
 
 

 
 

ىل زيادة أنواع املخدرات يف اتمع األردني إالعوامل املؤدية 
ودورها يف ارتفاع معدالت اجلرمية من وجهة نظر اخلاضعني 

  للعالج يف مراكز عالج اإلدمان
 

  
  
  

  إعداد
  غديـر وجيه سحويـل / أ

   جامعة مؤتةاإلجتماعية،كلية العلوم 
  

  حسني عمر لطفي اخلزاعي/ د.أ
  عية والتطبيقية، كلية األمرية عالية اجلامعية، قسم العلوم االجتما

  جامعة البلقاء التطبيقية، األردن
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ا ودو ي د املجتمع ات املخد أنواع ادة ا املؤدية رالعوامل ر ر   ز
للعالج ن اضع ا نظر ة وج من مة ر ا معدالت تفاع   را

دمان عالج   مراكز
ل1 و وجيھ لطفي .غدير عمر ن زاحس   .2ا

جتماعية العلوم جتماع، لية علم مة، قسم ر ا علم مؤتة، تخصص ، جامعة

  .ردن
1semaboro2@gmail.com 

  :املستخلص
املجتمع ات املخد أنواع ادة إ املؤدية العوامل ع التعرف ا اسة الد ذه ردفت ز ر

ي أنواع، رد ادة ا زودو اتر من، راملخد اسة الد مجتمع و روت ن ّ
م94 إختيا تم رعينة

دمان عالج مراكز من القصدية قة ع، بالطر   .ان31، ذكر63وقسمت

جتما امل من ع عتماد تم اسة الد داف أ كآداه، رولتحقيق بانة س وإستخدام

البيانات مع سية باستخد، رئ البيانات تحليل الوصفيوتم حصاء اساليب سب، ام وال

ة النتائج .املئو م واملادية :أ جتماعية للعوامل والطبية، ان عالمية، والقانونية و والثقافية

متوسطة جة بد ات املخد أنواع شار إن لة مش ا رتأث ر
ً

والصناعية . التخليقية ات املخد رعد

املجت فة املعر ات املخد أنواع أبر ومن مرتفعةرز جة بد ي د رمع أنواع .ر ادة مت زسا

ي د املجتمع رائم ا معدالت ادة ات راملخد ز فئة .ر مقصد ة الطيا املذيبات رعد

حداث و ن ق التوصيات .املرا م بجميع :أ دة مز ة شر وادر تضم خاصة وحدة وشكيل

ات املخد ع التعرف إ تؤدي ال م، رالتقنيات اسيةوإدخال الد املنا ضمن ة توعو رنا

ات املخد ة خطو رعن النفسية، ر والعيادات ة العطا ومحالت الصيدليات ع الرقابة شديد   .رو

املفتاحية لمات ات: ال املخد دمان، رأنواع عالج ات، مراكز املخد رادة انواع، ز ادة زعوامل

ات   .راملخد
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The Factors Which Leading To Increase A type Of 
Drugs In Jordan Socitey And The Role In Raise Crime 
Rates At The Veiw Of Point Under Going Treatment In 

Drug Addiction Centers 
Gader Wajeh Sahweel1, Hosain Lotfe2. 
department of sociology, College of social sciences, Major in 
Criminology, Mutah University, Jordan. 
1Corresponding author E-mail: semaboro2@gmail.com 

ABSTRACT: 
 The main Objective is to indent the factors leading to the increase in 
drug types in the Jordanian society, and also to know type role in 
increasing the types of drugs, and this study consisted of 94 samples 
chosen by the intentional method from addiction treatment centers, and 
it divided into 63 males, 31 females. to achieve the objectives of the 
study, the social survey method was adopted, and the questionnaire 
was used as a main tool for data collection. The data were analyzed 
using descriptive statistical methods and percentages. Important of 
results: The factors of social, legal and medical, cultural and 
media contributed to the problem of spreading types of drugs to a 
moderate degree. Synthetic and industrial drugs are among the 
most prominent types of drugs known in the Jordanian society to 
a high degree. Spread of drug types contributed to increasing 
crime rates. Volatile solvents are intended for adolescents and 
juveniles. The most important recommendation: Forming a 
special unit that includes human cadres equipped with all, and 
introducing awareness-raising methods within the curricula on 
the dangers of drugs, and tightening control over pharmacies, 
spice shops and psychiatric clinics. 
Keywords: Type of Drugs, Increase in Drugs, Factors of Increase 
in Drug Types, Addiction Treatment Centers.  
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  : مقدمة

ــــــ ــــــرائم ا معظــــــم عــــــن لة مــــــسؤ ات املخــــــد وأصــــــبحت والتعــــــذيبالعــــــالم،ر القتــــــل وأعــــــداد
تزايـــد ـــ أحيانـــايـــومي،والعنــف ـــا وقتل نفـــسھ إيـــذاء ـــ ب ـــس ي أصــبح ـــسان ان ـــب الغر ومـــن

ً

ضوخھ ب ات،رس اليوميـةرللمخد الـضغوطات من ب ر فيال يتجسد ). Qremys,2018(ووالذي
امل ة خطـــو تقـــف ـــرلـــم ع ات ا،رخـــد ـــشا ـــارإن تنوع ـــ تفاقمـــت ثـــة ا ال إن ن، ربـــل ج مـــر ـــو ووظ ر

ا فراد إغواء دف ديدة ا نواع ذه ل ا، ُجدد ل سة فر م قوع   ).Anshasi,2001(وو

انـــواع ــادة بز والتجـــار ن ج املــر أعــداد داد وإ ات،ز ــراملخــد اك جديـــدة أنــواع ـــرت فاعليـــة،فظ
بأسـعار ا وفت

ً
يـدة، الفئـاتومتز افـة لـدى عمـار،ناولـة ـاو ونا م ـ إختلفـت ـا،حيـث ومواد

ـة وج مـن ا واجوا ا إستجاب سرعة م،ومدى اتنظـر املخـد حرمـت ديـان أن مـن الـرغم ـ رع
ــ ب ــس ت ـ وال الفــرد ـا ل يتعــرض ـ ال والنفــسية ــسمية ا املـضار ــا م أ أسـباب لعــدة ـا بأنواع

أخالقھ طاقاتھ،وسلبعقلھ،فساد مبتكـرة). AL-Hajj,2016(وتفسد جديـدة أنـواع ـرت وظ كما
مــسميات عــنمختلفــة،و ه ــ تم معينــة تركيبــة ــا م نــوع ــل يحمــل بحيــث ه،ومتنوعــة ــ لتفعــل غ

ــشوةلالفـضو ال ـ إ الوصــو ــدف ــا تجر ــ ن املتعــاطي ــشودة،للــدى عــالمامل ــ إ تنقلــھ ــ وال
واقعھ عن   ).AL-Saleh & Ismail, 1994(عيد

قــضايا ــ والــشديدة مة الــصا ن القــوان جانــب ــ ات،رإ ــراملخــد ع الــدقيق ش التفتــ وفــرض
ـــدود جيــــلواملقاطعــــات،ا ــــار إبت ــــ ن ج واملــــر للتجــــار فرصـــة ات املخــــد ــــب ر ة صــــعو وأصــــبح َ ُ

ِ ر
ــواء أ مــع ناســب وت تتكيـف بأســعار ية والعــش الكيميائيــة ات املخــد مــن ن،رجديـد وميــلاملتعــاطي

املـسائالت ـ الوقـوع عـن عيـدا ذاتيـا ا صـناع ا البعض
ً ً

مـنالقانونيـة، ـھ تجا وك الـش ع ز رأو
أو الدولــــــة ــــــةاملجتمــــــع،قبـــــل ذ ــــــ ع الــــــسامة ــــــا ا بمحتو ات املخــــــد ـــــا ك ت ــــــ ال ثــــــار رمتناســــــيا ر

ُ ً

جرام إ ميال أك ا يجعل مما ا متعاط
ً

)AL-Warikat,2013.(  

اتـــت ذلـــك ضـــوء ـــ أنــــواعوع ـــادة ـــ إ املؤديـــة العوامـــل ـــ ع التعـــرف ـــدف اســـة الد زـــذه ر
املجتمــع ـــ ات ـــي،راملخــد معـــدالترد تفــاع إ ـــ ــا رودو مــة،ر ر نظـــرا ــة وج خـــالل مــن وذلـــك

مركــز ــ للعــالج ن اضــعي ــدمــان،ا ات املخــد أنــواع ــشار إن مــن ــد ل مناســبة حلــو ضــع رو ل و
ي د   .راملجتمع

الد لة   : اسةرمش

جديـدة وأنـواع أصـناف ـشار إن عـن الناتجـة رائم ا معدالت ادة اسة الد لة مش زتكمن ر
ــــي د املجتمــــع ــــ ات املخــــد رمــــن ن، ر املــــدمن مــــن ــــا ان ــــس ال أعــــداد يل ــــ ــــ أخــــذت ــــ وال

ـــا وخطـــرا، عل ــــا فتا عـــا طا عكــــست ـــ وال
ً ً ً

منطقــــة،  انـــھ ــــ ع يـــصنف دن أن مــــن الـــرغم ــــ ُوع ر
ــاعبـ ل مــصنعا س ولــ ات املخــد ة لتجــا و

ً ُ ر ر أعــدد، ر ــ ة ــ كب ــادة ة ــ خ الــسنوات ــ د شـ زأنــھ
والتجــار ن ج واملــر ن عــامي، واملتعــاطي ن بــ ــا ذر حالــة دت شــ عــدد2018و2013وحيــث بلــغ إذ

عـام ات املخد ـ2013رقضايا ة، قـضية6504إ ـ كب قفـزة القـضايا، لتحـدث عـدد ـ مـضاعفة
ـــ2018عـــام إ ات املخـــد قـــضايا عـــدد وصـــل املرتبطـــة، قـــضية15570رإذ ـــرائم ا عـــدد عـــن أمـــا

عـام ـ ات لت2019رباملخـد ـ مـة16359م الـسنوات، جر مـدار ـ ع ـ ع عـد ـ وال
ُ

)Public 
Security Directorate, 2019.( ات ــ ف ــ ع جديــدة مــسميات ز ــر و ات املخــد تنــوع م ســا ووقــد ر
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خلـق ـ إ ة ـقص فساؤالت،ال وظـر وعوامـل أسـلوب حـو ـا إجابا ـ معتمـا عـا طا أخـذت ـ وال ل
ً ً

ن ــــس ا كــــال مــــن النــــاس مــــن ــــ الكث وإيــــذاء بقتــــل ب ــــس ال ــــ ا عو صــــا ن تفــــ ــــ ال فــــة تلــــك
عمـار تتعامـلوالوظـائف،ومختلف ـ وال دن ـ دمـان عـالج مراكـز ـشار إن مـن الـرغم ـ روع
ة سر يل ال القـانو،تامةمع عـن ن ج ـا ا اعـداد مـع نـة مقا جـدا قليلة أعداد ل ا ا نإال ر ر

ً

ات املخد لة .رقضايا مش عن جابة اسةوتتمثل التاليةرالد سئلة عن   :جابة

املجتمع -1 ات املخد أنواع شار إن ع ساعدت ال سية الرئ العوامل ي؟رما   رد

املخد -2 أنواع ادة مت سا ركيف املجتمعز مة ر ا معدالت ادة ي؟زات   رد

ات -3 املخـــد أنـــواع تواجـــد مـــدى مـــا ةاملـــذيباتالتخليقيـــة، الـــصناعية، الطبيعيـــة،(رمـــا ،)رالطيـــا
املجتمعزأبروما فة املعر ات املخد وانواع ي؟ر  رد

اسة الد مية   :را

ـــــشار إن لة بمـــــش واملتعلـــــق ا موضـــــوع ميـــــة ا مـــــن اســـــة الد ميـــــة ا بـــــع مـــــنرت جديـــــدة أنـــــواع
ات واســعةالفتاكــة،راملخــد غبــة القـــت ــ ة،روال ـــ ـــوكب ع الفــضو شــده مـــن ــل ــا عل افــت لو

ــا آثا مــن معــدالتالــسلبية،رالــرغم ــادة ــ ــا زودو مــة،ر ر ــاا مي أ اســة الد ــذه روإســتمدت
املجتمــع ـ ــشرة املن ات املخـد أنـواع تناولــت ـ ال اســات الد ة نـد رمـن ر ـي،ر ــورد م ـس قــد ـ ال

تنـــوع لة مـــش ة خطـــو حـــو حقيقيـــة بأعـــداد علميـــة بيانـــات رتقـــديم ات،ل أســـسراملخـــد ـــ ع يـــا مب
ُ ً

سلسلة،منطقية املجتمعم طبقات ن ب ا شا وإن ات املخد أنواع و ظ لكيفية ة ا رو ر ر   .و

اسة الد داف   :رأ

ات املخـــد أنــــواع ـــشار إن لة مـــش ــــ ع التعـــرف ـــ إ س ئــــ ل ـــش اســـة الد رـــدف ر املجتمــــعر ـــ
ي، العنفرد معدالت ادة ا دو زوما مة،ر ر الناتجـةوا ضـرار ع التعرف إ باإلضافة

ا،مـــن ـــشا ــــادةرإن ـــ ع ســـاعدت ـــ ال ســــباب و الطـــر زوتحديـــد ـــشارق ــــان ع ات املخـــد رأنـــواع
املستقب ا وأثر ا عيو من بالعلم قتصاديالرغم   .و

د ع الضوء سلطت لدىكما السل الو ادة نت ن زو معلومـاتفراد،ر وتقـديم
ل ــش ا لــصناع ــي،افيــة جتماعيـــةذا و والفرديــة املاديــة ســباب ــ ع التعــرف ــ إ باإلضــافة

مباشرة غ بطر ات املخد أنواع شار إن مت سا قال   .ر

جرائية فات والتعر اسة الد ات   :رمصط

ات أي :راملخـد جــسمــ تــدخل مــنــسان،مــادة أي عطيــل ــ ب ــس جميــعوظائفــھ،وت ومنــھ
ـسمية ا الـة ا ـ املـؤثرة والعقـاق ـة أووالنفـسية،دو ــة غا أو صـلبة أم سـائلة انـت زسـواء

احقن، أنواع   ).Mahdi,2016(بجميع

كيميائيــا مستحــضرة أو طبيعيــا مــسكرة مــادة أي ــا أ ــ ع الــبعض ــا عرف نمــا ب
ً ً

العقــل ــ ع تــؤثر
ئا، جز

ً
ليا،أو

ً
ـاز ل الـضر ـاق وإ لإلدمـان يـؤدي ا ،روتناول أوالعـص ا تـداول منـع ـا،و اع رز

إجراءات ضمن قانونيا إال ا صناع أو
ً

عةرقابية، الشر فق   . )Aburman,2018( سالميةوو
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امل:العقــاق ــ ــا تخليق يــتم أو الطبيعــة مــن مــستخرجة مــواد أي ــ وظــائفو ــ ع تــؤثر ات ــ خت
والبدنية النفسية ال ائن   ).AL-Saleh & Esmail, 1994(والسلوكيةال

عـــن بأنـــھدمـــانأمـــا ات واملخـــد مـــة ر با ـــ املع املتحـــدة مـــم مكتـــب عرفـــھ رفقـــد
شـــعو: ُ ـــو رف

رعـــــة ا ـــــادة لز ميـــــل مـــــع املخـــــدر عـــــاطي ـــــ ســـــتمرار ـــــ ع ه ـــــ تج ضـــــاغطة رة قـــــا بقـــــوة الفـــــرد
جيا،تــــــد

ً
أعراضــــــار لــــــھ تحــــــدث ــــــا عاط عــــــن إنقطــــــع وإذا

ً
أوجــــــسمية، ــــــشنجات ال مثــــــل ونفــــــسية

ختاللغماء، أو الصداع ،أو العقالنف ضطراب   ).United nation,2007(أو

ات املخـــــد لتنـــــوع التـــــا ـــــي جرا ـــــف التعر اســـــة الد ـــــ ب روت وإخـــــتالف: ّر عـــــدد ّوتـــــصنفـــــو

ات املـــراملخـــد خـــالل أومـــن كيميائيـــة انـــت ســـواء ـــا ا ومحتو ـــا م ونـــة املت ـــاطبيعيـــة،واد وتمي
اص من ممكن عدد أك وصيد جلب دف متجددة   .ُبمسميات

اسة الد   : رحدود

عــة التا دمــان عــالج مراكــز ــ دمــان مــن للعــالج ن اضــع ا ــ ع اســة الد ــذه راقتـصرت
ة الــــ ة ا رلــــو العينــــردنيــــة،ز لت ــــ ــــل، 94ةحيــــث مــــننز ونــــة ،مــــن63م و مــــن31و رالــــذ

  .ناث

السابقة اسات   :رالد

اوال
ً

ية:  العر اسات   رالد

اسة ن: "عنوان) Jabour, 2010(رد املدمن سلوكيات نحو ات املخد مدم أسر ات راتجا
سلوكيات، "املنحرفة نحو ات املخد مدم أسر ات اتجا إ للتعرف اسة الد ذه ردفت ر

عاملد والوقوف الكرك، محافظة ا إجراؤ تم استطالعية اسة د خالل من املنحرفة ن رمن
ع تدمن ال والفئات ن املدمن ؤالء قبل من سة املما نحرافية السلوكيات رطبيعة

ن املدمن قبل من سة املما نحرافية السلوكيات أن اسة الد نتائج رت أظ وقد ات، راملخد ر ر
بــالشتم، منتمثلت م ات املخد مدم وان مرتفعة، جة بد جاءت وال والضرب رالكذب، ر

من م أعما اوح ت والذين و الذ رفئة ن) 35-21(ر املتعلم غ ومن املدينة، ان س ومن ( عام،
العامة ة الثانو ي،)ندو املتد الدخل ذات سر ومن ،  

اسة د املؤدية: عنوان) Al-Kuraimin,2010(رو نظرالعوامل ة وج من ات املخد عاطي   رإ

ة إلدا ع التا ن املدمن وتوقيف عالج مراكز ن واملتعاط ن ات،راملشرف دفتراملخد وال
ن املشرف نظر ة وج من ات املخد عاطي إ املؤدية العوامل ع التعرف إ اسة رالد ر

ن اس. واملتعاط الد ملجتمع شامل م إجراء عمل تم ذلك تھرولتحقيق عي بلغت الذي ) 91(ة
و مشرفا

ً
مراكز) 69( ات للمخد ن املتعاط من رفردا

ً
يل والتأ صت. ردنصالح وت

ة وج من ات املخد عاطي إ املؤدية العوامل نحو العام تجاه أن ا م أ نتائج عدة اسة رالد ر
جة بد ان ن واملتعاط ن املشرف ذاتمرتفعة،رنظر ق فر ناك لعواملووأن إحصائية داللة

ات،عاطي املستوراملخد ،ىومتغ الةوالعمر، التعلي التعليجتماعية،وا   . ىواملستو

اسة د دفت املجتمع: عنوان) Saeed, 2011(رو ات املخد عاطي ثقافة مالمح رعض
الزلفي مدينة الثانو التعليم طالب عينة ع ميدانية اسة د يالسعودي ع، ر التعرف ا
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ا وأك ا شا إن مدى حيث من الثانو التعليم طالب ن ب ات املخد عاطي ثقافة رمالمح ير
ا عاط إ م تدفع ال سباب و ا عاط إ م تدفع ال سباب و عاطيا

ً
الثقافة،  رودو

الث املالمح ذه صياغة والتعليمية ية وال حية و وال واملجتمعية ية ولتحقيق، قافيةالدي
عاد أ م ف ع ساعد حقائق إ التوصيل بقصد التا باملن الباحث إستعان رذلك

رة بانة، الظا اس تطبيق خالل من ائن و ما لوصف الوصفي باملن الباحث إستعان كما
بلغت عينة ة) 103(ع الثانو س املدا طالب من رطالبا

ً
من،  مجموعة ا اسة الد روتوصلت

سبةال ب الطالب ن ب عاطيا نواع أك ش ش ا مخدر أن ما أ من ان نتائج
ً

يليھ، %)4.8( ثم
سبة ب عام، %)2.9(نالكبتاجو بوجھ للطالب التقديرات مستو إنخفاض إ ىوتوصلت
مس ا جتما، والص، الدي(املجاالت و، و اسة) والتعلي، وال الد ا حدد رال

م اتلقياس املخد لتعاطي الثقافة   .رالمح

اسة د ا إل توصلت ال النتائج م أ سباب: عنوان) Abu Mengal, 2012(رومن
ات املخد لتعاطي من%) 72(أن، رجتماعية قاسية ملعاملة عرضوا م بأ أجابوا ن املتعاطي من

ل الوالدين%) 28(و، قبل دو أن إ ش الذي مر يتعرضوا مدىرلم ع كب ل ش يؤثر
ات املخد من ألنواع م أبنا العالم، رعاطي اليھ أشار الذي املتعلم السلوك ا باإلضافة

املتنقل، سذرالند م علم خالل من صدقاء ع القو ه تأث اليھ، يومدى ت أشا ما م أ رومن
ب ت قد حيث ولة س ات املخد توفر ة طو با اسة رالد ر ر

ُ
املت%) 63(ر حصلوامن الذين ن عاطي

ولة س ات املخد بال) 37(و، رع أجابوا متعاطيا
ً

العوامل،  نتائج أن اسة الد ذه روتؤكد
ات املخد عاطي شار بإن املرتبطة سباب أحد ل ش عالقة، رجتماعية ناك و ي نوقد

ات املخد عاطي و جتماعية العوامل ن ب ي إيجا تباط رإ   .ر

اسة الشباب: عنوان) A-zein & Omar, 2014(رد لدى امادو ال عقار عاطي لاسباب
ميدانية اسة د غزة محافظات عقار، رالفلسطي عاطي أسباب ع التعرف اسة الد ردفت

وليو و مايو ر ش ن ب ة الف غزة محافظات الفلسطي الشباب لدى امادو يال ، م2013ل
جتما و النفسية سباب يةواملتمثلة والدي سمية وا ة بو وال قتصادية و عية

والسياسية و، والقانونية امادو ال عقار الشباب عاطي ع املؤثرة الديموغرافية : لوالعوامل
جتماعية، العمر الة السكن، والعمل، وا ان ر، وم الش التعلي، يوالدخل ، ىواملستو

التعاطي مرات ع، وعدد اسة الد اقتصرت منرحيث ونة م مقصودة من) 68(عينة متعاطيا
ً

غزة امادو. محافظة ال لعقار الشباب عاطي إ أدت ال سباب م أ إ اسة الد لوتوصلت ر
؛ التوا ع ي، النفسية،و سميةوالقانو ية،وا  وسياسية، وإجتماعية، واقتصادية، والدي

ة، و بالعواموتر املتعلقة النتائج رت اظ داللةكما ذات ق فر وجود عدم الديموغرافية ول
متغ ن ب مراتالعمر،إحصائية وعدد ر الش والدخل والعمل جتماعية الة التعاطي،يوا

امادو ال لعقار الشباب عاطي أسباب ن و التعلي لواملستو ق. ى فر وجود النتائج ت بي وكما
نوع ملتغ عز إحصائية داللة امادووأسباالسكن،ىذات ال لعقار الشباب عاطي   .لب

اسة من: عنوان) Al-Muttalqa, 2016(رد ات املخد عاطي إ املؤدية جتماعية رالعوامل
ام ا الطالب نظر ة ي،وج لتعاطيرد املؤدية العوامل إ التعرف إ اسة الد ردف

ام ا الطالب نظر ة وج من ات ي،راملخد ذهرد الباحثانداف،ولتحقيق قام
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ن جزئ ع بانة إس ر ات: بتطو املتغ ع عتو يو صية،ل اسةال الد مقياس ع ي روالثا
من و ت عفقرة،) 32(نوالذي اسة الد عينة اشتملت م2032رحيث إختيا تم رطالبا

ً

سيطة ال العشوائية قة ان. بالطر اسة الد ا ل توصلت ال النتائج م أ ضعفرومن ا زأبر
،الوازع فاقالدي وعدمالسوء،رو ل ،وا غالو القانونية جراءات ولةالرادعة،و وس

داخل ات املخد ع صو را لوسائلالبلد،ل الس ثر ا والبطالة، عالم،باإلضافة
،والتفكك منيسر سرب سة،وال لراملد وا التوصيات عض اسة الد حت املناسبةرواق لو

فة ذه شار إن من د ل   .والفعالة

اسة املجتمع: نعنو) Rashidan, 2019(رد ات املخد ج و ب املرتبطة رالعوامل
جتماعية، السعودي العوامل ع التعرف اسة الد قتصادية، ردفت والتكنولوجية، و

ات املخد ج و ب ن، راملرتبطة املدان نظر ة وج صالحيةوالعامل، من املؤسسات بلغ، ن حيث
العينة ات) 841(عدد املخد ج تر مة جر ن املدان من رمبحوثا و

ً
ن) 24(و،  العامل من مبحوثا

ً

ن خصائي ن، والعامالت ن، والنفسي جتماعي الوصفي، و املن استخدمت وامل، حيث
بانة، جتما س استخدمت ال، كما النتائج م أ اسةومن الد ا ل املدانو: رتوصلت ناتفق

العوامل أقو جتماعية العوامل بالعوقبات، ىأن جتما الو ضعف ثم أن، ومن كما
ا ل املغر املادي للعائد نظرا ات املخد ج تر جرائم ا قو ب س تمثل قتصادية يالعوامل

ً ً
ر ، و

إحصا داللة ذات قا فر ناك أن إ اسة الد وتوصلت
ً

و الديموغرافيةر صائص ا جميع ئية
ناث لصا الديموغرا متغ ن و، للمبحوث الذ لصا العمر م، رومتغ أ ومن

ات املخد ج تر ة عقو ع تبة امل ن وقوان ام بأح فراد لدى الو ادة ان رالتوصيات ، وز
التكنولوجيا ق طر عن ا بخطو   .روالتوعية

وأشــــار ــــ) Al-Khawaldah & Al-Khayyat, 2001(كمـــا ع للتعـــرف جــــاءت اســــة د زأبــــررـــ
ـ ع اسـة الد وطبقـت ن، املتعـاط نظـر ـة وج مـن ات واملخـد العقـاق لتعـاطي تـؤدي ال رسباب ر

مـــــن ونـــــة م تقـــــدم) 384(عينـــــة ـــــ ال ـــــشفيات واملس للمراكـــــز ن املـــــراجع مـــــن ات للمخـــــد رمتعـــــاطي
النتــائج ـــرت وأظ ن، للمـــدمن ةالعــالج ســـر املـــشكالت انـــت ات املخــد لتعـــاطي ســـباب ـــم أ رأن

ال م غــــــالبي وان ل واملــــــشا مـــــوم ال ــــــسيان ـــــ إ إضــــــافة واملتعــــــة اللـــــذة ــــــ ع ـــــصو ا اجــــــل لمـــــن
ع لإلدمان م دفع م لد الدي الوازع ضعف وان ية الدي بالتعاليم و اتنيتمس   .راملخد

اسة ا: عنوان). Naji, 2018(رد عاطي مة الشبابجر لدى ات و،)والعالج الوقاية،رملخد
املقدسة الء كر مدينة ميدانية سوسيولوجية اسة ع. رد التعرف ا اسة الد دفت رو

ات املخد عاطي تفاقم من د ل القانونية املساعدة، رجراءات العوامل أبر ع زوالتعرف
عاطي إ الشباب تدفع ال مباشر غ أو مباشر ل اتش ا، راملخد اسة الد توصلت رحيث

ب)% 73.3(أن أجابوا ن املبحوث من) عم(من ا أبنا حماية ما م ا دو تلعب سرة أن
ً ً

ر
أن حيث من ات املخد ب)% 1.3(رمخاطر أدر(أجابوا سبة) يال ل)% 50.5(وأن املشا أن ن وير

ات املخد عاطي م سا م، رقتصادية سب وصلت عدد ر أن)% 51(إىو ن املبحوث من
ات املخد عاطي ع الشباب إدمان ادة كب دو ا ل ومية ا زة رج ز توصلت، ر كما

سبة أن إ اسة ب)% 24.3(رالد ئ) عم(أجابوا املوا ع منية زة ج ع الرقابة شديد ل
ية ال دود وا ات َواملطا   .ر
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ثانيا
ً

ية:  جن اسات   :رالد

اسة ات: "عنوان). Khasrawi, 2016 (رد املخد تجاه ي يرا الشباب مة: رمواقف مسا
جتما ة" العمل املخد ة باألدو املرتبطة صية ال املواقف ع التعرف إ اسة الد ردفت ر

إيران ران ط الشباب ن ب عة الشباب، الشا ن ب تختلف أن املواقف ذه ل يمكن وكيف
ان م قتصاديةباختالف و جتماعية الة وا ا، قامة أعد بانة اس ع تو تم زوقد

من عينة ع ن400نالباحثو ماب م أعما اوح ت قة، سنة29 - 18رشاب بطر م إختيا رتم
ران ط غرافية ا املناطق مختلف من املراحل متعددة العنقودية نتائج، العينة كشفت وقد

إختال ناك أن ع اسة العينةرالد أفراد ن ب ة باألدو املرتبطة املواقف ة كب أن، فات كما
ات املخد من الشباب مواقف التأث فاعال ا دو يلعب ال قتصادي و جتما رالوضع

ً ً
. ر

الشباب سلوكيات إختالف اساسيا ا دو يلعب قامة ان م إختالف أن ن ح
ً ً

باإلضافة، ر
ع ة الوا قات الفر يؤخذوإ الذي املخدر نوع بإختالف أن، الشباب اسة الد ت أثب رحيث

ا بأنواع ات للمخد عاطيا ك م ران ط منطقة رشمال
ً

إيران،  شيوعا ات املخد أك وأن
ً

ر
فيو الشباب ن ن، نب امليتافيثام امادو، والكراك وال ش ش سبة، لوا أن % 10.5حيث

ا عاطي ة ا م ولد ش امادو% 19ش ال لستخدمو م، ن بي فتوسط فيو نأما
إ تھ س ن% 7.3لتصل ب وشيوعا إستخداما ك ان امادو ال عقار أن ش ما و و

ً ً
ل

ران ط مدينة   .شباب

اسة لألمم، )United Nation, 2020(رد عة التا سيف اليو خالل من اسة الد ذه رنفذت
سنو ر تقر ع لعاماملتحدة ات املخد ملراقبة الدولية يئة رلل ع، م2019ي الضوء سلطت

ات للمخد الشباب ن املتعاطي أعداد تفاع ا مثل القضايا من رعدد تة، ر ن أن ر التقر وأو
ن/ ّالقنب ق واملرا الشباب ن ب استخداما املواد أك ش ش ا

ً
حوا،  قدر حيث

ُ
نمليو13.8

ن ب م أعما اوح ي ش، سنة16و15رشاب ش ا عاطي و املرتبة ا أر نالت ثم، وحيث
كتان أوقيانوسيا، مر قيا، ثم اسيا، وافر أن، ثم إ ر التقر أشار الوفيات% 23.1كما من

ات املخد بتعاطي املرتبطة ضطرابات ا ف ب س عالقة، رت ناك أن ا م أ نتائج إ وتوصلت
الكحو إستخدام ن ب ن، والتبغلوثيقة اي و وال فيو و القنب عاطي نو استخدام، ّ وأن

ة املخد املواد لتعاطي ل سا ال الكب الدو لھ رالكحو ر ستخدام، ل أن اسة الد ت أثب ركما
سن خالل والتبغ للكحو فيونية19إ16لاملبكر للمواد م استخدام إحتمال من د يز سنة
حي من الحق وقت ن اي و موال   .ا

ن) David،2000(ىوأجر للمدمن جتماعية ثار اسة د إ دفت اسة رد ر
من Talbot Recovery campusمركز العينة ونت ت حيث املتحدة لغ19الواليات و حالة،

من العينة عمر أن) 40 - 36(متوسط اسة الد نتائج من ن وتب انوا% 31رسنھ، العينة من
و ال ع ن ومدمن ن صية% ) 15(اي ال صائص ل سبة ال و ن، و وال ن ف املو رع
أن النتائج رت والالمباالة%) 55( أظ الذات بحب يتصفو العينة إفراد ، Narcissisticنمن

و%) 38(و م، ف ن املحيط فراد ع اللفظي العنف سو ما و ن ومضطر ن متوتر م نم  33(ر
املجتمع%)  نحو ن عدائ م مم ولد والصراعات صية ال ضطرابات من عانو نو

منحرفة وسلوكيات   . اكتئاب
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ختالفات) Rashda & Rathshanda،2005( وأشار    معرفة إ دفت وال م اس رد
العينة ونت ت حيث املتحدة، الواليات ن املدمن وغ ن املدمن ن ب صية )50(منال

ومثل مدمنا فردا
ً ً

مركز من القصدية قة بالطر م اختيا تم ن املدمن غ من  Talbotرم
recovery campusاتصفوا ن املدمن أن اسة الد نتائج من ن وتب املتحدة، رالواليات

م ا ت ا إ أضافھ ات املخد ع صو ل م فقاء و م أسر مع الكذب سو ما و ربالعدوانية ر لر رن
ا أنواع ش انحرافيھ   .ألعمال

السابقةا اسات الد ع   : رلتعقيب

التعمقعد البحث يم ما ان إ الباحثة توصلت السابقة اسات الد ع رطالع
املجتمع لدى ا وتنوع ا اد ب وس ات املخد انواع زبتفاصيل ي،ر البحثرد إ باإلضافة

ات املخد انواع ادة لز املؤدية جتماعية، الطبية،رالعوامل اسةملادية،وا و الد ت امتا ركما ز
لتنوع دقيقة وعوامل أسباب تقديم مت سا فردية إجابات ع صو ات،لبا ومدىراملخد

رائم ا معدالت ادة ا م   .زمسا

النظر   :يطار

الطبيعية -1 ات  : )natural drugs (راملخد

 نديالقنب بالرائحة:)cannabis sativa( ال القنب نبات منة،الشديديمتاز إ1طولھ م
ومشرشرةأمتار، 5 متفرعة لة طو اقھ اتوالمعة،رأو ناك أي س ا أحادي و و

ُ

ة ة، ىوأخرذكر أنثو
ُ

عا فر تحمل ر لونھ منتظم غالف ذات ا بأ ة نثو وتتم
ً

و ي ،ز أك
ق طر عن رة املز القمم من ش ش ا جمع أوقشطھ،و ن بالتدخ إستخدامھ تم شربُو

از ا ع شيط الت أو بيط بال ؤثر و تقال ال ة العطر املواد مع جا ممز
ً

-Al(العصو
Ma'aytah,2008 .(اص ن ب ا شا وإن ا تداول ك ب النص ش ش ا نالت روقد

ن ماملتعاطي  ).AL-Muttalga,2019(وغ

 اش من:)opium (ا طولھ يبلغ إذ فيو مصدر و إ70نو اقھسم،115سم رأو
لة عنقناعمة،طو ذات ،وخضراء تصبحف وال منھ املستخلصة ة العصا إستخدام ريتم

ا مالمس مجرد ب لو ّذات واء،ن عنلل تج ت ال بكث تفو مدمرة نفسية آثار ش،قولھ ش ا
شديدإنحيث ي جسما إعتماد إ تؤدي ا عل يحتو ال املخدر -AL( عليھيمادة

Mashaqba,2012.(  

 القات)khat( :قيا كأفر الدا املناخ القات ع واسعوالصومال،ريز نطاق ع رع ُزو
لھ الواسع م إلستخدام نظرا اليمن

ً
)Al-Hajj, 2016  .(تأث ا ل ة مخد مواد ع القات روتحتو ي

شط ازالبداية،م ا وظائف بوط ال من بحالة ت ي ،الولكنھ أكدتھعص ما ذا و
النف الطب مؤسس ي التجا محمد فسو لل للقات أولية اسة رد بالسودان،ر س ي إذ

السكر إنخفاض ب س ية الش لفتح و الدقائق مضغھ عند عقبھالدم،القات
ية للش وإنخفاض ع سر  ).Al-Mahi,2001(بوط
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 ا امل: )Coca(الكو العقاق أقو من و صلىو ذات ،شطة عالطبي و ي ما نعادتا
ً

ال الشوائب ب س صفرار أو للبيج مائل أو نقيا و ي عندما اللو أبيض و م ل ش
ً

ن ن ق
ادة دف ا عل زيحتو نھ،ي قنزو ا أو الشم ق طر عن عتطيھ تم  ).Boustani,2003(و

امل تخيل ن اي و لل مصاحبة ي تأ ال عراض أك تحتومن تزحف حشرات بوجود تعاطي
لد، رشا لل تدفعھ وبقوة،مما تد ب س ست عاطيھ ستمرار تھ،رومع

نية الذ اتھ وقد وفكره وعقلھ تھ ص   ).patricia J,1991(رو

الصناعية -2 ات ا): chimical drugs(راملخد يع تص يتم ال العقاق من  مجموعة

 املعامل

ممكونة  -3 امن بخطو وتتصف ي ونبا ي كيميا ج ا،رز ووترك ا عل دمان ب س   :و

ن*  ف فاعلية):Morphine(راملو ك أنھ ع اسات الد من كث ن ف املو إ رأش ر
لدى العملياتمتعاطيھ،وإعتماديھ لتخدير الطب مجال واسع نطاق ع استخدم ٍوقد

ٌ

والصغر ىالك ُى ُ
)Obeid,2013.( 

ن*   و ن):Heroein(ال و ال مخاطر طباء ك ة،رأد وصفالكب أنھ باألشد،ح
من قو و سرع ن،ىو ف دوراملو معظم إستخدامھ حظر تم ذلك ع ناءا لو

ً
-Al(العالم

Ma'aytah,2008 .(ن ف املو من أسرع باإلدمان ب س ي ن و ال عاطي أن أضعاف10بركما
نفيعد املدمن عند طلبا ك

ً
)chepesiuk,1999.(  

ن*     ):Codeine(الكودائي

اي وديا اليونانية من سم اشراس(اشتق عام،)ا ا عزل فيو1836تم من نم
، كبديلالطبي وإستخدامھ يعية تص تم ن،و ف نرللمو ف مو يل مي مسمياتھ من، رومن و و

ل ش املستخدمة ة دو العالمأك الط املجال ع واسع، ومشر مجال ع ستخدم و
السعال الم، عالج ة، ومسكنات كث مسميات تحت أدرج ن ودائ ال عقار أن ُكما ُ

مسميات(
ة ع) رتجا يحتو ان إذا خصوصا الدواء ية ما حو القانونية املسائالت من ا ر و يتجنبا ل

ً ً ًّ

املوا ضمن تندرج ة مخد دوليارمواد املحرمة الطبية د
ً

)Boustani,2003.(  

التخليقية -4 ات  )Amphetamines(راملخد

كتأث سان ع تؤثر ال العقاق من مجموعة ات،و مركباتراملخد من صنعت ا ولك
ألصل عود ال ي،كيميائية مانبا أ   :ومن

شطات*  ا: ) Stimulants( امل شعو العقاق من النوع ذا ب س
ً
نتعاشر و اج قلل، باإلب و

اد ج و بالتعب الشعو األمفيتامينات، رمن نية الذ ضطرابات إنخفاض إ باإلضافة
)Amfetamines( ،ن اي و أعراض، وال أن من بالرغم عالية إدمان إحتمالية ا ل املجموعة ذه و

خر نواع مع نة مقا ة ط با تصنف ال ىاب أع، ر بلو منروت نوع اب راض
املؤقت كتئاب و املزاج، التعب بوط   ).Al-Mashagba,2012(روالشعو
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لوسات*  العص :)Hallucinogenics(امل از ا ع تؤثر ال العقاق مجموعة و
ن ب اوح ت نفسية ات غي فتحدث املتعاطي لدى مزاجية تقلبات إحداث إ تؤدي ، ياملركز

واملرحرالشعو شوة ال أو الشديد بة ).Al-Ma'aytah,2008(باإلكتئاب املس العقاق ر أش ومن
عقار لوسة فطر) L.S.D(لل غبار من املستخرج جيك اللس ودرحمض   ).Ashmawy,1993(ا

دئات*  ر:) Depressants(امل لعالج استخدمت خاء، س و دوء ال ب س عقاق قو
والتوتر ا، والصداع إستخدام يتم ما عادتا و ا عل دمان إ ا إستخدام سوء أدى ولكن

ً

ا تأث ادة دف اخر عقاق أو ككحو اخر مركبات زمع ى ل .)Al-mashaqba,2012(ى
الضغوطات من ب ر لل وسيلة ي د املجتمع واسع نطاق ع دئات امل واستخدمت ر

ي عا ال واملادية ياتية ا،ا احدىم بأخذ اليوم اية مومھ و لھ مشا من يتخلص حيث
دئة،العقاق مامل سا ال ات املخد أو العقاق عض أو بالكحو متبوعھ و ت قد روال ل ن

التأث ادة م، ز نظر ة وج من خاء س   )Emaaran & Qaraishi, 2018(و

ن:)Sedative( املسكنات*  ف املو بدائل يجانرتتمثل ال دئة ل التأث تماثلھ وال
ل ش املر ا م ي عا ال الم و قنعام،العص با أو البلع ق طر عن إما عطى و

تدين(مثل مثل)الب ا استخدام أس ولكن دمان عالج ستخدم ا عض و ،)نامليثادو(،
مثل استخدامھ أس لآلالم مسكن ا عض  ).AL-Asfar,2004()نالسوسيجو(و

ب ):Sleeping tablets(املنومات*  س وال ا استخدام سوء ية ان ا ثار تمثلت
اردمان، ف ب س ت املنومة العقاق أن كية مر املتحدة الواليات العلماء أكد كما

ا ناولو ي ال الذين اص أضعاف ة العقاق. )Welsh. Brandon 2006(رنتحا تأث إن
ن ف املو مفعو عادل راملنومة ،ل فيو أونو سوالت ك ل ش ع وتصنع بيوترات ال و

صأقراص، ال لدى النعاس أو النوم ب الصرعاملتعاطي،س ضد دواء ل ش ع وتؤخذ
والقلق ر   ).Smash,2014(قو

ات املخد شار إن   : رعوامل

واملادية جتماعية   )Social and material factors(العوامل

ا عض مع واملادية جتماعية العوامل ط تر جدا وثيقة عالقة يوجد
ً

تبدأالبعض، حيث
مفردات من يحملھ ما ل و قتصاد يصبح عندما مجتمع لدى جتماعية ل املشا

ضعيفا شا مالية ات ومصط
ً ً

مجتمعھ،  متطلبات توف ع قادر عادت، وغ يتموالذي ما ا
ً

بالبطالة ي، وصفھ العر الوطن ا م ي عا ال ر الظوا اك من   ).Abu Mengal,2012(و

ع صو ا مل فقدوا الذين من للعديد يل الس انت ات املخد ة التجا لإن ر ر
وظيفةوظيفة، ع صو ا لة مش من الكث ى عا فراد). Abdul-Gani,2006(لحيث أما

عا والبطالةالذين الفقر من ة، نوا وفق شعبية ألماكن الغالب ب، وأنتموا النص ع حصلوا
ا ال وأش ا بأنواع ات املخد تنوع من اعداد، رك ادة لز املادي الوضع سوء أدى كما

ن ج ن، والتجار، واملر للبحث، واملتعاطي والنفسية جتماعية الضغوطات مت سا كما
م وسائل عن ابإستمرار ل من). Shakour,2001(دئة جديدة انواع ة تجر الفضو اصبح لكما

الشباب ن ب سائدة موضة ات من، راملخد س ل ات املخد تناو أن الشباب عض ير رحيث ل ى
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فقط باللذة الشعو القانو، راجل وتجاو خر مغامرة أجل من نبل العقاق، زق أن ن آخر ر وو ى
اء والذ شاط ال من نوع م ل مو، تخلق ومشاعر م س احاس عن التعب م ل سمح

  ).meier& geis,1997(بطالقة

تھ يار إ ع الفرد لدى ات املخد براثن الوقوع العمل، رإن ع يقو لن التا ىو
إنتاجيتھ قھ، وتقل ر فيفقد أخالقھ سوء القمار، زو أخر ابواب دخولھ إ تؤدي ، ىوقد

املحرمات اب ت ط، روإ ودي، الشذوذروالتو إخال إنحطاط من بھ ي قد ما إ اإلضافة و
والضياع حباط و ز ا ات نو من ذلك باإلنتحار، نوغ إحدى، والتفك ل ش الفرد أن ما و

جتما البناء يار إ إ سيؤدي فساده فإن املجتمع ساق ادة، ا ع فة ذه شار إن زومع
الفساد ي، قضايا والثقاوتد والعل ضار ا ياملستو   ).Al-Asfar,2004(ى

والقانونية الطبية   :)Medical and legal factors(العوامل

مـــــــة امل العوامـــــــل مـــــــن ات املخـــــــد ـــــــشار إلن الطبيـــــــة ســـــــباب بوالالفتـــــــة،رعـــــــد ـــــــس ت حيـــــــث
عتماديــةالطبيــة،املستحــضرات ــ عاليـــة ــسبة ب مفيتامينــات و ة املخـــد دمـــان، روالعقــاق و

قديم من إ شطة امل الطبية العقاق إستخدام عود جدا،زحيث
ً

انـت ات ـ الف ـذه م أ ومن
العاملية رب الطاقـةالثانية،ا مـن يـد ل نـود ا اسـتخدمھ ـشاط،حيث ةوال قـد رومـضاعفة

ات ـــــ لف ر والــــــس التحمـــــل ــــــ ع ـــــسم ،ا العقــــــاق). Ashmawy,1993 (لأطــــــو إســــــتخدام ان كمـــــا
ثـم ومـن رعـة ا ـادة بعـھ ي الـذي ـا إعتماد ـ إ املطـاف اية ب سيؤدي باستمرار ـا،زاملنومة إدما

ـشار وإن التعـاطي ـ ع ـساعد ـ ال مـو مـن ولة ـس العقـاق تـوفر عد مدمـان،رحيث ـسا و
ــــشار إن مــــن التقليـــل ــــ ع ة القــــد عــــدم ات،رـــ يراملخــــد ال الــــذي الــــثمن عامــــل ـــ إ مكــــنباإلضــــافة

الكيميائيـــةإنحيـــثغافلـــھ، املـــواد مـــن بـــالرغم ا ـــشا إن ـــ يك املـــنخفض الـــسعر ذات ات راملخـــد ر
تحتـــو ــــ ال ــــايالقاتلـــة وفــــرة). Al-Saleh, 2011(عل مــــن ميـــة أ أقــــل ـــست ل ســــباب ـــذه ــــل

ة مخد سمات تحمل ال محالتوفتاكة،رعشاب لدى ولة س ل ب تتوفر ة،وال حيـثرالعطا
الــــصناعيةتتــــوفر ات املخــــد ــــ تج متطلبــــات م،رمعظــــم ــــلــــد تــــدخل ــــ ال عــــشاب ــــم أ ومــــن

ات املخـــــد دقـــــوش،رصـــــناعة ةالبـــــان،حـــــال ، الزعفـــــران، الطيـــــب،زجـــــو ـــــ سالعن اللـــــو ـــــرة ز
)Anshasi,2001 .(  

لتعـــاطي ــــسان ميـــو ـــ مــــا م ا دو ي ا الـــو العامــــل ل ـــش لكمـــا
ً ً

ر ات،ر تــــأثرتراملخــــد حيـــث
ينات اا عل تحتو ال الكيميائية اتيباملواد   ).Al- Saleh, 2011(راملخد

عالمية و الثقافية   )Cultural and media factors(العوامل

وشــــملت ماعــــات وا فــــراد ـــ ع ــــا تأث ــــ مــــراء ا طـــوط ا الثقافيــــة العوامــــل وضـــعت
ات املخـــد عـــاطي ـــشار إن ــــ ـــا دو ـــ ـــ ك ب رالنـــص ــــا،ر ســــلوكإنيـــثحبأنواع عـــد ُالتعـــاطي

الثقافـة مـن ـسب التعــاطيالـسائدة،ُمك تحبـذ العامـة الثقافـات معظـم أن اسـات الد ــت أثب ُوقـد
ر

ُ

تحبــذه ال قليــة جانــب. و ــ إ م وطقوســ م ــوا أ مــع ناســب ي وفكــر ثقافــة ينقلــو فــراد نفتجــد
م عــــادا مــــع ناســــب ي م،مـــا ضوتقاليـــد تتعـــا ال مجتمعــــات نــــاك نمــــا عــــاطيرفب مــــع ا تقاليــــد

من كنوع والعقاق ات فيھ،راملخد أنـھال ـ ع التعـاطي اجم و ن ست اخر مجتمعات ىناك
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عادتــــا يــــة الدي م عــــاليم ــــ إ نادا إســــ م وثقــــاف م لتقاليــــد مخـــالف
ً ً

الثقــــا،  الــــصراع ــــشأ ي نــــا و
)Hilal, 1999 .(  

معر خوضـــھ ــــ ـــي د الفـــرد لـــدى الثقـــا الـــصراع ضـــاءريتمثـــل إ ن بـــ وتقاليــــدالـــنفس،ركـــة
، والـــــدين،املجتمـــــع تتـــــوفرنوالقـــــانو عنـــــدما تحديـــــدا غباتـــــھ ضـــــاء بإ ت ســـــت غلـــــب ـــــ ع ـــــ وال

ً
ر ر

عة املـــ املناســــبة) قــــران(العناصـــر ئـــة فكــــرة). Salama,2016. (والب ـــشر تن مــــا غالبـــا ولألســـف
ً

ــة العمر الفئــات لــدى ات املخــد أكاملتوســطة،رعــاطي تمثــل ــ حــساسيةوال الفئــات وانتاجيــة،ــ
جدا ة كب سبة ب ا ببعض تتأثر ا ا كما
ً

) .Al-Ajrami, 2019(.  

دو   ):1(لا

عوام دن املضبوطة ات املخد رم   )2019-2013(ر

ش  السنة ش ن  ا و ن  ال اي   نفيو الكو
ي وكر(الكيميا   )ا

كغم س   ك

حبوب
ة رمخد
  نوكبتاجو

2013  444,43  244,28  12,255  0,24  -  -  75000000  

2014  1222,710  147,187  319,34  0,34  15919  175  31732391  

2015  5431,912  212,807  4,548  0  9008  89,039  51019713  

2016  8193,281  43,711  6,851  0  9103  228  81000000  

2017  2083  61  40  0  14726  154  63000000  

2018  1478  93  1,675  0  10564  136  42708024  

2019  3300  0.106  3  0  22000  240  400000  

  202402658  1022.061  81319  159,231  101,213 1,825,600  37,276,881  املجموع

  

الثقا بالعامل عالم وسائل تبطت إ ات، روقد املخد ثقافة شار إن ع ساعدت رحيث
س، مختلفة قبطر س ة بصو ا تقديم مت نروسا املتعاطي ا تجاه، يغ ميو م لد الذين لأو

ات دات، راملخد املشا خالل من عالم ا يطرح ال واملرئية السمعية الوسائل ع وذلك
من عالية سبة ع ن حاصل دعائية أو ن إعالمي اص أ ا ف ر يظ ملواقف ة راملتكر

دات عيد، املشا املوضة مواكبة من كنوع م تقليد يتم عضوالذين ة خطو اك إد عن را ر
ً

خالل، املواقف من البعض حياة ما م جزءا ل ش أصبح الفن أن ا اإلضافة و ذا
ً ً

فة معر صية ل م ات، وتقليد باملخد مباشر غ ل ش فنھ يرتبط و مش فنان رأو ع، ر وذلك
ات املخد من بنوع نة املقر ماسية ا راملوسيقى تدل، و مقاطع يحتو د مش ما يأو عر

ان، التعاطي ذ يحفر ا ف بمقطع ا ط يتم ما غالبا ُوال ر
ً

مفرداتھ،  ضمن ستخدم و
لدى ومحببة ساغة مس وتصبح اص ن ب تقل ت أن إ واملزاح الدعابة من كنوع اليومية

  ).Kaddour, 2006(البعض
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ال ب س عينات بداية لغاية ات للمخد أثرا دن د ش رلم ر ر
ً

حدثت ال رات
مصر حدود مع منفتح مجتمع م و املحتلة ية الفلسطي يتأثرولبنان،را دن قي رو

دو ا و ذا يومنا لغاية ة املجاو الدو ب حر نتاج انت ال رات ال لبموجات رل ) 1(و
ات املخد أنواع ادة الز ة خطو مدى رستعرض   .ر

دو ا ر تباين) 1(ليظ السنواتوجود خالل املضبوطات ة،م إخ باإلضافة
عام الت ال مره ألو وكر ا مادة و لظ انت2014ر و و175بتقدرم،  15919كغم

س، ولةك س ب س دن شرت إن ما سرعان ا،روال نةعاط مقا سواق ا خص رو ر
ات املخد ،رمع الزائفةىخر السمعة إ اا،لباإلضافة فاعلي ومدى ا حول اطئة ا ار ف و

جواء و الكيف املضبوطة .خلق الكميات بلغت فقد ش ش ا عن كغم8193,281اما
إم،2016عام لتصل ا تطبيق زم وا مة الصا ن القوان اثر ع الفت ل ش رلتنخفض

عام1478 شم،2018كغم ش ا من املضبوطات مجموع ل عامل بلغ2019اية م
عامكغم، 37,276,881 اية لت فقد الكبتاجو مادة عدد2019نأما حبة، 400000م

السنوات مع نة مقا إنخفاضا تمثل كمية رو
ً

آخرالسابقة، تفاعا إ لت وكر ا مادة ولكن
ً

ر
املضبوطات2019عام عدد وصل حيث و22000م س  Drug Enforcement(، كغم240ك

Administration, 2019.(  

اسة الد ملوضوع املفسرة ات   :رالنظر

جتما .1 التفكك ة  :نظر

ايم دو إميل ة النظر ذه أصو رعود ،ل دناندتون املجتمعوفر أن ة النظر ذه ىوتر
إيجابية و ت إما للسلوك أساسية س بمقاي تتمثل املعاي ذه و تنظمھ معاي ع نيب مقبولةُ

لدى ة دفاملجتمع،ومرغو ش م وال العقاب ستد ومرفوضة منبوذة سلبية و ت أن ناو
عن املنحرف اردع   larry,siegal2003).(رتكرا

جتما .2 التعلم ة  :(Social Patterns Theory)نظر

العالم إ ة النظر ذه سذرالند(عود ن ابط) ودار ،ال ذهالتفاض ةوتؤكد النظر
اه املحا ق طر عن ن خر من متعلمة سلوكيات سان سلوكيات ختالط،أن فالطفلو

أسرتھ من ا تعلم و سلوكياتھ سب يك
ُ

املرج( السلوك) الوسط أن إ سذرالند ش و
غ سلوك ي وث،سا التفاعلرمو واسطة و التعلم ق طر عن سان سبھ يك وإنما

م نعوالتواصل ياة). Shobaki,2012(خر ا ضغوط تأث تحت و ي قد ا،نأو مماوتوترا
عاطي تعلم و سب يك ات،تجعلھ اراملخد عل دمان التا  ).Ziyoud, 2012(و

الوصم .3 ة   ):Stigma theory(نظر

ع تا متغ الوصمة أن ة النظر مستقل،)أثر(ىتر ب(ومتغ الوصم، )س إ ينظر ُحيث

كخطأ جتما السلوك ف عر يتم ملاذا ليفسر يميل عندما ع تا عض، كمتغ وأن
م والتجر العار لوصمة م إختيا يتم مستقل، راص متغ و ي الوصم أن ة النظر نوتر ى
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جرامي السلوك وتصاعد ة إستمرا ب س ة املخز الوصمات أن ض تف رعندما
ُ

 
)Brithin,2002(.  

ا يف تص تيتم ي ال جتماعية الطبقة خالل من انتھ وم ا،ملجتمع املجتمعل ان ما و
الدنيا الطبقة طبقات؛ من و ادحة،نيت ة،والوسطىال جوا رستقراطية،والعليازال

املجتمع فعل دة الوصم يمثل نا و فراد سلوكيات تقييم أساس و يف التص نا و رسي ن
السلوك اء بالرفضواملنحرف،زإ سيواجھ ان،الذي ست للطبقةو ت ي ان الثانية،وإذا

التا و والعقاب للمسائلة تعرض س ثم   .)Sahwil, 2015(الوصمومن

النف. 4 التحليل ة   ):Psychoanalytic theory(نظر

لتعاطي وإستعداد ميو لديھ أن ات املخد متعاطي ا النف التحليل سة مد لتنظر ر ر
ات أنراملخد ة النظر ذه صاحب د فر ر و سابقة ة خ من ستعداد ذا و ي ووقد ى ن

م شعو من أفعال ن يصدر ص رال ب). Ahmed, 2003(و املس بأن ة النظر ذه ىوتر
ال استعداد ا رجع و محددين اص أ قبل من ات املخد ع م،رقبال حيثلد

النفسية اعات ال و اتومكبوتة،نت املخد عاطي ا وء ال ا الكبت ذا يؤدي رقد
)Nashat, 2008.(  

نجراف. 5 ة   ):Drift theory(نظر

ة والنظر الوظيفية ة النظر ن ب جمعت ال ة النظر ذه ا ماتزا ديفيد العالم توصل
يقو، السلوكية الذي جتما السلوك فكرة ع تقوم ال الوضعية ة النظر تر بھىحيث م

سان بأن تر ال السلوكية سة املد تر نما ب السلوك ذه ادة لھ و ي ال ىسان ى رن ر
سلوكياتھ عن خ و و ل املسؤ لو نتائج، و و الوضعية ة النظر ضوء املنحرف فالسلوك

ادتھ ا عن جية خا رعوامل ا، )سان(ر ا نتاج الكالسيكية سة املد نظر و ي نما رب ر وإختيارن ده
يميل، سان و ف اديا ا س ل و مقابل و حت ل ش و ي ال املحرف السلوك أن حيث

ً
ر ن

أحيانا القانو ام إلح
ً

أخر، ن أحيانا لھ يمتثل ىوال
ً

) .Agnew, 2003.(  

الفرعية. 6 الثقافة ة   ):Subculture theory(نظر

فرعية ثقافات من و يت املجتمع أن ة النظر ذه نتر العامى املجتمع ثقافة من جة رمند
ل ش املجتمع من مقبولة غ ثقافة ادخال ا ترمز و يح غ بوضع ين التفرع ذا و

ا ف مرغوب وغ املجتمع تناسب ال ا ا أف تحمل مجموعات من وإنما املدمن، رعام ير ىحيث
إيجاب ثقافة ه صو وأصبحت ماعة ا ذه من قبو لقيت ات املخد رأن ل قدمتر كما م بي ية

لعدم املسلك ذا وا سل الذين فراد أن و ات املخد للتعاطي أخر ا تفس ة النظر رذه
املجتمع عن عزلة فأصبحوا املجتمع ا يقر ال القيم مجموعة مع التوافق ع م رقد

وأصبحوا جتماعية القيم نخراط وعدم العزلة و م بي ابط ال اوأصبح اجة ا
م خاصة قبو، قيم املتمثلة اصة ا م ثقاف الذين ن املدمن مجتمع و املجتمع ذا لو

ا وإدما ات املخد   ).Al-Warikat, 2013(رعاطي
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اسة الد ية   :رمن

إ بالرجوع يا مكت ا م يتضمن الذي جتما امل ع اسة الد ذه إعتمدت
ً ً

ر
ل، املراجع زة ا ا اسةواملصادر للد النظر طار ربناء ي، ي امليدا ستطالع إ باإلضافة

بانة س و اسة الد أداه تأثر، ربواسطة مدى إ للتوصل وذلك إحصائيا؛ ا وتحليل
ً

ا ف ايدة امل ات املخد بأنواع دمان، راملجتمعات مراكز للعالج ن اضع ا نظر ة وج ، من
با حيث اس بتصميم الباحثة محاوقامت عدة من ونة م أنواع، رنة ادة مدى ع زتحتو ي

ي د املجتمع ات راملخد املجتم، ر العنف معدالت ادة ا أثر، زوأثر قياس إ باإلضافة
واملجتمعية الفردية وانب العالج، ا مراكز دمان لعالج ن اضع ا نظر ة وج من وذلك

ة ال ة ا لو عة رالتا  . ز

الد ارمجتمع وعين  :اسة

تنفيذ وقت ة ال ة ا لو عة التا دمان عالج مراكز نزالء جميع اسة الد ذه رشمل   زر

اسة، مرالد عدد ال،) 94(والبالغ نز
ً

وقت الشامل امل قة بطر م إختيا تم روالذين
اسة، ورالد الذ عدد بلغ ناث،)63(رإذ   ).31(أما

   ):2(لجدو

ضخصائص اسة الد الديموغرافيةرمجتمع ات املتغ   وء

املتغ املتغ ة العدد فئات املئو سبة  )%(ال

  %67 63 ذكر

س  %33 31 أن ا

فأقل ة  %11.7 11 ثانو

  %43 32 يثانو

وس الو  %48.9 46 رب
التعليمي  ىاملستو

عليا اسات  %5.4 5 رد

18 -24 22 24% 
 )سنة(العمر

25 -32 52 55% 
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املتغ املتغ ة العدد فئات املئو سبة  )%(ال

33 -40 7 8% 

فو41من  %13 13 قفما

  السكننوع  %74.5  24  ملك

  %25.5  70  مستأجر

دو ا ر وليظ الذ من انوا اسة الد عينة أفراد غالبية رأن ر ِ
عينة63بمجموعّ مثلت فيما

اسة رالد ِ
ناث31ّ ع ،من طا عليھ غلب الرجال إن حيث ندر، ا إ عز ذلك َّوتفس ى ُ

ا يميلو م و والشدة ساءنالعنف ال من أك رائم ا اب ت حملة. را من العينة غالبية انت
ب ت قد ة مئو سبة ب وس الو الب ادة رش

ُ
ان)%48.9(ر نما ب سبة) 5(، ب فقط ن مبحوث

ة العليا،) %5.4(مئو اسات الد ادة ش حملة من ةرم العمر الفئة العينة افراد -32(تركز
إ، )25 سبة ال وصلت وماديةقد ، %55حيث إجتماعية عوامل عدة إ إ، ىعز باإلضافة

النفس إثبات مرحلة ا لإلحباطات، و فئة، والتعرض من م ف العينة ألفراد عدد أقل -40(أما
سبة) 33 الو8% ب م لد العمر ذا و ؤالء أن ذلك كمة، َّوتفس أفراد ،وا غالبية ان كما

املستأجر من انوا اسة الد رعينة ِ
بمجموعّ للمناز ة)  70(لن مئو سبة ان، %74.5)(ب فيما

املناز ي مال من اسة الد عينة لتمثيل ر ِ
بلغت) 24(ّ ة مئو سبة عز) %25.5(ب ذلك ىوتفس ُ

ن املتعاطي لدى ي املتد املادي الوضع إ غالبا
ً

املناز،  بأسعار نة لمقا بيوت، ر إ ن أو ي ولذا
  .جرة

اسة الد وأداة   :رصدق

ا عرض عد ي ا ال ا ل ش ا عديل و بانة س ة من ت التث تم داه صدق ولتحقيق
ن،) 7(ع شموليةمحكم تحديد خالل من املقياس صالحية االفقرات،لتحكيم تباط روإ

، مثلرباملحاو اسة الد عينة بخصائص املتعلقة جتماعية ات املتغ عض ع احتوت روال
واملس( س، والعمر،ا ، التعلي السكن ىتو إ). ونوع ما ا لكرت معيار حسب جت روتد
شدة،-1( موافق،-4محايد،-3موافق،-2موافق شدة-5غ موافق بانة)غ باس وتتمثلت ،

قبل من وتمُمعدة عالباحثة، طالع و السابقة اسات الد ع داة صياغة راعتماد
ا ذات ة النظر اسات اساترالد الد ذه املستخدمة س واملقاي اسة، الد بمحاو رلعالقة ر كما. ر

التا للتدرج ي سا ا الوسط مقياس ع عتماد ومن1.80إ1من: تم شدة، موافق غ
ومن2.60إ1.80 موافق، غ تنطبق ا ومن3.40إ2.61رباعتبا محايد، ا إ3.41رباعتبا
تنط4.20 ه منرباعتبا وأك موافق، شدة5.00بق موافق تنطبق ا   . رباعتبا

اسة الد أداه   :رثبات

نباخ كر الفا معامل اختبار تطبيق ساق(Cronbach Alpha)وتم من ،للتحقق الداخ
ميع اسة الد ملفردات ا،روالثبات لرمحاو ك لألداه الثبات معامل بلغ كما) 0.82(حيث

من دويت   )3(لا
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  ):3(لدوا

داة عاد أ من عد ل و ل ك لألداة الداخ ساق لال الثبات معامل ألفا ُقيم نباخ كر   وبمعادلة

عدد ُالبعد
 الفقرات

الثبات   معامل

ات املخد أنواع شار ان لة مش واملادية جتماعية  0.98  11  رالعوامل

والقانونية الطبية شارالعوامل إن لة اتمش املخد   0.98  16  رأنواع

ات املخد أنواع شار إن لة مش عالمية و الثقافية   0.97  10  رالعوامل

والفرد املجتمع ع ات املخد أنواع شار ان   0.94  19  رآثار

ي د املجتمع الطبيعية ات املخد شار إن رمدى   0.89  6  ر

ي د املجتمع الصناعية ات املخد شار إن رمدى  0.68 7  ر

شار إن يمدى د املجتمع التخليقية ات راملخد  0.53 13  ر

ي د املجتمع ة الطيا املذيبات شار إن رمدى  0.56 6  ر

ات املخد شار ان املجاالت عض تأث ردو   0.92 10  ر

ل ك  0.82 98  داة

دويو بلغ )3(لا ل ك اسة الد ألداة نباخ كر ألفا الداخ ساق معامل قيمة ران و
عا، )0.82( ثبات معامل و صالحية، و ت يث ذا ي، و امليدا للتطبيق اسة الد أن، روأداه كما

ى د ان التخليقية ات املخد شار إن مدى ملحو ساق معامل رقيمة   .ر

حصائية  ة   :املعا

جتماعية للعلوم حصائية م الر برنامج اسة الد زاستخدمت ر ِ
ّ)SPSS) (Statistical 

Package For Social Sciences (واختبار اسة الد أداة فقرات عن لإلجابة البيانات ة رمعا ِ
ّ

تية حصائية ات للمعا وفقا ا، فرضيا
ً

:  

املتوسطات -1 وحساب اسة، الد عينة خصائص لوصف ة املئو سب وال ات التكرا رحساب ِر
ّ

اس الد أسئلة عن لإلجابة ة املعيا نحرافات و سابية، را ِر
 .ةّ
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متوسطات) ت(إختبار -2 ن ب ق الفر دالالت بقياس املتعلقة اسة الد أسئلة وإلختبار ر
الثنائية ات للمتغ حاديتحليلو. ستجابات اتالتباين للمتغ ق الفر ّالختبار و

ع التا املتغ اء إ اسة الد عينة أفراد نظر ة وج ّالديموغرافية ز ر ِ
لتواء. ّ معامل واختبار

)Skewness (الطبي ع التو بع ت البيانات أن من للتأكد  Normal(زوذلك
Distributions.( سو ب تباط إ نومعامل   .ر

النتائج   :مناقشة

و املجتمع :لالسؤال ات املخد انواع ادة ع ساعدت ال سية الرئ العوامل رما ز
؟ ي    رد

دو   ): 4(لا

املعي نحرافات و سابية ا اتاملتوسطات ادةاملخد واملادية جتماعية العوامل دو نحو ة را ز   .رر

  رقم

  الفقرة
  الفقرة

  املتوسط

ي سا   ا

  نحراف

  ياملعيار
ب ت   ال

جة رد
  التأث

املؤلم 11 الواقع من ب ر  متوسط 1  1.48 3.61  وال

واملادي 1 النف  متوسط 2 1.54 3.18 الضغط

السوء  8  متوسط 3 1.37 3.10 اصدقاء

ة 3 سرة/الغر نطاق خارج ش  متوسط 4 1.30 3 الع

9 
مـــــــــــن جديـــــــــــدة انـــــــــــواع ـــــــــــار ابت ادىـــــــــــا الفـــــــــــراغ

ات  راملخد
 متوسط 5 1.24 2.79

صدقاء 10 مع سلية ال يل س  متوسط 6 1.17 2.70 ع

والبطالة 7  متوسط 7 1.60 2.62  الفقر

سعرا 5 قل  متوسط 8 1.30 2.46 بحثاعن

6 
ا املنتجـــــات باســـــعارتــــوفر ا صـــــناع ــــ لداخلـــــة

يدة  ز
 متوسط 9 1.27 2.46

ات 2 املخد انواع ة تجر رالفضو  منخفض 10 1.47 2.25 ل

املال 4  منخفض 11 1.09 1.75  توفر

الك   متوسط 1.34  2.72  املتوسط

دو ا العوامل) 4(ليكشف ملتغ اسة الد عينة أفراد نظر ة لوج العام املتوسط رأن ِ
ّ ّّ

واملاديةجتما( جة) عية بد جاءت ي د املجتمع ات املخد أنواع شار رإن ر ،متوسطةر
بلغ ي حسا متوسط معيار) 2.72(و الفقرة)1.34(يوانحراف ت حا حيث من)11(ز، ب ر وال

املؤلم بلغالواقع متوسط ي حسا بمتوسط و ب ت ال ذلك، )3.61(لع عز مدىىوقد إ
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امل ع ا الغالءتأث مع ا وتزايد ياة ا لضغوطات نظرا للعالج ن اضع ا نظر ة وج من جتمع
ً

ي، املع حسا بمتوسط فراد ع والنف املادي الضغط التا ل، )3.18(و ش كما
الفقرة السوء بلغ) 8(أصدقاء متوسط بمستو الثالث ب ت ذلك،  )3.16(ىال عود وقد

مصدر السوء أصدقاء و بلنل ات املخد ن تأم م ا، رم غيب ة، وال الغر فقرة ا ش/ يل الع
متوسط مستو ل ي حسا بمتوسط ع الرا ب ت ال سرة نطاق من، )3.00(ىخارج و

ات املخد ناو ب للمتعاطي الفرصة يح ت ا و للعالج ن اضع ا ا ال اشار ال مة امل رسباب ل
املساءلة عن عيدا

ً
ا قو با س صية وال والعاطفية ة سر العقبات ل ش حيث ة سر
ً ً

ا بأنواع ات للمخد وء قم، رال الفقرة امس ا ب ت ال ا أنواع) 9(روتل ار إبت إ أدى الفراغ
بلغ متوسط ي حسا بمتوسط ات املخد من السادس، )2.79(رجديدة ب ت ال الفقرةو

س) 10( ال يل س بلع متوسط ي حسا بمتوسط صدقاء مع إنحراف(2.70)  غلية لت و
الفقرة،)1.17(يمعيار جاءت يليھ الذي ب ت ال بلغ) 7(و متوسط بمستو والبطالة ىالفقر

م، )2.62( حاجا لتلبية فراد ع يضغط ئ عامال املادي العامل ل ش رحيث
ً

و، ، 
الفقرة جاءت الثامن ب ت عندما) 5(ال املتعاطي لدى م م دو تلعب و سعرا قل عن ربحثا

ً ً

ا نوع ان ما م سعرا أقل ألنواع أ في املعتاد املخدر ش ل املال معھ يتوفر ال
ً

ب،ي ت ال و
الفقرة حصلت ا) (6التاسع صناع الداخلة املنتجات بلغتوفر ي حسا متوسط ، )2.46(ع

ولالفضو) 2(الفقرةثم ت ما فعادتا السوء أصدقاء بفقرة واملرتبط ات املخد أنواع ة نتجر
ً

ر
السوء أصدقاء مع والفضو سلية فقرة، لال جاءت خ ب ت ال جة) 4(اما بد املال رتوفر

بلغمنخفضة ي حسا معيار،)1.75(ومتوسط نظر) 1.09(يوإنحراف ة وج من ش والذي
املدمن أن للعالج ن اضع اتا املخد ع ليحصل املال بتوفر يرتبط أخر، رال أنواع ناك ىف

ملطلبھ ومناسبة متباينة أسعار و ا ل أ ي   .قد

  ):5(لجدو

ادة والقانونية الطبية العوامل دو نحو ة املعيا نحرافات و سابية ا زاملتوسطات رر
ات   .راملخد

  رقم

  الفقرة
  الفقرة

  املتوسط

ي سا   ا

  نحراف

  ياراملعي
ب ت   ال

جة رد
  التأث

عشوائية 21 بطر ة دو قتناو  متوسط 1 1.28 3.34 ل

18 
عمـــــــال ـــــــ التعــــــب يقلـــــــل ات املخـــــــد رعــــــاطي

نية وامل  الشاقة
 متوسط 2 1.60 3.31

ات 14 املخد وأضرار ة بخطو ل را  متوسط 3 1.22 3.04 ر

15 
ـاس ع إ فاعليـة بمـدى اص عض ل ج

العقار  تأث
 متوسط 4 1.10 2.96

قبــــــل 20 مــــــن ــــــة دو كميــــــة صــــــرف ــــــ تار  متوسط 5 1.14 2.86ســـــ
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  رقم

  الفقرة
  الفقرة

  املتوسط

ي سا   ا

  نحراف

  ياراملعي
ب ت   ال

جة رد
  التأث

 )الصيد(

لم 17 الة إ فاعلية ك عن  متوسط 6 1.08 2.78 زالبحث

25 
نفــــــسيا محفــــــزة ات املخــــــد أنــــــواع عــــــض عــــــد
ً

ر
سيا وج وجسديا
ً ً

 
 متوسط 7 1.17 2.55

ة 12 دو بيع أماكن قابة  متوسط 8 1.20 2.52 يةالصيدل/ رضعف

24 
بطـــــر ات املخــــد ــــب قر ـــــقانونيــــة،ر غ ــــا ولك

 شرعية
 متوسط 9 99. 2.43

ة 13 العطا محالت ع قابة وجود رعدم  متوسط 10 1.24 2.39  ر

الدولية 23 دود ا ع الرقابة مستو ي  منخفض 11 1.26 2.18 ىتد

القانو 26 ام اح تطبيق ل سا  ضمنخق 12 88. 2.16 نال

مة 27 صا القانونية ات املخد ام رأح  منخغض 13 92. 2.13 ر

فة 16 املعر غ ة تجا أسماء وإستخدام  منخفض 14 1.18 2.10 ر

ولة 19 س العقار ع صو ا انية  منخفض 15 1.28 2.01 لإم

22 
العمليـــــــــــــات عـــــــــــــد يحـــــــــــــدث جـــــــــــــس إعتمـــــــــــــاد

مرضية اسة أنت أو راحية  ا
 منخفض 16 62. 1.87

ا   متوسط 1.13  2.53  لكاملجموع

دو ا من ر دو) 5(ليظ ملتغ اسة الد عينة أفراد نظر ة لوج العام املتوسط رأن ر ِ
ّ ّّ

جة بد جاءت ات املخد رة ظا شار ان والقانونية الطبية رالعوامل متوسطمتوسطةر و ،
بلغ ي معيار) 2.53(حسا قم)1.13(يوانحراف الفقرة احتلت وقد ر،

ّ
تناو) 21( ةلضعف دو

متوسط ي حسا بمتوسط و املرتبة عشوائية الدواء، 3.34)(بلغ قبطر تناو أن لحيث
حساباتھ عن جة خا ة خط ة مخد عقاق ع يحتو قد ي رالعشوا ر جاءت، ي ي الثا ب ت ال و

ي) 18(الفقرة حسا بمتوسط نية وامل الشاقة عمال التعب يقلل ات املخد ،)3.31(رعاطي
معيار متوسطة) 1.60(يوإنحراف جة و، رود ت أحيانا ات املخد أن للعالج ن اضع ا ر نو

ً
ر

الشاقة م أعمال إلنجاز شاط ال أو الطاقة م ل يوفر أ تص، م ال ا أ ن آخر ا يفسر نما وب
الشاقة الفقرة، عمال الثالثة املرتبة ا ات) 14(تل املخد وأضرار ة بخطو ل را بمتوسط، ر

ي ع) 3.04(حسا ك وال املستقبلية العقار ة بخطو ات املخد بأضرار ل ا يرتبط رحيث ر
سعادة يومھ الفقرة، قضاء عة الرا املرتبة ا فاعلية) 15(تل بمدى اص عض ل ج

ي حسا بمتوسط الدواء تأث اس ع متوسطة) 2.96(إ جة ا، رود أ للعالج ن اضع ا ا يفسر
ا اسا ع بإ التفك دو ا بأخذ يتجرء حيث املتعاطي صية الفقرة، نترتبط ا ) 20(تل

الصيد قبل من ة دو كمية صرف تار بلغ، س متوسط ي حسا ) 2.86(بمتوسط
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معيار تار) 1.14(يوإنحراف بإس ا بيع م سا الرقابة ضعف أن ب، حيث ت ال جاءت ثم
الفقرة متوسط) 17 (السادس لت متوسطة جة بد لم الة إ فاعلية ك عن رالبحث ز

ي معيار) 2.78(حسا العقار، )1.08(يوإنحراف استجابة عدم ذلك ب الس عود وقد
فاعلية قو عن للبحث ص ال يدفع مما لم الة إ ىالسابق ع،ز السا ب ت ال للفقرةو

املخد) 25( أنواع عض معيارعد بمتوسط سيا وج وجسديا نفسيا محفزة يات
ً ً ً

و) 2.55(ر
م ا وج وإختالف ن املتعاط ن ب ار ف لتباين نظرا متوسطة جة د

ً
الثامن،ر ب ت ال و

ي) 12(الفقرة حسا بمتوسط ة دو بيع أماكن قابة متوسطة) 2.25(رضعف جة د ، رو
يجد ال م أ للعالج ن اضع ا و منحيث العقاق ع صو ا ة صعو أي لو ن

ة دو بيع أماكن قابة بضعف ذلك طو ر و رالصيدلية الفقرة، ن التاسعة املرتبة ) 24(و
ي حسا بمتوسط شرعية غ ا ولك قانونية بطر ات املخد ب قر معيار) 2.43(ر يوإنحراف

خ) 0.99( من يتم بأنھ للعالج ن اضع ا إليھ أشار عوالذي تحتو ع بضا لنقل صفقات يالل
ا ا بمحتو شرعية غ ا ولك قانونية اق العاشرة،رأو املرتبة جاءت وجود) 13(الفقرةثم عدم

بلغ ي حسا بمتوسط متوسطة جة بد ة العطا محالت ع رقابة ر تقل، (2.39)ر ال ا أ ع مما
ة دو بيع أماكن عن مية عشر،أ ادي ا ب ت ال ع) 23(رةفقو الرقابة مستو ي ىتد

منخفض معيار بمستو الدولية دود يا معيار) 2.18(ى ي،)1.26(يوإنحراف الثا ب ت ال و
الفقرةعشر ي) 26(جاءت حسا بمتوسط القانو ام أح تطبيق ل سا إنحراف) 2.16(نال و
ينطبق) 0.88(يمعيار ال القانو ام أح ل سا ال أن إ فرادنش جميع ب،ع ت ال و

عشر ل) 27(الفقرةالثالث منخفضة جة بد ي حسا بمتوسط مة صا ات املخد ام رأح ر ر
معيار، )2.13( ع، )0.92(يوإنحراف ا كث تؤثر ال ام ح أن للعالج ن اضع ا ير حيث

ً
ى

ات املخد النواع ن الباحث ن جاءت، راملتعاط عشر عة الرا املرتبة إستخدام) 16(الفقرةو
معيار بإنحراف فة معر غ ة تجا ياسماء و منخفضة) 2.10(ر جة تفاوت، ربد إ ذلك ىعز

ن املدمن ا يتعاطا ال ات املخد عن، رأنواع عيدا الطبيعية ات للمخد البعض يميل حيث
ً

ر
الطبية الفقرة،املستحضرات عشر امس ا ب ت ال ع) 19(ثم صو ا انية العقارلإم

منخفضة جة بد ولة ي، رس حسا أي، )2.01(ومتوسط و الطلب عند متوفر العقار أن حيث
دمان مراكز للعالج ن اضع ا نظر ة وج من خ،وقت ب ت ال الفقرةأما جاءت

بلغ) 22( ي حسا بمتوسط راحية ا العمليات عد يحدث جس عامل) 1.87(إعتماد و و
راحيةوال، منخفض ا العمليات عد دمان حدوث طبيعة، شتطرد إختالف إ باإلضافة

وفاعليتھ الدواء إمتصاص   .جسام
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  ): 6(لجدو

أنواع ادة عالمية و الثقافية العوامل دو نحو ة املعيا نحرافات و سابية ا زاملتوسطات رر
ات   راملخد

  رقم

  الفقرة
  الفقرة

  املتوسط

ي سا   ا

  افنحر

  ياملعيار
  الرتبة

قوة
  التأث

والتبا 29   متوسط 1 1.11 3.45 التفاخر

  متوسط 2 1.20 3.23 الواسطة 33

35 
مرتبطـــة يمائية ســـي د مـــشا تقليـــد

و مش  ربفنان
  متوسط 3 1.49 3.07

الغ 30   متوسط 4 1.44 2.89 تقليد

32 
نـــــص ود و عـــــدم ـــــ يـــــر الت رـــــة

ا يحرم ح صر ي  قرآ
  متوسط 5 1.23 2.79

34 
مـصاحبة حماسـية موسيقى ار إبت

ات املخد من  رألنواع
  متوسط 6 1.32 2.47

28 
والرغبــــــــــة الفــــــــــضو عــــــــــالم لأثــــــــــار

ا  لتعاط
  متوسط 7 1.20 2.44

36 
دقيقــة تفاصــيل تقــديم ــ املبالغــة
ـــــــــــــ ع ات املخـــــــــــــد صـــــــــــــنع رلكيفيـــــــــــــة

نت  ن
  منخفض 8 1.06 2.24

الدي 31 الوازع عدام   منخفض 9 1.24 2.17 إ

37 
مــــــــــن ات املخـــــــــد بـــــــــانواع غيـــــــــب رال

العا واملزاج بالكيف ا ط رخالل
فيھ  وال

  منخفض 10 1.00 2.12

الك   متوسط 1.22 2.68  املتوسط

دو ا دو) 6(لتوصل ملتغ اسة الد عينة أفراد نظر ة لوج العام املتوسط أن رإ ر ِ
ّ ّّ

ر ظا شار ان عالمية و الثقافية متوسطالعوامل و متوسطة، جة بد جاءت ات املخد رة ر
بلغ ي معيار) 2.68(حسا قم)1.22(يوانحراف الفقرة و املرتبة احتلت وقد ر،

ّ
)29( 

والتبا( بلغ) التفاخر ي حسا الشباب،)3.45(بمتوسط لدى ديد ا ع الطا ذلك عز ىو
ات املخد م لتعاط صناف، رالتبا انت لما ثمنا\والتفاخر أغ أو أقو فاعلية ات

ً
، ى

الثانية املرتبة قموجاءت بلغ) الواسطة) (33(رالفقرة ي حسا ير)3.23(بمتوسط حيث ى،
ب س ن املتعاط أعداد من د تز عقبة ل ش الواسطة أن دمان مراكز للعالج ن اضع ا

العقاب من رب ال م الفقرة، ضما جاءت الثالث ب ت ال يمائية) (35(و سي د مشا تقليد
و مش بفنان بلغ) رمرتبطة ي حسا يبحث، )3.07(بمتوسط ال ا بطبيعة املتعاطي أن حيث
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بفنان مرتبطة نمائية س د مشا بتقليد عادتا ي يأ الذي فيھ ال عالم إ تنقلھ ال جواء عن
ً

و ا، رمش جاءت ع الرا ب ت ال قمو الغ) (30(رلفقرة بلغ)تقليد ي حسا ، )2.89(بمتوسط
سب مك سان سلوك أن يؤكد ما و و للتقليد سبة بال السابقة بالفقرة ترتبط أيضا و

ً

بالفطرة ي يأ م، ولم وتقليد الغ اة محا يفسر ما و الفقرة، و امسة ا املرتبة جاءت ثم
ا) (32( يحرم ح صر ي قرآ نص ود و عدم ير الت حس) رة بلغبمتوسط ي ا،)2.79(ا تل

الفقرة السادسة ات) 34( رقماملرتبة املخد من ألنواع مصاحبة حماسية موسيقى ار رإبت
بلغ ي حسا الفقرة، )2.47(بمتوسط ا ا) (28(تل لتعاط والرغبة الفضو عالم بمتوسط) لاثار

بلغ ي الفقرة، )2.44(حسا جاءت الثامنة املرتبة دقيقةاملبالغ) (36(و تفاصيل تقديم ة
نت ن ع ات املخد صنع بلغ) رلكيفية ي حسا جاءت، )2.24(بمتوسط التاسعة املرتبة و

الدي) 31(الفقرة الوازع عدام بلغإ حسابـي الفقرة)2.17(بمتوسط أما انت)37(، ف
ة خ وامل املرتبة بالكيف ا ط خالل من ات املخد بانواع غيب رال فيھر وال العا بمتوسطزاج

بلغ ي من، )2.12(حسا ب ر ال أجل من و ي قد التعاطي أن ذلك عز و منخفضة جة وبد ن ى ر
فيھ وال بالكيف يرتبط أن ة بالضر س ول ة سر و جتماعية ياة ا   .ورضغوطات

ي الثـا ات: الـسؤال املخـد انـواع تواجــد مـدى ة والتخليقيــة، والـصناعية، الطبيعيــة،(رمــا الطيــا ، )رواملـذيبات
ي؟ د املجتمع فة املعر ات املخد انواع أبر روما ور   ز

  ): 7(لجدو

ة املئو سب وال ات أنواعنحورالتكرا تواجد الطبيعية(مدى ات تواجدا) راملخد ع من التالية
ً

قل وح ي د   راملجتمع

الفقرة التواجد  رقم جة املئو  التكرار  الفقرة  رد سبة   ةال

ش  و 38 ش  %82 79 ا

جوانا  الثانية 39  %71 69 راملا

ن  الثالثة 42 اي و  %75 72 ال

عة 40  %65 63 نفيو  الرا

امسة 43  %54 52 البانجو  ا

 %66 64 القات  السادسة 41

دو ا إ)7(ليكشف ش وال الطبيعية ات للمخد ة املئو سب وال ات التكرا رعن ر
اض ا منإتفاق ا قو ع بناءا ات للمخد العام ب ت ال ع دمان مراكز للعالج ن ع

ً
ر

قل وح تواجدا ع
ً

الفقرة،  ش ش ا مادة حصلت و) 38(حيث املرتبة ع
ب ت قد ة مئو سبة تكرار، )%82(رب من، )79(و ميع ا متناو مادة ا و ل ذلك عز لوقد ى

وتوف ا سعر التجارحيث لدى ا سبة، ر ب جوانا املا مادة جاءت الثانية املرتبة أما، %)71(رو
سبة ب ن اي و ال مادة ف الثالثة، )%75(الثالثة املرتبة تحتل ا أ للعالج ن اضع ا ير ىحيث
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بالغرام ا عاط يتم حيث املادة سعر غالء من الرغم فيو، ع من ا شا إن أك عد نو
ً
، ر

الفقرة، بانجووال خ و السادس ب ت ال سبة) 41(أما ب القات مادة انت ، %)66(ف
وصل تكرار ي) 64(و د املجتمع لدى ا عل ف متعا غ مادة ا و ل رنظرا ر

ً
ا،  متعامل وغ

التجار   .لدى

  ) : 8(لجدو

ة املئو سب وال ات أنواعنحورالتكرا تواجد الصناعي(مدى ات تواجداالتالية) ةراملخد ع من
ً

قل وح ي د   راملجتمع

التواجد  الفقرة رقم جة املخدر  رد ة  التكرار  نوع املئو سبة   ال

وكر  و 47  %87 84 ا

ميث/ الشبوة  الثانية 50 ستال  %92 89 الكر

ن  الثالثة 44 و  %83 80 ال

عة 45 ن  الرا ف  %83 80 راملو

امسة 48 وكس/سبا  ا  %76 73 إس

ن  السادسة 46 ودائ  %78 75 ال

عة 49 م  السا ا/ والز  %77 74  الفال

دو ا ن من) 8(ليب الصناعية ات املخد ب ترت ع املراكز للعالج ن اضع ا رإتفاق
قل وح ع من ا تواجد للفقرة، حيث و جة بالد يجة الن انت ملادة) 47(رحيث

وك سبةا ب وصل%)87(ر تكرار مادة، 84و كأك ا إختيا ع العينات إتفاق يمثل ما و رو
ي د املجتمع متواجدة الفقرة، رصناعية جاءت ي الثا ب ت ال ستال/ الشبوة) 50(و الكر

وصلت سبة ب الثانية، %)92(ميث جة للد مرتفعة سبة مادة، رو ا أ إ ش ما و و
عل ف الثانيةرمتعا املرتبة حلت ا لك وكر ا مادة رة ش من الرغم ع ن املتعاطي لدى وا

الفقرة، ختيار ن و ال سبة) 51(أما ب الثالثة املرتبة فجاءت، %)83(فحل عة الرا أما
سبة ب ن ف املو وصل) 83%(رمادة تكرار و أيضا

ً
سبا، )80( مادة جاءت وكس/ ثم إس

امسةا ا ن، ملرتبة ودائ ال مادة انت السادسة م، أما الز مادة انت املرتبة/ وو ا الفال
الفقرة ة خ و عة ب) 49(السا عة سا جة كد ا ل ختيار سبة وصلت وقد، %)77(رحيث

قل وح تواجدا ك من للمواد العينات إختيار بإتفاق ب ت ال جاء
ً

.  
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   ):9(لجدو

ةالتك املئو سب وال ات أنواعنحوررا تواجد التخليقية(مدى ات تواجدا) راملخد ع من التالية
ً

قل وح ي د   راملجتمع

رقم
  الفقرة

جة رد
  التواجد

ات  الفقرة ة  رالتكرا املئو سب   ال

 %92 89 نالكبتاجو و 51

ا الثانية 52 ي ا/ ل  %80 77  جيلي

قاب/ ببيقا الثالثة 58  %75 72 الر

عة 56 امال/ لترمادو الرا  %71 69 ال

امسة 53  ا
السعادة/ إكستا ، حبوب

اعة  ال
70 72% 

 %60 58 الفراولة السادسة 57

عة 60  %51 49  كزنكس السا

 %59 57 صليبا الثامنة 55

نا التاسعة 59  %59 57 والنار

 %39 38 بلتانا العاشرة 54

عشر 62 ادي  %56 54 باتركسا  ا

عشر 61 ي  %66 64 البثادين الثا

عشر 63  %61 59 نامليثادو الثالث

دو ا من) 9(لش وذلك قل وح تواجدا ع من التخليقية ات املخد ب ترت إ
ً

ر
عشر الثالث وح و جة الد من التخليقية املواد ب ترت و، رخالل جة الد جاءت رحيث

ةالكبتا مئو سبة ب ا ، 89وتكرار، %92نجو وتداول الكبتاجو مادة رة ش إ ة إشا نو ر
كب ل والتجار، ش ن املتعاطي قبل من ا عل ف متعا ا بأ ن املتعاط أو جة، رحيث الد راما

الفقرة فجاءت ا (52)الثانية ي ا/ الل ة77بتكرار  جيلي مئو سبة مادة ، %80و وجاءت
ت/ ببيقا قد ة مئو سبة ب الثالثة املرتبة قاب مادة، %75رالر جاءت عة الرا املرتبة و

امادو قم/لال الفقرة امال ة) 56(رال مئو سبة فجاءت، %71ب امس ا ب ت ال أما
السعادة/ إكستامادة اعة، حبوب ة) 53(الفقرةال مئو سبة انت، %)72(و و

العي ات وصلترإختيا ة مئو سبة ب السادس ب ت ال الفراولة مادة ع ختيار متفقة نات
ستحق، )60%( ا أ املادة ذه ار إش من الرغم ع أنھ للعالج ن اضع ا ش حيث

ة الف تلك ا وجود لقلة نظرا ا تواجد السادسة جة الد
ً

حصلت، ر عة السا املرتبة و
ا كزنكس وصلت) 60(لفقرةمادة سبة لدى، %)51(ع ا ر ش املادة ذه ت اثب حيث
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ا ف ن والعامل الطبية وادر الفقرة، ال الصليبا مادة عليھ فحصلت الثامن ب ت ال ) 55(أما
ة مئو سبة رة ، %59ب ش املواد أك من انت الصليبا مادة ان للعالج ن اضع ا أشار وقد

ا أصناف ي تا أن اقبل ا م وتحل لدى، ىخر جدا ئة س صفات حملت املادة ذه وان
ة بك ا الفقرة، متعاط ع ختيار متفقة العينات فجاءت التاسعة املرتبة ملادة) 59(اما

ب ت قد ة مئو سبة ب نا رالنار النفسية، 57وتكرار%) 59(و العيادات متداولة مادة و
ية العقاق، والعص من عد العالجو ن املختص أطباء قبل من ا وإختيا إستخداما رك

ً

الفقرة، النف البلتانا مادة ا سبة) 54(تل الفقرة، %39ب جاءت عشر ادي ا ب ت ال و
باتركس(62) ا لذا، ملادة الفاعلية صفة تحمل ال ا ولك التداو لة س البعض ا عت لوال

من ة خ املرتب ي الفقرة، التواجدتأ البثادين مادة جاءت عشر ي الثا املرتبة  أما
سبة(61) ا، %66ب عل ن والعامل الطبية وادر ال لدى فة معر مادة يتم، وو ما وعادتا

ً

م قبل من ا الفقرة، إستخدام ة خ و عشر الثالث املرتبة سبة) 63(أما ب امليثادو نمادة
ب ت قد ة ن، 59وتكرار%) 61(رمئو ب ا عل ف متعا أو متداولة غ ا و ب الس عود رو

نظر ة وج من ات املخد صناعة أولية مادة عد ا و ن ج واملر التجار ناء بإست ن راملتعاطي و
ة ال ة ا لو عة التا دمان عالج مراكز للعالج ن اضع را   .ز

   ):10(لجدو

ة املئو سب وال ات أنواعونحرالتكرا تواجد ة(مدى الطيا املذيبات ات رمخد ع) ر من التالية
قل وح ي د املجتمع رتواجدا

ً
  

  رقم
  الفقرة

املخدر جة  نوع رد
  التواجد

ات سب  رالتكرا ال
ة   املئو

 %74 71 و الت 65

 %88 85 الثانية غو/ الصمغ 64

تو 66 ظافر/ نس طالء ل  %79 76 الثالثة مز

تو 67 عة السب  %84 81 الرا

ول 69 الب امسة  مشتقات  %68 66 ا

عـــــــــــض/ الغــــــــــاز 68 و الوالعــــــــــات غـــــــــــاز
التجميل  مستحضرات

 %72 70 السادسة

دو ا من ر ة) 10(ليظ الطيا املذيبات من ات املخد رانواع ك، ر من ا ترتي خالل من
قل ح ي د املجتمع رتواجدا

ً
إتف،  ؛و التا النحو ع ب ت ال تم العينات إختيار اق

الفقرة الت مادة ة) 65(جاءت مئو سبة ب التواجد حيث من و جة و، %)74(ربالد
ولة س سواق متوفرة لتدقيق، مادة يحتاج ال ا عل صو الرقابةلوا قبل من عة املتا ، أو

ا أ للعالج ن اضع ا ا إل أشار الفئاتوقد وخصوصا الفئات جميع من ن املدمن مقصد
ة الصمغ، الصغ مادة ع ختيار العينات إتفققت ي الثا ب ت ال الفقرة/ و ) 64(غو

الفقرة، 58بتكرار جاءت الثالث ب ت ال تو) 66(و سبة/ نس ب ظافر طالء ل ، % 79مز
الفقرة حصلت ع الرا ب ت ال سبة) (67و ع تو تكرار، %84السب وجاءت، و81و
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سبة ب امس ا ب ت ال ول الب الفقرة، %68مشتقات جاء خ و السادس ب ت ال أما
سبة/ الغاز) (68 ب التجميل مستحضرات عض و الوالعات استجابات، %72غاز خالل ومن

ة الطيا املذيبات أن إ ا أشار للعالج ن اضع را عمراو قل الفئات وً,مقصد مات نوعادتا
ً

حداث و ن ق املرا   .لدى

الثالث مة: السؤال ر ا معدالت ادة ات املخد أنواع ادة مت سا زكيف ر ز
ي؟املجتمع   رد

سب وال ات التكرا حساب تم السؤال ذا ع ة،رولإلجابة ماملئو بيانات ع صو لوا
املخ املرتبطة رائم عاما من واملضبوطة ات   ).       2014-2019(رد

  : )11(لجدو

املضبوطة ات واملخد رائم ا م ة املئو سب   )2019-2014(لعامرال

  السنة
رائم ا عدد

املرتبطة
ات   رباملخد

ة املئو سبة ال
رائم ا   لعدد

ات املخد رم
  املضبوطة

م ة املئو سبة ال
ات   راملخد

  %15.84 7345.366:بالكيلو

س   %13.16 10,592  2014  19.57% 15919: بالك

بة  %14.56 34849063:با

16.65%  

  %41.50 19238.941 :بالكيلو

س   %13.75  11,062 2015 %11.07 9008: بالك

بة  %21.31 51019713 :با

%24.62  

  %20.88 9682.056 :بالكيلو

س  %16.81 13,521 2016 %11.19 9103: بالك

بة  33.84% 81000000 :با

21.97%  

  %0.01 4752 :بالكيلو

س  %16.97 13,651 2017 %18.10 14726: بالك

بة  %26.32 63000000 :با

%14.81 

 %3.85 1785.675 :بالكيلو

س  %18.95 15,242 2018 %13 10564: بالك

بة  %17.84 42708024 :با

11.56%  

  %11.62 %7.65 3547.106 :بالكيلو 20.3% 16,359 2019
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  السنة
رائم ا عدد

املرتبطة
ات   رباملخد

ة املئو سبة ال
رائم ا   لعدد

ات املخد رم
  املضبوطة

م ة املئو سبة ال
ات   راملخد

س  %27.05 22000: بالك

بة  %0.16 400000 :با

 46351.153 :بالكيلو

س   100% 80,427  املجموع 81320: بالك

بة  239,311,48 :با

100% 

دو ا ا) 11(ليكشف انواع ادة تباين منزعن ن السن ع ات عام2014رملخد وح
ات،2019 باملخد املرتبطة رائم ا معدالت تزايد مع نة رمقا السنوات، ر تلك مجموع ل حيث

مة) 80,427( مجموع، جر املضبوطة ات املخد لت 81320و، كيلو46351,153رباملقابل
س مخدر239,311,48و، ك عام، حبة رائم2014ففي ا معدالت مقابل13.16%نحولت

املضبوطة16.65% ات املخد عام، رمن بالسنوات2015أما نة مقا سبة أع لت رفقد
لت حيث املضبوطة ات املخد حيث من رخر ا، %24.62ى معدل% 41م ع و كيلو

خر بالسنوات نة ىمقا إ، ر س%11.07باإلضافة   .حبة%21.31و، ك

ن العام ة2017و2016اما متقا ات باملخد املرتبطة رائم ا معدالت انت رف نة، ر رمقا
املضبوطة ات املخد م لت، رمع التا2016عام%21.97حيث العام لتنخفض

عام، %14.81إ ت2019أما قد وال املضبوطة رائم ا م سبة اع لت رفقد
وصت ة مئو سبة ان، %20.3ب املضبوطةحيث ات املخد املعدالت، %11.62رم ش

الستة السنوات ع املضبوطة ات املخد م تباين إ ة املئو سب تفعت، روال إ نما رب
منطقي ل ش ات باملخد املرتبطة رائم ا للتغ، رأعداد جتماعية، ومواكب ف وقد، ووالظر

م سا ات املخد أنواع شار إن أن إ ذلك زعز ر اى أنواع بجميع رائم ا معدالت   .ادة

  :التوصيات

إ .1 تؤدي ال التقنيات بجميع دة مز ة شر وادر من و تت خاصة وحدة وشكيل ن
ا ف ن والعامل ن ج املر وضبط ات املخد ع والتعرف  .ر

عن .2 مواضيع ات،إدخال بمختلفراملخد اسية الد ات والقرا املنا ا م د ا روكيفية ر
ب ا انتمراحل ما م ات للمخد مضادة ار أف ع ز وتي ادفة ة توعو علمية رطر ر ق

ا و يواج ال ف  .والظر

واملراكز .3 ات وامل ة العطا ومحالت الصيدليات عة ًمتا اتالنفسية،ر ام وضع خالل من
من املباغتة وادث تجنبا ا وداخل ا ل سية الرئ املداخل ع مراقبة

ً
ن، ةاملتعاط روالقد

القبضع القاء ولة وس ا ن ط املتو اص م،رمعرفة ساعدعل قد كما
والكيميائية ية العش ات املخد أنواع يع تص م بھ املش اص ع ُالتعرف  .ر
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بإشراف .4 د ع بتوقيع ال أبناء خالل من م عل التعرف تم من مناملحافظ،الزام وعدد
أو املنطقة داخل ن ل مراعاهواملسؤ التامة ة السر ع التحفظ مع م،ال أوألسر

م م،لعائال اتوعشائر ا إ م سليم تم س أخر ملرة م ضبط تم حال ىو
ُ

املعنية،
د املتع قبل من ا عل التوقيع تم ال املستحقة الغرامات ودفع ل إبالغ إ باإلضافة

ُ
ِ. 

بموضوع .5 عالقة ذات متخصصة عمل ش و تمةرعقد امل املؤسسات ع اسة الد رذه
دمان   .عالج

م .6 عالج مة املسا أجل من ن للمدمني ر الش والدخل وامل التعلي املستو يفع ى  .ر
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  :املراجعقائمة

أوال
ً

ية:  العر باللغة   :املراجع

منجل ع، أبو ات). م2012(ماجدة املخد لتعاطي جتماعية املنظومة، رسباب مجلة، دار
بية ال جتماع،لية لس، علم طر يا، جامعة   .لي

مــــان ســــالة). م2018(مجــــدي، رأبو نــــة مقا اســــة د ــــي د القــــانو ــــ ات باملخــــد تجــــار مــــة رجر ر ر ر نر
ة شو م غ جرش، رماجست   .ردن، جرش، جامعة

صية).م2003(س،أحمد ال ولوجية للكتاب، سي ة سكند طفال، رمركز اض ، رلية
رة القا   .جامعة

ات املخد افحة م ة رإدا ن). م2016(،ر   .ردن-الياسم

ز،صفر عبدالعز ي). م2004(أحمد العر املجتمع ات املخد عاطي رة ظا شار ان ، رعوامل
منية للعلوم ية العر نايف والبحوث، جامعة اسات الد ، 1ط، رمركز

اض_السعودية   .الر

وقرا، نإعمار ام السلوكدمان). م2018(سامية، س ع ه وتأث ات املخد رع
قو، جرامي ا املاجست ادة ش لنيل اص، قمذكرة ا القانو نتخصص

نائية ا ة، والعلوم م عبدالرحمن زائر، بجاية_ جامعة   .ا

شا نزار،أ ات). 2001(ناء ا،راملخد ا، أسبا شا ا، رإن م شر، الوقاية لل الفكر دار
ع   .ردن-مانع، 1ط، زوالتو

ن ث عبدهللا، بر بن ز دمان). م2002(عبدالعز مجال جتماعية دمة نايف، ا اديمية أ
منية للعلوم ية اض-السعودية، العر   .الر

ي ستا هللا، ال لطف دئات). م2003(أنطوان وامل واملسكرات ات دمان: راملخد إ عام مخل
  والعالج

بو م،را م وأبو سان،رامي والر نحو).2010(صفوت،ومحمد ات املخد مدم أسر ات راتجا
املنحرفة ن املدمن الكرك، سلوكيات محافظة استطالعية اسة   .ردن–رد

اج عثمان، ا النو ات). م2016(رعثمان وشرعية: راملخد تأصيلية ة قيا، ؤر إفر امعة ا
س-العاملية اسات الد لية و والقانو عة الشر رلية والقانو، الميةن عة الشر ، نمجلة

  .السودان

والدة ياط، ا ا و منظو). م2011(ماجد، محمود من ات واملخد طرة ا املواد رأسباب   ر

ي د املجتمع ا منية، رمتعاط اسات الد منية، رمجلة اتيجية س اسات الد ، رمركز
ران5العدد   . حز

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة یولیو، )األول(، الجزء )191: (العدد

 

 

579 

الصديق، الرشيدان و عبدهللا سعد ي، م التيجا ج). م2019(،وجدان و ب املرتبطة العوامل
السعودي املجتمع ات ماجست، راملخد للعلوم، رسالة ية العر نايف جامعة

جتماعية، منية العلوم جتماع، لية علم عاية، قسم و يل تأ رتخصص
  .السعودية، إجتماعية

ن وعمر، الز مصطفى، فضل ان عاط). م2014(ن امادوأسباب ال عقار لدىTramadol لي
ميدانية اسة د غزة محافظات الفلسطي املفتوحة، رالشباب القدس ، جامعة

ن   .ّغزة_فلسط

محمد، إسماعيل ود، ـ). م2012(ز املجتم ا، العنف ـ الب العلميـھ، جامعـة املعرفـة كنـو زدار
ع والتو شر   .ردن، 1ط، زلل

ل وجيھ،و اعوامل).2015(غدير وأثر جتماعية املناسبات ة النا ات العيا رإطالق ر
واملجتمع الفرد جة، ع د ع صو ل إستكماال مقدمة ة شو م غ رسالة لر ً

ر
مؤتة، املاجست   .الكرك-ردن، جامعة

كيم،سعيد السعودي).م2011(عبدا املجتمع ات املخد عاطي ثقافة مالمح رعض
عينة ع ميدانية اسة الزلفيرد مدينة الثانو التعليم بية، يطالب ال ، لية

العلمية أسيوط، املجلة س، جامعة   .السو

عليان، سالمة متعاطي). م2016(فداء لدى كتئاب و بالقلق وعالقتة الذات وم مف
غزة محافظات امادو ّال سالمية، ل امعة بية، ا ال استكماال، لية مقدم بحث

ً

د ع صو بيةلل ال لية ب واملجتمعية النفسية ة ال املاجست رجة
غزة سالمية امعة ن، ّا   .ّغزة_فلسط

يلة، سماش دث). م2014(ن ا سلوك العقلية واملؤثرات ات املخد لنيل، رتأث مذكرة
قو ا املاجست ادة والعقاب، قش جرام علم قو، تخصص ا لية، ققسم

وا والسياسةالعلوم باتنة، ققو ضر اج ا زائر، جامعة   .ا

و ع، رش ود املجتمع). م2001(جليل سرطان ف، دمان املعا وت- لبنان، رمكتبة   .ب

إسماعيل، ي، املجتم). م2012(شو والعنف بالوصم التأقلم اتيجية إس رسالة، عالقة
مؤتة جامعة ة، شو م غ اه ردكتو   .ردن-الكرك، ر

أحمد، الصا العصر). م2011(خالد مرض من، دمان للوقاية ي العر لإلتحاد العام ن م
ت، دمان و   .ال

واسـماعيل، الصا غلوم سـيد، عبدهللا ات). م1994(عـزت واملخـد مـر ا ـ ع دمـان ـ راملرجـع
ت، والعقاق و   .ال

الغ محمد، عبد ات). م2006(سم ة: راملخد املخد العقليةا، راملواد املستخدمة، ملؤثرات املواد
ا القانونية، صنع الكتب منية، دار للعلوم العبد سعد اديمية ت، ا و ال   .دولة
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ام، عبيد والعقاب).م2013(س العالج ن ب ات املخد الك إس مة جة، رجر د لنيل ادة رش
القانونية العلوم نائية، املاجست ا العلوم قو، تخصص ا والعلوملية ق

قو، السياسية ا ضر، ققسم اج ا زائر، باتنة_ جامعة   .ا

رمي وإقتصادية). م2019(خالد، ال ية ودي إجتماعية لة مش ات املخد عنوان مجلة، رمقال
ات مخد بال دن رأ الوطنية، 28العدد، ر   .عمان-ردن، 6:ص، د/915/2006املكتبة

متو، يعشماو وانب). 1993(سيد دمانا رة لظا اسات، جتماعية للد ي العر راملركز
ب والتد اض، رمنية   .الر

بان، رقدو ات). م2006(نو املخد عاطي نحو البطال الشباب ات إستكشافية، رإتجا اسة رد
قلة و املدينة شباب من عينة قلة، رع و اح مر قاصدي داب، رجامعة لية

سانية وع، والعلوم النفس علم بيةقسم ال زائر، لوم   .ا

مس الوقائية). م2018(مسعود، قر وإجراءات رة الظا واقع زائر ا ات مجلة، راملخد
سانية و جتماعية املسيلة، العلوم بوضياف محمد العلوم-جامعة لية

جتماعية و زائر، سانية   .ا

ن م املخد). م2010(أيمن، الكر عاطي إ املؤدية نالعوامل املشرف نظر ة وج من رات
ات املخد ة إلدا ع التا ن املدمن وتوقيف دمان عالج مراكز ن رواملتعاطي رسالة، ر

ة شو م غ مؤتة، رماجست   .الكرك، جامعة

ي، املا للقات). م2001(التجا أولية اسة شر، رد وال للطباعة عدن جامعة   .اليمن، دار

العام من ة   .)م2019 -م1992(مدير

خدام، املشاقبة أحمد ات). م2012(محمد واملخد النف: رالشباب والعالج جامعة، رشاد
الشمالية دود داب، ا و بية ال ع، لية والتو شر لل ق الشر زدار هللا، و   .رام

يم، املطالقة ابرا ة). م2019(فيصل وج من ات املخد عاطي إ املؤدية جتماعية رالعوامل
ا الطالب ينظر د سانية، رام إ علوم سلسلة اسات والد للبحوث رمؤتة

مؤتة، وإجتماعية   .الكرك-ردن، جامعة

سالم، املعايطة ل). م2008(محمد وا املعرفة ن ب ة املخد شر، رالنباتات لل دنية د و ردار ر
ع   .ردن_عمان، 1ط، زوالتو

ات باملخـــــــــد ـــــــــ املع املتحـــــــــدة مـــــــــم ـــــــــظـــــــــا). م2007(،رمكتـــــــــب ا ـــــــــ ات املخـــــــــد عـــــــــاطي ررة ر
ن الــــــــــرا الوضــــــــــع ــــــــــر تقر ية لإلحــــــــــصاء، الفلـــــــــسطي املركــــــــــز ــــــــــاز وا الداخليــــــــــة ة ا يو ر ز

ن، الفلسطي   .فلسط

دي اظم، م ات). م2016(طلعت املخد ام ية: رأح فق اسة سالمية، رد امعة لية، ا ال مجلة
امعة ا   .العراق، سالمية
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محمد، نا الشبابجر). م2018(عالء لدى ات املخد عاطي والعالج-رمة اسة-الوقاية رد
املقدسية الء كر مدينة ميدانية اسات، سوسيولوجية والد للتنمية الفرات رمركز

اتيجية العام، س الرأي إستطالع   .الفرات-العراق، وحدة

اكرم،شأت ي).2008(أحسن نا ا بولوجيا ن ي، علم نا ا بولو ن الثقافة،قسم دار
ع والتو شر وت، 1ط، زلل   .ب

محمد، الل إجتماعية). م1999(نا علمية ة ر ات املخد ؤإدمان ف، ر املعا رة، ردار   .القا

يل شر، والتأ لل ار ال وت، دار   .لبنان_ب

ات عواد، رالو مة). م2013(، عايد ر ا علم ات ع ، نظر والتو شر لل وائل  ، 1ط، زدار
  .دنر_ عمان

ية العر ية(املراجع   ):باإلنجل
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