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اإلىداء 

 

إلى مف ىـ أكـر منا جميعا شيداء فمسطيف، كعمى رأسيـ سيد الشيداء القائد المعمـ ياسر 
.  عرفات

 

إلى مف ترجؿ إلى العمياء خبلؿ لحظة ماكرة غادرة، دكف أف يسمح ألحد بكداعو،  الصديؽ 
. الكفي الشييد رباح خمؼ عميو رحمة اهلل

 

إلى مف شاء القدر أف افرح مرتيف دكف أف يشاركني الفرح، بعد أف شاركني مرارة السجف 
.  كالسجاف، أخي كصديقي العزيز فادم األصمي ككافة األسرل

 

. عميو رحمة اهلل إلى ركح كالدم، الذم حثني عمى االنتياؿ مف بحر المعرفة حتى آخر نفػس،
 

إلى مف تنفجر مف بيف يدييا ينابيع المحبة كالحناف، إلى مف سيرت الميالي، كتعبت طمبا 
.  لراحتي، إلى مف إذا لمستني كعانقتني أنستني ىمي، أمي الحبيبة

 

إلى مف ترعرعت في كسطيـ، كشارككني أحزاني قبؿ أفراحي، إلى مف أحبيـ كثيرا، كلف 
. أستطع أف أعبر عف حبي ليـ ميما حاكلت،  أخكاتي ك إخكتي كاألعزاء

 

إلى مف اسمييـ تكأـ ركحي، كنصفي اآلخر، كقضيت معيـ أجمؿ سنكات عمرم، إلى مف 
. يرسمكف البسمة عمى كجيي، كالضحكة في عيكني، أصدقائي

 

. إلى مف قسـ القدر أف تككف نكارة عمرم، كبستاف حياتي، خطيبتي ىديؿ
 

إلى أخي الذم لـ يشأ القدر أف تمده أمي، كلكنو مثؿ مف كلدت، إلى مف استحؽ لقب 
. الصديؽ بجدارة، صديقي العزيز نادر شكامره 

 

. سمكر  أخي كصديقي محمد، كخير معيف في الصعب،إلى مف كاف خير رفيؽ في الدرب
 

 باجس خميس حسن خميس: الباحث
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: إقرار
 

نيا نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء  أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كا 
ف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك . حيثما كرد. ما تـ اإلشارة لو كا 

. معيد
 
 

: التكقيع
 

 باجس خميس حسف خميس: االسـ الرباعي
 

:   التاريخ
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 شكر وعرفان 
 

أشكر اهلل سبحانو كتعالى أكالن، بأف أعانني ككفقني، ككىبني نعمة العمـ في إتماـ ىذه الرسالة كنيؿ درجة 
. الماجستير في اإلرشاد النفسي كالتربكم

 

كأتقدـ بخالص الشكر كعظيـ االمتناف إلى مشرفي األكاديمي حضرة الدكتكر زياد بركات، الذم تفضؿ 
رشاده المتكاصؿ، كالذم ما بخؿ عميَّ يكمان بكقتو مرشدان  باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كعمى دعمو كا 

كمكجيان كناصحان كمصححان، حيثما لـز ذلؾ إلى أف كصمت الرسالة بالشكؿ الذم ىي عميو، كما ال انسى 
اف اتقدـ بخالص الشكر كعظيـ االمتناف الى لجنة المناقشة االستاذ الدكتكر الفاضؿ أحمد فييـ جبر 

. كالدكتكر الفاضؿ عبد عساؼ 
 

ف مف كاجب العرفاف أف اشكر الدكتكر محسف عدس عمى ما قدمو لي مف مساعدة، كنصح كتكجيو  كا 
. إلثراء ىذه الرسالة 

 

كما ال أنسى الجنكد المجيكليف الذيف ساىمكا في تكفير كؿ الظركؼ لكي أكمؿ مسيرتي العممية كاخص 
ككؿ زمبلئي الضباط  (أبك رامي)كالسيد المكاء منجد زيداف  (أبك الفتح)بالذكر السيد المكاء ذياب العمي 

.  كصؼ الضباط كالجنكد في العمؿ الذيف ساعدكني خبلؿ فترة الدراسة كفي إعداد ىذه الرسالة
 

كما ال أنسى أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كخالص العرفاف مف الدكتكر الفاضؿ حسف طاىر أبك الرب أستاذ 
. المغة العربية في جامعة النجاح الكطنية عمى تنقيحو لمرسالة لغكيا

 

كأخيرا إلى كؿ يد كريمة ساعدت، أك أعانت، أك ساىمت، أك سيمت بصكرة مباشرة، أك غير مباشرة إنجاز 
. ليا مني كؿ التقدير كاالحتراـ كالحب. ىذه الرسالة

 
 

واهلل ولي التوفيق 
 
 

 باجس خميس حسف خميس :الباحث



 7 

 اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحو تعاطي المخدرات
 

 باجس خميس حسن خميس: إعداد
 

 زياد بركات. د: إشراف
 

 :الممخص
 

ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات مف كجية 
نظر الطمبة أنفسيـ، كما ىدفت إلى معرفة أثرتمؾ االتجاىات لدل الطمبة، باختبلؼ خصائصيـ الشخصية 

الجنس كالتخصص كمكاف السكف كدخؿ األسرة كمستكل تعميـ األب : (متغيرات الدراسة المستقمة كىي)
.  (كمستكل تعميـ األـ كالسكف أثناء الدراسة

 
الحككمية، ) كقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية مف كافة طمبة الجامعات الفمسطينية 

حيث بمغ  (2009/ 2008)في الضفة الغربية، كذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ  (كالخاصة
طالبان كطالبة مف كؿ المستكيات كالتخصصات، كقد استخدـ الباحث في  (477)عدد أفراد عينة الدراسة 

بمغت كالذم  (2001)دراستو استبيانان كاحدان، كىك استبياف االتجاه نحك تعاطي المخدرات مف إعداد مرسي 
 كباستخداـ (.0.94 ) (Cronbach Alpha) كركنباخ ألفامعادلة ـ ااستخد ثباتو الكمي بقيمة معامؿ

مناسبة ألغراض الدراسة كمرتفعة ثبات  كىي بصكرة عامة معامبلت ،(0.89)طريقة التجزئة النصفية 
. كيمكف الكثكؽ بياالحالية 

 
كبعد أف تـ جمع البيانات كالتأكد مف اكتماليا، تـ إدخاليا إلى الحاسكب، كمف ثـ معالجتيا إحصائيا 

: ، كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية(SPSS)باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 
 االستبياف كانت سمبية عمى جميع فقرات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدراتإف اتجاىات 

التجاىاتيـ فقد بمغت  أما الدرجة الكمية. (%8.1-  %35.2)بيف  حيث تراكحت النسبة المئكية ما
 كجكد فركؽ في اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات كقد بينت النتائج. (26.2%)

 .كقد كانت الفركؽ لصالح الذككرتعزل لمجنس 
كانت كجكد فركؽ في اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات، تعزل لمتخصص كقد 

. الفركؽ لصالح الطمبة مف التخصص األدبي
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كجكد فركؽ في اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات تعزل لمستكل تعميـ األـ 
 .(ماجستير فما فكؽ)لصالح الطمبة المرتفع مستكل تعميـ أمياتيـ 

عدـ كجكد فركؽ في اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات تعزل لكؿ مف المتغيرات 
مع : "دخؿ األسرة، مستكل تعميـ األب، السكف أثناء الدراسة". مدينة، قرية، مخيـ: "مكاف السكف): التالية

. ("األسرة، مع الزمبلء
 

: كبناء عمى ىذه النتائج فقد خرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات منيا
ضركرة العمؿ عمى تعزيز االتجاىات السمبية، التي يحمميا الطمبة الجامعيكف نحك اإلدماف عمى المخدرات، 
مف خبلؿ التكعية كالتثقيؼ اليادؼ، كضركرة إشراؾ الطمبة الجامعييف، كخاصة الذككر منيـ في حمبلت 
تكعية عمى صعيد الجامعة كالمجتمع بشكؿ عاـ، كذلؾ لترسيخ االتجاىات السمبية في أذىانيـ تجاه ىذه 

. اآلفة
العمؿ عمى تضميف المنياج الدراسي في المرحمة الثانكية لكحدة دراسية كاممة تتحدث عف آفة المخدرات، 

.  ككافة أشكاؿ كأنكاع ىذه السمـك كذلؾ قبؿ انتقاليـ كانخراطيـ في المجتمع
ضركرة القياـ بدراسات كبحكث أخرل شبيية بيذه الدراسة، تتحرل اتجاىات طمبة المدارس كخاصة المرحمة 

كدراسات أخرل مماثمة عمى أفراد المجتمع بحيث ال تقتصر . الثانكية منيـ، تجاه المخدرات كاإلدماف عمييا
 . عمى الفئة المتعممة فقط
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The attitudes of Palestinian university students towarddrug abuse  

 

Preparation: Bajes Khamis Hassan Khamis  

 

Supervision: d. Zeiad Barakat  

 

 

Abstract: 

 

The current study aimed to know the attitudes of Palestinian university students about drug 

abuse from the perspective of the students themselves, and aimed to know the attitudes to 

different students depending on personal characteristics (variables independent study that is : 

sex, specialization, place of residence, family income, level of education of father Mother 

level of education, housing during the study). 

 

This study has been applied to stratified random sample of students from all the Palestinian 

universities (governmental and private) in the West Bank, during the first semester of the year 

(2008 / 2009), where the number of members of the study sample (477) students of all levels 

and disciplines has been used Researcher in the study questionnaire and one is the broad trend 

towards the use of drugs prepared by Morcy (2001) and the value of total factor stead fastness 

Kronbach equation using alpha (0.94). Using the method of split_half (0.89), a generally high 

reliabilits of transactions and appropriate for the purposes of the current study can be trusted. 

 

After the data were collected and confirmed completion had been made to the computer and 

then using a statistical treatment of statistical packages of Social Sciences (SPSS) The study 

found the following results: 

 

attitudes Palestinian university students about drug abuse were negative on all paragraphs of 

the questionnaire ranged between percentage (35.2% - 8.1%). while the overall orientation 

class Amounted to (26.2%).  

 

The results showed that the differences in the attitudes of Palestinian university students about 

drug abuse has been attributed to sex differences in favor of males.  

the differences in the attitudes of Palestinian university students about drug abuse attributed to 

the specialization and the differences have been allocated in favore of  students in literary 

specialization. 

the differences in the attitudes of Palestinian university students about drug abuse attributed to 

the level of mother education for students who have a high level of education of mothers 

(Master and above). 

The results showed no differences in the attitudes of Palestinian university students about drug 

abuse attributed to the following variables: (place of residance "cities, villages, refugee camp," 

household income, level of education of the father, housing during the study, "with the family, 

with colleagues") .  
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Based on these results have emerged from the study a series of recommendations including:  

 

The need to promote negative attitudes held by university students about drug addiction 

through awareness and education targeted. And the need to involve university students, 

especially boys, in the awareness campaigns at the university and society in general so as to 

consolidate the negative attitudes in their minds against this scourge.  

to include in the curriculum at the secondary level for the unity of full school talk about the 

scourge of drugs and all forms and types of poisons, before moving and involvement in the 

community.  

The need for studies and other research like this study investigating attitudes in school 

students, especially secondary school have for drugs and drug addiction. And other studies 

similar to the members of society are not limited to the educated category only.  
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: الفصل األول
 
 

 : الدراسة وأىميتيامشكمة
  

 المقدمة 1.1
 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       پ  پ  پ  پ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ        :قاؿ تعالى

سكرة ) چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
(. 92 - 90/ 5المائدة رقـ 

 
إف الشباب في كؿ أمة ىـ عماد نيضتيا، كفي كؿ نيضة ىـ سر قكتيا، كحاممك رايتيا، لذا فاف مف 

كاجب األسرة، كالمجتمع، االىتماـ بيذه الفئة المنتجة، كحمايتيا مف االنسياؽ كراء كؿ ما ييدد كجكدىا 
(. 1997شحاتو، )كيمس بقدراتيا، كخاصة المخدرات كالمكاد المخدرة 

 
كاالتجاىات باعتبارىا مظيران مف المعرفة االجتماعية التي تؤدم إلى التفاعؿ االجتماعي، أك تحد منو مف 

أغزر المكضكعات بحثا في عمـ النفس االجتماعي، كمف أكثرىا أىمية فكؿ فرد يصٌرؼ أمكره اليكمية 
متأثرا باتجاىاتو نحك الناس كمدفكعا بجعؿ اتجاىاتيـ منو كدية كايجابية، كقد ذىب عمماء النفس األكائؿ 

تأكيدا عمى قيمة االتجاىات، كأىميتيا إلى االعتقاد باف معرفة اتجاىات الفرد في األمكر االجتماعية تيسر 
(. 1998الكقفي، )التنبؤ بسمككو نحكىا، كتكجو الكيفية التي نسمؾ بمكجبيا نحكه 

 
كاف اتجاه الفرد نحك أم مكضكع، ىك عبارة عف مكقؼ يتخذه حياؿ ىذا المكضكع ككؿ فرد منا لو 

اتجاىات كاسعة، كمتعددة اتجاه مكضكعات مختمفة في العالـ المحيط بنا، فنحف لنا اتجاىات نحك الناس 
كالجماعات كالمنظمات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية، كما أف لنا اتجاىاتنا نحك الفف كالفمسفة كالديف 

(. 2004بني جابر، )كغير ذلؾ، ككؿ منا أيضا لو اتجاىاتو نحك نفسو 
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كتؤثر االتجاىات النفسية التي يحمميا الفرد في المكاقؼ االجتماعية التي يتفاعؿ فييا مع اآلخريف، كفي 
بداء  عبلقتو، بيـ كمدل تكيفو معيـ، فاف كانت ايجابية، فإنيا تدفع بصاحبيا إلى التعاكف كالمشاركة كا 

كاف كانت سمبية فإنيا تؤدم بو إلى االنعزاؿ كاالنسحاب كعدـ المشاركة، كتفضيؿ الكحدة عمى . الرأم
االختبلط، كنفس الشي يقاؿ عف اتجاىاتنا نحك حؽ المرأة في التعميـ كالتدخيف، كتعاطي المخدرات، 

.  (2003عبدالمنعـ، كآخركف، )كغيرىا مف القضايا االجتماعية األخرل 
 

كتعتبر ظاىرة المخدرات بأبعادىا المتعددة، ظاىرة في غاية في التعقيد، بكضعيا الراىف عمى مستكل العالـ 
اقتصادية، اجتماعية، نفسية، ): كالمستكيات المحمية كالقكمية، حيث تتشابؾ فييا العكامؿ المككنة ليا كىي

كلكؿ عامؿ مف ىذه العكامؿ كزنو الخاص، كيختمؼ مف مجتمع إلى آخر كمف فئة . (بيئية، أخبلقية، دينية
كطبقة اجتماعية إلى أخرل، إنما العامؿ الرئيس المشترؾ الذم يربط بيف العكامؿ المتعددة، ىك البعد 

الثقافي الديني كاألخبلقي كالقيمي، فيك الذم يضمف حصانة اإلنساف المعرفية كالنفسية التي تحبذ رفض 
بعادىا عف المخاطر فبالرغـ مف صعكبة المشكمة بتعدد عكامميا كتفاعميا إال أف . فكرة التعاطي، كنبذىا كا 

أكثر الطرؽ ييسرا لحؿ المشكمة، ىك تكظيؼ البعد الديني كاألخبلقي، انطبلقا مف تعاليـ الديف التي تحـر 
استعماؿ الخمكر كالمخدرات إضافة إلى الممارسات الدينية في دكر العبادة كالتي تزيد مناعة اإلنساف ضد 

(. 2003عبدالمنعـ، كآخركف، )مساكئ كأضرار المخدرات 
 

كما كتعتبر ظاىرة تعاطي المخدرات، ىي كاحدة مف الظكاىر السمككية الخطيرة التي تكاجييا معظـ بمداف 
العالـ في الكقت الحاضر، كتتجمى خطكرة ىذه الظاىرة بما تيحدثو مف أضرار جسيمة، سكاء عمى المستكل 
الفردم أك الجمعي، إذ إف في تعاطييا انحراؼ عف االستقامة الدينية،  كاعتداء عمى الضركرات الخمس 

الديف كالنفس كالجسـ كالعرض كالماؿ، كما أف : التي حرصت الشريعة اإلسبلمية عمى الحفاظ عمييا، كىي
المخدرات عمى اختبلؼ أنكاعيا تتسبب في زعزعة العبلقات كالركابط األسرية إلى الحد الذم يؤدم إلى 

(. 2002حسيف، )ىدـ كياف األسرة 
كبسبب ككنيا مشكمة عالمية تمس أغمب المجتمعات كليست مقتصرة عمى دكلة دكف أخرل كبصرؼ النظر 
عف طبيعة األحكاـ كاألنظمة التي تسير عمييا تمؾ الدكؿ، فبل غرابة إذف في التحرؾ الذم دعت إليو األمـ 

تبنكا باإلجماع إعبلنا حددكا فيو إستراتيجية مكاجية  ( دكلة150)المتحدة، كالتي اجمع عميو ممثمك 
مميكف شخص في العالـ، كالذم رصدت لو ميزانية نصؼ  (220)المخدرات، التي يستيمكيا أكثر مف 

نما جاء نتيجة لتزايد دخكؿ إعداد  بميكف دكالر أمريكي سنكيان كىذا االىتماـ الدكلي لـ يأت مف فراغ، كا 
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االضطرابات )الشباب، في شباؾ المخدرات، األمر الذم جعؿ البعض يطمؽ عمى ىذه الظاىرة مشكمة 
(. 2002القشعاف كالكندرم،  )(السمككية األخبلقية

 
ؿ مشكمة إدماف المخدرات حاليان مكاف الصدارة بيف المشكبلت النفسية كالطبية، كتعتبر ظاىرة تعاطي حتكت

المكاد المخدرة بأنكاعيا العديدة، مف الظكاىر الخطيرة، التي تجتاح العالـ في عصرنا الحالي، كتكمف 
خطكرة ىذه المشكمة في أنيا تنتشر لدل الشباب، الذم يمثؿ قكة بشرية في المجتمع، فضبل عف أف الفرد 

(. 2007غانـ، )لـ يعد يدمف عقارا كاحدا بؿ أكثر مف عقار في الكقت نفسو 
 

 Risk)كمف الجدير ذكره اف بركز اتجاه ايجابي، نحك تعاطي المخدرات يمثؿ إشارة إنذار أك عامؿ خطكرة 

Factor)  فاالتجاه االيجابي إنما ( العيانٌية)إلى صكرتو ( المفظية)بإمكانية تحكؿ ىذا االتجاه مف صكرتو
يعني، كجكد حالة مف التييؤ المعرفي تعمؿ في صكرة أفكار كمعتقدات تسبؽ السمكؾ الفعمي لمتعاطي، الف 
تعاطي المخدرات مف حيث ىك سمكؾ تسبقو مضاميف معرفية كتصكرات ذىنية، تتعمؽ بالمخدرات، كتمثؿ 

لمتعامؿ مع الظاىرة كتعكس اتجاىا ضمنيا لقبكؿ أك رفض التعاطي  (Schemata)صيغة معرفية 
 (. 2001مرسي، )

 
اف  (AlfreD Adler)كىكذا يتحدد السمكؾ كفقان لمعارفنا كأفكارنا، كفي ضكء ذلؾ يؤكد الفرد ادلر 

معتقدات الفرد كاتجاىاتو كأىدافو كتكقعاتو التي تشكؿ طريقو كتفكيره كأسمكب حياتو ال تؤثر عمى سمككو 
(. 2001مرسي، )فحسب، كلكف تحدد مدل صحتو النفسية أك مرضو النفسي 

 
 
 
 

 مشكمة الدراسة 2.1
 

ظاىرة انتشار المخدرات مف اخطر الظكاىر االجتماعية عمى كؿ المجتمعات، كال سيما المجتمع تعتبر 
الفمسطيني، ككنو يرزح تحت احتبلؿ غاشـ لمنيؿ مف تماسكو، كإلبعاده عف معتقده كمبدئو في التحرير، 

فانتشار ىذه الظاىرة يستيدؼ بداية األسرة ثـ المجتمع، عمما باف ىناؾ شبو غياب لمرقابة الكافية كالعقاب 
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أ، )الحاـز لكؿ مف يتعامؿ بيذه المكاد السامة كالقاتمة، حيث اف تقسيـ األراضي الفمسطينية إلى مناطؽ 
. يشكؿ صعكبة في تعقب تجارة المخدرات كالقبض عمى مركجييا (ب، ج

كما اف ىذه اآلفة يسبقيا كييمىيد ليا بثقافة كغزك فكرم يستيدؼ بو العدك الفئة المنتجة كالمتعممة في ىذا 
المجتمع تمييدا لمتعاطي معيا، كلمتقميؿ مف خطكرتيا، كمف ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسة بالكقكؼ عمى 

. درجة كعي طمبة الجامعات ليذه الظاىرة
:  الباحث معالجتيا مف خبلؿ ىذه الدراسة تتمثؿ في السؤاؿ الرئيس التالييحاكؿكالمشكمة التي 

؟ اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدراتما 
 

 أسئمة الدراسة 3.1
 

: تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف سؤاليا الرئيس مف خبلؿ إجابتيا عف األسئمة التالية
ما اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات؟  .1
 كدخؿ مكاف السكفك الجنس): اتجاىات الطمبة باختبلؼ متغيرات الدراسة المستقمة كىيىؿ تختمؼ . 2

( كالسكف خبلؿ فترة الدراسة األـمستكل تعميـ ك األبمستكل تعميـ كالتخصص ك األسرة
 

 فرضيات الدراسة 4.1
 

: لتحقيؽ أىداؼ الدرسة تـ فحص الفرضيات الصفرية اآلتية
 

طمبة في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت: الفرضية األولى
. تبعا لمتغير الجنس  الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

 
طمبة في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت: الفرضية الثانية

 .تبعا لمتغير التخصص الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 

طمبة في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت: الفرضية الثالثة
 .السكفتبعا لمتغير مكاف  الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
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طمبة في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت: الرابعةالفرضية 
 .دخؿ األسرة تبعا لمتغير الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

 
طمبة في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت: الفرضية الخامسة

 .مستكل تعميـ األب تبعا لمتغير الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 

طمبة في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت:  السادسةالفرضية
 .مستكل تعميـ األـ تبعا لمتغير الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

 
طمبة في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت : السابعةالفرضية

. السكف أثناء الدراسةتبعا لمتغير  الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 

 أىداف الدراسة 5.1
 

: األىداؼ التاليةتيدؼ الدراسة الحالية لتحقيؽ 
 .التعرؼ إلى اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات (1

التعرؼ إلى اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات في ضكء متغيرات الدراسة  (2
كالسكف  األـمستكل تعميـ ك األبمستكل تعميـ كالتخصص ك كدخؿ األسرةمكاف السكف ك الجنس): كىي

 (خبلؿ فترة الدراسة

كضع تكصيات عممية في ضكء النتائج التي ستتمخض عنيا الدراسة، لرفع درجة الكعي لدل ىذه  (3
 .الفئة مف المجتمع

 
 أىمية الدراسة 6.1

 

في اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات فإنو يكجد حيث أف الدراسة الحالية تبحث 
: جانباف مف األىمية كىماليا 

 

 :األىمية النظرية .1.6.1
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تتطرؽ ىذه الدراسة لكاحدة مف أىـ كاخطر الظكاىر االجتماعية في أم مجتمع، كال سيما المجتمع  (1
 . الفمسطيني، أال كىي ظاىرة تعاطي المخدارت

لظاىرة المخدرات في الدراسات التي تطرقت في مكضكعيا قمة كندرة تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف  (2
 . المجتمع الفمسطيني، كىي ظاىرة آخذة في التزايد حسب تقديرات المراكز كجمعيات التأىيؿ ذات العبلقة

تبحث في االتجاىات التي تحمميا تعتبر ىذه الدراسة ميمة ككنيا األكلى حسب اعتقاد الباحث التي  (3
.  فئة مف أىـ فئات المجتمع كىـ الطبمة الجامعيكف نحك تعاطي المخدرات

 

 :األىمية التطبيقية .2.6.1
 

حكؿ طبيعة االتجاىات المكجكدة لدل   كدقيقةأف تقدـ صكرة كصفية كاقعية ىذه الدراسةييتكقع مف  (1
 . طمبة الجامعات الفمسطينية نحك ظاىرة تعاطي المخدرات

يمكف ليذه الدراسة اف تساعد في تصميـ برامج تكعية كتثقيفية لمختمؼ فئات المجتمع كال سيما طمبة  (2
 . الجامعات حكؿ ظاىرة المخدرات كانعكاساتيا عمى دكر الشباب في بناء المجتمع كأدائيـ ألدكارىـ

الخركج بتكصيات كاقعية كعممية في ضكء ما ستسفر عنو الدراسة مف نتائج يمكف مف خبلليا زيادة  (3
 .كعي الطمبة حكؿ مخاطر المخدرات كتعاطييا

 
 محددات الدراسة 7.1

 

: كىي عمى النحك التالي (زماني، مكاني، كبشرم)تتحدد ىذه الدراسة بثبلثة أطر 
 كىي الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ ، فيياأجريتتتحدد ىذه الدراسة بالفترة الزمنية التي : الحدود الزمانية

(2008 – 2009 )
. كىك جميع الجامعات الفمسطينية ،تتحدد ىذه الدراسة بمكاف إجرائيا: الحدود المكانية
ثِّمة مف ، عميوأجريتتتحدد ىذه الدراسة بالمجتمع الذم : الحدود البشرية  كىك عمى عينة عشكائية كميمى
. الجامعات الفمسطينيةطبلب كطالبات 

 
كبكؿ اإلجراءات األخرل المتبعة ع العينة المستخدمة فييا، أداتيا، كنك ىذه الدراسة مف خبلؿ كتحددتكما 
. فييا

      
 مصطمحات الدراسة اإلجرائية 8.1
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كىي استعداد مكتسب كمتعمـ ناتج مف تفاعؿ الفرد مع مجتمعو أك بيئتو، كيعني الحالة : االتجاىات

الكجدانية القائمة كراء رأم الشخص، أك االعتقاد فيما يتعمؽ بمكضكع ما، أك ظاىرة معينة مف حيث درجة 
الرفض أك القبكؿ ليذا المكضكع كتقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب أك الطالبة 

(. 2001)عمى استبياف االتجاه نحك تعاطي المخدرات لمرسي 
 

عرفت الييئة الصحية العالمية المخدرات عمى أنيا مادة إذا أدخمت في جسـ اإلنساف الحي : المخدرات
تعطؿ كظيفة أك أكثر مف كظائفو، كىذا التعريؼ يضـ في أنحائو كؿ ما يتناكلو اإلنساف أك يشمو أك يحقف 

بو أك يمتصو، كينطبؽ أيضا عمى المشركبات كعمى المكاد التي تقدـ عادة كاستخبلص الشام بالغمي 
كمثؿ التبغ كالنبيذ كالمشركبات الركحية، كينطبؽ ىذا المثؿ عمى المخدرات سكاء كانت قكية مثؿ الييركيف 

بدر، ) أك عمى المنبيات كعمى االمفيتامينات أك الميدئات كالمسكنات (LSD)أك المكرفيف أك الكككاييف 
 (.1995كآخركف، 

 
كيقصد بو استخداـ أم عقار بأية صكرة مف الصكر المعركفة في مجتمع ما لمحصكؿ : تعاطي المخدرات

(. 2004عمر، )عمى تأثير نفسي أك عضكم معيف 
 

كىي كؿ صرح عممي يطمؽ عميو اسـ جامعة، كتقع في فمسطيف، كمسجمة لدل : الجامعات الفمسطينية
كيتمقى فييا الطمبة التعميـ الجامعي في شتى التخصصات األكاديمية، . (جامعة)كزارة التعميـ العالي باسـ 

. حيث يمنح الطمبة فييا درجة البكالكريكس أك الماجستير
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
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إالطار الٌظري والذراساث السابقت   

 
  مقدمة1.2
 

إذا كاف تعاطي الكبار لممخدرات، تمثؿ ظاىرة خطيرة، فإف تعاطي الشباب يمثؿ كارثة لممجتمعات، حيث 
إف شباب .  تمثؿ تمؾ الفئة رأس الماؿ البشرم الذم تعتمد عمييا المجتمعات في تنميتيا كتطكرىا كتقدميا

دراكان لطبيعة التفاعؿ االجتماعي، كاأليديكلكجي السائد في المجتمع،  الجامعة ىـ صفكة الشباب كعيان كا 
كالشؾ أف الكشؼ عف اتجاىات الشباب نحك المخدرات، كاإلدماف ذك أىمية خاصة، كذلؾ ألف ىناؾ 

عبلقة بيف االتجاىات التي يعبر عنيا الشباب كبيف سمككيـ الحالي كالمستقبمي، كما أف االتجاىات التي 
يككنيا الشباب تشكؿ القاعدة لفيـ كتفسير الحكادث، كالقضايا االجتماعية كالسياسية المعاصرة كالمستقبمية 

. ((ت. ب)العمرم، )
 

كتحتؿ دراسة االتجاىات مكانا بارزان في عمـ النفس االجتماعي، كفي الكثير مف دراسات الشخصية 
التربية كالتعميـ، الصحة النفسية، الخدمة : كديناميات الجماعة، كفي كثير مف المجاالت التطبيقية مثؿ

الخ، ... االجتماعية، الصناعة كاإلنتاج، العبلقات العامة كاإلعبلـ، السياسة، االقتصاد، الصحافة، اإلدارة 
(. 2004بني جابر، )كتعتبر اتجاىات الفرد نحك مكضكع معيف مؤشرا عمى سمككو نحك ىذا المكضكع 

كما كيعد مفيـك االتجاىات مف المفاىيـ ذات األىمية في الدراسات النفسية كاالجتماعية كالتربكية،  
فاالتجاىات مف أىـ مخرجات عممية التنشئة االجتماعية، كىي في الكقت نفسو مف أىـ محددات السمكؾ 
كدكافعو، كال شؾ أف مف أىـ كظائؼ عممية التنشئة كالتربية تككيف اتجاىات سكية لدل األفراد أك تعديؿ 

. ((ت. ب)العمرم، )اتجاىات غير مرغكبة لدييـ 
 

لذا فإف الكقكؼ كالتعرؼ عمى طبيعة اتجاىات الشباب نحك اإلدماف يمكف أف تعيف في التنبؤ بسمكؾ ىؤالء 
فيذا مف شأنو أف يعيف الباحثيف . الشباب الفعمي كىؿ ىذه االتجاىات أقرب إلى الرفض أـ القبكؿ

كالمسؤكليف عند تصميـ مختمؼ البرامج، سكاءان كاف ىدفيا كقائيا أك تغييران لبلتجاىات القائمة حكؿ المشكمة 
. ((ت. ب)العمرم، )
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:  تعريف االتجاه.1.1.2
 

العقمي كالحركي،  فاالتجاه : تعددت المعاني التي تكضح المقصكد باالتجاه حيث شاع عف االتجاه معنياف
العقمي ىك عندما يصادؼ الفرد مشكمة ما، كلكي يتخذ قرارا صحيحا فإنو يعتمد عمى اتجاه العقؿ كما 

أما المعنى الثاني لبلتجاه كىك . يكتنزه مف خبرات خبلؿ ما يسمعو كما يشارؾ فيو مف مناقشات كجدؿ
. ((ت. ب)العمرم، )االتجاه الحركي، أك االتجاه نحك سمؾ معيف، أك النزكع  نحك إتياف السمكؾ 

 
بأنو استعداد مكتسب ثابت نسبيا لدل األفراد يحدد استجابات الفرد حياؿ  (2004)كعرفو كلي كمحمد 

ف كبلن منا لديو اتجاه نحك اآلخريف كاتجاه نحك ذاتو فقد يحتـر  بعض األشياء أك األفكار أك األشخاص كا 
. الفرد نفسو كقد يذليا

 
بأنو السمكؾ المكتسب الذم يظيره الفرد عمى شكؿ استجابات لمثيرات معينة، تتراكح  (1987)كعرفو عبيد 

بيف الرفض التاـ أك القبكؿ التاـ ليذه المثيرات، أك عمى أم نقطة في البعد المستمر بيف الرفض التاـ أك 
. القبكؿ التاـ، كما تبينو المقاييس الخاصة بمقاييس االستجابات

 
يذكر ستة أك سبعة عشر تعريفا لمفيـك االتجاه كىك يقترح تمخيصيا  (Allport)جدير بالذكر بأف البكرت 

حالة استعداد عقمي كعصبي ينشأ خبلؿ التجربة كيؤثر تأثيرا ديناميا عمى : االتجاه: "في ىذا التعريؼ
كيمتاز ىذا التعريؼ خاصة بأنو " استجابات الفرد إزاء جميع المكضكعات، كالمكاقؼ التي يتصؿ بيا

يتجنب القسمة الثنائية بيف ما ىك فسيكلكجي كبيف ما ىك سيككلكجي كمثاؿ ذلؾ سمـ المسافة االجتماعية 
(. 1968مخيمر، كرزؽ، )لبكجاردكس 

 
نزعة لمتفكير أك الشعكر أك التصرؼ ايجابيا أك سمبيا نحك األشخاص : كآخركف بأنو (betty)كعرفو بتي 

، الف خبرتو تحبب إليو أف يككف كريما بينما ييعد  أك األشياء في بيئتنا، فالكريـ ذك اتجاه ايجابي مف الكـر
، كاتجاه الطفؿ مف أمو ايجابي بينما يككف اتجاىو مف راشد ألقى الرعب  البخيؿ ذا اتجاه سمبي مف الكـر

(. 1998الكقفي، )في نفسو سمبيان 
 

الميؿ إلى الشعكر أك السمكؾ أك التفكير : بأنو (1992)كما كرد في الشيخ  (Argeile)كعرفو أرجايؿ 
  . بطريقة محددة إزاء أناس أك منظمات أك مكضكعات أك رمكز
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تنظيـ لمجمكعة مف المعارؼ المكتسبة مف : بأنو (1999)كما كرد في بركات  (Weiss)كقد عرفو كيز 

. خبلؿ الخبرة كالتعمـ تصحبيا ارتباطات مكجبة أك سالبة نحك مكضكع معيف
 

حالة استعداد عقمي كعصبي : بأنيا (2008)كقد عرفيا الميقاني كالجمؿ كما كرد في العقيمي كمىساعده 
تنظـ عف طريؽ الخبرة كتككف ذات تأثير تكجييي أك ديناميكي عمى استجابة الفرد لجميع المكضكعات 

. كالمكاقؼ التي تستثيرىا ىذه االستجابة
 

مفيـك يعبر عف تنظيـ لمشاعر الشخص كمعارفو كسمككو : بأنو (1985)كعرفو السيد كما كرد في القذافي 
. أم استعداد لمقياـ بأعماؿ معينة كتتمثؿ في درجات مف القبكؿ أك الرفض لمكضكع االتجاه

 
االتجاه بأنو طاقة منظمة نسبيا : (Salamon, 1992)كما كرد في  (Rokeach)كما كعرؼ رككي ش 

( Cognitive)حكؿ معتقدات متداخمة مرتبطة بجكانب متعددة فمنيا ما يشتمؿ عمى الجانب اإلدراكي 
ككؿ ىذه المعتقدات تعتبر تييؤ أك استعداد لنشاط  (Affective)كمنيا ما يشتمؿ عمى الجانب االنفعالي 

 .معيف كبطريقة مناسبة
 

بأنو نسؽ أك تنظيـ لمشاعر الفرد كمعارفو  (1998)كيعرفو معظـ الباحثكف في الميداف كما كرد في خميفة 
كسمككو أك استعداده لمقياـ بأفعاؿ معينة كيتمثؿ في درجات مف القبكؿ أك الرفض نحك المكضكع أك 

. القضية محؿ االىتماـ
 

: مكونات االتجاىات. 2.1.2
 
كيتضمف المككف المعرفي كؿ ما لدل الفرد مف عمميات إدراكية : المكون المعرفي العقمي لالتجاه (1

كمعتقدات كأفكار تتعمؽ بمكضكع االتجاه، كما يشمؿ ما لديو مف حجج تقؼ كراء تقبمو لمكضكع االتجاه، 
فقد يتبنى الشخص المتعصب نحك مكضكع ما رأيا يفسر بو تعصبو أك يستخدمو كحجة ضد مف يناىضكنو 

مثؿ تمؾ  (Stereotypes)االتجاه، كقد ياخد ىذا االتجاه التعصبي صكرة التعميـ المفظي الجامد 
 .( أ– 1984 النيؿ، أبك)الزنكج كسالى : االتجاىات التي تنتشر بيف المتعصبيف كتقكؿ مثبل أف
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فالطالب الذم ييظير استجابات تقبميو نحك الدراسات االجتماعية مثبل قد يممؾ بعض المعمكمات حكؿ 

طبيعة ىذه الدراسات كدكرىا في الحياة االجتماعية كضركرة تطكيرىا إلنجاز حياة اجتماعية أفضؿ كىي 
الخ، ككذلؾ إذا كاف لدل الفرد اتجاه ايجابي نحك تعميـ المرأة ... أمكر تتطمب الفيـ كالتفكير كالمحاكمة 

، بني جابر)فبل بد انو يعتقد في قدرة المرأة عمى التعميـ كالعمؿ، كيراىا مثمرة كمنتجة في الحياة العامة 
2004.)  

 
كييستدؿ عمى المككف العاطفي لبلتجاه مف خبلؿ مشاعر : المكون العاطفي أو االنفعالي لالتجاه( 2

الشخص كرغباتو نحك المكضكع، كمف إقبالو عميو، أك مف نفكره منو، كحبو أك كرىو لو، كعمى سبيؿ 
قد نجد شخصيف ذكم اتجاه كاحد نحك مكضكع االتجاه أم أنيـ يعارضكف ىذا المكضكع كال : المثاؿ

يكافقكف عميو لكننا نجد أف مشاعرىما نحك ىذا المكضكع مختمفة فاحدىما يعارضو ألنو خائؼ منو كاآلخر 
يعارض نفس المكضكع ألنو كاره لو كىذه المشاعر مف نفكر كغيره كالتي يحمميا الشخص نحك مكضكع ما 

 1984 النيؿ، أبك)كالتعصب العنصرم نحك أفراد جنسية كقكمية معينة، يمكف تقديرىا بمقياس االتجاىات 
. ( أ–
 
كيشير ىذا المككف إلى نزعة الفرد لمسمكؾ كفؽ : المكون السموكي أو مكون األداء أو النزعة لمفعل( 3

حيث اف االتجاىات تعمؿ كمكجيات لمسمكؾ بحيث تدفع الفرد إلى العمؿ . أنماط محددة في أكضاع معينة
   (.2004، بني جابر)كفؽ االتجاه الذم يتبناه 

 
كيتضح ىذا المككف لبلتجاه في االستجابة العممية نحك مكضكع االتجاه بطريقة ما فإذا كانت لدل الفرد 
معتقدات سالبة عف أعضاء جماعة مف الجماعات فانو بالتالي إما أف يتحاشى المقاء بيـ أك يكجو إلييـ 
العقاب بأم صكرة مف الصكر، إذا كاف في إمكانو ذلؾ أما إذا كانت معتقداتو ايجابية فانو يككف مستعدا 

 .( أ– 1984 النيؿ، أبك) لمتفاعؿ معيـ أك لتقديـ المساعدة إلييـ
 

: وظائف االتجاىات. 3.1.2
 

بني جابر، )تؤدم االتجاىات عددا مف الكظائؼ عمى المستكل الشخصي كاالجتماعي كما كرد في 
: أىميا (2004
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تحدد سمكؾ الفرد نحك مكضكع معيف أك مكقؼ معيف أك مينة معينة فمكؿ منا اتجاىات تحدد سمككو  (1
في مكاقؼ معينة مثؿ المكاقؼ المتصمة بأمكر دينو أك عممو أك طرؽ تعاممو مع الناس أك نشاطو أك 

.  نظرتو ألم فرد مف األفراد أك امة مف األمـ أك نظرتو إلى ذاتو، فقد يمجد نفسو أك يحتقرىا
تستخدـ في العبلج النفسي عف طريؽ تغيير اتجاىات الفرد نحك ذاتو أك نحك اآلخريف كنحك البيئة  (2

 . التي يعيش فييا

تساعد الفرد عمى التكيؼ مع الجماعة التي يعيش فييا، ألنو يشكؿ اتجاىات مشابية التجاىات  (3
 .األشخاص الياميف في بيئتو

تساعد عمى اتساؽ سمكؾ الفرد كثباتو نسبيا في المكاقؼ المختمفة بحيث يسمؾ اتجاىيا عمى نحك ثابت  (4
 . مطرد كيتجنب الضياع أك التشتت في متاىات الخبرات الجزئية المنفصمة

تتيح الفرصة لمفرد لمتعبير عف ذاتو كتحديد ىكيتو كمكانتو في المجتمع الذم يعيش فيو، حيث تدفعو  (5
اتجاتاتو لبلستجابة بقكة كنشاط كفاعمية لممثيرات البيئية المختمفة، األمر الذم يضفي عمى حياتو معنى 

 . عاما كيجنبو حالة االنعزاؿ أك البلمباالة

يمجأ الفرد أحيانا لتككيف اتجاىات معينة لتبرير صراعاتو الداخمية أك فشمو في أكضاع معينة لبلحتفاظ  (6
بكرامتو كثقتو بنفسو فقد يككف الطالب اتجاىا سمبيا نحك المنياج أك المدرس أك النظاـ التعميمي 

 . بمجممو عندما يفشؿ في انجاز المستكل التحصيمي الذم يرغب فيو

تمعب االتجاىات دكرا ىاما في التعميـ كاألداء فاتجاىات الطمبة نحك المادة الدراسية كالنشاطات  (7
المدرسية كنحك زمبلئيـ كمعممييـ كأنفسيـ، تؤثر في قدرتيـ عمى انجاز المياـ التعميمية المرغكب 

 . فييا

 . تحقؽ الرضا الميني لمفرد عف طريؽ تأىيمو عمى نحك يشعره بمتعة العمؿ الذم يقـك بو (8

 
: تصنيف االتجاىات. 4.1.2

 
ىناؾ تفريؽ بيف االتجاىات المكجبة كاالتجاىات السالبة دكف أف يككف في ذلؾ إلحاح عمى ثنائية العاطفة، 

بمعنى احتماؿ شعكرنا في نفس الكقت بعكاطؼ مناصرة كمناىضة بازاء شيء معيف دكف النظر في 
صعكبة معرفة ما إذا كاف الشخص غير عابئ أك ثنائي العاطفة إزاء مكضكع معيف كىناؾ التمييز بيف 
عمكمية االتجاىات كنكعية االتجاىات، كىك تمييز يشير إلى مكضكع االتجاه كىك الذم يتخذ منو المرء 

(. 1968مخيمر، كرزؽ، )مكقؼ المناصر أك المناىض 
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: خصائص االتجاىات. 5.1.2
 

: ىناؾ العديد مف الخصائص لئلتجاىات منيا
. لو خصائص انفعالية تكضح كجكد عبلقة بيف الفرد كالمجتمع مف خبلؿ االتساؽ كاالتفاؽ (1
 .يككف محدكدا كعاما (2

 .يقع بيف طرفيف متقابميف مثؿ مؤيد كمعارض أك اتجاه سالب كأخر مكجب (3

 .لبلتجاه صفة الثبات كاالستقرار نسبيا كيمكف تعديميا (4

 .االتجاه قد يككف قكيا كيقاـك التعديؿ أك التغيير كقد يككف ضعيفا يمكف تعديمو كتغييره (5

 (.2004كلي، كمحمد، )االتجاه يغمب عميو ذاتية الفرد أكثر مف ككنو مكضكعيا في محتكاه  (6

 
 
 
 
 

: تشكيل االتجاىات. 6.1.2
 

 في األبناء مسؤكلية كبرل، كدكر ىاـ في تقرير النماذج السمككية التي يبدك عمييا كال يخفى ما لؤلسرة مف
ف شخصية اإلنساف كفكرتو عف ىذا العالـ كما يتشربو مف تقاليد كعادات كمعايير أ، فبل شؾ ـكبره

 (.2004شفيؽ، )سرتو منذ يـك ميبلده أنما ىي نتاج لما يتمقاه الطفؿ في إلمسمكؾ، 
 

 عامؿ ىاـ يدخؿ في ألبنائيما كطريقة معاممة الكالديف كأبنائيـ نكع العبلقة التي تنشأ بيف الكالديف حيث أف
تشكيؿ شخصية الطفؿ، فيناؾ فرؽ بيف شخصية فرد ينشأ في ظؿ  التدليؿ كالعطؼ الزائد كالحناف المفرط، 

العزيز،  )كشخصية فرد ينشأ في جك مف الصرامة كالنظاـ الدقيؽ، الذم يتصؼ بشيء مف القسكة
(. 2004كعطيكم، 

 
: تغيير االتجاىات. 7.1.2
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إف االتجاىات قابمة لمتغيير رغـ أنيا تتميز بالثبات النسبي، كليا صفة االستمرار النسبي، كىناؾ فرؽ بيف 
عممية تغيير االتجاىات المقصكدة كعممية تغيير االتجاىات تمقائيا نتيجة لما يؤثر عمييا في الحياة العادية 

الخ  ...مثؿ تأثير األغمبية كتأثير اإليحاء 
كمف الناحية النظرية فاف تغيير االتجاىات يتطمب زيادة المؤثرات المؤيدة لبلتجاه الجديد كخفض المؤثرات 

أما إذا تساكت المؤثرات المؤيدة لمتغيرات كالمؤثرات المضادة لو فانو يحدث . المضادة لو أك األمريف معان 
(. 2004كلي، كمحمد، )حالة مف التكازف كثبات االتجاه كعدـ تغيره 

 
كما أف تغيير االتجاىات كبخاصة المستقرة منيا مف األمكر العسيرة، فالدكؿ تنفؽ األمكاؿ الطائمة لتغيير 
اتجاىات مكاطنييا نحك التدخيف أك تناكؿ المخدرات دكف اف تحقؽ المستكل المطمكب، كمع ذلؾ فتغيير 

(. 1998الكقفي، )االتجاىات يظؿ في نطاؽ الممكف 
 

كىناؾ الكثير مف العكامؿ التي تمعب دكرا كبيرا في تغيير اتجاىات اإلنساف كمنيا دكر الجماعة كمدل 
التكحد بيا كالمعمكمات الجديدة كمدل ما يحققو تغيير االتجاه مف إشباع لحاجات الفرد كالخكؼ المتضمف 
في مكضكع االتصاؿ كالمحاضرة، التي تحكم تعبيرات كاثارات انفعالية مؤلمة كالتغير االجتماعي كالمكاقؼ 

نشاء مجتمعات جديدة ككسائؿ االتصاؿ  التي يمر بيا المجتمع مف حركب كىجرة كاحتبلؿ كتعمير كا 
 .(أ-1984 النيؿ، أبك)الجمعي، كتغيير قيـ الفرد تمييدا لتغيير اتجاىاتو 

 

فتغيير اتجاه الفرد يعتمد عمى إعادة تنظيـ بناءه المعرفي، كتختمؼ النظريات فيما بينيا حكؿ الدكافع التي 
تفترض اف الفرد  (Consistency)أك االتساؽ  (Balance)تسيـ في تغيير االتجاه، فنظريات التكازف 

يحاكؿ االحتفاظ باتساؽ سيككلكجي بيف اعتقاداتو كاتجاىاتو، كسمككو أم التكافؤ بيف المككنات الثبلثة 
فالفرد حيف يعي بكجكد تناقض بيف اعتقاداتو كاتجاىاتو يككف  (المعرفي، كالكجداني، كالسمككي)لبلتجاه 

مدفكعا إلى إعادة االتساؽ، كلذلؾ فاف تعديؿ االعتقاد أك االتجاه يتعيف اف يحدث إذا حصؿ الفرد عمى 
(. 1998خميفة، )معمكمات جديدة ال تتسؽ مع أرائو السابقة 

 

فتيتـ بتأثيرات التنافر عمى اعتقادات  (Cognitive Dissonance)أما نظريات التنافر المعرفي 
كاتجاىات كسمكؾ األفراد، فالجندم الذم يحارب ضد العدك إذا لـ يكف لديو اتجاه كاضح كاقتناع باف 
الحرب تمثؿ قيمة ألىداؼ أخرل فانو يقع في حالة تنافر معرفي بيف الكضع الذم يكجد فيو كيمزمو 

(. 1998خميفة، )بالدفاع، كاتجاىاتو السمبية نحك مكضكع الحرب 
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: كبكجو عاـ يكجد نكعاف أساسياف لتغيير االتجاىات كىما
( Congruent): تغيير متسؽ: األول

كفيو تتسؽ كجية التغيير مع كجية االتجاه فتزيد مف درجة االيجابية لبلتجاه االيجابي كمف درجة السمبية 
. لبلتجاه السمبي

( Incongruent): تغيير غير متسؽ: الثاني
خميفة، ) (مف سمبي إلى ايجابي أك بالعكس)كىدفو تغيير االتجاه القائـ بالفعؿ إلى الكجية المعارضة 

1998 .)
 

: العوامل التي تجعل تغيير االتجاه سيالً . 1.7.1.2
 

ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تجعؿ مف تغيير االتجاه امران سيبلن منيا 
. ضعؼ االتجاه كعدـ رسكخو (1
 .كجكد اتجاىات متكازية أك متساكية في قكتيا بحيث يمكف ترجيح احدىا عمى باقي االتجاىات (2

 .تكزع الرأم بيف اتجاىات مختمفة (3

 .عدـ تبمكر ككضكح اتجاه الفرد أساسان نحك مكضكع االتجاه (4

 .عدـ كجكد مؤثرات مضادة (5

 .كجكد خبرات مباشرة تتصؿ بمكضكع االتجاه (6

سطحية أك ىامشية االتجاه مثؿ، االتجاىات التي تتككف في الجماعات الثانكية كاألندية كالنقابات  (7
 (.2004كلي، كمحمد، )الخ ... كاألحزاب السياسية 

 

: العوامل التي تجعل تغيير االتجاه صعبا. 2.7.1.2
 

كما اف ىناؾ مف العكامؿ ما يجعؿ تغيير االتجاه امران سيبلن ىناؾ ما يجعؿ مف تغيير االتجاه امرانغاية في 
: الصعكبة

. قكة االتجاه القديـ كرسكخو (1
 .زيادة درجة كضكح معالـ االتجاه عند الفرد (2

 .الجمكد الفكرم كصبلبة الرأم عند األفراد (3

 .إدراؾ االتجاه الجديد عمى اف فيو تيديدا لمذات (4
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 .الدكافع القكية عند الفرد تعمؿ عمى مقاكمة تغيير االتجاه (5

 .حيؿ الدفاع تعمؿ عمى الحفاظ عمى االتجاىات القائمة كتقاـك تغييرىا (6

استقرار االتجاه في نكاة شخصية الفرد كارتفاع قيمة كأىمية االتجاه في تككيف شخصية الفرد كمعتقدات  (7
كىذا كاضح في االتجاىات الجذرية األساسية التي تتككف في الجماعات )الجماعة التي ينتمي إلييا 

 (.2004كلي، كمحمد،  )(األكلية كاألسرة مثبل

 

كتمثؿ األسرة في معظـ الحاالت أىـ جماعة مرجعية، يرجع إلييا الشخص في تككيف اتجاىاتو كمف 
الطبيعي اف يكتسب األطفاؿ أكؿ اتجاىاتيـ مف الكالديف، كالطريقة المباشرة لدراسة العبلقة بيف المنزؿ 

(. 1992الشيخ، )كاتجاىات األكالد اف تعطى نفس مقاييس االتجاىات لمكالديف كاألبناء 
 

 :التنبؤ بالسموك من االتجاه. 8.1.2
 

اف إمكانية التنبؤ بسمكؾ الفرد مف اتجاىاتو يعتمد عمى نكع االتجاه المتضمف فمثبل مف الممكف اف نتكقع 
معارضة شخص ما لقرارات السمطة كأكامرىا مف معارضتو لمكائح كمشاريع اتحادات العماؿ، كما اف 

الشخص الذم يعتقد في الديانة األرثكذكسية مف المتكقع اف ترتبط اتجاىاتو نحك مكضكعات أخرل كتعميـ 
الصغار كالزكاج بعقيدتو عف ىذه الديانة كالتي تعكس تأثير القيـ الدينية لدل الفرد كالذم يتضح مفيكميا 

 .( أ– 1984 النيؿ، أبك)فيما ىك جيد أك ردمء 
 

: النظريات التي تفسر االتجاىات. 9.1.2
 

: نظرية التحميل النفسي. 1.9.1.2
 

تمر بمراحؿ  (األنا)كىذه الػ  (األنا) (أناه)تؤكد ىذه النظرية اف التجاىات الفرد دكران حيكيان في تككيف 
مختمفة كمتغيرة مف الطفكلة إلى مرحمة البمكغ متأثرة في ذلؾ بمحصمة االتجاىات التي يككنيا الفرد نتيجة 

ف إتجاه الفرد نحك األشياء يحدده دكر تمؾ األشياء في خفض التكتر . لخفض أك عدـ خفض تكتراتو كا 
 )الغريزية كبيف األعراؼ كالمعايير كالقيـ االجتماعية  (اليك)الناشئ عف الصراع الداخمي بيف متطمبات  

إذ يتككف اتجاه ايجابي نحك األشياء التي خفضت التكتر، أك يتككف اتجاه سمبي نحك األشياء  (االنا االعمى
(. 2004بني جابر، )التي أعاقت أك منعت خفض التكتر 
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: النظرية السموكية. 2.9.1.2
 

لتفسير تككيف االتجاىات كتغييرىا استخدمت النظرية السمككية لممبادئ المستمدة مف نظريات التعمـ سكاء 
نظريات االرتباط الشرطي كنظريات التعزيز فاالتجاىات ىي عادات متعممة مف البيئة كفؽ قكانيف االرتباط 

شباع الحاجات كقد استخمص ركزنك  مف تجارب اشراطية اف االتجاه يمكف تككينو كتعديمو  (Rosnoe)كا 
(. 2004بني جابر، )باستخداـ التعزيز المفظي 

 

: النظرية المعرفية. 3.9.1.2
 

إلى اف االتجاه حالة  (Rosenberg and Ebeslone)تذىب نظرية االتساؽ المعرفي لركزينبرج كابسمكف 
كجدانية مع أك ضد مكضكع أك فئة مف المكضكعات ذات بنية نفسية منطقية كانو إذا حدث تأثير في احد 
المككنات أك العناصر فاف ذلؾ سيؤدم بالضركرة إلى تغيير في اآلخر، كعميو فاف أم تغيير في المككف 
الكجداني لبلتجاه سيؤدم إلى تغيير في المككف المعرفي كالعكس الصحيح لذا ال بد مف كجكد اتساؽ بيف 

المككنيف حيث انو إذا كانت العناصر المعرفية كالكجدانية غير متسقة مع بعضيا فاف ىذا يؤدم إلى تغيير 
(. 2004بني جابر، )في االتجاه 

 :نظرية التعمم االجتماعي. 4.9.1.2
 

أكؿ مف كضع نظرية التعمـ االجتماعي، كالذم يشير فييا إلى  (Albert Bandura)كيعتبر البرت باندكرا 
اف كثيرا مف أنكاع السمكؾ مرضية كانت اـ عادية قد تككنت بفعؿ التعمـ مف اآلخريف عف طريؽ المبلحظة 

كاف عمميات المحاكاة أك النمذجة تمعب دكرا ىاما في تطكير عدد كبير مف أنماط . أك المحاكاة أك النمذجة
السمكؾ االجتماعي بما في ذلؾ العدكانية كالمخاكؼ المرضية كأنماط السمكؾ الخاص بالجنس كمعايير 

(. 2001العزة، كعبداليادم، )تقكيـ الذات 
 

عمى اف االتجاىات متعممة  (Bandura and Wallters)كيؤكد عمماء ىذه النظرية كمنيـ باندكرا ككالترز 
فالكالداف ىما أكضح النماذج التي يحاكي . كاف تعمميا ىذا يتـ مف خبلؿ نمكذج اجتماعي كمف المحاكاة

األطفاؿ سمككيما، كيتكحدكف معيا منذ مراحؿ العمر المبكرة، ثـ يأتي دكر األقراف في المدرسة كمف ثـ 
(. 2004بني جابر، )كسائؿ اإلعبلـ 
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: قياس االتجاىات. 10.1.2
 

إف مف أىـ أسباب قياس االتجاىات النفسية االجتماعية اف قياسيا ييسر التنبؤ بالسمكؾ كيمقي األضكاء 
عمى صحة أك خطأ الدراسات النظرية القائمة، كيزكد الباحث بمياديف تجريبية مختمفة، كبذلؾ تزداد معرفتو 
بالعكامؿ، التي تؤثر في نشأة االتجاه كتككنو كاستقراره كقبكتو كتحكلو كتطكره كتغييره البطيء المتدرج أك 

(. 2004كلي، كمحمد، )المفاجئ 
 

كاف مف بيف االستخدامات األكلى لمقاييس االتجاىات كاف بقصد التعرؼ عمى مدل تأثير احد األفبلـ 
 عمى التغيير في اتجاىات طمبة المدارس، فبعد اف اخذ عدد كبير مف الطمبة فحصا ليحدد ةالسينمائي

اتجاىاتيـ نحك الصينييف تمت ليـ مشاىدة فمـ يعطي صكرة متعاطفة مع حياة الصينييف، كعندما أعيد 
إعطاء الفحص ليـ في اليـك التالي فقد أظيرت التقديرات تغيرا ايجابيا في اتجاىاتيـ كقد أعطي الطمبة 

مف األفراد قد ابقكا  (%62)شيرا كقد أظيرت الدراسة اف  (19)شيكر كآخركف بعد  (5)نفس الفحص بعد 
(. 1993عدس، كتكؽ، )عمى أرائيـ االيجابية لمدة تصؿ إلى سنة كنصؼ 

 
كىناؾ أساليب متعددة لقياس االتجاه، منيا مبلحظة مباشرة لمسمكؾ في مكاقؼ الحياة العادية، أك ما يسمى 

باالختبارات المكقفية حيث تضع الشخص في مكقؼ مصمـ تجريبيا لقياس اتجاه عمى اف يككف بقدر 
اإلمكاف أشبو بمكاقؼ الحياة العادية، ثـ تسجيؿ كيؼ يتصرؼ ثـ ىناؾ الطرؽ االسقاطية كأخيرا طرؽ 

كمف أىـ . االستخبارات أك المقاييس البنائية المقننة كىي أىميا جميعا مف حيث تكافر الشركط العممية
(. 1992الشيخ، ). المقاييس التي تندرج تحت ىذه الفئة األخيرة

 
(: Bogardus )1925مقياس بوجاردوس .  1.10.1.2

 
لغرض قياس البعد االجتماعي، أك المسافة االجتماعية بيف األمريكييف  (1925)كضع ىذا المقياس سنة 

كاألقميات كالقكميات األخرل، كفيو تقدـ مجمكعة مف البنكد تمثؿ مدل تقبؿ أك رفض األمريكي لآلخريف 
كعمى المفحكص اف يعمـ عمى كؿ مف ىذه البنكد أك العبارات بالقبكؿ أك الرفض كلما كاف االتجاه لو 

احدىما مكجب كاآلخر سالب، فقد ضمف بكجاردكس اختباره ىذا عبارات مكجبة كأخرل سالبة : طرفاف
أمريكي سنة  (1925)كيؤخذ عمى ىذا المقياس بأنو غير مقنف بالرغـ مف اف بكجاردكس طبقو عمى 

(. 1992الشيخ، )فانو لـ يستخدمو كعينة تقنيف كبالتالي ال يكجد لو صدؽ كال ثبات  (1927)
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 :االختبارات االسقاطية .2.10.1.2

 
تستخدـ ىذه االختبارات في قياس االتجاىات كىنا يعرض عمى المفحكص بعض المثيرات االجتماعية 
الغامضة في شكؿ صكر أك لعب أك جمؿ أك قصص ناقصة كغير ذلؾ مما يكجيو نحك المراد المراد 

االختبارات المصكرة، تداعي ): قياس االتجاه نحكه كمف أىـ االختبارات االسقاطية لقياس االتجاىات
 (الكممات، تكممة الجمؿ، تكممة القصص، األسئمة االسقاطية، أساليب المعب، تمثيؿ األدكار االجتماعية

(. 2004بني جابر، )
 

كما اف الفرد غالبا ما يعبر عف اتجاىاتو نحك الكالديف أك ذكم النفكذ في محيطو عف طريؽ استجاباتو 
لرسـك غامضة أك مف خبلؿ تصرفاتو فيما يتصؿ بمجمكعة مف األلعاب المكجكدة في غرفة معو، تمثؿ 

(. 1993عدس، كتكؽ، )الكالديف أك غيرىما 
 

كالطرؽ االسقاطية كثيرة، كىي عبارة عف مؤثرات غير محددة يعطييا الفرد معاني كاستجابات مف عنده 
نما تيتـ بطريقتو في  نابعة مف باطنو، كبذلؾ فيي ال تيتـ بما إذا كانت استجابات الفرد صكابا أـ خطا كا 

(. 2001جبلؿ، )التعبير عف نفسو كالتي تكشؼ عف شخصيتو كاتجاتاتو حياؿ مكضكعات عدة 
 

 equal Appearing Internal)" مقياس الفترات متساوية الظيور"طريقة ثرستون  .3.10.1.2

Scale :)
 

كيعتمد عمى تساكم المسافات ظاىريا بيف العبارات حيث كانا  (1929)كىك مف إعداد ثرستكف كتشيؼ 
يقكماف بكضع عدد كبير مف العبارات ثـ يقدمانيا إلى مجمكعة مف المحكميف بترتيب العبارات حسب 

حيث قدمت العبارات إلى ( سمبي، مكجب)عبارة تمثؿ االتجاه نحك الكنيسة  (130)أكزانيا حيث قاما بجمع 
فئة تمثؿ سمما متدرجا بحيث يضعكا العبارة  (11)المحكميف كطمب منيـ اف يصنفكا ىذه العبارات إلى 

التي تمثؿ أقصى درجات التأييد في الطرؼ األيمف كأقصى درجات الرفض في الطرؼ األيسر أم في 
. الخانة الحادية عشرة مف المستطيؿ

عبارة ذات  (45)كأخيرا تكصؿ ثرستكف إلى بناء مقياس االتجاه نحك الكنيسة،  حيث يتككف المقياس مف 
(. 1992الشيخ، )أكزاف مختمفة كمحددة في نفس الكقت 



 30 

 
 (:Guttman )1950مقياس جتمان . 4.10.1.2

 

كىي طريقة مقياس تجمعي متدرج لجتماف حيث حاكؿ جتماف إنشاء مقياس تجمعي متدرج يحقؽ فيو شرطا 
ىاما كىك انو إذا كافؽ الفرد عمى عبارة معينة فيو فبل بد اف يعني ىذا انو قد كافؽ عمى العبارات التي ىي 

حيث إذا رأل الفرد صفا  (عمى غرار مقياس قكة اإلبصار)ادنى منيا كلـ يكافؽ عمى العبارات التي تعمكىا 
. فاف معنى ىذا انو يستطيع اف يرل كؿ الصفكؼ األعمى منو

كدرجة الشخص ىي النقط التي تفصؿ بيف كؿ العبارات السفمى التي كافؽ عمييا كالعميا التي لـ يكافؽ 
كىكذا ال يشترؾ فرداف في درجة كاحدة عمى ىذا المقياس إال إذا كانا قد اختارا نفس العبارات . عمييا

(. 2004كلي، كمحمد، )
 
 

(: Likert Summated Rating)" االتجاه نحو المرأة"طريقة ليكرت  .5.10.1.2
 

انتقد ليكرت عمى طريقة ثرستكف الصعكبة كالتعقيد كضركرة البدء بعدد كبير مف العبارات كاستخدـ 
محكميف كرأل انو مف األفضؿ بناء مقياس مكحد لمتأييد أك الرفض حيث ينظر إلى االتجاه كمتصؿ يحدد 

كيتككف المقياس  (7  -1)لو قطبيف متطرفيف كتندرج النقاط بيف ىذيف القطبيف كفيو كاف مدل المدرج مف 
مف عبارات سمبية كمكجبة كالدرجة المرتفعة عمى السمبية تعني ارتفاع االتجاه السمبي نحك المرأة بينما 

(. 1992الشيخ، )المرتفعة عمى االيجابية تعني االرتفاع االيجابي 
 

كيعد مف أكثر مقاييس االتجاىات شيكعا كأكثرىا شمكال كدقة كأيسرىا صنعا كقد اعتمد ليكرت لمتعرؼ عمى 
(. 2004بني جابر، )االتجاه نحك مكضكع معيف عمى كضع سمـ يتككف مف خمس درجات 

 
كقد انتشرت طريقة ليكرت ىذه في قياس االتجاىات في شتى المكضكعات مثؿ المحافظة كالتقدمية كالزنكج 

(. 2004كلي، كمحمد، )كالمرأة 
 

(: تمايز المعاني ودالالت األلفاظ)لمتمايز السمانطيقي  (Osgode)مقياس اوسجود  .6.10.1.2
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كاف اكسجكد ييدؼ مف ىذا المقياس إلى قياس المعاني كالمفاىيـ كالتحميؿ السيمانطيقي إال انو استخدـ 
. فيما بعد لقياس االتجاىات كيرل اكسجكد اف لكؿ لفظ أك تصكر نكعيف مف المعنى

المدلكؿ المادم كيقابؿ المصدؽ في المنطؽ أك الشي الذم يصدؽ كيشير إليو المفظ : أكليما
. المدلكؿ االنفعالي الكجداني أك البطانة الكجدانية لمفظ: ثانييما

كالمدلكؿ األخير ىك الذم يحدد اتجاه الشخص نحك المكضكع كيرل اكسجكد اف عمى الباحث النفسي اف 
يركز عمى المعنى الكجداني كيستخدـ لقياس شدة ىذا المعنى مقياس التدرج، ككؿ نقطة عميو تتضمف 

فمثبل لتقدير اتجاه شخص ما  (صغير- كبير )، (قبيح- حسف ): صفتيف متناقضتيف أك متقابمتيف مثؿ
نحك األجانب نقدـ لو مجمكعة مف الصفات المتقابمة بيف كؿ صفة كمقابميا مسافات سبع يختار الشخص 

كتبعا لتقدير الشخص . (طيب، ردمء): صفة منيا كيقدر شدتيا بكضعيا عمى احد التدريجات السبعة مثؿ
. الخ يضع العبلمة.. عما إذا كاف األجنبي طيب جدا أك طيب أك محايد أك ردمء 

كقد قاـ اسجكد بتطبيؽ ىذا المقياس عمى عدد كبير مف المفحكصيف ثـ أخضع النتائج لمتحميؿ العاممي 
: كانتيى إلى العكامؿ اآلتية

. عامؿ القكة (1
 .عامؿ الحسف كالقبح (2

 (.1992الشيخ، )عامؿ النشاط كالخمكؿ  (3

 

 :مقياس االتجاه نحو التفضيل الجمالي. 7.10.1.2

 
حيث أعده كطبقو عمى عينة مف طمبة الجامعة في مرحمة التقنيف كانتيى  (1992)كىك مف إعداد الشيخ 

. إلى حساب معامؿ ثبات كصدؽ لبلختبار كما ىك كاضح في الجزء الخاص بو
الجدير في ىذا المقياس انو ال يعطي االتجاه درجة كاحدة كأنو بعد كاحد بؿ بعض ثبلث درجات كتعتبر 

: جديدة تماما عمى أم مقياس لبلتجاه كىي
. أم شدة استجابة الفرد نحك مكضكع االتجاه كما يتفرع عنو: شدة االتجاه (1
 .كيعني عدد األفراد التي يغطييا االتجاه: اتساع أك طبلقة االتجاه (2

 (.1992الشيخ، )كيعني تعدد الفئات التي تنتقؿ االستجابة بينيا أم مف فئة إلى أخرل : مركنة االتجاه (3

 
(: Drug Addiction)اإلدمان عمى المخدرات . 11.1.2
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أما الماضي فبعيد يصؿ إلى فجر الحياة : اف تعاطي المخدرات ىك مكضكع ذك ماضو كحاضرو كمستقبؿ
ما المستقبؿ فأبعاده متجددة كليست محددة  االجتماعية اإلنسانية كأما الحاضر فمتسع يشمؿ العالـ بأسره كا 

فما مف مجتمع ترامت إلينا سيرتو عبر القركف إال كجدنا بيف سطكر ىذه السيرة ما ينبئ بشكؿ مباشر 
كغير مباشر عف التعامؿ مع مادة أك مكاد محدثة لتغيرات بعينيا في الحالة النفسية بكجو عاـ كفي الحالة 

(. 2003خميفة، كالمشعاف، )العقمية بكجو خاص 
 

كيحتؿ مكضكع المخدرات كتعاطييا مكاف الصدارة بيف المشكبلت االجتماعية كالصحية عمى الصعيد 
العالمي منذ منتصؼ الستينات، كتبمكر االىتماـ بو في عدد مف المجتمعات العربية بدءان مف منتصؼ 
السبعينات، كاستمرت قكل الدفع عمى الصعيد العالمي عمى ما ىي عميو طكاؿ الثمانينات، كمع بداية 

التسعينات كمما زاد مف حجـ المشكمة شيكعيا بيف مختمؼ الطبقات، كظيكر مكاد نفسية أشد خطكرة مف 
الييركيف كالكككاييف مقارنة بالمكاد التي كانت منتشرة مف قبؿ كاقترانيا بكقكع عديد مف المشكبلت : مثؿ

تدىكر الصحة الجسمية كالنفسية، كسكء التكافؽ االجتماعي، كتفاقـ : كاألمراض االجتماعية مف مثؿ
عياد كالمشعاف، )السمكؾ اإلجرامي، باإلضافة إلى ازدياد األعباء االقتصادية نتيجة لمتعاطي كاإلدماف 

2003 .)
 

ذا كانت مشكمة اإلدماف في حقيقتيا مشكمة عالمية ليا جكانب متعددة فإنيا ال تختمؼ في خطرىا مف  كا 
دكلة إلى أخرل سكاءان كانت ىذه الدكلة متقدمة أك نامية، كيدلؿ عمى ىذا تمؾ الجيكد المحمية كالعالمية 

(. 2001القاضي، )التي تبذؿ بمكاجيتيا كذلؾ ضمف االىتماـ العاـ بالصحة الفردية كالجماعية معا 
 

كتعتبر مشكمة تعاطي المخدرات عمى جانب كبير مف األىمية كما أنيا عمى درجة عالية مف التعقيد 
بالنسبة لمفرد كلممجتمع كتبدك أىميتيا بالنسبة لمفرد ككنيا إذا تمكنت منو فإنيا تمس حياتو الشخصية 
كاالجتماعية مف جميع جكانبيا، فيي تمس عبلقتو بنفسو مف حيث صكرتو في نظر نفسو كمف حيث 

تحديد اىتماماتو كأىدافو التي تممؾ عميو كجدانو كعقمو، كما تمس الصمة بينو كبيف عائمتو صكرتو أماـ 
زكجتو كأبنائو كنكع األثر الذم يتركو فييـ كقد يمتد ىذا األثر في أبنائو ليشمؿ عددان مف أجياليـ المتكالية، 
ككذلؾ تتدخؿ ىذه المشكمة في التأثير عمى عبلقتو بالقانكف كباألجيزة القائمة عمى تطبيقو ابتداء بأجيزة 

(.  2000سكيؼ ،)المكافحة كانتياء بالسجكف 
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فاإلدماف أزمة في أسمكب الحياة، كما انو قضية امف قكمي كتنمية تتطمب جيكدا كمساىمة مف كؿ 
الجيات كالمؤسسات الحككمية كالدكلية كالشعبية، لككنيا قضية ذات تأثير ىداـ عمى مرافؽ الحياة اإلنسانية 

ىي معضمة حقيقية فيي بحاجة حقو إلى اىتماـ كمشاركة كؿ مف لو اىتماـ  (اإلدماف)كافة كىذه المعضمة 
كخبرة في الخدمات اإلنسانية كالذيف يتطمعكف إلى تخفيؼ اآلالـ كالمعاناة عف المدمف كأسرتو كسبلمة 

(. 2001فطاير، )المجتمع كاستقراره 
 

: تعريف اإلدمان. 12.1.2
 

اإلدماف عمى انو مرض  (American Medical Association)عرفت جمعية الطب األمريكية 
عضكم كمرض السكر كالسرطاف، إذ انو حالة نفسية عضكية تنمك كتستفحؿ نتيجة تكرار تعاطي المادة 
المخدرة كتتصؼ بصعكبة نجاح محاكالت التخفيؼ منيا أك التكقؼ عف تعاطييا مما يترتب عمى ذلؾ مف 

(. 2002القشعاف كالكندرم، )مشكبلت نفسية كجسمية كعضكية 
ىك حالة حالة : اإلدماف بالقكؿ (World Health Organization)كقد عرفت ىيئة الصحة العالمية 

نفسية كعضكية تنتج مف تفاعؿ الفرد مع العقار كمف نتائجيا ظيكر خصائص تتسـ بأنماط سمككية مختمفة 
تشمؿ دائما الرغبة الممحة في تعاطي العقار بصكرة مستمرة أك دكرية لمشعكر بآثاره النفسية كالعضكية، 

(. 2000العيسكم، )كلتجنب اآلثار الميددة أك المؤلمة التي تنتج عف عدـ تكفره 
 

ما غىيَّبى العقؿ كالحكاس دكف اف : كعرفو كما يمي (المرٌقد)كقد أطمؽ اإلماـ القرافي عمى المخدر لفظ 
: كجعؿ مف فصيمة المرقدات. يصحب ذلؾ نشكة كسركر أما إذا صحب ذلؾ نشكة كسركر فيك المسكر

(. 1994العرقسكسي، )األفيكف، البنج، كالشيكراف 
 

ىك حالة ثمالة دكرية أك مزمنة محطمة لمفرد كالمجتمع كتنتج عف االستعماؿ  (2000)كقد عرفو العيسكم 
. المتكرر لممخدرات سكاء الطبيعية أك المخمقة كيميائيا كىك سمكؾ قيرم استحكاذم اندفاعي تعكدم

 
حالة تسمـ دكرية أك مزمنة تمحؽ الضرر بالفرد : اإلدماف عمى المخدرات بأنو (1990)كقد عرؼ كىبي 

. (طبيعي أك مصنكع)كالمجتمع كتنتج مف تكرار تعاطي عقار 
كقد عرؼ األطباء السكر بتعريؼ ينطبؽ عمى تعريؼ المخدر تماما إذ يقكؿ الدكتكر احمد شكقي إبراىيـ 

بأنو حالة تعترض اإلنساف كتخؿ بكظيفة أك أكثر مف كظائؼ المخ كتنعكس عمى : ممخصا تعريؼ السكر
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قدراتيا كتدني مستكاىا نتيجة لتعاطي مادة أك مكاد كيماكية بكعي مف ذاتو بحثا عف المذة أك ىربا مف 
الكاقع كسعيا كراء اإلثارة فإذا أخذنا بالتعريؼ السابؽ لكؿ مف اإلدماف كالسكر نجد اف المخدرات كميا 

كبمثؿ ذلؾ قاؿ األئمة " ككؿ خمر حراـ... كؿ مسكر خمر "مسكرة كمف ثـ ينطبؽ عمييا الحديث الشريؼ 
. كمف استحميا فقد كفر: في كؿ ما يسكر كحكى القرافي كابف تيمية اإلجماع عمى تحريـ الحشيش كقاؿ

كيحـر ما اسكر : اف الحد كاجب في الحشيش كالخمر كقاؿ الصنعاني: كقاؿ في كتابو السياسة الشرعية
ذا سمـ  مف أم شيء كاف لـ يكف مشركبا كالحشيش، فإنيا تحدث ما تحدثو الخمر مف الطرب كالنشكة كا 

(. 1993الكاعي، )" عدـ االسكار فيي مفترة كقد نيى رسكؿ اهلل عف كؿ مسكر كمفتر
 

: ماىية اإلدماف عمى المخدرات (1957)كقد عرفت لجنة خبراء المخدرات التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
بأنو حالة تسمـ دكرية أك مزمنة تمحؽ الضرر بالفرد كالمجتمع كتنتج عف تكرار تعاطي عقار طبيعي أك 

(. 2006عبدالغني، )مصنكع 
 

: الفرق بين االعتياد واإلدمان عمى المخدرات. 13.1.2
 

االعتياد عمى المخدرات، ىك شعكر بحد ذاتو منفصؿ تماما عف اإلدماف، كاالعتياد مف اعتاد أم انو 
أصبح يحتاج إلى المخدر كأصبح يشعر بشكؽ لتعاطيو، كلمشعكر الذم يكفره لو ىذا االعتياد لمدة قصيرة، 

كفي اإلمكاف تجنب االعتياد بقميؿ مف اإلرادة، كمف ىنا كجو الخبلؼ بينو كبيف اإلدماف الذم ال يمكف 
(. 1988، سمسمة أسرتي)التخمص منو بسيكلة 

 

لمتعكد عمى المخدرات فقد  (1957)كفي تعريؼ لمجنة خبراء المخدرات التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
(. 2006عبدالغني، )عرفتو بأنو حالة تنشأ مف تكرار تعاطي عقار مخدر 

 

كاالعتياد شبيو باعتياد األشخاص عمى بعضيـ البعض، إذا ىـ قضكا فترة طكيمة سكية كاعتادكا العيش 
المشترؾ يصعب عمي أم منيـ فراؽ اآلخر كاف حدث ىذا الفراؽ يشعر كؿ منيـ بشكؽ لمقاء الشريؾ 

اآلخر كلكف ىذا الشكؽ ال يؤدم إلى القياـ بأعماؿ مشينة، أما في حاالت اإلدماف إذا منع المدمف عف 
المخدر الذم أصبح بالنسبة إليو القكت اليكمي، فيصاب بأعراض صحية خطيرة، أىميا اإلسياؿ كارتفاع 
حرارة الجسـ كأكجاع المفاصؿ، كأعراض عصبية مخيفة كالبمبمة الذىنية كاليذياف كاليمكسة كخمط المكاف 

(. 1988، سمسمة أسرتي)كالزماف 
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: مميزات حالة التعود أو االعتياد عمى المخدرات. 1.13.1.2
 

: حالة التعكد اكاالعتياد عمى المخدرات ليا العديد مف المميزات منيا
رغبة كلكنيا ليست قيرية في االستمرار في تعاطي المخدر مف اجؿ اإلحساس بالراحة كاالنتعاش التي  (1

. يبعثيا المخدر
 .ميؿ قميؿ كقد ال يكجد لزيادة الجرعة المتعاطاة مف المخدر أك العقار (2

كجكد اعتماد نفساني إلى حد ما، عمى آثار المخدر، كلكف ال كجكد لبلعتماد الجسماني كبالتالي ال  (3
(. 1990كىبي، )كجكد ألعراض االمتناع عف تعاطي المخدر 

: مميزات حالة اإلدمان عمى المخدرات. 2.13.1.2
 

: اإلدماف عمى المخدرات حالة ليا العديد مف المميزات منيا
. رغبة غبلبة أك حاجة قيرية لبلستمرار في تعاطي العقار كالحصكؿ عميو بأم طريقة (1
 .ميؿ إلى زيادة الجرعة المتعاطاة مف العقار (2

 .كجسماني بكجو عاـ عمى آثار العقار (سيككلكجي)اعتماد نفساني  (3

 (.1990كىبي، )تأثير ضار مؤذ لمفرد كالمجتمع  (4

 
: تعريف المخدرات. 14.1.2

 
اف المخدرات مف المفاىيـ التي يشكبيا الكثير مف الغمكض كالتشكيش، كذلؾ ألنيا تقع ضمف اىتماـ كثير 

مف العمـك الطبية كالصيدالنية كالبيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية مما أدل بيذه العمـك إلى التركيز عمى 
الجكانب التي تيميا مف المفيـك دكف غيرىا ىذا باإلضافة إلى صعكبة أخرل تكتنؼ عممية تحديد مفيـك 
المخدرات ناجمة عف كجكد أنكاع عديدة مف العقاقير المخدرة، تختمؼ في طبيعة تككينيا كقكتيا التخديرية 
كآثارىا الجسمية كالنفسية كاالجتماعية كما اف ىذه األنكاع نفسيا في تزايد مستمر بسبب اكتشاؼ أك تركيب 
أك تصنيع أنكاع جديدة مف العقاقير المخدرة كذلؾ ما جعؿ إيجاد تعريؼ عاـ يشمؿ جميع العقاقير المخدرة 

(. 2003الدليمي، )المعركفة أمرا غاية في الصعكبة اف لـ يكف مستحيبلن 
 

كعمى الرغـ مف الصعكبة المشار إلييا ىنا، فقد بذلت محاكالت عديدة لتعريؼ المخدرات مف اجؿ تحقيؽ 
: أغراض بحثية كعممية معينة كسيتـ استعراض عدد مف ىذه التعريفات فيما يمي
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: التعريف المغوي. 1.14.1.2

 
. مادة ىذه الكممة في المغة العربية تدؿ عمى السترة كالظممة كالفتكر: المخدرات
الكسؿ : والَخَدر. ستر يمد لمجارية في ناحية البيت ثـ صار كؿ ما كاراه مف بيت أك نحكه خدرا: فالِخَدر
. كالفتكر
إذا استرخى، : العضو وخدرعراه فتكر كاسترخاء، : مف باب فىًرح: خدرا، وخدر. الفاتر الكسبلف: والخادر

.  خدر جسمو، كخدرت يداه أك رجمو: فبل يطيؽ الحركة، كمنو
مادة تسبب في اإلنساف كالحيكاف فقداف الكعي بدرجات متفاكتة كالحشيش كاألفيكف كالجمع : والمخّدر
(. 1999الشطي، )مخدرات 

 
 :التعريف القانوني لممخدر. 2.14.1.2

 
ىك مجمكعة مف المكاد التي تسبب اإلدماف كتفقد الكعي كتسمـ الجياز العصبي، كيحظر تداكليا أك 

(. 1993الكاعي، )زراعتيا أك صنعيا إال ألغراض يحددىا القانكف 
 

كالذم ينص عمى أنيا المكاد التي  (1996)كبناء عمى التعريؼ القانكني لممخدرات كما كرد في عامر
تسبب اإلدماف كتؤثر عمى الجياز العصبي كيحظر التعامؿ بيا إال ألغراض محددة مثؿ الطب، فاف 

األفيكف كمشتقاتو كالحشيش كالماريكانا كالكككائيف، تعتبر مخدرات، أما الخمكر كالميدئات كالمسكنات ال 
.  تعتبر ضمف المخدرات مع أنيا تسبب اإلدماف

 
 :المخدرات في االصطالح المغوي. 3.14.1.2

 
ىي مكاد نباتية أك كيماكية ليا تأثيرىا العقمي كالبدني عمى مف يتعاطاىا، فتصيب جسمو بالفتكر كالخمكؿ 

كتشؿ نشاطو كتغطي عقمو كما يغطيو المسكر، كاف كانت ال تحدث الشدة المطمكبة التي ىي مف 
(. 1999الشطي، )خصائص المسكر المانع 
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 :المخدرات من وجية النظر االجتماعية والطبية والصيدالنية. 4.14.1.2
  

بمع، شرب، تدخيف، استنشاؽ، حقف، مضغ، أك غير )ىي تمؾ المكاد التي يتناكليا الشخص بأم طريقة 
فتسبب لو نكعا مف التخدير كيختمؼ قكة أك ضعفا باختبلؼ األشخاص كاستعداداتيـ مف ناحية  (ذلؾ

(. 2003الدليمي، )كاختبلؼ المكاقؼ مف ناحية أخرل ثـ باختبلؼ نكع المخدر ككميتو مف ناحية ثالثة 
 

حكؿ التعريؼ الطبي كالصيدالني لممخدرات بأنيا مجمكعة كاسعة مف العقاقير مثؿ  (1998)كأشار البار 
الخ كما تشمؿ مجمكعة كاسعة مف العقاقير المنبية كمف أىميا ... الكحكؿ كالباربيتكرات كالميتاككلكف 

( L.S.D)الكككاييف كنبات القات كاالمفيتاميف كمشتقاتو كالفنتميف كبعض عقاقير اليمكسة مثؿ عقار 
. كبعض أنكاع الفطر كالحشيش

 
ىي كؿ مستحضر أك مادة خاـ تحتكم عمى عناصر مسكنة أك منبية مف شأنيا إذا استخدمت في غير 
األعراض المخصصة ليا كبقدر الحاجة إلييا دكف مشكرة طبية اف تؤدم إلى حالة مف التعكد كاإلدماف 

(. 1999الشطي، )عمييا مما يضر بالفرد كالمجتمع 
 

(. 1993الكاعي، )ىك مادة كيميائية تسبب غياب الكعي المصحكب بتسكيف األلـ 
 

: حديث العمماء عن المخدرات. 15.1.2
 

كانت المخدرات قديما تحصر في أسماء كأنكاع معينة يمكف حصرىا كالتغمب عمى تداكليا فقد ذكر اإلماـ 
: القرافي في كتاب الفركؽ أنكاعا مف المخدرات كصنفيا حسب تأثيرىا في اإلنساف فقاؿ

كيتخيؿ صاحبو كأنو نشكاف مسركر قكم " كالخمر"ىك الذم يغطي العقؿ كال تغيب معو الحكاس : المسكر"
". النفس شجاع كريـ

 
". ىك الذم يغيب الحكاس كالسمع كالبصر كالشـ كالذكؽ كالممس كالبنج: كالمرقد"
فيك المشكش لمعقؿ كالحشيش كاألفيكف كسائر المخدرات كالمقترات التي تثير الخمط الكامف : أما المفسد"

ىذا كقد اكتشؼ الفقياء مضار المخدرات مف قديـ، فقاؿ " في البدف كلذلؾ تختمؼ أكصاؼ مستعمميا
ذكر بعضيـ انو جمع في مضارىا في العقؿ كالبدف مائة كعشريف مضرة : "اإلماـ بدر الديف الزركشي
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أنيا تفسد العقؿ كتحرؽ الدـ كتنتف الفـ كتضر : ثـ عددىا، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: دينية كدنيكية
األحشاء كتقكم اليكس كتكسب الكسؿ كتكرث الفشؿ كتجعؿ األسد كالجعؿ كتصير العزيز ذليبل كالصحيح 

(. 1993الكاعي، )" عميبل كتسقط المركءة كتبمد الفطرة كتخمد الفطنة
 

يدخؿ في الخمر كؿ مسكر مائعا كاف أك : كقد أكد ابف القيـ بما عنى الحشيشة كالخمر كغيرىا إذ قاؿ
لقمة الفسؽ كالفجكر التي تحرؾ القمب الساكف إلى " الحشيشة"جامدا عصيرا أك مطبكخا كالمقمة الممعكنة 

أخبث األماكف أما ابف تيمية فانو حدد المكقؼ اإلسبلمي في الحشيشة عمى الصكرة التالية، كأما 
فيي بمنزلة غيرىا مف المسكرات كالمسكر منيا حراـ باتفاؽ العمماء بؿ كؿ ما : الممعكنة المسكرة" الحشيشة"

يزيؿ العقؿ فانو يحـر أكمو كلك لـ يكف سكرا كالبنج فاف المسكر يجب فيو الحد كغير المسكر يجب فيو 
(. 1990كىبي، )التعزيز 

 
أما في ىذا العصر فقد زادت أنكاع المخدرات ككثرت كثرة فاحشة، فأذىمت الجميع ككسرت حاجز السيطرة 
كظيرت أضرارىا، ككشؼ العمـ الحديث عما كاف مستكرا مف تمؾ األضرار حتى أصبحت كارثة العصر 
كجائحتو المحيرة كتسببت رغما عف ذلؾ في ىياج كثير مف اآلثاـ كالجنس كالضياع كاألمراض المعدية 

(. 1993الكاعي، )كالجريمة كالعنؼ، فأصابت األمـ في مقتؿ، حيث أىدرت أمكاليا كطاقاتيا 
 

: (طبيعية وكيمياوية)أنواع المخدرات . 16.1.2
 

كمف ىذه . ىي مجمكعة مف النباتات تؤخذ كتستعمؿ كما ىي دكف تغيير يذكر في مككناتيا: فالطبيعية
(. 1994العرقسكسي، )األفيكف، الحشيش، الكككائيف، القات، كزىرة القطف : المجمكعة

 
كيندرج تحتيا المكاد ذات األصؿ النباتي سكاء بقيت عمى حالتيا الطبيعية، أك حكرت صكرتيا تحكيرا 

بسيطا مف مصدرىا النباتي كمثاليا األفيكف المستخرج مف نبات الخشخاش كالحشيش المستخرج مف نبات 
(. 2006عبد الغني، )القنب كالكككاييف المستخرج مف شجرة الكككا 

 
فيي التي يمكف إعدادىا بتحكيؿ القمكيات كالمكرفيف كما شابو تحكيبل كيمياكيا كالييركيف : أما الكيمياوية

(. 1994العرقسكسي، )مثبل 
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: كما وتقسم المخدرات إلى مجموعات بحسب تأثيرىا عمى أعضاء الجسم ومن ذلك
 
. األفيكف كمف مشتقاتو المكرفيف كالييركيف كالكككائيف: المخدرات المسكنة االفيكنية (1
كمنيا مجمكعة الباربيتكريات، كمجمكعة البرميدات، كمجمكعة : المخدرات المسكنة غير االفيكنية (2

 .(الحشيش)الكحكؿ، كمجمكعة القنب اليندم 

(. 1994العرقسكسي، )كىي التي تطرد النـك كتزيد التنبيو العصبي : المخدرات المنبية أك المنشطة (3
: أنواع المخدرات األكثر شيوعا. 17.1.2

 
(: Opium)األفيون . 1.17.1.2

 
لكنو بني غامؽ لو رائحة مميزة يستخرج منو المكرفيف كالييركيف، كيتعاطاه المدمنكف مع الشام أك مع 

القيكة أك بالتدخيف أك بالحقف، كلو تأثير سيء عمى النكاحي األخبلقية كالصحية كقد يسبب حدكث الجرائـ 
(. 1999زيد، )بسبب االضطراب العقمي أك الذىني الذم يصيب المدمف كاالختبلؿ العصبي 

 
كيستخرج مف الثمار الغير ناضجة لنبات الخشخاش، كيشبو في شكمو لدائف الببلستيؾ لكنو بني كطعمو 
مر يعمؿ منو مسحكؽ كالمدمف يحؿ ىذا المسحكؽ بالماء ثـ يغمى عمى النار، كبعدىا يحقف في الكريد 
ككثيرا ما يمكت المدمف مف ىذه الحقنة، أما بسبب سكء تقدير الجرعة المناسبة مف ىذا السـ أك بسبب 
الشكائب المكجكدة مع األفيكف كالتي يعمد مصنعك ىذه المكاد إلى خمطيا مع األفيكف كضرب مف الغش 

(. 1994العرقسكسي، )
 

لذا فقد اقترف تعاطي األفيكف بالمكت حيث ييرل كؿ صباح ضحايا جدد ممددكف بيف القمامة كتحت 
الجسكر كعند محطات القطارات كفي أماكف تجمع ىؤالء البائسيف كاف السبب المباشر لكفاة ىؤالء الشباف 

ىك دائما شمؿ عضمة القمب كتكقؼ القمب المفاجئ، ككأنو يرفض االستمرار في نبضاتو مع العقكؿ 
(. 1994العرقسكسي، )المتفسخة كالنفكس المظممة 
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إلى اف األفيكف كمشتقاتو أم المكرفيف كالييركييف، يحدث حالة مف الفرح أك  (2000)كقد أشار العيسكم 
كفقداف التكازف كأحبلـ اليقظة أك  (Drowsiness)االبتياج أك النشكة الزائفة كيسبب الشعكر بالدكخة 

(. Reveric)االستغراؽ في اليكاجس كشركد الذىف كالسرحاف كالفكر كاألكىاـ 
 

(: Hashish or Marijuana)الحشيش أو الماروانا . 2.17.1.2
 

لو رائحة مميزة ( راتنجي)لكنو  (Cannabis Sativa hemp planet)ييؤخذ مف نبات القنب اليندم 
يستخدـ مع الشام أك القيكة أك بالتدخيف كمف آثاره الخكؼ الشديد الذم يعترم المدمف كاليياج كاليبكط 

(. 1999زيد، )كالنـك العميؽ كسرعة نبضات القمب كسخكنة الرأس كبركدة األطراؼ 
 

كيسمى في مصر بالحشيش أك نبتة السعادة أك أكؿ الفقير أك غير ذلؾ كفي امريكا يسمكنو الماريغكانا 
كىك يكجد عمى شكؿ عجينة بنية المكف تفتت . كفي المكسيؾ يسمكنو دالغريقا، كفي الجزائر يسمكنو البانغ

. كتخمط مع التبغ لتدخف مع السجائر، كما يمزجو البعض مع الشام أك القيكة أك مع أم مشركب ساخف
العرقسكسي، )كمنيـ مف يتناكلو مع الطعاـ بعد مزجو بالزيت كالعسؿ، كىك ما يسمى بالمنزكلة أك البمعة 

1994 .)
 

كألحجاـ  (يمر ببطء)كما كيحدث لدل مدمني الحشيش اضطراب بالنسبة إلدراكو المسافة كتقديره لمزمف 
كتتميز شخصية المتعاطي أثناء التعاطي بأنيا اقؿ سيطرة كأكثر تفاؤال كأكثر  (تضخيـ األشياء)األشياء 

 (.ب – 1984 النيؿ، أبك)ميبل لبلجتماع بالناس 
 

كيؤدم تدخيف الحشيش في الغالب إلى الشعكر بالتسامي، حيث يشعر المتعاطي باليدكء كالسركر كيخيؿ 
إليو انو حصؿ عمى تقدير كتمييز عميؽ لؤللكاف كاألنغاـ كمكضكعات الحديث، كلكنو يبدك لمعياف كمف 

أصيب بتسمـ كجرعة إضافية قد تغرقو في النـك كيمكف استعماؿ الحشيش كمسكف كمضاد لتقمص 
(. 2000شمش، )العضبلت كمضاد لبلختبلجات 

 
كما كيؤذم الحشيش النسيج الكبدم كيؤدم إلى اضطرابات قمبية كعائية كيسبب سرطاف الرئة كاضطراب 
الجياز العصبي كاليمكسة كالرعشة، ثـ الخمكؿ كما كيؤدم أيضا إلى ضمكر الدماغ كالغباء كالضطراب 

ذا تناكؿ اإلنساف كمية كبيرة  التقدير عند المحشش، كمف أضراره أيضا الضعؼ الجنسي كقمة اإلخصاب كا 
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مف الحشيش دفعة كاحدة فانو يمكت مختنقا بسبب شمؿ مراكز الدماغ المسؤكلة عف الجياز التنفسي 
(. 1994العرقسكسي، )
 

كقد كشفت بعض الدراسات عف تأثير الماريكانا في عممية اإلنجاب مف ذلؾ قمة عدد الحيكانات المنكية في 
مما يؤكد ضعؼ الخصكبة  (Mobility)كقمة قدرتيا عمى الحركة كاالنتقاؿ  (sperms)الذككر 

(Fertility) كنفس النتيجة لكحظت بالنسبة . كخاصة في الرجاؿ الذيف ىـ عمى الحدكد الدنيا لمخصكبة
مع تقصير فترة الخصكبة لدييف  (Ovalate)لمنساء، حيث لكحظ ضعؼ قدرتيف عمى التبكيض 

(. 2000العيسكم، )
 

اف االستعماؿ المزمف لمماركانا يسبب إعاقة كظيفة الرئتيف كيصيب بنائيا أيضا كلتدخيف الماركانا إضعاؼ 
األضرار الناجمة عف تدخيف التكباكك أم التبغ الحتكائو عمى كميات اكبر بسبب عدـ التنقية مف القطراف 

عما يكجد في السجائر العادية كلقد كجد اف ىذا القطراف بسبب اإلصابة بالسرطاف عندما  (tar)أك الزفت 
تـ كضعو عمى جمكد حيكانات التجارب، باإلضافة إلى احتكاء الدخاف الناتج عف تدخيف الماركانا عمى 
الكثير مف المكاد الضارة كالمسببة لمسرطاف كالى جانب ذلؾ، فاف تعاطي ىذا العقار يزيد مف فرصة 

ألنيا تضعؼ مف مقاكمة  (pneumonia)كخاصة السؿ الرئكم  (infection)إصابة المدخف بالعدكل 
 (.2000العيسكم،  )(antibacterial defense system of the lungs)الرئتيف لمبكتيريا 

 
(: Cocaine)الكوكائين . 3.17.1.2

 
كىك  (Erythroxy Ion coca) (إريثرككسيمكف كككا)كيستخرج الكككائيف مف أكراؽ شجرة ىندية تدعى 

أك عف طريؽ  (Sniffed)مادة بيضاء بمكرية كيسبب اإلدماف السريع كيتعاطاه المدمنكف أما باالستنشاؽ 
(. 1994العرقسكسي، )األنؼ أك بمضغ أكراؽ نبات الكككا 

 
: كىك مف المنشطات كالمنبيات القكية أك المنعشة لممخ كالجياز العصبي السيمبثاكم كلو عدة أسماء منيا

، الغبار السعيد، "الحرؼ األكؿ مف اسمو "Cالككاييف، الككؾ، التكت، الفتاة، الرقاقة، الثمج األبيض، سي )
(. 1994العرقسكسي،  )(كرة السرعة
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كما كيتسبب ىذا المخدر باضطرابات عقمية عصبية كقد يؤدم لمجنكف ككثيرا ما يؤدم إلى المكت المفاجئ 
أما إذا تعاطى المرء الجرعة األكلى كقد تيقدَّـ لو مجانا سرعاف ما يعكد البتياع جرعات . لشمؿ عضمة القمب

العرقسكسي، )متتالية حتى ينتيي بو األمر إلى اإلدماف مع الذؿ كاليكاف كالمكت المحتـ غالبا بعد ذلؾ 
1994 .)

 
كىك عقار بمكرم ابيض الذع، كقد يؤدم تعاطيو إلى  (مف السمـك البيضاء)كيعتبر أكثر خطكرة مف غيره 

الشعكر بالمرح كالزىك، كلكنو يؤدم إلى حدكث التشنجات أك نكبات الصرع كالصداع، كقد يؤدم إلى شمؿ 
النخاع الشككي كالدماغ كىبكط ضغط الدـ، كيؤخذ عمى شكؿ أقراص أك بالحقف تحت الجمد أك باالستنشاؽ  

(. 1999زيد، )
كظؿ يستخدـ منذ ىذا  (1844)يجدر بالذكر بأنو تـ استخراج مادة الكككائيف مف أكراؽ نبات الكككا عاـ 

كاستخدمو الطبيب الييكدم النمساكم   (Local Anesthetic)التاريخ كمادة مخدرة لمتخدير المكضعي 
(. 2000العيسكم،  )(Depression)لعبلج االكتئاب  (1844)سيجمكند فركيد عاـ 

 
(: Morphine)المورفين . 4.17.1.2

 
تستخمص ىذه المادة مف األفيكف المستخمص بدكره مف نبات الخشخاش كيككف المكرفيف في كضعو الخاـ 
عمى شكؿ بكدرة بيضاء كىك مادة طبية متكفرة عمى شكؿ أمبكالت لمحقف العضمي مسكنا لجميع اآلالـ 

ذا تناكؿ المرء المكرفيف لفترة طكيمة أصبح مف المدمنيف . الشديدة كيمكف تصنيعو بشكؿ حبكب أيضا كا 
(. 1994العرقسكسي، )كتعرض ألخطار اإلدماف صحيا كنفسيا كاجتماعيا 

 
كيؤثر المكرفيف بشكؿ رئيسي في الجياز العصبي المركزم كما يؤثر في المعدة كاألمعاء كيصاب متعاطك 
فراز العرؽ بغزارة كحكة الجمد كبطء  المكرفيف باليياج العصبي الشديد، كتظير آثاره المزعجة في التقيؤ كا 

(. 2003الدليمي، )النبض كانخفاض ضغط الدـ 
 

كيؤثر المكرفيف عمى الجياز العصبي المركزم فيحفز بعض المراكز العصبية، كيثبط المراكز األخرل عف 
طريؽ التفاعؿ مع المستقببلت الخاصة بو كما انو يزيد مف تكتر صمامات الجياز اليضمي كيقمؿ مف 

فرازاتيا  (. 2000شمش، )حركة األمعاء كا 
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كيستخدـ المكرفيف طبيا في التخدير عند إجراء بعض العمميات الجراحية كفي تسكيف اآلالـ كتخفيؼ القمؽ 
زالة التكتر الناجـ عف الخكؼ كيتـ تعاطي المكرفيف عف طريؽ بمع  المصاحب لمصدمات النفسية، كا 

(. 2003الدليمي، )األقراص أك التدخيف أك يؤخذ عف طريؽ الحقف تحت الجمد 
 

(: Heroin)الييرويين . 5.17.1.2
 

كىك مسحكؽ  (Acetic Acid)يشتؽ الييركييف كيماكيا مف المكرفيف كذلؾ بتسخينو مع حامض الخؿ 
. يختمؼ لكنو باختبلؼ نقاكتو مف األبيض إلى األصفر أك البني

كيتعاطاه المدمنكف، إما استنشاقا عف طريؽ األنؼ أك بالحقف كيسبب اإلدماف بعد جرعة أك جرعتيف أك 
بعد شمة أك شمتيف، كترل المدمف في شركد كىمكسة دائميف ساعيا كالمجنكف كراء الييركييف الذم يخشى 
ذا نفذ لديو ما يممؾ عمد إلى السرقة أك اإلجراـ  افتقاده، كانو يبذؿ كؿ ما يممؾ في سبيؿ جرعة أك شمة كا 

أما إذا كانت الجرعة كبيرة مات المتعاطي . لتأميف الماؿ البلـز كاف فشؿ في ذلؾ لف يتكانى عف االنتحار
(. 1994العرقسكسي، )خنقا لشمؿ مراكز التنفس العصبية 

 
كيسبب الييركييف الشعكر الزائؼ بالدؼء كالذىكؿ أك الغيبكبة أك االستغراؽ مباشرة بعد الحقف كال يشعر 

العيسكم، )ساعات  (6  -4)المدمف بالقمؽ أك الخكؼ كيشعر بالثقة في نفسو أكثر مف البلـز لمدة مف 
2000 .)

 
: كقد أعطي الييركييف لعينة مف مدمنيو في الكريد كطمب منيـ اف يذكركا مشاعرىـ فكانت كالتالي

. حالتيـ النفسية كانت مشابية لحاالت اليكس (1
 (.ب – 1984 النيؿ، أبك)تباطؤ في إدراؾ الزمف  (2

 

كيستمر مفعكؿ الييركييف ما بيف ساعتيف إلى ثبلث ساعات كمع استمرار التعاطي يزداد اعتماد الفرد عميو 
مما يعني زيادة الجرعة مع نقص فعاليتيا كبالتالي زيادة اإلدماف عميو، كىك مف المسكنات القكية المؤثرة 

(. 1994جبر  )(Hالفرس، الحصاف، الكلد، ىػ ): عمى كافة مستكيات المخ كلو عدة أسماء منيا
  

ذا أراد المدمف اإلقبلع عف اليركئيف تعرض ألعراض مثؿ أعراض االنفمكنزا كلكف إذا طالت المدة في  كا 
اإلدماف اعتاد اإلنساف عمى المخدر، حتى يعيش حياتو الطبيعية بؿ يجبر عمى ذلؾ إجبارا كال صادؼ 
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مشاكؿ جمة كآالما ال تطاؽ ال تزكؿ إال بالتعاطي كقد تبدأ ىذه األعراض المؤلمة عادة بعد اثنتي عشر 
(. 1993الكاعي، )ساعة مف االمتناع عف التعاطي 

 
(: (Khatالقات . 6.17.1.2

 
القات عبارة عف شجيرات صغيرة ارتفاعيا مف متر إلى خمسة أمتار أكراقيا كأكراؽ العفص كالشجيرات 

كينمك القات في اليمف كالحبشة كالصكماؿ كيتـ تناكلو بمضغو كتخزينو بالفـ . ىذه تشبو شجيرة الشام
(. 1994العرقسكسي، )ليذكب كيتحمؿ ببطء شديد 

كيمكف اف تنمك شجرة القات فطريا في البرارم كما يمكف زراعتيا كتككف النباتات الفطرية أقكل مفعكال مف 
ثيكبيا عف طريؽ نزع أكراؽ  النباتات المستزرعة كيتـ تعاطي القات في شبو الجزيرة العربية كالصكماؿ كا 

شجرة القات مف فركعيا، ثـ يقـك المتعاطي بمضغ ىذه األكراؽ مضغا بطيئا كاستحبلبيا حتى يتـ 
امتصاص جميع السكائؿ التي تحتكييا كتستغرؽ عممية المضغ مدة طكيمة حيث يضاؼ في كؿ مرة 

كميات أخرل مف القات الطرم، إلحداث التأثير المرغكب كيقكـ الماضغ بشرب الماء في فترات متقطعة 
(. 2003الدليمي، )لترطيب األكراؽ كتسييؿ عممية مضغيا 

 
كيىعتقد مدمنك القات بأنيا تيطرب النفس كتخٌدر الحكاس كما يعتقدكف، اف في ذلؾ بعثا لمنشاط كحثا عمى 
العمؿ كالحقيقة، أـ األمر بالعكس إذ ينبو القات األعصاب بالبدء كيمنع النـك كلكف اإلدماف عميو يسبب 

(. 1994العرقسكسي، )ضعفا كشمبل في األمعاء كفقدا لمشيية 
 

كيعاني المدمف مف سكء اليضـ كسكء االمتصاص مع خمكؿ جنسي كميؿ لبلقياء كما يصاب الكبد 
كيضطرب الدكراف الدمكم  (تميؼ الكبد مرض خطير كالسرطاف يقضي بسرعة عمى المصاب بو)بالتميؼ 

(. 1994العرقسكسي، )كينجـ عف ذلؾ ارتفاع في الضغط الدمكم مع شعكر باإلغماء 
 

(: L S D)عقار إل اس دي . 7.17.1.2
 

مف إحدل الفطريات التي تنمك عمى الحنطة  (ألبرت ىكفماف)اكتشؼ عقار اليمكسة ىذا الكيميائي 
ىك عقار يؤثر عمى العقؿ بشكؿ فظيع  (1938)كالشكفاف كبعض الحبكب األخرل ككاف ذلؾ في العاـ 
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مف  (1/10)فإذا اخذ المرء منو مقدارا صغيرا جدا . كشديد كلك كاف المقدار المأخكذ منو غاية في الصغر
(. 1994العرقسكسي، )الممغراـ مثبل ألصبح ىذا المرء مف المجانيف الميككسيف 

 
كينتشر كثيرا في الكاليات المتحدة ( L. S. D)كالذم يرمز لو بحركؼ  (دم ىيدركليزجيؾ)كىك حمض 

(. 1994الحفار، ) كىك يجتاز الحدكد بسيكلة، إذ اف الميربيف يرسمكنو بأستار مختمفة ةكالببلد االسكندينافي
 

كما يفسد ىذا العقار عمؿ التككيف الشبكي في التحكـ في الرسائؿ الحسية الصاعدة إلى المخ فتختمط ىذه 
الرسائؿ كتتشكه كفي بداية األمر يشعر متعاطي العقار بالضعؼ كالدكار كالغثياف ثـ يفقد شعكره بالزماف 
كالمكاف كبذاتو كتختمط األمكر عنده حتى انو يرل األصكات كيسمع األلكاف كيغرؽ في بحار األكىاـ 

(. 2000شمش، )كالتخيبلت التي قد يككف بعضيا رىيبا 
 

: االمفيتامينات. 8.17.1.2
 

السريعة، األرقى، )كىي المنبيات النفسية االصطناعية التي يتـ تخميقيا داخؿ المعامؿ كالمعركفة باسـ 
كليا آثار مماثمة لتمؾ الناجمة عف الكككاكييف، كىي كاف كانت آثارىا تحدث ببطء إال اف  (الجماؿ األسكد

فعاليتيا تستمر لفترة أطكؿ كتتسبب في الشعكر بالغبطة المصحكب بمشاعر تزايد القكة كالصفاء العقمي 
نافع، )كليذه المنبيات جاذبية كبيرة بالنسبة لمرياضييف المحترفيف الذيف يرغبكف في التفكؽ عمى منافسييـ 

1991 .)
 

كيستعمؿ االمفيتاميف لمعالجة البدانة كلمقاكمة التعب كاإلرىاؽ العصبي، إال اف مركباتو تسبب األرؽ ثـ 
االكتئاب كاالنييار كيؤدم اإلدماف عميو إلى اليمكسة كاالختبلالت كقد تحدث الكفاة في ىذه المرحمة 

(. 2000شمش، )
 

كىك شديد التنبيو لمعصب الكدم  (1940)كقد كاف أكؿ ما استيعمؿ ىذا المخدر في الياباف عاـ 
كمف ىنا كاف تأثيره في إحداث النشكة كيحدث استعمالو تنبييا كىياجا كقميا أك ارقا مع ىبات  (السيمبثاكم)

ذا بمغ مستعممو حد اإلدماف فقد يبدك فيو ميؿ شديد لبلنتحار  (. 1994الحفار، )حرارية كا 
 

: مصادر وصول المخدرات وعقاقير اليموسة إلى المستيمك. 18.1.2
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كيعتبر التيريب مف أكثر المصادر المختمفة لمكصكؿ لممخدرات كتيرب المخدرات بعدة : التيريب (1

صكر أما بأماكف مختمفة عمى الشاحنات كالسيارات الخصكصية أك بإرساليات مختمفة مثؿ إرساليات 
في صناديؽ الشام أك البصؿ بعد تجكيفو أك بداخؿ إطارات السيارات أك داخؿ أكعية السكائؿ في 

السيارات مثؿ كعاء المساحات أك داخؿ أغذية مجمدة أك داخؿ أبكاب خشبية جاىزة أك داخؿ الجسـ 
(. 1996عامر، )كغيرىا ... 

تحضير المخدرات في مختبرات الكيمياء يعتبر أمرا سيبل كما ىك الحاؿ في : التحضير صناعيا (2
الكاليات المتحدة كأكركبا، كيمكف تحضير االمفيتامينات كالباربيتكرات بسيكلة كتجدر اإلشارة إلى اف 

 (.N)معظـ المخدرات ىي ناتجة عف مركبات كيميائية تحتكم عمى عنصر النيتركجيف 

 

يمكف أحيانا الحصكؿ عمى بعض المخدرات كالتي تستخدـ في الطب بكاسطة كصفات : الصيدليات (3
طبية مشركعة أك غير مشركعة عف طريؽ الصيدلي مثؿ ىذه المكاد البابيتكرات كاالمفيتامينات 

 . كالكككاييف كاألفيكف كالمكرفيف كالمكاد األخرل التي يمكف الحصكؿ عمييا بيذه الصكرة

 
تعتبر ىذه الطريقة مف الطرؽ الميمة لمحصكؿ عمى المخدرات الطبيعية، حيث انو يتـ : الزراعة (4

تيريب بذكر الخشخاش مف اجؿ زراعتيا ككذلؾ يمكف زراعة أنكاع أخرل مف النباتات مف اجؿ 
الحصكؿ عمى المخدرات مثؿ نبات القنب اليندم كنبات الكككا كالقات كبعض األنكاع التي تحتكم 

(. 1996عامر، )عمى عقاقير اليمكسة 
 

: أنواع التعاطي. 19.1.2
 
. كىك الذم يحدث إجماال مف مرة إلى ثبلث مرات يكميان أك اسبكعيان أك شيريان : التعاطي التجريبي (1
كىك الذم يسمى بالتعاطي الكقتي، بحيث ال يزيد مرات التعاطي عف مرتيف : التعاطي العرضي (2

 .بالشير

 .كىك الذم يحدث عدة مرات باألسبكع تبعا لنكع المادة المستخدمة: التعاطي المنتظـ (3

كىك الذم يحصؿ عادة بشكؿ يكمي كيتمثؿ في تناكؿ مقادير كبيرة لعدة : التعاطي الكثيؼ أك القيرم (4
(. 2002القشعاف كالكندرم، )أياـ كبصفة دكرية 
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: تأثيرات المخدرات عمى الصحة ومخاطر تعاطييا . 20.1.2
 

تتخذ اآلثار الصحية لممخدرات أبعادا جسمية كنفسية كعقمية عديدة كلعؿ أكضح تمؾ اآلثار ما يرتبط 
بالكفاة المبكرة لمدمف المخدرات، فقد أظيرت الدراسات الكبائية اف األسباب الرئيسية لمكفاة المبكرة في 

الكثير مف المجتمعات تعكد إلى اإلصابة باألمراض القمبية الكعائية كالسرطانية كالحكادث كاالنتحار كترتبط 
(. 2003الدليمي، )ىذه كميا بتعاطي العقاقير المخدرة كالكحكؿ 

تعتبر مشكمة المخدرات مف اخطر المشكبلت التي تيدد سبلمة المجتمعات المختمفة في عالمنا المعاصر 
كتعكؽ ازدىارىا االقتصادم كنمكىا اإلنتاجي، حيث تستنفد الكثير مف مكارد المجتمع، كتقضي عمى الكثير 
مف طاقاتو، كتعطؿ الكثير مف قدرات أفراده كتكجو الكثير مف كؿ ذلؾ إلى مآرب ضارة ميمكة عمى نحك 

ما نقرأه أك نسمعو مف جرائـ بشعة، يرتكبيا متعاطك المخدرات أك مدمنكىا أك تجارىا أك ميربكىا أك 
مركجكىا، كيقدر البعض حكالي نصؼ ما يرتكب في المجتمع مف جرائـ يقكـ بيا األفراد في حاالت 
تعاطييـ أك مف اجؿ الحصكؿ عمى الماؿ البلـز لئلنفاؽ عمى إدمانيـ إضافة إلى اف اإلدماف يسبب 

مشاكؿ عديدة في معظـ بمداف العالـ، كتكمؼ الدكلة خسائر بشرية كاقتصادية كبيرة مما يجعؿ اإلدماف 
مشكمة أكلتيا الييئات الدكلية كاإلقميمية أىمية كبيرة كرصدت األمكاؿ كخصصت العقكؿ لمحاكلة الكصكؿ 

(. 2005غانـ، )إلى حمكؿ تحد مف تفشييا كتزايدىا المضطرد 
 

كما كتؤثر المخدرات عمى الجياز العصبي في اإلنساف كتؤدم إلى إعطابو كتعطيمو عف أداء كظائفو بما 
: في ذلؾ الكظائؼ العقمية كيظير ىذا التأثير في نكعيف

 
كاعتماد الجسـ عمييا   (Substance Abuse)إساءة استعماؿ العقاقير : األول
(. 2000العيسكم، )اعتماد الجسـ عمى تعاطي العقار بكميات متزايدة باستمرار : الثاني

 
يتمثؿ في إقداـ الفرد عمى تعاطي المخدر لدرجة تؤدم إلى تسمـ جسمو بصكرة متكررة : النوع األول

كيعجز رغـ كؿ الجيكد عف التكقؼ عف تعاطيو أك االمتناع عف استيبلؾ مثؿ ىذا المخدر بصكرة دائمة 
إلى عجز الفرد عف الكفاء بكاجباتو حياؿ  (Intoxication)أك مستمرة كتؤدم حالة التسمـ أك السكر ىذه 

(. 2000العيسكم، )أسرتو كأصدقائو كعممو أك كظيفتو 
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كىي حالة اشد   (Substance Dependence)فيتمثؿ في اعتماد المدمف عمى العقار : أما النوع الثاني
يبلما لمفرد مف الحالة األكلى كمؤدل ىذه االعتمادية اعتماد الجسـ فيزيقيا أم في أداء . خطكرة كفتكا كا 

كظائفو عمى تعاطي المخدر حيث تتكقؼ الخبليا الجسدية عف عمميا، إذا لـ تتمؽ المادة المخدرة التي 
(. 2000العيسكم، )اعتادت عمييا كاستبدت بيا 

 
مف تعريؼ المخدر نعرؼ انو يغٌيب العقؿ كييفٌتر الحكاس، كبما اف المخدرات تسبب اإلدماف فيضطر 
المتعاطي اف يزيد الجرعة شيئا فشيئا حتى يحصؿ عمى غايتو المنشكدة كبزيادة المقدار تظير أمراض 

العرقسكسي، )خطيرة كقاتمة كعادة يكفي عشركف مميغراما مف الييركييف النقي لقتؿ إنساف غير مدمف فكرا 
1994 .)

 
تدخؿ الفيركسات كالجراثيـ  (كىذا ما يحدث غالبا عند حقف المخدرات)كباستعماؿ الحقف غير المعقمة 

كالطفيميات كالفطريات إلى دـ المتعاطي، كيؤدم ذلؾ إلى أمراض خطيرة كقاتمة كبسبب كجكد مكاد 
(. 1994العرقسكسي، )مغشكشة مع المخدرات تظير لدل المتعاطي كثير مف االلتيابات كالتسممات 

 
ذا انعدـ كجكد المخدر لسبب ما حصؿ عند المتعاطي نكبة قكية يعاني فييا أقسى أنكاع العذاب الذم  كا 

(. 1994العرقسكسي، )يمكف اف يعانيو الشخص في حياتو كقد يضطره ذلؾ إلى االنتحار 
 

كقد أثبتت الدراسات العديدة ذات العبلقة اف اإلدماف يصيب الشباب كالعماؿ في أخصب سنكات اإلنتاج 
فضبل عف اف العماؿ المتعاطيف لممخدرات بالنظر إلى معاناتيـ مف المرض النفسي كالجسدم أكثر مف 
غيرىـ فإنيـ يتعرضكف إلى لمخبلفات الزكجية، كتراكـ الديكف المادية عمييـ إضافة إلى عبلقاتيـ السيئة 
بزمبلئيـ كما اف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف اإلدماف كالميؿ اإلجرامي كالتكرط في جرائـ السرقة كاالحتياؿ 

كالعنؼ كحكادث الطرؽ كمخالفات قيادة السيارات، بما يؤثر سمبيا عمى شركط كظركؼ العمؿ كاألضرار 
(. 2001القاضي، )باإلنتاج كاألمف 

 
: تأثيرات المخدرات عمى النواحي الجنسية والتناسمية. 1.20.1.2

 
يظف البعض باف المخدرات تطيؿ العممية الجنسية كتزيد المتعة كالنشكة كلكف الكاقع أنيا تسبب التخيبلت 

الكاذبة كيضطرب تقدير الزمف كالمسافة كالشكؿ إذ أنيا تخمد األعصاب كتضعفيا كتجعؿ العبلقة الجنسية 
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 (كعمى نفسيا جنت براقش)ال ركح ليا كال متعة، كينتيي األمر مع اإلدماف إلى العنانة المطمقة 
(. 1994العرقسكسي، )
 

كالمخدرات تسبب اليمكسة كاالختبلؿ النفسي كالعاطفي كيحبذ المدمف االنفراد كيخشى مف الضكء إذ تزداد 
الحساسية لديو لمنكر، فيحب استعماؿ النظارات السكداء أما إذا حدث اإلدماف كلـ يكف المخدر متيسران 

ظيرت أعراض جمدية كالحكة الشديدة كظيرت أعراض ىضمية كالمغص كالقيء كاالسياالت المتكررة كلـ 
تعد أعراض تصرفات المدمف منطقية، بؿ أصبحت منافية لممنطؽ كالمعقكؿ كىاج كماج كاضطر 

لمسرقة أك النصب أك االحتياؿ أك التجارة بالمخدرات لمحصكؿ عمى  (لمحصكؿ عمى المخدر المطمكب)
(. 1994العرقسكسي، )الماؿ البلـز لشراء ما يمزمو 

 

: جسامة األخطار الجسمية والنفسية. 2.20.1.2
 

ال شؾ اف األخطار النفسية كالعقمية كاالجتماعية إلدماف المخدرات، ال تقؿ سكءا عف اآلثار الجسمية حيث 
يصبح ىـ المدمف كمو كمركز عبلقاتو ىك الحصكؿ عمى العقار ككذلؾ نظرا لتحريـ المخدرات قانكنيا، فاف 

المدمف يجد نفسو مضطرا إلى التعامؿ مع المجرميف في الخفاء، أك مع العصابات التحتية، كقد يحتاج 
دكالر أمريكيا يكميا إلشباع عادتو السيئة لذلؾ ينحدر إلى اإلتياف باألعماؿ  (300)المدمف لما يزيد عف 

اإلجرامية أك غير القانكنية بعد اف يككف قد قضى عمى كؿ ما يممؾ مف أمكاؿ كممتمكات كمف تمؾ 
التي تضطر إلييا النساء في حالة اإلدماف أك بيع  (Prostitution)األنشطة السيئة ممارسة الدعارة 

المخدرات كتكزيعيا كلذلؾ ليس غريبا أك يكجد ارتباط مرتفع بيف المخدرات كاألنشطة اإلجرامية فاإلدماف كال 
(. 2000العيسكم، )شؾ سبب مف أسباب الجريمة كاالنحراؼ 

 

: اآلثار االقتصادية  المترتبة عمى تعاطي المخدرات. 3.20.1.2
 

: ىناؾ العديد مف اآلثار التي تترتب عمى تعاطي المخدرات منيا
. خسارة الفرد لذاتو كركنو إلى الخمكؿ كالكسؿ كاالتكاؿ (1
 .خسارة األمكاؿ بسبب جمب المخدرات (2

 (.1998النجار، )أثر مترتب عمى عبلج المدمنيف في التكمفة التي تتكمفيا الدكلة  (3

 
: اآلثار االجتماعية النفسية والصحية المترتبة عمى تعاطي المخدرات. 4.20.1.2
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تنعكس اآلثار االجتماعية لسكء استخداـ المخدرات، كاإلدماف عمييا في تدني المنزلة االجتماعية لمفرد في 
محيط عائمتو كبيف زمبلئو كأصدقائو كمعارفو، ال سيما إذا كاف االتجاه السائد في المجتمع نحك تعاطي 

لمفرد  (Social Roles)المخدرات بكافة أنكاعيا سمبيا، ىذا باإلضافة إلى تصدع األدكار االجتماعية 
كعبلقاتو االجتماعية، إلى حد يجعمو عاجزا عف تدبير شؤكنو الخاصة أك اإليفاء بالتزاماتو، تجاه اآلخريف، 
فيصبح عالة عمى عائمتو كعبئا عمى مجتمعو، كربما تككف اآلثار المدمرة لممخدرات عمى العائمة الخطر 

األعظـ الذم ييدد كياف المجتمع كأمنو كاستقراره، فامف المجتمع كاستقراره مرتبطاف بأمف العائمة كاستقرارىا 
معا، فكجكد شخص كاحد في العائمة يتعاطى المخدرات سكاء أكاف أبا أـ أما أـ أخا أـ سكاىـ، يؤدم إلى 

 (.2003الدليمي، )تفكؾ األسرة كعدـ االنسجاـ بيف أفرادىا كفيما يمي جكانب مف ىذه اآلثار 
 

التصدع األسرم كتفكؾ األسرة كانزالؽ األبناء في الجريمة عمى نحك يتجاكز حدكد جرائـ أخرل غير  (1
المخدرات، فحيف يككف األب مدمنا لممخدرات يقدـ لممحاكمة ثـ يكدع السجف كيككف األبناء صغارا أك 

الخ كبحاجة إلى رعاية كقد يبحث الحدث عف المادة عف طريؽ سبؿ أخرل فيمجأ ... في سف المراىقة 
. إلى السرقة كالنشؿ كغيرىا مف الجرائـ

األثر الصحي المرتب عمى تعاطي المخدرات، فالذيف يتعاطكف المخدرات يصابكف بأمراض عديدة  (2
كمرض الكبد كالفشؿ الكمكم كالضغط كااليدز كأمراض الدـ كما يصاحبيا أمراض القمب كالشراييف 

 (.1998النجار، )كاختبلؿ العقؿ كالجنكف كالعصبية كضمكر الخبليا بسبب تعاطي ىذه المكاد السامة 

 
كال تقتصر آثار المخدرات عمى األضرار الحيكية عمى مستكل الفرد بؿ اف العبلقة العضكية الحيكية تؤثر 
كتتأثر بالجياز النفسي ىذا فضبل عف السياؽ االجتماعي كالثقافي كمف ثـ فاف البعد النفسي كاف قد حظي 

بكـ ىائؿ مف الدراسات كالبحكث في مجاالت التعاطي كاإلدماف سكاء بالنسبة لممخدرات أك الكحكليات 
(. 2003عبدالمنعـ، كآخركف، )
 

: أسباب تعاطي المخدرات عند الشباب. 21.1.2
 

ال يكجد سبب كاحد يدفع الفرد إلى تعاطي العقاقير المخدرة بؿ ىناؾ أسباب عديدة بعضيا ينبع مف طبيعة 
التككيف الجسماني كالنفسي لمفرد فيما ينبع البعض اآلخر مف البيئة االجتماعية المحيطة بو فيناؾ تداخؿ 
كتشابؾ في العكامؿ المسببة لتعاطي المخدرات كليس ىناؾ حالة يمكف إرجاعيا لسبب كاحد بؿ لعكامؿ 



 51 

متعددة بعضيا مباشر كالبعض اآلخر غير مباشر كتؤدم الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالحضارية 
دكرا كبيرا في ىذه العكامؿ كبخاصة ما ىك ذك اثر مباشر في الفرد المدمف باإلضافة إلى السمات الجسمية 

(. 2003الدليمي، )كاالنفعالية كالعقمية لمفرد 
 
 
: مجاراة أصدقاء السوء (1

 
: ككما يقكؿ المثؿ" المرء عمى ديف خميمو فمينظر أحدكـ مف يخالؿ: "كقد جاء في الحديث الشريؼ ما معناه

فإذا كاف األصدقاء ممف يتعاطكف المخدرات فبل بد مف اف يجارييـ " قؿ لي مف تصاحب أقؿ لؾ مف أنت"
(. 1999زيد، )تحت اإللحاح كاإلغراء كالتقميد 

 
 كنماذج سمككو كسمات شخصيتو نتيجة أنماطف الفرد النامي يكتسب أإلى  (1995)قد أشار زىراف ك

التفاعؿ االجتماعي مع غيره مف الناس، كذلؾ مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية، كخبلؿ سنكات حياتو 
ثير االجتماعي، كبعد ذلؾ يأتي دكر الصحبة أبرز عكامؿ التأىي  (الكالداف، كاألخكة)األكلى تككف األسرة 

 كدكر العبادة كالنمط الثقافي عبلـضافة إلى تأثير كسائؿ اإلإكالرفاؽ في المدرسة كفي المجتمع الكبير، 
 .طاره الفردإالذم ينمك في 

 
إلى اف قرناء السكء ىـ السبب المباشر في تناكؿ المخدرات  (1998)كقد أشار عناد كما كرد في النجار 

. كانتشار ىذه اآلفة
 
: ضعف الوازع الديني عند بعض الشباب (2
 

فالكازع الديني يشكؿ لدل الشباب حصانة فكرية كسمككية تجعميـ يبتعدكف عف المحرمات بما فييا آفة 
المخدرات التي تتنافى مع مقاصد الشريعة الخمسة الرئيسية التي تقـك عمييا األكامر كالنكاىي الشرعية 

: كىي
. المحافظة عمى النفس ( أ
 .المحافظة عمى الماؿ مف اف يضيع في كجكد الضرر كالفساد ( ب

 .المحافظة عمى العرض ( ت
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 .المحافظة عمى العقؿ ( ث

 (.1999زيد، )المحافظة عمى الصحة  ( ج

 
 

 

: وجود مشاكل عائمية أو عوامل نفسية (3
 

اف األسمكب الخاطئ الذم تقـك بو بعض األسر في تربية أبنائيا قد شكىدت نتائجو عند األطفاؿ كالشباب 
الذيف تحكلكا لتعاطي المخدرات مف تمقاء أنفسيـ أك بسبب تعاطي احد أفراد األسرة ليذه السمـك الخطرة 
بأنكاعيا كاالفيكف كالكككاييف كالحشيش، أك اإلدماف عمى الخمكر ناىيؾ عف تعاطي الدخاف في سف 

زيد، )مبكرة، ذلؾ الببلء الذم يشمؿ قطاعا كبيرا مف أفراد المجتمع رغـ أضراره الصحية المعركفة 
1996 .)

 
كما اف المشاكؿ العائمية تجعؿ اإلنساف مضطربا، فيمجأ إلى أسمكب يجعمو يتخمص مف الشعكر بالضيؽ 
النفسي كلك بشكؿ مؤقت كخاصة الشباب الذيف قد تنقصيـ الخبرة فيندفع بعضيـ إلى تعاطي المخدرات 
دكف اف يفكركا في عكاقبيا، كىي تضيؼ إلى مشكبلتيـ العائمية التي قد تككف طارئة مشاكؿ مستعصية 
تنتج عف اإلدماف عمى ىذه المخدرات التي يصعب عمييـ التخمص منيا فتستنزؼ منيـ العقؿ كالصحة 

(. 1996زيد، )كالماؿ 
 

ف ىناؾ عبلقة بيف طبلؽ ألدل مراجعتو لعدد مف الدراسات إلى  (Emery, 1982)كقد أشار إميرم 
ف أ العبلقات الزكجية، كالمشكبلت السمككية لؤلبناء، بما فييا سكء السمكؾ كالعدكاف، كاضطرابالكالديف ك

 .  عمى تكٌيؼ الطفؿيؤثرثناء االنفصاؿ أالصراع بيف األبكيف كقبؿ ك
كيعتبر استخداـ المكاد المخدرة نمط سمككي حيث يظير عند األشخاص الذيف يتميزكف باالتكالية 

كاألشخاص مف ىذا النكع تنقصيـ القدرة عمى تحمؿ اإلحباط كىـ يتجيكف نحك العقاقير بعد اف تفشؿ 
عمر، )الكسائؿ األخرل في إشباع حاجاتيـ فتعاطي المخدرات إذا عرض يدؿ عمى سكء تكافؽ الشخصية 

2004 .)
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كعمى تكيفيـ  لؤلبناءتؤثر عمى السمات الشخصية الدائمة ف التفكؾ األسرم كالمشاحنات الكالدية إ
 باألمف كالحرماف شعكرىـ كعدـ ىـتكترإضافة إلى  الثقة بالنفس ىـ تؤدم إلى فقدافالشخصي، حيث

تباعيـ لسمككات سمبية تعكيضية كتعاطي المخدرات عمى سبيؿ قيان كسمككيان ؿي  خىـ كجنكحنفعالياال كا 
 . االستكشاؼ كىركبا مف مشاكؿ المنزؿ

 
 
: توفُّر المال عند الشباب مع انعدام الوعي الصحي واإلشراف األسري (4
 

إذا تكفر تكفر الماؿ بيف أيدم الشباب بما يزيد عف حاجاتيـ الضركرية قد يمجأكف إلى طرؽ عديدة لصرؼ 
ىذا الماؿ كاالستمتاع بو، كمف أكجو صرؼ الماؿ الضارة تعاطي المخدرات خاصة إذ لـ يكف لدل ىؤالء 
الشباب الكعي الصحي المبلئـ فيقعكف فريسة ليا ككذلؾ عندما ينعدـ اإلشراؼ األسرم عمى تصرفات 

(. 1999زيد، )الشباب بشكؿ مستمر 
 
 :االحتالل ومخططاتو المدمرة (5

 
إف أم احتبلؿ ألم بمد مف البمداف يفرض ممارسات قمعية كعدكانية عمى البمد المحتؿ ما ينتج عنو حالة 
تكتر دائـ بسبب الشعكر بعدـ الطمأنينة كاآلماف يصاحبو كسر لمقيـ الثقافية كاالجتماعية كعدـ احتراـ 
لمتقاليد المتعارؼ عمييا كضعؼ المبادئ كالمعتقدات كيحدث سمبيات في األسرة كالمجتمع تؤدم لكالدة 
مشكبلت أسرية كاجتماعية كثيرة كما اف أم احتبلؿ ميما كاف نكعو يمرر سياستو المختمفة التي تيدؼ 

إلى قتؿ الركح الكطنية في نفكس سكاف المناطؽ المحتمة مف خبلؿ حرصو عمى بذؿ المشكبلت 
االجتماعية كي يستطيع السيطرة عمى السكاف المحتميف، فيمجأ مف ضمف ما يمجأ إلى التغاضي عف 
انتشار المخدرات بيف صفكؼ أبناء ىذا الكطف فبل يطارد مركجي المخدرات كال يحد مف انتشارىا بيف 

(. 2003سميـ، )أكساط المكاطنيف كخصكصا الشباب 
 
: مرحمة المراىقة وصراعاتيا (6
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اف المرحمة العمرية عند بداية التعاطي تعتبر مسألة ميمة فعمى الرغـ مف اف الدراسات تشير إلى اف 
تعاطي المخدرات ال يقتصر عمى فئة عمرية محددة إال اف كثيرا منيا يؤكد عمى اف مرحمة المراىقة 

المتأخرة كبداية مرحمة الشباب تأتي كمرحمة حرجة يتجو مف خبلليا الشباب لتعاطي المخدرات كاإلقباؿ 
عمييا، ال سيما كاف ىذه المرحمة ىي مرحمة انتقالية مف حيث التمييز العاطفي كالقيمي كالميني التي مف 

الممكف اف تككف مدعاة لبلتجاه نحك إقداـ البعض عمى كثير مف التصرفات كالسمككيات غير السكية كمنيا 
(. 2002القشعاف كالكندرم، )التعاطي 

 
انعدام الوعي الكافي واالعتقاد الخاطئ بفائدة المخدرات  (7
 

كتفيد الدراسات كاألبحاث أف ىناؾ عبلقة بيف تعاطي المخدرات كبيف ما يكجد مف معتقدات كآراء شخصية 
فيزداد اإلقباؿ .  حيث أف مف أحد أسباب تعاطي الطبلب لممخدرات ىك االعتقاد بفائدتيا. حكؿ تأثيرىا

: كاالتجاه نحك تعاطييا يصاحبو نسؽ مف االعتقادات يتككف مف
. تزايد االعتقاد في فائدتيا لدل الشباب .1
 .قمة االعتقاد في ضررىا .2

. قمة االعتقاد في عدـ تأثيرىا بالضرر كالفائدة .3
كيشير ذلؾ إلى أف ىناؾ أيديكلكجية لتعاطي المكاد المخدرة تشتمؿ عمى اآلراء كالمعتقدات كالتصكرات 

فأيديكلكجية تعاطي الحشيش مثبل، ىي عبارة عف مجمكع االعتقادات التي يرجح أنيا . الخاصة بيذه المكاد
تكجو المتعاطيف كغير المتعاطيف لمحشيش، كتبرر مكاقفيـ أك تصرفاتيـ تجاه عدد مف المسائؿ المتصمة 

(. (خ. ب)العمرم، )بيذا المخدر 
 

 ثكيمعب النقص اإلعبلمي بالتكعية بمخاطر المخدرات دكرا كبيرا في انتشارىا بيف أكساط الشباب حي
تنزلؽ شريحة مف أىـ شرائح المجتمعات في المخدرات كبالتالي تكابد الدكلة خسائر جمة في عبلجيـ 

(. 1998النجار، )
 

كيسكد في أكساط المتعاطيف كىـ قبلئؿ باف تعاطي المخدرات يحقؽ المذة الجنسية كىذا خطأ فادح الف 
النشكة المؤقتة التي قد تصاحب تعاطي المخدرات يعقبيا ضعؼ جنسي شبو مستديـ فيي تخدر الجياز 

(. 1999زيد، )العصبي كال تقكيو 
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 التعاطي عمى سبيل التجربة وحب االستطالع (8

 
يؤدم التعاطي عمى سبيؿ التجربة بالشباب إلى الكقكع فريسة لئلدماف عمى ىذه المخدرات ككذلؾ مف 

الخطأ تقبؿ حبة مف الحمكل ممف ال تعرفو، أك ال تثؽ بو فقد تحتكم عمى شيء مف المخدرات التي يدسيا 
(. 1999زيد، )المركجكف لممخدرات حتى يصبح مف زبائنيـ الذيف يبيعكنيـ ىذه المخدرات بأثماف باىظة 

 
 التنشئة االجتماعية غير السميمة (9

 
فإذا كاف األب يتعاطى كيحاكؿ اف يخفي ذلؾ عف أبنائو كأسرتو كفي الكقت نفسو بأمرىـ بااللتزاـ فبل شؾ 

(. 1998النجار، )اف ىذا األسمكب خاطئ الف األب ىك القدكة ألبنائو في تصرفاتو 
 

كما كيرتبط انتشار تعاطي المخدرات كاإلدماف عمييا بعكامؿ أخرل منيا انخفاض المستكييف االقتصادم 
كاالجتماعي كالتفكؾ األسرم كالقيـ السائدة في إطار األسرة كاتجاىات أفرادىا نحك تعاطي العقاقير المخدرة 
إذ مما ال شؾ فيو اف اتجاه أفراد أسرة الشاب نحك تعاطي العقاقير المخدرة كالمسكرات لو عبلقة بإدماف 
الشباب عمى ىذه المكاد فقد كشؼ بحث أجراه المركز القكمي لمبحكث االجتماعية كالجنائية في القاىرة 

شاب يتعاطكف الحشيش كانكا قد شرعكا في تعاطيو قبؿ بمكغيـ سف العشريف  (500)عمى عينة مككنة مف 
 مف أفراد العينة بكجكد شخص أك أكثر في األسرة يتعاطى المخدرات كأكضح البحث اف %(58)كاقر 

(. 2003الدليمي، )اكبر تأثير يأتي مف ممارسة األب ثـ األخ كاكبر األقارب كىكذا 
 

: مراحل اإلدمان عمى المخدرات. 22.1.2
 

: مرحمة التجربة. 1.22.1.2
 

كفييا يتعمـ المتعاطي اف المخدر يجعؿ المرء يشعر بأنو في حالة طيبة كقميبل ما تحدث لو آثار مزعجة 
كالمكاد األكثر استخداما ىي التبغ كأنكاع النشكؽ كالخمكر كالماريجكانا كىي يمكف اف تعطى بالمجاف في 
البداية كالغالب انو ال يشعر بالخدر في أكؿ تجربة لمخمكر أك ال يشعر بالسمطة خبلؿ المرات األكلى 

(. 1991نافع، )لتعاطيو مف تجربة الماريكانا مثبل 
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: مرحمة التعاطي المقصود. 2.22.1.2

 
كفي ىذه المرحمة يشترم المتعاطي المخدر كيككف التعاطي مقصكدا كتحدث اآلثار المكدرة عند انتياء 

كفي  (تصبح ىناؾ حاجة إلى جرعات اكبر إلحداث النشكة)النشكة كيبدأ حدكث االعتياد كالتحمؿ البدني 
ىذه المرحمة ربما تستخدـ مخدرات جديدة مثؿ الحشيش أك زيت الحشيش كالمكاد المحدثة لمنشكة بالتنشيط 

أك بالتيدئة كيتطكر األمر إلى التعاطي في اإلجازة األسبكعية أساسا إلى التعاطي في الميؿ في أياـ 
(. 1991نافع، )األسبكع ثـ التعاطي في النيار كيمكف اف يبدأ التعاطي المنفرد 

 
: مرحمة اإلدمان. 3.22.1.2

 
كتتركز حياة الشخص في ىذه المرحمة عمى الكصكؿ إلى النشكة كقد ينتقؿ الحدث إلى تعاطي عقاقير 
اليمكسة أك الكككاييف أك تدخيف األفيكف كيتـ التعاطي في المدرسة كفي مكاف العمؿ الف الحدث يشعر 
بالضيؽ عندما ال يككف منتشيا كال يعكد تعاطي المخدر اختيارا بؿ يبيت ضركرة كتتزايد درجة االعتياد 

(. 1991نافع، )كالتحمؿ البدني كتفشؿ محاكالت إنقاص الجرعة أك التكقؼ عف التعاطي 
 

: مرحمة االحتراق. 4.22.1.2
 

كفي ىذه المرحمة نادرا ما يشعر المتعاطي بالنشكة مف المخدرات بؿ يككف التعاطي قصريا كغير خاضع 
لمسيطرة كمستمرا طكاؿ اليـك كقد يمجأ إلى الحقف التي تعطى في الكريد كال سيما بعقاقير مثؿ الكككاييف 

(. 1991نافع، )كالميثامفيتامينات كالمخدرات بأنكاعيا 
 

: تحريم اإلسالم لتعاطي المخدرات. 23.1.2
 

اف رب اإلنساف لـ يتركو سدل تتقاذفو األىكاء كتسيطر عميو الشيكات، كتستعبده، فقد جاء اإلسبلـ ترجمة 
صادقة الحتراـ اإلرادة اإلنسانية كقانكنا كاضحا لسبلمة الذاتية اإلنسانية كحياتيا، حذر مف مسيا بسكء 
فحـر إىبلؾ النفس أك إتبلفيا بفعؿ الغير أك بعمؿ اإلنساف نفسو، كما حـر ما يؤدم إلى إتبلفيا مف 
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الخبائث كما حـر قير اإلرادة باإلجبار أك اإلكراه أك االستبعاد أك باإلدماف، عمى ما يسمب اإلرادة أك يقير 
(. 1993الكاعي، )النفس كالمخدرات كالخمكر 

 
كينبع الرأم الديني مف رفض اإلدماف كمحاربتو مف منبع أصيؿ كىك ذلؾ التعارض الصارخ كالتناقض 

الكامؿ بيف اإلدماف كجكىر الكجكد اإلنساني، كما رسمتو شرائع اهلل ففي اإلسبلـ يقـك الكجكد اإلنساني في 
الككف عمى عقيدة ثابتة، ىي اف اإلنساف ىك خميفة اهلل عمى األرض استخمفو عمييا لبنائيا كلعمارىا كىك 

استخبلؼ ال سبيؿ لمقياـ بأعبائو إال بالعقؿ فالعقؿ ىك أداة اإلنساف في استقباؿ تكاليؼ اهلل كفيميا كاعماؿ 
(. 2001القاضي، )مكجباتيا كأداء دكره في البناء كعمارة الككف 

 
كمف ىنا فاف كؿ خراب أك تخريب ككؿ مساس بالعقؿ أك تغييب لو ككؿ إىدار لسبلمة اإلنساف أك ما فيو 
خطر عمى صحتو ىك نقص لشرع اهلل كنقيض، يدعى اإلنساف إلى نبذه كلفظو ألنو يجعؿ كجكده حراما 
ألنو يصبح كجكدا منافيا لمسبب الحقيقي لكجكده القائـ عمى عمارة الككف بكاسطة عقمو السميـ الصحيح 

(. 2001القاضي، )متمقي التكميؼ اإلليي كمكجبات ىذا التكميؼ 
 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ : كيقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى في كتابو العزيز في شأف الخمر كىي إحدل مذىبات العقؿ

  چ  چڦ       پ  پ  پ  پ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ

(. 92 - 90/ 5سكرة المائدة رقـ )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چچ   چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ
 

أكؿ  (فيحـر)انو قد كجب اف كؿ ما كجدت فيو عمة الخمر يمحؽ بالخمر : "كيقكؿ ابف رشد عف ذلؾ
 كالحشيش كاألفيكف كذلؾ كمو حراـ ألنو يفسد العقؿ حتى يصير الرجؿ صاحب خبلعة كفساد بعيدا  كالبانج

(. 2001القاضي، )" عف ذكر اهلل كالصبلة
 

اف الحشيش مف أعظـ المنكرات كىك اشد مف الخمر كأخبث ألنيا : "أما شيخ اإلسبلـ ابف تيميو فيقكؿ
(. 2001القاضي، )تفسد العقؿ 

 
كىكذا فاف الرأم الصحيح في الديف اإلسبلمي الحنيؼ ىك اف تعاطي المخدرات حراـ حرمة تزيد كتشتد 

عف حرمة الخمر كما ذىب شيخ اإلسبلـ ابف تيمية الف ضررىا عمى اإلنساف اشد كانكى كىي اذىب لعقمو 
(. 2001القاضي، )كصحتو كدكره في الكجكد مف أم منكر آخر 
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: تحريم المسيحية لتعاطي المخدرات. 24.1.2
 

يرفض الديف المسيحي اإلدماف رفضا تاما كيعتبره خطيئة تتسمؿ إلى الفرد كما لك كانت أمرا صغيرا ثـ ال 
كلكف كؿ كاحد : "تمبث اف تصبح قيدا شديدا ال يمكف التخمص منو كنرل الكتاب المقدس يحذر بقكلو

" يجرب إذا انجذب أك انخدع مف شيكتو ثـ الشيكة إذا حبمت تمد خطية كالخطية إذا كممت تنتج مكتا
(. 2001القاضي،  )(14/15: 1: يعقكب)
 

كأخطر ما في األمر انو عندما يتـ عرضيا ألكؿ مرة تككف كاعدة بالحرية كلكف مدمنيا يصير أسيرا ليا 
مستبعد  كاعديف إياىـ بالحرية كىـ أنفسيـ عبيد لمفساد الف ما انغمب منو احد فيك لو. "في عبكدة مرة

(. 2001القاضي،  )(2/9:  بط2)" أيضا
 

كالكتاب المقدس يمنع اإلنساف مف االقتراب مف ىذا الميب الحارؽ لمنفس كلمجسد الف في ىذا االقتراب  
. خسارة الدنيا كاآلخرة

 
كيكضح الكتاب المقدس اف الذيف يدمنكف سكاء المسكر أك المخدرات ضمف الفئات التي ال تدخؿ الجنة 

ال زناة كال عبدة أكثاف كال فاسقكف كال مأبكنكف كال مضاجعكف ذككرا . ال تضمكا: "كتفقد الحياة األبدية فيقكؿ
القاضي، )" كال سارقكف كال طماعكف كال سكيركف كال مدمنكف كال شتامكف كال خاطفكف يرثكف ممككت اهلل

2001 .)
 

أشيد عميكـ اليـك السماء كاألرض قد جعمت قدامؾ الحياة كالمكت، ... "كاالختيار اآلف ىك في يد اإلنساف 
(. 2001القاضي،  )(19 :30: تثنية)" البركة كالمعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت كتسمؾ

 
: النظريات التي تفسر تعاطي المخدرات. 25.1.2

: نظرية التحميل النفسي. 1.25.1.2
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حيث فسرت سمكؾ متعاطي المخدرات كالكحكليات بأنيـ مثبتكف عمى المرحمة الفمية كال يتحممكف 

المسؤكلية كمعتمدكف عمى الغير إال اف الفرؽ بيف متعاطي الخمر كمتعاطي المخدرات اف األكؿ يعبر عف 
عدكانية ظاىرة كىك مثبت عمى المرحمة الفمية العضية بينما الثاني انسحابي خامؿ كىك مثبت عمى 

المرحمة الفمية المصٌية أم اف متعاطي المخدرات الطبيعية كالحشيش كاألفيكف يتميزكف بالسمبية كالعجز 
كحب العزلة كيتحاشكف التعامؿ مع المجتمع الخارجي بينما متعاطي الكحكليات يتميزكف بالعدكانية كالجرأة 

(. 2004عمر، )
 

(: Environmental Theory)النظرية البيئية . 2.25.1.2
 

كطبقا ليذه النظرية فانو ينظر إلى تعاطي المخدرات عمى انو نتيجة لضغكط المجتمع الذم يعيش فيو 
الفرد كالفقر كعكامؿ اإلحباط التي تعمؿ مع الفقر عمى إظيار دكافع عدـ الرضا لدل الشباب كالتفكؾ 
األسرم كالبطالة كالفراغ الخالي مف األىداؼ كضعؼ اإلشراؼ األبكم، كعمكما قد يمجا المراىؽ إلى 

عمر، )المخدرات حبا لبلستطبلع أك بضغط مف جماعة األقراف كتعاطي اآلباء أك األقارب لممخدرات 
2004 .)

 
: وجية النظر االجتماعية. 3.25.1.2

 
يذىب أصحاب كجية النظر االجتماعية إلى اف اإلدماف سمكؾ تعممو الفرد مف خبلؿ البيئة كالكسط 

المتمثؿ في الجماعات كاألقراف التي يتصؿ بيا الفرد كىذه الجماعات االجتماعية تتميز بمستكل اقتصادم 
اجتماعي منخفض كحرماف متمثؿ في عدـ إشباع الحاجات األساسية كذلؾ تتميز ىذه الجماعات بالتفكؾ 
كعدـ التماسؾ كخاصة ما يحدث داخؿ األسرة بيف الكالديف كما يضيؼ أصحاب ىذه الكجية النظر إلى اف 
الزيادة السكانية التي تتميز بيا المجتمعات  اليـك أدت إلى عدـ قدرة المسئكليف كاآلباء عمى القياـ بعمميات 

. ( ب– 1984أبك النيؿ، )الضبط عمى التبلميذ 
 

: وجية النظر النفسية. 4.25.1.2
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أصحاب كجية النظر ىذه ال يقممكف مف اثر العكامؿ االجتماعية لمبيئة كيضيفكف إلى اف العكامؿ 
كاالستعدادات النفسية لدل الفرد تمعب دكرا كبيرا أيضا في اإلدماف كيطرحكف مثاال لذلؾ بأنو في البيئة 

الكاحدة يتعرض األفراد فييا لنفس الظركؼ كالعكامؿ البيئية لكف بعضيـ يدمف كالبعض اآلخر ال يدمف مما 
يعكس ذلؾ اف الذيف يدمنكف لدييـ االستعداد النفسي المتمثؿ في تككيف الشخصية حيث يعكس اإلدماف 

 (.ب – 1984 النيؿ، أبك)سكء التكافؽ كمخرج النزعات العدكانية 
 

: نظرية النظم. 5.25.1.2
 

فاف سمكؾ تعاطي المخدرات كالكحكليات ينظر إليو في ضكء  (System Theory)كطبقا لنظرية النظـ 
النظاـ األسرم، المجتمع، كالنظاـ االجتماعي، فقد برىنت الدراسات عمى كجكد عبلقة قكية دالة بيف التفكؾ 

األسرم كالسمكؾ المنحرؼ كتعاطي المخدرات كالكحكليات كالتدخيف بيف المراىقيف كما اف المحيط 
االجتماعي الذم ال يمانع في كيكفرىا ىك عامؿ مساعد لمتعاطي كتعاطي اآلباء لممخدرات لو تأثير بالغ 

في رؤية األبناء لتساىؿ اآلباء كسماحيـ لمتعاطي ككذلؾ جماعة األقراف ليـ دكر كبير في تعاطي 
المخدرات كخاصة إذا كانت العبلقة ضعيفة بيف األسرة كالمدرسة كبيف المراىؽ كاألب ككذلؾ صراع 
األجياؿ أك الفجكة بيف اآلباء كاألبناء مما يؤدم إلى االغتراب بيف اآلباء كاألبناء كيؤدم إلى الجنكح 

(. 2004عمر، )كتعاطي المخدرات كما اف تعاطي المخدرات يرتبط بتدني المستكل االقتصادم 
 

(: Problem Behavior Theory)نظرية السموك المشكل . 6.25.1.2
 

نظرية نفسية اجتماعية مدمجة كمعقدة إلى حد ما لتفسير استخداـ المراىقيف  (Jessor)اقترح جيسكر 
كىذا التفسير ينظر إلى الشخصية كمتغير نظرم رئيسي يسمى السمكؾ  (أك أم سمكؾ منحرؼ آخر)لمعقار 

. المشكؿ كالذم ينتج مف تفاعؿ شخصية الطفؿ مع البيئة
بناء : فنظاـ الشخصية مككف مف عدد مف المتغيرات المحددة كالذم ينتمي إلى ثبلثة بناءات تككينية ىي

. التحريض أك الدافع، كبناء االعتماد النفسي، كبناء التحكـ الشخصي
فبناء التحريض أك الدافع يتمثؿ بكاسطة القيـ القريبة التي يعتمد عمييا المراىؽ مثؿ االنجاز األكاديمي 

كاالستقبللية كالترابط العاطفي بجامعة الرفاؽ كيشمؿ بناء االعتقاد الشخصي المتغيرات التي أما اف تحفز 
أك تثبط الشباب مف االنشغاؿ في السمكؾ المشكؿ كتشمؿ ىذه المتغيرات النقد االجتماعي كاالغتراب 

كتقدير الذات كالتحكـ الداخمي الخارجي أما بالنسبة لبناء التحكـ الشخصي فيشمؿ متغيرات تعمؿ بنشاط 
ضد السمكؾ المنحرؼ كتشمؿ ىذه المتغيرات تحمؿ كضع الفرد لبلنحراؼ كالتقكل كالتناقض بيف العكامؿ 
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السمبية كااليجابية لمجذب أك االنشغاؿ في السمككيات كاستخداـ العقار أك الجماع الجنسي غير الشرعي 
. ((ت. ب)فايد، )

(: Social Learning Theory)نظرية التعمم االجتماعي . 7.25.1.2
 

يرل القائمكف بنظرية التعمـ االجتماعي كعمى رأسيـ جكلياف ركتر اف السمكؾ المنحرؼ يخضع لمبادئ 
التعمـ االجتماعي كال يحتاج إلى مبادئ أخرل لفيمو كتفسيره كىـ يركف اف السمكؾ المنحرؼ كالذم يطمؽ 
عميو آخركف السمكؾ المرضي ىك السمكؾ غير المرغكب فيو كفقا لمجمكعة مف المعايير كالقيـ كانو سمكؾ 

أك انو )سبؽ تعممو كاحتفظ بو الفرد ألنو يتكقع احتماؿ اكبر اف ىذا السمكؾ يؤدم إلى تدعيـ ىذه القيمة 
كيركف أيضا انو سمكؾ قد تعممو الفرد في إطار  (يؤدم إلى تجنب محتمؿ أك انو يقمؿ مف احتمالو

. ((ت. ب)فايد، )اجتماعي كباالستناد إلى األىداؼ التي اكتسبت قيمة نتيجة لعبلقتيا باآلخريف 
 

: الوقاية من تعاطي المخدرات. 26.1.2
 

تعٌرؼ الكقاية بأنيا أم عمؿ مخطط نقكـ بو تحسبا لظيكر مشكمة معينة أك لظيكر مضاعفات لمشكمة 
قائمة بالفعؿ، كيككف اليدؼ مف ىذا العمؿ ىك اإلعاقة الكاممة أك الجزئية لظيكر المشكمة أك المضاعفات 

(. 1997يكسؼ، )أك كمييما 
 

اف مف أىـ أسس الكقاية مف ىذه الظاىرة ىك التكعية الكاممة بأخطار التعامؿ مع ىذه المكاد كالتبصير 
باآلثار النفسية كالعقمية كالبدنية المرتبة عمى متعاطييا كما اف التدعيـ بالقيـ الدينية التي تحارب كؿ ما 

بدر، ) الدينية تييذىب كيتمؼ العقؿ كالجسـ يشكؿ رادعا ميما كذلؾ مف خبلؿ دكر العبادة كالمؤسسا
(. 1995كآخركف، 

 
نما البد مف الكقاية،   كما إف مكاجية مشكمة المخدرات عند الشباب ليس بمجرد العقاب أك العبلج، كا 

الشؾ إف تنشئة الشباب عمى أسس . كخير السبؿ لمكقاية ىي التربية السميمة. فالكقاية خير مف العبلج
فالشاب منذ طفكلتو يحب أف . تربكية سميمة تعتبر عامبل جكىريا في التصدم ليذه المشكمة منذ البداية

. يكتسب اإلحساس بالثقة الذم يمكنو مف اتخاذ القرارات برفض ذلؾ
 كيعتبر الضماف الحقيقي ىك ذلؾ النابع مف اقتناع الشباب بعدـ تعاطي المخدرات، كىذه االتجاىات

كالقناعات الداخمية الرافضة لئلدماف ليست عممية سيمة كال يتـ بناؤىا كتككينيا كتنميتيا إال مف خبلؿ برامج 
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 تنمي االتجاه  صياغة برامجإذ البد مف العمؿ عمى. كخطط مدركسة تتكفر ليا اإلمكانات البلزمة لذلؾ
 كتشجعيـ عمى  الكعي الذاتي ك القناعات الشخصية لدل الشبابتخمؽك الرافض لممخدرات ك اإلدماف

. ب)العمرم، )  مف عبكدية المخدراتيف محررالشباب لكي ينمك المشاركة في برامج الكقاية مف اإلدماف
(. (ت
 

:  كتصنؼ منشكرات األمـ المتحدة كالصحة العالمية الكقاية في ثبلث فئات ىي
أم تعديؿ الظركؼ في المؤسسات االجتماعية  (Primary Prevention)الكقاية مف الدرجة األكلى  (1

. لتقميؿ اإلصابات النفسية إلى أدنى حد ممكف
 .كيقصد بيا التدخؿ العبلجي المبكر (Secondary Prevention)الكقاية مف الدرجة الثانية  (2

كىي مرادؼ لمعبلج كيركز فييا عمى التقميؿ مف  (Tertiary Prevention)الكقاية مف الدرجة الثالثة  (3
 (.1997يكسؼ، ) المترتبات طكيمة المدل لبلضطرابات أك لتعاطي المخدرات

 
: االستراتيجية اإلجرائية والوقائية لمحد من مشكمة إدمان المخدرات. 1.26.1.2

 
ال بد مف التركيز عمى األفراد لتحصينيـ ذاتيا فالفرد ىك اليدؼ المقصكد بيذه السمـك فإذا كاف ىناؾ  (1

كعي كتحصيف ليذا الفرد مف ىذه السمـك أصبح الفرد كاعيا قادرا عمى المكاجية كأصبح يحفظ نفسو 
كأسرتو كمجتمعو كالتحصيف يأتي عف طريؽ التربية كالتنشئة اإلسبلمية الصحيحة كالمراقبة كالقدكة 

 .الحسنة

تحصيف األسرة فيناؾ تقدـ تقني ىائؿ بكسائؿ االتصاؿ ككسائؿ اإلعبلـ كأصبحت المحطات الفضائية  (2
في كؿ مكاف فبل بد اف يككف ىناؾ تكعية كاستقباؿ ليذه الكسائؿ لتكجيو رسائؿ كلتكجيو نداء لمتركيز 

عمى آفة المخدرات بطريقة مدركسة تتـ عف طريؽ جيات معنية ذات عبلقة كتعرؼ تأثير كسائؿ 
اإلعبلـ في المجتمع كمف ثـ ال بد مف استغبلؿ ىذه الكسائؿ فبل بد مف إرساؿ رسائؿ تحصف ىذه 

 .األسرة بعقد محاضرات كندكات كزيارات لؤلسر المتضررة لتكجيييـ التكجيو الصحيح

شغؿ أكقات الفراغ بما ينفع الفرد بإعداد البرامج لمشباب كالبرامج الرياضية كالدينية كالثقافية كممارسة  (3
يجاد الحكافز كالمنافسة  اليكايات فبل بد اف يككف ىناؾ احتكاء لمشباب كاحتكاء لقضاء أكقات الفراغ كا 

 .الشريفة في السباقات كالرياضات المختمفة

القدكة الحسنة كالمثؿ األعمى فبل بد اف يككف ىناؾ قدكة حسنة كمثؿ اعمي يحتذل بو الشباب ففي  (4
تاريخنا اإلسبلمي نرل رجاال خٌمد التاريخ أسماءىـ كاف ليـ أىداؼ كاثركا التاريخ اإلسبلمي بأعظـ القيـ 
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كأركع المنجزات كالعمماء كالمفكريف كالمكتشفيف مف المسمميف، فبل بد اف يككف ىناؾ ربط بيف الماضي 
 (صمى اهلل عميو كسمـ)كالحاضر بطريقة مشكقة كتدفع الشباب إلى اف يمارس دكره كيقتدم بالرسكؿ 

 (.1998النجار، )كبالسمؼ الصالح مف بعده كبالعمماء العامميف مف أبناء ىذه األمة 

شغاليـ بأعماؿ مفيدة تبعدىـ عف العكدة إلى  (5 إيجاد برامج تاىيمية لممدمنيف الذيف تمت معالجتيـ كا 
التعاطي كتؤمف ليـ مصدر رزؽ يبعدىـ عف الشعكر باإلحباط كمنحيـ الثقة بالنفس كالمجتمع كتكليد 
شعارىـ بأنيـ قكة بناء كليسكا قكة ىدـ أك أنيـ  اإلحساس لدييـ باألىمية في المجتمع كعدـ نبذىـ كا 

 . بدكف فائدة

الرقابة الصارمة عمى المدارس كالكميات كالجامعات كتكعيتيـ المستمرة ضمف برامج محددة كمتخصصة  (6
تحذر مف المنحرفيف كمركجي المخدرات الف ىذه الفئات ىي أكثر الفئات تعرضا لمغزك مف قبؿ 

 . ضعاؼ النفكس ممف ال تضبطيـ أخبلؽ أك قيـ أك ديف

تجييز مراكز كعيادات نفسية متخصصة بمعالجة مف يقعكف في براثف التعاطي لمسيطرة عمى حاالتيـ  (7
قبؿ استفحاليا كعمى اف تككف ىذه العيادات قادرة عمى متابعة مف تـ عبلجو سكاء متعاطيف كانكا أـ 

(. 2005الشريفات، )مدخنيف لضماف عدـ عكدتيـ إلى ما كانكا أدمنكا عميو سابقا 
 

: دور األسرة في مواجية المخدرات. 2.26.1.2
 

مما ال شؾ فيو اف عمى األسرة مسؤكلية اكبر مف باقي الجيات األخرل في كقاية المدمف أك عبلجو ليس 
فقط باعتبارىا ىي الجماعة األكلى التي تحتضف الطفؿ منذ بداية تككينو كتتكاله بالرعاية الشاممة مف كافة 
الكجكه كلكف ألنيا أيضا أكثر الجماعات حرصا عمى سبلمة األبناء كلذلؾ فاف عمييا مسؤكلية كبيرة في 
تربية األطفاؿ كتكجيييـ أخبلقيا كذلؾ لحمايتيـ مف كافة أشكاؿ االنحراؼ منذ المرحمة العمرية المبكرة 
كيعد اىتماـ األسرة كبالتالي مسؤكليتيا نحك غرس الفضائؿ في أبنائيا كتكفير القدكة الحسنة ليـ بالقكؿ 

قامة الحكار الدائـ معيـ مف الركائز األساسية لكضع القاعدة السميمة لتحقيؽ االستقرار الصحي  كالسمكؾ كا 
.  كالنفسي كاالجتماعي ليـ

كيجب أال يقتصر األمر عمى ذلؾ بؿ يجب اف يمتد إلى المتابعة المستمر لسمكؾ األبناء كخاصة في 
أماكف ليكىـ كبما يساعد أيضا عمى تعريؼ اآلباء كاكتشافيـ المبكر ألم سمكؾ منحرؼ يضر بيؤالء 

 (.2001القاضي، ) األبناء كبالتالي يككف مف السيؿ تدارؾ األمر قبؿ فكات األكاف
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: دور المدرسة في مواجية المخدرات. 3.26.1.2

 
يزداد دكر المدرسة في إعداد المكاطف الصالح القادر عمى بناء المجتمع كالمساىمة الفعالة في تحقيؽ 
التنمية الشاممة كذلؾ بالنظر إلى ما تمر بو مجتمعاتنا العربية مف تغيرات ثقافية كاقتصادية كاجتماعية 

كنتيجة طبيعية لما يحدث حكلنا في عالـ اليـك مف حيث ثكرة االتصاالت كالمعمكمات التي تتغير كتتبدؿ 
كتتضاعؼ كؿ يكـ بؿ ككؿ ساعة ىذا فضبل عف تأثير اإلعبلـ كأيضا قكل الشر العالمية التي تستيدؼ 
ىدـ قيـ الشباب العربي كدفعو إلى طريؽ اإلدماف، لتظؿ ببلدنا العربية منيكة القكل كمتخمفة عف الركب 

 (.2001القاضي، )العالمي، مريضة كعاجزة 
 

: عالج اإلدمان عمى المخدرات. 27.1.2
 

المنحرؼ إنساف فيو أصكؿ الخير كالشر فينبغي اف تنمى فيو أصكؿ الخير حتى تنتصر عمى نكازع الشر، 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  چ  چ     :كالصراع بيف الخير كالشر ميدانو نفس اإلنساف قاؿ تعالى

 . (10 -  7/ 91سكرة الشمس رقـ ) چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 

إذا أفمتت فرصة الفرد مف الكقاية فعمينا اف نتشبث بفرصة العبلج لتككف الحؿ األخير سكاء لمكصكؿ إلى 
تخميص الفرد مف تمؾ األضرار الصحية المدمرة أـ إلنقاذه مف معاناة كآالـ مرحمة االنسحاب عمى حد 

سكاء، كعبلج اإلدماف مراحؿ متتالية ال يمكف تجزئتو باالكتفاء بالمرحمة األكلى المتمثمة في تخميص الجسـ 
مف السمـك االدمانية دكف العبلج النفسي كاالجتماعي ألنو حؿ مؤقت كال يجكز االكتفاء بيذا كذاؾ دكف 

إعادة صياغة عبلقة التائب مف اإلدماف بأسرتو كمجتمعو ثـ دكف تتبع الحالة لمنع النكسات المحتممة التي 
(. 2001القاضي، )تمثؿ خطرا شديدا عمى مصير العممية العبلجية ككؿ 

 
ككما اف العبلج كحدة كاحدة فانو أم عمؿ جماعي يبدأ مف المدمف ذاتو الذم يجب اف تتاح لو الفرصة 

ليسيـ ايجابيا في إنجاحو كيصدؽ ىذا القكؿ حتى كلك كاف العبلج بغير إرادتو كأف يككف بحكـ قضائي أك 
تحت ضغط األسرة بؿ اف مشاركة األسرة ذاتيا ضركرة في كؿ مراحؿ العبلج كيحتاج األمر أيضا  

(. 2001القاضي، )إلى عبلج مشاكؿ األسرة سكاء أكانت ىذه المشاكؿ مسببة لئلدماف أـ ناتجة عنو 
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: مراحل عالج اإلدمان. 28.1.2
 

: مرحمة التخمص من السموم. 1.28.1.2
 

كىي مرحمة طبية في األساس ذلؾ اف جسد اإلنساف في األحكاؿ العادية إنما يتخمص تمقائيا مف السمـك 
كلذلؾ، فاف العبلج الذم يقدـ لممتعاطي في ىذه المرحمة ىك مساعدة ىذا الجسد عمى القياـ بدكره الطبيعي 

كأيضا التخفيؼ مف آالـ االنسحاب مع تعكيضو عف السكائؿ المفقكدة ثـ عبلج األعراض الناتجة 
كالمضاعفة لمرحمة االنسحاب ىذا كقد تتداخؿ ىذه المرحمة مع المرحمة التالية كىي العبلج النفسي 
كاالجتماعي ذلؾ انو مف المفيد البدء مبكرا بالعبلج النفسي االجتماعي كفكر تحسف الحالة الصحية 

(. 2001القاضي، )لممتعاطي 
 

كيككف ذلؾ باالبتعاد المادم عف المخدر كاالنقطاع التاـ عف التعاطي كيتـ العبلج في غرؼ فردية أك 
مزدكجة حسب حالة المريض بإشراؼ األطباء األخصائييف في الطب النفسي كفريؽ العبلج المككف مف 
أخصائييف اجتماعييف كنفسييف كأعضاء ىيئة التمريض بالمستشفى أك بالمركز المتخصص كتتراكح فترة 

. (1989نافع، )العبلج ىذه مف أسبكع إلى أسبكعيف كأحيانا أكثر مف ذلؾ 
 

: مرحمة العالج النفسي واالجتماعي. 2.28.1.2
 

إذا كاف اإلدماف ظاىرة اجتماعية كنفسية في األساس فاف ىذه المرحمة تصبح ضركرة فيي تعتبر العبلج 
الحقيقي لممدمف، ألنيا تنصب عمى المشكمة ذاتيا بغرض القضاء عمى أسباب اإلدماف كتتضمف ىذه 
المرحمة العبلجية العبلج النفسي الفردم لممتعاطي ثـ تمتد إلى األسرة ذاتيا لعبلج االضطرابات التي 

أصابت عبلقات أفرادىا سكاء كانت ىذه االضطرابات مف مسببات التعاطي أـ مف مضاعفاتو كما تتضمف 
ىذه المرحمة تدريبات عممية لممتعاطي عمى كيفية االسترخاء كالتنفس كالتأمؿ كالنـك الصحي كما تتضمف 
أيضا عبلج السبب النفسي األصمي لحاالت التعاطي فيتـ عمى سبيؿ المثاؿ عبلج االكتئاب إذا كجد أك 
غيره مف المشكبلت النفسية كما يتـ تدريب المتعاطي عمى الميارات االجتماعية لمف يفتقد منيـ القدرة 

كالميارة البلزمة لمتكاصؿ االجتماعي الفعاؿ، كما تتضمف أخيرا العبلج الرياضي الستعادة المدمف كفاءتو 
(. 2001القاضي، )البدنية كدعـ قيمة احتراـ نقاء جسده كفاعميتو 
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(: Rehabilitation)مرحمة التأىيل والرعاية الالحقة .  3.28.1.2
 

:  كتنقسـ ىذه المرحمة إلى ثبلثة مككنات أساسية، أكليا
 

: مرحمة التأىيل العممي .1.3.28.1.2
 

كتستيدؼ ىذه العممية استعادة المدمف لقدراتو كفاعميتو في مجاؿ عممو، كعبلج المشكبلت التي تمنع 
عكدتو إلى العمؿ أما إذا لـ يتمكف مف ىذه العكدة فيجب تدريبو كتأىيمو ألم عمؿ اخر متاح حتى يمارس 

(. 2001القاضي، )الحياة بشكؿ طبيعي 
 

: التأىيل االجتماعي .2.3.28.1.2
 

 (بظاىرة الخمع)كتستيدؼ ىذه العممية إعادة دمج المدمف في األسرة كالمجتمع كذلؾ عبلجا لما يسمى 
حيث يؤدم اإلدماف إلى خمع المدمف مف شبكة العبلقات األسرية كاالجتماعية، كيعتمد العبلج ىناؾ عمى 

كتدريبيما عمى تقبؿ  (المدمف مف ناحية كاألسرة كالمجتمع مف ناحية أخرل)تحسيف العبلقة بيف الطرفيف 
عطائو فرصة جديدة  كتفيـ كؿ منيما لآلخر كمساعدة المدمف عمى استرداد ثقة أسرتو كمجتمعو فيو كا 

(. 2001القاضي، )إلثبات جديتو كحرصو عمى الشفاء كالحياة الطبيعية 
 

: الوقاية من النكسات .3.3.28.1.2
 

كمقصكد بيا المتابعة العبلجية لمف شفى لفترات تتراكح بيف ستة أشير كعاميف مف بداية العبلج مع تدريبو 
كأسرتو عمى االكتشاؼ المبكر لمعبلمات المنذرة الحتماالت النكسة لسرعة التصرؼ الكقائي تجاىيا 

(. 2001القاضي، )
 

كتسمى أيضا بمرحمة المتابعة حيث انو يتـ متابعة المريض بعد خركجو مف المستشفى كيستحسف اف يقـك 
بيا نفس الفريؽ العبلجي الذم اشرؼ عمى عبلجو في المراحؿ السابقة كىذه الفترة قد تصؿ إلى عدة أعكاـ 

 .(1989نافع، )حتى تتأكد فعبل مف اف المريض قد شفى تماـ مف اإلدماف 
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 الدراسات السابقة 2.2
 

ذات العبلقة المباشرة كغير المباشرة المكجكدة في عدة كالمتكفرة الباحث بإجراء مسح لمدراسات السابقة قاـ 
 تقسيميا إلى كتـ (كتب منشكرة، شبكة المعمكمات االلكتركنية،  محكمة، مجبلت عمميةدكريات)مصادر 

(: عربية، أجنبية) محكريف أساسييف
 

 :الدراسات العربيـة. 1.2.2
 

 

دراسة بعنكاف تعاطي المخدرات في القدس كمقترحات لمحد مف انتشارىا حيث  (2006)أجرل عمراف 
آب ككانكف األكؿ، )ىدفت إلى تشخيص كاقع تعاطي المخدرات في القدس في الفترة الكاقعة بيف شيرم 

كدرجة انتشارىا ككاقع مدمنييا مف حيث مدل تأثرىـ سمبا بالمخدرات ككاقع نظرة اآلخريف ليـ  (2004
ككاقع نظرتيـ لمعبلج مف اجؿ التخمص مف المخدرات كمدل فاعمية ىذا العبلج كما الجيات التي تكجيكا 

العمر، ): إلييا ككاقع المنظكمة القيمية التي تبرر إدمانيـ كقد اعتمدت الدراسة متغيرات مستقمة عديدة منيا
كما اعتمدت  (الجنس، المكانة االجتماعية، الدخؿ الشيرم، مكاف السكف، تعميـ األب، األـ، كالديانة

تعاطي المخدرات محكا ليذه المتغيرات المستقمة كقاـ الباحث بتصميـ استبانو لقياس كاقع تعاطي 
( 230)المخدرات كتشخيصو مف قبؿ المدمنيف تعكس المتغيرات المذككرة عمى عينة مقصكدة مككنة مف 

عادة االختبار)مدمنا مف منطقة القدس كقد تـ رصد درجة ثباتيا عف طريؽ  ( 0.89)فكانت  (االختبار كا 
كقد استخدـ الباحث اإلحصاء الكصفي لمعالجة بيانات مشكمة الدراسة  (0.93)كبنسبة صدؽ لممحكميف 

كتكصؿ الباحث إلى اف غالبية المدمنيف ىـ مف الشباب الذيف ال تتجاكز أعمارىـ ثبلثة كثبلثيف عاما 
غالبيتيـ العظمى مف الذككر غير المتزكجيف كيسكنكف المدف كمعظميـ مف ذكم الترتيب الكسط في 

العائمة كقد أثرت المخدرات عمى حياة ىؤالء المدمنيف سمبا بدرجة عالية جدا كتأثرت نظرتيـ إلى الحياة 
.  كنظرة اآلخريف إلييـ، كأف محاكلة عبلجيـ لـ تكف ناجعة

 
بحث بعنكاف برنامج مقترح ضمف مناىج العمـك لتعديؿ االتجاىات نحك التدخيف  (2004)كأجرل صقر 

كتعاطي المخدرات حيث استيدؼ تحديد المفاىيـ المرتبطة بالتدخيف كتعاطي المخدرات التي ينبغي 
إكسابيا لتبلميذ المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة بالمممكة العربية السعكدية ككضع تصكر لبرنامج مقترح 
يشمؿ تمؾ المفاىيـ لمكقاية مف بدء التدخيف كتعاطي المخدرات مف اجؿ تنمية الكعي الكقائي مف اآلثار 
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لتدخيف  (المكجبة)المترتبة عمى التدخيف لتبلميذ الصؼ الثاني المتكسط كتغيير اتجاىات التبلميذ المحبذة 
. السجائر أك تعاطي المخدرات إلى أخرل سالبة

كأظيرت النتائج فعالية الكحدة الدراسية المقترحة في تنمية الكعي الكقائي مف اآلثار المترتبة عمى التدخيف 
مكجبة نحك عدـ )لدل تبلميذ الصؼ الثاني المتكسط ككذلؾ إكسابيـ اتجاىات سالبة نحك التدخيف 

. (التدخيف
 

استيدفت تحديد األفكار الخاطئة حكؿ اإلدماف  (2004)كفي دراسة  لصبرم كما كرد في صقر 
كالمخدرات لدل طبلب كطالبات المرحمة الثانكية بجميكرية مصر العربية كحصر أكثر ىذه األفكار شيكعا 

 (الحكار الدراسي)لدل ىؤالء الطبلب كما استيدفت الدراسة تجريب احد أساليب التعميـ كالتعمـ الجديدة كىك 
لتحديد مدل فاعميتو في تعديؿ األفكار الخاطئة حكؿ اإلدماف كالمخدرات كتكصمت الدراسة إلى العديد مف 

تدني مستكل صحة أفكار طبلب كطالبات الصؼ الثالث الثانكم حكؿ اإلدماف كالمخدرات : النتائج منيا
عمكما، تفكؽ طبلب كطالبات مدارس الريؼ عمى اقرانيـ بمدارس المدف مف حيث صحة أفكارىـ عف 

اإلدماف كالمخدرات، كجكد العديد مف األفكار الخاطئة حكؿ اإلدماف كالمخدرات شاعت بيف نسبة كبيرة مف 
. الطبلب كالطالبات عينة البحث

 
كالتي أجريت عمى عينة مف متعاطي الكحكليات  (2004عمر، )ككشفت دراسة لحبيب كما كردت في 

بالمدارس الثانكية عف اثر المستكل االجتماعي كاالقتصادم كمستكل تعميـ األب في تعاطي الكحكليات 
حيث أف النسبة األعمى لممتعاطيف تنتمي إلى المستكيات االجتماعية كاالقتصادية العالية ككذلؾ ارتفاع 

. مستكل تعميـ األب
 

دراسة ىدفت إلى معرفة االرتباط بيف تقدير الذات ككؿ مف القمؽ  (2003)كما أجرل عياد كالمشعاف 
كحالة كسمة كاالكتئاب لدل ذكم التعاطي المتعدد كالفركؽ بيف المتعاطيف كغير المتعاطيف في تقدير 

مف  (46)الذات كالقمؽ كاالكتئاب كأجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف متعاطيف كغير متعاطيف بكاقع 
مقياس القمؽ كحالة كسمة : مف غير المتعاطيف كقد استخدمت المقاييس اآلتية (45)المتعاطيف ك

لسبيمبيرجر كزمبلئو كمقياس االكتئاب لبيؾ كستير كمقياس تقدير الذات لركزنبرج كبينت الدراسة كجكد 
فركؽ جكىرية بيف المتعاطيف كغير المتعاطيف في تقدير الذات كالقمؽ كاالكتئاب فالمتعاطكف أكثر قمقا 
كاكتئابا كانخفاضا في تقدير الذات مف غير المتعاطيف أما مف حيث االرتباط فكشفت الدراسة أف ىناؾ 
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ارتباطا سالبا بيف تقدير الذات كاالكتئاب كما بينت أف ىناؾ ارتباطا بيف االعتماد كتقدير الذات حيث 
. كانت درجات المعتمديف عمى مقياس تقدير الذات منخفضة مقارنة بغير المعتمديف

 
ىدفت إلى الكشؼ عف االضطرابات النفسية  (2003عياد كالمشعاف، )كفي دراسة لعسكر كما كرد في 

كعبلقتيا بتعاطي المراىقيف لمبانجك إلى كجكد فركؽ دالة بيف المتعاطيف كغير المتعاطيف في كؿ مف 
االكتئاب كالقمؽ كذلؾ في اتجاه ارتفاعيما لدل المتعاطيف كقد تأكدت ىذه النتائج في دراسة أخرل لنفس 

. الباحث في نفس العاـ عمى تعاطي الكحكليات كالييركيف كالمنشطات كالحشيش
 إلى التحقؽ مف كجكد عبلقة بيف االتجاه نحك تعاطي المخدرات  ىدفتدراسة( 2003)كأجرل جمؿ الميؿ 

: كسمكؾ المسايرة كالفرؽ فييما لدل عينة مف طبلب كطالبات جامعة أـ القرل كفؽ المتغيرات اآلتية
. الجنس، كالسكف في المدينة كالقرية، كاالختبلؼ في المستكل الدراسي كاالقتصادم

، كقد تـ استخداـ كؿ مف مقياس ( طالبة94 – طبلب 106 )(200)كقد بمغ عدد أفراد عينة الدراسة  
، كما تـ تحميؿ (ػق1412)مانع ؿكمقياس المسايرة كالمغايرة  (1998)مرسي ؿاالتجاه نحك تعاطي المخدرات 
كذلؾ لمتحقؽ مف الفركؽ  (بيرسكف)كتحميؿ التبايف كمعامؿ االرتباط  (ت)بيانات الدراسة باستخداـ اختبار 
. بيف المتكسطات كدرجة االرتباط

أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف االتجاه نحك تعاطي المخدرات كسمكؾ  ك
المسايرة، كذلؾ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف نفس المتغيريف كفؽ متغيرات مكضكع الدراسة ما عدا 
كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف الطبلب كالطالبات في سمكؾ المسايرة، ككجكد فرؽ داؿ إحصائيان في 
االتجاه نحك تعاطي المخدرات بيف المقيميف في المدينة كالمقيميف في القرية مف الطمبة كالطالبات لصالح 

كذلؾ أظيرت الدراسة كجكد فرؽ داؿ .  المقيميف في القرية، إذ كاف ىذا االتجاه أكثر إيجابيان لدييـ
إحصائيان في االتجاه نحك تعاطي المخدرات كفؽ اختبلؼ المستكل الدراسي لعينة الدراسة لصالح المجمكعة 

 .التي تدرس في المستكل الثاني
 

 حيث أجريت عمى عينات مف (2002القشعاف كالكندرم، )كفي دراسة لعكاشة كزمبلئو كما كردت في 
مستشفيات القاىرة بينت أف العكامؿ النفسية تأتي كأحد العكامؿ الرئيسة لتعاطي المخدرات أف كجد أف 

مدمني الييركيف يمجأكف اليو لتخفيؼ الضغكط النفسية كلمشعكر بالسعادة عف ذكاتيـ كالبيئة المحيطة بيـ 
كيرل أصحاب نظرية االغتراب أف انتشار المخدرات بشكؿ عاـ كلدل الشباب عمى كجو الخصكص يأتي 
نتيجة لتككف ادراكات سمبية عف الكاقع الذم يعيشو الشباب كتجعميـ ينفصمكف نفسيا عف كاقع المجتمع 



 70 

كىنا تظير سمككيات البلجدكل كالبلمباالة سكاء بالكاقع أك الغير كيظير المزاج غير السكم األمر الذم 
. يصبح بو الشباب أكثر قابمية مف الناحية النفسية لئلقباؿ عمى المخدرات

 
دراسة بعنكاف العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية المؤدية إلى تعاطي  (2002)كقد أجرل القشعاف كالكندرم 

كتناكلت ىذه الدراسة بعض  (دراسة ميدانية عمى عينة مف المدمنيف الككيتييف)المخدرات كالمسكرات 
الخصائص الثقافية العامة لممدمف، كالمرحمة العمرية عند  تحديد تمثؿ فيتالمتغيرات ذات العبلقة كالتي 

المختمفة  كالعكامؿ االجتماعية كالثقافية التي قادت المدمف ليذه المرحمة، كالسمككيات الثقافية بدء التعاطي،
كعبلقتو ببعض المتغيرات  لممدمنيف قبؿ اإلدماف باعتبارىا مقدمات، كتأثير الكضع االقتصادم لممدمف

 الخاصة بالعينة نتائج الدراسةأبرز  كمف. االجتماعية التي تساعد عمى تعاطي المخدرات كالمسكرات
فقد كاف المتكسط الحسابي . المسكرات كالمخدرات المدمنة ىك العمر عند بداية تعاطي ىذه األنكاع مف

كىذا يؤكد أىمية ىذه المرحمة . (3,44)كاالنحراؼ المعيارم   سنة،(19,5)لؤلعمار عند بداية اإلدماف 
كفي النظر لمكضع االقتصادم لممدمف، فإف أغمبية المدمنيف الذيف . اإلنساف العمرية كحساسيتيا مف عمر

ف نصؼ أفراد العينة . الدخكؿ المحدكدة تكرطكا في تعاطي المراد المسكرة كالمخدرة ىـ مف أصحاب كا 
. الحقيقية لدخكليا كمرتباتيا عمى ىذه المكاد المخدرة كالمسكرة ة ثمث القيـ مفتقريبان تقكـ بصرؼ أكثر

أف جماعة األقراف كاألصدقاء كاحدة مف أىـ المتغيرات التي تؤثر عمى سمكؾ   إلى أيضاكأشارت الدراسة
قياـ الفرد  كتحدد مساره في ظؿ غياب الكازع الديني الذم يعتبر مف المسائؿ الميمة التي تسيـ في اإلنساف

تربكية تكعكية  إستراتيجيةالحاجة إلى كضع أىمية أشارت الدراسة إلى كما ك. لسمؾ الطرؽ غير السكية
الكباء الذم بدأ ينتشر بشكؿ كبير كيدخؿ   في الحد مف انتشار ىذه المشكمة كىذالئلسياـكاضحة المعالـ 

 . البيكت اآلمنة دكف استئذاف
 

استقصاء   ىدفت إلى "تعديؿ اتجاىات الطبلب نحك اإلدماف"دراسة بعنكاف  (2002)كما أجرل محمد 
 ،محاضرات) اختبار أثر البرامج اإلرشادية إضافة إلىاتجاىات طبلب كمية التربية ببكرسعيد نحك اإلدماف 

. في تعديؿ اتجاىات الطبلب نحك اإلدماف كتحديد أفضؿ ىذه البرامج ( كأبحاث، قراءة كتب،كزيارات
طالب كطالبة مف طبلب كمية التربية ببكرسعيد مف جميع الشعب العامة  (447)كتككنت عينة الدراسة مف 
تحديد كاختيار عينة إضافة ؿكتـ استقصاء اتجاىات العينة الكمية نحك اإلدماف، . كشعبة التعميـ االبتدائي

الجماعة )  طالبا مف العينة الكمية، األكثر ايجابية في االتجاه نحك اإلدماف(30)الدراسة التجريبية كعددىا 
كجميعيـ مف الذككر نظران ألف جميع الطبلب ذكم االتجاه المرتفع نحك اإلدماف مف الذككر، حيث  (اليشة
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كتـ تقسيميـ إلى ثبلث مجمكعات  تـ تحديدىـ مف خبلؿ التكرار النسبي المئكم لدرجات أفراد العينة الكمية
: كىي عمى النحك التاليطبلب  (10)متساكية كؿ منيا 

.  اإلرشاد عف طرؽ المحاضرات ثـ الزيارات الميدانية لمراكز عبلج المدمنيفلمجمكعة تجريبية تتمؽ– أ 
عداد األبحاث عف اإلدماف- ب . مجمكعة تجريبية تتمقي اإلرشاد عف طريؽ قراءة الكتب كا 
.  مجمكعة ضابطة ال تتمقي أم برامج– ج 

 عدد ل عدد متساكو مف الشعب العممية كمف الشعب األدبية كعؿلككانت كؿ مجمكعة تشتمؿ عؿ
ياس كاستخدـ الباحث مؽ. طبلب مف الفرقة الرابعة (5)طبلب مف طبلب الفرقة األكلي، ك (5)

 مف إعداده كما استخدـ أيضا ثبلث برامج إرشادية (اإلدماف)االتجاه نحك تعاطي المخدرات 
. لتعديؿ اتجاىات الطبلب نحك اإلدماف

: وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

. تتسـ اتجاىات طبلب كمية التربية ببكرسعيد بالسمبية نحك اإلدماف (1

– المجمكعة األدبية )عدـ كجكد فركؽ في اتجاىات الطبلب نحك اإلدماف باختبلؼ التخصص الدراسي  (2
  (المجمكعة العممية

بيف متكسطات درجات الذككر كبيف متكسطات  (α =0.01)كجدت فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل (3
. درجات اإلناث في االتجاه نحك اإلدماف 

بالنسبة لممجمكعتيف التجريبيتيف قبؿ كبعد  (α =0.01) كجدت فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل (4
البرنامج عمي مقياس االتجاه نحك اإلدماف ،كلكف ال تكجد فركؽ بيف متكسط درجات القياس القبمي 

. كمتكسط درجات القياس البعدم بالنسبة لممجمكعة الضابطة 

 في مستكم االتجاه نحك اإلدماف بيف المجمكعة (α =0.01)كجدت فركؽ دالة إحصائيا عند مستكم  (5
التجريبية التي تتمقي اإلرشاد عف طرؽ المحاضرات ثـ الزيارات الميدانية لمراكز عبلج المدمنيف 

عداد األبحاث عف اإلدماف . كالمجمكعة التجريبية التي تتمقي اإلرشاد عف طريؽ قراءة الكتب كا 
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اتجاىات أفراد المجتمع السعكدم نحك مدمني المخدرات الذيف تـ "دراسة بعنكاف  (2002)كأجرل حسيف 
حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات أفراد المجتمع السعكدم نحك " عبلجيـ مف اإلدماف

فردا  (440)فئة المدمنيف المتعافيف الذيف امتنعكا تماما عف تعاطي المخدرات كقد تككنت عينة الدراسة مف 
مف الذككر كاإلناث مف مدينة الرياض كقد صمـ الباحث استبانو خاصة بقياس االتجاىات النفسية ألفراد 

المتكسطات، التكرارات، النسب المئكية : العينة كما استخدـ عدد مف األساليب اإلحصائية اشتممت عمى
كتحميؿ التبايف كقد أسفرت نتائج الدراسة عف ميؿ أفراد العينة إلى التعاطؼ مع مف شفكا  (ت)اختبار 

كامتنعكا عف تعاطي المخدرات في حيف يقؿ مثؿ ىذا الميؿ عمى مستكل التعامؿ الشخصي كالميني مع 
المتعافيف كبكجو عاـ لـ تكشؼ الدراسة عف فركؽ بيف الذككر كاإلناث فيما يتعمؽ باتجاىاتيـ نحك المدمنيف 

المتعافيف فيما عدا بعض الجكانب المتصمة بالتعامؿ مع المدمنيف عمى المستكل الشخصي حيث اظير 
اإلناث اتجاىات اقؿ ايجابية مف المتعافيف مف اإلدماف كفي ضكء ىذه الدراسة قدمت بعض التكصيات 
المرتبطة بتحسف ظركؼ إعادة التكافؽ النفسي االجتماعي لممتعافيف مف اإلدماف كما اقترح إجراء المزيد 

. مف الدراسات في ىذا الميداف
 

حكؿ اتجاه طمبة المرحمة المتكسطة نحك . ((ت. ب)العمرم، )كفي دراسة لنكفؿ كالرندم كما كردت في 
مشكمة المخدرات في دكلة الككيت فقد أكدت النتائج بأنو عمى بالرغـ مف المؤشرات التي تدؿ عمى كجكد 
ظاىرة تعاطي المخدرات بيف طمبة المراحؿ المتكسطة إال أف ىناؾ اتجاىا قكيا برفض ىذه الظاىرة كينبع 
. ليذا االتجاه مف قناعة الطمبة بمضار تعاطي المخدرات إضافة إلى أف الديف كالقيـ االجتماعية يحرمانيا
كما دلت النتائج أيضا عمى أف اإلعبلـ يمعب دكرا كبيرا في تعريؼ الطمبة بالمخدرات بؿ كيقدـ ليـ في 

. بعض األحياف البطؿ أك القدكة كىك يتعاطى بعض أنكاع المخدرات تعاطييا
 

سكء استعماؿ العقاقير لدل "بعنكاف  (1995)كفي دراسة قاـ بيا عكاشة كآخركف كما كردت في دسكقي 
كاستخدـ الباحثكف استبيانا يكضح قطاعا جانبيا " طبلب الجامعة المصرييف مقارنة بيف الناجحيف كالراسبيف

كقد . مصدر المعمكمات عف المخدر. أسباب تعاطي المخدرات. لسكء استعماؿ العقاقير كالعقار المفضؿ
تكصمت النتائج إلى أف أسباب تعاطي الراسبيف لممخدرات ىي اليركب مف الكاقع، قمة الثقة بالنفس، 

استرجاع المشكبلت الشخصية لمحاكلة حميا، التحرر مف المزعجات، كتفادم خبرة القمؽ أما عف أسباب 
تعاطي الناجحيف لممخدرات فكانت حب االستطبلع، تنبيو الفاعمية لمنشاط، اليركب مف الكاقع، كما كجد 
أف الراسبيف يتعاطكف الحشيش أكثر مف الناجحيف كيتعاطكف عقاقير غير مسمكح بيا قانكنا كيتعاطكنيا 
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بانتظاـ أما الناجحكف فيتعاطكف عقاقير منشطة أكثر مف الراسبيف، أما الطبلب الراسبكف مف كمية الحقكؽ 
.  يستخدمكف عقاقير مسببة لميبلكس أكثر مف طبلب كمية الطب فيأخذكف عقاقير منبية أك أقؿ تأثيرا

 
دينامية العبلقة بيف االغتراب كتعاطي المكاد المخدرة لدل طبلب "دراسة بعنكاف  (1992)كأجرت احمد 

حيث أظيرت ارتفاع مستكل الشعكر باالغتراب لدييـ كتمثؿ ذلؾ في العزلة االجتماعية كالعجز " الجامعة
. (اضطراب المعايير)كالشعكر باف الحياة ليس ليا ىدؼ كال معنى، كأيضا الشعكر بالبلمعيارية 

 
تعاطي المخدرات كالكحكليات بيف  أبعاد مشكمة" بعنكاف نفسية اجتماعيةدراسة  (1986)كما أجرل حنكرة 

، كما  لئلجابة عمى أسئمة الدراسة مف ثبلثة أجزاءان  مككفان استخداـ استخبارحيث تـ " طبلب الجامعة بمصر
تـ ضماف درجة  ـ تطبيؽ مقياس القابمية لئليحاء الذم سبؽ استخدامو في عدة دراسات أخرل، كقدت

  )تطبيؽ األدكات في الفترة ما بيفتـ  ذلؾ  المستخدمة، كبعدالثبات لؤلدكاتالصدؽ كميرضية مف 

كاآلداب   طالبا كطالبة يدرسكف اليندسة(260)عمى مجمكعة مككنة مف ( 5/1/1983حتى  30/12/82
أسفرت التحميبلت اإلحصائية كقد .  سنة(22 ك 20)بجامعة المنيا بمصر ممف تتراكح أعمارىـ بيف 

 : عما يمي لمبيانات المتجمعة
 بيف (%8)بيف الطمبة ك(  %16)كجد أف نسبة مف يتعاطكف المخدرات كالكحكليات كصمت إلى ( 1

  . الطالبات

كغير المتعاطيف في اتجاه زيادة القابمية  بالنسبة لمقابمية لئليحاء كجد أف ىناؾ فرقا بيف المتعاطيف( 2
 .متكقعا لئليحاء عند غير المتعاطيف كىك عكس ما كاف

  :فيما يتعمؽ باالتجاه نحك التعاطي برزت ثبلثة عكامؿأما 

الغالبية ترفض التعاطي، كيشير العامؿ إلى األضرار  عامؿ رفض كىك عامؿ قكم، يشير إلى أف (1
 بدنية أك نفسية أك اجتماعية أك قكمية،  كانتالناجمة عف التعاطي سكاء 

كجكد اتجاه نحك التعاطي انطبلقا مف بعض الفكائد التي يظف البعض  عامؿ متكسط القكة كيشير إلى (2
 . أنو يحققيا

ت كما يعتقد عامؿ ضعيؼ أيضا كيمضي في اتجاه العامؿ الثاني الذم يشير إلى مزايا لممخدرا (3
 .متعاطكىا

 
أجريت عمى عينة مف طبلب جامعتي القاىرة  (Soueif, et. 1984)كقاـ سكيؼ كزمبلؤه بدراسة مسحية 

( 2711)كعيف شمس تتعمؽ بمدل انتشار المخدرات في قطاع طبلب الجامعة كقد بمغت عينة الدراسة 
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مف أفراد العينة يدخنكف السجائر فيما يتراكح  (%25)طالبا مف الذككر كقد أسفرت النتائج عف أف حكالي 
أنيـ حاكلكا  (5,79)سيجارة يكميا في المتكسط كفيما يتعمؽ بالمكاد النفسية أقر  (25 - 20)ما بيف 

مف العينة الكمية  (15,46)تناكلكا المنكمات كاعترؼ  (4,21)تناكلكا المنبيات  (19,98)تعاطي الميدئات 
عاما  (20 – 18)بأنيـ جربكا المخدرات الطبيعية كخاصة الحشيش كقد تراكح سف بدء التعاطي ما بيف 

كتكقؼ أكثر مف ثمثي المتعاطيف عف التعاطي سكاء لممخدرات أك األدكية أك الكحكليات بسبب أنيا ... 
. ضارة بالصحة كأنيا محرمة دينيا كذلؾ مف كجية نظر أفراد العينة

 
: الدراسات األجنبيـة. 2.2.2

 
لدراسة تعاطي المخدرات بيف الرياضييف  (Naylor, et. al, 2001)كفي دراسة قاـ بيا نايمكر كزمبلءه 

كغير الرياضييف مف طبلب الجامعة بكالية مساتشكتس األمريكية ىدفت إلى اكتشاؼ الفركؽ المحتممة بيف 
المشاركيف في األنشطة الرياضية كغير المشاركيف في مجاؿ تعاطي األنكاع المختمفة مف المخدرات كالمكاد 

طالبا  (1515)المنشطة كالمنعشة كأيضا معرفة أسباب أك دكافع التعاطي كذلؾ عمى عينة تألفت مف 
عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح غير الرياضييف  (2كا)كطالبة كقد كشفت النتائج باستخداـ 

في استخداـ المنشطات في حيف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح غير الرياضييف في تدخيف 
السجائر كالحبكب المخدرة كفيما يتعمؽ بأسباب تعاطي المراىقيف لممخدرات تمثمت في التعميـ االجتماعي 

كاالىتمامات الجسمية حيث قرر البعض أنيـ يتعاطكف بيدؼ تحسيف مظيرىـ كأخيرا لمتغمب عمى  (التقميد)
. حالة العجز أك السأـ التي تنتشر في أكساط المراىقيف

 
ككيتيان بعضيـ مف  (312) دراسة عمى (AL- Najar & Klark, 1996)جرل كؿه مف النجار ككبلرؾ كأ

المتعاطيف كبعضيـ اآلخر مف غير المتعاطيف ككشفت النتائج عف كجكد عبلقة جكىرية سمبية بيف تعاطي 
. المخدرات كتقدير الذات لصالح المتعاطيف

 
دراسة ىدفت إلى بحث ارتباطات كؿ مف الضبط الذاتي االجتماعي  (Sussman, 1996)أجرل سسماف 

كعدد مف أعراض االضطرابات الشخصية كعدد مف المتغيرات الديمغرافية بتعاطي المخدرات لدل عينة مف 
شابا كاستخدـ مقياس لقياس مككف مف عشر عبارات لقياس  (1050)الشباب عالي المخاطرة تألفت مف 

فقرة يجاب عمييا  (98)كقد حكت عمى  (PDQ)الضبط الذاتي االجتماعي كاستبانة تشخيص الشخصية 
كاستخدـ أيضا استمارة لجمع البيانات عف التعاطي كعف أم األنكاع التي يتعاطاىا  (صح، خطأ)بػ 
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المشارككف كقد تبيف أف الضبط الذاتي االجتماعي استطاع التنبؤ بقكة عالية بجميع أنكاع المخدرات في 
حيف أف العكامؿ الديمغرافية كاالضطرابات الشخصية لـ تنجح في التنبؤ إال ببعض األنكاع فيما عدا متغير 
الذككر مف العكامؿ الديمغرافية كمتغير السمكؾ الضد اجتماعي كاف ليما أيضا القدرة عمى التنبؤ بجميع 

.  أنكاع المخدرات
 

التعرؼ عمى الفرؽ في االتجاه بدراسة ىدفت إلى  (Calhoun, & Others 1995)ؤه  كاليكف كزمبلكقاـ
مكاف تممؾ المسكف، كالتعميـ، كذلؾ بيف  نحك المخدرات كفؽ الدخؿ األسرم، كالحالة االجتماعية، كا 

في كؿ مف كاليتي جكرجيا ككاشنطف األمريكيتيف  (السكد)مجمكعات مف األمريكييف ذكم األصؿ األفريقي 
 شخصا في مدل عمرم يتراكح بيف (585)كقد بمغ عدد أفراد العينة . (دراسة تحميمية لمتغيرات متعددة)
أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان في االتجاه نحك تعاطي المخدرات بيف .  سنة(99 ك 15)

أفراد العينة كفؽ متغيرات العمر، كالدخؿ األسرم، كالحالة االجتماعية ، كتممؾ المسكف، كاالختبلؼ في 
  .التعميـ

 
 دراسة مسحية لمكقكؼ عمى اتجاىات (Globetti, & Others, 1992 )أجرل جمكبتي كآخركفكما 

الممتحقيف بإحدل الجامعات في جنكب الكاليات المتحدة األمريكية، كذلؾ نحك تعاطي الطبلب لممخدرات 
كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد اتجاه سمبي .  طالب كطالبة(1401)كالكحكؿ، ككانت عينة الدراسة 

 .الجامعةفي متعصب نحك المخدرات كالكحكؿ كتعاطييا مف قبؿ الدارسيف 
 

ببحث لتقييـ متعاطي الكحكليات كالعقاقير كأشارت النتائج إلى أنيـ  (Baldwin, 1991)كقاـ بالدكيف 
 .استخدمكىا بالدرجة األكلى لمتركيح عف النفس كعما بيـ مف مشكبلت نفسية

 
 لمعرفة التغيرات تتبعيو بدراسة (Kohatsu, & Sedllacek, 1990 )قاـ كؿ مف ككىاتسك كسيدليسؾكما 

التي تطرأ عمى اتجاىات الممتحقيف بالجامعات مف الجنسيف نحك تعاطي المخدرات كذلؾ خبلؿ عشر 
كمف أىـ نتائج الدراسة ظيكر .  فردان (863)ككاف مجمكع أفراد عينة الدراسة . (ـ1988 – 1978)سنكات 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب كالطالبات في االتجاه اإليجابي نحك تعاطي المكاد المخدرة في 
 . التشريع القانكني لوـ كاف ذلؾ مف حيث التعاطي أان جميع صكرىا، سكاء
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بدراسة تعاطي المخدرات لدل أربع  (Veles & Ungemack, 1989)كما قاـ فمز كيكنج ماؾ 
مجمكعتيف مف بكرتكريكك يعيشكف في نيكيكرؾ )مجمكعات مف المراىقيف البكرتكريكييف في بيئتيف مختمفتيف 

كمف بيف ما كشفت عنو الدراسة أف مجمكعة مدينة نيكيكرؾ كانت  (كمجمكعتيف تعيشاف في بكرتكريكك
أعمى نسبيا في تعاطي المخدرات مقارنة بالمراىقيف المتعاطيف لممخدرات في الثقافة األـ باإلضافة إلى 

. الذيف ىاجركا مدة أطكؿ كيعيشكف في نيكيكرؾ كاف استخداميـ أكثر لممخدرات
 

 دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاه طمبة الجامعة نحك تعاطي المخدرات ( Pela,1989 ) بيبلكأجرل
 طالبان  215) طالب كطالبة (400)كقد كانت عينة الدراسة مككنة مف . كأنكاعيا في مدينة بنف في نيجيريا

 سنة، كتـ تطبيؽ مقياس مف إعداد صاحب الدراسة مف (24 ك 17)تراكحت أعمارىـ بيف  ( طالبة185ك 
 مف أفراد العينة كانت اتجاىاتيـ (%87)ككانت أىـ نتائج الدراسة أف . أجؿ تحديد اتجاىات أفراد العينة

إيجابية نحك المكاد المخدرة، مع عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان يبف الطبلب كالطالبات في االتجاه نحك 
 .المخدرات

 
بدراسة مسحية لمتعرؼ عمى اتجاىات طمبة كمية الطب في ( Johnson, 1985)كذلؾ قاـ جكنسكف ك

 أفراد مف طمبة كمية الطب (104)بمغت عينة الدراسة . نيجيريا نحك التدخيف كتعاطي الكحكؿ كالمخدرات
تـ استخداـ مقياس منظمة الصحة العالمية لمتعرؼ عمى اتجاىات أفراد العينة نحك التدخيف . في نيجيريا

 مف العينة يعارضكف تعاطي (%78)كقد أظيرت نتائج الدراسة أف . كتعاطي الكحكؿ كالمخدرات
 مف أفراد ىذه العينة كانكا ال يتفقكف مع االتجاه نحك التعاطي كلكف بدرجة (%11)المخدرات، بينما 

 .متكسطة
 

 بدراسة مسحية ىدفت التعرؼ عمى (Engs & Mulqueeny, 1983 )كقامت كؿ مف إنجز كممككيني
كقد بمغ عدد أفرد العينة . أنكاع المكاد المخدرة المتعاطاة، كاالتجاه نحك تعاطييا في ككينز الند بأستراليا

كقد تكصمت الدراسة إلى . طالبا مف طمبة كمية القانكف( 166)ك  (البكليس) طالبا مف كمية الشرطة (96)
أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف في االتجاه نحك المكاد المخدرة، إذ كاف لطبلب كمية 

ف كاف أفراد المجمكعتيف يتعاطكف بعض  الشرطة اتجاه سمبي نحك المكاد المخدرة كخاصة الكحكلية منيا، كا 
األصناؼ المخدرة مثؿ المارجكانا أك المكاد المخدرة األخرل كلكف بدرجات قميمة ال تصؿ بيـ إلى حد 

 .اإلدماف
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بدراسة لتأثير الكالديف كالرفاؽ عمى سمكؾ المتعاطيف في مرحمة ما  (Krosinch, 1982)كقاـ كركسنيؾ 
قبؿ المراىقة كالمراىقة ككذلؾ تعاطي الكالديف كاتجاىيـ نحك التعاطي كقد أكضحت الدراسة زيادة تأثير 

الرفاؽ في مرحمة المراىقة كتساكم تأثير الكالديف كالرفاؽ في مرحمة ما قبؿ المراىقة بينما يقؿ تأثير 
. االتجاىات الكالدية لمتعاطي

 
دراسة عف تعاطي المخدرات بيف الذككر مف تبلميذ  (Soueif, et. al. 1982)كأجرل سكيؼ كآخركف 

كشفت عف عدة نتائج مف أىميا أف تبلميذ الدراسات األدبية أكثر تعاطيا  (5530= ف)المدارس الثانكية 
لممخدرات مف تبلميذ الشعبتيف العممية كالرياضية كاف اعدادان كبيرة مف الشباب يتعرضكف لثقافة المخدرات 
مف خبلؿ قنكات نفسية اجتماعية محددة كاف أدكات اإلعبلـ تقـك بدكر خطير في تعريض الشباب عمى 

. ىذا النحك كتصؿ خطكرة دكرىا في معظـ الحاالت إلى التفكؽ عمى الدكر الذم يقكـ بو األصدقاء
 

حيث انو قارف بيف عينتيف مف المدمنيف كغير  (Lindblad, 1977)كفي دراسة قاـ بيا ليند ببلد 
المدمنيف مف الطبقة الكسطى كاستنتج فيو أف المدمنيف يتسمكف بمفيـك ذات متدف باستخداـ اختبار فينس 

. لمفيـك الذات
 
 عف االتجاىات نحك بيع كتعاطي المخدرات (Calhoun, 1975 ) كفي دراسة مستعرضة قاـ بيا كاليكف 

:  فردان تـ اختيارىـ مف ست مجمكعات(399)في الكاليات المتحدة األمريكية، كانت عينتيا مككنة مف 
السنة األخيرة مف المرحمة الثانكية، كالسنة األكلى مف المرحمة نفسيا، كطمبة الجامعة، كاآلباء كاألميات 
لكؿ مف طمبة المرحمة األكلى كاألخيرة مف الدراسة الثانكية كالييئة اإلدارية بالجامعة كمعممي المدارس، 

مسمكح ) ،( ردمء–جيد ): بحيث تـ قياس اتجاه أفراد العينة نحك أصناؼ المخدرات كفؽ االختيارات اآلتية
كأظيرت نتائج .  ( ال يؤدم إلى اإلدماف–يؤدم إلى اإلدماف ) ،( خطر–آمف ) ،( غير مسمكح–بو 

كاف األكثر سمبية، إذ كاف أسكأ صنؼ مف أصناؼ  (الييركيف)الدراسة أف اتجاه أفراد العينة نحك مخدر 
المخدرات مف حيث الضرر كالخطكرة كالجانب القانكني، كما أظيرت نتائج الدراسة أف طمبة المرحمة 

 .الجامعية كانكا أكثر حرية كصراحة في التعبير عف اتجاىيـ نحك المكاد المخدرة مف طمبة المرحمة الثانكية
 

 دراسة مسحية عف الفركؽ بيف طبلب (Fago & Sedlacek, 1974 ) كؿ مف فاجك كسيدليسؾكأجرل
كطالبات المراحؿ األكلى مف الدراسات الجامعية في االتجاىات كالتصرفات تجاه تعاطي المخدرات، تناكلت 
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، كذلؾ في جامعة ميرالند في (1974 – 1972)التحقؽ مف كجكد ىذه الفركؽ مف خبلؿ ثبلث سنكات 
 :كقد انتيت الدراسة إلى . الكاليات المتحدة األمريكية

. كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطبلب كالطالبات في نكع المخدر الذم تتعاطاه كؿ مجمكعة - 1
كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطبلب كالطالبات في االتجاه نحك تعاطي المخدرات، إذ كانت - 2

 .الطالبات أكثر تحفظان كسمبية في نظرتيف لتعاطييا
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الفصل الثالث 
 

 
 مقدمة 1.3
 

الفصميف األكؿ كالثاني، سيتـ في ىذا الفصؿ مف خبلؿ بعد أف تـ استعراض الجانب النظرم ليذه الدراسة 
كتصميميا، مع استخراج دالالت الصدؽ عينتيا، كمتغيراتيا، كأدكاتيا، ؿعرض كصؼ لمجتمع الدراسة، ك

بعض ، كالتطبيؽ، كخطكات كالثبات لؤلدكات المستخدمة، كما سيتـ عرض المنيج المستخدـ فييا
.  المنكم استخداميا لتحميؿ البياناتالمعالجات اإلحصائية

 
 منيج الدراسة 2.3
 

 اإلجراءات البحثية  مفمجمكعةكىك منيج قائـ عمى  ، الباحث في دراستو ىذه المنيج الكصفياستخدـ
الستخبلص الحقائؽ كالبيانات كتصنيفيا كمعالجتيا كتحميميا تحميبلن كافيان كدقيقان   عمى جمعتعتمدالتي 
 ىذا المنيج ىك األنسب كذلؾ ألف ، الدراسةمحؿ كالكصكؿ إلى نتائج أك تعميمات عف الظاىرة ،داللتيا

. إلجراء مثؿ ىذه الدراسة
 
 
 
 

 مجتمع الدراسة 3.3
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ناث)طمبة الجامعات الفمسطينية  مجتمع ىذه الدراسة مف كافة تشكؿ ، كمف كؿ المستكيات (ذككر كا 

كالبالغ  (.2009، 2008) الدراسي خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـكالتخصصات الدراسية، كذلؾ 
طالبا كطالبة  (132791( )2008، 2007)عددىـ حسب مصادر كزارة التربية كالتعميـ العالي لمعاـ 

مكزعيف عمى أحدل عشرة جامعة منتشرة في األراضي الفمسطينية، كالجدكؿ التالي يبيف تكزيع مجتمع 
كأعداد الطمبة في ىذه  (تقميدم، مفتكح)الدراسة حسب نكع التعميـ كالتخصص في الجامعات الفمسطينية 

. الجامعات
 

تكزيع مجتمع الدراسة حسب نكع التعميـ الجامعي كالتخصص كعدد الطمبة في الجامعات : 1.3جدكؿ 
(. 2008 / 2007دليؿ كزارة التربية كالتعميـ العالي، )الفمسطينية 

 
المجموع القدس المفتوحة الجامعات التقميدية  البرنامج العام

 50093 27824 22269تربية 
 13601  13601دراسات إنسانية وفنون 

 40697 21706 18991عموم اجتماعية وتجارية وقانون 
 12772 3129 9643عموم 

 8297  8297ىندسة وصناعات إنتاجية وبناء 
 869 248 621زراعة وطب بيطري 

 6150  6150صحة وخدمات اجتماعية 
 285 7 278الخدمات وأخرى 

 132764 52914 79877المجموع 

 
 
 
 
 

 عينة الدراسة 4.3
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اختار الباحث عينة مف مجتمع الدراسة بالطريقة العشكائية حسب متغيرات نكع التعميـ كالجامعة، حيث بمغ 
تقريبان مف المجتمع األصمي  (%3)طالب كطالبة، كقد شكمت العينية ما نسبتو  (500)حجـ عينة الدراسة 

 أشار كؿ مف، كتعتبر ىذه النسبة جيدة كمقبكلة حيث طالبا كطالبة (132791)كالبالغ عددىـ لمدراسة 
إلى أف العينة تككف ممثمة بالبحكث المسحية التي يككف فييا مجتمع الدراسة عدة  (1992)عكدة كمكاكم 

 ألؼ طالب 130فما فكؽ،  كبما أف مجتمع الدراسة يتجاكز  (%5)آالؼ عندما تككف نسبة التمثيؿ  
، كبعد إتماـ عممية جمع البيانات اعتبارىا ممثمة لمجتمع الدراسةكطالبة فإف ىذه النسبة معقكلة كيمكف 

استبانو بسبب نقص المعمكمات كعدـ  (11)استبعاد منيا تـ استبانو  (488)كصمت حصيمة الجمع 
طالبا  (477) عينة الدراسة التي تـ تفريغيا إلى الحاسكب كبيذا أصبحتصبلحيتيا لمتحميؿ اإلحصائي 

تبيف كصؼ عينة الدراسة  (8، 7، 6، 5، 4، 3، 2)كطالبة مف كافة الجامعات الفمسطينية ، كالجداكؿ  
 :  تبعا لمتغيراتيا المستقمة

 

 :متغير الجنس10403
 

:  الجنسكصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير: 2.3 جدكؿ
 

% النسبة المئوية التكرار  الجنس
 53.0 253رور 

  47.0 224  أٔثى

  %100 477المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 

تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس : 1.3شكؿ
: لتخصص متغير 2.4.3
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 التخصص كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير: 3.3 جدكؿ
 

% النسبة المئوية التكرار  التخصص
 43.6 208ػًٍّ 

  56.4 269  أدتً

  %100 477المجموع 

 

 
 
 
 
 

 

تكزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص : 2.3شكؿ 
 

: متغير مكان السكن. 3.4.3
 

 مكاف السكف كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير: 4.3 جدكؿ
 

% النسبة المئوية التكرار  مكان السكن
 37.7 180ِذٌٕح 

 54.5 260لرٌح 

  7.8 37  ِخٍُ

  %100 477المجموع 

 
 
 
 
 
 

تكزيع عينة الدراسة حسب متغير مكاف السكف : 3.3شكؿ 
: األسرةدخل متغير . 4.4.3
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األسرة دخؿ  كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير: 5.3 جدكؿ

 
% النسبة المئوية التكرار األسرة دخل 

 14.3 68 شٍىً 1000الً ِٓ 

 58.9 281شٍىً 1000-3000ِٓ

  26.8 128  3000 ِٓأوثر

  %100 477المجموع 

 
 
 
 
 

 
 

األسرة دخؿ تكزيع عينة الدراسة حسب متغير : 4.3شكؿ 
 

: بمستوى تعميم األمتغير . 5.4.3
 

ب مستكل تعميـ األ كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير: 6.3جدكؿ 
 

% النسبة المئوية التكرار  مستوى تعميم األم
 71.3 340ثأىي فّا دوْ 

 11.1 53دتٍىَ 

 15.9 76تىاٌىرٌىش 

  1.7 8  ِاجطرٍر فّا فىق

  %100 477المجموع 
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ب مستكل تعميـ األتكزيع عينة الدراسة حسب متغير : 5.3شكؿ 
 

: مستوى تعميم األممتغير . 6.4.3
 

 مستكل تعميـ األـ كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير :7.3جدكؿ 
 

% النسبة المئوية التكرار  مستوى تعميم األم
 49.1 234ثأىي فّا دوْ 

 17.6 84دتٍىَ 

 26.8 128تىاٌىرٌىش 

  6.5 31  ِاجطرٍر فّا فىق

  %100 477المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مستكل تعميـ األـتكزيع عينة الدراسة حسب متغير : 6.3شكؿ 
: السكن أثناء الدراسةمتغير . 7.4.3
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 السكف أثناء الدراسة كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير: 8.3 جدكؿ

 
% النسبة المئوية التكرار  السكن أثناء الدراسة

 78.0 372ِغ األضرج 

  22.0 105  ِغ اٌسِالء

  %100 477المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السكف أثناء الدراسة تكزيع عينة الدراسة حسب متغير 7.3شكؿ 
 

:  أداة الدراسة5.3
 

مف إعداد مرسي " االتجاه نحك تعاطي المخدرات "استبيافمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 
كيستيدؼ ىذا االستبياف القياس الكمي لمدل قبكؿ أك رفض الفرد لتعاطي المخدرات أم مدل ، (2001)

تأييده أك معارضتو لتعاطييا حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى تأييده لتعاطي المخدرات بينما تشير الدرجة 
 . المنخفضة إلى معارضتو لتعاطي المخدرات

 
 
 

:  وصف االستبيان.1.5.3
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فقرة مكزعة تكزيعان دائريان عمى ثبلثة أبعاد  (44)اشتمؿ االستبياف في صكرتو النيائية ككما ىك منشكر عمى 

، كيمثمو (البعد المعرفي: )كىذه األبعاد ىي. (2: ممحؽ)خمفية لبركز اتجاه ايجابي نحك تعاطي المخدرات 
. فقرة (13)، كيمثمو (البعد االنفعالي)فقرة، ك (12)، كيمثمو (النفسحركي)فقرة، ك (19)

تحت  (11)بحيث تندرج الفقرة رقـ ( مكررتيف)ىما ذات الفقرة  (13)ك (11)كقد تبيف بأف الفقرتيف رقـ 
ليصبح  (13الفقرة رقـ ) لذا فقد تـ حذؼ تحت العكامؿ المعرفية (13)العكامؿ النفسية كالبدنية كالفقرة رقـ 

كبيذا يصبح عدد فقرات االستبياف الكمي كبصكرتو النيائية  (19)بدال مف  (18)عدد فقرات البعد المعرفي 
(.  4: ممحؽ)فقرة  (44)فقرة بدال مف  (43)
 

:   تصحيح االستبيان.2.5.3
 

: يصحح االستبياف كفقا ألربعة مستكيات لئلجابة كىي
 .مكافؽ بشدة كتعطى ثبلث درجات (1

 .مكافؽ كتعطى درجتاف (2

 .غير متأكد كتعطى درجة كاحدة (3

. غير مكافؽ كتعطى صفر (4
درجة، حيث الدرجة المرتفعة إلى كجكد اتجاه  (129 –صفر )كمف ثـ تتراكح الدرجة الكمية لممقياس ما بيف 

. ايجابي نحك تعاطي المخدرات، بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى كجكد اتجاه سمبي نحك التعاطي
 

: صدق أداة الدراسة. 3.5.3
 

  عمى(3: ممحؽ)  كذلؾ بعرض المقياس، أك ما يعرؼ بالصدؽ المنطقي،استخدـ الباحث صدؽ المحكميف
بيدؼ التأكد مف مناسبة المقياس لما أعد مف أجمو كذلؾ  (1: ممحؽ) محكـ مف ذكل االختصاص (12)

 كانتماء كؿ منيا لممجاؿ الذم كضعت فيو، كقد بمغت نسبة االتفاؽ بيف ،كسبلمة صياغة الفقرات
عكدة، ) كىك ما يشير إلى أف المقياس يتمتع بصدؽ مقبكؿ (% 95)المحكميف عمى عبارات المقياس 

1998) .
الفقرات  حذؼ إحدل كال سيما (1: ممحؽ)التي اجمع عمييا المحكمكف ك كقد أجريت التعديبلت البلزمة 

.   لفحص الثباتاالستبيافخضع أي المكررة كمف ثـ 
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: ثبات أداة الدراسة. 4.5.3

 
 :استخدـ الباحث نكعيف مف الثبات، لفحص ثبات مقياس االتجاه نحك المخدرات كىما

 
 (Internal Consistency) : الداخمياالتساقثبات . 1.4.5.3

 
كىذا النكع مف الثبات يشير إلى قكة االرتباط بيف الفقرات في أداة الدراسة، كمف أجؿ تقدير معامؿ التجانس 

 يبيف نتائج اختبار معامؿ (9.3)كالجدكؿ  (.Cronbach Alpha) (كركنباخ ألفا) معادلةاستخدـ الباحث 
 :  المقياس المختمفةأبعاد عمى بيذه الطريقةالثبات 

 

أبعاد مقياس االتجاه نحك تعاطي  عمى التجانس الداخمينتائج اختبار معامؿ الثبات بطريقة : 9.3جدكؿ 
: المخدرات كعمى الدرجة الكمية

 
قيمة معامل الثبات البعد 

 0.86 العوامل المعرفية
 0.85 العوامل النفسية والبدنية

 0.84 العوامل االنفعالية
 0.94درجة الثبات الكمية 

 
بينما  (0.84 - 0.86) بيف ت المقياس المختمفة تراكحبعادالثبات ألدرجة أف  (9.3)يتضح مف الجدكؿ  

مناسبة ألغراض ككىي بصكرة عامة معامبلت مرتفعة  (0.94)بمغت قيمة معامؿ ألفا لمثبات الكمي 
 .الدراسة كيمكف الكثكؽ بيا

 
 

 (Split-Half Method) :طريقة التجزئة النصفية. 2.4.5.3
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:  مثؿ إلى قسميف متساكييف بحيث احتكل القسـ األكؿ عمى الفقرات الفرديةاالستبيافحيث تـ تقسيـ فقرات 
ثـ استخرج معامؿ االرتباط بيف  (...6، 4، 2 ):مثؿكاحتكل القسـ الثاني الفقرات الزكجية  (....5، 3، 1)

  (.2002ممحـ، ) الدرجات الفردية كالدرجات الزكجية
، بعد استخداـ معادلة سبيرماف براكف (0.89) ألداة الدراسة بيذه الطريقة معامؿ الثبات الكميكقد بمغ 
 . كىذا يعتبر معامؿ ثبات مرتفع كمناسب ألغراض الدراسة الحاليةلتعديمو،

 
جراء الدراسة 6.3  خطوات تطبيق وا 
 

: كفؽ الخطكات التاليةلقد تـ إجراء ىذه الدراسة بالتسمسؿ 
، (7: ممحؽ)  التربية كالتعميـ العاليكزارةالقياـ باإلجراءات الفنية مف قبيؿ الحصكؿ عمى مكافقة  (1

 كذلؾ لتطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة عشكائية ،كمكافقة الجامعات التي ستقع ضمف العينة المختارة
 .مف طبلبيا

 ككؿ المستكيات كذلؾ ،كيشمؿ كؿ التخصصاتفمسطيف، حصر مجتمع الدراسة في مختمؼ جامعات  (2
 . الدراسة عمى عينة ممثمة كبنسبة تفي بغرض الدراسةأداةلتطبيؽ 

  . الدراسة عمى عينة الدراسةأداةتطبيؽ  (3

. جمع األدكات المعبأة مف الطبلب كالتأكد مف اكتماليا (4
. تفريغ البيانات عمى جياز الحاسكب تمييدان لتحميميا تحميبلن إحصائيان  (5
. استخبلص النتائج كمقارنتيا بالفرضيات كمف ثـ تحميميا كتفسيرىا (6
. التعميؽ عمى النتائج ككضع التكصيات بناءن عمييا (7
 

 المعالجات اإلحصائية 7.3
 

 كذلؾ باستخداـ (SPSS)مف أجؿ معالجة البيانات استخدـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 
: التاليةالمعالجات اإلحصائية 

 . النسب المئكية المتكسطات الحسابية (1
لمعينات المستقمة  " ت"اختبار  (2
. األحادمتحميؿ التبايف اختبار  (3
معادالت كركنباخ ألفا كالتجزئة النصفية لقياس الثبات  (4
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. التمثيؿ البياني لممتغيرات المستقمة (5
 لممقارنات البعدية (L.S.D)اختبار  (6

. المستقمةالدراسة كؿ متغير مف المتغيرات حسب مستكيات كذلؾ 
 

 متغيرات الدراسة وتصميميا 8.3
 

 : المتغيرات المستقمة .1.8.3
 
 (ذكر أنثى): الجنس (1

 (عممي، أدبي): التخصص (2

 (مدينة، قرية، مخيـ): مكاف السكف (3

 ( شيكؿ3000 شيكؿ، أكثر مف 3000 إلى 1000 شيكؿ، مف 1000أقؿ مف ): دخؿ األسرة (4

، بكالكريكس، ماجستير فما فكؽ): مستكل تعميـ األب (5  (ثانكم، دبمـك

، بكالكريكس، ماجستير فما فكؽ): مستكل تعميـ األـ (6  (ثانكم، دبمـك

 (مع األسرة، مع الزمبلء): السكف أثناء الدراسة (7

 
 : المتغيرات التابعة .2.8.3

 
. اتجاىات الطمبة نحك تعاطي المخدرات (1
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الفصل الرابع 
 
 

 مقدمة 1.4
 

، طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدراتىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة اتجاىات 
دخؿ كمكاف السكف، كالتخصص،  ك الجنس،: الدراسة كىيإضافة إلى تحديد أثر كؿ مف متغيرات

طمبة  عمى اتجاىات كالسكف أثناء الدراسة،مستكل تعميـ األـ، ك ،مستكل تعميـ األبك األسرة،
 معالجتيا إحصائيا، كبعد عممية جمع البيانات كتمت الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

كفيما يمي عرضا لمنتائج التي تكصمت  (SPSS) باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية
: إلييا الدراسة

 
 نتائج الدراسة 2.4
 

 :الرئيس النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة .1.2.4
 

 ؟طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدراتاتجاىات ما 
 

النسب المئكية كدرجة ك  كاالنحرافات المعياريةالحسابية المتكسطات استخدمت السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 :المعيار التالي  استخدـ الباحثالنتائج تفسير أجؿ كمف، ذلؾ بيف ت(2.4)ؿكنتائج الجدكاالتجاه 

 
 
 
 

معيار الباحث في تفسير النتائج : 1.4جدكؿ 
 

 االتجاه  النسبة المئوية
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  ضٍثً  %60أقؿ مف 

نقطة حياد    %                        60
إيجابي  %  60أكثر 

 

 ك كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة اتجاىات طمبة المتكسطات الحسابية: أ-2.4جدكؿ 
   الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات مرتبة تنازليا حسب االتجاه   

 

 

سل 
سم
الرقم في الت

المتوسط الفقرة االستبانو 
الحسابي 

النسبة 
المئوية 

االنحراف 
االتجاه المعياري 

 سمبي 1.076 35.64 1.07ذؼاغً أحذ األصذلاء ٌٍّخذراخ ٌٍص ِثرراً ٌالترؼاد ػٕه  43 1

 سمبي 0.94 35.29 1.056ذؼًّ تؼط اٌؼمالٍر ػٍى ذٕشٍػ اٌرفىٍر  33 2

 سمبي 1.16 35.01 1.05 تاٌفراؽ وأؼذاَ اٌهذف اإلحطاش ًِء إٌىذؤدي اٌّخذراخ  13 3

 سمبي 0.89 33.05 0.99أػرمذ أْ هٕان ِٓ اٌؼمالٍر ِا ٌطاػذ ػٍى اٌرروٍس  11 4

 سمبي 1.066 32.42 0.97ذٕاوي اٌّخذراخ فً ذصىري ٌٕطىي ػٍى ِرؼح  25 5

 سمبي 0.98 30.46 0.91 اٌثذٍٔح اَالَال ِأغ ِٓ ذٕاوي أي ِخذر ٌرخفٍف تؼط  8 6

 سمبي 0.93837 27.25 0.82أػرمذ أْ اٌّهذئاخ ظرورٌح ػٕذ اٌشؼىر تاٌرىذر واٌمٍك  20 7

 سمبي 0.97 26.20 0.78اٌّخذراخ ذحمك اٌهذوء ٌٍٕفص ذخٍصاً ِّا ذحطه ِٓ ِؼأاج وظغىغ  26 8

 سمبي 0.86 25.78 0.77هٕان ِٓ اٌّخذراخ ِا ٌمًٍّ ِٓ ِشاػر اٌغعة واٌؼذواْ  9 9

 سمبي 0.98 24.66 0.74أػرمذ أْ اٌّخذراخ وضٍٍح فؼاٌح ٌالضررخاء ؤطٍاْ اٌهّىَ  29 10

أػرمذ أْ ذؼاغً تؼط أٔىاع اٌّخذراخ ٌجٍة اٌشؼىر تاالرذٍاح ِٓ  32 11

ظغىغ اٌحٍاج 
 سمبي 0.88 23.69 0.71

 سمبي 0.86 22.99 0.68أػرمذ أْ اٌّهذئاخ ظرورٌح ٌرجٕة األرق  3 12

 سمبي 0.85 21.94 0.65ذحمك اٌّخذراخ ٌٍّرؼاغً شؼىراً تاٌرظى ػٓ ٔفطه  23 13

 سمبي 0.86 21.59 0.64ذخفف اٌّخذراخ ِٓ ِشاػر اٌمٍك واٌّؼأاج إٌفطٍح  14 14

 سمبي 0.87 20.75 0.62أػرمذ أْ اٌّخذراخ ذجٕة اٌشؼىر تاٌحسْ واالٔمثاض  6 15

ذؤثٍر اٌجاتً ػٍى  (إٌّشطح، إٌّىِح، اٌّهذئح)أػرمذ أْ ٌٍؼمالٍر  18 16

اٌمٍاَ تاٌّطؤوٌٍاخ االجرّاػٍح 
 سمبي 0.82 20.12 0.6038

 سمبي 0.80 18.62 0.55ٌٍّخذراخ ذؤثٍر اٌجاتً ػٍى زٌادج اٌمذرج اٌجٕطٍح  5 17

ٌّارا اٌرحاًِ ػٍى ِرؼاغً اٌّخذراخ ِا داَ األِر ِرذثػ تحرٌح وً  12 18

شخص 
 سمبي 0.82 17.82 0.53

سل 
سم
الرقم في الت

المتوسط الفقرة االستبانة 
الحسابي 

النسبة 
المئوية 

االنحراف 
االتجاه المعياري 

 سمبي 0.79 17.82 0.53 زٌادج اٌحٍىٌح وإٌشاغ إٌىذؤدي اٌّخذراخ  31 19



 92 

 سمبي 0.82 17.82 0.53فً اػرمادي أْ اٌّخذراخ ذخٍّص ِٓ اٌشؼىر تاًٌٍّ واٌىآتح  17 20

أػرمذ أْ اٌّخذراخ ذطاػذ ػٍى إٌطٍاْ وذخطً جىأة اٌفشً فً  4 21

اٌحٍاج 
 سمبي 0.92 16.63 0.49

د ػٍٍها جتاٌعرورذجرٌة اٌّخذراخ ال ٌؼًٕ  43 22  سمبي 0.84 15.93 0.47 اٌرؼىُّ

 سمبي 0.86 15.58 0.46 فً إتراز خطىرج اٌّخذراخ اإلػالَهٕان ِثاٌغح ِٓ أجهسج  19 23

 سمبي 0.82 15.16 0.45ذؼاغً اٌّخذراخ ٌطاػذ فً اٌرغٍة ػٍى هّىَ اٌىالغ وِشىالذه  35 24

هٕان أثر ٔفطً غٍة ٌرؼاغً اٌّخذراخ ٌفىق اٌّخاغر اٌّرذثطح  22 25

  تها
 سمبي  0.79 14.88 0.44

 سمبي 0.76 14.81 0.44أػرمذ أْ اٌّخذراخ ذخٍص اٌفرد ِٓ اٌشؼىر تاٌؼجس واٌطٍثٍح  41 26

ر اٌحٍاج وّا ٌى وأد أوثر إِٔاً  29 27  سمبي 0.72 14.33 0.42أػرمذ أْ اٌّخذراخ ذصىِّ

 سمبي 0.76 14.33 0.42أػرمذ أْ اٌّخذراخ ذؼطً إحطاش تاٌمىج  7 28

هٕان ِٓ اٌّخذراخ ِا ٌجؼً اٌفرد أوثر شجاػح فً ِىاجهح أػثاء  40 29

اٌحٍاج 
 سمبي 0.73 13.56 0.40

 سمبي 0.82 13.00 0.38اٌرىاجذ فً جٍطاخ ذؼاغً اٌّخذراخ ٌجٕة اٌشؼىر تاٌىحذج  2 30

 سمبي 0.79 13.00 0.38 فً ػذَ إدِأها اإلرادجال ِأغ ِٓ ذجرٌة اٌّخذراخ ارا اِرٍه اٌفرد  15 31

 سمبي 0.73 12.58 0.37أػرمذ أْ اٌّخذراخ ذجؼً اٌفرد أوثر لذرج ػٍى ِىاجهح االحثاغاخ  37 32

 سمبي 0.71 12.37 0.37 اٌّخذراخ ذؼطً لىج فً ِىاجهح ِشىالخ اٌحٍاج أْفً اػرمادي  27 33

 سمبي 0.70 12.16 0.36اٌّخذراخ ذجؼً اٌفرد أوثر لذرج ػٍى ِىاجهح اٌّىالف اٌصؼثح  38 34

 سمبي 0.71 12.09 0.36 اٌّخذراخ ذجؼً اٌفرد أوثر ذىافماً ِغ والؼه أْفً ذصىري  30 35

 سمبي 0.76 11.95 0.35ٌٍطد أزِح أْ ٔجّرب ذؼاغً اٌّخذراخ  10 36

 سمبي 0.71 11.25 0.33أػرمذ أْ اٌّخذراخ ذحمك ٔىع ِٓ اٌشؼىر تاٌمٍّح  21 37

ثاٌؾ فٍها  42 38 ُِ  سمبي 0.73 11.18 0.33اٌحٍّح ػٍى اٌّخذراخ 

 سمبي 0.67 10.97 0.32ِا داَ هٕان ػذَ أرظاَ فً ذؼاغً اٌّخذراخ فٍٍطد هٕان ِشىٍح  36 39

 سمبي 0.65 10.69 0.32أػرمذ أْ اٌّخذراخ ذسٌذ ِٓ لذرج اٌفرد ػٍى إٔجاز أػّاٌه  16 40

 سمبي 0.67 10.48 0.31ٌٍص هٕان ذحرٌُ دًٌٕ لاغغ ٌىً أٔىاع اٌّخذراخ  24 41

 سمبي 0.68 9.01 0.27ال ِأغ ِٓ ذجرٌة اٌّخذراخ فً إٌّاضثاخ اٌؼاِح أو اٌخاصح  39 42

 سمبي  0.70 8.18 0.24  أفعً وضٍٍح ٌٍهروب ِٓ اٌىالغ األٌٍُ هً اٌّخذراخ 1 43

 سمبي 0.45 18.68 0.56الذرجت الكليت التجاهاث طلبت الجاهعاث الفلسطيٌيت ًحو الوخذراث   

 
 (129)كلجميع فقرات المقياس  (3)أقصى درجة لبلستجابة عمى الفقرة الكاحدة * 

 كانت طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات أف اتجاىات (2.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 
، حيث تراكحت النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى ىذه الفقرات االستبيافسمبية عمى جميع فقرات 
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 لتفسير االتجاىات ، كجميعيا أقؿ بكثير مف نقطة الحياد التي حددىا الباحث(%8.1-  %35.2)مابيف 
التأكيد ب ؼطمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات التجاىات ، أما الدرجة الكمية(%60) كىي

كانت ىي األخرل سمبية حيث بمغت النسبة المئكية الكمية الستجابة المبحكثيف عمى جميع الفقرات 
(26.2 .)%
 

 :النتائج المتعمقة بالفرضية األولى. 1.1.2.4
 

طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت
 .تبعا لمتغير الجنس الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

 
 كنتائج (Independent t-Test) لمجمكعتيف مستقمتيف (ت) كمف أجؿ فحص الفرضية استخدـ اختبار

 :  تبيف ذلؾ(3.4)الجدكؿ 
 

لداللة الفركؽ في اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي  (ت)نتائج اختبار : 3.4الجدكؿ 
.  المخدرات تبعا لمتغير الجنس

 
 (ت)( 224=ن)أنثى  ( 253=ن)ذكر                     الجنس  

المحسوبة 
مستوى الداللة 
المحسوب  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 

 0.6701 الدرجة الكمية لالتجاىات 

 

0.53772 

 
0.4365  0.30759  5.72 0.00 *

 
( ≥0.01)داؿ إحصائيا عند مستكل * 
(  475)بدرجة حرية *
 

طمبة  التجاىات الدرجة الكمية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى (3.4)يتضح مف الجدكؿ 
كىذه القيمة أقؿ مف قيمة مستكل  (0.00) تبعا لمتغير الجنس الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

كجد فركؽ ذات أم أننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال ت (≥0.01 ) كىيالداللة المحدد لمدراسة
طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي في اتجاىات  (≥0.01) داللة إحصائية عمى مستكل الداللة
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 تبعا لمتغير الجنس، كقد كانت الفركؽ لصالح الذككر، أم أف اتجاىات الطمبة الذككر أكثر المخدرات
. نحك تعاطي المخدراتايجابية 

 
 :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية. 2.1.2.4

 
طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت

 .تبعا لمتغير التخصص  الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 

 كنتائج (Independent t-Test) لمجمكعتيف مستقمتيف (ت) كمف أجؿ فحص الفرضية استخدـ اختبار
 :  تبيف ذلؾ(4.4)الجدكؿ 

 
لداللة الفركؽ في اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي  (ت)نتائج اختبار : 4.4الجدكؿ 

 . المخدرات تبعا لمتغير التخصص
 

التخصص                   
 (ت)( 269=ن)أدبي ( 208=ن)عممي  

المحسوبة 
مستوى الداللة 
المحسوب  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 

 الدرجة الكمية لالتجاىات
0.491 

 

0.426 

 
0.613  0.477  -2.89 0.00 *

 
( ≥0.01)داؿ إحصائيا عند مستكل * 
(  475)بدرجة حرية *
 

طمبة  التجاىات الدرجة الكميةأف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى  (4.4)يتضح مف الجدكؿ 
كىذه القيمة أقؿ مف قيمة  (0.00) تبعا لمتغير التخصص الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

كجد فركؽ أم أننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال ت (≥0.01)مستكل الداللة المحدد لمدراسة 
طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي في اتجاىات  (≥0.01) ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة

 تبعا لمتغير التخصص، كقد كانت الفركؽ لصالح الطمبة مف التخصص األدبي، أم أف المخدرات
. نحك تعاطي المخدرات مف طمبة التخصص العممياتجاىات الطمبة مف التخصص األدبي أكثر ايجابية 
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 :الثالثةالنتائج المتعمقة بالفرضية . 3.1.2.4

 
طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت

 .السكفتبعا لمتغير مكاف   الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 كمف ثـ استخدـ السكفكمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير مكاف 

طمبة  لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في اتجاىات ،(One-way ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم 
 :تبيف ذلؾ (6.4)ك( 5.4)ؿ  كالجداكالجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

 
 المتكسطات الحسابية لدرجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات  تبعا :5.4جدكؿ 

. لمتغير مكاف السكف
 

هذيٌت   السكنمكان 

 180=ى

قريت  

 260=ى

هخين   

 37=ى

المتوسط المتوسط المتوسط  
  0.594 0.583 0.520 الدرجة الكمية لالتجاىات

 
كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كانت ىذه  (5.4) يتضح مف خبلؿ الجدكؿ

 One-way)الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

ANOVA ) يكضح ذلؾ (6.4)كالجدكؿ :
 
 
 
 
 
 

الفركؽ في درجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة : 6.4جدكؿ 
 .نحك تعاطي المخدرات  تبعا لمتغير مكاف السكف
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درجات مصدر التباين  السكنمكان 
الحرية 

مجموع مربعات 
االنحراف 

متوسط 
االنحراف 

" ف"
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

الدرجة الكمية 
 لالتجاىات

بين المجموعات 
داخل المجموعات 

المجموع 

2 
474 
476  

0.466 
99.983 

100.449  

0.233 
0.211  1.10 0.33 

 

 
طمبة  التجاىات الدرجة الكميةأف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى  (6.4)يتضح مف الجدكؿ 

كىذه القيمة أكبر مف قيمة  (0.33) تبعا لمتغير مكاف السكف الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات،
كجد فركؽ بأنو ال ت: أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة ،(≥0.05)مستكل الداللة المحدد لمدراسة 

طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي في اتجاىات  (≥0.05) ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة
.  تبعا لمتغير مكاف السكفالمخدرات

 
: الرابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية . 4.1.2.4

 
طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت

 .دخؿ األسرة تبعا لمتغير الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 

 كمف ثـ استخدـ دخؿ األسرةكمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير 
طمبة ، لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في اتجاىات (One-way ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم 

 :تبيف ذلؾ (8.4)ك (7.4) كالجداكؿ الجامعات الفمسطينية ،نحك تعاطي المخدرات
 
 
 

المتكسطات الحسابية لدرجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات  تبعا : 7.4جدكؿ 
 لمتغير دخؿ األسرة

 
  شيكل1000اقل هي دخل األسرة 

 68 =ى

 شيكل3000-1000هي

 281=ى

 3000 هيأكثر

 128=ى
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المتوسط المتوسط المتوسط 
  0.6163 0.5255 0.5995 الدرجة الكمية لالتجاىات

 
جكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كانت ىذه  (7.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ

 One-way)الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

ANOVA ) يكضح ذلؾ (8.4)كالجدكؿ :
 
الفركؽ في درجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة : 8.4جدكؿ 

 .نحك تعاطي المخدرات  تبعا لمتغير دخؿ األسرة
 

درجات مصدر التباين دخل األسرة 
الحرية 

مجموع مربعات 
االنحراف 

متوسط 
االنحراف 

" ف"
المحسوبة  

مستوى 
الداللة  

الدرجة الكمية 
 لالتجاىات

بين المجموعات 
داخل المجموعات 

المجموع 

2 
474 
476  

0.847 
99.602 

100.449  

0.423 
0.210  2.01 0.13 

 

 
طمبة ، التجاىات الدرجة الكميةأف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى  (8.4)يتضح مف الجدكؿ 

، كىذه القيمة أكبر مف قيمة (0.13) تبعا لمتغير دخؿ األسرة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
كجد فركؽ ذات بأنو ال ت: أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة (≥0.05)مستكل الداللة المحدد لمدراسة 

طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي في اتجاىات  (≥0.05) داللة إحصائية عمى مستكل الداللة
.  تبعا لمتغير دخؿ األسرةالمخدرات

 
 

: الخامسةالنتائج المتعمقة بالفرضية . 5.1.2.4
 

طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت
 .مستكل تعميـ األب  تبعا لمتغير الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
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 كمف ثـ مستكل تعميـ األبكمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير 
طمبة ، لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في اتجاىات (One-way ANOVA)استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

: تبيف ذلؾ (10.4)ك (9.4) كالجداكؿ الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 

المتكسطات الحسابية لدرجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات  تبعا : 9.4جدكؿ 
 لمتغير مستكل تعميـ األب

 
 ثاًوي فوا دوى مستوى تعميم األب

 340=ى

 دبلوم

 53=ى

 بكالوريوس

 76=ى

 هاجستير فوا فوق

 8=ى

المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط 

 الدرجة الكمية لالتجاىات
 

0.5408 

 

 

0.6556 

 

 

0.5490 

 

0.8692  

 

جكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كانت ىذه  (9.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ
 One-way)الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  

ANOVA ) يكضح ذلؾ (10.4)كالجدكؿ :
 

الفركؽ في درجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة : 10.4جدكؿ 
 .نحك تعاطي المخدرات  تبعا لمتغير مستكل تعميـ األب

 

درجات مصدر التباين  مستوى تعميم األب
الحرية 

مجموع مربعات 
االنحراف 

متوسط 
االنحراف 

" ف"
المحسوبة  

مستوى 
الداللة  

الدرجة الكمية 
 لالتجاىات

بين المجموعات 
داخل المجموعات 

المجموع 

3 
473 
476  

1.383 
99.066 
100.449  

0.461 
0.209  2.20 0.08 

 

 التجاىات الدرجة الكميةأف قيمة مستكل الداللة المحسكب، قد بمغت عمى  (10.4)يتضح مف الجدكؿ 
كىذه القيمة  (0.08 )مستكل تعميـ األب تبعا لمتغير طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

بأنو ال : أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة ،(≥0.05)أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة 
طمبة الجامعات الفمسطينية في اتجاىات  (≥0.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللةت

. مستكل تعميـ األب تبعا لمتغير نحك تعاطي المخدرات
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: السادسةالنتائج المتعمقة بالفرضية . 6.1.2.4

 
طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت

 .مستكل تعميـ األـ  تبعا لمتغير الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 

 كمف ثـ استخدـ مستكل تعميـ األـكمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير 
طمبة الجامعات  لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في اتجاىات (One-way ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم 

 :تبيف ذلؾ (12.4)ك (11.4) كالجداكؿ الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 

المتكسطات الحسابية لدرجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات  : 11.4جدكؿ 
 تبعا لمتغير مستكل تعميـ األـ

 

 مستوى تعميم األب
 ثاًوي فوا دوى

 234=ى

 دبلوم

 84=ى

 بكالوريوس

 128=ى

 هاجستير فوا فوق

 31=ى

المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط 
  0.7419 0.5570 0.6124 0.5195 الدرجة الكمية لالتجاىات

 
كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كانت ىذه  (11.4) يتضح مف خبلؿ الجدكؿ

 One-way)الفركؽ، قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  

ANOVA) ، يكضح ذلؾ (12.4)كالجدكؿ :
 
الفركؽ في درجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة : 12.4جدكؿ 

 .نحك تعاطي المخدرات  تبعا لمتغير مستكل تعميـ األـ
 

درجات مصدر التباين  مستوى تعميم األم
الحرية 

مجموع مربعات 
االنحراف 

متوسط 
االنحراف 

" ف"
المحسوبة  

مستوى 
الداللة  

 3بين المجموعات الدرجة الكمية 
473 

1.642 
98.807 

0.547 2.61 0.05 *
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داخل المجموعات  لالتجاىات
المجموع 

476  100.449  0.209  

 

  دال إحصائيا عند مستوى(0.05≤) 
 

طمبة  التجاىات الدرجة الكميةأف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى  (12.4)يتضح مف الجدكؿ 
كىذه القيمة تساكم  (0.05 )مستكل تعميـ األـ تبعا لمتغير الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

كجد أم أننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال ت (≥0.05)قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة 
طمبة الجامعات الفمسطينية نحك في اتجاىات  (≥0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة

 .مستكل تعميـ األـ تبعا لمتغير تعاطي المخدرات
 

 لممقارنات البعدية (L.S.D)تبايف األحادم باختبار اتبع تحميؿ اؿكمف أجؿ تحديد لصالح مف كانت الفركؽ
 :تبيف ذلؾ (13.4)كنتائج الجدكؿ 

 

 في درجة اتجاىات طمبة الجامعات لداللة الفركؽ لممقارنات البعدية (L.S.D) نتائج اختبار: 13.4جدكؿ 
 الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات  تبعا لمتغير مستكل تعميـ األـ

 

هاجستير فوا  بكالوريوس دبلوم ثاًوي فوا دوىالمتوسط المقارنات 

  فوق

     0.5195ثأىي فّا دوْ 

     0.6124دتٍىَ 
     0.5570تىاٌىرٌىش 

ِاجطرٍر فّا 

  فىق

0.7419  -0.222  -0.184  

 

 (≥0.05)داؿ إحصائيا عند مستكل * 
:   ما يمي (13.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

 

كجكد فركؽ في درجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات بيف الطمبة المكاتي  (1
أمياتيـ مف مستكل تعميمي ثانكم فما دكف كبيف مستكل تعميمي ماجستير فأعمى لصالح ماجستير 

. فأعمى
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كجكد فركؽ في درجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات بيف الطمبة المكاتي  (2
. أمياتيـ مف مستكل تعميمي بكالكريكس كبيف مستكل تعميمي ماجستير فأعمى لصالح ماجستير فأعمى

 .عدـ كجكد فركؽ بيف باقي الفئات (3

 
 :السابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية . 7.1.2.4

 
طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت

 .السكف أثناء الدراسةتبعا لمتغير   الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 

 كنتائج (Independent t-Test) لمجمكعتيف مستقمتيف (ت) كمف أجؿ فحص الفرضية استخدـ اختبار
 : تبيف ذلؾ (14.4)الجدكؿ 

 
لداللة الفركؽ في اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي  (ت)نتائج اختبار : 14.4جدكؿ 

 . المخدرات تبعا لمتغير السكف أثناء الدراسة
 
 (ت)( 105=ن)مع الزمالء ( 372=ن)مع األسرة     السكن أثناء الدراسة          

المحسوبة 
مستوى الداللة 
المحسوب  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 

 0.5598 الدرجة الكمية لالتجاىات 

 

0.44962 

 
0.5624  0.49465  -0.05 0.95 

 
 

طمبة  التجاىات الدرجة الكميةأف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى  (14.4)يتضح مف الجدكؿ 
كىذه القيمة أكبر  (0.95) تبعا لمتغير السكف أثناء الدراسة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

كجد أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال ت (≥0.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة 
طمبة الجامعات الفمسطينية نحك في اتجاىات  (≥0.05) فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة

.  تبعا لمتغير السكف أثناء الدراسةتعاطي المخدرات
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الفصل الخامس 
 
 

 مقدمة 1.5
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات كقد تبيف مف 
طمبة الجامعات الفمسطينية أف اتجاىات خبلؿ التحميؿ اإلحصائي لمبيانات التي تـ جمعيا مف أفراد العينة 

 حيث تراكحت النسبة المئكية الستجابات االستبياف، كانت سمبية عمى جميع فقرات نحك تعاطي المخدرات
كجميعيا أقؿ بكثير مف نقطة الحياد التي حددىا  (%8.1-  %35.2)المبحكثيف عمى ىذه الفقرات مابيف 

طمبة الجامعات الفمسطينية نحك  التجاىات ، أما الدرجة الكمية(%60)  كىيلتفسير االتجاىات الباحث
كانت ىي األخرل سمبية، حيث بمغت النسبة المئكية الكمية الستجابة المبحكثيف عمى ؼ تعاطي المخدرات
%(. 26.2)جميع الفقرات 

 
كبالنظر إلى الدراسات السابقة التي تناكلت ذات المكضكع في أماكف كأزماف مختمفة لكحظ اتفاؽ ىذه 

النتيجة مع بعضيا كمعارضتيا لبعضيا اآلخر، كفيما يمي مناقشة لنتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا 
      .كالتي تـ عرضيا في الفصؿ السابؽ

 
 مناقشة النتائج 2.5

 
 :الدراسة الرئيسسؤال المتعمقة بنتائج المناقشة . 1.2.5

 
 ؟طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدراتاتجاىات ما 

 كانت طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات أف اتجاىات (2.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 
 حيث تراكحت النسبة المئكية، الستجابات المبحكثيف عمى ىذه الفقرات االستبيافسمبية عمى جميع فقرات 

 لتفسير االتجاىات كجميعيا أقؿ بكثير مف نقطة الحياد التي، حددىا الباحث (%8.1-  %35.2)بيف  ما
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 كانت فقد طمبة الجامعات الفمسطينية، نحك تعاطي، المخدرات التجاىات ، أما الدرجة الكمية(%60) كىي
%(. 26.2)ىي األخرل سمبية حيث بمغت النسبة المئكية الكمية الستجابة المبحكثيف عمى جميع الفقرات 

كالتي بينت أف اتجاىات طمبة كمية  (2002)كقد لكحظ اتفاؽ نتيجة ىذا السؤاؿ مع دراسة كبل مف محمد 
التربية ببكر سعيد كانت سمبية نحك اإلدماف كاتفقت أيضا مع دراسة نكفؿ كالرندم، كما كردت في 

كالتي أكدت نتائجيا كبالرغـ مف المؤشرات التي تدؿ عمى كجكد ظاىرة تعاطي . ((ت. ب)العمرم، )
المخدرات بيف طمبة المراحؿ المتكسطة في دكلة الككيت أكدت عمى أف ىناؾ اتجاىا قكيا برفض ىذه 
الظاىرة كينبع ىذا االتجاه مف قناعة الطمبة بمضار التعاطي، إضافة إلى أف الديف كالقيـ االجتماعية 

عمى كالتي أجريت  (Globetti, & Others, 1992)كاتفقت أيضا مع دراسة لجمكبتي كآخركف . يحرمانيا
الممتحقيف بإحدل الجامعات في جنكب الكاليات المتحدة األمريكية، كذلؾ نحك تعاطي الطمبة اتجاىات 

كجكد اتجاه سمبي متعصب نحك المخدرات كالكحكؿ كتعاطييا مف قبؿ  كبينت  كالكحكؿ،الطبلب لممخدرات
كالتي أجريت بغرض التعرؼ  (Johnson,1985)جكنسكف  كما اتفقت أيضا مع دراسة .الدارسيف بالجامعة

نتائج اؿكقد أظيرت   اتجاىات طمبة كمية الطب في نيجيريا نحك التدخيف كتعاطي الكحكؿ كالمخدراتعمى
 ) مستعرضة قاـ بيا كاليكفكاتفقت أيضا مع دراسة .  مف العينة يعارضكف تعاطي المخدرات،(%78)أف 

1975 ,Calhoun .)
  

كبالمقابؿ فقد اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرل منيا دراسة صبرم كما كردت في صقر 
كالتي أجريت عمى طبلب كطالبات المرحمة الثانكية بجميكرية مصر العربية، حيث كشفت عف  (2004)

تدني مستكل صحة أفكار طبلب كطالبات الصؼ الثالث الثانكم حكؿ اإلدماف كالمخدرات عمكما كاختمفت 
أجريت عمى عينة مف طبلب  (Soueif, et.al. 1984)أيضا مع دراسة مسحية قاـ سكيؼ كزمبلؤه 

جامعتي القاىرة كعيف شمس تتعمؽ بمدل انتشار المخدرات في قطاع طبلب الجامعة كمف نتائجيا اعتراؼ 
مف العينة الكمية بتجريبيـ المخدرات الطبيعية، كخاصة الحشيش كقد تراكح سف بدء التعاطي ما  (15,46)

. عاما عندىـ (20 – 18)بيف 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى ارتفاع درجة الكعي، لدل الطمبة الجامعييف فيما يتعمؽ بآفة المخدرات 

الدخيمة عمى مجتمعنا كمخاطر تعاطييا كالتعامؿ بيا فضبل عف تأثير الجانب الديني كتحريمو لمتعاطي 
كاالتجار بالمخدرات ككؿ ما يؤدم بالنفس البشرية،  إلى اليبلؾ كما أف المجتمع المحافظ ينظر إلى 

متعاطي المخدرات أك مف يركج ليا بنظرة ازدراء كىناؾ نكع مف الخكؼ لدل مف يتعاطى أك مف يركج ليذه 
اآلفة مف الجيات المختصة لمكافحة ىذه اآلفة الف السمطة الكطنية الفمسطينية، كضعت قيكدان صارمة 

عمى كؿ مف يتعامؿ بيذه الممنكعات، كيمعب العامؿ االقتصادم دكرا ايجابيا في تبني اتجاىات معارضة 
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كسمبية نحك المخدرات بشكؿ عاـ حيث يعاني الشعب الفمسطيني مف البطالة كالفقر األمر الذم يحدد 
اىتمامات أفراده كيحصر تفكيرىـ في االنشغاؿ بتاميف سبؿ العيش الكريـ دكف االلتفات إلى ىذه السمـك 

. كالمكاد المخدرة
 

 :النتائج المتعمقة بالفرضية األولىمناقشة . 1.1.2.5
 

طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت
 .تبعا لمتغير الجنس الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

 
طمبة  التجاىات الدرجة الكمية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى (3.4)يتضح مف الجدكؿ 

كىذه القيمة أقؿ مف قيمة مستكل  (0.00) تبعا لمتغير الجنس الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
كجد فركؽ ذات بأنو ال ت: أم أننا نرفص الفرضية الصفرية القائمة (≥0.05 ) كىيالداللة المحدد لمدراسة

طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي في اتجاىات  (≥0.05) داللة إحصائية عمى مستكل الداللة
 تبعا لمتغير الجنس، كقد كانت الفركؽ لصالح الذككر، أم أف اتجاىات الطمبة الذككر أكثر المخدرات
. نحك تعاطي المخدراتايجابية 

 

 طمبةتعاطي المخدرات كالكحكليات بيف  أبعاد مشكمةحكؿ  (1986)تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة حنكرة 
 بيف الطمبة( %16)كيجد أف نسبة مف يتعاطكف المخدرات كالكحكليات كصمت إلى  حيث الجامعة بمصر

 Fago    ) كؿ مف فاجك كسيدليسؾاقاـ بومسحية  كاتفقت أيضا مع دراسة  بيف الطالبات(%8) كالذككر

& Sedlacek, 1974)  الفركؽ بيف طبلب كطالبات المراحؿ األكلى مف الدراسات الجامعية في حكؿ
 كذلؾ في جامعة ميرالند في الكاليات المتحدة األمريكية،  تجاه تعاطي المخدرات،االتجاىات كالتصرفات

كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطبلب كالطالبات في االتجاه نحك تعاطي المخدرات، إذ كانت حيث بينت 
قاـ كؿ مف  كما اتفقت أيضا مع دراسة . مف الذككرالطالبات أكثر تحفظان كسمبية في نظرتيف لتعاطييا

 فركؽ ذات داللة إحصائية بيف حيث أظيرت (Kohatsu, & Others, 1990 )ككىاتسك كسيدليسؾ
. الطبلب كالطالبات في االتجاه اإليجابي نحك تعاطي المكاد المخدرة في جميع صكرىا

 
حكؿ اتجاىات أفراد المجتمع السعكدم نحك مدمني  (2002)كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة حسيف 

المخدرات الذيف تـ عبلجيـ مف اإلدماف، حيث أنيا لـ تكشؼ الدراسة عف فركؽ بيف الذككر كاإلناث فيما 
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 ىدفت إلى كالتي ( Pela,1989 ) بيبليتعمؽ باتجاىاتيـ نحك المدمنيف المتعافيف، كاختمفت أيضا مع دراسة
حيث أنيا لـ   كأنكاعيا في مدينة بنف في نيجيريا،التعرؼ عمى اتجاه طمبة الجامعة نحك تعاطي المخدرات

 حيث كانت  كجكد فركؽ دالة إحصائيان يبف الطبلب كالطالبات في االتجاه نحك المخدراتتكشؼ عف
ناث)اتجاىات الطمبة  . ايجابية نحك التعاطي عمى السكاء (ذككر كا 

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى محدكدية تعامؿ المرأة في المجتمع بحرية كامتبلكيا زماـ أمرىا األمر الذم 
يفرض عمييا المزيد مف القيكد، فيما يتعمؽ بحريتيا الشخصية جدير بالذكر باف مجتمعنا الفمسطيني يعد 
مف المجتمعات المحافظة كالتقميدية في نظرتو كتعاممو مع المرأة مقابؿ تساىمو مع الذككر كحرية تنقميـ 

كتبادليـ لمخبرات مع اقرانيـ كبالتالي فاف ذلؾ ينعكس عمى الكثير مف القضايا في المجتمع منيا 
 إلى ةاالتجاىات نحك تعاطي المخدرات كالسرقة كالزنا كالخجؿ كغيرىا مف المشكبلت االجتماعية باإلضاؼ

التحذير المتكرر لئلناث دكف الذككر مف رفيقات السكء كضركرة االبتعاد عف أم فتاة تدعكىف إلى نشاط 
الخ إضافة إلى أنيا اقؿ تأثرا بالضغكط النفسية الناتجة عف متطمبات الحياة اليكمية كبالتالي ...مشبكه 

.  الميؿ إلى االنحراؼ لمتخمص منيا
 

 :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانيةمناقشة . 2.1.2.5
 

طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت
 .تبعا لمتغير التخصص الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

 
طمبة  التجاىات الدرجة الكميةأف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى  (4.4)يتضح مف الجدكؿ 

كىذه القيمة أقؿ مف قيمة  (0.00) تبعا لمتغير التخصص الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
كجد فركؽ بأنو ال ت: أم أننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة (≥0.05)مستكل الداللة المحدد لمدراسة 

طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي في اتجاىات  (≥0.05) ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة
 تبعا لمتغير التخصص، كقد كانت الفركؽ لصالح الطمبة مف التخصص األدبي، أم أف المخدرات

. نحك تعاطي المخدرات مف طمبة التخصص العممياتجاىات الطمبة مف التخصص األدبي أكثر ايجابية 
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عف تعاطي المخدرات بيف  (Soueif, et. al. 1982)كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة لسكيؼ كآخركف 
الذككر مف تبلميذ المدارس الثانكية حيث كشفت عف عدة نتائج مف أىميا أف تبلميذ الدراسات األدبية 

. أكثر تعاطيا لممخدرات مف تبلميذ الشعبتيف العممية كالرياضية
 

كالتي ىدفت إلى تعديؿ اتجاىات طبلب  (2002)في حيف اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة محمد 
عدـ كجكد فركؽ في اتجاىات الطبلب نحك كمية التربية ببكرسعيد نحك اإلدماف كقد كاف مف بيف نتائجيا 

  (المجمكعة العممية– المجمكعة األدبية )اإلدماف باختبلؼ التخصص الدراسي 
 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف طمبة التخصصات األدبية أك اإلنسانية ىـ اقؿ عبئان دراسيان مف طمبة 
التخصصات العممية، إضافة الى أف طمبة التخصصات األدبية يتسمكف باتساع دائرة العبلقات اإلجتماعية 

مف نظرائيـ في التخصصات العممية مما يتيح ليـ المجاؿ اإلنخراط في خبرات عدة سكاء كانت ىذه 
الخبرات مقبكلة أك غير مقبكلة، كمف الجدير ذكره أف أصحاب السمات ذات التكجو اإلجتماعي أكثر 

قدامان عمى تجربة الخبرات الجديدة كالغربية بغض النظر عف حساب التبعات الناجمة عف ذلؾ،  إندفاعان كا 
بينما طمبة التخصصات العممية أكثر تحفظان كركية كتأني عند اتخاذ القرارات الخاصة باإلطبلع عمى أية 

خبرة، كما أنيـ يعانكف مف عبء دراسي ثقيؿ كليس لدييـ متسع مف الكقت كي يخبركا خبرات غير 
. مدركسة، كتخصصاتيـ تمكٌنيـ مف التعرؼ أكثر عمى المضار الصحية الناجمة عف تعاطي المخدرات

 
 :الثالثةالنتائج المتعمقة بالفرضية مناقشة . 3.1.2.5

 
طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت

 .السكفتبعا لمتغير مكاف  الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
 

كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كانت ىذه  (5.4) يتضح مف خبلؿ الجدكؿ
 One-way)الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  

ANOVA ) قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت حيث تبيف أف ( 6.4)الجدكؿ كما ىك مكضح في
 تبعا لمتغير مكاف السكف طمبة الجامعات الفمسطينية، نحك تعاطي المخدرات التجاىات الدرجة الكميةعمى 

أم أننا نقبؿ الفرضية  (≥0.05)كىذه القيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  (0.33)
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في اتجاىات  (≥0.05) كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللةبأنو ال ت: الصفرية القائمة
.  تبعا لمتغير مكاف السكفطمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

 
كالتي ىدفت إلى تشخيص كاقع تعاطي المخدرات في  (2006)كقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة عمراف 

ككضع مقترحات لمحد مف انتشارىا، كتكصمت إلى أف غالبية المدمنيف ىـ مف الشباب الذيف ال  القدس
 .تتجاكز أعمارىـ ثبلثة كثبلثيف عاما، غالبيتيـ العظمى مف الذككر غير المتزكجيف كيسكنكف المدف

حيث استيدفت تحديد األفكار الخاطئة حكؿ  (2004)مع دراسة  لصبرم كما كرد في صقر  كاختمفت أيضا
كقد تكصمت مف بيف  اإلدماف كالمخدرات، لدل طبلب كطالبات المرحمة الثانكية بجميكرية مصر العربية،

ما تكصمت اليو إلى تفكؽ طبلب كطالبات مدارس الريؼ عمى اقرانيـ بمدارس المدف، مف حيث صحة 
إلى التحقؽ كالتي ىدفت  (2003)أفكارىـ عف اإلدماف كالمخدرات كاختمفت أيضا مع دراسة لجمؿ الميؿ 

مف كجكد عبلقة بيف االتجاه نحك تعاطي المخدرات كسمكؾ المسايرة كالفرؽ فييما لدل عينة مف طبلب 
كجكد فرؽ داؿ إحصائيان في االتجاه نحك تعاطي المخدرات بيف  كبينت النتائج كطالبات جامعة أـ القرل

المقيميف في المدينة كالمقيميف في القرية مف الطمبة كالطالبات لصالح المقيميف في القرية، إذ كاف ىذا 
. االتجاه أكثر إيجابيان لدييـ

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف كافة الطمبة الجامعييف الفمسطينييف يقيمكف في مجتمع كاحد مترابط 

كتحكميـ جميعا ذات القكانيف  (مدينة قرية مخيـ)كمتماسؾ اجتماعيا بغض النظر عف مكاف السكف 
كاألعراؼ كالتقاليد كالديانة كبالتالي فإنيـ جميعا يحممكف اتجاىات سمبية نحك التعاطي انطبلقا مف خمفيتيـ 

.  كنشاطاتيـ في ثقافة ال تحمؿ في طياتيا تناقضات كالمجتمعات الغربية مثبل
 
 
 
 

: الرابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية مناقشة . 4.1.2.5
 

طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت
 .دخؿ األسرة تبعا لمتغير الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
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كما ىك مكضح في  دخؿ األسرةكمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير 
 لمتعرؼ عمى داللة (One-way ANOVA)كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم ( 7.4)الجدكؿ 

 (8.4)كما ىك مكضح في الجدكؿ  طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدراتالفركؽ في اتجاىات 
طمبة الجامعات  التجاىات الدرجة الكميةأف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى حيث تبيف 

، كىذه القيمة أكبر مف قيمة مستكل (0.13) تبعا لمتغير دخؿ األسرة الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
كجد فركؽ ذات داللة أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال ت (≥0.05)الداللة المحدد لمدراسة 

 طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدراتفي اتجاىات  (≥0.05) إحصائية عمى مستكل الداللة
. تبعا لمتغير دخؿ األسرة

 
كالتي بحثت في العكامؿ االجتماعية  (2002)كتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة القشعاف كالكندرم 
 (دراسة ميدانية عمى عينة مف المدمنيف الككيتييف)كاالقتصادية المؤدية إلى تعاطي المخدرات كالمسكرات 

  أغمبية المدمنيف الذيف تكرطكا في تعاطي المراد المسكرة كالمخدرة ىـ مف أصحابحيث أظيرت أف

ف نصؼ أفراد العينة تقريبان تقكـ بصرؼ أكثر  الحقيقية لدخكليا   ثمث القيمةمفالدخكؿ المحدكدة كا 
( 2004)كاختمفت أيضا مع دراسة حبيب كما كرد في عمر . كمرتباتيا عمى ىذه المكاد المخدرة كالمسكرة

كالتي أجريت عمى عينة مف متعاطي الكحكليات بالمدارس الثانكية حيث بينت أف النسبة األعمى 
. لممتعاطيف تنتمي إلى المستكيات االجتماعية كاالقتصادية العالية

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى مدل قكة كصرامة التربية كالتنشئة االجتماعية في حياة أبناء الشعب 

الفمسطيني كالتي تحـر بشكؿ قاطع كافة أشكاؿ التعامبلت التي ال تتفؽ كالديف اإلسبلمي الحنيؼ كمف 
بينيا التعامؿ بالمخدرات بغض النظر عف المستكل االقتصادم لمفرد كبالتالي تؤثر في اتجاىاتيـ كآرائيـ 

. تمؾ الحصانة النفسية مف ىذه المكاد المحرمة (فقراء كأغنياء)نحكىا ما يكسبيـ عامة 
 
 

: الخامسةالنتائج المتعمقة بالفرضية مناقشة . 5.1.2.5
 

طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت
 .مستكل تعميـ األب تبعا لمتغير الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
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كما ىك  مستكل تعميـ األبكمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير 
فركؽ بيف المتكسطات الحسابية كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف حيث تبيف كجكد  (9.4)مكضح في الجدكؿ 

طمبة الجامعات الفمسطينية  لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في اتجاىات (One-way ANOVA)األحادم 
أف قيمة مستكل الداللة المحسكب كالذم يبيف  (10.4)كما ىك مكضح في الجدكؿ  نحك تعاطي المخدرات

 تبعا لمتغير طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات التجاىات الدرجة الكميةقد بمغت عمى 
أم أننا  (≥0.05)كىذه القيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  (0.08 )مستكل تعميـ األب

 (≥0.05) كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللةبأنو ال ت: نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة
 .مستكل تعميـ األب تبعا لمتغير طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدراتفي اتجاىات 

 
كالتي أجريت عمى عينة مف  (2004عمر، )كقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة حبيب كما كرد في 

متعاطي الكحكليات بالمدارس الثانكية حيث بينت أف النسبة األعمى لممتعاطيف تنتمي إلى المستكيات 
. االجتماعية كاالقتصادية العالية ككذلؾ ارتفاع مستكل تعميـ األب

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف االتجاىات السمبية، تجاه تعاطي المخدرات لدل طمبة الجامعات 

الفمسطينية راسخة كقكية كال تتأثر بمستكل تعميـ األب فما ىك محـر لدل المتعمـ ىك كذلؾ لدل األٌمي 
كالجاىؿ كما أف األـ ىي العامؿ الحاسـ في التنشئة االجتماعية، كبالتالي فاف تأثير األب عمى األبناء يكاد 

. يككف محدكدا كذلؾ اعتمادا عمى األدكار االجتماعية التي يمارسيا األب في التنشئة االجتماعية
 

: السادسةالنتائج المتعمقة بالفرضية مناقشة . 6.1.2.5
 

طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت
. مستكل تعميـ األـ تبعا لمتغير الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

كما ىك  مستكل تعميـ األـكمف أجؿ فحص الفرضية، تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير 
كمف ثـ استخدـ تحميؿ  كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابيةحيث تبيف  (11.4)مكضح في الجدكؿ 
طمبة الجامعات  لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في اتجاىات (One-way ANOVA)التبايف األحادم 

 أف قيمة مستكل الداللة كالذم يبيف (12.4)كما ىك مكضح في الجدكؿ ، الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات
، تبعا طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات التجاىات الدرجة الكميةالمحسكب قد بمغت عمى 

أم  (≥0.05)كىذه القيمة تساكم قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  (0.05 )مستكل تعميـ األـلمتغير 
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 كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللةبأنو ال ت: أننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة
(0.05≤)  مستكل تعميـ  تبعا لمتغير طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدراتفي اتجاىات

 لممقارنات (L.S.D) تبايف األحادم باختبار اتبع تحميؿ اؿكمف أجؿ تحديد لصالح مف كانت الفركؽ األـ،
: حيث تبيف ما يمي (13.4)كما ىك مكضح مف خبلؿ جدكؿ البعدية 

 

كجكد فركؽ في درجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات بيف الطمبة المكاتي  (1
أمياتيـ مف مستكل تعميمي ثانكم، فما دكف كبيف مستكل تعميمي ماجستير فأعمى لصالح ماجستير 

. فأعمى
كجكد فركؽ في درجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات بيف الطمبة المكاتي  (2

. أمياتيـ مف مستكل تعميمي بكالكريكس كبيف مستكل تعميمي ماجستير فأعمى لصالح ماجستير فأعمى
 .عدـ كجكد فركؽ بيف باقي الفئات (3

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف األميات ذكات التعميـ العالي يكف أكثر تكجيان نحك النمط الديمكقراطي 
في التنشئة الكالدية األمر الذم يتيح المجاؿ لؤلبناء أف يككنكا أكثر استقبللية كفردية في اتخاذ القرارات 
الخاصة بيـ دكف الرجكع أك التشاكر في أحياف كثيرة مع األىؿ خاصة األـ، بسبب اعتقاد األميات أف 

ىذه النمطية في التنشئة ليا مردكد إيجابي عمى شخصية األبناء كلكف يحدث ما ليس في الحسباف عندما 
تتحكؿ ىذه النمطية في التنشئة مف ديمكقراطية الى نمطية متسيبة تحت شعار الفردية كالحرية كالنضج، 
كفي إنعداـ المتابعة كالرقابة الجيدة مف قبؿ األميات يقع األبناء في ىذا المنزلؽ، كبالتالي اإلتجاه نحك 

. تجربة الخبرات الجديدة
 
 

 :السابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية مناقشة . 7.1.2.5
 

طمبة الجامعات في اتجاىات  (≥0.05)  مستكل الداللةعندكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ت
 .السكف أثناء الدراسةتبعا لمتغير  الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

 

كما ىك  (Independent t-Test) لمجمكعتيف مستقمتيف (ت) كمف أجؿ فحص الفرضية استخدـ اختبار
 الدرجة الكمية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى حيث تبيف (14.4)مكضح مف الجدكؿ 
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( 0.95) تبعا لمتغير السكف أثناء الدراسة طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدراتالتجاىات 
أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية  ،(≥0.05)كىذه القيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة 

طمبة في اتجاىات  (≥0.05) كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللةالقائمة بأنو ال ت
.  تبعا لمتغير السكف أثناء الدراسةالجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات

 
حكؿ تعاطي  (Veles & Ungemack, 1989)كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة قاـ فمز كيكنج ماؾ 

مجمكعتيف مف بكرتكريكك )المخدرات لدل أربع مجمكعات مف المراىقيف البكرتكريكييف في بيئتيف مختمفتيف 
كتبيف أف مجمكعة مدينة نيكيكرؾ كانت أعمى  (يعيشكف في نيكيكرؾ كمجمكعتيف تعيشاف في بكرتكريكك

نسبيا في تعاطي المخدرات مقارنة بالمراىقيف المتعاطيف لممخدرات في ثقافة األـ باإلضافة إلى الذيف 
. ىاجركا مدة أطكؿ كيعيشكف في نيكيكرؾ كاف استخداميـ أكثر لممخدرات

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف التربية األسرية الجيدة تؤثر كتمقي بظبلليا عمى الطالب حتى أثناء 

كجكده خارج المنزؿ، كتككف بمثابة رقيب عميو كعمى سمككو كبالتالي ال يمعب مكاف السكف أثناء الدراسة 
أف كاف مع األسرة أك مع الزمبلء دكرا في حمميـ التجاىات ايجابية نحك المخدرات كما أف عينة الدراسة 
كانت مقتصرة عمى طمبة الجامعات الفمسطينية المقيميف داخؿ فمسطيف كبالتالي فاف الفترة التي يقضكنيا 

. خارج المنزؿ تككف قصيرة بحيث ال تسمح بالتأثير في اتجاىاتيـ نحك آفة كآفة المخدرات
 
 
 
 

 توصيات الدراسة 3.5
 

: في ضكء ما تـ التكصؿ اليو مف نتائج فقد خرج الباحث بالتكصيات التالية
 

ضركرة العمؿ عمى تعزيز االتجاىات السمبية التي يحمميا الطمبة الجامعيكف نحك اإلدماف عمى  (1
كضركرة إشراؾ الطمبة الجامعييف كخاصة الذككر منيـ . المخدرات مف خبلؿ التكعية كالتثقيؼ اليادؼ

في حمبلت تكعية عمى صعيد الجامعة، كالمجتمع بشكؿ عاـ، كذلؾ لترسيخ االتجاىات السمبية في 
 .أذىانيـ تجاه ىذه اآلفة
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العمؿ عمى تضميف المنياج الدراسي في المرحمة الثانكية لكحدة دراسية كاممة تتحدث عف آفة  (2
 . المخدرات ككافة أشكاؿ كأنكاع ىذه السمكـ، كذلؾ قبؿ انتقاليـ كانخراطيـ في المجتمع

تنظيـ مسابقات بيف الطبلب، لمتكعية بأضرار المخدرات، كاإلدماف عمييا مف خبلؿ البحكث كالمقاالت  (3
كتنظيـ الزيارات الميدانية . ، ثـ تكريميـ لزيادة الكعي كاالطبلعةكالمكحات الصفية كالرسـك الكاريكاتكرم

لطبلب المدارس لبعض الجيات ذات العبلقة مثؿ إدارة مكافحة المخدرات أك الييئة الكطنية العميا 
لمحد مف آفة المخدرات، كالعمؿ عمى مراقبة كمكاجية التسرب كاليركب مف المدرسة أثناء الحصص 
مكانية اصطياده مف قبؿ المجرميف مف المتعاطيف أك المركجيف  لما لو مف نتائج سيئة عمى الطالب كا 

غرائو حتى يككف مف زمرتيـ  . كا 

ضركرة القياـ بدراسات كبحكث أخرل شبيية بيذه الدراسة تتحرل اتجاىات طمبة المدارس كخاصة  (4
كدراسات أخرل مماثمة عمى أفراد المجتمع . طمبة المرحمة الثانكية منيـ تجاه المخدرات كاإلدماف عمييا

 . بحيث ال تقتصر عمى الفئة المتعممة فقط

 .اعداد برنامج لتعديؿ االتجاىات االيجابية نحك تعاطي المخدرات (5

ضركرة التعاكف الحثيث ما بيف مكاتب شؤكف الطمبة في الجامعات الفمسطينية كمكاتب مكافحة  (6
 . المخدرات في الشرطة كالتبميغ عف أم حالة تعاطي أك تركيج داخؿ الحـر الجامعي

تعزيز كتكثيؼ الجيكد، لتحصيف الشباب الفمسطيني بالمبادئ الدينية كاألخبلقية كتعزيز التكافؿ  (7
 .كالتضامف بيف فئات الشعب كخصكصا في ظؿ ىذه الظركؼ الصعبة التي يمر بيا شعبنا

. ضركرة عمؿ المؤسسات المختصة كتكاثؼ الجيكد كاختيار الكسائؿ الناجعة لمحد مف ىذه اآلفة (8
ؿ لو نفسو  كضركرة إسراع المجمس التشريعي في سف القانكف الخاص بالمخدرات كمعاقبة كؿ مف تسكِّ

. بالعبث بمقدرات ىذا الشعب كبمستقبمو
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    ىناؾ اثر نفسي طيب لتعاطي المخدرات يفكؽ المخاطر المرتبطة بيا   (23
    تحقؽ المخدرات لممتعاطي شعكران بالرضى عف نفسو   (24
    ليس ىناؾ تحريـ ديني قاطع لكؿ أنكاع المخدرات   (25
    تناكؿ المخدرات في تصكرم ينطكم عمى متعة   (26
    المخدرات تحقؽ اليدكء لمنفس تخمصان مما تحسو مف معاناة كضغكط   (27
    في اعتقادم أف المخدرات تعطي قكة في مكاجية مشكبلت الحياة   (28
    اعتقد أف المخدرات تصكر الحياة كما لك كانت أكثر أمنان   (29
    اعتقد أف المخدرات كسيمة فعالة لبلسترخاء كنسياف اليمـك   (30
    في تصكرم أف المخدرات تجعؿ الفرد أكثر تكافقا مع كاقعو   (31
    تؤدم المخدرات إلى زيادة الحيكية كالنشاط   (32
اعتقد أف تعاطي بعض أنكاع المخدرات يجمب الشعكر باالرتياح مف   (33

ضغكط الحياة 
    

    تعمؿ بعض العقاقير عمى تنشيط التفكير   (34
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    تعاطي احد األصدقاء لممخدرات ليس مبررا لبلبتعاد عنو   (35
    تعاطي المخدرات يساعد في التغمب عمى ىمـك الكاقع كمشكبلتو   (36
    ما داـ ىناؾ عدـ انتظاـ في تعاطي المخدرات فميست ىناؾ مشكمة   (37
    اعتقد أف المخدرات تجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى مكاجية االحباطات    (38
    المخدرات تجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى مكاجية المكاقؼ الصعبة   (39
    ال مانع مف تجريب المخدرات في المناسبات العامة أك الخاصة   (40
    ىناؾ مف المخدرات ما يجعؿ الفرد أكثر شجاعة في مكاجية أعباء الحياة   (41
    اعتقد أف المخدرات تخمص الفرد مف الشعكر بالعجز كالسمبية   (42
    الحممة عمى المخدرات مبالغ فييا   (43
     التعكد عمييا ةتجريب المخدرات ال يعني بالضركر  (44

 
عرض االستبيان لمتحكيم : (3)ممحق 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 
استبياى االتجاٍ ًحو تعاطي الوخذراث 

 

( 2001ِرضً ، )

جامعة القدس 
عمادة الدراسات العميا 

قسم التربية 
 

  اهلل،،ا/ حفظو،،....................... : ة/ة الفاضل/الدكتورحضرة 
 

". اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات: "بعنكافميدانية يقـك الباحث بإجراء دراسة 
بيف يديؾ استبياف الغرض منو معرفة االتجاىات التي يحمميا طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي 

. المخدرات
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مِّـ مف أجمو، إضافة إلى االستبيافأرجك إبداء الرأم حكؿ مدل مناسبة أك عدـ مناسبة فقرات   لقياس ما صي
 .تركنيا مناسبةأخرل كضع التعديؿ المناسب أك أية مبلحظات 

 
وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير 

 
: البـاحـث   

باجـس خميـس 
 
 
 
 
 

 :بيانات عامة

 الجنس         :     ذكر أنثى  

 التخصص      :    عممي أدبي 

 السكن مكان :      مدينة      قرية مخيـ  

 األسرة دخل:   شيكؿ  1000 أقؿ مف  شيكؿ 3000 إلى 1000 مف  3000 أكثر مف 
 شيكؿ

 األب تعميم مستوى  :   ثانكم فما دكف    دبمـك بكالكريكس    ماجستير فما فكؽ 

 األم تعميم مستوى   : ثانكم فما دكف      دبمـك بكالكريكس    ماجستير فما فكؽ 

 الدراسة أثناء السكن  :   مع األسرة مع الزمبلء 
 

، كىي عمى النحك التالي مف اليميف رباعيطريقة إجابة المفحكص عمى أداة الدراسة ىذه ستككف مف سمـ : مالحظة
(. غير متأكد، غير مكافؽ، مكافؽ، مكافؽ بشدة)إلى اليسار 

 

ن 
رق

ال

العبارة 

ت 
سب

ٌا
ه

ت 
سب

ٌا
 ه

ير
غ

هالحظـاث / التعذيل 
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   أفضؿ كسيمة لميركب مف الكاقع األليـ ىي المخدرات   .1

   التكاجد في جمسات تعاطي المخدرات يجنب الشعكر بالكحدة   .2

   أعتقد أف الميدئات ضركرية لتجنب األرؽ   .3

4.  
أعتقد أف المخدرات تساعد عمى النسياف كتخطي جكانب 

الفشؿ في الحياة 
   

   لممخدرات تأثير ايجابي عمى زيادة القدرة الجنسية   .5

   أعتقد أف المخدرات تجنب الشعكر بالحزف كاالنقباض   .6

   أعتقد أف المخدرات تعطي إحساس بالقكة   .7

   ال مانع مف تناكؿ أم مخدر لتخفيؼ بعض اآلالـ البدنية   .8

   ىناؾ مف المخدرات ما يقٌمؿ مف مشاعر الغضب كالعدكاف   .9

   ليست أزمة أف نجٌرب تعاطي المخدرات   .10

   أعتقد أف ىناؾ مف العقاقير ما يساعد عمى التركيز   .11

12.  
لماذا التحامؿ عمى متعاطي المخدرات ما داـ األمر مرتبط 

بحرية كؿ شخص 
   

   أعتقد أف ىناؾ مف العقاقير ما يساعد عمى التركيز   .13

   تؤدم المخدرات إلى مؿء اإلحساس بالفراغ كانعداـ اليدؼ   .14

   تخفؼ المخدرات مف مشاعر القمؽ كالمعاناة النفسية   .15

16.  
ال مانع مف تجريب المخدرات إذا امتمؾ الفرد اإلرادة في عدـ 

إدمانيا 
   

   أعتقد أف المخدرات تزيد مف قدرة الفرد عمى إنجاز أعمالو   .17

   في اعتقادم أف المخدرات تخٌمص مف الشعكر بالممؿ كالكآبة   .18

19.  
تأثير ايجابي  (المنشطة، المنكمة، الميدئة)أعتقد أف لمعقاقير 

عمى القياـ بالمسؤكليات االجتماعية 
   

   ىناؾ مبالغة مف أجيزة اإلعبلـ في إبراز خطكرة المخدرات   .20

   أعتقد أف الميدئات ضركرية عند الشعكر بالتكتر كالقمؽ   .21

   أعتقد أف المخدرات تحقؽ نكع مف الشعكر بالقيمة    .22

23.  
ىناؾ أثر نفسي طيب لتعاطي المخدرات يفكؽ المخاطر 

المرتبطة بيا 
   

   تحقؽ المخدرات لممتعاطي شعكران بالرضى عف نفسو   .24
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   ليس ىناؾ تحريـ ديني قاطع لكؿ أنكاع المخدرات   .25

   تناكؿ المخدرات في تصكرم ينطكم عمى متعة   .26

27.  
المخدرات تحقؽ اليدكء لمنفس تخمصان مما تحسو مف معاناة 

كضغكط 
   

28.  
في اعتقادم أف المخدرات تعطي قكة في مكاجية مشكبلت 

الحياة 
   

   أعتقد أف المخدرات تصكِّر الحياة كما لك كانت أكثر أمنان   .29

   أعتقد أف المخدرات كسيمة فعالة لبلسترخاء كنسياف اليمـك   .30

   في تصكرم أف المخدرات تجعؿ الفرد أكثر تكافقان مع كاقعو   .31

   تؤدم المخدرات إلى زيادة الحيكية كالنشاط   .32

33.  
أعتقد أف تعاطي بعض أنكاع المخدرات يجمب الشعكر 

باالرتياح مف ضغكط الحياة 
   

   تعمؿ بعض العقاقير عمى تنشيط التفكير   .34

   تعاطي أحد األصدقاء لممخدرات ليس مبرران لبلبتعاد عنو   .35

36.  
تعاطي المخدرات يساعد في التغمب عمى ىمـك الكاقع 

كمشكبلتو 
   

37.  
ما داـ ىناؾ عدـ انتظاـ في تعاطي المخدرات فميست ىناؾ 

مشكمة 
   

38.  
أعتقد أف المخدرات تجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى مكاجية 

االحباطات  
   

39.  
المخدرات تجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى مكاجية المكاقؼ 

الصعبة 
   

40.  
ال مانع مف تجريب المخدرات في المناسبات العامة أك 

الخاصة 
   

41.  
ىناؾ مف المخدرات ما يجعؿ الفرد أكثر شجاعة في مكاجية 

أعباء الحياة 
   

42.  
أعتقد أف المخدرات تخمص الفرد مف الشعكر بالعجز 

كالسمبية 
   

   الحممة عمى المخدرات ميبالغ فييا   .43
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د عمييا ةتجريب المخدرات ال يعني بالضركر  .44     التعكُّ

 

 
 

 
 
 
 
 

االستبيان بصورتو النيائية : (4)ممحق 
 

بسن هللا الرحوي الرحين 
 

استبياى االتجاٍ ًحو تعاطي الوخذراث 
 

( 2001ِرضً، )
 

: أختي الطالبة/ أخي الطالب
 

" اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات: "يقـك الباحث بدراسة ميدانية حكؿ
 

بيف يديؾ استبياف الغرض منو معرفة االتجاىات التي يحمميا طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي المخدرات، 
كيكجد عمى الصفحات التالية عدة عبارات ذات عبلقة، كالمطمكب منؾ قراءة كؿ عبارة منيا كتحديد درجة انطباقيا 

. (مكافؽ بشدة، مكافؽ، غير متأكد، غير مكافؽ)عميؾ، 
 

تىذٌكر أف تضع عبلمة كاحدة أماـ كؿ عبارة مع الحرص عمى اإلجابة عف جميع عبارات االستبياف دكف استثناء، 
. عمما بأف البيانات التي سيتـ جمعيا سكؼ تستخدـ لغرض البحث العممي، كسيتـ المحافظة عمى سريتيا

 
شاكرا لكن حسي تعاوًكن 

 

باجس خميس : الباحث
قسـ التربية / الدراسات العميا / جامعة القدس 

 :بيانات عامة

 الجنس         :      ذكر أنثى 
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 التخصص      :    عممي أدبي 

 السكن مكان :       مدينة      قرية مخيـ 

 األسرة دخل:    شيكؿ1000أقؿ مف      3000 إلى 1000مف    3000أكثر مف  

 األب تعميم مستوى :      ثانكم فما دكف    دبمـك  بكالكريكس   ماجستير فما فكؽ 

 األم تعميم مستوى  :     ثانكم فما دكف      دبمـك   بكالكريكس    ماجستير فما فكؽ 

 الدراسة أثناء السكن :   مع األسرة     مع الزمبلء 

العبــارة الرقم 
موافق 
بشدة 

موافق 
غير 
متأكد 

غير 
موافق 

    أفضؿ كسيمة لميركب مف الكاقع األليـ ىي المخدرات   (1
    التكاجد في جمسات تعاطي المخدرات يجنب الشعكر بالكحدة   (2
    أعتقد أف الميدئات ضركرية لتجنب األرؽ   (3
    أعتقد أف المخدرات تساعد عمى النسياف كتخطي جكانب الفشؿ في الحياة   (4
    لممخدرات تأثير ايجابي عمى زيادة القدرة الجنسية   (5
    أعتقد أف المخدرات تجنب الشعكر بالحزف كاالنقباض   (6
    أعتقد أف المخدرات تعطي إحساس بالقكة   (7
    ال مانع مف تناكؿ أم مخدر لتخفيؼ بعض اآلالـ البدنية   (8
    ىناؾ مف المخدرات ما يقٌمؿ مف مشاعر الغضب كالعدكاف   (9

    ليست أزمة أف نجٌرب تعاطي المخدرات   (10
    أعتقد أف ىناؾ مف العقاقير ما يساعد عمى التركيز   (11
لماذا التحامؿ عمى متعاطي المخدرات ما داـ األمر مرتبط بحرية كؿ   (12

شخص 
    

    تؤدم المخدرات إلى مؿء اإلحساس بالفراغ كانعداـ اليدؼ   (13
    تخفؼ المخدرات مف مشاعر القمؽ كالمعاناة النفسية   (14
    ال مانع مف تجريب المخدرات إذا امتمؾ الفرد اإلرادة في عدـ إدمانيا   (15
    أعتقد أف المخدرات تزيد مف قدرة الفرد عمى إنجاز أعمالو   (16
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    في اعتقادم أف المخدرات تخٌمص مف الشعكر بالممؿ كالكآبة   (17
تأثير ايجابي عمى القياـ  (المنشطة، المنكمة، الميدئة)أعتقد أف لمعقاقير   (18

بالمسؤكليات االجتماعية 
    

    ىناؾ مبالغة مف أجيزة اإلعبلـ في إبراز خطكرة المخدرات   (19
    أعتقد أف الميدئات ضركرية عند الشعكر بالتكتر كالقمؽ   (20
    أعتقد أف المخدرات تحقؽ نكع مف الشعكر بالقيمة    (21
    ىناؾ أثر نفسي طيب لتعاطي المخدرات يفكؽ المخاطر المرتبطة بيا   (22
    تحقؽ المخدرات لممتعاطي شعكران بالرضى عف نفسو   (23

موافق العبــارة الرقم 
بشدة 

غير موافق 
متأكد 

غير 
موافق 

    ليس ىناؾ تحريـ ديني قاطع لكؿ أنكاع المخدرات   (24
    تناكؿ المخدرات في تصكرم ينطكم عمى متعة   (25
    المخدرات تحقؽ اليدكء لمنفس تخمصان مما تحسو مف معاناة كضغكط   (26
    في اعتقادم أف المخدرات تعطي قكة في مكاجية مشكبلت الحياة   (27
    أعتقد أف المخدرات تصكِّر الحياة كما لك كانت أكثر أمنان   (28
    أعتقد أف المخدرات كسيمة فعالة لبلسترخاء كنسياف اليمـك   (29
    في تصكرم أف المخدرات تجعؿ الفرد أكثر تكافقان مع كاقعو   (30
    تؤدم المخدرات إلى زيادة الحيكية كالنشاط   (31
أعتقد أف تعاطي بعض أنكاع المخدرات يجمب الشعكر باالرتياح مف   (32

ضغكط الحياة 
    

    تعمؿ بعض العقاقير عمى تنشيط التفكير   (33
    تعاطي أحد األصدقاء لممخدرات ليس مبرران لبلبتعاد عنو   (34
    تعاطي المخدرات يساعد في التغمب عمى ىمـك الكاقع كمشكبلتو   (35
    ما داـ ىناؾ عدـ انتظاـ في تعاطي المخدرات فميست ىناؾ مشكمة   (36
    أعتقد أف المخدرات تجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى مكاجية االحباطات    (37
    المخدرات تجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى مكاجية المكاقؼ الصعبة   (38
    ال مانع مف تجريب المخدرات في المناسبات العامة أك الخاصة   (39
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    ىناؾ مف المخدرات ما يجعؿ الفرد أكثر شجاعة في مكاجية أعباء الحياة   (40
    أعتقد أف المخدرات تخمص الفرد مف الشعكر بالعجز كالسمبية   (41
    الحممة عمى المخدرات ميبالغ فييا   (42
د عمييا ةتجريب المخدرات ال يعني بالضركر  (43      التعكُّ

 

 

 
 
 

( أداة الدراسة الحالية)استمارة تصحيح االستبيان : (5)ممحق 
 

: ......... المستوى التعميمي: .........    * السن: .........    * النوع .........    * (أو الرقم الكودي)االسم * 
     

العوامل االنفعالية العوامل النفسية والبدنية العوامل المعرفية 
(1 ........ )(2........ ) (3........ ) 

(4........ ) (5........ ) (6........ ) 

(7........ ) (8........ ) (9........ ) 

(10........ ) (11........ ) (12........ ) 

(16........ ) (14........ ) (15........ ) 

(19........ ) (17........ ) (18........ ) 

(22........ ) (20........ ) (21........ ) 

(25........ ) (23........ ) (24........ ) 

(28........ ) (26........ ) (27........ ) 

(31........ ) (29........ ) (30........ ) 

(34........ ) (32........ ) (33........ ) 

(37........ ) (35........ ) (36........ ) 

(39........ )  (38........ ) 

(40........ )  

(41........ ) 

(42........ ) 

(43........ ) 
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(44........ ) 

 

 (......)= مجـ  (......)= مجـ  (......)= مجـ 

 (........)= إجمالي الدرجات 

 
 
 
 
 

كتاب تسييل ميمة : (6)ممحق 
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كتاب تسييل ميمة : (7)ممحق 
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الصفحة اسم الجدول الرقم 

1.3 
تكزيع مجتمع الدراسة حسب نكع التعميـ الجامعي كالتخصص كعدد الطمبة في 

الجامعات الفمسطينية 
 

71 

 

 72  الجنسكصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير 2.3

 73  التخصصكصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير 3.3
 73  مكاف السكفكصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير 4.3
 74 دخؿ األسرة كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير 5.3
 74 مستكل تعميـ األب كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير 6.3
 75 مستكل تعميـ األـ كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير 7.3
 76 السكف أثناء الدراسة كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير 8.3

أبعاد مقياس االتجاه نحك نتائج اختبار معامؿ الثبات بطريقة كركنباخ ألفا عمى  9.3
 تعاطي المخدرات كعمى الدرجة الكمية

78 

 82 معيار الباحث في تفسير النتائج 1.4

2.4 
 كالنسب المئكية كدرجة اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية المتكسطات الحسابية

 نحك تعاطي المخدرات مرتبة تنازليا حسب االتجاه    
82 

لداللة الفركؽ في اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي  (ت)نتائج اختبار  3.4
 المخدرات تبعا لمتغير الجنس

84 

4.4 
لداللة الفركؽ في اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك تعاطي  (ت)نتائج اختبار 

 المخدرات تبعا لمتغير التخصص
85 
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