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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ٍْاُرََ﴿:َتَعاىلَاهللَاَلَكََ ااَاْرَ ٍَ َمِجي ٔا ُِا ٌَ َن ََ ِيا ِي ااَا َٓ حه
َ
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َ
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َ
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 إهداء

 

مػػاًمامػػتًبػػرًمػػفًتربيػػةًإلػػىًركحًأمػػيًالطػػاهرةًرحمجػػاًذًكجعػػؿًهػػذاًالعمػػؿًفػػيًميػػزافًحسػػناتجاًلًً    

ًحسنةًليًكإلخكتي.

بعػدًذًسػبحانرًًمعينػاًنًلطالمػاًكمػؼًمعػيًككػافًعكنػاًنً،إلىًأبيًالعزيزًأطاؿًذًبعمرةًكبػارؾًفيػرًًًً

ًبدعائرًكتشجيعرًالمستمر.،ًكتعالى

ًكلتفجمجاًمعنىًالعمـ.ً،لتكممةًالرسالةً،بجانبيًكمكفجاللىًزكجتيًأـًإسحاؽًإًًًً

ًإلىًأخكانيًكأخكاتيًكأماربيًكأصدمائيًاألعزاء.ًًًً

لجػػـًلممزيػػدًلطمػػبًالعمػػـًلخدمػػةًديػػنجـًكبمػػدهـًًًيكػػكفًهػػذاًالعمػػؿًحػػافزاًنً،ًأمػػبلنًأفإلػػىًكػػؿًأبنػػائيًًًً

ًماف.الحبيبةًسمطنةًعًي

ً.ًًكمعنكياًنًياًنإلىًكؿًمفًكفؽًبجنبيًكشاركنيًكدعمنيًمادًًًً

ً

ًهذاًالججدًجـاهدمًل

ً

  الغدانيًبفًأحمدًالباحث:ًسعيدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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 شكر وتقدير

الحمػػػدًًربًالعػػػالميفًكالصػػػبلةًكالسػػػبلـًعمػػػىًرسػػػكلرًالجػػػادمًاألمػػػيفًسػػػيدًالخمػػػؽًمحمػػػدًابػػػفًًًًً

ًكعمىًآهمةًكصحبةًأجمعيفًكبعد.ً،عبدذ

كحممػةًالعمػـًداخػؿًً،نجازًالعمؿًالمتكاضػ ًلخدمػةًكطنػيًسػمطنةًعيمػافإكالحمدًًالذمًيسرًليًًًً

ًفًينفعناًبر.أسائبلنًالمكلىًعزًكجؿًً،دًكخارججاالببل

أفًأتقػػػػدـًبالشػػػػكرًكالعرفػػػػافًإلػػػػىًأسػػػػتاذمًالػػػػدكتكرً/ًأمجػػػػدًمحمػػػػدًسػػػػميمافًهياجنػػػػرًًيعمػػػػًكلزامػػػػاًنًًً

كمنحنػػيًمػػفًً،شػػراؼًعمػػىًهػػذاًالعمػػؿلػػذمًمنحنػػيًشػػرؼًاإلكاً،المشػػرؼًالػػرئيسًعمػػىًرسػػالتيًهػػذ 

مػفًًعتالػدميؽًمػاًاسػتطًعممػيخبراتًعممرًكتجاربػرًفػيًالبحػثًالكمترًالثميفًماًأفاضًعميًبرًمفً

سػػػاتذتيًفػػػيًمسػػػـًالتربيػػػةًكالدراسػػػاتًاأيضػػػاًأتقػػػدـًبالشػػػكرًالجزيػػػؿًلجميػػػ ًخبللػػػرًإتمػػػاـًهػػػذاًالعمػػػـ،ًًك

ًتًمفًعممجـًالكاس ًخبلؿًفترةًدراستي.دستفاًفكالذيً،بجامعةًنزكلاإلنسانيةًً

ككمػػاًأتقػػدـًبجزيػػؿًالشػػكرًلؤلفاضػػؿًلجنػػةًتحكػػيـًأداةًالدراسػػة:ًمقيػػاسًعكامػػؿًالشخصػػيةًالخمػػسًًًً

مػػاف،ًكالشػػكرًمكصػػكؿًألعضػػاءًلجنػػةًالمنامشػػةًعمػػىًالكبػػرلًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًفػػيًسػػمطنةًعًي

ًتفضمجـًمنامشةًهذ ًالرسالة.

نجػازًهػذ ًالرسػػالةًمػفًأفػرادًكمؤسسػػاتًإجػػؿًأـًلػػيًالتسػجيبلتًمػفًدًىشػكرًلكػػؿًمػفًمػكمػاًأتقػدـًبالًًً

كهـً:ًمعاليًالمفتشًالعاـًلمشرطةًكالجمارؾًمحسفًبفًحسفًالشريقيًالذمًسػجؿًلػيًالكصػكؿًإلػىً

كالعقيػػػدًحميػػػػدًبػػػفًخميفػػػػةًالخنبشػػػيًمػػػديرًعػػػػاـًالسػػػجكف،ًكالشػػػػكرًً،السػػػجفًالمركػػػزمًبكاليػػػػةًسػػػمائؿ

لجنػػػةًمراجعػػػةًكمػػػاًأتقػػػدـًأيضػػػانًبالشػػػكرًإلػػػىًًالسػػػجفًالمركػػػزم،بًقسػػػـًالرعايػػػةًاالجتماعيػػػةمكصػػػكؿًل

نجػػػػازًالبحػػػػكثًمػػػػفًالنػػػػاحيتيفًالعمميػػػػةًكاألخبلميػػػػةًبػػػػكزارةًالصػػػػحة،ًكمػػػػفًالمجنػػػػةًالصػػػػحيةًبكاليػػػػةًا ًًك
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،ًكالسػػيدًماجػػدًبػػفًمعػػاليًالشػػينًمجنػػاًبػػفًسػػيؼًالمعػػكليًكالػػىًكاليػػةًالعػػامراتًالعػػامراتًعمػػىًرأسػػجـ

كالػدكتكرةًبدريػػةًبنػتًفاضػؿًالمحركمػػيًمػديرةًدائػرةًالخػػدماتًًات،سػيؼًالبكسػعيدمًنائػبًكالػػيًالعػامًر

كسػػعادةًمحمػػدًبػػفًسػػعيدًالجػػادمًعضػػكًمجمػػسًالشػػكرلًبكاليػػةًالعػػامراتًً،الصػػحيةًبكاليػػةًالعػػامرات

كلجنػةًالتربيػةًكالتعمػػيـًأيكػػفًلػرًكػؿًاالحتػراـًكالتقػػدير،ًًكًكمعنكيػاًنًالػذمًمػدـًلػيًجميػػ ًالتسػجيبلتًماديػاًن

كمػػفًالمكتػبًالتنفيػذمًلمجنػػةًالكطنيػةًلشػػؤكفًالمخػدراتًكالمػػؤثراتًسًالشػكرل،ًكالبحػثًالعممػيًبمجمػػ

المشػرؼًعمػىًالمكتػبًالنتفيػذمًلمجنػةًالكطنيػةًً،العقميةًعمىًرأسػجـًالػدكتكرًمحمػكدًبػفًزاهػرًالعبػرم

رئػػيسًكحػػدةًعػػبلجًاإلدمػػافًبمستشػػفىًالمسػػرةًالػػذمًسػػجؿًلػػيًكفًالمخػػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػػةًًكلشػػًؤ

كالػػػػدكتكرًأسػػػػعدًسػػػػعيدًعبػػػػكدًاخصػػػػائيًأكؿًالصػػػػحةًًمػػػػدمنيفًفػػػػيًمستشػػػػفىًالمسػػػػرة،المقابمػػػػةًمػػػػ ًال

نيًفػػيًالحصػػكؿًعمػػىًايحيػػىًبػػفًصػػالاًالريػػاميًممػػرضًمػػانكنيًأكؿًالػػذمًسػػاعدالفاضػػؿًًكًالنفسػية،

حصػػائياتًمػػفًالمجنػػةًالكطنيػػةًلشػػؤكفًالمخػػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػػة،ًكمػػفًمستشػػفىًالمسػػرةًأشػػكرًاال

كحبيػػبًبػػفًحمػػدًالجبللػػيًًةالمػػديرًالتنفيػػذمًلمستشػػفىًالمسػػًرً،البمكشػػيًكػػؿًمػػفًالػػدكتكرًمحمػػدًمػػادر

كجميػػػ ًً،حنشػػػيًمنسػػؽًمسػػـًالتطػػػكيرًكالتػػدريبكفيصػػؿًبػػػفًعػػامرًالً،مػػديرًشػػؤكفًاإلداريػػػةًكالماليػػة

ًأشػكرًحصػاءًكالمعمكمػاتئلدمػاف،ًكمػفًالمركػزًالػكطنيًلبللمسػـًالتههيػؿًًكعػبلجًالمسػـًًالعامميفًفػي

التنميػػةًاالجتماعيػػةًرئيسػػةًجمعيػػةًجمعيػػةًالحيػػاةًالتابعػػةًلػػكزارةًكرًمػػفًأشػػالفاضػػؿًناصػػرًالجػػابرم،ًًك

هػػذ ًًمسػػاعدتيًإلتمػاـًالمتعػػافيفًمػفًالمخػػدراتًعمػىجميػ ًًكًلجػذ ًالجمعيػػة،ًكجميػ ًالمنتسػػبيفًالحيػاة

ً.لجـًالشكرًكالتقديرًجميعاًكالًننسىًمدمنيًالمخدراتًالذيفًشارككاًفيًالدراسة،ًالدراسة

ًكفؽًذًالجمي ًً
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ًالجداوؿ قائمة

ً

سقم 

 انجذَل

 انصفذخ انجذَل ػىُان

 5ًتكزي ًحاالتًاإلدمافًكفقاًًلمجنسًكسنةًالتسجيؿ  1

2  
ً–2010ًعددًجرائـًالمخدراتًالمرتكبةًفيًسمطنةًعيمافًخبلؿًالفترة)

2012)ً
6 

 32ًأسماءًعكامؿًالشخصيةًالخمسةًالكبرلًمنذًاكتشافجا  3

 43-42ًلجا المميزة كالسمات الشخصية عكامؿ  4

 68ًكجيتهثيرهاًالفيزيكلأنكاعًالمخدراتًًك  5

 92ً(2013ً–2010ًعددًالمدمنيفًمفًحيثًالجنسًمنذًعاـ)ً  6

 93ً(2011-2009ًحاالتًاإلدمافًحسبًالفئةًالعمريةًكالسنةًمنذًعاـ)  7

 94ًتكزي ًحاالتًاإلدمافًحسبًالحالةًاالجتماعيةًكالسنة  8

 95ًحاالتًاإلدمافًحسبًالمستكلًالتعميميًكسنرًالتسجيؿ  9

ًياًنحسابًعينةًالدراسةًإحصائ  10
ً

129 

 130ًتكزي ًأفرادًالعينةًحسبًالنكعًاالجتماعي  11

ًتكزي ًأفرادًالعينةًحسبًمتغيرًالعمرًالزمني  12

ً

130 

ًتكزي ًأفرادًالعينةًحسبًمتغيرًالحالةًاالجتماعية  13

ً

130 

ًتكزي ًأفرادًالعينةًحسبًمتغيرًالمستكلًالتعميمي  14

ً

131 

ًتكزي ًأفرادًالعينةًحسبًمتغيرًالمجنة  15

ً

131 

ًكزي ًأفرادًالعينةًحسبًالدخؿًالشجرمًلؤلسرةت  16

ً

131 

ًتكزي ًأفرادًالعينةًحسبًمتغيرعددًمراتًاإلنتكاسة  17

ً

132 

ًتكزي ًأفرادًالعينةًحسبًمتغيرًعددًمراتًالتعاطي  18

ً

132 

ًتكزي ًأفرادًالعينةًحسبًمتغيرًعددًمراتًدخكؿًالسجف  19

ً

132 

ًافتكزي ًأفرادًالعينةًحسبًمتغيرًعددًسنكاتًاإلدم  20

ً

133 

ًتكزي ًأفرادًالعينةًحسبًمتغيرًنكعًالمخدر  21

ً

133 

 140ًعكامؿًالشخصيةًالكبرلالفقراتًالتيًتـًتعديمجاًفيًمائمةً  22

23  
(ًلفقراتًالمقياسًبالدرجةًالكميةPearsonًمعامؿًارتباطًبيرسكفً)
ًلمعامؿًالذمًتنتميًإلية

141 
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ًمعامبلتًثباتًالتجزئةًالنصفيةًلممقياس  24

ً

142 

 143ًالفاًلمقياسًعكامؿًالشخصيةًالكبرل-تًثباتًكركنباخمعامبل  25

ًتصحياًًمائمةًعكامؿًالشخصيةًالكبرل  26
ً

144 

27  
معيارًالحكـًًاالستجاباتًأفرادًالمجتم ًعمىًمقياسًعكامؿًالشخصيةً

ًالكبرل
ً

144 

28  
ًالمتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكالترتيبًلعكامؿًالشخصية

ًمافخدراتًفيًسمطنةًعًيالكبرلًلدلًمدمنيًالم

ً

149 

29  
المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكترتيبًالفقراتًالمتعمقةً

ًبعامؿًالعصابيةًلدلًمدمنيًالمخدرات

ً

151 

30  
المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكترتيبًالفقراتًالمتعمقةً

ًبعامؿًاألنفتاحًعمىًالخبرةًلدلًمدمنيًالمخدرات

ً

153 

31  
سطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكترتيبًالفقراتًالمتعمقةًالمتًك

ًبعامؿًالمقبكليةًلدلًمدمنيًالمخدرات

ً

155 

32  
المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكترتيبًالفقراتًالمتعمقةً

ًبعامؿًيقظةًالضميرًلدلًمدمنيًالمخدرات

ً

157 

33  
يبًالفقراتًالمتعمقةًالمتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكترت

ًبعامؿًاالنبساطيةًلدلًمدمنيًالمخدرات

ً

159 

34  
المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرلً

ًالزمنيًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًالعمر

ً

162 

35  

ًمعرفة(ًلONE Way Anovaاختبارًتحميؿًالتبايفًاألحادمً)نتائجً
الكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًًالفركؽًفيًعكامؿًالشخصية

ًالزمنيًمستكلًالعمر
ً

163 

36  

نتائجًتحميؿًاختبارً"ت"ًلداللةًالفركؽًفيًالمتكسطاتًالحسابيةًلعكامؿً
الشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًالمستكلً

ًالتعميميًً

ً

164 

37  
مؿًنتائجًتحميؿًاختبارً"ت"ًلداللةًالفركؽًفيًالمتكسطاتًالحسابيةًلعكا

ًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًالمجنةًً

ً

165 
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38  
المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرلً

ًلؤلسرةًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًالدخؿًالشجرم

ً

166 

39  

لمعرفةً(ONE Way Anovaًتحميؿًالتبايفًاألحادمً)أختبارًًنتائجً
ًالشخصيةًالكبرلًحسبًمتغيرًالدخؿًالشجرمًفيًعكامؿالفركؽً
ًلؤلسرة

ً

167 

40  
المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرلً

ًاألنتكاسةمتغيرًعددًمراتًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبً

ً

168 

41  
لمعرفةً(ONE Way Anovaًاختبارًتحميؿًالتبايفًاألحادمً)نتائجً

 169ًاالنتكاسةغيرًعددًمراتًبرلًحسبًمتفيًعكامؿًالشخصيةًالكالفركؽً

42  
ً(ًلممقارنةًبيفًمستكياتًمتغيرًعددًمراتLSDًنتائجًاختبارً)

ًعامؿًالعصابيةبلدلًمدمنيًالمخدراتًًاألنتكاسة
ً

170 

43  

نتائجًتحميؿًاختبارً"ت"ًلداللةًالفركؽًفيًالمتكسطاتًالحسابيةًلعكامؿً
عددًمراتًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرً

ًالتعاطيًًً

ً

171 

44  
المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرلً

ًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًعددًمراتًدخكؿًالسجف

ً

172 

45  

(ًلداللةًالفركؽONE Way Anovaًاختبارًتحميؿًالتبايفًاألحادمً)
رًعددًفيًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغي

ًمراتًدخكؿًالسجف

ً

173 

46  
المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرلً

ًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًعددًسنكاتًاالدماف

ً

174 

47  

ًمعرفة(ًلONE Way Anovaاختبارًتحميؿًالتبايفًاألحادمً)نتائجً
بًالمخدراتًحسالفركؽًفيًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيً

ًدمافمتغيرًعددًسنكاتًاإل
ً

175 

48  
نتائجًاختبارً"ت"ًلداللةًالفركؽًفيًعكامؿًًالشخصيةًالكبرلًبيفً

ًمدمنيًكمتعافيًالمخدرات
176 

 

 



 ي 

 

 

ًاألشكاؿ قائمة

سقم 

 األشكبل
 انصفذخ األشكبل  ػىُان

 90ًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةًشؤكفهيكمةًالمجنةًالكطنيةًل  1

2007ًفػػيًالسػػجؿًالػػكطنيًلئلدمػػافًمنػػذًعػػاـًًالحػػاالتًالجديػػدةًالمسػػجمة  2
 90ً.2012كحتىًعاـً

 180ًالمتكسطاتًالحسابيةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرل  3

 193ًالمتكسطاتًالحسابيةًلمتغيرًالمجنة  4

 196ًاإلنتكاسةالمتكسطاتًالحسابيةًلمتغيرًعددًمراتً  5

 198ًالمتكسطاتًالحسابيةًلمتغيرًعددًمراتًالتعاطي  6

عكامػػػػؿًالشخصػػػػيةًالكبػػػػرلًبػػػػيفًالمػػػػدمنيفًكالمتعػػػػافيفًمػػػػفًًمقارنػػػػةًأبعػػػػاد  7
ًالمخدرات
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ًالمالحؽ قائمة

 الصفحة الممحؽ  عنواف الممحؽ

1 ً
عكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًفيًضكءًمقياسً

بعضًالمتغيراتًبسمطنةًعيمافًفيًصيغترًاألكلىًالمرسمةًإلىًلجنةً
ًالتحكيـ

233ً–ً248ً

هسماءًلجنةًتحكيـًًمقياسًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمائمةًبً 2
ًمدمنيًالمخدراتًفيًضكءًبعضًالمتغيرات

249ً–ً250ً

3 ً
عكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًفيًصيغترًمقياسً
258ًً–251ًًالنجائية

259ًًرسالةًمفًجامعةًنزكلً 4

نجازًالبحكثًمفًالناحيتيفًالعمميةًارسالةًمفًلجنةًمراجعةًًكً 5
ًاألخبلميةًبكزارةًالصحةًًك

260ً

307ًً–261ًًمانكفًمكافحةًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةًً 6
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 ممخصال
 بعض المتغيرات بسمطنة ُعماف عوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات في ضوء

 إعداد 

ًالغدانيًبفًسعيدًسعيدًبفًأحمد 

 إشراؼ

ًمجدًمحمدًهياجنةأد.ً 

لػػػدلًمػػػدمنيًًاألكثػػػرًشػػػيكعاًنًعكامػػػؿًالشخصػػػيةًالكبػػػرلًالكشػػػؼًعػػػفسػػػةًإلػػػىًهػػػدفتًهػػػذ ًالدراًًًًً

اضػافةًإلػىًالكشػؼًعػفًمػدلًاخػتبلؼًهػذ ًالعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًً،مػافالمخدراتًفيًسمطنةًعًي

ًإلػىًمعرفػةًالفػركؽًهػذ ًالدراسػةًكمػاًهػدفتلدلًأفػرادًعينػةًالدراسػةًبػاختبلؼًالعديػدًمػفًالمتغيػرات،ً

تككنػػػتًعينػػػةً.ًتًفػػػيًسػػػمطنةًعيمػػػافالمخػػػدراًبػػػيفًمػػػدمنيًكمتعػػػافيًًفػػػيًعكامػػػؿًالشخصػػػيةًالكبػػػرل

ًتيػػػػارًعينػػػػةًالدراسػػػػةمتعػػػػافيًمػػػػفًالمخػػػػدرات،ًتػػػػـًاخً(87(ًمػػػػدمفًلممخػػػػدرات،ًك)246الدراسػػػػةًمػػػػف)

لمسػرةًكالسػجفًالمركػزمًكجمعيػةًاؽًالمتيسرةًغيرًعشػكائية،ًكطبقػتًهػذ ًالدراسػةًفػيًمستشػفىًبالطًر

،ًكلتحقيػػؽًأهػداؼًالدراسػػةًتػـًاسػتخداـًالمػػنججًالكصػفي،ًكتػػـًتماعيػةاالجًتنميػةلػػكزارةًالًةالتابعػالحيػاةً

ً(.1992ًًً)كارما(ًلككستاًكمNEO-FFI-Sمقياسًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًالخمسً)ًتطبيؽ

،ًثػـًتػهتيًالعصػابيةًبعامػؿًيتسػمكفًبشػكؿًكبيػرفًمػدمنيًالمخػدراتًأظجػرتًنتػائجًالدراسػةًأكمدًًًًً

ًاالنبسػػػاطيةً،ًكمػػػاًأظجػػػرتًكًرةًكالمقبكليػػػةًكيقظػػػةًالضػػػميرالخبػػػًاالنفتػػػاحًعمػػػىعكامػػػؿ:ًبشػػػكؿًبسػػػيطً

لػػػدلًمػػػدمنيًًالمجنػػػةلمتغيػػػرًًتعػػػزلًالعصػػػابيةًعامػػػؿكجػػػكدًفػػػركؽًذاتًداللػػػةًإحصػػػائيةًفػػػيًًالنتػػػائج

ًعصػػابيةًتعػػزلالًعامػػؿًركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيكجػػكدًفػػًكً،الػػذيفًالًيعممػػكفًالمخػػدراتًلصػػالا

كمػػاًأظجػػرتًنتػػائجًً،االنتكاسػػةًاألكلػػىدراتًلصػػالاًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػعػػددًمػػراتًاالنتكاسػػةًلمتغيػػرً

يقظػػػػةًالضػػػػميرًتعػػػزلًلمتغيػػػػرًعػػػػددًمػػػػراتًًعامػػػؿفػػػػركؽًذاتًداللػػػةًإحصػػػػائيةًفػػػػيًًكجػػػػكدًًالدراسػػػة
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التعػػاطيًلصػػالاًثػػبلثًمػػراتًفػػيًاليػػكـًفػػهكثر،ًكعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًاحصػػائيةًتعػػزلًلبػػاميً

خؿًالشػجرمًلؤلسػرة،ًكعػددًمػراتًدخػكؿًالسػجف،ًالمتغيراتً"ًالعمرًالزمني،ًكالمستكلًالتعميمػي،ًكالػد

ًكعددًسنكاتًاإلدماف".

ًبػيفالعصػابيةًًفػيًمتكسػطاتًعامػؿكماًأظجرتًنتائجًالدراسةًكجكدًفركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًًًًً

كجػػػػكدًفػػػػركؽًذاتًداللػػػػةًًكمخػػػػدرات،ًيفًعمػػػػىًالمػػػدمناللصػػػػالاًًالمخػػػػدراتًفًمػػػػفمتعػػػػافيالًكفًنيمػػػدمال

ًبػػػيفاالنبسػػػاطيةًكاالنفتاحيػػػةًكالمقبكليػػػةًكيقظػػػةًالضػػػميرًًمػػػؿ:متكسػػػطاتًكػػػؿًمػػػفًعكاإحصػػػائيةًفػػػيً

ً.المخدراتًيفًمفمتعافالالمخدراتًلصالاًًفًمفمتعافيالًكًفنيمدمال

ً

ًعكامؿًالشخصيةًالكبرل،ًمدمنيًكمتعافيًالمخدرات.ًالكممات المفتاحية:ًً

ً
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ًمشكمة الدراسة وأىميتيا

ً

 مقدمة الدراسة  -

 ةمشكمة الدراس -

 أىمية المشكمة    -

 أىداؼ الدراسة -

 أسئمة الدراسة   -

 حدود الدراسة -

 مصطمحات الدراسة -
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 انفصم األَل

 مشكهخ انذساعخ َأٌمٕتٍب

 ة:المقدم
 

يعػػػدًنمػػػكذجًالعكامػػػؿًالخمسػػػةًالكبػػػرلًلمشخصػػػيةًمػػػفًأهػػػـًالنمػػػاذجًكأحػػػدثجاًالتػػػيًفسػػػرتًسػػػماتً    

كيفتػػرضًنمػػكذجًً،صػػيةًكالتنبػػؤًبجػػاقيػػيـًالشخيًتفػػًكمػػاًيعتبػػرًمػػفًأكثػػرًالنمػػاذجًاتسػػاماًنً،ةالشخصػػي

ً،يةنبسػػاطهػػيًاالً،ًكهػػذ ًالعكامػػؿالكبػػرلًكجػػكدًخمسػػةًعكامػػؿًلكصػػؼًالشخصػػيةًشخصػػيةعكامػػؿًال

ً(.2006فيًكراضي،ًةًالضميرً)المكاظيقً،نفتاحًعمىًالخبرةاالً،المقبكليةًالعصابية،

إذًًكاضػػحةًلػػدلًعمػػكـًالنػػاس،السػػجمةًكالًكذجًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًالمغػػةهػػـًمػػاًيميػػزًنمػػأًًكًًًًً

،ًككمػاًهػكًتػيًيسػتخدمكنجاًفػيًحيػاتجـًاليكميػةمجمكعةًكبيػرةًمػفًالسػماتًالشػائعةًفػيًالمغػةًالًـتض

تحديػدًًأهميػةالًحصرًلرًمفًالسػماتًالتػيًتصػؼًاألفػراد،ًكمػفًهنػاًتكمػفًًاًنعددًهناؾًمعركؼًفإف

نمػكذجًًفػإفكمػفًهنػاًً،خمسػةفػيًعكامػؿًًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًالتيًتختزؿًهذاًالكـًمفًالسمات

ًاألنصػػػارم،بيًفػػيًميػػػدافًعمػػػـًالػػػنفسًالشخصػػػيةً)يجػػػاؿًالشخصػػػيةًالكبػػػرلًيعكػػػسًالتطػػػكرًاإلعكامػػ

1999.)ً

ٚاالٔجغييييييييييبط١خ  ،((Neuroticismاٌؼقييييييييييبث١خ  ٘ييييييييييٟ :ىجييييييييييشٜ اٌؾخقيييييييييي١خ اٌكعكامػػػػػػػػػػؿًًًًًً

(Extraversion) ، ٚاٌّمج١ٌٛييييييييييييييخ  ٚ اٌ ١جييييييييييييييخ(Agreeableness)، ٚ اٌضيييييييييييييي١ّش ٠مظييييييييييييييخ 

(Conscientiousness،)  ٚاالٔفزييييبػ ػٍييييٝ اٌخجييييشح (Openness،)ًً مػػػػ ًمراعػػػػاةًأفًترتيػػػػبًهػػػػذ

مػػفًالبػػاحثيفًمػػدًتكصػػؿًإليجػػاًًاًنكبيػػًرًاًنالعكامػػؿًلػػـًيكػػفًمتسػػقانًعبػػرًًالدراسػػاتًًكالثقافػػاتًإالًأفًعػػدد

ً.(Popkins, 2001)ًالقياسًكاختبلؼًالعيناتًطرؽتعددًًمفًرغـالب
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أفًشخصػػيةًاإلنسػػافًكصػػحترًالنفسػػيةًتتػػهثرًبالعديػػدًمػػفًً(2001)أبػػكًنجيمػػةًًكبجػػذاًالصػػددًيػػرلًًً

كمنجػػاًعكامػػؿًً،المكامػػؼًكالظػػركؼًالتػػيًتتعػػرضًلجػػا،ًكمػػاًأفًالعكامػػؿًالمكمفيػػةًتػػؤثرًفػػيًالشخصػػية

ًًًًًًًًًًًًًكشتىًًظركؼًاالنضغاطًالتيًتصاحبًتمؾًالمكامؼ.ً،االمتصاديةًكاالجتماعيةًكالثقافية

بمعرفػةًككصػؼًسػماتًًيةًالكبرلًًلجاًصػمةعكامؿًالشخصًأفيرلًالباحثًمفًخبلؿًماًتقدـًًكًًًًً

ًأسػػاليبكمعرفػػةًًمجػػايالشخصػػيةًكتقيًضػػطراباتاتشػػخيصًكهػػيًتفيػػدًالمتخصصػػيفًفػػيًً،الشخصػػية

ً.ماففيًسمطنةًعًيًمخدراتالًمدمنيلدلًالتفكيرًكالصفاتًالمؤثرةًفيًالشخصيةًً

سػػػكاءًًمؿًمعظػػـًدكؿًالعػػالـ،تشػػًتًكاإلدمػػافًعميجػػاًظػػاهرةًعالميػػػةكتعػػدًظػػاهرةًتعػػاطيًالمخػػػدراًًًً

مػػفًشػػجرًيكنيػػكًمػػفًكػػؿًعػػاـًلمتكعيػػة26ًًيػػكـًًارتًاألمػػـًالمتحػػدةًختػػاكانػػتًناميػػةًأكًمتقدمػػة،ًكمػػدً

لكافػػػةًًكممقػػاًنًجسػػػاًنتمثػػؿًكبشػػػكؿًكبيػػرًهاًالمخػػدراتًأصػػػبحتًكبهضػػرارًالمخػػدراتًكالمػػػؤثراتًالعقميػػة،ً

المػكاردًالماديػةًكالطامػاتًالبشػريةًهـًالمشكبلتًالتيًتسػتنزؼًًأصبحتًكاحدةًمفًأًإذالمجتم ،ًًأفراد

ًينػتجًعنػرمػاًًإلػىًإضػافةً،الحيػاةًكالػذمًهػكًالعنصػرًالبشػرممقكمػاتًًأهـمعاتًفيًتكتستجدؼًالمج

ً.نفسيةمشاكؿًاجتماعيةًًكمفً

ًفبػهًكفيمػةًمرضػيةًظػاهرةًكهػىً،كالمجتمػ ًالفػردًتجػددًالتػيًالظكاهرًمفًإدمافًالمخدراتًكماًأفًًًً

ًمصػػادرًمػػفًمصػػدرًأهػػـًعمػػىًاًنممحكظػػًاًنخطػػًرًتشػػكؿًفجػػيًكبػػذلؾًمػػ ،تضػػعؼًجػػزءًمػػفًأفػػرادًالمجت

ًكاالمتصػاديةًالصػحية،ًبالتنميػةًتتعمؽًخطكرةًمفًتحممرًعماًفضبلًنً،ًالبشريةًالتنميةًكهكًأالًالتنمية

ًإلػػػىًيحتػػػاجًالًالحػػػاليًفًالعصػػػرإً،كالتفعيػػػؿًالتػػػهثيرًمتعػػػددةًظػػػاهرةًألنجػػػاً،كالمجتمعيػػػةًكاالجتماعيػػػة

 .(1998ًالنياؿ،)ًزايدةمتًكضغكطًاكتئابًكًممؽًمفًاألفرادًيبلميرًماًكفييًفقدًهذاًمفًمزيد

ًالخطيػػرةًاالجتماعيػػةًكًالنفسػػيةًالمشػػكبلتًمػػفًلممخػػدراتًالمتعػػددةًالمػػكادًتعػػاطيًمشػػكمةًعػػدتًيكمػػاً   

ًنفسػػيةًآثػػارًمػػفًعميجػػاًيترتػػبًبمػػاً،خاصػػةًبصػفةًالفػػردًكعمػػىًعامػػةًبصػػفةًعمػػىًالمجتمػػ ًتػػؤثرًالتػي
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ًيمثمػكفًالػذيفًالشػبابًلدلًتنتشرًمفًككنجاًالمشكمةًهذ ًخطكرةًكمفتىًًكًسيئة،ًديةكامتصاًكاجتماعية

ً(.2006المعطي،ًًعبد)فيًالمجتم ًًأساسيةًبشريةًمكة

كمػػػدًأجػػػرتًعػػػدةًدراسػػػاتًلقيػػػاسًشخصػػػيةًمػػػدمنيًالمخػػػدراتًبعػػػدةًمقػػػاييسًأكًبمقيػػػاسًعكامػػػؿًًًً

سػتطاعًالباحػثً،ًكااًمػدمنيًالمخػدراتالشخصيةًالكبرلًكذلؾًلمعرفةًالحالةًالنفسيةًالتيًيككفًعميج

ًًًكالتيًتخدـًدراستر.ًالمكضكعًفيًنفسالحصكؿًعمىًدراساتً

الكبػػرلًًعكامػػؿًالشخصػػيةلتسػػميطًالضػػكءًعمػػىًًالدراسػػةًةًًهػػذ جػػاءتًًفكػػًرًكبنػػاءًعمػػىًمػػاًتقػػدـًًًً

ًشػػػيكعاًنًاألكثػػػرًهػػػذ ًالعكامػػػؿًأمكمحاكلػػػةًلمعرفػػػةًًك،ًمػػػاففػػػيًسػػػمطنةًعًيًالمخػػػدراتًلمػػػدمنيًالخمػػػس

ً.المتغيراتًذاتًالصمةفيًضكءًبعضًكذلؾًً،األمؿًشيكعاًنكأيجماًتككفًً،جـلدي

 :مشكمة الدراسة

ًشػؤكفتتضاًمشكمةًهذ ًالدراسةًمفًخػبلؿًاإلحصػائياتًالرسػميةًالصػادرةًعػفًالمجنػةًالكطنيػةًلًًًً

ًالمخػدرات،ًفقػدأعػدادًمػدمنيًًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةًفػيًسػمطنةًعيمػاف،ًحيػثًأشػارتًإلػىًتزايػد

فػػردانً(423ً)2011ً،ًبينمػػاًبمػػأًعػػددهـًفػػيًعػػاـًفػػرداًن(365ً)2010ًبمػػأًأعػػدادًالمػػدمنيفًفػػيًعػػاـً

ككمػػػػاًتشػػػػيرً%(،20.2ً)ًفػػػػردانًبزيػػػػادة(509ً)2012ًزادًعػػػػددهـًفػػػػيًعػػػػاـًثػػػػـً%(،15.8ً)ًبزيػػػػادة

(13ً)ًًإلػى2013ًًفػيًسػنةًعػددهفًحيػثًزادًًفػيًأزديػاد،دًاإلنػاثًاعدًأاإلحصائياتًأيضاًإلىًأفً

فػيًيػدؿًعمػىًتزايػدًعػددًاإلنػاثًًكهػذاً،2012(ًحػاالتًفػيًسػنة6ًفئةًاإلناثًمقارنةًبػً)ًحاالتًمف

ً(ًيكضاًذلؾ:1كالجدكؿً)،ًسبلميةًمعركفةًلدلًالجمي مجتم ًًيتمت ًبتقاليدًكعاداتًإ

ً

ً
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 (1جذَل )

نهجىخ انمكتت انتىفٕزْ ) تم انتُثٕق مه نهجىظ َعىخ انتغجٕم:  تُصٔغ دبالد اإلدمبن َفقب  

 (2013انمخذساد َانمؤثشاد انؼقهٕخ،  شؤَنخ نانُطىٕ

 اٌّغّٛع إٔبس روٛس اٌغٕخ

 1263 11 1225 2007لجً 

2007 206 1 207 

2008 399 5 404 

2009 323 3 326 

2010 364 1 365 

2011 421 2 423 

2012 503 6 509 

2013 673 13 686 

ً

تًالرسػميةًالصػادرةًعػفًالمركػزًالػكطنيًمػفًخػبلؿًاإلحصػائياًأيضػاًنًكتنبثؽًمشكمةًهػذ ًالدراسػةًًًً

حيػػثًً،(2010ً،2011ً،2012لئلحصػػاءًكالمعمكمػػاتًفػػيًسػػمطنةًعيمػػافًخػػبلؿًالسػػنكاتًالثبلثػػةً)

ينمػاًبمػأًعػددًجػرائـً(ًجريمػة،ًب694)2010ًأشارتًإلىًتزايػدًأعػدادًجػرائـًالمخػدرات،ًفقػدًبمػأًعػاـً

رتفػاعًتًجػرائـًالمخػدراتًفػيًاإل،ًثػـًعػاكد%(21.3)ًًةًبزيػادة(ًجريمػ842)2011ًًالمخدراتًعػاـ

كمػػفًخػػبلؿًالمقارنػػةًبػػيفًالنسػػبً،2011ًعػػفًسػػنةًً%(52.6)ًةًبزيػػادة(ًجريمػػ1285)2012ًعػػاـً

،ًًكمػػفًكأفًهػػذاًاألرتفػػاعًخطيػػرًجػػداًنًفػػيًأزديػػادًأعػػدادًجػػرائـًالمخػػدراتًالفػػرؽًالكبيػػرًبينجمػػاًيتضػػا

لمرتكبػةًفػيًالمخػدراتًثػـًتميجػاًكؿًفػيًعػددًالجػرائـًاالمركزًاألًالمبلحظًأفًمحافظةًمسقطًتهتيًفي

،ًكهػػذاًالترتيػػبًلػػيسًثابػػتًهتيًمحافظػػةًشػػماؿًالباطنػػةتػػًكبعػػدهاًمحافظػػةًظفػػارًفػػيًأرتفػػاعًمفػػاجيء،

 (ًيكضاًذلؾ:2ًًً،ًكالجدكؿً)فيًكؿًسنةًيمكفًأفًيتغير
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 (2جذَل سقم )

 ثٕق مهتم انتُ :(2012 – 2010خالل انفتشح) ػذد جشائم انمخذساد انمشتكجخ فٓ عهطىخ ػُمبن

 (2012، 2011، 2010)انمشكض انُطىٓ نإلدصبء َانمؼهُمبد، 

 2012 2011 2010 اٌّؾبفظبد

 896 577 441 ِغمظ

 114 49 39 ظفبس

 6 3 1 اٌٛع ٝ

 ؽّبي اٌجبطٕخ
70 

86 110 

 0 0 عٕٛة اٌجبطٕخ

 34 22 27 اٌذاخ١ٍخ

 ؽّبي اٌؾشل١خ
28 

0 8 

 28 33 عٕٛة اٌؾشل١خ

 16 13 18 ِغٕذَ

 جش٠ّٟاٌ
70 

56 45 

 28 3 اٌظب٘شح

 1,285 842 694 اٌّغّٛع

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالمعنػيًبالمخػدراتًكالجريمػةًلعػاـًاألمػـًالمتحػدةًتظجػرًمشػكمةًهػذ ًالدراسػةًمػفًتقريػرًمكتػبًكماًًً

مػػدًكصػػؿًإلػػىًـًفػػيًالعػػاليفًادةًالكككػاييفًكالجيػػرًكأفًعػػددًالمػػدمنيفًعمػػىًمػػكالػذمًأشػػارًالػػى2012ًً

كمػػاًأشػػارًهػػذاًالتقريػػرًإلػػىًمػػفًسػػكافًالعػػالـًالبػالغيف،ًً% (0.6) أمًبحػػدكدً،مميػكفًشػػخصً(270)

ًتشػػكؿًك،ًمػفًحيػثًالحجػـًأصػبحتًفػيًالمرتبػةًالثالثػةًبعػػدًتجػارةًالػنفطًكالسػبلحًتجػارةًالمخػدراتًأف

ًلمخػدراتًكالجريمػة)مكتػبًاألمػـًالمتحػدةًالمعنػيًبالعالميػةًمػفًحجػـًالتجػارةًا%( 10 - 9)ًماًنسػبتر

[UNODC] ،2012).ً

ًاألمػػػػػـًالمتحػػػػػدةًمشػػػػػكمةًهػػػػػذ ًالدراسػػػػػةًكضػػػػػكحانًمػػػػػفًخػػػػػبلؿًمػػػػػاًأشػػػػػارًإليػػػػػةًتقريػػػػػركمػػػػػاًتػػػػػزدادً   ً

[UNODC]ًًبػػػػ2011ًًًعػػػاـًًيػػػاتًالمرتبطػػػةًبتنػػػاكؿًالمخػػػدراتعػػػددًالكفمػػػدرًكالػػػذم2013ًًًعػػػاـ
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تًفػػػيًصػػػفكؼًيػػػاحػػػدثتًمعظػػػـًهػػػذ ًالكفً،ًكمػػػدحالػػػةًكفػػػاةًؽيييذٜ ػؾيييش  ٌييي ِبئزيييبْ ٚإ (211000)

تتصػدرًالفئػاتًًاألفيكنػاتًتفاديجػا،ًكظمػتًعػدةًأنػكاعًمػفًالممكػفًجػداًنً،ًكهيًكفيػاتًكػافًمػفالشباب

ًًً.مترانجاًبالكفياتًالمتصمةًبتناكؿًالمخدراتبمأًعفًإالمًيالمخدرةًمفًالمكادً

التػػيً(2006ًالغريػػبً)ًنتػػائجًدراسػػةًمػػفًخػػبلؿًمػػاًأشػػارتًإليػػرًالدراسػػةهػػذ ًكمػػاًتعػػززتًمشػػكمةً     

المػدمنيفًمػػفًالػػكطفًالعربػػيًالمسػجميفًفػػيًالمؤسسػػاتًالعبلجيػةًفػػيًكػػؿًمػػفًًعػػددًجمػػاليأفًإبينػتً

مػػفًًاًنفػردً)115266(مػافًبمػػأًالسػعكدية،ًكسػػكريا،ًكالسػكداف،ًكمطػػر،ًكالبحػريف،ًكاألردف،ًكسػػمطنةًعًي

ً.ًً)2004-2001(عاـً

طنةًبمشػػػكمةًمػػػدمنيًهتمػػػاـًالججػػػاتًالرسػػػميةًًفػػػيًالسػػػمكمػػػاًتنسػػػجـًمشػػػكمةًهػػػذ ًالدراسػػػةًمػػػ ًًاًًًًًً

كالخػػػاصًبإصػػػدارًً(17/99ً)رمػػػـًًبالمرسػػػكـًالسػػػمطانيًهتمػػػاـهػػػذاًاألالمخػػػدرات،ًكلقػػػدًتمثمػػػتًممػػػةً

األحكػاـًالعامػةًلجػا،ًًككالػذمًيعػرؼًالمخػدراتً( 6)مانكفًمكافحةًالمخػدراتًكالمػؤثراتًالعقميػةًممحػؽً

كًالمػؤثراتًالعقميػةًكالتػراخيص،ًتجػارًكالتعامػؿًفػيًالمػكادًالمخػدرةًأكاإلكاإلنتػاج،ًًكالزراعةًكالتصني ً

التسػػػجيؿًًكالصػػػيادلةًًكالمرضػػػى،ً،ًكالمػػػؤثراتًالعقميػػػةًلؤلطبػػػاءًًكالتعامػػػؿًالطبػػػيًفػػػيًالمػػػكادًالمخػػػدرةًك

ًكالرمابةًكالتفتيشًكالعقكباتًكالتدابير.

مػػػػافًعمػػػػىًمػػػػدمنيًكعنػػػػدًمحاكلػػػػةًالباحػػػػثًمسػػػػاًالدراسػػػػاتًالسػػػػابقةًالتػػػػيًأجريػػػػتًفػػػػيًسػػػػمطنةًعًيًًً

ًل دراسػاتًإثنتػافًفػيًمجػاؿًً(4)طبلعػر(ًإالًعمػىًرًالعثكرً)حسػبًحػدكدًعممػرًكاالمخدراتًلـًيتسفى

)الفجػػػػدم،ًكدراسػػػػتافًفػػػػيًمجػػػػاؿًعمػػػػـًالنفس(،2012ً؛ًالكهيبيػػػػة،2007ً)الحرممػػػػي،ًًجتمػػػػاععمػػػػـًاإل

أكًًمًمػػفًهػػذ ًالدراسػػاتًالكشػػؼًعػػفًعكامػػؿ،ًكلػػـًيكػػفًمػػفًبػػيفًأهػػداؼًأ(2013الفجػػدم،ًً؛2006

ًدمنيفًعمىًالمخدراتًكالمتعافيفًمفًالمخدرات.الشخصيةًلدلًالمًسماتًأكًأنماط

ًًًًًً
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مدمنيًالمخػدراتًكالتػيًلجػاًًًككجدًالباحثًعدةًدراساتًتتحدثًبعضًالمتغيراتًالديمكغرافيةًلدلًًً

كتكػػػكيفًالشخصػػػية،ًكأظجػػػرتًنتػػػائجًبعػػػضًالدراسػػػاتًأفًمػػػدمنيًًتػػػهثيرًعميػػػرًكعمػػػىًالحالػػػةًالنفسػػػية

حسػيف،ً؛1995ً ؛ًالحربػي،2001فػيًدراسػةً)الحػازمي،ًيتصفكفًبالسمكؾًاإلجراميًكمػاًًالمخدرات

 Bruck & Allen, 2003; Dubey & Arora & Gupta and؛1994ًًفايػد،ًً؛2004

(Kumar, 2010; O'Mahony & Smith, 2002;.ً

فػػيًكزارةًالتربيػػةًكالتعمػػيـًلمػػدةًًمعممػػاًنًرككمػػاًتممػػسًالباحػػثًمشػػكمةًهػػذ ًالدراسػػةًمػػفًخػػبلؿًعممػػًًً

بػػػيفًطمبػػػةًالمػػػدارسًبمختمػػػؼًبهنكاعجػػػاًالمختمفػػػةًنتشػػػارًالمخػػػدراتًإبدايػػػةًظًسػػػنة،ًحيػػػثًالحػػػً(13)

دراسػػةًتكلػػدًلػػدلًالباحػػثًالػػكعيًبمشػػكمةًهػػذ ًالدراسػػةًالتػػيًتتمثػػؿًفػػيًًعمػػىًمػػاًتقػػدـكبنػػاءنًأعمػػارهـ،ً

ًًً.عكامؿًالشخصيةًالكبرلًالخمسًلمدمنيًالمخدرات

  الدراسة:أىمية 

كهػػكًعنصػػرًمػػفًعناصػػرًتماسػػؾًً،كاةًالمجتمػػ يعػػدًالفػػردًأصػػغرًلبنػػاتًاألسػػرةًالتػػيًتشػػكؿًنػػً

سػػمكؾًً،ًكيعتبػػرجتمػػاعيهادمػػانًلمتكافػػؽًاألسػرمًاالعػدًمػػدمرانًلحيػػاةًالفػردًًكالمجتمػ ًكبنائػػر،ًكاإلدمػػافًيًي

بػػػرزًالمشػػػكبلتًالمؤديػػػةًإلػػػىًجنػػػكحًاألحػػػداثًالتػػػيًتعػػػانيًمنجػػػاًمختمػػػؼًالمجتمعػػػاتًالمػػػدمفًمػػػفًأ

رائـ،ًكالحػػػػكادث،ًكاإلخػػػبلؿًباألنظمػػػة،ًكالقػػػػكانيف،ًمػػػػفًكثػػػرةًالجػػػًلمػػػػاًيترتػػػبًعميػػػرًالمعاصػػػرة،ًكنظػػػراًن

ًًًً:،ًكفيماًيهتيًعرضًلكؿًمنجماي:ًنظرمًكعممكتكتسبًهذ ًالدراسةًأهميتجاًمفًجانبيف

ً

ً

ًًً



9 

 

 األىمية النظرية:

لممخػدرات،ًكذلػؾًألنجػـًيمثمػكفًًالمػدمنيفالنظريةًمفًأهميةًمكضكعًًأهميتجاتكتسبًهذ ًالدراسةً    

دمػػاف،ًجػػزءانًمػػفًنػػػكاةًالمجتمػػ  ًمتصػػػاديةالمخػػػدراتًيمثػػؿًخسػػارةًأخبلميػػػة،ًكاجتماعيػػة،ًكبشػػرية،ًكاًكا 

ًًًكلممجتم ًالذيفًيعيشكفًفير.ًألنفسجـ

التػػيًًالعربيػػةًكالبحػػكثًالعمميػػةًكمػػاًتكتسػػبًهػػذ ًالدراسػػةًأهميتجػػاًأيضػػاًمػػفًخػػبلؿًنػػدرةًالدراسػػاتًًً

تناكلػتًهػػذاًأمًدراسػػةًكعػدـًكجػكدً،ًمػدمنيًالمخػػدراتالشخصػيةًالكبػرلًلػػدلًًتناكلػتًعبلمػةًعكامػػؿ

ً.(عمـًالباحثًحسبًحدكدًسمطنةًعيماف)ًالمكضكعًفي

جتماعيػػػةًالمكضػػػكعاتًالعامػػػةًمػػػفًالناحيػػػةًاالًلجػػػاًألحػػػداًتكمػػػفًأهميػػػةًهػػػذ ًالدراسػػػةًفػػػيًتناًككمػػػًًً

نظػرانًلمػاًيترتػبًعميػةًمػفًتزايػدًالتعػاطيًبػيفًكذلػؾًً،شػكالركهكًإدمافًالمخدراتًبمختمؼًأً،فسيةكالن

 .كالقكانيفًكالتشريعاتًاألنظمة،جتماعيًًكبالنسيجًاالًبدكرةًإلىًإخبلؿًمدًيؤدمكالذمًالشباب،ً

 : يةمماألىمية الع

جًئمػػفًنتػػػاًرإليػػػًتكصػػمتسترشػػػادًبمػػاًاالًإمكانيػػةًمػػػفًخػػبلؿيػػػةًلجػػذ ًالدراسػػةًتبػػرزًاألهميػػةًالعممًًًً

تًكميػةًحػكؿًاأفًهذ ًالدراسةًمػدًتػكفرًبيانػًالىًإضافرً،اتًفيًالتعامؿًم ًمدمنيًالمخدراتكتكصي

فًمػػتخػػاذًإجػػراءاتًمناسػبةًلمحػػدًإنجػػاًكمؤشػراتًلمتخػػذمًالقػػراراتًفػيًسػػتفادةًمهػذ ًالظػػاهرةًيمكػفًاال

ً.العبلجيةًكًكالخططًالكمائيةًككض ًالبرامجً،هذ ًالظاهرة

البػابًلممزيػدًمػفًالدراسػػاتًلمتعػرؼًعمػىًأنػكاعًكأشػكاؿًأخػػرلًًمػػدًتفػتاالدراسػةًًكمػاًأفًنتػائجًهػذ ًًً

تاحػةًالمعمكمػاتًالمجمػرًكمعرفػةًالمسػببات،ًميكؿًاإلدمانيةالًكًسمككياتالمفً فػيًصػياغةًسياسػاتًًكا 
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جياتًالتػػػػػدخؿًالنػػػػػاجا،ًكالمقارنػػػػػةًبػػػػػيفًالمػػػػػدمنيفًعمػػػػػىًالمخػػػػػدراتًكالمتعػػػػػافيفًمػػػػػفًتالكمايػػػػػةًكاسػػػػػترا

 المخدراتًلجاًأهميةًإكمينيكيةًكبيرةًنظرانًلمعددًالكبيرًمفًمدمنيًالمخدراتًفيًسمطنةًعماف.

   :اسةأىداؼ الدر 

 الدراسةًالحاليةًإلىًالتعرؼًعمى:ًهذ ًتجدؼًًًًًً

 ماف.فيًسمطنةًعًيًمدمنيًالمخدراتلدلًًالسائدةًًعكامؿًالشخصيةًالكبرلً-0

كفػؽًًمػاففػيًسػمطنةًعًيًمدمنيًالمخػدراتالكبرلًلدلًفركؽًبيفًعكامؿًالشخصيةًالًالكشؼًعفً-2

ًكعػػػػددًمػػػػراتًخؿًالشػػػػجرمًلؤلسػػػػرة،،ًكالمسػػػػتكلًالتعميمػػػػي،ًكالمجنػػػػة،ًكالػػػػدالزمنػػػػيًالعمػػػػرًاتمتغيػػػػًر

 .لسجفدًمراتًدخكؿًاكعددًسنكاتًالتعاطي،ًكعددًمراتًالتعاطي،ًكعداإلنتكاسة،ً

ًلمخدرات.امتعافيًًكًبيفًمدمنيًةلشخصيةًالكبرلًالخمسمقارنةًالفركؽًفيًعكامؿًاً-3

   :أسئمة الدراسة

ًيةً:تاآلًتسعىًهذ ًالدراسةًإلىًاإلجابةًعفًاألسئمةًًًً

 ؟مافالسائدةًلدلًمدمنيًالمخدراتًفيًسمطنةًعًيخصيةًالكبرلًعكامؿًالشماً -0

ًلشخصػػػػيةًالكبػػػػرلًالسػػػػائدةًلػػػػدلًمػػػػدمنيعكامػػػػؿًابػػػػيفًًفػػػػركؽًذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةًتكجػػػػدهػػػػؿً -2

 ؟الدراسةختبلؼًمتغيراتًمافًتعزلًالالمخدراتًفيًسمطنةًعًي

ًمتعػافيًكًمػدمنيبػيفًًةفيًعكامؿًالشخصيةًالكبػرلًالخمسػًإحصائيةهؿًتكجدًفركؽًذاتًداللةً -3

 ًبسمطنةًعيماف؟ًلمخدراتا
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 الدراسة: محددات

ً:تتحددًنتائجًهذ ًالدراسةًبالمحدداتًاآلتيةًً  

مػفًفئػػةًالػػذككرًكالػػذيفًًلمخػػدراتاًمتعػػافيًكًذ ًالدراسػػةًعمػػىًمػدمنيهػًالحػدكدًالبشػػرية:ًامتصػػرت -0

 .مافسنةًًفيًسمطنةًعًي05ًتزيدًأعمارهـًعفً

سػرةًفًفػيًمستشػفىًالمالمكجػكديلمخػدرات،ًاًمػدمني ًالدراسػةًعمػىًمكانية:ًامتصرتًهذالالحدكدً -2

اةًالتابعػػةًجمعيػػةًالحيػػأمتصػػرتًعمػػىًالمكجػػكديفًفػػيًًفقػػدًالمخػػدرات،ًأمػػاًمتعػػافيًمػػافبسػػمطنةًعًي

فػيًسػػمطنةًًالمخػدراتمػفًًمًالمتعػافيفؤًككهػيًالجمعيػةًالكحيػدةًالتػػيًتػًلػكزارةًالتنميػةًاإلجتماعيػة

 .عيماف

 - 2013 /13/2نحصػػرتًمػػاًبػػيفالتػػيًاًالفتػػرةًالزمنيػػةًأجريػػتًهػػذ ًالدراسػػةًفػػيالحػػدكدًالزمنيػػة:ً -3

2/4 /2014. 

ًمػػدمنيًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًلػػدلمعرفػػةًًالحػػدكدًالمكضػػكعية:ًامتصػػرتًهػػذ ًالدراسػػةًعمػػى -4

لمخػػػػدراتًكفقػػػػانًلمقيػػػػاسًعكامػػػػؿًالشخصػػػػيةًالكبػػػػرلًاًقارنػػػػةًبينجمػػػػاًكبػػػػيفًمتعػػػػافيالمخػػػػدراتًكالم

 (.NEO-FFI-S)ًةالخمس

ًتػيالً(NEO-FFI-S)نتائجًهػذ ًالدراسػةًبمقيػاسًالعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًأداةًالدراسة:ًتتحدد -5

ؿًالكمبػانيًبػتقنينجػاًعمػىًالبيئػةًالعمانيػةًمػفًمجػاًًككالتػيًتػـًتعريب،ً(1992)ًككستاًكماكرمًأعدها

 .اًالمقياسفًنتائجًهذ ًالدراسةًتتحددًبالخصائصًالسيككمتريةًلجذذالؾًفإً،(2006)
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طريقػػػةًالبًهػػػا،ًحيػػػثًتػػـًاختياًردراسػػػةًبالعينػػةًالمختػػػارةنتػػػائجًهػػذ ًالًاختيػػارًعينػػػةًالدراسػػة:ًتتحػػػدد -6

لػػػػؾًعػػػػفًطريػػػػؽًإدارةًالمتيسػػػػرةًغيػػػػرًالعشػػػػكائيةًكممػػػػفًتمكػػػػفًالباحػػػػثًمػػػػفًالتكاصػػػػؿًمعجػػػػـ،ًكذ

ً.ًًًبمسقطًكًجمعيةًالحياةمستشفىًالمسرةًأ

 صطمحات الدراسة :م

تيًيػػهكفيمػػاًًىًتعريػػؼ،إلػػًالتػػيًتحتػػاجًدًمػػفًالمصػػطمحاتيػػعدالعمػػىًًاشػػتمؿًعنػػكافًالدراسػػةًًًً

ًا:لكؿًمنجالتعريؼًالمحددً

 :الكبرى لشخصيةعوامؿ اً-

نمػكذجًيقػكـً"عكامؿًالشخصػيةًالكبػرلًبهنػرً(Costa & Macrae, 1992)ًماكرمًككستاًيعرؼ    
خػػػبلؿًخمػػػسًعكامػػػؿًًنػػػرًيمكػػػفًكصػػػؼًالشخصػػػيةًكصػػػفانًامتصػػػاديانًكػػػامبلًمػػػفأعمػػػىًتصػػػكرًمػػػؤدا ً

ًنفتػػاحًعمػػىًالخبػػرةكاال، ((Extraversionًالنبسػػاطيةاًكً،(Neuroticism)أساسػػيةًهػػيً:العصػػابيةً
(Openness)ً،ةًػيػػػػػػػػػػػػالمقبكل (Agreeableness)ظةًًالضػػػػػػػػػػػميرػػػػػػػػػػػػػ،ًكيق((Conscientiousnessً

"(p.16).ً

 

ً :الخمسةًشخصيةًالكبرلمفًهذ ًالعكامؿًالًتعريؼًلكؿًعامؿًيهتيكفيماًًًًً

 :(Neuroticism) العصابية -

 فػي يككنػكف الػذيف فػاألفراد الشخصػية،ًالعكامػؿ مػف عامػؿ أشػمؿ هػك"اكرمًمػ ك ككسػتا رفجػايعًًًً

 يككنكا فأًك منطقية، غير أفكار لديجـ تككفًأف إلى معرضيف يككنكفًالعامؿًً هذا في  مرتف  مستكل

 يككنػكف فػهنجـ منخفضػة درجػات يحرزكف الذيفًاألفراد أما دكافعجـ، عمى السيطرةعمىًًالقدرة ضعيفي
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أفً دكف مػف الضػاغطة المكامػؼ مكاججػة عمػىًكمػادركف ،المػزاجًكمعتػدلك كهػادئكف ليػاًنمسػتقريفًأنفعا

ً.(Costa & Macrae, 1992,P.15)"إزعاج أك رتباؾأ صيبجـي

 :(Extraversion)  يةاطاالنبس -

  النزعػة كاجتمػاعيكبػاآلخريفً لبلخػتبلطًمحبػكف أشػخاص "هػـ االنبسػاطيكفمػاكرمً ك ككسػتا عرفجػايً

كيحبػكفً طػبعجـ فػي فرحيف كيككنكف كبيرة، كتجمعاتًجماعات كسط كجكدهـ فضمكفالناسًكي يحبكف

 (Costa & Macrae, 1992,P.15). "كمتفائمكف االستشارة

 

 :(Openness) نفتاح عمى الخبرةاال ً-

 الػداخمي العػالـ عمػى االطػبلع كحػب الفضػكؿإلػىً يشػيرً"ًامػاكرمًعمػىًأنجػ ك ككسػتا عرفجػايًًًًً

 أشػياء فػي بػالتفكير رغبػة كلػر خبراتبػال غنػيًالسػمة هػذ  صػاحبًكيكػكف ء،اسػًك حػد عمػى كالخػارجي

ًالفػرد مػف أعمػى بشػكؿ أيضػا كسػمبية يجابيػةإ انفعػاالتًكيجػرب المػهلكؼ عػفًخارجػة كمػيـ مهلكفػة غيػر

 (Costa & Macrae, 1992,P.15).ً"المنغمؽ

 

 :(Agreeableness)  المقبولية -

  تظجػرًفػيًإذ ،األشػخاصًبػيف العبلمػات عكامػؿ مػف عامػؿً" أنجػاعمػىًمػاكرمً ك ككسػتا عرفجاًًًًً

 بػهف يعتقػد ك لمسػاعدتجـًكتػكاؽ معجػـ كمتعػاطؼ لآلخػريفًمحػبًك ةالعشػًر كالحسػف الطيػب الشػخص

 (Costa & Macrae, 1992,P.15).ً"هك يفعؿ كما بالمقابؿًالمساعدة يد لر سيمدكف اآلخريف

ً

ً

ً
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 :(Conscientiousness)ًيقظة الضميرً-

 الضػمير كحػي ،ًنكاعيػاًفػرداًن يكػكف " صػاحبجا إلػىًأفًشػيرتالتػيًعمػىًأنجػاًمػاكرمً ك ككسػتا عرفجػاًً

رادة عػـز كذا كجػاداًن  عظمػاء بػيفًتبػرز سػمة كهػي ،كاالنجػاز الفعػؿ عمػى بالتصػميـًكيتميػز ،مكيػة كا 

ً"مزعجػةًشػديدة حساسػية إلػى صػاحبجا تيعػرض العامػؿ لجػذا المرتفعػةًكالدرجػة ،كالرياضػييف المكسيقييف

.(Costa & Macrae, 1992,P.15) 

 

بهنجػاًالدرجػةًالكميػةًالتػيًيحصػؿًعميجػاًالمسػتجيبًًأماًاجرائيػانًفيعػرؼًالباحػثًعكامػؿًالشخصػيةًًًً

ًكمػػػػاكرمًككسػػػػتاًالخمسػػػةًالكبػػػػرلًلمشخصػػػيةًالتػػػػيًيتضػػػػمنجاًمقيػػػاسًعمػػػىًكػػػػؿًعامػػػؿًمػػػػفًالعكامػػػػؿ

ًًًالمستخدـًفيًهذ ًالدراسة.

ًًً

 :المخدرات -

ةًالمخػػػػػدراتًكالمػػػػػؤثراتًالعقميػػػػػةًفػػػػػيًسػػػػػمطنةًعيمػػػػػافًالصػػػػػادرًبالمرسػػػػػكـًًيعػػػػػرؼًمػػػػػانكفًمكافحػػػػػًًًً

"ًكػػػؿًمػػػادةًطبيعيػػػةًأكًتركيبيػػػةًمػػػفًالمػػػكادًالمدرجػػػةًفػػػيًهػػػيًًالمخػػػدراتأف07/99ًًالسػػػمطانيًرمػػػـً

المكتػبًالتنفيػذمًلمجنػةًالتنفيذيػةً)مفًالمجمكعةًالثانيةًالممحقػةًبجػذاًالقػانكف"(0ً،2ً،3ً،4ًلجداكؿً)ا

 .(6ًممحؽً)ً(2010،ًلمؤثراتًالعقميةالمخدراتًكاًلشؤكف

ًمكافحػػةًمػػانكف فػػيًلممخػػدراتًفًالباحػػثًيتبنػػىًفػػيًهػػذ ًالدراسػػةًالتعريػػؼًالمحػػددفػػإًاجرائيػػاًنأمػػاًًًًً

ًًًكممحقاتة.07/99ًًرمـًالسمطانيًًبالمرسكـًالصادرًالعقميةًكالمؤثراتًالمخدرات

ً

ً



05 

 

 :المخدرات مدمف -

نفسػيانًًبحيػثًيصػباًمعتمػدانًعميجػاًاعتمػاداًنً،مرمسػتًةًبشػكؿهكًالشخصًالذمًيتنػاكؿًمػكادًمخػدًرًًًً

سػػتمراريةًكاإلً،رمجريػػًرعضًاألعػػراضًالمتمثمػػةًفػػيًكجػػكدًرغبػػكجسػػديان،ًكيترتػػبًعمػػىًذلػػؾًإصػػابترًبػػب

،2003ًً،محمػػػديف)ككجػػػكدًميػػػؿًلزيػػػادةًالجرعػػػةً،كالحصػػػكؿًعميجػػػاًبػػػهمًكسػػػيمةً،فػػػيًتعػػػاطيًالمػػػادة

ً.(39ص.

كػػؿًشػػخصًتعػػاطىًالمخػػدرات،ًكثبػػتًتعاطيػػةًًربهنػػًتًردالمخػػًفيعػػرؼًالباحػػثًمػػدمفًأمػػاًإجرائيػػاًنًًًً

عبلجػةًفػيًمستشػفىًالمسػرةًكمػتًإجػراءًهػذ ًتنكيمرًًكلؾًبمكجبًذكتـًًعفًطريؽًالفحصًالمخبرم،

ًالدراسةً.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 

 الثاني الفصؿ

 السابقة والدراسات النظري اإلطار
 

 النظري: اإلطار :أوالً 

 الشخصيةًالكبرلًالخمس عكامؿ 

 اإلدماف 

 مخدراتال 

 

 السابقة: الدراسات: ثانياً       

 ًسماتًالشخصيةًلدلًمدمنيًالمخدراتالدراساتًالتيًتناكلت 

 التيًتناكلتًمدمنيًالمخدراتًبصفةًعامةًالدراسات 

ً

ً

ً

ً
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ً

تيًهاتًالسػػػابقة،ًكفيمػػػاًيػػػطػػػارًالنظػػػرم،ًكالثػػػاني:ًالدراسػػػاإلاألكؿ:ًً،يتضػػػمفًهػػػذاًالفصػػػؿًجػػػزئيفًًً

ًلكؿًمنجما:ًًعرض

 طار النظريأوال: اإل

سػػماتًكبعػػضًنظريػػاتًيسػػتعرضًالباحػػثًفػػيًاإلطػػارًالنظػػرمًلجػػذ ًالدراسػػةًمفجػػكـًالشخصػػية،ًًًًً

الشخصػػية،ًكمجػػاؿًالعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرل،ًكبعػػدًذلػػؾًسػػيتـًعػػرضًمفجػػكـًاإلدمػػافًكالمخػػدرات،ً

التػػيًيمػػرًبجػػاًالمػػدمف،ًكأسػػبابًالتعػػاطي،ًكخصائصػػر،ًككيفيػػةًكأنكاعجػػا،ًككيفيػػةًالتعػػاطي،ًكالمراحػػؿً

،ًرًالتعػػاطيًلممخػػدرات،ًككيفيػػةًالكمايػػةًمنجػػا،ًكالنظريػػاتًالمفسػػرةًلئلدمػػافاثػػآًكالتعػػرؼًعمػػىًالمػػدمف،ً

ً.ًًكأخيرانًسمطنةًعيمافًكالمخدرات

 :  (Personality) الشخصية  

بلنػػانًف،ًًكقػػاؿًعػػادةًإفًفػػبلفًلػػرًشخصػػيةالشخصػػيةًمفجػػكـًمتنػػكعًاالسػػتخداـًفػػيًحياتنػػاًاليكميػػة،ًفيًًً

لػػػػيسًلػػػػرًشخصػػػػية،ًكمػػػػدًيتصػػػػؼًشػػػػخصًمػػػػاًبػػػػالمكرًأكًالػػػػدهاءًأكًالبخػػػػؿ،ًكيقصػػػػدًبػػػػذلؾًفاعميػػػػةً

الشػخص،ًكمػدلًمدرتػػرًعمػىًإحػػداثًانطبػاعًمعػػيفًلػدلًاآلخػػريف،ًكمػاًيتميػػزًبػرًمػػفًسػماتًتختمػػؼً

لمختصػػيف،ًكبػػػيفًصػػطبلحيًلمشخصػػيةًلػػدلًغيػػرًاسػػتخداـًاالتبػػايفًبػػيفًاالًعػػفًاآلخػػريف،ًكهنالػػؾ

ًالمختصيفًفيًمجاؿًعمـًالنفس.

ً
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ًًًالمعنى المغوي لمشخصية:

(ً"أفًكممػػةًشخصػػيةًفػػيًالمغػػةًالعربيػػةًمشػػتقةًمػػفًكممػػةًشػػخص،1977ًكيشػػيرًابػػفًمنظػػكر)ًًًًًً

رتفػػػػػػاعًكظجػػػػػػكر،ًكالمػػػػػػرادًبػػػػػػرًثبػػػػػػاتًالػػػػػػذات،ًفاسػػػػػػتعيرًلجػػػػػػاًلفػػػػػػظًإالشػػػػػػخصًهػػػػػػكًكػػػػػػؿًجسػػػػػػـًلػػػػػػرًًك

ً(.47.الشخص")ص

(Personalityً(ً،)Personaliteًنجميزيػػػػةًكالفرنسػػػػية،ًفكممػػػػةًالشخصػػػػيةً)أمػػػػاًفػػػػيًالمغتػػػػيفًاالًًًًً

كتعنػػيًهػػذ ًالكممػػةًالقنػػاعًالػػذمًيمبسػػرًالممثػػؿًفػػيًً(Persona)مشػػتقرًمػػفًأصػػؿًكممػػةًالتينيػػةًهػػيً

العصكرًالقديمةًحيفًيقػكـًبتمثيػؿًدكرًأكًحينمػاًيريػدًالظجػكرًبمظجػرًمعػيفًأمػاـًالنػاسًفيمػاًيتعمػؽً

ً(.2010يفعمرً)غبارمًكأبكًشعيرة،ًًبماًيريدًأفًيقكلرًأك

ًتعريؼ الشخصية في عمـ النفس: 

ختبلفػػاتًبػػيفًكججػػاتًنظػػرًفًاالأفًتعريػػؼًالشخصػػيةًًيختمػػؼًحسػػبًنػػكعًالدراسػػةًالمقدمػػة،ًًكإًًًً

فيػر،ًفػإذاًًمرغكبػاًنًاًنمػًرأكلكػفًهػذاًالتعػددًمػفًزاكيػةًكاحػدةًمػدًيكػكفً الباحثيفًإليجاًفػيًتعػددًتعريفاتجػا،

فًكػػؿًتعريػػؼًلجػػاًيركػػزًعمػػىًجانػػبًمعػػيفًإ،ًفػػقػػدةًكمتعػػددةًالجكانػػبًكالسػػماتكانػػتًالشخصػػيةًمع

ًفقط،ًكمفًهذاًالمنظكرًفميسًهناؾًتعريؼًكاحدًصحياًكماًعدا ًخاطئ.ً

(ًًالشخصػيةًبهنجػاً"مجمػكعًاألنشػطةًالتػي2011ًبيتًدشيشة،ً(كيعرؼًكاطسكفًالمشارًإليةًفيًًًً

إلمكػػاف،ًكذلػػؾًلكػػيًتعطػػيًاًؾًلفتػػرةًكافيػػةًبقػػدرالفعميػػةًلمسػػمًكيمكػػفًاكتشػػافجاًعػػفًطريػػؽًالمبلحظػػةً

ً(.34.معمكماتًمكثكمانًبجا")ص
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(ًإفًالشخصػػػيةًهػػيً"التنظػػػيـًالػػدينامكيًداخػػػؿ2008ًمجيػػد،ً(أللبػػكرتًالمشػػػارًإليػػةًفػػػيًاكيقػػكؿًًًً

ً(.20.الفرد،ًلتمؾًالنظـًالسيككفيزيقيةًالتيًتحددًأسمكبرًالفريدًفيًالتكافؽًم ًالبيئةً")ص

(ًفقػػدًعػػرؼًالشخصػػيةًبهنجػػاً"الكميػػةًالكميػػةًمػػف2012ًجبػػر،ً(سًالمشػػارًإليػػةًفػػيًأمػػاًمػػكرتفًبػػرنًًً

االسػػػػتعداداتًكالميػػػػكؿًكالغرائػػػػزًكالػػػػدكاف ًكالقػػػػكلًالبيكلكجيػػػػةًالفطريػػػػةًكالمكركثػػػػة،ًككػػػػذلؾًالصػػػػفاتً

ً(.11كاالستعداداتًكالميكؿًالمكتسبةًمفًالخبرة")ص.

هنجػػػاً"ًذلػػػؾًالتنظػػػيـًالثابػػػتًالمسػػػتمرًبً(2010غبػػػارمًكأبػػػكًشػػػعيرة،ً)ًكيعػػػرؼًأيزنػػػؾًالشخصػػػيةًًًًً

ألخػػػػبلؽًالشػػػػخصًكمزاجػػػػرًكعقمػػػػرًكجسػػػػد ،ًكهػػػػذاًالتنظػػػػيـًهػػػػكًالػػػػذمًيحػػػػددًتكمفػػػػةًالفػػػػردًمػػػػ ًًنسػػػػبياًن

 (.15محيطة")ص.

"ًنظػػػػػػاـًمتكامػػػػػؿًمػػػػػػفًالسػػػػػػماتًالجسػػػػػػميةًكالعقميػػػػػػةًالشخصػػػػػػيةًٌفًأفيػػػػػػرلً(2001ًعبػػػػػػادةً)أمػػػػػاً    

يػزًالفػػردًعػفًغيػر ًكتحػددًأسػػمكبًتعاممػرًكتفاعمػرًمػػ ًنفعاليػةًالثابتػةًنسػػبيان،ًكالتػيًتماالجتماعيػةًًكاالًك

ً(.13.جتماعيةًكالماديةًالمحيطةًبر")صاالاآلخريفًكالبيئةً

ككمػػاًيمكػػفًتصػػنيؼًتعريفػػاتًالشخصػػيةًالتػػيًذكػػرتًإلػػىًمنػػاحيًعػػدة،ًفمنجػػاًمػػاًيركػػزًعمػػػىًًًًًً

اتًالعميقػةًجػداًالمظجرًالخارجيًالمكضكعيًأكًعمىًالمفػاهيـًالدينامكيػةًالمختمفػةًأكًعمػىًاألساسػي

كالتكػػػكيفًالػػػداخميًلمشخصػػػية،ًكمنجػػػاًمػػػاًيعػػػدًتعريفػػػاتًكميػػػةًأكًتكامميػػػةًأكًتدريجيػػػةًأكًمؤكػػػدةًعمػػػىً

ًالتكافؽًأكًعمىًتفردًالشخصية.ً

فًأثيفًعمػىًفًهنػاؾًشػبةًإجمػاعًفػيًاالتفػاؽًبػيفًالبػاحإرغـًمفًتنكعًالتعريفػاتًلمشخصػيةًفػكبالًًًً

يػدًيشػيرًإلػىًالحالػةًالداخميػةًأكًالبيئيػةًلمفػرد،ًكتتضػمفًنجػاًتجًرأالشخصيةًهػيًبنػاءًفرضػي،ًبمعنػىً
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هذ ًالحالةًالتارينًالتعميميًالخاصًبالشػخصًكالمككنػاتًالبيكلكجيػةًًلػر،ًكالطػرؽًالتػيًانتظمػتًبجػاً

ًلبيئاتًالمتنكعة.اتيًتؤثرًفيًتفاعؿًالشخصًلمثيراتًهذ ًاألحداثًالمعقدة،ًكال

 محددات الشخصية:   

امػػػؿًتسػػػاهـًًفػػػيًبنػػػاءًشخصػػػػيةًالفػػػرد،ًكمػػػفًأبػػػرزًتمػػػؾًالعكامػػػؿًاألكلػػػػىًكهنالػػػؾًمجمكعػػػةًعًكًًًًً

،ًكهػػيًخبػػراتًتػػرتبطًبالعكامػػؿً ةًالتػػيًتخػػصًكػػؿًفػػردًكتميػػز ًعػػفًغيػػًرالمتمثمػػةًبخبػػراتًالفػػردًالخاصػػ

الكراثيػػػةًكمؤثراتجػػػاًعمػػػىًالشخصػػػية،ًكأيضػػػاًالخبػػػراتًالعامػػػةًالمشػػػتركةًلؤلفػػػراد،ًكهػػػيًخبػػػراتًتػػػرتبطً

 (.2012بيئيةًالمؤثرةًعمىًتككيفًالشخصيًلمفرد)جبر،ًبالعكامؿًاالجتماعيةًكال

ًكعمىًهذ ًاألساسًيجبًأفًينظرًلمشخصيةًفيًضكءًأربعػةًمحػدداتًكمػاًبينجمػاًمػفًتفػاعبلت،ًًً

ً(2001؛ًالمميجيً،2003)أحمد،ًً:كهذ ًالمحدداتًاألربعةًهي

 المحددات البيولوجية لمشخصية:  -1

لصفاتًالعقميةًكالجسميةًالتػيًيكلػدًالفػردًمػزكدانًكهيًتمثؿًمجمكعًالقدراتًكاالستعداداتًكاًًً

بعػػضًتمػػؾًالصػػفات،ًكالمككنػػاتًفػػيًًفػػيًكالتػػيًيتشػػابرًجميػػ ًأفػػرادًالنػػكعًفيجػػا،ًكتتمثػػؿً،بجػػا

ًكبيػراًنًرهاًاعتمػاداًنًكاستعدادًالفردًالطبيعيًلبلستجابةًلممثيراتًالداخميةًكالخارجيةًالتيًتعتمدًبػد

لدير،ًكعمىًسماترًالمزاجيةًكدكافعػر،ًكعمػىًمدرتػرًعمىًسبلمةًالججازًالعصبيًكأججزةًالحسً

عمػػىًالتكافػػؽًمػػ ًالبيئػػة،ًكتػػؤثرًالعكامػػؿًالبيكلكجيػػةًفػػيًتكػػكيفًالشخصػػية،ًكالًبػػدًمػػفًمعرفتجػػاً

نػػرًكثيػػرانًمػػاًتمقػػيًهػػذ ًأالشخصػػياتًالمريضػػةًأكًالشػػاذة،ًإذًفػػيًدراسػػةًالشخصػػيةًخصكصػػانً

النفسػيةًبقسػميجاًالمعرفيػةًكالمزاجيػػة،ًًالمنظكمػاتًالجسػميةًكالفسػيكلكجيةًالضػكءًعمػػىًالنػكاحي

ًككذالؾًالنكاحيًاالجتماعية.
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 محددات عضوية الجماعة:  -2

إفًالشخصػػػػيةًليسػػػػتًشػػػػيانًثابتػػػػان،ًفجيػػػػرًمتغيػػػػرةًمنػػػػذًالػػػػكالدة،ًفمػػػػفًالخصػػػػائصًاألساسػػػػيةً    

لئلنسافًمدرترًعمىًالتغييرًنتيجةًماًيمػرًبػرًمػفًخبػراتًكتعمػـ،ًكلكػيًنفجػـًأبػرزًالخصػائصً

اإلنسافًنحتاجًإلىًمعرفةًتفصيميةًعفًخبػراتًالفػردًالماضػيةًفػيًبيئتػرًكثقافتػرًًفيًشخصيةً

جؿًالحكـًعمىًسمككرًكنمكًشخصيتر،ًكيؤثرًنمػكذجًالحيػاةًًاالجتماعيػةًأمفًالتيًنشهًفيجا،ً

كالثقافيػػةًكأشػػكاؿًالعبلمػػةًبػػيفًأفػػرادًالجماعػػة،ًكمػػاًيشػػي ًبيػػنجـًمػػفًعػػاداتًكتقاليػػدًكمػػيـ،ًكمػػاً

تنسػػػؽًهػػػذ ًالعبلمػػػاتًاالجتماعيػػػةًفػػػيًتشػػػكيؿًبعػػػضًًالخصػػػائصًالعامػػػةًيعيشػػػكنرًمػػػفًنظػػػـً

 لمشخصية.

 محددات الدور: -3

إفًالػػدكرًالػػذمًيؤديػػرًالفػػردًفػػيًالحيػػاةًإنمػػاًيشػػيرًإلػػىًكػػؿًمػػفًالفػػردًكالمحػػيطًاالجتمػػاعيًًًًً

الذمًيكجدًفيػر،ًكفكػرةًالػدكرًتمػدناًبػإدارةًتفيػدًخصكصػانًفػيًتحميػؿًعمميػةًالتطبػ ًاالجتمػاعيً

ؼ،ًكالػػدكرًهػػكًمػػاًيتكمعػػرًالمجتمػػ ًمػػفًالفػػردًالػػذمًيحتػػؿًمركػػزاًمعينػػاًداخػػؿًالجماعػػة،ًكالتثقيػػ

كيحػػددًكػػؿًمجتمػػ ًاألدكارًاالجتماعيػػةًالتػػيًيتكمػػ ًمػػفًأفػػراد ًالقيػػاـًبجػػاًفػػيًحيػػاتجـًالعاديػػة،ً

ًختبلؼًالثقافاتًالتيًيحيكفًفيجا.هبًكتختمؼًاألدكارًاالجتماعيةًالتيًيقكـًبجاًاألفراد

 :    محددات الموقؼ -4

جػػكًمحػػددًالمكمػؼًكمػػاًأكثػػرًالمكامػػؼًالتػػيًيمػػرًفيجػػاًفالمحػددًالرابػػ ًمػػفًمحػػدداتًالشخصػػيةًًًًًًًً

فيًشخصيتر،ًبالطب ًالًيمكفًالنظرًإلػىًالشخصػيةًكمػاًلػكًكانػتًًالفردًفيًحياتر،ًكماًأكثرهاًتهثيراًن

سػػيكلكجيةًتتطمػػبًمسػػتقمةًعػػفًالمكامػػؼًالتػػيًتمػػرًبجػػاًكتكجػػدًفيجػػا،ًفحتػػىًالعمميػػاتًالبيكلكجيػػةًأكًالف
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كجػكدًأججػزةًداخميػةًأكًعكامػؿًبيئيػػةًكمكامػؼًتتحقػؽًفيجػا،ًفعمميػةًالتػػنفسًمػثبلًتتضػمفًكجػكدًرئتػػيفً

ًلعمميػػةًالتػػنفس،ًكعمميػػةًالجضػػـًهػػيًاألخػػرلً داخميتػػيف،ًكفػػيًالكمػػتًنفسػػرًكجػػكدًهػػكاءًخػػارجيًالـز

ًإلشػباعًتتضمفًاإلحساسًبالجكع،ًكفيًالكمتًنفسرًتتضمفًكجػ كبجػذ ًً،اف هػذاًالػدكدًالطعػاـًالػبلـز

العكامؿًالداخميةًكالخارجيةًمماًيتـًإغبلؽًدائرةًالسمكؾ،ًكهكذاًفػالمكمؼًالػذمًيكجػدًفيػرًالفػردًيمعػبً

رغػػـًتػػكافرًشػػركطًًلخػػًرأمػػؼًامكامػػؼًكتابعػػانًفػػيًمًكككر،ًفقػػدًيكػػكفًالفػػردًمائػػدانًفػػيًدكراًهامػػاًفػػيًسػػم

ًالقيادةًلديةًفيًكمتاًالحالتيف.

 تاريخ سمات الشخصية:

بػػرزًالعممػػاءًالػػذيفًتنػػاكلكاًدراسػػةًأمػػفًً(2007)كػػكركيس،ًالمشػػارًإليػػةً(Allportًعػػدًألبػػكرتً)ي    

الشخصػػيةًاسػػتنادانًإلػػىًنظريػػةًالسػػماتًالتػػيًاسػػتنتجًمعظػػـًفركضػػجاًمػػفًالمشػػاهدةًالميدانيػػةًلؤلفػػرادً

نمػػػاًأسػػتاذانًلعمػػػـًالػػنفسًاألكػػػاديمي،ًكيشػػيرًألبػػػكرتًا إلػػػىًأفًألسػػكياء،ًألنػػػرًلػػـًيكػػػفًمعالجػػاًنفسػػػيانًكا 

الشخصيةًهيًتنظيـًمتكامؿًلعمػؿًالجسػـًكالعقػؿًفػيًكحػدة،ًهػيًليسػتًبنػاءًنفسػيانًفحسػبًًأكًبنػاءً

ًجسمانًمجردان.

كفػػؽًهػػذ ًالنظريػػةًفإنجػػاًتيعػػرؼًالشخصػػيةًعمػػىًأنجػػاًعبػػارةًعػػفًنظػػاـًيتكػػكفًمػػفًمجمكعػػةًمػػفًًًًًً

دينػامكيًلمختمػؼًسػماتًنجػاًعبػارةًعػفًانتظػاـًأةًتمثؿًمجمكعًأجزائجا،ًأمًالسماتًأكًعكامؿًمستقم

الشخصػػية،ًكتقػػكؿًنظريػػةًالسػػماتًكالعكامػػؿًأفًالفػػردًيمكػػفًفجمػػرًفػػيًضػػكءًسػػماتًشخصػػيترًالتػػيً

تعبرًعفًسمككر،ًفػيمكفًأفًيكصػؼًبهنػرًذكػيًأكًغبػيًأكًمنطػكمًأكًمنبسػطًأكًعصػبيًأكًذهػانيً

ً(.2002)الكناني،ً
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مؾًسػػػػمككاًمتشػػػػابجانًفػػػػيًكتعتمػػػػدًالنظريػػػػاتًعمػػػػىًفكػػػػرةًثبػػػػاتًالشخصػػػػية،ًفالشػػػػخصًالكاحػػػػدًيسػػػػًًًً

المكامػػؼًالمتشػػابجة،ًككػػػذالؾًتعتمػػدًالنظريػػةًعمػػػىًاخػػتبلؼًاألفػػػرادًفيمػػاًيممكػػكفًمػػػفًسػػمات،ًفػػػنحفً

خػرًفػيًدرجػةًالغضػبًالغضب،ًكلكػفًكػؿًمنػاًيختمػؼًعػفًاآلًجميعاًنغضبًفيًالمكامؼًالتيًتثير

ً(.2002كفيًطريقةًالتعبيرًعنر)العيسكم،ً

تًعمػىًالتحميػؿًالعػامميًكهسػمكبًإحصػائيًفػيًاختػزاؿًالسػماتًبرزًالنظريػاتًالتػيًأعتمػدأكمفًًًً 

ًالمتعددةًمنجاًنظريةًكاتؿًكنظريةًآيزنؾًكنمكذجًالعكامؿًالخمسةًالكبرلًلمشخصية.

 :((Cattell, 1966نظرية كاتؿ 

"هػػػيًمجمكعػػػةًمػػػفًردكدًاألفعػػػاؿً(ًبهنجػػػا2007ًكريمػػػاف،ً)ًالمشػػػارًإليػػػرًالسػػػمةكاتػػػؿًًكيعػػػرؼًًًًً

ًًًًًًًًًً(.17ترتبطًفيماًبينجاًبنكعًمفًالكحدة"ً)صالتيًًتستجابااالًك

(ًكنقطػػػػةًانطبلمػػػػةًلتحميبلتػػػػرًلمكصػػػػكؿًإلػػػػىًسػػػػماتAlportًأعتمػػػػدًكاتػػػػؿًعمػػػػىًمائمػػػػةًألبػػػػكرتً)ًًًً

ـًالتحميػػؿً(سػػمةًأخػػرل،ًكاسػػتخد11ة،ًثػػـًأضػػاؼً)(ًسػػم160الشخصػػية،ًفتكصػػؿًمػػفًخبللجػػاًإلػػىً)

 (.2007)أبكًهاشـ،ًفيًالشخصيةًًأساسياًنً(ًعامبلًن16العامميًكتكصؿًإلىً)

ستخداـًفنياتًالتحميؿًالعػامميًمػفًتحديػدًالسػماتًالتػيًتنػتظـًبجػاًالشخصػية،ًكمػدًاتمكفًكاتؿًبًًًً

تمخضًمفًهذاًالمنججًالعمميًسماتًمتعػددةًتجسػدتًفػيًاختباراتػرًلعكامػؿًالشخصػية،ًكيػرلًكاتػؿً

أكًًرًبنيانػػػانًعقميػػػاًنعػػػدًالسػػػمةًبالنسػػػبةًلػػػأفًالسػػػماتًهػػػيًالعنصػػػرًاألساسػػػيًفػػػيًبنػػػاءًالشخصػػػية،ًكتًي

تسػاؽًالسػمكؾ،ًكيصػنؼًكاتػؿًالسػماتًإلػىًاظًلتفسػيرًالنظػاـًأكًتقكـًبرًمفًالسمكؾًالمبلحًاستنتاجاًن

مػػفًًسػػماتًفريػػدةًكسػػماتًمشػػتركة،ًكألفًالسػػماتًالتفرديػػةًخاصػػةًبػػالفرد،ًفػػافًكاتػػؿًالًيعيرهػػاًكثيػػراًن
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سػـًبجػاًجميػ ًاألفػرادًأكًاألفػػرادًاهتماماتػرًفػيًالبحػث،ًبػؿًيؤكػدًعمػىًالسػماتًالمشػتركةًكهػيًالتػيًيت

 (.2003ًًًًًًالذيفًيشترككفًفيًخبراتًاجتماعيةًمعينة)احمد،ً

 :كيرلًكاتؿًأفًالسماتًتهخذًثبلثةًأشكاؿًهيًًًً

تػػنعكسًفػػيًنػػكعًمػػفًاالسػػتجابةًلدرجػػةًتعقػػدًالمكمػػؼً)كهػػذ ًيػػتـًاختيارهػػاًبعػػدًأفًسػػمة القػػدرة :   -1

 هذاًالمكمؼ.ًًيحددًالفردًاألهداؼًالتيًيريدًأفًيحققجاًفي

يقاعػػر،ًكتحػػددًًسػمات المػػزاج:  -2 كهػػيًخصػائصًالشػػخصًالتػػيًتحػددًكراثيػػانًكتحػددًأسػػمكبرًالعػاـًكا 

 سماتًالمزاجًكتحددًالسرعةًالتيًيستجيبًالفردًلممكامؼًكالطامةًكاالنفعاؿ.

ةًالفرعيػػػةًكهػػػيًالتػػػيًتتعمػػػؽًبالػػػدكاف ًكاالهتمامػػػات،ًكهػػػذ ًالفئػػػًالسػػػمات الديناميكيػػػة االديناميػػػةا: -3

هتمػػػاـًاألكبػػػر،ًحيػػػثًإنجػػػاًمعقػػػدةًكتتكػػػكفًمػػػفًثػػػبلثًفئػػػاتًفرعيػػػةًمترابطػػػة،ًكتتكػػػكفًظػػػىًباالتح

السماتًالديناميكيةًمػفًثبلثػةًأنػكاعًهي:السػماتًالتككينيػةًكالسػماتًالبيئيػةًكاالتجاهػات،ًفالسػماتً

يًالتككينيةًاألصؿًمدًسماهاًكاتؿًبالدفعاتًالفطرية،ًكيتـًمفًخبللجػاًالتهكيػدًعمػىًدكرًالدراسػةًفػ

فجػػػيًتتكػػػكفًنتيجػػةًلعكامػػػؿًاجتماعيػػػةًحضػػػارية،ًًتحديػػدًالسػػػمكؾ،ًأمػػػاًالسػػػماتًالبيئيػػةً)المكتسػػػبة(

 .Alen beem, 2010))كتدخؿًفيًهذ ًالفئةًاالتجاهاتًكالعكاطؼً

هػيًالتعبيػراتًالتػيًيمكػفًمػفًمبلحظتجػاًالتعػرؼًعمػىًمػاًًفالمقصكدًفيجاًهناًأماًاالتجاهاتً    

فًخبللجػػػاًيمكػػفًالتعػػػرؼًعمػػىًالػػػدفعاتًالفطريػػةًكعمػػػىًالعكاطػػػؼًكراءهػػاًمػػػفًبنػػاءًدينػػػاميكي،ًكمػػ

ً(.2011كعمىًالعبلمةًفيماًبينجماً)العبيدم،ً

ً
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 :(Eysenck) نظرية أيزنؾ

رسػػكاًمكاعػدًمتينػػةًفػػيًدراسػػترًلمشخصػػية،ًكمػػدًكػػافًأحػػدًعممػػاءًالػػنفسًالػػذيفًأًيعتبػرًأيزنػػؾًًًًًً

ـًمػػنججًالتحميػػؿًالعػػامميًكػػذالؾًاسػػتخدسػػمكؾًعمػػىًنطػػاؽًكاسػػ ،ًميػػاالنًفػػيًدراسػػاترًإلػػىًدراسػػةًال

لدراسػػػةًالشخصػػػياتًالسػػػكيةًكالمضػػػطربة،ًكبينمػػػاًيؤكػػػدًكاتػػػؿًعمػػػىًالسػػػماتًيؤكػػػدًأيزنػػػؾًعمػػػىً

زنػػؾًأفًالشخصػػيةًهػػيًذلػػؾًالتنظػػيـًإلػػىًحػػدًكبيػػرًلمػػزاجًالفػػردًكطباعػػةًكبنػػا ًياألنمػػاط،ًكيػػرلًأ

 .(2010)أبكًأسعد،ًًالتفكيريةًكالجسديةًكالذمًيحددًتكيفرًم ًالبيئة

:ً)الركيتػػػػػػػ ،ًهػػػػػػػيًعكامػػػػػػػؿًأكًأبعػػػػػػػادًأساسػػػػػػػيةًلمشخصػػػػػػػيةًةكيػػػػػػػرلًأيزنػػػػػػػؾًأفًهنػػػػػػػاؾًثبلثػػػػػػػًًًًً

 (.100،ص.2007

 العصابيةً -1

 االنبساطية -2

 الذهانية -3

كتتقػػررًسػػماتًالشخصػػيةًبشػػكؿًرئيسػػيًكمػػاًيػػرلًأيزنػػؾ،ًفػػيًضػػكءًمكمػػ ًالشػػخصًعمػػىًهػػذ ًًًًًً

ًإلػػىًالفػػركؽًالمكركثػةًفػػيًالػػدماغًاألبعػادًالثبلثػػة،ًكمػػدًعػزلًأيزنػػؾًالتنػػكعًفػيًالشخصػػيةًلػػدلًاألفػراد

ً(.2003)الكمفي،ً

دهػػػاًفػػػيًأمًمجتمػػػ ًًكجدرجػػػةًأنػػرًيعتبرهػػػاًعالميػػػة،ًبمعنػػػىًًككيػػداف ًأيزنػػػؾًعػػػفًهػػػذ ًالعكامػػػؿًلًًًًً

كثقافػػة،ًممػػػاًدفػػػ ًأيزنػػػؾًإلػػىًامتػػػراحًأفًتكػػػكفًنمكذجػػػاًفػػيًعمػػػـًالػػػنفسًكبحػػػكثًالشخصػػػية)الركيت ً

لثبلثةًالسػابقةًلمشخصػيةًليسػتًاالحتمػاالتًالكحيػدةً(،ًكيشعرًأيزنؾًأفًاألبعادًا2002كالشريفيف،ً

ً(.2003الممكنة،ًكأفًالبحكثًكالدراساتًممكفًأفًتكشؼًمزيداًمفًهذ ًاإلمكاناتً)احمد،ً
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فسػػركاًبعضًالػػفػػيًضػػكءًمػػاًتػػـًتناكلػػرًمػػفًالمنظػػكراتًالنفسػػيةًحػػكؿًالشخصػػية،ًييسػػتنتجًبػػهفًًًًًً

أصػحابًنظريػةًًأشػارًإليػرلبلشػعكرية،ًمثممػاًالشخصيةًكمنظكمةًمفًالدكاف ًكالصػراعاتًالجنسػيةًا

التحميػػػؿًالنفسػػػي،ًفيمػػػاًعػػػٌدهاًالسػػػمككيكفًكنظػػػاـًمعرفػػػيًسػػػمككيًيسػػػتندًعمػػػىًاسػػػتجابةًالفػػػردًلمبيئػػػةً

عمػػىًدكرًالتػػدعيـًفػػيًاكتسػػابًجتمػػاعيًاالجتماعيػػةًالمحيطػػةًبػػر،ًبينمػػاًأكػػدًركادًنظريػػةًالتعمػػيـًاال

كذهػػػػبًالعقػػػػابًفػػػػيًتنميػػػػةًالشخصػػػػيةًكسػػػػماتجا،ًاألنمػػػػاطًالسػػػػمككيةًكتعػػػػديمجاًكعمػػػػىًدكرًالثػػػػكابًًك

تًالفػػػردًخػػبلؿًعبلمػػػامػػػفًتهثيرهػػاًًكتسػػػبًيعكامػػؿًنمػػػكًالفػػردًفًأنسػػانيًإلػػػىًاإلأصػػحابًالمنظػػػكرً

فًميؿًالفردًإلىًتحقيؽًالذاتًالذمًيحددًسماتًشخصيترًهػكًأمػكلًتمػؾًأكتفاعمرًم ًبيئتر،ًكعمىً

إطػارًلتصػنيؼًًشخصية،ًفكػافًفػيًإعتبػار السماتًلمالعكامؿ،ًأماًمنظكرًكؿًمفًنظريتيًاألنماطًًك

ًككصؼًاألساليبًالتيًتتميزًبجاًشخصيةًكؿًفرد.ً

 :  الخمس لشخصية الكبرىاالعوامؿ 

يجػػدؼًعمػػـًالػػنفسًمنػػذًفتػػرةًطكيمػػةًإلػػىًتهسػػيسًنمػػكذجًمناسػػبًلكصػػؼًالشخصػػيةًاإلنسػػػػػػػػػانية،ًًًًًً

ًتمؼًالعمكـًالنفسية.اضطراباتًالشخصيةًفيًمخهذاًالنمكذجًفيًتشخيصًكعبلجًكاستخداـً

إلػػػىًظجػػػػكرًعػػػددًضػػػػئيؿًمػػػػفًً(2006المشػػػارًإليػػػػةًفػػػيً)المػػػػكافيًكراضػػػػي،ًًكيشػػػيرًديجمػػػػافًًًًًً

الػذمًيعػدًماًيعػرؼًبنمػكذجًالعكامػؿًالخمسػةًالكبػرلًًالنماذجًالمفسرةًلمشخصية،ًكأكثرهاًشجرةًكمبكالًن

ً.كبرًالنماذجًالعمميةًكالقابمةًلمتطبيؽًفيًمجاؿًعمـًالنفسأ

  (The Big Five Model Personality)نمػكذجًالعكامػؿًالخمسػةًالكبػرلًلمشخصػيةًكيعػدًًًًًً

شػػامبلن،ًكيجػػتـًبكصػػؼًًمػػفًأهػػـًالنمػػاذجًكأحػػدثجاًالتػػيًفسػػرتًسػػماتًالشخصػػية،ًحيػػثًيعػػدًنمكذجػػاًن

كتصػػػنيؼًالعديػػػدًمػػػفًالمصػػػطمحاتًأكًالمفػػػرداتًالتػػػيًتصػػػؼًسػػػماتًالشخصػػػيةًالتػػػيًيتبػػػايفًفيجػػػاً
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جػػدؼًنمػػكذجًًالعكامػػؿًالخمسػػةًالكبػػرلًإلػػىًتجميػػ ًأشػػتاتًالسػػماتً،ًكي(Saucier, 2002األفػػراد)

المتنػاثرةًفػيًفئػاتًأساسػية،ًكهػذ ًالفئػاتًمجمػاًأضػفناًإليجػاًكحػذفناًمنجػاًتبقػىًمحافظػةًعمػىًكجكدهػاً

كفئػػػاتًأكًعكامػػػؿ،ًكالًيمكػػػفًاالسػػػتغناءًعنجػػػاًبػػػهمًحػػػاؿًفػػػيًكصػػػؼًالشخصػػػيةًاإلنسػػػانية،ًكبعبػػػارةً

ً(.2002بحثًعفًتصنيؼًميحكـًلسماتًالشخصية)كاظـ،ًأخرلًيجدؼًهذاًالنمكذجًإلىًال

(ً"أفًنمػػػػاذجًعكامػػػػػؿًالخمسػػػػػةًالمفسػػػػػرةًلمشخصػػػػػيةًمػػػػػد2009ًيفيػػػػدًكػػػػػؿًمػػػػػفًيػػػػػكنسًكخميػػػػػؿً)ًًًًًً

مػػػفًخػػػبلؿًمنحنيػػػيفًهمػػػا:المنحنىًالقامكسػػػي،ًكالمنحنػػػىًمػػػكائـًالعبػػػارات،ًكفػػػيًالمنحنػػػىًًتاستخمصػػػ

كم،ًكتػػرتبطًبالسػػػماتًالمػػرادًمياسػػػجا،ًالقامكسػػيًيقػػدـًلممفحػػػكصًصػػفاتًمسػػػتمدةًمػػفًالقػػكاميسًالمغػػػ

كيقكـًمنحنىًالعباراتًعمىًصياغةًعبارةًتعبػرًعػفًسػمكؾًمعتػادًيتصػؼًبػرًالفػرد،ًيقػدـًلمفحػكص،ً

ً(.557-556كيطمبًمنرًأفًيحددًمدلًانطبامرًعميرًأكًعمىًشخصًآخر")ص.

فًأشػػػػػػػػػػػجرًالنمػػػػػػػػػػػاذجًالتػػػػػػػػػػػيًتناكلػػػػػػػػػػػتًعكامػػػػػػػػػػػؿًالشخصػػػػػػػػػػػيةًالخمسػػػػػػػػػػػةًنمػػػػػػػػػػػكذجًديجمػػػػػػػػػػػافًإًًًًًً

(Digman,1990)ً،ًجكلػػدبيرجًكنمػػكذج(Goldberg,1981)،ًككسػػتاًكمػػاكرمًنمػػكذجًًك(Costa 

& Macrae, 1999)يػتػضػمػػػفًهػػػذاًالػتػنػظػيػػػـًالجرمػػيًلمسػػػماتًخػمػسػػػةًأبػعػػػادًأكًعكامػػؿًالػػذمً،ًًك

ً((Linden & Nijenhuis & Bakker, 2010,P. 315أساسيةًهيً:ً

   Extraversionاالنبساطيةًًً -1

 Agreeablenessالمقبكليةًًًً -2

 Neuroticismالعصابيةًًً -3

 Conscientiousnessيقظةًالضميرًً -4

 Opennessاالنفتاحًعمىًالخبرةًً -5
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 تاريخ  العوامؿ الخمسة الكبرى: 

مػػػرتًنظريػػػةًالعكامػػػػؿًالخمسػػػةًبتػػػارينًطكيػػػػؿًمػػػفًالججػػػػكدًفػػػيًسػػػبيؿًالكصػػػػكؿًإلػػػىًالعكامػػػػؿًًًًًًً

طريؽًالمعاجـًالمغكيػةًعمػىًيػدً"ألبػكرت"ًًاألساسيةًفيًالشخصية،ًكبدأتًبطريقةًتحميؿًالسماتًعف

(،ًحيػثًمػاـًبجمػ ًمػائمتجـًاألكليػةً"أ،ً"2007ك"أكدبرت"ًفيًالثبلثيناتًمػفًالقػرفًالماضػي)الركيت ،ً

(ًمصػػطماًمعجمػػيًمػػفًمػػامكسً"كبسػػتر"ًالػػدكليًغيػػرًالمختصػػرًمػػفًالطبعػػػة18000ًبمػػاًيقػػاربً)

(4504ًيػػثًاشػػتممتًالقائمػػةًاألكلػػىًعمػػىً)الثانيػػة،ًثػػـًمػػامكاًبتقسػػيـًهػػذ ًالصػػفاتًإلػػىًأربػػ ًمػػكائـًح

مصػػطماًيخػػتصً (4541سػػمةًمػػفًالسػػماتًاألساسػػيةًلمشخصػػية،ًكالقائمػػةًالثانيػػةًاشػػتممتًعمػػىً)

(ًمصػػػطماًتخػػػتصًبالتقييمػػػات5226ً،ًكتشػػػتمؿًالقائمػػػةًالثالثػػػةًعمػػػىً)رالمؤمتػػػبالحػػػاالتًكاألمزجػػػةً

كصػػػاؼًالتػػيًيصػػػعبًفرزهػػػاًمصػػػطماًمػػفًاألً(3682االجتماعيػػة،ًبينمػػػاًيتكػػكفًالقسػػػـًالرابػػ ًمػػػفً)

ضمفًاألمساـًالثبلثةًاألكلى،ً"كيعتقدًألبكرتًكأدبرتًأفًالقائمةًاألكلىًهػيًفقػطًالتػيًتمثػؿًالسػماتً

(ًباسػػتخداـًمائمػػةًألبػػكرت1943ً(،ًثػػـًمػػاـًكاتػػؿً)Simms, 2007, P.66الشخصػػيةًالحقيقيػػة"ً)

فًحجػػـًمائمػػةًألبػػكرتًكػػافًكأدبػػرتًكنقطػػةًبدايػػةًلنمكذجػػرًالمتعػػددًاألبعػػادًلمشخصػػية،ًكرألًكاتػػؿًأ

(ًمصػػػطما،ًكباسػػػػتخداـًكػػػؿًمػػػػف4500ًكبيػػػرانًجػػػػدانًالًيصػػػماًألغػػػػراضًالبحػػػث،ًبػػػػدأًبتركيبػػػةًمػػػػفً)

إلػػػىًاستعراضػػػاترًالخاصػػػةًألدبًالشخصػػػية،ًًرمعنػػػىًالكممػػػاتًإضػػػافاإلجػػػراءاتًالتجريبيػػػةًكالدالليػػػةً

،ً(ًمػػػػػفًالمصػػػػػطمحات99لؾًألغػػػػىً)%كبػػػػػذً،(ًمتغيػػػػر35صػػػػطماًإلػػػػػىً)(ًم4500أختصػػػػرًكاتػػػػػؿً)

(ًعػػامبلنًفػػيًالشخصػػيةًالتػػيًأصػػبحت12ًسػػتخداـًالتحميػػؿًالعػػامميًتمكػػفً"كاتػػؿ"ًمػػفًتشػػخيصً)اكب

(،ًإالًأفًالبػداياتًاألكلػىJohn & Srivastava, 1999ً(ًعػامبلنًالتػيًخمػصًإليجػاً)16جزءانًمفً)

(ًحيػػػػثًمػػػػػاـFiske,1949ًكانػػػػػتًعمػػػػىًيػػػػدًفيسػػػػػؾً)ًامػػػػؿًالخمسػػػػػةًالكبػػػػرلًلمشخصػػػػيةًكلظجػػػػكرًالع

(ًسػػمةًلمشخصػػية،ًكالتػػيًضػػمنجاًمائمػػةًكاتػػؿ،ًكهػػذ ًالعكامػػؿًالتػػي22ًعكامػػؿًمػػفً)ًسػتخراجًخمسػػةاب
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اسػػػػػتخرججاًفيسػػػػػؾًتشػػػػػبرًإلػػػػػىًحػػػػػدًكبيػػػػػرًمػػػػػاًسػػػػػكؼًيعػػػػػرؼًفيمػػػػػاًبعػػػػػدًبالعكامػػػػػؿًالخمسػػػػػةًالكبػػػػػرلً

(ً,1961Tupes & Christal(،ًثػـًمػاـًكػؿًمػفًثيػكبسًككريسػتاؿً)Goldberg, 1992لمشخصػية)

مػػؿًمػػفًتعمػػيـًأاتًمختمفػػةًتراكحػػتًمػػاًبػػيفًطيػػاريفًنيًعينػػبإعػػادةًتحميػػؿًعبلمػػةًالمصػػفكفةًمػػفًثمػػا

كطمبةًمفًسنةًأكلىًدراساتًعميػا،ًكمػدًشػممتًتقنيػاتًمػفًمبػؿًاألسػاتذةًكالمشػرفيفًكاألطبػاءًً،ثانكم

كذكػػرًًأبػػكًهاشػػـًً(،John&Srivastava,1999ذكمًالخبػػرةًفػػيًاإلعػػداداتًكالػػدكراتًالعسػػكريةً)

ًتكصػػؿًكػػؿًًمػػفًتيػػكبسًككريسػػتاؿًإلػػىًخمسػػةًعكامػػؿًهػػيسػتخداـًالتحميػػؿًالعػػامميًًكأ"ًأف(2010ً)

نفعػػػالي،ًًكالتجػػػذيب،ًكأطمػػػؽًعميجػػػاًجكلدينػػػدرجًتػػػزافًاالكاالتكاليػػػة،ًًاالنبسػػػاطًكاالستبشػػػارًكالطيبػػػةًاال

ً(.285فيماًبعدًالعكامؿًالخمسةًلمشخصية")ص.

كػػػؿً(ًبمراجعػػػةًمائمػػػةًألبػػػكرتًكأدبػػػرتًعمػػػىًأسػػػاسًالفحػػػصًالػػػدميؽًل1967كمػػػاًمػػػاـًنكرمػػػافً)ًًًً

(ًكأضػػاؼ1961ًمحتكيػػاتً)مػػامكسًكبسػػترًالػػدكليًالثالػػثًالجديػػدًغيػػرًالمختصػػر(ًكالصػػادرًعػػاـً)

إليجاًالمصطمحاتًالجديدةًالتيًظجرتًفيًحػكاليًربػ ًالقػرفًالػذمًيفصػؿًبػيفًهػذاًالمعجػـًكالمعجػـً

ًعتمػػدًعميػػةً"ألبػػكرتًكأدبػػرت"،ًكأصػػباًالمجمػػكعًالكمػػيًلقائمػػةً"ألبػػكرتًكأدبػػرت"ًالكاممػػةًككػػؿًأالػػذمً

اإلضػػػافاتًالممكنػػػةًمػػػفًمػػػامكسًكبسػػػترًفػػػيًطبعتػػػرًالمشػػػارًإليجػػػاًبقػػػدرًمػػػاًيقػػػاربًأربعػػػيفًألفػػػانًمػػػفً

تكصػؿًً(،ً"كبإجراءًالتحميؿًالعامميًلقائمةًالصػفاتًالتػيًكضػعجاًأخيػراًن1998الصفات)عبدًالخالؽ،ً

إلػػػىًعػػػزؿًخمسػػػةًأبعػػػادًأساسػػػيةًلمشخصػػػيةًهػػػيًًاالنبسػػػاط،ًكالطيبػػػة،ًكيقظػػػةًالضػػػمير،ًكالعصػػػبية،ً

(،ًثػػػػػـًمػػػػػاـًديجمػػػػػافًكثيككمكتػػػػػك8ًص.ً،1996النفتػػػػػاحًعمػػػػػىًالخبرة")عبػػػػػدًالخػػػػػالؽًكاألنصػػػػػارم،ًكا

(1981Digman & Takemoto, (ًًبدراسػػػةًحممػػػكاًفيجػػػاًمعطيػػػاتًكاتػػػؿ)ًكفيسػػػؾ1947ً،)

ًا(،ً"كمػػػدًكشػػػفتًالدراسػػػةًعمػػػىًكجػػػكدًخمسػػػةًعكامػػػؿًكمػػػاًمامػػػ1951(،ًكثيػػػكبسًككريسػػػتاؿ)1949)

فًمتغيػػػرانًعمػػػىًعينػػػةًمػػػفًالفمبػػػيف،ًكمػػػدًتكصػػػؿًيشػػػتمؿًعمػػػىًعشػػػًريافًنكرمػػػاف،ًكالػػػذمًيبتطبيػػػؽًاسػػػتب
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أفًالعكامػػؿًالخمسػػةًلػػـًتمػػؽً(،ًإالDr-Raad, 2000, P.8ًالباحثػػافًإلػػىًكجػػكدًخمسػػةًعكامػػؿ"ً)

فًالبػاحثيفًمػفًأهمجػـًجكلػدينبرجًمػً،ًكذلؾًعنػدماًتػـًمػفًمبػؿًعػددحتىًعقدًالثمانيناتًكبيراًنًهتماماًنًأ

(ًدراسػػةGoldberg, 1981ً)ً"ب"(،ًحيػػثًأجػػرلً"جكلػػدينبرجً،2007ًككسػػتاًكًمػػاكرمً)الركيتػػ ،ًك

(ًصفةًالختيػارًمػدلًاسػتقرارهاًكعمكميتجػا،1710ًاستخداـًفيجاًمائمةًنكرمافًالمنقحة،ًكالتيًتضـً)

سػػتخداـًطػػرؽًمختمفػػةًمػػفًتحميػػؿًالعػػاممي،ًكتكصػػؿًجكلػػدينبرجًإلػػىًأفًالعكامػػؿًالخمسػػةًالكبػػرلًاكب

 ,John & Srivastava, 1999)يرهاًأكثػرًمػفًخمػسًمػرات"لمشخصػيةًبقيػتًثابتػةًعمميػانًبعػدًتػدًك

P. 7)ًعمػػىً"أفًكػػؿًعامػػؿًمنجػػاًً(17ص.ً،2008)كرميػػاف،ًًًالمشػػارًإليػػةًفػػي،ًكأكػػدًجكلػػدينبرج

عبػػارةًعػػفًعامػػػؿًمسػػتقؿًتمامػػاًبحيػػػثًيمخػػصًهػػذاًالعامػػػؿًمجمكعػػةًكبيػػرةًمػػػفًالسػػماتًالشخصػػػيةً

ذاتًالطػاب ًالتفػاعمي،ًفػيًحػيفًيصػؼًالعامػؿًالمميزة،ًفيندرجًتحتًالعامميفًاألكؿًكالثػانيًلمسػماتً

تػػزافًالعامػػؿًالرابػػ ًيتكػػكفًمػػفًسػػماتًاالًالثالػػثًالمطالػػبًالسػػمككيةًكالػػتحكـًفػػيًالػػدكاف ،ًفػػيًحػػيفً

مقابؿًالعصػبيةًكالتػكترًفػيًالمػزاجًالمتقمػبًكالحػزفًكالقمػؽ،ًكليصػؼًالعامػؿًًرنفعاليًكالجدكءًكالثقاال

ً".رًكنكعيترًباإلضافةًإلىًالخبرةًالذاتيةالخامسًالتككيفًالعقميًلمفردًكمدلًعقم

(ًبيعػػدانًجديػػػدان1985ًكمػػاـًكػػؿًمػػفًككسػػتاًكمػػاكرمًبتطػػكيرًالنمػػكذجًالسػػابؽً"حيػػثًأضػػافاًعػػاـً)ًًً

(ًكأضػػافكاًمقياسػػيفًلكػػؿًمػػفًالمقبكليػػة1989ًأسػػمك ًاالنفتػػاحًعمػػىًالخبػػرة،ًكمػػاًمػػامكاًبتطػػكير ًعػػاـً)

 & McCrae)ًالثابػتًاالنفعػاليًالمػنخفض"ًمػؿعاالعصػابيةًبًعامػؿكمػاًاسػتبدؿًكيقظػةًالضػمير،ً

John, 1992, P.180.)ً

إفًالدراساتًالخاصةًبهبعادًالشخصيةًالمعركفةًبالعكامؿًالخمسةًالكبرلًأكػدتًتصػنيؼًسػماتًًًًً

فًنظريػػػةًالسػػػماتًأثبتػػػتًأ(ً (Digman & Goldbergفًكجكلػػػدبيرجًًيكىمػػػاالشخصػػػية،ًكيػػػرلًد

ةًالكبػػرلًمػػفًخػػبلؿًالعديػػدًمػػفًالدراسػػاتًكالبحػػكثًكفػػػيًكجكدهػػا،ًكتػػـًالتحقػػؽًمػػفًالعكامػػؿًالخمسػػ
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فتػػػراتًزمنيػػػةًمختمفػػػة،ًكاعتمػػػدتًفػػػيًالبحػػػكثًالخاصػػػةًبسػػػماتًالشخصػػػيةًخػػػبلؿًاألعػػػكاـًاألربعػػػيفً

مختمفػة،ًحيػثًنجاًحققػتًنجاحػانًممحكظػانًفػيًمجػاؿًاختبػاراتًالشخصػيةًفػيًثقافػاتًأكماًًكًالماضية،

أجريػػتًبمغػػاتًمختمفػػةًكفػػيًبمػػدافًكثقافػػاتًعديػػدةًًمتجػػاًمػػفًخػػبلؿًنتػػائجًاألبحػػاثًالتػػيءأثبتػػتًمبل

(Caligiuri, 2000).ً

مػػػةنًأكثػػػرًمػػػفًنمػػػكذجًالعكامػػػؿًالثبلثػػػةًلػػػػً"أيزنػػػؾ"ًءنمػػػكذجًالعكامػػػؿًالخمسػػػةًالكبػػػرلًمبلًظجػػػرأًكًًًً

لػػً"كاتيػؿ"ًكظمػتًهػيًالنظريػةًالسػائدةًفػيًاألبحػاثًالنفسػيةPFً)  16(كنمػكذجًالعكامػؿًالسػتةًعشػرً

أحدثًالنماذجًالتيًطػكرتًلتفسػيرًالشخصػيةًمػفًالناحيػةًالعمميػةًكالتطبيقيػةًفػيًلككنجاًتعٌدًمفًبيفً

ثبػػتًالتحميػػؿًالعػػامميًإمكانيػػةًكضػػ ًتركيػػبًأ،ً"ًك(Digman, 1999)مجػػاؿًسػػايككلكجيةًالشخصػػيةً

ً(.18.صً،2012الشخصيةًفيًإطارًمفجكـًيحتكمًاألبعادًالخمسةًالرئيسة")جبر،ً

(ًأسػػػماءًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًمنػػذًاكتشػػػافجا1996ً)كمػػدًلخػػصًعبػػدًالخػػالؽًكاألنصػػارمًًًًًً
ً(:3(ًكماًهكًمبيفًفيًالجدكؿً)1989كحتىًعاـً)

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 (3)  جذَل

 أعمبء ػُامم انشخصٕخ انخمغخ انكجشِ مىز اكتشبفٍب

 الخامس العامؿ الرابع العامؿ الثالث العامؿ الثاني العامؿ األوؿ العامؿ الباحث

ًالمسايرًمنبسطً(1949فسؾ)
 في لرغبةا

 اإلنجاز
 الضبط

 الباحث العقؿ االنفعالي

االتزافًًاالتكاليةًالطيبةًاالنبساطً( 1957) كاتؿ
ًاالنفعالي

ًاألـ الثقافة

 ثيكبسًككريستاؿ
(1961)ً

االتزافًًاالتكاليةًالطيبةًاالنبساط
ًاالنفعالي

ًاألـ الثقافة

 االندماجً(1963 ) نكرماف
ًالتفاعمي

فًاالتزاًيقظةًالضميرًالطيبة
ًاالنفعالي

ًاألـ الثقافة

 االنبساطً(1964)  بركرجاتا
ًالذكاءًاالنفعاليةًبالعمؿ االهتماـًالمحبةًاالجتماعي

ًالتفتاًالعصابيةًالضمير يقظةًالطيبةًاالنبساطً(1985)كماكرم ككستا
ًاالهتماماتًالعصابيةًالدكاف  ضبطًالطيبةًالتككيدية19ً)85ككنمي)

 التطبي  تكلمسًاالستبشار198ً ) 6) لكرا
ًاالجتماعي

 االتزافًالذاتي التحكـ
ًاالنفعالي

ًاالستقبلؿ

الطمكحًً(1986) هكجاف
ًاالجتماعي

ًالذكاءًالتكافؽًاالندفاعيةًالمبلئمة

 في الرغبة الصدامةًاالنبساطً(1988ديجماف)ً
ًاالنجاز

ًالفطنة /الذكاءًالعصابية

 زافاالت عدـًالضمير يقظةًالطيبةًاالستبشارً(1988دمًرادً)
ًالرامية الثقافةًاالنفعالي

 جكلدينبرج ,بيبكدم
 الذكاء الكجداف العمؿ المحبة االنبساط (1989)

 (1989) باص بكتيكف،
التكيؼً
 كمثقؼ ذكي مسيطر يقظ ضمير ذك متزف /طيب االجتماعي
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 :لمشخصية الكبرى الخمسة العوامؿ تعريؼ

ًالشخصػية، سػمات مػف هرمػي هيكػؿ" ثابػةبم لمشخصػية الكبػرل الخمسػة العكامػؿ نمػكذج عػدييًًًًًً

 ثنػائيًعامػؿ كؿ أف كما التجريد، مف أعمى مستكل عمى الشخصية كتمثيؿ الترتيب، ممة كالتيًتمثؿ

األكثػرًًالسػمات مػف مجمكعػة عامػؿ كػؿ تحػت كينػدرج ،(االنطػكاء مقابػؿ االنبسػاط ) مثػؿ القطػب

ًًً(Gosling & Rentfrow, 2003, p.506).ًتحديداًن

 العكامؿ: هذ  عريؼت يمي كفيما

 : Neuroticism (N) انؼصبثٕخ

ًإلػى كبيػرة بصػكرة يميمػكف األفػراد أف إلػى العامػؿ هػذا كيعكػس العػاطفي، االسػتقرار عكػس هػكًًًًً

 كمػاًيػرتبط الحيػاة، متطمبػات م  تكافؽال كصعكبة النفس، عف الرضا كعدـ العاطفي، االستقرار عدـ

 ,Read)احتػراـًالػذاتً كانخفػاض كالحػزف كالتشػاؤـ بالػذنب ركالشػعًك كاإلحػراج ؽػػػمػبالق العامػؿًذاػهػ

2000; Zang, 2006)ًعػف الػذاتي كايجابيػانًبػالتعبير الحيػاة، بالرضػاًعػف سػمباًن العصػابية ،ًكتػرتبط

ًالبيػت فػي الضػغكطًالمرهقػةًمػ  عمػىًالتعامػؿ مػدرة أمػؿ العصػابييف األشػخاص أف كمػا اإلججػاد،

ًهػكارد كيصػؼ،ً(Bruk & Alleen, 2003)ًدفاعاتجـانػ فػي تحكمػاًن أمػؿ أنجػـ كمػا كالعمػؿ،

((Howard, 1995ًًًعامػػؿًالعصػػابيةًمسػػتكيات"أفًً(76.صً،2006)السػػميـ،ًالمشػػارًإليػػةًفػػي

ًالسػمبي االنفعػاؿ مػف أكبػر بقػدر يشػعر الذم المنفعؿ الشخص يكجدًعامؿال طرفي أحد عمى :كالتالي

يكجػدً اآلخػر عامػؿال كعمػى الحيػاة، عػف الرضػا مػف القميػؿ النػاس،ًكيظجػر معظػـ مػ  بالمقارنػة

عقبلنيػةً أكثػر مسػتكل كفػؽ الحيػاة معايشػة إلػى يميمػكف التكيػؼ،ًكالػذيف عمػى المرنػكفًاألشػخاص

يمثػؿً الطػرؼ هػذا فمثػؿ حػكلجـ، يػدكر بمػا متػهثريف غيػر كالػذيفًيبػدكف النػاس،ًمعظػـ مػ  مقارنػة

 يحتػكمًهػذا بينمػا (كالمجندسػيف يةالجًك الخطكط طيارم) مثؿ األدكارًاالجتماعية مف لمعديد األساس
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 االنفعاليػةًكالمركنػة، سػمات مػف خميطػاًن يمثمػكف الػذيف المستجيبيف مفًمدلًكاسعاًن طرفير بيف العامؿ

ًالحياة". متطمبات حسبًسمككجـ عمىًتغيير القدرة كلديجـ

 Extraversion(E) : ٕخاالوجغبط

الشػخصً كيتسػـاالنطػكاء(ً – بسػاطتسميتر)االن يمكػف حيػث القطػب ثنػائي العامػؿ هػذا يعػدًًًًًً

يكجػرًاهتماماتػرً الخارجيػة، المعػايير مػ  يتكافػؽ خػتبلط،لبل محػب اجتمػاعي شػخص بهنػر االنبسػاطي

 التفكيػرًيميػؿ مسػتكل كعمػى كالسػمطة، التقاليػد كيحتػـر اآلخػريف مػ  العمػؿ كيحػب الػذات، خػارج إلػى

كفػؽً إلػىًالعػيش كالميػؿ المنطػؽ، باسػتخداـ الخػارجي العػالـ جكانػب تفسػير إلػى االنبسػاطي الشػخص

يكجػرً بهنػر االنطػكائي الشػخص يتسػـ بينمػا عقائديػة، أك مكضػكعية أك عمميػة تكػكف مػد ثابتػة، مكاعػد

ًرأنػ مػ  الحساسػية الخػارجي،ًشػديد العػالـ تجا  كليس الذات، داخؿ إلى كمشاعر أفكار مف اهتماماتر

 كالتػيًكخاصػة  أفكػاًر تفسػير إلػى ائياالنطػًك الشػخص يميػؿ التفكيػر مسػتكل كعمػى أحاسيسػر، يكػتـ

 نظػرم يكػكف ألف يميػؿ "الخصكصػية" لمسػرية كبيػرة حاجػة لديػر أف كمػا تخصػر، إلػىًمكاعػد تسػتند

ًًً.(Read, 2000; Zang, 2006)ًفكرم

 النشػاط مػف بمزيػد كالتمتػ  القيػادة مػف مزيػد مارسػةالػىً"م هػكارد يشػير كمػا االنبسػاطي كيميػؿًًًً

 األسػاس تمثػؿ االجتماعيػة كهػذ ًالصػكرة المشػاركةًاالجتماعيػة، فػي كالرغبػة كاأللفػة كالمفظػي البػدني

 الطػرؼ كعمػى االجتماعيػة، المبيعػات،ًالسياسػة،ًالفنػكف،ًالعمػكـ فػي المتمثمػة االجتماعيػة، لػؤلدكار

 مقارنػة كذلػؾ الكحػدة، مػ  بالراحػة كيشػعر إلػىًاالسػتقبلليةًكالػتحفظ االنطػكائي الشػخص يميػؿ اآلخر

 األدكار لػبعض األسػاس تمثػؿ الشخصػيةًاالنطكائيػة اآلخػػريف،ًكهػذ  شػخاصاأل معظػـ مػ 

 مػف كبيػر عػدد يكجػد االنطػكاء( – الطػرفيفً)االنبسػاط كبػيفًهػذيف الطبيعػة(، عممػاء مثؿ)الكتػاب،

ًجتمػاعي"اال نفتػاحاال حػاالت بػيف بسػجكلة التحػرؾ عمػى نطػكاء(ًالقػادريفكاإل نبسػاطاإل) متكػافئي

ً(.78.صً،2006السميـ،ً(
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 : Openness (O) انخجشح ػهّ فتبحواال

ًغيػر الجديػدة باألفكػار كاالهتمػاـ اآلخػريف كمعتقػدات لقػيـ الفػرد تقبػؿ مػدل العامػؿ هػذا يعكػسًًًً

ًككثػرة البصػيرة كمػكة الػذهني كالتفػتا كالخيػاؿ السػمات مػف العديػد العامػؿ هػذا كيتضػمف التقميديػة،

ًيظجػركفًعامػؿال هػذا عمػى العميػا الػدرجات مذًك (،ًكاألشخاصZang, 2006)ًكالتساما هتماماتاال

 & Bruk)أصػيمةًمبتكػرة كمػيـ أفكػار فػي لمنظػر اسػتعداد عمى كهـ كالداخمي، الخارجي لمعالـ فضكالًن

Allen, 2003,p.46)ًهػػكارد يشػػير ،ًكمػػا((Howard, 1995ًًمػػف أكبػػر يتميػػزًبعػػدد أنػػر

ًكلكنػر يتمتػ ًبمبػادئ، أنػر كمػا تقػاد،كاالن التفكيػر عمػى مػادر متحػرر بهنػر القػكؿ كيمكػف هتمامػات،اال

ًبعػدد يتميػزًالمػتحفظ اآلخػر الطػرؼ كفػي االعتبػار، فػي كأخػذها الجديػدة يميػؿًإلػىًدراسػةًاألسػاليب

ًكلػيس األشػياءًالمهلكفػة مػ  راحػة أكثػر كيكػكف بالتقاليػد، تمسػكاًن أكثػر كيعػد مػفًاالهتمامػات، أمػؿ

ًمثػؿ المجمػة، مػفًاألدكار لعػدد األسػاس مػتحفظال صػكرة كتمثؿ متسمطان، المتحفظ أفًيككف بالضركرة

 عػددعامػؿًال هػذا بػيفًطرفػي كيكجػد التطبيقيػة، العمػكـ كعممػاء المشػركعات، المػالييفًكمػدراءراءًالمػد

 يرهقجـ ذلؾ في فراطاإل الضركرة،ًلكف عند االهتمامات استكشاؼ عمى المعتدليفًالقادريف مف كبير

 يميمػكف المطػاؼ نجايػة فػي طكيمة،ًكلكػنجـ لفترة المهلكفة ياءاألش عمى عمىًالتركيز مادركف أنجـ كما

ً.كالتجديد بتكارلبل

  Agreeableness (A) انمقجُنٕخ:

(ًفػإفً,Hogan 1983هكجػاف) كبحسػب الشخصػية بالعبلمػات ارتباطػاًن األكثػر العامػؿ هػذا يعػد    

السػمةًالفػركؽً هػذ  كػسكتع العامػة، الحيػاة كضػغكط مشػاكؿ مكاججػة عمػى راًنماد الفرد تجعؿ المقبكلية

السػماتًبالتسػاماً بجػذ  يتصػفكف الػذيف كيتسػـ االجتمػاعي، الكئػاـ لتحقيػؽ العػاـ االهتمػاـ فػي الفرديػة

 Zang, 2006; De)اآلخػريفًًً كيقػدركف يحترمػكف بحيػث كالقبػكؿ كالتعاكف الطباع، كحسف كالثقة،
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Read, 2000) ميػؿ لػديجـ العامػؿ هػذا ىالعميػاًعمػ الػدرجات ذكم األفػراد فػإف يبػدك مػا ى،ًكعمػ 

 Bruk)ًكاألسػرة زمبلءًالعمػؿ،ًاألصػدماء مثؿ اآلخريف رضاءاًك لمساعدة محاكلة في أنفسجـ إلججاد

& Allen, 2000)،ًكمػا المقبكلية عامؿ كينقسـ (ًيػذكرًهػكاردHoward, 1995ًإلػى) المسػتكيات 

 حاجاتػر إخضػاع إلػى يػؿيم المتكيفػة،ًالػذم  الشخصػية الكداعػة بعػد طرفػي أحػد فػي يػهتي التاليػة،

 نماذجػر عمػى اإلصػرار مػف المعياريػةًلمجماعػةًأكثػر النمػاذج كمبكؿ الجماعة حاجات إلى الشخصية

 لئلحسػاس كفامػد تػاب  شػخص هػذاًالعامػؿ مػف العميػا المسػتكيات فػي كيصػبا الشخصػية، المعياريػة

 كالخدمػة التػدريس مبػؿ مجمػة ألدكارًاجتماعيػة األسػاس كداعػة األكثػر الشػخص صكرة كتعد بالذات،

 أكثػر يكػكف الػذم المتحػدم، البعدًيكجػدًالشػخص مف اآلخر الطرؼ النفس،ًكعمى كعمـ االجتماعية

 القصكل الحاالت في كيصبا حسابًمعاييرًالجماعة عمى الخاصة، كاحتياجاتر معايير  تركيزانًعمى

ً .الشؾ كثير أنانيان، نرجسيان،

 : Conscientiousness(C) انضمٕش ٔقظخ

 Bruk )األداء كثبػات المجػاـ كتنفيػذ كالتنظػيـ التخطػيط فػي الفرديػة الفػركؽ العامػؿ هػذا يتضػمفًًًًً

& Alleen, 2000, p.460)"ً،ًعاليػةًمػف مسػتكيات تشػمؿ مشػتركة مبلمػا عػف عبػارة كهػي

 اإلرادةًكالكفػاحًكالسػعي بقػكة الفػرد تميػز إلػى السػمة هػذ  كتشػير االنفعػاالت، فػي التحكـ م  التفكير،

 العامػؿ عكػسًهػذاي كمػا بالمسػؤكلية، كاإلحسػاس،ًبالكاجبػات كااللتػزاـً الػذات، كضػبط اإلنجػازًنحػك

 العػالي التفػاني أف إلػى هػكاردكيشػيرًً،(Zang, 2006, P.1179األهداؼ") لتحقيؽ كالتنظيـًالمثابرة

 داًنعػدًيتػاب  الػذم الشػخص إلػى التفػانيًالمػنخفض يشير المقابؿ كفي التركيز، يعني "الضمير يقظة"

 البحػث،ًإلػى اإلنتػاج مػف كالتهني التركيز، كالسمكًكعدـ التمقائية مفرانًمد كيظجر األهداؼ، مف كبيراًن
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 إلػىًذلػؾ يػؤدم أف دكف مركػزة، اهتمامػات ذكم خمػؽًأشػخاص عمػى مادر المتكازف الشخص كصكرة

ً(.Howard, 1995) أحياناًن بالحياة لمتمت  كاألخرل الفينة االسترخاءًبيف عمى كمساعدتجـ تنفيذهـ

 :الكبرى الشخصية عوامؿ عمومية

كالثقافػاتًًالحضػارات عبػر الكبػرل الشخصػية عكامػؿ مػف بػالتحقؽ البػاحثيف مػف العديػد مػاـًًًً

فػيًًكتعػيش اإلنجميزيػة تتحػدث التػي العينػات عمػى ماصػرة الدراسػات جميػ  كانػت حيػث المختمفػة،

كثقافػاتًأخػرلً لغػات إلػى العكامػؿ هػذ  راسػةد تعمػيـ إلػى الحاجػة ظجػرت هنػا كمػف األمريكيػة، الثقافة

مائمػةًعكامػؿًالشخصػيةً أف إلػى"(McCrae, 2004, p.4) ًكػارماكيشػيرًم (،1997)األنصػارم،ً

 لغػاتًكثقافػةًفرعيػةًمػف ثقافػة(63ً)ًمف أكثر إلى ترجمتجا تـ مد(NEO- PI–R)  الكبرلًالمعدلةً

ًركالبػالغيف،ًالطمبػة،ًكبػا)فػةًمخم عمريػةًفئػات عمػى طبقػت حيػث الخمػس القػارات فػي مختمفػة،

ً(2006كطبقػانًلجارتمػافًًالثقافػات عبػر لمتعمػيـ مابميػةًالنمػكذج عمػى كبرهنػتًالدراسػات ("،لسػفا

Hartmanًًحػكؿ مكيػانًلمصػدؽًالتقػاربي دلػيبلًن أعطػت مػد النمػكذج لجػذا التػيًأجريػت(ًفػافًالمراجعػة

ًلقياسػجاًيةًكالنظريػاتًالمسػتخدمةالشخصػ مقاييس في الشخصيةًالكبرلًًالمتعامدةًالمتضمنة عكامؿ

 إلػى ترجمتػرًبعػد كثبػاتًهػذاًالنمػكذج صػدؽ سػاتراالد مػف العديػدًأثبتػت حيػث(،2010ًسػميماف،ً(

 الكركاتيػة، الركسػية،ًاأللمانيػة،ًاإليطاليػة، الجكلنديػة، البرتغاليػةً،ًاألسػبانية، مثػؿ مػفًالمغػات العديػد

،ً(Kallasmaa & Allik & Realo, & McCrae 2000)ًالصػينيةً،الككريػة الفرنسػية،ًالفمنديػة،

 تكػكف مػد تمػؾًالعكامػؿ أف األرجػا عمػى يػدؿ العكامؿًًمما نفس إيجاد الفشؿًفي بعض هناؾ أف إال

 عكامػؿ عنػدًدراسػة أنػرً(Cheung & Leung,1998) ًكيشػير بعػضًالثقافػات، فػي غائبػة

 الخمسػة أفًالعكامؿ مفادها التي الحقيقة :األكؿً االعتبار في جانبيف كض  الكبرلًيجب الشخصية

 .بثقافاتًاآلخريف خاصة إضافيةًشخصية عكامؿ يكجد ال أنر يعنيًبالضركرة ال شاممة
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ًسػبيؿ فعمػى مجمػة، تكػكف ال مػد العكامػؿ جميػ  فػإف المعػدؿ الشخصػية اسػتبياف تطبيؽ يتـ عندما    

حيػثً التقميديػة، الثقافػات فػي مػةممي نتيجة لجا يككف مد الخبرة عمى االنفتاح في الفردية الفركؽ المثاؿ،

 تريانػدزًكسػف يػرل اإلطػار هػذا كفػي ،)117.صً،2005)محيسػف،ًًجػداًن محػدكدة الحيػاة خيػارات

(Triandis & Sun, 2002, P.151)ًالكبػرل الشخصػية عكامػؿ التصػنيفات كانػت لػك حتػى "أنػر 

 الغربيػة الثقافػة خةًفػيراسػ العكامػؿ هػذ  تبػدك حيػث لجػا، المتماثػؿ االستخداـ يضمف ال عالمية،ًفجذا

 عامػؿ لػـًيظجػر عبػرًالثقافػات،ًحيػث دائػـ بشػكؿ تظجػر التػي هػي منجػا فقػط أربعػةًعكامػؿ بينمػا

 كضػكح عػدـً(Raad, 1989)كيصػؼًرادًً الثقافػات"، مػف العديػد في الخبرةًبكضكح عمى االنفتاح

 .حياص غير بشكؿ األحياف كثيرًمف في كيظجر مشكش بهنر  الخبرة عمى االنفتاح عامؿ

 & ,Kallasmaa & Allik & Realo) مػاـ الكبػرل الخمسػة العكامػؿ عالميػة مػف كلمتحقػؽًًً

McCrae 2000 )المنقحػة الجديػدة بتطبيػؽًالقائمػة (ًلمشخصػيةNEO-PI–Rًبعػد) إلػى ترجمتجػا 

 النسػخة فػي عميجػا العثػكر تػـ التػي لتمػؾ مكازيػة عكامػؿ خمسػة كتػـًالعثػكرًعمػى االسػتكنية، المغػة

 مػف التركيػة المغػة إلػى المترجمػة النسػخة بتطبيػؽً(,Gulgoz  (2002 تركيػاًمػاـ كفػي ،األمريكيػة

 التقنػيف عينػة مػف المسػتخرجة تمػؾ مػ  العكامػؿ تماثػؿ إلػى النتػائج كأظجػرتً(NEO-PI-R)مائمػةً

 النمػكذج مػف التحقػؽ إلػىYik & Russell & Suzuk,  2003)  )سػةًراد كمػاًهػدفت األمريكيػة،

 حد إلى تشبر عكامؿ إلى التكصؿ مف كتمكفً،اليابانية المغة إلى عدًترجمتربً(NEO-PI–R)ًنفسر

 مػاكرم دراسػةً نتػائج بالمغػةًاإلنجميزيػة،ًكدعمػت األصػمية فػيًالنسػخة المسػتخدمة تمػؾ كبيػر

 بمػداف مػف باحثػاًن (78) مػف مجمكعػة (ًًمػ McCrae & Terracciano, 2005كثراكسػيانكً)

 بػالرغـ الجنسػيف لكػبل الثقافػات لمتعمػيـًعبػر كمابميتػر الكبػرل الشخصػية عكامؿ نمكذج صدؽ مختمفة

 .الثقافات بعض في الخبرة عمى االنفتاح عامؿ في االختبلفات مف
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 مائمػة كفػاءة مػدل مػف التحقػؽ اسػتجدفت التػي الدراسػات مػف العديػد أجريػت العربيػة البيئػة كفػيًًًً

كػاظـ،ً؛1997ًًاألنصػارم، (راسػةدً مثػؿ العربيػة البيئػة فػى لمشخصػية الكبػرل عكامػؿًالشخصػية

يػػػةًالعكامػػػؿًالشخصػػػيةًالكبػػػرلًمثػػػؿًً(ًكغيرهػػػا،ًًكفػػػيًالبيئػػػةًالعمانيػػػةًأيضػػػاًحققػػػتًمػػػدلًكفا2001

؛ًالػػكهيبي،2004ًً المػكاتي،؛2007ًالكمبػػاني،ًً؛2011ًبيػتًدشيشػة، ؛2013 دراسػةً)البكسػعيدل،

ً. العمانية بيئةال فيًداـًهذاًالمقياساستخ (،ًكبينتًهذ ًالدراساتًإلىًإمكانية2013

ً:َمبكشْ نكُعتب انكجشِ انخمظ ػُامم انشخصٕخ ومُرج

(NEO-PI, Costa & McCrae, 1992) 

 لمشخصػية كاتػؿ" "اختبػار بتحميػؿ بػدأ حيػث (1985) عػاـ كمػاكرم ككسػتا النمػكذج هػذا مػدىـًًًًً

 افاًبعػدأضػ ثػـ الخبػرة، عمػى كاالنفتػاح كالعصػابية االنبسػاط هػي لمشخصػية عكامػؿ ثبلثػة كاسػتخرجا

 Rossier & Meyer & Stadelhofen & Berthoud)الضػمير كيقظػة المقبكليػة لممقيػاس ذلػؾ

 مسػتقمة لمشخصػيةًعكامػؿ خمسػة مػف يتكػكف كمػاكرم ككسػتاًمقيػاس أصػبا كبػذلؾ،ً(2004

 مػف عامػؿ كػؿ كيتكػكف،ًالضػمير كيقظػة كالمقبكليػةًالخبػرة عمػى نفتػاحكاال نبسػاطكاال العصػابية:يهػ

 كيشػمؿ الشخصػية، مقػاييس في السمات مف العديدًلدمج كإطار النمكذج هذا دـكاستخ سمات، ست

 المػنقا الشخصػية اسػتخبار اسػـ الجديػد المقيػاس كسبيمبيرج،ًكأطمقاًعمػى كجاكسكف أيزنؾ كضعر ما

ً.(Goldberg, 1992)كالصفاكة كاالنبساطيةً لمعصابية

The Revised Neuroticism, Extraversion and Openness Personality 

Inventory (NEO-PI-R)ًًالتحميػؿ طريػؽ عػف اسػتخراججا تػـ بنػداًن ( 181 ) مػف يتكػكف كالػذم 

 مػف مائمػة بتطػكير أيضػاًن مامػا كمػا الشخصػية، اسػتخبارات مػف عديػد مف مشتؽ بنكد لكعاءً العاممي

 جًرجكلػدينب مائمػة مػف أساسػاًن اشػتقت كالتػي الكبػرل، الخمسػة عكامػؿًالشخصػية تقػيسًالتػي الصػفات
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 مػف العػدد هػذا ضػعؼ إليجػا أضػاؼًك ،رصػف أربعػيف مػف كتتكػكف القطػب، ثنائيػةًالصػفات (1983)

 هػذ  مػف اسػتخرجا حيػث صػفة، ثمػانيف عمػى تحتػكم الجديدة أك المحددةًالقائمة فهصبحت الصفات،

 عبػد)ًالمبلحظػيف كتقػدير الػذاتي التقػدير طػرؽ خػبلؿ مػف كذلػؾ الكبػرل، الشخصػية عكامػؿ القائمػة

 عكامػػؿًالشخصػػية مائمػػة ذلػؾ بعػػد كمػاكرم ككسػػتا نشػػر (،ًثػـ1996كاألنصػػارم،ً الخػالؽ

 لػنفس الثانيػة الصػيغة صػدرت ثػـً،1989ـًعػا االنجميػزم أصػمجا فػيً (NEO-FFI-5)الخمسػة

 مػف اشػتقت فقػط بنػداًن(60ًمػف) الجديػدة القائمػة كتتكػكف ،(1997األنصػارم،ً)1992ًعػاـً القائمػة

 مػف العديػد إلػى الجديػدة القائمػة كمػدًترجمػتً(NEO-PI)األكؿً نمػكذججـ لنتػائج العػاممي التحميػؿ

 & Manga) الكبػرل عكامػؿًالشخصػيةًالخمسػة ميػاس فػي كصػبلحية بحاجػة كأثبتػت المغػات،

(Ramous & Moran, 2004"ً،ًالخمسػة العكامػؿ لنمػكذج كمػاكرم ككسػتا إضػافة أهميػة كتكمػف 

 بكاسػطة لمشخصػية، الكبػرل األساسػية امػؿالعًك تقػيس مكضػكعية،ًميػاس ألداة تطكيرهمػا فػي الكبػرل

 أساسانًعمى اعتمدت التي األخرل الدراسات مناهج عف طريقتجماًتختمؼ بحيث البنكد، مف مجمكعة

ً(.12ًً.صً،1996 كاألنصارم، الخالؽ عبد)ًالمغة" معاجـ مف المشتقة المغكية المفردات منجج

،ًكفػػػيًعػػػاـ1980ًاألكليػػػةًعػػػاـًًًالكبػػػرلًفػػػيًصػػػكرتجاًةالخمسػػػًكمنػػػذًظجػػػكرًعكامػػػؿًالشخصػػػيةًًًً

حتمػػػتًالمكانػػػةًاألكلػػػىًبػػػيفًأدكاتًميػػػاسًالعكامػػػؿًالخمسػػػة،ًبكصػػػفرًنمكذجػػػانًتصػػػنيفيانًيضػػػـًأ1990ً

عبػدً؛2002ًمعظـًالسماتًالتػيًأتيحػتًفػيًمجػاؿًالشخصػية،ًكينظمجػاًفػيًكحػدةًمتكاممػةً)كػاظـ،ً

(ًلككسػػػػتا4ًالجػػػػدكؿً)(ًكيمكػػػػفًإجمػػػػاؿًأسػػػػماءًالعكامػػػػؿًكالسػػػػماتًالممثمػػػػةًلجػػػػاًفػػػػي2010ًالمجيػػػػد،ً

ً.ً(2002)األنصارم،ًًكماكرمًالمشارًإليجماًفي
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 (4)  جدوؿ

 ليا المميزة والسمات الشخصية عوامؿ

 اٌغّبد اٌؼٛاًِ

 اٌؼقبث١خ

Neuroticism 

 : اٌخٛف، إٌشفضح، اٌُٙ ٚاالٔؾغبي، اٌخٛاف، عشػخ اٌز١ٙظ.(Anxiety)اٌمٍك  -

 ؽبٌخ اٌغضت إٌبرغخ ػٓ اإلؽجبط.: Hostility) (Angryاٌؼذٚا١ٔخ اٌغبضجخ   -

: أفؼبٌٟ، ِٕمجض  وضش ِٕٗ ِشػ ٠ٚؤدٞ رٌه إٌٝ اٌُٙ ٚاٌىشة (Depression) االوزئبة  -

 ٚاٌمٍك ٚ االٔفؼب١ٌخ اٌذائّخ ٚاٌؾبٌخ اٌّضاع١خ اٌمبثٍخ ٌٍزغ١ش.

( :اٌؾؼٛس ثبإلصُ ٚاٌؾشط ٚاٌخغً ٚاٌمٍك Self-consciousnessاٌؾؼٛس ثبٌزاد ) -

 إٌبرظ ػٓ ػذَ اٌظٙٛس  ِبَ ا٢خش٠ٓ فٟ فٛسح ِمجٌٛخ. االعزّبػٟ

(:ػذَ اٌمذسح ػٍٝ ضجظ اٌذٚافغ ٚف١ٗ ٠ؾؼش اٌفشد ثبٌزٛرش Impulsiveness) االٔذفبع -

 ٚاٌمٍك ٚعشػخ االعزضبسح.

( :ػذَ لذسح اٌفشد ػٍٝ رؾًّ Vulnerability( ٚاٌمبث١ٍخ ٌإلٔغشاػ )Stressاالٔؼقبة ) -

اٌفشد ثبٌؼغض  ٚ ا١ٌأط ٚ االرىبي ٚػذَ اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاساد اٌضغٛط، ٚثبٌزبٌٟ  ٠ؾؼش 

 فٟ اٌّٛال  اٌضبغ خ.

 االٔجغبط

Extraversion 

 : ٚدٚد، ؽغٓ اٌّؼؾش، ٌ ١ ، ١ّ٠ً إٌٝ اٌقذالخ. ( Affection)اٌذفء  ٚ اٌّٛدح -

 : ٠ؾت اٌؾفالد، ٌٗ  فذلبء وض١شْٚ، ٠ؾزبط إٌٝ  ٔبط(Gregariousness)االعزّبػ١خ  -

 ؽٌٛٗ، ٠زؾذس ِؼُٙ، ٠غؼٝ ٚساء اإلصبسح، ٠زقشف ثغشػخ دْٚ رشدد.

: ؽت اٌغ١ شح ٚاٌغ١بدح ٚاٌخؾٛٔخ ٚؽت اٌزٕبفظ ٚوزٌه (Assertiveness)رٛو١ذ اٌزاد  -

 اٌضػبِخ، ٠زىٍُ دْٚ رشدد، ٚاصك ِٓ ٔفغٗ ِؤوذ ٌٙب.

ٔبً ِب ٠ىْٛ : اٌؾ٠ٛ١خ ٚعشػخ اٌؾشوخ ٚعش٠غ فٟ اٌؼًّ ِؾت ٌٗ، ٚ ؽ١ب(Activity)إٌؾبط  -

 ِٕذفؼبُ.

: ِغشَ ثبٌجؾش ػٓ اٌّٛال  اٌّض١شح (Excitement- Seeking)اٌجؾش ػٓ اإلصبسح  -

 االعزفضاص٠خ ٠ٚؾت  األٌٛاْ اٌغبطؼخ ٚاألِبوٓ اٌّضدؽّخ  ٚ اٌقبخجخ.

اٌؾؼٛس ثبٌجٙغخ ٚاٌغؼبدح ٚاٌؾت ٚ ٚاٌّزؼخ  (Positive Emotions):االٔفؼبالد اال٠غبث١خ -

 ٚعشػخ اٌضؾه.

 مظخ اٌض١ّش٠

Consciousness 

: ثبسع، و ء، ِذسن، ِزجقش  ٚ ؽى١ُ، ٠ٚزقشف  (Competences)االلزذاس  ٚ اٌىفبءح  -

 ثؾىّخ ِغ اٌّٛال  اٌؾ١بر١خ اٌّخزٍفخ.

 : ِشرت، ِٙزة،  ١ٔك، ٠ضغ األؽ١بء فٟ ِٛاضؼٙب اٌقؾ١ؾخ. (Order)ِٕظُ  -

 ١شٖ ٠ٚزم١ذ ثبٌم١ُ األخالل١خ ثقشاِخ.: ٍِزضَ ٌّب ١ٍّ٠ٗ ضّ(Dutifulness)ٍِزضَ ثبٌٛاعجبد  -

:ِىبفؼ، طّٛػ، ِضبثش، ِغزٙذ، رٚ (Achievement striving)ِٕبضً فٟ عج١ً االٔغبص  -

  ٘ذاف ِؾذدح فٟ اٌؾ١بح، ِخ ظ، عبد.

: اٌمذسح ػٍٝ اٌجذء فٟ ػًّ ِب  ٚ ِّٙخ ِٚٓ صُ (Self- Discipline)ضجظ اٌزاد  -

 بٌىًٍ  ٚ اًٌٍّ .االعزّشاس ؽزٝ أغبص٘ب دْٚ اإلفبثخ ث

اٌمذسح ػٍٝ اٌزذػ١ُ اٌزارٟ ِٓ  عً أغبص األػّبي دْٚ اٌؾبعخ إٌٝ اٌزؾغ١غ ِٓ لجً  -

 ا٢خش٠ٓ.

: إٌضػخ إٌٝ اٌزفى١ش لجً اٌم١بَ ثأٞ فؼً ٌٚزٌه ٠زغُ اٌفشد Delibrationاٌزأٟٔ  ٚ اٌش٠ٚخ  -

 .ثبٌؾزس ٚاٌؾشؿ ٚا١ٌمظخ ٚاٌزشٚٞ لجً ارخبر اٌمشاس  ٚ اٌم١بَ ثأٞ فؼً
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االٔفزبػ ػٍٝ 

 اٌخجشح

Openness 

: ٌذ٠ٗ رقٛساد ل٠ٛخ ٚوض١شح ٚؽ١بح ِفؼّخ ثبٌخ١بي، ػٕذٖ  ؽالَ وض١شح (Fantasy)اٌخ١بي   -

إّٔب ثٙذف رٛف١ش ث١ئخ رٕبعت  ٕٚ ٚطّٛؽبد غش٠جخ، وضشح  ؽالَ ا١ٌمظخ ١ٌظ ٘شٚثبً ِٓ اٌٛالغ 

ُ ٚرغبػذٖ ػٍٝ اٌجمبء ٚاالعزّزبع خ١بالرٗ،٠ٚؼزمذ ثبْ ٘زٖ اٌخ١بالد رؾىً عضءاً ِّٙبً فٟ ؽ١برٙ

 ثبٌؾ١بح.

: اٌزؼج١ش ػٓ اٌؾبالد إٌفغ١خ  ٚ االٔفؼبالد ثؾىً  لٜٛ ِٓ (Feelings)اٌّؾبػش  -

ا٢خش٠ٓ،ٚاٌز شف فٟ اٌؾبٌخ ؽ١ش ٠ؾؼش اٌفشد ثمّخ اٌغؼبدح صُ ٠ٕزمً فغأح إٌٝ لّخ اٌؾضْ، 

٠ٌٛٛع١خ، اٌّقبؽجخ ٌالٔفؼبي وّب رظٙش ػ١ٍٗ ػالِبد االٔفؼبالد اٌخبسع١خ، وبٌّظب٘ش اٌف١ض

 فٟ  لً اٌّٛال  اٌضبغ خ  ٚ اٌّفبعئخ.

: اٌشغجخ فٟ رغذ٠ذ األٔؾ خ ٚاال٘زّبِبد ٚاٌز٘بة إٌٝ  ِبوٓ ٌُ ٠غجك (Actions)األفؼبي  -

ص٠بسرٙب فٟ اٌغبثك، ٠ٚؾت  ْ ٠غشة ٚعجبد عذ٠ذح ٚغش٠جخ ِٓ اٌ ؼبَ ٚاٌشغجخ فٟ اٌزخٍـ 

 ِٓ "اٌشٚر١ٓ" ا١ٌِٟٛ ٚاٌّغبِشح.

: االٔفزبػ اٌؼمٍٟ ٚاٌف ٕخ ٚػذَ اٌغّٛد ٚاٌزغذ٠ذ  ٚ االثزىبس فٟ األفىبس (Ideas)األفىبس  -

 ٚاٌذ٘بء ٚاٌزجقش.

: ا١ًٌّ إلػبدح إٌظش إٌٝ اٌم١ُ االعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ، فبٌفشد اٌّزفزؼ (Values)اٌم١ُ  -

ٔغذ اٌؼىظ ثبٌٕغجخ ٌٍفشد غ١ش  ٌٍم١ُ ٔغذٖ  ٠ؤوذ اٌم١ُ اٌزٟ ٠ؼزٕمٙب ٠ٕٚبضً ِٓ  عٍٙب ػٍٝ ؽ١ٓ

 اٌّزفزؼ ٌٍم١ُ فبٔٗ ِغب٠ش ٌألؽضاة اٌغ١بع١خ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٠ٚمجً ع١ّغ اٌزؾش٠ؼبد اٌزم١ٍذ٠خ.

: ِؾت ٌٍفٓ ٚاألدة، ِزؾّظ، ٠مذس اٌؾؼش ٚاٌّٛع١مٝ، ٠ززٚق اٌفٓ (Beauty)اٌغّبي  -

 ١ٌٚظ ثبٌضشٚسح  ْ ٠ّزٍه ِٛ٘جخ ف١ٕخ.

 

 اٌّمج١ٌٛخ اٚ اٌ ١جخ

Agreeableness 

 

 غ١ش،االعزّبػ١خ إٌبؽ١خ ِٓ عزاة ،ٔفغٗ ِٓ ٚاصك ,ا٢خش٠ٓ رغبٖ ثبٌضمخ : ٠ؾؼش Trustاٌضمخ -

 .ا٢خش٠ٓ ٔٛا٠ب فٟ ٠ضك ،رارٗ ؽٛي ِزّشوض

 ٚعزاة ِجذع،،فش٠ؼ ،ِجبؽش :  ِخٍـ، Straightforwardnessاالعزمبِخ -

 اٌٛعذا١ٔخ اٌّؾبسوخ ِزؼبْٚ، ،ا٢خش٠ٓ ِغبػذح فٟ ٚاٌشغجخ ٌٍغ١ش : ِؾتAltruismاإل٠ضبس -

 .ا٢خش٠ٓ ِغ اٌغشاء ٚاٌضشاء  فٟ

 رغبٖ ٚإٌغ١بْ ٚاٌؼفٛ اٌؼذٚا١ٔخ اٌّؾبػش : ٠مّغComplianceاٌمجٛي   ٚ اإلرػبْ-

 .اٌقشاػبد  صٕبء اٌغ١ش ِغ اٌّؼبٍِخ فٟ ٚاٌزشٚٞ ،ٚاالػزذاء  ٚ اٌٍ  ،اٌّؼزذ٠ٓ

 ا٢خش٠ٓ. ِغ ٠زٕبفظ ال ، ِزىجش غ١ش : ِزٛاضغModestyاٌزٛاضغ -

 ػٓ ٠ٚذافغ ٌُٙ ِٚؼ١ٓ ا٢خش٠ٓ ِغ : ِزؼبط Tender- Mindednessاٌش ٞ  االػزذاي فٟ

 اٌغ١بع١خ  ٚ االعزّبػ١خ اٌؾمٛق ٚثبٌزاد ا٢خش٠ٓ ؽمٛق

ً

 مميزات نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية:

حيػثًتناكلتػرًالعديػدًمفًأكس ًنمػاذجًالشخصػيةًانتشػاران،ًًيعدًنمكذجًعكامؿًالشخصيةًًالكبرل"ًًًًً

مػػػفًالدراسػػػاتًًفػػػيًمجػػػاؿًعمػػػـًنفػػػسًالشخصػػػيةًكعمػػػـًالػػػنفسًاالجتمػػػاعيًكعمػػػـًالػػػنفسًالصػػػناعيً

ًًًالتنظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،ًكعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـًالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفسًاالكمنيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًلدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؽًالفرديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة"ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

(Rosellini & Brown, 2011, p.28)"ً،تقػيًإلػىًكيبػدكًأفًنمػكذجًعكامػؿًالشخصػيةًًالكبػرلًيًر

مرتبػػػةًالنظريػػػػةًالنفسػػػية،ًحيػػػػثًتتػػػكافرًلمنمػػػػكذجًمعظػػػـًمعػػػػاييرًكشػػػركطًالنظريػػػػةًالجيػػػدة،ًفػػػػالنمكذجً

يتصػػؼًبالمبلئمػػةًكالًيتعػػارضًمػػ ًنظريػػاتًمقبكلػػةًفػػيًالكمػػتًالػػراهف،ًيتضػػمفًنكعػػانًمػػفًالتصػػنيؼً
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صػيةًً(،ًكيعتبػرًنمػكذجًعكامػؿًالشخ3.صً،2006العمميًماببلنًلمتطبيػؽًالعممي")المػكافيًكًرضػي،ً

الكبػػػرلًنمكذجػػػانًشػػػامبلن،ًيػػػكفرًمكاعػػػدًكاسػػػعةًلكصػػػؼًسػػػماتًالشخصػػػية،ًككػػػذلؾًتنظػػػيـًكتشػػػخيصً

أمػػراضًالشخصػػية،ًحيػػثًأشػػارتًالعديػػدًمػػفًالدراسػػاتًأنػػرًيحتػػكمًتقريبػػانًعمػػىًكػػؿًأبنيػػةًالشخصػػيةً

التيًتـًتحديدهاًفيًنماذجًأخرلًلمشخصية،ًخصكصانًتمؾًالتيًأخذتًمفًمضػاميفًخاصػةًتعػرؼً

سػػػػػػػػػػتنتجًبكتػػػػػػػػػػػكيفًأكمػػػػػػػػػػدً،ً(McCrae & Terracciano, 2005)ىًحػػػػػػػػػػدةًكػػػػػػػػػػؿًعامػػػػػػػػػػؿًعمػػػػػػػػػػ

(1995Botwin,ًًأفًمقػػػاييسًعكامػػػؿًالشخصػػػيةًًتمثػػػؿًأداةًمكضػػػكعية)ً،كمفيػػػدةًلتقيػػػيـًالشخصػػػية

مفيدانًبيفًالبحثًاألساسػيًفػيًسػيكمكجيةًالشخصػيةًكعمػـًالػنفسًالتطبيقػيً)محيسػف،ًًـًجسراًنكمدًتيقد

لدراسػاتًصػدؽًكثبػاتًنمػكذجًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًعمػىً(،ًهذاًكمدًبرهنتًًالعديدًمفًا2005

ً؛2013البكسػػعيدل،ً)جميػػ ًالفئػػاتًالعمريػػةًكلكػػبلًالجنسػػيفًكفػػيًالعديػػدًمػػفًالمجتمعػػاتًمثػػؿًدراسػػة

؛2006ًالكمبانيػػػػػػة،ًً؛2002كػػػػػػاظـ،ًً؛2009العمػػػػػػرم،ًً؛2007الركيتػػػػػػ ،ًً؛2011ًبيػػػػػػتًدشيشػػػػػػة،

 & Guenole & Chernyshenko, 2005; Gulgoz, 2002;  McCrae؛2013ًالػكهيبي،ً

Terracciano, 2005; Yik , 2003 ) ً،ًكبنػاءنًعمػىًمػاًسػبؽًفػإفًالعديػدًمػفًالبػاحثيفًيػركفًأف

نمػػػكذجًعكامػػػػؿًالشخصػػػػيةًًالكبػػػػرلًأداةًمفيػػػدةًفػػػػيًتقيػػػػيـًالشخصػػػػيةًكمابمػػػةًلمتطبيػػػػؽًعمػػػػىًمختمػػػػؼً

ًالثقافات.ً
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 المخدرات:دماف عمى اإل

راءًحكلجػػػػاًلػػػػدلًلتػػػػيًتكسػػػػ ًالنقػػػػاشًفيجػػػػا،ًكختمفػػػػتًاألإفًإدمػػػػافًالمخػػػػدراتًمػػػػفًالمكضػػػػكعاتًاًًًً

ًالباحثيفًفيًتعريفجاًكمككناتجاًكاسبابجاًككيفيةًالكمايةًمنجاًكعبلحجا.ًً

 تعريؼ اإلدماف:

(ًاإلدمافًبهنرً"حالةًتعػكدًمجريػةًعمػىًتعػاطيًمػادةًمعينػةًمػفًالمػكاد2008ً)يعرؼًأبكًالنصرًًًًًً

ً المػػدمفًبضػركرةًاالسػتمرارًفػيًاسػتعماؿًهػذ ًالمػادة،ًفػػإذاًالمخػدرًبصػكرةًدكريػةًمتكػررةًبحيػثًيمتػـز

لػـًيسػػتعممجاًفػػيًالمكعػػدًالمحػػددًفػػبلًبػػدًأفًيظجػػرًعميػػةًأعػػراضًصػػحيةًكنفسػػيةًبحيػػثًتجبػػر ًكتقجػػر ً

ً(.28.عفًهذ ًالمادةًكضركرةًاستعمالجا")ص

درجػػةًأفًلمػكادًنفسػية،ًلًدمػافًبهنػةً"التعػاطيًالمتكػررًلمػادةًنفسػيةًأك(ًاإل1988سػكيؼ)ًكيعػرؼًًًً

ؿًكًلتعػػػدينقطػػػاعًأأكًرفػػػضًلبلالمتعػػػاطيًيكشػػػؼًعػػػفًانشػػػغاؿًشػػػديدًبالتعػػػاطي،ًكمػػػاًيكشػػػؼًعجػػػزً

ًًً.(25ص.)ً"نسحابًإذاًماًانقط ًعفًالتعاطيالعراضًاتعاطية،ًككثيرانًماًتظجرًعميةًًأ

(ًاإلدمػػافًبهنػػرً"حالػػةًنفسػػية1973ًكمػػدًعرفػػتًهيئػػةًالصػػحةًالعالميػػةًفػػيًكتيػػبًأصػػدرترًعػػاـً)

كأنمػػاطًسػػمكؾًًةسػػتجابايةًتنػػتجًعػػفًتفاعػػؿًالكػػائفًالحػػيًمػػ ًالعقػػار،ًكمػػفًخصائصػػجاًكأحيانػانًعضػػًك

مختمفػػػة،ًتشػػػمؿًدائمػػػانًالرغبػػػةًالممحػػػةًفػػػيًتعػػػاطيًالعقػػػارًبصػػػكرةًمتصػػػمة،ًأكًبػػػيفًالفينػػػةًكاألخػػػرل،ً

ً(.5.لمشعكرًباإلثارةًالنفسية،ًأكًلتجنبًاآلثارًالمزعجةًالناجمةًعفًعدـًتكفر ")ص

بهنػػرًلػػيسًمجػػردًاالعتيػػادًعمػػىًتنػػاكؿًالمخػػدراتًفحسػػبًبػػؿًإنػػرًيمثػػؿًكيعػػرؼًالباحػػثًاإلدمػػافً

مػػاًنتيجػػةنًلضػػغكطًنفسػػيانًسػػمككانًاجتماعيػػانً رادتػػر،ًكا  جتماعيػػةًكامتصػػاديةًايمارسػػرًالفػػرد،ًإمػػاًبرغبتػػرًكا 
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كنفسيةًتدفعرًإلىًالتعاطي،ًكم ًاستمرار ًفيًممارسػةًهػذاًالسػمكؾًبصػفةًمنتظمػةًيصػباًغيػرًمػادرً

رادترًكمدرترًعمىًالعمؿًكاإلنتاج.ًعمىًاالستغناءًعف ًالمكادًالتيًيتعاطاها،ًكمفًثـًيفقدًرغبترًكا 

 المخدرات )مفيوميا وأنواعيا(:

خػػرًفػػيًالشػػكؿًكالقػػكةًانًلمتعػػاطي،ًككػػؿًمخػػدرًيختمػػؼًعػػفًاآلفًلممخػػدراتًمفػػاهيـًمتنكعػػةًكطرمػػإً  

ًكمدةًًتهثيرةًكمفعكلة.ً

 مفيوـ المخدرات : ًً

لمخػػدراتًليسػػتًبػػاألمرًالجديػػد،ًبػػؿًإنجػػاًظػػاهرةًمديمػػةًفػػيًتػػارينًإفًظػػاهرةًتعػػاطيًالخمػػكرًكا

رتبطػتًعنػػداًالمتػاجريفًفيجػػاًبالمػػاؿًأ،ًكذلػؾًأفًهػػذ ًالمػكادًمػػدًاإلنسػانيةًفقػػدًعرفػتًمنػػذًأزمنػةًبعيػػدة

رتبطتًعندًمفًيتعاطكنجاًبالنشكةًكالسػعادةًكالمتعػة،ًكأفًتعريفجػاًأمػرًأفيرًكالثركةًالسريعة،ًكذلؾًالًك

ًبيعتجاًكأثارهاًكمفًثـًيتـًالحكـًعميجا.ضركرمًلفجـًط

التخػػديرًمنجػػاًالفتػػكرًكالكسػػؿًكالتخميػػرًالػػذمًيعتػػرمًً المخػػدرً"اسػػـًفاعػػؿًفػػيًخػػدرًًكمصػػدًرًإف

الشابًعندماًيبدأًفيًالكسر،ًكمنجاًفتكرًالعػيفًأكًثقمجػا،ًكهػذ ًالمعػانيًجميعجػاًتتحقػؽًفػيًاإلنسػافً

كتغيػرًفػيًتصػرفاترًكتكاسػؿًفػيًالقيػاـًبهعمالػر،ًثػـًًالمخدرًحيثًيبدأًالتهثيرًعند ًبفتػكرًفػيًأطرافػة

الًيمبػػثًأفًيعتػػرمًعقمػػرًالظممػػةًالتػػيًتبعػػد ًعػػفًمعرفػػةًحقػػائؽًاألشػػياءًكحينئػػذًتسػػكفًركحػػرًكيػػذبؿً

ً(.11.صً،2004نشاطر،ًكيتخمؼًعفًمكاكبةًالمجتم ")القضاة،ً

سػػػمـًالججػػػازًاإلدمػػػافًكتالمخػػػدراتًبهنجػػػاً"المػػػكادًالتػػػيًتسػػػببًً(2010)عػػػرؼًأيضػػػاًالػػػدليميًيًك

تداكلجاًأكًزراعتجاًأكًكصفجاًإالًألغراضًيحددهاًالقػانكف،ًكالًتسػتعمؿًإالًبكاسػطةًًمن العصبي،ًكي

مػػفًيػػرخصًلػػرًذلػػؾ،ًكتشػػمؿًاألفيػػكفًكمشػػتقاترًالحشػػيشًكعقػػاميرًالجمكسػػةًكالكككػػاييفًكالمنشػػطات،ً
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اًكمابميتجػػػاًكلكػػفًالًيضػػػاؼًالخمػػرًكالمجػػػدآتًكالمنكمػػاتًضػػػمفًالمخػػدراتًعمػػػىًالػػرغـًمػػػفًأضػػراره

ً(.450.إلحداثًًاإلدماف")ص

(ًهػػيً"ًأيػػةًمػػادةًيتعاطاهػػاًالنػػاسًبجػػدؼًتغييػػر2003ًكتعػػرؼًمنظمػػةًاالمػػـًالمتحػػدةًالمخػػدر)

كؿًكالتبػأ،ًكمػاًيشػمؿًكيشػكؿًهػذاًالكصػؼًالكحػً،كًيتصرفكفأريقةًالتيًيشعركفًبجاًأكًيفكركفًالط

ً(10ًًخرلًالطبيعيةًأكًالمصنكعة")ص.المخدراتًاأل

بهنجػاًمػادةًكيميائيػة،ً"المخدراتًعمميػانً(2007ًالمشارًإليةًفيً)ليمية،ًشًفًيعرؼًالدمردافيًحيًًًً

ً(.46.)صتسببًالنعاسًكالنكـًأكًغيابًالكعيًالمصحكبًبتسكيفًاأللـ"

نجػاًعمػىًأالمخػدراتًفػيًالفقػةًاإلسػبلميًً(2005)ًبػكادم،ًالمشارًإليةًفيًًبينماًيعرؼًالقطافًًًًً

يػػػػةًلجػػػاًتهثيرهػػػػاًالعقمػػػيًكالبػػػػدنيًعمػػػىًمػػػػفًيتعاطاهػػػاًفتصػػػػيبًجسػػػمرًبػػػػالفتكرًمػػػكادًنباتيػػػةًأكًكيميائ"

ً(.14ص.)كالخمكؿ

(ًمانكنيػػانًهػػيً"كػػؿًمػػادةًيترتػػبًعمػػىًتناكلجػػاًإنجػػاؾًلمجسػػـًكتػػهثيرًعمػػى1984ًكيعرفجػػاًحسػػنيف)ًًًً

ً.ًً(187دمافًالتيًتحرمجاًالقكانيفًالكضعية")ص.تىًيكادًتذهبًبر،ًكتككفًعادةًاإلالعقؿًح

 ة:اإلنتكاس

(ًاإلنتكاسػػػةًفػػػيًتعريفجػػػاًالعػػػاـً"ًعػػػكدةًأعػػػراضًالمػػػرضًبعػػػدًالشػػػفاء"1998ًبػػػكًزيػػػدً)ًكيعػػػرؼًأًًًً

ً(.20)ص.ً

عمػػػىًنػػػكاعًأكًعػػػدةًأنػػػكاعًمػػػفًً(ًالمنػػػتكسًبهنػػػرً"ًهػػػكًالمػػدمف10،ًص.2010ًلعنػػػزم،ًكيعػػرؼً)اًًً

ـًبطكعػػػػرًأكًإجبػػػػاراى،ًكبعػػػػدًعبلجػػػػرًكخركجػػػػةًمػػػػفًالمستشػػػػفىًيقػػػػًكًالمخػػػػدراتًكيقػػػػكـًبطمػػػػبًالعػػػػبلجً

ًةًتعاطيةًلممخدراتًأكثرًمفًمرة".بممارس
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 أنواع المخدرات:

الًيكجػػدًتصػػنيؼًمكحػػدًمتفػػؽًعميػػرًلممخػػدراتًفػػيًإطػػارًدكلػػي،ًكذلػػؾًلكجػػكدًعكامػػؿًمتعػػددةًً

جنػػػةًالكطنيػػػةًلشػػػؤكفًالمخػػػدراتًكالمػػػؤثراتًالمقسػػـًتنحػػددًعمػػػىًأساسػػػجاًخػػػكاصًالعقػػػاميرًالمخػػػدرة،ًًك

ًإلىًسبعةًأنكاعًرئيسيةًهي:ًالمخدراتًفيًسمطنةًعيمافً(2010العقميةً)

 الحشيش،ًكالماريجكانا،ًكالبانجك.القنبيات:  -1

 :ًكمفًهذ ًالمكادًاالمفيتاميفًكالكبتاجكف،ًكالكككاييف.ًالمنشطات -2

 (،ًكالميسكاليف،ًكعقارًاإلكستازم.L.S.Dً:ًعقارًالميسرجيؾً)ًالميموسات -3

 هكًنكعًمفًاالشجارًيكثرًفيًاليمف.الػقػات  -4

 .يف،ًكالمكرفيف،ًكالككداييف،ًكالميثادكفالجيرًكًاألفيونات: -5

 :ًالباربتيكرات،ًفئةًالبزكديازباـ.الميدئات -6

ً:ًاإليثيمي،ًالميثيمي.الكحوليات -7

ًتصػػػػػػػػػنيؼًالػػػػػػػػػدليؿًالتشخيصػػػػػػػػػػيًً(ABAكتيصػػػػػػػػػنؼًالجمعيػػػػػػػػػةًاالمريكيػػػػػػػػػةًلمطػػػػػػػػػبًالنفسػػػػػػػػػيً)ًًًًًً

ًً(ICD-10)فػػػػؽًمػػػػ ًالتصػػػػنيؼًالػػػػدكليًالعاشػػػػرتكهػػػػذاًالتصػػػػنيؼًيً(ًلممخػػػػدرات،DSM-IVالرابػػػػ ً)

-DSMتصنيؼًظػاهرةًالعقػاميرًالمخػدرةًفػيًالمنظػكرًالشخصػيًالشػامؿًكهضػطراب:ً)الذمًيتناكؿً

IV, 1999,p. 255).ً

 اإلضطراباتًالمرتبطةًبتعاطيًالكحكؿ. -1

 إضطراباتًاستعماؿًاالمفيتاميناتً)المنشطات(ًكماًشابججا. -2
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 إضطراباتًتعاطيًالكافييف. -3

 اإلضطراباتًالمرتبطةًبتعاطيًالحشيش. -4

 ضطراباتًالمرتبطةًبالمجمكسات.اإل -5

اإلضػػطراباتًالمرتبطػػةًبالمشػػتقات)ًالمػػذيباتًالطيػػارةًمثػػؿًالبنػػزيفًكمركػػاتًالغػػذاءًكالبكيػػاتً -6

 كغيرها(.

 ضطراباتًالمرتبطةًبالنيككتيفًكتشمؿً)المكجكدةًفيًنباتًالدخاف(.اإل -7

 اإلضطراباتًالمرتبطةًباألفيكنات. -8

 أكًمضاداتًالقمؽ.ًاألضطراباتًالمرتبطةًبالمسكناتًكالمنكمات -9

ًاالضطراباتًالمرتبطةًبالفنسمديف. -10

 أنواع المخدرات بحسب إنتاجيا:

تصنيفاتًالمخدراتًالمبنيًعمىًكيفيةًإنتاججػا،ًكذلػؾًسػكؼًيسػاعدًًسيتـًفيماًيهتيًعرضًًًًً

عمىًالتعرؼًعمىًبعضًاألبعادًالعمميةًفػيًتكػكيفًكتصػني ًالمخػدرات،ًكسػكؼًيتجنػبًالباحػثًً

أثػػارًمختمفػػةًفػػيًآفًكاحػػد،ًًلممخػػدرًعمػػىًالجسػػـًألفًالمخػػدرًالكاحػػدًلػػرًعػػدةًالتػػهثيرًالمكضػػعي

ختبلؼًالتصػػػنيفاتًالمبينػػػةًفػػػيًبعػػػضًالمراجػػػ ًالعمميػػػة،ًكسػػػكؼًنتطػػػرؽًعمػػػىًالتػػػهثيرًاكذلػػػؾًبػػػ

ًالمكضعيًالحقا.

ًمفًبيفًهذ ًالمخدرات:ًً

بجػػػةًأكًكهػػػيًالمػػكادًالطبيعيػػػةًأكًالمصػػنعةًالتػػػيًتحتػػكمًعمػػػىًعناصػػرًمن المخػػدرات الطبيعيػػػة:

أفًً،ججػػػةتكػػررًفػػيًغيػػرًاألعػػراضًالطبيػػةًالمًكمسػػكنةًكالتػػيًمػػفًشػػانجاًإذاًاسػػتعممتًبشػػػكؿًم
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تػػػؤثرًبحكػػػـًطبيعتجػػػاًالكيمائيػػػةًعمػػػىًبنيػػػةًالجسػػػـًككظائفػػػرًإلػػػىًاإلدمػػػاف،ًكسػػػببًأضػػػرارًبدنيػػػةً

كعقمية،ًكتغيرًفيًالسمكؾًاإلنسانيًالطبيعي،ًكمزاجػر،ًكانفعاالتػرًكعكاطفػرًكأحاسيسػر،ًكأسػمكبً

ر ،ًكتنػػتجًمػػفًنباتػػاتًطبيعيػػةًمثػػؿًالحشػػيشًكاألفيػػكفًكالكككػػاًكالقػػات،ًكالتػػيًتحتػػكمًأكرامجػػاًتفكيػ

فًيػػتـًتنػػاكؿًهػػذ ًاألكراؽًكاألزهػػارًأككمػػاًيمكػػفًًكأزهارهػػاًكثمارهػػاًعمػػىًالمػػادةًالفعالػػةًالمخػػدرة،

ً(.2011)المشرؼًكالجكادم،ًًكالثمارًمباشرة

ًكمفًهذ ًالمخدراتًالطبيعية:ًً

سػما ًاعكاًمفًأليافػرًالحبػاؿًكاألممشػةًًككعرفتًالشعكبًالقديمةًالحشيشًكصنًالحشيش)القنب(: -

سػـًمخفػؼًاألحػزاف،ًأمػاًكممػةًالقنػبًفجػيًكممػةًأاهبًالسعادةًكأطمؽًعميرًالجندكسًالصينيكفًًك

كمعنػا ًفػيًالمغػةًالعربيػةًً،التينيةًمعناهاًضكضػاءًبعػدًكصػكؿًالمػادةًالمخػدرةًإلػىًذركةًمفعكلجػا

العبريػػػةًًةكممػػةًحشػػػيشًمشػػتقةًمػػػفًالكممػػًفالبػػرم،ًكيػػػرلًبعػػضًالبػػػاحثيفًأنبػػػاتً)العشػػب(ًأكًال

اًيشػػػػعرًبػػػػرًالمتعػػػػاطيًمػػػػفًنشػػػػكةًكفػػػػرحًعنػػػػدًتعاطيػػػػرًمػػػػمًنطبلمػػػػاًنإ)شػػػػيش(ًالتػػػػيًتعنػػػػيًالفػػػػرح،ً

 (.2011الحشيش)المشرؼًكالجكادم،ً

سػػػػتخراجرًمػػػػفًنبػػػػاتًالقنػػػػبًالجنػػػػدمًبعػػػػدًمطػػػػؼًاألكراؽًا(ً"ًكيفيػػػػة2013ًكيػػػػذكرًالفجػػػػدمً)   

يعجاًبهشػػػكاؿًكأنػػػكاعًبالنبتػػػة،ًثػػػـًيجفػػػؼًفػػػيًالشػػػمسًكتجمػػػ ًهػػػذ ًالكميػػػات،ًكيػػػتـًتصػػػنكاألزهػػػارً

بهشػػكاؿًتناسػػبًتكزيعجػػاًكتجريبجػػاًفػػيًاألسػػكاؽًكهشػػكاؿًمكالػػبًًأفػػيًأكيػػاسًثػػـًتجػػًزًهمتعػػددةًكتيعبػػ

صغيرةًأكًمسحكؽ،ًكلكفًهػذ ًالمػادةًبنػيًغػامؽًتقريبػان،ًكيسػتخدـًفػيًالسػجائرًكتػدخيفًالغميػكفً

 .ًً(36.ص)ًأكًاألرمية"
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كتشػػؼًًالخشػػخاشً)األفيػػكف(هـًسػػكافًكسػػطًآسػػياًفػػيًاأللػػؼًالسػػابعةًمبػػؿًأكأكؿًمػػفًًاألفيػػوف: -

الميبلدًكمنجاًانتشرًإلىًمناطؽًالعالـًالمختمفة،ًكمدًعرفرًالمصػريكفًالقػدماءًفػيًاأللػؼًالرابعػةً

سػػػـًافػػػرًكػػػذلؾًالسػػػكمريكفًكأطمقػػػكاًعميػػػةًمبػػػؿًالمػػػيبلد،ًككػػػانكاًيسػػػتخدمكنرًعبلجػػػانًلؤلكجػػػاع،ًكعًر

(ًؽ.ـًًعػػػفًمكسػػػـ3300ًنبػػػاتًالسػػػعادة،ًكتحػػػدثتًلكحػػػاتًالسػػػكمريةًالتػػػيًتعػػػكدًتاريخجػػػاًالػػػىً)

ستخدمرًالصػينيكفًكالجنػكد،ًثػـًانتقػؿًإلػىًاليكنػافًاف،ًكعرفرًالبابميكفًكالفرس،ًكماًحصادًاألفيًك

كالركمػػافًكلكػػنجـًأسػػاؤكاًاسػػتعمالرًفػػهدمنك ،ًكأكصػػىًحكمػػاؤهـًبمنػػ ًاسػػتعمالر،ًكمػػدًأكػػدتًذلػػؾً

خطكطػػػاتًالقديمػػػةًبػػػػيفًهػػػكميركسًكأبػػػػكاًمػػػراطًكمػػػفًأرسػػػػطكًإلػػػىًفيرجيػػػػؿ.ًكمػػػاًاسػػػػتطاعتًالم

الشػرميةًفػيًتمػؾًً"العنػد"الكالياتًالمتحدةًاألمريكيةًالدخكؿًإلىًاألسكاؽًالصينيةًكمنافسةًشػركةً

،ًككػػافًمػػفًنتػػائجًتمػػؾًالمعاهػػداتًاالنتشػػارًالكاسػػ 1844ًمماثمػػةًعػػاـًًرفاميػػتإالحػػرب،ًفكمعػػتً

(ًمميكنػػان،25ًعمػػىًسػػبيؿًالمثػػاؿً)1906ًلصػػيف،ًفكصػػؿًعػػددًالمػػدمنيفًبجػػاًعػػاـًلؤلفيػػكفًفػػيًا

%(ًمػػػػفًمجمػػػػكعًالػػػػذككرًفػػػػيًالمػػػػدفًالصػػػػينية،25ًمػػػػدرًعػػػػددًالمػػػػدمنيفًبػػػػػً)1920ًكفػػػػيًعػػػػاـً

،ًعنػػػدماًأعمنػػػتًحككمػػػة1950ًعػػػاـًكاسػػػتمرتًمعانػػػاةًالصػػػيفًمػػػفًذلػػػؾًالنبػػػاتًالمخػػػدرًحتػػػىً

ً(.2012)المراشدة،ًلرًعاطيرًكتنظيـًتداًكلمقضاءًعمىًتًماكتسيًتكنأ"ًبدءًبرنامجًفعاؿ"

رتفاعجػػاًمػػاًبػػيفًمتػػرًإلػػىًمتػػريف،ًكتػػزرعًفػػيًالػػيمفًكالقػػرفًاألفريقػػيًأشػػجرةًمعمػػرةًيػػراكحًالقػػات:  -

كأفغانستافًكأكاسطًآسيا،ًاختمؼًالباحثكفًفػيًتحديػدًأكؿًمنطقػةًظجػرتًبجػاًهػذ ًالشػجرة،ًككػافً

(،ًفبينمػػػاًيػػػرل1763ًكاؿًعػػػاـً)أكؿًكصػػػؼًعممػػػيًلمقػػػاتًجػػػاءًعمػػػىًيػػػدًالعػػػاـًالسػػػكيدمًفكرسػػػ

الػػػػبعضًأفًأكؿًظجػػػػكرًلجػػػػاًكػػػػافًفػػػػيًتركسػػػػتافًكأفغانسػػػػتافًيػػػػرلًالػػػػبعضًاآلخػػػػرًأفًالمػػػػكطفً

كمػدًالػيمفًكالحبشػةًفػيًالقػرفًالرابػ ًعشػرًالمػيبلدم،ًًةاألصميًلجاًيرج ًإلىًالحبشة.ًكمدًعرفت

بػػػػاراتًمقػػػػتًفػػػػيًالمجتمػػػ ًكارتبطػػػػتًبعنتشػػػرتًعػػػػادةًمضػػػػأًالقػػػاتًفػػػػيًالػػػػيمفًكالصػػػكماؿ،ًكتعا
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جتماعيػػةًخاصػػػةًفػػػيًاألفػػػراحًكالمػػػاتـًكتمضػػػيةًأكمػػاتًالفػػػراغ،ًممػػػاًيجعػػػؿًمػػػفًمكافحتجػػػاًمجمػػػةًا

 (.2011المشرؼًكالجكادم،ً(ًصعبة

كيحػػدثًاإلدمػػػافًعمػػىًالقػػػاتًعنػػدًاالسػػػتحبلبًالمتكػػررًألكراؽًالقػػػاتًأكًتعاطيػػرًبػػػهمًطريقػػػةًًًًًًً

يمبػثًالمػػدمفًإفًيشػعرًبػػالقمؽًكاألرؽًً،ًثػػـًمػاحالػةًمػػفًالسػركرًكالنشػكةلفتػرةًطكيمػةًفيشػػعرًالمػدمفًب

سماعيؿ،ًًكالكابة  (.2011ًًً)ناديةًكا 

 المخدرات المّصنعة: 

يػػتـًإنتاججػػاًعػػفًطريػػؽًمعالجػػةًأكًتصػػني ًتقنػػيًلممخػػدراتًمػػفًنباتػػاتًالطبيعيػػةًمثػػؿ:ًالمػػكرفيفً  ً

ً(.2011كالجيركيفًكمشتقاتًاألفيكفًاألخرلًأكًالكككاييفًالمشتقةًمفًنباتًالكككا)الغكؿ،

ًصنعة:مكمفًأشجرًهذ ًالمخدراتًال    ًً

،ًمػف1806ًـًاأللمانيً"سػيرًتبػرز"ًعػاـًلحدًمشتقاتًاألفيكف،ًحيثًاستطاعًالعاأًهكالمورفيف: -

سػػػـًنسػػػبةًإلػػػىًاإللػػػرً"مكرفيػػػكس"ًإلػػػرًاألحػػػبلـًعنػػػدًعػػػفًاألفيػػػكف،ًكأطمػػػؽًعميجػػػاًهػػػذاًاألًفصػػػمجا

الجراحيػػػةًخاصػػػةًإبػػػافًالحػػػربًًاإلغريػػػؽ،ًكمػػػدًسػػػاعدًاالسػػػتخداـًالطبػػػيًلممػػػكرفيفًفػػػيًالعمميػػػات

ختػػػػراعًاإلبػػػػرةًالطبيػػػػةًأصػػػػباًأ،ًكمنػػػػذ1861ًًعػػػػاـًاألهميػػػػةًالتػػػػيًانػػػػدلعتًفػػػػيًالكاليػػػػاتًالمتحػػػػدة

ً(.2011لمشرؼًكالجكادم،ًا)ًستخداـًالمكرفيفًبطريقةًالحقفًفيًمتناكؿًاليدا

ةً،ًكأنتجتػرًشػرك1898كتشػؼًعػاـًأكهكًأيضاًأحدًمشتقاتًالمكرفيفًاألشدًخطػكرة،ًًالييرويف: -

ءًاسػػتخدامرًكأدرجًضػػمفًالمػػكادًالمخػػدرةًفائقػػةًالخطػػكرة،ًكالجػػركيفًهػػكًى"بػػايرًلؤلدكيػػة"،ًثػػـًأشػػي

أكثػػرًالمخػػدراتًالمسػػببةًلئلدمػػافًالمعركفػػةًكسػػببًفػػيًفقػػدافًالحػػكاسًكالنػػكـ،ًمثػػؿًسػػائرًأنػػكاعً

المخػدرات،ًفقػدًعػرؼًالجيػركيفًفػيًالبدايػةًكػدكاءًكالًيػزاؿًيسػتعمؿًحتػىًاليػكـًتحػتًرمابػةًطبيػةً
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كفػػػيًبعػػػضًً،لتسػػػكيفًاآلالـًالتػػػيًالًيمكػػػفًاحتمالجػػػا،ًكشػػػكمرًالطبيعػػػيًهػػػكًالمسػػػحكؽًاألبػػػيض

ً(.2011)البراشدةً،ًًاألحيافًيخمطًمبؿًالبي ًفيتغيرًلكنر

نتشػػرًإلػػىًمعظػػـًأعرفػػتًأمريكػػاًالبلتينيػػةًالكككػػاييفًمبػػؿًأكثػػرًمػػفًألفػػيًعػػاـًكمنجػػاًًالكوكػػاييف: -

منتجًلرًحتىًاآلف،ًعػرؼًنبػاتًالكككػاًالػذمًيسػتخرجًمنػرًكالًتزاؿًهذ ًالقارةًأكبرًً،أنحاءًالعالـ

نكػا،ًكفػيًسػتعمالرًلػدلًهنػكدًاألاكثرًمػفًألفػيًعػاـ،ًكينتشػرًأالكككاييفًفيًأمريكاًالجنكبيةًمنذً

تمكفًالعالـً"ألفردًنيماف"ًمفًعزؿًالمادةًالفعالةًفيًنبػاتًالكككػا،ًكمنػذًذلػؾًالحػيف1860ًًعاـً

دأًاسػػتعمالرًفػػػيًصػػناعةًاألدكيػػةًنظػػػرانًلتػػهثير ًالمنشػػطًعمػػػىًزادًانتشػػار ًعمػػىًنطػػاؽًعػػػالمي،ًكبػػ

لججػػازًالعصػػبيًالمركػػزم،ًكلػػذاًاسػػتخدـًبكثػػرةًفػػيًالمشػػركباتًالتركيحيػػةًكبخاصػػةًالكككػػاككال،ًا

،ًكركجػػػػتًلػػػػرًبقػػػػكةًشػػػػركاتًصػػػػناعةًاألدكيػػػػةًككثػػػػرت1903ًلكنػػػػرًاسػػػػتبعدًمػػػػفًتركيبتجػػػػاًعػػػػاـً

عػفًالقجػكةًكالشػام،ًكمػفًأشػجرًاألطبػاءًالػذيفًًيزيػدًفًتػهثير ًالأاتًالتيًكانتًتؤكدًعمػىًالدعاي

ركجكاًلجذاًالنباتًالطبيبًالصيدليًالفرنسيً"ًانجمكًمارياف"ًكاستخدمترًتمػؾًالشػركاتًفػيًأكثػرً

(ًمنتجػػانًمػػفًمنتجاتجػػا،ًكانعكػػسًالتػػارينًالطكيػػؿًلػػزراعًالكككػػاًفػػيًأميركػػاًالبلتينيػػةًعمػػى15ًمػػفً)

زيػػػؿًتنتشػػػرًفػػػيًالبيػػػركًكًككلكمبيػػػاًكالبراًطػػػرؽًمكافحتػػػرًفهصػػػبحتًهنػػػاؾًإمبراطكريػػػاتًضػػػخمة

ً،ًكتمثػػؿًالسػػكؽًاألمريكيػػةًأكبػػرًمسػػتجمؾًلجػػذاًالمخػػدرًفػػيًالعػػالـكذلػػؾًلتجريبػػرًإلػػىًدكؿًالعػػالـ

ً(.2011)المشرؼًكالجكادم،ً

   المخدرات التخميقية )الكيمائية(:

نمػاًهػيًمػًكأ"كهيًمكادًالًترج ًأصػؿًالمخػدراتًالطبيعيػةًًك     ادًتركػبًصػؿًالمػكادًالمصػنعةًكا 

مفًعناصرًكيميائيةًمختمفة،ًلغػرضًالتخػديرًكالتجدئػةًأكًالتنبيػرًكالحفػزًكالتػيًمنجػاًعمػىًسػبيؿً
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(ًكالمنشػػػػطاتًكالمجػػػػدئاتًككثيػػػػرًمػػػػفًاألدكيػػػػةًاألخػػػػرلًتحػػػػدثLSDً)ًالمثػػػػاؿ:ًحبػػػػكبًالجمكسػػػػة

 (.68ص.ً،2002)بدر،ًًالتهثيراتًنفسجاًالتيًتحدثجاًالمخدراتًالطبيعية"

ًئية:كمفًالمخدراتًالكيميا

كهػػيًالمػػكادًالتػػيًتحػػدثًبطئػػانًأكًنقصػػانانًفػػيًكظػػائؼًالججػػازًالعصػػبيًًالمنومػػات والميػػدئات : -

المركػػزم،ًممػػاًيػػؤدمًإلػػىًبػػطءًكنقصػػافًفػػيًبعػػضًالكظػػائؼًاألخػػرلًفػػيًالجسػػـ،ًكػػالبطءًفػػيً

سػػترخاءًفػػػيًالعضػػػبلت،ًكهػػزاؿًعػػػاـ،ًكضػػػعؼًفػػػيًارًكفػػػيًالكػػػبلـ،ًككسػػؿًفػػػيًالحركػػػة،ًًكالتفكيػػ

ضػػغطًالػػدـ،ًفيشػػعرًالمتعػػاطيًأكًالمػػدمفًبػػالخمكؿًأكًالنعػػاسًأكًالنػػكـًًالتػػنفس،ًكانخفػػاضًفػػي

جراءًتعاطيػرًأدكيػةًالمنبجػاتًأكًالمجػدئاتًكالمسػكناتًأكًتناكلػرًلنباتػاتًالقػات،ًالكككػاًأكًيمكػفً

أفًتؤخػذًمػػفًالكفػػائيف)ًالشػام،ًالقجػػكة،ًالكػػكال،ًالكاكػاكً،ًالقػػات،ًالتبػػأ...ًكغيرهػا(ًكمػػفًالكػػكراؿ،ً

 (.2004)النجيمي،ًً،ًالبارالكهيد،ًبركميدًالكالسيكـالباربيتكراتً

لؤلشػػػخاصًالمصػػػابيفًبػػػهمراضًًتسػػػتخدـًطبيػػػاًنً"المجػػػدئات"(ًعمػػػىًأف2013ًكيشػػػيرًالفجػػػدم)ًًً

منجاًالصرع،ًكممفًهـًمصػابكفًبػاألرؽ،ًكفػيًحالػةًاسػتخداـًالمجػدئاتًمػفًمبػؿًاألصػحاءًدكفً

إلػػىًاإلدمػػافًنتيجػػةًحصػػكلجـًعمػػىًًسػػببًمباشػػرًأكًاستشػػارةًاألطبػػاءًالمختصػػيفًيػػؤدمًبالتػػالي

ً.(34ص.)هذ ًالمكادًبصكرةًغيرًمانكنية"

(ًكيسػػتخدـًمصػػطماًالمجمكسػػات2011ًكيقػػكؿًسػػكيؼًالمشػػارًإليػػةًفػػيً)الغػػكؿً،ًًالميموسػػات: -

لئلشػػارةًإلػػػىًمجمكعػػػةًمػػػفًالمػػكادًالنفسػػػيةًالتػػػيًتثيػػػرًعنػػدًمػػػفًيتناكلجػػػاًبعػػػضًالجمكسػػػةًدكفًأفً

،ًكهنػػػػػػاؾًًأنػػػػػػػكاعًمختمفػػػػػػةًمػػػػػػفًالعقػػػػػػػاميرًمثػػػػػػؿًحبػػػػػػػكبًيصػػػػػػاحبجاًهػػػػػػذيافًأكًتخميػػػػػػػدًأكًتنبيػػػػػػر

(،ًكم ًأنػرًلػيسًلبعضػجاًتػهثيرًإدمػانيًكبيػرًإالًأنجػاًتػؤثرًعمػىًنفسػيةًالمتعػاطيLSDًالجمكسة)
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كسػػػمككر،ًكتػػػؤدمًإلػػػىًإدراؾًخيػػػاليًلػػػبعضًالظػػػكاهرًكالمكضػػػكعاتًكأشػػػياءًغيػػػرًمكجػػػكدةًفػػػػيً

ًالقنبًالجندمًكًفطرًاألماتيت.ًالكام ،ًكمصدرًهذ ًالمجمكساتًمفًالميكاليفًكفطرًالبتكؿًًك

كهػيًمػكادًتحتػكمًعمػىًهيػدرككربكفً)فحػكـًمائيػة(ًكتػؤثرًعمػىًالػدماغًكالكبػدًًالمذيبات الطيارة: -

،ًكفػػػيًبعػػػضًرسػػػترخاءًكدكخػػػافتحػػػدثًستنشػػػاؽ،ًف،ًكيػػػتـًتعاطيجػػػاًعػػػادةًعػػػفًطريػػػؽًاالكالػػػرئتي

،ًالبنػػػزيف، ًأكًأكسػػػيدًاألزكتًاألحيػػػافًهمكسػػػةًكيكػػػكفًمصػػػدرهاًمػػػفًالفػػػكؿ،ًكاألثيػػػر،ًالكركفػػػكـر

 (.2006ظافر)البريثف،ًكالغراءًكمزيؿًطبلءًاأل

مػػػ ًالمػػػكادًالتػػػيًتسػػػببًاإلدمػػػاف،ًككمجػػػاًمػػػف1973ًًكمػػػدًأدرجتجػػػاًمنظمػػػةًالصػػػحةًالعمميػػػةًعػػػاـًًًًً

المكادًالكيماكيةًالسامةًالتيًيتـًاستعمالجاًبشكؿًكبيرًفػيًاالسػتخداماتًالمنزليػةًمثػؿًالمػكادًالمصػؽً

ستنشاؽًأبخرتجػاًبعػدًغمػسًمطعػةًمػفًالقمػاشًفػيًاهافًكغيرها،ًكيتـًتعاطيجاًبكالدًكسكائؿًالتنظيؼ

ً(.2011السائؿ،ًثـًيتـًاستنشامجاًمراراًحتىًالحصكؿًعمىًحالةًمفًالسكر)المراشدة،ً

 تعاطي المواد المخدرة :

حالػةًذهنيػةًًبكصػفةً(1975ًمامتًمنظمةًالصحةًالعالميةًبتعريؼًاالعتمػادًعمػىًالمخػدراتً)ًًًًً

ذ ًالحالػػػػةًيانػػػاًفيزيقيػػػػةً)ًجسػػػديةً(،ًكتنػػػػتجًعػػػػفًالتفاعػػػؿًبػػػػيفًالكػػػائفًالحػػػػيًكالمخػػػػدرًكتتميػػػزًهػػػػكأح

ر،ًدكريػػًأكًرلتعػػاطيًالمخػػدرًبصػػفةًدائمػػًضػػطراراالسػػتجاباتًأخػػرلًتتضػػمفًاًك،ًسػػتجاباتًسػػمككيةاب

كًالًأمخػػدر،ًكمػػدًيصػػحبًتمػػؾًالحالػػةًتحمػػػؿًبجػػدؼًأفًًيخبػػرًالكػػائفًالحػػيًاآلثػػارًالنفسػػيةًلجػػذاًال

ً(.1996ًجاً،ًكماًأفًالشخصًمدًيعتمدًعمىًمادةًمخدرةًكاحدةًأكًأكثرً)سكيؼ،يصاحب

كالتعاطيًأكًاالستجبلؾًيشيرًإلىًمياـًالفردًبإدخاؿًعقارًمعيفًإلىًجسمرًسكاءًعػفًطريػؽًالفػـًًًً

أكًغيػػرًمػػزمفًكمػػاًيكػػكفًإدمانػػاًكالًيكػػكف،ًكمػػدًًأكًاالستنشػػاؽًأكًالحقػػف،ًكالتعػػاطيًمػػدًيكػػكفًمزمنػػاًن
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دانًًأكًمجردًسمكؾًعرضي،ًككممةًتعاطيًهيًكممةًشاممةًلسػكءًاالسػتخداـًالمػكادًالمػؤثرةًيككفًتعًك

ً(.1993ًً)حنكرة،ًًفيًاألعصاب

دًميػػػاـًالفػػػردًبهخػػػذًرنػػػهكيعػػػرؼًالباحػػػثًالتعػػػاطيًبًًًً خالػػػرًإلػػػىًالجسػػػـًبمختمػػػؼًالطػػػرؽًالمخػػػدرًكا 

حيػػثً(،ً،ًكجسػػمياًنأكًنفسػػياًنًاًنثرًالمخػػدراتًعمػػىًالفػػردً)سػػمككيًؤستنشػػاؽًأكًالفػػـًأكًالحقػػف(،ًكمػػدًيػػ)اال

ًمتبلكرًبدكفًتصرياًألنرًيؤثرًتهثيرًغيرًصحيًبالفرد.اأكًً يعامبًعميةًالقانكفًعندًأخذ

 أنواع التعاطي:  

ًالتػػػيًتػػػرتبطًبمفجػػػكـًالتعػػػاطيًكهػػػػيًكهنػػػاؾًعػػػدةًأنػػػكاعًمػػػفًالتعػػػاطي،ًكتتمثػػػؿًفػػػػيًبعػػػضًالمفػػػاهيـ

ً(2007كالتالي:)غبارم،ً

  The experimental Abuseالتعاطي التجريبي:  (1

لمحاكلػػةًالتجريػػبًهػػذ ًالمػػادةًالنفسػػيةًفػػيًأكؿًعجػػدًالتعػػاطيًبجػػاًً هػػيًعمميػػةًتعػػاطيًلمػػرةًكاحػػدًًًً

بغػػرضًالتجريػػبًعمػػىًأثارهػػاًأكًاكتشػػاؼًأثارهػػا،ًكمػػدًيتكمػػؼًالمجػػربًمػػفًأكؿًمػػرةًأكًمػػرتيفًأكًمػػدً

ًيترتبًعمىًًذلؾًاالستمرارًفيًالتعاطي.

 The occasimal use التعاطي المتقطع: (2

األفػػراحًًكيقصػػدًتعػػاطيًالفػػردًالمػػكادًالنفسػػيةًفػػيًبعػػضًالمناسػػباتًاالجتماعيػػةًمثػػؿًالحفػػبلتًأكًًًً

ختبلؼًاإلطػػػػارًالثقػػػػافيًكالحضػػػػارمًلمبيئػػػػةًالتػػػػيًيعػػػػيشًفيجػػػػا،ًكتختمػػػػؼًاكغيرهػػػػاًمػػػػفًالمناسػػػػباتًبػػػػ

ختبلؼًالشػػػريحةًالتػػػيًيتعػػػاطىًمعجػػػا،ًكيشػػػيرًالتعػػػاطيًالمتقطػػػ ًإلػػػىًمرحمػػػةًمتقدمػػػةًعػػػفًمرحمػػػةًابػػػ

ًالتعاطيًالتجريبيًفيًارتباطًالمتعاطيًبالتعاطي.
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 The regular use التعاطي المنتظـ : (3

كهػػػكًالتعػػػاطيًالمتكاصػػػؿًعمػػػىًفتػػػراتًمنتظمػػػةًيػػػتـًتحديػػػدهاًبحسػػػبًإيقػػػاعًسػػػيككلكجيًداخمػػػيًًًًً

،ً"جتماعيػػػة"اكلػػػيسًعمػػػىًحسػػػابًمناسػػػباتًخارجيػػػةًًحتيػػػاجًالشػػػخصًلمػػػادةًالتعػػػاطياًخػػػاصًبمػػػدل

ًالمتقدمةًعفًمرحمةًالتعاطي،ًبالمناسبةًفيًتعميؽًالمتعاطيًبالتعاطي.كتعتبرًهذ ًالمرحمةً

 The multiple drug use التعاطي المتعدد لممواد المخدرة : (4

فػيًهػذ ًالمرحمػةًاألخيػرةًيصػباًاسػتعماؿًكاحػدًأكًأكثػرًمػفًالعقػاميرًالخاصػةًجػزءانًرئيسػياًمػػفًًًًًً

ًفًالعقاميرًبمقاكمةًمكية.حياةًالمتعاطيًكستقابؿًأمًمحاكلةًلفصؿًالمتعاطيًع

 مراحؿ اإلدماف:

يبػػدأًاإلدمػػافًعػػادةًفػػيًصػػكرةًاعتمػػادًنفسػػي،ًحيػػثًيشػػتاؽًالمتعػػاطيًإلػػىًالتخفػػؼًمػػفًالتػػكترً     

لىًالشعكرًبالسعادة،ًكم ًاستمرارًالتعاطيًينشهًاالعتمادًالجسمي.  كا 

ً(2008)ًالعازمي،ً:كفيماًيميًالمراحؿًالمتتاليةًلئلدماف

ًًًطي التجريبي:( مرحمة التعا1 

حيثًيحاكؿًالفردًهناًأفًيجربًإحدلًمكادًالتعاطيًكذلؾًكفؽًمػاًتسػماًبػرًعكامػؿًاإلتاحػةًأكًًًًً

التػػػكافرًكالػػػتعمـًاالجتمػػػاعي،ًكمػػػفًبػػػابًحػػػبًاالسػػػتطبلع،ًكالمجػػػاراة،ًكالتػػػداكمًمػػػفًاآلالـًالجسػػػيمةً

ًضطراباتًالنفسية،ًكطمبًالمتعة،ًكالرغبةًفيًزيادةًالقدرةًالجنسية.كاإل
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ًًً( مرحمة ما قبؿ اإلدماف:2 

حيػػثًيكثػػرًالفػػردًمػػفًتعػػاطيًالعقػػارًعنػػدًاالسػػتعماؿًالعػػادم،ًفينشػػهًلديػػرًتحمػػؿًلتػػهثيرًالعقػػار،ًًًًً

ًفنجد ًيتعاطىًجرعاتًمتزايدةًلكيًيحصؿًعمىًالتهثيرًالمطمكب.

ًًً( مرحمة اإلنذار باإلدماف:3 

األحػػػػداثًكالمكاعيػػػػدًالجامػػػػة،ًكفػػػػيًحيػػػػثًيتعػػػػاطىًالفػػػػردًمنفػػػػردانًكدكفًالصػػػػحبةًالعاديػػػػة،ًكمبػػػػؿًًًًً

ًالصباحًلخفضًالتكتر،ًكحدكثًالتعاطيًرغـًالمقاكمةًالشديدة.

ً:ًً( مرحمة اإلدماف4 

حيثًيككفًمفًالصعبًالتكمؼًعفًالتعاطيًلمدةًأكثرًمفًأرب ًكعشػريفًسػاعة،ًمػ ًعػدـًمػدرةًًًًً

ًالفردًعمىًالتحكـًفيًالكميةًالتيًيتعاطاها.

ًًً( مرحمة اإلدماف المزمف:5 

حيثًتحدثًمضاعفاتًجسػميةًمثػؿًالتجػابًالمعػدةًأكًالػرئتيف،ًكمضػاعفاتًعقميػةًمثػؿًالجػذيافًًًًً

أكًالنسياف،ًكمضاعفاتًاجتماعيةًمثؿًالتفكؾًاألسرمًكنقصًاإلنتاج،ًكعمػىًالػرغـًمػفًحػدكثًهػذ ً

ذاًحاكؿًفشؿ.ًًًًً ًالمضاعفاتًالًيستطي ًالفردًالتكمؼًعفًالتعاطي،ًكا 

 ت :أسباب تعاطي  المخدرا

فًمػػفًالنػػاسًفػػيًشػػتىًأنحػػاءًالعػػالـ،ًفمػػاًالسػػرًأكًالتػػهثيرًالػػذمًياإلدمػػافًآفػػةًتجػػددًمئػػاتًالمبليػػًًًً

اًإذاًنظرنػػاًإلػػىًاألشػػياءً،ختبلؼًأنكاعػػراالمخػػدراتًبػػًيمكػػفًأفًيحدثػػرًتعػػاطيًالخمػػرًأكًالتػػدخيفًأك
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ًكبعضػػجاًميجػٌرـ،ًكبعضػػج اًمسػػمكحًالمشػتركةًفػػيًكػؿًهػػذ ًالمػػكادًبغػضًالنظػػرًعػػفًأفًبعضػجاًميحػػـر

بتناكلػػػرًمثػػػؿًالتبػػػأًكالتػػػدخيف،ًفسػػػكؼًنجػػػدًأفًهػػػذ ًالمػػػكادًبينجػػػاًشػػػيءًمشػػػترؾًأالًكهػػػكًأنجػػػاًتطمػػػؽً

ترليكنػػػػاتًمػػػػفًالجزيئػػػػاتًالتػػػػيًتغيػػػػرًمػػػػفًكيميػػػػاءًالمػػػػن،ًكتػػػػؤثرًعمػػػػىًالمػػػػنًكالمكاصػػػػبلتًالعصػػػػبيةً

الػدـ،ًًالبلزمة،ًمفًأجؿًأفًيظؿًاإلنسافًفيًحالةًسمككيةًكمزاجيةًمستقرة،ًكذلػؾًمجػردًدخكلجػاًإلػى

كػؿًهػذ ًالمػػكادًتسػببًفػػيًإيقػاؼًإفػػرازًتمػؾًالمكصػػبلتًالعصػبيةًالجامػػةًمػفًمخازنجػػاًداخػؿًالجسػػـ،ً

اعتماداًعمىًمػاًيهخػذ ًالمػدمفًمػفًالخػارجًمثػؿًالػدكيامبيفًكاالنػدكرفيناتًكغيرهػا،ًكالحقيقػةًأفًهنػاؾً

ذمًيشػعرًمػفًخبللػرًالمػدمفًكثيرةًتتجـًهذ ًالمادةًالمسماةًبالدكبامييفًبهنجاًالسببًالرئيسيًالًأبحاثاًن

باالنبساطًكالسركرًكالرضاًحيفًيتناكؿًجرعةًالمخػدر،ًكذلػؾًمػفًخػبلؿًعممجػاًعمػىًمراكػزًمسػاراتً

كهػػيًالتسػػػببًحالػػػةًاالعتمػػادًالكمػػػيًالتػػػيًتػػؤدمًإلػػػىًاإلدمػػػافًً(reward patlz ways)المػػنًً

ً(.2004ً)مصباح،ً

أنػػرًلػػـًيػػتـًالتكصػػؿًإلػػىًأسػػبابًكعمػػىًالػػرغـًمػػفًخطػػكرةًظػػاهرةًاإلدمػػافًعمػػىًالمخػػدرات،ًإالً

(ًعمػػى1992ً)ًعكاشػػةًكأثبتػػتًدراسػػةأكًاإلدمػػافًعميجػػا،ًمحػػددةًتػػدف ًبػػالفردًإلػػىًتعػػاطيًالمخػػدراتً

أهميػػػةًالعكامػػػؿًالبيكلكجيػػػةًالمرتبطػػػةًبالكراثػػػةًكمعانػػػاةًالفػػػردًمػػػفًاآلالـًالجسػػػمانيةًالمزمنػػػةًمثػػػؿًآالـً

ىًأهميػػػةًالعكامػػػػؿًالنفسػػػيةًالمرتبطػػػةًبػػػػالقمؽًالمفاصػػػؿًكاآلالـًالسػػػرطانية،ًباإلضػػػافةًإلػػػػىًتهكيػػػد ًعمػػػ

كاالكتئػػػاب،ًكضػػػعؼًتكػػػكيفًالشخصػػػيةًكالرغبػػػةًفػػػيًالمغػػػامرة،ًكمابميػػػةًالشػػػخصًلبلسػػػتجكاءًبكاسػػػطةً

ًرفقاءًالسكء.ً

أهػػػػػـًالعكامػػػػػؿًالنفسػػػػػيةًدراسػػػػػاتًعديػػػػػدةًأجريػػػػػتًفػػػػػيًمجػػػػػاؿًالشخصػػػػػيةًعمػػػػػىًًأظجػػػػػرتككمػػػػػاً

ً(2004ًتعاطيًالمخدراتًهي:)محمديف،ًإلىالمؤديةًجتماعيةًكاال
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الجػػركبًكالتمػػرد:ًفالعديػػدًمػػفًالمتعػػاطيفًلمخػػدراتًيسػػتخدمكفًالمخػػدراتًلمجػػركبًمػػفًالتػػكتراتً -1

 العديدةًكالقمؽ.

 كتسابًنمطًمختمؼًمفًالكعيً.أًكعفًالجركبًمفًالممؿًًالبحثًعفًالسعادة:ًفضبلًن -2

 ثيرًمكمًعمىًسمكؾًالفرد.هجربة:ًكهكًذكًتحبًاالستطبلعًكالت -3

 ًًلتعاطيًالمخدراتًالمرضًالنفسي:ًكهكًمدخؿً -4

ًلىًمحاكرًثبلثرًهي:أسبابًأنتشارًالمخدراتًإً(2010)ًالدليميكبجذاًالصددًمسمتًدراسةًًً

ًاألسبابًالحضارية. -1

ًاألسبابًاألسرية. -2

ًاألسبابًالخاصةًبالمتعاطيً -3

ً(2010أماًاألسبابًالحضاريةًفجيًاألسبابًالمرتبطةًبالبيئةًاالجتماعيةًكأهمجا:ً)الدليمي،ً   

ًيـًاألخبلميةًاإلسبلمية.غيابًالق -1

ًكجكدًالفراغًالركحيً"الغفمةًعفًالصمةًبا"ًفيًالمجتم ًبصفةًعامة. -2

ًعدـًتكافرًالكعيًاالجتماعيًالكامؿًباألضرارًالناتجةًعفًتعاطيًالمخدرات. -3

ًستخداـًكسائؿًاإلعبلـًلدرجةًكافيةًفيًمكافحةًالمخدرات.أعدـً -4

ًب.نتشارًالمخدراتًفيًالمجتم ًالمحيطًبالشباإ -5

ًنحراؼًكتعاطيًالمخدرات.جتماعيةًمفًعكامؿًاإلعدـًتطجيرًالبيئةًاال -6
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ًغيابًجماعةًالرفاؽًالصالحيف. -7

ًغيابًكسائؿًالتركياًالمناسبةًكالجادفةًفيًالبيئةًاالجتماعيةًالمحيطةًبالفرد. -8

 لجا.ًرمركجيًالمخدراتًبكض ًمسمياتًجذابكجكدًاإلغراءاتًمفً -9

جتماعيػػػةًمثػػػؿًالمدرسػػػةًكالجامعػػػةًكغيػػػرًذلػػػؾًفػػػيًااليرًبعػػػضًالمسػػػؤكليفًمػػػفًالمؤسسػػػاتًتقصػػ -10

 دكرهـًتجا ًالتحذيرًمفًتعاطيًالمخدراتًككشؼًأضرارها.

تقصػػػػػيرًبعػػػػػضًأئمػػػػػةًالمسػػػػػاجدًكرجػػػػػاؿًالػػػػػديفًنحػػػػػكًالتكعيػػػػػةًبهضػػػػػرارًالمخػػػػػدراتًفػػػػػيًالبيئػػػػػةً -11

 االجتماعية.

 جا.كضدًأبنائرًم ًممةًججكدًالتصدمًلً،جججاًأعداءًاإلسبلـًضد التيًيًكالحممةًالشرسةً -12

ًمفًالمكاطنيفًتبغيًالثراءًالسري ًعفًطريؽًتجارةًالمخدرات.ًرظجكرًفئ -13

ً،1992:ً)عبػدًالمطيػؼ،ًفػيمكفًتمخيصػجاًفيمػاًيػهتيتعاطيًالخاصةًبالمالعكامؿًالشخصيةًًأما

ً(259ص.

المخػدراتًكالرغبػةًًكام ًإلىًكام ًأمؿًمفًخبلؿًلػذةعدـًالنضجًالكامؿًلمشخصية،ًكهركبجاًمفً -1

ًالعالـًالخارجيً.ًًًفيًاالستقبلؿًعف

اضطرابًالعبلمةًبيفًالطفػؿًكالكالػديفًكالػذمًيػؤدمًإلػىًعػدـًشػعكرًالطفػؿًبػاألمف،ًكالميػؿًإلػىً -2

ًالحيؿًالجركبيةً.ًً

اإلحبػػاطًالشػػػديدًالػػذمًتعجػػػزًمػػدراتًالشػػػخصًعػػفًمكاججتػػػرًكبالتػػاليًيعتبػػػرًتعػػاطيًالمخػػػدراتً -3

ًكسيمةًلمجركبًمفًحقائؽًمؤلمةً.ًً
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ً.ًًًلقمؽًكاأللـًالذمًيكاجرًالشخصكاًالرغبةًفيًخفضًالتكتر -4

ًعبلجًسمبيًلؤلزماتًالنفسيةًالمصاحبةًلمرحمةًالمراهقة.ًًً -5

تجػػػػا ًتعػػػػػاطيًاكمػػػػ ًالفػػػػػردًبكيػػػػرلًالباحػػػػثًأفًمػػػػػاًيتعمػػػػؽًبالػػػػػدكرًالػػػػذمًتمعبػػػػػرًاألسػػػػرةًفػػػػػيً

المخػػػدرات،ًكذلػػػؾًألفًعمميػػػةًالتنشػػػئةًاالجتماعيػػػةًبالنسػػػبةًلعممػػػاءًالتربيػػػةًكالعمػػػكـًاالجتماعيػػػةًتعػػػدً

المختمفػةًداخػؿًالبنػاءًًفيًالتهثيرًالمباشرًكغيرًالمباشػرًعمػىًشخصػيةًالفػردًكاتجاهاتػرًفعاالًنًاًنعنصًر

ًجتماعيػةًإكسػابًالطفػؿًكالمػراهقيفًالقػيـًكالمعػاييرًاالجتماعيػة،ًكتشمؿًعمميػةًالتنشػئةًاالجتماعياال

لشخصػػػػػػيًفمسػػػػػفةًالحيػػػػػاةًباإلضػػػػػافةًإلػػػػػىًتنميػػػػػةًالمجػػػػػاراتًالمتعمقػػػػػةًبالصػػػػػحةًالنفسػػػػػيةًكالتكمػػػػػؼًاًك

ًفيًنفسر.ًًًتريترًكثقكاالجتماعيًكالتيًيجعؿًالفردًيشعرًبههم

 أعراض اإلدماف

أفًالعبلمػاتًالتػيًيمكػفًعػفًطريقجػاًكشػؼًالمػدمفًكالتعػرؼًعميػرًً(Sara, 2005)كتقػكؿًسػارةًًًً

ًهيًكاآلتي:

 تقمبًمفاجئًفيًالحالةًالمزاجيةًبصفةًمنتظمةًككاضحة. -1

ً.ةعتادضًاألفعاؿًالعدكانيةًغيرًالمظجكرًبع -2

ًهتماـًبالمظجرًكالعنايةًبر.اإلهماؿًكعدـًاال -3

ًالكسؿًالدائـًكالتثاؤبًالمستمر. -4

ًشحكبًفيًالكجرًكعرؽًكرعشةًفيًاألطراؼ. -5

ًمساؾ.فقدافًالشجيةًكالجزاؿًكاإل -6

ًالجياجًالشديدًألمؿًسببًمماًيخالؼًلطبيعةًالشخصًالمعتادة. -7
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ًلدراسةًكالعمؿ.نتظاـًفيًالكاضاًفيًاألمكرًالذاتيةًكعدـًاالاإلهماؿًا -8

 إهماؿًالجكاياتًالرياضيةًأكًالثقافية. -9

 المجكءًإلىًالكذبًكالحيؿًالخادعةًلمحصكؿًعمىًمزيدًمفًالماؿ. -10

 اختفاءًأكًسرمةًاألشياءًالثمينةًمفًالمنزؿًدكفًاكتشاؼًالسارؽ. -11

اختفػػػاءًالعقػػػاميرًمػػػفًأمػػػاكفًحفظجػػػاًخاصػػػةًالعقػػػاميرًالتػػػيًلجػػػاًصػػػفةًالتخػػػديرًكلػػػكًلدرجػػػةً -12

 .بسيطة

 .شؿًالدراسيًكالجركبًمفًالمدرسةالف -13

 ختبلطًبقرناءًالسكءًفيًالشارعًأكًالمدرسةًأكًغيرهما.تمقيًمكالماتًمتهخرةًكاال -14

تكػػػػرارًفقػػػػدافًالمبلبػػػػسًأكًالمتعمقػػػػاتًاألخػػػػرلًكعػػػػدـًالقػػػػدرةًعمػػػػىًتحديػػػػدًأمػػػػاكفًكجكدهػػػػاً -15

يداعجا.  كا 

 حمؿًعمبًأكًحاكياتًغريبةًالشكؿًفيًالجيكبًكالحقائبًكاألدراجًالخاصة. -16

 عفًاألسرة.ًلممدمفًالعاطفيًالسمكؾًبتعادإ -17

 القمؽًالنفسيًكاالكتئابًالنفسي. -18

 عدـًالثقةًفيًالنفسًكالشعكرًبالتقميؿًمفًميمةًالذات. -19

 عدـًكجكدًحافزًعمىًالتفكؽًكالعمؿًككجكدًالفشؿًالدراسي. -20

 عدـًاحتراـًالتقاليدًكالقكانيف. -21

 ضعؼًالميكؿًالدينية. -22

 .البحثًالدائـًعفًالمذةًالمؤمتة -23

 استعماؿًالمكادًالمجدئةًكالمنكمة. -24
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ًآثار تعاطي المخدرات واإلدماف عمييا:  

متصػػػادية،ًفالمػػػدمفًفػػػيًالغالػػػبًجتماعيػػػةًكاالالنفسػػػيةًكاالمػػػفًالػػػكيبلتًًتسػػػببًالمخػػػدراتًكثيػػػراًن

ضعيؼًالشخصية،ًفتبمدًاإلحساسًأكًسري ًاالنفعاؿًكيعػانيًمػفًاالكتئػابًكانفصػاـًالشخصػيةًكهػكً

اجًإلػػىًعنايػػةًصػػحيةًخاصػػة،ًغيػػرًمتػػكفرةًفػػيًكثيػػرًمػػفًاألحيػػاف،ًكالمػػدمفًإلػػىًذلػػؾًمػػريضًيحتػػ

ضػعاؼًالػركابطًاألسػريةًأكًهػػكً يمعػبًدكراًكبيػراًفػيًالتحمػؿًاألخبلمػيًكانعػػداـًالضػكابطًالسػمككية،ًكا 

ضحيةًلجذاًكمر،ًكبالتاليًفانرًيتحكؿًإلػىًاإلجػراـًكالتجػكر،ًأكًاالنطػكاءًالمكصػؿًإلػىًاالنتحػار،ًأمػاً

كثيراًماًيجدفًأنفسجفًمضطراتًإلػىًاحتػراؼًالرذيمػةًكالبغػاء،ًلتػكفيرًثمػفًالمخػدرات،ًأكًالمدمناتًف

 .فمًلـًيحسفًتربيتجف،ًكاالهتماـًبجاالنتقاـًمفًالمجتم ًالذ

ًًً-تي:جازًأهـًأثارًتعاطيًالمخدراتًباآلكيمكفًإي

 اآلثار النفسية :  -1

دمػػافًكالمػػرضًالنفسػػي،ًفاإلدمػػافًمػػدًأفًهنالػػؾًعبلمػػةًكثيقػػةًبػػيفًاإل"(2012ًتػػرلًالكهيبيػػةً)ًًًًًً

يككفًمحاكلةًلمجركبًمفًمػرضًنفسػي،ًكمػاًمػدًيصػاحبًاإلدمػافًاضػطراباتًنفسػيةًمختمفػةًحسػبً

نكعيػػػةًالمػػػادةًالمخػػػدر،ًكمػػػدًينتجػػػيًإدمػػػافًالفػػػردًبمػػػرضًنفسػػػي،ًفنجػػػدًالشػػػبابًالمتعػػػاطيًلممخػػػدراتً

ًرالخاطئػًكثػرًلديػرًاألفكػاريعانيًمفًهمكساتًسمعيةًكبصريةًينػتجًعنجػاًتصػرفاتًغيػرًعقبلنيػة،ًفت

ً.(53ص.)"عفًالمحيطيفًبر

ً:بالنقاطًاآلتيةًثارًالنفسيةًالتيًتصيبًالمدمفاآل(2007ًغبارمً)ًيمخصًكًًًً

 مشاعرًالتكترًكالقمؽ.اضطرابًالكجدافًكماًيصاحبرًمفً -1

 نطكاءًكعدـًالرغبةًفيًمقابمةًاآلخريف،ًكالبعدًعفًالناسًحتىًأسرتر.اإل -2
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 الذمًيفسدًالحياة،ًكيدمرًالعبلمات.زيادةًالتكترًالعصبيً -3

 زيادةًمشاعرًالحيرةًكالبمبمة،ًكاالضطرابًفيًكؿًشيءًكالتكهاف. -4

 كحتىًبيفًزمبلئر.ًرالشعكرًباألمفًداخؿًأسرتر،ًكعممًفقداف -5

 كحتىًبيفًزمبلئر.ًرفًالشعكرًبالحبًداخؿًأسرتر،ًكعممفقدا -6

 شعكرًالمدمفًبالخكؼًكالدمارًكالضياع. -7

 نتحار.ئابًالذمًمدًيصؿًبرًإلىًاالباالكتشعكرًالمدمفً -8

 يؤدمًإلىًمشاعرًالحزفًكالكابةًكالجـًكالضيؽًكاأللـ. -9

 اآلثار االجتماعية: -2

دمانجاًيمثؿًمشػكمةًاجتماعيػةًخطيػرةًباتػتًتجػًًًًً دًأمػفًالمجتمػ ًدإفًتعاطيًالمدمنيفًلممخدراتًكا 

جتػػػاحًالمجتمعػػػاتًكسػػػبلمتر،ًكالًيقتصػػػرًذلػػػؾًعمػػػىًالمجتمػػػ ًالعمػػػانيًًفقػػػط،ًبػػػؿًأصػػػبحتًخطػػػرانًي

شمؿ،ًكتنعكسًآثارهاًعمىًالمجتمػ ًمػفًمختمػؼًالنػكاحيًأجميعانًفيًالكطفًالعربيًكالعالـًاإلنسانيةً

تحػػػؿًبهسػػػرترًًرفالمخػػػدراتًلعنػػػةًتصػػػيبًالفػػػردًككارثػػػالسياسػػػيةًكاالمتصػػػاديةًكاالجتماعيػػػةًكالصػػػحية،ً

يًإرادتػػرًكعممػػرًككضػػعرًالفػػردًفػػًكخسػػارةًمحققػػةًلكطنػػر،ًذلػػؾًأفًالتعػػاطيًيعػػكدًبهسػػكأًالنتػػائجًعمػػى

ة،ًتحقيػػػؽًالكاجبػػػاتًالعاديػػػةًكالمهلكفػػػجتمػػاعي،ًحيػػػثًأنػػػرًبفعػػػؿًالمخػػػدراتًيصػػػباًشخصػػانًمفتقػػػرانًلاال

ًعمىًعاتقر.ًةالممقاًك

ًتي:هيًكاآلًجتماعيةًلتعاطيًالمخدراتثارًاال(ًاآل2011كيؤكدًالمشرؼًكالجكادمً)

 خريف.فقدافًالتعامؿًم ًاآل -1
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 سرةًكالمجتم .جتماعيةًم ًاألاعؿًفيًالمكامؼًاالفقدافًالتف -2

 القياـًبتصرفاتًالًمنطقيةًالًيرضىًعنجاًالمجتم . -3

 خريف.اآلًعدـًتقديرًكججاتًنظر -4

تجاهاتًالتيًيتمسؾًبجاًالمتعػاطيًمػ ًاتجاهػاتًالمجتمػ ًكغالبػانًمػاًتكػكفًرتباطًاالأضعؼً -5

 سمبية.

ًعدـًمدرةًالمتعاطيًعمىًالتكيؼًم ًالمجتم .ً -6

ً:تية(ًاآلثارًاالجتماعيةًبالنقاطًاآل2010كيحددًالدليمي)ًًًًًً

 نتماءًلؤلسرةًكعدـًالشعكرًبالمسؤكليةًتجاهجا.ضعؼًاأل -1

تعػػاطيًالمخػػدراتًيػػػؤدمًإلػػىًالتفكػػػؾًاألسػػرم،ًكمػػاًيترتػػػبًعميػػرًكػػػالطبلؽ،ًكالججػػرًكتشػػػردً -2

 البناء.

العزلػػػةًعػػػفًالمجتمػػػ ،ًكعػػػدـًالمشػػػاركةًفػػػيًالمناسػػػباتًالعائميػػػةًالتػػػيًلجػػػاًأهميػػػةًفػػػيًتحقيػػػؽً -3

 ؾًاألسرم.التماس

اتًمػػػػفًحتيػػػػاؿ،ًكالشػػػػذكذًكتعػػػػاطيًالمخػػػػدًركاالًتعمػػػػـًالسػػػػمككياتًالسػػػػيئةًكالكػػػػذب،ًكالسػػػػرمة، -4

 رتكابًالجرائـ.أالعكامؿًالمؤثرةًفيًزيادةً

عػددًفػيًًزيػادةًًالييعدًتعاطيًالمخدراتًمفًاألسػبابًالرئيسػيةًفػيًحػكادثًالسػيارات،ًكبالتػ -5

 صاباتًالشديدةًكاإلعامة.الكفياتًكاال
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لمتعػاطيًمػ ًجيرانػرًكزمبلئػرًفػػيًالعمػؿًكالدراسػة،ًكيصػباًمنبػكذان،ًكمػدًيفصػػؿًسػكءًعبلمػةًا -6

 مفًالعمؿًأكًالدراسة.

 ممةًالتحصيؿًالعمميًكالجركبًمفًالمدرسةًأكًالجامعةً. -7

 القدكة،ًكانعداـًالمثؿًكاألخبلؽ.ًاف،ًكفقدانتشارًالرذيمة -8

جـًإلػػىًالتعػػاطيًفجػػكًبػػؤرةًعمػػىًبعػػضًاألفػػرادًاألسػػكياء،ًكيػػدفعًسػػمبياًنًالمتعػػاطيًيػػؤثرًتػػهثيراًن -9

ًالفساد.

ًتي:ًثارًالصحيةًلتعاطيًالمخدراتًباآل(ًاآل2004يحددًاألصفر) اآلثار الصحية:  -3

ًممةًالحركةًكالنشاطًكضعؼًالمقاكمةًلؤلمراض.ً -1

 .صداعًمزمفًكشعكرًبالدكار -2

 .حمرارًالعيكفًكاحتقانجاأ -3

 رئكم.التجابًلمزمنة،ًمدًتصؿًلئلصابةًباألًرالتجاباتًرئكي -4

ًرةًالغػازات،ًكالشػعكرًباالنتفػاخرابًالججازًالجضمي،ًكالذمًينتجًعنرًسكءًالجضػـًككثػاضط -5

 كالتخمةًكتنتجيًبحاالتًإسجاؿًأكًأمساؾ.ً،االمتبلءأكً

 اضطرابًكظيفيًبحكاسًالسم ًكالبصرًمصحكباًبطنيفًفيًاألذف. -6

 .اإلصابةًبالسرطاف -7

 .إتبلؼًالكبد -8

خػػدرًمػػفًالطامػػةًالجنسػػية،ًكيػػنقصًمػػفًتػػهثيرًكاضػػاًعمػػىًالنشػػاطًالجنسػػي،ًحيػػثًيقمػػؿًالم -9

 .إفرازاتًالغددًالجنسية
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 اآلثار االقتصادية: -4

ً(2005عبيد،ً:)اآلتيبًاآلثارًاالمتصاديةًلمدمنيًالمخدراتًكيمكفًتمخيصًًًًًً

مػػػفًالػػػدخؿًفػػػيًشػػػراءًالمخػػػدرات،ًًتفشػػػيًالبطالػػػةًكالفقػػػرًفػػػيًالمجتمػػػ ًبسػػػببًإنفػػػاؽًنسػػػبةًكبيػػػرة -1

 لىًالكسؿًكعدـًالعمؿ.ضافةًإلىًرككفًالمتعاطيًإباال

يؤدمًالتعاطيًكاإلدمافًعمىًالمخدراتًإلىًفقدافًاإلنسافًدكر ًفػيًالمجتمػ ًكاعتمػاد ًامتصػاديانً -2

 عمىًغير .

يؤثرًتعاطيًالمخدراتًعمىًالكض ًاالمتصادمًبسببًكثرةًالتجريػب،ًكهجػرةًالعممػةًبػدكفًعكائػدً -3

ؿ،ًكتػػزدادًتكػػاليؼًالمعيشػػة،ًكتحتػػدًأكًفكائػػد،ًكمػػاًتقػػؿًاإلنتاجيػػة،ًكبالتػػاليًيػػنخفضًمسػػتكلًالػػدخ

 الفكارؽًبيفًطبقاتًالمجتم .

مدًيؤدمًتعاطيًالمخػدراتًإلػىًالثػراءًغيػرًالمشػركعًلممجػربيفًكالمػركجيفًمقابػؿًضػعؼًامتصػادً -4

كيػؤدمًإلػىًنقػصًإيػراداتًالخزينػةًالعامػةًً،الدكلةًكزيادةًالفركماتًاالجتماعيةًبيفًأفرادًالمجتم 

 مماًيؤدمًإلىًالضغطًعمىًالعممةًالمحمية.ًلمدكلةًمفًعائداتًالضرائب،

 العقاميرًالمخدرةًالمحظكرةًمصدرًمجـًمفًمصادرًتمكيؿًاإلرهاب. -5

 فيًعممياتًغسؿًاألمكاؿ.ًيالعقاميرًكالمخدراتًسببًرئيس -6

يجعمجػػػـًمػػػادريفًعمػػػىًالتػػػهثيرًفػػػيًً،تجػػػارًبالمخػػػدراتاألمػػػكاؿًبيػػػدًفئػػػاتًمعينػػػةًنتيجػػػةًاإلتكػػديسً -7

إلػػىًالمراكػػزًالحساسػػةًفػػيًالحككمػػاتًمػػفًغيػػرًكفػػاءة،ًكمػػدًيتخػػذكفًًأنظمػػةًالحكػػـ،ًكمػػدًيصػػمكف

ًمراراتًتسيءًإلىًأكطانجـًكاإلنسانية.

ً(:5مكضاًفيًالجدكؿ)كفقانًلماًهكً(ًالتهثيرًالفيزيكلكجيًلممخدرات2008ًكيقسـًالغريبً)ًًًًً
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 (  5الجدوؿ )

  تأثيرىا الفيزيولوجيأنواع المخدرات و  

ًاآلثارًالمادة

شعكرًالمؤمتًبالنشكةًكاالرتياحًالزائؼ،ًزيادةًالخمكؿًكالقمؽًكالضيؽًفيًالًاألفيكف
ًالتنفسًكالدكار،ًانخفاضًحرارةًالجسـ،ًكظجكرًالجزاؿًبمعدالتًسريعة.

ًيشبرًأثارًاألفيكف.ًالككداييف

ًالمكرفيف
ضعؼًالبنية،ًكهفًالجسـ،ًفقدافًالشجية،ًضيؽًفيًحدمتيًالعيف،الضعؼً

العقمية،ًالتدهكرًالخمقي،ًالبلمباالة،ًالتشنجاتًكتقميصًًالجنسي،ًتدهكرًالعمميات
ًعضبلتًالمعدة.

ًالكككاييف
تجيجًشديد،ًطبلمةًالمساف،ًممةًالشعكرًبالتعب،ًالشعكرًبالسركر،ًتصرفاتً

ًعدائية،ًانجيارًالحالة،

ًالقات
تهثيرًمزدكجًعمىًالججازًالعصبي،ًمنشطًفيًالبدايةًتعقبرًحالةًمفًالجبكطًفيً

ًجازًالعصبي.كظائؼًالج

ًاألمفيتامينات
هبكطًيعقبًالنشاط،ًباإلضافةًإلىًحاالتًمفًالجنكفًكالفصاـ،ًانفعاالتً
عدكانية،ًالدكخة،ًالتفريأًاالنفعالي،ًسؤًالتغذيةًم ًكج ًبالمعدة،ًنزيؼًفيً

ًالدماغ،ًمضاعفاتًفيًججازًالتنفسًكالقمب.

ًالمجمكسات
لديةًمدراتًخارمة،ًأكًيصابًًاضطرابًفيًالنشاطًالذهني،ًهمكسةًبافًالمتعاطي

بفزعًأكًاكتئاب،ًارتفاعًدرجاتًالحرارةًفيًالجسـ،ًصعكبةًالتنفس،ًاحمرارً
،ًفقدافًالشجيةًلبلكؿ. ًالكجر،ًالشعكرًبالبرد،ًدكحة،ًعدـًالرغبةًفيًالنـك

اضطرابًفيًاإلدراؾ،ًكالذاكرة،ًكاالنتبا ًالبصرمًكالسمعي،ًكانعداـًاإلحساسًًالحشيش
ًؼًالجنسي،ًالجذياف.بالزمف،ًكالضع

ًالجركيف
نحراؼًالسيككباتي،ًكتصمبًالشراييف،ًبسببًالفصاـًكاالكتئابًكالجستيرياًكاإل

كبركزًالكشـ،ًالتجابًفيًشفاؼًالعيف،ًالتقيؤ،ًتقمصاتًمعكية،ًالشعكرًبالضعؼً
ًكالتعرؽ.
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 الوقاية مف اإلدماف:  

أكًلظجػػػػػكرًًنػػػػػةكرًمشػػػػػكمةًمعيتعػػػػػرؼًالكمايػػػػػةً"بهنجػػػػػاًأمًعمػػػػػؿًمخطػػػػػطًنقػػػػػكـًبػػػػػرًتحسػػػػػباًلظجػػػػػ

لكاممػػػةًأكًالجزئيػػػةًمضػػػاعفاتًلمشػػػكمةًمائمػػػةًبالفعػػػؿًكيكػػػكفًالجػػػدؼًمػػػفًهػػػذاًالعمػػػؿًهػػػكًاإلعامػػػةًا

ً(.12ًًص.ً،1990أكًالمضاعفاتًأكًكميجما")سكيؼ،ًًلظجكرًالمشكمة

فًالكػػريـً،ًكمنجػػاًمكلػػرًتعػػػالىًآقاترًفػػػيًمكاضػػ ًكثيػػرةًفػػيًسػػكرًالقػػػًركمػػدًكردًلفػػظًالكمايػػةًكمشػػت

﴿ٌَِِْ ًوِ ََُٓ َِاٌََّ ِ َِاَنت َِااََناَذاَبَا َّاارََِِِفَََحُلُٔلََرَبّ ََوكِ  ً َِ اَرةََِحَسا ِِ ََوِيَاخ  ً َِ جَْياََحَسا ككػذلؾًمكلػرً.1ًً﴾َاُلّ

ايً﴿تعػالى ِِ زَاىَْع ْٔ َاىَْفا َٔ ُْ َِلَِمَ ََو ُّ يَِّئاتَئٌَْئٍِذََلَلْدَرَِِحَْت َتَِقَالَسّ َْ ٌَ يَِّئاتََو َالَسّ ًْ ِٓ ِ تعااىلَكمكلػرً.2ًً﴾َوك

ُٔءَاىَْعاَذاِبَفََ﴿ َنَُس ْٔ َهُرواَوََحاَقَبِآِلَفِرَْن ٌَ اَ ٌَ ََسيَِّئاِتَ َ﴿كمكلػرًتعػالىً.3ًَ﴾َٔكَاهَُاهلَله ًْ ُْ ااَنتَاا ٍَ ِ َب ََ ِٓ فَاانِ

ًَِ ََناَذاَبَاْحَِحاي ًْ ا ُٓ ََرُبّ ًْ ُْ ََوَوكَاا ًْ ُٓ اة َ﴿كمكلػرًتعػالىً.4ً﴾َرُبّ َ ََُْ ًْ ُْ اا ِْٔمََوىََلّ َا َْ َِلِاَمَا َ َّ ََ َ َاهلَله ًُ ُْ َٔكَاا َفَ

ورا َ.5﴾َوُُسُ

لتحقيػػػػؽًالعدالػػػػةًالكافيػػػػةًكهػػػػيًًهتمػػػػاـًبجػػػػاًتتضػػػػمفًعػػػػدةًنقػػػػاطفًسػػػػبؿًالكمايػػػػةًالتػػػػيًيجػػػػبًاالأًكًًًً

ً(155-150صًص.ً،2006تي:)شديفات،ًكاآل

 م .تتقكيةًالكازعًالدينيًلدلًأفرادًالمج -1

 تقكيةًبناءًاألسرة،ًلتككفًالعائمةًمترابطةًكمتفاهمة. -2

                                                             
 210( سورة البقرة، آٌة 0)

 91 ٌة( سورة غاقر، آ2)

 45آٌة ، سورة غافر( 3)

 18آٌة  سورة الطور، (4)

 11آٌة  ،اإلنسانسورة  (5)
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الكسػػائؿًالمتاحػػة،ًكتكجيججػػاًبالشػػكؿًالصػػحياًلجميػػ ًًنتػػاجًبػػرامجًتكعيػػةًبكافػػةإالعمػػؿًعمػػىً -3

 الفئاتًالعمرية.

العمػػػػؿًعمػػػػىًتحسػػػػيفًاتجاهػػػػاتًالشػػػػباب،ًكالتعػػػػرؼًعمػػػػىًهكايػػػػاتجـ،ًكطمكحػػػػاتجـ،ًكمحاكلػػػػةً -4

 المساعدةًعمىًتمبيتجا.

 تججيزًمراكزًكعياداتًنفسيةًمتخصصةًبمعالجةًمفًيقعكفًفيًبراثفًالتعاطي. -5

 لذيفًتمتًمعالجتجـ.إيجادًبرامجًتههيميةًلممدمنيفًا -6

المسػػػػتمرةًضػػػػمفًبػػػػرامجًًالرمابػػػػةًالصػػػػارمةًعمػػػػىًالمػػػػدارسًكالكميػػػػاتًكالجامعػػػػات،ًكتػػػػكعيتجـ -7

 كمتخصصة.ًرمحددةًكمكجج

 عمؿًدراسةًمسحيةًعمىًالحاالتًالمكجكدةًفيًًالمجتم ًنحكًاإلدمافًكالمدمنيف. -8

ًالعمؿًعمىًتههيؿًالعامميفًفيًمجاؿًالمكافحة.ًً -9

 :رة اإلدمافالتفسيرات النظرية لظاى

لمترتبػةًأكًمػفًحيػثًاآلثػارًاًهاًمػفًحيػثًاألسػبابًالمؤديػةًإليجػانظرانًألهميةًهذ ًالظاهرةًكتعقد

ذلؾًكججػػاتًالنظػػرًحػػكؿًهػػذاًالمكضػػكع،ًكتعػػددتًآراءًالعممػػاءًكالجيئػػاتًلػػعميجػػا،ًفقػػدًتعػػددتًنتيجػػةً

ًلظاهرة.الحككميةًالرسميةًكالجامعاتًكالمنظماتًغيرًالرسمية،ًالمجتمةًبدراسةًهذ ًا

ً

ً

ً
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ًكظجرتًمجمكعةًمفًالتفسيراتًالنظريةًلظاهرةًاإلدمافًيمكفًإيجازهاًباآلتي:ً

 البيولوجية اتأوال: التفسير 

نظريتػػرًفػػىًالشخصػػيةًككراثػػةًالسػػمكؾًاإلدمػػانىًمعتمػػدانً( Cloninger, 1987)مػػدـًكػػكلينجرً

ةًاإلدمػػاف،ًفػػركعًاألكبئػػةًعمػػىًالنظريػػةًالبيكلكجيػػة،ًفمػػفًالفػػركعًالسػػريعةًالتقػػدـًاليػػكـًفػػىًمجػػاؿًدراسػػ

،ًأمًدراسػةًتفاعػؿًالعكامػؿًالبيكلكجيػةًكاالجتماعيػةًفػىًخمػؽً(Genetic Elide Biology) الكراثيػة

السػػمكؾ،ًفخػػبلؿًالثمػػانيفًعامػػانًاألخيػػرة،ًبينػػتًأكثػػرًمػػفًمائػػةًدراسػػةًأفًنسػػبةًالمػػدمنيفًلػػدلًأبنػػػاءً

(ًكمػ ًذلػؾ5:3ًفيجػاًإدمػافًتسػاكلً)ًالمدمنيفًكأماربجـًإلىًنسػبةًالمػدمنيفًالمنحػدريفًمػفًأسػرًلػيس

ً.فبلًيبدكًأفًاإلدمافًيكرثًبطريقةًمندليةًبسيطة

نسػػػافًيحتػػػكمًعمػػػىًاطيًكاإلدمػػػاف،ًعمػػػىًأسػػػاسًأفًمػػػنًاال"كتػػنجضًالتفسػػػيراتًالبيكلكجيػػػةًلمتعػػػ

ً(.81ص.ً،2005مكادًكيميائيةًتقكـًبنقؿًاإلشاراتًمفًخميةًإلىًخميةًأخرل")غانـ،ً

تفسػػػيراتًالبيكلكجيػػةًتنقسػػـًإلػػػىًالتفسػػيرًالػػكراثيًكالػػػذمًيفسػػرًهػػػذاً(ً"أفًال2013الفجػػدم)ًيػػرلًك

االتجػػا ًظػػاهرةًإدمػػافًبهنجػػاًعمميػػةًكراثيػػةًالًشػػؾًفيجػػاًكاتبعػػتًعػػدةًمنػػاهجًمتباينػػةًمنجػػاًكأكال:ًدراسػػةً

ً:،ًكثانيػاًنعػدكانياًنًجريتًحكؿًالفئراف،ًحيثًأصػباًسػمكؾًالفئػرافًسػمككاًنأتيًالحيكاناتًفيًالمختبرًكال

:ًبدرجػػةًعاليػػة،ًكثالثػػاًنًفًالشػػكؿًالػػذكرمًالمحػػدكدًكػػافًمكركثػػاًنأحيػػثًكجػػدتًً،ارينًالعػػائميدراسػػةًالتػػ

تجاهػاتًافًمتشػابجافًفػيًالشػرب،ًكتفاعػؿًاالكاستطاعتًالدراسػةًأفًتسػتنتجًأفًالتكأمػً،دراسةًالتكائـ

ًكضػػػحتًأفاالتػػػيًً،دراسػػػةًالتبنػػػيً:الكالديػػػةًنحػػػكًالشػػػرب،ًكالضػػػغطًالمجنػػػيًلتنػػػاكؿًالكحػػػكؿ،ًكرابعػػػاًن

معػػدالتًإدمػػػافًالكحػػػكؿًتزيػػػدًأربػػػ ًإلػػػىًخمػػػسًمػػراتًعنػػػدًاألطفػػػاؿًالمكلػػػديفًلكالػػػديفًغيػػػرًمػػػدمنيفً

مػؿًمػدرةًفػيًأثبػتًأفًأبنػاءًالكحػكلييفًكػانكاًأالسمككيةًكالنفسًعصبيةًكالتػيًًكخامسا:ًدراسةًالسمات

ً.ًًًً(44-40صًص.)الكظائؼًالمتعمقةًبالمغةًكالتحصيؿًالعممي"
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حػدلًالنظريػاتًالبيكلكجيػةًانظريةًالمستقببلتًالساكنة،ًكهيًًفقدًفسرتكانطبلمانًمفًهذ ًالفكرةً

المفسرةًلظاهرةًاإلدماف،ًحيثًيعتقدًأصحابًهذ ًالنظريةًبكجكدًنكعيفًمفًالمسػتقببلتًفػيًالخبليػاً

ًالعصػػبية،ًالنػػكعًاألكؿًهػػكًالػػذمًيقػػكـًبعممػػرًكيتفاعػػؿًمػػ ًالعقػػارًالمخػػدرًالمسػػتعمؿ،ًكالنػػكعًالثػػػاني

فًالمسػػتقببلتًالسػػاكنةًتنشػػطًهالمػػرءًفػػيًتعػػاطيًالعقػػارًالمخػػدر،ًفػػ،ًكعنػػدماًيسػػتمرًسػػاكفًالًيتفاعػػؿ

كتصباًمفًالنكعًاألكؿًالمستقبؿ،ًمماًيسببًحاجةًممحةًلتناكؿًكمياتًمتزايػدةًمػفًالعقػارًالمخػدر،ً

ناحيػػػةًأخػػرلًإذاًامتنػػػ ًالمػػرءًعػػػفًتنػػاكؿًالعقػػػارًالػػذمًأدمػػػفًهػػذاًمػػاًيسػػػمىًبظػػاهرةًالتحمػػػؿ،ًكمػػفًًك

ذلؾًيسببًنشاطانًمممكسانًفيًالمستقببلتًالزائدةًالمنشطةًالمكجػكدةًفػيًالخميػةًالعصػبية،ًًعمير،ًفإف

،ًمتنػاع،ًالتػيًتتبػايفًشػدتجاًحسػبًالعقػارًالمسػتعمؿنػتًسػاكنة،ًفتحػدثًظػكاهرًكأعػراضًاالكالتػيًكا

مخػػدرًإلػػىًحتػػىًتعػػكدًالمسػػتقببلتًالتػػيًنشػػطتًبسػػببًتنػػاكؿًالعقػػارًالً كتسػػتمرًتمػػؾًاألعػػراضًعػػاد

ً(.1993)عرمكش،ًًةًالسككفًالطبيعيةكضعي

ًفالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراتًالبيكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرًعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىًأفًالتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيفًالبيكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجيًلمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردًًاًنإذ

هكًالمحددًالرئيسيًلسمككرًفيًالمجتم ،ًكهذاًالسمكؾًالذمًيتهثرًبعػامميًالكراثػةًكالبيئػةًالتػيًيعػيشً

ًمرارًعميجا.فيجاًًالفردًكالتيًتكلدًلديرًاالستعدادًلتعاطيًالمكادًالمخدرةًكاالست

 ثانيًا: التفسير التحميمي النفسي لظاىرة اإلدماف:

الـً"ًسػػيجمكندًكؿًالعػػةًاالدمػػافًمنػػذًنشػػهتجاًلمؤسسػػجاًاألتناكلػػتًمدرسػػةًالتحميػػؿًالنفسػػيًظػػاهًرًًًًً

سجاماتًكثيرةًكمتنكعةًفيًالكشؼًعفًالدكاف ًالكامنػةًلتعػاطيًالمخػدرات،ًكألقػىًافركيد"،ًكمدًأسجـً

ً.(2004نظرًالتحميؿًالنفسي)عسكر،ًًمدمفًمفًكججةالضكءًعمىًصكرةًال
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يفسػػػػرًأصػػػػحابًهػػػػذ ًالنظريػػػػةًاإلدمػػػػافًعمػػػػىًتعػػػػاطيًالمخػػػػدراتًبهنػػػػرًيػػػػرتبطًباضػػػػطرابًفػػػػيًًكًًًً

الشخصػػػيةًدكفًأفًيكػػػكفًهػػػذاًاالضػػػطرابًمصػػػحكبانًبهيػػػةًأعػػػراضًمرضػػػيةًعقميػػػة،ًكيتمثػػػؿًاإلدمػػػافً

راكػػزًالكػػؼًفػػيًالججػػازًالعصػػبيًبجػػذ ًالصػػكرةًفػػيًالمبالغػػةًفػػيًتعػػاطيًالمخػػدرًحتػػىًيبطػػؿًفعػػؿًم

المركػػزم،ًفيقػػكـًالفػػردًبعمػػؿًأشػػياءًكأمػػكرًغيػػرًمقبكلػػة،ًمػػفًمبػػؿًالقػػيـًكالتقاليػػدًاالجتماعيػػة،ًكالًتتفػػؽً

ذاًًهػػػذ ًاألعمػػػاؿ،ًكالًتتناسػػػبًمػػػ ًطبيعػػػةًالمكمػػػؼًالمكجػػػكدًفيػػػرًالفػػػرد،ًإذًتتسػػػـًبالغرابػػػةًكالشػػػذكذ، كا 

كلكجيًفػػيًتعػػاطيًالمخػػدر،ًفػػإفًهػػذ ًالظػػاهرةًبػػبلًكصػػؿًالفػػردًإلػػىًحالػػةًاالعتيػػادًأكًاالعتمػػادًالفسػػي

ً(.1999)أبكًالنيؿً،ًًشؾًترج ًالضطرابًفيًشخصيةًالفرد

ً(ًفيًتفسيرًمدرسةًالتحميؿًالنفسيًلئلدمافًبهنرً:2006كيرلًالغريبً)ًًً

 .تعبيرًكظيفيًلذاتًعمياًنامصة -1

 .ساسيةفًمفًإشباعًبعضًالحاجاتًاالتعكيضًعفًإشباعًشديدًنتجًعفًحرما -2

 .كؾًيعبرًعفًفقدافًالمعاييرًاالجتماعيةسم -3

 .التعاطيًلممخدراتًمظجرًمفًمظاهرًاالضطراباتًكالسمكؾًالشاذ -4

حبػػاطًالًيقػػكلًالراشػػدًعمػػىًإميجػػاًكفػػؽًهػػذ ًالنظريػػةً"هػػكًنتيجػػةًفتعػػاطيًالمخػػدراتًكاإلدمػػافًع"ًًًً

دادًسػػتعأكًالحبػػاط،ًذلػػؾًنتيجػػةًلضػػخامةًاإلًمكاججػػةًآثػػار ًالنفسػػيةًبحػػؿًكامعػػيًمناسػػب،ًسػػكاءًأكػػاف

ًحبػػاط،ًكاألغمػػبًأفًيكػػكفًذلػػؾًمزيجػػانًمػػفًالعػػامميفًمعػػان،حتمػػاؿًاإلانشػػكئيًمكامػػرًعػػدـًالقػػدرةًعمػػىً

حبػػاطًالصػػدميًلمػػنفسًإلػػىًتػػكترًيػػؤدمًإلػػىًالنكػػكص،ًكظجػػكرًأنمػػاطًمػػفًالسػػمكؾًفتػػؤدمًنتػػائجًاإل

هػكًإالًعمميػػةًكًاإلدمػافًمػػاًتميػزًمراحػؿًالطفكلػػةًخبلصػانًمػفًالمكمػػؼًالمحػبط،ًكلػذاًفػػإفًالتعػاطيًأ

،ًتعنيًتدميرًجانبًمفًجكانبًالمكضكعات،ًكجانبًمػفًالمشػاعر،ًكمػفًاألنػاًالػذمًيخبػيءًرهركبي

نكار ")غانـ،ً  (.78ص.ً،2005هذ ًالمشاعر،ًأمًتزكيرًالكام ًالنفسيًكا 
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كمبػدأًالمػذة،ًكالنظريػاتًًكيرلًالمحمميفًالنفسػييف،ًأفًاإلدمػافًمػاًهػكًإالًنكػكصًلمرحمػةًالطفكلػةًًًً

فًكاسػػتجابةًالحقػػةًلقصػػكرًفػػيًميميػةًالمعاصػػرةًتعتمػػدًعمػػىًنظريػػةًالعبلمػػات،ًكالتػػيًتفسػػرًاإلدمػػاالتح

مػػفًمبػػؿًالفػػردًلمقضػاءًعمػػىًالقصػػكرًفػػيًًرـًًتكيفػي،ًكبجػػذاًفجػػكًيعتبػػرًمحاكلػلػػذاتًكككميكػػانيًزابنػاءً

اًكمػػًالشخصػػيةًمنػػذًالطفكلػػة،ًكالتفػػاعبلتًالمضػػطربةًمػػ ًالكالػػديفًمػػفًالمراحػػؿًاألكلػػىًمػػفًالحيػػاة،

 Self)تفترضًنظريةًالتحميؿًالنفسيًأفًالتعاطيًكاإلدمػافًمػاًهػكًإالًمحاكلػةًذاتيػةًلتطبيػبًالػذاتً

medication)كجػػانتيفًًًالعػػالـًعػػد،ًكهػػيًأحػػدًالتيػػاراتًالسػػيككديناميكيةًالحديثػػة،ًكيًي(Khantzian)ً

ةًفػيًاإلحسػاسًأكًالرغبػًةًلػرًلػيسًمجػردًالجػركبًمػفًالمشػاكؿتجا ،ًاإلدمافًبالنسبكهكًرائدًهذاًاإل

بالنشػػػاطًأكًتػػػدميرًالػػػذات،ًفاإلدمػػػافًفػػػيًهػػػذ ًالحالػػػةًهػػػكًنػػػكعًمػػػفًالتطبيػػػبًالػػػذاتيًلمػػػتخمصًمػػػػفً

كعمىًالرغـًمفًهذ ًالججكدًمفًالعػبلجًالػذاتي،ًإالًأنجػاًمحكػكـًً،اكؿًالنفسية،ًكاآلالـًاالنفعاليةالمش

ً(.2004)القضاة،ًًالتعاطيًعميجاًبالفشؿًلماًلجاًمفًالمشاكؿًكالتعقيداتًكاألنماطًالغيرًثابتةًمف

فًكججػػػةًنظريػػػػةًالتحميػػػؿًالنفسػػػػيًفػػػيًتفسػػػػيرًاإلدمػػػافًتشػػػػتمؿًعمػػػػىًإً"ً(2005كيػػػذكرًغػػػػانـً)ًًًًً

نػاًالمعيبػةًأمًاألبػيفًً،ًكالثانيػةالصػراعًبػيفًالقػكلًالغريزيػةًكاالنػاًأكًاألنػاًاألعمػىفيًًفكرتيف:ًاألكلى

سػػائطًتػػدعـًمكمفجػػاًفػػيًمكاججػػةًتكػػكيفًاألنػػا،ًممػػاًيضػػطرهاًإلػػىًالبحػػثًعػػفًًكفػػيًنقػػصًأكًضػػعؼً

ءًعتبارهمػػػػاًمتكػػػػامميف،ًفػػػػنقصًاألنػػػػاًسػػػػًكابًفانػػػػرًيجػػػػبًأفًينظػػػػرًإليجمػػػاً..الحيػػػاة.ًكعمػػػػىًأمًحػػػػاؿً.

سػػتخداـًالميكانيزمػػاتًالدفاعيػػةًيخمقػػافًدفاعػػاتًعصػػابية،ًكمػػفًثػػـًيجػػبًتحميػػؿًتمػػؾًالميكانيزمػػاتًا

أفًفاعميػةًالعػبلجًبالتحميػؿًًلػذاًيعتبػرًالػبعضً،صحيبدمةًكشؽًالطريؽًخبللجاًلمكصكؿًإلىًتكيؼً

ً.ًً(51ص.)ًالنفسيًلئلدمافًأكًاالضطراباتًالناتجةًعنرًتككفًضئيمة"

 تقػكـًسػيككلكجيةًاإلدمػافًحسػبًنظريػةًالتحميػؿًالنفسػيًعمػػىًأساسػيف،ًيتمثػؿًاألسػاسًاألٌكؿًك"ًًًً

إلشػباعًا الحاجػةًإلػىًاألمػف،ًكالحاجػةًإلػىًإثبػاتًالػٌذاتًكالحاجػةًإلػىًفػيًصػراعاتًنفسػيةًتعػكدًإلػى
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إلػػػىًالتعػػػاطي،ًًففػػػيًحالػػػةًفشػػػؿًالفػػػردًفػػػيًحػػػؿًتمػػػؾًالصػػػراعاتًفإٌنػػػرًيمجػػػاًكعميػػػرًالجنسػػػيًالنرجسػػػي

التحميػؿًالنفسػيًظػاهرةًاإلدمػافً كيتمثػؿًاألسػاسًالثػانيًفػيًاآلثػارًالكيميائيػةًلممخػٌدر،ًكتفٌسػرًنظريػة

لسػنكاتًالػثبلثًالمبكػرةًالتػيًالًتتجػاكزًا فػيًضػكءًاالضػطراباتًالتػيًيتعػرضًلجػاًالفػردًفػيًطفكلتػر

ضػػطرابًالعبلمػػاتًالحٌبيػػةًفػػيًمرحمػػةًالطفكلػػةًالمبٌكػػرةًبػػيفًإب أكًاألربػػ ًاألكلػػى،ًكمػػاًتفٌسػػرهاًأيضػػا

 تتضمفًثنائيةًالعاطفة،ًأمًالحبًكالكراهيةًلمكالدًفػيًالكمػتًذاتػر،ًهػذ ًالعبلمػة المدمفًككالديرًالتي

كػافًمًمكضػكعًالحػبًاألصػميًالػذلًالمزدكجةًتسػقطًكتنقػؿًعمػىًالمخػٌدرًعنػدهاًيصػباًالمخػٌدرًرمػزاًن

أجػػؿًطمػػبً سػػابقاًيمثػػؿًالخطػػرًكالحػػبًمعػػا،ًكتػػرلًهػػذ ًالنظريػػةًأٌفًالمػػدمفًيمجػػهًإلػػىًالتعػػاطيًمػػف

يسػاعد ًفػيًحفػظًذلػؾً لػرًاًنيتعثػرًفيػر،ًفيجػدًفػيًالمخػٌدرًسػندًالتكازفًبينرًكبػيفًالكامػ ًالػذمًيكػادًأف

ً.(84-83صًص.،2003ً،ًعبدًالمنعـ)التكازف"

ً:جتماعي لظاىرة اإلدمافر األالتفسيثالثًا: 

جتماعيػػةًلجػػذ ًالظػػاهرةًمػػفًكػػكفًتعػػاطيًالعقػػاميرًيعػػٌدًسػػمككانًمنحرفػػان،ًكهػػكًتنطمػػؽًالتفسػػيراتًاإل

عدـًمسايرةًالمعاييرًاالجتماعية،ًكترلًمعظـًالدراساتًالتػيًحاكلػتًتفسػيرًتعػاطيًالعقػاميرًبتحميػؿً

أمًأفًاألفػػرادًيرفضػػكفًمعػػاييرًالجماعػػةًالمشػػاكؿًاالجتماعيػػةًكالخاصػػةًبعػػدـًالتكافػػؽًاالجتمػػاعي،ً

الكبػرل،ًكغالبػػانًمػػاًيحػػاكلكفًتكػػكيفًجماعػػاتًفرعيػػةًتضػػـًرفػػامجـًفػػيًتعػػاطيًالعقػػامير،ًأكًأمًصػػكرةً

اتػػػرًمػػفًصػػػكرًاالنحرافػػاتًاألخػػػرل،ًكحينمػػػاًتتكػػكفًهػػػذ ًالجماعػػاتًكيحقػػػؽًالفػػػردًفيجػػاًإشػػػباعانًلحاج

ً(.2010 )الدليمي،ًجتم ًاألكبرستعادةًتكاممرًفيًالمإاالجتماعية،ًيصباًمفًالعسيرً

فػػػػػيًدراسػػػػترًبعنػػػػػكافًًً(Finestone, 1957)ًفالنتػػػػائجًالتػػػػيًتكصػػػػػؿًإليجػػػػاًالباحػػػػػثًفاينسػػػػتكف

المخػػػدراتًكعمػػػـًاإلجػػػراـًالًتتفػػػؽًمػػػ ًمفجػػػكـًالرجػػػؿًالمػػػريضًالػػػذمًيكصػػػؼًبػػػرًالمتعػػػاطيًلمعقػػػاميرً

يفًمػػػػػفًذكمًذًالحػػػػػظًبهنػػػػػرًلػػػػػيسًهنالػػػػػؾًدليػػػػػؿًألمًتركيػػػػػزًمكثػػػػػؼًصػػػػػادرًعػػػػػفًالمػػػػػراهقإالمخػػػػػدرة،ً
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خػػتبلالتًفػػيًشخصػػيتجـًفػػيًالمحػػيطًالػػذمًيعيشػػكفًفيػػر،ًكالػػذمًيمتػػازًبهعػػدادًكبيػػرةًمػػفًالشػػبابًاال

،ًنحرافػاتفًفػيًمنػاطؽًتكثػرًفيجػاًاالفًالعديدًمفًالمػدمنيفًيقيمػًكأمتعاطيفًلمعقاميرًالمخدرة،ًكبماًال

الػذمًكازفًبػيفًً(Volkman, 1958)ًستنتاجًمدًعززترًكساندترًدراسػةًمػاـًبجػاًفكلكمػاففافًهذاًاال

فًشخصػيةًالمػدمفًلػـًيكػفًأمجمكعةًمفًالمنحرفيفًكمجمكعػةًأخػرلًمػفًغيػرًالمنحػرفيف،ًكاسػتنتجً

ً(.2011ًً)حجاب،ًًلجاًارتباطًمفًالناحيةًالسببية

 شػكاليةًاإلدمانيػةاال مػف مػا نػكع تطػكر بػيف سػببية عبلمػة كجػكد االجتماعيػة النظريػات كتفترضًًًًً

ً.كأمكنتجا اإلشكالية هذ  مكام  فير تحددت الذم فيالسكسيكثقا اإلطار كبيف

 كمفًالنظرياتًالتيًتشمؿًهذاًالنمكذج:ًًً

 :األسرة أ( نظرية

الجيػركيفًمػفًخػبلؿًاإلطػارًالعػائميًًسػتخداـاتفسػيرانًإلسػاءةًً  (Stanton, 1980)سػتنانتكفًمػدـًًًً

يفجػػـًفػػىًضػػكءًالعبلمػػاتًكعػػرضًيمكػػفًأفًًكالعبلمػػاتًالبينشخصػػية،ًكلقػػدًذكػػرًسػػتانتكفًأفًاإلدمػػاف

 بالمبػدأ األسػرة نظريػة تػؤمف داخػؿًالعائمػةًالًالعائميػة،ًفاإلدمػافًيحمػؿًمعنػىًلممتعػاطيًكلآلخػريف

 فػي األسػرة مسػاهمة كيفيػة مػف نظريػةًاألسػرةًكتتحقػؽ داء، أك فرديػة مشػكمة هػك اإلدمػاف أف القائػؿ

 األسػرة عػف الناجمػة كاألعبػاء األسرة مفًأفرادًفرد كؿ في المشكمة هذ  تهثير ككيفية اإلدماف، عممية

 اإلدمػاف، يرسػن األسػرة جانػب مػف المكاججػة،ًكالتسػاماًآليػات مػف آليػة هػك إذف فاإلدمػاف بمجممجػا،

 كاألدكار السػمككيات تحديػد عمػى تعمػؿ التػي األسػرية ًكالقكاعػد الطقػكس" تتطػكر الكمػت مضػي كمػ 

 عػف كالمحػدكد المحػدد كالتعبيػر السػيئة تصػاالتفاإل اإلدمػاف،ًتجػا  كافػة األسػرة أفػراد بجػا يقػكـ التػي

 ثابتػة غيػر سػتككف كالتكجنػات كالتفػاعبلت باإلدمػاف، المصػابةًاألسػرة بجػا تتمتػ  التػي هػي المشػاعر،

 كيكػكف األسػرل، الجػك فػي تمامػا الشػائعة هػي األبنػاء جانػبًالفظػةًمػف كالسػمككيات مسػتقرة، كغيػر

 اإلدمػاف كيتطػكر لصػاحبجا، يحمػك بمػا الػذات كعػبلج ضبكالغًيسكدًالنكراف إذ لمغاية، سمبيا الكض 
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 الػكظيفي، الخمػؿ حػدةًً فتتصػاعد األسػرة، أفػراد فػي متفشػيا اإلدمػافًهػذا تطػكر ًيصػبا كمػ  المشػترؾ

 ٌكمجػا كاألمػكر سػيطرتجا تحػت لػيس حكلجػا كفيمػا داخمجػا فػي شػيءًكػؿ زكجػةًالمػدمفًبػهف كتشػعر

 كغالبػاًن الشػراب، تنػاكؿ تجػا  كسػمككياتر كزكججػا فسػجان تضػبط أفًالمسػؤكليةًكتحػاكؿ فتتحمػؿ سائبة،

 كمعاتبتػر، إلير اٌلمكـ بتكجير القياـ كبيف لزكججا إنقاذ بعممية القياـ بيفًالتساماًكيتراكح هذا يتبايف ما

 االكتشػاؼ كسػيؤدم األسػرة، داخػؿ األسػرم الخمؿ مف كيزيد كيعزز ، اإلدمافًالمدمفًيديـ كمصاحبة

ًطفػاؿاكًأكًفػداءًكػبشًيككنػكاًألفًاألطفػاؿًيضطرًكربماًجديدة،ًنتكاسةإًحدكثًلئلدمافًإلى المبكر

ًضائعيف.

ماعيػػةًتمعػػبًدكراًمجمػػاًفػػيًالػػدف ًإلػػىًأفًالبنيػػةًاالجتًجتمػػاعاالعممػػاءًًبعػػضًفػػيًحػػيفًيػػذهبًًًًًً

تجػا ًاتجا ًتعػاطيًالمخػدراتًكاإلدمػافًعميجػا،ًفمػثبلًتمعػبًالعبلمػاتًاألسػريةًدكراًمجمػاًفػيًالػدف ًبهب

تعاطيًالمخدراتًكاإلدمافًعميجا،ًكلقػدًأكػدتًالعديػدًمػفًالدراسػاتًأفًالتفكػؾًاألسػرمًعػادةًمػاًيجػدً

كتكشػؼًالدراسػاتًًحػدًأسػبابًتعػاطيًالمخػدرات،أ،ًفاألسػرةًالمنجػارةًتعػدًنحراؼلئلًكمباشراًنًسبباًمكياًن

لممخػػدرات،ًًسػػتقرارًالعبلمػػاتًاألسػػريةًكبػػيفًاحتمػػاؿًتعػػاطيًالفػػرداعػػفًكجػػكدًعبلمػػةًمكيػػةًبػػيفًعػػدـً

بػػػفًالمخػػػدراتًتصػػػباًمكيػػػةًفًاحتمػػػاؿًتعػػػاطيًاألإبػػػكيفًكمتجػػػا،ًفػػفعنػػدماًتضػػػطربًالعبلمػػػاتًبػػػيفًاأل

كبصفةًعامةًفافًهناؾًعبلمػةًمكيػةًذاتًداللػةًالًيمكػفًإغفالجػاًبػيفًتعػاطيًالمخػدراتًبػيفًاألبنػاء،ً

 )الػػدليمي،ًحػػدهماًأكًكميجمػػاًسػػكاًبسػػبًالطػػبلؽًأكًبسػػبًالكفػػاةأاألبػػكيفًأكًغيػػابًًنفصػػاؿاكبػػيفً

2010.) 

 التػي العكامػؿ مػف نػكعيف هنػاؾ أف (2011ًالمشارًاليةًفي)حجػاب،ًً (Walker)كالكرًيشيرًكًًًً

ًاألبناء: بإدماف ترتبط

 :وتشمؿ االعتمادية، يئئف بالرغبة خاصة أوال:صراعات   

 النبذ. كبيف كالحناف العطؼ بيف األـ تبدير الذم التذبذب -1
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 الخمر. إلى كانصرافجا ة،األسري األزمات مف األـ تجرب -2

 األـ. سمكؾ نحراؼا -3

 لؤلـ. األب هانةإً -4

 ًالكالديف. بيف المتنافرة العبلمات -5

ًاألمكمي. لدكرها األـ تقبؿ عدـ -6

 :العجز بيذا المتعمقة العوامؿ ومف المجتمع، في دوره إدراؾ عمى الطفؿ قدرة ثانيًا: عدـ

 لمطفؿ. الكالديف نبذ -1

 أبنائجـ. لمستقبؿ بالنسبة الكالديف طمكحات نعداـإ -2

 الطفؿ. سمكؾ عمى الرمابة كانعداـ عاتقر، عمى الممقاة المسؤكلية مف األب تجرب -3

 .الطفؿ سمكؾ عمى األـ مبؿ مف المفركضة الضكابط ضعؼ -4

 نساؽاأل  ب(  نظرية

 كبيئػات األنظمػةًالسػائدة مػف مجمكعػة اعتبارها في كتض  اإلدماف، تفسير نساؽاأل نظرية تحاكؿًًً

 كتكامػؿ المتبادلػةًكالمشػتركة كاالعتماديػة كالتفاعػؿ التكاصػؿ كعمميػات فالمؤسسػات مػة،األنظ هػذ 

ًالنظرية.ً هذ  بجا تتميز التي هي كالعناصر، األجزاء

 كيحػافظ منفتحػة، أنظمػة هػي كافة الحية األنظمة فإف (Bertalanffyيذكر ًبرتاالفيً) لما ككفقاًًًً

 هػذا كيصػبا كبيئتجػا، بالطامػة العبلمػة ذات المسػتمرة كالمخرجػات المػدخبلت المنفػتاًعمػى النظػاـ

 كيتكجػر بيئتػر عػف منعػزؿ نظػاـ فجػك المنغمػؽ النظػاـ أمػا،ًكتنظيمػاًن كتعقيداًن تنكعاًن النظاـًالمنفتاًأكثر

 اجتماعيػة كائنػات ٌأنجػـ عمػى النػاس إلػى األنسػاؽ نظريػة كتنظػرً،المتزايػدة كالفكضػى "نحػكً"البلنظػاـ

أمػرً كالبيئػة الفػرد بػيف مػا كالتفاعػؿًًبيكلكجيػة، أك سػيككلكجية كيانػات ٌأنجػـ عمػى إليجـ اٌلنظر مفًبدالًن

 سيرمىًفي المدمف هذا كاف إذا سيئة معاممة ستككف متشرد لمدمف المخدر آثار فإزالة لمغاية، حيكم
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ذا مػرة الشػارع  أف مػفًالكاضػا فسػيككف المدمنػة، األسػرة عمػى الػنظـ نظريػة تطبيػؽ تػـ مػا أخػرل،ًكا 

 فػي ينصػب تحقيػؽًغػرض يسػتجدؼ إنمػا إدمانيػة، سػمككيات أم ممارسػة أك العقػامير استخداـًإساءة

معالجتػر)حجاب،ً كفػي كفيًتطػكر  اإلدماف بداية فيًدكراًن ستؤدماألسرةًًفهف ثـ كمف النظاـًاألسرم،

2011).ً

 :األنثروبولوجية ج( النظرية

المبػادئً كعمػى كالمعتقػدات، كالميػكؿ كاالتجاهػات القػيـ عمػى األنثركبكلكجيػة اٌلنظريػة تركػز"ًًًً

األخػرل،ً األدمانيػة كالسػمككيات المخػدرات سػتخداـإل بالنسػبة المجتمػ  بجػا يػؤمف التػي كالمعػايير

 نػكعًمنجػا أم عمػى اإلدمػاف كلكػف منجػا، العديػدة األنكاع كتستخدـ المخدرات تعرؼ البدائية فالشعكب

 لمكحػكؿًفػيًكػؿ الرئيسػية كالداللػة الكظيفػة بػهف المقارنػة الثقافيػة الدراسػات كتفيػد الحػدكث، نػادر

االجتمػاعيًكمػ ً كالقمػؽ سػتقراربالبل يػرتبط مػا عػادة الػذم التػكتر، مػف التقميػؿ هػي المجتمعػات

 .(Rasmussen, 2000, p.35)"ًكؿًزاكية في يحدث الذم التغير م  أك الكظيفي، االختبلؿ

 :لإلدماف البنيوي د(المنحنى

محاكلػةً فػي االجتماعيػة – كالسكسػيكلكجية التحميميػة لممفػاهيـ تطبيقػا المنحنػى هػذا يتضػمفًًًً

هنػاؾً بػهف القائػؿ االفتػراض هػك المنحنػى هػذا يتضػمنر كمػا كالمنحرفػة، الشػاذة السػمككيات تكضػيا

 هذ ًالنظرة مؤيدك يحاكؿ لجذا،ًكالمنحرفة الشاذة السمككيات كخمؽ إنتاج عمى تعمؿ جتماعيةا ظركفاًن

 مػفًمػدل كالتحقػؽ الشػاذة، بالسػمككيات الصػمة ذات البنيكيػة كالخصػائص لمسػمات ممخػص كضػ 

 أفًهنػاؾ هػؤالء فيػرل نحػراؼ،اال كبػيف معينػة جتماعيػةا كخصػائص صػفات بػيف الكائنػة عبلمتجػا

 الطبقةًاالجتماعية،ًكالتفكػؾ :أمثاؿ مفً (Social Variables)االجتماعية المتغيرات مف مجمكعة

ًكالتشػػػػػػرذـكالكسػػػػػػطًاالجتمػػػػػػاعي،ًًاالجتماعيػػػػػػة،ًمػػػػػػاعي،ًكالتركيبػػػػػػةاالجتًاالجتمػػػػػػاعي،ًكاالضػػػػػػطراب

 رنابعػ الرؤيػة أفًهػذ  فػي االنحراؼ،ًكالشػؾ إلى تؤدم التي هي،ًاألدكار كصراع،ًالثقافي كاالنقطاع
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 الػكارد فالمضػمكف األدكارًالكظيفيةًكتكجناتجػا، بتكمعات يسمى ما أك القكاعد بنظاـ يتعمؽ مكمؼ مف

 هػك كهػذا،ًالمحػرض أك لمػرؤلًالخاصػةًبػالمعزز كخاضػعة مسػتقمة حركػة ؼاالنحػرا بػهف يقػكؿ هنػا

 الباحثػاف يبػدأ (ًحيػث (Parsons and Mertonبارسػكنسًكميرتػك الباحثػاف يتخػذ  الػذم المكمػؼ

 انتجاكػات كجػكد بسػببية يتعمػؽ ؿسػؤا يطرحػاف ثػـ لمنظػاـًاالجتمػاعي، السػتاتيكي النمػكذج بتحميػؿ

 يتعمػؽ خػاص لظػرؼ نتيجػة إال هػي ميرتػكفًمػا حسػب لشاذةًكالمنحرفةا فالسمككيات كالقيـ، لممعايير

 بظبللجػا االجتماعيػة البنيػة التػرابط،ًفتمقػي كعػدـ التفكػؾ يتػكافرًفيجػا التػي االجتماعيػة بالبنيػة

ً(.2011بشكؿًمنحرؼً)حجاب،ً يتصرؼ لكي الفرد عمى كبضغكطاتجا

 االجتماعي، التٌعمـ عممية عمى مائماًن تماعياًناجانًتفسيًر مدمكاًالباحثيف بعضأفًًكيقكؿًالكريكاتً"ًًًً

 مػف تعممػر يػتـ مػتعمـ سػمكؾ هػك اإلجرامػي السػمكؾ يػرلًبػهف (ًالػذمSutherlandكمجػـً"سػكذرالندً)

 (،123 ص.ً، 2004 )الكريكػات،ًاالجتمػاعي" التفاعػؿ مكامػؼ أثنػاء اآلخػريف مػ  خػبلؿًاالتصػاؿ

يكتسػبً التػي االجتماعيػة الخبػرات لتتػاب  نتػاج الإ هك ما اإلنساني السمكؾ (ً"أفBickerكيؤكدًبيكر)

 المكامػؼًالتػي عػف معينػة كأحكػاـ مػدركات يكتسػب كمػا السػمكؾ، معنى عف مفجكما خبللجا مف الفرد

 عمميػةًالػتٌعمـ خػبلؿ مػف بيكػر نظػر كججػة مػف اإلدمػاف فيحػدث فيػر، كمرغكبػا ممكنػا النشػاط تجعػؿ

ً(.8ص.ً،2003المنعـ،ً )عبد االجتماعي"

 المفتوح الباب يةو( نظر 

 منشػرعةًالسػتخداـ األبػكاب يتػرؾ بعينجػا المخػدرات اسػتخداـ بػهف المفتػكح" البػاب نظرية تفترضًًًًً

 أف بخصػكصًالمػراهقيف، السػائدة الدراسػات مػف كثيػر سػتنتجتإ كضػرران،ًفقػد عنفػاًن األكثر المخدرات

 نظريػة األخػرلًكهنػاؾ المخػدرات السػتخداـ متقػدما سيسػتمر الكحػكؿ اسػتخداـ ثػـ التبػأ اسػتخداـ

 المػكاد عمػى زادًاإلمبػاؿ ٌكممػا بٌهنػر تؤكػد التػي( Availability Theory)الػكفرةً -المتيسػرة األشػياء
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 اإلدمػاف حػدة المرضػي،ًازدادت التسػكؽ أك الجػنس أك القمػار لعػب :مثػؿ سػمككياتجا أك المخػدرة

 (.Rasmussen, 2000, p.36)ً"لئلدمافًاالجتماعيةًبالتكمفةًاالمتصاديةًالنظريات كتجتـًككفرتر،

ًرابعا: النظرية السموكية لتفسير اإلدمافًًًً

هػػػيًالنظريػػػةًالتػػػيًتبحػػػثًعػػػفًتبريػػػرًالسػػػمكؾًمػػػفًاسػػػتخداـًأكًإسػػػاءةًاسػػػتخداـًالعقػػػاميرًعمػػػىًً

تركػػزًجػؿًاهتمػاـًعممػػاءًأسػاسًتفػاعبلتًالفػػردًمػ ًالبيئػة،ًكآثػػارًمتغيػراتًبيئيػةًمعينػػةًعمػىًالسػمكؾ،ً

سػػمككيةًفػػػيًالبدايػػةًبمشػػكبلتًالػػتعمـ،ًثػػـًكسػػػعكاًمجػػاالتًاهتمػػامجـًبعػػدًذلػػػؾًالػػنفسًفػػيًالمدرسػػةًال

لتشػػمؿًدراسػػةًالشخصػػيةًكألػػكافًالسػػمكؾًالبشػػرمًالبسػػيطًكالمعقػػد،ًكتفتػػرضًهػػذ ًالمدرسػػةًأفًًمعظػػـً

سػػمكؾًاإلنسػػافًمػػتعمـًحيػػثًأفًالفػػردًيػػتعمـًالسػػمكؾًالسػػكمًكغيػػرًالسػػكمًكالسػػمكؾًالمتكافػػؽًكالسػػمكؾً

بلؿًعمميػػاتًالتفاعػػؿًمػ ًالبيئػػةًكفػػؽًمػكانيفًكمبػػادئًمعينػػةًبحيػثًيمكػػفًتعػػديؿًغيػرًالمتكافػػؽًمػػفًخػ

ً(.2008)العازمي،ًًمثؿًهذاًالسمكؾًكفقانًلجذ ًالمبادئ

ًكمفًالنظرياتًالتيًتشمؿًهذاًالنمكذج:

 االجتماعي:  أ( نظرية التعمـ

كالعػػػػالـ1931ًًعػػػػاـًً(Edwin Sutherland)مػػػػدـًهػػػػذ ًالنظريػػػػةًكػػػػؿًمػػػػفًاكديػػػػفًسػػػػذرالندً

المشػارًإليجمػاًفػيًً(Abrams & Niaura)أبػرمسًكنيػراًًيػرل،ًحيػثً(Tarde)االجتمػاعيً"تػارد"ً

أفًكػػػػؿًصػػػػكرًاسػػػػتخداـًالمػػػػكادًًتفتػػػػرضًنظريػػػػةًالػػػػتعمـًاالجتمػػػػاعيًأفً(45.،ص2005)الشػػػػجرم،ً

تحكمػػرًالقكاعػػدًاإلجرائيػػة،ًكمكاعػػدًالػػتعمـ،ًبمػػاًفػػيًذلػػؾًالعكامػػؿًالمعرفيػػة،ًكيتعػػرضًالشػػبابًلنمػػكذجً

تجاهػػػػاتًنحػػػػكًاسػػػػتخداـًالعقػػػػامير،ًككػػػػذلؾًالمعتقػػػػداتًالسػػػػائدةًحكلػػػػر،ًكنمػػػػكذجًمػػػػفًسػػػػمكؾًتنمػػػيًاال

كبنػػػاءنًعمػػػىًالتعػػػرضًلممػػػكادًأكًالعقػػػاميرًفػػػافًالخبػػػرةًً،المتعػػػاطي،ًحيػػػثًيتعممػػػكفًمػػػنجـًهػػػذاًالسػػػمكؾ

المباشػػرةًتجعػػؿًاسػػتخداـًالعقػػاميرًإمػػاًيعػػززًإيجابيػػانًأكًسػػمبياًعػػفًطريػػؽًاإلثػػارة،ًكتشػػتمؿًالمعػػززاتً



82 

 

خػػػػدراتًخفػػػػػضًالتػػػػكترًكخفػػػػػضًتجػػػػةًعػػػػػفًطريػػػػؽًاإلثػػػػػارة،ًكتشػػػػتمؿًالمعػػػػػززاتًالناتجػػػػةًعػػػػػفًالمالنا

ذاًاسػػػتمرًً،كًالتعامػػؿًمػػ ًالحػػػاالتًالكجدانيػػةًالسػػمبيةًأكًزيػػػادةًالتفػػاعبلتًاالجتماعيػػةأاالنضػػغاطً كا 

نفػسًاآلثػارًكالحصػكؿًفًزيادةًالتحمؿًلئلثارةًالمعززةًيتطمػبًكميػاتًأكبػرًلتحقيػؽًإستخداـًالعقارًفا

ًمزيػػػػدكأمػػػػىًكميػػػػاتًع نسػػػػحابًسػػػػتخداـًلتجنػػػػبًأعػػػػراضًاالمػػػػفًاألًاًنبػػػػر،ًكمػػػػدًتنػػػػتجًعنػػػػرًمػػػػاًيسػػػػتمـز

كالحصػػػكؿًعمػػػىًالمعػػػززاتًمصػػػيرةًالمػػػدلًمػػػدًيحقػػػؽًالرغبػػػةًفػػػيًتجنػػػبًتعزيػػػزًالسػػػالبًمػػػفًالنتػػػائجً

هتمػػتًهػػذ ًالنظريػةًفػػيًالعكامػػؿًالشخصػػيةًكالمعرفيػػةًًأسػتخداـًالمػػادة،ًًكأالناتجػػةًعػػفًالسػمبيةًالسػػابقةً

ًمجاراتًالتعامؿًاالجتماعيةًالنفسية".ًكنكامص

 ب(النظرية التفاعمية:

هػػػػكًنتيجػػػػةًلمتػػػػهثيراتًً–بمػػػػاًفيػػػػرًسػػػػمكؾًاسػػػػتخداـًالعقػػػػاميرًً–تقتػػػػرحًهػػػػذ ًالنظريػػػػةًأفًالسػػػػمكؾً

رأمًجيسػػػػكرًًمػػػػدًكالمتبادلػػػػةًبػػػػيفًشػػػػخص)الفرد(،ًكبيئػػػػةًهػػػػذاًالشػػػػخص،ًكمخػػػػزكفًالسػػػػمكؾًالفػػػػردم،ً

أفًمشكمةًتعاطيًهيًكاحدةًمفًعػدةًمشػكبلت،ً(2011ًالمشارًإليةًفيً)الغكؿ،ً(1997ًكجيسكر)

هكبػاً"كيػرلًكأيضػانًكهيًناتجةًعفًثبلثػةًأنظمػةًداخػؿًالفػرد:ًالشخصػية،ًكالبيئػةًالمدركػة،ًكالسػمكؾ،ً

مػػفًالنزعػػاتًالسػػمككية،ًًفًالتعػػاطيًهػػكًكاحػػدًمػػفًمجمكعػػةًأكبػػرأ(Hopa & Bentelerًكبنتمػػر")

تًالبيكلكجيػػةًكالداخميػػةًالشخصػػيةًكالبينشخصػػيةًعػػاتًهػػيًنتيجػػةًلمتفاعػػؿًبػػيفًعػػدةًمجػػاالًاكهػػذ ًالنًز

ًكالثقافية،ًكيسميرًبنمكذجًالمجاؿ.

 ج( نظرية التوقع:   

(ًكهػػكًنمػػكذجًمعرفػػيSchiilit & Gombergًمػػدـًهػػذ ًالنظريػػةًكػػؿًمػػفًشػػميتًكجػػامبرجً)

سمككي،ًكهيًتعتمدًعمىًتكمػ ًكجػكدًعبلمػةًمنظمػةًيمكػفًالتنبػؤًبجػاًبػيفًحػدثًأكًشػئًكبػيفًنتيجػةً

عتمػادًالشػخصًأفًالتعػاطيًلمعقػارًأكًالمخػدرًالتكمعػاتًالعائػدًأكًالنتيجػةًهػيًًاًالعائدًمنر،ًكتعػدأكً
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ًكالناصػػرًكالخميفػػيًالنابمسػػيًكًكمنصػػكرًسػػكؼًيترتػػبًعميػػةًعائػػدًمرغػػكبًأكًنتيجػػةًمرجػػكةً)الرشػػيدم

ً(.2000،ًكبكرسمى

ثًلنتػائجًمعينػة،ًأفًالتكم ًهيًعممياتًمعرفيةًبربطجاًمػ ًاألحػداثًأكًبشػكؿًأدؽًتكمػ ًاألحػدا

أكًالمكضػػكعاتًفػػيًمكمػػؼًًكمػػفًخػػبلؿًمكاعػػدًالػػتعمـًبػػتعمـًالفػػردًأفًيتكمػػ ًالعبلمػػاتًبػػيفًاألحػػداث

تعممػػػرًهػػػكًالعبلمػػػةًبػػػيفًاسػػػتخداـًالمػػػادةًكنتػػػائجًمعينػػػةًأفًمػػػاًيػػػتـًًمػػػادـ،ًفنظريػػػةًالتكمػػػ ًتقػػػكؿًأيضػػػاًن

المػػدمفًتكمعػػاتًإيجابيػػةًكػػكفًلػػدلًمرغكبػةًنتيجػػةًأنجػػاًمعػػززة،ًكيحػػدثًسػػكءًاسػػتخداـًالعقػارًعنػػدماًي

ًسػػػتخداـًأكبػػػرًمػػػفًعػػػددهاًأكًميمتجػػػاًعػػػفًالتكمعػػػاتًالسػػػمبية،ًكهػػػذ ًالتكمعػػػاتًمػػػدًتعػػػززًفػػػيًخبػػػرةًال

فًهتجػا،ًفػاافمصيرةًالمدل،ًكنظرانًلمكمياتًالمحػدكدةًلمخبػرةًكاالسػتجداؼًلتػهثيراتًالثقافػةًالشاسػعةًكخًر

)الشػجرم،ًًيثبػتًصػدمجاًفػيًالمػدلًالبعيػدالمراهقيفًمدًيككنكفًأكثرًعرضةًلتنميةًالتكمعػاتًالتػيًالً

2005.)ً

(ً"أفًالتكمعػاتًالمعممػةًليسػتًثابتػةًفػيًتهثيرهػا2010ًفػيً)العنػزم،ًًركيقكؿًجكادمًالمشارًإليػ

مكمػؼًآخػر،ًعمىًالسمكؾًفيًكؿًالمكامؼ،ًكمدًيسػماًمكمػؼًمعػيفًبتػكفيرًبػدائؿًلمسػمكؾًالًيكفرهػاً

فًيحمػؿًكػؿًمكمػؼًعمػىًحػدةًباإلضػافةًإلػىًدراسػةًلتنبػؤًالجيػدًبالسػمكؾًأاكلذلؾًكافًمفًالضركرمً

دراكػرًلعبلمػةً:ًالتكمعاتًالمعممة،ًكلمتكم ًمحدداتًمعينةًكهيًأكالًن خبػراتًالفػردًفػيًمجػاؿًالتعزيػزًكا 

بػػػػػػػػػيفًسػػػػػػػػػمككرًكالتعزيػػػػػػػػػز،ًكثانيػػػػػػػػػان:ًتعمػػػػػػػػػيـًالتكمػػػػػػػػػ ًمػػػػػػػػػفًالسػػػػػػػػػمككياتًكالتػػػػػػػػػداعياتًالسػػػػػػػػػابقةًذاتً

ً(.52العبلمة")ص.

ً

ً
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 ( نظرية التعمـ البسيط د

تعػػاطىًالجيػػركيفًًيكثػػؽًنظريتػػرًفػػحيػػثًً(Crowly, 1972)كصػػاحبًهػػذاًاالتجػػا ًهػػكًكركلػػىًًً

كالمعتمػػدةًعمػػىًأسػػسًالػػتعمـًالشػػػرطي،ًكأشػػارًإلػػىًإفًإدمػػافًالجيػػػركيفًنػػاتجًمػػفًخػػبلؿًخصائصػػػرً

ألنػػػرًيحػػػدثًالتػػدعيـًمػػػفًخػػػبلؿًإحسػػػاسًشخصػػػيًبالمػػذةًعقػػػبًالحقػػػفًفكريػػػان،ًكعنػػػدماًًيعـًأكلػػػكمػػد

مكؾًاإلدمانىًفإفًاحتمػاؿًتكػرارًالسػمكؾًيػزدادًبسػرعةًأكثػرًممػاًإذاًكػافًالتػدعيـًيتزامفًالتدعيـًكالس

مدًنقصًكيفيانًأكًتهخرًفىًتقديمر،ًًكأشارًكركلىًإلىًأفًبعضًالمتعاطيفًلمجيػركيفًأكثػرًحساسػيةً

كتػػهثرًبتػػدعيـًالجيػػركيفًمػػفًاآلخػػريف،ًمثػػؿًهػػؤالءًيعتقػػدكفًنتيجػػةًلخبػػراتجـًالسػػابقةًأنجػػـًلػػفًيتكمعػػكاً

يمانًمػػفًبيئػػاتجـ،ًكعمػػىًهػػذاًاألسػػاسًفػػهنجـًيبحثػػكفًعػػفًأشػػكاؿًمػػفًالتػػدعيـًتكػػكفًتحػػتًسػػيطرةًتػػدع

ً(.2005المتعاطيًتمامان،ًكالتيًيقدمجاًالحقفًبالجيركيف)الشجرم،ً

ًسػػػمكؾًاحتمػػػاؿًزيػػػادةًعمػػػىًيسػػػاعدًالجيػػػركيفًتعػػػاطىًفػػػىًالثػػػانكمًالتػػػدعيـًإلػػػىًكركلػػػىًأشػػػارًكمػػدًًً

ًمػدًًكالتػيًالجيػركيفًلتعػاطىًنتيجػةًتكػكفًالمتعاطيًلدلًتحدثًلتياًالتغيراتًألفًالجيركيف،ًتعاطى

ًاسػػػػتخداـًففػػػػيًالجرعػػػػة،ًكمقػػػػدارًذاتػػػػرًالجيػػػػركيفًتػػػػرتبطًالتغييػػػػراتًكهػػػػذ ًلممتعػػػػاطي،ًمحببػػػػةًتكػػػػكف

ًأشػػػارًكلقػػػدًاالجتمػػػاعي،ًتكاصػػػمرًمػػػفًكيزيػػػدًلممػػػريض،ًالعدكانيػػػةًالػػػدفاعاتًتقػػػؿًالجيػػػركيفًالمتعػػػاطي

ًاسػػػػتجاباتًتصػػػباًأفًالممكػػػفًمػػػػفًالجيػػػركيفًمتعػػػاطيًلػػػدلًبيةاالنسػػػػحاًاألعػػػراضًأفًإلػػػىًكركلػػػى

ًالسػػمبيًالثػػانكمًالتػػدعيـًعميػػرًأطمػػؽًمػػاًكهػػىًشػػرطية،ًتنفيريػػةًخصػػائصًلجػػاًيجعػػؿًمػػدًممػػاًشػػرطية،

ً.(2003)عبد ،ً

 نظرية التعمـ المرتبطة بجماعة األصدقاء و(

ؿًبػػيفًالمبلحظػػاتًفمقػػدًحػاكؿًباشػػكىًإمامػػةًتكامػً(Paschke)كصػاحبًهػػذاًاالتجػػا ًهػكًباشػػكىًًًً

تجػا ًنظريػةًالػتعمـًالفػردمًفػىًنمػكذجًأطمػؽًعميػرًإصػدماءًكبػيفًجتماعيػةًحػكؿًتػهثيرًجماعػاتًاالاال
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كأفًخبػػرةًالػػدخكؿًفػػىًالتعػػاطيًلممػػكادًالمػػؤثرةًًصػػدماءًفػػىًدائػػرةًاإلدمػػاف،الػػتعمـًالمػػرتبطًبجماعػػةًاال

حجػاـ،ًفالمتعػاطيًيػدرؾًميػزةًنفسيانًيمكػفًأفًنعممػرًفػىًضػكءًفجمػرًعمػىًأنػرًصػراعًبػيفًاإلمػداـًكاإل

التعػػاطيًفػػىًمدرتػػرًعمػػىًزيػػادةًنزعػػةًاإلمػػداـًلديػػر،ًكعمػػىًالػػرغـًمػػفًهػػذاًفػػهفًاسػػتجابترًلئلدمػػافًالً

اسًتتصؼًبهنجاًعػادةًمكيػةًألفًالمتعػاطيًلػـًيػرتبطًبمثػؿًهػذ ًالسػمككياتًمػفًمبػؿ،ًكعمػىًهػذاًاألسػ

تقميؿًاحتماؿًاالسػتمرارًفػىًالتعػاطيًفًهناؾًعكامؿًأخرلًتؤدلًإلىًأيزيدًصراعًاإلحجاـًلدير،ًإالً

ضػافةًلػذلؾًفػهفًالػداف ًالفطػرمًكالرغبػةًفػىًتقبػؿًخبلميػةًبااللنتػائج،ًكالتحفظػاتًاالمثؿًالخكؼًمػفًا

ً(.2003جماعةًاألصدماءًيتفاعبلفًم ًبعضجماًالبعضًمماًمدًيزيدًدافعيترًنحكًالتعاطي)عبد ،ً

ًبجػػػاًيسػػػتعمؿًالتػػػيًالطريقػػػةًفػػػىًكبيػػػراًنًدكراًنًبتمعػػػًالرفػػػاؽًجماعػػػةًأفً(Bagnallً)ًباجنػػػاؿًًشػػيركيًًً

،1978ًًعػاـً(Ocomor)أككمػكرًإليػرًألمػاًمػدًمػاًهػكًكهػذاًاسػتعمالجا،ًيسػيئكفًأكًالعقػاميرًالشباب

ًالعػػاـًكالمكمػػ ًالبيئػػةًلػػرًيقػػدمكفًالػػذيفًهػػـًالرفػػاؽًفػػإفًالطفػػؿًينمػػكاًعنػػدماًأنػػرًىإلػػًؿتكصػػًمػػدًحيػػث

ًمػػفًالمػػدمنيفًلػػدلًًاألعظػػـًالتػػهثيرًتمثػػؿًالتعػػاطيًفػػىًؽالرفػػاًمبػػؿًمػػفًالمسػػاندةًأفًكمػػاًلمتعػػاطي،

دمانجاًالعقاميرًاستخداـًإساءةًفىًالشباب ً.(Bagnall, 1991)ًكا 

 خامسًا: النظرية العصبية الفسيولوجي

تقػػػدـًالنظريػػػةًالعصػػػبيةًالفسػػػيمكجيًعمػػػىًكججػػػةًالنظػػػرًالقائمػػػةًأفًاالخػػػتبلالتًالتػػػيًيعػػػانيًمنجػػػاًًًًً

عطػػبًنػػزؿًبػػبعضًأعضػػائرًكهػػذاًالعطػػبًيمكػػفًأفًيكػػكفًنتيجػػةًلتمػػؼًالشػػخصًتعػػكدًإلػػىًخمػػؿًأكً

بفعػػؿًدخػػكؿًسػػمكـًًجيًبفعػػؿًاالصػػابةًبمػػرضًأكًتمػػؼًنػػاتجًجػػزءًأكًبعػػضًأجػػزاءًالججػػازًالفسػػيكلًك

ًذلؾًالججازًكمفًالنظرياتًالتيًيشممجاًهذاًالنمكذج:

ً
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 أ( نظرية عوامؿ النفس حيوية 

،ًكتقػػكؿًالنظريػةًأفًأسػاسًفػيًتفسػيرًحػػدكث1974ًفػيًعػاـًً(Ludwingكمػدًفسػرهاًلػكدكنجً)ًًًًً

العػػػػكدةًالػػػػىًإدمػػػػافًالمخػػػػدراتًهػػػػكًاالشػػػػتياؽ،ًلمػػػػاًلػػػػرًمػػػػفًطبيعػػػػةًنفسػػػػية،ًكمعرفيػػػػة،ًكفسػػػػيكلكجية،ً

التػيًتيعػدًبعػاد،ًفضػبلنًمػفًتػدخؿًعكامػؿًأخػرلًمثػؿًاالعتماديػة،ًًككسمككية،ًكعصبية،ًفجكًمتعػددًاأل

المجفػػػةًكاالشػػػػتياؽًزادًعمػػػىًالفػػػػكرًاديػػػة،ًكزادتً،ًككممػػػاًزادتًشػػػػدةًاالعتمالمكػػػكفًالبػػػارزًلئلنتكاسػػػػة

ً.(1998)ابكًزيد،ًاحتماؿًاالنتكاسةً

 ب( نظرية العصبية الكيميائية

كتفسػػرًهػػذ ًالنظريػػةًاإلدمػػافًعمػػىًالمخػػدراتًفػػيًضػػكءًالتغيػػراتًالفيزيقيػػةًفػػيًمقاكمػػةًاالغشػػيةًًًًًً

فًيظجػرًفػيًميف،ًكالػذمًيمكػفًأالعصبيةًفيًالدماغ،ًكالذمًينتجًعنرًالتهثرًاألكمينيكيًلنقصًالدكبا

لػىًالعػكدةًالػىًاإلدمػافًمػرةًأخػرلًكالػنقصًهػذاًيمكػفًصكرةًسيككلكجيةًمثؿًاالشتياؽًكالػذمًيػؤدمًإ

أفًينتجًعنرًزيادةًفيًالحساسػية،ًكشػدتجاًفػيًاالسػتثارة،ًكمنطقػةً"ًفػريفًآمػكف"ًفػيًالػدماغًالخاصػةً

سػػػترجاع،ًكحػػػاالتًالدافعيػػػػةًةًاالمًعمػػػىًكظيفػػػػةًالػػػذاكرةًفػػػيًعمميػػػػبالججػػػازًالعصػػػبيًالطرفػػػػيًتحتػػػًك

ً.Miller & Gold, 1991ً)المكجكدةًفيًالججازًالطرفيًمتعددةًمثؿ:ًالجنسًكالطعاـ،ًكالمزاجً)

ً

ً

ً

ً

ًًًًً
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ًالمخدراتمكافحة سمطنة ُعماف و ًً

تقػػ ًسػػػمطنةًعيمػػافًفػػػيًالػػركفًالجنػػػكبيًالشػػػرميًلمجزيػػرةًالعربيػػػة،ًكهػػيًتطػػػؿًعمػػىًبحػػػرًالعػػػربً

(ًكيمػػكمتر،ًكهػػيًتتمتػػ 3165ًالجنػػدم،ًكيبمػػأًطػػكؿًسػػكاحمجاًحػػكاليً)كخمػػيجًعمػػافًكمػػدخؿًالمحػػيطً

بمكمػػ ًجغرافػػيًمتميػػزًلتجريػػبًالمخػػدراتًعمػػىًطػػكؿًالسػػاحؿًمػػ ًمكجػػكدًالعمالػػةًالكافػػدةًالمسػػػاعدةً

كمػػػ ًسػػػفرًبعػػػضًالمػػػكاطنيفًلمخػػػارجًازدادًالتجريػػػبًلممخػػػدراتًكمػػػربًسػػػمطنةًعيمػػػافًمػػػفًدكؿًًأيضػػػاًن

ًالمخدرات.ًاإلنتاجًجعمجاًتتعرضًلحاالتًتجريب

خػبلؿًًججكدهػاًلمكافحػةًالمخػدراتًكالمػؤثراتًالعقميػةًالتػيًشػجدتًتناميػاًنًعيمافًسمطنةككاصمتً

كمدًأمامتًالسمطنةًبعمؿًعػدةًمراسػـًسػمطانيةًًالسنكاتًالماضيةًخصكصاًفيماًيختصًبالمتعاطيف،

ً(2010كزارةًالشؤكفًالقانكنية،ً:ً)كاتفامياتًدكليةًلمحدًمفًتجارةًالمخدراتًهيًكاآلتي

كالمعركفػػػػةًًمػػػػـًالمتحػػػػدةفػػػػيًاألًالمخػػػػدراتًالتصػػػػديؽًعمػػػػىًاالتفاميػػػػةًالدكليػػػػةًفػػػػيًمجػػػػاؿًمكافحػػػػةً-

ً(58/87رمػػػـً)ًكذلػػػؾًبمكجػػػبًالمرسػػػكـًالسػػػمطاني،1961ًتفاميػػػةًالكحيػػػدةًلممػػػكادًالمخػػػدرةًلعػػػاـًباأل

ًًًً.1987يكنيك25ًًبتارينً

ةًالمخػدراتًكغسػػيؿًاألمػػكاؿًظػػاهًرًلمحػػدًمػف تفاميػاتًالدكليػػةًالجادفػػةالسػػمطنةًإلػىًكػػؿًاالًإنظمػاـًً-

،ًالتػػيًكالمػػؤثراتًالعقميػػةًارًغيػػرًالمشػػركعًفػػيًالمخػػدراتتجػػفاميػػةًاألمػػـًالمتحػػدةًلمكافحػػةًاإلتاكمنجػػاً

(ًبتػارين29/91ًًالمرسػكـًالسػمطانيًرمػـً) ًبمػكجً(1988اءًفػيًديسػمبرً)مسػبالنًعتمدتًفيً"فيينا"اًي

ًً.1991فبراير26ًً
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(ًفػي1994ًتجػارًغيػرًالمشػركعًبالمخػدراتًعػاـً)اإل العربيةًلمكػافاًتفاميةاألًتكمي ًالسمطنةًعمىً-

سػػتراتيجيةًكافحػػةًظػػاهرةًالمخػػدراتًكاعتمػػادًاالالعربيػػةًلمًحيػػثًتػػـًاعتمػػادًالخطػػةًاإلعبلميػػةً،تػػكنس

ً.(1986غيرًالمشركعًلممخدراتًكالمؤثراتًالعقميةًالصادرةًفيً) العربيةًلمكافحةًاالستعماؿ

بشػػػاـًمػػػانكفًً،(6)ًممحػػػؽ1999ًًمػػػارس6ًً(ًًبتػػػارين17/99ًرمػػػـً)ًرًالمرسػػػكـًالسػػػمطانياصػػػدأً-

الجكانػػػبًالتنظيميػػػةًكالكمائيػػػةًهػػػذاًالقػػػانكفًعمػػػىًشػػػتمؿًالمخػػػدراتًكالمػػػؤثراتًالعقميػػػة،ًكمػػػدًمكافحػػػةًا

ً.كالعبلجيةًكالعقكبات

ً(82)المخػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػةًبقػػرارًمػػفًكزيػرًالصػػحةًرمػػـًًتػـًتشػػكيؿًالمجنػةًالكطنيػػةًلشػػؤكفً-

ً.1999لعاـ17ًًلممرسكـًالسمطانيًرمـً كذلؾًتنفيذاً،2000ـًلعا

مكافحػةًالمخػدراتًكالقضػاياًاألمنيػةًبػيفًالسػمطنةًًتشكيؿًفريؽًالتنسيؽًاألمنيًالمشترؾًفيًمجاؿً-

ً.17/4/2000كدكلةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًفيً

25ًخمػػػيجًالعربيػػػةًفػػػيًاالتفاميػػػةًاألمنيػػػةًالمشػػػتركةًلػػػدكؿًمجمػػػسًالتعػػػاكفًلػػػدكؿًالًالمصػػػادمةًعمػػػىً-

ً.عشرًبالرياضًجتماعًكزراءًالداخميةًلدكؿًمجمسًالتعاكفًالتاس افي2000ًًًأكتكبرًعاـً

 السػػمطنةًكالجمجكريػػةًاإلسػػبلميةًاإليرانيػػةًفػػيًمجػػاؿًمكافحػػةحككمػػةًالتصػػديؽًعمػػىًمػػذكرةًبػػيفًً-

ً.20/7/2004(ًفي80/2004المخدراتًكالمؤثراتًالعقميةًبمكجبًالمرسكـًالسمطانيًرمـً)

مكافحػػةًاإلرهػػابًالػػدكليًكاالتجػػارًغيػػرًالمشػػركعًفػػيًالمػػكادًًعمػػىًتفاميػػةًالتعػػاكفالمصػػادمةًعمػػىًاً-

بػػػػػيفًالسػػػػػمطنةًكجمجكريػػػػػةًتركيػػػػػاًبمكجػػػػػبًالمرسػػػػػكـًكالجريمػػػػػةًالمنظمػػػػػةًًالمخػػػػػدرةًكالمػػػػػؤثراتًالعقميػػػػػة

ً .7/5/2005(ًفي43/2005ًالسمطانيًرمـً)
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الصػحةًلمشػؤكفًًكالمؤثراتًالعقميةًبرئاسػةًككيػؿًكزارةكتـًتشكيؿًالمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًًًً

العمميػػات"ًكككيػػؿًكزارةً" الصػػحيةًكعضػػكيةًكػػؿًمػػفًالمػػكاءًمسػػاعدًالمفػػتشًالعػػاـًلمشػػرطةًكالجمػػارؾ

التعميـًالعاـًكككيؿًكزارةًاألكمػاؼًكالشػؤكفً الماليةًلمشؤكفًالماليةًكككيؿًكزارةًالتربيةًكالتعميـًلشؤكف

كالمشػػرؼًالتنميػةًاالجتماعيػةًكككيػؿًكزارةًالشػؤكفًالرياضػيةً عػدؿًكككيػؿًكزارةالدينيػةًكككيػؿًكزارةًال

(1ًكالشػػػكؿً)ًان،ًمقػػػرًرً–ًعمػػىًالمكتػػػبًالتنفيػػػذمًلمجنػػةًالكطنيػػػةًلشػػػؤكفًالمخػػػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػػػة

 ة،ًكهنػاؾًلجػافًفرعيػةًمرتبطػةًبالمجنػالمخدراتًكالمػؤثراتًالعقميػةًشؤكفبيفًهيكمةًالمجنةًالكطنيةًلي

اإلشػػراؼًعمػػىًًنيػػةًكمنجػػاًلجنػػةًالرمابػػةًكالتفتػػيشًعمػػىًالمػػكادًالمخػػدرةًكالمػػؤثراتًالعقميػػةًكلجنػػةالكط

شػؤكفًالمخػدراتًالتنفيػذمًلًالمنبثقةًعفًالمجنةًالكطنيػةًكالمكتػبًفنيةلمكدعيفًبالمصحاتًكالمجنةًالا

كطنيػػػػةًلشػػػػؤكفًمػػػػراراتًالمجنػػػػةًالً:ًهػػػػكًالججػػػػازًالفنػػػػيًكاإلدارمًالػػػػذمًيقػػػػكـًبتنفيػػػػذكالمػػػػؤثراتًالعقميػػػػة

اتًالكطنيػةًلشػؤكفًالمخػدًر المخػدراتًكتكصػياتجا،ًكيتػكلىًالمكتػبًالتنفيػذمًمجػاـًتنفيػذًمػراراتًالمجنػة

المعمكمػػػػاتًالتػػػػيًتصػػػػؿًإليػػػػرًمػػػػفًؿًنجػػػػازًمجامجػػػػاًكتجميػػػػ ًكتحميػػػػاً كمعاكنتجػػػػاًفػػػػيًتحقيػػػػؽًأهػػػػدافجاًًك

مػافًنائيػةًبشػرطةًعًيمفًالتحقيقػاتًالج المؤسساتًالصحيةًالنفسيةًبمناطؽًالسمطنةًالمختمفة،ًككذلؾ

خػاصًلمترصػدًالكبػائيًكمتابعػةًالكضػ ًالخػاصً السػمطانيةًكالػكزاراتًاألخػرلًالمعنيػة،ًككضػ ًنظػاـ

المتعمقػػةًباإلدمػػافًإلػػىًالمجنػػةًالكطنيػػةًالتخػػاذًمػػاًتػػػرا ًًباإلدمػػافًفػػيًالسػػمطنةًكرفػػ ًالتقػػاريرًالدكريػػة

لمجنػةًالكطنيػةًكالمجػافًالمصػغرةًجتماعػاتًاكالمتابعػةًكالتنسػيؽًكالتحضػيرًال مناسػباًفػيًهػذاًالصػدد

 تشػكميجاًمػفًأعضػاءًكمنػدكبيفًمػفًالػكزاراتًالمختمفػةًكذلػؾًلدراسػةًالمشػاكؿًكالعقبػاتًالتػي التيًتػـ

المناسػػػبةًًيمكػػفًافًتكاجػػرًبعػػػضًالػػكزاراتًعنػػػدًتنفيػػذًاألنشػػػطةًالخاصػػةًبجػػاًكمػػػفًثػػـًإيجػػػادًالحمػػكؿ

نشػاءًالسػجؿًالػكطنيً جػافًالفرعيػةكأعدادًالتقاريرًالسنكيةًعفًأعماؿًالمجنةًالكطنيةًكالم كانجػازاتجـًكا 

شػػؤكفًالمكتبًالتنفيػػذمًلمجنػػةًالكطنيػػةًلالعقميػػة) لتسػػجيؿًحػػاالتًاإلدمػػافًعمػػىًالمخػػدراتًكالمػػؤثرات

ً.("ج"،2010ً،ًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 (1الشكؿ )

 تـ التوثيؽ: العقميةالمخدرات والمؤثرات  شؤوفىيكمة المجنة الوطنية ل

 (اجا، 2010، شؤوف المخدرات والمؤثرات العقميةلمجنة الوطنية لالمكتب التنفيذي مف) 

 

أخصػػػائيًأكؿًً(27/2/2014،ًاتصػػػاؿًشخصػػػي،ًأسػػػعدًسػػػعيدًعبػػػكدً)كفػػػيًمقابمػػػةًخاصػػػةًمػػػ ًًًً

لترًحػػكؿًكسػػهًالصػػحةًالنفسػػيةًبالمكتػػبًالتنفيػػذمًلمجنػػةًالكطنيػػةًلشػػؤكفًالمخػػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػػة،

آليػػةًتسػػجيؿًحػػاالتًاإلدمػػافًفػػيًالسػػجؿًالػػكطنيًلحصػػرًحػػاالتًاإلدمػػافًبالمكتػػبًالتنفيػػذمًلمجنػػةً

لتسػػجيؿًكرصػدًحػػاالتًاإلدمػافًفػػي2003ًًأنشػػىًالسػجؿًالػػكطنيًلئلدمػافًفػػيًعػاـًً:الكطنيػة،ًفقػاؿ

تًيكجػػدًهػػذاًالسػػجؿًفػػيًالمكتػػبًالتنفيػػذمًلمجنػػةًالكطنيػػةًلشػػئكفًالمخػػدراكمػػاًً،كػػؿًمنػػاطؽًالسػػمطنة

عػػػدادًًإكمػػاًتػػـًنكفمبػػػػػر،18ًًتػػبًالتنفيػػذمًفػػػيًمنطقػػةًالعذيبػػػةًبشػػارعًككالمكجػػكدًحاليػػاًفػػيًمبنػػػىًالم

استمارةًجديدةًلئلببلغًعفًحاالتًاإلدمافًعمىًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية،ًكتػـًطباعتجػاًكتكزيعجػاً

شإون للوطنٌة االلجنة 

المخدرات والمإثرات 

 العقلٌة

 المكتب التنفٌذي اللجنة الفنٌة

شرطة 

عمان 

 السلطانٌة

وزارة 

 الصحة

 

وزارة 

 العدل
وزارة 

االوقاف 

ن والشإو

 الدٌنٌة

وزارة 

التنمٌة 

 اإلجتماعٌة

وزارة 

 المالٌة

وزارة 

الشإون 

 الرٌاضٌة

وزارة 

التربٌة 

 والتعلٌم
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يػػادةًلمصػػحةًعمػػىًكافػػةًالمستشػػفياتًكالمجمعػػاتًكالمراكػػزًالصػػحيةًفػػيًالمنػػاطؽًكالتػػيًتكجػػدًبجػػاًع

النفسػية،ًككػذلؾًمستشػػفىًجامعػةًالسػمطافًمػػابكسًكمستشػفىًشػػرطةًعمػافًالسػمطانية،ًكمػػدًتػـًرصػػدً

معظػػـًحػػاالتًاإلدمػػافًفػػيًالسػػمطنةًعمػػىًاسػػتمارةًخاصػػةًلكػػؿًمػػريضًمػػدمفًراجػػ ًأكًمػػازاؿًيراجػػ ً

ؿًالعيػػاداتًالنفسػػيةًبالمنػػاطؽ،ًكمػػدًتػػـًبػػدءًالعمػػؿًبرصػػدًحػػاالتًاإلدمػػافًفػػيًالسػػجؿًالػػكطنيًبشػػك

كيػػتـًحاليػػاًتفعيػػؿًهػػذاًالسػػجؿًمػػفًخػػبلؿًاالجتماعػػاتًمػػ ًرؤسػػاءًأمسػػاـًً،2004ظـًمػػفًيكليػػكًمنػػت

،ًكبمأًعددًالحػاالتًالجديػدةًالمسػجمةًفػيًالسػجؿًالػكطنيًالصحةًالنفسيةًفيًالمناطؽًكبشكؿًدكرم

مػػفًمختمػػؼًالمؤسسػػاتًالصػػحيةًالمنتشػػرةًبمحافظػػاتًالسػػمطنة2013ًً(ًحالػػرًلعػػاـ686ًلئلدمػػافً)

 (.2،ًكالمبيفًفيًالشكؿً)2013(ًحالرًمسجمرًفيًالسجؿًلغايةًنجاية4077ًماليًعددً)مفًأج

 (2شكؿ )

تـ التوثيؽ (:2013 -2004 )الحاالت الجديدة المسجمة في السجؿ الوطني لإلدماف منذ عاـ
 (2013 ، شؤوف المخدرات والمؤثرات العقميةلمجنة الوطنية لالمكتب التنفيذي مف )
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(509ًزيادةًفيًعددًالحاالتًالجديدةًالمسػجمةًفػيًالسػجؿًحيػثًكانػتً)ً(2كؿً)الشنبلحظًمفًًًًً

بػػػػيفً(ً%34.8)ًًبمعػػػػدؿًزيػػػػادةًمػػػػدر 2013ً(ًحالػػػػرًفػػػػي686ًحتػػػػىًأصػػػػبحتً)2012ًحالػػػػرًفػػػػيً

نمػػاًزيػػػادةًفػػػيًالعػػاميف ،ًحيػػػثًهػػذ ًالزيػػػادةًالًتعنػػػيًبالضػػركرةًزيػػػادةًاسػػتخداـًالمخػػػدراتًبالسػػػمطنةًكا 

ًجؿًتمقيًالعبلج.أالمؤسساتًالصحيةًمفًًمراجعة

 (6جدوؿ )

المكتب التنفيذي تـ التوثيؽ مف )(: 2013 – 2010 )عدد المدمنيف مف حيث الجنس منذ عاـ
 (2013 ، شؤوف المخدرات والمؤثرات العقميةلمجنة الوطنية ل

 

فئػػةًكاألخطػػرًمػػفًهػػذاًأفًً،(ًأفًعػػددًالمػػدمنيفًفػػيًتزايػػدًمسػػتمر6يتضػػاًمػػفًخػػبلؿًجػػدكؿً)     

فًالمجتمػ ًالعمػانيًيتهصػؿًبتقاليػدًكعػادتًمتمسػكةًبالػديفًاإلسػبلميًأاإلناثًأيضانًفيًتزايػد،ًحيػثً

،ًكهػػذاًالعػػددًمػػػدًالًيعتبػػرًحقيقػػي،ًكذلػػػؾًبسػػببًعػػزكؼًالنسػػاءًعػػػفًتمقػػيًالعػػبلج،ًكبسػػػببًالحنيػػؼ

ً.جتماعيًكالذمًيصيبًالمدمناتًبكصمتًالعارًعندًاألهؿالكض ًاإل

ً

ً

ً

 انغىخ ركُس إوبث انمجمُع

365 1 364 2010 

423 2 421 2011 

509 6 503 2012 

686 13 673 2013 
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 (7جدوؿ)

المكتب تـ التوثيؽ مف) (:2011- 2009)حاالت اإلدماف حسب الفئة العمرية والسنة منذ عاـ
 (2011 شؤوف المخدرات والمؤثرات العقميةلمجنة الوطنية لالتنفيذي 

ً

الفئػػةًالعمريػةًالتػيًتمثػؿًنسػػبةًأكبػرًفػيًزيػارةًالمستشػػفياتًهػيًالفئػةًمػػفً(7ًيتضػاًمػفًالجػدكؿً)ًًً

ب،ًكهػػػـًسػػنة،ًكهػػذ ًالمرحمػػةًهػػيًمرحمػػةًالشػػبا40ًالػػى31ًًسػػنةًثػػـًتػػهتيًبعػػدهاًمػػف30ًًالػػى21ًً

ً.االكثرًتمقيًلمعبلجًفيًالمؤسساتًالصحيةًألسبابًمختمفةًمنجاًإمتصادية

ً

ً

ً

ً

ً

 

 انفئً انؼمشًٔ 2011 2010 2009

28 23 42 11-02  

167 177 214 01-02 

88 110 120 01-02 

35 44 28 01-02 

4 10 17 01-02 

4 1 2 61+ 

 انمجمُع 423 365 326
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 (8جدوؿ )

لمجنة المكتب التنفيذي ) مف التوثيؽ تـ:توزيع حاالت اإلدماف حسب الحالة االجتماعية والسنة
 (2013 ، شؤوف المخدرات والمؤثرات العقميةالوطنية ل

 0210 2012 2011 انذبنخ االجتمبػٕخ

 444 307 263 أػضة

 742 164 137 متضَج

 27 26 21 مطهق

 1 2 2 أسمم

 6 14 - غٕش مذذد

 686 945 472 انمجمُع

 

ًًً

ًالفئػػةًالثانيػػة،ًثػػـًتػػهتيًمػػفًمػػفًفئػػةًالعػػزابًالمػػدمنيفًالمسػػجميفً(ًأفًأكثػػر8يتضػػاًمػػفًالجػػدكؿً)ًًً

ًًً.ماففًفيًسمطنةًعًيلقمتجًًمفًفئةًاألرامؿًنظراًنهيًحاالتًالمؿًأفئةًالمتزكجيفًًكًهي

بػػػػيفًأفًالمسػػػػػتكلًيالػػػػذمً،ًًككلًالتعميمػػػػي(ًيكضػػػػاًحػػػػاالتًالمػػػػدمنيفًحسػػػػػبًالمسػػػػت9كالجػػػػدكؿً)ًًً

مػفًبػاميًالمراحػؿًالمختمفػة،ًكأفًًهػيًأعمػىًبػيفً)ًاالبتػدائيًكالثػانكم(ًالتعميميًفيًالمرحمةًالكسػطى

أكًالعمػػؿًلجنػػيًالمػػاؿ،ًغمػػبًالمػػدمنيفًالًيكممػػكفًالمرحمػػةًالجامعيػػةًكذلػػؾًلمحاجػػةًإلػػىًًالمخػػدراتًًأ

كتسػػابًالمعػػارؼًفػػيًالمػػدارسًككيفيػػةًالكمايػػةًمػػفًأاءًالمخػػدرات،ًكيتضػػاًذلػػؾًأيضػػاًأفًكذلػػؾًلشػػًر

ً(ًيكضاًذالؾ:9،ًكالجدكؿً)المخدراتًلجكًدكرًايجابيًفيًالحدًمفًتعاطيًالمخدرات

ً

ً

ً



95 

 

 (9جدوؿ )

لمجنة مكتب التنفيذي التـ التوثيؽ مف )ً:المستوى التعميمي وسنو التسجيؿ حسبحاالت اإلدماف 
 (2013 شؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية،الوطنية ل

 انمغتُِ

 انتؼهٕمٓ
2010 2011 2012 2013 

 11 4 11 14 أمي
 23 21 12 17 يقرأ ويكتب
 133 93 78 62 ابتدائي
 200 163 158 145 أعدادي
 223 133 133 99 ثانوي
 56 46 30 23 جامعي
 646 460 422 360 المجموع
40ً 49 5ً1 غير محدد

 
بشػرطةًعيمػافًًكالمػؤثراتًالعقميػةًمكافحػةًالمخػدراتالعامػةًلًإدارةًالججدًالمممكسًالذمًتقكـًبػرأفًًًًً

مصػارًججػػدهاًفػيًمنػػ ًالتجريػػبًأكًً،ًحيػػثًتبػػذؿًفػػيًالحػدًمػػفًالمخػدراتًبػػارزاًنًججػداًىًكالسػمطانيةًلجػػ

مركػػػزمًبتكثيػػػؼًالتكعيػػػةًكغػػػرسًسػػػجفًالالضػػػبطًكالقػػػبضًعمػػػىًتجػػػارًالمخػػػدرات،ًحيػػػثًتقػػػكـًفػػػيًال

األخبلؽًالحميدةًكتقكيػةًالػكازعًالػديني،ًكلقػدًنػصًمػانكفًمكافحػةًالمخػدراتًكالمػؤثراتًالعقميػةًممحػؽً

مػػػفً(ًميػػزاتًكثيػػػرةًمػػػفًالحػػدًمػػػفًإنتشػػػارًالمخػػدرات،ًكمنجػػػاًاإلعفػػػاءًمػػفًالعقكبػػػةًلكػػػؿًمػػفًبػػػادر6ً)

تكابجػا،ًكأجػازًلممحكمػةًاإلعفػاءًمنجػاًإذاًالجناةًبهببلغًالسمطاتًالعامةًعفًالجريمةًمبؿًالبػدءًفػيًأًر

حصػػؿًاإلبػػبلغًبعػػدًأرتكػػابًالجريمػػةًكمبػػؿًمباشػػرةًالتحقيػػؽًفيجػػا،ًكتحقيػػؽًالعقكبػػةًإذاًسػػجؿًالجػػانيً

لمسػػػػمطاتًالمختصػػػػةًأثنػػػػاءًالتحقيػػػػؽًأكًالمحاكمػػػػةًالقػػػػبضًعمػػػػىًالجنػػػػاةًاآلخػػػػريف،ًكتسػػػػقطًالعقكبػػػػةً

ضػػػػمافًسػػػػريةًالعػػػػبلجًكمػػػػاًكفػػػؿًالقػػػػانكفًًالقانكنيػػػةًفػػػػيًحالػػػػةًتقػػػدـًالمػػػػدمفًمػػػػفًتمقػػػػاءًنفسػػػرًلطمػػػػب

المعمكمػػات،ًكمػػدًحصصػػتًإدارةًمكافحػػةًالمخػػدراتًخطػػانًسػػاخنانًلتمقػػيًالببلغػػاتًكاإلسػػتعانةًبرجػػاؿً

ًًًًًًالشرطة.
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ًالمخدراتفي الديف اإلسالمي رأي ًً

ًديننػػاًالحنيػػؼًكػػؿًًًًًً ننػػاًالكػػريـًكاألحاديػػثًالنبكيػػةًآأنػػكاعًالمخػػدراتًحسػػبًمػػاًذكػػرًفػػيًمًرلقػػدًحػػـر

ًال ًخيػًرًاًن،ًفمػاًحػرَّـًذًشػيئاًنكؿًماًهػكًطيبػبًكمفيػدًلمبشػرًجميعػشريفة،ًكأحؿَّ منػر،ًًاًنإالًعػكَّضًالنػاسى

َبائَِثَ﴿ً:ماؿًذًتعالى َاْرَ ًُ ِٓ يْ
َباِتََوُيَحرُِّمََنيَ يِّ َاىَطّ ًُ ُٓ

َ َل ْْاَفَلَاىَّاِ َ َوُيِحُوّ
َ
ََواْل ًْ ا ُْ َمِْْصَ ًْ ُٓ َوَيَضُعََخِْ

ًَْ ِٓ اايْ
كهػذ ًحجػػةًماطعػػةًعمػىًتحػػريـًالمخػػدراتًبشػتىًأنكاعجػػاًألنجػػاًتػؤدمًبػػالفردًإلػػىًً.1﴾َََكَُااْ ََنيَ

كتػػؤدمًبػػرًأيضػػانًإلػػىًً،منتجػػانًفػػيًالحيػػاةًكالًفػػردالًتجعمػػرًيقضػػانًكًً،اإلصػػابةًًبػػاإلمراضًكتػػتحكـًبػػر

يَُهااًِ﴿:العزيػػزًرلتجمكػػةًحيػػثًيقػػكؿًذًفػػيًكتابػػا ْٓ َمىَِلَالي ًْ يْااِديُك
َ
ٔاَْبِي المبػػادئًًف،ًفمػػ2ًً﴾ََواَلَتُيُْلاا

ًتعػػاطيًالمخػدراتًيػػؤدمًبتعػػادًعػفًكػػؿًمػاًهػػكًضػارًبصػػحةًاإلناألساسػيةًفػػيًاإلسػبلـًاإل فَّ سػاف،ًكا 

ً.(2003)ًالبار،ًًلىًمضارًجسميةًكنفسيةًكاجتماعيةإ

لػػـًتكػػفًالمخػػدراتًمعركفػػةًفػػيًزمػػفًالرسػػكؿًكمػػاًنعرفجػػاًاليػػكـ،ًكلػػـًيكػػفًلجػػاًمفجػػكـًكاضػػاًفػػيً

فًالكػريـًآفًالكػريـًأكًالسػنةًالنبكيػة،ًبػؿًشػمؿًالقػًرآصرياًفيًالقػًرذلؾًلـًيردًلجاًذكرًعقكؿًالناس،ًل

سػػمجاًكالًيكجػػدًأدنػػىًشػػؾًفػػيًأفًتعػػاطيًهفػػيًتحريمػػرًلممحرمػػاتًكػػؿًمػػاًهػػكًخبيػػث،ًكذكػػرًالخمػػرًب

ً(.2011)المراشدة،ًًالمخدراتًيدخؿًضمفًالخبائثًالتيًحرمجاًذ

ٌِااََوََ﴿ًكتعػػالى:ًمػػاؿًذًسػػبحانرًتجػػا ًحػػيفطػػبلؽًسػػجـًفػػيًاالامػػةًاألكلػػىًمرحمػػةًكانػػتًالمرحًًًً

ٍمََحْعلِئُنََ ْٔ َِل َىّ  ً لَِمَخيَ َِ َِِفَ مِني َحَسِاَ  َورِزْكاَ  ََسَهراَ  ُّ ِْ ٌِ ِخُذوَنَ اِبََتتي َِ ْخ
َ
َراِتَا يِخيِوََواْل ٍَ فكانت3ًًً﴾ََث

أكؿًمػػاًيطػػرؽًحػػسًالمسػػمـًمػػفًكضػػ ًالسػػكرً)كهػػكًالمخمػػر(ًفػػيًمقابػػؿًالػػرزؽًالحسػػف،ًفكهنمػػاًهػػكً

                                                             
  057ٌة اآل ( سورة االعراف،1)

 095ٌة اآل ( سورة البقرة،2)

  67ٌة ( سورة النحل، اآل3)
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رزؽًالحسػػػفًشػػػيءًآخػػػر،ًثػػػـًكانػػػتًالثانيػػػةًبتحريػػػؾًالكجػػػدافًالػػػدينيًعػػػفًطريػػػؽًالمنطػػػؽًشػػػيءًكالػػػ

يِِْسِاَ﴿ًماؿًتعالى:ًفيًسكرةًالبقرةًيًفيًنفكسًالمسمميفًحيفًنزلتالتشريع ٍَ ْ رََِوال ٍْ َاْرَ َِ لََُُٔمََن
َ
يَْسي

ٌِاََجَي َ ْكََبُ
َ
اَأ ٍَ ُٓ ٍُ ِياِسَِإَوثْ افُِعَلِي َِ ٌَ ََنبرٌِيََو ًٌ اَمِثْ ٍَ ِٓ ااكُْوَلِي ٍَ ِٓ كفػيًهػذاًإيحػاءًبػهفًتركجمػاًهػك1ًً﴾َْفعِ

كلكػفًحمػرًأكًحرمتػرًإنمػاًترتكػزًً،األكلىًماًداـًاإلثـًأكبرًمفًالنف .ًإذًأنرًممماًيخمكًشيءًمفًنفػ 

يقػػاعًالتنػػافرًبينجػػاًكبػػيفًفريضػػةً عمػػىًغمبػػةًالضػػرًأكًالنفػػ ،ًثػػـًكانػػتًالثالثػػةًبكسػػرًعػػادةًالشػػراب،ًكا 

اَيًََ:ً﴿مػاؿًتعػالىالصبلةًحػيفًنزلػتً ٌَ ٔاَْ ٍُ ََتْعيَ َ َُسََكَرىََح ي ًْ ُُت
َ
َفةَََوأ ٔاَْالصي ٔاَْاَلََتْلَرُب ُِ ٌَ َن ََ ي ِ ِي اَا َٓ حه

َ
اََ

كالًيكفػيًمػاًبينجػاًلمسػكرًثػـًاإلفامػة،ًكفػيًً،كالصػبلةًفػيًخمسػةًأكمػاتًمعظمجػاًمتقػارب2ً﴾ََتُلٔلُٔنََ

فػيًالصػباحًكالغبػكؽًبعػدًًكخاصةًعػادةًالصػبكحً-هذاًتضييؽًلفرصًالمزاكلةًالعمميةًلعادةًالشرابً

كفيػػػرًكسػػػرًلعػػػادةًاإلدمػػػافًالتػػػيًتتعمػػػؽًبمكاعيػػػدًً-العصػػػرًأكًالمغػػػربًكمػػػاًكانػػػتًعػػػادةًالجػػػاهمييفً

ذلؾًالتنامضًبيفًالكفػاءًبفريضػةًالصػبلةًفػيًً-كهكًأمرًلرًكزنرًفيًنفسًالمسمـًً-كفيرًً،التعاطي

ةًالحاسػػمةًكاألخيػػرة،ًكمػػدًتجيػػهتًمكاعيػػدهاًكالكفػػاءًبعػػادةًالشػػرابًفػػيًمكاعيػػدها،ًثػػـًكانػػتًهػػذ ًالرابعػػ

النفػػػكسًلجػػػاًتجيػػػؤانًكػػػامبلنًفمػػػـًيكػػػفًإالًالنجػػػيًحتػػػىًتتبعػػػرًالطاعػػػةًالفكريػػػةًكاإلذعػػػاف،ًعػػػفًعمػػػرًبػػػفً

اااَ ﴿ً:فنزلػػتًاآليػػةً،أنػػرًمػػاؿ:ًالمجػػـًبػػيفًلنػػاًفػػيًالخمػػرًبيانػػانًشػػفاءً-رضػػيًذًعنػػرًً-الخطػػابً ٍَ مِجي

َ ًُ َُِك ٔكَِعَبَيْ ْنَيُ
َ
يَْطاُنَأ َيُرِيُدَالشي َِ َِوََنا َِِْنرَِاهللي َْ ََخ ًْ ُك ََوَيُصدي يِِْسِ ٍَ ْ رََِوال ٍْ ََواْْلَْغَضاَءَِِفَاْرَ اىَْعَداَوةَ

اأنََ ُٓ َِْت ٌُ َ ًْ جْااُت
َ
ااْوََ َٓ اافةََِل فػػدعيًعمػػرًفقرئػػتًعميػػر،ًفقػػاؿً:"انتجينػػاًًانتجينػػا"ًركاةًالترمػػذم3ًً﴾َالصي

ً.(2011)الرستامي،ً

                                                             
 209ٌة ة البقرة، اآل( سور1)

  43ٌة ( سورة النساء، اآل 2)

 90( سورة المائدة، االٌة 3)
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ًالخبائػػػػثجتًنبػػػػكاًالخمػػػػرًفإً(:)ملسو هيلع هللا ىلص)كمػػػاؿًرسػػػػكلناًالكػػػػريـً ـل صػػػػدؽًرسػػػػكلناًالكػػػػريـًركاةًً(ًإنَّجػػػاًأ

ًالفػػػػكاحشًكأكبػػػػرً)الٍخمػػػػرًأً:مػػػػاؿ(ًملسو هيلع هللا ىلص)النسػػػػائيًكالطبرانػػػػي،ًعػػػػفًعبػػػػدذًبػػػػفًعمػػػػرًعػػػػفًالنبػػػػيً ـل

فًأحاديػػثًالرسػػكؿًصػػمىًذًعميػػةًكسػػمـًًتنجػػىًعػػفًالضػػرارًبجميػػ ًأشػػكالرًفػػيًمثػػؿًأالكبػػائر(ًنجػػدً

ًكىالًًضػػػرىارًى"ً(:ملسو هيلع هللا ىلص)ًمػػػكؿًرسػػػكؿًذ رى ػػػرى بػػػفًماجػػػة،ًكهػػػيًالقاعػػػدةًالعامػػػةًالفقجيػػػةًالتػػػيًإركاةًً"الًضى

تقػػررًإفًمػػاًتبػػثًضػػرر ًثبػػتًحرمتػػرًنجػػد ًفػػيًمثػػؿًهػػذا،ًكعػػفًأبػػكًعبيػػدةًعػػفًجػػابرًبػػفًزيػػدًعػػفً

ًأسػػكرً(ًملسو هيلع هللا ىلص)عائشػػةًرضػػيًذًعنجػػاًفقالػػت:ًسػػئؿًرسػػكؿًذً عػػفًشػػرابًالبتػػ ًفقػػاؿ:ً"ًكيػػؿًشػػرابو

ـي"ًصدؽًرسكلناًالكريـ ً(.247.صً،2003ماـًالربي ،ً)األًفىجكًحرا

عػػػفًجػػػػابرً)رضػػػػيًذًعنػػػػة(ًأفًرجػػػػبلًسػػػػهؿًالنبػػػػيًصػػػػمىًذًعميػػػػةًكسػػػػمـًعػػػػفًشػػػػرابًيشػػػػربكنرًًًً

صػػمىًذًأمسػػكرًهػػك؟"ًمػػاؿ:ًنعػػـ،ًفقػػاؿً(ملسو هيلع هللا ىلص)بهرضػػجـًمػػفًالػػذرةًيقػػاؿًلػػرًالمػػزر،ًمػػاؿًرسػػكؿًذً

رسػكؿًذ،ًمػالكاً:ًيػاًً"،المسكرًأفًنسقيرًمػفًطينػةًالخبػاؿإفًعمىًذًعجدانًلمفًيشربً"ًعميةًكسمـ

ً،البخػػػػارم)ًصػػػػحياًكًعصػػػػارةًأهػػػػؿًالنػػػار"ًأً–:"ًعػػػػرؽًأهػػػػؿًالنػػػارً(ملسو هيلع هللا ىلص)كمػػػاًطينػػػػةًالخبػػػػاؿ؟ًمػػػاؿ

2005).ً

تًحػراـًتعاطيجػػاًإفًالػديفًاإلسػبلميًينجػىًعػفًالفحشػاءًكالمنكػػرًفػبلًضػررًكالًضػرارًفالمخػدرا

عة:"إفًالحشيشػةً)رضيًذًعنر(ًفػيًكتابػرًالسياسػةًكالشػريًبفًتيميرإ.ًكماؿًنتاججااكبيعجاًكشراؤهاًًك

حراـ،ًيحدًمتناكلجاًكماًيحدًشاربًالخمرًكهيًأخبثًمػفًالخمػرًمػفًججػةًإنجػاًتفسػدًالعقػؿًكالمػزاجً

نجػاًتصػ ً،دًعػفًذكػرًذًكعػفًالصػبلةَّـػحتىًيصيرًفيًالرجؿًتحنثًكدياثةًكغيرًذلؾًمفًالفسادًكا 

مخػػدراتًمػػدًتػػذكبًكهػػيًداخمػػرًفيجػػاًحرمػػرًذًكرسػػكلرًمػػفًالخمػػرًكالمسػػكرًلفظػػاًكمعنػػى".ًكبعػػضًال

ً(.2011ًًً)المراشدة،ًًفيًالماءًكتشربًفالخمرًيشربًكؿًذلؾًحراـ
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"إفًاإلسػػبلـًديػػفًالحػػؽًاختػػار ًذًلعبػػػاد ً(2003ًالمشػػارًإليػػةًفػػيً)الحػػػارثي،ًكيبػػيفًالخميمػػيًً

أحاطًهذ ًالنعمػةًالعقػؿًبسػياجًسػميؾًمػفًاألحكػاـًً،ليكمؿًهدايتجـًكليتـًبرًنعمترًعميجـًدنياًكأخرل

نعةًمفًالتهثيرًعميجا،ًالحافظةًلحرماتجا،ًبػؿًجعػؿًاإلسػبلـًلمعقػؿًحمػىًمحجػكراًالًيجػكزًالحػكـًالما

ًمميػؿًمػاًأسػكرًكثيػرةًليظػؿًالعقػؿًمصػكنانًمػفً ًجمي ًالمسكراتًكالمفترات،ًبؿًحػـر حكلر،ًكلذلؾًحـر

فػيًجمي ًالمؤثرات،ًيؤدمًكظيفةًالحياةًمفًغيرًأفًيقػؼًفػيًسػبيمرًعػائؽ،ًكمػدًجػاءًالػنصًالقػاط ً

فًمػػػاًأفًكػػػؿًمسػػػكرًكمفتػػػرًلػػػرًحكػػػـًالخمػػػر،ًًكأيـًالخمػػػر،ًكدلػػػتًالسػػػنةًالمستفيضػػػةًكتػػػابًذًبتحػػػًر

ً(.14أسكرًالفرؽًمنرًفمؿءًالكؼًمنرًحراـ")ص.

ألنجاًتجعؿًالفردًفيًعػالـًأخػرًالًً،تفؽًمعظـًالعمماءًفيًالديفًاإلسبلميًأفًالمخدراتًحراـاًك

ةًإالًإذاًذهػبًمفعػكؿًالمخػدر،ًفيبحػثًعػفًالمخػدرًيعيشًكامعةًاليكميًكتصػرفرًعػفًحالتػرًالطبيعيػ

ـًالمتراكمةًفيًالجسـًنتيجةًالتعاطي،ًكتفؽًعمماءًالديفًعمىًمعامبػةًكحرمػةًمػفًيركججػاًالليزيؿًاآل

رتكػابًإكيػؤدمًأيضػاًإلػىًكيتعاطاهاًأكًمفًيصنعجاًكيزرعجاًألنجاًتسببًالجبلؿًلمفردًفػيًمجتمعػة،ً

ًت.شدًمفًضررًالمسكراأالجرائـًكضررهاً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً:ًثانيًا: الدراسات السابقة

تػػػػبًفػػػػيًمشػػػػكمةًالدراسػػػػةًالحاليػػػػةًطػػػػبلعًالباحػػػػثًعمػػػػىًاألدبًالسػػػػابؽًحػػػػكؿًمػػػػاًكًيإمػػػػفًخػػػػبلؿًًًًًً

فػػيًعػػددًمػػفًالجامعػػاتًالعربيػػةًًكمتغيراتجػػا،ًكذلػػؾًمػػفًخػػبلؿًالمجػػاالتًالعمميػػةًكالرسػػائؿًالجامعيػػة

سػػتطاعًالباحػػثًالحصػػكؿًعمػػىًاة،ًنترنػػتًمػػفًبحػػكثًعمميػػةًمحكمػػجنبيػػةًكعبػػرًمػػاًنيشػػرًفػػيًاألكاأل

عػددًمػػفًالدراسػػاتًالسػػابقةًذاتًالعبلمػةًبمشػػكمةًًدراسػػتر،ًكلتسػػجيؿًعػرضًكمنامشػػةًًهػػذ ًالدراسػػاتً

ًيتيف:اآلتفئتيفًالتـًتصنيفجاًإلىً

ًدراساتًتناكلتًسماتًالشخصيةًلدلًمدمنيًالمخدرات.ًً-

ًدراساتًتناكلتًمدمنيًالمخدراتًبصفةًعامةً-

هذ ًالدراسػاتًضػمفًكػؿًفئػةًمػفًهػاتيفًالفئتػيفًمػفًاألمػدـًالػىًاألحػدث،ًثػـًمػاـًًكمدًماـًبترتيبًًًً

بمنامشػػةًهػػذ ًالدراسػػاتًكبيػػافًمكمػػ ًالدراسػػةًالحاليػػةًمػػفًهػػذ ًالدراسػػاتًالسػػابقة،ًكفيمػػاًيمػػيًعرضػػانً

ًلجذ ًالدراساتًالسابقة:

 أواًل: دراسات تناولت سمات الشخصية لدى مدمني المخدرات.

دًمػػػفًالدراسػػػاتًفػػػيًعػػػددًمػػػفًالبمػػػدافًالعربيػػػةًكاألجنبيػػػةًمػػػدمنيًالمخػػػدرات،ًاسػػػتجدفتًالعديػػػًًًًًً

(،1990ًيًمطػػػرًأجػػػرتًالمػػػالكي)فػػػكعممػػػتًعمػػػىًإجػػػراءًمسػػػاًشػػػامؿًلمعرفػػػةًسػػػماتًشخصػػػيتجـ،ًف

دراسػػػةًكالتػػػػيًهػػػدفتًإلػػػػىًمقارنػػػػةًبعػػػضًسػػػػماتًالشخصػػػيةًعنػػػػدًالمتعػػػػاطيفًكغيػػػرًالمتعػػػػاطيفًفػػػػىً

تككنػػتًً.مجػػارةًاألصػػاب ،ًًكثبػػاتًاليػػد،ًًكالتػػازرًالحركػػي،ًًكنتبػػا اإلًكالكظػػائؼًالعقميػػةًكالػػنفسًحركيػػة،ً

(ًمػػػدمنان،ًكالمجمكعػػػةًاألخػػػرل30ًحػػػداهماًمػػػفًالمتعػػػاطيفًكعػػػددهـً)اعينػػػةًالدراسػػػةًمػػػفًمجمػػػكعتيفً

،ًكمػػدًاسػػتخدمتًعػػددانًمػػفًاألدكاتًكهػػىًاختبػػارًأيزنػػؾً(30مػػفًغيػػرًالمتعػػاطيفًعػػددهـ)ًكضػػابطةً
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مجػارةً-التػازرًالحركػي-عدادًالباحثة،ًاختبػارًثبػاتًاليػدًأكاستمارةًالعكامؿًاالجتماعيةًمفًلمشخصية،ً

األصػاب ،ًًكجػػاءتًنتائججػاًلتشػػيرًبكجػػكدًفػركؽًدالػػةًبػيفًالمتعػػاطيفًلمجيػػركيفًكغيػرًالمتعػػاطيفًفػػىً

الشػػػطبًفػػػىًاتجػػػا ًالمجمكعػػػةًالضػػػابطة،ً،ًًكمجػػػارةًاألصػػػاب ،ًًكثبػػػاتًاليػػػد،ًًككػػػؿًمػػػفًالتػػػازرًالحركػػػي

عاطيفًفيًتقديرًالػذات،ًكالسػعادة،ًكاالكتئػاب،ًكتػكهـًالمػرضًككجكدًفركؽًبيفًالمتعاطيفًكغيرًالمت

ًلصالاًالمدمنيف.

(،ًدراسػػػةًهػػػدفتًإلػػػىًالتعػػػرؼًعمػػػىًخصػػػائصًشخصػػػيةًالمػػػدمنيف1992ًعبػػػدالباميً)ًتأجػػػًرًكًًًًً

الريػاضًمدينػةً(ًحالػةًمػفًمػدمنيًالجيػركيفًب47مقارنةًبغيرًالمدمنيف،ًكذلؾًعمىًعينةًتتػهلؼًمػفً)

باحثػةًسػتخدمتًالادًمفًغيرًالمػدمنيف،ًًكفًرً(21ًضافةًإلى)ًاسنةًً(29-22عمارهـًبيف)ًًاتراكحتً

المػنججًًةالباحثػًتكاسػتخدمًالػذمًمننػرًعثمػافًالطكيػؿ،ً(MMP1)كجػةًاختبارًالشخصػيةًالمتعػددًاأل

حػػػػراؼًسػػػػيككباتي،ًانضػػػػطجادًكلػػػػديجـًمػػػػدمنيفًيشػػػػعركفًباال،ًكتكصػػػػمتًالدراسػػػػةًإلػػػػىًأفًالالكصػػػػفي

تػػػكهـًالمػػػػرضًكالجسػػػػتيرياًكتئػػػػابًكالجػػػػكسًًكبػػػػالنفسًكبػػػاآلخريفًكاالقػػػدافًالثقػػػػةًكيشػػػعركفًباليػػػػهسًكف

رتفػاعًمقيػػاسًالكػذب،ًكالتػكترًكخمصػػتًإلػىًأنػرًتكجػػدًفػركؽًجكهريػةًبػػيفًالمػدمنيفًكغيػػرًأكالفصػاـًًك

 المدمنيفًفيًبعضًمتغيراتًالصحةًالنفسية.

مفًلػػىًمعرفػػةًخصػػائصًشخصػػيةًالمػػدإهػػدفتًًدراسػػة(،1993ًماسػػـً)ًكفػػيًنفػػسًالسػػياؽًأجػػرلًًًً

مكانيػةًتجنػبًالطػبلبًلآلثػارًا،ًكذلػؾًبجػدؼًفػيًالقػاهرةًكماًيراهاًطبلبًالجامعةًمفًغيرًالمػدمنيف

يػػرًالسػػمبيةًكالمػػدمرةًلظػػاهرةًاإلدمػػافًكمحاكلػػةًالقضػػاءًعميجػػاًمبكػػران،ًكالتعػػرؼًعمػػىًرؤيػػةًالطػػبلبًغ

لػػػػػػةًختبلؼًالمراحػػػػػؿًالدراسػػػػػػيةًكالحااخػػػػػتبلؼًهػػػػػػذ ًالرؤيػػػػػةًبػػػػػػاالمػػػػػدمنيفًلشخصػػػػػػيةًالمػػػػػدمف،ًكهػػػػػػؿً

االجتماعية؟ًكاستخدمتًالدراسةًاألسمكبًاالسػتطبلعيًمعتمػدةًعمػىًتطبيػؽًاسػتبيافًيضػـًمجمكعػةً

(ًطالػػػب600ًمػػفًاألسػػػئمةًتقػػػيسًرؤيػػػةًالطمبػػػةًلشخصػػػيةًالمػػػدمف،ًكطبقػػػتًعمػػػىًعينػػػةًمككنػػػةًمػػػفً)
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غيػرًًرؤيػةً:كطالبةًبكميةًالتربيةًبجامعةًاالسكندرية،ًككافًمفًأهـًماًتكصمتًإليػةًهػذ ًالدراسػةًهػك

رتجاليػػةًفػػيًالتصػػرؼ،ًكعػػدـًفًشخصػػيةًالمػػدمفًتتسػػـًبالضػػعؼًكاإلأالمتعػػاطيفًلممػػدمفًتتمثػػؿًفػػيً

،ًكالكػػذب،ًنطػػكاء،ًكالشػػعكرًبػػالنقص،ًكاإلرهػػاؽًالػػدائـنفعػػالي،ًكعػػدـًتحمػػؿًالمسػػئكلية،ًكاإلزافًاإلتػػاإل

األسػػريةًًنػػرًيعػػانيًمػػفًالعديػػدًمػػفًالمشػػكبلتألتػػزاـًبػػالعرؼًكالتقاليػػد،ًككمػػاًكعػػدـًالتركيػػز،ًكعػػدـًاأل

 كاالجتماعية،ًلعدـًمدرترًعمىًاالندماجًم ًاآلخريفًكالتكافؽًمعجـ.

(،ًدراسػػػةًهػػػدفتًإلػػػىًالتعػػػرؼًعمػػػىًالبنػػػاءًالنفسػػػيًكديناميػػػات1994ًأجػػػرلًفايػػػدً)ًكفػػػيًالقػػػاهرةًًًً

ذاًكانػػػتًهنالػػػؾًإكاالمفيتػػػاميف،ًكالكشػػػؼًعمػػػاًًبتيػػػكراتًيةًلػػػدلًمتعػػػاطيًالكحكليػػػاتًكالبػػػارالشخصػػػ

ركةًبػػيفًأبعػػػادًالشخصػػيةًكاألعػػػراضًالنفسػػيةًكالعقميػػػةًكاألعػػراضًالسػػػيككماتيةًمككنػػاتًعامػػرًكمشػػػت

لػػدلًمجمكعػػةًالبحػػث،ًكاعتمػػدًالباحػػػثًفػػيًدراسػػترًعمػػىًمنججػػػيفًيتمػػثبلفًفػػيًالمػػدخؿًاإلحصػػػائيً

ختبػػارًرسػػـًالمنػػزؿًاختبػػارًأيزنػػؾًلمشخصػػية،ًًكامسػػتخدمانًفػػيًذلػػؾًعػػدةًأدكاتًهػػي:ًًكدراسػػةًالحالػػة

،ًكمقابمػػػػرًإكمينيكيػػػػرًكغيرهػػػػاًمػػػػفًاألدكاتًالتػػػػيًتخػػػػدـًأهػػػػداؼًالبحػػػػث،ًكالشػػػػجرةًكالشخص)إسػػػػقاطي(

تتػراكحًأعمػارهـًًمػدمف(75ًالعقػاميرًكتتكػكفًمػفً)كاشتممتًالعينةًعمىًمجمػكعتيف:ًاألكلػىًمتعػاطيً

-15(ًتتػراكحًأعمػارهـًبػيفً)75(ًسنةًمفًالذككر،ًكالثانيػةًغيػرًالمتعػاطيفًكعػددهـً)60-15بيفً)

متصػػػػاديةًالمتنكعػػػػة،ًجتماعيػػػػةًكاالىًتمثيػػػػؿًالمسػػػػتكياتًالتعميميػػػػةًكاال(ًسػػػػنةًمػػػػفًالػػػػذككر.ًكراعػػػػ50

نتجػػتًالدراسػػةًإلػػىًأفًمتعػػاطيًالعقػػاميرًيتسػػمكفًبمجمكعػػةًمػػفًاألعػػراضًالنفسػػيةًكالعقميػػةًبدرجػػةًاًك

كتئػػاب،ًكأعػػراضًالقمػػؽ،ً ًاألعػػراضًفػػيًالكسػػكاسًالقجػػرمًكاالأكبػػرًمػػفًغيػػرًالمتعػػاطيف،ًكتتمثػػؿًهػػذ

ارانكيػػا،ًكأعػػراضًالذهانيػػةًكأعػػراضًالسػػيككماتير،ًكمػػاًتكجػػدًمككنػػاتًعامميػػرًكالعدكانيػػة،ًكأعػػراضًالب

كيػػرًكاالختبػػػارً،ًكمػػػاًكشػػفتًالمقابمػػةًاالكمينيالشخصػػػيةًكأعػػراضًاألمػػراضًالنفسػػيةًعامػػةًبػػيفًأبعػػاد

مفيتػػاميفًفػػيًكاألًبتيػػكراتًكالبػػارختبلفػػاتًبػػيفًمتعػػاطيًكػػؿًمػػفًالكحكليػػاتًااالسػػقاطيًعػػفًكجػػكدً

ًفيماًتتعمؽًبالجكانبًالفصاميةًكاالكتئابيةًكالعدكانية.دينامياتًالشخصيةً
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دراسػػػةًً(،Sher&Trull, 1994)تػػػركؿًًكأجػػرلًكػػػؿًمػػػفًشػػيرًكفػػيًالكاليػػػاتًالمتحػػدةًاالمريكيػػػةًًً

سػػتخداـًالمخػػػدراتًمعرفػػةًالعبلمػػةًبػػيفًنمػػكذجًعكامػػؿًالخمػػسًالكبػػرلًكالػػذيفًيميمػػكفًالإلػػىًهػػدفتً

سػػػتخداـًالمخػػػدراتًمػػػفًالشػػػبابًالفًالػػػذيفًيميمػػػكفً(ًمػػػ468دراسػػػةًمػػػفً)تككنػػػتًعينػػػةًال.ًالمتعػػػددة

ضػػػػػػػطراباتًالعقميػػػػػػػةًمقيػػػػػػػاسًعكامػػػػػػػؿًالخمػػػػػػػسًالكبػػػػػػػرل،ًكمقيػػػػػػػاسًاالًافالبػػػػػػػالغيف،ًكطبػػػػػػػؽًالباحثػػػػػػػ

سػػػتخداـًالًأفًاألشػػػخاصًالػػػذيفًلػػػديجـًمػػػيبلًنً:الدراسػػػةًنتػػػائجً(،ًككشػػػفتDSM –III-Rالمنفتحػػػة)

عػػاطكفًمػػكادًالمتعػػددةًلمحصػػكؿًاالنبسػػاطية،ًممػػاًيجعمجػػـًيتًعامػػؿًالمخػػدراتًتػػنخفضًدرجػػاتجـًفػػي

ًامػػؿرتفػػ ًلػػديجـًعي،ًًككاالنفتػػاحًعمػػىًالخبػػرةًالمقبكليػػةًعامػػؿكالبججػػة،ًكتػػنخفضًلػػديجـًًعمػػىًالسػػعادة

ًالعصابيةًكيقظةًالضمير.

(،ًبدراسػػػػةًكالتػػػػيًهػػػػدفتًإلػػػػىًالتعػػػػرؼًإلػػػػىًخصػػػػائص1995ًالحربػػػػيً)ًفػػػػيًالسػػػػعكديةًأجػػػػرلًكًًًً

(ًمػػدمنانًلمجيػػركيف50ًًيف،ًكتككنػػتًالعينػػةًمػػف)ًالشخصػػيةًلػػدلًمػػدمنيًكمركجػػيًالمخػػدراتًكالعػػادي

اسػػتخدـًً،(ًسػػنة30ً-20التػػيًتراكحػػتًأعمػػارهـًمػػاًبػػيفً)ًًكً،(ًمػػفًالعػػادييف50ً(ًمركجػػانًك)50ًك)

كاسػػػػتخدـًالباحػػػػثًالمػػػػنججًًعػػػػداد ًكمائمػػػػةًمنيسػػػػكتاًلمشخصػػػػية،ًاتمارةًالخمفيػػػػةًمػػػػفًفيجػػػػاًالباحػػػػثًاسػػػػ

ذاتًداللػػةًلػػدلًالمػػدمنيفًكالمػػركجيفًمقارنػػةًًكجػػكدًفػػركؽً:،ًكتكصػػمتًالدراسػػةًإلػػىالكصػػفيًالمقػػارف

فصػػػػاـ،ًالجػػػػػكسًبالعػػػػادييفًفػػػػيًمقػػػػاييسًكػػػػػؿًمػػػػفً)االنحػػػػراؼًالسػػػػيككباتي،ًالبارانكيػػػػػا،ًالسػػػػيكاثتيا،ًال

الًتكجػػدًفػػركؽًفػػيًمقيػػاسًكمػػاًجتمػػاعي(ًكذلػػؾًلصػػالاًالمػػدمنيفًكالمػػركجيف،ًالخفيػػؼ،ًاالنطػػكاءًاإل

دراسػػةًإلػػىًأفًالمػػدمنيفًكالمػػركجيفًالًيختمفػػكفًالجسػػتيريا(ًكخمصػػتًالً–تػػكهـًالمػػرضًً–)االكتئػػابً

نحػػػراؼًالسػػػيككباتيًحيػػػثًظجػػػرًأفًالمػػػدمنيفًأكثػػػرًسػػػيككباتيةًمػػػفًفًبعضػػػجـًالػػػبعضًإالًفػػػيًاالعػػػ

ًالمركجيفًكبفركؽًدالة.
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ًلػػىًمعرفػػةًخصػػائصًالشخصػػيةًلػػدلإ(،ًهػػدفتً ,1997Robertكفػػيًدراسػػةًمػػاـًبجػػاًركبػػرتً)ًًً

(ًمػػفًمػػدمنيًاألفيػػكف716ًـًفػػىًالبحػػثًعينػػةًمككنػػةًمػػفً)سػػتخدامػػدمنيًاألفيػػكفًالمتعػػالجكف،ًكمػػدً

المتعػالجكفًبكاسػطةًعقػارًالميثػػادكف،ًكاسػتخدـًالباحػثًمقيػاسًاالضػػطراباتًالشخصػية،ًكمػدًجػػاءتً

%ًمػفًالعينػةًكػافًلػديجـًاضػطرابات47ًنتائجًدراسترًًبهفًالخصائصًالطػبًالنفسػيةًتشػيرًإلػىًأفً

%ًكػانكاًفػي15.8ًجـًاكتئابًنفسيًجسػيـ،ًكنسػبةً%ًلدي25.1الشخصيةًالمضادةًلممجتم ،ًكنسبةً

ًتشخيصًغيرًمحدد.

بدراسػػةًهػػدفتًإلػػىًالتعػػرؼًعمػػىًالعكامػػؿً(،Pisa & Bevera, 1998ً)ًمامػػتًبيػػزاًكبيفػػرمًًً

نفتػاحًعمػىًالخبػرة(ًكعبلمتجػاًالخمسًالكبرل)العصابية،ًكاالنبساطية،ًكيقظةًالضمير،ًكالمقبكلية،ًكاال

(35ً(ًمقسػمةًإلػىًثبلثػةًأمسػاـً)108تككنتًعينةًالدراسػةًمػفً).ًحكؿنتكاسةًعؿًالمخدراتًكالكباال

(ًعينػػةًضػػابطةًمػػفًأفػػراد28ً(ًمػػفًالمنتكسػػيفًعمػػىًالمػػكادًالمتعػػددةًك)45منتكسػػانًعمػػىًالكحػػكؿًكً)

هػػذ ًبػػرزًالنتػػائجًأًكأظجػػرتالمجتمػػ ،ًكاسػػتخدمتًهػػذ ًالدراسػػةًمقيػػاسًالعكامػػؿًالخمػػسًلمشخصػػية،ً

ًكالمقبكليػػػػػةًكاألنفتػػػػػاحًعمػػػػػىًالخبػػػػػرةًنخفػػػػػاضًيقظػػػػػةًالضػػػػػميراةًًكالعصػػػػػابيًعامػػػػػؿرتفػػػػػاعًأً:الدراسػػػػػة

ً.المخدرةًلدلًالمنتكسيفًعمىًالكحكؿًكالمكادًالمتعددةًكاالنبساطية

(،ًدراسػػةًهػػدفتًإلػػىًالكشػػؼًعػػفًالعبلمػػةًبػػيفًمتعػػاطي2001ًأجػػرلًالحػػازميً)ًالسػػعكديةًكفػػيًًًً

الشخصػيةًكبعػضًالمتغيػراتًالمخدراتًبصفةًعامة،ًكتعػاطيًنػكعًمعػيفًبصػفةًخاصػة،ًكبػيفًأبعػادً

عتيفًكاستخدـًالباحثًالمػنججًشػبةًالتجريبػي،ًكتككنػتًعينػةًالدراسػةًمػفًمجػًكً.األسريةًفيًالسعكدية

(ًفػػرد،100ً(ًفػػردانًكالمجمكعػػةًالثانيػػةًكهػػيًالضػػابطةًتتكػػكفًمػػفً)150مػػفً)ًاألكلػػىًكهػػيًالتجريبيػػة

تبػػارًمػػكسًلمعبلمػػاتًاألسػػرية،ًخاكاسػػتخدـًالباحػػثًمقيػػاسًأيزنػػؾًلمشخصػػيةًبجزئيػػةًاألكؿًكالثػػانيًًك

حصػػػػائيةًفػػػيًأبعػػػػادًالشخصػػػيةًبػػػػيفًمػػػدمنيًالمجػػػػدئاتًإكجػػػكدًفػػػػركؽًذاتًداللػػػةًً:كأظجػػػرتًالنتػػػػائج
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نطػػػكاء،ًككػػذالؾًكجػػكدًفػػركؽًدالػػةًإحصػػائيةًفػػػيًنبسػػاطًكاالكالمسػػجكنيفًالعػػادييفًبالنسػػبةًألبعػػادًاال

ًييفًكفقػػػػػػػػاًلمقيػػػػػػػػاسًلمسػػػػػػػػجكنيفًالعػػػػػػػػاداسػػػػػػػػرًأًيسػػػػػػػػرًمػػػػػػػػدمنيًالمجػػػػػػػػدئاتًًكأًيالعبلمػػػػػػػػةًاألسػػػػػػػػريةًبػػػػػػػػيفً

 العبلماتًاألسرية.

بدراسػةًهػدفتًإلػىً (،O'Mahony & Smith, 2002)ًسػميثًكًأكمػاهكنيماـًكؿًمػفًكفيًأيرلنداًً

(20ًكمدًمامكاًبمقارنػةًمجمكعػةًمككنػةًمػفً)ً،مقارنةًلبعضًالخصائصًالشخصيةًلمدمنيًالجيركيف

نػػتًالعينػػةًجميعجػػاًمػػفًالػػذككر،ًككاأربعػػةًأبعػػادًلمشخصػػيةًًي(ًضػػابطة،ًًفػػ20دمنانًلمجيػػركيف،ًك)مػػ

الذات،ًكالتحكـًفىًالذاتًكالنزعةًإلىًتقػديرًالػذات،ًكالنزعػةًإلػىًإسػقاطًًحتراـابعادًالشخصيةًهيًكأ

الػذاتًكصػكرةًالػذاتًًحتػراـابػهفًهنػاؾًداللػةًإحصػائيةًفػىًانخفػاضًكأظجرتًالنتػائج:ًصكرةًالذات،ً

عييفًلؤلفػػرادًالػػذيفًلػػديجـًجػػركاًبػػهنجـًتػػابظأفًمػػدمنيًالجيػػركيفًمػػدًهكػػذلؾًفػػًكسػػكياء،ًعػػفًمجمكعػػةًاال

ًجرامي.اتارينً

فجػـًشخصػيةًالمػدمفًكذلػؾًبالمقارنػةًًإلػىًهدفتدراسةً(،2002ًحطابً)ًفيًالسعكديةًأجرلًكًًًًً

سػػتخدـًالباحػػثًاألدكاتًامعرفػػةًصػػكرةًالسػػمطةًالكالديػػةًلػػدلًالمػػدمف،ًًكًك،ًـًكبػػيفًغيػػرًالمػػدمنيفبيػػنج

ةًتجاهػػاتًنحػػكًاألسػػًرسػػتبيافًاالاختبػػارًأيزنػػؾًلمشخصػػية،ًًكاسػػقاطيًالجمعػػيًًكختبػػارًالشخصػػيةًاألا

(ًفػػردًمقسػػميفًإلػػىًثػػبلث75ًخػػذًالباحػػثًعينػػةًمكامجػػاً)أدمانيػػة،ًًككميػػاسًالسػػري ًلتعػػاطيًالمػػكادًاإل

(،30ًمجمكعػػػات،ًمجمكعػػػةًمػػػفًغيػػػرًالمػػػدمنيفًالػػػذيفًسػػػبؽًلجػػػـًالعػػػبلجًمػػػفًمبػػػؿًككػػػافًعػػػددهـً)

دمانيػةًبشػكؿًغيػرًمػنظـًالذيفًيستخدمكفًالمكادًاإلرد،ًمفً(ًف15كمجمكعةًمفًالمتعاطيفًعددهـً)

سػػػػمكبًا(ًفػػػرد،ًكاسػػػػتخدـًالباحػػػػث30ًعػػػػددهـً)"ًتعػػػاطيًتركيحػػػػي"،ًكمجمكعػػػػةًمػػػفًغيػػػػرًالمػػػػدمنيفً

كجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًًالدراسػة:ًنتػائجقػارفًبػيفًثػبلثًمجمكعػات،ًكأظجػرتًحصائيًالتحميميًالماال

حصػائيةًإجػكدًفػركؽًدالػةًًكالسػمطةًالكالديػة،ًًكًحصائيةًبيفًالمدمنيفًكبيفًغيرًالمدمنيفًفػيًصػكرةإ
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فػػىًًبػػيفًالمػػدمنيفًكغيػػرًالمػػدمنيفًفػػىًمقيػػاسًالكػػذب،ًكالسػػعادة،ًكاالنػػزكاء،ًكاالنتمػػاء،ًككػػافًالفػػرؽ

تجا ًمجمكعةًغيرًالمدمنيف،ًككجػدتًكػذلؾًفػركؽًدالػةًفػىًمقػاييسًالتشػجي ًبػالتعبير،ًكاالعتماديػةًا

ثػػارةًالغضػػب،ًكاحتػػراـًالكالػػديف،ًكالعػػزؿ،ًكممػػ ًفػػىًالتنشػػئة،ًكالخػػكؼًمػػفًاألذلًالبػػدني،ًًك التشػػدد،ًكا 

ًالعػػػػػػػػدكاف،ًكرفػػػػػػػػضًدكرًربػػػػػػػػةًالمنػػػػػػػػزؿ،ًكالمسػػػػػػػػاكاة،ًكسػػػػػػػػيطرةًاألـ،ًككانػػػػػػػػتًالفػػػػػػػػركؽًفػػػػػػػػىًاتجػػػػػػػػا ً

ًمجمكعةًالمدمنيف.

مًأمعرفػةًهػدفتًإلػىً(،ًدراسػةBruck & Allen, 2003ً)ًألػفًكًبػركؾكفػيًكاليفكرنيػاًأجػرلًًًًًًً

بمغػتًً.سػتخداـختيػارًالمػادةًكتعػددًمػكادًاالادمػافًكعبلمتجػاًبثيرًفيًاإلهالعكامؿًالخمسًالكبرلًلجاًت

٪ًذكػكر(،ًمػفًالػذيفًيتمقػكفًالعػبلجًمػفًاإلدمػافًعمػىًالجيػركيف44ًً)ًًمدمف،325ً)الدراسةً)عينةً

كمقيػػاسً ،(DSM-III-Rشػػممتًالتػػدابيرًالمقابمػػةًالسػػريريةًالمنظمػػةًؿً)اأكًالكحػػكؿ،ًًككالكككػػاييفً

أفًاألفػرادًالػذيفًًككانػتًأهػـًالنتػائجًهػي:(ًكمقياسًعكامؿًالخمسًالكبػرل،MACًإدمافًالكحكؿً)ً

العصػػابيةًعامػػؿًرتفػػاعًألػػديجـًسػػماتًشخصػػيةًمشػػتركةًكهػػيًًيعػػانكفًمػػفًاضػػطراباتًاإلدمػػافًظجػػر

،ًكمػػدًارتبطػػتًبالدرجػػةًالمنخفضػػةًكاالنفتػػاحًعمػػىًالخبػػرةًيقظػػةًالضػػميرًكالمقبكليػػةعامػػؿًكانخفػػاضً

ًجرامي.صيةًالمضادةًلممجتم ًكبالسمكؾًاالخعمىًهذ ًالعامؿًبالش

بػػػػيفًخصػػػػائصًًة،ًكالتػػػػيًهػػػػدفتًإلػػػػىًالمقارنػػػػفػػػػيًالسػػػػعكديةً(2003كدراسػػػػةًأجراهػػػػاًالعنػػػػزم)     

ًالكمػػيًعينػػةًالدراسػػةً.ًكمػػدًبمغػػتشخصػػيةًمػػدمنيًالحشػػيشًكمػػدمنيًاإلمفيتػػاميفًكالشخصػػيةًالعاديػػة

ؽًكخاصػػػػيةًالعدكانيػػػػةًكخاصػػػػيةًسػػػػتخدـًالباحػػػػثًأدكاتًالبحػػػػثًلقيػػػػاسًخاصػػػػيةًالقمػػػػا(،ًًك346مػػػػفً)

سػػػػتخداـًبعػػػػضًالمتغيػػػػراتًالديمكغرافيػػػػةًمثػػػػؿًالمسػػػػتكلًالتعميمػػػػي،ًكالحالػػػػةًانجػػػػاز،ًمػػػػ ًالدافعيػػػػةًلئل

دًفػػركؽًًككجػػً:إلػػىًكتكصػػمتًالنتػػائجًاالجتماعيػػة،ًكنػػكعًالكظيفػػة،ًكاسػػتخدـًالباحػػثًالمػػنججًالكصػػفي،

خاصػػػػيةًالقمػػػػؽًكخاصػػػػيةًًجكهريػػػػةًدالػػػػةًإحصػػػػائيةًبػػػػيفًمػػػػدمنيًالحشػػػػيشًكمػػػػدمنيًاإلمفيتػػػػاميفًفػػػػي
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الًتكجػػػدًفػػػركؽًجكهريػػػةًذاتًًرالعدكانيػػػةًكخاصػػػيةًالدافعيػػػةًلبلنجػػػاز،ًكاستخمصػػػتًالنتػػػائجًأيضػػػاًبهنػػػ

داللػػةًإحصػػائيةًلػػدلًمػػدمنيًالحشػػيشًكاإلمفيتػػاميفًكالعػػادييفًفػػيًخاصػػيةًالقمػػؽًكخاصػػيةًالدافعيػػةً

ًنكعًالكظيفة(.ً-ماعيةالحالةًاالجت-)المستكلًالتعميميًلمخصائصًالديمكغرافيةًنجازًتبعاًنلئل

(،ًدراسػػػػةًهػػػػدفتًإلػػػػىًربػػػػطًمفجػػػػكـًنكعيػػػػةًالحيػػػػاةًبسػػػػمات2004ًأجػػػػرلًحسػػػػف)ًفػػػػيًمصػػػػرًك      

الشخصيةًكمحاكلةًتكضياًالعبلمةًبػيفًكػؿًمنجمػا،ًكمحاكلػةًالكشػؼًعػفًنكعيػةًالحيػاةًلػدلًمػدمنيً

(35ً-20(ًفػردانًمػفًمػدمنيًالجيػركيف،ًتراكحػتًأعمػارهـًمػفً)87)ًمفًخبلؿًعينػةًبمغػتً.الجيركيف

(،ًكمقيػاسًاختبػارًمسػتكل1999ًكمي)سنة،ًكاستخدـًالباحثًمقياسًالرضاًعفًالحياةًمفًأعدادًدس

مػػػػػػػفًأعػػػػػػػدادًكفًلقػػػػػػػكةًاألنػػػػػػػاًأً–(،ًكمقيػػػػػػػاسًبػػػػػػػار2000ًدادًعريضػػػػػػػةً)نكعيػػػػػػػةًالطمػػػػػػػكحًمػػػػػػػفًأعػػػػػػػ

ختبػػػارًالشخصػػػيةًمتعػػػددةًالًرؼًالسػػػيككباثيًمػػػفًالمقػػػاييسًالفرعيػػػنحػػػرا(،ًكمقيػػػاسًاال1986كفػػػافي)

ًنتػائجً(،ًكاستخدـًالباحػثًمػنججًالكصػفيًالتحميمػي،ًككشػفت1997(ًًتعريبًممكية)MMPIاألكجر)

كجكدًعبلمةًارتباطيػرًسػالبةًبػيفًالرضػاًعػفًالحيػاةً)كهحػدًالمتغيػراتًالنفسػيةًلنكعيػةًالحيػاةًً:الدراسة

(ً-0.304رتبػػػػاط)أمكضػػػػكعًالدراسػػػػةً(ًكالسػػػػيككباثيةً)كهحػػػػدًسػػػػماتًالشخصػػػػيةًالمدركسػػػػة(ًبمعامػػػػؿً

(،ًككمػػاًكشػػفتًالدراسػػةًكجػػكدًارتبػػاطًمكجػػبًبػػيفًمػػكةًاألنػػػا0.01ًصػػائيةًعنػػدًالمسػػتكل)كبداللػػةًإح

ًكمستكلًالتعميـًكأيضانًبيفًالمجنةًكسفًبدايةًالتعاطي.

بدراسػةًهػدفتًً(،Walton & Roberts, 2004أجرلًكؿًمػفًكالتػكفًكرزبػرتسً)فيًكاشنطفًًك ًًً

(ًمسػػتخدميف118ًعينػػةًمػػفً)ًعمػػىً.لػػىًمعرفػػةًالعبلمػػةًيػػبفًتعػػاطيًالمخػػدراتًكسػػماتًالشخصػػيةإ

(ًممتنعػػيفًعػػفًالمخػػدرات،ًكاسػػتخدـًالباحػػثًمقيػػاسًالعكامػػؿ172ًلمكحػػكؿًكالمخػػدرات،ًكعينػػةًمػػفً)

ؿًالمتعػػػػاطيفًلمكحػػػػكؿًًكحصػػػػككشػػػػفتًنتػػػػائجًالدراسػػػػة:ًالخمػػػػسًالكبػػػػرل،ًكطبػػػػؽًالمػػػػنججًالكصػػػػفي،ً

لمخػػػػدرات،ًكالمخػػػػدراتًعمػػػػىًدرجػػػػةًأعمػػػػىًفػػػػيًالعصػػػػابيةًكبدرجػػػػةًمتكسػػػػطةًلػػػػدلًالممتنعػػػػيفًعػػػػفًا
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الدرجػػػػةًأفًلػػػػدلًالمتعػػػػاطيف،ًكيبػػػػيفًًكاالنفتػػػػاحًعمػػػػىًالخبػػػػرةًكانخفضػػػػتًيقظػػػػةًالضػػػػميرًكالمقبكليػػػػة

ًتعاطيًالمخدرات.ًًجاالمنخفضةًسبب

دراسػةًهػدفتًإلػىًمعرفػةً،ً(Kornor & Nordvik, 2007)ًككنرًنكرذيػؾًكفيًالنركيجًأجرلًًًًً

لشػبابًالنػػركيجًمقارنػةًبعينػػةًمػفًنفػػسًذاًكػافًهنالػػؾًًسػمرًتميػػزًشخصػيةًمػػدمنيًاألفيػكفًمػػفًاإمػاً

(ًمػدمفًلؤلفيػكف65ًتككنػتًعينػةًالدراسػةًمػفً)ً.البمدًالًتعتمدًعمىًاألفيكفًمفًنفػسًالجػنسًكالسػف

(ًعيػػػاداتًخارجيػػػة،5ً(،ًكمػػػدًأخػػػذًالباحثػػػافًالعينػػػةًمػػػفً)65كعينػػػةًمماثمػػػةًمػػػفًاألسػػػكياءًكعػػػددهـً)

حيػػػثً(،NEO-PI-Rًالنركيجيػػػةً)ًكاسػػػتخدـًالباحثػػػافًمقيػػػاسًالعكامػػػؿًالخمػػػسًالكبػػػرلًلمشخصػػػية

أفًمػدمنيًالمخػدراتًًأهمجػا:ًنتػائجًككشػفتًالدراسػةًعػفًاستخدـًالباحثافًالمنججًالكصفيًالمقػارف،ً

مدًسجمكاًدرجاتًأمػؿًفػيًعكامػؿًيقظػةًالضػميرًمقارنػةًبغيػرًالمػدمنيفًعمػىًالمخػدرات،ًكتػـًتسػجيؿً

فػػيًحػػيفًترتفػػ ًدرجػػاتجـًفػػيًعامػػؿًًًكاالنفتػػاحًعمػػىًالخبػػرة،ًكاالنبسػػاطيةًلمقبكليػػةدرجػػاتًأمػػؿًفػػيًا

 العصابيةًًلمدمنيًالمخدرات.

 & Branch)ًفيػػرمًكًبيرانػػي،ًكً،كزيمفػػتشً،كبكتاكػػاًيػػرا،كجً،نشفػػًركػػؿًمػػفًًيطاليػػاًمػػاـإكفػػيً    

Gerra & Bertacca & Zaimovic & Pirani and Ferri, 2008،) ًبدراسػةًهػدفتًإلػى

متًالعينػػػػػػةًًثػػػػػػبلثًمجمكعػػػػػػاتًمػػػػػػفًًشػػػػػػمً.معرفػػػػػػةًصػػػػػػفاتًشخصػػػػػػيةًمػػػػػػدمفًالجيػػػػػػركيفًكالكككػػػػػػاييف

(50ًالكككػػػاييف،ًكً)ًمعتمػػػديفًعمػػػى(ًمريضػػػا60ًالجيػػػركيف،ً)ًمعتمػػػديفًعمػػػى(ًمريضػػػا85ًالػػػذككر)

 MMPI)سػكتاًاسًمينيالسماتًالشخصيةًعفًطريؽًمقشخصاًسميماًمفًعينةًعشكائي،ًتـًمياسً

عنػػدًالمتعمػػديفًعمػػىًجتمػػاعيًنطػػكاءًاالكجػػكدًهسػػتيرياًكالعدكانيػػةًكاالًالدراسػػة:ً،ًككشػػفتًنتػػائج(2-

رتفػػػاعًجنػػػكفًالعظمػػػةًكالمزاجيػػػةًكتجنػػػبًالضػػػررًأالجيػػػركيفًأكثػػػرًمػػػفًالمعتمػػػديفًعمػػػىًالكككػػػاييف،ًًك

ًكاالنبساطيةًًلدلًمدمنيًالكككاييفًأكثرًمفًالمعتمديفًعمىًالجيركيف.ًً
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،ًبدراسػةًهػدفتًإلػىًالتحقػؽً( Valeithian, 2009&Thomas )فمنتػايفًًكيػرافًمػاـًتكمػاسًإكفػيً

ً.مػةًعكامػػؿًالشخصػيةًالخمػػسًالكبػرلًلػػدلًمػدمنيًالمخػػدراتًالمتعػددةًعنػػدًطػبلبًالجامعػػةعبلمػفً

خػػػذًالعينػػػاتًالعنقكديػػػة،ًكاسػػػتخدـًأ(ًمػػػفًالطػػػبلبًعػػػفًطريػػػؽ342ًمكامجػػػاً)كاسػػػتخدـًالباحػػػثًعينػػػةً

،ًكطبػػػػػؽًالمػػػػػنججً(IAPS)دمػػػػاف،ًكمقيػػػػػاسًاإل(NEO- FFI)مقيػػػػاسًالعكامػػػػػؿًالخمػػػػسًالكبػػػػػرلً

العصػػػابيةًكيقظػػػةًًمعكامػػػؿًالػػػثبلث:لًنحػػػدارًالمتعػػػددتحميػػػؿًاإلً:إلػػػىًدراسػػػةًالكصػػػفي،ًككشػػػفتًنتػػػائج

نبسػػاطيةًيجعمجػػـًيميمػػكفًاإلًعامػػؿًفأدمػػاف،ًًكحتمػػاؿًاإلإالضػػميرًكالمقبكليػػةًلجػػاًالقػػدرةًعمػػىًالتنبػػؤًب

فًعػػػدـًرضػػػاهـًفػػػيًالعبلمػػػةًهلػػػىًتكػػػكيفًالعبلمػػػاتًاالجتماعيػػػة،ًفػػػإلػػػىًالنشػػػاطًكالحمػػػاسًكالتكجػػػرًإ

دمافًالمخدرات.ًًًًاالجتماعيةًيشعركفًباإل ًحباطًمماًمدًيجعمجـًأكثرًميبلًالستخداـًكا 

خػػػدراتًسػػػماتًالشخصػػػيةًلمػػػدمنيًالم(،ًإلػػػىًالتعػػػرؼًعمػػػى2009ً)ًالعمػػػرلًسػػػعتًدراسػػػةكمػػػاًًًًً

(88ً)ًبمغػتعينػةًًعمػىسػتخداـًمقيػاسًالعكامػؿًالخمسػةًالكبػرلًلمشخصػية،ًاً.مقارنةًبغيرًالمػدمنيف

(ًمقارنػةًبػػ28.92ًلمصحةًالنفسيةًبالرياضًبمتكسػطًعمػرم)ًمدمفًمنكـًبقسـًاإلدمافًبمجم ًاألمؿ

(،ًكاسػػػتخدـًالباحػػػثًالمػػػػنجج22.96ً(ًمػػػفًغيػػػرًالمػػػدمنيفًلممػػػكادًالمخػػػػدرةًبمتكسػػػطًعمػػػرمً)103)

أفًمجمكعػػةًغيػػرًالمػػدمنيفًلممػػكادًالمخػػدرةًحصػػمكاًًلػػى:إًالدراسػػةًالحاليػػةًتكشػػفًكلمقارنػػة،ًاالكصػػفيً

تاحًعمىًالخبرةًكالمقبكليةًكاالنبساطية،ًفػيًحػيفًحصػمتًعمىًدرجاتًأعمىًفيًيقظةًالضميرًكاالنف

مجمكعػػةًالمػػػدمنيفًلمػػػادتيفًعمػػػىًدرجػػػةًأعمػػػىًفػػػيًبعػػػدًالعصػػػابيةًمقارنػػػةًبمجمكعػػػةًالمػػػدمنيفًلمػػػادةً

ككجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةً كاحػػدةًداخػػؿًالمجمكعػػةًالمػػدمنيفًحسػػبًعػػددًالمػػكادًالمسػػتخدمةًالفرعيػػة،

خػػػتبلؼًعػػػددًالمػػػكادًالتػػػيًيتعاطكنجػػػاً)نػػػكعًالًكيفًتعػػػًزنبسػػػاطيةًبػػػيفًعينػػػةًالمػػػدمنحصػػػائيةًفػػػيًاالإ

ًلصالاًالمتعاطيفًلمادتيف. (LSDالمجمكسات
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دراسػػػةًهػػػدفتًإلػػػىًالتعػػػرؼًعمػػػىًالفػػػركؽًفػػػيًالػػػذكاءًاالنفعػػػاليًبػػػيفًب(،2010ً)ًمػػػاـًالعنػػػزمككمػػػاًًً

االنبسػػاطًكاالنطػػكاءًًعامػػؿالتعػػرؼًعمػػىًالفػػركؽًفػػيًًكًالمنتكسػػيفًكغيػػرًالمنتكسػػيفًعمػػىًالمخػػدرات

(ًفػػردانًمػػفًالمنتكسػػيفًًمػػفًمجمػػ 121ًتككنػػتًعينػػةًالدراسػػةًمػػفً)ً.العصػػابيةًكاالتػػزافًلمشخصػػيةًك

األمػػػؿًلمصػػػحةًالنفسػػػيةًبالريػػػاض،ًكعينػػػةًغيػػػرًالمنتكسػػػيفًالػػػذيفًيراجعػػػكفًالرعايػػػةًالبلحقػػػةًبمجمػػػ ً

ًفػردان،ًكاسػػتخدـً(52أشػجرًكالبػػالأًعػددهـً)3ًاألمػؿًلمصػحةًالنفسػػيةًًكالمتػكمفيفًعػفًالتعػػاطيًلمػدةً

ًالباحػػػثًالمػػػنججًالكصػػػفيًالمقػػػارف،ًكاسػػػتخدـًمقيػػػاسًالػػػذكاءًاالنفعػػػاليًمػػػفًأعػػػدادًعثمػػػافًكًالسػػػمي 

(،ًكأظجػػػرت2004ً )(،ًكاسػػػتخدـًمقيػػػاسًأيزنػػػؾًالمعػػػدؿًلمشخصػػػيةًالػػػذمًمػػػاـًبتقنينػػػرًالركيتػػػ2002)

دًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًالػػذكاءًاالنفعػػاليًككػػؿًبػػيفًالمنتكسػػيفًكغيػػػرًًككجػػً:نتػػائجًالدراسػػة

نػػرًًالًتكجػػدًفػػركؽًذاتًأًإلػػىًمنتكسػػيفًعمػػىًالمخػػدراتًلصػػالاًالمنتكسػػيف،ًككمػػاًأظجػػرتًالدراسػػةال

االنطػػكاءً(ًبػػيفًالمنتكسػػيفًكغيػػرًً–ًيةاالنبسػػاطً–تػػزافًاألً–إحصػػائيةًفػػيًسػػمةً)ًالعصػػابيةًًداللػػة

ًاالنبساطية.ًعامؿالعصابيةًكالًيتسـًلًعامؿعمىًالمخدراتًكيتسـًالمنتكسيفًلالمنتكسيفً

 Dubey & Arora & Gupta)ًككمػارًكًغكبتػاًكًأركراًك دكبػي مػدـًكػؿًمػفًًفقػدًالجنػدًأمػاًفػيًكًًًً

and Kumar, 2010)ًًًمقارنػةًبػيفًخصػائصًسػماتًمػدمنيًالمخػدراتًكغيػرًالدراسػةًهػدفتًإلػى

(100ًكتككنػػتًعينػةًالدراسػةًمػػفً)ً.مػدمنيًلممخػدراتًفػػيًمقيػاسًعكامػؿًالخمػػسًالكبػرلًلمشخصػية

(ًغيػػػرًمػػػػدمنيًلممخػػػدراتًمػػػػفًالبيئػػػةًنفسػػػػجا،ًكاسػػػػتخدـ100ً)السػػػػتخداـًكمػػػدمفًلممخػػػػدراتًمتنػػػكعًا

،ًكاسػػػػػتخدـًالبػػػػػاحثكفًالتحميػػػػػؿًالكصػػػػػفيً(NEO-P)ًالباحػػػػػثًمقيػػػػػاسًالعكامػػػػػؿًالخمػػػػػسًلمشخصػػػػػية

المقػػػػارف،ًككشػػػػفتًالدراسػػػػةًأفًدرجػػػػاتًغيػػػػرًمسػػػػتخدميًالمػػػػكادًالمخػػػػدرةًمرتفعػػػػةًفػػػػيًعػػػػامميًيقظػػػػةً

كالمقبكليػػػػػة،ًكانخفضػػػػػتًلػػػػػدلًالمسػػػػػتخدميف،ًعكػػػػػسًالضػػػػػميرًكاالنفتػػػػػاحًعمػػػػػىًالخبػػػػػرةًكاالنبسػػػػػاطيةً

العصابية،ًكمدًارتبطتًالدرجةًالمنخفضػةًعمػىًهػذاًالعامػؿًبالشخصػيةًالمضػادةًلممجتمػ ًكبالسػمكؾً

ًاإلجرامي.ًًًً
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لػػىًمعرفػػةًالعبلمػػةًبػػيفًعكامػػؿًالشخصػػيةًإ(،ًدراسػػةًهػػدفت2011ًمػػاـًحجػػابً)ًفػػيًالسػػعكديةًكًًًًً

دمػافًاألًةالستةًعشًر (ًفػردًلممػدمنيفً،ًًََُأخػذًالباحػثًعينػةًعشػكائيةًمككنػةًمػفً)ًكً.مفيتامينػاتكا 

تخدـًالباحػػثًالمػػنججًالكصػػفي،ًسػػأ(ًفػػردًمػػفًاألسػػكياء،ًًكََُكعينػػةًعشػػكائيةًبسػػيطةًمككنػػةًمػػفً)ً

فػػيًًأكثػػرًالعكامػػؿًإسػػجاماًنًفأًقيػػاسًالعكامػػؿًالسػػتةًعشػػرًلكاتػػؿ،ًكأظجػػرتًالنتػػائجمسػػتخدـًالباحػػثًاًك

سػػنةًًلصػػالا30ًًًعػػفًأعمػػارهـقػػؿًتخيػػؿًككفايػػةًالػػذاتًالػػذيفًبلفًالتالتنبػػؤًاالمفيتامينػػاتًهمػػاًالعػػام

 المدمنيف.

دراسػػةًهػػدفتًإلػػىًمعرفػػةًالفػػركؽًبػػيفًأبعػػادًالشخصػػيةًاألساسػػيةً(،2013ًكمػػاًأجػػرلًالحربػػيً)ًًًً

،ًكاسػػػتخدـً(ًمػػػدمفًمػػػفًالػػػذككر109)ًمككنػػػةًمػػػفًعينػػػةً.ًعمػػػىلػػػدلًمػػػدمنيًالحشػػػيشًكاالمفيتػػػاميف

تبػػػاطي،ًكمػػػاًاسػػػتخدـًالباحػػػثًمقيػػػاسًأيزنػػػؾًلمشخصػػػيةًكػػػهداةًلجمػػػ ًالًراالباحػػػثًالمػػػنججًالكصػػػفيً

ًالعكامػػؿحشػيشًكاالمفيتػاميفًضػػعيفةًلػدلًمتكسػطاتًمػػدمنيًالأفًً:الدراسػةًالبيانػات،ًكظجػرتًنتػػائج

ًامػػؿًكعالالعصػػابية،ًككجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًًعامػػؿاالنبسػػاطيةًكاالنطكائيػػة،ًكمرتفعػػةًل

مػػدمنيًالحشػػيشًكاالمفيتػػاميف،ًكعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًً"االنبسػػاطيةًكاالنطػػكاء"ًبػػيف

"العصػػابيةًكاالتػػزاف"ًبػػيفًمػػدمنيًالحشػػيشًكاالمفيتػػاميف،ًكعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًًامػػؿًكعالفػػيً

 ًًًًًًًًًً."الذهانيةًكاألسكياء"ًبيفًمدمنيًالحشيشًكاالمفيتاميفًامؿًكعالإحصائيةًفيً

دراسػػػةًهػػػدفتًإلػػػىًالتعػػػرؼًعمػػػىًالخبػػػراتًالنفسػػػيةًً(،2013جػػػدلً)الفًفػػػيًسػػػمطنةًعمػػػافًمػػػدـًك     

كاالجتماعيػػػةًلممػػػدمنيف،ًكاكتشػػػاؼًالعبلمػػػةًبػػػيفًسػػػمككجـًاإلدمػػػانيًكالمتغيػػػراتًالشخصػػػيةًكاألسػػػػريةً

لػػديجـ،ًكاسػػتخدـًالباحػػثًالمػػنججًالكمػػيًكالكيفػػي،ًكفػػيًالجانػػبًالكمػػيًتػػـًجمػػ ًالبيانػػاتًمػػفًخػػبلؿً

دمنيفًعمػػػىًالمخػػػدراتًكالػػػذيفًيتمقػػػكفًحاليػػػانًالعػػػبلجًبمستشػػػفىًمػػػفًالػػػذككرًالمػػػً(131)عينػػػةًمكامجػػػاً

(ًسنة،ًكهـًمفًحممػةًالمػؤهبلتًالعمميػة55ً-15تخصصيًبمحافظةًمسقطًكتراكحتًأعمارهـًبيفً)
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الػػدنيا،ًكاسػػتخدـًالباحػػثًاختبػػارًبيرسػػكفًلتحديػػدًالعبلمػػةًاإلرتباطيػػةًبػػيفًمتغيػػراتًالدراسػػة.ًكأظجػػرتً

ًعامػػؿًهػػكالمػػدمنيفًفػػيًالمجتمػػ ًالعمػػانيًسػػمكؾًبًالشخصػػيةًتػػهثيراًنًؿلعكامػػأفًأكثػػرًاً:نتػػائجًالدراسػػة

الذهانيػػة،ًأمػػاًًعامػػؿالشخصػػيةًهػػكًًعكامػػؿمػػؿًدرجػػاتًأاًالعصػػابية،ًكهػػيًتعتبػػرًدرجػػةًمرتفعػػةًبينمػػ

بػػرزًالمتغيػػراتًاألسػػريةًعنػػػدًالمػػدمنيفًفجػػكًمقيػػػاسًالتنظػػيـ،ًكاممجػػاًهػػكًمقيػػػاسًحريػػةًالتعبيػػرًعػػػفًأ

حميػػؿًاإلحصػػائيًأفًالعبلمػػةًاالرتباطيػػةً)اختبػػارًبيرسػػكف(ًبػػيفًاألبعػػادًالمشػػاعر،ًكأظجػػرتًنتيجػػةًالت

الشخصػيةًكالمتغيػػراتًاألسػريةًضػػعيفةًكعكسػػيةًفػيًبعػػضًالمحػاكرًكلكنجػػاًمتدنيػػةًمػفًحيػػثًالحػػدة.ً

الشخصػػيةًكالمتغيػػراتًاألسػػرية،ًكيكشػػؼًالتػػهثيرًالسػػمبيًًعكامػػؿيعنػػيًكجػػكدًعبلمػػةًسػػمبيةًبػػيفًهػػذاً

ًسرمًكمفًثـًعمىًالشخصيةًلئلدمافًعمىًاالستقرارًاأل

 مناقشة الدراسات التي تناولت سمات الشخصية لدى مدمني المخدرات

مػػدمنيًالمخػػدرات،ًكتناكلجػػاًلمػػفًخػػبلؿًاسػػتعراضًالدراسػػاتًالسػػابقةًالتػػيًتناكلػػتًعكامػػؿًشخصػػيةً

ًي:تراءةًكالتحميؿًيمكفًاستخبلصًاآلبالق

مػػػػػدمنيفًفقػػػػػطًًفتمثمػػػػػتًفػػػػػيًلػػػػػىًمعرفػػػػػةًسػػػػػماتًالشخصػػػػػيةًلػػػػػدلًالإهػػػػػدفتًبعػػػػػضًالدراسػػػػػاتًً-1

 ,Bruck & Allen, 2003; Robertً ؛1993؛ًماسػـ،2013ً؛ًالفجػدل،2004ً)حسػف،ًةدراس

1997;  Trull  & Sher,1994; Valeithian & Thomas; 2009)ًًأمػػاًدراسػػةًالحربػػي

(ًفقدًهدفتًالىًمعرفةًسماتًالشخصيةًلػدلًالمػدمنيفًفقػطًمػ ًاخػتبلؼًنػكعًالمخػدر،ًكمػا2013ً)

اتًيفًكغيػػػرًالمػػػدمنيفًلممخػػػدراتًكدراسػػػسػػػاتًإلػػػىًمقارنػػػةًسػػػماتًالشخصػػػيةًعنػػػدًالمػػػدمنهػػػدفتًدرا

؛1992ًعبػػػػػػػدالبامي،ً؛2002ً؛ًحطػػػػػػػاب،1995ًالحربػػػػػػػي،ً؛2011ً؛ًحجػػػػػػػاب،2001ًالحػػػػػػػازمي،ً)

  ;Beery, 1998; Dubey& Arora & Gupta & Kumar, 2010 1990المػالكي،ً

(Kornor & Nordvik, 2007; O'Mahony & Smith, 2002ً،ًكهػدفتًبعػضًالدراسػاتًإلػى



003 

 

ًاتنيفًلممخػػػدراتًكنػػػكعًالمخػػػدرًًكدراسػػػمقارنػػػةًبػػػيفًسػػػماتًالشخصػػػيةًعنػػػدًالمػػػدمنيفًكغيػػػرًالمػػػدم

 & Branch & Gerra & Bertacca؛1994ًفايػػد،ًً؛2003العنػػزم،ًً؛2009)العمػػرل،ً

Zaimovic & Pirani & Ferri, 2008،) ًكتفقػت(ًدراسػةWalton & Roberts, 2004ً)ً مػ

 .لمدمنيفًكالمتعافيفًمفًالمخدراتلىًمقارنةًسماتًالشخصيةًلدلًالحاليةًكالتيًهدفتًإالدراسةًا

تباينػتًحجػػـًالعينػةًالتػػيًتناكلتجػاًالدراسػػاتًالسػػابقةًتبعػانًلحجػػـًالمجتمػ ًبػػيفًالحجػـًالصػػغيرًلػػـًً-2

؛ًالمػػػػالكي،1992ًعبػػػػدالبامي،ً؛2002ًحطػػػػاب،ًً؛2004(ًفػػػػردًكدراسػػػػاتً)حسػػػػف،100ًيتجػػػػاكزً)

(ًفػرد،1000ً-101(،ًكمتكسػطةًالحجػـًتراكحػتًبػيفً)O'Mahony & Smith, 2002؛1990ً

العنػػػػػػػػػزم،ًً؛2013؛ًالحربػػػػػػػػػي،1995ًًالحربػػػػػػػػػي،ًً؛2011حجػػػػػػػػػاب،ً؛2001ًالحازمي،ًكدراسػػػػػػػػػات)

 Branch & Gerra ً؛1993؛ًماسػـ،1994ً؛ًفايػد،2013ًالفجػدلً،ًً؛2009ً؛ًالعمػرل،2003

& Bertacca & Zaimovic & Pirani and Ferri, 2008; Beery, 1998; Bruck & 

Allen, 2003;  Dubey & Arora & Gupta & Kumar, 2010؛ Kornor & 

Nordvik, 2007;؛ Roberts, 1997; Trull & Sher, 1994; Thomas & (Valeithian, 

2009; Walton & Roberts, 2004, ً،ًأمػاًنػكعًالعينػةًفقػدًكانػتًجميػ ًالدراسػاتًمطبقػةًعمػى

ًدراتًمفًفئةًالذككرًكالتيًاتفقتًم ًالدراسةًالحالية.ًعينةًالمدمنيفًعمىًالمخ

دكاتًالمسػػتخدمةًًلجمػػ ًالمعمكمػػاتًفػػيًالدراسػػاتًالسػػابقة،ًًفػػافًبعػػضًالدراسػػاتًمػػفًحيػػثًاألً-3

 ,Beery؛2009العمػػرل،ً)اتكدراسػػًكحػػدةًفقػػطًلداـًمقيػػاسًالعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػًرالتػػيًاسػػتخ

1998; Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010; Kornor & Nordvik, 

2007; Walton & Roberts, 2004 (ً،لعكامػػؿًكبعػػضًالدراسػػاتًالتػػيًاسػػتخدمتًمقيػػاسًا

 & Bruck & Allen, 2003; Thomasخػػرًكدراسػػةً)آالشخصػػيةًالكبػػرلًمػػ ًمقيػػاسً

Valeithian, 2009;  Sher  &(Trull, 1994  ،ًكاسػتخدمتًبعػضًالدراسػاتًمقػاييسًمختمفػة

الحربػػي،ً؛2011ًحجػػاب،ًً،2001الحػػازميً،ً)ًاتكدراسػػًفًعمػػىًالمخػدراتيلقيػاسًشخصػػيةًالمػػدمن
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؛ًًالعنػػػػػػػػزم،1992ًعبػػػػػػػػدالبامي،ً؛2002ً؛ًحطػػػػػػػاب،2004ً؛ًحسػػػػػػػػف،2013ً؛ً؛ًالحربػػػػػػػي،1995ً

 & Bertacca & Zaimovic ؛1990ً؛ًالمػػالكي،2013ً؛ًالفجػػدل،1994ً؛ًفايػػد،2003ً

Pirani and Ferri, 2008; O'Mahony & Smith, 2002; Robert, 1997 ; Walton & 

Roberts, 2004  ًًحيػثًأفًهػذ ًالدراسػةًالحاليػةًاسػتخدمتًمقيػاسًالعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرل،)

ًكحدة.

،ًأمػاًبعػضًالدراسػاتًاستخدمتًًالمػنججًالكصػفيًفًجمي ًالدراساتهكمفًحيثًمنججًالدراسةًفً-4

 & Kornor؛1995ًالحربػػي،ً؛2002ً)حطػػاب،ًًاتكدراسػػاسػػتخدمتًالمػػنججًالكصػػفيًالمقػػارفً

Nordvik, 2007 ؛ (Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010, ،ًًكدراسػةًكاحػدة

ً(.2001استخدمتًالمنججًشبةًالتجريبيًكدراسةً)ًالحازمي،ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 ىتمت بمدمني المخدرات بشكؿ عاـأثانيا: الدراسات التي 

اضػطراباتًالنفسػيةًًلـًتقتصرًالدراساتًالتيًأعدتًحكؿًمشكبلتًمدمنيًالمخػدراتًبػؿًتعػدتًًًًً

كفػيًالكاليػاتًكالسمككيةًكاالجتماعية،ًكعممتًعمىًأجراءًمسػاًشػامؿًلجميػ ًمشػكبلتجـًكحاجيػاتجـ،ً

(،Robert & Craig & Ronald, 1990ً)ًكركنالػدًككريػأًركبػرتًكػؿًمػفًمػاـًالمتحػدةًاالمريكيػة

(ًمػف107ًمكامجػا)عينػةًمػفًًكعمػىًً.هدفتًإلىًمقارنةًمتعاطيًالكككػاييفًكمتعػاطيًالجيػركيفدراسةً

(ًمػػفًمتعػػاطيًالجيػػركيف،ًكمػػدًطبقػػكاًعمػػيجـًاسػػتخبارًميمػػكفًاإلكمينيكػػي86ًمتعػػاطيفًالكككػػاييف،ًك)

(،ًباإلضػػػافةًإلػػػىًمقػػػاييسًتجػػػدؼًإلػػػىًميػػػاسًتسػػػعةًمػػػفًالػػػزمبلتًاإلكمينيكيػػػةًكهػػػىMCIMًالمتعػػػدد)

اسػػتخداـًًسػػكءً-سػػكءًاسػػتعماؿًالكحكليػاتً-االكتئػػابًالعصػابى-الجػػكسً-الشػػكاكلًالجسػمية-)القمػؽ

عمػىًالنحػكًًجػاءتًالنتػائجمػدًالضبلالتًالذهانية(،ًًكً-االكتئابًالذهانىً-التفكيرًالذهانىً-العقامير

كجكدًفركؽًبيفًمدمنيًالجيركيفًكالكككاييفًعمىًاختبارًميمػكفًالمتعػددًالمعتمػدًعمػىًإجػراءًًالتالي:

سػتخداـًطػرؽًتحميميػةًمتعػددةًإالمتغيػرًالكاحػد،ًكمػ ًذلػؾًفقػدًكجػدكاًفركمػانًفعميػةًداخػؿًالمجمكعػاتًب

المتغيرًعمىًأساسًنمطًالشخصيةًكليسًعمىًاختبػارًنػكعًالمخػدر،ًفمػدمنيًالكككػاييفًأتضػاًفػيجـً

عفًمتعػاطيًالجيػركيف،ًأمػاًمػدمنيًالجيػركيفًيتميػزكفًبسػماتًالتعػاليً مبلماًالشخصيةًالسيككباتية

قػػػصًفػػىًتحمػػؿًالمسػػػئكليةًكالغػػركر،ًكأسػػمكبًاجتمػػػاعيًغيػػرًمجػػذب،ًكميػػػكؿًاسػػتغبلؿًاآلخػػريف،ًكن

الشخصيةًكرافضيفًلكؿًالمحاكالتًالتيًتعامبًسمككجـ،ًكدائمانًلديجـًعديػدًمػفًالمشػاكؿًالشخصػيةً

كالعائميػػػػػةًكالقضػػػػػائيةًكهػػػػػـًيمثمػػػػػكفًتشخيصػػػػػانًمريبػػػػػانًمػػػػػفًالشخصػػػػػيةًالسػػػػػيككباتيةًالكبلسػػػػػيكيةًنمطػػػػػانً

ً.كاضطراباًن

إلىًالتعػرؼًعمػىًالجكانػبًالنفسػيةً فت(،ًدراسةًكالتيًهد1990)ًأجرلًالمرزكؽكأماًفيًمصرًًًًً

(ًمػػػف149ً(ًفػػردانًمػػػنجـ)541عمػػىًعينػػػةًمكامجػػػا)ً.كاالجتماعيػػةًالمرتبطػػػةًبظػػاهرةًتعػػػاطيًالمخػػػدرات
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(ًمػػفًطػػالبيًالعػبلجًمػػفًاإلدمػػافًكالبقيػػةًمػفًاألسػػكياء،ًاسػػتخدـًالباحػػثًفيجػػا121ًنػزالءًالسػػجكفًك)

ًظجػرتأسػقاطي،ًكطبػؽًالمػنججًالكصػفي،ًًًكختبػارًاليػدًأإلأمفجػكـًالػذاتًكاسػتمارةًاستقصػاءًًكًمقياس

حساسانًبالدكنيةًمفًاألسكياء.ً:الدراسةًالنتائج  المتعاطيفًلممخدراتًهـًأكثرًاضطرابانًكا 

هػػػدفتًهػػػذ ًالدراسػػػةًإلػػػىًمعرفػػػةًاألسػػػبابًً(،ًدراسػػػة1991أجػػػرلًمحمػػػكدً)ًكأيضػػػانًفػػػيًمصػػػرًًًًًً

جػػةًنظػرًالمػدمفًكأفػػرادًأسػرترًكالفريػػؽًمػفًكجًاالنتكاسػػةجتماعيػػةًالتػيًأدتًإلػىًكالػدكاف ًالنفسػيةًكاال

(30ًً-20(ًمػدمنانًلمجيػركيفًتراكحػتًأعمػارهـًمػاًبػيفً)60ًًكالتيًأجريتًعمىًعينةًمػف)ًً.المعالج

ختبػػػػػارًالشخصػػػػػيةًلبرنركيتػػػػػر،ًكاسػػػػػتماراتًإلجػػػػػراءًالمقػػػػػاببلتًمػػػػػ ًالمػػػػػدمف،ًاسػػػػػنة،ًكاسػػػػػتخدـًفيجػػػػػاً

عػػدـًًظجػػرًلػػدلًالمنتكسػػكف:ًدراسػػةًالػػىكأظجػػرتًالنتػػائجًالكاألخصػػائيًالنفسػػي،ًكالفريػػؽًالعبلجػػي،ً

االسػػتقرارًاالنفعػػاليًكانعػػداـًالطمهنينػػةًكالشػػعكرًبالػػذنبًكانخفػػاضًتقػػديرًالػػذات،ًكغػػالبيتجـًيتسػػمكفً

ًبالعدكافًكالًيشعركفًباآلخريفًبشكؿًسكم.

دكاردًكدكغػػػبلسًكيمسػػػكفًلينػػػداًكمػػػاًفػػػيًالكاليػػػاتًالمتحػػػدةًاالمريكيػػػةًفقػػػدًمػػػدـًكػػػؿًمػػػفًًًًً ًكجنكػػػاًكا 

(Linda & Wilson & Douglas, & Edward & Janca, 1992ًًدراسػةًهػدفتًإلػىًتقيػيـ،)

ًمػفً(1569)مػفًالػذككر،ًكً(1094)عينػةًمكامػرًًعمػىً.ضطراباتًضػغكطًالصػدمةًبػيفًالمػدمنيفا

أفًهنػاؾًًالدراسػة:،ًكمػدًاسػتخدـًفػىًالبحػثًاسػتخبارًاسػتخداـًالمػكادًالمخػدرة،ًكجػاءتًنتػائجًاإلنػاث

كطًكاسػػػػػتخداـًكػػػػػؿًمػػػػػفًالكككػػػػػاييفًكالجيػػػػػركيفًكاضػػػػػطراباتًالشخصػػػػػيةًرتبػػػػػاطًمكجػػػػػبًبػػػػػيفًالضػػػػػغإ

ًكاالكتئاب،ًكأفًمدمنيًالجيركيفًأكثرًتعرضانًلضغكطًاأللـ.

إلػػىًتكضػػياًطبيعػػةًالبنػػاءًالنفسػػىًًدراسػػةًهػػدفتً(،1995شػػحاترً)أجػػرلًفقػػدًًأمػػاًفػػيًالقػػاهرةًًًًً

(ًفػػردانًمقسػػميفًإلػػىًثػػبلث30ًعينػػةًمككنػػةًمػػفً)ًعمػػىً.ألبنػػاءًالمتعػػاطيفًلممخػػدراتًكطبيعػػةًالػػذكاء

(ًأفػرادًمػفًأبنػػاءًالمتعػاطيفًلممخػػدراتًكهػـًمتعػػاطكف10ًمجمكعػات،ًالمجمكعػةًاألكلػػىًمككنػةًمػػفً)
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(ًأفرادًمفًأبنػاءًالمتعػاطيفًمػف10ًتجريبيةًثانيةًمككنةًمفً)الكمجمكعةًتجريبيةًأساسية،ًكمجمكعةً

مكعػػػةًضػػػابطة،ًأمػػػاًعػػػفًأدكاتً(ًكمج10غيػػػرًالمتعػػػاطيًلممخػػػدرات،ًكالمجمكعػػػةًالثالثػػػةًكعػػػددهـً)

كالمػػػػراهقيف،ًكاختبػػػػارًًالدراسػػػػةًالتػػػػيًاسػػػػتخدمجاًفجػػػػيًًمقيػػػػاسًككسػػػػمرًبمفيػػػػكًلقيػػػػاسًذكػػػػاءًالراشػػػػديف

سػػقاطىًالجمعػػي،ًكاسػػتخبارًآراءًاألبنػػاءًفػػىًمعاممػػةًالكالػػديف،ًكاختبػػارًتفجػػـًالمكضػػكعًالشخصػػيةًاال

فػىًنسػبًالػذكاءًالكميػةًكالمفظيػةًًكجكدًفػركؽًدالػةًإحصػائياًنالدراسة:ًً(،ًكجاءتًنتائجT.A.T،)التات

تجا ًالمجمكعةًالضػابطة،ًكػذلؾًكجػكدًفػركؽًدالػةًإحصػائيانًفػىًألعمميةًككذلؾًمعامؿًالكفاءة،ًفىًكا

نمطًتشتتًالصفحةًالنفسػيةًلمػذكاءًكبػيفًالمجمكعػةًالتجريبيػةًاألساسػيةًلؤلبنػاءًالمتعػاطيفًمػفًأبنػاءً

ًةًالتجريبية.تجا ًالمجمكعأالمتعاطيفًكالمجمكعةًالضابطةًفىً

ً.(،ًدراسػػةًهػػدفتًإلػػىًالكشػػؼًعػػفًإدمػػافًالمخػػدراتًفػػيًلبنػػاف1996المرزكمػػي)ًمػػدـكفػػيًلبنػػافًًًًً

(ًمػػدمنانًممػػفًاجتػػازكاًمرحمػػةًإزالػػةًالسػػمكـًفػػيًعيػػاداتًكمستشػػفيات57ًتككنػػتًعينػػةًالدراسػػةًمػػفً)

ًاسػػػػتخدـًككاسػػػػتخدـًالباحػػػػثًالمػػػػنججًالكصػػػػفي،ً(ًفػػػػردًمػػػػفًغيػػػػرًالمتعػػػػاطيف،100ًًمتخصصػػػػةًك)ً

اسػػػتمارةًاستقصػػػاءًتشػػػػمؿًمتغيػػػراتًشخصػػػية،ًكأسػػػرية،ًكمقيػػػػاسًالصػػػحةًالعامػػػة،ًكمقيػػػػاسًًالباحػػػث

خػتبلالتًالنفسػيةًكأعػراضًالمػرضًالنفسػيًشػائعةًفػيًأفًاالًكأظجرتًالنتائج:المركزًلمفجكـًالذات،ً

حسػػػاسًدفػػػيفًبالدكنيػػػةًايف،ًكمػػػفًأبرزهػػػاًمفجػػػكـًذاتًسػػػمبيًًكأكسػػػاطًالمػػػدمنيفًمقارنػػػةًبغيػػػرًالمػػػدمن

ًًًلممدمف.

(،ًدراسػػػةًكالتػػػػيًهػػػدفتًالػػػىًفحػػػصًالعبلمػػػةًبػػػيفًتعػػػػاطي1996ًأجػػػرتًالقشػػػقيشً)كفػػػيًمصػػػرًًًً

المخػػػػػػدراتًكبعػػػػػػضًخصػػػػػػائصًالنفسػػػػػػية،ًكهػػػػػػيًالقمػػػػػػؽًكالشػػػػػػكاكمًالجسػػػػػػمية،ًكالكسػػػػػػكاس،ًالفكبيػػػػػػا،ً

كرفػضًلمعػبلج،ًًكاالنعصاب،ًكالجػكس،ًكالبارانكيػا،ًكالسػمكؾًالمضػادًلممجتمػ ،ًكاالنتحاريػة،ًكالعػدكاف

كالشػػػػعكرًبفقػػػػدافًالتػػػػػدعيـ،ًكالكشػػػػؼًعػػػػفًالخصػػػػػائصًالنفسػػػػيةًالمصػػػػاحبةًلمتعػػػػػاطيًمقارنػػػػةًبغيػػػػػرً
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(30ً(ًحشػيش،ً)22(ًأفيػكف،ً)30)ً،لممخػدراتً(ًمتعاطيػاًن122عينػةًالدراسػةًمػفً)ًعمىً.المتعاطيف

كصػػمتًكتً،كاسػػتخدـًالباحػػثًالمػػنججًالكصػػفيًالمقػػارفً(ًلػػـًيسػػبؽًلجػػـًالتعػػاطي،30أنػػكاعًأخػػرل،ًك)

تعػػاطيًالمخػػدراتًكالقمػػؽ،ًكالشػػككلًالجسػػمية،ًكالسػػمكؾًالمضػػادًمكجػػكدًارتبػػاطًمكجػػبًبػػيفًًالنتػػائج:

لممجتم ًكاالكتئابًكالعػدكافًكالسػيطرة،ًككجػكدًفػركؽًجكهريػةًبػيفًالمتعػاطيفًكغيػرًالمتعػاطيفًعمػىً

عػػاطيفًبصػػػكرةًافًالتػػدعيـًلػػػدلًالمتمقيػػاسًالقمػػؽ،ًكاألفكػػػارًاالنتحاريػػةًكاالضػػطراباتًالنفسػػػية،ًكفقػػد

ًكبر،ًبحثًيؤثرًعمىًشخصيترًكعبلمترًبهفرادًأسرتر.أ

عمػػػىًتسػػػاؤالتًمػػػاًهػػػكًشػػػكؿًًةاإلجابػػػًإلػػػىدراسػػػرًهػػػدفتً،ً(1997محمػػػكدًرشػػػادً)ًككمػػػاًأجػػػرلًًًً

كـً(ًمػػريضًمنػػ200عينػػةًمكامجػػا)ًعمػػىً.العبلمػػةًكحجػػـًانتشػػارًاالضػػطراباتًالنفسػػيةًلػػدلًالمػػدمنيف

تمارةًالتقيػيـًسػاًالباحػثًعػاـ،ًكمػدًاسػتخدـ(45ً-18)ًمػفًةًمفًفئًمفًداخؿًمستشفىًاألمؿًبالدماـ

(،D. C. S.Uً(،ًكمائمػةًتشػخيصًسػكءًاالسػتخداـًكاالعتمػادًعمػىًالعقػامير)ً P.A.Fالسػيكاترل)

كأظجػػرتًالنتػػائج:ًًلشػػجرةًكالشػػخص،كمائمػةًتشػػخيصًاضػػطراباتًالشخصػػية،ًكاختبػػارًرسػـًالمنػػزؿًكا

ًتعاطيػػرًمػػ ًمػػكادًإدمانيػػةًأخػػرلًبمفػػرد ،ًبينمػػاًنسػػبةً(%30))إدمػػافًالجيػػركيف(ًبنسػػبةًتصػػؿًإلػػىًًفأ

بمفػػرد ،ًبينمػػاًتصػػؿًنسػػبةًتعاطيػػرًمػػ ًمػػكادًً(%25.5)،ًكيػػهتيًإدمػػافًالكحكليػػاتًبنسػػبةً(25.5%)

ًمػفًالعينػةً(%91)ًتمثػؿًنسػبةًالدراسةًبػهفًمرضػىًالجيػركيفً،ًكذلؾًأشارتًنتائج(%24.5)أخرلً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًاتصفكاًبهنجـًذكًشخصيةًبينية.ًًًًًًًًًالذيف

هػدفتًًدراسػةً،ً (Fergusson & Horwood, 1997)فيرجسػكفًكهػركدًأجػرلًنيكزيمنػداًكفػيًًًً

خطػػارًالحشػػيشًعمػػىًالصػػحةًالنفسػػيةًلممػػراهقيفًمشػػتمبلنًعمػػىًصػػعكباتًالسػػمكؾًالشخصػػػي،ًاإلػػىً

(ًطفػػبلنًتمػػتًكالدتجػػـًفػػيًمنتصػػؼ1265ً)ًعمػػىًعينػةً.كمشػكبلتًعقميػػة،ًكالصػػعكباتًفػػيًالمػػدارس

حتػىًبمغػكاًسػفًًدرجتًدراسػتجـًمنػذًكالدتجػـ(ًألسبابًمتنكعة،ًكتػ338(ًانسحبًمنجـً)1977)عاـً
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حصػػػائياتًلؤلسػػػرةًكالمػػػراهقيف،ًكمػػػؿء17ً ًسػػنة،ًًكاسػػػتخدمتًالعديػػػدًمػػػفًاألدكاتًشػػػاممةًمقػػػاببلتًكا 

ضػافةًلمجمكعػػةًمػفًالمقػػاييسًالمختمفػة،ًكأسػػئمةًخاصػةًباسػػتخداـًامػكائـًاستقصػاءًفػػيًأزمنػةًمتفرمػػةً

بترؾًالدراسػةًفػيًكمػتًًمامكاًًالحشيشًالدراسة:ًأفًالعديدًمفًمستخدميًنتائجًمتً،ًكتكصالحشيش

جتماعيًيزدادًسكءًبتكػرارًاالسػتخداـ،ًكازديػادًأفًالتكافؽًالشخصيًاالًكمبكرًكالجنكحًنحكًالجريمة،ً

ًالمشاكؿًالنفسيةًم ًتعاطيًالحشيش،ًكأفًاستخدامرًيؤدمًإلىًمخاطرًفيًسمكؾًالشخصية.

بػػيفًالمتعػػاطيفًًلػػىًالتعػػرؼًعمػػىًالفػػركؽإ(،ًدراسػػةًهػػدفت1998ًأبػػكًالنيػػؿ)ًرلمصػػرًأجػػًكفػػيًًًً

عينػةًمػفًطػبلبًالجامعػةًًعمػىً.كغيرًالمتعاطيفًفىًسػماتًالشخصػيةًمثػؿًالتطػرؼًفػىًاالسػتجابة

(166ً(ًمػفًكميػاتًجامعيػةًعمميػة،ًك)174(ًطالبًجامعيًمفًالػذككر،ًمقسػميفًإلػىً)340مكامجا)

خدمتًالدراسػػةًأدكاتًمقػػاييسًمتعمقػػةًبهسػػمكبًالحيػػاةًكمحدداتػػر،ًكمقػػاييسًمػػفًكميػػاتًنظريػػة،ًكاسػػت

مشػػػكبلتًالحيػػػاةًاليكميػػػةًكطػػػرؽًمكاججتجػػػا،ًكمقيػػػاسًفعاليػػػةًالتعامػػػؿًمػػػ ًالكمػػػتًكتنظيمػػػر،ًكاسػػػتمارةً

األدكاتًالخاصػػةًبالشخصػػيةًهػػيًمقيػػاسًًكاسػػتخدـًالباحػػثالكضػػ ًاالجتمػػاعيًاالمتصػػادمًلؤلفػػراد،ً

أفًعػػػػاداتًً:ة،ًكمقيػػػػاسًمركػػػػزًالػػػػتحكـًفػػػػىًالتػػػػدعيـ،ًكجػػػػاءتًنتائججػػػػاالتطػػػػرؼًكهسػػػػمكبًلبلسػػػػتجاب

المتعػػػػاطيفًكأنشػػػػطةًالحيػػػػاةًاليكميػػػػةًتتصػػػػؼًبالسػػػػمبيةًعػػػػفًغيػػػػرًالمتعػػػػاطيف،ًكالًتكجػػػػدًفػػػػركؽًبػػػػيفً

المتعاطيفًكغيرًالمتعاطيفًفىًاالتجا ًنحػكًالػذاتًأكًنحػكًالدراسػةًأكًالعمػؿًًأكًاألصػدماءًأكًإدارةً

كججػػػػةًالضػػػػبط،ًبينمػػػػاًكجػػػػدتًفػػػػركؽًدالػػػػةًفػػػػىًاالتجػػػػا ًنحػػػػكًاألسػػػػرةًالكمػػػػت،ًكتطػػػػرؼًاالسػػػػتجابةًًك

لمحيػػاةًاليكميػػةًكيصػػاحبًمتعػػاطيًكالتعػػرضًلممشػػكبلتًالمثيػػرةًلممشػػقةًالمتصػػمةًبالسػػياماتًالمختمفػػةً

مرحًزائػدًيعقبػةًكابػةًكضػيؽًكًسػمككيةًذاتًمعػزلًمثػؿ)أاتًغيرًتكافقيةًأكمينيكياًنفسػيةًفيكفًتغيًراأل

ًكًالذاكرة(.أضطرابًاالنتبا ًايًًككًتجيجًنفسيًحركأكتمبدً
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(،ًدراسةًهدفتًإلىًمعرفةًالػدكاف ًالمؤديػةًإلػىًانتشػار1998ً)ًًعبدًالمنعـًتأجًركفيًمصرًًًًًًً

كمػدًاعتمػدتًالدراسػةًعمػىًاسػتخداـًًفػيًالقػاهرة.ًالمخدراتًمفًالنكاحيًالنفسيةًكالنكاحيًاالجتماعيػة

المقابمػػػػػة،ًكاسػػػػػتمارةًالمسػػػػػتكلًاالجتمػػػػػاعيًالمػػػػػنججًالكصػػػػػفيًكتمثمػػػػػتًأدكاتًالدراسػػػػػةًفػػػػػيًاسػػػػػتمارةً

قػتًعمػىًاالبتكارم،ًكمػدًطبًكاالمتصادم،ًكبعضًالمقاييسًلمشخصية،ًكاختباراتًالقدرةًعمىًالتفكير

(ًفردًكالثانيةًضػابطةًلػيسًلجػاًعبلمػة48ًمفًمدمنيًلممخدراتًكعددهـً)مجمكعتيفًاألكلىًتجريبيةً

انخفػػػاضًبعػػػضًالقػػدراتًالعقميػػػةًلػػػدلًً:لدراسػػة(ًفػػػرد،ًكمػػدًأظجػػػرتًنتػػػائجًا48بالمخػػدراتًكعػػػددهـً)

المػػػدمنيف،ًكتمثػػػؿًفػػػيًضػػػعؼًالػػػذكاءًكانخفػػػاضًالقػػػدرةًعمػػػىًالتفكيػػػرًاالبتكػػػارم،ًكالمركنػػػةًالتقائيػػػة،ً

فًهناؾًعبلمةًطرديةًبيفًانخفػاضًالمسػتكلًاالجتمػاعيًأًكأظجرتًنتائجًالدراسة:ًكالطبلمةًالفكرية،

دمافًالمخدرات،ً خدراتًعمىًبعضًمظػاهرًالسػمكؾًالعقمػيًكالشخصػي،ًتهثيرًالمًكأفكاالمتصادمًكا 

فتبػيفًكجػػكدًاضػػطراباتًفػػيًالتفكيػػرًكضػػعؼًفػػيًالػػذاكرةًلػػدلًالمػػدمنيفًممػػاًيػػؤثرًعمػػىًسػػمككجـًفػػيً

ً.رهماؿًإلىًأفًيفقدًالمدمفًعممتدهكرًفيًاألداءًنتيجةًالكسؿًكاالالشخصية،ًكماًيحدثً

 & Andrew)ًًاكلػداًكبيجػيًكجيمجػردكسػككدكؿًكجػكفًًكًكفػيًنيكيػكرؾًأجػرلًكػؿًمػفًانػدرك       

Skodol & John & Oldha & Peggy & Gallaher, 1999) ًً،ًلػىًتحديػدًإبدراسػةًهػدفت

مػػػػدلًاضػػػػطراباتًتعػػػػاطيًالمخػػػػدراتًالمرضػػػػيةًفػػػػيًالمرضػػػػىًالمحػػػػكليفًلمعػػػػبلجًمػػػػفًاضػػػػػطراباتً

راتً(ًًمػػػفًالمنػػػكميفًفػػػيًالعيػػػاداتًالخارجيػػػةًلمػػػدمنيًالمخػػػد200الشخصػػػية،ًكبمغػػػتًحجػػػـًالعينػػػةً)

شػػػممتًتعػػػػاطيًالمخػػػػدراتًكالكحػػػػكؿ،ًكاسػػػػتخدـًالبػػػػاحثكفًالمػػػػنججًالكصػػػػفي،ًحيػػػػثًاسػػػػتخدـًمقيػػػػاسً

(،ًمػػ ًالمتغيػػراتSCID-Pً(ًكاالضػػطراباتًالطبيػػة)DSM-III-Rاالضػػطراباتًالشخصػػيةًالحديػػةً)

الديمكغرافية،ًكأجريتًالمقػاببلتًسػريريةًعػفًطريػؽًاألطبػاء،ًككشػفتًالنتػائجًعػفًكجػكدًاضػطراباتً

بًاضػػطراً(ًسػػنة،ًكأكثػػرًاالضػػطراباتًارتفاعػػاًن35-24ةًالحػػدمًمرتبطػػةًبػػالعمرًمػػفً)فػػيًالشخصػػي

ًفًاضطراباتًالشخصيةًتختمؼًفيًحدتجاًحسبًنكعًالمخدر.ًأالقمؽًكاضطرابًحدةًاألكؿ،ًًك
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(،ًدراسػػػػةًهػػػػدفتًإلػػػػىًالكشػػػػؼًعػػػػفًالتعػػػػاطيًبػػػػبعض1999ًأجػػػػرلًمرسػػػػيً)ًفػػػػيًمصػػػػرًكأيضػػػػاًنًًً

ةًالنفسػػية،ًكتقػػديرًالػػذاتًكمعرفػػةًالفػػركؽًبػػيفًالمتعػػاطيفًمػػفًالمتغيػػراتًالنفسػػيةًمثػػؿًالشػػعكرًبالكحػػد

المػػراهقيفًفػػيًدرجػػةًالشػػعكرًبالكحػػدةًالنفسػػية،ًكتقػػديرًالػػذاتًكمعرفػػةًأسػػبابًتعػػاطيًالبػػانجكًفضػػبلنً

المتعػػػاطيفًلمبػػػانجكًًمػػفًعينػػػةًعمػػىً.عػػفًإجػػػراءًدراسػػةًديناميػػػةًمتعمقػػةًبشخصػػػيةًمتعػػاطيًالبػػػانجك

سػنة،ًكعينػةًأخػرلًمػفًغيػرًالمتعػاطيفًعػددهـًً(19-15ـًبػيف)(ًفرد،ًكتراكحتًأعماره48عددهـً)

سػنة،ًكاسػتخدـًالباحػثًمقيػاسًتقػديرًالػذاتًلممػراهقيفًً(20-15(ًفرد،ًكتراكحػتًأعمػارهـًبػيفً)97)

كالراشػػػػػديف،ًكمقيػػػػػاسًالشػػػػػعكرًبالكحػػػػػدةًالنفسػػػػػية،ًكاسػػػػػتبيافًتعػػػػػاطيًالمخػػػػػدرات،ًكاسػػػػػتمارةًالمقابمػػػػػةً

كجػكدًعبلمػةًسػالبةًبػيفًالكحػدةًالنفسػية،ًكتقػديرًً:فتًالدراسةالشخصيةًكاختبارًتفجـًالمكضكع،ًككش

الػػػذاتًلػػػدلًغيػػػرًالمتعػػػاطيف،ًكيفسػػػرًذلػػػؾًأفًالمتعػػػاطكفًأكثػػػرًشػػػعكرًبالكحػػػدةًالنفسػػػية،ًكامػػػؿًفػػػيً

تقػػديرهـًلػػذاتجـًمػػفًغيػػرًالمتعػػاطيف،ًكمػػاًجػػاءتًالمبػػرراتًالمعرفيػػةًمثػػؿًاضػػطراباتًإدراؾًالػػذات،ً

لػػةًكعػػدـًالقػػدرةًعمػػىًحػػؿًالمشػػكبلتًفػػيًمقدمػػةًأسػػبابًتعػػاطيًكاضػػطرابًالعبلمػػةًالشخصػػيةًالمتباد

البػػػانجك،ًكمػػػاًبينػػػتًنتػػػائجًالدراسػػػةًاإلكمينيكيػػػةًأفًشخصػػػيةًالمتعػػػاطيًلمبػػػانجكًتفتقػػػرًإلػػػىًعبلمػػػاتً

ًاجتماعيةًمكامجاًاأللفةًكيضطربًإدراكجاًكانرًفيًحاجةًإلىًالمساعدةًكالدعـ.ًًًًً

ىًسػػػمكؾًالمػػػدمفًعمػػػىًؼًإلػػػىًتكضػػػياًالداللػػػةًفػػػ(،ًبدراسػػػةًهػػػدViliam, 2002كمػػػدـًفػػػاليـً)ًًًً

كجػػكدًفػػركؽًً:متعػػاطيف،ًكجػػاءتًنتائججػػاًمنجػػاًالكحػػكؿًكالمػػكرفيف،ًبالمقارنػػةًمػػ ًعينػػةًغيػػرًالعقػػامير

زديػادًأضػافةًإلػىًأنجػاًكجػدتًعمػىًالتكيػؼًمػ ًمكامػؼًالضػغكط،ًباالذاتًداللةًإحصائيةًفػىًالقػدرةً

تسػػمتًالعينػػةًالمضػػغكطًعػػفًغيػػرًالمػػدمنيف،ًكػػذلؾًفًفػػىًاالسػػتثارةًالفسػػيكلكجيةًعنػػدًمكاججػػةًالمػػدم

)الضابطة(ًبالقدرةًالعاليةًعمىًالتكيؼًعفًمجمكعةًمرضىًالكحػكؿًكالمػكرفيف،ًكهػذ ًالنتيجػةًكانػتً

ًدالةًإحصائيانًبيفًمتغيراتًالدراسة.
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دراسػةً(،Strike & Urbanoski & Rush, 2003ً)ًكاربانكسػكامًكركشكأجػرلًاسػتريؾًًًًًً

دمػافًالحشػيشًإشػخاصًالبػاحثيفًعػفًعػبلجًعمػىًالمشػاكؿًالتػيًيعػانيًمنجػاًاالًهػدفتًإلػىًالتعػرؼ

فيًإحدلًالمراكزًالعبلجية،ًحيثًماـًالباحثكفًبهجراءًمقاببلتًعشكائيةًمػ ًالمػراجعيفًالػذيفًعرفػكاً

(ًفػػػػردان،ًمسػػػػتخدميفًالمعػػػػاييرًالشخصػػػػيةًلمنظمػػػػة42ًالحشػػػػيشًكمشػػػػكمةًمخػػػػدراتًأكليػػػػةًكعػػػػددهـً)

فًأفػرادًالعينػةًهػـًمػفًفئػةًالػذككر،ًًك%(ًمػفًأ80(،ًكفدًكجدًالباحثكفًأفً)WHOالصحةًالعالميةً)

لمحشػيشًمػفًبػيفًأفػرادًًفًالمسػتجمكيفًفػيًاليػكـأدًالعينةًهـًمػفًغيػرًالمتػزكجيف،ًًك%(ًمفًأفرا77)

رتبػػػاطًمػػػكمًبػػػيفًأهنالػػػؾًأفًً:كبػػػرًسػػػناًكجمػػػيعجـًمػػػفًالمػػػكظفيف،ًكمػػػاًتكصػػػمتًالدراسػػػةأالعينػػػةًهػػػـً

باتًالقمػؽًبكجػرًعػاـ،ًحيػػثًيػتـًاسػتخداـًالحشػيشًكمجػبطًألغػراضًالقمػػؽًتعػاطيًالحشػيشًكاضػطرا

ًالمعركفة.ً

لػىًاالرتبػاطًبػيفًتقػديرًإلػىًالتعػرؼًإ(،ًًدراسػةًهػدفت2003ًيػدًكالمشػعاف)أجرلًعًكفيًالككيتًًًً

ً.الػػػذاتًككػػػؿًمػػػفًالقمػػػؽًكاالكتئػػػاب،ًكاسػػػتخدـًالباحػػػثًمقيػػػاسًاختبػػػارًالقمػػػؽًكاختبػػػارًبيػػػؾًلبلكتئػػػاب

مػػػػفًغيػػػػر45ًًمعتمػػػػدانًك46ًًىًعينػػػػةًمػػػػفًذكمًالتعػػػػاطيًالمتعػػػػددًبالككيػػػػتًمػػػػفً)كطبػػػػؽًعمػػػػىًعمػػػػ

المعتمػػػػديف(،ًكاسػػػػتخدـًمػػػػنججًالكصػػػػفي،ًكأظجػػػػرتًالنتػػػػائجًكجػػػػكدًفػػػػركؽًذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةًبػػػػيفً

مجمكعػػةًالمعتمػػديفًعمػػىًمػػكادًمتعػػددةًكمجمكعػػةًغيػػرًالمعتمػػديفًحيػػثًكػػافًالمعتمػػدكفًأكثػػرًممقػػانً

شػػارتًالنتػػائجًإلػػىًككدًارتبػػاطًسػػالبًا،ًكمػػاًرًالػػذاتًمػػفًغيػػرًالمعتمػػديفكاكتئابػػانًكانخفاضػػانًفػػيًتقػػدي

ًبيفًكؿًمفًتقديرًالذاتًكاالكتئابًمفًناحيةًكبيفًكؿًمفًاالعتمادًكتقديرًالذاتًمفًناحيةًأخرل.

لػىًمعرفػةًإ(،ًدراسػةًهػدفتArendt & Muuk, 2004ً)ًكميػؾً كفػيًالػدنمارؾًأجػرلًارنػدتًًًً

منيًالحشيشًكمدمنيًمستخدميًالمكادًاألخػرل،ًكتمثمػتًعينػةًالدراسػةًاالضطراباتًالنفسيةًلدلًمد

(ًمسػػتخدميفًالمػػكادًاألخػػرل،ًكاسػػتخدـًالباحػػث9122ً(ًمػػدنيفًلمحشػػيشًمػػفًالػػذككر،ًك)1439مػػف)
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السػفًًصػغارًففًغالبيةًمسػتخدميًالحشػيشًهػـًمػألىًإمتًالدراسةًالمنججًالكصفيًالمقارف،ًكتكص

(ًمػػػػفًمتعػػػػاطيفًالحشػػػػيشًالًيكممػػػػكفًالبػػػػرامجًالعبلجيػػػػةً%27فً)أمقارنػػػػةًبمسػػػػتخدميًالحشػػػػيش،ًًك

فًمتعػػاطيًالحشػػيشًأبػػؿًنجايػػةًالبرنػػامجًالعبلجػػي،ًًكملجػػـًداخػػؿًالمصػػحات،ًبػػؿًيغادركنجػػاًالمقػػررةً

ضػػطرابًنفسػػيًخاصػػةًافًهنػػاؾًتػػزامفًكاضػػاًألكثػػرًمػػفًأكفًمسػػتكياتًعاليػػةًمػػفًاالكتئػػاب،ًًكيعػػان

ًاضطراباتًالقمؽًبيفًمتعاطيًالحشيش.ًًًًًًً

(،ًدراسػػػةًهػػػدفتًإلػػػىًمعرفػػػةًحجػػػـًمشػػػكمةًتعػػػاطيًالبػػػانجك2005ًأجػػػرلًعسػػػكرً)فػػػيًالقػػػاهرةًًكًًًً

ضػػطراباتًالنفسػػيةًافئػػةًالػػذككرًكمعرفػػةًالعبلمػػةًبػػيفًكآثارهػػاًالسػػمبيةًلػػدلًمطػػاعًمػػفًالمػػراهقيفًمػػفً

(ًمػػدارس4ًمػػفًالتبلميػػذًفػػيً)ً(ًمتعػػاطي50كنػػتًعينػػةًالدراسػػةًمػػفً)تكً.كتعػػاطيًالمػػراهقيفًلمبػػانجك

كاسػػتخدـًالباحػػثًالمػػنججًالكصػػفيًالمقػػارف،ًمػػ ًاسػػتخداـًاسػػتمارةًبيانػػاتًً،بمدينػػةًالزمػػازيؽًإعداديػػة

أساسػػيةًكمائمػػةًمراجعػػةًاألعػػراضًالتػػيًكضػػعجاًليكنػػاردكًيػػرجبيتس،ًركنالػػدًلييمػػاف،ًلينككػػكفيًكنقمجػػاً

ًدًفػػػػركؽًذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةًبػػػػيفًككجػػػػً:نتػػػػائجًالدراسػػػػةًظجػػػػرت(،ًكأ1984إلػػػػىًالعربيػػػػةًالبحيػػػػرم)

ضػطراباتًالمرضػيًالشػديدًالػذمًيشػيرًإلػىًالفصػاـًكالحساسػيةًفػيًعاطيفًكغيرًالمتعاطيفًفيًاالمت

العبلمػػاتًالمتبادلػػةًكالكسػػكاسًالقجػػرمًكاالكتئػػابًلصػػالاًالمتعػػاطيف،ًكمػػاًتػػهتيًمسػػتكياتًاألعػػراضً

الدرايػػةًعمػػىًالذهانيػػةًكالعدائيػػةًكالقمػػؽًكاألعػػراضًالجسػػميةًالنفسػػيةًعمػػىًمتصػػؿًمتقػػاربًمػػفًالشػػدةً

لصػػالاًالمتعػػاطيف،ًككمػػاًتشػػيرًالدراسػػةًإلػػىًكجػػكدًعبلمػػةًكاضػػحةًبػػيفًاضػػطراباتًالقمػػؽًكتعػػاطيً

ًأساسياًفيًتعاطيًالمخدرات.ًًالمخدراتًمماًيشيرًإلىًاعتبارًالقمؽًعامبلًن

لػػػىًالتعػػػرؼًعمػػػىًمسػػػتكلًالتكافػػػػؽًإ(،ًدراسػػػةًهػػػدفت2007ًأجػػػرلًالخمػػػؼً)أمػػػاًفػػػيًالسػػػعكديةًًًًً

كتككنػػػتًعينػػػةًً.لمتعػػػاطيفًكمػػػ ًغيػػػرًالمتعػػػاطيفًكحسػػػبًنػػػكعًالمخػػػدراالنفعػػػاليًكاالجتمػػػاعيًلػػػدلًا

(ًمػػػػػػفًغيػػػػػػرًالمتعػػػػػػاطيف،ًكاسػػػػػػتخدـًالباحػػػػػػثًمقيػػػػػػاسًدانيػػػػػػاؿ80ً(ًمتعػػػػػػاطي،ًك)80الدراسػػػػػػةًمػػػػػػفً)

(ًلمقيػػػاسًمسػػػتكلًالتكافػػػؽًاالنفعػػػاليًكاالجتمػػػاعيًكاسػػػتخدـًالباحػػػثًالمػػػنججDaniel Offerًأكفػػػر)
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ذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةًبػػػػيفًالتكافػػػػؽًاالجتمػػػػاعيًكجػػػػكدًفػػػػركؽًً:الكصػػػػفي،ًككشػػػػفتًالنتػػػػائجًالدراسػػػػة

ًمػػػػؿًتكافقػػػػاًنأالمخػػػػدرًبمعنػػػػىًأفًالمتعػػػػاطيًيكػػػػكفًًكاالنفعػػػػاليًتبعػػػػانًلسػػػػمكؾًتعػػػػاطيًالمخػػػػدراتًكنػػػػكع

ًمفًاألشخاصًغيرًالمتعاطيف.ًاجتماعيًكانفعالي

(،ًدراسةًهدفتًإلػىًمعرفػةًالفػركؽًفػيًمػكةًاألنػاًلػدلًمػدمني2011ًكفيًالرياضًأجرلًالسبيعي)   

(ًمػػدمف،ًكعينػػةًأخػػرلًمػػفًاألسػػكياءًبمػػأ80ًكتهلفػػتًعينػػةًالدراسػػةًمػػفً)ً.خػػدراتًكغيػػرًالمػػدمنيفالم

(،ًكاسػػػتخدـًالباحػػػثًالمػػػنججًالكصػػػفيًالمقػػػارف،ًكاسػػػتخدـًالباحػػػثًًمقيػػػاسًمػػػكةًاألنػػػا103ًعػػػددهـً)

كجػػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػػةًإحصػػػائيةًبػػػيفًالمػػػدمنيفًكغيػػػرًًالدراسػػػة:نتػػػائجً(،ًككشػػػفت1998ً)العيسػػى،

فيًمكةًاألنػاًلصػالاًغيػرًالمػدمنيف،ًكمػاًأظجػرتًالنتػائجًعػفًعػدـًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًالمدمنيفً

إحصػػػػائيةًفػػػػيًمػػػػكةًاألنػػػػاًلػػػػدلًأفػػػػرادًمجتمػػػػ ًالدراسػػػػةًبػػػػاختبلؼًمتغيػػػػرًنػػػػكعًالمخػػػػدر،ًكمتغيػػػػرًمػػػػدةً

التعػػػػاطي،ًكعػػػػدـًكجػػػػكدًفػػػػركؽًذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةًفػػػػيًمػػػػكةًاألنػػػػاًبػػػػيفًالمػػػػدمنيفًكغيػػػػرًالمػػػػدمنيفً

 كياءًتبعاًلممستكلًالتعميميً)التفاعؿً(.ًًًًًًًلممخدراتًكاألس

(،ًدراسػػةًهػػدفتًإلػػىًبيػػافًعبلمػػةًالمسػػاندةًاالجتماعيػػة2011ًأجػػرلًالمشػػعافً)ًكفػػيًالككيػػتًً    

(1217ًتككنتًعينةًالدراسػةًمػفً)ً.بالعصابيةًكاالكتئابًكالعدكانيًلدلًالمتعاطيفًكغيرًالمتعاطيف

(ًمػػػػفًالمتعػػػػاطيف،ًكاسػػػػتخدـًالباحػػػػثًفػػػػي36ًبػػػػاتًك)(ًمػػػػفًالطال296(ًمػػػػفًالطمبػػػػةًك)553بكامػػػػ ً)

كاسػػتخبارًأيزنػػػؾًًسػػػتخدـًالباحػػثًمائمػػةًبيػػػؾًلبلكتئػػاباالدراسػػةًأسػػمكبًالتحميػػػؿًالكصػػفيًالمقػػارف،ًًك

دًعبلمػػػػةًسػػػػالبةًبػػػػيفًالمسػػػػاندةًًككجػػػػً:النتػػػػائجًتظجػػػػًرأ،ًكمقيػػػػاسًالمسػػػػاندةًاالجتماعيػػػػة،ًًكلمشخصػػػػية

ينمػػػاًتكجػػػدًعبلمػػػةًمكجبػػػةًبػػػيفًالعصػػػابيةًكاالكتتػػػابًاالجتماعيػػػةًكالعصػػػابيرًكاالكتتػػػابًكالعدكانيػػػة،ًب

كالعدكانيػػػة،ًكمػػػاًتكجػػػػدًفػػػركؽًذاتًداللػػػػةًإحصػػػائيةًبػػػيفًالػػػػذككرًكاإلنػػػاثًفػػػػيًالعصػػػابيةًكالعدكانيػػػػةً

الًكًً،اإلنػاثًكالعدكانيػةًباتجػا ًالػذككركاالكتئاب،ًكنجدًأفًمتكسطًدرجاتًالعصابيةًكاالكتئابًباتجا ً

كغيػػػػرًالمتعػػػػاطيفًفػػػػيًالعدكانيػػػػةًكلكػػػػفًتكجػػػػدًفػػػػيًاالكتئػػػػابًتكجػػػػدًفػػػػركؽًجكهريػػػػةًبػػػػيفًالمتعػػػػاطيفً

ًكالعصابية.ًًً
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 مناقشة النتائج التي تناولت مدمني المخدرات بصفة عامة

راءةًمفًخبلؿًاستعراضًالدراساتًالسػابقةًالتػيًتناكلػتًمػدمنيًالمخػدراتًبصػفةًعامػة،ًكتناكلجػاًبػالق

ًي:تكالتحميؿًيمكفًاستخبلصًاآل

سػاتًإلػىًتقصػيًمشػكمةًأكًاكثػرًمػفًالمشػكبلتًالنفسػيةًأكًإجتماعيػةًأكًغمػبًهػذ ًالدراًأهػدفتًً-1

سػػمككية،ًفػػيًكػػؿًبمػػدًأجريػػتًبجػػاًهػػذ ًالدراسػػات،ًفػػيًحػػيفًهػػدفتًبعػػضًالدراسػػاتًالػػىًالمقارنػػةًبػػيفً

؛2011ً؛ًالمشػعاف،2011)السػبيعي،ًًاتنيفًعمػىًالمخػدراتًفتمثمػتًفػيًدراسػالمدمنيفًكغيػرًالمػدم

Viliam, 2002ضًالدراسػػاتًالػىًالمقارنػةًبػيفًالمػدمنيفًكنػكعًالمخػدرًكدراسػػةً(،ًككمػاًهػدفتًبعػ

 Arendt & Muuk, 2004;  Robert & Craigً   ؛2003ً؛ًعيػدًكالمشػعاف،2007ً)الخمؼ،

& Ronald, 1990.)ًًً

لصػغيرًتباينتًحجـًالعيناتًالتيًتناكلتجػاًالدراسػاتًالسػابقة،ًبعػضًالدراسػاتًاسػتخدمتًحجػـًاً-2

محمػػكد،ً؛2005ًعسػكر،ًً؛1998عبػػدًالمػنعـ،ً؛1995ً)شػحاتر،ًاتًراسػ(ًفػػردًكد100لػـًيتجػاكزً)

(،ًفػيًحػيفًكانػتStrike & Urbanoski & Rush, 2003ً؛2003ًًعيػدًكالمشػعاف،ً؛1991ً

(ًفػردًمثممػاًجػاءًفػيًدراسػاتً)أبػك1000ً-101خػرلًمتكسػطةًالحجػـًتراكحػتًبػيفً)أعينةًالراساتً

محمػػػػكدً؛1996ًالقشػػػػقيش،ً؛2010ًنػػػػزم،ً؛ًالع2011؛ًالسػػػػبيعي،2007ً؛ًالخمػػػػؼ،1998ًالنيػػػػؿ،ً

 & Andrew & Skodol & John؛1999ًمرسػػي،ً؛1990ً،ًالمرزكمػػي؛1997ًرشػػاد،ً

(Oldha & Peggy & Gallaher, 1999; Robert & Craig & Ronald, 1990ً،

)المشػػعاف،ًًات(ًكدراسػػ1001مػػفًًتًالحجػػـًالكبير)أكثػػركامتصػػرتًبعػػضًالدراسػػاتًعمػػىًالعينػػةًذا

 & Arendt & Muuk, 2004; Fergusson & Horwood, 1997; Linda؛2011ً

Wilson & Douglas, & Edward & Janca, 1992)ً،ً أمػاًنػػكعًالعينػػةًفقػػدًكانػػتًجميػػ
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 & Linda & Wilsonالدراساتًمطبقةًعمىًعينةًالمدمنيفًلممخدراتًفئةًالذككرًماًعداًدراسػةً)

Douglas, & Edward & Janca, 1992ًًً.) 

؛1998ً)أبػػكًالنيػػؿ،ًًاتمنيفًلممخػػدراتًمػػ ًاألسػػكياءًكدراسػػالتػػيًمارنػػتًالمػػدًكبعػػضًالدراسػػاتً-3

(؛2011ً؛ًالسػػػػػػػػبيعي،ً)2007الخمػػػػػػػػؼ،ً؛1995ًالحربػػػػػػػػي،؛2002ًحطػػػػػػػػاب،ً؛2001ًالحػػػػػػػػازمي،ً

؛2003ًعيػدًكالمشػػعاف،ًً؛1998عبػدًالمػػنعـ،ً؛2009ً؛ًالعمػػرل،2003ً؛ًالعنػزم،1995ًشػحاتر،ً

؛1996ً؛ًًالمرزكمػػػػػػي،1990ًًالمرزكمػػػػػػي،؛1990ًالمػػػػػػالكي،ً؛1996ًالقشػػػػػػقيش،ً؛1994ًًفايػػػػػػد،ً

(،ًفػيًحػيفًبعػضًالدرسػاتًمارنػتًالمػدمنيفViliam, 2002ً؛2011ًً؛ًالمشعاف،1999ًمرسي،ً

 ,Walton & Roberts ؛2010ً)العنػػزم،ًًتيمػػ ًالمتعػػافيفًمػػفًالمخػػدراتًكدراسػػًلممخػػدرات

2004.)ً

ًابقة،ًًفػػافًبعػػضًالدراسػػاتمػػفًحيػػثًاألدكاتًالمسػػتخدمةًًلجمػػ ًالمعمكمػػاتًفػػيًالدراسػػاتًالسػػً-4

؛2005ً؛ًعسػػػػػكر،2011ً؛ًالسػػػػػبيعي،2007ًالخمػػػػػؼ،ً)ًاتاسػػػػػتخدمتًمقيػػػػػاسًكاحػػػػػدًفقػػػػػطًكدراسػػػػػ

 & Linda & Wilson & Douglas, & Edward؛2003ًًعيػدًكالمشػعاف،ً؛1991ًمحمػكد،ً

Janca,  (1992; Robert & Craig & Ronald, 1990; Viliam, 2002،ًًكاسػتخدمت

عبػػػدًً؛1995؛ًشػػػحاتر،1998ًأبػػػكًالنيػػػؿ،)ًاتدراسػػػعػػػد ًمثممػػػاًجػػػاءًفػػػيًبعػػػضًالدراسػػػاتًمقػػػاييسً

 ;؛1999ًمرسػػػػي،ً؛1996ً؛ًالمرزكمػػػػي،1996ًالقشػػػػقيش،ً؛2010ًالعنػػػػزم،ً؛1998ًالمػػػػنعـ،ً

Strike & Urbanoski & Rush, 2003 ; Fergusson & Horwood,1997;  Arendt 

& Muuk, 2004; Andrew & Skodol & John & Oldha & Peggy & Gallaher, 

1999).ً

ً



ً

ً

 الثالث الفصؿ
جراءاتي منيجية الدراسة   اوا 

 
 

      الدراسة أواًل  : منيج -    

         الدراسة ثانيًا : مجتمع -    

 ثالثًا : عينة الدراسة      -

 متغيرات الدراسة  رابعًا : -    

 خامسًا: أدوات الدراسة -   

 سادسًا: إجراءات الدراسة -   

 اإلحصائية عًا: األساليبساب -   
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 الفصؿ الثالث
جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 
ً،تجػػػاكعينًجػػػامػػػفًحيػػػثًكصػػػؼًمجتمعجراءاتجػػػا،ًكامنججيػػػةًالدراسػػػةًكصػػػفانًليتنػػػاكؿًهػػػذاًالفصػػػؿً     

جػػراءاتًتطبيقاتجػػاًعمػػىًتخدمةًلمتحقػػؽًمػػفًصػػدمجاًكثباتجػػاًكاسػػالمًالدراسػػةًداةألككصػػفاًًكمتغيراتجػػا،

ًالمستخدمةًفيًتحميؿًالبيانات.ًممعالجةًاإلحصائيةلضافةًا،ًالعينة

ً

ًأواًل: منيج الدراسة

مػدمنيًلًالكشؼًعفًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًالسػائدةًلػدلًعتبارًأفًالدراسةًالحاليةًهدفتًاإباًًً

المبلئػـًلطبيعػةًكأهػداؼًًالمػنججًالكصػفي،ًألنػرًأعتمدًعمػىًباحثفيًسمطنةًعيماف،ًفهفًالًالمخدرات

ًًًهذ ًالدراسة.

 :(Population)مجتمع الدراسة ثانيًا: 

ًتككفًمجتم ًالدراسةًمف:ً

(ًيكضاًتزايػدًعػددًمػدمنيًالمخػدراتًمػفًفئػة1ًمدمنيًالمخدراتًفيًسمطنةًعيماف،ًكالجدكؿً)ًً-1

كالبػالأً،  2013الذككرًكالمراجعيفًلمستشفىًالمسرةًكبعضًالمستشػفياتًالمركزيػةًفػيًالسػمطنةًعػاـً

ً(2013حصػػائياتًالصػػادرةًعػػفًالسػػجؿًاالحصػػائيًلئلدمػػافً)لبلؾًطبقػػانًكذلػػ(ًفػػردان،673ًعػػددهـً)

 لمكتبًالتنفيذمًلمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية.

ًجتماعيػػة،بمسػػقطًالتابعػػةًلػػكزارةًالتنميػػةًاالكالمنتسػػبيفًلجمعيػػةًالحيػػاةًًمتعػػافيًالمخػػدراتجميػػ ًً-2

مخػدراتًكلكػنجـًأممعػكاًأفًكػانكاًمػفًالمتعػاطيفًلمسػبؽًكهـًأفرادًأسكياءًمفًنفسًالبيئػةًاالجتماعيػة،ً

ً.كلـًتثبتًتعاطيجـًالمًمادةًمخدرةًلمدةًتزيدًعفًسنةً،عنجا
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 (:Sample)ًعينة الدراسة ثالثًا:

نظػػرانًلمظػػركؼًالمحيطػػةًبالمػػدمنيفًكطبيعػػةًمػػدمفًالمخػػدرات،ًإضػػافةًلمظػػركؼًاألخػػرلًالتػػيًًًًًًً

ارًعينػػػةًالتعػػاكفًمػػػ ًالباحػػث،ًفقػػػدًتػػـًاختيػػػًينػػةًكرفضػػػجـتحػػيطًبػػػرًالمنبثقػػةًمػػػفًخصػػائصًأفػػػرادًالع

،ًمسػقطبمستشػفىًالمسػرةًمػفًمػدمنيًالمخػدراتًالمنػكميفًبعشػكائية(ًًغيرمتيسرةً)الدراسةًبالطريقةًال

مػدمفًلممخػدرات،ًً(246)حضارًالعينةًلممقابمة،ًكتهلفتًعينةًالدراسةًمػفإحيثًيقكـًالكادرًالطبيًب

كاجػػرًالباحػػػثًالعديػػدًمػػػفًالصػػعكبات،ًحيػػػثًالًتكجػػدًاحصػػػائياتًًأمػػاًالمتعػػافيفًمػػػفًالمخػػدراتًفقػػػد

تعػػػػافيًالمخػػػػدرات،ًكالتػػػػيًحالػػػػتًدكفًرسػػػػميةًيسػػػػتنديًإليجػػػػا،ًكعػػػػدـًكجػػػػكدًججػػػػةًمختصػػػػةًتحتضػػػػفًم

ضػػػطرًالباحػػػثًإلػػػىًاسػػػتخداـًالطريقػػػةًالقصػػػديةًغيػػػرًالعشػػػكائيةًتيػػػارهـًبالطريقػػػةًالعشػػػكائية،ًممػػػاًاخا

(ًفػػػردان،87ًفػػػيًجمعيػػػةًالحيػػػاةًبمسػػػقطًكالبػػػالأًعػػػددهـً)عمػػػىًجميػػػ ًمتعػػػافيًالمخػػػدراتًكالمتكاجػػػديفً

ًيكضاًكيفيةًحسابًالباحثًعينةًالدراسةًإحصائيا:ً(10ًًالجدكؿً)ًك

 (10جدوؿ ) 
ًحساب عينة الدراسة إحصائياً 

 اٌؼذد اٌٛف 
 %(5ٔغجخ اٌخ أ )

 %(95ٔغجخ ِغزٜٛ اٌضمخ )

 %(50ٔغجخ االعزغبثخ )

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼ١ٕخ

ِٕٟ ػذد اٌض٠بدح ٌّذ

اٌّخذساد ِٓ فئخ 

 (2013اٌزوٛس ٌؼبَ )

673 246 

 %( ِٓ اٌّذ١ِٕٓ فمظ68.1)

%( ِٓ اٌؼ١ٕخ 73.87)

 اٌفؼ١ٍخ

ػذد اٌّذ١ِٕٓ 

 إٌّغؾج١ٓ ِٓ اٌّمبثٍخ
 %( ِٓ اٌّذ١ِٕٓ فمظ31.9) 115 - -

اٌّغّٛع اٌىٍٟ 

 ٌٍّذ١ِٕٓ
- 

  ِٓ1  /7 /2013 

 31/12/2013ؽزٝ 
 %( ِٓ اٌّذ١ِٕٓ فمظ100) 361

ؼبف١ٓ ِٓ اٌّز

 اٌّخذساد
 87 ِٓ عّؼ١خ اٌؾ١بح -

%( ِٓ اٌؼ١ٕخ 26.13)

 اٌفؼ١ٍخ

اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌٍؼ١ٕخ 

 اٌفؼ١ٍخ ٌذساعخ
 %( ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌفؼ١ٍخ100) 333 - -

ً

ةًكػػػؿًعمػػػىًحػػػدةًمبػػػؿًالػػػدمجًأكًمسػػػتقمتكزيػػػ ًأفػػػرادًعينػػػةًالدراسػػػةًحسػػػبًمتغيراتجػػػاًالكمػػػاـًالباحػػػثًب

ً:،ًكهيًكؤلتيالحذؼ
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 :االجتماعي النوعمتغير  -1

 (11جذَل )

 االجتمبػٓ انىُعؼٕىخ دغت انتُصٔغ أفشاد 

 إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

 إٌٛع االعزّبػٟ
 %100 246 روش

 %0 0 أضٝ

 100% 246 اٌّغّٛع

 

 :العمر الزمنيمتغير  -2

 (12جذَل )

 انؼمش انضمىٓمتغٕش ؼٕىخ دغت انتُصٔغ أفشاد 

 إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

 

 اٌؼّش

 %5.7 14 عٕخ 21إٌٝ  12ِٓ 

 %47.6 117 عٕخ 31إٌٝ  22ِٓ 

 %28 69 عٕخ 41إٌٝ  32ِٓ 

 %11.4 28 عٕخ 51إٌٝ  42ِٓ 

 %6.1 15 عٕخ 61اٌٝ  52ِٓ  

 %1.2 3 عٕخ 61 وضش ِٓ  

 %100 246 اٌّغّٛع

 

 :الحالة االجتماعيةمتغير  -3

 (13جذَل )

 االجتمبػٕخ انذبنخمتغٕش ىخ دغت ؼٕانتُصٔغ أفشاد 

 إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

 

 اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ

 %64.6 159  ػضة

 %26 64 ِزضٚط

 %9.3 23 ِ ٍك

 100% 246 اٌّغّٛع
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 :المستوى التعميميمتغير  -4

 (14جذَل )

 انتؼهٕمٓ انمغتُِمتغٕش ؼٕىخ دغت انتُصٔغ أفشاد 

 إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

 

 

 

اٌّغزٜٛ 

 اٌزؼ١ٍّٟ

ِٟ  3 1.2% 

ٍُ  )٠مش  ٠ٚىزت( ُِ 12 4.9% 

 %50.4 124 (2ٚ  1رؼ١ٍُ األعبعٟ )ؽٍمخ  

 %35.8 88 صبٔٛٞ ) ِب ثؼذ األعبعٟ(

 %6.1 15 دثٍَٛ ػبٌٟ

 %1.2 3 ثىبٌٛس٠ٛط

 %40. 1 ِبعغز١ش فّب فٛق

 100% 246 اٌّغّٛع

 

 :مينةالمتغير  -5
 (15جذَل )

 انمٍىخ متغٕش ؼٕىخ دغتانتُصٔغ أفشاد 

 إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

 إٌّٙخ

 %2.8 7 طبٌت

 %11.4 28  ػّبي ؽشح

 %24.8 61 ِٛظ  فٟ اٌم بع اٌخبؿ

 %10.6 26 ِٛظ  فٟ اٌم بع اٌؾىِٟٛ

 %4.9 12 ِزمبػذ

 %45.5 112 ثبؽش ػٓ ػًّ

 100% 246 اٌّغّٛع

 

 :الدخؿ الشيري لألسرةمتغير  -6
 (16جذَل )

 نألعشح انشٍشْ انذخمؼٕىخ دغت انتُصٔغ أفشاد 

 إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

اٌذخً اٌؾٙشٞ 

 ٌألعشح

 %42.3 104 لاير 200لً ِٓ  

 %8.9 22 لاير 325إٌٝ  200ِٓ 

 %24.8 61 لاير 500إٌٝ  326ِٓ 

 %11.4 28 لاير 700إٌٝ  501ِٓ 

 %5.7 14 لاير 1000إٌٝ  701ِٓ 

 %6.9 17 لاير 1000 وضش ِٓ 

 100% 246 اٌّغّٛع
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 :نتكاسةعدد مرات اال متغير  -7
 (17جذَل )

 وتكبعخاال مشاد ػذدمتغٕشؼٕىخ دغت انتُصٔغ أفشاد 

 إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

ػذد ِشاد 

 اإلٔزىبعخ

 %22 54 ِشح

 %25.6 63 ِشربْ

 %14.2 35 ِشاد 3

 %8.1 20 ِشاد 4

 %11.8 29 ِشاد 5

 %8.9 22 ِشاد 6

 %3.3 8 ِشاد 7

 %2.8 7 ِشاد 8

 %3.3 8 ِشاد 8 وضش ِٓ 

 %100% 246 اٌّغّٛع

 

 :مرات التعاطً دعدمتغٕش  -8
 (18جذَل )

 انتؼبطٓ مشاد دػذ متغٕش ؼٕىخ دغتانتُصٔغ أفشاد 

 اٌّؤ٠ٚخإٌغجخ  اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

ػذ ِشاد 

 اٌزؼبطٟ

 %18.7 46 ِشح ٚاؽذح فٟ ا١ٌَٛ

 %21.1 52 ِشربْ فٟ ا١ٌَٛ

 %60.2 148 صالس ِشاد فٟ ا١ٌَٛ فأوضش

 100% 246 اٌّغّٛع

 

 :لسجنامرات دخول عدد متغٕش  -9

 (19جذَل )

 لسجنامرات دخول  عددمتغٕش عٌنة حسب التوزٌع أفراد 

 ّؤ٠ٚخإٌغجخ اٌ اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

ػذد ِشاد دخٛي 

 اٌغغٓ

 %17.9 44 ٚال ِشح

 %29.3 72 ِشر١ٓ –ِشح 

 %24 59 ِشاد 3-4

 %10.6 26 ِشاد 5-6

 %11.8 29 ِشاد 7-8

 %6.5 16 ِشاد 8 وضش ِٓ 

 100% 246 اٌّغّٛع
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 :ػذد عىُاد اإلدمبنمتغٕش  -10

 (20جذَل )

 اإلدمان سنوات عددمتغٕش عٌنة حسب التوزٌع أفراد 

 إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

ػذد عٕٛاد 

 اإلدِبْ

 %2.8 7 عٕخ 1-2

 %8.9 22 عٕٛاد 3-4

 %16.7 41 عٕٛاد 5-6

 %16.9 39 عٕٛاد 7-8

 %12.2 30 عٕٛاد 9-10

 %43.5 107 عٕٛاد 10 وضش ِٓ 

 100% 246 اٌّغّٛع

 

 وُع انمخذس:متغٕش  -11

 (21جذَل )

 المخدر نوع متغٕش سبعٌنة حالتوزٌع أفراد 

 إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ اٌؼذد اٌّغزٜٛ اٌّزغ١ش

 ٔٛع اٌّخذس

 %4.5 11 اٌمٕج١بد: اٌؾؾ١ؼ ، ٚاٌّبس٠غٛأب، ٚاٌجبٔغٛ.

األف١ٛٔبد: ا١ٌٙش٠ٚٓ، ٚاٌّٛسف١ٓ، ٚاٌىٛدا١٠ٓ، 

 ٚا١ٌّضبدْٚ.
227 92.3% 

(،  L.S.Dاٌٍّٙٛعبد : ػمبس ا١ٌٍغشع١ه )

 ٚا١ٌّغىب١ٌٓ، ٚػمبس اإلوغزبصٞ.
3 1.2% 

 %0 0 اٌـمـبد.

إٌّؾ بد : ِٚٓ ٘زٖ اٌّٛاد االِف١زب١ِٓ 

 وبٌىجزبعْٛ، ٚاٌىٛوب١٠ٓ
5 2% 

 100% 246 اٌّغّٛع

ً

 متغيرات الدراسةرابعًا: 

الػػدخؿً،ًًكالمجنػػةًك،ًالمسػػتكلًالتعميمػػيًكً،الزمنػػيًرالعمػػ :الدراسػػةًالحاليػػةًالمتغيػػراتًاآلتيػػةًتناكلػػت   

عػػددً،ًًكلسػػجفاعػػددًمػػراتًدخػػكؿً،ًًكمػػراتًالتعػػاطيًدعػػدًك،ًنتكاسػػةاإلعػػددًمػػراتً،ًًكلؤلسػػرةًالشػػجرم

 .سنكاتًاإلدماف

ً

ً
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 :(Instruments)الدراسة  داةأ خامسا:

 الدراسػاتًكًالشخصػيةًالكبػرلًالخمػس، بعكامػؿ الخػاص التربػكم التػراث عمػى الباحػث بعػدًأطػبلعًًً

 ككسػتا الكبػرلًالتػيًأعػدها الشخصػية العكامػؿ مائمػة ختػارًالباحػثا العبلمػة، ذات كالمقػاييس السابقة

تًبتعريبػػةًكتقنينػػةًعمػػىًالبيئػػةًالعمانيػػةًالكمبػػانيًمامػػكالتػػيًً(Costa & McCrae, 1992) كمػػاكرم

ً(،ًكفيماًيميًكصؼًلجذ ًاالداةًكأجراءاتًتطكيرهاًكالتحقؽًمفًصدمجاًكثباتجا.2006)

 & Costaم)(ًالتػيًأعػدهاًككسػتاًكماكػاًرNEO-FFI-Sإفًمائمػةًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلً)ًًً

McCrae,1992ًًتيعػػدًأكؿًمائمػػةًمكضػػكعيةًتجػػدؼًإلػػىًميػػاسًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًالخمسػػة)

(ًًفقػػػرةًكالقائمػػػةًتشػػػمؿًخمػػسًعكامػػػؿًكهػػػي:ًالعصػػػابية،60ًبكاسػػطةًمجمكعػػػةًمػػػفًالفقػػػراتًعػػددهاً)

ًة.(ًفقًر12كاالنبساطية،ًكاالنفتاحًعمىًالخبرة،ًكالمقبكلية،ًكيقظةًالضمير،ًكيتهلؼًكؿًعامؿًمفً)

متػػػ ً(ًبتقنػػيفًالقائمػػػةًكتكيفجػػاًلمبيئػػػةًالعمانيػػة،ًفكجػػػدتًأفًالقائمػػةًتت2006كمػػدًمامػػتًالكمبػػػانيً)ًًًً

نجػػػاًتحققػػػتًمػػػفًثبػػػػاتًاألداةًبطريقػػػةًاالتسػػػاؽًالػػػداخميً)ألفػػػػاًبخصػػػائصًسػػػيككمتريةًجيػػػدة،ًحيػػػػثًأ

ً(،0.54)ًاالنبسػػاطيةً(،0.77)ًالعصػػابية كركنبػػاخ(،ًككجػػدتًأفًالقائمػػةًتتمتػػ ًبالمعػػامبلتًاآلتيػػة:

(،ًالمقيػػػػػػاسًكػػػػػػامبلن0.77ً)ًالضػػػػػػميرًيقظػػػػػػة(،0.49ً)ًمقبكليػػػػػػةال(،0.42ً)ًعمػػػػػػىًالخبػػػػػػرةًاالنفتػػػػػػاح

(0.81.)ً

(ًمػػػفًثبػػػاتًالمقيػػػاسًبطريقػػػةًاالتسػػػاؽًالػػػداخميً)ألفػػػاًكركننبػػػاخ(،2010ًكمػػػاًتحققػػػتًالجاشػػػميةً)ًً

(،ًاالنفتػػػػاح0.51ً(،ًاالنبسػػػاطيةً)0.64ككجػػػدتًافًالقائمػػػةًتتمتػػػػ ًبالمعػػػامبلتًاآلتيػػػة:ًالعصػػػػابيةً)

ً(.0.82(،ًالمقياسًكامبلنً)0.78(،ًيقظةًالضمير)0.57(،ًالمقبكلية)0.43عمىًالخبرةً)

؛2006ًً)الكمبػػػػػاني،ًة:عكامػػػػػؿًالشخصػػػػػيةًالكبػػػػػرلًالخمسػػػػػكفيمػػػػاًيمػػػػػيًكصػػػػػؼًلكػػػػػؿًعامػػػػػؿًمػػػػفًًًً

ً(2013البكسعيد،ً؛2011ًبيتًدشيشةً،ً؛2010ًًالجاشمية،
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 العصابية : -

 كري ًالتجيج.ًكلديةًمخاكؼًمرضير،ًمجمكـ،ًهف،،ًكمشغكؿًالذالقمؽ:ًحائؼ،ًعصبي (أً

ضػػػب،ًكمػػػاًيػػػرتبطًبػػػرًمػػػفًالعػػػداءًالمتكاعػػػدًبالغضػػػب:ًميػػػؿًالشػػػخصًإلػػػىًالشػػػعكرًبالغ (بً

 :ًالشعكرًباإلحباطًكالمرارة.خاالتًمثؿ

كالضػيؽًً،ًكمنقبضًأكثرًمفًمػرحًكيػؤدلًبػرًذلػؾًإلػىًالشػعكرًبػالجـ،االكتئاب:ًانفعالي (جً

 كالتشاؤـ.

،ًكالحػرج،ًكالخجػؿ،ًكالقمػؽًاالجتمػاعيًالنػاتجًعػفًالظجػكرًاإلثـالشعكرًبالذات:ًيشػعرًبػ (دً

 أماـًاآلخريفًفيًصكرةًمقبكلة.

 ،ًكسرعةًاالستثارة.الدكاف ًكفيةًيشعرًالفردًبالتكترعدـًالقدرةًعمىًضبطً (قً

يًيشػعرًالفػردًتػال،ًكبالعػدـًمػدرةًالفػردًعمػىًتحمػؿًالضػغكطً:الضغكطًكالقابميةًاالنجراح (كً

 ،ًكعدـًالقدرةًعمىًاتخاذًالقرارًفيًالمكامؼًالضاغطة.كاؿاالتبالعجزًأكًاليهس،ًًك

 االنبساطية :  -

 ،ًكالطيؼًيميؿًإلىًالصدامة.دة:ًكدكدًحسفًالمعاشرةالدؼءًأكًالمًك (أً

،ًلرًأصدماءًكثيركف،ًيحتاجًإلىًأناسًحكلػرًيتحػدثًمعجػـ،ًاالجتماعية:ًيحبًالحفبلت (بً

 يسعىًاإلثارة،ًيتصرؼًبسرعةًدكفًتردد.

يػػتكمـًدكفً،ًكجػػبًالتنػػافس،ًككػػذلؾًلمسػػيطرة،ًكالسػػيادة،ًكالخشػػكنةً:ًمحػػبدًالػػذاتتككيػػ (جً

 ،ًكاثؽًمفًنفسرًمؤكدًلجا.تردد

،ًكاحيانػػػانًمػػػاًالنشػػػاط:ًيشػػػعرًبالحيكيػػػة،ًكسػػػرعةًالحركػػػة،ًكالسػػػرعةًفػػػيًالعمػػػؿًمحػػػبًلػػػر (دً

 يككفًمندفعا.
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ًبالبحػػػػثًعػػػػفًالً:البحػػػػثًعػػػػفًالثػػػػارة (قً األلػػػػكافًمكامػػػػؼًالمثيػػػػرةًاالسػػػػتفزازيةًكيحػػػػبًمغػػػػـر

ًكاألماكفًالمزدحمةًأكًالصاخبة.الساطعةً

ً،ًكالمتعػػة،ًكسػػرعةًالضػػحؾالشػػعكرًبالبججػػةًكالسػػعادةًكالحػػب :االنفعػػاالتًااليجابيػػةً (كً

 ،ًكالتفاؤؿ.كاالبتساـ

 االنفتاح عمى الخبرة: -

،ًلخيػاؿ،ًعنػد ًأحػبلـًكثيػرةًكطمكحػات:ًلديرًتصكراتًمكيةًككثيرةًكحياةًمفعمػةًباالخياؿ (أً

نماًبجدؼًتكفيرًبيئةًتناسػبًخياالتػر،ًكيعتقػدًكثرةًأحبلـًاليقظةًليسًهركبانًم ا  فًالكام ًك 

بػػػافًهػػػذ ًالخيػػػاالتًتشػػػػكؿًجػػػزءانًمجمػػػانًفػػػيًحيػػػػاتجـًكتسػػػاعد ًعمػػػىًالبقػػػاءًكاالسػػػػتمتاعً

ًبالحياة.

ً:ًالتعبيػػػػرًعػػػػفًالحػػػػاالتًالنفسػػػػيةًأكًاالنفعػػػػاالتًبشػػػػكؿًأمػػػػكلًمػػػػفًاآلخػػػػريف،المشػػػػاعر (بً

ـًينتقػؿًفجػهةًإلػىًممػةًالحػزف،ًكمػاًكالتطرؼًفيًالحالةًحيثًيشعرًالفردًبقمةًالسػعادةًثػ

تظجػػػػػرًعميػػػػػرًعبلمػػػػػاتًاالنفعػػػػػاالتًالخارجيػػػػػة،ًكالمظػػػػػاهرًالفسػػػػػيزيكلكجية،ًالمصػػػػػاحبةً

ًلبلنفعاؿًفيًأمؿًالمكامؼًالضاغطةًأكًالمفاجئة.

:ًالرغبػةًفػػيًتجديػدًاألنشػػطةًكاالهتمامػاتًكالػذهابًإلػػىًأمػاكفًلػػـًيسػبؽًزيارتجػػاًاألفعػاؿ (جً

جديػػدةًكغريبػػةًمػػفًالطعػػاـًكالرغبػػةًفػػيًالػػتخمصًًفػػيًالسػػابؽ،ًكيحػػبًأفًيجػػربًكجبػػات

 مفً"الركتيف"ًاليكميًكالمغامرة.

األفكار:ًاالنفتاحًالعقميًكالفطنةًكعدـًالجمكدًكالتجديػدًأكًاالبتكػارًفػيًاألفكػارًكالػدهاءً (دً

 كالتبصر.
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:ًالميؿًإلعادةًالنظرًإلػىًالقػيـًاالجتماعيػةًكالسياسػيةًكالدينيػة،ًفػالفردًالمتفػتاًلمقػيـًالقيـ (قً

جػد ًًيؤكػدًالقػيـًالتػيًيعتنقجػاًكيناضػؿًمػفًأجمجػاًعمػىًحػيفًنجػدًالعكػسًبالنسػبةًلمفػردًن

 غيرًالمتفتاًلمقيـًفانرًمسايرًلؤلحزابًالسياسيةًكيقبؿًجمي ًالتشريعاتًالتقميدية.

كؽًجميػػػ ًانػػػكاعًالفنػػػكفًالجماليػػػات:ًمحػػػبًلمفػػػفًكاألدب،ًكلديػػػةًاهتمامػػػاتًبػػػارز ًفػػػيًتػػػذ (كً

ً.كالجماليات

 :يقظة الضمير -

:ًبػػػػارع،ًكػػػػؼء،ًمػػػػدرؾ،ًمتبصػػػػرًأكًحكػػػػيـ،ًكيتصػػػػرؼًبحكمػػػػةًمػػػػ ًالمتػػػػدارًأكًالكفػػػػاءةا (أً

ًالمكامؼًالحياتيةًالمختمفة.

ًمرتب،ًمجذب،ًأنيؽ،ًيض ًاألشياءًفيًمكاضعجاًالصحيحة.ًًمنظـ: (بً

ًلماًيمميرًضمير  (جً ًبالكاجبات:ًممتـز ً،ًكيتقيدًبالقيـًاألخبلميةًبصرامة.ًممتـز

ًكح،ًمثابر،ًمجتجد،ًذكًأهػداؼًمحػددةًفػيًالحيػاة،مناضؿًفيًسبيؿًاالنجاز:مكافا،ًطم (دً

ًمخطط،ًجاد.

:ًلديػػػرًالقػػدرةًعمػػىًالبػػػدءًفػػيًعمػػؿًمػػػاًأكًمجمػػةًكمػػفًثػػػـًاالسػػتمرارًحتػػػىًضػػبطًالػػذات (قً

،ًًالقػػػدرةًعمػػػىًالتػػػدعيـًالػػػذاتيًمػػػفًأجػػػؿًانجػػػازًزهػػػاًدكفًاإلصػػػابةًبالكمػػػؿًأكًالممػػػؿانجا

ًاألعماؿًدكفًالحاجةًإلىًالتشجي ًمفًمبؿًاآلخريف.

ًيًأكًالركية:ًلديرًالنزعةًإلىًالتفكيرًمبؿًالقياـًبهمًفعؿًكلػذلؾًيتسػـًالفػردًبالحػذر،التهن (كً

 كالحرصًكاليقظةًكالتركمًمبؿًاتخاذًالقرارًأكًالقياـًبهمًفعؿ.

ً
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 المقبولية  والطيبة:  -

ً،االجتماعيػة الناحيػة مػف جػذاب ،نفسػر مػف كاثػؽف،ًياآلخػًر تجػا  بالثقػة :ًيشػعرالثقة -

 .اآلخريف نكايا في يثؽ ،ذاتر حكؿ متمركز غير

 . كجذاب مبدع،ً،صريا ،مباشر االستقامة:ًًمخمص، -

 في الكجدانية المشاركة متعاكف، ،اآلخريف مساعدة في كالرغبة لمغير اإليثار:ًمحب -

 .اآلخريف السراءًكالضراءًم 

ًتجػػػا  كالنسػػػياف كالعفػػػك العدكانيػػػة المشػػػاعر القبػػػكؿ:ًيقمػػػ كًأًاإلذعػػػاف -

 .الصراعات أثناء الغير م  المعاممة في كالتركم ،المطؼًكاالعتداءًأك،المعتديف

  اآلخريف. م  يتنافس ال ،متكبر غير التكاض :ًمتكاض  -

 اآلخػريف حقػكؽ عػف كيػداف  لجػـ كمعػيف اآلخػريف مػ  الرأم:ًمتعاطؼ االعتداؿًفي -

 .السياسية أك االجتماعية الحقكؽ كبالذات

 لية:إجراءات الصدؽ والثبات األداة في الدراسة الحا

فقػدًأطمػهفًً(2010الجاشػمية،ًً؛2006ً)الكمبػاني،ًبجػاًكػؿًمفًتجػراءاتًالتػيًمامػبنػاءانًعمػىًاالًًً

الشخصػػػػيةًالكبػػػرلًالخمسػػػةًفػػػيًهػػػػذ ًالمقيػػػػاسًكأختيػػػارةًًلقيػػػاسًعكامػػػؿًالباحػػػثًعمػػػىًسػػػبلمةًهػػػذاً

ةًكالدمػةًسػتخراجًدالالتًجديػدةًزيػادةًفػيًالثقػكنظرانًإلختبلؼًعينػةًالدراسػةًأرتػهلًالباحػثًاًالدراسة،

ًكالتعمـًفيًهذ ًالدراسةًكفيماًيميًكصؼًلذلؾ:

ً

ً
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 اواًل: الصدؽ

ًماـًالباحثًبالتحقؽًمفًالصدؽًبطريقتيفًكفيماًيهتيًكصفانًلكؿًمنجما:ً    

 :حكميف( صدؽ الم1

(ًعمػػى1ًالمحتػػكلًمػػاـًالباحػػثًبتكزيػػ ًالصػػيغةًاألكليػػةًلممقيػػاسًممحػػؽً)صػػدؽًلمتحقػػؽًمػػفًًًًً

(ًمحكمانًمفًمتخصصيفًفيًاإلرشػادًالنفسػي،ًكعمػـًالػنفس،ًكالطػب13ًلجنةًتحكيـًمككنةًمفً)

ًزكلًكجامعػػةًالسػػمطافًمػػابكسالنفسػػي،ًكعمػػـًاالجتمػػاعًًكالقيػػاسًكالتقػػكيـًفػػيًكػػؿًمػػفًجامعػػةًنػػ

،ًحيػػثًطهمػػبًمػػنجـًإبػػداءًرأيجػػـًحػػكؿًمائمػػةًبهسػػمائجـً(2كزارةًالصػػحةًكمستشػػفىًالمسػػرةًممحػػؽً)

جػاؿًالػذمًراتًالمقيػاس،ًكمػدلًانتمػاءًكػؿًفقػرةًإلػىًالمسبلمةًالصػياغةًالمغكيػةًلكػؿًفقػرةًمػفًفقػ

مػػاًيركنػػرًمناسػػػباًمػػفًمبلحظػػاتًأكًامتراحػػػاتًأكًتعػػديبلت،ًكمػػدًتػػػـًًحتنػػدرجًتحتػػر،ًكػػذلؾًامتػػػرا

كمػػدًأعتمػػدًالباحػػثًًاتًالمكزعػػةًعمػػىًلجنػػةًالتحكػػيـ،(ًنسػػخةًمػػفًمجمػػكعًاالسػػتماًر12اسػترجاعً)

تًطفيفػةًفػيًبعػضًتعػديبلًإجػراءًمػىًذلػؾًتػـعًءكبنػاًً،بػيفًآراءًالمحكمػيف%(80ً)ًنسبةًأتفاؽ

،ًكالجػػػدكؿًكلػػػـًيػػػتـًحػػػذؼًأكًإضػػػافةًأمًفقػػػرةفقػػػرةًفقػػػط،ًً(15الصػػػياغةًالمغكيػػػةًلعػػػدد)بًالفقػػػرات

ًذلؾ.ًكضا(ًي22)

ً
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 (22جذَل )

 ػُامم انشخصٕخ انكجشِانفقشاد انتٓ تم تؼذٔهٍب فٓ قبئمخ 

 الفقرة بعد التعدٌل الفقرة قبل التعدٌل م

 أشعر بؤننً أدنى شاناً من اآلخرٌن أشعر بانً اقل شانا من اآلخرٌنغالبا ما  6

كثٌراً ما أدخل فً جدال مع أفراد عائلتً وزمالئً فً  9
 العمل

 كثٌراً ما أدخل فً جدال مع أفراد عائلتً وزمالئً

إنا إلى حد ما جٌد فً دفع نفسً إلنجاز األشٌاء فً  01
 وقتها المحدد

نفسً إلنجاز األشٌاء فً أجٌد إلى حد ما فً دفع 
 وقتها المحدد

أشعر أحٌانا كما لو إننً سوف انهار عندما أكون  00
 تحت قدر هائل من الضغوط

عندما أكون تحت قدر هائل من الضغوط أشعر 
 أحٌانا على وشك االنهٌار

األنماط الفنٌة التً أجدها فً الفن أو الطبٌعة تثٌر  03
 اهتمامً

فنٌة التً أجدها فً الفن أو تثٌر اهتمامً األنماط ال
 الطبٌعة

 لست شخصا نظامٌا إننً لست شخصا نظامٌا 05

 أحب أن أكون حٌث ٌكون النشاط أحب أن أكون فً وسط بإرة األحداث 22

 أحٌاناً أشعر بؤنً ال قٌمة لً أبداً فً هذه الحٌاة أحٌاناً ما أشعر بؤنً ال قٌمة لً  فً هذه الحٌاة 26

أعتقد أن معظم الناس سوف ٌستغلونً إذا سمحت  م الناس ٌستغلونً إذا سمحت لهم بذالكأعتقد أن معظ 29
 لهم بذالك

 ٌعتقد بعض الناس بؤنً بارد وغٌر ودود إلى حد ما ٌعتقد بعض الناس بؤننً بارد وحذر 39

احٌاناً عندما اقرأ شعراً أو أتمعن فً قطعة الفن أشعر  43
 بالنشوة واإلثارة

راً أو أتمعن فً قطعة الفن أشعر عندما اقرأ شع
 بالنشوة واإلثارة

غالباً ما تثبط همتً وأشعر باالستسالم عندما تسوء  40
 األمور

غالباً ما تضعف همتً وأشعر باالستسالم عندما 
 تسوء األمور

أشعر بالحاجة إلى اإلخفاء فً المواقف التً تبث فٌنً  56
 الخجل

ف التً تبعث أشعر بالحاجة إلى اإلخفاء فً المواق
 بالخجل

كثٌراً ما أستمتع بالتفكٌر فً النظرٌات واألفكار  58
 المجردة

كثٌراً ما أستمتع بالتؤمل فً النظرٌات واألفكار 
 المجردة وخلق الكون

عند الضرورة أمٌل إلى التحاٌل على الناس للحصول  59
 على ما أرٌد

أمٌل إلى التحاٌل على الناس للحصول على ما أرٌد 
 لضرورةعند ا

فػػيًصػػيغتجاًالنجائيػػةً(NEO-FFI-Sًمائمػػةًالعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلً)(3ً)ًيكضػػاًالممحػػؽًكًًًًً

ً.التيًاستخدمتًفيًهذ ًالدراسة

 :ءالبنا( صدؽ 2

بػػيفًكػػؿًفقػػرةًً(Pearson)رتبػػاطًبيرسػػكفًتػػـًايجػادًمعامػػؿًاًلممقيػػاسًبنػػاءلمتحقػؽًمػػفًصػػدؽًالًً

كذلػػؾًمػػفًخػػبلؿًنتػػائجًإجابػػاتًعينػػةًمًينتمػػيًلػػر،ًفػػيًالمقيػػاسًكبػػيفًالدرجػػةًالكميػػةًلمعامػػؿًالػػذ

مػػفًنػػزالءًالسػػجفًالمركػػزمًًةعشػػكائيبطريقػػةًمخػػدراتًاختيػػركاًعمػػىًال(ًمػػدمف120ًتهلفػػتًمػػفً)
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قػػػؿًفتػػػرةًكجػػػكدهـًفػػػيًتكبشػػػرطًأفًالً،ًتجػػػارةًالمخػػػدراتتعػػػاطيًًكًعمػػػيجـًمانكنيػػػاًفػػػيكالمحكػػػكـً

ً:(23النتائجًكماًيبينجاًالجدكؿً)،ًككانتًأشجرً(3)السجفًعف

 (23جذَل )

  نهؼبمم انزْ تىتمٓ إنٕخ انكهٕخ خ( نفقشاد انمقٕبط ثبنذسجPearson) مؼبمم استجبط ثٕشعُن
اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌؼبًِ 

 اٌؼقبث١خ

اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌؼبًِ 

 االٔجغبط١خ

اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌؼبًِ 

 االٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح

اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌؼبًِ 

 ٠مظخ اٌض١ّش

اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌؼبًِ 

 خاٌّمج١ٌٛ

 اٌشلُ
ِؼبًِ 

 االسرجبط
 اٌشلُ

ِؼبًِ 

 االسرجبط
 اٌشلُ

ِؼبًِ 

 االسرجبط
 اٌشلُ

ِؼبًِ 

 االسرجبط
 اٌشلُ

ِؼبًِ 

 االسرجبط

1 
**

0.46 2 
**

0.41 3 
**

0.35
 

4 
**

0.63 5 8
**

0.4 

6 
**

0.53 7 
**

0.55 8 
**

0.41 9 
**

0.37 10 0.48
**

 

11 
**

0.64 12 
**

0.64 13 
**

0.52 14 
**

0.52 15 
**

0.37 

16 
*
0.26 17 

**
0.57 18 

**
0.44 19 

**
0.42 20 

**
0.45 

21 
**

0.49 22 
**

0.54 23 
**

0.37 24 
**

0.40 25 
**

0.55 

26 
**

0.43 27 
*
0.32 28 

**
0.28 29 

**
0.46 30 

**
0.41 

31 
*
0.29 32 

**
0.52 33 

*
0.32 34 

**
0.54 35 0.45

**
 

36 
**

0.41 37 
**

0.49 38 
**

0.48 39 
**

0.34 40 
**

0.46 

41 
**

0.50 42 
**

0.64 43 
**

0.42 44 
**

0.47 45 
**

0.52 

46 
**

0.48 47 
**

0.36 48 
*
0.28

 
49 

**
0.62 50 0.53

**
 

51 
**

0.64 52 
**

0.58 53 
**

0.47 54 
**

0.53 55 
**

0.59 

56 
**

0.34 57 
*
0.28 58 

**
0.50 59 

**
0.39 60 

**
0.67 

ً(αً≤ً0.01)اللةًعندًمستكلًالد**ًًًًًًًًًًًًًًً(αً≤ً0.05)*ًعندًمستكلًالداللةً  

معػػػامبلتًاالرتبػػػاطًبػػػيفًكػػػؿًفقػػػرةًمػػػفًفقػػػراتًالمقيػػػاسًً(ًأفًجميػػػ 23ًيتضػػػاًمػػػفًالجػػػدكؿً)ًًًًًً

كانػػتًمكجبػػةًكدالػػةًإحصػػائية،ًحيػػثًتراكحػػتًميمتجػػاًمػػاًبػػيفًًجػػةًالكميػػةًلمعامػػؿًالتػػيًتنتمػػيًإليػػربالدًر

نػػتًصػػادمةً(،ًكهػذاًيػػدؿًعمػىًأفًجميػػ ًعبػػاراتًمقيػاسًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػرلًكا0.26-0.67)

ًكتقيسًالجدؼًالذمًكضعتًمفًأجمر.

 

ً
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 ثبات األداء ) المقياس(ثانيًا: 

ً:،ًكفيماًيهتيًكصفانًلكؿًمنجماسًاستخدـًالباحثًطريقتيفلمتحقؽًمفًثباتًالمقيا

ً(:Split Half Methodطريقة التجزئة النصفية ) -1

رتبػاطًبػيفًمجمػكعًعامػؿًاإلئػةًالنصػفية،ًكذلػؾًبحسػابًمحسابًثباتًالمقياسًبطريقػةًالتجًزتـًًًًًًً

درجػػػػػاتًالفقػػػػػراتًالفرديػػػػػةًكمجمػػػػػكعًدرجػػػػػاتًالفقػػػػػراتًالزكجيػػػػػةًلكػػػػػؿًعامػػػػػؿًمػػػػػفًالعكامػػػػػؿًالخمسػػػػػة،ً

ً:(ًيكضاًذلؾ24)سبيرماف/ًبراكف(ًًكالجدكؿً)ًكتصحيحةًبمعامؿ

 (24جذَل )

 ثجبد انتجضئخ انىصفٕخ نهمقٕبط دمؼبمال

ًمقياسًعكامؿًالخمسًالكبرل
ًمعامؿًارتباط

ًماف/ًبراكف()سبيًرًبيرسكف

0.43ً0.60ًًمعامؿًارتباطًالعصابية
0.46ً0.61ًًمعامؿًارتباطًاالنبساط

0.55ً 0.38ًمعامؿًارتباطًاالنفتاحًعمىًالخبرة
0.51ً0.67ًًمعامؿًارتباطًيقظةًالضمير
0.56ً0.73ًًمعامؿًارتباطًالمقبكلية

رًبمعامػػؿً)سػػبيرماف/ًفًمعامػػؿًثبػػاتًالتجزئػػةًالنصػػفيةًبعػػدًتصػػحيحأ(24ًيتضػػاًمػػفًالجػػدكؿً)ًًًً

ً.ًًجيدةثباتًًفًالمقياسًيتمت ًبدرجةأ(ًكهيًتدؿًعمى0.73ًك0.55ًبراكف(ًتراكحتًماًبيفً)

  االنساؽ الداخمي -2

 ،ًككانت(Cronbache- Alpha)كركنباخًلً–ألفا معامؿ ستخداـإب المقياس ثبات حسابتـًًًًًً
ً:(25الجدكؿً) نجايبي كما النتائج

ً
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ً
 (25جدوؿ )

ًالفا لمقياس عوامؿ الشخصية الكبرى -كرونباخمعامالت ثبات 
ً

  ٌفب(-ِؼبًِ )وشٚٔجبؿ   ػذد اٌفمشاد اٌؼبًِ

 0.51 12 اٌؼقبث١خ

 0.68 12 االٔجغبط١خ

 0.54 12 االٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح

 0.65 12 اٌّمج١ٌٛخ

 0.66 12 ٠مظخ اٌض١ّش

 0.78 60 اٌّم١بط وىً

ًًًًً
ً

لفػػػػاًًلكػػػػؿًعامػػػػؿًتراكحػػػػتًمػػػػاًبػػػػيفًأً-خكركنبػػػػالبػػػػاتً(ًأفًمعػػػػامبلتًث25يتضػػػػاًمػػػػفًالجػػػػدكؿً)ًًًً

فػػيًهػػذ ًألغػػراضًالمسػػتخدمةًفًالمقيػػاسًيتمتػػ ًبدرجػػةًثبػػاتًمناسػػبةًأ(ًكهػػذاًيػػدؿ0.51-0.78ًً)

ًالدراسة.

لمقيػػػػاسًأطمئنػػػػافًالباحػػػػثًعمػػػػىًسػػػػبلمةًالمقيػػػػاسًكمناسػػػػبترًكبعػػػػدًالتحقػػػػؽًمػػػػفًصػػػػدؽًكثبػػػػاتًاًًًً

النجائيػػػػةًلمقيػػػػاسًعكامػػػػؿًالشخصػػػػيةًالكبػػػػرلً(ًيبػػػػيفًالصػػػػيغة3ًغػػػػراضًهػػػػذ ًالدراسػػػػة،ًكالممحػػػػؽً)أل

ًلخمسةًالمستخدمةًفيًهذ ًالدراسة.ا

 طريقة تصحيح قائمة العوامؿ الشخصية الكبرى:

ختيػػػػػارًكاً،(Likert)ختيػػػػػارًالتػػػػػدرجًالخماسػػػػػيًليكػػػػػرتًئلجابػػػػػةًعػػػػػفًفقػػػػػراتًهػػػػػذ ًالدراسػػػػػةًتػػػػػـًاكلًًً

غيػػرًمتهكػػد،ًغيػػرًمكافػػؽ،ًغيػػرًالمسػػتجيبًكاحػػدًمػػفًالبػػدائؿًالخمسػػةًاآلتيػػةً)ًمكافػػؽًتمامػػان،ًمكافػػؽ،ً

(ًعمػػػىًالتػػػكاليًلمفقػػػراتًمكجبػػػة5ً،4ً،3ً،2ً،1ًطيػػػتًاألكزافً)كلغايػػػاتًالتصػػػحياًاعمكافػػػؽًتمامػػػان(ً

(ًيبػيفًتكزيػ ًفقػرات26ً،ًكالجػدكؿً)(ًعمىًالتػكاليًلمفقػراتًسػالبةًاالتجػا 1ً،2ً،3ً،4ً،5،ًك)االتجا 

ًالمقياسًالمكجبةًكالسالبة.

ً



044 

 

 (26) جدوؿ
 مؿ الشخصية الكبرىقائمة عوا تصحيح 

 اٌغبٌجخ اٌفمشاد اٌّٛعجخ اٌفمشاد اٌؼذد اٌؼبًِ

 46 – 31 – 16 – 1 12 اٌؼقبث١خ
6– 11-  21 – 26  - 36 

– 41 – 51 – 56 

 12 االٔجغبط١خ
2 – 7 – 17 – 22 – 32 

– 37 – 47 – 52 
57 – 42 – 27 – 12 

 ػٍٝ االٔفزبػ

 اٌخجشح
12 

8 – 13 – 38 – 43 

– 53 –  58 

3 – 18 – 23 – 28 – 

33 – 48 

 49 – 34 – 19 – 4 12 اٌّمج١ٌٛخ
9 – 14 – 24 

– 29 – 39 – 44 – 54 – 59 

 12 اٌض١ّش ٠مظخ
5 – 10 – 20 – 25 – 35 

– 40 -  50 – 60 
55 - 45 – 30 – 15 

 
ًذلؾ:الذمًيكضاًً(27)ًالجدكؿًفيستجاباتًكلتصحياًالنتائجًتـًاعتمادًمعيارًالحكـًاالً
 

 (27جدوؿ )
 االستجابات أفراد المجتمع عمى مقياس عوامؿ الشخصية الكبرىعيار الحكـ م
المتوسط 
 الحسابً

1 - 1.79 1.80 - 2.59 2.60 - 3.39 3.40 - 4.19 4.20 - 5.00 

درجة 
 توافرها

 كبٌرة جداً  كبٌرة متوسطة بسٌطة بسٌطة جدا

ًًًً
 الدراسة إجراءات سادسًا:

ً:ًًالخطكاتًاآلتيةًجراءاتًمفًخبلؿماـًالباحثًبعدةًاً  

شػػػرطةًعيمػػػافًالسػػػمطانيةًعمػػػؿًالمخاطبػػػاتًالرسػػػميةًكاألمنيػػػةًلتسػػػجيؿًالحصػػػكؿًعمػػػىًالعينػػػةًمػػػفًً-

ً.،ًكالمكتبًالتنفيذمًلمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةكزرةًالصحةًك

ًةسػػػتعانمػػػفًخػػػبلؿًاالمقيػػػاسًعكامػػػؿًالشخصػػػيةًالكبػػػرلًًًتحقػػػؽًالباحػػػثًمػػػفًصػػػدؽًكثبػػػاتًأداةً-

سػػمطافًكلًكجامعػػةًالًزجتمػاعًكالتقػػكيـًكالقيػاسًمػػفًجامعػػةًنػبمتخصصػيفًفػػيًمجػاؿًعمػػـًالػػنفسًكاال

ًًًزارةًالصحةًكمستشفىًالمسرةًلتحكيمجا.ًكًكًمابكس
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السػجفًمػفًالعينػةًاالسػتطبلعيةًًالباحػثًخػذأًبعػدهابعدًاالتفاؽًعمػىًالصػيغةًالنجائيػةًلبلسػتبانة،ًً-

ًمخدرات.ًالًعمىً(ًمدمف120)ً،ًحيثًكافًعددهـالمركزمًبكاليةًسمائؿ

الكػػػادرًالطبػػػيًبمستشػػػفىًالمسػػػرةًبتنظػػػيـًالحصػػػكؿًعمػػػىًالمػػػدمنيفًلممخػػػدراتًمػػػفًبًةسػػػتعانتػػػـًاالً-

ًالتههيؿ(ًلئلدماف.ً-عبلجًالالقسميفً)

مػفًًاببلتًالمباشػرةًمػ ًالعينػةتـًتكفيرًغرفةًخاصةًفيًمستشفىًالمسرةًمسـًاإلدمافًإلجراءًالمقػً-

ً.مدمنيًالخمرًدستبعام ًاًمدمنيًالمخدرات

اسػػتغرمتًالمقابمػػةًالكاحػػدةًلتطبيػػؽًالمقيػػاسًمػػ ًالمػػدمفًالكاحػػدًبػػيفًسػػاعةًكسػػاعةًكنصػػؼًتقريبػػان،ًً-

ً.ًًًً،ًكأرتفاعًنسبةًالكذبًلديجـدمنيًالمخدراتًعفًاإلدالءًبهيةًمعمكماتًأمنيةمذلؾًيعكدًلتخكؼً

ًـ.31/12/2013تىًـًكح1/7/2013أشجرًخبلؿًالفترةًمف6ًًاستغرمتًفترةًجم ًًالبياناتًً-

ًاإلحصػػائيةًلمعمػػكـًاالجتماعيػػةً- ًاسػػتخداـًبرنػػامجًالػػرـز ـٌ ريػػأًلتف( SPSS-19) بعػػدًجمػػ ًالبيانػػاتًتػػ

ًلتكصؿًلنتائجًالدراسة.ًكالبياناتًكتصنيفجاًكتحميمجاً

تحقيػػػؽًالغايػػػةًاإلحصػػػائية،ًحيػػػثًتػػػـًاسػػػتبعادًسػػػتبعادًبعػػػضًمتغيػػػراتًالدراسػػػةًكذلػػػؾًلتػػػـًدمػػػجًكاً-

ًنكعًالمخدر،ًالحالةًاالجتماعية.ًتية:ًالنكعًاالجتماعي،اآلًالمتغيراتًالمستقمة

ًكتـًدمجًبعضًالمتغيراتًالمستقمةًكهيًعمىًالنحكًاألتي:ًً-ًً

ًًًسنةًفهكثر.42ًسنة،ًمف41ًًلىًإ32ًمفًسنة،31ًًلىًإ12ًمفً:ًالعمرًالزمنيأ(ًً

تعمػػػػيـًثػػػػانكمًًيكتػػػػب،ًتعمػػػػيـًأساسػػػػي(،المسػػػػتكلًالتعميمػػػػي:ًتعمػػػػيـًأساسػػػػيًفهمػػػػؿً)أمػػػػي،ًيقػػػػرأًًكًب(ً

ًفهعمى)ماًبعدًاالساسي،ًدبمكـًعالي،ًبكالكريكس،ًماجستيرًفماًفكؽ(.

مسػػػػتكلًالمجنػػػػة:ًيعمػػػػؿً)ًأعمػػػػػاؿًحػػػػرة،ًمكظػػػػؼًفػػػػيًالقطػػػػػاعًالحكػػػػكمي،ًمكظػػػػؼًفػػػػيًالقطػػػػػاعًج(ً

ًًًالخاص(،ًالًيعمؿً)ًطالب،ًباحثًعفًعمؿ،ًمتقاعد(.

 .فأوضش 501، ِٓ لاير 500ٌٝ إ 200لاير، ِٓ  200لً ِٓ  : الدخؿًالشجرمًلؤلسرةد(ً
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ً.مراتًفهكثر6ًمفً،ًمرات5ًًإلى3ًً،ًمفًمرتافً،مرة: عددًمراتًاإلنتكاسةر(ً

ً.فهكثرًاليكـًفيًمراتًثبلث،ًاليكـًفيًمرتيفًلىإًمرةعددًمراتًالتعاطي:ًز(ً

ًمراتًفهكثر.5ًمرات،ًمف4ًًالى3ًًلىًمرتاف،ًمفًإرةًكالًمرة،ًمددًمراتًدخكؿًالسجف:ًك(ًع

ًسنكات.10ًسنكات،ًأكثرًمف10ًًلىًإ7ًمفًسنكات،6ًًلىًإمفًسنةًدماف:ًعددًسنكاتًاإلم(ً

 األساليب اإلحصائية سابعا:

 األسػاليب مػف العديػد اسػتخداـ تـ فقد تجميعجا، تـ التي البيانات كتحميؿ الدراسة أهداؼ لتحقيؽًًًًً

 سػتخداـا تػـًك (SPSS-18) ًاالجتماعيػة لمعمػكـ اإلحصػائية ةالحزمػ سػتخداـاب المناسػبة اإلحصػائية

 : آلتيةا ياتاإلحصائ

عمػىًاسػتجاباتًأفػرادًمجتمػ ًالدراسػةًعػفًجميػ ًعبػاراتًًلمتعػرؼ ،المئكية كالنسب التكرارات -1

 متغيراتًالدراسة.المقياسًًك

(،ًلقيػػػػاسًصػػػػدؽًاالتسػػػػاؽًالػػػػداخميPearson Correlationً) معامػػػػؿًارتبػػػػاطًبيرسػػػػكف -2

ًلممقياس.

مقيػػػاسًعكامػػػؿًتهكػػػدًمػػػفًثبػػػاتًمل،ً(Cronbache-Alpha)كركنبػػػاخًلً-معامػػػؿًثبػػػاتًألفػػػاً -3

ً.لدلًمدمنيًالمخدراتًالشخصيةًالكبرلً

ةًكاالنحرافػػاتًالمعياريػػةًلمتعػػرؼًعمػػىًاسػػتجاباتًأفػػرادًالعينػػةًعمػػىًكػػؿًالحسػػابيًاتالمتكسػػط -4

 محكرًمفًمحارةًالمقياس.

ًلفرؽًبيفًمجمكعتيفًمنفصمتيف.اً،ًلحساب((T-testاختبار"ت"ً -5

لحسػػابًالفػػرؽًبػػيفًأكثػػرًمػػفً(،One-way ANOVAً)ؼ(ً)ًاألحػػادم التبػػايف تحميػػؿ -6

ً.مجمكعتيفًمنفصمتيف

 اإلحصائيةًبيفًالمتغيرات.ًتجا ًالفركؽًذاتًالداللةا(ًالبعدم،ًلتحديدLSDًاختبارً) -7
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 الصعوبات التي واجيت الباحث:

ًكجدًالباحثًخبلؿًفترةًجم ًالبياناتًعددانًمفًالصعكباتًكافًأبرزها:ًًً

ًمقابمةًدكفًتبريرًأسبابًذلؾ.الجراءًاراتًرفضًعددًمفًمدمنيًالمخدً-1

كذلػؾًبسػببً،ًجػكبتجـافكػارهـًًكايثًأكًاإلدالءًبتخكؼًعددًكبيرًمفًمدمنيًالمخدراتًمفًالحػدً-2

ًتخكفجـًاألمني.

ممػػػاًًجسػػػـًالمػػػدمفًتػػػهثيرًالمخػػػدرًعمػػػىبسػػػببًًمػػػفًالمقابمػػػةًنسػػػحابًبعػػػضًمػػػدمنيًالمخػػػدراتاً-3

ً.يسببًلرًعدـًاإلرتياحًلممقابمة

عطائػػرًبعػػضًالمجػػدئات،ًكيبػػدأًالمػػدمفًبالشػػعكرًاكـًباًيعػػالجًالمػػدمفًمػػفًمبػػؿًالطبيػػبًكيقػػعنػػدمً-4

ًصعبة.ًجابرًعفًأداةًالدراسةلغاياتًاألًالمقابمةًتصبابالنعاسًًك

ًصعكبةًالحصكؿًعمىًالمكافقةًمفًبعضًالمتعافيفًلئلجراءًالفحصًالمخبرم.ً-5

ًعدـًتكفرًإحصائياتًلمتعافيًالمخدرات.ً-6

ًلكصكؿًإلىًمتعافيًالمخدراتًلتباعدًالمسافاتًبيفًالمحافظات.صعكبةًاً-7

ًندرةًالدراساتًذاتًالعبلمةًالمباشرةًفيًمكضكعًالدراسةًالحالية.ً-8

ًممةًالكعيًلدلًبعضًأفرادًالمجتم ًبههميةًالدراساتًكالبحكث.ً-9

ًعدـًتكفرًاحصائياتًرسميةًلعددًمدمنيًالمخدراتًفيًسمطنةًعيماف.ً-10

 ًًًًًًًلحصكؿًعمىًمكافقاتًرسميةًمفًالججاتًالمختصةًبمكضكعًالدراسة.ًصعكبةًاً-11

ً

ً



ً

ً

ً

ً

ً

 الرابع الفصؿ
 نتائج الدراسة
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 الفصؿ الرابع

ًنتائج الدراسة

ً

هػػػذاًالفصػػػؿًعرضػػػانًلمنتػػػائجًالتػػػيًتكصػػػمتًإليجػػػاًهػػػذ ًالدراسػػػة،ًمصػػػنفةًحسػػػبًتسمسػػػؿًًًيتضػػػمفًًًً

ًأسئمةًهذ ًالدراسةًفيًالفصؿًاالكؿ.

المخػدرات مػؿ الشخصػية الكبػرى السػائدة لػدى مػدمني مػا عواًؤاؿ األوؿ:عمقة بالسػالنتائج المت -4

 في سمطنة ُعماف؟

لئلجابػػةًعػػفًهػػذاًالسػػؤاؿًتػػـًحسػػابًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنحرافػػاتًالمعياريػػةًكترتبيجػػاًلكػػؿً     

اً(ًيكضػ28الكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًفيًسػمطنةًعيمػاف،ًكالجػدكؿً) عامؿًمفًعكامؿًالشخصية

ًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجا:

 (28جدوؿ )

الكبرى لدى مدمني  عوامؿ الشخصيةل ة والترتيبالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف
 في سمطنة ُعماف المخدرات

اٌؼٛاًِ اٌؾخق١خ 

 اٌىجشٜ

اٌّزٛعظ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ  

 رٛفش٘ب

رشر١ت 

 اٌؼٛاًِ

 اٌؼقبث١خ

 

 1 شح عذاً وج١ 0.49 4.60

 ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشحاال

 

 2 ثغ١ خ 0.48 2.58

 اٌّمج١ٌٛخ

 

 3 ثغ١ خ 0.50 2.18

 ٠مظخ اٌض١ّش

 

 4 ثغ١ خ 0.53 1.99

 جغبط١خٔاال

 

 5 ثغ١ خ 0.48 1.82

ً
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تراكحػػػتًبػػػيفًالكبػػػرلًًشخصػػػيةعكامػػػؿًالل(ًأفًالمتكسػػػطاتًالحسػػػابية28ً)ًيتضػػػاًمػػػفًالجػػػدكؿًًًًً

ً(4.6متكسػطًحسػابيًميمتػرً)جػدانًب كبيػرةعمػىًدرجػةًًحصػؿً(،ًكأفًعامػؿًالعصػابية1.82ً-4.6ً)

كهػذاًيػدؿًعمػىًأفًعامػؿًالعصػابيةًمكجػكدًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًبدرجػةًً(0.49)ًنحراؼًمعيارمكاً 

حسػػػابيًميمتػػػرًبسػػػيطةًبمتكسػػػطًعمػػػىًدرجػػػةًًعامػػػؿًاإلنفتػػػاحًعمػػػىًالخبػػػرةًكحصػػػؿًكبيػػػرةًجػػػدان،ًتميػػػر

بمتكسػطًًبسػيطةعمػىًدرجػةًًحيػثًحصػؿًلمقبكليػةاًعامػؿًكتمير،ً(0.48)ًنحراؼًمعيارمكاً ً(2.58)

عامػػػؿًيقظػػػةًالضػػػميرًعمػػػىًً،ًفػػػيًحػػػيفًحصػػػمت(0.50)ًنحػػػراؼًمعيػػػارمكاً ً(2.18)ميمتػػػرًحسػػػابيً

عامػػػؿًً،ًكأخيػػػرانًحصػػػؿ(0.53)ًنحػػػراؼًمعيػػػارم(ًكاً 1.99)ميمتػػػرًًبمتكسػػػطًحسػػػابيًًدرجػػػةًبسػػػيطة

جػذاًيػدؿًفً(0.48ًرم)(ًكانحػراؼًمعيػا1.82)ًميمتػرًبمتكسػطًحسػابيًبسػيطةدرجػةًًعمىًاالنبساطية

مكجػكدةًلػدلًمػدمنيًًكيقظػةًالضػمير"ًكاالنفتاحًعمػىًالخبػرةًكالمقبكليػةًاالنبساطية"ًًعمىًأفًالعكامؿ

ًبسيطة.المخدراتًبدرجةً

كفيمػػاًيػػهتيًعرضػػانًلمنتػػائجًالمتعمقػػةًلكػػؿًعامػػؿًمػػفًهػػذ ًالعكامػػؿًالشخصػػيةًالخمػػسًالكبػػرلًكيػػؿًًًً

 عمىًحدة:ً

 العامؿ األوؿ:العصابية

تػػػػـًحسػػػػابًالمتكسػػػػطاتًالحسػػػػابيةًكاإلنحرافػػػػاتًالمعياريػػػػةًًجابػػػػةًعػػػػفًهػػػػذاًالجػػػػزءًمػػػػفًالسػػػػؤاؿلئلًًً

كالترتيػػػبًلكػػػؿًفقػػػرةًمػػػفًالفقػػػراتًالمتعمقػػػةًبعامػػػؿًالعصػػػابيةًلػػػدلًمػػػدمنيًالمخػػػدراتًبسػػػمطنةًعيمػػػاف،ً

ً(:29ككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿً)

ً

ً
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 (29) جدوؿ

الفقرات المتعمقة بعامؿ العصابية لدى مدمني  وترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 المخدرات

سلُ اٌفمشح فٟ 

 اٌّم١بط
 ٔـ اٌفمشح

 اٌّزٛعظ

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ

 رٛافش٘ب

 رشر١ت

 اٌؼٛاًِ

 1 وج١شح عذاً  0.70 4.75 وض١شاً ِب  ؽؼش ثبٌزٛرش ٚاٌؼقج١خ 21

46  ً  2 عذاً  وج١شح 0.75 4.75 ٔبدساً ِب  وْٛ ؽض٠ٕبً  ٚ ِىزئجب

 3 وج١شح عذاً  0.64 4.74  غضت وض١شاً ِٓ اٌ ش٠مخ اٌزٟ ٠ؼبٍِٕٟ ثٙب إٌبط 36

 4 وج١شح عذاً  0.65 4.71  ٔب ٌغذ ثبٌؾخـ اٌمٍك 1

 ؽييؼش ثبٌؾبعييخ إٌييٝ اإلخفييبء فييٟ اٌّٛاليي  اٌزييٟ رجؼييش  56

 ثبٌخغً

 5 وج١شح عذاً  0.85 4.64

 6 شح عذاً وج١ 1.01 4.61 ٔبدسا ِب اؽؼش ثبٌٛؽذح ٚ اٌىآثخ 16

 7 وج١شح عذاً  0.83 4.59  ؽؼش ثإٟٔٔ  دٔٝ ؽبٔبً ِٓ ا٢خش٠ٓ 6

 8 وج١شح عذاً  0.89 4.56 غبٌجبً ِب  ؽؼش ثبٌؼغض ٚثؾبعخ ٌؾخـ ٠ؾً ِؾبوٍٟ 51

 9 وج١شح عذاً  0.94 4.52  ؽ١بٔبً  ؽؼش ثأٟٔ ال ل١ّخ ٌٟ  ثذاً فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح 26

 10 وج١شح عذاً  1.07 4.48 ٔبدساً ِب  ؽؼش ثبٌخٛف  ٚ اٌمٍك 31

ػٕييذِب  وييْٛ رؾييذ لييذس ٘بئييً ِييٓ اٌضييغٛط  ؽييؼش  11

  ؽ١بٔب ػٍٝ ٚؽه اال١ٙٔبس

 11 وج١شح عذاً  0.96 4.47

عزغييالَ ػٕييذِب بً ِييب رضييؼ  ّ٘زييٟ ٚ ؽييؼش ثبألغبٌجيي 41

 رغٛء األِٛس

 12 وج١شح عذاً  1.12 4.40

عامؿًالعصابيةمتكسطًً  -ًكبيرةًجداًن 0.49 4.6 

ً

فًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلمفقػػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًالعصػػابيةًلػػدلًمػػدمنيًأ(29ً)يكضػػاًالجػػدكؿًًًًً

معيػػػارمًتػػػراكحًمػػػاًبػػػيفًًنحراؼبػػػاًك(4.40ً-4.75تراكحػػػتًمػػػاًبػػػيفً)ًمػػػافالمخػػػدراتًفػػػيًسػػػمطنةًعًي

ًمتكسػطًحسػابيبًكبيػرةًجػداًنًدرجػةًعمػىًالعصػابيةًلعامػؿًالكميػةًالدرجةًكحصمت،ً(1.12ً-0.65ً)

(،ًكهػذ ًالقيمػةًتػدؿًعمػىًتػكفرًعامػؿًالعصػابيةًلػدلًمػدمني0.49ًرمً)نحراؼًمعيػاكباً(4.6)ًميمتر

ًالمخدراتًبدرجةًكبيرةًجدان.
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ككانػػػتًأهػػػـًالفقػػػراتًالمتعمقػػػةًبعامػػػؿًالعصػػػابيةًلػػػدلًمػػػدمنيًالمخػػػدراتًفػػػيًسػػػمطنةًعيمػػػافًهػػػيًًًً

(ًكحصػػمتًعمػػىًالمرتبػػةًاالكلػػىًبمتكسػػطًحسػػابيًكثيػػرانًمػػاًأشػػعرًبػػالتكترًكالعصػػبية(ً)21الفقػػرات:ً)

(ًفػػيًنػػادرانًمػاًأكػكفًحزينػانًأكًمكتئبػاًن)ً(46(،ًكجػاءتًالفقػرةً)0.70(ًكانحػراؼًمعيػارم)4.75)ًيمتػرم

ً(36كجػػػػاءتًالفقػػػػرةً)(،0.75ً(ًكانحػػػػراؼًمعيػػػػارم)4.75)ًميمتػػػػرًبمتكسػػػػطًحسػػػػابيًالمرتبػػػػةًالثانيػػػػة

ًرميمتػػػً(ًفػػػيًالمرتبػػػةًالثالثػػػةًبمتكسػػػطًحسػػػابييعػػػاممنيًبجػػػاًالنػػػاسأغضػػػبًكثيػػػرانًمػػػفًالطريقػػػةًالتػػػيً)

فػػػػيًالمرتبػػػػةًً)أنػػػػاًلسػػػػتًبالشػػػػخصًالقمػػػػؽ(ً(1جػػػػاءتًالفقػػػػرةً)(،ًًك0.64(ًكانحػػػػراؼًمعيػػػػارم)4.74)

أشػػػػعرً)ً(56(،ًكجػػػػاءتًالفقػػػػرةً)0.65(ًكانحػػػػراؼًمعيػػػػارم)4.71)ًميمتػػػػرًالرابعػػػػةًبمتكسػػػػطًحسػػػػابي

ًميمتػرًبمتكسػطًحسػابيًفػيًالمرتبػةًالخامسػةًً(بالحاجةًإلىًاإلخفاءًفيًالمكامؼًالتػيًتبعػثًبالخجػؿ

ً.(0.85كانحراؼًمعيارم)ً(4.64)

ككذلؾًحصمتًباميًالفقراتًالمتعمقةًبعامػؿًالعصػابيةًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًبسػمطنةًعيمػافًعمػىًًً

ًدرجاتًكبيرةًجدان.ًً

 العامؿ الثاني: االنفتاح عمى الخبرة

اتًالمعياريػػػػةًتػػػػـًحسػػػػابًالمتكسػػػػطاتًالحسػػػػابيةًكاالنحرافػػػػ لئلجابػػػػةًعػػػػفًهػػػػذاًالجػػػػزءًمػػػػفًالسػػػػؤاؿًًً

لػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًبسػػمطنةًًعامػػؿًاالنفتػػاحًعمػػىًالخبػػرةفقػػراتًالمتعمقػػةًبالًلكػػؿًفقػػرةًمػػفكالترتيػػبً

ً:(30)ًككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿًماف،عًي

ً

ً

ً
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 (30جدوؿ رقـ )

 نفتاح عمى الخبرةبعامؿ األ المتعمقة  اتفقر ة واالنحرافات المعيارية وترتيب الالمتوسطات الحسابي
 لدى مدمني المخدرات

 مشح فٟسلُ اٌف

 اٌّم١بط
 ٔـ اٌفمشح

 اٌّزٛعظ

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ

 رٛافش٘ب

 رشر١ت

 اٌؼٛاًِ

  1 وج١شح 1.31 3.74  ؽت  ْ  ض١غ ٚلزٟ فٟ  ؽالَ ا١ٌمظخ ال 3

اػزمذ ثأٔٗ ػ١ٍٕب  ْ ٍٔغأ إٌٝ األؽىبَ اٌذ١ٕ٠خ ٌٍجذ  38

 فٟ األِٛس اٌخالف١خ
  2 وج١شح 1.33 3.72

مخ اٌقؾ١ؾخ ٌؼًّ ؽٟء ػٕذِب  عزذي ػٍٝ اٌ ش٠ 8

 ِب، فئٟٔ  رّغه ثٙب
  3 ِزٛع خ 1.16 2.90

  4 ِزٛع خ 2.38 2.70  ١ًِ ٌزغشثخ األوالد اٌغذ٠ذح ٚاألعٕج١خ 28

رض١ش ا٘زّبِٟ األّٔبط اٌف١ٕخ اٌزٟ  عذ٘ب فٟ اٌفٓ  13

  ٚ اٌ ج١ؼخ

  5 ثغ١ خ 1.14 2.49

ٌذٞ ا٘زّبَ ل١ًٍ ثبٌزأًِ فٟ طج١ؼخ اٌىْٛ ٚ  48

 خاٌظشٚف اإلٔغب١ٔ

  6 ثغ١ خ 1.41 2.49

  7 ثغ١ خ 1.49 2.37 ػٕذِب  لش  اٌؾؼش ل١ٍالً ِب  رأصش 23

 ػزمذ  ْ رشن األؽخبؿ ٠غزّؼْٛ إٌٝ ِزؾذص١ٓ  18

 ٠زغبدٌْٛ ٠ّىٓ  ْ ٠ؾٛػ رفى١شُ٘ ٠ٚضٍٍُٙ
  8 ثغ١ خ 1.31 2.34

ػٕذِب الش  ؽؼشاً  ٚ  رّؼٓ فٟ ل ؼخ اٌفٓ  ؽؼش  43

 ثبٌٕؾٛح ٚاإلصبسح

  9 ثغ١ خ 1.12 2.28

وض١شاً ِب  عزّزغ ثبٌزأًِ فٟ إٌظش٠بد ٚاألفىبس  58

 اٌّغشدح ٚخٍك اٌىْٛ

  10 ثغ١ خ 1.18 2.11

  11 ثغ١ خ 1.00 1.91 ٌذٞ فضٛي فىشٞ وج١ش رغبٖ اٌّؼشفخ 53

  12 ثغ١ خ 0.98 1.89 ٔبدسا ِب رزأصش ؽبٌزٟ اٌّضاع١خ ثبخزالف اٌج١ئخ 33

 - ثغ١ خ 0.48 2.58 ِزٛعظ ػبًِ االٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح

ً

لػدلًًنفتػاحًعمػىًالخبػرةفًالمتكسطاتًالحسػابيةًلمفقػراتًالمتعمقػةًبعامػؿًاألأ(30ً)يكضاًالجدكؿًًًً

معيػػارمًتػراكحًمػػاًًنحراؼبػاًك(1.89ًً-3.74ًتراكحػتًمػاًبػػيفً)ًمػػافمػدمنيًالمخػدراتًفػػيًسػمطنةًعًي

ًبسػػػيطةعمػػػىًدرجػػػةًًنفتػػػاحًعمػػػىًالخبػػػرةكحصػػػمتًالدرجػػػةًالكميػػػةًلعامػػػؿًاأل(،1.49ًً-0.98ًبػػػيفً)

ًعامػػػؿًتػػػكفرًعمػػػىًتػػػدؿًةالقيمػػػًكهػػػذ (،0.48ًنحراؼًمعيػػػارمً)كبػػػاً(2.58)ميمتػػػرًًسػػػطًحسػػػابيمتًكب

ًبسيطة.ًبدرجةًالمخدراتًمدمنيًلدلًاالنفتاحًعمىًالخبرةً
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المخػدراتًفػػيًسػمطنةًعيمػػافًًًلػػدلًمػدمنيًلفقػػراتًالمتعمقػةًبعامػؿًاألنفتػػاحًعمػىًالخبػرةًككانػتًأهػـًا

كلػىًبمتكسػطً(ًكحصػمتًعمػىًالمرتبػةًاألأحبلـًاليقظػةًأحبًأفًأضي ًكمتيًفيًال)(3)هيًالفقرات:ً

اعتقػػػدًبهنػػرًعمينػػػاًأفًنمجػػػهً)ً(38)(،ًكجػػػاءتًالفقػػرة1.31ًنحػػراؼًمعيػػػارم)(ًكا3.74)ًميمتػػػرًحسػػابي

(3.72ً)ًميمتػػرً(ًفػػيًالمرتبػػةًالثانيػػةًبمتكسػػطًحسػػابيإلػػىًاألحكػػاـًالدينيػػةًلمبػػتًفػػيًاألمػػكرًالخبلفيػػة

عنػػدماًأسػػتدؿًعمػػىًالطريقػػةًالصػػحيحةًلعمػػؿًشػػيءً)ً(8)ً(،ًكجػػاءتًالفقػػرة1.33كانحػػراؼًمعيػػارم)

(،1.16ً(ًكانحػراؼًمعيػارم)2.90)ًميمتػرً(ًفػيًالمرتبػةًالثالثػةًبمتكسػطًحسػابيما،ًفػإنيًأتمسػؾًبجػا

ً(ًفػػيًالمرتبػػةًالرابعػػةًبمتكسػػطًحسػػابيأميػػؿًلتجربػػةًاألكػػبلتًالجديػػدةًكاألجنبيػػة)ً(28)كجػػاءتًالفقػػرةً

ً.(2.38(ًكانحراؼًمعيارم)2.70)ًميمتر

ككذالؾًحصمتًباميًالفقراتًالمتعمقةًبعامؿًاالنفتاحًعمػىًالخبػرةًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًبسػمطنةًًًً

ًعيمافًعمىًدرجاتًبسيطة.

 العامؿ الثالث: المقبولية

يػػػػةًنحرافػػػػاتًالمعياًرتػػػػـًحسػػػػابًالمتكسػػػػطاتًالحسػػػػابيةًكاالًلئلجابػػػػةًعػػػػفًهػػػػذاًالجػػػػزءًمػػػػفًالسػػػػؤاؿًًً

مػػػاف،ًالمقبكليػػػةًلػػػدلًمػػػدمنيًالمخػػػدراتًبسػػػمطنةًعًيًعامػػػؿعمقػػػةًبفقػػػراتًالمتالًكالترتيػػػبًلكػػػؿًفقػػػرةًمػػػف

ً:(31ككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿً)

ً

ً

ً

ً



055 

 

 (31جدوؿ )

مدمني  لدى المقبولية نحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بعامؿة واال المتوسطات الحسابي
 المخدرات

رمـًالفقرةًفيً
ًنصًالفقرةًالمقياس

ًالمتكسط

ًالحسابي

ًاؼاالنحًر

ًالمعيارم

ًدرجة

ًتكافرها

ًترتيب
ًالعكامؿ

  1 متكسطة 1.24 3.39 إذاًلـًأحبًبعضًالناسًفهننيًأدعجـًيعرفكفًذلؾ 54
  2 متكسطة 1.43 3.37 أفضؿًالتعاكفًم ًاآلخريفًبدالنًمفًالتنافسًمعجـ 19
  3 متكسطة 1.37 2.78 أحاكؿًأفًأككفًيقظاًكمراعيانًلمشاعرًاآلخريف 49
  4 بسيطة 1.20 2.53 طيفاًم ًكؿًفردًألتقيًبرأحاكؿًأفًأككفًل 4
  5 بسيطة 1.06 2.22 أشعرًبهفًمعظـًالناسًالذمًأعرفجـًيحبكنني 34
  6 بسيطة 1.06 2.16 يعتقدًبعضًالناسًبهنيًباردًكغيرًكدكدًإلىًحدًما 39
  7 بسيطة 1.28 2.04 يعتقدًالبعضًبهننيًأنانيًأكًمغركر 14
  8 بسيطة 1.28 1.87 اهاتيأناًمتعصبًالرأمًكمتشددًفيًاتج 44
  9 بسيطةًجداًن 0.82 1.59 أميؿًإلىًالشؾًكالسخريةًمفًنكاياًاآلخريف 24
  10 بسيطةًجداًن 0.80 1.46 كثيرانًماًأدخؿًفيًجداؿًم ًأفرادًعائمتيًكزمبلئي 9
أميؿًإلىًالتحايػؿًعمػىًالنػاسًلمحصػكؿًعمػىًمػاًأريػدً 59

 عندًالضركرة
  11 بسيطةًجداًن 0.75 1.40

فًمعظػػـًالنػػػاسًسػػكؼًيسػػتغمكنيًإذاًسػػػمحتًأعتقػػدًأ 29
 لجـًبذالؾ

  12 بسيطةًجداًن 0.76 1.38

 -ًبسيطة 0.50 2.18 متكسطًعامؿًالمقبكلية

 

لػػػدلًمػػػدمنيًًمقبكليػػةفًالمتكسػػطاتًالحسػػػابيةًلمفقػػػراتًالمتعمقػػةًبعامػػػؿًالأ(31ً)يكضػػاًالجػػػدكؿًًًًً

معيػػػارمًتػػػراكحًمػػػاًبػػػيفًًنحراؼبػػػاًك(1.38ًً-3.39ًتراكحػػػتًمػػػاًبػػػيفً)ًمػػػافالمخػػػدراتًفػػػيًسػػػمطنةًعًي

ميمتػرًًمتكسػطًحسػابيبًبسػيطةعمػىًدرجػةًًمقبكليػةكحصمتًالدرجةًالكميةًلعامؿًال(،0.75-1.43ً)

ًالمػػػدمنيفًلػػػدلالمقبكليػػػةًًعامػػػؿًتػػػكفرًعمػػػىًتػػػدؿًةالقيمػػػًكهػػػذ (،0.50ًنحراؼًمعيػػػارمً)كبػػاً(2.18)

ًبسيطة.ًبدرجةًالمخدراتًعمى
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كالتػػيًًكليػػةًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًفػػيًسػػمطنةًعيمػػافككانػػتًأهػػـًالفقػػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًالمقبًًًًً

إذاًلػػـًأحػػبًبعػػضًالنػػاسًفػػهننيًأدعجػػـًيعرفػػكفً)ً(54)الفقػػرةً:ًهػػيًحصػػمتًعمػػىًدرجػػاتًمتكسػػطة

ً(،1.24(ًكانحػػػراؼًمعيػػػارم)3.39)ًميمتػػػرً(ًكحصػػػمتًعمػػػىًالمرتبػػػةًاالكلػػػىًبمتكسػػػطًحسػػػابيذلػػػؾ

(ًفػػػيًالمرتبػػػةًالثانيػػػةًبمتكسػػػطًمعجػػػـًأفضػػػؿًالتعػػػاكفًمػػػ ًاآلخػػػريفًبػػػدالنًمػػػفًالتنػػػافس)ً(19)ًالفقػػػرةًك

أحػػػػاكؿًأفًأكػػػػكفًيقظػػػػاًكمراعيػػػػانً(ً)49،ًكالفقػػػػرةً)(1.43(ًكانحػػػػراؼًمعيػػػػارم)3.37)ًميمتػػػػرًحسػػػػابي

ً(.1.37(ًكانحراؼًمعيارمً)2.78)ًميمتر(ًفيًالمرتبةًالثالثةًبمتكسطًحسابيًلمشاعرًاآلخريف

(ًكفًلطيفػاًمػ ًكػؿًفػردًألتقػيًبػرأحاكؿًأفًأك)(4كالفقراتًالتيًحصمتًعمىًدرجاتًبسيطةًهي:)ًًً

أشػػعرً)ً(34كالفقػػرةً)(،1.20ً(ًكانحػػراؼًمعيػػارم)2.53)ًميمتػػرًفػػيًالمرتبػػةًالرابعػػةًبمتكسػػطًحسػػابي

(2.22ً)ًميمتػػػرً(ًفػػػيًالمرتبػػػةًالخامسػػػةًبمتكسػػػطًحسػػػابيبػػػهفًمعظػػػـًالنػػػاسًالػػػذمًأعػػػرفجـًيحبػػػكنني

(ًفػػيًدًكغيػػرًكدكدًإلػىًحػدًمػايعتقػدًبعػػضًالنػاسًبػهنيًبػاًر)ً(39،ًكالفقػرةً)(1.06كانحػراؼًمعيػارم)

يعتقػػػدً)ً(14،ًكالفقػػػرةً)(1.06(ًكانحػػػراؼًمعيػػػارم)2.16)ًميمتػػػرًبمتكسػػػطًحسػػػابيًسادسػػػةالمرتبػػػةًال

(ًكانحػػػػراؼ2.04ً)ًميمتػػػػرًبمتكسػػػػطًحسػػػػابيًسػػػػابعة(ًفػػػػيًالمرتبػػػػةًالالػػػػبعضًبػػػػهننيًأنػػػػانيًأكًمغػػػػركر

ًثامنػػػػةيًالمرتبػػػػةًال(ًفػػػػأنػػػػاًمتعصػػػػبًالػػػػرأمًكمتشػػػػددًفػػػػيًاتجاهػػػػاتي)ً(44كالفقػػػػرةً)ً،(1.28معيػػػػارم)

ً.(1.28نحراؼًمعيارم)اً (ًًك1.87)ًميمترًبمتكسطًحسابي

ككػػذالؾًحصػػمتًبػػاميًالفقػػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًالمقبكليػػةًًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًبسػػمطنةًعيمػػافًًًً

ًعمىًدرجاتًبسيطةًجدان.

ً

ً
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 الضمير : يقظةعامؿ الرابعال

تًالمعياريػػػةًنحرافػػػاالحسػػػابيةًكاإلتػػػـًحسػػػابًالمتكسػػػطاتًًلئلجابػػػةًعػػػفًهػػػذاًالجػػػزءًمػػػفًالسػػػؤاؿًًًً

ًمػاف،لػدلًمػدمنيًالمخػدراتًبسػمطنةًعًييقظػةًالضػميرًًبعامػؿفقػراتًالمتعمقػةًالًكالترتيبًلكؿًفقرةًمػف

ً:(32)ككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿ

 (32) جدوؿ

لدى  يقظة الضمير ة واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بعامؿالمتوسطات الحسابي
 المخدراتمدمني 

 رقم الفقرة

 فً المقٌاس

 نص الفقرة
 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

 درجة

 توافرها

 ترتٌب

 العوامل

لػػػػدمًمجمكعػػػػةًمػػػػفًاألهػػػػداؼًالكاضػػػػحةًأسػػػػعىًإلػػػػىً 20
 تحقيقجاًبطريقةًمنتظمة

  1 بسيطة 1.12 2.36

عنػػػػػدماًأتعجػػػػػدًبعمػػػػػؿًشػػػػػيءًيمكػػػػػفًاالعتمػػػػػادًعمػػػػػػيً 40
 كمتابعترًلمنجاية

  2 يطةبس 1.09 2.28

أجيػػدًإلػػىًحػػدًمػػاًفػػيًدفػػ ًنفسػػيًإلنجػػازًاألشػػياءًفػػيً 10
 كمتجاًالمحدد

  3 بسيطة 1.13 2.25

  4 بسيطة 0.89 2.13 أعمؿًبجدًفيًسبيؿًتحقيؽًأهدافي 35
  5 بسيطة 0.85 2.08 أضي ًالكثيرًمفًالكمتًمبؿًأفًأبدأًالعمؿ 25
ًبر 60   6 بسيطة 0.96 1.96 أكافاًمفًأجؿًالتميزًفيًكؿًشيءًأمـك
  7 بسيطة 0.90 1.93 أناًشخصًمنتجًينجيًعممرًدائماًن 50
أحاكؿًانجازًكؿًالمجاـًالتيًأكمؼًبجػاًكفقػانًلمػاًيمميػرً 30

ًالضمير  عميَّ
  8 بسيطة 1.08 1.88

  9 بسيطة 1.21 1.87 لستًشخصاًنظاميا 15
  10 بسيطة 0.99 1.86 احتفظًبممتمكاتيًنظيفةًكمرتبة 5
  11 بسيطةًجداًن 1.02 1.66 كفًمنظماالًأبدكًمطمقانًمادرانًعمىًأفًأك 55
  12 بسيطةًجداًن 0.90 1.58 أحياناًالًأككفًجديرانًبالثقةًكماًينبغيًأفًأككف 45

ً بسيطة 0.53 1.99 متكسطًعامؿًيقظةًالضمير

ً
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لػػػػدلًًيقظػػػػةًالضػػػػميرفًالمتكسػػػػطاتًالحسػػػػابيةًلمفقػػػػراتًالمتعمقػػػػةًبعامػػػػؿًأ(32ً)يكضػػػػاًالجػػػػدكؿًًًً

معيػػارمًتػراكحًمػػاًًنحراؼبػاًك(1.58ًً-2.36ًتراكحػتًمػاًبػػيفً)ًفمػػامػدمنيًالمخػدراتًفػػيًسػمطنةًعًي

متكسػػطًبًبسػػيطةعمػػىًدرجػػةًًيقظػػةًالضػػميرالدرجػػةًالكميػػةًلعامػػؿًًكحصػػمت(،1.21ًً-0.90ًبػػيفً)

يقظػػػػةًًعامػػػػؿًتػػػػكفرًعمػػػػىًتػػػػدؿًةالقيمػػػػًكهػػػػذ (،0.53ًنحراؼًمعيػػػػارمً)كبػػػػاً(1.99)ميمتػػػػرًًحسػػػػابي

ًبسيطة..ًبدرجةًالمخدراتًيمدمنًلدلالضميرً

انػػتًأهػػـًالفقػػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًفػػيًسػػمطنةًعيمػػافًهػػيًككًً

(ًلػػػػدمًمجمكعػػػػةًمػػػػػفًاألهػػػػداؼًالكاضػػػػحةًأسػػػػعىًإلػػػػػىًتحقيقجػػػػاًبطريقػػػػةًمنتظمػػػػػة(ً)20ًالفقػػػػرات:ً)

(،ًكجػػاءت1.12ً(ًكانحػػراؼًمعيػػارم)2.36)ًميمتػػركحصػػمتًعمػػىًالمرتبػػةًاالكلػػىًبمتكسػػطًحسػػابيً

(ًفػػػيًالمرتبػػػةًالثانيػػػةًأتعجػػػدًبعمػػػؿًشػػػيءًيمكػػػفًاالعتمػػادًعمػػػيًكمتابعتػػػرًلمنجايػػػةعنػػػدماً(ً)40الفقػػرةً)

أجيػػدًإلػػىًحػػدًمػػاً(ً)10(،ًكجػػاءتًالفقػػرةً)1.09)ً(ًكانحػػراؼًمعيػػارم2.28)ًميمتػػرًبمتكسػػطًحسػػابي

(2.25ً)ًميمتػرًفػيًالمرتبػةًالثالثػةًبمتكسػطًحسػابيً(فيًدف ًنفسيًإلنجػازًاألشػياءًفػيًكمتجػاًالمحػدد

ً.(1.13)كانحراؼًمعيارم

ككػػذلؾًفقػػدًحصػػمتًبػػاميًالفقػػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًبسػػمطنةًًً

الًأبػدكًمطمقػػانًمػادرانًعمػػىً(ً)55)ً:ًالفقػرةهمػػاًالفقػرتيفًاالخيػرتيفعيمػافًعمػىًدرجػػاتًبسػيطةًمػاًعػػداً

أحيانػاًالً(ً)45)ًالفقػرة(ًًك1.02)ً(ًكانحػراؼًمعيػارم1.66)ً(ًبمتكسطًحسابيًميمتػرأفًأككفًمنظما

،ً(0.90(ًكانحػراؼًمعيػػارم)1.58(ًبمتكسػػطًحسػابيًميمتػػرً)أكػكفًجػديرانًبالثقػػةًكمػاًينبغػػيًأفًأكػكف

ًحيثًحصمتاًعمىًدرجاتًبسيطةًجدان.ً

ً

ً
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 العامؿ الخامس: االنبساطية

تًالمعياريػػػةًتػػػـًحسػػػابًالمتكسػػػطاتًالحسػػػابيةًكاالنحرافػػػا لئلجابػػػةًعػػػفًهػػػذاًالجػػػزءًمػػػفًالسػػػؤاؿًًًًً

ًمػػاف،االنبسػػاطيةًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًبسػػمطنةًعًيًعامػػؿفقػػراتًالمتعمقػػةًبالًكػػؿًفقػػرةًمػػفكالترتيػػبًل

ً:(33)ًككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿ

 (33جدوؿ رقـ ) 

لدى  االنبساطية ات المتعمقة بعامؿلفقر ة واالنحرافات المعيارية وترتيب االمتوسطات الحسابي
 مدمني المخدرات

سلُ اٌفمشح فٟ 

 اٌّم١بط
 مشحٔـ اٌف

 اٌّزٛعظ

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ

 رٛافش٘ب

رشر١ت 

 اٌؼٛاًِ

  1 بسيطة 1.27 2.09 أفضؿًعادةنًعمؿًاألشياءًبمفردم 27
  2 بسيطة 1.04 2.06 استمت ًحقانًبالحديثًم ًالناس 17
  3 بسيطة 1.06 2.04 لستًبالشخصًالمتفائؿًالمبتجج 42
  4 بسيطة 0.89 1.95 أناًشخصًمجتجدًكمفعـًبالحيكيةًكالنشاط 37
  5 بسيطة 1.11 1.91 أحبًأفًيككفًحكليًعددًكبيرًمفًالناس 57
  6 بسيطة 0.94 1.87 كثيرانًماًأشعرًبالحيكيةًكالطامة 32
  7 بسيطة 0.97 1.83 اضحؾًبسجكلةًفيًمعظـًالمكامؼ 7

أفضؿًأفًأدبرًأمكرمًبنفسيًعمىًأفًأككفًمائدانً 2
 لآلخريف

  8 بسيطةًجداًن 0.93 1.79

  9 بسيطةًجداًن 0.86 1.76 ناًشخصًنشيطًجداًنأ 52
  10 بسيطةًجداًن 1.01 1.68 الًأعتبرًنفسيًخفيؼًالظؿ 12
  11 بسيطةًجداًن 0.84 1.54 أحبًأفًأككفًحيثًيككفًالنشاط 22
  12 بسيطةًجداًن 0.73 1.35 حياتيًتجرمًبسرعة 47

ً- بسيطة 0.48 1.82 متكسطًعامؿًاألنبساطية

 

ًلػدلًمػػدمنيًنبسػػاطيةتكسػطاتًالحسػػابيةًلمفقػراتًالمتعمقػػةًبعامػؿًاالفًالمأ(33ً)يكضػاًالجػػدكؿًًًًً

معيػػػارمًتػػػراكحًمػػػاًبػػػيفًًنحراؼبػػػاًك(2.09ًً-1.35تراكحػػػتًمػػػاًبػػػيفً)ًمػػػافالمخػػػدراتًفػػػيًسػػػمطنةًعًي
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ًمتكسػػطًحسػػابيبًبسػػيطةًدرجػػةًعمػػىًاالنبسػػاطيةًلعامػػؿًالكميػػةًالدرجػػةًكحصػػمت (،1.27ً-0.84ً)

ًلػػػدلًاالنبسػػػاطيةًعامػػػؿًتػػػكفرًعمػػػىًتػػػدؿًالقيمػػػةًكهػػػذ ً،(0.48نحراؼًمعيػػػارمً)كبػػػاً(1.82)ميمتػػػرً

ً.بسيطةًبدرجةًالمخدراتًيمدمن

ككانػػتًأهػػـًالفقػػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًاألنبسػػاطيةًلػػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًفػػيًسػػمطنةًعيمػػافًهػػػيًًًًً

ً(ًكحصػمتًعمػىًالمرتبػةًاالكلػىًبمتكسػطًحسػابيأفضػؿًعػادةنًعمػؿًاألشػياءًبمفػردم(ً)27الفقرات:ً)

(ًاسػػتمت ًحقػػانًبالحػػديثًمػػ ًالنػػاس)ً(17(،ًكجػػاءتًالفقػػرةً)1.27كانحػػراؼًمعيػػارم)ً(2.09)ًًميمتػػر

ً(42كجػػاءتًالفقػػرةً)ً(،1.04نحػػراؼًمعيػػارم)(ًكا2.06)ًميمتػػربمتكسػػطًحسػػابيًًفػػيًالمرتبػػةًالثانيػػة

(ًكانحػػػراؼ2.04ً)ًميمتػػػر(ًفػػػيًالمرتبػػػةًالثالثػػػةًبمتكسػػػطًحسػػػابيًلسػػػتًبالشػػػخصًالمتفائػػػؿًالمبػػػتجج)

فػػػيًالمرتبػػػةًً(أنػػػاًشػػػخصًمجتجػػػدًكمفعػػػـًبالحيكيػػػةًكالنشػػػاط)ً(37اءتًالفقػػػرةً)جػػػ،ًًك(1.06معيػػػارم)

أحػػبًأفً(ً)57(،ًكحصػػمتًالفقػػرةً)0.89نحػػراؼًمعيػػارم)(ًكا1.95حسػػابيًميمتػػرً)الرابعػػةًبمتكسػػطً

(ًكانحػػراؼ1.91ً(ًفػػيًالمرتبػةًالخامسػػةًًبمتكسػػطًحسػابيًميمتػػرً)يكػكفًحػػكليًعػددًكبيػػرًمػػفًالنػاس

(ًفػػػيًالمرتبػػػةًالسادسػػػػةًًكثيػػػرانًمػػػاًأشػػػػعرًبالحيكيػػػةًكالطامػػػة(ً)32ةً)(،ًكحصػػػمتًالفقػػػًر1.11معيػػػارم)

اضػحؾًبسػجكلةًفػيً(ً)7(،ًكحصػمتًالفقػرةً)0.94(ًكانحراؼًمعيارم)1.87بمتكسطًحسابيًميمترً)

ً(.0.97نحراؼًمعيارم)(ًكا1.83(ًفيًالمرتبةًالسابعةًبمتكسطًحسابيًميمترً)معظـًالمكامؼ

متعمقةًبعامؿًاالنبساطيةًلدلًمدمنيًالمخػدراتًبسػمطنةًعيمػافًككذلؾًفقدًحصمتًباميًالفقراتًالًًً

ًعمىًدرجاتًبسيطةًجدان.

ً

ً
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النتػػائج المتعمقػػة بالسػػؤاؿ الثػػاني :ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عوامػػؿ الشخصػػية 

: العمػر خػتالؼ متغيػرات كػؿ مػفمػاف تعػزى الالكبرى السائدة لػدى مػدمني المخػدرات فػي سػمطنة عُ 

وعػدد مػرات  ، وعػدد مػرات التعػاطي،لتعميمي، والمينة، والدخؿ الشيري لألسػرةلمستوى ا، واالزمني

 لسجف؟اإلنتكاسة، وعدد سنوات اإلدماف، عدد مرات دخوؿ ا

ـًاحتسػػابًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنحرافػػاتًالمعياريػػة،ًكاسػػتخداـًكلئلجابػػةًعػػفًهػػذاًالسػػؤاؿًتػػًًًًً

تحميػػػؿًالتبػػػايفًاألحػػػادمًًةًبػػػيفًالمتكسػػػطاتًكاختبػػػارختبػػػارً"ت"ًلعكامػػػؿًالشخصػػػيةًالكبػػػرلًالخمسػػػا

(ONE Way Anova)ًلمقارنػػػػاتًالبعديػػػةًكا"LSD"ًًةًالفػػػرؽًبػػػػيفًالمسػػػػتكياتًلمعرفػػػػةًداللػػػػ

ًكفيماًيهتيًعرضانًلمنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاًكفقانًلكؿًمتغيرًعمىًحدة:ً،لممتغيرات

ً

 :الزمني العمرمتغير  -1

السػػؤاؿًتػػـًاحتسػػابًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنحرافػػاتًالمعياريػػػةًًلئلجابػػةًعػػفًهػػذاًالجػػزءًمػػفًًًًًً

،ًالزمنػػػػيًالمخػػػدراتًحسػػػػبًمتغيػػػرًالعمػػػػرًمػػػػدمنيًلكػػػؿًعامػػػػؿًمػػػفًعكامػػػػؿًالشخصػػػيةًالكبػػػػرلًلػػػدل

 :(ًيكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجا34كالجدكؿً)
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 (34جدوؿ )

مدمني المخدرات  لكبرى لدىلعوامؿ الشخصية ا المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات
 الزمني العمر متغيرحسب 

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ اٌؼذد ِغزٜٛ اٌؼّش ػٛاًِ اٌؾخق١خ

 اٌؼقبث١خ

 0.40 4.65 121 عٕخ 21اٌٝ  17ِٓ 

 0.61 4.52 24 عٕخ 41اٌٝ  27ِٓ 

 0.50 4.59 49 عٕخ فأوضش 47ِٓ 

 

 ٔجغبط١خاال

 

 0.48 1.81 121 عٕخ 21اٌٝ  17ِٓ 

 0.51 1.81 24 عٕخ 41اٌٝ  27ِٓ 

 0.43 1.87 49 عٕخ فأوضش 47ِٓ 

 ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشحاال

 0.47 2.56 121 عٕخ 21اٌٝ  17ِٓ 

 0.56 2.58 24 عٕخ 41اٌٝ  27ِٓ 

 0.37 2.62 49 عٕخ فأوضش 47ِٓ 

 اٌّمج١ٌٛخ

 0.47 2.18 121 عٕخ 21اٌٝ  17ِٓ 

 0.52 2.21 24 عٕخ 41اٌٝ  27ِٓ 

 0.58 2.15 49 عٕخ فأوضش 47ِٓ 

 اٌض١ّش ٠مظخ

 0.53 2.01 121 عٕخ 21اٌٝ  17ِٓ 

 0.57 1.95 24 عٕخ 41اٌٝ  27ِٓ 

 0.48 1.99 49 عٕخ فأوضش 47ِٓ 

 

(One Way Anovaًختبػػػارًتحميػػػؿًالتبػػػايفًاألحػػػادمً)اإجػػػراءًتػػػـًًكلتحقػػػؽًمػػػفًكجػػػكدًفػػػركؽًً

ًكصؿًإليجا:يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتً(35الجدكؿً)ًك

ً

ً

ً

ً
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 (35جدوؿ )

في عوامؿ الفروؽ  لمعرفة( One Way Anovaتحميؿ التبايف األحادي ) ختبارنتائج ا
 الزمني العمر لدى مدمني المخدرات حسب متغيرالشخصية الكبرى 

 

 ِقذس اٌزجب٠ٓ اٌؼٛاًِ
ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد
 ل١ّخ )ف(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌؼقبث١خ
 0.418 2 0.835 ٓ اٌّغّٛػبدث١

1.771 0.172 
 0.236 243 57.281 داخً اٌّغّٛػبد

 االٔجغبط١خ
 0.070 2 0.140 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

0.305 0.738 
 0.231 243 56.021 داخً اٌّغّٛػبد

االٔفزبػ 

 ػٍٝ اٌخجشح

 0.067 2 0.133 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
0.286 0.751 

 0.233 243 56.540 داخً اٌّغّٛػبد

 اٌّمج١ٌٛخ
 0.059 2 0.117 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

0.229 0.795 
 0.256 243 62.137 داخً اٌّغّٛػبد

 ٠مظخ

 اٌض١ّش

 0.079 2 0.158 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
0.279 0.757 

 0.283 243 68.866 داخً اٌّغّٛػبد

 

ؿًعكامػػػكػػؿًفػػػيً(αً≤ً0.05ً)ًعػػدـًكجػػكدًفػػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائية(35ًيتضػػاًمػػفًالجػػػدكؿً)  

،ًكهػػذاًيعنػػيًبػػهفًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًلػػيسًلجػػاًالزمنػػيًالشخصػػيةًالكبػػرلًتعػػزلًلمتغيػػرًالعمػػر

 .ًًمدمنيًالمخدراتعمرًلدلًتهثيرًبهختبلؼًال

 مستوى التعميمي:متغير ال -2

احتسػػابًالمتكسػطاتًالحسػابيةًكاالنحرافػػاتًالمعياريػةًلكػػؿًلئلجابػةًعػفًهػػذاًالجػزءًمػفًالسػػؤاؿًتػـً   

جػػراءًاختبػػارً،ًالكبػػرلًًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًحسػػبًمتغيػػرًالمسػػتكلًالتعميمػػيًعكامػػؿًالشخصػػية كا 

(ًيكضػاًالنتػائجًالتػيًتػـ36ًكالجػدكؿً)"ت"ًلمعرفةًداللةًالفػركؽًفػيًالعكامػؿًبػيفًهػذ ًالمتكسػطات،ً

ًليجا:إالتكصؿً
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 (36)جدوؿ

الكبرى لدى الشخصية  عوامؿفي المتوسطات الحسابية لة الفروؽ نتائج تحميؿ اختبار اتا لدالل
 المستوى التعميمي   متغير المخدرات حسب مدمني

ػٛاًِ 

 اٌؾخق١خ
 اٌؼذد اٌّغز٠ٛبد

اٌّزٛعظ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌؼقبث١خ
 0.44245 4.6196 140 فألً  عبعٟ رؼ١ٍُ

244 0.653 0.514 
 0.54163 4.5786 106 فأػٍٝ صبٔٛٞ رؼ١ٍُ

 االٔجغبط١خ
 0.42590 1.8143 140 فألً  عبعٟ رؼ١ٍُ

244 0.283 0.777 
 0.54275 1.8318 106 فأػٍٝ صبٔٛٞ رؼ١ٍُ

اإلٔفزبػ 

 اٌخجشحػٍٝ 

 0.46182 2.5732 140 فألً  عبعٟ رؼ١ٍُ
244 0.176 0.861 

 0.50729 2.5841 106 فأػٍٝ صبٔٛٞ رؼ١ٍُ

 اٌّمج١ٌٛخ
 0.46663 2.1970 140 فألً  عبعٟ رؼ١ٍُ

244 0.503 0.615 
 0.55139 2.1643 106 فأػٍٝ صبٔٛٞ رؼ١ٍُ

 ةظيق
 ميرضال

 0.48330 1.9720 140 فألً  عبعٟ رؼ١ٍُ
244 0.524 0.601 

 0.58943 2.0079 106 فأػٍٝ صبٔٛٞ رؼ١ٍُ

    

عكامػػؿًًفػػيًكػػؿ(αً≤ً0.05ً)(ًعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائية36ًيتضػػاًمػػفًالجػػدكؿً)ًًً

الشخصػػيةًالكبػػرلًتعػػزلًلمتغيػػرًالمسػػتكلًالتعميمػػيًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدرات،ًكهػػذاًيعنػػيًبػػهفًعكامػػؿً

 ختبلؼًالمستكلًالتعميمي.مدمنيًالمخدراتًليسًلجاًتهثيرًبهًالشخصيةًالكبرلًلدل

 المينة:متغير  -3

تًالمعياريػةًلكػؿًاحتسػابًالمتكسػطاتًالحسػابيةًكاالنحرافػاًلئلجابةًعفًهذاًالجػزءًمػفًالسػؤاؿًتػـ    

جػػراءًاختبػػارً"ت"ًلمعرفػػةً،ًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًحسػػبًمتغيػػرًالمجنػػة كا 

(ًيكضػػاًالنتػػػائجًالتػػيًتػػـًالتكصػػػؿ37ً،ًكالجػػدكؿً)داللػػةًالفػػركؽًفػػيًالعكامػػػؿًبػػيفًهػػذ ًالمتكسػػػطات

ًاليجا:

ً
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 (37جدوؿ )

الشخصية الكبرى لدى  عوامؿابية لالمتوسطات الحس ميؿ اختبار اتا لداللة الفروؽ فينتائج تح
 المينة   متغير المخدرات حسب مدمني

ػٛاًِ 

 اٌؾخق١خ
 اٌؼذد اٌّغز٠ٛبد

اٌّزٛعظ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌؼقبث١خ
 0.54 4.54 115 ٠ؼًّ

244 2.02 0.045 
 0.43 4.66 131 ال ٠ؼًّ

 االٔجغبط١خ
 0.53 1.83 115 ٠ؼًّ

244 0.29 .7754 
 0.43 1.81 131 ال ٠ؼًّ

االٔفزبػ ػٍٝ 

 اٌخجشح

 0.55 2.59 115 ٠ؼًّ
244 0.36 .7164 

 0.41 2.57 131 ال ٠ؼًّ

 اٌّمج١ٌٛخ
 0.53 2.14 115 ٠ؼًّ

244 1.17 .2424 
 0.48 2.22 131 ال ٠ؼًّ

 ميرضال ةظيق
 0.58 2.04 115 ٠ؼًّ

244 1.56 .1214 
 0.48 1.94 131 ال ٠ؼًّ

ًًًًً

ًمػػػفًكػػػؿًفػػػي(αً≤ً0.05ً)ًإحصػػػائيةًداللػػػةًذاتًفػػػركؽًكجػػػكدًعػػػدـً(37يتضػػػاًمػػػفًالجػػػدكؿً)ًًًً

ًمػدمنيًلػدلًالمجنػةًلمتغيػرًتعػزلًالضػميرًكيقظػةًكالمقبكليػةًالخبػرةًعمػىًكاالنفتػاحًاالنبسػاطيةًعامؿ

فػػػيًالمتكسػػػطاتً(αً≤ً0.05ً)ًكجػػػكدًفػػػركؽًذاتًداللػػػةًإحصػػػائيةً،ًبينمػػػاًأظجػػػرتًالنتػػػائجالمخػػدرات

الحسػابيةًلػػدرجاتًعامػػؿًالعصػػابيةًلػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًتعػػزلًلمتغيػرًالمجنػػةًكلصػػالاًمسػػتكلً"الً

(،4.54ًعمػؿ"ً)(ًأعمػىًمػفًمسػتكلً"ي4.66يعمؿ"،ًكذلؾًألفًمتكسطًالحسػابيًلمسػتكلً"الًيعمػؿ"ً)

ً.ًًممكفيرتف ًلدلًالذيفًالًيعًلعصابيةًلدلًمدمنيًالمخدراتعامؿًاكهذاًيدؿًأفً

ً

ً
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 :لألسرة الدخؿ الشيريمتغير  -4

لكػؿًًلئلجابةًعفًهذاًالجزءًمفًالسؤاؿًتـًاحتسابًالمتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافػاتًالمعياريػةًًًًً

،ًكالجػػػدكؿًلؤلسػػػرةًالمخػػػدراتًحسػػػبًمتغيػػػرًالػػػدخؿًالشػػػجرمًعكامػػػؿًالشخصػػػيةًالكبػػػرلًلػػػدلًمػػػدمني

ً(ًيكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجا:38)

 (38جدوؿ )

ني المخدرات مدملعوامؿ الشخصية الكبرى لدى  المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات
 متغير الدخؿ الشيري لألسرةحسب 

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ اٌؼذد اٌذخً اٌؾٙشٞ ػٛاًِ اٌؾخق١خ

 اٌؼقبث١خ

 0.42 4.68 144 لاير 744لً ِٓ  

 0.47 4.54 82 لاير 944ٝ إٌ 744ِٓ 

 0.61 4.56 95 فأوضش 941ِٓ 

 

 االٔجغبط١خ

 

 0.42 1.82 144 لاير 744لً ِٓ  

 0.50 1.80 82 لاير 944ٌٝ إ 744ِٓ 

 0.56 1.85 95 فأوضش 941ِٓ 

 االٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح

 0.42 2.57 144 لاير 744لً ِٓ  

 0.42 2.56 82 لاير 944ٌٝ إ 744ِٓ 

 0.64 2.61 95 فأوضش 941ِٓ 

 ج١ٌٛخاٌّم

 0.44 2.22 144 لاير 744لً ِٓ  

 0.56 2.22 82 لاير 944ٌٝ إ 744ِٓ 

 0.52 2.06 95 فأوضش 941ِٓ 

 

 ميرضال ةظيق

 0.48 1.96 144 لاير 744لً ِٓ  

 0.56 1.99 82 لاير 944ٌٝ إ 744ِٓ 

 0.58 2.03 95 فأوضش 941ِٓ 

ً

(One Way Anovaً)ًاألحػػػادمًبػػػايفالتًتحميػػؿًختبػػػاراًإجػػػراءتػػػـًًكلتحقػػؽًمػػػفًكجػػػكدًفػػػركؽًًً

ً:إليجاًالتكصؿًتـًالتيًالنتائجًيكضا(39ً)ًكالجدكؿ

ً
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 (39جدوؿ )

عوامؿ في الفروؽ  لمعرفة( One Way Anovaتحميؿ التبايف األحادي ) اختبار نتائج
 لألسرة الدخؿ الشيري حسب متغيرالشخصية الكبرى 

ػٛاًِ 

 اٌؾخق١خ
 ِقذس اٌزجب٠ٓ

ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 ٌؾش٠خا

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد
 ل١ّخ )ف(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

2.179ً0.115ً 1.024 0.512 2 بيفًالمجمكعات العصابية
 57.092 0.235 243 داخؿًالمجمكعات

0.175ً0.840ً 0810. 0.040 2 بيفًالمجمكعات االنبساطية
 56.081 0.231 243 داخؿًالمجمكعات

االنفتاحً
 الخبرةعمىً

0.131ً0.877ً 0610. 0.030 2 بيفًالمجمكعات
 56.612 0.233 243 داخؿًالمجمكعات

2.124ً0.122ً 1.069 0.535 2 بيفًالمجمكعات المقبكلية
 61.185 0.252 243 داخؿًالمجمكعات

 ةظيق
 ميرضال

 0.674 0.395 2230. 0.112 2 بيفًالمجمكعات
 68.800 0.283 243 داخؿًالمجمكعات

 

فػػيًكػػؿًعكامػػؿًً(αً≤ً0.05ً(ًعػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػائيةً)39يتضػاًمػػفًالجػػدكؿً)ًًً

بػػػهفًًالمخػػػدرات،ًكهػػػذاًيعنػػػيًلػػػدلًمػػػدمنيًلؤلسػػػرةًالشخصػػػيةًالكبػػػرلًتعػػػزلًلمتغيػػػرًالػػػدخؿًالشػػػجرم

ً.لؤلسرةًالمخدراتًليسًلجاًتهثيرًبهختبلؼًالدخؿًالشجرمًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمني

 اإلنتكاسةعدد مرات متغير  -5

لئلجابػػةًعػػفًهػػذاًالجػػزءًمػػفًالسػػؤاؿًتػػـًاحتسػػابًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنحرافػػاتًالمعياريػػػةًًًًًًً

الجػدكؿًًكً،متغيػرًعػددًمػراتًاإلنتكاسػة حسػبًلكػؿًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًلػدلًمػدمنيًالمخػدرات

ً:يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً(40)

ً

ً
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 (40جدوؿ )

 المخدرات مدمني لدى الكبرى الشخصية لعوامؿ يةالمعيار  واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 عدد مرات اإلنتكاسة متغير حسب

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ اٌؼذد اٌّغز٠ٛبد ػٛاًِ اٌؾخق١خ

 اٌؼقبث١خ

 0.30 4.78 54 ِشح

 0.46 4.62 63 ِشربْ

 0.55 4.52 84 ِشاد 5إٌٝ  3

 0.54 4.52 45 ِشاد فأوضش 6ِٓ 

 ٔجغبط١خاال

 

 0.42 1.74 54 ِشح

 0.41 1.83 63 ِشربْ

 0.54 1.87 84 ِشاد 5إٌٝ  3ِٓ 

 0.53 1.81 45 ِشاد فأوضش 6ِٓ 

 

 ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشحاال

 0.41 2.60 54 ِشح

 0.44 2.56 63 ِشربْ

 0.59 2.60 84 ِشاد 5إٌٝ  3ِٓ 

 0.40 2.53 45 ِشاد فأوضش 6ِٓ 

 اٌّمج١ٌٛخ

 0.46 2.10 54 ِشح

 0.49 2.19 63 بِْشر

 0.52 2.20 84 ِشاد 5إٌٝ  3ِٓ 

 0.54 2.25 45 ِشاد فأوضش 6ِٓ 

 اٌض١ّش ٠مظخ

 0.43 1.92 54 ِشح

 0.54 2.02 63 ِشربْ

 0.54 2.02 84 ِشاد 5إٌٝ  3ِٓ 

 0.62 1.97 45 ِشاد فأوضش 6ِٓ 

 

(One Way Anovaًتػػػـًإجػػػراءًأختبػػػارًتحميػػؿًالتبػػػايفًاألحػػػادمً)ًكلتحقػػؽًمػػػفًكجػػػكدًفػػػركؽًًً

ًاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجا:(ًيكض41كالجدكؿً)

 

ً
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 (41جدوؿ )

في عوامؿ  لمعرفة الفروؽ( One Way Anovaاختبار تحميؿ التبايف األحادي )نتائج 
 اإلنتكاسةمتغير عدد مرات  حسبالشخصية الكبرى 

 

ػٛاًِ 

 اٌؾخق١خ
 ِقذس اٌزجب٠ٓ

ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعظ 

 ّشثؼبداٌ
 ل١ّخ )ف(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌؼقبث١خ
 0.889 3 2.666 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

3.878 0.010 
 0.229 242 55.450 داخً اٌّغّٛػبد

 االٔجغبط١خ
 0.188 3 0.563 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

0.817 0.485 
 0.230 242 55.598 داخً اٌّغّٛػبد

االٔفزبػ ػٍٝ 

 اٌخجشح

 0.059 3 0.177 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
0.252 0.860 

 0.233 242 56.497 داخً اٌّغّٛػبد

 اٌّمج١ٌٛخ
 0.201 3 0.604 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

0.790 0.500 
 0.255 242 61.650 داخً اٌّغّٛػبد

 اٌض١ّش ٠مظخ
 0.123 3 0.370 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

0.435 0.728 
 0.284 242 68.654 داخً اٌّغّٛػبد

 

فػػػيًكػػػؿًمػػػفً(αً≤ً0.05ً)ركؽًداتًداللػػػةًأحصػػػائيةًعػػػدـًكجػػػكدًفػػػً(41يتضػػػاًمػػػفًالجػػػدكؿً)ًًً

نفتػػاحًعمػػىًالخبػػرةًًكالمقبكليػػةًكيقظػػةًالضػػميرًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًتعػػزلًعكامػػؿًاالنبسػػاطيةًًكاال

(αً≤ً0.05ًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةً)ًلمتغيرًعددًمراتًاإلتنكاسة،ًبينماًأظجرتًالنتػائجً

المخػدرات،ًكلمعرفػةًبػيفًأمًمػفًًلػدلًمػدمنيًإلنتكاسةافيًعامؿًالعصابيةًتعزلًلمتغيرًعددًمراتً

بػػيفًً(ًلممقارنػػاتLSDاختبػػارً)ًإجػػراءًفػػيًعامػػؿًالعصػػابية،ًتػػـًًتكجػػدًهػػذ ًالفػػركؽهػػذ ًالمسػػتكياتً

ً:يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً(42الجدكؿً)ًكًالمستكيات،ً

ً

 



071 

 

ً(42جدوؿ )

لدى مدمني المخدرات  اإلننكاسة ات عدد مر  بيف مستويات متغير ( لممقارنةLSDنتائج اختبار )
 عامؿ العصابيةب

 
 ِشاد 5اٌٝ  3ِٓ  ِشربْ ِشح اٌّغز٠ٛبد

   0820. ِشربْ

  1790. 0020. ِشاد 5اٌٝ  3ِٓ 

ًًًًًً 9980. 0.250 0070. ِشاد فأوضش 6ِٓ 

ً

فػػػيًعامػػػؿًًاإلنتكاسػػػة(ًبػػػهفًمصػػػدرًالفػػػركؽًبػػػيفًمسػػػتكياتًعػػػددًمػػػرات42ًيتضػػػاًمػػػفًالجػػػدكؿً)ًًً

5ًالػى3ًًمػفًًبيةًالتيًأظجرهاًتحميؿًالتبايفًاألحادمًًكانػتًبػيفًمسػتكلً"مػرةً"ًمػ ًمسػتكلً"العصا

"ًًفػيًالحػالتيف،ًًمػرةًكلصػالاًمسػتكل"ً"ًمراتًفهكثر6ًمفًً"،ًكبيفًمستكلً"مرة"ًم ًمستكلً"ًمرات

5ًالػػػى3ًًمػػػفًً(ًأعمػػػىًمػػفًمتكسػػػطًمسػػتكلً"84.7"ً)ًمػػرةًكذلػػؾًألفًالمتكسػػػطًالحسػػابيًلمسػػػتكلً"

فًعامػؿًالعصػابيةًلػدلًمػدمنيًأ(،ًكهػذاًيػدؿ4.53ً")ًمراتًفػهكثر6ًمفًً(ًكمستكلً".524")ًمرات

ًاألكلى.مرةًفيًالًنتكاسكيرتف ًأكثرًلدلًممفًإًالمخدرات

 متغير عدد مرات التعاطي: -6

احتسػابًالمتكسػطاتًالحسػابيةًكاالنحرافػاتًالمعياريػةًلكػؿًًعفًهذاًالجزءًمفًالسػؤاؿًتػـًلئلجابةًًًً

جػراءًاختبػارً،ًشخصيةًالكبػرلًًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًحسػبًمتغيػرًعػددًمػراتًالتعػاطيعكامؿًال كا 

(ًيكضػاًالنتػائجًالتػيًتػـ33ً،ًكالجػدكؿً)"ت"ًلمعرفةًداللةًالفػركؽًفػيًالعكامػؿًبػيفًهػذ ًالمتكسػطات

 التكصؿًاليجا:

ًً 
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 (43جدوؿ )

 لدى الكبرى لشخصيةا عوامؿل المتوسطات الحسابية في الفروؽ لداللةا تا اختبار تحميؿ نتائج
   متغير عدد مرات التعاطي  حسب المخدرات مدمني

ػٛاًِ 

 اٌؾخق١خ
 اٌؼذد اٌّغز٠ٛبد

اٌّزٛعظ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌؼقبث١خ
 0.54 4.54 98 ِشح اٌٝ ِشر١ٓ فٟ ا١ٌَٛ

244 -1.698 0.091 
 0.45 4.64 148 صالس ِشاد فٟ ا١ٌَٛ فأوضش

 االٔجغبط١خ
 0.50 1.84 98 ِشح اٌٝ ِشر١ٓ فٟ ا١ٌَٛ

244 0.42 0.675 
 0.47 1.81 148 صالس ِشاد فٟ ا١ٌَٛ فأوضش

االٔفزبػ ػٍٝ 

 اٌخجشح

 0.49 2.61 98 ِشح اٌٝ ِشر١ٓ فٟ ا١ٌَٛ
244 0.752 0.453 

 0.47 2.56 148 صالس ِشاد فٟ ا١ٌَٛ فأوضش

 اٌّمج١ٌٛخ
 0.52 2.22 98 ِشر١ٓ فٟ ا١ٌَٛ ِشح اٌٝ

244 0.923 0.357 
 0.49 2.16 148 صالس ِشاد فٟ ا١ٌَٛ فأوضش

 اٌض١ّش ٠مظخ
 0.62 2.08 98 ِشح اٌٝ ِشر١ٓ فٟ ا١ٌَٛ

244 2.347 00.02 
 0.45 1.92 148 صالس ِشاد فٟ ا١ٌَٛ فأوضش

ًًً
ًفػػػيًكػػػؿًمػػػفً(αً≤ً0.05)(ًعػػػدـًكجػػػكدًفػػػركؽًذاتًداللػػػةًإحصػػػائية43ًيتضػػػاًمػػػفًالجػػػدكؿً)ًًً

لًلمتغيرًعػددًمػراتًالتعػاطيًلػدلًتعًزًعكامؿًالعصابيةًكاالنبساطيةًكاالنفتاحًعمىًالخبرةًكالمقبكلية

(ًفػيًعامػؿα ≤ 0.05ًالمخػدرات،ًبينمػاًأظجػرتًالنتػائجًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًاحصػائيةً)ًمػدمني

مػرتيفًفػيًاليػكـ"،ًكهػذاًالػىًيقظةًالضميرًتعزلًلمتغيرًعددًمراتًالتعػاطي،ًلصػالاًًمسػتكلً"ًمػرةً

المخػدراتًتقػؿًبزيػادةًعػددًمػراتًالتعػاطيًمػفًثػبلثًمػراتًًعامؿًيقظةًالضميرًلدلًمدمنيفًأيدؿً

ًفاكثر.

ً

ً

ً

ً
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 لسجفاعدد مرات دخوؿ  يرمتغ -7

حتسػابًالمتكسػطاتًالحسػابيةًكاالنحرافػاتًالمعياريػةًًلكػؿًالئلجابةًعفًهذاًالجزءًمفًالسػؤاؿًتػـً   

،ًكالجػػدكؿًدخػػكؿًالسػػجفددًمػػراتًعػػًمتغيػػرحسػػبًًمػػدمنيًالمخػػدراتكبػػرلًلػػدلًعكامػػؿًالشخصػػيةًال

 :يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاًً(44)

 (44جدوؿ )

 المخدرات مدمني لدى الكبرى الشخصية لعوامؿ المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 عدد مرات دخوؿ السجف متغير حسب

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ اٌؼذد اٌّغز٠ٛبد ػٛاًِ اٌؾخق١خ

 اٌؼقبث١خ

 0.30 4.78 44 ٚال ِشح

 0.46 4.62 27 ِشح اٌٝ ِشربْ

 0.55 4.52 95 ِشاد 4اٌٝ  2ِٓ 

 0.54 4.52 21 ِشاد فأوضش 9ِٓ 

 االٔجغبط١خ

 

 0.42 1.74 44 ٚال ِشح

 0.41 1.83 27 ِشح اٌٝ ِشربْ

 0.54 1.87 95 ِشاد 4اٌٝ  2ِٓ 

 0.53 1.81 21 ِشاد فأوضش 9ِٓ 

 

 االٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح

 0.41 2.60 44 ٚال ِشح

 0.44 2.56 27 ِشح اٌٝ ِشربْ

 0.59 2.60 95 ِشاد 4اٌٝ  2ِٓ 

 0.40 2.53 21 ِشاد فأوضش 9ِٓ 

 اٌّمج١ٌٛخ

 0.46 2.10 44 ٚال ِشح

 0.49 2.19 27 ِشح اٌٝ ِشربْ

 0.52 2.20 95 ِشاد 4اٌٝ  2ِٓ 

 0.54 2.25 21 ِشاد فأوضش 9ِٓ 

 اٌض١ّش ٠مظخ

 0.43 1.92 44 ٚال ِشح

 0.54 2.02 27 ِشح اٌٝ ِشربْ

 0.54 2.02 95 ِشاد 4اٌٝ  2ِٓ 

 0.62 1.97 21 ِشاد فأوضش 9ِٓ 
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(One Way Anovaًختبػػػارًتحميػػؿًالتبػػػايفًاألحػػػادمً)اتػػػـًإجػػػراءًًكلتحقػػؽًمػػػفًكجػػػكدًفػػػركؽًًً

 :التيًتـًالتكصؿًإليجاً(ًيكضاًالنتائج45كالجدكؿً)

 

 (45جدوؿ )

في عوامؿ الفروؽ  لمعرفة( One Way Anovaتحميؿ التبايف األحادي ) اختبارنتائج 
 عدد مرات دخوؿ السجف متغيرالمخدرات حسب  لدى مدمنيالشخصية الكبرى 

ػٛاًِ 

 اٌؾخق١خ
 ِقذس اٌزجب٠ٓ

ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد

ل١ّخ 

 )ف(

 ِغزٜٛ

 اٌذالٌخ

 اٌؼقبث١خ
 0.131 3 0.394 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

0.551 0.648 
 0.239 242 57.722 داخً اٌّغّٛػبد

 االٔجغبط١خ
 0.242 3 0.725 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

1.055 0.369 
 0.229 242 55.437 داخً اٌّغّٛػبد

األٔفزبػ ػٍٝ 

 اٌخجشح

 0.466 3 1.399 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
2.041 0.109 

 0.228 242 55.275 ٛػبدداخً اٌّغّ

 اٌّمج١ٌٛخ
 0.579 3 1.736 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

2.314 0.077 
 0.25 242 60.518 داخً اٌّغّٛػبد

 اٌض١ّش ٠مظخ
 0.541 3 1.624 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

1.943 0.123 
 0.279 242 67.4 داخً اٌّغّٛػبد

ً

كامػػؿًفػػيًكػػؿًعً(αً≤ً0.05ً(ًعػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػائيةً)45يتضػاًمػػفًالجػػدكؿً)ًًً

فًكػػؿًعكامػػؿًالشخصػػيةً،ًكهػػذاًيعنػػيًبػػهلمتغيػػرًعػػددًمػػراتًدخػػكؿًالسػػجفزلًتعػػًالكبػػرلًشخصػػيةال

ًلسجف.اهثيرًبهختبلؼًمستكياتًعددًمراتًدخكؿًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًليسًلجاًت

ً
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 عدد سنوات اإلدماف:متغير  -8

متكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنحرافػػاتًالمعياريػػػةًًلئلجابػػةًعػػفًهػػذاًالجػػزءًمػػفًالسػػؤاؿًتػػـًاحتسػػابًالًًًًً

،ًمتغيػرًعػددًسػنكاتًاإلدمػافؿًمفًعكامؿًالشخصيةًالكبػرلًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًحسػبًلكؿًعام

ًاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجا:(ًيكض46كالجدكؿً)

 (46جدوؿ )

درات المخ لعوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات
 عدد سنوات اإلدماف متغيرحسب 

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ اٌؼذد ٠بداٌّغزٛ ػٛاًِ اٌؾخق١خ

 اٌؼقبث١خ

 0.45 4.65 24 عٕٛاد 6ِٓ عٕخ اٌٝ 

 0.53 4.56 65 عٕٛاد 14اٌٝ  2ِٓ 

 0.48 4.60 142 عٕٛاد 14 وضش ِٓ 

 

 االٔجغبط١خ

 

 0.51 1.83 24 عٕٛاد 6ِٓ عٕخ اٌٝ 

 0.51 1.88 65 عٕٛاد 14اٌٝ  2ِٓ 

 0.44 1.78 142 عٕٛاد 14 وضش ِٓ 

 االٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح

 0.48 2.56 24 عٕٛاد 6ِٓ عٕخ اٌٝ 

 0.44 2.61 65 عٕٛاد 14اٌٝ  2ِٓ 

 0.51 2.57 142 عٕٛاد 14 وضش ِٓ 

 اٌّمج١ٌٛخ

 0.53 2.11 24 عٕٛاد 6ِٓ عٕخ اٌٝ 

 0.47 2.22 65 عٕٛاد 14اٌٝ  2ِٓ 

 0.51 2.20 142 عٕٛاد 14 وضش ِٓ 

 

 ميرضال ةظيق

 0.55 1.96 24 عٕٛاد 6ِٓ عٕخ اٌٝ 

 0.57 2.08 65 عٕٛاد 14اٌٝ  2ِٓ 

 0.49 1.95 142 عٕٛاد 14 وضش ِٓ 

 

(One Way Anovaًختبػػػارًتحميػػؿًالتبػػػايفًاألحػػػادمً)اإجػػػراءًتػػػـًًكلتحقػػؽًمػػػفًكجػػػكدًفػػػركؽًًً

ًـًالتكصؿًإليجا:يكضاًالنتائجًالتيًتً(47الجدكؿً)ًك
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 (47جدوؿ )

في عوامؿ الفروؽ  لمعرفة( One Way Anovaتحميؿ التبايف األحادي ) اختبارنتائج 
 دمافمتغير عدد سنوات اإلالمخدرات حسب  لدى مدمنيالشخصية الكبرى 

ػٛاًِ 

 اٌؾخق١خ
 ِقذس اٌزجب٠ٓ

ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد
 ل١ّخ )ف(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌؼقبث١خ
 0.165 2 0.33 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

0.693 0.501 
 0.238 243 57.786 داخً اٌّغّٛػبد

 االٔجغبط١خ
 0.224 2 0.448 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

0.977 0.378 
 0.229 243 55.714 داخً اٌّغّٛػبد

 اٌخجشح
 0.05 2 0.1 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

0.214 0.807 
 0.233 243 56.574 داخً اٌّغّٛػبد

 ّمج١ٌٛخاٌ
 0.272 2 0.545 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

1.073 0.344 
 0.254 243 61.709 داخً اٌّغّٛػبد

 خظ٠م

 ١ّشضاٌ

 0.423 2 0.846 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
1.507 0.224 

 0.281 243 68.178 داخً اٌّغّٛػبد
 

كامػؿًيًكػؿًعفػً(αً≤ً0.05ً(ًعدـًكجكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةً)47يتضاًمفًالجدكؿً)                

فًكػؿًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلً،ًكهػذاًيعنػيًبػهلمتغيػرًعػددًسػنكاتًاإلدمػافزلًتعػًالكبرلًشخصيةال

 .عددًسنكاتًاإلدمافًتهثيرًبهختبلؼًالمخدراتًليسًلجاًلدلًمدمني

 

 

 

 

 

 

ً
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في عوامؿ الشخصية الكبرى  ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بالسؤاؿ الثالث: ةتعمقالمنتائج 
 المخدرات بسمطنة ُعماف؟  ي ومتعافيبيف مدمن

 

تػـًاحتسػابًالمتكسػطاتًالحسػابيةًكاالنحرافػاتًالمعياريػةًلكػؿًلئلجابةًعفًهذاًالجزءًمفًالسػؤاؿًًًًً

جػراءًاختبػارً"ت"ًلمعرفػةًداللػةًالفػركؽً،ًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًًلدلًمدمنيًكمتعافيًالمخػدرات كا 

ً(:48جًكماًفيًالجدكؿ)ككانتًالنتائًفيًالعكامؿًبيفًهذ ًالمتكسطاتً،

 (48جدوؿ )

 المخدرات امؿ  الشخصية الكبرى بيف مدمني ومتعافينتائج اختبار اتا لداللة الفروؽ في عو 

 ػٛاًِ

 اٌؾخق١خ
 اٌؼذد اٌّغّٛػبد

اٌّزٛعظ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ د

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

0.000ًً-27.441 0.29 3.17 87ًالمتعافيفًالعصابية
 0.49 4.60 246ًالمدمنيف

11.912ً0.000ً 0.36 2.91 87ًالمتعافيفًاالنبساطية
 0.48 1.82 246ًالمدمنيف

االنفتاحًعمىً
ًالخبرة

7.319ً0.000ً 0.39 3.33 87ًالمتعافيف
 0.48 2.58 246ًالمدمنيف

19.992ً0.000ً 0.31 3.39 87ًالمتعافيفًالمقبكلية
 0.50 2.18 246ًالمدمنيف

17.322ً0.000ً 0.37 3.49 87ًالمتعافيفًلضميريقظةًا
 0.53 1.99 246ًالمدمنيف

ً

عامػؿًالعصػابيةًبػيفًًمتكسػطاتً(ًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًًفػي38يتضاًمفًالجػدكؿً)ًًً

المخػػدرات،ًكذلػػؾًألفًالمتكسػػطًحسػػابيًًفًعمػػىمػػدمنيالالمخػػدراتًلصػػالاًًفًمػػفمتعػػافيالًكًفمػػدمنيال

جػكدًفػركؽًًك،ًكمػاًاظجػرتًالنتػائجً(3.17مفًالمتكسطًالحسػابيًلممتعػافيفً)ً(ًأكبر4.60لممدمنيفً)
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المخػدراتًلصػالاًًفًمػفمتعافيالًكًفمدمنيالبيفًًنبساطيةعامؿًاالمتكسطاتًذاتًداللةًإحصائيةًفيً

(ًأكبػرًمػفًالمتكسػطًالحسػابي2.91ً)ًمتعافيفالمخدرات،ًكذلؾًألفًالمتكسطًحسابيًلمًالمتعافيًمف

ًاالنفتػػاحًعمػػىًالخبػػرةعامػػؿًًمتكسػػطاتجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًًفػػيًكًًك،ً(1.82)ًمػػدمنيفلم

المخػدرات،ًكذلػؾًألفًالمتكسػطًحسػابيًًالمتعػافيًمػفالمخدراتًلصػالاًًفًمفمتعافيالًكًفمدمنيالبيفً

جػػػػػكدًفػػػػػركؽًذاتًداللػػػػػةًكًًك،ً(2.58)ًمػػػػػدمنيف(ًأكبػػػػػرًمػػػػػفًالمتكسػػػػػطًالحسػػػػػابيًلم3.33)ًمتعػػػػػافيفلم

ًالمتعػافيًمػفالمخدراتًلصالاًًفًمفمتعافيالًكًفمدمنيالبيفًًمقبكليةالعامؿًًمتكسطاتإحصائيةًفيً

ًمػػػدمنيف(ًأكبػػػرًمػػػفًالمتكسػػػطًالحسػػػابيًلم3.39)ًمتعػػػافيفالمخػػػدرات،ًكذلػػػؾًألفًالمتكسػػػطًحسػػػابيًلم

ًفمػػػدمنيالبػػػيفًًيقظػػػةًالضػػػميرعامػػػؿًًمتكسػػػطاتجػػػكدًفػػػركؽًذاتًداللػػػةًإحصػػػائيةًًفػػػيًكًًك،ً(2.18)

ًمتعػػػافيفالمخػػػدرات،ًكذلػػػؾًألفًالمتكسػػػطًحسػػػابيًلمًلمتعػػػافيًمػػػفاالمخػػػدراتًلصػػػالاًًفًمػػػفمتعػػػافيالًك

ً(.1.99)ًمدمنيف(ًأكبرًمفًالمتكسطًالحسابيًلم3.49)

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



ً

ً

ً

ً

 الخامس الفصؿ
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 
 مناقشة نتائج الدراسة -  

 التوصيات -  

 الدراسات والبحوث المقترحة -  

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 الخامس الفصؿ

 والتوصيات الدراسة نتائج مناقشة

 

نتشػػػػارانًلػػػػدلًمػػػػدمنيًاألكثػػػػرًاهػػػػدفتًالدراسػػػػةًالحاليػػػػةًإلػػػػىًتقصػػػػيًالعكامػػػػؿًالشخصػػػػيةًًالكبػػػػرلًًًً

ـًمػ ًالمتعػافيفًمػفًالمخػدرات،ًكفػيًفًفيًضكءًبعضًالمتغيػراتًكمقػارنتجالمخدراتًفيًسمطنةًعيما

ًعنجا.اتًالتيًانبثقتًالتكصياتًكالمقترحماًيميًمنامشةًلمنتائجًالتيًتكصمتًإليجاًهذ ًالدراسةًًك

 أواًل: مناقشة نتائج الدراسة:

مػؿ الشخصػية الكبػرى السػائدة لػدى مػدمني مػا عواًمناقشة النتػائج المتعمقػة بالسػؤاؿ األوؿ: -1
 المخدرات في سمطنة ُعماف؟ 

لػػػػدلًمػػػػدمنيًًالسػػػػائدةًًأفًترتيػػػػبًعكامػػػػؿًالشخصػػػػيةًالكبػػػػرلًإلػػػػىًالدراسػػػػةهػػػػذ ًأشػػػػارتًنتػػػػائجًًًًً

يػػبًاآلتػػي:ًالعصػػابيةًثػػـًاالنفتػػاحًعمػػىًالخبػػرةًًثػػـًالمقبكليػػةًثػػـًيقظػػةًالضػػميرًًكفػػؽًالترتالمخػػدراتً

ً.ةاالنبساطيًكأخيراًن

فًالعامػػؿًالسػػائدًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًهػػكًعامػػؿًالعصػػابية،ًحيػػثًكمػػاًأظجػػرتًنتػػائجًالدراسػػةًأًًً

خبػػػرة،ًربعػػػةًاألخػػػرلًً"االنفتػػػاحًعمػػػىًالاأل(ًالفػػػرؽًالكبيػػػرًعػػػفًبػػػاميًالعكامػػػؿ3ًيتضػػػاًمػػػفًالشػػػكؿً)

 سائدةًلدلًمدمنيًالمخدرات.ًتكفًالمقبكلية،ًيقظةًالضمير،ًاالنبساطي"،ًحيثًلـ
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ً

 (3شكؿ )

 المتوسطات الحسابية لعوامؿ الشخصية الكبرى

رتفػػاعًعامػػؿًالعصػػابيةًأالػػىًًتةًمػػ ًالدراسػػاتًالسػػابقةًالتػػيًأشػػاًركمػػدًاتفقػػتًنتػػائجًهػػذ ًالدراسػػًًًًًً

نفتػػػاحًعمػػػىًالخبػػػرةًكيقظػػػةًالضػػػمير،ًفػػػيًحػػػيفًاختمفػػػتًيػػػةًكاالعامػػػؿًاالنبسػػػاطيةًكالمقبكلًكانخفػػػاض

هػداؼًالتػيًاأللػىًإامػؿ،ًكيعػزمًالباحػثًذلػؾًاالخػتبلؼًبعضًالدراساتًفيًدرجاتًالمتكسطًلكؿًع

نػكعًالمخػدر،ًكاخػتبلؼًفػيًالبيئػاتًالتػيًأجريػتًًختبلؼا،ًباإلضافةًإلىًالسابقةًنتجاًكؿًالدراساتتب

ًفيجاًهذ ًالدراسات.ًً

 ;Bruck & Allen, 2003؛2009ً)العمػرم،ًًدراسػاتهػذ ًالدراسػةًمػ ًنتػائجًًيجػةنتًكاتفقػتًًًً

Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010;  Kornor & Nordvik, 2007; Pisa 

& Bevera, 1998; Sher&Trull, 1994; Thomas &Valeithian, 2009;Walton & 

Roberts, 2004  )ًًًضػػجاًفػػيًًكػػؿًمػػفًالعكامػػؿ:ةًكانخفارتفػػاعًعامػػؿًالعصػػابيأكالتػػيًأظجػػرت

ً.نبساطيةًكالمقبكليةًكيقظةًالضميراالنفتاحًعمىًالخبرةًكاال
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(ًكالتػػػػي2013ًالفجػػػػدل،ًً؛2013الحربػػػػي،ً)ًسػػػػتيدراًيجػػػػةنتمػػػػ ًًهػػػػذ ًالدراسػػػػةًيجػػػػةنتاًأيػػػػدتًكمػػػػًً

نتيجػػةًهػػذ ًالدراسػػةًًتختمفػػأفػػيًحػػيفًًرتفػػاعًعامػػؿًالعصػػابيةًكانخفػػاضًعامػػؿًاالنبسػػاطية،أأظجػػرتً

مػػػدمنيًًرتفػػػاعًيقظػػػةًالضػػػميرًلػػػدلألػػػىًإ(ًالتػػػيًأشػػػارتTrull, 1994&Sherً)ًيجػػػةًدراسػػػةتنمػػ ً

الخبػرةًكالمقبكليػة،ًًرتفاعًعامػؿًالعصػابيةًكانخفػاضًعامػؿًاالنفتػاحًعمػىأتفقتًمعجاًفيًاالمخدراتًًك

لحصػػكلجـًعمػػىًالسػػعادةًذلػػؾًخػػتبلؼًيعػػزلًلتعػػددًالمػػكادًالمسػػتخدمةًمػػفًالمخػػدراتًًككلعػػؿًهػػذاًاال

(ًالتػيًأظجػرتًأفًالمػدمنيف2010ًيجػةًدراسػةً)ًالعنػزم،ًنتيجػةًهػذ ًالدراسػةًمػ ًنتاختمفتً،ًًككالمرح

ًكالعائديفًإلىًاإلدمافًالًيتسمكفًبعامؿًًالعصابيةًكترتف ًلديجـًعامؿًاالنبساطية.ًًًًً

 هتيًتفسيرانًلجذ ًالنتائجًحسبًكؿًعامؿًمفًالعكامؿًعمىًحدة.كفيماًيًًًً

 عامؿ العصابية:  

ًالعصػابية،ًفقػدًأظجػرتًالنتػائجًأفًعامػؿًيخصًاستجابةًعينةًالدراسةًلكؿًفقرةًمػفًفقػراتًفيماًًًًً

تجػا ًاآلخػػريف،ًإبالدكنيػةًًكفػيًشػػعكرهـًًالعصػابيةًبدرجػةًكبيػػرةًجػداًنًمػدمنيًالمخػدراتًيتسػمكفًبعامػػؿ

عرً،ًككثيػرانًمػاًيشػالناتجًعفًعدـًالظجكرًأماـًاآلخػريفًفػيًصػكرةًمقبكلػة كالخجؿًكالقمؽًاالجتماعي

سػتثارةًكالنرفػزةً،ًكسػرعةًالغضػبًكاإلبالتكترًفػيًجميػ ًالمكامػؼ،ًكالقمػؽًبشػكؿًعػاـًمدمنيًالمخدرات

ًبػالعجزًمػدمفالًيشػعرًًكبالتػاليً،الحيػاةًضغكطًتحمؿًعمىًالمدمفًمدرةًعدـًكالناتجةًعفًاإلحباط،ً

المخػدراتًًمػدمنكيً،ًكيعػانالضػاغطةًالمكامؼًفيًالقراراتًتخاذأًعمىًالقدرةًكعدـًتكاؿاإلًكًاليهسًأك

بدرجػةًكبيػرةًًكمػاًيعػانكفًبدرجةًكبيػرةًأيضػانًمػفًاالكتئػابًالنػاتجًعػفًالجػـًكالكػربًكالحالػةًالمزاجيػة،

ً.ًمفًالخكؼًكالكحدةًكالحزف

عمػػػىًًتشػػػتمماًكالتػػػي"ًدمػػػاففػػػيًتفسػػػيرًاإلهػػػذ ًالدراسػػػةًًيجػػػةنتتؤيػػػدًنظريػػػةًالتحميػػػؿًالنفسػػػيًًكًًًًً

نػاًالمعيبػةًأمًنقػصًاألً:أكًاألنػاًاألعمػى،ًكالثانيػةًنػايزيػةًكاألالصػراعًبػيفًالقػكلًالغًرً:األكلىً،فكرتيف
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،ًتكػكيفًاألنػا،ًممػاًيضػطرهاًإلػىًالبحػػثًعػفًكسػائطًتػدعـًمكمفجػاًفػيًمكاججػةًالحيػػاةفػيًأكًضػعؼً

ستخداـًالميكانيزماتًالدفاعيةًيخمقافًدفاعاتًعصابية،ًكمفًثػـًيجػبًتحميػؿًتمػؾًافنقصًاألناًسكءً

ً.(51ص.،2005ً،ًغانـ)ً"لمكصكؿًإلىًتكيؼًصحيًريؽًخبللجاالميكانيزماتًبدمةًكشؽًالط

،ًهػػػػذ ًالدراسػػػػةًمػػػػ ًنتػػػػائجًدراسػػػػاتً)ًيجػػػػةنتكاتفقػػػػتًًًً ؛ًالعمػػػػرم،2013ًالحربػػػػي،ً؛2001ًالحػػػػاـز

 & Bruck & Allen, 2003; Kornor؛2011ًً؛ًالمشػػعاف،2013ً؛ًالفجػػدم،2009ً

Nordvik, 2007; Pisa & Bevera, 1998;ًSher&Trull, 1994; Walton & 

Roberts, 2004;   )ً،كالتػيًأظجػرتًأفًشخصػيةًمػدمنيًالمخػدراتًترتفػ ًلػديجـًعامػؿًالعصػػابية

نخفاضػػانًفػػيًعامػػؿً(ًالتػػيًأظجػػرتًا2010راسػػةً)العنػػزم،ًدنتيجػػةًهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًًيجػػةنتكاختمفػػتً

ًالعصابيةًلدلًمدمنيًالمخدرات.ً

،ًكهػػيًإحػػدلًالنظريػػاتًالبيكلكجيػػةًاسػػةهػػذ ًالدًرًيجػػةنتًنظريػػةًالمسػػتقببلتًالسػػاكنةًكأيػػدتًأيضػػانًًًً

كجػكدًنػكعيفًمػفًالمسػتقببلتًفػيًالخبليػاًصحابًهذ ًالنظريػةًاف،ًحيثًيعتقدًالمفسرةًلظاهرةًاإلدما

ًالعصػػبية،ًالنػػكعًاألكؿًهػػكًالػػذمًيقػػكـًبعممػػرًكيتفاعػػؿًمػػ ًالعقػػارًالمخػػدرًالمسػػتعمؿ،ًكالنػػكعًالثػػػاني

لعقػػارًالمخػػدر،ًفػػإفًالمسػػتقببلتًالسػػاكنةًتنشػػطًسػػاكفًالًيتفاعػػؿ،ًكعنػػدماًيسػػتمرًالمػػرءًفػػيًتعػػاطيًا

كتصباًمفًالنكعًاألكؿًالمستقبؿ،ًمماًيسببًحاجةًممحةًلتناكؿًكمياتًمتزايػدةًمػفًالعقػارًالمخػدر،ً

ناحيػػػةًأخػػرلًإذاًامتنػػػ ًالمػػرءًعػػػفًتنػػاكؿًالعقػػػارًالػػذمًأدمػػػفًهػػذاًمػػاًيسػػػمىًبظػػاهرةًالتحمػػػؿ،ًكمػػفًًك

ستقببلتًالزائدةًالمنشطةًالمكجػكدةًفػيًالخميػةًالعصػبية،ًعمير،ًفإفًذلؾًيسببًنشاطانًمممكسانًفيًالم

،ًكالتػيًكانػتًسػاكنة،ًفتحػدثًظػكاهرًكأعػراضًاالمتنػاع،ًالتػيًتتبػايفًشػدتجاًحسػبًالعقػارًالمسػتعمؿ

مخػػدرًإلػػىًكتسػػتمرًتمػػؾًاألعػػراضًعػػادةًحتػػىًتعػػكدًالمسػػتقببلتًالتػػيًنشػػطتًبسػػببًتنػػاكؿًالعقػػارًال

ً.(1993)عرمكش،ًًكضعيةًالسككفًالطبيعية
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المخػػػدراتًيعػػػانكفًمػػػفًهػػػذ ًالدراسػػػةًمػػػ ًنتػػػائجًالدراسػػػاتًالتػػػيًأظجػػػرتًأفًمػػػدمنيًًيجػػػةنتكاتفقػػػتًًً

ضػػطراباتًفػػيًالشخصػػيةًمثػػؿًالقمػػؽًكاالكتئػػابًكالغضػػبًكالشػػعكرًبالكحػػدةًكالشػػعكرًالعديػػدًمػػفًاال

؛2005ً؛ًعسػػػػػكر،1992ً؛ًعبػػػػػدًالبػػػػػامي،2007ً؛ًالخمػػػػػؼ،1995ًباليػػػػػهسًكاالنزعػػػػػاجً)الحربػػػػػي،ً

 & Andrew & Skodol & John؛2011؛ًالمشػعاف،1996ً؛ًالقشػػقيش،2003ًالعنػزم،ً

Oldha & Peggy & Gallaher, 1999; Arendt & Muuk, 2004; O'Mahony & 

Smith, 2002;  Strike & Urbanoski & Rush, 2003; Robert, 1997; .) 

 عامؿ االنفتاح عمى الخبرة: 

االنفتػاحًعمػىًالخبػرة،ًفقػدًأظجػرتًًعامػؿفقػراتًًلكػؿًفقػرةًمػفعينػةًالدراسػةًًكفيماًيخصًاستجابةًًً

االنفتػػاحًعمػػىًالخبػػرةًكالتػػيًجػػاءتًتمثػػؿًبدرجػػةًبػػيفًًالًيتسػػمكفًبعامػػؿًالنتػػائجًأفًمػػدمنيًالمخػػدرات

ًجـتامػػاًكًكاضػػيعيأفًًانجػػـًالًيحبػػكفًًسػػماتًالتػػيًحصػػمتًعمػػىًدرجػػةًكبيػػرةالكبيػػرةًكالضػػعيفةًكمػػفًال

المجػكءًإلػىًاألحكػاـًالدينيػةًلمبػتًفػيًاألمػكرًًالكامػ ،ًثػـبؿًبالبحػثًعػفًالمػادةًفػيًًفيًأحبلـًاليقظة

فػػيًحػػيفًمثمػػتًبدرجػػةًمتكسػػطةًً،عػػنجـًليظجػػركاًبػػهخبلؽًحسػػنةًبعػػدًأفًسػػمبتجاًالمخػػدراتً،الخبلفيػػة

التمسػػؾًبالطريقػػةًالصػػحيحةًلعمػػؿًشػػيءًمػػاًفػػيًًسػػمةمرتبػػةًتنازليػػانًحسػػبًدرجػػةًالمتكسػػطًالحسػػابيً

ًةًاألكػػبلتًالجديػػدةًكاألجنبيػػة،ًفػػيًحػػيفًكانػػتًالسػػماتالحصػػكؿًعمػػىًالمخػػدرات،ًثػػـًالميػػكؿًلتجربػػ

االهتمػػػاـًهػػػيًعػػػدـًمقػػػدرتجـًعمػػػىًًاالنفتػػػاحًعمػػػىًالخبػػػرةًالتػػػيًيعػػػانيًمنجػػػاًمػػػدمنكًالمخػػػدراتًلعامػػػؿ

،ًكعػػدـًالقػػدرةًعمػػىًالتهمػػؿًحسػػاسًبالجمػػاؿالػػتمعفًفػػيًمطعػػةًالفػػفًكاالباألنمػػاطًالفنيػػةًأكًالرسػػكـًأكً

فًالتركيػزًعنػدًالقػراءةًيقػؿًألًمشػعرنية،ًكالًيتػهثرًعنػدًمػراءةًلاإلنسػافيًطبيعةًخمؽًالككفًكالظػركؼً

نقطػػاعجـً،ًكذلػػؾًبسػػببًإصػػؿًإلػػىًالجمػكديًجػػداًنًحيػػثًيكػكفًالبحػػثًعػػفًالمعرفػػةًمميػؿًهًعنػدًالمػػدمف،

كالًيعبػركفًعػفًمشػاعرهـًً،ًكيفكػركفًفقػطًفػيًكيفيػةًالحصػكؿًعمػىًالمخػدرلفترةًطكيمػةًعفًالدراسة

ً.بطريقةًكدية
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 ;Bruck & Allen, 2003؛2009ًالعمػرم،ًهػذ ًالدراسػةًمػ ًنتػائجًدراسػاتً)ًيجػةنتكاتفقػتً   

Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010;  Kornor & Nordvik, 2007; Pisa 

& Bevera, 1998; Sher&Trull, 1994; Walton & Roberts, 2004 ) ًًكالتػيًأظجػرت

عمػىًالخبػرة،ًكيعػززًنتيجػةًهػذ ًالدراسػةًاالنفتػاحًًعامؿًأفًشخصيةًمدمنيًالمخدراتًتنخفضًلديجـ

(ًالتيًحصمتًبدرجػةًضػعيفةًفػيًمقيػاسًحريػةًالتعبيػرًعػف2013ًماًتكصمتًإليرًدراسةً)الفجدم،ً

ًالمشاعر.

 عامؿ المقبولية:

يجػػػةًنتعامػػػؿًالمقبكليػػة،ًفقػػػدًأظجػػرتًمػػفًفقػػراتًفيمػػاًيخػػصًاسػػػتجابةًعينػػةًالدراسػػػةًلكػػؿًفقػػػرةًًكًًًً

بدرجػػػػةًبػػػػيفًالمتكسػػػػطةًًليػػػػةًكالتػػػػيًجػػػػاءتيتسػػػػمكفًبعامػػػػؿًالمقبًكًالأفًمػػػػدمنيًالمخػػػػدراتًًالدراسػػػػة

المخػػدراتًبدرجػػةًمتكسػػطةًهػػيًالتعػػاكفًمػػ ًًمػػدمنككالضػػعيفةًجػػدانًكمػػفًالسػػماتًالتػػيًحصػػؿًعميجػػاً

ـًكمػػاًيعػانك ًمػػفًآالًمشػاعرالمػدمنيًالمخػدراتًلمحصػػكؿًعمػىًجرعػاتًمػػفًالمخػدر،ًثػػـًاإلحسػاسًًك

كيعػػانيًمنجػػاًًكمػػفًالسػػماتًالتػػيًظجػػرتًبدرجػػةًبسػػيطةجسػػمانيةًكنفسػػية،ًكمتعػػاطفيفًمػػ ًالمػػدمنيفً

تجػػا ًاآلخػػريفًمػفًحيػػثًالتكبػػرًكالغػركرًكالبػػركدًكالتػػكدد،ًمػدمنكًالمخػػدراتًهػيًعػػدـًالشػػعكرًبالثقػةًإ

كؿًذاتػػرًكالًيشػػارؾًاآلخػػريفًكجػػدانيانًالًفػػيًالضػػراءًكالًفػػيًالسػػراء،ًنفسػػر،ًكمتمركػػزًحػػكالًيثػػؽًفػػيً

ًنجػـًكثيػركأًالمخػدراتًهػيًيجػدانًكيعػانيًمنعػاًأيضػانًمػدمنكمفًالسماتًالتػيًظجػرتًبدرجػةًبسػيطةً

خػريف،ًكالتحايػػؿًعمػىًالنػاسًلمحصػكؿًعمػىًمػػاًيريػد ًمػفًالمػاؿًلشػراءًالمخػػدرات،ًفًنكايػاًاآلالشػؾًمػ

ذاًًًلمخػػدراتًمػػ رتكػػابًسػػمكؾًيضػػادًالمجتمػػ ،ًكمػػاًيكثػػرًالجػػداؿًبػػيفًمػػدمنيًاأكًا أفػػرادًالعائمػػة،ًكا 

ًبسػػػػببًضػػػػعفرًالجنسػػػػيًكعػػػػدـًمقدرتػػػػرًعمػػػػىًإتمػػػػاـًمجػػػػاـًًطػػػػبلؽيصػػػػؿًإلػػػػىًالًكػػػػافًمتزكجػػػػانًأحيانػػػػا

ً.ربًالبيت
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 ككيفيػة اإلدمػاف، عمميػة فػي األسػرة مساهمة كيفيةًكماًتؤيدًنظريةًاالسرةًنتيجةًهذ ًالدراسةًًفيًًً

 إذف فاإلدمػاف بمجممجػا، األسرة عف الناجمة كاألعباء األسرة مفًأفرادًفرد كؿ في المشكمة هذ  تهثير

 الكمػت مضػي كمػ  اإلدمػاف، يرسػن األسػرة جانػب مػف التسػاماأفًالمكاججػة،ًًكًآليػات مػف رآليػ هػك

 أفػراد بجػا يقػكـ التػي كاألدكار السػمككيات تحديػد عمػى تعمػؿ التػي األسػرية ًكالقكاعػد الطقػكس" تتطػكر

 تتمتػ  التػي هي ممشاعر،لًكالمحدكد المحدد كالتعبير السيئة فاالتصاالت اإلدماف،ًتجا إ كافة األسرة

 كالسػمككيات مسػتقرة، كغيػر ثابتػة غيػر سػتككف كالتكجنػات كالتفػاعبلت باإلدمػاف، المصػابةًاألسػرة جاب

لكضػ ًًلمغايػة سػمبيا الكضػ  كيكػكف ،ماألسػًر الجػك فػي تمامػا الشػائعة هػي األبنػاء جانػبًالفظػةًمػف

 .(Stanton, 1980) ًالمدمفًداخؿًاالسرة

 & Bruck؛2009ً؛ًالعمػػرم،1997ًرشػػاد،ًهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًنتػػائجًدراسػػاتً)ًيجػػةنتكاتفقػػتًًًً

Allen, 2003; Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010 ; Pisa & Bevera, 

1998; Sher&Trull, 1994;Walton & Roberts, 2004  )ًًالتػيًأظجػػرتًأفًشخصػػية

ًمدمنيًالمخدراتًتنخفضًلديجـًعامؿًالمقبكلية.

الحربػي،ً؛2001ً؛ًالحػازمي،1998ًأبػكًالنيػؿ،ًاسػاتً)هذ ًالدراسةًمػ ًنتػائجًدًرًيجةنتكماًاتفقتًًًً

 & Bruckً؛1990ًالمػرزكؽ،ًً؛1996؛ًالقشػقيش،1998ً؛ًعبػدالمنعـ،1997ً؛ًرشػاد،1995ً

Allen, 2003; Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010; Fergusson & 

Horwood, 1997; O'Mahony & Smith, 2002 O'Mahony & Smith, 2002; 

Robert,  (1997; Robert & Craig & Ronald, 1990 ًالتيًأظجرتًكجكدًأرتبػاطًكثيػؽًبػيف

ًشخصيةًمدمنيًالمخدراتًبالشخصيةًالمضادةًلممجتم ًكبالسمكؾًاالجرامي.

ً

ً
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 عامؿ يقظة الضمير:   

يجػةًنتيقظػةًالضػمير،ًفقػدًأظجػرتًًعامؿلكؿًفقرةًمفًفقراتًتجابةًعينةًالدراسةًكفيماًيخصًاسًًًً

يقظػػةًالضػػميرًكالتػػيًجػػاءتًتمثػػؿًبدرجػػةًبػػيفًًالمخػػدراتًالًيتسػػمكفًبعامػػؿفًمػػدمنيًأًهػػذ ًالدراسػػة

كيعػػانيًالمخػػدراتًبدرجػػةًبسػػيطةًًكمػػفًالسػػماتًالتػػيًحصػػؿًعميجػػاًمػػدمنكًالضػػعيفةًكالضػػعيفةًجػػداًن

ًنجػػازهػػكًغيػػرًمناضػػؿًفػػيًسػػبيؿًإاًالمػػدمفًهػػيًعػػدـًكجػػكدًأهػػداؼًيسػػعىًالمتعػػاطيًلتحقيقجػػاًًكمنجػػ

قدرتػػػرًعمػػػىًإتمػػػاـًمؤمفًلػػػرًالمخػػػدرات،ًكعػػػدـًكيػػػؼًييػػػهػػػكًًاًنكاحػػػدًاًنهػػػدفيػػػرًفًلدأإالًًهػػػذ ًاالهػػػداؼ،

،ًكيضػػػي ًالكثيػػػرًمػػػفًبسػػػببًالضػػػعؼًفػػػيًاإلدراؾًًأكًالمنػػػزؿًاألعمػػػاؿًالتػػػيًيكمػػػؼًبجػػػاًفػػػيًالعمػػػؿ

قػدرةًعمػىًال ممزكجػةًمػ ًالخػكؼ،ًكلػيسًلديػرًالكمتًمبػؿًأفًيبػدأًالعمػؿًكذلػؾًلمبحػثًعػفًالمخػدرات

جًكهػػذاًسػػببًخػػرًكً،أكًالتميػػزًفػػيًالعمػػؿًأكًإنعػػداـًالكفػػاءةًزًاألعمػػاؿنجػػاإالتػػدعيـًالػػذاتيًمػػفًأجػػؿً

ًكبػػرًعػػددًمػػفًالمػػدمنيفًمػػفًالعمػػؿ،ًكهػػكًالًيٌقػػدرًالكمػػتًكالًينظمػػرًبسػػببًتخػػديرًالجسػػـًكالًيقػػدرأ

نظيفةًكمنظمة،ًحيثًيككفًالمدمفًأيضانًلػيسًجػديرًبالثقػةًعنػدًأسػرترًأكًًعمىًأفًيحتفظًبممتمكاتر

ًكمةًأكًكفاءةًأكًالتهنيًفيًجمي ًالمكامؼًالحياتيةًالمختمفة.زمبلئر،ًكالًيتصرؼًبح

 ;Bruck & Allen, 2003؛2009ًالعمػرم،ًدراسػاتً)هػذ ًالدراسػةًمػ ًنتػائجًًيجػةنتكاتفقػتًًًًً

Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010; Kornor & Nordvik, 2007 ; Pisa 

& Bevera, 1998; Walton & Roberts, 2004  )ًًأظجػرتًأفًشخصػػيةًمػػدمنيًكالتػػي

ًالمخدراتًتنخفضًلديجـًعامؿًيقظةًالضمير.

القػػدراتًالعقميػػػةًلػػدلًالمػػػدمنيف،ًًخفػػاضًبعػػػضاً(1998)عبػػدًالمػػػنعـ،ًًدراسػػػةكمػػدًأظجػػػرتًنتػػائجًًً

يػػػة،ًكالطبلمػػػةًبتكػػػارم،ًكالمركنػػػةًالتقائنخفػػػاضًالقػػػدرةًعمػػػىًالتفكيػػػرًاالاتمثػػػؿًفػػػيًضػػػعؼًالػػػذكاءًًككت

دمػػافًفًهنػػاؾًأالفكريػػة،ًكمػػاًتبػػيفً عبلمػػةًطرديػػةًبػػيفًانخفػػاضًالمسػػتكلًاالجتمػػاعيًكاالمتصػػادمًكا 

أفًأهػـًالضػغكطًًكالتػيًأظجػرتً(2112)ًخطاب،ًًيجةًدراسةنتالدراسةًًيجةًهذ نت،ًكتؤيدًالمخدرات
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لكحػدةًكالشػعكرًبإحبػاطًمػفًاالتيًيعانىًمنجػاًالمػدمفًهػيًعػدـًالقػدرةًعمػىًاإلنجػاز،ًكالشػعكرًبالنبػذً

 .،ًكالشعكرًباالنقباض،ًكالخكؼًمفًالعجزًالجنسيالتيًيعيشًفيجاًالبيئة

 عامؿ االنبساطية:

االنبسػاطية،ًفقػدًأظجػرتًالنتػائجًأفًًعامؿتجابةًعينةًالدراسةًلكؿًفقرةًمفًفقراتًكفيماًيخصًاسًًً

ً،ًنضػعيفةًكالضػعيفةًجػػداالبدرجػػةًبػيفًًيتسػمكفًبعامػػؿًاالنبسػاطية،ًكالتػيًجػاءتمػدمنيًالمخػدراتًالً

ًنػػرًالهػػكًأالمخػػدراتًبدرجػػةًبسػػيطةًكيعػػانيًمنجػػاًالمػػدمفًًصػػؿًعميجػػاًمػػدمنككمػػفًالسػػماتًالتػػيًح

نػػػرًالًيحػػػبًحيػػػثًأًجتمػػػاعيأكًلطيػػػؼ،ًكهػػػكًأيضػػػاًغيػػػرًاًكغيػػػرًكدكدًبػػػيفًالنػػػاسًعشػػػرةاليحسػػػفً

الًيميػػؿًإلػػىًً،ًكتتصػػؼًشخصػػيةًالمػػدمفًبهنػػركًمراكػػزًالتسػػكؽالػػذهابًإلػػىًالحػػدائؽًأًالتجمعػػاتًأك

يفتقػػرًإلػػىًتككيػػدًالػػذاتًكالًيحػػبًالتنػػافسًكغيػػرًكاثػػؽًمػػفًنفسػػر،ًالصػػدامةًبسػػببًنبػػذًالمجتمػػ ًلػػر،ًًك

كذلػػػػؾًبسػػػػببًتخػػػديرًالمخػػػػدرًلػػػػر،ًً،منشػػػاطبشػػػػكؿًكبيػػػرًإلػػػػىًإفتقػػػػار ًلًتكمػػػاًيعػػػػانيًمػػػدمفًالمخػػػػدرا

ًنعداـًمتعةًالحياةًكالسعادةًلدير.تًالسمبيةًكالًيحبًأفًيضحؾًبسببًانفعاالصؼًباالكيت

؛ًالفجػػػدم،2009ًالعمػػػرم،ً؛2001ًالحػػػازمي،ًدراسػػػاتً)هػػػذ ًالدراسػػػةًمػػػ ًنتػػػائجًًيجػػػةنتكاتفقػػػتًًًً

 & Bruck & Allen, 2003; Branch & Gerra & Bertacca & Zaimovic؛2013ًً

Pirani and Ferri, 2008; Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010; Kornor 

& Nordvik, 2007 ; Pisa & Bevera, 1998; Sher&Trull, 1994; Walton & 

Roberts, 2004 )ًكالتيًأظجرتًأفًشخصيةًمدمنيًالمخدراتًتنخفضًلديجـًعامؿًاالنبساطية.ً

سػتخداـًالمخػدراتً(ًالتيًأظجػرتًأفًالػذيفًيميمػكفًالTrull, 1994&Sherدراسةً)ًيجةنتكئؤكدًًًًً

مػػػػكادًالمتعػػػددةًلمحصػػػكؿًعمػػػػىًالاالنبسػػػاطية،ًممػػػػاًيجعمجػػػـًيتعػػػاطكفًًعامػػػؿًتػػػنخفضًدرجػػػاتجـًفػػػػي

ً.السعادةًكالبججة
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 ,Thomasً&Valeithian؛2010ًهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًنتػػائجًدراسػػتيً)العنػػزم،ًًيجػػةنتكاختمفػػتًًًً

إلػىًتكػكيفًاالنبساطيةًيجعمجـًيميمكفًإلىًالنشػاطًكالحمػاسًكالتكجػرًًالتيًأظجرتًأفًعامؿ2009ً)

حبػػاطًممػػاًمػػدًيجعمجػػـًباإلًجتماعيػػةًيشػػعرهـاهـًفػػيًالعبلمػػةًاالفًعػػدـًرضػػالعبلمػػاتًاإلجتماعيػػة،ًكاً 

دمافًالمخدراتثرًميبلًإلأك ً.ستخداـًكا 

ًبػدالًن جتماعيػةا كائنػات ٌأنجػـ عمػى النػاس إلػى نتيجةًهذ ًالدراسػةًحيػثًتنظػرًالنظـ نظرية تؤيدًكًًًًً

 أمػرًحيػكم كالبيئػة الفػرد بيف ما كالتفاعؿًبيكلكجية، أك سيككلكجية كياناتًٌأنجـ عمى إليجـ اٌلنظر مف

 سػيرمىًفػي المػدمف هػذا كػاف إذا سػيئة معاممػة سػتككف شػردمت لمػدمف المخػدرًآثػار فإزالػة لمغايػة،

ذاً،أخػرل مػرة الشػارع  أف مػفًالكاضػا فسػيككف المدمنػة، األسػرة عمػى الػنظـ نظريػة تطبيػؽ تػـ مػا كا 

 فػي ينصػب تحقيػؽًغػرض يسػتجدؼ إنمػا إدمانيػة، سػمككيات أم ممارسػة أك العقػاميرًإساءةًاستخداـ

 كفػي كفػيًتطػكر  اإلدمػاف بدايػة فػيًدكراًن سػتؤدم -األسػرة-فٌإنجػا ثػـ كمػػف األسػرم،ًالنظػاـ

ً.(2011معالجتر)حجاب،ً

؛1991ً؛ًمحمػػكد،1993ً؛ًماسػػـ،1998ًهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًدراسػػاتً)أبػػكًالنيػػؿ،ًًيجػػةنتكمػػاًاتفقػػتًًً

ً( Fergusson & Horwood, 1997; Thomas &Valeithian, 2009؛1996ًالقشػقيش،ً

تماعيػػػة،ًكذلػػػؾًلعػػػدـًجمػػػفًالمشػػػكبلتًاألسػػػريةًكااللمعديػػػدًًالتػػػيًأظجػػػرتًمعانػػػاتًمػػػدمنيًالمخػػػدرات

ًندماجًم ًاآلخريفًكالتكافؽًمعجـ.مدرتجـًعمىًاال
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ىػؿ توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف عوامػؿ ًمناقشة النتػائج المتعمقػة بالسػؤاؿ الثػاني:ً-2ً

ف كػؿ مػ الشخصية الكبرى السائدة لدى مدمني المخدرات في سمطنة عماف تعزى الختالؼ متغيرات

رات التعػاطي، وعػدد ، وعػدد مػلألسػرة، والمستوى التعميمي، والمينة، والدخؿ الشيري العمر الزمني

 ؟وعدد مرات دخوؿ السجف، وعدد سنوات اإلدماف، مرات اإلنتكاسة

ً:المتغيراتًعمىًحدةًلكؿًعكامؿًالشخصيةًالكبرلكؿًًككفيماًيميًمنامشةًكؿًالنتائجًً

 الزمني واًل: العمرأ

هػػذ ًالدراسػػةًعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًكػػؿًالعكامػػؿًالشخصػػيةًًيجػػةتنأظجػػرتًًًًً

لمتغيرًالعمرًالزمني،ًكيعزكًالباحثًهػذ ًالنتيجػةًإلػىًأفًالعمػرًتعزلًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتً

لػػيسًلديػػرًأمًتػػهثيرًفػػيًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرل،ًحتػػىًإذاًبػػدأًالفػػردًبالتعػػاطيًفػػيًسػػفًمبكػػرًأكً

هتمػػاـًبنفسػػر،ًكيصػػباًمنعػػزالنًعػػفًالنػػاس،ًكعػػدـًاالًيمػػرًبمرحمػػةًالبحػػثًعػػفًالمخػػدراتًمتػهخر،ًألنػػر

كذلػػؾًلمحصػػكؿًعمػػىًالمزيػػدًمػػفًالمخػػدر،ًمتناسػػيانًالػػزمفًلقيػػاسًالعمػػرًالشخصػػيًلػػر،ًحيػػثًيصػػباً

عػػػدكانيانًبالبحػػػثًفقػػػطًعػػػفًمنفعتػػػرًالشخصػػػية،ًكألنػػػرًيركػػػزًعمػػػىًالجكانػػػبًالسػػػمككيةًكالًيركػػػزًعمػػػىً

ًة،ًمماًيجعؿًتهثير ًضعيفانًعمىًعكامؿًالشخصيةًالكبرل.الجكانبًاإلدراكي

 & Andrew & Skodol & John)ًدراسػػةًًيجػةنتهػذ ًالدراسػػةًمػػ ًًيجػػةنتكاختمفػتًًًًًًًً

Oldha & Peggy & Gallaher, 1999ًضػطراباتًفػيًالشخصػيةًكدًاكجػ(ًالتػيًأظجػرتًإلػى

ً.(ًسنة35-24دمًمرتبطةًبالعمرًمفً)الح

عػػدـًكجػػكدً(ًالتػػيًأظجػػرت2002ًدراسػػةً)خمػػيسًكالمختػػار،ًًيجػػةنتالدراسػػةًًهػػذ ًيجػػةنتكأيػػدتًًًًًًً

(36ً-30(ًسنة،ًكفئةًسفًالمدمفًمف)25-20فركؽًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًفئةًسفًالمدمفًمف)
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(ًالتػػػي1998ًدراسػػةً)أبػػكاًالنيػػؿ،ًًنتيجػػةبعػػاد،ًكأيػػػدتًأيضػػانًسػػنةًعمػػىًمقيػػاسًالشخصػػيةًثبلثيػػةًاال

جػػرًلػػديجـًتغيػػراتًغيػػرًأكمينيكيػػةًنفسػػيةًأكًسػػمككيةًذاتًمغػػزلًمثػػؿًمتعػػاطيًاألفيػػكفًتظأفًأظجػػرتً

تػػػهثيرًً(ًالتػػػيًأظجػػػرتًإلػػػى1998عبػػػدًالمػػػنعـ،ًدراسػػػةً)ًاضػػػطرابًاإلنتبػػػا ًأكًالػػػذاكرة،ًكأيػػػدتًأيضػػػاًن

ضػػػطراباتًفػػػيًالتفكيػػػرًاالمخػػػدراتًعمػػػىًبعػػػضًمظػػػاهرًالسػػػمكؾًالعقمػػػيًكالشخصػػػي،ًفتبػػػيفًكجػػػكدً

ً.رةًبمستكلًسنؤثرًعمىًسمككجـًفيًالشخصيةًكأدراككضعؼًفيًالذاكرةًلدلًالمدمنيفًمماًي

كتشػػيرًاالحصػػائياتًالرسػػميةًفػػيًسػػمطنةًعيمػػافًالصػػادرةًمػػفً)المكتػػبًالتنفيػػذمًلمجنػػةًالكطنيػػةًًًًً

فػػػػيًسػػػػفًً(ًأفًبدايػػػػةًتعػػػػاطيًالمخػػػػدراتًتبػػػػدأًأغمبجػػػػا2013لشػػػػؤكفًالمخػػػػدراتًكالمػػػػؤثراتًالعقميػػػػة،ً

ًنظريػػةً كتفسػًرةًبكامعػةًالػذمًيعيشػػر،ًكهػذاًمػاًتؤكػد ًالمراهقػةًمػاًأفًتسػيطرًعميػرًحتػػىًيتناسػىًإدراكػ

ًكالػػذمًالػػدماغ،ًفػػيًالعصػػبيةًغشػػيةاألًمقاكمػػةًفػػيًالفيزيقيػػةًالتغيػػراتًضػػكءًفػػيًعكامػػؿًالػػنفسًحيكيػػة

ًمثػػػؿًسػػػيككلكجيةًصػػكرةًفػػػيًيظجػػرًأفًيمكػػػفًكالػػذمًالػػػدكباميف،ًلػػنقصًاألكمينيكػػػيًالتػػهثرًعنػػػرًينػػتج

"ًًكمنطقػػػةًاالسػػتثارة،ًفػػػيًكشػػدتجاًالحساسػػػية،ًفػػيًزيػػػادةًعنػػرًينػػػتجًأفًيمكػػفًهػػػذاًكالػػنقصًشػػتياؽاال

ًعمميػػةًفػػيًالػػذاكرةًكظيفػػةًعمػػىًتحتػػكمًالطرفػػيًالعصػػبيًبالججػػازًالخاصػػةًالػػدماغًفػػي"ًآمػػكفًفػػريف

ً.ًًًًًاألسترجاع

 ثانيًا: المستوى التعميمي

ًهذ ًالدراسةًإلىًعدـًكجكدًفركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًفػيًكػؿًعكامػؿًالشخصػيةًأظجرتًنتيجةًًًً

الكبػرلًلػدلًمػدمنيًالمخػػدراتًتعػزلًلمتغيػرًالمسػػتكلًالتعميمػي،ًكيعػزكًالباحػػثًهػذ ًالنتيجػةًإلػػىًأفًً

المستكلًالتعميميًليسًلرًتهثيرانًفيًكؿًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًلػدلًمػدمنيًالمخػدرات،ًكالمػدمنيفً

يشػػػي،ًًلػػديجـًفراغػػانًفػػػيًالمحػػيطًالمعًريفًعمػػىًالخػػركجًمػػػفًالمدرسػػة،ًكيصػػػباعمػػىًالمخػػدراتًمجبػػػًك

كيصػػباًتفكيػػرهـًمنحسػػرانًحػػكؿًتعاطيػػر،ًكعػػفًطبيعػػةًاإلدمػػافًالتػػيًتتضػػمفًصػػكرانًلمعنػػؼًكالجػػرائـً
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كالحقفًالممكثػةًكالسػجف،ًكيصػباًتعممػرًمنحصػرانًعمػىًأصػدماءًالسػكءًكهيػرًفئػةنًغيػرًمتعممػر،ًحيػثً

ًكيؼًيحتاؿًكيسرؽًكيغشًبغرضًتهميفًالمخدرًلجسدةًً.منجـًيتعمـً

 & Schnohr & Hojbjerre & Riegels & Ledetراسػةًمػ ًدراسػةً)هػذ ًالدًيجػةنتكتتفػؽًًً

Larsen & Schultz& Petersen & Prescott and Grønbaek, 2004)ًًالتػيًأظجػرتًأف

المسػػتكلًالتعميمػػيًمػػػدًيكػػكفًلػػرًبعػػػضًالتػػهثيرًعمػػىًمػػػدمنيًالمخػػدرات،ًكلكنػػةًلػػػيسًمؤشػػرانًمحػػػددان،ً

كجػػكدًعبلمػػةًأرتباطيػػةًً(ًالتػػيًأظجػػرت2004ف،ًدراسػػةً)حسػػًيجػػةنتهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًًيجػػةنتكاختمفػػتً

دراسػػػةً)حجػػػاب،ًًيجػػػةنتهػػػذ ًالدراسػػػةًمػػػ ًًيجػػػةنتكاتفقػػػتًمكجبػػػةًبػػػيفًمػػػكةًاألنػػػاًكالمسػػػتكلًالتعميمػػػي،ً

التػػيًأظجػػػرتًعػػدـًكجػػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػػةًاحصػػائيةًلمعكامػػػؿًالسػػتةًعشػػػرةًًتعػػزلًلمتغيػػػرً(2011ً

ًتػيًأظجػرت(ًال2003دراسػةً)العنػزم،ًًيجػةنتم ًهذ ًالدراسةًًيجةنتكاتفقتًأيضانًالمستكلًالتعميمي،ً

ًفػػػيًكالعػػػادييفًكاإلمفيتػػػاميفًالحشػػػيشًمػػػدمنيًلػػػدلًإحصػػػائيةًداللػػػةًذاتًجكهريػػػةًفػػػركؽًدًككجػػػعػػػدـً

ًهػػػذ ًيجػػػةنتًأيػػػدتًكالمسػػػتكلًالتعميمػػػي،ًًنػػػكعًلمتغيػػػرًتبعػػػاًنًلئلنجػػػازًالدافعيػػػةًكخاصػػػيةًالقمػػػؽًخاصػػػية

ًداللػػػػةًذاتًفػػػػركؽًكجػػػػكدًعػػػػدـإلػػػػىًظجػػػػرتً(ًالتػػػػيًأ2011،ًدراسػػػػةً)ًالسػػػػبيعيًيجػػػػةنتًمػػػػ ًالدراسػػػػة

إحصػػائيةًفػػيًمػػكةًاألنػػاًبػػيفًالمػػدمنيفًكغيػػرًالمػػدمنيفًلممخػػدراتً)األسػػكياء(ًتبعػػانًلممسػػتكلًالتعميمػػي،ً

المتعػاطيفًكغيػرًالمتعػػاطيفًًكجػدًفػركؽًبػيفت(ًبهنػػرًكال1998ًراسػةً)أبػكًنبيػؿ،ًدًيجػةنتأظجػرتًكمػاً

ًًًًً.تجا ًنحكًالدراسةفىًاإل

ًجماعػػػػاتًتػػػػهثيرًحػػػػكؿ هػػػػذ ًالدراسػػػػةًًيجػػػػةنتتعمـًالمػػػػرتبطًبجماعػػػػةًاألصػػػػدماءًكأيػػػػدتًنظريػػػػةًالػػػػًًً

ًاألصػدماءًبجماعػةًالمػرتبطًالػتعمـًعميػرًأطمػؽًنمػكذجًفػىًالفػردمًالػتعمـًنظريةًتجا اًكبيفًاألصدماء

ًضػػكءًفػػىًنعممػػرًأفًيمكػػفًنفسػػياًنًالمػػؤثرةًلممػػكادًالتعػػاطيًفػػىًالػػدخكؿًخبػػرةًكأفًاإلدمػػاف،ًدائػػرةًفػػى

ًزيػػادةًعمػػىًمدرتػػرًفػػىًالتعػػاطيًميػػزةًيػػدرؾًفالمتعػػاطيًحجػػاـ،كاالًاإلمػػداـًبػػيفًصػػراعًأنػػرًعمػػىًفجمػػر
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ًألفًمكيػػػةًعػػػادةًبهنجػػػاًتتصػػػؼًالًلئلدمػػػافًاسػػػتجابترًفػػػهفًهػػػذاًمػػػفًالػػػرغـًكعمػػػىًلديػػػر،ًاإلمػػػداـًنزعػػػة

ًإالًلديػر،ًحجػاـاالًصػراعًيزيػدًاألسػاسًهػذاًكعمػىًمبػؿ،ًمفًالسمككياتًهذ ًبمثؿًيرتبطًلـًالمتعاطي

ًالنتػػائج،ًمػػفًالخػػكؼًمثػػؿًالتعػػاطيًفػػىًسػػتمراراالًحتمػػاؿاًتقميػػؿًإلػػىًتػػؤدلًأخػػرلًعكامػػؿًهنػػاؾًفأ

ًاألصػػػػدماءًجماعػػػػةًتقبػػػػؿًفػػػػىًكالرغبػػػػةًالفطػػػػرمًالػػػػداف ًفػػػػهفًلػػػػذلؾًضػػػػافةباالًاألخبلميػػػػةًكالتحفظػػػػات

ًً(.2003ًعبد ،)ًالتعاطيًنحكًدافعيترًيزيدًمدًمماًالبعضًبعضجماًم ًيتفاعبلف

فهنرًيحػؿًالكثيػرًمػفًالمشػاكؿًفػيًظػؿًًيجةًإلىًأفًالفردًعندماًيتعمـًالعمـكيعزكًالباحثًهذ ًالنتًًً

المعالجػػػةًلممكمػػػؼ،ًفػػػالتعميـًيػػػؤدمًإلػػػىًاالبتعػػػادًعػػػفًًليتكصػػػؿًإلػػػىًأحسػػػفًالطػػػرؽالحيػػػاةًالسػػػريعة،ً

رتكابًالجرائـًليستبصرًماًهكًصحياًكماًهكًخاطئ،ًكتشػيرًاإلحصػائياتًالصػادرةًعػفً)المكتػبًا

فًالمسػػػتكلًالتعميمػػػيًكممػػػاً(ًأ2012يػػػةًلشػػػؤكفًالمخػػػدراتًكالمػػػؤثراتًالعقميػػػة،ًالتنفيػػػذمًلمجنػػػةًالكطن

ًمكمكعًفيًإدمافًالمخدرات.ًًًًالكعيًلنسبةًًأرتفعت

كيعػػزكًالباحػػثًتػػدنيًالمسػػتكلًالتعميمػػيًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًإلػػىًرفقػػاءًالسػػكء،ًكالبيئػػةًالتػػيًًًًً

ًيجػةًهػذ ًالدراسػةًنتأيػدتًًكىًالمخػدرات،ًًيعيشًفيجا،ًفيتعمـًماًهكًفيًنظرةًًفائػدةًًلػرًلمحصػكؿًعمػ

ًالتػػػيًالطريقػػةًفػػىًكبيػػراًنًدكراًنًتمعػػػبًالرفػػاؽًجماعػػةًأفالتػػيًأظجػػرتًًً(Bagnall, 1991)دراسػػةً

 ,Ocomor)ًيجػػةًدراسػػةنتكأظجػػرتًًاسػػتعمالجا،ًيسػػيئكفًأكًالعقػػاميرًالشػػبابًبجػػاًيسػػتعمؿيػػتعمـًًك

1978)ًًأفًكمػػػاً،لمػػػتعمـًكالمكمػػػ ًالبيئػػػةًلػػػرًقػػػدمكفيًالػػػذيفًهػػػـًالرفػػػاؽًفػػػإفًالطفػػػؿًينمػػػكاًعنػػػدماًأنػػػر

ًإسػاءةًفػىًالشػبابًمػفًالمػدمنيفًلػدلًمػكةًاألعظػـًالتػهثيرًتمثػؿًالتعاطيًفىًالرفاؽًمبؿًمفًالمساندة

دمانجاًالعقاميرًاستخداـ ً.كا 

ً

ً
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 ثالثًا: المينة

مػػؿًالعصػػابيةًلػػدلًمػػدمنيًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًعاًأظجػػرتًنتيجػػةًهػػذ ًالدراسػػةًًً

ً(ًيبيفًذلؾ.19تعزلًلمتغيرًالمجنةًلصالاًمستكلًالًيعمؿ،ًكالشكؿً)لمخدراتًا

 

 (4شكم )

 متغٕش انمٍىخنمغتُِ انمتُعطبد انذغبثٕخ 

 

كيفسػرًالباحػثًهػذ ًالنتيجػةًإلػػىًأفًاألشػخاصًالػذيفًالًيعممػكفًيمػػركفًبمرحمػةًعػدـًالقػدرةًعمػػىًًًً

الًيممػؾًالمػػاؿًلشػػراءًًكألمػػادةًالمخػػدرةًضػبطًالػػنفسًداخػؿًالعمػػؿًكخارجػػر،ًكذلػؾًبسػػببًعػػدـًتػكفرًا

أكًيصػػػباًًأكبػػرًكميػػػةًمػػػفًالمخػػػدرات،ًكيصػػباًعرضػػػةًلئلسػػػتغبلؿًمػػػفًمبػػؿًالتجػػػارًلبيػػػ ًالمخػػػدرات

تػػػاجرًلممخػػػدرات،ًأكًيكػػػكفًعرضػػػةًلئلغتصػػػابًمػػػفًمبػػػؿًالشػػػذكذًكذلػػػؾًلمحصػػػكؿًعمػػػىًجرعػػػةًمػػػفً

بلحػػؽًمػػدمنيًالمخػػدراتًأفًكصػػمتًالعػػارًالتػػيًتًك المخػدراتًأكًيقػػكـًبالسػػرمةًلمحصػػكؿًعمػػىًالمػػاؿ،

ًًً.هيًسببجاًنظرةًالمجتم ًأكًسيرترًالسيئةًإتجا ًالمخدراتًأكًاإلجراـً
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ً(ًكالتػػيًأظجػػرت2011؛ًالسػػبيعي،2004ً)حسػػف،ًًهػػذ ًالدراسػػةًنتػػائجًدراسػػتيًيجػػةنتكمػػاًأيػػدتًًًًً

اليػػةًالدراسػػةًالحًيجػػةنت،ًكأتفقػػتًبػػيفًالمجنػةًكسػػفًبدايػػةًالتعػػاطيًكرتبػػاطًمكجػػبًبػػيفًمػػكةًاألنػػاًأكجػكدً

ًالمتعػػاطيفًبػػيفإحصػػائيةًًاللػػةدذاتًًفػػركؽًكجػػكد(ًالتػػيًأظجػػرت1990ًدراسػػةً)المػػالكي،ًًيجػػةنتمػػ ً

ًفػػىًكالشػػطبًاألصػاب ،ًكمجػػارةًاليػػد،ًكثبػاتًالحركػػي،ًالتػػازرًمػفًكػػؿًفػػىًالمتعػاطيفًكغيػػرًلمجيػركيف

(1993ًدراسػػةً)ماسػػـ،ًًيجػػةنتالدراسػػةًالحاليػػةًمػػ ًًيجػػةنتتفقػػتًأيضػػانً،ًكاالضػػابطةًالمجمكعػػةًتجػػا ا

ًالمسػئكليةًتحمػؿًكعػدـًالتصػرؼ،ًفػيًرتجاليػةكاالًبالضػعؼًتتسػـًالمػدمفًشخصػيةًفكالتيًأظجرتًأ

ً.التركيزًكعدـًكالكذب،ًالدائـ،ًرهاؽكاالًبالنقص،ًكالشعكر

تجػػا ًالعمػػؿًمػػدًتقػػؿ،ًممػػاًيصػػيبرًبإحبػػاطًكممػػؽًدرائػػـًالباحػػثًأفًنظػػرةًمػػدمنيًالمخػػدراتًاًكيػػرلًًًً

الػػػنفسًفػػػيًأمًمكمػػػؼًيػػػؤدمًبػػػرًإلػػػىًاإلحػػػراج،ًكأرتفػػػاعًعامػػػؿًًمصػػػحكبًبعػػػدـًالقػػػدرةًعمػػػىًضػػػبط

العصابيةًلدلًمدمنيًالمخدراتًبسػببًفكػرةًتػدكرًفػيًرأسػرًبهنػرًالًيقػدرًأفًيكػكفًناجحػان،ًككػؿًفػردً

بيػػتًكزكجػةًكسػيارةًكأسػػرةًتحتضػنر،ًحيػثًيقػارفًنفسػػرًبػاآلخريفًاالصػحاء،ًممػػاًيتمنػىًأفًيكػكفًلػرً

ًدكانيةًغاضبة.حباطًشديدًكعيسببًلرًضغطًنفسيًكا

؛2010ً؛ًالعنػزم،2013ً؛ًالحربػي،1995ًهػذ ًالدراسػةًنتػائجًدراسػاتً)ًالحربػي،ًًيجةنتأيدتًًكًًًً

 ,Branch &   Gerra & Bertacca & Zaimovic & Pirani and Ferri؛1993ماسػـ،ً

جتمػاعيًعنػدًمػدمنيًالمخػدراتًلػرًتػهثيرًمػكمًفػيًعػدـًالبحػثًأفًاإلنطػكاءًاال التػيًأظجػرت (2008

ًدًككجػ(ًالتػيًأظجػرتًعػدـ2003ًدراسػةً)ًالعنػزم،ًًيجػةنتهذ ًالدراسةًم ًًيجةنتكاختمفتًعمؿ،ًعفً

ًالقمػػؽًخاصػػيةًفػػيًكالعػػادييفًكاإلمفيتػػاميفًالحشػػيشًمػػدمنيًلػػدلًإحصػػائيةًداللػػةًذاتًجكهريػػةًفػػركؽ

بػػكًدراسػػةً)ًأًيجػػةنتهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًًيجػػةنتًالمجنػػة،ًكاختمفػػتًلمتغيػػرًتبعػػاًنًلئلنجػػازًالدافعيػػةًكخاصػػية
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فػػػىًً)ًاألسػػػكياء(دًفػػػركؽًبػػػيفًالمتعػػػاطيفًكغيػػػرًالمتعػػػاطيفًككجػػػً(ًالتػػػيًأظجػػػرتًعػػػدـ1998النيػػػؿ،ً

ًًًًًًًًًًً.العمؿنحكًتجا ًاإل

 لألسرة رابعًا: الدخؿ الشيري

عػػػدـًكجػػػكدًفػػػركؽًذاتًداللػػػةًإحصػػػائيةًفػػػيًكػػػؿًعكامػػػؿًالشخصػػػيةًًأظجػػػرتًنتيجػػػةًهػػػذ ًالدراسػػػةًًً

أفًلؤلسػرة،ًكيفسػرًالباحػػثًهػذ ًالنتيجػػةًًالػدخؿًالشػػجرمًالكبػرلًلػدلًمػػدمنيًالمخػدراتًتعػزلًلمتغيػػر

الػدخؿًالشػجرمًلػيسًلػػرًتػهثيرانًفػيًجميػػ ًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرل،ًكذلػػؾًألفًالمػدمفًيسػتجمؾًأكثػػرً

ممػػػاًيكسػػػب،ًبحيػػػثًالًيجػػػتـًبالػػػدخؿًالبسػػػيطًألنػػػرًالًيكفيػػػرًبػػػؿًيعتمػػػدًعمػػػىًاإلحتيػػػاؿًأكًالسػػػرمةًأكً

لمػػاؿًنظػػرةًهامشػػيةً"ًغيػػرًأكليػػةً"،ًحيػػثًتكػػكفًأكلكياتػػرًهػػيًالنصػػبًلتػػكفيرًالمػػاؿًلػػر،ًفينظػػرًإلػػىًا

ًالحصكؿًعمىًالمادةًالمخدرة،ًكذلؾًبطرؽًمدًتعممجاًمفًأمرانرًالغيرًأسيكياء.

كجػػكدًفػػركؽًذاتًً(ًكالتػػيًأظجػػرت2001اسػػةً)عطيػػة،ًدًرًيجػػةنتهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًًيجػػةنتأختمفػػتًًكًً

فًالمتعاطيفًذكمًالػدخؿًالمرتفػ ًفػيًمعػدؿًداللةًإحصائيةًبيفًالمتعاطيفًذكمًالدخؿًالمنخفضًكبي

ًالتعاطيًكذلؾًلصالاًالمتعاطيفًذكمًالدخؿًالمرتف .

(ًإلػػىًأف1992ً؛ًعبػدالبامي،1993ً،ًماسػػـ،2002ًكمػاًتؤكػدًنتػػائجًبعػضًالدراسػػاتً)ًحطػاب،ًًًً

صفةًالكذبًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًمرتفعػةًجػدان،ًكهػيًالتػيًيسػتخدمجاًالمػدمنيفًفػيًالحصػكؿًعمػىً

ًاتًتغنيجـًعفًبحثجـًلمماؿ.ًالمخدًر

ً

ً

ً
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 خامسًا: عدد مرات اإلنتكاسة 

كجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًعامػػؿًالعصػػابيةًلػػدلًمػػدمنيًًأظجػػرتًنتيجػػةًهػػذ ًالدراسػػةًًًً

ً(ًيكضاًذلؾ.5المخدراتًتعزلًلمتغيرًعددًمراتًاالنتكاسةًلصالاًمرةًفيًالحالتيف،ًكالشكؿً)

ً

 (5شكؿ )

 نتكاسةاال تغير عدد مرات المتوسطات الحسابية لم

يرًكبيػػػرًلػػػدلًمػػػدمنيًنتكاسػػػةًاألكلػػػىًلمػػػاًًلجػػػاًمػػػفًتػػػهثالباحػػػثًنتيجػػػةًهػػػذ ًالدراسػػػةًأفًاالًكيفسػػرًًً

الًيقػػدرًأفًيضػػبطًنفسػػرًفػػيًحالػػةًًالمخػػدرات،ًبحيػػثًالًيقػػدرًأفًيتػػرؾًالمخػػدرات،ًكينػػتجًعنػػرًبهنػػر

عًمػرةًأخػرلًإلػىًالمخػدرات،ًًكرجػالمنصػبًإلػىًًتفكيػر ًعفًاإلحباطًالشػديد،ًكيصػباًالغضبًالناتجة

نتكاسػةًأكثػرًمػفًمػرة،ًفإنػرًتقػؿًلديػرً،ًكلكػفًعنػدماًيتعػكدًالفػردًعمػىًاالمعطيًأهمرًالكعكدًمػ ًالثقػة

ًتجا ًذلؾ.ًًًًًًًًدةًضبطًالنفسًكاإلحباطًكالعصبيةًاح

أفًًالمنتكسػػػيفًً(ًكالتػػيًأظجػػػرت1990دراسػػةً)المػػػرزكؽ،ًًيجػػػةنتهػػذ ًالدراسػػػةًمػػ ًًيجػػػةنتكاتفقػػتًًًً

نعػػداـًالطمهنينػػةًبالدكنيػػةًكانخفػػاضًتقػػديرًالػػذاتًكيشػػعركفًكفًمػػفًعػػدـًاالسػػتقرارًاالنفعػػاليًكايعػػان
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(Beery, 1998ًدراسػػةً)ًيجػػةنتهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًًيجػػةنتبالعدكانيػػةًكالًيشػػعركفًبػػاآلخريف،ًكاتفقػػتً

تًالتيًأظجػرتًأفًالمنتكسػيفًيرتفػ ًلػديجـًعامػؿًالعصػابيةًكيػنخفضًلػديجـًعامػؿًاالنبسػاطية،ًكاتفقػ

(ًالتػيًتشػيرًإلػىًأفًالمنتكسػيفًيتسػمكفًبعامػؿ2010ًدراسػةً)العنػزم،ًًيجػةنتهذ ًالدراسةًمػ ًًيجةنت

 العصابيةًكتنخفضًلديجـًاالنبساطية.ً

نتكاسػػػػةًفػػػػيًالتػػػػيًتفسػػػػيرًحػػػػدكثًاالهػػػػذ ًالدراسػػػػةًًيجػػػػةنتنظريػػػػةًعكامػػػػؿًالػػػػنفسًحيكيػػػػةًكأيػػػػدتًًًًً

يػة،ًكفسػيكلكجية،ًكسػمككية،ًكعصػبية،ًفجػكًالمخدراتًهػكًاالشػتياؽ،ًلمػاًلػرًمػفًطبيعػةًنفسػية،ًكمعرف

نتكاسػة،ًيػة،ًكالتػيًتيعػدًالمكػكفًالبػارزًلبلمتعددًاالبعاد،ًفضبلنًمفًتدخؿًعكامؿًأخػرلًمثػؿًاالعتماد

بػػكًزيػػػد،ًالمجفػػةًكاالشػػتياؽًزادًعمػػػىًالفػػكرًاحتمػػاؿًاالنتكاسػػةً)أككممػػاًزادتًشػػدةًاالعتماديػػة،ًكزادتً

1998.)ًًًًًً

فًالخصػػػػائصًالديناميػػػػةًالمشػػػػتركةًبػػػػيفًالعائػػػػديفً(ًإلػػػػىًأ1990نػػػػاء،ًدراسػػػػةً)هًيجػػػػةنتكتؤكػػػػدًًًًًً

زدكاجيػةًفػيًمشػاعرًالحػبًكالكراهيػةًمكججػةًنحػكًادةًكاالسػتجكاءًكاالكالمدمنيفًتتمثؿًفيًضػعؼًاإلًر

عقػابًالػػذاتًاألب،ًكشػيكعًالسػماتًالمرضػيةًالنفسػيةًالمتمثمػػةًفػيًعػدـًاألمػفًاالنفعػػاليًكالميػؿًإلػىً

ًساسيانًلمكاججةًالمكمؼًالضاغط.ًنسحابًباعتبار ًميكانزماًاكتدميرهاًكاستخداـًاال

"أفًالعػػكدةًإلػػىًاإلدمػػافًتجػػددًكيػػافًًنتػػائجًهػػذ ًالدراسػػةً(1997ًدراسػػةً)أبػػكًزيػػد،ًًيجػػةنتكتؤيػػدًًًًً

أرتفػػػاعً،ًًكفػػػيًنفسػػػر،ًكعبلمػػػةًبػػػالعجزًعنػػػد ًبالفشػػػؿًلديػػػرًنػػػذارالمػػػدمف،ًكترعبػػػرًبصػػػفةًدائمػػػة،ًفجػػػكًإ

،ًكالقمػؽًنتكاسػةاالًيتضػمفًالخػكؼًمػفًنيًلرًالخكؼًمفًالغػد،ًفالغػدًعنػد عيًحياناًنؤشرًلميهسًلرًأم

ً(.2يعنيًلرًفيًبعضًاالحيافًالمكت")ص.ًالمرتبطًبرًكمد

عمػػػىًأفًالمخػػػدراتًكالتغيػػػراتًكتؤيػػػدًنظريػػػةًالعصػػػبيةًالكيميائيػػػةًنتػػػائجًهػػػذ ًالدراسػػػةًفػػػيًاالنتكاسػػػةًً

تجًعنػػرًالتػػهثرًاألكمينيكػػيًلػػنقصًالػػدكباميف،ًالفيزيقيػػةًتقػػاكـًاالغشػػيةًالعصػػبيةًفػػيًالػػدماغ،ًكالػػذمًينػػ
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لػػىًاالنتكاسػػةًمػػرةًأخػػرلًاالشػػتياؽًكالػػذمًيػػؤدمًإكالػػذمًيمكػػفًأفًيظجػػرًفػػيًصػػكرةًسػػيككلكجيةًمثػػؿً

ً.Miller & Gold, 1991))كالنقصًهذاًيمكفًأفًينتجًعنرًزيادةًفيًالحساسيةً

ًالمنتكسػػيفالمػػدمنيفًتًأفً(ًالتػػيًأظجػػًر1991دراسػػةً)محمػػكد،ًًيجػػةنتهػػذ ًالدراسػػةًًيجػػةنتكتؤيػػدًًًً

عػػػػداـًالطمهنينػػػػةًكالشػػػػعكرًبالػػػػذنبًكانخفػػػػاضًتقػػػػديرًالػػػػذات،ًاننفعػػػػاليًًكسػػػػتقرارًاالعػػػػدـًااليتصػػػػفكفًب

ًكغالبيتجـًيتسمكفًبالعدكافًكالًيشعركفًباآلخريفًبشكؿًسكم.

 سادسا: عدد مرات التعاطي

يقظػػةًالضػػميرًلػػدلًًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًعامػػؿًأظجػػرتًنتيجػػةًهػػذ ًالدراسػػةًًًًًًً

(6ًمدمنيًالمخدراتًًتعػزلًلمتغيػرًعػددًمػراتًالتعػاطيًلصػالاًمػرةًإلػىًمػرتيفًفػيًاليػكـ،ًكالشػكؿً)

ًكيكضاًذلؾ.

ً

 (6شكؿ )

 المتوسطات الحسابية لمتغير عدد مرات التعاطي

هػػذ ًالدراسػػةًإلػػىًأنػػرًكممػػاًزادًعػػددًمػػراتًالتعػػاطيًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًًيجػػةنتكيفسػػرًالباحػػثًًً

،ًحيػػثًتقػػؿًلديػػرًعنػػدًالمػػدمفًسػػببرًنقػػصًفػػيًالتػػدعيـًالػػذاتييقػػؿًلديػػرًعامػػؿًيقظػػةًالضػػمير،ًًكرًفهنػػ
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العبلمػػاتًاألسػػريةًأكًالتحػػدثًلػػػدلًأخكتػػرًكعػػدـًالقػػػدرةًعمػػىًضػػبطًالكمػػػتًكتنظيمػػرًحسػػبًتكمعػػػر،ً

ً.استغناءًعنجدراتًجزءأًمفًحياترًكالًيمكنرًاالكيرلًأنرًسمكؾًصحياًكتصباًالمخ

ًسػػتخداـاًبػػيفًالعبلمػػةًهػػكًتعممػػرًيػػتـًمػػاًأفهػػذ ًالدراسػػةًفػػيًتفسػػيرهاًًيجػػةنتًكمػػ كتؤيػػدًنظريػػةًالتًًً

ًلػػػدلًيكػػػكفًعنػػػدماًالعقػػػارًسػػػتخداـاًسػػػكءًكيحػػػدثًمعػػػززة،ًأنجػػػاًنتيجػػػةًمرغكبػػػةًمعينػػػةًكنتػػػائجًالمػػػادة

ًالتكمعػاتًكهػذ ًالسػمبية،ًالتكمعػاتًعػفًميمتجػاًأكًعػددهاًمفًأكبرًستخداـلبلًيجابيةاًتكمعاتًالمدمف

ً(.2005)الشجرم،ًًالمدلًمصيرةًًخبرةًفيًتعززًمد

سػػتخداـًالمخػػدراتًفػػيًنػػدماًيكػػررًاكيفسػػرًالباحػػثًنتيجػػةًهػػذ ًالدراسػػةًإلػػىًأفًمػػدمفًالمخػػدراتًعًً

اليكـًفإنرًيجدًالراحةًالمؤمتةًلمجركبًمفًالمشاكؿًالنفسػيةًكاالجتماعيػةًكهػذاًمػاًتؤكػد ًنظريػةًالػتعمـً

ًيتطمػػػبًكً،المعػػػززةًثػػػارةلبلًالتحمػػػؿًزيػػػادةًيػػػؤدمًإلػػػىًالعقػػػارًسػػػتخداـاًارسػػػتمًراًاالجتمػػػاعيًعمػػػىًأف

ًمػػفًمزيػػداًنًيسػتمـزًمػػاًعنػػرًتنػتجًكمػػدًكبػر،أًكميػػاتًعمػػىًكالحصػكؿًاآلثػػارًنفػػسًلتحقيػؽًأكبػػرًكميػات

ًفػػيًالرغبػػةًيحقػػؽًمػػدًالمػػدلًمصػػيرةًالمعػززاتًعمػػىًكالحصػػكؿًنسػػحاباالًأعػػراضًلتجنػػبًسػتخداـاإل

ًالمخدرة.ًالمادةًستخداـاًعفًالناتجةًسابقةالًالسمبيةًالنتائجًمفًالسالبًتعزيزالًتجنب

كجػػكدًفػػركؽًذاتً(ًالتػػيًأظجػػرت2009ً،ًالعمػػرل)ًدراسػػةًيجػػةنتهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًًيجػػةنتكاختمفػػتًًًً

 ادًالتػيًيتعاطكنجػاخػتبلؼًعػددًالمػًكلًالالمػدمنيفًتعػًزمػفًداللةًإحصائيةًفيًاالنبسػاطيةًبػيفًعينػةً

ً.لصالاًالمتعاطيفًلمادتيف

هػػذ ًالدراسػػةًفػػيًتفسػػيرهاًعمػػىًأفًمتعػػاطيًالعقػػاميرًاإلدمانيػػةًهػػكًًيجػػةنتلػػتعمـًكتؤكػػدًنطريػػةًاًًًًً

يشػعرًبالجػدكءًكالسػكينة،ًكيعتبػرًًسمكؾًمتعمـ،ًفالفردًالػذمًيشػعرًبػالقمؽًكالتػكترًكيتعػاطىًالمخػدرات

سػتمرارًالتعػاطيًيػتعمـًالشػخصًتنػاكؿً ًالمادةًفيًالمػراتًالتاليػةًكمػ ًاحساسةًهذاًداعماًلتناكؿًهذا

ً.(46،ًص.1982ًادةًالمخففةًآلثارًاالنسحابًالمزعجةً)عادؿًالدمرداش،ًالم
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عتمػػادً(ًالتػػيًأظجػػرتًأفًشػػدةًاال1960ربػػي،ًدراسػػةً)ًالمغًيجػػةنتهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًًيجػػةنتكاتفقػتًًًً

النفسػػيًتتكمػػؼًعمػػىًدرجػػةًاإلنتظػػاـًفػػيًتعػػاطيًالمخػػدرات،ًفكممػػاًكػػافًالتعػػاطيًفػػيًفتػػراتًمتقاربػػةً

،ًعبػػػػد )دراسػػػػةًًيجػػػػةنتهػػػػذ ًالدراسػػػػةًًيجػػػػةنتالنفسػػػػيًعمػػػػىًالمخػػػػدرات،ًكأيػػػػدتًزادتًدرجػػػػةًاالعتمػػػػادً

فشػػؿًاألنػػاًفػػىًالمكائمػػةًلحػػؿًالصػػراعًسػػكيانًينػػتكصًإلػػىًالمرحمػػةًتعنػػدماًًكالتػػيًأظجػػرتًأفً(0996

الفميػػػة،ًكيسػػػتخدـًاألنػػػاًفػػػىًذلػػػؾًسػػػمككياتًمنجػػػاًالتمػػػردًكالشػػػؾ،ًكتتسػػػـًالػػػذاتًبفقػػػدافًالثقػػػةًبػػػالنفسً

يستخدـًاألناًميكانزمػاتًدفػاعًكهػىًاإلسػتدماج،ًكاإلنكػار،ًكالتكػكيفًالعكسػي،ًكالخكؼًاالجتماعي،ًًك

ًكالتكحدًالسمبي.

 لسجفسابعًا: عدد مرات دخوؿ ا

هػػذ ًالدراسػػةًعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًكػػؿًعكامػػؿًالشخصػػيةًأظجػػرتًنتيجػػةًًًًً

هػػذ ًًيجػػةنتزكًالباحػػثًالكبػػرلًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًتعػػزلًلمتغيػػرًعػػددًمػػراتًدخػػكؿًالسػػجف،ًكيعػػ

لسػػجفًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًلػػيسًلػػرًتػػهثيرانًفػػيًجميػػ ًعكامػػؿًالدراسػػةًإلػػىًأفًعػػددًمػػراتًدخػػكؿًا

الفكػرةًتظػؿًفػيًًدراتًإمػاًالسػجفًأكًالمػكت،ًكهػذ الشخصيةًالكبرل،ًألنػرًيعػرؼًنجايػةًالمػدمفًلممخػ

يًالمخػدراتًأفًالسػجفًعػبلجًنبالرًطكاؿًفترةًتعاطيةًناسيانًفكرةًالتعافيًمفًالمخدرات،ًكيعتبرًمػدم

كلًلرًلتكاجدًالقػريفًكالتشػجي ًأكًالجػركبًمػفًنظػرةًالمجتمػ ،ًكهػذ ًالفكػرةًأيضػاًتظػؿًتبلحقػةًلرًكمه

ًطكاؿًفترةًعبلجرًأكًبعدًالتعافي.

(O'Mahony & Smith, 2002ً؛2009ًدراسػتيً)العمػرم،ًًيجػةنتهػذ ًالدراسػةًًيجػةنتكأيػدتًًًًً

داللةًإحصائيةًبيفًمتكسػطاتًدرجػاتًأفػرادًالمػدمنيفًالػذيفًلجػـًالتيًأظجرتًعدـًكجكدًفركؽًذاتً

ًتارينًجنائيًكأفرادًالمدمنيفًالذيفًليسًلجـًتارينًجنائيًفيًعكامؿًالشخصيةًالكبرل.ً
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(ًحيػثًأظجػرتًأفًمكضػكع2005ً؛ًالعيسػكم،1996ًدراسػتيً)سػكيؼ،ًًيجػةنتكهذاًماًتؤكدًبػرًًًًً

يمػػػة،ًهػػػيًعبلمػػػةًإيجابيػػػةًمنتظمػػػة،ًكأيػػػدتًنتػػػائجًهػػػذ ًالعبلمػػػةًبػػػيفًتعػػػاطيًالمخػػػدراتًكأرتكػػػابًالجًر

 & Fergusson & Horwood, 1997; Robert؛1995ًالدراسػةًنتػائجًدراسػاتً)الحربػي،ً

Craig & Ronald, 1990; نحػراؼًالسػيككباتيًمكجػكدًلػدلًمػدمنيًعمػىًأفًاالً( ٚاٌزيٟ  ظٙيشد

ٚارفميذ ٔزيبئظ ٘يزٖ اٌذساعيخ  ،المخدراتًكهيًصفةًشخصيةًيتعممةًالفردًلمحصكؿًعمىًمادةًالمخػدر

شخصػػيةًًكالتػػيًأظجػػرتًأفً(Bruck & Allen, 2003; Robert, 1997)نتػػائجًدراسػػتيًًمػ 

ً.مدمنيًالمخدراتًهيًشخصيةًمضادةًلممجتم ،ًكالمدمفًيميؿًإلىًهذ ًالصفة

ًاالحصػػػائياتًكيفسػػرًالباحػػثًنتيجػػػةًهػػذ ًالدراسػػػةًإلػػىًأرتفػػػاعًالجػػراـًلػػػدلًمػػدمنيًالمخػػػدراتًإلػػى   

مضػػاياًجػػرائـًالمخػػدراتًتزايػػدًعػػددًً(ًكالتػػيًتؤكػػد2013درةًمػػفً)مركػػزًاالحصػػاءًكالمعمكمػػات،ًالصػػا

%(ًكهػيًنسػبة52.6ًبنسػبةًزيػادةً)2012ًك2011ًكذلػؾًبػيفًسػنةً،ً(2لمجػدكؿً)ًفيًسمطنةًعيماف

دراسػػةً)الفجػػدم،ًًيجػػةنتسػػرة،ًكهػػذاًمػػاًتؤيػػدًبػػرًًمسػػبباتًكثيػػرةًمنجػػاًاألًمرتفعػػةًجػػدان،ًكلجػػذاًاإلرتفػػاع

العبلمػػػةًاالرتباطيػػػةً)اختبػػػارًبيرسػػػكف(ًبػػػيفًاألبعػػػادًالشخصػػػيةًكالمتغيػػػراتً(ًالتػػػيًأظجػػػرتًأف2013ً

األسريةًضعيفةًكعكسيةًفيًبعضًالمحاكرًكلكنجػاًمتدنيػةًمػفًحيػثًالحػدة.ًهػذاًيعنػيًكجػكدًعبلمػةً

ارًالشخصػػػيةًكالمتغيػػػراتًاألسػػػرية،ًكيكشػػػؼًالتػػػهثيرًالسػػػمبيًلئلدمػػػافًعمػػػىًاالسػػػتقًرًسػػػمبيةًبػػػيفًأبعػػػاد

فإنجػػاًتشػػيرًإلػػىًأهميػػةًتقكيػػةًدكرًاألسػػرةًكغيرهػػاًمػػفًالمؤسسػػاتًً،ًسػػرمًكمػػفًثػػـًعمػػىًالشخصػػيةاأل

ًاالجتماعيةًلحؿًمشكمةًإدمافًالمخدرات.

 لممفاهيـ اتطبيقًن المنحنى هذا هذ ًالدراسةًنظريةًالمنحنىًالبنيكمًلئلدمافًكالتيًفسرةًيجةنتكتؤيدًًًً

 كمػا كالمنحرفػة، الشػاذة السػمككيات محاكلػةًتكضػيا فػي جتماعيػةاإل – كالسكسػيكلكجية التحميميػة

 كخمػؽ إنتػاج عمػى تعمػؿ جتماعيػةا هنػاؾًظركفػاًن بػهف القائػؿ فتػراضاأل هػك المنحنػى هػذا يتضػمنر
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 كالخصػائص لمسػمات ممخػص كضػ  هػذ ًالنظػرة مؤيػدك يحػاكؿ لجػذا،ًكالمنحرفػة الشػاذة السػمككيات

 كخصػائص صػفات بػيف الكائنػة عبلمتجػا مػفًمػدل كالتحقػؽ الشػاذة، بالسػمككيات الصمة ذات البنيكية

ً(.2011)حجاب،ًًنحراؼاأل كبيف معينة جتماعيةا

إلػػىًعػػدةًأسػػبابًمنجػػاًكجػػكدًمػػريفًمشػػابرًلحالتػػر،ًليتجنػػبًنظػػرةًًيجػػةنتهػػذ ًًضػػاًنكيعػػزكًالباحػػثًأيًً

فػػيًأفكػػارة،ًحيػػثًأفًًبالدكنيػػةًكتهنيػػبًالضػػميرًالػػذمًيضػػمراألسػػكياءًفػػيًالمجتمػػ ،ًكحتػػىًالًيشػػعرً

دًمػػػريفًفػػػيًالسػػػجفًلمػػػدمفًالمخػػػدراتًلػػػرًنفػػػسًالمكاصػػػفاتًفػػػيًالشخصػػػيةًيحقػػػؽًلػػػرًالشػػػعكرًكجػػػًك

مػػفًبعػػضًًبالتػػهلؼًفػػيًالمكػػافًعػػفًطريػػؽًصػػداماتًكمجػػامي ،ًكالػػبعضًيفضػػمكفًالسػػجفًليػػريحجـ

حػبًالتعػكدًلعشػؽًالمكػافًكالػكالءًًيةًالمناطةًلجـ،ًكالبعضًيكػكفًلديػرجتماعالكاجباتًالمنزليةًأكًاال

 .ًًًًلرًداخؿًالسجف

 دمافثامنًا: عدد سنوات اإل

هذ ًالدراسةًعػدـًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًفػيًكػؿًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًًأظجرتًنتيجة

لدلًمدمنيًالمخدراتًتعزلًلمتغيرًعددًسػنكاتًاإلدمػاف،ًكيػرلًالباحػثًأفًعػددًسػنكاتًاإلدمػافًالً

ًيؤثرًفيًجمي ًعكامؿًالشخصيةًالكبرل.

دًًككجػػػعػػدـً(ًالتػػػيًأظجػػرت2002ًدراسػػػةً)خمػػيسًكالمختػػار،ًًيجػػةنتالدراسػػةًهػػػذ ًًيجػػةنتكأيػػدتًًًًً

عمػىًمقيػاسًًسػنكات(3ً-0)ًسػنكاتًفػهكثر(ًكمػدةًاإلدمػاف6ً)ًفركؽًدالػةًإحصػائياًبػيفًمػدةًاإلدمػاف

ً.الشخصيةًثبلثيةًاإلبعاد

لنسػػػػػؽًالعقمػػػػػيًفػػػػػيًضػػػػػرارانًبا(ًأفًالمخػػػػػدراتًتسػػػػػببًا2011راسػػػػػةً)الغػػػػػكؿ،ًدًيجػػػػػةنتكتكضػػػػػاًًًًً

ضػطرابانًفػيًاإلدراؾًالحسػيًالعػاـًكخاصػةًإذاًتعمػؽًبحػكاسًالسػم ًالبصػرم،ً،ًمفًحيػثًاالشخصية
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تجػا ًنحػكًكػذلؾًاخػتبلؿًفػيًإدراؾًالمسػافاتًباكيحدثًلرًخمبلنًفيًإدراؾًالػزمفًإتجػا ًنحػكًالبكػاء،ًًك

ًالطكؿًكاختبلؿًإدراؾًالحجـًنحكًالتضخـًفيًالمدركات.

(ًكالتػػيًأظجػػرتًأفًإدراؾًالمػػنًبػػالزمف2000ً)مكػػاكم،ًدراسػػةًًيجػػةنتدراسػػةًالهػػذ ًًيجػػةنتكتؤيػػدًًًًً

مفًالمدمنيفًأظجركاًانخفاضًفػى"ًنشػاطًالمػنًً(% 6.7)ًفًنسبةأيقؿًم ًمركرًسنكاتًالتطاعي،ًًك

مػفًالمػػدمنيفًً(%26.7)فًأتػكترًاألشػػخاص"،ًًكً-نشػاطًسػػري ًثابػتًً-تسػػاعنخفػاضًاإلإالكجربػائيً

كظػائؼًًفػيًضػعؼمػفًالمػدمنيفًلػديجـًً(%3.3)فًأ)غيرًمتزنة(،ًًكًلديجـًبؤرًدماغيرًغيرًإيقاعية

ًالدماغًبسببًمكجاتًصرعية.

هذ ًالدراسػةًعمػىًأفًالقػيـًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًلػيسًلجػاًمعنػىًكممػاًزادًًيجةنتكيفسرًالباحثًًًًً

فيًعددًسنكاتًاالدماف،ًكنسبةًرجكعرًإلىًالشخصيةًالسكيةًباتتًضعيفة،ًبحيػثًالًيضػ ًلجػاًأمً

مػىًالحالػةًالنفسػيةًالتػيًتنتابػرًمػفًحػيفًإلػىًحػيف،ًكألنػرًيجػدًمػاًيينسػيرًهمكمػرًمػفًأهتماـًكالًتهثرًع

ًًالمخدرات.ً

فػػي عوامػػؿ  ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية مناقشػػة النتػػائج المتعمقػػة بالسػػؤاؿ الثالػػث: -3

 بسمطنة ُعماف؟ بيف مدمني ومتعافي المخدرات الشخصية الكبرى

العصػابيةًًعامػؿمتكسػطاتًفػيًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًًحيثًأظجرتًنتػائجًالدراسػةًًًًًً

مخػػدرات،ًككجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًالًفًعمػػىيمػػدمناللصػػالاًًالمخػػدراتًفًمػػفمتعػػافيالًكًفنيمػػدمالًبػػيف

ًبػػػيفاالنبسػػػاطيةًكاالنفتاحيػػػةًكالمقبكليػػػةًكيقظػػػةًالضػػػميرًًكػػػؿًمػػػفًعكامػػػؿ:ًمتكسػػػطاتًإحصػػػائيةًفػػػي

ً.المخدراتًفًمفيمتعافالالاًالمخدراتًلصًفًمفمتعافيالًكًفنيمدمال
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لػػدلًمػػدمنيًالمخػػدرات،ًًكبيػػرةًجػػداًنًحصػػؿًعمػػىًدرجػػةًالعصػػابيةًعامػػؿًكمػػدًأظجػػرتًالنتػػائجًأفًًًًً

االنبسػػاطيةًكاالنفتػػاحًعمػػىًالخبػػرةًكالمقبكليػػةًكيقظػػةًًكمتكسػػطةًلػػدلًالمتعػػافيف،ًبينمػػاًكانػػتًالعكامػػؿ:

(19ًالمػػدمنيف،ًكالشػػكؿًرمػػػـً)ًلػػدلًلًالمتعػػافيفًكبسػػػيطةلػػدًرمرتفعػػًحصػػمتًعمػػىًدرجػػػاتًالضػػمير

ًيكضاًذالؾ.

ً

 

 (7شكؿ )

ًالمدمنيف والمتعافيف مف المخدرات متوسطات عوامؿ الشخصية الكبرى لدىمقارنة 

ً

ً
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ًمفًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًعمىًحدة:ًعامؿكيماًيهتيًعرضانًًلجذ ًالنتائجًكفقاًلكؿً

 بعد العصابية: أواًل:

بػيفًمتكسػطاتًعامػؿًالعصػابيةًلػدلًكؽًذاتًداللةًإحصػائيةًكجكدًفًر هذ ًالدراسةًنتائجأظجرتً   

ًلمخدرات.المدمنيفًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًلصالاًالمدمنيًعمىًا

كتئػػابًتًعمػػىًًأنجػػـًيتسػػمكفًبااللمخػػدراكيفسػػرًالباحػػثًأرتفػػاعًعامػػؿًالعصػػابيةًًلػػدلًمػػدمنيًاًًًًً

،ًكذلػػؾًخػػدرًبهيػػةًطريقػػةًكانػػتسػػتمرارًنحػػكًالتعػػاطيًكالسػػعيًلمحصػػكؿًعمػػىًالمانػػدفاعًباالكالقمػػؽًًك

ًسػػتجابةًالعنيفػػةمػػ ًاظجػػارًاال،ًتجاهػػراًشػػديدكمػػاًيعانيػػرًمػػفًضػػيؽً،ًلتجدئػػةًجسػػـًالمػػدمفًمػػفًاآلالـ

،ًكعنػػدًاإلحبػػاطًيرتفػػ ًلديػػرًحالػػةًالغضػػبًألمًسػػببًكػػاف،ًمػػ ًعػػدـًالقػػدرةًعمػػىًكًمنبػػرألمًمثيػػرًأ

العصػػابيةًلػػدلًالمتعػػافيفًًعامػػؿًكجػػدفػػيًحػػيفًيًتر،تحمػػؿًالضػػغكطًالتػػيًتكاججػػرًمػػ ًشػػعكرهـًبػػالتًك

غكطًيكاجػرًضػًالمخػدرات،ًكلكنػرًحذرًمفًالعكدةًإلػىليككفًًكسطةًكهيًمناسبةًًلممتعافيف،بدجةًمت

ينتابػرًالحػزفًالبسػيطًعػفًاأليػاـًالتػيًمضػتًكنادمػانًًكالبيئػةًالتػيًيعػيشًفيجػا،ًًفيًصدماءًالسكءمفًا

بدرجػةًمتكسػطةًكهػذاًجيػدًليبقيػرًحػذرانً،ًمػ ًكجػكدًحالػةًمػفًالتػكترًعمىًاألفعػاؿًالسػابقةًالتػيًفعالجػا

ً.ًطكاؿًفترةًعبلجر

(ًالتػيًأظجػػرتًعػػدـًكجػػكدًفػػركؽ2010ًدراسػػةً)العنػػزم،ًًيجػػةنتهػػذ ًالدراسػػةًمػ ًًيجػػةنتكاختمفػتًًًًً

ًذاتًداللةًإحصائيةًفيًعامؿًالعصابيةًبيفًالمنتكسيفًكالمتعافيفًمفًالمخدرات.

 ثانيًا:االنبساطية

ذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلعامػػؿًًفػػركؽ كجػػكد ةهػػذ ًالدراسػػًنتػػائجأظجػرتًًًًًً

ًلصالاًالمتعافيفًمفًالمخدرات.المخدراتًاالنبساطيةًلدلًالمدمنيفًكالمتعافيفًمفً
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ً،ًكذلػػؾمػفًالمخػدراتًحصػػمكاًعمػىًدرجػةًمتكسػطةًالمتعػافيفًأفهػذ ًالنتيجػةًعمػػىًالباحػثًًيفسػرًًً

عمػىًمػدارًالسػنةًاألكلػىًمػفًاإلنقطػاع،ًإذًيقػؿًلػديجـًًجـألنجـًيعانكفًمػفًأثػرًالمخػدراتًفػيًأجسػام

حيػػثً،ًفػػيًمشػػكارًحياتػػرًفًيعػػكضًمػػاًفاتػػرًبسػػرعةعنػػدًبدايػػةًالتعػػافي،ًكيريػػدًأًجسػػـالنشػػاطًفػػيًال

تجػػػا ًأكثػػػرًعزلػػػةًكانطػػػكاءًاعمػػػىًالمخػػػدراتًًالمػػػدمفكيبقػػػىًًيكػػػكفًحػػػذرًمػػػفًنظػػػراتًالنػػػاسًعميػػػر،

بشػكؿًكبيػر،ًحيػثًيبػػدأًالمتعػافيًتككيػدًالػػذاتًًركةخػتبلطًكالمشػػاهػكًغيػرًمػػادرًعمػىًاألًكً،ًالمجتمػ 

عمػػىًدرجػػةًبسػػيطةًفػػيًعامػػؿًلديػػرًعنػػدماًيمتقػػيًبهمرانػػرًمػػفًالمتعػػافيف،ًكحصػػؿًمػػدمنيًالمخػػدراتً

حفػػبلتًكلػػيسًنبسػػاطية،ًحيػػثًيتصػػؼًمػػدمنيًالمخػػدراتًبهنػػرًالًيميمػػكاًإلػػىًالصػػدامة،ًكالًيحبػػكاًالاال

نفسػػجـًكالًيكجػػدًلػػديجـًالنشػػاط،ًكالًيحبػػكاًقػػيفًمػػفًالػػديجـًصػػداماتًإالًمػػفًاصػػدماءًالسػػكء،ًكغيػػرًكاث

األسػػػكاؽًكالًالحػػػدائؽًأكًاألمػػػاكفًالمزدحمػػػة،ًكالًيشػػػعركفًبالبججػػػةًكالسػػػعادةًكالحػػػبًكالمتعػػػرًإالًإذاً

ً.تناكلكاًالمخدرات

كؽً(ًالتػػيًأظجػػرتًعػػدـًكجػػكدًفػػًر2010دراسػػةً)العنػػزم،ًًيجػػةنتهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًًيجػػةنتختمفػػتًكاًًً

ًًًًنبساطيةًبيفًالمنتكسيفًكالمتعافيفًمفًالمخدرات.ةًفيًعامؿًاالذاتًداللةًإحصائي

ًثالثًا:االنفتاح عمى الخبرة

ذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلعامػػؿًًفػػركؽ كجػػكد هػػذ ًالدراسػػةًنتػػائجأظجػػرتًًًًً

 ت.لصالاًالمتعافيفًمفًالمخدراالمخدراتًاالنفتاحًعمىًالخبرةًلدلًالمدمنيفًكالمتعافيفًمفً

متعػافيًالمخػدراتًحصػمكاًعمػىًدرجػةًمتكسػطةًفػيًًأفهذ ًالنتيجػةًكالتػيًأظجػرتًالباحثًًيفسرًًًً

مػػ ًكجػكدًصػػعكبةًفػػيًًلتخطػػيطًلحيػاتجـعامػؿًاالنفتػػاحًعمػىًالخبػػرة،ًحيػثًتبػػدأًلػديجـًبػػكادرًالتفكيػرً

،ًكتصػػباًجتماعيػػةًكالدينيػػةًكاألسػػريةكترتفػػ ًأيضػػانًلػػديجـًالقػػيـًاالً،ًالبدايػػرًعكػػسًمػػدمنيًالمخػػدرات

رًمػػػفًؾًمػػػاًحكلػػػحيػػػثًيػػػدًر،ًبتعػػػادهـًعػػػفًاإلدمػػػافرفػػػةًهػػػيًالسػػػبيؿًلتبصػػػيرهـًلمحيػػػاةًالالقػػػراءةًكالمع
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هتمامػػاتًكالمشػػاعرًبنسػػبةًمتكسػػطة،ًكهػػػذ ًانية،ًكمػػدًأتػػتًتجديػػدًاألنشػػطةًكاالنسػػاًطبيعػػةًكظػػركؼ

امػػؿًالنسػبةًترتفػ ًمػػ ًمػركرًالسػنكات،ًأمػػاًمػدمنيًالمخػدراتًفػػإنجـًحصػمكاًعمػىًدرجػػةًبسػيطةًفػيًع

االنفتػػػاحًعمػػػىًالخبػػػرة،ًحيػػػثًيتصػػػفكفًبنسػػػبةًبسػػػيطةًفػػػيًالخيػػػاؿ،ًكالمشػػػاعر،ًاألفعػػػاؿ،ًكاألفكػػػار،ً

ًكالقيـ،ًكالجماؿ.

(ًالتػػػيًأظجػػػرتًعػػػفًكجػػػكدًعبلمػػػة2006ًدراسػػػةً)السػػػميـ،ًًيجػػػةًهػػػذ ًالدراسػػػةًنتيجػػػةنتاًأيػػػدتًمػػػكًً

جتماعيػػػػػةًلػػػػػدلًندةًااليجابيػػػػػةًذاتًداللػػػػػةًإحصػػػػػائيةًبػػػػػيفًمسػػػػػتكلًالتػػػػػديفًكدرجػػػػػةًالمسػػػػػاارتباطيػػػػػةًا

(ًالتػيًأظجػرتًكجػكدًفػركؽ2010ًدراسػةً)العنػزم،ًًيجػةنتهذ ًالدراسةًم ًًيجةنتختمفتًالمتعافيف،ًكا

ذاتًداللػػػػػةًإحصػػػػػائيةًفػػػػػيًالػػػػػذكاءًاإلنفعػػػػػاليًككػػػػػؿًبػػػػػيفًالمنتكسػػػػػيفًكمتعػػػػػافيًالمخػػػػػدراتًلصػػػػػالاً

ًًًالمنتكسيف.ًً

 رابعًا:المقبولية

ةًإحصػػائيةًبػػيفًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلعامػػؿًذاتًداللػػًفػػركؽ كجػػكد هػػذ ًالدراسػػةًنتػػائجأظجػػرتًًًًً

ًلصالاًالمتعافيفًمفًالمخدرات..المخدراتًالمقبكليةًلدلًالمدمنيفًكالمتعافيفًمفً

ًعمػػىًدرجػػةًكبيػػرةًفػػيًالمقبكليػػة،ًكيعػػزكًالباحػػثًهػػذ ًالنتيجػػةًحصػػكؿًالمتعػػافيفًمػػفًالمخػػدراتًًًًً

،ًمػػ ًشػػعكرهـًبالثقػػةًاتجػػا ًنفسػػرًسػػرترالحػػبًاتجػػا ًالمجتمػػ ًًكبػػالقبكؿًكاًألنجػػـًيرتفػػ ًلػػديجـًاألحسػػاس

فًخػػػػريفًفػػػػيًالخػػػػركجًمػػػػاعدةًاآليثػػػػارًمػػػػ ًالرغبػػػػةًفػػػػيًمسػػػػكتصػػػػباًلػػػػديجـًاالسػػػػتقامةًكاالً،كاآلخػػػريف

سػيطةًفػيًعمػىًدرجػةًبًكاحصػمًيًالمخػدراتًفقػدمػدمنًخػريف،ًأمػااإلدماف،ًكيتصفكفًبالعطؼًمػ ًاآل

ةًبسػػيطةًفػػيًعامػػؿًالمقبكليػػةًعامػػؿًالمقبكليػػة،ًكيعػػزكًالباحػػثًحصػػكؿًمػػدمنيًالمخػػدراتًعمػػىًدرجػػ

ًذعافًكالتكاض ًكاالعتداؿًفيًالرأم.بالثقةًكاالستقامةًكااليثارًكاالًألنجـًالًيتصفكف
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(ًالتػػيًأظجػػرتًعػػدـًكجػػكدًفػػركؽ2010ًدراسػػةً)العنػػزم،ًًيجػػةنتهػػذ ًالدراسػػةًمػػ ًًيجػػةنتكاختمفػػتًًً

ًفًمفًالمخدرات.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًذاتًداللةًإحصائيةًفيًبعدًالتكاصؿًاالجتماعيًبيفًالمنتكسيفًكالمتعافي

 خامسًا:يقظة الضمير

ذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلعامػػؿًًفػػركؽ كجػػكد هػػذ ًالدراسػػةًنتػػائجأظجػػرتًًًً

ًلصالاًالمتعافيفًمفًالمخدرات.المخدراتًيقظةًالضميرًلدلًالمدمنيفًكالمتعافيفًمفً

درجػػةًكبيػػرةًبعامػػؿًيقظػػةًالضػػمير،ًحيػػثًًمكاًإلػػىالمخػػدراتًمػػدًحصػػًمتعػػافيًيػػرلًالباحػػثًأفًكًًًًً

نجػازاتجـ،ًًكيسعىًمتعافيًالمخدراتًإل متعػافيًالمخػدراتًبػهفًيظجػرًًأيضػاًنًيسػعىىًتحقيؽًأهدافجـًكا 

كيناضػؿًبػهفًيكػكفًضػبطًالػذاتًًنبػر،اجبالرفقةًالصالحةًالتيًتقؼًًبصكرةًمرتبةًكمنظمةًكيصاحب

ؿًإنجػازًاألعمػاؿًدكفًالحاجػةًإلػىًالتشػجي ًمػفًمبػؿًلديرًكبير،ًم ًالقدرةًعمىًتدعيـًالذاتًمػفًأجػ

تخػػػاذًالقػػػراراتًالممزمػػػةًلمكاجبػػػات،ًكيعػػػزكًالباحػػػثًاعًالنزعػػػةًالتفكيريػػػةًكالتػػػركمًفػػػيًااألخػػػريف،ًكأرتفػػػ

حصكؿًمدمنيًالمخدراتًعمىًدرجةًبسيطةًفػيًالمتكسػطاتًالحسػابيةًبعامػؿًيقظػةًالضػمير،ًألنجػـًً

لتزاـًبالكاجباتًكضبطًالػنفسًكالقػدرةًعمػىًكفاءةًكالتنظيـًكاالالمتدارًأكًاليتسمكفًبنسبةًبسيطةًمفًا

 ًً.ًًالتدعيـًكالتهنيًكالركية

ً

ً

ً

ً

ً
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  :توصيات الدراسة

ًيكصيًالباحثًبماًيهتي:ًًًالدراسةًسفرتًعنرًنتائجًهذ فيًضكءًماًا

(ًمفًمبؿًاالخصائييفNEO-FFI-Sًستخداـًمقياسًعكامؿًالشخصيةًالكبرلً)ا (1

يفًالعامميفًم ًالمدمنيفًلمكشؼًعفًعكامؿًالشخصيةًالسائدةًيالنفسًاالجتماعييفًكالمرشديف

 عندهـ.

رشاديةًعبلجيةًكمائيةًلممدمنيفًعمىًالمخدراتًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًفيًاكض ًبرامجً (2

 ضكءًالسماتًالسائدةًلديجـ.

فًتميزًالمدمنيفًعمىًالمخدراتًمقارنةًبغيرًالمدمنيفًأسماتًأخرلًيمكفًًعمىالتعرؼً (3

المخدرات،ًكذلؾًبجدؼًإعدادًمكائـًمتكاممةًيمكفًبكاسطتجاًالتعرؼًإلىًمؤشرًعمىً

 االدماف.

ماف،ًلمتكعيةًمفًخبلؿًالمحاضراتًكالبرامجًهميةًفيًسمطنةًعًيتفعيؿًكمساندةًالجمعياتًاأل (4

كالدكراتًالتثقيفية،ًكجعؿًالمتعافيفًمفًالمخدراتًمساهميفًفيًالجمعياتًاالهميةًلنقؿً

 خبراتجـًلغيرهـ.

 تفعيؿًدكرًالمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية،ًفيًالمجتم ًبصكرةًمكثفة. (5

ًتطكيرًأكًتعديؿًبعضًاحكاـًمانكفًالمخدراتًكالتشريعاتًالقانكنيةًاتجا ًمدمفًالمخدرات (6

 .فيًضكءًالتطكرًالمتسارع

 .بمختمؼًالمناطؽًفتاًمراكزًتههيؿًلعبلجًاإلدماف (7

اإلدمافًكمركزًتههيؿًلعبلجًاإلدمافًفيًالسجفًالمركزمًعمؿًكحداتًخاصةًلعبلجً (8

ًبسمائؿ.
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ًالدراسات والبحوث المقترحة 

ًتية:يقترحًالباحثًإجراءًالدراساتًاآلًاستناداًإلىًنتائجًالدراسةًالحاليةًكتكصياتجاً

كالعكامؿًالمسجمةًفيًزيادةًعددًالمدمنيفًعمىًًىًحجـًالمشكمةًكاسبابرالتعرؼًعمً (1

ًماف.طنةًعًيالمخدراتًفيًسم

 العكامؿًالمسجمةًفيًالعكدةًلئلدمافًلدلًالمتعافيفًمفًالمخدرات. (2

القيـًالدينيةًكعبلمتجاًفيًالحدًمفًسمكؾًالمدمنيفًعمىًالمخدراتًفيًضكءًبعضً (3

 .المتغيرات

العبلمةًبيفًاإلدمافًعمىًالمخدراتًكعددًمفًالمتغيراتًمنجاًتككيدًالذات،ًكممؽً (4

 المستقبؿ،ًكالضغكظًالنفسية.

 

    

ً

 

ً

ً



ً

ً

ً

 
 
 

 قائمة المراجع
 

 
 المراجع العربية -   
 المراجع األجنبية  -   

 
ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 المراج ًالعربيةً-أ

ً) ابفًمنظكر،ً . ًمكـر ًمحمدبف ًالديف 1992ًجماؿ .ًلساف العرب المحيط، معجـ لغوي(.
 بيركت:ًدارًصادر.

لمخدراتًفيًالمجتم ً(.ًعكامؿًانتشارًظاهرةًتعاطيًا2004أحمدًعبدالعزيز.ً) األصفر،ً
ً ًاالمنية.ًًمركز الدراسات والبحوثالعربي. ًلمعمكـ ًالعرببية ًنايؼ ًجامعة .
 الرياض.

 ..ًنيكيكرؾدليؿ تشاركي إلى برنامج منع تعاطي المخدرات(.2003ًالمتحدة.ً) األمـ

ً األنصارم،ً (ً ًمائمةًالعكامؿًالخمسةًالكبرلًلمشخصية1997ًًبدرًمحمد. (.ًمدلًكفاءة
ًالمج ًفي ًالككيتي، ًالنفسييفًًمجمة  الدراسات نفسية.تم  ًاألخصائييف رابطة
 .281(،2)7ً،المصرييف

تقنيف عمى المجتمع  -المرجع في مقاييس الشخصية (.2002ًبدرًمحمد.ً) األنصارم،ً
 .ًالقاهرة:ًدارًالكتابًالحديث.الكويتي

 ث.ً.ًلقاهرة:ًدارًالكتابًالحديقياس الشخصية(.1999ًبدر.ً) األنصارم،ً

ً) أبكًالنيؿ،ً ًذ. 1999ًهبة مشكمة االدماف وتعاطي المخدرات: العوامؿ النفسية في (.
 .ًرسالةًجامعةًعيفًشمس،ًالقاهرة.االدماف

ً أبكًالنيؿ،ً ًذًمحمكد.) 1998ًهبة عالقة أسموب الحياة باالستيداؼ لتعاطى المواد (.
ًالنفسية المؤثرة فى األعصاب لدى طالب الجامعة ًرسالة ًغيرً. ماجستير

 منشكرة،ًجامعةًالقاهرة،ًالقاهرة.

ًًك أبكًأسعد،ً ًعبدالمطيؼ ً)أحمد ًمحسف. ًسامي ًالنفس2011ًالختاتنة، ًعمـ ًإتجاها .)
ًالنظريةًكالتطبيؽ.ًعماف:ًالمكتبًالجامعيًالحديث.
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ً) ابكًزيد،ً ًالحميد. ًعبد ًالمعرفة1998ًمدحت ًدار ًاالسكندرية: ًالعقارم. ًاالنتكاس .)
 الجامعية.

ً) بكًنجيمة،ًأ 2001ًسفياف. .ً ًالنفسية ًكالصحة ًالشخصية ًفي ًمقاالت مركز البحوث (.
 جامعةًاالزهر،ًغزة.االنسانية والتنمية االجتماعية. 

ً أبكًهاشـ،ً (ً ًمحمد. ًمف2007ًًالسيد ًنمكذجًكؿ ًفي ًلمشخصية ًالمككناتًاألساسية .)
،ًجامعةًبنجا،ً. مجمة كمية التربيةكاتؿًكأيزنؾ،ًكجكلدبيرجًلدلًطبلبًالجامعة

(70ًً،)210ً–ً274. 

ً أبكًهاشـ،ً (ً ًمحمد. ًالنفسية2010ًًالسيد ًالسعادة ًبيف ًلمعبلمات ًالبنائي ًالنمكذج .)
ًلدلً ًاالجتماعية ًكالمساندة ًالذات ًكتقدير ًلمشخصية ًالكبرل ًالخمسة كالعكامؿ

 .285(،81ًً،ًجامعةًالزمازيؽ،ً)التربيةًمجمة كميةطبلبًالجامعة.ً

.ًرسالةًديناميات العالقة بيف اإلدماف والمرض النفسى (.1997شاد.ً)محمكدًًر أحمد،ً
 دكتكرا ًغيرًمنشكرة،ًجامعةًعيفًشمس،ًالقاهرة.

.ًاإلسكندرية:ًمركزًاإلسكندريةًسيكولوجية الشخصية(.2003ًًسجيرًكامؿ.ً)ً أحمد،ً
 لمكتاب.

ً أليف،ً (ً ًتالتنوع -النمو -نظريات الشخصية: االرتقاء(.2010ًًبيـ. رجمةًعبلءً.
 (ًعماف:ًدارًالفكر.1)1الديفًكفافيًكمايسةًأحمدًكًسجيرًمحمد،ً

ً) انسيبً .2013ً ، نيويورؾ: 2012تقرير الييئة الدولية لمراقبة المخدرات لعاـ (.
 االمـ المتحدة. 

 تقرير المخدرات العالمي)خالصة وافية(، انيويورؾ المـ المتحدة. (.2012ً.ً) انسيبً

ً)ًصكفيا براميمي،ً 2009ًالياس. .ًنظريات في جناح االحداث) ادماف، كحوؿ بغاء((.
 بيركت:ًالمكتبةًالحديثةًلمكتاب.
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ً) البريثف،ً ًعبدذ. ًبف ًإماف2006ًعبدالعزيز ًمجاؿ ًفي ًاالجتماعية ًالخدمات .)
ًاألمنية،ً. مركز الدراسات والبحوث، المخدرات ًلمعمكـ ًالعربية ًنايؼ أكاديمية
 الرياض.

ً البار،ً ً)محمد الموقؼ الشرعي والطبي مف التداوي بالكحوؿ (.2003عمى.
 .ًالرياض:ًالدارًالسعكديةًلمنشرًكالتكزي .والمخدرات

ً) بيتًدشيشة،ً بعض سمات الشخصية لدى األحداث الجانحيف  (.2011أسماءًبنتًأحمد.
ًمنشكرة،ًوعالقتيا ببعض المتغيرات في سمطنة عماف ًغير ًماجستير ًرسالة .

 كل.جامعةًنزكل،ًنًز

ً) البكسعيدم،ً ًحمكد. ًبف 2013ًيحيى العوامؿ المسيمة في حدوث بعض الجرائـ (.
االخالقية وعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدى نزالء السجف المركزي في 

 .ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشكرة،ًجامعةًنزكل،ًنزكل.سمطنة عماف

العالمة أحمد بف  الفتاوى الطبية لسماحة الشيخ(.2010ًرميةًبنتًناصر.ً) الجشمية،ً
 (،ًمسقط:ًمكتبةًالجيؿًالكاعد.1ً.)حمد الخميمي المفتي العاـ لسمطنة ُعماف 

(.ًالمرج ًالسري ًالىًالدليؿًالتشخيصيًكاالحصائي2004ًالنفسيًاالمريكي.ً) جمعيةًالطب
 .الراب ًالمعدؿًلبلضطراباتًالنفسية،ًترجمةًتيسيرًحسكف.ًديمشؽ

ً) جبر،ً ًمحمكد. 2012ًأحمد لعوامؿ الخمس لكبرى لمشخصية وعالقتيا بقمؽ ا(.
ًماجستيرًالمستقبؿ لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ًرسالة .

 غيرًمنشكرة،ًجامعةًاألزهر،ًغزة.

المخدرات واثر عقوبة االعداـ. دراسة تحميمية لواقع (.2003ًعبدذًبفًعمي.ً) الحارثي،ً
ً(،ًمسقط:ًمطاب ًالنجضة.1.)لخميجيمشكمة المخدرات بدوؿ مجمس التعاوف ا

ً
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تعاطي المخدرات وعالقتيا بأبعاد الشخصية وبعض (.2001ًصالاًبفًعمر.ً) الحازمي،ً
رسالةًدكتكرا ًغيرًمنشكرة،ًمعجدًالدراساتًالتربكية،ًجامعةًالمتغيرات األسرية. 

 القاهرة.

ً) حجاب،ً ًناصر. 2011ًمنصكر إدماف عوامؿ الشخصية الستة عشر وعالقتيا ب(.
ًلمعمكـًاألمفيتامينات ًالعربية ًنايؼ ًجامعة ًمنشكرة، ًغير ًماجستير ًرسالة .

 األمنية،ًالرياض.

ً) الحربي،ً 1995ًسعدل. دراسة مقارنة لبعض الخصائص الشخصية لدى مدمني (.
ًالممؾًومروجي المخدرات والعادييف ًجامعة ًمنشكرة، ًغير ًماجستير ًرسالة ،
 سعكد،ًكميةًالتربية،الرياض.

ً) مي،ًالحرم ًبفًحميد. 2007ًسعيد دور الخدمات االجتماعية في التعامؿ مع ظاىرة (.
 .ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشكرة،ًجامعةًالسمطافًمابكس،ًمسقط.إدماف المخدرات

ً) حسف،ً 2004ًمصطفىًحسف. بعض المتغيرات النفسية لنوعية الحياة وعالقتيا (.
ًغبسمات الشخصية لمدمني الييرويف ًماجستير ًرسالة ًجامعةً. ً ًمنشكرة، ي

 عيفًشمس.ًالقاهرة.

.ًالككيت:ًجامعةًسيكولوجية تعاطي المخدرات والكحوليات(.1993ًمصرم.ً) حنكة،ً
 الككيت.

ً) خطاب،ً ًطر. 2002ًهبة الشخصية وصورة السمطة الوالدية لدى المدمف.دراسة (.
 .ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشكرة،ًجامعةًعيفًشمس،ًالقاهرة.مقارنة

ً)عم الخمؼ،ً ًناصر. ًبف 2007ًر مستوى الوافؽ االنفعالي واالجتماعي لدى (.
.ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشكرة،ًجامعةًنايؼًالعرببيةًالمتعاطيف وغير المتعاطيف
ًلمعمكـًاالمنية،ًالرياض.ً

ً 
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(.ًاستبانرًالشخصيةًثبلثيةًاألبعادً.دراسةًفى2000ًماجدةًكالمختار،ًمحمد.ً) خميس،ً
 (،ًالقاهرة.54جمةًعمـًالنفس،)أنماطًشخصيةًالمدمف.ًم

اإلدماف عمى المخدرات أسبابيا، آثارىا، وكيفية ًظاىرة (.2010صالاًسمير.ً) الدليمي،ً
.ًرسالةًدكتكراةًغيرًمنشكرة،ًجامعةًالجبؿًالتعامؿ معيا )دراسة نظرية تحميمية(

 الغربي،ًليبيا.

مسقط:ًبالغ الراغبيف. منيج الطالبيف وال (.2011خميسًبفًسعيدًالشقصي.) الرستامي،ً
 .114-112(،4ً-3)2ً،كزارةًاالكماؼًكالشؤكفًالدينية

ًفجدً الرشيدم،ً ًكالناصر، ًإبراهيـ ًكالخميفي، ًمحمد ًالنابمسي، ًك ًطمعت ًكمنصكر، بشير
(.ًتشخيصًاالضطراباتًالنفسيةًكاضطراباتًالتعاطي2000ًكبكرسمى،ًبدر.ً)

 ،ًالككيت.مكتب االنماء الجتماعي (،1) كاالدماف.

(.ًمقياسًالعكامؿًالخمسةًالكبرلًلمشخصية2007ًًعبدًذًصالاً"ًأً"ً.ً)ً الركيت ،ً
 .101(،83ًً)21ً،المجمة التربويةعمىًعينةًسعكديةًمفًاإلناث.ً

ً الركيت ،ً (ً ً"ب". ًذًصالا ًفي2007ًًعبد ًالخمسًالكبرل ًلمعكامؿ ًمقياس ًإعداد .)
(،2ً)6،ًية في عمـ النفسدراسات عربالشخصية)دراسةًعمىًعينةًسعكدية(،ً

4. 

ً الركيت ،ً (ً صورة سعودية لمقياس أيزنؾ المعدؿ (.2002ًًعبدًذًكالشريفي،ًحمكد.
،ً( و الجمعية السعودية لمعموـ التربوية والنفسية )جستف(EPQ-Rلمشخصية)

 بحكثًكدراساتًالمقاءًالسنكمًالعاشر.

ً) الركيت ،ً ًالخمسًال2007عبدذ. ًمقياسًالعكامؿ .)ً دراسات عربية كبرلًلمشخصية.
 .100(،2ً)6،في عمـ النفس

قوة االنا لدى مدمني المخدرات. رسالة ماجستير  (.2011اسامةًبفًظافر.ً) السبيعي،ً
 ،ًجامعةًنايؼًالعربيةًلمعمكـًاالمنية،ًالرياض.ًغير منشورة
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ً) سميـ،ً 1999ًأريج. اضطرابات الشخصية الحدية عمى وفؽ نموذج العوامؿ (.
 .ًرسالةًدكتكرا ًغيرًمنشكرة،ًجامعةًبغداد،ًبغداد.ًمسةالخ

ً سميماف،ً (ً ًالعدالة2010ًًمصطفى. ًكادراؾ ًلمشخصية ًالكبرل ًالخمس ًالعكامؿ .)
التنظيميةًكمنبئاتًباتجاهاتًأعضاءًهيئةًالتدريسًبجامعةًالفيكـًنحكًالتغييرً

ًاالنجاز، ًمكامؼ ًفي ًالمتضمف المؤتمر اإلقميمي الثاني لعمـ النكعي
 .ـ  رابطة األخصائييف النفسييف المصرية2010/ 1/12-29/11النفس

التفاؤؿ والتشاؤـ وعالقتيا بالعوامؿ الخمس الكبرى (.2006ًًهيمةًعبدًذ.)ًً السميـ،ً
.ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشكرة،ًجامعةًلمشخصية لدى طمبة جامعة الممؾ سعود

 الممؾًسعكد،ًجدة.

ً) سكيؼ،ً ًا1990مصطفى. ًتعاطي .)ً ًاالعصاب. ًفي ًالمؤثرة المركز القومي لمكاد
 (،ًالقاهرة.3،ً)لمبحوث االجتماعية والجنائية

ً) سكيؼ،ً ًالمجمس1995ًمصطفى. ًالككيت: ًكاممية. ًنظرة ًكالمجتم  ًالمخدرات .)
 الكطنيًلمثقافةًكالفنكفًكاآلداب.

ً) سكيؼ،ً 1996ًمصطفى. ًالككيت:عالـ205.)المخدرات والمجتمع نظرة تكاممية(. ،)ً
 المعرفة

ً) شحاتة،ً ًرزؽ. ًأ1995مجدم ثر تعاطى اآلباء لممخدرات عمى الصحة النفسية (.
ًعيفًوالتنشئة االجتماعية لدى األبناء ًجامعة ًمنشكرة، ًغير ًدكتكرا  ًرسالة .

 شمس،ًالقاهرة.

ً) الشديفيات،ً ًمكسى. 2005ًمحمكد ًمؤسسةًإدماف: تبغ ، خمور، مخدرات(. ًعماف: .
ً.الطريؽًلمنشرًكالتكزي 

ً
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ً الشجرم،ً (ً ًمحمد. ًبف 2005ًيزيد السموؾ التوكيدي لدى مدمني اربعة انماط مف (.
.ًرسالةًًماجستيرًغيرًمنشكرة،ًجامعةًنايؼًالعرببيةًالمخدرات)دراسة مقارنة(
 لمعمكـًاالمنية،ًالرياض.ً

ً الصياد،ً (ً ًالعاطيًأحمد. ًفي2002ًعبد ًاإلحصائيًالمستخدمة ًتحميؿ ًأساليبًاؿ .)
ًال ًتحميؿ ًكالمعاصرة. ًالتقميدية ًبيف ًالعممية ًكميمتجا مركز الدراسات جريمة
 الرياض.ً،أكاديميةًنايؼًالعربيةًلمعمكـًاألمنيةوالبحوث، 

ًالتوافؽ النفسي واالجتماعي وعالقتو باالدماف لدى(.2008ًعبدالرحمفًعبيد.) العازمي،ً
،ًجامعةً.ًرسالةًغيرًمنشكرةعينة مف نزالء المصحات النفسية في السعودية

 مؤتة.

(.ًإسجاـًالبحكثًالمصريةًفيًدراسةًاالدماف:ًدراسةًفي1999ًمحمدًحسف.ً) عانـ،ً
ً ًمفًعاـ ًلمبحكثًالميدانية ًالمضمكف 1997ًحتى1960ًًتحميؿ مجمة عمـ .

 .163ً-150ً(،52ً.)النفس

القاهرة:ًمركزًً(،1مقاييس الشخصية المشباب والراشديفا. )(.2001ًأحمدً) عبادة،ً
 لمنشر.الكتابً

ً) عبدًالخالؽ،ً 1989ًأحمد. ًالجامعيةًاختبارات الشخصية(. ًالمعرفة ًدار .االسكندرية:
 لمطباعةًكالنشر.ً

ً) عبدًالخالؽ،ً ًبدر. ًكاألنصارم، ًمجاؿ1996ًأحمد ًفي ًالكبرل ًالخمسة ًالعكامؿ .)
 .18ً-6ً(،38ًًً،ً)ًمجمة عمـ النفسالشخصية)عرضًنظرم(.ً

.ًالقاهرة:ًالمكتبةًالمصريةًلمطباعةًطفاؿ وتعاطي لمخدراتاأل(.2007ًسحر.ً) عبدًالغني،ً
 كالنشر.

ً) عبدًالمعطي،ً ًلبلنحراؼ2006ًمصطفى. ًالسككية ًالبدايات ًعف ًلمكشؼ ًنفسية ًدراسة .)
 .129ً–114ً(،72ً)مجمة عمـ النفس، كتعاطيًالمخدراتًلدلًالمراهقيف.ً
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.ًالقاهرة:ًدارًسبابو ونتائجواالدماف: دراسة نفسية أل(.2004عفاؼًمحمد.ً) عبدًالمنعـ،ً
 ً.المعرفةًالجامعية

(.ًخصائصًشخصيةًالمدمفًفيًالمممكةًالعربيةًالسعكدية.1992ًًسمكل.ً)ً عبدالبامي،ً
 .74-72(،ًالقاهرة،1ً)2مجمة الدراسات النفسية، 

المركز العربي لمدراسات (.ًاالثارًاالجتماعيةًلتعاطيًالمخدرات.1992ًرشاد.ً) عبدالمطيؼ،ً
 الرياض.المنية والتدريب، ا

ً)ً عبدالمعطي،ً ًعبدالبامي. ًالسمككية2006ًمصطفى ًالبدايات ًلمكشؼًعف ًنفسية ًدراسة .)
ً ًالمراهقيف. ًمف ًعينة ًلدل ًالمخدرات ًكتعاطي مجمة عمـ النفس، لبلنحراؼ

 .121ً،122جامعةًعيفًشمس،ً(، 71)

اجتماعية لتغير  مدى فاعمية المؤسسات االصالحية)دراسة(.2005ًمنصكر.ً) عبيد،ً
اتجاىات النزالء نحو بعض القيـ االجتماعية والمعايير السموكية في دور 

ًمنشكرة.ًالمالحظة والتوحية بمدينتي الرياض والدماـ( ًغير ًماجستير ًرسالة .
 جامعةًالممؾًسعكد،ًالرياض.

ً) العبيدم،ً ًجاسـ. 2011ًمحمد ًلمنشرًعمـ النفس الشخصية(. ًالثقافة ًدار ًعماف: .
 .زي كالتًك

 .ًبيركت:ًدارًالنفائس.المخدرات غمبراطورية الشيطاف(.1993ًهاني.ً) عرمكش،ً

ً) عسكر،ً تعاطي المخدرات في السنما المصرية)دراسة في الخطاب  (.2004رافت.
 .ًالقاهرة:ًمكتبةًالنجضةًالمصرية.السنمائي المصري(

 رة:ًمكتبةًاالنجمك..ًالقاهاإلدماف بيف التشخيص والعالج(.2005ًعبدذ.ً) عسكر،ً

.ًرسالةًدكتكرا ًتعاطي المخدرات بيف الشباب الميبي(.2004ًعادؿًعمار.ً)ً عطير،ً
 غيرًمنشكرة،ًجامعةًالدكؿًالعربية،ًالقاهرة.
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 .ًالقاهرة:ًمكتبةًاألنجمكًالمصرير.الطب النفسي المعاصر (.1992احمد.ً) عكاشر،ً

ؿًالخمسةًالكبرلًلمشخصيةًلدلًعينةًمفً(.ًالعكام2009عبدالرحمفًعبدذ.ً) العمرم،ً
ًبغيرً المدمنيف ًمقارنة ًالنفسية ًلمصحة ًاألمؿ ًبمجم  ًاإلدماف ًبقسـ المنكميف

ً ًالمخدرة. ًلممكاد ًالعربيةًًمركز الدراسات والبحوث،المتعاطيف ًنايؼ أكاديمية
 الرياض.ً،لمعمكـًاألمنية

ً) العنزم،ً ًسمطاف. ًبف 2010ًيكسؼ ت الشخصية لدى الذكاء االنفعالي والسما(.
،ًرسالةًدكتكرا ًغيرًمنشكر،ًجامعةًنايؼًالعربيةًالمنتكسيف وغير والمنتكسيف

 لمعمكـًاألمنية،الرياض.

ً) العنزم،ً ًسمطاف. 2003ًيكسؼ دراسة مقارنة بيف مدمني الحشيش ومدمني (.
ًغيرًاالمفيتاميف والعادييف في بعض خصائص الشخصية ًماجستير ًرسالة .

 .العرببيةًلمعمكـًاالمنية،ًالرياضمنشكرة،ًجامعةًنايؼً

(.ًتقديرًالذاتًكاإلكتئابًلدل2003ًفاطمةًسبلمةًكالمشعاف،ًعكيدًسمطاف.ً) عياد،ً
 .(،ًالرياض31)34مجمة العموـ االجتماعية، ذكمًالتعاطيًالمتعدد.ً

 القاهرة:ًمكتبةًزهراءًالشرؽ.ً. عمـ النفس اإلجتماعي.(2000إبراهيـ.ً) عيد،ً

 ،ًاإلسكندريةً:منشهةًالمعارؼ.سيكولوجية الشخصية(.2002ًًدًالرحمف.ً)ًعب العيسكم،ً

.ًالقاهرة:ًدارًعالجة-نظريات تفسيره -اإلدماف أضراره(.2005ًمحمدًحسف.ً) غانـ،ً
 غريبًلمطباعةًكالنشر.

ً) غانـ،ً ًحسف. 2007ًمحمد ًدارًبحوث ميدانية في تعاطي المخدرات(. ًالقاهرة: .
 غريبًلمطباعةًكالنشر.

ً) غانـ،ً 2006ًمحمد. ًمكتبةًاالضطرابات النفسية والعقمية والسموكية(. ًالقاهرة: ،
 .األنجمكًالمصرية
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ً) غبارم،ً ً)سيكولوجيا الشخصية(.2010ًثائرًكأبكًشعيرة،ًخالد. (،ًعماف:ًمكتبة1ً،
 المجتم ًالعربيًلمنشرًكالتكزي .

ً) غبارم،ً ًسبلمة. 2007ًمحمد ًاإلسكندرية:ًماعياالدماف خطر ييدد االمف االجت(. .
 دارًالكفاءًلدنياًالطباعةًكالنشر.

ً) الغريب،ً ًعمي. ًبف ًالمتعافي (.2006عبدالعزيز ًلممدمف ًاالجتماعي دراسةً. القبكؿ
ً ًالرياض. ًبمدينة ًالمجتم  ًمفًأفراد ًلعينة ًكميةًمجمة البحوث األمنيةميدانية ،

 (.38الممؾًفجدًاألمنية،)

.ًالجوانب النفسية واإلكمينيكية والعالج لممدمف األدماف(.2011حسيفًعمي.ً) الغكؿ،ً
 القاهرة:ًدارًالفكرًالعربي.

ً) فايد،ً ًعمي. 1994ًحسيف دراسة مقارنة في الشخصية بيف متعاطي كؿ مف (.
ًعيفًًالعقاقير المثبطة والعقاقير المنشطة. ًمنشكرة،جامعة ًغير ًدكتكرا  رسالة

 شمس،ًالقاهرة.

ًمحمد.) الفجدم،ً ًبف صورة األب العماني المدمف وعالقتيا ببعض (.2006خمفاف
ًالدراساتًالعمياًمتغيرات شخصية األبناء ًمعجد ًمنشكرة، ًغير ًماجستير .رسالة
 التربكية،ًجامعةًالقاهرة.

ً) الفجدم،ً ًمحمد. ًبف 2013ًخمفاف االبعاد الشخصية لمدمني المخدرات وعالقتيا (.
الةًدكتكراةًغيرًمنشكرةً.ًرسببعض المتغيرات األسرية لدييـ بالمجتمع العماني

 ،الجامعةًاإلسبلميةًالعالمية،ًجكمباؾ.

ً) ماسـ،ً ًمحمد. ًمف1993ًناجي ًالشباب ًيراها ًكما ًلممدمف ًخصائصًالشخصية .)
ًاإلسكندرية ًجامعة ًعيفً، المؤتمر العممي لإلدماف والتنميةطبلب ًجامعة .

ًشمس،ًالقاهرة.
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المركز  افًالمخدر)دراسةًتحميمية(.(.ًعبلمةًسماتًالشخصيةًيادم1996هبة.ً) القشقيش،ً
 ً.372ً،ًالقاهرة،ًالقومي لمبحوؽ االجتماعية والجنائية

دوافع تعاطي المخدرات ودور االسرة في الوقاية منيا مف (.2004ًمصطفى.ً) القضاة،ً
 .ًعمادةًالبحثًالعمميًكالدراساتًالعميا،ًجامعةًاليرمكؾ.منظور اسالمي

القيـًالنفسيةًكالعكامؿًالخمسةًالكبرلًفيًالشخصية.ً(.2002ًًعمىًمجدم.ً)ً كاظـ،ً
 .18(،ًص2ً)3ًمجمة العموـ التربوية والنفسية، 

سمات الشخصية وعالقتيا بقمؽ المستقبؿ لدى العامميف (.2008ًًصبلح.ً)ً كريماف،ً
ًغيرًمنشكرة،ًبصورة وقتية مف الجالية العراقية  في أستراليا ًدكتكرا  ًرسالة ،

 يةًالمفتكحةًفيًالدنمارؾ،ًالدنمارؾ.األكاديميةًالعرب

تقنيف العوامؿ الخمس الكبرى في الشخصية عمى (.2006ًمنىًبنتًسيؼ.ً) الكمباني،ً
رسالةًماجستيرًغيرًمنشكرة،ًجامعةًالسمطافًطمبة جامعة السمطاف قابوس. 

 مابكس،ًمسقط.

ً) ككركيس،ً ًإسماعيؿ. 2007ًمؤيد لكبرى كشؼ الذات وعالقتو بالعوامؿ الخمسة ا(.
ًرسالةًدكتكرا ًغيرًتدريسيي الجامعة والمحاميف والصحفييفًلمشخصية لدى .

 منشكرة،ًجامعةًبغداد،ًالعراؽ.

ً) الكناني،ً ًالمنعـ. ًعبد 2002ًممدكح ًالككيت:مكتبة2ً،)المدخؿ إلى عمـ النفس(. ،)
 الفبلحًلمنشرًكالتكزي .

ً) المكاتي،ً ًعبدالحميد. 2004ًعصاـ ى في شحصية مدير العوامؿ الخمسة الكبر (.
رسالةًالمدرسة وعالقتيا بكفاءتو في أداء أدزاره االساسية في سمطنة عماف. 

 غيرًمنشكرة،ًجامعةًالسمطافًمابكس،ًمسقط.

ًاالسكندريةً:ًالمكتبةًالمصرية.ًاألطفاؿ وتعاطي المخدرات. (.2007عمي.ً) ليمية،ً
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الشخصية عند المتعاطيف دراسة مقارنة لبعض سمات (.1990ًمريـًخميس.ً) المالكي،ً
ًجامعةًوغير المتعاطيف فى المجتمع القطري ًمنشكرة، ًغير ًماجستير ًرسالة .

 عيفًشمس،ًالقاهرة.

ً) مجيد،ً ًشاكر. 2008ًسكسف ،ً(1قياسيا. ) -اضطرابات الشخصية: أنماطيا(.
 عماف:ًدارًصفاءًلمنشرًكالتكزي .

ً) محمديف،ً 2003ًسيد. ة لمشكمة تعاطي الشباب االبعاد االقتصادية واالجتماعي(.
ستراتيجية مواجيتيا. ًعيفًًلممخدرات وا  ًجامعة ًمنشكرة، ًغير ًدكتكراة رسالة

 شمس،ًالقاهرة.

ً) محمكد،ً ًحسيف. 1991ًماجد ًغيرًسيكولوجية المدمف العائد(. ًماجستير ًرسالة .
 منشكرة،ًًجامعةًعيفًشمس،ًالقاهرة.ً

ً محيسف،ً (ً 2005ًًعكف. يا ببعض المتغيرات المعرفية األساليب المعرفية وعالقت(.
.ًرسالةًدكتكراةًغيرًمنشكرة،ًجامعةًوالوجدانية لدى طمبة جامعة األقصى بغزة

 األمصى،ًغزةً.

ً) المرزكمي،ً ًإدمافًالمخدراتًفيًبعضًأنحاءًلبناف،1996ًحمد. مركز أبحاث (.ًظاهرة
 ،ًالرياض.مكافحة الجريمة

فىًالمخدرات."ًدراسةًنفسيةًاجتماعيةًفىً(.ًالتكرط1990ًحمدًعبدًالكريـ.ً) المرزكمي،ً
ًاألمـً ًكمكتب ًالسعكدية ًالداخمية ًبكزارة ًالجريمة ًمكافحة ًأبحاث مصر".مركز

ًكالشئكفًاإلنسانية. ًاالجتماعية ًلشئكفًالتنمية ًفىًفيينا سمسمة بحوث  المتحدة
-1988مشروع مكافحة المخدرات بيف أوساط الشباب فى دوؿ مختارة 

1993 . 

تعاطي المراىقيف لمبانجو وعالقتيا بتقدير الذات والشعور  (.1999كر.ً)ابكًب مرسي،ً
 .ًرسالةًغيرًمنشكرة.ًجامعةًالقاهرة،ًالقاهرة.بالوحدة النفسية
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 .ًالقاهرة:ًالدارًالمصريةًالمبنانية.اإلدماف(.2004ًعبدًالجادم.ً) مصباح،ً

تعاطيًالجركيفًكغيرً(.ًدراسةًمقارنةًمفًم1995عمىًكبدكم،ًآمنةًعبدذ.ً) مفتاح،ً
ًالشخصية. ًتقدير ًفي (11ً)2،مجمة البحوث النفسية والتربوية المتعاطي

 .18-1القاهرة،ًً

ً) المراشدة،ً ًعبدالحميد. 2011ًيكسؼ جريمة المخدرات آفة تيدد المجتمع (.
 .عماف:ًدارًكمكتبةًالحامدًلمنشرًكالتكزي .الدولي

ً) المشرؼ،ً ًرياض. ًكالجكادم، 2011ًعبدااللر المخدرات والمؤثرات العقمية أسباب (.
(،1ً،ًجامعةًنايؼًالعربيةًلمعمكـًاالمنية،ًالرياض،)التعاطي واساليب المواجية

25-76. 

ً) المشعاف،ً ًسمطاف. ًكاالكتئاب2011ًعكيد ًبالعصابية ًكعبلمتجا ًاالجتماعية ًالمساندة .)
ًالككيت. ًدكلة ًكطمبة ًالمتعاطيف ًلدل ة مجمة العموـ التربوي كالعدكانية

 256ًجامعةًالككيت،ًصً، (4)12والنفسية،

ً) المركز ًكالمعمكمات. ًا2010الكطنيًلئلحصاء ً(،38لكتاب اإلحصائي السنوي، )(.
 ً.مسقط

ً) المركز ،ً(39الكتاب اإلحصائي السنوي، )(.2011ًالكطنيًلئلحصاءًكالمعمكمات.
 .مسقط

ً) المركز ًكالمعمكمات. ًا2012الكطنيًلئلحصاء ،ً(40السنوي، ) لكتاب اإلحصائي(.
 .مسقط

قانوف مكافح (.2010ًلمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية.ً"أ"ً)ً المكتبًالتنفيذم
 (،ًمسقط.2ً.ً)المخدرات والمؤثرات العقمية والالئحة التنفيذية لو

ً) المكتبًالتنفيذم ًالعقمية."ب" ًكالمؤثرات ًالمخدرات ًلشؤكف ًالكطنية 2010ًلمجنة  التقرير(.
 ،ًمسقط.ًاالحصائي السنوي لممخدرات والمؤثرات العقمية
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ً) المكتبًالتنفيذمً ً"ج" 2010ًلمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية. ىؿ تدمف (ً.
 .ًمسقط.ًًىذا الدواء؟

التقرير االحصائي (.2011ًلمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية.ً) المكتبًالتنفيذم
 ،ًمسقط.ًلممخدرات والمؤثرات العقمية السنوي

التقرير االحصائي (.2012ًلمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية.ً) المكتبًالتنفيذم
 ،ًمسقط.ًالسنوي لممخدرات والمؤثرات العقمية

ي التقرير االحصائ(.2013ًلمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية.ً) المكتبًالتنفيذم
 ،ًمسقط.ًالسنوي لممخدرات والمؤثرات العقمية

 ،ًبيركت:ًدارًالنجضةًالعربية.عمـ نفس الشخصية(.2001ًحممي.ً)ً المميجي،ً

(.ًالخصائصًالسيككمتريةًالستبياف2006ًًفؤادًحامدًكراضي،ًفكميةًمحمد.ً)ً المكافي،ً
المصرية  المجمةالخمسةًالكبرلًلؤلطفاؿ،ًالجمعيةًالمصريةًلمدراساتًالنفسية،ً

 .3ً-2ً(،53ًً)16ًلمدراسات النفسية،

اإلرشاد النفسي ودوره في عالج المدمنيف (.2011ًبعيب ًًكاسماعيؿ،ًيامنة.ً) نادية،ً
 عماف:ًدراًاليازكرمًالعمميةًلمنشرًكالتكزي .عمى المخدرات. 

ً) النجيمي،ً ًفيًالشريعةًاإلسبلمية.2004ًمحمدًبفًيحيى. ًالمخدراتًكأحكامجا  مركز(.
 .ًأكاديميةًنايؼًالعربيةًلمعمكـًاألمنية،ًالرياض.الدراسات والبحوث

ً) النحكية،ً اتجاىات العامميف في قضايا االحداث الجانحيف (.2013ًمريـًبنتًعبدذ.
ًماجستيرًبمحافظة مسقط نحو العوامؿ المسيمة في جنوح االحداث ًرسالة .

 غيرًمنشكرة،ًجامعةًنزكل،ًنزكل.

ًا النياؿ،ً (.ًبعضًالمتغيراتًالكجدانيةًلدلًبعضًفئاتًاالعتماد1998ًحمد.ً)مايسة
 .95ً-66ً(،48ًً،)مجمة عمـ النفسالعقارمًفيًريؼًمصرًكحضرها.ً
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ً

ً

ً

ً

ً

.ًاإلسكندرية:ًالخجؿ وبعض أبعاد الشخصية(.1999مايسةًكأبكًزيد،ًمدحت.ً) النياؿ،ً
 دارًالمعرفةًالجامعية

ً الكريكات،ً (ً ًعكاد. 2004ًًعايد ًالشركؽ1ً.)مـ الجريمةنظريات ع(. ًدار :ً ًعماف ،)
 لمنشرًكالتكزي .ً

 ..ًعمافً:ًدارًالشركؽمقدمة في عمـ النفس(.2003ًراضي.ً) الكمفي،ً

ً) الكهيبي،ً 2013ًعبدذًبفًمحمد. سمات الشخصية وعالقتيا بالكفاءة االجتماعية (.
يـ في لدى االختصاصييف االجتماعييف العامميف بمدارس وزارة التربية والتعم

 .ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشكرة.ًجامعةًنزكلً،ًنزكل.ًمحافظة مسقط

العوامؿ االجتماعية المؤدية الى العود الى ادماف (.2012ًبثينةًبنتًسالـ.ً)ً الكهيبية،ً
 رسالةًماجستيرًغيرًمنشكرة،ًجامعةًالسمطافًمابكس،ًمسقط.المخدرات. 

ً يكنس،ً (ً ًالجاـ. ًكخميؿ، ًا(. 2007ًفيصؿ ًنمكذج ًلمشخصية. ًالخمسة مجمة لعكامؿ
ً.557-556(،3ً)17ً،ًدراسات نفسية

 

–ة   
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 ( 9 ممحؽ )

دى مدمنً المخدرات فً ضوء بعض المتغٌرات بسلطنة عوامل الشخصٌة الكبرى لمقياس 

 فً صٌغته األولى المرسلة إلى لجنة التحكٌم عُمان

           

            

        

 عبِؼخ ٔضٜٚ           

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚا٢داة        

 لغُ اٌزشث١خ ٚاٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

  

 المحترم                                                     / ر الدكتو  الفاضل

 

 وبركاته،، هللا ورحمة علٌكم السالم

 

فلً للدى ملدمنً المخلدرات  الكبلرى شخصلٌةال عواملل " بعنثوان دراسثةبثججراء  الباحثث ٌقوم     

 الماجسثتٌر درجة على لحصولوذلك استكماالً للمتطلبات ا ضوء بعض المتغٌرات بسلطنة عُمان"

   رشاد النفسً./   تخصص اإلالتربٌة فً 

 . 

ولغاٌات تحقٌق أهداف هثذه الدراسثة ٌقثوم الباحثث بثججراء دالالت صثدق جدٌثدة لقائمثة العوامثل     

(، وقامثثت بترجمتهثثا وتقنٌنهثثا 1992الخمثثس الكبثثرش للشخصثثٌة التثثً وضثثعتها كوسثثتا ومثثاكري)

 (.  2006وتطبٌقها على البٌئة العمانٌة الكلبانً )

 

سثثمات  هثثاأنعلثثى  العوامثثل الخمثثس الكبثرش للشخصثثٌة لهثثذه الدراسثة وقثد تبنثثى الباحثثث تعرٌثف     

سثٌة هثً خثالل خمثس عوامثل أساأساسٌة فً الشخصٌة، لها القدرة على التمٌٌز بٌن فرد وآخثر مثن 

)األنصثثثاري،  ، وٌق ثثث ظة  الضثثثمٌرنفتثثثال علثثثى الخبثثثرة و المقبول ٌثثث ةوالنبسثثثاطٌة، واال ،العصثثثابٌة

عنهثا  ةاإلجابثكثل عامثل ، وٌثتم لفقثرة  12 بواقثعفقثرة  60وٌتكون المقٌثاس مثن .(715،ص2002

غٌثر  غٌثر متؤكثد،، موافثقموافق تماما، )بدائل  خمسة ٌتؤلف منالذي على مقٌاس لٌكرت الخماسً 
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( علثثثى التثثثوالً 1،2،3،4،5، ولغاٌثثات التصثثثحٌي أعطٌثثثت األوزان )غٌثثثر موافثثثق تمامثثثا( ،موافثثق

 الً للفقرات سالبة االتجاه.( على التو5،4،3،2،1للفقرات موجبة االتجاه و)

الفثثثرد الثثثذي لدٌثثثه الرغبثثثة القهرٌثثثة المخثثثدرات علثثثى انثثثه  مثثثدمن كمثثثا تبنثثثى الباحثثثث تعرٌثثثف       

ة مع مٌله لزٌادة الجرعة المعطاة، مما ٌسثبب لالستمرار فً تعاطً المخدرات أو امتالكه بؤي وسٌل

 .(07،ص0996صطفى، )م ، وٌلحق به أثار ضارة للفرد والمجتمعاعتمادا نفسٌا وجسمٌا

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ومكانه علمٌة، ٌود الباحثث االسثتفادة مثن أرائكثم القٌمثة للحكثم      

على فقرات هذا المقٌاس من حٌثث الصثٌاغة اللغوٌثة للفقثرات، ومثدش إنتمثاء كثل فقثرة للعامثل الثذي 

المخثدرات، وبٌثان الثثرأي  تنثدر  تحتثه، ومثدش مناسثبة  كثثل فقثرة ألفثراد عٌنثة الدراسثة مثثن مثدمنً

للفقثرات سثلبٌة االتجثاه هثل هثً سثلبٌة فعلٌثا وتقثٌس بعكثس المجال)العامل(الثذي تنثدر  تحتثه أم ال،  

 إضافة إلى أي مالحظات أو تعدٌالت أو مقترحات ترونها مناسبة .

 شاكرا لكم حسن اهتمامكم وتعاونكم .

 / سعٌد بن احمد بن سعٌد الغدانً الباحث

 جد دمحم سلٌمان هٌاجنةالمشرف  د. ام

 

 بٌانات المحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................................../ االسم

 ............................................................../ التخصص

 ........................................................./ الدرجة العلمٌة

 ............................................................/مكان العمل 

 ......................................................./ المسمى الوظٌفً
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 أوال : البٌانات األولٌة )الشخصٌة (:

 الجنس)النوع االجتماعً (: (9

 ذكر                               أنثى 

 العمر )السن(: (2

 

 

 

 

 الحالة االجتماعٌة : (3

 

 

 المستوى التعلٌمً: (4

 

 

 

 

 المهنة : (5

 

 

 

 سنة 02اقل من 

  سنة 30إلى  22من 

 سنة 50إلى  42من 

 سنة  60أكثر من 

 

 

 سنة 20إلى  02من 

 سنة 40إلى  32من 

 سنة 60إلى  52من  

 أمً 

 ُملم  )ٌقرأ وٌكتب(

 (  2أو  0المرحلة األساسٌة ) 

 ثانوي ) ما بعد األساسً( 

  

 دبلوم بعد الثانوٌة 

 بكالورٌوس

 ماجستٌر فما فوق  

 طالب

 أعمال حرة 

 موظف فً قطاع الخاص 

 موظف فً القطاع الحكومً  

 متقاعد

 باحث عن عمل

 أعزب

 متزو  

 مطلق

 أرمل
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 الدخل الشهري: (6

 

 

 

 

 نوع المخدر: (7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاير  211اقل من 

 لاير 325إلى  211من 

 لاير  511إلى  326من 

 لاير 711إلى  510من 

 لاير  0111إلى  710من 

 لاير  0111أكثر من 

 الحشٌش ، والمارٌجوانا، والبانجو.القنبٌات: 

 ، والكوكاٌٌنكالكبتاجون ومن هذه المواد االمفٌتامٌن : المنشطات

 ًً.كالميسكاليف،ًكعقارًاإلكستازم(،L.S.Dًً)الميسرجيؾًًكعقارًً:ًالميموسات

 اتـقـال  

 الهٌروٌن، والمورفٌن، والكوداٌٌن، والمٌثادون. :فٌوناتاأل

 ...........أي مواد مخدرة أخرش تذكر........................................
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 (S-FFI-NEOثانٌا : مقٌاس العوامل الشخصٌة  الكبرى الخمس ) 

  Neuroticism(  N)ّ العصابٌةالعامل األول :   

 : الخوف، النرفزة، الهم واالنشغال، الخواف، سرعة التهٌج.Anxietyالقلق  (1

 : حالة الغضب الناتجة عن اإلحباط.  Angry Hostility  العدوانٌة الغاضبة  (2

: انفعالً، منقبض أكثر منه مثرل وٌثإدي ذلثك إلثى الهثم والكثرب Depression االكتئاب   (3

 والقلق و االنفعالٌة الدائمة والحالة المزاجٌة القابلة للتغٌر.

لثثثق :الشثثثعور بثثثاإلثم والحثثثر  والخجثثثل والق Self-consciousnessالشلللعور بالللل ات  (4

 االجتماعً الناتج عن عدم الظهور أمام اآلخرٌن فً صورة مقبولة.

:عثثدم القثثدرة علثثى ضثثبط الثثدوافع وفٌثثه ٌشثثعر الفثثرد بثثالتوتر  Impulsivenessاالنللدفاع  (5

 والقلق وسرعة  االستثارة.

:عثثدم قثثدرة الفثثرد علثثى تحمثثل  Vulnerabilityوالقابلٌللة لجنجللرا   Stressاالنعصللاب  (6

شثثعر الفثثرد بثثالعجز أو الٌثثؤس و االتكثثال وعثثدم القثثدرة علثثى اتخثثاذ الضثثغوط، وبالتثثالً  ٌ

 القرارات فً المواقف الضاغطة.

 

 

 

 

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجلللللللال  االنتملللللللاء

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
بحاجللللة إلللللى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

1 
شثثعر بثثؤننً أدنثثى شثثؤناً أ

 من اآلخرٌن.

      

2 

عنثثدما أكثثون تحثثت قثثدر 

هائثثثثثثل مثثثثثثن الضثثثثثثغوط 

شعر أحٌانا كمثا لثو أنثً أ

 انهار.
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 )*( فقرة سالبة االتجاه تصحي بطرٌقة عكسٌة.

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجثثال التثثً  االنتمثاء

 التعدٌل المقترل ترٌد دراسته 

 واضحة
بحاجلللة إللللى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

3 
كثٌثثثراً مثثثا أشثثثعر بثثثالتوتر 

 والعصبٌة.

      

4 
بؤنثه ال قٌمثة أشعر أحٌانثاً 

 لً كلٌاً.

      

5 

كثٌثثثراً  مثثثا أغضثثثب مثثثن 

الطرٌقة التً ٌعاملنً بهثا 

 الناس. 

      

6 

غالثثب مثثا تضثثعف همتثثً 

ستسالم عندما أشعر باإلو

 تسوء األمور.

      

7 

غالبثثثاً مثثثا أشثثثعر بثثثالعجز 

واحتثثثثا  لشثثثثخص ٌحثثثثل 

 مشاكلً.

      

8 

أشثثثثثثثعر بالحاجثثثثثثثة إلثثثثثثثى 

ختفثثثثاء فثثثثً المواقثثثثف الا

 ث بالخجل.الذي ٌبع

      

       لست بالشخص القلق.)*( 9

10 
شثثعر بالوحثثدة أنثثادراً مثثا 

 والكآبة. .  )*(

      

11 
شثثعر بثثالخوف نثثادرا مثثا أ

 والقلق. )*(

      

12 
 ً أو  نثثادرا مثثا أكثثون حزٌنثثا

 مكتئباً. )*(

      



239 

 

 ا مناسبةأي مالحظات أو اقتراحات ترونه

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.....................................................................................................   

   Extraversion(E) االنبساطالعامل الثانً: 

 ودود، حسن المعشر، لطٌف، ٌمٌل إلى الصداقة.  : Affection الدفء أو المودة   (1

اس : ٌحب الحفالت، له أصدقاء كثٌثرون، ٌحتثا  إلثى أنث Gregariousnessاالجتماعٌة   (2

 حوله، ٌتحدث معهم، ٌسعى وراء اإلثارة، ٌتصرف بسرعة دون تردد.

: حب السٌطرة والسٌادة والخشونة وحثب التنثافس وكثذلك  Assertivenessتوكٌد ال ات   (3

 الزعامة، ٌتكلم دون تردد، واثق من نفسه مإكد لها.

ً  Activityالنشاط  (4 مثا ٌكثون  : الحٌوٌة وسرعة الحركة وسثرٌع فثً العمثل محثب لثه، وأحٌانثا

 مندفعاُ.

: مغثثرم بالبحثثث عثثن المواقثثف المثٌثثرة  Excitement - Seekingالبحللع عللن اإلثللارة  (5

 االستفزازٌة وٌحب  األلوان الساطعة واألماكن المزدحمة أو الصاخبة.

الشثثعور بالبهجثثة والسثثعادة والحثثب و  Positive Emotions :االنفعللاالت االٌجابٌللة (6

 والمتعة وسرعة الضحك.

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجلللللللال  االنتملللللللاء

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
بحاجة إلى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

1 
أحب أن ٌكثون حثولً عثدد كبٌثر 

 من الناس.

      

       أضحك بسهولة. 2

       استمتع حقا بالتحدث مع الناس 3

4 
أحثثثثثب أن أكثثثثثون حٌثثثثثث ٌكثثثثثون 

 النشاط.
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 )*( فقرة سالبة االتجاه تصحي بطرٌقة عكسٌة.

 ظات أو اقتراحات ترونها مناسبةأي مالح

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................................................................................................. 

 

 

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجلللللللال  االنتملللللللاء

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
بحاجة إلى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

5 
نً أتفجثثثثر بثثثثؤشثثثثعر مثثثثا أكثٌثثثثرا 

 طاقة.

      

6 
أنثثثثثثا شثثثثثثخص مبثثثثثثتهج ومفعثثثثثثم 

 النشاط.وبالحٌوٌة 

      

       حٌاتً تجري بسرعة.  7

       اً.أنا شخص نشٌط جد 8

9 
فٌثثثف خال اعتبثثثر نفسثثثً شخصثثثاً 

 الظل.  )*(

      

10 
أفضثثثثثل عثثثثثادة عمثثثثثل األشثثثثثٌاء 

 )*( بمفردي.

      

11 
لست بالشخص المتفائل المبتهج. 

)*( 

      

12 
أفضل أن أدبر أمور نفسثً علثى 

 أن أكون قائداً لآلخرٌن.)*(
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  Openness( O) االنفتا  على الخبرة العامل الثالع:

لدٌه تصثورات قوٌثة وكثٌثرة وحٌثاة مفعمثة بالخٌثال، عنثده أحثالم كثٌثرة  : Fantasy  الخٌال (1

إنمثثا بهثثدف تثثوفٌر بٌئثثة  وطموحثثات غرٌبثثة، كثثثرة أحثثالم الٌقظثثة لثثٌس هروبثثاً مثثن الواقثثع وي

تناسب خٌاالته،وٌعتقد بان هذه الخٌاالت تشكل جزءاً مهماً فً حٌثاتهم وتسثاعده علثى البقثاء 

 واالستمتاع بالحٌاة.

التعبٌثثثر عثثثثن الحثثثاالت النفسثثثٌة أو االنفعثثثثاالت بشثثثكل أقثثثوش مثثثثن  : Feelingsلمشلللاعر ا (2

اآلخرٌن،والتطثثرف فثثً الحالثثة حٌثثث ٌشثثعر الفثثرد بقمثثة السثثعادة ثثثم ٌنتقثثل فجثثؤة إلثثى قمثثة 

الحزن، كما تظهر علٌه عالمات االنفعاالت الخارجٌة، كالمظاهر الفٌزٌولوجٌة، المصثاحبة 

 اغطة أو المفاجئة.لالنفعال فً أقل المواقف الض

الرغبة فثً تجدٌثد األنشثطة واالهتمامثات والثذهاب إلثى أمثاكن لثم ٌسثبق  : Actionsاألفعال  (3

زٌارتهثثا فثثً السثثابق، وٌحثثب أن ٌجثثرب وجبثثات جدٌثثدة وغرٌبثثة مثثن الطعثثام والرغبثثة فثثً 

 التخلص من "الروتٌن" الٌومً والمغامرة.

مثثود والتجدٌثثد أو االبتكثثار فثثً األفكثثار االنفتثثال العقلثثً والفطنثثة وعثثدم الج : Ideasاألفكللار  (4

 والدهاء والتبصر.

المٌل إلعادة النظر إلى القٌم االجتماعٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة، فثالفرد المتفثتي  : Valuesالقٌم  (5

للقٌم نجده  ٌإكد القٌم التً ٌعتنقها وٌناضل من أجلهثا علثى حثٌن نجثد العكثس بالنسثبة للفثرد 

لؤلحزاب السٌاسٌة على سبٌل المثثال وٌقبثل جمٌثع التشثرٌعات غٌر المتفتي للقٌم فانه مساٌر 

 التقلٌدٌة.

محب للفن واألدب، متحمس، ٌقدر الشعر والموسٌقى، ٌتثذوق الفثن  : Aestheti ٌاتالجمال (6

 ولٌس بالضرورة أن ٌمتلك موهبة فنٌة.

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجال  االنتماء

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
بحاجة إلى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

1 
األنمثثثاط الفنٌثثثة التثثثً أجثثثدها فثثثً 

 الفن أو الطبٌعة تثٌر اهتمامً. 

      

2 
كثٌرا ما أجرب األكالت الجدٌثدة 

 واألجنبٌة .
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 تجاه تصحح بطرٌقة عكسٌة.)*( فقرة سالبة اال

 

 

 

 

 

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجال  االنتماء

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
جة إلى بحا

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

3 

عنثدما اقثرأ الشثعر أو أتمعثن فثثً 

ة أشعر بالنشوة وبموجثعمل فنً 

 من اإلثارة أحٌانا.

      

4 
لثثدي فضثثول فكثثثري كبٌثثر تجثثثاه 

 المعرفة.

      

5 
كثٌثثراً  مثثا اسثثتمتع بالتالعثثب فثثً 

 النظرٌات واألفكار المجردة.

      

6 
ر عر تثؤثٌر ضثعٌف أو ال تثؤثٌللشث

 )*( .له على

      

7 
ضثثثثٌع وقتثثثثً فثثثثً أأحثثثثب أن  ال

 أحالم الٌقظة.)*(

      

8 

طرٌقثثثثة السثثثثتدل علثثثثى أعنثثثثدما 

ننً جالصثثحٌحة لعمثثل شثثًء مثثا فثث

 أتمسك بها.)*(

      

9 

ن ترك الطالب ٌسثتمعون أعتقد أ

إلثثثى متحثثثدثٌن ٌتجثثثادلون ٌمكثثثن 

ن ٌشثثثثثثثثوش تفكٌثثثثثثثثرهم أفقثثثثثثثثط 

 وٌضللهم.)*(
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 )*( فقرة سالبة االتجاه تصحح بطرٌقة عكسٌة.

 

 أي مالحظات أو اقتراحات ترونها مناسبة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجال  االنتماء

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
بحاجة إلى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

10 

نثثادرا مثثا أالحثثظ المشثثاعر 

لمزاجٌثثة التثثً اوالحثثاالت 

تحثثثثثثثثثثثثثثثثدثها البٌئثثثثثثثثثثثثثثثثات 

 تلفة.)*(خالم

      

11 

ن نلجثثثثؤ عتقثثثثد أن علٌنثثثثا أأ

إلى السلطات الدٌنٌثة للبثت 

 ٌة.)*(قخالفً األمور األ

      

12 

لثثثثثدش اهتمثثثثثام قلٌثثثثثل فثثثثثً 

التؤمثثل فثثً طبٌعثثة الكثثون 

 أو الظروف اإلنسانٌة.)*(

      



244 

 

 

  consciousness( c) ة الضمٌرٌقظرابع: العامل ال

: بارع، كفء، مدرك، متبصر أو حكثٌم، وٌتصثرف  Competencesاالقتدار أو الكفاءة  (1

 بحكمة مع المواقف الحٌاتٌة المختلفة.

 : مرتب، مهذب، أنٌق، ٌضع األشٌاء فً مواضعها الصحٌحة.  Orderمنظم  (2

تقٌثثثد بثثثالقٌم األخالقٌثثثة : ملتثثثزم لمثثثا ٌملٌثثثه ضثثثمٌره وٌ Dutifulnessملتلللزم بالواجبلللات   (3

 بصرامة. 

:مكثافي، طمثول، مثثابر، مجتهثد،  Achievement strivingمناضل فً سلبٌل االنجلاز   (4

 ذو أهداف محددة فً الحٌاة، مخطط، جاد.

: القثثدرة علثثى البثثدء فثثً عمثثل مثثا أو مهمثثة ومثثن ثثثم  Self- Disciplineضللبط اللل ات   (5

القدرة على التدعٌم الذاتً مثن أجثل ،الملل االستمرار حتى انجازها دون اإلصابة بالكلل أو 

 انجاز األعمال دون الحاجة إلى التشجٌع من قبل اآلخرٌن.

: النزعثثة إلثثى التفكٌثثر قبثثل القٌثثام بثثؤي فعثثل ولثثذلك ٌتسثثم  Delibrationالتللينً أو الروٌللة  (6

 الفرد بالحذر والحرص والٌقظة والتروي قبل اتخاذ القرار أو القٌام بؤي فعل.

 

 

 الفقرات م

 لصٌاغة ا

 اللغوٌة 

للمجال  االنتماء

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
بحاجة إلى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

1 
احثثثتفظ بممتلكثثثاتً نظٌفثثثة 

 ومرتبة.

      

2 

أنثثا أجٌثثد إلثثى حثثد مثثا فثثً 

نجثاز األشثٌاء دفع نفسً إل

 فً وقتها.

      

3 

أحثثاول انجثثاز كثثل المهثثام 

فقثثاً لمثثا التثثً أكلثثف بهثثا و

 ٌملٌه على الضمٌر.
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 )*( فقرة سالبة االتجاه تصحح بطرٌقة عكسٌة.

 

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجال  االنتماء

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
بحاجة إلى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

4 

لثثثثثثثثدي مجموعثثثثثثثثة مثثثثثثثثن 

األهداف الواضثحة أسثعى 

إلثثثثثثى تحقٌقهثثثثثثا بطرٌقثثثثثثة 

 منتظمة.

      

5 
أعمثثثثثل بجثثثثثد فثثثثثً سثثثثثبٌل 

 أهدافً.تحقٌق 

      

6 

عنثدما أتعهثد بشثًء ٌمكثن 

دائمثثثثثثا االعتمثثثثثثاد علثثثثثثثً 

 ومتابعته للنهاٌة.

      

7 
أنثثثا شثثثخص منثثثتج ٌنهثثثً 

 عمله دائماً.

      

8 
جثل التمٌثز فثً أأكافي من 

 كل شًء أقوم به.

      

9 
إننثثثثثثثً لسثثثثثثثثت شخصثثثثثثثثا 

 نظامٌاً.)*(

      

10 
أضثثٌع الكثٌثثر مثثن الوقثثت 

 بدأ العمل.)*(أقبل أن 

      

11 

أحٌانثثثثثا ال أكثثثثثون جثثثثثدٌراً 

بالثقثثثثثثة كمثثثثثثا ٌنبغثثثثثثً أن 

 أكون.)*(

      

12 
ال أبثثدو مطلقثثاً قثثادر علثثى 

 أن أكون منظماً.)*(
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 أي مالحظات أو اقتراحات ترونها مناسبة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

................................................................................................. 

 blenessAgreea( Aانؼبمم انخبمظ: انمقجُنٕخ اَ انطٕجخ )

 الناحٌثثة مثثن جثثذاب ،نفسثثه مثثن واثثثق ,اآلخثثرٌن تجثثاه بالثقثثة ٌشثثعر : Trustالثقللة  (1

 .اآلخرٌن نواٌا فً ٌثق ،ذاته حول متمركز غٌر،االجتماعٌة

  وجذاب مبدع،،صرٌي ،مباشر :  مخلص، Straightforwardnessاالستقامة  (2

 المشثاركة ن،متعثاو ،اآلخثرٌن مسثاعدة فثً والرغبثة للغٌثر : محثبAltruismاإلٌثلار  (3

 .اآلخرٌن مع السراء والضراء  فً الوجدانٌة

 تجثاه والنسثٌان والعفثو العدوانٌثة المشثاعر : ٌقمثعComplianceالقبلول  أو اإل علان (4

 .الصراعات أثناء الغٌر مع المعاملة فً والتروي ،واالعتداء أو اللطف،المعتدٌن

 ن.اآلخرٌ مع ٌتنافس ال ، متكبر غٌر : متواضعModestyالتواضع  (5

 لهثم ومعثٌن اآلخثرٌن مثع : متعثاطفTender- Mindednessاللرأي  االعتلدال فلً (6

 .السٌاسٌة أو االجتماعٌة الحقوق وبالذات اآلخرٌن حقوق عن وٌدافع

 

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجال  االنتماء

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
بحاجة إلى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

1 
أحاول أن أكون لطٌفثا مثع 

 لتقً به.أكل فرد 

      

2 

أفضثثثثثثثل التعثثثثثثثاون مثثثثثثثع 

اآلخرٌن بدال مثن التنثافس 

 معهم.
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 )*( فقشح عبنجخ االتجبي تصذخ ثطشٔقخ ػكغٕخ.

 

 

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجال  االنتماء

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
بحاجة إلى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

3 
ن معظثثثم النثثثاس ؤأشثثثعر بثثث

 عرفهم ٌحبونً.أالذي 

      

4 

أحثثثثثاول أن أكثثثثثون ٌقظثثثثثاً 

ومراعٌثثثثثثثثثثثثاً لمشثثثثثثثثثثثثاعر 

 اآلخرٌن.

      

5 

أمٌثثثل إلثثثى التحاٌثثثل علثثثى 

النثثاس للحصثثول علثثى مثثا 

 أرٌد عند الضرورة.)*(

      

6 

إذا لثثم أحثثب بعثثض النثثاس 

دعهثثثثثم ٌعرفثثثثثون أفثثثثثجننً 

 ذلك.)*(

      

7 
الثثثثثثثرأي  متعصثثثثثثثبأنثثثثثثثا 

 ومتشدد فً اتجاهاتً.)*(

      

8 

ر مثثن النثثاس ٌعتقثثدون كثٌثث

نً بثثثثارد وغٌثثثثر ودود ؤبثثثث

 لى حد ما.)*(إ

      

9 

عتقثثثثد أن معظثثثثم النثثثثاس أ

سٌسثثثثتغلوننً إذا سثثثثمحت 

 لهم بذلك.)*(

      

10 
أمٌل إلى الشك والسثخرٌة 

 من نواٌا اآلخرٌن.)*(

      



248 

 

 

 )*( فقشح عبنجخ االتجبي تصذخ ثطشٔقخ ػكغٕخ.

 

 أو اقتراحات ترونها مناسبةأي مالحظات 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقرات م

 الصٌاغة 

 اللغوٌة 

للمجال  ءاالنتما

 التً ترٌد دراسته 
 التعدٌل المقتر 

 واضحة
بحاجة إلى 

 تعدٌل
 منتمٌة

 غٌر 

 منتمٌة

11 
ٌعتقثد الثبعض بثؤننً أنثانً 

 ومغرور.)*(

      

12 

كثٌثثرا مثثا ادخثثل فثثً جثثدل 

مثثثثثثثثثع أفثثثثثثثثثراد عثثثثثثثثثائلتً 

 وزمالئً فً العمل.)*(
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 (2ملحق رقم ) 

قائمة بأسماء لجنة تحكيـ  مقياس عوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات في ضوء 
 بعض المتغيرات

 طبيعة العمؿ التخصص االسـًـ

ًالتربيةًالخاصةًالقيسيًأ.د/ًعبدًالرزاؽًفاضؿ1ً
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـًالتربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًكالدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً

ًجامعةًنزكلاإلنسانية/

ًاإلرشادًالنفسيًد/باسـًمحمدًدحادحر2ً
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـًالتربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًكالدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتًم

ًجامعةًنزكلاإلنسانية/

ًاإلرشادًالنفسيًد/ًعبدًالفتاحًمحمدًخكاجة3ً
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـًالتربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًكالدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتًم

ًجامعةًنزكلاإلنسانية/

ًالنفسًعمـًد/ًهدلًأحمدًالضكم4ً
كالدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتًمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـًالتربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً

ًجامعةًنزكلاإلنسانية/

ًالقياسًكالتقكيـًد/ًمحمدًأحمدًنقادم5ً
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـًالتربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًكالدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتًم

ًجامعةًنزكلاإلنسانية/

ًرياضًأطفاؿًد/آماؿًمحمدًبدكم6ً
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـًالتربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًكالدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتًم

ًجامعةًنزكلاإلنسانية/

ًاإلرشادًالنفسيًد/ًمجاًعبدالمجيدًالعاني7ً
شػػػػػػػػػػػػادًالطبلبي/جامعػػػػػػػػػػػػةًمركػػػػػػػػػػػػزًاإلًر

ًالسمطافًمابكس

ًاإلرشادًالنفسيًد/ًسميرةًحميدًالجاشمية8ً
مركػػػػػػػػػػػػزًاإلرشػػػػػػػػػػػػادًالطبلبي/جامعػػػػػػػػػػػػةً

ًالسمطافًمابكس

 



251 

 

 جية العمؿ التخصص االسـ ـ

ًكزارةًالصحةمستشفىًالمسرةً/ًًالطبًالنفسيًد.ًهاشـًحميدًمحمد9ً

ًكزارةًالصحة/ًًًمستشفىًالمسرةًعمـًالنفسًالسريرمًد.ًعمياءًرضاًسمطاف01ً

ًاالحصاءًالطبيًد.ًمجدمًمحمكدًمرسى00ً
كزارةًًالدراساتًكالبحكث/دائرةً

ًالصحة

ًاإلرشادًالنفسيًـ/عمرًخمؼًالجنائي02ً
جامعةًمركزًاإلرشادًالطبلبي/ً

ًالسمطافًمابكس

ًكزارةًالصحةمستشفىًالمسرةً/ًالعمؿًاالجتماعيًبثينةًسالـًالكهيبيةً ـ/03ً

ًكزارةًالصحةًكالدراساتًدائرةًالبحكث04ًً

   

 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 (3ممحؽ رقـ )

 عوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات في صيغتو النيائيةمقياس 

 

 

            

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚا٢داة        

 لغُ اٌزشث١خ ٚاٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

 

 / المحترمةالمحترماالخت العزٌزة                                 العزٌز /  األخ

    ،،،،،،  وبعد   هللا وبركاته ةالسالم علٌكم ورحم

وهً  المعبرة عن العوامل الخمس الكبرش للشخصٌة لدٌك، فقراتأمامك مجموعة من ال      

نه من الطبٌعً تختلف هذه أ وبما فقرة موزعة على خمس عوامل للشخصٌة، 61مكونة من 

وتذكر أن إجابتك  ، إجابات صحٌحة وأخرش خاطئةفجنه ال توجد ، لذلك العوامل من فرد ألخر

 عنها هً إجابة حقٌقٌة. 

ً أجب عن جمٌع األسئلة بكل صراحة وأمانة  وبصثدق، وأ - بؤنثه  ن تبثرز رأٌثك ومشثاعرك، علمثا

مثع  مثا تشثعر  فقثراتتفثاق الأال توجد إجابات خاطئة وأخرش صحٌحة، فججابتك تعبر عن مدش 

 تجاه شخصٌتك. أبه 

ولثى التثً تخطثر ببالثك واألقثرب إلثى التعبٌثر عثن طبٌعتثك وسثلوكك واحثرص ضع اإلجابثة األ -

 ستثمار الوقت وال تتردد فً اإلجابة.اعلى 

نثثه ٌجثثب اإلجابثثة علثثى إنطبثثق علٌثثك إال تن بعضثثها ال أ أال تتثثرك أي عبثثارة دون إجابثثة ولثثو بثثد -

 ستثناء.اجمٌع األسئلة دون 

ة فثً القائمثة، مثع العلثم بثان جمٌثع بٌانثاتكم الثوارد فقثراتمثن ال فقثرةضع إجابة وحدة فقثط لكثل  -

 البحث العلمً. خدمةستكون فً غاٌة السرٌة وال تستخدم إال فً 

وانطباقهثا علٌثك  فقثراتفً المكان الذي ٌدل على درجثة موافقتثك علثى ال          ضع إشارة    -

 كما ٌوضي المثال التالً :

 الفقرة م
موافق 

 تماما
 موافق

غٌر 

 متيكد

غٌر 

 موافق

غٌر موافق 

 تماما

     √ أنا لست بالشخص القلق 9
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  )البٌانات الشخصٌة (

 )النوع االجتماعً (: الجنس (8

 ذكر                               أنثى    

 العمر )السن(: (9

 

 

 

 

 

 الحالة االجتماعٌة : (99

 

 

 

 

 المستوى التعلٌمً: (99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنة 02اقل من 

  سنة 30إلى  22من 

 سنة 50إلى  42من 

 سنة  60أكثر من 

 

 

 سنة 20إلى  02من 

 سنة 40إلى  32من 

 سنة 60الى  52من  

 أعزب

 متزو  

 مطلق

 أرمل

 أمً 

 ُملم  )ٌقرأ وٌكتب(

 ( 2و  0تعلٌم األساسً )حلقة  

 ي ) ما بعد األساسً( ثانو

  

 دبلوم عالً 

 بكالورٌوس

 ماجستٌر فما فوق  
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 المهنة : (92

 

 

 

 

 الدخل الشهري لألسرة : (93

 

 

 

 

 

 (عدد مرات االنتكاسة:7

 

 

 

 

 ( عد مرات التعاطً: 8

 

 

 

 

 

 طالب

 أعمال حرة 

 موظف فً القطاع الخاص 

 موظف فً القطاع الحكومً  

 متقاعد

 باحث عن عمل

 لاير  211اقل من 

 لاير 325إلى  211من 

 لاير  511إلى  326من 

 لاير 711إلى  510من 

 لاير  0111إلى  710من 

 لاير  0111أكثر من 

 مرة واحدة 

 مرتان

 مرات  3

 مرات 4

 مرات 5

 مرات  6

 مرات 7

 مرات 8

 مرات  8أكثر من 

 مرة واحدة فً الٌوم 

 مرتان فً الٌوم

 ثالث مرات فً الٌوم

 مرة واحدة فً األسبوع 

 مرتان فً األسبوع

 ثالث مرات فً األسبوع
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 وال مرة 

 مرة 2 – 0

 مرات  4 – 3

 سنة 2 – 0

 سنوات 4 – 3

 سنوات 6 – 5

 

 سنوات 7

 سنوات 8

 سنوات  8أكثر من 

 

 

 ( عدد مرات الدخول للسجن:9

 

 

 

 

 

 ( عدد سنوات اإلدمان: 10

 

 

 

 

 

 نوع المخدر:( 99

 

 

 

 

 

 

 

ً

 الحشٌش ، والمارٌجوانا، والبانجو.القنبٌات: 

 .، والكوكاٌٌنكالكبتاجون ومن هذه المواد االمفٌتامٌن : المنشطات

 ً.ارًاإلكستازمكالميسكاليف،ًكعق(،L.S.Dًً)عقارًالميسرجيؾًً:ًالميموسات

 .اتـقـال  

 الهٌروٌن، والمورفٌن، والكوداٌٌن، والمٌثادون. :فٌوناتاأل

 ) لطفاً ٌرجى التفضل بكتابة هذا النوع من المخدر (مواد مخدرة أخرش 

.................................................................................. 

 مرات 6 – 5

 مرات 8 – 7

 مرات  8أكثر من 

 سنوات 8 – 7

 سنوات01 – 9

 سنوات 01أكثر من 
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 الفقرة م
موافق 

 تماما
 موافق

غٌر 

 ؤكدمت

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 تماما

      لست بالشخص القلقأنا  1

      أحب أن ٌكون حولً عدد كبٌر من الناس 2

      أحب أن أضٌع وقتً فً أحالم الٌقظة ال 3

      أحاول أن أكون لطٌفا مع كل فرد ألتقً به 4

      احتفظ بممتلكاتً نظٌفة ومرتبة 5

      ن اآلخرٌنأشعر بؤننً أدنى شاناً م 6

      اضحك بسهولة فً معظم المواقف 7

8 
عندما أستدل على الطرٌقة الصحٌحة لعمل شًء 

 ما، فجنً أتمسك بها

     

      كثٌراً ما أدخل فً جدال مع أفراد عائلتً وزمالئً 9

10 
أجٌد إلى حد ما فً دفع نفسً إلنجاز األشٌاء فً 

 وقتها المحدد

     

11 
تحت قدر هائل من الضغوط أشعر عندما أكون 

 أحٌانا على وشك االنهٌار

     

      ال أعتبر نفسً خفٌف الظل 12

13 
تثٌر اهتمامً األنماط الفنٌة التً أجدها فً الفن أو 

 الطبٌعة 

     

      ٌعتقد البعض بؤننً أنانً أومغرور  14

      لست شخصا نظامٌا 15

      آبة نادرا ما اشعر بالوحدة و الك 16

      استمتع حقاً بالحدٌث مع الناس 17 

18 
أعتقد أن ترك األشخاص ٌستمعون إلى متحدثٌن 

 ٌتجادلون ٌمكن أن ٌشوش تفكٌرهم وٌضللهم
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ً

 

ً

 الفقرة م
موافق 

 تماما
 موافق

غٌر 

 متؤكد

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 تماما

      أفضل التعاون مع اآلخرٌن بدالً من التنافس معهم 19

20 
أحاول انجاز كل المهام التً أكلف بها وفقاً لما 

ًَّ الضمٌر  ٌملٌه عل

     

      كثٌراً ما أشعر بالتوتر والعصبٌة  21

      أحب أن أكون حٌث ٌكون النشاط 22

      عندما أقرأ الشعر قلٌاًل ما أتؤثر 23

      أمٌل إلى الشك والسخرٌة من نواٌا اآلخرٌن. 24

25 
وعة من األهداف الواضحة أسعى إلى لدي مجم

 تحقٌقها بطرٌقة منتظمة

     

      أحٌاناً أشعر بؤنً ال قٌمة لً أبداً فً هذه الحٌاة 26

      أفضل عادةً عمل األشٌاء بمفردي 27

      أمٌل لتجربة األكالت الجدٌدة واألجنبٌة  28

29 
أعتقد أن معظم الناس سوف ٌستغلونً إذا سمحت 

 الك لهم بذ

     

      أضٌع الكثٌر من الوقت قبل أن أبدأ العمل 30

      نادراً ما أشعر بالخوف أو القلق 31

      كثٌراً ما أشعر بالحٌوٌة والطاقة  32

      نادرا ما تتؤثر حالتً المزاجٌة باختالف البٌئة  33

      أشعر بؤن معظم الناس الذي أعرفهم ٌحبوننً 34
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 الفقرة م
موافق 

 تماما
 موافق

غٌر 

 متؤكد

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 تماما

      أعمل بجد فً سبٌل تحقٌق أهدافً 35

36 
من الطرٌقة التً ٌعاملنً بها  اً أغضب كثٌر

 الناس

     

      ومفعم بالحٌوٌة والنشاط  أنا شخص مجتهد 37

38 
إلى األحكام الدٌنٌة للبت اعتقد بؤنه علٌنا أن نلجؤ 

  مور الخالفٌةفً األ

     

39 
بؤنً بارد وغٌر ودود إلى  الناسٌعتقد بعض  

 حد ما

     

41 
االعتماد علً  عندما أتعهد بعمل شًء ٌمكن

 ومتابعته للنهاٌة

     

40 
غالباً ما تضعف همتً وأشعر باالستسالم عندما 

 تسوء األمور

     

      لست بالشخص المتفائل المبتهج 42

43 
شعر أأو أتمعن فً قطعة الفن  شعراً عندما اقرأ 

 بالنشوة واإلثارة 

     

      متعصب الرأي ومتشدد فً اتجاهاتً أنا 44

       جدٌراً بالثقة كما ٌنبغً أن أكون.أحٌانا ال أكون  45

      نادراً ما أكون حزٌناً أو مكتئباً  46

      حٌاتً تجري بسرعة  47

48 
طبٌعة الكون و فً لدي اهتمام قلٌل بالتؤمل 

 الظروف اإلنسانٌة

     

      ون ٌقظا ومراعٌاً لمشاعر اآلخرٌنأحاول أن أك 49

      أنا شخص منتج ٌنهً عمله دائماً  51
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 الفقرة م
موافق 

 تماما
 موافق

غٌر 

 متؤكد

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 تماما

50 
ر بالعجز وبحاجة لشخص ٌحل غالباً ما أشع

 مشاكلً

     

       شخص نشٌط جداً أنا  52

      لدي فضول فكري كبٌر تجاه المعرفة  53

54 
عض الناس فؤننً أدعهم ٌعرفون إذا لم أحب ب

 ذلك

     

      دو مطلقاً قادراً على أن أكون منظماال أب 55

56 
أشعر بالحاجة إلى اإلخفاء فً المواقف التً 

 تبعث بالخجل

     

57 
لى أن أكون قائداً بنفسً عأفضل أن أدبر أموري 

 لآلخرٌن

     

58 
ل فً النظرٌات واألفكار ستمتع بالتؤمأما  كثٌراً 

 المجردة وخلق الكون 

     

59 
للحصول على ما  أمٌل إلى التحاٌل على الناس

 أرٌد عند الضرورة

     

      بهأكافي من أجل التمٌز فً كل شًء أقوم  61

 

 ة البحث العلمً وفقكم هللا وأبعد عنكم كل مكروه.نشكركم على تعاونكم معنا من أجل خدم

 

 الباحث / سعٌد بن أحمد الغدانً

 المشرف / د. امجد دمحم هٌاجنة
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 (4ممحؽ رقـ )

 رسالة مف جامعة نزوى

 

ً
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 (5ممحؽ )

نجاز البحوث مف الناحيتيف العممية واألخالقية بوزارة الصحة رسالة  ًمف لجنة مراجعة وا 

ً

ً
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 (6ممحؽ )

ًكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية قانوف م

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

ً



263 

 

ً
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