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Abstract 

The presented study aimed at discovering perceived 

occupational self-efficacy among Psychologists working in 

substance abuse prevention and therapy, in terms of gender, level of 

education, working in substance abuse prevention and therapy & 

number of courses qualifying for practice license. Sample consisted 

of (65) psychologists working in substance abuse prevention and 

therapy, and not working, prior to their enrolment in a training 

programe for preparing qualified psychologists in substance abuse 

prevention and therapy. Participants underwent a scale developed by 

the researcher to assess the perceived occupational self-efficacy. 

Results showed that regardless the demographic variabels, 

participants have urgent needs for acquiring important knowledge 

about addictions and its theories, in addition to training in 

application and practicing. Results were discussed in terms of the 

relationship between perceived occupational self-efficacy and level 

of training required for a qualified psychologist in substance abuse 

prevention, therapy and rehabilitation. Recommendations for future 

research were presented.  

 
 
 

                                                 

1 Assisstent professor of psychology At Benisuef University 



 

- 155 - 

 

 
 مقدمة:

أداء موى  الفىبد السىوو  مىع مىدد ةىدب   فىيواإلدمان إلى  اطىطباتا   التعاطي ييؤد
 التىياالطىطباتا  المعبفةىب والواداةةىب واالاتمامةىب تاإلطىافب إلى   أتسط المهىاد الااةىب تى  

والعديىىىىىد مىىىىىن   الدباسىىىىىيوالتىىىىى اب  اإلةتااةىىىىىبوتمتىىىىىد اإلىىىىىاب إلىىىىى  ة ىىىىى    المتعىىىىىاطيتةىىىىىي  
أبىىو  ؛1996  : سىىو الةظىىبا)اىىبك  ىىالعةال واالةابافىىا  الاةسىىةب األ االطىىطباتا  السىىوو ةب

 طىىىىىى   غالىىىىىى   سىىىىىىو ال  ؛2016؛ 2005) (؛ 2004)أ(؛ 2004  مىىىىىىامب ؛1997الةيىىىىىى   
تاىىدب و  .(Bozarth, 1996؛ 2007 ؛2004امعىىب    مىىامب الم ىىابد  أبىىو بىىدب  يوسىىال 

وتىىىؤلب ظىىىا ب   . ىىى  ةاةهىىىا تالتفأسىىىب  ةىىىد يهىىىدد  تىىى يواىىىود مىىىدمن لوماىىىدبا  أن  اإلشىىىاب  إلىىى 
 .شبائح الماتمع ومؤسسات  امةع في اسوبة   ااإلدمان ت ليب  
 يمىىىىن م تىىىىى  األمىىىىد المتاىىىىد  المعةىىىىى الةىىىىادب  العىىىىىالميب ت ب ىىىىب الماىىىىدبا  يةشىىىىو 

با  والاب مىىب    أو شىىا    مويىىون   246ة ىىاب  إلىى  أن مىىا   2015 لعىىاد (UNODC)تالماىىدرا
ب  مام ا  تعا 64إل   15في سن  اشاة   20من     1 غيىب مشىبوف فىي  مو  ةاو اطوا مادرا

ماليىىىين شىىىا  مىىىن السىىىةب السىىىات ب  ول ىىىن  معىىىد   ٣وةملراىىى   لىىى  ق ىىىاد  ةىىىدب ا  .201٣مىىىاد 
با  غيب المشبومب ت ي لابت ا في الواةىع تسىب  اقدةىاد مىدد سى ان العىالد   وموى .تعاطي المادرا

لماىدود  افىنن  البةاةىا  با   مةب في اتاا ا  تعاطي المادرا واإلةوة لماوةبالبغد من التتايةا  ا
يد المتااىىىب تشىىىيب إلىىى  أن  تعىىىاطي المىىىواد األفيوةةىىىب )الهيىىىبو ن واألفيىىىون( ت ىىىي لابت ىىىا موىىى  ةىىىع

اطي فةتياىىب لالتاا ىىا  السىىائد  فىىي ال ىىاب  األمب  ةىىب وأوبوتىىا تةىىفب بئةسىىةب  تبااىىع تعىى .العىىالد
ىى اطي المستاطىىبا  الةىىيدالةةب   فىىي اىىين اسىىتمب تقايىىد تعىىاطي ال ة ىى  وتعىىاال و ىىايين مموم 

ىىطا  األمفيتاميةةىىب مىىن  .شىىت  األفيوةةىىب ألغىىباط غيىىب طبةىىب وتتتىىاين اتاا ىىا  تعىىاطي المةشرا
وةد أبوغ  تعط المةاطق الفبمةب  مل  اةىو  شىبآ يسىةا  مىن ق ىاد  فىي  .مةط ب إل  أابك 

د  المعةىىي الةىىادب مىىن م تىى  األمىىد المتاىى العىىالمي)ت ب ىىب الماىىدبا   تعىىاطي الميلامفيتىىامين
با  والاب مب    . (2015تالمادرا

ظىا ب  إدمىان الماىدبا  والمىواد الةفسىةب ت ةوامهىا  يتشيب الت اب ب الماتوفب إل  تفشو 
مةىب مىا  فىيتاىدد وطىع اإلدمىان  التىيومىن أاىدا األبةىاد  .المةىبي الماتمع  فيالماتوفب 

ةىىىىةدوآ مىىىىال   البسىىىىمي)الموةىىىىع  (2016) سىىىىةب فىىىىيوبد مىىىىن ةىىىىةدوآ م افاىىىىب اإلدمىىىىان 

http://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjszMOx1pjUAhVDNxQKHfzJDXgQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Fdrugcontrol.org.eg%2F&usg=AFQjCNGEH9XL_iWBfgpBQFTvBr37WZ9pSg
http://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjszMOx1pjUAhVDNxQKHfzJDXgQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Fdrugcontrol.org.eg%2F&usg=AFQjCNGEH9XL_iWBfgpBQFTvBr37WZ9pSg
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 فىىىىي ةسىىىىتب اإلدمىىىىان  سىىىىاوإ  ؛ (eg.org.gcontroldru/ :والتعىىىىاطيوم افاىىىىب اإلدمىىىىان 
تسىا   التىيالعالمةب  التعاطيتتعدك ةستب  ي  و %10بوغ   التعاطي  وةستب %2,4مةب 

ىىوأظهىىب  الدباسىا  أن  ةىىا  . ا بيىىب   او ىو مىىا ةشىى   ةو  ى  5% إ   ؛التعىىاطيسىىن  فىي ااةافاط 
ى 11مىن ممىىب  التعىاطيمباوىب  فىييبىدأ الشىتا    ألن بى  تبااىع دوب األسىىب  و ىو مىا يل  امام 

تاإلطىىافب  . بدون مشىى ال  أسىىب مىىن  طبةعىىي مىىن المىىدمةين ةعةشىىون مىىع أسىىب د تشىى     58%
دوب األسىىىىبك أباعىىى  تعىىىط ت ىىىاب ب ةىىىىةدوآ م افاىىىب ومىىىال  اإلدمىىىان ق ىىىىاد  الىىىإلىىى  تبااىىىع 

 األفى 11أظهب  الةتىائ  أن مىا ة ىب  مىن إ   الدبامةب؛معدال  االةتشاب لعوام  مةها األمما  
ىىىب  األممىىىا  الدبامةىىىب المةىىىب ب ا   فىىىي مشىىىهد   500و وىىى  تاشىىىب أو غيىىىب متاشىىىب م  م     تشىىى    ط 

 . والتداينالمادبا   يتعاط
 الدراسةمدخل إلى مشكلة 

مو  ةظد الةىاب العامىب  مىن ايىا الوةاةىب   اواإلدمان مبئ   التعاطيفبط مش وب ت  
با  وبمايتهد  وم ا يتبت  مو  تو  االططباتا  ومال  المةابين تاططباتا  تعاطي المادرا

الةادب من م ت  األمىد المتاىد   العالميووف ا لت ب ب المادبا   .وةفسةبمن مواة  ةاةب 
با  والاب مىب ) ( ال يتىا  الاةىو  موى  العىال  إال لوااىد مىن  ى  سىتب 2015المعةي تالمادرا

با   متعىىاطيمىىن     بيىىب فىىي تىىوفيب العىىالد  ألن  العديىىد مىىن البوىىدان ةعىىاةي مىىن ة ىى فىىيالماىىدرا
الىدو  الةامةىب  فىيمىن الماىدبا  ومالاهىا تتطوى   و أن مةاةشىب ةطىاةا الوةاةىبو بد .الادما 

 ىىى  مىىىن الوةاةىىىب  فىىىي األاةىىىائية عىىىد  والتىىىي  المةظومىىىب العالاةىىىب والوةائةىىىب فىىىيإمىىىاد  ةظىىىب 
است شىىا   فىىيومىىن  ةىىا ةتعىى  مشىى وب الدباسىىب البا ةىىب  . ىى ا المةظومىىب أطىىالفوالعىىال  أاىىد 

ماىا  الوةاةىب مىن اإلدمىان  فىيالم دب ب لألاةىائيين الةفسىيين العىاموين المهةةب ل فاء  ال اتةب ا

                                                 

   مى  المسىتمب لع ىاب معىين  ومىن تفا التعىاطي"االىب تةشى  مىن   اإلدمان ت ة   البسميةعبرا  الةةدوآ في موةع
ةةىا أمىاد االىب مبطىةب لهىا إ أيالاسد مع الع اب  وةتياب ل ل  تظهب أمباط ةفسةب أو أمباط ةفسةب ومطوةب  

ال ت ىىىاود فىىىي الاةىىىو  موىىى  الع ىىىاب واسىىىتعمال   التىىىي  و ىىىو البغتىىىب ال هب ىىىب أساسىىىيوتتةىىىال تسىىىوو  أمىىىباط  
يةشىىى  مىىىن إة ىىىا  اسىىىتعما  الع ىىىاب  وتةشىىى  لةىىىا  الىىى يالتىىى ليب  يتاسىىىتمباب لواةىىىو  موىىى  تىىى ليب معىىىين  أو لتااشىىى

ب المبغىىو  فةىى . طىىبوب  ق ىاد  الابمىىب لواةىو  موىى  ةفى  التىى ليب أو الاةىو  موىى  التى لي و ىيمشى وب أاىىبك  
الماىىىىدبا  ي  ىىىى   ىىىى ا يةشىىىى  مىىىىن سىىىىوء اسىىىىتعما  الع ىىىىاب  ولىىىى ل  ةطوىىىىق موىىىى  توىىىى  الاىىىىاال  اطىىىىطباتا  تعىىىىاط

Substance use disorder . 

http://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjszMOx1pjUAhVDNxQKHfzJDXgQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Fdrugcontrol.org.eg%2F&usg=AFQjCNGEH9XL_iWBfgpBQFTvBr37WZ9pSg
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 فىىيلمشىىبوف إمىىداد أاةىىائيين ةفسىىيين مىىؤ وين موسىىع  تىىدب بي ببةىىام و لىى  طىىمن   ومالاىى 
المةىىب ب الةفسىىيين  األاةىىائيينباتطىىب  فىىيم ىىد  والىى ي  اإلدمىىان والعىىال  مىىنماىىا  الوةاةىىب 

إمىىداد  التىىدب بيو ىىان الهىىد  العىىاد لوببةىىام   .ةدوآ م افاىىب ومىىال  اإلدمىىانتالتعىىاون مىىع ةىى
ى ةمةىب المهىابا  الشاةىةب   وت  اإلدمىانن  وادب تشب ب متاةةب في ماىا  العىال  والوةاةىب ما

د فىىىي لهىىى ا ال ىىىوادب  وق ىىىاد  ومىىىي األاةىىىائيين الةفسىىىيين بىىىدوب  واإلبدامةىىىبوالعومةىىىب والمهةةىىىب 
شىاب   التاالىب طىمن  ال ي-إطاب   ا الهد  العادوفي  .دماناإل ماا  الوةاةب والعال  من

المدب ىىب المهةةىب التاالىب الدباسىب البا ةىب بهىد  فاى  ال فىاء  ال اتةىب  أاىب - ىوادبا التدب بةىب
ماىا  الوةاةىب مىن الماىدبا  ومالاهىا؛ مااولىب  بسىد  فىيلدك األاةىائيين الةفسىيين العىاموين 
 فىىىيو لىىى  ةبىىى  إدبااهىىىد   اىىىا  التدب بةىىىب الم دب ىىىب لىىىديهداواةىىى  ال ىىىو  والطىىىعال و ىىى ل  الاا

 .المقمع م دا التدب بيالببةام  
ب ىىا لتقايىىد االةتشىىاب وت لي اظىىا ب  اإلدمىىان ةظىىب   تمىىاد فىىي السىىةوا  األايىىب  تتقايىىد اال

مىىىىن  وابتتاطهىىىىا تعىىىدد   تع ىىىد اتاإلطىىىافب إلىىىى    واالاتمىىىىاميي الت امىىىى  الةفسىىىفىىىي الاطيىىىب 
  الةفسىيمىن أسىالي  الفاى   ت امى  مىدد   ى ا  و تطوى  .الماتمع ت سىباالمش ال  المبتتطب ت

مىىن  و ىى ل  االسىىتباتياةا  العالاةىىب لت ىىدةد بىىبام  مالاةىىب شىىاموب  تاإلطىىافب إلىى  ت ةىىين مىىدد  
 فسيالة لألاةائي الدوب الهادتش ن و و ما ةطب  السؤا   .االستباتياةا  الوةائةب واإلبشادةب

تالمؤسسىىا   واإلبشىىادي اإل ويةة ىىيالفب ىىق  فىىي امطىىو  تةىىفت     الوةاةىىب واإلبشىىاد والعىىال فىىي
 . الوةائةب واإلبشادةب والعالاةب الماتوفب

 الايىوي الىدوب  إلى ي ت ب ب ىا فاى (WHO, 2011)العالمةىب أشاب  مةظمب الةىاب و  
   وفاىىيالةفسىىيوظىىائال ومسىىئولةا  األاةىىائي الةفسىىي دااىى  مؤسسىىا  العىىال   فىىيوالمتةىىوف 

ةمىا فىي ما أن أدوابا تقايد  لة  ف ىط  .   دو  العالد فيا  موااهب األقم ى العىال   وان  اأةط 
 ةىو  تى  أمتىاءم   الةفسىي األاةىائيأن  وال شى  .عيدالت  ك المد مو توبةب اااا  الماتمع  في

ى والوةىىائي االستشىابي العمى   المبتتطىىب  واالطىطباتا  التعىىاطين وا تشىا  الاىىاال  المت ىب  ما
 . ةت ا بها والوةاةب من اال

ماىا  الوةاةىب  في  ولة  امموم   وةعد مفهود ال فاء  ال اتةب المهةةب المدب ب لومعال 
ىى امتغيىىب    ف ىىط والتعىىاطيوالعىىال  مىىن الماىىدبا     و يىىال وةف ىىب األفىىبادلفهىىد  يىىال ةشىىعب ا  ام 

تط مو   ل  فنن ال فاء  ال اتةب المهةةب المدب ب لومعال  تبتو  .يال ةسو ون و  يدفعون أةفسهد 
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 ,Larson, Suzuki, Gillespie, Potenza) تمسىتوك تىدب   المعىىال  واببتى  اإياابة ى
Bechtel, Toulouse, 1992; Rushlau, 1998). 

 هدف الدراسة
لىدك  المدب ىب المهةةىبال اتةىب ال شال مىن مسىتوك ال فىاء  إل   تهد  الدباسب البا ةب

ىىىدمىىىان  مىىا يىىىماىىا  الوةاةىىىب والعىىىال  مىىن اإل فىىىين العىىاموي  لت يىىىةمهد ادب وةها  ىىىد أةفسىىهد  ووف  
لواةىىىب العومةىىىب  ددة ىىى يالىىى  مىىىن التةىىىوب اتمىىىا لىىىديهد مىىىن  فىىىاء   و لىىى  اةطالة ىىى الىىى اتيوومىىىيهد 

 األاةىىائيينماىىا  الوةاةىىب والعىىال  التىىاتع لباتطىىب  فىىيالةفسىىيين  األاةىىائيينإمىىداد  مشىىبوفت
  تهىىىىاميمبدالاميىىىىد   شىىىىاد)تالتعىىىىاون مىىىىع ةىىىىةدوآ م افاىىىىب الماىىىىدبا    المةىىىىب بالةفسىىىىيين 

ال فىىاء   وتعق ىىق  ماىىا  اإلدمىىان فىىيلوعىىاموين  األاالةىىيالميلىىاآ مىىن  تاىى  الطتىىع(  2016
مىىىىن  وال ىىىىائد موىىىى  مىىىىدد  اإلدمىىىىان  و  التعىىىىاطيا  العىىىىال  والوةاةىىىىب مىىىىن ماىىىى فىىىىيلهىىىىد المهةةىىىىب 

  .األطبواا  العومةب الدولةب الااةب تمعاييب ال فاء  المهةةب لألاةائيين الةفسيين
ب ب المد ال اتةب المهةةبفا  ال فاء  : "اإتي فيةم ن بووب   د  الدباسب ل د   ومان

ماا  الوةاةىب مىن الماىدبا  ومالاهىا؛ ومااولىب بسىد  فيلدك األاةائيين الةفسيين العاموين 
  .ااا  التدب بةب لديهد"تةااال في ما تةع   اواة  ال و  والطعال  
 األهمية النظرية للدراسة

الةفسىىيين  لألاةىىائيينوطىىع ما ىىا  ومعىىاييب لو فىىاء  ال اتةىىب المهةةىىب  فىىياإلسىىهاد  .1
 . والتعاطيماا  اإلدمان  فيالعاموين 

  ا الموطىوف فىنن المعوومىا  مىن  فيالدباسا  العببةب  فيلواود ةدب  شديد   اةظب   .2
 ماىا  فىيالةفسىيين  األاةىائيينال فىاء  ال اتةىب المهةةىب لىدك االاتةااا  التدب بةىب و 

 يالةفسى األاةىائيالمتغيبا  الدةموابافةب المبتتطىب تال فىاء  ال اتةىب لىدك و   ماناإلد
  .البيئب المةب ب فييب متوفب  ماا  اإلدمان غ فيالعام  

 األهمية التطبيقية للدراسة: 
ماىا  الوةاةىب مىن اإلدمىان  فىيالوةو  مو  اواة  ال و  والطعال المدب ب لدك العاموين  -1

 . ومالا 
ماىىىىا  الوةاةىىىىب مىىىىن اإلدمىىىىان  فىىىىيك العىىىىاموين ااىىىىا  التدب بةىىىىب المدب ىىىىب لىىىىدتةااال معبفىىىىب -2

ىىى ومالاىىى   تهىىىد  إلىىى  إمىىىداد  ىىىوادب تشىىىب ب  التىىىيتىىىةح إمىىىداد وت يىىىةد البىىىبام  التدب بةىىىب ا يم 
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الشاةىىةب والعومةىىب  المهىىابا متاةةىب فىىي ماىىا  العىىال  والوةاةىىب مىىن اإلدمىىان  وتةمةىىب 
الةفسىىىىيين بىىىدوب د فىىىىي ماىىىا  الوةاةىىىىب  اةىىىائييناألوالمهةةىىىب لهىىى ا ال ىىىىوادب  وق ىىىاد  ومىىىىي 

 لألاةىىائي المهةىىي  ووطىىع أسىى  لومااسىىتب والمسىىائوب مىىن األداء والعىىال  مىىن اإلدمىىان
  .ماا  اإلدمان فيالعام   الةفسي

 فىىيممىىن سىىةعموون   مامومىىب المةىىا   الم دمىىب لطىىال  الدباسىىا  العوةىىا فىىيإمىىاد  الةظىىب  -3
 . مع ااتةاااتهد التدب بةب يتالءدما   تاإلدمان والعال  مناا  الوةاةب م

 :التاليةم ن بووب  مش وب الدباسب تالش    ما ت ددوبةاء  مو  
 مشكلة الدراسة

وغيىىب العىىاموين    ىى   ةىىا  ااتةااىىا  تدب بةىىب يىىدب  األاةىىائيين الةفسىىيين العىىاموين
ب المهةةىىب ال اتةىى ل فىىاءتهد م ىىون  ىىاد   ماىىا  الوةاةىىب والعىىال  مىىن الماىىدبا  اىىااتهد لهىىا فىىي

1)المدب ب  الدةموابافةب؟طوء تعط المتغيبا   في  (
 م الدراسةمفهو 

اتةىب وتعب ىال ال فىاء  ال   تعب ىال ال فىاء  ال اتةىب المدب ىبالف با  التالةىب  فيسةتةاو  
ب ماىىا  الوةاةىى فىىيالةفسىىيين العىىاموين  األاةىىائيينالمهةةىىب المدب ىىب  وم وةاتهىىا الم تباىىب لىىدك 

 . من اإلدمان ومالا 
يووة الوقة مجووة  فوو لعووةملنا ألخصووةيننا النفسووننا ادى الووالمهنيووة الذاتيووة الكفووة    مفهوووم

 :عالج اإلدمةاو 
  الةىىااح يق ىىد مىىن  فىىاء  الىى ا  أن األداء إلىى  ((Bandura, 1977 تاةىىدوباةشىىيب 

ىىو  2)لو فىىاء  ال اتةىىب اموىى   لىى  ة ىىدد تعب ف  المدب ىىب موىى  أةهىىا معت ىىدا  األفىىباد مىىن إم اةةىىاتهد  (
اةىىىاتهد فىىىي تىىؤلب  التىىىياألاىىىداا  فىىيداء مىىىن شىى ةها الىىىتا د ا  مسىىىتوةا  ماىىدد  مىىىن األةتىىإل

  .(Bandura, 1986)ها ويوالسةطب  م
 ىىىىدفعون أةفسىىىىهد ةف ىىىىبون و و  اىىىىدد معت ىىىىدا  ال فىىىىاء  ال اتةىىىىب  يىىىىال ةشىىىىعب األفىىىىبادوت  

تتطىىىىمن  ىىىى ا  .ت ليب ىىىىا مبىىىىب أببعىىىىب مموةىىىىا   بىىىىبك  امىىىىب ىىىى ا المعت ىىىىدا  تةىىىىت  و  .ةسىىىىو ون و 

                                                 

)1( Percevied Occupational self- efficacy.  
)2( Self-efficacy.  
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 ,Bandura) ئةىبلعموةا  مموةا  معبفةب ومموةا  دافعةىب ومموةىا  واداةةىب ومموةىا  اةت اا
1994). 

ظهىاببتةظةد الواداةةب ت ود العموةا    .الةىببدود األفعىا  االةفع الااال  االةفعالةىب وان
ىىىى داد ا تسىىىىا  وتةظىىىىةد واسىىىىتا فىىىىيمموةىىىىا  التف يىىىىب المتطىىىىمةب  هىىىىيف  العموةىىىىا  المعبفةىىىىب ا أم 

ب و ىةع   مسىتوك الدافعةى  تةشىط الفعى  التىيالعموةىا  العموةا  الدافعةب ت وة ةد . المعووما
ةىىد ة  اىىين أن العموةىىا  االةت ائةىىب فىىي .شىىد  واسىىتمباب ب بى   الاهىىد يوفاىى  اااتةىىاب أفعالة ىى فىي

وى  متعىط السىةطب  ا األفباد فيه   تم ن األفباد من اوق بيئا  مفيد   يابب التيبها العموةا  
  ن األفىىىىباد ةتىىىىا  بيئىىىىاتهد  فىىىىنن المعت ىىىىدا  مىىىىن ال فىىىىاءان  إو ؛ ايومة ىىىى دتىىىىوااهه التىىىىيالمواةىىىىال 

ياتاب ىىىا  التىىىياالاتةىىىابا  والبيئىىىا  فىىىي الشاةىىىةب تشىىى   مسىىىاب الاةىىىا  مىىىن طب ىىىق التىىى ليب 
وىىى  هىىىا أموىىى  أو أ بىىىب مىىىن إم اةةىىىاتهد مةعت ىىىدون أة   التىىىيد  فىىىاألفباد يتاةبىىىون األةشىىىطب افىىىب األ

ةعت ىىدون  التىىيةشىىاطا  وتاىىدةا  ةىىعتب وااتةىىاب المواةىىال إاىىباء تولىىون ول ىىةهد ي  موااهتهىىا
 .(Bandura, 1998)ن مو  التعام  معها و هد ةادب ت ة  

 هىىا ت يىىةد المعىىال ال فىىاء  ال اتةىىب لومعىىال  موىى  أة   (1992) وياىىبون  وةعىىب  البسىىون 
 .المست ب  ال ب   فيل دبت  مو  اإلبشاد الفعا  لوعمي  

ىى   ماىىا فىىياتةىىب المهةةىىب المدب ىىب لىىدك األاةىىائيين الةفسىىيين العىىاموين ال فىىاء  ال ا أم 
لةفسىيين معت ىدا  األاةىائيين ا هىا"ت ة  فتعبفهىا التاالىب   واإلدمان التعاطيالعال  والوةاةب من 

 التعىىىاطيهىىىد ظىىىا ب  ف   فىىىيالوةاةىىىب مةىىى  مىىىن إم اةةىىىاتهد ماىىىا  مىىىال  اإلدمىىىان و  فىىىيالعىىىاموين 
واإلىىىاب السىىىىوو ةب والةفسىىىةب والةىىىاةب واالاتمامةىىىىب  الماىىىدبا  المشىىى ال  المتعو ىىىب بتعىىىىاطيو 

الوةاةىب و الت  يى   ماىا  يفاىالماتوفب  واإلبشادالعال  الت يةد و لومواد الةفسةب  واستاداد أسالي  
وأسىىىىالي  الممابسىىىىب المهةةىىىىب  المهةىىىىيمىىىن االةت ىىىىا  والبماةىىىىب المسىىىىتمب  لددمىىىىان  واالسىىىىتعداد 

 والاىب  موى  التىدب    الوةاةىب مىن اإلدمىاناا  العىال  و م فيب والتمس  تالمعاييب األاالةة
  ."أسب دط  ادمب لعمالئهد من المتعاطين و تما ةا ق ت دةد أفالمستمب 

 المهةةىىىبال اتةىىىب تاديىىىد ما ىىىا  ال فىىىاء   فىىىياألسىىى  ابت ىىىق  التاالىىىب موىىى  تعىىىط 
 اإلدمىىان )مىىال  ماىىا   فىىيالبىىبام  العالمةىىب لت  يىى  وتىىدب   العىىاموين تشىىم   ي؛ و ىىالمدب ىىب
 فىيوطىع  لت يىةد  فىاء  العىاموين  التىيو  ل  الم اية    وةاةب من االةت ا ( ت  ي   إبشاد 
 ال فىاء  ال اتةىبم ةىا   ملى   (Lent, Hill& Hoffman, 2003) اإلدمىانو  التعىاطيماىا  
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 فىيواسىتباتياةا  تىدب   المبشىدين   (Kranz& O'Hare, 2006) الماىدبا ي عال  تعىاطل
لتعق ىىق ال فىىاء   لامعةىىب األمب  ةىىب لعوىىد الىىةف وأدلىىب ا  (Martino, 2010) التعىىاطيماىىا  
ماىا   فىيوامعةىب  الةفوبةةىا لومل افىين   (APA, 2011; 2014a; 2014b; 2015) المهةةىب

 ،(California Association for Alcohol/drug educators, 2011) ال او  الع ىاب

والمبااعىب   (DuPont, 2014) والةىاب بوالةىب مب الةىدوالت ب ب الةادب مىن معهىد السىوو  
لوعىاموين  األاالةىيالميلىاآ مىن    تاى  الطتىع(2016) تهىاميةدمها  شاد مبىد الاميىد  التي
 لم ىدمياأل ادةمةب األمب  ةىب  والت ب ب الةادب من  ماا  اإلدمان وتعق ق ال فاء  المهةةب في

 American Academy of Health)ماىا  اطىطباتا  اإلدمىان  فىيالبماةىب الةىاةب 

care providers in the addictive disorders, 2017)   ماىا   فيوامعةب الممابسين
  .(Addiction Practitioners Association, 2017)اإلدمان بةيوق الةد 

 : ل ن  دلة اإلرشةدية فيمة بةحثة كل مة طرحته هذه األال ولخصت 
 الاقء األو : أس  التاة 

 يقصد بهو :التعةط هم )أ( ف  
   هد مامومىب متةومىب مىن ةمىا   وةظب ىا  اإلدمىان وغيب ىا مىن المشى ال  المتعو ىب ف

  ووةىىىىىىىال اإلىىىىىىىاب السىىىىىىىوو ةب والةفسىىىىىىىةب والةىىىىىىىاةب البدةةىىىىىىىب بتعىىىىىىىاطي الماىىىىىىىدبا 
  .واإاب ناستادمها    من في واالاتمامةب لومواد الةفسةب 

 )ب( المعلومةت عا العالج
 بسىىىا  والسةاسىىىا  والةتىىىائ  المتعو ىىىب تالةمىىىا   األ لىىىب ةبىىىوال  وةىىىال الفوسىىىفا  والمما 

مىىىن  بتىىىالعال  والت  يىىى  والوةاةىىى الااةىىىب امومة ىىى بوالةمىىىا   المدمومىىى  تشىىى   مىىىاد
 ب ىىا مىىن المشىىا    ا  الةىىوب الاو ب ىىباالةت ىىا  والبماةىىب المسىىتمب  لددمىىان وغي

 . تاإلدمان
 هم أسس التطبنق والممةرسة( ف  و)ج

 دلىب التشاةةىةب الماتوفىب من األ ة  اططباتا  تعاطي المادبا فهد معاييب تشا
(DSM4, DSM5, ICD10)   فىىيق العىىال  وما ىىا  الوطىىع ائىىووةىىال طب 

المسىىىامد  لواىىىد مىىىن وةىىىال مامومىىىب متةومىىىب مىىىن اسىىىتباتياةا  و  .بماةىىىب مسىىىتمب 
 . اإلدمانالسوبةب لتعاطي المادبا  و  اإلاب
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 المهن )د( االستعداد  
 ب لومامومىا  المتتايةىباتوفىب ودمى  االاتةااىا   ا  الةىوب والهامىفهد الل افا  الم 

فهىىىد أ مةىىىب و  .لممابسىىىب اإل ويةة ةىىىب  و ىىى ل  األشىىىاا   وي اإلماةىىىب  فىىىي اال افة ىىى
ةةىىىىةاف لومعىىىىاييب واال  الىىىىومي الىىىى اتي تاةىىىىا  الفىىىىبد الشاةىىىىةب والمهةةىىىىب والل افةىىىىب

 . األاالةةب والسوو ةب لومسو  في مالةب المسامد 
 : أبعةد الممةرسة المهنيةالثةن   الجز 

 اإل ويةة ي( الفا  1)
 المسح-أ

وتاديىد الاااىب إلى  مسىامد  مهةةىب  بإةامب مالةب  تمىا فىي  لى  إداب  موةىال األقمى ت  وة ةد
  و لى  بالمتااى األابك امع البةاةا  تش   مةهاي من العمي  والمةادب الااةبةب و  .إطافةب

 . غيب ا من األسالي تاستاداد أدوا  المسح )الفا ( و 
 والت وةد ال ةا - 
ا    واإلماةىالعمىب والاىة  وال طىاةا الل افةىب ااتةاب واستاداد مموةىب ت يىةد شىاموب تبامىي( 2)

 الاةب ولة ملا  مو  سبي  ال م تالتي تش
  تاب خ استاداد ال او  والمادبا  األابك . 
 الةاب البدةةب والةاب الع وةب  وتاب خ مال  اإلدمان . 

 ( اطب العال ٣)
 الت يىىىةد شىىىب  ةتىىىائ  و  .وتفسىىىيب ا الاةىىىو  موىىى   ىىى  معوومىىىا  الت يىىىةد  ا  الةىىىوب

  .واإاب ن المهمين المتطم ةين في العال  لوعمي 
 بهاوة ةد  :ب( اإلاال4)

   إةشىاء العالةىا  مىىع الامامىا  والهيئىىا  المدةةىب والمهةيىين اإاىىب ن والماتمىع   ىى
الادمىىب  وتوسىىةع  فىىيالمةاسىىتب  وتاديىىد اللغىبا  لطىىمان اإلاىاال  والافىا  مويهىىا 

ت يىىىىةد ةتىىىىائ  و  .موىىىى  توبةىىىىب االاتةااىىىىا  غيىىىىب الموتىىىىا   مىىىوابد الماتمىىىىع  والمسىىىىامد
 . اإلاالب

 : التاليمن اإلاباءا   وتة سد إل  مدد   الادما : وتآقب( تةسيق 5)
 . الاطب العالاةب تةفي -أ
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  .()المشوب  االستشاب - 
  .ال  المستمب الت يةد والع اطب-اى

 إل  ة سد و  ( اإلبشاد:6)
 . الفبدي اإلبشاد-أ

 . الامامي اإلبشاد- 
 . قوا  واإاب ن المهميناألسب واأل إبشاد-اى

 بوالماتمع: الوةاة  ( تل يال العمي  واألسب 7)
 الىىوميبسىىمةب وغيىىب بسىىمةب  ا  ةىىوب تالل افىىب لبفىىع  بوتوموةىى ت ىىدةد بىىبام  تل ةفةىىب  

األولىى   )وةاةىىب مىىن الدباىىب التعىىافيتعىىاطي الماىىدبا  ومموةىىب وتىىدمةد الوةاةىىب مىىن 
 . (بواللالل بواللاةة

 ( التوليق8)
اماةىىب ا ىىوآ العميىى  فىىي و  .إظهىىاب المعبفىىب تالمتىىادب الم بولىىب إلداب  موىىال العميىى 

مداد والتعام  مع الساال   وااةب فةمىا يتعوىق بة ى  معوومىا  اإلالاةوةةب والسب ب مةد 
 . بووافة بدةة  ةفسيانمداد ت اب ب مسح وداو  وت يةد و  .ا  لاللبمن العمي  مع أطب 

 ( المسئولةا  المهةةب واألاالةةب9)
  تاىىىدد السىىىةاآ  لألاالةةىىىا  التىىىيالمعتىىىب  تىىى   المهةىىىيالتمسىىى  واإل مىىىان تالميلىىىاآ

إطىىابا المبشىىىد  مىىىن أاىىى  الافىىا  موىىى  المعىىىاييب المهةةىىىب  فىىىيةعمىىى   الىىى يالمهةىىي 
 ب ولىىىىوائح المؤسسىىىىباإل مىىىىان لو ىىىىواةين الا ومةىىىىو  .مايتىىىى والافىىىىا  موىىىى  العميىىىى  وا

 . تعال  اططباتا  تعاطي المادبا  بالمتعو 
 الدراسةت السةبقة
من ش ةها ق اد  ال فاء   التيالمتغيبا  والعوام  البغد من أ مةب الوةو  مو  مو  

مىىن اإلدمىىان  ماىىا  الوةاةىىب والعىىال   فىىيالعىىاموين  األاةىىائيينال اتةىىب المهةةىىب المدب ىىب لىىدك 
 هدالاتةااىاتماا  الوةاةب ومال  اإلدمان  فيةعد إدبا  األاةائيين الةفسيين العاموين  والتي

مىىا يتبتىى  موىى  سىىد  ىى ا االاتةااىىا  مىىن تا يىىق لو فىىاء  ل  مىىن أ ىىد توىى  المتغيىىبا التدب بةىىب 
يئىب العببةىب أو الب فىياال تمىاد مىن ةبى  التىاالين  ليىب مىن ها لىد تاىب تنة  ف  ال اتةب المهةةب لهد

أاب ى  لوتا ىق مىن  فىاء  األسىالي   التىيم ابةب تال د الهائ  من الدباسىا  تالو ل    األاةبةب
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والم ابةىىب بىىين ةسىى    العىىال  مىىن اإلدمىىانماىىا  الوةاةىىب و  فىىيوفىىب المسىىتادمب العالاةىىب المات
ةت ىا  أةى  لال  ومدد مىبا  التعافيلةس   اله ا األسالي  لتاديد أ مها وأ لب ا تا ة    التعافي

ىىأاىىب   التىىيأو الدباسىىا   ،(Jafari, Shahidi& Abedin, 2010ةظىىب: ا) ةمىىو ل اةةاس 
 ,Sitharthanةظىىب: ا) ال اتةىىب لىىدك المىىدمةين مبىىب مبااىى  العىىال  الماتوفىىب وتطىىوب ال فىىاء 

Job, Kavanagh, Sitharthan& Hough, 2003; Chodkiewicz& 

Gruszczynska, 2013)،  ةبى م  وب ال فاء  ال اتةب لىدك المىدمةين  متغيىب دبس  د التيأو 
 ,2011Kadden& Mark, ; 2004Hagman ; ةظىىىب:ا)مىىىن اإلدمىىىان  تالتعىىىافي

2014, Abdollahi, Taghizadeh, Hamzehgarardeshi& Bahramzad)   أو
  مىىاد تشىى     الةفسىىياسىىتاداد ةىىوف معىىين مىىن العىىال   فىىيدبسىى  ال فىىاء  ال اتةىىب لومعىىال   التىىي

 .(Wilkerson& Basco, 2014ةظب: ا)ماا  اإلدمان ف ط  يفولة  
التىباا فةمىا يتعوىق  يفاى-التاالىبإلةى   ما توةو ادود  في-د تبد إال إشابا  ةويوبل  و 

 طيالتعاماا   فيتالدباسا  اإلمبيب  ةب لتاديد الما ا  والاااا  التدب بةب لومعال  ال الء 
 .ا  التالةبالف ب  فيمبط ةتائاها  والتي سيتد  واإلدمان

 والتىىي  دباسىىتهما فىىي (Najavits& Weiss, 1994)ةااىىافيت  ووةىى  توةىى  
أن إلى    اإلدمانو  التعاطياططباتا  ةعااون ا تم  بتاا  فاء  المعالاين الةفسيين ال ين 

اةىا   فىيالفىبوآ  أبىبق  ى اتملوى    مسىتوك ال فىاء  المهةةىب فىيبين المعالاين  ا ةا  فبوة  
1)األفبادالعالةا  بين  مهابا  في اتاديد  المعال  و  ). 

 ال ىىوميالممىىو  مىىن المعهىىد  التالىىيمامومىىب مشىىبوف مىىات  ودممىى  ةتىىائ  دباسىىب 
ةتىىائ   (Project MATCH Research group, 1998)إلدمىان ال اولةىا  وال اولةىىب 

واإلدمىان ةم ىن أن ة ىون لهىا ألىب  التعاطيماا   فيأن اةا  المعال   في  باسب السات الدب 
 .تغط الةظب من ةومةب العال   ةاا  العال  الم دد فييب  ب

 والتىي  (Williams, 1999) و وةىامق مىن ميةىب دباسىب %91لىب مىن وةد أمب  أ 
من اااتهد إل  تىدب     بب ستو  في التعاطيماا   فيةعموون  اةفسة   اأاةائة   189بوغ  

 .التشاةةا  المقدواب  وي المادبا  لدك  يمال  إدمان ال اولةا  وتعاط فيمتاة  

                                                 

)1( Interpersonal skills.  
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 ,Carey, Purnine)بىىىبةين وماةسىىىتوو ابك وسىىىةموةق و  ي و شىىىف  دباسىىىب  ىىىاب 

Maisto, Carey& Simons, 2000) ةعىىىالاون الىىى ين  مىىىن أن المعىىىالاين الةفسىىىيين
لىديهد ااتةااىا  تدب بةىب متعىدد  فةمىا يتعوىق   ةى ا  لوتعىاطياالططباتا  الةفسةب المةىااتب 

ىىىايىىىد بنةامىىىب مالةىىىب مالاةىىىب دمد الىىى ةفةىىىب االسىىىتفاد  مىىىن أسىىىالي   فىىىي ا  مىىىع ممالئهىىىد  وأةط 
 .وأسالي  ق اد  الدافعةب المت ب تب لدك ممالئهد

-Najavits, Crits) ديببباىب ب سىتو  و - تةااافيت  و ب واتس   ةتائ  دباسب 

Christoph& Dierberger, 2000)   واألطتىاء أن المعىالاين  فيع ةتائ  الدباسب السات ب م
تعىىط ال طىىاةا المبتتطىىب تىىالعال   فىىيواإلدمىىان لىىد ت ىىن لىىديهد ابىىب   بيىىب   التعىىاطيا  ماىى فىىي

مىىىن المعت ىىىدا  المبتتطىىىب  مىىىا لىىىد ت ىىىن لىىىديهد معبفىىىب   واالاتفىىىا  بةتىىىائ  العىىىال  مىىىد  طو وىىىب
 تى ن ة ىون  ةىا  ةىدب   وةى  الدباسىبوأ .الممابسىب المهةةىب ةوامىدو  العالاىيتالعال  والتاالال 

تاسىىىىين ةومةىىىىب البماةىىىىب الةىىىىاةب  فىىىىيمسىىىىامدتهد مىىىىن أداء المعىىىىالاين و مىىىىن المسىىىىاءلب أ بىىىىب 
 .المساةد  الم دمب لهدالم دمب لعمالئهد وق اد  الدمد و 

 ,Murdock)دباسىىب ميىىبدو  ووةىىدلب واواةىىا فىىي االست شىىافي العىىامويالتاويىى  أظهىىب و 

Wendler& Johanna, 2005)  مىىن  %65  أن  ةىىا  امسىىب موامىى  فسىىب  أ لىىب مىىن
دمان مىن تةىوباتهد ماا  مال  اإل فيتااتا  العاموين سال ماموي تاوي  فيو ل    التتاين

و اةى   .يا  أن ت ون متوافب  لديهد لتا يق الةاا  مع ممالئهد التيلعوام  ال فاء  المهةةب 
 : ي  ا العوام  الام  

  .ماا  اإلدمان فيواود مهابا  ةومةب لدبشاد  -أ
 . اإلاالب الت يةد والاطط العالاةب ومهابا  - 
 .مال  االططباتا  الةفسةب المةااتب لددمان مهابا  - 
 .الامعيمهابا  اإلبشاد  -ا
 . مهابا  اإلبشاد األساسةب - 

 بىىد مىىن توافب ىىا مةىىد ت يىىةد ال فىىاء  أو الما ىىا  الوأشىىاب  الدباسىىب إلىى  أن  ىى ا العوامىى  
 .ماا  اإلدمان فيال اتةب لوعاموين 

 (Chandler, Balkin& Perepiczka, 2011أشىاب شىىاةدلب وتىال ين وبببيق سىى ا )و 

ال فىاء  ال اتةىب المدب ىب لىدك المعىالاين المىبا  لهىد تمقاولىب مهةىب  مىنلهىد دباسب  امىب  في
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أةىىى  بغىىىد الىىىة   الواطىىىح لوتىىىدب   موىىى  مىىىال  اإلدمىىىان لىىىدك  ىىىؤالء    إلىىى مىىىال  اإلدمىىىان
الاةىب مالئمىب لعمالئهىد ةىدباتهد موى  ت ىدةد ادمىب م فيف د  اة  لديهد ل ب  بيب    المعالاين

ماا  األاالةةا ؛ موى  امتتىاب أن إمطىاء تىباة  مقاولىب المهةىب  فيوااةب   من المدمةين 
ن يالتاال اع  في االةتائ  سبت   و اة  تو  .ال ةمةح إال تعد ااتةاق تدب   م لال لألاالةةا 

بىىبام  التىىدب   و ىى ل  ف ىىب   تعىىدد مالئمىىب ةظىىاد المسىىائوب والمااسىىتب ون  ىىب ة ىى ا الدباسىىب  فىىي
  .لهؤالء المعالاين دوبي يا  أن ت دد تش    التي
 السةبقةلدراسةت اعلى  قنب عةمتع

موى  المسىتو ين  اإلمبيب  ةىبالدباسىا   فىيةىدب  يتطح من العبط السابق أن  ةىا  
ن  اة   ةا  تعط الدباسا  ال ويوب مو  المستوك و -واألاةبي يالماو   فىنن  ةىا  األاةبىيان

  ا تمى  بتاديىد معىاييب ال فىاء التىي-اىدود موىد التاالىب فىيالدباسىا  الماوةىب  يفةدب  شديد  
ب ىب ابى   اةى   ةىا  ماىاوال  ةظالم  وفيلتدب بةب لومعال  ال الء  ال اتةب المهةةب والاااا  ا

 فىىىيووطىىىع الما ىىىا  الوااىىى  توافب ىىىا   مديىىىد  مىىىن ةبىىى  التىىىاالين لتاديىىىد  ىىى ا االاتةااىىىا 
  ة ىإ  إ؛ وببمىا  ىان لهى ا مىا يبىببا .سىات بالف ىبا  ال فىيمبطىةاا  لى ياالمعال  ال الء تالش   

ىىالماتمعىىا  األمب  ةىىب و  فىىي    اةىىائيتمقاولىىب المهةىىب  ااألوببةىىب ال يىىتد مىىةح المعىىال  تباةة 
تاىى   العموىىيمىىدد سىىاما  ماىىدد  لوتىىدب   و   مىىن الىىدوبا  امعية ىى اتةىىاقا مىىدد  عىىد ااإال ت   ةفسىىي

  ا  الممابسىبماى فىيبسىب  ومسىتوك ماىدد مىن الدباسىا  العوةىا ماىا  المما فيإشبا  ابباء 
 فىيألةةىا  اوةظىب   .الاتتابا  مفةوب ةب  مةا  تباة  مقاولب المهةىب األاةائي ما يتعبط 

ووطىع الما ىا    الةفسىي معىال ت ةىين مهةىب ال فىيطوب البداةب  في ما قلةا المةبي ماتمعةا 
لتىدب   معىاييب اوما ىا  و   المهةىب لمقاولىيتب العومةىب المباةوالمعاييب الالقمب لمقاولب المهةب و 

لىى ا فسىىة ون مىىن   والتعىىاطيماىىا  الوةاةىىب والعىىال  مىىن اإلدمىىان  فىىيالمؤ ىى  لوعمىى   الم بىىو 
 فىين االستبشاد مةها تالاااا  التدب بةب لدك المعىالاي فيالمفيد االستفاد  من تو  الدباسا  

  .مة  اإلدمان والوةاةبماا  
جرا اتهةمنهج الدراس  ة وا 

 المنهج:
 . است شافةبوةفةب  بن الدباسب دباسإ  إ ؛الوةفي المةه تد االمتماد مو  
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 عننة البحث:
بببةىىام  مىىن امهىىوب المتىىدببين  البةاةىىا  الاالةىىب مىىن ميةىىب سىاب  مشىىوائة  اسىتمد  ا

 األاةىىىىائيينالتىىىىاتع لباتطىىىب   ماىىىىا  الوةاةىىىب والعىىىال  فىىىيمىىىؤ وين ةفسىىىىيين  أاةىىىائيينإمىىىداد 
 29الفتىب  مىن  والتعىاطي فىيومال  اإلدمىان تالتعاون مع ةةدوآ م افاب المةب ب الةفسيين 

-2٣يتباو  بين ) ممبي تمدك  افبد   65وةد بوغ ااد العيةب  .2016دةسمبب 29أ توبب إل  
 التالةىىىب أ ىىىدالاىىىداو  توطىىىح و  .(6,26) معةىىىابي (  واةاىىىبا  ٣0,12) ممىىىبي تمتوسىىىط   (54

 .   ا التاا فيموطع اال تماد  البةاةا  الدةموابافةب
 توزيع أفراد العننة على مجموعةت البرنةمج( 1)جدو  

 النسبة الميوية التكرار المجموعة
الببةام  األاةائيين )باتطب 

 (ةتااي- العالاي
18 27,7% 

الةفسيين  األاةائيينباتطب 
 (مسائي-العالاي)الببةام  

14 21,5% 

 %21,5 14 (العالاي)الببةام   اإلس ةدب ب
ةةدوآ م افاب المادبا  )الببةام  

 (الوةائي
19 29,2% 

 %100 65 يالماموف ال و
د   لى  إ ماىا  الوةاةىب والعىال  فىيالةفسىيين  األاةىائيينبببةىام  إمىداد ن و المتدبب ة سار

 فىىي ةىىا التىىدب  مةهىىا تو  الةتىىان  امتىىدبب  ٣5-25   ىى  مامومىىب تتىىباو  بىىين امىى  مامومىىا 
 اللىب ما ةىتااةب واللاةةىب مسىائةب(  واللا ادأم ب الباتطب في ال ا ب  ) فيان ماا  مال  اإلدم

الباتعب   ةةدوآ م افاب المادبا   وتو  تم ب-ماا  الوةاةب من اإلدمان في-التدب   تو  
-التىدب   المامومىب الاامسىب  وتو ى سىو ال  يم  د باامعب بةى ال يالتدب   بببةام  الوةاةب 

 التىىيوتطىىمة  العيةىىب  .سىى ةدب بتاإلأاىىد م ىىبا  وقاب  الل افىىب  فىىي-ماىىا  مىىال  اإلدمىىان فىىي
ىىىىاب  تشىىىى     تو ىىىى   التىىىىيمشىىىىاب ين مىىىىن امةىىىىع المامومىىىىا  تاسىىىىتلةاء المامومىىىىب  مشىىىىوائي س 
تىىد التطبيىىق موىى  امةىىع المشىىاب ين ةبىى  بىىدء  .سىىو ال يالوةاةىىب تم ىىب اامعىىب بةىىالتىىدب   موىى  

 فىىيامعىى   التىىيسىىتادم  البةاةىىا  اإ   ؛ ومشىىاب ب فةىىلىى   ىى  مىىةهد لببةىىام  التىىدب   المبشىىح 
  .تدب بيتاديد مةاةب    ببةام   في  ا الدباسب 
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 ميةب المشاب ين تالدباسب في( توق ع الاةسين 2 وطح الادو  )و 
 أفراد العننة ف توزيع متغنر النوع ( 2)جدو  

 الةستب المئوةب الت باب الةوف
 %٣٣,8 22   وب
 %66,2 4٣ إةاا

 %100 65 يالماموف ال و
 . من اإلةاا   اة االعيةب ت ب ت   لولين أ الادو  السابق يتطح من

 ( توق ع المشاب ين مو  الاامعا ٣ةعبط الادو  )
 درس بهة أفراد العننة الت الجةمعةت توزيع  (3)جدو  

 الةستب المئوةب الت باب الاامعب
 %21,5 14 ال ا ب 

 %٣٣,2 21 مين شم 
 %15,6 10 س ةدب باإل
 %٣0,7 20 ك اب أ

مىن الاىامعتين األد  ان  ا ب ت  ن أ لب من ةةال العيةب ت  أ من الادو  السابق ةظهب
 ت باتىىببيةمىىا تىىد تمليىى  الاامعىىا  األاىىبك  ومةهىىا اامعىىب اإلسىى ةدب ب    )ال ىىا ب  ومىىين شىىم (

 . من المشاب ين %٣,46
 درس بهة أفراد العننة الت ( للنسب الميوية للكليةت 4يعرض جدو  )

 درس بهة أفراد العننة الت ( الكليةت 4جدو  )
 الةستب المئوةب الت باب ال وةب

 %87 57  وةب اإدا 
 %1٣ 8  وةب التببةب

 وةىىىب اإدا   بيةمىىىا مل ىىى   اب اىىىي(  ىىىاةوا مىىىن %87الاىىىدو  أن غالبةىىىب العيةىىىب )مىىىن طىىح  تو 
 . ( ف ط من المشاب ين%1٣اب او  وةب التببةب )

 المئوةب لمستوةا  التعوةد لدك أفباد العيةب ( لوةس 5ةعبط ادو  )
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 ( مستويةت التعليم لدى أفراد العننة5جدو  )
 الةستب المئوةب الت باب  الدباسيالمؤ    

 %7,7 5 الوةساة 
 %16,9 11 دبوومب
 %6٣,1 41 مااستيب
 %12,٣ 8 د توباا

  إلىى  وةىىو  اسىىا  موةىىادب الااةىىوين موىى   ةسىىتب وةظهىىب مىىن الاىىدو  السىىابق أن
بوغى  ةسىتب الااةىوين و  .(%6٣,1إلى  ) وةىو  مااسىتيب بةسىتب أغوبهد اىاموي  (%٣,92)

م ابى   وفىي(  %16,9وةستب الااةوين مو  دبوومب متاةةىب )  (%12,٣) الد توباامو  
 %7,7و ت ىىىالوب و  تببةىىىب( أ ىىى ا بوىىىغ الااةىىىوين موىىى  شىىىهاد  اامعةىىىب ف ىىىط )لةسىىىاة  يدا  

 .ف ط
اىبك مىن المتغيىبا  األ االب ببةد مىدد  ا  السات ب  ا تم  التتاإلطافب إل  المتغيب 

ىىى مىىىن موىىىد  ماىىىاال  أاىىىبك  فىىىيماىىىا  اإلدمىىىان أد  يفاىىى) ن: ةىىىوف الوظةفىىىب الاالةىىىبتشىىىم   ىىى  ما
مابسىىىين لعموةىىىب الت يىىىةد بىىىين أفىىىباد العيةىىىب  ومىىىدد سىىىةوا  ممابسىىىب مموةىىىب   وةسىىى  الم  (الىىىةف 

لعيةىب  بىين أفىباد ا الةفسىيابسىين لعموةىب اإلبشىاد دك أفباد العيةب  وةس  الممالفا  والت يةد ل  
 بىين الةفسىيلدك أفباد العيةب  وةس  الممابسين لوعىال   الةفسيومدد سةوا  ممابسب اإلبشاد 

 الىىى ي لىىىدك أفىىىباد العيةىىىب  وةىىىوف العىىىال  الةفسىىىيأفىىىباد العيةىىىب  ومىىىدد سىىىةوا  ممابسىىىب العىىىال  
س  الااةوين مو  تىباة  مقاولىب العىال  ةمابس  أفباد العيةب مع ااال  اإلدمان  ومدد وة

المؤ وىىىب لواةىىىو  موىىى  تىىىىباة  مقاولىىىب مهةىىىب المعىىىىال  دوبا  الىىىى  والاةىىىو  موىىى  الةفسىىىي
الاىىداو   فىىيوسىىتعبط لهىىا التاالىىب  .اةىى  مويهىىا أفىىباد العيةىىب التىىي  وةىىوف الىىدوبا  الةفسىىي
 .التالةب

ال  األابك لعود الىةف  دمان والماااإلماا   فيت بابا  وةس  العاموين ةعبط ( 6ادو  )
 .بين أفباد ميةب الدباسب

 نوع الوظيفة الحةلية (6)جدو  
 الةستب المئوةب الت باب ةوف الوظةفب

 %26,2 17 ماا  اإلدمان في
 %50,80 ٣٣ ااإل ويةة ي مموم  الةف   ماا  مود في
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 %2٣,1 15 وظائال أابك 
أو الوةاةىىب مةىى  بوغىىوا ةسىىتب  دمىىاناإلماىىا  مىىال   فىىي ايتطىىح مىىن الاىىدو  أن العىىاموين فعوة ىى

 . ف ط من العيةب ال وةب 26,2%
 العننة أفرادنسب الممةرسنا لعملية التقنيم بنا  (7)جدو  

 الةستب المئوةب الت باب ممابسب مموةب الت يةد
 %81,5 5٣ ةعد
 %12,٣ 8 ال

 %6,2 4 غيب مبين
 %81,5بوغىى  ةسىىتب  الةفسىىيد ةسىى  الممابسىىين لعموةىىب الت يىىة السىىابق أنالاىىدو  ظهىىب مىىن وة

 . العيةبأفباد من 
 الت يةد بين أفباد العيةبو  مدد سةوا  ممابسب مموةب الفا ( 8ةعبط ادو  )

 نوضح عدد سنوات ممةرسة عملية الفحص والتقنيم لدى أفراد العننة( 8)جدو  
 النسبة الميوية التكرار عدد السنوات

0,5 3 4,6% 
1 3 4,6% 
1,5 4 6,2% 
2 8 12,3% 
3 5 7,7% 
4 2 3,1% 
5 1 1,5% 
6 6 9,2% 
7 2 3,1% 
8 2 3,1% 
10 1 1,5% 
11 1 1,5% 
14 1 1,5% 
15 2 3,1% 
21 1 1,5% 
24 2 3,1% 
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 النسبة الميوية التكرار عدد السنوات
 %32,3 21 غنر مبنا

 .شب ن سةبابسب يتباو  بين ستب أشهب وأببع وميتطح من الادو  السابق أن مدك المم
 بين أفباد ميةب الدباسب الةفسيممابسين لعموةب اإلبشاد ت بابا  وةس  ال (9ةعبط ادو  )

 العننة أفرادبنا  النفس نسب الممةرسنا لعملية اإلرشةد ( 9)جدو  
 الةستب المئوةب الت باب الةفسيممابسب اإلبشاد 

 %60 ٣9 ةعد
 %٣0,8 20 ال

 %9,2 6 غيب مبين
 .%60عيةب بوغ  ال في الةفسيالادو  أن ةستب الممابسين لدبشاد من طح تي

 لدك أفباد العيةب الةفسيمدد سةوا  ممابسب اإلبشاد  (10ةعبط ادو  )
 أفراد العننة النفس  لدىسنوات ممةرسة اإلرشةد  عدد (10)جدو  

 الةستب المئوةب الت باب المد  تالسةوا 
0,25 1 1,5% 
0,50 ٣ 4,6% 
1 ٣ 4,6% 
1,5 1 1,5% 
2 5 7,7% 
٣ 1 1,5% 
4 2 ٣,1% 
5 1 1,5% 
6 5 7,7% 
7 2 4,6% 
8 1 1,5% 
10 1 1,5% 
11 1 1,5% 
15 1 1,5% 
21 1 1,5% 
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 الةستب المئوةب الت باب المد  تالسةوا 
24 1 1,5% 

 %5٣,8 ٣5 غيب مبين
تىىباو  بىىين لاللىىب أشىىهب  الةفسىىيإلبشىىاد مموةىىب اأن مىىدك ممابسىىب  السىىابقالاىىدو   ظهىىب مىىنة

 . وأببع ومشب ن سةب
 بين أفباد العيةب لةفسيات بابا  وةس  الممابسين لوعال   (11ةعبط ادو  )

 بنا أفراد العننة النفس نسب الممةرسنا للعالج  (11)جدو  
 الةستب المئوةب الت باب الةفسيممابسب العال  
 %6٣,1 41 ةعد
 %24,6 16 ال

 %12,٣ 8 غيب مبين
  .%6٣,1العيةب بوغ   بين أفباد الةفسيالادو  أن ةستب الممابسين لوعال  من طح تي

 لدك أفباد العيةب الةفسيسةوا  ممابسب العال   وةس  مددت باب ( 12ةعبط ادو  )
 أفراد العننة النفس  لدىعدد سنوات ممةرسة العالج ( 12)جدو  

 الةستب المئوةب الت باب مدد سةوا  الممابسب
1 2 ٣,1% 
1,5 4 6,2% 
2 6 9,2% 
٣ 6 9,2% 
5 2 ٣,1% 
6 ٣ 4,6% 
8 2 ٣,1% 
11 1 1,5% 
14 1 1,5% 
15 1 1,5% 
21 1 1,5% 
24 1 1,5% 

 %5٣,8 ٣5 غيب مبين
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ف ىط وأببىع  تىباو  بىين سىةب وااىد  الةفسىيأن مىدك ممابسىب العىال  السىابق ةظهب من الادو  
 . ومشب ن سةب

ةمابسىها أفىباد العيةىب مىن  التىيأةىواف العالاىا  الماتوفىب وةسى   ت ىبابا  (1٣ةعبط اىدو  )
  .مع ااال  اإلدماناةائيين األ

 يمةرسه أفراد العننة مع حةالت اإلدمةا الذينوع العالج  (13)جدو  
 الةستب المئوةب الت باب  ةوف العال  المستادد 

 %٣8,5 25 السوو ي المعبفيالعال  
 %٣,1 2 اطو  12

 %٣,1 2 الماتب   
 %1,5 1 يوالسة وديةام السوو ي المعبفيالعال  

 %10,8 7 والماتب    السوو ي المعبفيالعال  
 %1,5 1 اطو  والماتب    12ى ال

 %1,5 1 اطو  12والى  يوالسة وديةام السوو ي المعبفيالعال  
 %4,6 ٣ والماتب    يوالسة وديةام السوو ي المعبفيالعال  
 %4,6 ٣ اطو  والماتب    12ى وال السوو ي المعبفيالعال  

 %1,5 1 والماتب    طو ا 12والى  يوالسة وديةام السوو ي المعبفيالعال  
 %29,2 19 غيب مبين

وةىد امىع  .األسالي  العالاةىب المسىتادمب فيواود تةوف  السابقةظهب من الادو  
ن ظىى  العىىال  مالاىىيتعىىط أفىىباد العيةىىب بىىين أ لىىب مىىن أسىىىوو    فىىىي السىىوو ي المعبفىىي؛ وان

 . %٣8,5الةداب  بةستب 
  الةفسياولب العال  مو  تباة  مق  وةس  الااةوينمدد  (14ةعبط ادو  )

 النفس نسب الحةصلنا على ترخيص مزاولة العالج عدد و  (14)جدو  
 الةستب المئوةب الت باب الاةو  مو  التباة 

 ةفب ةفب ةعد
 %100 65 ال

 لىد ة وةىوا مىن الااةىوين  أن امةىع أفىباد العيةىبالسابق الادو   فيمن الةس  الوابد   يتطح
 . الةفسيولب مهةب العال  مو  تباة  وقاب  الةاب تمقا
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( ت ىىىىبابا  وةسىىىى  الااةىىىىوين موىىىى  الىىىىدوبا  المؤ وىىىىب لواةىىىىو  موىىىى  15ةعىىىىبط الاىىىىدو  )
 بين أفباد العيةب الةفسيتباة  مقاولب مهةب العال  

تورخيص مزاولوة العوالج علوى  لحصوو نسب الحةصلنا على الدورات المؤهلوة ل (15)جدو  
 النفس 

 ب المئوةبالةست الت باب الاةو  مو  دوبا  
 %٣5,4 2٣ ةعد
 %64,6 42 ال

العيةب لد ةاةى  أفباد ىا مىن العىاموين تماىا  مىال   لولي ةاويتطح من الادو  السابق أن 
مىن دوبا  المؤ وىب لواةىو  موى  تىباة  مقاولىب  أياإلدمان والوةاةب مة  لد ةاةىووا موى  

  .الةفسيمهةب العال  
لةىىوف الىىدوبا  المؤ وىىب لواةىىو  موىى  تىىباة  ا  والةسىى  المئوةىىب ت ىىباب  (16ةعىىبط اىىدو  )
 اة  مويها أفباد ميةب الدباسب  التيمقاولب المهةب 

 حصل علنهة أفراد العننة الت نوع الدورات  (16)جدو  
 الةستب المئوةب الت باب اةووا مويها التيةوف الدوبا  

 %64,6 42 ال
 %5. 1 1 ال وق المعمد
 %1. ٣ 2 الوسوا 

 %1. ٣ 2 السوو ي المعبفيالعال  
 %5. 1 1 الةفسيممابسب مهةب المعال   وأاالةةا ال وق المعمد 

 %5. 1 1 السوو ي المعبفيال وق المعمد والعال  
 %5. 1 1 الةفسيممابسب مهةب المعال   وأاالةةا  األساسياال تئا  

  ممابسب مهةب المعال وأاالةةا  األساسيال وق المعمد واال تئا  
 الةفسي

1 1 .5 

 %6. 4 ٣ السوو ي المعبفيوالعال   األساسيال وق المعمد واال تئا  
 %5. 1 1 السوو ي المعبفيال وق المعمد والوسوا  والعال  

ممابسب  وأاالةةا والوسوا   األساسيال وق المعمد واال تئا  
 الةفسيمهةب المعال  

2 ٣ .1% 

 %6. 4 ٣ المعبفي  والوسوا  والعال األساسيال وق المعمد واال تئا  
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 الةستب المئوةب الت باب اةووا مويها التيةوف الدوبا  
 السوو ي

 المعبفيوالعال   واألاالةةا  األساسيال وق المعمد واال تئا  
 السوو ي

2 ٣ .1% 

ممابسب  وأاالةةا والوسوا   األساسيال وق المعمد واال تئا  
 السوو ي والعال  المعبفي الةفسيمهةب المعال  

٣ 4 .6% 

 %7. 7 5 غيب مبين
(  ىاةوا ااةىوين موى  دوب  %٣5,4لوا العيةب ) ةاو أن السابقةظهب من الادو  
اىىين  اةىى  ةسىىتب  فىىيالاةىىو  موىى  تىىباة  مقاولىىب المهةىىب   وااىىد  موىى  األةىى  مىىن دوبا 

  .(%6. 4الااةوين مو  الدوبا  الام  المؤ وب لواةو  مو  تباة  مقاولب المهةب )
 دراسة: أدا  ال

التاالب  ما سىبق أابت   ال يبق المسح السامو  بةاء ال فاء  المهةةب م ةا  ةمد 
 فىىيلوعىىاموين  األاالةىىيلوميلىىاآ موىى  التةىىوب الم تىىب    و ف ىىب  مفهىىود الدباسىىب فىىيأن أوطىىاةا 

  ت ىون الم ةىا .(2016ةدم   شاد مبد الاميد ) المهةةب ال يال فاء  ماا  اإلدمان وتعق ق 
ق تالمعوومىىىىا  مىىىىن تعوىىىىيلاىىىىقأين؛ الاىىىىقء األو   ؛ م سىىىىمبابةىىىىد   55ةىىىىوبت  الةهائةىىىىب مىىىىن  فىىىىي

ىىأ .ابةىىد   ٣2؛ و ت ىىون مىىن المهةىىيواإلدمىىان والعىىال  والوةاةىىب والت  يىى  واالسىىتعداد  التعىىاطي ا م 
   ىمىن ي اىا   .ابةىد   2٣فيتعوىق ت تعىاد التطبيىق والممابسىب المهةةىب و ت ىون مىن  اللاةيالاقء 

ىى تىى  و فاءتىى  لمىىا ةعت ىىدا الشىىا  مىىن مسىىتوك معبف ابةىىد تااتةىىاب بىىدي  مىىن امسىىب بىىدائ  وف  
  دباىىا  المعبفىىب أو دباىىا  ( ايىىا أةىى1بةىىود الم ةىىا  مىىن ) نمىى بتتىىدب  اإلااتىى إ المهةةىىب؛ 

 .الممابسب فيأو التم ن    دباا  المعبفب أو دباا  المهاب ( ايا أمو5إل  ) المهاب 
مىا سىيتد التعىبط  و ىيمىدد مىن األتعىاد الفبمةىب  إلى  الم ةىا   اىقأيةسم  بةود و 

 لتالةب: الف با  ا فيل  
ةمىىا   وةظب ىىا  التعىىاطي واإلدمىىان  وموامىى  واإللمىىاد ب المعبفىىبو ىىو : الةظىىبي ( الت ةىىي  1)

 فىية ىع أو يواىد  ال ي  والسةاآ االاتمامي والسةاسي واالةتةادي والل افي الم اومبالاطب و 
ب( واإلىىاب السىىوو ةب والةفسىىةب والةىىاةب )البدةةىىوالمسىى با    إطىىابا اإلدمىىان وتعىىاطي الماىىدبا 

موىى   ىى  مىىن مسىىتادمها واإاىىب ن الماةطىىين تىى   واالطىىطباتا   الةفسىىةبواالاتمامةىىب لومىىواد 
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ىىىىىالماتمىىىىى  أن ت   الطبةىىىىىب والةفسىىىىىةب اإلدمىىىىىان وتعىىىىىاطي الماىىىىىدبا   مىىىىىع-امشىىىىىتب    اد  و واىىىىى-د وا 
 . والمس با 

 . ( البماةب المستمب  والوةاةب من االةت ا 2)
 .وةاةب والعال  والشفاء والت  ي ال فيمامةب ( دوب األسب  والشت ا  االات٣)
تشىىاة   فىىي DSMتالىىدلي  التشاةةىىي المعبفىىب واإللمىىاد  أي( اإللمىىاد بىىةظد التشىىاة : 4)

د والمعبفىب واإللمىا .تشىاة  اإلدمىان في ICDتالدلي  التشاةةي والمعبفب واإللماد   اإلدمان
والمعبفىىب   تشىىاة  اإلدمىىان فىىي (DSM& ICD) بالماتوفىى بتىىالفبآ بىىين األدلىىب التشاةةىىة

 . (DSM4& DSM5)تشاة  اإلدمان  في بالماتوف بتالفبآ بين ةسخ األدلواإللماد 
 . ( أسالي  الفا  وت يةد مائد العال 5)
  .مانماا  التعاطي واإلد في والمعاييب األاالةةبااللتقاما  المهةةب المعبفب واإللماد ت( 6)
 العالاىىيالتاسىن وت يىةد الت ىىدد أو  اىىيالعالالعمى   العالاةىب وفب ىىق وتةفيى  الاطىىب ( وطىع7)

ق فىي المعبفىب واإللمىاد تطب  ىب بةىد وت يىةد الت ىدد المتا ى أي؛  واطب الت يةد والعال  المستمب 
م  داب ىىىىب المتطوتىىىىب لتطبيىىىىق ببةىىىىاتىىىىاإلاباءا  الطبةىىىىب والفةةىىىىب واإل العىىىىال   والمعبفىىىىب واإللمىىىىاد

 تالتاةةا  المتعدد  باألدواب الااةالعال   والمعبفب واإللماد تالمةطواا  واإلاباءا  و 
  .االططباتا  الةاامب من تعاطي المواد المادب  والمس ب  المشاب ب في مال  اإلدمان أو

اىىباءا  اإلبشىىاد الفىىبدي  واإلسىىالي  و ت  ت ةوامىى : المعبفىىب واإللمىىاد الةفسىىيبشىىاد ( اإل8) بشىىاد ان
 . قوا األسب واألبشاد ان الامامي  و 

  والماتمىىىع  سىىىبي  سىىىب أطىىىباب اإلدمىىىان موىىى  الفىىىبد واألتشىىى ن لماتمىىىع وتل يىىىال ا الوةاةىىىب( 9)
بسىمةب وغيىب بسىمةب  ا  ةىوب تالل افىب ب والتوموةىب  تىالببام  التل ةفةىالمعبفب واإللماد : لووةاةب

تالعوامىى  التىي تق ىد مىىن المعبفىب واإللمىاد وتىدمةد الوةاةىىب مىن تعىاطي الماىىدبا   و  يلبفىع الىوم
 أو لىىىىىىديها م اومىىىىىىب ةفسىىىىىىةب مسىىىىىىتهدفبأو امامىىىىىب  يماتمىىىىىىع ماوىىىىىىااتمىىىىىا  أن ة ىىىىىىون فىىىىىىبد أو 

تومةىىىب اإاىىىب ن ت طىىىاةا الهوةىىىب سىىىالي  ت  المعبفىىىب واإللمىىىادالطىىىطباتا  تعىىىاطي الماىىىدبا   و 
وةىىىال مالمىىىا  المعبفىىىب واإللمىىىاد بالل افةىىىب والعمىىىب والاىىىة  فىىىي الوةاةىىىب والعىىىال  والشىىىفاء  و 

  التعىىىىاطيطىىىىطباتا  الةاامىىىىب مىىىىن واال التعىىىىاطيالاطىىىىب واالسىىىىتهدا  واألمىىىىباط  ومسىىىىاب 
واالطىىىىطباتا   التعىىىىاطيوةىىىىال  ةفةىىىىب تىىىى ليب اطىىىىطباتا  المعبفىىىىب واإللمىىىىاد والم ىىىىدب  موىىىى  و 

المعبفىب واإللمىاد والم ىدب  موى  الةاامب من التعاطي مو  األسىب واألفىباد اإاىب ن المعةيىين  و 
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ة ىى  الق ائىىطب  المتعو ىىب بتعىىاطي الماىىدبا   تمىىا فىىي  لىى  بالمشىىا   الةىىاةب والسىىوو ة وةىىال
  اوالوةاةىىىىب مىىىىن فيىىىىبو  ة ىىىى  المةامىىىىب التشىىىىب ب اإليدق  والسىىىى   واألمىىىىباط المة ولىىىىب اةسىىىىة  

عوىىةد المهىىابا  الاةاتةىىب  ملىىى  إداب  سىىالي  ت المعبفىىب واإللمىىىاد تواألمىىباط المعدةىىب األاىىبك  و 
  .الطغو  واالستبااء والتواة  وتو يد ال ا  ومهابا  البفط

 لمقيةسالخصةيص السيكومترية ل
 صدق المقيةس:
م ىبط إ  ؛ التاالب مو  ةدآ الماتىوك مىن اىال  االتفىاآ بىين الما مىين  امتمد
الوةاةىب والعىال  مىن المهتمىين تظىا ب   بمةى فىيلةىين مىن أسىات   موىد الىةف  الم ةا  مو  ا

واةتةب التا ةد موى  مىدك مطات ىب بةىود الم ةىا   .مشبوفأمطاء الواةب العومةب لواإلدمان  و 
 .(APA, 2015) وبد  بىىدلي  الامعةىىب األمب  ةىىب لعوىىد الىىةف  التىىياييب ال فىىاء  المهةةىىب لمعىى

 التىىي  وتىىد اإلت ىىاء موىى  البةىىود الما مىىانلىىد يتفىىق مويهىىا  التىىياسىىتتعد  التاالىىب امةىىع البةىىود 
ين  مىىا أم سىىمب إلىى  اىىق  ا( بةىىد  55لبةىىود الم ةىىا  ) الةهىىائيوبىى ل  بوىىغ العىىدد  .ف ىىط اتف ىىا مويهىىا

  .من ةب أشبةا 
 ثبةت المقيةس:

طبىىىق الم ةىىا  مىىىبتين موىىى  إ  ؛ إمىىىاد  االاتتىىاب أسىىىوو تاسىىتاداد اسىى  لتىىىا  األدا  
ن سا  ةستب االتفاآ بيتد او   أسبومان قمةيتفاة   اةفسة   ا ن أاةائة  ميةب م وةب من مشب 

ىىى (1 2 ٣)د طىىىد البىىىدائ  انمىىىاد  االاتتىىىاب تعىىىاالاتتىىىاب و  ىىى4 5البىىىدائ  )و   امع   أفىىىباد لىىىدك ا( مع 
( موى  0,90)و (0,65اوا  ةس  االتفاآ بىين التطبة ىين موى  بةىود الم ةىا  بىين )ب ت .العيةب
  .مؤشبا  لتا  مبطةب إل  اد  بيب و ي؛ اوامسين بةد   بالامس

 إجرا ات الدراسة:

                                                 

  اامعىىب-مىىامب أسىتا  موىىد الىةف  ت وةىىب اإدا  فتاىيةمىىن أ  الىىد توب  ى  مىىن األسىتاإلىى  تت ىدد التاالىىب تالشى ب 
 اةىائييناأل الةفسيين في ماىا  الوةاةىب والعىال  التىاتع لباتطىب األاةائيينتمشبوف إمداد ال ا ب   والمةسق العاد 

لىىدائد   والعطىىو السىىابق تالببةىىام  اوالتعىىاطيالةفسىىيين المةىىب ب تالتعىىاون مىىع ةىىةدوآ م افاىىب ومىىال  اإلدمىىان 
 ياامعىىىب بةىىى-أسىىىتا  موىىىد الىىىةف  ت وةىىىب اإدا  تهىىىاميلتاىىىوا الماىىىدبا   واألسىىىتا  الىىىد توب  شىىىاد مبىىىد الاميىىىد 

وين لوعىام األاالةىيلوميلىاآ  دليى  الامعةىب األمب  ةىب لعوىد الىةف تىباد  يلومشبوف وال  العوميسو ال  والمستشاب 
 العومةب تالببةام .في ماا  اإلدمان وتعق ق ال فاء  المهةةب  وأمطاء الواةب 
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مىىؤ وين إمىىداد أاةىىائيين ةفسىىيين مشىىبوف ميةىىب مشىىوائةب مىىن المت ىىدمين ل التاالىىبااتىىاب   (1)
باتطىىىب األاةىىىائيين الةفسىىىيين  فىىىيم ىىىد  الىىى يالعىىىال  مىىىن اإلدمىىىان الوةاةىىىب و ماىىىا   فىىىي

 29مىىن الفتىىب   فىىي والتعىىاطيمىىال  اإلدمىىان و ب اىىوآ م افدتالتعىىاون مىىع ةىىة  المةىىب ب
مىن اىال  ببةىام  الاقمىب  العشىوائيتىد االاتةىاب إ  ؛ (2016دةسىمبب ) 29أ توبب إل  

 .(SPSS-21)االاتمامةب اإلاةائةب لوعوود 
مىاد المتغيىبا  موطىع اال ت  شىمو التيولةب األبةاةا  الب ةاتب الماتاب  استاست مو  العية (2)

ا    تاب  مةه التيالدباسب البا ةب مل  العمب والةوف والاامعب وال وةب )يدا  تببةب(  في
م ابى  دبوىود أو  فيوأمو  شهاد  اامعةب اة  مويها )لةساة  أو ت الوب و    مشاب 

 فىيةىوف الوظةفىب الاالةىب )من ةبيى  فب إل  متغيبا  أابك تاإلطا  (د توباامااستيب أو 
ب  مااال  أابك(  وةس  الممابسين لعموةب الت يةد بين أفباد العية فيماا  اإلدمان أد 

 ومدد سةوا  ممابسب مموةب الفا  والت يةد لدك أفباد العيةب  وةس  الممابسين لعموةىب
لىىىدك أفىىىباد  الةفسىىىيممابسىىىب اإلبشىىىاد بىىىين أفىىىباد العيةىىىب  ومىىىدد سىىىةوا   الةفسىىىياإلبشىىىاد 

  بين أفباد العيةب  ومدد سىةوا  ممابسىب العىال الةفسيالعيةب  وةس  الممابسين لوعال  
  ةمابسىى  أفىىباد العيةىىب مىىع اىىاال  اإلدمىىان الىى يلىىدك أفىىباد العيةىىب  وةىىوف العىىال   الةفسىىي

وبا  موىى  د   والاةىىو الةفسىىيومىىدد وةسىى  الااةىىوين موىى  تىىباة  مقاولىىب العىىال  
 .اة  مويها أفباد العيةب التي  وةوف الدوبا  الةفسيباةب مقاولب العال  

  و لىى  امسىىب أفىىباد اوسىىباوسىىا  امامةىىب ةىىغيب  تطىىد  ىى   فىىي( ط براىىق م ةىىا  الدباسىىب ٣)
 . التدب بي االةطماد لوببةام ةب  

تىىد طىىد ولىى ل    (5)( و4  ااتةىىاب المشىىاب  لوبىىديوين )( تىىد تاديىىد ماىى  ال فىىاء  مىىن اىىال4)
ىى ال فىىاء    وي لةةىىتاوا مامومىىب   مامومىىب وااىىد  فىىي االىى ين ااتىىابوا  ىى ين البىىديوين مع 

    و لى  مةىد اسىا  الت ىباباالبةد يفا لمعوومب المتطمةب و اأ  المدب ب مو    ا المهاب 
 يوفاىى .ة ةسىى  البةىىد الىى يالمطىىمون  فىىيأةفسىىهد ال فىىاء   فىىيوالةسىى  المئوةىىب لمىىن يىىبون 

ىى٣)و (2)و (1لبىىدائ  )م ابىى   ىى ا تىىد طىىد ا تامتتاب ىىا مؤشىىبا  موىى  إدبا  الفىىبد  ا( مع 
 . البةد فيالمعوومب أو المهاب  المتطمةب  فيلواود اااا  تدب بةب 

ن اىىال  االمتمىىاد موىى  اسىىا  الت ىىبابا  والةسىى  مىى اإلاةىىائيتىىد إاىىباء اطىىب التاويىى  ( 5)
اباء ااتتاب   المئوةب دب ب من المتغيبا  لوتا ق من است ال  ال فاء  ال (2 ا)وان م 
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ومسىتوك  دمىانماىا  اإل فىيالعمى  الدباسىب البا ةىب؛ وتشىم  الةىوف و  فىيموطع اال تمىاد 
  .الةفسي  مقاولب العال  ةباتالتعوةد والاةو  مو  الدوبا  المؤ وب لواةو  مو  

 :اإلحصةي أسةلنب التحلنل 
 امتمد  التاالب مو  األسالي  التالةب:

 . المئوةب لو فاء  المدب باسا  الت بابا  والةس   (1
 تالمتغيبا المدب ب ل  الاتتاب مدك ابتتا  ال فاء   الست ال  ظا بتين؛ و  (2 ا)ااتتاب  (2

  .الدباسب البا ةب فيموطع اال تماد 
 نتةيج الدراسة

ةتائ  الدباسب من اال  اسا     ل( 20)و (19)و (18)و (17تعبط الاداو  )
ن الست ال  ال فاء  م( 2 ا) واسا  ااتتاب  اء  الم دب بمن الت بابا  والةس  المئوةب لو ف

والاةىو  موىى  الىدوبا  المؤ وىىب   ومسىتوك التعوىىةد  اإلدمىىانماىا   فىىيالعمى   ى  مىن الةىىوف و 
( بوطىع ت ىبابا  17الاىدو  ) فىيوةد ا تفيةا  .الةفسي  مقاولب العال  ةباتلواةو  مو  

ى تعىدد ال فىاء   وةىال أةفسىهدن اىال  وةس  األفباد المدب ون لواىود اااىا  تدب بةىب لىديهد ما
  الةىىىوف مىىىن ( السىىىت ال18عىىىبط الاىىىدو  )ةو  .البةىىىد فىىىيالمعوومىىىب أو المهىىىاب  الم تطىىىمةب  فىىىي

  ء  الم دب ىىبماىىا  اإلدمىىان مىىن ال فىىا فىىي( السىىت ال  العمىى  19ال فىىاء  الم دب ىىب  والاىىدو  )
 .( السىىت ال  متغيىىب الاةىىو  موىى  دوبا  مقاولىىب المهةىىب مىىن ال فىىاء  الم دب ىىب20والاىىدو  )

فىىىاء   تعىىىبط الت ىىىبابا  والةسىىى  المئوةىىىب ل ىىى  مىىىن ال اء تفىىىتىىىد اال ىىى ا الاىىىداو  الىىىلالا  يوفاىىى
ألن  اب  وةظ .االب البةود الدالب ف ط فيوداللتها  (2اوةةمب )   ب ب ومدد ال فاء  الم دب بالمد

( %6٣,1( مىىةهد )%92,٣( بوغىى  ) تىىوبااد-مااسىىتيب-)دبوىىود الاىىامعيةسىىتب التعوىىةد مىىا تعىىد 
ااةىىوون موىى  مااسىىتيب  فىىنن التاالىىب بأ  أن ااتتىىاب اسىىت ال  ال فىىاء  المدب ىىب مىىن متغيىىب 

ن ةسىتب الااةىوين موى  لةسىاة  أو ت ىالوب و  بوغى  إ  إ ؛مستوك التعوةد لن ة ون لى  معةى 
 . الاامعيالعيةب لةالح التعوةد ما تعد  فيبيةما  ان  ةا  تايق واطح  ( ف ط 7,7%)

أةفسىىىهد اااىىىا   فىىىي( الت ىىىبابا  والةسىىى  المئوةىىىب لمىىىن يىىىبون 17عىىىبط الاىىىدو  )ة  
 .ن بةود االاتتابما     بةد   فيالمعووما  والمهابا  الم تطمةب  فيتدب بةب 

تمىىن ااتىىابوا  )مملوىىبةىىب  ون اااىىاتهد التدب بب ( الةسىى  المئوةىىب لمىىن يىىد17اىىدو  )
 :تعاد الممابسب المهةةبأالبةود الفبمةب ل   من المعووما  و  في( ٣و 2و 1)البدائ  
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 الجز  األو 
 واإلدمةا: التعةط )أ( المعلومةت عا 

 الةستب المئوةب العدد البةد 
تمامومىىىىىب متةومىىىىىب مىىىىىن ةمىىىىىا   وةظب ىىىىىا   واإللمىىىىىادالمعبفىىىىىب  1

 التعاطي واإلدمان 
5٣ 81,5% 

تةىال األفىىباد  التىي بعوامى  الاطىىب والم اومىالمعبفىب واإللمىاد ت 2
 والاماما  وبيئاتهد المعةشةب 

٣9 60% 

المعبفىىىب تىىىالمتغيبا  المبتتطىىىب تالسىىىةاآ االاتمىىىامي والسةاسىىىي  ٣
إطىىابا اإلدمىىان  فىىياىىد ة ىىع أو ي و  الىى ي  واالةتةىىادي والل ىىافي
 والمس با . وتعاطي المادبا  

٣8 58,5% 

 )البدةةىىب( واإللمىىاد تاإلىىاب السىىوو ةب والةفسىىةب والةىىاةبالمعبفىىب  4
موى   ى  مىن مسىتادمها واإاىب ن  بواالاتمامةب لومىواد الةفسىة

 ت . الماةطين 

٣0 46 .2% 

الماتمىى  أن  عبفىىب واإللمىىاد تاالطىىطباتا  الطبةىىب والةفسىىةب الم   5
مىىىىىع  الطبةىىىىىب والةفسىىىىىةب االطىىىىىطباتا -اشىىىىىتب   م   اد  و اىىىىىو -اىىىىىدت و 

 والمس با . اطي المادبا  اإلدمان وتع

٣5 5٣,8% 

 
 (17جدو  ) :تةبع

 والتأهنل:)ب( الوقةية والعالج 
 الةستب المئوةب العدد البةد 

  ئع اسىتادامهاالفوسفا  والممابسا  والسةاسىا  الشىاالمعبفب واإللماد ت
  :امومة   والةتائ  المدمومب

  

 %69,2 45 اإلدمان. الااةب تعال   6
 %69,2 45 المدمةين ك االةت ا  لدمن  تالوةاةب 7
 %66,2 4٣ لهد. بت  ي  المدمةين والبماةب المستمب   8
فىي مموةىب  األسىب   ؤدةتالدوب ال ي ةم ن أن تالمعبفب واإللماد  9

 العال  والشفاء والت  ي  
4٣ 66,2% 

 %75,4 49  الشىىىىىىت ا  ؤدةىىىىىىتالىىىىىىدوب الىىىىىى ي ةم ىىىىىىن أن تالمعبفىىىىىىب واإللمىىىىىىاد  10
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 الةستب المئوةب العدد البةد 
اتمعةىىىىىب فىىىىىي مموةىىىىىب العىىىىىال  والشىىىىىفاء االاتمامةىىىىب والىىىىىةظد الم

 والت  ي . 
 

 الةستب المئوةب العدد ةبول : ااد 
السىىىىىىتاداد البةاةىىىىىىا  التالةىىىىىىب وةتائاهىىىىىىا وتطبة هىىىىىىا فىىىىىىي  11

 اإل ويةة ةب. الممابسب 
٣6 55,4% 

مىىىىىن  لووةاةىىىىىبل ةمىىىىىب اتتىىىىىاف مةاىىىىى  متعىىىىىدد التاةةىىىىىا   12
 واإلدمان. التعاطي 

٣6 55,4% 

التعىىاطي  لعىىال تىىاف مةاىى  متعىىدد التاةةىىا   ةمىىب اتل 1٣
 واإلدمان. 

٣2 49,2% 

 (17جدو  ) :تةبع
 :( التطبنق والممةرسةو)ج

 الةستب المئوةب العدد البةد 
معىىىىىىىىاييب تشىىىىىىىىاة  االطىىىىىىىىطباتا  المعبفىىىىىىىىب واإللمىىىىىىىىاد ت 14

 والمس با . المادبا   المةااتب لتعاطي
4٣ 66,2% 

 فىيا  الوطىع ق العىال  وما ىائالم دب  مو  وةال طب  15
 . البماةب المستمب 

47 72,٣% 

تشاة   في DSMتالدلي  التشاةةي المعبفب واإللماد  16
 . اإلدمان

48 7٣,8% 

تشىىاة   فىي ICDتالىىدلي  التشاةةىي المعبفىب واإللمىاد  17
 اإلدمان. 

59 90,8% 

 بالماتوفى بتىالفبآ بىين األدلىب التشاةةىةالمعبفب واإللمىاد  18
(DSM& ICD) اإلدمانتشاة في   . 

61 9٣,8% 

 فىىىي بالماتوفىىى بتىىىالفبآ بىىىين ةسىىىخ األدلىىىالمعبفىىىب واإللمىىىاد  19
 . (DSM4& DSM5)تشاة  اإلدمان 

56 86,2% 

اسىىتباتياةا  الم ىىدب  موىى  وةىىال مامومىىب متةومىىب مىىن  20
لواىىىد مىىىن اإلىىىاب السىىىوبةب لتعىىىاطي الماىىىدبا   المسىىىامد 

44 67,7% 
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 الةستب المئوةب العدد البةد 
 واالمتماد. 

ق ائىوطب  اتياةا  مسامدا الاالبو  وةال استب الم دب  م 21
ةمب بها العمي  من االمتمىاد أو  التيالعال  في المباوب 

 . التغييب أو الشفاء

40 61,5% 

لغىىىب ت ىىىدةد اىىىدما  العىىىال  تمىىىا يتةاسىىى  و الم ىىىدب  موىىى   22
 والل افةب. العمي  و و ت  الشاةةب 

41 6٣,1% 

ع مىىيتفىىق تمىىا  وةىىب ال افةىىب لطىىتط وتعىىدي  الممابسىىبالمب  2٣
 العالاةب. السةاآ واألسالي  

4٣ 66,2% 

األسىىىالي  الطبةىىىب والدوائةىىىب فىىىي مىىىال  المعبفىىىب واإللمىىىاد ت 24
 والمس با . المادبا   يتعاطلاالططباتا  المةااتب 

60 92,٣% 

  التىى مين مامومىىب متةومىىب مىىن اةىىاباالمعبفىىب واإللمىىاد ت 25
مسامد  العمالء مو  الوةو  والماافظب مو  الةاب و 

 العال . الفوائد المباو  من  إل 

52 80,0% 

بهىىىىا تعىىىىط  ةىىىى تي التىىىىيعىىىىط األقمىىىىا  االمتىىىىبا  تىىىى ن ت   26
د تشىيب إلى  واىود اطىطبا  اسىتاداد المىواد ة ى  المبط 
 . ةاف   لوتغييب  وأن  ل  ةم ن أن ة ون طمةي باإلدماةة

40 61,5% 

 سىىىىىىالي  فاىىىىىى  اىىىىىىاال  التعىىىىىىاطي المعبفىىىىىىب واإللمىىىىىىاد ت 27
 واإلدمان. 

48 7٣,8% 

 سىىىىالي  ال ةىىىىا  وت يىىىىةد مائىىىىد مىىىىال  المعبفىىىىب واإللمىىىىاد ت 28
 واإلدمان. ااال  التعاطي 

49 75,4% 

 (17) تةبع: الجدو 
 :المهن )د( االستعداد 

 الةستب المئوةب العدد البةد 
دوب الىىىىىىومي الىىىىىى اتي تاةىىىىىىا  الفىىىىىىبد المعبفىىىىىىب واإللمىىىىىىاد بىىىىىى 29

 والل افةب. الشاةةب والمهةةب 
٣4 52,٣% 

ةىب االلتقامىا  المهةةىب والمعىاييب األاالةالمعبفب واإللمىاد ت ٣0
 واإلدمان. ماا  التعاطي  في

٣٣ 50,8% 
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 الةستب المئوةب العدد البةد 
اإلشىىىىىبا  المسىىىىىىتمب  والتعوىىىىىىةد المعبفىىىىىب واإللمىىىىىىاد بىىىىىىدوب  ٣1

 . المستمب في ت دةد الادما  الم دمب لوعمالء
٣5 5٣,8% 

اىىىباءا  المعبفىىىب واإللمىىىاد تمتطوتىىىا   ٣2 تطبيىىىق سةاسىىىا  وان
السىةاآ لوتعامى  مىع األقمىب أو المواةىال الاطىب ؛ ت مادد 

تمىىىىىىا فىىىىىىي  لىىىىىى  تىىىىىىدابيب السىىىىىىالمب لوعمىىىىىىالء والمىىىىىىوظفين 
 واإلدمان. المتعاموين في مواةال ومااال  التعاطي 

50 76,9% 

 (17تةبع: جدو  )
 :: أبعةد الممةرسة المهنيةالثةن   الجز 

 الةستب المئوةب العدد البةد 
   : اإل ويةة ي( الفا  1) 
الشىىىىائع  اإل ويةة ىىىىيالمعبفىىىىب واإللمىىىىاد ت سىىىىالي  الفاىىىى   1

 واإلدمان. استادامها لااال  التعاطي 
47 72,٣% 

   المسح 
المعبفىىىىىب واإللمىىىىىاد ت سىىىىىالي  امىىىىىع البةاةىىىىىا  مىىىىىن االىىىىىب  2

 . بدء متاشبتها واإلدمان ةب التعاطي 
46 70,8% 

الم ىىىىىىىدب  موىىىىىىى  تطبيىىىىىىىق المعىىىىىىىاييب الم بولىىىىىىىب لتشىىىىىىىاة   ٣
ةىةاغب الةاامب من تعاطي الماىدبا  فىي االططباتا  

 . العال  توةةا 

48 7٣,8% 

تىىالاطوا  المتطوتىىب لوبىىدء فىىي ةبىىو  أو المعبفىىب واإللمىىاد  4
 متاتعت . إاالب العمي  وطمان 

46 70,8% 

   الت يةد والت وةد: 
ي لااال  التعاط الت يةد والت وةدالمعبفب واإللماد ت سالي   5

 واإلدمان. 
49 75,4% 

   اطب العال  
تطىىىىو ب اطىىىىب ممىىىى  م بولىىىىب المعبفىىىىب واإللمىىىىاد ت سىىىىالي   6

 والعمي . لومعال  
49 75,4% 

 %75,4 49طب  ىب بةىد وت يىةد الت ىدد المتا ىق فىي المعبفب واإللماد ت 7
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 الةستب المئوةب العدد البةد 
 . العال 

   باإلاال 
االىىىىب الاىىىىاال  والتبتيتىىىىا  إالمعبفىىىىب واإللمىىىىاد تمةىىىىادب  8

 المتطوتب. 
55 84,6% 

   بالعالاة الاطبتةفي   
 واإلداب ىىىىبالطبةىىىىب والفةةىىىىب  تىىىىاإلاباءا المعبفىىىىب واإللمىىىىاد  9

 . المتطوتب لتطبيق ببةام  العال 
55 84,6% 

    االستشاب  
المعبفىىىىىىب واإللمىىىىىىاد تالمةىىىىىىطواا  واإلاىىىىىىباءا  واألدواب  10

تالتاةةىىىىا  المتعىىىىدد  المشىىىىاب ب فىىىىي مىىىىال   بالااةىىىى
تعىىىىاطي المىىىىواد اإلدمىىىىان أو االطىىىىطباتا  الةاامىىىىب مىىىىن 

 والمس ب . المادب  

5٣ 81,5% 

    اطب الت يةد والعال  المستمب  
 %72,٣ 47  الشفاء. فيسالي  ت يةد العال  والت دد لماد ت المعبفب واإل 11
   بشاداإل 
اباءا  اإلبشادالمعبفب واإللماد ت سالي   12  %6٣,1 41 الفبدي.  وان
اباءب واإللماد ت سالي  المعبف 1٣  %69,2 45 الامامي.  ا  اإلبشادوان
اىىىىىىباءا  إبشىىىىىىادبفىىىىىىب واإللمىىىىىىاد ت سىىىىىىالي  المع 14 األسىىىىىىب  وان

 . قوا واأل
49 75,4% 

 (17تاتع الادو  )
 الةستب المئوةب العدد البةد 
   العمي  واألسب  والماتمع: الوةاةبتل يال  
بسىىىىمةب وغيىىىىب  تىىىىالببام  التل ةفةىىىىب والتوموةىىىىبالمعبفىىىىب واإللمىىىىاد  15

وتىىىدمةد الوةاةىىىب مىىىن  الىىىوميةىىىوب تالل افىىىب لبفىىىع ال ا   بسىىىمةب
 المادبا . تعاطي 

5٣ 81,5% 

د تالعوامى  التىي تق ىد مىن ااتمىا  أن ة ىون فىب المعبفب واإللمىاد  16
 أو امامىىب مسىىتهدفب أو لىىديها م اومىىب ةفسىىةب يأو ماتمىىع ماوىى

52 80,0% 
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 الةستب المئوةب العدد البةد 
 المادبا . الططباتا  تعاطي 

ةب ومةب اإاب ن ت طاةا الهوةب الل افت ت سالي المعبفب واإللماد  17
 . والعمب والاة  في الوةاةب والعال  والشفاء

55 84,6% 

وةىىىىىىال مالمىىىىىىا  الاطىىىىىىب واالسىىىىىىتهدا  المعبفىىىىىىب واإللمىىىىىىاد ب 18
واالطىىىىىطباتا  الةاامىىىىىب مىىىىىن  التعىىىىىاطيواألمىىىىىباط  ومسىىىىىاب 

 التعاطي. 

4٣ 66,2% 

طباتا  وةىال  ةفةىب تى ليب اطىالمعبفب واإللمىاد والم ىدب  موى   19
واالطىىىىطباتا  الةاامىىىىب مىىىىن التعىىىىاطي موىىىى  األسىىىىب  التعىىىىاطي

 . واألفباد اإاب ن المعةيين

4٣ 66,2% 

اسىىىىىتمباب ب المعبفىىىىىب واإللمىىىىىاد والم ىىىىىدب  موىىىىى  وةىىىىىال أسىىىىىالي   20
 . البماةب والموابد المتااب لألسب  وغيب ا من المعةيين

55 84,6% 

فوسىىفب الوةاةىىب و  وةىىال متىىادبعبفىىب واإللمىىاد والم ىىدب  موىى  الم   21
 . والعال  والشفاء

54 8٣,1% 

المشىىىىىا   الةىىىىىاةب معبفىىىىىب واإللمىىىىىاد والم ىىىىىدب  موىىىىى  وةىىىىىال ال 22
ة ى  ق ائطب المتعو ب بتعاطي المادبا   تما في  ل   لسوو ةبوا

والوةاةىىىب مىىىن فيىىىبو  ة ىىى  المةامىىىب التشىىىب ب اإليدق  والسىىى   
 .   واألمباط المعدةب األابك اواألمباط المة ولب اةسة  

49 75,4% 

 عوىىةد المهىىابا  الاةاتةىىب  ملىى  إداب سىىالي  ت المعبفىىب واإللمىىاد ت 2٣
الطىىىىىىغو  واالسىىىىىىتبااء والتواةىىىىىى  وتو يىىىىىىد الىىىىىى ا  ومهىىىىىىابا  

 البفط. 

٣8 58,5% 

 :نل الجدو  السةبق مة نتضح ما نتةيج 
 مىىن ةمىىا  ( تىىدب  ااااتهىىا التدب بةىىب لدلمىىاد تمامومىىب متةومىىب %81,5( غالبةىىب العيةىىب )1)

 . واإلدمان التعاطيوةظب ا  
م ىن ةتالىدوب الى ي لمعبفىب واإللمىاد إلى  ا( تاتا  %75,4) الاللب أبباف العيةب ت ب ت   ةاو( 2)

  .الشت ا  االاتمامةب والةظد الماتمعةب في مموةب العال  والشفاء والت  ي  ؤدة أن ت
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ق العىىىىال  ئىىىىاموىىىى  وةىىىىال طب لتىىىىدب   إلىىىى  ا( تاتىىىىا  %72,٣العيةىىىىب ) لولىىىىي( أ لىىىىب مىىىىن ٣)
 . البماةب المستمب  فيوما ا  الوطع 

 األةىى  أدب ىى العيةىىب موىى   لولىىيب القائىىد  مىىن ماىىا  التطبيىىق والممابسىىب  اةىى  الةسىىت فىىي( 4)
 :يويفةما وتدب   اااتها ل
  تالدلي  التشاةةي المعبفب واإللمادDSM تشاة  اإلدمان في . 
  تالدلي  التشاةةي المعبفب واإللمادICD إلدمانتشاة  ا في.  
  تىىىالفبآ بىىىين األدلىىىب التشاةةىىىةب الماتوفىىىبالمعبفىىىب واإللمىىىاد (DSM& ICD) يفاىىى 

 . تشاة  اإلدمان
  تشاة  اإلدمان  في بالماتوف بتالفبآ بين ةسخ األدلالمعبفب واإللماد(DSM4& 

DSM5) . 
 األسىىىالي  الطبةىىىب والدوائةىىىب فىىىي مىىىال  االطىىىطباتا  المةىىىااتب المعبفىىىب واإللمىىىاد ت

  .دبا  والمس با الما يتعاط
 التىىى مين والماافظىىىب موىىى  الةىىىاب مامومىىىب متةومىىىب مىىىن اةىىىاباالمعبفىىىب واإللمىىىاد ت  

  .مسامد  العمالء مو  الوةو  إل  الفوائد المباو  من العال و 
 سالي  فا  ااال  التعاطي واإلدمانالمعبفب واإللماد ت .  
 لتعاطي واإلدمان سالي  ال ةا  وت يةد مائد مال  ااال  االمعبفب واإللماد ت . 

 اب بةىىب لهىىدباواىى  ةسىىتب مىىن يىىدب ون اااىىاتهد التب المهىىابا  والمعوومىىا  المتطىىمةب تت ةىى( 4)
المعبفىىىب واإللمىىىاد :  ىىىيوتىىىدب   ل(  و اةىىى  أةىىى  المطىىىامين اااىىب %69,2)و (%46,2بىىين )

موىىىى   ىىىى  مىىىىن  ب)البدةةىىىىب( واالاتمامةىىىىب لومىىىىواد الةفسىىىىة تاإلىىىىاب السىىىىوو ةب والةفسىىىىةب والةىىىىاةب
وةةمىىب اتتىىاف مةاىى  متعىىدد التاةةىىا  لعىىال  التعىىاطي   مسىىتادمها واإاىىب ن الماةطىىين تىى 

ب المعبفىىب واإللمىىاد تاإلىىا فىىيأةفسىىهد مىىدد ال فىىاء   فىىي اةىى  ةسىىتب الىى ين يىىبون إ  ؛ واإلدمىىان
موىىى   ىى  مىىىن مسىىىتادمها  دةةىىىب( واالاتمامةىىب لومىىىواد الةفسىىةب)الب السىىوو ةب والةفسىىىةب والةىىاةب

 ف اةىىىى  ةسىىىىبتهد أةفسىىىىهد ال فىىىىاء  فىىىىيبيةمىىىىا مىىىىن يىىىىبون   (%46,2ةطىىىىين تىىىى  )واإاىىىىب ن الما
إدبا  ةةمىىب اتتىىاف مةاىى   فىىيأةفسىىهد مىىدد ال فىىاء   فىىي(  و اةىى  ةسىىتب الىى ين يىىبون 8%,5٣)

أةفسىهد ال فىاء   فىيبيةمىا مىن يىبون   (%49,2متعدد التاةةا  لعال  التعاطي واإلدمان )
(50,8%).  
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 لولىىىيب القائىىد  مىىن  اةىى  الةسىىتوالمسىىح والت يىىةد والت ىىوةد  ياإل ويةة ىىماىىا  الفاىى   فىىي( 5)
 :اإتي في الاااب إل  التدب   اممن أدب و ة  العيةب مو  األ

   الشىىائع اسىىتادامها لاىىاال  التعىىاطي  اإل ويةة ىىيالمعبفىىب واإللمىىاد ت سىىالي  الفاىى
 . واإلدمان

  مىىىان ةبىىىى  بىىىىدء اإلدامىىىىع البةاةىىىا  مىىىىن االىىىب التعىىىىاطي و  المعبفىىىب واإللمىىىىاد ت سىىىالي
 . متاشبتها

  الم ىدب  موىى  تطبيىق المعىىاييب الم بولىىب لتشىاة  االطىىطباتا  الةاامىب مىىن تعىىاطي
 . العال  ةةاغب توةةا المادبا  في 

  تىىىىالاطوا  المتطوتىىىىب لوبىىىىدء فىىىىي ةبىىىىو  أو إاالىىىىب العميىىىى  وطىىىىمان المعبفىىىىب واإللمىىىىاد
  .متاتعت 

   التعاطي واإلدمانلااال الت يةد والت وةدالمعبفب واإللماد ت سالي   . 
ةىى  العيةىىب موىى  األ لولىىيب القائىىد  مىىن  اةىى  الةسىىتماىىا  وطىىع وتةفيىى  اطىىب العىىال   فىىي (6)

 :اإتي في  وا الاااب إل  التدب   متا  بممن أدب 
   تطو ب اطب مم  م بولب لومعال  والعمي المعبفب واإللماد ت سالي.  
 تا ق في العال طب  ب بةد وت يةد الت دد المالمعبفب واإللماد ت . 
 داب ىىىىب المتطوتىىىىب لتطبيىىىىق ببةىىىىام  المعبفىىىىب واإللمىىىىاد تىىىىاإلاباءا  الطبةىىىىب والفةةىىىىب واإل

 . العال 
 الاااىب ممىن أدب ىواةى  العيةىب موى  األ لولىيب القائىد  مىن  اةى  الةسىتماىا  اإلاالىب  يفا  (7)

 . المتطوتب االب الااال  والتبتيتا إالمعبفب واإللماد تمةادب  فيمتا  ب إل  التدب   
اىب ممىن أدب ىوا الاا  ةى وى  األالعيةىب م   لولىيب القائد  مىن  اة  الةستماا  اإلاالب  في (8)

 طواا  واإلاىىىىىباءا  واألدواب الااةىىىىىبالمعبفىىىىىب واإللمىىىىىاد تالمةىىىىى فىىىىىيمتا  ىىىىىب إلىىىىى  التىىىىىدب   
أو االطىىطباتا  الةاامىىب مىىن تعىىاطي   تالتاةةىىا  المتعىىدد  المشىىاب ب فىىي مىىال  اإلدمىىان

  .المادب  والمس ب  المواد
العيةىىب موىى   لولىىيب القائىىد  مىىن  اةىى  الةسىىت  ا  اطىىب الت يىىةد والعىىال  المسىىتمب ماىى فىىي( 9)

  سىىالي  ت يىىةد العىىالالمعبفىىب واإللمىىاد ت  فىىيمتا  ىىب ممىىن أدب ىىوا الاااىىب إلىى  التىىدب   ةىى  األ
 . الشفاء فيوالت دد 
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ممىىن   ةىى العيةىىب موىى  األ لولىىي ب القائىىد  مىىن اةىى  الةسىىت  الةفسىىيماىىا  اإلبشىىاد  فىىي( 10)
اىىىباءا  إبشىىىاد  فىىىيمتا  ىىىب الاااىىىب إلىىى  التىىىدب    اأدب ىىىو  األسىىىب المعبفىىىب واإللمىىىاد ت سىىىالي  وان

 . واألقوا 
 لولىىىيماىىىا  تل يىىىال العميىىى  واألسىىىب  والماتمىىىع )الوةاةىىب(  اةىىى  الةسىىىتب القائىىىد  مىىىن  فىىي( 11)

 :اإتي فيمتا  ب الاااب إل  التدب    اممن أدب و ة  العيةب مو  األ
  ةىىىىوب ال ا    بسىىىىمةب وغيىىىىب بسىىىىمةب تىىىىالببام  التل ةفةىىىىب والتوموةىىىىبالمعبفىىىىب واإللمىىىىاد

  .وتدمةد الوةاةب من تعاطي المادبا  الوميتالل افب لبفع 
  أو  يد أو ماتمىع ماوىتالعوامى  التىي تق ىد مىن ااتمىا  أن ة ىون فىب المعبفب واإللمىاد

  .تا  تعاطي المادبا الططبا ا م اومب ةفسةبأو لديه امامب مستهدفب
  ي فىتومةب اإاب ن ت طاةا الهوةب الل افةىب والعمىب والاىة  سالي  المعبفب واإللماد ت

 . الوةاةب والعال  والشفاء
   اسىىتمباب ب البماةىىب والمىىوابد المتااىىب المعبفىىب واإللمىىاد والم ىىدب  موىى  وةىىال أسىىالي

 . لألسب  وغيب ا من المعةيين
   متادب وفوسفب الوةاةب والعال  والشفاءمو  وةال المعبفب واإللماد والم دب . 
 المتعو ىب بتعىاطي  بالمشا   الةىاةب والسىوو ة معبفب واإللماد والم دب  مو  وةالال

ة ىىىىىى  والوةاةىىىىىىب مىىىىىىن فيىىىىىىبو  ة ىىىىىى  المةامىىىىىىب ق ائىىىىىىطب الماىىىىىىدبا   تمىىىىىىا فىىىىىىي  لىىىىىى  
  .  واألمباط المعدةب األابك االتشب ب اإليدق  والس   واألمباط المة ولب اةسة  

 ىى  مىىن  فىىي( مىىدك اسىىت ال  متغيىىب الاىىة  مىىن الشىىعوب تال فىىاء  18ةعىىبط الاىىدو  )
( أو 2( أو )1امتبىب ااتةىاب المشىاب  لوبىدائ  )إ   البةود؛ في  والمهابا  الم تطمةب المعووما

اساسىى  بواىىود اااىىب تدب بةىىب لدةىى   ا( مؤشىىب  ٣)  ا الماىىا   ىى فىىيموىى  إدبا ىى  لعىىدد  فاءتىى  وان
اء  موىىى  إدبا  ال فىىى ا( مؤشىىىب  5)و (4  بيةمىىىا أ متبىىىب ااتةىىىاب البىىىديوين )ابك أو المهىىى المعوومىىىاتي

  .ال اتةب
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 استقال  الجنس عا الكفة   المدركة( 18)جدو  
دباب  2ةةمب  ا الاة   بةد البةد

 الاب ب
 الداللب

 إةاا   وب
مدد  4 -1 

  فاء 
أة  من  1 4,77 (55,8%) 24 (%٣,27) 6

0,05 
 (%44,2) 19 (%72,7) 16  فاء 

مدد  1-12 
  فاء 

أة  من  1 4,87 (65,1%) 28 (٣6,4%) 8
0,05 

 (%٣4,9) 15 (%6٣,6)14  فاء 
مدد  2-10 

  فاء 
أة  من  1 94,٣ (88,4%) ٣8 (68,2%) 15

0,05 
 (%11,6) 5 (%٣1,8) 7  فاء 

-امةىع البةىود فىي  ىب والاىة بىين ال فىاء  الم دب  أن  ةىا  اسىت الال  ( 18مىن الاىدو  ) يتطح
 : يةود لاللب ب فيل  ابتتا  الاة  تال فاء   من  وة ستلة - ابةد   (55)والتالغ مدد ا 

 واد دةةىىب( واالاتمامةىىب لومىى)الب المعبفىىب واإللمىىاد تاإلىىاب السىىوو ةب والةفسىىةب والةىىاةب
 . مستادمها واإاب ن الماةطين ت  مو  الةفسةب

 من التعاطي واإلدمان لووةاةباةةا  ةةمب اتتاف مةا  متعدد الت . 
 تالتاةةىىىىىىىا   طواا  واإلاىىىىىىىباءا  واألدواب الااةىىىىىىىبالمعبفىىىىىىىب واإللمىىىىىىىاد تالمةىىىىىىى

المتعىىدد  المشىىاب ب فىىي مىىال  اإلدمىىان أو االطىىطباتا  الةاامىىب مىىن تعىىاطي المىىواد 
 . المادب  والمس ب 

 فىيتعىدد ال فىاء (  البةىود الىلالا اااىب أموى  لوتىدب   )مبتتطىب تالشىعوب فىيظهب  اإلةىاا أو 
 . بالمااال  اللالل

 فىي( مدك است ال  ال فىاء  المهةةىب الم دب ىب مىن متغيىب العمى  19ةعبط الادو  )
ماىا  اإلدمىان  ومىاموين  فىيلالا فئىا  تشىم  مىاموين إل  ة سم  العيةب إ  ماا  اإلدمان؛ 

 . مااال  أابك  في  وماموين امموم   اإل ويةة يالماا   في
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  المجوة فو  يعمول /مجة  اإلدموةا ف دمةا )يعمل مجة  اإل ف ستقال  العمل ا( 19)جدو  
 ( عا الكفة   المدركةمجةالت أخرى  ف يعمل  /ةعموم   اإلكلننيك 

دباب  2ةةمب  ا ماا  اإلدمان فيالعم    بةد البةد
 الاب ب

 الداللب
 فيةعم  

 ماا  اإلدمان
 فيةعم  

الماا  
 اإل ويةة ي

 امموم  

 فيةعم  
ال  ماا

 أابك 

مدد  6 -1 
  فاء 

7 (41,2%) 24 
(72,2%) 

14 
(9٣,٣%) 

أة   2 10,56
من 
 10  فاء  0,01

(58,8%) 
9 (27,٣%) 1 (6,7%) 

مدد  7 -1 
  فاء 

7 (41,2%) 24 
(72,7%) 

14 
(9٣,٣%) 

أة   2 10,56
من 
 10  فاء  0,01

(58,8%) 
9 (27,٣%) 1 (6,7%) 

مدد  8 -1 
  فاء 

7 (41,2%) 22 
(66,7%) 

14 
(9٣,٣%) 

أة   2 9,69
من 
 10  فاء  0,01

(58,8%) 
11 

(٣٣,٣%) 
1 (6,7%) 

 1- 
14 

مدد 
  فاء 

7 (41,2%) 24 
(72,7%) 

12 
(80,0%) 

أة   2 6,66
من 
 10  فاء  0,05

(58,8%) 
9 (27,٣%) ٣ (20,0%) 

 1- 
20 

مدد 
  فاء 

7 (41,2%) 24 
(72,7%) 

1٣ 
(86,7%) 

  أة 2 ٣2,8
من 
 10  فاء  0,05

(58,8%) 
9 (27,٣%) 2 (1٣,٣%) 

أة   2 11,٣7 14 20 (%٣5,٣) 6مدد  -1 
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دباب  2ةةمب  ا ماا  اإلدمان فيالعم    بةد البةد
 الاب ب

 الداللب
 فيةعم  

 ماا  اإلدمان
 فيةعم  

الماا  
 اإل ويةة ي

 امموم  

 فيةعم  
ال  ماا

 أابك 

من  (%9٣,٣) (%60,6)  فاء  21
 11  فاء  0,01

(64,7%) 
1٣ 

(٣9,4%) 
1 (6,7%) 

 1- 
22 

مدد 
  فاء 

7 (41,2%) 19 
(57,6%) 

15 
(100%) 

أة   2 12,71
من 
 10  فاء  0,01

(58,8%) 
14 

(42,4%) 
ةفب 

 )ةفب%(
 1- 

2٣ 
مدد 
  فاء 

8 (47,1%) 21 
(6٣,6%) 

14 
(9٣,٣%) 

أة   2 7,81
من 
 9  فاء  0,05

(52,95%) 
12 

(٣6,4%) 
1 (6,7%) 

 1- 
28 

مدد 
  فاء 

11 
(64,7%) 

2٣ 
(69,7%) 

15 
(100%) 

أة   2 6,52
من 
 10 (%٣5,٣) 6  فاء  0,05

(٣0,٣%) 
ةفب 

 )ةفب%(
 2- 

18 
مدد 
  فاء 

8 (47,1%) 21 
(6٣,6%) 

14 
(9٣,٣%) 

أة   2 7,81
من 
 9  فاء  0,05

(52,95%) 
12 

(٣6,4%) 
1 (6,7%) 

 2- 
19 

مدد 
  فاء 

10 
(58,8%) 

19 
(57,6%) 

14 
(9٣,٣%) 

أة   2 6,44
من 
 14 (%41,2) 7  فاء  0,05

(42,4%) 
1 (6,7%) 
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دباب  2ةةمب  ا ماا  اإلدمان فيالعم    بةد البةد
 الاب ب

 الداللب
 فيةعم  

 ماا  اإلدمان
 فيةعم  

الماا  
 اإل ويةة ي

 امموم  

 فيةعم  
ال  ماا

 أابك 

 2- 
21 

مدد 
  فاء 

11 
(64,7%) 

28 
(84,8%) 

15 
(100%) 

أة   2 7,21
من 
ةفب  (%15,2) 5 (%٣5,٣) 6  فاء  0,05

 )ةفب%(
 2- 

2٣ 
مدد 
  فاء 

8 (47,1%) 17 
(51,5%) 

1٣ 
(86,7%) 

أة   2 6,48
من 
 16 (%52,9) 9  فاءا 0,05

(48,5%) 
2 (1٣,٣%) 

وةىد ظهىب  المدب ب  ماا  اإلدمان من ال فاء  في( مدك است ال  العم  19مبط الادو  )
 : ي  ا( بةد  55من ) ا( بةد  1٣) فيماا  اإلدمان تال فاء  الم دب ب  فيبتتا  العم  ا

 دمانالااةب تعال  اإل.  
 المدمةينك من االةت ا  لد الوةاةب.  
 ت  ي  المدمةين والبماةب المستمب  لهد.  
 الماىىىىدبا   المةىىىىااتب لتعىىىىاطيمعىىىىاييب تشىىىىاة  االطىىىىطباتا  المعبفىىىىب واإللمىىىىاد ت

 . والمس با 
 لواىىد مىىن اإلىىاب  اسىىتباتياةا  المسىىامد لم ىىدب  موىى  وةىىال مامومىىب متةومىىب مىىن ا

  .السوبةب لتعاطي المادبا  واالمتماد
 التىيق العىال  فىي المباوىب ائىوطب  م دب  مو  وةىال اسىتباتياةا  مسىامد  الاالىبال 

 . ةمب بها العمي  من االمتماد أو التغييب أو الشفاء
   العميىىى  و و تىىى  الشاةىىىةب لغىىىب تمىىىا يتةاسىىى  و  ت ىىىدةد اىىىدما  العىىىال الم ىىىدب  موىىى

  .والل افةب
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 مىىىىىع السىىىىىةاآ واألسىىىىىالي  يتةاسىىىىى  تمىىىىىا  طىىىىىتط وتعىىىىىدي  الممابسىىىىىبالمبوةىىىىب ال افةىىىىىب ل
 . العالاةب

 سالي  ال ةا  وت يةد مائد مال  ااال  التعاطي واإلدمانالمعبفب واإللماد ت  . 
 التعىاطياط  ومسىاب مالما  الاطب واالستهدا  واألمىب  وةالالمعبفب واإللماد ب 

  .واالططباتا  الةاامب من التعاطي
   التعىىىىىىىاطيوةىىىىىىىال  ةفةىىىىىىىب تىىىىىىى ليب اطىىىىىىىطباتا  المعبفىىىىىىىب واإللمىىىىىىىاد والم ىىىىىىىدب  موىىىىىىى 

 . واالططباتا  الةاامب من التعاطي مو  األسب واألفباد اإاب ن المعةيين
 متادب وفوسفب الوةاةب والعال  والشفاء معبفب واإللماد والم دب  مو  وةالال . 
  ء عوىىةد المهىىابا  الاةاتةىىب  ملىى  إداب  الطىىغو  واالسىىتباات ت سىىالي المعبفىىب واإللمىىاد

 . والتواة  وتو يد ال ا  ومهابا  البفط
الاااىىىىىب التدب بةىىىىىب المتعو ىىىىىب تمطىىىىىمون المهىىىىىاب  أو المعوومىىىىىب و ىىىىىان التواىىىىى  العىىىىىاد تقايىىىىىد 

 ياإل ويةة ىالماىا   في م ابةب تالعاموين  مااال  أابك  فيالبةد لدك العاموين  فيالمتطمةب 
 .ماا  اإلدمان فيوالعاموين  امموم  

مشىىىب لىىىدك  ب ىىى  الماىىىاال  اللاللىىى فىىىيو اةىىى   ىىى ا الاااىىىا  التدب بةىىىب الم دب ىىىب أموىىى  
ة  ماىا  اإلدمىان ااةىب  وة سىتل فىيم ابةىب تالعىاموين  امموم   اإل ويةة يالماا   في العاموين

  تال دب  مو  وةال  ةفةب ت ليب اطىطباتا  الاا اللاةيالاقء  في( 19من  ل  البةد بةد )
 ان إ   ؛سب واألفباد اإاب ن الماةطينمو  األ التعاطيواالططباتا  الةاامب من  التعاطي

  ماىىا فىىيلتىىدب   لىىدك العىىاموين إلىى  اةسىىتب المىىدب ين لعىىدد ال فىىاء  والاااىىب  يفاىىا  ةىىا  ت ىىافؤ  
أن الةسىتب  يتما ةعة  (%57,6) اموم  م اإل ويةة يالماا   فيوالعاموين   (%58,8اإلدمان )

 اب  بىىىب  ماىىا  اإلدمىىىان  وببمىىا  ىىان  لىى  م   فىىياالىىب العىىاموين  فىىىياألموىى  تشىى   طفيىىال  اةىى  
ى اإل ويةة ىىيالماىىا   فىيتسىب  اإللمىىاد األ لىب لىىدك العىىاموين   ب تاالطىىطباتا  السىىة ةاتب  امموم 

اامىب مةى  أو مسىبتب ة  ى مباط مةىااتب أويب مةهىا لال اإلدمان ةةاا   والتي  تش   ماد
 . تئا  واططباتا  الشاةةبل   ال وق واال

( مدك است ال  ال فاء  الم دب ب من الاةو  مو  الدوبا  الالقمب 20ةعبط الادو  )
ة سىىم  العيةىىب إلىى  فئتىىين  مىىا: غيىىب إ  ؛ الةفسىىيلواةىىو  موىى  باةىىب مقاولىىب مهةىىب العىىال  

  .مو  األة  دوبا   وااةوين مو  دوب  وااد  أيااةوين مو  
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حصول علوى /ةدور  رخص أياسوتقال  الحصوو  علوى دورات )لوم يحصول علوى ( 20)جدو  
 ( عا الكفة   المدركةأكثردور  أو 
دباب  2ةةمب  ا الباةبالاةو  مو  دوبا    بةد البةد

 الاب ب
 الداللب

 ال ةعد
مدد  24 -1 

  فاء 
أة  من  1 4,72 (97,6%) 41 (82,6%) 19

0 .05 
 (%2,4) 1 (%17,4) 4 اء  ف

مدد  10 -2 
  فاء 

أة  من  1 ٣0,6 (90,5%) ٣8 (65,2%) 15
0,05 

 (%9,5) 4 (%٣4,8) 8  فاء 
مدد  1٣ -2 

  فاء 
أة  من  1 4,86 (78,6%) ٣٣ (52,2%) 12

0,05 
 (%21,4) 9 (%47,8) 11  فاء 

مدد  14 -2 
  فاء 

من  أة  1 4,04 (%8٣,٣) ٣5 (60,9%) 14
0,05 

 (%16,7) 7 (%٣9,1) 9  فاء 
وىى  دوبا  ال فىىاء  الم دب ىىب مىىن متغيىىب الاةىىو  م  مىىدك اسىىت ال( 20مىىبط الاىىدو  )
التىىالغ مىىىدد ا  امةىىع البةىىود فىىىي ىىان  ةىىىا  اسىىت ال  بىىين المتغيىىب ن و  .باةىىب مقاولىىب المهةىىب

 :يتاستلةاء أببعب بةود    ا( بةد  55)
 لطبةىىىب والدوائةىىىب فىىىي مىىىال  االطىىىطباتا  المةىىىااتب األسىىىالي  االمعبفىىىب واإللمىىىاد ت

 . المادبا  والمس با  يتعاطل
 تالتاةةىىىىىىىا   طواا  واإلاىىىىىىىباءا  واألدواب الااةىىىىىىىبالمعبفىىىىىىىب واإللمىىىىىىىاد تالمةىىىىىىى

المتعىىدد  المشىىاب ب فىىي مىىال  اإلدمىىان أو االطىىطباتا  الةاامىىب مىىن تعىىاطي المىىواد 
  .المادب  والمس ب 

  اسالي  المعبفب واإللماد ت   .الامامي باءا  اإلبشادوان
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  اباءا  إبشادسالي  المعبفب واإللماد ت  . قوا األسب واأل وان
 فىيال فىاء  أموى   تالشىعوب تعىددو ما  و متوةع  اة  الاااىا  التدب بةىب المبتتطىب 

 . دوبا  أيببعب لدك غيب الااةوين مو  المااال  األ
 ةالمنةقش

ين ا  التدب بةب الم دب ب لدك األاةائيواود العديد من الااابالةتائ  السات ب  يتوا
اإلدمىىىىان الوةاةىىىب مىىىىن ماىىىىا   فىىىيسىىىىواء العىىىاموين أو غيىىىىب العىىىىاموين   الةفسىىىيين مىىىىن الاةسىىىين

تهىىد  إمىىىداد  ىىىوادب  التىىىيإمىىىداد وت يىىةد البىىىبام  التدب بةىىب إلىى  تالاااىىىب  ي مىىىا تىىوا مالاىى  و 
  الشاةةب والعومةب اهاب وتةمةب الم  اإلدمانتشب ب متاةةب في ماا  العال  والوةاةب من 

  اةىىائيين الةفسىىيين بىىدوب د فىىي ماىىا  الوةاةىىب والعىىاللهىى ا ال ىىوادب  وق ىىاد  ومىىي األوالمهةةىىب 
 الاااا  التدب بةب  ما  شف  مةهىا ةتىائ  الدباسىب  ا ةستطةع أن ةام  أببق و  .من اإلدمان

 : يويفةما 
 ظىىىا بتيةهد موىىى  فهىىىد  سىىىا  المتىىىدببين المعوومىىىا  األساسىىىةب التىىىي تعيىىىإإلىىى   الاااىىىب -1

(  والةفسىةب واالاتمامةىبوالعةىبةب واإلدمان  مىن ماتوىال أتعاد مىا )البيولواةىب  التعاطي
ط تعب فىىىىىىا  ا  مىىىىىىع اسىىىىىىتعب التعىىىىىىاطي واإلدمىىىىىىان لمفهىىىىىىوميلةظب ىىىىىىب ا واإللمىىىىىىاد تاألسىىىىىى 

المفهىىىومين  ومىىىا طىىىبأ موىىى   ىىى ا التعب فىىىا  مىىىن تطىىىوبا  م سىىى  التواهىىىا  فىىىي تةىىىاو  
م اب  المةظوب الةفسىي  يفا واإللماد ت   من المةظوب الطبي  دمانواإلظا بتي التعاطي 

 بواإللمىىاد تىى ةواف وفئىىا  المىىواد الةفسىىةب ومسىىتوةا  االمتمىىاد مويهىىا )الةفسىىة .االاتمىىامي
 قائىىىىىوتوطىىىىىةح طب دماةهىىىىىا  ان والعطىىىىىوةب(  واألسىىىىى  البيولواةىىىىىب ال امةىىىىىب وباء تعاطيهىىىىىا و 

ت سىىتا  التعىىاطي  الىىومي اوأايىىب   .ووظائفىى  تعاطيهىىا  واإلىىاب التىىي تاىىدلها فىىي بةةىىب المىىخ
 )الواداةةىىىب  والمعبفةىىىب  والبيئةىىىب  واالاتمامةىىىب( فىىىي طىىىوء التواهىىىا  الةظب ىىىب الماتوفىىىب

) ,Ouzir& Errami, ; 1998Petraitis, Flay& Miller التعىاطيالمفسب  لسىوو  

ومةها   مانطب الةظب ب الم دمب لتفسيب أستا  التعاطي واإلدتاألاإللماد   ل   .2016(
ات    وتطبة ىىىا  مةىىفوفب بتىىىب (Patraitis& Miller, 1995) ت اةمىىو   بتىىىب  مىىلال  

  .تعاطي المواد الةفسةبفي ةما  ومستوةا  الت ليب أل
ى األاةىائياالةةا  ممابسب مهةىب ت  الوميبفع إل   الاااب -2 ا  فىي ماىو   االةفسىي مموم 

وةىىبمين مبىىد الو ىىا    يتهىىامالتعىىاطي واإلدمىىان موىى  ةاىىو اىىا  ) شىىاد مبىىد الاميىىد 
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 & Jeffrey& Stephen, 2007; Samuel & Leon, 2007; Michal ؛2015

Leon, 2008; David& Thomas, 2009).  

والتشاةةىىىا   اىىىاال  اإلدمىىىانفاىىى  وت يىىىةد سىىىا  المهىىىابا  ال افةىىىب لتا إلىىى   الاااىىىب -3
  ااال  والتدب   مو  األس  التي ت ود مويها أسالي  فا .المقدواب المبتتطب ب ل 

ىى  موىى   ةفةىىب إمىىداد الت ب ىىب الةفسىىي  اإلدمىىان  والتىىدب  بق و ةفةىىب االسىىتفاد  ممىىا سىى .امةه 
ت دةمىىىى  فىىىىي وطىىىىع ةىىىىوائد تمشىىىى ال  المىىىىدمن  والةىىىىةاغب المعبفةىىىىب السىىىىوو ةب لاىىىىاال  

  .اإلدمان
  و لىىى  مىىىن مىىىال  اإلدمىىىانوأسىىىالي   مةىىىاايال افةىىىب مىىىن ماتوىىىال المعوومىىىا   ا تسىىىا  -4

؛ ومةهىىا لمىىداب  العالاةىىب الماتوفىىب فىىي ماىىا  التعىىاطي واإلدمىىانالتعىىب  موىى  ا اىىال 
 .اطىىو   وطب  ىىب المىىاتب    12وطب  ىب الىىى   المعبفىىي والمةاىى التاويىى  الةفسىىي    مةاى

أسىوو  مىن أسىالي  مىع توطىةح األسى  التىي ت ىود مويهىا  ى    يهىالد التىدب   ال فىؤ مو
 .اواةى  ال ةىوب وال ىو  فيهىاا  مىع توطىةح لسى  تطبة هىوأ    وم وةا   ى  مةهىاالعال 

  االطىىىطباتا  فىىىي ماىىىا  مىىىالالماتوفىىىب  الةفسىىىياسىىىتباتياةا  العىىىال  والتىىىدب   موىىى  
   ىب  الةىدمب    اال تئىا )ال وق امشتب    اد  و او  اد مع تو  التي  أو المبتتطب تاإلدمان

  .االططباتا  الشاةةب(
مىىىن  اموااهتهىىىا بىىىدء   وسىىىب   ةىىىب مىىىن اإلدمىىىانمعوومىىىا   افةىىىب مىىىن مسىىىتوةا  الوةا تىىىوفيب -5

ةىىىىىواف الوةاةىىىىىب أ)مىىىىىن اىىىىىال  التعىىىىىب  موىىىىى   بافىىىىىط العىىىىىبط واةتهىىىىىاء  افىىىىىط الطوىىىىى 
  .(2009ةماق  ؛ 2008الدمبدا   ؛ 1996سو ال  ) ومستوةاتها(

ي المتةومىب فى الةفسىيالسىتاداد متىادب واسىتباتياةا  العىال   طووتبالمهابا  الم ا تسا  -6
  ي ال ةىىدب ) ي سىب ألالعىىال  ااإلبشىاد و و ى ل  لىىب  ةىب مىىن الىدباتين اللاةةىب واللالماىا  الوةا

  .(Chan, 2003) والامعي الفبدي؛ واإلبشاد (1992
المهىىابا    و المهىىابا  المتطوتىىب لوطىىع بىىبام  لووةاةىىب مىىن التىىداينا تسىىا  إلىى   الاااىىب -7

سىىالي  تةمةىىب المهىىابا  الشاةىىةب أالطوىى  )مىىن اىىال  التعىىب  موىى   المطووتىىب لافىىط
 بدامي لومش ال  ومهابا  التف يىبطي  ومهابا  الا  اإلين لوتعاواالاتمامةب لومستهدف

 . طفا  والشتا اال  وطع ببام  لأل  و  ل  من ا  المش ال (و الةاةد 
مىن اىال  التعىب   المعوومىا  ال افةىب مىن أسىالي  افىط العىبطسىا  ا تإل   الاااب -8

  .والشبطي في الوةاةب من اإلدمان ال طائيمو  الدوب 
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موىى  اىىاال  فعوةىىب تالمؤسسىىا  والمستشىىفةا   العموىىياما  مىىن التىىدب   سىىإلىى   الاااىىب -9
 الةفسىي العالاىيتاى  إشىبا  فب ىق مت امى  لوتىدب   موى  الت امى    بةالعالاةب التدب ب

 . والدوائي
األدلىب التشاةةىةب البا ةىب ملى  الىدلي   فياإللماد تما ا  التشاة  لددمان  طبوب  -10

الةىادب مىن مةظمىب  التشاةةىيوالىدلي    (DSM5)الاام   واإلاةائي التشاةةي
ةد م ابةىىب التشىىاة  والمفىىا  فىىياىىدل   التىىيوالتطىىوبا    (ICD11)الةىىاب العالمةىىب 

اىىىىباء م ابةىىىب بىىىىين األدلىىىب الماتوفىىىىب ملىىى  الىىىىدلي   السىىىىات ب مويهىىىا  بتاألدلىىى  التشاةةىىىىيوان
  .(DSM5)الاام   واإلاةائي التشاةةيوالدلي   (DSM4)الباتع  واإلاةائي

  وسىب  ةفسىيهىا طبيى  ؤديي الىدوائي الطبىيمىن العىال   تدب بةىب تطىمين وب   طبوب  -11
 الىى يالتىىدب   موىى  سىىب  العىىال  المت امىى    و العالاىىيدااىى  الفب ىىق  العالاىىياون التعىى

 . ةفسي مالايبين أ لب من أسوو    و  ل  والدوائي الةفسييامع بين العال  
  .لب دون اةتها  الاةوةةب والسب بمو  اإلاالب و ةفةب  تاتب ت ب ب اإلاا التدب   -12
 . ماا  اإلدمان في الةفسيالتوليق و تاتب الت ب ب لتدب   مو  إل  ا الاااب -13
 .(2012)البشود   ةت اسبالوةاةب من اال مو  ببام  التدب   -14
والفىىىبآ بىىىين التشىىىاة  والتشىىىاة  دمىىىان  تمفهىىىود التشاةةىىىا  المقدواىىىب لداإللمىىىاد  -15

سىى  العىىال  المعبفىىي وأدمىىان  لةفسىىةب التىىي تةىىاا  اإلالطىىطباتا  اوةىىوف االمىىقدو   
لىىىىد لال تئىىىىا  لىىىىد ل ىىىىب  الةىىىىدمب  لىىىىد الطىىىىطباتا    المىىىىدمةين كالسىىىىوو ي لو وىىىىق لىىىىد

  و ةفةىىىب ادولىىىب  مةىىىاا  يىىىتد اسىىىتعباط اةائةىىى وفىىىي  ىىى  اطىىىطبا    الشاةىىىةب
 دمىىىان واسىىىتمباباا اإلاىىىدو ةىىىب التتادلةىىىب بىىىين  ىىى ا االطىىىطبا  و ومةىىىااي مالاىىى   والعال

(Alwahhabi, 2003; Ashbaugh, Antony, McCabe, Schmidt & 

Swinson, 2005; Anderson & Hope, 2008; Amir, Beard, Burns, & 

Bomyea, 2009;Andrews, Cuijpers, Craske, McEvoy& Titov, 

2010).  

 مستقبليةتوصيةت لبحوث  
مىىن اواةىى  مفهىىود  ت شىىال اأن ت ىىون تاول ىى تةىىوح  مديىىد  اتطىىب  ةتىىائ  الدباسىىا  أف ىىاب  
ىواإلدمىان التعىاطيماىا   فيعالاين ال فاء  ال اتةب المهةةب المدب ب لوم ب مىا ن توى  األف ىا  وما

 :يوي
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واإلدمىىىان وال فىىىاء  ال اتةىىىب المهةةىىىب  التعىىىاطيماىىىا   فىىىيدباسىىىب العالةىىىب بىىىين التىىىدب    (1)
  .ماا  اإلدمان فيالمدب ب لدك العاموين 

ال فىىاء  ال اتةىىب المهةةىىب  فىىيماىىا  اإلدمىىان  فىىين الفىىبوآ بىىين العىىاموين وغيىىب العىىاموي (2)
 . المدب ب

ب لىىدك ال فىاء  ال اتةىب المهةةىب المدب ىفىي ةم ىن أن تىؤلب  التىيدباسىب تعىط المتغيىبا   (3)
أو مىىدد سىىةوا  الابىىب  أو مىىن ةبيىى  سىىما  الشاةىىةب  ماىىا  اإلدمىىان  فىىيالعىىاموين 

  .أو اةا  العمي  شاب  فيها المعال   التيالعمب أو مدد الدوبا  التدب بةب 
المتغيىىىىبا  االمتتىىىىاب تعىىىىط  فىىىىياىىىى    مىىىىع األالعمىىىىالء ل فىىىىاء  المعىىىىال  ال اتةىىىىب ت ىىىىديب (4)

 . العمب وةوف العال  المستادد مع العمي الدةموابافةب  الاة  و 
 تال فىىاء  ال اتةىىىب التعىىاطي(دباسىىب العوامىى  المةبئىىب )ملىىى  االتاا ىىا  والمعت ىىدا  ةاىىىو  (5)

 .والتعاطيدمان ماا  اإل لومعال  فيالمهةةب 
موىى   ي لةتىىائ  العىىال   مؤشىىب ةىىو و  الدباسىىا  التتتعةىىب لمسىىتوك ال فىىاء  ال اتةىىب لوعميىى  (6)

 . ال فاء  ال اتةب المهةةب لومعال 
تعىىىد ماىىىا  اإلدمىىىان ةبىىى  و  فىىىيب لومعىىىال  الم ابةىىىب بىىىين مسىىىتوك ال فىىىاء  ال اتةىىىب المهةةىىى (7)
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