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 الممخص
طمبة الجامعات  تعاطي الٍ تؤدياألسباب التي  الٍالدراسة الحالية التعرؼ  ىدفت
زيز، والتعرؼ عمٍ مدى تأثير نظر طالب جامعة األمير سطاـ بف عبد الع جيةلممخدرات مف و 

استخدـ الباحث منيج البحث  يدؼعامؿ الجنس في استجابات عينة الدراسة. ولتحقيؽ  ىذا ال
( طالبا وطالبة 033مف ) تكونتالباحث عمٍ عينة عشوائية  اعدىا استبانة تطبيؽ وتـالوصفي؛ 

العوامؿ االقتصادية جاء بعد  أف النتائج ويبنتمف جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز بالخرج. 
يميو بعد العوامؿ  طالبفي المرتبة األولٍ ألسباب تعاطي المخدرات مف وجية نظر ال

بعد العوامؿ السياسية في المرتبة األخيرة. وأشارت النتائج ايضا إلٍ أف بعد  جاء كماالشخصية، 
الطالبات يميو بعد رفقاء السوء جاء في المرتبة األولٍ ألسباب تعاطي المخدرات مف وجية نظر 

وجود تبايف في األبعاد مف  معتأثير األسرة، فيما جاء بعد العوامؿ السياسية في المرتبة األخيرة 
حيث األسباب المؤدية لتعاطي المخدرات مف وجية نظر طالب وطالبات جامعة األمير سطاـ 

ي بعد ضعؼ الوازع ىناؾ اتفاؽ بيف وجيتي نظر الطالب والطالبات ف وبالمقابؿبف عبد العزيز، 
يوصي الباحث بتركيز الجيود عمٍ الجانب  الدراسةالديني والعوامؿ السياسية. وفي ضوء النتائج 

 والمجتمعات التربوية بخطر المخدرات.  سراإلعالمي والتوجييي، باإلضافة إلٍ زيادة وعي األ

األميـر سـطام بـن تعـاطي المخـدرات ط طـالب الجامعـات ط جامعـة   سباب:   أالمفتاحية الكممات
 .عبد العزيز 

دعم هذا المشروع بواسطة عمادة البحث العممي بجامعة األمير سطام بن  تم
    2017/02/7568 عبدالعزيز من خالل المقترح البحثي رقم
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Theresearch study aims to identify the reasons for taking of drugs 
by university students based on their perspectives. This research study 
is conducted on the students of Prince Sattam bin Abdul Aziz University 
(PSAU)-KSA to identify the impact effect of the gender (male/female) 
factor rely on their responses. The researchare used the quantitative 
research method. A questionnaire is conducted on a random sample of 
300 students. The study findings are indicated that the economic factors 
are classified as a first reason of the drug abuse; followed by personal 
factors and finally the political factors. Moreover, these findings are also 
indicated thatbad company as a first reason of drug abuse based on 
females students’ perspectives; followed byfamilial education and 
awareness as a second impact, and political factors as the last reason. 
The findings show a big contrast between males' and females' 
perspectives in terms of the causes of drug abuse; On the other hand, 
their perspectives are unified between them in two factors: the 
weakness religious faith and political factors. To conclude, the research 
recommend concentrating efforts through media and guidance aspects 
for increasing families’awareness regarding the risks of drugs on 
communities. 
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تعػػػاطي المخػػػدرات مشػػػػكمة اجتماعيػػػة لػػػيس عمػػػٍ صػػػػعيد الفػػػرد بػػػؿ وعمػػػٍ صػػػػػعيد  ُيعػػػد
المجتمػػػع أيػػػضا، باإلضػػافة إلػػٍ انعكاسػػاتيا الواسػػػعة وتأثيرىػػػا الػػػضار عمػػػٍ األوضػػػاع االجتماعيػػػة 
واالقتصػػادية والصػػحية عمػػٍ المجتمػػع، وىػػي ظػػاىرة تشػػتؿ بػػاؿ الحكومػػات وتعنػػػٍ بيػػػا المنظمػػات 

ة واإلقميميػػػة والدوليػػػة بحيػػػث أصػػػبحت تخصػػػص لمكافحتيػػػا والوقايػػػة منيػػػػا إمكانػػػات بشػػػرية القوميػػػ
 .وماديػػة عظيمػػة كمػػا أخػػذت تعقػػد لبحثيػػا ومظاىرىػػا وأعراضػػيا المختمفػػػة المػػؤتمرات والنػػدوات

موضػوع تعػػاطي المخػدرات مػف الموضػػوعات التػي ليػػا أىميػة خاصػػة فػػػي مشػاكؿ السػػموؾ  ويعتبػر
ناحيػػة أخػػرى لػػو عالقػػة ريػػر مباشػػرة  ومػػف .احيػػة أنػػو جريمػػة فػػي حػػد ذاتػػواإلجرامػػي وذلػػؾ مػػف ن

بأفعػاؿ يحرميػػا الشػػرع والقػانوف أيضػػًا كجػػرائـ القتػؿ واالرتصػػاب والسػػرقات والتشػرد باإلضػػافة إلػػٍ 
أنػػػو يػػػؤدي إلػػػٍ نقػػػص فػػػي قػػػدرات المتعػػػاطيف ويظيػػػر ذلػػػؾ فػػػي عػػػدـ اىتمػػػاميـ بالعمػػػؿ وضػػػعؼ 

وقػد ادراؾ المجتمػع السػعودي منػذ نيايػات  . تفيػد وال تػػستفيد إنتاجيـ ممػا يجعميػـ طاقػة معطمػة ال
 . (2991 النوافمة،؛ 1322 كنعاف،القرف المنصـر  خطورة ظاىرة تنامي المخدرات )

 النظري والدراسات السابقة  األدب
تعػاطي  المخػدرات كمػا  ،فسػموؾبالمخػدرات  تعػاطيفي انتشار ظاىرة  واضحتبايف  ثمة

ؾ مػتعمـ يػتـ فػي جماعػػات تربطيػػا عالقػات وديػة وفػي ىػذا اإلطػار يػتـ تعمػـ يراه سػذرالند ىػو سػمو 
التعػػاطي، ويػػدمف األشػػخاص مػػف خػػالؿ اتصػػاالتيـ  مػػع جماعػػات تتعػػاطٍ وتكػػوف النتيجػػة ىػػي 

نظريػػة سػػذرالند قػػادرة عمػػٍ تفسػػير السػػموؾ االجتمػػاعي والالاجتمػػاعي  والنظريػػة  إفكمػػا ،التعػػاطي
قػػة مباشػػرة بالجماعػػات الصػتيرة وركػػزت عمػػٍ أىميػػة التنشػػئة وضػعت عمػػٍ أسػػاس مفػػاىيـ ليػا عال

وفػي  (.1322 كنعاف،) .االجتماعية والخبرات فالنظرية قادرة عمٍ تفسير معدالت التعاطي أيضا
ىػػذا الصػػدد تشػػير  نظريػػة تعزيػػز التػػرابط االختالفػػي حظيػػت بمكانػػة بػػارزة فػػي مجػػاالت التعػػػاطي 

 نتمػيالعقار نفسو والثاني يتعمؽ بطبيعػة الجماعػػات التػي يفيناؾ نوعاف مف التعزيز األوؿ يتعمؽ ب
إلييا الفرد، وكذلؾ الفروؽ بيف المدمنيف، فإذا ما تعالج شخص لمتخمص مف عقار معػيف )العػالج 
الػػػدوائي( وىػػػو باسػػػتخداـ بعػػػض األدويػػػة التػػػي تنفػػػر المػػػدمف، فقػػػد يعػػػػود لمتعػػػاطي بسػػػبب عالقاتػػػو 

 )2993( لالاجتمػاعي وبالتػالي مػف خػالؿ تعزيػز العقػار نفسػواالجتماعيػة المعػززة ليػذا السػموؾ ا
Barlow, تقػػدـ نظريػػة الػػتعمـ االجتمػػاعي تفسػػيرىا ألسػػباب تشػػكؿ االتجاىػػات بػػتعمـ السػػموؾ  كمػػا

 .التعاطي، فيذا السموؾ ُمتعمـ ويتـ مػف خػالؿ الػتعمـ والخبػرة المباشػرة مػف خػالؿ التنظػيـ الػذاتي،
(Pepler & Slaby, 1996.) 

بكممػػة مخدرأيػػة مػػادة كيمائيػػة تػػؤثر فػػي حيػػاة الخاليػػا األساسػػية ل نسػػاف وتسػػبب  يقصػػدو  
والطراونػػػػػػػػػػػة  البداينػػػػػػػػػػػةالنعػػػػػػػػػػػاس والنػػػػػػػػػػػـو أو ريػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػوعي المصػػػػػػػػػػػحوب بتسػػػػػػػػػػػكيف األلػػػػػػػػػػػـ .)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 7102  ديسمرب  –العاشرالعذد   -  33  جمللذا      477
 

 

أي مػػػػادة تػػػػؤدي إلػػػػٍ االعتمػػػػاد  عمػػػػٍبالمخػػػػدرات مػػػػف الناحيػػػػة النفسػػػػية  ويقصػػػػد(.1339وحسػػػػاف،
عمػػٍ تنميػػة االسػػتعداد لديػػو ل صػػابة  باالضػػطرابات  العضػػوي أو النفسػػي والتػػي تسػػاعد المتعػػاطي

: المخػدرات Fareo, 2012 ) ) فػارو ويعػرؼ(.(Matthew,2010.واإلمػراض النفسػية والعقميػة 
شػػػػأنيا أف تحػػػػدث تتيػػػػرات فػػػػي الوظػػػػائؼ  بأنيػػػػا المػػػػواد الطبيعيػػػػة أو المعدلػػػػة كيميائيػػػػا  التػػػػي مػػػػف
نفعػػػػاؿ والسػػػػموؾ والحالػػػػة الصػػػػحية والجسػػػػمية البيولوجيػػػػة لمفػػػػرد كعمميػػػػات اإلدرات والتصػػػػور أو اال

العامػػة، فػػي حػػيف يعػػرؼ اإلدمػػاف بأنػػو اإلفػػراط فػػي االعتمػػاد التعسػػفي عمػػٍ مػػادة مػػا دوف إجػػراء 
التشػػخيص والفحػػص الطبػػي مػػف ذوي االختصػػاص، أو ىػػو تنػػاوؿ جرعػػات زائػػدة ريػػر قانونيػػة مػػف 

مفػػػػػػة ويضػػػػػػيؼ  كبنيونػػػػػػ  أثبتػػػػػػت تأثيرىػػػػػػا فػػػػػػي الوظػػػػػػائؼ الجسػػػػػػمية المخت يالمػػػػػػواد المخػػػػػػدرة التػػػػػػ
(Ekpenyong, 2012 اف )أي منتج رير الطعاـ  والشراب الصحي، الذي يػؤثر فػي  المخدرات

البدنيػػػة والعقميػػػة  لوظػػػائؼفػػػي عمػػػؿ ا رطبيعػػػة شػػػعور الفػػػرد وتفكيػػػره ووظائفػػػو الحسػػػية؛ ممػػػا يػػػؤث
أو  أف يػػػدخؿ المخػػػدر إلػػػٍ الجسػػػـ عػػػف طريػػػؽ الحقػػػف، أو االستنشػػػاؽ والتػػػدخيف، النفسػػػية،ويمكفو 

 الشرب". 

انػػو قػػد يعػػود إلػػٍ أسػػباب ذات  المخػػدراتالنظريػػة البيولوجيػػة تعاطي فسػػرةىػػذا الصػػدد  وفػػي
فأبنػػاء  األسػػرة،طػػابع وراثػػي، وأف نمػػوذج االسػػتعداد الػػوراثي يفتػػرض وجػػود اسػػتعداد وراثػػي داخػػؿ 

 اطيعػف التعػ المسػؤوؿالمخدرات ينتشر بينيـ التعاطي لممخػدرات دوف تحديػد الميكػانـز  متعاطي
Matthew,2010) )،  ٍفػػي حػػيف تػػرى مدرسػػة التحميػػؿ النفسػػي أف تعػػاطي المخػػدرات راجػػع إلػػ

إذ أف متعػػػػاطي  الػػػػدوافع،وذلػػػػؾ لعػػػػدـ اشػػػػباع بعػػػػض  الفميػػػػة؛التثبيػػػػت الػػػػذي يحػػػػدث فػػػػي المرحمػػػػة 
(. (Ekpenyong, 2012 المخدرات يعػاني مػف اإلحسػاس بالحرمػاف فػي مراحػؿ الطفولػة المبكػرة

أنسػػموكيات االنسػػاف  أسػػاسريػػة الػػتعمـ االجتمػػاعي تعػػاطي المخػػدرات عمػػٍ فػػي المقابػػؿ تفسػػر نظ
الػٍ ذلػؾ تفسػير النظريػة  أضػؼأسػباب التعػاطي.  ىػـأحػد أ والتقميػدخالؿ المالحظػة  مفالمتعممة 

 المخػػدرات،الوظيفيػة ألسػػباب التعػاطي عمػػٍ أسػاس الفشػػؿ فػي أداء األدوار قػػد يػؤدي الػػٍ تعػاطي 
لفػػرد نتيجػػة الظػػروؼ المعيشػػية واألدوار المتوقعػػة مػػف الفػػرد والتػػي كمػػا أف الصػػراع الػػذي يعيشػػو ا

                      المخػػػػػػػػػػػدراتيصػػػػػػػػػػػعب تحقيقػػػػػػػػػػػو تفقػػػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػػػرد توازنػػػػػػػػػػػو االجتمػػػػػػػػػػػاعي، فيمجػػػػػػػػػػػأ الػػػػػػػػػػػٍ تعػػػػػػػػػػػاطي 
 (. 1330؛ الخزاعمة، 2991)السعد، 

 اإلدمػػاف،أف السػػمات الشخصػػية تفػػرض عمػػٍ الفػػرد االتجػػاه نحػػو  السػػماتوتػػرى نظريػػة  
 االخػريفالمخػدرات عػدـ حػب االخػتالط مػع  متعػاطيالبعض السمات الشخصية لألشػخاص ومف 
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( أف العوامؿ االجتماعية 1321دراسة )عوض ورستـ وبيومي،  وأوضحت.الذاتوانخفاض تقدير 
ليػػػا دورا ميػػػـ فػػػي تعػػػاطي المخػػػدرات، ومػػػف ابرزىػػػا عػػػدـ رقابػػػة الوالػػػديف، والقسػػػوة فػػػي المعاممػػػة 

بيئات تعميمية آمنة لنمو الطمبػة  إيجادالذي يتطمب  األمرميمي لموالديف . المستوى التع  وانخفاض
مشػػػكمة رئيسػػة فػػػي مراحػػؿ التعمػػػيـ تتمثػػؿ فػػػي أبعػػاد اجتماعيػػػة  توتعمميػػـ. وتمثػػؿ ظػػػاىرة المخػػدرا

بػػػيف الطمبػػػة، وتػػػدني مسػػػتوى الػػػدعـ األسػػػري  انتشػػػارىاونفسػػػية وصػػػحية فػػػي ظػػػؿ زيػػػادة مؤشػػػرات 
إف  (Ekpenyong, 2012) آفػة تعػاطي المخػدرات لػدى طمبػة.والمجتمعػي فػي مجػاؿ مكافحػة 

تعػػػػاطي المخػػػػدرات يػػػػؤدي إلػػػػٍ العديػػػػد مػػػػف المخػػػػاطر وأىميػػػػا أنيػػػػا تضػػػػعؼ الشخصػػػػية، وتػػػػذىب 
الحيػػػواف والمتعػػاطي لممخػػدرات  قػػد ال  عػػفبمقومػػات الرجولػػة وال سػػيما عقػػؿ اإلنسػػاف الػػذي يميػػزه 

 (Madrine, 2015 ). يتورع عف أيو جريمة ميما كانت كبيرة

 تعػػاطيم يرتكبهاا  لًالقت قةرًالس لعنػػؼا ادثوح  أنسػػبؽ يمكػػف القػػوؿ  مػػاعمػػٍ  وبنػػاءً  
 عمٍ ؿوصحلا يف ربةرلم أً. العقمي ابطرضلال امإتفسػػػػػػػػير  ذلػػػػػػػػؾ  ويمكػػػػػػػػف . خػػػػػػػػدرةالم ادملوووووووو ا

 هذى رةطوخ.  ومما يفاقـ   يياطعات نع جتالنا تشاءنًاال ةوالنش عمٍ ؿوصحلًا يطلمتعا اؿوماأل
تظيػر   أشػكاؿ  وقػد ((Matthew,2010اثناإل ٌدل نيام روكذال ٌدل عاويش رثكأ نياأ المشكمة
يسػػػمٍ مػػػدمني الشػػوارع وىػػػـ اكثػػػر  مػػا فينػػػاؾ(. 2991الكبيبػػػي،  ؛ 1332، عػػزوز)دمػػػافعػػدة لال

اسػػتخدامو   بعااد  ب لصااد   انماالد قيطر فرعي  مػػفخطػػورة عمػػٍ المجتمػػع. فػػي المقابػػؿ ىنػػاؾ  
 (.,Betty (2010 ،تعداد اس لديوكونو  عميو نماد مث طبيا

تعاطي المخدرات خالؿ السنوات  نتشارالسعودية زيادة في ا ةالمممكة العربي وشيدت
 تضاعفتخصوصا الحشيش والكبتاجوف، حيث أنو في خالؿ الخمس سنوات األخيرة  األخيرة،

 )العاني، 1332% في خالؿ عاـ  1.00كما أف قضايا المخدرات زادت بنسبة  ،نسبة المدمنيف 
وتعود ىذه الزيادة في انتشار المخدرات لمعديد مف األسباب. فقد بينت دراسة سميـ  )2006

( والتي أجريت في دولة مصر أف ىناؾ عدد مف األسباب التي أدت لتعاطي المخدرات 2991)
وىي: المشاكؿ األسرية، رفقاء السوء، المشاكؿ المادية، مشكالت العمؿ، الفراغ والشعور بالممؿ. 

مدمنًا لممخدرات مف  093( دراسة عمٍ عينة مكونة مف 1322جرى الخوالدة والخياط )كما أ
المراجعيف لممراكز المتخصصة لعالج المدمنيف بيدؼ التعرؼ عمٍ األسباب التي أدت إلٍ 
تعاطييـ لممخدرات. وقد بينت نتائج الدراسة أف أىـ أسباب تعاطي المخدرات كانت المشاكؿ 

نشوة والمتعة، المشاكؿ المالية، رفقاء السوء ومحاولة نسياف اليمـو األسرية، البحث عف ال
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( بدراسة ميدانية ىدفت إلٍ التعرؼ عمٍ الجوانب 1330والمشاكؿ. كما قاـ الخزاعمة )
االجتماعية لظاىرة تعاطي المخدرات والتعرؼ عمٍ واقع مشكمة تعاطي المخدرات في األردف. 

لنتائج مف أىميا: أف مشكمة تعاطي المخدرات في األردف وقد توصمت الدراسة إلٍ العديد مف ا
في زيادة مستمرة وخصوصًا بيف فئة الشباب، وأف السبب الرئيس الذي أدى إلٍ تعاطي الشباب 

( بدراسة ىدفت إلٍ معرفة  2007. كما قاـ جمود )لسوءلممخدرات أوؿ مرة ىو مصاحبة رفقاء ا
السعودية وأىـ األسباب التي أدت إلٍ ذلؾ. وقد بينت مدى انتشار المخدرات في المممكة العربية 

الدراسة أف نسبة اإلدماف في المممكة العربية السعودية خالؿ الخمس سنوات األخيرة تضاعفت 
: زيادة دخؿ الفرد المخدراتمف أىـ األسباب التي أدت إلٍ تعاطي  أفأربعة أضعاؼ.و  بةبنس

 ىذهعف فائدة  لمضممةسعودية، المعمومات الخاطئة واالمادي، الموقع الجترافي لمممكة العربية ال
المواد.  وبيدؼ التعرؼ عمٍ األسباب التي تؤدي إلٍ دفع الشباب إلٍ تعاطي المخدرات في 

نتائج  أشارتمف طمبة جامعة القدس المفتوحة.  عينةعمٍ  بدراسة( 1339ثابت ) قاـفمسطيف 
ات كاف رفقاء السوء، ثـ عامؿ التفكؾ أف أىـ سبب أدى إلٍ تعاطي الشباب لممخدر  الدراسة

)الخزاعي، األسري والعوامؿ النفسية.  ولمعرفة اثر تحسف نوعية الحياة بعد توقؼ اإلدماف أجرى 
( مف المدمنيف الذيف توقفوا عف تعاطي المخدرات بعد 130) مفتكونت عينتيا  دراسة( 1323

دف متوقفا عف اإلدماف. أشارت نتائج انتياء فترة العالج في مستشفيات ومراكز العالج في األر 
الدراسة أف نسبة مدمني المخدرات كانت بيف الذكور اكثر مف اإلناث، والعزاب أكثر فئات 

تعاطي وانتشار  مستوىارتفعت نسبة المدمنيف.  ولمعرفة  اكمم لدخؿالمدمنيف، ، وكمما ارتفع ا
 وسدليكؾ  ىوروتزجرى المخدرات بيف الشباب وأىـ األسباب التي أدت الٍ التعاطي أ

(1972, Seadlacek, Horowitz دراسة  )( مف طمبة جامعة  1232عينتيا مف ) تكونت
% مف الطالب قد استخدموا المخدرات  31ميرالند األمريكية. وقد بينت نتائج الدراسة أف حوالي 

 دراسةتعاطوا مخدر الييرويف. كما بينت نتائج  قد%مف الطمبة  2 اليوأف حو 
(Matthew,2010)  التي تدفع الشباب في الواليات المتحدة األمريكية إلٍ تعاطي  األسبابأف

ىي الضجر، واإلحباط، وعدـ قبوؿ الشباب مف قبؿ اآلخريف أو األىؿ، باإلضافة إلٍ  المخدرات،
 (2010ركزت دراسة كماالمعاممة. وسوءبعض المتتيرات االجتماعية األخرى مثؿ: الطالؽ 

Betty,مف قبؿ  يمةتؤدي إلٍ ارتفاع معدؿ ارتكاب الجر  خدراتنتشار ظاىرة الم(، عمٍ أف ا
يجب استخداميا مف أجؿ منع انتشار التعاطي،  التيالشباب. و أف ىناؾ الكثير مف الوسائؿ 
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اإلدارة األمريكية  الحرب لمكافحة  واعتبرتمف قبؿ الحكومة في ىذا المجاؿ،  ولةوالجيود المبذ
 &Arun, Chavan (2010 ,رب التي تشف عمٍ اإلرىاب، أما دراسة بتمؾ الح شبيوالمخدرات 

Bir ،)( سنة، في  بعض المناطؽ الريفية 22( فردًا تزيد أعمارىـ عف )1191عمٍ) تأجري التي
ىدفت الدراسة التعرؼ عمٍ اتجاىات الشباب نحو مشكمة تعاطي المخدرات  ليند،والحضرية في ا

شار ظاىرة تعاطي المخدرات بيف الشباب في أرجاء وشرب الكحوؿ.وقد أوضحت الدراسة انت
واسعة مف اليند، وخصوصا في المناطؽ الريفية والمناطؽ الفقيرة، وبينت الدراسة أنو في سبيؿ 
حؿ ىذه المشكمة ، فال بد أف نتعرؼ إلٍ مواقؼ واتجاىات المجتمع تجاه مشكمة التعاطي وشرب 

التي تدفع بيـ إلٍ  لبيئةيف الشباب والظروؼ واالكحوؿ. واالختالفات بيف متعاطي المخدرات ب
التعاطي.  ولدراسة ظاىرة انتشار المخدرات مف قبؿ الشباب في مدارس أسترالية، مقارنة مع 

( طالبًا. 123( دراسة تكونت عينتيا مف )Nathan, 2001طمبة مف جامعة ممبورف أجرى )
أىـ األسباب التي أدت   وأفمتعاطيف. اشارت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الوفاة بيف الشباب ال
في تجربة أشياء جديدة،كما بينت  والرربةإلٍ التعاطي ىي الرربة في الحصوؿ عمٍ النشوة، 

الدراسة أيضا أف أرمبية عينة الدراسة كاف ليـ اتجاىات سمبية حوؿ مف يقـو ببيع المخدرات. 
يات نظر طالب المرحمة ( بيدؼ استقصاء وجEkpenyong, 2012وقاـ إيكبنيون  بدراسة 

( 013الثانوية نحو انتشار المخدرات وتأثيرىا في سموكاتيـ. تكونت عينة  الدراسة   مف )
. كشفت النتائج أف ىناؾ مستوى متوسطا مف إدراؾ طالب جيريامف مدارس ثانوية في ني لدراسةا

اتجاىات  الطمبة السمبية، حيث أظيرت وأضرارىا المخدراتالمرحمة الثانوية لمخاطر تعاطي مف 
. كما أظيرت النتائج وجود فروؽ في الميؿ لتعاطي المخدرات ،يتعاطٍ المخدرات مفسمبية نحو 

 تعزى لمجنس لصالح الذكور.

. دراسة( 1320)محيسفالخصائص النفسية لممتعاطي والدوافع المؤدية لو أجرى  ولتحديد
كشفت النتائج أف ىناؾ مجموعة األقصٍ بتزة،  جامعةطالبات جامعة  مفتكونت عينة الدراسة 

مف األسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، كاألسباب الشخصية )عدـ توفر األمف النفسي والرعاية 
الكافية، واالفتقار لمحب(، واألسباب األسرية )كالخالفات والتفكؾ األسرية، وعدـ الرقابة الوالدية(، 

الديني. كما أظيرت الدراسة وجود عدد الوازع  ؼإضافة إلٍ الظروؼ االجتماعية الصعبة، وضع
مف األعراض المرضية النفسية كالفصاـ، والشعور بالذنب، والقمؽ، واالكتئاب، وتوىـ المرض. 

 ,Madrineوفيما يتعمؽ باالضطرابات السموكية المتعمقة بتعاطي المخدرات أجرى مادريف )
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مة الثانوية في كينيا. كشفت مف المرح بة( طالبا وطال1222( بدراسة تكونت عينتيا مف )2015
االضطرابات السموكية ارتباطا بتعاطي المخدرات، ىي: العنؼ والعدواف عمٍ  كثرالنتائج أف أ

األقراف والمعمميف داخؿ المدرسة، وممارسة سموكيات إجرامية كالسرقة، واالعتداء الجنسي، 
النتائج أف أىـ األسباب  واليروب مف المدرسة، ومشاكؿ صحية، وتدني االلتزاـ المدرسي. وبينت

الدافعة لتعاطي المخدرات، ىي: األزمات الحياتية، وسوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والنفسية، إضافة إلٍ النماذج السمبية ل دماف مف الوالديف واألقراف والمعمميف، وسوء المعاممة 

المدارس الثانوية، مع  اخؿد االجتماعية. كما أكد المشاركوف عمٍ وجود مشكمة تعاطي المخدرات
 ومفعدـ توفر برامج وقاية مف المخدرات، وعدـ كفاءة المدرسة في التعامؿ مع مشكمة المخدرات.

االدب السابؽ الحظ الباحث تعدد األسباب التي تؤدي لتعاطي المخدرات فضال  راجعةخالؿ م
تحدثت عف أسباب  ابقةلسعف االثار السمبية المترتبة عمٍ التعاطي ، واف مجمؿ الدراسات ا

مختمفة وعوامؿ متداخمو ، األمر الذي دفع الباحث إلجراء الدراسة الحالية عمٍ مجتمع جامعة 
               األمير سطاـ بف عبد العزيز ، وتحديد أىـ تمؾ األسباب المؤدي لتعاطي المخدرات مف وجية

 نظر الطالب . 

 الدراسة: مشكمة
خدرات مف مشكالت العصر التي تحتؿ مكانًا ميما في ظاىرة انتشار تعاطي الم تعد

العاـ المحمي والدولي لما تسببو مف مشكالت نفسية واجتماعية وبدنية واقتصادية عمٍ الفرد  الرأي
. إف تعاطي الشباب لممخدرات يمثؿ كارثة لممجتمع، حيث أف الشباب يعتبر عماد المجتمعو 

 – 22أعمارىـ بيف ) تراوحمجتمع السعودي الذيف توثروة كؿ مجتمع. وتمثؿ نسبة الشباب في ال
تقدر بنحو  إذ،سكاف المممكة العربية السعودية جموعالكمي لم العدد% مف 19نحو  سنة( 19

في السنوات األخيرة مشكمة  وقدزادت.2016) ل حصاء،)الييئة العامة خمسة مالييف نسمة.
              األمـ المتحدة لعاـ ريريف تقتعاطي المخدرات واإلدماف خاصة بيف فئة الشباب، فقد ب

مميوف عف 2قدرىا  زيادةمميوف أي ب 292( أف عدد متعاطي المخدرات في العالـ بم  1333) 
 أنو(1331عمٍ الصعيد المحمي، فقد أشار جمود ) أما.  )1331 العاني،) 1330عاـتقرير 
عفت نسبة إدماف المخدرات أربع الخمس سنوات األخيرة في المممكة العربية السعودية تضا خالؿ

الدراسة  إلىإجراء.% األمر الذي دفع الباحث  1.00مرات، كما زادت قضايا المخدرات بنسبة 
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الحالية والتي سيحاوؿ مف خالليا التعرؼ األسباب الرئيسة لتعاطي طالب الجامعة لممخدرات 
 سطاـ بف عبد العزيز. األميرمف وجية نظر طمبة جامعة 

  :اسةالدر  يسؤال 
أسباب تعاطي المخدرات مف وجية نظر طالب جامعة األمير سطاـ بف عبد  ماىي .1

 العزيز؟

أسباب تعاطي المخدرات مف وجية نظر طالبات جامعة األمير سطاـ بف عبد  ماىي .2
 العزيز؟

 الدراسة: هدف
عمٍ األسباب التي تؤدي إلٍ تعاطي طالب الجامعات لممخدرات مف وجية نظر  التعرؼ -

 .العزيز عبدة األمير سطاـ بف طالب جامع

عمٍ الفروؽ في استجابات عينة الدراسة حوؿ األسباب التي تؤدي إلٍ تعاطي  التعرؼ -
 .الجنس•طالب الجامعات لممخدرات تبعا لمتتير

 البحث: منهجية
البحث الوصفي؛ بيدؼ التعرؼ عمٍ األسباب التي تؤدي إلٍ  المنيجالباحث  استخدـ

 ،العزيز عبدخدرات مف وجية نظر طالب جامعة األمير سطاـ بف تعاطي طالب الجامعات لمم
التعرؼ عمٍ الفروؽ في استجابات عينة الدراسة حوؿ األسباب التي تؤدي إلٍ  إلٍباإلضافة 

 تعاطي طالب الجامعات لممخدرات تبعا لمتتير 

 الدراسة: أهمية
دمأىمية ىذه الدراسة مف الخطورة التي تترتب عمييا تعاطي  تأتي والتي  دراتالمخ افوا 

تشكؿ خطرًا كبيرًا جدًا لمجتمعنا وذلؾ الستيدافيا فئة الشباب والتي تعتبر الثروة الحقيقة ليذا 
البمد والداعـ الحقيقي لنيضتو ورقيو. إف نتائج ىذه الدراسة سوؼ تقدـ معمومات ميمة عف أىـ 
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برامج الوقاية والتوعية  تعاطي الشباب لممخدرات، األمر الذي سيوجو إلٍاألسباب التي تؤدي 
وزارة التعميـ ووزارة الصحة ووزارة الداخمية  ثؿمف المخدرات في جميع القطاعات ذات العالقة م

الوجو الصحيحة ويحدد األوليات التي يجب أف يتـ التركيز عمييا في برامجيا. وسوؼ تفتح ىذه 
 .عمٍ مجتمعنا إيجاباتي ستنعكس الدراسة الباب لمعديد مف الدراسات المتعمقة بآفة المخدرات وال

 الدراسة  أداة
الباحث بتطوير مقياس أسباب تعاطي المخدرات مف وجية نظر طالب الجامعة  قاـ

باالعتماد عمٍ مجموعة مف الدراسات التربوية العربية واألجنبية ذات العالقة بيذا الموضوع 
( تكوف 2012 ؛,1320Ekpenyong؛ محيسف، Madrine, 2015 واالستفادة منيا، وىي)

السوء  ؽ( فقرة موزعة عمٍ ستة أبعاد. : البعد األوؿ: رفا12) مفالمقياس بصورتو النيائية 
فقرة. والبعد الثالث: تأثير األسرة  21وشمؿ  الشخصيةفقرة. والبعد الثاني: العوامؿ  21وشمؿ 
لخامس: العوامؿ فقرة. والبعد ا 21فقرة. والبعد الرابع: ضعؼ الوازع الديني وتشمؿ  21وتشمؿ 

فقرات. وتكوف المقياس  22اقتصادية  وشمؿ  عوامؿفقرة. والبعد السادس:  21السياسية وشمؿ 
 عبارة موزعة عمٍ ستة أبعاد 12بصورتو النيائية مف 

المطّورة بطريقة  ورتوالباحث باستخراج داللة الصدؽ لممقياس وبص قاـ :  المقياس صدق
( فقرة عمٍ مجموعة مف المحكميف 12التي تتضمف ) الصدؽ المنطقي. إذ وّزعت القائمة

المختصيف في عمـ النفس التربوي في الجامعات السعودية. وقد ُطمب منيـ بياف مدى انتماء 
الفقرة لممقياس ومدى وضوح الفقرة ومدى سالمة الصيارة المتوية لمفقرة وأي مالحظات أخرى 

 يرونيا مناسبة.

: لمتأكد مف ثبات المقياس في الدراسة الحالية، قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس المقياس ثبات
( طالبًا وطالبة مف طمبة جامعة األمير سطاـ بف عبد 233عمٍ عينة استطالعية مكّونة مف )

العزيز، تـ انتقاؤىـ بطريقة عشوائية ومف مختمؼ المستويات الدراسية والتخصصات، ومف خارج 
( طالبة. وتـ حساب الثبات بطريقتيف، األولٍ 23( طالبًا و)23بواقع ) عينة الدراسة موزعيف

)كرونباخ ألفا( لحساب االتساؽ الداخمي لمفقرات، حيث بمتت قيـ معامؿ الثبات لممقياس 
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( طالبًا وطالبة 233(. والثانية عف طريؽ إعادة تطبيؽ المقياس عمٍ العينة السابقة )3.93)
يث تـّ حساب معامؿ ارتباط بيف نتائجيـ في المرة األولٍ والثانية بفارؽ زمني مّدتو أسبوعاف، ح

(. أيضًا تـ استخراج معامالت ثبات االتساؽ 3.92لممقياس ككؿ بم  معامؿ الثبات المحسوب )
 2( أبعاد باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا والجدوؿ 1الداخمي لألبعاد الفرعية، والتي بم  عددىا)

 مقياس ككؿ، واألبعاد الفرعية لممقياس. يوضح معامالت الثبات لم
 1الجدول

 تعاطي المخدرات  الكمي واألبعاد الفرعية أسبابمعامالت الثبات لمقياس 
 لممقياس بطريقة كرونباخ ألفا 

 إرتباط بيرسػػوف معػػامؿ البػػػعػد
 (عادة)ثبات اإل

 كرونباخ ألفا قيمة

 3.91 3.99 السوء رفاؽ بعد

 3.92 3.93 الشخصية العوامؿ بعد

 3.93 3.11 األسرة تأثير بعد

 3.91 3.19 الوازع الديني ضعؼ بعد

 3.93 3.91 السياسية العوامؿ بعد

 3.93 3.91 العوامؿ اقتصادية   بعد

 3.99 3.91 الكمي

 .الدراسةوقد عّدت ىذه القيـ مناسبة ألرراض  

 تعاطي المخدرات أسبابتصحيح مقياس  
( فقرة موزعة عمٍ ستة أبعاد، 12عي في صورتو النيائية مف)مقياس الوعي المجتم تكّوف

يضع المستجيب إشارة أماـ كؿ فقرة لبياف مدى تطابؽ الفقرة مع قناعتو الشخصية الذاتية عمٍ 
بدرجة قميمة وال أوافؽ  وأوافؽبدرجة متوسطة  وأوافؽبدرجة كبيرة  أوافؽ) ىيُسّمـ مف أربع درجات 

( لمدرجات المذكورة سابقًا بالترتيب حيف 2،1،0،3بإعطاء األوزاف ) (. ويتـ تصحيح المقياسأبداً 
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الدرجة عمٍ  تتراوحوتعكس األوزاف حيف يكوف اتجاه الفقرة سالبًا، لذلؾ  إيجابيًا،يكوف اتجاه الفقرة 
( درجة. 033( و)12الدرجة عمٍ المقياس ككؿ بيف) وتتراوحكؿ فقرة بيف واحد وأربع درجات، 

 (.13-29الفئات العمرية التي تتراوح مف ) عمٍياس ىذا المق وُيطّبؽ

الدراسػػة الحاليػػة عمػػٍ طمبػػة مرحمػػة البكػػالوريوس فػػي جامعػػة األميػػر  تقتصػػر الدراســة: محــددات
فػػي مقػػر  1321/1329سػػطاـ بػػف عبػػد العزيػػز المسػػجميف لمفصػػؿ الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ الجػػامعي 

السػػػيكومترية أسػػػباب تعػػػاطي  ئصخصػػػا. كمػػػا تتحػػػدد ىػػػذه الدراسػػػة بالالخػػػرجالجامعػػػة فػػػي مدينػػػة 
ـّ سػػوؼ تكػػوف  عبػػدالمخػػدرات مػػف وجيػػة نظػػر طػػالب جامعػػة األميػػر سػػطاـ بػػف  العزيػػز.  ومػػف ثػػ

نتائج الدراسة الحالية صالحة لمتعميـ عمٍ المجتمع اإلحصائي ليذه الدراسة والمجتمعات المماثمػة 
 إحصائيا.

عػة األميػر سػػطاـ بػف عبػد العزيػػز مجتمػع الدراسػة مػف جميػػع طػالب جام تكػػّوف: الدراسـة عينـة
وطالباتيػػػػا لمرحمػػػػة البكػػػػالوريوس المنتظمػػػػيف بالػػػػّدواـ الرسػػػػمي لمفصػػػػؿ الدراسػػػػي األوؿ مػػػػف العػػػػاـ 

( طالبػػًاو 223( طالبػػًا وطالبػػة، مػػنيـ )033وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف) 1321/1329الدراسػػي 
 العشوائية المتوفرة .  ة( طالبة . تـ اختيارىـ بالطريق223)

ماىي أسباب تعاطي المخدرات مف وجية نظر  :األولالمتعمقة بالسؤال  جالنتائ
 العزيز؟طالب جامعة األمير سطاـ بف عبد 

الباحث النسبة المئوية مف إجابات الطالب عمٍ مقياس  استخدـعف السؤاؿ  ول جابة
 . يوضح النسب 1أسباب التعاطي وذلؾ حسب االبعاد والجدوؿ 

 
 1 الجدول

 خدرات من وجهة نظر طالب جامعة األمير سطام بنتعاطي الم أسباب
 عبد العزيز مرتبة ترتيبا تنازليا. 

 المئوية النسبة *العدد  البعد حسب التعاطي أسباب الرتبة

 90.0 212 االقتصادية العوامؿ 2
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 11.1 222 الشخصية العوامؿ 1

 11.1 233 األسرة تأثير 0

 11.1 90 السوء رفقاء 3

 31.0 12 ينيالد الوازع ضعؼ 2

 09.0 29 السياسية العوامؿ 1

 التكرارات ال يساوي عدد افراد العينة ألف الفرد الواحد يختار اكثر مف عامؿ .  مجموع 

أف بعد العوامؿ االقتصادية جاء في المرتبة األولٍ ألسباب  1مف الجدوؿ  يتضح
العوامؿ الشخصية   % ، يميو  بعد90.0تعاطي المخدرات مف وجية نظر الطالب بنسبة مئوية

جاء بعد العوامؿ السياسية  في المرتبة األخيرة وبمتت  ما% ، في11.1وقد بمتت النسبة المئوية 
 %. 09.0نسبتو المئوية 

 طالباتماىي أسباب تعاطي المخدرات مف وجية نظر  :الثانيالمتعمقة بالسؤال  النتائج
 جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز؟

اسػػتخدـ الباحػػث النسػػبة المئويػػة مػػف إجابػػات الطػػالب عمػػٍ  الثػػاني ؿعػػف السػػؤا ول جابػػة
 . يوضح النسب 0مقياس أسباب التعاطي وذلؾ حسب االبعاد والجدوؿ 

 

 
 3الجدول

 المخدرات من وجهة نظر طالبات جامعة األمير سطام بن  تعاطيأسباب 
 عبد العزيز مرتبة ترتيبا تنازليا.

 المئوية النسبة *لعددا البعد حسب التعاطي أسباب الرتبة
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 91.3 209 السوء رفقاء 2

 92.0 211 األسرة تأثير 1

 19.1 229 الشخصية العوامؿ 0

 12.0 231 االقتصادية العوامؿ 3

 29.0 99 الديني الوازع ضعؼ 2

 22.0 11 السياسية العوامؿ 1

 مف عامؿ . التكرارات ال يساوي عدد افراد العينة ألف الفرد الواحد يختار اكثر مجموع

أف بعد رفقاء السوء جاء في المرتبة األولٍ ألسباب تعاطي  0مف الجدوؿ  يتضح
وقد بمتت النسبة  األسرةبعد تأثير  يميو، 91.3المخدرات مف وجية نظر الطالبات بنسبة مئوية

في المرتبة األخيرة وبمتت نسبتو المئوية  السياسيةجاء بعد العوامؿ  ما%، في92.0المئوية 
. ولتوضيح ترتيب أسباب تعاطي المخدرات حسب البعد لكؿ مف الطالب والطالبات في 22.0%

 . 3بف عبد العزيز ، يبيف الباحث ذلؾ الترتيب مف خالؿ الجدوؿ  اـجامعة األمير سط

 

 
 4الجدول

 ترتيب أسباب تعاطي المخدرات لكل من طالب وطالبات جامعة األمير سطام 
 بن عبد العزيز حسب البعد 

 الرتبة  البعد حسب التعاطي أسباب ـالرق
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 الطالبات الطالب

 3 2 االقتصادية العوامؿ 2

 0 1 الشخصية العوامؿ 1

 1 0 األسرة تأثير 0

 2 3 السوء رفقاء 3

 2 2 الديني الوازع ضعؼ 2

 1 1 السياسية العوامؿ 1

لتعػػاطي أف ىنػػاؾ تبػػايف فػػي األبعػػاد مػػف حيػػث األسػػباب المؤديػػة  3مػػف الجػػدوؿ  يتضػػح
وىنػػاؾ اتفػػاؽ  ،المخػدرات مػػف وجيػػة نظػػر طػػالب وطالبػػات جامعػػة األميػػر سػػطاـ بػػف عبػػد العزيػػز 

 . الوازع الديني والعوامؿ السياسيةبيف وجيتيف بوجية نظر الطالب والطالبات في بعد ضعؼ 

 :النتائج مناقشة
مخدرات العوامؿ التي تؤدي الٍ تعاطي ال أىـالنتائج أف العوامؿ االقتصادية  وكشفت

الباحث النتيجة الحالية إلٍ  ويعزومف وجية نظر طالب جامعة المير سطاـ بف عبد العزيز ، 
توفر الماؿ مع عدـ وجود  فإفأف ارتفاع الدخؿ وزيادة الرفاىية لدى أفراد المجتمع السعودي 

نفاؽ  األمواؿ  الحصانة الدينية والخمقية قد يؤدي إلٍ البطر و االنتماس في الشيوات المحرمة ،وا 
وما يمثمو مف توفر اإلمكانات كالسفر والتنقؿ لبمداف أخرى ، األمر الذي  ،عمٍ المواد المخدرة

يحدو بالشباب لتجريب كؿ شيء خارج الممكمة وما ينعكس عميو مف تعود عمٍ التعاطي سيما 
عمٍ  واف الشباب يسافروف لمخارج لتوفر القدرة المادية ولبمداف مختمفة ، مما ينعكس سمباً 

نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )العاني،  واتفقتصحتيـ ومجتمعيـ مف خطر التعاطي .
أكدت عمٍ الدور االقتصادي في  تي( وال 1322؛ الخوالدة والخياط ، 2991؛ سميـ ، 2006

 تعاطي المخدرات .
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 الباحث ويعزووكشفت النتائج دورا ميما لمعوامؿ الشخصية في تعاطي المخدرات  
أسباب التعاطي لدى  الشػػباب لكونيـ يشػػكموف مرحمة عمرية تتميز بالحيوية والنشاط والرربة 
القوية نحو التجديد والتتيػػير ما تجعميـ أكثر الفئػػات الناقدة واالنفعالية لكثػػرة المتناقضات الحياتية 

متباينة ومتعارضة، التي يواجيونيا والسػػيما أف المجتمع المعاصر تجتاحو تيارات مختمفة و 
ويزخر بتحوالت وتحديات سياسػػية واقتصادية واجتماعية كبيرة جعمت اإلنساف يعاني أزمات 

واإلىماؿ والحرماف، والتيميش الثقافي  ةمتالحقة أبرزىا شعوره بمظاىر االرتراب والالمباال
حالية مع نتائج وتتفؽ النتيجة ال ،والسياسي الذي ينتيي بالفرد نحو البحث عف ممجأ لمتنفيس 

التي  ( 1322والخياط ، ةالخوالد ؛Betty 2010,؛  2006 العاني، ؛Nathan, 2001دراسة) 
أىـ األسباب التي أدت إلٍ التعاطي ىي الرربة في الحصوؿ عمٍ النشوة،   أشارت نتائجيا أف

إلٍ ذلؾ تأكيد معظـ الدراسات عمٍ أف رياب أحد  أضؼوالرربة في تجربة أشياء جديدة. 
سمبًا في تطوره  رلوالديف يعد مف العوامؿ المؤثرة في تكويف شخصية الفرد ، األمر الذي يؤثا

النفسي واالجتماعي والسموكي مما يجعمو أكثر عرضة لممشاكؿ والمتاعب واألزمات النفسية 
واإلجتماعية وىذا بالتالي يجعمو أكثر استعدادًا ل نحرافات  السموكية المؤدية إلٍ تعاطي 

؛ ؛  2006العاني،  ؛1320،النتيجة الحالية مع نتائج دراسة)  محيسف  وتتفؽرات. المخد
أشارت إلٍ أف أىـ  األسباب المؤدية لتعاطي المخدرات،  والتي ( 1322والخياط ، لخوالدةا

كاألسباب الشخصية ، واألسباب األسرية كالخالفات والتفكؾ األسرية، وعدـ الرقابة الوالدية، 
 وؼ االجتماعية الصعبة، وضعؼ الوازع الدينيإضافة إلٍ الظر 

مف أكثر األسػػباب إسيامًا في  البطالةالباحث أف رياب تكافؤ الفرص، وانتشػػار  ويرى
بالظمـ وعدـ وجود العدالة يؤدي بالفرد الٍ  اإلحساسانتشار تعاطي المخدرات، حيػػث أف 

الميمة في أسباب  تعاطي  االسرة مف العوامؿ أثيرنتائج الدراسة أف ت كشفتالتعاطي. 
المخدرات،   ويعزو الباحث النتيجة الحالية  لدور األسرة في الحفاظ عمٍ أبناءىا مف السموكيات 
رشادىـ مف خالؿ  المنحرفة ومف تعاطي المخدرات فتقع عمييا مسؤولية توعية األبناء وتوجيييـ وا 

وعدـ االنصياع لمضتوط التي  زرع الثقة بالنفس واتخاذ القرارات المبنية إلٍ حسف التقدير
يمارسيا رفاؽ السوء إلخضاعيـ إلٍ تعاطي المخدرات وكمما كاف تأثير األسرة قويا قؿ تأثير 

؛  2006العاني،  ,؛(Matthew,2010ما أكدت عميو دراسة كؿ مف  وىذارفاؽ السوء عمية. 
 ( 1322؛ الخوالدة والخياط ، 2991سميـ ،
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قدوة ألبناىـ مف خالؿ التحمي باألخالؽ السميمة.  انيجب عمٍ الوالديف أف يكو  وعميو
والتي تؤدي إلٍ أنحراىـ  بناىـبالمقابؿ اف كانا مثاليف سيئيف فسيبنياف أسوء الخصاؿ في أ

باإلضافة إلٍ أف كثرة المشكالت األسرية تضعؼ الرقابة األسرية عمٍ األبناء نتيجة النشتاؿ 
اه األبناء نحو التعاطي، إذ قد ال تمارس األسرة الوالديف بالمشكالت مما قد يؤدي إلٍ اتج

عمٍ أبنائيا في اختيار أصدقائيـ بأنفسيـ وربما يقودىـ ىذا االختيار عدد مف رفاؽ  اضتوط
 ،السوء ممف لدييـ أو يمارسوف سموكا منحرفا أو إجراميا كسموؾ تعطي المخدرات

؛ 1339؛ ثابت ،1331 جمود،نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  )  واتفقت
(  والتي أشارت إلٍ أف  أىـ األسباب التي أدت إلٍ تعاطي المخدرات: زيادة 1323الخزاعي،

 دخؿ الفرد المادي، و رفقاء السوء، و التفكؾ األسري والعوامؿ النفسية. 

فيما يتعمؽ بضعؼ الوازع الديني  فكاف مف األسباب األقؿ تأثيرًا مف وجية نظر  أما
، ويعزو الباحث النتيجة الحالية لطبيعة المجتمع السعودي الذي يركزعمٍ إقامة  أفراد الدراسة

االسرة في توفير ما  اىتماـالشعائر الدينية ، أضؼ إلٍ ذلؾ حمقات الوعظ واإلرشاد، عالوة عمٍ 
الفرد بحمقات تحفيظ القراف وحضور الدروس الدينية ، ومنع االختالط ، األمر  تحاؽيمـز لالل
سيما وأف ضعؼ الوازع الديني  يجعؿ الفرد  ،خفؼ مف انحراؼ الشباب في تمؾ األسر الذي قد ي

مما يولد لديو القمؽ والسموكيات العدوانية الذي يؤدي   واالجتماعييشعر بعدـ األمف النفسي 
مما يجعمو أكثر عرضة واستعدادًا لتعاطي لمخدرات . وأشارت نتائج الدراسة لدور  االنحراؼإلى

يتأثر الفرد  في سف مبكرة وخاصة في مرحمة  والسوء  كسبب مف أسباب التعاطي ، بعد رفاؽ 
واف ىذه المرحمة ميمة في تكويف الشخصية والمعتقدات ، وفي ىذه  يماالمراىقة بالرفيؽ س

المرحمة يبدأ اإلنساف في البحث عف ىويتو الشخصية والشعور باليوية أو عدـ تعييف اليوية 
عمٍ اكتشاؼ قدراتو إال  توب وذوباف المراىؽ في اآلخريف ، وعدـ قدر حيث الشعور باالرترا

بمساعدة األخريف ، ففي ىذه المرحمة يكوف لدى المراىؽ االستعداد لمصداقة ويبدأ البحث عف 
صديؽ ورفيؽ يكتسب منو تجارب الحياة فإذا كاف ىذا الصديؽ سيء السموؾ اكتسب منو السموؾ 

العدوانية والتأخر الدراسي والسرقة والكذب والفساد ويظؿ ىذا السيء كاالنحرافات الجنسية و 
السموؾ ينمو معو كمما كبر ويتطور ىذا السموؾ حتٍ يكوف اإلنساف وباال عمٍ نفسو وأىمو 

كما أف ىناؾ حاجات نفسية واجتماعية وثقافية ، ال  . ومجتمعو بؿ وعمٍ المجتمع اإلنساني
ة والمناخ الصالح ، كما أف لمصحبة  ثمار حسنة إف يجدىا الفرد إال في ظؿ الصحبة الصالح

كانت صالحة وما مثؿ صاحب الديف والعقؿ الرزيف فأما صاحب الديف ، فإنو يؤثر في صاحبو 
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وفي سموكياتو وفي توجياتو وال يخفٍ عمٍ أحد أف ثمرة الصحبة الصالحة حسف الخمؽ وثمرة 
 حسف الخمؽ األلفة وانقطاع الوحشة .

جماعة  عتبارد رفاقو الدوافع و الميوؿ و االتجاىات. وعمٍ ذلؾ يمكف ايشارؾ  الفر  و
األقراف أحد العوامؿ الميمة في عممية تعاطي المخدرات ولمرفاؽ دور كبير في التأثير عمٍ اتجاه 

ظاىرة التجمع بيف الشباب في الشوارع و المقاىي و  أفالفرد نحو تعاطي المخدرات، حيث 
وعية، تؤثر عمٍ سموؾ األفراد باإليجاب أو السمب. كما إف مجاراة األندية والرحالت األسب

المخدرات يبحثوف  متعاطياألصدقاء عامؿ مف العوامؿ الرئيسة في تعاطي المخدرات، كما أف 
عف استحساف سموكيـ مف أقرانيـ وذلؾ لكي يقنعوا اآلخريف بمشاركتيـ في عادتيـ كطريقة 

نفس ضتط األقراف الذي يحاوؿ أف يحافظ عمٍ نمط لمبحث عف استحسانيـ ومف المؤسؼ أف 
السموؾ لمحد المقبوؿ يستطيع أف يدفع األفراد المشاركيف إلٍ المسار الخاطئ، كما أف نسبة كبيرة 
 ، مف الشباب الذيف يتعاطوف المخدرات بدأوا تجربتيا بترريب مف األصدقاء فضتطيـ ال يقاـو

التأثير عمٍ اتجاه الفرد نحو تعاطي و إدماف ومف ىنا يمعب رفقاء السوء دورا كبيرا في 
المخدرات، فمكي يبقٍ الشاب عضوا في جماعة األقراف  يجب إف يسايرىـ في عاداتيـ و 
اتجاىاتيـ و سموكياتيـ. فنجده يبدأ يتعاطٍ المخدرات مف أجؿ أف يظؿ مقبوال بيف األصدقاء و 

النتيجة الحالية مع نتائج  وتتفؽيفعموف.  ال يفقد االتصاؿ بيـ . أو عمٍ األقؿ ال يكوف رافض لما
أشارت إلٍ  والتي(1323؛ الخزاعي،1339؛ ثابت ،1331جمود،  ؛Madrine, 2015(دراسة

الدراسة الحالية  ئجأىمية عامؿ رفقاء السوء في تعاطي المخدرات .  وبناء عمٍ ما أشارت نتا
إلٍ زيادة وعي األسر  ضافةاإلالجيود عمٍ الجانب اإلعالمي والتوجييي، ب بتركيزيوصي الباحث

والمجتمعات التربوية بخطر المخدرات، ضرورة عقد ندوات مع أولياء األمور واطالعيـ عمٍ 
خطر المخدرات، اضؼ الٍ دور عمادة شؤوف الطالب بعقد محاضرات لبياف مخاطر تعاطي 

يعاني منيا  إلٍ محاولةالقضاء عمٍ مشكمة البطالة التي باإلضافةالمخدرات وكيفية تجنبيا. 
المئات مف الشباب بتوفير فرص متكافئة مف العمؿ واالعتماد عمٍ المواطف في البناء 

 االقتصادي بشكؿ رئيسي. 

 
 :المراجع



 د/ محمد أحمد شحادة العمري               تعاطي المخدرات لدى طالب الجامعات أسباب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 7102ديسمرب   –العاشر العذد   -  33  جمللذا        433
 

(، التوقؼ عف ادماف المخدرات واثػره عمػٍ تحسػف نوعيػة الحيػاة، دراسػة 1323حسيف ) الخزاعي،
، 3العػػػدد  وجية،ولاجتماعيػػة تطبيقيػػػة، المجمػػػة الجزائريػػة لمدراسػػػات السوسػػػي

 .حزيراف  ) جواف(
إلػػٍ تعػػاطي المخػػدرات مػػف  فمسػػطينيالتػػي تػػدفع الشػػباب ال ألسػػباب(.  1339عبػػد ربػػو . ) ثابػػت،

 .وجية نظر المدمنيف
(، عوامػؿ الخطػورة فػي البيئػة الجامعيػػة 1339ذيػاب، والطراونػة، أخميػؼ، وحسػاف، ريػـ ) البداينػة،

 )منشورات المجمس األعمٍ لمشباب، عماف(.
المخػػدرات فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية ومخاطرىػػا  انتشػػار( .  1331ميثػػاؽ خيػػر ا . ) جمػػود،

 ،إقميمية4(7)،1-33.عمٍ مستقبؿ األجياؿ الناشئة. دراسات 
االجتماعيػػة لظػػاىرة تعػػاطي المخػػدرات فػػي األردف:  الجوانػػب( . 1330الخزاعمػػة، عبػػد العزيػػز. ) 

 -1939.  2922 .3(29دراسة. مجمة أبحاث اليرموؾ، )
(، تعػػاطي المخػػدرات والمػػؤثرات العقميػػة واالتجػػار ريػػر المشػػروع بيػػا فػػي 2991صػػالح ) السػػعد،

 االردف، دراسة مقارنة، عماف.
المػػػواد الخطػػػرة والمخػػػدرات مػػػف منظػػػور  أسػػػباب) . 1322محمػػػود ، الخيػػػاط، ماجػػػد ) الخوالػػػدة،

  .2العدد متعاطييا في المجتمع األردني، مجمة الدراسات األمنية، ، 
(، وعػػود الشػػباب العربػػي فػػي انتظػػار التحقػػؽ: االنفصػػاـ بػػيف أداء التعمػػيـ 1322طػػاىر ) كنعػػاف،

ونمػػػو فػػػرص العمػػػؿ )الحالػػػة األردنيػػػة( )المركػػػز العربػػػي لألبحػػػاث ودراسػػػة 
 (.www.dohainstaitute.orgالسياسات، الدوحة( )

والمخدرات، دراسػة سػيولوجية أثػر التتيػر االجتمػاعي عمػٍ تعػاطي  اإلسالـ) 2991)سموى  سميـ،
 الشباب لممخدرات، مكتبة وىبة، القاىرة 

التػػي تػػدفع الشػػباب الجػػامعي إلػػٍ تعػػاطي المخػػدرات وسػػبؿ  األسػػباب) . 1331ميػػا. ) العػػاني،
الزرقػاء  جامعػة .تحصػينيـ منيػا. مػؤتمر الشػباب الجػامعي وآفػة المخػدرات

  .ىمية. األردفاأل
 العامة ل حصاء. الييئة( .  1321الديموجرافي. ) المسح

(. سػػػيكولوجية تعػػػاطي المخػػػدرات وادمانيػػػا لػػػدى الفتػػػاة الجامعيػػػة )دراسػػػة 1320عػػػوف.) محيسػػػف،
 . 191- 009. ، 2( 0،)  ،المفتوحجامعة القدس  مجمةحالة( .

http://www.dohainstaitute.org/
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سػػػرية واالدمػػػاف عمػػػٍ المخػػػدرات (، التنشػػػئة االجتماعيػػػة اال1332عبدالناصػػػر الياشػػػمي ) عػػػزوز،
لمعػػالج بمركػػز فرانتػػز  فدراسػػة ميدانيػػة عمػػٍ عينػػة مػػف المػػدمنيف الخاضػػعي

الجزائػػر، رسػػالة ماجسػػتير ريػػر منشػػورة، الجامعػػة االردنيػػة،  -فػػانوف البميػػدة
 عماف. 

 الديمغرافية والنفسية لمتعاطي المخدرات في األردن الخصائص(، 2991حسيف محمػد ) النوافمة،
 جامعة اليرموؾ، اربد. ،ة ماجستير، رير منشورة. رسال

(  تعػػػػػاطي المخػػػػدرات بػػػػػيف طػػػػػالب  1321عػػػػػوض ورسػػػػتـ، رسػػػػػمي وبيػػػػػومي، عبػػػػد ا ) عػػػػوض،
المػػػػدارس األبعػػػػاد التاريخيػػػػة واالقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة. القػػػػاىرة: المكتػػػػب 

 الجامعي الحديث. 
قايػػة مػػف المخػػدرات. المػػؤتمر (. دور المدرسػػة و الجامعػػة فػػي الو 2991عبػػدا  جمعػػة.) الكبيبػػي،

أبػو ظبػي، اإلمػارات  سمػار  3-1الدولي لمحد مػف الطمػب عمػٍ المخػدرات 
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