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ة

ط

إهداء

ػناتجاًلًمػػاًمامػػتًبػػرًمػػفًتربيػػةً
ً
إلػػىًركحًأمػػيًالطػػاهرةًرحمجػػاًذًكجعػػؿًهػػذاًالعمػػؿًفػػيًمي ػزافًحسػ
حسنةًليًكإلخكتيً .
ًًًًإلىًأبيًالعزيزًأطاؿًذًبعمرةًكبػارؾًفيػرً،لطالمػاًكمػؼًمعػيًككػافًعكنػانًًمعينػانًًبعػدًذًسػبحانرً
كتعالىً،بدعائرًكتشجيعرًالمستمرً .
ًًًإلىًزكجتيًأـًإسحاؽًلكمكفجاًبجانبيً،لتكممةًالرسالةً ،كلتفجمجاًمعنىًالعمـً .
ًًًًإلىًأخكانيًكأخكاتيًكأماربيًكأصدمائيًاألعزاءً .
ًًًًإلػػىًكػػؿًأبنػػائيً،أم ػبلنًأفًيكػػكفًهػػذاًالعمػػؿًحػػاف انًزًًلجػػـًلممزيػػدًلطمػػبًالعمػػـًلخدمػػةًديػػنجـًكبمػػدهـً
الحبيبةًسمطنةًعمافً .
يً
ًًًًإلىًكؿًمفًكفؽًبجنبيًكشاركنيًكدعمنيًماديانًًكمعنكيانًً ً.
ً
اهدمًلجـًهذاًالججد ً
ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالباحثً:سعيدًبفًأحمدًالغداني

د

شكر وتقدير
ًًًًالحم ػػدً﵀ًربًالع ػػالميفًكالص ػػبلةًكالس ػػبلـًعم ػػىًرس ػػكلرًالج ػػادمًاألم ػػيفًس ػػيدًالخم ػػؽًمحم ػػدًاب ػػفً
عبدذً،كعمىًآهمةًكصحبةًأجمعيفًكبعدً .
ػمطنةًعمػافً،كحممػةًالعمػـًداخػؿً
ًًًكالحمدً﵀ًالذمًيسرًليًإنجازًالعمؿًالمتكاضػ ًلخدمػةًكطنػيًس
ي
بلًالمكلىًعزًكجؿًأفًينفعناًبرً .
الببلدًكخارججاً،سائ ن
ًًًكل ازمػ ػانًًعم ػ ػيً أفًأتقػػػدـًبالشػ ػػكرًكالعرف ػػافًإلػ ػػىًأسػ ػػتاذمًالػػػدكتكرًً/أمج ػػدًمحمػػػدًسػػػميمافًهياجنػ ػػرً
المشػػرؼًال ػرئيسًعمػػىًرسػػالتيًهػػذ ً،كالػػذمًمنحنػػيًشػػرؼًاإلش ػراؼًعمػػىًهػػذاًالعمػػؿً،كمنحنػػيًمػػفً
كمترًالثميفًماًأفاضًعميًبرًمفًخبراتًعممرًكتجاربػرًفػيًالبحػثًالعممػيًالػدميؽًمػاًاسػتطعتًمػفً
ػـً،كأيض ػػاًأتق ػػدـًبالش ػػكرًالجزيػػؿًلجميػػ ًاس ػػاتذتيًف ػػيًمس ػػـًالتربي ػػةًكالد ارس ػػاتً
خبللػػرًإتم ػػاـًه ػػذاًالعم ػ ً
اإلنسانيةًًبجامعةًنزكلً،كالذيفًاستفدتًمفًعممجـًالكاس ًخبلؿًفترةًدراستيً .
ًًً ككمػػاًأتقػػدـًبجزيػػؿًالشػػكرًلؤلفاضػػؿًلجنػػةًتحكػػيـًأداةًالد ارسػػةً:مقيػػاسًعكامػػؿًالشخصػػيةًالخمػػسً
ػمطنةًعمػػافً،كالشػػكرًمكصػػكؿًألعضػػاءًلجنػػةًالمنامشػػةًعمػػىً
يً
الكبػػرلًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًفػػيًسػ
تفضمجـًمنامشةًهذ ًالرسالةً .
ًًًكمػاًأتقػدـًبالشػكرًلكػػؿًمػفًمػىًدـًلػػيًالتسػجيبلتًمػفًأجػػؿًإنجػازًهػذ ًالرسػػالةًمػفًأفػرادًكمؤسسػػاتً
كهـًً:معاليًالمفتشًالعاـًلمشرطةًكالجمارؾًمحسفًبفًحسفًالشريقيًالذمًسػجؿًلػيًالكصػكؿًإلػىً
الس ػػجفًالمرك ػػزمًبكالي ػػةًس ػػمائؿً،كالعقي ػػدًحمي ػػدًب ػػفًخميف ػػةًالخنبش ػػيًم ػػديرًع ػػاـًالس ػػجكفً،كالش ػػكرً
مكصػػكؿًلقسػػـًالرعاي ػػةًاالجتماعيػػةًبالس ػػجفًالمركػػزمً،كم ػػاًأتقػػدـًأيضػ ػناًبالشػػكرًإل ػػىًلجنػػةًمراجع ػػةً
ًكاً نجػػػازًالبحػ ػػكثًمػ ػػفًالنػػػاحيتيفًالعمميػ ػػةًكاألخبلميػ ػػةًبػ ػػك ازرةًالصػ ػػحةً،كمػ ػػفًالمجنػػػةًالصػ ػػحيةًبكاليػ ػػةً
ٖ

العػػامراتًعمػػىً أرسػػجـًمعػػاليًالشػػينًمجنػػاًبػػفًسػػيؼًالمعػػكليًكالػػىًكاليػػةًالعػػامراتً،كالسػػيدًماجػػدًبػػفً
ػامراتً،كالػدكتكرةًبدريػػةًبنػتًفاضػؿًالمحركمػػيًمػديرةًدائػرةًالخػػدماتً
سػيؼًالبكسػعيدمًنائػبًكالػػيًالع ً
الصػػحيةًبكاليػػةًالعػػامراتً،كسػػعادةًمحمػػدًبػػفًسػػعيدًالجػػادمًعضػػكًمجمػػسًالشػػكرلًبكاليػػةًالعػػامراتً
الػذمًمػدـًلػيًجميػ ًالتسػجيبلتًماديػانًًكمعنكيػانًًًكأيكػػفًلػرًكػؿًاالحتػراـًكالتقػػديرً،كلجنػةًالتربيػةًكالتعمػػيـً
كالبحػثًالعممػيًبمجمػسًالشػكرلً،كمػػفًالمكتػبًالتنفيػذمًلمجنػػةًالكطنيػةًلشػػؤكفًالمخػدراتًكالمػػؤثراتً
العقميةًعمىً أرسػجـًالػدكتكرًمحمػكدًبػفً ازهػرًالعبػرمً،المشػرؼًعمػىًالمكتػبًالنتفيػذمًلمجنػةًالكطنيػةً
لش ػًؤكفًالمخػػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػػةًًكرئػػيسًكحػػدةًعػػبلجًاإلدمػػافًبمستشػػفىًالمس ػرةًالػػذمًسػػجؿًلػػيً
المقابم ػػةًم ػ ػ ًالم ػػدمنيفًفػ ػػيًمستش ػػفىًالمس ػ ػرةً،كالػػػدكتكرًأس ػػعدًسػػػعيدًعب ػػكدًاخصػػػائيًأكؿًالصػ ػػحةً
النفسػيةًً،كالفاضػػؿًيحيػػىًبػػفًصػػالاًالريػػاميًممػػرضًمػػانكنيًأكؿًالػػذمًسػػاعدانيًفػػيًالحصػػكؿًعمػػىً
اال حصػػائياتًمػػفًالمجنػػةًالكطنيػػةًلشػػؤكفًالمخػػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػػةً،كمػػفًمستشػػفىًالمس ػرةًأشػػكرً
كػػؿًمػػفًالػػدكتكرًمحمػػدًمػػادرًالبمكشػػيً،المػػديرًالتنفيػػذمًلمستشػػفىًالمسػًػرةًكحبيػػبًبػػفًحمػػدًالجبللػػيً
مػػديرًشػػؤكفًاإلداريػػةًكالماليػػةً،كفيصػػؿًبػػفًعػػامرًالحنشػػيًمنسػػؽًمسػػـًالتطػػكيرًكالتػػدريبً،كجمي ػ ً
العامميفًفػيًمسػـًالعػبلجً ًكمسػـًالتههيػؿًلئلدمػافً،كمػفًالمركػزًالػكطنيًلبلحصػاءًكالمعمكمػاتًأشػكرً
مً،كأش ػكرًمػػفًجمعيػػةًالحيػػاةًالتابعػػةًلػػك ازرةًالتنميػػةًاالجتماعيػػةًرئيسػػةًجمعيػػةً
الفاضػػؿًناصػػرًالجػػابر ً
الحيػاةًكجميػ ًالمنتسػػبيفًلجػذ ًالجمعيػػةًً،كجميػ ًالمتعػػافيفًمػفًالمخػػدراتًعمػىًمسػػاعدتيًإلتمػاـًهػػذ ً
الدراسةً،كالًننسىًمدمنيًالمخدراتًالذيفًشارككاًفيًالدراسةًلجـًالشكرًكالتقديرًجميعاً .
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لمعامؿًالذمًتنتميًإلية ً
ط

130
130
130
131
131
131
132
132
132
133
133
140
141

24
25
26
27
28

معامبلتًثباتًالتجزئةًالنصفيةًلممقياس ً

معامبلتًثباتًكركنباخ-الفاًلمقياسًعكامؿًالشخصيةًالكبرل ً
ً
تصحياًًمائمةًعكامؿًالشخصيةًالكبرل ً

معيارًالحكـًًاالستجاباتًأفرادًالمجتم ًعمىًمقياسًعكامؿًالشخصيةً
ً

الكبرل ً

ً
المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكالترتيبًلعكامؿًالشخصيةً

اتًفيًسمطنةًعماف ً
يً
الكبرلًلدلًمدمنيًالمخدر

142
143
144
144

149

29

المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكترتيبًالفقراتًالمتعمقةً
ً
بعامؿًالعصابيةًلدلًمدمنيًالمخدرات ً

151

30

المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكترتيبًالفقراتًالمتعمقةً
ً
بعامؿًاألنفتاحًعمىًالخبرةًلدلًمدمنيًالمخدرات ً

153

31

المت ًكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكترتيبًالفقراتًالمتعمقةً
ً

155

32

المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكترتيبًالفقراتًالمتعمقةً
ً

157

33

المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًكترتيبًالفقراتًالمتعمقةً
ً

159

34

المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرلً
ً

162

35

بعامؿًالمقبكليةًلدلًمدمنيًالمخدرات ً

بعامؿًيقظةًالضميرًلدلًمدمنيًالمخدرات ً
بعامؿًاالنبساطيةًلدلًمدمنيًالمخدرات ً

لدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًالعمرًالزمني ً

نتائجًاختبارًتحميؿًالتبايفًاألحادمً(ً)ONE Way Anovaلمعرفةً
ً
الفركؽًفيًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبً

163

مستكلًالعمرًالزمني ً

ً
نتائجًتحميؿًاختبارً"ت"ًلداللةًالفركؽًفيًالمتكسطاتًالحسابيةًلعكامؿً

36

الشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًالمستكلً

37

نتائجًتحميؿًاختبارً"ت"ًلداللةًالفركؽًفيًالمتكسطاتًالحسابيةًلعكامؿً
ً

164

التعميميًً ً

الشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًالمجنةًً ً
ً
ٞ

165

38

39

المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرلً
لدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًالدخؿًالشجرمًلؤلسرة ً
نتائجًًأختبارًتحميؿًالتبايفًاألحادمً(ً)ONE Way Anovaلمعرفةً
ً
الفركؽًفيًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًحسبًمتغيرًالدخؿًالشجرمً

166

167

لؤلسرة ً
40

41

42

ً
المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرلً

لدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًعددًمراتًاألنتكاسة ً

نتائجًاختبارًتحميؿًالتبايفًاألحادمً(ً)ONE Way Anovaلمعرفةً
ً

الفركؽًفيًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًحسبًمتغيرًعددًمراتًاالنتكاسة ً
نتائجًاختبارً(ً)LSDلممقارنةًبيفًمستكياتًمتغيرًعددًمراتًً
األنتكاسةًلدلًمدمنيًالمخدراتًبعامؿًالعصابية ً

168

169

170

ً
نتائجًتحميؿًاختبارً"ت"ًلداللةًالفركؽًفيًالمتكسطاتًالحسابيةًلعكامؿً
43

الشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًعددًمراتً

171

التعاطيًًً ً
44

45

المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرلً
ً
لدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًعددًمراتًدخكؿًالسجف ً
اختبارًتحميؿًالتبايفًاألحادمً(ً)ONE Way Anovaلداللةًالفركؽً
ً

فيًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًعددً

172

173

مراتًدخكؿًالسجف ً
46

47

المتكسطاتًالحسابيةًكاالنحرافاتًالمعياريةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرلً
ً
لدلًمدمنيًالمخدراتًحسبًمتغيرًعددًسنكاتًاالدماف ً
نتائجًاختبارًتحميؿًالتبايفًاألحادمً(ً)ONE Way Anovaلمعرفةً
ً
الفركؽًفيًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًحسبً

174

175

متغيرًعددًسنكاتًاإلدماف ً
48

ً
نتائجًاختبارً"ت"ًلداللةًالفركؽًفيًعكامؿًًالشخصيةًالكبرلًبيفً

مدمنيًكمتعافيًالمخدرات ً

ن

176

قائمة األشكاؿ ً
سقم
األشكبل
 1هيكمةًالمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية ً
ػىُان األشكبل

2

انصفذخ
90

الحػػاالتًالجديػػدةًالمسػػجمةًفػػيًالسػػجؿًالػػكطنيًلئلدمػػافًمنػػذًعػػاـًً2007
كحتىًعاـًً 2012.

90

3

المتكسطاتًالحسابيةًلعكامؿًالشخصيةًالكبرل ً

180

4

المتكسطاتًالحسابيةًلمتغيرًالمجنة ً

193

5

المتكسطاتًالحسابيةًلمتغيرًعددًمراتًاإلنتكاسة ً

196

6

المتكسطاتًالحسابيةًلمتغيرًعددًمراتًالتعاطي ً

198

7

مقارنػ ػػةًأبعػ ػػادًعكامػ ػػؿًالشخصػ ػػيةًالكبػ ػػرلًبػ ػػيفًالمػ ػػدمنيفًكالمتعػ ػػافيفًمػ ػػفً
المخدرات ً

ي

204

قائمة المالحؽ ً
عنواف الممحؽ

الممحؽ

الصفحة

مقياسًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًفيًضكءً
1

اتًبسمطنةًعمافًفيًصيغترًاألكلىًالمرسمةًإلىًلجنةً ً 248ً–ً233
ًبعضًالمتغير
ي
التحكيـ ً

2

مائمةًبهسماءًلجنةًتحكيـًًمقياسًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلً
ً
مدمنيًالمخدراتًفيًضكءًبعضًالمتغيرات ً

ً 250ً–ً249

3

مقياسً عكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًفيًصيغترً
ً
النجائية ً

ً 258ً–ً251

4

ًرسالةًمفًجامعةًنزكل ً

ً 259

5

اجعةًكانجازًالبحكثًمفًالناحيتيفًالعمميةً
ً
رسالةًمفًلجنةًمر
ً
ًكاألخبلميةًبك ازرةًالصحةً ً

ً 260

6

ًمانكفًمكافحةًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةً ً

َ

ً 307ً–ً261

الممخص
عوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات في ضوء بعض المتغيرات بسمطنة ُعماف
إعداد
سعيدًبفًأحمدًبفًسعيدًالغداني ً
إشراؼ
دً.أمجدًمحمدًهياجنة ً
ًًًًًه ػػدفتًه ػػذ ًالد ارس ػػةًإل ػػىًالكش ػػؼًع ػػفًعكام ػػؿًالشخص ػػيةًالكب ػػرلًاألكث ػػرًش ػػيكعانًًل ػػدلًم ػػدمنيً
اتًفيًسمطنةًعمػافً،اضػافةًإلػىًالكشػؼًعػفًمػدلًاخػتبلؼًهػذ ًالعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلً
يً
المخدر
لدلًأفػرادًعينػةًالد ارسػةًبػاختبلؼًالعديػدًمػفًالمتغيػراتً،كمػاًهػدفتًهػذ ًالد ارسػةًإلػىًمعرفػةًالفػركؽً
ػمطنةًعم ػػافً.تككن ػػتًعين ػػةً
ف ػػيًعكام ػػؿًالشخص ػػيةًالكب ػػرلًًب ػػيفًم ػػدمنيًكمتع ػػافيًالمخ ػػد ارتًف ػػيًس ػ
ي
الد ارسػػػةًمػػػف(ً)246مػػػدمفًلممخػػػدراتً،ك(ً)87متعػػػافيًمػػػفًالمخػػػدراتً،تػػػـًاختيػػػارًعينػ ػػةًالد ارسػ ػػةً
بالطرؽًالمتيسرةًغيرًعشػكائيةً،كطبقػتًهػذ ًالد ارسػةًفػيًمستشػفىًالمسػرةًكالسػجفًالمركػزمًكجمعيػةً
ً
الحيػاةًالتابعػةًلػػك ازرةًالتنميػةًاالجتماعيػةً،كلتحقيػػؽًأهػداؼًالد ارسػػةًتػـًاسػتخداـًالمػػنججًالكصػفيً،كتػػـً
تطبيؽًمقياسًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًالخمسً(ً)NEO-FFI-Sلككستاًكماكارم(ً ً ً.)1992
ًًًًكمدًأظجػرتًنتػائجًالد ارسػةًأفًمػدمنيًالمخػدراتًيتسػمكفًبشػكؿًكبيػرًبعامػؿًالعصػابيةً،ثػـًتػهتيً
بشػػكؿًبسػػيطًعكام ػػؿً:االنفتػػاحًعمػػىًالخبػ ػرةًكالمقبكليػػةًكيقظػػةًالض ػػميرًًكاالنبسػػاطيةًً،كمػػاًأظج ػػرتً
النت ػػائجًكج ػػكدًف ػػركؽًذاتًدالل ػػةًإحص ػػائيةًف ػػيًعام ػػؿًالعص ػػابيةًتع ػػزلًلمتغي ػػرًالمجن ػػةًل ػػدلًم ػػدمنيً
المخػػدراتًلصػػالاًالػػذيفًالًيعممػػكفًً،ككجػػكدًف ػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًعامػػؿًالعصػػابيةًتعػػزلً
لمتغيػػرًعػػددًم ػراتًاالنتكاسػػةًلػػدلًمػػدمنيًالمخ ػدراتًلصػػالاًاالنتكاسػػةًاألكلػػىً،كمػػاًأظجػػرتًنتػػائجً
الد ارس ػػةًكج ػػكدًًف ػػركؽًذاتًدالل ػػةًإحص ػػائيةًف ػػيًعام ػػؿًيقظ ػػةًالض ػػميرًتع ػػزلًلمتغي ػػرًع ػػددًمػ ػراتً
ْ

التعػػاطيًلصػػالاًثػػبلثًمػراتًفػػيًاليػػكـًفػػهكثرً،كعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًاحصػػائيةًتعػػزلًلبػػاميً
المتغيراتً"ًالعمرًالزمنيً،كالمستكلًالتعميمػيً،كالػدخؿًالشػجرمًلؤلسػرةً،كعػددًمػراتًدخػكؿًالسػجفً،
كعددًسنكاتًاإلدماف"ً .
ًًًًكماًأظجرتًنتائجًالدراسةًكجكدًفركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًفػيًمتكسػطاتًعامػؿًالعصػابيةًبػيفً
الم ػػدمنيفًًكالمتع ػػافيفًم ػػفًالمخ ػػدراتًلص ػػالاًالم ػػدمنيفًعم ػػىًالمخ ػػدراتًً،ككج ػػكدًف ػػركؽًذاتًدالل ػػةً
إحص ػػائيةًف ػػيًمتكس ػػطاتًك ػػؿًم ػػفًعكام ػػؿً:االنبس ػػاطيةًكاالنفتاحي ػػةًكالمقبكلي ػػةًكيقظ ػػةًالض ػػميرًب ػػيفً
المدمنيفًًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًلصالاًالمتعافيفًمفًالمخدراتً .
ً
ًًالكممات المفتاحيةً:عكامؿًالشخصيةًالكبرلً،مدمنيًكمتعافيًالمخدراتً .
ً

ط

الفصؿ األوؿ
مشكمة الدراسة وأىميتيا ً
ً
 مقدمة الدراسة مشكمة الدراسة أىمية المشكمة أىداؼ الدراسة أسئمة الدراسة حدود الدراسة -مصطمحات الدراسة

انفصم األَل
مشكهخ انذساعخ َأٌمٕتٍب
المقدمة:
يعػػدًنمػػكذجًالعكامػػؿًالخمس ػػةًالكبػػرلًلمشخصػػيةًم ػػفًأهػػـًالنمػػاذجًكأح ػػدثجاًالتػػيًفسػػرتًس ػػماتً
الشخصػػيةً،كمػػاًيعتبػػرًمػػفًأكثػػرًالنمػػاذجًاتسػػامنًاًف ػيًتقيػػيـًالشخصػػيةًكالتنبػػؤًبجػػاً،كيفتػػرضًنمػػكذجً
عكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًكجػػكدًخمسػػةًعكامػػؿًلكصػػؼًالشخصػػيةً،كهػػذ ًالعكامػػؿًهػػيًاالنبسػػاطيةً،
العصابيةً،المقبكليةً،االنفتاحًعمىًالخبرةً،يقظةًالضميرً(المكافيًكراضيً .)2006ً،
ًًًًًًكًأهػػـًمػػاًيميػػزًنم ػكذجًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًالمغػػةًالسػػجمةًكالكاضػػحةًلػػدلًعمػػكـًالنػػاسً،إذً
تضـًمجمكعةًكبيػرةًمػفًالسػماتًالشػائعةًفػيًالمغػةًالتػيًيسػتخدمكنجاًفػيًحيػاتجـًاليكميػةً،ككمػاًهػكً
معركؼًفإفًهناؾًعددانًًالًحصرًلرًمفًالسػماتًالتػيًتصػؼًاألفػرادً،كمػفًهنػاًتكمػفًأهميػةًتحديػدً
عكامؿًالشخصيةًالكبرلًالتيًتختزؿًهذاًالكـًمفًالسماتًفػيًعكامػؿًخمسػةً،كمػفًهنػاًفػإفًنمػكذجً
عكام ػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًيعكػػسًالتطػػكرًاإليجػػابيًفػػيًميػػدافًعمػػـًالػػنفسًالشخصػػيةً(األنصػػارمً،
ً .)1999
ًًًًًكعكام ػ ػ ػ ػػؿًاٌؾخقيييييييييي١خ اٌىجييييييييييش٘ ٜيييييييييي : ٟاٌؼقييييييييييبث١خ )ٚ ،)Neuroticismاالٔجغييييييييييبط١خ
(ٚ ،)Extraversionاٌّمج١ٌٛييييييييييييييخ  ٚاٌ ١جييييييييييييييخ (٠ٚ ،)Agreeablenessمظييييييييييييييخ اٌضييييييييييييييّ١ش
(ٚ ،)Conscientiousnessاالٔفزييييبػ ػٍيييي ٝاٌخجييييشح (ً،)Opennessم ػ ػ ًم ارعػ ػػاةًأفًترتيػ ػػبًهػ ػػذ ً
ػرًمػػفًالبػػاحثيفًمػػدًتكصػػؿًإليجػػاً
العكامػػؿًلػػـًيكػػفًمتسػػقناًعبػػرًًالد ارسػػاتًًكالثقافػػاتًإالًأفًعػػددنًاًكبيػًنًا
بالرغـًمفًتعددًطرؽًالقياسًكاختبلؼًالعيناتً(ً .)Popkins, 2001

2

ًًًكبجػػذاًالصػػددًيػػرلًأبػػكًنجيمػػةً(ً)2001أفًشخصػػيةًاإلنسػػافًكصػػحترًالنفسػػيةًتتػػهثرًبالعديػػدًمػػفً
المكامػػؼًكالظػػركؼًالتػػيًتتعػػرضًلجػػاً،كمػػاًأفًالعكامػػؿًالمكمفيػػةًتػػؤثرًفػػيًالشخصػػيةً،كمنجػػاًعكامػػؿً
االمتصاديةًكاالجتماعيةًكالثقافيةً،كشتىًًظركؼًاالنضغاطًالتيًتصاحبًتمؾًالمكامؼً ًًًًًًًًً.
ًًًًً ًكيرلًالباحثًمفًخبلؿًماًتقدـًأفًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًًلجاًصػمةًبمعرفػةًككصػؼًسػماتً
الشخصػػيةً،كهػػيًتفيػػدًالمتخصصػػيفًفػػيًتشػػخيصًاضػػطراباتًالشخصػػيةًكتقييمجػػاًكمعرفػػةًأسػػاليبً
فيًسمطنةًعمافً .
يً
التفكيرًكالصفاتًالمؤثرةًفيًالشخصيةًًلدلًمدمنيًالمخدراتً
ًًًًكتعػػدًظػػاهرةًتعػػاطيًالمخػػد ارتًكاإلدمػػافًعميجػػاًظػػاهرةًعالميػػةًتش ػمؿًمعظػػـًدكؿًالعػػالـً،س ػكاءً
كانػػتًناميػػةًأكًمتقدمػػةً،كمػػدًاخت ػارتًاألمػػـًالمتحػػدةًًيػػكـًً26مػػفًشػػجرًيكنيػػكًمػػفًكػػؿًعػػاـًلمتكعيػػةً
بهض ػرارًالمخػػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػػةًً،كأصػػبحتًالمخػػدراتًتمثػػؿًكبشػػكؿًكبيػػرًهاجس ػنًاًكممق ػنًاًلكافػػةً
أفرادًالمجتم ً،إذًأصبحتًكاحدةًمفًًأهـًالمشكبلتًالتيًتسػتنزؼًالمػكاردًالماديػةًكالطامػاتًالبشػريةً
كتستجدؼًالمجتمعاتًفيًأهـًمقكمػاتًالحيػاةًكالػذمًهػكًالعنصػرًالبشػرمً،إضػافةًإلػىًمػاًينػتجًعنػرً
مفًمشاكؿًاجتماعيةً ًكنفسيةً .
ًًًًكماًأفًإدمافًالمخدراتًمفًالظكاهرًالتػيًتجػددًالفػردًكالمجتمػ ً،كهػىًظػاهرةًمرضػيةًكفيمػةًبػهفً
ػرًممحكظ ػنًاًعمػػىًأهػػـًمصػػدرًمػػفًمصػػادرً
تضػػعؼًجػػزءًمػػفًأف ػرادًالمجتم ػ ً،كبػػذلؾًفجػػيًتشػػكؿًخطػًنًا
التنميةًأالًكهكًالتنميةًالبشريةًً،فضبلنًًعماًتحممرًمفًخطكرةًتتعمؽًبالتنميػةًالصػحيةً،كاالمتصػاديةً
كاالجتماعيػػةًكالمجتمعيػػةً،ألنجػػاًظػػاهرةًمتعػػددةًالتػػهثيرًكالتفعيػػؿً،إفًالعصػػرًالحػػاليًالًيحتػػاجًإلػػىً
مزيدًمفًهذاًفقدًيكفيًماًيبلميرًاألفرادًمفًممؽًًكاكتئابًكضغكطًمتزايدةً(النياؿ.)1998ً ،
كمػػاًًتيعػػدًمشػػكمةًتعػػاطيًالم ػكادًالمتعػػددةًلممخػػدراتًمػػفًالمشػػكبلتًالنفسػػيةًًكاالجتماعيػػةًالخطي ػرةً
التػيًتػػؤثرًعمػػىًالمجتمػ ًبصػػفةًعامػػةًكعمػػىًالفػػردًبصػفةًخاصػػةً،بمػػاًيترتػػبًعميجػػاًمػػفًآثػػارًنفسػػيةً
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كاجتماعيةًكامتصاديةًسيئةً ً،كًتىكمفًخطكرةًهذ ًالمشكمةًمفًككنجاًتنتشرًلدلًالشػبابًالػذيفًيمثمػكفً
مكةًبشريةًأساسيةًفيًالمجتم ً(عبدًالمعطيً .)2006ً،
ًًًكم ػػدًأج ػػرتًع ػػدةًد ارس ػػاتًلقي ػػاسًشخص ػػيةًم ػػدمنيًالمخ ػػدراتًبع ػػدةًمق ػػاييسًأكًبمقي ػػاسًعكام ػػؿً
الشخصيةًالكبرلًكذلؾًلمعرفةًالحالةًالنفسيةًالتيًيككفًعميجاًمػدمنيًالمخػدراتً،كاسػتطاعًالباحػثً
الحصكؿًعمىًدراساتًفيًنفسًالمكضكعًكالتيًتخدـًدراسترً ً.
ًًًًكبنػػاءًعمػػىًمػػاًتقػػدـًجػػاءتًًفكػًػرةًًهػػذ ًالد ارسػػةًلتسػػميطًالضػػكءًعمػػىًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلً
ػمطنةًعم ػػافً ً،ككمحاكل ػػةًلمعرف ػػةًأمًه ػػذ ًالعكام ػػؿًاألكث ػػرًش ػػيكعاًنً
يً
الخم ػػسًلم ػػدمنيًالمخ ػػدراتًف ػػيًس ػ
لديجـً،كأيجماًتككفًاألمؿًشيكعانًً،كذلؾًفيًضكءًبعضًالمتغيراتًذاتًالصمةً .
مشكمة الدراسة:
ًًًً تتضاًمشكمةًهذ ًالدراسةًمفًخػبلؿًاإلحصػائياتًالرسػميةًالصػادرةًعػفًالمجنػةًالكطنيػةًلشػؤكفً
ػمطنةًعمػافً،حيػثًأشػارتًإلػىًت ازيػدًأعػدادًمػدمنيًالمخػدراتً،فقػدً
المخدراتًكالمؤثراتًالعقميةًفػيًس
ي
بمػػأًأعػػدادًالمػػدمنيفًفػػيًعػػاـًً)365(ً2010فػػردنًاً،بينمػػاًبمػػأًعػػددهـًفػػيًعػػاـًً)423(ً2011فػػردناً
بزيػػػادةً(ً،)%15.8ثػػػـًزادًعػػػددهـًفػ ػػيًعػ ػػاـًً)509(ً2012فػ ػػردناًبزيػ ػػادةً(ً،)%20.2ككمػ ػػاًتشػ ػػيرً
اإلحصائياتًأيضاًإلىًأفًًأعدادًاإلنػاثًفػيًأزديػادً،حيػثًزادًعػددهفًفػيًسػنةًًً2013إلػىًً(ً)13
حاالتًمفًفئةًاإلناثًمقارنةًبػً(ً)6حػاالتًفػيًسػنةًً،2012كهػذاًيػدؿًعمػىًت ازيػدًعػددًاإلنػاثًفػيً
مجتم ًًيتمت ًبتقاليدًكعاداتًإسبلميةًمعركفةًلدلًالجمي ً،كالجدكؿً(ً)1يكضاًذلؾً :
ً
ً
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جذَل ()1
تُصٔغ دبالد اإلدمبن َفقب نهجىظ َعىخ انتغجٕم :تم انتُثٕق مه (انمكتت انتىفٕزْ نهجىخ
انُطىٕخ نشؤَن انمخذساد َانمؤثشاد انؼقهٕخ)2013 ،
اٌغٕخ

روٛس

إٔبس

اٌّغّٛع

لجً 2007

1225

11

1263

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

ً
ًًًًكتنبثؽًمشكمةًهػذ ًالد ارسػةًأيضػانًًمػفًخػبلؿًاإلحصػائياتًالرسػميةًالصػادرةًعػفًالمركػزًالػكطنيً
ػمطنةًعمػػافًخػػبلؿًالسػػنكاتًالثبلثػػةً(ً،)2012ً،2011ً،2010حيػػثً
لئلحصػػاءًكالمعمكمػػاتًفػػيًسػ
ي
أشارتًإلىًت ازيػدًأعػدادًجػرائـًالمخػدراتً،فقػدًبمػأًعػاـًً)694(ً2010جريمػةً،بينمػاًبمػأًعػددًجػرائـً
المخدراتًعػاـًً)842(ً2011جريمػةًبزيػادةًً(ً،)%21.3ثػـًعػاكدتًجػرائـًالمخػدراتًفػيًاإلرتفػاعً
عػػاـًً)1285(ً2012جريمػةًبزيػػادةً(ً)%52.6عػػفًسػػنةًً،2011كمػػفًخػػبلؿًالمقارنػػةًبػػيفًالنسػػبً
يتضػػاًالفػػرؽًالكبيػػرًبينجمػػاًفػػيًأزديػػادًأعػػدادًج ػرائـًالمخػػدراتًكأفًهػػذاًاألرتفػػاعًخطيػػرًجػػدانًًً،كمػػفً
المبلحظًأفًمحافظةًمسقطًتهتيًفيًالمركزًاألكؿًفػيًعػددًالجػرائـًالمرتكبػةًفػيًالمخػدراتًثػـًتميجػاً
محافظػػةًظفػػارًفػػيًأرتفػػاعًمفػػاجيءً،كبعػػدهاًت ػهتيًمحافظػػةًشػػماؿًالباطنػػةً،كهػػذاًالترتيػػبًلػػيسًثابػػتً
يمكفًأفًيتغيرًفيًكؿًسنةً،كالجدكؿً(ً)2يكضاًذلؾًًً:
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جذَل سقم ()2
ػذد جشائم انمخذساد انمشتكجخ فٓ عهطىخ ػُمبن خالل انفتشح( :)2012 – 2010تم انتُثٕق مه
(انمشكض انُطىٓ نإلدصبء َانمؼهُمبد)2012 ،2011 ،2010 ،
اٌّؾبفظبد

2010

2011

2012

ِغمظ

441

577

896

ظفبس

39

49

114

اٌٛع ٝ

1

3

6

86

110

0

0

22

34

0

8

33

28

13

16

56

45

3

28

842

1,285

ؽّبي اٌجبطٕخ
عٕٛة اٌجبطٕخ
اٌذاخٍ١خ
ؽّبي اٌؾشل١خ
عٕٛة اٌؾشل١خ
ِغٕذَ

70
27
28
18

اٌجشّٟ٠
اٌظب٘شح
اٌّغّٛع

70
694

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
ًًًكماًتظجػرًمشػكمةًهػذ ًالد ارسػةًمػفًتقريػرًمكتػبًاألمػـًالمتحػدةًالمعنػيًبالمخػدراتًكالجريمػةًلعػاـً
ً2012كالػذمًأشػػارًالػػىًأفًعػػددًالمػػدمنيفًعمػػىًمػادةًالكككػاييفًكالجيػػرًكيفًفػػيًالعػػالـًمػػدًكصػػؿًإلػػىً
(ً)270مميػكفًشػػخصً،أمًبحػػدكد( ً) %0.6مػػفًسػػكافًالعػػالـًالبػالغيفً،كمػػاًأشػػارًهػػذاًالتقريػػرًإلػػىً
أفًتجػارةًالمخػدراتًأصػبحتًفػيًالمرتبػةًالثالثػةًبعػػدًتجػارةًالػنفطًكالسػبلحًمػفًحيػثًالحجػـً ً،كتشػػكؿً
ماًنسػبترً( )%10 - 9مػفًحجػـًالتجػارةًالعالميػةً(مكتػبًاألمػـًالمتحػدةًالمعنػيًبالمخػدراتًكالجريمػةً
]ً .)2012 ،[UNODC
ً كم ػ ػػاًت ػ ػػزدادًمش ػ ػػكمةًه ػ ػػذ ًالد ارس ػ ػػةًكض ػ ػػكحانًم ػ ػػفًخ ػ ػػبلؿًم ػ ػػاًأش ػ ػػارًإلي ػ ػػةًتقري ػ ػػرًاألم ػ ػػـًالمتح ػ ػػدةً
]ً[UNODCع ػػاـًًً2013كال ػػذمًم ػػدرًع ػػددًالكفي ػػاتًالمرتبط ػػةًبتن ػػاكؿًالمخ ػػدراتًع ػػاـًًً2011بػ ػػً
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(ِ )211000بئزيييبْ ٚإؽيييذ ٜػؾيييش ٌييي ًحالػػةًكفػػاةً،كمػػدًح ػػدثتًمعظػػـًهػػذ ًالكفيػػاتًفػػيًص ػػفكؼً
الشبابً،كهيًكفيػاتًكػافًمػفًالممكػفًجػدنًاًتفاديجػاً،كظمػتًعػدةًأنػكاعًمػفًاألفيكنػاتًتتصػدرًالفئػاتً
المبمأًعفًإمترانجاًبالكفياتًالمتصمةًبتناكؿًالمخدراتً ً.
مفًالمكادًالمخدرةً يً
كمػػاًتعػػززتًمشػػكمةًهػػذ ًالد ارسػػةًمػػفًخػػبلؿًمػػاًأشػػارتًإليػػرًنتػػائجًد ارسػػةًالغريػػبً(ً)2006التػػيً
بينػتًأفًإجمػػاليًعػػددًالمػدمنيفًمػػفًالػػكطفًالعربػػيًالمسػجميفًفػػيًالمؤسسػػاتًالعبلجيػةًفػػيًكػػؿًمػػفً
ػمطنةًعمػافًبمػػأً)ً(115266فػردانًًمػػفً
يً
السػعكديةً،كسػػكرياً،كالسػكدافً،كمطػػرً،كالبحػريفً،كاألردفً،كسػ
عاـً)ً ً.(2004-2001
ًًًًًًكمػػاًتنسػػجـًمشػػكمةًه ػػذ ًالد ارسػػةًم ػ ًًاهتم ػػاـًالججػػاتًالرسػػميةًًف ػػيًالسػػمطنةًبمشػػكمةًم ػػدمنيً
المخ ػػدراتً،كلق ػػدًتمثم ػػتًمم ػػةًه ػػذاًاألهتم ػػاـًبالمرس ػػكـًالس ػػمطانيًرم ػػـً(ً)ً99/17كالخ ػػاصًبإص ػػدارً
مانكفًمكافحةًالمخػدراتًكالمػؤثراتًالعقميػةًممحػؽً( )6كالػذمًيعػرؼًالمخػدراتًًكاألحكػاـًالعامػةًلجػاً،
كالزراعةًكالتصني ًًكاإلنتػاجً،كاإلتجػارًكالتعامػؿًفػيًالمػكادًالمخػدرةًأكًالمػؤثراتًالعقميػةًكالتػراخيصً،
ػاءًكالص ػػيادلةًًكالمرض ػػىًً،كالتس ػػجيؿً
ًكالتعام ػػؿًالطب ػػيًف ػػيًالمػ ػكادًالمخ ػػدرةً،كالم ػػؤثراتًالعقمي ػػةًلؤلطب ػ ً
كالرمابةًكالتفتيشًكالعقكباتًكالتدابيرً .
ػمطنةًعمػػػافًعم ػػىًمػ ػػدمنيً
يً
ًًًكعن ػػدًمحاكل ػػةًالباحػ ػػثًمس ػػاًالد ارسػ ػػاتًالس ػػابقةًالتػ ػػيًأجري ػػتًفػ ػػيًس ػ
اتًلـًيتسفًلرًالعثكرً(حسػبًحػدكدًعممػرًكاطبلعػر)ًإالًعمػىً(ً)4د ارسػاتًإثنتػافًفػيًمجػاؿً
المخدر
ى
عمػ ػػـًاإلجتمػ ػػاعً(الحرممػ ػػي2007ً،؛ًالكهيبيػ ػػةً،)2012ً،كد ارسػ ػػتافًفػ ػػيًمجػ ػػاؿًعمػ ػػـًالنفس(الفجػ ػػدمً،
2006؛ًالفجػػدمً،)2013ً،كلػػـًيكػػفًمػػفًبػػيفًأهػػداؼًأمًمػػفًهػػذ ًالد ارسػػاتًالكشػػؼًعػػفًعكامػػؿًأكً
سماتًأكًأنماطًالشخصيةًلدلًالمدمنيفًعمىًالمخدراتًكالمتعافيفًمفًالمخدراتً .
ًًًً ً
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ًًًككجدًالباحثًعدةًدراساتًتتحدثًبعضًالمتغيراتًالديمكغرافيةًلدلًمدمنيًالمخػدراتًكالتػيًلجػاًً
ت ػػهثيرًعمي ػػرًكعم ػػىًالحال ػػةًالنفس ػػيةًكتك ػػكيفًالشخص ػػيةً،كأظج ػػرتًنت ػػائجًبع ػػضًالد ارس ػػاتًأفًم ػػدمنيً
المخدراتًيتصفكفًبالسمكؾًاإلجراميًكمػاًفػيًد ارسػةً(الحػازمي2001ً،؛ًالحربػي1995ً ،؛حسػيفً،
2004؛ًفايػد1994ً،؛ًً Bruck & Allen, 2003; Dubey & Arora & Gupta and
;ً .(Kumar, 2010; O'Mahony & Smith, 2002
ًًًككمػػاًتممػػسًالباحػػثًمشػػكمةًهػػذ ًالد ارسػػةًمػػفًخػػبلؿًعمم ػرًمعمم ػانًًفػػيًك ازرةًالتربيػػةًكالتعمػػيـًلمػػدةً
(ً)13س ػػنةً،حي ػػثًالحػ ػظًبداي ػػةًإنتش ػػارًالمخ ػػدراتًبهنكاعج ػػاًالمختمف ػػةًب ػػيفًطمب ػػةًالم ػػدارسًبمختم ػػؼً
ػاءًعمػػىًمػػاًتقػػدـًتكلػػدًلػػدلًالباحػػثًالػػكعيًبمشػػكمةًهػػذ ًالد ارسػػةًالتػػيًتتمثػػؿًفػػيًد ارسػػةً
أعمػػارهـً،كبنػ ن
عكامؿًالشخصيةًالكبرلًالخمسًلمدمنيًالمخدراتً ً.
أىمية الدراسة:
ًيعػػدًالفػػردًأصػػغرًلبنػػاتًاألس ػرةًالتػػيًتشػػكؿًن ػكاةًالمجتم ػ ً،كهػػكًعنصػػرًمػػفًعناصػػرًتماسػػؾً
ػردًكهادمػانًلمتكافػػؽًاألسػرمًاالجتمػػاعيً،كيعتبػػرًسػػمكؾً
ػافًيعػدًمػػدم انرًلحيػػاةًالف ً
المجتمػ ًكبنائػػرً،كاإلدمػ يً
الم ػػدمفًم ػػفًأب ػػرزًالمش ػػكبلتًالمؤدي ػػةًإل ػػىًجن ػػكحًاألح ػػداثًالت ػػيًتع ػػانيًمنج ػػاًمختم ػػؼًالمجتمع ػػاتً
المعاصػ ػرةً،كنظػ ػ نًارًلم ػػاًيترت ػػبًعمي ػػرًم ػػفًكثػ ػرةًالجػ ػرائـً،كالحػ ػكادثً،كاإلخ ػػبلؿًباألنظم ػػةً،كالقػ ػكانيفً،
كتكتسبًهذ ًالدراسةًأهميتجاًمفًجانبيفً:نظرمًكعمميً،كفيماًيهتيًعرضًلكؿًمنجماً ًً:
ً
ً
ًً
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األىمية النظرية:
تكتسبًهذ ًالدراسةًأهميتجاًالنظريةًمفًأهميةًمكضكعًالمػدمنيفًلممخػدراتً،كذلػؾًألنجػـًيمثمػكفً
جػػزءانًمػػفًن ػكاةًالمجتم ػ ً،كادمػػافًالمخػػدراتًيمثػػؿًخسػػارةًأخبلميػػةً،كاجتماعيػػةً،كبش ػريةً،كامتصػػاديةً
ألنفسجـًكلممجتم ًالذيفًيعيشكفًفيرً ً.
ًًًكمػػاًتكتسػػبًهػػذ ًالد ارسػػةًأهميتجػػاًأيضػػاًمػػفًخػػبلؿًنػػدرةًالد ارسػػاتًكالبحػػكثًالعمميػػةًالعربيػػةًالتػػيً
تناكلػتًعبلمػةًعكامػػؿًالشخصػيةًالكبػرلًلػػدلًمػدمنيًالمخػػدراتً،كعػدـًكجػكدًأمًد ارسػػةًتناكلػتًهػػذاً
سمطنةًعماف(ًحسبًحدكدًعمـًالباحث)ً .
المكضكعًفيً
ي
ًًًكمػ ػاًتكم ػػفًأهمي ػػةًه ػػذ ًالد ارس ػػةًف ػػيًتنا ًكلج ػػاًألح ػػدًالمكض ػػكعاتًالعام ػػةًم ػػفًالناحي ػػةًاالجتماعي ػػةً
كالنفسيةً،كهكًإدمافًالمخدراتًبمختمؼًأشػكالرً،كذلػؾًنظػ انرًلمػاًيترتػبًعميػةًمػفًت ازيػدًالتعػاطيًبػيفً
جتماعيًكاألنظمةً،كالقكانيفًكالتشريعات.
ً
الشبابً،كالذمًمدًيؤدمًبدكرةًإلىًإخبلؿًبالنسيجًاال
األىمية العممية:
ًًًًتبػػرزًاألهميػػةًالعمميػػةًلجػػذ ًالد ارسػػةًمػػفًخػػبلؿًإمكانيػػةًاالسترشػػادًبمػػاًتكصػػمتًإلي ػرًمػػفًنتػػائجً
كتكصياتًفيًالتعامؿًم ًمدمنيًالمخدراتً،إضافرًالىًأفًهذ ًالدراسةًمػدًتػكفرًبيانػاتًكميػةًحػكؿً
هػذ ًالظػػاهرةًيمكػفًاالسػػتفادةًمنجػػاًكمؤشػراتًلمتخػػذمًالقػ ارراتًفػيًإتخػػاذًإجػراءاتًمناسػبةًلمحػػدًمػفً
هذ ًالظاهرةً،ككض ًالبرامجًكالخططًالكمائيةًًكالعبلجيةً .
ًًًكمػاًأفًنتػائجًهػذ ًالد ارسػةًمػػدًتفػتاًالبػابًلممزيػدًمػفًالد ارسػػاتًلمتعػرؼًعمػىًأنػكاعًكأشػكاؿًأخػػرلً
مفًالسمككياتًًكالميكؿًاإلدمانيةًكمعرفػةًالمسػبباتً،كاتاحػةًالمعمكمػاتًالمجمػرًفػيًصػياغةًسياسػاتً
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الكمايػ ػػةًكاس ػ ػػت ارت جياتًالتػ ػػدخؿًالن ػ ػػاجاً،كالمقارن ػ ػػةًبػ ػػيفًالم ػ ػػدمنيفًعم ػ ػػىًالمخػ ػػدراتًكالمتع ػ ػػافيفًم ػ ػػفً
المخدراتًلجاًأهميةًإكمينيكيةًكبيرةًنظ نارًلمعددًالكبيرًمفًمدمنيًالمخدراتًفيًسمطنةًعماف.
أىداؼ الدراسة:
ًًًًًتجدؼًهذ ًالدراسةًالحاليةًإلىًالتعرؼًعمى:
فيًسمطنةًعماف.
يً
ً-0عكامؿًالشخصيةًالكبرلًالسائدةًًلدلًمدمنيًالمخدراتً
ػمطنةًعمػافًكفػؽً
يً
ً-2الكشؼًعفًالفركؽًبيفًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخػدراتًفػيًس
متغي ػًػراتًالعم ػػرًالزمن ػػيً،كالمس ػػتكلًالتعميم ػػيً،كالمجن ػػةً،كال ػػدخؿًالش ػػجرمًلؤلسػ ػرةً،كع ػػددًمػ ػراتً
اإلنتكاسةً،كعددًسنكاتًالتعاطيً،كعددًمراتًالتعاطيً،كعددًمراتًدخكؿًالسجف.
ً-3مقارنةًالفركؽًفيًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًالخمسةًبيفًمدمنيً ًكمتعافيًالمخدراتً .
أسئمة الدراسة:
ًًًتسعىًهذ ًالدراسةًإلىًاإلجابةًعفًاألسئمةًاآلتيةًً :
اتًفيًسمطنةًعماف؟
يً
 -0ماًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًالسائدةًلدلًمدمنيًالمخدر
 -2هػػػؿًتكجػ ػػدًفػ ػػركؽًذاتًداللػ ػػةًإحصػ ػػائيةًبػ ػػيفًعكامػػػؿًالشخصػ ػػيةًالكبػ ػػرلًالسػ ػػائدةًلػ ػػدلًمػ ػػدمنيً
اتًفيًسمطنةًعمافًتعزلًالختبلؼًمتغيراتًالدراسة؟
يً
المخدر
 -3هؿًتكجدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًفيًعكامؿًالشخصيةًالكبػرلًالخمسػةًبػيفًمػدمنيً ًكمتعػافيً
بسمطنةًعماف؟ً
المخدراتً
ي
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محددات الدراسة:
ًتتحددًنتائجًهذ ًالدراسةًبالمحدداتًاآلتيةً :
 -0الحػدكدًالبشػريةً:امتصػػرتًهػذ ًالد ارسػػةًعمػػىًمػدمنيً ًكمتعػػافيًالمخػػدراتًمػفًفئػػةًالػػذككرًكالػػذيفً
سنةًًفيًسمطنةًعماف.
يً
تزيدًأعمارهـًعفًً05
 -2الحدكدًالمكانيةً:امتصرتًهذ ًالد ارسػةًعمػىًمػدمنيًالمخػدراتً،المكجػكديفًفػيًمستشػفىًالمسػرةً
ػمطنةًعمػػافً،أمػػاًمتعػػافيًالمخػػدراتًفقػػدًأمتصػػرتًعمػػىًالمكجػػكديفًفػػيًجمعيػػةًالحيػاةًالتابعػػةً
يً
بسػ
ؤكمًالمتعػافيفًمػفًالمخػدراتًفػيًسػػمطنةً
لػك ازرةًالتنميػةًاإلجتماعيػةًكهػيًالجمعيػةًالكحيػدةًالتػػيًتػ ً
يعماف.
 -3الحػػدكدًالزمنيػػةً:أجريػػتًهػػذ ًالد ارسػػةًفػػيًالفت ػرةًالزمنيػػةًالتػػيًانحصػػرتًمػػاًبػػيف- 2013 /2/13
.2014 /4/2
 -4الحػػدكدًالمكضػػكعيةً:امتصػػرتًهػػذ ًالد ارسػػةًعمػػىًمعرفػػةًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًلػػدلًمػػدمنيً
المخ ػػدراتًكالمقارنػػػةًبينجم ػػاًكبػ ػػيفًمتعػػػافيًالمخ ػػدراتًكفق ػ ػناًلمقيػ ػػاسًعكام ػػؿًالشخصػ ػػيةًالكبػ ػػرلً
الخمسةً(.)NEO-FFI-S
 -5أداةًالدراسةً:تتحددًنتائجًهػذ ًالد ارسػةًبمقيػاسًالعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرل(ً)NEO-FFI-Sالتػيً
أعدهاًككستاًكماكرمً(ً،)1992كالتػيًتػـًتعريبجػاً ًكتقنينجػاًعمػىًالبيئػةًالعمانيػةًمػفًمبػؿًالكمبػانيً
(ً ،)2006ذالؾًفإ فًنتائجًهذ ًالدراسةًتتحددًبالخصائصًالسيككمتريةًلجذاًالمقياس.
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ػـًاختيارهػػاًبالطريقػػةً
ً
 -6اختيػػارًعينػػةًالد ارسػػةً:تتحػػددًنتػػائجًهػػذ ًالد ارسػػةًبالعينػػةًالمختػػارةً،حيػػثًتػ
المتيس ػ ػرةًغيػػػرًالعش ػ ػكائيةًكممػػػفًتمكػػػفًالباحػ ػػثًمػػػفًالتكاصػػػؿًمعجػ ػػـً،كذلػ ػػؾًعػػػفًطريػ ػػؽًإدارةً
مستشفىًالمسرةًأكًجمعيةًالحياةًبمسقطً ًً.
مصطمحات الدراسة :
ًًًًاشػػتمؿًعن ػكافًالد ارسػػةًعمػػىًالعدي ػدًمػػفًالمصػػطمحاتًالتػػيًتحتػػاجًإل ػىًتعريػػؼً،كفيمػػاًيػػهتيً
التعريؼًالمحددًلكؿًمنجاً :
ًعوامؿ الشخصية الكبرى:يعرؼًككستاًماكرمً)ً(Costa & Macrae, 1992عكامؿًالشخصػيةًالكبػرلًبهنػر"نمػكذجًيقػكـً
عمػػىًتصػػكرًمػػؤدا ًأنػػرًيمك ػػفًكصػػؼًالشخصػػيةًكصػػفناًامتصػػاديناًك ػػامبلًمػػفًخػػبلؿًخمػػسًعكام ػػؿً
أساسػػيةًهػػيً:العصػػابيةً(ًً،)Neuroticismكاالنبسػػاطيةً) ،)Extraversionكاالنفتػػاحًعمػػىًالخب ػرةً
)ً،(Opennessالمقبكلػي ػ ػ ػ ػ ػ ػةً (ً،)Agreeablenessكيقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػظةًًالض ػ ػ ػ ػ ػػمير(ً(Conscientiousness
"(ً .)p.16

ًًًًكفيماًيهتيًتعريؼًلكؿًعامؿًمفًهذ ًالعكامؿًالشخصيةًالكبرلًالخمسةً :
 العصابية (:)Neuroticismًًًًيعرفجػا ككسػتا ك مػاكرمً"هػك أشػمؿ عامػؿ مػف العكامػؿًالشخصػية ،فػاألفراد الػذيف يككنػكف فػي
مستكل مرتف

في هذا ًالعامؿًًيككنكف معرضيف إلى أفًتككف لديجـ أفكار غير منطقيةً ،كأف يككنكا

ضعيفي القدرةًعمىًالسيطرة عمى دكافعجـ ،أما األفرادًالذيف يحرزكف درجػات منخفضػة فػهنجـ يككنػكف
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مسػتقريفًأنفعاليػانً كهػادئكف كمعتػدلكًالمػزاج ،كمػادركفًعمػى مكاججػة المكامػؼ الضػاغطة مػف دكف أفً
يصيبجـ أرتباؾ أك إزعاج")ً .(Costa & Macrae, 1992,P.15
 االنبساطية (:)Extraversionًيعرفجػا ككسػتا ك مػاكرمًاالنبسػاطيكف هػـ" أشػخاص محبػكفًلبلخػتبلط بػاآلخريفًكاجتمػاعيك النزعػة
يحبكف الناسًكيفضمكف كجكدهـ كسط جماعاتًكتجمعات كبيرة ،كيككنكف فرحيف فػي طػبعجـ كيحبػكفً
االستشارة كمتفائمكف").(Costa & Macrae, 1992,P.15

ًاال نفتاح عمى الخبرة (:)Opennessًًًًًيعرفجػا ككسػتا ك مػاكرمًعمػىًأنجػاً"ًيشػير إلػىًالفضػكؿ كحػب االطػبلع عمػى العػالـ الػداخمي
كالخػارجي عمػى حػد س ًػكا،ء كيكػكفًصػاحب هػذ السػمةًغنػي بػالخبرات كلػر رغبػة بػالتفكير فػي أشػياء
غيػر مهلكفػة كمػيـ خارجػةًعػف المػهلكؼ كيجػربًانفعػاالت إيجابيػة كسػمبية أيضػا بشػكؿ أعمػى مػف الفػردً
المنغمؽ"ً).(Costa & Macrae, 1992,P.15

 المقبولية (:)Agreeablenessًًًًًعرفجا ككسػتا ك مػاكرمًعمػىًأنجػا "ًعامػؿ مػف عكامػؿ العبلمػات بػيفًاألشػخاص ،إذًتظجػرًفػي
الشػخص الطيػب كالحسػف العشًػرة ًكمحػبًلآلخػريف كمتعػاطؼ معجػـ كتػكاؽًلمسػاعدتجـ ك يعتقػد بػهف
اآلخريف سيمدكف لر يد المساعدةًبالمقابؿ كما يفعؿ هك"ً).(Costa & Macrae, 1992,P.15
ً
ً
ً
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ًيقظة الضميرً(:)Conscientiousnessًًعرفجػا ككسػتا ك مػاكرمًعمػىًأنجػاًالتػيًتشػيرًإلػىًأف صػاحبجا " يكػكف فػردنًاًكاعيػا،نً كحػي الضػمير
كجػادانً كذا عػزـ كارادة مكيػة ،كيتميػزًبالتصػميـ عمػى الفعػؿ كاالنجػاز ،كهػي سػمة تبػرزًبػيف عظمػاء
المكسيقييف كالرياضػييف ،كالدرجػةًالمرتفعػة لجػذا العامػؿ تيعػرض صػاحبجا إلػى حساسػية شػديدةًمزعجػة"ً
).(Costa & Macrae, 1992,P.15
ًًًًأماًاجرائيػانًفيعػرؼًالباحػثًعكامػؿًالشخصػيةًبهنجػاًالدرجػةًالكميػةًالتػيًيحصػؿًعميجػاًالمسػتجيبً
عم ػػىًك ػػؿًعام ػػؿًم ػػفًالعكام ػػؿًالخمس ػػةًالكب ػػرلًلمشخص ػػيةًالت ػػيًيتض ػػمنجاًمقي ػػاسًككس ػػتاًكم ػػاكرمً
المستخدـًفيًهذ ًالدراسةً ًً.
ًً
 المخدرات:ػمطنةًعم ػ ػػافًالص ػ ػػادرًبالمرس ػ ػػكـًً
ًًًًيع ػ ػػرؼًم ػ ػػانكفًمكافحػ ػ ػةًالمخ ػ ػػدراتًكالم ػ ػػؤثراتًالعقمي ػ ػػةًف ػ ػػيًس ػ ػ
ي
الس ػػمطانيًرم ػػـًً99/07أفًالمخ ػػدراتًه ػػيً"ًك ػػؿًم ػػادةًطبيعي ػػةًأكًتركيبي ػػةًم ػػفًالمػ ػكادًالمدرج ػػةًف ػػيً
الجداكؿً(ً)4ً،3ً،2ً،0مفًالمجمكعةًالثانيةًالممحقػةًبجػذاًالقػانكف"(المكتػبًالتنفيػذمًلمجنػةًالتنفيذيػةً
لشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةً)2010ً،ممحؽً(.ً)6
ًًًًأمػػاًاجرائي ػانًًفػػإفًالباحػػثًيتبنػػىًفػػيًهػػذ ًالد ارسػػةًالتعريػػؼًالمحػػددًلممخػػدراتًفػػي مػػانكفًمكافحػػةً
المخدراتًكالمؤثراتًالعقميةًالصادرًبالمرسكـًًالسمطانيًرمـًً 99/07كممحقاتةً ً.
ً
ً
04

 مدمف المخدرات:ػدرةًبشػكؿًمسػتمرً،بحيػثًيصػباًمعتمػدانًعميجػاًاعتمػادانًًنفسػيانً
ًًًًهكًالشخصًالذمًيتنػاكؿًمػكادًمخ ً
كجسػػديانً،كيترتػػبًعمػػىًذلػػؾًإصػػابترًبػػبعضًاألع ػراضًالمتمثمػػةًفػػيًكجػػكدًرغبػرًمجريػرً،كاإلسػػتم ارريةً
ف ػػيًتع ػػاطيًالم ػػادةً،كالحص ػػكؿًعميج ػػاًب ػػهمًكس ػػيمةً،ككج ػػكدًمي ػػؿًلزي ػػادةًالجرع ػػة(محم ػػديفً،2003ً،
صً .)39.
ًًًًأمػػاًإجرائي ػنًاًفيعػػرؼًالباحػػثًمػػدمفًالمخ ػدًرتًبهن ػرًكػػؿًشػػخصًتعػػاطىًالمخػػدراتً،كثبػػتًتعاطيػػةً
تنكيمرًكعبلجػةًفػيًمستشػفىًالمسػرةًكمػتًإجػراءًهػذ ً
ً
عفًطريؽًالفحصًالمخبرمً،كتـًبمكجبًذلؾً
الدراسةًً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أو ًال :اإلطار النظري:
 عكامؿ الشخصيةًالكبرلًالخمس
 اإلدماف
 المخدرات

ثانيا: ًالدراساتالسابقة:
 الدراساتًالتيًتناكلتًسماتًالشخصيةًلدلًمدمنيًالمخدرات
 الدراساتًالتيًتناكلتًمدمنيًالمخدراتًبصفةًعامة
ً
ً
ً
ً

الفصؿ الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
ً
ًًًيتض ػػمفًه ػػذاًالفص ػػؿًجػ ػزئيفً،األكؿً:اإلط ػػارًالنظ ػػرمً،كالث ػػانيً:الد ارسػ ػاتًالس ػػابقةً،كفيم ػػاًيػ ػهتيً
عرضًلكؿًمنجماً ً:
أوال :اإلطار النظري
ًًًًيسػػتعرضًالباحػػثًفػػيًاإلطػػارًالنظػػرمًلجػػذ ًالد ارسػػةًمفجػػكـًالشخصػػيةً،كبعػػضًنظريػػاتًسػػماتً
الشخصػػيةً،كمجػػاؿًالعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلً،كبعػػدًذلػػؾًسػػيتـًعػػرضًمفجػػكـًاإلدمػػافًكالمخػػدراتً،
كأنكاعجػػاً،ككيفيػػةًالتعػػاطيً،كالم ارحػػؿًالتػػيًيمػػرًبجػػاًالمػػدمفً،كأسػػبابًالتعػػاطيً،كخصائصػػرً،ككيفيػػةً
التعػػرؼًعمػػىًالمػػدمفًً،كآثػارًالتعػػاطيًلممخػػدراتً،ككيفيػػةًالكمايػػةًمنجػػاً،كالنظريػػاتًالمفسػرةًلئلدمػػافً،
ًسمطنةًعمافًكالمخدراتً ً.
كأخي انر
ي
الشخصية ): (Personality
ًًًالشخصػػيةًمفجػػكـًمتنػػكعًاالسػػتخداـًفػػيًحياتنػػاًاليكميػػةً،فيقػػاؿًعػػادةًإفًفػػبلفًلػػرًشخصػػيةً ً،كفبلن ػناً
لػ ػػيسًلػػػرًشخصػ ػػيةً،كمػ ػػدًيتصػػػؼًشػػػخصًمػ ػػاًبػػػالمكرًأكًالػػػدهاءًأكًالبخػ ػػؿً،كيقصػػػدًبػ ػػذلؾًفاعميػ ػػةً
الشػخصً،كمػدلًمدرتػػرًعمػىًإحػػداثًانطبػاعًمعػػيفًلػدلًاآلخػريفً،كمػاًيتميػػزًبػرًمػػفًسػماتًتختمػػؼً
عػػفًاآلخ ػريفً،كهنالػػؾًتبػػايفًبػػيفًاالسػػتخداـًاالصػػطبلحيًلمشخصػػيةًلػػدلًغيػػرًالمختصػػيفً،كبػػيفً
المختصيفًفيًمجاؿًعمـًالنفسً .
ً
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المعنى المغوي لمشخصيةً ً:
ًًًًًًكيشػػيرًابػػفًمنظػػكر("ً)1977أفًكممػػةًشخصػػيةًفػػيًالمغػػةًالعربيػػةًمشػػتقةًمػػفًكممػػةًشػػخصً،
ًكالشػػ ػػخصًهػ ػ ػػكًكػػ ػػؿًجسػ ػ ػػـًلػػ ػػرًإرتفػػ ػػاعًكظجػ ػ ػػكرً،كالم ػ ػ ػرادًبػػ ػػرًثبػػ ػػاتًالػ ػ ػػذاتً،فاسػ ػ ػػتعيرًلجػ ػ ػػاًلفػ ػ ػػظً
الشخص"(صً .)47.
ًًًًًأم ػػاًف ػػيًالمغت ػػيفًاالنجميزي ػػةًكالفرنس ػػيةً،فكمم ػػةًالشخصػ ػػيةً(ً)Personalite(ً،)ًPersonality
مشػػتقرًمػػفًأصػػؿًكممػػةًالتينيػػةًهػػيً(ً)Personaكتعنػػيًهػػذ ًالكممػػةًالقنػػاعًالػػذمًيمبسػػرًالممثػػؿًفػػيً
العصكرًالقديمةًحيفًيقػكـًبتمثيػؿًدكرًأكًحينمػاًيريػدًالظجػكرًبمظجػرًمعػيفًأمػاـًالنػاسًفيمػاًيتعمػؽً
بماًيريدًأفًيقكلرًأكًيفعمرً(غبارمًكأبكًشعيرةً .)2010ً،
تعريؼ الشخصية في عمـ النفسً :
ػةً،كأفًاالختبلفػػاتًبػػيفًكججػػاتًنظػػرً
ًًًًإ فًتعريػػؼًالشخصػػيةًًيختمػػؼًحسػػبًنػػكعًالد ارسػػةًالمقدمػ ً
ػرًمرغكبػانًًفيػرً،فػإذاً
الباحثيفًإليجاًفػيًتعػددًتعريفاتجػا ،كلكػفًهػذاًالتعػددًمػفًزاكيػةًكاحػدةًمػدًيكػكفًأمًانً
كانػػتًالشخصػػيةًمعقػػدةًكمتعػػددةًالجكانػػبًكالسػػماتً،ف ػإفًكػػؿًتعريػػؼًلجػػاًيركػػزًعمػػىًجانػػبًمعػػيفً
فقطً،كمفًهذاًالمنظكرًفميسًهناؾًتعريؼًكاحدًصحياًكماًعدا ًخاطئً ً.
ًًًكيعرؼًكاطسكفًالمشارًإليةًفيً)بيتًدشيشةًً)2011ً،الشخصػيةًبهنجػاً"مجمػكعًاألنشػطةًالتػيً
يمكػػفًاكتشػػافجاًعػػفًطريػػؽًالمبلحظػػةًالفعميػػةًلمسػػم ًكؾًلفت ػرةًكافيػػةًبقػػدرًاإلمكػػافً،كذلػػؾًلكػػيًتعطػػيً
معمكماتًمكثكمانًبجا"(صً .)34.
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ًًًكيقػػكؿًاأللبػػكرتًالمشػػارًإليػػةًفػػيً)مجيػػدً)2008ً،إفًالشخصػػيةًهػػيً"التنظػػيـًالػػدينامكيًداخػػؿً
الفردً،لتمؾًالنظـًالسيككفيزيقيةًالتيًتحددًأسمكبرًالفريدًفيًالتكافؽًم ًالبيئةً"(صً .)20.
ًًًأمػػاًمػػكرتفًب ػرنسًالمشػػارًإليػػةًفػػيً)جبػػرً)2012ً،فقػػدًعػػرؼًالشخصػػيةًبهنجػػاً"الكميػػةًالكميػػةًمػػفً
االسػ ػػتعداداتًكالميػ ػػكؿًكالغ ارئػ ػػزًكالػ ػػدكاف ًكالقػ ػػكلًالبيكلكجيػ ػػةًالفطريػ ػػةًكالمكركثػ ػػةً،ككػ ػػذلؾًالصػ ػػفاتً
كاالستعداداتًكالميكؿًالمكتسبةًمفًالخبرة"(صً .)11.
ًًًًكيعػػرؼًأيزنػػؾًالشخصػػيةًً(غبػػارمًكأبػػكًشػػعيرةً)2010ً،بهنجػػاً"ًذلػػؾًالتنظػػيـًالثابػػتًالمسػػتمرً
نس ػػبيانًً ألخػ ػػبلؽًالش ػػخصًكم ازجػػػرًكعقمػػػرًكجس ػػد ً،كهػػػذاًالتنظػ ػػيـًه ػػكًالػػػذمًيحػػػددًتكمف ػػةًالفػ ػػردًم ػ ػ ً
محيطة"(ص.)15.
أم ػ ػػاًعب ػ ػػادةً(ً)2001في ػ ػػرلًأ ٌفًالشخص ػ ػػيةً"ًنظ ػ ػػاـًمتكام ػ ػػؿًم ػ ػػفًالس ػ ػػماتًالجس ػ ػػميةًكالعقمي ػ ػػةً
ػةًكاالنفعاليػةًالثابتػةًنسػػبيناً،كالتػيًتميػزًالفػػردًعػفًغيػرًكتحػددًأسػػمكبًتعاممػرًكتفاعمػرًمػ ً
ًكاالجتماعي ً
اآلخريفًكالبيئةًاالجتماعيةًكالماديةًالمحيطةًبر"(صً .)13.
ًًًًًككمػػاًيمكػػفًتصػػنيؼًتعريفػػاتًالشخصػػيةًالتػػيًذكػػرتًإلػػىًمنػػاحيًعػػدةً،فمنجػػاًمػػاًيركػػزًعمػػىً
المظجرًالخارجيًالمكضكعيًأكًعمىًالمفػاهيـًالدينامكيػةًالمختمفػةًأكًعمػىًاألساسػياتًالعميقػةًجػداً
كالتكػػكيفًالػػداخميًلمشخص ػػيةً،كمنجػػاًمػػاًيع ػػدًتعريفػػاتًكميػػةًأكًتكاممي ػػةًأكًتدريجيػػةًأكًمؤكػػدةًعم ػػىً
التكافؽًأكًعمىًتفردًالشخصيةً ً.
ًًًًكبالرغـًمفًتنكعًالتعريفػاتًلمشخصػيةًفػإفًهنػاؾًشػبةًإجمػاعًفػيًاالتفػاؽًبػيفًالبػاحثيفًعمػىًأفً
ػاًتجريػدًيشػيرًإلػىًالحالػةًالداخميػةًأكًالبيئيػةًلمفػردً،كتتضػمفً
الشخصيةًهػيًبنػاءًفرضػيً،بمعنػىًأنج ً
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هذ ًالحالةًالتارينًالتعميميًالخاصًبالشػخصًكالمككنػاتًالبيكلكجيػةًًلػرً،كالطػرؽًالتػيًانتظمػتًبجػاً
هذ ًاألحداثًالمعقدةً،كالتيًتؤثرًفيًتفاعؿًالشخصًلمثيراتًالبيئاتًالمتنكعةً .
محددات الشخصية:
ػةًعكام ػػؿًتس ػػاهـًًف ػػيًبن ػػاءًشخص ػػيةًالف ػػردً،كم ػػفًأب ػػرزًتم ػػؾًالعكام ػػؿًاألكل ػػىً
ًًًًًكهنال ػػؾًمجمكع ػ ً
المتمثمػػةًبخبػراتًالفػػردًالخاصػةًالتػػيًتخػػصًكػػؿًفػػردًكتميػػزًعػػفًغيػًػر ً،كهػػيًخبػراتًتػرتبطًبالعكامػػؿً
الكراثي ػػةًكمؤثراتج ػػاًعم ػػىًالشخص ػػيةً،كأيض ػػاًالخبػ ػراتًالعام ػػةًالمش ػػتركةًلؤلفػ ػرادً،كه ػػيًخبػ ػراتًتػ ػرتبطً
بالعكامؿًاالجتماعيةًكالبيئيةًالمؤثرةًعمىًتككيفًالشخصيًلمفرد(جبر.)2012ً،
ًًً كعمىًهذ ًاألساسًيجبًأفًينظرًلمشخصيةًفيًضكءًأربعػةًمحػدداتًكمػاًبينجمػاًمػفًتفػاعبلتً،
كهذ ًالمحدداتًاألربعةًهي(ً:أحمد2003ً،؛ًالمميجيًً )2001،
 -1المحددات البيولوجية لمشخصية:
ًًًكهيًتمثؿًمجمكعًالقدراتًكاالستعداداتًكالصفاتًالعقميةًكالجسميةًالتػيًيكلػدًالفػردًمػزكدناً
بجػػاً،كالتػػيًيتشػػابرًجمي ػ ًأف ػرادًالنػػكعًفيجػػاً،كتتمثػػؿًفػػيًبعػػضًتمػػؾًالصػػفاتً،كالمككنػػاتًفػػيً
استعدادًالفردًالطبيعيًلبلستجابةًلممثيراتًالداخميةًكالخارجيةًالتيًتعتمدًبػدًكرهاًاعتمػادانًًكبيػ ناًرً
عمىًسبلمةًالججازًالعصبيًكأججزةًالحسًلديرً،كعمىًسماترًالمزاجيةًكدكافعػرً،كعمػىًمدرتػرً
عمػػىًالتكافػػؽًم ػ ًالبيئػػةً،كتػػؤثرًالعكامػػؿًالبيكلكجيػػةًفػػيًتكػػكيفًالشخصػػيةً،كالًبػػدًمػػفًمعرفتجػػاً
فػػيًد ارسػػةًالشخصػػيةًخصكص ػانًالشخصػػياتًالمريضػػةًأكًالشػػاذةً،إذًأنػػرًكثي ػ انرًمػػاًتمقػػيًهػػذ ً
المنظكمػاتًالجسػميةًكالفسػيكلكجيةًالضػكءًعمػػىًالنػكاحيًالنفسػيةًبقسػميجاًالمعرفيػةًكالمزاجيػػةً،
ككذالؾًالنكاحيًاالجتماعيةً .
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 -2محددات عضوية الجماعة:
إفًالشخص ػػيةًليسػ ػػتًش ػػيانًثابت ػ ػانً،فجي ػػرًمتغي ػ ػرةًمن ػػذًال ػ ػكالدةً،فم ػػفًالخصػ ػػائصًاألساسػ ػػيةً
لئلنسافًمدرترًعمىًالتغييرًنتيجةًماًيمػرًبػرًمػفًخبػراتًكتعمػـً،كلكػيًنفجػـًأبػرزًالخصػائصً
فيًشخصيةًً اإلنسافًنحتاجًإلىًمعرفةًتفصيميةًعفًخبػراتًالفػردًالماضػيةًفػيًبيئتػرًكثقافتػرً
التيًنشهًفيجاً،مفًأ جؿًالحكـًعمىًسمككرًكنمكًشخصيترً،كيؤثرًنمػكذجًالحيػاةًًاالجتماعيػةً
كالثقافيػػةًكأشػػكاؿًالعبلمػػةًبػػيفًأف ػرادًالجماعػػةً،كمػػاًيشػػي ًبيػػنجـًمػػفًعػػاداتًكتقاليػػدًكمػػيـً،كمػػاً
يعيشػػكنرًم ػػفًنظػػـًتنس ػػؽًهػػذ ًالعبلم ػػاتًاالجتماعيػػةًف ػػيًتشػػكيؿًبع ػػضًًالخصػػائصًالعام ػػةً
لمشخصية.
 -3محددات الدور:
ًًًًإفًالػػدكرًالػػذمًيؤديػػرًالفػػردًفػػيًالحيػػاةًإنمػػاًيشػػيرًإلػػىًكػػؿًمػػفًالفػػردًكالمحػػيطًاالجتمػػاعيً
الذمًيكجدًفيػرً،كفكػرةًالػدكرًتمػدناًبػإدارةًتفيػدًخصكصػناًفػيًتحميػؿًعمميػةًالتطبػ ًاالجتمػاعيً
كالتثقيػ ؼً،كالػػدكرًهػػكًمػػاًيتكمعػػرًالمجتم ػ ًمػػفًالفػػردًالػػذمًيحتػػؿًمرك ػزاًمعينػػاًداخػػؿًالجماعػػةً،
كيحػػددًكػػؿًمجتم ػ ًاألدكارًاالجتماعيػػةًالتػػيًيتكم ػ ًمػػفًأف ػراد ًالقيػػاـًبجػػاًفػػيًحيػػاتجـًالعاديػػةً،
كتختمؼًاألدكارًاالجتماعيةًالتيًيقكـًبجاًاألفرادًبهختبلؼًالثقافاتًالتيًيحيكفًفيجاً .
 -4محددات الموقؼ:
ًًًًًًًالمحػددًال اربػ ًمػػفًمحػػدداتًالشخصػػيةًفجػػكًمحػػددًالمكمػؼًكمػػاًأكثػػرًالمكامػػؼًالتػػيًيمػػرًفيجػػاً
الفردًفيًحياترً،كماًأكثرهاًتهثي انًرً فيًشخصيترً،بالطب ًالًيمكفًالنظرًإلػىًالشخصػيةًكمػاًلػكًكانػتً
مسػػتقمةًعػػفًالمكامػػؼًالتػػيًتمػػرًبجػػاًكتكجػػدًفيجػػاً،فحتػػىًالعمميػػاتًالبيكلكجيػػةًأكًالفسػػيكلكجيةًتتطمػػبً
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كجػكدًأججػزةًداخميػةًأكًعكامػؿًبيئيػػةًكمكامػؼًتتحقػؽًفيجػاً،فعمميػةًالتػػنفسًمػثبلًتتضػمفًكجػكدًرئتػػيفً
داخميتػػيفً،كفػػيًالكمػػتًنفسػػرًكجػػكدًه ػكاءًخػػارجيًالزـًلعمميػػةًالتػػنفسً،كعمميػػةًالجضػػـًهػػيًاألخػػرلً
تتضمفًاإلحساسًبالجكعً،كفيًالكمتًنفسرًتتضمفًكجػكدًالطعػاـًالػبلزـًإلشػباعًهػذاًالػداف ً،كبجػذ ً
العكامؿًالداخميةًكالخارجيةًمماًيتـًإغبلؽًدائرةًالسمكؾً،كهكذاًفػالمكمؼًالػذمًيكجػدًفيػرًالفػردًيمعػبً
ػيًمكامػػؼًأخػًػرلًرغػػـًت ػكافرًشػػركطً
دكراًهامػػاًفػػيًسػػمككرً،فقػػدًيكػػكفًالفػػردًمائػػدناًفػػيًمكامػػؼًكتابعػناًفػ ً
القيادةًلديةًفيًكمتاًالحالتيفً .
تاريخ سمات الشخصية:
يعػػدًألبػػكرتً(ً)Allportالمشػػارًإليػػةً(كػػكركيسً)2007ً،مػػفًأبػػرزًالعممػػاءًالػػذيفًتنػػاكلكاًد ارسػػةً
الشخصػػيةًاسػػتنادناًإلػػىًنظريػػةًالسػػماتًالتػػيًاسػػتنتجًمعظػػـًفركضػػجاًمػػفًالمشػػاهدةًالميدانيػػةًلؤلف ػرادً
األسػػكياءً،ألنػػرًلػػـًيكػػفًمعالجػػاًنفسػػيانًكانمػػاًأسػػتاذانًلعمػػـًالػػنفسًاألكػػاديميً،كيشػػيرًألبػػكرتًإلػػىًأفً
الشخصيةًهيًتنظيـًمتكامؿًلعمػؿًالجسػـًكالعقػؿًفػيًكحػدةً،هػيًليسػتًبنػاءًنفسػيانًفحسػبًًأكًبنػاءً
جسمناًمجردناً .
ًًًًًكفػػؽًهػػذ ًالنظريػػةًفإنجػػاًتيعػػرؼًالشخصػػيةًعمػػىًأنجػػاًعبػػارةًعػػفًنظػػاـًيتكػػكفًمػػفًمجمكعػػةًمػػفً
السماتًأكًعكامؿًمستقمةًتمثؿًمجمكعًأجزائجاً،أمًأنجػاًعبػارةًعػفًانتظػاـًدينػامكيًلمختمػؼًسػماتً
الشخصػػيةً،كتقػػكؿًنظريػػةًالسػػماتًكالعكامػػؿًأفًالفػػردًيمكػػفًفجمػػرًفػػيًضػػكءًسػػماتًشخصػػيترًالتػػيً
تعبرًعفًسمككرً،فػيمكفًأفًيكصػؼًبهنػرًذكػيًأكًغبػيًأكًمنطػكمًأكًمنبسػطًأكًعصػبيًأكًذهػانيً
(الكنانيً .)2002ً،
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ًًًًكتعتم ػػدًالنظريػػػاتًعمػ ػػىًفك ػ ػرةًثبػػػاتًالشخصػ ػػيةً،فالشػػػخصًالكاحػػػدًيس ػ ػمؾًسػ ػػمككاًمتشػ ػػابجانًفػ ػػيً
المكامػػؼًالمتشػػابجةً،ككػػذالؾًتعتمػػدًالنظريػػةًعمػػىًاخػػتبلؼًاألف ػرادًفيمػػاًيممكػػكفًمػػفًسػػماتً،فػػنحفً
جميعاًنغضبًفيًالمكامؼًالتيًتثيرًالغضبً،كلكػفًكػؿًمنػاًيختمػؼًعػفًاآلخػرًفػيًدرجػةًالغضػبً
كفيًطريقةًالتعبيرًعنر(العيسكمً .)2002ً،
ًًًكمفًأبرزًالنظريػاتًالتػيًأعتمػدتًعمػىًالتحميػؿًالعػامميًكهسػمكبًإحصػائيًفػيًاختػزاؿًالسػماتً
المتعددةًمنجاًنظريةًكاتؿًكنظريةًآيزنؾًكنمكذجًالعكامؿًالخمسةًالكبرلًلمشخصيةً .
نظرية كاتؿ ):)Cattell, 1966
ًًًًكيع ػػرؼًًكات ػػؿًالس ػػمةًالمش ػػارًإلي ػػرً(كريم ػػافً)2007ً،بهنج ػػاً"ه ػػيًمجمكع ػػةًم ػػفًردكدًاألفع ػػاؿً
ًكاالستجاباتًالتيًترتبطًفيماًبينجاًبنكعًمفًالكحدة"ً(صً ًًًًًًًً.)17
ًًًًأعتمػ ػػدًكاتػ ػػؿًعمػ ػػىًمائمػ ػػةًألبػ ػػكرتً(ً)Alportكنقطػ ػػةًانطبلمػ ػػةًلتحميبلتػ ػػرًلمكصػ ػػكؿًإلػ ػػىًسػ ػػماتً
الشخصػػيةً،فتكصػػؿًمػػفًخبللجػػاًإلػػىً(ً)160سػػمةً،ثػػـًأضػػاؼً()11سػػمةًأخػػرلً،كاسػػتخدـًالتحميػػؿً
بلًأساسينًاًفيًالشخصيةً(أبكًهاشـ.)2007ً،
العامميًكتكصؿًإلىً(ً)16عام نً
ًًًًتمكفًكاتؿًبا ستخداـًفنياتًالتحميؿًالعػامميًمػفًتحديػدًالسػماتًالتػيًتنػتظـًبجػاًالشخصػيةً،كمػدً
تمخضًمفًهذاًالمنججًالعمميًسماتًمتعػددةًتجسػدتًفػيًاختبا ارتػرًلعكامػؿًالشخصػيةً،كيػرلًكاتػؿً
ػيةً،كتيع ػػدًالس ػػمةًبالنس ػػبةًلػ ػرًبنيانػ ػانًعقميػ ػانًًأكً
ً
أفًالس ػػماتًه ػػيًالعنص ػػرًاألساس ػػيًف ػػيًبن ػػاءًالشخص ػ
استنتاجانًًتقكـًبرًمفًالسمكؾًالمبلحظًلتفسػيرًالنظػاـًأكًاتسػاؽًالسػمكؾً،كيصػنؼًكاتػؿًالسػماتًإلػىً
سػػماتًفريػػدةًكسػػماتًمشػػتركةً،كألفًالسػػماتًالتفرديػػةًخاصػػةًبػػالفردً،فػػافًكاتػػؿًالًيعيرهػػاًكثي ػ نًارًمػػفً
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اهتماماتػرًفػيًالبحػثً،بػؿًيؤكػدًعمػىًالسػماتًالمشػتركةًكهػيًالتػيًيتسػـًبجػاًجميػ ًاألفػرادًأكًاألفػرادً
الذيفًيشترككفًفيًخبراتًاجتماعيةًمعينة(احمدًًًًً.)2003ً،
ًًًكيرلًكاتؿًأفًالسماتًتهخذًثبلثةًأشكاؿًهي:
 -1سػػمة القػػدرة  :تػػنعكسًفػػيًنػػكعًمػػفًاالسػػتجابةًلدرجػػةًتعقػػدًالمكمػػؼً(كهػػذ ًيػػتـًاختيارهػػاًبعػػدًأفً
يحددًالفردًاألهداؼًالتيًيريدًأفًيحققجاًفيًهذاًالمكمؼً.
 -2سػمات المػزاجً:كهػػيًخصػائصًالشػػخصًالتػػيًتحػددًكراثيػانًكتحػددًأسػػمكبرًالعػاـًكايقاعػػرً،كتحػػددً
سماتًالمزاجًكتحددًالسرعةًالتيًيستجيبًالفردًلممكامؼًكالطامةًكاالنفعاؿ.
 -3السػػػمات الديناميكيػػػة االديناميػػػةاً:كه ػػيًالت ػػيًتتعم ػػؽًبال ػػدكاف ًكاالهتمام ػػاتً،كه ػػذ ًالفئػ ػةًالفرعي ػػةً
تحظ ػػىًباالهتم ػػاـًاألكب ػػرً،حي ػػثًإنج ػػاًمعق ػػدةًكتتك ػػكفًم ػػفًث ػػبلثًفئ ػػاتًفرعي ػػةًمترابط ػػةً،كتتك ػػكفً
السماتًالديناميكيةًمػفًثبلثػةًأنػكاعًهي:السػماتًالتككينيػةًكالسػماتًالبيئيػةًكاالتجاهػاتً،فالسػماتً
التككينيةًاألصؿًمدًسماهاًكاتؿًبالدفعاتًالفطريةً،كيتـًمفًخبللجػاًالتهكيػدًعمػىًدكرًالد ارسػةًفػيً
تحديػػدًالسػػمكؾً،أمػػاًالسػػماتًالبيئيػػةً(المكتسػػبة)ًفجػػيًتتكػػكفًنتيجػػةًلعكامػػؿًاجتماعيػػةًحضػػاريةً،
كتدخؿًفيًهذ ًالفئةًاالتجاهاتًكالعكاطؼً(.(Alen beem, 2010
ًأماًاالتجاهاتًفالمقصكدًفيجاًهناًهػيًالتعبيػراتًالتػيًيمكػفًمػفًمبلحظتجػاًالتعػرؼًعمػىًمػاً
كراءهػػاًمػػفًبنػػاءًدينػػاميكيً،كم ػفًخبللجػػاًيمكػػفًالتعػػرؼًعمػػىًالػػدفعاتًالفطريػػةًكعمػػىًالعكاطػػؼً
كعمىًالعبلمةًفيماًبينجماً(العبيدمً .)2011ً،
ً
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نظرية أيزنؾ ):(Eysenck
ًًًًًًيعتبػرًأيزنػػؾًأحػػدًعممػػاءًالػػنفسًالػػذيفًأرسػكاًمكاعػدًمتينػػةًفػػيًد ارسػػترًلمشخصػػيةً،كمػػدًكػػافً
ميػػاالنًفػػيًد ارسػػاترًإلػػىًد ارسػػةًالسػػمكؾًعمػػىًنطػػاؽًكاسػ ً،كػػذالؾًاسػػتخدـًمػػنججًالتحميػػؿًالعػػامميً
لد ارس ػػةًالشخص ػػياتًالس ػػكيةًكالمض ػػطربةً،كبينم ػػاًيؤك ػػدًكات ػػؿًعم ػػىًالس ػػماتًيؤك ػػدًأيزن ػػؾًعم ػػىً
األنمػػاطً،كيػػرلًأيزنػػؾًأفًالشخصػػيةًهػػيًذلػػؾًالتنظػػيـًإلػػىًحػػدًكبيػػرًلم ػزاجًالفػػردًكطباعػػةًكبنػػا ً
التفكيريةًكالجسديةًكالذمًيحددًتكيفرًم ًالبيئةً(أبكًأسعد.)2010ً،
ًًًًًكيػ ػ ػػرلًأيزنػ ػ ػػؾًأفًهنػ ػ ػػاؾًثبلث ػ ػ ػةًعكامػ ػ ػػؿًأكًأبعػ ػ ػػادًأساسػ ػ ػػيةًلمشخصػ ػ ػػيةًهػ ػ ػػي(ً:الركيتػ ػ ػ ػ ً،
،2007ص.)100.
 -1العصابيةً
 -2االنبساطية
 -3الذهانية
ًًًًًكتتقػػررًسػػماتًالشخصػػيةًبشػػكؿًرئيسػػيًكمػػاًيػػرلًأيزنػػؾً،فػػيًضػػكءًمكم ػ ًالشػػخصًعمػػىًهػػذ ً
األبعػادًالثبلثػػةً،كمػػدًعػزلًأيزنػػؾًالتنػػكعًفػيًالشخصػػيةًلػػدلًاألفػرادًإلػػىًالفػػركؽًالمكركثػةًفػػيًالػػدماغً
(الكمفيً .)2003ً،
ػىًكج ًكدهػػاًفػػيًأمًمجتم ػ ً
ًًًًًكيػػداف ًأيزنػػؾًعػػفًهػػذ ًالعكامػػؿًلدرجػػةًأنػػرًيعتبرهػػاًعالميػػةً،بمعنػ ً
كثقافػػةً،ممػػاًدف ػ ًأيزنػػؾًإلػػىًامت ػراحًأفًتكػػكفًنمكذجػػاًفػػيًعمػػـًالػػنفسًكبحػػكثًالشخصػػية(الركيت ً
كالشريفيفً،)2002ً،كيشعرًأيزنؾًأفًاألبعادًالثبلثةًالسػابقةًلمشخصػيةًليسػتًاالحتمػاالتًالكحيػدةً
الممكنةً،كأفًالبحكثًكالدراساتًممكفًأفًتكشؼًمزيداًمفًهذ ًاإلمكاناتً(احمدً .)2003ً،
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ػيةً،يسػػتنتجًبػػهفًال ػبعضًفسػػركاً
ًًًًًفػػيًضػػكءًمػػاًتػػـًتناكلػػرًمػػفًالمنظػػكراتًالنفسػػيةًحػػكؿًالشخصػ ي
الشخصيةًكمنظكمةًمفًالدكاف ًكالصػراعاتًالجنسػيةًالبلشػعكريةً،مثممػاًأشػارًإليػرًأصػحابًنظريػةً
التحميػػؿًالنفس ػػيً،فيم ػػاًع ػ ٌػدهاًالسػػمككيكفًكنظ ػػاـًمعرف ػػيًس ػػمككيًيسػػتندًعم ػػىًاس ػػتجابةًالف ػػردًلمبيئ ػػةً
االجتماعيػػةًالمحيطػػةًبػػرً،بينمػػاًأكػػدًركادًنظريػػةًالتعمػػيـًاالجتمػػاعيًعمػػىًدكرًالتػػدعيـًفػػيًاكتسػػابً
ابًكالعقػػػابًفػ ػػيًتنميػػػةًالشخصػ ػػيةًكسػ ػػماتجاً،كذهػ ػػبً
األنمػػػاطًالسػ ػػمككيةًكتعػ ػػديمجاًكعمػ ػػىًدكرًالث ػ ػك ً
أصػػحابًالمنظػػكرًاإلنسػػانيًإلػػىًأفًعكامػػؿًنمػػكًالفػػردًيكتسػػبًًتهثيرهػػاًمػػفًخػػبلؿًعبلمػػاتًالفػػردً
كتفاعمرًم ًبيئترً،كعمىًأ فًميؿًالفردًإلىًتحقيؽًالذاتًالذمًيحددًسماتًشخصيترًهػكًأمػكلًتمػؾً
يتيًاألنماطًكالسماتًلمشخصيةً،فكػافًفػيًإعتبػارًإطػارًلتصػنيؼً
ً
العكامؿً،أماًمنظكرًكؿًمفًنظر
ككصؼًاألساليبًالتيًتتميزًبجاًشخصيةًكؿًفردً ً.
العوامؿ الشخصية الكبرى الخمس:
ًًًًً يجػػدؼًعمػػـًالػػنفسًمنػػذًفتػرةًطكيمػػةًإلػػىًتهسػػيسًنمػػكذجًمناسػػبًلكصػػؼًالشخصػػيةًاإلنس ػ ػ ػ ػػانيةً،
كاستخداـًهذاًالنمكذجًفيًتشخيصًكعبلجًاضطراباتًالشخصيةًفيًمختمؼًالعمكـًالنفسيةً .
ًًًًًًكيش ػػيرًديجم ػػافًالمش ػػارًإلي ػػةًف ػػيً(المػ ػكافيًك ارض ػػيً)2006ً،إل ػػىًظج ػػكرًع ػػددًض ػػئيؿًم ػػفً
الًماًيعػرؼًبنمػكذجًالعكامػؿًالخمسػةًالكبػرلًالػذمًيعػدً
النماذجًالمفسرةًلمشخصيةً،كأكثرهاًشجرةًكمبكنً
أكبرًالنماذجًالعمميةًكالقابمةًلمتطبيؽًفيًمجاؿًعمـًالنفسً .
ًًًًًًكيعػدًنمػكذجًالعكامػؿًالخمسػةًالكبػرلًلمشخصػية )(The Big Five Model Personality
مػػفًأهػػـًالنمػػاذجًكأحػػدثجاًالتػػيًفسػػرتًسػػماتًالشخصػػيةً،حيػػثًيعػػدًنمكذجػانًًشػػامبلنً،كيجػػتـًبكصػػؼً
كتص ػػنيؼًالعدي ػػدًم ػػفًالمص ػػطمحاتًأكًالمف ػػرداتًالت ػػيًتص ػػؼًس ػػماتًالشخص ػػيةًالت ػػيًيتب ػػايفًفيج ػػاً
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األف ػراد(ً،)Saucier, 2002كيجػػدؼًنمػػكذجًًالعكامػػؿًالخمسػػةًالكبػػرلًإلػػىًتجمي ػ ًأشػػتاتًالسػػماتً
المتنػاثرةًفػيًفئػاتًأساسػيةً،كهػذ ًالفئػاتًمجمػاًأضػفناًإليجػاًكحػذفناًمنجػاًتبقػىًمحافظػةًعمػىًكجكدهػاً
كفئ ػػاتًأكًعكام ػػؿً،كالًيمك ػػفًاالس ػػتغناءًعنج ػػاًب ػػهمًح ػػاؿًف ػػيًكص ػػؼًالشخص ػػيةًاإلنس ػػانيةً،كبعب ػػارةً
بحثًعفًتصنيؼًمحكـًلسماتًالشخصية(كاظـً .)2002ً،
أخرلًيجدؼًهذاًالنمكذجًإلىًال
ي
ًًًًًًيفيػ ػػدًكػ ػػؿًمػ ػػفًيػ ػػكنسًكخميػ ػػؿً("ً)2009أفًنمػ ػػاذجًعكامػ ػػؿًالخمسػ ػػةًالمفس ػ ػرةًلمشخصػ ػػيةًمػ ػػدً
استخمص ػتًم ػػفًخػػبلؿًمنحني ػػيفًهم ػػا:المنحنىًالقامكسػػيً،كالمنحن ػػىًمػ ػكائـًالعبػػاراتً،كف ػػيًالمنحن ػػىً
القامكسػػيًيقػػدـًلممفحػػكصًصػػفاتًمسػػتمدةًمػػفًالق ػكاميسًالمغ ػكمً،كت ػرتبطًبالسػػماتًالم ػرادًمياسػػجاً،
كيقكـًمنحنىًالعباراتًعمىًصياغةًعبارةًتعبػرًعػفًسػمكؾًمعتػادًيتصػؼًبػرًالفػردً،يقػدـًلمفحػكصً،
كيطمبًمنرًأفًيحددًمدلًانطبامرًعميرًأكًعمىًشخصًآخر"(صً .)557-556.
ًًًًًًإ فًأش ػ ػ ػ ػ ػػجرًالنم ػ ػ ػ ػ ػػاذجًالت ػ ػ ػ ػ ػػيًتناكل ػ ػ ػ ػ ػػتًعكام ػ ػ ػ ػ ػػؿًالشخص ػ ػ ػ ػ ػػيةًالخمس ػ ػ ػ ػ ػػةًنم ػ ػ ػ ػ ػػكذجًديجم ػ ػ ػ ػ ػػافً
)ً،(Digman,1990كنمػػكذجًجكلػػدبيرجً)ً ً،(Goldberg,1981كنمػػكذجًككسػػتاًكمػػاكرمً (Costa
ً،كالػػذمًيػتػضػم ػػفًه ػػذاًالػتػنػظػي ػػـًالجرمػػيًلمس ػػماتًخػمػس ػػةًأبػع ػػادًأكًعكامػػؿً
)ً & Macrae, 1999
أساسيةًهيًً )Linden & Nijenhuis & Bakker, 2010,P. 315)ً:
ً -1االنبساطيةًًExtraversion
ً -2المقبكليةًًًAgreeableness
ً -3العصابيةًًNeuroticism
ً -4يقظةًالضميرًConscientiousness
 -5االنفتاحًعمىًالخبرةًًOpenness
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تاريخ العوامؿ الخمسة الكبرى:
ًًًًًًم ػػرتًنظري ػػةًالعكام ػػؿًالخمس ػػةًبت ػػارينًطكي ػػؿًم ػػفًالجج ػػكدًف ػػيًس ػػبيؿًالكص ػػكؿًإل ػػىًالعكام ػػؿً
األساسيةًفيًالشخصيةً،كبدأتًبطريقةًتحميؿًالسماتًعفًطريؽًالمعاجـًالمغكيػةًعمػىًيػدً"ألبػكرت"ً
ك"أكدبرت"ًفيًالثبلثيناتًمػفًالقػرفًالماضػي(الركيت "ً،2007ً،أ")ً،حيػثًمػاـًبجمػ ًمػائمتجـًاألكليػةً
بمػػاًيقػػاربً(ً)18000مصػػطماًمعجمػػيًمػػفًمػػامكسً"كبسػػتر"ًالػػدكليًغيػػرًالمختصػػرًمػػفًالطبعػػةً
الثانيػػةً،ثػػـًمػػامكاًبتقسػػيـًهػػذ ًالصػػفاتًإلػػىًأرب ػ ًم ػكائـًحيػػثًاشػػتممتًالقائمػػةًاألكلػػىًعمػػىً(ً)4504
سػػمةًمػػفًالسػػماتًاألساسػػيةًلمشخصػػيةً،كالقائمػػةًالثانيػػةًاشػػتممتًعمػػىً( )4541مصػػطماًيخػػتصً
بالح ػػاالتًكاألمزج ػػةًالمؤمتػ ػرً،كتش ػػتمؿًالقائم ػػةًالثالث ػػةًعم ػػىً(ً)5226مص ػػطماًتخ ػػتصًبالتقييم ػػاتً
االجتماعيػػةً،بينمػػاًيتكػػكفًالقسػػـًال ارب ػ ًمػػفً(ً)3682مصػػطماًمػػفًاألكصػػاؼًالتػػيًيصػػعبًفرزهػػاً
ضمفًاألمساـًالثبلثةًاألكلى"ً،كيعتقدًألبكرتًكأدبرتًأفًالقائمةًاألكلىًهػيًفقػطًالتػيًتمثػؿًالسػماتً
الشخصػػيةًالحقيقيػػة"ً(ً،)Simms, 2007, P.66ثػػـًمػػاـًكاتػػؿً(ً)1943باسػػتخداـًمائمػػةًألبػػكرتً
كأدبػػرتًكنقطػػةًبدايػػةًلنمكذجػػرًالمتعػػددًاألبعػػادًلمشخصػػيةً،كرألًكاتػػؿًأفًحجػػـًمائمػػةًألبػػكرتًكػػافً
كبيػ ػ انرًج ػػدانًالًيص ػػماًألغػ ػراضًالبح ػػثً،ب ػػدأًبتركيب ػػةًم ػػفً(ً)4500مص ػػطماً،كباس ػػتخداـًك ػػؿًم ػػفً
اإلج ػراءاتًالتجريبي ػػةًكالدالليػػةًمعن ػػىًالكمم ػػاتًإضػػافرًإل ػػىًاستع ارضػػاترًالخاص ػػةًألدبًالشخص ػػيةً،
أختصػ ػػرًكاتػ ػػؿً(ً)4500مصػ ػػطماًإلػ ػػىً(ً)35متغيػ ػػرً،كبػ ػػذلؾًألغػ ػػىً(ً)99%مػ ػػفًالمصػ ػػطمحاتً،
كباسػػتخداـًالتحميػػؿًالعػػامميًتمكػػفً"كاتػػؿ"ًمػػفًتشػػخيصً(ً)12عػػامبلنًفػػيًالشخصػػيةًالتػػيًأصػػبحتً
بلًالتػيًخمػصًإليجػاً(ً،)John & Srivastava, 1999إالًأفًالبػداياتًاألكلػىً
جزءناًمفً(ً)16عػام ن
لظجػ ػػكرًالعًكامػ ػػؿًالخمسػ ػػةًالكبػ ػػرلًلمشخصػ ػػيةًكانػ ػػتًعمػ ػػىًيػ ػػدًفيسػ ػػؾً(ً)Fiske,1949حيػ ػػثًمػ ػػاـً
باسػتخراجًخمسػػةًعكامػػؿًمػػفً(ً)22سػػمةًلمشخصػػيةً،كالتػػيًضػػمنجاًمائمػػةًكاتػػؿً،كهػػذ ًالعكامػػؿًالتػػيً
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اس ػ ػػتخرججاًفيس ػ ػػؾًتش ػ ػػبرًإل ػ ػػىًح ػ ػػدًكبي ػ ػػرًم ػ ػػاًس ػ ػػكؼًيع ػ ػػرؼًفيم ػ ػػاًبع ػ ػػدًبالعكام ػ ػػؿًالخمس ػ ػػةًالكب ػ ػػرلً
لمشخصػية(ً،)Goldberg, 1992ثػـًمػاـًكػؿًمػفًثيػكبسًككريسػتاؿً(ً)Tupes & Christal,1961
بإعػػادةًتحميػػؿًعبلمػػةًالمصػػفكفةًمػػفًثمػػانيًعين ػاتًمختمفػػةًتراكحػػتًمػػاًبػػيفًطيػػاريفًأمػػؿًمػػفًتعمػػيـً
ثانكم ً،كطمبةًمفًسنةًأكلىًدراساتًعميػاً،كمػدًشػممتًتقنيػاتًمػفًمبػؿًاألسػاتذةًكالمشػرفيفًكاألطبػاءً
ذكمًالخب ػرةًفػػيًاإلعػػداداتًكالػػدكراتًالعسػػكريةً(ً،)John&Srivastava,1999كذكػػرًًأبػػكًهاشػػـً
(ً)2010أفً"أسػتخداـًالتحميػػؿًالعػػامميً ًكتكصػػؿًكػػؿًًمػػفًتيػػكبسًككريسػػتاؿًإلػػىًخمسػػةًعكامػػؿًهػػيً
االنبسػػاطًكاالستبشػػارًكالطيبػػةًاالتكاليػػةًً،كاالت ػزافًاالنفعػػاليًً،كالتجػػذيبً،كأطمػػؽًعميجػػاًجكلدينػػدرجً
فيماًبعدًالعكامؿًالخمسةًلمشخصية"(صً .)285.
ًًًًكم ػػاًم ػػاـًنكرم ػػافً(ً)1967بمراجع ػػةًمائم ػػةًألب ػػكرتًكأدب ػػرتًعم ػػىًأس ػػاسًالفح ػػصًال ػػدميؽًلك ػػؿً
محتكيػػاتً(مػػامكسًكبسػػترًالػػدكليًالثالػػثًالجديػػدًغيػػرًالمختصػػر)ًكالصػػادرًعػػاـً(ً)1961كأضػػاؼً
إليجاًالمصطمحاتًالجديدةًالتيًظجرتًفيًحػكاليًربػ ًالقػرفًالػذمًيفصػؿًبػيفًهػذاًالمعجػـًكالمعجػـً
الػػذمًًأعتمػػدًعميػػةً"ألبػػكرتًكأدبػػرت"ً،كأصػػباًالمجمػػكعًالكمػػيًلقائمػػةً"ألبػػكرتًكأدبػػرت"ًالكاممػػةًككػػؿً
اإلضػػافاتًالممكن ػػةًم ػػفًم ػػامكسًكبس ػػترًف ػػيًطبعت ػػرًالمش ػػارًإليج ػػاًبق ػػدرًم ػػاًيق ػػاربًأربع ػػيفًألفػ ػانًم ػػفً
الصفات(عبدًالخالؽ"ً،)1998ً،كبإجراءًالتحميؿًالعامميًلقائمةًالصػفاتًالتػيًكضػعجاًأخيػ نًارًتكصػؿً
إل ػػىًع ػػزؿًخمس ػػةًأبع ػػادًأساس ػػيةًلمشخص ػػيةًه ػػيًًاالنبس ػػاطً،كالطيب ػػةً،كيقظ ػػةًالض ػػميرً،كالعص ػػبيةً،
كاالنفت ػ ػػاحًعم ػ ػػىًالخبرة"(عب ػ ػػدًالخ ػ ػػالؽًكاألنص ػ ػػارمً،1996ً،صً،)8.ث ػ ػػـًم ػ ػػاـًديجم ػ ػػافًكثيككمكت ػ ػػكً
(1981

ً)Digman & Takemoto,بد ارس ػػةًحممػ ػكاًفيج ػػاًمعطي ػػاتًكات ػػؿً(ً،)1947كفيس ػػؾً

(ً،)1949كثيػػكبسًككريس ػػتاؿ("ً،)1951كم ػػدًكش ػػفتًالد ارس ػػةًعم ػػىًكج ػػكدًخمس ػػةًعكام ػػؿًكم ػػاًمامػ ػاً
بتطبيػػؽًاسػػتبيافًنكرمػػافً،كالػػذمًيشػػتمؿًعمػػىًعشػ ًػريفًمتغي ػ انرًعمػػىًعينػػةًمػػفًالفمبػػيفً،كمػػدًتكصػػؿً
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الباحثػػافًإلػػىًكجػػكدًخمسػػةًعكامػػؿ"ً(ً،)Dr-Raad, 2000, P.8إالًأفًالعكامػػؿًالخمسػػةًلػػـًتمػػؽً
ًأهتمامنًاًكبي نًارًحتىًعقدًالثمانيناتً،كذلؾًعنػدماًتػـًمػفًمبػؿًعػددًمػفًالبػاحثيفًمػفًأهمجػـًجكلػدينبرجً
ًكككسػػتاًكًمػػاكرمً(الركيت ػ "ً،2007ً،ب")ً،حيػػثًأجػػرلً"جكلػػدينبرجً(ً)Goldberg, 1981د ارسػػةً
استخداـًفيجاًمائمةًنكرمافًالمنقحةً،كالتيًتضـً(ً)1710صفةًالختيػارًمػدلًاسػتقرارهاًكعمكميتجػاً،
كباسػػتخداـًطػػرؽًمختمفػػةًمػػفًتحميػػؿًالعػػامميً،كتكصػػؿًجكلػػدينبرجًإلػػىًأفًالعكامػػؿًالخمسػػةًالكبػػرلً
لمشخصػيةًبقيػتًثابتػةًعمميػناًبعػدًتػد ًكيرهاًأكثػرًمػفًخمػسًمػرات"( John & Srivastava, 1999,
ً،)P. 7كأكػػدًجكلػػدينبرجًالمشػػارًإليػػةًفػػيًً(كرميػػافً،2008ً،صً)17.عمػػىً"أفًكػػؿًعامػػؿًمنجػػاً
عبػػارةًعػػفًعامػػؿًمسػػتقؿًتمامػػاًبحيػػثًيمخػػصًهػػذاًالعامػػؿًمجمكعػػةًكبي ػرةًمػػفًالسػػماتًالشخصػػيةً
المميزةً،فيندرجًتحتًالعامميفًاألكؿًكالثػانيًلمسػماتًذاتًالطػاب ًالتفػاعميً،فػيًحػيفًيصػؼًالعامػؿً
الثالػػثًالمطالػػبًالسػػمككيةًكالػػتحكـًفػػيًالػػدكاف ً،فػػيًحػػيفًًالعامػػؿًال ارب ػ ًيتكػػكفًمػػفًسػػماتًاالت ػزافً
االنفعاليًكالجدكءًكالثقرًمقابؿًالعصػبيةًكالتػكترًفػيًالمػزاجًالمتقمػبًكالحػزفًكالقمػؽً،كليصػؼًالعامػؿً
الخامسًالتككيفًالعقميًلمفردًكمدلًعقمرًكنكعيترًباإلضافةًإلىًالخبرةًالذاتية"ً .
)ًبعػػدانًجديػػدانً
ًًًكمػػاـًكػػؿًمػػفًككسػػتاًكمػػاكرمًبتطػػكيرًالنمػػكذجًالسػػابؽً"حيػػثًأضػػافاًعػػاـً( 1985ي
أسػػمك ًاالنفتػػاحًعمػػىًالخب ػرةً،كمػػاًمػػامكاًبتطػػكيرًعػػاـً(ً)1989كأضػػافكاًمقياسػػيفًلكػػؿًمػػفًالمقبكليػػةً
كيقظػةًالضػميرً،كمػاًاسػتبدؿًعامػؿًالعصػابيةًبعامػؿًالثابػتًاالنفعػاليًالمػنخفض"ً( & McCrae
ً .)John, 1992, P.180
ًًًً إفًالدراساتًالخاصةًبهبعادًالشخصيةًالمعركفةًبالعكامؿًالخمسةًالكبرلًأكػدتًتصػنيؼًسػماتً
يكمػػافًكجكل ػػدبيرجًً)ً) Digman & Goldbergأفًنظريػػةًالسػػماتًأثبت ػػتً
الشخصػػيةً،كيػػرلًد ى
كجكدهػػاً،كتػػـًالتحقػػؽًمػػفًالعكامػػؿًالخمس ػةًالكبػػرلًمػػفًخػػبلؿًالعديػػدًمػػفًالد ارسػػاتًكالبحػػكثًكفػػيً
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فتػ ػراتًزمني ػػةًمختمف ػػةً،كاعتم ػػدتًف ػػيًالبح ػػكثًالخاص ػػةًبس ػػماتًالشخص ػػيةًخ ػػبلؿًاألعػ ػكاـًاألربع ػػيفً
كماًكأنجاًحققػتًنجاحػناًممحكظػناًفػيًمجػاؿًاختبػاراتًالشخصػيةًفػيًثقافػاتًمختمفػةً،حيػثً
الماضيةً ً،
أثبتػػتًمبلءمتجػػاًمػػفًخػػبلؿًنتػػائجًاألبحػػاثًالتػػيًأجريػػتًبمغػػاتًمختمفػػةًكفػػيًبمػػدافًكثقافػػاتًعديػػدةً
)ً .(Caligiuri, 2000
ًًًًًكأظج ػػرًنم ػػكذجًالعكام ػػؿًالخمس ػػةًالكب ػػرلًمبلءمػ ػةنًأكث ػػرًم ػػفًنم ػػكذجًالعكام ػػؿًالثبلث ػػةًلػ ػػً"أيزن ػػؾ"ً
كنمػكذجًالعكامػؿًالسػتةًعشػرً) (PF16لػػً"كاتيػؿ"ًكظمػتًهػيًالنظريػةًالسػائدةًفػيًاألبحػاثًالنفسػيةً
لككنجاًتعدًمفًبيفً أحدثًالنماذجًالتيًطػكرتًلتفسػيرًالشخصػيةًمػفًالناحيػةًالعمميػةًكالتطبيقيػةًفػيً
ٌ
"ً،كأثبػػتًالتحميػػؿًالعػػامميًإمكانيػػةًكضػ ًتركيػػبً
مجػػاؿًسػػايككلكجيةًالشخصػػيةً)ً (Digman, 1999
الشخصيةًفيًإطارًمفجكـًيحتكمًاألبعادًالخمسةًالرئيسة"(جبرً،2012ً،صً .)18.
ًًًًًكمػػدًلخػػصًعبػػدًالخػػالؽًكاألنصػػارمً(ً)1996أسػػماءًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًمنػػذًاكتشػػافجاً
كحتىًعاـً(ً)1989كماًهكًمبيفًفيًالجدكؿً(ً :)3
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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جذَل ()3
أعمبء ػُامم انشخصٕخ انخمغخ انكجشِ مىز اكتشبفٍب
الباحث

العامؿ األوؿ

العامؿ الثاني

العامؿ الثالث

العامؿ الرابع

الرغبة في

الضبط

اإلنجاز

االنفعالي

فسؾ(ً )1949

منبسط ً

المساير ً

كاتؿ) ً (1957

االنبساط ً

الطيبة ً

االتكالية ً

االنبساط ً

الطيبة ً

االتكالية ً

الطيبة ً

يقظةًالضمير ً

ثيكبسًككريستاؿ
)ً (1961
نكرماف)ً ( 1963
بركرجاتا)ً (1964

االندماج
التفاعمي ً
االنبساط

االتزافً
االنفعالي ً
االتزافً
االنفعالي ً
االت ازفً
االنفعالي ً

العامؿ الخامس
العقؿ الباحث
الثقافة األـ ً
الثقافة األـ ً
الثقافة األـ ً

المحبة ً

االهتماـ بالعمؿ ً

االنفعالية ً

الذكاء ً

ككستا كماكرم)ً (1985

االنبساط ً

الطيبة ً

يقظة الضمير ً

العصابية ً

التفتا ً

ككنمي(ً (1985

التككيدية ً

الطيبة ً

ضبط الدكاف ً

العصابية ً

االهتمامات ً

لك ار (ً ( 1986

االستبشار ً

هكجاف)ً (1986

الطمكحً

االجتماعي ً

االجتماعي ً

مستكل التطبي
االجتماعي ً
المبلئمة ً

التحكـ الذاتي ً
االندفاعية ً
الرغبة في

ديجماف(ًً )1988

االنبساط ً

الصدامة

دمًرادً(ً )1988

االستبشار ً

الطيبة ً

يقظة الضمير ً

االنبساط

بيبكدم ,جكلدينبرج
)(1989
بكتيكف ،باص)(1989

التكيؼً
االجتماعي

االنجاز ً

االتزاف
االنفعالي ً

االستقبلؿ ً

التكافؽ ً

الذكاء ً

العصابية ً

الذكاء /الفطنة ً

عدـ االتزاف

االنفعالي ً

الثقافة الرامية ً

المحبة

العمؿ

الكجداف

الذكاء

طيب /متزف

ذك ضمير يقظ

مسيطر

ذكي كمثقؼ

32

تعريؼ العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية:
ًًًًًيًيعػد نمػكذج العكامػؿ الخمسػة الكبػرل لمشخصػية بمثابػة "هيكػؿ هرمػي مػف سػمات الشخصػيةً،
كالتيًتمثؿ ممة الترتيب ،كتمثيؿ الشخصية عمى مستكل أعمى مف التجريد ،كما أف كؿ عامػؿًثنػائي
القطػب مثػؿ ( االنبسػاط مقابػؿ االنطػكاء) ،كينػدرج تحػت كػؿ عامػؿ مجمكعػة مػف السػماتًاألكثػرً
تحديدانًً)ً ً.(Gosling & Rentfrow, 2003, p.506
كفيما يمي تعريؼ هذ العكامؿ:
انؼصبثٕخNeuroticism (N) :
ًًًًًهػك عكػس االسػتقرار العػاطفي ،كيعكػس هػذا العامػؿ إلػى أف األفػراد يميمػكف بصػكرة كبيػرة إلػىً
عدـ االستقرار العاطفي ،كعدـ الرضا عف النفس ،كصعكبة التكافؽ م متطمبػات الحيػاة ،كمػاًيػرتبط
ه ػذاًالعامػؿ بالقػمػ ػؽ كاإلحػراج كالشػعًكر بالػذنب كالتشػاؤـ كالحػزف كانخفػاض احتػراـًالػذاتً (Read,
ً،)2000; Zang, 2006كتػرتبط العصػابية سػمبانً بالرضػاًعػف الحيػاة ،كايجابيػانًبػالتعبير الػذاتي عػفً
اإلججػاد ،كمػا أف األشػخاص العصػابييف أمػؿ مػدرة عمػىًالتعامػؿ مػ ًالضػغكطًالمرهقػة فػي البيػتً
كالعمػؿ ،كمػا أنجػـ أمػؿ تحكمػنًا فػي انػدفاعاتجـً)ً،(Bruk & Alleen, 2003كيصػؼ هػكاردً
(ً(Howard, 1995المشػػارًإليػػةًفػػيً(السػػميـً،2006ً،ص"ً)76.أفًمسػػتكياتًعامػػؿًالعصػػابيةً
كالتالي :عمى أحد طرفي العامؿًيكجد الشخص المنفعؿ الذم يشػعر بقػدر أكبػر مػف االنفعػاؿ السػمبيً
بالمقارنػة مػ معظػـ النػاسً،كيظجػر القميػؿ مػف الرضػا عػف الحيػاة ،كعمػى العامػؿ اآلخػر يكجػدً
األشػخاصًالمرنػكف عمػى التكيػؼً،كالػذيف يميمػكف إلػى معايشػة الحيػاة كفػؽ مسػتكل أكثػر عقبلنيػةً
مقارنػة مػ معظػـًالنػاس ،كالػذيفًيبػدكف غيػر متػهثريف بمػا يػدكر حػكلجـ ،فمثػؿ هػذا الطػرؼ يمثػؿً
األساس لمعديد مف األدكارًاالجتماعية مثؿ (طيارم الخطكط الج ًكية كالمجندسػيف) بينمػا يحتػكمًهػذا
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العامؿ بيف طرفير مدلًكاسعانًًمف المستجيبيف الػذيف يمثمػكف خميطػانً مػف سػمات االنفعاليػةًكالمركنػة،
كلديجـ القدرة عمىًتغيير سمككجـًحسب متطمبات الحياة"ً .
االوجغبطٕخExtraversion(E) :
ًًًًًًيعػد هػذا العامػؿ ثنػائي القطػب حيػث يمكػف تسميتر(االنبسػاط – االنطػكاء)ًكيتسػـ الشػخصً
االنبسػاطي بهنػر شػخص اجتمػاعي محػب لبلخػتبلط ،يتكافػؽ مػ المعػايير الخارجيػة ،يكجػرًاهتماماتػرً
إلػى خػارج الػذات ،كيحػب العمػؿ مػ اآلخػريف كيحتػرـ التقاليػد كالسػمطة ،كعمػى مسػتكل التفكيػرًيميػؿ
الشػخص االنبسػاطي إلػى تفسػير جكانػب العػالـ الخػارجي باسػتخداـ المنطػؽ ،كالميػؿ إلػىًالعػيش كفػؽً
مكاعػد ثابتػة ،مػد تكػكف عمميػة أك مكضػكعية أك عقائديػة ،بينمػا يتسػـ الشػخص االنطػكائي بهنػر يكجػرً
اهتماماتر مف أفكار كمشاعر إلى داخؿ الذات ،كليس تجا العػالـ الخػارجيً،شػديد الحساسػية مػ أنػرً
ػار كخاصػةًكالتػي
يكػتـ أحاسيسػر ،كعمػى مسػتكل التفكيػر يميػؿ الشػخص االنط ًػكائي إلػى تفسػير أفك ً
تسػتند إلػىًمكاعػد تخصػر ،كمػا أف لديػر حاجػة كبيػرة لمسػرية" الخصكصػية "يميػؿ ألف يكػكف نظػرم
فكرمً)ً ً.(Read, 2000; Zang, 2006
ًًًًكيميػؿ االنبسػاطي كمػا يشػير هػكارد الػىً"ممارسػة مزيػد مػف القيػادة كالتمتػ بمزيػد مػف النشػاط
البػدني كالمفظػي كاأللفػة كالرغبػة فػي المشػاركةًاالجتماعيػة ،كهػذ ًالصػكرة االجتماعيػة تمثػؿ األسػاس
لػؤلدكار االجتماعيػة ،المتمثمػة فػي المبيعػاتً،السياسػةً،الفنػكفً،العمػكـ االجتماعيػة ،كعمػى الطػرؼ
اآلخر يميػؿ الشػخص االنطػكائي إلػىًاالسػتقبلليةًكالػتحفظ كيشػعر بال ارحػة مػ الكحػدة ،كذلػؾ مقارنػة
مػ

معظػـ األشػخاص اآلخػريفً،كهػذ الشخصػيةًاالنطكائيػة تمثػؿ األسػاس لػبعض األدكار

مثؿ(الكتػاب ،عممػاء الطبيعػة) ،كبػيفًهػذيف الطػرفيفً(االنبسػاط – االنطػكاء) يكجػد عػدد كبيػر مػف
متكػافئي (اإلنبسػاط كاإلنطػكاء)ًالقػادريف عمػى التحػرؾ بسػجكلة بػيف حػاالت االنفتػاح االجتمػاعي"ً
)السميـً،2006ً،صً .)78.
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االوفتبح ػهّ انخجشحOpenness (O) :
ًًًًيعكػس هػذا العامػؿ مػدل تقبػؿ الفػرد لقػيـ كمعتقػدات اآلخػريف كاالهتمػاـ باألفكػار الجديػدة غيػرً
التقميديػة ،كيتضػمف هػذا العامػؿ العديػد مػف السػمات كالخيػاؿ كالتفػتا الػذهني كمػكة البصػيرة ككثػرةً
ذكم الػدرجات العميػا عمػى هػذا العامػؿًيظجػركفً
االهتمامات كالتساماً(ً،)Zang, 2006كاألشخاص ً
ال لمعالـ الخارجي كالداخمي ،كهـ عمى اسػتعداد لمنظػر فػي أفكػار كمػيـ أصػيمةًمبتكػرة & (Bruk
فضكنً
ً،)Allen, 2003,p.46كمػػا يشػػير ه ػكاردً(ً(Howard, 1995أنػػر يتميػػزًبعػػدد أكبػػر مػػفً
االهتمامػات ،كيمكػف القػكؿ بهنػر متحػرر مػادر عمػى التفكيػر كاالنتقػاد ،كمػا أنػر يتمتػ ًبمبػادئ ،كلكنػرً
يميػؿًإلػىًد ارسػةًاألسػاليب الجديػدة كأخػذها فػي االعتبػار ،كفػي الطػرؼ اآلخػر يتميػزًالمػتحفظ بعػددً
أمػؿ مػفًاالهتمامػات ،كيعػد أكثػر تمسػكانً بالتقاليػد ،كيكػكف أكثػر ارحػة مػ األشػياءًالمهلكفػة كلػيسً
بالضركرة أفًيككف المتحفظ متسمطان ،كتمثؿ صػكرة المػتحفظ األسػاس لعػدد مػفًاألدكار المجمػة ،مثػؿً
المػدراءًالمػالييفًكمػدراء المشػركعات ،كعممػاء العمػكـ التطبيقيػة ،كيكجػد بػيفًطرفػي هػذا العامػؿًعػدد
كبير مف المعتدليفًالقادريف عمى استكشاؼ االهتمامات عند الضركرةً،لكف اإلفراط في ذلؾ يرهقجـ
كما أنجـ مادركف عمىًالتركيز عمى األشياء المهلكفة لفترة طكيمةً،كلكػنجـ فػي نجايػة المطػاؼ يميمػكف
لبلبتكار كالتجديدً .
انمقجُنٕخAgreeableness (A) :
يعػد هػذا العامػؿ األكثػر ارتباطػناً بالعبلمػات الشخصػية كبحسػب هكجػاف(ً)Hogan, 1983فػإفً
المقبكلية تجعؿ الفرد ماد انًر عمػى مكاججػة مشػاكؿ كضػغكط الحيػاة العامػة ،كتعكػس هػذ السػمةًالفػركؽً
الفرديػة فػي االهتمػاـ العػاـ لتحقيػؽ الكئػاـ االجتمػاعي ،كيتسػـ الػذيف يتصػفكف بجػذ السػماتًبالتسػاماً
كالثقة ،كحسف الطباع ،كالتعاكف كالقبػكؿ بحيػث يحترمػكف كيقػدركف اآلخػريفًًً (Zang, 2006; De
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)ً، Read, 2000كعمػى مػا يبػدك فػإف األفػراد ذكم الػدرجات العميػاًعمػى هػذا العامػؿ لػديجـ ميػؿ
إلججاد أنفسجـ في محاكلة لمساعدة ًكارضاء اآلخريف مثؿ زمبلءًالعمػؿً،األصػدماء كاألسػرةً (Bruk
)ً،& Allen, 2000كينقسـ عامؿ المقبكلية كمػا يػذكرًهػكاردً(ً)Howard, 1995إلػى المسػتكيات
التاليػة ،يػهتي فػي أحػد طرفػي بعػد الكداعػة الشخصػية المتكيفػةً،الػذم يميػؿ إلػى إخضػاع حاجاتػر
الشخصية إلى حاجات الجماعة كمبكؿ النمػاذج المعياريػةًلمجماعػةًأكثػر مػف اإلصػرار عمػى نماذجػر
المعياريػة الشخصػية ،كيصػبا فػي المسػتكيات العميػا مػف هػذاًالعامػؿ شػخص تػاب كفامػد لئلحسػاس
بالذات ،كتعد صكرة الشػخص األكثػر كداعػة األسػاس ألدكارًاجتماعيػة مجمػة مبػؿ التػدريس كالخدمػة
االجتماعية كعمـ النفسً،كعمى الطرؼ اآلخر مف البعدًيكجػدًالشػخص المتحػدم ،الػذم يكػكف أكثػر
تركي نازًعمى معايير كاحتياجاتر الخاصة ،عمى حسابًمعاييرًالجماعة كيصبا في الحاالت القصكل
نرجسيان ،أنانيان ،كثير الشؾً .
ٔقظخ انضمٕشConscientiousness(C) :
ًًًًًيتضػمف هػذا العامػؿ الفػركؽ الفرديػة فػي التخطػيط كالتنظػيـ كتنفيػذ المجػاـ كثبػات األداء ( Bruk
)"ً،& Alleen, 2000, p.460كهػي عبػارة عػف مبلمػا مشػتركة تشػمؿ مسػتكيات عاليػةًمػفً
التفكير ،م التحكـ فػي االنفعػاالت ،كتشػير هػذ السػمة إلػى تميػز الفػرد بقػكة اإلرادةًكالكفػاحًكالسػعي
نحػكًاإلنجػاز كضػبط الػذات ،كااللتػزاـً بالكاجبػاتً،كاإلحسػاس بالمسػؤكلية ،كمػا يعكػسًهػذا العامػؿ
المثابرةًكالتنظيـ لتحقيؽ األهداؼ"(ً،)Zang, 2006, P.1179كيشػيرًهػكارد إلػى أف التفػاني العػالي
"يقظة الضمير "يعني التركيز ،كفي المقابؿ يشير التفػانيًالمػنخفض إلػى الشػخص الػذم يتػاب ًعػددناً
كبي انًر مف األهداؼ ،كيظجر مد انرًمف التمقائية كالسمكًكعدـ التركيز ،كالتهني مػف اإلنتػاج إلػىًالبحػث،
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كصكرة الشخص المتكازف مادر عمػى خمػؽًأشػخاص ذكم اهتمامػات مركػزة ،دكف أف يػؤدم ذلػؾًإلػى
تنفيذهـ كمساعدتجـ عمى االسترخاءًبيف الفينة كاألخرل لمتمت بالحياة أحياننًا (ً .)Howard, 1995
عمومية عوامؿ الشخصية الكبرى:
ًًًًمػاـ العديػد مػف البػاحثيف بػالتحقؽ مػف عكامػؿ الشخصػية الكبػرل عبػر الحضػاراتًكالثقافػاتً
المختمفػة ،حيػث كانػت جميػ الد ارسػات ماصػرة عمػى العينػات التػي تتحػدث اإلنجميزيػة كتعػيشًفػيً
الثقافة األمريكيػة ،كمػف هنػا ظجػرت الحاجػة إلػى تعمػيـ د ارسػة هػذ العكامػؿ إلػى لغػات كثقافػاتًأخػرلً
(األنصػارم ،)1997ً،كيشػيرًماكػارمً)" (McCrae, 2004, p.4إلػى أف مائمػةًعكامػؿًالشخصػيةً
الكبرلًالمعدلةً) (NEO- PI–Rمد تـ ترجمتجا إلى أكثر مفً(ً)63ثقافػة كثقافػةًفرعيػةًمػفًلغػات
مختمفػة ،فػي القػارات الخمػس حيػث طبقػت عمػى فئػاتًعمريػة مخمفػةً(كالبػالغيفً،الطمبػةً،كبػارً
السػف)" ،كبرهنػتًالد ارسػات عمػى مابميػةًالنمػكذج لمتعمػيـ عبػر الثقافػاتًكطبقػانًلجارتمػافً)ً2006
ً)Hartmanفػافًالمراجعػةًالتػيًأجريػت لجػذا النمػكذج مػد أعطػت دلػيبلنً مكيػانًلمصػدؽًالتقػاربي حػكؿً
عكامؿ الشخصيةًالكبرلًًالمتعامدةًالمتضمنة في مقاييس الشخصػيةًكالنظريػاتًالمسػتخدمةًلقياسػجاً
)سػميمافً،)2010ً،حيػث أثبتػتًالعديػد مػف الد ارسػات صػدؽ كثبػاتًهػذاًالنمػكذج بعػدًترجمتػر إلػى
العديػد مػفًالمغػات مثػؿ األسػبانيةً،البرتغاليػةً ،الجكلنديػة ،األلمانيػةً،اإليطاليػةً،الركسػية ،الكركاتيػة،
الفرنسػيةً،الفمنديػة ،الصػينيةً،الككريػةً)ً،(Kallasmaa & Allik & Realo, & McCrae 2000
إال أف هناؾ بعض الفشؿًفي إيجاد نفس العكامؿًًمما يػدؿ عمػى األرجػا أف تمػؾًالعكامػؿ مػد تكػكف
غائبػة فػي بعػضًالثقافػات ،كيشػيرً)ً (Cheung & Leung,1998أنػر عنػدًد ارسػة عكامػؿ
الشخصية الكبرلًيجب كض جانبيف في االعتبار ًاألكؿ :الحقيقة التي مفادها أفًالعكامؿ الخمسػة
شاممة ال يعنيًبالضركرة أنر ال يكجد عكامؿ شخصيةًإضافية خاصة بثقافاتًاآلخريف.
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عندما يتـ تطبيؽ اسػتبياف الشخصػية المعػدؿ فػإف جميػ العكامػؿ مػد ال تكػكف مجمػة ،فعمػى سػبيؿً
المثاؿ ،الفركؽ الفردية في االنفتاح عمى الخبرة مد يككف لجا نتيجة مميمػة فػي الثقافػات التقميديػة ،حيػثً
خيػارات الحيػاة محػدكدة جػدانًً(محيسػفً،2005ً،ص ،(117.كفػي هػذا اإلطػار يػرل تريانػدزًكسػف
)"ً(Triandis & Sun, 2002, P.151أنػر حتػى لػك كانػت التصػنيفات عكامػؿ الشخصػية الكبػرل
عالميةً،فجذا ال يضمف االستخداـ المتماثػؿ لجػا ،حيػث تبػدك هػذ العكامػؿ ارسػخةًفػي الثقافػة الغربيػة
بينمػا أربعػةًعكامػؿ فقػط منجػا هػي التػي تظجػر بشػكؿ دائػـ عبػرًالثقافػاتً،حيػث لػـًيظجػر عامػؿ
االنفتاح عمى الخبرةًبكضكح في العديػد مػف الثقافػات" ،كيصػؼًرادًً)ً(Raad, 1989عػدـ كضػكح
عامؿ االنفتاح عمى الخبرة بهنر مشكش كيظجر في كثيرًمف األحياف بشكؿ غير صحيا.
ًًًكلمتحقػؽ مػف عالميػة العكامػؿ الخمسػة الكبػرل مػاـ ( & Kallasmaa & Allik & Realo,
 )McCrae 2000بتطبيػؽًالقائمػة الجديػدة المنقحػة لمشخصػيةً(ً)NEO-PI–Rبعػد ترجمتجػا إلػى
المغػة االسػتكنية ،كتػـًالعثػكرًعمػى خمسػة عكامػؿ مكازيػة لتمػؾ التػي تػـ العثػكر عميجػا فػي النسػخة
األمريكيػة ،كفػي تركيػاًمػاـ )ً)Gulgoz, 2002بتطبيػؽ النسػخة المترجمػة إلػى المغػة التركيػة مػف
مائمػةً(ً)NEO-PI-Rكأظجػرت النتػائج إلػى تماثػؿ العكامػؿ مػ تمػؾ المسػتخرجة مػف عينػة التقنػيف
األمريكيػة ،كمػاًهػدفت د ارسػةً( (Yik & Russell & Suzuk, 2003إلػى التحقػؽ مػف النمػكذج
نفسرً(ً )NEO-PI–Rبعدًترجمتر إلى المغة اليابانيةً ،كتمكف مف التكصؿ إلى عكامؿ تشبر إلى حد
كبيػر تمػؾ المسػتخدمة فػيًالنسػخة األصػمية بالمغػةًاإلنجميزيػةً،كدعمػت نتػائج ًد ارسػة مػاكرم
كثراكسػيانكً(ًً)McCrae & Terracciano, 2005مػ مجمكعػة مػف ( )78باحثػنًا مػف بمػداف
مختمفة صدؽ نمكذج عكامؿ الشخصػية الكبػرل كمابميتػر لمتعمػيـًعبػر الثقافػات لكػبل الجنسػيف بػالرغـ
مف االختبلفات في عامؿ االنفتاح عمى الخبرة في بعض الثقافات.
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ًًًًكفػي البيئػة العربيػة أجريػت العديػد مػف الد ارسػات التػي اسػتجدفت التحقػؽ مػف مػدل كفػاءة مائمػة
عكامػؿًالشخصػية الكبػرل لمشخصػية فػى البيئػة العربيػة مثػؿ ًد ارسػة )األنصػارم1997ً،؛ًكػاظـً،
ً)2001كغيره ػػاًً،كف ػػيًالبيئ ػػةًالعماني ػػةًأيض ػػاًحقق ػػتًم ػػدلًكفاي ػػةًالعكام ػػؿًالشخص ػػيةًالكب ػػرلًمث ػػؿًً
د ارسػةً(البكسػعيدل2013 ،؛ بيػتًدشيشػة2011ً،؛ًالكمبػػاني2007ً،؛ًالمػكاتي2004ً ،؛ًالػػكهيبيً،
ً،)2013كبينتًهذ ًالدراساتًإلىًإمكانية استخداـًهذاًالمقياسًفي البيئة العمانيةً .
ومُرج ػُامم انشخصٕخ انخمظ انكجشِ نكُعتب َمبكشًْ :
)(NEO-PI, Costa & McCrae, 1992
ًًًًًم ىػدـ هػذا النمػكذج ككسػتا كمػاكرم عػاـ ) (1985حيػث بػدأ بتحميػؿ اختبػار "كاتػؿ" لمشخصػية
كاسػتخرجا ثبلثػة عكامػؿ لمشخصػية هػي االنبسػاط كالعصػابية كاالنفتػاح عمػى الخبػرة ،ثػـ أضػافاًبعػد
ذلػؾ لممقيػاس المقبكليػة كيقظػة الضػمير (Rossier & Meyer & Stadelhofen & Berthoud
)ً،2004كبػذلؾ أصػبا مقيػاسًككسػتا كمػاكرم يتكػكف مػف خمسػة عكامػؿًلمشخصػية مسػتقمة
هػي:العصػابية كاالنبسػاط كاالنفتػاح عمػى الخبػرةًكالمقبكليػة كيقظػة الضػميرً،كيتكػكف كػؿ عامػؿ مػف
ست سمات ،كاستخدـ هذا النمكذج كإطار لدمجًالعديد مف السمات في مقػاييس الشخصػية ،كيشػمؿ
ما كضعر أيزنؾ كجاكسكف كسبيمبيرجً،كأطمقاًعمػى المقيػاس الجديػد اسػـ اسػتخبار الشخصػية المػنقا
لمعصابية ًكاالنبساطية كالصفاكة)ً .(Goldberg, 1992
The Revised Neuroticism, Extraversion and Openness Personality
)ًًInventory (NEO-PI-Rكالػذم يتكػكف مػف )  ( 181بنػدانً تػـ اسػتخراججا عػف طريػؽ التحميػؿ
العاممي ًلكعاء بنكد مشتؽ مف عديػد مػف اسػتخبارات الشخصػية ،كمػا مامػا أيضػناً بتطػكير مائمػة مػف
الصػفات التػيًتقػيس عكامػؿًالشخصػية الخمسػة الكبػرل ،كالتػي اشػتقت أساسػانً مػف مائمػة جكلػدينبًرج
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( )1983الصػفاتًثنائيػة القطػب ،كتتكػكف مػف أربعػيف صػفرً ،كأضػاؼ إليجػا ضػعؼ هػذا العػدد مػف
الصفات ،فهصبحت القائمةًالمحددة أك الجديدة تحتػكم عمػى ثمػانيف صػفة ،حيػث اسػتخرجا مػف هػذ
القائمػة عكامػؿ الشخصػية الكبػرل ،كذلػؾ مػف خػبلؿ طػرؽ التقػدير الػذاتي كتقػدير المبلحظػيفً(عبػد
الخػالؽ كاألنصػػارمً،)1996ً،ثػـ نشػػر ككسػػتا كمػاكرم بعػػد ذلػؾ مائمػػة عكامػػؿًالشخصػػية
الخمسػة )ً(NEO-FFI-5فػي أصػمجا االنجميػزم عػاـًً،1989ثػـ صػدرت الصػيغة الثانيػة لػنفس
القائمػة عػاـً(ً1992األنصػارم ،)1997ً،كتتكػكف القائمػة الجديػدة مػف(ً)60بنػدنًا فقػط اشػتقت مػف
التحميػؿ العػاممي لنتػائج نمػكذججـ األكؿً)ً(NEO-PIكمػدًترجمػت القائمػة الجديػدة إلػى العديػد مػف
المغػات ،كأثبتػت بحاجػة كصػبلحية فػي ميػاس عكامػؿًالشخصػيةًالخمسػة الكبػرل & (Manga
ً"ً،(Ramous & Moran, 2004كتكمػف أهميػة إضػافة ككسػتا كمػاكرم لنمػكذج العكامػؿ الخمسػة
العكامػؿ األساسػية الكبػرل لمشخصػية ،بكاسػطة
الكبػرل فػي تطكيرهمػا ألداة ميػاسًمكضػكعية ،تقػيس ً
مجمكعة مف البنكد ،بحيث تختمؼًطريقتجما عف مناهج الدراسات األخرل التي اعتمدت أساسانًعمى
منجج المفردات المغكية المشتقة مف معاجـ المغة"ً(عبد الخالؽ كاألنصارمً،1996 ،صً ً.)12.
ًًًًكمنػػذًظج ػػكرًعكامػػؿًالشخص ػػيةًالخمس ػةًالكب ػػرلًفػػيًص ػػكرتجاًاألكليػػةًع ػػاـًًً،1980كفػػيًع ػػاـً
ً1990أحتمػػتًالمكانػػةًاألكل ػػىًبػػيفًأدكاتًميػػاسًالعكام ػػؿًالخمسػػةً،بكصػػفرًنمكذجػ ػناًتصػػنيفيناًيض ػػـً
معظـًالسماتًالتػيًأتيحػتًفػيًمجػاؿًالشخصػيةً،كينظمجػاًفػيًكحػدةًمتكاممػةً(كػاظـ2002ً،؛ًعبػدً
المجيػػػدً)2010ً،كيمكػ ػػفًإجمػػػاؿًأسػ ػػماءًالعكامػ ػػؿًكالسػ ػػماتًالممثمػ ػػةًلجػ ػػاًفػ ػػيًالجػ ػػدكؿً(ً)4لككسػ ػػتاً
كماكرمًالمشارًإليجماًفيً(األنصارمً ً.)2002ً،
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جدوؿ ()4
عوامؿ الشخصية والسمات المميزة ليا

اٌغّبد

اٌؼٛاًِ

 اٌمٍك ) :(Anxietyاٌخٛف ،إٌشفضح ،اٌٚ ُٙاالٔؾغبي ،اٌخٛاف ،عشػخ اٌز١ٙظ. اٌؼذٚأ١خ اٌغبضجخ ): (Angry Hostilityؽبٌخ اٌغضت إٌبرغخ ػٓ اإلؽجبط. االوزئبة ) : (Depressionأفؼبٌِٕ ،ٟمجض وضش ِٕٗ ِشػ ٠ٚؤد ٞرٌه إٌ ٝاٌٚ ُٙاٌىشةٚاٌمٍك  ٚاالٔفؼبٌ١خ اٌذائّخ ٚاٌؾبٌخ اٌّضاع١خ اٌمبثٍخ ٌٍزغ١ش.
 اٌؾؼٛس ثبٌزاد (: )Self-consciousnessاٌؾؼٛس ثبإلصُ ٚاٌؾشط ٚاٌخغً ٚاٌمٍكاٌؼقبث١خ
االعزّبػ ٟإٌبرظ ػٓ ػذَ اٌظٛٙس ِبَ ا٢خش ٓ٠ف ٟفٛسح ِمجٌٛخ.
Neuroticism
 االٔذفبع (:) Impulsivenessػذَ اٌمذسح ػٍ ٝضجظ اٌذٚافغ ٚف٠ ٗ١ؾؼش اٌفشد ثبٌزٛرشٚاٌمٍك ٚعشػخ االعزضبسح.
 االٔؼقبة (ٚ )Stressاٌمبثٍ١خ ٌإلٔغشاػ (: )Vulnerabilityػذَ لذسح اٌفشد ػٍ ٝرؾًّاٌضغٛطٚ ،ثبٌزبٌ٠ ٟؾؼش اٌفشد ثبٌؼغض  ٚاٌ١أط  ٚاالرىبي ٚػذَ اٌمذسح ػٍ ٝارخبر اٌمشاساد
ف ٟاٌّٛال اٌضبغ خ.
 اٌذفء  ٚاٌّٛدح ) ٚ :(Affectionدٚد ،ؽغٓ اٌّؼؾش ً١ّ٠ ، ١ ٌ ،إٌ ٝاٌقذالخ. االعزّبػ١خ )٠ :(Gregariousnessؾت اٌؾفالد ٌٗ ،فذلبء وض١ش٠ ،ْٚؾزبط إٌٔ ٝبطؽ٠ ،ٌٗٛزؾذس ِؼ٠ ،ُٙغؼٚ ٝساء اإلصبسح٠ ،زقشف ثغشػخ د ْٚرشدد.
 رٛو١ذ اٌزاد ) :(Assertivenessؽت اٌغ ١شح ٚاٌغ١بدح ٚاٌخؾٔٛخ ٚؽت اٌزٕبفظ ٚوزٌهاٌضػبِخ٠ ،زىٍُ د ْٚرشددٚ ،اصك ِٓ ٔفغٗ ِؤوذ ٌٙب.
االٔجغبط
ً
 إٌؾبط ) :(Activityاٌؾ٠ٛ١خ ٚعشػخ اٌؾشوخ ٚعش٠غ ف ٟاٌؼًّ ِؾت ٌٗ ٚ ،ؽ١بٔب ِب ٠ىْٛExtraversion
ِٕذفؼبُ.
 اٌجؾش ػٓ اإلصبسح )ِ :(Excitement- Seekingغشَ ثبٌجؾش ػٓ اٌّٛال اٌّض١شحاالعزفضاص٠خ ٠ٚؾت األٌٛاْ اٌغبطؼخ ٚاألِبوٓ اٌّضدؽّخ  ٚاٌقبخجخ.
 االٔفؼبالد اال٠غبث١خ ):(Positive Emotionsاٌؾؼٛس ثبٌجٙغخ ٚاٌغؼبدح ٚاٌؾت ٚ ٚاٌّزؼخٚعشػخ اٌضؾه.
 االلزذاس  ٚاٌىفبءح ) : (Competencesثبسع ،و ءِ ،ذسنِ ،زجقش  ٚؽى٠ٚ ،ُ١زقشفثؾىّخ ِغ اٌّٛال اٌؾ١بر١خ اٌّخزٍفخ.
 ِٕظُ )ِ : (Orderشرتِٙ ،زة١ٔ ،ك٠ ،ضغ األؽ١بء فِٛ ٟاضؼٙب اٌقؾ١ؾخ. ٍِزضَ ثبٌٛاعجبد )ٍِ :(Dutifulnessزضَ ٌّب  ٗ١ٍّ٠ضّ١شٖ ٠ٚزم١ذ ثبٌم ُ١األخالل١خ ثقشاِخ. ِٕبضً ف ٟعج ً١االٔغبص )ِ:(Achievement strivingىبفؼ ،طّٛػِ ،ضبثشِ ،غزٙذ ،رٚ٘ذاف ِؾذدح ف ٟاٌؾ١بحِ ،خ ظ ،عبد.
٠مظخ اٌضّ١ش
 ضجظ اٌزاد ) :(Self- Disciplineاٌمذسح ػٍ ٝاٌجذء ف ٟػًّ ِب ِّٙ ٚخ  ِٓٚصُConsciousness
االعزّشاس ؽز ٝأغبص٘ب د ْٚاإلفبثخ ثبٌىًٍ  ٚاًٌٍّ .
 اٌمذسح ػٍ ٝاٌزذػ ُ١اٌزار ِٓ ٟعً أغبص األػّبي د ْٚاٌؾبعخ إٌ ٝاٌزؾغ١غ ِٓ لجًا٢خش.ٓ٠
 اٌزأٔ ٚ ٟاٌش٠ٚخ  :Delibrationإٌضػخ إٌ ٝاٌزفى١ش لجً اٌم١بَ ثأ ٞفؼً ٌٚزٌه ٠زغُ اٌفشدثبٌؾزس ٚاٌؾشؿ ٚاٌ١مظخ ٚاٌزش ٞٚلجً ارخبر اٌمشاس  ٚاٌم١بَ ثأ ٞفؼً.
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االٔفزبػ ػٍٝ
اٌخجشح
Openness

 اٌخ١بي )ٌ : (Fantasyذ ٗ٠رقٛساد ل٠ٛخ ٚوض١شح ٚؽ١بح ِفؼّخ ثبٌخ١بي ،ػٕذٖ ؽالَ وض١شحٚطّٛؽبد غش٠جخ ،وضشح ؽالَ اٌ١مظخ ٌ١ظ ٘شٚثب ً ِٓ اٌٛالغ ٕٚإّٔب ثٙذف رٛف١ش ث١ئخ رٕبعت
خ١بالرٗ٠ٚ،ؼزمذ ثبْ ٘زٖ اٌخ١بالد رؾىً عضءا ً ِّٙب ً ف ٟؽ١برٚ ُٙرغبػذٖ ػٍ ٝاٌجمبء ٚاالعزّزبع
ثبٌؾ١بح.
 اٌّؾبػش ) : (Feelingsاٌزؼج١ش ػٓ اٌؾبالد إٌفغ١خ  ٚاالٔفؼبالد ثؾىً لِٓ ٜٛا٢خشٚ،ٓ٠اٌز شف ف ٟاٌؾبٌخ ؽ١ش ٠ؾؼش اٌفشد ثمّخ اٌغؼبدح صُ ٕ٠زمً فغأح إٌ ٝلّخ اٌؾضْ،
وّب رظٙش ػٍ ٗ١ػالِبد االٔفؼبالد اٌخبسع١خ ،وبٌّظب٘ش اٌف١ضٌٛٛ٠ع١خ ،اٌّقبؽجخ ٌالٔفؼبي
ف ٟلً اٌّٛال اٌضبغ خ  ٚاٌّفبعئخ.
 األفؼبي ) : (Actionsاٌشغجخ ف ٟرغذ٠ذ األٔؾ خ ٚاال٘زّبِبد ٚاٌز٘بة إٌِ ٝبوٓ ٌُ ٠غجكص٠بسرٙب ف ٟاٌغبثك٠ٚ ،ؾت ْ ٠غشة ٚعجبد عذ٠ذح ٚغش٠جخ ِٓ اٌ ؼبَ ٚاٌشغجخ ف ٟاٌزخٍـ
ِٓ "اٌشٚر "ٓ١اٌٚ ِٟٛ١اٌّغبِشح.
 األفىبس ) : (Ideasاالٔفزبػ اٌؼمٍٚ ٟاٌف ٕخ ٚػذَ اٌغّٛد ٚاٌزغذ٠ذ  ٚاالثزىبس ف ٟاألفىبسٚاٌذ٘بء ٚاٌزجقش.
 اٌم : (Values) ُ١اٌّ ً١إلػبدح إٌظش إٌ ٝاٌم ُ١االعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ،فبٌفشد اٌّزفزؼٌٍمٔ ُ١غذٖ ٠ؤوذ اٌم ُ١اٌز٠ ٟؼزٕمٙب ٕ٠ٚبضً ِٓ عٍٙب ػٍ ٝؽٔ ٓ١غذ اٌؼىظ ثبٌٕغجخ ٌٍفشد غ١ش
اٌّزفزؼ ٌٍم ُ١فبٔٗ ِغب٠ش ٌألؽضاة اٌغ١بع١خ ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي ٠ٚمجً عّ١غ اٌزؾش٠ؼبد اٌزمٍ١ذ٠خ.
 اٌغّبي )ِ : (Beautyؾت ٌٍفٓ ٚاألدةِ ،زؾّظ٠ ،مذس اٌؾؼش ٚاٌّٛع١م٠ ،ٝززٚق اٌفٓ١ٌٚظ ثبٌضشٚسح ْ ّ٠زٍه ِ٘ٛجخ فٕ١خ.

اٌضمخ ٠ : Trustؾؼش ثبٌضمخ رغبٖ ا٢خشٚ, ٓ٠اصك ِٓ ٔفغٗ ،عزاة ِٓ إٌبؽ١خ االعزّبػ١خ،غ١شِزّشوض ؽٛي رارٗ٠ ،ضك فٛٔ ٟا٠ب ا٢خش.ٓ٠
االعزمبِخ ِ : Straightforwardnessخٍـِ ،جبؽش ،فش٠ؼِ،جذعٚ ،عزاةاإل٠ضبس ِ :Altruismؾت ٌٍغ١ش ٚاٌشغجخ فِ ٟغبػذح ا٢خشِ ،ٓ٠زؼب ،ْٚاٌّؾبسوخ اٌٛعذأ١خاٌ ١جخ ا ٚاٌّمج١ٌٛخ
ف ٟاٌغشاء ٚاٌضشاء ِغ ا٢خش.ٓ٠
Agreeableness
اإلرػبْ  ٚاٌمجٛي ٠ :Complianceمّغ اٌّؾبػش اٌؼذٚأ١خ ٚاٌؼفٚ ٛإٌغ١بْ رغبٖاٌّؼزذٚ،ٓ٠االػزذاء  ٚاٌٍ ٚ ،اٌزش ٞٚف ٟاٌّؼبٍِخ ِغ اٌغ١ش صٕبء اٌقشاػبد.
اٌزٛاضغ ِ :Modestyزٛاضغ غ١ش ِزىجش  ،ال ٠زٕبفظ ِغ ا٢خش.ٓ٠االػزذاي ف ٟاٌش ِ :Tender- Mindedness ٞزؼبط ِغ ا٢خشِٚ ٓ٠ؼ٠ٚ ٌُٙ ٓ١ذافغ ػٓ
ؽمٛق ا٢خشٚ ٓ٠ثبٌزاد اٌؾمٛق االعزّبػ١خ  ٚاٌغ١بع١خ
ً

مميزات نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية:
ًًًًً"يعدًنمكذجًعكامؿًالشخصيةًًالكبرلًمفًأكس ًنمػاذجًالشخصػيةًانتشػا نارً،حيػثًتناكلتػرًالعديػدً
م ػػفًالد ارس ػػاتًًف ػػيًمج ػػاؿًعم ػػـًنف ػػسًالشخص ػػيةًكعم ػػـًال ػػنفسًاالجتم ػػاعيًكعم ػػـًال ػػنفسًالص ػػناعيً

التنظيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيً،كعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـًالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنفسًاالكمنيكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيًلد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةًالفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركؽًالفرديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة"ًًًًًًًًًًًًًًًًً
لًيرتقػيًإلػىً
)"ً،(Rosellini & Brown, 2011, p.28كيبػدكًأفًنمػكذجًعكامػؿًالشخصػيةًًالكبػر ً
مرتب ػػةًالنظري ػػةًالنفس ػػيةً،حي ػػثًتتػ ػكافرًلمنم ػػكذجًمعظ ػػـًمع ػػاييرًكش ػػركطًالنظري ػػةًالجي ػػدةً،ف ػػالنمكذجً
يتصػػؼًبالمبلئمػػةًكالًيتعػػارضًم ػ ًنظريػػاتًمقبكلػػةًفػػيًالكمػػتًال ػراهفً،يتضػػمفًنكع ػانًمػػفًالتصػػنيؼً
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العمميًماببلنًلمتطبيػؽًالعممي"(المػكافيًكًرضػيً،2006ً،صً،)3.كيعتبػرًنمػكذجًعكامػؿًالشخصػيةًً
بلً،ي ػػكفرًمكاع ػػدًكاس ػػعةًلكص ػػؼًس ػػماتًالشخص ػػيةً،كك ػػذلؾًتنظ ػػيـًكتش ػػخيصً
الكب ػػرلًنمكذجػ ػناًش ػػام ن
أم ػراضًالشخصػػيةً،حيػػثًأشػػارتًالعديػػدًمػػفًالد ارسػػاتًأنػػرًيحتػػكمًتقريب ػانًعمػػىًكػػؿًأبنيػػةًالشخصػػيةً
التيًتـًتحديدهاًفيًنماذجًأخرلًلمشخصيةً،خصكصانًتمؾًالتيًأخذتًمفًمضػاميفًخاصػةًتعػرؼً
كػ ػ ػ ػ ػػؿًعامػ ػ ػ ػ ػػؿًعم ػ ػ ػ ػ ػىًحػ ػ ػ ػ ػػدةً(ً،)McCrae & Terracciano, 2005كمػ ػ ػ ػ ػػدًأسػ ػ ػ ػ ػػتنتجًبكتػ ػ ػ ػ ػػكيفً
(ً)Botwin,1995أفًمقػػاييسًعكام ػػؿًالشخصػػيةًًتمث ػػؿًأداةًمكض ػػكعيةًكمفيػػدةًلتقي ػػيـًالشخص ػػيةً،
كمدًتيقدـًجس انًرًمفيدانًبيفًالبحثًاألساسػيًفػيًسػيكمكجيةًالشخصػيةًكعمػـًالػنفسًالتطبيقػيً(محيسػفً،
ً،)2005هذاًكمدًبرهنتًًالعديدًمفًالد ارسػاتًصػدؽًكثبػاتًنمػكذجًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًعمػىً
جميػ ًالفئػػاتًالعمريػػةًكلكػػبلًالجنسػػيفًكفػػيًالعديػػدًمػػفًالمجتمعػػاتًمثػػؿًد ارسػػة(البكسػػعيدل2013ً،؛ً
بيػػ ػػتًدشيشػػ ػػة2011ً،؛ًالركيت ػ ػ ػ 2007ً،؛ًالعمػػ ػػرم2009ً،؛ًكػػ ػػاظـ2002ً،؛ًالكمبانيػ ػ ػػة2006ً،؛ً
الػكهيبي2013ً،؛ً & Guenole & Chernyshenko, 2005; Gulgoz, 2002; McCrae
ػاءًعمػىًمػاًسػبؽًفػإفًالعديػدًمػفًالبػاحثيفًيػركفًأفً
ً، )Terracciano, 2005; Yik , 2003كبن ن
نم ػػكذجًعكام ػػؿًالشخص ػػيةًًالكب ػػرلًأداةًمفي ػػدةًف ػػيًتقي ػػيـًالشخص ػػيةًكمابم ػػةًلمتطبي ػػؽًعم ػػىًمختم ػػؼً
الثقافاتً ً.
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اإلدماف عمى المخدرات:
ًًًًإفًإدم ػػافًالمخ ػػدراتًمػػػفًالمكض ػػكعاتًالت ػػيًتكس ػ ػ ًالنق ػػاشًفيج ػػاً،كختمفػػػتًاألراءًحكلج ػػاًلػ ػػدلً
الباحثيفًفيًتعريفجاًكمككناتجاًكاسبابجاًككيفيةًالكمايةًمنجاًكعبلحجاً ًً.
تعريؼ اإلدماف:
ًًًًًيعرؼًأبكًالنصرً(ً)2008اإلدمافًبهنرً"حالةًتعػكدًمجريػةًعمػىًتعػاطيًمػادةًمعينػةًمػفًالمػكادً
المخػدرًبصػكرةًدكريػةًمتكػررةًبحيػثًيمتػزـًالمػػدمفًبضػركرةًاالسػتمرارًفػيًاسػتعماؿًهػذ ًالمػادةً،فػػإذاً
لػـًيسػػتعممجاًفػػيًالمكعػػدًالمحػػددًفػػبلًبػػدًأفًيظجػػرًعميػػةًأعػراضًصػػحيةًكنفسػػيةًبحيػػثًتجبػػرًكتقجػػرً
عفًهذ ًالمادةًكضركرةًاستعمالجا"(صً .)28.
ًًًًكيعػرؼًسػكيؼ(ً)1988اإلدمػافًبهنػةً"التعػاطيًالمتكػررًلمػادةًنفسػيةًأكًلمػكادًنفسػيةً،لدرجػػةًأفً
المتعػػاطيًيكشػػؼًع ػػفًانشػػغاؿًشػػديدًبالتع ػػاطيً،كمػػاًيكشػػؼًعج ػػزًأكًرفػػضًلبلنقطػػاعًأكًلتع ػػديؿً
تعاطيةً،ككثي انرًماًتظجرًعميةًًأعراضًاالنسحابًإذاًماًانقط ًعفًالتعاطي"ً(صً ً.)25.
كمػػدًعرفػػتًهيئػػةًالصػػحةًالعالميػػةًفػػيًكتيػػبًأصػػدرترًعػػاـً(ً)1973اإلدمػػافًبهنػػرً"حالػػةًنفسػػيةً
كأحيانػانًعضػ ًكيةًتنػػتجًعػػفًتفاعػػؿًالكػػائفًالحػػيًمػ ًالعقػػارً،كمػػفًخصائصػػجاًاسػػتجابةًكأنمػػاطًسػػمكؾً
مختمف ػػةً،تش ػػمؿًدائمػ ػناًالرغب ػػةًالممح ػػةًف ػػيًتع ػػاطيًالعق ػػارًبص ػػكرةًمتص ػػمةً،أكًب ػػيفًالفين ػػةًكاألخ ػػرلً،
لمشعكرًباإلثارةًالنفسيةً،أكًلتجنبًاآلثارًالمزعجةًالناجمةًعفًعدـًتكفر "(صً .)5.
كيعػػرؼًالباحػػثًاإلدمػػافًبهنػػرًلػػيسًمجػػردًاالعتيػػادًعمػػىًتنػػاكؿًالمخػػدراتًفحسػػبًبػػؿًإنػػرًيمثػػؿً
سػػمككانًاجتماعي ػانًنفسػػيانًيمارسػػرًالفػػردً،إمػػاًبرغبتػػرًكارادتػػرً،كامػػاًنتيج ػةنًلضػػغكطًاجتماعيػػةًكامتصػػاديةً
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كنفسيةًتدفعرًإلىًالتعاطيً،كم ًاستمرارًفيًممارسػةًهػذاًالسػمكؾًبصػفةًمنتظمػةًيصػباًغيػرًمػادرً
عمىًاالستغناءًعفًالمكادًالتيًيتعاطاهاً،كمفًثـًيفقدًرغبترًكارادترًكمدرترًعمىًالعمؿًكاإلنتاجً .
المخدرات (مفيوميا وأنواعيا):
ًإفًلممخػػدراتًمفػػاهيـًمتنكعػػةًكطرم ػانًلمتعػػاطيً،ككػػؿًمخػػدرًيختمػػؼًعػػفًاآلخػػرًفػػيًالشػػكؿًكالقػػكةً
كمدةًًتهثيرةًكمفعكلةً ً.
ًمفيوـ المخدرات :
إفًظػػاهرةًتعػػاطيًالخمػػكرًكالمخػػدراتًليسػػتًبػػاألمرًالجديػػدً،بػػؿًإنجػػاًظػػاهرةًمديمػػةًفػػيًتػػارينً
اإلنسػانيةًفقػػدًعرفػتًمنػػذًأزمنػةًبعيػػدةً،كذلػؾًأفًهػػذ ًالمػكادًمػػدًأرتبطػتًعنػػداًالمتػاجريفًفيجػػاًبالمػػاؿً
ال ًكفيرًكالثركةًالسريعةً،كذلؾًأرتبطتًعندًمفًيتعاطكنجاًبالنشكةًكالسػعادةًكالمتعػةً،كأفًتعريفجػاًأمػرً
ضركرمًلفجـًطبيعتجاًكأثارهاًكمفًثـًيتـًالحكـًعميجاً .
ػدرًالتخػػديرًمنجػػاًالفتػػكرًكالكسػػؿًكالتخميػػرًالػػذمًيعتػػرمً
إفًالمخػػدرً"اسػػـًفاعػػؿًفػػيًخػػدرًًكمصػ ً
الشابًعندماًيبدأًفيًالكسرً،كمنجاًفتكرًالعػيفًأكًثقمجػاً،كهػذ ًالمعػانيًجميعجػاًتتحقػؽًفػيًاإلنسػافً
المخدرًحيثًيبدأًالتهثيرًعند ًبفتػكرًفػيًأط ارفػةًكتغيػرًفػيًتصػرفاترًكتكاسػؿًفػيًالقيػاـًبهعمالػرً،ثػـً
الًيمبػػثًأفًيعتػػرمًعقمػػرًالظممػػةًالتػػيًتبعػػد ًعػػفًمعرفػػةًحقػػائؽًاألشػػياءًكحينئػػذًتسػػكفًركحػػرًكيػػذبؿً
نشاطرً،كيتخمؼًعفًمكاكبةًالمجتم "(القضاةً،2004ً،صً .)11.
ًكيع ػػرؼًأيض ػػاًال ػػدليميً(ً)2010المخ ػػدراتًبهنج ػػاً"المػ ػكادًالت ػػيًتس ػػببًاإلدم ػػافًكتس ػػمـًالجج ػػازً
العصبيً،كيمن ًتداكلجاًأكًزراعتجاًأكًكصفجاًإالًألغراضًيحددهاًالقػانكفً،كالًتسػتعمؿًإالًبكاسػطةً
مػػفًيػػرخصًلػػرًذلػػؾً،كتشػػمؿًاألفيػػكفًكمشػػتقاترًالحشػػيشًكعقػػاميرًالجمكسػػةًكالكككػػاييفًكالمنشػػطاتً،
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كلكػػفًالًيضػػاؼًالخمػػرًكالمجػػدآتًكالمنكمػػاتًضػػمفًالمخػػدراتًعمػػىًالػػرغـًمػػفًأض ػرارهاًكمابميتجػػاً
إلحداثًًاإلدماف"(صً .)450.
كتعػػرؼًمنظمػػةًاالمػػـًالمتحػػدةًالمخػػدر(ً)2003هػػيً"ًأيػػةًمػػادةًيتعاطاهػػاًالنػػاسًبجػػدؼًتغييػػرً
الطريقةًالتيًيشعركفًبجاًأكًيفكركفًأكًيتصرفكفً،كيشػكؿًهػذاًالكصػؼًالكحػكؿًكالتبػأً،كمػاًيشػمؿً
المخدراتًاألخرلًالطبيعيةًأكًالمصنكعة"(صً ً)10.
ًًًًفيًحيفًيعرؼًالدمرداشًالمشارًإليةًفيً(ليميةً)2007ً،المخدراتًعمميػناً"بهنجػاًمػادةًكيميائيػةً،
تسببًالنعاسًكالنكـًأكًغيابًالكعيًالمصحكبًبتسكيفًاأللـ"(صً .)46.
ًًًًًبينماًيعرؼًالقطافًالمشارًإليةًفيً(ًبػكادمً)2005ً،المخػدراتًفػيًالفقػةًاإلسػبلميًعمػىًأنجػاً
"مػ ػكادًنباتي ػػةًأكًكيميائي ػػةًلج ػػاًتهثيره ػػاًالعقم ػػيًكالب ػػدنيًعم ػػىًم ػػفًيتعاطاه ػػاًفتص ػػيبًجس ػػمرًب ػػالفتكرً
كالخمكؿ(صً .)14.
ًًًًكيعرفجػػاًحسػػنيف(ً)1984مانكني ػانًهػػيً"كػػؿًمػػادةًيترتػػبًعمػػىًتناكلجػػاًإنجػػاؾًلمجسػػـًكتػػهثيرًعمػػىً
العقؿًحتىًيكادًتذهبًبرً،كتككفًعادةًاإلدمافًالتيًتحرمجاًالقكانيفًالكضعية"(صً ً .)187.
اإلنتكاسة:
ًًًًكيعػػرؼًأب ػػكًزي ػػدً(ًً)1998اإلنتكاسػػةًف ػػيًتعريفج ػػاًالعػػاـً"ًع ػػكدةًأعػ ػراضًالمػػرضًبع ػػدًالش ػػفاء"ً
(صً .)20ً.
ًًًكيعػػرؼً(العنػػزمً،2010ً،صً)10ً.المنػػتكسًبهنػػرً"ًهػػكًالمػػدمفًعمػػىًن ػكاعًأكًعػػدةًأن ػكاعًمػػفً
المخ ػػدراتًكيق ػػكـًبطمػػػبًالع ػػبلجًًبطكع ػػرًأكًإجبػ ػػا ىارً،كبع ػػدًعبلج ػػرًكخركجػ ػػةًم ػػفًالمستش ػػفىًيق ػ ػ ًكـً
بممارسةًتعاطيةًلممخدراتًأكثرًمفًمرة"ً .
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أنواع المخدرات:
ً الًيكجػػدًتصػػنيؼًمكحػػدًمتفػػؽًعميػػرًلممخػػدراتًفػػيًإطػػارًدكلػػيً،كذلػػؾًلكجػػكدًعكامػػؿًمتعػػددةً
نحػػددًعمػػىًأساسػػجاًخ ػكاصًالعقػػاميرًالمخػػدرةً ً،كتقسػػـًالمجنػػةًالكطنيػػةًلشػػؤكفًالمخػػدراتًكالمػػؤثراتً
فيًسمطنةًعمافًالمخدراتًإلىًسبعةًأنكاعًرئيسيةًهيً :
العقميةً(ً)2010
ي
 -1القنبيات :الحشيشً،كالماريجكاناً،كالبانجك.
 -2المنشطاتًً:كمفًهذ ًالمكادًاالمفيتاميفًكالكبتاجكفً،كالكككاييف.
 -3الميموساتًً:عقارًالميسرجيؾً(ً،)ًL.S.Dكالميسكاليفً،كعقارًاإلكستازم.
 -4الػقػات هكًنكعًمفًاالشجارًيكثرًفيًاليمف.
 -5األفيوناتً:الجيرًكيفً،كالمكرفيفً،كالككداييفً،كالميثادكف.
 -6الميدئاتً:الباربتيكراتً،فئةًالبزكديازباـ.
 -7الكحولياتً:اإليثيميً،الميثيميً .
ًًًًًًكتيص ػ ػ ػ ػػنؼًالجمعي ػ ػ ػ ػػةًاالمريكي ػ ػ ػ ػػةًلمط ػ ػ ػ ػػبًالنفس ػ ػ ػ ػػيً(ً)ABAتص ػ ػ ػ ػػنيؼًال ػ ػ ػ ػػدليؿًالتشخيص ػ ػ ػ ػػيً ً
ال ارب ػ ػ ً(ً)DSM-IVلممخػػػدراتً،كهػ ػػذاًالتصػػػنيؼًيتفػ ػػؽًم ػ ػ ًالتصػ ػػنيؼًالػػػدكليًالعاشػ ػػر)ً ً(ICD-10
الذمًيتناكؿًتصنيؼًظػاهرةًالعقػاميرًالمخػدرةًفػيًالمنظػكرًالشخصػيًالشػامؿًكهضػطرابDSM-(ً:
ً .)IV, 1999,p. 255
 -1اإلضطراباتًالمرتبطةًبتعاطيًالكحكؿ.
 -2إضطراباتًاستعماؿًاالمفيتاميناتً(المنشطات)ًكماًشابججا.
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 -3إضطراباتًتعاطيًالكافييف.
 -4اإلضطراباتًالمرتبطةًبتعاطيًالحشيش.
 -5اإلضطراباتًالمرتبطةًبالمجمكسات.
 -6اإلضػػطراباتًالمرتبطػػةًبالمشػػتقات(ًالمػػذيباتًالطيػػارةًمثػػؿًالبن ػزيفًكمركػػاتًالغػػذاءًكالبكيػػاتً
كغيرها).
 -7اإلضطراباتًالمرتبطةًبالنيككتيفًكتشمؿً(المكجكدةًفيًنباتًالدخاف).
 -8اإلضطراباتًالمرتبطةًباألفيكنات.
 -9األضطراباتًالمرتبطةًبالمسكناتًكالمنكماتًأكًمضاداتًالقمؽ.
 -10االضطراباتًالمرتبطةًبالفنسمديفً .
أنواع المخدرات بحسب إنتاجيا:
ًًًًًسيتـًفيماًيهتيًعرضًتصنيفاتًالمخدراتًالمبنيًعمىًكيفيةًإنتاججػاً،كذلػؾًسػكؼًيسػاعدً
عمىًالتعرؼًعمىًبعضًاألبعادًالعمميةًفػيًتكػكيفًكتصػني ًالمخػدراتً،كسػكؼًيتجنػبًالباحػثًً
التػػهثيرًالمكضػػعيًلممخػػدرًعمػػىًالجسػػـًألفًالمخػػدرًالكاحػػدًلػػرًعػػدةًأثػػارًمختمفػػةًفػػيًآفًكاحػػدً،
كذل ػػؾًبػ ػاختبلؼًالتص ػػنيفاتًالمبين ػػةًف ػػيًبع ػػضًالم ارجػػ ًالعممي ػػةً،كس ػػكؼًنتط ػػرؽًعم ػػىًالت ػػهثيرً
المكضعيًالحقاً .
ًًمفًبيفًهذ ًالمخدراتً :
المخػػدرات الطبيعيػػػة :كهػػيًالم ػكادًالطبيعيػػةًأكًالمصػػنعةًالتػػيًتحتػػكمًعمػػىًعناصػػرًمنبجػػةًأكً
ػةًالمكججػػةً،أفً
ً
مسػػكنةًكالتػػيًمػػفًشػػانجاًإذاًاسػػتعممتًبشػػكؿًمتكػػررًفػػيًغيػػرًاألع ػراضًالطبيػ
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تػػؤثرًبحك ػػـًطبيعتج ػػاًالكيمائيػػةًعم ػػىًبني ػػةًالجسػػـًككظائف ػػرًإل ػػىًاإلدمػػافً،كس ػػببًأضػ ػرارًبدني ػػةً
كعقميةً،كتغيرًفيًالسمكؾًاإلنسانيًالطبيعيً،كم ازجػرً،كانفعاالتػرًكعكاطفػرًكأحاسيسػرً،كأسػمكبً
تفكيػرً،كتنػػتجًمػػفًنباتػػاتًطبيعيػػةًمثػػؿًالحشػػيشًكاألفيػػكفًكالكككػػاًكالقػػاتً،كالتػػيًتحتػػكمًأكرامجػػاً
كأزهارهػػاًكثمارهػػاًعمػػىًالمػػادةًالفعالػػةًالمخػػدرةً،ككمػػاًيمكػػفًأفًيػػتـًتنػػاكؿًهػػذ ًاألكراؽًكاألزهػػارً
كالثمارًمباشرةً(المشرؼًكالجكادمً .)2011ً،
ًًكمفًهذ ًالمخدراتًالطبيعيةً :
-

ػةًكاسػما ً
الحشيش(القنب)ً:كعرفتًالشعكبًالقديمةًالحشيشًكصنعكاًمفًأليافػرًالحبػاؿًكاألممش ً
الصينيكفًكاهبًالسعادةًكأطمؽًعميرًالجندكسًأسػـًمخفػؼًاألحػزافً،أمػاًكممػةًالقنػبًفجػيًكممػةً
ً
التينيةًمعناهاًضكضػاءًبعػدًكصػكؿًالمػادةًالمخػدرةًإلػىًذركةًمفعكلجػاً،كمعنػا ًفػيًالمغػةًالعربيػةً
(العشػػب)ًأكًالنبػػاتًالبػػرمً،كيػػرلًبعػػضًالبػػاحثيفًأفًكممػػةًحشػػيشًمشػػتقةًمػػفًالكمم ػةًالعبريػػةً
(ش ػػيش)ًالتػ ػػيًتعنػ ػػيًالفػػػرحً،إنطبلمػ ػانًًمم ػ ػاًيشػ ػػعرًبػػػرًالمتعػ ػػاطيًم ػػفًنشػ ػػكةًكفػػػرحًعنػ ػػدًتعاطيػ ػػرً
الحشيش(المشرؼًكالجكادم.)2011ً،
كيػػػذكرًالفجػ ػػدمً(ً"ً)2013كيفيػ ػػةًاسػ ػػتخراجرًمػ ػػفًنبػػػاتًالقنػ ػػبًالجنػ ػػدمًبعػ ػػدًمطػ ػػؼًاألكراؽً
كاألزه ػػارًبالنبت ػػةً،ث ػػـًيجف ػػؼًف ػػيًالش ػػمسًكتجمػػ ًه ػػذ ًالكمي ػػاتً،كي ػػتـًتص ػػنيعجاًبهش ػػكاؿًكأنػ ػكاعً
ػزًبهشػػكاؿًتناسػػبًتكزيعجػػاًكتجريبجػػاًفػػيًاألس ػكاؽًكهشػػكاؿًمكالػػبً
متعػػددةًكتيعب ػهًفػػيًأكيػػاسًثػػـًتجػًأ
صغيرةًأكًمسحكؽً،كلكفًهػذ ًالمػادةًبنػيًغػامؽًتقريبػانً،كيسػتخدـًفػيًالسػجائرًكتػدخيفًالغميػكفً
أكًاألرمية"ً(صً.)36.
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-

األفيػػوفً:كأكؿًمػػفًأكتشػػؼًًالخشػػخاشً(األفيػػكف)هـًسػػكافًكسػػطًآسػػياًفػػيًاأللػػؼًالسػػابعةًمبػػؿً
الميبلدًكمنجاًانتشرًإلىًمناطؽًالعالـًالمختمفةً،كمدًعرفرًالمصػريكفًالقػدماءًفػيًاأللػؼًالرابعػةً
ػاعً،كعرفػػرًكػػذلؾًالسػػكمريكفًكأطمق ػكاًعميػػةًاسػػـً
ً
مبػػؿًالمػػيبلدً،ككػػانكاًيسػػتخدمكنرًعبلج ػانًلؤلكجػ
نبػػاتًالسػػعادةً،كتح ػػدثتًلكحػػاتًالسػػكمريةًالت ػػيًتعػػكدًتاريخجػػاًال ػػىً(ً)3300ؽ.ـًًعػػفًمكس ػػـً
حصادًاألفي ًكفً،كعرفرًالبابميكفًكالفرسً،كماًاستخدمرًالصػينيكفًكالجنػكدً،ثػـًانتقػؿًإلػىًاليكنػافً
كالركمػػافًكلكػػنجـًأسػػاؤكاًاسػػتعمالرًفػػهدمنك ً،كأكصػػىًحكمػػاؤهـًبمن ػ ًاسػػتعمالرً،كمػػدًأكػػدتًذلػػؾً
الم خطكط ػػاتًالقديم ػػةًب ػػيفًه ػػكميركسًكأبػ ػكاًمػ ػراطًكم ػػفًأرس ػػطكًإل ػػىًفيرجي ػػؿً.كم ػػاًاس ػػتطاعتً
الكالياتًالمتحدةًاألمريكيةًالدخكؿًإلىًاألسكاؽًالصينيةًكمنافسةًشػركةً"العنػد"ًالشػرميةًفػيًتمػؾً
الحػػربً،فكمعػػتًإتفامي ػرًمماثمػػةًعػػاـًً،1844ككػػافًمػػفًنتػػائجًتمػػؾًالمعاهػػداتًاالنتشػػارًالكاس ػ ً
لؤلفيػػكفًفػػيًالصػػيفً،فكصػػؿًعػػددًالمػػدمنيفًبجػػاًعػػاـًً1906عمػػىًسػػبيؿًالمثػػاؿً(ً)25مميكن ػانً،
كف ػػيًعػػػاـًً1920مػػػدرًعػػػددًالم ػػدمنيفًب ػ ػػً(ً)%25مػػػفًمجمػ ػػكعًال ػػذككرًفػ ػػيًالمػػػدفًالصػ ػػينيةً،
كاس ػػتمرتًمعان ػػاةًالص ػػيفًم ػػفًذل ػػؾًالنب ػػاتًالمخ ػػدرًحت ػػىًع ػػاـًً،1950عن ػػدماًأعمن ػػتًحككم ػػةً
"ماكتسيًتكنأ"ًبدءًبرنامجًفعاؿًلمقضاءًعمىًتعاطيرًكتنظيـًتدا ًكلرً(المراشدةً .)2012ً،

-

القػػات :شػػجرةًمعم ػرةًيػراكحًأرتفاعجػػاًمػػاًبػػيفًمتػػرًإلػػىًمت ػريفً،كتػػزرعًفػػيًالػػيمفًكالقػػرفًاألفريقػػيً
كأفغانستافًكأكاسطًآسياً،اختمؼًالباحثكفًفػيًتحديػدًأكؿًمنطقػةًظجػرتًبجػاًهػذ ًالشػجرةً،ككػافً
أكؿًكص ػػؼًعمم ػػيًلمق ػػاتًج ػػاءًعم ػػىًي ػػدًالع ػػاـًالس ػػكيدمًفكرسػ ػكاؿًع ػػاـً(ً،)1763فبينم ػػاًي ػػرلً
الػػػبعضًأفًأكؿًظجػ ػػكرًلجػ ػػاًكػ ػػافًفػ ػػيًتركسػ ػػتافًكأفغانسػ ػػتافًيػ ػػرلًالػ ػػبعضًاآلخػ ػػرًأفًالمػ ػػكطفً
األصميًلجاًيرج ًإلىًالحبشةً.كمدًعرفتةًالػيمفًكالحبشػةًفػيًالقػرفًال اربػ ًعشػرًالمػيبلدمً،كمػدً
انتش ػػرتًع ػػادةًمض ػػأًالق ػػاتًف ػػيًال ػػيمفًكالص ػػكماؿً،كتعمق ػػتًف ػػيًالمجتمػ ػ ًكارتبط ػػتًبعب ػػاراتً
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ا جتماعيػػةًخاصػػةًفػػيًاألف ػراحًكالمػػاتـًكتمضػػيةًأكمػػاتًالف ػراغً،ممػػاًيجعػػؿًمػػفًمكافحتجػػاًمجمػػةً
صعبةً)المشرؼًكالجكادم.)2011ً،
ًًًًًًكيحػػدثًاإلدمػػافًعمػػىًالقػػاتًعنػػدًاالسػػتحبلبًالمتكػػررًألكراؽًالقػػاتًأكًتعاطيػػرًبػػهمًطريقػػةً
لفتػرةًطكيمػةًفيشػػعرًالمػدمفًبحالػةًمػػفًالسػركرًكالنشػكةً،ثػػـًمػاًيمبػثًالمػػدمفًإفًيشػعرًبػػالقمؽًكاألرؽً
كالكابةً(ناديةًكاسماعيؿًً.)2011ً،
المصنعة:
المخدرات
ّ
ً يػػتـًإنتاججػػاًعػػفًطريػػؽًمعالجػػةًأكًتصػػني ًتقنػػيًلممخػػدراتًمػػفًنباتػػاتًالطبيعيػػةًمثػػؿً:المػػكرفيفً
كالجيركيفًكمشتقاتًاألفيكفًاألخرلًأكًالكككاييفًالمشتقةًمفًنباتًالكككا(الغكؿً .)2011،
ًً
-

كمفًأشجرًهذ ًالمخدراتًالمصنعةً :
المورفيف:هكًأحدًمشتقاتًاألفيكفً،حيثًاستطاعًالعالـًاأللمانيً"سػيرًتبػرز"ًعػاـًً،1806مػفً
فص ػػمجاًع ػػفًاألفي ػػكفً،كأطم ػػؽًعميج ػػاًه ػػذاًاألس ػػـًنس ػػبةًإل ػػىًاإلل ػػرً"مكرفي ػػكس"ًإل ػػرًاألح ػػبلـًعن ػػدً
اإلغريػػؽً،كم ػػدًس ػػاعدًاالسػػتخداـًالطب ػػيًلمم ػػكرفيفًفػػيًالعممي ػػاتًالجراحي ػػةًخاصػػةًإب ػػافًالح ػػربً
األهمي ػػةًالتػ ػػيًان ػػدلعتًفػ ػػيًالكالي ػػاتًالمتحػػػدةًع ػػاـًً،1861كمنػػػذًأختػ ػراعًاإلب ػ ػرةًالطبي ػػةًأصػ ػػباً
استخداـًالمكرفيفًبطريقةًالحقفًفيًمتناكؿًاليدً(المشرؼًكالجكادمً .)2011ً،

-

الييرويفً:كهكًأيضاًأحدًمشتقاتًالمكرفيفًاألشدًخطػكرةً،أكتشػؼًعػاـًً،1898كأنتجتػرًشػركةً
"بػػايرًلؤلدكيػػة"ً،ثػػـًأشػػيىءًاسػػتخدامرًكأدرجًضػػمفًالمػكادًالمخػػدرةًفائقػػةًالخطػػكرةً،كالجػػركيفًهػػكً
أكثػػرًالمخػػدراتًالمسػػببةًلئلدمػػافًالمعركفػػةًكسػػببًفػػيًفقػػدافًالح ػكاسًكالنػػكـً،مثػػؿًسػػائرًأن ػكاعً
المخػدراتً،فقػدًعػرؼًالجيػركيفًفػيًالبدايػةًكػدكاءًكالًيػزاؿًيسػتعمؿًحتػىًاليػكـًتحػتًرمابػةًطبيػةً
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لتس ػػكيفًاآلالـًالت ػػيًالًيمك ػػفًاحتمالج ػػاً،كش ػػكمرًالطبيع ػػيًه ػػكًالمس ػػحكؽًاألب ػػيضً،كف ػػيًبع ػػضً
األحيافًيخمطًمبؿًالبي ًفيتغيرًلكنرً(البراشدةًً .)2011ً،
-

الكوكػػاييفً:عرفػػتًأمريكػػاًالبلتينيػػةًالكككػػاييفًمبػػؿًأكثػػرًمػػفًألفػػيًعػػاـًكمنجػػاًأنتشػػرًإلػػىًمعظػػـً
أنحاءًالعالـً،كالًتزاؿًهذ ًالقارةًأكبرًمنتجًلرًحتىًاآلفً،عػرؼًنبػاتًالكككػاًالػذمًيسػتخرجًمنػرً
الكككاييفًفيًأمريكاًالجنكبيةًمنذًأكثرًمػفًألفػيًعػاـً،كينتشػرًاسػتعمالرًلػدلًهنػكدًاألنكػاً،كفػيً
عاـًً1860تمكفًالعالـً"ألفردًنيماف"ًمفًعزؿًالمادةًالفعالةًفيًنبػاتًالكككػاً،كمنػذًذلػؾًالحػيفً
زادًانتشػػارًعمػػىًنطػػاؽًعػػالميً،كب ػدأًاسػػتعمالرًفػػيًصػػناعةًاألدكيػػةًنظ ػ انرًلتػػهثيرًالمنشػػطًعمػػىً
الججػػازًالعصػػبيًالمركػػزمً،كلػػذاًاسػػتخدـًبكث ػرةًفػػيًالمشػػركباتًالتركيحيػػةًكبخاصػػةًالكككػػاككالً،
لكنػ ػػرًاسػ ػػتبعدًمػ ػػفًتركيبتجػ ػػاًعػ ػػاـًً،1903كركجػ ػػتًلػ ػػرًبقػ ػػكةًشػ ػػركاتًصػ ػػناعةًاألدكيػ ػػةًككثػ ػػرتً
الدعاياتًالتيًكانتًتؤكدًعمػىًأفًتػهثيرًالًيزيػدًعػفًالقجػكةًكالشػامً،كمػفًأشػجرًاألطبػاءًالػذيفً
ركجكاًلجذاًالنباتًالطبيبًالصيدليًالفرنسيً"ًانجمكًمارياف"ًكاستخدمترًتمػؾًالشػركاتًفػيًأكثػرً
مػػفً(ً)15منتجػناًمػػفًمنتجاتجػػاً،كانعكػػسًالتػػارينًالطكيػػؿًلػػزراعًالكككػػاًفػػيًأميركػػاًالبلتينيػػةًعمػػىً
ط ػػرؽًمكافحت ػػرًفهص ػػبحتًهن ػػاؾًإمبراطكري ػػاتًض ػػخمةًتنتش ػػرًف ػػيًالبي ػػركًكًككلكمبي ػػاًكالب ارزي ػػؿً
كذلػػؾًلتجريبػػرًإلػػىًدكؿًالعػػالـً،كتمثػػؿًالسػػكؽًاألمريكيػػةًأكبػػرًمسػػتجمؾًلجػػذاًالمخػػدرًفػػيًالعػػالـً
(المشرؼًكالجكادمً .)2011ً،
المخدرات التخميقية (الكيمائية):
ػةًكأصػؿًالمػكادًالمصػنعةًكانمػاًهػيًم ًػكادًتركػبً
"كهيًمكادًالًترج ًأصػؿًالمخػدراتًالطبيعي ً
مفًعناصرًكيميائيةًمختمفةً،لغػرضًالتخػديرًكالتجدئػةًأكًالتنبيػرًكالحفػزًكالتػيًمنجػاًعمػىًسػبيؿً
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المث ػػاؿً:حبػ ػػكبًالجمكسػػػةً(ً)LSDكالمنش ػػطاتًكالمجػػػدئاتًككثيػػػرًم ػػفًاألدكيػػػةًاألخػ ػػرلًتحػ ػػدثً
التهثيراتًنفسجاًالتيًتحدثجاًالمخدراتًالطبيعية"ً(بدرً،2002ً،ص.)68.
كمفًالمخدراتًالكيميائيةً :
-

المنومػػات والميػػدئات ً:كهػػيًالم ػكادًالتػػيًتحػػدثًبطئ ػانًأكًنقصػػانانًفػػيًكظػػائؼًالججػػازًالعصػػبيً
المركػػزمً،ممػػاًيػػؤدمًإلػػىًبػػطءًكنقصػػافًفػػيًبعػػضًالكظػػائؼًاألخػػرلًفػػيًالجسػػـً،كػػالبطءًفػػيً
ػةً،كاسػػترخاءًفػػيًالعضػػبلتً،كه ػزاؿًعػػاـً،كضػػعؼًفػػيً
التفكي ػرًكفػػيًالكػػبلـً،ككسػػؿًفػػيًالحركػ ً
التػػنفسً،كانخفػػاضًفػػيًضػػغطًالػػدـً،فيشػػعرًالمتعػػاطيًأكًالمػػدمفًبػػالخمكؿًأكًالنعػػاسًأكًالنػػكـً
جراءًتعاطيػرًأدكيػةًالمنبجػاتًأكًالمجػدئاتًكالمسػكناتًأكًتناكلػرًلنباتػاتًالقػاتً،الكككػاًأكًيمكػفً
أفًتؤخػذًمػػفًالكفػػائيف(ًالشػامً،القجػػكةً،الكػكالً،الكاكػاكًً،القػػاتً،التبػػأً...كغيرهػا)ًكمػػفًالكػػكراؿً،
الباربيتكراتًً،البارالكهيدً،بركميدًالكالسيكـً(النجيمي.)2004ً،
ًًًكيش ػػيرًالفج ػػدم(ً)2013عم ػػىًأفً"المج ػػدئات"ًتس ػػتخدـًطبيػ ػنًاًلؤلش ػػخاصًالمص ػػابيفًب ػػهمراضً
منجاًالصرعً،كممفًهـًمصػابكفًبػاألرؽً،كفػيًحالػةًاسػتخداـًالمجػدئاتًمػفًمبػؿًاألصػحاءًدكفً
سػػببًمباشػػرًأكًاستشػػارةًاألطبػػاءًالمختصػػيفًيػػؤدمًبالتػػاليًإلػػىًاإلدمػػافًنتيجػػةًحصػػكلجـًعمػػىً
هذ ًالمكادًبصكرةًغيرًمانكنية"(صً .)34.

-

الميموسػػاتً:كيقػػكؿًسػػكيؼًالمشػػارًإليػػةًفػػيً(الغػػكؿًً)2011ً،كيسػػتخدـًمصػػطماًالمجمكسػػاتً
لئلشػػارةًإلػػىًمجمكعػػةًمػػفًالم ػكادًالنفسػػيةًالتػػيًتثيػػرًعنػػدًمػػفًيتناكلجػػاًبعػػضًالجمكسػػةًدكفًأفً
يصػ ػ ػػاحبجاًهػ ػ ػػذيافًأكًتخميػ ػ ػػدًأكًتنبيػ ػ ػػرً،كهنػ ػ ػػاؾًًأن ػ ػ ػكاعًمختمفػ ػ ػػةًمػ ػ ػػفًالعقػ ػ ػػاميرًمثػ ػ ػػؿًحبػ ػ ػػكبً
الجمكسة(ً،)LSDكم ًأنػرًلػيسًلبعضػجاًتػهثيرًإدمػانيًكبيػرًإالًأنجػاًتػؤثرًعمػىًنفسػيةًالمتعػاطيً
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كس ػػمككرً،كت ػػؤدمًإل ػػىًإدراؾًخي ػػاليًل ػػبعضًالظػ ػكاهرًكالمكض ػػكعاتًكأش ػػياءًغي ػػرًمكج ػػكدةًف ػػيً
ًالمجمكساتًمفًالميكاليفًكفطرًالبتكؿًكالقنبًالجندمًكًفطرًاألماتيتً ً.
ً
الكام ً،كمصدرًهذ
-

المذيبات الطيارةً:كهػيًمػكادًتحتػكمًعمػىًهيػدرككربكفً(فحػكـًمائيػة)ًكتػؤثرًعمػىًالػدماغًكالكبػدً
كالػ ػرئتيفً،كي ػػتـًتعاطيج ػػاًع ػػادةًع ػػفًطري ػػؽًاالستنش ػػاؽً،فتح ػػدثًاس ػػترخاءًكدكخػ ػرً،كف ػػيًبع ػػضً
األحي ػػافًهمكس ػػةًكيك ػػكفًمص ػػدرهاًم ػػفًالف ػػكؿً،كاألثي ػػرً،الكركف ػػكرـً،البنػ ػزيفً،أكًأكس ػػيدًاألزكتً
كالغراءًكمزيؿًطبلءًاألظافر(البريثف.)2006ً،

ًًًًكمػػدًأدرجتجػػاًمنظمػػةًالصػػحةًالعمميػػةًعػػاـًً1973م ػ ًالم ػكادًالتػػيًتسػػببًاإلدمػػافً،ككمجػػاًم ػػفً
المكادًالكيماكيةًالسامةًالتيًيتـًاستعمالجاًبشكؿًكبيرًفػيًاالسػتخداماتًالمنزليػةًمثػؿًالمػكادًالمصػؽً
كسكائؿًالتنظيؼًكالدهافًكغيرهاً،كيتـًتعاطيجاًباستنشاؽًأبخرتجػاًبعػدًغمػسًمطعػةًمػفًالقمػاشًفػيً
السائؿً،ثـًيتـًاستنشامجاًم ارراًحتىًالحصكؿًعمىًحالةًمفًالسكر(المراشدةً .)2011ً،
تعاطي المواد المخدرة :
ًًًًً مامتًمنظمةًالصحةًالعالميةًبتعريؼًاالعتمػادًعمػىًالمخػدراتً(ً)1975بكصػفةًًحالػةًذهنيػةً
كأح يان ػػاًفيزيقي ػػةً(ًجس ػػديةً)ً،كتن ػػتجًع ػػفًالتفاع ػػؿًب ػػيفًالك ػػائفًالح ػػيًكالمخ ػػدرًكتتمي ػػزًهػ ػذ ًالحال ػػةً
باسػػتجاباتًسػػمككيةًً،كاسػػتجاباتًأخػػرلًتتضػػمفًاالضػػطرارًلتعػػاطيًالمخػػدرًبصػػفةًدائمػرًأكًدكري ػرً،
بجػػدؼًأفًًيخبػػرًالكػػائفًالحػػيًاآلثػػارًالنفسػػيةًلجػػذاًالمخػػدرً،كمػػدًيصػػحبًتمػػؾًالحالػػةًتحمػػؿًأكًالً
يصاحب جاًً،كماًأفًالشخصًمدًيعتمدًعمىًمادةًمخدرةًكاحدةًأكًأكثرً(سكيؼً .)1996ً،
ًًً كالتعاطيًأكًاالستجبلؾًيشيرًإلىًمياـًالفردًبإدخاؿًعقارًمعيفًإلىًجسمرًسكاءًعػفًطريػؽًالفػـً
أكًاالستنشػػاؽًأكًالحقػػفً،كالتعػػاطيًمػػدًيكػػكفًمزمنػانًًأكًغيػػرًمػػزمفًكمػػاًيكػػكفًإدمانػػاًكالًيكػػكفً،كمػػدً
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يككفًتع ًكدانًًأكًمجردًسمكؾًعرضيً،ككممةًتعاطيًهيًكممةًشاممةًلسػكءًاالسػتخداـًالمػكادًالمػؤثرةً
فيًاألعصابً(حنكرةً ً.)1993ً،
ًًًًكيع ػػرؼًالباح ػػثًالتع ػػاطيًبهنػ ػرًمي ػػاـًالف ػػردًبهخ ػػذًالمخ ػػدرًكادخال ػػرًإل ػػىًالجس ػػـًبمختم ػػؼًالط ػػرؽً
(االستنشػػاؽًأكًالفػػـًأكًالحقػػف)ً،كمػػدًي ػ ًؤثرًالمخػػدراتًعمػػىًالفػػردً(سػػمككينًاًأكًنفسػػينًاً،كجسػػمينًا)ً،حيػػثً
يعامبًعميةًالقانكفًعندًأخذ ًأكًامتبلكرًبدكفًتصرياًألنرًيؤثرًتهثيرًغيرًصحيًبالفردً .
أنواع التعاطي:
كهن ػػاؾًع ػػدةًأنػ ػكاعًم ػػفًالتع ػػاطيً،كتتمث ػػؿًف ػػيًبع ػػضًالمف ػػاهيـًالت ػػيًتػ ػرتبطًبمفج ػػكـًالتع ػػاطيًكه ػػيً
كالتالي(:غبارمً )2007ً،
 )1التعاطي التجريبيThe experimental Abuse :
ًًًًهػػيًعمميػػةًتعػػاطيًلم ػرةًكاحػػد ًلمحاكلػػةًالتجريػػبًهػػذ ًالمػػادةًالنفسػػيةًفػػيًأكؿًعجػػدًالتعػػاطيًبجػػاً
بغػػرضًالتجريػػبًعمػػىًأثارهػػاًأكًاكتشػػاؼًأثارهػػاً،كمػػدًيتكمػػؼًالمجػػربًمػػفًأكؿًم ػرةًأكًم ػرتيفًأكًمػػدً
يترتبًعمىًًذلؾًاالستمرارًفيًالتعاطيً .
 )2التعاطي المتقطعThe occasimal use :
ًًًًكيقصػػدًتعػػاطيًالفػػردًالم ػكادًالنفسػػيةًفػػيًبعػػضًالمناسػػباتًاالجتماعيػػةًمثػػؿًالحفػػبلتًأكًاألف ػراحً
كغيرهػػػاًمػ ػػفًالمناسػ ػػباتًب ػ ػاختبلؼًاإلطػ ػػارًالثقػ ػػافيًكالحضػػػارمًلمبيئػ ػػةًالتػ ػػيًيعػ ػػيشًفيجػ ػػاً،كتختمػ ػػؼً
ب ػا ختبلؼًالشػ ػريحةًالتػػيًيتع ػػاطىًمعج ػػاً،كيشػػيرًالتع ػػاطيًالمتقط ػ ًإل ػػىًمرحم ػػةًمتقدمػػةًع ػػفًمرحم ػػةً
التعاطيًالتجريبيًفيًارتباطًالمتعاطيًبالتعاطيً .
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 )3التعاطي المنتظـ The regular use :
ًًًًكه ػػكًالتع ػػاطيًالمتكاص ػػؿًعم ػػىًفتػ ػراتًمنتظم ػػةًي ػػتـًتحدي ػػدهاًبحس ػػبًإيق ػػاعًس ػػيككلكجيًداخم ػػيً
خػػاصًبمػػدلًاحتيػػاجًالشػػخصًلمػػادةًالتعػػاطيًكلػػيسًعمػػىًحسػػابًمناسػػباتًخارجيػػةً"اجتماعي ػػة"ً،
كتعتبرًهذ ًالمرحمةًالمتقدمةًعفًمرحمةًالتعاطيً،بالمناسبةًفيًتعميؽًالمتعاطيًبالتعاطيً .
 )4التعاطي المتعدد لممواد المخدرة The multiple drug use :
ًًًًًفػيًهػذ ًالمرحمػةًاألخيػرةًيصػباًاسػتعماؿًكاحػدًأكًأكثػرًمػفًالعقػاميرًالخاصػةًجػزءانًرئيسػياًمػػفً
حياةًالمتعاطيًكستقابؿًأمًمحاكلةًلفصؿًالمتعاطيًعفًالعقاميرًبمقاكمةًمكيةً .
مراحؿ اإلدماف:
يبػػدأًاإلدمػػافًعػػادةًفػػيًصػػكرةًاعتمػػادًنفسػػيً،حيػػثًيشػػتاؽًالمتعػػاطيًإلػػىًالتخفػػؼًمػػفًالتػػكترً
كالىًالشعكرًبالسعادةً،كم ًاستمرارًالتعاطيًينشهًاالعتمادًالجسمي.
كفيماًيميًالمراحؿًالمتتاليةًلئلدمافً(:العازميً )2008ً،
 )1مرحمة التعاطي التجريبيً ً:
ًًًً حيثًيحاكؿًالفردًهناًأفًيجربًإحدلًمكادًالتعاطيًكذلؾًكفؽًمػاًتسػماًبػرًعكامػؿًاإلتاحػةًأكً
التػ ػكافرًكال ػػتعمـًاالجتم ػػاعيً،كم ػػفًب ػػابًح ػػبًاالس ػػتطبلعً،كالمج ػػاراةً،كالت ػػداكمًم ػػفًاآلالـًالجس ػػيمةً
كاإلضطراباتًالنفسيةً،كطمبًالمتعةً،كالرغبةًفيًزيادةًالقدرةًالجنسيةً .

56

 )2مرحمة ما قبؿ اإلدمافً ً:
ًًًًحيػػثًيكثػػرًالفػػردًمػػفًتعػػاطيًالعقػػارًعنػػدًاالسػػتعماؿًالعػػادمً،فينشػػهًلديػػرًتحمػػؿًلتػػهثيرًالعقػػارً،
فنجد ًيتعاطىًجرعاتًمتزايدةًلكيًيحصؿًعمىًالتهثيرًالمطمكبً .
 )3مرحمة اإلنذار باإلدمافً ً:
ًًًًحيػ ػػثًيتعػ ػػاطىًالفػ ػػردًمنفػ ػػردانًكدكفًالصػ ػػحبةًالعاديػ ػػةً،كمبػ ػػؿًاألحػػػداثًكالمكاعيػ ػػدًالجامػ ػػةً،كفػ ػػيً
الصباحًلخفضًالتكترً،كحدكثًالتعاطيًرغـًالمقاكمةًالشديدةً .
 )4مرحمة اإلدمافً ً:
ًًًً حيثًيككفًمفًالصعبًالتكمؼًعفًالتعاطيًلمدةًأكثرًمفًأرب ًكعشػريفًسػاعةً،مػ ًعػدـًمػدرةً
الفردًعمىًالتحكـًفيًالكميةًالتيًيتعاطاهاً .
 )5مرحمة اإلدماف المزمفً ً:
ًًًً حيثًتحدثًمضاعفاتًجسػميةًمثػؿًالتجػابًالمعػدةًأكًالػرئتيفً،كمضػاعفاتًعقميػةًمثػؿًالجػذيافً
أكًالنسيافً،كمضاعفاتًاجتماعيةًمثؿًالتفكؾًاألسرمًكنقصًاإلنتاجً،كعمػىًالػرغـًمػفًحػدكثًهػذ ً
المضاعفاتًالًيستطي ًالفردًالتكمؼًعفًالتعاطيً،كاذاًحاكؿًفشؿً ًًًًً.
أسباب تعاطي المخدرات :
ًًًًاإلدمػػافًآفػػةًتجػػددًمئػػاتًالمبلي ػيفًمػػفًالنػػاسًفػػيًشػػتىًأنحػػاءًالعػػالـً،فمػػاًالسػػرًأكًالتػػهثيرًالػػذمً
يمكػػفًأفًيحدثػػرًتعػػاطيًالخمػػرًأكًالتػػدخيفًأكًالمخػػدراتًب ػاختبلؼًأنكاعػػر،اًإذاًنظرنػػاًإلػػىًاألشػػياءً
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ػجاًمج ٌػرـً،كبعضػػجاًمسػػمكحً
ػجاًمحػػرـًكبعضػ ي
المشػتركةًفػػيًكػؿًهػػذ ًالمػكادًبغػضًالنظػػرًعػػفًأفًبعض ي
بتناكل ػػرًمث ػػؿًالتب ػػأًكالت ػػدخيفً،فس ػػكؼًنج ػػدًأفًه ػػذ ًالمػ ػكادًبينج ػػاًش ػػيءًمش ػػترؾًأالًكه ػػكًأنج ػػاًتطم ػػؽً
ترليكن ػػاتًم ػػفًالجزيئ ػػاتًالت ػػيًتغي ػػرًم ػػفًكيمي ػػاءًالم ػػنً،كت ػػؤثرًعم ػػىًالم ػػنًكالمكاص ػػبلتًالعصػ ػػبيةً
البلزمةً،مفًأجؿًأفًيظؿًاإلنسافًفيًحالةًسمككيةًكمزاجيةًمستقرةً،كذلػؾًمجػردًدخكلجػاًإلػىًالػدـً،
كػؿًهػذ ًالمػكادًتسػببًفػػيًإيقػاؼًإفػرازًتمػؾًالمكصػػبلتًالعصػبيةًالجامػػةًمػفًمخازنجػػاًداخػؿًالجسػػـً،
اعتماداًعمىًمػاًيهخػذ ًالمػدمفًمػفًالخػارجًمثػؿًالػدكيامبيفًكاالنػدكرفيناتًكغيرهػاً،كالحقيقػةًأفًهنػاؾً
أبحاثانًًكثيرةًتتجـًهذ ًالمادةًالمسماةًبالدكبامييفًبهنجاًالسببًالرئيسيًالذمًيشػعرًمػفًخبللػرًالمػدمفً
باالنبساطًكالسركرًكالرضاًحيفًيتناكؿًجرعةًالمخػدرً،كذلػؾًمػفًخػبلؿًعممجػاًعمػىًم اركػزًمسػاراتً
المػػنًً)ً(reward patlz waysكهػػيًالتسػػببًحالػػةًاالعتمػػادًالكمػػيًالتػػيًتػػؤدمًإلػػىًاإلدمػػافً
(مصباحً ً.)2004ً،
كعمػػىًالػػرغـًمػػفًخطػػكرةًظػػاهرةًاإلدمػػافًعمػػىًالمخػػدراتً،إالًأنػػرًلػػـًيػػتـًالتكصػػؿًإلػػىًأسػػبابً
محػػددةًتػػدف ًبػػالفردًإلػػىًتعػػاطيًالمخػػدراتًأكًاإلدمػػافًعميجػػاً،كأثبتػػتًد ارسػػةًعكاشػػةً(ً)1992عمػػىً
أهمي ػػةًالعكام ػػؿًالبيكلكجي ػػةًالمرتبط ػػةًبالك ارث ػػةًكمعان ػػاةًالف ػػردًم ػػفًاآلالـًالجس ػػمانيةًالمزمن ػػةًمث ػػؿًآالـً
المفاص ػػؿًكاآلالـًالس ػػرطانيةً،باإلض ػػافةًإل ػػىًتهكي ػػد ًعمػ ػىًأهمي ػػةًالعكام ػػؿًالنفس ػػيةًالمرتبط ػػةًب ػػالقمؽً
كاالكتئػػابً،كض ػػعؼًتك ػػكيفًالشخص ػػيةًكالرغب ػػةًفػػيًالمغ ػػامرةً،كمابمي ػػةًالش ػػخصًلبلس ػػتجكاءًبكاس ػػطةً
رفقاءًالسكءً ً.
ككم ػ ػػاًأظج ػ ػػرتًد ارس ػ ػػاتًعدي ػ ػػدةًأجري ػ ػػتًف ػ ػػيًمج ػ ػػاؿًالشخص ػ ػػيةًعم ػ ػػىًأه ػ ػػـًالعكام ػ ػػؿًالنفس ػ ػػيةً
كاالجتماعيةًالمؤديةًإلىًتعاطيًالمخدراتًهي(:محمديفً )2004ً ،
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 -1الجػػركبًكالتمػػردً:فالعديػػدًمػػفًالمتعػػاطيفًلمخػػدراتًيسػػتخدمكفًالمخػػدراتًلمجػػركبًمػػفًالتػػكتراتً
العديدةًكالقمؽ.
 -2البحثًعفًالسعادةً:فضبلنًًعفًالجركبًمفًالممؿًًكأكتسابًنمطًمختمؼًمفًالكعيً.
 -3حبًاالستطبلعًكالتجربةً:كهكًذكًتهثيرًمكمًعمىًسمكؾًالفرد.
 -4المرضًالنفسيً:كهكًمدخؿًلتعاطيًالمخدراتًً
ًكبجذاًالصددًمسمتًدراسةًالدليميً(ً)2010أسبابًأنتشارًالمخدراتًإلىًمحاكرًثبلثرًهيً :
 -1األسبابًالحضاريةً .
 -2األسبابًاألسريةً .
 -3األسبابًالخاصةًبالمتعاطيً ً
أماًاألسبابًالحضاريةًفجيًاألسبابًالمرتبطةًبالبيئةًاالجتماعيةًكأهمجا(ً:الدليميً )2010ً،
 -1غيابًالقيـًاألخبلميةًاإلسبلميةً .
 -2كجكدًالفراغًالركحيً"الغفمةًعفًالصمةًبا﵀"ًفيًالمجتم ًبصفةًعامةً .
 -3عدـًتكافرًالكعيًاالجتماعيًالكامؿًباألضرارًالناتجةًعفًتعاطيًالمخدراتً .
 -4عدـًأستخداـًكسائؿًاإلعبلـًلدرجةًكافيةًفيًمكافحةًالمخدراتً .
 -5إنتشارًالمخدراتًفيًالمجتم ًالمحيطًبالشبابً .
 -6عدـًتطجيرًالبيئةًاالجتماعيةًمفًعكامؿًاإلنحراؼًكتعاطيًالمخدراتً .
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 -7غيابًجماعةًالرفاؽًالصالحيفً .
 -8غيابًكسائؿًالتركياًالمناسبةًكالجادفةًفيًالبيئةًاالجتماعيةًالمحيطةًبالفردً .
 -9كجكدًاإلغراءاتًمفًمركجيًالمخدراتًبكض ًمسمياتًجذابرًلجا.
 -10تقص ػيرًبعػػضًالمسػػؤكليفًمػػفًالمؤسسػػاتًاالجتماعيػػةًمثػػؿًالمدرسػػةًكالجامعػػةًكغيػػرًذلػػؾًفػػيً
دكرهـًتجا ًالتحذيرًمفًتعاطيًالمخدراتًككشؼًأضرارها.
 -11تقص ػ ػػيرًبع ػ ػػضًأئم ػ ػػةًالمس ػ ػػاجدًكرج ػ ػػاؿًال ػ ػػديفًنح ػ ػػكًالتكعي ػ ػػةًبهضػ ػ ػرارًالمخ ػ ػػدراتًف ػ ػػيًالبيئ ػ ػػةً
االجتماعية.
التيًيكجججاًأعداءًاإلسبلـًضد ً،كضدًأبنائرًم ًممةًججكدًالتصدمًلجا.
ً
 -12الحممةًالشرسةً
 -13ظجكرًفئرًمفًالمكاطنيفًتبغيًالثراءًالسري ًعفًطريؽًتجارةًالمخدراتً .
أماًالعكامؿًالشخصيةًالخاصةًبالمتعاطيًفػيمكفًتمخيصػجاًفيمػاًيػهتي(ً:عبػدًالمطيػؼً،1992ً،
صً )259.
 -1عدـًالنضجًالكامؿًلمشخصيةً،كهركبجاًمفًكام ًإلىًكام ًأمؿًمفًخبلؿًلػذةًالمخػدراتًكالرغبػةً
فيًاالستقبلؿًعفًالعالـًالخارجيًً ًً.
 -2اضطرابًالعبلمةًبيفًالطفػؿًكالكالػديفًكالػذمًيػؤدمًإلػىًعػدـًشػعكرًالطفػؿًبػاألمفً،كالميػؿًإلػىً
الحيؿًالجركبيةًً ًً.
 -3اإلحبػػاطًالشػػديدًالػػذمًتعجػػزًمػػدراتًالشػػخصًعػػفًمكاججتػػرًكبالتػػاليًيعتبػػرًتعػػاطيًالمخػػدراتً
كسيمةًلمجركبًمفًحقائؽًمؤلمةًً ًً.
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 -4الرغبةًفيًخفضًالتكترًكالقمؽًكاأللـًالذمًيكاجرًالشخصً ًً.
 -5عبلجًسمبيًلؤلزماتًالنفسيةًالمصاحبةًلمرحمةًالمراهقةً ًًً.
كيػ ػػرلًالباحػ ػػثًأفًمػ ػػاًيتعمػ ػػؽًبالػ ػػدكرًالػ ػػذمًتمعبػ ػػرًاألس ػ ػرةًفػ ػػيًكم ػ ػ ًالفػ ػػردًباتجػ ػػا ًتعػ ػػاطيً
المخ ػػدراتً،كذل ػػؾًألفًعممي ػػةًالتنش ػػئةًاالجتماعي ػػةًبالنس ػػبةًلعمم ػػاءًالتربي ػػةًكالعم ػػكـًاالجتماعي ػػةًتع ػػدً
عنصرًفعاالنًًفيًالتهثيرًالمباشرًكغيرًالمباشػرًعمػىًشخصػيةًالفػردًكاتجاهاتػرًالمختمفػةًداخػؿًالبنػاءً
ًانً
االجتماعيً،كتشمؿًعمميػةًالتنشػئةًاالجتماعيػةًإكسػابًالطفػؿًكالمػراهقيفًالقػيـًكالمعػاييرًاالجتماعيػةً
ًكفمس ػ ػػفةًالحي ػ ػػاةًباإلض ػ ػػافةًإل ػ ػػىًتنمي ػ ػػةًالمج ػ ػػاراتًالمتعمق ػ ػػةًبالص ػ ػػحةًالنفس ػ ػػيةًكالتكم ػ ػػؼًالشخص ػ ػػيً
كاالجتماعيًكالتيًيجعؿًالفردًيشعرًبههميترًكثقترًفيًنفسرً ًً.
أعراض اإلدماف
ًًًكتقػكؿًسػارةً(ً)Sara, 2005أفًالعبلمػاتًالتػيًيمكػفًعػفًطريقجػاًكشػؼًالمػدمفًكالتعػرؼًعميػرً
هيًكاآلتيً :
 -1تقمبًمفاجئًفيًالحالةًالمزاجيةًبصفةًمنتظمةًككاضحة.
 -2ظجكرًبعضًاألفعاؿًالعدكانيةًغيرًالمعتادةً .
 -3اإلهماؿًكعدـًاالهتماـًبالمظجرًكالعنايةًبرً .
 -4الكسؿًالدائـًكالتثاؤبًالمستمرً .
 -5شحكبًفيًالكجرًكعرؽًكرعشةًفيًاألطراؼً .
 -6فقدافًالشجيةًكالجزاؿًكاإلمساؾً .
 -7الجياجًالشديدًألمؿًسببًمماًيخالؼًلطبيعةًالشخصًالمعتادةً .
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 -8اإلهماؿًالكاضاًفيًاألمكرًالذاتيةًكعدـًاالنتظاـًفيًالدراسةًكالعمؿً .
 -9إهماؿًالجكاياتًالرياضيةًأكًالثقافية.
 -10المجكءًإلىًالكذبًكالحيؿًالخادعةًلمحصكؿًعمىًمزيدًمفًالماؿ.
 -11اختفاءًأكًسرمةًاألشياءًالثمينةًمفًالمنزؿًدكفًاكتشاؼًالسارؽ.
 -12اختف ػػاءًالعق ػػاميرًم ػػفًأم ػػاكفًحفظج ػػاًخاص ػػةًالعق ػػاميرًالت ػػيًلج ػػاًص ػػفةًالتخ ػػديرًكل ػػكًلدرج ػػةً
بسيطة.
 -13الفشؿًالدراسيًكالجركبًمفًالمدرسة.
 -14تمقيًمكالماتًمتهخرةًكاالختبلطًبقرناءًالسكءًفيًالشارعًأكًالمدرسةًأكًغيرهما.
 -15تك ػ ػرارًفقػ ػػدافًالمبلبػ ػػسًأكًالمتعمقػ ػػاتًاألخػ ػػرلًكعػ ػػدـًالقػ ػػدرةًعمػ ػػىًتحديػ ػػدًأمػ ػػاكفًكجكدهػ ػػاً
كايداعجا.
 -16حمؿًعمبًأكًحاكياتًغريبةًالشكؿًفيًالجيكبًكالحقائبًكاألدراجًالخاصة.
 -17إبتعادًالسمكؾًالعاطفيًلممدمفًعفًاألسرة.
 -18القمؽًالنفسيًكاالكتئابًالنفسي.
 -19عدـًالثقةًفيًالنفسًكالشعكرًبالتقميؿًمفًميمةًالذات.
 -20عدـًكجكدًحافزًعمىًالتفكؽًكالعمؿًككجكدًالفشؿًالدراسي.
 -21عدـًاحتراـًالتقاليدًكالقكانيف.
 -22ضعؼًالميكؿًالدينية.
 -23البحثًالدائـًعفًالمذةًالمؤمتة.
 -24استعماؿًالمكادًالمجدئةًكالمنكمة.
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آثار تعاطي المخدرات واإلدماف عميياً :
تس ػػببًالمخ ػػدراتًكثيػ ػ انًرًم ػػفًال ػػكيبلتًالنفس ػػيةًكاالجتماعي ػػةًكاالمتص ػػاديةً،فالم ػػدمفًف ػػيًالغال ػػبً
ضعيؼًالشخصيةً،فتبمدًاإلحساسًأكًسري ًاالنفعاؿًكيعػانيًمػفًاالكتئػابًكانفصػاـًالشخصػيةًكهػكً
إلػػىًذلػػؾًم ػريضًيحت ػاجًإلػػىًعنايػػةًصػػحيةًخاصػػةً،غيػػرًمتػػكفرةًفػػيًكثيػػرًمػػفًاألحيػػافً،كالمػػدمفً
يمعػبًدكراًكبيػراًفػيًالتحمػؿًاألخبلمػيًكانعػػداـًالضػكابطًالسػمككيةً،كاضػعاؼًالػركابطًاألسػريةًأكًهػػكً
ضحيةًلجذاًكمرً،كبالتاليًفانرًيتحكؿًإلػىًاإلجػراـًكالتجػكرً،أكًاالنطػكاءًالمكصػؿًإلػىًاالنتحػارً،أمػاً
المدمناتًفكثيراًماًيجدفًأنفسجفًمضطراتًإلػىًاحتػراؼًالرذيمػةًكالبغػاءً،لتػكفيرًثمػفًالمخػدراتً،أكً
االنتقاـًمفًالمجتم ًالذمًلـًيحسفًتربيتجفً،كاالهتماـًبجف.
كيمكفًإيجازًأهـًأثارًتعاطيًالمخدراتًباآلتيً ً-:
 -1اآلثار النفسية :
ًًًًًًتػػرلًالكهيبيػػةً("ً)2012أفًهنالػػؾًعبلمػػةًكثيقػػةًبػػيفًاإلدمػػافًكالمػػرضًالنفسػػيً،فاإلدمػػافًمػػدً
يككفًمحاكلةًلمجركبًمفًمػرضًنفسػيً،كمػاًمػدًيصػاحبًاإلدمػافًاضػطراباتًنفسػيةًمختمفػةًحسػبً
نكعيػػةًالمػػادةًالمخػػدرً،كمػػدًينتج ػػيًإدمػػافًالفػػردًبمػػرضًنفس ػػيً،فنجػػدًالشػػبابًالمتعػػاطيًلممخ ػػدراتً
يعانيًمفًهمكساتًسمعيةًكبصريةًينػتجًعنجػاًتصػرفاتًغيػرًعقبلنيػةً،فتكثػرًلديػرًاألفكػارًالخاطئػرً
عفًالمحيطيفًبر"(صً .)53.
ًًًً ًكيمخصًغبارمً(ً)2007اآلثارًالنفسيةًالتيًتصيبًالمدمفًبالنقاطًاآلتيةً :
 -1اضطرابًالكجدافًكماًيصاحبرًمفًمشاعرًالتكترًكالقمؽ.
 -2اإل نطكاءًكعدـًالرغبةًفيًمقابمةًاآلخريفً،كالبعدًعفًالناسًحتىًأسرتر.
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 -3زيادةًالتكترًالعصبيًالذمًيفسدًالحياةً،كيدمرًالعبلمات.
 -4زيادةًمشاعرًالحيرةًكالبمبمةً،كاالضطرابًفيًكؿًشيءًكالتكهاف.
 -5فقدافًالشعكرًباألمفًداخؿًأسرترً،كعممرًكحتىًبيفًزمبلئر.
 -6فقدافًالشعكرًبالحبًداخؿًأسرترً،كعممرًكحتىًبيفًزمبلئر.
 -7شعكرًالمدمفًبالخكؼًكالدمارًكالضياع.
 -8شعكرًالمدمفًباالكتئابًالذمًمدًيصؿًبرًإلىًاالنتحار.
 -9يؤدمًإلىًمشاعرًالحزفًكالكابةًكالجـًكالضيؽًكاأللـ.
 -2اآلثار االجتماعية:
ًًًًًإفًتعاطيًالمدمنيفًلممخدراتًكادمانجاًيمثؿًمشػكمةًاجتماعيػةًخطيػرةًباتػتًتجػددًأمػفًالمجتمػ ً
كس ػػبلمترً،كالًيقتص ػػرًذل ػػؾًعم ػػىًالمجتمػ ػ ًالعم ػػانيًًفق ػػطً،ب ػػؿًأص ػػبحتًخطػ ػ انرًيجت ػػاحًالمجتمع ػػاتً
اإلنسانيةًجميعانًفيًالكطفًالعربيًكالعالـًأشمؿً،كتنعكسًآثارهاًعمىًالمجتمػ ًمػفًمختمػؼًالنػكاحيً
السياسػػيةًكاالمتصػػاديةًكاالجتماعي ػػةًكالصػػحيةً،فالمخ ػػدراتًلعنػػةًتص ػػيبًالفػػردًككارثػ ػرًتحػػؿًبهسػ ػرترً
كخسػػارةًمحققػػةًلكطنػػرً،ذلػػؾًأفًالتعػػاطيًيعػػكدًبهس ػكأًالنتػػائجًعمػػىًالفػػردًف ػيًإرادتػػرًكعممػػرًككضػػعرً
االجتمػػاعيً،حيػػثًأنػػرًبفعػػؿًالمخػػدراتًيصػػباًشخص ػانًمفتق ػ انرًلتحقيػػؽًالكاجبػػاتًالعاديػػةًكالمهلكف ػةً،
ًكالممقاةًعمىًعاتقرً .
كيؤكدًالمشرؼًكالجكادمً(ً)2011اآلثارًاالجتماعيةًلتعاطيًالمخدراتًهيًكاآلتيً :
 -1فقدافًالتعامؿًم ًاآلخريف.
64

 -2فقدافًالتفاعؿًفيًالمكامؼًاالجتماعيةًم ًاألسرةًكالمجتم .
 -3القياـًبتصرفاتًالًمنطقيةًالًيرضىًعنجاًالمجتم .
 -4عدـًتقديرًكججاتًنظرًاآلخريف.
 -5ضعؼًأرتباطًاالتجاهاتًالتيًيتمسؾًبجاًالمتعػاطيًمػ ًاتجاهػاتًالمجتمػ ًكغالبػناًمػاًتكػكفً
سمبية.
 -6عدـًمدرةًالمتعاطيًعمىًالتكيؼًم ًالمجتم ً ً.
ًًًًًكيحددًالدليمي(ً)2010اآلثارًاالجتماعيةًبالنقاطًاآلتيةً :
 -1ضعؼًاألنتماءًلؤلسرةًكعدـًالشعكرًبالمسؤكليةًتجاهجا.
 -2تعػػاطيًالمخػػدراتًيػػؤدمًإلػػىًالتفكػػؾًاألسػػرمً،كمػػاًيترتػػبًعميػػرًكػػالطبلؽً،كالججػػرًكتشػػردً
البناء.
 -3العزلػػةًع ػػفًالمجتمػػ ً،كع ػػدـًالمشػػاركةًف ػػيًالمناس ػػباتًالعائمي ػػةًالتػػيًلج ػػاًأهمي ػػةًف ػػيًتحقي ػػؽً
التماسؾًاألسرم.
ػدراتًمػ ػػفً
 -4تعم ػػـًالسػ ػػمككياتًالسػػػيئةًكالكػػػذبً،كالسػػػرمةً،كاالحتيػػػاؿً،كالشػػػذكذًكتعػ ػػاطيًالمخػ ػ ً
العكامؿًالمؤثرةًفيًزيادةًأرتكابًالجرائـ.
 -5يعدًتعاطيًالمخدراتًمفًاألسػبابًالرئيسػيةًفػيًحػكادثًالسػياراتً،كبالتػاليًزيػادةًًفػيًعػددً
الكفياتًكاالصاباتًالشديدةًكاإلعامة.
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 -6سػكءًعبلمػةًالمتعػاطيًمػ ًجي ارنػرًكزمبلئػرًفػػيًالعمػؿًكالد ارسػةً،كيصػباًمنبػكذانً،كمػدًيفصػػؿً
مفًالعمؿًأكًالدراسة.
 -7ممةًالتحصيؿًالعمميًكالجركبًمفًالمدرسةًأكًالجامعةً.
 -8انتشارًالرذيمةً،كفقدافًالقدكةً،كانعداـًالمثؿًكاألخبلؽ.
 -9المتعػػاطيًيػػؤثرًتػػهثي انًرًسػػمبيانًًعمػػىًبعػػضًاألف ػرادًاألسػػكياءً،كيػػدفعجـًإلػػىًالتعػػاطيًفجػػكًبػػؤرةً
الفسادً .
 -3اآلثار الصحية :يحددًاألصفر(ً)2004اآلثارًالصحيةًلتعاطيًالمخدراتًباآلتيً ً:
 -1ممةًالحركةًكالنشاطًكضعؼًالمقاكمةًلؤلمراضً ً.
 -2صداعًمزمفًكشعكرًبالدكار.
 -3أحمرارًالعيكفًكاحتقانجا.
 -4التجاباتًرئكيرًمزمنةً،مدًتصؿًلئلصابةًباأللتجابًالرئكم.
 -5اضطرابًالججازًالجضميً،كالذمًينتجًعنرًسكءًالجضػـًككثػرةًالغػازاتً،كالشػعكرًباالنتفػاخً
أكًاالمتبلءً،كالتخمةًكتنتجيًبحاالتًإسجاؿًأكًأمساؾ.
 -6اضطرابًكظيفيًبحكاسًالسم ًكالبصرًمصحكباًبطنيفًفيًاألذف.
 -7اإلصابةًبالسرطاف.
 -8إتبلؼًالكبد.
 -9تػػهثيرًكاضػػاًعمػػىًالنشػػاطًالجنسػػيً،حيػػثًيقمػػؿًالمخػػدرًمػػفًالطامػػةًالجنسػػيةً،كيػػنقصًمػػفً
إف ارزاتًالغددًالجنسية.
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 -4اآلثار االقتصادية:
ًًًًًكيمكفًتمخيصًاآلثارًاالمتصاديةًلمدمنيًالمخدراتًباآلتي(:عبيدً )2005ً،
 -1تفشػػيًالبطال ػػةًكالفق ػػرًف ػػيًالمجتم ػ ًبس ػػببًإنف ػػاؽًنس ػػبةًكبيػ ػرةًمػػفًال ػػدخؿًف ػػيًشػ ػراءًالمخ ػػدراتً،
باالضافةًإلىًرككفًالمتعاطيًإلىًالكسؿًكعدـًالعمؿ.
 -2يؤدمًالتعاطيًكاإلدمافًعمىًالمخدراتًإلىًفقدافًاإلنسافًدكرًفػيًالمجتمػ ًكاعتمػاد ًامتصػاديناً
عمىًغير.
 -3يؤثرًتعاطيًالمخدراتًعمىًالكض ًاالمتصادمًبسببًكثرةًالتجريػبً،كهجػرةًالعممػةًبػدكفًعكائػدً
أكًفكائػػدً،كمػػاًتقػػؿًاإلنتاجيػػةً،كبالتػػاليًيػػنخفضًمسػػتكلًالػػدخؿً،كتػػزدادًتكػػاليؼًالمعيشػػةً،كتحتػػدً
الفكارؽًبيفًطبقاتًالمجتم .
 -4مدًيؤدمًتعاطيًالمخػدراتًإلػىًالثػراءًغيػرًالمشػركعًلممجػربيفًكالمػركجيفًمقابػؿًضػعؼًامتصػادً
الدكلةًكزيادةًالفركماتًاالجتماعيةًبيفًأفرادًالمجتم ً،كيػؤدمًإلػىًنقػصًإيػراداتًالخزينػةًالعامػةً
لمدكلةًمفًعائداتًالضرائبً،مماًيؤدمًإلىًالضغطًعمىًالعممةًالمحمية.
 -5العقاميرًالمخدرةًالمحظكرةًمصدرًمجـًمفًمصادرًتمكيؿًاإلرهاب.
 -6العقاميرًكالمخدراتًسببًرئيسيًفيًعممياتًغسؿًاألمكاؿ.
 -7تكػػديسًاألم ػكاؿًبيػػدًفئػػاتًمعينػػةًنتيجػػةًاإلتجػػارًبالمخػػدراتً،يجعمجػػـًمػػادريفًعمػػىًالتػػهثيرًفػػيً
أنظمػػةًالحكػػـً،كمػػدًيصػػمكفًإلػػىًالم اركػػزًالحساسػػةًفػػيًالحككمػػاتًمػػفًغيػػرًكفػػاءةً،كمػػدًيتخػػذكفً
م ارراتًتسيءًإلىًأكطانجـًكاإلنسانيةً .
ًًًًًكيقسـًالغريبً(ً)2008التهثيرًالفيزيكلكجيًلممخدراتًكفقناًلماًهكًمكضاًفيًالجدكؿ(ً :)5
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الجدوؿ ()5
أنواع المخدرات وتأثيرىا الفيزيولوجي
المادة ً
األفيكف ً
الككداييف ً
المكرفيف ً

اآلثار ً
ال شعكرًالمؤمتًبالنشكةًكاالرتياحًالزائؼً،زيادةًالخمكؿًكالقمؽًكالضيؽًفيً
التنفسًكالدكارً،انخفاضًح اررةًالجسـً،كظجكرًالجزاؿًبمعدالتًسريعةً .
يشبرًأثارًاألفيكفً .
ضعؼًالبنيةً،كهفًالجسـً،فقدافًالشجيةً،ضيؽًفيًحدمتيًالعيف،الضعؼً

الجنسيً،تدهكرًالعممياتًالعقميةً،التدهكرًالخمقيً،البلمباالةً،التشنجاتًكتقميصً
عضبلتًالمعدةً .

الكككاييف ً
القات ً

تجيجًشديدً،طبلمةًالمسافً،ممةًالشعكرًبالتعبً،الشعكرًبالسركرً،تصرفاتً
عدائيةً،انجيارًالحالةً ،
تهثيرًمزدكجًعمىًالججازًالعصبيً،منشطًفيًالبدايةًتعقبرًحالةًمفًالجبكطًفيً
كظائؼًالججازًالعصبيً .
هبكطًيعقبًالنشاطً،باإلضافةًإلىًحاالتًمفًالجنكفًكالفصاـً،انفعاالتً

األمفيتامينات ً

عدكانيةً،الدكخةً،التفريأًاالنفعاليً،سؤًالتغذيةًم ًكج ًبالمعدةً،نزيؼًفيً
الدماغً،مضاعفاتًفيًججازًالتنفسًكالقمبً .
اضطرابًفيًالنشاطًالذهنيً،همكسةًبافًالمتعاطيًلديةًمدراتًخارمةً،أكًيصابً

المجمكسات ً

بفزعًأكًاكتئابً،ارتفاعًدرجاتًالح اررةًفيًالجسـً،صعكبةًالتنفسً،احمرارً
الكجرً،الشعكرًبالبردً،دكحةً،عدـًالرغبةًفيًالنكـً،فقدافًالشجيةًلبلكؿً .

الحشيش ً

اضطرابًفيًاإلدراؾً،كالذاكرةً،كاالنتبا ًالبصرمًكالسمعيً،كانعداـًاإلحساسً

بالزمفً،كالضعؼًالجنسيً،الجذيافً .

بسببًالفصاـًكاالكتئابًكالجستيرياًكاإلنحراؼًالسيككباتيً،كتصمبًالشراييفً،
الجركيف ً

كبركزًالكشـً،التجابًفيًشفاؼًالعيفً،التقيؤً،تقمصاتًمعكيةً،الشعكرًبالضعؼً
كالتعرؽً .
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الوقاية مف اإلدماف:
تعػ ػػرؼًالكماي ػ ػػةً"بهنجػ ػػاًأمًعم ػ ػػؿًمخطػ ػػطًنق ػ ػػكـًب ػ ػػرًتحسػ ػػباًلظجػ ػ ػكرًمشػ ػػكمةًمعين ػ ػػةًأكًلظج ػ ػػكرً
مض ػػاعفاتًلمش ػػكمةًمائم ػػةًبالفع ػػؿًكيك ػػكفًالج ػػدؼًم ػػفًه ػػذاًالعم ػػؿًه ػػكًاإلعام ػػةًالكامم ػػةًأكًالجزئي ػػةً
لظجكرًالمشكمةًأكًالمضاعفاتًأكًكميجما"(سكيؼً،1990ً،صً ً.)12.
كمػػدًكردًلفػػظًالكمايػػةًكمشػػتقاترًفػػيًمكاض ػ ًكثي ػرةًفػػيًسػػكرًالقػًػرآفًالك ػريـًً،كمنجػػاًمكلػػرًتعػػالىً
ْ ُ َّ َ ُ ُ
َ َ َ َ َ َ َ َ
اَح َس َ
الجْ َي َ
ِفَ ُّ
اذ َ
اًِ َ
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اارَِ﴾ًً.1ككػذلؾًمكلػرً
ابَا َّ َ
َو ِيَاخِِارة َِحساًَِوك ِِااَن
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اتَو ٌَ ََْتَق َّ
تعػالى﴿ َوكِٓ ًْ َّ
َ
أزَاى َعِِايً﴾ً.ً2كمكلػرًتعااىلَ
َالس ّي ِ َئاتَيَ ٌْٔئ ِ ٍذَللدَر ِِحتَّوِل ِمََْٔاىف
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اب﴾ً.َ3كمكلػرًتعػالىً﴿فَاانِٓ َ
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ََب ِ ٍَااَنتااْ ًَْ
ٔءَاى َعاذ َِ
آلَف ِرنٔنَس
﴿ َفٔكاه
َسي ِئ ِ
اتٌَاٌَه ُرواَوحاقَب ِ ِ
ِ
َ ُّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ َ
َ َ َ ُ ُ َه َ َّ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ َّ ُ َ ْ
اذ َ
اب ْ َ
َوىلااْ ًَُْ َ اةََ
ايً﴾ً.4كمكلػرًتعػالىً﴿فٔكااًَْاهللَََِل ِامَاَأم
ح َِ
ربًَٓووكااًَْربٓاًَن
َاح ِ

َو ُ ُ
ُسورا﴾َ .5
ًًًًًكأفًس ػػبؿًالكمايػػػةًالت ػػيًيجػػػبًاالهتمػػػاـًبج ػػاًتتضػ ػػمفًع ػػدةًنقػػػاطًلتحقيػػػؽًالعدال ػػةًالكافيػ ػػةًكهػ ػػيً
كاآلتي(:شديفاتً،2006ً،صًصً )155-150.
 -1تقكيةًالكازعًالدينيًلدلًأفرادًالمجتم .
 -2تقكيةًبناءًاألسرةً،لتككفًالعائمةًمترابطةًكمتفاهمة.
( )0سورة البقرة ،آٌة 210
( )2سورة غاقر ،آٌة 91
( )3سورة غافر ،آٌة 45
( )4سورة الطور ،آٌة 18
( )5سورة اإلنسان ،آٌة 11
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 -3العمػػؿًعمػػىًإنتػػاجًب ػرامجًتكعيػػةًبكافػػةًالكسػػائؿًالمتاحػػةً،كتكجيججػػاًبالشػػكؿًالصػػحياًلجمي ػ ً
الفئاتًالعمرية.
 -4العم ػػؿًعمػ ػػىًتحسػ ػػيفًاتجاه ػػاتًالشػ ػػبابً،كالتعػػػرؼًعم ػػىًهكايػػػاتجـً،كطمكحػػػاتجـً،كمحاكلػ ػػةً
المساعدةًعمىًتمبيتجا.
 -5تججيزًمراكزًكعياداتًنفسيةًمتخصصةًبمعالجةًمفًيقعكفًفيًبراثفًالتعاطي.
 -6إيجادًبرامجًتههيميةًلممدمنيفًالذيفًتمتًمعالجتجـ.
 -7الرماب ػػةًالصػػػارمةًعمػ ػػىًالمػػػدارسًكالكميػػػاتًكالجامع ػػاتً،كتػ ػػكعيتجـًالمسػػػتمرةًضػ ػػمفًب ػ ػرامجً
محددةًكمكججرًكمتخصصة.
 -8عمؿًدراسةًمسحيةًعمىًالحاالتًالمكجكدةًفيًًالمجتم ًنحكًاإلدمافًكالمدمنيف.
 -9العمؿًعمىًتههيؿًالعامميفًفيًمجاؿًالمكافحةً ًً.
التفسيرات النظرية لظاىرة اإلدماف:
نظ نارًألهميةًهذ ًالظاهرةًكتعقدهاًمػفًحيػثًاألسػبابًالمؤديػةًإليجػاًأكًمػفًحيػثًاآلثػارًالمترتبػةً
عميجػػاً،فقػػدًتعػػددتًنتيجػػةًلػذلؾًكججػػاتًالنظػػرًحػػكؿًهػػذاًالمكضػػكعً،كتعػػددتًآراءًالعممػػاءًكالجيئػػاتً
الحككميةًالرسميةًكالجامعاتًكالمنظماتًغيرًالرسميةً،المجتمةًبدراسةًهذ ًالظاهرةً .
ً
ً
ً
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ًكظجرتًمجمكعةًمفًالتفسيراتًالنظريةًلظاهرةًاإلدمافًيمكفًإيجازهاًباآلتيً :
أوال :التفسيرات البيولوجية
مػػدـًكػػكلينجرً( )Cloninger, 1987نظريتػػرًفػػىًالشخصػػيةًكك ارثػػةًالسػػمكؾًاإلدمػػانىًمعتمػػدانً
عمػػىًالنظريػػةًالبيكلكجيػػةً،فمػػفًالفػػركعًالسػريعةًالتقػػدـًاليػػكـًفػػىًمجػػاؿًد ارسػةًاإلدمػػافً،فػػركعًاألكبئػػةً
الكراثيػة (ً،)Genetic Elide Biologyأمًد ارسػةًتفاعػؿًالعكامػؿًالبيكلكجيػةًكاالجتماعيػةًفػىًخمػؽً
السػػمكؾً،فخػػبلؿًالثمػػانيفًعام ػناًاألخي ػرةً،بينػػتًأكثػػرًمػػفًمائػػةًد ارسػػةًأفًنسػػبةًالمػػدمنيفًلػػدلًأبنػػاءً
المدمنيفًكأماربجـًإلىًنسػبةًالمػدمنيفًالمنحػدريفًمػفًأسػرًلػيسًفيجػاًإدمػافًتسػاكلً(ً)5:3كمػ ًذلػؾً
فبلًيبدكًأفًاإلدمافًيكرثًبطريقةًمندليةًبسيطةً .
"كتػػنجضًالتفسػػيراتًالبيكلكجيػػةًلمتع ػاطيًكاإلدمػػافً،عمػػىًأسػػاسًأفًمػػنًاالنسػػافًيحتػػكمًعمػػىً
مكادًكيميائيةًتقكـًبنقؿًاإلشاراتًمفًخميةًإلىًخميةًأخرل"(غانـً،2005ً،صً .)81.
ًكيػػرلًالفجػػدم("ً)2013أفًالتفسػػيراتًالبيكلكجيػػةًتنقسػػـًإلػػىًالتفسػػيرًالػػكراثيًكالػػذمًيفسػػرًهػػذاً
االتجػػا ًظػػاهرةًإدمػػافًبهنجػػاًعمميػػةًكراثيػػةًالًشػػؾًفيجػػاًكاتبعػػتًعػػدةًمنػػاهجًمتباينػػةًمنجػػاًكأكالً:د ارسػػةً
الحيكاناتًفيًالمختبرًكالتيًأجريتًحكؿًالفئرافً،حيثًأصػباًسػمكؾًالفئػرافًسػمككنًاًعػدكانينًاً،كثانيػنًاً:
د ارسػػةًالت ػارينًالعػػائميً،حيػػثًكجػػدتًأفًالشػػكؿًالػػذكرمًالمحػػدكدًكػػافًمكركثػانًًبدرجػػةًعاليػػةً،كثالث ػاًنً:
دراسةًالتكائـً،كاستطاعتًالد ارسػةًأفًتسػتنتجًأفًالتكأمػافًمتشػابجافًفػيًالشػربً،كتفاعػؿًاالتجاهػاتً
الكالديػػةًنح ػػكًالش ػػربً،كالض ػػغطًالمجن ػػيًلتن ػػاكؿًالكحػػكؿً،كرابعػ ػنًاً:د ارس ػػةًالتبن ػػيً،الت ػػيًاكض ػػحتًأفً
معػػدالتًإدمػػافًالكحػػكؿًتزيػػدًأرب ػ ًإلػػىًخمػػسًم ػراتًعنػػدًاألطفػػاؿًالمكلػػديفًلكالػػديفًغيػػرًمػػدمنيفً
كخامساً:دراسةًالسماتًالسمككيةًكالنفسًعصبيةًكالتػيًأثبػتًأفًأبنػاءًالكحػكلييفًكػانكاًأمػؿًمػدرةًفػيً
الكظائؼًالمتعمقةًبالمغةًكالتحصيؿًالعممي"(صًصً ًًًً.)44-40.
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كانطبلمانًمفًهذ ًالفكرةًفقدًفسرتًنظريةًالمستقببلتًالساكنةً،كهيًاحػدلًالنظريػاتًالبيكلكجيػةً
المفسرةًلظاهرةًاإلدمافً،حيثًيعتقدًأصحابًهذ ًالنظريةًبكجكدًنكعيفًمفًالمسػتقببلتًفػيًالخبليػاً
العصػػبيةً،النػػكعًاألكؿًهػػكًالػػذمًيقػػكـًبعممػػرًكيتفاعػػؿًم ػ ًالعقػػارًالمخػػدرًالمسػػتعمؿً،كالنػػكعًالثػػانيً
سػػاكفًالًيتفاعػػؿً،كعنػػدماًيسػػتمرًالمػػرءًفػػيًتعػػاطيًالعقػػارًالمخػػدرً،فػهفًالمسػػتقببلتًالسػػاكنةًتنشػػطً
كتصباًمفًالنكعًاألكؿًالمستقبؿً،مماًيسببًحاجةًممحةًلتناكؿًكمياتًمت ازيػدةًمػفًالعقػارًالمخػدرً،
ًكهػػذاًمػػاًيسػػمىًبظػػاهرةًالتحمػػؿً،كمػػفًناحيػػةًأخػػرلًإذاًامتن ػ ًالمػػرءًعػػفًتنػػاكؿًالعقػػارًالػػذمًأدمػػفً
عميرً،فإفًذلؾًيسببًنشاطانًمممكسانًفيًالمستقببلتًالزائدةًالمنشطةًالمكجػكدةًفػيًالخميػةًالعصػبيةً،
كالتػيًكانػتًسػاكنةً،فتحػدثًظػكاهرًكأعػراضًاالمتنػاعً،التػيًتتبػايفًشػدتجاًحسػبًالعقػارًالمسػتعمؿً،
كتسػػتمرًتمػػؾًاألع ػراضًعػػاد ًحتػػىًتعػػكدًالمسػػتقببلتًالتػػيًنشػػطتًبسػػببًتنػػاكؿًالعقػػارًالمخػػدرًإلػػىً
كضعيةًالسككفًالطبيعيةً(عرمكشً .)1993ً،
إذنًاًفالتفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيراتًالبيكلكجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةًتشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيرًعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىًأفًالتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيفًالبيكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكجيًلمف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػردً ً
هكًالمحددًالرئيسيًلسمككرًفيًالمجتم ً،كهذاًالسمكؾًالذمًيتهثرًبعػامميًالك ارثػةًكالبيئػةًالتػيًيعػيشً
فيجاًًالفردًكالتيًتكلدًلديرًاالستعدادًلتعاطيًالمكادًالمخدرةًكاالستمرارًعميجاً .
ثانياً :التفسير التحميمي النفسي لظاىرة اإلدماف:
ػاهرةًاالدمػػافًمنػػذًنشػػهتجاًلمؤسسػػجاًاألكؿًالع ػالـً"ًسػػيجمكندً
ًًًًًتناكلػػتًمدرسػػةًالتحميػػؿًالنفسػػيًظػ ً
فركيد"ً،كمدًأسجـًاسجاماتًكثيرةًكمتنكعةًفيًالكشؼًعفًالدكاف ًالكامنػةًلتعػاطيًالمخػدراتً،كألقػىً
الضكءًعمىًصكرةًالمدمفًمفًكججةًنظرًالتحميؿًالنفسي(عسكرً .)2004ً،
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ًًًً ًكيفسػ ػػرًأصػ ػػحابًهػ ػػذ ًالنظريػ ػػةًاإلدمػ ػػافًعمػ ػػىًتعػ ػػاطيًالمخػ ػػدراتًبهنػ ػػرًي ػ ػرتبطًباضػ ػػطرابًفػ ػػيً
الشخصػػيةًدكفًأفًيكػػكفًهػػذاًاالض ػػطرابًمصػػحكبناًبهيػػةًأع ػراضًمرض ػػيةًعقميػػةً،كيتمثػػؿًاإلدم ػػافً
بجػػذ ًالصػػكرةًفػػيًالمبالغػػةًفػػيًتعػػاطيًالمخػػدرًحتػػىًيبطػػؿًفعػػؿًم اركػػزًالكػػؼًفػػيًالججػػازًالعصػػبيً
المركػػزمً،فيقػػكـًالفػػردًبعمػػؿًأشػػياءًكأمػػكرًغيػػرًمقبكلػػةً،مػػفًمبػػؿًالقػػيـًكالتقاليػػدًاالجتماعيػػةً،كالًتتفػػؽً
هػػذ ًاألعمػػاؿً،كالًتتناس ػػبًم ػ ًطبيعػػةًالمكم ػػؼًالمكجػػكدًفيػػرًالف ػػردً،إذًتتسػػـًبالغ اربػػةًكالش ػػذكذً،كاذاً
كصػػؿًالفػػردًإلػػىًحالػػةًاالعتيػػادًأكًاالعتمػػادًالفسػػيكلكجيًفػػيًتعػػاطيًالمخػػدرً،فػػإفًهػػذ ًالظػػاهرةًبػػبلً
شؾًترج ًالضطرابًفيًشخصيةًالفردً(أبكًالنيؿًً .)1999ً،
ًًًكيرلًالغريبً(ً)2006فيًتفسيرًمدرسةًالتحميؿًالنفسيًلئلدمافًبهنرًً :
 -1تعبيرًكظيفيًلذاتًعمياًنامصة.
 -2تعكيضًعفًإشباعًشديدًنتجًعفًحرمافًمفًإشباعًبعضًالحاجاتًاالساسية.
 -3سمكؾًيعبرًعفًفقدافًالمعاييرًاالجتماعية.
 -4التعاطيًلممخدراتًمظجرًمفًمظاهرًاالضطراباتًكالسمكؾًالشاذ.
ًًًً"فتعػػاطيًالمخػػدراتًكاإلدمػػافًعميجػػاًكفػػؽًهػػذ ًالنظريػػةً"هػػكًنتيجػػةًإحبػػاطًالًيقػػكلًال ارشػػدًعمػػىً
مكاججػػةًآثػػارًالنفسػػيةًبحػػؿًكامعػػيًمناسػػبً،س ػكاءًأكػػافًذلػػؾًنتيجػػةًلضػػخامةًاإلحبػػاطً،أكًالسػػتعدادً
نشػػكئيًمكامػػرًعػػدـًالقػػدرةًعمػػىًاحتمػػاؿًاإلحبػػاطً،كاألغمػػبًأفًيكػػكفًذلػػؾًمزيج ػانًمػػفًالعػػامميفًمع ػانً،
فتػػؤدمًنتػػائجًاإلحبػػاطًالصػػدميًلمػػنفسًإلػػىًتػػكترًيػػؤدمًإلػػىًالنكػػكصً،كظجػػكرًأنمػػاطًمػػفًالسػػمكؾً
تميػزًم ارحػؿًالطفكلػػةًخبلصػناًمػفًالمكمػػؼًالمحػبطً،كلػذاًفػػإفًالتعػاطيًأكًاإلدمػافًمػػاًهػكًإالًعمميػػةً
هركبيرً،تعنيًتدميرًجانبًمفًجكانبًالمكضكعاتً،كجانبًمػفًالمشػاعرً،كمػفًاألنػاًالػذمًيخبػيءً
هذ ًالمشاعرً،أمًتزكيرًالكام ًالنفسيًكانكار "(غانـً،2005ً،ص.)78.
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ًًًًكيرلًالمحمميفًالنفسػييفً،أفًاإلدمػافًمػاًهػكًإالًنكػكصًلمرحمػةًالطفكلػةًكمبػدأًالمػذةً،كالنظريػاتً
التحميميػةًالمعاصػرةًتعتمػػدًعمػػىًنظريػػةًالعبلمػػاتً،كالتػػيًتفسػػرًاإلدمػػافًكاسػػتجابةًالحقػػةًلقصػػكرًفػػيً
ػانيزـًًتكيفػيً،كبجػػذاًفجػػكًيعتبػػرًمحاكلػرًمػػفًمبػػؿًالفػػردًلمقضػاءًعمػػىًالقصػػكرًفػػيً
بنػاءًالػػذاتًكككميكػ ً
الشخصػػيةًمنػػذًالطفكلػػةً،كالتفػػاعبلتًالمضػػطربةًم ػ ًالكالػػديفًمػػفًالم ارحػػؿًاألكلػػىًمػػفًالحيػػاةً،كم ػاً
تفترضًنظريةًالتحميؿًالنفسيًأفًالتعاطيًكاإلدمػافًمػاًهػكًإالًمحاكلػةًذاتيػةًلتطبيػبًالػذاتً( Self
ػةً،كيعػػدًالعػػالـًكجػػانتيفًً(ً)Khantzian
ً،)medicationكهػػيًأحػػدًالتيػػاراتًالسػػيككديناميكيةًالحديثػ يً
كهكًرائدًهذاًاإلتجا ً،اإلدمافًبالنسبةًلػرًلػيسًمجػردًالجػركبًمػفًالمشػاكؿًأكًالرغبػةًفػيًاإلحسػاسً
بالنش ػػاطًأكًت ػػدميرًال ػػذاتً،فاإلدم ػػافًف ػػيًه ػػذ ًالحال ػػةًه ػػكًن ػػكعًم ػػفًالتطبي ػػبًال ػػذاتيًلم ػػتخمصًم ػػفً
المشاكؿًالنفسيةً،كاآلالـًاالنفعاليةً،كعمىًالرغـًمفًهذ ًالججكدًمفًالعػبلجًالػذاتيً،إالًأنجػاًمحكػكـً
عميجاًبالفشؿًلماًلجاًمفًالمشاكؿًكالتعقيداتًكاألنماطًالغيرًثابتةًمفًالتعاطيً(القضاةً .)2004ً،
ًًًًكي ػػذكرًغ ػػانـً(ًً"ً)2005إ فًكجج ػػةًنظري ػػةًالتحمي ػػؿًالنفس ػػيًف ػػيًتفس ػػيرًاإلدم ػػافًتش ػػتمؿًعم ػػىً
فكرتيفً:األكلىًفيًالصػراعًبػيفًالقػكلًالغريزيػةًكاالنػاًأكًاألنػاًاألعمػىً،كالثانيػةًبػيفًاألنػاًالمعيبػةًأمً
نقػػصًأكًضػػعؼًفػػيًتكػػكيفًاألنػػاً،ممػػاًيضػػطرهاًإلػػىًالبحػػثًعػػفً ًكسػػائطًتػػدعـًمكمفجػػاًفػػيًمكاججػػةً
الحي ػػاةً.كعم ػػىًأمًح ػػاؿًً...فان ػػرًيج ػػبًأفًينظ ػػرًإليجم ػػاًباعتبارهم ػػاًمتك ػػامميفً،ف ػػنقصًاألن ػػاًس ػ ًػكءً
ا سػػتخداـًالميكانيزمػػاتًالدفاعيػػةًيخمقػػافًدفاعػػاتًعصػػابيةً،كمػػفًثػػـًيجػػبًتحميػػؿًتمػػؾًالميكانيزمػػاتً
بدمةًكشؽًالطريؽًخبللجاًلمكصكؿًإلىًتكيؼًصحيً،لػذاًيعتبػرًالػبعضًأفًفاعميػةًالعػبلجًبالتحميػؿً
النفسيًلئلدمافًأكًاالضطراباتًالناتجةًعنرًتككفًضئيمة"ً(صً ً .)51.
ػاسًاألكؿ
ًًًً" ًكتقػكـًسػيككلكجيةًاإلدمػافًحسػبًنظريػةًالتحميػؿًالنفسػيًعمػػىًأساسػيفً،يتمثػؿًاألس
ٌ
فػيًصػراعاتًنفسػيةًتعػكدًإلػىًالحاجػةًإلػىًاألمػفً،كالحاجػةًإلػىًإثبػاتًالػ ٌذاتًكالحاجػةًإلػى اإلشػباعً
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اعاتًفإن ػػرًيمجػػاًإلػػىًالتع ػػاطيً،
الجنسػػيًالنرجسػػيًكعميػػرًفف ػػيًحالػػةًفشػػؿًالفػػردًف ػػيًحػػؿًتمػػؾًالص ػر
ٌ
رً،كتفسػرًنظريػة التحميػؿًالنفسػيًظػاهرةًاإلدمػافً
كيتمثػؿًاألسػاسًالثػانيًفػيًاآلثػارًالكيميائيػةًلممخ ٌػد
ٌ
فػيًضػكءًاالضػطراباتًالتػيًيتعػرضًلجػاًالفػردًفػيًطفكلتػر المبكػرةًالتػيًالًتتجػاكزًالسػنكاتًالػثبلثً
ػاتًالحبيػػةًفػػيًمرحمػػةًالطفكلػػةًالمب ٌك ػرةًبػػيفً
ػاًتفسػػرهاًأيضػػا بإضػػطرابًالعبلمػ
أكًاألرب ػ ًاألكلػػىً،كمػ ٌ
ٌ
المدمفًككالديرًالتي تتضمفًثنائيةًالعاطفةً،أمًالحبًكالكراهيةًلمكالدًفػيًالكمػتًذاتػرً،هػذ ًالعبلمػة
المزدكجةًتسػقطًكتنقػؿًعمػىًالمخ ٌػدرًعنػدهاًيصػباًالمخ ٌػدرًرمػ نًازًلمكضػكعًالحػبًاألصػميًالػذمًكػافً
ػةًأفًالمػػدمفًيمجػػهًإلػػىًالتعػػاطيًمػػف أجػػؿًطمػػبً
سػػابقاًيمثػػؿًالخطػػرًكالحػػبًمعػػاً،كتػػرلًهػػذ ًالنظريػ ٌ
التكازفًبينرًكبػيفًالكامػ ًالػذمًيكػادًأفًيتعثػرًفيػرً،فيجػدًفػيًالمخ ٌػدرًسػندانًًلػر يسػاعد ًفػيًحفػظًذلػؾً
التكازف"(عبدًالمنعـً،2003ً،صًصً .)84-83.
ثالثاً :التفسير األجتماعي لظاىرة اإلدمافً :
تنطمػػؽًالتفسػػيراتًاإلجتماعيػػةًلجػػذ ًالظػػاهرةًمػػفًكػػكفًتعػػاطيًالعقػػاميرًيعػ ٌػدًسػػمككانًمنحرفػانً،كهػػكً
عدـًمسايرةًالمعاييرًاالجتماعيةً،كترلًمعظـًالدراساتًالتػيًحاكلػتًتفسػيرًتعػاطيًالعقػاميرًبتحميػؿً
المشػػاكؿًاالجتماعيػػةًكالخاصػػةًبعػػدـًالتكافػػؽًاالجتمػػاعيً،أمًأفًاألف ػرادًيرفضػػكفًمعػػاييرًالجماعػػةً
الكبػرلً،كغالبػانًمػػاًيحػػاكلكفًتكػػكيفًجماعػػاتًفرعيػػةًتضػػـًرفػػامجـًفػػيًتعػػاطيًالعقػػاميرً،أكًأمًصػػكرةً
مػػفًصػػكرًاالنح ارفػػاتًاألخػػرلً،كحينمػػاًتتكػػكفًهػػذ ًالجماعػػاتًكيحقػػؽًالفػػردًفيجػػاًإشػػباعانًلحاجاتػػرً
االجتماعيةً،يصباًمفًالعسيرًإستعادةًتكاممرًفيًالمجتم ًاألكبرً(الدليميً .)2010 ،
فالنتػ ػػائجًالتػ ػػيًتكصػ ػػؿًإليجػ ػػاًالباحػ ػػثًفاينسػ ػػتكفً)ًً(Finestone, 1957فػ ػػيًد ارسػ ػػترًبعن ػ ػكافً
المخػػدراتًكعمػػـًاإلجػ ػراـًالًتتفػػؽًم ػ ًمفج ػػكـًالرجػػؿًالمػ ػريضًالػػذمًيكصػػؼًب ػػرًالمتعػػاطيًلمعق ػػاميرً
المخػ ػػدرةً،إ ذًالحػ ػػظًبهنػ ػػرًل ػ ػػيسًهنالػ ػػؾًدليػ ػػؿًألمًتركيػ ػػزًمكث ػ ػػؼًصػ ػػادرًعػ ػػفًالم ػ ػراهقيفًم ػ ػػفًذكمً
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اال خػػتبلالتًفػػيًشخصػػيتجـًفػػيًالمحػػيطًالػػذمًيعيشػػكفًفيػػرً،كالػػذمًيمتػػازًبهعػػدادًكبي ػرةًمػػفًالشػػبابً
المتعاطيفًلمعقاميرًالمخدرةً،كبماًأفًالعديدًمفًالمػدمنيفًيقيمػ ًكفًفػيًمنػاطؽًتكثػرًفيجػاًاالنح ارفػاتً،
فافًهذاًاالستنتاجًمدًعززترًكساندترًد ارسػةًمػاـًبجػاًفكلكمػافً(ً)Volkman, 1958الػذمًكازفًبػيفً
مجمكعةًمفًالمنحرفيفًكمجمكعػةًأخػرلًمػفًغيػرًالمنحػرفيفً،كاسػتنتجًأفًشخصػيةًالمػدمفًلػـًيكػفً
لجاًارتباطًمفًالناحيةًالسببيةً(حجابً ًً.)2011ً،
ًًًًًكتفترض النظريػات االجتماعيػة كجػكد عبلمػة سػببية بػيف تطػكر نػكع مػا مػف االشػكاليةًاإلدمانيػة
كبيف اإلطار السكسيكثقافي الذم تحددت فير مكام هذ اإلشكالية كأمكنتجاً .
ًًًكمفًالنظرياتًالتيًتشمؿًهذاًالنمكذج:
أ) نظرية األسرة:
ًًًًمػدـًسػتنانتكف )ً (Stanton, 1980تفسػي انرًإلسػاءةًاسػتخداـًالجيػركيفًمػفًخػبلؿًاإلطػارًالعػائميً
كالعبلمػػاتًالبينشخصػػيةً،كلقػػدًذكػػرًسػػتانتكفًأفًاإلدمػػافًكعػػرضًيمكػػفًأفًيفجػػـًفػػىًضػػكءًالعبلمػػاتً
العائميػةً،فاإلدمػافًيحمػؿًمعنػىًلممتعػاطيًكلآلخػريفًداخػؿًالعائمػةًال تػؤمف نظريػة األسػرة بالمبػدأ
القائػؿ أف اإلدمػاف هػك مشػكمة فرديػة أك داء ،كتتحقػؽًنظريػةًاألسػرة مػف كيفيػة مسػاهمة األسػرة فػي
عممية اإلدماف ،ككيفية تهثير هذ المشكمة في كؿ فردًمفًأفراد األسرة كاألعبػاء الناجمػة عػف األسػرة
بمجممجػا ،فاإلدمػاف إذف هػك آليػة مػف آليػاتًالمكاججػةً،كالتسػاما مػف جانػب األسػرة يرسػن اإلدمػاف،
كمػ مضػي الكمػت تتطػكر" الطقػكس كالقكاعػدً األسػرية التػي تعمػؿ عمػى تحديػد السػمككيات كاألدكار
التػي يقػكـ بجػا أفػراد األسػرة كافػة تجػا ًاإلدمػاف ،فاإلتصػاالت السػيئة كالتعبيػر المحػدد كالمحػدكد عػف
المشػاعر ،هػي التػي تتمتػ بجػا األسػرةًالمصػابة باإلدمػاف ،كالتفػاعبلت كالتكجنػات سػتككف غيػر ثابتػة
كغيػر مسػتقرة ،كالسػمككيات الفظػةًمػفًجانػب األبنػاء هػي الشػائعة تمامػا فػي الجػك األسػرل ،كيكػكف
الكض سمبيا لمغاية ،إذ يسكدًالنكرافًكالغضب كعػبلج الػذات بمػا يحمػك لصػاحبجا ،كيتطػكر اإلدمػاف
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ػدة الخمػؿ الػكظيفي،
المشػترؾ كمػ تطػكرًيصػبا هػذاًاإلدمػاف متفشػيا فػي أفػراد األسػرة ،فتتصػاعد ح ًً
كتشػعر زكجػةًالمػدمفًبػهف كػؿًشػيء فػي داخمجػا كفيمػا حكلجػا لػيس تحػت سػيطرتجا كاألمػكر ٌكمجػا
سائبة ،فتتحمػؿ المسػؤكليةًكتحػاكؿًأف تضػبط نفسػجا كزكججػا كسػمككياتر تجػا تنػاكؿ الشػراب ،كغالبػانً
ما يتبايف هذا التساماًكيتراكحًبيف القياـ بعممية إنقاذ لزكججا كبيف القياـ بتكجير الٌمكـ إلير كمعاتبتػر،
كمصاحبة المدمفًيديـًاإلدماف كيعزز ،كيزيد مف الخمؿ األسػرم داخػؿ األسػرة ،كسػيؤدم االكتشػاؼ
المبكر لئلدمافًإلىًحدكثًإنتكاسةًجديدةً،كربماًيضطرًاألطفػاؿًألفًيككنػكاًكػبشًفػداءًأكًكاطفػاؿً
ضائعيفً .
ًًًًًًفػػيًحػػيفًيػػذهبًبعػػضًعممػػاءًاالجتمػػاعًإلػػىًأفًالبنيػػةًاالجتماعيػػةًتمعػػبًدكراًمجمػػاًفػػيًالػػدف ً
بهتجا ًتعػاطيًالمخػدراتًكاإلدمػافًعميجػاً،فمػثبلًتمعػبًالعبلمػاتًاألسػريةًدكراًمجمػاًفػيًالػدف ًباتجػا ً
تعاطيًالمخدراتًكاإلدمافًعميجاً،كلقػدًأكػدتًالعديػدًمػفًالد ارسػاتًأفًالتفكػؾًاألسػرمًعػادةًمػاًيجػدً
سبباًمكيانًًكمباش انًرًلئلنحراؼً،فاألسػرةًالمنجػارةًتعػدًأحػدًأسػبابًتعػاطيًالمخػدراتً،كتكشػؼًالد ارسػاتً
عػػفًكجػػكدًعبلمػػةًمكيػػةًبػػيفًعػػدـًاسػػتقرارًالعبلمػػاتًاألس ػريةًكبػػيفًاحتمػػاؿًتعػػاطيًالفػػردًلممخػػدراتً،
فعنػػدماًتضػػطربًالعبلمػػاتًبػػيفًاألبػػكيفًكمتجػػاً،ف ػإفًاحتمػػاؿًتعػػاطيًاألبػػفًالمخػػدراتًتصػػباًمكيػػةً
كبصفةًعامةًفافًهناؾًعبلمػةًمكيػةًذاتًداللػةًالًيمكػفًإغفالجػاًبػيفًتعػاطيًالمخػدراتًبػيفًاألبنػاءً،
كبػػيفًانفصػػاؿًاألبػػكيفًأكًغيػػابًأحػػدهماًأكًكميجمػػاًس ػكاًبسػػبًالطػػبلؽًأكًبسػػبًالكفػػاةً(الػػدليمي،
.)2010
ًًًً ًكيشيرًكالكر )ً(Walkerالمشارًاليةًفي(حجػاب ً)2011ً،أف هنػاؾ نػكعيف مػف العكامػؿ التػي
ترتبط بإدماف األبناءً :
أوال:صراعات خاصة بالرغبة فئئي االعتمادية ،وتشمؿ:
 -1التذبذب الذم تبدير األـ بيف العطؼ كالحناف كبيف النبذ.
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 -2تجرب األـ مف األزمات األسرية ،كانصرافجا إلى الخمر.
 -3انحراؼ سمكؾ األـ.
ً -4إهانة األب لؤلـ.
 -5العبلمات المتنافرة بيف الكالديفً.
 -6عدـ تقبؿ األـ لدكرها األمكميً .
ثانياً :عدـ قدرة الطفؿ عمى إدراؾ دوره في المجتمع ،ومف العوامؿ المتعمقة بيذا العجز:
 -1نبذ الكالديف لمطفؿ.
 -2إنعداـ طمكحات الكالديف بالنسبة لمستقبؿ أبنائجـ.
 -3تجرب األب مف المسؤكلية الممقاة عمى عاتقر ،كانعداـ الرمابة عمى سمكؾ الطفؿ.
 -4ضعؼ الضكابط المفركضة مف مبؿ األـ عمى سمكؾ الطفؿ.
ب) نظرية األ نساؽ
ًًًتحاكؿ نظرية األنساؽ تفسير اإلدماف ،كتض في اعتبارها مجمكعػة مػف األنظمػةًالسػائدة كبيئػات
هػذ األنظمػة ،فالمؤسسػات كعمميػات التكاصػؿ كالتفاعػؿ كاالعتماديػة المتبادلػةًكالمشػتركة كتكامػؿ
األجزاء كالعناصر ،هي التي تتميز بجا هذ النظريةً ً.
ًًًًككفقا لما يذكرًبرتاالفيً( )Bertalanffyفإف األنظمة الحية كافة هػي أنظمػة منفتحػة ،كيحػافظ
النظػاـ المنفػتاًعمػى المػدخبلت كالمخرجػات المسػتمرة ذات العبلمػة بالطامػة كبيئتجػا ،كيصػبا هػذا
النظاـًالمنفتاًأكثر تنكعانً كتعقيدانً كتنظيمػانًً،أمػا النظػاـ المنغمػؽ فجػك نظػاـ منعػزؿ عػف بيئتػر كيتكجػر
نحػكً"البلنظػاـ "كالفكضػى المت ازيػدةً،كتنظػر نظريػة األنسػاؽ إلػى النػاس عمػى أٌنجػـ كائنػات اجتماعيػة
الًمف اٌلنظر إليجـ عمػى أٌنجػـ كيانػات سػيككلكجية أك بيكلكجيػةًً،كالتفاعػؿ مػا بػيف الفػرد كالبيئػة أمػرً
بد نً
حيكم لمغاية ،فإزالة آثار المخدر لمدمف متشرد ستككف معاممة سيئة إذا كاف هذا المدمف سيرمىًفي
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الشػارع مػرة أخػرلً،كاذا مػا تػـ تطبيػؽ نظريػة الػنظـ عمػى األسػرة المدمنػة ،فسػيككف مػفًالكاضػا أف
إساءةًاستخداـ العقػامير أك ممارسػة أم سػمككيات إدمانيػة ،إنمػا يسػتجدؼ تحقيػؽًغػرض ينصػب فػي
النظاـًاألسرم ،كمف ثـ فهفًاألسرةًستؤدم دك انًرًفي بداية اإلدماف كفيًتطػكر كفػي معالجتػر(حجابً،
ً .)2011
ج) النظرية األنثروبولوجية:
ًًًً"تركػز اٌلنظريػة األنثركبكلكجيػة عمػى القػيـ كاالتجاهػات كالميػكؿ كالمعتقػدات ،كعمػى المبػادئً
كالمعػايير التػي يػؤمف بجػا المجتمػ بالنسػبة إلسػتخداـ المخػدرات كالسػمككيات األدمانيػة األخػرلً،
فالشعكب البدائية تعرؼ المخدرات كتستخدـ األنكاع العديػدة منجػا ،كلكػف اإلدمػاف عمػى أم نػكعًمنجػا
نػادر الحػدكث ،كتفيػد الد ارسػات الثقافيػة المقارنػة بػهف الكظيفػة كالداللػة الرئيسػية لمكحػكؿًفػيًكػؿ
المجتمعػات هػي التقميػؿ مػف التػكتر ،الػذم عػادة مػا يػرتبط بالبلسػتقرار كالقمػؽ االجتمػاعيًكمػ ً
االختبلؿ الكظيفي ،أك م التغير الذم يحدث في كؿًزاكية"ً(.)Rasmussen, 2000, p.35
د)المنحنى البنيوي لإلدماف:
ًًًًيتضػمف هػذا المنحنػى تطبيقػا لممفػاهيـ التحميميػة كالسكسػيكلكجية – االجتماعيػة فػي محاكلػةً
تكضػيا السػمككيات الشػاذة كالمنحرفػة ،كمػا يتضػمنر هػذا المنحنػى هػك االفتػراض القائػؿ بػهف هنػاؾً
ظركفانً اجتماعية تعمؿ عمى إنتاج كخمؽ السمككيات الشاذة كالمنحرفةً،لجذا يحاكؿ مؤيدك هذ ًالنظرة
كضػ ممخػص لمسػمات كالخصػائص البنيكيػة ذات الصػمة بالسػمككيات الشػاذة ،كالتحقػؽ مػفًمػدل
عبلمتجػا الكائنػة بػيف صػفات كخصػائص اجتماعيػة معينػة كبػيف االنحػراؼ ،فيػرل هػؤالء أفًهنػاؾ
مجمكعة مف المتغيرات االجتماعية )ً(Social Variablesمف أمثاؿ :الطبقةًاالجتماعيةً،كالتفكػؾ
االجتمػػ ػػاعيً،كاالضػ ػ ػػطرابًاالجتمػ ػ ػػاعيً،كالتركيبػ ػ ػػةًاالجتماعيػ ػ ػػةً،كالكسػ ػ ػػطًاالجتمػ ػ ػػاعيً،كالتشػ ػ ػػرذـً
كاالنقطاع الثقافيً،كصراع األدكارً،هي التي تؤدم إلى االنحراؼً،كالشػؾ فػي أفًهػذ الرؤيػة نابعػر
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مف مكمؼ يتعمؽ بنظاـ القكاعد أك ما يسمى بتكمعات األدكارًالكظيفيةًكتكجناتجػا ،فالمضػمكف الػكارد
هنػا يقػكؿ بػهف االنحػ ارؼ حركػة مسػتقمة كخاضػعة لمػرؤلًالخاصػةًبػالمعزز أك المحػرضً،كهػذا هػك
المكمػؼ الػذم يتخػذ الباحثػاف بارسػكنسًكميرتػك )ً)Parsons and Mertonحيػث يبػدأ الباحثػاف
بتحميػؿ النمػكذج السػتاتيكي لمنظػاـًاالجتمػاعي ،ثػـ يطرحػاف سػؤاؿ يتعمػؽ بسػببية كجػكد انتجاكػات
لممعايير كالقيـ ،فالسمككيات الشاذةًكالمنحرفة حسػب ميرتػكفًمػا هػي إال نتيجػة لظػرؼ خػاص يتعمػؽ
بالبنيػة االجتماعيػة التػي يتػكافرًفيجػا التفكػؾ كعػدـ التػرابطً،فتمقػي البنيػة االجتماعيػة بظبللجػا
كبضغكطاتجا عمى الفرد لكي يتصرؼ بشكؿًمنحرؼً(حجابً .)2011ً،
التعمـ االجتماعي،
ًًًًكيقكؿًالكريكاتً"ًأفًبعض الباحثيفًمدمكا
ًان
تفسيرًاجتماعيانً مائمانً عمى عممية ٌ
كمجػـً"سػكذرالندً(ً)Sutherlandالػذم يػرلًبػهف السػمكؾ اإلج ارمػي هػك سػمكؾ مػتعمـ يػتـ تعممػر مػف
خػبلؿًاالتصػاؿ مػ اآلخػريف أثنػاء مكامػؼ التفاعػؿ االجتمػاعي"ً(الكريكػاتً، 2004 ،ص،)123 .
كيؤكدًبيكر("ً)Bickerأف السمكؾ اإلنساني ما هك إال نتػاج لتتػاب الخبػرات االجتماعيػة التػي يكتسػبً
الفرد مف خبللجا مفجكما عف معنى السػمكؾ ،كمػا يكتسػب مػدركات كأحكػاـ معينػة عػف المكامػؼًالتػي
ػتعمـ
تجعػؿ النشػاط ممكنػا كمرغكبػا فيػر ،فيحػدث اإلدمػاف مػف كججػة نظػر بيكػر مػف خػبلؿ عمميػةًال ٌ
االجتماعي" (عبد المنعـً،2003ً،صً .)8.
و) نظرية الباب المفتوح
ًًًًًتفترض نظرية البػاب المفتػكح" بػهف اسػتخداـ المخػدرات بعينجػا يتػرؾ األبػكاب منشػرعةًالسػتخداـ
المخدرات األكثر عنفػانً كضػر انرً،فقػد إسػتنتجت كثيػر مػف الد ارسػات السػائدة بخصػكصًالمػراهقيف ،أف
اسػتخداـ التبػأ ثػـ اسػتخداـ الكحػكؿ سيسػتمر متقػدما السػتخداـ المخػدرات األخػرلًكهنػاؾ نظريػة
األشػياء المتيسػرة -الػكفرةً( )Availability Theoryالتػي تؤكػد بهٌنػر ٌكممػا زادًاإلمبػاؿ عمػى المػكاد
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المخػدرة أك سػمككياتجا مثػؿ :لعػب القمػار أك الجػنس أك التسػكؽ المرضػيً،ازدادت حػدة اإلدمػاف
ككفرترً،كتجتـ النظريات ًاالمتصاديةًبالتكمفةًاالجتماعيةًلئلدماف"ً(.)Rasmussen, 2000, p.36
ًًًرابعا :النظرية السموكية لتفسير اإلدماف ً
ًهػػيًالنظري ػػةًالت ػػيًتبح ػػثًعػػفًتبري ػػرًالس ػػمكؾًم ػػفًاسػػتخداـًأكًإس ػػاءةًاس ػػتخداـًالعق ػػاميرًعم ػػىً
أسػاسًتفػاعبلتًالفػػردًمػ ًالبيئػةً،كآثػػارًمتغيػراتًبيئيػةًمعينػػةًعمػىًالسػمكؾً،تركػػزًجػؿًاهتمػاـًعممػػاءً
الػػنفسًفػػيًالمدرسػػةًالسػػمككيةًفػػيًالبدايػػةًبمشػػكبلتًالػػتعمـً،ثػػـًكسػػعكاًمجػػاالتًاهتمػػامجـًبعػػدًذلػػؾً
لتشػػمؿًد ارسػػةًالشخصػػيةًكأل ػكافًالسػػمكؾًالبشػػرمًالبسػػيطًكالمعقػػدً،كتفتػػرضًهػػذ ًالمدرسػػةًأفًًمعظػػـً
سػػمكؾًاإلنسػػافًمػػتعمـًحيػػثًأفًالفػػردًيػػتعمـًالسػػمكؾًالسػػكمًكغيػػرًالسػػكمًكالسػػمكؾًالمتكافػػؽًكالسػػمكؾً
غيػرًالمتكافػػؽًمػػفًخػ بلؿًعمميػػاتًالتفاعػػؿًمػ ًالبيئػػةًكفػػؽًمػكانيفًكمبػػادئًمعينػػةًبحيػثًيمكػػفًتعػػديؿً
مثؿًهذاًالسمكؾًكفقناًلجذ ًالمبادئً(العازميً .)2008ً،
كمفًالنظرياتًالتيًتشمؿًهذاًالنمكذجً :
أ) نظرية التعمـ االجتماعي:
مػػػدـًهػ ػػذ ًالنظريػػػةًكػ ػػؿًمػػػفًاكديػ ػػفًسػ ػػذرالندً(Sutherland

ً)Edwinعػ ػػاـًً1931كالعػ ػػالـً

االجتمػاعيً"تػارد"ً(ً،)Tardeحيػثًيػرلًأبػرمسًكنيػراً(ً)Abrams & Niauraالمشػارًإليجمػاًفػيً
(الش ػػجرم،2005ً،صً)45.أفًنظريػػػةًال ػػتعمـًاالجتمػػػاعيًتفت ػػرضًأفًكػػػؿًص ػػكرًاسػ ػػتخداـًالم ػ ػكادً
تحكمػػرًالقكاعػػدًاإلجرائيػػةً،كمكاعػػدًالػػتعمـً،بمػػاًفػػيًذلػػؾًالعكامػػؿًالمعرفيػػةً،كيتعػػرضًالشػػبابًلنمػػكذجً
تنم ػػيًاالتجاه ػػاتًنح ػػكًاس ػػتخداـًالعق ػػاميرً،كك ػػذلؾًالمعتق ػػداتًالس ػػائدةًحكل ػػرً،كنم ػػكذجًم ػػفًس ػػمكؾً
ػاءًعمػػىًالتع ػػرضًلمم ػكادًأكًالعقػػاميرًفػػافًالخبػ ػرةً
المتعػػاطيً،حيػػثًيتعممػػكفًمػػنجـًه ػػذاًالسػػمكؾً،كبنػ ن
المباش ػرةًتجعػػؿًاسػػتخداـًالعقػػاميرًإمػػاًيعػػززًإيجابي ػناًأكًسػػمبياًعػػفًطريػػؽًاإلثػػارةً،كتشػػتمؿًالمعػػززاتً
80

الناتجػ ػػةًعػ ػػفًطريػ ػػؽًاإلثػ ػػارةً،كتشػ ػػتمؿًالمعػ ػػززاتًالناتجػ ػػةًعػ ػػفًالمخػ ػػدراتًخفػ ػػضًالتػ ػػكترًكخفػ ػػضً
االنضػػغاطًأكًالتعامػػؿًم ػ ًالحػػاالتًالكجدانيػػةًالسػػمبيةًأكًزيػػادةًالتفػػاعبلتًاالجتماعيػػةً،كاذاًاسػػتمرً
استخداـًالعقارًفإفًزيادةًالتحمؿًلئلثارةًالمعززةًيتطمػبًكميػاتًأكبػرًلتحقيػؽًنفػسًاآلثػارًكالحصػكؿً
عم ػػىًكمي ػػاتًأكب ػػرً،كم ػػدًتن ػػتجًعن ػػرًم ػػاًيس ػػتمزـًمزي ػػدانًًم ػػفًاألس ػػتخداـًلتجن ػػبًأعػ ػراضًاالنس ػػحابً
كالحص ػػكؿًعم ػػىًالمع ػػززاتًمص ػػيرةًالم ػػدلًم ػػدًيحق ػػؽًالرغب ػػةًف ػػيًتجن ػػبًتعزي ػػزًالس ػػالبًم ػػفًالنت ػػائجً
ػادةً،كأهتمػػتًهػػذ ًالنظريػةًفػػيًالعكامػػؿًالشخصػػيةًكالمعرفيػػةً
السػمبيةًالسػػابقةًالناتجػػةًعػػفًأسػتخداـًالمػ ًً
كنكامصًمجاراتًالتعامؿًاالجتماعيةًالنفسية"ً .
ب)النظرية التفاعمية:
تقتػػػرحًهػػػذ ًالنظريػػػةًأفًالسػ ػػمكؾً–ًبمػػػاًفيػػػرًسػ ػػمكؾًاسػ ػػتخداـًالعقػػػاميرً–ًهػ ػػكًنتيجػ ػػةًلمتػ ػػهثيراتً
المتبادلػػػةًبػ ػػيفًشػػػخص(الفرد)ً،كبيئػػػةًهػػػذاًالشػػػخصً،كمخػػػزكفًالسػ ػػمكؾًالفػػػردمً ً،كمػػػدًرأمًجيسػ ػػكرً
كجيسكر(ً)1997المشارًإليةًفيً(الغكؿً)2011ً،أفًمشكمةًتعاطيًهيًكاحدةًمفًعػدةًمشػكبلتً،
كهيًناتجةًعفًثبلثػةًأنظمػةًداخػؿًالفػردً:الشخصػيةً،كالبيئػةًالمدركػةً،كالسػمكؾً،كأيضػناًكيػرلً"هكبػاً
كبنتمػػر"(ً)Hopa & Bentelerأفًالتعػػاطيًهػػكًكاحػػدًمػػفًمجمكعػػةًأكبػػرًمػػفًالنزعػػاتًالسػػمككيةً،
ًالنزعػػاتًهػػيًنتيجػػةًلمتفاعػػؿًبػػيفًعػػدةًمجػػاالتًالبيكلكجيػػةًكالداخميػػةًالشخصػػيةًكالبينشخصػػيةً
كهػػذ ًًا
كالثقافيةً،كيسميرًبنمكذجًالمجاؿً .
ج) نظرية التوقع:
مػػدـًهػػذ ًالنظريػػةًكػػؿًمػػفًشػػميتًكجػػامبرجً(ً)Schiilit & Gombergكهػػكًنمػػكذجًمعرفػػيً
سمككيً،كهيًتعتمدًعمىًتكمػ ًكجػكدًعبلمػةًمنظمػةًيمكػفًالتنبػؤًبجػاًبػيفًحػدثًأكًشػئًكبػيفًنتيجػةً
أكًالعائدًمنرً،كتعػدًالتكمعػاتًالعائػدًأكًالنتيجػةًهػيًًاعتمػادًالشػخصًأفًالتعػاطيًلمعقػارًأكًالمخػدرً
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سػػكؼًيترتػػبًعميػػةًعائػػدًمرغػػكبًأكًنتيجػػةًمرجػػكةً(الرشػػيدمًكمنصػػكرًًكالنابمسػػيًكالخميفػػيًكالناصػػرً
كبكرسمىً .)2000ً،
أفًالتكم ًهيًعممياتًمعرفيةًبربطجاًمػ ًاألحػداثًأكًبشػكؿًأدؽًتكمػ ًاألحػداثًلنتػائجًمعينػةً،
كمػػفًخػػبلؿًمكاعػػدًالػػتعمـًبػػتعمـًالفػػردًأفًيتكم ػ ًالعبلمػػاتًبػػيفًاألحػػداثًأكًالمكضػػكعاتًفػػيًمكمػػؼً
مػػادـً،فنظريػػةًالتكم ػ ًتقػػكؿًأيضػػانًًأفًمػػاًيػػتـًتعممػػرًهػػكًالعبلم ػػةًبػػيفًاسػػتخداـًالمػػادةًكنتػػائجًمعين ػػةً
مرغكبػةًنتيجػػةًأنجػػاًمعػػززةً،كيحػػدثًسػػكءًاسػػتخداـًالعقػارًعنػػدماًيكػػكفًلػػدلًالمػػدمفًتكمعػػاتًإيجابيػػةً
ال س ػػتخداـًأكب ػػرًم ػػفًع ػػددهاًأكًميمتج ػػاًع ػػفًالتكمع ػػاتًالس ػػمبيةً،كه ػػذ ًالتكمع ػػاتًم ػػدًتع ػػززًف ػػيًخبػ ػرةًً
ػعةًكخرافاتجػاً،فػهفً
ً
مصيرةًالمدلً،كنظ انرًلمكمياتًالمحػدكدةًلمخبػرةًكاالسػتجداؼًلتػهثيراتًالثقافػةًالشاس
المراهقيفًمدًيككنكفًأكثرًعرضةًلتنميةًالتكمعػاتًالتػيًالًيثبػتًصػدمجاًفػيًالمػدلًالبعيػدً(الشػجرمً،
ً .)2005
كيقكؿًجكادمًالمشارًإليػرًفػيً(العنػزم"ً)2010ً،أفًالتكمعػاتًالمعممػةًليسػتًثابتػةًفػيًتهثيرهػاً
عمىًالسمكؾًفيًكؿًالمكامؼً،كمدًيسػماًمكمػؼًمعػيفًبتػكفيرًبػدائؿًلمسػمكؾًالًيكفرهػاًمكمػؼًآخػرً،
كلذلؾًكافًمفًالضركرمًالتنبػؤًالجيػدًبالسػمكؾًأفًيحمػؿًكػؿًمكمػؼًعمػىًحػدةًباإلضػافةًإلػىًد ارسػةً
التكمعاتًالمعممةً،كلمتكم ًمحدداتًمعينةًكهيًأكالنًً:خبػراتًالفػردًفػيًمجػاؿًالتعزيػزًكاد اركػرًلعبلمػةً
ب ػ ػ ػ ػػيفًس ػ ػ ػ ػػمككرًكالتعزي ػ ػ ػ ػػزً،كثانيػ ػ ػ ػ ػانً:تعم ػ ػ ػ ػػيـًالتكمػ ػ ػ ػ ػ ًم ػ ػ ػ ػػفًالس ػ ػ ػ ػػمككياتًكالت ػ ػ ػ ػػداعياتًالس ػ ػ ػ ػػابقةًذاتً
العبلمة"(صً .)52.
ً
ً
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د) نظرية التعمـ البسيط
ًًكصػػاحبًهػػذاًاالتجػػا ًهػػكًكركلػػىً)ً(Crowly, 1972حيػػثًكثػػؽًنظريتػػرًف ػيًتعػػاطىًالجيػػركيفً
كالمعتمػػدةًعمػػىًأسػػسًالػػتعمـًالشػػرطيً،كأشػػارًإلػػىًإفًإدمػػافًالجيػػركيفًنػػاتجًمػػفًخػػبلؿًخصائصػػرً
كمػػدعـًأكل ػيًألنػػرًيحػػدثًالتػػدعيـًمػػفًخػػبلؿًإحسػػاسًشخصػػيًبالمػػذةًعقػػبًالحقػػفًفكري ػناً،كعنػػدماً
يتزامفًالتدعيـًكالسمكؾًاإلدمانىًفإفًاحتمػاؿًتكػرارًالسػمكؾًيػزدادًبسػرعةًأكثػرًممػاًإذاًكػافًالتػدعيـً
مدًنقصًكيفيانًأكًتهخرًفىًتقديمرًً،كأشارًكركلىًإلىًأفًبعضًالمتعاطيفًلمجيػركيفًأكثػرًحساسػيةً
كتػػهثرًبتػػدعيـًالجيػػركيفًمػػفًاآلخ ػريفً،مثػػؿًه ػؤالءًيعتقػػدكفًنتيجػػةًلخب ػراتجـًالسػػابقةًأنجػػـًلػػفًيتكمع ػكاً
تػػدعيمانًمػػفًبيئػػاتجـً،كعمػػىًهػػذاًاألسػػاسًفػػهنجـًيبحثػػكفًعػػفًأشػػكاؿًمػػفًالتػػدعيـًتكػػكفًتحػػتًسػػيطرةً
المتعاطيًتمامانً،كالتيًيقدمجاًالحقفًبالجيركيف(الشجرمً .)2005ً،
ًًًكمػػدًأشػػارًكركلػػىًإلػػىًالتػػدعيـًالثػػانكمًفػػىًتعػػاطىًالجيػػركيفًيسػػاعدًعمػػىًزيػػادةًاحتمػػاؿًسػػمكؾً
تعاطىًالجيركيفً،ألفًالتغيراتًالتيًتحدثًلدلًالمتعاطيًتكػكفًنتيجػةًلتعػاطىًالجيػركيفًكالتػيًًمػدً
تكػ ػػكفًمحببػ ػػةًلممتعػ ػػاطيً،كهػ ػػذ ًالتغيي ػ ػراتًت ػ ػرتبطًالجيػ ػػركيفًذاتػ ػػرًكمقػ ػػدارًالجرعػ ػػةً،ففػ ػػيًاسػ ػػتخداـً
المتعػػاطيًالجيػػركيفًتقػػؿًالػػدفاعاتًالعدكانيػػةًلمم ػريضً،كيزيػػدًمػػفًتكاصػػمرًاالجتمػػاعيً،كلقػػدًأشػػارً
كركل ػػىًإل ػػىًأفًاألعػ ػراضًاالنس ػػحابيةًل ػػدلًمتع ػػاطيًالجي ػػركيفًم ػػفًالممك ػػفًأفًتص ػػباًاس ػػتجاباتً
شػػرطيةً،ممػػاًمػػدًيجعػػؿًلجػػاًخصػػائصًتنفيريػػةًشػػرطيةً،كهػػىًمػػاًأطمػػؽًعميػػرًالتػػدعيـًالثػػانكمًالسػػمبيً
(عبد ً .)2003ً،
و) نظرية التعمـ المرتبطة بجماعة األصدقاء
ًًًكصػاحبًهػػذاًاالتجػػا ًهػكًباشػػكىً(ً)Paschkeفمقػػدًحػاكؿًباشػػكىًإمامػػةًتكامػؿًبػػيفًالمبلحظػػاتً
االجتماعيػةًحػكؿًتػهثيرًجماعػاتًاالصػدماءًكبػيفًإتجػا ًنظريػةًالػتعمـًالفػردمًفػىًنمػكذجًأطمػؽًعميػرً
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الػػتعمـًالم ػرتبطًبجماعػػةًاالصػػدماءًفػػىًدائ ػرةًاإلدمػػافً،كأفًخب ػرةًالػػدخكؿًفػػىًالتعػػاطيًلمم ػكادًالمػػؤثرةً
نفسيناًيمكػفًأفًنعممػرًفػىًضػكءًفجمػرًعمػىًأنػرًصػراعًبػيفًاإلمػداـًكاإلحجػاـً،فالمتعػاطيًيػدرؾًميػزةً
التعػػاطيًفػػىًمدرتػػرًعمػػىًزيػػادةًنزعػػةًاإلمػػداـًلديػػرً،كعمػػىًالػػرغـًمػػفًهػػذاًفػػهفًاسػػتجابترًلئلدمػػافًالً
تتصؼًبهنجاًعػادةًمكيػةًألفًالمتعػاطيًلػـًيػرتبطًبمثػؿًهػذ ًالسػمككياتًمػفًمبػؿً،كعمػىًهػذاًاألسػاسً
يزيدًصراعًاإلحجاـًلديرً،إالًأفًهناؾًعكامؿًأخرلًتؤدلًإلىًتقميؿًاحتماؿًاالسػتمرارًفػىًالتعػاطيً
مثؿًالخكؼًمػفًالنتػائجً،كالتحفظػاتًاالخبلميػةًباالضػافةًلػذلؾًفػهفًالػداف ًالفطػرمًكالرغبػةًفػىًتقبػؿً
جماعةًاألصدماءًيتفاعبلفًم ًبعضجماًالبعضًمماًمدًيزيدًدافعيترًنحكًالتعاطي(عبد ً .)2003ً،
ًًًكيشػػيرًًباجنػػاؿًً(ً)Bagnallأفًجماعػػةًالرفػػاؽًتمع ػبًدك انًرًكبي ػ انًرًفػػىًالطريقػػةًالتػػيًيسػػتعمؿًبجػػاً
الشبابًالعقػاميرًأكًيسػيئكفًاسػتعمالجاً،كهػذاًهػكًمػاًمػدًألمػاًإليػرًأككمػكر(ً)Ocomorعػاـًً،1978
حيػػثًمػػدًتكص ػؿًإل ػىًأنػػرًعنػػدماًينم ػكاًالطفػػؿًفػػإفًالرفػػاؽًهػػـًالػػذيفًيقػػدمكفًلػػرًالبيئػػةًكالمكم ػ ًالعػػاـً
لمتعػػاطيً،كمػػاًأفًالمسػػاندةًمػػفًمبػػؿًالرفػػاؽًفػػىًالتعػػاطيًتمثػػؿًالتػػهثيرًاألعظػػـًًلػػدلًالمػػدمنيفًمػػفً
الشبابًفىًإساءةًاستخداـًالعقاميرًكادمانجاًً .)Bagnall, 1991(
خامساً :النظرية العصبية الفسيولوجي
ًًًًتقػػدـًالنظريػػةًالعصػػبيةًالفسػػيمكجيًعمػػىًكججػػةًالنظػػرًالقائمػػةًأفًاالخػػتبلالتًالتػػيًيعػػانيًمنج ػػاً
الشػػخصًتعػػكدًإلػػىًخمػػؿًأكً عطػػبًنػػزؿًبػػبعضًأعضػػائرًكهػػذاًالعطػػبًيمكػػفًأفًيكػػكفًنتيجػػةًلتمػػؼً
ػيكلكجيًبفعػػؿًاالصػػابةًبمػػرضًأكًتمػػؼًنػػاتجًًبفعػػؿًدخػػكؿًسػػمكـً
جػػزءًأكًبعػػضًأج ػزاءًالججػػازًالفسػ ً
ذلؾًالججازًكمفًالنظرياتًالتيًيشممجاًهذاًالنمكذجً :
ً
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أ) نظرية عوامؿ النفس حيوية
ًًًًًكمػدًفسػرهاًلػكدكنجً(ً)Ludwingفػيًعػاـًً،1974كتقػػكؿًالنظريػةًأفًأسػاسًفػيًتفسػيرًحػػدكثً
الع ػػكدةًالػ ػػىًإدمػػػافًالمخػػػدراتًهػ ػػكًاالشػػػتياؽً،لم ػػاًلػػػرًمػػػفًطبيعػػػةًنفسػ ػػيةً،كمعرفيػػػةً،كفسػ ػػيكلكجيةً،
ػةً،كالتػيًتيعػدً
بلًمػفًتػدخؿًعكامػؿًأخػرلًمثػؿًاالعتمادي ً
كسمككيةً،كعصبيةً،فجكًمتعػددًاألبعػادً،فضػ ن
المك ػػكفًالب ػػارزًلئلنتكاس ػػةً،ككمم ػػاًزادتًش ػػدةًاالعتمادي ػػةً،كزادتًالمجف ػػةًكاالش ػػتياؽًزادًعم ػػىًالف ػػكرً
احتماؿًاالنتكاسةً(ابكًزيدً .)1998ً،
ب) نظرية العصبية الكيميائية
ًًًًً كتفسػػرًهػػذ ًالنظريػػةًاإلدمػػافًعمػػىًالمخػػدراتًفػػيًضػػكءًالتغي ػراتًالفيزيقيػػةًفػػيًمقاكمػػةًاالغشػػيةً
العصبيةًفيًالدماغً،كالذمًينتجًعنرًالتهثرًاألكمينيكيًلنقصًالدكباميفً،كالػذمًيمكػفًأفًيظجػرًفػيً
صكرةًسيككلكجيةًمثؿًاالشتياؽًكالػذمًيػؤدمًإلػىًالعػكدةًالػىًاإلدمػافًمػرةًأخػرلًكالػنقصًهػذاًيمكػفً
أفًينتجًعنرًزيادةًفيًالحساسػيةً،كشػدتجاًفػيًاالسػتثارةً،كمنطقػةً"ًفػريفًآمػكف"ًفػيًالػدماغًالخاصػةً
بالجج ػػازًالعص ػػبيًالطرف ػػيًتحت ػًػكمًعم ػػىًكظيف ػػةًال ػػذاكرةًف ػػيًعمميػ ػةًاالس ػػترجاعً،كح ػػاالتًالدافعي ػػةً
المكجكدةًفيًالججازًالطرفيًمتعددةًمثؿً:الجنسًكالطعاـً،كالمزاجً(ً ً.(Miller & Gold, 1991
ً
ً
ً
ً
ًًًً ً
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ًسمطنة ُعماف ومكافحة المخدرات ً
ػمطنةًعمػػافًفػػيًالػػركفًالجنػػكبيًالشػػرميًلمجزي ػرةًالعربيػػةً،كهػػيًتطػػؿًعمػػىًبحػػرًالعػػربً
تق ػ ًسػ
ي
كخمػػيجًعمػػافًكمػػدخؿًالمحػػيطًالجنػػدمً،كيبمػػأًطػػكؿًس ػكاحمجاًح ػكاليً(ً)3165كيمػػكمترً،كهػػيًتتمت ػ ً
بمكم ػ ًجغ ارفػػيًمتميػػزًلتجريػػبًالمخػػدراتًعمػػىًطػػكؿًالسػػاحؿًم ػ ًمكجػػكدًالعمالػػةًالكافػػدةًالمسػػاعدةً
ػمطنةًعمػػافًم ػػفًدكؿً
أيض ػانًًكم ػ ًسػػفرًبعػػضًالم ػكاطنيفًلمخػػارجًازدادًالتجريػػبًلممخػػدراتًكمػػربًسػ
ي
اإلنتاجًجعمجاًتتعرضًلحاالتًتجريبًالمخدراتً .
ككاصمتًسمطنةً يعمافًججكدهػاًلمكافحػةًالمخػدراتًكالمػؤثراتًالعقميػةًالتػيًشػجدتًتناميػانًًخػبلؿً
السنكاتًالماضيةًخصكصاًفيماًيختصًبالمتعاطيفً،كمدًأمامتًالسمطنةًبعمؿًعػدةًم ارسػـًسػمطانيةً
كاتفامياتًدكليةًلمحدًمفًتجارةًالمخدراتًهيًكاآلتي(ً:ك ازرةًالشؤكفًالقانكنيةً )2010ً،
ًالتصػػػديؽًعمػ ػػىًاالتفاميػػػةًالدكليػػػةًفػ ػػيًمجػػػاؿًمكافحػػػةًالمخػػػدراتًفػ ػػيًاألمػػػـًالمتحػػػدةًكالمعركفػ ػػةًباألتفامي ػػةًالكحي ػػدةًلممػ ػكادًالمخ ػػدرةًلع ػػاـًً،1961كذل ػػؾًبمكج ػػبًالمرس ػػكـًالس ػػمطانيًرم ػػـً(ً)87/58
بتارينًً25يكنيكًً ًً.1987
ػاهرةًالمخػدراتًكغسػػيؿًاألمػكاؿً
ًًإنظمػاـًالسػػمطنةًإلػىًكػػؿًاالتفاميػاتًالدكليػػةًالجادفػػة لمحػػدًمػفًظػ ًكمنجػػاًاتفاميػػةًاألمػػـًالمتحػػدةًلمكافحػػةًاإلتج ػارًغيػػرًالمشػػركعًفػػيًالمخػػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػػةً،التػػيً
ًايعتمدتًفيً"فيينا"ًبالنمسػاءًفػيًديسػمبرً(ً)1988بمػكجً المرسػكـًالسػمطانيًرمػـً(ً)ً91/29بتػارينً
ً26فبرايرًً ً.1991
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ًتكمي ًالسمطنةًعمىًاألتفاميةًالعربيةًلمكػافا اإلتجػارًغيػرًالمشػركعًبالمخػدراتًعػاـً(ً)1994فػيًتػػكنسً،حيػػثًتػػـًاعتمػػادًالخطػػةًاإلعبلميػػةًالعربيػػةًلمكافحػػةًظػػاهرةًالمخػػدراتًكاعتمػػادًاالسػػتراتيجيةً
العربيةًلمكافحةًاالستعماؿ غيرًالمشركعًلممخدراتًكالمؤثراتًالعقميةًالصادرةًفيً(ً .)1986
ًأص ػػدارًالمرس ػػكـًالس ػػمطانيًرم ػػـً(ًً)99/17بت ػػارينًً6م ػػارسًًً1999ممح ػػؽً(ً،)6بش ػػاـًم ػػانكفًمكافح ػػةًالمخ ػػدراتًكالم ػػؤثراتًالعقمي ػػةً،كم ػػدًاش ػػتمؿًه ػػذاًالق ػػانكفًعم ػػىًالجكان ػػبًالتنظيمي ػػةًكالكمائي ػػةً
كالعبلجيةًكالعقكباتً .
ًتػـًتشػػكيؿًالمجنػةًالكطنيػػةًلشػػؤكفًالمخػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػةًبقػرارًمػػفًكزيػرًالصػػحةًرمػػـً(ً)82لعاـًً،2000كذلؾًتنفيذا لممرسكـًالسمطانيًرمـًً17لعاـًً .1999
ًتشكيؿًفريؽًالتنسيؽًاألمنيًالمشترؾًفيًمجاؿًمكافحػةًالمخػدراتًكالقضػاياًاألمنيػةًبػيفًالسػمطنةًكدكلةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًفيًً .2000/4/17
ًالمصػػادمةًعمػػىًاالتفاميػػةًاألمنيػػةًالمشػػتركةًلػػدكؿًمجمػػسًالتعػػاكفًلػػدكؿًالخمػػيجًالعربيػػةًف ػػيًً25أكتكبرًعاـًًً2000فيًاجتماعًكزراءًالداخميةًلدكؿًمجمسًالتعاكفًالتاس ًعشرًبالرياضً .
ًالتصػػديؽًعمػػىًمػػذكرةًبػػيفًحككمػػةًالسػػمطنةًكالجمجكريػػةًاإلسػػبلميةًاإليرانيػػةًفػػيًمجػػاؿًمكافحػػةالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةًبمكجبًالمرسكـًالسمطانيًرمـً(ً)2004/80فيً .2004/7/20
ًالمصػػادمةًعمػػىًاتفاميػػةًالتعػػاكفًعمػػىًمكافحػػةًاإلرهػػابًالػػدكليًكاالتجػػارًغيػػرًالمشػػركعًفػػيًالم ػكادًالمخػ ػػدرةًكالمػ ػػؤثراتًالعقميػ ػػةًكالجريمػ ػػةًالمنظمػ ػػةًبػ ػػيفًالسػ ػػمطنةًكجمجكريػ ػػةًتركيػ ػػاًبمكجػ ػػبًالمرسػ ػػكـً
السمطانيًرمـً(ً)2005/43فيًً .2005/5/7
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ًًًكتـًتشكيؿًالمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةًبرئاسػةًككيػؿًك ازرةًالصػحةًلمشػؤكفً
الصػػحيةًكعضػػكيةًكػػؿًمػػفًالمػكاءًمسػػاعدًالمفػػتشًالعػػاـًلمشػػرطةًكالجمػػارؾ" العمميػػات"ًكككيػػؿًك ازرةً
الماليةًلمشؤكفًالماليةًكككيؿًك ازرةًالتربيةًكالتعميـًلشؤكف التعميـًالعاـًكككيؿًك ازرةًاألكمػاؼًكالشػؤكفً
الدينيػةًكككيػؿًك ازرةًالعػدؿًكككيػؿًك ازرة التنميػةًاالجتماعيػةًكككيػؿًك ازرةًالشػؤكفًالرياضػيةًكالمشػػرؼً
ػررًً،كالشػػكؿً(ً)1
عمػػىًالمكتػػبًالتنفيػػذمًلمجنػػةًالكطنيػػةًلشػػؤكفًالمخػػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػػةً–ًمقػ ًنا
يبيفًهيكمةًالمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمػؤثراتًالعقميػةً،كهنػاؾًلجػافًفرعيػةًمرتبطػةًبالمجنػة
الكطنيػػةًكمنجػػاًلجنػػةًالرمابػػةًكالتفتػػيشًعمػػىًالم ػكادًالمخػػدرةًكالمػػؤثراتًالعقميػػةًكلجنػػةًاإلش ػراؼًعمػػىً
المكدعيفًبالمصحاتًكالمجنةًالفنيةًالمنبثقةًعفًالمجنةًالكطنيػةًكالمكتػبًالتنفيػذمًلشػؤكفًالمخػدراتً
كالم ػػؤثراتًالعقمي ػػةً:هػ ػػكًالجج ػػازًالفنػ ػػيًكاإلدارمًال ػػذمًيق ػػكـًبتنفيػػػذًمػ ػ ارراتًالمجنػػػةًالكطني ػػةًلشػ ػػؤكفً
ػدراتً
المخػدراتًكتكصػياتجاً،كيتػكلىًالمكتػبًالتنفيػذمًمجػاـًتنفيػذًمػ ارراتًالمجنػة الكطنيػةًلشػؤكفًالمخ ً
ػدافجاًكاًنج ػػازًمجامج ػػاًكتجمي ػ ػ ًكتحميػ ػؿًالمعمكم ػػاتًالتػ ػػيًتص ػػؿًإلي ػػرًمػ ػػفً
ً
كمعاكنتج ػػاًف ػػيًتحقي ػػؽًأهػػ
ػرطةًعمػافً
يً
المؤسساتًالصحيةًالنفسيةًبمناطؽًالسمطنةًالمختمفةً،ككذلؾ مفًالتحقيقػاتًالجنائيػةًبش
السػمطانيةًكالػك ازراتًاألخػرلًالمعنيػةً،ككضػ ًنظػاـ خػاصًلمترصػدًالكبػائيًكمتابعػةًالكضػ ًالخػاصً
باإلدمػػافًفػػيًالسػػمطنةًكرف ػ ًالتقػػاريرًالدكريػػةًالمتعمقػػةًباإلدمػػافًإلػػىًالمجنػػةًالكطنيػػةًالتخػػاذًمػػاًت ػ ار ً
مناسػباًفػيًهػذاًالصػدد كالمتابعػةًكالتنسػيؽًكالتحضػيرًالجتماعػاتًالمجنػةًالكطنيػةًكالمجػافًالمصػغرةً
التيًتػـ تشػكميجاًمػفًأعضػاءًكمنػدكبيفًمػفًالػك ازراتًالمختمفػةًكذلػؾًلد ارسػةًالمشػاكؿًكالعقبػاتًالتػي
يمكػػفًافًتكاجػػرًبعػػضًالػػك ازراتًعنػػدًتنفيػػذًاألنشػػطةًالخاصػػةًبجػػاًكمػػفًثػػـًإيجػػادًالحمػػكؿًالمناسػػبةً
كأعدادًالتقاريرًالسنكيةًعفًأعماؿًالمجنةًالكطنيةًكالمجػافًالفرعيػة كانجػازاتجـًكانشػاءًالسػجؿًالػكطنيً
لتسػػجيؿًحػػاالتًاإلدمػػافًعمػػىًالمخػػدراتًكالمػػؤثرات العقميػػة(المكتبًالتنفيػػذمًلمجنػػةًالكطنيػػةًلشػػؤكفً
المخدراتًكالمؤثراتًالعقمية"ً،2010ً،ج")ً .
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الشكؿ ()1
ىيكمة المجنة الوطنية لشؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية :تـ التوثيؽ
مف(المكتب التنفيذي لمجنة الوطنية لشؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية ،2010 ،اجا)

ًًًكف ػػيًمقابم ػػةًخاص ػػةًمػ ػ ً(ًأس ػػعدًس ػػعيدًعب ػػكدً،اتص ػػاؿًشخص ػػيً)2014/2/27ً،أخص ػػائيًأكؿً
الصػػحةًالنفسػػيةًبالمكتػػبًالتنفيػػذمًلمجنػػةًالكطنيػػةًلشػػؤكفًالمخػػدراتًكالمػػؤثراتًالعقميػػةً،كسػػهلترًحػػكؿً
آليػػةًتسػػجيؿًحػػاالتًاإلدمػػافًفػػيًالسػػجؿًالػػكطنيًلحصػػرًحػػاالتًاإلدمػػافًبالمكتػػبًالتنفيػػذمًلمجنػػةً
الكطنيػةً،فقػاؿً:أنشػػىًالسػجؿًالػػكطنيًلئلدمػافًفػػيًعػاـًً2003لتسػػجيؿًكرصػدًحػػاالتًاإلدمػافًفػػيً
كػػؿًمنػػاطؽًالسػػمطنةً،كمػػاًيكجػػدًهػػذاًالسػػجؿًفػػيًالمكتػػبًالتنفيػػذمًلمجنػػةًالكطنيػػةًلشػػئكفًالمخػػد ارتً
كالمكجػػكدًحاليػػاًفػػيًمبنػػىًالمكتػػبًالتنفيػػذمًفػػيًمنطقػػةًالعذيب ػػةًبشػػارعًً18نكفمبػ ػػرً،كمػػاًتػػـًًإعػػدادً
استمارةًجديدةًلئلببلغًعفًحاالتًاإلدمافًعمىًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةً،كتػـًطباعتجػاًكتكزيعجػاً
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عمػػىًكافػػةًالمستشػػفياتًكالمجمعػػاتًكالم اركػػزًالصػػحيةًفػػيًالمنػػاطؽًكالتػػيًتكجػػدًبجػػاًعيػػادةًلمصػػحةً
النفسػيةً،ككػذلؾًمستشػػفىًجامعػةًالسػمطافًمػػابكسًكمستشػفىًشػػرطةًعمػافًالسػمطانيةً،كمػػدًتػـًرصػػدً
معظػػـًحػػاالتًاإلدمػػافًفػػيًالسػػمطنةًعمػػىًاسػػتمارةًخاصػػةًلكػػؿًمػريضًمػػدمفً ارج ػ ًأكًمػػازاؿًي ارج ػ ً
العيػػاداتًالنفسػػيةًبالمنػػاطؽً،كمػػدًتػػـًبػػدءًالعمػػؿًبرصػػدًحػػاالتًاإلدمػػافًفػػيًالسػػجؿًالػػكطنيًبشػػكؿً
منػػتظـًمػػفًيكليػػكًً،2004كيػػتـًحاليػػاًتفعيػػؿًهػػذاًالسػػجؿًمػػفًخػػبلؿًاالجتماعػػاتًم ػ ًرؤسػػاءًأمسػػاـً
الصحةًالنفسيةًفيًالمناطؽًكبشكؿًدكرمً،كبمأًعددًالحػاالتًالجديػدةًالمسػجمةًفػيًالسػجؿًالػكطنيً
لئلدمػػافً(ً)686حالػػرًلعػػاـًً2013مػػفًمختمػػؼًالمؤسسػػاتًالصػػحيةًالمنتش ػرةًبمحافظػػاتًالسػػمطنةً
مفًأجماليًعددً(ً)4077حالرًمسجمرًفيًالسجؿًلغايةًنجايةًً،2013كالمبيفًفيًالشكؿً(.)2

شكؿ ()2
الحاالت الجديدة المسجمة في السجؿ الوطني لإلدماف منذ عاـ( :)2013 -2004تـ التوثيؽ
مف (المكتب التنفيذي لمجنة الوطنية لشؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية )2013 ،
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ًًًًنبلحظًمفًالشكؿً(ً)2زيادةًفيًعددًالحاالتًالجديدةًالمسػجمةًفػيًالسػجؿًحيػثًكانػتً(ً)509
حالػ ػػرًفػ ػػيًً2012حتػ ػػىًأصػ ػػبحتً(ً)686حالػ ػػرًفػ ػػيًً2013بمعػ ػػدؿًزيػ ػػادةًمػ ػػدرً(ًً)%34.8بػ ػػيفً
العػػاميفً،حيػػثًهػػذ ًالزيػػادةًالًتعنػػيًبالضػػركرةًزيػػادةًاسػػتخداـًالمخػػدراتًبالسػػمطنةًكانمػػاًزيػػادةًفػػيً
مراجعةًالمؤسساتًالصحيةًمفًأجؿًتمقيًالعبلجً .
جدوؿ ()6
عدد المدمنيف مف حيث الجنس منذ عاـ(  :)2013 – 2010تـ التوثيؽ مف (المكتب التنفيذي
لمجنة الوطنية لشؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية )2013 ،
انغىخ

ركُس

إوبث

انمجمُع

2010

364

1

365

2011

421

2

423

2012

503

6

509

2013

673

13

686

يتضػػاًمػػفًخػػبلؿًجػػدكؿً(ً)6أفًعػػددًالمػػدمنيفًفػػيًت ازيػػدًمسػػتمرً،كاألخطػػرًمػػفًهػػذاًأفًفئػػةً
اإلناثًأيضناًفيًت ازيػدً،حيػثًأفًالمجتمػ ًالعمػانيًيتهصػؿًبتقاليػدًكعػادتًمتمسػكةًبالػديفًاإلسػبلميً
الحنيػػؼً،كهػػذاًالعػػددًمػػدًالًيعتبػػرًحقيقػػيً،كذلػػؾًبسػػببًعػػزكؼًالنسػػاءًعػػفًتمقػػيًالعػػبلجً،كبسػػببً
الكض ًاإلجتماعيًكالذمًيصيبًالمدمناتًبكصمتًالعارًعندًاألهؿً .
ً
ً
ً
92

جدوؿ()7
حاالت اإلدماف حسب الفئة العمرية والسنة منذ عاـ( :)2011- 2009تـ التوثيؽ مف(المكتب
التنفيذي لمجنة الوطنية لشؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية )2011
انفئً انؼمشًٔ

2011

2010

2009

02-11

42

23

28

02-01

214

177

167

02-01

120

110

88

02-01

28

44

35

02-01

17

10

4

61+

2

1

4

انمجمُع

423

365

326

ً
ًًًيتضػاًمػفًالجػدكؿً(ً)7الفئػػةًالعمريػةًالتػيًتمثػؿًنسػػبةًأكبػرًفػيًزيػارةًالمستشػػفياتًهػيًالفئػةًمػػفً
ً21الػػىًً30سػػنةًثػػـًتػػهتيًبعػػدهاًمػػفًً31الػػىًً40سػػنةً،كهػػذ ًالمرحمػػةًهػػيًمرحمػػةًالشػػبابً،كهػػـً
االكثرًتمقيًلمعبلجًفيًالمؤسساتًالصحيةًألسبابًمختمفةًمنجاًإمتصاديةً .
ً
ً
ً
ً
ً
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جدوؿ ()8
توزيع حاالت اإلدماف حسب الحالة االجتماعية والسنة:تـ التوثيؽ مف (المكتب التنفيذي لمجنة
الوطنية لشؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية )2013 ،
انذبنخ االجتمبػٕخ

2011

2012

0210

أػضة

263

307

444

متضَج

137

164

742

مطهق

21

26

27

أسمم

2

2

1

غٕش مذذد

-

14

6

انمجمُع

472

945

686

ًً ً

ًًًيتضػػاًمػػفًالجػػدكؿً(ً)8أفًأكثػػرًالمػػدمنيفًالمسػػجميفًمػػفًفئػػةًالع ػزابً،ثػػـًتػػهتيًمػػفًالفئػػةًالثانيػػةً
فًفيًسمطنةًعمافً ً.
يً
فئةًالمتزكجيفًكأمؿًالحاالتًهيًمفًفئةًاألرامؿًنظ انًرًًلقمتج
ً
هيً
ً،كالػ ػػذمًيبػ ػػيفًأفًالمسػ ػػتكلً
ًًًكالجػ ػػدكؿً(ً)9يكضػ ػػاًحػ ػػاالتًالمػ ػػدمنيفًحسػ ػػبًالمسػ ػػتكلًالتعميمػ ػػي ً
التعميميًفيًالمرحمةًالكسػطىًبػيفً(ًاالبتػدائيًكالثػانكم)ًهػيًأعمػىًمػفًبػاميًالم ارحػؿًالمختمفػةً،كأفً
ًأغمػػبًالمػػدمنيفًالًيكممػػكفًالمرحمػػةًالجامعيػػةًكذلػػؾًلمحاجػػةًإلػػىًًالمخػػدراتًأكًالعمػػؿًلجنػػيًالمػػاؿً،
كذلػػؾًلشػًػراءًالمخػػدراتً،كيتضػػاًذلػػؾًأيضػػاًأفًأكتسػػابًالمعػػارؼًفػػيًالمػػدارسًككيفيػػةًالكمايػػةًمػػفً
المخدراتًلجكًدكرًايجابيًفيًالحدًمفًتعاطيًالمخدراتً،كالجدكؿً(ً)9يكضاًذالؾً :
ً
ً
ً
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جدوؿ ()9
حاالت اإلدماف حسب المستوى التعميمي وسنو التسجيؿً:تـ التوثيؽ مف (المكتب التنفيذي لمجنة
الوطنية لشؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية)2013 ،
انمغتُِ
انتؼهٕمٓ
أمي

2010

2011

2012

2013

14

11

4

11

17

12

21

23

62

78

93

133

145

158

163

200

99

133

133

223

جامعي

23

30

46

56

المجموع

360

422

460

646

1

49

يقرأ ويكتب
ابتدائي

أعدادي
ثانوي

غير محدد

ً5

ً 40

ػرطةًعمػافً
ًًًًأفًالججدًالمممكسًالذمًتقكـًبػرًإدارةًالعامػةًلمكافحػةًالمخػدراتًكالمػؤثراتًالعقميػةًبش
ي
السػمطانيةًلجػكًججػدىًاًبػػار نًازًفػػيًالحػدًمػػفًالمخػدراتً،حيػػثًتبػػذؿًًمصػارًججػػدهاًفػيًمنػ ًالتجريػػبًأكً
الض ػػبطًكالق ػػبضًعم ػػىًتج ػػارًالمخ ػػدراتً،حي ػػثًتق ػػكـًف ػػيًالس ػػجفًالمرك ػػزمًبتكثي ػػؼًالتكعي ػػةًكغ ػػرسً
األخبلؽًالحميدةًكتقكيػةًالػكازعًالػدينيً،كلقػدًنػصًمػانكفًمكافحػةًالمخػدراتًكالمػؤثراتًالعقميػةًممحػؽً
(ً)6مي ػزاتًكثي ػرةًمػػفًالحػػدًمػػفًإنتشػػارًالمخػػدراتً،كمنجػػاًاإلعفػػاءًمػػفًالعقكبػػةًلكػػؿًمػػفًبػػادرًمػػفً
ػيًأرتكابجػاً،كأجػازًلممحكمػةًاإلعفػاءًمنجػاًإذاً
الجناةًبهببلغًالسمطاتًالعامةًعفًالجريمةًمبؿًالبػدءًف ً
حصػػؿًاإلبػػبلغًبعػػدًأرتكػػابًالجريمػػةًكمبػػؿًمباش ػرةًالتحقيػػؽًفيجػػاً،كتحقيػػؽًالعقكبػػةًإذاًسػػجؿًالجػػانيً
لمسػ ػػمطاتًالمختصػ ػػةًأثنػ ػػاءًالتحقيػ ػػؽًأكًالمحاكمػ ػػةًالقػ ػػبضًعمػ ػػىًالجنػ ػػاةًاآلخ ػ ػريفً،كتسػ ػػقطًالعقكبػ ػػةً
القانكني ػػةًف ػػيًحال ػػةًتق ػػدـًالم ػػدمفًم ػػفًتمق ػػاءًنفس ػػرًلطم ػػبًالع ػػبلجًكم ػػاًكف ػػؿًالق ػػانكفًض ػػمافًسػ ػريةً
المعمكمػػاتً،كمػػدًحصصػػتًإدارةًمكافحػػةًالمخػػدراتًخط ػانًسػػاخنانًلتمقػػيًالببلغػػاتًكاإلسػػتعانةًبرجػػاؿً
الشرطةً ًًً.
95

ًًرأي الديف اإلسالمي في المخدرات

ً

ػيًمرآننػػاًالكػريـًكاألحاديػػثًالنبكيػػةً
ًًًًًلقػػدًحػػرـًديننػػاًالحنيػػؼًكػػؿًأن ػكاعًالمخػػدراتًحسػػبًمػػاًذكػػرًفػ ً
ػرًمنػرً،
ػاسًخيًانً
الشريفةً،ك َّ
أحؿًكؿًماًهػكًطبيػبًكمفيػدًلمبشػرًجميعػانًً،فمػاًح َّػرـًذًشػيئانًًإالًع َّػكضًالن ى
َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
ماؿًذًتعالىَ ﴿ً:و ُيح ُّوَل َ ُٓ ًُ َّ
َواْلْافلَاىا ِ َ
ث ويضعَخًَِٓمِْصْاً
اتَويح ِرمَنيي ًَِٓاربائ ِ َ
َاىط ّي ِ َب ِ
ِ

َ َ
َ َ
َكُ ا ْ َنياايْ ِٓ ًََْ﴾ً.1كهػذ ًحجػػةًماطعػػةًعمػىًتحػريـًالمخػػدراتًبشػتىًأنكاعجػػاًألنجػػاًتػؤدمًبػػالفردًإلػػىً

اإلصػػابةًًبػػاإلمراضًكتػػتحكـًبػػرًً،كالًتجعمػػرًيقض ػانًكالًفػػردًمنتج ػانًفػػيًالحيػػاةً،كتػػؤدمًبػػرًأيض ػانًإلػػىً

َ ُ ُْ ْ َ
ُ َ
ُ َ
التجمكػػةًحيػػثًيقػػكؿًذًفػػيًكتاب ػرًالعزيػػزَ ﴿:والَتيلاأاَبِييْاادِيك ًَْمِىلَالي ْٓيهااًَِ﴾ً،ًً2فم ػفًالمبػػادئً
األساسػيةًفػػيًاإلسػبلـًاإلبتعػػادًعػفًكػػؿًمػاًهػػكًضػارًبصػػحةًاإلنسػافً،كا َّفًتعػػاطيًالمخػدراتًيػػؤدمً
إلىًمضارًجسميةًكنفسيةًكاجتماعيةً(ًالبارً .)2003ً،
لػػـًتكػػفًالمخػػدراتًمعركفػػةًفػػيًزمػػفًالرسػػكؿًكمػػاًنعرفجػػاًاليػػكـً،كلػػـًيكػػفًلجػػاًمفجػػكـًكاضػػاًفػػيً
عقكؿًالناسً،لذلؾًلـًيردًلجاًذكرًصرياًفيًالقًػرآفًالكػريـًأكًالسػنةًالنبكيػةً،بػؿًشػمؿًالقًػرآفًالكػريـً
فػػيًتحريمػػرًلممحرمػػاتًكػػؿًمػػاًهػػكًخبيػػثً،كذكػػرًالخمػػرًبهسػػمجاًكالًيكجػػدًأدنػػىًشػػؾًفػػيًأفًتعػػاطيً
المخدراتًيدخؿًضمفًالخبائثًالتيًحرمجاًذً(المراشدةً .)2011ً،
ًًًًكانػػتًالمرحمػػةًاألكلػػىًمرحمػػةًاطػػبلؽًسػػجـًفػػيًاالتجػػا ًحػػيفًمػػاؿًذًسػػبحانرًكتعػػالىََ ً﴿:وٌِااََ
َ ََْ َي ُ َ ُْ َ َ
َّ
ي
ُ َ
َ َ
َور ْزكا َ
َح َ
هرا َ
َث ٍَ َر ِ ي
ٔنَ﴾ًً3فكانتً
َِفَِل ِمَخيًََى ِل ْٔ ٍم ََح ْعلِي َ
ن
م
َ
ِا
س
ابَتتخِذونٌََِِّس
ِ ِ
ِيوَواْلخِ ِ
ِ
اتَا خ ِ
أكؿًمػػاًيطػػرؽًحػػسًالمسػػمـًمػػفًكض ػ ًالسػػكرً(كهػػكًالمخمػػر)ًفػػيًمقابػػؿًالػػرزؽًالحسػػفً،فكهنمػػاًهػػكً

( )1سورة االعراف ،اآلٌة 057
( )2سورة البقرة ،اآلٌة 095
( )3سورة النحل ،اآلٌة 67
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ش ػػيءًكالػ ػرزؽًالحس ػػفًش ػػيءًآخ ػػرً،ث ػػـًكان ػػتًالثاني ػػةًبتحري ػػؾًالكج ػػدافًال ػػدينيًع ػػفًطري ػػؽًالمنط ػػؽً

َْ ْ َ ْ ْ
َُ َ َ َ
ِساَ
التشريعيًفيًنفكسًالمسمميفًحيفًنزلتًفيًسكرةًالبقرةًماؿًتعالىً﴿:ي َ ْسيلُٔمَن ََِارٍ ِر
َوال ٍَي ِِ

َ ٌْ َ
ُْ
يْ
ُُْ َ َ ْ
ي
َ
ُ
َ
ري َ
َنب ٌ
ِاََجفعِ ٍِٓااَ﴾ ًكفػيًهػذاًإيحػاءًبػهفًتركجمػاًهػكً
اسَِإَوثٍٍٓاَأكَبٌَ َ
َو ٌَ َِاف ُِعَل ِيِ ِ
كو َلِي ٍِٓاَمِثً ِ
1

األكلىًماًداـًاإلثـًأكبرًمفًالنف ً.إذًأنرًممماًيخمكًشيءًمفًنفػ ً،كلكػفًحمػرًأكًحرمتػرًإنمػاًترتكػزً
عمػػىًغمبػػةًالضػػرًأكًالنفػ ً،ثػػـًكانػػتًالثالثػػةًبكسػػرًعػػادةًالش ػرابً،كايقػػاعًالتنػػافرًبينجػػاًكبػػيفًفريضػػةً

َ َهَ ي َ َُ ْ َ ََُْ ْ ي َ
َوأَ ُ
ىَح ي َ ََت ْعيَ ٍُٔا ْ َ
َس ََك َر َ
ُت ًْ ُ
فةَ َ
ٌَاَ
الصبلةًحػيفًنزلػتًمػاؿًتعػالىَ ً﴿ً:ي اََحٓاَاِِيََنٌِٔاَالَتلربٔاَالص

َُ ُ َ
ٔنَ﴾ً2كالصػبلةًفػيًخمسػةًأكمػاتًمعظمجػاًمتقػاربً،كالًيكفػيًمػاًبينجػاًلمسػكرًثػـًاإلفامػةً،كفػيً
تلٔل َ
هذاًتضييؽًلفرصًالمزاكلةًالعمميةًلعادةًالشرابًً-كخاصةًعػادةًالصػبكحًفػيًالصػباحًكالغبػكؽًبعػدً
العص ػػرًأكًالمغ ػػربًكم ػػاًكان ػػتًع ػػادةًالج ػػاهمييفًً-كفي ػػرًكس ػػرًلع ػػادةًاإلدم ػػافًالت ػػيًتتعم ػػؽًبمكاعي ػػدً
التعاطيً،كفيرًً-كهكًأمرًلرًكزنرًفيًنفسًالمسمـًً-ذلؾًالتنامضًبيفًالكفػاءًبفريضػةًالصػبلةًفػيً
مكاعيػػدهاًكالكفػػاءًبعػػادةًالش ػرابًفػػيًمكاعيػػدهاً،ثػػـًكانػػتًهػػذ ًالرابع ػةًالحاسػػمةًكاألخي ػرةً،كمػػدًتجيػػهتً
النفػػكسًلجػػاًتجي ػؤانًكػػامبلنًفمػػـًيكػػفًإالًالنجػػيًحتػػىًتتبعػػرًالطاعػػةًالفكريػػةًكاإلذعػػافً،عػػفًعمػػرًب ػػفً
ي
الخطػػابًً-رضػػيًذًعنػػرًً-أنػػرًمػػاؿً:المجػػـًبػػيفًلنػػاًفػػيًالخمػػرًبيانػناًشػػفاءً،فنزلػػتًاآليػػة ﴿ً:مِج ٍَاااَ
َْ ْ َ ْ
ََ ُ ي ُ ْ َ ْ ْ ي
ُ ُ ي ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
اََ
يرِيد َالشيطان َأن َئك ِع َبيِكً َاىعداوة َواْلغضاء ِ
َِف َارٍرَِوالٍي ِ ِ
ِسَويصدكًَخََِِنرَِاهلل َِون ِ

َ
ََ ْ َْ ُ ْ ُ ْ
ي
اأنَ﴾ً3فػػدعيًعمػػرًفقرئػػتًعميػػرً،فقػػاؿً":انتجينػػاًًانتجينػػا"ًركاةًالترمػػذمً
ٌَِ َت ُٓ َ
الصاافة َِلٓااوََجااتً
(الرستاميً .)2011ً،

( )1سورة البقرة ،اآلٌة 209
( ) 2سورة النساء ،اآلٌة 43
( )3سورة المائدة ،االٌة 90
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كم ػػاؿًرس ػػكلناًالكػ ػريـً(ﷺ)ً(:إجتنًبػ ػكاًالخم ػػرًف َّإنج ػػاًأ لـًالخبائ ػػثً)ًص ػػدؽًرس ػػكلناًالكػ ػريـًركاةً
(الخمػ ػػرًأ لـًالف ػ ػكاحشًكأكبػ ػػرً
النس ػػائيًكالطب ارنػ ػػيً،عػػػفًعبػػػدذًب ػػفًعمػػػرًعػػػفًالنبػ ػػيً(ﷺ)ًم ػػاؿٍ ً:
الكبػػائر)ًنجػػدًأ فًأحاديػػثًالرسػػكؿًصػػمىًذًعميػػةًكسػػمـًًتنجػػىًعػػفًالض ػرارًبجميػ ًأشػػكالرًفػػيًمثػػؿً
م ػػكؿًرس ػػكؿًذً(ﷺ)"ً:الًض ػػررًك ً
ار"ًركاةًإب ػػفًماج ػػةً،كه ػػيًالقاع ػػدةًالعام ػػةًالفقجي ػػةًالت ػػيً
الًض ػ ىػرىً
ى ىى ى
تقػػررًإفًمػػاًتبػػثًضػػررًثبػػتًحرمتػػرًنجػػد ًفػػيًمثػػؿًهػػذاً،كعػػفًأبػػكًعبيػػدةًعػػفًجػػابرًبػػفًزيػػدًعػػفً
ػاؿً"ً:كػػؿًش ػر و
ابًأسػػكرً
عائشػػةًرضػػيًذًعنجػػاًفقالػػتً:سػػئؿًرسػػكؿًذً(ﷺ)ًعػػفًش ػرابًالبت ػ ًفقػ
ي
اـ"ًصدؽًرسكلناًالكريـً(األماـًالربي ً،2003ً،صً .)247.
ىفجكًحر ي
ًًً ع ػػفًج ػػابرً(رض ػػيًذًعن ػػة)ًأفًرج ػػبلًس ػػهؿًالنب ػػيًص ػػمىًذًعمي ػػةًكس ػػمـًع ػػفًشػ ػرابًيشػ ػربكنرً
بهرضػػجـًمػػفًالػػذرةًيقػػاؿًلػػرًالمػػزرً،مػػاؿًرسػػكؿًذً(ﷺ)أمسػػكرًهػػك؟"ًمػػاؿً:نعػػـً،فقػػاؿًصػػمىًذً
عميةًكسمـً"إفًعمىًذًعجدانًلمفًيشربًالمسكرًأفًنسقيرًمػفًطينػةًالخبػاؿ"ً،مػالكاًً:يػاًرسػكؿًذً،
كم ػػاًطين ػػةًالخب ػػاؿ؟ًم ػػاؿ(ﷺ)ً":ع ػػرؽًأه ػػؿًالن ػػارً–ًأكًعص ػػارةًأه ػػؿًالن ػػار"ًص ػػحياًً(البخ ػػارمً،
ً .)2005
إفًالػديفًاإلسػبلميًينجػىًعػفًالفحشػاءًكالمنكػػرًفػبلًضػررًكالًضػرارًفالمخػد ارتًحػراـًتعاطيجػػاً
اؤهاًكانتاججاً.كماؿًإبفًتيميرً(رضيًذًعنر)ًفػيًكتابػرًالسياسػةًكالشػريعة":إفًالحشيشػةً
كبيعجاًكشر ً
حراـً،يحدًمتناكلجاًكماًيحدًشاربًالخمرًكهيًأخبثًمػفًالخمػرًمػفًججػةًإنجػاًتفسػدًالعقػؿًكالمػزاجً
حتىًيصيرًفيًالرجؿًتحنثًكدياثةًكغيرًذلؾًمفًالفسادًكانجػاًتص ػﳲدًعػفًذكػرًذًكعػفًالصػبلةً،
كهػػيًداخمػػرًفيجػػاًحرمػػرًذًكرسػػكلرًمػػفًالخمػػرًكالمسػػكرًلفظػػاًكمعنػػى"ً.كبعػػضًالمخػػدراتًمػػدًتػػذكبً
فيًالماءًكتشربًفالخمرًيشربًكؿًذلؾًحراـً(المراشدةً ًًً.)2011ً،
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ًكيبػػيفًالخميمػػيًالمشػػارًإليػػةًفػػيً(الحػػارثي"ً)2003ً،إفًاإلسػػبلـًديػػفًالحػػؽًاختػػارًذًلعبػػاد ً
ليكمؿًهدايتجـًكليتـًبرًنعمترًعميجـًدنياًكأخرلً،أحاطًهذ ًالنعمػةًالعقػؿًبسػياجًسػميؾًمػفًاألحكػاـً
الما نعةًمفًالتهثيرًعميجاً،الحافظةًلحرماتجاً،بػؿًجعػؿًاإلسػبلـًلمعقػؿًحمػىًمحجػكراًالًيجػكزًالحػكـً
حكلرً،كلذلؾًحرـًجمي ًالمسكراتًكالمفتراتً،بؿًحػرـًمميػؿًمػاًأسػكرًكثيػرةًليظػؿًالعقػؿًمصػكنانًمػفً
جمي ًالمؤثراتً،يؤدمًكظيفةًالحياةًمفًغيرًأفًيقػؼًفػيًسػبيمرًعػائؽً،كمػدًجػاءًالػنصًالقػاط ًفػيً
ػرً،كأفًم ػػاً
كتػػابًذًبتح ػ ًػريـًالخمػػرً،كدل ػػتًالسػػنةًالمستفيض ػػةًأفًكػػؿًمس ػػكرًكمفتػػرًل ػػرًحكػػـًالخم ػ ً
أسكرًالفرؽًمنرًفمؿءًالكؼًمنرًحراـ"(صً .)14.
ًكاتفؽًمعظـًالعمماءًفيًالديفًاإلسبلميًأفًالمخدراتًحراـً،ألنجاًتجعؿًالفردًفيًعػالـًأخػرًالً
يعيشًكامعةًاليكميًكتصػرفرًعػفًحالتػرًالطبيعيػةًإالًإذاًذهػبًمفعػكؿًالمخػدرً،فيبحػثًعػفًالمخػدرً
ليزيؿًاآلال ـًالمتراكمةًفيًالجسـًنتيجةًالتعاطيً،كتفؽًعمماءًالديفًعمىًمعامبػةًكحرمػةًمػفًيركججػاً
كيتعاطاهاًأكًمفًيصنعجاًكيزرعجاًألنجاًتسببًالجبلؿًلمفردًفػيًمجتمعػةً،كيػؤدمًأيضػاًإلػىًإرتكػابً
الجرائـًكضررهاًأشدًمفًضررًالمسك ارتً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ثانياً :الدراسات السابقةًً :
ػاًكت ػػبًف ػػيًمش ػػكمةًالد ارس ػػةًالحالي ػػةً
ًًًًًم ػػفًخ ػػبلؿًإط ػػبلعًالباح ػػثًعم ػػىًاألدبًالس ػػابؽًح ػػكؿًم ػ يً
كمتغيراتجػػاً،كذلػػؾًمػػفًخػػبلؿًالمجػػاالتًالعمميػػةًكالرسػػائؿًالجامعيػػةًفػػيًعػػددًمػػفًالجامعػػاتًالعربيػػةً
ػاًنشػػرًفػػيًاألنترنػػتًمػػفًبحػػكثًعمميػػةًمحكم ػةً،اسػػتطاعًالباحػػثًالحصػػكؿًعمػػىً
كاألجنبيػػةًكعبػػرًمػ ي
عػددًمػػفًالد ارسػػاتًالسػػابقةًذاتًالعبلمػةًبمشػػكمةًًد ارسػػترً،كلتسػػجيؿًعػرضًكمنامشػػةًًهػػذ ًالد ارسػػاتً
تـًتصنيفجاًإلىًالفئتيفًاآلتيتيفً :
ًًدراساتًتناكلتًسماتًالشخصيةًلدلًمدمنيًالمخدراتً .ًدراساتًتناكلتًمدمنيًالمخدراتًبصفةًعامة ًًًًًكمدًماـًبترتيبً هذ ًالد ارسػاتًضػمفًكػؿًفئػةًمػفًهػاتيفًالفئتػيفًمػفًاألمػدـًالػىًاألحػدثً،ثػـًمػاـً
بمنامشػػةًهػػذ ًالد ارسػػاتًكبيػػافًمكم ػ ًالد ارسػػةًالحاليػػةًمػػفًهػػذ ًالد ارسػػاتًالسػػابقةً،كفيمػػاًيمػػيًعرض ػانً
لجذ ًالدراساتًالسابقةً :
أوالً :دراسات تناولت سمات الشخصية لدى مدمني المخدرات.
ًًًًًًاس ػػتجدفتًالعديػ ػ دًم ػػفًالد ارس ػػاتًف ػػيًع ػػددًم ػػفًالبم ػػدافًالعربي ػػةًكاألجنبي ػػةًم ػػدمنيًالمخ ػػدراتً،
كعمم ػػتًعم ػػىًإجػ ػراءًمس ػػاًش ػػامؿًلمعرف ػػةًس ػػماتًشخص ػػيتجـً،ففػ ػيًمط ػػرًأج ػػرتًالم ػػالكي(ً،)1990
د ارس ػػةًكالت ػػيًه ػػدفتًإل ػػىًمقارن ػػةًبع ػػضًس ػػماتًالشخص ػػيةًعن ػػدًالمتع ػػاطيفًكغي ػػرًالمتع ػػاطيفًف ػػىً
ً،كالتػػازرًالحركػػيً ً،كثبػػاتًاليػػدً ً،كمجػػارةًاألصػػاب ً.تككنػػتً
الكظػػائؼًالعقميػػةًكالػػنفسًحركيػػةًً،كاإلنتبػػا ً
عين ػػةًالد ارس ػػةًم ػػفًمجم ػػكعتيفًاح ػػداهماًم ػػفًالمتع ػػاطيفًكع ػػددهـً(ً)30م ػػدمنانً،كالمجمكع ػػةًاألخ ػػرلً
ضػػابطةً ًكمػػفًغيػػرًالمتعػػاطيفًعػػددهـ(ً،)30كمػػدًاسػػتخدمتًعػػددانًمػػفًاألدكاتًكهػػىًاختبػػارًأيزنػػؾً
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لمشخصيةً،كاستمارةًالعكامؿًاالجتماعيةًمفًًأعدادًالباحثةً،اختبػارًثبػاتًاليػد-التػازرًالحركػي-مجػارةً
األصػاب ًً،كجػػاءتًنتائججػاًلتشػػيرًبكجػػكدًفػركؽًدالػػةًبػيفًالمتعػػاطيفًلمجيػػركيفًكغيػرًالمتعػػاطيفًفػػىً
ً،كالشػػطبًفػػىًاتجػػا ًالمجمكعػػةًالض ػػابطةً،
كػػؿًمػػفًالتػػازرًالحركػػيً ً،كثبػػاتًاليػػدً ً،كمجػػارةًاألصػػاب ً
ككجكدًفركؽًبيفًالمتعاطيفًكغيرًالمتعاطيفًفيًتقديرًالػذاتً،كالسػعادةً،كاالكتئػابً،كتػكهـًالمػرضً
لصالاًالمدمنيفً .
ًًًًًًكأج ػ ًػرتًعب ػػدالباميً(ً،)1992د ارس ػػةًه ػػدفتًإل ػػىًالتع ػػرؼًعم ػػىًخص ػػائصًشخص ػػيةًالم ػػدمنيفً
مقارنةًبغيرًالمدمنيفً،كذلؾًعمىًعينةًتتػهلؼًمػفً(ً)47حالػةًمػفًمػدمنيًالجيػركيفًبمدينػةًالريػاضً
ػدمنيفً،كاسػتخدمتًالباحثػةً
ً
فردًمفًغيرًالم
تراكحتًًاعمارهـًبيف(ًً)29-22سنةًاضافةًإلى(ًً ً)ً21
اختبارًالشخصػيةًالمتعػددًاألكجػةً(ً)MMP1الػذمًمننػرًعثمػافًالطكيػؿً،كاسػتخدمتًالباحثػةًالمػنججً
الكص ػػفيً،كتكصػػػمتًالد ارسػػػةًإل ػػىًأفًالمػػػدمنيفًيشػ ػػعركفًباالض ػػطجادًكلػػػديجـًانح ػ ػراؼًسػ ػػيككباتيً،
كيش ػػعركفًبالي ػػهسًكفق ػػدافًالثق ػػةًب ػػالنفسًكب ػػاآلخريفًكاالكتئ ػػابًكالج ػػكسً ًكت ػػكهـًالم ػػرضًكالجس ػػتيرياً
ػاـًكأرتفػاعًمقيػػاسًالكػذبً،كالتػكترًكخمصػػتًإلػىًأنػرًتكجػػدًفػركؽًجكهريػةًبػػيفًالمػدمنيفًكغيػػرً
كالفص ً
المدمنيفًفيًبعضًمتغيراتًالصحةًالنفسية.
ًًًًكفػػيًنفػػسًالسػػياؽًأجػػرلًماسػػـً(ً،)1993د ارسػػةًهػػدفتًإلػػىًمعرفػػةًخصػػائصًشخصػػيةًالمػػدمفً
كماًيراهاًطبلبًالجامعةًمفًغيرًالمػدمنيفًفػيًالقػاهرةً،كذلػؾًبجػدؼًامكانيػةًتجنػبًالطػبلبًلآلثػارً
السػػمبيةًكالمػػدمرةًلظػػاهرةًاإلدمػػافًكمحاكلػػةًالقضػػاءًعميجػػاًمبك ػ نارً،كالتعػػرؼًعمػػىًرؤيػػةًالطػػبلبًغيػػرً
الم ػ ػػدمنيفًلشخص ػ ػػيةًالم ػ ػػدمفً،كه ػ ػػؿًاخ ػ ػػتبلؼًه ػ ػػذ ًالرؤي ػ ػػةًبػ ػ ػاختبلؼًالم ارح ػ ػػؿًالد ارس ػ ػػيةًكالحال ػ ػػةً
االجتماعية؟ًكاستخدمتًالدراسةًاألسمكبًاالسػتطبلعيًمعتمػدةًعمػىًتطبيػؽًاسػتبيافًيضػـًمجمكعػةً
مػػفًاألسػػئمةًتقػػيسًرؤيػػةًالطمبػػةًلشخصػػيةًالمػػدمفً،كطبقػػتًعمػػىًعينػػةًمككنػػةًمػػفً(ً)600طالػػبً
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كطالبةًبكميةًالتربيةًبجامعةًاالسكندريةً،ككافًمفًأهـًماًتكصمتًإليػةًهػذ ًالد ارسػةًهػكً:رؤيػةًغيػرً
المتعػػاطيفًلممػػدمفًتتمثػػؿًفػػيًأفًشخصػػيةًالمػػدمفًتتسػػـًبالضػػعؼًكاإلرتجاليػػةًفػػيًالتصػػرؼً،كعػػدـً
اإلت ػزافًاإلنفعػػاليً،كعػػدـًتحمػػؿًالمسػػئكليةً،كاإلنط ػكاءً،كالشػػعكرًبػػالنقصً،كاإلرهػػاؽًالػػدائـً،كالكػػذبً،
كعػػدـًالتركيػػزً،كعػػدـًاأللت ػزاـًبػػالعرؼًكالتقاليػػدً،ككمػػاًأنػػرًيعػػانيًمػػفًالعديػػدًمػػفًالمشػػكبلتًاألس ػريةً
كاالجتماعيةً،لعدـًمدرترًعمىًاالندماجًم ًاآلخريفًكالتكافؽًمعجـ.
ًًًًكف ػػيًالق ػػاهرةًأج ػػرلًفاي ػػدً(ً،)1994د ارس ػػةًه ػػدفتًإل ػػىًالتع ػػرؼًعم ػػىًالبن ػػاءًالنفس ػػيًكدينامي ػػاتً
الشخصػ ػيةًل ػػدلًمتع ػػاطيًالكحكلي ػػاتًكالب ػػارًبتي ػػكراتًكاالمفيت ػػاميفً،كالكش ػػؼًعم ػػاًإذاًكان ػػتًهنال ػػؾً
مككنػػاتًعامػػرًكمشػػتركةًبػػيفًأبعػػادًالشخصػػيةًكاألع ػراضًالنفسػػيةًكالعقميػػةًكاألع ػراضًالسػػيككماتيةً
لػػدلًمجمكعػػةًالبحػػثً،كاعتمػػدًالباحػػثًفػػيًد ارسػػترًعمػػىًمنججػػيفًيتمػػثبلفًفػػيًالمػػدخؿًاإلحصػػائيً
ػيةً،كاختبػػارًرسػػـًالمنػػزؿً
كد ارسػػةًالحالػػةًمسػػتخدمناًفػػيًذلػػؾًعػػدةًأدكاتًهػػيً:اختبػػارًأيزنػػؾًلمشخصػ ً
كالش ػػجرةًكالشخص(إس ػػقاطي)ً،كمقابم ػػرًإكمينيكي ػػرًكغيره ػػاًم ػػفًاألدكاتًالت ػػيًتخ ػػدـًأه ػػداؼًالبح ػػثً،
كاشتممتًالعينةًعمىًمجمػكعتيفً:األكلػىًمتعػاطيًالعقػاميرًكتتكػكفًمػفً(ً)75مػدمفًتتػراكحًأعمػارهـً
بيفً(ً)60-15سنةًمفًالذككرً،كالثانيػةًغيػرًالمتعػاطيفًكعػددهـً(ً)75تتػراكحًأعمػارهـًبػيفً(-15
ً)50سػ ػػنةًمػ ػػفًالػ ػػذككرً.ك ارع ػ ػىًتمثيػ ػػؿًالمسػ ػػتكياتًالتعميميػ ػػةًكاالجتماعيػ ػػةًكاالمتصػ ػػاديةًالمتنكعػ ػػةً،
ًكانتجػػتًالد ارسػػةًإلػػىًأفًمتعػػاطيًالعقػػاميرًيتسػػمكفًبمجمكعػػةًمػػفًاألع ػراضًالنفسػػيةًكالعقميػػةًبدرجػػةً
أكبػػرًمػػفًغيػػرًالمتعػػاطيفً،كتتمثػػؿًهػػذ ًاألعػراضًفػػيًالكسػكاسًالقجػػرمًكاالكتئػػابً،كأعػراضًالقمػػؽً،
كالعدكانيػػةً،كأع ػراضًالبارانكيػػاً،كأع ػراضًالذهانيػػةًكأع ػراضًالسػػيككماتيرً،كمػػاًتكجػػدًمككنػػاتًعامميػػرً
عامػػةًبػػيفًأبعػػادًالشخصػػيةًكأع ػراضًاألم ػراضًالنفسػػيةً،كمػػاًكشػػفتًالمقابمػػةًاالكمينيكيػػرًكاالختبػػارً
االسػػقاطيًعػػفًكجػػكدًاختبلفػػاتًبػػيفًمتعػػاطيًكػػؿًمػػفًالكحكليػػاتًكالبػػارًبتيػػكراتًكاألمفيتػػاميفًفػػيً
دينامياتًالشخصيةًفيماًتتعمؽًبالجكانبًالفصاميةًكاالكتئابيةًكالعدكانيةً .
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ًًكفػػيًالكاليػػاتًالمتحػػدةًاالمريكيػػةًأجػػرلًكػػؿًمػػفًشػػيرً ًكتػػركؿً(ً،)Sher&Trull, 1994د ارسػػةً
هػػدفتًإلػػىًمعرفػػةًالعبلمػػةًبػػيفًنمػػكذجًعكامػػؿًالخمػػسًالكبػػرلًكالػػذيفًيميمػػكفًالسػػتخداـًالمخػػدراتً
المتع ػػددةً.تككن ػػتًعين ػػةًالد ارس ػػةًم ػػفً(ً)468مػ ػفًال ػػذيفًيميم ػػكفًالس ػػتخداـًالمخ ػػدراتًم ػػفًالش ػػبابً
الب ػ ػ ػػالغيفً،كطب ػ ػ ػػؽًالباحثػ ػ ػ ػافًمقي ػ ػ ػػاسًعكام ػ ػ ػػؿًالخم ػ ػ ػػسًالكب ػ ػ ػػرلً،كمقي ػ ػ ػػاسًاالض ػ ػ ػػطراباتًالعقمي ػ ػ ػػةً
بلًالس ػػتخداـً
المنفتح ػػة(ً،)DSM –III-Rككش ػػفتًنت ػػائجًالد ارس ػػةً:أفًاألش ػػخاصًال ػػذيفًل ػػديجـًم ػػي نً
المخػػدراتًتػػنخفضًدرجػػاتجـًفػػيًعامػػؿًاالنبسػػاطيةً،ممػػاًيجعمجػػـًيتعػػاطكفًم ػكادًالمتعػػددةًلمحصػػكؿً
عمػػىًالسػػعادةًكالبججػػةً،كتػػنخفضًلػػديجـًعامػػؿًالمقبكليػػةًكاالنفتػػاحًعمػػىًالخب ػرةً ً،كيرتف ػ ًلػػديجـًعامػػؿً
العصابيةًكيقظةًالضميرً .
ًًًً ًكفػ ػػيًالسػ ػػعكديةًأجػ ػػرلًالحربػ ػػيً(ً،)1995بد ارسػ ػػةًكالتػ ػػيًهػ ػػدفتًإلػ ػػىًالتعػ ػػرؼًإلػ ػػىًخصػ ػػائصً
الشخصػػيةًلػػدلًمػػدمنيًكمركجػػيًالمخػػدراتًكالعػػادييفً،كتككنػػتًالعينػػةًمػػف(ًً)ً50مػػدمنناًلمجيػػركيفً
ك(ً)ً50مركج ػناًك(ً)ً50مػػفًالعػػادييفًً،كالتػػيًتراكحػػتًأعمػػارهـًمػػاًبػػيفً(ًً)ً30-20سػػنةً،اسػػتخدـً
فيجػػػاًالباحػػػثًاس ػ ػتمارةًالخمفيػػػةًمػػػفًًاعػ ػػداد ًكمائمػػػةًمنيسػ ػػكتاًلمشخصػ ػػيةً،كاسػ ػػتخدـًالباحػ ػػثًالمػ ػػنججً
الكصػػفيًالمقػػارفً،كتكصػػمتًالد ارسػػةًإلػػىً:كجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًلػػدلًالمػػدمنيفًكالمػػركجيفًمقارنػػةً
بالعػ ػػادييفًفػ ػػيًمقػ ػػاييسًكػ ػػؿًمػ ػػفً(االنح ػ ػراؼًالسػ ػػيككباتيً،البارانكيػ ػػاً،السػ ػػيكاثتياً،الفصػ ػػاـً،الجػ ػػكسً
الخفيػػؼً،االنط ػكاءًاإلجتمػػاعي)ًكذلػػؾًلصػػالاًالمػػدمنيفًكالمػػركجيفً،كمػػاًالًتكجػػدًفػػركؽًفػػيًمقيػػاسً
(االكتئػػابً–ًتػػكهـًالمػػرضً–ًالجسػػتيريا)ًكخمصػػتًالد ارسػػةًإلػػىًأفًالمػػدمنيفًكالمػػركجيفًالًيختمفػػكفً
ع ػفًبعض ػػجـًال ػػبعضًإالًف ػػيًاالنحػ ػراؼًالس ػػيككباتيًحيػػثًظج ػػرًأفًالم ػػدمنيفًأكث ػػرًس ػػيككباتيةًم ػػفً
المركجيفًكبفركؽًدالةً .
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ًًًكفػػيًد ارسػػةًمػػاـًبجػػاًركبػػرتً(ً،)Robert, 1997هػػدفتًإلػػىًمعرفػػةًخصػػائصًالشخصػػيةًلػػدلً
مػػدمنيًاألفيػػكفًالمتعػػالجكفً،كمػػدًاسػػتخدـًفػػىًالبحػػثًعينػػةًمككنػػةًمػػفً(ً)716مػػفًمػػدمنيًاألفيػػكفً
المتعػالجكفًبكاسػطةًعقػارًالميثػػادكفً،كاسػتخدـًالباحػثًمقيػاسًاالضػػطراباتًالشخصػيةً،كمػدًجػػاءتً
نتائجًدراسترًًبهفًالخصائصًالطػبًالنفسػيةًتشػيرًإلػىًأفًً%47مػفًالعينػةًكػافًلػديجـًاضػطراباتً
الشخصيةًالمضادةًلممجتم ً،كنسبةًً%25.1لديجـًاكتئابًنفسيًجسػيـً،كنسػبةًً%15.8كػانكاًفػيً
تشخيصًغيرًمحددً .
ًًًمامػػتًبي ػزاًكبيفػػرمً(ً،)Pisa & Bevera, 1998بد ارسػػةًهػػدفتًإلػػىًالتعػػرؼًعمػػىًالعكامػػؿً
الخمسًالكبرل(العصابيةً،كاالنبساطيةً،كيقظةًالضميرً،كالمقبكليةً،كاالنفتػاحًعمػىًالخبػرة)ًكعبلمتجػاً
باالنتكاسةًعؿًالمخدراتًكالكحكؿً.تككنتًعينةًالد ارسػةًمػفً(ً)108مقسػمةًإلػىًثبلثػةًأمسػاـً(ً)35
منتكسػناًعمػػىًالكحػػكؿًكً(ً)45مػػفًالمنتكسػػيفًعمػػىًالمػكادًالمتعػػددةًك(ً)28عينػػةًضػػابطةًمػػفًأف ػرادً
المجتم ػ ً،كاسػػتخدمتًهػػذ ًالد ارسػػةًمقيػػاسًالعكامػػؿًالخمػػسًلمشخصػػيةً،كأظجػػرتًأبػػرزًالنتػػائجًهػػذ ً
ةًكانخف ػ ػػاضًيقظ ػ ػػةًالض ػ ػػميرًكالمقبكلي ػ ػػةًكاألنفت ػ ػػاحًعم ػ ػػىًالخبػ ػ ػرةً
الد ارس ػ ػػةً:أرتف ػ ػػاعًعام ػ ػػؿًالعص ػ ػػابي ً
كاالنبساطيةًلدلًالمنتكسيفًعمىًالكحكؿًكالمكادًالمتعددةًالمخدرةً .
ًًًًكفػػيًالسػػعكديةًأجػػرلًالحػػازميً(ً،)2001د ارسػػةًهػػدفتًإلػػىًالكشػػؼًعػػفًالعبلمػػةًبػػيفًمتعػػاطيً
المخدراتًبصفةًعامةً،كتعػاطيًنػكعًمعػيفًبصػفةًخاصػةً،كبػيفًأبعػادًالشخصػيةًكبعػضًالمتغيػراتً
األسريةًفيًالسعكديةً.كاستخدـًالباحثًالمػنججًشػبةًالتجريبػيً،كتككنػتًعينػةًالد ارسػةًمػفًمج ًػكعتيفً
األكلػػىًكهػػيًالتجريبيػػةًمػػفً(ً)150فػػردانًكالمجمكعػػةًالثانيػػةًكهػػيًالضػػابطةًتتكػػكفًمػػفً(ً)100فػػردً،
ػانيًكاختبػػارًمػػكسًلمعبلمػػاتًاألس ػريةً،
كاسػػتخدـًالباحػػثًمقيػػاسًأيزنػػؾًلمشخصػػيةًبجزئيػػةًاألكؿًكالثػ ً
كأظج ػػرتًالنت ػػائجً:كج ػػكدًف ػػركؽًذاتًدالل ػػةًإحص ػػائيةًف ػػيًأبع ػػادًالشخص ػػيةًب ػػيفًم ػػدمنيًالمج ػػدئاتً
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كالمسػػجكنيفًالعػػادييفًبالنسػػبةًألبعػػادًاالنبسػػاطًكاالنط ػكاءً،ككػػذالؾًكجػػكدًفػػركؽًدالػػةًإحصػػائيةًفػػيً
ػدئاتًكأًيسػػ ػ ػػرًالمسػػ ػ ػػجكنيفًالعػ ػ ػ ػػادييفًكفقػ ػ ػ ػػاًلمقيػ ػ ػ ػػاسً ً
ً
العبلمػػ ػ ػػةًاألس ػ ػ ػ ػريةًبػ ػ ػ ػػيفًأًيسػػ ػ ػػرًمػػ ػ ػػدمنيًالمجػ ػ ػ ػ
العبلماتًاألسرية.
ًكفيًأيرلنداًماـًكؿًمػفًأكمػاهكنيً ًكسػميثً( ،)O'Mahony & Smith, 2002بد ارسػةًهػدفتًإلػىً
مقارنةًلبعضًالخصائصًالشخصيةًلمدمنيًالجيركيفً،كمدًمامكاًبمقارنػةًمجمكعػةًمككنػةًمػفً(ً)20
م ػدمنانًلمجيػػركيفً،ك(ً)20ضػػابطةًً،ف ػيًأربعػػةًأبعػػادًلمشخصػػيةًككانػػتًالعينػػةًجميعجػػاًمػػفًالػػذككرً،
كأبعادًالشخصيةًهيًاحتراـًالذاتً،كالتحكـًفىًالذاتًكالنزعةًإلىًتقػديرًالػذاتً،كالنزعػةًإلػىًإسػقاطً
صكرةًالذاتً،كأظجرتًالنتػائجً:بػهفًهنػاؾًداللػةًإحصػائيةًفػىًانخفػاضًاحتػراـًالػذاتًكصػكرةًالػذاتً
عػػفًمجمكعػػةًاالسػػكياءً ً،ككػػذلؾًفػهفًمػػدمنيًالجيػػركيفًمػػدًأظجػػركاًبػػهنجـًتػػابعييفًلؤلف ػرادًالػػذيفًلػػديجـً
تارينًاجراميً .
ًًًًً ًكفيًالسعكديةًأجرلًحطابً(ً،)2002دراسةًهدفتًإلػىًفجػـًشخصػيةًالمػدمفًكذلػؾًبالمقارنػةً
ػدمفً،كاسػػتخدـًالباحػػثًاألدكاتً
ً
بيػػنجـًكبػػيفًغيػػرًالمػػدمنيفً ً،كمعرفػػةًصػػكرةًالسػػمطةًالكالديػػةًلػػدلًالمػ
ػيةً،كاسػػتبيافًاالتجاهػػاتًنحػػكًاألسػًػرةً
ػيًكاختبػػارًأيزنػػؾًلمشخصػ ً
اختبػػارًالشخصػػيةًاألسػػقاطيًالجمعػ ً
ػةً،كأخػػذًالباحػػثًعينػػةًمكامجػػاً(ً)75فػػردًمقسػػميفًإلػػىًثػػبلثً
كميػػاسًالس ػري ًلتعػػاطيًالم ػكادًاإلدمانيػ ً
مجمكع ػػاتً،مجمكع ػػةًم ػػفًغي ػػرًالم ػػدمنيفًال ػػذيفًس ػػبؽًلج ػػـًالع ػػبلجًم ػػفًمب ػػؿًكك ػػافًع ػػددهـً(ً،)30
كمجمكعةًمفًالمتعاطيفًعددهـً(ً)15فردً،مفًالذيفًيستخدمكفًالمكادًاإلدمانيػةًبشػكؿًغيػرًمػنظـً
"ًتع ػػاطيًتركيح ػػي"ً،كمجمكع ػػةًم ػػفًغي ػػرًالم ػػدمنيفًع ػػددهـً(ً)30ف ػػردً،كاس ػػتخدـًالباح ػػثًاس ػػمكبً
االحصائيًالتحميميًالمقػارفًبػيفًثػبلثًمجمكعػاتً،كأظجػرتًنتػائجًالد ارسػةً:كجػكدًفػركؽًذاتًداللػةً
إحصائيةًبيفًالمدمنيفًكبيفًغيرًالمدمنيفًفػيًصػكرةًالسػمطةًالكالديػةًً،كًكجػكدًفػركؽًدالػةًإحصػائيةً
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بػػيفًالمػػدمنيفًكغيػػرًالمػػدمنيفًفػػىًمقيػػاسًالكػػذبً،كالسػػعادةً،كاالنػػزكاءً،كاالنتمػػاءً،ككػػافًالفػػرؽًفػػىً
ا تجا ًمجمكعةًغيرًالمدمنيفً،ككجػدتًكػذلؾًفػركؽًدالػةًفػىًمقػاييسًالتشػجي ًبػالتعبيرً،كاالعتماديػةً
ػدنيً،كالتشػػددً،كاثػػارةًالغضػػبً،كاحت ػراـًالكالػػديفً،كالعػػزؿً،كمم ػ ً
ً
فػػىًالتنشػػئةً،كالخػػكؼًمػػفًاألذلًالبػ
العػ ػ ػ ػػدكافً،كرفػ ػ ػ ػػضًدكرًربػ ػ ػ ػػةًالمنػ ػ ػ ػػزؿً،كالمسػ ػ ػ ػػاكاةً،كسػ ػ ػ ػػيطرةًاألـً،ككانػ ػ ػ ػػتًالفػ ػ ػ ػػركؽًفػ ػ ػ ػػىًاتجػ ػ ػ ػػا ً ً
مجمكعةًالمدمنيفً .
ًًًًًكفػيًكاليفكرنيػاًأجػرلًًبػركؾًًكألػفً(ً،)Bruck & Allen, 2003د ارسػةًهػدفتًإلػىًمعرفػةًأمً
العكامؿًالخمسًالكبرلًلجاًتهثيرًفيًاإلدمػافًكعبلمتجػاًباختيػارًالمػادةًكتعػددًمػكادًاالسػتخداـً.بمغػتً
عينةًالدراسةً(ً(325مدمفً٪ ً44ً(ً،ذكػكر)ً،مػفًالػذيفًيتمقػكفًالعػبلجًمػفًاإلدمػافًعمػىًالجيػركيفً
ػكؿً،كاشػػممتًالتػػدابيرًالمقابمػػةًالس ػريريةًالمنظمػػةًؿً( ،)DSM-III-Rكمقيػػاسً
ً
كالكككػػاييفًأكًالكحػ
إدمافًالكحكؿً(ًً)MACكمقياسًعكامؿًالخمسًالكبػرلً،ككانػتًأهػـًالنتػائجًهػيً:أفًاألفػرادًالػذيفً
يعػػانكفًمػػفًاضػػطراباتًاإلدمػػافًظجػػرًلػػديجـًسػػماتًشخصػػيةًمشػػتركةًكهػػيًأرتفػػاعًعامػػؿًالعصػػابيةً
كانخفػػاضًعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرًكالمقبكليػػةًكاالنفتػػاحًعمػػىًالخب ػرةً،كمػػدًارتبطػػتًبالدرجػػةًالمنخفضػػةً
عمىًهذ ًالعامؿًبالشخصيةًالمضادةًلممجتم ًكبالسمكؾًاالجراميً .
كد ارسػ ػػةًأج ارهػ ػػاًالعنػ ػػزم(ً)2003فػ ػػيًالسػ ػػعكديةً،كالتػ ػػيًهػ ػػدفتًإلػ ػػىًالمقارن ػ ػةًبػ ػػيفًخصػ ػػائصً
شخصػػيةًمػػدمنيًالحشػػيشًكمػػدمنيًاإلمفيتػػاميفًكالشخصػػيةًالعاديػػةً.كمػػدًبمغػػتًعينػػةًالد ارسػػةًالكمػػيً
)ً،كاسػ ػػتخدـًالباح ػػثًأدكاتًالبحػػػثًلقيػػػاسًخاص ػػيةًالقم ػ ػؽًكخاص ػػيةًالعدكانيػ ػػةًكخاصػ ػػيةً
م ػػفً(ً 346
الدافعيػػػةًلئلنجػػػازً،م ػ ػ ًاسػ ػػتخداـًبعػػػضًالمتغي ػ ػراتًالديمكغرافيػػػةًمثػػػؿًالمسػػػتكلًالتعميمػ ػػيً،كالحالػ ػػةً
االجتماعيػػةً،كنػػكعًالكظيفػػةً،كاسػػتخدـًالباحػػثًالمػػنججًالكصػػفيً،كتكصػػمتًالنتػػائجًإلػػىً:كجػ ًكدًفػػركؽً
جكهري ػػةًدالػػػةًإحصػػػائيةًبػ ػػيفًمػػػدمنيًالحشػ ػػيشًكم ػػدمنيًاإلمفيتػػػاميفًفػ ػػيًخاصػ ػػيةًالقمػ ػػؽًكخاصػ ػػيةً
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العدكانيػػةًكخاصػػيةًالدافعيػػةًلبلنج ػػازً،كاستخمصػػتًالنتػػائجًأيضػػاًبهنػ ػرًالًتكجػػدًفػػركؽًجكهري ػػةًذاتً
داللػػةًإحصػػائيةًلػػدلًمػػدمنيًالحشػػيشًكاإلمفيتػػاميفًكالعػػادييفًفػػيًخاصػػيةًالقمػػؽًكخاصػػيةًالدافعيػػةً
لئلنجازًتبعانًًلمخصائصًالديمكغرافيةً(المستكلًالتعميمي-الحالةًاالجتماعيةً-نكعًالكظيفة)ً .
ًكفػ ػػيًمصػ ػػرًأجػ ػػرلًحسػ ػػف(ً،)2004د ارسػ ػػةًهػ ػػدفتًإلػ ػػىًربػ ػػطًمفجػ ػػكـًنكعيػ ػػةًالحيػ ػػاةًبسػ ػػماتً
الشخصيةًكمحاكلةًتكضياًالعبلمةًبػيفًكػؿًمنجمػاً،كمحاكلػةًالكشػؼًعػفًنكعيػةًالحيػاةًلػدلًمػدمنيً
الجيركيفً.مفًخبلؿًعينػةًبمغػتً(ً)87فػردانًمػفًمػدمنيًالجيػركيفً،تراكحػتًأعمػارهـًمػفً(ً)35-20
سنةً،كاستخدـًالباحثًمقياسًالرضاًعفًالحياةًمفًأعدادًدسكمي(ً،)1999كمقيػاسًاختبػارًمسػتكلً
نكعي ػ ػ ػػةًالطم ػ ػ ػػكحًم ػ ػ ػػفًأعػ ػ ػ ػدادًعريض ػ ػ ػػةً(ً،)2000كمقي ػ ػ ػػاسًب ػ ػ ػػارً–ًأكفًلق ػ ػ ػػكةًاألن ػ ػ ػػاًم ػ ػ ػػفًأع ػ ػ ػػدادً
كف ػػافي(ً،)1986كمقي ػػاسًاالنحػ ػ ارؼًالس ػػيككباثيًم ػػفًالمق ػػاييسًالفرعيػ ػرًالختب ػػارًالشخص ػػيةًمتع ػػددةً
األكجر(ًً)MMPIتعريبًممكية(ً،)1997كاستخدـًالباحػثًمػنججًالكصػفيًالتحميمػيً،ككشػفتًنتػائجً
الدراسة ً:كجكدًعبلمةًارتباطيػرًسػالبةًبػيفًالرضػاًعػفًالحيػاةً(كهحػدًالمتغيػراتًالنفسػيةًلنكعيػةًالحيػاةً
مكض ػػكعًالد ارس ػػةً)ًكالسػ ػػيككباثيةً(كهح ػػدًس ػػماتًالشخصػ ػػيةًالمدركس ػػة)ًبمعام ػػؿًأرتبػػػاط(ً)-0.304
كبداللػػةًإحصػػائيةًعنػػدًالمسػػتكل(ً،)0.01ككمػػاًكشػػفتًالد ارسػػةًكجػػكدًارتبػػاطًمكجػػبًبػػيفًمػػكةًاألنػػاً
كمستكلًالتعميـًكأيضناًبيفًالمجنةًكسفًبدايةًالتعاطيً .
ًًً ًكفيًكاشنطفًأجرلًكؿًمػفًكالتػكفًكرزبػرتسً(ً،)Walton & Roberts, 2004بد ارسػةًهػدفتً
إلػػىًمعرفػػةًالعبلمػػةًيػػبفًتعػػاطيًالمخػػدراتًكسػػماتًالشخصػػيةً.عمػػىًعينػػةًمػػفً(ً)118مسػػتخدميفً
لمكحػػكؿًكالمخػػدراتً،كعينػػةًمػػفً(ً)172ممتنعػػيفًعػػفًالمخػػدراتً،كاسػػتخدـًالباحػػثًمقيػػاسًالعكامػػؿً
الخمػػػسًالكبػ ػػرلً،كطبػ ػػؽًالمػ ػػنججًالكصػ ػػفيً،ككشػػػفتًنتػ ػػائجًالد ارسػ ػػةً:حص ػ ػ ًكؿًالمتعػ ػػاطيفًلمكحػ ػػكؿً
كالمخػ ػػدراتًعمػ ػػىًدرجػ ػػةًأعمػ ػػىًفػ ػػيًالعصػ ػػابيةًكبدرجػ ػػةًمتكسػ ػػطةًلػ ػػدلًالممتنعػ ػػيفًعػ ػػفًالمخػ ػػدراتً،
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كانخفضػ ػػتًيقظػ ػػةًالضػ ػػميرًكالمقبكليػ ػػةًكاالنفتػ ػػاحًعمػ ػػىًالخب ػ ػرةًلػ ػػدلًالمتعػ ػػاطيفً،كيبػ ػػيفًأفًالدرجػ ػػةً
المنخفضةًسببجاًتعاطيًالمخدراتً ً.
ًًًًًكفيًالنركيجًأجرلًككنرًنكرذيػؾً)ً،(Kornor & Nordvik, 2007د ارسػةًهػدفتًإلػىًمعرفػةً
مػاًإذاًكػافًهنالػػؾًًسػمرًتميػػزًشخصػيةًمػػدمنيًاألفيػكفًمػػفًالشػبابًالنػػركيجًمقارنػةًبعينػػةًمػفًنفػػسً
البمدًالًتعتمدًعمىًاألفيكفًمفًنفػسًالجػنسًكالسػفً.تككنػتًعينػةًالد ارسػةًمػفً(ً)65مػدمفًلؤلفيػكفً
كعين ػػةًمماثم ػػةًم ػػفًاألس ػػكياءًكع ػػددهـً(ً،)65كم ػػدًأخ ػػذًالباحث ػػافًالعين ػػةًم ػػفً(ً)5عي ػػاداتًخارجي ػػةً،
كاس ػػتخدـًالباحث ػػافًمقي ػػاسًالعكام ػػؿًالخم ػػسًالكب ػػرلًلمشخص ػػيةًالنركيجي ػػةً(ً،)NEO-PI-Rحي ػػثً
استخدـًالباحثافًالمنججًالكصفيًالمقػارفً،ككشػفتًالد ارسػةًعػفًًنتػائجًأهمجػاً:أفًمػدمنيًالمخػدراتً
مدًسجمكاًدرجاتًأمػؿًفػيًعكامػؿًيقظػةًالضػميرًمقارنػةًبغيػرًالمػدمنيفًعمػىًالمخػدراتً،كتػـًتسػجيؿً
درجػػاتًأمػػؿًفػػيًالمقبكليػػةًكاالنبسػػاطيةًكاالنفتػػاحًعمػػىًالخب ػرةًً،فػػيًحػػيفًترتف ػ ًدرجػػاتجـًفػػيًعامػػؿً
العصابيةًًلمدمنيًالمخدرات.
كفػػيًإيطاليػػاًمػػاـًكػػؿًمػػفًفػ ًػرنشً،كجي ػراً،كبكتاكػػاً،كزيمفػػتشً ً،كبي ارنػػيً ً،كفيػػرمً( & Branch
 ،)Gerra & Bertacca & Zaimovic & Pirani and Ferri, 2008بد ارسػةًهػدفتًإلػىً
معرف ػ ػػةًص ػ ػػفاتًشخص ػ ػػيةًمػػ ػػدمفًالجي ػ ػػركيفًكالككك ػ ػػاييفً.ش ػ ػػممتًالعينػػ ػػةًًث ػ ػػبلثًمجمكع ػ ػػاتًمػ ػ ػػفًً
ال ػػذككر(ً)85مريض ػػاًمعتم ػػديفًعم ػػىًالجي ػػركيفً)60(ً،مريض ػػاًمعتم ػػديفًعم ػػىًالككك ػػاييفً،كً(ً)50
شخصاًسميماًمفًعينةًعشكائيً،تـًمياسًالسماتًالشخصيةًعفًطريؽًمقياسًمينسػكتاً( MMPI
ً،)-2ككشػػفتًنتػػائجًالد ارسػػةً:كجػػكدًهسػػتيرياًكالعدكانيػػةًكاالنط ػكاءًاالجتمػػاعيًعنػػدًالمتعمػػديفًعمػػىً
ػاييفً،كأرتفػػاعًجن ػػكفًالعظم ػػةًكالمزاجيػػةًكتجن ػػبًالض ػػررً
ً
الجيػػركيفًأكث ػػرًم ػػفًالمعتمػػديفًعم ػػىًالككك ػ
كاالنبساطيةًًلدلًمدمنيًالكككاييفًأكثرًمفًالمعتمديفًعمىًالجيركيفً ًً.
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كفػيًإيػرافًمػاـًتكمػاسً ًكفمنتػايفً(ً،)Thomas & Valeithian, 2009بد ارسػةًهػدفتًإلػىًالتحقػؽً
مػفًعبل مػةًعكامػػؿًالشخصػيةًالخمػػسًالكبػرلًلػػدلًمػدمنيًالمخػػدراتًالمتعػددةًعنػػدًطػبلبًالجامعػػةً.
كاسػػتخدـًالباح ػػثًعينػػةًمكامج ػػاً(ً)342مػػفًالط ػػبلبًع ػػفًطريػػؽًأخ ػػذًالعينػػاتًالعنقكدي ػػةً،كاس ػػتخدـً
مقيػ ػػاسًالعكامػ ػػؿًالخمػ ػػسًالكبػ ػػرلً(FFI

ً،)NEO-كمقيػ ػػاسًاإلدمػ ػػاف(ً،)IAPSكطبػ ػػؽًالمػ ػػنججً

الكص ػػفيً،ككش ػػفتًنت ػػائجًد ارس ػػةًإل ػػىً:تحمي ػػؿًاإلنح ػػدارًالمتع ػػددًلمعكام ػػؿًال ػػثبلثً:العص ػػابيةًكيقظ ػػةً
ػافً،كأفًعامػػؿًاإلنبسػػاطيةًيجعمجػػـًيميمػػكفً
الضػػميرًكالمقبكليػػةًلجػػاًالقػػدرةًعمػػىًالتنبػػؤًبإحتمػػاؿًاإلدمػ ً
إل ػػىًالنش ػػاطًكالحم ػػاسًكالتكج ػػرًإل ػػىًتك ػػكيفًالعبلم ػػاتًاالجتماعي ػػةً،فػ ػهفًع ػػدـًرض ػػاهـًف ػػيًالعبلم ػػةً
االجتماعيةًيشعركفًباإلحباطًمماًمدًيجعمجـًأكثرًميبلًالستخداـًكادمافًالمخدراتً ًًًً.
ًًًًكم ػػاًس ػػعتًد ارس ػػةًالعم ػػرلً(ً،)2009إل ػػىًالتع ػػرؼًعم ػػىًس ػػماتًالشخص ػػيةًلم ػػدمنيًالمخ ػػدراتً
مقارنةًبغيرًالمػدمنيفً.اسػتخداـًمقيػاسًالعكامػؿًالخمسػةًالكبػرلًلمشخصػيةً،عمػىًعينػةًبمغػتً(ً)88
مدمفًمنكـًبقسـًاإلدمافًبمجم ًاألمؿًلمصحةًالنفسيةًبالرياضًبمتكسػطًعمػرم(ً)28.92مقارنػةًبػػً
(ً)103م ػػفًغي ػػرًالم ػػدمنيفًلممػ ػكادًالمخ ػػدرةًبمتكس ػػطًعم ػػرمً(ً،)22.96كاس ػػتخدـًالباح ػػثًالم ػػنججً
الكصػػفيًالمقارنػػةً ً،ككشػػفتًالد ارسػػةًالحاليػػةًإلػػىً:أفًمجمكعػػةًغيػػرًالمػػدمنيفًلممػكادًالمخػػدرةًحصػػمكاً
عمىًدرجاتًأعمىًفيًيقظةًالضميرًكاالنفتاحًعمىًالخبرةًكالمقبكليةًكاالنبساطيةً،فػيًحػيفًحصػمتً
مجمكعػػةًالمػػدمنيفًلمػػادتيفًعمػػىًدرجػػةًأعمػػىًفػػيًبعػػدًالعصػػابيةًمقارنػػةًبمجمكعػػةًالمػػدمنيفًلمػػادةً
كاحػػدةًداخػػؿًالمجمكعػػةًالمػػدمنيفًحسػػبًعػػددًالمػكادًالمسػػتخدمةًالفرعيػػة ،ككجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةً
إحص ػػائيةًف ػػيًاالنبس ػػاطيةًب ػػيفًعين ػػةًالم ػػدمنيفًتعػ ػ ًزكًالخ ػػتبلؼًع ػػددًالمػ ػكادًالت ػػيًيتعاطكنج ػػاً(ن ػػكعً
المجمكسات )LSDلصالاًالمتعاطيفًلمادتيفً .
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ًًككمػػاًمػػاـًالعنػػزمً(ً،)2010ب د ارسػػةًه ػػدفتًإلػػىًالتعػػرؼًعمػػىًالف ػػركؽًفػػيًالػػذكاءًاالنفعػػاليًب ػػيفً
المنتكسػػيفًكغيػػرًالمنتكسػػيفًعمػػىًالمخػػدراتًكًالتعػػرؼًعمػػىًالفػػركؽًفػػيًعامػػؿًاالنبسػػاطًكاالنط ػكاءً
ًكالعصػػابيةًكاالت ػزافًلمشخصػػيةً.تككنػػتًعينػػةًالد ارسػػةًمػػفً(ً)121فػػردانًمػػفًالمنتكسػػيفًًمػػفًمجم ػ ً
األم ػػؿًلمص ػػحةًالنفس ػػيةًبالري ػػاضً،كعين ػػةًغي ػػرًالمنتكس ػػيفًال ػػذيفًيراجع ػػكفًالرعاي ػػةًالبلحق ػػةًبمجمػ ػ ً
األمػؿًلمصػحةًالنفسػػيةًًكالمتػكمفيفًعػفًالتعػػاطيًلمػدةًً3أشػجرًكالبػػالأًعػددهـً(ً)52فػردناً،كاسػػتخدـً
الباحػػثًالم ػػنججًالكص ػػفيًالمقػػارفً،كاس ػػتخدـًمقي ػػاسًالػػذكاءًاالنفع ػػاليًم ػػفًأعػػدادًعثم ػػافًكًالس ػػمي ً
(ً،)2002كاسػػتخدـًمقيػػاسًأيزنػػؾًالمعػػدؿًلمشخصػػيةًالػػذمًمػػاـًبتقنينػػرًالركيت ػ (ً،)2004كأظجػػرتً
نتػػائجًالد ارسػػةً:كج ػ ًكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًالػػذكاءًاالنفعػػاليًككػػؿًبػػيفًالمنتكسػػيفًكغيػػرً
المنتكسػػيفًعمػػىًالمخػػدراتًلصػػالاًالمنتكسػػيفً،ككمػػاًأظجػػرتًالد ارسػػةًإلػػىًأنػػرًًالًتكجػػدًفػػركؽًذاتً
داللػػةًإحصػػائيةًفػػيًسػػمةً(ًالعصػػابيةً–ًاألت ػزافً–ًاالنبسػػاطيةً–ًاالنط ػكاءً)ًبػػيفًالمنتكسػػيفًكغيػػرً
المنتكسيفًعمىًالمخدراتًكيتسـًالمنتكسيفًلعامؿًالعصابيةًكالًيتسـًلعامؿًاالنبساطيةً .
ًًًًًكأمػاًفػيًالجنػدًفقػدًمػدـًكػؿًمػفً دكبػي ًكأرك ارًًكغكبتػاً ًكككمػارً( Dubey & Arora & Gupta
ًً)and Kumar, 2010د ارسػةًهػدفتًإلػىًالمقارنػةًبػيفًخصػائصًسػماتًمػدمنيًالمخػدراتًكغيػرً
مػدمنيًلممخػدراتًفػػيًمقيػاسًعكامػؿًالخمػػسًالكبػرلًلمشخصػيةً.كتككنػػتًعينػةًالد ارسػةًمػػفً(ً)100
م ػػدمفًلممخ ػػدراتًمتن ػػكعًاالس ػػتخداـًك(ً)100غي ػػرًم ػػدمنيًلممخ ػػدراتًم ػػفًالبيئ ػػةًنفس ػػجاً،كاس ػػتخدـً
الباح ػ ػػثًمقي ػ ػػاسًالعكام ػ ػػؿًالخم ػ ػػسًلمشخص ػ ػػيةً(ً،)NEO-Pكاس ػ ػػتخدـًالب ػ ػػاحثكفًالتحمي ػ ػػؿًالكص ػ ػػفيً
المق ػػارفً،ككش ػػفتًالد ارس ػػةًأفًدرج ػػاتًغي ػػرًمسػ ػػتخدميًالمػ ػكادًالمخ ػػدرةًمرتفع ػػةًف ػػيًع ػػامميًيقظػ ػػةً
الض ػ ػػميرًكاالنفت ػ ػػاحًعم ػ ػػىًالخبػ ػ ػرةًكاالنبس ػ ػػاطيةًكالمقبكلي ػ ػػةً،كانخفض ػ ػػتًل ػ ػػدلًالمس ػ ػػتخدميفً،عك ػ ػػسً
العصابيةً،كمدًارتبطتًالدرجةًالمنخفضػةًعمػىًهػذاًالعامػؿًبالشخصػيةًالمضػادةًلممجتمػ ًكبالسػمكؾً
اإلجراميً ًًًً.
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ًًًًً ًكفػػيًالسػػعكديةًمػػاـًحجػػابً(ً،)2011د ارسػػةًهػػدفتًإلػػىًمعرفػػةًالعبلمػػةًبػػيفًعكامػػؿًالشخصػػيةً
الستةًعشرةًكادمػافًاألمفيتامينػاتًً.كأخػذًالباحػثًعينػةًعشػكائيةًمككنػةًمػفً(ًََُ)ًفػردًلممػدمنيفًً،
ً
ػكياءً،كأس ػتخدـًالباحػػثًالمػػنججًالكصػػفيً،
ً
كعينػػةًعش ػكائيةًبسػػيطةًمككنػػةًمػػفً(ًََُ)ًفػػردًمػػفًاألسػ
ًكاسػػتخدـًالباحػػثًمقيػػاسًالعكامػػؿًالسػػتةًعشػػرًلكاتػػؿً،كأظجػػرتًالنتػػائجًأفًأكثػػرًالعكامػػؿًإسػػجامانًًفػػيً
التنبػػؤًاالمفيتامينػػاتًهمػػاًالعػػامبلفًالتخيػػؿًككفايػػةًالػػذاتًالػػذيفًتقػػؿًأعمػػارهـًعػػفًً30سػػنةًًلصػػالاً
المدمنيف.
ًًًًكمػػاًأجػػرلًالحربػػيً( ً،)2013د ارسػػةًهػػدفتًإلػػىًمعرفػػةًالفػػركؽًبػػيفًأبعػػادًالشخصػػيةًاألساسػػيةً
ل ػػدلًم ػػدمنيًالحش ػػيشًكاالمفيت ػػاميفً.عم ػػىًعين ػػةًمككن ػػةًم ػػفً(ً)109م ػػدمفًم ػػفًال ػػذككرً،كاس ػػتخدـً
الرتب ػػاطيً،كم ػػاًاس ػػتخدـًالباح ػػثًمقي ػػاسًأيزن ػػؾًلمشخص ػػيةًك ػػهداةًلجمػ ػ ً
الباح ػػثًالم ػػنججًالكص ػػفيًا ً
البيانػاتً،كظجػرتًنتػػائجًالد ارسػةً:أفًمتكسػطاتًمػػدمنيًالحشػيشًكاالمفيتػاميفًضػػعيفةًلػدلًالعكامػػؿً
االنبسػػاطيةًكاالنطكائيػػةً،كمرتفعػػةًلعامػػؿًالعصػػابيةً،ككجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًالعًكامػػؿً
"االنبسػػاطيةًكاالنط ػكاء"ًبػػيفًمػػدمنيًالحشػػيشًكاالمفيتػػاميفً،كعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةً
فػػيًالعًكامػػؿً"العصػػابيةًكاالت ػزاف"ًبػػيفًمػػدمنيًالحشػػيشًكاالمفيتػػاميفً،كعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةً
إحصائيةًفيًالعًكامؿً"الذهانيةًكاألسكياء"ًبيفًمدمنيًالحشيشًكاالمفيتاميفًًًًًًًًًً.
ًكفػػيًسػػمطنةًعم ػػافًمػػدـًالفجػػدلً(ً،)2013د ارس ػػةًهػػدفتًإلػػىًالتع ػػرؼًعمػػىًالخب ػراتًالنفس ػػيةً
كاالجتماعي ػػةًلمم ػػدمنيفً،كاكتش ػػاؼًالعبلم ػػةًب ػػيفًس ػػمككجـًاإلدم ػػانيًكالمتغيػ ػراتًالشخص ػػيةًكاألسػ ػريةً
لػػديجـً،كاسػػتخدـًالباحػػثًالمػػنججًالكمػػيًكالكيفػػيً،كفػػيًالجانػػبًالكمػػيًتػػـًجم ػ ًالبيانػػاتًمػػفًخػػبلؿً
عينػػةًمكامجػػاً(ً)131مػػفًالػػذككرًالم ػدمنيفًعمػػىًالمخػػدراتًكالػػذيفًيتمقػػكفًحالي ػانًالعػػبلجًبمستشػػفىً
تخصصيًبمحافظةًمسقطًكتراكحتًأعمارهـًبيفً(ً)55-15سنةً،كهـًمفًحممػةًالمػؤهبلتًالعمميػةً
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الػػدنياً،كاسػػتخدـًالباحػػثًاختبػػارًبيرسػػكفًلتحديػػدًالعبلمػػةًاإلرتباطيػػةًبػػيفًمتغي ػراتًالد ارسػػةً.كأظجػػرتً
نتػػائجًالد ارسػػةً:أفًأكثػػرًالعكام ػؿًالشخصػػيةًتػػهثي نًارًبسػػمكؾًالمػػدمنيفًفػػيًالمجتم ػ ًالعمػػانيًهػػكًعامػػؿً
العصػػابيةً،كهػػيًتعتبػػرًدرجػػةًمرتفعػػةًبينم ػاًأمػػؿًدرجػػاتًعكامػػؿًالشخصػػيةًهػػكًعامػػؿًالذهانيػػةً،أمػػاً
أبػػرزًالمتغي ػراتًاألس ػريةًعنػػدًالمػػدمنيفًفجػػكًمقيػػاسًالتنظػػيـً،كاممجػػاًهػػكًمقيػػاسًحريػػةًالتعبيػػرًعػػفً
المشػػاعرً،كأظجػػرتًنتيجػػةًالتحميػػؿًاإلحصػػائيًأفًالعبلمػػةًاالرتباطيػػةً(اختبػػارًبيرسػػكف)ًبػػيفًاألبعػػادً
الشخصػيةًكالمتغيػراتًاألسػريةًضػػعيفةًكعكسػػيةًفػيًبعػػضًالمحػاكرًكلكنجػػاًمتدنيػػةًمػفًحيػػثًالحػػدةً.
هػػذاًيعنػػيًكجػػكدًعبلمػػةًسػػمبيةًبػػيفًعكامػػؿًالشخصػػيةًكالمتغي ػراتًاألس ػريةً،كيكشػػؼًالتػػهثيرًالسػػمبيً
لئلدمافًعمىًاالستقرارًاألسرمًكمفًثـًعمىًالشخصيةً ً
مناقشة الدراسات التي تناولت سمات الشخصية لدى مدمني المخدرات
مػػفًخػػبلؿًاسػػتعراضًالد ارسػػاتًالسػػابقةًالتػػيًتناكلػػتًعكامػػؿًشخصػػيةًلمػػدمنيًالمخػػدراتً،كتناكلجػػاً
بالقراءةًكالتحميؿًيمكفًاستخبلصًاآلتيً :
ً-1ه ػ ػػدفتًبع ػ ػػضًالد ارس ػ ػػاتًإل ػ ػػىًمعرف ػ ػػةًس ػ ػػماتًالشخص ػ ػػيةًل ػ ػػدلًالم ػ ػػدمنيفًفق ػ ػػطًًفتمثم ػ ػػتًف ػ ػػيً
دراسة(حسػف2004ً،؛ًالفجػدل2013ً،؛ًماسػـ1993ً،؛ ً Bruck & Allen, 2003; Robert,
Trull

;ً) Sher,1994; Valeithian & Thomas; 2009& 1997أمػػاًد ارسػػةًالحربػػيً

(ً)2013فقدًهدفتًالىًمعرفةًسماتًالشخصيةًلػدلًالمػدمنيفًفقػطًمػ ًاخػتبلؼًنػكعًالمخػدرً،كمػاً
ه ػػدفتًد ارس ػػاتًإل ػػىًمقارن ػػةًس ػػماتًالشخص ػػيةًعن ػػدًالم ػػدمنيفًكغي ػػرًالم ػػدمنيفًلممخ ػػدراتًكد ارسػ ػاتً
(الحػ ػ ػػازمي2001ً،؛ًحجػ ػ ػػاب2011ً،؛ًالحربػ ػ ػػي1995ً،؛ًحطػ ػ ػػاب2002ً،؛ًعب ػ ػ ػػدالبامي1992ً،؛ً
المػالكي1990ً،

;Beery, 1998; Dubey& Arora & Gupta & Kumar, 2010

ً،(Kornor & Nordvik, 2007; O'Mahony & Smith, 2002كهػدفتًبعػضًالد ارسػاتًإلػىً
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مقارن ػػةًب ػػيفًس ػػماتًالشخص ػػيةًعن ػػدًالم ػػدمنيفًكغي ػػرًالم ػػدمنيفًلممخ ػػدراتًكن ػػكعًالمخ ػػدرًًكد ارسػ ػاتً
(العمػػرل2009ً،؛ًالعنػػزم2003ً،؛ًفايػػد1994ً،؛ً & Branch & Gerra & Bertacca
 ،)Zaimovic & Pirani & Ferri, 2008كتفقػتًد ارسػةً(ً)Walton & Roberts, 2004مػ ً
الدراسةًالحاليةًكالتيًهدفتًإلىًمقارنةًسماتًالشخصيةًلدلًالمدمنيفًكالمتعافيفًمفًالمخدرات.
ً-2تباينػتًحجػػـًالعينػةًالتػػيًتناكلتجػاًالد ارسػػاتًالسػػابقةًتبعػانًلحجػػـًالمجتمػ ًبػػيفًالحجػـًالصػػغيرًلػػـً
يتجػ ػػاكزً(ً)100فػ ػػردًكد ارسػ ػػاتً(حسػ ػػف2004ً،؛ًحطػ ػػاب2002ً،؛ًعبػ ػػدالبامي1992ً،؛ًالمػ ػػالكيً،
1990؛ًً،)O'Mahony & Smith, 2002كمتكسػطةًالحجػـًتراكحػتًبػيفً(ً)1000-101فػردً،
كد ارسػ ػ ػ ػػات(الحازمي2001ً،؛ًحجػ ػ ػ ػػاب2011ً،؛ًالحربػ ػ ػ ػػيً1995ً،؛ًالحربػ ػ ػ ػػي2013ً،؛ًالعنػ ػ ػ ػػزمً،
2003؛ًالعمػرل2009ً،؛ًالفجػدلً2013ً،؛ًفايػد1994ً،؛ًماسػـ1993ً،؛ً Branch & Gerra
& & Bertacca & Zaimovic & Pirani and Ferri, 2008; Beery, 1998; Bruck
Dubey & Arora & Gupta & Kumar, 2010

;Allen, 2003؛ & Kornor

;Nordvik, 2007؛ (Valeithian, & Sher, 1994; Thomas & Roberts, 1997; Trull
ً،2009; Walton & Roberts, 2004,أمػاًنػكعًالعينػةًفقػدًكانػتًجميػ ًالد ارسػاتًمطبقػةًعمػىً
عينةًالمدمنيفًعمىًالمخدراتًمفًفئةًالذككرًكالتيًاتفقتًم ًالدراسةًالحاليةً ً.
ً-3مػػفًحيػػثًاأل دكاتًالمسػػتخدمةًًلجم ػ ًالمعمكمػػاتًفػػيًالد ارسػػاتًالسػػابقةًً،فػػافًبعػػضًالد ارسػػاتً
التػػيًاسػػتخداـًمقيػػاسًالعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػًػرلًكحػػدةًفقػػطًكد ارس ػات(العمػػرل2009ً،؛ Beery,
1998; Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010; Kornor & Nordvik,
ً،( 2007; Walton & Roberts, 2004كبعػػضًالد ارسػػاتًالتػػيًاسػػتخدمتًمقيػػاسًالعكامػػؿً
الشخصػػيةًالكبػػرلًم ػ ًمقيػػاسًآخػػرًكد ارسػػةً( & Bruck & Allen, 2003; Thomas
 ،(Trull, 1994 &Valeithian, 2009; Sherكاسػتخدمتًبعػضًالد ارسػاتًمقػاييسًمختمفػةً
لقيػاسًشخصػػيةًالمػػدمنيفًعمػػىًالمخػدراتًكد ارسػاتً(الحػػازميًً،2001ً،حجػػاب2011ً،؛ًالحربػػيً،
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1995؛ً؛ًالحرب ػ ػ ػػي2013ً،؛ًحس ػ ػ ػػف2004ً،؛ًحط ػ ػ ػػاب2002ً،؛ًعب ػ ػ ػػدالبامي1992ً،؛ًًالعن ػ ػ ػػزمً،
2003؛ًفايػػد1994ً،؛ًالفجػػدل2013ً،؛ًالمػػالكي1990ً،؛ً & Bertacca & Zaimovic
& Pirani and Ferri, 2008; O'Mahony & Smith, 2002; Robert, 1997 ; Walton
ً،)Roberts, 2004حيػثًأفًهػذ ًالد ارسػةًالحاليػةًاسػتخدمتًمقيػاسًالعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلً
كحدةً .
ً-4كمفًحيثًمنججًالدراسةًفهفًجمي ًالدراساتًاستخدمتًًالمػنججًالكصػفيً،أمػاًبعػضًالد ارسػاتً
اسػػتخدمتًالمػػنججًالكصػػفيًالمقػػارفًكد ارس ػاتً(حطػػاب2002ً،؛ًالحربػػي1995ً،؛ً & Kornor
Nordvik, 2007؛

ً،(Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010,كد ارسػةًكاحػدةً

استخدمتًالمنججًشبةًالتجريبيًكدراسةً(ًالحازميً .)2001ً،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ثانيا :الدراسات التي أىتمت بمدمني المخدرات بشكؿ عاـ
ًًًًًلـًتقتصرًالدراساتًالتيًأعدتًحكؿًمشكبلتًمدمنيًالمخػدراتًبػؿًتعػدتًاضػطراباتًالنفسػيةً
كالسمككيةًكاالجتماعيةً،كعممتًعمىًأجراءًمسػاًشػامؿًلجميػ ًمشػكبلتجـًكحاجيػاتجـً،كفػيًالكاليػاتً
المتحػدةًاالمريكيػةًمػاـًكػؿًمػفًركبػرتًككريػأًكركنالػدً(ً،)Robert & Craig & Ronald, 1990
دراسةًهدفتًإلىًمقارنةًمتعاطيًالكككػاييفًكمتعػاطيًالجيػركيفً.عمػىًعينػةًمػفً ًكمكامجػا(ً)107مػفً
متعػػاطيفًالكككػػاييفً،ك(ً)86مػػفًمتعػػاطيًالجيػػركيفً،كمػػدًطبق ػكاًعمػػيجـًاسػػتخبارًميمػػكفًاإلكمينيكػػيً
المتعػػدد(ً،)MCIMباإلض ػػافةًإل ػػىًمق ػػاييسًتج ػػدؼًإل ػػىًميػػاسًتس ػػعةًم ػػفًال ػػزمبلتًاإلكمينيكي ػػةًكه ػػىً
(القمػؽ-الشػػكاكلًالجسػميةً-الجػػكس-االكتئػػابًالعصػابىً-سػػكءًاسػػتعماؿًالكحكليػاتً-سػػكءًاسػػتخداـً
العقاميرً-التفكيرًالذهانىً-االكتئابًالذهانىً-الضبلالتًالذهانية)ً ً،كمػدًجػاءتًالنتػائجًعمػىًالنحػكً
التاليً:كجكدًفركؽًبيفًمدمنيًالجيركيفًكالكككاييفًعمىًاختبارًميمػكفًالمتعػددًالمعتمػدًعمػىًإجػراءً
المتغيػرًالكاحػدً،كمػ ًذلػؾًفقػدًكجػدكاًفركمػناًفعميػةًداخػؿًالمجمكعػاتًبإسػتخداـًطػرؽًتحميميػةًمتعػددةً
المتغيرًعمىًأساسًنمطًالشخصيةًكليسًعمىًاختبػارًنػكعًالمخػدرً،فمػدمنيًالكككػاييفًأتضػاًفػيجـً
مبلماًالشخصيةًالسيككباتية عفًمتعػاطيًالجيػركيفً،أمػاًمػدمنيًالجيػركيفًيتميػزكفًبسػماتًالتعػاليً
كالغػػركرً،كأسػػمكبًاجتمػػاعيًغيػػرًمجػػذبً،كميػػكؿًاسػػتغبلؿًاآلخ ػريفً،كنقػػصًفػػىًتحمػػؿًالمسػػئكليةً
الشخصيةًكرافضيفًلكؿًالمحاكالتًالتيًتعامبًسمككجـً،كدائمانًلديجـًعديػدًمػفًالمشػاكؿًالشخصػيةً
كالعائميػ ػػةًكالقض ػ ػػائيةًكهػ ػػـًيمثم ػ ػػكفًتشخيصػ ػ ػانًمريب ػ ػانًم ػ ػػفًالشخص ػ ػػيةًالسػ ػػيككباتيةًالكبلس ػ ػػيكيةًنمطػ ػ ػانً
كاضطرابنًاً .
ًًًًكأماًفيًمصرًأجرلًالمرزكؽً(ً،)1990دراسةًكالتيًهدفت إلىًالتعػرؼًعمػىًالجكانػبًالنفسػيةً
كاالجتماعيػػةًالمرتبطػػةًبظػػاهرةًتعػػاطيًالمخػػدرات.عمػػىًعينػػةًمكامجػػا(ًً)541فػػردناًمػػنجـ(ً)149مػػفً
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نػزالءًالسػػجكفًك(ً)121مػػفًطػػالبيًالعػبلجًمػػفًاإلدمػػافًكالبقيػػةًمػفًاألسػػكياءً،اسػػتخدـًالباحػػثًفيجػػاً
ػفيًً،كأظجػرتً
ً
ػاءًكأختبػارًاليػدًأإلسػقاطيً،كطبػؽًالمػنججًالكص
مقياسًمفجػكـًالػذاتًكاسػتمارةًاستقص ً
النتائجًالدراسةً:المتعاطيفًلممخدراتًهـًأكثرًاضطرابانًكاحساسانًبالدكنيةًمفًاألسكياء.
ًًًًًًكأيض ػناًفػػيًمصػػرًأج ػػرلًمحمػػكدً(ً،)1991د ارسػػةًهػػدفتًه ػػذ ًالد ارسػػةًإلػػىًمعرفػػةًاألس ػػبابً
كالػدكاف ًالنفسػيةًكاالجتماعيػػةًالتػيًأدتًإلػىًاالنتكاسػػةًمػفًكججػػةًنظػرًالمػدمفًكأفػرادًأسػرترًكالفريػػؽً
المعالجً.كالتيًأجريتًعمىًعينةًمػف(ًً)ً60مػدمنانًلمجيػركيفًتراكحػتًأعمػارهـًمػاًبػيفً(ًً)ً30-20
سػ ػػنةً،كاس ػ ػػتخدـًفيجػ ػػاًاختب ػ ػػارًالشخصػ ػػيةًلبرنركيت ػ ػػرً،كاسػ ػػتماراتًإلجػ ػ ػراءًالمقػ ػػاببلتًمػ ػ ػ ًالم ػ ػػدمفً،
كاألخصػػائيًالنفسػػيً،كالفريػػؽًالعبلجػػيً،كأظجػػرتًالنتػػائجًالد ارسػػةًالػػىً:ظجػػرًلػػدلًالمنتكسػػكفًعػػدـً
االسػػتقرارًاالنفعػػاليًكانعػػداـًالطمهنينػػةًكالشػػعكرًبالػػذنبًكانخفػػاضًتقػػديرًالػػذاتً،كغػػالبيتجـًيتسػػمكفً
بالعدكافًكالًيشعركفًباآلخريفًبشكؿًسكمً .
ًًًًًكمػػاًفػػيًالكاليػػاتًالمتحػػدةًاالمريكيػػةًفقػػدًمػػدـًكػػؿًمػػفًلينػػداًكيمسػػكفًكدكغػػبلسًكادكاردًكجنكػػاً
(ً،)Linda & Wilson & Douglas, & Edward & Janca, 1992د ارسػةًهػدفتًإلػىًتقيػيـً
اضطراباتًضػغكطًالصػدمةًبػيفًالمػدمنيفً.عمػىًعينػةًمكامػرً(ً)1094مػفًالػذككرً،ك(ً)1569مػفً
اإلنػاثً،كمػدًاسػتخدـًفػىًالبحػثًاسػتخبارًاسػتخداـًالمػكادًالمخػدرةً،كجػاءتًنتػائجًالد ارسػةً:أفًهنػاؾً
إرتبػ ػػاطًمكج ػ ػػبًبػ ػػيفًالض ػ ػػغكطًكاسػ ػػتخداـًك ػ ػػؿًمػ ػػفًالككك ػ ػػاييفًكالجيػ ػػركيفًكاض ػ ػػطراباتًالشخص ػ ػػيةً
كاالكتئابً،كأفًمدمنيًالجيركيفًأكثرًتعرضناًلضغكطًاأللـً .
ًًًًًأمػػاًفػػيًالقػػاهرةًفقػػدًأجػػرلًشػػحاترً(ً،)1995د ارسػػةًهػػدفتًإلػػىًتكضػػياًطبيعػػةًالبنػػاءًالنفسػػىً
ألبنػػاءًالمتعػػاطيفًلممخػػدراتًكطبيعػػةًالػػذكاءً.عمػػىًعينػػةًمككنػػةًمػػفً(ً)30فػػردناًمقسػػميفًإلػػىًثػػبلثً
مجمكعػاتً،المجمكعػةًاألكلػػىًمككنػةًمػػفً(ً)10أفػرادًمػفًأبنػػاءًالمتعػاطيفًلممخػػدراتًكهػـًمتعػػاطكفً
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كمجمكعةًتجريبيةًأساسيةً،كمجمكعةًالتجريبيةًثانيةًمككنةًمفً(ً)10أفرادًمفًأبنػاءًالمتعػاطيفًمػفً
غي ػػرًالمتع ػػاطيًلممخ ػػدراتً،كالمجمكع ػػةًالثالث ػػةًكع ػػددهـً(ً)10كمجمكع ػػةًض ػػابطةً،أم ػػاًع ػػفًأدكاتً
الد ارس ػػةًالتػ ػػيًاسػ ػػتخدمجاًفجػ ػػيًًمقي ػػاسًككسػػػمرًبمفيػ ػػكًلقيػػػاسًذك ػػاءًال ارشػػػديفًكالم ػ ػراهقيفً،كاختبػ ػػارً
الشخصػػيةًاالسػػقاطىًالجمعػػيً،كاسػػتخبارًآراءًاألبنػػاءًفػػىًمعاممػػةًالكالػػديفً،كاختبػػارًتفجػػـًالمكضػػكعً
(التاتً،)T.A.T،كجاءتًنتائجًالدراسةً:كجكدًفػركؽًدالػةًإحصػائينًاًفػىًنسػبًالػذكاءًالكميػةًكالمفظيػةً
كالعمميةًككذلؾًمعامؿًالكفاءةً،فىًأتجا ًالمجمكعةًالضػابطةً،كػذلؾًكجػكدًفػركؽًدالػةًإحصػائيناًفػىً
نمطًتشتتًالصفحةًالنفسػيةًلمػذكاءًكبػيفًالمجمكعػةًالتجريبيػةًاألساسػيةًلؤلبنػاءًالمتعػاطيفًمػفًأبنػاءً
المتعاطيفًكالمجمكعةًالضابطةًفىًأتجا ًالمجمكعةًالتجريبيةً .
ًًًًكفػػيًلبنػػافًمػػدـًالمرزكمػػي(ً،)1996د ارسػػةًهػػدفتًإلػػىًالكشػػؼًعػػفًإدمػػافًالمخػػدراتًفػػيًلبنػػافً.
تككنػػتًعينػػةًالد ارسػػةًمػػفً(ً)57مػػدمنناًممػػفًاجتػػازكاًمرحمػػةًإ ازلػػةًالسػػمكـًفػػيًعيػػاداتًكمستشػػفياتً
متخصصػػػةًك(ًً)ً100فػ ػػردًمػ ػػفًغيػ ػػرًالمتعػ ػػاطيفً،كاسػ ػػتخدـًالباحػ ػػثًالمػ ػػنججًالكصػ ػػفيًً،كاسػ ػػتخدـً
الباح ػػثًاس ػػتمارةًاستقص ػػاءًتش ػػمؿًمتغيػ ػراتًشخص ػػيةً،كأسػ ػريةً،كمقي ػػاسًالص ػػحةًالعام ػػةً،كمقي ػػاسً
المركزًلمفجكـًالذاتً،كأظجرتًالنتائجً:أفًاالخػتبلالتًالنفسػيةًكأعػراضًالمػرضًالنفسػيًشػائعةًفػيً
ػمبيًكاحس ػػاسًدف ػػيفًبالدكني ػػةً
أكس ػػاطًالم ػػدمنيفًمقارن ػػةًبغي ػػرًالم ػػدمنيفً،كم ػػفًأبرزه ػػاًمفج ػػكـًذاتًس ػ ً
لممدمفً ً.
ًًًكف ػػيًمص ػػرًأج ػػرتًالقش ػػقيشً(ً،)1996د ارس ػػةًكالت ػػيًه ػػدفتًال ػػىًفح ػػصًالعبلم ػػةًب ػػيفًتع ػػاطيً
المخػػ ػػدراتًكبعػػ ػػضًخصػػ ػػائصًالنفسػ ػ ػػيةً،كهػ ػ ػػيًالقمػػ ػػؽًكالشػ ػ ػػكاكمًالجسػػ ػػميةً،كالكس ػ ػ ػكاسً،الفكبيػ ػ ػػاً،
كاالنعصابً،كالجػكسً،كالبارانكيػاً،كالسػمكؾًالمضػادًلممجتمػ ً،كاالنتحاريػةً،كالعػدكافًكرفػضًلمعػبلجً،
كالشػ ػػعكرًبفقػ ػػدافًالتػ ػػدعيـً،كالكشػ ػػؼًعػ ػػفًالخصػ ػػائصًالنفسػ ػػيةًالمصػ ػػاحبةًلمتعػ ػػاطيًمقارنػ ػػةًبغيػ ػػرً
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المتعاطيفً.عمىًعينػةًالد ارسػةًمػفً(ً)122متعاطيػانًًلممخػدراتً)30(ً،أفيػكفً)22(ً،حشػيشً)30(ً،
أن ػكاعًأخػػرلً،ك(ً)30لػػـًيسػػبؽًلجػػـًالتعػػاطيً،كاسػػتخدـًالباحػػثًالمػػنججًالكصػػفيًالمقػػارفً،كتكصػػمتً
النتػػائجً:كجػػكدًارتبػػاطًمكجػػبًبػػيفًمتعػػاطيًالمخػػدراتًكالقمػػؽً،كالشػػككلًالجسػػميةً،كالسػػمكؾًالمضػػادً
لممجتم ًكاالكتئابًكالعػدكافًكالسػيطرةً،ككجػكدًفػركؽًجكهريػةًبػيفًالمتعػاطيفًكغيػرًالمتعػاطيفًعمػىً
مقيػػاسًالقمػػؽً،كاألفكػػارًاالنتحاريػػةًكاالضػػطراباتًالنفسػػيةً،كفقػػدافًالتػػدعيـًلػػدلًالمتعػػاطيفًبصػػكرةً
أكبرً،بحثًيؤثرًعمىًشخصيترًكعبلمترًبهفرادًأسرترً .
ًًًًككم ػػاًأج ػػرلًمحم ػػكدًرش ػػادً(ً،)1997د ارس ػػرًه ػػدفتًإل ػػىًاإلجابػ ػةًعم ػػىًتس ػػاؤالتًم ػػاًه ػػكًش ػػكؿً
العبلمػػةًكحجػػـًانتشػػارًاالضػػطراباتًالنفسػػيةًلػػدلًالمػػدمنيفً.عمػػىًعينػػةًمكامجػػا(ً)200م ػريضًمن ػكـً
مفًداخؿًمستشفىًاألمؿًبالدماـًمفًفئةًًمػفً(ً)45-18عػاـً،كمػدًاسػتخدـًالباحػثًاسػتمارةًالتقيػيـً
السػيكاترل( ً،)P.A.Fكمائمػةًتشػخيصًسػكءًاالسػتخداـًكاالعتمػادًعمػىًالعقػامير(ًً،)D. C. S.U
كمائمػةًتشػػخيصًاضػػطراباتًالشخصػػيةً،كاختبػػارًرسػـًالمنػػزؿًكالشػػجرةًكالشػػخصً،كأظجػػرتًالنتػػائجً:
أفً(إدمػػافًالجيػػركيف)ًبنسػػبةًتصػػؿًإلػػىً(ً)%30بمفػػرد ً،بينمػػاًنسػػبةًتعاطيػػرًمػ ًمػكادًإدمانيػػةًأخػػرلً
(ً،)%25.5كيػػهتيًإدمػػافًالكحكليػػاتًبنسػػبةً(ً)%25.5بمفػػرد ً،بينمػػاًتصػػؿًنسػػبةًتعاطيػػرًم ػ ًم ػكادً
أخرلً(ً،)%24.5كذلؾًأشارتًنتائجًالدراسةًبػهفًمرضػىًالجيػركيفًتمثػؿًنسػبةً(ً)%91مػفًالعينػةً
الذيفًاتصفكاًبهنجـًذكًشخصيةًبينيةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
ًًًًكفػيًنيكزيمنػداًأجػرلًفيرجسػكفًكهػركد )ً،(Fergusson & Horwood, 1997د ارسػةًًهػدفتً
إلػػىًاخطػػارًالحشػػيشًعمػػىًالصػػحةًالنفسػػيةًلمم ػراهقيفًمشػػتمبلنًعمػػىًصػػعكباتًالسػػمكؾًالشخصػػيً،
كمشػكبلتًعقميػػةً،كالصػػعكباتًفػػيًالمػػدارسً.عمػػىًعينػةً(ً)1265طفػبلنًتمػػتًكالدتجػػـًفػػيًمنتصػػؼً
عاـً(ً)1977انسحبًمنجـً(ً)338ألسبابًمتنكعةً،كتػدرجتًد ارسػتجـًمنػذًكالدتجػـًحتػىًبمغػكاًسػفً
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ً17سػػنةًً،كاسػػتخدمتًالعديػػدًمػػفًاألدكاتًشػػاممةًمقػػاببلتًكاحصػػائياتًلؤلس ػرةًكالم ػراهقيفً،كمػػؿءً
مػكائـًاستقصػاءًفػػيًأزمنػةًمتفرمػػةًاضػافةًلمجمكعػػةًمػفًالمقػػاييسًالمختمفػةً،كأسػػئمةًخاصػةًباسػػتخداـً
الحشيشً،كتكصمتًنتائجًًالدراسةً:أفًالعديدًمفًمستخدميًالحشيشًمامكاًًبترؾًالد ارسػةًفػيًكمػتً
مبكرًكالجنكحًنحكًالجريمةًً،كأفًالتكافؽًالشخصيًاالجتماعيًيزدادًسكءًبتكػرارًاالسػتخداـً،كازديػادً
المشاكؿًالنفسيةًم ًتعاطيًالحشيشً،كأفًاستخدامرًيؤدمًإلىًمخاطرًفيًسمكؾًالشخصيةً .
ًًًًكفػػيًمصػػرًأج ػرلًأبػػكًالنيػػؿ(ً،)1998د ارسػػةًهػػدفتًإلػػىًالتعػػرؼًعمػػىًالفػػركؽًبػػيفًالمتعػػاطيفً
كغيرًالمتعاطيفًفىًسػماتًالشخصػيةًمثػؿًالتطػرؼًفػىًاالسػتجابةً.عمػىًعينػةًمػفًطػبلبًالجامعػةً
مكامجا(ً)340طالبًجامعيًمفًالػذككرً،مقسػميفًإلػىً(ً)174مػفًكميػاتًجامعيػةًعمميػةً،ك(ً)166
مػػفًكميػػاتًنظريػػةً،كاسػػتخدمتًالد ارسػػةًأدكاتًمقػػاييسًمتعمقػػةًبهسػػمكبًالحيػػاةًكمحدداتػػرً،كمقػػاييسً
مشػػكبلتًالحيػػاةًاليكمي ػػةًكطػػرؽًمكاججتجػػاً،كمقي ػػاسًفعاليػػةًالتعامػػؿًمػػ ًالكمػػتًكتنظيمػػرً،كاس ػػتمارةً
الكض ػ ًاالجتمػػاعيًاالمتصػػادمًلؤلف ػرادً،كاسػػتخدـًالباحػػثًاألدكاتًالخاصػػةًبالشخصػػيةًهػػيًمقيػػاسً
التط ػػرؼًكهسػ ػػمكبًلبلس ػػتجابةً،كمقيػػػاسًمركػػػزًال ػػتحكـًفػ ػػىًالتػػػدعيـً،كج ػػاءتًنتائججػػػاً:أفًعػ ػػاداتً
المتعػػػاطيفًكأنشػػػطةًالحيػػػاةًاليكميػػػةًتتصػػػؼًبالسػ ػػمبيةًعػػػفًغيػػػرًالمتعػػػاطيفً،كالًتكجػػػدًفػ ػػركؽًبػ ػػيفً
المتعاطيفًكغيرًالمتعاطيفًفىًاالتجا ًنحػكًالػذاتًأكًنحػكًالد ارسػةًأكًالعمػؿًًأكًاألصػدماءًأكًإدارةً
الكمػػػتً،كتطػ ػػرؼًاالسػ ػػتجابةًًككججػ ػػةًالضػ ػػبطً،بينمػ ػػاًكجػ ػػدتًفػ ػػركؽًدالػػػةًفػ ػػىًاالتجػػػا ًنحػ ػػكًاألس ػ ػرةً
كالتعػػرضًلممشػػكبلتًالمثيػرةًلممشػػقةًالمتصػػمةًبالسػػياماتًالمختمفػػةًلمحيػػاةًاليكميػػةًكيصػػاحبًمتعػػاطيً
فيكفًتغيراتًغيرًتكافقيةًأكمينيكياًنفسػيةًأكًسػمككيةًذاتًمعػزلًمثػؿ(مرحً ازئػدًيعقبػةًكابػةًكضػيؽً
ً
األ
يًكاضطرابًاالنتبا ًأكًالذاكرة)ً .
كتمبدًأكًتجيجًنفسيًحرك ً
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أجرتًعبدًالمنعـً(ًً،)1998دراسةًهدفتًإلىًمعرفةًالػدكاف ًالمؤديػةًإلػىًانتشػارً
ًًًًًًكفيًمصرً ً
المخدراتًمفًالنكاحيًالنفسيةًكالنكاحيًاالجتماعيػةًفػيًالقػاهرةً.كمػدًاعتمػدتًالد ارسػةًعمػىًاسػتخداـً
الم ػ ػػنججًالكص ػ ػػفيًكتمثم ػ ػػتًأدكاتًالد ارس ػ ػػةًف ػ ػػيًاس ػ ػػتمارةًالمقابم ػ ػػةً،كاس ػ ػػتمارةًالمس ػ ػػتكلًاالجتم ػ ػػاعيً
كاالمتصادمً،كبعضًالمقاييسًلمشخصيةً،كاختباراتًالقدرةًعمىًالتفكيرًاالبتكارمً،كمػدًطبقػتًعمػىً
مجمكعتيفًاألكلىًتجريبيةًمفًمدمنيًلممخدراتًكعددهـً(ً)48فردًكالثانيةًضػابطةًلػيسًلجػاًعبلمػةً
بالمخػػدراتًكعػػددهـً(ً)48فػػردً،كمػػدًأظجػػرتًنتػػائجًالد ارسػػةً:انخفػػاضًبعػػضًالقػػدراتًالعقميػػةًلػػدلً
الم ػػدمنيفً،كتمث ػػؿًف ػػيًض ػػعؼًال ػػذكاءًكانخف ػػاضًالق ػػدرةًعم ػػىًالتفكي ػػرًاالبتك ػػارمً،كالمركن ػػةًالتقائي ػػةً،
كالطبلمةًالفكريةً،كأظجرتًنتائجًالدراسةً:أفًهناؾًعبلمةًطرديةًبيفًانخفػاضًالمسػتكلًاالجتمػاعيً
كاالمتصادمًكادمافًالمخدراتً،كأفًتهثيرًالمخدراتًعمىًبعضًمظػاهرًالسػمكؾًالعقمػيًكالشخصػيً،
فتبػيفًكجػػكدًاضػػطراباتًفػػيًالتفكيػػرًكضػػعؼًفػػيًالػػذاكرةًلػػدلًالمػػدمنيفًممػػاًيػػؤثرًعمػػىًسػػمككجـًفػػيً
الشخصيةً،كماًيحدثًتدهكرًفيًاألداءًنتيجةًالكسؿًكاالهماؿًإلىًأفًيفقدًالمدمفًعممرً .
ػكفًكاكلػداًكبيجػيًكجيمجػردًً & (Andrew
كفػيًنيكيػكرؾًأجػرلًكػؿًمػفًانػدركًكسػككدكؿًكج ً
)ً،ًSkodol & John & Oldha & Peggy & Gallaher, 1999بد ارسػةًهػدفتًإلػىًتحديػدً
مػ ػػدلًاضػ ػػطراباتًتعػ ػػاطيًالمخػ ػػدراتًالمرضػ ػػيةًفػ ػػيًالمرضػ ػػىًالمحػ ػػكليفًلمعػ ػػبلجًمػ ػػفًاضػ ػػطراباتً
الشخصػػيةً،كبمغػػتًحج ػػـًالعينػػةً(ًً)200مػػفًالمن ػػكميفًفػػيًالعيػػاداتًالخارجي ػػةًلمػػدمنيًالمخ ػػدراتً
ش ػػممتًتع ػػاطيًالمخ ػػدراتًكالكح ػػكؿً،كاس ػػتخدـًالب ػػاحثكفًالم ػػنججًالكص ػػفيً،حي ػػثًاس ػػتخدـًمقي ػػاسً
االضػػطراباتًالشخصػػيةًالحديػػةً(ً)DSM-III-Rكاالضػػطراباتًالطبيػػة(ً،)SCID-Pم ػ ًالمتغي ػراتً
الديمكغرافيةً،كأجريتًالمقػاببلتًسػريريةًعػفًطريػؽًاألطبػاءً،ككشػفتًالنتػائجًعػفًكجػكدًاضػطراباتً
فػػيًالشخصػػيةًالحػػدمًمرتبطػػةًبػػالعمرًمػػفً(ً)35-24سػػنةً،كأكثػػرًاالضػػطراباتًارتفاعػانًًاضػػط اربً
ابًحدةًاألكؿً،كأ فًاضطراباتًالشخصيةًتختمؼًفيًحدتجاًحسبًنكعًالمخدرً ً.
ً
القمؽًكاضطر
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ًًًكأيضػ ػانًًفػ ػػيًمصػػػرًأج ػػرلًمرسػ ػػيً(ً،)1999د ارسػػػةًه ػػدفتًإلػ ػػىًالكشػػػؼًع ػػفًالتعػ ػػاطيًبػ ػػبعضً
المتغي ػراتًالنفسػػيةًمثػػؿًالشػػعكرًبالكحػػدةًالنفسػػيةً،كتقػػديرًالػػذاتًكمعرفػػةًالفػػركؽًبػػيفًالمتعػػاطيفًمػػفً
الم ػراهقيفًفػػيًدرجػػةًالشػػعكرًبالكحػػدةًالنفسػػيةً،كتقػػديرًالػػذاتًكمعرفػػةًأسػػبابًتعػػاطيًالبػػانجكًفض ػبلنً
عػػفًإج ػراءًد ارسػػةًديناميػػةًمتعمقػػةًبشخصػػيةًمتعػػاطيًالبػػانجكً.عمػػىًعينػػةًمػػفًالمتعػػاطيفًلمبػػانجكً
عددهـً(ً)48فردً،كتراكحتًأعمارهـًبػيف(ً)19-15سػنةً،كعينػةًأخػرلًمػفًغيػرًالمتعػاطيفًعػددهـً
(ً)97فردً،كتراكحػتًأعمػارهـًبػيفً(ً)20-15سػنةً،كاسػتخدـًالباحػثًمقيػاسًتقػديرًالػذاتًلممػراهقيفً
كال ارش ػ ػػديفً،كمقي ػ ػػاسًالش ػ ػػعكرًبالكح ػ ػػدةًالنفس ػ ػػيةً،كاس ػ ػػتبيافًتع ػ ػػاطيًالمخ ػ ػػدراتً،كاس ػ ػػتمارةًالمقابم ػ ػػةً
الشخصيةًكاختبارًتفجـًالمكضكعً،ككشفتًالدراسةً:كجػكدًعبلمػةًسػالبةًبػيفًالكحػدةًالنفسػيةً،كتقػديرً
ال ػػذاتًل ػػدلًغي ػػرًالمتع ػػاطيفً،كيفس ػػرًذل ػػؾًأفًالمتع ػػاطكفًأكث ػػرًش ػػعكرًبالكح ػػدةًالنفس ػػيةً،كام ػػؿًف ػػيً
تقػػديرهـًلػػذاتجـًمػػفًغيػػرًالمتعػػاطيفً،كمػػاًجػػاءتًالمبػػرراتًالمعرفيػػةًمثػػؿًاضػػطراباتًإدراؾًالػػذاتً،
كاضػػطرابًالعبلمػػةًالشخصػػيةًالمتبادلػػةًكعػػدـًالقػػدرةًعمػػىًحػػؿًالمشػػكبلتًفػػيًمقدمػػةًأسػػبابًتعػػاطيً
الب ػػانجكً،كم ػػاًبين ػػتًنت ػػائجًالد ارس ػػةًاإلكمينيكي ػػةًأفًشخص ػػيةًالمتع ػػاطيًلمب ػػانجكًتفتق ػػرًإل ػػىًعبلم ػػاتً
اجتماعيةًمكامجاًاأللفةًكيضطربًإدراكجاًكانرًفيًحاجةًإلىًالمساعدةًكالدعـً ًًًًً.
ًًًًكمػػدـًفػػاليـً(2002

ً،)Viliam,بد ارسػػةًه ػػدؼًإلػػىًتكضػػياًالدالل ػػةًف ػىًس ػػمكؾًالمػػدمفًعم ػػىً

العقػػاميرًمنجػػاًالكحػػكؿًكالمػػكرفيفً،بالمقارنػػةًم ػ ًعينػػةًغيػػرًمتعػػاطيفً،كجػػاءتًنتائججػػاً:كجػػكدًفػػركؽً
ذاتًداللةًإحصائيةًفػىًالقػدرةًعمػىًالتكيػؼًمػ ًمكامػؼًالضػغكطً،باالضػافةًإلػىًأنجػاًكجػدتًأزديػادً
فػػىًاالسػػتثارةًالفسػػيكلكجيةًعنػػدًمكاججػػةًالمػػدمفًلمضػػغكطًعػػفًغيػػرًالمػػدمنيفً،كػػذلؾًاتسػػمتًالعينػػةً
(الضابطة)ًبالقدرةًالعاليةًعمىًالتكيؼًعفًمجمكعةًمرضىًالكحػكؿًكالمػكرفيفً،كهػذ ًالنتيجػةًكانػتً
دالةًإحصائيانًبيفًمتغيراتًالدراسةً .
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ًًًًًكأجػرلًاسػتريؾًكاربانكسػكامًكركشً(ً،)Strike & Urbanoski & Rush, 2003د ارسػةً
هػدفتًإلػىًالتعػرؼًعمػىًالمشػاكؿًالتػيًيعػانيًمنجػاًاالشػخاصًالبػاحثيفًعػفًعػبلجًإدمػافًالحشػيشً
فيًإحدلًالمراكزًالعبلجيةً،حيثًماـًالباحثكفًبهجراءًمقاببلتًعشكائيةًمػ ًالمػراجعيفًالػذيفًعرفػكاً
الحشػ ػػيشًكمشػ ػػكمةًمخػػػدراتًأكليػ ػػةًكعػ ػػددهـً(ً)42فػ ػػردانً،مسػ ػػتخدميفًالمعػ ػػاييرًالشخصػ ػػيةًلمنظمػ ػػةً
ػذككرً،كأفً
ً
الصحةًالعالميةً(ً،)WHOكفدًكجدًالباحثكفًأفً(ً)%80مػفًأفػرادًالعينػةًهػـًمػفًفئػةًال
ػزكجيفً،كأفًالمسػتجمكيفًفػيًاليػكـًلمحشػيشًمػفًبػيفًأفػرادً
ً
(ً)%77مفًأف اردًالعينةًهـًمػفًغيػرًالمت
العين ػػةًه ػػـًأكب ػػرًس ػػناًكجم ػػيعجـًم ػػفًالم ػػكظفيفً،كم ػػاًتكص ػػمتًالد ارس ػػةً:أفًهنال ػػؾًأرتب ػػاطًم ػػكمًب ػػيفً
تعػاطيًالحشػيشًكاضػط ارباتًالقمػؽًبكجػرًعػاـً،حيػػثًيػتـًاسػتخداـًالحشػيشًكمجػبطًألغػراضًالقمػػؽً
المعركفةً ً.
ًًًًكفيًالككيتًأجرلًعيػدًكالمشػعاف(ًً،)2003د ارسػةًهػدفتًإلػىًالتعػرؼًإلػىًاالرتبػاطًبػيفًتقػديرً
الػػذاتًككػػؿًم ػػفًالقمػػؽًكاالكتئػػابً،كاس ػػتخدـًالباحػػثًمقي ػػاسًاختبػػارًالقمػػؽًكاختب ػػارًبيػػؾًلبلكتئ ػػابً.
كطبػػػؽًعمػ ػػىًعم ػ ػىًعينػػػةًمػػػفًذكمًالتعػ ػػاطيًالمتعػػػددًبالككيػػػتًمػػػفً(ً46معتمػ ػػدانًكًً45مػ ػػفًغيػ ػػرً
المعتمػػػديف)ً،كاسػ ػػتخدـًمػػػنججًالكصػػػفيً،كأظجػػػرتًالنتػ ػػائجًكجػ ػػكدًفػػػركؽًذاتًداللػػػةًإحصػ ػػائيةًبػ ػػيفً
مجمكعػػةًالمعتمػػديفًعمػػىًم ػكادًمتعػػددةًكمجمكعػػةًغيػػرًالمعتمػػديفًحيػػثًكػػافًالمعتمػػدكفًأكثػػرًممق ػناً
كاكتئابػانًكانخفاضػانًفػػيًتقػػديرًالػػذاتًمػػفًغيػػرًالمعتمػػديفً،كمػػاًاشػػارتًالنتػػائجًإلػػىًككدًارتبػػاطًسػػالبً
بيفًكؿًمفًتقديرًالذاتًكاالكتئابًمفًناحيةًكبيفًكؿًمفًاالعتمادًكتقديرًالذاتًمفًناحيةًأخرلً .
ًًًًكفػيًالػدنمارؾًأجػرلًارنػدت ًكميػؾً(ً،)Arendt & Muuk, 2004د ارسػةًهػدفتًإلػىًمعرفػةً
االضطراباتًالنفسيةًلدلًمدمنيًالحشيشًكمدمنيًمستخدميًالمكادًاألخػرلً،كتمثمػتًعينػةًالد ارسػةً
مػػف(ً)1439مػػدنيفًلمحشػػيشًمػػفًالػػذككرً،ك(ً)9122مسػػتخدميفًالم ػكادًاألخػػرلً،كاسػػتخدـًالباحػػثً
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المنججًالكصفيًالمقارفً،كتكصمتًالدراسةًإلىًأفًغالبيةًمسػتخدميًالحشػيشًهػـًمػفًصػغارًالسػفً
ػيشً،كأفً(ً)%27مػ ػػفًمتعػػػاطيفًالحشػ ػػيشًالًيكممػ ػػكفًالب ػ ػرامجًالعبلجيػ ػػةً
ً
مقارنػػػةًبمسػ ػػتخدميًالحشػ ػ
ػيً،كأفًمتعػػاطيًالحشػػيشً
المقػػررةًلجػػـًداخػػؿًالمصػػحاتً،بػػؿًيغادركنجػػاًمبػػؿًنجايػػةًالبرنػػامجًالعبلجػ ً
ػابً،كأفًهنػػاؾًت ػزامفًكاضػػاًألكثػػرًمػػفًاضػػطرابًنفسػػيًخاصػػةً
ً
يعػػانكفًمسػػتكياتًعاليػػةًمػػفًاالكتئػ
اضطراباتًالقمؽًبيفًمتعاطيًالحشيشً ًًًًًًً.
ًًًً ًكف ػػيًالق ػػاهرةًأج ػػرلًعس ػػكرً(ً،)2005د ارس ػػةًه ػػدفتًإل ػػىًمعرف ػػةًحج ػػـًمش ػػكمةًتع ػػاطيًالب ػػانجكً
كآثارهػػاًالسػػمبيةًلػػدلًمطػػاعًمػػفًالم ػراهقيفًمػػفًفئػػةًالػػذككرًكمعرفػػةًالعبلمػػةًبػػيفًاضػػطراباتًالنفسػػيةً
كتعػػاطيًالم ػراهقيفًلمبػػانجكً.تككنػػتًعينػػةًالد ارسػػةًمػػفً(ً)50متعػػاطيًمػػفًالتبلميػػذًفػػيً(ً)4مػػدارسً
إعداديػػةًبمدينػػةًالزمػػازيؽً،كاسػػتخدـًالباحػػثًالمػػنججًالكصػػفيًالمقػػارفً،م ػ ًاسػػتخداـًاسػػتمارةًبيانػػاتً
أساسػػيةًكمائمػػةًمراجعػػةًاألعػراضًالتػػيًكضػػعجاًليكنػػاردكًيػػرجبيتسً،ركنالػػدًلييمػػافً،لينككػػكفيًكنقمجػػاً
إلػ ػػىًالعربيػػػةًالبحيػ ػػرم(ً،)1984كأظجػػػرتًنتػػػائجًالد ارسػ ػػةً:كج ػ ػ ًكدًفػػػركؽًذاتًداللػ ػػةًإحصػ ػػائيةًبػ ػػيفً
المتعاطيفًكغيرًالمتعاطيفًفيًاضػطراباتًالمرضػيًالشػديدًالػذمًيشػيرًإلػىًالفصػاـًكالحساسػيةًفػيً
العبلمػػاتًالمتبادلػػةًكالكس ػكاسًالقجػػرمًكاالكتئػػابًلصػػالاًالمتعػػاطيفً،كمػػاًتػػهتيًمسػػتكياتًاألع ػراضً
الد اريػػةًعمػػىًالذهانيػػةًكالعدائيػػةًكالقمػػؽًكاألع ػراضًالجسػػميةًالنفسػػيةًعمػػىًمتصػػؿًمتقػػاربًمػػفًالشػػدةً
لصػػالاًالمتعػػاطيفً،ككمػػاًتشػػيرًالد ارسػػةًإلػػىًكجػػكدًعبلمػػةًكاضػػحةًبػػيفًاضػػطراباتًالقمػػؽًكتعػػاطيً
المخدراتًمماًيشيرًإلىًاعتبارًالقمؽًعامبلنًًأساسياًفيًتعاطيًالمخدراتً ً.
ًًًًأم ػػاًف ػػيًالس ػػعكديةًأج ػػرلًالخم ػػؼً(ً،)2007د ارس ػػةًه ػػدفتًإل ػػىًالتع ػػرؼًعم ػػىًمس ػػتكلًالتكاف ػػؽً
االنفعػػاليًكاالجتمػػاعيًلػػدلًالمتعػػاطيفًكم ػ ًغي ػػرًالمتعػػاطيفًكحسػػبًنػػكعًالمخػػدرً.كتككنػػتًعين ػػةً
الد ارس ػ ػػةًم ػ ػػفً(ً)80متع ػ ػػاطيً،ك(ً)80م ػ ػػفًغيػػ ػػرًالمتع ػ ػػاطيفً،كاس ػ ػػتخدـًالباح ػ ػػثًمقي ػ ػػاسًدانيػ ػ ػػاؿً
أكفػػر(Offer

ً)Danielلمقيػػاسًمسػػتكلًالتكافػػؽًاالنفعػػاليًكاالجتمػػاعيًكاسػػتخدـًالباحػػثًالم ػػنججً
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الكصػ ػػفيً،ككشػ ػػفتًالنتػ ػػائجًالد ارسػ ػػةً:كجػ ػػكدًفػ ػػركؽًذاتًداللػ ػػةًإحصػ ػػائيةًبػ ػػيفًالتكافػ ػػؽًاالجتمػ ػػاعيً
كاالنفعػ ػػاليًتبع ػ ػانًلسػ ػػمكؾًتعػ ػػاطيًالمخػ ػػدراتًكنػ ػػكعًالمخػػػدرًبمعنػ ػػىًأفًالمتعػ ػػاطيًيكػ ػػكفًأمػ ػػؿًتكافق ػ ػاًنً
اجتماعيًكانفعاليًمفًاألشخاصًغيرًالمتعاطيفً .
كفيًالرياضًأجرلًالسبيعي(ً،)2011دراسةًهدفتًإلػىًمعرفػةًالفػركؽًفػيًمػكةًاألنػاًلػدلًمػدمنيً
المخػػدراتًكغيػػرًالمػػدمنيفً.كتهلفػػتًعينػػةًالد ارسػػةًمػػفً(ً)80مػػدمفً،كعينػػةًأخػػرلًمػػفًاألسػػكياءًبمػػأً
ع ػػددهـً(ً،)103كاس ػػتخدـًالباح ػػثًالم ػػنججًالكص ػػفيًالمق ػػارفً،كاس ػػتخدـًالباح ػػثًًمقي ػػاسًم ػػكةًاألن ػػاً
(العيسػػىً،)1998،ككشػػفتًنتػػائجًالد ارسػػةً:كجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًالمػػدمنيفًكغيػػرً
المدمنيفً فيًمكةًاألنػاًلصػالاًغيػرًالمػدمنيفً،كمػاًأظجػرتًالنتػائجًعػفًعػدـًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةً
إحص ػػائيةًفػ ػػيًم ػػكةًاألنػػػاًلػػػدلًأفػ ػرادًمجتم ػ ػ ًالد ارسػػػةًب ػػاختبلؼًمتغيػػػرًنػ ػػكعًالمخ ػػدرً،كمتغيػ ػػرًمػ ػػدةً
التع ػػاطيً،كع ػػدـًكجػ ػػكدًف ػػركؽًذاتًدالل ػػةًإحصػػػائيةًف ػػيًمػ ػػكةًاألن ػػاًب ػػيفًالمػػػدمنيفًكغي ػػرًالمػ ػػدمنيفً
لممخدراتًكاألسكياءًتبعاًلممستكلًالتعميميً(التفاعؿً)ًًًًًًً.
ًًكفػػيًالككيػػتًأجػػرلًالمشػػعافً(ً،)2011د ارسػػةًهػػدفتًإلػػىًبيػػافًعبلمػػةًالمسػػاندةًاالجتماعيػػةً
بالعصابيةًكاالكتئابًكالعدكانيًلدلًالمتعاطيفًكغيرًالمتعاطيفً.تككنتًعينةًالد ارسػةًمػفً(ً)1217
بكامػ ػ ً(ً)553م ػػفًالطمب ػػةًك(ً)296مػػػفًالطالب ػػاتًك(ً)36م ػػفًالمتعػػػاطيفً،كاس ػػتخدـًالباح ػػثًفػ ػػيً
ػارفً،كاسػػتخدـًالباحػػثًمائمػػةًبيػػؾًلبلكتئػػابًكاسػػتخبارًأيزنػػؾً
ً
الد ارسػػةًأسػػمكبًالتحميػػؿًالكصػػفيًالمقػ
ػةً،كأظجػػ ًػرتًالنتػ ػػائجً:كج ػ ػ ًكدًعبلمػػػةًسػ ػػالبةًبػ ػػيفًالمسػ ػػاندةً
لمشخصػ ػػيةً،كمقيػػػاسًالمسػ ػػاندةًاالجتماعيػػ ً
االجتماعي ػػةًكالعص ػػابيرًكاالكتت ػػابًكالعدكاني ػػةً،بينم ػػاًتكج ػػدًعبلم ػػةًمكجب ػػةًب ػػيفًالعص ػػابيةًكاالكتت ػػابً
كالعدكاني ػػةً،كم ػػاًتكج ػػدًف ػػركؽًذاتًدالل ػػةًإحص ػػائيةًب ػػيفًال ػػذككرًكاإلن ػػاثًف ػػيًالعص ػػابيةًكالعدكاني ػػةً
كاالكتئابً،كنجدًأفًمتكسطًدرجاتًالعصابيةًكاالكتئابًباتجا ًاإلنػاثًكالعدكانيػةًباتجػا ًالػذككرًً،كالً
تكجػػػدًفػػػركؽًجكهريػػػةًبػ ػػيفًالمتعػػػاطيفًكغيػػػرًالمتعػ ػػاطيفًفػ ػػيًالعدكانيػػػةًكلكػػػفًتكجػػػدًفػ ػػيًاالكتئػ ػػابً
كالعصابيةً ًًً.
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مناقشة النتائج التي تناولت مدمني المخدرات بصفة عامة
مفًخبلؿًاستعراضًالدراساتًالسػابقةًالتػيًتناكلػتًمػدمنيًالمخػدراتًبصػفةًعامػةً،كتناكلجػاًبػالقراءةً
كالتحميؿًيمكفًاستخبلصًاآلتيً :
ً-1هػدفتًًأغمػبًهػذ ًالد ارسػاتًإلػىًتقصػيًمشػكمةًأكًاكثػرًمػفًالمشػكبلتًالنفسػيةًأكًإجتماعيػةًأكً
سػػمككيةً،فػػيًكػػؿًبمػػدًأجريػػتًبجػػاًهػػذ ًالد ارسػػاتً،فػػيًحػػيفًهػػدفتًبعػػضًالد ارسػػاتًالػػىًالمقارنػػةًبػػيفً
المدمنيفًكغيػرًالمػدمنيفًعمػىًالمخػدراتًفتمثمػتًفػيًد ارسػاتً(السػبيعي2011ً،؛ًالمشػعاف2011،؛ً
ً،)Viliam, 2002ككمػاًهػدفتًبعػضًالد ارسػػاتًالػىًالمقارنػةًبػيفًالمػدمنيفًكنػكعًالمخػدرًكد ارسػػةً
(الخمؼ2007،؛ًعيػدًكالمشػعاف2003ً،؛ً ً Arendt & Muuk, 2004; Robert & Craig
ً ً.)& Ronald, 1990
ً-2تباينتًحجـًالعيناتًالتيًتناكلتجػاًالد ارسػاتًالسػابقةً،بعػضًالد ارسػاتًاسػتخدمتًحجػـًالصػغيرً
لػـًيتجػاكزً(ً)100فػػردًكد ارسػاتً(شػحاتر1995ً،؛ًعبػػدًالمػنعـ1998ً،؛ًعسػكر2005ً،؛ًمحمػػكدً،
1991؛ًعيػدًكالمشػعاف2003ً،؛ًًً،)Strike & Urbanoski & Rush, 2003فػيًحػيفًكانػتً
عينةًالراساتًأخػرلًمتكسػطةًالحجػـًتراكحػتًبػيفً(ً)1000-101فػردًمثممػاًجػاءًفػيًد ارسػاتً(أبػكً
الني ػػؿ1998ً،؛ًالخم ػػؼ2007ً،؛ًالس ػػبيعي2011ً،؛ًالعن ػػزم2010ً،؛ًالقش ػػقيش1996ً،؛ًمحمػ ػػكدً
رشػػاد1997ً،؛ًالمرزكمػػي1990ً،؛ًمرسػػي1999ً،؛ً & Andrew & Skodol & John
ً،(Oldha & Peggy & Gallaher, 1999; Robert & Craig & Ronald, 1990
كامتصػػرتًبعػػضًالد ارسػػاتًعمػػىًالعينػػةًذاتًالحجػػـًالكبير(أكثػػرًمػػفًً)1001كد ارس ػاتً(المشػػعافً،
2011؛ً & Arendt & Muuk, 2004; Fergusson & Horwood, 1997; Linda
ً،)Wilson & Douglas, & Edward & Janca, 1992أمػاًنػػكعًالعينػػةًفقػػدًكانػػتًجميػ ً
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الدراساتًمطبقةًعمىًعينةًالمدمنيفًلممخدراتًفئةًالذككرًماًعداًد ارسػةً( & Linda & Wilson
ً ً.)Douglas, & Edward & Janca, 1992
ً-3كبعػػضًالد ارسػػاتًالتػػيًمارنػػتًالمػػدمنيفًلممخػػدراتًم ػ ًاألسػػكياءًكد ارس ػاتً(أبػػكًالنيػػؿ1998ً،؛ً
الحػ ػ ػ ػػازمي2001ً،؛ًحطػ ػ ػ ػػاب2002ً،؛ًالحربػ ػ ػ ػػي1995،؛ًالخمػ ػ ػ ػػؼ2007ً،؛ًالسػ ػ ػ ػػبيعي)2011(ً،؛ً
شػحاتر1995ً،؛ًالعنػزم2003ً،؛ًالعمػػرل2009ً،؛ًعبػدًالمػػنعـ1998ً،؛ًعيػدًكالمشػػعاف2003ً،؛ً
فاي ػ ػػد1994ً،؛ًًالقش ػ ػػقيش1996ً،؛ًالم ػ ػػالكي1990ً،؛ًالمرزكم ػ ػػي1990ً،؛ًًالمرزكمػ ػ ػػي1996ً،؛ً
مرسي1999ً،؛ًالمشعاف2011ً،؛ًًً،)Viliam, 2002فػيًحػيفًبعػضًالدرسػاتًمارنػتًالمػدمنيفً
لممخػػدراتًمػ ًالمتعػػافيفًمػػفًالمخػػدراتًكد ارسػتيً(العنػػزم2010ً،؛ً Walton & Roberts,
ً .)2004
ً-4مػػفًحيػػثًاألدكاتًالمسػػتخدمةًًلجم ػ ًالمعمكمػػاتًفػػيًالد ارسػػاتًالس ػابقةًً،فػػافًبعػػضًالد ارسػػاتً
اسػ ػػتخدمتًمقي ػ ػػاسًكاح ػ ػػدًفق ػ ػػطًكد ارسػ ػ ػاتً(الخم ػ ػػؼ2007ً،؛ًالس ػ ػػبيعي2011ً،؛ًعس ػ ػػكر2005ً،؛ً
محمػكد1991ً،؛ًعيػدًكالمشػعاف2003ً،؛ًً & Linda & Wilson & Douglas, & Edward
ً،(1992; Robert & Craig & Ronald, 1990; Viliam, 2002 Janca,كاسػتخدمتً
بع ػػضًالد ارس ػػاتًمق ػػاييسًع ػػد ًمثمم ػػاًج ػػاءًف ػػيًد ارسػ ػاتً(أب ػػكًالني ػػؿ1998،؛ًش ػػحاتر1995ً،؛ًعب ػػدً
المػػػنعـ1998ً،؛ًالعنػػػزم2010ً،؛ًالقشػ ػػقيش1996ً،؛ًالمرزكمػ ػػي1996ً،؛ًمرسػ ػػي1999ً،؛ً

;

; Fergusson & Horwood,1997; Arendt Strike & Urbanoski & Rush, 2003
& Muuk, 2004; Andrew & Skodol & John & Oldha & Peggy & Gallaher,
ً .)1999
ً
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الفصؿ الثالث

منيجية الدراسة واجراءاتيا

 أو ًال  :منيج الدراسة ثانياً  :مجتمع الدراسة ثالثاً  :عينة الدراسة رابعاً  :متغيرات الدراسة خامساً :أدوات الدراسة سادساً :إجراءات الدراسة سابعاً :األساليب اإلحصائيةً
ً
ً
ً
ً

الفصؿ الثالث
منيجية الدراسة واجراءاتيا
يتنػػاكؿًهػػذاًالفص ػػؿًكصػػفانًلمنججي ػػةًالد ارسػػةًكاجراءاتجػػاً،م ػػفًحيػػثًكص ػػؼًمجتمعجػػاًكعينتج ػػاً،
كمتغيراتجػػاً،ككصػػفاًألداةًالد ارسػػةًالمس ػتخدمةًلمتحقػػؽًمػػفًصػػدمجاًكثباتجػػاًكاج ػراءاتًتطبيقاتجػػاًعمػػىً
العينةً،اضافةًلممعالجةًاإلحصائيةًالمستخدمةًفيًتحميؿًالبياناتً .
ً
أوالً :منيج الدراسة ً
ًًًباعتبارًأفًالدراسةًالحاليةًهدفتًاإلًالكشؼًعفًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًالسػائدةًلػدلًمػدمنيً
فيًسمطنةًعمافً،فهفًالباحثًأعتمدًعمػىًالمػنججًالكصػفيً،ألنػرًالمبلئػـًلطبيعػةًكأهػداؼً
المخدراتً
ي
هذ ًالدراسةً ً.
ثانياً :مجتمع الدراسة ):(Population
ًتككفًمجتم ًالدراسةًمفً :
اتًفيًسمطنةًعمافً،كالجدكؿً(ً)1يكضاًت ازيػدًعػددًمػدمنيًالمخػدراتًمػفًفئػةً
ًً-1مدمنيًالمخدر
ي
الذككرًكالمراجعيفًلمستشفىًالمسرةًكبعضًالمستشػفياتًالمركزيػةًفػيًالسػمطنةًعػاـً ، 2013كالبػالأً
عػػددهـً(ً)673فػػردانً،كذل ػؾًطبق ػانًلبلحصػػائياتًالصػػادرةًعػػفًالسػػجؿًاالحصػػائيًلئلدمػػافً(ً)2013
لمكتبًالتنفيذمًلمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية.
ً-2جمي ػ ًمتعػػافيًالمخػػدراتًكالمنتسػػبيفًلجمعيػػةًالحيػػاةًبمسػػقطًالتابعػػةًلػػك ازرةًالتنميػػةًاالجتماعيػػةً،
كهـًأفرادًأسكياءًمفًنفسًالبيئػةًاالجتماعيػةً،سػبؽًأفًكػانكاًمػفًالمتعػاطيفًلممخػدراتًكلكػنجـًأممعػكاً
عنجاً،كلـًتثبتًتعاطيجـًالمًمادةًمخدرةًلمدةًتزيدًعفًسنةً .

028

ثالثاً :عينة الدراسةً(:)Sample
ًًًًًًنظ ػ نارًلمظػػركؼًالمحيطػػةًبالمػػدمنيفًكطبيعػػةًمػػدمفًالمخػػدراتً،إضػػافةًلمظػػركؼًاألخػػرلًالتػػيً
تحػػيطًبػػرًالمنبثقػػةًمػػفًخصػػائصًأف ػرادًالعينػػةًكرفضػػجـًالتعػػاكفًم ػ ًالباحػػثً،فقػػدًتػػـًاختي ػارًعينػػةً
الدراسةًبالطريقةًالمتيسرةً(غيرًعشػكائية)ًمػفًمػدمنيًالمخػدراتًالمنػكميفًبمستشػفىًالمسػرةًبمسػقطً،
حيثًيقكـًالكادرًالطبيًبإحضارًالعينةًلممقابمةً،كتهلفتًعينةًالدراسةًمػف(ً)246مػدمفًلممخػدراتً،
أمػػاًالمتعػػافيفًمػػفًالمخػػدراتًفقػػدًكاجػػرًالباحػػثًالعديػػدًمػػفًالصػػعكباتً،حيػػثًالًتكجػػدًاحصػػائياتً
ػتندًإليجػ ػػاً،كعػ ػػدـًكجػ ػػكدًججػ ػػةًمختص ػػةًتحتضػ ػػفًمتعػػػافيًالمخػػػدراتً،كالتػ ػػيًحالػ ػػتًدكفً
رس ػػميةًيسػ ػ ي
اختيػػارهـًبالطريقػػةًالعش ػكائيةً،ممػػاًاضػػطرًالباحػػثًإلػػىًاسػػتخداـًالطريقػػةًالقصػػديةًغيػػرًالعش ػكائيةً
عمػػىًجمي ػ ًمتعػػافيًالمخػػدراتًكالمتكاجػػديفًفػػيًجمعيػػةًالحيػػاةًبمسػػقطًكالبػػالأًعػػددهـً(ً)87فػػردناً،
ًكالجدكؿً(ًًً)10يكضاًكيفيةًحسابًالباحثًعينةًالدراسةًإحصائياً :
جدوؿ ( )10
اٌٛف
ػذد اٌض٠بدح ٌّذِٕٟ
اٌّخذساد ِٓ فئخ
اٌزوٛس ٌؼبَ ()2013
ػذد اٌّذِٕٓ١
إٌّغؾج ِٓ ٓ١اٌّمبثٍخ
اٌّغّٛع اٌىٍٟ
ٌٍّذِٕٓ١
اٌّزؼبفِٓ ٓ١
اٌّخذساد
اٌّغّٛع اٌىٌٍٍ ٟؼٕ١خ
اٌفؼٍ١خ ٌذساعخ

اٌؼذد

حساب عينة الدراسة إحصائياً ً

اٌؼٕ١خ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
( ِٓ )%68.1اٌّذِٕ ٓ١فمظ
( ِٓ )%73.87اٌؼٕ١خ
اٌفؼٍ١خ

-

-

115

( ِٓ )%31.9اٌّذِٕ ٓ١فمظ

-

ِٓ 2013/ 7 / 1
ؽز2013/12/31 ٝ

361

( ِٓ )%100اٌّذِٕ ٓ١فمظ

-

ِٓ عّؼ١خ اٌؾ١بح

87

( ِٓ )%26.13اٌؼٕ١خ
اٌفؼٍ١خ

-

-

333

( ِٓ )%100اٌؼٕ١خ اٌفؼٍ١خ

673

ٔغجخ اٌخ أ ()%5
ٔغجخ ِغز ٜٛاٌضمخ ()%95
ٔغجخ االعزغبثخ ()%50

246

ً
كم ػػاـًالباح ػػثًبتكزيػ ػ ًأفػ ػرادًعين ػػةًالد ارس ػػةًحس ػػبًمتغيراتج ػػاًالمس ػػتقمةًك ػػؿًعم ػػىًح ػػدةًمب ػػؿًال ػػدمجًأكً
الحذؼً،كهيًكؤلتيً :
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 -1متغير النوع االجتماعي:
جذَل ()11
تُصٔغ أفشاد انؼٕىخ دغت انىُع االجتمبػٓ
اٌّزغ١ش

اٌّغزٜٛ
روش
أضٝ

إٌٛع االعزّبػٟ

اٌؼذد
246
0
246

اٌّغّٛع

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ
100%
0%
%100

 -2متغير العمر الزمني:
جذَل ()12
تُصٔغ أفشاد انؼٕىخ دغت متغٕش انؼمش انضمىٓ
اٌّزغ١ش

اٌؼّش

اٌّغزٜٛ

اٌؼذد

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ

ِٓ  12إٌ 21 ٝعٕخ
ِٓ  22إٌ 31 ٝعٕخ
ِٓ  32إٌ 41 ٝعٕخ
ِٓ  42إٌ 51 ٝعٕخ
ِٓ  52اٌ 61 ٝعٕخ
وضش ِٓ  61عٕخ
اٌّغّٛع

14
117
69
28
15
3
246

%5.7
%47.6
%28
%11.4
%6.1
%1.2
100%

 -3متغير الحالة االجتماعية:
جذَل ()13
تُصٔغ أفشاد انؼٕىخ دغت متغٕش انذبنخ االجتمبػٕخ
اٌّزغ١ش
اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ
اٌّغّٛع

اٌّغزٜٛ
ػضة
ِزضٚط
ِ ٍك

اٌؼذد
159
64
23
246

031

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ
%64.6
%26
%9.3
%100

 -4متغير المستوى التعميمي:
جذَل ()14
تُصٔغ أفشاد انؼٕىخ دغت متغٕش انمغتُِ انتؼهٕمٓ
اٌّزغ١ش

اٌّغزٜٛ
اٌزؼٍّٟ١

اٌّغزٜٛ
ِٟ
ٍُُِ (٠مش ٠ٚىزت)
رؼٍ ُ١األعبع( ٟؽٍمخ )2 ٚ 1
صبِٔ ( ٞٛب ثؼذ األعبع)ٟ
دثٍ َٛػبٌٟ
ثىبٌٛسٛ٠ط
ِبعغز١ش فّب فٛق
اٌّغّٛع

اٌؼذد
3
12
124
88
15
3
1
246

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ
%1.2
%4.9
%50.4
%35.8
%6.1
%1.2
%0.4
%100

 -5متغير المينة:

جذَل ()15
تُصٔغ أفشاد انؼٕىخ دغت متغٕش انمٍىخ
اٌّزغ١ش

إٌّٙخ

اٌّغزٜٛ
طبٌت
ػّبي ؽشح
ِٛظ ف ٟاٌم بع اٌخبؿ
ِٛظ ف ٟاٌم بع اٌؾىِٟٛ
ِزمبػذ
ثبؽش ػٓ ػًّ
اٌّغّٛع

اٌؼذد
7
28
61
26
12
112
246

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ
%2.8
%11.4
%24.8
%10.6
%4.9
%45.5
%100

 -6متغير الدخؿ الشيري لألسرة:
جذَل ()16
تُصٔغ أفشاد انؼٕىخ دغت انذخم انشٍشْ نألعشح
اٌّزغ١ش
اٌذخً اٌؾٙشٞ
ٌألعشح

اٌّغزٜٛ
لً ِٓ  200لاير
ِٓ  200إٌ 325 ٝلاير
ِٓ  326إٌ 500 ٝلاير
ِٓ  501إٌ 700 ٝلاير
ِٓ  701إٌ 1000 ٝلاير
وضش ِٓ  1000لاير
اٌّغّٛع
030

اٌؼذد
104
22
61
28
14
17
246

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ
%42.3
%8.9
%24.8
%11.4
%5.7
%6.9
%100

 -7متغير عدد مرات اال نتكاسة:
جذَل ()17
تُصٔغ أفشاد انؼٕىخ دغت متغٕشػذد مشاد االوتكبعخ
اٌّزغ١ش

ػذد ِشاد
اإلٔزىبعخ

اٌؼذد
54
63
35
20
29
22
8
7
8
246

اٌّغزٜٛ
ِشح
ِشربْ
ِ 3شاد
ِ 4شاد
ِ 5شاد
ِ 6شاد
ِ 7شاد
ِ 8شاد
وضش ِٓ ِ 8شاد
اٌّغّٛع

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ
%22
%25.6
%14.2
%8.1
%11.8
%8.9
%3.3
%2.8
%3.3
%100%

 -8متغٕش عدد مرات التعاطً:
جذَل ()18
تُصٔغ أفشاد انؼٕىخ دغت متغٕش ػذد مشاد انتؼبطٓ
اٌّزغ١ش
ػذ ِشاد
اٌزؼبطٟ

اٌّغزٜٛ
ِشح ٚاؽذح ف ٟاٌَٛ١
ِشربْ ف ٟاٌَٛ١
صالس ِشاد ف ٟاٌ َٛ١فأوضش
اٌّغّٛع

اٌؼذد
46
52
148
246

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ
%18.7
%21.1
%60.2
%100

 -9متغٕش عدد مرات دخول السجن:
جذَل ()19
توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٕش عدد مرات دخول السجن
اٌّغزٜٛ
اٌّزغ١ش
ٚال ِشح
ِشح – ِشرٓ١
ِ 4-3شاد
ػذد ِشاد دخٛي
اٌغغٓ
ِ 6-5شاد
ِ 8-7شاد
وضش ِٓ ِ 8شاد
اٌّغّٛع
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اٌؼذد
44
72
59
26
29
16
246

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ
%17.9
%29.3
%24
%10.6
%11.8
%6.5
%100

 -10متغٕش ػذد عىُاد اإلدمبن:
جذَل ()20
توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٕش عدد سنوات اإلدمان
اٌّزغ١ش
ػذد عٕٛاد
اإلدِبْ

اٌّغزٜٛ
 2-1عٕخ
 4-3عٕٛاد
 6-5عٕٛاد
 8-7عٕٛاد
 10-9عٕٛاد
وضش ِٓ  10عٕٛاد
اٌّغّٛع

اٌؼذد
7
22
41
39
30
107
246

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ
%2.8
%8.9
%16.7
%16.9
%12.2
%43.5
%100

 -11متغٕش وُع انمخذس:
جذَل ()21
توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٕش نوع المخدر
اٌّزغ١ش

ٔٛع اٌّخذس

اٌّغزٜٛ
اٌمٕج١بد :اٌؾؾ١ؼ ٚ ،اٌّبس٠غٛأبٚ ،اٌجبٔغ.ٛ
األفٔٛ١بد :اٌ١ٙشٚ ،ٓ٠ٚاٌّٛسفٚ ،ٓ١اٌىٛدا،ٓ١٠
ٚاٌّ١ضبد.ْٚ
اٌٍّٛٙعبد  :ػمبس اٌٍ١غشع١ه (،) L.S.D
ٚاٌّ١غىبٌٚ ،ٓ١ػمبس اإلوغزبص.ٞ
اٌـمـبد.
إٌّؾ بد ٘ ِٓٚ :زٖ اٌّٛاد االِف١زبِٓ١
وبٌىجزبعٚ ،ْٛاٌىٛوبٓ١٠
اٌّغّٛع

اٌؼذد
11

إٌغجخ اٌّؤ٠ٚخ
%4.5

227

%92.3

3

%1.2

0

%0

5

%2

246

%100

ً
رابعاً :متغيرات الدراسة
ً،كالػػدخؿً
تناكلػػتًالد ارسػػةًالحاليػػةًالمتغي ػراتًاآلتيػػة :العم ػرًالزمنػػيًً،كالمسػػتكلًالتعميمػػيًً،كالمجنػػة ً
ً،كعػػددً
ً،كعػػددًم ػراتًدخػػكؿًالسػػجف ً
ً،كعػػددًم ػراتًاإلنتكاسػػةًً،كعػػددًم ػراتًالتعػػاطي ً
الشػػجرمًلؤلس ػرة ً
سنكاتًاإلدماف.
ً
ً
033

خامسا :أداة الدراسة (:)Instruments
ًًًبعػدًأطػبلع الباحػث عمػى التػراث التربػكم الخػاص بعكامػؿ الشخصػيةًالكبػرلًالخمػسًً،كالد ارسػات
السابقة كالمقػاييس ذات العبلمػة ،اختػارًالباحػث مائمػة العكامػؿ الشخصػية الكبػرلًالتػيًأعػدها ككسػتا
كمػػاكرم (ً)Costa & McCrae, 1992كالتػػيًمام ػتًبتعريبػػةًكتقنينػػةًعمػػىًالبيئػػةًالعمانيػػةًالكمبػػانيً
(ً،)2006كفيماًيميًكصؼًلجذ ًاالداةًكأجراءاتًتطكيرهاًكالتحقؽًمفًصدمجاًكثباتجاً .
ػارم( & Costa
ًًًإفًمائمػةًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلً(ً)NEO-FFI-Sالتػيًأعػدهاًككسػتاًكماك ً
ً)McCrae,1992تيعػػدًأكؿًمائمػػةًمكضػػكعيةًتجػػدؼًإلػػىًميػػاسًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًالخمسػػةً
بكاسػػطةًمجمكعػػةًمػػفًالفق ػراتًعػػددهاً(ًً)60فق ػرةًكالقائمػػةًتشػػمؿًخمػػسًعكامػػؿًكهػػيً:العصػػابيةً،
)ًفقرةً .
كاالنبساطيةً،كاالنفتاحًعمىًالخبرةً،كالمقبكليةً،كيقظةًالضميرً،كيتهلؼًكؿًعامؿًمفً(ً 12
ًًًًكمػػدًمامػػتًالكمبػػانيً(ً)2006بتقنػػيفًالقائمػػةًكتكيفجػػاًلمبيئػػةًالعمانيػػةً،فكجػػدتًأفًالقائمػػةًتتمت ػ ً
بخص ػػائصًس ػػيككمتريةًجي ػػدةً،حي ػػثًأنج ػػاًتحقق ػػتًم ػػفًثب ػػاتًاألداةًبطريق ػػةًاالتس ػػاؽًال ػػداخميً(ألف ػػاً
كركنبػػاخ)ً،ككجػػدتًأفًالقائمػػةًتتمت ػ ًبالمعػػامبلتًاآلتيػػة :العصػػابيةً(ً،)0.77االنبسػػاطيةً(ً،)0.54
االنفتػ ػ ػػاحًعمػ ػ ػػىًالخب ػ ػ ػرةً(ً،)0.42المقبكليػ ػ ػػةً(ً،)0.49يقظػ ػ ػػةًالضػ ػ ػػميرً(ً،)0.77المقيػ ػ ػػاسًكػ ػ ػػامبلنً
(ً .)0.81
ًًكم ػػاًتحقق ػػتًالجاش ػػميةً(ً)2010م ػػفًثب ػػاتًالمقي ػػاسًبطريق ػػةًاالتس ػػاؽًال ػػداخميً(ألف ػػاًكركننب ػػاخ)ً،
ككج ػػدتًافًالقائم ػػةًتتمتػ ػ ًبالمع ػػامبلتًاآلتي ػػةً:العص ػػابيةً(ً،)0.64االنبس ػػاطيةً(ً،)0.51االنفت ػػاحً
عمىًالخبرةً(ً،)0.43المقبكلية(ً،)0.57يقظةًالضمير(ً،)0.78المقياسًكامبلنً(ً .)0.82
ًًًكفيمػ ػػاًيمػ ػػيًكصػ ػػؼًلكػ ػػؿًعامػ ػػؿًمػ ػػفًعكامػ ػػؿًالشخصػ ػػيةًالكبػ ػػرلًالخمس ػ ػة(ً:الكمبػ ػػاني2006ً،؛ً
الجاشمية2010ً،؛ًبيتًدشيشةً2011ً،؛ًالبكسعيدً )2013ً،
034

-

العصابية :
ًأ) القمؽً:حائؼً،عصبيً،كمشغكؿًالذهفً،مجمكـً،كلديةًمخاكؼًمرضيرً،كري ًالتجيج.
ًب) الع ػػداءًالمتكاع ػػدًبالغض ػػبً:مي ػػؿًالش ػػخصًإل ػػىًالش ػػعكرًبالغض ػػبً،كم ػػاًيػ ػرتبطًب ػػرًم ػػفً
خاالتًمثؿً:الشعكرًباإلحباطًكالم اررة.
ًج) االكتئابً:انفعاليً،كمنقبضًأكثرًمفًمػرحًكيػؤدلًبػرًذلػؾًإلػىًالشػعكرًبػالجـً،كالضػيؽً
كالتشاؤـ.
ًد) الشعكرًبالذاتً:يشػعرًبػاإلثـً،كالحػرجً،كالخجػؿً،كالقمػؽًاالجتمػاعيًالنػاتجًعػفًالظجػكرً
أماـًاآلخريفًفيًصكرةًمقبكلة.
ًق) عدـًالقدرةًعمىًضبطًالدكاف ًكفيةًيشعرًالفردًبالتكترً،كسرعةًاالستثارة.
ًك) الضغكطًكالقابميةًاالنجراحً:عػدـًمػدرةًالفػردًعمػىًتحمػؿًالضػغكطً،كبالتػاليًيشػعرًالفػردً
بالعجزًأكًاليهسً،كاالتكاؿً،كعدـًالقدرةًعمىًاتخاذًالقرارًفيًالمكامؼًالضاغطة.
ً

-

االنبساطية :
ًأ) الدؼءًأكًالم ًكدةً:كدكدًحسفًالمعاشرةً،كالطيؼًيميؿًإلىًالصدامة.
ًب) االجتماعيةً:يحبًالحفبلتً،لرًأصدماءًكثيركفً،يحتاجًإلىًأناسًحكلػرًيتحػدثًمعجػـً،
يسعىًاإلثارةً،يتصرؼًبسرعةًدكفًتردد.
ًج) تككي ػدًالػػذاتً:محػػبًلمسػػيطرةً،كالسػػيادةً،كالخشػػكنةً،كجػػبًالتنػػافسً،ككػػذلؾًيػػتكمـًدكفً
ترددً،كاثؽًمفًنفسرًمؤكدًلجا.
ًد) النشػػاطً:يش ػػعرًبالحيكي ػػةً،كس ػػرعةًالحرك ػػةً،كالس ػػرعةًف ػػيًالعم ػػؿًمح ػػبًل ػػرً،كاحيانػ ػانًم ػػاً
يككفًمندفعا.
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ًق) البحػ ػػثًعػ ػػفًالثػ ػػارةً:مغػ ػػرـًبالبحػ ػػثًعػ ػػفًالمكامػ ػػؼًالمثي ػ ػرةًاالسػ ػػتف اززيةًكيحػ ػػبًاألل ػ ػكافً
الساطعةًكاألماكفًالمزدحمةًأكًالصاخبةً .
ًك) ًاالنفعػػاالتًااليجابيػػة :الشػػعكرًبالبججػػةًكالسػػعادةًكالحػػبً،كالمتعػػةً،كسػػرعةًالضػػحؾً
كاالبتساـً،كالتفاؤؿ.
-

االنفتاح عمى الخبرة:
ًأ) الخياؿً:لديرًتصكراتًمكيةًككثيرةًكحياةًمفعمػةًبالخيػاؿً،عنػد ًأحػبلـًكثيػرةًكطمكحػاتً،
كثرةًأحبلـًاليقظةًليسًهركبناًمفًالكام ًكانماًبجدؼًتكفيرًبيئةًتناسػبًخياالتػرً،كيعتقػدً
ب ػػافًه ػػذ ًالخي ػػاالتًتش ػػكؿًج ػػزءانًمجمػ ػانًف ػػيًحي ػػاتجـًكتس ػػاعد ًعم ػػىًالبق ػػاءًكاالس ػػتمتاعً
بالحياةً .
ًب) المشػ ػػاعرً:التعبيػ ػػرًعػ ػػفًالحػ ػػاالتًالنفسػ ػػيةًأكًاالنفعػ ػػاالتًبشػ ػػكؿًأمػ ػػكلًمػ ػػفًاآلخ ػ ػريفً،
كالتطرؼًفيًالحالةًحيثًيشعرًالفردًبقمةًالسػعادةًثػـًينتقػؿًفجػهةًإلػىًممػةًالحػزفً،كمػاً
تظج ػ ػػرًعمي ػ ػػرًعبلم ػ ػػاتًاالنفع ػ ػػاالتًالخارجي ػ ػػةً،كالمظ ػ ػػاهرًالفس ػ ػػيزيكلكجيةً،المص ػ ػػاحبةً
لبلنفعاؿًفيًأمؿًالمكامؼًالضاغطةًأكًالمفاجئةً .
ًج) األفعػاؿً:الرغبػةًفػػيًتجديػدًاألنشػػطةًكاالهتمامػاتًكالػذهابًإلػػىًأمػاكفًلػػـًيسػبؽًزيارتجػػاً
فػػيًالسػػابؽً،كيحػػبًأفًيجػػربًكجبػػاتًجديػػدةًكغريبػػةًمػػفًالطعػػاـًكالرغبػػةًفػػيًالػػتخمصً
مفً"الركتيف"ًاليكميًكالمغامرة.
ًد) األفكارً:االنفتاحًالعقميًكالفطنةًكعدـًالجمكدًكالتجديػدًأكًاالبتكػارًفػيًاألفكػارًكالػدهاءً
كالتبصر.

036

ًق) القيـً:الميؿًإلعادةًالنظرًإلػىًالقػيـًاالجتماعيػةًكالسياسػيةًكالدينيػةً،فػالفردًالمتفػتاًلمقػيـً
ن جػد ًًيؤكػدًالقػيـًالتػيًيعتنقجػاًكيناضػؿًمػفًأجمجػاًعمػىًحػيفًنجػدًالعكػسًبالنسػبةًلمفػردً
غيرًالمتفتاًلمقيـًفانرًمسايرًلؤلحزابًالسياسيةًكيقبؿًجمي ًالتشريعاتًالتقميدية.
ًك) الجماليػػاتً:مح ػػبًلمف ػػفًكاألدبً،كلديػػةًاهتمام ػػاتًب ػػارزًف ػػيًتػػذكؽًجميػػ ًانػ ػكاعًالفن ػػكفً
كالجمالياتً .
 يقظة الضمير:ًأ) االمت ػػدارًأكًالكفػػػاءةً:بػػػارعً،ك ػػؼءً،مػػػدرؾً،متبصػػػرًأكًحك ػػيـً،كيتصػػػرؼًبحكمػ ػػةًم ػ ػ ً
المكامؼًالحياتيةًالمختمفةً .
ًب) منظـً:مرتبً،مجذبً،أنيؽً،يض ًاألشياءًفيًمكاضعجاًالصحيحةً ً.
ًج) ممتزـًبالكاجباتً:ممتزـًلماًيمميرًضمير ً،كيتقيدًبالقيـًاألخبلميةًبصرامةً ً.
ًد) مناضؿًفيًسبيؿًاالنجاز:مكافاً،طمكحً،مثابرً،مجتجدً،ذكًأهػداؼًمحػددةًفػيًالحيػاةً،
مخططً،جادً .
ًق) ضػػبطًالػػذاتً:لديػػرًالقػػدرةًعمػػىًالبػػدءًفػػيًعمػػؿًمػػاًأكًمجمػػةًكمػػفًثػػـًاالسػػتمرارًحتػػىً
انجازه ػػاًدكفًاإلص ػػابةًبالكم ػػؿًأكًالمم ػػؿًً،الق ػػدرةًعم ػػىًالت ػػدعيـًال ػػذاتيًم ػػفًأج ػػؿًانج ػػازً
األعماؿًدكفًالحاجةًإلىًالتشجي ًمفًمبؿًاآلخريفً .
ًك) التهنيًأكًالركيةً:لديرًالنزعةًإلىًالتفكيرًمبؿًالقياـًبهمًفعؿًكلػذلؾًيتسػـًالفػردًبالحػذرً،
كالحرصًكاليقظةًكالتركمًمبؿًاتخاذًالقرارًأكًالقياـًبهمًفعؿ.
ً
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 المقبولية والطيبة: الثقةً:يشػعر بالثقػة تجػا اآلخ ًػريفً،كاثػؽ مػف نفسػر ،جػذاب مػف الناحيػة االجتماعيػةً،غير متمركز حكؿ ذاتر ،يثؽ في نكايا اآلخريف.
 االستقامةًً:مخمص ،مباشر ،صرياً ،مبدع ،كجذاب . اإليثارً:محب لمغير كالرغبة في مساعدة اآلخريف ،متعاكف ،المشاركة الكجدانية فيالسراءًكالضراءًم اآلخريف.
 -اإلذع ػػافًأكًالقب ػػكؿً:يقمػ ػ

المش ػػاعر

العدكاني ػػة

كالعف ػػك

كالنس ػػياف

تج ػػا ً

المعتديف،كاالعتداءًأكًالمطؼ ،كالتركم في المعاممة م الغير أثناء الصراعات.
 التكاض ً:متكاض غير متكبر ،ال يتنافس م اآلخريف. االعتداؿًفي الرأمً:متعاطؼ مػ اآلخػريف كمعػيف لجػـ كيػداف عػف حقػكؽ اآلخػريفكبالذات الحقكؽ االجتماعية أك السياسية.
إجراءات الصدؽ والثبات األداة في الدراسة الحالية:
ًًًبنػاءناًعمػىًاالجػراءاتًالتػيًمامػتًبجػاًكػؿًمف(الكمبػانيً2006ً،؛ًالجاشػميةً)2010ً،فقػدًأطمػهفً
الباح ػػثًعم ػػىًس ػػبلمةًه ػػذاًالمقي ػػاسًكأختي ػػارةًًلقي ػػاسًعكام ػػؿًالشخص ػػيةًالكب ػػرلًالخمس ػػةًف ػػيًه ػػذ ً
الدراسةً،كنظ انرًإلختبلؼًعينػةًالد ارسػةًأرتػهلًالباحػثًاسػتخراجًدالالتًجديػدةًزيػادةًفػيًالثقػةًكالدمػةً
كالتعمـًفيًهذ ًالدراسةًكفيماًيميًكصؼًلذلؾً :
ً
ً
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اوالً :الصدؽ
ماـًالباحثًبالتحقؽًمفًالصدؽًبطريقتيفًكفيماًيهتيًكصفانًلكؿًمنجماً ً:
 )1صدؽ المحكميف:
ًًًًلمتحقػػؽًمػػفًصػػدؽًالمحتػػكلًمػػاـًالباحػػثًبتكزي ػ ًالصػػيغةًاألكليػػةًلممقيػػاسًممحػػؽً(ً)1عمػػىً
لجنةًتحكيـًمككنةًمفً(ً)13محكمانًمفًمتخصصيفًفيًاإلرشػادًالنفسػيً،كعمػـًالػنفسً،كالطػبً
النفسػػيً،كعمػػـًاالجتمػػاعًًكالقيػػاسًكالتقػػكيـًفػػيًكػػؿًمػػفًجامعػػةًن ػزكلًكجامعػػةًالسػػمطافًمػػابكسً
ك ازرةًالصػػحةًكمستشػػفىًالمسػرةًممحػػؽً(ً)2مائمػػةًبهسػػمائجـً،حيػػثًطهمػػبًمػػنجـًإبػػداءًرأيجػػـًحػػكؿً
سبلمةًالصػياغةًالمغكيػةًلكػؿًفقػرةًمػفًفقػراتًالمقيػاسً،كمػدلًانتمػاءًكػؿًفقػرةًإلػىًالمجػاؿًالػذمً
تنػػدرجًتحتػػرً،كػػذلؾًامت ػ ارحًمػػاًيركنػػرًمناسػػباًمػػفًمبلحظػػاتًأكًامت ارحػػاتًأكًتعػػديبلتً،كمػػدًتػػـً
ػتماراتًالمكزعػػةًعمػػىًلجنػػةًالتحكػػيـً،كمػػدًأعتمػػدًالباحػػثً
اسػترجاعً(ً)12نسػػخةًمػػفًمجمػػكعًاالسػ ً
نسبةًأتفاؽً(ً)%80بػيفًآراءًالمحكمػيفًً،كبنػاءًعمػىًذلػؾًتػـًإجػراءًتعػديبلتًطفيفػةًفػيًبعػضً
الفقػ ػراتًبالص ػػياغةًالمغكي ػػةًلع ػػدد(ً)15فقػ ػرةًفق ػػطً،كل ػػـًي ػػتـًح ػػذؼًأكًإض ػػافةًأمًفقػ ػرةً،كالج ػػدكؿً
(ً)22يكضاًذلؾً .
ً

039

جذَل ()22
انفقشاد انتٓ تم تؼذٔهٍب فٓ قبئمخ ػُامم انشخصٕخ انكجشِ
م
6
9
01
00
03
05
22
26
29
39
43
40
56
58
59

الفقرة قبل التعدٌل
غالبا ما أشعر بانً اقل شانا من اآلخرٌن
كثٌرا ً ما أدخل فً جدال مع أفراد عائلتً وزمالئً فً
العمل
إنا إلى حد ما جٌد فً دفع نفسً إلنجاز األشٌاء فً
وقتها المحدد
أشعر أحٌانا كما لو إننً سوف انهار عندما أكون
تحت قدر هائل من الضغوط
األنماط الفنٌة التً أجدها فً الفن أو الطبٌعة تثٌر
اهتمامً
إننً لست شخصا نظامٌا
أحب أن أكون فً وسط بإرة األحداث
أحٌانا ً ما أشعر بؤنً ال قٌمة لً فً هذه الحٌاة
أعتقد أن معظم الناس ٌستغلونً إذا سمحت لهم بذالك
ٌعتقد بعض الناس بؤننً بارد وحذر
احٌانا ً عندما اقرأ شعرا ً أو أتمعن فً قطعة الفن أشعر
بالنشوة واإلثارة
غالبا ً ما تثبط همتً وأشعر باالستسالم عندما تسوء
األمور
أشعر بالحاجة إلى اإلخفاء فً المواقف التً تبث فٌنً
الخجل
كثٌرا ً ما أستمتع بالتفكٌر فً النظرٌات واألفكار
المجردة
عند الضرورة أمٌل إلى التحاٌل على الناس للحصول
على ما أرٌد

الفقرة بعد التعدٌل
أشعر بؤننً أدنى شانا ً من اآلخرٌن
كثٌرا ً ما أدخل فً جدال مع أفراد عائلتً وزمالئً
أجٌد إلى حد ما فً دفع نفسً إلنجاز األشٌاء فً
وقتها المحدد
عندما أكون تحت قدر هائل من الضغوط أشعر
أحٌانا على وشك االنهٌار
تثٌر اهتمامً األنماط الفنٌة التً أجدها فً الفن أو
الطبٌعة
لست شخصا نظامٌا
أحب أن أكون حٌث ٌكون النشاط
أحٌانا ً أشعر بؤنً ال قٌمة لً أبدا ً فً هذه الحٌاة
أعتقد أن معظم الناس سوف ٌستغلونً إذا سمحت
لهم بذالك
ٌعتقد بعض الناس بؤنً بارد وغٌر ودود إلى حد ما
عندما اقرأ شعرا ً أو أتمعن فً قطعة الفن أشعر
بالنشوة واإلثارة
غالبا ً ما تضعف همتً وأشعر باالستسالم عندما
تسوء األمور
أشعر بالحاجة إلى اإلخفاء فً المواقف التً تبعث
بالخجل
كثٌرا ً ما أستمتع بالتؤمل فً النظرٌات واألفكار
المجردة وخلق الكون
أمٌل إلى التحاٌل على الناس للحصول على ما أرٌد
عند الضرورة

ًًًًً ًكيكضػػاًالممحػػؽً(ً)3مائمػػةًالعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلً(ً)NEO-FFI-Sفػػيًصػػيغتجاًالنجائيػػةً
التيًاستخدمتًفيًهذ ًالدراسةً .
 )2صدؽ البناء:
ًًلمتحقػؽًمػػفًصػػدؽًالبنػػاءًلممقيػػاسًتػػـًايجػادًمعامػػؿًارتبػػاطًبيرسػػكفً(ً)Pearsonبػػيفًكػػؿًفقػرةً
فػػيًالمقيػػاسًكبػػيفًالدرجػػةًالكميػػةًلمعامػػؿًالػػذمًينتمػػيًلػػرً،كذلػػؾًمػػفًخػػبلؿًنتػػائجًإجابػػاتًعينػػةً
تهلفػػتًمػػفً(ً)120مػػدمفًعمػػىًالمخػػدراتًاختيػػركاًبطريقػػةًعش ػكائيةًمػػفًن ػزالءًالسػػجفًالمركػػزمً
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كالمحك ػػكـًعم ػػيجـًمانكني ػػاًف ػػيًتع ػػاطيً ًكتج ػػارةًالمخ ػػدراتً،كبش ػػرطًأفًالًتق ػػؿًفتػ ػرةًكج ػػكدهـًف ػػيً
السجفًعف(ً)3أشجرً،ككانتًالنتائجًكماًيبينجاًالجدكؿً(ً :)23
جذَل ()23
مؼبمم استجبط ثٕشعُن ( )Pearsonنفقشاد انمقٕبط ثبنذسجخ انكهٕخ نهؼبمم انزْ تىتمٓ إنٕخ
اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌؼبًِ
اٌؼقبث١خ
ِؼبًِ
اٌشلُ
االسرجبط
**
0.46
1
**
0.53
6
**
0.64
11
*
0.26
16
**
0.49
21
**
0.43
26
*
0.29
31
**
0.41
36
**
0.50
41
**
0.48
46
**
0.64
51
**
0.34
56

اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌؼبًِ
االٔجغبط١خ
ِؼبًِ
اٌشلُ
االسرجبط
**
0.41
2
**
0.55
7
**
0.64
12
**
0.57
17
**
0.54
22
*
0.32
27
**
0.52
32
**
0.49
37
**
0.64
42
**
0.36
47
**
0.58
52
*
0.28
57

اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌؼبًِ
االٔفزبػ ػٍ ٝاٌخجشح
ِؼبًِ
اٌشلُ
االسرجبط
**
0.35
3
**
0.41
8
**
0.52
13
**
0.44
18
**
0.37
23
**
0.28
28
*
0.32
33
**
0.48
38
**
0.42
43
*
0.28
48
**
0.47
53
**
0.50
58

اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌؼبًِ
٠مظخ اٌضّ١ش
ِؼبًِ
اٌشلُ
االسرجبط
**
0.63
4
**
0.37
9
**
0.52
14
**
0.42
19
**
0.40
24
**
0.46
29
**
0.54
34
**
0.34
39
**
0.47
44
**
0.62
49
**
0.53
54
**
0.39
59

اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌؼبًِ
اٌّمج١ٌٛخ
ِؼبًِ
اٌشلُ
االسرجبط
**
0.48
5
**
0.48
10
**
0.37
15
**
0.45
20
**
0.55
25
**
0.41
30
**
0.45
35
**
0.46
40
**
0.52
45
**
0.53
50
**
0.59
55
**
0.67
60

*ًعندًمستكلًالداللةً(**ًًًًًًًًًًًًًًً)0.05ً≤ًαعندًمستكلًالداللةً(ً )0.01ً≤ًα
ًًًًًًيتض ػػاًم ػػفًالج ػػدكؿً(ً)23أفًجميػ ػ ًًمع ػػامبلتًاالرتب ػػاطًب ػػيفًك ػػؿًفقػ ػرةًم ػػفًفقػ ػراتًالمقي ػػاسً
بالدرجػػةًالكميػػةًلمعامػػؿًالتػػيًتنتمػػيًإليػػرًكانػػتًمكجبػػةًكدالػػةًإحصػػائيةً،حيػػثًتراكحػػتًميمتجػػاًمػػاًبػػيفً
ً
(ً،)0.67-0.26كهػذاًيػػدؿًعمػىًأفًجميػ ًعبػػاراتًمقيػاسًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػرلًكانػػتًصػػادمةً
كتقيسًالجدؼًالذمًكضعتًمفًأجمرً .

ً
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ثانياً :ثبات األداء ( المقياس)
لمتحقؽًمفًثباتًالمقياسًاستخدـًالباحثًطريقتيفً،كفيماًيهتيًكصفانًلكؿًمنجماً :
 -1طريقة التجزئة النصفية (ً :)Split Half Method
ػةًالتجزئػةًالنصػفيةً،كذلػؾًبحسػابًمعامػؿًاإلرتبػاطًبػيفًمجمػكعً
ً
ًًًًًًتـًحسابًثباتًالمقياسًبطريق
درجػ ػػاتًالفقػ ػ ػراتًالفرديػ ػػةًكمجم ػ ػػكعًدرجػ ػػاتًالفقػ ػ ػراتًالزكجيػ ػػةًلك ػ ػػؿًعامػ ػػؿًم ػ ػػفًالعكامػ ػػؿًالخمس ػ ػػةً،
كتصحيحةًبمعامؿً(سبيرمافً/براكف)ًًكالجدكؿً(ً)24يكضاًذلؾً :
جذَل ()24
مؼبمالد ثجبد انتجضئخ انىصفٕخ نهمقٕبط
مقياسًعكامؿًالخمسًالكبرل ً

معامؿًارتباط ً
بيرسكف ً

(سبيرمافً/براكف) ً
ً

معامؿًارتباطًالعصابية ً

ً 0.43

ً 0.60

معامؿًارتباطًاالنبساط ً

ً 0.46

ً 0.61

معامؿًارتباطًاالنفتاحًعمىًالخبرة ً

0.38

ً 0.55

معامؿًارتباطًيقظةًالضمير ً

ً 0.51

ً 0.67

معامؿًارتباطًالمقبكلية ً

ً 0.56

ً 0.73

ًًًًيتضػػاًمػػفًالجػػدكؿً(ً)24أفًمعامػػؿًثبػػاتًالتجزئػػةًالنصػػفيةًبعػػدًتصػػحيحرًبمعامػػؿً(سػػبيرمافً/
براكف)ًتراكحتًماًبيفً(ً0.55كً)0.73كهيًتدؿًعمىًأفًالمقياسًيتمت ًبدرجةًثباتًجيدةً ً.
 -2االنساؽ الداخمي
ًًًًًتـًحساب ثبات المقياس بإستخداـ معامؿ ألفا–ًلكركنباخً(ً،)Cronbache- Alphaككانت
النتائج كما يبينجا الجدكؿً(ً :)25
ً
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ً
جدوؿ ()25
معامالت ثبات كرونباخ-الفا لمقياس عوامؿ الشخصية الكبرى ً
ً
اٌؼبًِ
اٌؼقبث١خ
االٔجغبط١خ
االٔفزبػ ػٍ ٝاٌخجشح
اٌّمج١ٌٛخ
٠مظخ اٌضّ١ش
اٌّم١بط وىً

ػذد اٌفمشاد
12
12
12
12
12
60

ِؼبًِ (وشٔٚجبؿ ٌ -فب)
0.51
0.68
0.54
0.65
0.66
0.78

ًًًً ً
ً

ًًًًيتض ػػاًم ػػفًالج ػػدكؿً(ً)25أفًمع ػػامبلتًثب ػػاتًلكركنبػػػاخً-ألف ػػاًًلك ػػؿًعام ػػؿًتراكح ػػتًم ػػاًبػ ػػيفً
(ً)ً0.78-0.51كهػػذاًيػػدؿًأفًالمقيػػاسًيتمت ػ ًبدرجػػةًثبػػاتًمناسػػبةًألغ ػراضًالمسػػتخدمةًفػػيًهػػذ ً
الدراسةً .
ًًًًكبع ػػدًالتحقػػػؽًمػػػفًصػػػدؽًكثبػػػاتًالمقيػػػاسًأطمئنػػػافًالباحػػػثًعمػ ػػىًسػػػبلمةًالمقيػػػاسًكمناسػ ػػبترً
ألغ ػ ػراضًهػػػذ ًالد ارسػ ػػةً،كالممحػػػؽً(ً)3يبػ ػػيفًالصػػػيغةًالنجائيػ ػػةًلمقيػػػاسًعكامػ ػػؿًالشخصػ ػػيةًالكبػ ػػرلً
الخمسةًالمستخدمةًفيًهذ ًالدراسةً .
طريقة تصحيح قائمة العوامؿ الشخصية الكبرى:
ًًًكلئلجابػ ػػةًعػ ػػفًفق ػ ػراتًهػ ػػذ ًالد ارسػ ػػةًتػ ػػـًاختيػ ػػارًالتػ ػػدرجًالخماسػ ػػيًليكػ ػػرتً(ً،)Likertكاختي ػ ػػارً
المسػػتجيبًكاحػػدًمػػفًالبػػدائؿًالخمسػػةًاآلتيػػةً(ًمكافػػؽًتمامػانً،مكافػػؽً،غيػػرًمتهكػػدً،غيػػرًمكافػػؽً،غيػػرً
مكافػػؽًتمام ػنا)ًكلغايػػاتًالتصػػحياًاعطي ػػتًاألكزافً(ً)1ً،2ً،3ً،4ً،5عمػػىًالت ػكاليًلمفق ػراتًمكجب ػػةً
االتجا ً،ك(ً)5ً،4ً،3ً،2ً،1عمىًالتػكاليًلمفقػراتًسػالبةًاالتجػا ً،كالجػدكؿً(ً)26يبػيفًتكزيػ ًفقػراتً
المقياسًالمكجبةًكالسالبةً .
ً
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جدوؿ ()26
تصحيح قائمة عوامؿ الشخصية الكبرى
اٌؼبًِ

اٌؼذد

اٌفمشاد اٌّٛعجخ

اٌؼقبث١خ

12

46 – 31 – 16 – 1

االٔجغبط١خ

12

االٔفزبػ ػٍٝ
اٌخجشح

12

اٌّمج١ٌٛخ

12

49 – 34 – 19 – 4

٠مظخ اٌضّ١ش

12

35 – 25 – 20 – 10 – 5
– 60 – 50 - 40

32 – 22 – 17 – 7 – 2
– 52 – 47 – 37
43 – 38 – 13 – 8
– 58 – 53

اٌفمشاد اٌغبٌجخ
36 - 26 – 21 -11 –6
– 56 – 51 – 41
57 – 42 – 27 – 12
– 28 – 23 – 18 – 3
48 – 33
24 – 14 – 9
– 59 – 54 – 44 – 39 – 29
55 - 45 – 30 – 15

ًكلتصحياًالنتائجًتـًاعتمادًمعيارًالحكـًاالستجاباتًفيًالجدكؿً(ً)27الذمًيكضاًذلؾً :
جدوؿ ()27
معيار الحكـ االستجابات أفراد المجتمع عمى مقياس عوامؿ الشخصية الكبرى
المتوسط
الحسابً
درجة
توافرها

1.79 - 1

2.59 - 1.80

3.39 - 2.60

4.19 - 3.40

5.00 - 4.20

بسٌطة جدا

بسٌطة

متوسطة

كبٌرة

كبٌرة جداً

ًًً ً
سادساً :إجراءات الدراسة
ًماـًالباحثًبعدةًاجراءاتًمفًخبلؿًالخطكاتًاآلتيةً ً:
ػرطةًعمػػافًالس ػػمطانيةً
ً عمػػؿًالمخاطبػػاتًالرسػػميةًكاألمنيػػةًلتسػػجيؿًالحص ػػكؿًعمػػىًالعينػػةًمػػفًشػي
ًككزرةًالصحةً،كالمكتبًالتنفيذمًلمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةً .
ًتحق ػػؽًالباح ػػثًم ػػفًص ػػدؽًكثب ػػاتًأداةًًمقي ػػاسًعكام ػػؿًالشخص ػػيةًالكب ػػرلًم ػػفًخ ػػبلؿًاالس ػػتعانةًبمتخصصػيفًفػػيًمجػاؿًعمػػـًالػػنفسًكاالجتمػاعًكالتقػػكيـًكالقيػاسًمػػفًجامعػػةًنػ ًزكلًكجامعػػةًالسػػمطافً
مابكسًًكًك ازرةًالصحةًكمستشفىًالمسرةًلتحكيمجاً ً.
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ًبعدًاالتفاؽًعمػىًالصػيغةًالنجائيػةًلبلسػتبانةً،بعػدهاًأخػذًالباحػثًالعينػةًاالسػتطبلعيةًمػفًالسػجفًالمركزمًبكاليةًسمائؿً،حيثًكافًعددهـً(ً)120مدمفًعمىًالمخدراتً ً.
ًت ػػـًاالس ػػتعانةًبالك ػػادرًالطب ػػيًبمستش ػػفىًالمسػ ػرةًبتنظ ػػيـًالحص ػػكؿًعم ػػىًالم ػػدمنيفًلممخ ػػدراتًم ػػفًالقسميفً(العبلجًً-التههيؿ)ًلئلدمافً .
ً تـًتكفيرًغرفةًخاصةًفيًمستشفىًالمسرةًمسـًاإلدمافًإلجراءًالمقػاببلتًالمباشػرةًمػ ًالعينػةًمػفًمدمنيًالمخدراتًم ًاستبعادًمدمنيًالخمرً .
ًاسػػتغرمتًالمقابمػػةًالكاحػػدةًلتطبيػػؽًالمقيػػاسًمػ ًالمػػدمفًالكاحػػدًبػػيفًسػػاعةًكسػػاعةًكنصػػؼًتقريبػانً،ذلؾًيعكدًلتخكؼًمدمنيًالمخدراتًعفًاإلدالءًبهيةًمعمكماتًأمنيةً،كأرتفاعًنسبةًالكذبًلديجـً ًًً.
ًاستغرمتًفترةًجم ًًالبياناتًً6أشجرًخبلؿًالفترةًمفً2013/7/1ـًكحتىً2013/12/31ـً .ًبعػػدًجم ػ ًالبيانػػاتًتػ ٌػـًاسػػتخداـًبرنػػامجًالػػرزـًاإلحصػػائيةًلمعمػػكـًاالجتماعيػػة ( )SPSS-19لتفريػػأًالبياناتًكتصنيفجاًكتحميمجاً ًكلتكصؿًلنتائجًالدراسةً .
ًت ػػـًدم ػػجًكاس ػػتبعادًبع ػػضًمتغيػ ػراتًالد ارس ػػةًكذل ػػؾًلتحقي ػػؽًالغاي ػػةًاإلحص ػػائيةً،حي ػػثًت ػػـًاس ػػتبعادًالمتغيراتًالمستقمةًاآلتيةً:النكعًاالجتماعيً،نكعًالمخدرً،الحالةًاالجتماعيةً .
ًًً-كتـًدمجًبعضًالمتغيراتًالمستقمةًكهيًعمىًالنحكًاألتيً ً:
ًأ)ًالعمرًالزمنيً:مفًً12إلىًً31سنةً،مفًً32إلىًً41سنةً،مفًً42سنةًفهكثرً ً.
ًب)ًالمسػ ػػتكلًالتعميمػ ػػيً:تعمػ ػػيـًأساسػ ػػيًفهمػ ػػؿً(أمػ ػػيً،يق ػ ػرأً ًكيكتػ ػػبً،تعمػ ػػيـًأساسػ ػػي)ً،تعمػ ػػيـًثػ ػػانكمً
فهعمى(ماًبعدًاالساسيً،دبمكـًعاليً،بكالكريكسً،ماجستيرًفماًفكؽ)ً .
ج)ًمسػ ػػتكلًالمجنػ ػػةً:يعمػ ػػؿً(ًأعمػ ػػاؿًح ػ ػرةً،مكظػ ػػؼًفػ ػػيًالقطػ ػػاعًالحكػ ػػكميً،مكظػ ػػؼًفػ ػػيًالقطػ ػػاعً
الخاص)ً،الًيعمؿً(ًطالبً،باحثًعفًعمؿً،متقاعد)ً ً.
د)ًالدخؿًالشجرمًلؤلسرة :لً ِٓ  200لاير 200 ِٓ ،إٌ 500 ٝلاير 501 ِٓ ،فأوضش.
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ر)ًعددًمراتًاإلنتكاسة :مرةً،مرتافً،مفًً3إلىًً5مراتًً،مفًً6مراتًفهكثرً .
ز)ًعددًمراتًالتعاطيً:مرةًإلىًمرتيفًفيًاليكـً،ثبلثًمراتًفيًاليكـًفهكثرً .
ك)ًعددًمراتًدخكؿًالسجفً:كالًمرةً،مرةًإلىًمرتافً،مفًً3الىًً4مراتً،مفًً5مراتًفهكثرً .
م)ًعددًسنكاتًاإلدمافً:مفًسنةًإلىًً6سنكاتً،مفًً7إلىًً10سنكاتً،أكثرًمفًً10سنكاتً .
سابعا :األساليب اإلحصائية
ًًًًًلتحقيؽ أهداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعجا ،فقد تـ اسػتخداـ العديػد مػف األسػاليب
اإلحصػائية المناسػبة باسػتخداـ الحزمػة اإلحصػائية لمعمػكـ االجتماعيػةً)ً (SPSS-18كتػـ اسػتخداـ
اإلحصائيات اآلتية:
 -1التك اررات كالنسب المئكية ،لمتعػرؼً عمػىًاسػتجاباتًأفػرادًمجتمػ ًالد ارسػةًعػفًجميػ ًعبػاراتً
المقياسً ًكمتغيراتًالدراسة.
 -2معامػ ػػؿًارتبػ ػػاطًبيرسػ ػػكف( Correlation

ً،)Pearsonلقيػ ػػاسًصػ ػػدؽًاالتسػ ػػاؽًالػ ػػداخميً

لممقياسً .
 -3معام ػػؿًثب ػػاتًألف ػػاًً-لكركنب ػػاخً(ً،)Cronbache-Alphaلمتهك ػػدًم ػػفًثب ػػاتًمقي ػػاسًعكام ػػؿً
الشخصيةًالكبرلًًلدلًمدمنيًالمخدراتً .
 -4المتكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنح ارفػػاتًالمعياريػػةًلمتعػػرؼًعمػػىًاسػػتجاباتًأف ػرادًالعينػػةًعمػػىًكػػؿً
محكرًمفًمحارةًالمقياس.
 -5اختبار"ت"ً)ً،)T-testلحسابًالفرؽًبيفًمجمكعتيفًمنفصمتيفً .
 -6تحميػػؿ التبػػايف األحػػادمً(ؼ)ً(ً،)One-way ANOVAلحسػػابًالفػػرؽًبػػيفًأكثػػرًمػػفً
مجمكعتيفًمنفصمتيفً .
 -7اختبارً(ً)LSDالبعدمً،لتحديدًاتجا ًالفركؽًذاتًالداللةًاإلحصائيةًبيفًالمتغيرات.
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الصعوبات التي واجيت الباحث:
ًًًكجدًالباحثًخبلؿًفترةًجم ًالبياناتًعددناًمفًالصعكباتًكافًأبرزهاً :
ً-1رفضًعددًمفًمدمنيًالمخدراتًاجراءًالمقابمةًدكفًتبريرًأسبابًذلؾً .
هـًكاجػكبتجـً،كذلػؾًبسػببً
ً-2تخكؼًعددًكبيرًمفًمدمنيًالمخدراتًمفًالحػديثًأكًاإلدالءًبافكػار ً
تخكفجـًاألمنيً .
ً-3انسػػحابًبع ػػضًم ػػدمنيًالمخ ػػدراتًم ػػفًالمقابم ػػةًبسػػببًت ػػهثيرًالمخ ػػدرًعم ػػىًجس ػػـًالم ػػدمفًمم ػػاً
يسببًلرًعدـًاإلرتياحًلممقابمةً .
ً-4عنػػدماًيعػػالجًالمػػدمفًمػػفًمبػػؿًالطبيػػبًكيقػكـًباعطائػػرًبعػػضًالمجػػدئاتً،كيبػػدأًالمػػدمفًبالشػػعكرً
بالنعاسً ًكتصباًالمقابمةًلغاياتًاألجابرًعفًأداةًالدراسةًصعبةً .
 ً-5صعكبةًالحصكؿًعمىًالمكافقةًمفًبعضًالمتعافيفًلئلجراءًالفحصًالمخبرمً .
ً-6عدـًتكفرًإحصائياتًلمتعافيًالمخدراتً .
ً-7صعكبةًالكصكؿًإلىًمتعافيًالمخدراتًلتباعدًالمسافاتًبيفًالمحافظاتً .
ً-8ندرةًالدراساتًذاتًالعبلمةًالمباشرةًفيًمكضكعًالدراسةًالحاليةً .
 ً-9ممةًالكعيًلدلًبعضًأفرادًالمجتم ًبههميةًالدراساتًكالبحكثً .
اتًفيًسمطنةًعمافً .
ً-10عدـًتكفرًاحصائياتًرسميةًلعددًمدمنيًالمخدر
ي
ً-11صعكبةًالحصكؿًعمىًمكافقاتًرسميةًمفًالججاتًالمختصةًبمكضكعًالدراسةًًًًًًً.
ً
ً

047

ً
ً
ً
ً
ً

الفصؿ الرابع

نتائج الدراسة

الفصؿ الرابع
نتائج الدراسة ً
ً
ًًًًيتضػػمفًه ػػذاًالفص ػػؿًعرضػ ػانًلمنتػػائجًالت ػػيًتكص ػػمتًإليج ػػاًهػػذ ًالد ارس ػػةً،مص ػػنفةًحس ػػبًتسمس ػػؿًً
أسئمةًهذ ًالدراسةًفيًالفصؿًاالكؿً .
 -4النتائج المتعمقة بالسػؤاؿ األوؿً:مػا عوامػؿ الشخصػية الكبػرى السػائدة لػدى مػدمني المخػدرات
في سمطنة ُعماف؟
لئلجابػػةًعػػفًهػػذاًالس ػؤاؿًتػػـًحسػػابًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنح ارفػػاتًالمعياريػػةًكترتبيجػػاًلكػػؿً
ػمطنةًعمػافً،كالجػدكؿً(ً)28يكضػاً
عامؿًمفًعكامؿًالشخصية الكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًفيًس
ي
النتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً :
جدوؿ ()28
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني
المخدرات في سمطنة ُعماف
اٌؼٛاًِ اٌؾخق١خ
اٌىجشٜ
اٌؼقبث١خ

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ
04.6

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.49

دسعخ
رٛفش٘ب
وج١شح عذاً

رشر١ت
اٌؼٛاًِ
1

االٔفزبػ ػٍ ٝاٌخجشح

2.58

0.48

ثغ ١خ

2

اٌّمج١ٌٛخ

2.18

0.50

ثغ ١خ

3

٠مظخ اٌضّ١ش

1.99

0.53

ثغ ١خ

4

االٔجغبط١خ

1.82

0.48

ثغ ١خ

5

ً
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ًًًًًيتض ػػاًم ػػفًالج ػػدكؿً(ً)28أفًالمتكس ػػطاتًالحس ػػابيةًلعكام ػػؿًالشخص ػػيةًالكب ػػرلًتراكح ػػتًب ػػيفً
(ً،)1.82ً-ً4.6كأفًعامػؿًالعصػابيةًحصػؿًعمػىًدرجػةًكبيػرة جػدناًبمتكسػطًحسػابيًميمتػرً(ً)4.6
كاًنحراؼًمعيارمً(ً)0.49كهػذاًيػدؿًعمػىًأفًعامػؿًالعصػابيةًمكجػكدًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًبدرجػةً
كبيػ ػرةًج ػػدانً،تمي ػػرًعام ػػؿًاإلنفت ػػاحًعم ػػىًالخبػ ػرةًكحص ػػؿًعم ػػىًدرج ػػةًبس ػػيطةًبمتكس ػػطًحس ػػابيًميمت ػػرً
(ً)2.58كاًنحراؼًمعيارمً(ً،)0.48كتميرًعامػؿًالمقبكليػةًحيػثًحصػؿًعمػىًدرجػةًبسػيطةًبمتكسػطً
حسػػابيًميمت ػػرً(ً)2.18كاًنح ػراؼًمعي ػػارمً(ً،)0.50فػػيًح ػػيفًحصػػمتًعام ػػؿًيقظػػةًالض ػػميرًعم ػػىً
درج ػػةًبس ػػيطةًبمتكس ػػطًحس ػػابيًًميمت ػػرً(ً)1.99كاًنحػ ػراؼًمعي ػػارمً(ً،)0.53كأخيػ ػ انرًحص ػػؿًعام ػػؿً
االنبساطيةًعمىًدرجػةًبسػيطةًبمتكسػطًحسػابيًميمتػرً(ً)1.82كانحػراؼًمعيػارم(ًً)0.48فجػذاًيػدؿً
عمىًأفًالعكامؿً"ًاالنبساطيةًكاالنفتاحًعمػىًالخبػرةًكالمقبكليػةًكيقظػةًالضػمير"ًمكجػكدةًلػدلًمػدمنيً
المخدراتًبدرجةًبسيطةً .
لًكػػؿً
ًًًكفيمػػاًيػػهتيًعرض ػناًلمنتػػائجًالمتعمقػػةًلكػػؿًعامػػؿًمػػفًهػػذ ًالعكامػػؿًالشخصػػيةًالخمػػسًالكبػػر ي
عمىًحدةً:
العامؿ األوؿ:العصابية
ًًًلئلجاب ػػةًع ػػفًه ػػذاًالجػػػزءًم ػػفًالسػ ػؤاؿًت ػػـًحسػػػابًالمتكس ػػطاتًالحس ػػابيةًكاإلنح ارف ػػاتًالمعياريػ ػػةً
ػمطنةًعم ػػافً،
كالترتيػػبًلك ػػؿًفقػ ػرةًم ػػفًالفقػ ػراتًالمتعمق ػػةًبعامػػؿًالعص ػػابيةًل ػػدلًم ػػدمنيًالمخ ػػدراتًبس ػ
ي
ككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿً(ً :)29
ً
ً
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جدوؿ ()29
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بعامؿ العصابية لدى مدمني
المخدرات
اٌّزٛعظ

االٔؾشاف

دسعخ

اٌؾغبثٟ

اٌّؼ١بسٞ

رٛافش٘ب

رشر١ت
اٌؼٛاًِ

 21وض١شا ً ِب ؽؼش ثبٌزٛرش ٚاٌؼقج١خ

4.75

0.70

وج١شح عذاً

1

ٔ 46بدسا ً ِب و ْٛؽضٕ٠ب ً ِ ٚىزئجب ً

4.75

0.75

وج١شح عذاً

2

غضت وض١شا ً ِٓ اٌ ش٠مخ اٌز٠ ٟؼبٍِٕ ٟثٙب إٌبط

4.74

0.64

وج١شح عذاً

3

ٔب ٌغذ ثبٌؾخـ اٌمٍك

4.71

0.65

وج١شح عذاً

4

4.64

0.85

وج١شح عذاً

5

4.61

1.01

وج١شح عذاً

6

4.59

0.83

وج١شح عذاً

7

 51غبٌجب ً ِب ؽؼش ثبٌؼغض ٚثؾبعخ ٌؾخـ ٠ؾً ِؾبوٍٟ

4.56

0.89

وج١شح عذاً

8

ؽ١بٔب ً ؽؼش ثأٔ ٟال لّ١خ ٌ ٟثذا ً ف٘ ٟزٖ اٌؾ١بح

4.52

0.94

وج١شح عذاً

9

ٔ 31بدسا ً ِب ؽؼش ثبٌخٛف  ٚاٌمٍك

4.48

1.07

وج١شح عذاً

10

 11ػٕييذِب ويي ْٛرؾييذ لييذس ٘بئييً ِييٓ اٌضييغٛط ؽييؼش
ؽ١بٔب ػٍٚ ٝؽه االٔ١ٙبس

4.47

0.96

وج١شح عذاً

11

ّ٘زيي ٚ ٟؽييؼش ثبألعزغييالَ ػٕييذِب

4.40

1.12

وج١شح عذاً

12

4.6

0.49

كبيرةًجدنًا ً

-

سلُ اٌفمشح فٟ
اٌّم١بط

36
1

ٔـ اٌفمشح

 56ؽييؼش ثبٌؾبعييخ إٌيي ٝاإلخفييبء فيي ٟاٌّٛالي
ثبٌخغً
ٔ 16بدسا ِب اؽؼش ثبٌٛؽذح  ٚاٌىآثخ
6

26

اٌزيي ٟرجؼييش

ؽؼش ثإٔٔ ٟدٔ ٝؽبٔب ً ِٓ ا٢خشٓ٠

 41غبٌج يب ً ِييب رضييؼ
رغٛء األِٛس

ًمتكسطًعامؿًالعصابية

ً
ًًًًيكضػػاًالجػػدكؿً(ً)29أفًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلمفق ػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًالعصػػابيةًلػػدلًمػػدمنيً
ػمطنةًعم ػػافًتراكح ػػتًم ػػاًب ػػيفً(ً ً)4.40-4.75كب ػػانحراؼًمعي ػػارمًتػ ػراكحًم ػػاًب ػػيفً
يً
المخ ػػدراتًف ػػيًس ػ
(ً،)1.12ً-ً0.65كحصمتًالدرجةًالكميػةًلعامػؿًالعصػابيةًعمػىًدرجػةًكبيػرةًجػدانًًبمتكسػطًحسػابيً
ميمترً(ً)4.6كبانحراؼًمعيػارمً(ً،)0.49كهػذ ًالقيمػةًتػدؿًعمػىًتػكفرًعامػؿًالعصػابيةًلػدلًمػدمنيً
المخدراتًبدرجةًكبيرةًجدناً .
050

ػمطنةًعم ػػافًه ػػيً
ًًًككان ػػتًأه ػػـًالفقػ ػراتًالمتعمق ػػةًبعام ػػؿًالعص ػػابيةًل ػػدلًم ػػدمنيًالمخ ػػدراتًف ػػيًس ػ
ي
الفق ػرات(ً)21(ً:كثي ػ نارًمػػاًأشػػعرًبػػالتكترًكالعصػػبية)ًكحصػػمتًعمػػىًالمرتبػػةًاالكلػػىًبمتكسػػطًحسػػابيً
ميمتػرً(ً)4.75كانحػراؼًمعيػارم(ً،)0.70كجػاءتًالفقػرةً((ً)46نػػاد انرًمػاًأكػكفًحزينػانًأكًمكتئبػانً)ًفػػيً
المرتبػػػةًالثانيػ ػػةًبمتكسػ ػػطًحسػ ػػابيًميمتػ ػػرً(ً)4.75كانح ػ ػراؼًمعيػ ػػارم(ً،)0.75كجػ ػػاءتًالفق ػ ػرةً(ً)36
(أغض ػػبًكثيػ ػ نارًم ػػفًالطريق ػػةًالت ػػيًيع ػػاممنيًبج ػػاًالن ػػاس)ًف ػػيًالمرتب ػػةًالثالث ػػةًبمتكس ػػطًحس ػػابيًميمتػ ػرً
)ً،كجػػػاءتًالفق ػ ػرةً((ً)1أنػػػاًلس ػػتًبالشػػػخصًالقمػػػؽ)ًفػ ػػيًالمرتبػ ػػةً
(ً)4.74كانحػ ػراؼًمعيػػػارم(ً 0.64
الرابعػػػةًبمتكسػػػطًحسػ ػػابيًميمتػػػرً(ً)4.71كانح ػ ػراؼًمعيػ ػػارم(ً،)0.65كجػػػاءتًالفق ػ ػرةً((ً)56أشػ ػػعرً
بالحاجةًإلىًاإلخفاءًفيًالمكامؼًالتػيًتبعػثًبالخجػؿ)ًفػيًالمرتبػةًالخامسػةًًبمتكسػطًحسػابيًميمتػرً
(ً)4.64كانحراؼًمعيارم(ً .)0.85
ػمطنةًعمػافًعمػىً
ًًككذلؾًحصمتًباميًالفقراتًالمتعمقةًبعامػؿًالعصػابيةًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًبس
ي
درجاتًكبيرةًجدانً ًً.
العامؿ الثاني :االنفتاح عمى الخبرة
ًًًلئلجاب ػػةًع ػػفًه ػػذاًالجػػػزءًم ػػفًالسػ ػؤاؿ ت ػػـًحسػػػابًالمتكس ػػطاتًالحس ػػابيةًكاالنح ارفػ ػاتًالمعياريػ ػػةً
كالترتيػػبًلكػػؿًفق ػرةًمػػفًالفق ػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًاالنفتػػاحًعمػػىًالخب ػرةًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًبسػػمطنةً
عمافً،ككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿً(ً :)30
يً
ً
ً
ً
052

جدوؿ رقـ ()30
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بعامؿ األ نفتاح عمى الخبرة
لدى مدمني المخدرات
سلُ اٌفمشح فٟ
اٌّم١بط

اٌّزٛعظ االٔؾشاف

ٔـ اٌفمشح

اٌؾغبثٟ

اٌّؼ١بسٞ

رٛافش٘ب

3.74

1.31

وج١شح

1

3.72

1.33

وج١شح

2

2.90

1.16

ِزٛع خ

3

2.70

2.38

ِزٛع خ

2.49

1.14

ثغ ١خ

4
5

2.49

1.41

ثغ ١خ

6

2.37
2.34

1.49
1.31

ثغ ١خ
ثغ ١خ

7
8

2.28

1.12

ثغ ١خ

9

2.11

1.18

ثغ ١خ

10

1.91

1.00

ثغ ١خ

11

1.89

0.98

ثغ ١خ

12

2.58

0.48

ثغ ١خ

-

 3ال ؽت ْ ض١غ ٚلز ٟف ٟؽالَ اٌ١مظخ
38
8
28
13
48
23
18
43
58
53

دسعخ

رشر١ت
اٌؼٛاًِ

اػزمذ ثأٔٗ ػٍٕ١ب ْ ٍٔغأ إٌ ٝاألؽىبَ اٌذ١ٕ٠خ ٌٍجذ
ف ٟاألِٛس اٌخالف١خ
ػٕذِب عزذي ػٍ ٝاٌ ش٠مخ اٌقؾ١ؾخ ٌؼًّ ؽٟء
ِب ،فئٔ ٟرّغه ثٙب
ٌِ ً١زغشثخ األوالد اٌغذ٠ذح ٚاألعٕج١خ
رض١ش ا٘زّبِ ٟاألّٔبط اٌفٕ١خ اٌز ٟعذ٘ب ف ٟاٌفٓ
 ٚاٌ ج١ؼخ
ٌذ ٞا٘زّبَ لٍ ً١ثبٌزأًِ ف ٟطج١ؼخ اٌىٚ ْٛ
اٌظشٚف اإلٔغبٔ١خ
ً
ػٕذِب لش اٌؾؼش لٍ١ال ِب رأصش
ػزمذ ْ رشن األؽخبؿ ٠غزّؼ ْٛإٌِ ٝزؾذصٓ١
٠زغبدٌّ٠ ْٛىٓ ْ ٠ؾٛػ رفى١شُ٘ ٠ٚضٍٍُٙ
ػٕذِب الش ؽؼشا ً  ٚرّؼٓ ف ٟل ؼخ اٌفٓ ؽؼش
ثبٌٕؾٛح ٚاإلصبسح
وض١شا ً ِب عزّزغ ثبٌزأًِ ف ٟإٌظش٠بد ٚاألفىبس
اٌّغشدح ٚخٍك اٌىْٛ
ٌذ ٞفضٛي فىش ٞوج١ش رغبٖ اٌّؼشفخ

ٔ 33بدسا ِب رزأصش ؽبٌز ٟاٌّضاع١خ ثبخزالف اٌج١ئخ
ِزٛعظ ػبًِ االٔفزبػ ػٍ ٝاٌخجشح

ً
ًًًيكضاًالجدكؿً(ً)30أفًالمتكسطاتًالحسػابيةًلمفقػراتًالمتعمقػةًبعامػؿًاألنفتػاحًعمػىًالخبػرةًلػدلً
ػمطنةًعمػػافًتراكحػتًمػاًبػػيفً(ً ً)1.89ً-ً3.74كبػانحراؼًمعيػػارمًتػراكحًمػػاً
يً
مػدمنيًالمخػدراتًفػػيًس
ب ػػيفً(ً،)1.49ً-ً0.98كحص ػػمتًالدرج ػػةًالكمي ػػةًلعام ػػؿًاألنفت ػػاحًعم ػػىًالخبػ ػرةًعم ػػىًدرج ػػةًبس ػػيطةً
بمت ًكس ػػطًحس ػػابيًميمت ػػرً(ً)2.58كب ػػانحراؼًمعي ػػارمً(ً،)0.48كه ػػذ ًالقيمػ ػةًت ػػدؿًعم ػػىًت ػػكفرًعام ػػؿً
االنفتاحًعمىًالخبرةًًلدلًمدمنيًالمخدراتًبدرجةًبسيطةً .
053

ػمطنةًعمػػافً
ككانػتًأهػـًالفقػراتًالمتعمقػةًبعامػؿًاألنفتػػاحًعمػىًالخبػرةًًلػػدلًمػدمنيًًالمخػدراتًفػػيًس
ي
هيًالفقرات()3(ً:الًأحبًأفًأضي ًكمتيًفيًأحبلـًاليقظػة)ًكحصػمتًعمػىًالمرتبػةًاألكلػىًبمتكسػطً
حسػػابيًميمتػػرً(ً)3.74كانح ػراؼًمعيػػارم(ً،)1.31كجػػاءتًالفق ػرةً((ً)38اعتقػػدًبهنػػرًعمينػػاًأفًنمجػػهً
إلػػىًاألحكػػاـًالدينيػػةًلمبػػتًفػػيًاألمػػكرًالخبلفيػػة)ًفػػيًالمرتبػػةًالثانيػػةًبمتكسػػطًحسػػابيًميمتػػرً(ً)3.72
كانح ػراؼًمعيػػارم(ً،)1.33كجػػاءتًالفق ػرةً((ً)8عنػػدماًأسػػتدؿًعمػػىًالطريقػػةًالصػػحيحةًلعمػػؿًشػػيءً
ماً،فػإنيًأتمسػؾًبجػا)ًفػيًالمرتبػةًالثالثػةًبمتكسػطًحسػابيًميمتػرً(ً)2.90كانحػراؼًمعيػارم(ً،)1.16
كجػػاءتًالفقػرةً((ً)28أميػػؿًلتجربػػةًاألكػػبلتًالجديػػدةًكاألجنبيػػة)ًفػػيًالمرتبػػةًالرابعػػةًبمتكسػػطًحسػػابيً
ميمترً(ً)2.70كانحراؼًمعيارم(ً .)2.38
ًًًككذالؾًحصمتًباميًالفقراتًالمتعمقةًبعامؿًاالنفتاحًعمػىًالخبػرةًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًبسػمطنةً
يعمافًعمىًدرجاتًبسيطةً .
العامؿ الثالث :المقبولية
ػاتًالمعياريػ ػػةً
ً
ًًًلئلجاب ػػةًع ػػفًه ػػذاًالجػػػزءًم ػػفًالسػ ػؤاؿًت ػػـًحسػػػابًالمتكس ػػطاتًالحس ػػابيةًكاالنح ارف ػ
ػمطنةًعم ػػافً،
يً
كالترتي ػػبًلك ػػؿًفقػ ػرةًم ػػفًالفقػ ػراتًالمتعمق ػػةًبعام ػػؿًالمقبكلي ػػةًل ػػدلًم ػػدمنيًالمخ ػػدراتًبس ػ
ككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿً(ً :)31
ً
ً
ً
ً
054

جدوؿ ()31
المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بعامؿ المقبولية لدى مدمني
المخدرات
رمـًالفقرةًفيً

نصًالفقرة ً

المقياس ً

االنحراؼ ً
ً
المتكسط ً

درجة ً

الحسابي ً المعيارم ً

تكافرها ً

ترتيبً

العكامؿ ً

 54إذاًلـًأحبًبعضًالناسًفهننيًأدعجـًيعرفكفًذلؾ

3.39

1.24

متكسطة

1

الًمفًالتنافسًمعجـ
 19أفضؿًالتعاكفًم ًاآلخريفًبد ن

3.37

1.43

متكسطة

2

 49أحاكؿًأفًأككفًيقظاًكمراعيانًلمشاعرًاآلخريف

2.78

1.37

متكسطة

3

 4أحاكؿًأفًأككفًلطيفاًم ًكؿًفردًألتقيًبر

2.53

1.20

بسيطة

4

 34أشعرًبهفًمعظـًالناسًالذمًأعرفجـًيحبكنني

2.22

1.06

بسيطة

5

 39يعتقدًبعضًالناسًبهنيًباردًكغيرًكدكدًإلىًحدًما

2.16

1.06

بسيطة

6

 14يعتقدًالبعضًبهننيًأنانيًأكًمغركر

2.04

1.28

بسيطة

7

 44أناًمتعصبًالرأمًكمتشددًفيًاتجاهاتي

1.87

1.28

بسيطة

8

 24أميؿًإلىًالشؾًكالسخريةًمفًنكاياًاآلخريف

1.59

0.82

بسيطةًجدناً

9

1.46

0.80

بسيطةًجدانً

10

1.40

0.75

بسيطةًجدانً

11

1.38

0.76

بسيطةًجدانً

2.18

0.50

بسيطة ً

 9كثي انرًماًأدخؿًفيًجداؿًم ًأفرادًعائمتيًكزمبلئي
 59أميؿًإلىًالتحايػؿًعمػىًالنػاسًلمحصػكؿًعمػىًمػاًأريػدً
عندًالضركرة
 29أعتقػػدًأفًمعظػػـًالنػػاسًسػػكؼًيسػػتغمكنيًإذاًسػػمحتً
لجـًبذالؾ

متكسطًعامؿًالمقبكلية

12
-

ًًًًيكضػػاًالجػػدكؿً(ً)31أفًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلمفق ػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًالمقبكليػػةًلػػدلًمػػدمنيً
ػمطنةًعمػػافًتراكحػػتًمػػاًبػػيفً(ً ً)1.38ً-ً3.39كبػػانحراؼًمعيػػارمًت ػراكحًمػػاًبػػيفً
يً
المخػػدراتًفػػيًسػ
(ً،)1.43-0.75كحصمتًالدرجةًالكميةًلعامؿًالمقبكليػةًعمػىًدرجػةًبسػيطةًبمتكسػطًحسػابيًميمتػرً
(ً)2.18كبػػانحراؼًمعيػػارمً(ً،)0.50كهػػذ ًالقيم ػةًتػػدؿًعمػػىًتػػكفرًعامػػؿًالمقبكليػػةًلػػدلًالمػػدمنيفً
عمىًالمخدراتًبدرجةًبسيطةً .
055

ػمطنةًعمػػافًكالتػػيً
ًًًًًككانػػتًأهػػـًالفق ػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًالمقبكليػػةًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًفػػيًسػ
ي
حصػػمتًعمػػىًدرجػػاتًمتكسػػطةًهػػيً:الفق ػرةً((ً)54إذاًلػػـًأحػػبًبعػػضًالنػػاسًفػػهننيًأدعجػػـًيعرفػػكفً
ذل ػػؾ)ًكحص ػػمتًعم ػػىًالمرتب ػػةًاالكل ػػىًبمتكس ػػطًحس ػػابيًميمت ػػرً(ً)3.39كانحػ ػراؼًمعي ػػارم(ً،)1.24
ًكالفقػ ػرةً((ً)19أفض ػػؿًالتع ػػاكفًمػ ػ ًاآلخػ ػريفًب ػػدالنًم ػػفًالتن ػػافسًمعج ػػـ)ًف ػػيًالمرتب ػػةًالثاني ػػةًبمتكس ػػطً
حسػػػابيًميمتػػػرً(ً)3.37كانح ػ ػراؼًمعيػػػارم(ً،)1.43كالفق ػ ػرةً((ً)49أحػ ػػاكؿًأفًأكػ ػػكفًيقظػ ػػاًكمراعي ػ ػناً
لمشاعرًاآلخريف)ًفيًالمرتبةًالثالثةًبمتكسطًحسابيًميمترً(ً)2.78كانحراؼًمعيارمً(ً .)1.37
ًًًكالفقراتًالتيًحصمتًعمىًدرجاتًبسيطةًهي()4(:أحاكؿًأفًأككفًلطيفػاًمػ ًكػؿًفػردًألتقػيًبػر)ً
فػػيًالمرتبػػةًالرابعػػةًبمتكسػػطًحسػػابيًميمتػػرً(ً)2.53كانح ػراؼًمعيػػارم(ً،)1.20كالفق ػرةً((ً)34أشػػعرً
ب ػػهفًمعظ ػػـًالن ػػاسًال ػػذمًأع ػػرفجـًيحب ػػكنني)ًف ػػيًالمرتب ػػةًالخامس ػػةًبمتكس ػػطًحس ػػابيًميمت ػػرً(ً)2.22
ػاردًكغيػػرًكدكدًإلػىًحػدًمػا)ًفػػيً
كانحػراؼًمعيػارم(ً،)1.06كالفقػرةً((ً)39يعتقػدًبعػػضًالنػاسًبػهنيًب ً
المرتب ػػةًالسادس ػػةًبمتكس ػػطًحس ػػابيًميمت ػػرً(ً)2.16كانحػ ػراؼًمعي ػػارم(ً،)1.06كالفقػ ػرةً((ً)14يعتق ػػدً
ال ػػبعضًب ػػهننيًأنػػػانيًأكًمغ ػػركر)ًفػ ػػيًالمرتب ػػةًالسػػػابعةًبمتكس ػػطًحسػػػابيًميمت ػػرً(ً)2.04كانح ػ ػراؼً
معيػػػارم(ً،)1.28كالفق ػ ػرةً((ً)44أنػػػاًمتعصػ ػػبًال ػ ػرأمًكمتشػػػددًفػ ػػيًاتجاهػ ػػاتي)ًف ػ ػيًالمرتبػ ػػةًالثامنػ ػػةً
)ًكاًنحراؼًمعيارم(ً .)1.28
بمتكسطًحسابيًميمترً(ً 1.87
ػمطنةًعمػػافً
ًًًككػػذالؾًحصػػمتًبػػاميًالفق ػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًالمقبكليػػةًًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًبسػ
ي
عمىًدرجاتًبسيطةًجدناً .
ً
ً

056

العامؿ الرابع :يقظة الضمير
ًًًًلئلجاب ػػةًع ػػفًه ػػذاًالج ػػزءًم ػػفًالسػ ػؤاؿًت ػػـًحس ػػابًالمتكس ػػطاتًالحس ػػابيةًكاإلنح ارف ػػاتًالمعياري ػػةً
ػمطنةًعمػافً،
يً
كالترتيبًلكؿًفقرةًمػفًالفقػراتًالمتعمقػةًبعامػؿًيقظػةًالضػميرًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًبس
ككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿ(ً :)32
جدوؿ ()32
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بعامؿ يقظة الضمير لدى
مدمني المخدرات
المتوسط

االنحراف

درجة

رقم الفقرة

الحسابً

المعٌاري

توافرها

 20لػ ػػدمًمجمكعػ ػػةًمػ ػػفًاألهػ ػػداؼًالكاضػ ػػحةًأسػ ػػعىًإلػ ػػىً

2.36

1.12

بسيطة

 40عن ػ ػػدماًأتعج ػ ػػدًبعم ػ ػػؿًش ػ ػػيءًيمك ػ ػػفًاالعتم ػ ػػادًعم ػ ػػيً

2.28

1.09

كمتابعترًلمنجايةمػػاًفػػيًدف ػ ًنفسػػيًإلنجػػازًاألشػػياءًفػػيً
 10أجيػػدًإلػػىًحػػدً

2.25

1.13

نص الفقرة

فً المقٌاس

تحقيقجاًبطريقةًمنتظمة

كمتجاًالمحدد

ترتٌب
العوامل

1

بسيطة

2

بسيطة

3

 35أعمؿًبجدًفيًسبيؿًتحقيؽًأهدافي

2.13

0.89

بسيطة

4

 25أضي ًالكثيرًمفًالكمتًمبؿًأفًأبدأًالعمؿ

2.08

0.85

بسيطة

5

 60أكافاًمفًأجؿًالتميزًفيًكؿًشيءًأمكـًبر

1.96

0.96

بسيطة

6

 50أناًشخصًمنتجًينجيًعممرًدائمانً

1.93

0.90

بسيطة

7

 30أحاكؿًانجازًكؿًالمجاـًالتيًأكمؼًبجػاًكفقػانًلمػاًيمميػرً

1.88

1.08

بسيطة

8

عميًالضمير
َّ

 15لستًشخصاًنظاميا
 5احتفظًبممتمكاتيًنظيفةًكمرتبة

1.87
1.86

1.21
0.99

بسيطة
بسيطة

9
10

 55الًأبدكًمطمقناًماد نارًعمىًأفًأككفًمنظما

1.66

1.02

بسيطةًجدناً

11

 45أحياناًالًأككفًجدي انرًبالثقةًكماًينبغيًأفًأككف

1.58

0.90

بسيطةًجدانً

12

1.99

0.53

بسيطة

ً

متكسطًعامؿًيقظةًالضمير

ً

057

ًًًيكضػػػاًالجػػػدكؿً(ً)32أفًالمتكسػػػطاتًالحسػػػابيةًلمفق ػ ػراتًالمتعمقػػػةًبعامػػػؿًيقظػػػةًالضػ ػػميرًلػ ػػدلً
ػمطنةًعمػػافًتراكحػتًمػاًبػػيفً(ً ً)1.58ً-ً2.36كبػانحراؼًمعيػػارمًتػراكحًمػػاً
يً
مػدمنيًالمخػدراتًفػػيًس
بػػيفً(ً،)1.21ً-ً0.90كحصػػمتًالدرجػػةًالكميػػةًلعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرًعمػػىًدرجػػةًبسػػيطةًبمتكسػػطً
حسػػػابيًميمتػ ػػرً(ً)1.99كبػ ػػانحراؼًمعيػ ػػارمً(ً،)0.53كهػ ػػذ ًالقيم ػ ػةًتػ ػػدؿًعمػ ػػىًتػ ػػكفرًعامػ ػػؿًيقظػ ػػةً
الضميرًلدلًمدمنيًالمخدراتًبدرجةًبسيطةً ..
ػمطنةًعمػػافًهػػيً
ًًككانػػتًأهػػـًالفق ػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًفػػيًسػ
ي
الفق ػ ػراتً(ً)20(ً:لػ ػػدمًمجمكعػ ػػةًمػ ػػفًاألهػ ػػداؼًالكاضػ ػػحةًأسػ ػػعىًإلػ ػػىًتحقيقجػ ػػاًبطريقػ ػػةًمنتظمػ ػػة)ً
كحصػػمتًعمػػىًالمرتبػػةًاالكلػػىًبمتكسػػطًحسػػابيًميمتػػرً(ً)2.36كانح ػراؼًمعيػػارم(ً،)1.12كجػػاءتً
الفق ػرةً((ً)40عنػػدماًأتعجػػدًبعمػػؿًشػػيءًيمكػػفًاالعتمػػادًعمػػيًكمتابعتػػرًلمنجايػػة)ًفػػيًالمرتبػػةًالثانيػػةً
بمتكسػػطًحسػػابيًميمتػػرً(ً)2.28كانحػراؼًمعيػػارمً(ً،)1.09كجػػاءتًالفقػرةً((ً)10أجيػػدًإلػػىًحػػدًمػػاً
فيًدف ًنفسيًإلنجػازًاألشػياءًفػيًكمتجػاًالمحػدد)ًفػيًالمرتبػةًالثالثػةًبمتكسػطًحسػابيًميمتػرً(ً)2.25
كانحراؼًمعيارم(ً .)1.13
ًًككػػذلؾًفقػػدًحصػػمتًبػػاميًالفق ػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًبسػػمطنةً
يعمػافًعمػىًدرجػػاتًبسػيطةًمػاًعػػداًالفقػرتيفًاالخيػرتيفًهمػػاً:الفقػرةً((ً)55الًأبػدكًمطمقػانًمػاد انرًعمػػىً
)ًكالفقػرةً((ً)45أحيانػاًالً
أفًأككفًمنظما)ًبمتكسطًحسابيًميمتػرً(ً)1.66كانحػراؼًمعيػارمً(ً 1.02
أكػكفًجػدي نارًبالثقػػةًكمػاًينبغػػيًأفًأكػكف)ًبمتكسػػطًحسػابيًميمتػػرً(ً)1.58كانحػراؼًمعيػػارم(ً،)0.90
حيثًحصمتاًعمىًدرجاتًبسيطةًجدانً ً.
ً
ً
058

العامؿ الخامس :االنبساطية
ًًًًًلئلجاب ػػةًع ػػفًه ػػذاًالج ػػزءًم ػػفًالسػ ػؤاؿ ت ػػـًحس ػػابًالمتكس ػػطاتًالحس ػػابيةًكاالنح ارف ػػاتًالمعياري ػػةً
ػمطنةًعمػػافً،
يً
كالترتيػػبًلكػػؿًفق ػرةًمػػفًالفق ػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًاالنبسػػاطيةًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًبسػ
ككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿً(ً :)33
جدوؿ رقـ ()33
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات المتعمقة بعامؿ االنبساطية لدى
مدمني المخدرات
اٌّزٛعظ

االٔؾشاف

دسعخ

اٌؾغبثٟ

اٌّؼ١بسٞ

رٛافش٘ب

رشر١ت
اٌؼٛاًِ

2.09

1.27

بسيطة

1

2.06

1.04

بسيطة

2

 42لستًبالشخصًالمتفائؿًالمبتجج

2.04

1.06

بسيطة

3

 37أناًشخصًمجتجدًكمفعـًبالحيكيةًكالنشاط

1.95

0.89

بسيطة

4

 57أحبًأفًيككفًحكليًعددًكبيرًمفًالناس

1.91

1.11

بسيطة

5

 32كثي نارًماًأشعرًبالحيكيةًكالطامة

1.87

0.94

بسيطة

6

 7اضحؾًبسجكلةًفيًمعظـًالمكامؼ

1.83

0.97

بسيطة

7

 2أفضؿًأفًأدبرًأمكرمًبنفسيًعمىًأفًأككفًمائدانً

1.79

0.93

بسيطةًجدانً

8

سلُ اٌفمشح فٟ
اٌّم١بط

ٔـ اٌفمشح

 27أفضؿًعادةنًعمؿًاألشياءًبمفردم
 17استمت ًحقانًبالحديثًم ًالناس

لآلخريف

 52أناًشخصًنشيطًجدناً

1.76

0.86

بسيطةًجدناً

9

 12الًأعتبرًنفسيًخفيؼًالظؿ

1.68

1.01

بسيطةًجدانً

10

 22أحبًأفًأككفًحيثًيككفًالنشاط

1.54

0.84

 47حياتيًتجرمًبسرعة

1.35

0.73

بسيطةًجدانً

11

بسيطةًجدانً

1.82

0.48

بسيطة

متكسطًعامؿًاألنبساطية

12
ً-

ًًًًيكضػاًالجػػدكؿً(ً)33أفًالمتكسػطاتًالحسػػابيةًلمفقػراتًالمتعمقػػةًبعامػؿًاالنبسػػاطيةًلػدلًمػػدمنيً
ػمطنةًعم ػػافًتراكح ػػتًم ػػاًب ػػيفً(ً ً)2.09ً-1.35كب ػػانحراؼًمعي ػػارمًتػ ػراكحًم ػػاًب ػػيفً
يً
المخ ػػدراتًف ػػيًس ػ
059

( ،)1.27ً-ً0.84كحصػػمتًالدرجػػةًالكميػػةًلعامػػؿًاالنبسػػاطيةًعمػػىًدرجػػةًبسػػيطةًبمتكسػػطًحسػػابيً
ميمت ػػرً(ً)1.82كب ػػانحراؼًمعي ػػارمً(ً،)0.48كه ػػذ ًالقيم ػػةًت ػػدؿًعم ػػىًت ػػكفرًعام ػػؿًاالنبس ػػاطيةًل ػػدلً
مدمنيًالمخدراتًبدرجةًبسيطةً .
ػمطنةًعمػػافًهػػيً
ًًًًككانػػتًأهػػـًالفق ػراتًالمتعمقػػةًبعامػػؿًاألنبسػػاطيةًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًفػػيًسػ
ي
الفقرات(ً)27(ً:أفضػؿًعػادةنًعمػؿًاألشػياءًبمفػردم)ًكحصػمتًعمػىًالمرتبػةًاالكلػىًبمتكسػطًحسػابيً
ميمتػػرًً(ً)2.09كانح ػراؼًمعيػػارم(ً،)1.27كجػػاءتًالفق ػرةً((ً)17اسػػتمت ًحق ػانًبالحػػديثًم ػ ًالنػػاس)ً
فػػيًالمرتبػػةًالثانيػػةًبمتكسػػطًحسػػابيًميمتػػرً(ً)2.06كانح ػراؼًمعيػػارم(ً،)1.04كجػػاءتًالفق ػرةً(ً)42
(لس ػػتًبالش ػػخصًالمتفائ ػػؿًالمب ػػتجج)ًف ػػيًالمرتب ػػةًالثالث ػػةًبمتكس ػػطًحس ػػابيًميمت ػػرً(ً)2.04كانحػ ػراؼً
ً،كجػ ػاءتًالفقػ ػرةً((ً)37أن ػػاًش ػػخصًمجتج ػػدًكمفع ػػـًبالحيكي ػػةًكالنش ػػاط)ًف ػػيًالمرتب ػػةً
معي ػػارم(ً )1.06
الرابعػػةًبمتكسػػطًحسػػابيًميمتػػرً(ً)1.95كانح ػراؼًمعيػػارم(ً،)0.89كحصػػمتًالفق ػرةً((ً)57أحػػبًأفً
يكػكفًحػػكليًعػددًكبيػػرًمػػفًالنػاس)ًفػػيًالمرتبػةًالخامسػػةًًبمتكسػػطًحسػابيًميمتػػرً(ً)1.91كانحػراؼً
معي ػػارم(ً،)1.11كحص ػػمتًالفق ػًػرةً((ً)32كثيػ ػ انرًم ػػاًأش ػػعرًبالحيكي ػػةًكالطام ػػة)ًف ػػيًالمرتب ػػةًالسادس ػػةًً
بمتكسطًحسابيًميمترً(ً)1.87كانحراؼًمعيارم(ً،)0.94كحصػمتًالفقػرةً((ً)7اضػحؾًبسػجكلةًفػيً
معظـًالمكامؼ)ًفيًالمرتبةًالسابعةًبمتكسطًحسابيًميمترً(ً)1.83كانحراؼًمعيارم(ً .)0.97
ػمطنةًعمػافً
ًًًككذلؾًفقدًحصمتًباميًالفقراتًالمتعمقةًبعامؿًاالنبساطيةًلدلًمدمنيًالمخػدراتًبس
ي
عمىًدرجاتًبسيطةًجدناً .
ً
ً
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النتػػائج المتعمقػػة بالس ػؤاؿ الثػػاني :ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عوامػػؿ الشخصػػية
الكبرى السائدة لػدى مػدمني المخػدرات فػي سػمطنة ُعمػاف تعػزى الخػتالؼ متغيػرات كػؿ مػف :العمػر
الزمني ،والمستوى التعميمي ،والمينة ،والدخؿ الشيري لألسػرة ،وعػدد مػرات التعػاطي ،وعػدد مػرات
اإلنتكاسة ،وعدد سنوات اإلدماف ،عدد مرات دخوؿ السجف؟
ًًًًًكلئلجابػػةًعػػفًهػػذاًالس ػؤاؿًت ػ ـًاحتسػػابًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنح ارفػػاتًالمعياريػػةً،كاسػػتخداـً
اختب ػػارً"ت"ًلعكام ػػؿًالشخص ػػيةًالكب ػػرلًالخمسػ ػةًب ػػيفًالمتكس ػػطاتًكاختب ػػارًتحمي ػػؿًالتب ػػايفًاألح ػػادمً
(Anova

Way

ً)ONEكالمقارن ػػاتًالبعدي ػػةً"ًً"LSDلمعرف ػػةًداللػ ػةًالف ػػرؽًب ػػيفًالمس ػػتكياتً

لممتغيراتً ،كفيماًيهتيًعرضناًلمنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاًكفقناًلكؿًمتغيرًعمىًحدةً :
ً
 -1متغير العمر الزمني:
ًًًًًلئلجابػػةًعػػفًهػػذاًالجػػزءًمػػفًالس ػؤاؿًتػػـًاحتسػػابًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنح ارفػػاتًالمعياريػػةًً
لك ػػؿًعام ػػؿًم ػػفًعكام ػػؿًالشخص ػػيةًالكب ػػرلًل ػػدلًم ػػدمنيًالمخ ػػدراتًحس ػػبًمتغي ػػرًالعم ػػرًالزمن ػػيً،
كالجدكؿً(ً)34يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجا:
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جدوؿ ()34
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات
حسب متغير العمر الزمني
ػٛاًِ اٌؾخق١خ
اٌؼقبث١خ

االٔجغبط١خ

االٔفزبػ ػٍ ٝاٌخجشح

اٌّمج١ٌٛخ

٠مظخ اٌضّ١ش

ِغز ٜٛاٌؼّش

اٌؼذد

اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

ِٓ  17اٌ 21 ٝعٕخ

121

4.65

0.40

ِٓ  27اٌ 41 ٝعٕخ

24

4.52

0.61

ِٓ  47عٕخ فأوضش

49

4.59

0.50

ِٓ  17اٌ 21 ٝعٕخ

121

1.81

0.48

ِٓ  27اٌ 41 ٝعٕخ

24

1.81

0.51

ِٓ  47عٕخ فأوضش

49

1.87

0.43

ِٓ  17اٌ 21 ٝعٕخ

121

2.56

0.47

ِٓ  27اٌ 41 ٝعٕخ

24

2.58

0.56

ِٓ  47عٕخ فأوضش

49

2.62

0.37

ِٓ  17اٌ 21 ٝعٕخ

121

2.18

0.47

ِٓ  27اٌ 41 ٝعٕخ

24

2.21

0.52

ِٓ  47عٕخ فأوضش

49

2.15

0.58

ِٓ  17اٌ 21 ٝعٕخ

121

2.01

0.53

ِٓ  27اٌ 41 ٝعٕخ

24

1.95

0.57

ِٓ  47عٕخ فأوضش

49

1.99

0.48

ًًكلتحقػػؽًم ػػفًكج ػػكدًف ػػركؽًت ػػـًإجػ ػراءًاختب ػػارًتحمي ػػؿًالتبػػايفًاألح ػػادمً(ً)One Way Anova
ًكالجدكؿً(ً)35يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً :
ً
ً
ً
ً
062

جدوؿ ()35
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way Anovaلمعرفة الفروؽ في عوامؿ
الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات حسب متغير العمر الزمني
ِقذس اٌزجبٓ٠

ِغّٛع
اٌّشثؼبد

دسعبد
اٌؾش٠خ

ِزٛعظ
اٌّشثؼبد

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.835

2

0.418

داخً اٌّغّٛػبد

57.281

243

0.236

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.140

2

0.070

داخً اٌّغّٛػبد

56.021

243

0.231

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.133

2

0.067

داخً اٌّغّٛػبد

56.540

243

0.233

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.117

2

0.059

داخً اٌّغّٛػبد

62.137

243

0.256

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.158

2

0.079

داخً اٌّغّٛػبد

68.866

243

0.283

اٌؼٛاًِ
اٌؼقبث١خ
االٔجغبط١خ
االٔفزبػ
ػٍ ٝاٌخجشح
اٌّمج١ٌٛخ
٠مظخ
اٌضّ١ش

لّ١خ (ف)

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

1.771

0.172

0.305

0.738

0.286

0.751

0.229

0.795

0.279

0.757

يتضػػاًمػػفًالجػػدكؿً(ً)35عػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةً(ً)0.05ً≤ًαفػػيًكػػؿًعكام ػؿً
الشخصػػيةًالكبػػرلًتعػػزلًلمتغيػػرًالعمػػرًالزمنػػيً،كهػػذاًيعنػػيًبػػهفًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًلػػيسًلجػػاً
تهثيرًبهختبلؼًالعمرًلدلًمدمنيًالمخدراتً.
 -2متغير المستوى التعميمي:
لئلجابػةًعػفًهػػذاًالجػزءًمػفًالسػؤاؿًتػـًاحتسػػابًالمتكسػطاتًالحسػابيةًكاالنح ارفػػاتًالمعياريػةًلكػػؿً
عكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًحسػػبًمتغيػػرًالمسػػتكلًالتعميمػػيً،كاج ػراءًاختبػػارً
"ت"ًلمعرفةًداللةًالفػركؽًفػيًالعكامػؿًبػيفًهػذ ًالمتكسػطاتً،كالجػدكؿً(ً)36يكضػاًالنتػائجًالتػيًتػـً
التكصؿًإليجاً :

063

جدوؿ()36
نتائج تحميؿ اختبار اتا لداللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية لعوامؿ الشخصية الكبرى لدى
مدمني المخدرات حسب متغير المستوى التعميمي
اٌّغز٠ٛبد

اٌؼذد

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

ػٛاًِ
اٌؾخق١خ

رؼٍ ُ١عبع ٟفألً

140

4.6196

0.44245

رؼٍ ُ١صبٔ ٞٛفأػٍٝ

106

4.5786

0.54163

رؼٍ ُ١عبع ٟفألً

140

1.8143

0.42590

رؼٍ ُ١صبٔ ٞٛفأػٍٝ

106

1.8318

0.54275

رؼٍ ُ١عبع ٟفألً

140

2.5732

0.46182

رؼٍ ُ١صبٔ ٞٛفأػٍٝ

106

2.5841

0.50729

رؼٍ ُ١عبع ٟفألً

140

2.1970

0.46663

رؼٍ ُ١صبٔ ٞٛفأػٍٝ

106

2.1643

0.55139

يقظة

رؼٍ ُ١عبع ٟفألً

140

1.9720

0.48330

الضمير

رؼٍ ُ١صبٔ ٞٛفأػٍٝ

106

2.0079

0.58943

اٌؼقبث١خ
االٔجغبط١خ
اإلٔفزبػ
ػٍ ٝاٌخجشح
اٌّمج١ٌٛخ

دسعبد
اٌؾش٠خ

لّ١خ
(د)

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

244

0.653

0.514

244

0.283

0.777

244

0.176

0.861

244

0.503

0.615

244

0.524

0.601

ًًًيتضػػاًمػػفًالجػػدكؿً(ً)36عػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةً(ً)0.05ً≤ًαفػػيًكػػؿًعكامػػؿً
الشخصػػيةًالكبػػرلًتعػػزلًلمتغيػػرًالمسػػتكلًالتعميمػػيًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتً،كهػػذاًيعنػػيًبػػهفًعكامػػؿً
الشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًليسًلجاًتهثيرًبهختبلؼًالمستكلًالتعميمي.
 -3متغير المينة:
لئلجابةًعفًهذاًالجػزءًمػفًالسػؤاؿًتػـًاحتسػابًالمتكسػطاتًالحسػابيةًكاالنح ارفػاتًالمعياريػةًلكػؿً
عكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًحسػػبًمتغيػػرًالمجنػػةً،كاجػراءًاختبػػارً"ت"ًلمعرفػػةً
داللػػةًالفػػركؽًفػػيًالعكامػػؿًبػػيفًهػػذ ًالمتكسػػطاتً،كالجػػدكؿً(ً)37يكضػػاًالنتػػائجًالتػػيًتػػـًالتكصػػؿً
اليجاً :
ً
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جدوؿ ()37
نتائج تحميؿ اختبار اتا لداللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية لعوامؿ الشخصية الكبرى لدى
مدمني المخدرات حسب متغير المينة
ػٛاًِ
اٌؾخق١خ
اٌؼقبث١خ
االٔجغبط١خ
االٔفزبػ ػٍٝ
اٌخجشح
اٌّمج١ٌٛخ
يقظة الضمير

ًًً

اٌّغز٠ٛبد

اٌؼذد

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

٠ؼًّ

115

4.54

0.54

ال ٠ؼًّ

131

4.66

0.43

٠ؼًّ

115

1.83

0.53

ال ٠ؼًّ

131

1.81

0.43

٠ؼًّ

115

2.59

0.55

ال ٠ؼًّ

131

2.57

0.41

٠ؼًّ

115

2.14

0.53

ال ٠ؼًّ

131

2.22

0.48

٠ؼًّ

115

2.04

0.58

ال ٠ؼًّ

131

1.94

0.48

دسعبد
اٌؾش٠خ

لّ١خ
(د)

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

244

2.02

0.045

244

0.29

4.775

244

0.36

4.716

244

1.17

4.242

244

1.56

4.121

ً

ًًًًيتض ػػاًم ػػفًالج ػػدكؿً(ً)37ع ػػدـًكج ػػكدًف ػػركؽًذاتًدالل ػػةًإحص ػػائيةً(ً)0.05ً≤ًαف ػػيًك ػػؿًم ػػفً
عامؿًاالنبسػاطيةًكاالنفتػاحًعمػىًالخبػرةًكالمقبكليػةًكيقظػةًالضػميرًتعػزلًلمتغيػرًالمجنػةًلػدلًمػدمنيً
المخػػدراتً،بينمػػاًأظجػػرتًالنتػػائجًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةً(ً)0.05ً≤ًαفػػيًالمتكسػػطاتً
الحسػابيةًلػػدرجاتًعامػػؿًالعصػػابيةًلػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًتعػػزلًلمتغيػرًالمجنػػةًكلصػػالاًمسػػتكلً"الً
يعمؿ"ً،كذلؾًألفًمتكسطًالحسػابيًلمسػتكلً"الًيعمػؿ"ً(ً)4.66أعمػىًمػفًمسػتكلً"يعمػؿ"ً(ً،)4.54
كهذاًيدؿًأفًعامؿًالعصابيةًلدلًمدمنيًالمخدراتًيرتف ًلدلًالذيفًالًيعممكفً ً.
ً
ً

065

 -4متغير الدخؿ الشيري لألسرة:
ًًًً لئلجابةًعفًهذاًالجزءًمفًالسؤاؿًتـًاحتسابًالمتكسطاتًالحسابيةًكاالنح ارفػاتًالمعياريػةًًلكػؿً
عكام ػػؿًالشخص ػػيةًالكب ػػرلًل ػػدلًم ػػدمنيًالمخ ػػدراتًحس ػػبًمتغي ػػرًال ػػدخؿًالش ػػجرمًلؤلسػ ػرةً،كالج ػػدكؿً
(ً)38يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً :
جدوؿ ()38
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات
حسب متغير الدخؿ الشيري لألسرة
ػٛاًِ اٌؾخق١خ
اٌؼقبث١خ

االٔجغبط١خ

االٔفزبػ ػٍ ٝاٌخجشح

اٌّمج١ٌٛخ

يقظة الضمير

اٌذخً اٌؾٙشٞ

اٌؼذد

اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

لً ِٓ  744لاير

144

4.68

0.42

ِٓ  744إٌ 944 ٝلاير

82

4.54

0.47

ِٓ  941فأوضش

95

4.56

0.61

لً ِٓ  744لاير

144

1.82

0.42

ِٓ  744إٌ 944 ٝلاير

82

1.80

0.50

ِٓ  941فأوضش

95

1.85

0.56

لً ِٓ  744لاير

144

2.57

0.42

ِٓ  744إٌ 944 ٝلاير

82

2.56

0.42

ِٓ  941فأوضش

95

2.61

0.64

لً ِٓ  744لاير

144

2.22

0.44

ِٓ  744إٌ 944 ٝلاير

82

2.22

0.56

ِٓ  941فأوضش

95

2.06

0.52

لً ِٓ  744لاير

144

1.96

0.48

ِٓ  744إٌ 944 ٝلاير

82

1.99

0.56

ِٓ  941فأوضش

95

2.03

0.58

ً
ًًًكلتحقػػؽًمػػفًكجػػكدًفػػركؽًتػػـًإج ػراءًاختبػػارًتحميػػؿًالتبػػايفًاألحػػادمً(ً)One Way Anova
كالجدكؿً(ً)39يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً :
ً
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جدوؿ ()39
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way Anovaلمعرفة الفروؽ في عوامؿ
الشخصية الكبرى حسب متغير الدخؿ الشيري لألسرة
ِقذس اٌزجبٓ٠

ِغّٛع
اٌّشثؼبد

دسعبد
اٌؾش٠خ

ِزٛعظ
اٌّشثؼبد

ػٛاًِ
اٌؾخق١خ

بيفًالمجمكعات

2

0.512

1.024

داخؿًالمجمكعات

243

0.235

57.092

بيفًالمجمكعات

2

0.040

0.081

داخؿًالمجمكعات

243

0.231

56.081

االنفتاحً

بيفًالمجمكعات

2

0.030

0.061

عمىًالخبرة

داخؿًالمجمكعات

243

0.233

56.612

بيفًالمجمكعات

2

0.535

1.069

داخؿًالمجمكعات

243

0.252

61.185

يقظة

بيفًالمجمكعات

2

0.112

0.223

الضمير

داخؿًالمجمكعات

243

0.283

68.800

العصابية
االنبساطية

المقبكلية

لّ١خ (ف)

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

ً 2.179

ً 0.115

ً 0.175

ً 0.840

ً 0.131

ً 0.877

ً 2.124

ً 0.122

0.395

0.674

ًًًيتضػاًمػػفًالجػػدكؿً(ً)39عػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػائيةً(ًً)0.05ً≤ًαفػػيًكػػؿًعكامػػؿً
الشخص ػػيةًالكب ػػرلًتع ػػزلًلمتغي ػػرًال ػػدخؿًالش ػػجرمًلؤلسػ ػرةًل ػػدلًم ػػدمنيًالمخ ػػدراتً،كه ػػذاًيعن ػػيًب ػػهفً
عكامؿًالشخصيةًالكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًليسًلجاًتهثيرًبهختبلؼًالدخؿًالشجرمًلؤلسرةً .
 -5متغير عدد مرات اإلنتكاسة
ًًًًً لئلجابػػةًعػػفًهػػذاًالجػػزءًمػػفًالس ػؤاؿًتػػـًاحتسػػابًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنح ارفػػاتًالمعياريػػةًً
لكػؿًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًحسػب متغيػرًعػددًمػراتًاإلنتكاسػةًً،كالجػدكؿً
(ً)40يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً :
ً
ً
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جدوؿ ()40
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات
حسب متغير عدد مرات اإلنتكاسة
ػٛاًِ اٌؾخق١خ

اٌؼقبث١خ

االٔجغبط١خ

االٔفزبػ ػٍ ٝاٌخجشح

اٌّمج١ٌٛخ

٠مظخ اٌضّ١ش

اٌّغز٠ٛبد

اٌؼذد

اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

ِشح

54

4.78

0.30

ِشربْ

63

4.62

0.46

 3إٌِ 5 ٝشاد

84

4.52

0.55

ِٓ ِ 6شاد فأوضش

45

4.52

0.54

ِشح

54

1.74

0.42

ِشربْ

63

1.83

0.41

ِٓ  3إٌِ 5 ٝشاد

84

1.87

0.54

ِٓ ِ 6شاد فأوضش

45

1.81

0.53

ِشح

54

2.60

0.41

ِشربْ

63

2.56

0.44

ِٓ  3إٌِ 5 ٝشاد

84

2.60

0.59

ِٓ ِ 6شاد فأوضش

45

2.53

0.40

ِشح

54

2.10

0.46

ِشربْ

63

2.19

0.49

ِٓ  3إٌِ 5 ٝشاد

84

2.20

0.52

ِٓ ِ 6شاد فأوضش

45

2.25

0.54

ِشح

54

1.92

0.43

ِشربْ

63

2.02

0.54

ِٓ  3إٌِ 5 ٝشاد

84

2.02

0.54

ِٓ ِ 6شاد فأوضش

45

1.97

0.62

ًًًكلتحقػػؽًمػػفًكجػػكدًفػػركؽًتػػـًإج ػراءًأختبػػارًتحميػػؿًالتبػػايفًاألحػػادمً(ً)One Way Anova
كالجدكؿً(ً)41يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً :

ً
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جدوؿ ()41
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way Anovaلمعرفة الفروؽ في عوامؿ
الشخصية الكبرى حسب متغير عدد مرات اإلنتكاسة
ػٛاًِ
اٌؾخق١خ
اٌؼقبث١خ

االٔجغبط١خ
االٔفزبػ ػٍٝ
اٌخجشح
اٌّمج١ٌٛخ

٠مظخ اٌضّ١ش

ِقذس اٌزجبٓ٠

ِغّٛع
اٌّشثؼبد

دسعبد
اٌؾش٠خ

ِزٛعظ
اٌّشثؼبد

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

2.666

3

0.889

داخً اٌّغّٛػبد

55.450

242

0.229

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.563

3

0.188

داخً اٌّغّٛػبد

55.598

242

0.230

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.177

3

0.059

داخً اٌّغّٛػبد

56.497

242

0.233

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.604

3

0.201

داخً اٌّغّٛػبد

61.650

242

0.255

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.370

3

0.123

داخً اٌّغّٛػبد

68.654

242

0.284

لّ١خ (ف)

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

3.878

0.010

0.817

0.252

0.790

0.435

0.485

0.860

0.500

0.728

ًًًيتض ػػاًم ػػفًالج ػػدكؿً(ً)41ع ػػدـًكج ػػكدًفػ ػركؽًداتًدالل ػػةًأحص ػػائيةً(ً)0.05ً≤ًαف ػػيًك ػػؿًم ػػفً
عكامػػؿًاالنبسػػاطيةًًكاالنفتػػاحًعمػػىًالخب ػرةًًكالمقبكليػػةًكيقظػػةًالضػػميرًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًتعػػزلً
لمتغيرًعددًمراتًاإلتنكاسةً،بينماًأظجرتًالنتػائجًًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةً(ً)0.05ً≤ًα
فيًعامؿًالعصابيةًتعزلًلمتغيرًعددًمراتًاإلنتكاسةًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتً،كلمعرفػةًبػيفًأمًمػفً
هػػذ ًالمسػػتكياتًتكجػػدًهػػذ ًالفػػركؽًفػػيًعامػػؿًالعصػػابيةً،تػػـًًإج ػراءًاختبػػارً(ً)LSDلممقارنػػاتًبػػيفً
المستكياتًًً،كالجدكؿً(ً)42يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً :
ً
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جدوؿ (ً )42
نتائج اختبار ( )LSDلممقارنة بيف مستويات متغير عدد مرات اإلننكاسة لدى مدمني المخدرات
بعامؿ العصابية

ًًًًً

ِشربْ

اٌّغز٠ٛبد

ِشح

ِشربْ

0.082

ِٓ  3اٌِ 5 ٝشاد

0.002

0.179

ِٓ ِ 6شاد فأوضش

0.007

0.250

ِٓ  3اٌِ 5 ٝشاد

0.998

ً

ً
ًًًيتضػػاًمػػفًالجػػدكؿً(ً)42بػػهفًمصػػدرًالفػػركؽًب ػػيفًمسػػتكياتًعػػددًم ػراتًاإلنتكاسػػةًفػػيًعام ػػؿً
العصابيةًالتيًأظجرهاًتحميؿًالتبايفًاألحادمًًكانػتًبػيفًمسػتكلً"مػرةً"ًمػ ًمسػتكلً"ًمػفًً3الػىًً5
مراتً"ً،كبيفًمستكلً"مرة"ًم ًمستكلً"ًمفًً6مراتًفهكثرً"ًكلصػالاًمسػتكل"ًمػرةً"ًًفػيًالحػالتيفً،
كذلػػؾًألفًالمتكسػػطًالحسػػابيًلمسػػتكلً"ًم ػرةً"ً(ً)4.78أعمػػىًمػػفًمتكسػػطًمسػػتكلً"ًمػػفًً3الػػىًً5
مراتً"(ً)4.52كمستكلً"ًمفًً6مراتًفػهكثرً"(ً،)4.53كهػذاًيػدؿًأفًعامػؿًالعصػابيةًلػدلًمػدمنيً
المخدراتًيرتف ًأكثرًلدلًممفًإنتكاسكًفيًالمرةًاألكلىً .
 -6متغير عدد مرات التعاطي:
ًًًًلئلجابةًعفًهذاًالجزءًمفًالسػؤاؿًتػـًاحتسػابًالمتكسػطاتًالحسػابيةًكاالنح ارفػاتًالمعياريػةًلكػؿً
عكامؿًالشخصيةًالكبػرلًًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًحسػبًمتغيػرًعػددًمػراتًالتعػاطيً،كاجػراءًاختبػارً
"ت"ًلمعرفةًداللةًالفػركؽًفػيًالعكامػؿًبػيفًهػذ ًالمتكسػطاتً،كالجػدكؿً(ً)33يكضػاًالنتػائجًالتػيًتػـً
التكصؿًاليجا:
ً
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جدوؿ ()43
نتائج تحميؿ اختبار اتا لداللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية لعوامؿ الشخصية الكبرى لدى
مدمني المخدرات حسب متغير عدد مرات التعاطي
ػٛاًِ
اٌؾخق١خ
اٌؼقبث١خ
االٔجغبط١خ
االٔفزبػ ػٍٝ
اٌخجشح
اٌّمج١ٌٛخ
٠مظخ اٌضّ١ش

اٌّغز٠ٛبد

اٌؼذد

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

ِشح اٌِ ٝشر ٓ١ف ٟاٌَٛ١

98

4.54

0.54

صالس ِشاد ف ٟاٌ َٛ١فأوضش

148

4.64

0.45

ِشح اٌِ ٝشر ٓ١ف ٟاٌَٛ١

98

1.84

0.50

صالس ِشاد ف ٟاٌ َٛ١فأوضش

148

1.81

0.47

ِشح اٌِ ٝشر ٓ١ف ٟاٌَٛ١

98

2.61

0.49

صالس ِشاد ف ٟاٌ َٛ١فأوضش

148

2.56

0.47

ِشح اٌِ ٝشر ٓ١ف ٟاٌَٛ١

98

2.22

0.52

صالس ِشاد ف ٟاٌ َٛ١فأوضش

148

2.16

0.49

ِشح اٌِ ٝشر ٓ١ف ٟاٌَٛ١

98

2.08

0.62

صالس ِشاد ف ٟاٌ َٛ١فأوضش

148

1.92

0.45

دسعبد
اٌؾش٠خ

لّ١خ
(د)

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

244

-1.698

0.091

244

0.42

0.675

244

0.752

0.453

244

0.923

0.357

244

2.347

0.020

ً
ًًًيتض ػػاًم ػػفًالج ػػدكؿً(ً)43ع ػػدـًكج ػػكدًف ػػركؽًذاتًدالل ػػةًإحص ػػائيةً(ً)0.05ً≤ًαف ػػيًك ػػؿًم ػػفً
ً

تعزلًلمتغيرًعػددًمػراتًالتعػاطيًلػدلً
عكامؿًالعصابيةًكاالنبساطيةًكاالنفتاحًعمىًالخبرةًكالمقبكليةً ً
مػدمنيًالمخػدراتً،بينمػاًأظجػرتًالنتػائجًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًاحصػائيةً(ً)α ≤ 0.05فػيًعامػؿً
يقظةًالضميرًتعزلًلمتغيرًعددًمراتًالتعػاطيً،لصػالاًًمسػتكلً"ًمػرةًالػىًمػرتيفًفػيًاليػكـ"ً،كهػذاً
يدؿًأفًعامؿًيقظةًالضميرًلدلًمدمنيًالمخػدراتًتقػؿًبزيػادةًعػددًمػراتًالتعػاطيًمػفًثػبلثًمػراتً
فاكثرً .
ً
ً
ً
ً
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 -7متغير عدد مرات دخوؿ السجف
لئلجابةًعفًهذاًالجزءًمفًالسػؤاؿًتػـًاحتسػابًالمتكسػطاتًالحسػابيةًكاالنح ارفػاتًالمعياريػةًًلكػؿً
عكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًحسػػبًمتغيػػرًعػددًمػراتًدخػػكؿًالسػػجفً،كالجػػدكؿً
(ًً)44يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجا:
جدوؿ ()44
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات
حسب متغير عدد مرات دخوؿ السجف
ػٛاًِ اٌؾخق١خ

اٌؼقبث١خ

االٔجغبط١خ

االٔفزبػ ػٍ ٝاٌخجشح

اٌّمج١ٌٛخ

٠مظخ اٌضّ١ش

اٌّغز٠ٛبد

اٌؼذد

اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

ٚال ِشح

44

4.78

0.30

ِشح اٌِ ٝشربْ

27

4.62

0.46

ِٓ  2اٌِ 4 ٝشاد

95

4.52

0.55

ِٓ ِ 9شاد فأوضش

21

4.52

0.54

ٚال ِشح

44

1.74

0.42

ِشح اٌِ ٝشربْ

27

1.83

0.41

ِٓ  2اٌِ 4 ٝشاد

95

1.87

0.54

ِٓ ِ 9شاد فأوضش

21

1.81

0.53

ٚال ِشح

44

2.60

0.41

ِشح اٌِ ٝشربْ

27

2.56

0.44

ِٓ  2اٌِ 4 ٝشاد

95

2.60

0.59

ِٓ ِ 9شاد فأوضش

21

2.53

0.40

ٚال ِشح

44

2.10

0.46

ِشح اٌِ ٝشربْ

27

2.19

0.49

ِٓ  2اٌِ 4 ٝشاد

95

2.20

0.52

ِٓ ِ 9شاد فأوضش

21

2.25

0.54

ٚال ِشح

44

1.92

0.43

ِشح اٌِ ٝشربْ

27

2.02

0.54

ِٓ  2اٌِ 4 ٝشاد

95

2.02

0.54

ِٓ ِ 9شاد فأوضش

21

1.97

0.62
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ًًًكلتحقػػؽًمػػفًكجػػكدًفػػركؽًتػػـًإج ػراءًاختبػػارًتحميػػؿًالتبػػايفًاألحػػادمً(ً)One Way Anova
كالجدكؿً(ً)45يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجا:

جدوؿ ()45
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way Anovaلمعرفة الفروؽ في عوامؿ
الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات حسب متغير عدد مرات دخوؿ السجف
ػٛاًِ
اٌؾخق١خ
اٌؼقبث١خ

االٔجغبط١خ
األٔفزبػ ػٍٝ
اٌخجشح
اٌّمج١ٌٛخ

٠مظخ اٌضّ١ش

ِقذس اٌزجبٓ٠

ِغّٛع
اٌّشثؼبد

دسعبد
اٌؾش٠خ

ِزٛعظ
اٌّشثؼبد

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.394

3

0.131

داخً اٌّغّٛػبد

57.722

242

0.239

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.725

3

0.242

داخً اٌّغّٛػبد

55.437

242

0.229

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

1.399

3

0.466

داخً اٌّغّٛػبد

55.275

242

0.228

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

1.736

3

0.579

داخً اٌّغّٛػبد

60.518

242

0.25

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

1.624

3

0.541

داخً اٌّغّٛػبد

67.4

242

0.279

لّ١خ
(ف)

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

0.551

0.648

1.055

2.041

2.314

1.943

0.369

0.109

0.077

0.123

ً

ًًًيتضػاًمػػفًالجػػدكؿً(ً)45عػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػائيةً(ًً)0.05ً≤ًαفػػيًكػػؿًعكامػػؿً
الشخصػػيةًالكبػػرلًتع ػزلًلمتغيػػرًعػػددًم ػراتًدخػػكؿًالسػػجفً،كهػػذاًيعنػػيًبػػهفًكػػؿًعكامػػؿًالشخصػػيةً
الكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًليسًلجاًتهثيرًبهختبلؼًمستكياتًعددًمراتًدخكؿًالسجفً .
ً
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 -8متغير عدد سنوات اإلدماف:
ًًًًًلئلجابػػةًعػػفًهػػذاًالجػػزءًمػػفًالس ػؤاؿًتػػـًاحتسػػابًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًكاالنح ارفػػاتًالمعياريػػةًً
لكؿًعامؿًمفًعكامؿًالشخصيةًالكبػرلًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًحسػبًمتغيػرًعػددًسػنكاتًاإلدمػافً،
كالجدكؿً(ً)46يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً :
جدوؿ ()46
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات
حسب متغير عدد سنوات اإلدماف
ػٛاًِ اٌؾخق١خ
اٌؼقبث١خ

االٔجغبط١خ

االٔفزبػ ػٍ ٝاٌخجشح

اٌّمج١ٌٛخ

يقظة الضمير

اٌّغز٠ٛبد

اٌؼذد

اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

ِٓ عٕخ اٌ 6 ٝعٕٛاد

24

4.65

0.45

ِٓ  2اٌ 14 ٝعٕٛاد

65

4.56

0.53

وضش ِٓ  14عٕٛاد

142

4.60

0.48

ِٓ عٕخ اٌ 6 ٝعٕٛاد

24

1.83

0.51

ِٓ  2اٌ 14 ٝعٕٛاد

65

1.88

0.51

وضش ِٓ  14عٕٛاد

142

1.78

0.44

ِٓ عٕخ اٌ 6 ٝعٕٛاد

24

2.56

0.48

ِٓ  2اٌ 14 ٝعٕٛاد

65

2.61

0.44

وضش ِٓ  14عٕٛاد

142

2.57

0.51

ِٓ عٕخ اٌ 6 ٝعٕٛاد

24

2.11

0.53

ِٓ  2اٌ 14 ٝعٕٛاد

65

2.22

0.47

وضش ِٓ  14عٕٛاد

142

2.20

0.51

ِٓ عٕخ اٌ 6 ٝعٕٛاد

24

1.96

0.55

ِٓ  2اٌ 14 ٝعٕٛاد

65

2.08

0.57

وضش ِٓ  14عٕٛاد

142

1.95

0.49

ًًًكلتحقػػؽًمػػفًكجػػكدًفػػركؽًتػػـًإج ػراءًاختبػػارًتحميػػؿًالتبػػايفًاألحػػادمً(ً)One Way Anova
ًكالجدكؿً(ً)47يكضاًالنتائجًالتيًتـًالتكصؿًإليجاً :
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جدوؿ ()47
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way Anovaلمعرفة الفروؽ في عوامؿ
الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات حسب متغير عدد سنوات اإلدماف
ػٛاًِ
اٌؾخق١خ
اٌؼقبث١خ

االٔجغبط١خ

اٌخجشح

اٌّمج١ٌٛخ
٠مظخ
اٌضّ١ش

ِقذس اٌزجبٓ٠

ِغّٛع
اٌّشثؼبد

دسعبد
اٌؾش٠خ

ِزٛعظ
اٌّشثؼبد

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.33

2

0.165

داخً اٌّغّٛػبد

57.786

243

0.238

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.448

2

0.224

داخً اٌّغّٛػبد

55.714

243

0.229

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.1

2

0.05

داخً اٌّغّٛػبد

56.574

243

0.233

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.545

2

0.272

داخً اٌّغّٛػبد

61.709

243

0.254

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.846

2

0.423

داخً اٌّغّٛػبد

68.178

243

0.281

لّ١خ (ف)

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

0.693

0.501

0.977

0.378

0.214

0.807

1.073

0.344

1.507

0.224

يتضاًمفًالجدكؿً(ً)47عدـًكجكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةً(ًً)0.05ً≤ًαفػيًكػؿًعكامػؿً
الشخصيةًالكبرلًتعػزلًلمتغيػرًعػددًسػنكاتًاإلدمػافً،كهػذاًيعنػيًبػهفًكػؿًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلً
لدلًمدمنيًالمخدراتًليسًلجاًتهثيرًبهختبلؼًعددًسنكاتًاإلدماف.

ً
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نتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في عوامؿ الشخصية الكبرى
بيف مدمني ومتعافي المخدرات بسمطنة ُعماف؟

ًًًًلئلجابةًعفًهذاًالجزءًمفًالسػؤاؿًتػـًاحتسػابًالمتكسػطاتًالحسػابيةًكاالنح ارفػاتًالمعياريػةًلكػؿً
عكامؿًالشخصيةًالكبرلًًلدلًمدمنيًكمتعافيًالمخػدراتً،كاجػراءًاختبػارً"ت"ًلمعرفػةًداللػةًالفػركؽً
فيًالعكامؿًبيفًهذ ًالمتكسطاتًً،ككانتًالنتائجًكماًفيًالجدكؿ(ً :)48
جدوؿ ()48
نتائج اختبار اتا لداللة الفروؽ في عوامؿ الشخصية الكبرى بيف مدمني ومتعافي المخدرات
اٌّغّٛػبد

اٌؼذد

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

ػٛاًِ
اٌؾخق١خ

المتعافيف ً

87

3.17

0.29

المدمنيف ً

246

4.60

0.49

المتعافيف ً

87

2.91

0.36

المدمنيف ً

246

1.82

0.48

االنفتاحًعمىً

المتعافيف ً

87

3.33

0.39

الخبرة ً

المدمنيف ً

246

2.58

0.48

المتعافيف ً

87

3.39

0.31

المدمنيف ً

246

2.18

0.50

المتعافيف ً

87

3.49

0.37

المدمنيف ً

246

1.99

0.53

العصابية ً
االنبساطية ً

المقبكلية ً
يقظةًالضمير ً

لّ١خ د

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

ً - 27.441

ً 0.000

ً 11.912

ً 0.000

ً 7.319

ً 0.000

ً 19.992

ً 0.000

ً 17.322

ً 0.000

ً
ًًًيتضاًمفًالجػدكؿً(ً)38كجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًًفػيًمتكسػطاتًعامػؿًالعصػابيةًبػيفً
المػػدمنيفًًكالمتعػػافيفًمػػفًالمخػػدراتًلصػػالاًالمػػدمنيفًعمػػىًالمخػػدراتً،كذلػػؾًألفًالمتكسػػطًحسػػابيً
لممدمنيفً(ً)4.60أكبرًمفًالمتكسطًالحسػابيًلممتعػافيفً(ً،)3.17كمػاًاظجػرتًالنتػائجًًكجػكدًفػركؽً
076

ذاتًداللةًإحصائيةًفيًمتكسطاتًعامؿًاالنبساطيةًبيفًالمدمنيفًًكالمتعافيفًمػفًالمخػدراتًلصػالاً
المتعافيًمفًالمخدراتً،كذلؾًألفًالمتكسطًحسابيًلممتعافيفً(ً)2.91أكبػرًمػفًالمتكسػطًالحسػابيً
لممػػدمنيفً(ًً،)1.82كًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًًفػػيًمتكسػػطاتًعامػػؿًاالنفتػػاحًعمػػىًالخب ػرةً
بيفًالمدمنيفًًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًلصػالاًالمتعػافيًمػفًالمخػدراتً،كذلػؾًألفًالمتكسػطًحسػابيً
لممتع ػ ػػافيفً(ً)3.33أكب ػ ػػرًم ػ ػػفًالمتكس ػ ػػطًالحس ػ ػػابيًلمم ػ ػػدمنيفً(ًً،)2.58كًكج ػ ػػكدًف ػ ػػركؽًذاتًدالل ػ ػػةً
إحصائيةًفيًمتكسطاتًعامؿًالمقبكليةًبيفًالمدمنيفًًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًلصالاًالمتعػافيًمػفً
المخػػدراتً،كذلػػؾًألفًالمتكسػػطًحسػػابيًلممتعػػافيفً(ً)3.39أكبػػرًمػػفًالمتكسػػطًالحسػػابيًلممػػدمنيفً
(ًً،)2.18كًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًًفػػيًمتكسػػطاتًعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرًبػػيفًالم ػػدمنيفً
ًكالمتعػػافيفًمػػفًالمخػػدراتًلصػػالاًالمتعػػافيًمػػفًالمخػػدراتً،كذلػػؾًألفًالمتكسػػطًحسػػابيًلممتعػػافيفً
(ً)3.49أكبرًمفًالمتكسطًالحسابيًلممدمنيفً(ً .)1.99
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
077

ً
ً
ً
ً

الفصؿ الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة نتائج الدراسة التوصيات الدراسات والبحوث المقترحةً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

الفصؿ الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

ًًًهػػػدفتًالد ارسػ ػػةًالحاليػػػةًإلػ ػػىًتقصػ ػػيًالعكامػ ػػؿًالشخصػ ػػيةًًالكبػػػرلًاألكثػ ػػرًانتشػ ػػا انرًلػ ػػدلًمػ ػػدمنيً
اتًفيًسمطنةًعمافًفيًضكءًبعضًالمتغيػراتًكمقػارنتجـًمػ ًالمتعػافيفًمػفًالمخػدراتً،كفػيً
المخدر
ي
اسةًكالتكصياتًكالمقترحاتًالتيًانبثقتًعنجاً .
ماًيميًمنامشةًلمنتائجًالتيًتكصمتًإليجاًهذ ًالدر ً
أو ًال :مناقشة نتائج الدراسة:
 -1مناقشة النتػائج المتعمقػة بالسػؤاؿ األوؿً:مػا عوامػؿ الشخصػية الكبػرى السػائدة لػدى مػدمني
المخدرات في سمطنة ُعماف؟
ًًًًأشػ ػػارتًنتػ ػػائجًهػ ػػذ ًالد ارسػ ػػةًإلػ ػػىًأفًترتيػ ػػبًعكامػ ػػؿًالشخصػ ػػيةًالكبػ ػػرلًالسػ ػػائدةًًلػ ػػدلًمػ ػػدمنيً
المخػػدراتًكفػػؽًالترتيػػبًاآلتػػيً:العصػػابيةًثػػـًاالنفتػػاحًعمػػىًالخب ػرةًًثػػـًالمقبكليػػةًثػػـًيقظػػةًالضػػميرًً
كأخي انًرًاالنبساطيةً .
ًًًكمػػاًأظجػػرتًنتػػائجًالد ارسػػةًأفًالعامػػؿًالسػػائدًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًهػػكًعامػػؿًالعصػػابيةً،حيػػثً
يتض ػػاًم ػػفًالش ػػكؿً(ً)3الف ػػرؽًالكبي ػػرًع ػػفًب ػػاميًالعكام ػػؿًاألربع ػػةًاألخ ػػرلًً"االنفت ػػاحًعم ػػىًالخبػ ػرةً،
المقبكليةً،يقظةًالضميرً،االنبساطي"ً،حيثًلـًتكفًسائدةًلدلًمدمنيًالمخدرات.

079

ً
شكؿ ()3
المتوسطات الحسابية لعوامؿ الشخصية الكبرى
ػارتًالػػىًأرتفػػاعًعامػػؿًالعصػػابيةً
ًًًًًًكمػػدًاتفقػػتًنتػػائجًهػػذ ًالد ارسػةًم ػ ًالد ارسػػاتًالسػػابقةًالتػػيًأشػ ً
كانخف ػػاضًعام ػػؿًاالنبس ػػاطيةًكالمقبكلي ػػةًكاالنفت ػػاحًعم ػػىًالخبػ ػرةًكيقظ ػػةًالض ػػميرً،ف ػػيًح ػػيفًاختمف ػػتً
بعضًالدراساتًفيًدرجاتًالمتكسطًلكؿًعامػؿً،كيعػزمًالباحػثًذلػؾًاالخػتبلؼًإلػىًاألهػداؼًالتػيً
تبنتجاًكؿًالدراساتًالسابقةً،باإلضافةًإلىًاختبلؼًنػكعًالمخػدرً،كاخػتبلؼًفػيًالبيئػاتًالتػيًأجريػتً
فيجاًهذ ًالدراساتً ًً.
ًًًًكاتفقػتًنتيجػةًهػذ ًالد ارسػةًمػ ًنتػائجًد ارسػاتً(العمػرم2009ً،؛ً ;Bruck & Allen, 2003
Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010; Kornor & Nordvik, 2007; Pisa
& & Bevera, 1998; Sher&Trull, 1994; Thomas &Valeithian, 2009;Walton
ً)Roberts, 2004كالتػػيًأظجػػرتًأرتفػػاعًعامػػؿًالعصػػابيةًكانخفاضػػجاًفػػيًًكػػؿًمػػفًالعكامػػؿً:
االنفتاحًعمىًالخبرةًكاالنبساطيةًكالمقبكليةًكيقظةًالضميرً .

081

ًًكم ػ ػاًأيػػػدتًنتيجػػػةًهػ ػػذ ًالد ارسػػػةًم ػ ػ ًنتيجػػػةًد ارسػ ػػتيً(الحربػ ػػي2013ً،؛ًالفجػػػدلً)2013ً،كالتػ ػػيً
أظجػػرتًأرتفػػاعًعامػػؿًالعصػػابيةًكانخفػػاضًعامػػؿًاالنبسػػاطيةً،فػػيًحػػيفًأختمفػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةً
م ػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(ً)Sher&Trull, 1994التػػيًأشػػارتًإلػػىًأرتفػػاعًيقظػػةًالضػػميرًلػػدلًمػػدمنيً
اتًكاتفقتًمعجاًفيًأرتفاعًعامػؿًالعصػابيةًكانخفػاضًعامػؿًاالنفتػاحًعمػىًالخبػرةًكالمقبكليػةً،
المخدر ً
كلعػػؿًهػػذاًاالخػػتبلؼًيعػػزلًلتعػػددًالم ػكادًالمسػػتخدمةًمػػفًالمخػػدراتً ًكذلػػؾًلحصػػكلجـًعمػػىًالسػػعادةً
ً،كاختمفتًنتيجػةًهػذ ًالد ارسػةًمػ ًنتيجػةًد ارسػةً(ًالعنػزمً)2010ً،التػيًأظجػرتًأفًالمػدمنيفً
كالمرح ً
كالعائديفًإلىًاإلدمافًالًيتسمكفًبعامؿًًالعصابيةًكترتف ًلديجـًعامؿًاالنبساطيةً ًًًًً.
ًًًًكفيماًيهتيًتفسي انرًلجذ ًالنتائجًحسبًكؿًعامؿًمفًالعكامؿًعمىًحدة.
عامؿ العصابية:
ًًًًًفيماًيخصًاستجابةًعينةًالدراسةًلكؿًفقرةًمػفًفقػراتًعامػؿًالعصػابيةً،فقػدًأظجػرتًالنتػائجًأفً
مػدمنيًالمخػدراتًيتسػمكفًبعامػػؿًالعصػابيةًبدرجػةًكبيػرةًجػدنًاًفػيًشػػعكرهـً ًكبالدكنيػةًإتجػا ًاآلخػريفً،
كالخجؿًكالقمؽًاالجتماعي الناتجًعفًعدـًالظجكرًأماـًاآلخػريفًفػيًصػكرةًمقبكلػةً،ككثيػ انرًمػاًيشػعرً
مدمنيًالمخدراتًبالتكترًفػيًجميػ ًالمكامػؼً،كالقمػؽًبشػكؿًعػاـً،كسػرعةًالغضػبًكاإلسػتثارةًكالنرفػزةً
الناتجةًعفًاإلحباطًً،كعدـًمدرةًالمدمفًعمىًتحمؿًضغكطًالحيػاةً،كبالتػاليًًيشػعرًالمػدمفًبػالعجزً
أكًاليهسًًكاإلتكاؿًكعدـًالقدرةًعمىًأتخاذًالق ارراتًفيًالمكامؼًالضػاغطةً،كيعػانيًمػدمنكًالمخػدراتً
بدرجةًكبيػرةًأيضػانًمػفًاالكتئػابًالنػاتجًعػفًالجػـًكالكػربًكالحالػةًالمزاجيػةً،كمػاًيعػانكفًبدرجػةًكبيػرةً
مفًالخكؼًكالكحدةًكالحزفًً .
ًًًًً ًكتؤي ػػدًنظري ػػةًالتحمي ػػؿًالنفس ػػيًنتيج ػػةًه ػػذ ًالد ارس ػػةًف ػػيًتفس ػػيرًاإلدم ػػافً"كالت ػػيًاش ػػتممتًعم ػػىً
ػكلًالغريزيػةًكاألنػاًأكًاألنػاًاألعمػىً،كالثانيػةً:األنػاًالمعيبػةًأمًنقػصً
ً
فكرتيفً،األكلىً:الصػراعًبػيفًالق
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أكًضػعؼًفػيً تكػكيفًاألنػاً،ممػاًيضػطرهاًإلػىًالبحػػثًعػفًكسػائطًتػدعـًمكمفجػاًفػيًمكاججػةًالحيػػاةً،
فنقصًاألناًسكءًا ستخداـًالميكانيزماتًالدفاعيةًيخمقافًدفاعاتًعصابيةً،كمفًثػـًيجػبًتحميػؿًتمػؾً
الميكانيزماتًبدمةًكشؽًالطريؽًخبللجاًلمكصكؿًإلىًتكيؼًصحي"ً(غانـً،2005ً،صً .)51.
ًًًكاتفقػ ػػتًنتيجػ ػػةًهػ ػػذ ًالد ارسػ ػػةًم ػ ػ ًنتػ ػػائجًد ارسػ ػػاتً(الحػ ػػازـ2001ً،؛ًالحربػ ػػي2013ً،؛ًالعمػ ػػرمً،
2009؛ًالفجػػدم2013ً،؛ًالمشػػعاف2011ً،؛ًً & Bruck & Allen, 2003; Kornor
;Sher&Trull, 1994; Walton & ًNordvik, 2007; Pisa & Bevera, 1998
; ) Roberts, 2004كالتػيًأظجػرتًأفًشخصػيةًمػدمنيًالمخػدراتًترتفػ ًلػديجـًعامػؿًالعصػػابيةً،
كاختمفػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًم ػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(العنػػزمً)2010ً،التػػيًأظجػػرتًانخفاض ػانًفػػيًعامػػؿً
العصابيةًلدلًمدمنيًالمخدراتً ً.
ًالدرسػػةً،كهػػيًإحػػدلًالنظريػػاتًالبيكلكجيػػةً
ًًًكأيػػدتًأيض ػانًًنظريػػةًالمسػػتقببلتًالسػػاكنةًنتيجػػةًهػػذ ًا
المفسرةًلظاهرةًاإلدمافً،حيثًيعتقدًاصحابًهذ ًالنظريػةًكجػكدًنػكعيفًمػفًالمسػتقببلتًفػيًالخبليػاً
العصػػبيةً،النػػكعًاألكؿًهػػكًالػػذمًيقػػكـًبعممػػرًكيتفاعػػؿًم ػ ًالعقػػارًالمخػػدرًالمسػػتعمؿً،كالنػػكعًالثػػانيً
سػػاكفًالًيتفاعػػؿً،كعنػػدماًيسػػتمرًالمػػرءًفػػيًتعػػاطيًالعقػػارًالمخػػدرً،فػػإفًالمسػػتقببلتًالسػػاكنةًتنشػػطً
كتصباًمفًالنكعًاألكؿًالمستقبؿً،مماًيسببًحاجةًممحةًلتناكؿًكمياتًمت ازيػدةًمػفًالعقػارًالمخػدرً،
ًكهػػذاًمػػاًيسػػمىًبظػػاهرةًالتحمػػؿً،كمػػفًناحيػػةًأخػػرلًإذاًامتن ػ ًالمػػرءًعػػفًتنػػاكؿًالعقػػارًالػػذمًأدمػػفً
عميرً،فإفًذلؾًيسببًنشاطناًمممكسناًفيًالمستقببلتًالزائدةًالمنشطةًالمكجػكدةًفػيًالخميػةًالعصػبيةً،
كالتػيًكانػتًسػاكنةً،فتحػدثًظػكاهرًكأعػراضًاالمتنػاعً،التػيًتتبػايفًشػدتجاًحسػبًالعقػارًالمسػتعمؿً،
كتسػػتمرًتمػػؾًاألع ػراضًعػػادةًحتػػىًتعػػكدًالمسػػتقببلتًالتػػيًنشػػطتًبسػػببًتنػػاكؿًالعقػػارًالمخػػدرًإلػػىً
كضعيةًالسككفًالطبيعيةً(عرمكشً .)1993ً،
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ًًكاتفقػػتًنتيج ػػةًهػػذ ًالد ارس ػػةًمػػ ًنتػػائجًالد ارس ػػاتًالتػػيًأظج ػػرتًأفًم ػػدمنيًالمخػػدراتًيع ػػانكفًم ػػفً
العديػػدًمػػفًاالضػػطراباتًفػػيًالشخصػػيةًمثػػؿًالقمػػؽًكاالكتئػػابًكالغضػػبًكالشػػعكرًبالكحػػدةًكالشػػعكرً
بالي ػ ػػهسًكاالنزع ػ ػػاجً(الحرب ػ ػػي1995ً،؛ًالخم ػ ػػؼ2007ً،؛ًعب ػ ػػدًالب ػ ػػامي1992ً،؛ًعس ػ ػػكر2005ً،؛ً
العنػزم2003ً،؛ًالقشػػقيش1996ً،؛ًالمشػعاف2011ً،؛ & Andrew & Skodol & John
& Oldha & Peggy & Gallaher, 1999; Arendt & Muuk, 2004; O'Mahony
;.)Smith, 2002; Strike & Urbanoski & Rush, 2003; Robert, 1997
عامؿ االنفتاح عمى الخبرة:
ًًًكفيماًيخصًاستجابةًعينػةًالد ارسػةًلكػؿًفقػرةًمػفًفقػراتًعامػؿًاالنفتػاحًعمػىًالخبػرةً،فقػدًأظجػرتً
النتػػائجًأفًمػػدمنيًالمخػػدراتًالًيتسػػمكفًبعامػػؿًاالنفتػػاحًعمػػىًالخبػرةًكالتػػيًجػػاءتًتمثػػؿًبدرجػػةًبػػيفً
الكبيػرةًكالضػػعيفةًكمػػفًالسػػماتًالتػػيًحصػػمتًعمػػىًدرجػػةًكبيػرةًًانجػػـًالًيحبػػكفًأفًيضػػيعكاًا ًكم ػاتجـً
فيًأحبلـًاليقظةًبؿًبالبحػثًعػفًالمػادةًفػيًالكامػ ً،ثػـًالمجػكءًإلػىًاألحكػاـًالدينيػةًلمبػتًفػيًاألمػكرً
الخبلفيػػةً،ليظجػػركاًبػػهخبلؽًحسػػنةًبعػػدًأفًسػػمبتجاًالمخػػدراتًعػػنجـً،فػػيًحػػيفًمثمػػتًبدرجػػةًمتكسػػطةً
مرتبػػةًتنازلي ػانًحسػػبًدرجػػةًالمتكسػػطًالحسػػابيًسػػمةًالتمسػػؾًبالطريقػػةًالصػػحيحةًلعمػػؿًشػػيءًمػػاًفػػيً
الحصػػكؿًعمػػىًالمخػػدراتً،ثػػـًالميػػكؿًلتجرب ػةًاألكػػبلتًالجديػػدةًكاألجنبيػػةً،فػػيًحػػيفًكانػػتًالسػػماتً
التػػيًيع ػػانيًمنجػػاًم ػػدمنكًالمخػػدراتًلعام ػػؿًاالنفت ػػاحًعمػػىًالخبػ ػرةًهػػيًع ػػدـًمقػػدرتجـًعم ػػىًاالهتم ػػاـً
باألنمػػاطًالفنيػػةًأكًالرسػػكـًأكًالػػتمعفًفػػيًمطعػػةًالفػػفًكاالحسػػاسًبالجمػػاؿً،كعػػدـًالقػػدرةًعمػػىًالتهمػػؿً
فيًطبيعةًخمؽًالككفًكالظػركؼًاإلنسػانيةً،كالًيتػهثرًعنػدًمػراءةًلمشػعرًألفًالتركيػزًعنػدًالقػراءةًيقػؿً
ػؿًجػػدنًاًيصػػؿًإلػػىًالجمػكدً،كذلػػؾًبسػػببًإنقطػػاعجـً
عنػدًالمػػدمفً،حيػػثًيكػكفًالبحػػثًعػػفًالمعرفػػةًممي هً
عفًالدراسةًلفترةًطكيمػةً،كيفكػركفًفقػطًفػيًكيفيػةًالحصػكؿًعمػىًالمخػدرًكالًيعبػركفًعػفًمشػاعرهـً
بطريقةًكديةً .
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كاتفقػتًنتيجػةًهػذ ًالد ارسػةًمػ ًنتػائجًد ارسػاتً(العمػرم2009ً،؛ً ;Bruck & Allen, 2003
Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010; Kornor & Nordvik, 2007; Pisa
ً )& Bevera, 1998; Sher&Trull, 1994; Walton & Roberts, 2004كالتػيًأظجػرتً
أفًشخصيةًمدمنيًالمخدراتًتنخفضًلديجـًعامؿًاالنفتػاحًعمػىًالخبػرةً،كيعػززًنتيجػةًهػذ ًالد ارسػةً
ماًتكصمتًإليرًدراسةً(الفجدمً)2013ً،التيًحصمتًبدرجػةًضػعيفةًفػيًمقيػاسًحريػةًالتعبيػرًعػفً
المشاعرً .
عامؿ المقبولية:
ًًًً ًكفيمػػاًيخػػصًاسػػتجابةًعينػػةًالد ارسػػةًلكػػؿًفق ػرةًمػػفًفق ػراتًعامػػؿًالمقبكليػػةً،فقػػدًأظجػػرتًنتيجػػةً
الد ارسػ ػػةًأفًمػ ػػدمنيًالمخػ ػػدراتًالًيتسػ ػػمكفًبعامػ ػػؿًالمقب ًكليػ ػػةًكالتػ ػػيًجػ ػػاءتًبدرجػ ػػةًبػ ػػيفًالمتكسػ ػػطةً
كالضػػعيفةًجػػدناًكمػػفًالسػػماتًالتػػيًحصػػؿًعميجػػاًمػػدمنكًالمخػػدراتًبدرجػػةًمتكسػػطةًهػػيًالتعػػاكفًم ػ ً
ػاسًكالمشػاعرًكمػػاًيعػانك ًمػػفًآالـً
مػدمنيًالمخػدراتًلمحصػػكؿًعمػىًجرعػاتًمػػفًالمخػدرً،ثػػـًاإلحس ً
جسػػمانيةًكنفسػػيةً،كمتعػػاطفيفًم ػ ًالمػػدمنيفًكمػػفًالسػػماتًالتػػيًظجػػرتًبدرجػػةًبسػػيطةًكيعػػانيًمنجػػاً
مػدمنكًالمخػػدراتًهػيًعػػدـًالشػػعكرًبالثقػةًإتجػػا ًاآلخػريفًمػفًحيػػثًالتكبػػرًكالغػركرًكالبػػركدًكالتػػكددً،
كالًيثػػؽًفػػيًنفسػػرً،كمتمركػػزًح ػكؿًذاتػػرًكالًيشػػارؾًاآلخ ػريفًكجػػدانيناًالًفػػيًالض ػراءًكالًفػػيًالس ػراءً،
كمفًالسماتًالتػيًظجػرتًبدرجػةًبسػيطةًجػدانًكيعػانيًمنعػاًأيضػانًمػدمنيًالمخػدراتًهػيًأنجػـًكثيػركً
الشػؾًمػفًنكايػاًاآلخػريفً،كالتحايػػؿًعمػىًالنػاسًلمحصػكؿًعمػىًمػػاًيريػد ًمػفًالمػاؿًلشػراءًالمخػػدراتً،
أكًارتكػػابًسػػمكؾًيضػػادًالمجتم ػ ً،كمػػاًيكثػػرًالجػػداؿًبػػيفًمػػدمنيًالمخػػدراتًم ػ ًًأف ػرادًالعائمػػةً،كاذاً
ك ػػافًمتزكج ػ ػانًأحيانػ ػػاًيصػػػؿًإل ػػىًالطػ ػػبلؽًبسػ ػػببًضػ ػػعفرًالجنسػ ػػيًكع ػػدـًمقدرتػػػرًعمػ ػػىًإتمػ ػػاـًمجػ ػػاـً ً
ربًالبيتً .
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ًًًكماًتؤيدًنظريةًاالسرةًنتيجةًهذ ًالدراسةًًفيًكيفية مساهمة األسػرة فػي عمميػة اإلدمػاف ،ككيفيػة
تهثير هذ المشكمة في كؿ فردًمفًأفراد األسرة كاألعباء الناجمة عف األسرة بمجممجػا ،فاإلدمػاف إذف
ػةً،كأفًالتسػاما مػف جانػب األسػرة يرسػن اإلدمػاف ،كمػ مضػي الكمػت
هػك آليػر مػف آليػاتًالمكاجج ً
تتطػكر" الطقػكس كالقكاعػدً األسػرية التػي تعمػؿ عمػى تحديػد السػمككيات كاألدكار التػي يقػكـ بجػا أفػراد
األسرة كافة إتجا ًاإلدماف ،فاالتصاالت السيئة كالتعبير المحدد كالمحدكدًلممشاعر ،هي التػي تتمتػ
بجا األسػرةًالمصػابة باإلدمػاف ،كالتفػاعبلت كالتكجنػات سػتككف غيػر ثابتػة كغيػر مسػتقرة ،كالسػمككيات
الفظػةًمػفًجانػب األبنػاء هػي الشػائعة تمامػا فػي الجػك األسًػرم ،كيكػكف الكضػ سػمبيا لمغايػةًلكضػ ً
المدمفًداخؿًاالسرةً). (Stanton, 1980
ًًًكاتفقػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًم ػ ًنتػػائجًد ارسػػاتً(رشػػاد1997ً،؛ًالعمػػرم2009ً،؛ً & Bruck
Allen, 2003; Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010 ; Pisa & Bevera,
ً )1998; Sher&Trull, 1994;Walton & Roberts, 2004التػيًأظجػػرتًأفًشخصػػيةً
مدمنيًالمخدراتًتنخفضًلديجـًعامؿًالمقبكليةً .
ػائجًدرسػاتً(أبػكًالنيػؿ1998ً،؛ًالحػازمي2001ً،؛ًالحربػيً،
ًا
ًًًكماًاتفقتًنتيجةًهذ ًالدراسةًمػ ًنت
1995؛ًرشػاد1997ً،؛ًعبػدالمنعـ1998ً،؛ًالقشػقيش1996ً،؛ًالمػرزكؽ1990ً،؛ًً & Bruck
& Allen, 2003; Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010; Fergusson
;Horwood, 1997; O'Mahony & Smith, 2002 O'Mahony & Smith, 2002
 (1997; Robert & Craig & Ronald, 1990 Robert,التيًأظجرتًكجكدًأرتبػاطًكثيػؽًبػيفً
شخصيةًمدمنيًالمخدراتًبالشخصيةًالمضادةًلممجتم ًكبالسمكؾًاالجراميً .
ً
ً
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عامؿ يقظة الضمير:
ًًًًكفيماًيخصًاستجابةًعينةًالدراسةًلكؿًفقرةًمفًفقراتًعامؿًيقظػةًالضػميرً،فقػدًأظجػرتًنتيجػةً
هػػذ ًالد ارسػػةًأفًمػػدمنيًالمخػػدراتًالًيتسػػمكفًبعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرًكالتػػيًجػػاءتًتمثػػؿًبدرجػػةًبػػيفً
الضػػعيفةًكالضػػعيفةًجػػدنًاًكمػػفًالسػػماتًالتػػيًحصػػؿًعميجػػاًمػػدمنكًالمخػػدراتًبدرجػػةًبسػػيطةًكيعػػانيً
ػاًكهػػكًغيػػرًمناضػػؿًفػػيًسػػبيؿًإنجػػازً
منجػاًالمػػدمفًهػػيًعػػدـًكجػػكدًأهػػداؼًيسػػعىًالمتعػػاطيًلتحقيقجػ ً
ػؼًيػ ػؤمفًل ػػرًالمخ ػػدراتً،كع ػػدـًمقدرت ػػرًعم ػػىًإتم ػػاـً
ه ػػذ ًااله ػػداؼً،إالًأفًلدي ػػرًه ػػدفانًًكاح ػػدانًًه ػػكًكي ػ ي
األعم ػػاؿًالت ػػيًيكم ػػؼًبج ػػاًف ػػيًالعم ػػؿًأكًالمن ػػزؿًًبس ػػببًالض ػػعؼًف ػػيًاإلدراؾً،كيض ػػي ًالكثي ػػرًم ػػفً
الكمتًمبػؿًأفًيبػدأًالعمػؿًكذلػؾًلمبحػثًعػفًالمخػدراتًممزكجػةًمػ ًالخػكؼً،كلػيسًلديػر القػدرةًعمػىً
ػركجً
التػػدعيـًالػػذاتيًمػػفًأجػػؿًإنجػػازًاألعمػػاؿًأكًإنعػػداـًالكفػػاءةًأكًالتميػػزًفػػيًالعمػػؿً،كهػػذاًسػػببًخػ ً
أكبػػرًعػػددًمػػفًالمػػدمنيفًمػػفًالعمػػؿً،كهػػكًالًيقٌػػدرًالكمػػتًكالًينظمػػرًبسػػببًتخػػديرًالجسػػـًكالًيقػػدرً
عمىًأفًيحتفظًبممتمكاترًنظيفةًكمنظمةً،حيثًيككفًالمدمفًأيضناًلػيسًجػديرًبالثقػةًعنػدًأسػرترًأكً
زمبلئرً،كالًيتصرؼًبحكمةًأكًكفاءةًأكًالتهنيًفيًجمي ًالمكامؼًالحياتيةًالمختمفةً .
ًًًًكاتفقػتًنتيجػةًهػذ ًالد ارسػةًمػ ًنتػائجًد ارسػاتً(العمػرم2009ً،؛ً ;Bruck & Allen, 2003
Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010; Kornor & Nordvik, 2007 ; Pisa
ً )& Bevera, 1998; Walton & Roberts, 2004كالتػػيًأظجػرتًأفًشخصػػيةًمػػدمنيً
المخدراتًتنخفضًلديجـًعامؿًيقظةًالضميرً .
ًًكمػػدًأظجػػرتًنتػػائجًد ارسػػةً(عبػػدًالمػػنعـً)1998ً،اخفػػاضًبعػػضًالقػػدراتًالعقميػػةًلػػدلًالمػػدمنيفً،
ػذكاءًكانخف ػػاضًالق ػػدرةًعم ػػىًالتفكي ػػرًاالبتك ػػارمً،كالمركن ػػةًالتقائي ػػةً،كالطبلم ػػةً
ً
كتتمث ػػؿًف ػػيًض ػػعؼًال ػ
الفكريػػةً،كمػػاًتبػػيفًأفًهنػػاؾًعبلمػػةًطرديػػةًبػػيفًانخفػػاضًالمسػػتكلًاالجتمػػاعيًكاالمتصػػادمًكادمػػافً
المخدراتً،كتؤيدًنتيجةًهذ ًالدراسةًنتيجةًدراسةً(ًخطابً)2112ً،كالتػيًأظجػرتًأفًأهػـًالضػغكطً
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التيًيعانىًمنجػاًالمػدمفًهػيًعػدـًالقػدرةًعمػىًاإلنجػازً،كالشػعكرًبالنبػذًمػفًالكحػدةًكالشػعكرًبإحبػاطً
البيئةًالتيًيعيشًفيجاً،كالشعكرًباالنقباضً،كالخكؼًمفًالعجزًالجنسي.
عامؿ االنبساطية:
ًًًكفيماًيخصًاستجابةًعينةًالدراسةًلكؿًفقرةًمفًفقراتًعامؿًاالنبسػاطيةً،فقػدًأظجػرتًالنتػائجًأفً
مػدمنيًالمخػدراتًالًيتسػمكفًبعامػػؿًاالنبسػاطيةً،كالتػيًجػاءتًبدرجػػةًبػيفًالضػعيفةًكالضػعيفةًجػػدا،نًً
كمػػفًالسػػماتًالتػػيًحصػػؿًعميجػػاًمػػدمنكًالمخػػدراتًبدرجػػةًبسػػيطةًكيعػػانيًمنجػػاًالمػػدمفًهػػكًأنػػرًالً
يحس ػػفًالعشػ ػرةًب ػػيفًالن ػػاسًكغي ػػرًكدكدًأكًلطي ػػؼً،كه ػػكًأيض ػػاًغي ػػرًاجتم ػػاعيًحي ػػثًأن ػػرًالًيح ػػبً
التجمعػػاتًأكًالػػذهابًإلػػىًالحػػدائؽًأكًم اركػػزًالتسػػكؽً،كتتصػػؼًشخصػػيةًالمػػدمفًبهنػػرًالًيميػػؿًإلػػىً
الصػػدامةًبسػػببًنبػػذًالمجتم ػ ًلػػرً ً،كيفتقػػرًإلػػىًتككيػػدًالػػذاتًكالًيحػػبًالتنػػافسًكغيػػرًكاثػػؽًمػػفًنفسػػرً،
كم ػػاًيع ػػانيًم ػػدمفًالمخ ػػد ارتًبش ػػكؿًكبي ػػرًإل ػػىًإفتق ػػارًلمنش ػػاطً،كذل ػػؾًبس ػػببًتخ ػػديرًالمخ ػػدرًل ػػرً،
كيتصؼًباالنفعاالتًالسمبيةًكالًيحبًأفًيضحؾًبسببًانعداـًمتعةًالحياةًكالسعادةًلديرً .
ًًًكاتفق ػػتًنتيج ػػةًه ػػذ ًالد ارس ػػةًمػ ػ ًنت ػػائجًد ارس ػػاتً(الح ػػازمي2001ً،؛ًالعم ػػرم2009ً،؛ًالفج ػػدمً،
2013؛ًً & Bruck & Allen, 2003; Branch & Gerra & Bertacca & Zaimovic
Pirani and Ferri, 2008; Dubey & Arora & Gupta and Kumar, 2010; Kornor
& & Nordvik, 2007 ; Pisa & Bevera, 1998; Sher&Trull, 1994; Walton
 ً )Roberts, 2004كالتيًأظجرتًأفًشخصيةًمدمنيًالمخدراتًتنخفضًلديجـًعامؿًاالنبساطيةً .
ًًًًكئؤكدًنتيجةًدراسةً(ً)Sher&Trull, 1994التيًأظجػرتًأفًالػذيفًيميمػكفًالسػتخداـًالمخػدراتً
ت ػػنخفضًدرج ػػاتجـًف ػػيًعام ػػؿًاالنبس ػػاطيةً،مم ػػاًيجعمج ػػـًيتع ػػاطكفًالمػ ػكادًالمتع ػػددةًلمحص ػػكؿًعم ػػىً
السعادةًكالبججةً .
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ًًًكاختمفػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًم ػ ًنتػػائجًد ارسػػتيً(العنػػزم2010ً،؛ًValeithian, &ًThomas
ً(2009التيًأظجرتًأفًعامؿًاالنبساطيةًيجعمجـًيميمكفًإلىًالنشػاطًكالحمػاسًكالتكجػرًإلػىًتكػكيفً
العبلمػػاتًاإلجتماعيػػةً،كاًفًعػػدـًرض ػاهـًفػػيًالعبلمػػةًاالجتماعيػػةًيشػػعرهـًباإلحبػػاطًممػػاًمػػدًيجعمجػػـً
أكثرًميبلًإلستخداـًكادمافًالمخدراتً .
الً
ًًًًً ًكتؤيد نظرية النظـًنتيجةًهذ ًالد ارسػةًحيػثًتنظػر إلػى النػاس عمػى أٌنجػـ كائنػات اجتماعيػة بػد نً
مف اٌلنظر إليجـ عمى أٌنجـًكيانات سيككلكجية أك بيكلكجيةً،كالتفاعؿ ما بيف الفػرد كالبيئػة أمػرًحيػكم
لمغايػة ،فإ ازلػة آثػارًالمخػدر لمػدمف متشػرد سػتككف معاممػة سػيئة إذا كػاف هػذا المػدمف سػيرمىًفػي
الشػارع مػرة أخػرلً،كاذا مػا تػـ تطبيػؽ نظريػة الػنظـ عمػى األسػرة المدمنػة ،فسػيككف مػفًالكاضػا أف
إساءةًاستخداـًالعقػامير أك ممارسػة أم سػمككيات إدمانيػة ،إنمػا يسػتجدؼ تحقيػؽًغػرض ينصػب فػي
النظػاـًاألسػرم ،كمػػف ثػـ فإٌنجػا-األسػرة -سػتؤدم دك انًرًفػي بدايػة اإلدمػاف كفػيًتطػكر كفػي
معالجتر(حجابً .)2011ً،
ًًكمػػاًاتفقػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًم ػ ًد ارسػػاتً(أبػػكًالنيػػؿ1998ً،؛ًماسػػـ1993ً،؛ًمحمػػكد1991ً،؛ً
القشػقيش1996ً،؛ً ً)Fergusson & Horwood, 1997; Thomas &Valeithian, 2009
التػػيًأظج ػػرتًمعان ػػاتًمػػدمنيًالمخ ػػدراتًلمعدي ػػدًمػػفًالمش ػػكبلتًاألسػ ػريةًكاالجتماعيػػةً،كذل ػػؾًلع ػػدـً
مدرتجـًعمىًاالندماجًم ًاآلخريفًكالتكافؽًمعجـً .

088

ً ً-2مناقشة النتػائج المتعمقػة بالسػؤاؿ الثػانيً:ىػؿ توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف عوامػؿ
الشخصية الكبرى السائدة لدى مدمني المخدرات في سمطنة عماف تعزى الختالؼ متغيرات كػؿ مػف
العمر الزمني ،والمستوى التعميمي ،والمينة ،والدخؿ الشيري لألسػرة ،وعػدد مػرات التعػاطي ،وعػدد
مرات اإلنتكاسة ،وعدد سنوات اإلدماف ،وعدد مرات دخوؿ السجف؟
ًكفيماًيميًمنامشةًكؿًالنتائجً ًككؿًالمتغيراتًعمىًحدةًلكؿًعكامؿًالشخصيةًالكبرلً :
أو ًال :العمر الزمني
ًًًًأظجػػرتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًكػػؿًالعكامػػؿًالشخصػػيةً
الكبرلًلدلًمدمنيًالمخدراتًتعزلًلمتغيرًالعمرًالزمنيً،كيعزكًالباحثًهػذ ًالنتيجػةًإلػىًأفًالعمػرً
لػػيسًلديػػرًأمًتػػهثيرًفػػيًعكامػػؿًالشخصػػيةًالكبػػرلً،حتػػىًإذاًبػػدأًالفػػردًبالتعػػاطيًفػػيًسػػفًمبكػػرًأكً
متػهخرً،ألنػػرًيمػػرًبمرحمػػةًالبحػػثًعػػفًالمخػػدراتًكعػػدـًاالهتمػػاـًبنفسػػرً،كيصػػباًمنعػزالنًعػػفًالنػػاسً،
كذلػػؾًلمحصػػكؿًعمػػىًالمزيػػدًمػػفًالمخػػدرً،متناسػػيناًالػػزمفًلقيػػاسًالعمػػرًالشخصػػيًلػػرً،حيػػثًيصػػباً
ع ػػدكانيانًبالبح ػػثًفق ػػطًع ػػفًمنفعت ػػرًالشخص ػػيةً،كألن ػػرًيرك ػػزًعم ػػىًالجكان ػػبًالس ػػمككيةًكالًيرك ػػزًعم ػػىً
الجكانبًاإلدراكيةً،مماًيجعؿًتهثير ًضعيفانًعمىًعكامؿًالشخصيةًالكبرلً .
ًًًًًًًكاختمفػتًنتيجػػةًهػذ ًالد ارسػػةًمػ ًنتيجػةًًد ارسػػةً( & Andrew & Skodol & John
ً)Oldha & Peggy & Gallaher, 1999التػيًأظجػرتًإلػىًكجػكدًاضػطراباتًفػيًالشخصػيةً
الحدمًمرتبطةًبالعمرًمفً(ً)35-24سنةً .
ًًًًًًكأيػػدتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًنتيجػػةًد ارسػػةً(خمػػيسًكالمختػػارً)2002ً،التػػيًأظجػػرتًعػػدـًكجػػكدً
فركؽًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًفئةًسفًالمدمفًمف(ً)25-20سنةً،كفئةًسفًالمدمفًمف(ً)36-30
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سػػنةًعمػػىًمقيػػاسًالشخصػػيةًثبلثيػػةًاالبعػػادً،كأيػػدتًأيض ػانًنتيجػػةًد ارسػػةً(أب ػكاًالنيػػؿً)1998ً،التػػيً
أظجػػرتًأفًمتعػػاطيًاألفيػػكفًتظجػػرًلػػديجـًتغيػراتًغيػػرًأكمينيكيػػةًنفسػػيةًأكًسػػمككيةًذاتًمغػػزلًمثػػؿً
اضػػطرابًاإلنتب ػػا ًأكًال ػػذاكرةً،كأي ػػدتًأيض ػانًًد ارس ػػةً(عب ػػدًالم ػػنعـً)1998ً،التػػيًأظج ػػرتًإل ػػىًت ػػهثيرً
المخ ػػدراتًعم ػػىًبع ػػضًمظ ػػاهرًالس ػػمكؾًالعقم ػػيًكالشخص ػػيً،فتب ػػيفًكج ػػكدًاض ػػطراباتًف ػػيًالتفكي ػػرً
كضعؼًفيًالذاكرةًلدلًالمدمنيفًمماًيؤثرًعمىًسمككجـًفيًالشخصيةًكأدراكةًبمستكلًسنرً .
ػمطنةًعمػػافًالصػػادرةًمػػفً(المكتػػبًالتنفيػػذمًلمجنػػةًالكطنيػػةً
ًًًًكتشػػيرًاالحصػػائياتًالرسػػميةًفػػيًسػ
ي
لشػ ػػؤكفًالمخػػػدراتًكالمػ ػػؤثراتًالعقميػػػةً)2013ً،أفًبدايػ ػػةًتعػ ػػاطيًالمخػ ػػدراتًتبػػػدأًأغمبجػ ػػاًفػ ػػيًسػ ػػفً
المراهقػةًمػاًأفًتسػيطرًعميػرًحتػػىًيتناسػىًإد اركػةًبكامعػةًالػذمًيعيشػػرً،كهػذاًمػاًتؤكػد ًكتفسًػرًنظريػػةً
عكامػػؿًالػػنفسًحيكيػػةًفػػيًضػػكءًالتغيػراتًالفيزيقيػػةًفػػيًمقاكمػػةًاألغشػػيةًالعصػػبيةًفػػيًالػػدماغً،كالػػذمً
ينػػتجًعنػػرًالتػػهثرًاألكمينيكػػيًلػػنقصًالػػدكباميفً،كالػػذمًيمكػػفًأفًيظجػػرًفػػيًصػػكرةًسػػيككلكجيةًمثػػؿً
االشػػتياؽًكالػػنقصًهػػذاًيمكػػفًأفًينػػتجًعنػػرًزيػػادةًفػػيًالحساسػػيةً،كشػػدتجاًفػػيًاالسػػتثارةً،كمنطقػػةً"ً
ف ػريفًآمػػكف"ًفػػيًالػػدماغًالخاصػػةًبالججػػازًالعصػػبيًالطرفػػيًتحتػػكمًعمػػىًكظيفػػةًالػػذاكرةًفػػيًعمميػػةً
األسترجاعً ًًًًً.
ثانياً :المستوى التعميمي
ًًًًأظجرتًنتيجةً هذ ًالدراسةًإلىًعدـًكجكدًفركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًفػيًكػؿًعكامػؿًالشخصػيةً
الكبػرلًلػدلًمػدمنيًالمخػػدراتًتعػزلًلمتغيػرًالمسػػتكلًالتعميمػيً،كيعػزكًالباحػػثًهػذ ًالنتيجػةًإلػػىًأفًً
المستكلًالتعميميًليسًلرًتهثي نارًفيًكؿًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتً،كالمػدمنيفً
عمػػىًالمخػػدراتًمجب ػًكريفًعمػػىًالخػػركجًمػػفًالمدرسػػةً،كيصػػباًلػػديجـًف ارغ ػناًفػػيًالمحػػيطًالمعيشػػيًً،
كيصػػباًتفكيػػرهـًمنحس ػ انرًحػػكؿًتعاطيػػرً،كعػػفًطبيعػػةًاإلدمػػافًالتػػيًتتضػػمفًصػػك انرًلمعنػػؼًكالج ػرائـً
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كالحقفًالممكثػةًكالسػجفً،كيصػباًتعممػرًمنحصػ انرًعمػىًأصػدماءًالسػكءًكهيػرًفئػةنًغيػرًمتعممػرً،حيػثً
يتعمـًمنجـًكيؼًيحتاؿًكيسرؽًكيغشًبغرضًتهميفًالمخدرًلجسدةًًً .
ًًكتتفػؽًنتيجػةًهػذ ًالد ارسػةًمػ ًد ارسػةً( & Schnohr & Hojbjerre & Riegels & Ledet
ً)Larsen & Schultz& Petersen & Prescott and Grønbaek, 2004التػيًأظجػرتًأفً
المسػػتكلًالتعميمػػيًمػػدًيكػػكفًلػػرًبعػػضًالتػػهثيرًعمػػىًمػػدمنيًالمخػػدراتً،كلكنػػةًلػػيسًمؤش ػ انرًمحػػددانً،
كاختمفػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًمػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(حسػفً)2004ً،التػػيًأظجػػرتًكجػػكدًعبلمػػةًأرتباطيػػةً
مكجبػػةًب ػػيفًم ػػكةًاألن ػػاًكالمس ػػتكلًالتعميم ػػيً،كاتفق ػػتًنتيجػػةًه ػػذ ًالد ارس ػػةًمػػ ًنتيج ػػةًد ارس ػػةً(حج ػػابً،
ً)2011التػػيًأظجػػرتًعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًاحصػػائيةًلمعكامػػؿًالسػػتةًعش ػرةًًتعػػزلًلمتغيػػرً
المستكلًالتعميميً،كاتفقتًأيضانًنتيجةًهذ ًالدراسةًم ًنتيجػةًد ارسػةً(العنػزمً)2003ً،التػيًأظجػرتً
عػػدـًكج ػ ًكدًف ػػركؽًجكهريػػةًذاتًدالل ػػةًإحصػػائيةًلػػدلًم ػػدمنيًالحشػػيشًكاإلمفيت ػػاميفًكالعػػادييفًف ػػيً
خاصػػيةًالقم ػػؽًكخاص ػػيةًالدافعي ػػةًلئلنج ػػازًتبعػ ػنًاًلمتغيػػرًن ػػكعًالمس ػػتكلًالتعميم ػػيًً،كأي ػػدتًنتيج ػػةًه ػػذ ً
الد ارسػػػةًم ػ ػ ًنتيجػػػةًد ارسػ ػػةً(ًالسػػػبيعيً)2011ً،التػ ػػيًأظجػػػرتًإلػ ػػىًعػػػدـًكجػ ػػكدًفػػػركؽًذاتًداللػ ػػةً
إحصػػائيةًفػػيًمػػكةًاألنػػاًبػػيفًالمػػدمنيفًكغيػػرًالمػػدمنيفًلممخػػدراتً(األسػػكياء)ًتبعػانًلممسػػتكلًالتعميمػػيً،
كمػاًأظجػرتًنتيجػةًد ارسػةً(أبػكًنبيػؿً)1998ً،بهنػػرًكالًتكجػدًفػركؽًبػيفًالمتعػاطيفًكغيػرًالمتعػػاطيفً
فىًاإلتجا ًنحكًالدراسةً ًًً.
ًًًكأيػ ػػدتًنظريػ ػػةًال ػ ػتعمـًالم ػ ػرتبطًبجماعػ ػػةًاألصػ ػػدماءًنتيجػ ػػةًهػ ػػذ ًالد ارسػ ػػةً حػ ػػكؿًتػ ػػهثيرًجماعػ ػػاتً
األصدماءًكبيفًاتجا ًنظريةًالػتعمـًالفػردمًفػىًنمػكذجًأطمػؽًعميػرًالػتعمـًالمػرتبطًبجماعػةًاألصػدماءً
فػػىًدائ ػرةًاإلدمػػافً،كأفًخب ػرةًالػػدخكؿًفػػىًالتعػػاطيًلمم ػكادًالمػػؤثرةًنفسػػيانًًيمكػػفًأفًنعممػػرًفػػىًضػػكءً
فجمػػرًعمػػىًأنػػرًص ػراعًبػػيفًاإلمػػداـًكاالحجػػاـً،فالمتعػػاطيًيػػدرؾًمي ػزةًالتعػػاطيًفػػىًمدرتػػرًعمػػىًزيػػادةً
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نزعػػةًاإلم ػػداـًلديػػرً،كعم ػػىًالػػرغـًم ػػفًه ػػذاًفػػهفًاس ػػتجابترًلئلدمػػافًالًتتص ػػؼًبهنجػػاًع ػػادةًمكي ػػةًألفً
المتعاطيًلـًيرتبطًبمثؿًهذ ًالسمككياتًمفًمبػؿً،كعمػىًهػذاًاألسػاسًيزيػدًصػراعًاالحجػاـًلديػرً،إالً
أفًهنػػاؾًعكامػػؿًأخػػرلًتػػؤدلًإلػػىًتقميػػؿًاحتمػػاؿًاالسػػتمرارًفػػىًالتعػػاطيًمثػػؿًالخػػكؼًمػػفًالنتػػائجً،
كالتحفظػػػاتًاألخبلميػػػةًباالضػػػافةًلػ ػػذلؾًفػػػهفًالػػػداف ًالفطػػػرمًكالرغبػ ػػةًفػ ػػىًتقبػػػؿًجماعػ ػػةًاألصػ ػػدماءً
يتفاعبلفًم ًبعضجماًالبعضًمماًمدًيزيدًدافعيترًنحكًالتعاطيً(عبد ً ً.)2003ً،
ًًًكيعزكًالباحثًهذ ًالنتيجةًإلىًأفًالفردًعندماًيتعمـًالعمـًفهنرًيحػؿًالكثيػرًمػفًالمشػاكؿًفػيًظػؿً
الحي ػػاةًالسػ ػريعةً،ليتكص ػػؿًإل ػػىًأحس ػػفًالط ػػرؽًالمعالج ػػةًلممكم ػػؼً،ف ػػالتعميـًي ػػؤدمًإل ػػىًاالبتع ػػادًع ػػفً
ارتكابًالجرائـًليستبصرًماًهكًصحياًكماًهكًخاطئً،كتشػيرًاإلحصػائياتًالصػادرةًعػفً(المكتػبً
التنفيػػذمًلمجن ػػةًالكطني ػػةًلشػػؤكفًالمخ ػػدراتًكالم ػػؤثراتًالعقميػػةً)2012ً،أفًالمس ػػتكلًالتعميم ػػيًكمم ػػاً
أرتفعتًنسبةًالكعيًلمكمكعًفيًإدمافًالمخدراتً ًًًً.
ًًًًكيعػػزكًالباحػػثًتػػدنيًالمسػػتكلًالتعميمػػيًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًإلػػىًرفقػػاءًالسػػكءً،كالبيئػػةًالتػػيً
يعيشًفيجاً،فيتعمـًماًهكًفيًنظرةًًفائػدةًًلػرًلمحصػكؿًعمػىًالمخػدراتًًً،كأيػدتًنتيجػةًهػذ ًالد ارسػةًً
د ارسػػةً)ًً(Bagnall, 1991التػػيًأظجػػرتًأفًجماعػػةًالرفػػاؽًتمعػػبًدك انًرًكبي ػ انًرًفػػىًالطريقػػةًالتػػيً
يػػتعمـً ًكيسػػتعمؿًبجػػاًالشػػبابًالعقػػاميرًأكًيسػػيئكفًاسػػتعمالجاً،كأظجػػرتًنتيجػػةًد ارسػػةً( Ocomor,
ً)1978أن ػػرًعن ػػدماًينمػ ػكاًالطف ػػؿًف ػػإفًالرف ػػاؽًه ػػـًال ػػذيفًيق ػػدمكفًل ػػرًالبيئ ػػةًكالمكمػػ ًلم ػػتعمـً،كم ػػاًأفً
المساندةًمفًمبؿًالرفاؽًفىًالتعاطيًتمثػؿًالتػهثيرًاألعظػـًمػكةًلػدلًالمػدمنيفًمػفًالشػبابًفػىًإسػاءةً
استخداـًالعقاميرًكادمانجاً .
ً
ً
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ثالثاً :المينة
ًًًأظجػػرتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًعامػػؿًالعصػػابيةًلػػدلًمػػدمنيً
المخدراتًتعزلًلمتغيرًالمجنةًلصالاًمستكلًالًيعمؿً،كالشكؿً(ً)19يبيفًذلؾً .

شكم ()4
انمتُعطبد انذغبثٕخ نمغتُِ متغٕش انمٍىخ

ًًً كيفسػرًالباحػثًهػذ ًالنتيجػةًإلػػىًأفًاألشػخاصًالػذيفًالًيعممػكفًيمػػركفًبمرحمػةًعػدـًالقػدرةًعمػػىً
ضػبطًالػػنفسًداخػؿًالعمػػؿًكخارجػػرً،كذلػؾًبسػػببًعػػدـًتػكفرًالمػػادةًالمخػػدرةًأكًالًيممػؾًالمػػاؿًلشػراءً
أكبػػرًكميػػةًمػػفًالمخػػدراتً،كيصػػباًعرضػػةًلئلسػػتغبلؿًمػػفًمبػػؿًالتجػػارًلبي ػ ًالمخػػدراتًأكًيصػػباً
تػػاجرًلممخ ػػدراتً،أكًيك ػػكفًعرض ػػةًلئلغتصػػابًم ػػفًمب ػػؿًالش ػػذكذًكذلػػؾًلمحص ػػكؿًعم ػػىًجرع ػػةًم ػػفً
المخػدراتًأكًيقػػكـًبالسػػرمةًلمحصػػكؿًعمػػىًالمػػاؿً ،كأفًكصػػمتًالعػػارًالتػػيًتبلحػػؽًمػػدمنيًالمخػػدراتً
هيًسببجاًنظرةًالمجتم ًأكًسيرترًالسيئةًإتجا ًالمخدراتًأكًاإلجراـًً ً.
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ًًًًكمػػاًأيػػدتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًنتػػائجًد ارسػػتيً(حسػػف2004ً،؛ًالسػػبيعيً)2011ً،كالتػػيًأظجػػرتً
كجػكدًأرتبػػاطًمكجػػبًبػػيفًمػػكةًاألنػػاً ًكبػػيفًالمجنػةًكسػػفًبدايػػةًالتعػػاطيً،كأتفقػػتًنتيجػػةًالد ارسػػةًالحاليػػةً
مػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(المػػالكيً)1990ً،التػػيًأظجػػرتًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًالمتعػػاطيفً
لمجيػركيفًكغيػػرًالمتعػاطيفًفػػىًكػػؿًمػفًالتػػازرًالحركػػيً،كثبػاتًاليػػدً،كمجػػارةًاألصػاب ً،كالشػػطبًفػػىً
اتجػػا ًالمجمكعػػةًالضػػابطةً،كاتفقػػتًأيض ػناًنتيجػػةًالد ارسػػةًالحاليػػةًم ػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(ماسػػـً)1993ً،
كالتيًأظجرتًأفًشخصػيةًالمػدمفًتتسػـًبالضػعؼًكاالرتجاليػةًفػيًالتصػرؼً،كعػدـًتحمػؿًالمسػئكليةً
كالشعكرًبالنقصً،كاالرهاؽًالدائـً،كالكذبً،كعدـًالتركيزً .
ًًًًكيػػرلًالباحػػثًأفًنظ ػرةًمػػدمنيًالمخػػدراتًاتجػػا ًالعمػػؿًمػػدًتقػػؿً،ممػػاًيصػػيبرًبإحبػػاطًكممػػؽًد ارئػػـً
مص ػػحكبًبع ػػدـًالق ػػدرةًعم ػػىًض ػػبطًال ػػنفسًف ػػيًأمًمكم ػػؼًي ػػؤدمًب ػػرًإل ػػىًاإلحػ ػراجً،كأرتف ػػاعًعام ػػؿً
العصابيةًلدلًمدمنيًالمخدراتًبسػببًفكػرةًتػدكرًفػيً أرسػرًبهنػرًالًيقػدرًأفًيكػكفًناجحػناً،ككػؿًفػردً
يتمنػىًأفًيكػكفًلػرًبيػػتًكزكجػةًكسػيارةًكأسػرةًتحتضػنرً،حيػثًيقػارفًنفسػػرًبػاآلخريفًاالصػحاءً،ممػػاً
يسببًلرًضغطًنفسيًكاحباطًشديدًكعدكانيةًغاضبةً .
ًًًًًكأيدتًنتيجةًهػذ ًالد ارسػةًنتػائجًد ارسػاتً(ًالحربػي1995ً،؛ًالحربػي2013ً،؛ًالعنػزم2010ً،؛ً
ماسػـ1993ً،؛ & Gerra & Bertacca & Zaimovic & Pirani and Ferri, Branch
 )2008التػيًأظجػرت أفًاإلنطػكاءًاالجتمػاعيًعنػدًمػدمنيًالمخػدراتًلػرًتػهثيرًمػكمًفػيًعػدـًالبحػثً
عفًعمؿً،كاختمفتًنتيجةًهذ ًالدراسةًم ًنتيجػةًد ارسػةً(ًالعنػزمً)2003ً،التػيًأظجػرتًعػدـًكجػ ًكدً
فػػركؽًجكهريػػةًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًلػػدلًمػػدمنيًالحشػػيشًكاإلمفيتػػاميفًكالعػػادييفًفػػيًخاصػػيةًالقمػػؽً
كخاصػػيةًالدافعيػػةًلئلنجػػازًتبعػانًًلمتغيػػرًالمجنػػةً،كاختمفػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًمػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(ًأبػػكً
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الني ػػؿً)1998ً،الت ػػيًأظج ػػرتًع ػػدـًكجػ ػ ًكدًف ػػركؽًب ػػيفًالمتع ػػاطيفًكغي ػػرًالمتع ػػاطيف(ًاألس ػػكياء)ًف ػػىً
اإلتجا ًنحكًالعمؿً ًًًًًًًًً.
رابعاً :الدخؿ الشيري لألسرة
ًًًأظجػػرتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارس ػػةً عػػدـًكجػػكدًف ػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًف ػػيًكػػؿًعكامػػؿًالشخص ػػيةً
الكبػرلًلػدلًمػػدمنيًالمخػدراتًتعػزلًلمتغيػػرًالػدخؿًالشػػجرمًلؤلسػرةً،كيفسػرًالباحػػثًهػذ ًالنتيجػػةًأفً
الػدخؿًالشػجرمًلػيسًلػػرًتػهثي نارًفػيًجميػ ًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلً،كذلػػؾًألفًالمػدمفًيسػتجمؾًأكثػػرً
ممػػاًيكس ػػبً،بحي ػػثًالًيجػػتـًبال ػػدخؿًالبس ػػيطًألنػػرًالًيكفي ػػرًب ػػؿًيعتمػػدًعم ػػىًاإلحتي ػػاؿًأكًالس ػػرمةًأكً
النصػػبًلتػػكفيرًالمػػاؿًلػػرً،فينظػػرًإلػػىًالمػػاؿًنظ ػرةًهامشػػيةً"ًغيػػرًأكليػػةً"ً،حيػػثًتكػػكفًأكلكياتػػرًهػػيً
الحصكؿًعمىًالمادةًالمخدرةً،كذلؾًبطرؽًمدًتعممجاًمفًأمرانرًالغيرًأسيكياءً .
درسػػةً(عطيػػةً)2001ً،كالتػػيًأظجػػرتًكجػػكدًفػػركؽًذاتً
ًًًكأختمفػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًم ػ ًنتيجػػةً ًا
داللةًإحصائيةًبيفًالمتعاطيفًذكمًالدخؿًالمنخفضًكبيفًالمتعاطيفًذكمًالػدخؿًالمرتفػ ًفػيًمعػدؿً
التعاطيًكذلؾًلصالاًالمتعاطيفًذكمًالدخؿًالمرتف ً .
ًًًكمػاًتؤكػدًنتػػائجًبعػضًالد ارسػػاتً(ًحطػابً،2002ً،ماسػػـ1993ً،؛ًعبػدالباميً)1992ً،إلػػىًأفً
صفةًالكذبًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًمرتفعػةًجػدانً،كهػيًالتػيًيسػتخدمجاًالمػدمنيفًفػيًالحصػكؿًعمػىً
المخدراتًتغنيجـًعفًبحثجـًلمماؿً ً.
ً
ً
ً
ً
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خامساً :عدد مرات اإلنتكاسة
ًًًًأظجػػرتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًعامػػؿًالعصػػابيةًلػػدلًمػػدمنيً
المخدراتًتعزلًلمتغيرًعددًمراتًاالنتكاسةًلصالاًمرةًفيًالحالتيفً،كالشكؿً(ً)5يكضاًذلؾً .

ً
شكؿ ()5
المتوسطات الحسابية لمتغير عدد مرات اال نتكاسة
ًًًكيفسػػرًالباحػػثًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًأفًاالنتكاسػػةًاألكلػػىًلمػػاًًلجػػاًمػػفًتػػهثيرًكبيػػرًلػػدلًمػػدمنيً
المخػػدراتً،بحيػػثًالًيقػػدرًأفًيتػػرؾًالمخػػدراتً،كينػػتجًعنػػرًبهنػػرًالًيقػػدرًأفًيضػػبطًنفسػػرًفػػيًحالػػةً
الغضبًالناتجةًعفًاإلحباطًالشػديدً،كيصػباًتفكيػرًمنصػبًإلػىًالرجػًكعًمػرةًأخػرلًإلػىًالمخػدراتً،
معطيًأهمرًالكعكدًمػ ًالثقػةً،كلكػفًعنػدماًيتعػكدًالفػردًعمػىًاالنتكاسػةًأكثػرًمػفًمػرةً،فإنػرًتقػؿًلديػرً
حدةًضبطًالنفسًكاإلحباطًكالعصبيةًاتجا ًذلؾً ًًًًًًًً.
ًًًكاتفقػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًم ػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(المػػرزكؽً)1990ً،كالتػػيًأظجػػرتًأفًًالمنتكسػػيفً
يعػػانكفًمػػفًعػػدـًاالسػػتقرارًاالنفعػػاليًكانعػػداـًالطمهنينػػةًبالدكنيػػةًكانخفػػاضًتقػػديرًالػػذاتًكيشػػعركفً
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بالعدكانيػػةًكالًيشػػعركفًبػػاآلخريفً،كاتفقػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًم ػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(ً)Beery, 1998
التيًأظجػرتًأفًالمنتكسػيفًيرتفػ ًلػديجـًعامػؿًالعصػابيةًكيػنخفضًلػديجـًعامػؿًاالنبسػاطيةً،كاتفقػتً
نتيجةًهذ ًالدراسةًمػ ًنتيجػةًد ارسػةً(العنػزمً)2010ً،التػيًتشػيرًإلػىًأفًالمنتكسػيفًيتسػمكفًبعامػؿً
العصابيةًكتنخفضًلديجـًاالنبساطيةً.
ًًًًكأيػػػدتًنظريػػػةًعكامػػػؿًالػ ػػنفسًحيكيػػػةًنتيجػػػةًهػ ػػذ ًالد ارسػػػةًالتػ ػػيًتفسػ ػػيرًحػػػدكثًاالنتكاسػ ػػةًفػ ػػيً
المخدراتًهػكًاالشػتياؽً،لمػاًلػرًمػفًطبيعػةًنفسػيةً،كمعرفيػةً،كفسػيكلكجيةً،كسػمككيةً،كعصػبيةً،فجػكً
بلًمفًتدخؿًعكامؿًأخػرلًمثػؿًاالعتماديػةً،كالتػيًتيعػدًالمكػكفًالبػارزًلبلنتكاسػةً،
متعددًاالبعادً،فض ن
ككممػػاًزادتًشػػدةًاالعتماديػػةً،كزادتًالمجفػػةًكاالشػػتياؽًزادًعمػػىًالفػػكرًاحتمػػاؿًاالنتكاسػػةً(أبػػكًزيػػدً،
ً ًًًً.)1998
ًًًًًكتؤكػ ػػدًنتيجػ ػػةًد ارسػ ػػةً(هنػ ػػاءً)1990ً،إلػ ػػىًأفًالخصػ ػػائصًالديناميػ ػػةًالمشػ ػػتركةًبػ ػػيفًالعائػ ػػديفً
ػعؼًاإلرادةًكاالسػتجكاءًكاالزدكاجيػةًفػيًمشػاعرًالحػبًكالكراهيػةًمكججػةًنحػكً
ً
كالمدمنيفًتتمثؿًفيًض
األبً،كشػيكعًالسػماتًالمرضػيةًالنفسػيةًالمتمثمػػةًفػيًعػدـًاألمػفًاالنفعػػاليًكالميػؿًإلػىًعقػابًالػػذاتً
كتدميرهاًكاستخداـًاالنسحابًباعتبار ًميكانزماًاساسيانًلمكاججةًالمكمؼًالضاغطً ً.
ًًًًكتؤيػػدًنتيجػػةًد ارسػػةً(أبػػكًزيػػدًً)1997ً،نتػػائجًهػػذ ًالد ارسػػةً"أفًالعػػكدةًإلػػىًاإلدمػػافًتجػػددًكيػػافً
ً،كأرتف ػػاعً
المػػدمفً،كترعبػػرًبصػػفةًدائمػػةً،فج ػػكًإنػػذارًبالفشػػؿًلديػػرًفػػيًنفس ػػرً،كعبلمػػةًبػػالعجزًعنػػد ً
مؤشرًلميهسًلرًأحيانانًًيعنيًلرًالخكؼًمفًالغػدً،فالغػدًعنػد ًيتضػمفًالخػكؼًمػفًاالنتكاسػةً،كالقمػؽً
المرتبطًبرًكمدًيعنيًلرًفيًبعضًاالحيافًالمكت"(صً .)2.
ًكتؤيػػدًنظريػػةًالعص ػػبيةًالكيميائيػػةًنتػػائجًه ػػذ ًالد ارسػػةًفػػيًاالنتكاس ػػةًعمػػىًأفًالمخػػدراتًكالتغيػ ػراتً
الفيزيقيػػةًتقػػاكـًاالغشػػيةًالعصػػبيةًفػػيًالػػدماغً،كالػػذمًين ػتجًعنػػرًالتػػهثرًاألكمينيكػػيًلػػنقصًالػػدكباميفً،
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كالػػذمًيمكػػفًأفًيظجػػرًفػػيًصػػكرةًسػػيككلكجيةًمثػػؿًاالشػػتياؽًكالػػذمًيػػؤدمًإلػػىًاالنتكاسػػةًم ػرةًأخػػرلً
كالنقصًهذاًيمكفًأفًينتجًعنرًزيادةًفيًالحساسيةً(ً .(Miller & Gold, 1991
ًًًكتؤيػػدًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًنتيجػػةًد ارسػػةً(محمػػكدً)1991ً،التػػيًأظجػ ًػرتًأفًالمػػدمنيفًالمنتكسػػيفً
ػاليًكانعػػػداـًالطمهنين ػػةًكالشػ ػػعكرًبالػػػذنبًكانخفػػػاضًتقػ ػػديرًالػ ػػذاتً،
يتص ػػفكفًبعػػػدـًاالسػ ػػتقرارًاالنفعػػ ً
كغالبيتجـًيتسمكفًبالعدكافًكالًيشعركفًباآلخريفًبشكؿًسكمً .
سادسا :عدد مرات التعاطي
ًًًًًًأظجػػرتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرًلػػدلً
مدمنيًالمخدراتًًتعػزلًلمتغيػرًعػددًمػراتًالتعػاطيًلصػالاًمػرةًإلػىًمػرتيفًفػيًاليػكـً،كالشػكؿً(ً)6
كيكضاًذلؾً .

ً
شكؿ ()6
المتوسطات الحسابية لمتغير عدد مرات التعاطي
ًًكيفسػػرًالباحػػثًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًإلػػىًأنػػرًكممػػاًزادًعػػددًم ػراتًالتعػػاطيًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتً
فهنػرًيقػػؿًلديػػرًعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرً ً،كسػػببرًنقػػصًفػػيًالتػػدعيـًالػػذاتيًعنػػدًالمػػدمفً،حيػػثًتقػػؿًلديػػرً
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العبلمػػاتًاألس ػريةًأكًالتحػػدثًلػػدلًأخكتػػرًكعػػدـًالقػػدرةًعمػػىًضػػبطًالكمػػتًكتنظيمػػرًحسػػبًتكمعػػرً،
كيرلًأنرًسمكؾًصحياًكتصباًالمخدراتًجزءأًمفًحياترًكالًيمكنرًاالستغناءًعنجاً .
ًًًكتؤيػػدًنظريػػةًالتكم ػ ًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًفػػيًتفسػػيرهاًأفًمػػاًيػػتـًتعممػػرًهػػكًالعبلمػػةًبػػيفًاسػػتخداـً
المػػادةًكنت ػػائجًمعين ػػةًمرغكب ػػةًنتيج ػػةًأنج ػػاًمع ػػززةً،كيحػػدثًس ػػكءًاس ػػتخداـًالعق ػػارًعن ػػدماًيك ػػكفًل ػػدلً
المدمفًتكمعاتًايجابيةًلبلستخداـًأكبرًمفًعػددهاًأكًميمتجػاًعػفًالتكمعػاتًالسػمبيةً،كهػذ ًالتكمعػاتً
مدًتعززًفيًخبرةًًمصيرةًالمدلً(الشجرمً .)2005ً،
ًًكيفسػػرًالباحػػثًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًإلػػىًأفًمػػدمفًالمخػػدراتًعنػػدماًيكػػررًاسػػتخداـًالمخػػدراتًفػػيً
اليكـًفإنرًيجدًالراحةًالمؤمتةًلمجركبًمفًالمشاكؿًالنفسػيةًكاالجتماعيػةًكهػذاًمػاًتؤكػد ًنظريػةًالػتعمـً
ػتمرارًاس ػػتخداـًالعق ػػارًي ػػؤدمًإل ػػىًزي ػػادةًالتحم ػػؿًلبلث ػػارةًالمع ػػززةً ً،كيتطم ػػبً
االجتم ػػاعيًعم ػػىًأفًاس ػ ً
كميػاتًأكبػػرًلتحقيػؽًنفػػسًاآلثػػارًكالحصػكؿًعمػػىًكميػػاتًأكبػرً،كمػػدًتنػتجًعنػػرًمػػاًيسػتمزـًمزيػػدانًًمػػفً
اإلسػتخداـًلتجنػػبًأعػراضًاالنسػػحابًكالحصػػكؿًعمػػىًالمعػززاتًمصػػيرةًالمػػدلًمػػدًيحقػػؽًالرغبػػةًفػػيً
تجنبًالتعزيز ًالسالبًمفًالنتائجًالسمبيةًالسابقةًالناتجةًعفًاستخداـًالمادةًالمخدرةً .
ًًًكاختمفػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًمػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(العمػػرلً)2009ً،التػػيًأظجػػرتًكجػػكدًفػػركؽًذاتً
داللةًإحصائيةًفيًاالنبسػاطيةًبػيفًعينػةًمػفًالمػدمنيفًتعًػزلًالخػتبلؼًعػددًالم ًػكادًالتػيًيتعاطكنجػا
لصالاًالمتعاطيفًلمادتيفً .
ًًًًًكتؤكػػدًنطريػػةًالػػتعمـًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًفػػيًتفسػػيرهاًعمػػىًأفًمتعػػاطيًالعقػػاميرًاإلدمانيػػةًهػػكً
سمكؾًمتعمـً،فالفردًالػذمًيشػعرًبػالقمؽًكالتػكترًكيتعػاطىًالمخػدراتًيشػعرًبالجػدكءًكالسػكينةً،كيعتبػرً
احساسةًهذاًداعماًلتناكؿًهذ ًالمادةًفيًالمػراتًالتاليػةًكمػ ًاسػتمرارًالتعػاطيًيػتعمـًالشػخصًتنػاكؿً
المادةًالمخففةًآلثارًاالنسحابًالمزعجةً(عادؿًالدمرداشً،1982ً،صً .)46ً.
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ًًًكاتفقػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًمػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(ًالمغربػػيً)1960ً،التػػيًأظجػػرتًأفًشػػدةًاالعتمػػادً
النفسػػيًتتكمػػؼًعمػػىًدرجػػةًاإلنتظػػاـًفػػيًتعػػاطيًالمخػػدراتً،فكممػػاًكػػافًالتعػػاطيًفػػيًفت ػراتًمتقاربػػةً
زادتًدرج ػػةًاالعتم ػػادًالنفسػ ػػيًعم ػػىًالمخ ػػدراتً،كأيػػػدتًنتيج ػػةًه ػػذ ًالد ارسػػػةًنتيج ػػةًد ارس ػػةً(عبػ ػػد ً،
ً)0996كالتػػيًأظجػػرتًأفًعنػػدماًتفشػػؿًاألنػػاًفػػىًالمكائمػػةًلحػػؿًالص ػراعًسػػكيانًينػػتكصًإلػػىًالمرحمػػةً
الفميػػةً،كيس ػػتخدـًاألنػػاًف ػػىًذل ػػؾًسػػمككياتًمنج ػػاًالتم ػػردًكالشػػؾً،كتتس ػػـًال ػػذاتًبفقػػدافًالثق ػػةًب ػػالنفسً
كالخكؼًاالجتماعيً ً،كيستخدـًاألناًميكانزمػاتًدفػاعًكهػىًاإلسػتدماجً،كاإلنكػارً،كالتكػكيفًالعكسػيً،
كالتكحدًالسمبيً .
سابعاً :عدد مرات دخوؿ السجف
ًًًًأظجػػرتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًعػػدـًكجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًكػػؿًعكامػػؿًالشخصػػيةً
الكبػػرلًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًتعػػزلًلمتغيػػرًعػػددًم ػراتًدخػػكؿًالسػػجفً،كيع ػزكًالباحػػثًنتيجػػةًهػػذ ً
الد ارسػػةًإلػػىًأفًعػػددًم ػراتًدخػػكؿًالسػػجفًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًلػػيسًلػػرًتػػهثي انرًفػػيًجمي ػ ًعكامػػؿً
الشخصيةًالكبرلً،ألنػرًيعػرؼًنجايػةًالمػدمفًلممخػدراتًإمػاًالسػجفًأكًالمػكتً،كهػذ ًالفكػرةًتظػؿًفػيً
بالرًطكاؿًفترةًتعاطيةًناسيانًفكرةًالتعافيًمفًالمخدراتً،كيعتبرًمػدمنيًالمخػدراتًأفًالسػجفًعػبلجً
لرًكمهكلًلرًلتكاجدًالقػريفًكالتشػجي ًأكًالجػركبًمػفًنظػرةًالمجتمػ ً،كهػذ ًالفكػرةًأيضػاًتظػؿًتبلحقػةً
طكاؿًفترةًعبلجرًأكًبعدًالتعافيً .
ًًًًكأيػدتًنتيجػةًهػذ ًالد ارسػةًنتيجػةًد ارسػتيً(العمػرم2009ً،؛ًً)O'Mahony & Smith, 2002
التيًأظجرتًعدـًكجكدًفركؽًذاتً داللةًإحصائيةًبيفًمتكسػطاتًدرجػاتًأفػرادًالمػدمنيفًالػذيفًلجػـً
تارينًجنائيًكأفرادًالمدمنيفًالذيفًليسًلجـًتارينًجنائيًفيًعكامؿًالشخصيةًالكبرلً ً.
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ًًًًكهذاًماًتؤكدًبػرًنتيجػةًد ارسػتيً(سػكيؼ1996ً،؛ًالعيسػكمً)2005ً،حيػثًأظجػرتًأفًمكضػكعً
ػابًالجريمػػةً،ه ػػيًعبلمػػةًإيجابيػػةًمنتظم ػػةً،كأيػػدتًنتػػائجًه ػػذ ً
ً
العبلمػػةًبػػيفًتعػػاطيًالمخ ػػدراتًكأرتكػ
الد ارسػةًنتػائجًد ارسػاتً(الحربػي1995ً،؛ً & Fergusson & Horwood, 1997; Robert
;ٚ )Craig & Ronald, 1990اٌزي ٟظٙيشدًعمػىًأفًاالنحػراؼًالسػيككباتيًمكجػكدًلػدلًمػدمنيً
المخدراتًكهيًصفةًشخصيةًيتعممةًالفردًلمحصكؿًعمىًمادةًالمخػدرٚ ،ارفميذ ٔزيبئظ ٘يزٖ اٌذساعيخ
مػ ًنتػػائجًد ارسػػتيً(ً)Bruck & Allen, 2003; Robert, 1997كالتػػيًأظجػػرتًأفًشخصػػيةً
مدمنيًالمخدراتًهيًشخصيةًمضادةًلممجتم ً،كالمدمفًيميؿًإلىًهذ ًالصفةً .
كيفسػػرًالباحػػثًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًإلػػىًأرتفػػاعًالج ػراـًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتًإلػػىًاالحصػػائياتً
الصػػادرةًمػػفً(مركػػزًاالحصػػاءًكالمعمكمػػاتً)2013ً،كالتػػيًتؤكػػدًت ازيػػدًعػػددًمضػػاياًجػرائـًالمخػػدراتً
فيًسمطنةًعمافًلمجػدكؿً(ً،)2كذلػؾًبػيفًسػنةًً2011كً2012بنسػبةًزيػادةً(ً)%52.6كهػيًنسػبةً
ي
مرتفعػػةًجػػدناً،كلجػػذاًاإلرتفػػاعًمسػػبباتًكثي ػرةًمنجػػاًاألس ػرةً،كهػػذاًمػػاًتؤيػػدًبػػرًًنتيجػػةًد ارسػػةً(الفجػػدمً،
ً)2013التػػيًأظجػػرتًأفًالعبلمػػةًاالرتباطيػػةً(اختب ػػارًبيرسػػكف)ًبػػيفًاألبعػػادًالشخصػػيةًكالمتغيػ ػراتً
األسريةًضعيفةًكعكسيةًفيًبعضًالمحاكرًكلكنجػاًمتدنيػةًمػفًحيػثًالحػدةً.هػذاًيعنػيًكجػكدًعبلمػةً
ػتقرارً
سػػمبيةًبػػيفًأبع ػػادًالشخصػػيةًكالمتغيػ ػراتًاألس ػريةً،كيكشػػؼًالت ػػهثيرًالسػػمبيًلئلدم ػػافًعمػػىًاالس ػ ً
األسػػرمًكمػػفًثػػـًعمػػىًالشخصػػيةًً،فإنجػػاًتشػػيرًإلػػىًأهميػػةًتقكيػػةًدكرًاألسػرةًكغيرهػػاًمػػفًالمؤسسػػاتً
االجتماعيةًلحؿًمشكمةًإدمافًالمخدراتً .
تطبيقا لممفاهيـ
نً
ًًًكتؤيدًنتيجةًهذ ًالدراسةًنظريةًالمنحنىًالبنيكمًلئلدمافًكالتيًفسرة هذا المنحنى
التحميميػة كالسكسػيكلكجية – اإلجتماعيػة فػي محاكلػةًتكضػيا السػمككيات الشػاذة كالمنحرفػة ،كمػا
يتضػمنر هػذا المنحنػى هػك األفتػراض القائػؿ بػهف هنػاؾًظركفػناً اجتماعيػة تعمػؿ عمػى إنتػاج كخمػؽ
210

السػمككيات الشػاذة كالمنحرفػةً،لجػذا يحػاكؿ مؤيػدك هػذ ًالنظػرة كضػ ممخػص لمسػمات كالخصػائص
البنيكية ذات الصمة بالسػمككيات الشػاذة ،كالتحقػؽ مػفًمػدل عبلمتجػا الكائنػة بػيف صػفات كخصػائص
اجتماعية معينة كبيف األنحراؼً(حجابً .)2011ً،
ًًكيعػػزكًالباحػػثًأيض ػنًاًهػػذ ًنتيجػػةًإلػػىًعػػدةًأسػػبابًمنجػػاًكجػػكدًم ػريفًمشػػابرًلحالتػػرً،ليتجنػػبًنظ ػرةً
األسػػكياءًفػػيًالمجتمػ ً،كحتػػىًالًيشػػعرًبالدكنيػػةًكتهنيػػبًالضػػميرًالػػذمًيضػػمرًفػػيًأفكػػارةً،حيػػثًأفً
كجػ ػ ًكدًمػ ػريفًف ػػيًالس ػػجفًلم ػػدمفًالمخ ػػدراتًل ػػرًنف ػػسًالمكاص ػػفاتًف ػػيًالشخص ػػيةًيحق ػػؽًل ػػرًالش ػػعكرً
بالتػػهلؼًفػػيًالمكػػافًعػػفًطريػػؽًصػػداماتًكمجػػامي ً،كالػػبعضًيفضػػمكفًالسػػجفًلي ػريحجـًمػػفًبعػػضً
الكاجباتًالمنزليةًأكًاالجتماعيةًالمناطةًلجـً،كالبعضًيكػكفًلديػرًحػبًالتعػكدًلعشػؽًالمكػافًكالػكالءً
لرًداخؿًالسجفًًًً.
ثامناً :عدد سنوات اإلدماف
أظجرتًنتيجةً هذ ًالدراسةًعػدـًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًفػيًكػؿًعكامػؿًالشخصػيةًالكبػرلً
لدلًمدمنيًالمخدراتًتعزلًلمتغيرًعددًسػنكاتًاإلدمػافً،كيػرلًالباحػثًأفًعػددًسػنكاتًاإلدمػافًالً
يؤثرًفيًجمي ًعكامؿًالشخصيةًالكبرلً .
ًًًًكأيػػدتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًنتيجػػةًد ارسػػةً(خمػػيسًكالمختػػارً)2002ً،التػػيًأظجػػرتًعػػدـًكج ػ ًكدً
فركؽًدالػةًإحصػائياًبػيفًمػدةًاإلدمػافً(ً6سػنكاتًفػهكثر)ًكمػدةًاإلدمػافً(ً3-0سػنكات)ًعمػىًمقيػاسً
الشخصيةًثبلثيةًاإلبعادً .
ًًًًكتكض ػ ػػاًنتيج ػ ػػةًد ارس ػ ػػةً(الغ ػ ػػكؿً)2011ً،أفًالمخ ػ ػػدراتًتس ػ ػػببًاضػ ػ ػ ار نارًبالنس ػ ػػؽًالعقم ػ ػػيًف ػ ػػيً
الشخصيةً،مفًحيػثًاضػطرابناًفػيًاإلدراؾًالحسػيًالعػاـًكخاصػةًإذاًتعمػؽًبحػكاسًالسػم ًالبصػرمً،
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كيحدثًلرًخمبلنًفيًإدراؾًالػزمفًإتجػا ًنحػكًالبكػاءً ً،ككػذلؾًاخػتبلؿًفػيًإدراؾًالمسػافاتًباتجػا ًنحػكً
الطكؿًكاختبلؿًإدراؾًالحجـًنحكًالتضخـًفيًالمدركاتً .
ًًًًكتؤيػػدًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًنتيجػػةًد ارسػػةً(مكػػاكمً)2000ً،كالتػػيًأظجػػرتًأفًإدراؾًالمػػنًبػػالزمفً
اتًالتطاعيً،كأفًنسبةً(ً)% 6.7مفًالمدمنيفًأظجركاًانخفاضًفػى"ًنشػاطًالمػنً
ً
يقؿًم ًمركرًسنك
ػخاص"ً،كأفً(ً)%26.7مػفًالمػػدمنيفً
ً
الكجربػائيًإنخفػاضًاإلتسػػاعً-نشػاطًسػري ًثابػتًً-تػكترًاألشػ
نة)ً،كأفً(ً)%3.3مػفًالمػدمنيفًلػديجـًضػعؼًفػيًكظػائؼً
لديجـًبؤرًدماغيرًغيرًإيقاعيةً(غيرًمتز ً
الدماغًبسببًمكجاتًصرعيةً .
ًًًًكيفسرًالباحثًنتيجةًهذ ًالد ارسػةًعمػىًأفًالقػيـًلػدلًمػدمنيًالمخػدراتًلػيسًلجػاًمعنػىًكممػاًزادً
فيًعددًسنكاتًاالدمافً،كنسبةًرجكعرًإلىًالشخصيةًالسكيةًباتتًضعيفةً،بحيػثًالًيضػ ًلجػاًأمً
ػاًينسػيرًهمكمػرًمػفً
أهتماـًكالًتهثرًعمػىًالحالػةًالنفسػيةًالتػيًتنتابػرًمػفًحػيفًإلػىًحػيفً،كألنػرًيجػدًم ي
المخدراتً ًً.
 -3مناقشػػة النتػػائج المتعمقػػة بالسػؤاؿ الثالػػث :ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي عوامػػؿ
الشخصية الكبرى بيف مدمني ومتعافي المخدرات بسمطنة ُعماف؟
ًًًًًًحيثًأظجرتًنتػائجًالد ارسػةًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًفػيًمتكسػطاتًعامػؿًالعصػابيةً
بػػيفًالمػػدمنيفًًكالمتعػػافيفًمػػفًالمخػػدراتًلصػػالاًالمػػدمنيفًعمػػىًالمخػػدراتً،ككجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةً
إحص ػػائيةًف ػػيًمتكس ػػطاتًك ػػؿًم ػػفًعكام ػػؿً:االنبس ػػاطيةًكاالنفتاحي ػػةًكالمقبكلي ػػةًكيقظ ػػةًالض ػػميرًب ػػيفً
المدمنيفًًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًلصالاًالمتعافيفًمفًالمخدراتً .
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ًًًًًكمػػدًأظجػػرتًالنتػػائجًأفًعامػػؿًالعصػػابيةًحصػػؿًعمػػىًدرجػػةًكبي ػرةًجػػدانًًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػدراتً،
كمتكسػػطةًلػػدلًالمتعػػافيفً،بينمػػاًكانػػتًالعكامػػؿً:االنبسػػاطيةًكاالنفتػػاحًعمػػىًالخبػرةًكالمقبكليػػةًكيقظػػةً
الضػػميرًحصػػمتًعمػػىًدرجػػاتًمرتفع ػرًلػػدلًالمتعػػافيفًكبسػػيطةًلػػدلًالمػػدمنيفً،كالشػػكؿًرمػػـً(ً)19
يكضاًذالؾً .
ً

شكؿ ()7
مقارنة متوسطات عوامؿ الشخصية الكبرى لدى المدمنيف والمتعافيف مف المخدرات ً
ً
ً
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كيماًيهتيًعرضانًًلجذ ًالنتائجًكفقاًلكؿًعامؿًمفًعكامؿًالشخصيةًالكبرلًعمىًحدةً :
أوالً :بعد العصابية:
أظجرتًنتائجًهذ ًالدراسة كجكدًف ًركؽًذاتًداللةًإحصػائيةًبػيفًمتكسػطاتًعامػؿًالعصػابيةًلػدلً
المدمنيفًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًلصالاًالمدمنيًعمىًالمخدراتً .
ًًًًًكيفسػػرًالباحػػثًأرتفػػاعًعامػػؿًالعصػػابيةًًلػػدلًمػػدمنيًالمخػػد ارتًعمػػىًًأنجػػـًيتسػػمكفًباالكتئػػابً
ػؽًكاالنػػدفاعًباسػػتمرارًنحػػكًالتعػػاطيًكالسػػعيًلمحصػػكؿًعمػػىًالمخػػدرًبهيػػةًطريقػػةًكانػػتً،كذلػػؾً
كالقمػ ً
لتجدئػػةًجسػػـًالمػػدمفًمػػفًاآلالـً،كمػػاًيعانيػػرًمػػفًضػػيؽًشػػديدًاتجاهػػرً،م ػ ًاظجػػارًاالسػػتجابةًالعنيفػػةً
ألمًمثيػػرًأكًمنبػػرً،كعنػػدًاإلحبػػاطًيرتف ػ ًلديػػرًحالػػةًالغضػػبًألمًسػػببًكػػافً،م ػ ًعػػدـًالقػػدرةًعمػػىً
تحمػػؿًالضػػغكطًالتػػيًتكاججػػرًم ػ ًشػػعكرهـًبػػالت ًكترً،فػػيًحػػيفًيكجػػدًعامػػؿًالعصػػابيةًلػػدلًالمتعػػافيفً
بدجةًمتكسطةًكهيًمناسبةًًلممتعافيفً،ليككفًحذرًمفًالعكدةًإلػىًالمخػدراتً،كلكنػرًيكاجػرًضػغكطً
مفًاصدماءًالسكءًفيًالبيئػةًالتػيًيعػيشًفيجػاً ً،كينتابػرًالحػزفًالبسػيطًعػفًاأليػاـًالتػيًمضػتًكنادمػناً
عمىًاألفعػاؿًالسػابقةًالتػيًفعالجػاً،مػ ًكجػكدًحالػةًمػفًالتػكترًبدرجػةًمتكسػطةًكهػذاًجيػدًليبقيػرًحػذ نارً
طكاؿًفترةًعبلجرً ً.
ًًًًكاختمفػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًمػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(العنػػزمً)2010ً،التػيًأظجػػرتًعػػدـًكجػػكدًفػػركؽً
ذاتًداللةًإحصائيةًفيًعامؿًالعصابيةًبيفًالمنتكسيفًكالمتعافيفًمفًالمخدراتً .
ثانياً:االنبساطية
ًًًًًأظجػرتًنتػػائجًهػػذ ًالد ارسػة كجػػكد فػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلعامػػؿً
االنبساطيةًلدلًالمدمنيفًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًلصالاًالمتعافيفًمفًالمخدراتً .
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ًًًيفسػرًالباحػثًهػذ ًالنتيجػةًعمػػىًأفًالمتعػافيفًمػفًالمخػدراتًحصػػمكاًعمػىًدرجػةًمتكسػطةً،كذلػػؾً
ألنجـًيعانكفًمػفًأثػرًالمخػدراتًفػيًأجسػامجـًعمػىًمػدارًالسػنةًاألكلػىًمػفًاإلنقطػاعً،إذًيقػؿًلػديجـً
النشػػاطًفػػيًالجسػػـًعنػػدًبدايػػةًالتعػػافيً،كيريػػدًأفًيعػػكضًمػػاًفاتػػرًبسػػرعةًفػػيًمش ػكارًحياتػػرً،حيػػثً
يك ػػكفًح ػػذرًم ػػفًنظػ ػراتًالن ػػاسًعمي ػػرً،كيبق ػػىًالم ػػدمفًعم ػػىًالمخ ػػدراتًأكث ػػرًعزل ػػةًكانطػ ػكاءًاتج ػػا ً
المجتمػ ًًً،كهػكًغيػرًمػػادرًعمػىًاألخػتبلطًكالمشػػاركةًبشػكؿًكبيػرً،حيػثًيبػػدأًالمتعػافيًتككيػدًالػػذاتً
لديػػرًعنػػدماًيمتقػػيًبهم ارنػػرًمػػفًالمتعػػافيفً،كحصػػؿًمػػدمنيًالمخػػدراتًعمػػىًدرجػػةًبسػػيطةًفػػيًعامػػؿً
االنبسػػاطيةً،حيػػثًيتصػػؼًمػػدمنيًالمخػػدراتًبهنػػرًالًيميم ػكاًإلػػىًالصػػدامةً،كالًيحبػكاًالحفػػبلتًكلػػيسً
لػػديجـًصػػداماتًإالًمػػفًاصػػدماءًالسػػكءً،كغيػػرًكاثقػػيفًمػػفًانفسػػجـًكالًيكجػػدًلػػديجـًالنشػػاطً،كالًيحب ػكاً
األس ػكاؽًكالًالح ػػدائؽًأكًاألم ػػاكفًالمزدحم ػػةً،كالًيشػػعركفًبالبجج ػػةًكالس ػػعادةًكالح ػػبًكالمتع ػػرًإالًإذاً
تناكلكاًالمخدراتً .
ًًًكاختمفػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًم ػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(العنػػزمً)2010ً،التػػيًأظجػػرتًعػػدـًكجػػكدًف ػ ًركؽً
ذاتًداللةًإحصائيةًفيًعامؿًاالنبساطيةًبيفًالمنتكسيفًكالمتعافيفًمفًالمخدراتً ًًً.
ثالثاً:االنفتاح عمى الخبرة ً
ًًًًأظجػػرتًنتػػائجًهػػذ ًالد ارسػػة كجػػكد فػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلعامػػؿً
االنفتاحًعمىًالخبرةًلدلًالمدمنيفًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًلصالاًالمتعافيفًمفًالمخد ارت.
ًًًًيفسرًالباحثًهذ ًالنتيجػةًكالتػيًأظجػرتًأفًمتعػافيًالمخػدراتًحصػمكاًعمػىًدرجػةًمتكسػطةًفػيً
عامػؿًاالنفتػػاحًعمػىًالخبػرةً،حيػثًتبػػدأًلػديجـًبػكادرًالتفكيػرًلتخطػػيطًلحيػاتجـًمػ ًكجػكدًصػػعكبةًفػػيً
البدايػػرًعكػػسًمػػدمنيًالمخػػدراتًً،كترتف ػ ًأيض ػانًلػػديجـًالقػػيـًاالجتماعيػػةًكالدينيػػةًكاألس ػريةً،كتصػػباً
ػدرؾًمػػاًحكلػ ػرًم ػػفً
الق ػراءةًكالمعرف ػػةًهػػيًالس ػػبيؿًلتبصػػيرهـًلمحي ػػاةًالبتع ػػادهـًعػػفًاإلدم ػػافً،حيػػثًي ػ ً
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طبيعػػةًكظػػركؼًانس ػانيةً،كمػػدًأتػػتًتجديػػدًاألنشػػطةًكاالهتمامػػاتًكالمشػػاعرًبنسػػبةًمتكسػػطةً،كهػػذ ً
النسػبةًترتفػ ًمػ ًمػركرًالسػنكاتً،أمػػاًمػدمنيًالمخػدراتًفػػإنجـًحصػمكاًعمػىًدرجػػةًبسػيطةًفػيًعامػػؿً
االنفت ػػاحًعم ػػىًالخبػ ػرةً،حي ػػثًيتص ػػفكفًبنس ػػبةًبس ػػيطةًف ػػيًالخي ػػاؿً،كالمش ػػاعرً،األفع ػػاؿً،كاألفك ػػارً،
كالقيـً،كالجماؿً .
ًًكمػ ػاًأي ػػدتًنتيج ػػةًه ػػذ ًالد ارس ػػةًنتيج ػػةًد ارس ػػةً(الس ػػميـً)2006ً،الت ػػيًأظج ػػرتًع ػػفًكج ػػكدًعبلم ػػةً
ارتباطي ػ ػػةًايجابي ػ ػػةًذاتًدالل ػ ػػةًإحص ػ ػػائيةًب ػ ػػيفًمس ػ ػػتكلًالت ػ ػػديفًكدرج ػ ػػةًالمس ػ ػػاندةًاالجتماعي ػ ػػةًل ػ ػػدلً
المتعافيفً،كاختمفتًنتيجةًهذ ًالدراسةًم ًنتيجػةًد ارسػةً(العنػزمً)2010ً،التػيًأظجػرتًكجػكدًفػركؽً
ذاتًدالل ػ ػػةًإحص ػ ػػائيةًف ػ ػػيًال ػ ػػذكاءًاإلنفع ػ ػػاليًكك ػ ػػؿًب ػ ػػيفًالمنتكس ػ ػػيفًكمتع ػ ػػافيًالمخ ػ ػػدراتًلص ػ ػػالاً
المنتكسيفً ًًً.
رابعاً:المقبولية
ًًًًأظجػػرتًنتػػائجًهػػذ ًالد ارسػػة كجػػكد فػػركؽًذاتًدالل ػةًإحصػػائيةًبػػيفًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلعامػػؿً
المقبكليةًلدلًالمدمنيفًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًلصالاًالمتعافيفًمفًالمخدراتً ..
ًًًًًكيعػػزكًالباحػػثًهػػذ ًالنتيجػػةًحصػػكؿًالمتعػػافيفًمػػفًالمخػػدراتًعمػػىًدرجػػةًكبي ػرةًفػػيًالمقبكليػػةً،
ًكاسػرترً،مػ ًشػػعكرهـًبالثقػػةًاتجػػا ًنفسػػرً
ألنجػػـًيرتفػ ًلػػديجـًاألحسػػاسًبػػالقبكؿًكالحػػبًاتجػػا ًالمجتمػ ً
كاآلخػ ػريفً،كتص ػػباًل ػػديجـًاالس ػػتقامةًكااليث ػػارًمػ ػ ًالرغب ػػةًف ػػيًمسػ ػاعدةًاآلخػ ػريفًف ػػيًالخ ػػركجًمػ ػفً
اإلدمافً،كيتصفكفًبالعطؼًمػ ًاآلخػريفً،أمػاًمػدمنيًالمخػدراتًفقػدًحصػمكاًعمػىًدرجػةًبسػيطةًفػيً
عامػػؿًالمقبكليػػةً،كيعػػزكًالباحػػثًحصػػكؿًمػػدمنيًالمخػػدراتًعمػػىًدرج ػةًبسػػيطةًفػػيًعامػػؿًالمقبكليػػةً
ألنجـًالًيتصفكفًبالثقةًكاالستقامةًكااليثارًكاالذعافًكالتكاض ًكاالعتداؿًفيًالرأمً .
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ًًكاختمفػػتًنتيجػػةًهػػذ ًالد ارسػػةًم ػ ًنتيجػػةًد ارسػػةً(العنػػزمً)2010ً،التػػيًأظجػػرتًعػػدـًكجػػكدًفػػركؽً
ذاتًداللةًإحصائيةًفيًبعدًالتكاصؿًاالجتماعيًبيفًالمنتكسيفًكالمتعافيفًمفًالمخدراتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
خامساً:يقظة الضمير
ًًًأظجػػرتًنتػػائجًهػػذ ًالد ارسػػة كجػػكد فػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًالمتكسػػطاتًالحسػػابيةًلعامػػؿً
يقظةًالضميرًلدلًالمدمنيفًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًلصالاًالمتعافيفًمفًالمخدراتً .
ًًًًً ًكيػػرلًالباحػػثًأفًمتعػػافيًالمخػػدراتًمػػدًحص ػمكاًإلػػىًدرجػػةًكبي ػرةًبعامػػؿًيقظػػةًالضػػميرً،حيػػثً
يسعىًمتعافيًالمخدراتًإلىًتحقيؽًأهدافجـًكانجػازاتجـً ً،كيسػعىًأيضػنًاًمتعػافيًالمخػدراتًبػهفًيظجػرً
بصكرةًمرتبةًكمنظمةًكيصاحبًالرفقةًالصالحةًالتيًتقؼًبجانبػرً،كيناضػؿًبػهفًيكػكفًضػبطًالػذاتً
لديرًكبيرً،م ًالقدرةًعمىًتدعيـًالذاتًمػفًأجػؿًإنجػازًاألعمػاؿًدكفًالحاجػةًإلػىًالتشػجي ًمػفًمبػؿً
األخػ ػريفً،كأرتفػ ػاعًالنزع ػػةًالتفكيري ػػةًكالت ػػركمًف ػػيًاتخ ػػاذًالقػ ػ ارراتًالممزم ػػةًلمكاجب ػػاتً،كيع ػػزكًالباح ػػثً
حصكؿًمدمنيًالمخدراتًعمىًدرجةًبسيطةًفػيًالمتكسػطاتًالحسػابيةًبعامػؿًيقظػةًالضػميرً،ألنجػـًً
يتسمكفًبنسبةًبسيطةًمفًاالمتدارًأكًالكفاءةًكالتنظيـًكااللتزاـًبالكاجباتًكضبطًالػنفسًكالقػدرةًعمػىً
التدعيـًكالتهنيًكالركيةًًً.
ً
ً
ً
ً
ً
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توصيات الدراسة:
فيًضكءًماًاسفرتًعنرًنتائجًهذ ًالدراسةًًيكصيًالباحثًبماًيهتيً ً:
 )1استخداـًمقياسًعكامؿًالشخصيةًالكبرلً(ً)NEO-FFI-Sمفًمبؿًاالخصائييفً
االجتماعييفًكالمرشديفًالنفسييفًالعامميفًم ًالمدمنيفًلمكشؼًعفًعكامؿًالشخصيةًالسائدةً
عندهـ.
 )2كض ًبرامجًارشاديةًعبلجيةًكمائيةًلممدمنيفًعمىًالمخدراتًكالمتعافيفًمفًالمخدراتًفيً
ضكءًالسماتًالسائدةًلديجـ.
 )3التعرؼًعمىًسماتًأخرلًيمكفًأ فًتميزًالمدمنيفًعمىًالمخدراتًمقارنةًبغيرًالمدمنيفً
عمىً المخدراتً،كذلؾًبجدؼًإعدادًمكائـًمتكاممةًيمكفًبكاسطتجاًالتعرؼًإلىًمؤشرً
االدماف.
هميةًفيًسمطنةًعمافً،لمتكعيةًمفًخبلؿًالمحاضراتًكالبرامجً
يً
 )4تفعيؿًكمساندةًالجمعياتًاأل
كالدكراتًالتثقيفيةً،كجعؿًالمتعافيفًمفًالمخدراتًمساهميفًفيًالجمعياتًاالهميةًلنقؿً
خبراتجـًلغيرهـ.
 )5تفعيؿًدكرًالمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةً،فيًالمجتم ًبصكرةًمكثفة.
 )6تطكيرًأكًتعديؿًبعضًاحكاـًمانكفًالمخدراتًكالتشريعاتًالقانكنيةًاتجا ًمدمفًالمخدراتً
فيًضكءًالتطكرًالمتسارع.
 )7فتاًمراكزًتههيؿًلعبلجًاإلدمافًبمختمؼًالمناطؽ.
 )8عمؿًكحداتًخاصةًلعبلجًاإلدمافًكمركزًتههيؿًلعبلجًاإلدمافًفيًالسجفًالمركزمً
بسمائؿً .
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الدراسات والبحوث المقترحة ً
ًاستناداًإلىًنتائجًالدراسةًالحاليةًكتكصياتجاًيقترحًالباحثًإجراءًالدراساتًاآلتيةً :
ً )1التعرؼًعمىًحجـًالمشكمةًكاسبابرًكالعكامؿًالمسجمةًفيًزيادةًعددًالمدمنيفًعمىً
طنةًعمافً .
يً
المخدراتًفيًسم
 )2العكامؿًالمسجمةًفيًالعكدةًلئلدمافًلدلًالمتعافيفًمفًالمخدرات.
 )3القيـًالدينيةًكعبلمتجاًفيًالحدًمفًسمكؾًالمدمنيفًعمىًالمخدراتًفيًضكءًبعضً
المتغيرات.
 )4العبلمةًبيفًاإلدمافًعمىًالمخدراتًكعددًمفًالمتغيراتًمنجاًتككيدًالذاتً،كممؽً
المستقبؿً،كالضغكظًالنفسية.

ً

ً
ً

201

ً
ً
ً
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بيركتً:دارًصادر.
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األنصارم ً،بدرًمحمدً.) ً 1997ً(ً .مدلًكفاءةًمائمةًالعكامؿًالخمسةًالكبرلًلمشخصيةً
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األمنيةً،الرياض.
الحربي ً،سعدل ً .)1995(ً .دراسة مقارنة لبعض الخصائص الشخصية لدى مدمني
ومروجي المخدرات والعادييف ً ،رسالة ًماجستير ًغير ًمنشكرةً ،جامعة ًالممؾً
سعكدً،كميةًالتربية،الرياض.
الحرممي ً،سعيد ًبف ًحميد ً .)2007(ً .دور الخدمات االجتماعية في التعامؿ مع ظاىرة
إدماف المخدراتً.رسالةًماجستيرًغيرًمنشكرةً،جامعةًالسمطافًمابكسً،مسقط.
حسف ً،مصطفى ًحسف ً .)2004(ً .بعض المتغيرات النفسية لنوعية الحياة وعالقتيا
بسمات الشخصية لمدمني الييرويفً .رسالة ًماجستير ًغي ًمنشكرةً ً ،جامعةً
عيفًشمسً.القاهرة.
حنكة ً،مصرمً.)1993(ً.سيكولوجية تعاطي المخدرات والكحولياتً.الككيتً:جامعةً
الككيت.
خطاب ً،هبة ًطر ً .)2002(ً .الشخصية وصورة السمطة الوالدية لدى المدمف.دراسة
مقارنةً.رسالةًماجستيرًغيرًمنشكرةً،جامعةًعيفًشمسً،القاهرة.
الخمؼ ً،عمر ًبف ًناصر ً .)2007(ً .مستوى الوافؽ االنفعالي واالجتماعي لدى
المتعاطيف وغير المتعاطيفً.رسالةًماجستيرًغيرًمنشكرةً،جامعةًنايؼًالعرببيةً
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غير منشورةً،جامعةًنايؼًالعربيةًلمعمكـًاالمنيةً،الرياضً.
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العازمي ً،عبدالرحمفًعبيد ً.)2008(.التوافؽ النفسي واالجتماعي وعالقتو باالدماف لدىً
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تحميؿ ًالمضمكف ًلمبحكث ًالميدانية ًمف ًعاـ ًً 1960حتى ًً .1997مجمة عمـ
النفس.163ً-ً150ً،)52(.
عبادة ً،أحمدً(ً.)2001مقاييس الشخصية المشباب والراشديفاً ،)1( .القاهرةً:مركزً
الكتابًلمنشر.
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عبدًالمنعـ ً،عفاؼًمحمد.)2004(ً.االدماف :دراسة نفسية ألسبابو ونتائجوً.القاهرةً:دارً
المعرفةًالجامعيةً.
عبدالبامي ً،سمكلً.)ً 1992ً(ً.خصائصًشخصيةًالمدمفًفيًالمممكةًالعربيةًالسعكديةً.
مجمة الدراسات النفسيةً،)1(2 ،القاهرة.74-72ً،
عبدالمطيؼ ً،رشادً.)1992(ً.االثارًاالجتماعيةًلتعاطيًالمخدرات ً.المركز العربي لمدراسات
االمنية والتدريب ،الرياض.
عبدالمعطيً ً،مصطفى ًعبدالباميً .)2006(ً .دراسة ًنفسية ًلمكشؼ ًعف ًالبدايات ًالسمككيةً
لبلنحراؼ ًكتعاطي ًالمخدرات ًلدل ًعينة ًمف ًالمراهقيفً .مجمة عمـ النفس،
( ،)71جامعةًعيفًشمس.122ً،121ً،
عبيد ً،منصكرً.)2005(ً.مدى فاعمية المؤسسات االصالحية(دراسة اجتماعية لتغير
اتجاىات النزالء نحو بعض القيـ االجتماعية والمعايير السموكية في دور
المالحظة والتوحية بمدينتي الرياض والدماـ)ً .رسالة ًماجستير ًغير ًمنشكرةً.
جامعةًالممؾًسعكدً،الرياض.
العبيدم ً،محمد ًجاسـً .)2011(ً .عمـ النفس الشخصيةً .عمافً :دار ًالثقافة ًلمنشرً
كالتًكزي .
عرمكش ً،هانيً.)1993(ً.المخدرات غمبراطورية الشيطافً.بيركتً:دارًالنفائس.
عسكر ً،رافت .)2004(ً .تعاطي المخدرات في السنما المصرية(دراسة في الخطاب
السنمائي المصري)ً.القاهرةً:مكتبةًالنجضةًالمصرية.
عسكر ً،عبدذً.)2005(ً.اإلدماف بيف التشخيص والعالجً.القاهرةً:مكتبةًاالنجمك.
عطير ً،عادؿًعمار ً.)2004ً(ً.تعاطي المخدرات بيف الشباب الميبيً.رسالةًدكتك ار ً
غيرًمنشكرةً،جامعةًالدكؿًالعربيةً،القاهرة.

209

عكاشر ً،احمد .)1992(ً.الطب النفسي المعاصرً.القاهرةً:مكتبةًاألنجمكًالمصرير.
العمرم ً،عبدالرحمفًعبدذً.)2009(ً.العكام ؿًالخمسةًالكبرلًلمشخصيةًلدلًعينةًمفً
المدمنيف المنكميف ًبقسـ ًاإلدماف ًبمجم ًاألمؿ ًلمصحة ًالنفسية ًمقارنة ًبغيرً
المتعاطيف ًلممكاد ًالمخدرةً .مركز الدراسات والبحوثً ،أكاديمية ًنايؼ ًالعربيةً
لمعمكـًاألمنيةً،الرياض.
العنزم ً،يكسؼ ًبف ًسمطافً .)2010(ً .الذكاء االنفعالي والسمات الشخصية لدى
المنتكسيف وغير والمنتكسيف ً،رسالةًدكتك ار ًغيرًمنشكرً،جامعةًنايؼًالعربيةً
لمعمكـًاألمنية،الرياض.
العنزم ً،يكسؼ ًسمطافً .)2003(ً .دراسة مقارنة بيف مدمني الحشيش ومدمني
االمفيتاميف والعادييف في بعض خصائص الشخصيةً .رسالة ًماجستير ًغيرً
منشكرةً،جامعةًنايؼًالعرببيةًلمعمكـًاالمنيةً،الرياض.
عياد ً،فاطمةًسبلمةًكالمشعافً،عكيدًسمطافً.)2003(ً.تقديرًالذاتًكاإلكتئابًلدلً
ذكمًالتعاطيًالمتعددً.مجمة العموـ االجتماعيةً،)31(34 ،الرياض.
عيد ً،إبراهيـ .)2000(ً.عمـ النفس اإلجتماعيً.القاهرةً:مكتبةًزهراءًالشرؽ.
العيسكم ً،عبدًالرحمفً.)ً2002ً(ً.سيكولوجية الشخصيةً،اإلسكندريةً:منشهةًالمعارؼ.
غانـ ً،محمدًحسفً.)2005(ً.اإلدماف أضراره -نظريات تفسيره-عالجةً.القاهرةً:دارً
غريبًلمطباعةًكالنشر.
غانـ ً،محمد ًحسفً .)2007(ً .بحوث ميدانية في تعاطي المخدراتً .القاهرةً :دارً
غريبًلمطباعةًكالنشر.
غانـ ً،محمد ً .)2006(ً .االضطرابات النفسية والعقمية والسموكيةً ،القاهرةً :مكتبةً
األنجمكًالمصرية.

221

غبارم ً،ثائرًكأبكًشعيرةً،خالدً.)2010(ً .سيكولوجيا الشخصيةً،)1(ً،عمافً:مكتبةً
المجتم ًالعربيًلمنشرًكالتكزي .
غبارم ً،محمد ًسبلمةً .)2007(ً .االدماف خطر ييدد االمف االجتماعيً .اإلسكندريةً:
دارًالكفاءًلدنياًالطباعةًكالنشر.
الغريب ً،عبدالعزيز ًبف ًعمي .)2006(ً .القبكؿ ًاالجتماعي ًلممدمف ًالمتعافي .دراسةً
ميدانية ًلعينة ًمف ًأفراد ًالمجتم ًبمدينة ًالرياضً .مجمة البحوث األمنيةً ،كميةً
الممؾًفجدًاألمنية.)38(،
الغكؿ ً،حسيفًعمي.)2011(ً.األدماف الجوانب النفسية واإلكمينيكية والعالج لممدمفً.
القاهرةً:دارًالفكرًالعربي.
فايد ً،حسيف ًعمي ً .)1994(ً .دراسة مقارنة في الشخصية بيف متعاطي كؿ مف
العقاقير المثبطة والعقاقير المنشطةً .رسالة ًدكتك ار ًغير ًمنشكرة،جامعة ًعيفً
شمسً،القاهرة.
الفجدم ً،خمفاف ًبف ًمحمد .)2006(.صورة األب العماني المدمف وعالقتيا ببعض
متغيرات شخصية األبناء .رسالة ًماجستير ًغير ًمنشكرةً ،معجد ًالدراسات ًالعمياً
التربكيةً،جامعةًالقاهرة.
الفجدم ً،خمفاف ًبف ًمحمد ً .)2013(ً .االبعاد الشخصية لمدمني المخدرات وعالقتيا
ببعض المتغيرات األسرية لدييـ بالمجتمع العمانيً.رسالةًدكتكراةًغيرًمنشكرةً
،الجامعةًاإلسبلميةًالعالميةً،جكمباؾ.
ماسـ ً،ناجي ًمحمدً .)1993(ً .خصائص ًالشخصية ًلممدمف ًكما ًيراها ًالشباب ًمفً
طبلب ًجامعة ًاإلسكندرية ،المؤتمر العممي لإلدماف والتنميةً .جامعة ًعيفً
شمسً،القاهرةً .

220

القشقيش ً،هبةً.)1996(ً.عبلمةًسماتًالشخصيةًيادمافًالمخدر(دراسةًتحميمية) .المركز
القومي لمبحوؽ االجتماعية والجنائيةً،القاهرةً.ً372ً،
القضاة ً،مصطفىً.)2004(ً.دوافع تعاطي المخدرات ودور االسرة في الوقاية منيا مف
منظور اسالمي ً.عمادةًالبحثًالعمميًكالدراساتًالعمياً،جامعةًاليرمكؾ.
كاظـ ً،عمىًمجدمً.)ً2002ً(ً.القيـًالنفسيةًكالعكامؿًالخمسةًالكبرلًفيًالشخصيةً.
مجمة العموـ التربوية والنفسيةً،)2ً(3 ،صً.18
كريماف ً،صبلح ً.)ً2008ً(ً.سمات الشخصية وعالقتيا بقمؽ المستقبؿ لدى العامميف
بصورة وقتية مف الجالية العراقية في أسترالياً ،رسالة ًدكتك ار ًغير ًمنشكرةً،
األكاديميةًالعربيةًالمفتكحةًفيًالدنمارؾً،الدنمارؾ.
الكمباني ً،منىًبنتًسيؼ ً.)2006(ً.تقنيف العوامؿ الخمس الكبرى في الشخصية عمى
طمبة جامعة السمطاف قابوس .رسالةًماجستيرًغيرًمنشكرةً،جامعةًالسمطافً
مابكسً،مسقط.
ككركيس ً،مؤيد ًإسماعيؿً .)2007(ً .كشؼ الذات وعالقتو بالعوامؿ الخمسة الكبرى
لمشخصية لدى ًتدريسيي الجامعة والمحاميف والصحفييفً .رسالةًدكتك ار ًغيرً
منشكرةً،جامعةًبغدادً،العراؽ.
الكناني ً،ممدكح ًعبد ًالمنعـً .)2002(ً .المدخؿ إلى عمـ النفسً ،)2(،الككيت:مكتبةً
الفبلحًلمنشرًكالتكزي .
المكاتي ً،عصاـ ًعبدالحميدً .)2004(ً .العوامؿ الخمسة الكبرى في شحصية مدير
المدرسة وعالقتيا بكفاءتو في أداء أدزاره االساسية في سمطنة عماف .رسالةً
غيرًمنشكرةً،جامعةًالسمطافًمابكسً،مسقط.
ليمية ً،عمي .)2007(ً.األطفاؿ وتعاطي المخدراتً.االسكندريةًً:المكتبةًالمصريةً .

222

المالكي ً،مريـًخميسً.)1990(ً.دراسة مقارنة لبعض سمات الشخصية عند المتعاطيف
وغير المتعاطيف فى المجتمع القطريً .رسالة ًماجستير ًغير ًمنشكرةً ،جامعةً
عيفًشمسً،القاهرة.
مجيد ً،سكسف ًشاكرً .)2008(ً .اضطرابات الشخصية :أنماطيا -قياسياً،)1( .
عمافً:دارًصفاءًلمنشرًكالتكزي .
محمديف ً،سيدً .)2003(ً .االبعاد االقتصادية واالجتماعي ة لمشكمة تعاطي الشباب
لممخدرات واستراتيجية مواجيتياً .رسالة ًدكتكراة ًغير ًمنشكرةً ،جامعة ًعيفً
شمسً،القاهرة.
محمكد ً،ماجد ًحسيفً .)1991(ً .سيكولوجية المدمف العائدً .رسالة ًماجستير ًغيرً
منشكرةًً،جامعةًعيفًشمسً،القاهرةً.
محيسف ً،عكفً .)ً 2005ً (ً .األساليب المعرفية وعالقتيا ببعض المتغيرات المعرفية
والوجدانية لدى طمبة جامعة األقصى بغزةً.رسالةًدكتكراةًغيرًمنشكرةً،جامعةً
األمصىً،غزةً.
المرزكمي ً،حمدً.)1996(ً.ظاهرةًإدمافًالمخدراتًفيًبعضًأنحاءًلبنافً،مركز أبحاث
مكافحة الجريمةً،الرياض.
المرزكمي ً،حمدًعبدًالكريـً.)1990(ً.التكرطً فىًالمخدراتً".دراسةًنفسيةًاجتماعيةًفىً
مصر".مركز ًأبحاث ًمكافحة ًالجريمة ًبك ازرة ًالداخمية ًالسعكدية ًكمكتب ًاألمـً
المتحدة ًفى ًفيينا ًلشئكف ًالتنمية ًاالجتماعية ًكالشئكف ًاإلنسانية .سمسمة بحوث
مشروع مكافحة المخدرات بيف أوساط الشباب فى دوؿ مختارة -1988
.1993
مرسي ً،ابكًبكر .)1999(ً.تعاطي المراىقيف لمبانجو وعالقتيا بتقدير الذات والشعور
بالوحدة النفسيةً.رسالةًغيرًمنشكرةً.جامعةًالقاهرةً،القاهرة.

223

مصباح ً،عبدًالجادمً.)2004(ً.اإلدمافً.القاهرةً:الدارًالمصريةًالمبنانية.
مفتاح ً،عمىًكبدكمً،آمنةًعبدذً.)1995(ً.دراسةًمقارنةًمفًمتعاطيًالجركيفًكغيرً
المتعاطي ًفي ًتقدير ًالشخصية .مجمة البحوث النفسية والتربويةً)11(2،
القاهرة.18-1ًً،
المراشدة ً،يكسؼ ًعبدالحميد ً .)2011(ً .جريمة المخدرات آفة تيدد المجتمع
الدولي.عمافً:دارًكمكتبةًالحامدًلمنشرًكالتكزي .
المشرؼ ً،عبدااللر ًكالجكادمً ،رياضً .)2011(ً .المخدرات والمؤثرات العقمية أسباب
التعاطي واساليب المواجيةً،جامعةًنايؼًالعربيةًلمعمكـًاالمنيةً،الرياضً،)1(،
.76-25
المشعاف ً،عكيد ًسمطافً .)2011(ً .المساندة ًاالجتماعية ًكعبلمتجا ًبالعصابية ًكاالكتئابً
كالعدكانية ًلدل ًالمتعاطيف ًكطمبة ًدكلة ًالككيت .مجمة العموـ التربوية
والنفسية ،)4(12،جامعةًالككيتً،صًً256
المركز الكطني ًلئلحصاء ًكالمعمكماتً .)2010(ً .الكتاب اإلحصائي السنويً،)38( ،
مسقطً.
المركز الكطنيًلئلحصاءًكالمعمكماتً.)2011(ً .الكتاب اإلحصائي السنويً،)39( ،
مسقط.
المركز الكطني ًلئلحصاء ًكالمعمكماتً .)2012(ً .الكتاب اإلحصائي السنويً،)40( ،
مسقط.
المكتبًالتنفيذم ًلمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية"ً.أ"ً(ً.)2010قانوف مكافح
المخدرات والمؤثرات العقمية والالئحة التنفيذية لوً،)2(ً.مسقطً.
المكتبًالتنفيذم لمجنة ًالكطنية ًلشؤكف ًالمخدرات ًكالمؤثرات ًالعقمية".ب" ً(ً .)2010التقرير
االحصائي السنوي لممخدرات والمؤثرات العقميةً،مسقطً.
224

ًالمكتبًالتنفيذم لمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقمية"ً.ج" ً(ً .ً)2010ىؿ تدمف
ىذا الدواء؟ًً.مسقطً.
المكتبًالتنفيذم لمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةً.)2011(ً.التقرير االحصائي
السنوي لممخدرات والمؤثرات العقميةً،مسقطً.
المكتبًالتنفيذم لمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةً.)2012(ً.التقرير االحصائي
السنوي لممخدرات والمؤثرات العقميةً،مسقطً.
المكتبًالتنفيذم لمجنةًالكطنيةًلشؤكفًالمخدراتًكالمؤثراتًالعقميةً.)2013(ً.التقرير االحصائي
السنوي لممخدرات والمؤثرات العقميةً،مسقطً.
المميجي ً،حمميً.)2001ً(ً.عمـ نفس الشخصيةً،بيركتً:دارًالنجضةًالعربية.
المكافي ً،فؤادًحامدًكراضيً،فكميةًمحمدً.)ً2006ً(ً.الخصائصًالسيككمتريةًالستبيافً
الخمسةًالكبرلًلؤلطفاؿً،الجمعيةًالمصريةًلمدراساتًالنفسيةً،المجمة المصرية
لمدراسات النفسية.3ً-ً2ً،)ً53ً(16،
نادية ً،بعيب ًًكاسماعيؿً،يامنة ً.)2011(ً.اإلرشاد النفسي ودوره في عالج المدمنيف
عمى المخدرات .عمافً:دراًاليازكرمًالعمميةًلمنشرًكالتكزي .
النجيمي ً،محمدًبفًيحيىً.)2004(ً.المخدراتًكأحكامجاًفيًالشريعةًاإلسبلميةً.مركز
الدراسات والبحوثً.أكاديميةًنايؼًالعربيةًلمعمكـًاألمنيةً،الرياض.
النحكية ً،مريـًبنتًعبدذ ً.)2013(ً.اتجاىات العامميف في قضايا االحداث الجانحيف
بمحافظة مسقط نحو العوامؿ المسيمة في جنوح االحداثً .رسالة ًماجستيرً
غيرًمنشكرةً،جامعةًنزكلً،نزكل.
النياؿ ً،مايسةًاحمدً.)1998(ً.بعضًالمتغيراتًالكجدانيةًلدلًبعضًفئاتًاالعتمادً
العقارمًفيًريؼًمصرًكحضرهاً.مجمة عمـ النفس.95ً-ً66ًً،)48(،

225

الخجؿ وبعض أبعاد الشخصيةً.اإلسكندريةً:
النياؿ ً،مايسةًكأبكًزيدً،مدحت.)1999(ً.ة –
دارًالمعرفةًالجامعية
الكريكات ً،عايد ًعكادً .)ً 2004ً (ً .نظريات عمـ الجريمةً ،)1(.عماف ًً :دار ًالشركؽً
لمنشرًكالتكزي ً.
الكمفي ً،راضيً.)2003(ً.مقدمة في عمـ النفسً.عمافًً:دارًالشركؽ.
الكهيبي ً،عبدذًبفًمحمدً .)2013(ً .سمات الشخصية وعالقتيا بالكفاءة االجتماعية
لدى االختصاصييف االجتماعييف العامميف بمدارس وزارة التربية والتعميـ في
محافظة مسقط ً.رسالةًماجستيرًغيرًمنشكرةً.جامعةًنزكلًً،نزكلً.
الكهيبية ً،بثينةًبنتًسالـ ً.)2012ً(ً.العوامؿ االجتماعية المؤدية الى العود الى ادماف
المخدرات .رسالةًماجستيرًغيرًمنشكرةً،جامعةًالسمطافًمابكسً،مسقط.
يكنس ً،فيصؿ ًكخميؿً ،الجاـ .)ً 2007ً (ً .نمكذج ًالعكامؿ ًالخمسة ًلمشخصيةً .مجمة
دراسات نفسيةً .557-556ً،)3ً(17ً،

ً
ً
ً
ً
ً

226

خ١اٌّشاعغ األعٕج
Andrew, E., Skodol, M. D., John M., Oldham, M. D., Peggy, E.,
Gallaher, Ph. D. (1999). Axis II Comorbidity of Substance
Use Disorders Among Patients Referred for Treatment of
Personality Disorders. The American Journal of
Psychiatry, 156, 5.
Arendt, & Muuk. (2004). Hevy cannabis users seeking treatment,
of psychtitric demography, Risskou, Dent mark.
Bagnail, G. (1991). Educating young Drinkers Routheodge,
London, 10.
Block, J. (2001). The Five-Factor Approach to Personality
Description 5 years Later, Journal of Research in
Personality. 35.
Branch, B., Gerra, G., Bertacca, S., Zaimovic, A., Pirani, M., Ferri,
M.(2008).Relationship of Personality Traits and Drug of
Choice by Cocaine Addicts and Heroin Addicts.Substance
Use & Misuse, 43, (3), 317-330.
Bruck, C. S., Allen D. T. (2003). The Relationship Between Big
Five Personality Traits, Negative Affectivity, Type A
Behavior, and Work– Family Conflict. Journal of
Vocational Behavior. 63,
Conway, KP. Kane, RJ. Ball, SA. Poling, JC. Rounsaville, BJ.(2003).
Personality, substance of choice, and polysubstance
involvement among substance dependent patients. Drug
Alcohol Depend. PP 65-75.
De Raad, B. (2000). The Big Five Personality Factor: The
Psycholexiical Approach to Personality. Toronto: Hogrefe
and Huber Publishers.
Dubey, c., Arora, M., Gupta, s., Kumar, B. (2010). Five-factor
Correlates: A Comparison of Substance Abusers and NonSubstance Abusers. Journal of Applied Psychology, 36(1),
107-114.
Cloninger C.R. (1987): Neurogenetic Adaptive Mechanisms in
Alcoholism, Science, and 24April. 263, p.p. 410-416.

227

Caligiuri, Paula. M. (2000). The big five personality characteristics
as predictors of expatriate’s desire to terminate the
assignment and supervisor-rated performance. J.
personnel psychology, 53, 67-88.
Fergusson, M., Harwood, J. (1997). Early onset cannabis use and
psychosocial adjustment in Young adults, Addiction. 92
(3), 279-296.
Goldberg, L. R. (1993). The Structure of Phenotypic Personality Traits.
American Psychological Association. 48(1).
Goldberg, L. R. (1992). The Development of the Markers for the
Big-Five Factor Structure. Psychological Assessment.
4(1),
Cheung, F. M., Leung, K. (1998). Indigenous personality measures:
Chinese examples. Journal of Cross-Cultural Psychology,
29, 233-248.
Gosling, S., Rentfrow, P., Jr, W. (2003). A very Brief Measure of the
Big-Five Personality Domains. Journal of Research in
Personality. 37.
Guenole, N., Chernyshenko, O. (2005). The Suitability of Goldberg's
Big Five IPIP Personality Markers in New Zealand : A
Dimensionality , Bias , and Criterion Validity Evaluation ,
New Zealand Journal of psychology. 34( 2).
S. (2002). Five-Factor Model and the NEO-PI-R in Turkey.
In R. R. McCrae & J. Allik (Eds.), The Five-Factor Model of
personality across cultures. New York: Kluwer
Academic/Plenum Publisher, 167-188.
John, O. P., Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy:
History, measurement, and theoretical perspectives.
Handbook University of California.
Kallasmaa, T., Allik, J., Realo, A., McCrae, R. R. (2000). The Estonian
version of the NEO PI-R: An examination of universal
and culture-specific aspects of the five-factor model.
European Journal of Personality, 14, 265-278.
Kornor, H., Nordvik. (2007). Five-factor model personality traits in
opioid dependence. BMC Psychiatry, 7(2), 6- 37.

228

Linda, Cottler.,
Compton, Wilson, M.,
Mager, Douglas,
Spitznagel, Edward, L., Janca, A. (1992). Posttraumatic
Stress Disorder among Substance users from the general
Population. American Journal psychiatry, 141.p.p664-670.
Linden, D. & Nijenhuis, J. & Bakker, A. (2010). The General Factor
Of Personality: A meta analysis of Big Five inter-correlations
and a criterionrelated validity study. Journal of Research in
Personality. 44.
Mahony, O, Paul; Smith, Eamon (2002): Some personality
characteristics of Imprisoned Addicts. Drug & Alcohol
Depandance.Vol.13 (3). P.p255-265.
Manga, D. & Ramous, F. & Moran, C. (2004). The Spanish Norms
of the NEO Five Factor Inventory: New Data and Analyses
for its Improvement, International Journal of Psychology
and Psychological Therapy. 4(3).
McCrae, R. R., Terracciano, A. (2005). Universal Features of
Personality Traits From the Observer's Perspective. Data
From 50 Cultures. Journal of Personality and Social
Psychology. 88(3).
McCrae, R. (2004). Human Nature and Culture: A trait
Perspective. Journal of Research in personality.
McCrae, R. R., John, O. P. (1992). An Introduction to the Five
Factor Model and Its Applications. Journal of Personality.
60.
Miller, N. Gold, M. (1991). Comprehensive Hand Book Of Drug &
Alcohol Addiction. New York: Marcel Dekker, Inc.
Rasmussen, s. (2000). Addiction Treatment: Theory and Practice
,London. Sage Publication, INC.
Rosellini, A., Brown, T. (2011). The NEO Five-Factor Inventory:
Latent Structure and Relationships with Dimensions of
anxiety and Depressive Disorders in Large Clinical
Sample. Assessment. 18(1).
Robert, K.,
Broner. (1997). Psychiatric and substance use
Comorbidity among Treatment –Seeking opioide Abusers.
American Journal Psychiatry, (4). 151-161.

229

Rossier, J., Meyer de Stadelhofen F., Berthoud S. (2004). A
comparison of the Hierarchical Structures of the NEWPI-R and the 16 PF5. European Journal of Psychological
Assessment. 20.
Saucier, G.(2002). Orthogonal Marker For Orthogonal Factor: The
Case of the Big Five. Journal of Research in Personality.
Simms, J. L.(2007). The Big Seven Model of Personality and its
Relevance to Personality. Pathology. 75(1).
Ronald, E. Robert, J. Craig (1990): MCMI comparisons of cocaine
Abusers and heroin Addicts. Journal of Psychology Mar,
Vol., 46,No (2) p.p230-237.
Stanton, M.D; A family theory of drug abuse .In D .J. Lettieri, M.
Sayers and H.W.(1980): Pearson Theomeson drug abuse:
Selected Contemporary perspectives (Nida Research
Monograph #30) .Washington, D.C, U.S. Government
printing office,p.p147-150.
Strik, CJ., Urbanoski, KA., and Rush .(2003). Who Seeks
treatment for Cannabis - related Problems, Health systems
Resarch and Consulting uint, Toronto.
Triandis, H. &Suh, E. (2002). Cultural Influences on Personality.
Annual Review of Psychology.p 53.
Trull, Timothy J.; Sher, Kenneth J.(1994). Relationship between the
five-factor model of personality and Axis I disorders in a
nonclinical sample. Journal of Abnormal Psychology, Vol
103(2), May 1994, 350-360.
Viliam, B, R O, Tukovsk.(2002): Can psychophysiology Be of use
in Detecting Drug Addiction. Literature-c-Academic
Electronic presses. Studs psychology. Vol. (44), No (2).
P.p95-105.
Yik, M. & Russell, J. & Suzuki, N. (2003). Relating Momentary
Affect to the Five Factor Model of Personality: A Japanese
Case. Japanese Psychological Research. 45(2).
Zhang, L. (2006). Thinking Styles and the Big Five Personality
Traits Revisited. Personality and Individual Differences.
40,pp 1177–1187.

231

Zhao, H. & Seibert, S.(2006) The Big Five personality Dimensions
and Entrepreneurial Status: A Meta- Analytical Review,
Journal of Applied psychology. 91(2),
Walton, K.E ;Roberts, B. W .(2004). On the relationship between
substance use and personality traits: Abstainers are not
maladjusted. Journal of Research in Personality. PP515-535.
Valeithian, C. Thomas, J.(2009). Simple and Multiple Relationships
between Big-Five Personality Dimensions and Addiction in
University Students. Iranian Journal of Public Health.
38(3).pp 113-117.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
230

ً

المالحؽ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ممحؽ ( ) 9
مقياس عوامل الشخصٌة الكبرى لدى مدمنً المخدرات فً ضوء بعض المتغٌرات بسلطنة
عُمان فً صٌغته األولى المرسلة إلى لجنة التحكٌم

عبِؼخ ٔضٜٚ
وٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢داة
لغُ اٌزشث١خ ٚاٌذساعبد اإلٔغبٔ١خ
المحترم

الفاضل الدكتور /
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،

ٌقوم الباحثث بثججراء دراسثة بعنثوان " عواملل الشخصلٌة الكبلرى للدى ملدمنً المخلدرات فلً
ضوء بعض المتغٌرات بسلطنة عُمان" وذلك استكماالً للمتطلبات الحصول على درجة الماجسثتٌر
فً التربٌة /تخصص اإلرشاد النفسً.
.
ولغاٌات تحقٌق أهداف هثذه الدراسثة ٌقثوم الباحثث بثججراء دالالت صثدق جدٌثدة لقائمثة العوامثل
الخمثثس الكبثثرش للشخصثثٌة التثثً وضثثعتها كوسثثتا ومثثاكري( ،)1992وقامثثت بترجمتهثثا وتقنٌنهثثا
وتطبٌقها على البٌئة العمانٌة الكلبانً (.)2006
وقثد تبنثثى الباحثثث تعرٌثف العوامثثل الخمثثس الكبثرش للشخصثثٌة لهثثذه الدراسثة علثثى أنهثثا سثثمات
أساسٌة فً الشخصٌة ،لها القدرة على التمٌٌز بٌن فرد وآخثر مثن خثالل خمثس عوامثل أساسثٌة هثً
العصثثثابٌة ،والنبسثثثاطٌة ،واالنفتثثثال علثثثى الخبثثثرة و المقبول ٌثثث ة ،وٌق ثثث ظة الضثثثمٌر (األنصثثثاري،
،2002ص.)715وٌتكون المقٌثاس مثن  60فقثرة بواقثع  12فقثرة لكثل عامثل  ،وٌثتم اإلجابثة عنهثا
على مقٌاس لٌكرت الخماسً الذي ٌتؤلف من خمسة بدائل (موافق تماما ،موافثق ،غٌثر متؤكثد ،غٌثر
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موافثثق ،غٌثثثر موافثثثق تمامثثثا) ،ولغاٌثثات التصثثثحٌي أعطٌثثثت األوزان ( )1،2،3،4،5علثثثى التثثثوالً
للفقرات موجبة االتجاه و( )5،4،3،2،1على التوالً للفقرات سالبة االتجاه.
كمثثثا تبنثثثى الباحثثثث تعرٌثثثف مثثثدمن المخثثثدرات علثثثى انثثثه الفثثثرد الثثثذي لدٌثثثه الرغبثثثة القهرٌثثثة
لالستمرار فً تعاطً المخدرات أو امتالكه بؤي وسٌلة مع مٌله لزٌادة الجرعة المعطاة ،مما ٌسثبب
اعتمادا نفسٌا وجسمٌا ،وٌلحق به أثار ضارة للفرد والمجتمع (مصطفى،0996 ،ص.)07
ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ومكانه علمٌةٌ ،ود الباحثث االسثتفادة مثن أرائكثم القٌمثة للحكثم
على فقرات هذا المقٌاس من حٌثث الصثٌاغة اللغوٌثة للفقثرات ،ومثدش إنتمثاء كثل فقثرة للعامثل الثذي
تنثدر تحتثه ،ومثدش مناسثبة كثثل فقثرة ألفثراد عٌنثة الدراسثة مثثن مثدمنً المخثدرات ،وبٌثان الثثرأي
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 .
الباحث  /سعٌد بن احمد بن سعٌد الغدانً
المشرف د .امجد دمحم سلٌمان هٌاجنة

بٌانات المحكم

االسم .................................................................../
التخصص ............................................................../
الدرجة العلمٌة ........................................................./
مكان العمل ............................................................/
المسمى الوظٌفً ......................................................./
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أوال  :البٌانات األولٌة (الشخصٌة ):
 )9الجنس(النوع االجتماعً ):
ذكر

أنثى

 )2العمر (السن):
اقل من  02سنة

من  02إلى  20سنة

من  22إلى  30سنة

من  32إلى  40سنة

من  42إلى  50سنة

من  52إلى  60سنة

أكثر من  60سنة
 )3الحالة االجتماعٌة :
أعزب

مطلق

متزو

أرمل

 )4المستوى التعلٌمً:
أمً

دبلوم بعد الثانوٌة

ُملم (ٌقرأ وٌكتب)

بكالورٌوس

المرحلة األساسٌة (  0أو )2

ماجستٌر فما فوق

ثانوي ( ما بعد األساسً)

 )5المهنة :
طالب

موظف فً القطاع الحكومً

أعمال حرة

متقاعد

موظف فً قطاع الخاص

باحث عن عمل
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 )6الدخل الشهري:
اقل من  211لاير

من  510إلى  711لاير

من  211إلى  325لاير

من  710إلى  0111لاير

من  326إلى  511لاير

أكثر من  0111لاير

 )7نوع المخدر:
القنبٌات :الحشٌش  ،والمارٌجوانا ،والبانجو.
المنشطات  :ومن هذه المواد االمفٌتامٌن كالكبتاجون ،والكوكاٌٌن
الميموساتًً:كعقارًًالميسرجيؾً(ً،)ًL.S.Dكالميسكاليفً،كعقارًاإلكستازمً.
الـقـات
األفٌونات :الهٌروٌن ،والمورفٌن ،والكوداٌٌن ،والمٌثادون.
أي مواد مخدرة أخرش تذكر...................................................
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ثانٌا  :مقٌاس العوامل الشخصٌة الكبرى الخمس ( )NEO-FFI-S
العامل األول  :العصابٌة (ّNeuroticism )N
 )1القلق  :Anxietyالخوف ،النرفزة ،الهم واالنشغال ،الخواف ،سرعة التهٌج.
 )2العدوانٌة الغاضبة  : Angry Hostilityحالة الغضب الناتجة عن اإلحباط.
 )3االكتئاب  : Depressionانفعالً ،منقبض أكثر منه مثرل وٌثإدي ذلثك إلثى الهثم والكثرب
والقلق و االنفعالٌة الدائمة والحالة المزاجٌة القابلة للتغٌر.
 )4الشلللعور بالللل ات : Self-consciousnessالشثثثعور بثثثاإلثم والحثثثر والخجثثثل والقلثثثق
االجتماعً الناتج عن عدم الظهور أمام اآلخرٌن فً صورة مقبولة.
 )5االنللدفاع : Impulsivenessعثثدم القثثدرة علثثى ضثثبط الثثدوافع وفٌثثه ٌشثثعر الفثثرد بثثالتوتر
والقلق وسرعة االستثارة.
 )6االنعصللاب  Stressوالقابلٌللة لجنجللرا : Vulnerabilityعثثدم قثثدرة الفثثرد علثثى تحمثثل
الضثثغوط ،وبالتثثالً ٌشثثعر الفثثرد بثثالعجز أو الٌثثؤس و االتكثثال وعثثدم القثثدرة علثثى اتخثثاذ
القرارات فً المواقف الضاغطة.

م

الفقرات

الصٌاغة

االنتملللللللاء للمجلللللللال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

1

بحاجللللة إلللللى
تعدٌل

أشثثعر بثثؤننً أدنثثى شثثؤنا ً
من اآلخرٌن.
عنثثدما أكثثون تحثثت قثثدر

2

هائثثثثثثل مثثثثثثن الضثثثثثثغوط
أشعر أحٌانا كمثا لثو أنثً
انهار.

237

منتمٌة

غٌر
منتمٌة

التعدٌل المقتر

م

الفقرات

الصٌاغة

االنتمثاء للمجثثال التثثً

اللغوٌة

ترٌد دراسته

واضحة

3
4

بحاجلللة إللللى
تعدٌل

كثٌثثثرا ً مثثثا أشثثثعر بثثثالتوتر
والعصبٌة.
أشعر أحٌانثا ً بؤنثه ال قٌمثة
لً كلٌاً.
كثٌثثثرا ً مثثثا أغضثثثب مثثثن

5

الطرٌقة التً ٌعاملنً بهثا
الناس.
غالثثب مثثا تضثثعف همتثثً

6

وأشعر باإلستسالم عندما
تسوء األمور.
غالبثثثا ً مثثثا أشثثثعر بثثثالعجز

7

واحتثثثثا لشثثثثخص ٌحثثثثل
مشاكلً.
أشثثثثثثثعر بالحاجثثثثثثثة إلثثثثثثثى

8

االختفثثثثاء فثثثثً المواقثثثثف
الذي ٌبعث بالخجل.

9
10
11
12

لست بالشخص القلق)*(.
نثثادرا ً مثثا أشثثعر بالوحثثدة
والكآبة)*( . .
نثثادرا مثثا أشثثعر بثثالخوف
والقلق)*( .
نثثادرا مثثا أكثثون حزٌن ثا ً أو
مكتئباً)*( .
(*) فقرة سالبة االتجاه تصحي بطرٌقة عكسٌة.
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منتمٌة

غٌر
منتمٌة

التعدٌل المقترل

أي مالحظات أو اقتراحات ترونها مناسبة
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.....................................................................................................
العامل الثانً :االنبساط (Extraversion )E
 )1الدفء أو المودة  : Affectionودود ،حسن المعشر ،لطٌفٌ ،مٌل إلى الصداقة.
 )2االجتماعٌة ٌ : Gregariousnessحب الحفالت ،له أصدقاء كثٌثرونٌ ،حتثا إلثى أنثاس
حولهٌ ،تحدث معهمٌ ،سعى وراء اإلثارةٌ ،تصرف بسرعة دون تردد.
 )3توكٌد ال ات  : Assertivenessحب السٌطرة والسٌادة والخشونة وحثب التنثافس وكثذلك
الزعامةٌ ،تكلم دون تردد ،واثق من نفسه مإكد لها.
 )4النشاط  : Activityالحٌوٌة وسرعة الحركة وسثرٌع فثً العمثل محثب لثه ،وأحٌانثا ً مثا ٌكثون
مندفعاُ.
 )5البحللع عللن اإلثللارة  : Excitement - Seekingمغثثرم بالبحثثث عثثن المواقثثف المثٌثثرة
االستفزازٌة وٌحب األلوان الساطعة واألماكن المزدحمة أو الصاخبة.
 )6االنفعللاالت االٌجابٌللة : Positive Emotionsالشثثعور بالبهجثثة والسثثعادة والحثثب و
والمتعة وسرعة الضحك.

م

الفقرات

الصٌاغة

االنتملللللللاء للمجلللللللال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

1

تعدٌل

أحب أن ٌكثون حثولً عثدد كبٌثر
من الناس.

2

أضحك بسهولة.

3

استمتع حقا بالتحدث مع الناس

4

بحاجة إلى

أحثثثثثب أن أكثثثثثون حٌثثثثثث ٌكثثثثثون
النشاط.
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منتمٌة

غٌر
منتمٌة

التعدٌل المقتر

الفقرات

م

الصٌاغة

االنتملللللللاء للمجلللللللال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

بحاجة إلى
تعدٌل

منتمٌة

التعدٌل المقتر

غٌر
منتمٌة

كثٌثثثثرا مثثثثا أشثثثثعر بثثثثؤنً أتفجثثثثر

5

طاقة.
أنثثثثثثا شثثثثثثخص مبثثثثثثتهج ومفعثثثثثثم

6

بالحٌوٌة والنشاط.

7

حٌاتً تجري بسرعة.

8

أنا شخص نشٌط جداً.
ال اعتبثثثر نفسثثثً شخصثثثا ً خفٌثثثف

9

الظل)*( .

10
11
12

أفضثثثثثل عثثثثثادة عمثثثثثل األشثثثثثٌاء
بمفردي)*( .
لست بالشخص المتفائل المبتهج.
(*)
أفضل أن أدبر أمور نفسثً علثى
أن أكون قائدا ً لآلخرٌن)*(.
(*) فقرة سالبة االتجاه تصحي بطرٌقة عكسٌة.

أي مالحظات أو اقتراحات ترونها مناسبة
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.................................................................................................
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العامل الثالع :االنفتا على الخبرة (Openness )O
 )1الخٌال  : Fantasyلدٌه تصثورات قوٌثة وكثٌثرة وحٌثاة مفعمثة بالخٌثال ،عنثده أحثالم كثٌثرة
وطموحثثات غرٌبثثة ،كثثثرة أحثثالم الٌقظثثة لثثٌس هروب ثا ً مثثن الواقثثع يوإنمثثا بهثثدف تثثوفٌر بٌئثثة
تناسب خٌاالته،وٌعتقد بان هذه الخٌاالت تشكل جزءا ً مهما ً فً حٌثاتهم وتسثاعده علثى البقثاء
واالستمتاع بالحٌاة.
 )2المشلللاعر  : Feelingsالتعبٌثثثر عثثثثن الحثثثاالت النفسثثثٌة أو االنفعثثثثاالت بشثثثكل أقثثثوش مثثثثن
اآلخرٌن،والتطثثرف فثثً الحالثثة حٌثثث ٌشثثعر الفثثرد بقمثثة السثثعادة ثثثم ٌنتقثثل فجثثؤة إلثثى قمثثة
الحزن ،كما تظهر علٌه عالمات االنفعاالت الخارجٌة ،كالمظاهر الفٌزٌولوجٌة ،المصثاحبة
لالنفعال فً أقل المواقف الضاغطة أو المفاجئة.
 )3األفعال  : Actionsالرغبة فثً تجدٌثد األنشثطة واالهتمامثات والثذهاب إلثى أمثاكن لثم ٌسثبق
زٌارتهثثا فثثً السثثابق ،وٌحثثب أن ٌجثثرب وجبثثات جدٌثثدة وغرٌبثثة مثثن الطعثثام والرغبثثة فثثً
التخلص من "الروتٌن" الٌومً والمغامرة.
 )4األفكللار  : Ideasاالنفتثثال العقلثثً والفطنثثة وعثثدم الجمثثود والتجدٌثثد أو االبتكثثار فثثً األفكثثار
والدهاء والتبصر.
 )5القٌم  : Valuesالمٌل إلعادة النظر إلى القٌم االجتماعٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة ،فثالفرد المتفثتي
للقٌم نجده ٌإكد القٌم التً ٌعتنقها وٌناضل من أجلهثا علثى حثٌن نجثد العكثس بالنسثبة للفثرد
غٌر المتفتي للقٌم فانه مساٌر لؤلحزاب السٌاسٌة على سبٌل المثثال وٌقبثل جمٌثع التشثرٌعات
التقلٌدٌة.
 )6الجمالٌات  : Aesthetiمحب للفن واألدب ،متحمسٌ ،قدر الشعر والموسٌقىٌ ،تثذوق الفثن
ولٌس بالضرورة أن ٌمتلك موهبة فنٌة.

الفقرات

م

الصٌاغة

االنتماء للمجال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

1
2

بحاجة إلى
تعدٌل

األنمثثثاط الفنٌثثثة التثثثً أجثثثدها فثثثً
الفن أو الطبٌعة تثٌر اهتمامً.
كثٌرا ما أجرب األكالت الجدٌثدة
واألجنبٌة .
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منتمٌة

غٌر
منتمٌة

التعدٌل المقتر

الفقرات

م

الصٌاغة

االنتماء للمجال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

بحاجة إلى
تعدٌل

عنثدما اقثرأ الشثعر أو أتمعثن فثثً
 3عمل فنً أشعر بالنشوة وبموجثة
من اإلثارة أحٌانا.
4
5
6
7

لثثدي فضثثول فكثثثري كبٌثثر تجثثثاه
المعرفة.
كثٌثثرا ً مثثا اسثثتمتع بالتالعثثب فثثً
النظرٌات واألفكار المجردة.
للشثعر تثؤثٌر ضثعٌف أو ال تثؤثٌر
له على)*( .
ال أحثثثثب أن أضثثثثٌع وقتثثثثً فثثثثً
أحالم الٌقظة)*(.
عنثثثثدما أسثثثثتدل علثثثثى الطرٌقثثثثة

 8الصثثحٌحة لعمثثل شثثًء مثثا فثجننً
أتمسك بها)*(.
أعتقد أن ترك الطالب ٌسثتمعون
9

إلثثثى متحثثثدثٌن ٌتجثثثادلون ٌمكثثثن
فقثثثثثثثثط أن ٌشثثثثثثثثوش تفكٌثثثثثثثثرهم
وٌضللهم)*(.
(*) فقرة سالبة االتجاه تصحح بطرٌقة عكسٌة.
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منتمٌة

غٌر
منتمٌة

التعدٌل المقتر

م

الفقرات

الصٌاغة

االنتماء للمجال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

بحاجة إلى
تعدٌل

منتمٌة

التعدٌل المقتر

غٌر
منتمٌة

نثثادرا مثثا أالحثثظ المشثثاعر
10

والحثثاالت المزاجٌثثة التثثً
تحثثثثثثثثثثثثثثثثدثها البٌئثثثثثثثثثثثثثثثثات
المختلفة)*(.
أعتقثثثثد أن علٌنثثثثا أن نلجثثثثؤ

11

إلى السلطات الدٌنٌثة للبثت
فً األمور األخالقٌة)*(.
لثثثثثدش اهتمثثثثثام قلٌثثثثثل فثثثثثً

12

التؤمثثل فثثً طبٌعثثة الكثثون
أو الظروف اإلنسانٌة)*(.
(*) فقرة سالبة االتجاه تصحح بطرٌقة عكسٌة.

أي مالحظات أو اقتراحات ترونها مناسبة
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
................................................................................................
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العامل الرابعٌ :قظة الضمٌر (consciousness )c
 )1االقتدار أو الكفاءة  : Competencesبارع ،كفء ،مدرك ،متبصر أو حكثٌم ،وٌتصثرف
بحكمة مع المواقف الحٌاتٌة المختلفة.
 )2منظم  : Orderمرتب ،مهذب ،أنٌقٌ ،ضع األشٌاء فً مواضعها الصحٌحة.
 )3ملتلللزم بالواجبلللات  : Dutifulnessملتثثثزم لمثثثا ٌملٌثثثه ضثثثمٌره وٌتقٌثثثد بثثثالقٌم األخالقٌثثثة
بصرامة.
 )4مناضل فً سلبٌل االنجلاز : Achievement strivingمكثافي ،طمثول ،مثثابر ،مجتهثد،
ذو أهداف محددة فً الحٌاة ،مخطط ،جاد.
 )5ضللبط ال ل ات  : Self- Disciplineالقثثدرة علثثى البثثدء فثثً عمثثل مثثا أو مهمثثة ومثثن ثثثم
االستمرار حتى انجازها دون اإلصابة بالكلل أو الملل ،القدرة على التدعٌم الذاتً مثن أجثل
انجاز األعمال دون الحاجة إلى التشجٌع من قبل اآلخرٌن.
 )6التللينً أو الروٌللة  : Delibrationالنزعثثة إلثثى التفكٌثثر قبثثل القٌثثام بثثؤي فعثثل ولثثذلك ٌتسثثم
الفرد بالحذر والحرص والٌقظة والتروي قبل اتخاذ القرار أو القٌام بؤي فعل.

الفقرات

م

الصٌاغة

االنتماء للمجال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

1

بحاجة إلى
تعدٌل

احثثثتفظ بممتلكثثثاتً نظٌفثثثة
ومرتبة.
أنثثا أجٌثثد إلثثى حثثد مثثا فثثً

2

دفع نفسً إلنجثاز األشثٌاء
فً وقتها.
أحثثاول انجثثاز كثثل المهثثام

3

التثثً أكلثثف بهثثا وفقثثا ً لمثثا
ٌملٌه على الضمٌر.
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منتمٌة

غٌر
منتمٌة

التعدٌل المقتر

الفقرات

م

الصٌاغة

االنتماء للمجال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

بحاجة إلى
تعدٌل

منتمٌة

لثثثثثثثثدي مجموعثثثثثثثثة مثثثثثثثثن
4

األهداف الواضثحة أسثعى
إلثثثثثثى تحقٌقهثثثثثثا بطرٌقثثثثثثة
منتظمة.

5

أعمثثثثثل بجثثثثثد فثثثثثً سثثثثثبٌل
تحقٌق أهدافً.
عنثدما أتعهثد بشثًء ٌمكثن

6

دائمثثثثثثا االعتمثثثثثثاد علثثثثثثثً
ومتابعته للنهاٌة.

7
8
9
10

أنثثثا شثثثخص منثثثتج ٌنهثثثً
عمله دائماً.
أكافي من أجثل التمٌثز فثً
كل شًء أقوم به.
إننثثثثثثثً لسثثثثثثثثت شخصثثثثثثثثا
نظامٌاً)*(.
أضثثٌع الكثٌثثر مثثن الوقثثت
قبل أن أبدأ العمل)*(.
أحٌانثثثثثا ال أكثثثثثون جثثثثثدٌرا ً

11

بالثقثثثثثثة كمثثثثثثا ٌنبغثثثثثثً أن
أكون)*(.

12

ال أبثثدو مطلق ثا ً قثثادر علثثى
أن أكون منظماً)*(.
(*) فقرة سالبة االتجاه تصحح بطرٌقة عكسٌة.
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غٌر
منتمٌة
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أي مالحظات أو اقتراحات ترونها مناسبة
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.................................................................................................
انؼبمم انخبمظ :انمقجُنٕخ اَ انطٕجخ (Agreeableness )A
 )1الثقللة ٌ : Trustشثثعر بالثقثثة تجثثاه اآلخثثرٌن ,واثثثق مثثن نفسثثه ،جثثذاب مثثن الناحٌثثة
االجتماعٌة،غٌر متمركز حول ذاتهٌ ،ثق فً نواٌا اآلخرٌن.
 )2االستقامة  : Straightforwardnessمخلص ،مباشر ،صرٌي،مبدع ،وجذاب
 )3اإلٌثلار  :Altruismمحثب للغٌثر والرغبثة فثً مسثاعدة اآلخثرٌن ،متعثاون ،المشثاركة
الوجدانٌة فً السراء والضراء مع اآلخرٌن.
 )4اإل علان أو القبلول ٌ :Complianceقمثع المشثاعر العدوانٌثة والعفثو والنسثٌان تجثاه
المعتدٌن،واالعتداء أو اللطف ،والتروي فً المعاملة مع الغٌر أثناء الصراعات.
 )5التواضع  :Modestyمتواضع غٌر متكبر  ،ال ٌتنافس مع اآلخرٌن.
)6

االعتلدال فلً اللرأي  :Tender- Mindednessمتعثاطف مثع اآلخثرٌن ومعثٌن لهثم
وٌدافع عن حقوق اآلخرٌن وبالذات الحقوق االجتماعٌة أو السٌاسٌة.

الفقرات

م

الصٌاغة

االنتماء للمجال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

1

بحاجة إلى
تعدٌل

أحاول أن أكون لطٌفثا مثع
كل فرد ألتقً به.
أفضثثثثثثثل التعثثثثثثثاون مثثثثثثثع

2

اآلخرٌن بدال مثن التنثافس
معهم.
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منتمٌة

غٌر
منتمٌة

التعدٌل المقتر

الفقرات

م

الصٌاغة

االنتماء للمجال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

3

بحاجة إلى
تعدٌل

أشثثثعر بثثثؤن معظثثثم النثثثاس
الذي أعرفهم ٌحبونً.
أحثثثثثاول أن أكثثثثثون ٌقظثثثثثا ً

4

ومراعٌثثثثثثثثثثثثا ً لمشثثثثثثثثثثثثاعر
اآلخرٌن.
أمٌثثثل إلثثثى التحاٌثثثل علثثثى

5

النثثاس للحصثثول علثثى مثثا
أرٌد عند الضرورة)*(.
إذا لثثم أحثثب بعثثض النثثاس

6

فثثثثثجننً أدعهثثثثثم ٌعرفثثثثثون
ذلك)*(.

7

أنثثثثثثثا متعصثثثثثثثب الثثثثثثثرأي
ومتشدد فً اتجاهاتً)*(.
كثٌ ثر مثثن النثثاس ٌعتقثثدون

8

بثثثثؤنً بثثثثارد وغٌثثثثر ودود
إلى حد ما)*(.
أعتقثثثثد أن معظثثثثم النثثثثاس

9

سٌسثثثثتغلوننً إذا سثثثثمحت
لهم بذلك)*(.

10

أمٌل إلى الشك والسثخرٌة
من نواٌا اآلخرٌن)*(.
(*) فقشح عبنجخ االتجبي تصذخ ثطشٔقخ ػكغٕخ.
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منتمٌة

غٌر
منتمٌة

التعدٌل المقتر

الفقرات

م

الصٌاغة

االنتماء للمجال

اللغوٌة

التً ترٌد دراسته

واضحة

11

بحاجة إلى
تعدٌل

منتمٌة

التعدٌل المقتر

غٌر
منتمٌة

ٌعتقثد الثبعض بثؤننً أنثانً
ومغرور)*(.
كثٌثثرا مثثا ادخثثل فثثً جثثدل

12

مثثثثثثثثثع أفثثثثثثثثثراد عثثثثثثثثثائلتً
وزمالئً فً العمل)*(.
(*) فقشح عبنجخ االتجبي تصذخ ثطشٔقخ ػكغٕخ.

أي مالحظات أو اقتراحات ترونها مناسبة
.............................................................................................................
.............................................................................................................
....................................................................................................
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ملحق رقم ( )2
قائمة بأسماء لجنة تحكيـ مقياس عوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات في ضوء
بعض المتغيرات
ـً

االسـ

التخصص

 ً 1أ.دً/عبدًالرزاؽًفاضؿًالقيسي ً

التربيةًالخاصة ً

 ً 2د/باسـًمحمدًدحادحر ً

اإلرشادًالنفسي ً

 ً 3دً/عبدًالفتاحًمحمدًخكاجة ً

اإلرشادًالنفسي ً

 ً 4دً/هدلًأحمدًالضكم ً

عمـًالنفس ً

 ً 5دً/محمدًأحمدًنقادم ً

القياسًكالتقكيـ ً

 ً 6د/آماؿًمحمدًبدكم ً

رياضًأطفاؿ ً

 ً 7دً/مجاًعبدالمجيدًالعاني ً

اإلرشادًالنفسي ً

 ً 8دً/سميرةًحميدًالجاشمية ً

اإلرشادًالنفسي ً
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طبيعة العمؿ
مسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـًالتربيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةًكالد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتً
اإلنسانية/جامعةًنزكل ً
مسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـًالتربيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةًكالد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتً
اإلنسانية/جامعةًنزكل ً
مسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـًالتربيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةًكالد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتً
اإلنسانية/جامعةًنزكل ً
مسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـًالتربيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةًكالد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتً
اإلنسانية/جامعةًنزكل ً
مسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـًالتربيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةًكالد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتً
اإلنسانية/جامعةًنزكل ً
مسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـًالتربيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةًكالد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتً
اإلنسانية/جامعةًنزكل ً
ػزًاإلرشػػ ػ ػ ػ ػػادًالطبلبي/جامعػ ػ ػ ػ ػ ػػةً
ً
مركػػ ػ ػ ػ ػ
السمطافًمابكس ً
مركػػ ػ ػ ػ ػػزًاإلرشػػ ػ ػ ػ ػػادًالطبلبي/جامعػ ػ ػ ػ ػ ػػةً
السمطافًمابكس ً

ـ

االسـ

التخصص

جية العمؿ

ً9

دً.هاشـًحميدًمحمد ً

الطبًالنفسي ً

مستشفىًالمسرةًً/ك ازرةًالصحة ً

 ً 01دً.عمياءًرضاًسمطاف ً

عمـًالنفسًالسريرم ً مستشفىًالمسرةًًً/ك ازرةًالصحة ً

 ً 00دً.مجدمًمحمكدًمرسى ً

االحصاءًالطبي ً

 ً 02ـ/عمرًخمؼًالجنائي ً

اإلرشادًالنفسي ً

 ً 03ـً /بثينةًسالـًالكهيبية ً

العمؿًاالجتماعي ً

ً 04

دائرةًالبحكثًكالدراساتً ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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دائرةًالدراساتًكالبحكثً/ك ازرةً
الصحة ً
مركزًاإلرشادًالطبلبيً/جامعةً
السمطافًمابكس ً
مستشفىًالمسرةً/ك ازرةًالصحة ً
ك ازرةًالصحة ً

ممحؽ رقـ ()3
مقياس عوامؿ الشخصية الكبرى لدى مدمني المخدرات في صيغتو النيائية

وٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢داة
لغُ اٌزشث١خ ٚاٌذساعبد اإلٔغبٔ١خ
المحترم /المحترمة

األخ العزٌز  /االخت العزٌزة
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  ،،،،،،وبعد

أمامك مجموعة من الفقرات المعبرة عن العوامل الخمس الكبرش للشخصٌة لدٌك ،وهً
مكونة من  61فقرة موزعة على خمس عوامل للشخصٌة ،وبما أنه من الطبٌعً تختلف هذه
العوامل من فرد ألخر ،لذلك فجنه ال توجد إجابات صحٌحة وأخرش خاطئة ،وتذكر أن إجابتك
عنها هً إجابة حقٌقٌة.
 أجب عن جمٌع األسئلة بكل صراحة وأمانة وبصثدق ،وأن تبثرز رأٌثك ومشثاعرك ،علمثا ً بؤنثهال توجد إجابات خاطئة وأخرش صحٌحة ،فججابتك تعبر عن مدش أتفثاق الفقثرات مثع مثا تشثعر
به أتجاه شخصٌتك.
 ضع اإلجابثة األولثى التثً تخطثر ببالثك واألقثرب إلثى التعبٌثر عثن طبٌعتثك وسثلوكك واحثرصعلى استثمار الوقت وال تتردد فً اإلجابة.
 ال تتثثرك أي عبثثارة دون إجابثثة ولثثو بثثدأ أن بعضثثها ال تنطبثثق علٌثثك إال إنثثه ٌجثثب اإلجابثثة علثثىجمٌع األسئلة دون استثناء.
 ضع إجابة وحدة فقثط لكثل فقثرة مثن الفقثرات الثواردة فثً القائمثة ،مثع العلثم بثان جمٌثع بٌانثاتكمستكون فً غاٌة السرٌة وال تستخدم إال فً خدمة البحث العلمً.
 -ضع إشارة

فً المكان الذي ٌدل على درجثة موافقتثك علثى الفقثرات وانطباقهثا علٌثك

كما ٌوضي المثال التالً :
م
9

الفقرة
أنا لست بالشخص القلق

موافق
تماما

√
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موافق

غٌر
متيكد

غٌر غٌر موافق
تماما
موافق

(البٌانات الشخصٌة )
 )8الجنس (النوع االجتماعً ):
ذكر

أنثى

 )9العمر (السن):
اقل من  02سنة

من  02إلى  20سنة

من  22إلى  30سنة

من  32إلى  40سنة

من  42إلى  50سنة

من  52الى  60سنة

أكثر من  60سنة
)99

)99

الحالة االجتماعٌة :
أعزب

مطلق

متزو

أرمل

المستوى التعلٌمً:
أمً

دبلوم عالً

ُملم (ٌقرأ وٌكتب)

بكالورٌوس

تعلٌم األساسً (حلقة  0و )2

ماجستٌر فما فوق

ثانوي ( ما بعد األساسً)
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)92

)93

المهنة :
طالب

موظف فً القطاع الحكومً

أعمال حرة

متقاعد

موظف فً القطاع الخاص

باحث عن عمل

الدخل الشهري لألسرة :
اقل من  211لاير

من  510إلى  711لاير

من  211إلى  325لاير

من  710إلى  0111لاير

من  326إلى  511لاير

أكثر من  0111لاير

)7عدد مرات االنتكاسة:
مرة واحدة

 4مرات

 7مرات

مرتان

 5مرات

 8مرات

 3مرات

 6مرات

أكثر من  8مرات

 )8عد مرات التعاطً:
مرة واحدة فً الٌوم

مرة واحدة فً األسبوع

مرتان فً الٌوم

مرتان فً األسبوع

ثالث مرات فً الٌوم

ثالث مرات فً األسبوع
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 )9عدد مرات الدخول للسجن:

وال مرة
 2 – 0مرة
 4 – 3مرات

 6 – 5مرات
 8 – 7مرات
أكثر من  8مرات

 )10عدد سنوات اإلدمان:

 2 – 0سنة

 8 – 7سنوات

 7سنوات

 4 – 3سنوات

01 – 9سنوات

 8سنوات

 6 – 5سنوات

أكثر من  01سنوات

أكثر من  8سنوات

 )99نوع المخدر:
القنبٌات :الحشٌش  ،والمارٌجوانا ،والبانجو.
المنشطات  :ومن هذه المواد االمفٌتامٌن كالكبتاجون ،والكوكاٌٌن.
الميموساتًً:عقارًالميسرجيؾً(ً،)ًL.S.Dكالميسكاليفً،كعقارًاإلكستازمً.
الـقـات.
األفٌونات :الهٌروٌن ،والمورفٌن ،والكوداٌٌن ،والمٌثادون.
مواد مخدرة أخرش ( لطفا ً ٌرجى التفضل بكتابة هذا النوع من المخدر )
ً

..................................................................................
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موافق
تماما

الفقرة

م
1

أنا لست بالشخص القلق

2

أحب أن ٌكون حولً عدد كبٌر من الناس

3

ال أحب أن أضٌع وقتً فً أحالم الٌقظة

4

أحاول أن أكون لطٌفا مع كل فرد ألتقً به

5

احتفظ بممتلكاتً نظٌفة ومرتبة

6

أشعر بؤننً أدنى شانا ً من اآلخرٌن

7

اضحك بسهولة فً معظم المواقف

8

عندما أستدل على الطرٌقة الصحٌحة لعمل شًء
ما ،فجنً أتمسك بها

9

كثٌرا ً ما أدخل فً جدال مع أفراد عائلتً وزمالئً

10

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

11

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

12

ال أعتبر نفسً خفٌف الظل

13

تثٌر اهتمامً األنماط الفنٌة التً أجدها فً الفن أو
الطبٌعة

14

ٌعتقد البعض بؤننً أنانً أومغرور

15

لست شخصا نظامٌا

16

نادرا ما اشعر بالوحدة و الكآبة

 17استمتع حقا ً بالحدٌث مع الناس
18

أعتقد أن ترك األشخاص ٌستمعون إلى متحدثٌن
ٌتجادلون ٌمكن أن ٌشوش تفكٌرهم وٌضللهم
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موافق

غٌر
متؤكد

غٌر
موافق

غٌر
موافق
تماما

موافق
تماما

م

الفقرة

19

أفضل التعاون مع اآلخرٌن بدالً من التنافس معهم

20

أحاول انجاز كل المهام التً أكلف بها وفقا ً لما
ً الضمٌر
ٌملٌه عل َّ

21

كثٌرا ً ما أشعر بالتوتر والعصبٌة

22

أحب أن أكون حٌث ٌكون النشاط

23

عندما أقرأ الشعر قلٌ ً
ال ما أتؤثر

24

أمٌل إلى الشك والسخرٌة من نواٌا اآلخرٌن.

25

لدي مجموعة من األهداف الواضحة أسعى إلى
تحقٌقها بطرٌقة منتظمة

26

أحٌانا ً أشعر بؤنً ال قٌمة لً أبدا ً فً هذه الحٌاة

27

أفضل عادة ً عمل األشٌاء بمفردي

28

أمٌل لتجربة األكالت الجدٌدة واألجنبٌة

29

أعتقد أن معظم الناس سوف ٌستغلونً إذا سمحت
لهم بذالك

30

أضٌع الكثٌر من الوقت قبل أن أبدأ العمل

31

نادرا ً ما أشعر بالخوف أو القلق

32

كثٌرا ً ما أشعر بالحٌوٌة والطاقة

33

نادرا ما تتؤثر حالتً المزاجٌة باختالف البٌئة

34

أشعر بؤن معظم الناس الذي أعرفهم ٌحبوننً
ً

ً
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موافق

غٌر
متؤكد

غٌر
موافق

غٌر
موافق
تماما

موافق
تماما

الفقرة

م
35

أعمل بجد فً سبٌل تحقٌق أهدافً

36

أغضب كثٌرا ً من الطرٌقة التً ٌعاملنً بها
الناس

37

أنا شخص مجتهد ومفعم بالحٌوٌة والنشاط

38

اعتقد بؤنه علٌنا أن نلجؤ إلى األحكام الدٌنٌة للبت
فً األمور الخالفٌة

39

ٌعتقد بعض الناس بؤنً بارد وغٌر ودود إلى
حد ما

41

عندما أتعهد بعمل شًء ٌمكن االعتماد علً
ومتابعته للنهاٌة

40

غالبا ً ما تضعف همتً وأشعر باالستسالم عندما
تسوء األمور

42

لست بالشخص المتفائل المبتهج

43

عندما اقرأ شعرا ً أو أتمعن فً قطعة الفن أشعر
بالنشوة واإلثارة

44

أنا متعصب الرأي ومتشدد فً اتجاهاتً

45

أحٌانا ال أكون جدٌرا ً بالثقة كما ٌنبغً أن أكون.

46

نادرا ً ما أكون حزٌنا ً أو مكتئبا ً

47

حٌاتً تجري بسرعة

48

لدي اهتمام قلٌل بالتؤمل فً طبٌعة الكون و
الظروف اإلنسانٌة

49

أحاول أن أكون ٌقظا ومراعٌا ً لمشاعر اآلخرٌن

51

أنا شخص منتج ٌنهً عمله دائما ً

257

موافق

غٌر
متؤكد

غٌر
موافق

غٌر
موافق
تماما

موافق
تماما

الفقرة

م

50

غالبا ً ما أشعر بالعجز وبحاجة لشخص ٌحل
مشاكلً

52

أنا شخص نشٌط جدا ً

53

لدي فضول فكري كبٌر تجاه المعرفة

54

إذا لم أحب بعض الناس فؤننً أدعهم ٌعرفون
ذلك

55

ال أبدو مطلقا ً قادراً على أن أكون منظما

56

أشعر بالحاجة إلى اإلخفاء فً المواقف التً
تبعث بالخجل

57

أفضل أن أدبر أموري بنفسً على أن أكون قائدا ً
لآلخرٌن

58

كثٌرا ً ما أستمتع بالتؤمل فً النظرٌات واألفكار
المجردة وخلق الكون

59

أمٌل إلى التحاٌل على الناس للحصول على ما
أرٌد عند الضرورة

61

أكافي من أجل التمٌز فً كل شًء أقوم به

موافق

غٌر
متؤكد

غٌر
موافق

غٌر
موافق
تماما

نشكركم على تعاونكم معنا من أجل خدمة البحث العلمً وفقكم هللا وأبعد عنكم كل مكروه.

الباحث  /سعٌد بن أحمد الغدانً
المشرف  /د .امجد دمحم هٌاجنة
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ممحؽ رقـ ()4
رسالة مف جامعة نزوى

ً
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ممحؽ ()5
رسالة مف لجنة مراجعة وانجاز البحوث مف الناحيتيف العممية واألخالقية بوزارة الصحة ً

ً
ً
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ممحؽ ()6
قانوف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية ً

ً
ً
ً
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ً

ً
ً
ً
ً
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ً
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268

269

271

270

272
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279

281

280

282
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