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انفصم االول

* متهيذ ((تؼاطي املخذراث يف سوىر))
((إن تعاطي المخدرات الحبوب او العقاايير المخادرل لرااراي ايار الطبياة
يعد مان السالوكيات المرحر اة اي ك يار مان المجتمعاات ن الن للمخادرات آ اارا بالغاة
السااوع علااى وااحة وساالوي الاانين يتعاطورةااا تماام سااالمة واماان المجتما ماان خااال
االرحرا ااات الساالوكية الخطياارل للمتعاااطين وتضااعم ماان ياادرل المجتم ا ااي االرتااا
الرعدام امكارات العم او ضعفةا لدى اولئي المتعاطين ن ويد اوبحت هنه اآل ة التي
اتس ارتشارها مشكلة عالمية المالمح واالبعاد ي خطورتةاا وحادتةا ووساائ البحا
عاان الطاارال الاللمااة للحااد مرةااا ويط ا حلقتةااا المتواالة باادعا ماان اللراعااة وارتةاااع
بضحاياها من المتعاطين او المدمرين ن حي تتسايط الضحايا ك يوم وترتشر الجرائم
الراجمة او المرتبطة بالمخدرات واشد ما يإسم له ان تمد المخدرات مخالبةا الشرسة
على الطلبة والشباب وهم ي عمر اللهور با اك ار مان نلاي حيا امتادت شارورها
الى وغار التالمين ولم يعاد يعارم كا مراا متاى تادخ داره ( .العيساو ن  3995ن
ص )3
وعليه ؤن هنه السطور المختورل لموضوع البح الحالي هي بم ابة رسالة
راوحة الى ك من وي او كاد ان يق ي مسترق المخدرات وظلماته بؤ شك سواع
بالتعاطي للحبوب والعقايير المخدرل او ايرهاا ن رساالة يماد يةاا الباح اان ياد العاون
المعر ي مراشدين الرجال والعودل الى بر االمان والسالم والعا ية .
ً
اوال  :مشكهت انبحث
((إن معظااام الااادو اااي عاااالم الياااوم الااان تتواااارعه اال كاااار والمرااااه ن
واالسااتراتيجيات والعقائااد ن ممااا الشااي يااه يعاااري ااي جملااة مااا يعاااري ماان يلا وشااد
وتوتر من مشكلة تعاطي الحبوب او العقايير المخدرل ويعد هانا التعااطي واورل مان
تلي الواور الخطيارل التاي تعااري مرةاا المجتمعاات اي عاالم الياوم اربيةاا وشارييةا
ظاهرا ام باطرا وهنه المشكلة وان اختلفت شدتةا من بلد الى اخر لكررا ال رساتطي ان
رجلم بان أ مجتم ي العالم سيكون ي مؤمن من هنه المشكلة ن الدو التي كارات
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اااي ياااوم مااان االياااام بعياااده مااان هااانه المشاااكلة اوااابحت الياااوم ساااويا رائجاااا لةاااا)) .
(التميمي ن  4006ن ص)3
((وتعد مشكلة المخدرات واحدل من اخطر واعقد المشكالت التي يعااري مرةاا
ك ير من المجتمعات ي عالمرا المعاور)) ( .الدليمي ن  3997ن ص)3
((يوم االطباع الحبوب المخدرل او المرومات للراحة من التعب والقل لمر
حاالت التقلص والتشر ومن الخطورل البالغة تكرار تعاطي هنه الحباوب او العقاايير
المخدرل الاراي اير مراسبة ن حي ان استمرار هنا التعاطي الضار رفسايا وعقلياا
وجسديا يكون بالتدري عادل االعتمااد رفسايا و سايولوجيا علاى هانه الحباوب وبالتاالي
ال يستطي المتعاطي االساتغراع عرةاا ن ضاال عان نلاي اان ارتشاار الشاائعات حاو
يدرل المخدر على خل حاالت رفسية وجسمية ايجابية يد تكون دوا وحوا ل لوحدها
اي د ا شااريحة الشاباب خاوااة وشاارائح المجتما االخاارى عامااة للساقوط ااي وحا
التعاطي ن ومن الشاائعات ايضاا تلاي الفكارل الخاطئاة حاو يادرل المخادر علاى لياادل
القول الجرسية للشباب ن وهنا كله يد يد الى تكوين ا كار ايجابية رحو المخدرات)) .
(التميمي ن  4006ن ص)3
((ومن الجادير بالانكر ان مشاكلة التعااطي علاى جاراب كبيار مان التعقياد مان
حي العوام المإدية لةا ةي ال تظةار او ترتشار بسابب عاما دون اخار ن ارماا هاي
رتيجة عادل عواما تتضاا ر ما بعضاةا لتولياد هانه المشاكلة السابب اي ظةاور هانه
المشكلة ليم عاامال ايتوااديا حساب ارماا ماة اساباب اخارى ال تقا اهمياة ادى الاى
وجودهااا ن ان كشاافت الدراس ا ات الحدي ااة ان التعاااطي مشااكلة تتعاادد عواملةااا وتاارتبط
بوورل اساسية باساليب الترشئة االجتماعية الخاطئة التي تقوم بةا االسرل ضاال عان
العوام المجتمعية التي تحيط بالفرد وتحكم سلوكه وسائ االعاالم والظاروم العاماة
التي يعيشةا المجتم وايرها من العواما التاي تاإد الاى ظةاور مشاكلة التعااطي ن
وكما ان لمشكلة التعاطي عواملةا ان لةاا آ اارا سالبية تعاود علاى المتعااطي رفساه او
المتعاااطين ارفسااةم واالساارل التااي يرتمااون اليةااا وعلااى المجتم ا الاان يعيشااون يااه
ويتفاعلون معه ن ولع خطورل هنه المشكلة تمكان اي خروجةاا مان الرطااال الفارد
وامتااداد ا ارهااا الساالبية الخطياارل الااى المجتماا المتعاااطي لةاانه الحبااوب والعقااايير
المخادرل يتحااو الااى شااخص اياار يااادر علااى مواكبااه متطلبااات الحيااال العواارية ماان
حوله كما اره يوبح عضوا اير مرت واير يادر علاى كساب معيشاته بعما واحيح
مقبو كما يد يةدد المجتم بالفساد والجريمة)) ( .العلاو ن 4003ن ص)6-5
ويرى الباحثان ان مشكلة البحث الحالي تتلخص باالتي :
 .3تعااد مشااكلة تعاااطي او إدمااان المخاادرات ماان المشااكالت التااي تعاااري مرةااا
المجتمعااات االجربيااة والعربيااة وبضاامرةا يطررااا العلياال ن ونلااي اسااترادا الااى
المتابعات الميدارية ي المستشفيات والمراكال الواحية والبح ياة نات العالياة
وايرها .
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 .4القواااور اااي المعلوماااات وخطئةاااا حاااو المخااادرات عراااد بعاااي اال اااراد
وخوووا ( ئة الطلبة والشباب) مما يد يد عةم الى محاولة تجربتةا وبالتالي
يد تلداد خطورل المشكلة .
 .5تحسااام وادراي البااااح ي ن لطبيعاااة المشاااكلة وآ ايةاااا ومخاطرهاااا مااان خاااال
متابعتةمااا واهتمامةمااا بموضااوع المخاادرات عمومااا وبحالااة التعاااطي لاادى
الطلبة والشباب خوووا ن ي محيط المجتم الكبير الن هو جلع مره .
ً
ثانيا  :اهميت انبحث
((لقد اعطت التكرولوجيا الحدي ة لإلرسان ما لم يخطر له على با قد اعطتاه
ك اسباب الرعيم والةراع ن ولكن بقدر ما حملت الياه تلاي الر اهياة قاد لادت مشااكله
حجما وشدل وتعقيدا ولع ابرل هنه المشكالت واك رها خطورل وحادل مشاكلة تعااطي
الحبوب او العقايير المخادرل لغيار االااراي الطبياة المراسابة ن حيا تمتاد ا اار هانه
المشاااااااااكلة لتشااااااااام كااااااااا الجواراااااااااب مااااااااان حياااااااااال الفااااااااارد والمجتمااااااااا )) .
(اللراد ن  3999ن ص)5
((أن ماان الوااعوبة توااور اال ااار الراجمااة عاان ظاااهرل التعاااطي واالحاطااة
بابعادها الوحية والرفسية واالجتماعية وااليتوادية ومراح التعقيدات االخرى التاي
ترطااو عليةااا دون معر ااة تااؤ ير المخاادر علااى الجساام االرساااري الن م ا هاانه اال ااار
ترج ي معظمةا الى ما يحد ه المخدر من تغيرات واضطرابات سيولوجية ورفساية
وعقلية وترعكم ي الرةاية على سلوي الفرد العام ن وإدراكه ويواه العقلية))(.رسايمي
ن 3997ن ص)88
((و ي السروات االخيرل وجد أن تعاطي المخدرات أو االدماان عليةاا خاواة
بين جي الشباب ي تلايد مستمر ي جمي ارحاع العالم ن قاد ووا عادد المتعااطين
و ا احااد تقااارير االماام المتحاادل لعااام 4006م الااى ( )397مليااون متعاااطي بليااادل
ياادرها ( )7ماليااين عاان التقرياار الساااب لعااام 4005م ن وهاانه الرساابة تم ا  %5ماان
اجمالي سكان العالم كما وو عدد متعاطي اال يون كمخدر الى ( )37مليون متعااط
مرةم ( )9ماليي ن يتعاطون الةياروين ساواع باالحبوب او االسترشااال او الحقان ن وهانا
يفتح بابا خطيرا وهو رق عدوى االيدل والتةاب الكبد الوبائي ن ويقدر عادد المادمرين
الاانين يسااتعملون اساالوب الحقاان حااوالي ( )35مليااون ماادمن ماارةم ( )600الاام ااي
المرطقة العربية)) ( .مجلة علمية ن  3996ن ص)43
((ان الرااام لاام يولاادوا ولااديةم اتجاهااات رفسااية معيرااة رحااو أ ظاااهرل ماان
الظواهر ومرةا ما يتعل بظاهرل تعاطي المخدرات ن ولكان االتجاهاات تتكاون وترماو
وتتبلور من خال اسلوب المالحظة وطريقة التعلم والترشئة االجتماعياة ن هانا حساب
رظرية التعلم االجتماعي)) ( .التميمي ن  4004ن ص)485
ويرى الباح ان ان اهمية هنا البح تتم

باالتي :
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 .3ان مشاااكلة تعااااطي الحباااوب او العقاااايير المخااادرل لالااااراي ايااار الطبياااة
المراسبة بدأت تظةار وترتشار اي مجتمعراا والسايما بعاد التحاوالت السياساية
التي شةدها العراال ي ريسان . 4005
 .4هراااي اعتقااادات خاطئااة بشااؤن تعاااطي المخاادرات ماان يباا بعااي اال ااراد
وخوووا شريحة الطلبة والشباب والطبقة العاملة .
 .5يحدد الباح اان اهمياة بح اه مان خاال الحاجاة الماساة للتعارم علاى وجةاات
رظر الطلبة رحو هنه المشكلة ن لما لشريحة الطلبة مان اهمياة كبيارل جادا اي
المجتم الره يق على عاتقةا مسإولية برااع مساتقب الاوطن واالماة الواعاد ن
خوووا ان هنه الظاهرل او المشكلة تعتبر من اخطر واعقد المشكالت التي
تعاري مرةا ك ير من المجتمعات ي عالمرا المعاور  .إال ارةا لم تبح جيادا
بعد ونلي لحدا ة دخولةا الى مجتمعرا العرايي العليل .
ً
ثانثا  :اهذاف انبحث
يرمي البح الحالي الى التعرم :
 .3اسباب تعاطي المخدرات من وجةة رظر طالب المرحلة االعدادية .
 .4ه هراي روال نو داللة احوائية ي وجةات رظر المرحلة االعدادية رحاو
اسباب تعاطي المخدرات تبعا لمتغير الفرع الدراسي (علمي – ادبي) .
ً
رابؼا  :حذود انبحث
يقتواار البحا الحااالي علااى طلبااة المرحلااة االعداديااة و ا متغياار واحااد ماان
الروع (النكور قط) للعام الدراسي الحالي ( )4030-4009ي مديرة بعقوبة .
ً
خامسا  :حتذيذ املصوهحاث
 )1التعاطي :
* عر ه المرجد ن  " 3995يقود بالتعاطي من الراحية اللغوية تعاطي الشيع
أ يقود به تراوله ن واالمر يام به او خاي يه " .
(المرجد ن 3995ن ص)735
* عر ه عبيد  " 3999استعما أ ماادل مخادرل الاى الحاد الان ياد يفساد او
يتلم احد او ك الجوارب الجسمية او العقلية او الرفسية مما يد يعط يدراته الوظيفية
"( .عبيد ن  3999ن ص)49
* عر اه كراراة ن  " 4030يقواد باه التعااطي المتكارر لماادل رفساية او لمااواد
رفسية لدرجاة ان التعااطي يكشام عان اشاتغا بالتعااطي ن كماا يكشام عان عجال او
ر ي لالرقطاع او لتعدي تعاطياه وك يارا ماا تظةار علياه اعاراي االرساحاب انا ماا
ارقط عن التعاطي ( .كرارة )4030 . online .
اما التعريم الرظر للتعاطي :
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" هو رابة اير عادية توي بفرد او مجموعة من اال راد تجاه مواد لةا ا اار
مسكرة مربةة او مرشطة او مةلوسة ن االمر الان يلحا اضارارا بالغاة بالمتعااطي او
بمجموعة المتعاطين".
 )2الحبوب المخدرة (المخدر)
عر ةا الفيومي ن يقود بكلمة خدر من الراحية اللغوية (خدر) العضو (خدرا)
من باب تعب ن استرخى ال يطي الحركة .
(الفيومي ن  3943ن ص)447
وفي الموسوعة الطبية يعرف المخدر
" مادل تسبب ي االرسان قدان الوعي بدرجات متفاوتة ويد يرتةي الى ايبوبة تعقبةاا
الو ال "( .بيرم ن  3996ن ص)497
" المخاادر يقوااد بااه مااادل كيميائيااة تساابب الرعااام والرااوم واياااب الااوعي الموااحوب
بتساااكين االلااام وكلماااة مخااادر ترجماااة كلماااة ( )Narcoticالمشاااتقة مااان االاريقياااة
( )Narctiyالتي تعري خدر او يجعله مخدرا ( .رادين العرب ن 4030ن ارترريت)
انفصم انثاني

االطار اننظري نهبحث
ً
اوال  :اخلهفيت انتارخييت نهمخذراث :
ان استخدام المخدرات يديم يدم البشرية ن وعر ةا ايدم الحضارات ي العالمن
قااد وجاادت لوحااة سااومرية يعااود تاريخةااا الااى االلاام الراب ا يب ا الماايالد تااد علااى
اسااتعما السااومريين لال يااون ن وكااان يطلقااون عليااه بااات السااعادل وعاارم الةرااود
وال ويريون " الحشاي مران االلام ال الا يبا المايالد ن كماا ورد اي كتااب (وايدلة
االلم االمبراطور شيرغ تار ) كما ووفه هوميروم ي االوديسا ن القاات قاد عر اه
(مجلااة
االحباا ياديما ورقلااوه الاى الاايمن عاام ( 747م) .
المعر ة العلمية ن ارتررت العدد )4030/5/53
اما ي الغرب كارت البداية االولى م اكتشام (سيرجوليم بريساتلي) ااال
اوكسيد الريترول المخادر او الغاال الضااحي عاام  3998والان ارتشار اساتخدامه ما
بداية القرن التاس عشر الحدا حالة من الرشاول واللةاو والمارا والتسالية والضاحي
المتواو لدرجة اره كارت تقام حفالت لةنا الغري (السترشاال هنا الغاال) والادخو
الى حالة (ضاحي هساتير متواوا – ان جاال التعبيار) ولتغييار الحالاة الملاجياة .
(دمردا ن  3994ن ص)466
اام حااد ان تاام اكتشااام مخاادر اال ياار وارتشاار تعاطيااه مااابين االسترشاااال او
الشرب وكارت تقام حفالت السترشايه وجلب حالة من الرشاول المواطرعة اضاا ة الاى
ما اشاعه البعي من الم قفين من الحاالت التي يحد ةا االسترشاال الاى الحالاة الرفساية
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والعقلية ب والجسدية للشخص الن يحضر م ا هانه الحفاالت االسترشاايية اي حاين
ضا الابعي تعااطي هانا الغاال اال يار عان طريا وضا يطارل او يطارتين علاى
القةول ن كما يد ح عرد البعي مح الكحوليات وخاوة حين تكون هراي ييود علاى
تعاطيةا ن ويد اساتغلت بعاي شاركات االدوياة اي واراعة ادوياة تحتاو علاى ااال
اال ير وتباع بشك ياروري من جةة ن ومن جةة اخرى لام رجاد حتاى نلاي التااري أ
دراسات جادل يد تربةت الى خطورل م هنه الماواد االسترشاايية والتاؤ يرات الضاارل
التي يمكن ان تتركةا ي حالة المتعاطي .
()Schonenberg , 2001, p. 397-406
ويد ووام بيتارل عاام  3900حالاة تاال تبلاغ مان العمار اربعاة عشار عاماا
كارت تسترش ابخرل البرلين ن ويد ظةرت عليةا عالمات التعاطي م توالى بعاد نلاي
ووم حاالت مما لة لطلبة المادارم واطفاا يتعااطون استرشااال الماواد المتطاايرل .
(دمردا ن  3994ن ص) 468
والن يجاب الوياوم عراده هاو عاام  3979حاين ارتشار االسترشااال بواورل
وبائية ي العديد من المدن االمريكية وكارت المادل المسترشقة هي (البرلين) ام تالهاا
(الوااامغ) باااين االطفاااا والماااراهقين مماااا حااادا بالشااارطة الاااى القااابي علاااى هاااإالع
المتعاطين ن م ان المتابعة يد كشفت عن ارتشار وباع االسترشاال ي العديد من الادو
االوربية واالخرى ن وتم التعام م متعاطي هنه الماواد علاى اساام ارةام مجرماون
وليسوا مرضى )Sharp, 1991, p: 595( .
ً
ثانيا  :اهم اننظرياث املفسرة نهتؼاطي :
 .3االتجاه االجتماعي ي تفسير االدمان  -:حي يرى اروار هنا االتجاه ان االدمان
ارمااا يعااود الااى طبيعااة المشاااك السااائدل ااي المجتم ا ن ولاانا يجااب االهتمااام باالساارل
وتؤ ير االودياع وشبكة العاليات االجتماعية المختلفة التي يرتمي اليةا الفرد والتي يد
(اااارم ن
تد عاه (و ا ظاروم محااددل) الااى االدماان با واالساتمرار يااه .
 3998ن ص)48-47
وماان خااال اسااتقرائرا للعديااد ماان رتااائ الدراسااات التااي تراولاات االدمااان اررااا
ركون الاع ئتين رئيسيتين من الظروم واالسباب التي تإد الى تعااطي المخادرات
م ادمارةا لدى رسبة من هإالع المتعااطين ن الفئاة االولاى حيا يكاون االدماان رتيجاة
مباشاارل للتعااري المسااتمر ااي ظااروم وبيئااة اجتماعيااة مواتيااة والفئااة ال اريااة هااي
الضغوط االجتماعية باالضاا ة الاى خواائص الفارد الشخواية مان رقاص اي القادرل
علاااااى التجراااااب او رقاااااص التوكياااااد باااااه او الضااااابط الاااااداخلي او ساااااوع التوا ااااا .
( ر ن  4000ن ص)605-604
 .4رظرية التحلي الرفسي الكالسيكي  -:حي يرى رويد وارواره ان تفسير السلوي
المرضاي (ومرااه االدمااان) يجاار كاااالتي " :احبااط ال يقااوى الشااخص علااى مواجةااة
آ اره الرفسية بح وايعاي مراساب ساواع أكاان رتيجاة لضاخامة االحبااط ن أم الساتعداد
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رشوئي يوامه عدم القدرل على احتما االحباط واالالب ان يكون مليجا من العااملين
معا وتإد رتائ االحباط الودمي الى تاوتر ياإد بادوره الاى الركاوص" ن ومان ام
ان االدمان يعاد عالجاا ناتياا لحالاة القلا والتاوتر واالكتئااب التاي ترتااب الشاخص .
(ليور ن  3998ن ص)397
.5الفرويديون الجدد  -:واو الفرويديون الجدد دراسة االدمان وعدم الويوم عردما
يا به رويد ب طرحوا وتودوا للتساإالت االتية :
 لمانا يدمن بعي اال راد دون البعي االخر ؟ لمانا يختار اال راد عقايير مخدرل معيرة دون اخرى ؟ لمانا يرتق اال راد من تعاطي مخدر الى تعاطي مخدر اخر (االدمان المتعدد) ؟ لمانا يرجح بعي المتعاطين ي االيالع ي حين يفش البعي االخر ويرتكسون؟متوولين الى حقيقة ان الشخص المدمن هو شخص نو خوائص عالياة مان
التوتر واالعتمادية واالكتئاب ن وان الخبارل الناتياة الراجماة عان التعااطي وماا يعقبةاا
من احاسيم بالرشول وتقدير النات وتحسين الملا ك نلي تجع الفرد (م بتاا) علاى
ضرورل التعاطي .
 .6االتجاه السلوكي المعر ي  -:حين يةتم اروار هنا االتجاه بمبدأين هما :
أ .القةر  Compulsionوالن يشير ارواره الى ان االدمان يعد مشاكلة جسادية تلاح
علااى الشااخص وان هااانا القةاار للتعااااطي مبرااي علااى اساااام التويعااات والاااتعلم وان
المدمرين يسلمون بمبدأ الخضوع للمخدر .
ب .التويعات وهي تعاد عاامال الحاحياا ن رفسايا ن اشاتةائيا الاى المخادر وان الشاخص
يخشى عدم التعاطي حتى ال يدخ ي جحيم االعراي االرسحابية والتي يد يبالغ اي
االحسام بةا  (.الةوار ن  3999ن ص)380
ً
ثانثا  :انتؼاطي وػالقته بانىاقغ االسري  ،االقتصادي  ،انثقايف :
ان التعاطي للمخدرات لم يعد ياورا على طبقة اجتماعياة دون اخارى ن ولام
يعد ياورا على الطبقات الدريا وسكان المراط المتخلفة حضاريا كما كان الحاا اي
القاارن التاس ا عشاار ب ا اواابح يشاام جمي ا الطبقااات بغااي الرظاار عاان المسااتوى
االجتماعي وااليتواد ( .اارم ن 3998ن ص)3
حي ان متعاطي الماواد المخادرل يرحادرون مان وايا اسار يتميال بالدورياة
وارخفاي المستوى التعليمي وال قا ي وااليتواد ن وان هنا الواي بتشابكاته المعقدل
والمتفاعلة يفرل متعاطي المخدرات ن ويكون من سمات هنه االسر  :عادم االساتقرار
ااي العاليااات اللوجيااة ن ارتفاااع رساابة الةجاار ن االساالوب الخاااطة ااي تربيااة وترشاائة
االبراااع ن ممااا يااد هااإالع االبراااع الااى الساارية وتعاااطي المخاادرات وبخاوااة عراادما
تتلقفةم عوابات الشوارع ( .سليم ن  3999ن ص)348
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لاانا ماان المةاام ضاارورل التعاارم علااى الخلفيااة االساارية والحالااة االيتوااادية
وال قا ية لطبيعة البيئة التي يرحدر مرةا متعاطو المواد المخادرل ن مان المةام التعارم
من المتعاطين ارفسةم علاى الجواراب المعر ياة والوجدارياة والسالوكية ومادى ادراكةام
الضاارار التعاااطي ومحاااوالت التوياام وكيفيااة العااال حتااى تكااون م ا هاانه المعر ااة
المرتكل االساسي ي تعاملرا م هإالع الفئة من المتعاطين .
ً
رابؼا  :انذراساث انسابقت ويتضمن ػرض دراساث راث صهت باملىضىع
 -3الدراسات االجنبية  :دراسة مجموعة الباح ين ي الريبا (تعااطي المخادرات اي
الريبا ) 3998
هااد ت تقااديم وااورل دييقااة لماادى ارتشااار تعاااطي المخاادرات ااي الريبااا ن
والكشم عن الخوائص االجتماعية والديموارا ية للعيرة وارمااط التعااطي ومواادر
الحوو على المخدرات وكارت العيرة ( )470مبحو ا اما عن اهم الرتاائ قاد كارات
تعاطي النكور اك ر من االرا والعاطلون عن العم هم اك ر الرام تعاطيا  .اما اهام
االسااباب المإدياااة للتعااااطي كارااات ر ااااال السااوع والمشااااك العائلياااة وساااةولة تاااوا ر
المخدرات والرابة ي االستطالع ( .هيئة االمم المتحدل ن )3998
 -2دراسة الدرايسة  :ظاهرل تعاطي المخدرات ي االردن 3999
هااد ت هاانه الدراسااة االجتماعيااة الااى تحلي ا ظاااهرل تعاااطي المخاادرات ااي
االردن بجم ا المعلومااات عاان الظاااهرل والتعاارم علااى خوااائص التعاااطي واسااباب
التعاطي والظروم المحيطاة بالتعااطي وكارات عيراة الدراساة مان ( )99مبحو اا مان
الموجودين ي موحة مديرية االمن ويد كارت رتائ الدراسة كاالتي ان رسبة تعااطي
المخدرات بين النكور اعلى من االرا اك ر ئة تعاطيا للمخدرات هم من عمر (-40
 )49سرة وان العلاب اك ر تعاطيا  .كماا ان االبياة ا اراد العيراة يعاارون مان مشااك
رفسااية عرااد بدايااة التعاااطي كمااا ان االبيااة ا ااراد العيرااة كااان لةاام اواادياع يتعاااطون
المخدرات ( .الدرايسة ن  3999ن ص)87-3
 -5دراسة جدوع ( : )2212التفكي االسر والمخدرات
ويااد تراولاات الدراسااة عاادل مباح ا التحديااد العلمااي لمفةااومي التفكااي االساار
والمخاادرات والخلفيااة التاريخيااة للمخاادرات امااا المبح ا ال الاا قااد تراااو التفسااير
االجتماعي لالدمان واخيرا تراو ي دراسته المبحا الرابا التفكاي االسار وابارل
مظاهر االسر المفككة التي ترتبط باارحرام االبرااع ولجاوئةم الاى تعااطي المخادرات
وهااي تواادع العاليااة اللوجيااة واساارل القشاار الفااارد وماان اام الحااواد (الخارجيااة
الداخلية ) التي تتعري لةا االسر ويد تكون سبب للتعاطي ومرةا اياب احد الوالادين
بسبب الو ال او تعري االسرل الى كاوار عساكرية ن او تعاري االبرااع الاى ارمااط
من العرم واالهما واالسااعل الجسادية مماا ياإد الاى اعاياة رماوهم وحرماارةم حا
التعليم .

-8-

العذد السابع واالربعىى  .هجلة الفتح  .تشزيي االول لسنة 3122

د .اخالص علي حسيي
م.م .هؤيذ سعذ شعيب

ويااد اووااى الباح ا ضاارورل توعيااة وت قياام ا ااراد االساارل كمااا اكااد علااى
ضرورل وجود ترسي وتعاون مشتري بين االسرل والمدرسة والكلية والجامعاة ودور
العبادل ( .جدوع ن 4030ن ص)98-93
انفصم انثانث

جمتمغ انبحث :
يعرم المجتم بؤره جمي مفردات او وحادات الظااهرل موضاوع الدراساة ..
وعليه يتكون مجتم البح الحالي مان طلباة المرحلاة االعدادياة (الانكور) اي مديراة
بعقوبة /محا ظة ديالى ( .السماي واخرون ن 3999ن ص)73
أما عيرته قد تم اختيار ( )300طالاب بالطريقاة العشاوائية الطبقياة ماولعين
على خمم مدارم والجدو ريم ( )3يوضح نلي .
جدول ()1
توزيع عينة البحث في مدينة بعقوبة تبعا ً لمتغير الفرع الدراسي (علمي – ادبي)
المجموع
ادبي
علمي
اسم المدرسة
ت
40
40
اروية الجواهر
3
40
30
30
اروية بالط الشةداع
4
40
40
اروية الحسن بن علي
5
40
30
30
 6اعدادية الشريم الرضي
40
30
30
اعدادية ديالى للبرين
7
300
70
70
المجموع الكلي

اداة انبحث :
استعملت االستبارة كؤدال لجم المعلومات المتعلقة بالبح الرةا اك ر الوسائ
اسااتعماال للحوااو علااى المعلومااات ماان اال ااراد ااي االبحااا الوواافية التااي تتطلااب
وجود عيرات ك يرل يمكن ارسالةا الى اشخاص عديدين من مراط بعيدل ن ضال عن
امكاريااة واايااة االساائلة او البرااود لتراسااب ااراضااا محااددل دون ان يااإ ر نلااي علااى
مضمون السإا او البرد ( .ابو عالم ن  3999ن ص)379
ولغري تحقي اهدام البح يام الباح اان اعاداد اساتبيان ونلاي عان طريا
توجيه سإا استطالعي مفتوا الى عيرة من طاالب المرحلاة االعدادياة ( )40طالاب
وطلب مرةم االجابة عن السإا " ما هو برأيي اهم العوام واالسباب التي تإد الى
تعاطي الحبوب الممروعة (المخدرل) ؟
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اام بعااد نلااي تاام تفريااغ وتبويااب البيارااات وماان اام اعااداد الفقاارات وواايااتةا
ووض البدائ المراسبة لتقدير االستجابة على قراته .
صالحيت انفقراث :
 -3الواادال الظاااهر  :ان عمليااة القيااام تعتمااد علااى معلومااات جياادل وان الحوااو
على الودال الظاهر هو احد االجراعات المطلوباة اي هانا المجاا Marshal, ( .
)1972, p: 132
واسااترادا علاااى نلاااي عرضاات الفقااارات بوااايغتةا االوليااة ( )47قااارل علاااى
*
مجموعة من الخبراع والمختوين من التربية وعلم الرفم .
وعليااه اجرياات بعااي التعااديالت المراساابة ماان خااال حاانم وتعاادي بعااي
الفقرات اير الوالحة للتطبي  .وعلى ضوع استجابة االساتنل الخبراع تؤلم المقيام
بوورته الرةائية من ( )40قرل ملح ريم (. )3
ال بات  :يشير ال بات الى اتساال الدرجات التي جمعت من اال راد ارفساةم عرادما يعااد
االختبار عليةم ي روة اخرى او عردما يختبر اال راد بفقرات متكا ئاة او متسااوية
(  )Anastasi and Ubrina, 1997, p: 84لنلي اعيد تطبيا االختباار علاى العيراة
رفسةا بعاد مارور اسابوعين مان اجاراع التطبيا االو وياام الباح اان بحسااب معاما
ارتباط بيرسون بين التطبي االو وال اري ويد بلاغ ( )0.95وهاو معاما باات عاا
وبنلي يعد المقيام واديا و ابتا .
وصف المقياس  :يتكون المقيام مان ( )40قارل وبادائ االساتجابة هاي (رعام ن الاى
حد ما ن كال) اما اولان البدائ كارت على التوالي (. )3-4-5
الوسائل االحصائية :
لتحقي اهدام البح استخدم ك من :
 .3معام ارتباط بيرسون الستخرا ال بات .
 .4معام يشر لحساب الوسط المرجح والولن المئو .
 .5االختبااار التااائي لعيرتااين مسااتقلتين ن لحساااب داللااة الفااروال بااين متوسااطين
حسابيين .
انفصم انرابغ

ػرض اننتائج ومناقشتها :

* أ.د .ليث كزين حوذ
أ.د .ههنذ عبذ الستار
م .حذام خليل حويذ

أ.م.د .بشزي عناد هبارك
م.د .فخزي صبزي
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 .3لغري تحقي الةادم االو لمعر اة اساباب تعااطي المخادرات اساتخدمت معادلاة
يشاار لحس ااب الوسااط الماارجح (معر ااة درجااات الح ادل للفقاارات والجاادو رياام ()4
يوضح نلي .
الجدول ()2
يوضح الوسط المرجح (درجات الحدة) لفقرات المقياس مرتبة من االعلى الى
االدنى
درجة الحدل
الفقرات
ت
4.96
 .3اعتقد ان ر اال السوع لةم دور كبير ي تعاطي المخدرات
4.74
 .4قاادان او اهمااا الفاارد للااوالع الااديري والخلقااي لاانلي يتعاااطى
المخدرات
4.49
 .5اعتقد ان التفكي االسر عام مساعد ي تعاطي المخدرات
4.47
 .6اعتقد ان اساليب التربياة الخاطئاة عاامال اساسايا اي ارحارام
بعي االبراع ومره تعاطي المخدرات
4.34
 .7ارى ان االضاااطرابات الرفساااية عامااا مسااااعد اااي تعااااطي
المخدرات
4.09
 .8الرقص ي وسائ واماكن الترويح ويضاع ويت اراد ايجابياا
من العوام المساعدل ي ظةور مشكلة التعاطي
4.04
 .9ضعم االمن االجتماعي ي المجتم عام مساعد ي تعاطي
المخدرات
3.94
 .9ان لرمان السوع التي تعري ي يراوات التلفاال الةابطاة دور
ي تعاطي المخدرات
3.93
 .9ارى بؤن احتال البلد له عالية بتعاطي المخدرات
3.94
 .30ارى ان قاادان االب او ايابااه عاان اساارته لااه ا اار ااي تعاااطي
االبن للمخدرات
3.69
 .33اعتقااد ان الفقاار الماااد والبطالااة عوام ا مساااعدل ااي ظةااور
مشكلة التعاطي
3.67
 .34ارى ان اليساار الماااد لاادى الفاارد عام ا مساااعد ااي تعاااطي
المخدرات
3.67
 .35اتوور بؤن لالرحرام الجرسي عالية بتعاطي المخدرات
 .36سةولة الحوو على الحبوب المخدرل (المورعة) اي بعاي
الواايدليات االهليااة ماان العواما المساااعدل ااي ظةااور مشااكلة
التعاطي
 .37عم االم خار المرل يتاري راااا خطيارا وبالتاالي ياد يقا
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احد االبراع ضحية لمشكلة التعاطي
 .38تعبير الفرد عن العادوان والتمارد ضاد اسارته ومجتمعاه لانلي
يتعاطى المخدرات
 .39حب االستطالع (دا الفضو ) من العوام التي تاد بعاي
اال راد رحو تجربة تعاطي الحبوب المخدرل
 .39الرابااة ااي تقليااد الرمااان التااي تاادمن عل اى المخاادرات لاانلي
يتعاطى المخدرات
 .39محاولة الفرد ي الةروب من الوايا والخبارات المإلماة لانلي
يتعاطى المخدرات
 .40تؤ ير بعي ضعام الرفوم والفاشلين على الفرد يد يإد الى
الرابة بالتعاطي

3.33
3.09
3.09
3.09
3.04

و يماا يلاي تفساير الرتااائ التاي تووا اليةاا البحا الحاالي علاى ضاوع القاايم
المبيرة ي الجدو ( )4وكما يؤتي -:

 .1الفقرة االولى :

حولت الفقرل ال ارية المتعلقة بالعام االجتماعي والتي تشاير الاى (اعتقاد ان
ر اااال السااوع لةاام دور كبياار ااي تعاااطي المخاادرات) ن علااى اعلااى درجااة حاادل ااي
المقيام بدرجة يدرها ( )4.96مما يد على يول هنا العام االجتماعي وأ ره الكبيار
ااي تعاااطي المخاادرات  .وجاااع هاانا العام ا ااي المرتبااة االولااى متقاادما علااى جمي ا
العوام االخرى .

 .2الفقرة الثانية :

حولت الفقرل االولى المتضامرة لعااملي (الادين واالخاالال) والتاي تشاير الاى
( قدان او اهما الفرد للوالع الديري والخلقاي لانلي يتعااطى المخادرات) علاى درجاة
حدل يوية يدرها ( )4.74وهنا يعري ان ضعم او قدان الفرد للدين واالخالال له ا ار
كبير وبارل ي تعاطيه للمخدرات .

 .3الفقرة الثالثة :

حولت الفقرل العشرون المتعلقة بالعام االجتماعي والتي تشاير الاى (اعتقاد
ان التفكي االسر عام مساعد ي تعاطي المخادرات) علاى درجاة حادل يوياة ايضاا
ياادرها ( ) 4.49ممااا يااد علااى ان هاانا العام ا االجتماااعي لااه ا اار بااارل ااي تعاااطي
المخدرات .

 .4الفقرة الرابعة :

حولت الفقرل السابعة المرتبطة بالعام االجتماعي والتاي تشاير الاى (اعتقاد
ان اساااليب التربيااة الخاطئااة عااامال اساساايا ااي ارحاارام بعااي االبراااع ومرااه تعاااطي
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المخدرات) على درجة حدل عالياة ايضاا حيا بلغات ( )4.47مماا ياد علاى ان هانا
العام االجتماعي له دور بارل ي تعاطي المخدرات .

 .5الفقرة الخامسة :

حواالت الفقاارل ال ال ااة المتعلقااة بالجارااب الرفسااي لاادى الفاارد والتااي تشااير الااى
(ارى ان االضطرابات الرفسية عام مساعد ي تعاطي المخدرات) علاى درجاة حادل
عالية ايضاا يادرها ( ) 4.34وهانا يباين اال ار الباارل لحالاة االضاطراب الرفساي لادى
الفرد وعاليته ي تعاطي المخدرات .

 .6الفقرة السادسة :

حولت الفقرل السادسة المتعلقة بالبيئة السليمة المراسبة التي تساعد ي تحقي
الوحة الرفسية لدى الفرد والتي تشير الى (الرقص ي وسائ وأماكن الترويح ويضاع
ويت الفراد ايجابيا من العوام المساعدل ي ظةور مشكلة التعاطي) على درجة حدل
عالية ايضا يدرها ( )4.09مما يد على ا ر هنا العام المةام اي المجتما وعاليتاه
ي تعاطي الفرد للمخدرات .

 .7الفقرة السابعة :

حولت الفقرل الرابعة عشر المرتبطة بعاما االمان االجتمااعي اي المجتما
والتااي تشااير الااى (ضااعم االماان االجتماااعي ااي المجتم ا عاما مساااعد ااي تعاااطي
المخدرات) على درجة حدل عالية ايضا حي بلغت ( )4.04مما يبين يول اال ر الان
يتركه ضعم االمن االجتماعي على أ مجتم اي العاالم وبالتاالي ياد يقا ك يار مان
ا راد المجتما ضاحية او ريساة ساةلة لشابح وآ اة المخادرات مان خاال التعااطي او
االدمان عليةا .

 .8الفقرة الثامنة :

حولت الفقرل الخامسة المتعلقة بدور وسائ االعالم السلبية والتي تشير الاى
(ان لرمان السوع التي تعري ي يروات التلفال الةابطة دور ي تعاطي المخادرات)
على درجة حدل عالية حي بلغت ( )3.94مما يوضح ا ر وسائ االعالم السلبية اي
د اال راد رحو تكوين كرل ايجابية رحو المخدرات .

 .9الفقرة التاسعة :

حولت الفقرل الخامسة عشر المتعلقة بالوض العام للمجتم والتي تشير الاى
(ارى باؤن احااتال البلاد لااه عالياة بتعاااطي المخادرات) علااى درجاة حاادل عالياة حيا
بلغاات ( ) 3.93وهاانا يبااين اال اار الساالبي لالحااتال بك ا موااادره وارواعااه علااى ك ا
جوارااب الحيااال ااي المجتم ا العرايااي ن ومرااه ارتشااار ظاااهرل تعاااطي المخاادرات بااين
اوساط الطلبة والشباب خاوة و ئات وشرائح المجتم االخرى عامة .

 .12الفقرة العاشرة :

حولت الفقرل العاشرل من المقيام والمتعلقة بالعام االجتماعي والتي تشير
الى (ارى ان قادان االب او اياباه عان اسارته لاه ا ار اي تعااطي االبان للمخادرات)
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على درجة حدل عالية يدرها ( )3.94مما يبين ا ار قادان االب او اياباه عان اسارته
ي ارحرام بعي االبراع ومره تعاطي المخدرات .

 .11الفقرة الحادية عشر :

حولت الفقرل الرابعة المتضمرة للعام للعاما االيتوااد والتاي تشاير الاى
(اعتقاد ان الفقار الماااد والبطالاة عواما مساااعدل اي ظةاور مشااكلة التعااطي) علااى
درجة حدل متوسطة حي بلغت ( )3.69وهنا يد على ان ا ر الفقر الماد والبطالة
يتؤرجح بين االيجابي والسلبي اال اره يمي الى االيجابي رحو المخدرات بسبب ارتفاع
رسبة الفقر والبطالة ووعوبات المعيشة .

 .12الفقرة الثانية عشر :

حولت الفقرل الحادية عشر المرتبطة ايضا بالعام االيتوااد والتاي تشاير
الااى (ارى ان اليساار الماااد لاادى الفاارد عام ا مساااعد ااي تعاااطي المخاادرات) علااى
درجة حدل متوسطة اال ر يدرها ( )3.67مما يد على تباين ا ر عام اليسر المااد
وتؤرجحااه بااين االيجااابي والساالبي اال ارااه يمياا رحااو الساالبية حااو المخاادرات الن
مجتمعرا لم يتقب بعد كرل المخدرات ويد ر ضةا الك يرون من الطلبة .

 .13الفقرة الثالثة عشر :

حولت الفقرل ال ارية عشر المتراولة لدور االرحرام الجرسي والتي تشير الى
(اتوور بان لالرحرام الجرسي عالية بتعاطي المخدرات) على درجة حادل متوساطة
ايضا حي بلغت ( )3.67مما يد على تباين ا ار االرحارام الجرساي وتؤرجحاه باين
االيجابي والسلبي ن اال اره يمي رحو السلبي حو المخدرات وكما اشاررا ارفاا الاى ان
مجتمعرا المحا ظ لم يتقب بعد كرل المخدرات .

 .14الفقرة الرابعة عشر :

حواالت الفقاارل ال امرااة المرتبطااة بالجارااب الوااحي للفاارد والتااي تشااير الااى
(سةولة الحوو على الحبوب المخدرل (المورعة) ي بعي الويدليات االهلية مان
العوام المساعدل اي ظةاور مشاكلة التعااطي) علاى درجاة حادل ضاعيفة اال ار حيا
بلغت ( )3.39وهنا يعري ان هنه الفقرل ليست لةا ا ر بالغا ي تعاطي المخدرات .

 .15الفقرة الخامسة عشر :

حولت الفقرل ال امرة عشر المتعلقة بعم االم خار المرل والتي تشير الاى
(عما االم خااار المراال يتااري رااااا خطياارا وبالتااالي يااد يقا احااد االبراااع ضااحية
لمشكلة التعاطي) على درجاة حادل ضاعيفة اال ار يادرها ( )3.36وعلياه يتباين لراا ان
عم ا االم خااار المراال (العماا المراسااب) لاايم لااه ا اارا اي تعاااطي احااد االبراااع
للمخدرات .

 .16الفقرة السادسة عشر :

حولت الفقرل التاسعة عشر المتعلقة بالجارب الرفسي اير السو والتي تشير
الى (تعبير الفرد عن العدوان والتمرد ضد اسرته ومجتمعه لنلي يتعاطى المخادرات)
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بلغت ( )3.33مماا ياد علاى يلاة وضاعم

 .17الفقرة الساعة عشر :

حولت الفقرل التاسعة من المقيام والمتعلقاة بجاراب الفضاو لادى الشاخص
والتااي تشااير الااى (حااب االسااتطالع "دا ا الفضااو " ماان العوام ا التااي تااد بعااي
اال اراد رحاو تجرباة تعااطي الحباوب المخاادرل) علاى درجاة حادل ضاعيفة اال ار حيا
بلغت درجة حدتةا ( )3.09مما يد على ان جارب الفضاو عراد الفارد لايم لاه ا ارا
بالغا ي تعاطيه للمخدرات .

 .18الفقرة الثامنة عشر :

حولت الفقرل ال ارياة عشارل المتضامرة السالوب التقلياد والرمنجاة لادى الفارد
والتي تشير الى (الرابة اي تقلياد الرماان التاي تادمن علاى المخادرات لانلي يتعااطى
المخدرات) على درجة حدل ضعيفة ايضا يدرها ( )3.09مما يباين ان هانا العاما او
االسلوب ليم له أ ا ر يو ي تعاطي المخدرات .

 .19الفقرة التاسعة عشر :

حواالت الفقاارل السادسااة عشاار المتم لااة بالجارااب الرفسااي والتااي تشااير الااى
(محاولة الفرد اي الةاروب مان الوايا والخبارات المإلماة لانلي يتعااطى المخادرات)
على درجة حدل ضعيفة ايضاا يادرها ( )3.09مماا يوضاح ان هانا العاما او الجاراب
الرفسي ليم له دور كبير ي تعاطي المخدرات .

 .22الفقرة العشرون واالخيرة :

حولت الفقارل الساابعة عشارل المتعلقاة بالعاما االجتمااعي والتاي تشاير الاى
(تؤ ير بعي ضعام الرفوم والفاشالين علاى الفارد ياد ياإد الاى الراباة بالتعااطي)
على اي درجة حدل ي المقيام بدرجة يدرها ( )3.04مماا ياد علاى ان هانه الفقارل
ضعيفة الدور جدا وليم لةا أ ا ر بالغ بحي يإد الى تعاطي الفرد للمخدرات .
 .2اهلذف انثاني :
لغري تحقي الةدم ال اري ه هراي روال نات داللة احوائية ي وجةات
رظر الطلبة تبعا لمتغير الفرع (علمي – ادبي) ام اساخرا المتوساط الحساابي لطلباة
الفاارع العلمااي ( )46.93وبتباااين ياادره ( )59.49امااا طلبااة الفاارع االدبااي قااد بلااغ
المتوسااط الحسااابي ( )43.55وبتباااين ياادره ( )64.34وبعااد تطبي ا االختبااار التااائي
( )T- testلمعر ااة داللااة الفااروال بااين متوسااطي اسااتجابات الطلبااة تبااين ان القيمااة
المحسوبة يد بلغت ( )3.87وهي اي من القيمة الجدولية البالغة ( )3.98عرد مستوى
داللة ( )0.07وبدرجة حرية ( )99وهنا يعري عدم وجود روال نات داللة احوائية
ي وجةات رظر الطلبة رحو المخدرات تبعا لمتغير الفرع الدراسي (علمي – ادبي) .
الجدول ()3
داللة الفروق بين متوسطي استجابات الطالب للفرع الدراسي (العلمي – االدبي)
-26-

العذد السابع واالربعىى  .هجلة الفتح  .تشزيي االول لسنة 3122

الفرع
الدراسي

عدد
العيرة

الوسط
الحسابي

التباين

علمي
ادبي

70
70

46.93
43.55

59.49
64.34
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القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

3.87

3.98

اير دا

ويمكن تفس ير نلي باره يبدو ان معظم وجةاات رظار الطاالب رحاو المخادرات
تمي ا رحااو الساالبية الن مجتمعرااا لاام يتقب ا بعااد كاارل المخاادرات ويااد ر ضااةا معظاام
الطالب اال ان بعي اال كار الخاطئة عن المخدرات ارةا تجلب الرشول والفرا وتلي
الكآبة هنه اال كار التي يروجةاا بعاي ضاعام الرفاوم والفاشالين هاي احاد االساباب
التي تجع من بعي الشباب يحاو تجربتةا وبالتالي تكون لديةم وجةات رظر سلبية
وهي رسبة ضئيلة ورادرل جدا حسب رتائ البح الحالي .
ً
ثانيا  :االستنتاجاث
من خال الرتائ التي توو اليةا الباح ان يمكن استرتا ما يلي :
 -3يتبين من رتائ البح الحالي ان طالب المرحلة االعدادية بفرعيةا (العلماي
– االدبي) لديةم مستوى جيد من العلم واالخالال الحسرة ن وهنا واضاح مان
خاااال تعااااورةم واهتماااامةم بموضاااوع البحااا الحاااالي وادراكةااام لخطاااورل
المشكلة التي يتراولةا والدلي ان االب استجابتةم كارت سليمة ومراسبة على
قرات المقيام وتعبر عن ارادتةم القوية وتمسكةم بقيم وتعاليم ومبادئ ديررا
االسالمي الحريم ومجتمعرا العربي االسالمي المحا ظ .
 -4ال يإ ر روع الفرع الدراسي (علمي – ادبي) اي مشاكلة تعااطي المخادرات
يتضااح نلااي ماان خااال رتااائ البح ا التااي اشااارت الااى ان طااالب المرحلااة
االعداديااة ال يختلفااون ك ياارا ااي وجةااات رظاارهم رحااو تعاااطي المخاادرات
بحسب متغير الفرع الدراسي (علمي – ادبي) .
ً
ثانثا  :انتىصياث
براع على رتائ البح الحالي يووي الباح ان بما يؤتي :
 -3اهمية ان تقوم المإسسات التربوياة بعاال حااالت الفشا الدراساي وحااالت
االضطرابات العقلية والرفسية والسلوكية التي تظةار باين طالبةاا وشابابةا ن
ويتطلب نلي ضرورل تو ير وتعيين االخوائيين الرفسيين المراسبين ي كا
مكااان يوجااد يااه تجم ا بشاار كالموااار والماادارم والرااواد والشااركات
والجامعااات ن ونلااي لتقاااديم الرعايااة الرفسااية الويائياااة يباا ان يسااقط ابرااااع
المجتم ي مسترق االدمان وظلماته .
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العم على ري الريابة المشددل علاى تةرياب الحباوب والعقاايير المخادرل
وبيعةاا اي االسااواال ومرايباة الحادائ والساااحات العاماة والمقااهي واماااكن
المقااامرل والمالهااي التااي يتعاااطى يةااا اال ااراد المخاادرات والمسااكرات ن
و ري العقوبات المشددل على ك من له عالية بارتشار هنه اال ة الخطيارل
.
ان تقاااوم ولارل الواااحة بمتابعاااة موضاااوع تسااارب الحباااوب المخااادرل اااي
االسواال المحلية وخوووا ي بعي الويدليات االهلية التي تقوم بورعةا
ن والتعرم علاى مواادرها الحقيقياة وتحدياد االمااكن السارية التاي تساتخدم
مختبرات لوراعتةا للقضاع عليةا والحد مرةا .
علااى مسااإولي االع االم واوااحاب القاارار االعالمااي الحاار ااي العااراال ب ا
برام ومحاضرات خاوة للتوعية باخطار التعاطي او االدمان .
ايامة برام ارشاادية خاواة تسااعد علاى تغييار وجةاات رظار او اتجاهاات
الطالب والشباب (من لديةم اتجاهات ايجابية رحو المخدرات) .
تحسين وليادل عدد المرتديات العلمية واالردية التر يةية م وجاود مباادرات
تدعيمية للطلبة والشباب .

ً
رابؼا  :املقرتحاث
ي ضوع هنا البح يقترا الباح ان ما يلي :
 .3التوس ا ااي البح ا الحااالي ليشاام طااالب المرحلااة االعداديااة للفاارع المةرااي
بكا ااة ايسااامه ن اضااا ة الااى الطااالب والشااباب الجااامعيين ن وا ااراد وشااباب
المجتم اير المتعلمين .
 .4اجراع دراسة تستةدم معر اة مادى ارتشاار المخادرات باين طبقاات المجتما
المختلفة .
 .5اجراع دراسة تستةدم ايجااد العالياة باين بعاي سامات الشخواية واالدماان
على المخدرات .
املصادر انؼربيت واالجنبيت :
 .3ابو عالم ن رجاع ن  : 3999مدخ الى مراه البح الترباو ن مكتباة الفاالا ن
الكويت .
 .4بيرم ن عبد الحسين  : 3996الموسوعة الطبية العربية ن دار القادسية ن بغداد .
 .5التميمااي ن ك كاااظم محمااود ن  4004اتجاهااات العائلااة العراييااة رحااو االعااالن
التلفال ن الجامعة المسترورية ن مجلة كلية التربية ن العدد (. )9
 .6ــــــــــ  : 4006اتجاهات الشباب الجامعي رحو ظاهرل االعتماد على المخادرات
ن الجامعة المسترورية ن مجلة كلية التربية ن العدد (. )43
 .7تعريم المخدرات باللغة ن موي مملكة رادين العرب (. )4030/5/53
-27-

العذد السابع واالربعىى  .هجلة الفتح  .تشزيي االول لسنة 3122

د .اخالص علي حسيي
م.م .هؤيذ سعذ شعيب

 .8تااااري المخااادرات (مجلاااة المعر اااة العلمياااة) ملفاااات خاواااة اساااترجعت بتااااري
 4030/5/53من موي htpp://Narcotic on line.net.
 .9جاادوع ن عبااد الاارلاال ن  : 4030التفكااي االساار والمخاادرات ن مجلااة دراسااات
الترموية ن العدد 3ن المطبعة المركلية ن جامعة ديالى .
 .9الحااار ي ن د .لايااد عجياارن  : 3999اشااكاليات تجديااد وتقياايم مشااكلة البحا ااي
الدراسات الرفسية والتربوية ن مجلة رسالة الخلاي العرباي ن العادد ( )54ن السارة
الرابعة ن مكتب التربية العربي لدو الخلي ن الرياي .
 .9الدليمي ن ابراهيم موحب ن  :3997دراسة استطالعية عن دراسة االدمان على
الكحااااو ن ولارل العماااا والشااااإون االجتماعيااااة ن المركاااال القااااومي للبحااااو
االجتماعية والجرائية ن بغداد .
 .30دويدر ن رجاع وحيد  :4000البح العلماي اساساياته الرظرياة وممارسااته
العلمية ن دار الفكر ن دمش .
 .33الدرايسة ن سليمان ن  : 3999ظاهرل تعاطي المخدرات اي االردن ن رساالة
ماجسااتير (اياار مرشااورل) ن يساام االجتماااع ن كليااة الدراسااات العليااا ن الجامعااة
االردرية .
 .34دمااردا ن عاااد ن  : 3994االدماااان مظاااهره وعالجاااه ن الكوياات ن عاااالم
المعر ة ن ع 78ن ادارل البحو االجتماعية .
 .35نويان ن عبيدات  : 3998البح العلمي " مفةومه وأدواته واساليبه" ن ط 7ن
دار الفكر للطباعة والرشر والتولي ن عمان .
 .36الااالراد ن يوااا  : 3999مقياااام يلااا االرلعاااا للمااادمرين علاااى الكحاااو
والمخاادرات والمااإ رات علااى العق ا ن دار الحكمااة ن دبااي – االمااارات العربيااة
المتحدل ن (بحو اير مرشورل) .
 .37ليور ن موطفى ن  " : 3998ي الرفم " بحو مجمعة ي التحلي الرفسي
ن بيروت ن دار الرةضة العربية .
 .38سااليم ن ساالوى ن  : 3999تعاااطي الشااباب ماان مرظااور اجتماااعي ن القاااهرل ن
مكتبة هبة .
 .39السماي ن ك الهر سعيد واخرون ن  :3999اوو البح العلمي ن مطبعاة
جامعة والا الدين – العراال ن ط. 5
 .39عبيد ن حسن اسماعي ن  :3999دور الرعاية والتطبي االجتماعي ي اعادل
تؤهي ا ماادمري المااواد المخاادرل ن مجلااة الطااب الرفسااي ن العاادد ( )8ن االمااارات
العربية المتحدل ن ابو ظبي .
 .39العاالاو ن ا ااراا جاساام ك  :تعاااطي الحبااوب المخاادرل وعقااايير الةلوسااة
عواملةا وآ ارها ن رسالة ماجستير (اير مرشورل) ن يسم االجتماع ن كلية االداب
ن جامعة بغداد ن . 4003

-28-

العذد السابع واالربعىى  .هجلة الفتح  .تشزيي االول لسنة 3122

د .اخالص علي حسيي
م.م .هؤيذ سعذ شعيب

 .40عالم ن والا الدين محمود ن  : 4000القياام والتقاويم الرفساي والترباو ن
ط 3ن دار الفكر العربي ن القاهرل – مور .
 .43العراري ن حران عبد الحميد ن  : 4004علم الرفم التربو ن ط 4ن دار وفاع
للرشر والتولي ن عمان ن االردن .
 .44العيساااو ن عباااد الااارحمن ن  : 3995سااايكولوجية االدماااان وعالجاااه ن دار
الرةضة العربية للطباعة والرشر ن بيروت .
 .45اارم ن ك حسن ن  : 3998الديراميت لالحتياجات والضغوط ومركل التحكم
لدى مدمري المخادرات "دراساة مقارراة" رساالة دكتاوراه ايار مرشاورل ن اداب ن
عين شمم .
 .46الفيااومي ن احمااد باان ك باان علااي ن  : 3943الموااباا المرياار ( ااي اريااب
الشرا الكبير للرا عي) ن مطبعة االميرية ن القاهرل ن ( )4-3ن ط. 6
 .47ر ن وفوت ن  : 4000العالية بين الظروم المإدية لالدمان واستراتيجية
التدخ العالجي ن مركل االرشاد الرفسي ن جامعة عين الشمم ن القاهرل .
 .48مجلة العلوم الرفساية واالجتماعياة ن  :3996المخادرات وتؤ يرهاا علاى الفارد
والمجتم ن اودار عن الةيئة الوطرية لمكا حة المخدرات وسوع استخدام المواد
نات التا ير الرفسي ن العدد (. )3
 .49مفةوم المخدرات والسكرات ن كرارة اورالين ( )4030/4/30ارترريت .
 .49المرجد ي اللغة واالعالم  3995ن دار المشرال ن بيروت .
 .49رسيمي ن محمود راظم  :ا ار االدمان على رفسية االرسان وسالمة رساله ن دار
حضارل االسالم للطباعة والرشر ن ط4ن بغداد ن . 3997
 .50الةاااوار ن ك  3999ن  :المخااادرات مااان القلااا الاااى االساااتعباد ن يطااار ن
مإسسة سلسلة ن كتاب االمة ن ع. 3
 .53هيئة االمم المتحدل ن  : 3998تعاطي المخدرات ي ريبا ن رشرل المخادرات
ن االمم المتحدل ن ييرا .
32.Anastasi and Ubrina , s., psychologicall Testing , (7th ed) .
newJersey, prentice Hall, 1997 .
33.Eble, Robery, L: ESSentiaL of educational measurement,
Engle wood clifes. newJersey, prentice- Hall , 1972 .
34.Goleman , D . : Working emotional Intelligence newyork,
Bantam Books, 1998 .
35.Marshal, J. c : Essentials testing . californio Addison – wist,
1972 .
ملحك ()1
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يوضح المقيام بوورته الرةائية (عرد التطبي )
بسم ميحرلا نمحرلا هللا
عليل الطالب ..
تحية طيبة ..
يروم الباح ان القيام بدراساة علمياة تتضامن اتجاهاي رحاو احاد الموضاوعات
المةمااة ااي المجتم ا العرايااي وم ا ا عليااي اال يااراعل هاانه الفقاارات بك ا ديااة وعرايااة
واالجابة عليةا من خال وض عالمة (  ) امام البدي الن تراه مراسبا لي .
علما ان اجابتي سرية ولن يطل عليةا احد سوى الباح وال داعي لنكر االسم .
الى حد
كال
رعم
الفقرات
ت
ما
 .3قدان او اهما الفرد للوالع الديري والخلقاي لانلي يتعااطى
المخدرات
 .4اعتقد ان ر اال السوع لةم دور كبير ي تعاطي المخدرات
 .5ارى ان االضااطرابات الرفسااية عاماا مساااعد ااي تعاااطي
المخدرات
 .6اعتقد ان الفقر الماد والبطالة عواما مسااعدل اي ظةاور
مشكلة التعاطي
 .7ان لرمااان السااوع التااي تعااري ااي يرااوات التلفااال الةابطااة
دور ي تعاطي المخدرات
 .8الاارقص ااي وسااائ واماااكن التاارويح ويضاااع وياات ااراد
ايجابيا من العوام المساعدل ي ظةور مشكلة التعاطي
 .9اعتقد ان اساليب التربية الخاطئة عامال اساسيا ي ارحارام
بعي االبراع ومره تعاطي المخدرات
 .9سااةولة الحوااو علااى الحبااوب المخاادرل (المواارعة) ااي
بعي الويدليات االهلية من العواما المسااعدل اي ظةاور
مشكلة التعاطي
 .9حااب االسااتطالع (دا ا الفضااو ) ماان العوام ا التااي تااد
بعي اال راد رحو تجربة تعاطي الحبوب المخدرل
 .30ارى ان قدان االب او ايابه عن اسرته له ا ار اي تعااطي
االبن للمخدرات
 .33ارى ان اليسر الماد لدى الفارد عاما مسااعد اي تعااطي
المخدرات
 .34الرابة اي تقلياد الرماان التاي تادمن علاى المخادرات لانلي
يتعاطى المخدرات
 .35اتوور بؤن لالرحرام الجرسي عالية بتعاطي المخدرات
 .36ضااعم االماان االجتماااعي ااي المجتم ا عام ا مساااعد ااي
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تعاطي المخدرات
 .37ارى بؤن احتال البلد له عالية بتعاطي المخدرات
 .38محاولااة الفاارد ااي الةااروب ماان الواي ا والخباارات المإلمااة
لنلي يتعاطى المخدرات
 .39تؤ ير بعي ضعام الرفوم والفاشلين على الفارد ياد ياإد
الى الرابة بالتعاطي
 .39عم ا االم خااار المراال يتااري رااااا خطياارا وبالتااالي يااد
يق احد االبراع ضحية لمشكلة التعاطي
 .39تعبياار الفاارد عاان العاادوان والتماارد ضااد اساارته ومجتمعااه
لنلي يتعاطى المخدرات
 .40اعتقااااد ان التفكااااي االساااار عاماااا مساااااعد ااااي تعاااااطي
المخدرات
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