 ارقاصب 

 3.3 2 ارقاول 

 3.3 2 يّد 

 111 61 ارقموع

 الحالة الاجتماعية للمتعاطين في الدراسة الحالية. -6

 ( 6جدول )

 النتائج املتعلقة بالحالة الاجتماعية للمتعاطين

 الداللة (2كاقيمة) النسبة % العدد الحالة االجتماعية
  07.9 75 أعزب

292.59 9.99 
  3.3 2 متزوج
  2.5 2 مطلق

   299 09 المجموع

ارتـزوجيا  إذ يمةلـوا غيــر    أا غالبيـ  ارتعـاطيا هـم مـ  فئـ  الرـبا 2يتضـح مـ  ال ـدول )

%، والاله،ـــــا فئــــــ  3.3%، والاـــــأتي اعـــــد ذلـــــل فئـــــ  الرــــــبا  ارتـــــزوجيا حيـــــث كا ـــــ  ن ـــــبت،م 95.1ن ـــــب  

ارتـزوجيا هـو غيــر  %،وهذا فرير إلى أا ن ب تعاطي ارخد اا عنـد الرـبا 1.7ارطلقيا وه  تمةل 

عـــدو ا تبـــاطهم بم ـــئولياا عاةليـــ  والتزامـــاا داخـــل ألاســـر ،  مـــا  ـــرى أا هنـــاك عحقـــ  بـــيا الحالـــ  

 مـ  
ً
،جتماعي  وتعاطي ارخـد اا، فالرـبا  ألاعـز  كلمـا تقـدو بـه العمـر ولـم يتـزوج كـاا هـذا سـببا

 معهـم، والاتصـرف أسبا  اختح 
ً
طه مع العديد م  الربا  ارنحرفيا، ولالطبع سوف ينحـرف تلقاةيـا

 تصرفام،م وسلو يام،م ال لبي .

  



84 
 

 املستوى التعليمي للمتعاطين في الدراسة الحالية. -3

 ( 3جدول )

 النتائج املتعلقة باملستوى التعليمي

 الداللة (2كاقيمة) %النسبة  العدد المستوى التعليمي
 2.5 2 أمي

30.20 9.99 

 0.5 4 ابتدائي
 20.5 29 إعدادي
 43.3 20 ثانوي
 32.5 20 جامعي
 9.9 9 لم يحدد
 299 09 المجموع

  أا غالبي  ارتعاطيا م  أفراد عين  الد اس  هم م  فئ  التعليم 3يتضح م  ال دول )

%، ثّم اعد ذلل 31.7والامةلوا ن ب  % والاله،ا التعليم ال امع  43.3الةا وي إذ يمةلوا ن ب  

%، ثم 6.7%، ثم اعد ذلل التعليم ،بتدائي والامةلوا ن ب  16.7التعليم ألاسا ىي والامةلوا ن ب  

 %.1.7اعد ذلل ألامي  والامةلوا ن ب  

وهذا فرير إلـى أا غالبيـ  ارتعـاطيا متعلمـوا، والاحملـوا مـوهحا د اسـي  جامعيـ  ومتوسـط  

رــــا  تعـــاطي ارخـــد اا بــــيا الرـــبا  ارـــتعلم داخــــل مقمـــع الد اســـ  يرجــــع أو أساســـي ،  مـــا فرـــير ا ت

لصـــــعول  الحيـــــا ، حيـــــث يقـــــل الـــــدخل، وترتفـــــع ألاســـــعا ، والاأ ـــــر العـــــاطلوا عـــــ  العمـــــل، مّمـــــا يـــــدفع 

مرــــروع ، و، خــــراط مــــع أصــــدقاء ال ــــوء، و ــــذلل يرجــــع ا تفــــاع تعــــاطي غيـــــر  الرــــبا  إلــــى أعمــــال

 تماو اروس اا التعليمي  ة،ذ  ارر ل .ارخد اا بيا ارتعلميا إلى عدو اه
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 الحالة الوظيفية للمتعاطين في الدراسة الحالية.-4

 ( 4جدول )

 النتائج املتعلقة بالحالة الوظيفية للمتعاطين

 الداللة (2كاقيمة) %النسبة  العدد مهنة المتعاطي
 29.9 22 عمل حر

22.29 9.92 

 20.5 29 موظف
 27.9 27 لم يحدد
 29.9 22 عسكري
 2.5 2 حرفي
 2.5 2 فني

 27.9 0 عاطل عن العمل
 299 09 المجموع

 

  أا غالبيـــ  ارتعـــاطيا هـــم مـــ  فئـــ  ألاعمـــال الحـــر   إذ يمةلـــوا ن ـــب  4يتضـــح مـــ  ال ـــدول )

%، ثـــــم اعـــــد ذلـــــل فئـــــ  ارـــــوحفيا وقـــــد بلتـــــ  21.1%، والاله،ـــــا فئـــــ  الع ـــــأرالايا بلتـــــ  ن ـــــبت،م 21.1

%، وتــنخفض بالتــد الاج مــع بــاق  15.1%، أمــا العــاطلوا عــ  العمــل فقــد بلتــ  ن ــبت،م 16.7ن ــبت،م 

الفئــــاا ألاخــــرى، أمــــا بالو ــــب  لفئــــ  ألاعمــــال الحــــر  فنقــــد أا ســــبب تعــــاطه،م للمخــــد اا يرجــــع إلــــى 

ا تفــــاع دخلهــــم الرــــهري، و ــــذلل لعــــدو وجــــود موس ــــاا ترفه،يــــ  لقضــــاء وقــــ  فــــراغهم، وهــــذا مــــا 

غهم مــع أصــدقاء ال ــوء  ــ  أمــا   اللهــو، أمــا بالو ــب  للع ــأرالايا فتعــاطه،م يــدفعهم إلــى شــتل فــرا

أســوالااء، ممــا أدى إلــى تعــاطه،م لتلــل ارــواد ارخــد  ، و تيقــ  ضــتوط غيـــر  كــاا  تيقــ  مرافقــ  أ ــاهللا

 ف ــي   ــ  أثنــاء الحــرو  التــي مــرا ة،ــم، وعــدو تــوفير مرتــب كــا   لهــم ف ــد متطلبــام،م واحتياجــام،م 

قــاد الا  علــى غيـــر  بقيمــ  حيــام،م، وهــم افرــعرو شــلاح العــاطلوا عــ  العمــل ال اللاصــ  ة،ــم، وألا

اررــــروع ، أمــــا بالو ــــب  غيـــــر  تــــوفير ارــــاد  ارخــــد   مّمــــا يقعلهــــم يل ــــأوا إلــــى ال ــــرق ، وإلــــى ألاعمــــال

للمـــــوحفيا ف ـــــبب تعـــــاطه،م للمخـــــد اا يرجـــــع لعـــــدو التـــــزاو ارـــــوحفيا بأعمـــــالهم باعتبـــــا هم عـــــدي ي 

هنـــاك عحقـــ  قوالاـــ  بـــيا ارهنـــ  التـــي فرـــتتل فه،ـــا ال ـــلن وتعـــاطي ارخـــد اا، ف لمـــا ، ضـــباط  إذ 

ألاعمـال غيــر  ا تفع  الحيا  ارعيري  بد ج   بير  وفقد قن اا عقلـه كلمـا طوـى وتقاـر وصـرف  ـ 

اررروع ، مةل: تعاطي ارخد اا، وكلما تد   الحيا  ارعيري  بد ج   بير  وضعن قن ـاا و ـر  



86 
 

، بـل  الحيا ،
ً
كلما ل أ إلى تعاطي ارخد اا ل ي يبتعد عـ  اررـاكل والهمـوو  ـ   مـر ، وهـو لـيا حـح

 .يودي بصاحبه إلى الهحك

 الدراسة الحالية. فيللمتعاطين  الشهري الدخل -5

 ( 5جدول )

 النتائج املتعلقة بالدخل الشهري للمتعاطين

 الداللة (2كاقيمة ) النسبة % العدد الدخل الشهري 
  20.5 29 099إلى  299من 

22.33 9.99 

  23.3 24 099إلى  079من 
  20.35 29 2799إلى  2999من 

  3.3 2 فما فوق 2999
  49.9 24 لم يحدد
  299 09 المجموع

 

إلـى  651  أا غالبيـ  ارتعـاطيا مـ  أفـراد العينـ  يتقاضـوا مرتبـاا مـ  5يتضح م  ال دول )

 – 1111%، والالـــه،م اعـــد ذلــل الـــذي  يتقاضـــوا مرتبــاا عاليـــ  مـــ  23.3ن ــبت،م دينــا ا، وكا ـــ   911

، ومــــ  هنــــا 16.37، دينــــا  وكا ــــ  ن ــــبت،م 1511
ً
%، أمــــا بالو ــــب  للفئــــاا ألاخــــرى فتــــنخفض تــــد الاقيا

  رى أا هناك عحق  بيا الدخل الرهري وتعاطي ارخد اا.

 أفراد ألاسرة  للمتعاطين في الدراسة الحالية. -2

 ( 2جدول )

 النتائج املتعلقة بعدد أفراد ألاسرة  للمتعاطين

 %النسبة  العدد عدد أفراد األسرة
 39.9 21 7إلى  2من 
 09.9 30 29إلى  0من 
 1.3 7 27إلى  22من 
 2.5 2 24إلى  20من 

 299 09 المجموع
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يتـراوح عـددها   أا غالبيـ  ألافـراد ارتعـاطيا يوتمـوا إلـى ألاسـر التـي 6تبيا م  خحل ال ـدول )

أفـــــراد ون ـــــبت،م  5-1%، و عـــــد ذلـــــل ألاســـــر التـــــي يتـــــراوح عـــــددها مـــــ  61.1أفـــــراد ون ـــــبت،م  11-6مـــــ  

 ألاســـــر التـــــي 8.3ون ـــــبت،م  15إلــــى  11%، و عــــد ذلـــــل ألاســــر التـــــي يتــــراوح عـــــددها مـــــ  31.1
ً
%، وأخيــــرا

 ون ـبت،م  24إلـى  16يتراوح عددها م  
ً
عـاطي الرـبا  %، وهـذا فرـير إلـى سـبب مـ  أسـبا  ت1.7فـردا

للمخــد اا وهــو أ ــه كلمــا  اــر ف ــم ألاســر ، وقــل دخلهــا الرــهري كلمــا ا حــرف الرــبا  واســتقل عــ  

 ألاسر  وا خرط    تعاطي ارخد اا.

 خصائص عينة غير املتعاطين من حيث املستوي التعليمي والعمر

 من حيث العمر -0

 ( 2جدول )

 للمتعاطين  بعمر النتائج املتعلقة 

 %النسبة  العدد عمر المتعاطين
 26.0 13 27الي  29من 
 34.0 17 39الي  20من 
 32.0 16 37الي  32من 
 8.0 4 فما فوق 37من 

 100.0 50 المجموع
 

 من حيث املستوي التعليمي -6

 ( 8)جدول 

 للمتعاطين  باملستوى التعليميالنتائج املتعلقة 

 %النسبة  العدد المستوى التعليمي
من المتوسطمستوي تعليم اقل   3 6.0 

 10.0 9 تعليم متوسط
 28.0 14 دبلوم عالي

 48.0 24 مؤهل جامعي
 100.0 50 المجموع
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 -: أدوات الدراسة:رابعا

 لدجاب  على ت اؤالا الدا س  الحالي  استخدو الباحث ألادواا التالي :

 ، وتت ــوا مــ  2116اســتما   جمــع ارعلومــاا حــول تعــاطي ارخــد اا، أعــد هــذ  ألادا  )الحــرا ي -1

 علـــــى البيا ـــــاا ال لصـــــي  للمتعـــــاطي، و ـــــذلل ارعلومـــــاا ارتعلقـــــ  بنـــــوع ارـــــاد  46)
ً
 موزعـــــا

ً
  ســـــو،

لتعـاطي ، وأسبا  تعاطي كل ماد ، و يفي  الحصول عله،ا، وآلاثـا  وارضـاعفاا اررتبطـ  باارتعاطا 

 وأسبا  طلب العحج، و مر  ارقتمع للمتعاطي.

 مقياهللا مفهوو الذاا للأبا :-2

  فقـــــر ، وقـــــد قـــــاو بتطبيقـــــه علـــــى 111 ، والات ـــــوا مـــــ  )1986أعـــــد هـــــذا ارقيـــــاهللا )إســـــماعيل 

مقموعـــــ  مـــــ  طلبـــــ  ارـــــدا هللا الةا والاـــــ  وارعاهـــــد العليـــــا وال ليـــــاا ال امعيـــــ  بقمهو الاـــــ  مصـــــر، بلـــــغ 

.451عددهم )
ً
   طالبا

 -تكييإلا املقياس على البيئة الليبية:-

قاو العديد م  الباحةيا بتطبيـق هـذا ارقيـاهللا  ـ  البيئـ  الليبيـ ، فقـد قـاو بتطبيقـه الباحـث 

  علـى طـح  2111  على طـح  ارـدا هللا الةا والاـ  بمصـرات ،  مـا قـاو بتطبيقـه )ز بيـل 2118)عاشو  

عول  ت ــحيألا ارقيــاهللا بصــو ته ألاصــلي  كليــ  ارعلمــيا والطــب البرــري بمصــرات  اعــد تعديلــه، ولصــ

  بتعـــــــديل ارقيـــــــاهللا  ـــــــ  صـــــــو ته ألاصـــــــلي ، وذلـــــــل بـــــــدمج الفقـــــــراا مـــــــع 2111قـــــــاو الباحـــــــث ز بيـــــــل )

،ختيـــــا اا  ــــــ  و قــــــ  واحــــــد  ل ــــــهول  ت ــــــحيحها وفهمهــــــا لــــــدى الطلبــــــ  ومناســــــبت،ا للوقــــــ  وال هــــــد 

اا إلـــى خم ـــ  اختيـــا اا والت لفـــ ، حيـــث تـــم تعـــديل فئـــاا التـــد ج أو ،ختيـــا اا مـــ  ت ـــع  اختيـــا  

، تنطبــق بد جــ   بيــر ، تنطبــق بد جــ  متوســط 
ً
تنطبــق بد جــ  ، تضــمن  )تنطبــق بد جــ   بيــر  جــدا

 ،  ما أ ه عرضه على محأميا م  أهل ،ختصاح، وحذف فقـر  واحـد  مـ  
ً
قليل ، ال تنطبق أبدا

صــــــلي   ، فقــــــر ، وهــــــ  الصــــــو   ألا 111  فقــــــر  مــــــ  أصــــــل )99ارقيــــــاهللا، حيــــــث أصــــــبح  الفقــــــراا )

 61للمقيــاهللا.  مــا قــاو بح ــا  ثباتــه بتطبيــق ،ختبــا  وإعــاد  تطبيقــه علــى )
ً
 جامعيــا

ً
حيــث ،   طالبــا

وذلــــل    ، وقــــد قــــاو الباحــــث  ــــ  البحــــث الحــــال  باعتمــــاد الصــــو   ارعدلــــ 1.89بلــــغ معامــــل الةبــــاا )

بيقــه علــى  فــا  ، وكا ارقيــاهللا تــم تط2111للفتــر  القرالابــ  التــي تــم تطبيــق ارقيــاهللا فه،ــا، أي ســن  )

اررحل  العمرالا  والد اسي ، أي اررحل  ال امعي  و    فا البيئ ، اعد التأ د مـ  الصـدق والةبـاا 

.
ً
 مقددا
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 -تصحي  املقياس:-

بما أا ارقياهللا يحتـوي علـى فقـراا ذاا اتقـا  سـليي  حـو الـذاا فقـد قـاو الباحـث بت ـحيألا 

 ارقياهللا  ما يل :

 ، وتعطـــى بـــداةل الفقـــراا ذاا 1-4قيقـــا ي علـــى التـــوال  مـــ  ) تعطـــى بـــداةل الفقـــراا ذاا ،تقـــا 

  .296-1 ، ولالتال  ت وا الد ج  ال لي  للمقياهللا ما بيا )4-1،تقا  ال الب على التوال  م  )

  31وللتحقـــق مـــ  الةبـــاا وصـــدق ارقيـــاهللا  ـــ  الد اســـ  الحاليـــ  قـــاو الباحـــث بتطبيقـــه علـــى عـــدد )

 مترددي  على موس   المتعاطي
ً
 -هدى لدصحح والتأهيل، واستخدو الباحث قجراءاا التالي :ا

 الصدق:-0

للتحقـــــق مـــــ  صـــــدق ارقيـــــاهللا اســـــتخدو الباحـــــث طرالاقـــــ  ،ت ـــــاق الـــــداخل ، وذلـــــل بح ـــــا  

معامل ، تباط بيا كل فقر  م  فقراا ارقياهللا والد ج  ال لي  تنـد ج تحتـه هـذ  الفقـر ، والاوضـح 

 -، تباط وداللت،ا قحصاةي :ال دول التال  قيم معامحا 

  (9ول )جد

 قيم معامالت الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات املقياس والدرجة الكلية

 البعد األول
 الذات الواقعية

 البعد األول
 الذات الواقعية

 البعد الثاني
 االجتماعيةالذات 

 البعد الثالث
 الذات السلبية

 البعد الثالث
 الذات السلبية

 الرابعالبعد 
 الذات الخاصة

 البعد الرابع
 الذات الخاصة

 البعد الخامس
 الذات المثالية

 البعد الخامس
 الذات المثالية

رقم 
 الفقرة

رقم  االرتباط
 الفقرة

رقم  االرتباط رقم الفقرة االرتباط
 الفقرة

رقم  االرتباط
 الفقرة

رقم  االرتباط رقم الفقرة االرتباط
 الفقرة

رقم  االرتباط
 الفقرة

 االرتباط رقم الفقرة االرتباط

2 9.77 32 9.52 3 9.71 4 9.01 41 9.02 2 9.04 00 9.72 22 9.75 54 9.07 
0 9.41 33 9.05 24 9.00 0 9.52 72 9.00 7 9.73 52 9.43 21 9.59   
29 9.70 31 9.04 21 9.90 23 9.02 73 9.50 5 9.32   39 9.79   
22 9.59 49 9.74 34 9.70 22 9.04 71 9.01 1 9.09   37 9.43   
27 9.04 40 9.01 35 9.33 24 9.71 05 9.71 23 9.32   43 9.03   
20 9.02 77 9.01 42 9.02 27 9.04 53 9.04 25 9.42   72 9.05   
25 9.70 70 9.75 42 9.70 20 9.52   40 9.72   74 9.01   
20 9.07 02 9.00 44 9.40 30 9.49   79 9.44   75 9.07   
29 9.70 59 9.00 02 9.02 30 9.73   09 9.37   70 9.52   
22 9.00   07 9.05 47 9.49   04 9.70   03 9.59   
32 9.00   52 9.02 45 9.43   01 9.72   00 9.00   

  فأا جميع معامحا ، تباط بيا البنود وارقاييا الفرعي  كا   دال  9 ما هو موضح    جدول )

  1.11عند م توى دالل  )
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 الثبات: -6

للتحقــق مــ  ثبــاا ارقيــاهللا اســتخدو الباحــث طرالاقــ  التناســق الــداخل  بمعادلــ  ألفــا  رو بــاخ 

 والاوضح ال دول التال  قيم معامحا ألفا وداللت،ا قحصاةي  ل ل اعد م  أاعاد ارقياهللا   ل.
 

 ( 01جدول )

 قيم معامالت ألفا وداللت ا إلاحصائية

 معامل ألفا ألااعاد

 1.91 الواقعي  الذاا

 1.58 الذاا ،جتماعي 

 1.79 الذاا ال لبي 

 1.67 مفهوو الذاا اللاح

 1.86 الذاا ارةالي 

 1.88 الد ج  ال لي 

 ، وهـــ  بـــذلل تعـــد 1.91، 11.58مـــ  ال ـــدول ال ـــابق أا معـــامحا ألفـــا تراوحـــ  بـــيا )يتضــح 

 الماهر  ارد وس .مرضي  دال ، والامأ  ،عتماد على  تاةج ارقياهللا    تف ير 

 -: إجراءات التطبيق:خامسا

و، وكـــــاا التطبيـــــق يـــــتم 2117-1-1إلـــــى  2116-11-1طبقـــــ  الد اســـــ  الحاليـــــ   ـــــ  الفتـــــر  مـــــ  

ارــــ ل فــــردي يقــــوو بــــه الباحــــث، وذلــــل اعــــد الحصــــول علــــى اروافقــــاا بــــالتطبيق مــــ  ال هــــاا التــــي 

 أخدا من،ا عين  البحث.

 -: ألاساليب إلاحصائية:سادسا

  .Pearson تباط بيرسوا )معامل ا -

   لدالل  الفروق بيا ارتوسطاا.T.testاختبا  )ا  ) -

 معامل كو  باخ )ألفا . -

 ارتوسطاا الح ابي  و، حرافاا ارعيا الا . -

 التأرا اا والو ب ارئوالا . -

   لدالل  الفروق    الو ب.2اختبا  )كا -

 معامل التوافق. -
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 الفصل اخلامس

 وتفسيرها وتحليلها والتوصيات املقترحةعرض نتائج الدراسة 
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 -عرض النتائج وتحليلها: -أوال

 لنتاةج الد اس  وتف يرها والتوصـياا ارقترحـ  وتفصـيل ذلـل علـى 
ً
يتناول هذا الفصل عرضا

 -النحو التال :

 -نتائج ال ساؤل ألاول:-

الدراســـــة  يـــــنص هـــــذا ال ســـــاؤل علـــــى "مـــــا طبيعـــــة مفهـــــوم الـــــذات لـــــدى املتعـــــاطين للمخـــــدرات فـــــي

 الحالية"

  لعين  واحد  بمتوسـط فرضـىي خـاح Tولدجاب  على هذا ال وال استخدو الباحث اختبا  )

  Tل ل اعد م  أاعاد مقياهللا مفهوو الذاا والد ج  ال لي  للمقيـاهللا، والاوضـح ال ـدول التـال  قـيم )

 وداللت،ا قحصاةي  للفروق بيا متوسط الفرضىي وارتوسط للعين .

 ( 00جدول )

 .( وداللته إلاحصائية لفروق بين املتوسط الفرض ي ومتوسط العينةTاختبار ) قيم

 العدد المتغيرات
المتوسط 
 الفرضي

متوسط 
 العينة

 الفرق
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

 الداللة

 6.66 4..7 90.61 1.96 01.96 06 06 الذات الواقعية
 6.69 0... 0.61 .6.4 1.41. .. 06 الذات االجتماعية
 6.66 -1.91 96.7 -6.6 76.19 19 06 الذات السلبية
 6.61 -9.90 6.66 -.9.6 4.40. 1. 06 الذات الخاصة
 6.66 19.. 1..96 1.61 79.61 0. 06 الذات المثالية
 6.64 9.96 .7.9. 7.61 660.61 666 06 الدرجة الكلية

 

بيا ارتوسط الفرضىي م  ال دول ال ابق القول بأ ه توجد فروق دالل  إحصاةي  يمأ   

ومتوسط العين ، وكا   هذ  الفروق    اتقا  ا خفا  متوسطاا العين  مقا    بمتوسط 

الفرضىي فيما يتعلق بالذاا ال لبي  والذاا اللاص ، بينما كا   هذ  الفروق لصالح أفراد 

 العين  فيما يتعلق بالذاا الواقعي  والذاا ،جتماعي  والذاا ارةالي .

حث أا هذ  النتيق  ترير إلى أا التعاطي يوثر    إد اك ارتعاطي للصاةصه والارى البا

ال لصي  و مرته لذاته والامهر ار ل واضح فيما يتعلق بالذاا ال لبي  والتي تعأا ال وا ب 

 ال لبي  للذاا.
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 -نتائج ال ساؤل الثاني:-

   هل توجد فروق دال  إحصاةيا بيا ارتعاطيا وغير ارتعاطيا ينن هذا الت اؤل على م

 ممفهوو الذاا

ح ا  ارتوسطاا الح ابي  و، حرافاا ارعيا الا  وقيم  لدجاب  على هذا الت اؤل تم 

 ا لدالل  الفروق بيا ارتوسطاا والاوضح ال دول ،ل  هذا قجراء اختبا  

 (06جدول )

 مفهوم الذات فياملتعاطين وغير  املتعاطين( وداللته إلاحصائية لفروق بين Tقيم اختبار )

 االنحراف المتوسط العدد المجموعات
الخطأ 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

 الذات

 الواقعية

 1.52783 10.80342 74.9800 50 المتعاطين

غير  0.03 108 2.15

 المتعاطين
60 69.1833 16.25380 2.09836 

الذات 

 االجتماعية

 0.69297 4.90002 38.9000 50 المتعاطين

غير  0.01 108 2.89

 المتعاطين
60 35.7333 6.29734 0.81298 

الذات 

 السلبية

 1.26675 8.95725 69.1800 50 المتعاطين

غير  0.01 108 12.75

 المتعاطين
60 42.9167 12.04271 1.55471 

الذات 

 الخاصة

 1.05661 7.47133 44.3400 50 المتعاطين

غير  0.01 108 4.35

 المتعاطين
60 37.7667 8.22433 1.06176 

الذات 

 المثالية

 0.97296 6.87984 43.8800 50 المتعاطين

غير  0.12 108 1.53

 المتعاطين
60 41.2500 10.39006 1.34135 

الدرجة 

 الكلية

 4.25417 30.08155 271.2800 50 المتعاطين

غير  0.01 108 7.17

 المتعاطين
60 226.8500 34.13325 4.40658 

 

ارتعاطيا وغير دال  إحصاةيا بيا فروقا القول أا هناك يمأ  وم  ال دول ال ابق 

تعاطيا     جميع أاعاد مفهوو الذاا و ذلل الد ج  ال لي  ما عدا الذاا ارةالي  وكا   هذ  ار

 ارتعاطيا مما فرير ال  أا هناك تأثير للتعاطي على مفهوو الذاا .الفروق لصالح غير 
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 -نتائج ال ساؤل الثالث:

للمتعــــــاطين فــــــي  والشخصــــــية  يــــــنص هــــــذا ال ســــــاؤل علــــــى "مــــــا طبيعــــــة الخصــــــائص الديمغرافيــــــة

 الدراسة الحالية"

  لداللــ  2ولدجابـ  علـى هـذا ال ـوال تـم اسـتخداو التأــرا اا والو ـب ارئوالاـ  وقـيم اختبـا  )كـا

الفئـاا  الفروق    الو ب للمتتيراا الديمترافيـ  التـي تـم تناولهـا  ـ  الد اسـ  الحاليـ ، والتـي ترـمل

 والحالــــــ  ،جتماعيــــــ ، وار ــــــتوى التعلي ــــــي، والــــــدخل، ووحيفــــــ  ألا  ،ارنطقــــــ  ال ــــــأني  العمرالاــــــ ،

 .وغير ذلل م  ارتتيراا التي تم تناولها    الد اس  ودخله

 التالية ن يجة هذا إلاجراء.وتوضح الجداول 

 النتائج املتعلقة بالفئات العمرية املست دفة للتعاطي في الدراسة الحالية.-0

 ( 03جدول )

 طبيعة الخصائص الديمغرافية

 الداللة 2كاقيمة  %النسبة  العدد الفئات العمرية
 32.5 20 22إلى  25من 

1.23 9.94 
 27.9 27 20إلى  22من 
 33.3 29 32إلى  25من 
 29.9 0 30إلى  32من 

 299 09 المجموع

  أا غالبيـــ  ارتعـــاطيا هـــم مـــ  فئـــ  الرـــبا  الـــذي  تتـــراوح أعمـــا هم 13يتضـــح مـــ  ال ـــدول )

%، والاله،ـا اعــد ذلـل فئــ  الرــبا  الـذي  تتــراوح أعمــا هم 33.3سـن   إذ يمةلــوا ن ــب   31إلــى  27مـ  

ســــن   إذ يمةلـــــوا  26إلـــــى  22اعـــــد ذلــــل مـــــ  عمــــر %، ثــــم 31.7ســـــن   إذ يمةلــــوا ن ـــــب   21-17مــــ  

 للمخــد اا هــ  فئــ  الرــبا  الــذي  تتــراوح أعمــا هم مــ  25.1
ً
ســن ،  36إلــى  32% وأقــل فئــ  تعاطيــا

% باعتبــا  أا هــذ  الفئــ  مــازال لهــم الــوع  والتوجيــه ألاســري، ولأــ  كلمـــا 11.1حيــث يمةلــوا ن ــب  

 ،م ال لصي .تقدو الربا     ال   زاد لهم الوع  لفهم مد كام
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 .الدراسة الحالية فيالنتائج املتعلقة بالترتيب ألاسري للمتعاطين -6

  (04جدول )

 النتائج املتعلقة بالترتيب ألاسري للمتعاطين

 %النسبة  العدد ترتيب المتعاطي
 20.5 20 األول
 29.9 22 الثاني
 21.3 22 الثالث
 20.5 29 الرابع

 22.5 5 الخامس
 2.5 2 السادس
 2.5 2 السابع

 2.5 2 الثاني عشر
 2.5 2 الثالث عشر
 299 09 المجموع

 

  أا غالبيــــ  ارتعــــاطيا مــــ  أفــــراد عينــــ  الد اســــ  هــــم مــــ  فئــــ  14يتضــــح مــــ  ال ــــدول  قــــم )

%، ثـــم 21.1%، والالـــه،م الترتيـــب الةـــاني حيـــث بلتـــ  ن ـــبت،م 26.7الترتيـــب ألاول حيـــث بلتـــ  ن ـــبت،م 

%، ثـم أخـدا الو ـب   ـ  ، خفـا  بـيا الفئـاا 18.3بلتـ  ن ـبت،م اعد ذلل الترتيب الةالـث حيـث 

ألاخــرى، ومــ  هنــا  ــرى أا ترتيــب ال ــلن داخــل ألاســر  لــه عحقــ   بيــر  بتعــاطي ارخــد اا، ف لمــا 

 ولــم يراقــب، انعأــا هــذا 
ً
  بيــرا

ً
ــنألا مصــروفا لــل، ومظ زاد ،هتمــاو بال ــلن ألاول وأعطــي الحرالاــ ، ودظ

 على ال لن بال لب.
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 .الدراسة الحالية فيتائج املتعلقة بوظيفة أولياء أمور املتعاطين الن-3

  (05جدول )

 النتائج املتعلقة بوظيفة أولياء أمور املتعاطين

وظيفة أولياء 
 الداللة (6كا) قيمة النسبة المئوية العدد األمور

  %40.5 21 عمل حر
9.20 

 
 %73.3 32 موظف 9.09

 %299.9 09 المجموع
 

  أا غالبي  أولياء أمو  ارتعاطيا هم مـ  فئـ  ارـوحفيا، حيـث بلتـ  15ال دول ) يتضح م 

%، ومـ  هنـا  ـرى أا معمـم أوليـاء ألامـو  46.7%، ثم تأتي فئ  ألاعمال الحر  ون ـبت،م 53.3ن بت،م 

وعلـــى ، ذلـــل مـــ  الوحـــاةنغيــــر  فعملـــوا  ـــ  وحـــاةن محترمـــ ، مةـــل: التـــد يا وارحامـــا  وقدا  ، إلـــى

مـــ  ذلـــل  ـــرى أا لـــدم،م أبنـــاء يتعـــاطوا ارخـــد اا، وال ـــبب  ـــ  ذلـــل  اجـــع إلـــى عـــدو مراقبـــ  الـــرغم 

وعنـدما  ــأتي ، أوليـاء ألامـو  كبنــاو،م، وانرـتالهم  ــ  وحـاةفهم، أو لعــدو بقـاو،م  ـ  البيــ  لفتـر  طوالالــ 

وتركـــوهم علـــى إلـــى فئـــ  ألاعمـــال الحـــر ،  قـــد أا همهـــم هـــو التقـــا   والـــرلألا الأةيـــر، فـــأهملوا أبنـــاءهم 

حـرالات،م حتــ، ضــاعوا،  مـا  ــرى أا وحيفــ  ألا  لهــا عحقـ  وثيقــ  بتربيــ  ألابنـاء والحــرح علــه،م ارــت، 

 الطرق، وكلما انرتل ألا     وحيفته، وأهمل أسرته، فقد ال يطر  عله،ا.

 .الدراسة الحالية فيللمتعاطين  الدخل الشهري لولي ألامر النتائج املتعلقة ب -4

  (02جدول )

 النتائج املتعلقة بالدخل الشهري لولي ألامر للمتعاطي

 % النسبة العدد الدخل الشهري ألولياء األمور
299 – 099 0 27.9% 
079 – 099 0 27.9% 
2999 – 2799 29 20.5% 
 %22.5 5 فما فوق 2799

 %42.5 27 لم يحدد
 %299.9 09 المجموع
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-1111أمــو  ارتعــاطيا هــم مــ  فئــ  اررتبــاا   أا غالبيــ  أوليــاء 16يتضــح مــ  ال ــدول  قــم )

% 15.1دينــــا  حيــــث كا ــــ  ن ــــبت،م  911-651%، يلــــه،م فئــــ  16.7دينــــا  حيــــث بلتــــ  ن ــــبت،م  1511

ثــم تبــدأ هــذ  الو ــب باال خفــا   ــ  بــاق   ،%11.7دينــا  فمــا فــوق، وكا ــ  ن ــبت،م  1511وتلـه،م فئــ  

 مقا  ـ  اعـدد أفـراد ألاسـر  الفئاا ألاخرى، ومـ  هنـا  فهـم أا دخـل أوليـاء ألامـو  ف
ً
عتاـر عـال ومعقـوال

ومطالب الحيا ، حيـث ال ف  ـز اعـض أوليـاء ألامـو  علـى تـوفير ارطالـب التـي ت ـتحقها ألاسـر ، حيـث 

% كا ــــ  مــــ  أفــــراد عينــــ  الد اســــ  هــــم الــــذي  لــــم يحــــدد أوليــــاء أمــــو هم 41.7إا أعلــــى ن ــــب  وهــــ  

ر علـى تـوفير مطالـب أبناةـه، وهـذ  الحالـ  ال ترضـىي مرتبام،م وهـوالء معيرـت،م صـعب ، وي  ـز ولـ  ألامـ

ألابنــــاء، ومــــ  تــــّم يخرجــــوا إلــــى الرــــا ع والانخرطــــوا مــــع الرــــبا   ــــ  تعــــاطي ارخــــد اا، أمــــا بالو ــــب  

%، وهــــوالء فعطــــوا ألامــــو  16.7كوليــــاء ألامــــو  الــــذي  يتقاضــــوا مرتبــــام،م عاليــــ  فو ــــبت،م معقولــــ  

  ،ا.كبناو،م، وال يراقبو ،م    أي جه  يصرفو 

 هنــــاك عحقــــ  قوالاــــ  بــــيا دخــــل ولــــ  ألامــــر وتعــــاطي الرــــبا  للمخــــد اا، فــــأذا كــــاا الــــدخل 
ً
إذا

، وغيـــــر كـــــاٍف لألســـــر  فـــــأا هـــــذا فتضـــــب ألابنـــــاء والاـــــوثر علـــــه،م، ومـــــ  هنـــــا يتصـــــرفوا بطرالاقـــــ  
ً
متـــــد يا

منتممـــ ، والانخرطـــوا مـــع أصـــدقاء ال ـــوء الـــذي  يتعـــاطوا ارخـــد اا، و ـــذلل إذا غيــــر  عرـــواةي  أو 

 يقعـل ألابنـاء يطلبـوا ألامـوال، والانفقو ،ـا  كاا دخل
ً
 اعـض ال ـىيء فهـو أيضـا

ً
ول  ألامر عاٍل أو معقـوال

 مرروع ، مةل تعاطي ارخد اا.غيـر     طرق 

 .الدراسة الحالية فيالنتائج املتعلقة بوظيفة ألام للمتعاطين -5

  (02جدول )  

 النتائج املتعلقة بوظيفة ألام للمتعاطين

 %النسبة  العدد المتعاطينوظيفة أمهات 
 12.5 40 ربة بيت
 27.9 0 معلمة
 3.3 2 موظفة
  299 09 المجموع

 

  أا غالبيـ  أمهـاا ارتعـاطيا هـّ   لـاا بيـوا  أي لـيا لهـ  17ال ـدول ) استقراء بيا اا م 

%، ثـــم 15.1%، ثـــم تله،ـــا ارعلمـــاا حيـــث بلتـــ  ن ـــبت،  81.7أعمـــال وحيفيـــ ، حيـــث بلتـــ  ن ـــبت،  

لمــا أا غالبيــ  أمهــاا ارتعــاطيا  لــاا بيــوا فهــذا و %، 3.3اعــد ذلــل اروحفــاا حيــث كا ــ  ن ــبت،  
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 عـــ  حيـــا  
ً
 مـــ  يخـــالط؟ ومـــاذا يفعـــل  ـــ  يقعـــل ألامهـــاا ال فعـــرف  شـــيئا

ً
أبنـــاو،  خـــا ج ارنـــزل، فمـــةح

أوقــاا الفــراس؟ أي مقــرد أو، تعطــي البن،ــا ألاكــل والرــرا ، وتنمــن لــه ارحاــا فقــط، وهــذا ســبب 

 ا حراف الربا ، ودخولهم    داةر  تعاطي ارخد اا.

 هنـــــاك عحقـــــ  بـــــيا وحيفـــــ  ألاو، وأســـــلوة،ا داخـــــل ارنـــــزل، ومتااعت،ـــــا كبناو،ـــــا
ً
ولـــــيا تعـــــاطي  ،إذا

ارخـــد اا. ف لمــــا أهملــــ  ألاو أبناءهـــا وت ــــترا علــــه،م  ـــ  العديــــد مــــ  ألافعـــال اللاطئــــ ، كلمــــا ازداد 

 ألابناء    ، حراف وعدو ،هتماو بأمو  ألاسر .

 .لالم  الشهري النتائج املتعلقة بالدخل -2

 (08جدول )

 لالم الشهري النتائج املتعلقة بالدخل  

 % النسبة العدد الدخل الشهري لألم
 19.9 41 لم يحدد
399 2 2.5 
099 2 2.5 
599 4 0.5 
579 2 2.5 
199 2 2.5 
179 2 3.3 
099 2 2.5 
2999 2 2.5 
 299 09 المجموع

 

أمهــــــاا ارتعــــــاطيا فرــــــتتل ، ودخلهــــــ   ــــــ  حــــــد ارعقــــــول  أغلبيــــــ   أا 18مــــــ  ال ــــــدول ) تبــــــيا

%، وهذا يقعل ألاو ت  ع ،ب  علـى أي عمـل، ارهـم أا يـأتي بـأموال، ثـم تبـدأ الو ـب 6.7ون بت،  

    ، خفا     باق  الفئاا ألاخرى.
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 -الرابع :نتائج ال ساؤل 

 املتعاطين في الدراسة الحالية". ىلد املتعاطا ينص هذا ال ساؤل على "ما طبيعة املواد 

  2ولدجابـــــ  علـــــى هـــــذا الت ـــــاؤل تـــــّم اســـــتخداو التأـــــرا اا والو ـــــب ارئوالاـــــ  وقيمـــــ  اختبـــــا  )كـــــا

 .لدالل  الفروق    الو ب، يوضح ال دول التال  هذا قجراء

 .املتعاطا النتائج املتعلقة بنوع املادة -

  (09جدول )

 املتعاطا النتائج املتعلقة بنوع املادة 

 الداللة (2كاقيمة ) النسبة % العدد نوع المادة
 43.3 20 الحشيش

09.499 9.99 

  37.9 22 المؤثرات العقلية
  2.5 2 الحشيش، هيروين

  27.9 0 المؤثرات العقلية ، حشيش
  3.3 2 حشيش، مستنشقات، المؤثرات العقلية

  2.5 2 حشيش، هيروين، مستنشقات، المؤثرات العقلية
   299 09 المجموع

 

  أا غالبيـــ  ارتعـــاطيا مــ  أفـــراد عينـــ  الد اســـ  يتعـــاطوا الحرـــية 19يتضــح مـــ  ال ـــدول )

%، اعــد ذلــل تله،ــا ارــوثراا عقليــ  35.1%، ثــم تله،ــا ارــوثراا العقليــ  وكا ــ  ن ــبت،م 43.3ون ــبت،م 

ألاخـــــرى فتنــــــد ج باال خفـــــا ، أمــــــا %، أمـــــا بالو ــــــب  لبـــــاق  ألا ــــــواع 15.1والحرـــــية وكا ـــــ  ن ــــــبت،م 

 
ً
الحرية فهـو منترـر ارـ ل  بيـر بـيا أفـراد العينـ ، والانخـرط العديـد مـ  الرـبا   ـ  تعاطيـه، فتـدا

 مــــ  الحرــــية يمهــــر  ــــوع آخــــر مــــ  اللــــد اا، حتــــ، تصــــبألا ارنــــاطق تحــــوي العديــــد مــــ  أ ــــواع 
ً
بــــدال

من،ــا، ف ـوف يزالاــد  ـ  ، ترــا   ارخـد اا، فــأذا لـم تمنــع ا ترـا  الحرــية وارـوثراا العقليــ  أو الحـد

 والاضيع العديد م  الربا .
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 -الخامس:نتائج ال ساؤل 

تعــاطي املــواد املخــدرة فــي ألاعصــاب  كمــا املســببة ليــنص هــذا ال ســاؤل علــى "مــا طبيعــة العوامــل 

 . يدركها املتعاطون 

  لداللـ  2)كـالدجاب  على هذا الت اؤل تّم استخداو التأـرا اا والو ـب ارئوالاـ  وقيمـ  اختبـا  

 الفروق    الو ب، وتوضح ال دول التال  هذا قجراء.

 النتائج املتعلقة بأسباب تعاط  الحشي  -0

  (61جدول رقم )

 النتائج املتعلقة بأسباب تعاط  الحشي 

 الداللة (2كاقيمة) النسبة % العدد السبب في تعاطي مادة الحشيش
  31.3 23 لم يحدد

29.497 9.99 

 2.5 2 لرخص ثمنه
 29.9 22 لسهولة الحصول عليه

 32.5 20 أثره الفعال
 1.3 7 لسهولة الحصول عليه، ألثره الفعال

 299 09 المجموع
  أا غالبي  ارتعاطيا م  أفراد عين  الد اس  يتعاطوا الحرية 21يتضح م  ال دول )

الحصول وعدو الحاج  إلى  %، ثم اعد ذلل ل هول 31.7 تيق  كثر  الفعال حيث بلت  ن بت،م 

 %، ولاق  ألاسبا  تتد ج باال حدا .21.1ال هد حيث بلت  ن بت،م 

وهذا فرير إلى أا غالبي  عين  الد اس  يتعاطوا الحرية  تيق  كثر  الفعال، وهذا يو د 

أا الحرية منترر داخل مقتمع الد اس ، و ذلل  قد أا هذ  اراد  ارخد   تقعل صاحا،ا 

 يقعل الربا  يقدموا عله،ا، و ما عرفنا بأا هذ  اراد  م  ال هل الحصول يفقد وعيه 
ً
مما

    تعتبـر  عله،ا، و ذلل
ً
 خيص  اعض ال ىيء، وإا كا   تعطي لل لن م  قبل أصدقاةه مقا ا

 البداي ، حت، يتعود عله،ا، و عدها فرترم،ا باكموال.
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 املخدراتالنتائج املتعلقة باألسباب التي أدت إلى تعاطي  -6

 (60جدول )

 النتائج املتعلقة باألسباب التي أدت إلى تعاطي املخدرات.

 الداللة (2كاقيمة) النسبة % العدد أسباب التعاطي
  3.3 2 لم يحدد

79.413 9.99 

  22.5 5 أسباب أسرية
  20.0 29 أسباب تتعلق باألصدقاء
  27.9 27 أسباب تتعلق بالمجتمع

  23.3 1 بالفراغأسباب تتعلق 
  2.5 2 أسباب أسرية، أسباب تتعلق بالمجتمع

  7.9 3 أسباب تتعلق باألصدقاء، أسباب تتعلق بالمجتمع
 2.5 2 أسباب تتعلق باألصدقاء، أسباب تتعلق بالفراغ
  0.5 4 أسباب تتعلق بالمجتمع، أسباب تتعلق بالفراغ

  3.3 2 أسباب تتعلق بالمجتمع أسباب أسرية، أسباب تتعلق باألصدقاء،
  2.5 2 أسباب أسرية، أسباب تتعلق باألصدقاء، أسباب تتعلق بالفراغ
  7.9 3 أسباب أسرية، أسباب تتعلق بالمجتمع، أسباب تتعلق بالفراغ

أسباب تتعلق باألصدقاء، أسباب تتعلق بالمجتمع، أسباب تتعلق 
  2.5 2 بالفراغ

تتعلق باألصدقاء، أسباب تتعلق بالمجتمع،  أسباب أسرية، أسباب
  3.3 2 أسباب تتعلق بالفراغ

   299 09 المجموع
  أا غالبي  ارتعاطيا م  أفراد عين  الد اس  كا   أسبا  تعاطه،م 21يتضح م  ال دول )

%، ثم اعد ذلل أسبا  تتعلق 25.1ارخد اا  تيق  كسبا  تتعلق بارقتمع حيث بلت  ن بت،م 

%، أما بالو ب  11.7%، ثم تله،ا أسبا  أسرالا  وللت  ن بت،م 16.9باكصدقاء وكا   ن بت،م 

 ترجع أسبا  تعاطه،م للمخد اا إلى أسبا  
ً
  إذا

ً
لألسبا  ألاخرى تند ج باال خفا  تد الاقيا

تتعلق بارقتمع  تيق  ضعن ألام  داخل اروس اا، وعدو وجود  قاب  أمني  تمنع ألاشلاح 

 عاطوا    أما   معين  داخل تلل ارناطق.الذي  يت
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 : السادسنتائج ال ساؤل 

كما يدركها  التعاطيتترتب على  التيينص هذا ال ساؤل على " ما طبيعة  ثار واملضاعفات 

 املتعاطون.

لدجاب  على هذا الت اؤل تم ح ا  التأرا اا والو ـب ارئوالاـ  لبـداةل قجابـ  علـى الفقـراا 

 . وتوضح ال داول التالي   تاةج هذا قجراء. ستما   الت اؤل    ، اللاص  ة،ذا 

 النتائج املتعلقة باألثار واملضاعفات. -

  (66جدول )

 النتائج املتعلقة باألثار واملضاعفات.

كاقيمة) % العدد اآلثار والمضاعفات
2

 الداللة (

 1.1 1 لم يحدد

71.131 0.00 

 3.3 2 الكذب

 1.1 1 السرقة

 1.1 4 فقدان األصدقاء

 10.0 1 مشاكل أسرية

 30.0 17 أمراض جسدية

 1.1 4 فقدان الرغبة في العمل

 1.1 1 الكذب، السرقة

 1.1 1 الكذب، فقدان األصدقاء

 3.3 2 الكذب، أمراض جسدية

 1.1 1 فقدان األصدقاء، مشاكل أسرية

 1.1 1 مشاكل أسرية، أمراض جسدية

 3.3 2 مشاكل أسرية، فقدان الرغبة في العمل

 1.1 1 الكذب، السرقة، أمراض جسدية

 1.1 1 الكذب، فقدان األصدقاء، مشاكل أسرية

 1.1 1 الكذب، فقدان األصدقاء، أمراض جسدية

 1.1 1 السرقة، مشاكل أسرية، أمراض جسدية

 0.0 3 أمراض جسديةالكذب، السرقة، فقدان األصدقاء، مشاكل أسرية، 

الكذب، السرقة، فقدان األصدقاء، مشاكل أسرية، أمراض جسدية، 

 فقدان الرغبة في العمل
3 0.0 

 100 10 المجموع
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ضـــــ22يتضـــــح مـــــ  ال ـــــدول )
ً
 ا  أا غالبيـــــ  ألافـــــراد ارتعـــــاطيا كا ـــــ  آثـــــا هم ومضـــــاعفام،م أمرا

%، ثــم يلـه،م فقــداا 11.7%، اعــد ذلـل مرــاكل أسـرالا  وللتــ  ن ـبت،م 31.1ج ـدي  وللتــ  ن ـبت،م 

 %، والباق  تند ج باال خفا   ما هو واضح    ال دول.6.7ألاصدقاء وللت  ن بت،م 

 : السابعنتائج ال ساؤل 

يـــنص هــــذا ال ســـاؤل علــــى " مــــا ألاســـباب املرتبطــــة بـــاملقالع عــــن التعــــاطي كمـــا يــــدركها املتعــــاطون 

 أنفسهم 

لدجاب  على هذا الت اؤل تم ح ا  التأرا اا والو ـب ارئوالاـ  لبـداةل قجابـ  علـى الفقـراا 

 . وتوضح ال داول التالي   تاةج هذا قجراء. ستما   اللاص  ة،ذا الت اؤل    ، 

 .ائج املتعلقة بسبب الترك النت -

 (63جدول )

 النتائج املتعلقة بسبب الترك 

 الدالل   2كاقيم ) % العدد سبب الترك

 20.0 10 لم يحدد

30.111 0.002 

 1.1 4 الل  

 0.0 3 ألاسر 

 1.1 1 ألاصدقاء

 11.1 1 العحج

 11.1 1 طاع  هللا

 1.1 1 الل  ، العحج

 3.3 2 هللاالل  ، طاع  

 1.1 1 ألاسر ، العحج

 1.1 1 ألاسر ، طاع  هللا

 1.1 1 ألاصدقاء، طاع  هللا

 10.0 9 العحج، طاع  هللا

 3.3 2 ألاسر ، العحج، طاع  هللا

 1.1 1 الل  ، ألاسر ، العحج، طاع  هللا

 1.1 1 ألاسر ، ألاصدقاء، العحج، طاع  هللا

 3.3 2 ألاسر ، ألاصدقاء، العحج، طاع  هللاالل  ، 

 
ً
 3.3 2 الل  ، ألاسر ، ألاصدقاء، العحج، طاع  هللا، جميعها معا

   100 10 ارقموع
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  أا غالبي  ألافراد الذي  يتعاطوا كاا سبب إقحعهم ع  تعاطي 23يتضح م  ال دول )

% و عد  11.7ذلل طاع  هللا وكا   ن بت،م  %، والاأتي اعد11.7ارخد اا هو العحج وكا   ن بت،م 

 %، ولاق  ألاسبا  تند ج باال خفا  الو يي  ما هو الواضح    ال دول.6.7تليه ألاسر  ون بت،م 

 : الثامننتائج ال ساؤل 

الدراســـة  فـــيللمـــواد املخـــدرة لـــدى املتعـــاطين  يطريقـــة التعـــاط ييـــنص هـــذا ال ســـاؤل علـــى " مـــا هـــ

 الحالية " 

هذا الت اؤل تم ح ا  التأرا اا والو ـب ارئوالاـ  لبـداةل قجابـ  علـى الفقـراا لدجاب  على 

 . وتوضح ال داول التالي   تاةج هذا قجراء. ستما   اللاص  ة،ذا الت اؤل    ، 

 .التعاطيالنتائج املتعلقة بطريقة -

  (64جدول )

 .التعاطيالنتائج املتعلقة بطريقة 

 %الو ب   العدد طرالاق  التعاطي

 3.3 2 لم يحدد

 43.3 21 تدخيا الل اةر

 3.3 2 تدخيا بالنرجيل 

 33.3 20 البلع

 1.1 1 حق  بالو الاد، تدخيا بالل اةر

 11.1 1 تدخيا الل اةر، البلع

 1.1 1 حق  بالو الاد، تدخيا بالل اةر، البلع

 1.1 1 تدخيا بالل اةر، تدخيا بالنرجيل ، البلع

 100 10 ارقموع
 

  أا غالبيــ  ارتعــاطيا كا ــ  طــرالاقت،م  ــ  التعــاطي التــدخيا باللــ اةر 24ال ــدول )يتضــح مــ  

%، ثــــم تــــأتي طرالاقــــ  33.3%، ثــــم اعــــد ذلــــل تلــــه،م طرالاقــــ  البلــــع وكا ــــ  ن ــــبت،م 43.3وكا ــــ  ن ــــبت،م 

 %،  ما هو موضح بال دول.3.3أخرى وه  التدخيا بالنرجيل  وكا   ن بت،م
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 :التاسع نتائج ال ساؤل 

 مينص هذا ال ساؤل على " ما نظرة ألاسرة للمتعاطي  كما يدركها املتعاطون أنفسهم 

لدجاب  على هذا الت اؤل تم ح ا  التأرا اا والو ـب ارئوالاـ  لبـداةل قجابـ  علـى الفقـراا 

 . وتوضح ال داول التالي   تاةج هذا قجراء. ستما   اللاص  ة،ذا الت اؤل    ، 

 تعاطيمللالنتائج املتعلقة بنظرة  سرة -0

  (65جدول رقم )

 النتائج املتعلقة بنظرة  سرة للمتعاطي

 %الو ب   العدد  مر  ألاسر 

 17.1 41 الن ح والتوجيه

 3.3 2 الأراهي  و،ستحقا 

 0.0 3 الطرد م  ارنزل 

 0.0 3 الحرالا  و،ستقحل

 1.1 1 الن ح والتوجيه، الطرد م  ارنزل 

 0.0 3 الن ح والتوجيه، الحرالا  و،ستقحل

 0.0 3 الأراهي  و،ستحقا ، الطرد م  ارنزل 

 1.1 1 الن ح والتوجيه، الأراهي  و،ستحقا ، الطرد م  ارنزل 

 1.1 1 الن ح والتوجيه، الأراهي  و،ستحقا ، الحرالا  و،ستقحل

 3.3 2 م  ارنزل، الحرالا  و،ستقحلالن ح والتوجيه، الأراهي  و،ستحقا ، الطرد 

 100 10 ارقموع
 

  أا غالبيـــــ  ارتعـــــاطيا مـــــ  أفـــــراد عينـــــ  الد اســـــ  يقـــــدوا الن ـــــح 25يتضـــــح مـــــ  ال ـــــدول )

%، والالـــ  اعـــد ذلـــل الـــذي  لهـــم الحرالاـــ  و،ســـتقحل مـــ  68.6والتوجيـــه مـــ  قبـــل أســـرهم، ويرـــ لوا 

%، والبـــــاق  3.3والأراهيــــ  و،ســـــتحقا  ويرــــ لوا %، إلــــى جا ـــــب الطــــرد 5.1قبــــل ألاســــر ، ويرـــــ لوا 

.
ً
 ينخفض تد الاقيا

وهـــذا فرـــير إلـــى أا ألاســـر  هـــ  ار ـــوول  ألاولـــى وألاخيـــر  عـــ  أبناو،ـــا، فنقـــد أا ســـبب اســـتمرا  

ال لن    التعاطي هو  راهيته م  قبل أسرته، وإعطاةـه الحرالاـ  و،سـتقحل، وعـدو وضـع حـدود 

 عد ال لن على ، حراف، ودخوله    تعاطي ارخد اا.معين  ال يتقاوزها، ف ل هذا ف ا
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 املجتمع للمتعاطين. النتائج املتعلقة بنظرة-6

 (62جدول )

 النتائج املتعلقة بنظرة املجتمع للمتعاطين. 

 %الو ب   العدد  مر  ارقتمع

  1.1 1 لم يحدد

  20.0 10 عدو ،حتراو والتقدير

  13.3 7 ،بتعاد وعدو ارخالط 

  3.3 2 عدو توفير فرح عمل

  10.0 1 قاعاد م  تحمل ار وولي 

  0.0 3 الرفض كي  أي

  7.3 0 عدو ،حتراو والتقدير، ،بتعاد وعدو ارخالط 

 1.1 1 عدو ،حتراو والتقدير، الرفض كي  أي

 1.4 1 ،بتعاد وعدو ارخالط ، عدو توفير فرح عمل

 1.1 1 الرفض كي  أي،بتعاد وعدو ارخالط ، 

  1.1 1 عدو توفير فرح عمل، قاعاد ع  تحمل ار وولي 

  1.1 1 عدو توفير فرح عمل، الرفض كي  أي

  7.3 0 قاعاد ع  تحمل ار وولي ، الرفض كي  أي

  3.3 2 عدو ،حتراو والتقدير، ،بتعاد وعدو ارخالط ، عدو توفير فرح عمل

  1.1 1 والتقدير، ،بتعاد وعدو ارخالط ، قاعاد ع  تحمل ار وولي عدو ،حتراو 

  1.1 1 عدو ،حتراو والتقدير، ،بتعاد وعدو ارخالط ، الرفض كي  أي

  1.1 1 عدو ،حتراو والتقدير، قاعاد م  تحمل ار وولي ، الرفض كي  أي

  1.1 1 قاعاد م  تحمل ار وولي ،بتعاد وعدو ارخالط ، عدو توفير فرح عمل، 

عدو ،حتراو والتقدير، ،بتعاد وعدو ارخالط ، عدو توفير فرح عمل، 

 قاعاد م  تحمل ار وولي 
1 1.1  

عدو ،حتراو والتقدير، ،بتعاد وعدو ارخالط ، عدو توفير فرح عمل، 

 الرفض كي  أي
1 1.1  

وعدو ارخالط ، قاعاد م  تحمل ار وولي ، عدو ،حتراو والتقدير، ،بتعاد 

 الرفض كي  أي
1 1.1  

عدو ،حتراو والتقدير، ،بتعاد وعدو ارخالط ، عدو توفير فرح عمل، 

 قاعاد م  تحمل ار وولي ، الرفض كي  أي
1 1.1  

   100 10 ارقموع
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الد اســ  يلقــوا عــدو ،حتــراو   أا غالبيــ  ارتعــاطيا مــ  أفــراد عينــ  26يتضــح مــ  ال ــدول )

%، إلــــى جا ــــب ،بتعــــاد وعــــدو ارخالطــــ  23.7والتقــــدير مــــ  قبــــل مقــــتمعهم، حيــــث فرــــ لوا ن ــــب  

%، أي أا 11.2%، وإلــى جا ــب قاعــاد عــ  تحمــل ار ــوولي  ويرــ لوا ن ــب  13.6ويرــ لوا ن ــب  

ارحافمــ  عليــه ال ــلن الــذي فعمــل  ــ  مصــلح  مــا ال يضــعو ه  ــ  م ــاا ح ــاهللا  ك ــه ال ف ــتطيع 

%،  ــذلل الــرفض كي  أي، حيــث 5.1وإ مــا يضــعو ه مقــرد موحــن عــادي، وهــوالء فرــ لوا ن ــب  

  قد أا ال لن ارتعاطي ال يوجد لديه أي  أي، حت، وإا كاا له  أي فح يقبله أفراد ارقتمع.

 
 
 -:ومقترحات الدراسة توصيات -ثانيا

 -بما يل : توصىي الد اس     ضوء ما أشا ا إليه  تاةج الد اس  الحالي  

إعداد برامج إ شادي  لتنمي  مفهوو الذاا لدى ارتعاطيا، حيث أشا ا  تيق  الد اس  إلى أا  -0

ارتعاطيا لدم،م مفهوو الذاا ال ليي، ولالتال  فأا تنمي  مفهوو الذاا يمأ  أا يوثر    التعا   

 م  قدماا.

 للوقوع    التعاطي، وهم فئ  الربا ضرو   التر يز على الفئاا العمرالا  ألا  ر  -6
ً
  است،دافا

 والاقب إعداد برامج إ شادي  وتوعوالا   عامل وقائي للحماي  م  الوقوع    التعاطي.

لدعحو دو  هاو    توجيه ألافراد وال ماعاا واروس اا، وضرو   ألاخذ باكسلو  العل ي     -3

مرا     تعاطي ارخد اا، وذلل م  خحل إيصال ارعلوم  للمواطنيا، والتنبيه على خطو   ،ست

 برامج موجه  بأسلو  إعحمي، يراعى فيه جميع شراةألا ارقتمع.

إجراء د اس  مماثل  للد اس  الحالي  تتناول متتيراا أخرى، مةل: ال ماا ال لصي  لدى  -4

 ارتعاطيا، وأساليب التورئ  ،جتماعي ، و،ضطراباا لدم،م.

 العحجاا النف ي  ارختلف     منع ، ت اس  لدى ارتعاطيا. إجراء د اس  تختار فعالي  -5

إجراء د اس  تتناول معدالا ا ترا  التعاطي بيا طح  ال امعاا واردا هللا، را لهذ  الفئ      -2

ارقتمع م  أهمي ، ولالتال  فأا الوقوف على ن ب التعاطي يمأ  أا يوفر لنا بيا اا يمأ  م  

 لدول  للحد م  هذ  الماهر .خحلها العمل مع موس اا ا
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 قائمة 
 املراجـــــعاملصــــادر و 
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 -أوال: املصادر:

 -القر ن الكريم: 

: املراجع العربية:
 
 -ثانيا

 الكتب- 0

، أكاديميـــــ   ـــــاين العرليـــــ  واقـــــع وآفـــــاق ال رالامـــــ  وارقتمـــــع العر ـــــي  1999البدايتـــــ ، ديـــــا  ) -0

 للعلوو ألامني ، الرالاا .

 ، دا  الورر، القاهر .قا وا ارخد اا العر ي  1961البقال، ح  ، وفواد محمد عل  ) -6

الـدا   1، طسي ولوجي  الطفل وارراهقـ  وخصاةصـها ألاساسـي   1994ال  ماني، عبدهللا ) -3

 العرلي  للعلوو، بيروا.

الورــر ، دا  2، سل ــل  عــالم ارعرفــ ، طالرــبا  العر ــي ومرــأحته  1985الح ــازي، عــزا ) -4

 والتوزيع، ال والا .

علـــم ،جتمـــاع، مـــدخل لد اســـ  اررـــأحا   1982الحـــواا، علـــى الهـــادي، وأحمـــد الـــتأحوي ) -5

 ، طرابلا، جامع  طرابلا قاطع )أ .،جتماعي 

، ارعهـــــد العـــــال  د اســـــاا  ـــــ  اررـــــأحا ،جتماعيـــــ   1981الحـــــواا، علـــــ  الهـــــادي وآخـــــروا ) -2

 لللدم  ،جتماعي  طرابلا.

، مأتبــــــ  طــــــرابلا العاريـــــــ  د اســــــ  اررـــــــأحا ،جتماعيــــــ   1995ا، علــــــ  وآخــــــروا )الحــــــوا -2

 العلمي ، طرابلا.

تطــو  شلصــي  قن ــاا والتعامــل مــع النــاهللا  ــ  ضــوء التربيــ    2111الــدلفي، مح ــ  علــ  ) -8

 ، دا  الفرقاا، ألا دا، عماا.1، طوعلم النفا و،جتماع

 ، دا  الورر، ال والا .وعحجه قدماا )مماهر    1982الدمردا،، عادل ) -9

 ال والا . ،اعض ال وا ب ال لو ي  العتماد الأحول والعقاقير  1982الدمردا،، عادل ) -01

 ، ال والا .قدماا مماهر  وعحجه  1992الدمردا،، عادل ) -00

د اســـــــاا ليبيـــــــ  مترجمـــــــ  عـــــــ  قدمـــــــاا علـــــــى الهيـــــــروالا   ـــــــ    1992الـــــــراوي، علـــــــ ، وآخـــــــروا ) -06

 بنتازي.، م ترفى الطب النفطىي

 ، مأتب   ،ض  الررق، القاهر .النمرالا     بناء علم ،جتماع  1985الزالااا،  مال ) -03

 ، دا  الن،ض  العرلي ، بيروا.علم ال ح  النف ي   1983الررقاوي، مصطفى خليل ) -04

، دا  غرالاــــب للطباعــــ   مرالاــــاا ق شــــاد والعــــحج النفطــــىي  1998الرــــناوي، محمــــد محــــروهللا ) -05

 قاهر .والورر والتوزيع، ال

، دا  ارعرفــــــ  ال امعيــــــ  معــــــالم علــــــم الــــــنفا ارعاصــــــر  1999الطوالاـــــل، عــــــزا عبــــــدالعميم ) -02

 قسأند الا .
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 –، دا  ألاواةـل، عمـاا مفهـوو الـذاا بـيا النمرالاـ  والتطبيـق  2114الماهر، قحطاا أحمـد ) -02

 ألا دا.

 
 اررالاخ الرالاا .دا   ،ق شاد النفطىي والتوجيه التربوي   1981القاضىي، يوسن، وآخروا ) -08

 ، دا  الرواد.1، طال ح  النف ي  والتوافق  1992القذا  ،  مضاا محمد ) -09

 ال لصــــــــي ،  مرالاام،ــــــــا، واختبا ام،ــــــــا، وأســــــــاليب قياســــــــها  1993القــــــــذا  ،  مضــــــــاا محمــــــــد ) -61

 مورو اا ال امع  ارفتوح ، طرابلا.

 وطني ، عماا.، داةر  ارأتب  ال1، طعلم النفا ،جتماع   2113ارحاميد، شا ر ) -60

، دا  الفأـــــــر للطباعـــــــ  1، طعلـــــــم الـــــــنفا ،جتمــــــاع   2111ارعايطــــــ ، خليـــــــل عبــــــدالرحم  ) -66

 والورر والتوزيع، القاهر .

 ، الناشر دا  الرسال  الدولي  للطبع والورر.،غترا   1991إبراهيم، غيداء ) -63

، دا  وارراهقـ مالطفل مـ  الحمـل إلـى الرشـد مالصـيي   1998إسماعيل، محمد عماد الدي  ) -64

 القلم، ال والا .

 ، ارقاولوا العر ، القاهر .ألاسر  والوقاي  م  قدماا  2111أبو العزاةم، أحمد ) -65

، الــــــدا  1، طإدا   الــــــذاا ارفهــــــوو وألاهميــــــ  وارحــــــاو    2118أبــــــو النصــــــر، مــــــدح  محمــــــد ) -62

 القاهر .

 ارعرف  ال امعي .، دا  سي ولوجي  التوافق ، 1987أبو زالاد، إبراهيم أحمد ) -62

، دا  ارعرفــــــــ  ال امعيــــــــ   ســــــــي ولوجي  الــــــــذاا والتوافـــــــق  1987أبـــــــو زالاــــــــد، محمــــــــد إبـــــــراهيم ) -68

 قسأند الا .

، دا  البــازو ي العلميــ  1، طالتورــئ  ،جتماعيــ  للطفــل  2112أبــو متلــ ، ســميألا وآخــروا ) -69

ماا.  للورر والتوزيع، عظ

 ، دا  الورر الوطني  بنتازي.1، طالعصرارخّد اا آف    2111أبوجناح،  جب محمد ) -31

 ، مطااع العدل طرابلا.1، طارخد اا، سل ل  الوع  ألام ي ، 1991أبوغرا  ، مصباح، ) -30

، دا  الورــــــــر 1  الرســــــــال ، ط، موس ــــــــمرــــــــأحا وقضــــــــايا  ف ــــــــي  ، 2114أمــــــــل، ألاحمــــــــد، ) -36

 لبناا.بيروا:

  قديــ  لعلــم ،جتمــاع الرأســمال قضــايا علــم ،جتمــاع، دا ســ  ســوفيتي   ، 1971أوســيوف، ) -33

 دا  ارعا ف، القاهر .

اســتعماالا اعــض النباتــاا  ــ  الطــب الرــعيي   1989ارــين ، عبــدهللا عبــدالحأيم القاضــىي ) -34

 ، ال زء ألاول، دا  الأتا  الوطني ، بنتازي.اللييي

، 7تقـديم ار ـعدي، محمـود ط القـاموهللا ال ديـد للطـح  ، 1995ب  هادي ، عل  وآخـروا ) -35
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 اروس   الوطني  للأتا ، ال زاةر.

 ، موس   ال والا  للتقدو العل ي، ال والا .م  أ ا  1983ة،اد ، سعدي  ) -32

، ترجمــــ  مصــــطفى 1  العــــحج ارعر ــــ  وارما ســــ  قكليويأيــــ ، ط2112بيــــل وآخــــروا، آ وا ) -32

 عبدارعطي، مأتب  زهراء الررق، القاهر .

 ، دا  الن،ض ، القاهر .ال لصي  مرالااا   1991جابر، جابر عبدالحميد ) -38

 ، دا  الةقاف  للورر والتوزيع.1، طعلم النفا ،جتماع   2114جابر، جود  ) -39

 ، دا  الفأر العر ي، القاهر .علم النفا  1985جحل، سعد ) -41

، دا  الفأـــــر 2، طالتوجيـــــه النفطـــــىي والتربـــــوي مـــــع مقدمـــــ  عـــــ  التربيـــــ   1992جـــــحل، ســـــعد ) -40

 العر ي، القاهر .

، دا  الورــر والتوزيــع 5، طارخــّد اا وارــوثراا العقليــ   1993ح ــ ، ســين الــدي  شــاهيا ) -46

 القاهر .

 ، دا  الورر والتوزيع، القاهر .1، طسي ولوجي  قدماا  2116ح  ، عل  فايد ) -43

، مأتبـــــ  عحقـــــ  الوالـــــدي  بالطفـــــل وأثرهـــــا  ـــــ  جنـــــاح قحـــــدا   1971ح ـــــ ، محمـــــد علـــــ  ) -44

 قاهر .، قلو ارصرالا ، ال

 . قباء القاهر ، دا  1، طد اساا    علم النفا ،جتماع   1998خليف ، عبداللطين محمد ) -45

 ، دا  الن،ض  العرلي ، بيروا.مفهوو الذاا  1981خير هللا، سيد ) -42

، ترجمـــــــ  ســــــــيد التـــــــوا  وآخـــــــروا، ارأتبــــــــ  مـــــــدخل علــــــــم الـــــــنفا  1981دافيـــــــدوف، لنـــــــدا ) -42

 ألاكاديمي ، القاهر .

، دا  الفأـــــــر علـــــــم الـــــــنفا ،جتمـــــــاع ، أس ـــــــه وتطبيقاتـــــــه  1999د ويـــــــة، زالاـــــــ  العابـــــــدي  ) -48

 العر ي، القاهر .

دا   ،النمـــو التربـــوي للطفـــل وارراهـــق د وهللا  ـــ  علـــم الـــنفا ، تقـــائي  1979دســـوق ،  مـــال ) -49

 الن،ض  العرلي ، القاهر .

، دا  ا و،تقاهــــــــااســـــــي ولوجي  العحقـــــــ  بـــــــيا مفهـــــــوو الـــــــذا  1992دوالاـــــــدا ، عبـــــــدالفتاح ) -51

 الن،ض  العرلي ، بيروا.

 ، عالم الأتب، القاهر .2، طالتوجيه وق شاد النفطىي  1981زهراا، حامد ) -50

 ، عالم الأتب، القاهر .3، طال ح  النف ي  والعحج النفطىي  1997زهراا، حامد ) -56

الأتـــــــب ، عـــــــالم 2، طال ـــــــح  النف ـــــــي  والعـــــــحج النفطـــــــىي  1977زهـــــــراا، حامـــــــد عبدال ـــــــحو ) -53

 القاهر .

 ، دا  ألا دلا، بيروا، لبناا. يفي  معال   قدماا  1988زالاد، محمد ) -54

، دا  الفأـر العر ــي 2، طالتوجيـه النفطــىي والتربـوي مـع مقدمـ  عــ  التربيـ   1992سـعد، جـحل ) -55
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 القاهر .

، ارر ــــز القــــومي للبحــــو  ،جتماعيــــ  ارخــــّد اا والرــــبا   ــــ  مصــــر  1987ســــوالان، مصــــطفى ) -52

 وال ناةي ، دا  الورر والتوزيع، القاهر .

 ال والا .، ، سل ل  عالم ارعرف ارخد اا وارقتمع  مر  ت املي   1996سوالان، مصطفى ) -52

، سل ـل  د اسـاا  ف ـي  إسـحمي  مأتبـ  ال لصـي  ال ـوالا   1985سيد عبدالحميـد، مر ـىي ) -58

 وهب ، ليبيا.

 العرلي ، بيروا.، دا  الن،ض  مفهوو الذاا  1981سيد، خير هللا ) -59

، دا   مرالاام،ـــــــا –قياســـــــها  –ســـــــي ولوجي  ال لصـــــــي  محـــــــددام،ا   1975ســـــــيد، محمـــــــد غنـــــــيم ) -21

 الن،ض  العرلي ، القاهر .

، الهيئـــ  الوطنيـــ  1، طارخـــد اا وتأثيرهـــا علـــى ارقتمـــع  2114ســـيرواا، كامـــل علـــ ، وآخـــروا ) -20

 ر افح  ارخد اا، اتداد.

، ،جتماعيــــ ، د اســــاا  ــــ  قضــــايا التنميــــ  ومرــــأحا ارقتمــــعالتنميــــ    1994شــــفيق، محمــــد ) -26

 ارأتب ال امع  الحديث، قسأند الا .

 القاهر .، ، الهيئ  ارصرالا  العام  للأتا أسطوا   ارخد اا  1985شوق ، مدح  عزالاز ) -23

 ، مأتب  القاهر  الحدية .الرعاي  ،جتماعي  لألحدا   1986طلع ، محمد ) -24

مأتبــ   4،  قــد من،جــ  لتف ــير ال ــلوك قجرامــي، طال رالامــ   ــ  ارقتمــع  1981عــا ف، محمــد ) -25

 ألا قلو ارصرالا ، القاهر .

، دا  قبـــــاء للطباعـــــ  قدمـــــاا وإســــاء  اســـــتخداو العقــــاقير  2112عبــــدالرحم ، محمـــــد ال ــــيد ) -22

 والورر.

 الورر، عماا.، دا  1، طمدخل إلى ال ح  النف ي   2114عبدهللا، محمد قاسم ) -22

 القاهر . ، دا  الورر1، طارناخ ألاسري وشلصي  ألابناء  2114عبدارعطي، ح   مصطفى ) -28

 ، دا  ارعرفـــــ  ال امعيـــــ قدمـــــاا د اســـــ   ف ـــــي  كســـــبابه و تاةقـــــه  2113عبـــــدارنعم، عفـــــاف ) -29

 قسأند الا .

للورــر والتوزيــع  ، مأتبــ  دا  الةقافــ 1، طعلــم الــنفا ،جتمــاع   2114عمــر، محمــد النعــاهللا ) -21

ماا.  عظ

علــــــم الــــــنفا د اســــــاا  ــــــ  ضــــــتوط ارهنــــــ  وال ــــــح    2118عمــــــر، مصــــــطفى محمــــــد النعــــــاهللا ) -20

 ، ارر زالا  مصرات  دا  الةقاف  للورر والتوزيع.النف ي 

 دا  الرسال  الدولي  للطبع والورر. ،غترا  النا،،  1991عيد، إبراهيم ) -26

، دا  غرالاـــب للطباعـــ   مرالاـــاا تف ـــير ، عحجـــه قدمـــاا، أضـــرا  ،  2116غـــا م، محمـــد ح ـــ  ) -23

 والورر والتوزيع.

، دا  ارعرفـــ  ال امعيــــ  اررـــاكل ،جتماعيـــ  وال ـــلوك قغتـــرا   1984غيـــث، محمـــد عـــاطن ) -24
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 قسأند الا .

للورـــر ، موس ـــ  طيبـــ  1، طال ـــي ولاتولو   –علـــم الـــنفا اررضـــىي   2114فايـــد، ح ـــيا ) -25

 . القاهر 

، كليــــ  آلادا ، جامعــــ  عــــيا شــــما، دا  ســــي ولوجي  ال لصــــي   1982فــــرج، فــــرج أحمــــد ) -22

 الورر، القاهر .

 ، مأتب  ألا قلو ارصرالا ، القاهر .قن اا وصحته النف ي   1971فه ي، مصطفى ) -22

 ، دا  الورر والتويع مأتب  مصر، القاهر 4، طأمرا  الأحو  1976فه ي، مصطفى ) -28

، ترجمـــ  صـــفوا فـــرج، وســـهير كامـــل مر ـــز اامقيـــاهللا تـــوا رفهـــوو الـــذ  1998فيـــتة، ولـــيم ) -29

 قسأند الا  للأتا ، ألازا الاط .

، دا  الورــــر والتوزيــــع 2، طمفهــــوو الــــذاا بــــيا النمرالاــــ  والتطبيــــق  2111قحطــــاا، المــــاهر ) -81

 عماا.

 ، معهد ق ماءاا العر ي، بيروا.، حراف ،جتماع   1985كا  ، مصطفى عبدارقيد ) -80

 ، ارأتب  ال امعي ، الزاوالا .2، ط، حراف ،جتماع   1996كا  ، مصطفى عبدارقيد ) -86

، مر ــــز قســــأند الا  التربيــــ  وحــــاهر  ا ترــــا  وإدمــــاا ارخــــد اا  2111متــــول ، فــــواد ا ــــيوني ) -83

 للأتا ، قسأند الا .

اســــتطحعي  ، د اســــ  حــــاهر  جنــــاح ألاحــــدا  والعوامــــل ارف ــــر  لهــــا  1885مــــدبول ، جــــحل ) -84

 لعحج الماهر  بمدين  القاهر ، مأتب  الررق، القاهر .

 ، دا  الورر والتوزيع مأتب  مصر، القاهر .4، طأمرا  الأحو  1976مصطفى، فه ي ) -85

دا   التحليــــــل النفطــــــىي وارــــــنهج قن ــــــاني  ــــــ  العــــــحج النفطــــــىي،  1991مليأــــــ ، كامــــــل لــــــويا ) -82

 الن،ض  ارصرالا ، القاهر .

 .، دا  الن،ض  ارصرالا  القاهر ال لصي  وقياسها  1959مليأ ، كامل لويا، وآخروا ) -82
  

 الرسائل العلمية:- 6

د اس  العحق  بيا م توى القلق ومفهوو الذاا وم توى الطموح  : 2113ألاسود، فايز ) -0

 غز . جامع  ألاقصى،لدى الطلب  ال امعييا    دول  فل طيا، أطروح  د تو ا ، غيـر مورو  ، 

التوافق النفطىي و،جتماع  وعحقته بمفهوو الذاا لدى  : 2112الب و،، خيري  عبدهللا ) -6

جامع   عين  م  طلب  اررحل  الةا والا  العام  ارعبي  مصرات ،  سال  ماج تير غيـر مورو  ،

 ألاق او، مصرات .

تعامل معها، د اس  حاهر  قدماا ودو  اللدم  ،جتماعي     ال : 1999الحات ي، مفيد  ) -3

، جامع  طرابلا ميدا ي  على  زالء ق م زالااد م ترفى الرازي،  سال  ماج تير غيـر مورو  

 كلي  العلوو ،جتماعي .
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تعاطي ارخّد اا بيا الربا  د اس  ميدا ي  داخل  : 2117الحرا ي، فرج  قم الدي  ) -4

 ، جامع  اررقب، كلي  آلادا ، والعلوو اللما. مدين  م حت ،  سال  ماج تير، غيـر مورو  

د اس  لبعض ال وا ب النف ي  رتعاطي الحرية  : 1988ال عيد، أحمد عبدهللا ) -5

قسحمي  ، جامع  قماو محمد ب  سعود بمنطق  الرالاا ،  سال  ماج تير، غيـر مورو  

 . الرالاا 

قته بم توى التحصيل الد ا ىي مفهوو الذاا وعح : 2116الرأروكي، هيفاء عبدال حو ) -2

  سال  ماج تير غيـر مورو  ، لدى عين  م  تحميذ مرحل  التعليم ألاسا ىي بمدين  طرابلا

 جامع  طرابلا.

الحمعيا الا  )ألا ومي  ومفهوو الذاا وال لوك ، حرا   لدى  : 2113) ح   الريخ ، -2

، جامع   اين العرلي  قن ا ي ارنحرفيا، أطروح  د تو ا ، كلي  العلوو ارنحرفيا وغير 

 للعلوو ألامني ، ال عودي .

ل وعحقته بمفهوو الذاا،  سال  ماج تير غيـر الخ  : 2119العطوي، سهاو  جب ) -8

 جامع  عيا شما. مورو  ، كلي  آلادا ،

مفهوو الذاا وأثر اعض ارتتيراا الديموغرافي  وعحقته بماهر   : 2113العل ، مهند ) -9

الةا والا  الح ومي     محافمتي جنيا، و ابلا،  سال  ،حتراق النفطىي لدى معل ي اررحل  

 جامع  النقاح الوطني ،  ابلا فل طيا. ماج تير غيـر مورو  ،

 ماج تير غير الربا ،  سال  عوامل تعاطي ارخّد اا عند  : 1417الفالح، سليماا قاسم ) -01

 ، جامع  قماو محمد ب  سعود قسحمي ، الرالاا . مورو  

اجتماعي ،  سال  ماج تير غيـر تعاطي الحرية د اس   ف ي   : 1961ارتر ي، سعد ) -00

 جامع  عيا شما، كلي  آلادا ، القاهر . مورو  ،

، أطروح  د تو ا  مودع  ب لي  سي ولوجي  تعاطي ارخد اا : 1986ارتر ي، سعد ) -06

 عيا شما، القاهر . آلادابقامع 

أثر التفأل العاةل     جنوح ألاحدا ،  سال  ماج تير  : 1991الياسيا، جعفر عبدهللا ألاف ر ) -03

 بيروا. مورو  ، عالم ارعرف ،

التفوق النفطىي لدى ارد ساا ارتزوجاا وارطلقاا وعحقته ببعض  : 1982إجحل، سرى ) -04

 جامع  عيا شما، كلي  التربي . ال لصي ، أطروح  د تو ا ،مماهر 

عحق  ،تقاهاا  حو اررأحا ،جتماعي  ارعاصر   : 1993أبو العينيا، عطياا فتو  ) -05

جامع  عيا شما، كلي   ورو  ،ال امع ،  سال  ماج تير غيـر مبماهر  ،غترا  لدى طح  

 آلادا ، القاهر .

متعاطي ارخد اا،  سال  اعض اللصاةن  ما يراها اعض  : 1998أبو منقل، ماجد ) -02

 جامع  طرابلا. ماج تير غيـر مورو  ،
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ألاف ا  الحعقح ي  ومفهوو الذاا وعحقت،ما باالتقا   حو تناول  : 2119أ و ، أبوشوب ) -02

 غز  –جامع  ألازهر  ألازهر اتز ،  سال  ماج تير، غيـر مورو  ،مع  العقاقير لدى طلب  جا

 فل طيا، كلي  التربي . 

مفهوو الذاا لدى تحميذ ارد س  ألاساسي  ال ودا ي      : 2112آدو، آدو عبد الأرالام ) -08

جامع  اتداد، كلي  التربي ، )اب   قباء،  سال  ماج تير غيـر مورو  ،اتداد وعحقته باغترا  

 الرشد . 

ا لصي  ألابناء،  سال  د تو ا  الرعاي  الوالدي  وعحقت،ا  : 1974تركي، مصطفى أحمد ) -09

 .مورو  ، دا  الن،ض  العرلي ، القاهر 

الدوافع النف ي  و،جتماعي  لتعاطي الحرية لدى اعض  : 1985جار، جار محمد محمد ) -61

 القاهر .، جامع  عيا شما، كلي  البناا، ق م علم النفا  سال  ماج تير ارقتمع، شراةألا 

ال ح  النف ي  وعحقت،ا بمفهوو الذاا،  سال  ماج تير  : 2111زمبيل، يوسن محمد ) -60

 كلي  ألادا  جامع  طرابلا. غير مورو  ،

د اس  لنمو مفهوو الذاا لدى ارراهقيا    ضوء اعض  : 2118صابر، واةل عبدالفتاح ) -66

 ، كلي  التربي ، جامع  عيا شما.و،جتماعي ،  سال  ماج تير غيـر مورو  ارتتيراا الةقافي  

متعاطي ارخد اا مقا   ،  سال  ماج تير ارميزاا النف ي  للربا   : 1998طاييي، فرالاد  ) -63

 جامع  ال زاةر. تربي ،غيـر مورو  ، معهد علم النفا وعلوو ال

 تطبيقي  للموضوع    مصر قد عوامل ا حراف ألاحدا  مع د اس   : 1966عا ف، محمد ) -64

 كلي  آلادا ، القاهر .  سال  ماج تير غيـر مورو  ،

مقدم  الذاا وعحقته بالقلق لدى طلب  الةا والااا  : 2115قدا  ، سأين  عةماا ) -65

 جامع  اررقب. ماج تير غيـر مورو  زليتا،  سال  التخصصي  بمدين  

الربا  ارخد اا،  سال  ماج تير إد اك ارعامل  الوالدي  وتعاطي  : 1998قماز، فرالاد  ) -62

 معهد علم النفا وعلوو التربي ، ال زاةر. غيـر مورو  ،

 وعي  الحيا  بيا متعاطي ارخد اا، د اس  لبعض  : 2111قنديل، عو ، وآخروا ) -62

جامع  عيا شما، ق م الد اساا  اعي  و،قتصادي ،  سال  ماج تير،ارحمألا ،جتم

 قن ا ي ، القاهر .

مفهوو الذاا وعحقته بال لوك العدواني لدى طلب   : 2118م عود، خالد عاشو  محمد ) -68

مصرات ،  سال  ماج تير غيـر ال ن  الةا ي  م  مرحل  التعليم الةا وي التخصصىي بمدين  

 الد اساا العليا طرابلا. أكاديمي  مورو  ،

 الحرية والوراط ال وطىي،  سال  ماج تير، كلي  العلوو : 1976م اوي، حمدي أحمد ) -69

 جامع  القاهر .

د اس  سي ولوجي  رتعاطي ارا  توا فو ا،  سال  ماج تير  : 1986 قيب، إلياهللا ماهر ) -31
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 جامع  عيا شما، كلي  آلادا ، القاهر . غيـر مورو  ،

مفهوو الذاا ألاكادي ي وتأثر  ببعض ارتتيراا الديموغرافي  لدى  : 1998 وفل، مفيد ) -30

محافم   ابلا،  سال  ماج تير، غيـر طلب  الّصن التاسع ألاسا ىي    اردا هللا الح ومي     

 جامع  النقاح الوطني ،  ابلا.  مورو  ،

أساليب ارعامل  الوالدي  وعحقت،ا بالتوافق النفطىي ومفهوو  : 2117هدي ، هدى فرج ) -36

 جامع  اررقب. طرابلا،  سال  ماج تير غيـر مورو  ،الذاا لدى عين  م  طلب  جامع  
 

 املجالت والدوريات العلمية:- 3

، دا  ل ــــــاا العــــــر  : 1968ابــــــ  منمــــــو ،  أبوالفضــــــل جمــــــال الــــــدي  بــــــ  محمــــــد بــــــ  مأــــــرو ) -0

 .22، ح  4العدد )الصاد ، بيروا، 

فاعلي  بر امج ار ا د  ،جتماعي   ـ  أسـاليب ،سـتذكا   : 2117الحا وني، مصطفى محمد ) -6

، ارــوتمر الرااـع عرـر رر ـز ق شــاد ومفهـوو الـذاا لـدى ارـراهقيا ارحــروميا مـ  الرعايـ  ألاسـرالا 

 .4، ح  2النفطىي، جامع  عيا شما، العدد )

، بحــث مــوتمر م افحــ  ارخــد اا  ــ  جامعــ  عوامــل ا ترــا  ارخــد اا : 1987اللالــدي، عطــا ) -3

 اليرموك.

تعــاطي الحرــية  مرــ ل  اجتماعيــ ، مــ  أعمــال الحلقــ  الةا يــ   : 1963ال ــاعاتي، ح ــ  ) -4

 ، ارر ز القومي للبحو  ،جتماعي  وال ناةي ، القاهر .ر افح  ال رالام 

و الــذاا لــدى طلبــ  مرحلتــي التعلــيم الةــا وي ،تقاهــاا العامــ  رفهــو  : 1999الرــأع ، علــ  ) -5

، مقلـــ  التقـــوالام والقيـــاهللا النفطـــىي والتربـــوي، جامعـــ  ألازهـــر، غـــز  وال ـــامع   ـــ  الضـــف  الترليـــ 

 .2، ح  4العدد )

، ال ـزء ألاول، ارر ـز ال وا ـب ،جتماعيـ  لمـاهر  قدمـاا : 2119العرماوي، ال يد متـول  ) -2

 .9، ح  11والتد الاب، الرالاا ، العدد )العر ي للد اساا ألامني  

مالطلبـ  والعقـاقير وألاثـر النفطـىيم الحلقـ  التد ي ـي   : 1982الفضيل ، محمد عماد الـدي ، ) -2

للمعلمـــيا وألاخصـــاةييا ،جتمـــاعييا عـــ  مرـــأحا اســـتخداو العقـــاقير بـــيا الطـــح  وألاســـاليب 

 .3، ح  24اوا مع اليون  و، العدد )، ارر ز القومي للبحو  التربوالا  بالتعالتربوالا  رعال ت،ا

التقـــوالام والقيـــاهللا النفطـــىي والتربـــوي )مقيـــاهللا مفهـــوو الـــذاا   1999أبو اهيـــ ، صـــحح الـــدي  ) -8

 . 14، ح  3، جامع  ألازهر اتز : فل طيا، العدد )للراشدي  

، معهـــــد مرــــ ل  ارخــــد اا لي ــــ   ـــــ  ضــــبطها ولأــــ   ــــ  الوقايــــ  من،ــــا : 1982أســــعد، ســــامي ) -9

 الررط ، القاهر .تد الاب 

عحقــــ  مفهــــوو الــــذاا بم ــــتوى الطمــــوح لــــدى طلبــــ  جامعــــ  القــــدهللا  : 2118بركــــاا، زالاــــاد ) -01

 .7، ح  2، ارقل  الفل طيوي  للتربي  ارفتوح ، العدد )ارفتوح     ضوء اعض ارتتيراا
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  : 1993جاريل، مو ى، ) -00
ً
مقلـ   تقديراا الذاا لدى الطلب  ارتفوقيا وغيـر ارتفـوقيا د اسـيا

 .11، ح  2د اساا العلوو قن ا ي ، العدد )

د اســـــــ  اعـــــــض العوامـــــــل اررتبطـــــــ  بمفهـــــــوو الـــــــذاا لـــــــدى  : 1993دبـــــــيا، ســـــــعيد عبـــــــدهللا ) -06

 .5، ح  2، العدد ) ابط  ألاخصاةييا النف ييا ارصرالا  –د اساا  ف ي   –اررلوليا 

الحيـــا  ،جتماعيـــ  للمـــدم ، د اســـ  اجتماعيـــ   ـــ   : 1994دعـــبا، محمـــد ف ـــري إبـــراهيم ) -03

 . 16، ح  23، جامع  قسأند الا ، العدد )أ  رولولوجي  ال رالام 

مـــيا بـــيا الواقـــع  : 1986زهـــراا، حامـــد عبدال ـــحو ) -04
ّ
مفهـــوو الـــذاا وال ـــلوك التربـــوي للمعل

أرمـــ ، وارةاليـــ 
ظ
،  2ال ـــعودي ، العـــدد )، مقلـــ  كليـــ  التربيـــ ، جامعـــ  ارلـــل عبـــد العزالاـــز بمأـــ  ار

 . 4ح 

التعاطي التير طيـي للمـواد النف ـي  بـيا تحميـذ ارـدا هللا الةا والاـ   : 1982سوالان، مصطفى ) -05

 ، ارر ز القومي للبحو  ،جتماعي  وال ناةي ، القاهر .بالقاهر  الأارى 

والبيهيـ  ،عتمـاد علـى ارخـد اا وألاضـرا  النف ـي  وال  ـدي   : 2114سـيرواا، كامـل علـ  ) -02

 ، محاضر  ألقي     دو   إعداد    مقال ال ح  والوقاي  م  تعاطي ارخد اا.الناجم  عن،ا

 ، القاهر .الترريعاا ،جتماعي  العمالي  ألاسرالا  : 2114شفيق، محمد ) -02

اللـ ناء وألاحـدا  تـا الاخ   : مفهوو الذاا، د اسـ  ميدا يـ  مقا  ـ  بـيا2117صافغ، محمد ) -08

 .www.nesdsy.orgال اع  ال ااع  م اًء، موقع  2116، 3الزالاا   أ تولر 

، مقلـ  كليـ  التربيـ  جامعـ  التربيـ   ـ  مواجهـ  ارخـد اا : 1987عبدالعال، ح   إبراهيم ) -09

 .17، ح  2ارنوفي ، العدد )

 ألاهراو، القاهر .، جرالاد  قرا اا    قدماا واردمنيا : 1989ع اش ، أحمد ) -61

، ألاهـــراو ،قتصـــادي، القـــاهر  التقرـــن وارخـــد اا و الت،ـــا الف ـــاد : 1989فاضـــل، جمـــال ) -60

 .6، ح  11العدد )

، ارـوتمر الـدول  الةــاني سـي ولوجي  الطفــل ألاصـم ومتطلبـاا إ شــاد  : 1995قنـديل، شـا ر ) -66

 عيا شما.رر ز ق شاد النفطىي لألطفال ذوي ،حتياجاا اللاص ، جامع  

، ترجمــــ  حمــــدي الحأــــيم، جنيــــن قدمــــاا علــــى العقــــاقير ارخــــد   : 1977 ــــرواا،  مــــروا ) -63

 هيئ  ألامم ارتحد .

أثـــــر العوامـــــل ،جتماعيـــــ  و،قتصـــــادي  وألاكاديميـــــ   ـــــ  ترـــــأيل  : 2117محافمـــــ ، ســـــامألا ) -64

عــ  ألا د يــ  ، مقلــ  د اســاا العلــوو التربوالاــ ، ال اممفهــوو الــذاا لــدى طلبــ  ال امعــ  الهاشــمي 

 .21، ح  35العدد )

 دو  ال معيـاا ألاهليـ   ـ  خدمـ  قضـايا م افحـ  قدمــاا : 2111 ـوالار، عبدال ـحو محمـد ) -65

و قــــ  مقدمــــ  إلــــى ارــــوتمر ال ــــنوي الةــــاني بمواجهــــ  مرــــ ل  ارخــــد اا، صــــندوق م افحــــ  عــــحج 

 قدماا، القاهر .
 

http://www.nesdsy.org/
http://www.nesdsy.org/
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 أسماء املحكمين الذين أبدوا  راءهم حول مقياس مفهوم الذات وتعاطي املخدرات وهم:

 جامعة أستاذ / محاضر أسماء املحكمين ر.م

 كلي  آلادا  مصرات  أستاذ م اعد علم النفا الد تو  مصطفى مفتاح الرقماني 0

 أستاذ م اعد علم النفا مفتاح محمد الرأري  الد تو   6
آدا  اررقب كلي  

 وكلي  التربي  اللما

 كلي  آلادا  مصرات  النفاأستاذ م اعد علم  دني ـــــــالد ارــــــــالد تو  خ 3

 كلي  آلادا  مصرات  أستاذ م اعد علم النفا  الد تو  ح يا محمد ألاطر، 4

 كلي  التربي  مصرات  محاضر علم النفا الد تو  أ و  عمراا الصادي 5

 كلي  التربي  مصرات  محاضر علم النفا الد تو   وجد  اررهداني 2

 كلي  آلادا  مصرات  محاضر علم ،جتماع الد تو  آمن  محمد القندوز  2

 كلي  آلادا  مصرات  محاضر علم النفا الد تو  خالد مفتاح اقزالاط 8

 كلي  آلادا  مصرات   محاضر علم ،جتماع الد تو   عفاف عبدالفتاح مصطفى 9

 كلي  التربي  مصرات  محاضر م اعد علم النفا ألاستاذ محمد مصطفى شرميط 01
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 أكادميية الدراسات العليا / فرع مصراتة

 األستاذ الفاضل الدكتور .......................................... احملرتم
يقوو الباحث بأجراء د اس  للحصول على د ج  قجاز  العالي  اراج تير وم،دف هذ  

 الد اس  إلى التعرف على:

 وم  أجل تحقيق الهدف م  الد اس  سوف يقوو الباحث بتطبيق ارقاييا آلاتي :

 تعاطي ارخد اا. استما   -

 مقياهللا مفهوو الذاا. -

 را تتمتعوا به م 
ً
منأم الباحث ،طحع على ود اي     هذا ارقال يأمل خبـر   و مرا

فقراا ارقياسيا، والحأم على مدى صححيت،ما وعحقت،ما بتحقيق الهدف الذي سوف 

تطبق م  أجله وإتحافه بأي مححماا أو إضافاا أو تعديحا ت اعد الباحث    إ قاز 

 العمل على أح   وجه للبحث العل ي.

 مع فائق التقدير واالحرتام ،،،

 اهلل وبركاته ،،، والسالم عليكم ورمحة


م2011-م2011العاماألكاديمي

 الباحث                                                      

 الحسين علي محمد بريك أوحيدة                                                  
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 ر )       .ـــــــــــــالعم -1

 ال وا )       . -2

 -الحال  ،جتماعي : -0

 عز  )         ، متزوج )        ، مطلق )        .

 -ار توى التعلي ي: -6

 أمي )       ، ابتدائي )       ، إعدادي )         ، ثا وي )        ، جامع  )          .

 -  :ــــــــارهن -5

موحـــــــن )       ، طالـــــــب )       ، ع ـــــــأري )       ، حر ـــــــ  )       ، ف ـــــــي )       ، عمـــــــل حـــــــر )       ، 

 ل )       .ــــــــــــــــعاطل ع  العم

 دخلل الرهري )        . -4

 عدد أفراد أسرتل ذكو  )         ، أو إ ا  )         . -7

 ترتيبل بيا ألاخو  )         . -3

   ألا  )         .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحيف -9

 ه الرهري )         .ـــــــــــــــــدخل -13

  .      ألاو )  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحيف -11

 ري )         .ــــــــــدخلها الره -12

 -ماه   وع اراد  ارخد   التي تتعاطاها: -10

 .14لى هللاـة )       أجب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحري

 .15ب على هللاـــ  أج      ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيروالا

 .16ب على هللاـــــ  أج اا)  ـــــــــــــــــم تورق

 .17ب على هللاــــموثراا عقلي  )        أج

 -إذا كا   اراد  التي تتعاطاها ه  ) الحرية   فلماذا: -16

 ثمنه )       ، ل هول  الحصول عليه )       ، كثر  الفعال )        .لرخن 

 -إذا كا   اراد  التي تتعاطاها ه  الهيروالا  فلماذا: -15

 ل رع  فعاليته )        يحد  نرو  قوالا  )        .
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 -فلماذا: إذا كا   اراد  التي تتعاطاها ه  ار تورقاا -14

 ـ  ألاسـواق )       ، لـيا لهـا أضـرا  قوالاـ  )       ،  خيصـ  الـةم  ل هول  استعمالها )        متـوفر  

.       ( 
ً
 )        جميعها معا

 -إذا كا   اراد  التي تتعاطاها ه  اروثراا العقلي  مأقراحم فلماذا: -17

 لوفرم،ا    الصيدلياا )        صعول  مححمت،ا    ،ستعمال )        خيص  الةم  )       .

 -سبا  التي جعلتل تتعاطى ارخد اا:ماه  ألا  -13

 .21  )        أجب على هللاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسبا  أسرالا

 .21أسبا  تتعلق باكصدقاء )        أجب على هللا

 .22ع )        أجب على هللاــــــــــأسبا  تتعلق بارقتم

 .23  أجب على هللا  الفراس )    

 -إذا كا   ألاسبا  أسرالا : -19

 ري )       .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجود أحد أفراد ألاسر  يتعاطى )       ، انعداو التوجيه ألاس

   )       .ــــــــــــــــــعدو ،ستقرا  داخل ألاسر  )       ، ا ت ا  قيم ومفاهيم خاطئ

 بيا الوالدي  )       ، غيا  أحد الوالدي  لفتر  طوالال  )       . انعداو الوفاق

 سوء معامل  الوالد )       ، الرعو  اعدو ،هتماو م  قبل الوالدي  )       .

 سوء الوازع الدي ي والللقي داخل ألاسر  )       .

 -إذا كا   ألاسبا  تتعلق باكصدقاء فلماذا: -23

مقاملـ  ألاصـدقاء )       ، التفـاخر بالرجولـ  )       ، التمـاهر بال ـ اع   الرغب     التقليـد )       ،

 وال رأ  )       .

 -إذا كا   ألاسبا  تتعلق بارقتمع: -21

العزلـــــــ  وعـــــــدو التوافـــــــق مـــــــع ارقتمـــــــع )        ضـــــــعن العحقـــــــاا ،جتماعيـــــــ  )       ، ا ،يـــــــا  القـــــــيم 

 )       .،جتماعي  والللقي  )       ، انعداو الوع  داخ
ً
 ل ارقتمع )       ، جميعها معا

 -إذا كا   ألاسبا  تتعلق بالفراس: -22

 عر  ألافحو ال ينماةي  ارتعلق  بارخد اا )       .

 عر  الارامج التلفزالاو ي  ارتعلق  بارخد اا )       .

 )     .قراء  اعض الأتب الرخيص  التي تمةل البطوالا التي توصل إلى النقاح التير واقع  
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 - ين تتحصل على اراد  ارخد   التي تتعاطاها: -20

 .24ديق )        أجب على هللاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ص

 .25م  تاجر داخل ارنطق  )        أجب على هللا

 .26على هللام  تاجر خا ج ارنطق  )        أجب 

 .27ب )        أجب على هللاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  شلن قرالا

  -إذا  ن  قد تحصل  على اراد  م  صديق : -26

داخل ارد س  )       ، داخل ال امع  )       ،    الرا ع )       ، داخل العمل )       ، داخـل أحـد 

 ارححا التقا الا  )       .

 -صل  على اراد  م  تاجر داخل ارنطق :إذا  ن  قد تح -25

 بمقابل ثم  )       ، بدوا ثم  )       ، مقابل عمل )       .

 -إذا  ن  قد تحصل  على اراد  م  خا ج ارنطق  : -24

 لوحدي )       ، ع  طرالاق شلن م  ارنطق  )       .

 -إذا  ن  قد تحصل  على اراد  م  أحد ألاقا  : -27

 )       ، أقا   خا ج ألاسر  )       ، ال يراا )       . أقا   داخل ألاسر 

 -ماه  ارضاعفاا وآلاثا  التي سببت،ا لل اراد  ارخد  : -23

 .29ذ  )        أجب على هللاـــــالأ

 .31ال رق  )        أجب على هللا

 .31فقداا ألاصدقاء )        أجب على هللا

 .32هللارالا  )        أجب على ـــــــــــــــمراكل أس

 .33أمرا  ج دي  )        أجب على هللا

 .34فقداا الرغب     العمل )        أجب على هللا

 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  الأذ : -29

الأـذ  علـى ألاســر  )       ، الأـذ  علـى ألاصــدقاء )       ، الأـذ  داخـل العمــل )       ، الأـذ   ــ  

   ( 
ً
  .   ارعامل  مع آلاخرالا  )       ، جميعها معا

 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  ال رق : -03

 سرق  أموال ألاسر  )       ، سرق  ال يراا )       ، سرق  أموال عام  )       .
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 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  فقداا ألاصدقاء: -01

 الأراهي  م  قبل ألاصدقاء )       ، ارراجر  والضر  )       .

 -مراكل أسرالا  :إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا   -02

خصـــاو بـــيا الوالـــدي  )       ، طـــحق )       ، الأراهيـــ  بـــيا أفـــراد ألاســـر  )       ، إهمـــال الواجبـــاا 

 داخل ألاسر  )       .

 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  أمرا  ج دي  : -00

ل هـــاز ضـــعن الـــذا ر  والو ـــياا )       ، ضـــعن النمـــر )       ، ال ـــعال ارـــزم  )       ، اضـــطرا  ا

 التنفطىي )       ، ا تفاع ضتط الدو )       ، الت،ا  ألاعصا  )       .

 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  فقداا الرغب     العمل: -06

ـــــــــق ــــــــذا  بالفص ـــــــــل )       ، خصـــــ ـــــــــم اررتــــــــب )       ، الفصــــــ ـــــــــل وقطــــ ـــــــــع اررتــــــــب )       ، الطــ رد مــــــــ  ــــ

  .  )      ــــــالوحيف

 -هل سبق وأا تر   تعاطي ارخد اا : -05

 .36نعم )        أجب على هللا

 .44ب على هللا ــــــــــال )        أج

 -إذا كا   قجاب  بنعم فما سبب الترك: -04

 .37  )        أجب على هللا ـــــــــــــــــالل 

 .38ب على هللاـــر  )        أجــــــــــــــــــــــــــألاس

 .39ب على هللاـــــ  أج    دقاء )  ـــألاص

 .41ب على هللاـــــحج )        أجـــــــــــــــــــــــــالع

 .41ب على هللاـــطاع  هللا )        أج

.       ( 
ً
 جميعها معا

 -إذا كاا سبب الترك هو الل  : -07

 عقول  الضر  )       ، الن ح وق شاد )       ، ألاعمال الراق  )       .

 -رك هو ألاسر :إذا كاا سبب الت -03

التوجيــــــــه مــــــــ  قبــــــــل الوالــــــــدي  )      ، الحرمــــــــاا مــــــــ  ارصــــــــروف )      ، الضــــــــر  والتــــــــوليخ )      ، 

 الأراهي  و،ستحقا  )       .
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 -إذا كاا سبب الترك هو ألاصدقاء: -09

 ،بتعاد ع   فاق ال وء )       ، مرافق  أصدقاء أسوالااء )       .

 -:إذا كاا سبب الترك هو العحج  -63

ــــــــالدخ ــــــــول  ـــــــ  م ـــــــح  ومنـــــــع التعـــــــاطي )       ، عــــــــــ ــــــــحج خـــ ــــــــا ج ارصـــــــ ــــــــح  وتنــــــ ــــــــاول حبــــ و  تخفـــــــن ــــ

 اطي )       .ــــــــــــالتع

 -إذا كاا سبب الترك هو طاع  هللا : -61

ال راةــــد )        ، ارداومــــ  علــــى الصــــح  )      ، قــــراء  القــــرآا الأــــرالام )      ، ،طــــحع علــــى الأتــــب و 

.       ( 
ً
 اللوف م  هللا )       ، جميعها معا

 -إذا كا   قجاب  بح فما سبب ،ستمرا     التعاطي : -62

ر  )       ، مرافقــــــ  أصـــــــدقاء ــــــــــــال ألاســــــــــــحج )       ، إهمــــــــــــــاء )       ، إهمــــــال العـــــــــــالتــــــأثير مــــــ  الل ن

  .    ، عدو طاع  هللا )   )ال وء

 - ين كا   طرالاقتل    تعاطي ارخد اا : -60

م بـــــاك ن )       ، ـــــــــل  )      ، شـــــــــقاةر )     ، تـــــدخيا بالنرجيــــــــــــو الاد )      ، تـــــدخيا بال ــــــــــــــــحقـــــ  بال

 ع )       .ــــــالبل

 -ماه  ارد  التي استترقت،ا    التعاطي: -66

 ذ ثح  سنواا )      ، أ  ر م  ثح  سنواا )      .منذ سن  )      ، منذ سوتيا )     ، من

  - مر  ألاسر :

 -ماه   مر  أسرتل اتقاهل اعد تعاطيل للمخد اا: -65

الن ـــــــــــح والتوجيـــــــــــه )       ، الأراهيـــــــــــ  و،ســـــــــــتحقا  )       ، الطـــــــــــرد مـــــــــــ  ارنـــــــــــزل )       ، الحرالاـــــــــــ  

 و،ستقحل )       .

 - مر  ارقتمع:

 -هل اعد تعاطيل ارخد اا:ماه   مر  ارقتمع اتقا -64

عدو ،حتراو والتقدير )      ، ،بتعـاد وعـدو ارخالطـ  )      ، عـدو تـوفير فـرح عمـل )      قاعـاد 

 م  تحمل ار ئولي  )       ، الرفض كي  أي )       .
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 األكادميية الليبية للدراسات العليا / فرع مصراتة

 مدرسة العلوم اإلنسانية

 قسم علم النفس / شعبة التوجيه واإلرشاد

*************************************** 

 حتية طيبة وبعد ،،،،

حول تعاطي ارخد اا وعحقته بمفهوو الذاا لدى عين  فعتزو الباحث إجراء د اس  

م  النزالء،  أمل منأم قجاب  على جميع ألاسئل  الوا د  والتي سوف تخدمأم وتخدو 

 مدينتنا ار ل مباشر.

 بأا إجاباتأم على أسئل  هذي  ،ستبيا يا سوف تحمى بال رالا  التام  ول  
ً
علما

 ت تخدو إال    أغرا  البحث العل ي.





 مع خالص الشكر والتقدير

 أوحيدة يالباحث: الحسني عل
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 تعاطي املخدرات استمارة مجع املعلومات حول 

 ر )       .ــــــــــــالعم -1

 ال وا )       . -2

 -الحال  ،جتماعي : -0

 عز  )         ، متزوج )        ، مطلق )        .

 محل ال أ  )                                    . -6

ـــــــ ــــــوع ال أ -5 ـــــــح )       ، بيــــــ  أ ضـــــــــــــــــــــــفي - :ـ ـــــــ  )        ، أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــي )        ، شقــــــــــــــــ )        ، مــــــع ا  ــــــــ

 )        .العاةل 

 -ار توى التعلي ي: -4

 جامع  )       ، ما فوق جامع  )       .عدادي )       ، ثا وي )       ، إأمي )      ، ابتدائي )      ، 

 -ارهن  : -7

عمــــــــل حــــــــر )       ، موحــــــــن )       ، طالــــــــب )       ، ع ــــــــأري )       ، حر ــــــــ  )       ، ف ــــــــي )        

 عاطل ع  العمل )       .

 دخلل الرهري )        . -3

 عدد أفراد أسرتل ذكو  )         ، أو إ ا  )         . -9

   )         .ترتيبل بيا ألاخو  -13

ـــوحيف -11 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ    ألا  )         .ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــدخل -12 ـــــــــ  ه الرهري )         .ـــــــــ

ــــــــــوحيف -10 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ    ألاو )          .ـــــــــــــــــــ

ــــــــــدخله -16 ـــــــــ  ا الرهري )         .ـــــــــــــ
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 -ماه   وع اراد  ارخد   التي تتعاطاها: -15

ــــــــــــــحري ــــــــ ـــــــــ  .16ة )       أجب على هللاـــــــــــــــ

ــــــــــــــهيروالا ـــــــــ ــــــــ  .17  )         أجب على هللاـــــــــــــــــــ

 .18هللااا)         أجب على ــــــــــــــــم تورق

 .19موثراا عقلي  )        أجب على هللا

 -إذا كا   اراد  التي تتعاطاها ه  ) الحرية   فلماذا: -14

 لرخن ثمنه )       ، ل هول  الحصول عليه )       ، كثر  الفعال )        .

 -إذا كا   اراد  التي تتعاطاها ه  الهيروالا  فلماذا: -17

 )        .ل رع  فعاليته )       ، يحد  نرو  قوالا  

 -فلماذا: إذا كا   اراد  التي تتعاطاها ه  ار تورقاا -13

 ،  خيص  الةم    ل هول  استعمالها )        متوفر     ألاسواق )       ، ليا لها أضرا  قوالا  )    

 )       .)       ، جميعه
ً
 ا معا

 -إذا كا   اراد  التي تتعاطاها ه  اروثراا العقلي  مأقراحم فلماذا: -19

 لوفرم،ا    الصيدلياا )       ، صعول  مححمت،ا    ،ستعمال )      ،  خيص  الةم  )       .

 -ماه  ألاسبا  التي جعلتل تتعاطى ارخد اا: -23

ـــــــــــــأسب ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــا  أســـــــــــــــ ـــــــــ  .21رالا  )        أجب على هللاـــــــــــــــــ

 .22تعلق باكصدقاء )        أجب على هللاأسبا  ت

 .23ع )        أجب على هللاــــــــــــــأسبا  تتعلق بارقتم

 .24الفراس )        أجب على هللا
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 -إذا كا   ألاسبا  أسرالا : -21

 وجود أحد أفراد ألاسر  يتعاطى )       ، انعداو التوجيه ألاسري )       .

   )       .ـــــــــــــــا ت ا  قيم ومفاهيم خاطئ عدو ،ستقرا  داخل ألاسر  )       ،

 انعداو الوفاق بيا الوالدي  )       ، غيا  أحد الوالدي  لفتر  طوالال  )       .

 سوء معامل  الوالد )       ، الرعو  اعدو ،هتماو م  قبل الوالدي  )       .

ــــــــــــــس ـــــــــوء الــــــــــــــ ــــــــــــــــوازع الـــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــدي ي والللـ ــــقي داخـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــل ألاســـ ــــــــ ـــــــــ  ر  )       .ـــــــــــ

 -إذا كا   ألاسبا  تتعلق باكصدقاء فلماذا: -22

الرغبـــــــــــ   ـــــــــــ  التقليـــــــــــد )       ، مقاملـــــــــــ  ألاصـــــــــــدقاء )       ، التفـــــــــــاخر بالرجولـــــــــــ  )       ، التمـــــــــــاهر 

 بال  اع  وال رأ  )       .

 -إذا كا   ألاسبا  تتعلق بارقتمع: -20

العزلــــــ  وعــــــدو التوافــــــق مــــــع ارقتمــــــع )       ، ضــــــعن العحقــــــاا ،جتماعيــــــ  )       ، ا ،يــــــا  القــــــيم 

 )       .،جتماعي  والللقي
ً
   )       ، انعداو الوع  داخل ارقتمع )       ، جميعها معا

 -إذا كا   ألاسبا  تتعلق بالفراس: -26

 عر  ألافحو ال ينماةي  ارتعلق  بارخد اا )       .

 عر  الارامج التلفزالاو ي  ارتعلق  بارخد اا )       .

 الواقع  )     .غيـر  توصل إلى النقاحقراء  اعض الأتب الرخيص  التي تمةل البطوالا التي 

 - ين تتحصل على اراد  ارخد   التي تتعاطاها: -25

ــــم  ص ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  .26ديق )        أجب على هللاـــــــــــــــــ

 .27م  تاجر داخل ارنطق  )        أجب على هللا

 .28تاجر خا ج ارنطق  )        أجب على هللام  

ــــــــــم  شلن ق ـــــــــ  .29رالاب )        أجب على هللاـــــــــــــــــ
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  -إذا  ن  قد تحصل  على اراد  م  صديق : -24

داخــــل ارد ســــ  )       ، داخــــل ال امعــــ  )       ،  ـــــ  الرــــا ع )       ، داخــــل العمــــل )       ، داخـــــل 

 تقا الا  )       .أحد ارححا ال

 -إذا  ن  قد تحصل  على اراد  م  تاجر داخل ارنطق : -27

 بمقابل ثم  )       ، بدوا ثم  )       ، مقابل عمل )       .

 -إذا  ن  قد تحصل  على اراد  م  خا ج ارنطق  : -23

 لوحدي )       ، ع  طرالاق شلن م  ارنطق  )       .

 -أحد ألاقا  :إذا  ن  قد تحصل  على اراد  م   -29

 أقا   داخل ألاسر  )       ، أقا   خا ج ألاسر  )       ، ال يراا )       .

 -ماه  ارضاعفاا وآلاثا  التي سببت،ا لل اراد  ارخد  : -03

ــــــــــــــــــــالأ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  .31ذ  )        أجب على هللاـــــ

ـــــــــــــال رق ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  .32  )        أجب على هللاـــــــــــــــــ

 .33فقداا ألاصدقاء )        أجب على هللا

 .34رالا  )        أجب على هللاـــــــــــــــــمراكل أس

 .35دي  )        أجب على هللاــأمرا  ج 

 .36هللافقداا الرغب     العمل )        أجب على 

 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  )الأذ  : -01

الأذ  على ألاسر  )       ، الأـذ  علـى ألاصـدقاء )       ، الأـذ  داخـل العمـل )       ، الأـذ   ـ  

.       ( 
ً
 ارعامل  مع آلاخرالا  )       ، جميعها معا

 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  )ال رق  : -02

 ال يراا )       ، سرق  أموال عام  )       . سرق  أموال ألاسر  )       ، سرق 
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 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  )فقداا ألاصدقاء : -00

 الأراهي  م  قبل ألاصدقاء )       ، ارراجر  والضر  )       .

 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  )مراكل أسرالا   : -06

د ألاســـر  )       ، إهمـــال الواجبـــاا خصـــاو بـــيا الوالـــدي  )       ، طـــحق )       ، الأراهيـــ  بـــيا أفـــرا

 داخل ألاسر  )       .

 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  )أمرا  ج دي   : -05

ضــعن الـــذا ر  والو ــياا )       ، ضـــعن النمــر )       ، ال ـــعال ارــزم  )       ، اضـــطرا  ال هـــاز 

  .التنفطىي )       ، ا تفاع ضتط الدو )       ، الت،ا  ألاعصا  )      

 -إذا كا   ارضاعفاا وآلاثا  )فقداا الرغب     العمل : -04

ـــــق ــــذا  بالفص ـــــل )       ، خصــــــــــ ـــــم ارـــــ ـــــل وقطــــع اررتــــب )       ، الطــــــــــــــــــــــــرتب )       ، الفصـــــــــــــــــ رد مــــ  ــــــ

   )       .ـــــالوحيف

  .      مد  تر ل للمخد اا )   -07

 -سبق وأا تر   تعاطي ارخد اا : هل -03

 .39نعم )        أجب على هللا

 .45ال )        أجب على هللا

 -إذا كا   قجاب  بنعم فما سبب الترك: -09

ــــــــــالل   .41  )        أجب على هللا ـــــــــــ

ــــــــألاس ــــــــ  .41ر  )        أجب على هللاـــــــــــــ

 .42على هللا اء )        أجبــــــألاصدق

ــــالع ــــــــ ـــــــــ  .43حج )        أجب على هللاــــــــ

 .44طاع  هللا )        أجب على هللا

.       ( 
ً
 جميعها معا
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 -إذا كاا سبب الترك هو الل  : -63

 عقول  الضر  )       ، الن ح وق شاد )       ، ألاعمال الراق  )       .

 -إذا كاا سبب الترك هو ألاسر : -61

التوجيه م  قبل الوالدي  )      ، الحرماا مـ  ارصـروف )      ، الضـر  والتـوليخ )       الأراهيـ  

 و،ستحقا  )       .

 -إذا كاا سبب الترك هو ألاصدقاء: -62

 ،بتعاد ع   فاق ال وء )       ، مرافق  أصدقاء أسوالااء )       .

 -إذا كاا سبب الترك هو العحج : -60

و  تخفـــــن ــــــــــــــــاول حبــــــــــــــ  وتنــــــــــــــــحج خـــــا ج ار حــــــــــــــــاطي )       ، عـــــــــــــــــــومنـــــع التعالـــــدخول  ـــــ  م ـــــح  

 التعاطي )       .

 -إذا كاا سبب الترك هو طاع  هللا : -66

وف ــــــــــاللارداوم  على الصح  )     ، قـراء  القـرآا الأـرالام )     ، ،طـحع علـى الأتـب وال راةـد )     

 )       .ـــــــــــ ، جميعه  ل الل   )   ـــــــــ ر  ارحاضراا التوعوالا  والديوي  داخــــــــــــــــــــم  هللا )      ،  
ً
 ا معا

 -إذا كا   قجاب  بح فما سبب ،ستمرا     التعاطي : -65

ـــــــالتــــــأثير مــــــ  الل ن ـــــــــــــهمــــــال العإاء )       ، ـــــــــــ ـــــــهمــــــال ألاســــــر  )       ، مرافقــــــ  أصإحج )       ، ـ دقاء ــــ

 ال وء)       ، عدو طاع  هللا )       .

 - ين كا   طرالاقتل    تعاطي ارخد اا : -64

ــــــحقـــــ  بالو الا ــــــد )      ، تدخـــــــــــــــــ ــــــيا باللـــــ اةر )      ، تـــــدخيا بالرقيــــــــ ــــــل  )      ، شـــــ      م بـــــاك ن )  ـــــــ

 البلع )       .

  



138 
 

 -ماه  ارد  التي استترقت،ا    التعاطي: -67

 منذ سن  )      ، منذ سوتيا )     ، م  ثح  سنواا )      ، أ  ر م  ثح  سنواا )      .

 -:نظرة ألاسرة

 -ماه   مر  أسرتل اتقاهل اعد تعاطيل للمخد اا: -63

و،ســـــــــــتحقا  )       ، الطـــــــــــرد مـــــــــــ  ارنـــــــــــزل )       ، الحرالاـــــــــــ  الن ـــــــــــح والتوجيـــــــــــه )       ، الأراهيـــــــــــ  

 و،ستقحل )       .

 -نظرة املجتمع:

 -ماه   مر  ارقتمع اتقاهل اعد تعاطيل ارخد اا: -69

عــــــدو ،حتــــــراو والتقــــــدير )      ، ،بتعــــــاد وعــــــدو ارخالطــــــ  )      ، عــــــدو تــــــوفير فــــــرح عمــــــل )     ، 

  ، الرفض كي  أي )       .   اعاد م  تحمل ار ئولي  )   ق
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 غير صالحة صالحة الفقـــــــــــرات ت
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    أحتاج إلى م  يدفع ي إلى القياو باكشياء. 10
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    باآلخرالا  قوالا . عحقتي 13
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    أشعر بأ  ي مترت  التفأير. 03

    أ ا محبو  م  أقرلائي. 04

    أشعر بأ  ي ال أ قز شيئا. 05
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    أ ا  اٍ  ع   فطىي. 09
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 غير صالحة صالحة الفقـــــــــــرات ت
تحتاج إلى تعديل 

 )التعديل(

    أ ا شلن خضوع )مطيع . 66

    أ قاد ا هول  لرأي آلاخرالا . 63

    أشعر داةما بارها  . 64

    أشعر باليأهللا. 65

    أ ا فاشل. 62

    أ ا خ ول. 62

    متباعد ع  الناهللا.أ ا شلن  68

    أشعر بالنقن. 69

    أ ا شلن متعقل. 31

    يمأن ي أا أقر  شيئا أثب  ع  قرا ي. 30

    أ ا شلن فعتمد على )أستطيع أا أتحمل ار ئولي  . 36

    أحب أا أثب  ذاتي. 33

    أستطيع أا أعية    وةاو مع م  حول . 34

    آلاخر.شلصيتي جذاب  بالو ب  لل وا  35

    أشعر بأ  ي عديم الرعو . 32

    أخاف م  ،ختحف مع آلاخرالا . 32

    أ ا متفاةل. 38

    م تقر.غيـر  أ ا 39

    أ ا مرتاح البال. 41

    أ ا قاد  على التأثير على آلاخرالا . 40

    أ ا    مر ز بالو ب  كقراني.  46

    أ ا  ايح    حياتي. 43
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 غير صالحة صالحة الفقـــــــــــرات ت
تحتاج إلى تعديل 

 )التعديل(

    أشعر با تياح وأ ا أتحد  إلى شلن آخر.ال  44

    فعتقد  الناهللا عل .  أخاف    ما 45

    ال أحترو  فطىي. 42

    أتردد ع  مواجه  أزم  أو صعول . 42

    ال أشعر أقل م  غيري. 48

49 
أ ى أ  ي أضطر إلى حماي   فطىي ع  طرالاق ،دعاء 

 والتاريراا.
   

    أخاف م  اروقن ال ديد. 51

    إ ادتي قوالا . 50

    أ ا يائا. 56

    أ ا عديم الحيل . 53

    أ ا طموح. 54

    أ ا ال أجيد اربادأ  )أقد  أا أبدأ ألاشياء بصو   جيد  . 55

    أ ا مت امألا. 52

    أ ا منافا قوي. 52

    أ ا أ اني. 58

    أ ا سريع البدم، . 59

    أشعر بأ  ي  اضج عاطفيا. 21

    أشعر بأ  ي معتمد على  فطىي. 20

    يحب ي معمم الذي  فعرفو  ي. 26

    أ ا ذكي. 23

    ا تبل عند مقابل  الناهللا. 24

    مرغو     آلاخرالا .غيـر  أشعر بأ  ي 25
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 غير صالحة صالحة الفقـــــــــــرات ت
تحتاج إلى تعديل 

 )التعديل(

    أشعر بأ  ي ال أستطيع أا أواجه الحقاةق. 22

    أحتقر  فطىي. 22

    أشعر باللوف م  ال وا آلاخر. 28

    أشعر باللوف م  الفرل    أي شىيء أحاول أا ال أقوو به. 29

    أشعر باالسترخاء وال يو ق ي شىيء. 21

    أ ا أجيد ،ختحط باآلخرالا .  20

    ال أحا بأي حرج عند دخول  أي م اا عاو. 26

    أ ا مضطر . 23

    ال أستطيع أا أصمم على شىيء.  24
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 األكادميية الليبية للدراسات العليا / فرع مصراتة

 مدرسة العلوم اإلنسانية

 قسم علم النفس / شعبة التوجيه واإلرشاد

*************************************** 

 حتية طيبة وبعد ،،،،

الباحث إجراء د اس  حول تعاطي ارخد اا وعحقته بمفهوو الذاا لدى فعتزو 

عين  م  النزالء،  أمل منأم قجاب  على جميع ألاسئل  الوا د  والتي سوف 

 تخدمأم وتخدو مدينتنا ار ل مباشر.

 بأا إجاباتأم على أسئل  هذي  ،ستبيا يا سوف تحمى بال رالا  التام  
ً
علما

 را  البحث العل ي.ول  ت تخدو إال    أغ





 مع خالص الشكر والتقدير

 الباحث: الحسني على أوحيدة
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