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 عمػادة الدراسػات العػميا
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 "8-7: انشًس"                                                     
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 " 41": احلشش"                                                      

 "كم يسكش حشاو يا أسكش انفشق يُّ فًمء انكف يُّ حشاو"

 "4789"انرتيض٘: 
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 إْـــــــــذاء
 

 . إىل انزٍٚ لعٕا دفاعًا عٍ ْزِ األيح ، فغشسٕا فُٛا اذلًح 
 . 

َ
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  رـان  هك انضٔجحذإىل ششٚكح دستٙ يف سحهح انعًش انفاَٛح إىل سحهح اخلهذ انثالٛح ٙ
 ساَذَٙ لهثا ٔلانثا صٔجرٙ .

  .إيل أسرار٘ انذكرٕس انفاظم مسري سيعاٌ لٕذّ... حفظّ اهلل 
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 الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 

 شكش ٔذمذٚش
َو َوَأْن َأْصَمتَ       )) ـً بٍسـً اهلًل الرٍَّحمًف الػرًَّح      ََ َصَلتيو َوَصَلتَ َواِلتَ  َربِّ َأْوِزْصِني َأْن َأْشُكَر ِنْطَمَتَك الَِّتي َأْنَطْمت

َُ ِإَلْيَك َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِميَن  (. ُٓ) األحقاؼ: ((  َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّيوِتي ِإنِّي ُتْب
 

ـٍ  عمػػـ ا المنػػـ اَ عَػػا بمػػا ممم َػػا ا الحمػػدي هلًل ربا ا     ـى الَسػػافى مػػا لىػػ مَّػػ ـى بػػالقمـً ا مى مَّػػ لعػػالم ف ا الػػذم مى
ػػ ةي كالسَّػػ ـي ممػػ   ػػتى الكلػػابي ا كال َّ كمممَػػا مػػا  َ عَػػاا كزدَػػا مممػػانا كلػػب لَػػا مػػف لػػدَؾ رحمػػون ا إََّػػؾى أىٍَ

 سارى مم  ليداه إل   كـً الد ف . َب َا محمدو أشرؼى المرسم ف ا كمم  آلًه ك حبًه أجمع ف ا كمىفٍ 
 أما بعد : 

 

مَّـى : "       مَّ  اهللي مم ًه كسى مَّ  َمْف قاَؿ جزاُكـ اهلُل خيران ، فقد أبمغ في الثََّناِء  قكؿي الرَّسكؿي  ى " كقاؿى  ى
مَّـى :   " ال يشكر اهلَل َمْف ال يشكر الناَس " .اهللي مم ًه كسى

أذكر فضؿ مىٍف شجعَي كسامدَي مم  إ ماـً لذًه الداراسًو ا كال يًٍَكري فضػؿى  لذا  ق ضي الكاجبي أفٍ      
 ال ض ًء إال مىٍف رىافى مم  قمبًه ا كساءى مَب ان .

ػػػنيـ بالػػػذكًر ا  ف  قػػػدـي         ػػػصى بىٍعضي لػػػذا كػػػافى مػػػف الكاجػػػًب أٍف  يػػػٍذكرى ألػػػؿي ال ضػػػًؿ ب ضػػػًمنـا كأىٍف  ي ى
ا الػػذم أسػػعدَي  سػػمير قكتػػ م َػػاَي إلػػ  أسػػ اذم ال اضػػؿ الػػدك كر / ب ػػالًص شػػكرم كمظػػ ـً  قػػد رم كا

بإشراًفه مم  لذًه الداراسًو ا فقد رافقَي في لذه الرحمو ال عم م و ا كمَحَي الكث رى مف كقً ه ا كجادى مميَّ 
اهي بإرشادا ه السػد دة ا ك كج نا ػه الم  ػدة ا كمَحَػي مػف مممػه مػا  عجػز مثمػي مػف مكاف  ًػًه مم ػه ا فجػز 

 عػكف محيسػفكما كأ قدـ بالشكر كاالم َاف إلي مضكم لجَو المَاقشو/ الػدك كر ااهللي مَي   رى الجزاًء 
كما  ط ب لػي أٍف أشػكر الزم ػؿ العز ػز األسػ اذ ا مم   كرمنما بمَاقشو رسال ي محمد الحمكك الدك كر 

ال ػادؽ معػػي أثَػاء  طب ػػؽ / ممػ  ال عػػاكف  محمػػكد البرغيتػػيكاألسػػ اذ الزم ػؿ    ،/  أشػرؼ الجبػػال / 
خػػػكتيأمػػػا أسػػػر ي: ا عػػػدناف دلػػػكؿالدراسػػػو/ الػػػدك كر الزم ػػػؿ  ا فقػػػد  كالػػػدم ، ككالػػػدتي ، كزكجػػػي ، كا 

أماَكَي ك بركا مميَّ ك حممكا الكث ر في سب ؿ  ذل ؿ كػؿ  ػعب أمػامي ا ك عب ػد كػؿ درب لػي ا فمنػـ 
 ضػػنـ لمػػا بػػذلكه مػػف جنػػدو كمَػػاءو ا  فػػاهللى مَػػي ال قػػد ر كاالم ػػزاز كالحػػب ا دام ػػان اهلل أف  ع ََػػي فػػي  عك 

 حكمػػا أ قػػدـ بالشػػكر إلػػي لػػذا ال ػػر ا أسػػ ؿ أٍف  ػػكفقنـ لمػػا  حػػبم ك رضػػ  مػػف  ػػحوو كماف ػػوو كسػػعادةو 
بنا كأ ص بالذكر قسـ ممـ الَ س كأسا ذ ه الكػراـ  طالبان الشامخ الجامعو الس م و ال ي قبم َي  العممي

كالعرفػاف إلػ  كزارة الدا م ػو ال مسػط َ و كأ ػص بالػذكر الػدك كر ف حػي كأ قػدـ بجز ػؿ الشػكر ا كؿن باسمه
لػؤالء مػف ذكػر نـ فشػكر نـا أمػا مػف َسػ  نـا فنػـ  احماد لما قػدـ لػي مػف  سػن  ت أثَػاء  طب ػؽ األداة

أكل  الَاس بالشكًر كال قد ًر ا كأدمك اهلل سبحاَه ك عال  أٍف  َاؿى لذا الجند الم كاضع ا القبكؿ كالرضا 
ًفٍقتي فمػفى اهلل ا كاًٍِف أٍ  ىٍقػٍت  ا فحسبي أََي اج ندت ا كلكؿا مج ندو َ  ب ا  كالكماؿي هلًل كحده ا فًإٍف كي

ـُ فعػػذرم لقكلػػه سػػبحاَه ك عػػالي:))  ـُ اْلَحِكػػي ـَ َلَنػػا ِإالَّ َمػػا َعمَّْمَتَنػػا ِإنَّػػَؾ َأنػػَت اْلَعِمػػي (( قػػاُلكْا ُسػػْبَحاَنَؾ اَل ِعْمػػ
 كاهلل مف كراء الق د ا(. ِّ) البقرة: 
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 يهخص انذساسح
ػػػػهلػػػػدفت لػػػػذه الدراسػػػػو إلػػػػي    كالمػػػػركج ف  دمَ فالمػػػػمسػػػػ كل سػػػػمات الش  ػػػػ و لمسػػػػجَاء  مقاَر

 نـ في ال ركؽ ب َ في المج مع ال مسط َيا ك معرفو  لمم درات كاألش اص العاد  ف   ) الغ ر سجَاء (
ك المسػػ كل ال عم مػػيا  واالج مام ػػ الحالػػهبعػػان لم غ ػػر السػػكف ك الكضػػع االق  ػػادم ك  سػمات الش  ػػ و 

كع الم درا  كقػد اسػ  دـ الباحػث  ػ ؿ الدراسػو المػَنف الك ػ ي ال حم مػي ح ػث  َػاكؿ ك برة ال عاطي َك
ظػػكالر كممارسػػات مكجػػكدة كبػػدكف أم  ػػد ؿ مػػف قبػػؿ الباحػػث فػػي مجر ا نػػا ح ػػث اق  ػػر دكره ممػػي 

ػػػػؾ االَحػػػػراؼ ال اسػػػػ  دـ الباحػػػػث مق ػػػػاس لق ػػػػاس سػػػػمات الش  ػػػػ وا كقػػػػد  حم مػػػػي فقػػػػطالك ػػػػؼ ال   َز
 الدراسػػوم َػػو كبمغػػت ا  كلػػي اسػػ مو مكجنػػه الفػػراد الع َػػه( فقػػرة  ُّٔ)  ك ضػػمف السػػ ككبا ي لمَسػػك ا

كلػػػػي مكػػػػا   سػػػػر لمبػػػػاحثمف افػػػػراد الع َػػػػه كالع َػػػػه م عػػػػاطي ك  مػػػػركج كمػػػػادمأشػػػػ اص بػػػػ ف (  َُٓ) 
كقػد  ك ػمت الدراسػو إلػي  اكا  و لـ افراد كجدكا بالم ادفه في السجكف ال مسط َ هالمس  دمه غ ر مش

(  بػ ف السػجَاء مدـ كجكد فركؽ ذات داللو إح ا  و مَػد مسػ كل داللػو   ) الَ ا ف ال ال و:
كفقػػػػا  سػػػمات الش  ػػػ وكالمػػػركج ف لمم ػػػدرات كاألشػػػػ اص العػػػاد  ف ) الغ ػػػر سػػػجَاء ( فػػػػي  دمَ فالمػػػ

ال  كجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػو إح ػػػا  و مَػػػد  هلمق ػػػاس ماَسػػػك ا كمق ػػػاس إ َزؾاكمػػػا  ك ػػػمت الدراسػػػو أَػػػ
كالمػركج ف لمم ػدرات كاألشػ اص العػاد  ف ) الغ ػر  دمَ فالمػ( بػ ف السػجَاء مس كل داللػو )

و إح ػػا  و مَػػد ال  كجػػد لَػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػأَػػه سػػجَاء ( فػػي  ا ػػ و الكػػذباكما  ك ػػمت الدراسػػو 
 عػزل  سمات الش   و( ب ف األش اص العاد  ف ) الغ ر سجَاء ( في مس كل داللو      )

أَػه ك المسػ كل ال عم مياكمػا  ك ػمت الدراسػو  كالحاله االج مام ػولم غ ر السكف ك الكضع االق  ادم 
اط ف ( بػػػ ف السػػػجَاء الم عػػػال  كجػػػد لَػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػو إح ػػػا  و مَػػػد مسػػػ كل داللػػػو)

كالمسػ كل  واالج مام ػ الحالهك لمم درات في سمات الش   و  عزل لم غ ر السكف كالكضع االق  ادم 
ػػكع الم ػػدرات اكمػػا  ك ػػمت الدراسػػو  ال  كجػػد لَػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػو أَػػه ال عم مػػي ك بػػرة ال عػػاطي َك

زل ( ب ف السجَاء المركج ف لمم درات في سمات الش  ػ و  عػإح ا  و مَد مس كل داللو)
ػػكع الم ػػدرات  واالج مام ػػ الحالػػه كلم غ ػػر السػػكف كالكضػػع االق  ػػادم  كالمسػػ كل ال عم مػػي كال بػػرة َك

 .المركجو 
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 لائًح احملرٕٚاخ
 

 ج........................................ ................................................. إلداء

 د....................................... ........................شكر ك قد ر.....................

 ق...............................................مم ص الدراسو بالمغو العرب و.....................

 ك.. ............................................................................. قا مو المح ك ات

 م.................................................................................. قا مو الجداكؿ

 ؾ.................................. ............................................... قا مو الم حؽ
 

 الفصؿ األكؿ: ) مشكمة الدراسة، كأهدافها، كأهميتها(
 ِ.................................................................................. و الدراسومقدم

 ّ........................................................................ مشكمو الدراسو ك ساؤال نا

 ْ................................................................................. ألداؼ الدراسو.

 ٓ .................................................................................. ألم و الدراسو

 ٓ............................................................................. م طمحات الدراسو

 ٕ................................................................................... حدكد الدراسو
 

 الفصؿ الثاني: ) اإلطار النظرم لمدراسة (
 متغيرات الدراسة:

 أكالن المخدرات:

 ٗ .......................................................................................... مقدمو

 َُ.................................ات ............................................ عر ؼ الم در 

 ُُ................................ عر ؼ الدماف................................................

 ُّ.................................االبعاد ال ار   و لظالرة  عاط  الم درات......................

 ُْ...........................  َ ؼ الم درات..................................................

 ُْ.............................أسباب  عاطي الم درات..........................................



 ص 

 ُٔ............................................المظالر السمكك و لم عاطي الم درات   مثؿ ف ما  مي

 ُٔ...............................بدا ات ال عاطي مف الَاح و العمر و كظركفه.....................

 ُٗ...............................العكامؿ المؤد و إل  اَ شار الم درات ...........................

 ِْ.............................. عاطي...........................................اآلثار السمب و لم

 ِّ............................كاقع الم درات في المج مع ال مسط َي .............................

 ّّ........... ...............األَ اؽ كدكرلا في  نر ب الم درات.................................

 ّْ.......................دكر األسرة في م ج ظالرة  عاطي الم درات كالكقا و مَنا...............

 ّٔ....................دكر المدرسو في م ج ظالرة  عاطي الم درات كالكقا و مَنا................

 ّٕ.....................ا..............دكر الجامعو في م ج ظالرة   عاطي الم درات كالكقا و مَن

 ّٖ...................دكر المسجد في م ج ظالرة  عاطي الم درات..............................

 ّٗ................دكر كسا ؿ الم ـ في م ج ظالرة   عاطي الم درات كالكقا و مَنا.............

 َْ............................................................. عق ب............................

 ُْ..................الَظر ات الم سرة ل دماف كال عاطي...........................................

 ثانيان : الشخصية ك سمات الشخصية

 : أكالن :الشخصية  

 ِٓ........................................................................................ مقدمو

 ْٓ............................طب عو الش   و كمحددا نا كالعكامؿ ال ي  ؤثر في  كك َنا..........

 ٓٓ.............................الش   و في المَظكر الَ سي.....................................

 ٕٓ.............................لمش   و....................................... المَظكر السمككي

 ٕٓ...............................مَظكر ال عمـ االج مامي لمش   و .............................

 ٖٓ.................................................................. المَظكر االَساَي لمش   و 

 ٖٓ..............................أَماط الش   و.................................................

 َٔ..............................الش   و........................................... دراسو ألم و



 ح 

 َٔ.............................................ك ق  منا.......................... الش   و ق اس

 ِٔ........................................الش   و............................ في كال غ ر الثبات

 ّٔ......................................ثاَ ان: سمات الش   و...................................

 ْٔ......................................................................السمو............  عر ؼ

 ٕٔ.............................َظر و السمات....................................................

 ٖٔ...................................................... ...َمكذج ا َزؾ.........................

 ٗٔ.......................َقد َظر و ا َزؾ........................................................

 الفصؿ الثالث: ) الدراسات السابقة (
 َٕ ........................مقدمو................................................................

 ُٕ..............................................كسمات الش   و لت الم درات َاك مرب و دراسات 

 ِٖ......................................سمات الش   و.......ك  الم درات َاكلت أجَب و دراسات 

 ْٖ................. عق ب ماـ مم  الدراسات السابقو.............................................

 الفصؿ الرابع: ) الطريقة كاإلجراءات (
 ٖٖ.......................مقدمو..................................................................

 ٖٖ..........................مَنف الدراسو........................................................

 ٖٖ..............................و.........................................المج مع األ مي لمدراس

 ٖٗ.........................م َو الدراسو..........................................................

 ّٗ.........................أدكات الدراسو.........................................................

 ٔٗ..........................األسال ب الح ا  و المس  دمو......................................

 ٕٗ.......................... طكات إجراء الدراسو..............................................

 

 

 



 ؽ 

 الفصؿ الخامس: ) النتائج كتفسيرها كمناقشتها (
 ٗٗ................................................ال ساؤؿ األكؿ ك  س ره كمَاقش ه........مرض 

 َُّ..............................................اكمَاقش ن اك  س رلاألكلي  ال رض ومرض َ ا ف 

 َُٕ...............................................اكمَاقش ن اك  س رل والثاَ ال رض ومرض َ ا ف 

 َُُ...............................................اكمَاقش ن اك  س رل والثالثال رض ومرض َ ا ف 

 ُُْ..............................................اكمَاقش ن اك  س رل والرابع ال رض ومرض َ ا ف 

 ُُٖ...........................................ال عكبات ال ي كاجنت الباحث....................

 ُُٗ........................ ك  ات الدراسو.....................................................

 ُُٗ.............................مق رحات الدراسو................................................

 َُِ..............................و الَجم ز و................................مم ص الدراسو بالمغ

 ُِِ...............................قا مو الم ادر كالمراجع.......................................

 ُّٓ...............................قا مو الم حؽ................................................

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٛ 

 
 لـائًح اجلـذأل
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 مقدمة:

 ا ج مام ػو كالعمم ػوق  ػاد و كالالَػكاحي األ وفػي كافػ هك طػكر  ه قدمػ ه ػاـ ذرك َساف لذه األقد بمغ الل
لػػذا  َسػػافاإل مػػاـ بػػالَكاحي المر بطػػو بكجػػكده كَسػػاف فػػي لػػذا الع ػػر الم قػػدـ بالل مػػاـ الإكال  قػػؿ 

ر فعال ػو فػي مجػاالت َان كأكثاَساف كفنمه ممي حق ق ه ل  بح أكثر ا ز ك شاؼ لذا الإكاف البد مف 
 .سال ب الك  مو ل حق ؽ لذه ال امم و سمكك و كِادراكه كِاَ عاال ه كاس جاب ه كفؽ أحسف األ

كػػكف الشػػ ص  فػػه أف السػػمكؾ  الَسػػاَي ال   ػرض ممػػي الشػػ ص فرضػػان ك مػف القكامػػد العامػػو كالمعر 
اضػػػبانا بػػػؿ مػػػا كسػػػ ف أك غ َسػػػاف أف  جعػػػؿ ش  ػػػان إاذ لػػػ س بمقػػػدكر    ػػػار لػػػذا السػػػمكؾ لَ سػػػه ا

كاألدمػػاف  مكػػف لم ػػرد أف    مػػي  الشػػ ص كحػػده لػػك المسػػؤؿ مػػف أفعالػػه ا ح ػػي  عػػاطي الم ػػدرات
 مَنا كما أقدـ مم نا.

 مػػػف األفعػػػاؿ كالسػػػمكك ات المػػػدمرة ا كلػػػذه الظػػػالرة  إف ظػػػالرة  عػػػاطي الم ػػػدرات كالعقػػػاق ر ال طػػػرة
ػػو األ  ػػرة فػػي كػػؿ المج معػػاتإ ثػػؿ  طػػران ر  سػػ ان ممػػ  ال ػػحو  م بشػػكؿ كب ػػر كلػػي َ شػػرت فػػي اآلَك

كع الح اة ال ي  ح الا الَساف. أ ضان  كمم  الَ اج وج مام و كالالجسم و كالعقم و كالَ س و   ا َك
ج احػت جم ػع أَحػاء العػالـ ا إا بػؿ  هف لذه الظالرة الس  و ل ست قا رة ممػي بمػد معػ ف دكف غ ػر إ

 مَنا الَام و كالم  م و . والبمداف الم قدم
ذد ػػاد ا بػػؿ إَنػػا ال زالػػت فػػي أال إلػػذا ال طػػر  والجنػػكد المبذكلػػو محم ػػان فػػي فمسػػط ف لمكاجنػػ كبػػرغـ

ممػي الشػ ص المػدمف كحػدها كأَمػا    ػدم  هثػر االدمػاف كأضػرار آق  ػر  ك زداد  طكرة ا ح ث ال 
 ذلؾ ل شمؿ المح ط ف به مف أفراد أسر ه كأفراد المج مع ممي المس كم األكسع.

الطػػامكف كالحػػركب كالمجامػػات ألف  مػػف اإف ف ػػؾ الم ػػدرات أشػػد ف كػػ.(ٖ: ُُٖٗلقػػد أشػػار)رفعتا
مضك مسمكـ في جسـ أم ها كِاف لـ  عالف لػذا العضػك سػرل سػمه  فالمدمفا األشكاؿ ضررلا م عد

 .إل  سا ر األمضاء األ رل
مف  ػ ؿ العػرض السػابؽ   ضػح أف مشػكمو  عػاطي الم ػدرات كاألدمػاف مػف المشػك ت ال ػي ال بػد 

ال  ػػػدم لنػػػا أكالن كقبػػػؿ كػػػؿ شػػػ ه كمػػػف لَػػػا جػػػ ت ألم ػػػو البحػػػث فػػػي لػػػذا المكضػػػكع المنػػػـ ا مػػػف 
حػػ  ؿ كال قػػر كبػػركز لػػذه المشػػكمو فػػالمج مع ال مسػػط َي  عػػ ش اآلف حالػػه مػػف الح ػػار كالقنػػر كال

َػػا مػػف لػػذه األفػػه ؤ  عَػي ذ ػػادة فػػي  ػػراب المج مػػع ك نالكػػه ا لػػذا كػػاف البػػد مػػف حما ػػو مج معَػػا كأبَا
 رة.المدم

كحق قو فقد أجر ت الكث ر مف الدراسات حكؿ لػذا المكضػكع كجم عنػا أكػدت ممػي  طػكرة لػذه األفػه 
( كدراسػػػػو ََُِ( كدراسػػػػو) االسػػػػمرماَََِكدراسػػػػو)الزلراَياممػػػػي األفػػػػراد كممػػػػي المج مػػػػع كمػػػػو 

( كدراسػػػػػو) المسػػػػػالموا ََِٖ( كدراسػػػػػو) ال شػػػػػعميا ََِٔ( كدراسػػػػػو) قػػػػػد حاََِّ) الحػػػػػازميا 
 ( كما أكدت لذه الدراسات ممي األ ي:ََُِسو ) الزلراَي ا( كدراََِٗ
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    ؼ في سمات الش   و ب ف م عاطي الم درات كالعاد  فا.إكجكد  .ُ
 ابه الكث ر مف م عاطي الم درات بالنس ر ا كالنكس كال  اـ كالك  اب كالع ػاب و كضػعؼ إ .ِ

 . اآلَ ماء االسرم
دمػػػاف سػػػمب ان ممػػػي الم عػػػاط ف ح ػػػث أكػػػد بعػػػض بمكضػػػكع األ و ػػػ ث ر األفػػػ ـ السػػػ َما  و المن مػػػ .ّ

 المدمَ ف أَنـ قامكا ب قم د لؤالء الم عاط ف مف الممثم ف.
 أكدت لذه الدراسات ممي الم نـك السمبي لممدمف مف ذا ه مقاَره باألفراد العاد  ف. .ْ
كجػػكد إ جالػػات سػػمب و لػػدم المػػدمَ ف  جػػاه أفػػراد أسػػرلـ ك جػػاه المج مػػع كمػػه كلقػػد أكحػػي جم ػػع  .ٓ
لباحث ف بضػركرة القضػاء ممػي لػذه المشػكمو كالحػد مَنػا قػدر المسػ طاع ب سػال ب م  م ػو كل طػكرة ا

 .لذه المشكمو كألم  نا الق كم في ح اه ال رد كالمج مع كما سبؽ قكلو 
فقد أل ـ الباحث بدراسو لػذه المشػكمو ممػي المج مػع ال مسػط َي ا كمػف لَػا  بمػكرت المشػكمو ك مػت 

ر  سػػي ال ػػالي  مػػا سػػمات الش  ػػ و لمسػػجَاء المػػدمَ ف كالمػػركج ف لمم ػػدرات بالسػػؤاؿ ال ػػ اغ نا 
كاالشػػػ اص العػػػاد ف ) الغ ػػػر سػػػجَاء(س مػػػف  ػػػ ؿ مػػػا سػػػبؽ   ضػػػح لمباحػػػث األلم ػػػو الكبػػػرم لنػػػذه 

 المشكمو ا في ح اه ال رد كالمج مع كفي حاضرة كمس قبمو .
لمحػػدؽ بػػالمج مع ال مسػػط َي ك ؤكػػد الباحػػث أَػػه كمػػف  ػػ ؿ مممػػه كرجػػؿ أمػػف فقػػد الحػػظ ال طػػر ا

َامه أكثر مف   ؿ مقابم ه ق جار بالم درات كما  عززت لد ه الأبَا ه مف جراء الدماف كال ةكبح ا
لبعض أفػراد لػذه ال  ػه مػف مركجػي الم ػدرات كالمػدمَ  ف دا ػؿ السػجكف ك ارجنػا ا كمػف لَػا كػاف 

 بالعَكاف ال الي: البد مف القاء الضكء ممي لذه المشكمو كال ي  اغنا الباحث
 .لدل مدمَي كمركجي الم درات كالعاد  ف الش   ودراسو مقاَره لبعض سمات 

لػػرغـ مػػف كثػػرة الدراسػػات ال ػػي  َاكلػػت مكضػػكع سػػمات الش  ػػ و إال أَنػػا كث ػػران لػػـ   َػػاكؿ اكممػػي  
مكضػػػػكع سػػػػمات الش  ػػػػ و ك  ك ػػػػان مَػػػػد مػػػػدمَي كمركجػػػػي الم ػػػػدرات ككمػػػػا  كجػػػػد العد ػػػػد مػػػػف 

ألسػػػباب ال ػػػي دمػػػت الباحػػػث إلػػػي الق ػػػاـ بنػػػذه الدراسػػػو كا   ػػػار لػػػذه الدراسػػػو ك ػػػ م ص المبػػػررات كا
ال  كجػػد أم دراسػػو سػػابقو حػػكؿ سػػمات الش  ػػ و لػػدم المػػركج ف  أف المبػػررات فػػي الَقػػاط ال ال ػػو:

َدرة األبحاث كالدراسات في حدكد ممـ الباحػث ال ػي   عمػؽ بدراسػو سػمات الش  ػ و ا ك  بقطاع غزة
اَ شػػار َكم ػػات جد ػػدة مػػف المػػكاد الم ػػدرة بقطػػاع غػػزة ك رك جنػػا اف فػػي قطػػاع غػػزه  لػػدم المػػدمَ  

كلَػػػػا  كمػػػف ألم ػػػػو دراسػػػػو سػػػػمات الش  ػػػ و لػػػػدم الم عػػػػاط ف ك المػػػػركج ف ك  اك َنػػػا أدك ػػػػه طب ػػػػه
العػػاد  ف ا كم ق نػػا بػػبعض الم غ ػػراتا ح ػػث  نػػدؼ لم عػػرؼ ممػػي بعػػض سػػمات الش  ػػ و لػػػدم 

 مؾ اآلفو ا كلعػؿ ذلػؾ  عػـ بػالَ ع لاد  ف اكمحاكلو  قد ـ إطاران م كام ن الم عاط ف ك المركج ف ك الع
 كالمعرفو ممي مف  نمه األمر ك  ك ان العامم ف في م داف الرشاد الَ سي كال حو الَ س ه .
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 مشكمة الدراسة ) التساؤالت (: 
   حدد مشكمو الدراسو في السؤاؿ الر  سي ال الي: 

كالمػػركجيف لممخػػدرات كاألشػػخاص العػػادييف    ) الغيػػر المػػدمنيف ء مػػا سػػمات الشخصػػية لمسػػجنا
 ؟ في المجتمع الفمسطيني  سجناء (

 ك   رع مف السؤاؿ الر  س األس مو ال رم و ال ال و: 
   ؟ المدمَ ف كالمركج ف لمم درات كاألش اص العاد  فلدم السجَاء ك سمات الش   و  ما مس كم.ُ
كاألشػ اص )السػجَاء  (كالمػركج ف لمم ػدرات دمَ فالم ا  و ب ف  كجد فركؽ ذات داللو إحلؿ  .ِ

 لش   و سسمات االعاد  ف ) الغ ر سجَاء ( في 
لػػػػؿ  كجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػو إح ػػػػا  و بػػػػ ف األشػػػػ اص العػػػػاد  ف ) الغ ػػػػر سػػػػجَاء ( فػػػػي سػػػػمات ّ

 ميسك المس كل ال عم  كالحاله االج مام والش   و  عزل لم غ ر السكف ك الكضع االق  ادم 
لمم ػػدرات فػػي سػػمات الش  ػػ و  دمَ فالمػػلػػؿ  كجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إح ػػا  و بػػ ف السػػجَاء . ْ

ك المسػ كل ال عم مػي ك بػرة ال عػاطي  كالحالػه االج مام ػو عزل لم غ ر السكف ك الكضع االق  ادم 
كع الم دراتس  َك

ات الش  ػػ و لػػؿ  كجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إح ػػا  و بػػ ف السػػجَاء المػػركج ف لمم ػػدرات فػػي سػػم. ٓ
ػػكع  كالحالػػه االج مام ػػو عػػزل لم غ ػػر السػػكف ك الكضػػع االق  ػػادم  ك المسػػ كل ال عم مػػي كال بػػرة َك

 الم درات المركجوس
 أهداؼ الدراسة:

كالمػػػركج ف لمم ػػػدرات كاألشػػػ اص  دمَ فالمػػػمسػػػ كل سػػػمات الش  ػػػ و لمسػػػجَاء  ممػػػي ال عػػػرؼ .ُ
 في المج مع ال مسط َي.  العاد  ف    ) الغ ر سجَاء (

كالمػػػػركج ف لمم ػػػػدرات كاألشػػػػ اص العػػػػاد  ف ) الغ ػػػػر  دمَ فالمػػػػال ػػػػركؽ بػػػػ ف السػػػػجَاء  . معرفػػػػوِ
 سمات الش   و. بعض سجَاء ( في

 كفقػا سػمات الش  ػ و  بعػض ال ركؽ ب ف األش اص العاد  ف ) الغ ر سجَاء ( في الكشؼ مف. ّ
 م ميسلم غ ر السكف ك الكضع االق  ادم كالكضع االج مامي ك المس كل ال ع

لم غ ػر  كفقػاسػمات الش  ػ و بعػض لمم ػدرات فػي  دمَ فالمػال ػركؽ بػ ف السػجَاء  الكشػؼ مػف. ْ
ػػػػكع  السػػػػكف ك الكضػػػػع االق  ػػػػادم كالكضػػػػع االج مػػػػامي ك المسػػػػ كل ال عم مػػػػي ك بػػػػرة ال عػػػػاطي َك

 .الم درات
ر لم غ ػػ كفقػاسػمات الش  ػ و  بعػض لمم ػػدرات فػي دمَ فالمػال ػركؽ بػ ف السػجَاء ال عػرؼ ممػي .ٓ

ػػػكع الم ػػػدرات  السػػػكف ك الكضػػػع االق  ػػػادم كالكضػػػع االج مػػػامي ك المسػػػ كل ال عم مػػػي كال بػػػرة َك
 .المركجو
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 أهمية الدراسة:

 أكالن  مف الناحية النظرية:
 . سمات الش   و.  عد لذا البحث إثراء لممعرفو الَظر و لمجمكمو البحكث حكؿ ُ 
قػػػد  مقػػػي الضػػػكء ممػػػي أسػػػباب ال عامػػػؿ مػػػع  . إف دراسػػػو سػػػمات الش  ػػػ و لمم عػػػامم ف بالم ػػػدراتِ

الم درات الذم  ع رم بعض االش اص  دكف اآل ر فا بح ػث   ػبح كسػ مو  ش   ػ و  َبؤ ػو بمػا 
  مكف أف  ككف مم ه سمكؾ الم عاطي.

مجػػػاؿ الرشػػػاد الَ سػػػي فػػػي ال  طػػػ ط لَشػػػاطات جمام ػػػو كفرد ػػػو العاممػػػو فػػػي قػػػد    ػػػد الجنػػػات   .ّ
 فر سه لمم درات.  مف الكقكع الشبابلكقا ه 

 ثانيان مف الناحية العممية ) التطبيقية (: 
.  قػػػد   ػػػ ح لػػػذه الدراسػػػو المجػػػاؿ السػػػ حداث بػػػرامف ذات فعال ػػػو فػػػي الكقا ػػػو الَ سػػػ و مػػػف  عػػػاطي ُ

 .الم درات
.  المسػػالمو بَ ػػا ف الدراسػػو ممػػا  عػػ ف القػػػا م ف ممػػ  العمم ػػو الع ج ػػه  كالبػػاحث ف الَ سػػ  ف فػػػي  ِ

الػػو  الَ سػػ و كاالج مام ػػو ال ػػي  كػػكف مم نػػا الم عػػاطي فػػي لػػذه ال  ػػرة الحرجػػوا كذلػػؾ مػػف مرامػػاة الح
 جاَب كقا ي ك كضع ال طط الع ج و المَاسبو لمع ج إذا لـز األمر.

.  قػػد  سػػامد أكل ػػاء األمػػكر ممػػي ال عػػرؼ مػػف قػػرب مػػف الجكاَػػب الَ سػػ و كالعقم ػػو كاالج مام ػػو ّ  
ؾ معرفػػو حاجػػات كمطالػػب المرحمػػو ال ػػي  مػػر بنػػا الم عػػاطي كمػػف ثػػـ كالسػػمكك و كبالضػػافو إلػػي ذلػػ

العمػؿ ممػػي  مب ػو كػػؿ المطالػب كالحاجػػات ك حق قنػا مػػف أجػؿ أف  مػػر الم عػاطي فػػي ف ػرة المرحمػػو ا 
 كلك  شعر بحالو َ س و كم ب و لاد و كمر حو لممسامدة في الع ج.

 احثكف في المجاؿ ال ربكم بشكؿ ماـ .قد  س   د مف الدراسو الباحثكف في الجامعات كالب  . ٓ
 .  قد  س   د مف الدراسو األ  ا  كف الَ س  ف العامم ف في المؤسسات األلم و ك المج مع و.ٔ

 مصطمحات الدراسة:
 فيما يمي تعريؼ الباحث لممصطمحات اجرائيان 

 .السمات الشخصية :     ُ
 األفػراد ف نػا    مػؼ أف  مكػف َسػبيا دكاـ ذات  ػ و أك  ا ػ و بأنهػا السػمة الخالؽ عبد يعرفها
 أف ك مكف مك سبوا أك كراث و السمو  ككف كقد ف ناا فرد و فركؽ  كجد أم بعض مف بعضنـ ف م ز
: ُّٖٗ) مبػد ال ػالؽ ا  اج مام ػو بمكاقػؼ م عمقػو أك اَ عال ػو أك معرف ػو أك جسػم و كػذلؾ  كػكف
ّْ). 



 6 

 م ال ـ مَده السمات ك عد معان    غ ر ال ي والسمكك  األفعاؿ مف مجمكمو Eysenck أيزنؾيعرفها ك 
كالذلاَ ػػػو   وكفػػػي لػػػذا سػػػكؼ َ َػػػاكؿ السػػػمات اآل  ػػػو الع ػػػاب حسػػػ و كحػػػدات مَنػػػا أكثػػػر َظر ػػػو

 كاالَبساط. كالس ككبا  و كالكذب
مم  جكاَب ثاب ػو  –مف كجنو َظر أ َزؾ  – ش مؿ الش   و :   Eysenck Modelنمكذج أيزنؾ 

   ككف مف أربعو مكامؿ ر  س و ل  :    Hierarchyف  شكؿ  درج لرم  
ػػػؾ" أف االَبسػػػاط مػػػف ح ػػػث لػػػك مامػػػؿ مػػػف الدرجػػػو   Extraversion(E) ( االنبسػػػاطٔ)  ػػػرل " أ َز

ػػاف أساسػػ اف لمػػا : االج مام ػػو  كلكػػف  ا Impulsivenessكاالَدفام ػػو  Sociabilityالثاَ ػػو لػػه مكَك
كفػ  مسػ كل  امامػؿ االَبسػاط طب ع ػه الكحدك ػو األ  ر ف  ر بطاف معان ار باطان جكلر ػان ممػا  عطػ  

أدَ  فإف مامؿ االَبساط الكحدكل الراقػ    كػكف مػف السػمات األكل ػو اآل  ػو : الم ػكؿ االج مام ػو ا 
 كاالَدفام و ا كالم ؿ إل  المرح ا كالح ك و ا كالَشاط ا كاالس ثارة ا كسرمو البد نو ا كال  اؤؿ .

البعد ب حد د درجو م داق و الم حكص مف ح ث الم ؿ لم داع  ك   ص لذا  Lie (L)  ( الكذبٕ)
قػػػػص  كال ز  ػػػػؼ ك جم ػػػػؿ الػػػػذات كالدفام ػػػػو كالحساسػػػػ و كالجمػػػػكد كالسػػػػمب و كفقػػػػد الشػػػػعكر بػػػػاألمف َك

 االس ب ار بالذات كغمبو ال ك ر أك االس ق ؿ كالف اح كالَضف كرغبو ف  القرار بالع كب .
ر إلػػػػػػػ  االسػػػػػػػ عداد ل  ػػػػػػػابو باالضػػػػػػػطراب الَ سػػػػػػػ  أل ك شػػػػػػػ  Neuroticism(N) ( العصػػػػػػػابيةٖ)

ك شػػػ ر الػػػدرجات المر  عػػػو ل فػػػراد ممػػػ  بعػػػد الع ػػػاب و إلػػػ  مػػػدـ الثبػػػات  َ  Neurosisالع ػػػاب
االَ عال  ا كالمبالغو ف  االس جابو االَ عال و ا كمف سما نـ : القمؽ ا كاالك  اب ا كالشعكر بالذَب 

 كمدـ المعقكل و ا كال جؿ ا ك قمب المزاج ا كاالَ عال و .ا كاَ  اض اح راـ الذات ا كال ك ر ا 
بعػد أساسػ  أك َمػط فػ  الش  ػ و ا مقمكبػو الػ حكـ فػ   Psychoticism (P) ( الذهانيػةٗ)

ا ك ش ر ار  اع درجو الذلاَ و إلػ  قابم ػو ال ػرد ل طػك ر شػذكذ َ سػ   Impulse controlاالَدفامات 
قػػػاس ا مضػػػاد لممج مػػػع ا م مركػػػز حػػػكؿ ذا ػػػه ا ال   ػػػ ثر ا ك ك ػػػؼ بمػػػا  مػػػ  : مػػػدكاَ  ا بػػػارد ا 

بالمشامر الش   و ا مَدفع ا م بمد ا قادر مم  البداع أح اَان ا  اـر العقػؿ ا م  ػمب ا   ػ ه 
 .(ْٗ:   ُٔٗٗ ) أحمد مبد ال الؽ ا مف حكله ب َه غر ب 

 ػؿ مم نػا كال عر ؼ الجرا   لمككَات الش   و مَد أ َزؾ لػك مجمػكع الػدرجات ال ػ   ح
ػػػػؾ لمش  ػػػػ و مػػػػف إمػػػػداد أحمػػػػد مبػػػػد ال ػػػػالؽ  ال ػػػػرد ممػػػػ  كػػػػؿ مامػػػػؿ ممػػػػ  حػػػػدة فػػػػ  اسػػػػ  بار أ َز

(ُُٗٗ     . ) 
  فأك المػركج  فال ػي   م ػز بنػا ش  ػ و المػدمَ األفعػاؿ السػمكك ولػي لمسػمات:  اإلجرائػيالتعريؼ 

فػػي الدراسػػو  ا كمػػا  قػػاس فػػي اال  بػػارات المسػػ  دمو فػػي سػػجكف السػػمطو فػػي قطػػاع غػػزة َ فالقػػاط
 الحال و.
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 .  تعريؼ المخدرات:ٕ
كؿ مادة  اـ أك مس حضرة  ح كم ممي جكالر مَبنه أك مسػكَه مػف شػاَنا إذا اسػ  دمت فػي غ ػر 
األغػػراض الطب ػػو المكجنػػو أف  ػػؤدم إلػػي حالػػه مػػف ال عػػكد كالدمػػاف بمػػا  ضػػر بػػال رد  ػػح ان كَ سػػ ان 

 (.ّٗ: ُْٖٗكاج مام ان) المغربيا 
 .االدمافٖ
ال سػػ كلكج و كالسػػمكك و كالمعرف ػػو  ػػ  ي بعػػد اسػػ  داـ م كػػرر  مػػف مجمكمػػو مػػف الظػػكالر مبػػارةي لػػ

 .لمادة ما
 .المدمفٗ

المػػدمف لػػك شػػ ص مػػر ض دفعػػو حظػػه السػػ ه إلػػي  جر ػػب الم ػػدرات ثػػـ لػػـ  سػػ ط ع ضػػبط َ سػػه 
 (ُِٓ: ُْٗٗ)دمبسال م َاع مف ال عاطي

 . المركج٘
 (.ّٗ: ََِٖرات  ممي الم عاط ف كالمس عمم ف) العَزمالك ال اجر الذم  قـك ب كز ع الم د

 ت :المخدرا.  مدمني كمركجي ٙ
 في سجكف السمطو في قطاع غزة .َ ف المركج ف كالمدمَ ف القاط األش اصلـ  التعريؼ اإلجرائي:
 حدكد الدراسة: 

سالحػػػد المكػػػاني - ا  :  ػػػ ـ  طبػػػؽ الدراسػػػو فػػػي سػػػجكف السػػػمطو لممَػػػاطؽ ال مسػػػو) رفػػػحا  ػػػاف  ػػػَك
 الكسطي ا غزة ا شماؿ غزة (.

 ـ. َُِّالحد الزماَي:   ـ  طب ؽ الدراسو في ال  ؿ الثاَي العاـ الدراسي  -
ممي م عػاطي كمركجػي الم ػدرات فػي السػجكف السػمطو الع َػو  المق اس:  ـ  طب ؽ  الحد البشرم -

 ال عم و لمدراسو )سجكف القطاع(.
ك  ك ػان المَ شػرة  سػمات الش  ػ و بعػض و إلػي:   طػرؽ الباحػث فػي الدراسػالحد المكضكعي -

لدم م عاطي كمركجي الم درات  لمكقكؼ ممي م ق نا بالمسػ كم ال عم مػي ا َػكع الم ػدراتا  بػرة 
  عاطي الم درات ا كالكضع المادم ا كالسكف.
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 انفصم انثاَٙ
 االطاس انُظش٘

 : ادلخذساخأٔالً 
 

 : مساخ انشخصٛح ثاَٛاً 
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 المبحث األكؿ :المخدرات
 مقدمة :

الم درات .. كممو قم مو الحػركؼ ا قا مػو المعػاَي ا ال   ػحب معنػا إال الػدمار ا  سػحؽ فػي فمكنػا 
إَنػػا السػػ ح ال ط ػػر .. ب ػػد ا أح مػػان كآمػػاالن ا كقمكبػػان كمقػػكالن ا كمبػػادئ كق مػػان ا كأفػػرادان كمج معػػات 

ا ا .. ك   ػػػؾ باألجسػػػاد ف نػػػٌدلا اك   ػػػؾ بػػػاألمكاؿ ف بػػػددلا فاقػػػدم الضػػػم ر ..    ػػػؾ بػػػالعقكؿ ف عطمنػػػ
إَنػػػا ال  ػػػار الجػػػارؼ ا كالػػػب ء المػػػاحؽ ا ا ك   ػػػؾ باألسػػػر ف شػػػ  نا ا ك   ػػػؾ بالمج معػػػات ف حطمنػػػا 

 .كالطر ؽ الذم ل س لػه إال ث ث َنا ات : الجَكف ا أك السجف ا أك المكت 
 ع بػػػػر العقبػػػػو الكبػػػػرل أمػػػػاـ جنػػػػكد ال َم ػػػػو  إف  عػػػػاطي الم ػػػػدرات كِادماَنػػػػا)  ا ػػػػو بػػػػ ف الشػػػػباب(

كاألممػػار كالبَػػاء ا بسػػبب مػػا   ػػرزه الدمػػاف مػػف أمػػراض اج مام ػػو كاَحرافػػات سػػمكك وا ككػػذلؾ مػػا 
 حدثه مف آثار اق  اد و ك ح و كس اس و س  وا  ع بر معكقات لعمم و ال َم و كال شؾ أف الدماف 

 قؼ م اطره مَد حدكد دكلو أك قطر مع ف كلذه الحق قو  كباء  ندد دكؿ العالـ الم قدمو كالَام و كال
ك الدمػاف ممػ  م ػدر مػا ا  عَػي  كػكف رغبػو  اأكد مم نا ممماء الد ف كاالج ماع كالَ س كال حو 

قك و كممحو  دفع المدمف إل  الح كؿ مم  الم در كب م كس مو كز ادة جرم ػه مػف آف آل ػر ا مػع 
ل م مػاد الَ سػػي أك ل عػكد أَسػػجو الجسػـ مضػػك ا كمػادة مػػا   ػعكبو أك اسػ حالو القػػ ع مَػه سػػكاء

 االم ماد الَ سي أك العضكم.  عاَي المدمف مف قكة دافعو قنر و دا م و لم عاطي ك سبب ذلؾ
ك لقد  ضػافرت مد ػد مػف العكامػؿ الس اسػ و ا االق  ػاد و كاالج مام ػو ل جعػؿ مػف الم ػدرات  طػرا 

َػػو ال بػػراء بػػاألمـ الم حػػدة " إف كضػػع الم ػػدرات ب َكامنػػا فػػي  نػػدد العػػالـ أك كمػػا جػػاء فػػي ب ػػاف لج
العالـ قد   اقـ بشكؿ مػزمف كأف المػركج ف قػد  حػال كا مػع جمامػات إرلاب ػو دكل ػو ل ػرك ف الم ػدرات 

  (.َُ: ُّٗٗ) مرمكشافي دكؿ العالـ 
الف كلػػي ك ع بػػر مشػػكمو الم ػػدرات مػػف أمقػػد المشػػاكؿ ال ػػي  كاجػػه المج مػػع الػػدكلي فػػي الكقػػت الػػر 

 ل ست أقؿ  طكرة مف مشكمو الرلابا كال  كاد   مت مَنا أم مج مع سكاء كاف م قدما اك َام ا.
و األ  رة فػي كافػو المج معػات بشػكؿ  الم درات لي اآلفو ال ط رة القا مو ال ي بدأت  َ شر في اآلَك

 .(ٗ: ُُٖٗعتا )رفلـ  سبؽ له مث ؿا ح   أ بحت  طران  ندد لذه المج معات ك َذر باالَن ار
كالم درات لذه السمكـ القا موا ثبت مف األبحاث كالدراسات العمم و أَنا  شؿ إرادة الَسافا ك ذلب 
بعقمها ك ح مه بنا ألف ؾ األمراضا ك دفعه في أ ؼ الحاالت إل  ار كاب المكبقػات. ك بعػان الَ شػار 

دماَنا ك رك جنػا م ػ بو كبػرل لذه الم درات ازداد حجـ ال عاطيا ح   أ بح  عاطي الم درات كاِ 
اب م ػت بنػػا مج معا َػا السػػ م و فػي اآلكَػػو األ  ػرةا كِاف لػػـ َ ػداركنا كَقػػض مم نػا سػػ ككف بال  ك ػػد 
العامػػؿ المباشػػر كالسػػر ع ل ػػدم ر ك اََػػا ك قػػك ض بَ اَػػها ألَػػه ال أمػػؿ كال رجػػاء كال مسػػ قبؿ لشػػباب 

ج ف ػه الم ػدراتا ذلػؾ ألف األفػراد الػذ ف  دمف لذه الم ػدراتا كال ػكؼ كػؿ ال ػكؼ مػف مج مػع  ػرك 
  عاطكف الم درات   طكر بنـ الحاؿ إل  الدماف كالمرض كالجَكفا ل ع شكا بق و ممرلـ ا إذا ام د 
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) الشػػػػػ احي ك بنػػػػػـ العمػػػػػر ا فػػػػػي معػػػػػزؿ مػػػػػف الَػػػػػاس كممػػػػػ  لػػػػػامش الح ػػػػػاة ال دكر لنػػػػػـ كال أمػػػػػؿ
 .(ُٓ:ََِٔال الحا

كاد الم ػدرةا لػـ  عػد األمػر مق  ػران ممػ  مجػرد حػاالت فرد ػو كبز ادة إقباؿ الشػباب ممػ   عػاطي المػ
 مكف ال عامؿ معناا مف   ؿ المَظكر ال ردما سكاء بالع ج الطبػي أك الجَػا يا بػؿ  حػكؿ األمػر 
إلػ  ظػالرة اج مام ػوا بػؿ م سػػاة اج مام ػو  ط ػرةا كلَػا البػد أف ََظػػر إل نػا مػف مسػ كل اج مػػامي 

 كقكمي.
 تعريؼ المخدرات    

 المخدرات في المغة: تعريؼ .ٔ
 ػػدكر معػػاَي كممػػو  ػػدر حػػكؿ السػػ را كالم ػػٌدر لػػك: مػػا  سػػ ر الجنػػاز الع ػػبي مػػف فعمػػها كَشػػاطه 

ػدىر: الظممػوا ا المع اد ػدر كال ى كلي مش قو مف الً ٍدر كلك سػ ر  يمػد لمجار ػو فػي َاح ػو الب ػتا كالم ى
ػػػدري مػػػف ضػػػعؼ  ع ػػػرل الشػػػراب كالػػػدكاء: ف ػػػكر ك  كال ػػػدرة: الظممػػػو الشػػػد دةاكال ادر: الكسػػػ فا كال ى

 (َُُٗ: َُٗٗ) ابف مَظكراالشارب 
ك عرؼ الم ػدرات ا ضػان ب َنػا :"كػؿ مػادة مسػكرة أك م  ػرة طب ع ػو أك مس حضػرة ك م ا  ػان مػف شػ َنا 
أف  ز ؿ العقؿ جز  ان أك كم انا ك َاكلنا  ؤدم إل  الدمافا بما  َ ف مَه  سمـ في الجناز الع بيا 

د كالمج مػعا ك حظػر  ػداكلنا أك زرام نػاا أك  ػَعنا إال ألغػراض  حػددلا القػاَكفا كبمػا ف ضر ال ػر 
 (.ُُٓ: ََِّال   عارض مع الشر عو الس م و")حكرما

ػػادىةو طب ع ػػو ك ػػَام و ك  م ق ػػو امسػػكَو أك مَبنػػو أك منمكسػػوا  كلقػػد مرفػػت ا ضػػا باَنػػا " لػػي كػػؿ مى
سب    م و ا كالدمػاف مم نػا لنػا  ػ ث رات سػ  و ممػ  بَ ػوكاَت كب عاط نا بالطرؽ الم ب م أشكاؿ َك

شػاطه الػذلَيا كمػا  عػكد بالضػػرر ممػ  ال ػرد كالمج مػع اج مام نػا  الكػا ف الحػي ا كحال ػه الَ سػ و َك
ػهى  مى را رامىنىا الشػرا ع السػماك وا ك يجى ال شػر عات الكضػع و إالَّ ل غػراض الطب ػو  كاق  اد نا كأمَ نا ا لذا  يحى

 (.ُُ: ُّٗٗ") مرمكشاكالعمم و 
 المخدرات في الفق  اإلسالمي: تعريؼ .ٕ

السػػ ـ لػػك الَظػػاـ األكحػػد مػػف بػػ ف األَظمػػو كالقػػكاَ ف الػػذم كضػػع  عر  ػػان لمسػػكراك عر  ان لمم ػػدر 
))المسػػكر(( : لػػك مػػا غطٌػػ  العقػػؿ كمطمػػه مػػف مقا ػػده ))مػػا أسػػكر مَػػه ال ػػرؽ فمػػؿء الكػػؼ مَػػه 

 حراـ((. 
دىرا كلك مقدمو السيٍكر((. ك))الم  ر((: كما  قكؿ  ال طابي:))لك كؿ شراب  كرث ال  كر كال ى

) كقػػػاؿ ابػػػف رجػػػب الحَبمػػػي :))الم ى ٌػػػر لػػػك : كػػػؿ م ػػػٌدر لمجسػػػد كِاف لػػػـ   َ ػػػًه إلػػػ  حػػػد السػػػكار((
 .(ٗٓ: َُٖٗالشاذليا 
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 المخدرات في القانكف كالطب: . تعريؼٖ
اكالقاَكف: "مم  مجمكمو م با َو مف  طمؽ اسـ الم درات مَد أجنزة األمف كأجنزة الم ـ

العقاق را ال ي    مؼ في   ث را نا االج مام و كالَ س و كالجسد و"ا كمف أمثمو ذلؾ : األف كف 
 كمش قا ه ا كلي ال ي  طمؽ مم نا في الطب كال  دلو ل ظ الم درات المَكمات كالمند ات.

الع بي ك حظر  داكلنا أك زرام نا أك  المكاد  سبب الدماف ك سمـ الجناز كالم درات مجمكمو مف
 ألغراض  حددلا القاَكف كال  س عمؿ إال بكاسطو مف  ر ص له بذلؾ كسكاء كاَت  مؾ  َعنا إال

الم درة أك م َعو  الم درات طب ع و كال ي  ح كم أكراؽ َبا نا كأزلارلا كثمارلا مم  المادة ال عالو
كلي مادة  َام و ال  د ؿ في  الم درة أك   م ق و مف الم درات الطب ع و ك عرؼ بمش قات المادة

مش قا نا الم َعو كلكف لنا  كاص   َام نا ك رك بنا أم َكع مف أَكاع الم درات الطب ع و أك
 (.َُ: َُُِك  ث ر المادة الم درة الطب ع و)الشحيا 

لعقمػي كالبػػدَي لنػػا   ث رلػا ا الم ػدرات لػي مػػكاد َبا  ػو أك ك م ا  ػوتعريػؼ المخػدرات اصػػطالحا: .ْ
مم  مف   عاطالاا ف   ب جسمه بال  كر كال مػكؿ ك شػؿ َشػاطها ك غطػي مقمػه ك ػؤدم إلػ  حالػه 

مَنػػػػا قمػػػػ  ن فسػػػػد طبعػػػػه ك غ ػػػػر حالػػػػه كسػػػػاء  إَػػػػه لػػػػك أم َػػػػع مػػػػف الدمػػػػاف كال عػػػػكد مم نػػػػا بح ػػػػث
 .(.ّٗ: ُْٖٗ) المغربيا مزاجه

 تعريؼ اإلدماف: .٘
   عاطي مادة م درة طب ع و أك   َ ع و بح ث   بح ك عرؼ الدماف: مم  أَه المكاظبو مم

المدمف غ ر قادر مم  كقؼ  َاكؿ العقار أك     ضه مم  الرغـ مف الضرر الذم  محقه الم در 
 .في جسمه كمقمه كح ا ه االج مام و كاالق  اد و

لعقار ك عرؼ الدماف: لك َمط سمككيا   سـ بدرجو كب رة مف السمكؾ القنرم  جاه  عاطو م كرر 
طب عي أك  َاميا كلك حالو َ س و كمضك و  َ ف مف   امؿ ال رد مع العقار أك الم درا مف 
َ ا جنا ظنكر   ا ص   سـ ب َماط سمكك و م  م و  شمؿ الرغبو الممحو في  عاطي العقارا مع 

 (.َٓ:  َُٗٗالم ؿ الشد د إل  االَ كاس إذا ما مر ال رد ب برة االَسحاب )الشكاربيا  
 از حالو الدماف بالرغبوا لز ػادة  االسػ مرارا فػي  َػاكؿ العقػار كفػي الح ػكؿ مم ػه بػ م طر قػو ك م

 مف   ؿ:
 الم ؿ إل  ز ادة الجرمو بسبب  عا ش الجسـ مع العقار. .ٔ
 االم  اد الَ سي كاالم  اد الجسدم أح اَان مم   اث ر العقار. .ٕ
 (.ْٓ:  َََِمرقمو ال  كر العقمي أكالجسمي مَد ال رد ) مط اتا  .ٖ
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 اإلدماف نكعاف:
: إم  عػػػكد َ سػػػي ممػػػ  ممػػػؿ شػػػيء مػػػا كػػػال عكد ممػػػ  ال ػػػد  فا كمػػػف أمراضػػػه إدمػػػاف نفسػػػي .ٔ

الشػػعكر ب قػػداف شػػيء مػػا أك حَػػ ف إلػػ  شػػيء كالرغبػػو فػػي النػػركب مػػف الكاقػػع لعػػدـ إمكاَ ػػو ال ك ػػؼ 
 معه.
مع َػو. كلػػذا : كلػك َػػا ف مػف  عػكد أمضػػاء الجسػـ ممػػ   َػاكؿ مػػادة إدمػاف جسػػدم فسػػيكلكجي  .ٕ

أ طػػر أَػػكاع الدمػػاف ألَػػه  جػػد  ػػاحبه ممػػ  الح ػػكؿ ممػػ  الم ػػدرمف دكف كمػػي مَػػه كال   ك ػػرا 
كِالحػػاح جسػػمه فػػي طمػػب الم ػػدر قػػد  ػػؤدم بػػه إلػػ  ار كػػاب جػػرا ـ أ ػػرل فػػي سػػب ؿ  ػػكف ر الم ػػدر 

 (.َّ:  ُٖٗٗ) شال فا 
 :كما يمر المدمف بثالث مراحؿ هي

 ه المرحمو  عاطي الم در في المَاسبات. : ك  ضمف لذمرحمة ما قبؿ اإلدماف .ٔ
ك بػػدأ ف نػػا المػػدمف بالشػػراؼ فػػي  عػػاطي الم ػػدر كالشػػعكر بالػػذَب مرحمػػة اإلنػػذار باإلدمػػاف:  .ٕ

 أح اَان كبالَس اف أح اَان أ رل كالقمؽ كال ك ر في حالو َقص المادة الم درة.
ت  ػػعكبو ال كافػػؽ مػػع ك  قػػد ف نػػا المػػدمف السػػ طرة ممػػ  َ سػػها ك ظنػػر مشػػك  مرحمػػة اإلدمػػاف: .ٖ

الح اة االج مام وا ك بدأ م قا ه  سػكء ب سػر ه كأ ػدقا ه كمج معػه بالضػافو إلػ  األضػرار الَ سػ و 
 .(ُٗ: ََِٔ)الشا حي كال الح:كال ح و كالعقم و

مرحمػػػػو الدمػػػػاف المػػػػزمف: ح ػػػػث  حػػػػدث مضػػػػام ات جسػػػػم و مثػػػػؿ ال نػػػػاب المعػػػػدة أك الػػػػر   فا  .ٗ
قػػػص كمضػػػام ات مقم ػػػو مثػػػؿ النػػػذ اف  أك الَسػػػ افا كمضػػػام ات اج مام ػػػو مثػػػؿ ال  كػػػؾ األسػػػرم َك

الَ اجا كمم  الرغـ مف حدكث لذه المضام ات ال  س ط ع ال رد ال كقؼ مف ال عاطيا كِاذا حػاكؿ 
 .فشؿ 

( إدماف العقاق ر ب َه ) حالو مؤق و أك مزمَو مف َُٓٗكمٌرفت مَظمو ال حو العالم و )    .٘
) سرلا مع   ر ب مم  ال عاطي الم كرر لعقار)طب عي أك مركب(السكر الضارة بال رد كبالمج 

ََِّ  :ُِٓ.) 
  كتتضمف مف الخصائص ما يمي: 
   . حاجو قالرة إل  االس مرار في  عاطي العقار كِال  الح كؿ مم ه ب م كس مو.ُ
   . م ؿ إل  ز ادة كم و الجرمو بسبب ازد اد قدرة الجسـ مم   حمؿ العقار.ِ
لَ سػي كفػي بعػض األح ػاف االم مػاد الجسػمي ممػ  العقػار أمػا االم مػاد الَ سػي ممػ  . االم ماد اّ

العقار ف شار إل ه في أغمب األح اف باالم  اد )االم ماد الشد د مم  العقػاق ر بسػبب الراحػو الَ سػ و 
   ال ي  َ جنا(.

ف ػرة اسػ  داـ كأما االم ماد الجسمي ممػ  العقػار ف  ضػمف حالػو فسػ كلكج و معدلػو َاشػ و مػف طػكؿ 
العقػار ك  م ػز بظنػكر أمػػراض االَسػحاب مَػد ال كقػػؼ مػف اسػ  دامه كمػف العقػػاق ر ال ػي قػد  ػػؤدم 
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إل  االم ماد الَ سي الشد د أك االم  اد مقاق ر االفم  ام ف الكككا  ف بػا كت دا إسا دم مار جكاَػا 
 ات كالكػكاد  ف مقػاق ر مػف مم  ح ف اف األف كف كالمكرف ف كالن ػرك ف كالبػاربك   كرات كبعػض المنػد

  .(ُِ: ََُِالَكع الذم  حدث االم ماد ال س كلكجي )الشر ؼا
 االبعاد التاريخية لظاهرة تعاط  المخدرات:

إف  عاطي الم درات قد ـ قدـ البشر و كمرف نا أقػدـ الحضػارات فػي العػالـ فقػد كجػدت لكحػو سػكمر و 
ممػػ   عػػاطي السػػكمر  ف ل ف ػػكف ككػػاَكا  طمقػػكف   عػػكد  ار  نػػا إلػػ  األلػػؼ الرابعػػو قبػػؿ المػػ  د  ػػدؿ

مم ػػه َبػػػات السػػػعادة كمػػػرؼ النَػػػكد كال ػػػ َ كف " الحشػػػ ش " مَػػػذ األلػػػؼ الثالػػػث قبػػػؿ المػػػ  د ا كمػػػا 
مػػاـ ؽ.ـ ككػػاف  ََٓك ػػ ه )لػػكم ركس (فػػي األكد سػػا.كمرؼ الكككػػا  ف فػػي أمر كػػا ال   َ ػػو مَػػذ 

. أمػا القػات فقػد مرفػه األحبػاش قػد مان كَقمػكه إلػ  النَكد الحمر  مضغكف أكراقػه فػي طقكسػنـ الد َ ػو
ر مػف ف ػؿ مػادة  ِٓٓال مف ماـ  مػ  دم. كفػي أكا ػؿ القػرف ال اسػع مشػر  مكػف األلمػاَي سػ د رَك

المكرف ف مف األف كف كأطمؽ مم نا لذا االسـ َسبو إلػ  مكرف ػكس إلػه األحػ ـ مَػد الغر ػؽ . كفػي 
سف بػف ال ػباح فػي أكا ػر القػرف ال ػامس النجػرما الػذم المشرؽ الس مي  رجح ابف كث ر أف الح

كػػاف زمػػ ـ طا  ػػو الحشاشػػ فا ككػػاف  قػػدـ طعامػػان أل بامػػه  حػػرؼ ب ػػه مػػزاجنـ ك  سػػد أدمغػػ نـ. كلػػذا 
 . (ِّ: ََِٓ) الع  بيا عَي أف َكمان مف الم درات مرفه العالـ الس مي في  مؾ الحقبو

 ػػػػدرات كالمسػػػػكرات قػػػػد مرفػػػػت فػػػػي المج معػػػػات  شػػػػ ر دراسػػػػات مد ػػػػدة إلػػػػ  أف ظػػػػالرة  عػػػػاطي الم
 كالحضػػػػػػارات القد مػػػػػػوا كالحضػػػػػػارة ال رمكَ ػػػػػػو كالركماَ ػػػػػػو كال كَاَ ػػػػػػو كال ػػػػػػ َ و كالعرب ػػػػػػو كغ رلػػػػػػا.
ك قاؿ ب ف ال رامَو لـ أكؿ مف مرؼ الم درات في مَطق َا العرب و. ككاف ألمنا الم درات المشػ قو 

با ات كما  ش ؽ مَنا مف الم درات كػاف مق ػكران مف َبات ال ش اش كالقَبا لكف اس عماؿ لذه الَ
ممػػ  مجػػاالت بع ػػدة مػػف الدمػػافا ح ػػث كاَػػت  سػػ عمؿ فػػي مجػػاؿ الطػػبا فػػاألف كف كػػاف  سػػ  دـ 
لع ج أمراض الع كف كممؿ مرالـ آلالـ الجسـا ككذلؾ كاف   ػَع مَػه مسػاح ؽ لػَ س األغػراضا 

 ألط اؿ مف ال راخ. كما كاف ال ش اش في ذلؾ الكقت  س عمؿ كدكاء ل ند و ا
كمػػع بدا ػػو القػػرف الحػػالي أ ػػذت إسػػاءة اسػػ عماؿ الم ػػدرات ا ح ػػث بػػدأت   ػػدفؽ ممػػ  الػػب د كم ػػات 
ػػافا كأقبػػؿ ممػػ   عاط نػػا كث ػػر مػػف ف ػػات الشػػعب فػػي  ضػػ مو مػػف الحشػػ ش كاألف ػػكف مػػف بػػ د ال َك

كضػػ عو فػػي الر ػؼ كالمػػدفا بعػػد أف كػػاف ال عػػاطي مح ػػكران فػػي َطػػاؽ ضػػ ؽ ممػػ  بعػػض األح ػػاء ال
اَي مػف إد ػاؿ الكككػا  ف  المدفا كذلؾ ح   َنا و الحرب العالم و األكل ا مَدما  مكف ك م ا ي  َك
إلػػ  م ػػر ك قد مػػه إلػػ  الطبقػػو العم ػػا. ثػػـ اَ شػػرت بعػػد ذلػػؾ مػػادة  عػػاطي الكككػػا  ف بسػػرمو ام ػػدت 

 (.َُ: ََُِإل  الطبقات األ رل. )العبادلوا 
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 تصنيؼ المخدرات:
ٌضػػرت مَنػػاا كمػػا   ػػَؼ  مػػؾ   ػػَؼ المػػكا د الم ػػدرة  بعػػان لم ػػدرلا أك طبقػػان أل ػػؿ المػػادة ال ػػي حي

 المكاد أ ضان حسب   ث رلا في الَشاط العقمي كالجسمي لمم عاط ف كما  مي 
 أكال: التقسيـ تبعان لمصدر المادة:

ا كلػػي م ػػدرات طب ع ػػو مسػػ  رجو مػػف أ ػػكؿ َبا  ػػو كالحشػػ شا كالمار جكاَػػا مخػػدرات طبيعيػػة: .ٔ
كاألف ػػػػػكفا كالقػػػػػاتا كالكككػػػػػاا كالب ػػػػػا كؿا كاألفػػػػػدر فا كِاؿ إس دم المسػػػػػ  رج مػػػػػف فطػػػػػر األرجػػػػػكفا 

 كالم سكال ف.
كلي مػكاد  ػاـ مػف الَبا ػات الطب ع ػو  ػ ـ  حضػ رلا مػف طر ػؽ مزجنػا  مخدرات نصؼ تخميقية: .ٕ

َبػػات َ سػػها بمػػكاد ك م ا  ػػو بسػػ طوا ك كػػكف المػػكاد المس  م ػػو مػػف ال  امػػؿ مػػادة أقػػكل مػػف  ػػ ث ر ال
 مثؿ الن رك فا كالمكرف فا كالكراؾ.

كلػػي مػػكاد حضػػرت ك م ا  ػػان كلػػـ  كػػف مكجػػكدة مػػف قبػػؿا كلػػـ  سػػ  مص مػػف  مخػػدرات تخميقيػػة: .ٖ
مػػػكاد طب ع ػػػو مكجػػػكدة أ ػػػ ن مثػػػؿ السػػػ ككَاؿا كالكب ػػػاجكفا كاالم   ػػػام فا كال ػػػال كـا كالماَػػػدركسا 

 (َُٖ:  ََِٓ)القحطاَي ا كالبارب   كرات
 التقسيـ تبعان لتأثيرها في المتعاطي: ثانيان:

 مثؿ األف كفا كالمكركف فا كالن رك ف. مهبطات لمجهاز العصبي: .ٔ
 مثؿ الكككاا كالقاتا كالكب اجكفا كاالم   ام َات. منشطات لمجهاز العصبي: .ٕ
 مثؿ أحبار المسكاؿا كالمسكاكم فا كس مكسم با مكس كاَاا كالس مكسب ف. مهمكسات: .ٖ

اث ره في الم عػاطي   غ ػر  بعػان لكم ػو الجرمػو الم عاطػاةا ف ح اَػان  كػكف منبطػان إذا أما الحش ش فإف  
كاَػػت الجرمػػو  ػػغ رةا كأح اَػػان  كػػكف منمكسػػان إذا كاَػػت الجرمػػو كب ػػرةا كمػػا  رجػػع أ ضػػان إلػػ  كضػػع 

 (.َُُ:  ُٖٔٗالم عاطي كدرجو إدماَه مم ه ) بف ثاَيا 
كالبَػػز ف ل  ػَ ؼ الم ػػدرات َظػػران إلػ  أثرلػػا الدمػػاَي  كمػا  ضػػاؼ المػكاد المسػػكرة كػػالكحكؿ كاألث ػر

كأَنا  ؤثر في العقؿ. ك مكف إضافو ال بغ ال  المكاد االدماَ و َظران إل   ػ ث ره الدمػاَي الم مثػؿ فػي 
سػامو أ ػرل كالزفػت  ام ماد الجسـ مم  مادة الَ كك  فا لذا بالضافو إلػ  إد الػه إلػ  الجسػـ مػكاد

زكبر ف كغ رلاكالقطراف كالزَر خ ك   .(ُٖ: ََِٔ)الشا حي كال الحاالبَك
 أسباب تعاطي المخدرات:

 عػػػددت اج نػػػادات البػػػاحث ف الم   ػػػ ف فػػػي  حد ػػػد األسػػػباب ال ػػػي  ػػػؤدم إلػػػ   عػػػاطي الم ػػػدراتا 
عرض لَا آراء بعض الباحث ف حكؿ األسباب كالعكامؿ ال ي  غرم الَساف ب عاطي الم درات.  َك

( إلػ  أف َٖ: ُٖٗٗ ف في المممكو العرب و السػعكد وا  ك ػؿ غػاَـ )ف ي دراسو مم  بعض المدمَ
االدمػػاف  بػػدأ فػػي ممػػر المرالقػػوا كأف المشػػك ت األسػػر و ا كال ػػراغا كحػػب االسػػ ط عا كالمشػػك ت 
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الَ سػػ و كػػالقمؽ كاالك  ػػابا ككػػذلؾ الرغبػػو فػػي ز ػػادة الم عػػو الجَسػػ وا كاَػػت مػػف ألػػـ األسػػباب ال ػػي 
 س عماؿ األدك و الم درة. دفع المرالق ف إل  ا

(، إلػػ  أف األسػػباب التػػي تػػؤدم عمكمػػان إلػػ  تعػػاطي ٖ٘ػػػ: ٖٜٛٔ) يشػػير طػػارؽ إبػػراهيـ سػػميـ
 المخدرات هي:

 رغبو الش ص في ال عرؼ مم  آثار الم در.  .ٔ
 مجاراة األ دقاء كالرغبو في االَ ماء إل نـ.  .ٕ
 سنكلو الح كؿ مم  الم در. .ٖ
 الثقؿ االج مامي. .ٗ
المكجه في كسا ؿ الم ـ مف بعض العقاق ر المؤثرة في الحالو الَ سػ و  ضغكط الم ف غ ر .٘

 كجذب األَظار إل نا كعقاق ر طب و قد  ككف سببان في  عاطي الكث ر مَنا.
ام قاد معظـ م عاطي المكاد الم ػدرةا كب ػ و  ا ػو م عػاطي الحشػ ش أف  مػؾ المػكاد  سػامد  .ٙ

 و.الجَس و كِاطالو العمم و الجَس ة ثار مم  ال
الظػػػركؼ االق  ػػػاد و السػػػ  وا كالبطالػػػو كاألزمػػػات االق  ػػػاد و كالغػػػ ء قػػػد  ػػػدفع بالشػػػ ص إلػػػ   .ٚ

  عاطي الم درات لركبان مف الكاقع.
الظركؼ االج مام و الس  وا كال قر ك  كػؾ األسػرة كمػا  َػ ف مػف ذلػؾ مػف الضػ اع كالحرمػاف قػد  .ٛ

 ك ت إل  مالـ ال  اؿ كالكلـ كال بمد. يمجه ال رد إل   عاطي المكاد الم درة لربان مف  مؾ المش
ػػكف ضػػحا ا المػػرض كم جنػػـ  .ٜ العػػ ج مػػف األمػػراض بالعقػػاق ر الم ػػدرةا كلػػؤالء المرضػػ  قػػد  كَك

 بالعقاق ر الم درة مف دكف مممنـ ب َنـ  عالجكف بعقاق ر م درةا كلذا  كلد مَدلـ حالو الدماف.
 الرغبو في ال رفشو. .ٓٔ
 رات غ ر محرمو شرمان.االم قاد ال اطه ب ف بعض الم د .ٔٔ
ال قال ػد كالعػػاداتا ك عػػد لػػذه مػف أ طػػر األسػػباب ال ػػي  ػؤدم إلػػ   عػػاطي الم ػػدراتا فالعػػادات  .ٕٔ

كال قال ػػد ال ػػي  سػػكد المج مػػع لػػي ال ػػي  شػػكؿ حجػػر الزاك ػػو فػػي  مػػؾ المشػػكموا كلػػي ال ػػي  سػػامد أك 
ف نػػا لػػذه الظػػالرة بعكػػس   قمػػؿ مَنػػاا فالمج معػػات ال ػػي  َبػػذ  قال ػػدلا ظػػالرة  عػػاطي الم ػػدرات  قػػؿ

 (.ّٓ: ُّٖٗا سم ـالمج معات ال ي   قبؿ  قال دلا لذه الظالرة.) 
 كيرل العفيفي  أف أسباب تعاطي المخدرات ربما تككف :

 ضعؼ الش   و.  .ٔ
 األسرة المحطمو.  .ٕ
 الب  و قد  ؤدم إل  اال جاه ل دماف. .ٖ
 كقت ال راغ. .ٗ
 أثر الثقافات ال رم و. .٘
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 .كسا ؿ الضبط االج مامي .ٙ
 (.َُٔ:  ُٕٖٓال  كر الذا ي.) الع   يا .ٚ

(ا فػػي دراسػػ ه ممػػ  قابم ػػو بعػػض طػػ ب المػػدارس الثاَك ػػو ل عػػاطي ُٕٗٗكمػػا  ك ػػؿ محمػػد ممػػي )
الم دراتا إل  أف لَػاؾ مكامػؿ منمػو  ػدفعنـ إلػ  اسػ عماؿ األدك ػو الم ػدرة أك المَبنػو أك المَكمػو 

 لي:
سػػبب المػػذة كالقػػدرة ممػػ   حمػػؿ اآلالـ كأَنػػا  نػػدئ االم قػػاد ال ػػاطه أف األدك ػػو الم ػػدرة م  ػػدة ك  .ٔ

 األم اب ك ز ؿ الرلاؽ.
 االم قاد ال اطه أف األدك و الم درة  سامد مم      ؼ القمؽ كال ك ر. .ٕ
 (.َِ: ُٕٗٗاالم قاد ال اطه أف األدك و الم درة  َشط القدرة مم  المذاكرة كال رك ز.) مميا   .ٖ

 تتمثؿ فيما يمي:المظاهر السمككية لمتعاطي المخدرات 
 االَطكا  و كالم ؿ إل  االَعزاؿ مف اآل ر ف ب كرة غ ر ماد و. .ٔ
 اللماؿ كمدـ االل ماـ بالمظنر. .ٕ
 الكسؿ الدا ـ كال ثاؤب المس مر. .ٖ
 شحكب الكجه كالعرؽ كرمشو األطراؼ. .ٗ
 الن اج ألم سبب. .٘
 اللماؿ الكاضح في األمكر الذا  وا كمدـ االَ ظاـ في الدراسو كالعمؿ. .ٙ
 اؿ النكا ات الر اض و أك الثقاف و.إلم .ٚ
المجػػكء إلػػ  الكػػذب كالسػػرقو كالح ػػؿ ال ادمػػو لمح ػػكؿ ممػػ  المػػاؿ لشػػراء الم ػػدرات )مكاشػػوا  .ٛ

ُٕٗٗ :ُُٖ.) 
 بدايات التعاطي مف الناحية العمرية كظركف :

 ؤكػػػد األبحػػػاث كالدراسػػػات أف  عػػػاطي الم ػػػدرات لػػػدل ف ػػػو األط ػػػاؿ المػػػرالق ف ال ػػػزاؿ م ػػػدر قمػػػؽ 
(ا Johnston, et al., 2001ممج مع؛ لما  حممه مف إشارات كاضحو ك ط رة لممسػ قبؿ ) حي ل

ا أكضحت الدراسػات أَػه ممػ  الػرغـ مػف  راجػع َََِف ي َ ا ف االس باَو الس شراؼ مس قبؿ سَو 
 عػػاطي بعػػض الم ػػدرات مػػف أممػػ  مسػػ كل لنػػا فػػي الثماَ َ ػػاتا اسػػ مرت الم ػػدرات األ ػػرل مثػػؿ: 

اا كالم ا  ماَػػاتا كالبػػارب   را سا كال راَق م ػػزرا كالكحػػكؿا كالم ػػدرات الم ػػَعو ا م ػػدر المار جكاَػػ
ممػػػػ  مسػػػػ ك ا نا السػػػػػابقوا إضػػػػافو إلػػػػػ  ذلػػػػؾا فػػػػإف االسػػػػػ باَو أكضػػػػحت ازد ػػػػػاد  عػػػػاطي المػػػػػكرف ف 

مف جم ع مس ك ات  "the club drug "ecstasyكالس  ر دس مف بعض الط با ككذلؾ اس  داـ 
 (.ِّ: ََِٔال الحا) الش حي ك الط ب.

كفي دراسو مف حجػـ ال عػاطي لػدل طػ ب المرحمػو الثاَك ػو فػي بعػض الكال ػات األمر ك ػوا كجػد أف 
%ا   عاطكَػه حال ػانا ْٗ%ا سبؽ أف  عاطكا المار جكاَػاا َك ػؼ الطػ ب ٕٕث ثو أرباع الط ب 
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أف  عػػاطكا %ا مػػف الطػػ ب سػػبؽ َِ%ا سػػبؽ أف  عػػاطكا الكككػػا  فا كُِكحػػكالي  مػػس الطػػ ب 
--CDC. Youth Risk Behavior Surveillanceا )Methamphetamineالم ثام  ػام ف 

United States, 2001.) 
م كة مم  ذلؾ فإف ف رة ال طر العال ػو أ ػبحت أطػكؿ بػالَظر إلػ  أف بدا ػو ال عػاطي لبطػت إلػ  

كؿ ذلؾ قد  (. بسببBrody, et al. 1998; Tarter & Blackson, 1992ممر الثاَ و مشرة )
 كػػػكف مػػػف المنػػػـ أف َقػػػ ـ مكامػػػؿ لنػػػا م قػػػو بب  ػػػو العا مػػػو  مكػػػف أف  كػػػكف فعالػػػو فػػػي مػػػدـ  عػػػاطي 

 ,Reis, 1996; U.S. Department of Health and Human Servicesالم ػدرات )
دراسات سابقو مم  المس ك  ف المحمي كالعػالمي مػف اَ  ػاض العمػر الم ػكالي (. ك ؤكد ذلؾ 1993

أ ف ػه  عػػاطي المػكاد المػػؤثرة فػي األم ػػاب ممػ  سػػب ؿ ال جر ػب سػػكاء فػي  ػػد  ف السػػجا ر الػذم  بػػد
سَوا أك الم درات ال ي  غمب البدء في  عاط نا في  ُِال ي  غمب أف  بدأ  عاط نا مف حكالي سف 

 (.ٔٗ: ََِّا  ك م  ه سَو ) المشعاف ُٕسَو أك  ُٔسف 
 – ُٕبعػػض الػػدكؿ العرب ػػو  بػػدأ مػػادة فػػي سػػف ( إلػػ  أف المػػدمف فػػي ٖٕ: ُٕٗٗك شػػ ر مكاشػػو ) 

سػَوا كمػا كجػد أف  ِٖ -ُِسَو بالسػجا ر كالحشػ ش ثػـ الحبػكبا ك َ شػر الن ػرك ف بػ ف سػف  ُٖ
 % مف م عاطي الن رك ف سبؽ لنـ أف اس  دمكا السجا ر كالحش ش. ٖٗ

 كأف ثمة ظركفان أسرية تعزز ظهكر المدمنيف في األسرة هي:
 فراد األسرة. ال بامد العاط ي ب ف أ .ٔ
 القمؽ كاالك  اب الَ سي.  .ٕ
 مدـ الثقو في الَ س كالشعكر باَ  اض ق مو الذات.  .ٖ
 مدـ كجكد حافز كال شؿ الدراسي.  .ٗ
 ضعؼ الم كؿ الد َ و.   .٘
 البحث الدا ـ مف المذة الحس و.   .ٙ
 اس عماؿ المكاد المند و كالمَكمو مف أفراد األسرة.   .ٚ
 سرة.اال   ط ب قراف السكء أكثر مف األ  .ٛ

(ا فػػػي دراسػػػ ه االسػػػ ط م و لمعرفػػػو َكم ػػػو الم ػػػدرات ال ػػػي  َ شػػػر بػػػ ف َِ: ََِِك بػػػ ف بػػػدر )
الَاشػػ  ف فػػي م ػػرا أف األدك ػػو الَ سػػ و الم مثمػػو باألدك ػػو المَكمػػو كالمند ػػو كالمَشػػطو كالمنمكسػػوا 

لو الح ػػكؿ أكثػػر اَ شػػاران بػػ ف طػػ ب المرحمػػو الم كسػػطو ح ػػ  الجامع ػػو ذكػػكران كِاَاثػػانا كذلػػؾ لسػػنك 
 مم نا كمدـ  حر منا مف المج مع.

كقػػد كاَػػت  ػػكرة األب سػػمب و لػػدل معظػػـ الم عػػاط ف ألَػػه كػػاف    ػػؼ بالغ ػػاب مػػف األسػػرة معظػػـ 
الكقػػتا م ػػبي المػػزاجا ال  حػػاكؿ مطمقػػان   نػػـ أك اح ػػراـ رغبػػات كمشػػامر االبػػفا ك سػػيء اسػػ  داـ 

 ـ أفضؿ. المكاد الم درةا كغ ر م د ف غالبانا ككاَت  كرة األ



 18 

كبسؤاؿ المدمَ ف مف دكافع  عاطي الن رك ف في المرة األكلػ  كاَػت إجػاب نـ م درجػو طبقػان لػدكافعنـ 
مػػػػف ح ػػػػث ال ضػػػػكؿ الػػػػ ذعا كضػػػػعؼ القػػػػدرة المال ػػػػوا كالرغبػػػػو فػػػػي الثػػػػارة الجَسػػػػ وا كأ  ػػػػران  قم ػػػػد 

 (.ٖٕ: ُٕٗٗاأل دقاء )مكاشوا 
الَ سػ و كاالج مام ػو  مػا  شػعركف بػه مػف اح قػارلـ  كقد أكد الكث ر مػف المػدمَ ف مَػد دراسػو حػال نـ

ألَ سػػنـا كأَنػػـ لػػـ   مقػػكا َػػاجح فا كأف اسػػ عدادا نـ ال  ػػؤلمنـ لمعمػػؿا لػػذا   جنػػكف لمم ػػدرات لربػػان 
 (.ٔٓ:   ُٕٖٓمف كاقعنـ الَا ف مف   كرلـ الذا ي ألَ سنـ ) الع   يا 
أف  عػػاطي األط ػػاؿ لمم ػػدرات ربمػػا  عػػكد كمػػا أف دراسػػو الر اسػػو العامػػو لرما ػػو الشػػبابا قػػد ذكػػرت 

 إل :
أثػر  عػاطي ال ػحبو كرفػػاؽ السػكءا ك ا ػو أف بعضػنـ  بػػالغ بك ػؼ االسػ م اع كالَشػكة ال ػػي  .ٔ

  جدلا لغراء  احبو ك كر طه معه ح   ال  شعر بالَدـ كحده. 
ممارسػو غ اب رقابو الكالد فا ك  كؾ األسرةا كمدـ  قد ـ الَ ػح كالرشػاد ل ط ػاؿ ك ػركنـ فػي  .ٕ

 األمماؿ ال أ  ق و بحسب لكالـ.
كجػػػكد م طػػػط  ػػػن كَي دَػػػيء مكجػػػه إلػػػ  أبَػػػاء األمػػػو السػػػ م و لَشػػػر الم ػػػدرات بػػػ ف أبَا ػػػه  .ٖ

بنػػدؼ إفسػػاد األج ػػاؿ القادمػػو مػػف جنػػوا كبنػػدؼ  كػػك ف سػػكؽ شػػرا  و ل ػػرك ف  جػػارة الم ػػدرات فػػي 
 الب د الس م و.

لَقص كالضػػعؼ كمػػف ثػػـ الشػػعكر بالحاجػػو الماسػػو ال شػػؿ الدراسػػيا كلػػذا  ػػؤدم إلػػ  شػػعكرلـ بػػا .ٗ
إل  ما  َس نـ ما لـ ف ػها ك كػكف ذلػؾ مػادة مػف جػراء ال  ػرفات الطا شػو غ ػر المدركسػو مػف قبػؿ 
األلؿا في مقابؿ لػذا ال شػؿ فاأللػؿ بػدالن مػف أف     ػكا كقػع الحػدث ممػ  الط ػؿ ك راقبػكه ج ػدان فػي 

قص الػػذم ح ػػؿ لػػها  قكمػػكف ب عَ  ػػه كربمػػا ضػػربه أكقػػات فراغػػه ل سػػ مر فػػي المػػذاكرة ك عػػكض الػػَ
كحرماَه مف أش اء كث رة كاف  حبنا ثـ   رككَه بدكف مراقبو كال مسامدة ممػ  االسػ ذكارا ف  ػ بكَه 
بذلؾ بحالو َ س و قاس وا فنك ال ثقو لػه فػي َ سػه كال اح ػراـ لػه بػ ف الَػاس مػع كجػكد فػراغ كب ػر قػد 

 كلذه العكامؿ  سامد مم  االَزالؽ في لاك و  عاطي الم درات. قض ه كح دان أك مع رفقاء السكءا 
فسػػاد أحػػد أفػػراد األسػػرة ك عاط ػػه لم مػػكر أك الم ػػدرات مػػف دكف اسػػ َكار مػػف بػػاقي أفػػراد األسػػرة  .٘

كرفػػض لكجػػكده ب ػػَنـ ك ا ػػو إف كاَػػت القػػدكة السػػ  و لنػػـ مػػف أقػػرب الَػػاس إل ػػه كػػاألب أك العػػـ أك 
حكلـ.  األخ الكب ر َك

قر ػػب مػػف المَػػزؿ أك المدرسػػو   جمػػع ف ػػه ال اسػػدكف المَحرفػػكف مػػف مػػدمَي ال مػػكر  كجػػكد ككػػر .ٙ
 كالم درات مع ادم الَزا كالمكاط مف دكف إَكار مف ألؿ الحي كال بم غ مَنـ كمحارب نـ.

مشالدة األف ـ ال م عو ال ي ال   مك مف ح  ت راق و ك عاط لم مكر كالم درات مم   ػكرة  .ٚ
 ػ(.ٖٓ: ُٕٖٗالر اسو العامو لمشبابا  رقي حضارم كاج مامي )

 



 19 

 العكامؿ المؤدية إل  انتشار المخدرات :
 َ شػػػر الم ػػػدرات كظػػػالرة اج مام ػػػو مرضػػػ و فػػػي البمػػػداف الم قدمػػػو  ػػػَام ان كمػػػا  َ شػػػر كػػػذالؾ فػػػي 
البمػػداف الَام ػػو ا ك عػػاطي الم ػػدرات لػػ س مق ػػكران ممػػ  جػػَس دكف غ ػػره ا كِاف كػػاف لَػػاؾ ار بػػاط 

رة  عػػاطي الم ػػدرات فػػي البمػػداف كبػػ ف االسػػ عمار بكافػػو أشػػكاله ا كمثػػؿ ذلػػؾ ال ػػ ف كث ػػؽ بػػ ف ظػػال
قبػػػؿ ال حر ػػػػر كالنَػػػد ك جَػػػػكب أفر ق ػػػػا ك أغمػػػب دكؿ أمر كػػػػا ال   َ ػػػػو ا كممكمػػػان  َ شػػػػر الم ػػػػدرات 
ك ا و الحش ش ب ف الشعكب ك الطبقػات ك فػي األح ػاء األكثػر   م ػان اج مام ػان ك اق  ػاد ان ا كمػا 

َ شػػػػر أ ضػػػػان بػػػػ ف األفػػػػراد كالطبقػػػػات المعرضػػػػو ل سػػػػ غ ؿ ك االضػػػػطناد العَ ػػػػرم ا كممػػػػ  أَنػػػػا  
المس كل العالمي  عد الحش ش لػك أكثػر الم ػدرات اَ شػاران  م ػه األف ػكف كمشػ قا ه ا لػذا كقػد  جػاكز 

 .(َٕ: ُُٗٗ) البراؾامم كف ش ص ََّمدد مدمَي الحش ش كحده في العالـ مف 
ات ممػ  ركاجنػا كممػ   ػعكبو مراقب نػا فػي المج معػات ا ك الحق قػو أَػه إذا كلقد سامد  َكع الم در 

كاف  عاطي الم درات ظالرة مامو ال  برأ مَنا ثقافو كال   مػك مَنػا مج مػع أك طبقػو إال أف ال طػر 
الػػػدالـ لػػػػك اَ شػػػػار لػػػػذه الظػػػػالرة بػػػ ف قطػػػػاع مػػػػف القػػػػكل العاممػػػػو المَ جػػػو كبػػػػ ف ف ػػػػات مػػػػف شػػػػباب 

 (.ٕٓ: ُٕٖٗالمج مع)ش  ؽا 
فمقد اَ شرت ب ف أكاسط الشباب أَكاع جد دة مف العقاق ر   ـ  عاط نا في أشػكاؿ م َكمػو كػالحقف ك 
األقػراص كالبػكدرة ا ك عػددت األسػماء مػػف حشػ ش إلػ  أف ػكف إلػػ  ل ػرك ف ك مػكرف ف ككككػا  ف إلػػ  

ؽ ك األمػػكاؿ ك مار جكاَػػا كقػػات كغ رلػػا مػػف مػػكاد  شػػ رؾ فػػي آثارلػػا الم  م ػػو ممػػ  العقػػكؿ ك األ ػػ 
الَ اج ا فض ن مف مسالم نا في إشامو السمكؾ المَحػرؼ كال   قػي دا ػؿ المج مػع ا كمػا لػذلؾ 

 مف اَعكاسات ك آثار م كقعو مم  امف الب د ك س مو األكطاف .
 أكال: العكامؿ االجتماعية كالبيئية:

 األسرة كعمميات التنشئة االجتماعية .ٔ
في  كػك ف الط ػؿ فالشػجار بػ ف الكالػد ف   قػد الط ػؿ بػاألمف ألَػه   ػاؼ الع قات ب ف الكالد ف  ؤثر 

مم  م ػ ره كقػد   شػي أف   حػكؿ الشػجار إل ػه ف ضػره أبػكه أك أمػه أك  قسػكف مم ػه. ك ث ػر الكسػط 
االج مػػػامي ممػػػ  ال ػػػرد )السػػػمكؾ المَحػػػرؼ ب شػػػكاله الم عػػػددة( مػػػا لػػػك إال َ ػػػاج لمكسػػػط االج مػػػامي 

 عػػكد ممػػ  العقػػاق ر ك مثػػؿ العمم ػػو ال ربك ػػو أَػػكاع السػػمكؾ ال ػػي  ر ضػػ نا كاألسػػرم دكف أف  غ ػػؿ ال
 المج مع الذم َع ش ف ه كاألسرة  ؤثر في َمك الَساف جسم ان كمقم ان كاَ عال ان كاج مام ان.

ك ؤكػػػد سػػػ رز الَػػػد فػػػي إطػػػار َظر  ػػػه ال ا ػػػو بالم ال ػػػو ال ارقػػػو كال ػػػي كاَػػػت  َػػػادم بػػػ ف السػػػمكؾ 
أَماط السمكؾ   عمـ مف   ؿ اآل ر ف   ؿ الم الطو ك ش ر إلػ  أف العكامػؿ  أالَحرافي كَمط مف

ال ػػي  نػػدد ش  ػػ و ال ػػرد  كمػػف فػػي األسػػرة ك جعمػػه مرضػػه لمػػد كؿ فػػي ألػػكاف االَحػػراؼ الم  م ػػو 
 كلي.
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 فقد الس طرة األبك و ألم سبب مف األسباب. . أ
 ب. كجكد م كؿ إجرام و أك غ ر أ  ق و.

 كالمشامر الط بو دا ؿ المَزؿ. اَعداـ الجك العاط ي . ت
 الح رة الزا دة ككجكد مشامر الغ رة كاللماؿ.   . ح

 .(ٖٗ: ََُِ) العزاكما د. ال دل ؿ الزا د
 ازدحاـ المَزؿ كغ اب الرقابو األسر و ك د ؿ األقارب في المَزؿ.

كأثب ػػػػت دراسػػػػو أ ػػػػرل كجػػػػكد م قػػػػو ا جاب ػػػػو بػػػػ ف َػػػػكاحي اضػػػػطراب فػػػػي كظػػػػا ؼ ممم ػػػػو ال َشػػػػ و 
ج مام ػػػو دا ػػػؿ األسػػػرة كبػػػ ف الم ػػػدرات كأبػػػرزت أف ال عػػػاطي مػػػر بط ب  ػػػرة المرالقػػػو ح ػػػث  مجػػػ  اال

الشػػ ص لجمامػػات ال عػػاطي بحثػػان مػػف الحسػػاس ب مػػاف ك حق قػػان لػػذات ال ػػرد أك لركبػػا مػػف سػػ طرة 
 (.ٕٓ: ُٗٗٗاألسرة.) غبارم: 

 فقداف أك غياب أحد الكالديف: .ٕ
فػي الغالػب مػف اسػر م ككػه  غ ػب مَنػا أحػد الكالػد ف سػكاء أثب ت الدراسات أف المَحرف ف  َحدركف 

َ  جو لمكفػاة أك الطػ ؽ أك السػ ر كأف لػذه األسػس غالبػا مػا  شػ ع دا منػا اَحػراؼ مػف َػكع مػا كػاف 
 .(ْٔ: ُٗٗٗ) الدمرادشا األب سك ران أك مدمف مم  الم درات

 ضعؼ الكازع الديني لدم الكالديف : .ٖ
كالبػػػاحث ف  ػػػركف ضػػػركرة غػػػرس ال مػػػاف فػػػي ال ػػػرد ك ػػػدم ـ الػػػذات مػػػف الم حػػػظ أف غالب ػػػو العممػػػاء 

األ  ق و لد ه ح ث ا  قكا مم  أف ضعؼ كاضطراب العق دة الد َ و كالذات األ  ق ػو مػف شػ َه أف 
 جعػػؿ ال ػػرد  قػػع فر سػػو ل زمػػات الَ سػػ و ال ػػي  ػػؤدم إلػػ  اَحرافػػات م  م ػػو كمَنػػا  عػػاطي الكحػػكؿ 

 .(َٗ: ََُِ) العزاكما كالم درات
 المكارد االقتصادية لألسرة: .ٗ

لَاؾ مف الم كر ف مف  رم أف ال قر كالمع شو غ ر المس قرة كظركؼ العمؿ القاس و قد  سامد مم  
اَ شار  عاطي الم ػدرات كلَػاؾ مػف  ػرم أ ضػا أف المػاؿ كالغَػي كار  ػاع د ػؿ ال ػرد مػع مػدـ كدكد 

البحػػث مػػف الم عػػو الزا ػػدة بػػ م ثمػػف مػػا لػػذا ال مػػؽ ال اضػػؿ كال رب ػػو السػػم مو كمحاكلػػو مػػؿء ال ػػراغ ك 
 (.ٕٔ: ُٗٗٗ.) غبارم:  ؤدم إل  اَ شار  عاطي الم درات

 انشغاؿ الكالديف عف األبناء: .٘
كذلؾ الجػرم كراء الكسػب المػالي أك  حق ػؽ َجػاح شػ ص  حػـر األط ػاؿ مػف ال كجػه السػم ـ كمػا أف 

كمػدم ار كابػه لمسػمكؾ المَحػرؼ  مَ ػر الضػبط بػ ف الط ػؿ كالكالػد ف لػه  ػ ث ر فػي ش  ػ و الط ػؿ
ح ػػث  ػػؤدم الضػػبط القاسػػي كالشػػد د أك إلمػػاؿ الكالػػد ف ألبَػػا نـ إلػػ  آثػػار سػػ  و ممػػ  الط ػػؿ كممػػ  
مسػػ قبؿ م ق ػػه بم ػػدر لػػذا الضػػغط كال نػػاكف كالسػػمب و فػػي الضػػغط قػػد  ػػؤدم االسػػ ن ار كالسػػمب و 

 .(ُٗ: ََُِ) العزاكما كمدـ  مثؿ السمكؾ القك ـ
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 ت العائمية :كثرة المشكال .ٙ

مما  جعؿ الجك األسرم مممػكء باالضػطراب كقػد  ك ػمت بعػض الدراسػات إلػ  َ  جػو كاحػدة م ادلػا 
أف األسر ال ي   قد ب ف أمضا نا م قات المكدة كالمحبو كمػدـ ال ماسػؾ  بعػا لقػ ـ الػد ف السػ مي 

لشػػ ص القػػادـ مػػف  ػػؤدم ب بَا نػػا إلػػ  أممػػ  درجػػات االَحػػراؼ كمظػػالر السػػمكؾ المَحػػرؼ ك  م ػػز ا
لػػذه األسػػر بالعدكاَ ػػو الشػػد دة كال مبػػاالة كمػػدـ اح ػػراـ شػػعكر اآل ػػر ف كممارسػػو ألػػكاف مػػف السػػمكؾ 

 (.ِٓ: ُّٗٗالضارة بَ سه كب سر ه كبمج معه كلك  عاطي الم درات.) ك اف ا 
 أصدقاء السكء: .ٚ

فػالقر ف لػه  ػ ث ر قػكم مف األسباب الر  س و الَ شػار  عػاطي الم ػدرات" فم َظػر أحػدكـ مػف   الػؿ". 
لمػػػا  جعػػػؿ مػػػف قر َػػػه مقمػػػد لػػػها فقػػػد ثبػػػت ب ػػػكرة قاطعػػػو أف مػػػف ألػػػـ األسػػػباب ال ػػػي دمػػػت بعػػػض 
الم عاط ف إل  الم درات مف ال كرط بنا كاف َا ف مف أ دقاء السكء.فمف  عاشر المقػامر ف   ػبح 

لس المػػدمَ ف سػػ جد مقػػامران كمػػف  عاشػػر الم عػػاط ف   ػػبح م عاط ػػانا كلكػػذا إذا د ػػؿ المػػرء إلػػ  مجػػا
َ سه مدمَان ال محالوا فاألفراد الذ ف   الطكف الشػباب فػي المدرسػو فػي أكقػات ال ػراغ أك بعػد  كػك ف 
 ػداقات  كػػكف لنػػـ  ػػ ث ر قػكم ل شػػج عه ممػػ   قم ػػدلـ. كقػػد ثبػت أف معظػػـ الشػػباب الػػذ ف   عػػاطكف 

ػاء السػكء ك ع بػر مج مكمػو األ ػدقاء لػي الم ػدر الم درات ح مكا مم نا في البدا و مف إفراد كقَر
الػػذم  ػػػزكد الشػػػباب بالمعمكمػػػات مػػػف الم ػػػدراتا كآثػػاره ك   ػػػو الح ػػػكؿ مم ػػػه ك قمػػػدكف فػػػي الغالػػػب 

 ك ككف لنذا الش ص   ث ر مم  أفراد المجمكمو. ش  ان مف المجمكمو  ككف ذا  برة في ال عاطي
ل مسػػػط َ  ف بَػػػك م قػػػات كممػػػا زاد مػػػف ألم ػػػو الرفػػػاؽ فػػػي ظػػػؿ االحػػػ  ؿ السػػػرا  مي أف كث ػػػر مػػػف ا

 داقو مع إسرا  م  ف ذكم ثقافػات أ ػرلا كلػـ  بػرة فػي  عػاطي الم ػدرات كألسػباب م عػددة س اسػ ان 
ا إق ػاؿ  كامَ ان. فمث   عطكف الشباب ال مسط َ  ف ك عممكلـ  عاطي الم درات كاألسباب األ رل أ ضن

 جػاه كث ػر ف مػف شػباب فمسػط ف الجامعات الم ر و أماـ ط ب القطػاع كقمػو كجػكد م ػدر الػد ؿ 
إل  ال ارج كالس ما لمب د المَ جو لمم دراتا كما كاف مَنـ إال أف مادكا بعادات جد دة إل  مادات 

 (َٖ: ُٕٖٗالمج مع ال مسط َي. )ش  ؽا 
 أكقات الفراغ: .ٛ

و  معب دكر ال راغ دكران لامان ك حد أسباب  عاطي الم درات كاَ شارلا ح ث  قكـ األش اص بإضػام
أكقػػا نـ فػػي أشػػ اء  ػػافني ال  سػػ  اد مَنػػاا كبال ػػالي  ع بػػر كقػػت ال ػػراغ المكػػاف المَاسػػب لَمػػك كبػػركز 
االَحػػراؼ كاالَحػػ ؿ دا ػػؿ المج مػػعا ك  حػػظ ذلػػؾ بكضػػكح مػػف  ػػ ؿ إجػػراء الدراسػػو ممػػ  معظػػـ 
الحػػاالت ال ػػي  ػػـ ضػػبطنا كال ػػي كاَػػت   عػػاطي الم ػػدرات ك ا ػػو مػػف لػػـ فػػي سػػف الشػػبابا كبعػػد 

راء الدراسػػو  بػػ ف أف العامػػؿ األساسػػي كراء سػػ رلـ فػػي لػػذا المسػػمؾ كد ػػكلنـ فػػي الم ػػدرات  عػػكد إجػػ
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إل  مدـ كجكد أماكف  رف ن ػو مَاسػبو لجم ػع الطبقػات مػف المج مػع لقػاء أك أكقػات فػراغنـ بنػا مثػؿ 
 َدرة الم مب كالَكادم كالمَ زلات ال رف ن و. 

ل ي  ن ـ بعقد الَدكات مم  ا   ؼ مجاال نا كال ي  ككف لنا كالمك بات العمم و كالمراكز الرشاد و ا
 (.ٖٓ:  ُٗٗٗمردكد ا جابي مم  ال رد بعدـ الد كؿ إل  لذا المسمؾ. )غبارما 

 ظركؼ العمؿ: .ٜ
كما أف ظركؼ العمؿ  ؤثر ب كرة مباشرة أك غ ر مباشرة ل َػزالؽ إلػ  لاك ػو الدمػافا فعػدـ القػدرة 

 ػػدفع الدمػػاف إلػػ  المَشػػطات كالمَبنػػاتا كقػػد  ػػؤثر القػػدرات العقم ػػو الجسػػم و ممػػ   حمػػؿ العمػػؿ قػػد 
مم  مدـ اس  عاب ما  ككؿ إل  العامؿ مف أمماؿا ك ككف مف َ ا ف ذلؾ الشعكر بال شؿ كممارسو 
السمكؾ العدكاَيا ككما أف َكم و العمؿ قد  ككف غ ر مَاسبو لقدرات العامؿ الجسػم و أك العقم ػو أك 

ف َكم و العمؿ اكبر مف قدر نـ كال طاقو لنـا كقد  ككف اقؿ بكث ػر مػف قػدرا نـ كال الَ س وا كقد  كك 
 ك سبكف مَه أم منارات ف شعركف ب  الو ما  قكمػكف بػه مػف ممػؿا كمػا أف معاممػو المشػرف ف ممػ  

كػؿ ذلػؾ قػد  ػدفع إلػ  الدمػافا ح ػث أف الدمػاف أسػرع اسػ جابو ا العمؿ ال ي   سػـ بالقسػكة الشػد دة
جحت في   ػض ال ػك ر كالقمػؽا ككمػا أف مج مػع العمػؿ الػذم  عَػي بػه المنَػو أك م عمم و  عززت َك

الحرفػػو ال ػػي  عمػػؿ بنػػا الَسػػاف كال ػػي مػػف   لنػػا  ػػ ـ ال كافػػؽ المنَػػيا فكػػؿ إ  ػػاؽ فػػي لػػذا ال كافػػؽ 
  ر ب مم ه اضطرابات  ط رة لَ سػ و الَسػاف كظركفػه االج مام ػو أمػا الَجػاح فػي العمػؿ فػ  شػؾ 

 (ِٕ: َُّٗٗه  قضي مم  مامؿ مف ألـ مكامؿ الدماف. ) ك اف ا ا
 ثانيا: العكامؿ السياسية:

 معب العامؿ الس اسي دكران فعاالن في اَ شار الم درات ب ف الشعكب المس ندفوا كلقد بػرز  ػ ث ر لػذا 
و العامػػؿ كبشػػكؿ كاضػػح فػػي دكر ال نػػكد كمم  نػػـا ح ػػث أَنػػـ  سػػ طركف ممػػ  م ػػا  ح المػػاؿ بدرجػػ

كب رة في العػالـا كلقػد اسػ غمكا ذلػؾ بػدكر فعػاؿ فػي َشػر الم ػدرات بػ ف الشػعكب كفػي مقػدم نا أبَػاء 
 الشعب ال مسط َي مم  كجه ال  كص ك الشعب العربي بكجه ماـ.

كمف أبرز العكامؿ كاألسباب الس اس و ال ػي  عػكد إلػ  اَ شػار ظػالرة الم ػدرات فػي قطػاع غػزة كلػي 
َ و بال ػػرامات الس اسػػ و ك اَعػػداـ ال َسػػ ؽ كال عػػاكف بػػ ف األجنػػزة األمَ ػػو اَشػػغاؿ ال  ػػا ؿ ال مسػػط 

 ال مسط َ و الم  م و.
كل سؼ الشد د أف ش   ات فمسط َ و مسػ كلو  كػكف سػببان بػال كرط فػي اَ شػار لػذه اآلفػو كامػ  ؾ 

 رات. جار الم درات لمس ح.ككؿ لذه األسباب أدت إل  كفرة ب  و   بو الَ شار ظالرة الم د
كأ ضان مف أسباب االَ شار قمو رقابو الشػرطو ممػ  ممػرات اال جػار بػالمكاد الم ػدرة كال   ػ ش الػدق ؽ 
مم نػػا ممػػا أدم إلػػ   سػػرب كم ػػات مَنػػا إلػػ  السػػكؽ كمػػدـ المراقبػػو ممػػ  المزركمػػات المحم ػػو كمػػدـ 

درات مف األَ ػاؽ م حقو ال جار المركج ف باس مرار كمدـ  كث ؼ ممم ات المراقبو لمَع  نر ب الم 
 (ْٔ: َُُِكالمعابر البر و  )الغمباف : 
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 -ثالثا: العكامؿ االقتصادية:
 معب العكامؿ االق  اد و دكران ا جاب ان فػي  عػاطي الم ػدرات أك العمػؿ ممػ   رك جنػا كاال جػار بنػاا 
َك حػػػظ مػػػف  ػػػ ؿ ال جػػػارب الح ػػػو ال ػػػي أجر ػػػت ممػػػ  بعػػػض الحػػػاالت المدمَػػػو أك الم عاط ػػػو أك 
الم ػػاجرة أف مػػف ألػػـ أسػػباب االل جػػاء كاال جػػار بنػػذه المػػكاد  عػػكد إلػػ  األسػػباب االق  ػػاد و بالدرجػػو 

 كهي:األكل ا 
 األرباح الخيالية: .ٔ

َظرا ل رباح ال احشو ال ي  حققنا ممم و اال جار بالم درات دفع كث ران مف أثر اء العالـ إل  اال جار 
أ بح ال لـ لنـ سكم  رك ف لذه السػمـك ال ط ػرة كالضػارة بنا ل حق ؽ المز د مف الرباح ح ث أَه 
  (.ٓٗ:  ُٗٗٗ)غبارما لمح كؿ مم  األرباح الماد و مف   له

كبال الي كلـ ال   رددكف في سمؾ جم ع الطرؽ القاََك و ل رك جنا ك سك قنا ضارب ف بعرض الحا ط 
ه الم درات إل  م عاط نا األ  ؽ كالشرؼ كم محو الكطف كمج معنـ كأسرلـ مف أجؿ  ك  ؿ لذ

 ك حط ـ المج معات الَساَ و كالس طرة مم نا.
ك سمي الم درات في القاَكف ال مسط َي بػ "جكالر الم درات".. كَا و مف الربح ال  الي الػذم َظػران 

شػػ كؿ أك مػػا  عػػادؿ  َْٕلغػػ ء أسػػعارلا ح ػػث   ػػؿ سػػعر الجػػراـ الكاحػػد لػػبعض أ ػػَافنا حػػكالي 
لؾ َسػ ط ع القػكؿ بػ ف الػربح المػادم الَػا ف مػف اال جػار بنػذه اآلفػو ال ط ػرة $ ا كمف   ؿ ذََُ

ال ي  ندـ ك دمر المج معات دفعت البعض إل   رك جنا مف أجؿ الح كؿ مؿ الربح المادم منمػا 
 .(َٕ: ََُِ) العبادلوان كاف بس طا

 البطالة: .ِ
ط َي بشػػكؿ مػػاـا كلػػي  عػػكد إلػػ   ع بػػر البطالػػو إحػػدل كألػػـ المشػػاكؿ ال ػػي  كاجننػػا المج مػػع ال مسػػ

سكء األكضاع االق  اد و ال ي  سكد قطػاع غػزة ح ػث  َ شػر البطالػو بػ ف مػف لػـ فػي سػف الشػباب 
مما  جعمنـ  بحثكف مم  م در إمالو لنـ منما كاف َكمه كم دره ف   جدكف أمامنـ سػكم رفقػاء 

اؿ كث ػػرة كمغر ػػو ممػػ  لػػؤالء السػػكء الػػذ ف  سػػ غمكف  مػػؾ المكافػػؽ كذلػػؾ  ػػ ـ فػػي البدا ػػو بعػػرض أمػػك 
الشباب أك  قد ـ أش اء أ رل  جمبنـ َحك الم درات ك سػ درجنـ لػذلؾ ح ػ    ػبحكا م عػاط ف كمػف 
ثػػـ مػػدمَ ف كمػػف ثػػـ مػػكزم ف ك جػػار لنػػذه اآلفػػو كقػػد ممػػؿ االحػػ  ؿ السػػرا  مي بػػ ف أفػػراد المج مػػع 

ث ر الم ػػدرات.) مرمػػكشا ال مسػػط َي كمسػػ غ  فػػي ذلػػؾ إسػػقاط الشػػباب كجعمنػػـ  سػػقطكف  حػػت  ػػ 
ُّٗٗ :َٕٓ.) 

كمػا َ حػظ مػف  ػ ؿ ال جربػو الح ػو مػع بعػػض الحػاالت ال ػي  ػـ م جنػا كِا ػ حنا بال َسػ ؽ مػػع 
الجمع ػػػات كالمؤسسػػػات ال ػػػي  عمػػػؿ فػػػي لػػػذا المجػػػاؿ أف العامػػػؿ كالسػػػبب الر  سػػػي الػػػذم أدم إلػػػ  
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ح ػمكف   لػه ممػػ  مػا  ك ػػ نـ الدمػاف ك عػاطي الم ػػدرات كػاف َػا ف مػػف العػ ش المر ػر الػػذم ال  
مف المػاؿ لسػد اح  اجػا نـ الر  سػ و االك  ػاب الَػا ف مػف الضػ ؽ المػادم كقمػو العمػؿ إلػ  الم ػدرات 

 ل نربكا مف مرارة الع ش الذم  عاَكف مَه. 
 رابعا: العكامؿ الثقافية :

ره كمػػا  معػػب دكران  ع بػر الثقافػػو إحػػدل المقػػا  س النامػو فػػي اسػػ  دامنا لمعرفػػو  قػدـ المج مػػع أك  ػػ  
في اَ شار الم درات أك الحد مَنا دا ؿ المج مع ك عكد اَ شاره مف الثقاف ػو إلػ  جنػؿ الشػباب بكػؿ 
مػػا   عمػػؽ بالم ػػدرات مػػف َاح ػػو كمضػػارلا كأ طارلػػا كمػػدـ الػػ  مص مَنػػا كالحػػاالت النسػػ  ر و ال ػػي 

 قه الػػػذم  حػػػاكؿ أف   ػػػ ب مػػػف   عاطالػػػا كال  عػػػرؼ الشػػػاب مػػػف الم ػػػدرات إال مػػػا أ بػػػره بػػػه  ػػػد
 ج ذبػػه إلػػ  مالمػػه ف َثػػر أمامػػه الطر ػػؽ بػػالكركد ك عظػػـ الحسػػَات ك  جالػػؿ العػػكارض كردات ال عػػؿ 
السػػمب و فالجنػػؿ كقمػػو المعرفػػو  شػػك ف الػػدافع األساسػػي بالشػػباب إلػػ   عػػاطي الم ػػدرات كلػػذا الجنػػؿ 

حجػػػػػو أَنػػػػػا آفػػػػػو م ػػػػػدره المج مػػػػػع كاأللػػػػػؿ الػػػػػذ ف  رفضػػػػػكف ح ػػػػػ  مبػػػػػدأ الػػػػػ كمـ أك ل ػػػػػظ اسػػػػػمنا ب
 (.َٕ: ُٕٖٗ)الم عاؿا ط رة

 ػػح ح أَنػػا كػػذلؾا كلكػػف  جػػب ال حػػدث مَنػػا م  ػػ ن كال عػػرض لَ ا جنػػا لمػػا  سػػببه ممػػ  م  مػػؼ 
 األ عدةا كلك أساسي لحما و أبَاءَا مف  عاط نا. 
 خامسا: صرؼ األدكية بال كصفات طبية معتمدة:

الدكا  ػػػػو مَػػػػذ اك شػػػافنا ك  ػػػػَعنا إلػػػػ   ممػػػ  الػػػػرغـ مػػػف ال ػػػػدمات الجم ػػػػو ال ػػػي قػػػػدم نا ال ػػػَامات
المرضػػي إال أف إسػػاءة اسػػ عماؿ األدك ػػو قػػد أك ػػمت إلػػ  حالػػو مػػف الدمػػاف  ا ػػو كأف الكث ػػر مػػف 
األدك ػػػو  ػػػد ؿ فػػػي  رك بنػػػا المػػػكاد الم ػػػدرة فكث ػػػران مػػػا َػػػرم الشػػػ ص العػػػادم   قػػػدـ إلػػػ  ال ػػػ دل ات 

 ل رؼ األدك و ب  ك  و طب و.
دكا  ػو اآلالؼ مػف األدك ػػو المسػكَو كالمند ػو كالمَكمػو كالمَبنػو "كػػالحبكب كلقػد أَ جػت ال ػَامات ال

ال ركمػػاؿ" كقػػد أدت بعػػدد ال بػػ س بػػه مػػف الشػػباف إلػػ  الدمػػاف فعػػ نا كلػػ س النػػرك ف ببع ػػد ح ػػث أف 
ال َامات الدكا  و َجحت فػي اسػ  راجه مػف الم ػركف ف بام بػاره مسػكَان لػ الـا ثػـ  ك شػؼ الحق قػو 

 (.ُٖ: ُٕٖٗ)ش  ؽ ا  د أف  ب ف سرمو الدماف مم ه.المؤلمو بع
 :اآلثار السمبية لمتعاطي

 شكؿ مشكمو  عػاطي الم ػدرات مشػكمو مالم ػو ال  كػاد   مػك مج مػع إَسػاَي مػف آثارلػا المباشػرة أك 
غ ر المباشرة ا كما  كمؼ الجراءات الدكل و كالمحم و لمكافحو إَ شار الم ػدرات كال كم ػو بإضػرارلا 

٘ مػػػف مجمػػػكع ال جػػػارة ٖمم ػػػار دكالر سػػػَك انا ك مثػػػؿ  جػػػارة الم ػػػدرات  َُِج المػػػدمَ ف َحػػػك كمػػػ 
 (.ِٕ: ُٕٖٗالعالم و)الم عاؿا

لقػػػد أ ػػػبحت الم ػػػدرات كالعقػػػاق ر المَشػػػطو مػػػف ألػػػـ ألمػػػدا ؿ ألر  سػػػو لم سػػػاد إذ  جػػػاكزت حرك نػػػا 
آثارلػػا ا  عػػر ض السػػمـ  ال جار ػػو حػػدكد األكطػػاف كد مػػت  حػػت المسػػم ات العػػابرة لمقػػارات كمػػف ألػػـ
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كاألمػػػف الػػػدا مي لم طػػػر فضػػػ ن مػػػف  أضػػػرارلا بال َم ػػػو الج مام ػػػو كالق  ػػػاد و ا أمػػػا ألػػػـ آثارلػػػا 
المسػػ قبم و فنػػي  بػػدك فػػي   ػػا ص  جارلػػا كمنرب نػػا كمكزم نػػا كِاَ نػػاكنـ لحرمػػو األد ػػاف كالقػػكاَ ف 

لحككمػات ك ند ػد المؤسسػات العامػو الم رف و كالر باط بجػرا ـ العَػؼ كالرلػاب كسػ مو كِاسػ قرار ا
 (.John Bonne ا ُٓ:ُٗٗٗكالقدرة مم  ال  مب في آل ات مَظكمو الد مقراط و)

 االثار الصحية كالنفسية:
ثػػار ال عػػاطي    مػػؼ كمػػان كك  ػػان  بعػػان لم كػػك ف الجسػػماَي لمم عػػاطي ا ك بعػػان لقػػكة المػػادة ال عالػػو آأف 

اآلثػػػار بػػػإ   ؼ ال كػػػك ف السػػػ ككلكجي لم ػػػرد مػػػع ال ػػػذ ألمكجػػػكدة فػػػي الم دراككػػػذلؾ    مػػػؼ لػػػذه 
 (.ْٖ: ََُِبالحسباف حال ه الَ س و كالمزاج و كالعقم و قبؿ كفي أثَاء ال  د ر)القاضيا

دم بح ا ػه ا مَنػا األضػرار ال ػي ك إف  عاطي الم درات    ب الَساف بإضرار  ح و مد ػدة قػد  ػ
جنػػػاز ال َ سػػػي ا كالجنػػػاز الػػػدكرما كالضػػػرار   ػػػ ب الجنػػػاز النضػػػمي ا كالجنػػػاز الع ػػػبي ا كال

الحسػ و ااذ   جسػػد اآلثػػار الجسػم و ال ػػي   كلػػد مػف  عػػاطي الم ػػدرات فػي لبػػكط الح ك ػػو كالَشػػاط ا 
كِاَ  ػػػػاض المسػػػػ كل الػػػػكظ  ي ألجنػػػػزة الجسػػػػـ ال سػػػػ كلكج و كافػػػػو ا كأحػػػػداث أضػػػػرار  محػػػػؽ بالجمػػػػد 

ال سػػ كلكج و :  مػػدد األكم ػػو الدمك ػػو ال ػػي  َشػػ   كاألسػػَاف كالمسػػالؾ ال َ سػػ و ا كالكبػػد ا كمػػف اآلثػػار
أضراران لمجمد كالحسػاس بالػدؼء كلػذا   ػحبه مػادة لبػكط  قم ػؿ فػي ضػغط الػدـ كز ػادة فػي سػرمو 

ـ العضػػػ ت المبرحػػػو ا كجر ػػػاف األَػػػؼ كالع ػػػكف ا الآضػػػربات القمػػػب ا كمػػػدـ القػػػدرة ممػػػ  الَػػػـك ا ك 
سناؿاكاَ  ػػاب الشػػعراككذلؾ اضػػطراب بدرجػػو حػػرارة كال عػػرؽ ا كالمغػػص المعػػكم الحاداكال ق ؤاكال

 (.ُِ:  ََِِالجسـ)مثمافا
لذا بالضافو إل  إ ابو الذككر مف الم عاط ف بالضعؼ الجَسي ا ح ث  قمؿ الم درات مف القدرة 
الجَس وا ك َقص مف إفرازات الغدد الجَس و بعد مدد مف ال عاطي المس مر كالطك ؿ ا ك سبب أ ضا 

د د ا ك كسر كر ات الدـ  الحمراء ا كما إف الم درات لي السبب الػر  س فػي ال ػابو فقر الدـ الش
 (ّٓ: ُٗٗٗب شد المراض  طكرة مثؿ السرطاف)الدمرداشا

أف الضػرار ال ػح و الَا جػو مػف ال عػاطي   َػكع  (:َُ: ََِّ)ك ض ؼ الدك كر مادؿ  ػادؽ   
ؼ الَظػرمف َكمنااكأضػرار  َ ػػػرد بنػا َػكع ك   اكت ما ب ف أضرار  حدثنا ممكـ الم دراتاأم ب ر 

 .مف دكف آ راكب ف ثالث    ط  األضرار البدَ و إل  إضرارم ب و كَ س و
حداث  ؤدم إلػ  ال عػاطي المسػ مر كالػذم بػدكره  ػؤدم كمف اآلثار الَ س و ل عاطي الم درات في األ

ث  ػدلكر مسػ د ـ لمكظػا ؼ حػداإإل  الدمػاف كمَػه إلػ  آثػار َ سػ و لػدل الحػدث ا إذ قػد  ػؤدم إلػ  
ف لم عاطي آثاران س  و في الَشاط كالحركو لمف  ع مد مم ناا ف ظنػر إالعقم و كالَكاحي الدراك و ا اذ 

م مات الكسؿ كال مكؿ كمدـ القدرة مم  ال زاف ف  ػبح الم عػاطي  ػا ر العز مػو فػ حط لم ػه فػ  
َسػػ اف كمػػػدـ ال رك ػػػز العقمػػػي ا ف نمػػػؿ  بقػػ  لػػػه فػػػي الح ػػػاة ألػػداؼ  سػػػع  إلػػػ   حق قنػػػا ك  ػػػاب بال
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الكاجبػػػػػػػػػات ا ك عجػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػف  َ  ػػػػػػػػػذ األكامػػػػػػػػػر ا ك َ نػػػػػػػػػي ب ػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػاجز مػػػػػػػػػف ممػػػػػػػػػؿ أم شػػػػػػػػػيء 
 (.َٔ: ُٖٕٗم  د)جك دما

مػػف الداء المنَػػي ( ُٓ: ُٗٗٗ)البازاك ظنػػر لػػذا بكضػػكح مػػف الَ ػػا ف ال ػػي  ك ػػمت إل نػػا دراسػػو
ف إء المنَػػػػي لمم عػػػػاط ف مػػػػَ  ض ا إذ لمػػػػدمَي الم ػػػػدرات ا إذ  بػػػػ ف مػػػػف  ػػػػ ؿ الدراسػػػػو إف األدا

فػػي  ال ػػحو الَ سػػ و كالجسػػد و كالعقم ػػو ا فالم ػػدر  ػػؤدم إلػػ  ال مػػكؿ كالػػب دة ًا كب ػػرًا لمم ػػدر  ث ر
كاللمػػاؿ كمػػدـ الك ػػراث ا ك ػػدلكر مسػػ كل الطمػػكح ا كلػػذا كمػػه  ػػَعكس سػػمبان ممػػ  أداء الم عػػاطي 

 .طالو كفقداف الد ؿلمنار ه ا كضعؼ الك اءة المنَ و مما  ؤدم إل  الب
 -كهناؾ جممة مف اإلنعكاسات النفسية يسببها تعاطي المخدرات منها:

. حدث  عاطي الم درات إضطرابان فػي الدراؾ الحسػي العػاـ ا السػ ما إذا مػا  عمػؽ األمػر بحػكاس ُ
السمع كالب ر لحدكث  مؿ في المدركات الحس و ا لذا فض  مف ال مؿ فػي إدراؾ الػزمف باال جػاه 

 ك البطء ا كِا   ؿ أدراؾ المسافات بال جاه َحك الطكؿ  كا   ؿ أك إدراؾ الحجـ َحك ال ض ـ.َح
 ػػؤدم  عػػاطي الم ػػدرات إلػػ  إ ػػ  ؿ فػػي ال  ك ػػر العػػاـ ك ػػعكب ه كبط ػػه ا كمػػف ثػػـ  ػػؤدم إلػػ   .ِ 

فسػػاد الحكػػـ ممػػ  األمػػكر كاألشػػ اء ال ػػي  حػػدث معنػػا بعػػض أك ح ػػ  كثػػػ ر مػػف ال  ػػػرفات الغر بػػو 
 (َِ: ُْٗٗافض  مف النذ اف كالنمكسو)الجبار

.إزد ػػػاد قابم ػػػو ال ػػػرد ل َػػػدفاع فػػػي شػػػعكر ال ػػػرح ا اذ  َقمػػػب الم عػػػاطي مػػػف حالػػػو المػػػرح كالَشػػػكة ّ
كالشػػػعكر بالرضػػػ  كالراحػػػو ) بعػػػد  عػػػاطي الم ػػػدر( ك  بػػػع لػػػذا ضػػػعؼ فػػػي المسػػػ كل الػػػذلَي كذلػػػؾ 

عادة كالَشػػكة كالعػػ ش فػػي جػػك   ػػالي كغ ػػاب ل ضػػارب األفكػػار لد ػػه ا فنػػك بعػػد ال عػػاطي  شػػعر بالسػػ
مػػف الكجػػكد ا كز ػػادة الَشػػاط كالح ك ػػو ا كلكػػف سػػرماف مػػا   غ ػػر الشػػعكر بالسػػعادة كالَشػػكة إلػػ  َػػدـ 

 كدافع مؤلـ كف كر كِارلاؽ م حكب ب مكؿ كِاك  اب.
ك ر .إزد ػػاد درج ػػي ال ػػردد كال سػػرعااذ   سػػبب الم ػػدرات فػػي حػػدكث الع ػػب و الزا ػػدة كالشػػد دة ال ػػْ

 (ُْٗٗ:ُِارالَ عالي الدا ـ كالذم  َ ف بالضركرة ضعؼ القدرة مم  ال ك ؼ االج مامي)الجبا
.مػػػدـ ال َاسػػػب الَ عػػػالي كلػػػذا إضػػػطراب  حػػػدث ف ػػػه مػػػدـ  ػػػكازف فػػػي العاط ػػػوا ف ػػػرل الشػػػ ص ٓ

الم ػػاب بنػػذا الضػػطراب  ضػػحؾ ك بكػػي مػػف دكف سػػبب مث ػػر لنػػذا البكػػاء كالضػػحؾ ف شػػعر ب َػػه 
مامان كأَه ل س لكاكذلؾ مم  الػرغـ مػف أَػه  عػرؼ لػك ذا هاك حػدث لػذا الحسػاس ش ص م غ ر  

 أح اَان بعد  َاكؿ بعض العقاق ر الم درة كالحش ش
كثمو  ا  و كاحدة  ش رؾ ف نا م  مؼ أَكاع الم درات في األحكاؿ الَ س و كافو كلػي إف لػذه  

اَ و لع قػػات إج مام ػػػو ك نػػػبط المػػكاد الم ػػػدرة  ضػػػعؼ لػػدل الشػػػ ص الحاجػػػو إلػػ  ال ػػػ ت الَسػػػ
ب كرة مامو بَكع كمس كل الع قات الج مام ػو ال ػي  َبغػي ممػ  كػؿ شػ ص أف  مارسػنا بك ػ ه 
مضػػكان فػػي المج مػػع ا ك حػػد كػػذلؾ مػػف َطػػاؽ إل مامػػه ك حممػػه ممػػ  الَطػػكاء ك جعمػػه أسػػ را لنػػذه 

 ػػاة مج معػػه ا كبنػػذا ال المػػكاد ا ك كػػؼ الشػػ ص مػػف الل مػػاـ بإ ػػدقا ه كال  جػػد مػػا  جذبػػه إلػػ  ح
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  مكف مف إقامو م قو ط بو مػع اآل ػر ف كال ح ػ  مػع َ سػه ممػا   سػبب فػي سػ طرة أفكػار مَحرفػو 
مم ه ا مثؿ الَ حار ا إذ إف لَاؾ م قو كط دة ب ف  عاطي الم درات كالَ حػار ا فمعظػـ حػاالت 

زا ػػػػدة مػػػػف الم ػػػػدر  الكفػػػػاة المسػػػػجمو مػػػػا بػػػػ ف الم عػػػػاط ف كػػػػاف السػػػػبب ف نػػػػا لػػػػك  عػػػػاطي جرمػػػػات
 .(ُٖا ُٖٔٗ)مقارا

 اآلثار اإلجتماعية:
أف  عػػػاطي أم َػػػكع مػػػف أَػػػكاع الم ػػػدرات مػػػف شػػػ َه أف  ضػػػر بػػػال رد ا كاف اَ شػػػار ك كز ػػػع  عػػػاطي 
الم درات  حدث ب ف ال  ات االج مام و الم  م و اح ث  َ شر ب ف الشباب ب  و  ا و كأَه   جه 

 (ُٓٔ: ُُٖٗا ف األكبر سَان)رفعتإل  االَ شار ب ف األ غر سَان مَه ب
ك ظنر الضرر الذم  محؽ بال رد بَ ا جه مم  الضػرر الػذم  محػؽ ب سػر ه..... ب ػكرة إضػطرابات 
في الع قات األسر و ا ك ؤكد لذا الرأم الدك كر) محمد م اسا( في ك ابه المكسػكـ )م سػاة الدمػاف( 

ده بػػؿ م سػػاة األسػػرة بكاممنػػا فػػي الدرجػػو إف إدمػػاف المػػكاد الم ػػدرة ل سػػت لػػي م سػػاة الم عػػاطي كحػػ
االكل اف ػػػي األسػػػرة  َ ػػػب فػػػي َنا ػػػو األمػػػر كػػػؿ المشػػػاكؿ الَاجمػػػو مػػػف ال عػػػاطي ... كلػػػي بمثابػػػو 
ألم ػػ اة ال ػػي   رسػػب ف نػػا ك  جمػػع كػػؿ الَ ػػا ف ال ػػي   رزلػػا الم عػػاطي ا كِاف األمػػراض الج مام ػػو 

.إلػػػ  الزكجػػػو كاألط ػػػاؿ ...ل َ ػػػث سػػػمكمنا  ال ػػػي  َمػػػك فػػػي مسػػػ َقع الم ػػػدرات  َ قػػػؿ إلػػػ  األسػػػرة ..
 (ُّٓ: ُٕٗٗف نـ)م اساا

فكمػا  قػػدـ مػف ذكػػر ف مػػا سػبؽ بشػػاف األسػػباب االج مام ػو ل عػػاطي الم ػػدرات مػف أف األسػػرة ) أسػػرة 
الحػػدث ( لػػي المسػػؤكلو الر  سػػو مػػف  عػػاطي الحػػدثا ككػػذلؾ إف أسػػر الم عػػاط ف لػػي أسرم  ػػدمو 

سػػرة مػػف الم عػػاط ف ا اذ  َػػ ف مػػف  عػػاطي األب أك األـ أك األخ كم ككػػو السػػ ما إذا مػػا كػػاف رب األ
األكبػػر ا فقػػداف آل ػػو الضػػبط كالػػربط كالمرجع ػػو فػػي األسػػرة اإذ قػػد  عػػ ش الم عػػاطي بع ػػدان مػػف كاقػػع 
أسػػر ه كسػػبؿ ضػػبطنا ك كج ننػػا ا أمػػا إذا كػػاف األب رلػػ ف السػػجف بسػػبب الحكػػـ مم ػػه بقضػػ و مػػا ا 

ػزكمنـ إلػػ  فالمعاَػاة  ػدفع باألبَػػاء إلػ   الضػ اع ككلػػكجنـ إلػ  مػالـ الم ػػدرات مػف  ػ ؿ  شػػردلـ َك
مجػػػػػػػاراة رفػػػػػػػاؽ السػػػػػػػكء  كربمػػػػػػػا كقػػػػػػػكمنـ فػػػػػػػي م الػػػػػػػات الَحػػػػػػػراؼ كالجر مػػػػػػػو كالسػػػػػػػرقو ك عػػػػػػػاطي 

 (.ْٓ: ُّٗٗالم درات)حسكفا
كال    ػػػ  ممػػػ  احػػػد إف َبػػػذ المج مػػػع لفػػػراد أسػػػرة الم عػػػاطي ممػػػ  الػػػرغـ مػػػف إَنػػػـ  يٌعػػػدكف ضػػػحا ا 

نـ فػػي الكقػػت َ سػػه ا كقػػد ال  كػػكف لنػػـ ذَػػب ف مػػا ح ػػؿ) كقػػكع الحػػدث  فػػي مشػػكمو كمجَػػي ممػػ 
ال عاطي ( كمػع ذلػؾ  ظػؿ ك ػمو العػار   حقنػـ ك طػاردلـ مػف اآل ػر ف ا فقػد   ػبحكف فػي َظػر 
المج مع أسرة مكبكءة   ضؿ  جَبنا ) كالس ما في المج معػات ال ػي  حػـر ال عػاطي ب ػكرة  ا ػو ( 

كالقر ػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػار ا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال  ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػرب مَنػػػػػػػػػػػػػػػػػا لممطالبػػػػػػػػػػػػػػػػػو ف ب عػػػػػػػػػػػػػػػػػد مَنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ؽ 
 .(ّٗ: ََُِابالم الرة)العزاكم
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كبحكػػـ الع قػػات األسػػر و الم ككػػو كفقػػداَنا لمعػػا  ر الضػػبط كال َشػػ و االج مام ػػو السػػم مو قػػد  مجػػػ  
الحػػػداث إلػػػ  م ػػػابات الحػػػداث ا كال ػػػي مػػػا  ػػػزاؿ َ ػػػا ف اغمػػػب الدراسػػػات مػػػف االَحػػػراؼ كجَػػػكح 

اف األحػػداث الجػػاَح ف اغمػػبنـ جػػاءكا مػػف ب ػػكت ذات م قػػات ضػػع  و أك سػػمب و أك  األحػػداث  ؤكػػد
ا كبمػا أف فػي  pushing familyم ككو ا كاألسرة الم  دمو ال ػي   ػبح مؤسسػو طػاردة ألبَا نػا 
كالع ػػابات ا  pulling Groupsالمج مػػع جمامػػات م  م ػػو كم ن  ػػو لجػػذب مثػػؿ لػػؤالء األبَػػاء 

ف إلػػػ  شػػػمو الع ػػػابات ا كالسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ إف أبَػػػاء الع ػػػابو مػػػادةن  ككَػػػكف فنػػػؤالء األبَػػػاء  َجرفػػػك 
ثػػا ر ف ممػػ  أسػػرلـ كأكل ػػاء أمػػكرلـ ا ألَنػػـ  شػػعركف أك    ػػكركف إف لػػؤالء حرمػػكلـ مػػف الشػػعكر 
بالَ مػػاء إلػػ  أسػػرة  طمػػ َكف لنػػا ك ػػكفر لنػػـ الضػػماف كالراحػػو الَ سػػ و كالطم َػػاف ا فنػػذه المشػػامر 

جمامػػو  ػػكفر لنػػـ مػػا حرمػػكا مَػػه فػػي أسػػرلـ كلػػذا مػػا  ػػدفعنـ إلػػ  االَ مػػاء إلػػ   جعمنػػـ  بحثػػكف مػػف 
الع ػػابو ألَنػػا مؤسسػػو جاذبػػو ك كػػكف لػػي األسػػرة البد مػػو ألَنػػا  عطػػي كػػؿ مضػػك ف نػػا دكران حسػػب 
قدر ػػه كِامكاَ ا ػػه كش  ػػ  ه ا فالحػػدث ذك االَ عػػاالت كالعكاطػػؼ القمقػػو  شػػعر بالراحػػو كاالطم َػػاف 

و كجػػد ف نػػا مكاَػػو بػػ ف إقراَػػه المشػػابنكف لػػه فػػي ال م  ػػو السػػمب و كلػػذه المكاَػػو ال ألَػػه اَ مػػ  لجمامػػ
 مكَه الح كؿ مم نا في مكاف أ ر ا لذا فنك   مسػؾ بحضػارة الع ػابو ك ػ  مر بَظمنااكالع ػابو 
مػػػػػػػػادة لنػػػػػػػػا  شػػػػػػػػك   نا الدار ػػػػػػػػو ف  نػػػػػػػػا ر ػػػػػػػػ س الع ػػػػػػػػابو كمسػػػػػػػػامدكه كبق ػػػػػػػػو األفػػػػػػػػراد ككػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػه 

 .(ُُِ: ُٗٗٗادكره)ألجم مي
كقػػد إ  ػػؽ أغمػػب مممػػاء الػػَ س ممػػ  إف الع ػػابو    ػػؼ أك بػػاألحرل  مػػ ص َقمػػو األسػػرة الم ككػػو 
ك سػػع  لحػػؿ ألمشػػاكؿ الَ سػػ و ا كال َ ػػ س مػػف ال ػػك ر الع ػػبي الػػذم  عػػاَكف مَػػه ا إذ إف الع ػػابو 

ل طكرة  عد مَػد الحػداث مكطَػا  طب ػا كم ج اكَ سػ ا السػ ما الحػداث ذكم ألمشػاكؿ األسػر و ا فػا
فػػػي لػػػذه المشػػػامر لَنػػػـ أح اَػػػان  م مػػػكف إلػػػ  العَػػػؼ كال ػػػذاء ا كمػػػَنـ مػػػف   حػػػكؿ ش  ػػػ  و إلػػػ  

ب ف م كب ال َش و األسر و كأ طاؤلا  C.Coughش   و سا ككبا  و مجرموا كقد ك  نا الباحث 
ر غالبػػان مػػا  َػػ ف ش  ػػ و سػػا ككبا  و ا فنػػي  كلػػد الحرمػػاف مػػف المشػػامر الج مام ػػو كمػػدـ الشػػعك 

بالمسػػؤكل و  جػػاه اآل ػػر ف ك كػػكف أ ضػػا مػػد ـ الحسػػاس  جػػاه إفػػراد المج مػػع  ػػارج َطػػاؽ الع ػػابو 
ك ضػػػػعؼ مَػػػػده قابم ػػػػو العطػػػػؼ كال م  ػػػػز كالقػػػػداـ ا لػػػػذلؾ  م ػػػػؿ إلػػػػ  م ػػػػابات العَػػػػؼ أك  شػػػػ رؾ 

 .(ُِِ: ُٗٗٗاف نا)ألجم مي
ح نا إف الم عػاط ف  م مػكف فمف الحقا ؽ ال ي  ك ؿ إل نا معظـ المعَ  ف في شؤكف الجر مو كمكاف 

إل  إر كاب الجر مػو ل ػكف ر المػاؿ الػ ـز لشػراء الم ػدر ال سػ ما إذا كػاف مػف األَػكاع الغال ػو الػثمفا 
فالَشاط الجرامي لك َنا و المطاؼ ل  و كب رة مف الم عاط ف كِاف السمكؾ السا د في مجاؿ إر كػاب 

الم  م و كسػرقو المحػ ت ال جار ػو أك المَػازؿ  الجر مو ب ف جمامات الم عاط ف لك السرقو بإَكامنا
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ن أك محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت األدك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جاَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  س كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمب 

 (LloydD.Johnston,1978, 155كالَنب)
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كِاف األسباب ال ي  دفع الم عاط ف ال  ار كاب مثػؿ لػذه الجػرا ـ كمػا  ػرل بعػض المحممػ ف    
البػػػان ما سػػػبب بطب ع ػػػه الن ػػػاج كالقػػػداـ ممػػػ  السػػػمكؾ َا جػػػو بشػػػكؿ أساسػػػي مػػػف آثػػػار الم درالػػػذم غ

الجرامػػػي لم عاط ػػػهافال  ث رات ال ػػػي  حػػػدثنا الم ػػػدر فػػػي مقػػػكؿ الم عػػػاط ف قػػػد  مػػػَعنـ مػػػف ال  ك ػػػر 
 (.َُ: ُْٖٗالسكماك سمح لنـ بإر كاب السمكؾ الجرامي مف دكف كمي أك أدراؾ مَنـ )سالـا

لجرامػػي َػػاجـ بشػػكؿ أساسػػي مػػف الحاجػػو  الممحػػو  كممػػ  الجاَػػب األ ػػر  ػػرل بعضػػنـ أف السػػمكؾ ا
الش ناء الم در كالبحث مَه بػ م كسػ مو ل كػكف الَ  جػو فػي حالػو مػدـ  ػكافر األمػكاؿ ال زمػو لػدمـ 

إذف فالع قػػو بػػ ف  عػػاطي  ال عػػاطي ) السػػرقو كاال ػػ  س( أكغ رلػػا مػػف السػػمكؾ الجػػاَح أك الجرامػػي
رؼ كاضػػحو كمكشػكفو كلػػذلؾ بػػدأت  ح ػؿ ح ػػزان كب ػػران فػػي الم ػدرات  ا ػػو كالجر مػػو كالسػمكؾ المَحػػ

رل كك مسػف   & Tonryالدراسػات االج مام ػو كالطب ػو كالس اسػ و لمحػد مػف  طكر نػا ا كدراسػو  ػَك
Wilson ( ب َت كجكد م قو كبرل ب ف ز ػادة َسػب الجر مػو كز ػادة  عػاطي الم ػدرات َُٗٗسَو )

 (.ْٕ: ُٕٖٗب ف المجرم ف)شككتا
فإف  عػاطي الم ػدرات لػه أثػر بػالغ ال طػكرة فػي الحػدث مػف َاح ػو المدرسػو كال عمػ ـ  مف جنو أ رل

فاَػػه كمػػا سػػبؽ ذكػػره مػػف اآلثػػار ال ػػح و فػػي الحػػداث الم عػػاط ف لمم ػػدرات ال ػػي  ػػؤدم إلػػ  مػػدـ 
ال رك ز ك عكبو في الدراؾ فض مف المراض األ رل بجاَب  ػ ث ر أسػرة الحػدث الم ككػو ككجػكد 

ا  جعؿ مف الحدث من   لمنػركب مػف المدرسػوكالَزالؽ َحكلاك ػوالَحراؼ كالجر مػوا رفاؽ السكء مم
الف  عاطي الم درات كمػا سػبؽ ذكػره ال سػ ط ع الحػدث معػه الل ػزاـ بالمسػ رةال ربك و كال عم م ػو لمػا 
  طمبػػه مػػف مقػػكؿ كأجسػػاـ ج ػػدة ال  شػػكبنا شػػا بوا فالمدرسػػو لػػي مقػػؿ ال جربػػو األكلػػ  الػػذم  جػػد 

َ سػػه ف ػػه مجػػردان مػػف الطم َػػاف العػػاط ي الػػذم إم ػػاده دا ػػؿ أحضػػاف األسػػرةا كلػػي المحػػؾ  الحػػدث
األكؿ الػػذم  قػػاس مَػػه قػػدرة الحػػدث أكمػػدـ قدر ػػه ممػػ  ال ك ػػؼ مػػع مج مػػع  سػػػػكده الَظػػػػاـ كالقكامػػد 

 ػكافر الممزمو ال ي   عرض الحدث ف نا لمعقاب إذا  ال نا فإذا لـ  جد الحدث القػدكة فػي المعمػـ كلػـ  
األسػػػال ب ال ربك ػػػو السػػػم مو كِاسػػػ عممت السػػػمطو كالعقػػػاب الم ػػػرط  جػػػاه الحػػػدث ممػػػا  جعمػػػه مرشػػػحان 
لمنػػػركب مػػػف المدرسػػػو ك عز ػػػز قػػػدرة مػػػدـ الثقػػػو بػػػالَ س كالكلػػػكج إلػػػ  مػػػالـ لاَحػػػراؼ كمَنػػػا  عػػػاطي 

 (.   .Tonry K.D .and Wilson1990,p.46الم درات)

ثػرا كب ػرا ممػ  الػد ف ا فنػي   ػد مػف ذكػر اهلل كمػف ال ػ ة ا كمف الَاح و الد َ ػو فػاف لمم ػدرات ا
فك ؼ  ذكر اهلل ك س غ ره ك ؤدم ال  ة مف فسد مقمه مف طب ع ه المدركو الحاكمو كأ بح ال  عمـ 

 (.ِِْ:ا د.ت ما  قكؿ)الع ره
ػٍف أ مى مىػرىضى كِاذا مممَا إف ال دكد مف ذكػر اهلل جر مػو كِاف  ػاحبنا  كػكف مشػمكالن بقكلػه  عػال )) كى

قىػػٍد كي  ػػ  كى ي اىٍممى ػػٍر َى شى ـى حى َىٍحشيػػريهي  ىػػٍكـى ٍالًق امػػًو اىٍممػػ  قىػػاىؿى رىبا ًلػػ ػػٍَكان كى ػػٍف ذًكػػٍرم ًفػػاىفَّ لىػػهي مىع شىػػون ضى ػػتي مى ٍَ
كىذًلؾى ٍال ىكـٍ  يٍَس ((   ."ُِٔ-ُِْا "طهب ى ران  قىاىؿى كىذًلؾ أى ىٍ ؾى آ ا يَىا فىَىس  ىنىا كى
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َسػػاف ممػػ  َ سػػه ب عػػاطي المػػكاد الم ػػدرة ا فال ػػ ة  ػػمو بػػ ف العبػػد كربػػه أدركَػػا لػػكؿ مػػا  جَػػي ال
 كركف مف أركاف الد ف مف أقامنا فقد أقاـ الد ف كمف لدمنا فقد لدـ الد ف.

كب عػػػاطي الَسػػػاف الم ػػػدرات  قطػػػع  ػػػم ه مػػػع اهلل ب ػػػده ا الف الم ػػػدرات  شػػػغمه مػػػف ال ػػػ ة فػػػ  
 .(ِِ: ُٕٗٗ درم ما  قكؿ.) السعدا   مي كاف  م  ف   ه غ ر  ح حو ألَه ال 

لذلؾ كمه قد  ب عػد الم عػاطي مػف ب   ػه االج مام ػو السػك و ا كرفاقػه الطب ع ػ ف ك مجػ  إلػ   ػداقات 
رفػػاؽ السػػكء مػػف أمثالػػه الػػذ ف   عػػاطكف المػػكاد الم ػػدرةا ك بقػػ  م قا ػػه مح ػػكرة فػػي لػػذا الَطػػاؽ 

ه فقػػداف األلم ػػو الج مام ػػو السػػك و ا كز ػػػادة  المكبػػكء بالم عػػاط ف كالمػػركج ف ا ممػػا قػػد   ر ػػب مم ػػ
 فرص االَحراؼ مع جمامات الرفاؽ مف الم عاط ف

لػػذا فضػػ  ممػػا  كاجنػػه الم عػػاطي مػػف َبػػذ المج مػػع ككرال  ػػه ا ك  ػػبح الَظػػرة إل ػػه بك ػػ ه شػػاذان 
رم ػػو فػػي  ػػارج مػػف أمػػراؼ المج مػػع ك قال ػػده ا كمر كبػػان لثػػـ كب ػػر ا كم ال ػػان لمقػػكاَ ف كاألَظمػػو الم

المج مػػع ا كفػػي بعػػض الحػػاالت  ك ػػـ بػػالجراـ الػػذم  سػػ حؽ العقػػاب ا فضػػ  مػػف ك ػػمه ب لقػػاب 
مد ػدة  قمػػؿ مػػف إح ػػراـ اآل ػػر ف لػػه ا لػػذا كمػه قػػد  سػػبب ) مزلػػو الم عػػاطي( كمحاكل ػػه الب عػػاد مػػف 

راض ال ر ف كمدـ ثق ه بَ سهاكِاق َامه بإَه ش ص غ رمرغكب ف ه اكقد  ؤدم ذلؾ إلػ  ظنػكر أمػ
 .(ّْْ: َُٖٗم  مؼ األمراض الَ س و مَنا كال ح و)أبك رض و

 اآلثار اإلقتصادية كالسياسية :
إف م عاطي الم درات حدث أك كب را  رجؿ أك امرأة ا فق ر أك غَي  ش رم الم درات ال ي   ضمنا 

َػاقص أثػر مم  غ رلا في ال عاطي ب  و  كم و ا ك  زا ػد رغب ػه فػي ال عػاطي  كمػان بعػد  ػكـ فكممػا  
الم ػػػػدر ف ػػػػه أزدادت شػػػػن  ه لػػػػه اكأزدات الَقػػػػكد ال ػػػػي  َ قنػػػػا فػػػػي الح ػػػػكؿ ممػػػػ  لػػػػذا الم ػػػػدر ا 
كالم عاطي مس عد في ظركؼ اَ  اء الَكع الم ضؿ له ا أف  ش رم َكمان أ ر  مبي إح  اجا ه كلن  ه 

أضعاؼ الق مو  إل   عاطي )مادة م درة ما ( ا كِاذا لـ  جد أم َكع مف األَكاع فنك مس عد أف  دفع
الَقد و لكي  ح ؿ مم ه فقد  مج  إل  الس داَو ا أك ب ع أم مق َػ  لد ػه أك قػد  سػرؽ أك   ػ مس ا 
أك  قكـ ب م ممؿ إجرامي أ ػر لمكاجنػو إر  ػاع ثمػف المػكاد الم ػدرة ا ممػا  دفعػه لم ضػح و بالطعػاـ 

كبنػػا الم عػػاطي إَمػػا  رجػػع كغ ػػره مػػف ضػػركرات المع شػػو ا كلنػػذا ق ػػؿ إف السػػرقات ال ػػغ رة ال ػػي  ر 
إلػػػ  الضػػػركرات الق  ػػػاد و ا كمػػػف المشػػػككؾ ف ػػػه أف  كػػػكف لػػػذا ال  سػػػ ر البسػػػ ط مَاسػػػبان ا فكػػػؿ 
نػػػا بكسػػػا ؿ مشػػػركمو ا كبعضػػػنـ بكسػػػا ؿ غ ػػػر  األشػػػ اص لنػػػـ إح  اجػػػات ا كبعػػػض األفػػػراد  ك مَك

مػػػػػػػدـ  مشػػػػػػػركمو ا كال  بػػػػػػػدك إف حق قػػػػػػػو المطالػػػػػػػب أك حجمنػػػػػػػا  ػػػػػػػؤثر فػػػػػػػي مشػػػػػػػركم و الكسػػػػػػػا ؿ أك
 (.ِِ: ُٓٗٗمشركم  نا)م اساا 

كمػػف المعمػػكـ إف الػػذم   عػػاط  الم ػػدرات  بػػذؿ المػػاؿ فػػي سػػب مه سػػن ن ر   ػػان مػػف دكف حسػػاب كال 
 (.ُِّ: ُُٖٗ     ما في لذا البذؿ مف إ  ؼ لمماؿ ك راب لمب كت كِا راث ال قر)ممكافا 
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 عػػاطي  ػػؤثر فػػي إَ اج ػػو ال ػػرد كمػػان لػػذا فضػػ نمف ال ػػ ث ر المػػدمر فػػي ك ػػاف األسػػرة الق  ػػادم ا فال
كك  ان ا كمع إَ اج و المج مع كذلؾ ا كمم  برامف ال َم و الشاممو الس ما في  الدكؿ الَام و ا كذلؾ 
فاف ال جار بالم درات   قد المج مع رؤكس أمكاؿ ض مو كاف مف الممكف الَ  اع بنػا فػي أممػاؿ 

مػػكاؿ ا ك ح ػػ ؿ  الضػػرا ب المسػػ حقو مم نػػا ا لػػذا ال َم ػػو ا ك  قػػده الشػػراؼ ممػػ   ػػداكؿ لػػذه األ
فض ن مف الربح ال احش الذم  جَ ه  جػار كمنربي الم ػدرات مػف شػ َه أف  كجػد طبقػو ط  م ػو مػف 
المَ  ع ف  قـك ب ػرؼ لػذه األمػكاؿ ببػذخ فػي شػراء السػمع كالكمال ػات المكجػكدة فػي األسػكاؽ بػ مم  

مؾ العػػػػػػػادم ا اذ  جػػػػػػػد إح  اجا ػػػػػػػه فػػػػػػػي إر  ػػػػػػػاع األسػػػػػػػعار ك ػػػػػػػؤدم ذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػ  الضػػػػػػػرار بالمسػػػػػػػ ن
 (.ُْٔ:  ُْٗٗمس مر)فرجا

فػػال طر المحػػدؽ الػػذم    ػػرؽ إق  ػػاد البمػػداف لك ػػدفؽ العا ػػد مػػف أمػػكاؿ الم ػػدرات غ ػػر المشػػركمو 
كِاَسػػ ابنا إلػػ  أَشػػطو إق  ػػاد و كم ػػرف و مشػػركمو مػػف أجػػؿ غسػػ ؿ األمػػكاؿ ك طن رلػػا مػػف شػػكا ب 

ح الع قػػو بعػػد ذلػػؾ مضػػك و بػػ ف األَشػػطو الق  ػػاد و غ ػػر المشػػركمو الداَػػو القاَكَ ػػو ا كقػػد   ػػب
كاألَشػطو المشػػركمو ممػػا   ػػ ح  سػػمؿ  جػػار الم ػدرات كمركج نػػا إلػػ  المؤسسػػات الس اسػػ وافإذا كػػاف 

َمػػكذج الحككمػػو إسػػ بداد ان أك شػػمكل ان ف ػػي إمكػػاَنـ أل ػػ ث ر فػػي م ػػا  ح السػػمطو كالَ ػػكذ اأمػػا إذا كػػاف إ
 فقد  مكَنـ شراء المكاقع الس اس و كأ كات الَا ب ف د مقراطي الَزمو

 ( The sixth UN congress onآُٖٗ) 

( بمدان كِاقم مان ككاف أقكل َمك فػي اال جػار ف نػا فػي َُٕف جارة الم درات اآلف ظالرة مالم و  مس )
 جػار ال سع َات مف القرف العشر ف مػف َ ػ ب المَشػطات األم   ام َ ػو ) أم . ي.سػي( ك  ركػز ال

إقم م ان مم  الَحك اآل ػي : الكككػا  ف كالمار كاَػا فػي القػارة األم رك ػو ا كالف كَػات فػي آسػ ا كأكربػا ا 
 كالحش ش في أكربا ا كالمَشطات األم  ام َ و في آس ا كأكربا

بم ػكف دكالر  َْككم و الم درات في أمر كا ال   َ و قدرت بث ثو ب   ف دكالر ا ك َ ؽ األم رك ػكف 
سػػَك ان لشػػراء الم ػػدرات الممَكمػػو كلػػذا المبمػػغ أقػػؿ بسػػ و ب  ػػ ف مػػف المبمػػغ الػػذم  َ ػػؽ ممػػ  َظػػاـ 

 (.  Scout .Edwinُٓٔٗ: ُِٕالعدالو الجَا  و)
كَظران ل عكبو َقػؿ ك نر ػب المػكاد ال ػاـ ا كلػي ممػ  شػكؿ أكراؽ كشػج رات فكػاف البػد مػف إ  ػزاؿ 

ؿ األف ػػكف إلػػ  مػػكرف ف كل ػػرك ف كأكراؽ الكككػػا إلػػ  كَزنػػا كحجمنػػا إلػػ  أقػػؿ قػػدر ممكػػف ف ػػ ـ  حك ػػ
كككػػػا  ف ك ػػػ ـ لػػػذا ال حك ػػػؿ بالمعالجػػػات المعمم ػػػو فػػػي مَػػػاطؽ جمػػػع المحا ػػػ ؿ أك فػػػي محطػػػات 
 َق واف َقمه ح    ضمف األماف كالبعد مف أم ف الشرطوا كأف لػذه األَشػطو غ ػر المشػركمو   ػدفؽ 

ف كمػف ثػـ إلػ   ػَاد ؽ الجػرا ـ المَظمػو ال ػي  ػدار مَنا أرباح كث رة  ػذلب ل ػالح ال جػار كالمنػرب 
 (United Nation conference, the Drug problem, 1995:152بإحدث األسال ب ال قَ و)

كمف جنو أ رل فاف إَ شار ال عاطي  عمؿ مم  إَشغاؿ مدد كب ر مف أفراد المج مع مف الكظا ؼ 
مػػكه ا بكظػػا ؼ غ ػػر إَ اج ػػو مثػػؿ ال ربك ػػو كالَ اج ػػو المباشػػرة ا كال ػػي  سػػنـ فػػي  طػػك  ر المج مػػع َك
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رما و الم عاط ف في المس ش  ات كحراس نـ في السجكف كمطاردة منربي الم ػدرات ك جارلػا) فحػ ف 
 َ شػػػر ال عػػػاطي فػػػي المج مػػػع فاَػػػه البػػػد أف  ػػػؤدم إلػػػ   ضػػػ ـ فػػػي أمػػػداد أفػػػراد الشػػػرطو كمػػػكظ ي 

بنػذه الدرجػو فػي مج مػع مػا ان الم ػدرة مَ شػر ال  ح ات كالمس ش  ات( فإذا لـ  كف  عػاطي المػكاد
 (.ْ: َََِألمكف أف   جه لؤالء األفراد إل  أمماؿ إَ اج و أك  ح و أك  عم م و)إبرال ـا 

لذا فض ن مف ال سارة ال ي  محؽ بالقكة الَ اج و البشر و في المج مع َ  جو لَ شار  عاطي       
 اد و ال ي   مثػؿ بالمير ٌبػات ال ػي  ح ػؿ مم نػا المشػ غمكف الم درات اذ  كجد ال سارة الماد و الق 

بعػػ ج كمكافحػػو لػػذه المشػػكمو )  عػػاطي الم ػػدرات( كفػػي الَ قػػات البالظػػو ال ػػي  سػػ نمكنا ممم ػػات 
العػػ ج كالمكافحػػو ا كالمؤسسػػات ال ػػي  َشػػ  مػػف اجػػؿ ذلػػؾ ا كفػػي ممم ػػو الَ ػػاؽ ممػػ  الم عػػاط ف 

 .(ْٖ: ُّٗٗاأك ح    ارجنا)حسكف أَ سنـ دا ؿ المؤسسات كالمس ش  ات

كما َجد إف لَاؾ  سارة ماد و أ رل  محؽ بالمج مع ككؿ   مثؿ بالمبالغ ال ي  َ ؽ مم  الم درات 
َ سنا فإذا كاَت الم درات  ػزرع فػي المج مػع الػذم  سػ نمؾ ف ػه افػإف معَػ  ذلػؾ إضػامو جػزء مػف 

فػي زرامػو مػا لػك َ ػع لممج مػع ا فضػ ن  الثركة القكم و في األرض ال ي كػاف مػف الممكػف إسػ غ لنا
كف مف الم عاط ف أك الم اجر ف بنذه المكاد مما  سبب  مف اف الذ ف  عممكف في لذه المزارع قد  كَك

 (.ٔٗ: َُٗٗإَ شاران كاسعان لنذه المكاد)غرارةا
أمػػػا إذا كاَػػػت الم ػػػدرات  نػػػرب إلػػػ  المج مػػػع مػػػف م ػػػادر  ارج ػػػو ا فػػػإف مبػػػالغ كب ػػػرة   ػػػرج مػػػف 

ج مع مادة فػي  ػكرة مممػو  ػعبو منربػو مػف طر ػؽ  نر ػب السػمع ا فكم ػو المبػالغ ال ػي  نػرب الم
إل  ال ارج ثمَان لنذه المكاد لي  طر مم  إق  ػاد الدكلػو ا كممػا  ؤسػؼ حقػان إف لػذه المبػالغ ال ػي 

ا   اتقػػد   ػػؿ إلػػ  م  ػػ ف الػػدكالرات كػػؿ مػػاـ ثمَػػان لمػػكاد ف اكػػو لفػػراد المج مػػع كك ػػاف الدكلو)الشػػد
ُٗٗٓ :ِٓ.) 

في الكقت الذم  ككف ف ه المج مع ب مس الحاجو لبَػاء ك اَػه ك طػكرها إذ قػد  مثػؿ ضػغطان إق  ػاد ان 
 طران مم  المج مع ا   مثؿ بعدـ إشباع الحاجات األساس و لبَاء المج مع كلذا الضغط الق  ادم 

ثػػار السػػ  و لم عػػاطي  م ػػد إلػػ   مثػػؿ سػػ حان  طػػران قػػد  ػػؤدم إلػػ  إَن ػػار إق  ػػادم ا كال شػػؾ إف اآل
األضرار) ب مف الدكلو( مف   ؿ ما  قـك به م ػابات ال نر ػب مػف محػاكالت لشػراء ذمػـ المػكظ  ف 

 (.ٖٕ:  ُُٗٗالعامم ف في المكاَه كَقاط الحدكد كفي مجاالت المكافحو ممكمان)البراؾا
 كاقع المخدرات في المجتمع الفمسطيني :

)  ا ػػػػو بػػػػ ف الشػػػػباب(  ع بػػػػر العقبػػػػو الكبػػػػرل أمػػػػاـ جنػػػػكد ال َم ػػػػو إف  عػػػػاطي الم ػػػػدرات كِادماَنػػػػا
كالممػػار كالبَػػاء ا بسػػبب مػػا   ػػرزه الدمػػاف مػػف أمػػراض اج مام ػػو كاَحرافػػات سػػمكك وا ككػػذلؾ مػػا 
 حدثه مف آثار اق  اد و ك ح و كس اس و س  وا  ع بر معكقات لعمم و ال َم و كال شؾ أف االدماف 

 قدمو كالَام و كال قؼ م اطره مَد حدكد دكلػو أك قطػر معػ ف كلػذه الحق قػو كباء  ندد دكؿ العالـ الم
 أكد مم نا ممماء الد ف كاالج ماع كالَ س كال حو .
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ك عػػاَي مج معَػػا ال مسػػط َي ممػػ  كجػػه ال  ػػكص مػػف لػػذه الظػػالر ال  اكػػو .. لػػذه الظػػالرة ال ػػي 
م   رك ف لذه اآلفو كاال جػار َ جت مف  راكمات الماضي الب  س ح ث مسامدة االح  ؿ لم جار م

بنا ك غاضي بعض المس كل  ف مف م حقو ال جار كمدـ الجد و فػي مػ ج ظػكالر الدمػاف ك  ل ػؿ 
المػػدمَ ف كمػػا أف ضػػعؼ األجنػػزة األمَ ػػو كمجزلػػا مػػف الق ػػاـ بػػدكرلا بشػػكؿ فامػػؿا ل ػػ  ب  ػػو ل جػػار 

و اَ شػػار الم ػػدرات ك كسػػعنا فػػي الم ػػدرات ل كسػػ ع رقعػػو ال ػػرك ف كاال جػػار... ك ممػػا زاد فػػي مشػػكم
قطػػاع غػػزة أجػػكاء االَ ػػ ت األمَػػي فػػي العنػػد السػػابؽ  كال ػػي أكجػػدت جمامػػات مسػػمحو  طمػػؽ ممػػ  
َ سػػنا أجَحػػو مقاكمػػو فػػي حػػ ف  َشػػط فػػي  ػػرك ف كب ػػع الم ػػدرات كمػػا أف مػػددا مػػف العػػا  ت فػػي 

  الم ػػكرط ف مػػف القطػػاع كاَػػت  حػػكؿ فػػي كث ػػر مػػف األح ػػاف دكف  مكػػ ف الشػػرطو مػػف القػػبض ممػػ
الظػػالرة لػػك   شػػ نا مػػؤ را فػػي أكسػػاط  أك  ػػرك ف الم ػػدرات.كمما  ز ػػد مػػف  طػػكرة أبَا نػػا فػػي  جػػارة

ظػػركؼ الح ػػػار  الشػػباب ال مسػػط َي الػػذم  عػػػاَي مػػف أزمػػات َ سػػػ و كدرجػػات إحبػػاط كب ػػػرة َ  جػػو
) ا نـكالمػػػػػ زؽ االق  ػػػػػادم كالمػػػػػادم الػػػػػذم  ع ػػػػػؼ بػػػػػذك نـ ك حػػػػػكؿ دكف  مب ػػػػػو رغبػػػػػا نـ كاح  اجػػػػػ

 .(ْٓ: ََُِالعبادلوا
 األنفاؽ كدكرها في تهريب المخدرات :

إف حالػػو األَ ػػاؽ ال ػػي شػػكمت فػػي بدا ػػو ظنكرلػػا حالػػو را عػػو مػػف حػػاالت كسػػر حمقػػات لػػذا الح ػػار 
 -لػذه األَ ػاؽ-الجا ر كمع ف ض ـ مف مكارد الػدمـ المكجسػ ي لممقاكمػو كالمماَعػو كالثبػات ف د مػت

ػػو  أساسػػ ات الح ػػاة كمسػػ مزمات المع شػػو الضػػركر و لمقطػػاع بعػػد المَػػع ال ػػن كَي أ ػػبحت فػػي اآلَك
األ  رة حمقو مف حمقات الجراـ ال ي  حارب بنا الشعب المرابط في لذا القطاع كأ بح  نػرب مػف 
طر قنػػا كػػػؿ مػػػا  ضػػػر لػػػذا الشػػػعب فػػػي  ػػح ه ككػػػؿ مػػػا   ػػػدش ك ػػػكلف  ػػػمكده ك ضػػػعؼ مز م ػػػه 

كقػػد لعبػػػت األَ ػػاؽ دكرا كب ػػرا فػػػي ممم ػػو  ػػرك ف كاال جػػػار اف د مػػت الم ػػدرات ب َكامنػػػا الم  م ػػو.. 
بالم ػػدرات كالحبػػكب الم ػػدرة؛ إذ أف ممم ػػات ال نر ػػب زادت بشػػكؿ كب ػػر بعػػد ا سػػاع االم مػػاد ممػػ  
األَ اؽ في ممم ات إد اؿ المكاد األساس و لقطاع غزة بعد الح ار الجػا ر الم ػركض ممػ  القطػاع 

َ اؽ المنكؿ الذم  شكؿ مب ا كب را مم  أجنزة األمف في مراقبو مَذ سَكات ك رجع ذلؾ إل  مدد األ
الػػكاردات مراقبػػو دق قػػو كمػػا أف  َػػكع طػػرؽ ال نر ػػب  شػػكؿ معممػػا بػػارزا فػػي اَ شػػار ظػػالرة الم ػػدرات 
كا سػػاع الم ػػ ثر ف بنػػا ح ػػث  َكمػػت لػػذه الطػػرؽ كاألسػػال ب ك شػػكمت كأ ػػبحت كػػؿ المػػكاد كاألجنػػزة 

 نر ػػب الم ػػدرات ك رك جنػػا ف  ػػبحَا َػػرل أف الم ػػدرات   بػػ  فػػي  كالمعػػدات  سػػ  دـ فػػي ممم ػػات
األجنزة الكنربا  و كاألدكات ال ح و كممب البسكك ت كالشككال و كغ رلا ح ػث ضػبطت مػدة قضػا ا 
مم  لذه الشاكموا كما ضبطت قضا ا أ رل اسػ  دمت ف نػا أَاب ػب الغػاز ل نر ػب الم ػدرات ح ػث 

فػػي دا ػػؿ الجػػرة بعػػد ق ػػنا كلحامنمػػا كغ ػػر ذلػػؾ مػػف الكسػػا ؿ  كضػػع الحشػػ ش المنػػرب أك البػػاَجك 
 (.ٗٓ: ََُِكالطرؽ الم َكمو  َكما بمقدار المكاد الدا مو لمقطاع مبر األَ اؽ . ) العبادلو ا
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ح ػػث إف األسػػرة لػػي: المحضػػف لقػػد مَػػي السػػ ـ ببَػػاء المج مػػع الػػذم أساسػػه بَػػاء أسػػرة المسػػمموا 
األساسي الذم   مقي ف نا الَشء ال ضا ؿ كالق ـ كاآلداب فػي جػك مػف ال رب ػو السػ م و مػف أب كأـ 

 كأكالد.
دكر األسػػرة فػػي مػػ ج ظػػالرة  عػػاطي الم ػػدرات مػػف  ػػ ؿ بعػػض الكظػػا ؼ السػػابقو ال ػػي  ضػػطمع 

كقا ػػو مَنػػا؛ فعمػػ  اآلبػػاء كاألمنػػات كال …األسػػرة بالق ػػاـ بنػػا  مكػػف مػػ ج ظػػالرة  عػػاطي الم ػػدرات
كاجبات َحك أبَا نـا قبؿ أف  ككف مم  األبَاء كاجبات َحك آبا نـا كمس كل و األسرة ل سػت قا ػرة 
مم  الم ركؼ كالكسكة كاألكؿ ك كف ر أسباب الراحو كغ ر ذلؾ مػف األمػكر الماد ػوا بػؿ إف األسػرة 

مَّ الطبػػاعا م شػػربان لمقػػ ـ كالعػػادات السػػ م و مم نػػا معػػكؿ كب ػػر فػػي  َشػػ و الط ػػؿ حسػػفى ال مػػؽ كسػػك 
 .(.ُٔ: ُٕٖٗ)  قر ال ح حوا كفي ذلؾ كقا و لمط ؿ الَاشه مف االَحراؼ ك عاطي الم درات

كما أف األسرة مف   ؿ حما و أفراد األسرة  دفع مَنـ كؿ  طر  ندد ح ا نـا سكاء مف ال  رفات 
مف  طر  عاطي الم درات إَما   ـ ل سرة مف   ؿ غ ر االج مام و أك غ ر ذلؾا كحما و األفراد 

حػػػد ث األب مػػػػع أبَا ػػػػه ك ب ػػػػ رلـ بنػػػػذا ال طػػػػر الػػػػدالـا كجػػػػذب اَ بػػػػالنـ لمكاجنػػػػو لػػػػذه المشػػػػكمو 
المج مع و ال ط رة بإمدادلـ ببعض الك ب كالمَشكرات ال ي  حثنـ مم   كك ف ا جالات سالبو َحك 

بَػػػػاء كاَحرافػػػػه ل عػػػػاطي الم ػػػػدراتا فعمػػػػ  األب أف الم ػػػػدرات كالعقػػػػاق را كفػػػػي حالػػػػو  طػػػػ  أحػػػػد األ
  ػػطحب ابَػػه ألقػػرب مؤسسػػو م ج ػػو ح َمػػا  شػػالد مم ػػه أ يػػا مػػف السػػمات ال ػػي  مكػػف مػػف   لنػػا 

 .(ٖٗ: ََِّالمشعاف ا )الحكـ مم  لذا االبف أَه   عاط  الم درات
َا نػا مراقبػو اهلل مػػز كمػف  ػ ؿ كظ  ػو المراقبػو كالضػػبط االج مػامي..  مكػف ل سػرة أف  ربػػي فػي أب

"ا ػػؽ اهلل ح ثمػا كَػػت"ا كح َمػا  كػػكف المراقبػػو   كجػؿا كأف   قػػي اهلل فػي أم مكػػاف كػافا ح ػػث قػاؿ 
الذا  و لي مَكاف ال رد في كؿ مكاف كفػي سػا ر سػمككه ك  ػرفا ها سػ  ـ  َم ػو ال ػمو بػاهلل  عػال ا 

ك كػػكف بػػذلؾ لػػدل ال ػػرد سػػ اج كاألسػػرة ح َمػػا  حػػرص ممػػ  ذلػػؾ فنػػي  قػػكم ال ػػمو بػػ ف العبػػد كربػػها 
 مَ ع كح ف شامخ مف  عاطي الم درات.

كمف   ؿ ال رب و دا ؿ األسرة مف طر ػؽ ال عمػ ـ غ ػر المق ػكد  مكػف  رب ػو الط ػؿ ممػ  األ ػ ؽ 
الس م و العم اا ب ف  ككف الكالداف قدكة حسَو ألط النـ كبق و أفػراد األسػرةا ألف الَاشػ و فػي األسػرة 

  ؽ ال قم د كالمحاكاة لكؿ السمكك ات كال  رفات ال ي  قـك بنا الكبار.   عممكف مف طر 
كح َما  ككف األسرة قدكة  الحو ألبَا نا س  دؽ أممالنا كأقكالناا ك َش  ال    فػي ب  ػو َق ػو بػإذف 
اهلل بع ػػػدة مػػػف االَحػػػراؼا ك رسػػػـ لنػػػـ األسػػػرة بػػػذلؾ الطر ػػػؽ السػػػم ـ بع ػػػدان مػػػف  عػػػاطي الم ػػػدرات 

 .(ْٓ: ُُٗٗ) البراؾا المَحرفو األ رل كالسمكك ات
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ككػػذلؾ ممػػ  األسػػرة أف  طنػػر دا مػػان الب  ػػو االج مام ػػو ال ػػي  عػػ ش ف نػػا االبػػف مػػف كػػؿ السػػمكك ات 
ال اط ػػوا ككػػؿ مػػا  سػػبب ذلػػؾا كقػػد لػػكحظ فػػي ال  ػػرة األ  ػػرة اَ شػػار أجنػػزة ال  ػػد ك دا ػػؿ المَػػازؿ 

ـ ال ػػي  ػدمك ل َحػػراؼ بطر ػؽ غ ػػر مباشػرا كممػػ  كغالبػان مػػا  سػ قدـ اآلبػػاء أك األبَػاء بعػػض األفػ 
اآلباء لَا مراقبو األبَاء كمدـ اس قداـ أم أف ـ  دمك إل  سمكك ات شاذةا  ا و أف بعػض األفػ ـ 
ح   ال ػي  حػارب الم ػدرات كاَ شػارلا  كػكف ف ناػػ بطر قػو غ ػر مق ػكدة ػ أمػكر  ػدفع ال ػرد الق حػاـ 

 ػػػدراتا بػػػؿ  ظنػػػر ممػػػ  البطػػػؿ فػػػي ال ػػػ مـ م مػػػات الَشػػػكة سػػػكر الممَػػػكعا كلػػػذا سػػػبب اَ شػػػار الم
كاالب ناج مَد  عاطي الم درات لممرات األكل  أك غ ر ذلؾ .. كذلؾ قد  دفع ال ػرد لمبحػث مػف لػذا 
الم درا أك أف لذه األف ـ قد  ب ف ك ؼ ح ؿ البطؿ مػف طر ػؽ السػرقو أك الق ػؿ مػث ن ممػ  مبمػغ 

راتا كقد  يبػ ف لػذه األفػ ـ لم ػرد ك ػؼ  ػذلب لممكػاف الػذم  كجػد الَقكد الذم كاف س ش رم به الم د
 به  جار السمـك أك غ ر ذلؾ.

فعم  اآلباء مف   ؿ كظ  و المراقبو كالضبط أف  مَعكا مثؿ لذه األف ـ أك غ رلا مف أف  شػالدلا 
 .(ْٖ: ََُِ)العبادلوااألبَاء

افػات إَمػا  ػ ـ فػي األسػر الم ككػو ال ػي  كثػر كقد كجد أف كث ران مف جرا ـ ال عػاطي لمم ػدرات كاالَحر 
ف نػػا ال  فػػات العا م ػػو ك حػػدث ف نػػا الشػػقاؽ بػػ ف الكالػػد ف كاألبَػػاءا كلكػػف  مكػػف ل سػػرة مػػف  ػػ ؿ 
سػػػ ادة جػػػك الكفػػػاؽ كركح االطم َػػػاف كاالسػػػ قرار العػػػا مي أف  حكػػػـ ممم ػػػو الشػػػراؼ كالرقابػػػو كحسػػػف 

طػ  أم مقبػات أك مػؤثرات قػد  ػدفع لحػدكث   كػؾ كشػقاؽ ال رب و ل بَاءا كمم  األسرة بذلؾ أف    
 بنا ح   ال  محؽ آثاره باألبَاء.

ككػػذلؾ كجػػد أف جػػرا ـ  عػػاطي الم ػػدرات إَمػػا  كثػػر فػػي األسػػر ال ػػي  غ ػػب األب ف نػػا ل  ػػرة طك مػػو 
 ارج المَزؿا سكاء في العمؿ أـ الس ر لم ارج أـ غ رها كِاذا كاف ممر بف ال طػاب رضػي اهلل مَػه 

ب ال  غ ب الرجؿ مػف ب  ػه ح ػ  فػي حالػو الحػرب مػف أربعػو شػنكرا فبػاألحرل  جػب أال  غ ػب أمر 
األب مػف األسػرة فػي الظػركؼ العاد ػو لنػذه المػدةا كِاذا كػاف مػف الضػركرم  غ ػب األب مػث ن لمسػػ ر 
(ا فعمػػ  األـ كبق ػػو أفػػراد األسػػرة مػػف األجػػداد كاأل ػػكاؿ كاألممػػاـا الق ػػاـ بػػدكر  )كلػػك ضػػركرم ال ػػـك

 .(ِّ: ُٕٖٗ)  قرا المراقبو ك كلي مناـ األب كقت غ ابه
 كلَاؾ مجمكمو مف األمكر  جب مم  األسرة مراما نا لمكقا و مف  عاطي األبَاء لمم درات ألمنا:

د األسرة أبَاءلا مم  اس ثمار كقت ال راغ في ممؿ م  د. -   جب أف  يعىكا
 بؿ ال  كد مف حسف أ  قنـ. جب مم  األسرة أال  س قدـ ال دـ لمعمؿ في المَزؿ ق -
  جب أف  َمي األسرة جاَب ال دؽ مع األبَاء كال حذ ر مف الكذب كمكاقبه الك  مو. -
 جب أف  شرؼ األسرة مم  ا   ار أبَا نـ أل دقا نـا سكاء فػي المَػزؿ أك المدرسػو أك الَػادم  -

 أك غ ره.
 ال  مؼ الدراسيس. جب مم  األسرة أف   ابع األبَاء دراس انا  ا و مَد الرسكب أك  -
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 جػػب ممػػ  األسػػرة أف  سػػ قدـ ل بَػػاء كسػػا ؿ  ػػرك ح م  ػػدةا ككػػذلؾ اق  ػػادلـ ل َد ػػو الر اضػػ و  -
 كاالج مام و مع المراقبو مم نـ.

 جب أال   مػادل األسػرة فػي  ػركج األـ لمعمػؿ  ػارج المَػزؿ إال فػي حػاالت الضػركرة الق ػكلا  -
 ك قد العا ؿ أك ضآلو را به مث ن.

ألسرة أف  عكد أبَاءلا مم  حضكر ال  ة في جمامو في المسجد دا مان مف   ؿ  جب مم  ا -
 رغ ػػب ك رل ػػب ج ػػدا ح ػػ   مكػػف لنػػا أف  قػػ نـ مػػف االَػػزالؽ إلػػ  الرذ مػػو كاالسػػ جابو لػػدماة الشػػر 

 كال ساد مف ركاد  عاطي الم درات.
 راغ الركحي لػد نـا كِاَمػا كما  جب مم نا أ ضان أف  قكم  مو األبَاء باهلل كال قرب إل ه لمؿء ال -

 .(ٖٓ: ََُِ) العبادلوا  ككف ذلؾ بكجكد القدكة ال الحو كأسمكب ال رب و الرش د
 دكر المدرسة في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات كالكقاية منها

المدرسو مؤسسو اج مام و أَش لا المج مع بنػدؼ  عمػ ـ أبَا ػه ك ػرب  نـ ك زك ػدلـ بالثقافػات كال ػراث 
قػػػد أ ػػػبحت المدرسػػػو مَظمػػػو رسػػػم و مػػػف مَظمػػػات الدكلػػػو    ػػػرج ف نػػػا ممػػػاؿ الدكلػػػوا الثقػػػافيا ك 

 (.ُُٓ: ُٕٕٗكأ بحت الدراسو ف نا رسم و  س ر كفؽ لكا ح كقكاَ ف محددة )مبكدا 
كال رب ػػو فػػي المدرسػػو ل سػػت مػػف أجػػؿ مَطمػػؽ حػػر ال ضػػابط لػػها كلكػػف مػػف أجػػؿ دمػػـ َظر ػػو الح ػػاة 

ػػكا كرثػػو ل مػػوا ذلػػؾ أف األمػػو  ػػاحبو الرسػػ الو  جػػب أف  قػػـك ممػػ  ال ػػغار بال رب ػػو كال عمػػ ـ ل كَك
 الح فا لندؼ ح ا نا كلَظاـ مج معنػا كمم نػا مػف أجػؿ أف   ػكغنـ فػي قكالػب مقا ػدلا كمَػالف 

 (.ُٕٔ: ُُٕٗح ا نا)الجَدما 
وا كقد  طكرت المدرسو الحد ثػو  طػكران ممحكظػان سػامدلا ممػ    د ػو المنػاـ المَكطػو بنػا بك ػاءة مال ػ

 فني ك داة مف أدكات ال رب و كِاحدل كسا طناا لنا كظا ؼ محددة.
 كظائؼ المدرسة:

 م ص مبد الرحمف الَح كم كظػا ؼ المدرسػو ال ػكـ: فػي  كسػ ع آفػاؽ الَاشػه كز ػادة  برا ػها بَقػؿ 
كما ال راث الثقافي كال كج ها ك َس ؽ الجنكد ال ربك ػو الم  م ػوا ك كممػو منمػو المَػزؿ ال ربك ػو)الَح 

ُّٕٗ :ُّْ.) 
ك مكف لممدرسو أف  ؤدم دكرلػا فػي مػ ج ظػالرة  عػاطي الم ػدرات مػف  ػ ؿ الكظػا ؼ ال ػي  قػـك 
بناا فمف   ؿ المَالف كالمكاد المقررة  مكف أف  درس الطالػب آثػار  عػاطي الم ػدرات كاَعكاسػا نا 

 مم  ال رد كالمج مع.الم  م و مم  الحالو ال ح و كاالج مام و كالَ س و كاالق  اد و كغ رلا 
ككػػػذلؾ  مكػػػف لممدرسػػػو محاربػػػو الم ػػػدرات مػػػف  ػػػ ؿ ممػػػؿ جمامػػػات الَشػػػاط الم  م ػػػو ال ػػػي  ثبػػػت 

 َشاطنا ب ف الطمبو.
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كلممدرسو دكر لاـ في ربط الب  و ب طو ال عم ـ في الدكلػوا كمػف طر ػؽ لجػاف مجمػس اآلبػاء كغ رلػا 
كاجنػػو لػػذه الظػػالرة ال ط ػػرة ال ػػي  َ شػػر فػػي  ػػ ـ  كم ػػو أفػػراد المج مػػع ب ضػػرار الم ػػدراتا كك   ػػو م

 المج مع ب كر م   و.
ك مكف ل ذامو المدرس و كال حافو المدرس و ممؿ لكحات فَ و  عبر مف مساكئ الم درات كآثارلاا 
شػػرات دكر ػػو كغ ػػر دكر ػػو  حػػث ممػػ  محاربػػو لػػذه الم ػػدرات ك سػػالـ فػػي  ككػػذلؾ ممػػؿ مجػػ ت َك

 م ج لذه الظالرة.
 في عالج ظاهرة  تعاطي المخدرات كالكقاية منهادكر الجامعة 

الجامعػػػو لػػػي معقػػػؿ ال كػػػر الَسػػػاَي فػػػي أرفػػػع مسػػػ ك ا ها كم ػػػدر السػػػ ثمار ك َم ػػػو ألػػػـ ثػػػركات 
المج مػػػع كأغ لػػػا كلػػػي الثػػػركة البشػػػر وا ك نػػػ ـ الجامعػػػو ببعػػػث الحضػػػارة العرب ػػػو كال ػػػراث ال ػػػار  ي 

م رب و الد َ و كال مق و كالكطَ ػوا ك كث ػؽ الػركابط الثقاف ػو كال قال د األ  موا كمراماة المس كل الرف ع ل
 كالعمم و مع الجامعات األ رل كالن  ات العمم و كالعرب و كاألجَب و.

ك   ص الجامعات بكؿ ما   عمؽ بال عم ـ الجامعي كالبحث العممػي الػذم  قػكـ بػه كم ا نػا كمعالػدلا 
 ك  ػػو فػػي ذلػػؾ المسػػالمو فػػي رقػػي ال كػػر ك قػػدـ فػػي سػػب ؿ  دمػػو المج مػػع كاالر قػػاء بػػه حضػػار انا م

العمػػـ ك َم ػػو القػػ ـ السػػ م وا ك زك ػػد الػػب د بالم   ػػ ف ال َ ػػ ف كال بػػراء فػػي م  مػػؼ المجػػػاالتا 
كِامػػداد الَسػػاف المػػزكد ب  ػػكؿ المعرفػػو كطرا ػػؽ البحػػث الم قدمػػو كالقػػ ـ الرف عػػوا ل سػػالـ فػػي بَػػاء 

 الكطف ك دمو االَساَ وك دم ـ المج مع المج معا ك َع مس قبؿ 
 (.ُْ:  ُٖٔٗككظا ؼ الجامعو حددلا الباحثكف طبقان لقاَكف الجامعات ف ما  مي: )جكلرا

 التدريس )التعميـ(.ٔ
 البحث العممي..ِ
  دمو المج مع.ّ

 :كيمكف لمجامعة أف تؤدم دكرها في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات كالكقاية منها
بما حددلا القػاَكف الجامعػاتا فمػف  ػ ؿ ال ػدر س)ال عم ـ(  ػ ـ مف   ؿ كظا  نا المَكطو بناا حس

دراسو مقررات كمَالف دراس و  عالف ظالرة  عاطي الم دراتا ك كضح آثارلا ال ػح و كاالج مام ػو 
 كغ رلا.

ككػػذلؾ مػػف  ػػ ؿ كظ  ػػو البحػػث العممػػي  ػػ ـ ممػػؿ أبحػػاث ممم ػػو م    ػػو حػػكؿ ظػػالرة  عػػاطي 
م  م ػو ال ػي أدت إل نػا ك حم ػؿ َ ا جنػا لمك ػكؿ إلػ   ك ػ ات لعػ ج الم دراتا بدراسو األسباب ال

 الظالرة.
كػذلؾ ممػؿ مسػابقات لمطمبػو حػكؿ لػذه الظػالرة بنػدؼ  زك ػد ثقػاف نـ مػف  ػ ؿ البحػث بالمعمكمػػات 

 الم عمقو بنذه الظالرة كطرؽ م جنا.
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ذة الجامعػاتا كمػَح طرح مسابقات ل  ل ؼ الك ب العمم و حكؿ لذه الظالرة كالم     ف مػف أسػا 
الك ػػػب ال ػػػا زة مكافػػػآت ماد ػػػوا كطبعنػػػا ضػػػمف مَشػػػكرات الجامعػػػو ك كز عنػػػا ممػػػ  الطػػػ ب ب سػػػعار 

 رمز و.
كػػذلؾ ممػػؿ الَػػدكات العمم ػػو كالمػػؤ مرات العمم ػػو السػػَك و كغ ػػر الدكر ػػوا لدراسػػو لػػذه الظػػالرة دراسػػو 

 ممم و مس   ضو مف كافو الجكاَب الم عمقو بنا.
عممػػػي كممػػػؿ رسػػػا ؿ الماجسػػػ  ر كالػػػدك كراه حػػػكؿ لػػػذه الظػػػالرةا كدراسػػػو أبعادلػػػا  شػػػج ع البحػػػث ال

 الم  م و كآثارلا مم  ال رد كالمج مع.
كمػػف  ػػ ؿ كظ  ػػو  دمػػو المج مػػع  قػػكـ الجامعػػو بعمػػؿ مجمكمػػات  كم ػػو مػػف األسػػا ذة كالم   ػػ ف 

ف م ػاطر لػذه الظػالرة بنا  جكب الَكادم الر اض و كالمدارس كالمؤسسات االج مام و األ رلا ل بػ 
كك   ػػو ال عػػرؼ ممػػ  الم عػػاطي كك ػػؼ  مكػػف م جػػه. ممػػؿ معسػػكرات لم دمػػو العامػػو  قػػكـ منم نػػا 

 مم  كشؼ أبعاد الظالرة ألفراد المج مع في كؿ مكاف.
ممػػػػؿ َػػػػدكات لممػػػػرأة  حاضػػػػر ف نػػػػا العد ػػػػد مػػػػف األسػػػػا ذة الم   ػػػػ ف لمػػػػ ـ المػػػػرأة بسػػػػمات ال ػػػػرد 

 عرؼ مم ه مبكػرانا كك ػؼ  مكػف لنػا أف  ق ػاده لمعػ جا ك ا ػو األمنػات الم عاطيا كك ؼ لنا أف  
 (.َٔ: ََُِ) العبادلوا ال  ي  سافر أزكاجنف لم ارج

 دكر المسجد في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات
إف مكاَو المسجد في المج مع الس مي أكضػح مػف أف  شػار إل نػا بحػد ث مثػؿ مػا َعػرض لػه مػف 

 ع مف اآلفات كالرذا ؿ ك ا و  عاطي الم درات.أثره في حما و المج م
 مكف محاربو ظالرة  عاطي الم درات مف   ؿ الدكر ال ربكم لممسػجدا ح ػث  ع بػر المسػجد ح ث 

أحد المؤسسات ال ربك و ذات الدكر المباشر في ال ػ ث ر ممػ  ح ػاة ال ػرد المسػمـ كسػمكك ا ه كمعامم ػه 
جامعػو ألَػه  مثػؿ الح ػاةا كلػك بحػؽ أفضػؿ مكػاف كأطنػر مع أفراد المج مع حكلها فالمسػجد جػامع ك 

بقعو كأقدس محؿ  مكف أف   ـ ف ه  رب و المسمـ ك َش  ها ل ككف فردان  الحان في المج مع الس مي 
لػػذا ك جػػب أف  ػػ ـ محاربػػو ظػػالرة  عػػاطي الم ػػدرات مػػف  ػػ ؿ ال طػػب كالمحاضػػرات ال ػػي ا الكب ػػر

 بػػػه لمَاقشػػػو آثارلػػػا الم  م ػػػو ممػػػ  ال ػػػرد كالمج مػػػع مامػػػو  مقػػػ  فػػػي المسػػػاجد كالَػػػدكات ال ػػػي  عقػػػد
 (.ِّ:  ََِٓ)الشنرما 

كلكػف مػا َػػراه ال ػـك مػف اَحسػػار لػدكر المسػػجد مػف  مػؾ المعػػاَي كالمنػاـ ال ربك ػو النامػػو )ح ػث َػػراه 
 ال كـ مق  ران مم    د و ال  ة( فإَه  رجع لعدة أسباب ألمنا:

 بد َنـ.ضعؼ الكث ر مف المسمم ف في  مسكنـ  -
 اَ داع بعض المسمم ف بز رؼ الح اة في المج معات غ ر الس م و. -
 (.ُٕ:  ُٕٔٗالبدع كالشكا ب ال ي اَ شرت لجنؿ المسمم ف بد َنـ.) محمكد ا  -
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كلكف  مكف أف  ككف لممسجد دكره المؤثر مف طر ؽ إَشاء المك بات الممحقو بها ك زك ده ب  مو  -
 دمكة كفي مكاجنو لذه المشك ت المج مع و.كدماة م  نم ف لدكرلـ في مجاؿ ال

كمم ه  جب أف   ـ ا   ار أ مو المساجد بعَا و فا قو ح    قكمكا بالدكر المطمكب مم  أكمؿ كجػها 
فم سػػػت رسػػػالو إمػػػاـ المسػػػجد مق  ػػػرة ممػػػ  أداء ال ػػػمكات فحسػػػبا بػػػؿ   عػػػدل ذلػػػؾ لشػػػرح دركس 

ال ػي  مػس  ػم ـ المشػك ت المعا ػرة ال كم و ك كج ه المسمم ف مػف طر ػؽ ال طػب كالمحاضػرات 
في المج معا كمف ألـ لػذه المشػك ت مشػكمو  عػاطي الم ػدراتا فعم ػه أف  بػ ف لمَػاس حكمنػا مػف 
ح ث ال عاطي أك اال جار أك ال نر ب أك ال مك ؿ أك زرامو الَبا ات ال ي  س  رج مَنا أك اس عمالنا 

 ط ػػرا إف اسػػ ثمر كمػػا  جػػب لكػػاف كقا ػػو فػػ  شػػؾ فػػي أف لػػذا الػػدكر لرجػػؿ الػػد ف لػػدكر ا لمعػػ ج
 .(ٖٕ: ََِٓ) الشنرما لممج مع مف آثار كشركر  عاطي الم درات كاَ شارلا

 :دكر كسائؿ اإلعالـ في عالج ظاهرة  تعاطي المخدرات كالكقاية منها
إف كسا ؿ الم ـ الم  م و في مالمَا المعا ر سكاء كاَت مسمكمو أـ مر  و أـ مقركءة  ع بر مف 

ـ المؤسسات ال ربك و ذات ال  ث ر القكم مم  الػرأم العػاـ ك كج ػه األمػو الكجنػو ال ػح حو المعػدة أل
ككسا ؿ المػ ـ كمؤسسػات  ربك ػو  م ػاز بػ ف لػد نا قػدرة مال ػو ممػ  جػذب الَػاس مػف م  مػؼ ا لنا

 ػػاز األممػػار كمػػف الجَسػػ فا كلػػي أداة لامػػو مػػف أدكات الَنػػكض بالمج معػػات ثقاف ػػانا كمػػا أَنػػا  م
بمم ػػػػزات ال   ػػػػكافر فػػػػي غ رلػػػػا مػػػػف كسػػػػا ط الثقافػػػػو األ ػػػػرلا ح ػػػػث إَنػػػػا سػػػػر عو االسػػػػ جابو لَشػػػػر 
المسػػ حدثات فػػي مجػػاؿ العمػػـ كالمعرفػػو كال طب ػػؽا سػػر عو الذامػػو لنػػا كقػػد مكَنػػا مػػف ذلػػؾ ام مادلػػا 

 (.ُُٔأساسان مم  أحدث كسا ؿ العمـ الحد ث كال كَكلكج ا. )سمطاف ا د.ت:  
دكر كسػا ؿ المػ ـ فػي  ػ اغو ش  ػ و ال ػرد ك كج نػها ك  ث رلػا ممػ   ػ اغو   ك ػره كِاذا سممَا ب

بما  ممؾ لذه المؤسسات الم م و مف كسا ؿ مطبكمو مثؿ: الك ب كال حؼ كالمجػ ت كالَشػرات 
كالمم ػػػقاتا أك بالكسػػػا ؿ السػػػمع و كالمر  ػػػو: كالذامػػػو كال م ز ػػػكف كالسػػػ َما كالمسػػػرح كالمنرجاَػػػات 

 ا ف بد أف َسمـ بدكر لذه الكسا ؿ كالمؤسسات في م ج ظالرة  عاطي الم درات.كالمعارض
إف مكاجنو ظالرة  عاطي الم درات مبر كسا ؿ الم ـ  ح اج مَا إل   طو مدركسو   ػك   َشػر 
المعمكمػػات كالحقػػا ؽ الم عمقػػو بظػػالرة  عػػاطي الم ػػدرات بمكضػػكم و كاممػػوا دكف  نك ػػؿ أك  نػػك فا 

 كظ ػػػؼ كافػػو الطاقػػػات كالك ػػػاءات الم م ػػػزة بالبػػداع بال  ػػػدم لنػػػذه الظػػػالرة مػػػف  ممػػا   طمػػػب ذلػػػؾ
شر الكمي العممي ب ف ف ات المج مع المنَ و كالعمر ػو. )البػراؾ ا :  ُُٗٗ  ؿ البرامف الم  م و َك

ُْٗ.) 
ا كلػػذلؾ فعم َػػا أف َكجػػه لػػذا المَبػػر ال ربػػكم النػػاـ الكجنػػو ال ػػي    ػػؽ مػػع د ََػػا السػػ مي الحَ ػػػؼ

 كاس  دامه في مكاجنو ظالرة  عاطي الم درات مع مراماة األمكر اآل  و:
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ا ذا حػػػد فا فػػػ   عػػػرض أممػػػاؿ  .ُ  كج ػػػه لػػػذه الكسػػػا ؿ الكجنػػػو ال ػػػح حوا ح ػػػ  ال  كػػػكف سػػػ حن
 حارب الم درات كأمماؿ أ رل  سػامد ممػ   عاط نػا كاَ شػارلاا كلػذا   طمػب مراجعػو كػؿ مػا  قػدـ 

 دق قو ح      ؽ كالندؼ المطمكب. مف   ؿ لذه الكسا ؿ مراجعو
مقد دكرات  در ب و ب ػ و دا مػو لمقػا م ف ممػ  أمػر لػذه الكسػا ؿ ك زك ػدلـ بػالطرؽ كاألسػال ب  .ِ

 كالمعمكمات ال ح حو حكؿ لذه الظالرة كك   و م جنا.
أف  كػػػكف البػػػرامف كالمشػػػركمات المقدمػػػو مػػػف  ػػػ ؿ لػػػذه الكسػػػا ؿ ال ػػػي غا  نػػػا محاربػػػو ظػػػالرة  .ّ

ػػب الشػػ ص فػػي االسػػ ماع إل نػػا كاالسػػ  ادة  عػػاطي الم ػػ درات كم جنػػا م  ػػ و بالسػػمات ال ػػي  رغا
بناا مع مرامػاة ال ػراج الج ػد كبالشػكؿ المَاسػب الجػذابا كمػع مرامػاة  جك ػد المح ػكلا كأف  كػكف 

 م  قو مع ال عال ـ الس م و كثقاف َا السا دة.
منػا معظػـ الَػاس ح ػ   عػـ ال ا ػدة مػف  جب أف   اطب لذه البػرامف كافػو األممػارا كبمغػو   ن .ْ

 لذه البرامف.
ك جب أف َدرؾ ج ػدان مػدـ االسػ  داـ األمثػؿ لكسػا ؿ المػ ـا كمػدـ االسػ  ادة مػف جنكدلػا المثمػرة 

 مف العكامؿ ال ي  يمىكاف الدماف مف َشر م البه في المج مع لدرجو   عب معنا الع ج.
كما  حك ه مف قػ ـ سػمب و ك اط ػو مامػؿ لػاـ مػف مكامػؿ كما أف اَ شار أف ـ ال  د ك ب  و  ا و 

اَ شار الم دراتا ك زداد  طر لذه الكس مو )ال  د ك( لدرجػو كب ػرةا ح ػث إف كث ػرأن مػف األسػر ال ػـك 
 ػػػكفر ألبَا نػػػا كمػػػان لػػػا  ن مػػػف األفػػػ ـ دكف  محػػػ ص أك مراقبػػػو لمػػػا  شػػػالده األبَػػػاء مػػػف لػػػذا الغػػػزك 

 الب كت.المباشر مبر ال  د ك.. دا ؿ 
 تعقيب

إف مشػػػكمو الم ػػػدرات مشػػػكمو مالم ػػػو  مقػػػي بظ لنػػػا الك  مػػػو ممػػػ  جم ػػػع بمػػػداف العػػػالـ ك َشػػػط لػػػذه 
ال جارة في كث ر مف البمداف  سامد فػي ذلػؾ الظػركؼ االج مام ػو كالس اسػ و ال ػي  ح  الػا لػذا البمػد 

أف االحػػ  ؿ كأذَابػػه اؾ .. كلمج معَػػا ال مسػػط َي معاَػػاة كب ػػر كمشػػكمو ضػػ مو مػػع لػػذه اآلفػػو اأك ذ
الذ ف ما ف  كا في حرب لذا الشعب ل رك عه كِاذالله دكر كب ر في َشر لػذا الكبػاء لمقضػاء ممػ  أم 
أمؿ  مكف أف  ككف مف كرا ه بَاء لنذا الكطف المح ؿ كل  ر ب المج مع ال مسط َي المقاـك ك  ك ػؾ 

ف َ ػؽ لػذه الظػالرة المنمكػو ثػ ث كلدـ مَا ر القكة كالمَعو ال ي  حمي لذا الشػعب.. كلم ػركج مػ
مػػػػدا ؿ أساسػػػػ و لػػػػك دكر شػػػػرطي را ػػػػد فػػػػي محاربػػػػو كمكافحػػػػو الظػػػػالرة إضػػػػافو إلػػػػ  قػػػػاَكف  ػػػػاـر 
لمم اجر ف كالمركج ف  مَع شنك نـ ك كبح جماحنـ كدكر مؤسسات المج مع ك جمعا ه كفعال ا ه في 

 مكػف أف َطمػؽ مم ػه المكافحػو َشر الػكمي كالثقافػو كال حػذ ر مػف  طػر لػذه الظػالرة القا مػو فػي مػا 
الكقا  ػو إضػافو إلػ  دكر جمع ػات كمؤسسػات   ل ػػؿ الم عػاط ف كِامػادة دمجنػـ فػي مجػ معنـ بشػػكؿ 
طب عي كسمس  مكَنـ مف أداء دكرلـ في بَاء المج مع كالَنكض به .. كبَاء ممػ  ذلػؾ كػاف لدارة 
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را عػو فػي محاربػو الم ػاجر ف  مكافحو الم درات جنػكد مباركػو فػي حػرب لػذه الظػالرة ك حق ػؽ َ ػا ف
 بنا كالمركج ف لنا رغـ قمو المكاَ ات كض ؽ ذات ال د كمكا ؽ الح ار الظالـ .

 النظريات المفسرة لظاهرة اإلدماف كتعاطي المخدرات
  قػد ـ الك ػؼ أجؿ كمف  المجاؿا لذا في السا دة كالممارسات اال جالات الدماف َظر ات  عكس
 لم زا نػا ك  ا  ػناا كطبقػا أكسػع كب ػكرة كَماذجنػا الدمػاف ظر ػاتَ  َػ ظـ ل دمػاف الشػامؿ

يا الشػرميا كالَمػكذج األ  قػيا )الَمػكذج :مثػؿ ال قم د ػو الَمػاذج :ك  ضػمف  كالَمػكذج القػاََك
   .الَظر ات  ف  ضمف المعا رةا الَظر ات ما ال  دالَي أ كالَمكذج الطبيا كالَمكذج

 الَمكذج الب كلكجي الشمكل و الَماذج   ضمف ب َما الثقاف وا -مام وكاالج  كالس ككلكج و الب كلكج وا
مكذج االج ماميا -الس ككلكجي  .)كالثاَي ك ابع كعامؿا األكؿ( كالب  و العامو ال حو َك

كاسػ  عاب    نػـ فػي الم    ػ ف  سػامد ال ػي المرجع ػو األطػر كَماذجنػا الَظر ػات لػذه ك ػكفر
الكقا ػو  كفػي العمم ػو كالدراسػات بػالبحكث لمق ػاـ ك سػ  دـ م  م ػواال جكاَبػه كمعرفػو الدمػاف أسػباب
 الم بعو الس اسات كل طك ر كالع ج
 :تفسير اإلدماف حاكلت التي المعاصرة لمنظريات عرض يمي كفيما

 :((Biological theoriesالبيكلكجية النظريات.ٔ
 اَط قا الض ـ كالمَ ظـ ل عاطيا   س ر حاكلت ال ي الَظر ات أكل  مف الب كلكج و الَظر ات كاَت
 الم ػممو محػكر األممػاؿ الَسػاَ و الدراسػات فسػ كلكج و شػكمت أك ب كك م ا  ػو م كاَزمػات مػف

 فػي   ث رلػا كػاف لمج َػات إذا ألٌَػه البشػرا بَػي فػي بالدمػاف ال ػمو ذات الج َ و الَظر ات ال  بار
 م عػاط فا مػف ال ػي  كارثكلػا بنػـ ال ا ػو والكراث ػ المػادة مف جزء لد نـ الذ ف أكل ؾ فإف الدمافا

 )آبػاؤلـ مم نػا كػاف الظػركؼ ال ػي ك مػؾ الحالػو  مػؾ مػف كس عاَكف إل نـ س  ؿ المكركث لذا فإف
 (.ّٓ: َُُِحجابا 

 كسرمو ك طكرلاا فالحساس و الدماف ا   الت َشكء في الكراثو دكر مم  الج َ و الَظر و كز ك ر
 ال ػي العكامػؿ مػف العمماء لمبحث كحثت شجعت ال ي لي الدمافا كَح الَاس بعض كا جاه ال  ثر
 مف كشؼ الذم لك الكراثو الج َ و فعمـ درةا المخ المكاد  جاه العال و كالمن و القباؿ ذلؾ في  سنـ
   ػبحكا أف فػي األفػراد ز ػادة اح مال ػو اف ػراض ك ػـ األسػرا بعػض لػدل الكحػكلي الدمػاف حق قػو
 بالَسػبو أمػا ج َ ػوا لعكامػؿ مع َػوا كذلػؾ كمرق ػو إثَ ػو جمامػات بػ ف  مػاف الكحػكؿ ممػ  مػدمَ ف
 مَامػو أك كقا  ػو ج َ ػو لػد نا مكامػؿ أف ف بػدك األ ػرلا العرق ػو - الثَ و الجمامات ضمف ل فراد
 .ال مكر أك الكحكؿ اس عماؿ س س  كف ب َنـ ف ه المشككؾ مف  جعؿ
 مػف ل دمػافا إذ الرلبػو  ث ػر قػد ال ػي الج َػات ك حد د زؿبع الجز   و الب كلكج و ال قَ ات قامت كقد

ػكأم ف" إَز مػات  كػكف أف الممكػف  المؤشػرات الب كك ماك ػو لػي " المم اك ػو الغػدد"ك المؤكسػدة "المَك
 فػي  غ  ػرات األ رل إل  الم درة كالعقاق ر الكحكؿ ك ؤدم الدمافا َحك المكجنو كالم كؿ لمَزمات
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  ث ػر أف  مكػف أك شػمه رؤ  ػه مجػرد أف ذلػؾ   ػ بها مزمَػو أمػراض ِالػ ك  ك رك ب ػه الػدماغ طب عػو
 بنػا قامػت ف ػي دراسػو العقػارا اسػ  داـ لسػكء َ  جػو   غ ػر كال ػي الػدماغ فػي الكنربا  ػو الػدكا ر

 أدمغػو  ث ػر "فكسػب دل ػا" بػرك  ف بػ ف اسػ َ جت "ب ػؿ" جامعػو فػي الطػب كم ػو طمبػو مػف مجمكمػو
 البشػرا بَػي العمم ػو لػدل لػذه  حػدث كمَػدما الكككا  فا ل عاطي المن و  عزز ال ي كج َا نا ال  راف
 كلَػاؾ . حد ػده كمعرف ػه مم َػا   ػعب كالػذم الكككا  ف مم  الدماف   س ر مم   سامد أمر فنذا

 ال ػي األكامػر الجَسػيا ك جالػؿ الدمػاف المرضيا ال سكؽ مادة :أمثم نا مف العادات مف مجمكمو
 السػم ـ اال   ػار القػدرة ممػ  ضػمَنا كمػف القػراراتا ا  ػاذ ممػ  القػدرة مػع سػمب و كب ػكرة    امػؿ

 ك مكػف الػدا ـا كالقمؽ مف الشره المدمَكف الم عاط ف ك عاَي .كمكاقبنا العقاق ر الس  داـ كالعق َي
 أف أم لمػدماغا لذ ػذة ف كػكف   ث را ػه أ ػرلا تبسػمكك ا أك آ ر بعقار أك آ ر بشراب مَه ال    ؼ

 تبسػمكك ا الق ػاـ أك م ػدر كاس عماؿ أم الكحكلي فالشراب لد ها القمؽ ك  ؼ بالسعادة  شعر ال رد
 أك المذة مف  ز د فكمنا ا  جالؿ المحظكرات أك الجَس ممارسو ال سكؽا القمارا لعب :مثؿ إدماَ و
 فقط كفطب ع  ب َنـ  شعركا لكي" ب َنـ  س عممكَه الن رك ف مدمَك  قكؿ ما كمادة األلـا مف    ؼ

 .(ُٖٓ: ُٗٗٗالدمرداشا )غ ر ال
 أكثػر اَ ظامػا   سػ را  قػدـ أف  مكف الج َيا الَمكذج ب ف  McClearn ماكم رف " الباحث ك  حظ

 كح  ػدات الم عػاط ف أح ػاد سػ ككف األحػكاؿ كؿ مم  ": قكؿ إذ الثقافيا  -االج مامي ال  س ر مف
 كب ػرؼ ألكل ػؾ المػدمَ فا لقراب نـ َ  جو ال مر  عاطي في مشارك نـ مف اٌلَظر ب رؼ لمكحكؿ
 كام مػادا االج مام ػو كالثقاف ػوا ال  سػ رات معظػـ فػي الكامَػو الب   ػو العكامػؿ مػف الكث ػر مػف الَظر
 السػ لو مػف كغ ػر الم ػاب ف الم ػابكف لػؤالء سػ ككف األساسػ وا الج َ ػو كالقػكاَ ف المبػادئ ممػ 

 الدمػاف حالػو فػي الجَسػ ف بػ ف ال ػركؽ   سػ ر ف ػه ـالػذم  ػ  الكقػت فػي ٌأَػه الباحػث َ سػنا ك شػعر
 مجاؿ ال كب رة م زة لنا ال ي األ رلا الثقاف و الجَس ف كلممؤثرات ألدكار كفقا كذلؾ المسكراتا مم 
 ف نا    كؽ ال ي الحالو  مؾ حدكث بمكضكع كث قو  مو مكق  ف ذم   اغو  َبغي فإَه ف ناا لمشؾ

سػ ط ع)الػكراثي لدمػافَاح ػو ا مػف( الَػاث مػف الػذككر  االر بػاط حػال ي بال حد ػد َػذكر أف . َك
 الَسػبو أف أم( الجَسػ و كالمحدكد ػو الكراث ػو(ا بالحالػو  ػمو كث قػو لنمػا الجَسػ ف أف )أم الجَسػي
 .)أكبر لدل الذككر  ككف الكراث و لمحالو العم ا
 حالػو الػبعض فػي بعضػنا مػف الب   ػو كالعكامػؿ الج َ ػو العكامػؿ لعزؿ الجادة المحاكالت إحدل كمف

 مػَنـ كػؿ ط ػؿ ألف أ ػرلا أسػر  بَػ نـ الذ ف األط اؿ بدراسو الق اـ محاكلو لي الكحكليا الدماف
 األك ػد الج َػيا فال شػابه الػرابط باسػ ثَاء الجد ػدة أسػر ه لػه كفر نػا ال ي الب   و العكامؿ في س شارؾ
 بام بارلػا ج َػي أك كػرابط كام مادلػا ل نػاإ الركػكف  مكػف الحق ق ػ فا كالد ػه ب كلكج ػات مػع لمط ػؿ
 ال ي الزمَ و بكاسطو ال  رة ممم ا   َ ده  ـ قد الَظرم ال  م ـ لذا مثؿ كلكف مكركثوا ج َ و مكامؿ
 ال بَيا ككاالت ال ي   بعنا الس اسات كبكاسطو ال بَيا ف رة قبؿ األ م  ف كالد ه مع الط ؿ ماشنا
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نـ لمذ فا كالكالد ف األط اؿ معرفو كبمدل  .األ م  ف الكالد ف لدل إدماف كحكلي حالو بكجكد س  بََك
 الدمػاف سمكك ات ب ف إح ا  و ذا داللو فرؽ كجكد مدـ مف ال بَي مجاؿ في را دة دراسو ككش ت
 الذ ف األ م  ف الكالد ف أكل ؾ كب ف األ م  ف مدمَ فا آباؤلـ كاف كالذ ف الم بَ ف ل بَاء الكحكلي

نػا أك كحػكؿال   عػاطكف ال  غػكدكف " بنػا قػاـ ال ػي الحد ثػو كلكػف الدراسػو .قم مػو بَسػبو   عاطَك
Goodwin لمكالػد ف الكحػكلي الدمػاف كحػدة شػدة ك سػ َ ف بػ ف الَ  جػوا لػذه فػي  شػكؾ كجمام ػه 

 َش كا قد كاَكا إذا مما الَظر ب رؼ لدل أبَا نـ الكحكلي الدماف حالو مع إ جاب ا ار باطا مر بطو
آ ػر ف  قبػؿ مػف كالد نػـ مَػد مباشػرة  ػـ  بَػ نـ أك آ ػر ف كالػد ف مَػد  ربػكا أك مػدمفا كالػد مػف

 فنَػاؾ الكحػكؿا اسػ  داـ كِاسػاءة ك طػكر َشػكء فػي حسػابنا  حسػب ال الج َ ػو كحػدلا فالعكامػؿ
 الػد َام ات ضػمَنا كمف ال عاطيا َحك ك دفع ك  كغ  شكؿ ال ي لي العكامؿ الب   و مف مجمكمو
 (.ّٕ: َُُِحجابا  )ال كم و الح اة كضغكطات الثقاف وا سمو الق ـكسم األسر وا

 السيككلكجية النظريات. ٕ
 َكمػا قػد سػالمت الم َكمػو الدراسػات أف إل  الدمافا بش ف الم كافرة ل دب ات ثاقبو َظرة أ و  ش ر
 ألدب ػات البحػكث كالم حػظ .السػمكك ات لػذه أسػباب بعمػـ ال ػمو ذات اآلراء ظنػكر فػي مػا
 كػاَكا  ع شػكف لمم ػدرات الم عػاط ف مػف العد د ب ف  س َ ف ال عاطيا في الم    و لس ككلكج وا

 كبػوا ك ػرل مػر أسػباب لػي كالدمػاف ال عػاطي إلػ  المؤد ػو األسػباب أف ك ع قػد كاَعزال ػوا غربػو
 ذات الظػكالر كاألمػراض مػف ظػالرة لػك-الكحكل ػات ممػ  –الدمػاف أف السػ ككلكج و اٌلَظر ػات

 .(ٗٓ: ََِٔ) الغر با العاط  و – الكجداَ و با   ال ه أك ال رد بش   و ال مو
 :أهمها السيككلكجية النظريات مف تمييز العديد هنا كيمكف 
 (Trait Theory):السمات  نظرية .أ

 َحػك ك ح زلـ األفراد مم   ي رض مع َو ك  ا ص ش   و سمات لَاؾ ب ف السمات َظر و  رل
الش  ػ و  ألَمػاط كفقػا المػدمف ش  ػ و سػمات  حد ػد أجػؿ مػف مد ػدة تمحػاكال جػرت الدمػاف قػد
الكآبػو  حالػو :الم ػزات لػذه ك  ضػمف .المدمَػوا الش  ػ و سػمات مػف بعضػا بمػ ف حدد فقد كم زا ناا
(  كلكاَنػا الػَ س بضػعو )الحسػاس الكضػامو كمشػامر بػاآل ر فا اال ػ  ط حػب الدرجػوا الم دَ ػو

 كَد ػو دراسػو   ؼ حد ث الغ ر كلَاؾ  قر ر مم  كاالم ماد و ال زعك  السمك با جالات كالم  مطو
 سَكاتا مشر لمدة كاس مرت ال من د وا الركضو كالمرحمو مرحمو مف بدءا ط  َُّْبم ابعو قامت
 بالم درات ثـ فالكحكؿ بال د  ف بدأ بعضنـ أف الدراسو كق اسناا فذكرت ة الش  ي سما نـ ل ق  ـ

 الح ا  و دالال نا ا له كاَت الم دَي األذل ك ٌجَب جد د شيء كؿ ؼ مفالمكث فالبحث األ رلا
     Kornetskyكككَر سػكي ج ػرارد " الباحثػاف ا إل ػه  ك ػؿ ال ػي الَ ػا ف الدراسػو ك شػ ر فػي

Gerard and أف لػؤالء إلػ  الن ػرك فا ممػ  المدمَ ف لممرالق ف دراس نما   ؿ مف ُٓٓٗ ماـ 
 بٌ َػه مج مػع الدراسػي المج مػع كك ػ ا .جػدا حػاد سػ ككلكجي  ك ػؼ ءسػك  إلػ   عرضػكا قػد الشػباب
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 ا كبال شػؿ" ال جػدكل ك بالعبث ػو" مممػكءة بمشػامر الم ػحكبو الحبػاط مػف حػادة بحػاالت م ػاب
 غالب  نـ ف ك ب ف أ  ر حوا ممَ و أك مبد  و ش زكفر َ ا مف مَنـ األكبر القسـ ك عاَي كاالَ كاسا
 فػي الحػاؿ لػك ككمػا Orford أكرفػكرد" الباحػث كك َػَك نـ كلكػف   نـلػك  فػي بإشػكال ات    ػ كف
 فػي مم نػا َعثػر مبػارة أل ػو بالَسػبو َجػد أف  مكََػا ": قػكؿ مم  الكحػكؿ الدماف بحكث مف الكث ر
 فػي لنػا مَاقضػو َ  جػو الش  ػ وا كبػ ف الكحػكلي الدمػاف بالع قػو بػ ف الم عمقػو البحػكث أدب ػات
 ك  ػا ص السػكارل سػمات مػف العد ػد   ػبح أف المث ػر كال المػدلش مػف لػ س أ ػرم إذف دراسػو

 قػاـ كفػي مراجعػو .الذا  و لمش   و مقََو ا  بارات اس عماؿ مع ألم و أقؿ " كالم م زة " الش   و
 َ ػا ف أ ػو لػـ  ظنػر " : قػا   اسػ َ ف ا"كالمَ ظمػو المَضػبطو" لمدراسػات Syme سػ ـ" الباحػث بنػا

 مػف األ ػرل مػف المجمكمػات  م  زلػا  مكػف كمجمكمػو لمكحكل ػات مَ فالمػد أف إلػ   شػ ر مع مػدة
 (.ّٗ: َُُِ) حجابا العاد  ف اٌلَاس

 :التّعمـ نظريات .ب
إلػ   الَػاس بعػض لجػكء أسػباب   سػر أف الم َكمػوا باألَمػاط ال ػمو ذات الػ ٌعمـ َظر ػات حاكلػت
 اشػراطي اَعكػاس إال لػك مػا ال مػكرا  َػاكؿ أف المَظػر ف بعػض ف ػرل ال مػكرا ممػ  الدمػاف

Reflex) )المث ػرات مػف مع َػو ألَػكاعStimulus)  )كقمقنػـ  اضػطرابا نـ مػف لم قم ػؿ أسػمكب أك
الم رحػو  المكاقػؼ ممػ   قبمػكف اٌلَػاس بػ ف الَظر ػات لػذه مثػؿ  ػؤمف المػذة لمبػدأ ككفقػا .كم ػاكفنـ
 كالضػغطا فال رضػ و  ػك رال  ث ػر ال ػي المكاقػؼ أك كالمػؤلـ المحػزف الشػيء ممػ  ك  مردكف كالمذ ذةا
 ٌإَمػا مث ػر كاسػ جابوا بػ ف ار بػاط ألم ال عم م ػو العمم ػو أف لي ال عم م وا ال عز ز لَظر و األساس و
 ب ف Dollard and Millerكم مر دكالرد" الباحثاف ك ق رح . المكافآت مف َكع كجكد بال  ك د   طمب
 الباحػث  ع قػد حػ ف فػي كال ػراع كالقمػؽا ال ػكؼ مػف ال قم ػؿ إلػ   ػؤدم ألٌَػه المعػززا لػك ال مػر

 مف اٌلَاجـ ال جابي ال عز ز   ؿ   ـ مف ٌإَما م رطوا ب كرة ال مر  َاكؿ اف Banduraباَدكرا"
 ل عرضػنـ َ  جػو اسػ عماله  كػرركف فػاألفراد الػذ ف لمكحػكؿا الم ػدرة كالعَا ػر المركػزم المثػبط

كف الذ ف لـ الب   وا لمضغكطات  مف أكثر كبشكؿ الم درات  َاكؿ مم  ل قباؿمرضو  أكثر س كَك
  عز ز ػو ق مػو ذات لنػـ بالَسػبو الم ػدرات كالػذ ف  ع بػر أقػؿا لضػغكطات   عرضػكف الػذ ف أكل ػؾ
 (.ٕٔ: ََِٔ) الغر با كم دَ و ضع  و
 :((Psychodynamic Theoryالدينامية اّلنفسية اّلنظريةج. 
 :لي ؿالعكام مف بمجمكمو الدماف اٌلَظر و لذه   سر

 إلػ  السػمكك ات كاٌلمجػكء الم ػدرةا كالعقػاق ر الكحػكؿ باسػ عماؿ األفػراد  بػدأ مَػدما الدمػاف .  َشػ ُ
 .األلـ مف لمنركب أك المذة ل جر ب األ رل

 القمػؽ لم    ؼ مف الم درة المكاد اس  داـ إساءة إل  العم ا كاألَا الدَ ا األَا ب ف ال راع  ؤدم .ِ
 .كاالضطراب
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 مف منمات لي (Self-Preservation)الذات مم  ( كالمحافظو (Self-Careالذا  و . الرما وّ
 الرما و في اٌلَقا ص كاال   الت  ؤدم كمم ها .ك َس قنا المشامر ب َظ ـ  قكـ ال ي األَا ككاجبات
 صكالَكك  ال شؿ مع جَب إل  جَبا بالك َكَو كبالرفال و الحساس مع كاح رامنا ا  قد ره كفي الذا  و

 (.َْ: َُُِ) حجابا إل  الدماف مم نا كالس طرة الكجداَ ات ضبط في
 : Psycho - analysis Theoryاّلنفسي التحميؿ نظريةد. 
 فػي األكؿ األسػاس   مثػؿ أساسػ فا الَ سػي ممػ  ال حم ػؿ َظر ػو حسػب الدمػاف سػ ككلكج و  قػكـ

 الشػباع إلػ  كالحاجػو الػذات إثبػات كالحاجػو إلػ  األمػفا إلػ  الحاجػو :إلػ   عػكد َ سػ و  ػرامات
 .ال عػاطي إلػ   مجػا فٌإَػه ال ػراماتا حػؿ  مػؾ فػي ال ػرد فشػؿ حالو ف ي كمم ها .الَرجسي الجَسي
 . (ْٓ: ََِٔ) الغر با لمم در الك م ا  و اآلثار في الثاَي األساس ك  مثؿ
فػي  ال ػرد لنػا   عػرض ال ػي االضػطرابات ضػكء فػي الدمػاف ظػالرة الَ سػي ال حم ػؿ َظر ػو ك  سػر
باضػطراب  أ ضػا   سػرلا كمػا األكلػ ا األربػع أك الػث ث السػَكات   جػاكز ال ال ػي المبكػرةا ط كل ػه

أم  العاط ػوا ثَا  ػو   ضػمف ال ػي ككالد ػها المػدمف بػ ف المبكػرة الط كلػو مرحمػو فػي الحب ػو الع قػات
مَػدلا  الم ػدرا ممػ  ؿك َقػ  سػقط المزدكجػو الع قػو لػذه ذا ػها الكقػت فػي لمكالػد كالكرال ػو الحػب
 ك ػرل لػذه معػاا كالحػب ال طػر  مثػؿ سابقا كاف الذم األ مي الحب لمكضكع رمزا الم در   بح
   عثر - أف  كاد الذم الكاقع كب ف ب َه ال كازف طمب أجؿ مف ال عاطي إل   مج  المدمف أف الَظر و

 (ّٖ: ََِّعـاال كازف)مبد المَ ذلؾ ح ظ في  سامده له سَدا الم در في ف جد ف ها
 الجَسي ال مكما ال رك ز مع الكحكلي الدماف حالو الَ سي ال حم ؿ َظر و مؤ دم مف الكث ر ك ربط

 بػالطبع المن ػو كلػي -ال مك ػو لن ػ نـ  حق ػؽ أجػؿ مػف العقػاق ر اسػ  داـ إلػ   مج ػكف فالمػدمَكف
 األطر األسػر و مف اطاتكالحب ال مك و الكآبات ك َبثؽ باألمفا لمشعكر الماسو كالحاجو -الجَس و
 .المَظر ف لؤالء  عب ر حد مم  البا سو

 مػا"  ػاغنما الباحثػاف اٌلمػذ ف الَ سػي ال حم ػؿ لَظر ػو اآل ػر ف األساس  ف بالمكق  ف   عمؽ ف ما أما
 :فنما McCord and McCordككرد كما ككرد
 .القكة أجؿ مف  راما  مثؿ الدماف ب ف القا مو(  (Alderianview األلد ر و الَظر و .ُ
 لم ػرامات الدا م ػو لكػف اسػ جابات ل  ػو ممػ   َشػ  الدمػاف بػ ف :القا مػو - سػم  لـ –الَظر و .ِ

 اب كػار ك كػك ف ل ػعكبو َنا  ػوا كال حاسػمو ل سػت الَ سػي ال حم ػؿ لَظر ػو كالثبا ػات الػدال ؿ
 .(ُّٕ: ُّٗٗ) العشماكما االف راضات  مؾ مثؿ مف لم  كد  جر ب و ممم و ا  بارات

 الثقافية -االجتماعية اّلنظريات. ٖ
 الباحػث  ك ػؿ إل نػا ال ػي فالَ ػا ف االَ قاداتا مف ل دماف الم سرة الس ككلكج و الَظر ات   مك ال
 مػع    ؽ ال ُٕٓٗماـ " الجراـ كممـ الم درات":ب المعَكَو دراس ه في  Finestone فا َس كف"

 لَػاؾ لػ س بٌ َػه إذا الحػظ . الم ػدرة لمعقػاق ر عػاطيالم  بػه  ك ػؼ الػذم "المػر ض الرجػؿ" م نػكـ
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 المحػ ط فػي فػي ش  ػ ا نـ تكاال ػ  ال ذكم مػف المػرالق ف مػف  ػادر مٌكثػؼ  رك ػز ألم دل ػؿ
 أف كبمػا .الم ػدرة الم عػاط ف لمعقػاق ر الشػباب مػف كب ػرة ب مػداد  م ػاز كالػذم ف ػها  ع شػكف الػذم
 كساَد ه مزز ه قد لذا االس َ اج فإف االَحرافاتا ف نا  كثر مَاطؽ في  ق مكف المدمَ ف مف العد د
 المَحػرف ف مػف مجمكمػو بػ ف الػذم كازفُٖٓٗ مػاـ Volkman فكلكمػاف"الباحػث بنػا قػاـ دراسػو

 الَاح ػو مػف ار بػاط لنػا  كػف لػـ ش  ػ و المػدمف أف كاسػ َ ف المَحرف فا غ ر مف أ رل كمجمكمو
 السػ ككلكج و الدراسػات فػي  مػ  لَػاؾ بػ ف ُٕٓٗمػاـ Winick ك َػؾ" الباحػث كاسػ َ ف السػبب وا
 .مسػجَك ف أفػراد مػف  جم عنػا  ػـ مػف  ب اَػات اَبثقػت الَ ػا ف  مػؾ ألف الم ػدرةا العقػاق ر لم عػاطي
 األمػكر مػف كاَػت قػد قضػا الـ البػاحث ف بدراسػو معظػـ قػاـ الػذ ف األفػراد أف الكػ ـ لػذا كمعَػ 
 مممػاء    ػؽ كال .أ ػرل كمكامػؿ مف مَا ر مس َ جو ش   ا نـ كاَت أك إل نـا بالَسبو المَ ن و
 االَحرافات كافو إل   َظركف كالذ ف اس  داـ العقاق را إل   َظركف الذ ف أكل ؾ مع كث را االج ماع

 .الس ككمرضػ و كالحػاالت الظػركؼ لػبعض مظػالر كمكا ػ ات فقػط ٌأَنػا ممػ  األ ػرل االج مام و
 ممػـ أك الجػراـ ممػـ قبػؿ مػف كال العامػوا االج مػاع اد ف ممػـم ػ فػي اال جاه لذا مثؿ قبكؿ  ـ كٌقمما

 "كمكسػف" الباحػث  مثمػه الم درات اس  داـ كاس  عاب السكس كلكجي ل  نـ اال جاه لذا كمثؿ الَ سا
مكلا الش   و  َاكلت ال ي كالبحكث إل  الدراسات  ش ر مَدما  مث ؿا أحسف  قاع في لمساكَ ف َك

 الش   و كالسمات ال  ات ذكم مف كاَكا ٌأَنـ إل  ف شار دَ و المس كلاالم  األماكف أم المد َوا
 ك   ػرض .فقػط المػدمَكف بنػا  َ ػرد سػمات بٌ َنػا الػبعض  ظػف مػا ممػ  مكػس  مامػاا الم شػابنو
 جَب إل  جَبا الم دلكرة المَاطؽ  مؾ مثؿ في االج مام و الضكابط س سو  ككف ربما بٌ َه الباحث

 ممػ  القباؿ في المر  عو بالَسبو ار باطنا َاح و مف َ سنا   رض مكامؿ نااف  الم درات كفرة مع
 مػف مػا َػكع  طػكر بػ ف سػبب و م قػو كجػكد االج مام ػو الَظر ػات ك   ػرض  عػاطي الم ػدرات
 كأمكَ نػاا الشػكال و لػذه مكاقػع ف ػه  حػددت الػذم السكسػ كثقافي الطػار كبػ ف الشػكال و الدماَ ػو

فػي  الكامَو كاالق  اد و االج مام و كالعكامؿ كالثقافو كالب  و األسرة كظ  و ما :ليال ا ك طرح السؤاؿ
 (.ّٕ: َُُِ)المشرؼ كالجكدماالدماف  طكر

 :األسرة نظرية .أ
 َظر ػو األسػرة ك  حقػؽ داءا أك فرد ػو مشػكمو لػك الدمػاف بػ ف القا ػؿ بالمبػدأ األسػرة َظر و  ؤمف ال
 األسرة مف أفراد فرد كؿ في المشكمو لذه   ث ر كك   و الدمافا  وممم في األسرة مسالمو ك   و مف

 مػف المكاجنػوا كال سػامح آل ػات مػف آل ػو لػك إذف فالدمػاف بمجممنػاا األسػرة مػف الَاجمػو كاألمبػاء
 مم   عمؿ ال ي األسر و " كالقكامد الطقكس"   طكر الكقت مضي كمع الدمافا  رسخ األسرة جاَب
 السػ  و فاال  ػاالت  جػاه الدمػافا كافػو األسػرة أفػراد بنػا  قػكـ ال ػي ألدكاركا السػمكك ات  حد ػد

 كال  ػام ت بالدمافا األسرة الم ابو بنا   م ع ال ي لي المشامرا مف كالمحدكد المحدد كال عب ر
  مامػا الشػا عو لي األبَاء جاَب ال ظو مف كالسمكك ات مس قرةا كغ ر ثاب و غ ر س ككف كال كنَات
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  حمػك بمػا الػذات كمػ ج كالغضػب  سػكد الَكػراف إذ لمغا ػوا سػمب ا الكضػع ك كػكف األسرلا جكال في
 األسػرةا أفػراد فػي م  شػ ا الدمػاف لػذا  طػكره   ػبح كمػع شػ رؾ الػـ الدمػاف ك  طػكر ل ػاحبناا
 لػ س حكلنػا كف مػا دا منػا فػي شػيء كػؿ المػدمف بػ ف زكجػو ك شػعر الػكظ  يا ال مؿ حدة ف   امد

 كسمكك ا ه كزكجنا َ سنا  ضبط أف المسؤكل و ك حاكؿ ف  حمؿ سا بوا ٌكمنا كاألمكر ناس طر   حت
 الق اـ كب ف لزكجنا إَقاذ بعمم و الق اـ ب ف ال سامح ك  راكح لذا   با ف ما كغالبا الشرابا  َاكؿ  جاه

 دا ػؿ األسػرم ؿال م مف ك ز د ك عززها الدماف المدمف  د ـ كم احبو كمعا ب ها إل ه اٌلمكـ ب كج ه
 ألف األط ػاؿ  ضطر كربما جد دةا اَ كاسو حدكث ل دماف إل  المبكر االك شاؼ كس ؤدم األسرةا
كا  (.ّْ: َُُِ) حجابا ضا ع ف ك ط اؿ أك فداء كبش  كَك
 األنساؽ نظريةب. 

 السػا دة األَظمػو مػف مجمكمػو ام بارلػا فػي ك ضػع الدمػافا   سػ ر أ ضػا األَسػاؽ َظر ػو  حػاكؿ
 كالمشػ ركو الم بادلػو كاالم ماد ػو كال  امػؿ ال كا ػؿ كممم ػات فالمؤسسػات األَظمػوا لػذه تكب  ػا

 الباحػث  ػذكره لمػا ككفقػا ا الَظر ػو لػذه بنػا   م ػز ال ػي لػي كالعَا ػرا األجػزاء ك كامػؿ
 المَ ػ ح الَظػاـ ك حػافظ مَ  حػوا أَظمػو لي كافو الح و األَظمو فإف Bertalanffyُٖٔٗبر االفي

 أكثر المَ  ح الَظاـ لذا ك  بح كب   ناا بالطاقو الع قو ذات المس مرة كالم رجات   تالمد مم 
 "ال َظػاـ" َحػك ك  كجػه ب   ػها مػف مَعػزؿ َظػاـ فنػك المَغمػؽا الَظػاـ مػا أ .ك َظ مػا ك عق دا  َكما

 إل نـ ٌلَظرا مف بدال اج مام و كا َات ٌأَنـ مم  الَاس إل  الَظـ َظر و ك َظر .الم زا دة كال كض 
 فإزالػو لمغا ػوا ح ػكم أمر كالب  و ال رد ب ف ما كال  امؿ ب كلكج وا أك س ككلكج و كك كَات ٌأَنـ مم 
 .أ رل مرة الشارع في س رم  المدمف لذا كاف إذا س  و معاممو س ككف م شرد لمدمف الم در آثار
 اسػ  داـ إسػاءة أف اضػحالك  مػف فسػ ككف المدمَػوا األسػرة ممػ  الػَظـ َظر ػو  طب ػؽ  ػـ مػا كِاذا

 األسػرما الَظػاـ في  َ ب غرض  حق ؽ  س ندؼ إَما إدماَ وا سمكك ات أم ممارسو أك العقاق ر
)مبػد  معالج ػه كفػي  طػكرها كفػي الدمػافا بدا ػو فػي دكرا سػ ؤدم -األسػرة-فٌإَنػا ثػـ كمػف

 .(ٖٗ: ََِّالمَعـا
 األنثركبكلكجية النظريةج.

 كالمعػا  ر المبػادئ كممػ  كالمع قػداتا كالم ػكؿ كاال جالػات القػ ـ مم  األَثركبكلكج و اٌلَظر و  ركز
 فالشػعكب األ ػرلا االدماَ ػو كالسػمكك ات الم ػدرات السػ  داـ بالَسػبو المج مػع بنػا  ػؤمف ال ػي

 َػادر مَنػا َػكع أم ممػ  الدمػاف كلكػف مَنػاا العد ػدة األَػكاع ك سػ  دـ الم ػدرات  عػرؼ البدا  ػو
 المج معات كؿ في لمكحكؿ الر  س و كالداللو الكظ  و ب ف المقاَرو الثقاف و اتالدراس ك   د الحدكثا

 الكظ  يا اال   ؿ كمع االج مامي كالقمؽ بال اس قرار  ر بط ما مادة الذم ال ك را مف ال قم ؿ لي
 (.ْٓ: َُُِ)حجابازاك و كؿ في  حدث الذم ال غ ر مع أك
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 :لإلدماف البنيكم المنحن د. 
 محاكلػو  كضػ ح فػي االج مام ػو – كالسكسػ كلكج و ال حم م ػو لمم ػال ـ  طب قػا المَحَػ  ذالػ   ضػمف

لَػاؾ ظركفػا  بػ ف القا ػؿ االف ػراض لػك المَحَػ  لػذا   ضػمَه كمػا كالمَحرفػوا الشػاذة السػمكك ات
 كضع لذه  الَظرة مؤ دك  حاكؿ لنذا .كالمَحرفو الشاذة السمكك ات ك مؽ إَ اج مم   عمؿ ج مام و

 م ق نػا مػف مػدل كال حقػؽ الشػاذةا بالسػمكك ات ال ػمو ذات البَ ك ػو كال  ػا ص لمسػمات  ػصمم
 مف مجمكمو ف لَاؾ أ لؤالء ف رل االَحراؼا كب ف مع َو اج مام و ك  ا ص   ات ب ف الكا َو

 االج مػاميا االج مام ػو كال  كػؾ الطبقػو :أمثػاؿ مػف Social Variablesاالج مام ػو الم غ ػرات
 الثقافيا كاالَقطاع االج ماميا كال شرذـا كالكسط ا االج مام و كال رك بو االج ماميا بكاالضطرا
   عمػؽ مكقػؼ مػف َابعػو الرؤ ػو أف لػذه في كالشؾ االَحراؼا إل   ؤدم ال ي لي األدكارا ك راع
 فبػ   قػكؿ لَػا الػكارد فالمضػمكف الكظ   ػو ك كنَا نػاا األدكار ب كقعػات  سػم  مػا أك القكامػد بَظػاـ

 الػذم المكقػؼ لػك كلػذا .المحػرض أك ال ا ػو بػالمعزز لمػرؤل ك اضػعو مسػ قمو حركػو االَحػراؼ
س" الباحثػاف    ػذه  لمَظػاـ السػ ا  كي الَمػكذج ب حم ػؿ الباحثػاف  بػدأ كم ر ػكف ح ػث بارسػَك

 الشػاذة فالسػمكك ات كالقػ ـا لممعػا  ر اَ ناكػات كجػكد بسػبب و   عمػؽ  طرحػاف سػؤاال ثػـ االج مػاميا
 ف نػا   كافر ال ي االج مام و بالبَ و   عمؽ  اص لظرؼ َ  جو إال لي م ر كف ما حسب مَحرفوكال

بشػكؿ     ػرؼ لكػي ال ػرد مم  كبضغكطا نا بظ لنا االج مام و البَ و ال رابطا ف مقي كمدـ ال  كؾ
 صب  ػك  ثقاف ػو ككػ كرد   سػ رات م ر ػكف" أمثػاؿ مػف األمر ك ػكف االج ماع ممماء مَحرؼ ك قدـ

 ألف الم عػاطيا لػدل  حػدث اَسحاب و اس جابو  مثؿ كجنو َظرلـ مف فال عاطي الم دراتا  عاطي
 ار كػاب مػف مػاجزا َ سػه  جػد ذا ػه الكقػت كفػي مغمقػوا م  سػرة أك غ ػر أمامػه الَجػاح كسػبؿ طػرؽ
 .ألدافه كرا نا مف  حقؽ إجرام و أفعاؿ
ال ػرد  ف نػا  مجػد ال ػي االج مام ػو لممكاقػؼ َ اجػا بام بارلػا الدمػاف معػدالت ار  ػاع م ر ػكف ك  سػر
معػا  ر  بعػد ف مػا   ػالؼ ال ػي األ ػرل ال  ػات بعػض كجػه فػي األبػكاب ك  د ال ردما اٌلَجاح لدؼ

 دكَالػد " الم ػدرات ك قػدـ إدمػاف االَحػراؼ لػذا  ػكر مػف  كػكف كقػد مَػها ك َحػرؼ مج معنػا
   سـ ما ثقافو كاَت إذا " :لدماف ف قكؿا ف ه بما االج مامي ل َحراؼ   س راDonald Tafft افت

 الطر ػؽ  سػد كلٌكَنػا كال َػافس مكاقػؼ ال ػراع فػي  ػَجح الػذم الشػ ص ك مجػد كالد َام ػوا بال عق ػد
 ضػارة مدا  ػو سػمكك و أَمػاط إلػ  ظنػكر  ػؤدم لػؤالء فشػؿ فػإف اٌلَجػاحا لػذا ل حق ػؽ الكث ػر أمػاـ

 االج مػاميا الػ ٌعمـ ممم ػو ممػ  قا ما اج مام ا   س را الباحث ف بعض ككؿ ك قدـ المج مع بم الح
 مػف  عممػه  ػ ـ مػ عمـ سػمكؾ لػك الجرامػي السػمكؾ بػ ف  ػرل الػذمSutherlandسػكذرالَد" لػـ كمػف

 السػمكؾ أفBickerاالج مػامي اك ؤكػدب كر ال  امػؿ مكاقػؼ أثَػاء اآل ػر ف مػع  ػ ؿ اال  ػاؿ
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 مػف م نكمػا   لنػا مػف  ك سػب ال ػرد ال ػي االج مام ػو ال بػرات ل  ػابع َ ػاج إال لػك مػا الَسػاَي
 كمرغكبػا ممكَػا الَشػاط  جعػؿ المكاقؼ ال ي مف مع َو كأحكاـ مدركات  ك سب كما السمكؾا معَ 
: ََِّاالج مػامي) مبػد المػَعـا ممم و الػ ٌعمـ   ؿ مف ب كر َظر كجنو مف الدماف ف حدث ف ها
ٖٖ.) 
 :Gateway Theoryالمفتكح الباب نظريةق. 

 مَشػرمو السػ  داـ األبػكاب   ػرؾ بع َنػا الم ػدرات اسػ  داـ بػ ف الم  ػكح البػاب َظر ػو    ػرض
 أف ب  ػكص المػرالق فا السػا دة الدراسػات مػف كث ر اس َ جت فقد .كضررا مَ ا األكثر الم درات
 َظر ػو األ ػرل كلَػاؾ الم ػدرات السػ  داـ م قػدما س سػ مر الكحػكؿ اسػ  داـ ثػـ ال بػغ اسػ  داـ
 المػكاد ممػ  زاد القبػاؿ ٌكممػا بٌ َػه  ؤكػد ال ػي Availability Theory))الػكفرة)) -م  سػرةال األشػ اء
 الدمػاف حػدة المرضػيا ازدادت ال سػكؽ أك الجػَس أك القمػار لعػب :مثػؿ سػمكك ا نا أك الم ػدرة
 لناحا االج مام وا الَظر ات ل دماف لنذه االج مام و بال كم و االق  اد و الَظر ات ك ن ـ ككفر ها

 الكث ر فنَاؾ الجكلر وا ضع نا َقاط ال مو بالدمافا ذات كالس ككلكج و الب كلكج و الَظر ات حاؿ
 ح رة في كسَظؿ كمجردا  رؼ سكس كلكجي مف مَظكر مَنا الجابو  مكف ال ال ي ال ساؤالت مف
ا مف  المكجػد ف فاآل ػر  أف حػ ف الم ػدراتافي  عػاطي إلػ  مع َ ف باٌلمجكء أفراد مبادرة بسبب أمَر
 بع قػو ال ا ػو الدراسػات أف إلػ  إضػافو ذلػؾا إلػ  ال  مجػ كف َ سػه السكسػ كثقافي الطػار فػي

 فػاؿ .المػدمَ ف كغ ػر المػدمَ ف أسػر بػ ف الشبه أكجه  عرؼ كَادرا ما ٌقمما بالدماف األسر و ال م  و
 كفي األسرل الَطاؽ في والكامَ االدماَ و الشكال ات ك طكر الم عمقو بَشكء المدل الطك مو دراسات
 َظر ػو أ ػو فػي جكلر ػػو  عػػد األمػػكر لػػذه أف كب ا ػػو غ ػػر م ػػكافرةا ال كم ػػو الع قػات

 (.ْٕ: َُُِ)حجابا سكس كلكج و
 :Comprehensive Modelالشمكلية النماذج. ٗ

 االجتماعي( -السيككلكجي – البيكسيككسكشياؿ)البيكلكجي النمكذج
 :(Biopsychosocial Model) 

مػف  الكثػرة  سػ  دـ كاحػدا كام بػار مَظػكر مػف َاجمػا كام بػاره الدمػاف إلػ  الَظػر مػف بػدال
 كمعالج ه َش  ه مف كال عب ر المرض أسباب كاس  عاب ل  نـ الَمكذج لذا كاألطباء الم     ف

  حمؿ ثقاف و – كاج مام و كس ككلكج و ب كلكج و بك  ه  رك بو الدماف إل  ف َظركف مَها كالكقا و
 الَظر ػات ك  ػا ص سػمات جم ػع ثَا ػاه فػي ك ػدمف لػذا المَظػكر ك ضػـ .ك  ضػمَه الم غ ػر لػذا

 الكم ػو الَظػرة مػع ك َسػجـ الَمػكذج لػذا ك  َػاغـ الثقاف ػوا كالسػ ككلكج و كاالج مام ػو الب كلكج ػو
 لي: الَمكذج لذا مم  المآ ذ مف مددا Sedererس د رر" الباحث ك حددا لممدمف

  .لممسببات  َظ م و لرم و لَشاء بطر قو  زكدَا ال الَمكذج لذا .  أفُ
  قد كمعَاها كمغزاه الحي الكا ف إدماف  عد ؿ مم  المكرثات أك الج َات إحدل قدرة ف . أِ



 51 

 .األسباب مف البحث ممم و ك غطي  طغ 
  لذه مف الَظر كب رؼ الَمكذجا لذا باس  داـ الع ج مراحؿ م ابعو ال عب . مفّ

 الطبي كال ش  ص الق اس ممم و ك  عامؿ االَ شارا كاسع اٌلَمكذج لذا ففإ االَ قاداتا
 الب كلكج و الم غ رات مع ال قك ـ ممم و ثـ الجرا يا الطبي كال د ؿ الع جي كال  ط ط

 .(ٖٗ: ََِّ) مبد المَعـا كافو كاالج مام و كالس ككلكج و
 HostEnvironment Model   Public Healthالبيئػي  كالنمكذج العامة الصحة نمكذج -ب

Agent- 
األمػراض  أسػباب ل  ػؼ ك كسػع الماضػيا القػرف مػف السػ  َات حقبػو فػي الَمػكذج لػذا ظنػر

ال ػحو  بَمػكذج   عمػؽ ف مػا ف مػا أ العامػوا ال ػح و المجػاالت مػف العد ػد فػي كاالضػطرابات
 ممرض الذمكل العامو لم حو شمكلي َمكذج فنك الض ؼ(ا لذلؾ )كمض ؼ كالب  و العامو)كض ؼ(

كحالػو  العامػو ال ػحو مسػ كل  ع مػد الَمػكذج لنػذا كطبقػا .المج مػع فػي  ػح و ب  ػو فػي  َمػك
 الضػ ؼ العامػؿ : لػي مَا ػر ث ثػو بػ ف السػا دة الد َام ػو ال  ػام ت ممػ  كالقمػؽ االضػطراب
 بح ػث أف دا ميا أك  ارجي العامؿ لذا  ككف أف ك مكف كالب  وا )السبب(ا كالمض ؼ )المسبب(ا

 الدمػاف  مكػف حالػو ف ػي .االضػطراب أك اال ػ  ؿ إلػ  أك الػداء إل  إما س ؤدم حضكره أك غ ابه
 :مثػؿ سمكك ات إدماَ ػو ل  و مم  مادة  ككف أف أك الم درةا المكاد مف مادة العامؿ ذلؾ  ككف أف

 إذا( دمافال  َمك ك  طكر لكي مكجكدا العامؿ  ككف أف ف جب الجَس وا كالشرالو كال سكؽا القمارا
 – كعكامػؿ األ ػرل كجػكد السػمكك ات أك – َ سػنا المػادة كجػكد فػإف ذلػؾ كمػع ا) سػكر ال  شػرب لـ

 ال شكؾ ف مكف ال ردا كلك أما المض ؼا . مباشرة ب كرة الدماف إل   ؤدم لف كلكحدلا ذا نا بحد
 الدمػاف لػك  ػ  ؿاال كلػذا الػداء مع فا فنذا كظ  ي ا   ؿ أك مع ف داء لد ه  ككف فربما بش َها

 ال ار خ /السجؿ :الدماف في ال شكؾ مف حالو  ز د ال ي المض  و العكامؿ ك  ضمف الحالوا لذه في
مط و الجَسا سكء اس  داـ كماضي الم درةا المكاد اس  داـ لسكء األسرل  .لمذات المدمرة الح اة َك
 لممض ؼ الدفام و العكامؿ مق ـا ب ء إثر طارئ كفقا ل غ ر ال ك ؼ كسنكلو المركَو م نكـ ك  ؼ
 ممم ػو ح ػ  أك كاالسػ عماؿ ال عػاطي ممم ػو  قػاـك كسػ  حدل قػد ال ػرد أف اح مال ػو مػف  ز ػد ال ػي

 الذا  ػوا كالك ا ػو األسػرما الػكظ  ي كاألداء الج َ ػو المؤكػدةا العكامػؿ أ ضػا لَػاؾ كلكػف .الدمػاف
 االسػ عماؿ ممم ػو سػ قاكـ ال ػرد أف ح مال ػوا مػف ال ػي سػ ز د العامػو ال ػحو آل ات أك كم كاَ زمات

 .(ٖٗ: ََِٔ) الغر با الدماف أك االس عماؿ كسكء
 مػف َطػاؽ ال ارجػو كالماد ػو االج مام ػو كالشػركط الظػركؼ كافػو مػف الب   ػو الَظر ػو ك  كػكف 

 كأمػاكف العمػؿا الَقػؿا ككسػا ط كالج ػرافا كالمدرسػوا كاألسػرةا كالسػكفا المَػاخا :كلػي المضػ ؼا
 كال شرد البا سوا كال قرا ال ح و ال دمات :الر  س و الب   و المثبطات ك  ضمف .العكامؿ مف غ رلاك 
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 لمم ػا ب كال عػرض ممم ات مدكاَ وا في كال كرط لمحركب كال عرض كالسجفا كالبطالوا كالحرماف
 .الطب ع و كلمككارث

 لػذه الم غ ػرات بػ ف السػا دة  ػوالد َام ك ال  ػام ت ممػ  الب  ػوا -المضػ ؼ – العامؿ َمكذج ك ؤكد
 القا مػو العامػو الَظر ػو ال ػحو َمػكذج ك ػدمـ .لممػرض أك لم ػحو أك ػدة محػددات بك ػ نا الث ثػو
 الدمػافا :المعقػدة مثػؿ الظػكالر مػف لمعد ػد   سػ رات ك قػدـ المركبػوا المسػببات أك األسػباب ب عػدد

 (.َٓ: َُُِ)حجاباكغ رلما كال شردا
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 المبحث الثاني:  الشخصية ك سمات الشخصية
  Personality الشخصية أكالن :

ازداد االل مػػػػاـ بدراسػػػػو الش  ػػػػ و ز ػػػػادة كب ػػػػرةا كا  م ػػػػت اآلراء حػػػػكؿ طب ع نػػػػا كمَشػػػػ لا كبَ  نػػػػاا  
ا ػػذت الدراسػػات ال ػػي   ػػ ص بنػػا   شػػكؿ ك َػػ ظـ مَػػذ ث ث َػػات القػػرف الماضػػي بػػدءان مػػع أممػػاؿ ك 

مجمػػؿ كالػػ  مػػا  بع نػػا مػػف دراسػػات كابحػػاث كك ابػػات م    ػػو م كا ػػمو حػػكؿ   Allportالبػػكرت
ظر ػػو السػػماتا مكضػػكع الش  ػػ و . ف َاكلػػت جكاَبنػػا َظر ػػات ال حم ػػؿ الَ سػػي كالَظر ػػو السػػمكك و َك

كَظر ػػات َ سػػ و أ ػػرل كػػؿ  بعػػان  & P.  Schultz, 2005, (Schultzٖكالَظر ػػو االَسػػاَ و )
اـ الم زا ػد بدراسػو الش  ػ و مػف  ػ ؿ العد ػد مػف االبحػاث المَشػكرة فػي ك  ضح االل ممَظكرا نا. 

 .الدكر ات الم    و
م ػػػطمح ال  َػػػي مشػػػ ؽ مػػػف " بالمغػػػو االَكىم ز ػػػوا كلػػػك Personality"الش  ػػػ و كم ػػػطمح  عَػػػي ك 

كلػػػي القَػػػاعا ك عػػػكد اسػػػ عمالنا الػػػ  زمػػػف االغر ػػػؽ حػػػ ف كػػػاف الممثػػػؿ  " Personaكممػػػو "برسػػػكَا 
ع القَػاع ممػ  كجنػه مَػد أداءه لػدكر ش  ػ ات مع َػو بغ ػو ا ضػاح ال ػ ات المم ػزة المسرحي  ض

 ال ي   طمبنا ذلؾ الدكر مم  المسرح. أم إف المق كد بم طمح الش   و لك المظنر. 
 .Kala, 1990, pك قابؿ ذلؾ في ممـ الَ س الحد ثا السمكؾ الذم    ؽ مػع الق ػاـ بػدكر معػ ف )

467.) 
ان ش  ػان بالػذاتا كلػذا ال حد ػد  عطػي ك اَػا  ا ػا بػال رد  عػرؼي بػه ك ضػ ي فالش   و  عَػي ا ضػ

 (. َٕا  ُّٖٗمم ه   ات فرد و  م زه مف غ ره )كماؿ ا 
ك مكػػف القػػكؿ بػػ ف الش  ػػ و  شػػ ر الػػ    ػػا ص ال ػػرد ال ارج ػػو المكشػػكفو ال ػػي  مكػػف ل  ػػر ف 

ش   و   م ز بنا مف غ ره مف لكؿ فرد مٌَا ك  P. 9 , Schultz 2005, &  .(Schultz)رؤ  نا 
َػكع  ال ػي ف نػا الَاسا لكَه مع لذا فاَه  ش رؾ مػع اآل ػر ف فػي الكث ػر مػف مظػالر  مػؾ الش  ػ و

 (.ٓٓ: ََُِمف الثبات في أسال بنا كا جالا نا ك  ك د لك  نا )السمكـا 

ب ػكرة ج ػدة شػ ر الػ  ال عامػؿ مػع الَػاس اج مام ػا فربمػا  كممو الش   و  ش ر ال  معػاف كث ػرةا  
 (.ْٖٗ: ُٖٕٗلكؿ كل َذزما )أك  ش ر ال  اَطبامات   م نا ال رد لدل اال ر ف 

مممػػػاء الػػػَ س كالبػػػاحثكف  فػػػإفبػػػالَظر لكػػػكف م نػػػكـ الش  ػػػ و  عػػػٌد مػػػف الم ػػػال ـ االكثػػػر  عق ػػػداا  
ال   قكف مم   عر ؼ مكحد شامؿ لها ح ث كضعكا  عار ؼ مد دة    مؼ  بعان ال   ؼ مَظكرا نـ 

 َ س و. ال
( ل  ال َظ ـ الد َام كي ل مؾ األجنػزة الَ سػ و كالجسػم و AllPort, 1937) ألبكرتفالش   و لدل 

 ُّٖٗ ال    حدد طابع ال رد ال اص ف  سمككه ك  ك ره ك كجد لذا ال َظ ـ في دا ػؿ ال ػرد )غَػ ـا
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 ال َظ ـ  عر  ه لمش   و ك رل باَنا فيمع ألبكرت  Roschka  (1989)(. ك   ؽ ركشكاٖا ص
 مف كبدرجو مال و بالثباتا    ؼ ال ي الَ س و المكحد لم  ا ص ال رك ب أك الد َام كي الم كامؿ

مم  أف  (Cattell, 1950)ف ما  ؤكد كا  ؿا بالَساف"  ال اص العقمي المظنر م ضمَو االس قرار
 قػؼ معػ فالش   و ل  ذلؾ الشه الذم  سمح بػال َبؤ بمػا سػ  عمه الشػ ص مَػدما  كضػع فػ  مك 

 (. َُ : ََُِ)بككاَيا 
كلي مجمكمو مَظمو مػف االفكػار كالسػجا ا كالم ػكؿ كالعػادات ال ػي   م ػز بنػا شػ ص مػا مػف غ ػره 

 (. ٕ: ُُٓٗ)الكردما 
ك  ؼ الش   و ال ردا مف ح ث ككَه كؿ مكحد مف االسال ب السمكك و كاالدراك و معقدة ال َظ ـا 

  (.ْٔ :ُٔٗٗكاقؼ االج مام و )مك  وا ال ي  م زه مف اال ر ف كب ا و في الم
ػػؾ  ا المجمػػكع الكمػػي ل َمػػاط السػػمكك و الظػػالرة كالكامَػػوا المقػػررة Eysenckفنػػي  مثػػؿ حسػػب آ َز
 . (ٕٔٓصا ُٖٗٗا بالكراثو كالمح ط )الكق ي

ك عٌد الش   و بَ و االداة الذلَ وا  شكمت لضػماف ال عب ػر مػف الحػكافز االساسػ و. ك شػكؿ اسػمكب 
 (. Cartwright, 1978, P. 42 قك و لذه البَ وا ش    ه ال ا و به )ال رد ل

كالحق قػػو المنمػػو ال ػػي   كجػػب معرف نػػػا فػػي الش  ػػ و  كمػػف فػػػي إف ش  ػػ و فػػرد مػػاا ال مكػػػف اف 
الش  ػػ و   طػػابؽ  مامػػان مػػع ش  ػػ و أم فػػرد آ ػػرا مثممػػا ال    شػػابه ب ػػمات اال ػػابع لػػد نما. ف

ها أم اف لػػػذا الشػػػ ص ك ػػػاف م  ػػػرد  ػػػاص بػػػه  حمػػػؿ  ػػػ ا ه االَسػػػاَ و لػػػي ش  ػػػ و ال ػػػرد بع َػػػ
كسػػما ه ك  ا  ػػها ككػػؿ     ػػو ف ػػه    مػػؼ ح ػػ  مػػف   ػػا ص اال ػػر ف كح ػػ  مػػف شػػق قه 
ال كأـا فاال ر ل س لكا كلك ل س اآل را بالرغـ مف  شابننما في ال كك ف كالبَ و كال مؽ االَسػاَي 

 (. ْٓ: ََِِ)االمارةا 
كث ػػرة لمش  ػػ و الػػ  ث ثػػو مجػػام ع ر  سػػ و بػػالَظر ل    فػػات الكب ػػرة  مكػػف   ػػَ ؼ المَظػػكرات ال

 المكجكدة ب ف بعضنا البعض كلذه المجام ع لي:
 مَظكرات  رل الش   و لي مجمكع العادات السمكك و لم رد.

 مَظكرات  رل اف الش   و لي مجمكع ال  ات كالمظالر ال ارج و لم رد.
 عدادات الدا م ػو لمشػ ص كالعكامػؿ الحارج ػو ال ػي    امػؿ مَظكرات  رل اف الش  ػ و لػي االسػ  

 (. َُِ: ُُٖٗمعنا )مطاكعا 
فػػػ ف الم  ػػػؽ مم ػػػه لػػػكا أف الش  ػػػ و  عَػػػي: أسػػػال ب أك المَظػػػكرات حػػػكؿ الش  ػػػ وا كرغػػػـ  عػػػدد 
ال ي  ك ؼ بنا ال رد ك مٌ ػزه مػف  Feelingكالحساس  Thinkingكال  ك ر   Actingطرا ؽ ال عؿ
أَنػا لػي األفكػار كالمشػامر كال  ػرفات ال ػي  م ػز طر قػو ال ػرد فػي  عاممػه مػع الَػاس اآل ر ف. أم 

 .(ِٕ:  ََِٕكاألحداث. ) الحا 
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 طبيعة الشخصية كمحدداتها كالعكامؿ التي تؤثر في تككينها
ػػػػات الدا م ػػػػو ل َسػػػػاف ب  اممػػػػه مػػػػع الب  ػػػػو ال ارج ػػػػوا ك َػػػػ ف مػػػػف لػػػػذا ال  امػػػػؿ سػػػػمكؾ    ػػػػ ثر المكَك

ت.  كلنذا ال  امؿ   ث ره مم  االَساف مَذ بدا و ح ا ه ك  زا د  اث ره في سمككه ك  ا  ه كاس جابا
 ػرل (. ك ُُٓ:ا ُٖٖٗاالج مام و كال مق ػوا الػ  أف   ػبح السػمات البػارزة لش  ػ  ه )الشػ باَيا 

مكه كسػمككه كا جالا ػه كم كلػه كافكػاره ُٕ: ُٕٗٗم سكم ) (ا  إف سمات ش   و ال رد ك كك َه َك
ي كل دة ال  امؿ ب ف الب  و كالكراثو. ف ض ن مػف السػمات البا كلكج ػو ال ػي  كرثنػا ال ػرد مػف طر ػؽ ل

مف جٌراء المؤثرات الب   و ك مف طر ؽ مػا   الج َاتا لَاؾ بعض سمات الش   و ال ي   ككف لد ه
: ا ُٕٗٗ  مقػػػاه مػػػف  رب ػػػو ك عامػػػؿ ك َشػػػ و اج مام ػػػو كس اسػػػ و كا  ق ػػػو كد َ ػػػو كفكر ػػػو )م سػػػكما

ُٕ.) 
( الػػػػ  اربعػػػػو محػػػػددات ر  سػػػػو فػػػػي  كػػػػك ف الش  ػػػػ و كلػػػػي: المحػػػػددات ِٔ: ُّٖٗ شػػػػ ر غَػػػػ ـ )

كمحػػددات الب  ػػو ك شػػمؿ ممػػ   -ال كك َ ػػو )البا كلكج ػػو( أك الكراث ػػو ب كك َنػػا الب كك م ػػاكم كالغػػددم
 .الب كلكج و قؼكأ  ران محدد المك  -كمحدد الدكر -الب  و االج مام و كالثقاف و كاالسرة كال عم ـ

في السابؽ اف المر ض الَ سيا كف ما   عمؽ بالمحددات البا كلكج و  قكؿ غَ ـ: "كاف  ع قد   
كالمػػػر ض العقمػػػي ك الشػػػ ص ذك السػػػمكؾ االجرامػػػي لػػػـ فػػػي الحق قػػػو ضػػػحا ا افػػػرازات الغػػػددا ككػػػاف 

 رجمو فػػي حركا نػػا اك الػػذكاء   ٌسػػر ب َػػه َ  جػػو لز ػػادة افػػراز الغػػدة الَ ام ػػوا كَسػػبكا كجػػكد امػػرأة مسػػ
م كلنا ال  ز ادة افراز لحاء غدة االدر الَ فا كسػرمو الغضػب لػدل بعػض االشػ اص الػ  ز ػادة فػي 

 (.  ِٔ :ُّٖٗالغدة االدر َال وا كاكمزكا ال ن ف كاالَ عاؿ ال  ز ادة افراز الغدة الدرق و"  )غَ ـا 
 ػػػو االج مام ػػػو دكر مػػػؤثر فػػػي سػػػمككه مثممػػػا لمكراثػػػو دكر بػػػالغ فػػػي  حد ػػػد سػػػمكؾ االَسػػػافا فػػػاف لمب 

ك كػػك ف ش  ػػ  ه. فػػال رد لػػك َ ػػاج اال ػػ  ؼ ال ر ػػد مػػف الج َػػات الكراث ػػوا ال ػػي  مَحػػه ال بػػا ف فػػي 
االسػػ عدادات كالَمػػك الطب عػػي كالقػػدراتا كال  ػػام ت ال ػػي  حػػدثنا الب  ػػو المح طػػو باالَسػػاف ك   ػػرؾ 

ب َػه  Wilson) اَََِ(. ك ػرل ك مسػكف )ُٕٗ :َََِ  ث را نا مم  َمكه كم كلػه كسػمككه )م ػدا 
% مػػف َٓ% مػػف العكامػػؿ الكراث ػػو )الج َػػات( كحػػكالي َٓ بػػدك أف معػػالـ الش  ػػ و   حػػدد بحػػكالي 

 (.ُُّ: َََِك مسكفا العكامؿ الب   و الم  م و )
َػػػاء كلمب  ػػػو الثقاف ػػػو   ث رلػػػا الكب ػػػر ممػػػ  َمػػػك ش  ػػػ و ال ػػػردا مثممػػػا لمب  ػػػو الطب ع ػػػو   ث رلػػػا ممػػػ  ب

ش   و االَسافا فبدكَنا ل س االفػراد ااٌل كا َػات ح ػو مضػك و كبق ػو الكا َػات. اف ممم ػو ال طب ػع 
االج مامي ال ي  جرل دا ػؿ االسػرة لػي ال ػي  حػكؿ ال ػرد مػف كػا ف بػا كلكجي الػ  كػا ف اج مػامي 

ف ش  ػػ  ه.    امػػؿ مػػع الب  ػػو االج مام ػػو ال ػػي  عػػ ش ف نػػاا ك عػػٌد احػػدل العكامػػؿ المنمػػو فػػي  كػػك 
كاذا مػا اَ قػؿ الػ  كسػط ثقػافي آ ػر لسػبب مػاا فال رد االج مامي لك َ اج الثقافػو ال ػي  عػ ش ف نػاا 
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 (Crow, 1968, P. 30-31).فاَػه سػ جد  ػعكبو لم ػ قمـ كال كافػؽ مػع معػا  ر الثقافػو الجد ػدة 
 شػػػكؿ  إف الب  ػػػو االج مام ػػػو لػػػي ال ػػػي  يػػػدم  بالثقافػػػوا كلػػػي Skinner (َُٖٗكحسػػػب سػػػكَر )

ك   مؼ ش   و ال ػرد فػي (. ُِٕ: ا َُٖٗك  كف سمكؾ أكل ؾ الذ ف  ع شكف بدا منا )سكَرا 
 كك َنػػا كا جالا نػػا حسػػب اَمػػاط الثقافػػو ال ػػي   م ػػز بنػػا المج مػػع ف ػػها ك   مػػؼ المج معػػات كػػذلؾ 

ك ػػَعكس حسػػب مسػػ ك ات الح ػػاة ال ػػي   سػػـ ف نػػا الع قػػات االج مام ػػو كال َشػػ و االج مام ػػو ل فػػراد 
 . (Mann, 1969, P. 2)بدكرلا مم   كك ف ش   و ال رد

  Personality in  Psychology Perspective في المنظكر النفسي الشخصية
 با َت مَظكرات ا حاب اال جالات ال كر و كمدارس ممـ الَ س حكؿ الش   وا ك عددت 

 ل ي أل مت بدراسو الش   و لي:الَظر ات ال ي  َاكل نا بالبحث كال حم ؿ. كمف  مؾ الَظر ات ا
ا َظر و المجاؿ  Behaviorismا الَظر و السمكك و Psychoanalysisَظر و ال حم ؿ الَ سي

Field Theoryال عمـ االج مامي َظر و  اSocial Learning  ا الَظر و االَساَ و
Humanismا َظر و االَماطType Theory  ظر و السمات  . كس  َاكؿTraits Theoryا َك

 البحث الحالي بعض الجكاَب المنمو ال ي ركزت مم نا  مؾ الَظر ات بندؼ  سم ط الضكء مم نا: 
   Psychoanalysis Perspective of Personalityال حم ؿ الَ سي لمش   و مَظكر 

د فرك د )  مؤسس َظر و ال حم ؿ الَ سي Freud  Sigmund( ُّٗٗ -ُٖٔٓأكل  س جمَك
كأكد  الشعكر و كال شعكر و ك  ث رلما مم  الش   و كالسمكؾ االَساَيا أل مامه بدراسو العمم ات

. كأم بر الغرا ز العكامؿ المحركو لمش   و )مك  وا مم  دكر الط كلو المبكرة في ش   و ال رد
ُٗٗٔ :ْٕ.) 

ػات الش  ػ و  عمػؿ مػع بعضػنا الػبعض ك  ك ػرل فرك ػد إف لَػاؾ ث ثػو قػكل أساسػ و  ػد ؿ فػي مكَك
 لي:  و. كلذه القكل ب كرة   امم

 (: ك  ضمف الغرا ز الجَس و كالعدكاَ وا ك عمؿ مم   حق ؽ المذة ك جَب االلـ. id) النك
: ك مثػػػؿ العق َ ػػػو ح ػػػاؿ اَدفام ػػػو النػػػك ك نكرلػػػا ك عمػػػؿ كسػػػ طا م ػػػمحا بػػػ ف النػػػك  (Ego)األَػػػا

 كالمح ط ال ارجي. 
 حوا ك ع بػر اممػ  كارقػ  جاَػب فػي : ك مثؿ الضم ر كالمعا  ر ال ػح (Super ego)األَا األمم 

 (.ُُْ-َُْ :ا ُْٖٗالش   وا ك عمؿ مم  بمكغ كماؿ الش   و )دالب  زا 
القكل غ ر مَ  مو مف بعضنا بؿ   عاكف ف ما ب َنا ك سالـ في ال  امػؿ مػع  ك ؤكد فرك د ب ف لذه

: ا ََِٓ بيا الب  و كفي اشباع الرغبات االساس وا كبعكسه س ح ؿ سكء ال كافؽ مع المح ط )شػ
ّْ.) 
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إف الش  ػ و   ػ ثر بالػداؼ المسػ قبؿ  Alfred Adler  (1870–1937)ب َمػا    ػكر أل ر ػد أدلػر
مع فرك د حكؿ الم و الط كلو المبكرة في  كك ف الش   و. كما ك ؤكد مم  الم و العكامؿ  ك   مؼ

 (.ْٕ: ََُِرسكؿا االج مام و في  حد د السمكؾ كل س القكل البا كلكج و اك الغرا ز )
ؾ اف االَساف  حركه الدافه المسػ قبم و كطمكحا ػه   Carl Jung (1961–1875) ك ع قد كارؿ  َك

ؾ م نـك الَ س  ل شارة ال  العقػؿ الػذم  Psycheكآماله. كف ما   ص بَاء الش   وا اس  دـ  َك
 Personalال شػػػػػعكر الش  ػػػػػي  Conscious  كػػػػػكف مػػػػػف ثػػػػػ ث مسػػػػػ ك ات: الشػػػػػعكر

unconscious  كال شػػعكر الجمعػػيCollective unconscious   حَ ػػكؿا(ََِْ :َِ .)
ك  ػػػػػػَؼ  كَػػػػػػؾ الَػػػػػػاس حسػػػػػػب اسػػػػػػمكبنـ كِال مػػػػػػامنـ فػػػػػػي الح ػػػػػػاة الػػػػػػ  مَطػػػػػػك  ف ك مَبسػػػػػػط ف. 

لػػػػك مػػػػف   ضػػػػؿ العزلػػػػو ك  حاشػػػػ  الع قػػػػات االج مام ػػػػو. أمػػػػا المَبسػػػػط   Intovertفػػػػالمَطكم
Extrovert    (.ُِْ : ُُٖٗمطاكعا ت معنـ )فنك المَ  ح مم  اال ر ف ك ق ـ ال 

كجػكد الػذات الحق ق ػو كالػذات المثال ػو.  Horney Karen (1885-1952)ك   رض كػارف لػكَري 
فالػػذات الحق قػػو لػػػي ال ػػرد بحػػد ذا ػػػه ف مػػا   عمػػؽ بالش  ػػػ و كالقػػ ـ كاال ػػ ؽ. لكػػػف الػػذات المثال ػػػو 

 .Coon, 1983, P).مام ػو ؤسػس لػَ س ال ػرد ل  طػابؽ مػع االلػداؼ كالمعػا  ر الش  ػ و كاالج 
ك عطي لكَري ألم و كب رة لمعكامؿ االج مام و كالحضار و كالع قات الش   و كمالنا مف   (439

 (. َُّ:  ُّٖٗ)كماؿا اثر في  كك ف   ا ص الش   و غ ر الم كافقو مع السمكؾ 
 رد ف َه الػ ـ فػي َظر  ػه حػكؿ الش  ػ و بػال  Henry Murray(ُٖٖٗ-ُّٖٗأما لَرم مكرام )

مَكاَػػػػان  Pesonalogyم ػػػػطمح ممػػػػـ الش  ػػػػ و أط قػػػػه لفػػػػي جم ػػػػع  عق دا ػػػػه ك جمػػػػ  ذلػػػػؾ فػػػػي 
ك بَػ  َظر  ػه فػي (. ُِّ: ُٖٕٗلمحاكال ه ال ا و بال نـ الكامػؿ لمحالػو ال رد ػو )لػكؿ كل َػدزما 

الش   و مم  أساس َظر و فرك د كا  ؽ معه مم  أف الش   و   طكر   ؿ مراحؿ الط كلو كِاف 
مو   رؾ ب م نا ممػ  الش  ػ و فػي  ػكرة مقػدة كلػي َمػكذج مػف السػمكؾ  كجػه الشػعكر ان كؿ مرح

ك ال ـ مكرام كذلؾ بالحاجو ال  االَ ماءا كالحاجو الػ  (. ُّْ: َُٖٔٗمك ال رد بعد ذلؾ )رب عا 
 الحر و كاالس ق ؿا كالحاجػو الػ    ك ػد الػذات االمفا كالحاجو ال  ال قد ر االج ماميا كالحاجو ال 
 (.ْٖٓ: ُٖٗٗالكق يا )كام برلا مف المحددات الجكلر و لمسمكؾ دا ؿ ال رد 

 الم ؿ إل  لك الَساَ و الش   و جكلرإف   Erich Fromm( َُٖٗ-ََُٗأر ؾ فركـ )ك ؤكد 
كال َ  ػذ. ك َظػر فػرـك الػ  الش  ػ و باَنػا شػكؿ َػكمي  ال حق ػؽ مكضػع الَسػاَ و الطب عػو كضػع

بػػػال كافؽ الػػػد َام كي ل ح  اجػػػات االَسػػػاَ و مػػػع الػػػَمط ال ػػػاص لمكجػػػكد   شػػػكؿ ف ػػػه الطاقػػػو البشػػػر و
(. ك ػرل فػرـك ِِِ: ُِٕٗلمج مع مع فا كالش   و  حدد بدكرلا   ك ر كمشػامر االفػراد )فػركـا 

 َ ػاج لػي الح ػاةا مثممػا  مػف مبكػرة فػي ف ػرة األشػ اص بػ ف الع قػات الش  ػ و كَ ػاج لشػبكو
  .(ٕٓ: ُٖٗٗإل   كك َنا" )فركـا  أدت ال ي االج مام و الظركؼ
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فػي  كػك ف الش  ػ و فكػاف مػف  Erik Erikson( 1994- َُِٗأر كسػكف )أر ػؾ أمػا إسػنامات 
 ػػػػ ؿ  ابػػػػراز  ػػػػ ث ر العكامػػػػؿ االج مام ػػػػو كالعكامػػػػؿ الش  ػػػػ و ممثمػػػػو فػػػػي فامم ػػػػو االَػػػػا فػػػػي بَػػػػاء 

: ا ََِّي )مسػػ رما الش  ػػ و. ك شػػكؿ َظر  ػػه كاحػػدة مػػف الَظر ػػات الحد ثػػو فػػي ال حم ػػؿ الَ سػػ
البعد االج مامي ب كرة اكثر كضػكحا كأكػدت ممػ  أزمػو النك ػو فػي المرالقػو َظر  ه كأبرزت  (.ّٕ

 (. ّٕ: ُّٖٗكالرشد )غَ ـا
  Behaviorism Perspective of Personalityالمنظكر السمككي لمشخصية 

مػػػف الب  ػػػو المح طػػػو   ػػػرل أ ػػػحاب َظر ػػػات الػػػ عمـا أف السػػػمكؾ االَسػػػاَي محكػػػـك مػػػف ال ػػػارجا أم
 م قي مَظكرلـ مع ال حم ؿ الَ سي في   ك ده مم  الم و مرحمو الط كلو كاك سػاب ال بػرات بال رد. ك 

ال ػػي  شػػكؿ السػػمكؾ كالش  ػػ و ك لكَػػه  ؤكػػد ممػػ  م غ ػػر الب  ػػو ممػػ  حسػػاب م غ ػػر الكراثػػو ك نمػػؿ 
 (.ُُٕ: ُٔٗٗ)أبك فكزةا الجاَب ال كك َي في بَاء ك كك ف الش   و 

مؤسػس المدرسػو السػمكك وا اف الش  ػ و  John Watson( ُٖٓٗ -ُٖٕٖ)  رل جكف كاطسكف
ال  ػػػػكرثا بػػػػؿ اَنػػػػا   شػػػػكؿ مػػػػف مػػػػادات كسػػػػمات مك سػػػػبو طبقػػػػا ل ر بػػػػاط الشػػػػرطي بػػػػ ف المث ػػػػرات 

(. ك ؤكد كاطسكف ٕٓ: ُٔٗٗكاالس جاباتا فم س لَاؾ ذكاء مكركث أك غرا ز مكركثو )مك  وا 
: ا ُٖٖٗلط ػػؿ ك عم مػػه لَجعػػؿ مَػػه الشػػ ص الػػذم َر ػػده أف  كػػكف )رب ػػعاب َػػه باالمكػػاف  ػػدر ب ا

ّّْ.) 
الش  ػ و  كفسػرٌ  االمدرسػو السػمكك وBurrhus Skinner ( َُٗٗ-َُْٗكطػٌكر بػرلس سػك َر )

ك ع قػد  باَنا ردكد افعاؿ لمح زات  ارج وا كأكجد َمكذجان  برز ال  امؿ الم بادؿ لمش ص مع ب   ػه.
َ ػػا فا  -اسػػ جابو -قكمػػكف ب ممػػاؿ سػػ  و لجمػػب الَ بػػاها كلػػذا لػػك مبػػدأ مث ػػرسػػك َر بػػ ف األط ػػاؿ  

 Conditioning Operant كمم  إف سمكؾ الَاس لك َ اج ممم ات أطمؽ مم نا "االشراط ال عػاؿ
(Ryckman, 1993, P. 462 .) 

  Social Learning Perspective of Personality منظكر التعمـ االجتماعي لمشخصية 
ـ لػػػذه الَظر ػػػو ممػػػ  م حظػػػو سػػػمكؾ ال ػػػرد فػػػي ممم ػػػو ال  امػػػؿ االج مػػػامي ك ؤكػػػد ممػػػ  دكر ك قػػػك 

فػػػي اك سػػػاب ك عػػػد ؿ االَمػػػاط السػػػمكك و. ك ؤكػػػد ممػػػ  دكر الثػػػكاب كالعقػػػاب  Attributionال ػػػدم ـ 
 (.َٕ: ُّٖٗك سمكب مف أسال ب ال عمـ االج مامي في  َم و الش   و )غَ ـا 

الػذم  بَػ  َظر ػػو الػ عمـ االج مػاميا بػػ ف  Albert Bandura ( -ُِٓٗ ع بػر البػرت باَػدكرا )
سػػمات الش  ػػ و لػػي َ ػػاج ال  امػػؿ الم بػػادؿ بػػ ف ث ثػػو مكامػػؿ لػػي المث ػػرات ك ا ػػو االج مام ػػو 

إلػ  الػدكر  ك ش ر(. ّٖ: ََِّ مَناا كالسمكؾ االَساَيا كالعمم ات العقم و كالش   و )مس رما 
في  طك ر ك غ  ر السمكؾ لدل ال ػردا كأكضػح كػذلؾ اف اك سػاب  األساس ل برات ال عمـ االج مامي

 ,Coon, 1983).الط ؿ ل َماط السمكك و الجد ػدة  ػ ـ مػف  ػ ؿ مراقب ػه لسػمكؾ المن مػ ف ب رب  ػه
P. 441)   
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ف ؤكػػد فػي َظر  ػػه ممػػ  سػػت حاجػػات لكػػي  Julian Rotter( 1985 –1916) أمػا جكل ػػاف رك ػػر
َشػػ و االج مام ػػو الػػ   حق ػػؽ النػػدؼ مَنػػا. كلػػذه الحاجػػات لػػي:   ك ػػد  سػػ ر الػػ عٌمـ االج مػػامي بال 

المكاَػػػو االج مام ػػػوا كالحما ػػػو الَا جػػػو مػػػف السػػػ طرةا كاالسػػػ ق ؿ كالحػػػبا كالراحػػػو البدَ ػػػو )م ػػػدا 
ا فاف بعض الَاس  عزك االحداث ال  ك اءة ش  ػ وا كاال ػر الػ  رك ر(. كطبقا لُّّ: ا َََِ

 Locus ofك طمػػؽ رك ػػر ممػػ  لػػذا الم نػػـك  سػػم و مركػػز السػػ طرة  ال ػػدفو أك الحػػظ أك القػػدر.
Control ا ك ع بره الم نـك الذم بمكجبه   ـ   س ر االحداث أك قكل ال عز ز في ح ػاة ال ػرد )حسػفا
ََُِ :ٖٔ .) 

   Humanism Perspective of Personality المنظكر االنساني لمشخصية 
مػف ألػـ ركادها لػك  Rogers ك ركجػرز Maslowماسػمك   عػدٌ المَطمؽ الر  سي لنذا اال جػاه الػذم 

ابػػرال ـا )مَمػػك كاالبػػداع ك حق ػػؽ الػػذات اف االَسػػاف بطب ع ػػه مػػدفكع ل عػػؿ ال  ػػر كلػػه دافػػع ر  سػػي ل
كأف مكامػػػؿ َمػػػك ال ػػػرد مك سػػػبو أكثػػػر مػػػف اف  كػػػكف با كلكج ػػػوا ك ظنػػػر  ػػػ ث ر لػػػذه ا (ّٓ:ا ُٖٗٗ

العكامؿ مم  ال رد  ػ ؿ م قا ػه الش  ػ و الم بادلػو ك  اممػه مػع الب  ػوا كال ػي بػدكرلا  شػكؿ مػالـ 
ؿ لػػك م ػػؿ ال ػػرد الػػ   حق ػػؽ الػػذات  الػػذم  كجػػه ال بػػرة كالكاقػػع لم ػػردا كأف أقػػكل لػػذه العكامػػؿ مامػػ

 (.َّ: ََِّسمككه )مس رما 
 Personality Types الشخصيةأنماط 

كاف كما  زاؿ مف الم لكؼ ك ؼ الش صا ك ف  شٌبه بالمجرم ف أك مكػس ذلػؾ مػف  ػ ؿ م مػح 
مػػط ش  ػػ و  كجنػػها أك  َظػػر ال ػػه حسػػب   ا  ػػه البدَ ػػو ال ػػي  حكػػـ مػػف   لنػػا ممػػ  سػػمكؾ َك
ال ػػرد طبقػػان لمػػا م عػػارؼ مم ػػه حسػػب االم قػػاد السػػا د. فمػػث ن  يػػرل اف الشػػ ص ق ػػ ر القامػػو   سػػـ 

  ػػَ ؼ االَسػػاف مػػف  ػػ ؿ سػػما ه الجسػػم و كالبَ ػػو  . كجػػرت محػػاكالتبالػػدلاء كالطك ػػؿ بالسػػذاجو
كالطكؿ كشكؿ الجمجمػو كغ رلػا مػف ال ػ ات ال ارج ػو ل َسػاف كقسػمكا الَػاس بمكجبنػا الػ  اَمػاط 

 & Eysenck)جمكمػػو مػػف السػػمات   جمػػع لػػدل ال ػػرد مع َػػوا ح ػػث أف الػػَمط لػػك مبػػارة مػػف م
Wilson, 1975, P. 22). 

ػاَي لػا بككرا س )االَماط لي  مف أقدـ َظر اتك   ا Hypocratsؽ.ـ( َََْظر و ال  مسػكؼ ال َك
بػدكرلا العَا ػر بمكجبنػا إلػ  أربعػو أَمػاط  قابػؿ األمزجػو المعركفػوا كال ػي  قابػؿ  قسػـ الَػاس الػذم

لػػػي: المػػػزاج كلػػػذه االمزجػػػو االربعػػػو األربعػػػو المكجػػػكدة فػػػي الكػػػكف: النػػػكاء كال ػػػراب كالَػػػار كالمػػػاءا 
كالمػػزاج السػػكداكم  -كالمػػزاج الػػدمكم ك  سػػـ بال  ػػاؤؿ كالمػػرح -ال ػػ راكم ك  سػػـ بقػػكة البَ ػػو كالعَػػؼ

 لذم  م ؿ ال  ال مكؿ كالب دة.كالمزاج البمغمي ا -الذم  ككف م شا مان  م ؿ ال  االك  اب كالقمؽ
كقسـ فرك د الش   و مم  أساس مراحؿ  طكر الغر زة الجَس و إل  ث ثو أَماط: الش  ػ و ال م ػو 

 -كالش  ػ و الشػرج و ك  م ػز بحػب الَظافػو كالَظػاـ -ك غمب ال شاؤـ كالحَػ ف إلػ  مرحمػو الحضػاَو
 (. ْٗٓ: ََُِا كالش   و القض ب و الذم   م ز بالَرجس و كالطمكح )مامكد

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
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ؾ االَساف إل  َمط ف ر  س  ف  كالػَمط   Introversionلما: الَمط االَطكا يالش   و ك ك قسـ  َك
. فالَساف المَطكم لك االَساف غ ر اج مامي الذم  م ؿ إل  االَعزاؿ  Extroversionاالَبساطي

  .(Crow, 1968, P. 164)كاالَ راد. كالَساف المَبسط  رغب في اال   ط كمعاشرة اآل ر ف 
فكػػرة العكامػػؿ الجسػػم و كأثرلػػا فػػي E. Kretschmer ( ُْٔٗ-ُٖٖٖك بَػػ  إَرسػػت كر شػػمر )

 كك ف الش   وا ك رل أف ال كك َات الجسم و لمَاس  َح ر في أربعو أَماطا لػي: الػَمط النز ػؿ 
عضػػ تا كالػػَمط ك  م  ػػز  طػػكؿ القامػػو كالَحافػػوا كالػػَمط البػػد ف أك السػػم ف المم مػػه بػػدَ ا مػػع قمػػو ال

 .(Crow, 1968, P. 161)  ا ص غ ر ماد و ذك  الر اضي العضمي القكما كالَمط الم  مط
كجػكد ث ثػو أبعػاد جسػم و كقسػـ الَػاس  W. Sheldon (ُٕٕٗ-ُٖٖٗب َما الحظ كل ـ شػ مدكف )

قابمػػه الػػ  ث ثػػو أَمػػاط كفقػػان لنػػذه األبعػػاد كامػػزج نـ ك قابمنػػا سػػمات َ سػػ و كلػػي: الػػَمط النضػػمي ك 
كالػػَمط العضػػػمي ك قابمػػه المػػػزاج  -المػػزاج الحشػػكل ك  م ػػػز بالسػػمَو كلمػػػه إشػػباع حاجا ػػه االساسػػػ و

كالَمط الع بي ك قابمه المػزاج الػدماغي ك  م ػز  -الجسدم ك  م ز بعض ت بارزة كالح ك و كالَشاط
 . (Wright et al, 1970, P. 518)بجسـ َح ؿ ك   ؼ بالجد و كالذكاء كال كؼ كالقمؽ كالعزلو

مػف  ػ ؿ دراسػ ه ل ػ ر خ  Eduard Spranger( ُّٔٗ-ُِٖٖك ك ػؿ إدكارد سػبراَكىر ) 
بعػػض الش  ػػ ات كم حظ ػػه لسػػمكؾ االفػػػرادا الػػ    ػػَ ؼ الَػػاس ممػػػ  أسػػاس القػػ ـ السػػا دة فػػػي 

ك مثػػؿ كػػؿ َمػػط َمكذجػػا مع َػػان مػػف  (.ٖٗٓ: ا ُٖٗٗالػػكق يا )الش  ػػ و الػػ  سػػ و أَمػػاط م  م ػػو 
كالػػػػَمط  -كالػػػػَمط الجمػػػػالي -كالػػػػَمط االق  ػػػػادم -االَمػػػػاط لػػػػي: الػػػػَمط الَظػػػػرمالش  ػػػػ و كلػػػػذه 

 (.ْٕ : ََُِكالَمط الد َي )كح دا  -كالَمط الس اسي -االج مامي
فام قد ا ب  َ ؼ ش  ػ و االَسػاف حسػب ال قسػ ـ  Turner & Grecoأما  كَرر ككىر كك   

الػػ  " Personality Compassو الثقػػافي الجغرافػػي لمبشػػر كأطمق ػػا ممػػ  ذلػػؾ "بك ػػمو الش  ػػ 
لػذه االَمػاط لػي: اربعو اَماط ك  م  ز كؿ َمط ب  ات  ا و  قػؿ كجكدلػا فػي االَمػاط اال ػرل ك 

بػػ ف لػػدل كػػؿ فػػرد كطب عػػو الغػػرب. ك ؤكػػداف  -كطب عػػو الشػػرؽ -ك طب عػػو الجَػػكب -طب عػػو الشػػماؿ
طاغ ػػػو ممػػػ  جػػػكلر بعػػػض المم ػػػزات مػػػف كػػػؿ اَمػػػاط الطب عػػػو االربعػػػوا لكػػػف احػػػدل الطبػػػا ع  كػػػكف 

 .( .Turner & Greco, 1998, Pُٗ) الش   و اكثر مف البق و
إف أكثر ادب ات ممـ الَ س في مجاؿ الش   و    ػزؿ أالسػال ب ال ػي  َاكلػت الش  ػ و بالك ػؼ 

ال ػػػي   سػػػر كال قػػػك ـا ك ركػػػز ممػػػ  َظر  ػػػي األَمػػػاط كالسػػػمات. كاف العد ػػػد مػػػف َظر ػػػات الش  ػػػ و 
 ,Eysenck)ف مجػاؿ األَمػاطا ك  قابمنػا مػا  َػدرج ضػمف مجػاؿ السػمات  َدرج ضمسمكؾ االفراد 

1972, P. 53) كما  جمع ب ف َظر ات األَماط لػك المػد ؿ ال رك بػي لمش  ػ و كمحاكلػو  قسػ ـ .
الَاس إل  ف ات   م ز كػؿ كاحػدة مَنػا بعػدد مػف ال  ػا ص أك السػمات ال ػي  ؤلٌػؼ مج معػو َمطػان 

السػمات فػي المػد ؿ ال حم مػي لمش  ػ و ك كضػع قا مػو بالسػمات ال ػي مع َان. ب َما  شػ رؾ َظر ػات 
 (. ْٗٓ : ََُِمامكدا )   ككف مَنا الش   و
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 الشخصية دراسة أهمية
 العممػي المَظػكر مػف فنػي الكث ػر ف ال مػاـ مكضػكع أَنػا إلػ  الش  ػ و دراسػو ألم ػو  رجػع

 الَ سي الطب االج ماع ممـ الَ س ممـ ألمنا كث رة ممكـ دراس ه في  ش رؾ مكضكع ا ال    ي
مكلا األساس و كأبعادلا  رك بنا َاح و مف  درس كلي االج مام و ال دمو  كمحددا نا ك طكرلا َك
سػ ككف  بمػا ال َبؤ جم عان  لدفنا م عددة َظر ات أساس مم  ذلؾ ككؿ ق اسنا كطرؽ كالب   و الكراث و
 . ف ه كال حكـ ضبطه  مكف ح   مع ف مكقؼ في ال رد مم ه
 ز ػادة ممحكظػو ذلػؾ   ػاحب مػا كغالبان  المدَ و الحضارة بازد اد  عق دان  االج مام و الح اة  زداد كقد
 كال ي    دل الش   و اضطرابات في آثارلا  ظنر ال ي الَ س و المشك ت مف الَاس معاَاة في
 مػف بػ ف أساسػا   ػ ص الػذم الكم َ كػي الَ س ممـ كلك الَ س ممـ فركع مف لاـ  طب قي فرع لنا
 لد ه  ككف قد ما ال رد ش   و دراسو مم  الكقكؼ في  سامد مما كالع ج بال ش  ص    ص ما
 الش  ػ و ممػ  ال عػرؼ مػف  مكػف ال ػي الم  م ػو األسػال ب ممػ  كال عػرؼ كقمػؽ اضػطرابات مػف

 . كدراس نا
  مػو مطػاؼ ا  عػد مػا بقػدر الحػدكد كاضػح فرمػان  ل سػت أَنػا إلػ  الش   و دراسو ألم و  رجع كما

 لػي الش   و أف م مي  ذكر فكما لنا فنمَا إل  ك ض ؼ ف نا   ب الَ س ممـ فركع كؿ كجماع
  جربو في  كجد كال الَ س ممـ كؿ ك ككف ف ه جاَب أمقد فإَنا لذلؾ ك بعان  الَ س ممـ في جزء آ ر
 .بالش   و معرف َا إل   ض ؼ ال إَنا القكؿ  مكف الَ س ممـ
 ال ػرع لنػذا المكاَػو   ك ػد إلػ  أدل ممػا األ  ػرة ال  ػرة فػي الش  ػ و ارسػوبد االل مػاـ زاد كقػد

 الش   و ممـ( مم ه  طمقكا أف الم     ف بعض ف ه اق رح الذم الحد إل  بذا ه قا ـ ك   ص
(. 

 ال ي األساس و السمات مَت ذلؾ إل  كما كدكافعه كق مه كا جالا ه ال رد بمدركات لؤالء كال ـ
 (.ٗ: ُٕٗٗالظالر) الطنراكما ال ارجي مككهس في  ظنر ال قد

 :كتقييمها الشخصية قياس
 ب ف الق اسات ك  َكع الَ سي األ  ا ي منمات أبرز مف ك ق  منا كق اسنا الش   و دراسو  ع بر
 ا  بػارات ذلػؾ إلػ   ضػاؼ.إسػقاطي لػك مػا كمَنػا مكضػكمي مػا فمَنػا اال   ا ػيا  ػدم

: ََُِ)أبػك جػك ح كال ػػ دما االج مام ػو كالع قػات داتكاالسػ عدا كالم ػكؿ اال جالػات كالقػ ـ
ُٕٗ.) 
 :يمي ما الشخصية لقياس األساسية الطرؽ كمف
 القػا ـ الَ سػي كاأل  ػا ي الم حػكص :ش  ػ ف بػ ف كمحادثػو مكاجنػو مكقػؼ" كلػي  :المقابمػة أ.

  هش  ػ  مػف معمكمػات كجمػع العم ػؿ أك الم حػكص فنػـ بنػدؼ لػذا بعممػه  قػكـ بالمقابمػو كالػذم
 .الم ظي ال كا ؿ مم  ك ع مد المقابمو ."كسمككه
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 قا مو لمم حكص  قدـ ح ث الش   و ق اس في كث ران  ال  ات قكا ـ ك س  دـ :الصفات قكائـ ب.
ال)مبػد اهلل  أـ مم ػه  َطبػؽ كاَػت إذا مػا  حػدد أف مَػه ك طمػب  )البَػكد( أك ال ػ ات مػف طك مػو

 (.ٗٗ: ََُِا
 فػي أك طك مػو ف ػرة  ػ ؿ الطب ع ػو المكاقػؼ فػي ال ػرد سمكؾ  حظوم   ؿ مف ك  ـ :المالحظة ج.

 المطمػػكب الش  ػػ و سػػمات ظنػػكر  سػػ دمي بح ػػث  ر ػػب الح ػػاة مػػف م ػػغرة مكاقػػؼ
 (.ّٖٓ: ََِّق اسنا) أحمدا

 :الشخصية لقياس األساسية الطرؽ مف كأيضان 
 الم حكص  ؤد نا كأمماؿ فعم و كظركؼ مكاقؼ  ن  و إل   رمي كلي :المكقفية .االختباراتٔ

 لػذه اال  بػار كمػف مػف الغػرض  عػرؼ أف دكف ق اسػناا  ػراد سػمات مػف لد ػه مػا بال عػؿ ف بػرز
 األط ػػػاؿ لػػػدل ال عػػػاكف سػػػمو لق ػػػاس "مػػػام" ك "لار شػػػكف" ا  بػػػار اال  بػػارات

 (.ِّٔ: ََِِاألمر كاف)م سكما
 مف درجو  مم ب   م ز جممو شكؿ مم  مث ر مكقؼ مف مبارة كلي :االسقاطية .االختباراتٕ

 ال احص   لنا مف  س ط ع اس جابو ف س ج ب الم حكص له   عرض ال كك فا كَقص الغمكض
 كدكافعه الم حكص أفكار إل  الجكاَب لذه ك ش ر الم حكص ش   و مف م  م و جكاَب اك شاؼ
 بػارات اال  لذه في المث ر المكقؼ   بح كلكذا احباطا ها ك كرغبا ه كدفاما ه ككجداَا ه كم ال مه
: ََُِأبػك جػك ح كال ػ دما الدا م ػو ح ا ػه الم حػكص مم ػه  سػقط سػ ار مػف مبػارة االسػقاط و

َِِ) 
 :االسقاطية  االختبارات أنكاع كمف
 مػف شػكؿ ممػ  مَنػا بطاقػو كػؿ  ح ػكم ال ػي البطاقػات مػف مػدد بمثابػو كلػك  :ركرشػاخ اختبػار أ.

  رل ما  ذكر أف الم حكص مف ك طمب عق داال  درجو ح ث مف ب َنا ف ما    اكت الحبر أشكاؿ بقع
 الكشػؼ فػي  سػامد الحبػر لبقػع الم حػكص اسػ جابو ك ع بػر مَنػاا مم ه  عرض بطاقو حالو كؿ في
 (.ُّٗ: ُّٗٗأ رل) مدس ك كؽا اس جابو أم مف أكبر َ س  ه بدرجو مف
  ػكران  نػامَ ( 30 ) ممػ  طبعػت بطاقػو ( 31 ) مػف اال  بار   ككف  :المكضكع تفهـ اختبار ب.

 ق ػو ك شػكؿ  كػكف أف الم حػكص مػف ك طمػب ال ػكر مػف  ال ػو األ  ػرة البطاقػو م َكمػو ك ركػت
 (الحاضػر) المحظػو لػذه فػي  ػكرة كػؿ فػي  حػدث مػا ف نػا ك كضػح ا"حػدة" مَنػا ممػ  كػؿو  حػكؿ

 الق ػو   ػاـ فػي الَ  جػو مم ػه  كػكف سػكؼ كمػا (الماضػي الحالػو إلػ  لػذه أدت ال ػي كاألمػكر
 معػانا لمجَسػ ف  10 ك ل َػاث  10  ك لمػذككر   ػمح  ػكر 10 اال  بػار فػي ك كجػد المسػ قبؿا)

 الػذاتا  كامػؿ الب   ػوا الضػغكط الر  سػ وا ال ػرامات القمػؽا  مثػؿ مد ػدة جكاَػب اال  بػار ك ق س
 (.َُْ: ََُِالمدركات)مبد اهلل ا
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 الشخصية في كالتغير الثبات
 ك ظنر الش   وا في ثبات شكؿ مم  األكل   ظنر :أساس  اف  ا   اف الش   و في  ج مع
 (.َُُ: ُِٖٗ) الرفا يا ح ا نا  ار خ   ؿ  َاالَنا المذ ف كال طكر ال غ ر في الثاَ و

مبػر  مر  عػو درجػو إلػ  ش  ػ ا نـ ثبػات مَػه كشػ كا قػد األفػرادا بعػض أف مػف بػالرغـ أَػه ذلػؾ 
  مكف الش   و في ال غ رات أف عكم الش   وا في كب رة  غ رات مف اآل ركف كشؼ فقد ح ا نـا

المبكػر  كالرشد المرالقو ف رة أثَاء لمحدكث مرضو مف أكثر فإَنا الح اةا مف كقت أم في أف  حدث
 (.َُٔ: َُٗٗ)مبد ال الؽا 

ال ػي  االج مام ػو الضػغكط أثػر إلػ  المرالػؽا ش  ػ و ممػ   طػرأ ال ػي ال غ ػرات بعػض ك رجػع
 كالقػداـ الم ػاطرة فسػمات المرالػؽا بجػَس الم  مو اتالسم في  ا و ذلؾ ك  ضح لناا   عرض

 (.ُّٗ: َُٗٗ)أبك حطبا  كالمحافظو الرقو سمات ال   ات  م ز ب َما ال   افا مث ن  م ز
 :يمي فيما المتالزمتيف الخاصيتيف هاتيف عف كسنتكمـ

 :الشخصية ثبات  :أكالن 
 م  م وا مكاقؼ مبر السمكؾا سمقا   إل  ََظر مَدما الش   وا ثبات مم  قم مو أدلو لَاؾ
 العقم و القدرات كباس ثَاء المدرسوا في العدكاَي كالسمكؾ المَزؿا في العدكاَي السمكؾ ذلؾ :مثؿ

)مبػد  المكاقػؼ مبػر فقػط بسػ ط ثبػات مػف  كشػؼ الش  ػ وا   ػا ص أغمػب فػإف كالمعرف ػوا
 (.ُُٔ: َُٗٗال الؽا 

 التعريفػات هػذ  كمثػؿ الفػرد بػ  يقػـك سػكؼ بمػا ؤالتنبػ إمكانيػة إلػ  تشػير السابقة التعريفات إف
ال الشخصية في الثبات مف نكعان  هناؾ أف األصؿ تفترض في  في كالثبات ممكنان، التنبؤ كاف لما كا 

 :التالية النكاحي في الشخصية يظهر
فػي  سػمككَا  عكسػنا ال ػي الم  م ػو ا جالا َػا فػي الثبات مف الَكع لذا  ظنر :األمماؿ في .الثباتُ
نـ كال  رؼ كاح رامنـ اآل ر ف مع  عاممَا بطر قو م   ن  كاف ما كب ا و الم  م و شكالهأ  .بشؤَك
عَي :األسمكب في .الثباتِ  سػ عمؿ  ال ػي فالطر قػو بػه َقػكـ مق ػكد ممػؿ أم مم ػه  ظنر ما به َك

 .األسمكب مف لَا مق كد لك لما كاضحان  مث ن   ككف أف  مكف ك د  َنا ال بغ بم افو
كَعَػي  الػدا ميا البَػاء فػي الثبات لك الثبات مم ه  ظنر ما أقكل إف :الدا مي البَاء في ثباتال .ّ

ػو كالقػ ـ األكل ػو الػدكافع فػي   مثؿ كذلؾ الش   وا مم نا  قكـ ال ي العم قو األسس بذلؾ فػي  المكَك
ال ػرد  لػدل تالثابػ المػ عمـ السػمكؾ أَمػاط مم نػا  قػكـ ال ػي كالمبػادئ ال ػرد ح ػاة مػف مبكػرة مرحمػو

 .األساس و كاال جالات كاالل مامات
 كباس مرار ح ا ه كمبر دا م ان  ال رد شعكر في  ظنر الَكع كلذا :الدا مي الشعكر في الثبات .ْ
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 ال بػرة كحػدة فػي بكضػكح  ظنػر كما بنا  مر ال ي الم عددة الظركؼ ضمف كثبا نا ش    ه كحدة
) الرافعػيا  بنػا  مػر كػاف ال ػي الماضػ و ال بػرة مػع ا  ػالنا كاسػ مرار الحاضػر فػي بنػا  مػر  ال ػي

ُِٖٗ :َُِ.) 
 :الشخصية تغير  :ثانيان 
 أف مف بع د المعَ  بنذا كلك َسب انا ثبا ان  إال ل س الش   و به  ك ؼ الذم الثبات أف الشؾ
 .كاحد كضع في أبد ان  اس مراران   ككف
 لناا فالش ص أساس و   ات الش   و د َام ك و مف  عبر ال ي كال غ ر كالَمك الحركو   ات إف
ك  طػكر    غ ػر كلػك بَا ػها مػف م عػددة َػكاحي كفػي الَمػك مػف م  م ػو ب شػكاؿ ط كل ػه  ػ ؿ  مػر
كم  نػا قدرا ه كمف معارفه ح ث مف الَمك لذا   ؿ  كمكاق ػه  بر ػه أشػكاؿ فػي ك َمػك كمسػ كالا َك

 فػي آثػاره ال  امػؿ لػذا ك  رؾ به ح ط  ما مع مس مر بشكؿ    امؿ أَه به  ح ط ال ي مف المؤثرات
 .مككَات ش    ه

 أف مَنا القكؿ  مكف ال ي الرشد مرحمو إل    ؿ كح ف مَده أساس و ال غ ر   و فإف ثـ كمف
 أمكػف لما كِاال مس مران  ذلؾ مع  بق  الش   و في ال طكر فإف ف نا الغالب أ بح قد الثبات مظنر
 ب ػ ث ر  عػد ؿ مػف الشػاذة الش  ػ و   ػ ب كمػا  قػدـك   طػكر مػف كالمج مػع ال ػرد   ػ ب فنػـ مػا
 معػه م عػارض كغ ػر الَسػبيا لثبا نػا م  ػؽ الش  ػ و فػي ال غ ػر فػإف ذلػؾ ممػ  كبَػاء.العػ ج

 (.َُّ: ُِٖٗ) الرافعيا 
 الشخصيةثانيان: سمات 

 :مقدمة
 كؾسػم  حد ػد فػي ر ػ س بػدكر  قػكـ السػمات لػذه كأف ا السػمات مػف ال ر د َمطنا ش   و لكؿ إف

 ك عبػر ا كث ػرة مكاقػؼ في ال رد مف ك  در ا َسب ان  ثاب و مامو سمكك و أَماط السمات كأف ال رد ا
 م حظػو مػف كجكدلػا ممػ   سػ دؿ كلكػف ا مباشػرة السػمات م حظػو  مكػف كال لمب  ػوا مػف  كافقػه

 (.ّّٗ: ُٕٖٗ) َجا يا الزمف مف ف رة   ؿ  ال رد سمكؾ
م نػـك    ضػح ح ػ  إدراكنػا  جػب ال ػي النامػو األسػس بعػض لَػاؾ السػمات ب عر ػؼ البػدء قبػؿ ك

 :كلي  مامان  السمو
 .المؤثرات مف مع ف َكع َحك مع َو بطر قو ل س جابو الش ص لدل َزكع لي سمو كؿ .أفُ
 .الش   و  م ز الذم لك كمجمكمنا السمات مف مددان  ش ص كؿ لدل .أفِ
 فػي ماؿ  رابط ب َنا   ات اج ماع كأف ال  ات أك العَا ر مف مدد مم   َطكم سمو كؿ .أفّ

 (.ُُٔ:ُِٖٗالسمو) الرفا يا  كجكد  ؤكد الذم لك كجكدلا أشكاؿ
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 : المغة في السمة تعريؼ
  العرب و المغو مجمع الكقار ك السك َو  عَي السمت ك ـ ـ س مف مش قو المغو في السمو
 :سيككلكجيان  السمة تعريؼ

 ح ث العمماء ب ف الَظر كجنات ا   ؼ إل   رجع دق كلذا ا السمو  عر  ات  با َت لقد
 : ال الي الَحك مم  العمماء مف مجمكمو مَد السمو مرفت
الجمامات  مف جمامو بنا   م ز أك األفراد مف غ ره مف ال رد بنا   م ز  ا  و أك   و مف مبارة
 فكر ػو  كػكف دقػ ك ا ال ػدؽ أك ال سػامح أك ال عػاكف أك كػالكـر أ  ق ػو السػمو لػذه  كػكف كقػد

 ال قمػب كسػرمو مزاج ػو أك االَبسػاطا أك كػاالَطكاءا ش  ػ و أك األفػؽا كسػعو ثقاف و كالمركَوا أك
 الَساف  عكض قد ك شعكر وا ال أك شعكر و مكركثوا أك مك سبو جسم وا أك أك حرك و المزاجا في

 بس طوا أك مس طرة مم قو أك سطح و السمو  ككف قد ك أ رما مَاسبو بسمو ال شعكر ا أك شعكر ا
 (.ُِْ: َََِِسب ا) الع سكما ثبك ا ثاب و أك د َام ك و م حركو  ككف م غ رة قد ك

 أف  مكػف َسػبي دكاـ ذات  ػ و أك  ا ػ و أك   ػمو  :أنهػا عمػي السػمة الخالؽ عبد يعرؼ كما
 السػمو  كػكف قػد ك مَنػاا فرد ػو فػركؽ لَػاؾ أف أم بعػض مػف بعضػنـ ف  م ػز األفػراد    مؼ ف نػا

 بمكقػؼ م عمقػو أك اَ عال ػو أك معرف ػو أك جسػم و كػذلؾ  كػكف أف  مكػف ك أك مك سػبو كراث ػو
 اج مامي.

مػف  ال ػرد    مؼ أساسه كممي َسبيا دكاـ كذك  م  زه  مكف جاَب أم  :بأنها جيمفكرد يعرفها كما
 (.ٕٔ: َُٗٗغ ره ) مبد ال الؽا 

 األفعػاؿ مػف مجمكمػو شػد دة ببسػاطو لػك ك أ َزػؾ َظػرة فػي مركز ػا مكاَػا السػمو م نػكـ ك ح ػؿ
 (.ْٕٗ: ُٖٕٗمعا)لكؿ كل َذزما    غ ر السمكك و ال ي

 السػمات ممػي لم عػرؼ الشخصػية اختبػارات لنتػائج العاممي التحميؿ منهج إل  النفس عمماء اتج 
 كمسػ قمو أساسػ و سػمات سػبع لَػاؾ أف ثرسػ كف كجػد كلقػد الش  ػ و ا  بػارات  ق سػنا العامػو ال ػي

 : ال ردلي  م ز
  َشػػ ط .ٔ.قا ػػدٓ ذكر ػػو م ػػكؿ .لد ػػهْ اَ عال ػػا .ثابػػتّ  كدكد .ِاَطػػكا ي م كػػر .ُ
 (.ُِّ: ََِِ.مَدفع) الع سكمإ

 : منها السمات مف متعددة أنكاع هناؾ
 بسػمو   م ػع الػذم فالشػ ص مطمقػا ثبك ػا ثاب ػو العامػو فالسػمو. المكق  ػو كالسػمات العامػو السػمات

 ا المكقػؼ َػكع ممػ    كقػؼ ال ػي لػي المكق  ػو كالسمات المكاقؼ كؿ في  َاأم  ككف األماَو العامو
 ا الػخ ... كاالَ عال ػو الر ػاَو ك األَكثو ك الذككرة ك ال ضكع ك الس طرة مثؿ أ رم كلَاؾ سمات

 ال ػداقو مثػؿ ال ػرد بنػا  شػعر ال ػي لػي فالشػعكر و كال شػعكر و الشػعكر و السػمات لَػاؾ أ ضػا ك
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 المكبك ػو كالم ػاكؼ الكبػت مثػؿ ال ػرد بنػا  شػعر ال ال ػي لػي كال شػعكر و ا وكالػركح االج مام ػ
 : نكعيف إلي السمات المكبكتة كتنقسـ
 : المنطمقة العصابية السمات
فػي  الػبعض كػاَط ؽ المكبػكتا ال ػرد اَطػ ؽ مػف  عبػر سػمكؾ  ػكرة فػي  بػدك ال ػي السػمات كلػي
المعنػكد  ال مػؽ مػع   عػارض أَنػا ع اب وال السمات   ا ص كمف غضب ثكرات أك مدكاف  كرة

 مػرض أم َ سػي م ػاب شػكؿ فػي  ظنػر ال ػي الحق ق ػو فػرد دكافػع مػف  عب ػرا ف نػا ألف لمشػ ص
 . َ سي

 : العكسية العصابية السمات
 كػاف ال ػرد أف لػك   ػدر كػاف الػذم السػمكؾ َقػ ض لػك سػمكؾ  ػكرة فػي  بػدك ال ػي السػمات كلػي
 . طم قا
السػمات    ػا ص كمػف . الػخ... بالغػو قسػكة كراءلػا     ػي ال ػي ف نػا لغالمبػا الرحمػو مظػالر مثؿ

الحق ق ػو  السػمات  ك ػد أف مم َػا الف مزمَػو كقػي بكجكدلػا  شعر ال رد  دع كال  اما حجرا المضادة
 األب  جػاه الػدا ـ بالحػب   ظػالر أبػاه  كػره الػذم فالط ػؿ َ سػنا مػف ك عبػر  َطمػؽ أف  شػ و دا مػا

 فػي ك كفػه اَطمػؽ إف أمػا مكسػ و سػمو لػذه بالشػجامو ق ػد غ ػر مف  ظالرهك   كفه فكبت الط ؿ
 (.ُِٔ: ََِِمَطمقو) الع سكما سمو قمؽ فنذه  كرة
 : يمي ما استخالص تـ كقد

 مكاط نـ الحاجو كفي اآل ر ف سمكؾ في ال حكـ في ال رد رغبو مف مبارة كلي الس طرة إلي الحاجو
 أم االسػ ق ؿ أك الػذات  كك ػد إلػي االَق اد الحاجػو إلي حاجوال أم به كالمجاب ما قا د إ باع إلي

 . الغ ر  كجنه أف الغ ر كدكف ف ه  ؤثر أف دكف لكاه حسب ال رد  س ر أف في الرغبو
 ال ػرد  عػرض حالػو فػي كجننػـ فػي الغضػب ك اآل ػر ف مناجمػو فػي الرغبػو أم العػدكاف إلػي الحاجو
 . المضا قو أك المعارضو أك ل لاَو
 كالمػكـ الَقػد كقبػكؿ بػه كال م ػع األلػـ قبػكؿ فػي كالرغبػو ال ضػكع فػي الرغبػو أم ال ضػكع إلػي والحاج

 .لمقدر ال رد ح اة حكادث إسَاد َحك كالم ؿ كاالس س ـ
 كال غمػب المنػارات بعػض كِا قػاف المَػاؿ  ػعب شػيء  ح  ؿ في الرغبو أم ال ح  ؿ إلي الحاجو

 مثػؿ الحسػ و بالمػذة ال م ػع فػي الرغبػو مػف مبػارة كلػي والرؤ ػ إلػي العكا قالحاجػو أك ممػي المكاَػع
 ال ػرد حاجػو أم االسػ عراض إلػي الحاجػو كمنػا الحسػ و أم االَطبامػات األ ػكات كسماع الب ار
 ك دلشػنـ اَ بػالنـ ك سػ رمي كأف  ث ػرلـ ك سػمعكه اآل ػركف الَػاس  ػراه ح ػي اآل ػر ف ممػي لم ػ ث ر
 . ك  دمنـ ك سم نـ
 . كالمزاح ال سم و أجؿ كمف المعب أجؿ مف الحركات ببعض الق اـ في الرغبو مأ المعب إلي الحاجو
 اس عادلـ ممي كالعمؿ اآل ر ف مع ال عاكف في الرغبو مف مبارة كلي االَ ماء إلي الحاجو
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 . معنـ كاالش راؾ
 بمرغػك  الغ ػر الَػاس مػف االب عػاد فػي الرغبػو مػف مبػارة كلػي الطػرد أك البعػد أك الَبػذ إلػي الحاجو

 . ف نـ كِالمالنـ
 سػامده  أف فػي ال ػرد رغبػو أم العػكف أك الَجػدة أك الغاثػو إلػي الحاجػو أم المسػامدة إلػي الحاجػو
 . حما و أك مطؼ أك حب شكؿ في المسامدة لذه كاَت سكاء اآل ركف
ك ا ػو  كالحما ػو كالعكف الحب غ ره إمطاء في ال رد  رغب ح ث ل  ر ف العكف  قد ـ إلي الحاجو
 . الغ ر مع ال عاطؼ أك قكة كال له حكؿ ال الذم أك الضع ؼ صلمش 

 . االح قار أك االس   اؼ أك ال  غ ر أك كالحرج اللاَو  جَب إلي الحاجو
الَ س  مف الدفاع أم كالمكـ الَقد ك جَب النجكـ مكاجنو في الذات مف الدفاع : الدفاع إلي الحاجو
 محػاكالت بػذؿ طر ػؽ مػف ال شػؿ ممػي ال غمػب : ال شػؿ يممػ ال غمػب إلػي الحاجو أثاب نا ك ك    دلا

 فػي الضػعؼ مػكاطف ممػي كال غمب الجند  جد د طر ؽ مف اللاَو ممي كال غمب ك  بو قكة أكثر
 . الش ص
 . الحذر إ باع أم المكت أك بالجركح كال ابو كالمرض األلـ  جَب األلـ  جَب إلي الحاجو
 مر بػو ك كمَظمػو َظ  ػو األشػ اء كح ػظ مر بػو األشػ اء كضػع فػي الرغبػو أم الَظػاـ إلػي الحاجػو

 . كم َ و كدق قو
 الجَس إلي الحاجو لذا ه ال نـ أجؿ مف لم نـ الحاجو أم الع قات فنـ في الرغبو ال نـ إلي الحاجو

 لػذه جاَػب كِالػي مػكرم دارسػو فػي الدافع ػو السػمات لػي كلػذه شػنكاَ و ا جالات مف   احبنا كما
يػذكرها  كال ػي ال عب ر ػو ا أك المزاج ػو السػمات مػف أ ػرم طا  ػو لَػاؾ فأ لػكحظ فقػد السػمات

 ( منها: ٕٚٔ: ٕٕٓٓ) العيسكم،
 . الم ماسؾ أك كالم َاسؽ الم كامؿ السمكؾ في الرغبو أم االَسجاـ سمو
 . األكلي السمو مكس كلي السمكؾ في ال  كؾ سمو
 . االس جابو قبؿ   مؿ أك  ك ر  كدكف بسرمو ل س جابو الم ؿ أم اَدفام و أك قنر و سمو
 .ككثاف نا كدكامنا االَ عاالت  كرار مدم إلي الدراسو لذه ك ش ر الكجداَ و أك االَ عال و سمو
 . كالحدس ال  ك ر في كاأل الو ال عمـ سرمو إلي ك ش ر البدام و أك الب كار و سمو
 ك الم  دة المَاشط إلي د والمؤ  ال رص مف كالبحث الح اة في مم ؽ م ؿ كجكد أم الكثافو سمو

 . كبالَاس بالح اة الشغؼ كال  ث ر القكة مف كالبحث المم ازة كال ح و ال رك ح و المَاشط
 . السمكؾ دكاـ أم الدكاـ سمو
 . اآل ر ف في الخ.. كرغبا ه م اكفه ك ال رد م كب رؤ و في الرغبو أم السقاط سمو
 .ال رد   اؿ  ر دلا كما كل س الكاقع في لي كما األش اء رؤ و َحك الَزمو أم المكضكم و سمو
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ظرة كذا  و   ال و سمو أم الذا  و السمو الذا  ػو  بػالم كؿ ال ػرد   ث ر أم ا ماط ي كسمكؾ إَساَ و َك
 . ال ا و المشامر
 . الحق ق و كالكقا ع المجسمو المش  و باألمكر فقط ال  ث ر َحك ال رد َزمو أم ال ارج و السمو
  .اآل ر ف اح راـ مدـ مع لذا ه ال رد حب أم الذات مبادة أك تالذا حب سمو

 Traits Theoryنظرية السمات 
 ع بػر َظر ػو السػػمات مػف بػ ف الَظر ػػات ال ػي لنػا  ػػاث ر كدكر كب ػر ف فػي  حم ػػؿ الش  ػ و. كممػػ  
كفػؽ مَظكرلػاا   م ػز  ػػكاص الش  ػ و ك حػدد سػػمكؾ ال ػرد طبقػان لق ػػاس ال ػ ات الش  ػ و لد ػػه. 

رض لػذه الَظر ػػو بػ ف االسػ جابات الم  م ػػو لم ػرد فػػي المكاقػؼ ال ا ػو  سػػ َد الػ  االسػػ عدادات    ػ
المحػػػددة الم ػػػكفرة لد ػػػه. ك طمػػػؽ ممػػػ  لػػػذه االسػػػ عدادات ال ػػػ ات ال رد ػػػو. أم بعبػػػارة آ ػػػرلا أَػػػه 

 (. ِٗ: ََِْباالمكاف ك ؼ االفراد كال عٌرؼ مم نـ  بعان لمسمكؾ ال اص بنـ ) سركما 
َ ػػار َظر ػػات السػػمات بػػاف الش  ػػ و   ػػ لؼ مػػف مجمكمػػو كب ػػرة مػػف ال ػػ ات كالسػػماتا  ع قػػد ا

(. كالسػػػمو لػػػدل ْْٔ : ََُِك جمعػػػكف ممػػػ  اف السػػػمو لػػػي الكحػػػدة الر  سػػػو لمش  ػػػ و )مػػػامكدا
لػػي م نػػـك لػػه طب عػػو مجػػردة ال   حػػظ بطر قػػو مباشػػرة بػػؿ  مكػػف م حظ نػػا مػػف  Stagnerسػػ كىَر 

(. ككث ػر مػف السػمات  عبػر مَنػا ب ػ ات كقسػـ ّ: ََِٔ)الَػداكما    ؿ مؤشرات كأفعػاؿ مع َػو
.  مكػػف أف    مػػؼ األفػػراد فػػي السػػمات (832  4791)كارحزايتتج   مَنػػا باالسػػماء ك بعضػػنا باالفعػػاؿ

ك م ػػز بعضػػػنـ مػػف الػػػبعض أل أف لَػػاؾ فركقػػػا فرد ػػػو ف نػػا. ك كػػػكف السػػمو كراث ػػػو أك مك سػػػبوا أك 
 (. ٕٔ: ُْٗٗل و أك م عمقو بمكاقؼ اج مام و )مبد ال الؽا  ككف جسم و أك معرف و أك اَ عا

مممػاء كاف لسنامات ألبكرت في مجاؿ الش   و كسما نا أثر كب ر في حث الكث ر مف البػاحث ف ك 
الػػػػَ س فػػػػي الق ػػػػاـ بػػػػ جراء االبحػػػػاث كالدراسػػػػات فػػػػي الش  ػػػػ و بإسػػػػ  داـ السػػػػمو كم نػػػػـك لك ػػػػؼ 

لمك ػػػػكؿ الػػػػ  االبعػػػػاد االساسػػػػ و  Factor Analysisالش  ػػػػ وا كأسػػػػ  داـ ال حم ػػػػؿ العػػػػاممي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  Cattellك "كا  ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ " Guilfordكمػػػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػػػرز لػػػػػػػػػػػػػػػػـ: "كى م ػػػػػػػػػػػػػػػػكرد لمش  ػػػػػػػػػػػػػػػػ و.  " ك"أ َز

Eysenckا".(Gleitman et al, 1999, P. 683)   كسػ عرض الباحػث بعػض الجكاَػب المنمػو
 في َظر ا نـ ف ما  مي:

ػػػكردف ألبػػػكرت ) مػػػٌرؼ مو ب َنػػػا لػػػي الكحػػػدة الطب ع ػػػو السػػػ Gordon Allport( 1967-1897كى
Natural Unit  لك ػػؼ الش  ػػػ و. إف السػػمات طبقػػػان أللبػػكرت لػػػي البَػػاءات الدا م ػػػو المكجنػػػو

لسػػػػمكؾ ال ػػػػرد بشػػػػيء مػػػػف الثبػػػػات كال ا ػػػػ وا كلػػػػي كحػػػػدات مسػػػػ قمو دا ػػػػؿ ال ػػػػرد كلكَنػػػػا م كافقػػػػو 
(Interdependent ك  م ػػػػز ُٗ: ََِٔ( بح ػػػػث   جمػػػػع ألحػػػػداث اآلثػػػػار السػػػػمكك و )الَػػػػداكما .)

أكلبكرت ب ف السمو كبػ ف اال جػاه كالمعػا  را فالسػمو ال ػر بط بمكضػكع أك شػه محػددا ب َمػا اال جػاه  
(. أمػػػا ٗٓ: ُٖٗٗ كػػػكف َحػػػك شػػػيء محػػػدد. ك كػػػكف  السػػػمو اكثػػػر ممكم ػػػو مػػػف اال جػػػاه )مم كػػػوا 

الت ال ػي  سػمؾ المعا  ر ال ي  مكف بكاسط نا ق اس السمو لدل فرد ما فحددلا ألبكرت بػػ: مػدد الحػا
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ف نػػػا ال ػػػرد سػػػمككان مع َػػػانا كمػػػدل اسػػػ مرار  مػػػؾ الحالػػػو ال ػػػي   بَػػػ  ف نػػػا الشػػػ ص طر قػػػو مع َػػػو فػػػي 
 السمكؾ.

ف ػػػرل أف الش  ػػػ و  جػػػب أف  ح ػػػكم أَػػػكاع مػػػف السػػػمات ال ػػػي  Guilford( ُٕٖٗ م ػػػكرد )جى أٌمػػػا 
ت لػػػي سػػػمات فسػػػ كلكج و ام برلػػا أسػػػمكبان ممكم ػػػان ثاب ػػػان َسػػػب ان    مػػػؼ مػػػف فػػرد أل ػػػر. كلػػػذه السػػػما

 كسمكك و كقدرات مقم و كمزاج و. 
ػػػد كا  ػػػؿ ) مػػػع ألبػػػكرت حػػػكؿ كجػػػكد سػػػمات   Raymond Cattell( ُٖٗٗ-َُٓٗك   ػػػؽ را مَك

مشػػ ركو لػػدل الَػػاس. كأم بػػر السػػمو أسػػاس بَػػاء الش  ػػ وا كام مػػدلا كم نػػـك ر  سػػي فػػي َظر  ػػه 
 حكؿ الش   و. 

كلػي  مػؾ السػمات  Source Traitsدر و أك أساسػ و : سمات م قسـ كاتيؿ  السمات إل  قسميف
ك لػػي  مثػػؿ  Surface Traitsال ػػي  ع بػػر ذات الم ػػو كب ػػرة كلنػػا ثبػػات كدكاـا كسػػمات سػػطح و 

. كطبؽ كا  ؿ مددان (Ryckman, 1993, P. 231)  ا ص الش   و ك ع بر غ ر ثاب و َسب ان 
 َػػػوا ب سػػ  دـ مػػػَنف ال حم ػػؿ العػػػاممي سػػػمكؾ الَػػاس فػػػي مكاقػػؼ مع لم حظػػوكب ػػران مػػف اال  بػػػارات 
Factor Analysis ( 16 ك ػػؿ الػػ   حد ػػد العكامػػؿ السػػ و مشػػر المعركفػػو ا   ػػاران بػػػ PF )

(Morgan & King, 1971, P. 366). 
ػػػؾ ) الش  ػػػ و ك ػػػرل ب َنػػػا   كػػػكف مػػػف   ه مػػػف  ػػػكرا Esenck( ُٕٗٗ-ُُٔٗب َمػػػا  كضػػػح أ َز

ػػؾ مػػف  ػػ ؿ  طب ػػؽ مػػَنف ال حم ػػؿ العػػاممي ل سػػع  ك ػػؿ أ. مجمكمػػو مػػف األفعػػاؿ كاالسػػ عدادات  َز
كث ث ف فقػرة ا ػذت مػف  ػ حو الب اَػات الش  ػ و لجَػكد أمر كػافا إلػ  كجػكد بعػد ف أساسػ  ف فػي 

 – ا  ضػػػماف معظػػػـ السػػػمات الر  سػػػو كلمػػػا: االَطػػػكاء(َّٓ: ُٖٕٗ)لػػػكؿ كل َػػػدزما الش  ػػػ و 
كبعػػػػػد ثالػػػػػث  الذلاَ ػػػػػوال نمػػػػػا الحقػػػػػان ن اضػػػػػاؼ االسػػػػػ قرار االَ عػػػػػالي ثػػػػػـ  –االَبسػػػػػاطا كالع ػػػػػاب و 

(Gleitman et al, 1999, PP. 684-686).  
 نمكذج أيزنؾ لمشخصية : 

ا أربعو مكامؿ ام برلا كحدات أساس و م در و كمس قمو  Eysenck & Eysenck , 1992حدد أ َزؾ
 ك   ػػػؼ ال ػػػرد المَبسػػػط ب َػػػه شػػػػ ص Extraversionلمش  ػػػ و كلػػػ  : العامػػػؿ األكؿ االَبسػػػاط 

اج مػػام   حػػب ال كاجػػد مػػع اآل ػػر ف كلػػه  ػػداقات مد ػػدة كغ ػػر محػػب لمقػػراءة أك الدراسػػو مَ ػػردان ا 
ك سع  كراء االس ثارة ك  طكع لعمؿ األش اء غ ر الم ركضو مم ه ا مَدفع كسػر ع ال  رؼ ا محب 

ا ػػـ لم غ  ػػر كحاضػػر الجابػػو دا مػػان م  ا ػػؿ غ ػػر م شػػا ـ ك   ػػذ األمػػكر ببسػػاطو ا مػػرح كضػػحكؾ ا د
الحركػو كالَشػاط ا سػر ع االَ عػػاؿ ك م ػؿ لمعػدكاف ا كال  سػ طر ممػػ  اَ عاال ػه بدقػو ا ك  م ػز بػػذاكرة 
أطػػػكؿ ل رقػػػاـ ا ك م ػػػؿ لم رك ػػػز ممػػػ  ال  ا ػػػ ؿ بالَسػػػبو لممكاقػػػؼ الجد ػػػدة ك  ضػػػؿ ال ػػػكر األكثػػػر 

 .(ُٔٓ: ُّٗٗ) مبد ال الؽ ا إشراقان كألكاَان 
كلػ  بَ ػو أكل ػو كل سػت مجػرد زممػو مػف األمػراض ا كلػ    Neuroticismكالعامؿ الثاَ  الع اب و 

مشػػ قو مػػف اسػػ ثارة الجنػػاز الع ػػب  المسػػ قؿ ا ك شػػبه فكػػرة مػػدـ اال ػػزاف االَ عػػال  ا فػػاألفراد الػػذ ف 
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 قعكف مَد طرؼ بعد الع اب و  م مكف إل  ال عػرض لمقمػؽ ك سػنؿ اسػ ثار نـ ا ك ح مػؿ أف  شػككف 
شن و ا كبالرغـ مف اح مال و  عرضنـ ل ضطرابات الع اب و ف  ظػؿ مف ال داع كاألرؽ كفقداف ال

الظركؼ الضاغطو الم كررة إال أف معظمنـ ال  كاجنكف إال مشك ت قم مو ك ؤدكف مممنـ ك قكمكف 
بػػكاجبنـ األسػػرل كالمج معػػ  ممػػ  َحػػك مَاسػػب كسػػم ـ ا ك ع بػػر سػػمكؾ الع ػػاب  أقػػؿ كضػػكحان مػػف 

 (.  ُٗ:  ََِٔ)ابك لاشـاسمكؾ المَبسط 
 ك ك ؼ الش ص الذل  ح ؿ ممػ  درجػو مر  عػو  Psychoticismكالعامؿ الثالث الذلاَ و

ممػػ  لػػذا البعػػد ) الش  ػػ و الذلاَ ػػو ( ب َػػه : بػػارد كمػػدكاَ  كقػػاس ا ممػػا  ػػؤدل إلػػ  سػػمكؾ مضػػاد 
اؿ لممج مع ا كأقؿ ط قو مف الَاح و المغك و ا ك رك زه أقؿ كذاكر ه أضعؼ ا كبطه جدان فػ  األممػ

العقم ػػػو كالدراك ػػػو ا ممػػػ  مكػػػس الدرجػػػو المَ  ضػػػو ممػػػ  المق ػػػاس  ػػػكح  بالسػػػكاء كالعاد ػػػو كمػػػدـ 
 .(ُٕٓ: ُّٗٗ) مبد ال الؽ ا ال عرض لمثؿ لذه الظكالر السابقو 

ك ك ؼ األشػ اص الػذ ف  ح ػمكف ممػ  درجػات مر  عػو ممػ    Lieكالعامؿ األ  ر الكذب
حساسػػػ و كالجمػػػكد كالسػػػمب و كفقػػػد الشػػػعكر بػػػاألمف كضػػػعؼ لػػػذا البعػػػد بػػػ َنـ   سػػػمكف بالدفام ػػػػو كال

االس ب ػػار بالػػذات ا كال ػػك ر ا كال ػػداع كال ز  ػػؼ ا أمػػا الدرجػػو المَ  ضػػو ف ػػكح  بقػػدر كب ػػر مػػف 
ك جػػب كضػػع ث ثػػو ام بػػارات حػػكؿ لػػذا ااالسػػ ق ؿ كالف ػػاح كالَضػػف كرغبػػو فػػ  القػػرار بػػالع كب 

داللو ا أك مادة  عب ر و كأسمكب و غ ر جػد رة باالل مػاـ البعد ل  أَه قد  ككف : سمو ش   و ذات 
 (.  َِ:  ََِٔ)ابك لاشـاا أك حالو مزاج و كق  و 

 يزنك:آنظزة نقذيت لنظزيت 

اال زاف( فقط لنك مػف قب ػؿ  –الع اب و ( ك)االَطكاء – )االَبساط َزؾ مم  مامم ف آق كر َظر و 
لمع ػاب و ح ػث  ماـو   شؾ في كجكد مامؿو ف بالسمكؾ.ال جاز الم ؿ الذم ال    د في ممم و ال َبؤ 

ا ككا ؿ" ب ف مامػؿ الع ػاب و كاحػد فقػط مػف مكامػؿ م عػددة مم ػزةا ك ػركا أف ج م كرد“   ؽ ك  مف 
الع ػػاب و أك مامػػؿ الع ػػاب و حالػػو معقػػدة مكق  ػػانا كمحػػددة َشػػك  ا أكثػػر مػػف ككَنػػا مػػام ن ثاب ػػان فػػي 

مػدـ ا سػاؽ ظنػكر مامػؿ الذلاَ ػو فػي ا ك  َزػؾ لمش  ػ وبػار آا  ممكم و مكامػؿ كذلؾ  الش   و.
ػػؾ مكامػػؿ مر ضػػو فسػػ حو  شػػمؿ معظػػـ سػػمات آمكامػػؿ ا كمػػا أف الدراسػػات الم داَ ػػو كاألمبر ق ػػو  َز

 (.ُٕٓ:  ُٕٗٗالش   و )األَ ارما 
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 انفصم انثانث

 دساساخ انساتمح
 مقدمة: 

دب ال ربػػكم كال ػػراث العممػػي كممػػي م ػػزكف بعػػد الطػػ ع الكاسػػع مػػف قبػػؿ الباحػػث ممػػي األ    
ممـ الَ س في لذا المجاؿا ك ق اـ الباحث ب جم ع أكبر مدد مف البحكث ك الدراسات سكاء المحم و 

 قػاء بعػض البحػكث ك الدراسػات السػابقو فػي جم ػع المجػاالت َأك العرب و أك األجَب وا قاـ الباحث با
مم ػػه فقػػد رأل الباحػػث بػػػ ف  عػػرض لَػػا أللػػـ البحػػػكث ال ػػي   ػػدـ ك قػػكم دراسػػو الباحػػػث الحال ػػوا ك 

ب ػػػكرة مباشػػػرة أك غ ػػػر  كسػػػمات الش  ػػػ و كالدراسػػػات العرب ػػػو كاألجَب ػػػو ال ػػػي  َاكلػػػت الم ػػػدرات
 مباشرة مع مكضكع الدراسو الحال و.

 لذا كقد  ـ   َ ؼ البحكث كالدراسات السابقو إلي مجمكم  ف ممي الَحك ال الي:

 سػمات الش  ػ وك مكضػكع الم ػدرات  َاكلػت بالدراسػات العرب ػو ال ػي  المجمكمو األكلي: ك   ص

 كم ق نا ببعض الم غ رات. 

 سػمات الش  ػ وك مكضػع الم ػدرات المجمكمو الثاَ و: ك   ص بالدراسات االجَب و  ال ي  َاكلت 

 كم ق نا ببعض الم غ رات. 
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 أكالن الدراسات العربية:
 مكضع سمات الشخصية:ك ع المخدرات الدراسات التي تناكلت مكضك   
 (:ٕٓٓٓ. دراسة ) الزهراني،ٔ

 بعنكاف" بعض سمات الشخصية المميزة لمتعاطي المخدرات مف الشباب".
ػت م َػه الدراسػو مػف  الدراسو إلي  لدفت ال عرؼ ممي سمات الش  ػ و لم عػاطي الم ػدراتا ك كَك

و ممف أد مكا بسبب ال عاطي ا كاس  دـ (  فرد مف َزالء ال  ح و كدار الم حظو االج مام َٖ)
الباحػث األدكات ال ال ػو: مق ػػاس مكػو لمش  ػػ و ك اسػ مارة ال م  ػػو االج مام ػو مػػف إمػداد الباحػػث ا 
ك ك ػػػػمت الدراسػػػػو إلػػػػي ألػػػػـ الَ ػػػػا ف ال ال ػػػػو: أف لَػػػػاؾ ا ػػػػ  ؼ بػػػػ ف سػػػػمات الش  ػػػػ و لم عػػػػاطي 

اسو إلي أف م عاطي الم درات لـ أم ػؿ الم درات مف غ رلـ ممف ال   عاطكَنا ا كما  ك مت الدر 
إلي مدـ السكاء في االَ ماء األسرم ك ػكلـ المػرض كالنسػ  ر ا كالبػر َاك ػا ال  ػاـ كالنػكس ال   ػؼ 

 ك االَحراؼ الس ككبا ي .
 ـ(:ٕٔٓٓ.دراسة األسمرم )ٕ

بعنػػكاف " دراسػػة مقارنػػة لػػبعض خصػػائص الشخصػػية لمتعػػاطي المخػػدرات كغيػػر المتعػػاطيف فػػي 
 العربية السعكدية " ةالمممك

إلػي ب ػاف ال ػركؽ بػ ف الم عػاط ف ممػي الم ػدرات كغ ػر الم عػاط ف مم نػا فػي  هدفت الدراسػة  
  ػػػا ص الش  ػػػ و ال ال ػػػو ) الَشػػػاط العػػػاـ ا  حمػػػؿ المسػػػ كل و ا االك  ػػػاب ا ال عػػػاكف كال سػػػامح ا 

  ػػػػا ص ش  ػػػػ و الثقػػػػو بػػػػالَ س ا الم ػػػػكؿ الع ػػػػاب و ا الم ػػػػكؿ الذلاَ ػػػػو (ا كمػػػػا لػػػػدفت كب ػػػػاف 
الم عػػاط ف فػػي ) الَشػػاط العػػاـ ا  حمػػؿ المسػػ كل و ا االك  ػػاب ا ال عػػاكف كال سػػامح ا الثقػػو بػػالَ س ا 
الع اب و ا الم كؿ الذلاَ و ( با   ؼ العمر ا الحالو االج مام و ا كال ر  ػب دا ػؿ األسػرة ا كمػدد 

السػػكف . كب ػػاف ال ػػركؽ بػػ ف ف ػػات  أفػراد األسػػرة ا كالمسػػ كم ال عم مػػي ا كالمسػػ كم االق  ػػادم ا َػػكع
الم عاط ف لمم درات في   ا ص الش   و ال ال و ) الَشاط  العاـ ا  حمؿ المسػ كل و ا االك  ػاب 
ا ال عػػاكف كال سػػػامح ا الثقػػػو بػػالَ س ا ضػػػبط الػػػَ س ا الم ػػػكؿ الع ػػاب و ا الم ػػػكؿ الذلاَ ػػػو ( ممػػػي 

ل ر  ػػػػب دا ػػػػؿ األسػػػػرة ا مػػػػدد أفػػػػراد األ ػػػػرة ا الم غ ػػػػرات ال ال ػػػػو ) العمػػػػر ا الحالػػػػو االج مام ػػػػو ا ا
( ََٔمػػف ) كقػػد تككنػػت عينػػة الدراسػػةالمسػػ كم ال عم مػػي ا المسػػ كم االق  ػػادم ا َػػكع السػػكف (ا 

(. كمػػدد أفػػراد م َػػو األسػػك اء ََّحػػاالت ككػػاف مػػدد أفػػراد م َػػو الم عػػاط ف لمم ػػدرات )  ٓفػػرد ك 
 ُٓلمممكػو كقػػد  راكحػت األممػػار مػف سػػف )( حالػو مػػف مس شػ  ات األمػػؿ باََّغ ػر الم عػػاط ف ) 

ػػؾ  سػػَو فػػ كثر (ا ككاَػػت أفػػراد الع َػػو مػػف الػػذككر ا كقػػد اسػػ  دمت الدراسػػو مق ػػاس الش  ػػ و أل َز
ػػػؾ  كمق ػػػاس ببػػػؾ ل ك  ػػػاب كمق ػػػاس الع قػػػات األسػػػر و ك ك ػػػمت الدراسػػػو مق ػػػاس الش  ػػػ و أل َز

 اسػػة إلػػي مجمكعػػة مػػف النتػػائجكتكصػػمت الدر كمق ػػاس ببػػؾ ل ك  ػػاب كمق ػػاس الع قػػات األسػػر و 
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مَنا : كجكد فركؽ جكلر و ب ف م َو الم عاط ف كغ ر الم عاط ف كذلؾ في األبعاد ال ال ػو ) الَشػاط 
العػػػػػاـ ا  حمػػػػػؿ المسػػػػػ كل و ا ال عػػػػػاكف ا كال سػػػػػامح ا الثقػػػػػو بػػػػػالَ س ا ضػػػػػبط الػػػػػَ س ( كقػػػػػد ح ػػػػػؿ 

فػي المقػا  س سػال و الػذكر فػي  الم عاط ف ممي درجات أقؿ ب َما َاؿ غ ر الم عػاط ف درجػات أممػي
ح ف ح ػؿ الم عػاط ف أممػي الػدرجات فػي المقػا  س ال ال ػو ) الك  ػاب ا الم ػؿ الع ػابي ا كالم ػؿ 
الذلاَي (ا كجد أف لَاؾ فركؽ دالو إح ا  ان مَد مس كم الداللػو ممػي بعػد الَشػاط العػاـ فػي ضػكء 

 م (.م غ رم َكع الع َو كالم غ رات ال ال و ) العمر ا المس ك 
 (:ٖٕٓٓ. دراسة )الحازمي ،ٖ

 بعنكاف : " تعاطي المخدرات كعالقت  بأبعاد الشخصية " 
إلػػي ب ػػاف الع قػػو بػػ ف  عػػاطي الم ػػدرات كأبعػػاد الش  ػػ و لػػدم المػػدمَ ف . كب ػػاف  هػػدفت الدراسػػة

 عػاطي  الم غ رات كالعكامؿ األسر و ال ي  مكف أف  معب دكران بارزان في دفع األبَػاء َحػك اال جػاه إلػي
الم ػػدرات كِادماَنػػا ب ػػ و مامػػو كالع قػػو بػػ ف العكامػػؿ األسػػر و كاَػػدفاع األبَػػاء َحػػك  عػػاطي أَػػكاع 

 مع َو مف الم درات ب  و مامو .
( فػػردان  ػػـ  قسػػ منـ   ػػ لؼ مػػف مجمػػكم  ف ا المجمكمػػو األكلػػي  َِٓ)  كقػػد تككنػػت عينػػة الدراسػػة 

( فػػردان مػػف المسػػجكَ ف  َٓلممػػكاد المند ػػو ا ) ( فػػردان مػػف المسػػجكَ ف المػػدمَ ف َٓ  كػػكف مػػف : ) 
( فردان مػف المسػجكَ ف المػدمَ ف لممػكاد المث ػرة ل  ال ػؿ ا المجمكمػو  َٓالمدمَ ف المكاد المَبنو ا )

( فػػدران مػػف غ ػػر الم عػػاط ف َٓ( فػػردان مػػف المسػػجكَ ف غ ػػر الم عػػاط ف ا)َٓالثاَ ػػو   كػػكف مػػف : ) 
ػػػؾ كمق ػػػاس مػػػكس لمع قػػػات  راسػػػة مقيػػػاسكقػػػد اسػػػتخدمت الدكغ ػػػر المسػػػجَك ف.  الش  ػػػ و أل َز

 األسر و .
: أف  كجػد فػركؽ دالػو إح ػا  ان فػي أبعػاد الش  ػ و بػ ف إلػ  أهػـ النتػائج التاليػة كتكصمت الدراسة

مػػدمَي المنػػد ات كالمسػػجكَ ف كالعػػاد  ف اكمػػا  كجػػد فػػركؽ دالػػو إح ػػا  ان فػػي أبعػػاد الش  ػػ و بػػ ف 
كالعػاد  ف ا كمػا  كجػد فػركؽ دالػو إح ػا  ان فػي إبعػاد الش  ػ و بػ ف  مدمَي المَبنات  كالمسػجَك ف

مدمَي المكاد المث رة ل  ال ؿ كالمسجكَ ف كالعاد  ف اكما  ك مت الدراسو أ ضان ال  كجػد فػركؽ فػي 
إبعاد الش   و ب ف مدمَي المند ات ل  ال ؿ كالمسجكَ ف كالعاد  ف ا ك  كجد فركؽ دالو إح ا  ان 

األسر و ب ف مدمَي المند ات كالمسجكَ ف كالعاد  ف ا ك كجد فػركؽ دالػو إح ػا  ان فػي  في الع قات
 الع قات األسر و ب ف مدمَي المث رة ل  ال ؿ كالمسجَك ف 

 (:ٕٗٓٓ.دراسة) العيس  ،ٗ
 بعنكاف"  االفالـ السينمائية كأثرها عم  مركج  كمتعاط  المخدرات"

فػ ـ السػ َما  و السػ َما  و الم َاكلػػو لمشػكمو الم ػدرات فػػ  الػػ  ال عػرؼ ممػ  أثػػر األهػدفت الدراسػة 
  شػػ  أسػػال ب َشػػر الم ػػدرات بػػ ف ف ػػو الشػػباب  رك جػػا أك  عاط ػػا مػػف كجنػػه َظػػر المبحػػكث فا كمػػا 
لدفت معرفو الدكر الذل  معبػو األفػ ـ السػ َما  و السػ َما  و فػ   مقػ ف مشػالد نا ألسػال ب ال عػاط  
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لم درات كالعقاق ر المحظكرة مف َظر المبحكث فا كمػا لػدفت معرفػو مػدل كاال جار غ ر المشركع با
امجاب الشباب  بش   و الممثؿ "البطؿ" ف  أف ـ الم درات ا ك قم ده سػكاء بال عػاط  أك اال جػار 

 غ ر المشركع بالم درات كالعقاق ر المحظكرة مف كجنه َظر المبحكث ف.
ت الع َه مف )  كاس  دـ الباحث المَنف  الك  ي ال حم مي  ( مف المحككم ف في قضا ا ّْٖك كَك

الم درات في مد َه الر ػاض مػف المنربػكف كالم عػاطكف كالمركجػكف فػي ا ػ ح و الحػا ر  كاسػ  دـ 
الباحث اسػ باَه مػف امػدادة كقػد اسػ  دـ االسػال ب االح ػا  و ال ال ػو الم كسػطات كالَسػب ككا  بػار 

ك ك ػػمت الدراسػػو إلػػ  ألػػـ الَ ػػا ف ال ال ػػو: رأل غالب ػػو أفػػراد  حسػػف المطابقػػه كاالَحرافػػات المع ار ػػوا
الدراسػػو أف األفػػ ـ السػػ َام  و كػػاف لنػػا  ػػ ث ر إ جػػاب  ممػػ نـ مػػف ح ػػث ز ػػادة الػػكم  لػػد نـ ب ضػػرار 
الم ػػدرات ا مػػع مػػدـ كجػػكد  بػػا ف كب ػػر بػػ ف ا جالػػات م ػػردات الدراسػػوا كمػػا أف رأل غالب ػػو أفػػراد 

درات لنا دكر ف   مق ف مشالد نا السال ب ال عاط  كاال جػار غ ػر المشػركع  الدراسو أف األف ـ الم 
بالم درات كالمؤثرات العقم و مف ح ػث طػرؽ  عػاط  الم ػدراتاكما أف رأل غالب ػو أفػراد الدراسػو أف

األف ـ الس َام  و كاف لنا   ث ر   ف   شك ؿ المع قدات كالقدكة مم  مشالد نا مف ف و الشباب  جاه 
 ـ الم درات كمدل  قم دلـ لممثم ف كمف ح ث أف  رك ف الم درات  جمب الثراء.جرا 
 (:ٕ٘ٓٓ.دراسة)المالكي،٘

بعنكاف"الخصػػػائص االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية لممػػػدمنيف كالمطبػػػؽ عمػػػيهـ عقكبػػػة تكػػػرار تعػػػاطي 
 المخدرات"

 نـ مقكبػػو الػػ  معرفػػو ال ػػرؽ فػػي ال  ػػا ص االج مام ػػو بػػ ف العا ػػد ف المطبػػؽ ممػػ هػػدفت الدراسػػة
 كػػرار  عػػاطي الم ػػدرات كبػػ ف غ ػػرلـ مػػف الم عػػاط ف اكمػػا لػػدفت  الدراسػػو الػػ   معرفػػو ال ػػرؽ فػػي 
ال  ا ص االق  اد و ب ف العا د ف المطبؽ مم نـ مقكبو  كرار  عاطي الم درات كب ف غ ػرلـ مػف 

َػػكع  الم عػػاط ف ا كمػػا لػػدفت  الدراسػػو الػػ  معرفػػو ال ػػرؽ فػػي ال  ػػا ص االج مام ػػو ممػػي أسػػاس
االدماف ممي الم درات مَد ف و المطبؽ مم نـ مقكبو  كرار  عاطي الم دراتا كما لػدفت  الدراسػو 
الػػي معرفػػو ال ػػرؽ فػػي ال  ػػا ص االق  ػػاد و ممػػي أسػػاس َػػكع االدمػػاف ممػػي الم ػػدرات مَػػد ف ػػو 
ة المطبػػؽ ممػػ نـ مقكبػػو  كػػرار  عػػاطي الم ػػدراتا كمػػا لػػدفت  الدراسػػو الػػي معرفػػو ال ػػرؽ فػػي المػػاد

 المس  دمو أكؿ مرة كأ رة مرة لم عاطي .
الػػذم  ع مػد ممػػي الع َػو بالمسػػح الشػامؿ فػػي جمػع الب اَػػات مػػف  اسػتخداـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفي

مج مع الدراسو ك حم منا ك  س رلا بغرض الك كؿ إلي َ ا ف ممم ػو م  ػدة ك  سػ رات  ػادقوا كذلػؾ 
  ػػػاد و كال ػػػي  ػػػؤدم إلػػػي مػػػكدة ال ػػػرد إلػػػي ف مػػػا   عمػػػؽ بالكشػػػؼ مػػػف ال  ػػػا ص االج مام ػػػو كاالق

ت الع َه مف ) كاستخدـ الباحث ( مر ض  في قسـ االدماف بمس ش ي األمؿ  َُٓالدماف ا  ك كَك
ال ال ػو ال كػرار ا كالَسػبا كمعامػؿ  كاستخدـ االساليب االحصػائيةمف امػدادة  في الدراسة االستبان 

 ك ػػمت الدراسػو إلػي أف ألػػـ العكامػؿ كال  ػػا ص كتكصػػمت الدراسػة الػػي أهػـ  النتػػائج : االر بػاط 
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االج مام ػو ال ػي  ػدفع إلػي  عػاطي الم ػدرات لػػك قمػو مسػ كم الضػبط االج مػامي األسػرم ا ككػػذلؾ 
  ثر ال رد بسمكؾ أ دقا ه الذ ف  ش ع لػد نـ اسػ  دامنـ لمم ػدرات ك نػر بنـ لنػا . كلػك أ ضػان َ ػس 

لدراسو إلي أف مرضي األقساـ العاد و حاكلكا الق ع السبب في معاكدة  عاط نـ لناا كما  ك مت ا
مف  عاطي الم درات مرة كاحده ب َما مرضي األقساـ األمَ و حاكلكا الق ع مف ال عاطي أكثر مف 
 مػػس مػػرات كلػػـ  َجحػػكا كمػػا  ك ػػمت الدراسػػو إلػػي أف أغمػػب مرضػػي األقسػػاـ العاد ػػو كاَػػت بدا ػػو 

ساـ األمَ و فكاَت بدا و  عاط نـ لممسكرات ككاَت َنا  نـ  عاط نـ مادة الحش ش ا أما مرضي االق
 عاط نـ مادة النرك فا كما  ك مت الدراسو إلي أف أغمب مرضي األفساـ العاد و  ركف أف البػرامف 
ال  ل م ػػو المقدمػػو لنػػـ لػػي بػػرامف َاجحػػو جػػدان ب َمػػا  رلػػا مرضػػي األقسػػاـ األمَ ػػو غ ػػر َاجحػػو أبػػدان 

دة  مػؾ البػرامف ال  ل م ػوا كمػا   ك ػمت الدراسػو إلػي أف أكثػر العكامػؿ كالسبب فػي ذلػؾ لػك ق ػر مػ
 االق  اد و ال ي قد  دفع ل عطي الم درات لك كجكد د ؿ مالي كب ر.

 (:ٕ٘ٓٓ.دراسة العتيب )ٙ
بعنػػػكاف" الرهػػػاب االجتمػػػاع  لػػػدل مػػػدمن  المسػػػكرات  كالحشػػػيش كعالقتهػػػا بػػػبعض المتغيػػػرات 

 الشخصية"
عرؼ مم  الرلػاب االج مػام  لػدل مػدمَ  المسػكرات  كالحشػ شا كمػا لػدفت لدفت الدراسو ال  ال 

معرفػػػو م قػػػو الرلػػػاب االج مػػػام  لػػػدل مػػػدمَ  المسػػػكرات  كالحشػػػ ش كم ق نػػػا بػػػبعض الم غ ػػػرات 
 الش   و الم مثمو بال عم ـا العمرا الحالو االج مام و.

لدراسػػات المسػػح و الك ػػ  وا المسػػح االج مػػام  كالػػذل  عػػد أحػػد أَمػػاط ا كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج
( مف مدمَي المسكرات كالحش ش بمجمع االمؿ ال حيا اس  دـ الباحث َُِمف )كتككنت العينة 

مق ػػاس دكر الرلػػاب االج مػػامي فػػي  عػػاطي المسػػكرات كالحشػػ ش مػػف أمػػدادة ا كاسػػ  دـ االسػػال ب 
ار)ت( ك حم ػػؿ ال بػػػا ف االح ػػا  و ال ال ػػو الم كسػػط الحسػػابيا كاالَحػػػراؼ المع ػػارم كالَسػػب  كا  بػػ

 االحادم
: مدـ كجكد فركؽ ذات داللو إح ا  و  ف  درجػو الرلػاب إل  أهـ النتائج التالية كتكصمت الدراسة

االج مام  لدل  المبحكث ف مف  مدمَ  المسػكرات  كالحشػ ش ك عػزل ذلػؾ لكحػدة الب ػو االج مام ػو 
 م  ف.كالثقاف و كال شابه الكب ر ف  الم غ رات الش   و لممجمك 

كمػػا  ك ػػمت أف ال كجػػد ا ػػ  ؼ فػػ  درجػػو الرلػػاب االج مػػام  لػػدل مػػدمَ  المسػػكرات  بػػا   ؼ 
الم غ رات الش   و الم مثمو بال عم ـا العمرا الحالػو االج مام ػوا كمػا  ك ػمت أف ال كجػد ا ػ  ؼ 

 عم ـا ف  درجو الرلاب االج مام  لدل مدمَ  الحش ش با   ؼ الم غ ػرات الش  ػ و الم مثمػو بػال
العمػػػػرا الحالػػػػو االج مام ػػػػوا كمػػػػا  ك ػػػػمت أف كجػػػػكد م قػػػػو ذات داللػػػػو إح ػػػػا  و  بػػػػ ف الرلػػػػاب 

 االج مام  كادماف المسكرات ك الحش ش ب ف المبحكث ف.
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  (:ٕٙٓٓ.دراسة قديح )ٚ

 بعنكاف" الخصائص النفسية ك االجتماعية لمتعاط  المخدرات"
الج مام و لم عاطي الباَجك لدل م َػو مػف المج مػع ال  ا ص الَ س و كا ال  معرفو هدؼ الدراسة
كمقاَر نػػػا ب  ػػػا ص أشػػػقا نـ كذلػػػؾ لم عػػػرؼ ممػػػ  مػػػدل شػػػ كع ال  ػػػا ص الَ سػػػ و  ال مسػػػط َيا
السمب و لدل لػؤالء الم عػاط ف كممػ  مػدل اال ػ  ؼ ب ػَنـ كبػ ف أشػقا نـ دا ػؿ األسػرة  كاالج مام و
 مم  الَحك ال الي: كتككنت العينةالكاحدة ا 

( م عاط ػا ممػ  َْ( م عاط ػا ممػ  بعػض األدكاتا ثػـ )ْٕالم عػاط ف لمبػاَجك بمغػت ) . م َو مػفأ 
 األدكات . بق و

شػق قا ممػ  بق ػو  (َّ( شػق قا ممػ  بعػض األدكاتا ثػـ )ْٕب. م َػو مػف أشػقاء الم عػاط ف بمغػت) 
 استخدـ الباحث االدكات التالية :األدكات .

ب.ا  بػػار الش  ػػ و م عػػدد األكجػػه.  ممدكحػػو سػػ مو ا  .دأ. اسػػ ب اف  قػػد ر الش  ػػ و. إمػػداد أ 
مق اس الع قات االسػر و. امػداد ف حػي السػ د مبػد الػرح ـا كحامػد مبػد  .إمداد أ د. لك س مم كه اج

بطاقػػات اال  بػػار  ال قػػيا د. مق ػػاس المَػػاخ األسػػرم ا ق. كقػػاـ الباحػػث ب طب ػػؽ مػػدد مػػف العز ػػز
لم عػاطي الم ػدرات كقػػد  الكشػػؼ مػف د َام ػات الش  ػ وكذلػؾ مػف اجػؿ  t.a.tاالسػقاطي ال ػات 

ممم ػو. كاسػ  دـ االسػال ب االح ػا  ه ال ال ػو:  طبؽ اال  بار مم  ث ثو أفراد مف الع َو كفؽ أسس
كقػػػد تكصػػػمت الدراسػػػة الػػػ  النتػػػائج الم كسػػػطات كالَسػػػب ك حم ػػػؿ ال بػػػا ف االحػػػادم كا  بػػػار )ت(ا 

 :اآلتية
ا  الم عػاط ف كغ ػر الم عػاط فا فػي األبعػاد ال ال ػو: العػدكاف/ العػداء دالػو إح ػا  ان بػ ف كجػكد فػركؽ 

السػمب و لمح ػػاةا  كال قػد ر السػمبي لمػذاتا كمػدـ الثبػات االَ عػػاليا كمػدـ ال جػاكب االَ عػاليا كالَظػرة
الم عاط فاكمػػا  ك ػػمت الدراسػػو أف ال  كجػػد  كالدرجػػو الكم ػػو السػػ ب اف  قػػد ر الش  ػػ و فػػي جاَػػب

ال ال ػػػو: االم ماد ػػػوا كمػػػدـ الك ا ػػػػو  ف الم عػػػاط ف. كغ ػػػر الم عػػػػاط ف فػػػي األبعػػػادفػػػركؽ دالػػػه بػػػ 
الش   وا كمدـ الثبات االَ عاليا كما  ك ػمت الدراسػو أف   كجػد فػركؽ ذات داللػو إح ػا  و مَػد 

كغ ػر الم عػاط ف فػي المقػا  س ال رم ػو  ب ف م كسطات درجات مجمكمو الم عػاط ف ََٓ.َمس كل 
المػػرضا االك  ػػابا النسػػ ر اا الػػذككرة كاألَكثػػوا  الم عػػدد االكجػػه كلػػي ) ػػكلـ ال  بػػار الش  ػػ و

السػػ كاث َ اا ال  ػػاـ ككاَػػت ال ػػركؽ فػػي جاَػػب الم عػػاط ف كمػػا  االَحػػراؼ السػػ ككبا ي ا الباراَك ػػاا
داللػو بػ ف الم عػاط ف كأشػقا نـ غ ػر الم عػاط ف ممػ  مق ػاس   ك مت الدراسو ال  كجػكد فػركؽ ذات

 شػ ر الػ  ا ػ  ؼ الػرؤل َحػك المجػاالت ال ػي  مثمنػا الع قػات األسػر و  سػر و كلػك مػاالع قػات اال
مق ػاس  اكما كش ت الدراسو مف مدـ كجكد فركؽ حق ق و مم  المجاالت ال رم و الث ثو ال ي  مثمنػا

المَػػاخ األسػػرما أكممػػ  الدرجػػو الكم ػػو بػػ ف الم عػػاط ف كأشػػقا نـ غ ػػر الم عػػاط فا ك أمػػا مػػف َ ػػا ف 
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لمػكرما فقػد كشػ ت الَ ػا ف  tat االسػقاطي ال ػات دراسو االكم َ ك و كال ي  ـ ف نا اس  داـ اال  بارال
كبدا كاضحا في االضطراب الكجداَي  جاه الع قو بػاألـا  مف اضطراب الش   و لدل الم عاط فا

ا كمشػامر سكاء مف أفػراد األسػرةا أك الع قػو الحم مػو مػع الزكجػو كاضطراب الع قات مع ال  ر ف
كال ػػي  عكػػس المكقػػؼ األكد بػػي. لػػذا مػػف ا  ػػاؽ الحػػاالت ممػػ  المعاَػػاة مػػف  مدا  ػػو  جػػاه الػػ با

بذ ال حر ف لنـا كالنركب مف  حمػؿ المسػ كل وا كال عب ػر مػف مشػامر قمػؽ مامػوا  الكحدة كالعزلو َك
ظرة  سمب و ك شاؤم و َحك الح اةا كَحك المرأة ال ي  مثؿ له الح اة. َك

 (:ٕٛٓٓ)العنزل، .دراسة ٛ
 بعنكاف"الخصائص االجتماعية كالثقافية لمركجي المخدرات".

لدفت الدراسو إل   حد د ال  ا ص االج مام و ال ي  م ز بنا مركجك الم درات كما لدفت  حد ػد 
ال  ػػػػػا ص االق  ػػػػػاد و ال ػػػػػي   م ػػػػػز بنػػػػػا مركجػػػػػك الم ػػػػػدراتا كمػػػػػا لػػػػػدفت أ ضػػػػػان ال عػػػػػرؼ ممػػػػػي 

م ػز بنػا مركجػك الم ػدراتا كلػدفت  حد ػد ال ػركؽ فػي ا جالػات مركجػي ال  ا ص الثقاف و ال ي   
الم درات حكؿ محاكر الدراسوا كما لػدفت معرفػو ك ػؼ  سػنـ ال  ػا ص االج مام ػو كاالق  ػاد و 

 كالثقاف و في َشاط المركج ف لمم درات.
كم ف بقضػا ا الك  ي ال حم مي ا ك مثمت م َو  الدراسو في السجَاء المحكػ استخدـ الباحث المنهج

الم ػػػػػػدرات ) مركجػػػػػػكف ( كالمػػػػػػكدم ف فػػػػػػي إ ػػػػػػ ح و الحػػػػػػا ر كالػػػػػػذ ف  قضػػػػػػكف مػػػػػػدة محكػػػػػػكم  نـ 
( سػػػج َان مػػػف مركجػػػي الم ػػػدرات. كاسػػػ  دـ  َُّبال ػػػ ح و ا كقػػػد بمػػػغ حجػػػـ الع َػػػو الجمػػػالي )

دؽ الباحث أداة االس ب اف لجمع ب اَات الدراسو ك ـ ال  كد مف   ح  نا لم طب ؽ بعد اح سػاب ال ػ
مػػػػف أمػػػػدادةا كاسػػػػ  دـ االسػػػػال ب االح ػػػػا  و ال ال ػػػػو: كاسػػػػتخدـ الباحػػػػث اسػػػػتبان  كالثبػػػػات لنػػػػا ا 

 الم كسطات الحساب و ا كا  بار ال حم ؿ االحادما كا  بار)ت(ا ك ك مت الدراسو إل  ألـ الَ ا ف :
 ف أممػارلـ  غر أممار أفراد م َو الدراسو ) المركجكف( ح ث أف أغمبنـ كاَكا مف ف ػو الشػباب الػذ

سَو ف قؿا كما  كش ت الدراسو مف ضعؼ المس كم ال عم مي ألفراد الدراسػو ) المركجػكف(ا  َْمف 
كمػػػػا  كشػػػػ ت الدراسػػػػو مػػػػف ضػػػػعؼ المسػػػػ كم االق  ػػػػادم كاَ  ػػػػاض مسػػػػ كم د ػػػػؿ أفػػػػراد الدراسػػػػو 

 )المركجكف(ا
 ش كالمَشػػطات كاَػػت أبػػرز األ ػػَاؼ ال ػػي كػػاف  ركجنػػا أفػػراد الدراسػػو مػػف المػػكاد الم ػػدرة : الحشػػ

ككاف الم عاط ف    كف إل نـ الس  منا كأف مكاف ال سم ـ مادة ما  ككف في الشارع كأف أكثر ال  ات 
 عام ن مع المركج ف ف و الشباب كالمرالق ف كأف ممم و ال رك ف   ـ فػي كػؿ األكقػات مػادة مػع ز ػادة 

نر ا غالب ػػػو أفػػػراد الدراسػػػػو َسػػػب و فػػػي العطمػػػو األسػػػبكم و كمػػػع اسػػػ  ـ الركا ػػػب فػػػي َنا ػػػو كػػػؿ شػػػ
) المركجكف( أفادكا ب َنـ كاَكا  ق مكف فػي أح ػاء م كسػطو كشػعب وا  عػاَي غالب ػو أفػراد الدراسػو مػف 
البطالػػػو كمػػػدـ كجػػػكد فػػػرص ممػػػؿ مَاسػػػبوا كماأفػػػاد غالب ػػػو أفػػػراد الدراسػػػو ب َػػػه كػػػاف مػػػف أ ػػػدقا نـ 

دراسػػو المػػركج فا كمػػا كشػػ ت الدراسػػو مػػركج ف لمم ػػدراتا ضػػعؼ الػػكازع الػػد َي مَػػد غالب ػػو أفػػراد ال
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مػػف غ ػػاب الػػكمي الثقػػافي كاالج مػػامي لػػدم أغمػػب المػػركج فا كمػػا كشػػ ت الدراسػػو مػػف   ك ػػ و 
منَو ال رك ف ككجكد أمراؼ ك قال د كق ـ  ا و بػالمركج ف ممػا  شػجع ممػي االسػ مرار فػي ال ػرك ف 

الدراسػػػو أف لَػػػاؾ  ػػػ ث ر  اكمػػا كشػػػ ت الدراسػػػومف ضػػػعؼ القػػػ ـ مَػػػد أغمػػػب المػػػركج فا كمػػػا كشػػػ ت
 ل مراؼ القبم و ككسا ؿ الم ـ كاالم قاد ال اطه مف الم درات في اال جاه لم رك ف .

 (:ٕٛٓٓ.دراسة) الخثعم ،ٜ
 بعنكاف" كجه  الضبط كاالندفاعية لدل المتعاطيف  كغير المتعاطيف لمهركيف"

الم عػػاط ف فػػي كجنػػو الضػػبط  ال عػػرؼ ممػػ  ال ػػركؽ بػػ ف الم عػػاط ف لمنػػرك ف  كغ ػػر هػػدفت الدراسػػة
ال ارج و ا كما لػدفت ال عػرؼ ممػ  ال ػركؽ بػ ف الم عػاط ف لمنػرك ف  كغ ػر الم عػاط ف فػي أسػمكب 
) ال ركمااالَػػدفاع(ا كمػػا لػػدفت ال عػػرؼ ممػػ  ال ػػركؽ بػػ ف المَػػدفع ف كالم ػػرك ف فػػي كجنػػه الضػػبط 

 رك ف.لدل الع َو الكم و  كك  مف م َو الم عاط ف ك غ ر الم عاط ف لمن
ػػو بػػ ف مجمػػكم ي الدراسػػو فػػي م غ ػػر اسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج المقػػارف ا الػػذم  سػػامد ممػػ  المقاَر

( َّمػػػف ) كتككنػػػت عينػػػ  الدراسػػػةكجنػػػه الضػػػبط كم غ ػػػر األسػػػمكب المعرفػػػي) ال ركمااالَػػػدفاع(ا 
( غ ػر م عػاطي مػف َّم عاط ا لمنرك ف  مف المرضي المَكم ف بمجمع  االمػؿ لم ػحو الَ سػ و ك)

كجنػه الضػػبط لرك ػر ا كا  بػػار  ػزاكج االشػػكاؿ المؤلكفػػو  كاسػتخدـ الباحػػث مقيػػاس ي المجمػػع مػكظ
 حم ػػؿ ال بػػا ف االحػػادما كا  بػػار)ت( ا  كاسػػتخدـ الباحػػث االسػػاليب االحصػػائية التاليػػة :لكاجػػافا 

ذات  كجػد فػركؽ  كتكصمت الدراسة إل  أهـ النتائج التاليػة:كاالَحراؼ المع ارم كال كرارات كالَسب 
داللػػػو إح ػػػا  و بػػػ ف الم عػػػاط ف لمنػػػرك ف  كغ ػػػر الم عػػػاط ف فػػػي كجنػػػو الضػػػبط ال ارج ػػػو ل ػػػالح 
الم عاط ف لمنرك فا كما  كجد فركؽ ذات داللو إح ا  و ب ف الم عاط ف لمنرك ف  كغ ر الم عاط ف 

جنػػه فػػي ) ال ركمااالَػػدفاع(اكما  كجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إح ػػا  و بػػ ف المَػػدفع ف كالم ػػرك ف فػػي ك 
الضبط لدل الع َو الكم و كم َو الم عاط ف لمنرك ف كذلؾ ل الح المَدفع فا ف ما ال كجد فركؽ ذات 

 داللو إح ا  و ب ف المَدفع ف كالم رك ف في كجنه الضبط لدل م َو غ ر الم عاط ف.
 (:ٜٕٓٓ. دراسة )المسالمة،ٓٔ

 أسػبابها القػدس، مدينػة فػي شػعفاط مخػيـ منطقػة فػي كاإلدمػاف المخػدرات انتشػار بعنكاف"ظػاهرة
 كالعالج" الكقاية كطرؽ انتشارها كعكامؿ

اكما لدفت  بالقدس شع اط م  ـ في الم درات اَ شار ظالرة حجـ مم  لدفت الدراسو إل  ال عرؼ
فػي الم ػ ـا  الم ػدرات مكافحػو مركػز بنػا  قػكـ ال ػي كالع ج ػو الكقا  ػو الس اسػات مم  إل  ال عرؼ

 المعمكمػات بالضػافو ممػ  الح ػكؿ فػي كالجمام ػو الش  ػ و المقػاب ت أسػمكب اام مػد الباحػث 
 ممػ  كاحػد كػؿ مػدمَ ف ٓ مػع ش  ػ و مقابمػو : مي كما ككاَت الع َها الش   و الم حظات إل 

 االكثػر ال  ػو اك ك ػمت الدراسػو إلػ  ألػـ الَ ػا ف ال ال ػو:  أف مػدمَا َِ ؿ جمام ػو حػدةا مقابمػو
 َسػبو لَػاؾأف  كمػا  ك ػمت  مامػاا َِ ك ُْبػ ف المػرالق ف ف ػو لػي الم ػدرات ل عػاطي  عرضػا
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 ا الم درات َحك إدماف المرالق ف ا جاه في سالـ األمر كلذا شع اط م  ـ مدارس مف كب رة  سرب
أف  ا كمػا  ك ػمت الطػ ب ضػبط سػمكك ات ممػ  قػادرة ال عم م ػو كالمؤسسػات المدرسػو أف كمػاف
 فػي مػف  عممػكف ك ا ػو سػ  و مػادات ال ػرد  كسػب أَ سنـ نكدبال  كاال   ط إسرا  ؿ دا ؿ العمؿ

  رغبػكف ا الم ػدرات إدمػاف مػف الم عػالج ف بعػض ك ك ػمت الدراسػو أ ضػان أف  ا الم م ػو المقػالي
 مػف ال شػر ع و كالسػمطو القػاَكف كما  ك مت الدراسو إل  أف  غ اب ا  ا الدماف لمعكدة إل  كبقكة
 َسػبوأف  ا كمػا  ك ػمت الم ػدرات ك عػاطي كالسػمكك ات ال اط ػو الجػرا ـ اَ شػار فػي سػالـ الم  ـ

 ل م ـأف  ا كما  ك مت ََِٗ ك ََِٖ مامي كاضحا اَ  اضا اَ  ض المدمَكف األش اص
ا كمػا  مػف كالحػد  عػاطي الم ػدرات كجػه فػي الكقػكؼ ممػ  قػادر الكث ػرة ككسػا مه الم  م ػو بإشػكاله
 .الم درات  عاطي اَ شار مف الحد في الد َي العامؿ  جالؿ  مكف الأف   ك مت

 (:ٕٓٔٓ.دراسة)العنزل ،ٔٔ
 بعنكاف" الذكاء االنفعالي كالسمات الشخصية لدم المنتكسيف كغير المنتكسيف عمي المخدرات".

ال عػػػرؼ ممػػػ  ال ػػػركؽ  الػػػذكاء االَ عػػػالي) ب بعػػػاده الم  م ػػػو( بػػػ ف المَ كسػػػ ف كغ ػػػر  هػػػدفت الدراسػػػة
( الدا م و ا ال ارج ولدفت ال عرؼ مم  ال ركؽ  في كجنه الضبط ) المَ كس ف ممي الم درات كما

بػػػ ف المَ كسػػػ ف كغ ػػػر المَ كسػػػ ف ممػػػي الم ػػػدراتا كمػػػا لػػػدفت ال عػػػرؼ ممػػػ  ال ػػػركؽ  فػػػي سػػػمو) 
االَبسػػػاطااالَطكاء( بػػػ ف المَ كسػػػ ف كغ ػػػر المَ كسػػػ ف ممػػػي الم ػػػدراتا كمػػػا لػػػدفت ال عػػػرؼ ممػػػ  

( ب ف المَ كس ف كغ ر المَ كس ف ممي الم دراتا كمػا لػدفت ال ركؽ  في سمو) الع اب وااال زاف( 
ال عػرؼ ممػ  ألػـ الم غ ػرات فػي ) الػذكاء االَ عػالي كسػمات الش  ػ و( ال ػي   َبػ  باالَ كاسػو ممػػ  

 الم درات
ػػػه األَسػػػب ل نػػػـ لػػػذه الظػػػالرة ح ػػػث  شػػػمؿ ضػػػمف أجزا ػػػه  اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنهج الكصػػػفي كَك

مف المَ كس ف مم  االم   ام ف كالحش ش كالنرك ف المَكم ف في  ينةكتككنت العاألسمكب المقارف ا 
  كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس( فػػرد مػػف المَ كسػػ ف اُُِمجمػػع األمػػؿ لم ػػحو الَ سػػ و كبمػػغ مػػددلـ)

كاسػػػتخدـ  ٕٕٓٓالػػػذكاء االَ عػػػالي إمػػػداد د. فػػػاركؽ السػػػ د مثمػػػاف كد. محمػػػد مبػػػد السػػػم ع مػػػاـ 
كتكصػمت ر )ت( كالم كسػط الحسػابي كمعامػؿ اَحػدار المكجسػ  ا ا  بػا األساليب اإلحصائية التالية

 الدراسة إل  أهـ النتائج التالية:
 كجد فركؽ ذات داللو إح ا  و في الذكاء االَ عالي ب ف المَ كس ف كغ ر المَكس ف ممي الم درات 
ل ػػػالح المَ كسػػػ ف اكمػػػا  ك ػػػمت أ ضػػػا أف  كجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػو إح ػػػا  و فػػػي كجنػػػو الضػػػبط 

لدا م ػػو ا ال ارج ػػو ( بػػ ف المَ كسػػ ف كغ ػػر المَ كسػػ ف ممػػي الم ػػدرات ل ػػالح غ ػػر المَ كسػػ ف ) ا
ذكم كجنػػػػو ضػػػػبط دا م ػػػػوا كمػػػػا  ك ػػػػمت أ ضػػػػا أف ألػػػػـ الم غ ػػػػرات ال ػػػػي  َبػػػػه باالَ كاسػػػػو ممػػػػي 

 الم درات لي كجنو الضبط بعد إدارة االَ عاالت .
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 (:ٕٓٔٓدراسة) الزهراني،ٕٔ.

اضع االنتكاسة كبعض سمات الشخصية لدم عينػ  مػف مػدمني الكبتػاجكف بعنكاف"العالقة بيف مك 
 كالحشيش المنتكسيف المراجعيف لمستشفي األمؿ بجدة".

مكاضػع االَ كاسػو كم ق نػا بالعكامػؿ ال مػس الكبػرم لمش  ػ و لػدم  ممػ  ال عػرؼ الدراسػو لػدفت
ا ضػا الػي معرفػه  ر  ػب  م َه مف المَ كسػ ف المػراجع ف لمس شػ ي األمػؿ بجػدةا كمػا لػدفت الدراسػو

مكاضػع االَ كاسػو ال طػػرة ال ارج ػو كالدا م ػػو المؤد ػو ل َ كاسػو ا كمػػا لػدفت الدراسػػو ا ضػا معرفػػه 
الع قػػو بػػ ف مكاضػػع االَ كاسػػو ال طػػرة ال ارج ػػو كالدا م ػػو كبعػػض سػػمات الش  ػػ و ا كمػػا لػػدفت 

كالدا م ػػػو بػػػا   ؼ َػػػكع  الدراسػػػو ا ضػػػا معرفػػػه مػػػدم ا ػػػ  ؼ مكاضػػػع االَ كاسػػػو ال طػػػرة ال ارج ػػػو
الم درا كما لدفت الدراسو ا ضا الي معرفو  مدم ا   ؼ بعض سػمات الش  ػ و بػا   ؼ َػكع 
الم ػدر ا كمػا لػدفت الدراسػو ا ضػا الػي معرفػو  مػدم ا ػ  ؼ مكاضػع االَ كاسػو ال طػرة ال ارج ػػو 

و ك المنَػه كجَػاح الرما ػو كالدا م و با   ؼ م غ رات العمر كالمؤلؿ ال عم مي كمدد مرات االَ كاسػ
ػػت م َػػػه الدراسػػو مػػػف ) ( ُٗكمػػدد مػػػرات د ػػكؿ المس شػػػ ي كا ػػ  ؼ الحالػػػه االج مام ػػوا كقػػػد  كَك

مػػدمَا ممػػي الكب ػػاجكف كالحشػػ ش المَ كسػػ ف المػػراجع ف لمس شػػ ي االمػػؿ بجػػدة ا كاسػػ  دـ الباحػػث 
 ػػمت الدراسػػو الػػي مق ػػاس مكاضػػع االَ كاسػػو ا كمق ػػاس سػػمات الش  ػػ و ال مػػس الكبػػرم ا كقػػد  ك 

اف لَػػػاؾ م قػػػو ار باط ػػػو بػػػ ف مكاضػػػع االَ كاسػػػو ال ارج ػػػو كبػػػ ف بعػػػد الع ػػػاب و ا كمػػػا كاف لَػػػاؾ 
م قػػػو ار باط ػػػو مكجبػػػه بػػػ ف مكاضػػػع االمػػػراض الجسػػػماَ و كاالشػػػ  اؽ كالعاط ػػػه السػػػالبو كبػػػ ف بعػػػد 

كجبه كا  بار الَ س الع اب و ا كما  ك مت الدراسو اف لَاؾ م قو سالبو ب ف مكاضع العاط ه الم
كبػ ف بعػػد الع ػػاب و ا كمػػا  ك ػػمت الدراسػػو الػي اف لَػػاؾ م قػػه ار باط ػػو مكجبػػه بػػ ف  ػػاث راال ر ف 
كاالكقات السع دة مع اال ر ف كب ف بعػد االَبسػاط ا كمػا  ك ػمت الدراسػو اف لَػاؾ م قػو ار باط ػو 

 سالبو ب ف مكضع ا  بار الَ س كب ف بعد االَبساط.
 (ٕٔٔٓ،.دراسة)حجابٖٔ

 األمفيتامينات" بإدماف كعالقتها عشر الستة الشخصية عكامؿ بعنكاف"
 لكػؿ االم   ام َػات ممػ  المػدمَ ف كغ ػر المػدمَ ف بػ ف ال ػركؽ ممػ  لدفت الدراسو  ال عرؼ  

 مشػر السػ و )العكامػؿ الش  ػ و مكامػؿ ممػ  مشػر اكمػا لػدفت ال عػرؼ السػ و مػف العكامػؿ مامؿ
 العكامػؿ م قػو ممػ  األم   ام َػات ا كمػا لػدفت ال عػرؼ ال َبػؤ ب عػاطي يفػ إسػنامان  (األكثػر لكا ؿ

 الحالػو لم غ ػر – ال عم مػي لم غ ػر المسػ كل – العمػر لم غ ػر  بعػا االم   ام َػات بإدمػاف الش  ػ و
ت  مم  لممدمَ ف فرد ( ََُ ) مف مككَو مشكا  و م َو الباحث أ ذ الدراسو م َو االج مام وا كَك

 لم ػحو األمػؿ مجمػع إلػ  الم ػدرات مكافحػو مػف إرسػالنـ  ػ ـ الػذم مػف األفػراد م َػاتاألم   ا مػادة
 مشػكا  و م َػو الباحػث أ ػذ كمػا البحػثا ف ػرة  ػ ؿ إرسػاله  ػـ الػذم كلػك العػدد ا بالػدماـ الَ سػ و
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ػو بسػ طو  أكضػحت السػابقو لمع َػو كالكظ   ػو االج مام ػو الب  ػو َ ػس مػف فػرد ( ََُ)مػف مكَك
 الباحػث ح ػؿ الم ػداَي ال طب ػؽ كبعػد م ػدره مػادة ألم ال عػاطي مػف سػ م نـ  بر ػوالم   حال منـ

 ( ٔٔ ) ك بالمدمَ ف  اص مق اس ( ٓٔ ) مَنا الح ا ي لم حم ؿ  الحو مق اس (ُُّ ) مم 
 االستبانة الباحث استخدـ كما المقارفا الك  ي المَنف الباحث اكاس  دـ باألسك اء  اص مق اس
ا  بػار )ت( كال كػرارات ك حم ػؿ ال بػا ف  كاستخدـ االساليب االحصائية التالية :َاتا الب ا لجمع أداة

 مس كل مَد إح ا  و داللو ذات فركؽ :كجكد كتكصمت الدراسة ال  أهـ النتائج التاليةاالحادل ا 
 االَ عػال  ال ػآلؼ بػ ف الػذات ال   ػؿ الثبػات ( ك ا ػوQ ِال ال ػو)العامؿ العكامػؿ فػي ف قػؿ َُاَ

 السػ و )العكامػؿ العكامػؿ المدمَ ف اكما  ك ػمت الدراسػو الػي أكثػر ل الح المدمَ ف كغ ر مدمَ فال
الػذاتا ال   ؿاكمػا  العػامم ف ك ا ػو لمػا األم   ام َػات ب عػاطي ال َبػؤ فػي إسػنامان  ( لكا ػؿ مشػر

 ادأفػر  ا جالػات في ف قؿ َُاَ مس كل مَد إح ا  و داللو ذات فركؽ  ك مت الدراسو الي  كجكد
 أممػارلـ الػذ ف الدراسػو مج مػع أفػراد كا جالػات سػَو َّ أقػؿ مػف أممػارلـ الػذ ف الدراسو مع مجت
 أممارلـ الذ ف الدراسو مج مع أفراد العكامؿ ال آلؼ ل الح حكؿ سَو َْ مف أقؿ إل  سَو َّ مف
 أك ال عم ـ)الم كسػط أ ػحاب الدراسػو مج مػع أفػراد ل ػالح ك سػَواَْمػف  أقػؿ إلػ  سػَو َّ مػف

 ف قػؿ َٓاَ مسػ كل مَػد إح ػا  و داللو ذات فركؽ كجكد الثاَكم(ا كما  ك مت الدراسو ال  مدـ
 العزاب. الدراسو مج مع أفراد الم زكج ف  كا جالات الدراسو مج مع أفراد ا جالات في
 (: ٕٔٔٓ. دراسة) عبد الرحمف، ٗٔ

م الثقػػة بػػالنفس كتقػػدير بعنػػكاف" الفػػرؽ بػػيف المػػدمنيف عمػػي تعػػاطي المخػػدرات كاألسػػكياء فػػي مػػد
 الذات  كالشعكر بالكحدة النفسية دراسة عمي عين  مف المراهقيف بميبيا".

الكشػػؼ  ال ػػرؽ بػػ ف المػػدمَ ف ممػػي  عػػاطي الم ػػدرات كاألسػػك اء فػػي مػػدم الثقػػو  لػػدفت الدراسػػو إلػػي
قػػػو بػػػالَ س ك قػػػد ر الػػػذات  كالشػػػعكر بالكحػػػدة الَ سػػػ وا كمػػػا لػػػدفت الدراسػػػو إلػػػي ال عػػػرؼ ممػػػي م 

ػػػت م َػػػه الدراسػػػو مػػػف) ( مػػػف ََٔالمسػػػ كم ال عم مػػػي لع َػػػه المػػػدمَ ف بػػػالم غ رات  السػػػابقو ا ك كَك
المػدمَ ف كالعػػاد  فا كاسػ  دـ الباحػػث األدكات ال ال ػػو: ا  بػار الثقػػو بػػالَ ساك ا  بػار  قػػد ر الػػذاتا 

 كجػػد فػػركؽ ذات  كا  بػػار الشػػعكر بالكحػػدة الَ سػػ وا ك ك ػػمت الدراسػػو إلػػي ألػػـ الَ ػػا ف ال ال ػػو: أف
داللػػػو  بػػػ ف م كسػػػطات المػػػدمَ ف كالعػػػاد  ف  ل ػػػالح المػػػدمَ ف فػػػي ضػػػعؼ الثقػػػو بػػػالَ س كاَ  ػػػاض 
 قد ر الذاتا ك الشعكر بالكحدة الَ س وا كما  ك مت الدراسو إلي كجكد م قو داله ب ف في ضعؼ 

ر بػاط بػ ف اَ  ػاض الثقو بالَ س ك الشعكر بالكحدة الَ س و لػدم م َػه المػدمَ ف ا فػي حػ ف كػاف اال
 قػػػد ر الػػػذات كالشػػػعكر بالكحػػػدة الَ سػػػ و مكجبػػػا غ ػػػر داؿا  كمػػػا  ك ػػػمت الدراسػػػو إلػػػي أف اج مػػػاع 
اَ  اض  قد ر الذات مع ضعؼ الثقو بالَ س  ز د مف الشعكر بالكحدة الَ س و لدم المدمَ ف ا كما 

س  ز ػػد مػػف الشػػعكر  ك ػػمت الدراسػػو إلػػي أف اج مػػاع اَ  ػػاض  قػػد ر الػػذات مػػع ضػػعؼ الثقػػو بػػالَ 
بالكحدة الَ س و لدم العاد  ف ا كما  ك مت الدراسو إلي كجكد م قو ار باط ه داله ب ف فػي ضػعؼ 
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الثقو بالَ س ك الشعكر بالكحدة الَ س و ك كذلؾ ب ف اَ  اض  قد ر الذات كالشػعكر بالكحػدة الَ سػ و 
 مػػي لممػدمَ ف ممػػي الم ػػدرات لػػه لػدم م َػػه األسػػك اء ا كمػا  ك ػػمت الدراسػػو إلػي أف المسػػ كم ال عم

م قو بالثقو بالَ س كل س له م قو ب قد ر الذات ا كما  ك مت الدراسو إلي أف اَ  اض المسػ كم 
 ال عم مي لع َه المدمَ ف  ر بط ا جاب ا بمدم الشعكر بالكحدة الَ س و.

 (: ٕٔٔٓ. دراسة) المشعاف، ٘ٔ
ية كاالكتئاب كالعدكانية لدم المتعػاطيف كالطمبػة فػي بعنكاف" المساندة االجتماعية كعالقتها العصاب

 دكل  الككيت".
لدفت الدراسو إلي ب اف م قو المساَدة االج مام و بالع اب و كاالك  ػاب كالعدكاَ ػو لػدم الم عػاط ف 

ػػػػت م َػػػػه الدراسػػػػو مػػػػف) ( مػػػػف الطمبػػػػو الم عػػػػاط فا ُُِٕكغبػػػر الم عػػػػاط ف بدكلػػػػه الكك ػػػػتا ا ك كَك
ألػػػـ الَ ػػػا ف ال ال ػػػو: أف  كجػػػد م قػػػو  سػػػالبو بػػػ ف  المسػػػاَدة االج مام ػػػو ك ك ك ػػػمت الدراسػػػو إلػػػي 

الع ػػػاب و كاالك  ػػػاب كالعدكاَ ػػػوا كمػػػا  ك ػػػمت الدراسػػػو أف  كجػػػد م قػػػو  مكجبػػػو  بػػػ ف  الع ػػػاب و 
كاالك  اب كالعدكاَ و ا كما  ك ػمت الدراسػو أف ال  كجػد فػركؽ ذات داللػه  بػ ف الَػاث كالػذككر فػي 

ج مام ػػػوا كلكػػػف  كجػػػد فػػػركؽ بػػػ ف الَػػػاث كالػػػذككر فػػػي الع ػػػاب و كاالك  ػػػاب كالعدكاَ ػػػو المسػػػاَدة اال
ل الح الَاث كفي العدكاَ و ل الح الػذككرا  كمػا  ك ػمت الدراسػو أف  كجػد فػركؽ ذات داللػه بػ ف 
الم عػػػػاط ف الغ ػػػػر م عػػػػاط ف فػػػػي المسػػػػاَدة االج مام ػػػػو ك الع ػػػػاب و كاالك  ػػػػاب كالعدكاَ ػػػػو ل ػػػػالح 

 ف ا كما  ك مت الدراسو أف ال  كجد فركؽ ب ف الم عاط ف الغ ر م عاط ف في العدكاَ و.الم عاط 
 (:ٖٕٔٓ. دراسة )القحطاني، ٙٔ

بعنػػكاف" االتػػزاف االنفعػػالي كعالقتػػ  بالسػػمات الخمػػس الكبػػرم لمشخصػػية لػػدم عينػػ  مػػف متعػػاطي 
 المخدرات بالمنطقة العربية السعكدية".
سػػػػ كم اال ػػػػزاف االَ عػػػػالي كسػػػػمات الش  ػػػػ و لػػػػدم م عػػػػاطي لػػػػدفت الدراسػػػػو إلػػػػي ال عػػػػرؼ ممػػػػي م

الم ػػدرات ا كمػػا لػػدفت أ ضػػا ال عػػرؼ ممػػي الع قػػو بػػ ف اال ػػزاف االَ عػػالي كسػػمات الش  ػػ و كفقػػا 
ػت م َػه الدراسػػو مػف ) ( فػرد مػػف َِِلعػدد مػف الم غ ػرات السػػف امػدة ال عػاطيا َػػكع الم ػدرا ك كَك

ات ال ال ػو : مق ػاس اال ػزاف االَ عػالي ا كقا مػو السػمات م عاطي الم درات ا كاسػ  دـ الباحػث األدك 
ال مس الكبرم لمش  ػ وا ك ك ػمت الدراسػو إلػي ألػـ الَ ػا ف ال ال ػو:  أف مسػ كم الثبػات االَ عػالي 
لػػدم أفػػراد الع َػػو  اممػػي مػػف الم كسػػط ا كال  كجػػد َمػػكذج معػػ ف  ػػَظـ مػػف   لػػه سػػمات الش  ػػ و 

أف  كجػػػد ار بػػػاط داؿ بػػػ ف سػػػمه الع ػػػاب و كاال ػػػزاف االَ عػػػالي  لمع َػػػو ا كمػػػا  ك ػػػمت الدراسػػػو أ ضػػػا
ك كجػػػػػد ار بػػػػػاط داؿ مكجػػػػػب بػػػػػ ف سػػػػػمات االَبسػػػػػاط كال ػػػػػ اكة  كالط بػػػػػو ك قظػػػػػو الضػػػػػم ر كاال ػػػػػزاف 
االَ عػػاليا كمػػا  ك ػػمت الدراسػػو أ ضػػا أف  كجػػد فػػركؽ ذات داللػػه فػػي اال ػػزاف االَ عػػالي كفقػػا لمسػػف 

 قبؿ كال  كجد فركؽ كفقا لمسف في سمات  الع اب و كاالَبساط مامدا بعد الشجامو في مكاجنه المس
ك قظو الضػم ر ا كمػا  ك ػمت الدراسػو أ ضػا أف  كجػد فػركؽ ذات داللػه فػي اال ػزاف االَ عػالي كفقػا 
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لَكع الم در كال  كجد فركؽ في سمات الش   و كفقا لَكع الم در في جم ع السمات مػا مػدا سػمه 
أ ضػا أف  كجػػد فػركؽ فػػي بعػض أبعػػاد اال ػزاف االَ عػػالي كفقػا لمػػدة  الع ػاب وا كمػػا  ك ػمت الدراسػػو

ال عاطي في ا جاه مػدة  مػس سػَكات فاقػؿا ا كمػا  ك ػمت الدراسػو أ ضػا أف  كجػد فػركؽ فػي سػمو 
 االَبساط في ا جاه مده ال عاطي األكثر مف  مس سَكات .

 ثانيان الدرسات األجنبية:
 (:O L eary et, 2000.دراسة )ٔ

 العالقة بيف مستكيات القمؽ كالنتائج المترتبة عمي عالج متعاطي الكككاييف". بعنكاف" 
لػػػدفت الدراسػػػػو إلػػػػي معرفػػػػو الع قػػػو بػػػػ ف مسػػػػ ك ات القمػػػػؽ كالَ ػػػا ف الم ر بػػػػو ممػػػػي مػػػػ ج م عػػػػاطي 

ػػت م َػػه الدراسػػو مػػف)  ( مػػف المرضػػيا ك ك ػػمت الدراسػػو إلػػي كجػػكد ار بػػاط َُٖالكككػػا  ف ا ك كَك
  سي كالَ ا ف السمب و الس  داـ الكككا  فداؿ ب ف القمؽ الَ

 (:Jon Nsigurdsson & et .al,2001.دراسة )ٕ
 المخدرة" كالمكاد الكحكليات لمستخدمي النفسية الخصائص بعنكاف"

ػت  كالمػكاد الكحكل ػات لمسػ  دمي الَ سػ و ال  ػا ص ب ػاف إلػ  الدراسػو لػدفت    الم ػدرةا  كَك
( مرالػؽ َُٖف المجمكمػو األكلػي كلػي المجمكمػو ال جر ب ػو )م َه الدراسو مػف مجمػكم  ف أساسػ   

( مرالػؽ غ ػر َُٖم عاطي الكحكل ات كالمكاد الم درةا كالمجمكمو الثاَ و لي المجمكمو الضابطو)
 ر  سػ و االج مػامي كػ دكات لمَمػك كمق اسػان  لمش  ػ و أ َزػؾ م عػاط  ف ا كاسػ  دـ الباحػث مق ػاس
الَ ػػا ف ال ال ػػو: كجػػكد فػػركؽ دالػػه بػػ ف المجمػػكم  ف مػػف ح ػػث  لمدراسػػوا ك ك ػػمت الدراسػػو إلػػي ألػػـ

سػػػػػمات الش  ػػػػػ وا ح ػػػػػث  بػػػػػ ف أف غ ػػػػػر الم عػػػػػاط  ف كػػػػػاَكا   م عػػػػػكف بقػػػػػدرة أفضػػػػػؿ ممػػػػػي الَمػػػػػك 
ػا نـ الم عػاط ف ممػي  االج ماميا كما أَنـ أحرزكا ممي درجات أفضؿ بكث ػر كب ػكرة دالػه مػف أقَر

ال عاطي كِادمػاف المػكاد الم ػدرة كالكحكل ػو  ػؤثر ب ػكرة أبعاد مق اس الش   و ل َزؾ مما  ؤكد أف 
 سمب و ممي أبعاد الش   و ك عكؽ ممم و الَمك االج مامي لدم المرالق ف مف الجَس ف.

 (:Stewart sherry et.al2002.دراسة ) ٖ
 بعنكاف "إساءة معاممة األطفاؿ كعالقتها باإلدماف األبناء".

لم ػػدرات ل بَػػاء كاالضػػطرابات الَ سػػ و الم ػػاحبو بالَسػػبو لػػدفت الدراسػػو إلػػي الكشػػؼ مػػف إدمػػاف ا
ت م َه الدراسو مف )  ( مف المرالق ف كس  دـ الباحث األدكات ال ال و: ََٓلضحا ا العَؼ ا ك كَك

ا  بػػار ل حػػص ار باطػػات ال ػػحو العقم ػػوا ك ك ػػمت الدراسػػو إلػػي ألػػـ الَ ػػا ف ال ال ػػو : إف ال عػػرض 
البػػػدَي فػػػي مرحمػػػو الط كلػػػو كاالضػػػطرابات ال ا ػػػو بال عػػػاطي مػػػف ل َ نػػػاؾ الجَسػػػي ك االم ػػػداء 

الَاح و الطب و كالَ س و كالك م ا  و لنا   ث رات سالبو مَنا االس مرار في الدماف َ  جو العَؼ دا ؿ 
 األسرة.
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 (:  Rakach,Eand Orzec,t,2002. دراسة )ٗ

 استخداـ المراهقيف لممخدرات". بعنكاف " العالقة بيف الشعكر بالكحدة النفسية كبيف إساءة 
إلػػ  معرفػػو الع قػػو بػػ ف الشػػعكر بالكحػػدة الَ سػػ و كمػػا   ضػػمف ) القمػػؽ كاالك  ػػاب  الدراسػػو لػػدفت

ت م َه الدراسو مف )  ( م عاط ا ِْٔكاالغ راب ( كب ف إساءة  اس  داـ المرالق ف لمم دراتا ك كَك
و: مق ػػػاس الكحػػػدة الَ سػػػ و ا ك ك ػػػمت ( غ ػػػر م عػػػاطي ا كاسػػػ  دـ الباحػػػث األدكات ال ال ػػػُْٗك )

الدراسو إلي كجكد فركؽ ذات دالله إح ػا  و بػ ف الم عػاط ف كالغ ػر م عػاط ف فػي الكحػدة الَ سػ و ا 
 كما  ك مت الدراسو إلي أف القمؽ كاالك  اب كاالغ راب ل الح م َه الم عاط ف.

 (:Falkin &Strauss,2003. دراسة) ٘
 تماعية لدم عين  مف النساء المدمنات".بعنكاف"مستكيات المساندة االج

لػػدفت الدراسػػو إلػػي فحػػص  مسػػ ك ات المسػػاَدة االج مام ػػو ال ػػي  ح ػػؿ مم نػػا  م َػػه مػػف الَسػػاء 
المدمَات ال ي   ضعف ألربعو مف البرامف الع ج و في مد َه َ ك كرؾ ا ك ك مت الدراسو إلي ألـ 

لكؿ كاحدة مف أفراد الع َو ا كما ٗاج مام ا كاف   الَ ا ف ال ال و:  أف م كسط مدد الفراد المساَد ف
 ك مت الدراسو إلي أف معظـ الس دات المشاركات ب َنف ح ػمف ممػي مسػاَدة اج مام ػو بَػاءة مػف 
قبؿ األش اص القر ب ف ا كما أكدت َسبو مػَنف بػ َنف  ال  ح ػمف ممػي مسػاَدة اج مام ػو بَػاءة ا 

 الم درة ك شجعكلف ممي االس مرار في ال عاطي .بؿ أف شركاءلف كاَكا  كفركف لنف المكاد 
 (:Orzec;&Rokach,2004. دراسة) ٙ

عادة التأهيؿ لدم المدمنيف عمي المخدرات كالعاديف".  " بعنكاف أزال  السمية كا 
ػػت م َػػه الدراسػػو مػػف  لػػدفت الدراسػػو معرفػػو ال ػػركؽ بػػ ف أزالػػه السػػم و كال عػػاطي لمم ػػدرات ا ك كَك

لغ ػػر م عػػػاط ف كاسػػ  دـ الباحػػػث األدكات ال ال ػػو:  اسػػػ باَه مػػف امػػػدادة ا ( مػػف الم عػػػاط ف كاَّْ)
ك ك مت الدراسو إلي ألـ الَ ا ف ال ال و: كجكد فركؽ داله ب ف م َ ي المدمَ ف كم َه امادة ال ال ؿ  
ح ػػث ح ػػمت م َػػه المػػدمَ ف ممػػي م كسػػطات اممػػي ممػػي كػػؿ اال  بػػارات ال رم ػػو ف مػػا مػػدا الَمػػك 

 ح مت م َه أزاله السم و ممي درجات اقؿ كاضح مف غ ر الم عاط ف.كاالك شاؼ ح ث 
 (:Robbins ،2004). دراسة ٚ

بعنكاف " العالقة بيف التكجػ  لممسػتقبؿ  كالحساسػية االندفاعيػة كسػمكؾ المخػاطرة بػيف عينػ  مػف 
 المراهقيف المدمنيف عمي الماريجكانا كالسجائر كالكحكليات ".

 قو ب ف ال كجه لممس قبؿ  كالحساس و االَدفام و كسمكؾ الم ػاطرة بػ ف لدفت الدراسو إلي معرفو الع
ػػت م َػػه الدراسػػو مػػف  م َػػه مػػف المػػرالق ف المػػدمَ ف ممػػي المار جكاَػػا كالسػػجا ر كالكحكل ػػاتا ك كَك

( مدمف ا كاسػ  دـ الباحػث األدكات ال ال ػو: اسػ باَه مػف امػدادة ا ك ك ػمت الدراسػو إلػي ألػـ َِٓ)
: كجكد ار باط داؿ ب ف سمكؾ االَدفام و كب ف ال كجه لممس قبؿ لدم الم حك  ف ح ث الَ ا ف ال ال و
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ظنػػػػر أف الفػػػػراد مػػػػف ذكم ال كجػػػػػه اال جػػػػابي َحػػػػك المسػػػػ قبؿ كػػػػػاَكا اقػػػػؿ ممػػػػي األرجػػػػح اسػػػػػ  داما 
لممار جكاَا كالعقاق ر كالكحكل ات أثَاء المعاشرة الجَس و اكما ظنر لػد نـ مشػك ت كحكل ػو اقػؿ فػي 

 ر الفراد األكثر اَدفاما مشك ت كحكل و ك د  َا لمسجا ر بمعدالت اممي .ح ف ظن
 تعقيب عمي الدراسات السابقة :

مف   ؿ العرض السابؽ لمبحكث ك الدراسػات السػابقو كال ػي  َاكلػت م غ ػرات الدراسػو كال ػي قسػمنا 
 الباحث إلي مجمكم  ف كلي:

 بالدراسػػػات ال ػػػي  َاكلػػػت مكضػػػكع الم ػػػدراتك  ػػػ ص كلػػػي الدراسػػػات العرب ػػػو المجمكمػػػو األكلػػػي: 
 .سمات الش   وك 

الم ػػػدرات  ك  ػػػ ص بالدراسػػػات ال ػػػي  َاكلػػػت مكضػػػكعكلػػػي الدراسػػػات االجَب ػػػو المجمكمػػػو الثاَ ػػػو: 
 .سمات الش   وك 

 فقد رأم الباحث أَه في ضكء ما سبؽ مرضه أف  عقب ممي لذه الدراسات ممي الَحك ال الي:
 :سمات الشخصيةك  ع المخدراتالدراسات التي تناكلت مكضك 

فقػد أراد الباحػث أف  عقػب ممػي  كسػمات الش  ػ و بعد اس عراض الدراسػات ال ػي  َاكلػت الم ػدرات
    لذه الدراسات مف مدة زكا ا كلي ممي الَحك ال الي:

 أكالن: مف حيث المكضكع: 
ت السػػابقو ممػػي لقػػد ا  م ػػت الدراسػػات فػػي  َػػاكؿ مكضػػكع الم ػػدرات ا فقػػد  َاكلػػت كركػػزت الدراسػػا 

مكضػػػكع الم ػػػدرات فػػػػي مجػػػاالت ضػػػ قو فالغالب ػػػػو مػػػف البػػػاحث ف درس الم ػػػػدرات كم ق ػػػه بػػػػبعض 
الم غ رات مثؿ الع قو ب ف أساءه معاممو ال رد في الط كلو كاالَحراؼ السػ ككبا ي كاالك  ػاب ككجنػه 

( ََِّي ا( ا  ب َمػػػػا  َاكلػػػت دراسػػػػو )الحػػػػازمَََِا الزلراَػػػيالضػػػبط لػػػػدم م َػػػه مػػػػف الشػػػػباب )
(  عػػاطي الم ػػدرات كم ق ػػه ب بعػػاد الش  ػػ و ك االفػػ ـ السػػ َما  و كأثرلػػا ممػػ  ََِْك)الع سػػ  ا

( االجػراءات الشػرط و كالعكامػؿ ََِْمركج  كم عاط  الم درات ا  ب َما  َاكلت دراسو )الدلبحيا
االج مام ػػػػػػػػػػو المر بطػػػػػػػػػػو بظػػػػػػػػػػالرة  عػػػػػػػػػػاط  الَسػػػػػػػػػػاء لممسػػػػػػػػػػكرات كالم ػػػػػػػػػػدرات ا ب َمػػػػػػػػػػا  َاكلػػػػػػػػػػت 

( الرلػػػاب االج مػػػام  لػػػدل مػػػػدمَ  المسػػػكرات  كالحشػػػ ش كم ق نػػػا بػػػػبعض ََِٓدراسػػػو)الع  ب ا
( كجنػػػػه الضػػػػبط كاالَدفام ػػػػو لػػػػدل ََِٖالم غ ػػػػرات الش  ػػػػ و ا ب َمػػػػا  َاكلػػػػت دراسػػػػو )ال ثعمػػػػ ا

( الػػػذكاء االَ عػػػالي ََُِالم عػػػاط ف  كغ ػػػر الم عػػػاط ف لمنػػػرك ف ا ب َمػػػا  َاكلػػػت دراسػػػو )العَػػػزل ا
لش  ػػػػػ و لػػػػدم المَ كسػػػػػ ف كغ ػػػػر المَ كسػػػػػ ف ممػػػػي الم ػػػػػدرات ا ب َمػػػػا  َاكلػػػػػت دراسػػػػػو كالسػػػػمات ا
األم   ام َػات ا ككاَػت لَػاؾ قمػو  بإدمػاف كم ق نػا مشػر السػ و الش  ػ و ( مكامؿَُُِ)حجابا

مػف البػاحث ف مػف  َػاكؿ المكضػكع ممػي أَنػا مشػكمو أَنػا  ح ػاج إلػي  ػد ؿ كحمػكؿ كمػف ثػـ البػػد أف 
( ََِٓاد و أك  ك  كػات م ج ػو إذا لػـز األمػر مثػؿ دراسػو دراسػو )السػب ع ا ضع لنػا أسػال ب إرشػ
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كال ػػي مػػف شػػ َنا أف  سػػامد المن مػػ ف فػػي لػػذا المجػػاؿ لممسػػامدة فػػي ( َُِّ)القحطػػاَيا كدراسػػو 
 القضاء ممي ظالرة الم درات.

 ثانيان: مف حيث األهداؼ:
دراسػػات فكاَػػت  نػػدؼ فػػي مجممنػػا إلػػي  عػػددت األلػػداؼ ب عػػدد المكاضػػ ع ال ػػي  َاكل نػػا البػػرامف كال

معرفو ككشؼ الع قو المكجكد لدم م َو الدراسػو فػي كػؿ دراسػو فنَػاؾ دراسػات لػدفت إلػي الكشػؼ 
مف ال ركؽ بػ ف المجمكمػات ككػذلؾ لػدفت إلػي ال عػرؼ ممػ  الم ػدرات كم ق ػه بػبعض الم غ ػرات 

( ا كدراسػو )األسػػمرم ََِٓلكيادكف ال ػكض فػي  قػد ـ الحمػػكؿ المَاسػبو ل َم  ػه مثػؿ دراسػػو )المػا
( ا كدراسو ََِٖ( ا كدراسو )المك حاََِٖ( ا كدراسو )الندا وأََِ( ا كدراسو )قد ح اََُِا

(ا كدراسػػػػػػػػػػػػػو َُُِ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػو )حجػػػػػػػػػػػػػاباََُِ(ا كدراسػػػػػػػػػػػػػو )العَػػػػػػػػػػػػػزل اََِٗ)المسػػػػػػػػػػػػػالموا
 Falkin) ( ا كدراسوَُُِ(ا كدراسو )المشعافا َُُِا كدراسو )مبد الرحمفا (َََِ)الزلراَيا

&Strauss,2003( ا كدراسػػػو)Rakach,Eand Orzec,t,2002 بالضػػػافو أف لَػػػاؾ بعػػػض )
الدراسات  َاكلت المكضكع كبَرامف  در بي في كشؼ الع قو ب ف الم درات كبعض الم غ ػرات مثػؿ 

 (  .Orzec;&Rokach,2004دراسو )
 ثالثان: مف حيث العينات:

الب  ػػػو العرب ػػو ) الكك ػػػتا فمسػػط فا السػػػعكد وا العػػػراؽ ا لقػػد أجر ػػػت معظػػـ الدراسػػػات السػػابقو فػػػي  
م ر(ا ب َما أجرم البعض األ ر في ب  ات أجَب وا كلقػد ا  م ػت الدراسػات فػي  َػاكؿ الع َػو ال ػي 

ج ف كدراسػػػػػػو )الحػػػػػػػازمي ا قػػػػػػكـ مم نػػػػػػا الدراسػػػػػػػو كقػػػػػػد  َاكلػػػػػػػت بعػػػػػػض الدراسػػػػػػػات كالبحػػػػػػكث المسػػػػػػػ
عػػػػض الدراسػػػػات كالبحػػػػكث الَػػػػزالء بالمس شػػػػ  ات ( كقػػػػد  َاكلػػػػت بََِٖ(اكدراسػػػػو) العَػػػػزماََِّا

( ا ََِْ( ا كدراسو )الدلبحياََِْ( ا كدراسو )الع س  اََُِكالم حات كدراسو )األسمرم ا
(ا كدراسػػػػػو ََِٓ( ا كدراسػػػػػو )ال ػػػػػقنافآََِ( ا كدراسػػػػػو )المػػػػػالكيآََِكدراسػػػػػو )السػػػػػب ع ا

 (.َُُِ(ا كدراسو )حجاباََِٖ( ا كدراسو )ال ثعم آََِ)الع  ب ا
 رابعان: مف حيث األساليب اإلحصائية:

ا  قػػت الكث ػػر مػػف الدراسػػات السػػابقو مػػع الدراسػػو الحال ػػو فػػي اسػػ  داـ األسػػال ب الح ػػا  و ال ال ػػو: 
ا كا  بػارات  حم ػؿ األحػادم ال بػا ف مثػؿ دراسػو T-testالم كسطاتا االَحرافػات المع ار ػوا قػ ـ ت 

( ا كدراسػػػػػػػو َُُِا كدراسػػػػػػػو )مبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمفا  (ََُِ( ا كدراسػػػػػػػو )العَػػػػػػػزم اََِٖ)العَػػػػػػػزما
( ا كدراسػػػػػػػػػػػػو ََِٔا كدراسػػػػػػػػػػػػو )قػػػػػػػػػػػػد ح ا( ََُِ)الزلراَػػػػػػػػػػػػيا( ا كدراسػػػػػػػػػػػػو َُُِ)المشػػػػػػػػػػػػعافا 

(ا كدراسػػو )الع سػػ  ََِٓا كدراسػػو )الع  بػػ  ا( ََُِ)الم  فػػيا(ا كدراسػػو    ََِٓ)المػػالكيا
غ ػػرات المػَنف الػػذم   بعػػه (ا أمػا بػػاقي الدراسػات فقػػد  َاكلػت أسػػال ب م عػددة   َاسػػب مػع م ََِْا

 ( .ََِٗكدراسو )المسالموا (َُِّ)القحطاَيا مثؿ دراسو 
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 خامسان: مف حيث النتائج:
أما بالَسبو لمدراسات ال ي الم درات كم ق ه ببعض الم غ رات فقد أظنرت معظمنا   ث ر الم درات 

( ََِْسػػو )الع سػػ  ا( ا كدراََِّممػػ  مػػدة م غ ػػرات ز ػػادةن كاَ  اضػػان مثػػؿ دراسػػو )الحػػازمي ا
(ا ا  قػػت بعػػض الدراسػػات ممػػي مػػدـ كجػػكد ََُِ( ا كدراسػػو )األسػػمرم آََِكدراسػػو )الع  بػػ ا

( َُُِ(ا كدراسو )حجاباََُِفركؽ جكلر و ب ف الجَس ف في   ثر الم درات كدراسو )العَزل ا
دكر َػاجح كفعػاؿ فػي   أما بالَسبو لمبرامف ال در ب و ال ي  َاكلت الم درات فقد أثب ت أف البَرامف له

( ا ك دراسػػػػو Orzec;&Rokach,2004أداء المػػػػدمَ ف كالمػػػػركج ف ممػػػػ  الم ػػػػدرات مثػػػػؿ دراسػػػػو )
 . (َََِ)الزلراَيا
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 إجشاءاخ انذساسح
  مقدمة:

  َاكؿ لذا ال  ؿ ك ػ ان لمػَنف الدراسػو ا كاألفػراد مج مػع الدراسػو كم َ نػا ا ككػذلؾ أدكات الدراسػو 
المسػػ  دمو كطػػرؽ إمػػدادلا ا ك ػػدقنا كثبا نػػا ا كأ  ػػران المعالجػػات الح ػػا  و ال ػػي ام مػػد الباحػػث 

 اسو .مم نا في  حم ؿ الدر 
 أكالن  منهجية الدراسة : 

مػف أجػػؿ  حق ػؽ ألػػداؼ الدراسػػو قػاـ الباحػػث باسػػ  داـ المػَنف الك ػػ ي ال حم مػػي كالػذم  عػػرؼ ب َػػه 
طر قو في البحث   َاكؿ أحداث كظػكالر كممارسػات مكجػكدة م احػو لمدراسػو كالق ػاس كمػا لػي دكف 

    نا ك حممنا. د ؿ الباحث في مجر ا نا ك س ط ع الباحث أف    امؿ معنا ف
 فرضيات الدراسة

  كالمركج ف لمم درات( السجَاء )كاألش اص  دمَ فالم كجد فركؽ ذات داللو إح ا  و ب ف  ال
 .العاد  ف ) الغ ر سجَاء ( في سمات الش   و 

 كجد فركؽ ذات داللو إح ا  و ب ف األش اص العاد  ف ) الغ ر سجَاء ( في سمات  ال 
 .ف ك الكضع االق  ادم كالحاله االج مام و ك المس كل ال عم ميالش   و  عزل لم غ ر السك

 لمم درات في سمات الش   و  عزل  دمَ فالم كجد فركؽ ذات داللو إح ا  و ب ف السجَاء  ال
لم غ ر السكف ك الكضع االق  ادم كالحاله االج مام و ك المس كل ال عم مي ك برة ال عاطي 

كع الم درات  .َك
 داللو إح ا  و ب ف السجَاء المركج ف لمم درات في سمات الش   و  عزل  كجد فركؽ ذات  ال

كع  لم غ ر السكف ك الكضع االق  ادم كالحاله االج مام و ك المس كل ال عم مي كال برة َك
 .الم درات المركجو

 ثانيان المجتمع األصمي لمدراسة:
في محافظات ال مسط َ ه مدمَي كمركجي الم درات في السجكف   ككف مج مع الدراسو مف جم ع 

( مدمف  كمركجا مكزم ف ممي المَاطؽ ال مس َُٓقطاع غزة حسب المَاطؽ  ا كالبالغ مددلـ )
ـ  كلك مف  در  َُِِكؿ ممي حدم ك ذلؾ حسب إح ا  و كزارة الدا م و ال مسط َ و  لعاـ 

 حككم ف .في ف رة ال َ  ذ لمحكـ كاس ثَي الباحث االفراد الغ ر ماآلف بحقنـ حكـ  كلـ 
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 ثالثان  عينػة الدراسػة:

   ل ت م َو الدراسو مف  ال الي :
 Pilot Sample. العينة االستطالعية: ٔ
مػػف محافظػػات غػػزةا ا ك  المػػركجيف كالعػػادييف( المػػدمنيف ح ػػث قػػاـ الباحػػث با   ػػار م َػػو مػػف ) 

ؽ كالثبػاتا ال  بػػار ح ػث اسػ  دمت الع َػػو االسػ ط م و ل قَػ ف أدكات الدراسػػوا كال حقػؽ مػف ال ػػد
ا كقػد  ضػمَت الع َػه االسػ ط م و ضػمف الس ككبا  و مف ا  بار مَسػك ا م عػدد األكجػو لمش  ػ و 

((  كضػػح  كز ػػع  ُ.كجػػدكؿ)) الع َػػه الَنا  ػػو ح ػػث ام بػػرت جػػزء مَنػػا مَػػد اجػػراء الدراسػػو الَنا  و
 الع َو االس ط م و  كال الي :

 " ٔجدكؿ "  
 المركجيف كالعادييف في العينة االستطالعيةك  المدمنيف يكضح تكزيع 

 المجمكع المنطقة الشمالية المنطقة الجنكبية الفئة
 ُّ ٗ ْ دمفم

 ُِ ٕ ٓ مركج
 ٓ ِ ّ مادم

 ٖٓ ٛٔ ٕٔ المجمكع
 Actual Sample. العينة الحقيقية الفعمية: ٕ

( م عػاطي  105و  )  ح ث قاـ الباحث ب  ذ جم ع المج مع األ مي لمدراسو كبمغػت الع َػو الحق ق ػ
ك  مػػػركج كمػػػادم مػػػكزم ف ممػػػي المَػػػاطؽ ال مػػػس بمحافظػػػات قطػػػاع غػػػزة كلػػػك مػػػف  َ ػػػذكف الحكػػػـ 

دكف غ ػػػرلـ أمػػػا   ػػػـ  كاجػػػدلـا  و بالم ػػػادفو ممػػػف ك ا كبػػػذلؾ كاَػػػت الع َػػػه غ ػػػر مشػػػ المقػػرر ممػػػ نـ
 . مشكا  ان   ـ ا  ارلـالعاد  ف فقد 
 ق و الممثمو لممج مع ككاَت كال الي:((  كضح  ا   ار الع َو الحق   ِك جدكؿ )) 

 " ٕجدكؿ " 
 يكضح تكزيع العينة الحقيقية الممثمة لممجتمع األصمي لمدراسة

 
 حجـ العينة المنطقة التعميمية الرقـ
 40 دمفم ُ
 25 مركج ِ
 40 عادم ّ

 105 المجمكع
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 :يةكفؽ الخصائص كالسمات الشخص تصنيؼ البيانات العامة لخصائص أفراد العينة
قػػاـ الباحػػث ب  ػػَ ؼ الب اَػػػات العامػػو ل  ػػا ص أفػػراد الع َػػػو ك الجػػداكؿ ال ال ػػو  بػػ ف   ػػػا ص  

 مج مع الدراسو كال الي:
 تكزيع أفراد العينة حسب المستكل العمميأكالن : 

% مػػف م َػػو الدراسػػو مػػف ِٕ% مػػف م َػػو الدراسػػو مػػف األم ػػ فا ك ُْ(( أف ّ بػػ ف جػػدكؿ رقػػـ )) 
% مػػف م َػػو ِٕ% مػػف م َػػو الدراسػػو مػػف حممػػو الثاَك ػػو العامػػوا ك ِّ ػػوا ك حممػػو شػػنادة المداد

 الدراسو مف حممو الشنادة الجامع و".
 "ٖ"جدكؿ 

 يكضح تكزيع العينة حسب المؤهؿ العممي

 المجمكع جامعي ثانكم إعدادم أمي المستكل التعميمي

 105 28 34 28 15 العدد
 100 27 32 27 14 النسبة

 
 أفراد العينة حسب الكضع االقتصادم ثانيان : تكزيع

% ِْ% مػػف م َػػو الدراسػػو األشػػ اص ذكم د ػػكؿ ضػػع  وا ك أف ْٓ(( أف ْ بػػ ف جػػدكؿ رقػػـ )) 
% مػػف م َػػو الدراسػػو األشػػ اص ذكم ْمػػف م َػػو الدراسػػو األشػػ اص ذكم د ػػكؿ م كسػػطوا ك أف 

 د كؿ مر  عو.
 " ٗ"جدكؿ 

 الكضع االقتصادميكضح تكزيع العينة حسب 
 المجمكع مرتفع متكسط ضعيؼ القتصادمالكضع ا

 105 4 44 57 العدد
 100 4 42 54 النسبة

 ثالثان: تكزيع أفراد العينة حسب منطقة السكف
% ِّ% مػػف م َػػو الدراسػػو  ع شػػكف فػػي مَطقػػو شػػماؿ غػػزةا ك أف َِ(( أف  ٓ بػػ ف جػػدكؿ رقػػـ ))

و  ع شػػػكف فػػػي مَطقػػػو % مػػػف م َػػػو الدراسػػػُٖمػػػف م َػػػو الدراسػػػو  ع شػػػكف فػػػي مَطقػػػو غػػػزةا ك أف 
 % مف م َو الدراسو  ع شكف في مَطقو الجَكب.َّالكسط ا ك أف 
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 "٘ "جدكؿ 
 منطقة السكفيكضح تكزيع العينة حسب 

 المجمكع الجنكب الكسط  غزة شماؿ غزة منطقة السكف
 105 31 19 34 21 العدد

 100 30 18 32 20 النسبة
 شخصرابعان :  تكزيع أفراد العينة حسب نكع ال

 ِْلمم ػدراتا كأف % دمَ فالمػ% مف م َو الدراسو مف األش اص ّٖ(( أف ٔ ب ف جدكؿ رقـ )) 
مػف م َػو الدراسػو مػف األشػ اص  ّٖمف م َو الدراسو مف األش اص المركج ف لمم درات. كأف %

 العاد  ف.
 " ٙ"جدكؿ 

 نكع الشخص يكضح تكزيع العينة حسب
 المجمكع عادم مركج مدمنيف نكع الشخص

 105 40 25 40 لعددا
 100 38 24 38 النسبة

 خامسان: تكزيع أفراد العينة حسب الكضع االجتماعي
مػػف م َػػو الدراسػػو  َّ% مػػف م َػػو الدراسػػو مػػف الم ػػزكج فا كأف %َٕ(( أف  ٕ بػػ ف جػػدكؿ رقػػـ ))
 مف الغ ر م زكج ف.

 "ٚ "جدكؿ 
 الحالة االجتماعية يكضح تكزيع العينة حسب

 المجمكع أعزب تزكجم الحالة االجتماعية

 105 31 74 العدد

 100 30 70 النسبة
 سادسان : تكزيع أفراد العينة ) السجناء ( حسب نكع المخدرات 

% مػف ٓ.ُِلمم ػدرات   عػاطكا "ا ر مػاؿ " ا ك  دمَ فالم% مف ٓ.ُِ((  أف ٖ ب ف جدكؿ رقـ )) 
مم ػػدرات   عػػاطكا "حشػػ ش "ا     ل دمَ فالمػػ% مػػف ٓ.ِْلمم ػػدرات   عػػاطكا  "  بػػاَجك" ا ك  دمَ فالمػػ
لمم ػدرات   عػاطكا  دمَ فالمػ% مف َِلمم درات   عاطكا " كككا  ف "ا ك  دمَ فالم% مف ٓ.ُِك 
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% مف مركجي الم درات  ركجػكا "ا ر مػاؿ " ْ((  أف  ٖ" أكثر مف م در "  كما  ب ف جدكؿ رقـ ))
كجػػػػي الم ػػػػدرات  ركجػػػػكا % مػػػػف مر ِٓ% مػػػػف مركجػػػػي الم ػػػػدرات  ركجػػػػكا "  بػػػػاَجك" ا ك ُِا ك 

% مػف مركجػي الم ػدرات ُٔ% مف مركجي الم درات  ركجػكا " كككػا  ف "ا ك ُٔ"حش ش "  ا ك 
  ركجكا " أكثر مف م در "  

 " ٛ"جدكؿ 
 نكع المخدراتيكضح تكزيع العينة حسب 

 المجمكع أكثر مف نكع كككاييف حشيش بانجك اترماؿ البياف نكع المخدرات

 مدمف
 

 40 8 5 17 5 5 العدد
 100 20 12.5 42.5 12.5 12.5 الَسبو

 مركج
 

 25 4 4 13 3 1 العدد
 100 16 16 52 12 4 الَسبو

 سابعان: تكزيع أفراد العينة ) السجناء ( حسب الخبرة 
% ُٓسػَكات " ا ك  ٓلمم درات  بر نـ "اقؿ مف  دمَ فالم% مف ٕٓ((  أف ٗ ب ف جدكؿ رقـ )) 

 دمَ فالمػ% مػف ٓ.ٕسػَو" ا ك  َُسَكات إل   ٓ نـ   راكح ما ب ف "  لمم درات  بر  دمَ فالممف 
لمم ػػدرات  دمَ فالمػػ% مػػف ٓ.ِسػػَو "ا ك ُٓسػػَكات إلػػ    َُلمم ػػدرات  بػػر نـ   ػػراكح مػػا بػػ ف "

% مػف مركجػي الم ػدرات  بػر نـ ْْ((  أف ٗسَو " كما  ب ف جػدكؿ رقػـ ))  ُٔ بر نـ أكثر مف 
 َُسػَكات إلػ   ٓركجي الم درات  بر نـ   راكح مػا بػ ف "  % مف مِّسَكات " ا ك  ٓ"اقؿ مف 
% ُٔسػَو "ا ك ُٓسػَكات إلػ    َُ% مف مركجي الم درات  بر نـ   راكح مػا بػ ف "ٖسَو" ا ك 

 سَو ". ُٔمف مركجي الم درات  بر نـ أكثر مف 
 "ٜ"جدكؿ 
 خبرة التعاطي كالتركيج يكضح تكزيع العينة حسب

 المجمكع فاكثرٙٔ سنكات10-15 كاتسن6-9 سنكات1-5 البياف خبرة

 متعاطي
 

 40 1 3 6 30 العدد
 100 2.5 7.5 15 75 الَسبو

 مركج
 

 25 4 2 8 11 العدد
 100 16 8 32 44 الَسبو
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 رابعان : أدكات الدراسػة:

 مقياس ايزنؾ لمشخصية  .ٔ
ـ بكضػػػػعنا جػػػػاء لػػػػذا االسػػػػ  بار ك ػػػػكرة محسػػػػَو لسمسػػػػمو مػػػػف االسػػػػ  بارات لدراسػػػػو الش  ػػػػ و قػػػػا

H.J.Eysneck  كمشػارك ه فػي بعضػناSUBIL B. G. EG SENCEK  كبػدأت لػذه السمسػمو
ثػـ قػدـ  M.M.P.Iثػـ قا مػو مػكدزل  لمش  ػ و  M.M.Qمف االسػ  بارات بمق ػاس مػكدزلي الطبػي 

ػػػػؾ فػػػػي العػػػػاـ  ػػػػؾ  ُٖٔٗأ َز مق اسػػػػا آ ػػػػر أكثػػػػر  طػػػػكرا مػػػػف االسػػػػ  بارات السػػػػابقو كلػػػػك قا مػػػػو أ َز
كال ػػي أضػػ ت  حسػػ َات    E.P.I  (Eysneck  personality Inventory )لمش  ػػ و 

س ككم ر و دكر و مم  قا مو مكدرزلي لمش  ػ و كل حق ػؽ المز ػد مػف الك ػاءة كال ػ ح و قػاـ ا ز ػؾ 
كال ػي  ػـ  قَ َػه ك طب قػه  E . P . Q بكضع اس  باره الشن ر باسـ ) اس  بار ا َزػؾ ( لمش  ػ و 

 ز مف االس  بارات ال ي سبق ه بال الي: مم  الب  و ال مسط َ و ك  م 
كلػػك مق ػػاس فعػػاؿ فػػي ق ػػاس   psyschoticism ح ػػكم ممػػ  مق ػػاس جد ػػد لػػك مق ػػاس الذلاَ ػػو -

 الذلاَ و
 ح كم اس  بار ا َزؾ لمش  ػ و ممػ  إضػافو جد ػدة مػف  ػ ؿ  طػك ر مق ػاس الكػذب )الجاذب ػو  -

   ضو قاـ بنا ا َزؾ كآ ركف االج مام و( الذم ا ضع لدراسات مامم ه ك جر ب و مس 
أ ضعت بَكد ا  بار ا َزؾ لمش   و لمراجعات مس   ضػو كِامػادة  ػ اغو ك عػد ؿ كمراجعػات  -

 (  ٔ:  ُٖٗٗدق قو.) أبك َال و ا 
 أبعاد المقياس: 

مبارة مكزمو مم  أربعو مقا  س ) أبعاد ( فرم و لاموا كلي مكزمو  َٗ ح كم االس  بار مم  
 كلي :ػ مم  االبعاد ال ال و

   Extraversion - Introversionاالَطكاء )أ( :  –االَبساط 
( مبارة  ظنر ال م  ز ب ف الش ص المَبسط كالش ص المَطكم ك  م ز ُِك  ككف لذا البعد مف )

األكؿ ب َه اج مامي  حب الَاس ك حب الح  ت كله أ دقاء كث ركفا كمم  العمكـ فنك ش ص 
 الحركو كال   ضع مشامره كاَ عاال ه لمضبط الدق ؽ.مَ  ح كمَدفع ك  ضؿ الَشاط ك 

   Neuroticismالعصابية )ع(: 
( مبارة كالش ص الع ابي لك ش ص م منؼا قمؽا مك  ب ا ِٓ ح كم بعد الع اب و مم  )

محبط ا كقد  ككف َكمه م قمبان ا ك عاَي مف اضطرابات س ككم ر و م َكمو    رؼ أح اَا بطرؽ 
ف  ارمو كح   في جك االَبساط كالمرح ا فمف المرجح أف  ككف شد د غ ر مق َ و كقد  كك 

الحساس و ا كالع اب و ل ست لي األ طر كال المرض الَ سي بؿ لي االس عداد ل  ابو بالع اب 
 (  ٕٖ:  ُٗٗ) الطنراكما stress في مكاقؼ االَع اب
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 :  psychoticismالذهانية )ذ( : 
 ح ؿ ف نا مم  درجات مال و  ككف اَعزال ا ال  ن ـ باآل ر ف  ( مبارة ا مفِّك مثؿ لذا البعد )

كال  َاسبه أم مكاف كغالبا ما  ككف مزمجا كقاس ا كلك ش ص م بمد الشعكر كغ ر حساس ك سمؾ 
سمككا مدكاَ ا ح   مع مف  حبنـ كلد ه كلع باألش اء الغر بو كالغ ر م لكفو كال  ك رث بالعكاقب 

 كاأل طار . 
 :  Social Desirability:) الجاذبية االجتماعية (   lieالكذب )ؾ( 

( مبارة مف مبارات االس  بار ا كأكضحت الدراسو العمم و كال جر ب و ُِ ح كم لذا البعد مم  )
ال ي أجر ت ل حص طب عو لذا المق اس أَه  ق س مام  مس قرا كثاب ا في الش   و كلك 

مف   لنا إظنار َ سه ك جم منا في أفضؿ  كرة ) الجاذب و االج مام و( ال ي  حاكؿ الش ص 
اج مام و ممكَو  أم أف الكذب في لذه الحالو ال  ق د به ا قاع الضرر كال  داع اآل ر ف كلكَه 

 ( ِٖ:  ُٖٗٗ ندؼ إل  ح ظ الذات ك قد رلا ) أبك َال و ا 
لصػػدؽ مقيػػاس منسػػكتا بعػػد االنحػػراؼ السػػيككباتي) اسػػتعاف بػػ  الباحػػث كاجػػرم لػػ  عمميػػة ا .ٕ

 كالثبات ( كما هك مكضح في التالي:
 Internal Consistency: المقياسصدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات 

( م ػردةا  َّمم  م َو الدراسػو البالغػو ) المق اس كقد قاـ الباحث بحساب اال ساؽ الدا مي ل قرات 
 له.كذلؾ بحساب معام ت االر باط ب ف كؿ فقرة كالدرجو الكم و لممحكر ال ابعو 

ل   بار لك:" معرفو مػدم ار بػاط كػؿ فقػرة مػف فقػرات اال  بػار ككػؿا  باالتساؽ الداخميكالمق كد 
ك سػػػ  دـ لػػػذه الكسػػػ مو الح ػػػا  و كمحػػػؾ دا مػػػي لق ػػػاس  ػػػ ح و الكحػػػدات كق اسػػػنا لمػػػا  ق سػػػه 

 (. ٖٗ: ُٔٗٗاال  بار ) مك ضوا 
  كباتياالنحراؼ السيكالمقياس قياس صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات 

((  بػػ ف معػػام ت َُا كجػػدكؿ رقػػـ ))المق ػػاس قػػاـ الباحػػث بػػإجراء  ػػدؽ اال سػػاؽ الػػدا مي ل قػػرات 
كالدرجػػػو الكم ػػػو لممحػػػكر ال ػػػابع لػػػه ا  كالػػػذم  بػػػ ف أف  المق ػػػاساالر بػػػاط بػػػ ف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات 

كػؿ فقػرة أقػؿ ( ا ح ث أف  مس كل الداللػو لَُ.َمعام ت االر باط المب َو دالو مَد مس كل داللو )
  ادقو لما كضعت لق اسه.المق اس كبذلؾ  ع بر فقرات  َٓ.َمف 
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 المقياسأكال: صدؽ 
 

 "ٓٔ "جدكؿ رقـ 
 مع الدرجة الكمية لالستبيافالمقياس يكضح درجة االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 

 مستكل المعنكية درجة االرتباط رقـ الفقرة تكل المعنكيةمس درجة االرتباط رقـ الفقرة مستكل المعنكية درجة االرتباط رقـ الفقرة
ٔ .612(**) 0.000 ٔٙ .833(**) 0.000 ٖٔ .428(*) 0.018 
ٕ .594(**) 0.001 ٔٚ .587(**) 0.001 ٖٕ .612(**) 0.000 
ٖ .575(**) 0.001 

ٔٛ .861(**) 0.000 
ٖٖ .555(**) 0.001 

ٗ .587(**) 0.001 
ٜٔ .883(**) 0.000 

ٖٗ .503(**) 0.005 
٘ .889(**) 0.000 

ٕٓ .833(**) 0.000 
ٖ٘ .469(**) 0.009 

ٙ .525(**) 0.003 
ٕٔ .806(**) 0.000 

ٖٙ .361(*) 0.050 
ٚ .632(**) 0.000 

ٕٕ .806(**) 0.000 
ٖٚ .503(**) 0.005 

ٛ .787(**) 0.000 
ٕٖ .859(**) 0.000 

ٖٛ .584(**) 0.001 
ٜ .630(**) 0.000 

ٕٗ .883(**) 0.000 
ٖٜ .587(**) 0.001 

ٔٓ .575(**) 0.001 
ٕ٘ .776(**) 0.000 

ٗٓ .543(**) 0.002 
ٔٔ .632(**) 0.000 

ٕٙ .567(**) 0.001 
ٗٔ .568(**) 0.001 

ٕٔ .612(**) 0.000 ٕٚ .555(**) 0.001 ٕٗ .584(**) 0.001 
ٖٔ .604(**) 0.000 

ٕٛ .580(**) 0.001 
ٖٗ .512(**) 0.004 

ٔٗ .889(**) 0.000 
ٕٜ .541(**) 0.002 

ٗٗ .505(**) 0.004 
ٔ٘ .861(**) 0.000 ٖٓ .513(**) 0.004 ٗ٘ .442(*) 0.014 

،* تشػػير إلػػي ارتبػػاط ذات ٔٓ.ٓ** تشػػير إلػػي ارتبػػاط ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة 
 ٘ٓ.ٓداللة إحصائية عند مستكل داللة 

مق ػػػػاس لمباطػػػػات جكلر ػػػػو مػػػػع الدرجػػػػو الكم ػػػػو فقػػػػرة ار  ْٓكمػػػػددلا المق ػػػػاس حققػػػػت جم ػػػػع فقػػػػرات 
(ا ممػا  ػدؿ ممػ  أف االسػ باَو قػادرة ممػ   َٓ.َ) جم عنا بمغ مس كل الداللػو الح ػا  و أقػؿ مػف 
 اَجاز كق اس األلداؼ ال ي  كضعت مف أجمنا.

 المقياسثانيا: ثبات 
فػػردا كذلػػؾ  َّمػػددلا فقػػرة ( ممػػ  أفػػراد الع َػػو االسػػ ط م و البػػالغ  ْٓ) المق ػػاس  ػػـ  قػػد ر ثبػػات 

باخ.  باس  داـ طر ق ي ال جز و الَ   و كطر قو أل ا كرَك
 .طريقة التجزئة:ٔ

 ػػـ إ جػػاد معامػػؿ االر بػػاط بػػ ف درجػػات األسػػ مو ال رد ػػو كدرجػػات األسػػ مو الزكج ػػوا كقػػد  ػػـ   ػػح ح 
 معامؿ االر باط باس  داـ معامؿ ار باط ج ماف.
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 " ٔٔ"جدكؿ رقـ 
 المحسكب كفقا طريقة التجزئة النصفية نحراؼ السيككباتياال يكضح معامؿ ثبات 

 معامؿ ثبات بعد التعديؿ معامؿ ثبات قبؿ التعديؿ عدد الفقرات البياف

 ٕٖٗ.َ ْٕٗ.َ ْٓ السيككباتية مقياس

كفقػا طر قػػو ال جز ػو الَ ػػ  و بعػد ال عػػد ؿ بمػػغ المق ػػاس   ضػح مػػف الجػدكؿ السػػابؽ أف معامػؿ ثبػػات 
مػػ  أف االسػػ باَو   م ػػع بدرجػػو مال ػػو مػػف الثبػػات  طمػػ ف الباحػػث إلػػي  طب قنػػا كلػػذا  ػػدؿ م ٕٖٗ.َ

 مم  م َو الدراسو.
 . طريقة ألفا كركنباخ:ٕ

اسػػ  دـ الباحػػث طر قػػو أل ػػا كركَبػػاخ كطر قػػو أ ػػرل مػػف طػػرؽ حسػػاب الثبػػات كذلػػؾ ل جػػاد معامػػؿ 
 .المق اسثبات 

 " ٕٔ"جدكؿ رقـ 
 المحسكب بطريقة ألفا كركنباخ االنحراؼ السيككباتييكضح معامؿ ثبات 

 معامؿ ثبات ألفا كركنباخ عدد الفقرات البياف

 ٕٔٗ.َ ْٓ السيككباتية مقياس
كلذا  دؿ مم  أف االس باَو   م ع  ٕٔٗ.َ  ضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ ثبات االس باَو بمغ 

 بدرجو مال و مف الثبات  طم ف الباحث إلي  طب قنا مم  م َو الدراسو
 األساليب اإلحصائية:سان:خام
ػػػامف الح ػػػا ي )ُ ( ك ػػػـ  SPSS. لقػػػد قامػػػت الباحػػػث ب  ر ػػػغ ك حم ػػػؿ االسػػػ باَو مػػػف  ػػػ ؿ البَر

 اس  داـ اال  بارات الح ا  و ال ال و:
.ال كرارات كالَسب الم ك ػو لم عػرؼ ممػ  ال ػ ات الش  ػ و لم ػردات الدراسػوا الم كسػط الحسػابي ِ

Mean اسػػ  داـ االَحػػراؼ المع ػػارم )ّمسػػ كل السػػماتا ا كالػػكزف الَسػػبي ل حد ػػد .Standard 
Deviation لم عرؼ مم  مدل اَحػراؼ اسػ جابات أفػراد الدراسػو لكػؿ مبػارة مػف مبػارات م غ ػرات  )

الدراسو كلكؿ محكر مف المحاكر الر  س و مف م كسطنا الحسابيا ك ـ اس  داـ االَحػراؼ المع ػارم 
كر فػػي حالػػو  سػػاكم الم كسػػط الحسػػابي كالػػكزف الَسػػبي لممحػػاكرا ككسػػ مو لم م  ػػز بػػ ف مسػػ كل المحػػا

سػمَركؼ لمعرفػو َػكع  -. ا  بار ككلكمجركؼ ْح ث كمما قؿ االَحراؼ المع ارم كاف ذلؾ أفضؿا
 (. Sample K-S-ُالب اَات لؿ   بع لذه الب اَات إلي ال كز ع الطب عي أـ ال ) 
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. معػػام ت االر بػػاط ) ب رسػػكف( ا لق ػػاس  ػػدؽ ٔا. ا  بػػار أل ػػا كركَبػػاخ لق ػػاس ثبػػات االسػػ باَوٓ
. الح اء االس داللي: ك ش مؿ ممي ٖ. معادلو س برماف براكف لمثباتإاالس باَو الدا مي لم قراتا

 بعض اال  بارات مثؿ:
(ا ا  بػار  حم ػؿ ال بػا ف األحػادم فػي ف  One Way ANOVAا  بػار  حم ػؿ ال بػا ف األحػادم ) 

 N- Way ANOVAا جاه  ) 
 سادسان خطػكات الدراسػة: 

 مف أجؿ  حق ؽ ألداؼ الدراسو قاـ الباحث بإجراء ال طكات ال ال و:
الط ع مم  الطار الَظػرم كاألدب ال ربػكم ذك الع قػو بسػمات الش  ػ و ا الم مثمػو بالك ػب  .ُ

و كالدراسػػػات فػػػي مجػػػاؿ الرشػػػاد الَ سػػػي كسػػػمات الش  ػػػ و ا كرسػػػا ؿ الماجسػػػ  ر كالػػػدك كراة العرب ػػػ
 كاألجَب و ك الدراسات السابقو ك المقا  س الم عمقو بنذه الدراسو مف أجؿ إمداد أدكات الدراسو.

 البدء بك ابو ال  ؿ األكؿ بما   ضمَه مف مشكمو الدراسوا كألدافناا كألم  نا. .ِ
ك ابو الطار الَظرم كالذم   ككف مف مبحث فا شمؿ المبحػث األكؿ الم ػدرات ا كشػمؿ الثػاَي  .ّ

 ش   و  .سمات ال
 حد ػػػػػد الدراسػػػػػات السػػػػػابقو ذات الع قػػػػػو بمكضػػػػػكع الدراسػػػػػو كاالسػػػػػ  ادة مَنػػػػػا ك  ػػػػػَ  نا إلػػػػػي  .ْ

 .  فمجمكم
 سمات الش   و(. مق اس إمداد أدكات الدراسو كشممت ) .ٓ
الق ػاـ بالح ػػكؿ ممػػي ك ػػاب رسػػمي مػػف الدراسػػات العم ػػا كالقاضػػي ب َ  ػػذ الدراسػػو ممػػي السػػجَاء   .ٔ

 زة.في سجكف السمطو بمحافظات غ
 طب ؽ أدكات الدراسو ممي الع َو االسػ ط م و لجػراء ممم ػو ال قَػ ف لم  كػد مػف  ػدقه كثبا ػه.  .ٕ

 كمف ثـ ال طب ؽ ممي الع َو ال عم و الحق ق و.
 مم نـ بعد االَ ناء مف   قَ َنا. المق اس  حد د الع َو ال عم و كال ي سكؼ   ـ  طب ؽ  .ٖ
 إح ا  ان بندؼ معالجو فركض الدراسو. الق اـ بجمع المعمكمات ك  ر غنا ك حم منا .ٗ

  س ر الَ ا ف ال ي  ك مت إل نا الدراسػو كممػي ضػكء لػذه الَ ػا ف  ػ ـ ك ابػو بعػض ال ك ػ ات  .َُ
 كالمق رحات بندؼ االس  ادة مَنا في المس قبؿ.

  م  ص الدراسو في مدة   حات ل سن ؿ ال عرؼ ممي مح كالا. .ُُ
 االس  ادة مَنا ممي َطاؽ كاسع.  رجمو ال م  ص إلي المغو الَجم ز و ل  ـ .ُِ
 
 
 
 



 98 

 
 
 

 

 

 

 

 انفصم اخلايس

 عشض َرائج انذساسح ٔذفسريْا ٔيُالشرٓا
 

 عرض نتيجة التساؤؿ األكؿ كتفسير  كمناقشت 
 كتفسير  كمناقشت  ياألكل الفرضيةعرض نتيجة 
 كتفسير  كمناقشت  ةالثاني الفرضيةعرض نتيجة 
 اقشت كتفسير  كمن ةالثالث الفرضيةعرض نتائج 
 الرابعة كتفسير  كمناقشت  الفرضيةعرض نتائج 
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 عشض َرائج انذساسح ٔذفسريْا ٔيُالشرٓا
 أكالن: عرض نتائج تساؤؿ الدراسة كتفسير  كمناقشت :
كالمركجيف لممخدرات كاألشخاص المدمنيف تساؤؿ الدراسة: ما سمات الشخصية لمسجناء 

 لسمطة في محافظة غزة؟) الغير سجناء ( في سجكف ا العادييف
كالمركج ف لمم درات كاألش اص العاد  ف  دمَ فالملم عرؼ مم  سمات الش   و مَد السجَاء 

الغ ر سجَاء في سجكف السمطو في محافظو غزةا فقد قاـ الباحث بحساب الم كسطات كاالَحرافات 
وا كالَ ا ف ال ا و بذلؾ المع ار و كالكزف الَسبي لمق اس الس ككبا  و كأبعاد مق اس أ َزؾ لمش   

 مكضحو مف   ؿ الجدكؿ ال الي:
  "ٖٔ" رقـ جدكؿ

يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لسمات الشخصية لدل 
) الغير سجناء ( في سجكف  كالمركجيف لممخدرات كاألشخاص العادييفالمدمنيف لمسجناء 

 السمطة في محافظة غزة

د عد   نكع
 الفقرات

الدرجة 
االنحراؼ  المتكسط الكمية 

 المعيارم
الكزف 
 النسبي %

 مدمف
  
  
  
  

 60.5 5.4 27.2 45 45 مق اس الس ككبا  و

 59.2 2.4 12.4 21 21 االَبساط و

 58.0 4.2 14.5 25 25 الذلاَ و

 63.2 2.7 14.5 23 23 الع اب و

 66.5 2.7 14.0 21 21 الكذب

 مركج
  
  
  
  

 56.6 5.0 25.5 45 45 ق اس الس ككبا  وم

 53.9 2.2 11.3 21 21 االَبساط و

 52.2 3.1 13.0 25 25 الذلاَ و

 60.5 3.0 13.9 23 23 الع اب و

 63.4 2.9 13.3 21 21 الكذب

 عادم
 )غير سجيف(

  
  
  
  

 44.2 8.2 19.9 45 45 مق اس الس ككبا  و

 36.3 3.4 7.6 21 21 االَبساط و

 38.2 3.9 9.6 25 25 الذلاَ و

 40.7 4.5 9.4 23 23 الع اب و

 42.6 3.8 9.0 21 21 الكذب

 ََُ  ـ حساب الكزف الَسبي بقسمو الكسط الحسابي لكؿ بعد مم  الدرجو الكم و لكؿ بعد ثـ ضرب الَا ف في 
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 تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ ما يمي:

 المخدرات: دمنيف مسمات الشخصية 
درجو  ِ.ِٕلكحظ مف الَ ا ف ب ف م كسط درجات الطمبو في سمات الش   و الس ككبا  و قد بمغ  

%ا كلذا  دؿ مم  أف سمات ٓ.َٔدرجوا ح ث بمغ الكزف الَسبي  ْ.ٓكباَحراؼ مع ارم 
 اس %ا أما ب  كص أبعاد مقٓ.َٔالم درات كبَسبو  دمَ فمالش   و الس ككبا  و مر  عو لدل 

%ا كبمغ الكزف الَسبي لبعد الذلاف ِ.ٗٓأ َزؾ لمش   وا فقد بمغ الكزف الَسبي لبعد االَبساط 
%ا كالكزف الَسبي لبعد الجاذب و االج مام و ِ.ّٔ%ا ك الكزف الَسبي لبعد الع اب و َ.ٖٓلنـ 

 %.ٓ.ٔٔ) الكذب( بمغ 
 سمات الشخصية لمركجي المخدرات:   
درجو  ٓ.ِٓدرجات الطمبو في سمات الش   و الس ككبا  و قد بمغ  لكحظ مف الَ ا ف ب ف م كسط 

%ا كلذا  دؿ مم  أف سمات ٓ.ٔٔدرجوا ح ث بمغ الكزف الَسبي  َ.ٓكباَحراؼ مع ارم 
%ا أما ب  كص أبعاد مق اس ٓ.ٔٔالش   و الس ككبا  و مر  عو لدل مركجي الم درات كبَسبو 

%ا كبمغ الكزف الَسبي لبعد الذلاف ٔ.ٔٓاالَبساط  أ َزؾ لمش   وا فقد بمغ الكزف الَسبي لبعد
%ا كالكزف الَسبي لبعد الجاذب و االج مام و ِ.ِٓ%ا ك الكزف الَسبي لبعد الع اب و ٗ.ّٓلنـ 

 %.ٓ.َٔ) الكذب( بمغ 
 سمات الشخصية لألشخاص العادييف  )الغير سجناء(: 

درجو  ٗ.ُٗالس ككبا  و قد بمغ لكحظ مف الَ ا ف ب ف م كسط درجات الطمبو في سمات الش   و  
%ا كلذا  دؿ مم  أف سمات ِ.ْْدرجوا ح ث بمغ الكزف الَسبي  ِ.ٖكباَحراؼ مع ارم 

%ا أما ب  كص ِ.ْْالش   و الس ككبا  و مر  عو لدل األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء كبَسبو 
كبمغ الكزف الَسبي  %اّ.ّٔأبعاد مق اس أ َزؾ لمش   وا فقد بمغ الكزف الَسبي لبعد االَبساط 

%ا كالكزف الَسبي لبعد الجاذب و ٕ.َْ%ا ك الكزف الَسبي لبعد الع اب و ِ.ّٖلبعد الذلاف لنـ 
 %.ٔ.ِْاالج مام و ) الكذب( بمغ 

ػػو بػػ ف الَ ػػا ف ال ػػي  ك ػػمت إل نػػا الدراسػػو الحال ػػوا ف مػػا   ػػص ال سػػاكؿ األكؿا كَ ػػا ف  كمَػػد المكاَز
  م ػػت مػػع َ  جػػو جم ػػع الدراسػػات السػػابقو الف ال كجػػد دراسػػو   طػػرؽ الدراسػػات السػػابقوا َجػػد أَنػػا ا

( ا ََُِ( ا كدراسػػػػػػػػػػه) الزلراَػػػػػػػػػػياَََِلمسػػػػػػػػػػجَاء بشػػػػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػػػػر مثػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػو) الزلراَػػػػػػػػػػيا
( ا ََِٓ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػو)المالكياََِْ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػو) الع سػػػػػػػػػػػػػػياََُِكدراسػػػػػػػػػػػػػػو) األسػػػػػػػػػػػػػػمرما
( ا ََُِ)العَزما( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوََِٗ( ا كدراسو)المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمهآََِكدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو) الع  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا

( ا ََِٖ(ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػو) العَػػػػػػػػػػػػػػػزماََِّ( ا ك دراسػػػػػػػػػػػػػػػو )الحػػػػػػػػػػػػػػػازمي اَُُِكدراسػػػػػػػػػػػػػػػو)حجابا
( ا كدراسػػو Jon Nsigurdsson & et .al,2001 )( ا كدراسػػه ََِٖكدراسػػو) ال ثعمػػيا
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( Orzec;&Rokach,2004( ا كدراسػػػػػػػػو ) َُُِ( ا كدراسػػػػػػػػو)مبد الػػػػػػػػرحمفاَُُِ)المشػػػػػػػػعافا
 ( .2004ا Robbinsكدراسه))

لمم ػػدرات كالمػركج ف لنػػا لػد نـ ش  ػػ و  دمَ فالمػ عػزك الباحػػث  مػؾ الَ  جػػو إلػي أف االشػػ اص ك  
غ ر مس قرة ف نا القمؽ كال كؼ االجناد الَ سي الم كا ؿ َ  جو العمؿ ف  مثؿ لذه المنَو ال ط رة 

 دمَ فمػف كالغ ر مقبكلو اج مام ا كد َ ا ممي  ز د الضغط الَ سي لدل لػؤالء االفػراد كلػذلؾ ا ضػا ا
ػػػو مػػػف الَاح ػػػو االَ عال ػػػو كالَاح ػػػو االج مام ػػػو كالَ سػػػ و ح ػػػث  الم ػػػدرات لػػػد نـ ش  ػػػ و غ ػػػر م َز
 ع شػػػكف دا مػػػا فػػػ  حالػػػو مػػػف ال ػػػك ر كاالَ عػػػاؿ كمػػػدـ االسػػػ قرار الَ سػػػي َ  جػػػو  عػػػاطي مثػػػؿ لػػػذه 

فػراد العػاد ف مػف الم درات ال ي  ؤثر مم  الَاح و العقم ػو ا ضػا مَػد لػؤالء االفػراد . أمػا بالَسػبو ل 
الطب عي حسب ممـ الباحث البس ط كال عامؿ مع مثؿ لذه ال  و  مف المج مع أَنـ  ع شكف ف  حالو 
َ سػػ و مطم َػػو أكثػػر َ  جػػو مػػدـ ال ػػكض فػػ  مثػػؿ لػػذه الممَكمػػات الغ ػػر مرغكبػػو اج مام ػػا كد َ ػػا 

 اسػ و كاق  ػاد و  ػؤثر كَ س ا . ا ضػا  رجػع  الباحػث الػ  اَػه قػد   ػاثر ال ػرد بظػركؼ اج مام ػو كس
ف  ش    ه كمدل  عاممنا مػع اال ػر ف كالمج مػع كلكػف  كػكف َسػبو القمػؽ كال ػك ر لمثػؿ لػذه ال  ػو 
أهقؿ مف مثؿ ف و مثؿ م عاطي الم درات كمركج َنا مف َاح و ال اث ر الَ سي. كلػذلؾ  رجػع الباحػث 

ح ػث االَبسػاط و كالكػذب  ال  اف سمات ش   و المركج ف كالم عػاط ف مػف الَاح ػو الش  ػ و مػف
كالع ػػاب و كاَشػػ ار االمػػراض الذلاَ ػػو الػػ  اف مثػػؿ لػػذه السػػمات الش  ػػ و لػػدل لػػؤالء االشػػ اص 
مَ شػػرة بشػػكؿ أكبػػر ف مػػا ب ػػَنـ َ  جػػو الظػػركؼ الَ سػػ و ال ػػعبو ال ػػي  ع شػػكف ف نػػا َ  جػػو ال ػػكؼ 

 ع شػكف ف نػا َ  جػو العمػؿ فػ   كالقمؽ كال ك ر كمدـ االس قرار المس مر َ  جػو الم ػاطرة الكب ػرة ال ػي
مثؿ لذه ال  رفات الغ ر مقبكلو د َ ا كا  ق ا كاج مام ا . بغ ر ال  و العاد و مف االش اص الػذ ف 
لـ   عاممكا ف  مثػؿ لػذه الممَكمػات الػذ ف  ع شػكف حالػو مػف االسػ قرار الَ سػي كمػدـ ال ػكؼ الَنػـ 

 ثؿ لذه االمماؿ .  ع شكف ح اة أمَو بع دة مف الم اطرة  بالعمؿ في م
كمركجي الم درات  ع شكف ح اة ف نا  طر  دمَ فالمك عزك الباحث  مؾ الَ  جو ال  اف االفراد كما 

كف نػػا ال ػػك ر كالقمػػؽ كال ػػكؼ َ  جػػو العمػػؿ بمنَػػو غ ػػر مقبكلػػو اج مام ػػا ك مثػػؿ  طػػر ممػػ  ح ػػا نـ 
ال ػػح و فػػي ح ػػا الَػػاس  كممػػ  ح ػػاة اال ػػر ف  ا ػػو اف الم ػػدرات  معػػب دكرا كب ػػرا كمػػف الَاح ػػو

ك ػػح نـ الَ سػػ و كالعقم ػػو ح ػػث  ػػكثر ممػػ  طر قػػو ال  ك ػػر لػػدل االفػػراد ك ػػد منـ فػػ  مزجػػات غ ػػر 
طب ع ػػو كغ ػػػر كاقع ػػػو كغ ػػر مَطق ػػػو ك جعػػػؿ االَسػػاف مغ ػػػب ك قػػػـك ب َ  ػػذ بعػػػض ال  ػػػرفات الغ ػػػر 

مػراؼ كمثػؿ لػذه االممػاؿ ا  ق و كالق اـ باش اء كث رة غ ر مرض و مػف َاح ػو العػادات كال قال ػد كاال
كال  ػػرفات  جعػػؿ لػػؤالء االفػػراد  ع شػػكف فػػ  حالػػو مػػف القمػػؽ كاالضػػطرباات الَ سػػ و المسػػ مرة ال ػػ  
 كثر مم  ح ا نـ كطب ع نا مما  ز د مف حالو ال عب الجسدم كالَ سي كالعقمي َ  جو ال عاطي لمثؿ 

لشػػعكر بالػػذَب . كال ػػ   جعمنػػـ دا مػػا لػػذه الم ػػدرات كا ضػػا  ػػد ؿ لػػؤالء االفػػراد بحالػػو مػػف المَػػدـ كا
فػػ  حالػػو الشػػؾ كال ػػكؼ كمػػدـ الراحػػو كػػؿ لػػذه ال ػػاث رات ال ػػي  حػػدث لنػػؤالء االفػػراد  جعػػؿ سػػمات 
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ش  ػػ  نـ ف نػػا مشػػاكؿ كب ػػرة كم عػػددة مػػف الَاح ػػو الَ سػػ و كمػػف الَاح ػػو العقم ػػو ممػػ  مػػدار الكقػػت 
 كالمس قبؿ .

ل  عػ ش فػ  حالػو مػف ال ػكؼ كال ػك ر كالقمػؽ  المسػ مر اف االَسػاف الػذ الَ  جػو  عػزك الباحػثكما ك 
َ  جػػػو الق ػػػاـ باشػػػ اء غ ػػػر مقبكلػػػو كغ ػػػر مرضػػػ و لجم ػػػع االفػػػراد الػػػذم   عامػػػؿ معنػػػـ كا ضػػػا مَاف ػػػو 
ل   ؽ االس م و كالد َ و كاالج مام و  مثؿ  عػاطي الم ػدرات ك ركج ػه  عطػي مثػؿ لػؤالء االفػراد 

الَ س و كمثؿ لذه االمػراض كالمشػاكؿ ال ػي  االضطرابات د مف حالو مف مدـ االس قرار الَ سي كمز 
 حػػدث لنػػـ ا  جمعنػػـ اكثػػر  كفػػا كاكثػػر قمقػػا ا ممػػا  ػػَعكس ممػػ  سػػمات الش  ػػ و لنػػـ فػػي ح ػػا نـ 
ال ػػػي  ع شػػػكف ف نػػػا كال ػػػي  مارسػػػكَنا مػػػف  ػػػ ؿ ز ػػػادة الع ػػػب و كال ػػػك ر كال  ػػػرفات الغ ػػػر مقبكلػػػو 

ء االفػػراد  شػػبعت بالعمػػؿ الغ ػػر ا  قػػي كالغ ػػر د َػػي كلػػذلؾ  جعمنػػـ كالشػاذة الف البَ ػػو الَ سػػ و لنػػؤال
أكثر م اب و كاكثر قمقا في ح ػا نـ ممػا  ػَعكس ا ضػا بالسػمب ممػ  ح ػا نـ االسػر و ال ػي  ع شػكف 

 ف نا .
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 فشظٛاخ انذساسح:
(  بيف 05.0الفرضية األكل : ال تكجد هناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

سمات كالمركجيف لممخدرات كاألشخاص العادييف ) الغير سجناء ( في المدمنيف السجناء 
 One-Wayلم حقؽ مف  حو ال رض و  ـ إ جاد ا  بار  حم ؿ ال با ف األحادم ) الشخصية 
ANOVA ف لمم درات كالمركج دمَ فالم( لدراسو ال ركقات في سمات الش   و بالَسبو  لمسجَاء 

كاألش اص العاد  ف الغ ر سجَاء في سجكف السمطو بمحافظو غزةا كالَ ا ف الم عمقو بنذه ال رض و 
 مكضحو مف   ؿ الجدكؿ ال الي:

  "ٗٔ" رقـ جدكؿ
يكضح نتائج تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ في سمات الشخصية بالنسبة  لمسجناء 

خاص العادييف الغير سجناء في سجكف السمطة بمحافظة كالمركجيف لممخدرات كاألشالمدمنيف 
 غزة

 مصذر الخباين األبؼاد
 مجموع

 المزبؼاث

 درجاث

 الحزيت

 مخوسط

 المزبؼاث

 Fقيمت 

 المحسوبت

 مسخوى

 الذاللت

مقياس 

 السيكوباحيت

 571.6 2 1143.1 ثِٞاىَجَ٘ػبد
13.3 

 
 

**0.001 
 دالة إحصائيا

 
 

 43.1 102 4396.8 داخواىَجَ٘ػبد

  104 5540.0 اىَجَ٘ع

 االنبساطيت

 246.4 2 492.7 ثِٞاىَجَ٘ػبد

31.3 
 
 

**0.001 
 دالة إحصائيا

 
 

 7.9 102 802.6 داخواىَجَ٘ػبد

 اىَجَ٘ع
1295.3 104  

 الذهانيت

 254.8 2 509.7 ثِٞاىَجَ٘ػبد
17.2 

 
 

**0.001 
 دالة إحصائيا

 
 

 14.8 102 1512.9 داخواىَجَ٘ػبد

  104 2022.5 اىَجَ٘ع

 الؼصابيت

 305.2 2 610.5 ثِٞاىَجَ٘ػبد

24.1 
 
 

**0.001 
 دالة إحصائيا

 
 

 12.7 102 1292.9 داخواىَجَ٘ػبد

  104 1903.4 اىَجَ٘ع

 الكذب

 285.4 2 570.7 ثِٞاىَجَ٘ػبد

27.8 
 

**0.001 
 دالة إحصائيا

 
 

 10.3 102 1046.3 داخواىَجَ٘ػبد

  104 1617.0 اىَجَ٘ع

غٞشداىخادظبئٞب\\1015*داىخادظبئٞبػْذ1011**داىخادظبئٞبػْذ
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 تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:
  بالَسبو  في درجات مق اس الس ككبا  و جكلر و ذات داللو اح ا  و   ب ف كجكد فركؽ

لمم درات كاألش اص العاد  ف الغ ر سجَاء في سجكف السمطو كالمركج ف  دمَ فالملمسجَاء 
(ا كلكشؼ ال ركؽ ب ف المجمكمات  ـ اس  داـ F =13.3, P-value=0.001بمحافظو غزةا( 

ا  بار ش   ه لممقاَرات البعد و ل جاَس ال با فا فقد ظنر ب ف األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء لد نـ 
كالمركج ف لمم دراتا في ح ف لـ   حظ أم  دمَ فالمفراد سمات ش   و س ككبا  و أقؿ مف األ

 فركؽ ب ف المجمكمات األ رلا كلذه ال ركؽ ذات داللو إح ا  و.
 جكلر و ذات داللو اح ا  و في درجات بعد االَبساط بالَسبو  لمسجَاء   ب ف كجكد فركؽ
السمطو بمحافظو كالمركج ف لمم درات كاألش اص العاد  ف الغ ر سجَاء في سجكف  دمَ فالم

(ا كلكشؼ ال ركؽ ب ف المجمكمات  ـ اس  داـ ا  بار F =31.3, P-value=0.001غزةا( 
ش   ه لممقاَرات البعد و ل جاَس ال با فا فقد ظنر ب ف األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء لد نـ سمات 

ظ أم فركؽ كالمركج ف لمم دراتا في ح ف لـ   ح دمَ فالمش   و اَبساط و أقؿ مف األفراد 
 ب ف المجمكمات األ رلا كلذه ال ركؽ ذات داللو إح ا  و.

 جكلر و ذات داللو اح ا  و في درجات بعد الذلاف بالَسبو  لمسجَاء   ب ف كجكد فركؽ
كالمركج ف لمم درات كاألش اص العاد  ف الغ ر سجَاء في سجكف السمطو بمحافظو  دمَ فالم

ؼ ال ركؽ ب ف المجمكمات  ـ اس  داـ ا  بار (ا كلكشF =17.2, P-value=0.001غزةا( 
ش   ه لممقاَرات البعد و ل جاَس ال با فا فقد ظنر ب ف األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء لد نـ سمات 

كالمركج ف لمم دراتا في ح ف لـ   حظ أم فركؽ ب ف  دمَ فالمش   و ذلاَ و أقؿ مف األفراد 
 و إح ا  و.المجمكمات األ رلا كلذه ال ركؽ ذات دالل

 جكلر و ذات داللو اح ا  و في درجات بعد الع اب بالَسبو  لمسجَاء   ب ف كجكد فركؽ
كالمركج ف لمم درات كاألش اص العاد  ف الغ ر سجَاء في سجكف السمطو بمحافظو  دمَ فالم

(ا كلكشؼ ال ركؽ ب ف المجمكمات  ـ اس  داـ ا  بار F =24.1, P-value=0.001غزةا( 
َرات البعد و ل جاَس ال با فا فقد ظنر ب ف األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء لد نـ سمات ش   ه لممقا

كالمركج ف لمم دراتا في ح ف لـ   حظ أم فركؽ ب ف  دمَ فالمش   و م اب و أقؿ مف األفراد 
 المجمكمات األ رلا كلذه ال ركؽ ذات داللو إح ا  و.

 ي درجات بعد الكذب بالَسبو  لمسجَاء جكلر و ذات داللو اح ا  و ف  ب ف كجكد فركؽ
كالمركج ف لمم درات كاألش اص العاد  ف الغ ر سجَاء في سجكف السمطو بمحافظو  دمَ فالم

(ا كلكشؼ ال ركؽ ب ف المجمكمات  ـ اس  داـ ا  بار F =27.8, P-value=0.001غزةا( 
د  ف الغ ر سجَاء لد نـ سمات ش   ه لممقاَرات البعد و ل جاَس ال با فا فقد ظنر ب ف األفراد العا
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كالمركج ف لمم دراتا في ح ف لـ   حظ أم فركؽ ب ف  دمَ فالمش   و كذب أقؿ مف األفراد 
 المجمكمات األ رلا كلذه ال ركؽ ذات داللو إح ا  و.

 
  "٘ٔ" رقـ جدكؿ

يف كالمركجالمدمنيف نتائج اختبار شيفي  لممقارنات البعدية في سمات الشخصية لدل األفراد 
 كالعادييف في سجكف السمطة بمحافظة غزة 

  
 ػادي مزوج  مخؼاطي المخوسط النوع البؼذ

مقياس 

 السيكوباحيت

 **0.001 0.30// 1 27.2 مذمن

 **0.001 1  25.5 مزوج

 1   19.9 ػادي

 االنبساطيت

 **0.001 0.12// 1 12.4 مذمن

 **0.001 1  11.3 مزوج

 1   7.6 ػادي

 الذهانيت

نمذم  14.5 1 //0.14 0.001** 

 **0.001 1  13.0 مزوج

 1   9.6 ػادي

 الؼصابيت

 **0.001 0.50// 1 14.5 مذمن

 **0.001 1  13.9 مزوج

 1   9.4 ػادي

 الكذب

 **0.001 0.42// 1 14.0 مذمن

 **0.001 1  13.3 مزوج

 1   9.0 ػادي

غٞشداىخادظبئٞب\\1015بػْذ*داىخادظبئ1011ٞ**داىخادظبئٞبػْذ

ػػو بػػ ف الَ ػػا ف ال ػػي  ك ػػمت إل نػػا الدراسػػو الحال ػػوا ف مػػا   ػػص ال سػػاكؿ ال ػػاَيا كَ ػػا ف  كمَػػد المكاَز
( ا ََِٖ(ا كدراسػو) العَػزماََِّالدراسات السابقوا َجد أَنا ا  قت مع َ  جو دراسو )الحازمي ا

( ا كدراسػػو Jon Nsigurdsson & et .al,2001 )( ا كدراسػػه ََِٖكدراسػػو) ال ثعمػػيا
( Orzec;&Rokach,2004( ا كدراسػػػػػػػػو ) َُُِ( ا كدراسػػػػػػػػو)مبد الػػػػػػػػرحمفاَُُِ)المشػػػػػػػػعافا

( كال ػي أكػدت ممػي كجػكد فػركؽ بػ ف بػ ف َََِ( ا كدراسه) الزلراَيا2004ا Robbinsكدراسه))
سػػػػػمات ء ( فػػػػػي كالمػػػػػركج ف لمم ػػػػػدرات كاألشػػػػػ اص العػػػػػاد  ف ) الغ ػػػػػر سػػػػػجَا دمَ فالمػػػػػالسػػػػػجَاء 
 . الش   و

( ا ََِْ( ا كدراسػػو) الع سػػياََُِكمػػا َجػػد اف الدراسػػو ا  م ػػت مػػع َ  جػػه دراسػػو ) األسػػمرما
( ا ََِٔ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو)قد حآََِ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو) الع  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيآََِكدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو)المالكيا

 ( .َُُِ( ا كدراسو)حجاباََُِ( ا كدراسو)العَزماََِٗكدراسو)المسالمها
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كالمػػركج ف    مػػؼ بشػػكؿ كاضػػح  دمَ فالمػػَ  جػػو:  الػػ  اف ش  ػػ و االفػػرارد ك عػػزك الباحػػث  مػػؾ ال
بالَسبو ل فراد العاد ف كلذا ما  م ز لذا اال   ؼ بالَسبو لنؤالء االفراد السمات ال ػي  ػـ ام مادلػا 
فػ  ا  بػار مَكسػ ا الَ سػي ل كضػح سػمات الش  ػ و لػدل االفػراد كاظنػرت الَ  جػو الحال ػو الػ  أَػػه 

كالعػاد  ف فػ  سػمات الش  ػ و مػف الَاح ػو الذلاَ ػو كمػف الَاح ػو  دمَ فالمػؽ بػ ف االفػراد  كجد فرك 
الع ػػاب و كمػػف الَاح ػػو االَبسػػاط و ك ػػرل الباحػػث فػػ  لػػذه ال ػػركؽ الػػ  اف ش  ػػ و االفػػراد الغ ػػر 
العػاد  ف َك  جػػو  عػػاط نـ لمَ ػػدرات ك ركج نػػا   ػػاثركف بشػػكؿ كب ػػر مػػف الَاح ػػو الذلاَ ػػو مػػف ال ػػك ر 
ػػػه  كالسػػػرحاف كغ ػػػاب ال رك ػػػز كال  ػػػرؼ  العشػػػكا ي الغ ػػػر مسػػػؤؿ َ  جػػػو لػػػذا الَ ػػػدر الػػػذ ف   عاطَك
ك رجع ذلؾ الػ  اف كم ػو الم ػدرات ال ػي  ػ ـ   اكلَنػا  ػؤثر ممػ  الَاح ػو العقم ػو لمثػؿ لػؤالء االفػراد 

جسػم و لنػؤالء َ  جو ال عاطي المس مر لمثؿ لذه الكم ات مف الم درات ال ي  رلػؽ الب َػو العقم ػو كال
االفراد ك ا و اف  رك بػو لػذه الم ػدرات  ع بػر مػف أ طػر مػا   عاطػاه ال ػرد الَػه لػذه الكم ػات مػف 
المكاد الكما  و  ككف مضادة لمجسـ كغ ر قادر مم   حممنا ك عطي لمجسـ كطاقو ال ػرد  حمػؿ غ ػر 

 و كالمزاج و كالَس اف مَطقي لنا مما  ثر مم نا بشكؿ كب ر ح ي   ؿ ال رد ال  حالو مف االَبساط
كلممشاكؿ ال ي   عرض ال نا ك جعؿ َ سه  ارجا مف الكاقػع الػذم  عػ ش ف ػه كلَػاؾ اشػكاؿ م َكمػو 
لم عاطي . ك رجػع الباحػث ا ضػا الػ  اف  مثػؿ لػذه الم ػدرات كال عػاطي كحالػو ال ػكؼ الػذم  عػ ش 

مػػدـ االسػػ قرار كمػػدـ اال ػػزاف ف نػػا ال ػػرد كحاجا ػػه المسػػ مرة ل َػػاكؿ الم ػػدرات ك عاط ػػه  ػػؤدم بػػه الػػ  
كحالػػو ال ػػكؼ المسػػ مر ممػػا  َػػ ف مَنػػا حالػػو مػػف الع ػػاب و كالقمػػؽ المسػػ مر كالكػػذب كلػػذا مػػا  كػػكف 
ظػػالر لمثػػؿ لػػؤالء االفػػراد َ  جػػو ال عامػػؿ االسػػرل مػػع ابَػػا نـ كزكجػػا نـ كجػػكد مشػػاكؿ م عػػددة لمثػػؿ 

ـ القػدرة ممػ   ػكفر االمػكاؿ لشػراء لذه الحاالت بشػكؿ كاضػح كلػذلؾ فػاف الحالػو ا ضػا  عػكد الػ  مػد
مثؿ لذه الم درات ك كفرلا بشكؿ مس مر َ ج و حاجو الجسـ لنا َك  جو ال عكد الغ ر مقبكؿ كالغ ر 
 ح ح لنا كال   أثرت كلكثت الدـ المكجكد ف  جسـ االَساف كلنذا ا بح الجسـ كالدـ بحاجو ال نا 

 ظنػر حالػو الع ػاب و المسػ مرة لنػؤالء االفػراد  كال ػي  مثػؿ حالػو مػف االدمػاف لنػا بشػكؿ مسػ مر ممػا
كمػدـ اسػ قرار ش  ػ  نـ بالشػكؿ الطب عػي . أمػا بالَسػبو ل َبسػاط و فػاف حالػو ال ػك ر كالقمػؽ الػػذ ف 
 ع شػػكف ف ػػه لػػؤالء االفػػراد َك  جػػو ظػػركؼ الح ػػاة ال ػػعبو ال ػػي  مػػركف ف نػػا اك َ  جػػو دمػػات الح ػػاة 

اَحػرافنـ مػف المعقػكؿ كالمقبػكؿ اج مام ػا  شػعركف بحالػو مػف ال ي   عرضكف ال نا كال ي  ػؤدم الػ  
النػػركب مػػف مثػػؿ لػػذه المكاقػػؼ مػػف  ػػ ؿ اشػػعار اَ سػػنـ اَػػه مػػف  ػػ ؿ  َػػاكؿ مثػػؿ لػػذه الم ػػدرات 
اَنػـ  ع شػكف فػ  مػالـ ا ػر غ ػر العػالـ الػذ ف  ع شػكف ف ػه ك عطػكف الَ سػنـ مبػررات غ ػر مَطق ػػو 

احػػو . كالنػػركب مػػف كاقػػع الح ػػاة المػػؤلـ بالَسػػبو لنػػـ . ك ع بػػر ل شػػعركا اَنػػـ بحالػػو مػػف االَبسػػاط كالر 
مثؿ لذا الحاالت قد  ككف َ س و بالدرجو االكل  كقد  ككف ك مت ال  حالو ادمػاف ك ػاثر ال ػرد بنػا 
بشػػكؿ كب ػػر كال  سػػ ط ع ال ػػركج مػػف لػػذا القػػاع اال مػػف  ػػ ؿ د ػػكؿ المس شػػ  ات لم ابعػػو العػػ ج 

  ر .كال  مص مف لذا المرض الكب
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أمػا بالَسػبو ل فػراد العػاد ف مػف الطب عػي اف ال غ ػرات ال ػي  حػدث لنػـ ممػ  مسػ كل الش  ػ و اَمػػا 
 غ رات غ ر مؤثرة كغ ر مس مرة كقد  َن ي بعد ف رة بسط و كال  ح اج ال  حالو مف ال ػد ؿ الَ سػي 

ال ػزاف العقمػي ممػا كالع جي الكب ر  ا و اف مثػؿ لػؤالء االفػراد  كػكف لػد نـ حالػو مػف االسػ قرار كا
 سػػامدلـ ممػػ  القػػدرة ممػػ  ال عامػػؿ مػػع مشػػك  نـ كحالػػو الَ سػػ و . ك سػػ  دمكف بعػػض مبػػررات فػػ  

 ح ا نـ مَنا الكذب كاال  اء لبعض الحقا ؽ ح ظاه مم  ش    نـ كا زاَنا دا ؿ المج مع .
 ػػػو أك ـ ب َػػػه "حالػػو مؤقَُٓٗ( الدمػػاف فػػػي مػػاـ WHOا كقػػد ك ػػ ت مَظمػػػو ال ػػحو العالم ػػػو )

 -طب عػي أك مركػب-مزمَو مف السكر الضار بال رد كالمج مع   ر ب مم  ال عػاطي الم كػرر لعقػار 
ك  ضمف   ا  ه رغبو أك حاجو قنر و لمكا مو  عاطي الم در كالح ػكؿ مم ػه ب  ػو كسػ مو مػف 
الكسػػا ؿا كرغبػػو فػػي ز ػػادة الجرمػػوا كلػػك ام مػػاد َ سػػيا كفػػي بعػػض األح ػػاف ام مػػاد جسػػمي ممػػ  

 قار.الع
( بيف 05.0الفرضية الثانية: ال تكجد هناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

تعزل لمتغير السكف ك الكضع سمات الشخصية األشخاص العادييف ) الغير سجناء ( في 
 االقتصادم كالكضع االجتماعي ك المستكل التعميمي.

( لدراسػو N-Way ANOVAا  بػار  حم ػؿ ال بػا ف الم عػدد ) لم حقؽ مف  حو ال رض و  ػـ إ جػاد 
أثػػر الم غ ػػرات المسػػ قمو كلػػي ) مكػػاف السػػكفا الكضػػع االق  ػػادما الكضػػع االج مػػاميا المسػػ كل 
ال عم مي ( مم  الم غ رات ال ابعو كلي سمات الش   و ال ال و ) الش   و الس ككبا  وا االَبساطا 

راد العػػػاد  ف الغ ػػػر سػػػجَاءا كالَ ػػػا ف الم عمقػػػو بنػػػذه ال رضػػػ و الػػػذلافا الع ػػػابا الكػػػذب( لػػػدل األفػػػ
 مكضحو مف   ؿ الجدكؿ ال الي:
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  "ٙٔ" رقـ جدكؿ
يكضح نتائج تحميؿ التبايف المتعدد  لكشؼ أثر المتغيرات المستقمة عم  المتغيرات التابعة ) 

 سمات الشخصية ( لدل األفراد العادييف الغير سجناء
 المتغير
 التابع

 المتغيرات المستقلة
مصدر 
 التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

مقياس 
 السيكوباتية

 0.96// 0.09 6.52 3 19.6 السكن

 0.35// 0.91 65.09 1 65.1 الوضع االجتماعي

 0.80// 0.23 16.08 2 32.2 الوضع االقتصادي

 0.39// 1.03 73.84 3 221.5 المستوى التعليمي

     71.47 30 2144.0 الخطأ

       39 2633.6 المجموع

 االنبساطية

 0.22// 1.56 17.51 3 52.54 السكن

 0.98// 0.00 0.01 1 0.01 الوضع االجتماعي

 0.56// 0.58 6.57 2 13.13 الوضع االقتصادي

 0.90// 0.20 2.25 3 6.75 المستوى التعليمي

     11.23 30 336.76 الخطأ

       39 455.38 المجموع

 الذهانية

 0.40// 1.01 14.17 3 42.52 السكن

 0.95// 0.00 0.06 1 0.06 الوضع االجتماعي

 0.20// 1.68 23.55 2 47.10 الوضع االقتصادي

 0.53// 0.75 10.53 3 31.59 المستوى التعليمي

     14.05 30 421.36 الخطأ

       39 595.90 المجموع

 العصابية

 0.45// 0.90 18.22 3 54.7 السكن

 0.86// 0.03 0.63 1 0.6 الوضع االجتماعي

 0.34// 1.12 22.69 2 45.4 الوضع االقتصادي

 1.00// 0.01 0.29 3 0.9 المستوى التعليمي

   20.33 30 610.0 الخطأ

    39 801.1 المجموع

 الكذب

 0.21// 1.61 20.89 3 62.66 السكن

 0.86// 0.03 0.40 1 0.40 الوضع االجتماعي

 0.29// 1.29 16.69 2 33.39 الوضع االقتصادي

 

 0.98// 0.06 0.77 3 2.32 المستوى التعليمي

   12.97 30 389.22 الخطأ

    39 561.90 المجموع

داىخادظبئٞبغٞش\\1015*داىخادظبئٞبػْذ1011**داىخادظبئٞبػْذ
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 تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:
أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في  سمات الشخصية السيككباتية:

الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل 
ا  و لدل األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء ا كلذا  دؿ ال عم مي( مم  درجات سمات الش   و الس ككب

مم  أف الم غ رات المس قمو ل س أثر جكلرم مم  سمات الش   و الس ككبا  و لدل األفراد 
 العاد  ف الغ ر سجَاء.

 االنبساطية: 
أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف 

لسكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي( مم  درجات سمات الش   و ا
االَبساط و لدل األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء ا كلذا  دؿ مم  أف الم غ رات المس قمو ل س أثر 

 جكلرم مم  سمات الش   و االَبساط و لدل األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء.
 الذهانية:
َ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف أظنرت ال

السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي( مم  درجات سمات الش   و 
 الذلاَ و لدل األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء ا كلذا  دؿ مم  أف الم غ رات المس قمو ل س أثر جكلرم

 مم  سمات الش   و الذلاَ و لدل األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء.
 العصابية: 

أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف 
السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي( مم  درجات سمات الش   و 

األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء ا كلذا  دؿ مم  أف الم غ رات المس قمو ل س أثر  الع اب و لدل
 جكلرم مم  سمات الش   و الع اب و لدل األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء.

 الجاذبية االجتماعية )الكذب(: 
مكاف أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) 

السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي( مم  درجات سمات الش   و 
الكذب لدل األفراد العاد  ف الغ ر سجَاءا كلذا  دؿ مم  أف الم غ رات المس قمو ل س أثر جكلرم 

 مم  سمات الش   و الكذب لدل األفراد العاد  ف الغ ر سجَاء.
ػو بػػ ف الَ ػا  ف ال ػي  ك ػػمت إل نػا الدراسػو الحال ػػوا ف مػا   ػص ال سػػاكؿ ال الػثا كَ ػػا ف كمَػد المكاَز

( ََِٔ( ا كدراسػو )قػد ح اَُِّالدراسات السابقوا َجد أَنا ا  قت مع َ  جػو دراسػو )القحطػاَيا 
األشػػػ اص العػػػاد  ف ) الغ ػػػر  (  كال ػػػي أكػػػدت ممػػػي ال كجػػػد فػػػركؽ بػػػ فََُِا دراسػػػو )الم  فػػػيا
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 عػػزل لم غ ػػر السػػكف ك الكضػػع االق  ػػادم كالكضػػع االج مػػامي ك    ػػ وسػػمات الشسػػجَاء ( فػػي 
 المس كل ال عم مي.

( ا ََُِ( ا كدراسػػػه) الزلراَػػػياَََِكمػػػا َجػػػد اف الدراسػػػو ا  م ػػػت مػػػع َ  جػػػه دراسػػػو) الزلراَػػػيا
( ا ََِٓ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػو)المالكياََِْ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػو) الع سػػػػػػػػػػػػػػياََُِكدراسػػػػػػػػػػػػػػو) األسػػػػػػػػػػػػػػمرما
( ا ََُِ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو)العَزماََِٗكدراسو)المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمها( ا ََِٓكدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو) الع  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا

 ( .َُُِكدراسو)حجابا
ك رجع الباحػث الَ  جػو الحال ػو الػ  اف الع َػو الحق قػو لمدراسػو م َػو م جاَسػو ح ػث اَنػا   بػع لػَ س 
الظركؼ ال    ع شكف ف نا  ك رجػع الباحػث ذلػؾ الػ  اف الع َػو ال ػي  ػـ  طب ػؽ الدراسػو  شػ رؾ فػ  

 ػػو مَنػػا طب عػػو السػػكف كطب عػػو الكضػػع االق  ػػادم كالظػػركؼ االج مام ػػو ممػػا ادل مكا ػػ ات  معَ
ذلؾ ال  مدكـ كجكد فركؽ  ف  كؿ مف السكف كالكضع االق  ادم كالكضع االج مامي ك برر ذلؾ 
الباحث ال  أف مَطقو السكف لمع َو قر بو كم شابنو مف َاح و االمكاَ ات ك ػكفر الظػركؼ الم  مػو 

ال   مػػؼ ا   فػػا كم ػػا ممػػا سػػامد ممػػ  مػػدـ كجػػكد فػػركؽ بنػػذا الجاَػػب امػػا بالَسػػبو لحالػػو السػػكف ك 
لمكضع االق  ادم فاف الظركؼ االق  اد و الذ ف  ع شكف ف نا لؤالء االفراد ظػركؼ  ػعبو َ  جػو 
الظػػركؼ االج مام ػػو ال ػػعبو كم غ ػػرات الكضػػع الم ػػداَي  ا ػػو مػػف َاح ػػو الح ػػار كقمػػو الػػد ؿ 

لؾ   شػػابنه مػػدد كب ػػر مػػَنـ مػػف الَاح ػػو االق  ػػاد و امػػا الكضػػع االج مػػامي لػػك كقمػػو المشػػار ع كلػػذ
كضع لمجم ع كلَاؾ مشاركو اج مام و لمجم ع ك رجع ذلؾ ال  اف المكاف الذم  عش كف ف ه  غ ر 
كالمشاركو االج مام و مسنمو كمكجكدة كلذلؾ لـ  كف لَاؾ فركؽ كاضحو ككب رة ف  لذه الم غ ػرات 

 كػػكف لػػذه ال ػػركؽ لنػػا اثػػر كالم ػػو فػػ  مج مػػع ا ػػر غ ػػر المج مػػع الػػذل  ػػـ  طب ػػؽ الر  سػػ و كقػػد 
الدراسو مم ه ك ؤكد الباحث ال  اف لذه الَ  جو  م  ؽ مم نا َ  جو  عاممه ك كا مه مع الع َػو ال ػ  

  ـ  طب ؽ الدراسو مم نا .
( بػيف 05.0) الفرضية الثالثة: ال تكجد هناؾ فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة

تعػػزل لمتغيػػر السػػكف ك الكضػػع االقتصػػادم سػػمات الشخصػػية لممخػػدرات فػػي المػػدمنيف السػػجناء 
 كالكضع االجتماعي ك المستكل التعميمي كخبرة التعاطي كنكع المخدرات.

( لدراسػو N-Way ANOVAلم حقؽ مف  حو ال رض و  ػـ إ جػاد ا  بػار  حم ػؿ ال بػا ف الم عػدد ) 
ثػػر الم غ ػػرات المسػػ قمو كلػػي ) مكػػاف السػػكفا الكضػػع االق  ػػادما الكضػػع االج مػػاميا المسػػ كل أ

ال عم مػػي سػػَكات ال عػػاطيا َػػكع الم ػػدر( ممػػ  الم غ ػػرات ال ابعػػو كلػػي سػػمات الش  ػػ و ال ال ػػو ) 
لمم ػػػدرات ا  دمَ فالمػػػالش  ػػػ و السػػػ ككبا  وا االَبسػػػاطا الػػػذلافا الع ػػػابا الكػػػذب( لػػػدل األفػػػراد 

 َ ا ف الم عمقو بنذه ال رض و مكضحو مف   ؿ الجدكؿ ال الي:كال
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 "ٚٔ" رقـ جدكؿ

يكضح نتائج تحميؿ التبايف المتعدد  لكشؼ أثر المتغيرات المستقمة عم  المتغيرات التابعة ) 
 لممخدراتالمدمنيف سمات الشخصية ( لدل األفراد 

 المخغيزاث المسخقلت المخغيز الخابغ
مصذر 
 الخباين

 درجاث
 الحزيت

مخوسط 
 المزبؼاث

 قيمت ف
مسخوى 
 الذاللت

مقياس 
 السيكوباحيت

 0.13// 2.08 48.86 3 146.6 اىغنِ

 0.30// 1.26 29.60 2 59.2 خجشحاىزؼبؽٜ

 0.86// 0.03 0.71 1 0.7 اى٘ػغاالجزَبػٜ

 0.69// 0.17 3.94 1 3.9 اى٘ػغاالقزظبدٛ

 0.06// 2.90 68.12 3 204.4 اىَغز٘ٙاىزؼيَٜٞ

 0.90// 0.26 6.19 4 24.8 ّ٘عاىَخذساد

     23.51 24 564.2 اىخطؤ

       39 1157.0 اىَجَ٘ع

 االنبساطيت

 0.81// 0.32 1.94 3 5.81 اىغنِ

 0.78// 0.25 1.53 2 3.06 خجشحاىزؼبؽٜ

 0.69// 0.16 0.99 1 0.99 اى٘ػغاالجزَبػٜ

 0.82// 0.05 0.31 1 0.31 اى٘ػغاالقزظبدٛ

 0.50// 0.81 4.98 3 14.93 اىَغز٘ٙاىزؼيَٜٞ

 0.96// 0.14 0.89 4 3.54 ّ٘عاىَخذساد

     6.11 24 146.71 اىخطؤ

       39 225.78 اىَجَ٘ع

 الذهانيت

 0.78// 0.37 6.87 3 20.62 اىغنِ

 0.90// 0.11 1.97 2 3.93 خجشحاىزؼبؽٜ

 0.51// 0.44 8.16 1 8.16 اى٘ػغاالجزَبػٜ

 0.69// 0.17 3.13 1 3.13 اى٘ػغاالقزظبدٛ

 0.09// 2.48 46.15 3 138.44 اىَغز٘ٙاىزؼيَٜٞ

 0.97// 0.13 2.49 4 9.95 ّ٘عاىَخذساد

     18.59 24 446.15 اىخطؤ

       39 682.00 اىَجَ٘ع

 الؼصابيت

 0.89// 0.20 1.55 3 4.64 اىغنِ

 0.39// 0.98 7.51 2 15.03 خجشحاىزؼبؽٜ

 0.45// 0.59 4.53 1 4.53 اى٘ػغاالجزَبػٜ

 0.97// 0.00 0.01 1 0.01 اى٘ػغاالقزظبدٛ

 0.58// 0.66 5.08 3 15.23 اىَغز٘ٙاىزؼيَٜٞ

 0.68// 0.58 4.46 4 17.83 ّ٘عاىَخذساد

     7.64 24 183.44 اىخطؤ

       39 275.98 اىَجَ٘ع

 الكذب

 277.// 1.882 20.366 3 61.097 اىغنِ

 867.// 144. 915. 2 1.830 خجشحاىزؼبؽٜ

 288.// 1.183 7.513 1 7.513 اى٘ػغاالجزَبػٜ

 817.// 055. 349. 1 349. اى٘ػغاالقزظبدٛ

 0.267// 298.1 19.887 3 59.662 اىَغز٘ٙاىزؼيَٜٞ

 650.// 624. 3.963 4 15.852 ّ٘عاىَخذساد

     6.350 24 152.404 اىخطؤ

 
     

       39 286.975 اىَجَ٘ع

غٞشداىخادظبئٞب\\1015*داىخادظبئٞبػْذ1011**داىخادظبئٞبػْذ
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 تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:
أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في  سمات الشخصية السيككباتية:

 رات المس قمو ال ال و ) مكاف السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل الم غ
ال عم مي سَكات ال عاطيا َكع الم در( مم  درجات سمات الش   و الس ككبا  و لدل األفراد 

لمم دراتا كلذا  دؿ مم  أف الم غ رات المس قمو ل س أثر جكلرم مم  سمات الش   و  دمَ فالم
 و لدل األفراد الم عاط ف لمم درات.الس ككبا  

 االنبساطية: 
أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف 
السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي سَكات ال عاطيا َكع الم در( 

لمم دراتا كلذا  دؿ مم  أف  دمَ فالملدل األفراد مم  درجات سمات الش   و االَبساط و 
 دمَ فالمالم غ رات المس قمو ل س أثر جكلرم مم  سمات الش   و االَبساط و لدل األفراد 

 لمم درات.
 الذهانية:

أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف 
  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي سَكات ال عاطيا َكع الم در( السكفا الكضع االق

لمم دراتا كلذا  دؿ مم  أف  دمَ فالممم  درجات سمات الش   و الذلاَ و لدل األفراد 
 دمَ فالمالم غ رات المس قمو ل س أثر جكلرم مم  سمات الش   و الذلاَ و لدل األفراد 

 لمم درات.
 العصابية: 
َ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف أظنرت ال

السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي سَكات ال عاطيا َكع الم در( 
لمم درات ا كلذا  دؿ مم  أف  دمَ فالممم  درجات سمات الش   و الع اب و لدل األفراد 

 دمَ فالمالمس قمو ل س أثر جكلرم مم  سمات الش   و الع اب و لدل األفراد  الم غ رات
 لمم درات.

 الجاذبية االجتماعية )الكذب(: 
أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف 

مي سَكات ال عاطيا َكع الم در( السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم 
لمم دراتا كلذا  دؿ مم  أف الم غ رات  دمَ فالممم  درجات سمات الش   و الكذب لدل األفراد 

 لمم درات. دمَ فالمالمس قمو ل س أثر جكلرم مم  سمات الش   و الكذب لدل األفراد 
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ػػو بػػ ف الَ ػػا ف ال ػػي  ك ػػمت إل نػػا الدراسػػو الحال ػػوا ف مػػ ا   ػػص ال سػػاكؿ الرابػػعا كَ ػػا ف كمَػػد المكاَز
( ََِٔ( ا كدراسػو )قػد ح اَُِّالدراسات السابقوا َجد أَنا ا  قت مع َ  جػو دراسػو )القحطػاَيا 

لمم ػدرات فػي  دمَ فالمػ(  كال ي أكػدت ممػي ال كجػد فػركؽ بػ ف السػجَاء ََُِا دراسو )الم  فيا
االج مامي كالمس كل ال عم مي   عزل لم غ ر السكف كالكضع االق  ادم كالكضع سمات الش   و 

كع الم درات.  ك برة ال عاطي َك
( ا ََُِ( ا كدراسػػػه) الزلراَػػػياَََِكمػػػا َجػػػد اف الدراسػػػو ا  م ػػػت مػػػع َ  جػػػه دراسػػػو) الزلراَػػػيا

( ا ََِٓ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػو)المالكياََِْ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػو) الع سػػػػػػػػػػػػػػياََُِكدراسػػػػػػػػػػػػػػو) األسػػػػػػػػػػػػػػمرما
( ا ََِٗكدراسو)المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمها( ا ََِٔ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو)قد حآََِكدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو) الع  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا

 (.ََُِكدراسو)العَزما
ك عػزك الباحػث الَ  جػو الحال ػو فػػي ضػكء طب عػو َػكع الم ػدرا إلػػي حبػكب اال رمػاؿ ربمػا  ػؤدم إلػػي 
االَ  اؿ مف الكاقػع ا لػذلؾ مػف الممكػف أف   قػد م عػاطي اال رمػاؿ أم ػابو أك ال  سػ ط ع الػ حكـ 

مػف ألػـ  ػ ث رات اال رمػاؿ ممػي م عاط نػا أَنػا  سػبب لػه باَ عاال ه بشكؿ كب ر ا فمػف المعػركؼ أف 
اضطراب في الحالو المزاج و ا حاله الن اج ا ز ادة الشككؾ باآل ر فا َكبات ذلاف حػادا حالػه مػف 
االك  اب ا الشعكر بال ك ر كالقمؽ كالنذ اف ا كأح ـ مزمجو ا الحساس بالغضب ا  مؿ في الحكـ 

 األداء الكظ  ي كاالج مامي كاألسرم. ممي األمكر كاألش اء ا  مؿ في
كمػػع االسػػ عماؿ الػػدا ـ ل  رمػػاؿ   قػػؿ فامم ػػو الجرمػػات ف ز ػػد الم عػػاطي مػػف مػػدد مػػرات  َاكلنػػا أك 
مقػػدار الجرمػػات ا ممػػا  سػػبب فػػرط آثػػاره األم ػػاب كحػػدكث امػػرض  شػػبه أمػػراض جَػػكف العظمػػو 

ال ػكلـ ا ح ػث  شػعر المػدمف أف كاَ  اـ الش   و ا كما  ػكدم االسػ عماؿ  إلػي حػدكث حالػه مػف 
حشػرات   حػرؾ   حػػت جمػدة ا كمػا  شػػعر بال َم ػؿ المسػػ مر ا ك سػبب أ ضػا حػػدكث لمكسػو ب ػػر و 
كسمع و كرمشو ا كأرؽ كاضػطرابات معك ػو ا كاضػطرابات فػي كظػا ؼ العضػ ت ا كمػا قػد   ػاب 

و إلػي إمػراض سػكء المدمف ا ممي  عاط نا بال ضكؿ كالشؾ ا كقػد  سػؾ سػمككا مػدكاَ ا ا لػذا إضػاف
ال غذ ػػو كال شػػؿ الكمػػكم ا كِا ػػابات الشػػر  ف كاألكم ػػو الدمك ػػو لممػػخ ممػػا قػػد  ػػؤدم لمكفػػاة ا كمػػا قػػد 
 سػبب فػػي  كسػػع حدقػػو العػػ ف كار  ػػاع ضػػغط الػدـ ك  ػػبب العػػرؽ كز ػػادة ضػػربات القمػػب ا ك  ػػاب 

 ر  كرطػكا بار كػاب المدمف ممي  عاط نا باضطرابات سمكك و غر بو ال  كافػؽ طبامػو األ ػم و فػالكث
جػػرا ـ السػػرقو كالممػػك أممػػالنـ كفشػػمكا فػػي دراسػػ نـ  كفػػي االَ ظػػاـ فػػي الح ػػاة االج مام ػػو المَ جػػو ا 
كمػػا أف ممػػف الممكػػف أف  قػػدـ المػػدمف ممػػي االَ حػػار فػػي َكبػػو مػػف القػػداـ كاالَػػدفاع أك َكبػػو مػػف 

 دامنا أَنػػا  سػػبب القمػػؽ كمػػدـ االك  ػػاب الشػػد د كال ػػ س كفقػػداف األمػػؿا كمػػف اآلثػػار الجاَب ػػو السػػ 
الراحػػو كاألرؽ كال ػػداع كمػػدـ اَ ظػػاـ ال  ػػرفات كالنػػذ اف ك سػػبب أ ضػػا م ػػب و زا ػػدة كاضػػطرابات 

 في لذاكرة كا   الن في الدراؾ
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كمػػػا  عػػػزك الباحػػػث أف  كمػػػف ألم ػػػو  ػػػ ث ر الحشػػػ ش كالبػػػاَجك كالكككػػػا  ف إف  مػػػؾ الم ػػػدرات  ممػػػي 
ػػػه  سػػػبب لػػػه  مػػػؿ فػػػي الػػػذاكرة ك شػػػ ت فػػػي ال كػػػر ك ضػػػعؼ فػػػي القػػػدرة الجَسػػػ و  م عاط نػػػا فػػػي كَك

كال  ػكبوا حػػدكث المػػراض الكجداَ ػػو ا كاالضػػطرابات العقم ػو  مػػؿ فػػي األداء االج مػػامي ا  مػػؿ 
فػػي األداء الػػكظ  ي ا حػػدكث لػػ كس سػػمع و كمقم ػػو كب ػػر و ا  قػػؿ درجػػو الحسػػاس بػػاأللـ ا  مػػؿ 

 كالمشامر ا مدـ الشعكر بالمسؤكل و .في  قد ر المسافو  كالزمف ا  بمد الحس 
أمػػا قدر ػػه ممػػي  م ػػز الػػزمف كالمسػػافو ف  ػػ بنا ال مػػؿ ا فػػإذا أراد أف  مسػػؾ شػػ  ا  مػػد  ػػده أبعػػد أك 

 أقرب مف المسافو ال  ح ح و ا كِاذا  عد درجا ظف أف ال َنا و له كلكذا.
فمف شػعكر باالر  ػاء إلػي كم عاطي  مؾ الم درات  َ قؿ مف مرحمو إلي مرحمو مبر حال ه الَ س وا 

شعكر بالراحو كاالطم َاف ا إلي رغبو شد دة ل ج ماع باآل ر ف ا   قد حق ق ه ا ك ركبه حاالت مػف 
الػػػكلـ  م  اك ػػػو فػػػي حػػػد نا  ف ثرثػػػر ك بػػػكح بمػػػا لد ػػػو مػػػف أسػػػرار ف كقػػػد  ػػػ قمص  حػػػت  ػػػ ث ر  مػػػؾ 

الم ػػدرات   ػػكدم إلػػي  الم ػػدرات ش  ػػ و جد ػػدة ا ك   ػػرؼ ب  ػػرفات شػػاذة  كالدمػػاف ممػػي  مػػؾ
 الجَكف في الَنا و .

كما  عزك الباحػث الَ  جػو فػي مػدـ كجػكد فػركؽ  عػزل لم غ ػر السػكف كالكضػع االق  ػادم كالكضػع 
االج مػػػامي كالمسػػػػ كل ال عم مػػػػي ك بػػػػرة ال عػػػػاطيا ك مػػػػؾ الَ  جػػػو  شػػػػ ر إلػػػػي أف إفػػػػراد الع َػػػػو  مثػػػػؿ 

 كػػكف ذلػػؾ راجعػػا إلػػي أف إفػػراد الع َػػو مجمكمػػه م جاَسػػو إلػػي حػػد مػػا فػػي السػػمات الش  ػػ و كقػػد 
 عممكف في مجػاؿ كاحػد ا كمػا أَنػـ  شػ رككف فػي  عػاط نـ لمم ػدرات ف بػدك أف الػدكافع كاَػت كاحػدة  

 كمف ثـ  شابنت سما نـ الش   و.
( بػيف 05.0الفرضية الرابعة: ال تكجد هناؾ فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )

تعػػزل لمتغيػػر السػػكف ك الكضػػع االقتصػػادم سػػمات الشخصػػية اء المػػركجيف لممخػػدرات فػػي السػػجن
 كالكضع االجتماعي ك المستكل التعميمي كالخبرة كنكع المخدرات المركجة.

( لدراسػو N-Way ANOVAلم حقؽ مف  حو ال رض و  ػـ إ جػاد ا  بػار  حم ػؿ ال بػا ف الم عػدد ) 
السػػكفا الكضػػع االق  ػػادما الكضػػع االج مػػاميا المسػػ كل أثػػر الم غ ػػرات المسػػ قمو كلػػي ) مكػػاف 

ال عم مػػي سػػَكات ال عػػاطيا َػػكع الم ػػدر( ممػػ  الم غ ػػرات ال ابعػػو كلػػي سػػمات الش  ػػ و ال ال ػػو ) 
الش  ػػػ و السػػػ ككبا  وا االَبسػػػاطا الػػػذلافا الع ػػػابا الكػػػذب( لػػػدل األفػػػراد المػػػركج ف لمم ػػػدراتا 

 مف   ؿ الجدكؿ ال الي:كالَ ا ف الم عمقو بنذه ال رض و مكضحو 
 
 
 
 
 



 115 

 
  "ٛٔ"جدكؿ رقـ 

يكضح نتائج تحميؿ التبايف المتعدد  لكشؼ أثر المتغيرات المستقمة عم  المتغيرات 
 التابعة ) سمات الشخصية ( لدل األفراد المركجيف لممخدرات

 المخغيزاث المسخقلت المخغيز الخابغ
مصذر 
 الخباين

درجاث 
 الحزيت

مخوسط 
 المزبؼاث

 قيمت ف
مسخوى 
 الذاللت

مقياس 
 السيكوباحيت

 0.10// 2.93 35.75 3 107.2 اىغنِ

 0.90// 0.19 2.37 3 7.1 خجشحاىزؼبؽٜ

 0.14// 2.73 33.31 1 33.3 اى٘ػغاالجزَبػٜ

 0.07// 3.76 45.91 2 91.8 اى٘ػغاالقزظبدٛ

 0.28// 1.53 18.66 3 56.0 اىَغز٘ٙاىزؼيَٜٞ

 0.16// 2.17 26.45 4 105.8 ّ٘عاىَخذساد

     12.21 8 97.7 اىخطؤ

       24 606.2 اىَجَ٘ع

 االنبساطيت

 0.18// 2.11 8.15 3 24.45 اىغنِ

 0.18// 2.11 8.15 3 24.46 خجشحاىزؼبؽٜ

 0.44// 0.65 2.51 1 2.51 اى٘ػغاالجزَبػٜ

 0.70// 0.38 1.45 2 2.91 اى٘ػغاالقزظبدٛ

 0.12// 2.68 10.37 3 31.11 اىَغز٘ٙاىزؼيَٜٞ

 0.43// 1.08 4.19 4 16.77 ّ٘عاىَخذساد

     3.87 8 30.95 اىخطؤ

       24 121.44 اىَجَ٘ع

 الذهانيت

 0.15// 2.30 17.83 3 53.5 اىغنِ

 0.66// 0.56 4.30 3 12.9 خجشحاىزؼبؽٜ

 0.08// 3.97 30.78 1 30.8 اى٘ػغاالجزَبػٜ

 0.13// 2.61 20.22 2 40.4 اى٘ػغاالقزظبدٛ

 0.71// 0.48 3.71 3 11.1 اىَغز٘ٙاىزؼيَٜٞ

 0.38// 1.20 9.33 4 37.3 ّ٘عاىَخذساد

     7.75 8 62.0 اىخطؤ

       24 235.0 اىَجَ٘ع

 الؼصابيت

 0.67// 0.54 9.42 3 28.3 اىغنِ

 0.92// 0.16 2.86 3 8.6 خجشحاىزؼبؽٜ

 0.41// 0.76 13.20 1 13.2 اى٘ػغاالجزَبػٜ

 0.99// 0.01 0.17 2 0.3 اى٘ػغاالقزظبدٛ

 0.65// 0.57 9.84 3 29.5 اىَغز٘ٙاىزؼيَٜٞ

 0.92// 0.22 3.89 4 15.6 ّ٘عاىَخذساد

     17.40 8 139.2 اىخطؤ

       24 215.8 اىَجَ٘ع

 الكذب

 0.16// 2.25 11.22 3 33.7 اىغنِ

 0.54// 0.79 3.92 3 11.8 خجشحاىزؼبؽٜ

 0.15// 2.60 12.96 1 13.0 اى٘ػغاالجزَبػٜ

 0.07// 3.78 18.89 2 37.8 اى٘ػغاالقزظبدٛ

 0.06// 3.69 18.44 3 55.3 اىَغز٘ٙاىزؼيَٜٞ

 0.18// 2.07 10.33 4 41.3 ّ٘عاىَخذساد

     4.99 8 39.9 اىخطؤ

       24 197.4 اىَجَ٘ع

غٞشداىخادظبئٞب\\1015*داىخادظبئٞبػْذ1011**داىخادظبئٞبػْذ
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 تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:
أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في  سمات الشخصية السيككباتية:

ميا المس كل الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ما
ال عم مي سَكات ال عاطيا َكع الم در( مم  درجات سمات الش   و الس ككبا  و لدل األفراد 
المركج ف لمم دراتا كلذا  دؿ مم  أف الم غ رات المس قمو ل س أثر جكلرم مم  سمات الش   و 

 الس ككبا  و لدل األفراد المركج ف لمم درات.
 االنبساطية: 

كد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف أظنرت الَ ا ف مدـ كج
السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي سَكات ال عاطيا َكع الم در( 
مم  درجات سمات الش   و االَبساط و لدل األفراد المركج ف لمم دراتا كلذا  دؿ مم  أف 

 س أثر جكلرم مم  سمات الش   و االَبساط و لدل األفراد المركج ف الم غ رات المس قمو ل
 لمم درات.
 الذهانية:

أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف 
 السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي سَكات ال عاطيا َكع الم در(
مم  درجات سمات الش   و الذلاَ و لدل األفراد المركج ف لمم دراتا كلذا  دؿ مم  أف 
الم غ رات المس قمو ل س أثر جكلرم مم  سمات الش   و الذلاَ و لدل األفراد المركج ف 

 لمم درات.
 العصابية: 

ال ال و ) مكاف أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو 
السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي سَكات ال عاطيا َكع الم در( 
مم  درجات سمات الش   و الع اب و لدل األفراد المركج ف لمم درات ا كلذا  دؿ مم  أف 

ج ف الم غ رات المس قمو ل س أثر جكلرم مم  سمات الش   و الع اب و لدل األفراد المرك 
 لمم درات.

 الجاذبية االجتماعية )الكذب(: 
أظنرت الَ ا ف مدـ كجكد فركؽ جكلر و ذات داللو إح ا  و في الم غ رات المس قمو ال ال و ) مكاف 
السكفا الكضع االق  ادما الكضع االج ماميا المس كل ال عم مي سَكات ال عاطيا َكع الم در( 

راد المركج ف لمم دراتا كلذا  دؿ مم  أف مم  درجات سمات الش   و الكذب لدل األف
الم غ رات المس قمو ل س أثر جكلرم مم  سمات الش   و الكذب لدل األفراد المركج ف 

 لمم درات.
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كمَد المكاَزو ب ف الَ ا ف ال ي  ك مت إل نا الدراسو الحال ػوا ف مػا   ػص ال سػاكؿ ال ػامسا َك ػا ف 
( ا ََِٖ(اكدراسو) العَزماََِّ  جو دراسو )الحازمي االدراسات السابقوا َجد أَنا ا  م ت مع َ

( ا كدراسػػػػو ََِٓ( ا كدراسػػػػو )المػػػػالكياََِْ( ا كدراسػػػػو )الع سػػػػ  اََُِكدراسػػػو )األسػػػػمرم ا
(  كال ػػػي أكػػػدت ممػػػي ََُِ( ا دراسػػػو )الم  فػػػيأََِ( ا كدراسػػػو )قػػػد ح اَُِّ)القحطػػػاَيا 

 عزل لم غ ر السكف ك الكضع  ات الش   وسمال كجد فركؽ ب ف السجَاء المركج ف لمم درات في 
كع الم درات المركجو.  االق  ادم كالكضع االج مامي كالمس كل ال عم مي كال برة َك

( ا ََُِ( ا كدراسػػػه) الزلراَػػػػياَََِكمػػػا َجػػػد اف الدراسػػػػو ا  قػػػت مػػػػع َ  جػػػه دراسػػػو) الزلراَػػػػيا
( ا ََِٗ( ا كدراسو)المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمهأََِ( ا كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو)قد حآََِكدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو) الع  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا

 (.َُُِ( ا كدراسو)حجاباََُِكدراسو)العَزما
 عزك الباحث الَ  جو الحال و ال  مػدـ كجػكد فػركؽ فػي الم غ ػرات الػ  اف  كافػؽ الع َ ػو فػ  مَػاطؽ 
السػػكف كالكضػػع االق  ػػادم كاالج مػػامي م قاربػػو  ا ػػو الػػ  اف مػػركج ف الم ػػدرات  ع شػػكف فػػػ  

كم قاربو مف َاح ػو الظػركؼ االج مام ػو كاالق  ػاد و مَطقو سكَ و كاحدة ف  محافطات قطاع غزة 
كاالج مام و لذلؾ ال ركؽ غ ر مكجكدة ب ف افراد الع َ و  اما بالَسبو لممس كل ال عم مي غالبو الع َػو 
ال    ـ  طب ؽ الدراسو مم نا مس كل م ا ر مف ال عم ـ كَ س المس ك ات ال عم م و ك معب ذلؾ سببا 

كال عامؿ مع مثػؿ لػذه المكاقػؼ كالعمػؿ بػالممَكع  كلػذلؾ ال قػارب بالمسػ كل قر با في ظركؼ ح ا نـ 
ال عم مي  كضح اَنـ م شابنكف كغ ر م  م كف كم  قكف بالَسػبو لمكضػع ال عم مػي كالػذم  معػب دكرا 
منمػػا بالَسػػبو لثقافػػو ال ػػرد كمسػػ كل ادراكػػه ل مػػكر مػػف الَاح ػػو اال جاب ػػو كالسػػمب و اكظػػركؼ الح ػػاة 

و ال    ع شكف ف نا  عطي لذه الع َو  قارب اَنـ م قاربكف كاف لػذه ال  ػو  جمنػـ ظػركؼ االج مام 
مع َو لمك كؿ ف نا ال  ممؿ الممَكع ك رك ف الم درات  ك عاط نػا  ا ػو مػف الَاح ػو االق  ػاد و 
كَاح و السكف ا ضػا . ك رجػع الباحػث الػ  اف الظػركؼ االق  ػاد و كاالج مام ػو كال عمم ػو ك عػاطي 

م ػػدرات ك ركج نػػا م قاربػػو الف الع َػػو  عػػ ش َ ػػس الظػػركؼ َك ػػس االكضػػاع الغ ػػر مسػػ قرة  ممػػا ال
 .  سامد مم   شابنه افراد الع َو
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 انصعٕتاخ انرٙ لاتهد انثاحث يف انذساسح ٔكٛف عًم انثاحث عهٙ حهٓا.

 ألػـ لػذه كمػف ال ػعكبات مػف العد ػد كالَظػرم الم ػداَي بشػق نا الدراسػو إجػراء أثَػاء الباحػث كاجػه لقػد

 :ال عكبات

. مػػدـ كجػػكد م َػػه ممثمػػو لمع َػػه المسػػ ندفو كػػكف غالب ػػو ال  ػػه لنػػـ اسػػ  دامات م عػػددة مػػف المػػكاد ُ

 الم درة.

. أكضاع العمؿ ح ث  عمؿ الباحث في احدم االجنزة األمَ ه فكاف لَاؾ  عكبو في  رؾ العمؿ ِ

باحػػث ل سػػ عاَو بػػبعض الػػزم ء فػػي المسػػامدة فػػي كال َقػػؿ إلػػي المَػػاطؽ إثَػػاء ال طب ػػؽ ممػػا دفػػع ال

 ممم و ال طب ؽ.

غػزة ال ػي أدت إلػي اَقطػاع ال  ػار الكنربػي بشػكؿ مسػ مر  لقطاع كاالق  اد و الس اس و . األكضاعّ

مما مكؽ الباحث في االس مرار الجمكس ممي جناز الحاسػكب فػي ب  ػه ممػا دفػع الباحػث االسػ عاَو 

 بو الدراسو كمَنـ الزم ؿ أشرؼ الجبالي.ب حد الزم ء لممكا مو ك ا

ال ػػي ك  ك ػػا اال رمػػاؿ . ال كجػػد أم دراسػػو سػػابقه  ػػدرس سػػمات الش  ػػ و مػػع اَػػكع الم ػػدرات ّ
اال رماؿ ككاف لَاؾ  عكبه في ربػط الدراسػات السػابقه مػع الَ ػا ف كلكػف ك ا درسنا الباحث ك  

 ممؿ الباحث ممي ال قر ب مف  مؾ الدراسات.
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 ذٕصٛاخ انذساسح

 
 مف   ؿ العرض السابؽ لَ ا ف الدراسوا فقد  ك ؿ الباحث إلي مدة  ك  ات ألمنا: 

لممػدمَ ف اف  رامػي ال  ػا ص  الع ج ػو  ممي المكسسات الحككم و كااللم و ال ػي  قػدـ ال دمػه .ُ
 المَاسب لنـ. كالس ككبا  و كذلؾ ب قد ـ الع ج ال ال و الع اب و كالذلاَ و كالكذب كاالَبساط و 

ممي المكسسات الحككم و كااللم و ال ي  قدـ ال دمه لممدمَ ف الع ج و  اف  كجػد فػرص   ل ػؿ  .ِ
لممػػدمَ ف الػػذ ف   سػػمكف بالذلاَ ػػو كالسػػ ككبا بو  كالػػذم قػػد   ضػػي مػػف ا ػػدار سػػمكك ات غ ػػر 

 مَاسبو  ؤثر بالسمب ممي اَ سنـ كممي مج معنـ.
 ممي شر حو اكبر مف المدمَ  ف . ك ي الباحث بطب ؽ مق اس الدراسو  .ّ
 

 يمرتحاخ انذساسح

 ػػرم الباحػػث أف مكضػػكع الدراسػػو مػػا زاؿ فػػي حاجػػو إلػػي دراسػػات َ سػػ و فػػي المج مػػع ال مسػػط َيا 
ح ػػث أف المكضػػكع  عػػد مػػف الدراسػػات المنمػػو فػػي مج معَػػا ال مسػػط َيا كمم ػػه  ق ػػرح الباحػػث إجػػراء 

 ك ق رح ما  مي:المز د مف الدراسات الَ س و في لذا المجاؿا 
الم ػػدرات كالمػػؤثرات العقم ػػو أسػػباب ال عػػاطي كأسػػم ب المكاجنػػه فػػي الق ػػاـ إجػػراء دراسػػات حػػكؿ  .ُ

 المج مع ال مسط َي
 .ال حر ض ممي جر مه   عاطي الم دراتالق اـ بدراسات إجراء المز د مف الدراسات حكؿ  .ِ
فعال ػػو بػػرامف الكقا ػػو مػػف االمَػػي فػػي  الق ػػاـ ب بحػػاث كدراسػػات مػػف   ع ػػؿ دكر كسػػا ؿ المػػ ـ  .ّ

 .الم درات
 بدراسو حكؿ ال  ا ص االج مام و كالثقاف و لمركجي الم درات.الق اـ  .ْ
 بدراسو حكؿ كجنه الضبط كاالَدفام و لدم الم عاط ف كغ رال الم عاط ف.الق اـ  .ٓ
 دكر الضبط االسرم في كقا و الشباب  مف  عاطي الم درات. .ٔ
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Abstract  

This study aims at identifying level of personality traits of prisoners and 
non-prisoners people in Palestinian society. It aims at recognizing the 
differences among them in terms of the personal traits of the addicted and 
drug dealers. This is based on the variable of residence, economic status, 
social status, education, period of addiction and type of drug.  
 
The researcher uses analytical descriptive approach. The researcher 
deals with existed practices and phenomena without interfering. The role 
of the researcher only describes the phenomenon analytically. The 
researcher uses Aaznk scale of characteristics of personality and Mançota 
scale. It includes 136 items which represent questions that are asked to 
the sample. The sample is 105 persons, who are dealers, addicted and 
ordinary people. This sample is the one that the researcher could meet. 
The sample is no random one. The sample is a group of people who are 
in the Palestinian prisons. The study concludes that there is no statistically 
significant difference at  between the addicted and drug dealers 
and the ordinary people in the personal traits according to the scales of 
Aaznk and Mançota.  
 
The study concludes that there are statistically significant differences at 

 between the addicted and drug dealers and the ordinary people 
in terms of lying.  The study concludes that there is no statistically 
significant difference at  between the addicted and drug dealers 
and the ordinary people in personal traits that are attributed to residency, 
economic status, social status and level of education. .  The study also 
concludes that there is no statistically significant difference at  
among drug dealers in personal traits that is attributed to the variable of 
residency, economic status, and social status. Level of education, 
experience and type of drugs.  
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The questionnaire was distributed to a random sample of cluster 
amounted to (105) promoters and ordinary abusers within the Palestinian 
Authority prisons.   
 
The study concludes the following results: 
 1. There is statistically significant difference at (0.05) among prisoners, 
drug users and promoters of drugs and ordinary people (non-prisoners) in 
the psychological characteristics of personality according to Mançota and 
Aaznk scales. 
2. There are no statistically significant differences at (0.05) among 
prisoners, drug users and promoters of drugs and ordinary people (non-
prisoners) in lying. 
3. There are no statistically significant differences at (0.05) between non-
prisoners in the psychological characteristics of personality due to the 
variable of housing and economic status, social status and educational 
level. 
4. There are no statistically significant differences at t (0.05) between the 
prisoners drug users in the psychological characteristics of personality due 
to the variable of housing and economic status, social status and level of 
education and experience dealing and drug type. 
5. There are no statistically significant differences at (0.05) between the 
prisoners promoters of the drug in the psychological characteristics of 
personality due to the variable of housing, economic status, social status, 
level of education, experience and the type of drug. 
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 عــــــــــــادلشاج
 (. لساف العربامك بو لبَافا  المجمد الرابع.َُٗٗابف مَظكر) .ُ
ا مجمػػو ال ضػػامف السػػ ميا كزارة الحػػف المخػػدرات أخطػػر تحػػديات العصػػر(.َُٗٗإبػػرال ـا  إمػػاـ) .ِ

 ا .ُكاألكقاؼا مكو المكرموا ج
فػػي الػػكطف العربػػي ا ب ػػت  جتماعيػػة لمشػػكمة المخػػدراتاآلثػػار اال(. َََِإبػػرال ـ ا أكػػـر َشػػ ت ) .ّ

 الحكمو ا قسـ الدراسات الج مام و .
 . الكك ت: سمسمو مالـ المعرفو.االكتئاب(. ُٖٗٗإبرال ـا مبدالس ار ) .ْ
) المسػكرات كالم ػدرات (ا  اإلشربة كأحكامهػا فػي الشػريعة اإلسػالمية(. َُٖٗأبك رض و ماجد ا) .ٓ

 مك بو األق   ا األردف
 ا الطبعو األكل . المدخؿ إل  الصحة النفسية(.  ََُِحك فا مركاف كال  دما م اـ )  أبك .ٔ
 ( نمك اإلنساف مف مرحمة الجنػيف إلػ  مرحمػة المسػنيف ُٗٗٗأبك حطب ا فؤاد.  ادؽا آماؿ )  .ٕ

 االطبعو الثاَ و ا م ر القالرة ا مك بو األَجمك الم ر و
 : الن  و العامو لق كر الثقافو.كاف  القاهرةسيككلكجية العد(. ُٔٗٗأبك فكزةا  م ؿ قطب ) .ٖ
المككنات األساسػية لمشخصػية فػ  نمػكذج كػؿ مػف كاتػؿ كأيزنػؾ (:ََِٔأبك لاشـ ا الس د محمػد) .ٗ

 َ) دراسو مامم و ( ا كم و ال رب و ا جامعو الزقاز ؽ كجكلدبيرج  لدل طالب الجامعة
 شركو الج ؿ لمطبامو . ا القالرة ا سيككلكجية الشخصية(.  ََِّأحمدا سن ر .) .َُ
ا الطبعػو الثاَ ػو ا السػكَدر و ا  الصػحة النفسػية كالتكافػؽ( .  ََِّأحمد ا سن ر كامػؿ .) .ُُ

 م ر ا مركز السكَدر و لمك اب.
 ا المك ب الجامعي الد َيا االسكَدار و.مشكم  المخدرات(.ُٕٖٗبدرا مبد المَعـ).ُِ
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ا رسػالو ماجسػػ  ر لشخصػية لالسػػتاذ الجػامعيسػػمات ا(. ََُِبككػاَيا  ػابربكر م ػط   ).ُّ
 )غ ر مَشكرة( في ممـ الَ س ال ربكم مقدمو ال  كم و ال رب وا جامعو ابف رشد.

دكر البرامج التاهمية لنزالء المؤسسات اإلصالحية في الحد (. ُٖٔٗبف ثاَيا إبرال ـ  م  و) .ُْ
دمػػاف المخػػػدرات لمعمػػـك االمَ ػػها المركػػز العربػػػي ا رسػػالو ماجسػػ  را المعنػػد  مػػف العػػكد لتعػػاطي كا 

 لمدراسات األمَ وا الر اض.
 ا دار القضا ا ا ب ركت. عالـ المخدرات(. ُٖٕٗجك دم إم ثاؿ ).ُٓ
التخطيط إلحداث التكازف بيف البحث العممي كالتدريس في كميات (. ُٖٔٗجكلر ممي  الح).ُٔ

 .التربية بجامعة المنصكرة
الشخصػػػػػية السػػػػػت  عشػػػػػر كعالقتهػػػػػا بإدمػػػػػاف  عكامػػػػػؿ(. َُُِحجػػػػػابا مَ ػػػػػكر َا ػػػػػر).ُٕ

 ا رساله ماجس  ر في العمكـ االج مام و ا جامعه َا ؼ لمعمـك االمَ و.الر اضاألمفيتامينات
 : دار االفاؽ العرب و.سيككلكجية الفرد في المجتمع، القاهرة(. ََُِحسفا محمكد شماؿ ).ُٖ
ا المَظمػػو العرب ػػو لم رب ػػو  نهػػاالمخػػدرات أخطارهػػا كطػػرؽ الكقايػػة م(.ُّٗٗحسػػكف  ماضػػر ).ُٗ

س.  كالثقافو كالعمـك ا  َك
انماط السمكؾ االجرامي فػي مرحمػة الرشػد كعالقتهػا (. ََِْحَ كؿا أحمد بف مكس  محمد ).َِ

ا رسػػػالو بػػػبعض المتغيػػػرات الشخصػػػية لػػػدل عينػػػة مػػػف المػػػكدعيف فػػػي سػػػجكف المنطقػػػة الغربيػػػة
 جامعو أـ القرل بمكو المكرمو. ماجس  ر )غ ر مَشكرة( مقدمو ال  كم و ال رب وا

 "ا دمشؽ:دار ال كر.الجريمة أسبابها كمكافحتها(. ََِّحكرم امحي الد ف ).ُِ
. ف ػػػمَامه ممػػػـك اطػػػ ع رسػػػاني  تناسػػػب شخصػػػيت كشػػػغؿ اطػػػالع( .ََِْ سػػػركما مػػػر ـ ).ِِ

 . طنراف: مركز اط مات ك مدارؾ مممي ا راف.ْك ّا شماره ُٖرساَي. دكره 
ا  رجمػو حػافظ الجمػالي. طريقة التحميػؿ النفسػي كالعقيػدة الفركيديػة(. ُْٖٗالف )دالب  ػزا رك .ِّ

 بغداد: المؤسسو العرب و لمدراسات كالَشر  .
 ا ككاله البَا لمَشرا دمَنكر.(: اإلدماف بيف التحريـ كالمرضُْٗٗدمبسا محمد  سرم).ِْ
القػػػالرةا لد ػػػو مجمػػػو  ا مجمػػػع البحػػػكث السػػػ م وااإلسػػػالـ كالتػػػدخيف(. ُٕٖٗ ػػػقرا مط ػػػو).ِٓ

.  األزلرا مدد المحـر
ا مطبعػو لػابكا األسرة كالطفكلة فػي محػيط الخدمػة االجتماعيػة(. ُٕٖٗ قرا محمد شر ؼ).ِٔ

 ك ر الش خ.
:  حم ػػؿ لش  ػػ  ه ك ػػردده: مجمػػو اآلكاد م ػػو هاممػػت شكسػػبير(. ََِٕ ػػالح اقاسػػـ حسػػ ف ).ِٕ

 العرب و الم  كحو في الدَمارؾا العدد الثاَي.
ا مجمو ال رب و الس م و ا القالرة  األضرار الصحية لتعاطي المخدرات(. ََِّ ادؽ مادؿ ).ِٖ
 لػ.ُِّْا 
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 . القالرة: دار ال حكة.تاريخ عمـ النفس ك مدارس (. ُٖٔٗرب عا محمد شحا ه ).ِٗ
 . سم ماَ : دلزكىاىسػهداهيناف ل  ركانَك  ىجهند تيكر  يهؾ هك (. ََُِرسكؿا ركشَا أحمد ).َّ

 رده ـ.
 .  مجمو العمـك الَ س و العرب و.الدكافع كالشخصية(. ََِّرضكافا سامر جم ؿ ا ).ُّ
 ا دار المعارؼا القالرة. إدماف المخدرات كأضرارها كعالجها (.ُُٖٗرفعتا محمد)..ِّ
ا مقرر قاَكف الجزاء  في جرائـ المخدرات كالعرض كاالعتبار(. ُْٖٗسالـ مبد المن مف بكر ).ّّ

 ا جامعو الكك ت ال اص
 ا القالرة ا مالـ الك ب . األمراض النفسية االجتماعية(.  ََِّسرلا إج ؿ محمد. ).ّْ
ا مطػابع األمػف العػاـا المكاد المخدرة كاالتجػار غيػر المشػركع بهػا( ُّٖٗسم ـاطارؽ إبػرال ـ).ّٓ

 الر اض.
 .ت.ادار المعارؼا القالرةا دْاطمقدمة في التربيةسمطاف محمكد)د.ت(. .ّٔ
ا القػػالرةا الػدار الم ػػر و مشػػكمة تعػػاطي المخػدرات بنظػػرة عمميػة( .ُٗٗٗسػك ؼا م ػط   ).ّٕ

 المبَاَ و.
ا ) شػػبكو االَ َر ػػػت  كجػػ  أمريكػػػي حخػػر لحػػركب اإلبػػادة ) األسػػػمحة القػػذرة(شػػال ف زكر ػػا ا .ّٖ

 الدكل و(
 ك بو العب كاف.ا الر اض: م( المخدرات كالمؤثرات العقميةُٖٗٗشال فا س ؼ الد ف حس ف ).ّٗ
 :المك ب الجامعي الحد ث.الجريمة كالمجتمع"،اإلسكندرية(.ُٕٖٗش  ؽ محمد ).َْ
ا مطبعػو الشػرؽ األكسػط ا  المخدرات أثارها السمبية كسػبؿ مكاجهتهػا(. ُٕٖٗشككت محمد ).ُْ

 الر اض .
الشػػػػعكر بالكحػػػػدة النفسػػػػية كعالقتهػػػػا بسػػػػمات (. ََِٓشػػػػ بيا الجػػػػكلرة بَػػػػت مبػػػػدالقادر ).ِْ
لػػدل م َػػو مػػف طالبػػات جامعػػو أـ القػػرل بمكػػو المكرمػػوا رسػػالو ماجسػػ  ر )غ ػػر مَشػػكرة(  لشخصػػيةا

 مقدمو ال  كم و ال رب وا جامعو أـ القرل بمكو المكرمو
ا دار المعرفػوا جامعػه َػػا ؼ  ظػاهرة إسػتعماؿ المخػدرات(. ََِِمثمػاف ا آمػاؿ مبػد الػرح ـ ).ّْ

 لمعمـك االمَ و  .
 َا السكَدر و ا دار المعرفو الجامع و  استخبارات الشخصية َ( ُّٗٗ) مبد ال الؽ ا أحمد.ْْ
ا ّٖا العػدد  مجمػة عمػـ الػنفس(. ُٔٗٗمبد ال الؽا أحمد محمد ك األَ ػارلا بػدر محمػد ).ْٓ

 السَو العاشرة.
 ا دار ال كر العربيا القالرة.في التربية اإلسالمية(. ُٕٕٗمبد الغَي مبكد).ْٔ
ا الطبعػػػو األكلػػػ  ا ممػػػاف ا دار  مػػػدخؿ إلػػػ  الصػػػحة النفسػػػية(.  ََُِ مبػػػد اهللا محمػػػد .).ْٕ

 ال كر لمطبامو كالَشر .
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ا دار المعرفػػػه االدمػػػاف دراسػػػة نفسػػػية السػػػباب  كنتائجػػػة( .ََِّمبػػػد المػػػَعـا م ػػػاؼ محمػػػد).ْٖ
 الجامع و ا االسكَدار و.

المخػػػدرات  الفػػػرؽ بػػػيف المػػػدمنيف عمػػػي تعػػػاطي ( .َُُِمبػػػد الرحمفام  ػػػاح محمػػػد ممػػػار ).ْٗ
كاألسكياء في مدم الثقة بالنفس كتقدير الذات  كالشعكر بالكحدة النفسية دراسة عمػي عينػ  مػف 

 .َُُِمجمو دراسات الط كلو ا  كل كالمراهقيف بميبيا، 
. الجػػػزء االكؿ. دمشػػػؽ: مك بػػػو عمػػػـ الػػػنفس فػػػي القػػػرف العشػػػريف(. ََُِمػػػامكدا بدرالػػػد ف ).َٓ

 االسد.
ا الطبعػو الثالثػو  المدخؿ إل  عمـ الػنفس(.  ُّٗٗؽا محي الػد ف .) مدسا مبد الرحمف ك ك .ُٓ

 ا األردف ا مركز الك ب األردَي .
" دار الَ ػػػػػا س لمطبامػػػػػو كالَشػػػػػر     المخػػػػػدرات إمبراطكريػػػػػة الشػػػػػيطاف(.ُّٗٗمرمػػػػػكش لػػػػػاَي ).ِٓ

 كال كز ع.
الػػذات عالقػػة تشػػكؿ هكيػػة االنػػا بكػػؿ مػػف مفهػػـك (. ََِّمسػ رما مب ػػر بَػت محمػػد حسػف ).ّٓ

لدل م َو مف طالبات المرحمو الثاَك و بمد َو الطا ؼ. رسالو  كالتكافؽ "النفسي كاالجتماعي كالعاـ"
 ماجس  ر مقدمو ال  كم و ال رب و بجامعو أـ القرل بمكو المكرمو

ا المخػػػدرات كالعقػػػاقير الخطػػػرة كمسػػػؤكلية المكافحػػػة( .َََِمط ػػػاتا مبػػػدالرحمف شػػػعباف ).ْٓ
 ا ؼ العرب و لمعمـك األمَ و.الر اض: أكاد م و َ

أبحاث َدكة رما و م كاممو لمكاجنو  قؿ ال كلك مرة كاحدة في ) محرر(( ُٕٗٗمكاشوا أحمد ).ٓٓ
 الدماف مم  الم درات.

 ا دار المعارؼا القالرة .االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة(. ُٕٗٗمم اء شكرم).ٔٓ
 ا دار ال كر العربيا القالرة.ة اإلسالميةمعاهد التربي( . ُٖٔٗممي سع د إسمام ؿ).ٕٓ
 ا دار ال كر العربيا القالرة.معاهد التربية اإلسالمية(. ُٕٗٗممي سع د إسمام ؿ).ٖٓ
امز ػػدة ادار السػػ ـ لمَشػػر  ُا جػػػ تربيػػة األكالد فػػي اإلسػػالـ(. ُُٖٗممػػكاف مبػػد اهلل َا ػػح ).ٗٓ

 .َُُْا ّكالطبامو كال كز ع ا حمباط
ا رسالو ال كَسككا مَظمو األمـ الم حػدة ا  خطر يهدد الشباب(. ُٖٔٗكارؿ  ) مقار ا ا  اَف.َٔ

 (.ْٖالعدد)
 . القالرة: مك بو زلراء الشرؽ.عمـ النفس االجتماعي(. َََِم دا ابرال ـ ).ُٔ
 . ب ركت: دار الرا ب الجامع و.(. سيككلكجية العمؿ كالعماؿُٖٖٗم سكما مبدالرحمفا ).ِٔ
ا االسػػكَدر و ا م ػػر ا دار المعرفػػو  نظريػػات الشخصػػية(  ََِِمف .) م سػػكم ا مبػػد الػػرح.ّٔ

 الجامع و .
 . ب ركت: دار الك ب العمم و.عمـ النفس الصناعي(. ُٔٗٗمك  وا كامؿ محمدا ).ْٔ
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 االسكَدر و:المك ب الجامعي.اإلدماف أسباب  كنتائج  كعالج (.ُٗٗٗغبارم محمد ).ٓٔ
 ا.ُا ل ب ا ا ط المخدرات،المجنة الشعبية العامة لمعدؿ(.  َُٗٗكآ ركف )م باح اغرارة .ٔٔ
ا دراسو َ س و اسػ ط م و. مجمػو ممػـ المدمنكف كقضايا اإلدماف( .ُٖٗٗغاَـا محمد حسف ).ٕٔ

 .ْٔالَ سا الن  و الم ر و العامو لمك ابا العدد 
 ا القالرة: دار المعارؼ.الشخصية(.ُّٖٗغَ ـا س د محمدا ).ٖٔ
ا أبحػػاث  المخػػدرات كعامػؿ معػػكؽ لمتنميػة االجتماعيػػة كاالقتصػادية(. ُْٗٗفػرج أحمػد فػرج ).ٗٔ

 .ُالمؤ مر القم مي  السادس لمم درات ا الر اض ا جػ
ا  رجمػػو سػػعد زلػػراف. الكك ػػت: سمسػػمو االنسػػاف بػػيف الجػػكهر كالمظهػػر(. ُٖٗٗفػػركـا أر ػػؾ ).َٕ

 مالـ المعرفو.
ا ار ػؾ ).ُٕ مجالػد مبػالكر ـ مجالػد. ب ػركت: المؤسسػو ا  رجمػو الخكؼ مف الحرية(. ُِٕٗفرـك

 العرب و لمدراسات كالَشر.
الخصػػائص النفسػػية ك االجتماعيػػة لمتعػػاط  المخػػدرات  (:ٕٙٓٓ) ا رمضافقد ح .ِٕ

 رساله دك كرةا م ف شمسا م رالبانجك في مركز االصالح كالتاهيؿ غزة، 
 ػػػػار السػػػػ ميا ا دار الم دكر المسػػػػجد فػػػػي المجتمػػػػع المعاصػػػػركشػػػؾ امبػػػػد الحم ػػػػد)د.ت( .ّٕ

 القالرةا .
 اجامعو قطر.مشكمة تعاطي المخدرات(.ُّٗٗك اف  م ء الد ف ).ْٕ
 . بغداد: دار كاسط.النفس انفعاالتها كأمراضها كعالجها (.ُّٖٗكماؿا ممي ).ٕٓ
 : دلزكىال له كار.ئكنتكلكج  بنهرهت  ك بككن  مركؼ. ئهدياليد(. ََُِكماؿا محمد ).ٕٔ
دراسػػة مقارنػػة لػػبعض خصػػائص الشخصػػية  (.ََُِمبػػد اهلل الند ػػدم )األسػػمرما سػػعد بػػف .ٕٕ

س العربية السػعكدية  لمتعاطي المخدرات كغير المتعاطيف في المممكة ا رسػاله دك ػكراها جامعػه  ػَك
 االكلي
ػػػػي. العػػػػدد القمػػػػؽ كقرحػػػػة المعػػػػدة(. ََِِاالمػػػػارةا أسػػػػعد ).ٖٕ . مكقػػػػع الحػػػػكار الم مػػػػدف االلك رَك

ُِِٗ. 
الفػػركؽ بػػػيف طمبػػة كطالبػػات جامعػػػة الككيػػت فػػي سػػػمات (. ُٕٗٗر محمػػد )االَ ػػارما بػػد.ٕٗ

 بحكث م داَ و في الش   و الكك   و. الكك ت:  مك بو المَار الس م و. الشخصية،
 

دكر األسػػرة فػػي الكقايػػة مػػف تعػػاطي األحػػداث لممخػػدرات مػػف ( . ُُٗٗالبػػراؾ َا ػػر ممػػي).َٖ
و السعكد وا رسػالو ماجسػ  ر غ ػر مَشػكرةا كم ػو ال رب ػو في المممكو العرب  منظكر التربية اإلسالمية

 بدم اطا جامعو المَ كرة .
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ادراسو م داَ و ا مجمو  شػؤكف  اإلداء المهني لمدمني المخدرات(. ُٗٗٗالباز راشد بف سعد) .ُٖ
 ( اجمع و الج مام  ف ا المارات .ِٔإج مام و العدد)

 . ر الداهـ  األفيكف كمشتقات المخدرات كالخط(. ُٗٗٗالبار ا محمد ممي ).ِٖ
 ا دار ال كر.ٕا طفق  السيرة( ُٕٖٗالبكطي ا محمد سع د رمضاف).ّٖ
اسػػكر اا جامعػػو   الصػػحة النفسػػية دراسػػة فػػي سػػيككلكجية التكيػػؼ(. ُِٖٗالرفػػاميا َعػػ ـ ).ْٖ

 دمشؽ .
امي بحػػكث النػػدكة الشػػاممة آلثػػار صػػدكر األمػػر السػػ( ُٕٖٗالر اسػػو العامػػو لرما ػػو الشػػباب ).ٖٓ

 بتكقيع عقكبة اإلعداـ عم  مهربي المخدرات
رسػالو دك ػكراةا تعاطي المخدرات كعالقت  بأبعاد الشخصية ، (.ََِّ )الحازمي ا  الح ممر.ٖٔ

 جامعه القالرة.
عػػػػادة التأهيػػػػؿ(. ُْٗٗالجبػػػػارا سػػػػع د محمػػػػد).ٕٖ ا دار ال كػػػػر  تعػػػػاطي المخػػػػدرات المعالجػػػػة كا 

 المعا را ب ركت.
ا دار المعارؼاالطبعه األكلػي.   الجريمة كالمجتمع كمرتكب الجريمة( ُٗٗٗ)ألجم مي .ف ح و .ٖٖ

 جامعه َا ؼ لمعمـك االمَ و.
 ا دار الك اب المبَاَيا ب ركت.التربية كبناء األجياؿ في ضكء اإلسالـ( .ُٕٓٗالجَدم أَكر ).ٖٗ
بحػث مقػدـ  اظاهرة إدماف العقػاقير فػي خطػر كاقػع كخطػر يتكقػع(. ُُٕٗالجَدم ا سػم ماف) .َٗ

( مػػا ك ـا المَظمػػو الدكل ػػو َُ-ْإلػػ  الَػػدكة العرب ػػو حػػكؿ ظػػالرة  عػػاطي الم ػػدراتا المَعقػػدة فػػي )
 العرب و لمدفاع االج ماميا القالرةا

كجه  الضػبط كاالندفاعيػة لػدل المتعػاطيف  كغيػر المتعػاطيف لمهػركيف، . (ََِٖ )ال ثعمػ ا.ُٗ
 عه َا ؼ لمعمـك االمَ و .قسـ العمكـ االج مام و ا جام رسالو ماجس  ر

ا دارا المعرفػػػػوا  جامعػػػػه اـ القػػػػرم  اإلدمػػػػاف مظػػػػاهر  كعالجػػػػ (.ُٗٗٗالػػػػدمرداش مػػػػادؿ ) ..ِٗ
 السعكد و.

ا  حق ػػػؽ أبػػػك الكفػػػا إعػػػالـ السػػػاجد بأحكػػػاـ المسػػػاجد(. ُْٕٗالزركشػػػي محمػػػد بػػػف مبػػػد اهلل)..ّٗ
 لػ اُّْٖم ط   المراغيا المجمس األمم  لمشؤكف الس م وا القالرةا 

بعض سمات الشخصية المميزة لمتعاطي المخدرات مف  (.َََِالزلراَياط ؿ سع د محمد ).ْٗ
 رسالو ماجس  ر غ ر مَشكرةا جامعه اـ القرما مكه.الشباب، 

بعنكاف"العالقػػة بػػيف مكاضػػع االنتكاسػػة كبعػػض سػػمات  ( .ََُِالزلراَيامبػػد اهلل بػػف احمػػد) .ٓٗ
كف كالحشػػيش المنتكسػػيف المػػراجعيف لمستشػػفي األمػػؿ الشخصػػية لػػدم عينػػ  مػػف مػػدمني الكبتػػاج

 رسالو ماجس  ر غ ر مَشكرةا جامعه اـ القرما مكه.بجدة، 
 ا مماف ااألردف.المخدرات أضرارها كأسباب إنتشارها(. ُٕٗٗالسعد  الح) ..ٔٗ
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 .ََُِشباطا ْٓالعدد  مجمة النبأ(.ََُِالسمكـا مبد الحك ـ ).ٕٗ
العكامػػػؿ االجتماعيػػػة المؤديػػػة إلػػػ  تعػػػاطي ( .ََُِمبػػػدالعز ز )الشػػػا جيا حم ػػػدا كالشػػػثرما .ٖٗ

 ا كزارة الشؤكف االج مام وا الر اض.األحداث لممخدرات
 ػار خ ال شػر ع السػ ميادار اال حػاد  -المػدخؿ لمفقػ  اإلسػالمي(. َُٖٗالشاذلي حسف ممي).ٗٗ

 العربي لمطباموا القالرة.
 . ل ب ا: الدار العرب و لمك اب.النفس االدارم عمـ(. ُٖٖٗالش باَيا ممر محمد ال كمي ).ََُ
ظػػاهرة المخػػدرات كمػػدم انتشػػارها فػػي ( َُُِالشػػحي ا مػػاؿ اهلل مثمػػاف  ػػالح رمضػػاف ).َُُ

ا بحث مقدـ لدبمكـ ال عم ـ العاـا كزارة ال رب و كال عم ـ المد ر ػو العامػو لم رب ػو كال عمػ ـ سمطن  عماف 
 لمحافظو مسَدـ.

دار ال كػػػػر المعا ػػػػرا  المخػػػػدرات )الخػػػػدر كفسػػػػاد العقػػػػؿ(( ُٓٗٗمػػػػكد )الشػػػػد  ات ا مح .َُِ 
 ب ركت.
ا الجز رةا عرض تحميمي لممخدرات األكثر فتكا بالبشرية(. ََُِالشر ؼ ا مبدالله محمد ).َُّ
  ك َك. ِٔ

 امؤسسه الثقافو الجامع وا القالرة. جرائـ المخدرات(. َُٗٗالشكاربيا مبد الحم د).ََُْ
بعض المتغيرات النفسية (:ََِٔحم د بف  م ؿا كال الحا َزار بف حس ف محمػد) الشا حيا.َُٓ

ا جامعػه اـ كاالجتماعية المرتبط  بتعاطي المخدرات لدم االحداث كالشباب  في المممك  السػعكدية
 القرم.
ا فػي مجمػو ال ضػامف الدكر التربكم لممسػجد فػي اإلسػالـ(.  ََِٓالشنرم  الح أبك مراد).َُٔ

 .ُُج الس ميا
السمات الشخصية لمطمبة المتفكقيف كالمتأخريف أكاديميان في (  ُٕٗٗالطنراكم ا جم ؿ .) .َُٕ

 ". رسالو ماجس  ر كم و ال رب و الجامعو الس م و اغزة . الجامعة اإلسالمية بغزة
اثػػػر المخػػػدرات عمػػػ  الكاقػػػع الفمسػػػطيني فػػػي حػػػدكث (.  ََُِالعبادلػػػوا  م سػػػاء كمػػػاؿ ).َُٖ

 دراسو في جغراف و الجر مو( ا الجامعو الس م وا غزة.ا)الجريمة
الرهػػاب االجتمػػاع  لػػدل مػػدمن  المسػػكرات  كالحشػػيش . (ََِٓالع  بػ ا ك ػػاب بػف مقػػ ف).َُٗ

قسػػـ العمػػكـ االج مام ػػو ا جامعػػه َػػا ؼ ،  رسػػالو ماجسػػ  ر، كعالقتهػػا بػػبعض المتغيػػرات الشخصػػية
 لمعمـك االمَ و .

 
تعاطي الحبكب المخدرة كعقاقير الهمكسة ) عكاممهػا ( ََُِـ محمد ) العزاكم ا أفراح جاس.َُُ

 ا جامعه َا ؼ لمعمـك األمَ و.كحثارها(
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ا مك بػػػو الػػػدفاع االج مػػػامي ا  انحػػػراؼ األحػػػداث كمشػػػكمة العكامػػػؿالع ػػػرها مَ ػػػر )د.ت(. .ُُُ
 المك ب الم رم الحد ثا الجزء األكؿ ا بدكف  ار خ.

ا الجػػزء األكؿ ا  الجكانػػب االجتماعيػػة لظػػاهرة االدمػػاف(.ُّٗٗ العشػػماكما السػػ د م ػػكلي) .ُُِ 
 المركز العربي لمدراسات االمَ و كال در با الر اض.

ا دراسػػو م داَ ػػو لع َػػه  القبػػكؿ االجتمػػاعي لممػػدمف المتعػػافي(. ََِٔالغر ػبا مبػػد العز ػػز) .ُُّ
 بكم و الممؾ فند االمَ و. ةمجمة البحكث االمني( ا ّٖمف افراد المج مع بمد َه الر اض ا العدد )

ا مجمو العمـك الشػرط و في العصر الحاليمكافحة المخدرات (. َُُِالغمبافا  أبك مبدا هلل ).ُُْ
 ا كم و  در ب غزةا

 ا القالرة: الزلراء ل م ـ العربي.اإلدماف( ُٕٖٓالع   يا مبدالحك ـ ).ُُٓ
ا رسػالو حمػة الثانكيػة نحػك المخػدراتاتجاهات طػالب المر ( ُِّْال الحا محمد مبدالرحمف ).ُُٔ

 ماجس  ر غ ر مَشكرةا أكاد م و َا ؼ العرب و لمعمـك األمَ وا الر اض
ا رسػػاله  الخصػائص االجتماعيػػة ك الثقافيػة لمركجػػي المخػدرات(. ََِٖالعَزمام ػد بطػاج).ُُٕ

 ماجس  ر ا جامعه َا ؼ لمعمـك األمَ و.
االنفعػالي كالسػمات الشخصػية لػدم المنتكسػيف الػذكاء . (ََُِ )العَزل ا كسؼ بف سػطاـ.ُُٖ

رسػػاله دك ػػكراة اقسػػـ العمػػكـ االج مام ػػو ا جامعػػه َػػا ؼ لمعمػػـك كغيػػر المنتكسػػيف عمػػي المخػػدرات،
 االمَ و .

 رسالو الخصائص االجتماعية كالثقافية لمركجي المخدرات، . (ََِٖ )العَزلا م د بطاج.ُُٗ
 َا ؼ لمعمـك االمَ و.ماجس  ر ا قسـ العمكـ االج مام وا جامعه 

 ا دار الر ب الجامع وا ب ركت.ظاهرة تعاطي الحشيش(:  ُْٖٗالمغربيا سعد).َُِ
معكقػػات اقبػػاؿ المػػدمنيف عمػػي مراكػػز ( ََُِالقاضػػي زل ػػر العمػػي مبػػد ال ػػاحب حسػػ ف ).ُُِ

 ا رساله ماجس  ر  جامعه َا ؼ لمعمـك االمَ وا الر اض.عالج االدماف
الخصػػػائص االجتماعيػػػة كالديمغرافيػػػة لمتعػػػاطي المخػػػدرات فػػػي (. ََِٓالقحطػػػاَيا محمػػػد).ُِِ

س. المجتمع السعكدم  ا رسالو دك كرارة ا غ ر مَشكرةا جامعه  َك
بعنػكاف" االتػزاف االنفعػالي كعالقتػ  بالسػمات الخمػس  .( ٖٕٔٓ )ممي بف َا ر،القحطاَي.ُِّ

،  رسالو ماجسػ  رالسعكدية،  الكبرم لمشخصية لدم عين  مف متعاطي المخدرات بالمنطقة العربية
 جامعه اـ القرم.

 
( تعػػاطي المػػكاد المػػؤثرة فػػي األعصػػاب مػػف ََِّالمشػػعافا مك ػػدا ك م  ػػوا مبػػد المط ػػؼ ).ُِْ

 ا الكك ت: المجَو الكطَ و لمكافحو الم درات.خالؿ طالب المدارس الثانكية بدكلة الككيت
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ة كعالقتهػػػا العصػػػابية كاالكتئػػػاب ( . المسػػػاندة االجتماعيػػػٕٔٔٓ)مك ػػػد سػػػمطاف المشػػػعافا.ُِٓ
ا ُِمجمػو العمػـك ال ربك ػو كالَ سػ و ا المجمػدكالعدكانية لػدم المتعػاطيف كالطمبػة فػي دكلػ  الككيػت، 

 د سمبرجامعه الكك ت. ْالعدد
 مخػيـ منطقػة فػي كاإلدمػاف المخػدرات انتشػار ظػاهرة.(   ٜٕٓٓ محمد أحمػد)المسػالموا.ُِٔ

كالعػالج، رسػال  ماجسػتير،  الكقايػة كطػرؽ انتشػارها كعكامػؿ أسػبابها القػدس، مدينػة فػي شػعفاط
 القدس.
المخدرات كالمؤثرات العقميػة اسػباب (.َُُِالمشرؼ ا مبد الله كالجكادما ر اض بف ممي).ُِٕ

 ا الطبعه االكلي ا جامعه َا ؼ لمعمـك االمَ و الر اض.التعاطي كاساليب المكاجه 
 ا القالرة: دار الشرؽ األكسط. التنمية مستقبؿ(. ُٕٖٗالمع اؿ ا   ح مبد).ُِٖ
ا دار الك ػػاب العربػػيا الطبعػػو األكلػػيا  األحكػػاـ الثقافيػػة(.َُِْالمػػاكردما أبػػي حسػػف ممػػي ).ُِٗ

 ب ركت.
الشخصػػية المتقمبػػة كعالقتهػػا بػػالتكافؽ المهنػػي لػػدل (. ََِٔ)  حمػػزه یمػػدَاف ممػػ یاالَػػداك .َُّ

غ ػػر مَشػػكرة( مقدمػػو الػػ  كم ػػو االداب جامعػػو . رسػػالو ماجسػػ  ر )العػػامميف فػػي مؤسسػػات الدكلػػة
 بغداد.
االفػػػالـ السػػػينمائية كأثرهػػػا عمػػػ  مركجػػػ  كمتعػػػاط  (.ََِْالع سػػػ  اابػػػرال ـ بػػػف م سػػػي) .ُُّ

 رسالو ماجس  ر ا قسـ العمـك الشرط و ا جامعه َا ؼ لمعمـك االمَ و . المخدرات
اليبها فػػي البيػػت كالمدرسػػة أصػػكؿ التربيػػة اإلسػػالمية كأسػػ(.ُّٕٗالػػَح كم مبػػد الػػرحمف).ُِّ

 ا دار ال كر.ِا طكالمجتمع
(.الخصائص االجتماعية كاالقتصػادية لممػدمنيف كالمطبػؽ ٕ٘ٓٓ ) الد بف غػـر اهلل،المالكي.ُّّ

قسػػـ العمػػكـ االج مام ػػو ا جامعػػه َػػا ؼ ، رسػػاله ماجسػػ  رعمػػيهـ عقكبػػة تكػػرار تعػػاطي المخػػدرات،  
 لمعمـك االمَ و .

 ا مماف: دار الشركؽ لمَشر.مقدمة في عمـ النفس(. ُٖٗٗالكق يا راضي ).ُّْ
األردفا دار  -ا الطبعػػو الثالثػػوا ممػػافمقدمػػة فػػي عمػػـ الػػنفس(.  ُٖٗٗالػػكق يا راضػػي .) .ُّٓ

 الشركؽ
دراسة كصفية تحميمية لمعكامؿ التي تؤدم إل  قابمية ( ُٕٗٗمحمد ممي ا ك ز ف العابد ف ).ُّٔ

 . ٔ. مجمو معكقات الط كلوا العدد خدراتطالب المدارس الثانكية لتعاطي الم
ا دكف َاشػػػرا المسػػجد كأثػػرة فػػػي المجتمػػع اإلسػػالميػػػػ ( ُٕٔٗمحمػػكد ا ممػػي مبػػد الحمػػ ـ).ُّٕ

 القالرة.
 . القالرة: دار المعارؼ.عمـ النفس كاهميت  في حياتنا(. ُُٖٗمطاكعا ابرال ـ م مت ).ُّٖ
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. الجػزء االكؿ. القػالرة: الن  ػو كالقيػادة سػيككلكجية الجماعػات(. ُٖٗٗمم كوا لك س كامػؿ ).ُّٗ
 الم ر و العامو لمك اب.

ادار الج ػػؿ ا  مأسػػاة اإلدمػػاف ) اإلدمػػاف سػػيككلكجيا كقايػػةن كعالجػػان(( ُٕٗٗم اسػػا محمػػد ).َُْ
 .ُب ركت اطا

( ا ُْٓا مجمػو األمػف كالح ػاة ا العػدد ) المخدرات كاالنهيار النفسي(. ُٓٗٗم اسا محمػد ).ُْٓ
 السعكد و.

 ادار العمـ ا الكك ت.عمـ النفس في حياتنا اليكمية(  َُٖٔٗجا ي ا محمد مثماف) .ُْٔ
ا  رجمػػو أحمػػد فػػرج كآ ػػركف. القػػالرة ا  نظريػػات الشخصػػيةـ (.  ُٖٕٗلػػكؿ ا كل َػػدزم .) .ُْٕ

 دار ال كرالعربي .
ل كز ػع . ممافا دار المسرة لمَشر كاعمـ النفس االجتماعي(. ََُِكح دا أحمد مبالمط ؼ ).ُْٖ

 كالطبامو
.  رجمو شػاكر مبدالحم ػد. الكك ػتا مػالـ سيككلكجية فنكف االداب(. َََِك مسكفا جم ف ).ُْٗ

 المعرفو
. الدكحػػو: عمػػـ نفػس الصػػحة، األسػس النفسػػية كالسػػمككية لمصػحة( ََُِ  مػؼا مثمػاف ).َُٓ

 دار الثقافو.
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 ((ٔممحؽ رقـ))
 " إليزنؾ كاالنحراؼ السيككباتي لمنسكتاسمات الشخصيةمقياس " 

 
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركات ،

 ف َمات الش  ػ و لػدل القػاطإل كـ اس باَه سمات الش   و كالذم أمده الباحث مػف أجػؿ ق ػاس سػ
 سػػػػمات الشخصػػػػيةفػػػي سػػػجكف السػػػػمطو بقطػػػاع غػػػزةا كذلػػػػؾ فػػػي إطػػػار دراسػػػػو ماجسػػػ  ر بعَػػػكاف )

 (.لدل القانطيف في سجكف السمطة كاالنحراؼ السيككباتي
( كأمػػػاـ كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االسػػػ باَو بػػػد م ف لػػػي  فقػػػرة ٖٔٙح ػػػث   كػػػكف لػػػذه االسػػػ باَو مػػػف ) 

 كال الي: 
 ال                                                                            نعـ        

لذا أرجك قراءة كؿ فقػرة مػف فقػرات االسػ باَو كالجابػو مم نػا بدقػو كمكضػكم و كذلػؾ بكضػع م مػو  
 ( أما البد ؿ الذم  راه مَاسبان  لش    ؾ. × )

نمػا هػي تعبيػر عػف اآلراء الشخصػية مع العمـ أن  ال يكجد هناؾ عبارات صػحيحة كأخػرل خ طػأ، كا 
لمفرد، كأف نتائج هذ  االستبانة إنما هي ألغراض البحث العممي فقط، كسيتـ التعامؿ معها بسرية 

 تامة.
 شاكريف حسف تعاكنكـ معنا،،،،،

 الباحث      
 أبك عجكة  معتز                                                                              

 البيانات األكلية
 السكف :   :       الشماؿ               غزه                الكسطي             الجَكب

 ف كثر ُٔ          ُٓ-َُ            َُ- ٔ              ٓ-ُ برة ال عاطي:             
 أمزب                          الكضع االج مامي :                م زكج            

 الكضع االق  ادم:              ضع ؼ                  م كسط                  مم از
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 المس كم ال عم مي :           أمي          أمدادم            ثاَكم                جامعي          

 
 أكثر مف َكع       كككا  ف  ك       حش ش      باَج       ا رماؿ          َكع الم درات  :  

 
 
 
 

 ال نؼم الؼبارة الزقم

 ) السيكوباحيت(مقياس منسوحا

   دٞبرٜاىٍٞ٘ٞخٍيٞئثَبٝضٞشإزَب0ٍٜ 10

   الأشلفٜأٍّْٜظيً٘فٜٕزٓاىذٞبح0 20

   أّْٜقبّغثذٞبرٜاىجْغٞخمَبٕ٘ا0ُٟ 30

   بًسغجٔشذٝذحفٜرشكأعشرٜٗاالثزؼبدػْٖب0رؼبٗدّٜأدٞبّ 40

   ىٌٝذذسىٜقؾأٛإشنبهثغجتعي٘مٜاىجْغ0ٜ 50

   ٝجذٗأّٔالٝ٘جذٍِٝف0َْٜٖ 60

   ٍِاىغٖوأُإٔضًفٜاىَْبقشخ0 70

   أجذطؼ٘ثخفٜأُأسمضرْٕٜفٜػَوأٍْٖٗخ0 80

   الإٔزٌإرامْذٍ٘ػغٍضاط0 90

   جشادفٍْٜزٖٜاىؼجتٗاىغشاثخ0ٍشسدثخ 110

   ٍشبجشرٜقيٞئجذاًٍغأفشادػبئيز0ٜ 110

   ى٘ىٌٝؼَشاىْبطاىؼذاٗحىٜىنْذأمضشّجبدبًثنضٞشٍَبأّبػي0ٔٞ 120

   أشذاىَؼبسكػْذٕٛ٘اىَؼشمخثْٜٞٗثِّٞفغ0ٜ 130

   فٜاىغ0ِأسرنتثؼغاىغشقبداىجغٞطخفٜفزشحٍبػْذٍبمْذطغٞشاً 140

   أشؼشثبىغؼبدحفٍٜؼظٌاألٗقبد0 150

   رؼبؽٞذاىَششٗثبداىشٗدبّٞخثنضشح0 160

   فشيذفٜاىذت0 170

   جَٞغأقبسثٜرقشٝجبًٝؼطفُ٘ػي0ٜ 180

   ّشؤدٍغزقالًرَبٍباالعزقالهٍٗزذشساًٍِعيطخاىؼبئيخ0 190

   0ٝغئاٟخشُٗػبدحفٌٖؽشٝقزٜفٜاىزظشف 210

   أدتاىزذذسفٜاألٍشاىجْغٞخ0 210

   ٗاىذٛٗػبئيزٜٝجبىغُ٘فٜرظ٘ٝشػٞ٘ث0ٜ 220

   أرَْٜى٘ىٌأمِخج٘الًإىٜٕزااىذذ0 230

   ْٕبكقيٞوجذاًٍِاىذتٗاىزآخٜفٜػبئيزٜإراق٘سّذثبىؼبئالداألخش0ٙ 240

   الٍْٖٜٝبٝظْٔاىْبطػ0ْٜ 250

   حاىغيَٞخاىزٜمبُٝجتأُأػٞشٖب0ىٌأػشاىذٞب 260

   أجذطؼ٘ثخفٜاىزذذسٍغاىْبطإرامبّذٍؼشفزٜثٌٖدذٝضخ0 270

   أرَْٜى٘مْذعؼٞذاًمَبٝجذٗاٟخش0ِٝ 280

   أّْٜػذٍغؤىخإػطبءاىْق٘دىيشذبر0ِٝ 290

   أػَوأشٞبءمضٞشحأّذًػيٖٞبفَٞبثؼذ0 310

   ْقض0ٗصّٜالٝضٝذٗالٝ 310

   أشؼشمؤّْٜقذاسرنجذخطؤأٗأرٞذششافٍٜؼظٌاألدٞب0ُ 320

   اىزقبىٞذاىَذٞطخثٜرذذدعي٘مٜإىٜدذمجٞش0 330

   ثؼغاىْبطٝؼَشىٜفّٜفغٔشٞئب0ً 340

   رز٘اسداألفنبسفٜرْٕٜأدٞبّبًثؤعشعٍَبأعزطٞغأُأػجشػ0ْٔ 350
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   األٝبًأُأظوٍذزفظبًثآٍبىٜفٜأّْٜعؤسرق0ٜأجذٍِاىظؼتػيٜفٜٕزٓ 360

   ٍخبٗفٜقيٞيخجذاًإراق٘سّذثَخبٗفأطذقبئ0ٜ 370

   أعشرٜالرَٞوإىٜاىؼَواىزٛاخزشرٔأٗاىؼَواىزٛأّ٘ٛارخبرٍْٖٓٔىٜؽ٘هدٞبر0ٜ 380

   رَشػيٜفزشادأشؼشفٖٞبثبّششاحدُٗعجتظبٕش0 390

   ٍِٕ٘اىَغئ٘هػٍِزبػج0ٜأّْٜأػشف 410

   ىٌٝذذسقؾأُاططذٍذثبىقب0ُّ٘ 410

   مضٞشاًٍبأػزشعٗاىذٛػيّٜ٘عاألشخبصاىزِٝأسفق0ٌٖ 420

   أجذطؼ٘ثخفٜاىزفنٞشفٍٜ٘ػ٘ػبدٍْبعجخىيذذٝشػْذٍبأمُ٘ٗعؾٍجَ٘ػٍِٔاىْبط0 430

   عجتثوٗػْذٍبرنُ٘األٍ٘سعبئشحػيٜغٞشٍبأشز0ٜٖأدٞبّبًأشؼشثغؼبدحٗاّششاحػظَِٞثذُٗأٛ 440

   ٝضداداشَئضاصٍِٛاىقبُّ٘ميَبٗجذدثؼغاىَجشٍِٞقذّجبٍِاىؼقبةثفؼوٍٖبسحٍذبسٍٜقذٝش0 450

ٍقٞبطاٝضّل

   ٕوىلٕ٘ٝبدمضٞشح0 10

   ٕورز٘قفٗرفنشمضٞشاًقجوأُرؼَوأٛشٜء0 20

   تٍضاجل0ٕوغبىجبٍبٝزقي 30

   .ٕودذسرادٍشحأُريقٞذرقذٝشاػيٜشئرؼشفأُشخظبآخشقذقبًثٔفؼالا 40

   ٕوأّذشخظبًصشصبس0 50

   ٕوٝقيقلأُرنٍُ٘ذّٝ٘ب0ً 60

   ٕودذسرادٍشحأُشؼشدثبىزؼبعخدُٗعجتٗاػخ0 70

   خزأمضشٍِّظٞجل0ٕودذسرادٍشحأُمْذٍشحجشؼبثذٞشعَذذىْفغلثؤُرؤ 80

   ٕوراغيقثٞزلثؼْبٝخفٜاىيٞو0 90

   ٕوٝضػجلمضٞشاًأُرشٙؽفالًأٗدٞ٘اّبًٝزؤى0ٌ 110

   ٕورقيقفٜمضٞشٍِاألدٞبُػيٚأٍ٘سىٌٝنِْٝجغٜأُرفؼيٖبأٗرقيٖب0 110

   جبًىل0إراقيذثؤّلعزؼَوشٞئبً،فٖورذبفعدائَبًػيٚٗػذكٍَٖبٝنٍِزؼ 120

   ٕورغزطٞغأُرْطيقػبدحٗرغزَزغإرارٕجذإىٚدفيخٍشدخ0 130

   ٕورَزبصثبىذٞ٘ٝخٗاىْشبؽ0 140

   ٕوأّذشخضعشٝغاىغؼت0 150

   ٕورغزَزغثيقبءأشخبصجذد0 160

   ٕورزؼبؽٜأدٗٝخقذٝنُ٘ىٖبرؤصٞشادغشٝجخأٗخطٞشح0 170

   ججخ0ٕوموػبدارلدغْخٍٗذ 180

   ٕوٝقيقلشؼ٘سكثبىزّتمضٞشا0ً 190

   ٕورَٞوإىٚاىجقبءثؼٞذاًػِاألػ٘اءفٜاىَْبعجبداالجزَبػٞخ0 210

   ٕورشؼشمضٞشاًثؤّلٍالُ)صٕقبُ( 210

   ٕودذسأُأخزدشٞئبً)دزٚٗى٘مبُدث٘عبًأٗصساساً(ٝخضشخظبًآخش0 220

   0ٕورذتاىخشٗطمضٞشاً 230

   ٕوٝؼبٝقلدٍٗبًشؼ٘سكثبىزّت0 240

   ٕورغزَزغثئٝزاءاألشخبصاىزِٝرذج0ٌٖ 250

   ٕوٝذذسأدٞبّبًأُرزنيٌػِأشٞبءأٍٗ٘ػ٘ػبدالرؼشفػْٖبشٞئب0ً 260

   ٕورفؼواىقشاءحأمضشٍٍِقبثيخاىْبط0 270

   ٕورشؼشثؤُىلأػذاءٝشغجُ٘فٜإٝزائل0 280

   رؼزجشّفغلشخظبًػظجٞب0ًٕو 290

   ٕوىلأطذقبءمضٞش0ُٗ 310

   ٕور٘طفثؤّلشخضقيق0 310

   ٕورغزَزغثبىَقبىتاىزَٜٝنِأُرؤرٛاٟخشِٝأدٞبّب0ً 320

   ػْذٍبمْذؽفالً،ٕومْذرْفزٍبٝطيتٍْلف٘ساًٗدُٗرزٍش0 330

   ٕورؼزجشّفغلشخظبًٍذظ٘ظب0ً 340

   رَٖلاىؼبداداىذَٞذحٗاىْظبفخمضٞشا0ًٕو 350

   ٕورقيقٍِادزَبهدذٗسأشٞبءٍخٞفخىل0 360

   ٕودذسأُمغشدأٗػٞؼذشٞئبًَٝزينٔشخضآخش0 370

   ٕورًجبدسأّذػبدحثزنِ٘ٝأطذقبءجذد0 380

   ٕورؼزجشّفغلٍز٘رشاًأٗأػظبثلٍشذٗدح0 390
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   ٘ػخقذَٝخٗٝجتاىزخيضٍْٖب0ٕورؼزقذأُاىضٗاطٍ 410

   ٕورفزخشثْفغلفٜثؼغاألدٞب0ُ 410

   ٕورقيقػيٜطذزلمضٞشا0ً 420

   ٕودذسرادٍشحأُقيذشٞئبًقجٞذبًػِشخضآخش0 430

   ٕورغز٘ٛاألشٞبءفّٜظشك0 440

   ٕورشؼشثبىقيقإراػشفذأُػَيلثٔأخطبء0 450

   ق٘دُٗعٞبسارٌٖثذشص0ٕوٝؼبٝقلٍِٝ 460

   ٕورذتأُرق٘هّنزبًٗدنبٝبدٍغيٞخألطذقبئل0 470

   ٕورؼبٍِّٜقيخاى0ًْ٘ 480

   ٕورغغوٝذٝلدائَبًقجواألمو0 490

   ٕوىذٝلفٍٜؼظٌاألدٞبُإجبثخجبٕضحػْذٍبٝنيَلاٟخش0ُٗ 510

   ٕورذتأُرظوإىٜػَيلأٍٗ٘ػذكقجوٗقذمبف0 510

   ٕوغبىجبًٍبرشؼشثبىنغوٗاىزؼتثالعجتٗاػخ0 520

   ٕورذتػَواألشٞبءاىزٜرزطيتعشػخ0 520

   ٕودذسرادٍشحأُرَْٞذاىَ٘د0 530

   ٕوغبىجبًٍبرشؼشثبى٘دذح0 540

   ٕورذتأُٝخبفلاٟخش0ِٝ 550

   ٕورؤجوػَواىًٞ٘إىٜاىغذفٜثؼغاألٗقبد0 560

   ٕوأّذدغبعبًارجبٓثؼغاألشٞبء0 570

   ٕودائَبًٍبرؼزشفػْذٍبرشرنتخطؤٍب0 580

   ٕوٝجشحشؼ٘سكثغٖ٘ىخإرامشفاىْبطػِػٞتفٞلأٗفٜػَيل0 590

   ٕورْزٖٜطذقبرلثغٖ٘ىخدُٗأُرىلثغججل0 610

   ٕودذسٍشحأُىجؤدإىٚاىغشفٜأٛىؼجخأٍٗجبساح0 610

   ٕوٗاىذرلعٞذحؽٞجخ0 620

   ٕورشؼشدائَبًثؤُاىذٞبحٍَيخجذا0ً 630

   ٕوَٝنْلأُراذبفعػيٚاعزَشاسدٞ٘ٝخدفيخ0 640

   ٕورؼزقذأُاىْبطٝؼٞؼُ٘ٗقزبًمضٞشاًفٜدَبٝخٍغزقجيٌٖػِؽشٝقاألدخبسٗاىزؤ0ٍِٞ 650

   ىِراؼجؾإؽالقب0ًٕورزٖشةٍِاىذُٝ٘أٗاىقشٗعى٘رؤمذدأّل 660

   ٕورؼبمظاىذٞ٘اّبدأدٞبّب0ً 670

   ٕوٝغٖوػيٚاىْبطجشحٍشبػشكدِٞٝجذُٗفٞلأٗفٜػَيلػٞجبًأٗخطؤ0ً 680

   ٕودذسٍشحأُرؤخشدػٍِ٘ػذأٗػَو0 690

   ٕورذتأُرجذاىنضٞشٍِاىظخت)اىظ٘داىؼبىٜ(ٗاإلصبسحٍِد٘ىل0 710

   ذتأُٝخبفٍْلاٟخش0ُٕٗور 710

   ٕورنُ٘أدٞبّبًٍيٞئبًثبىْشبؽٗأدٞبّبًأخشٙخبٍالًجذا0ً 720

   ٕورؤجوأدٞبّبًػَواىًٞ٘إىٚاىغذ0 730

   ٕوٝشاكاٟخشُٗشخظبًٍيٞئبًثبىذٞ٘ٝخٗاىْشبؽ0 740

   ٕوٝنزةػيٞلاىْبطمضٞشا0ً 750

   فثبىخطؤإراطذسػْل0ٕوأّذٍغزؼذدائَبًىالػزشا 760

   ٕورشؼشثذضُشذٝذػيٚدٞ٘اُٗقغفٍٜظٞذح0 770

   ٕوشؼشدثبىؼٞقػْذإجبثزلػِٕزٓاألعئيخ0 780

   ٕودذسرادٍشحأُأطشسدػيٜأُرزظشفثطشٝقزلاىخبطخ0 790

   ٕوػْذٍبرغبفشفٜعٞبسرلغبىجبرظوفٜأخشدقٞقخ0 810

   ٍبٝغعاىْبطث0ٕٔودائَبرفؼو 810

   ٕورشؼشغبىجبأُاىذٞبحمئٞجخجذا0 820

   ٕورزٖشةٍِدفغاىؼشائتإرارؤمذدأّٔىِرنشفأٍشكأثذا0 830

   إرارؼشػذىَ٘قفدشطفٖوٝغجتىلٕزاقيقبىَذحؽ٘ٝيخ0 840

   ٕورقيقػيٍٜظٖشكمضٞشا0 850

   خذػذشخظبٍب0ٕودذسرادٍشحأُاّزٖضداىفشطخٗ 860

   ٕوجذسرادٍشحأُصٗسدأصْبءاىيؼت0 870

   ٕوغبىجبٍبرزطيغثَٖبًأمضشٍَبٝغَخثٔٗقزل0 880
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   ٕوٝ٘جذػذدٍِاألشخبصٝذبٗىُ٘رجْجل0 890

   ٕورؼزقذأُخطؾاىزؤٍِٞفنشحجٞذح0 910

   ٕوَٝنْلإدٞبءدفيخ0 910
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