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 جتماعية المرتبطة بالنتكاسة  المتغيرات النفسية وال 
 المراهقين المعتمدين على المواد النفسية  ىلد

 
 (3)سهير صفوت عبدالمجيد -(2)جمال شفيق أحمد عامر -(1)محمود عبد الناصر محمود

كلية ( 2معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ب( طالب دراسات عليا 1
 جامعة عين شمس، كلية التربية( 3 جامعة عين شمس، يا للطفولةالدراسات العل

 
 المستخلص

هدفت هذه الدراسة الى تحديد العوامل التي قد تؤدى الى عودة المدمنين المتعافين الى 
تعرف االسباب قامت الدراسة بالكشف عن بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية ل .االدمان

وقد  ،الدراسة الى اتباع المنهج الوصفيبيعة مشكلة قد فرضت ط الحقيقية لالنتكاسة.
 100استخدمت االدوات التالية للتأكد من فروض الدراسة وهى: استبيان مواقف االنتكاسة 

، مقياس 2017، مقياس تدمير الذات إعداد: اشرف البيومي .2005اهلل عسكر  عبد: إعداد
تغيرات االجتماعية إعداد: الباحث، الستار، استبيان الم سوء التكيف إعداد: رشا محمد عبد

 ارة جمع البيانات إعداد: الباحث.استم
يوجد ارتباط دال احصائيا بين درجات عينة الدراسة من  وتوصلت للنتائج االتية:

وتدمير الذات  100المراهقين المعتمدين على المواد النفسية على استبانة مواقف االنتكاسة 
يوجد ارتباط دال احصائيا بين درجات عينة الدراسة من . وسوء التكيف والمتغيرات النفسية

وتدمير الذات  100المراهقين المعتمدين على المواد النفسية على استبانة مواقف االنتكاسة 
 . وسوء التكيف والمتغيرات االجتماعية

ويوصي البحث بمزيد من الدراسات علي نفس المتغيرات الحالية مع المقارنة بين الذكور 
يًضا األستمرار في دعم الجانب الديني في برامج الرعاية الالحقه لمدمني المخدرات واإلن اث وا 

 مع التأكيد مع التاكيد علي االعتدال والوسطية.
 .المراهقين – االنتكاسة – المتغيرات االجتماعية والنفسية الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة
دمانها واحدة من أخط ر المشكالت التي تواجه العديد تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات وا 

من المجتمعات، مستهدفة شبابها، ومضيعة لجانب كبير من ثرواتها، ومعطلة للكثير من 
 –إذن  –امكاناتها، ومعوقة لبرامج التنمية فيها، ومسيئة لقيمها ومثلها، وليس من المستغرب 

ا الوباء، حفاظا أن تهب هذه المجتمعات، وتحاول جاهدة بكل ما أوتيت من سبل مواجهة هذ
على شبابها وثرواتها، وقيمها، وأن تجند، وتستنفر لذلك كل مؤسساتها ومصادر لشن حرب ال 
هواده فيها على مروجي المخدرات، وهو ما يمكن أن نطلق عليه مكافحة العرض. )جمعة سيد 

 (. 9: 2003يوسف، 
المشاكل يعد اإلدمان بصفة عامة وعند المراهقين على وجه الخصوص مشكلة من 

المحلية واإلقليمية والعالمية. لذا فإن مصر على وجه الخصوص تعد أكثر عرضة لهذه 
المشكلة. نظرًا لموقعها الجغرافي بين الدول المنتجة للمخدرات بالشرق وسوق الهيروين الكبير 
بالغرب. ومن المعروف أن المضاعفات الطبية إلدمان المخدرات عديدة وتشمل خطر 

دة أعراض االنسحاب وعدد ال محدود من المشكالت الصحية واالجتماعية الجرعات الزائ
والنفسية. وكذلك ظهور أنماط وأشكال جديدة للمخدرات مع وجود قصور مادي يؤدي إلى 

 (.23: 2007 )إبراهيم ابو العجين، تعاطي أو تناول المخدرات األقل سعراً 
في عالقاتهم ببعضهم اد الواعون المتغيرات االجتماعية: هي األسلوب الذي يتبعه األفر 

أما "إميل دوركايم" يعرف المتغيرات االجتماعية بأنها تمثل الظواهر اإلنسانية ويعرف  ،البعض
بالمتغيرات االجتماعية بأنها: عبارة عن نماذج من العمل، والتفكير، واالحساس، التي تسود 

عها في عملهم وتفكيرهم، بل مجتمعا من المجتمعات ويجد األفراد أنفسهم مجبرين على إتبا
وهي تفرض على إحساسهم، وفي مال آخر يعرف "دوركايم" الظواهر االجتماعية بأنها كل 
ضرب من السلوك، ثابتا كان أو غير ثابت يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي على 
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توقف على األفراد، ومن خالل المتغيرات والظواهر االجتماعي يشعر الفرد بموجبها أن كيانه م
 معيشته مع غيره في مجتمع معين. 

المتغيرات النفسية: يعد المتغير النفسي من أهم العوامل المهيئة لإلدمان المختلط لدى 
المراهقين وعالقتها بالرغبة في تدمير الذات ولذلك يقوم معظم المرضى المراهقين بخوض هذه 

في مظاهر متعددة منها مواجهة الفشل التجربة نتيجة لعجزهم عن التوافق النفسي، والذي يبدو 
في العديد من مناحي الحياة مثل الحصول على فرصة عمل أو الفشل في العالقات العاطفية 
أو النزاعات والخالفات األسرية سواء بين الزوج والزوجة أو األب معه، أو الشخصية والعجز 

الذات العليا وانهيار األنا  عن االستقاللية والميل إلى السلبية، نتيجة لتصدع الهوية وضعف
واغتراب الذات وكثرة اإلحباط مما يجعل الفرد عمومًا والمراهقين على وجه الخصوص يرتمون 

الذات عسى أن يتخلص من ما هو في أحضان اإلدمان المختلط المصاحب للرغبة في تدمير 
 (.41: 2017 )أشرف البيومى، .فيه

 

 بحثمشكلة ال
لباحث في مجال عالج حاالت التسمم واإلدمان والمترددين من خالل الخبرة العملية ل

على مستشفى أبو العزايم، تبين وجود أعداد كبيرة من المدمنين والذين يتناولون مادة واحدة 
مخدرة فقط في الجرعة الواحدة كما تبين وجود أعداد مماثلة من المدمنين الذين يتناولون أكثر 

والذين يترددون على مركز أبو العزايم نتيجة تناولهم من مادة مخدرة في الجرعة الواحدة 
ويتبين ذلك من خالل  لجرعات زائدة تعرضهم ألضرار جسيمة من الممكن أن تؤدي للوفاة

سجالت الدخول واالرشيف الخاص بحاالت دخول مرضي االدمان ألقسام عالج االدمان 
ومتوسط الدخول في  2021حتي 2008وذلك من تايخ بالمستشفى والتي يعمل بها الباحث 
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مريض في أقسام عالج اإلدمان بمستشفي د/جمال ماضي ابو العزايم  100 -70العام الواحد 
 والتي يعمل بها الباحث. 

كما ترجع أهمية دراسة المشكلة لكونها مشكلة عالمية وأخطارها ال تهدد المجتمع 
تعاطي المخدرات على  المصري فقط بل يمتد تأثيرها على باقي المجتمعات، وتنطوي مشكلة

أبعاد متعددة تتضمن جوانب اجتماعية وقانونية تشكل في مجموعها مظاهر الضرر النفسي 
والنفسي العصبي، والنفسي االجتماعي التي تعود على األفراد من جراء التعاطي فضاًل عن أن 

بينهم  يتعاطى المخدرات ينتشر بصورة أكبر بين قطاعات الشباب وخاصة في سن المراهقة من
- 15) طالب المدارس اإلعدادية والثانوية والجامعات وشباب العمال في المدى العمري من

 (.2015( سنة. )األمانة العامة للصحة النفسية وعالج اإلدمان، 19
 مبررات اختيار موضوع الدراسة:

دمان العديد من ال .1 مواد وجود مشكلة يجمع عليها العلماء وحتى العامة فيما يتعلق بتعاطي وا 
 المخدرة )اإلدمان(.

عدم االهتمام بالعوامل االجتماعية والنفسية لدى المراهقين المدمنين وخاصة اإلدمان  .2
 المختلط وذلك بتحويل اتجاهاتهم السلبية إلى إيجابية.

دراسة المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى المراهقين، واإلجابة عن السؤال عما إذا كان  .3
 .تمادي في تعاطي المخدراتلهما عالقة بعملية ال

 

 بحثتساؤلت ال
ما مدي وجود عالقة بين المتغيرات النفسية واالنتكاسة لدى المراهقين المعتمدين على  .1

 المواد النفسية؟
ما مدي وجود عالقة بين المتغيرات االجتماعية واالنتكاسة لدى المراهقين المعتمدين على  .2

 المواد النفسية؟
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 بحثأهداف ال
ة الحالية إلى تحديد العوامل التي قد تؤدي إلى عودة المدمنين المتعافين إلى هدفت الدراس

اإلدمان؛ حيث تسعى إلى تحديد مجموعة من العوامل التي تفترض أن لها تأثيرًا على عودة 
المدمن المتعافي للتعاطي؛ ستقوم الدراسة بالكشف عن بعض المتغيرات االجتماعية والنفسية 

 قية لالنتكاسة.لتعرف األسباب الحقي
 

 بحثأهمية ال
 االهمية النظرية:

القاء الضوء على احد المشكالت النفسية التىيعانى منها كثير من الشباب وهى االعتماد  .1
 على المواد النفسية.

 توجيه النظر نحو هذه الشريحة المهمة فى المجتمع من فئة الشباب. .2
 النفسية والعالج النفسى.اثراء الجانب المعرفى والنظرى فى مجال دراسات الصحة  .3
 دراسة المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى المراهقين. .4

 االهمية التطبيقية:
تعد هذه الدراسة محاولة لفهم الجوانب النفسية واالجتماعية لدى المراهقين المعتمدين على  .1

 المواد النفسية
لى اعداد برامج قد توجه نتائج الدراسة انظار المتخصصين فى علم النفس االكلينيكى ا .2

 للتعرف على الجوانب النفسية واالجتماعية لدى المراهقين لتجنب الوقوع فى االدمان
 الجهات المستفيدة

 المستشفيا ت في القطاعي الخاص والعام لعالج مرضي األدمان -1
 العيادات النفسية ومراكز التأهيل النفسي لعالج مرضي اإلدمان -2
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العوامل النفسية واإلجتماعية المسببه لدمان  الجامعات في نشر الوعي والتركيز علي -3
 المخدرات 

المدارس والتركيز علي العوامل النفسية واإلجتماعية المسببة لالدمان عن طريق نشر  -4
 الوعي لألسر الطلبه لمعرفه هذه األسباب.

اسهام نتائج الدراسة فى توجيه انظار مخططى التعليم إلعداد برامج وقائية لحماية  -5
 .ن االدمانالمراهقين م

 

 مصطلحات الدراسة
الصفات والخصائص واألوضاع االجتماعية : Social Variables: المتغيرات االجتماعية

المحيطة بالفرد؛ فقد تدفع األوضاع االجتماعية الفرد إلى ارتكاب الجريمة وتعدد تلك العوامل 
المعاملة القاسية  فقد ترجع إلى الظروف األسرية التي تتمثل في انفصال األم عن األب، أو

والمشاجرات، أو انتماء الشخص إلى عائلة تجار أو متعاطي مخدرات؛ أو أصدقاء السوء. 
كذلك تعد البيئة االيكولوجية )منطقة السكن( أحد هذه العوامل، لذلك نجد السكن في 

ياة العشوائيات من عوامل ارتكاب الجريمة، نظًرا الزدحامها من ناحية، وافتقارها لمقومات الح
الكريمة من ناحية أخرى، فيشعر ساكنها بالحرمان واإلحباط، األمر الذي يؤدى إلى اعتبارها 

 (.34: 2006)أحمد فخري،  .أماكن تفريخ اإلجرام بل وتصديره أيًضا
يعرفها الباحث بأنها الصفات والخصائص واألوضاع االجتماعية المحيطة بالفرد؛ فقد 

لى ارتكاب الجريمة وتعدد تلك العوامل فقد ترجع إلى تدفع األوضاع االجتماعية الفرد إ
الظروف األسرية التي تتمثل في انفصال األم عن األب، أو المعاملة القاسية والمشاجرات، أو 
انتماء الشخص إلى عائلة تجار أو متعاطي مخدرات؛ أو أصدقاء السوء. كذلك تعد البيئة 

لذلك نجد السكن في العشوائيات من عوامل االيكولوجية )منطقة السكن( أحد هذه العوامل، 
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ارتكاب الجريمة، نظًرا الزدحامها من ناحية، وافتقارها لمقومات الحياة الكريمة من ناحية 
أخرى، فيشعر ساكنها بالحرمان واإلحباط، األمر الذى يؤدى إلى اعتبارها أماكن تفريخ اإلجرام 

 .بل وتصديره أيًضا
يعد المتغير النفسي من أهم العوامل : Psychological Variables: المتغيرات النفسية

المهيئة لإلدمان المختلط لدى المراهقين وعالقتها بالرغبة في تدمير الذات ولذلك يقوم معظم 
المرضى المراهقين بخوض هذه التجربة نتيجة لعجزهم عن التوافق النفسي، والذي يبدو في 

من مناحي الحياة مثل الحصول على فرصة مظاهر متعددة منها مواجهة الفشل في العديد 
عمل أو الفشل في العالقات العاطفية أو النزاعات والخالفات األسرية سواء بين الزوج والزوجة 
أو األب معه، والعجز عن االستقاللية والميل إلى السلبية، نتيجة لتصدع الهوية وضعف الذات 

مما يجعل الفرد عمومًا والمراهقين على وجه  العليا وانهيار األنا واغتراب الذات وكثرة اإلحباط
الخصوص يرتمون في أحضان اإلدمان المختلط المصاحب للرغبة في تدمير الذات عسى أن 

 (.41: 2017يتخلص من ما هو فيه .) أشرف البيومي ،
بداية تشير كلمة انتكاسة إلى "ردلة" وهي االرتداد إلى نفس الحالة السابقة بعد  االنتكاسة:

 ,Walton:(77ن، أو هي إرتداد وعودة المرض وكذلك الردة لممارسة العادات السيئة التحس

1995.) 
( االنتكاسة بأنها عودة المعتمد لتعاطى مادة مخدرة 115، 2008عرف )عبده السيد، 

مرة واحدة أو أكثر بعد فترة امتناع ال تقل عن ثالث أشهر، فمن خاللها ظهرت عليه تغييرات 
من جوانب الحياة سواء أكانت من الناحية االجتماعية، أو الروحانية، أو  في أكثر من جانب

الوظيفية أو الدراسية، ويتم التحقق من ذلك من خالل تحاليل أسبوعية وتقارير األهل عن 
 سلوك األبناء ومالحظات المعالجين.
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 بحثمحددات ال
  ر المعتمدين على المواد المحددات البشرية: وتعتمد الدراسة الراهنة على مجموعة من الذكو

ذات التأثير النفسي وهي )الهيروين، الحشيش، الترامادول، االستروكس( المقيم في وحدة 
-16فرد من الذكور، وتراوحت أعمارهم من ) 40االدمان بمستشفى ابو العزائم وعددها 

 ( عامًا.20
  عالج االدمان المحددات المكانية: عينة الدراسة تم اختيارها من مكان واحد وهو وحدة

 بمستشفى جمال ماضي ابو العزائم بفرعي التجمع األول ومدينة نصر.
  المحددات المنهجية: تستخدم الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي وذلك لمالئمته

 للدراسة. 
 ( 6/ 11المحددات الزمنية: تمت إجراءات الدراسة على عينة الدراسة فى الفترة من 

 (.1/2020/ 17وحتى 2019/
 

 اسات سابقةدر 
هدفت الدراسة إلى التعرف  (:2005دراسة رشا عبد الفتاح الديدي ورأفت السيد عسكر )
( مريضًا من الذكور من نزالء 132على أسباب االنتكاسة، وتكونت عينة الدراسة من )

 مستشفيات الصحة النفسية والمؤسسات المعينة ببرامج منع األنتكاسة بمصر، وتتراوح أعمارهم
( سنة، وشملت العينة قطاعات عريضًا من متعاطى األفيون والحشيش 52 -18ما بين )

والخمور والمنشطات وقد اعتمد الباحثان في دراستهما على إعداد استبيان يقيس مواقف 
عبارة ليقيس المواقف الخطرة التى تؤدي لإلنتكاسة بعد مرور فترة  100االنتكاسة ويتكون من 
 لقيه العالج.من اإلقالع نتيجة ت
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 وقد خرجت الدراسة بالنتائج اآلتية: تتدرج خطورة المواقف المسببة لألنتكاسة كاآلتي:
 االشتياق. .1
 اآلالم النفسية والبدنية والوهن. .2
 المشاعر السارة الخاصة بالتعاطي. .3
 اضطراب العالقات باآلخرين. .4
 ضغوط رفاق التعاطي. .5
 المشكالت األسرية. .6
 على التعاطي. اختبار القدرة على السيطرة .7

تشير الدراسة إلى أن متعاطى المواد المتعددة هم أكثر تأثرًا بخطورة االشتياق وتلميحات 
العقار وهم أيضًا أكثر عرضه لألنتكاسة من غيرهم، وأن التدخل السريع للمرضى الذين نقل 

واد معدالت خطورة انتكاسهم قد يؤدي إلى نتائج مفيدة أكثر من الحاالت التى تتعاطى الم
 المتعددة ولهم تاريخ طويل مع التعاطي والعالج واالنتكاسة.

 (.Yilmaz, A., Can, Y., Bozkurt, M. and Evren, C. (2014)) دراسة
هدفت الدراسة الى معرفة أسباب انتكاسة المدمن على الكحول والمخدرات ، تم استخدام 

ناولت إنتكاسة المدمنين ، بلغت منهج وصفي ناقد بنى على المراجعة للدراسات السابقة التى ت
دراسة من الدراسات السابقة ، كما استخدم تحليل محتوي لتحليل نتائج الدراسات  31العينة 

السابقة من أجل الخروج بخالصات ، بعد اجراء عملية التحليل ، تبين ان االسباب التى تؤدي 
كاستخدام االساليب  النتكاسة المدمن هي أسباب بيئية كتأثير االصدقاء واسباب شخصية

 السلبية للتكيف النفسي .
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Mazaffari, E.; Taghva, F., and Khaledian, M. (2014).) 
هدفت الدراسة الى معرفة مستوي البني المعرفية الالتكفية للذكور الذين أدمنوا على 

من مدمني المخدرات في المناطق العشوائية في  200المخدرات في مناطق عشوائية، بلغت 
ران، تم استخدام نسخة مختصرة الستمارة استبيان يونغ للبنى المعرفية، وبعد اجراء التحليل طه

االحصائي، توصلت الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين مستوي البني المعرفية 
 الالتكفية ومستوي نزعات االنتكاسة للمدمنين.

 
 بحثاإلطار النظري لل

 تماد على المواد المؤثرة نفسيًا.المحور األول: االنتكاسة واالع
 المحور الثاني: المتغيرات النفسية واالجتماعية للمعتمدين على المواد ذات التأثير النفسي.

 المحور الثالث: مرحلة المراهقة. 
 :المؤثرة نفسيا  المحور األول: االنتكاسة واالعتماد على المواد 

د بأنه حالة نفسية وأحيانا تكون ويعرف مصطفى سويف االعتما :Dependence االعتماد
عضوية تنتج عن التفاعل بين كائن حي ومادة نفسية، وتتسم هذه الحالة بصدور استجابات أو 
سلوكيات تحتوي على عنصر الرغبة القهرية في أن يتعاطى الكائن مادة نفسية معينة على 

نا لكي يتحاشى أساس مستمر أو دوري أي من حين آلخر لكي يخبرنا آثار النفسية، وأحيا
اآلالم المترتبة على افتقادها، وأحيانا قد يصحبها تحمل أو ال يصحبها، كما أن الشخص قد 
يعتمد على مادة واحدة أو أكثر، وتستخدم أحيانا )زملة أعراض االعتماد( لوصف مجموعة من 

 االضطرابات المصاحبة لتعاطي المواد النفسية.
 صطفى سويف" لالعتماد.ويتبنى الباحث التعريف الذي قدمه "م
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يشير المصطلح بشكل عام إلى أي مادة كيميائية لها تأثير واضح في الجهاز العصبي 
مشيرين به إلى كل المواد  Psycho Activeالمركزي، ويستخدم بعض الكتاب المصطلح 

المؤثرة في المراكز العصبية العليا مثل المنشطات واألفيونات والمنومات والمهبطات 
 (.24: 2004ات. )مصطفى سويف، والكحولي

مفهوم االنتكاسة: بداية يجب أن نشير إلى أن مفهوم اإلنتكاس جزء أساسي من عمليات 
 (.39، 2005اإلدمان، بل العالج والتأهيل أيضًا. )محمد حسن غانم، 

( هذه الكلمة )انتكاسة( أخذت من كلمة التينية 47: 2005تشير )أيات صبيح، 
"Relapia" الصورة، وفي اللغة اإلنجليزية العودة واإلنخراط في السلوكيات  والتى تعنى

 المصاحبة للمشكلة السابقة للعالج.
 تعقيب على المحور األول:

 أن االنتكاس ال يتم إال من خالل رحلة عالجية أى االلتحاق بأى برنامج عالجي. -
 لقصيرة".أن االنتكاس هو عودة المشكلة بعد مدة من التحسن "لفترة زمنية ليست با -
 أن االنتكاس بشكل عام هو نتيجة لعوامل متعددة متفاعلة ومتشابكة. -
أن االنتكاس قد يتكرر إلى درجة أن يشعر بعض المعالجين باليأس من تعافي هذا  -

 المدمن.
 أن األنتكاس المزمن المتكرر هو عملية دينامية متطورة وقد تشبه النوبات الدورية. -
 شد أنواع اإلدمان فهو دليل على عمق المشكلة.أن األنتكاس المزمن المتكرر أ -
أن األشتياق أو اللهفة يمكن أن يتبعها انتكاس إال إذا استخدم المتعافى مهارات السيطرة  -

على اللهفة والتصدي لها حتى تتالشى والتى تتوقف على فهم المريض لنفسه ولدينامياته 
 ولديناميات اإلدمان.
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 :ن على المواد ذات التأثير النفسيية واالجتماعية للمعتمديالمحور الثاني: المتغيرات النفس
تعد المتغيرات االجتماعية من األسباب المرتبطة باإلدمان المختلط لدى العديد من 
المراهقين وما يصاحبه في الرغبة لتدمير الذات فينبغي اإلشارة للعديد من العوامل واألسباب 

ألفراد داخل مجتمع ومن شأن هذا المجتمع أن االجتماعية على اعتبار أن المشكلة تحدث 
يؤثر فيهم سلبًا أو إيجابًا، ولذلك نجد أن من أهم هذه المتغيرات االجتماعية هي وجود 
اضطرابات نتيجة عدم الترابط األسري ووجود تفكك أسري مع غياب القدوة فيصبح الصراع 

هذه المشكالت االجتماعية، كما الثقافي والعزلة لدى المراهقين للبحث عن مساهمة لحلول مثل 
أن انتشار البطالة وتفاقم مشكالت الشباب دون حل مع االستمرار في العيش على الشعارات 
التي ال تسمن وال تغني من جوع، كما أن مثل هذه الفترة العمرية الخطيرة من سن المراهقة 

العديد من األنماط تتأثر تأثرًا شديدًا بجميع األحوال االجتماعية وتفرض على الشخصية 
 (.23: 2001 ،)خالد عمر ات والصعوبات والتحدياتالمختلفة في مواجهة هذه العقوب

لواعون في عالقاتهم ببعضهم هي األسلوب الذي يتبعه األفراد ا :المتغيرات االجتماعية
ف أما "إميل دوركايم" يعرف المتغيرات االجتماعية بأنها تمثل الظواهر اإلنسانية ويعر  ،البعض

بالمتغيرات االجتماعية بأنها: عبارة عن نماذج من العمل، والتفكير، واالحساس، التي تسود 
مجتمعا من المجتمعات ويجد األفراد أنفسهم مجبرين على إتباعها في عملهم وتفكيرهم، بل 
وهي تفرض على إحساسهم، وفي مال آخر يعرف "دوركايم" الظواهر االجتماعية بأنها كل 

ك، ثابتا كان أو غير ثابت يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي على ضرب من السلو 
األفراد، ومن خالل المتغيرات والظواهر االجتماعي يشعر الفرد بموجبها أن كيانه متوقف على 

 معيشته مع غيره في مجتمع معين. 
ل يعد المتغير النفسي من أهم العوام Psychological Variables: المتغيرات النفسية

المهيئة لإلدمان المختلط لدى المراهقين وعالقتها بالرغبة في تدمير الذات ولذلك يقوم معظم 
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المرضى المراهقين بخوض هذه التجربة نتيجة لعجزهم عن التوافق النفسي، والذي يبدو في 
مظاهر متعددة منها مواجهة الفشل في العديد من مناحي الحياة مثل الحصول على فرصة 

ل في العالقات العاطفية أو النزاعات والخالفات األسرية سواء بين الزوج والزوجة عمل أو الفش
أو األب معه، أو الشخصية والعجز عن االستقاللية والميل إلى السلبية، نتيجة لتصدع الهوية 
وضعف الذات العليا وانهيار األنا واغتراب الذات وكثرة اإلحباط مما يجعل الفرد عمومًا 

ى وجه الخصوص يرتمون في أحضان اإلدمان المختلط المصاحب للرغبة في والمراهقين عل
 (.41: 2017تدمير الذات عسى أن يتخلص من ما هو فيه .) أشرف البيومى ،

 تعقيب على المحور الثاني:
من خالل العرض السابق اتضح أن المدمنين لديهم دوافع شعورية لحب االستطالع 

التجريب، وعادة ما تبدأ تلك العادة قبل سن العشرين مسبوقة وداللة لتأثير األقران في تيسير 
ساءة المعاملة داخلها فهذه العوامل األسرية  بالتدخين واضطراب وظيفة األسرة وكبر حجمها وا 
لها تأثير قوي على الطفل خاصة داخل مجتمعات هشة أو عشوائية تشبع بها ثقافة العنف كل 

 دمان المخدرات.هذا يساعد على تعرض هؤالء األطفال إل
 مرحلة المراهقة: المحور الثالث:

 13-11بدأ مرحلة المراهقة عند اإلناث فيما بين  :Adolescence تعريف مرحلة المراهقة
سنة. وينظر اآلخرون إليها على أنها مرحلة طبيعية يعاد  14-12سنة وعند الذكور فيما بين 

ب الحياة. وهي مرحلة تكوين هوية مستقلة فيها تنظيم القوى النفسية والعقلية كي تواجه مطال
نشاء عالقات أقوى مع األصدقاء. )أكرم فتحى زيدان،   (.79: 2003عن الوالدين، وا 

( بأنها مرحلة تمتاز بسرعة النمو الجسمي واكتمال 37، 1997ويرى حامد زهران )
 النضج حيث يزداد الطول والوزن وتنمو العضالت واألطراف.
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 قة يمكن إستخالص ما يلي:من التعريفات الساب
 .مرحلة المراهقة مرحلة من مراحل النمو االرتقائي التي تحدث تدريجيا في حياة الفرد 
 .يمر الفرد فيها بعدة تغيرات فسيولوجية وعقلية ونفسية واجتماعية 
 .هي مرحلة انتقالية بين الطفولة والرشد 
 ناث(.تبدأ المراهقة ببداية البلوغ وظهور التغيرات الجسمية عل  ى المراهقين)ذكور وا 
  هناك فروق بين الذكور واإلناث في بداية سن البلوغ وكذلك سرعة النمو واإلناث يسبقن

 (69: 2006الذكور في الدخول إلى هذه المرحلة. )أحمد فخرى هانى، 
 

 بحثفرضى ال
د يوجد ارتباط دال احصائيا بين درجات عينة الدراشة من المراهقين المعتمدين على الموا (1

وتدمير الذات وسوء التكيف والمتغيرات  100النفسية على استبيان مواقف االنتكاسة 
 النفسية.

يوجد ارتباط دال احصائيا بين درجات عينة الدراشة من المراهقين المعتمدين على المواد  (2
وتدمير الذات وسوء التكيف والمتغيرات  100النفسية على استبيان مواقف االنتكاسة 

 االجتماعية.
 

 بحثالمنهج وإجراءات  
قد فرضت طبيعة مشكلة الدراسة الحالية إتباع المنهج الوصفي، حيث تعتبر  منهج الدراسة:

الدراسة دراسة وصفية وذلك من خالل ملئ بطارية المقاييس التي تم إعدادها الستيفاء ما بها 
 من بيانات من الفئات المستهدفة أثناء إجراءات المقابلة والمالحظة.
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 :الدراسة عينة
( ثالثين فرًدا من 40تشمل عينة الدراسة الحالية على عينة مكونة من ) المجال البشري:

الذكور المدمنين للمواد المخدرة ، وهما من المرضى المترددين على مركز الطب النفسي 
 واإلدمان بمستشفيات أبو العزايم للصحة النفسية.

 شروط اختيار العينة:
 عام. 20 – 16 من الفئة العمرية والتي يتراوح أعمارهم ما بينأن تكون عينة الدراسة  -
 عينة الدراسة من المدمنين على أكثر من مخدر. -
ان يكون جميع افراد العينة من الذكور وذلك الن تعاطى المخدرات يكون اكثر شيوعا بين  -

 الذكور وكذلك ألن الدخول للعالج فى هذا السن يكون اكثر لدى الذكور.
حالة لديها تشخيص مزدوج لألمراض الذهنية أو العصبية وذلك من خالل  استبعاد اى -

 .الملف الطبى الخاص بالمريض
 استبعاد أى حاالت بها اصابات عضوية وجسدية. -
أن يكون المريض تعدى مرحلة أعراض االنسحاب األولية والتى تقدر بحوالى اسبوعين  -

 على األقل.
 لبحث ومعرفة أهدافه.موافقة المريض الحرة على االشتراك في ا -
أن ينطبق عليهم المحكات التشخيصية لالعتماد فى الدليل االحصائى الرابع لألمراض  -

 النفسية.
 خصائص العينة:

تم اختيار عينة مقيدة لهذا البحث حيث أن هذا النوع من العينات يضع قيوًدا أو شروًطا  -
العينة أشخاًصا من  تتعلق بالخصائص التي يجب أن تتوفر في عينة البحث كأن تتضمن

 عام. 20-16الذكور أعمارهم تتراوح ما بين
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 تم اختيار عينة البحث بحيث يكونوا من فئات المراهقين. -
 متوسط العينة من حيث السن :(1جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط العمري العدد العينة
 0،7845 14.5 40 المدمنيين

بانحراف معياري  14،5الدراسة ( ان متوسط عمر عينة 1يتتضح من الجدول )
0،7845 . 
 العينة من مدة التعاطي :(2جدول )

 النسبة التكرار مدة التعاطي
 %15 6 سنتين

 %45 18 ثالث سنوات
 %20 8 اربعة سنوات
 %20 8 خامسة سنوات
 %100 40 المجموع

 ( طول مدة التعاطي في هذا السن حيث بلغت في كثير من افراد2يتضح من الجدول )
 العينة لثالثة واربعة سنوات مما يوضح حجم التدهور والتعاطي.

 العينة من حيث اماكن التعاطي :(3جدول )
 النسبة التكرار مكان التعاطي

 %10 4 المنزل
 %20 8 منزل صديق
 %55 22 الشارع
 %5 2 المدرسة
 %5 2 السيارة
 %5 2 المقهي
 %100 40 المجموع
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متعاطي وقد  22ى تكرار ألماكن التعاطي هو الشارع ( ان اعل3ويتضح من الجدول )
يكون ذلك لطبيعة هذه المرحلة العمرية لهروب معظم المراهقيين من المنازل واعتقتدهم ان 

 .مفهوم الرجولة مرتبط بالوقوف في الطرق مع اصدقاء التعاطي
 حيث االشخاص المفضلين في التعاطيالعينة من  :(4جدول )

 النسبة رالتكرا مع من يتعاطى
 %15 6 بمفرده
 %50 20 اصدقاء
 %35 14 اقارب
 %100 40 المجموع

( ان اعلى نسبة لمشاركة المراهقين في التعاطى مع االصدقاء 4يتضح من الجدول )
 وذلك لتقارب طرق التفكير بينهم وشعورهم بالتشابه مما يؤكد الدور السلبى لرفقاء السوء.

 دايةالعينة من حيث سن الب :(5جدول )
 النسبة التكرار سن البداية

10-12 16 40% 
13-15 16 40% 
16-18 8 20% 

 %100 40 المجموع
 13-10( تقارب سن البداية بين افراد العينة فمعظمهم بدأ في سن 5يتضح من الجدول )

 سنة تقربيا مما يرفع مؤشرات الخطر وذلك للبداية في هذا السن الصغير.
 ت الدخولالعينة من مرا :(6جدول )

 النسبة التكرار عدد مرات الدخول
 %30 12 مرة واحدة
 %50 20 مرتين

 %20 8 ثالث مرات
 %100 40 المجموع
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( تكرار دخول افراد العينة الكثر من مرة مما يدل على تكرار 6يتضح من الجدول )
بحجم  ة ربما لعدم شعورهماالنتكاسات وعدم الثقافة العالجية التي تصلهم في هذه المرحل

 .المشكلة
 مستوى التعليم :(7) جدول

 النسبة التكرار المستوى التعليمي
 %15 6 أمي

 %20 8 االبتدائية
 %30 12 االعدادية

 %35 14 طالب جامعي
 %100 40 المجموع

( ان اعلى نسبة من المتعاطي من طالب الجامعةوهذا يرفع من 7) يتضح من الجدول
 ة تعاطي المخدرات في هذه المرحلة العمرية.مؤشرات الخطر وذلك النتشار نسب

 العينة من حيث المناطق السكنية :(8جدول )
 النسبة التكرار المنطقة السكن

 %25 10 ريف
 %75 30 حضر
 %100 40 المجموع
( ان نسبة انتشار المخدرات في هذا المرحلة العمرية اكثر في 8يتضح من الجدول )

 المدن والحضر عن الريف والقرى.
 أدوات الدراسة: 

 .100استبيان مواقف االنتكاسة  .1
 مقياس سوء التكيف. .2
 مقياس تدمير الذات. .3
 .استبيان المتغيرات االجتماعية .4
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 استمارة جمع البيانات. .5
( على 2005 ،اهلل عسكر : تم إعداد المقياس من خالل )عبد100مقياس مواقف االنتكاسة 

 البيئة المصرية.
 ىالسبب يؤدي  ىعبارة ال ( عبارة وتشير كل100ن )يتكون المقياس م وصف المقياس:

 :ثمانية مواقف علي النحو التالي ىاالنتكاسة ويتفرع المقياس ال
 عدد العبارات الموقف تسلسل
 15 االشتياق وتلميحات العقار 1
 9 اختبار القدرة على السيطرة على التعاطى 2
 7 ضغوط رفاق التعاطى 3
 18 المشاعر السارة 4
 18 شاعر غير السارةالم 5
 15 اضطرابات العالقات باآلخرين 6
 5 المشكالت األسرية 7
 13 اآلالم النفسية والبدنية والوهن 8

ويقوم المفحوص بوضع عالمة صح أمام العبارة التي تنطبق عليه، ويعطى درجة واحدة على 
 كل عالمة تنطبق عليه.

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:
بمتوسط عمرى  120حسبت معامالت صدق االختبار على عينة قدرها : ساب الصدقأوال : ح
من بين نزالء أقسام عالج اإلدمان بمستشفى مصر  18,3سنة بانحراف معيارى قدره  32قدره 

الجديدة للصحة النفسية ومستشفى الخانكة ومستشفى الدكتور عادل صادق للصحة النفسية 
 مركز نحو حياة أفضل بالطرق اآلتية:ومراكز الحرية لعالج اإلدمان و 
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حسبت معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس واستمارة التقرير الذاتى الصدق التالزمى:  .1
سببًا شائعًا لالنتكاسة يضاف إليها عدد غير 34ألسباب االنتكاسة، والتى تحتوى على

الت االرتباط بين محدود من األسباب التى يراها المفحوص سببًا فى انتكاسته، وبلغت معام
 .78,0مجموع المقياس واالستمارة 

عرض المقياس على ثمانية أطباء نفسيين وأربعة أخصائيين نفسيين صدق المحكمين:  .2
 .74,0وأخصائي اجتماعي وثالثة مرشدين لعالج اإلدمان، وبلغ معامل االتفاق 

 .94,0بلغ معامل االرتباط الداخلي للمقياس الصدق الذاتى:  .3
 حسبت معامالت الثبات على النحو التالى:: اب الثباتثانيا : حس

التجانس الداخلى: كانت معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والمجموع الكلى دالة عند 
 05,0، 01,0مستوى 

 )من إعداد: رشا محمد عبد الستار(. :مقياس سوء التكيف
تكيف لكل من وينلد وينج قامت رشا محمد عبد الستار بتقنين مقياس سوء ال: وصف المقياس

(Wagnild & Young)  عبارة أعدت للمفحوصين الختيار أحد البدائل  25وهو يتكون من
وتبلغ الدرجة اإلجمالية على  7 – 1اختيارات. وتتراوح الدرجة على كل بند من  7من بين 

. وتستخدم عبارات المقياس في تخصصات علم النسب والطب 175إلى  25المقياس من 
ي والطب النفسي حيث أجريت أبحاث في مجال سوء التكيف لتدرس سمات الشباب الذين النسب

يتعرضون لمواقف بها مخاطر كبيرة مثل الفقر والبطالة واإلساءة. )رشا محمد عبد الستار: 
2015.) 

أما بالنسبة للصدق فقد تم حساب الصدق التالزمي بين مقياس سوء التكيف  حساب الصدق:
اييس باعتبارها ترتبط نظرًيا بمفهوم سوء التكيف وكانت االرتباطات بين هذه ومجموعة من المق

المقاييس ومقياس مركونة التكيف إيجابية ودالة وتمثلت هذه المفاهيم في عدم التمسك وعدم 
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االلتزام، مع انخفاض تفوق الذات. تم حساب الصدق بطريقة التحليل العاملي والذي أسفر عن 
س بالمعنى وعدم االتزان وعدم المرونة الذاتية وانخفاض المثابرة خمس عوامل هي اإلحسا

 (.2015)رشا عبد الستار:
تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجانس الداخلي وفي إطاره تم حساب معامل  :حساب الثبات

االرتباط بين درجة البند والدرجة الكلية للمقياس وبطريقة ألفا وفي إطار التحقق أيًضا من ثبات 
األمر  0.85لمقياس، تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ككل وبلغ هذا المعامل ا

الذي يشير إلى قياس جميع المفردات لنفس المضمون، كما تراوح معامالت ارتباط درجة البند 
وهي معامالت متوسطة إلى مرتفعة دالة عند  0.65و 0.12بالدرجة الكلية للمقياس ما بين

 ، األمر الذي أدى إلى عدم حذف أي بند واإلبقاء على بنود كاملة.0.05ىومستو  0.1مستوى
 التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس على الدراسة الحالية:

قام الباحث باستخدام معامالت ارتباط كل عبارة عن عبارات المقياس بالدرجة الكلية 
( فرد مدمن 30لغ عدد أفرادها )للمقياس والتي أنتجت عن تطبيق المقياس على عينة مبدئية ب

على أكثر من مخدر من أفراد عينة الدراسة، حيث نجد أن معامل ارتباط عبارات المقياس دالة 
 – 0 – 306(، وتراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون )0.05معنوية عند مستوى معنوية )

 ( وهي قيمة تؤكد على صدق المقياس.0.725
 :س سوء التكيفحساب صدق االتساق الداخلي لمقيا

تم حساب معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس والتي 
 ( فرد عينة الدراسة، 30نتجت عن تطبيق المقياس على عينة مبدئية بلغ عدد أفرادها )

 (.2017)إعداد: أشرف البيومي . :مقياس تدمير الذات
ة يجيب عنهم المفحوص للخروج بمظاهر تدمير عبار  30وصف المقياس: يتكون المقياس من 

 الفرد ويتكون من ستة ابعاد كالتالي: ىالذات لد
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 (: 9جدول )

إجمالي  إجمالي المقياس أبعاد المقياس
 القياس

معامل االرتباط 
 المصحح

 0.001 الداللة المعنوية 0.80 0.671 معامل ارتباط بيرسون البعد األول: الشعور بالخزي
 0.001 الداللة المعنوية 0.90 0.811 معامل ارتباط بيرسون اني: تشيؤ الذاتالبعد الث

 0.001 الداللة المعنوية 0.90 0.822 معامل ارتباط بيرسون البعد الثالث: اعتقادات تدمير الذات
 0.001 الداللة المعنوية 0.90 0.826 معامل ارتباط بيرسون البعد الرابع: االفتقاد للحيوية

 0.001 الداللة المعنوية 0.91 0.841 معامل ارتباط بيرسون البعد الخامس: استصغار الذات
 0.001 الداللة المعنوية 0.90 0.823 معامل ارتباط بيرسون البعد السادس: إهانة الذات

تم حساب معامالت ارتباط كل  حساب صدق االتساق الداخلي لمقياس تدمير الذات للمدمن:
أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس والتي نتجت عن تطبيق المقياس على عينة ُبعد من 

( فرد من أفراد عينة الدراسة، وقام الباحث بحساب صدق االتساق 40مبدئية بلغ عدد أفرادها )
 (10اط المصحح كاآلتي في جدول رقم )الداخلي ومعامل االرتب
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 :(10جدول )

معامل االرتباط  جمالي القياسإ إجمالي المقياس أبعاد المقياس
 المصحح

 0.001 الداللة المعنوية 0.80 0.671 معامل ارتباط بيرسون البعد األول: الشعور بالخزي
 0.001 الداللة المعنوية 0.90 0.811 معامل ارتباط بيرسون البعد الثاني: تشيؤ الذات

 0.001 الداللة المعنوية 0.90 0.822 ونمعامل ارتباط بيرس البعد الثالث: اعتقادات تدمير الذات
 0.001 الداللة المعنوية 0.90 0.826 معامل ارتباط بيرسون البعد الرابع: االفتقاد للحيوية

 0.001 الداللة المعنوية 0.91 0.841 معامل ارتباط بيرسون البعد الخامس: استصغار الذات
أن معامل ارتباط أبعاد المقياس دالة من جدول صدق االتساق الداخلي للمقياس نجد 

(، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقياس 0.05معنوًيا عند مستوى معنوية )
(، وللمزيد من التحليل قام الباحث 0.671 – 0.841وتراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين )

( وهي قيم تؤكد 0.80 – 0.91بحساب معامل االرتباط المصحح التي تراوحت قيمته بين )
 على صدق المقياس.

يقصد به مدى ثبات النتائج التي يتوصل إليها الباحث بتكرار :   Reliabilityالثباتحساب 
القياس على العينة ذاتها وبنفس الظروف، ويجرى كاختبار الثبات باختيار عينة صغيرة من 

حقق من ثبات المقياس استخدم المجتمع محل الدراسة إلجراء االختبار أو تطبيق األداة، للت
، ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات (CropnbachAlpah)الباحث معادلة ألفا كرونباخ 

 الناتجة باستخدام هذه المعادلة.
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 (30ثبات العبارات ألبعاد مقياس تدمير الذات لمدمن )ن =  :(11) جدول
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 0.837 5 لشعور بالخزيالبعد األول: ا
 0.804 5 البعد الثاني: تشيؤ الذات

 0.867 5 البعد الثالث: اعتقادات تدمير الذات
 0.829 5 البعد الرابع: االفتقاد للحيوية الذاتية.
 0.875 5 البعد الخامس: استصغار الذات

 0.856 5 البعد السادس: إهانة الذات وتحقيرها
 0.959 30 إجمالي المقياس

تضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مقبولة حيث تراوحت قيم ي
( وهي قيمة 0.959(، وكانت قيمة ألفا إلجمالي المقياس )0.804 – 0.875معامل الثبات )

مكانية االعتماد  مرتفعة، وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية المقياس لتطبيق وا 
 ثوق به.على نتائجه والو 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون ناصر محمودد عبد الو محم
 

 2021 الجزء الثالث، ابريل، رابعال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 
 

233 

 توزيع عينة الدراسة تبًعا للتساؤل ما شكل أدائك لعملك أثناء فترة اإلدمان؟ :(12) جدول

 اإلجابة
 عينة الدراسة

الداللة  2كا اإلجمالي
يتعاطي أكثر من  المعنوية

 مخدر
يتعاطى مخدر 

 واحد

 5 0 5 العدد لم يذكر

9.53 0.09 

 %8.30 %0.00 %8.30 النسبة

 أداء ردئ
 6 2 4 لعددا

10.00 %3.30 %670 النسبة
% 

أداء منخفض 
 جًدا

 12 6 6 العدد
20.00 %10.00 %10.00 النسبة

% 

 أداء متوسط
 26 17 9 العدد
43.30 %28.30 %15.00 النسبة

% 

 أداء جيد
 10 4 6 العدد
16.70 %6.70 %10.00 النسبة

% 

 1 1 0 العدد أخرى
 %1.70 %1.70 %0.00 النسبة

   60 30 30 العدد اإلجمالي
   %100 %50 %50 النسبة

من الجدول السابق لوصف عينة الدراسة على التساؤل ما هو شكل أدائك لعملك أثناء 
( مفردات بنسبة 9فترة اإلدمان كانت إجابة معظم عينة الدراسة لالختيار )أداء متوسط( بعدد )

( لعينة 28.30( مفردة بنسبة )17ن مخدر( وعدد )( من عينة )يتعاطى أكثر م15%)
 (.%43.30( مفردة بنسبة )26)يتعاطى مخدر واحد(، بإجمالي )
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 30وصف المقياس : يتكون المقياس من : )اعداد الباحث( استبيان المتغيرات االجتماعية
 :النحو التالي ىتفرع المقياس الي ثالثة ابعاد علعبارة وي
 (:13جدول )

 عدد العبارات داالبعا تسلسل
 10 ديموجرافية المدمن 1
 10 عالقات المدمن االجتماعية 2
 10 المستوى االجتماعي والثقافي ألسرة المدمن 3

ويقوم المفحوص بوضع عالمة صح أمام العبارة التي تنطبق عليه، ويعطى درجة واحدة على 
 كل عالمة تنطبق عليه.

 : معامالت الصدق والثبات
رض المقياس على ثالثة أطباء نفسيين وثالثة أخصائيين نفسيين عصدق المحكمين:  -1

وأخصائي اجتماعى وخامسة مرشدين لعالج اإلدمان، وتم االبقاء على البنود التي بلغت 
 %  85معامل االتفاق عليه 

فى إطار الدراسة الحالية تم التحقق من ثبات الدرجة الكلية والمكونات حساب الثبات:  -2
من خالل استخدام المعامالت االحصائية لدى العينة الكلية التى تكونت الفرعية الستبيان 

 ( من الذكور.60من )
 حسبت معامالت الثبات على النحو التالى:

كانت معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والمجموع الكلى دالة عند التجانس الداخلى: 
 .05,0،  01,0مستوى 

 مقاييس الفرعية:فيما يلى نتائج التجانس الداخلى لل
 معامالت االرتباط بين العبارات والمجموع الكلى ديموجرافية المدمن :(14جدول )

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة
 81,0 72,0 0،54 40,0 39,0 41,0 35,0 43,0 61,0 57,0معامل 
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 االرتباط
المدمن  معامالت االرتباط بين العبارات والمجموع الكلى الختبار عالقات :(15جدول )

 االجتماعية
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 العبارة
معامل 
 74,0 30,0 0،39 52,0 76,0 49,0 39,0 67,0 46,0 35,0 االرتباط

االجتماعي معامالت االرتباط بين العبارات والمجموع الكلى الختبار المستوى  :(16جدول )
 والثقافي السرة المدمن

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 العبارة
معامل 
 41,0 39,0 0،58 74,0 44,0 38,0 57,0 30,0 51,0 60,0 االرتباط

 معامالت ثبات ألفا للمقياس :(17جدول )
 معامالت ثبات ألفا الموقف م
 79,0 ديموجرافية المدمن 1
 71,0 عالقات المدمن االجتماعية 2
 75,0 المستوى االجتماعي والثقافي السرة المدمن 3
 88,0 ت الكلى لالستبيانالثبا 9

 كما حسبت معامالت الثبات بأسلوب التجزئة النصفية لعبارات االستبيان:
 (.81,0وبلغ معامل ثبات جيتمان للتجزئة النصفية )

 (.83,0وبلغ معامل ثبات ألفا)
 : (من إعداد الباحث) استمارة جمع البيانات األولية

خاصة بالمشاركين فى البحث الحالى، والتى أعد الباحث استمارة جمع البيانات األولية ال
تضمنت: االسم )اختياري(، العمر، الحالة االجتماعية، الحالة االقتصادية، المستوى التعليمي 
والمهني، العمر عند بدء التعاطي، وجود أحد من أفردا األسرة من المدمنيين، مدة التعاطي، 
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البديلة للتعاطي، طريقة الحضور للعالج، خسائر التعاطي، المادة االساسية للتعاطي، المواد 
 عدد مرات العالج السابقة.

 

 بحثنتائج ال
توجد عالقة ذاتداله إحصائيًا ": ينص الفرض األول على: نتائج الفرض األول ومناقشته

 .بين االنتكاسة والمتغيرات النفسية لدى مجموعة من المعتمدين المراهقين"
 االنتكاسة وسوء التكيف عند المعتمدين المراهقين العالقة االرتباطية بين :(18) جدول

 "60ن" مقياس سوء التكيف مقياس مواقف االنتكاسة مكونات
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 اليوجد عالقة 0.160 االشتياق وتلميحات العقار
 0.05 0.265 اختبار القدرة على السيطرةعلى التعاطى

 0.05 0.313 ضغوط رفاق التعاطى
 0.05 0.299 لمشاعر السارةا

 0.05 0.275 المشاعر غير السارة
 0.05 0.270 اضطرابات العالقات باآلخرين

 0.01 0.414 المشكالت األسرية
 0.05 0.301 اآلالم النفسية والبدنية والوهن

 0.05 0.317 المجموع الكلي
 يتضح من الجدول:

واقف االنتكاسةو سوء التكيف حيث وجود عالقة ارتباطية بين الدرجة الكلية لمقياس م (1
 ( .0،05( عند مستوى داللة )0،317بلغت قيمة معامل االرتباط )

ياس مواقف االنتكاسة ال يوجد عالقة ارتباطية بين بعد االشتياق وتلميحات العقار في مق (2
 .وسوء التكيف
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اقف توجدعالقة ارتباطية بين بعداختبارالقدرةعلى السيطرة على التعاطى في مقياس مو  (3
( عندمستوى داللة 0،265االنتكاسة وسوءالتكيف حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

(0،05.) 
توجد عالقة ارتباطية بين بعد ضغوط رفاق التعاطي في مقياس مواقف االنتكاسة وسوء  (4

 ( .0،05( عند مستوى داللة )0،313التكيف حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
د المشاعر السارة في مقياس مواقف االنتكاسة وسوء التكيف توجد عالقة ارتباطية بين بع (5

 (0،05( عند مستوى داللة )0،299حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
العالقة االرتباطية بين االنتكاسة والمجموع الكلى لتدمير الذات عند المعتمدين  :(19جدول )

 المراهقين

 "60ن" دمير الذاتالمجموع الكلي للت مقياس مواقف االنتكاسة مكونات
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.05 0.274 االشتياق وتلميحات العقار
 اليوجد 0.20 اختبار القدرة على السيطرةعلى التعاطى

 اليوجد 0.26 ضغوط رفاق التعاطى
 0.05 0.279 المشاعر السارة

 اليوجد 0.53 المشاعر غير السارة
 اليوجد 0.72 اضطرابات العالقات باآلخرين

 اليوجد 0.96 المشكالت األسرية
 0.05 0.300 اآلالم النفسية والبدنية والوهن

 اليوجد 0.150 المجموع الكلي
 :يتضح من الجدول

ال يوجد عالقة ارتباطية بين الدرجة الكلية لمقياس مواقف االنتكاسة وتدمير الذات حيث  -1
 (.0،150بلغت قيمة معامل االرتباط )
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باطية بين بعد االشتياق وتلميحات العقار في مقياس مواقف االنتكاسة توجد عالقة ارت -2
 ( .0،05( عند مستوى داللة )0،274وتدمير الذات حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

ال يوجد عالقة ارتباطية بين بعد اختبار القدرة على السيطرة على التعاطي في مقياس  -3
 ( .0،20يمة معامل االرتباط )مواقف االنتكاسة وتدمير الذات حيث بلغت ق

ال يوجد عالقة ارتباطية بين بعد ضغوط رفاق التعاطي في مقياس مواقف االنتكاسة  -4
 ( .0،26وتدمير الذات حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

 .توجد عالقة ارتباطية بين بعد المشاعر السارة في مقياس مواقف االنتكاسة وتدمير الذات -5
"توجد عالقة ذات داله : ينص الفرض الثاني على: ناقشتهتائج الفرض الثاني ومن

 ."االنتكاسة والمتغيرات االجتماعية لدى مجموعة من المعتمدين المراهقينإحصائيًا بين 
العالقة االرتباطية بين االنتكاسة والمتغيرات االجتماعية عند المعتمدين  :(20جدول )

 المراهقين

 "60ن" يرات االجتماعيةالمتغ مقياس مواقف االنتكاسة مكونات
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 ال يوجد 0.86 االشتياق وتلميحات العقار
 0.05 0.260 اختبار القدرة على السيطرة على التعاطي

 0.05 0.298 ضغوط رفاق التعاطي
 0.05 0.340 المشاعر السارة

 0.05 0.291 المشاعر غير السارة
 0.05 0.277 ناضطرابات العالقات باآلخري

 ال يوجد 0.92 المشكالت األسرية
 ال يوجد 0.145 اآلالم النفسية والبدنية والوهن

 0.05 0.314 المجموع الكلي
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 يتضح من الجدول:
وجود عالقة ارتباطية بين الدرجة الكلية لمقياس مواقف االنتكاسة والمتغيرات االجتماعية  -1

 (.0،05ند مستوى داللة )( ع0،314حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
ال يوجد عالقة ارتباطية بين بعد االشتياق وتلميحات العقار في مقياس مواقف االنتكاسة  -2

 (.0،86والمتغيرات االجتماعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
توجد عالقة ارتباطية بين بعد اختبار القدرة على السيطرة على التعاطي في مقياس مواقف  -3

( عند مستوى 0،260لمتغيرات االجتماعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )االنتكاسة وا
 (.0،05داللة )

توجد عالقة ارتباطية بين بعد ضغوط رفاق التعاطي في مقياس مواقف االنتكاسة  -4
( عند مستوى داللة 0،298والمتغيرات االجتماعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

(0،05. ) 
بين بعد المشاعر السارة في مقياس مواقف االنتكاسة والمتغيرات توجد عالقة ارتباطية  -5

 ( .0،05( عند مستوى داللة )0،340االجتماعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
توجد عالقة ارتباطية بين بعد المشاعر غير السارة في مقياس مواقف االنتكاسة والمتغيرات  -6

 ( .0،05( عند مستوى داللة )0،291االجتماعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
توجد عالقة ارتباطية بين بعد اضطرابات العالقات باآلخرين في مقياس مواقف االنتكاسة  -7

( عند مستوى داللة 0،277والمتغيرات االجتماعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
(0،05. ) 
س مواقف االنتكاسة ال يوجد عالقة ارتباطية بين بعد ضغوط المشكالت االسرية في مقيا -8

 ( .0،92والمتغيرات االجتماعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
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ال يوجد عالقة ارتباطية بين بعد اآلالم النفسية والبدنية والوهن في مقياس مواقف االنتكاسة  -9
 ( .0،145والمتغيرات االجتماعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

 

 بحثج المناقشة نتائ
ل: ما هي العالقة بين االنتكاسة والمتغيرات النفسية لدى مجموعة من الفرض األو

 ؟المعتمدين المراهقين
أشارت نتائج الدراسة في اإلجابة عن هذا السؤال من خالل إجراء معامل االنحدار 
المتعدد على عدم وجود عالقة ارتباطية بين بعد االشتياق وتلميحات العقار في مقياس مواقف 

ء التكيف ، وتختلف نتائج الدراسة حول هذا السؤال مع دراسة )أمال حسين االنتكاسة وسو 
( فقد كانت من نتائج الدراسة وجود فروق جوهرية بين المنتكسين وغير 2012محمد 

المنتكسين في )االتجاهات نحو التعاطي، أساليب المواجهة، المساندة االجتماعية، التعرض 
قة ارتباطية بين االتجاهات نحو تعاطى المخدرات للمواقف عالية الخطورة( مع وجود عال
 ومهارات المواجهة والمساندة االجتماعية.

ويرى الباحث: أن االنتكاسة عملية ذات أبعاد دينامية معقدة ومتشابكة ومتشعبة فعلى 
الرغم من االتفاق اإلجرائي تعريفيًا أن االنتكاسة هي عودة المشكلة بعد فترة من التحسن وأنها 

باالنتكاسات الفكرية مرورًا باالنتكاسات السلوكية ثم العودة مرة أخرى لمرحلة اإلدمان تبدأ 
النشط وتنتهى بالتعاطي، ومن هنا يجب أن نشير أن الباحثين اهتموا بوصف عملية االنتكاس 
دون التعمق في الديناميت التي تحكم تلك العملية االنتكاسية، وهو إغفال شديد لدور الدوافع 

 زات الالشعورية التي تتحكم بشدة في سير العملية العالجية.والمحف
والمنتكس المزمن كما يراه الباحث في الدراسة الحالية هو ذلك الشخص الذي يعتمد على 
نوع أو أكثر من المخدرات، ويتقدم بطلب العالج طوعًا أو إجباريًا في إحدى مصحات عالج 
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نخراطه في أحد البرامج العالجية "الفردية اإلدمان وبعد عالجه وخروجه من المستشفى وا
والجماعية والتأهيلية"، مما يساعده على أحداث تغيير مقبول لفترة زمنية جيدة ال تقل عن ثالثة 
شهور ومعاودة المستشفى أسبوعيًا لفترة ال تقل عن ثالثة شهور يالحظ خاللها المعالجين 

إلثبات عدم تعاطيه خالل تلك الفترة،  تحسن المريض مع القيام بإجراء تحاليل طبية دورية
يعود إلى ممارسة تعاطى المخدر مرة أخرى بعد فترة من االلتزام بالبرنامج العالجي ومن ثم 
يعود يطلب العالج مرة ثانية، ومن ثم يكرر تلك الدورة االنتكاسية والعالجية لفترات زمنية 

 (.54: 2014طويلة.)آيات عبد العظيم ،
(  ، فقد 2011فس نتائج دراسة )عبد الرحمن عبد الرحمن آل سعود: توصلت الدراسة لن

توصلت الدراسة النتائج اآلتية أن من أهم العوامل النفسية لألنتكاسة هى: اإلحباط، الفشل 
المستمر، اإلحساس بالدونية، عدم الثقة في النفس، عدم القدرة في السيطرة على النفس عند 

 وجود المخدر.
 ل االجتماعية: رفقاء السوء، الهروب من المشكالت، أوقات الفراغ.أن من أهم العوام

أن من أهم العوامل البيئية المؤدية لإلنتكاسة والعودة مرة أخرى التعاطي، عدم التزام 
همال الجانب النفسي  المدمن ببرامج الرعاية الالحقة، التركيز على الجانب الصحي الطبي وا 

ى وجود عالقة ارتباطية بين بعد ضغوط رفاق التعاطي كما أشارت نتائج الدراسة كذلك ال
في مقياس مواقف االنتكاسة وسوء التكيف وبين بعد المشاعر السارة في مقياس مواقف 

 االنتكاسة وسوء التكيف.
كما تتمثل المتغيرات النفسية فى االكتئاب، وكثره الهموم، وحب االستطالع، والرغبة فى 

 (.45: 2016لورنا عادل غالي ،  ).ان من الحنانزيادة المتعة، والشعور بالحرم
ووفقًا لذلك، نجد أن للمدمن مجموعة من السمات والخصائص الشخصية التي تؤهله 
للدخول في عالم المخدرات، مثل السلبية واالعتمادية وعدم القدرة على المواجهة وعدم القدرة 
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التعامل مع تلك الخصائص من على إقامة عالقات شخصية فعالة...، ولهذا فإنه ما لم يتم 
خالل البرامج العالجية النفسية والتي تهدف إلى تنمية مجموعة من المهارات اإليجابية التي 
تساعد مرضى اإلدمان على فهم طبيعة سلوكياتهم اإلدمانية وكيفية تعديلها والتدريب على 

ك البرامج التي تعتمد كيفية الوصول للتعافي واالستمرار فيه؛ فلن تجدي مع مرضى اإلدمان تل
على إزالة السموم فقط، ومن هنا نجد أن برامج الرعاية المستمرة والتي تم استحداثها للتعامل 

 & Martiinمع مرضى اإلدمان أثبتت فعاليتها في الحد من االنتكاسة والوصول للتعافي )
Carla, 2008.) 

ة شخصية، بمعنى أن ونظرًا لكون التعاطي واالعتماد على المواد النفسية مسئولي
المتعاطي ال يجبر من الخارج على التعاطي، إنما يشكل تعاطيه رغبة ذاتية تدعمها ظروف 
اجتماعية تدفع إلى االستمرار في هذا السلوك مثل: غياب الرقابة األسرية واالجتماعية، ويسر 

، وغياب األنشطة الحالة المادية، وتوافر المادة المتعاطاه واستحسان سلوك التعاطي لدى الرفاق
السوية والتي تتطلب أن يكون الفرد في كامل قوته البدنية والنفسية وغيرها... كل هذا من شأنه 

 شيء في سبيل عدم اإلقالع .(Bonnie, 2007:69)أن يجعل الفرد يضحي بكل 
االنتكاسة والمتغيرات االجتماعية لدى مجموعة من "العالقة بين  الفرض الثاني على

 ."المراهقينالمعتمدين 
ال يوجد عالقة ارتباطية بين بعد االشتياق وتلميحات العقار في مقياس مواقف االنتكاسة 

 والمتغيرات االجتماعية.
كما توجد عالقة ارتباطية بين بعد اختبار القدرة على السيطرة على التعاطي في مقياس 

 مواقف االنتكاسة والمتغيرات االجتماعية.
( ، حيث 2017حالية مع دراسة أشرف البيومى عبد العظيم طه )اتفقت نتائج الدراسة ال

توصلت الدراسة المراهقون والشباب هم الفئة األكثر من متعاطي المواد المخدرة ، كما اتفقت 
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في وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المتغيرات االجتماعية المرتبطة باإلدمان المختلط 
  والرغبة في تدمير الذات.

( أن االنتكاسة هي عودة المعافى إلى نمط الحياة 126، 2008)ميثم االستاد،  ويرى
القديمة، "سلوك حياة التعاطي" وتبدأ حياة المدمن بالتدهور من جديد "انتكاسة فكرية"، 
ونستطيع أن نستشف من هذا التعريف بأن االنتكاسة ال تعنى بالضرورة عودة المدمن إلى 

ليه بأنه شخص منتكس، بل في أغلب األحوال تكون االنتكاسة التعاطي الفعلي حتى نطلق ع
هي انتكاسة فكرية وذلك من خالل كلمة عودة المدمن إلى نمط الحياة القديمة، أى أن أغلب 
المدمنين قبل أن يتعاطوا المخدرات فعاًل نراهم قد بدأو يمارسون سلوكياتهم اإلدماني من جديد 

ر والمراوغة، ويستطيع أى معالج إدمان جيد أن ينبأ كالكذب واإلنكار واإلسقاط والتبري
بالشخص بأنه قد ينتكس فعاًل قبل أن يتعاطى شيئًا من المخدرات بمالحظته تلك السلوكيات 
ويحاول أن ينبه المدمن لها ويرجعه إلى جهة الصواب قبل أن يستفحل الموضوع ويتعاطى 

 (.18(: 2011اهلل حمود. ) فعاًل فتكون االنتكاسة الفعلية الحقيقية.)خطاب عبد
ويرى الباحث: أنه من الطبيعي أن يشعر المدمن بعد العالج مباشرة بتلك الرغبة القوية 
ال كان هناك أمرًا غير صحيح في سير العملية العالجية، فكل المدمنين الذين  في التعاطى وا 

عي هذا األمر أمضوا فترات جيدة في التعافي قد شعروا بتلك المشاعر، وعلى المدمن أن ي
ال تغلبت عليه تلك المشاعر السلبية، وعلى المدمن أال يستخف بتلك الرغبة أو بتلك  تمامًا وا 

ال كانت النهاية الطبيعية هي "االنتكاسة" أي التعاطي من جديد.  المشاعر وا 
أتضح للباحث مما سبق وجود فروق جوهرية بين المنتكسين وغير المنتكسين في 

عاطي، أساليب المواجهة، المساندة االجتماعية، التعرض للمواقف عالية )االتجاهات نحو الت
الخطورة( مع وجود عالقة ارتباطية بين االتجاهات نحو تعاطى المخدرات ومهارات المواجهة 

 والمساندة االجتماعية.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون ناصر محمودد عبد الو محم
 

 2021 الجزء الثالث، ابريل، رابعال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 
 

244 

المتعافين الذين حصلوا على فترة عالجية أطول من المدمنين المتعالجين استطاعوا 
نتكاسة، وهذا يدل على أهمية إطالة فترة العالج مع تزويد المدمن المتعالج التحصن ضد اال

 بالتحصين النفسي للوقاية من االنتكاسة.
كما توصلت الدراسة من أسباب االنتكاسة لدى مدمن الهيروين، ضعف اإلرادة، القابلية 

اسة أن هناك لالستهواء، التخف من القلق النفسي الذي يحدث بعد العالج، كما أبرزت الدر 
 عالقة بين انتكاس مدمن الهيروين والمحيط األسري.

( حيث خلصت 1998توافقت نتائج الدراسة مع دراسة مدحت عبد الحميد أبو زيد )
النتائج إلى تحقق جميع فروض الدراسة ووجود دالالت إحصائية نحو ذوي االنتكاسات 

فقد تميزت المجموعة ذات  المرتفعة على جميع المقاييس السابقة وهي نتيجة منطقية،
االنتكاسات المرتفعة بأنها أكثر حساسية، أكثر مياًل لألنتكاس، أكثر اندفاعية، أكثر قلقًا، أكثر 
تورطًا في اإلدمان، وأقل كفاءة في استخدام مهارات التأقلم مع تلك المواقف والعوامل المسببة 

 لألنتكاس.
تباطية بين بعد ضغوط المشكالت االسرية أشارت نتائج الدراسة الى عدم وجود  عالقة ار 
 في مقياس مواقف االنتكاسة والمتغيرات االجتماعية.

 وهناك عوامل أسرية أخرى تساعد على التعرض إلدمان المخدرات من أهمها:
 البعد العاطفي بين أفراد األسرة وانتشار األنانية بينهم. -
ن االجتماعية والتقليد األعمى لآلخرين عدم احترام أفراد األسرة للعادات والتقاليد والقواني -

 واالنحالل األخالقي داخليا.
ضعف الميول الدينية داخل األسرة وانهيار القيم والمثل، والبحث عن اللذة الحسية وحب  -

 اإلثارة واالستطالع داخل األسرة.
 استعمال األسرة للمهدئات والمنومات والمسكنات والمنبهات باستمرار. -
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 بين أفراد األسرة. انتشار العدوانية -
إخفاء المعلومات عن الوالدين من قبل الوالدة، أو العكس وسيطرة اإلناث على الذكور  -

داخل األسرة مما يجعل الفرد يشعر بفقدان الذاتية له، وانتشار الديكتاتورية داخلها وعدم 
 الثقة بالنفس وتفكك الروابط بين أعضائها.

 اخل األسرة، ومخالطتهم ومجاراتهم فيما يقومون به.تردد المنحرفين والمدمنين للمخدرات د -
 وجود مدمنين داخل األسرة )خاصة الوالد أو الوالدة( مما يؤثر سلبيا على األفراد اآلخرين. -
عدم وجود الحوافز التي تدفع الفرد لألمام، وانعدام الرقابة على األبناء من األسرة سواء  -

 بالمدرسة أو الشارع.
 بناء وزمالئهم بالمدرسة والشارع.عدم معرفة أصدقاء األ -
عدم التصرف الجيد في أوقات الفراغ الخاصة باألبناء وملؤها باألنشطة الهامة المفيدة.  -

 (.126-125: 2000)رجب محمد أبو جناح، 
 في والوهن والبدنية النفسية بعد اآلالم بين الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية نتائج أشارت

 والمتغيرات االجتماعية. ةاالنتكاس مواقف مقياس
ومن أسباب االنتكاس إخفاق الشخص باالعتراف بأنه مدمن، فالناس الذين ال يتقبلون 

 .إدمانهم وال يشعرون باأللم الذي يسببه لهم ال يقومون بعمل الالزم من أجل التعافي
الذي  إن احد الحقائق المزعجة المرتبطة بالوقاية من االنتكاس هي الحاجة للشعور باأللم

سببه لهم المرض. إن اإلحساس باأللم مزعج فالمدمن يتساءل ما الحاجة إلى االستمرار 
بالنظر إلى األوجه المؤلمة من مرضه، األهمية ال تكمن باالستمرار في النظر، ولكن المهم 
هو أن ال تنسى األلم، فإن نسيته يصبح من السهل عليك أن تحدث نفسك بأنك لم تكن سيئ 

ان جرعة صغيرة لن تؤذي، تذكر دائما بأن األلم هو أحد أفضل الوسائل المتاحة وبالتالي ف
 للوقاية من االنتكاسة.
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أن بعــــض المعتمــــدين يفضــــلون االســــتمرار في انتكاســـتهم حــــتى المــــوت علــــى دخــــول 
 الــبعض مــنهم إلى تــرويج المخــدرات. المستشــفى مــرة أخــرى ومــن ثم الســجن، ولهــذا قــد يلجــأ

أشارت نتائج الدراسة الى وجود توجد عالقة ارتباطية بين بعد ضغوط رفاق التعاطي في 
 مقياس مواقف االنتكاسة والمتغيرات االجتماعية.

 

 التوصيات والمقترحات
 لذكور يوصي الباحث بمزيد من الدراسات عي نفس المتغيرات الحالية مع المقارنة بين ا

 واإلناث .
 .يقترح الباحث إجراء دراسة علي نفس المتغيرات في مرحلة الرشد 
 .يقترح الباحث إجراء نفس الدراسة الحالية علي اإلناث فقط 
  يقترح الباحث إجراء نفس الدراسة باستخدام أدوات مختلفة عن االدوات التي تم إستخدامها

 في الرسالة 
 والمعتمدين علي المواد النفسية. إجراء دراسة مقارنة بين المتعافين 
  تبني برامج الرعاية الالحقة المدمنين السابقين التائبين للمخدرات كنماذج قدوة يحتذى بهم

في نجاحهم باالبتعاد عن المخدرات وتخلصهم منها ومن آثارها بعد التحاقهم بدورات ذات 
قناع اآلخرين.  العالقة بكيفية التأثير وا 

 انب الديني في برامج الرعاية الالحقة لمدمني المخدرات مع التأكيد االستمرار في دعم الج
 على اإلعتدال والوسطية.

  مساعدة المستفيدين من برامج الرعاية الالحقة لمدمني المخدرات على ممارسة هواياتهم
براز موهبتهم والتنسيق مع الجهات ذات العالقة الحكومية كانت أو األهلية  .وا 
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 همال الجانب النفسي أشارت النتائج إلى أ همية التركيز على الجانب الصحي الطبي وا 
أوضحت أن من أهم العوامل البيئية المؤدية لإلنتكاسة والعودة مرة أخرى التعاطي، عدم 
همال الجانب  التزام المدمن ببرامج الرعاية الالحقة، التركيز على الجانب الصحي الطبي وا 

 النفسي.
 يكونوا مستعدين لالعتراف بأنهم أحيانا يعودوا إلى نماذج  إن معظم األشخاص المتعافين قد

سلوكهم أو إلى أساليب تفكيرهم القديمة، وما لم يتغير هذا التفكير فانه عادة ما يؤدي إلى 
العودة للتعاطي. إن األشخاص الذين يتبعون برنامجا جيدا في التعافي يصبحون سريعي 

األساليب القديمة كما أنهم يعلمون ما يجب عليهم اإلدراك بأنهم انحرفوا وبأنهم عادوا إلى 
 .فعله من أجل العودة إلى المسار الصحيح

  إن جميع المتعاطين يمرون بأوقات انتكاس من وقت آلخر مهما كانت طول فترة أو مدة
 تعافيهم، والبراعة تكمن في تجنب البقاء هناك فترة أطو .
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the factors that may lead to the return 

of recovering addicts to addiction. The study uncovered some social 

and psychological variables to identify the real causes of relapse. The 

study sample consisted of (40). Their chronological ages ranged from 

(16-20) years. The problem of the current study necessitated following 

the descriptive approach, and the following tools were used to verify 

the study hypotheses: Relapse Situation Questionnaire 100. 

Maladaptive Scale. Self-destruction scale. Questionnaire of social 

variables. Data collection form. 

Results: There is a statistically significant correlation between the 

scores of the study sample of adolescents dependent on psychological 

materials on the Relapse Situation Questionnaire 100, self-destruction, 

maladjustment and psychological variables. There is a statistically 

significant correlation between the scores of the study sample of 

adolescents dependent on psychological materials on the Relapse 

Situation Questionnaire 100, self-destruction, maladjustment and social 

variables. 

keywords: Social and psychological variables – Relapse – Adolescents. 


