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 الفصل األول
 ةـل إىل الدراسـمدخ

 
 :املقدمة :  أوال

يؤكد الواقع على أن طفل اليوم هو رجل الغد، أي أنه الذي تنعقد عليه اآلمال يف حتمل  
 اإلجتماعيةومن هذا املنطلق حتتل التنشئة . ةاممسئولية تشكيل املستقبل مبا حيقق التنمية املستد

نة متميزة يف حياة اتمع ألا تستهدف نقل ثقافة اتمع إىل أفراده الذين يوكل اليهم بناء مكا
وألن فئات الناشئة من افراد اتمع تكون أكثر تأثرا مبا حيدث حلياا من . اتمع وتطوره

ملراهقني حتوالت وتناقضات عرب مراحل تربيتها، فإا تتعرض ملشكالت يتأثر ا بعض األطفال وا
وأسرهم واتمع ككل، ويصبح األمر أكثر أمهية إذا ما يتعلق ذلك بالتشرد واإلحنراف وعلى 
األخص يف جمال اإلدمان واملخدرات، وعليه تأيت مشكلة إحنراف األحداث يف مقدمة املشكالت 

 .اليت تواجه الطفولة واملراهقة وتذهب بأمنها ودد حاضرها ومستقبلها
 لذا فقد اختار    - متشعبة يف أهدافها ووظائفها ومؤسساا     اإلجتماعيةنشئة  وملا كانت الت   

اليت تلقاها   هذه التنشئه  أمناط يف األسرة السعودية للوقوف على       االسريهالباحث أساليب التنشئة    
وحيث أن األسرة تتحمل املسئولية األوىل عن تنشئة        . األحداث املتعاطني  للمخدرات من أسرهم     

تبارها أول مؤسسات التنشئة االجتماعية وأمهها تلك اليت ميتد دورها خالل املراحل            ابنائها، وبإع 
العمرية من حياة أبنائها، وتستخدم يف ذلك أساليب هلا تأثريات حيوية ملا يترتب عليها من حتديد                

، ويتكافل دور األباء واألمهات يف هذه العملية وإن         السلوك الذي يتسم بالسواء أو غري السواء        
  .ان دور األباء له أمهية خاصةك

ومبا أن رعاية وتنشئة األحداث كانت وال زالت مطلب جوهرياً ووظيفة أساسـية مـن            
وظائف األسرة يف كل اتمعات اإلنسانية عرب تاريخ البشرية ، فهناك قدر متوقع من جانب كل                

 آخر متوقع من جانب كل      وهناك قدر . أسرة لتلبية مطالب التنشئة اإلجتماعية والرعاية املطلوبة        
 .طفل ليسلك السلوك املتوافق املطلوب يف إطار معايري إجتماعية من خالل أمناط سلوكية مقبولة

نه مـن عالقـات   مولألسرة اثر مباشر يف الوقاية من اجلناح أو تعاطي املخدرات مبا تتض           
لقيام ذه املهام   ومعايري وقيم واجتاهات ووظائف وإشباع لالحتياجات، فإذا فشلت األسرة يف ا          
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 كفيلـة بتخفيـف     - ظنا منه  -األساسية يف حياة اإلنسان فإنه قد يلجأ إىل املخدرات بإعتبارها           
مهومه وحل ملا يقابله من مشكالت حىت ولو كان ذلك خروجا على قوانني وأعراف جمتمعه أو                

 ) .٨٨ص: هـ١٤١١العبيدي،(بيئته 
 

اقتصر الباحث يف تناوهلا على ثالثة أسـاليب         فقد   األسريهونظراً لتعدد أساليب التنشئة      
 ألا متثل طريف القياس من أقصى اليمني اىل أقصى اليسار ووسطيه القياس يف التـوازن وهـي                

ولقد اعتمد الباحث على التجربه الطبيعيه اليت       .  التدليل والتشدد، والتوازن بني التدليل والتشدد     
ونظرا الستحاله عمـل او     . وا دار املالحظه    حدثت لبعض األحداث فتعاطوا املخدرات وأودع     

تكوين جمموعه ضابطه مماثله هلم من حيث البيئه والظروف التربويه وأمناط التنشئة األسرية فأنـه               
من االوفق االعتماد على منظور هؤالء األحداث ملعرفه منط التنشئة األسرية لكل من األب واألم               

 .توالذي قد يؤدي اىل تعاطي االحداث للمخدرا
 أن األسرة السعودية تستخدم اساليب التنشـئة االجتماعيـة          ويشري املقاطي يف دراسته      

بطرق خمتلفة ينعكس أثرها على األبناء الذكور واإلناث، سواء كانت آثارها إجيابية تتمثـل يف               
التكيف والتوافق اإلجتماعي، أو سلبية تتمثل يف اإلحنرافات كاجلنوح وتعاطي املخدرات وغريه            

 ).١٤ص: م١٩٩٥قاطي، امل(
 اليت ميارسها اآلباء واألمهات يف األسرة يف درجة اجيابيتها          األسريهين أساليب التنشئة    باوتت 
 وسوف يعرض الباحث هذه  األساليب إليضاح الفروق بينها مـن ناحيـة ومتهيـداً                وسلبيتها

ثابـة املعنويـة    ، ويعد أسلوب التشجيع من أمهها إجيابية حيث يعتمد على اال          الختياره بعضها   
واملادية املفضلة حسب قواعد التنشئة السليمة ذلك أن اآلباء واألمهات أو غريهم يتـدخلون يف               
إدارة شئون ابنائهم خالل تعزيز سلوكهم وتصرفام السوية، ودعم ذلك عن طريق اقرارهم هلا              

جمتمعهم وذلك يساعد   والثناء عليهم، واستحسان اتباعهم للقواعد األخالقية املعترف ا يف ثقافة           
ة أداء األدوار االجتماعية، اليت     ي، وحتمل مسئول  يف زيادة سرعة تعلم األبناء ملضامني ثقافة اتمع         

 .وينتظر أداؤهم هلا مستقبالأيشغلوا، 
كما أن أسلوب النصح واإلرشاد يغطي جوانب التوجيه واإلرشاد حيث يتمكن اآلبـاء              

لوكية مع أبنائهم، وحماولة تعديلها وتغيريها باإلقناع املوجـه         واألمهات من مناقشة األخطاء الس    
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واحلوار والتفاهم حسب املواقف احلياتية، ويفتح هذا األمر جسرا من التفاهم واحلوار بني أعضاء              
 األسرة يساعد يف تشكيل شخصية األبناء وبنائها فيتمكنوا مـن اكتسـاب ثقافـة جمـتمعهم                

يف حتقيق الـوعي الثقـايف والقـدرة علـى أداء األدوار        ألسريه  اويربزها دور التنشئة    , وتعلمها
 .االجتماعية، واإلسهام يف تنمية املخزون الثقايف ونقله عرب األجيال يف عملية مستمرة

ويعد أسلوب التدليل من األساليب السلبية اليت يلجأ إليها األباء واألمهات خالل عملية              
 العام لثقافة اتمع، وتظهر مسة السلبية هلذا األسلوب         تشكيل شخصية األبناء لتتوافق مع اإلطار     

يف التنشئة عن طريق اإلستجابة املباشرة جلميع متطلبام األساسية والثانوية وحتقيقهـا وعـدم              
تكليفهم القيام بأي مسئولية تناسب أعمارهم، وهذه العناية الفائقة باألبناء مرغوبة بشكل عام يف              

على نفسية الصغار حيث ال متكنهم مستقبال من حتقيـق رغبـام أو             االسر ولكن آثارها سلبية     
ذلك ألم مل يتعودوا على حتمل أنواع الرفض وعـدم تنفيـذ            . حتمل األدوار املنوطة م جبدية    

 ويعتقد الباحث ان هذا النمط من التنشئة األسرية لسلوك األبناء ميكن أن          الواجبات دون مساعدة  
حداث للمخدرات وهلذا سوف يكون منط التدليل احد امناط التنشئة          يكون له دور يف تعاطي اال     
 .األسرية يف هذه الدراسة

وعلى النقيض من أسلوب التدليل جند أسلوب التشدد الذي يرتكز على العقاب أوالقهر              
او التأنيب والتوبيخ ويعتقد الباحث ان منط التشدد قد يؤدي اىل تعاطي االحداث للمخـدرات               

تماد على العقاب اليومي كعالج لألخطاء السلوكية لألبناء يؤدي م إىل إتبـاع              اإلع وذلك ألن 
القواعد األخالقية خوفا من العقاب وليس بقناعتهم الذاتية، وقد يؤدي الضـرب إىل تنفيـذهم               

ويزداد األمر صعوبة نتيجة    . للواجبات املكلفني ا كناتج للخوف الشديد والقلق الدائم من القهر         
الصغار للصواب واخلطأ وعالقته بالعقاب ألم يف مرحلة تعلم وحيتاجون إىل مناقشة            عدم إدراك   

هـذا   وإقناع وتوجيه مستمر، ومن اجلدير بالذكر أن مجيع التجارب العملية قد أكدت فشـل               
األسلوب يف واقع حياة اتمع سواء يف األسرة أو املدرسة إذ يسهم يف تشكيل شخصية مفككة                ا

ستجيب إلكتساب مفردات ثقافة اتمع إال عن طريق اازاة أو النقد وقد يؤدي             غري بناءة ال ت   
ألم يستطيعون حتمل القسـوة والعنـف بعكـس         -األمر إىل إنطوائهم وخضوعهم التام للنقد       

 وهذا يزيد من حقدهم وكرههم للمحيطني م ألن التحقري الدائم والتوبيخ حيـوالن              .الراشدين
 .ة بصورة أفضلدون تعلم طريق احليا
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ومثة منط آخر للتنشئة تنتهجه األسرة يتمثل يف التذبذب أو التناقض وعدم اإلستقرار على               
ذلك أن التأرجح   .  أسلوب حمدد أثناء التفاعل االجتماعي مع األبناء لتهذيب أخالقهم وتعليمهم         

تكراره مرة أخرى   بني الشدة واللني يف اازاة على سلوك معني واملكافأة على نفس السلوك عند              
يؤدي إىل اختالل تفكري األبناء وعدم قدرم على متييز السلوك املقبول اجتماعيا عن السـلوك               

وهذا ال يساعد األبناء على حتمـل املسـئولية أو          . وعليه يتداخل الصواب مع اخلطأ    . املرفوض  
  لق وعدم إسـتقرار   القدرة على أداء األدوار مستقبال وحسم األمور، وجيعلهم دائما يف تردد  وق            

 ولقد فضل الباحث تضمني كل من منط التدليل ومنـط     وقد يفتقدون القدرة على إختاذ القرارات     
 .التشدد أسئله تستقصي هذا النمط

كما أن عدم توخي العدل بني األبناء يباعد بينهم ويفقدهم العــالقات اإلجتماعيـة               
بني األبناء بعوامل اجلنس او العمر االمر الذي        احلميمة، وقد يربر اآلباء أو األمهات أوجه التفرقه         

يثري احلقد والغرية بني األبناء بدالً من االحترام املتبادل ، وزيادة العـداوة والبغضـاء وتسـخري                 
 .بعضهم ألداء األدوار

يعمل اتمع على ضبط سـلوك الـنشء        بصفة عامة   وإلجناح عملية التنشئة اإلجتماعية      
زن ويشجع األباء واألمهات على استخدامه وأن يكونوا قدوة لألبنـاء           بإستخدام األسلوب املتوا  

األمر الذي يساعد على زيادة سرعة تعلم األبناء للحق والواجب ومضامني الثقافة وحتمل اإلدوار              
 .االجتماعية وادائها بشكل متزن وإجيايب

 دول العامل   ومما الشك فيه أن ظاهرة تعاطي املخدرات من أخطر الظواهر اليت تواجهـها            
يف عصرنا احلايل، ذلك أن خطر هذه الظاهرة ليس مقتصرا على الفرد املتعاطي فحسـب، بـل                 
 يتعداه إىل جمتمعه الصغري، أسرته، ورفاقه ، وأقاربـه، ومعارفـه، وكـذلك جمتمعـه بشـكل                 

 .عام، ويتزايد خطر هذه املخدرات كلما كانت تنتشر بني فئة الشباب الذين هم عماد األمة
د زاد من خطورة هذه الظاهرة وانتشارها اإلنفتاح اتمعي املتبادل الذي تعيشه دول             ولق 

العامل بعضها على بعض، والذي كان من آثاره انتقال كثري من العادات والظـواهر من مكـان                
آلخر دون النظر إىل سلبيتها أو إجيابيتها، وذلك عن طريق تنقل األفـراد والسـفر والسـياحة                 

م، لذا ال عجب أن نلمس التغري يف كثري من مظاهر اتمع احلياتية واملعيشية وحىت ووسائل اإلعال
 .اإلحنرافية



 

 

٦

 أمنيـة وقضـائية     -بادرت كل اجلهات املعنيـة      تعاطي املخدرات   ومع تفاقم مشكلة     
 إىل مواجهة ذلك اخلطر الداهم الذي أصبح يهدد فئات كثرية مـن             -واجتماعية ودينية وغريها  

 . مقدمتهم فئة الشباب الذين يعقد الوطن عليهم اآلمال الكبريةاتمع، ويف
  

 
 :مشكلة الدراسة : ثانيا 

شكلت مشكلة تعاطي املخدرات ، ومازالت تشكل حتدٍي كبرياً للمشتغيلني بـالبحوث             
 .االجتماعية وخاصة عند األحداث 

، فـإن مـن     وإذا كان حفظ هذه الفئة تقع مسؤوليتها على كثري من مؤسسات اتمع             
املنتظر أن حتظى األسرة بالنصيب األكرب منه ، فمن خالل التزاوج وتكوين األسرة ينشأ تعاقـب         
األجيال فيكون لألسرة اليت يعيش فيها الطفل بصمات ذات تأثري فعـال يف توجيـه سـلوكة                 

ة والتنشئة  وإندماجه وتقيده بالقيم والعادات االجتماعية والتزامه باألخالق اليت يتلقاها من التربي          
أما إن نشأ يف بيئة أسرية مضطربة أياً كان نوع هذا االضطراب فال شـك أن                . األسرية السليمة 

ألطفل سينشأ متأثراً ذه املعاملة املضطربة اليت قد تؤدي به إىل االحنراف يف تعاطي املخدرات أو                
 .أي نوع من أنواع االحنراف

تعرف على بعض أمناط التنشئة األسرية اليت       ومما سبق تنحصر مشكله الدراسه يف حماولة ال       
يستخدمها كل من األب واألم يف تنشئه األبناء وضبط سلوكهم كما يراها األحداث املتورطون              

 .يف املخدرات وهي التدليل والتشدد والتوازن املفقود بينها 
 
 :أهداف الدراسة  : ثالثاً

 - :تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية 
ما إذا كان تدليل الوالد إلبنه كأحد أمناط التنشئة األسرية قد يـؤدي             التعرف   -١

 .لتعاطي اإلبن للمخدرات  كما يراها األحداث 
  التعرف ما إذا كان تدليل الوالدة إلبنها كأحد أمناط التنشئة األسرية قد يؤدي              -٢

 .لتعاطي اإلبن للمخدرات كما يراها األحداث



 

 

٧

مع إبنه كأحد أمناط التنشئة األسرية قد يؤدي         التعرف ما إذا كان تشدد الوالد        -٣
 .لتعاطي اإلبن للمخدرات كما يراها األحداث 

 التعرف ما إذا كان تشدد الوالدة مع إبنها كأحد أمناط التنشئة األسـرية قـد                -٤
 .يؤدي لتعاطي اإلبن للمخدرات كما يراها األحداث

نه مع إبنه كأحد أمنـاط        التعرف ما إذا كان انتهاج الوالد منهج التنشئة املتواز         -٥
التنشئة األسرية  أو افتقاده قد يؤدي لتعاطي اإلبن للمخدرات كمـا يراهـا              

 .األحداث 
    التعرف ما إذا كان انتهاج الوالدة منهج التنشئة املتوازنه مع إبنها كأحد أمنـاط                  -٦

التنشئة األسرية أو افتقاده  قد يؤدي لتعاطي اإلبن للمخدرات كمـا يراهـا              
 .ث األحدا

 
 :تساؤالت الدراسة  :رابعاً

 -:تتحدد تساؤالت الدراسة يف اآليت 
هل تدليل الوالد إلبنه كأحد أمناط التنشئة األسرية قد يؤدي لتعـاطي اإلبـن               -١

 للمخدرات كما يراها األحداث ؟
هل تدليل الوالدة إلبنها كأحد أمناط التنشئة األسرية قد يؤدي لتعاطي اإلبـن              -٢

 ألحداث؟للمخدرات كما يراها ا
هل تشدد الوالد مع إبنه كأحد أمناط التنشئة األسرية قد يؤدي لتعاطي اإلبـن               -٣

 للمخدرات كما يراها األحداث ؟
هل تشدد الوالدة مع إبنها كأحد أمناط التنشئة األسرية قد يؤدي لتعاطي اإلبن              -٤

 للمخدرات كما يراها األحداث ؟
ه كأحد أمناط التنشئة األسرية أو      هل انتهاج الوالد منهج التنشئة املتوازنه مع إبن        -٥

 افتقاده قد يؤدي لتعاطي اإلبن للمخدرات كما يراها األحداث ؟
هل انتهاج الوالدة منهج التنشئة املتوزانه مع إبنها  كأحد أمناط التنشئة األسرية              -٦

 أو افتقاده قد يؤدي لتعاطي اإلبن للمخدرات كما يراها األحداث؟



 

 

٨

 



 

 

٩

 :أمهية الدراسة : خامسا
وخاصة عند   تعاطي املخدرات دراسة أمهيتها من عدة نواح، فهي حتاول حصار مشكلة          لل 

، كمـا أـا تسـعى إىل       األحداث وهي ظاهرة تعاين منها اتمعات ومنها اتمع السعودي          
 كمـا يراهـا     ميارسه األباء واألمهات مع أبنائهم    بعض أمناط التنشئة األسرية الذي      الكشف عن   

 .درات من فئات األحداث املتورطون يف املخ
ومبا أن رعاية وتنشئة األحداث كانت وال زالت مطلبا جوهريا ووظيفة أساسـية مـن                

وظائف األسرة يف كل اتمعات اإلنسانية عرب تاريخ البشرية، فهناك قدر متوقع من جانب كل               
قع من جانب كل     وهناك قدر آخر متو     .أسرة لتلبية مطالب التنشئة اإلجتماعية والرعاية املطلوبة      

طفل ليسلك السلوك املتوافق املطلوب يف إطار معايري إجتماعية معينة من خالل أمناط سـلوكية               
 . مقبولة

  اجلانب املعريف من خالل التعرف على الظاهرة من خالل          ا قد تساعد على إثراء      كما أ 
 .ط التنشئة األسرية كما يراها املتورطون يف املخدرات واجتاهام حنو أمناأبعادها املختلفة 

 
 : الدراسة مفاهيم: سادسا

 : أمناط  ١-٦
 . هي عبارة عن أنواع وأشكال من السلوك الذي يتم بصفة مستمرة يف املواقف املتماثلة 

 : التنشئة األسريه ٢-٦
هي عملية تعلم وتعليم وتربية ، تقوم على التفاعل اإلجتماعي ، وـدف إىل إكسـاب           

اهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة متكنه من مسايرة مجاعته والتوافق          الفرد سلوكاً ومعايري واجت   
اإلجتماعية معها ، وتكسبها الطابع اإلجتماعي وتيسر اإلنـدماج يف احليـاة اإلجتماعيـــة              

  ) . ٢٤٣ص: م ١٩٨٤زهران ، (
ئها جمموع األساليب اليت تتبعها األسرة يف تربيتها ألبنا       (يقصد ا   ومن الناحية اإلجرائية    

 .) واليت يقيسها املقياس املستخدم يف الدراسة عن طريق اإلستبانة



 

 

١٠

 

 :أمناط التنشئة األسرية  ٣-٦

 .هي التدليل والتشدد والتوازن 

 :التدليل  )أ
 ويقصد به اإلفراط يف حتقيق معظم رغبات األبناء واإلذعـان ملطالبـهم مهمـا كـان                 

 .نوعها، وعدم توجيههم إىل حتمل أي مسئولية

 :شدد الت )ب
ويقصد به اإلفراط يف عقوبـة األبنـاء        . ويتمثل يف العقاب البدين أو النفسي أو مها معا         

بالضرب لتعديل سلوكهم اخلاطيء وتوجيههم إلتباع القواعد األخالقية، أو اإلفراط يف عقوبـة             
 )١٢٥ص : م ١٩٨٤احملسريي ، .( األبناء بالتوبيخ أو التأنيب وإشعارهم بأخطائهم

 
 : املتوازناألسلوب )ج

ويقصد بالتشجيع اإلثابـة املعنويـة      , ويتضمن اتباع اسلويب التشجيع والنصح واإلرشاد      
واملادية لتنمية إعتماد األبناء على أنفسهم واملشاركة يف حل مشكالم واختاذ قرارات تصـريف              
شئون حيام وتعزيز اتباعهم ألسس ثقافة جمتمعهم ومبادئها كما يقصد بالنصـح واإلرشـاد              

ومناقشـتهم  . توضيح أسباب السلوك اخلاطيء وإرشاد األبناء وتوجيههم إلتباع السلوك السوي         
 )٣٥٧ص:م١٩٩١قناوي ، (.وإقناعهم بعدم اخلروج عن اإلطار العام لثقافة جمتمعهم

 :احلدث  ٤-٦
ـ لـه عناصـر الرش     له النضج اإلجتماعي وتتكامـل     هو صغري السن حىت يتم    " " دــ
 .)١٥ص: هـ١٤١٥السدحان، (
 )هو الشخص الذي يودع يف دار املالحظه( إجرائيا  و



 

 

١١

 
 ) :املنحرف(احلدث اجلانح 

 من العمر   رهو صغري السن الذي ال يقل عمره عن سبع سنوات وال يتجاوز الثامنة عش             " 
ويصدر عنه سلوك منحرف عن معايري السلوك اليت يقرها اتمع سواء اعتربت هـذه األمنـاط                

نون العقوبات أم اعتربت مظهر من مظاهر عدم التوافق مـع البيئـة             السلوكية جرائم يف اطار قا    
" اإلجتماعية فتعكس سوء التكيف اإلجتماعي وعجزه عن جماراة قوانني اجلماعـة ومعايريهـا            

 ).١٩ص: م ١٩٨٣القاضي،(
 -:وهناك مداخل لتعريف جناح األحداث نوجزها فيما يلي 

 :املفهوم اإلجتماعي جلناح األحداث  )  أ
كل سلوك يعارض مصلحة اجلماعة يف زمان ومكان معينني، بصـرف النظر           اجلناح هو   

كل خمالفـة   "عن كشف هوية الفاعل، أو تقدمي الفاعل للمحاكمة وذلك باعتبار أن اجلرمية هي              
ــايري األم     ــى مع ــروج عل ــل خ ــاعي أو ك ــوالء اإلجتم ــاعر ال ـــملش انة ــ

 ).٢٨ص: م ١٩٨٥الدوري، (".ةــامـقـواإلست
 

 : جلناح األحداث املفهوم النفسي ) ب
يركز علماء النفس على شخصية احلدث اجلاين ومراحل تطور الشخصية فهم يـرون أن              

يف مكونات الشخصـية يـؤدي إىل ظهـور         أي إضطراب   أي اضطراب جسمي أو عاطفي أو       
أن اخـتالل   " فرويـد "ويـرى   . احنرافات قد تقود إىل سلوك غري اجتماعي او سلوك إجرامي         

. ذات العليا يؤدي إىل خضوع الذات العليا للهو يؤدي إىل أضطراب يف السلوك            والالعالقـة بني اهلو    
ومن هنا يرى أن الصراعات النفسية الداخلية اليت تبدأ يف مرحلة مبكرة من حياة الطفل هي اليت تسهم                  

 .   )٤٠ص: املرجع السابق (.يف تشكيل الشخصية اجلاحنة

 :املفهوم القانوين جلناح األحداث  )  ج
موقف القانون من جناح األحداث موقفه من مفهوم اجلرمية ذاا اليت تعترب كل             ال يتعدى   

ومن مث يشترط توفر عناصر تكوين اجلرمية املادية واملعنويـة          . فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون     



 

 

١٢

ولكن اإلختالف فيما يتصل باألحداث هو نوعية احملاكمة ومكان احلكم وكيفيتة           . بصورة كاملة 
 .عند تنفيذه

فاهلدف األساسي للقانون فيما يتصل باجلانح هو حتقيق أسباب املسئولية اجلنائية بتهيئـة             
 . رمي أو الرباءةجالضمانات إلثبات حالة الت

  : التعاطي ٥-٦
هو تناول أي مادة خمدرة مهما كان نوعها وهو مرحلة تسبق مرحلة اإلدمان اليت تتغري 

 ) .٩٢ص : هـ ١٤١٣رب ، احملا(فيها فيسيولوجية اجلسم ويصعب حتملها 
تعبري يشري إىل تعاطي املخدرات بصورة زايدة او متواصلة مبا          "أما تعاطي املخدرات فهو     
 ).٢٦ص: هـ١٤١٨العليان،" (ال يتفق مع املمارسة الطبية املقبولة

 ) .هو تناول احلدث ألي مادة خمدرة (وميكن تعريف التعاطي إجرائياً  
 

  :املخدرات ٦-٦
اخلدر هو املظلم الغامض من األمكنة، ويف الفلسفة فقـد األحسـاس،            " يقال يف اللغة    

وخدر اليوم أي إشـتد     . اب وخدره املرض  رره الش دويقال خ . وخدره أي ستره وفترة وكسده      
ى فـال   خوخدر العضو إذا استر   ) ٢١٩ص  _ املعجم الوسيط   " (حره وسكن ومل يتحرك نسيمه    
 وضـعف،    ، فتور يعتري الشارب  : ب أو الدواء  اخلدر من الشرا  "يطيق احلركة ويف لسان العرب      

 ).٣٣ص: هـ١٤١٩البار،  ("واخلدر هو الكسل والفتور
كل مادة منبهة أو مسكنة إذا استخدمت يف        "ومن الناحية العلمية تعرف املخدرات بأا       

غري اإلغراض الطبية ودون احلاجة اليها، فإا تؤدي إىل فقدان جزئي أو مؤقت يف العقل، وينتج                
 .) ٤ص: م١٩٨٤عيد وآخرون، ("ذلك حالة من التعود تعرف باإلدمانعن 

كل مادة يترتب على تناوهلا ااك للجسم وتأثري على العقل حىت تكاد            " وأصطالحا هي 
 ).٦ص:هـ ١٤٠٨الركبان، ("تذهب به، وتكون عادة اإلدمان

ـ     "ومن الناحية الشرعية عرفها اإلمام القرايف بأا         واس دون أن   كل ما يغيب العقل واحل
ـ رور اعتـربت مسك   ــفإذا صحب ذلك نشوة أو س     . يصحب ذلك نشوة أو سرور      "راــ

 ).٩ص:م١٩٨٤ريان،(



 

 

١٣

 جمموعة املواد الـيت تسـبب اإلدمـان وتسـمم اجلهـاز            "ومن الناحية القانونية هي     
العصيب، وحيظر تداوهلا أو زراعتها أو تصنيعها إال ألغراض حيددها القـانون، وال تسـتعمل إال                

 ) . ١٧ص:هـ١٤٠٦منصور  ("سطة من يرخص له بذلكبوا
كل مـادة خـام أو      "أما جلنة املخدرات باالمم املتحدة فقد عرفت املادة املخدرة بأا           

مستحضرة حتتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأا إذا استخدمت يف غري األغراض الطبية أو                
دمان عليها مما يضر بالفرد جسميا ونفسـيا        الصناعية املوجهة أن تؤدي إىل حالة من التعود أو األ         

 ).١٢ص:م١٩٨٤الربلسي، ("وكذلك باتمع
 

 :دار املالحظة  ٧-٦
هي أحد املؤسسات اإلجتماعية التابعة لوكالة الوزارة للشئون اإلجتماعية بوزارة العمـل     

ن والشئون اإلجتماعية وختتص برعاية األحداث الذين يرتكبون أفعاال يعاقب عليها الشرع، ولك           
نظرا حلداثة سنهم ينظر إليهم كأحداث ارتكبوا جنحا حتت ظروف بيئية أو اجتماعية او نفسية               
وحيتاجون إىل التقومي والعالج، ويظل احلدث بالدار املدة اليت يقررها القاضي واليت يراها كافيـة               
ــائج       ــن نت ــاعي م ــث االجتم ــه البح ــفر عن ــا يس ــوء م ــى ض ــه عل             لعالج

 ).٢٠ص : هـ ١٤١٩االجتماعية،  وزارة العمل والشئون(
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 اإلطار النظري للدراسة
 أنماط التنشئة األسرية : أوًال     

 

.     النظريات العلمية المفسرة للتنشئة اإلجتماعية ١-١
 .ماعية التنشئة االجت ٢-١
 .التنشئة األسرية  ٣-١
 .التنشئة دور األسرة في عملية     ٤-١
 األسريةأساليب التنشئة   ٥-١

 

 المخـــــــــــــدرات :  ثـانـيــًا  
 .أنواع المخدرات وتأثيرها على المتعاطي  ١-٢
 .أضرار  المخدرات     ٢-٢
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 الفصــل الـثـاين

 اإلطـار النظــري
 

 -:أمناط التنشئة األسرية : أوال 
 -:اإلجتماعية  النظريات العلمية املفسرة للتنشئة  ١-١

ة األسرية بالنظريات اإلجتماعية اليت تفسر التنشـئة        إستعان الباحث يف إستعراضه للتنشئ     
 .اإلجتماعية حسب منظورات العلماء هلذه العملية اإلجتماعية

وعلى الرغم من أن كل نظرية تتخذ هلا قاعدة ترتكز عليها يف تفسريها إال أا جتمع على                  
 بقصد تلقـني النشـيء      أن  التنشئة اإلجتماعية عملية أجتماعية تتضمن التعليم والتعلم والتربية         

السلوك املقبول من أفراد اتمع واكسام اخلربات واملهارات الالزمة ألداء أدوارهم اإلجتماعية            
 -:ومن هذه النظريات .. يف إطار املعايري والقيم الثقافية السائدة باتمع 

 :النظرية البنائية الوظيفية  -١
 كعملية  اإلجتماعيةفة جمتمعية، وتنظر للتنشئة     ترتكز النظريةعلى أن األسرة بناء حيقق وظي       

وأن األسرة تقـوم بوظيفـة هامـة        . إجتماعية تعليمية تستهدف إكساب النشيء ثقافة اتمع      
إلعضائها وتمعها تتمثل يف إشباع حاجات األعضاء اإلجتماعية والنفسية واإلقتصادية واحلماية           

وذلك إلعداد النشـيء    . ية تربط االسرة باتمع   واألمن واكساب املكانة اليت تعترب وظيفة حمور      
ألداء أدوارهم اإلجتماعية واكسام اهلوية اليت متكنهم من اإلسهام مسـتقبال يف بنـاء اتمـع      

 . وتطوره
 االسرة نسق فرعي للنسق اإلجتمـاعي تتفاعـل مـع عناصـره             "وتشري النظرية إىل أن    

 اإلجتماعيـة وبذلك يتعرض األبناء أثناء التنشئة      . للمحافظة على البناء اإلجتماعي وحتقيق توازنه     
.  واإلمتثال اليت تساعده على التوافق اإلجتماعي وإرتباطها بعملية التعلم         التنشئة األسرية لعمليات  

ويف هذه العملية يستقى األبناء إجتاهات الوالدين وموافقتهما عن طريق التقليد واحملاكاة للقول أو              
" د أن هناك أدوار حمددة للذكور وأخرى لإلناث يلتزم ا اجلميـع           الفعل أو السلوك وبذلك جن    

 ).١٤٣ص :م١٩٨٧اخلشاب، (
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على العالقات اإلجتماعية داخـل األسـرة،وبني األسـرة والوحـدات            النظرية وتركز   
اإلجتماعية الكربى من خالل الدور الذي تؤديه يف عملية التنشئة اإلجتماعية لألعضاء اجلدد يف              

 ).٧٧ص :م١٩٨٠هيين، امل(اتمع 

 :نظرية التعلم اإلجتماعي  -٢
بأن سلوك اإلنسان متعلم من خـالل       اإلجتماعية  تفسر نظرية التعلم اإلجتماعي التنشئة       

التعلم جتربة تؤدي إىل خربة تؤدي إىل جتربة جديدة يستفاد منها خربة جديـدة              (جتربته يف احلياة    
يل ثقافة النشيء وتعويدهم علـى السـلوك        يف تشك اإلجتماعية  وبذلك تسهم التنشئة    ). وهكذا

املقبول، وتفيد أساليب الثواب والعقاب والتشجيع ملكافأة األبناء على تعلم السلوك اإلجتمـاعي             
كما أن املواقف اإلجتماعية تتيح فرص مالحظة السلوك واالفعال وتكرارها          . واملعايري اإلجتماعية 

 .جابة األبناء للسلوك واخلربة املرتبطةأو اإلقالع عنها مما يساعد على تشكيل منط است
وعلى ضوء التجربة واخلربة واإلستجابة تكون التنشئة نتيجة للتعزيز اإلجيايب أو السـليب              

كما . اللذين يستخدمهما اآلباء واألمهات لتعويد الطفل على السلوك املرغوب فيه         ) ثوابا وعقابا (
سلوك، ولذلك تم النظرية باختيار مناذج للقدوة       يلعب التقليد واحملاكاة والقدوة دورا يف تعلم ال       

 ).٦١ص : م١٩٩٢الكندري، (ميكن أن حياكيها الصغار 

 :نظرية التفاعل الرمزي  -٣
تفسر نظرية التفاعل الرمزي التنشئة اإلجتماعية على أساس أا عملية للتفاعل اإلجتماعي             

 طريق املثري واإلستجابة، وبالتايل يتم صهر       بني أفراد األسرة وبني األسر واتمع لتبادل اخلربة عن        
وعليه تعترب التنشئة اإلجتماعية أمناط من التفاعل تسود يف اتمع          . افراد اتمع يف ثقافة مشتركة    

ومن ذلك ينشأ األبن قريبا من أبيه ويشاركه يف أعماله          . وتؤكد على اختالف األدوار تبعا للنوع     
ـ يبة من أمها وتشاركها أعماهلـا وتتفاعـل معه       ويتفاعل معه، كما تنشأ األبنة قر      ا ـــــ

 ).١٤٣ص : م١٩٨٧:اخلشاب(
وتؤكد النظرية على تفاعل الطفل مع األسرة ومع اآلخرين إلكتساب اخلـربة وتكـوين      

وحدة "ويف هذا الصدد يتم تعريف األسرة بأا        ) ٢٧٥ص  :م١٩٨٩اخلويل ،   (الذات اإلجتماعية   
 ).٩٠ص :م ١٩٨٠املهيين، " (لةإجتماعية من الشخصيات املتفاع
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 :نظرية اإلغتراب والبناء اإلجتماعي -٤
أن األبنية اإلجتماعية متارس ضغطا علىبعض األشخاص يف اتمع حـىت           " مريتون"يرى   

ينخرطوا يف صفوف غري املتوافقني بدال من أن يكون سلوكهم متوافقا مع معايري اتمع ووضع               

 -:ثالثة تقسيمات هي

 . األهداف اليت يتعلمها اإلنسان من حضارتهاألماين أو -

 .املعايري والقواعد اليت يستخدمها الفرد عند حماولته حتقيق أهدافه -

 .األدوات والوسائل التنظيمية أو التسهيالت املتاحة لتحقيق األهداف -

وعندما يكون هناك إضطراب بني األدوات التنظيمية املتاحة واملتوفرة يف البيئـة وبـني               
 اليت تعلمها الفرد من اتمع، فإن الضغوط واإلحباطات اليت تنشـأ حتطـم القواعـد               األهداف

 . (٧٢  P :١٩٣٨ ,Merton)واملعايري وبالتايل يظهر السلوك اإلحنرايف 
هذا ولقد أدى تفكك الروابط االسرية والزيادة الكبرية اليت حدثت يف السكان وما تبعها               

قـدان روح املواطنـة إىل إزديـاد ظـاهرة اجلنـوح             من تغريات اجتماعية غري منتظمـة وف      

(Branferbornnes, ١٩٧٤: P ٥٣)  . حيث أكـد ان  " مريتون"وهذه متثل الضغوط اليت أشارا إليها

بعض االفراد الذين ينتمون لطبقات إجتماعية منخفضة قد يتسبب يف عدم قدرم على حتقيـق               

راطهم يف أعمال جاحنة خارجة عن القـانون        النجاح بالوسائل املشروعة، وبالتايل من املرجح اخن      

 ).٨٧ص :م١٩٩٢عبداللطيف، (لتحقيق قدر من النجاح 
 

 -:اإلجتماعية  التنشئة  ٢-١
عملية إكتساب القيم الثقافية السـائدة " هي اإلجتماعيةيشري البعض إىل أن التنشئة  

وهي تتحقق من " ية املختلفة والذات واألدوار اإلجتماعية املتوقعة من الفرد يف املواقف اإلجتماع
  كالً من  وأن .أفراد اتمع يف أدوارهمأعضاء األسرة وشارك فيه تخالل التفاعل الذي ي

) ١٤٢،١٤٣ص ص : م١٩٨٧اخلشاب،( هم يف هذا التفاعلاسيالوالدين والرفاق واملدرسة 
جتماعي بتعليمه وبالتايل فهي عملية اجتماعية هامـة حتول الطفل من كائن بيولوجي إىل كائن ا
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واكسابه املهارات واإلجتاهات والسلوك يف ثقافة جمتمعه ، ما جيب وما ال جيب أن يفعله 
ويقرر فريدمان أن شخصية الكبري ما هي إال تشكيل ألمناط ) . ١٠٩ص : م١٩٩٢رشوان، (

 اتـة اليت تعكس إجتاهــيف الطفولة واملراهق) التنشئة اإلجتماعية(التطبيع اإلجتماعي عن 
 ).٢٩ص: م١٩٨١أبوعمشة،(ة اتمع ــثقاف

وينظر البعض إىل التنشئة اإلجتماعية بأا عملية إجتماعية أساسية تعمل علـى تكامـل               
الفرد يف مجاعة إجتماعية معينة، عن طريق إكتساب هذا الفرد ثقافة اجلماعـة واتمـع  ودورا       

عملية تعلـم   "آخرون بأا   ويرى  ) ٨١ص:م١٩٩١اجلوهري وآخرون،   (يؤديه يف اجلماعــة    
اإلجتماعي، ودف إىل اكتساب الفـرد سـلوكا ومعـايري           وتعليم وتربية، تقوم على التفاعل    

وافق اإلجتماعي معها،   ـه والت ـة متكنه من مسايرة مجاعت    ينوإجتاهات مناسبة ألدوار إجتماعية مع    
 ) ٢٤٣ص : م ١٩٨٤زهران ، ( " اعي وتيسر له اإلندماج يف احلياة اإلجتماعيةــوتكسبه الطابع اإلجتم

كما تعرف أيضا بأا العملية اليت يتم ا إنتقال الثقافة من جيل إىل جيل ، والطريقة اليت                  
يتم ا تشكيل األطفال منذ طفولتهم حىت ميكنهم املعيشة يف جمتمع ذي ثقافة معينة، ويدخل يف                

ودين وتقاليد وقيم ومعلومات ومهـارات      ذلك ما يلقنه اآلباء واملدرسة واتمع لألفراد من لغة          
وعليه ميكن استنباط أن غاية التنشئة اإلجتماعية إعداد الفــرد ألن           ) ٤٠٠ص:م١٩٨٧بدوي،(

 .يكون واعياً ومستجيبا للمؤثرات اإلجتماعية بطريقة مقبولة متكنه من التوافق مع اآلخرين
عملية تعليمية يتم من خالهلـا      مما سبق يتضح أن مفهوم التنشئة اإلجتماعية يشري إىل أا            

تشكيل املالمح األساسية لشخصية النشيء بتعليمهم أسس ثقافة جمـتمعهم ومبادئـه وأعرافـه              
ومعتقداته وأفكاره وعاداته وتعويدهم على اتقان أداء األدوار اإلجتماعية اليت ينبغي أن يشغلوها             

وال ترتبط هذه   .  األعضاء اجلدد  حبيث يكونون قادرين على حتمل مسئولية تقدمه ونقل ثقافته إىل         
 .العملية بزمن حمدد ولكنها تشمل ما يتعلمه اإلنسان من خالل فترة احلياة 

االسرة واملدرسة واملسجد ومجاعة    : وتستند عملية تنفيذها إىل عدد من املؤسسات وهي       
دور  ألن   وإن كان  دور األسرة يفوق باقي أدوار املؤسسات األخـرى          . الرفاق ووسائل اإلعالم  

 ذلـك ألن    ) .٢٤٠ص  : م  ١٩٨٥الـدوري ،    (هذه املؤسسات يأيت يف مرحلة زمنية الحقة        
موضوع هذه الدراسة يتناول دور األسره كأول مؤسسات التنشئة اإلجتماعية وأمهها، وحيدد يف             

 أهم العوامل املؤثرة يف عمليـة       اتناوله أساليب اآلباء اليت يستخدموا يف تنشئة أبنائهم، بإعتباره        
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 مضمون ثقافة اتمع، حسب اإلطار املرجعي       النشئالتفاعل اإلجتماعي، الذي يهدف إىل تلقني       
 .الذي ينهجه اآلباء أثناء عملية التربية من خالل املواقف املختلفة

 بإسـتخدام   النشـئ وإلجناح عملية التنشئة اإلجتماعية يعمل اتمع على ضبط سلوك           
اج السلوك السوي حسب معايري وقيم اتمع، ولـردعهم         الثواب والعقاب لتشجيعهم على إنته    

 .) ٢٢٤ص : م١٩٨٣الساعايت،(عن السلوك غري السوي 
ويعزي ذلك إىل أن األطفال يكتسبون مضامني التنشئة اإلجتماعية اليت اقرها جمتمعهم من             

قبول، احمليطني م، كاآلباء واألمهات واملعلمني وغريهم حيث يأخذون عنهم السلوك السوي امل           
أو السلوك املرفوض من قبل اتمع، من خالل عملية التقليد واحملاكاة، ألن الطفل يقلد سـلوك                
احمليطني به، ويهتدي م يف أقواله وأفعاله، وهذا هو جوهر اإلستعداد للتعلم من اآلخرين الـذي                

  .أودعه اهللا سبحانه وتعاىل يف عقل اإلنسان
مع النشيء لتعويدهم على إتباع أسس ثقافـة اتمـع          وتزداد أمهية التفاعل اإلجتماعي      

ومبادئه من خالل أساليب التنشئة اإلجتماعية اليت ميارسها من تقع حتت أيديهم سلطة ومسئولية              
 اإلجتماعية الثقافية للنشيء من اآلباء واألمهات يف األسرة وغريهـم ممـن يعملـون يف                التربية

 ) .م ١٩٨٣الساعايت ،  (ة املكملة لدور األسرةاملؤسسات التربوية واإلعالمية والثقافي
  : وجود إجتاهني ملفهوم التنشئة اإلجتماعيةحولوهناك إتفاق عام 

 يرى أا عملية تلقني أو تشريب أو تطبيع للفرد مبجموعة من القـيم واملعـايري                :اإلجتاه األول   
 .مناملستقرة يف ضمري اتمع مبا يضمن بناء اتمع وإستمراره مع الز

يرى أا عملية يكتسب من خالهلا الفرد هويته الشخصية اليت تسمح له بـالتعبري               : اإلجتاه الثاين 
عن ذاته، وقضاء مطالبه بالطريقة اليت تؤكد على التغيري واإلختالف ومن مث يستطيع أن يـؤدي                

 .) ٢٤ص : م ١٩٨٦موسى ،  (أدواره اإلجتماعية بفعالية
 : التاليةاألسرية لألسباب ويفسر البعض أمهية التنشئة  

أا تعكس القابلية اإلستثنائية على تعديل السلوك اإلنساين وتشكيله حسب املواصـفات             -١
 .املطلوبة

 عرب العصور ومن جيل     األسريةأا تقوم على عملية استمرارية للحضارة وحصيلة املعرفة          -٢
 .إىل آخر
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ج يف اتمع يف احلياة احلالية أا تقرر املهارات والتجارب الالزمة للمعيشة واإلندما -٣
 الدين والتربية والعلماء اإلجتماعيني علماءوعليه فإننا جند أن .  الراشدة -والالحقة

جيمعون على أمهية التنشئة يف مرحلة الطفولة بإعتبارها أساسا لسلوك النشيء مستقبال 
 .واليت متكنه من تعديل سلوكه لتلبية شروط البيئة واخلربات اجلديدة

أن للتنشئة عمليات يتم من خالهلا تفسري       " جريوم كيكان "ويرى عامل النفس اإلجتماعي      
التطور اإلنساين عرب مراحل النضج، حيث يعترب أن االعتماد على النفس واإلستقاللية والعقالنية             

بتناغم املكونات والقدرات احلركية واحلسية واإلسـتنتاجية       " برونز"بينما أهتم   . عالمات للنضج 
يعتربان النضج هو اإلعتماد على النفس  واملثابرة يف العمل، وإشـباع            " أريكو، وما كيندلز  "ا  أم

احلاجات يف حدود تترك لآلخرين جماال، والنظريات العلمية اليت فسرت التطور اإلنساين انصبت             
  :)٢٧ص: م١٩٨٤اجلمعية الكويتية ، (على عدد حمدود من العمليات األساسية وهي 

 التعلق بوسيط_ اإلتكالية ) ٢     اإلستخراج _ ال اإلستدخ)  ١
 .لعب األدوار  تكون مفهوم الذات) ٤     التوحد مع مثال-التقليد) ٣

وتنطوي مجيع هذه العمليات على أشكال خمتلفة من التعلم االجتماعي أمهها التعلم االرتبـاطي              
كما يف تعلم السلوك –افع أويل  املعلم من دافع حمدد إىل د    –األم  -الذي يتحول فيه الوسيط األب    

احلميد إرضاء للوالدين ألن التقليد ينطوي على تعلم عن طريق حمدود للطفل مطابق إلستجاباته              
 .مع اإلرشادات اليت تولد إستجابات شخص آخر يكون مثاال أو منوذجا حيتذى 

واسعة من  التعلق بوسيط فإن التعلم يتصل بالسيطرة علىجماالت        _أما يف حالة اإلتكالية      
إستجابات الفرد بواسطة مثريات عن طريق أشخاص آخرين أو بواسطة شخص بعينه كوسـيط              

 .ميتلك خصائص إستثنائية 
أما يف لعب األدوار فإنه من املعروف أن الذات هلا أجتاه مركـزي وجمـاالت الـتعلم                  

يم ومكونات  اإلجتماعي واسعة واألدوار االجتماعية اشبه ما تكون بقوالب جاهزة مكونة من ق           
ويعتقد البعض أن لعب األدوار هو يف احلقيقة مطـابق          . معرفية تتصل بالوظيفة موضوع الدور      

للتوحد مع مثال أي أن لعب دور األب هو يف حقيقته توحد مع األب، ومن هنا ميكن القول بأن   
 كون مفهوم الذات الذي يتمكن عن طريقه معرفة اكتسـاب         تأخذ الدور متصل اتصاال جذريا ي     



 

 

٢٢

 التوحد مع   -التقليد(وعليه ينظر العلماء إىل أن عملييت       . اللغة كوسيلة لإلتصال بالعامل اخلارجي    
 . متعاقبتان متتابعتانمها عمليتان)  التعلق بوسيط–اإلتكالية (، ) مثال

 والعملية املركزية األساسية يف التنشئة اإلجتماعية هي اإلستدخال عندما يكون السلوك           
ممثال بنموذج أو خطة معرفة داخلية،أو هي بشكل أوسع املقدرة على التحكم يف             العلين اخلارجي   

ووجود هذه املراقبة الداخلية الذاتية املتمثلة يف الضمري هي اليت تغنينا عن وجـود              . السلوك ذاتيا 
 . )٢٩ -٢٧ ص ص: م ١٩٨٤اجلمعية الكويتية ، (شرطه أخالق أو رقباء يف كل األوقات، 

أن عملية التنشئة اإلجتماعية متر بثمـاين مراحـل          أريكسون يرى    ويذكر العيسوي أن  
 -:متتابعة ومتكاملة وهي 

 :تعلم الثقة يف مقابل عدم الثقة  -١
يؤدي مشول الوالدين بالرعاية للطفل إىل تنمية اإلحساس والشـعور بالثقـة واألمـان              

 إىل فقـدان الثقـة     والتفاؤل، وعلى العكس تؤدي املعاملة السيئة للطفـل أو إمهـال رعايتـه              
 ).مرحلة احلضانة. ( هدف من أهداف النمونواألمان، فاألم

 :يف مقابل الشعور بالعار) حتقيق الذات(تعلم اإلستقاللية  -٢
 ظـل املعاملـة     خالل عمليات التعلم من الضبط اجليـد لقـواه يف          يتمكن الطفل من   

 ومـن مث    .صة عادات اإلخراج  احلسنة، حيث يعتمد على نفسه يف معظم ما مت تدريبه عليه وخا           
كما تظهر يف هذه الفترة اإلرادة كهدف مـن         . يشعر بالفخر واإلستقالل مقابل الشك والعيب     

 ).مرحلة الطفولة املبكرة(أهداف النمو 

 :تعلم املبادأة مقابل الشعور بالذنب -٣
الته ويف مرحلة ماقبل املدرسة يتعلم الطفل الذي ينمو منوا صحيحا أن يوسع مهاراته وختي              

من خالل اللعب النشيط، كما يتعود التعاون مع اآلخرين، وأن يقود غريه كما يتبـع أو ينقـاد               
لآلخرين، أما أذا سيطر عليه الشعور بالذنب نتيجة معاملة األبوين فإنه يصبح ضائعا ويقف على               

وقــد  . هامش اجلماعات ويستمر يف إعتماده على الكبار حىت ولو مل يكن يف حاجة إىل ذلك              
 .إعاقة منوه ومهاراتهإىل يؤدي سيطرة الشعور بالذنب عليه 
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 :تعلم اإلجتهاد يف مقابل الشعور بالنقص -٤
 وهي مرحلة اإلجتهاد واملثابرة اليت يقابلها الشعور بـالنقص أو هـي مرحلـة تعلـم                 

ـ   . القدرة، وحتدث يف سنوات التعليم اإلبتدائي، وقد متتد للمرحلة املتوسطة          ل حيث يتعلم الطف
 كما يـتقن القـراءة واحلسـاب وعمـل الواجبـات           . إتقان املهارات والتعامل مع اجلماعة      

أما الطفل الذي يفقد الثقة ويشعر بالذنب فإنـه         . جياملرتلية، ويستمر تزايد التأدب الذايت بالتدر     
 .يصبح شكاكا يف املستقبل وحيس بسيطرة اهلزمية والنقص

  :مرحلة اهلوية مقابل أضطراب اهلوية -٥
وهي مرحلة املراهقة أو هي مرحلة الذاتية اليت يقابلها إنتشار الدور حيث يستطيع الطفل               

أن جييب على التساؤالت إجابة رضاء وسعادة بشكل حيقق ذاته ويفيد من يكون هـو، ومـن                
وذلك يف مقابل اضطراب اهلوية نتيجة إتباع األبوين        . ويةأهداف النمو هلذه املرحلة هو هدف اهل      

 .اليب السالبة للحرية لألس
 :مرحلة تعلم الصداقة احلميمة يف مقابل العزلة -٦

وهي مرحلة تعلم اجلماعية أو الرشد املبكر، وكيف يؤدي الطفل دوراً يف اجلماعة يكسبه               
مكانة فيها وتنمو عالقاته اإلجتماعية مع اآلخرين فيزداد والءه للجماعة وتتوطد أواصر الصداقة             

 .والعكس صحيح. معظمهم وقد يتبوأ مركزا قياديا فيهامع بعض أعضائها أو

 :مرحلة تعلم اإلنتاجية يف مقابل األستغراق يف الذات -٧
ونعين باإلنتاجية النجاح يف أداء األدوار اإلجتماعية والعالقات اإلجتماعية واإلبداع فيها            

لـذات ونـدرة    وذلك مقابل الفردية والعزلة واألنكفاء علـى ا       . واحلصول على رضا اآلخرين   

 .وهذا يعطل عملية النمو النفسي. اإلحساس باآلخرين أو اإلستجابة هلم

 :مرحلة تعلم التكامل يف مقابل اليأس  -٨

وإذا .  أو تعلم التماسك أو التكامل مع اآلخـرين        لهي مرحلة الرتاهة مقابل فقدان األم      

وب والتوافق اإلجتمـاعي  مرت املراحل السبع بنجاح فإن الشاب الناضج يصل إىل التكيف املرغ     

 فهو يثق بنفسه ويشعر باإلستقالل ويعمل جبد، كما جيـد دورا واضـحا حمـددا لنفسـه يف                  



 

 

٢٤

 عـن   بعداحلياة، وينمو فيها املفهوم عن الذات الذي يكون سعيدا به ليصبح ودودا دون توتر أو                

 ) .١٩٩ -١٩٦ص ص : م ١٩٧٨العيسوي ،  ( .الواقع أو احنراف أو جلوء إىل املخدرات

 -:  التنشئة األسرية ٣-١

ونظرا لـذلك   .  األسر يف اختيار أسلوا اخلاص يف تنشئة أطفاهلا وضبط سلوكهم          ختتلف 
ـ       التنشئة األسرية كان من الواجب تصنيف األساليب املتبعة يف         و ـ لسلوك األبنـاء علـى النح

 -: ايلـالت
عية وفهـم جيـد للموقـف        على احلب املرتبط بعقالنية وا     التنشئة العقالنية وهي تقوم    -١

رتكز على التطبيق اجليد للثواب والعقاب من ناحية والتشجيع والنصـح           تومالبساته، و 
وال يتجاوز العقاب فيه أكثر من احلرمان من بعض         . واإلرشاد والتوجيه من ناحية أخرى    

املكافآت أو اإلمتيازات اليت سبق للطفل احلصول عليها أو التمتع ا من وقت آلخر مع               
هامه باالسباب الدافعة لذلك حيت يتم الوصول به اىل تفهم كامل للموقف وهذا حيقق              إف

 .الضبط املتوازن
 على العقاب بإستخدام اإليالم اجلسماين والعنف املرتبط بالغضب         التنشئة البدنية القائمة   -٢

 . بالتهديد لبلوغ درجة الكف السريع لألخطاء السلوكيةهواملقترن
  على الالمباالة املطلقة أو اإلمهال حيـث ال يكلـف األبـوان            القائمةالتنشئة املتراخية    -٣

 .نفسيهما أي مشقة يف إستخدام أي أسلوب من أساليب ضبط السلوك
التذبذب بني اللني والشدة حيث يعمد أحد األبوين إىل أسلوب معني يرتكز على الشدة               -٤

 . الثاين أسلوبا معاكسا لهوالقسوة سواء البدنية أو النفسية أو مها معا بينما يتخذ الطرف
عتمد على أساليب متعددة تتأرجح بني الشـدة      ت اليت ة أو غري املتناسق   التنشئة غري املنتظمة   -٥

 .واللني و الالمباالة
دم األب أو األم أكثر من أسلوب يف كل موقف دون أن يكون له هدف               ــوقد يستخ  

 . يف ضبط السلوك واملوقفواضح أو حمدد أو دون مراعاة بالتناسق بني األسلوب املتبع
ومن الطبيعي أن إتباع أسلوب واحد يف معاملة األطفال يضمن وجود قاعدة سـلوكية               

أما إذا اتسـمت    . األمر الذي يساعد األبوين على معرفة السلوك املتوقع من الطفل أو التنبوء به            
 فإن مثل هذه املعاملة ال      معاملة اآلباء ألبنائهم بالتذبذب بني القسوة والتراخي إىل حد الالمباالة،         
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وهذا يؤدي إىل جهل الطفل بنتيجة ما يتوقعه اآلخرون حينما          . ختلق لدى الطفل ضوابط داخلية      
 .يصدر عنه سلوك منحرف 

عتمد على ثالثة عناصـر أساسـية       ت التنشئة األسرية   البعض يرى أن   أنويذكر الدوري      
 -:هي
 التنشئة عقالنيةكون تع الطفل، وهذا يعين أن  املتبع مالتنشئةالتناسق واإلنتظام يف أسلوب   -١

فاإلدراك العقالين لعناصر كل موقـف      . من حيث اهلدف، متناسقاً من حيث األسلوب      
وإستيعاب املربرات الكافية للتعامل معه بأسلوب معني ال شك أقدر على خلق ضـوابط              

 .داخلية أو بلورة ذات عليا سوية لدى الطفل بوجه عام
نعين ا مدى مالءمة العقاب للموقف حبيث يكون العقاب ومربرات          و: كثافة األسلوب  -٢

إستخدامه مقنعة لكل من األب واإلبن ، فإن العقاب يصبح أجـدى خللـق الضـوابط                
 .الداخلية الصحيحة لدى الطفل

على حني جند أن العقاب اجلزائي الذي ال يستند على مربرات عقلية يعكس الرغبة حنـو                
 دف ضبط السلوك املنحرف فإنه ال حيقق الردع أو الزجـر أو             اإليالم أو إيقاع األذى   

 .التخويف
 .فقد يكون العقاب بدنيا أو نفسيا أو عاطفيا نوعية العقاب ذاته -٣

. ولقد اثبتت التجارب أن اختيار نوع العقاب الصائب يف كل حالة حيقق جدوى العقاب              
ني يشعر الطفل بفقدانـه لعطـف       فقد يستبدل بالعقاب البدين أحيانا، آخر نفسي أو وجداين ح         

ولعل يف مثل هذه احلاالت أكرب      .  بعض اإلمتيازات اليت كان ينعم ا        بفقدأبويه، أو حني يشعر     
ـ األثر لدى الطفل، مما قد يفوق بعض آثار القسوة البدنية أو العقـاب اجلس              مي ــــــ

 . )٢٥١ - ٢٤٥ ص ص: م ١٩٨٥الدوري ، (

 التنشـئة  املعاصرة على أمهية وجود عالقة بني طبيعـة          وتؤكد معظم الدراسات امليدانية    
من تطوير لبعض املفاهيم املتصلة بالسلوك      التنشئة  ، وذلك لتحقيق غاية       والسلوك السوي  ةاألسري

  .لدى األبناء ومساعدم على التمييز بني اإلستجابات املتوافقة اجتماعيا وتلك غري املتوافقة
 والسلوك املنحرف   التنشئة األسرية قة بني طبيعة    كذلك تؤكد الدراسات على وجود عال     

ـ  ة متراخي ت، وإذا كان   ؤدي إىل الكبت والثورة   ت ا فإ ة قاسي تإذا كان  ـ  ا فإ ؤدي إىل عـدم    ت
 . الالمباالة أو التصرف بدون ضوابط كاحبة
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وبناء عليه تظهر أمهية أن يكون هناك ضبط أسري يؤدي دورا فعاالً مـىت كـان ثابتـا      
دفا ويستند إىل قاعدة سليمة وغري قاسي للدرجة اليت تثري الرعب والعدوانية لـدى              ومنتظما وها 

 .الطفل
ويرى بعض العلماء أن السلوك االجرامي وتعاطي املخدرات هو نتيجة للتنشئة اخلاصـة              

بالفرد، حيث أنه سلوك مكتسب شأنه شأن أي سلوك إجتماعي آخر وأن التنشئة اإلجتماعيـة               
وتعاطي املخدرات أو اإلدمان عليها أحد أنواع هـذا         . ا من السلوك اإلحنرايف   السلبية تفرز أمناط  

ويتوقع يف هذا الصدد فقدان عملية التنشـئة اإلجتماعيـة   .   (١٧٠:P,١٩٥٥ , Sutherland)السلوك 
نتيجة الوعي واإلهتمام بالبيئة وما يرتبط ا من مشكالت، وإكتسـاب املعـارف واملهـارات               

ية حنو مواجهة املشكالت القائمة والعمل على جتنب ظهور مشكالت جديدة           واإلجتاهات اإلجياب 
 ).١٧٥ص :م١٩٨١فارس، (بقدر اإلمكان 

نتائج أحدى الدراسات إىل وجود عالقة بني مظاهر اإلحنـراف الـيت            جابر يف   وقد أشار  
قبـال  ومنها اال . ميكن ردها إىل سن ما قبل العشرين وبني ممارسة هذه اإلفعال يف الوقت الراهن             

من الذين يقبلـون علـى      % ٣٥على تناول املسكرات واملخدرات، وقدرت هذه الدراسة أن         
 ).٢٥١ص :م١٩٨٠جابر،(تعاطي املخدرات دائما يقبلون عليها بنفس النسبة قبل سن العشرين 

يف دراسة عن الظروف األسرية للشباب الـذي يتعـاطى          " تشابن  "وينقل موهوي عن   
وقد تبني أن احلرمان اإلقتصادي لالسرة والبطالـة وإخنفـاض          . نياملخدرات ولألحداث اجلاحن  

كما وجد تشـاا يف     . املستوى التعليمي واملسكن املزدحم من العوامل املرتبطة جبنوح األحداث        
الظروف األسرية السيئة لكل من األحداث اجلاحنني ومدمين املخدرات ويالحظ هنا أثر التنشـئة              

 )٩٢ص : م ١٩٨٤وي ، موه( .اإلجتماعية على الضبط
 له تـاثري يف شخصـية    Parental Disciplineكما أن عنصر الضبط بني الطفل والوالدين  

الطفل ومدى إرتكابه للسلوك املنحرف، حيث يؤدي الضبط القاسي الشديد إىل آثار سيئة على              
 يـؤدي   الطفل وعلى مستقبل عالقته مبصدر هذا الضبط، كما أن التهاون والسلبية يف الضبط قد             

إىل بعض السمات العامة    " سذرالن"وهلذا اشار   . إىل اإلستهتار والسلبية وعدم متثل السلوك القومي      
للبيوت املتصدعة ووصفها بأا غالبا تتسم بالسلوك املنحرف وقيام أحـد أفرادهـا بتعـاطي               

 .(١٧٣:P ,١٩٥٥ ,Sutherland)املخدرات أو إرتكاب افعال إجرامية
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 على النساء املدمنات يف مستوى اجتمـاعي واقتصـادي          دايفد و   ويف دراسة أجراها وو    
مرتفع بالواليات املتحدة، ابرزت نتائج الدراسة أن معظمهن يأتني من أسر تتميز بتسـلط األم               

كما أكـد  . (١٧ P :١٩٦٦ ,Wood & Duffy)وضعف األب، أو ميل الزوج إىل تعاطي املخدرات   
يث أشار إىل أن إنتشار تعاطي املخدرات واملسكرات يرجع         على أمهية القدوة يف االسرة ح     " بلري"

  .(١١ P :١٩٦٨,Blare)إىل الرغبة يف التقليد سواء من األصدقاء أو أحد افراد األسرة 
 يف التأثري املباشر وغري املباشـر علـى اجتاهـات            فعاالً اً عنصر األسريةوهلذا متثل التنشئة     

ومن هنا يربز قوة تاثري     . املقبول يف اتمع    التفكري  احلدث وشخصيته وممارسته ألنواع السلوك و     
حرف إىل  نالوسط اإلجتماعي للفرد سواء كان منحرفا أم ال حبيث متكن عزو أشكال السلوك امل             

   الوسط االجتماعي واالسري للشباب دون ان نغفـل التعـود الفسـيولوجي علـى العقـاقري                
 )..٩٣ص: م١٩٨٤ي، وموه(
 
 - :التنشئةية دور االسرة يف عمل ٤-١

ونعين باالسـتدماج   (تقوم األسرة بعملية التنشئة إلستدماج الطفل يف اإلطار الثقايف العام            
عقلية ال شعورية يتشرب بواسطتها الطفل املعايري والقواعد املوجهة والضابطة          ) ميكانيزم(أنه آلية   

هـو  و أ.با من حياته الداخلية   للسلوك من البيئة األسرية واتمعية لدرجة يشعر معها أا متثل جان          
ويتم ذلك عن   ). تلك العملية اليت تطبع املادة اخلام للطبيعة البشرية بأمناط الثقافة السائدة يف البيئة            

طريق تعليم الطفل مناذج السلوك املختلفة يف اتمع وتدريبه على طرق التفكري السـائدة فيـه،                
لى ذلك فاجلو األسري الذي يترىب فيه الطفـل         وع. عتقدات والقيم واألساليب املقبولة   املوغرس  

وبـذلك يتحقـق الضـبط      . أي يف مظاهر سروره وأساليب تكيفه     . يؤثر يف منوه ويف سلوكه    
أما إذا تعددت مواقف احلرمان وزادت حدا نتيجة إستخدام االسرة ألساليب التنشئة            . السلوكي

 املعاملة أو قسوة زائدة فإن الطفـل        غري السليمة من تدليل أو إمهال أو حرمان أو عدم عدالة يف           
ويفتقد القدرة على ضبط السلوك أو ستبقى آثار هذا الصراع          . سيعاين من اإلضطراب والصراع   
 .مصاحبة لشخصيته كلما كرب

ة بالطفل وكذلك األمهات، وما يقدمونه      ـدة األساسية للبيئة احمليط   ـ األعم اآلباءويعد   
له النموذج الذي يعيش فيـه، ويف هـذا          أي أم يقدمون  . اله حيدد نوع البيئة اليت يترعرع فيه      
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 على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو        ولدكل مولود ي  "السياق يقول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم          
ومهما كانت قدرة الطفل على التكيـف فـال ضـمان           ). عن أيب هريرة  " (ينصرانه أو ميجسانه  

بيئة ذات وسائل مالئمة إلشباع حاجاته ودوافعه       إلنضباط سلوكه إال عن طريق النمو السليم يف         
 .من ناحية، وتوافر تعاطف وحب ومودة وتقبل أسرى يسانده ويشعره باألمان

العالقات الداخلية والتفاعل األسري من ومن خالل هذه العملية االسرية يتحقق نوع  
ليت يعيش فيها ويدرك واإلدراك الذايت حبيث تساعد الفرد على التوافق مع أسرته مث مع البيئة ا

 داخل جمتمع نوعي متميز فهو أي الطفل  يعيشدوره كعضو فعال متعاون فيها ويتعلم كيف
يتعلم من خالل األسرة أمناط السلوك وعادات التفكري واحلقائق اليت يراها يف البيئة وما تتسم به 

 يف الوضع أسرته، وهذا بوجه عام هو اجلانب اخلاص من الشخصية الذي يتصور فيه نفسه
 .  )٤٠ص: م١٩٨٧العيسوي، (اإلجتماعي لآلخرين 

 -: السلبية وهي األسريةوهناك بعض مناذج للتنشئة  
ومن أمثلة ذلـك    . التنشئة القائمة على التخلف واملبنية على اخلرافات واملفاهيم اخلاطئة         -١

وذهنـه  إخافة األطفال من الليل أو الغول وما شابه من األساطري اليت تشل حركة الطفل               
وقد يؤثر عليه ذلك مستقبال وبالتـايل يفتقـد         . وجتعله متصفا باخلوف واجلنب والتخاذل    

 .الطفل إىل الضبط الذايت ويصبح عطاؤه ونفعه حمدداً
وهي اليت تقوم على اإلستسالم والتواكل وعدم التدخل اإلجيايب حلـل           : التنشية السلبية    -٢

يف تناول أوضاعه وأدواره ولـيس       الطفل يكون عرضة للفشل      فإنذلك  وب.  املشكالت
 .لديه مسة للكفاح أو القدرة على إختاذ قرارات تتصل ا

وكذلك ما  . وهي اليت يسود فيها الغش والكذب واخلداع واإلنتهازية       : التنشئة املنحرفة    -٣
يسمى بالفهلوة والشطارة حبيث ينشأ الطفل متربيا يف تعامله مع الناس بتلك األسـاليب              

 الرجولة فينشأ متزودا ذه املعايري املنحرفة مما جيعله خيلط بني الصواب            على أا نوع من   
وكثريا ما يتجه إىل املخدرات للتعويض أو اهلروب أو النسـيان أو اسـتظهار             .. واخلطأ  

 .الرجولة املزعومة
وهذه ترتكز على تناقضات االسرة كنموذج للضـبط        : التنشئة املشتملة على التناقضات      -٤

أو تناقض مـا يتلقـاه      . أو تناقض أوامر األب مع األم     .  القول أو الفعل   يف التناقض بني  
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فقد تعوده االسرة   . الطفل من تنشئة اسرية ال تتوافق مع ما يوجد عند بعض فئات اتمع            
 .على الفضيلة واألخالق وجيد الواقع مليئا بالرذائل

توافق مع واقـع اتمـع       ت ال   مثل اعطاء النشيء قيماً   : التنشئة املبنية على الثقافة اهلدامة       -٥
وخري منوذج لذلك افالم العنف واملغامرات اخليالية اليت تؤثر على فهم الطفل بأن تلـك               

. املظاهر العنيفة هي أنسب األساليب املالئمة للشباب يف احلصول على ما حيتاجون اليـه             
 .وهذا منوذج سيء للضبط الذايت واالسري على السواء

 الفرد الروح العائلي والعواطف االسرية املختلفة كمـا تنشـأ           ويف االسرة يتكون لدى   
كما أن قوة تأثري األسرة وتقبلها للطفل يف كل ما          . اإلجتاهات األوىل للحياة اإلجتماعية املنظمة    
 ) .٣٢ص : م ١٩٩١قناوي ، (. يصدر عنه جيعله يسلك السلوك االفضل

نة أو عـدة مكانـات يف البيئـة    إن الطفل الذي يولد يف اسرة معينة يكتسب مكانة معي       
كمـا أن مكانـة     . وهذه املكانة تكون الطريق احملدد الذي يستجيب فيه مع اآلخرين         . واتمع

كما أا تؤثر كـذلك علـى       . االسرة يف اتمع تؤثر على مكانة الطفل يف البيئة اليت ينشأ فيها             
 .سري والذايت عند الطفلوهذا بطبيعة احلال حيدد مستوى الضبط األ. أسلوب تربية الطفل

 ترتبط إىل حد كبري بالطريقة اليت يؤدي ا كل          األسريةوجدير بالذكر أن عملية التنشئة       
ففي األسرة اليت يقوم فيها الزوجان بأدوار أو أعمال مستقلة مع           . من الزوجني أدوارمها الزوجية   

 دون معرفتها مبقدار دخلـه      وجود تقسيم عمل يف املرتل فإن الزوج يعطي مبلغا من املال للزوجه           
وهذا يقلل مـن مسـتوى الضـبط        . له، وقلما يقضيان أوقات فراغهما معا      هـوال كيفية انفاق  
أما األسرة اليت يشترك فيها الزوجني يف العديد من األنشطة فهما يقضيان معـا              . األسري السوي 

 االصدقاء فأن مستوى    معظم أوقاما ويساعد أحدمها اآلخر ويشتركان يف اإلهتمامات ويف إختاذ         
وعلى هذا ميكـن تصـنيف      . الضبط االسرى يكون مالئما لتحقيق الضبط الذايت لدى األطفال        

 :  التنظيم االسري إىل ثالث أنواع هي 
التنظيم املتمم أو املكمل وفيه تكون أنشطة كل من الزوجني متفرقة مع أا تتالءم لتكون                -١

 .توى الضبطكال واحدا ، وهذا مييل إىل التشدد يف مس
التنظيم املستقل وفيه تنفذ أنشطة الزوج والزوجة بصورة مستقلة ومتفرقة دون أن يرجع              -٢

 .وهذا يقلل من مستوى الضبط. أي منهما لآلخر
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. التنظيم املترابط الذي ميارس فيه الزوجني انشطتهما متعاونني دون تقسيم العمل بينهما            -٣
 .) ٨٧ص  : م١٩٨٤اخلويل، ( ازناوهذا يعلى من مستوى الضبط االسري وجيعله متو

أن املنحرفني يف الغالب من اسر      " جلوك"هذا ولقد كشفت بعض الدراسات اليت قام ا          
وأن هذه االسر غالبـا     . مفككة يغيب عنها أحد الوالدين سواء نتيجة الوفاة أو الطالق أو السفر           

ا علـى املخـدرات     ما يشيع داخلها إحنراف من نوع ما، كأن يكون األب سـكرياً أو مـدمن              
وهذا يعين فشل التنظيم االسري يف حتقيق الضـبط مـن           ) ٢٥٤ص: هـ  ١٤٠٤السمالوطي،  (

 .خالل عمليات التنشئة اإلجتماعية التربوية
    :  جمموعة خصائص تتمثل يف العمليـات التاليةاألسرية اإلجيابيةوللتنشئة  

وتستهدف إكسـاب الفـرد     عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل اإلجتماعي،          -١
سلوكا ومعايري وإجتاهات مناسبة ألدوار إجتماعية متكن من مسايرة اجلماعة والتوافـق            

 .معها وتيسر اإلندماج يف احلياة اإلجتماعية
عملية إجتماعية أساسية تعمل على تكامل الفـرد يف مجاعـة األسـرة مث اجلماعـات                 -٢

 .ي أا عملية منو متكاملأ. اإلجتماعية يف البيئة وإكتساب ثقافة اتمع
عملية تغري مقصودة ومستمرة حيث يفرض اتمع نظمه وقوانينه وثقافته علـى افـراد               -٣

 .اتمع، وغري مقصودة عندما يلتزمون بشكل تلقائي بتلك النظم
عملية إجيابية بنائية متدرجة فهي تغرس وتستدمج يف أفراد اتمع املعايري والقيم بعيـدا              -٤

وكلما تقدم اإلنسان يف العمر قل التدخل يف توجيهه حـىت يكـرب           . لسلبيةعن النماذج ا  
وهنا يظهر جانب التعلم الذي يتمثل يف تعديل ما اكتسـب مـن             . ويصبح هو موجها  

 .خربات يف املراحل العمرية
تتسم بالشمول والتكامل فهي تشمل كافة افراد اتمع كما أا تـربط بـني الـنظم                 -٥

 .وتنسق بينهااالجتماعية واملؤسسات 
ومن مث فهي عملية متغرية ختتلف من جمتمع آلخــر          . عملية تتأثر بفلسفة وثقافة اتمع     -٦

 .) ١٣-١١ص ص : م١٩٨١سالم،( ومن جيل آخر
 إىل أن السنوات اخلمس األوىل يف حياة الطفل تعترب أكثر خطـورة وأمهية             التنويهوجيدر   

مثل املهارات اجلسمية والعقليـة     . د أخرى   حيث يدرب فيها الطفل ليكتسب مهارة انسانية بع       
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وهذا ممـا دعـا     . والنفسية واإلجتماعية الالزمة لتدبري شئون حياته وتنظيم عالقاته مع اآلخرين         
وانـه علـى    . الكثريين إىل اعتبار مرحلة الطفولة حجر الزاوية يف بناء شخصية الطفل فيما بعد            

سرة هي اال الشامل لكل أنواع العوامـل        ذلك أن اال  . اساسها تتحدد طبيعة هذا النمو ونوعه     
ويكاد يسـمح   . اإلجتماعية ومنها يتم نسج العالقات الوجدانية اليت تربط الفرد باحلياة اخلارجية          

هذا النسيج بأن يأخذ لونه النهائي من بضع السنني األوىل فيتعلم الطفل معىن معني للمجتمع ومن   
وهذا مؤشر للضبط   .  فيه الروح اإلجتماعية أو تندثر       هنا يقال أن األسرة هي الوعاء الذي تتضج       

 (P٥٩ :١٩٦٢,Crow)االسري 
 
 -:األسرية أساليب التنشئة  ٥-١

ة يف إكتساب األطفـال وتعلمهـم       األسريأوضحت الفقرات السابقة استهداف التنشئة       
إلجيابيـة  ويعتمد ذلك علىتنفيذ جمموعة من األساليب اليت تتباين بني ا         . مضامني ثقافة جمتمعهم    

 . والسلبية حسب منظور القائمني على التنشئة وأدوارها 
ويلجأ اآلباء يف األسرة السعودية إىل إتباع بعض هذه االساليب أو مجيعها أنثاء تنشـئة               

وتتضمن هذه األساليب أنواع اإلثابة والعقوبة، واإلمهال اليت تتم خالل عملية التفاعـل             . أبنائهم
ناء دف تاييدهم على سلوكهم أوتصرفام املقبولة يف ثقافة اتمـع           االجتماعي اليومي مع األب   

ومعاجلة األخطاء اليت يقعون فيها حسب رؤيتهم واملبدأ الذي يتخذونه يف تقومي كل ما يفعلـه                
ومن املؤكد أن هذه األساليب ال تبدأ من فراغ بل تتم يف مواقـف حياتيـة للتنشـئة                  . أبناؤهم

سرية التعليمية واإلعالمية، واختيار األقــران واأللعـاب واألوقـات          اإلجتماعية الدينية واال  
ـ                . التنظيمية          ودي ـوذلك حسب تعـدد مواقـف احليـاة يف ثقافـة اتمـع العـريب السع

 ) .٢٠ص: م١٩٩٥املقاطي، (

ة ال  األسـري وتؤكد نتائج الدراسات اليت أجريت يف هذا املوضوع أن أساليب التنشـئة              
وهي تتأثر بالتغريات اليت تطرأ     . د بل ختتلف من اسرة ألخرى ومن جمتمع آلخر        ختضع لنمط واح  

وعليه تتحدد أوضـاع النشـيء يف       . على حياة اتمع من تغريات ثقافية واقتصادية واجتماعية       
مستقبل حيام كراشدين من خالل مراحلهم العمرية ذه االسـاليب حيـث يـتم تشـكيل                
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ن السلوك السوي أو املنحرف الذي يتبعه النشيء هو نتيجـة           شخصيام وصقلها، وهذا يعين أ    
 .لسبب أو حمصلة لنوعية أساليب التنشئة اإلجتماعية اليت متارس عليهم يف حيام

ولآلباء دور حيوي يف هذه العملية باعتبارهم قدوة مباشرة لألبناء وكـذلك األمهـات               
ها عيقلدوها أو يتقمصوها أو يتوحدوا م     ألم يقدمون ألبنائهم خربام وسلوكهم اليت ميكن أن         

من خالل مناذج آبائهم أو امهام عن طريق أساليب التنشئة اإلجتماعية حيث تعمل األسرة على               
 .صقل افكارهم وتشكيلها

. وإلجناز هذه املهمة تستخدم األسرة عددا من األساليب اليت تستقيها من ثقافة اتمـع              
مها بأبنائها وطرق اختيار األساليب املناسبة لتأديبهم يف مواقف         وقد تتباين األسر يف درجة اهتما     

ويربز دور األسرة كلما تقدم األبناء يف العمـر واتسـع حمـيطهم             . احلياة اإلجتماعية املختلفة  
 :ومن هذه األساليب . اإلجتماعي، واتصاهلم باألقران يف الشارع واملدرسة

 : التشجيع -
ادية لتنمية أعتماد األبناء على انفسهم واملشاركة يف حـل          ويقصد به اإلثابة املعنوية وامل     

 .مشكالم واختاذ قرارات تصريف شئون حيام وتعزيز اتباعهم ألسس ثقافة جمتمعهم ومبادئها
وقد يتدرج اآلباء واألمهات يف توجيه ابنائهم وتلقينهم املعايري اإلجتماعية بلطف ولـني              

م ويستطيعون أداء أدوارهم بشكل اجيايب من خالل حـثهم          حىت يتمكنوا من اتقان ثقافة جمتمعه     
ودفعهم برفق على إتباع السلوك املقبول اجتماعيا ونبذ السلوك غري املقبول عن طريـق تعزيـز                

 .السلوك السوي وحثهم على األستمرار فيه
ومن إجيابيات هذا األسلوب تشجيع األبناء على املبادأة والتعرف على البيئة وإكتسـاب              
وتشجيعهم على األجناز، وامتـداح     . ات واملهارات واملعايري واألخالقيات اليت يقرها اتمع      اخلرب

األفعال املقبولة وترسيخ أسس قواعد صاحلة لتحمل املسئولية ومعاونتهم على اكتساب الضـمري             
 ).٥٩ص :م١٩٩١قناوي، (اإلجتماعي 

يح أسباب السلوك اخلـاطيء     ويرتبط ذا األسلوب النصح واإلرشاد لتوجيه األبناء بتوض        
واإلرشاد إىل الصواب حيث أن ذلك يرسخ لديهم أساسا وقائيا يف شخصيام يساعدهم علـى               

على أمهية أجيابية إجتاهات    " شوبني شافري "عدم جتاوز املعايري اإلجتماعية، ويف هذا الصدد يؤكد         
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ـاره             ربة واملهـــات أكتســاب اخلـــة والــيت تــوفر هلــم متطلبـــاآلبــاء يف التنشئــ
 ).١٢٥ص :م١٩٨٤احملسريي، (

كما أن النصح واإلرشاد ميكن األباء من خالل تعليم ابنائهم دعائم التفهم والضبط الذايت               
الذي ميكنهم من تعديل سلوكهم غري السوي ليتوافق مع السلوك املقبول، وإرسـاء الضـوابط               

، املقـاطي،   ١٥٨ص  :م١٩٨٧حسـني، (وي وثابت   ــة داخلهم على أساس ق    ــالسلوكي
 ).٤٢ص :م١٩٩٥

 :التدليل -
  ويقصد به اإلفراط يف حتقيق معظم رغبات األبناء واإلذعان ملطالبهم مهما كان نوعهـا              

ونتيجة هلذا ال يستطيع األبناء حتمل      . والتجاوز عن توجيههم إىل حتمل املسئولية أو أداء أدوارهم        
ب احلرص الشديد الذي يتلقونه من والديهم أو        مشاكل احلياة والظروف اإلجتماعية املتغرية بسب     

وينعكس ذلك على قدرة األبنـاء      . أخوم  دون مراعاة لظروف احلياة أو عدم توفر اإلمكانات         
وكذلك تنمو عندهم نزاعات األنانية وحب      . على حتمل مواقف الفشل واإلحباط اليت تعترضهم      

 ).٢٢٩ص: م١٩٨٥العيسوي، (التملك 
إىل عدم إستطاعة األبنـاء اإلعتمـاد علـى         ) الرعاية الفائقة (لتدليل  ويؤدي اإلفراط يف ا    

أنفسهم أو الشعور باملسئولية، أو أداء أدوارهم املتوقعة مع اآلخرين ألم مل يتعودوا على مواجهة               
وبالتايل يصبح هؤالء األبناء قلقون متـرددون يتخبطـون يف سـلوكهم وال             . مشكالت احلياة 

د اليهم، ويعتمدون دوما على اآلخرين لتحقيق أهدافهم اليت يريدوا          يتحملون أي مسئولية تعه   
 ).٦٢م ص ١٩٩١قناوي، (

 :التذبذب -
يقصد به عدم اإلستقرار يف التعامل مع األبناء دون حتديد لألسلوب األمثل للتعامل مـع                

ويؤدي التأرجح بني الثـواب والعقـاب       . املوقف من أجل توجههم إلكتسـاب ثقافة جمتمعهم      
املدح والذم وإجابة املطالب مرة ورفضها مرة أخرى على مواقف مماثلة إىل وقوع األبنـاء يف                و

 .حرية وتناقض وال يستطيعون معرفة الصواب من اخلطأ بسبب تقلب والديهم يف هذا اال
وينتج عن عدم األتساق يف انتهاج الوالدين ألسلوب مستقر له طابع مميز ينتج عنه شعور                

 ومـن    .)٢٢٠ص  :م١٩٨٧حسني،(عجز عن حتديد ما هو مقبول وما هو غري مقبول           األبناء بال 
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اآلثار السلبية هلذا األسلوب حرية القائم بالتنشئة إزاء ما يصدر عن األبناء من سلوك وتصرفات               
ألنه ال يدرك مىت يثابون أو يعاقبون كما حيصل التناقض بني وجهات نظر اآلباء واألمهـات أو                 

 لدى األبناء حبيث ال يدرون ما هو الصواب وما هو اخلطأ يف مواقف التنشئة               تتضارب األساليب 
املتماثلة كان ميتدح األباء سلوك أبنائهم يف موقف ويذموا يف موقف آخر رغم عدم تغري نوعية                

 .السلوك، ويترتب على ذلك تقلب األبناء يف أقواهلم وافعاهلم مع اآلخرين
 يتصل بالتفرقة يف املعاملة بني األبناء وعـدم حتقيـق           ويرتبط ذا األسلوب أسلوب آخر     

عدالة املعاملة بينهم ومتييز بعضهم على بعض اثناء استجابتهم لسلوك ابنائهم وتصرفام سـواء              
 .كان السبب هو اجلنس او السن أو ترتيب امليالد

مستوى ويؤدي عدم توخي املساواة والعدل بني األبناء إىل آالم نفسية واجتماعية تضعف              
الترابط والعالقات بني افراد األسرة ، كما أنه ينشر الغرية واحلقد والبغضاء بـدال مـن احلـب        

كما أنه ينتج أبناء أنانيون حاقدون ال يراعون مشـاعر          . والتعاطف والتراحم واألحترام املتبادل   
ـ    اء والتمتّ ـبعضهم ألم إعتادوا األخذ دون العط      ـ  ـع باإلمتيازات على حس ن ـاب اآلخري

 ).٩٧ص : م١٩٩١قناوي،(

 ) ويشتمل على إستخدام اسلويب العقاب البدين والنفسي(التشدد -
ميثل العقاب حلقة ضرورية يف تعديل سلوك النشيء مع التدرج يف مستويات اجلزاء مبـا                

وذلك حىت ميكن تلقينهم األسس     . يتالءم مع املوقف من ناحية واملرحلة العمرية من ناحية أخرى         
 .الثقافية بلطف ومعاجلة األخطاء السلوكية مع عدم اإلفراط يف إيقاع العقوبةواملباديء 

ويؤدي األفراط يف إستخدام العقاب البدين أو النفسي لتعديل أي تصرف أو سلوك دون               
كما خيلق أبناء متمـردين     . التدرج يف مستويات العقوبة يفقد األبناء الفهم املناسب لثقافة اتمع         

ريب والتدمري، وقد يضطرب سلوكهم وخيرجون علـى القواعـد واملعـايري أو             مييلون إىل التخ  
 .ينحرفون
ويعترب العقاب النفسي من أشد العقوبات اثرا يف حياة الطفل ألن التأنيب يفقد الطفـل                

الثقة يف نفسه ويبين لديه امليل لإلنطواء واخلوف وعدم اإلقدام على املبادأة واإلجنـاز، وخيلـق                
كما أن اإلكثار من ختويف الطفـل وديـده يهـدم           . لى القواعد والعادات  شخصية متمردة ع  



 

 

٣٥

شخصيته فال يتحمل املسئولية وخياف الفشل يف سلوكه وأعماله ويشعر بـالعجز والـنقص يف               
 ) .١٦ص :  م ١٩٨٧حسني ، (مواجهة مشاكل احلياة 
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 :األسلوب املتوازن -
ة يف عملية التنشئة اإلجتماعية حبيث      هو األسلوب الذي جيمع بني مزايا األساليب السابق        

خيتار اآلباء واألمهات األسلوب الذي يتناسب مع املوقف واملرحلة العمرية اليت مير ا الناشئة اليت               
حتتاج إىل تلقينهم األسس واملباديء السلوكية بلطف، ومعاجلة األخطاء السلوكية باإلعتماد على            

 ومناقشة األخطاء، دف تعلـيمهم املعـايري والقواعـد          األساليب اإلجيابية املتمثلة يف التشجيع    
السلوكية عن طريق اإلقناع قبل إستخدام العقاب املالئم لتقومي السلوك وردعهم عن السلوك غري              

ـ     ــوي وتشجيعهم عل  ـــالس ـ    ـى إنتهاج السلوك السوي حس  ـم ب معـايري جمتمعه

 ).٢٢٤م،ص١٩٨٣الساعايت،(
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 :املخدرات : ثانيا 
هـ أن كميـة    ١٤٠٥ت الكتاب األحصائي احلادي عشر لوزارة الداخلية لعام         تشري بيانا  

هــ كـان حـدها األدىن       ١٤٠٥_١٤٠٠املخدرات املضبوطة يف اململكة مـا بـني عـامي           
هـ أما كمية   ١٤٠٥كجم عام   ٨١٨٤ر٢٧٠هـ وحدها األعلى    ١٤٠٠م عام   جك٣٠٧٨ر١٠٠

وزارة (  ٨٠٦٤٠٤٨ مقابـل     حبة ٩٦٠٣٥٤هـ  ١٤٠٠املخدرات املقدرة باحلبة فقد كانت عام       
 وهذه األرقام توضح مدى تصاعد خمـاوف        )٥٩ص: هـ١٤٠٥عام  الداخلية الكتاب اإلحصائي    

املسـئولني يف اململكة وقلقهم البالغ حنو تزايد أعداد متعاطي املخدرات وعلى األخـص الشـباب               
 .منهم

عرف على ماهيـة    من هنا بات جليا أننا حنتاج إىل حتديد بعض املفاهيم األساسية كي نت             
املخدرات حيث أن املخدرات بعضها يستخرج من نباتات طبيعية والـبعض خملـق صـناعيا               

 .ويستخدم يف صورة مستحضرات دوائية تعرف بالعقاقري
ير جزئي أو كلي مـع      داملادة اليت يؤدي تعاطيها إىل حالة خت      "وإذا كانت املخدرات هي      

نشوة أو السعادة مع اهلروب من الواقع إىل عامل         ويصاحبها شعور كاذب بال   . فقد الوعي أو دونه   
وقد تكون هذه املادة صلبة أو مسحوق ناعم أو بللوري أو سائلة أو على شكل اقراص                . اخليال

 ).١٥ص : م١٩٧٤مسيحه، " (أو كبسوالت وقفا لطبيعة ونوع املخدر
سكنة، مـن   كل مادة خام أو مستحضرة حتتوي على جواهر منبهة أو م          "واملادة املخدرة هي     

شأا إذا استخدمت يف غري األغراض الطبية والصناعية املوجهة أن تؤدي إىل حالـة مـن التعـود أو                   
 ).٣٩ص : م١٩٨٤املغريب، " (اـر بالفرد واتمع جسميا ونفسيا واجتماعيـاإلدمان عليها مما يض

اب الوعي  مادة كيميائية تسبب النوم أو غي     "ويشري التعريف العلمي للمخدرات على أا        
 .)٤٠ص: املرجع السابق(" املصحوب بتسكني األمل

أما التعريف القانوين فيشري إىل أن هناك جمموعة من املواد تسبب اإلدمان وتسمم اجلهاز              
العصيب، وحيظر تداوهلا أو زراعتها أو تصنيعها إال ألغراض حيددها القـانون، وال تسـتعمل إال                

األفيون ومشتقاته واحلشيش، وعقار اهللوسـة،      : وادله بذلك وتشمل هذه امل     بواسطة من يرخص  
وخالل السـنني   ) ٢٠ص  :هـ  ١٤٠٥مركز أحباث مكافحة اجلرمية،   (والكوكايني واملنشطات   

القريبة ظهرت يف األسواق مركبات جديدة تتمتع بتأثري واضح على اجلهة العصـبية الدماغيـة               
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 والدوائية تطرح كل يوم مركبـات       كما أن الصناعة الكيماوية   . وتؤدي إىل إحنراف عقلي ظاهر    
 .جديدة أو خملقة لتضيف إىل قائمة املخدرات عناصر أخرى ال تزال جمهولة يف الوقت احلاضر

ومبا أن معظم العقاقري املخدرة تؤثر على اجلهاز العصيب املركزي سواء بزيادة التنبيه أو  
هلذه العقاقري هو تقسيمها حسب بالتهدئة أوالتسكني أو التخدير، فإن التقسيم األكثر مالءمـة 

و كالتايل ــاز العصيب املركزي وهــوم به أو حتدثه يف اجلهـنوع التاثري الذي تق
 -) :١٠٩ص :م١٩٧٧عبدالسالم، (
                           .عقاقري منبهة  )  أ
 .عقاقري مهدئة  ) ب
                             .عقاقري خمدرة  ) ج
 .ة للهالوسمغيبات أو عقاقري مثري  )د

هـ لإلدارة العامة ملكافحـة املخـدرات       ١٤١٩وتشري بيانات الكتاب األحصائي لعام       
 -:بوزارة الداخلية اململكة العربية السعودية إىل 

من اإلنتاج  %) ١٠_٧(أن حجم املضبوطات العاملية من اهلريوين واملورفني تراوحت بني           -١
 .طن ) ٤٣ر٧(ه طن وبلغت املضبوطات من) ٥٠٢(العاملي الذي بلغ 

م ويقدر إمجايل املضبوط من ناتج احلشيش       ١٩٩٧تزايد إنتاج القنب بشكل ملحوظ عام        -٢
وذلك طبقا لتقارير جملس التعاون اجلمركي واملنظمـات الدوليـة          .  طنا   ٣٣١٦حبوايل  

 .للشرطة اجلنائية 
م  واخنضفت قليال لألعوام     ١٩٩١ طنا عام    ٣٢٢بلغت كمية املضبوطات من الكوكايني       -٣

م وهي أكرب كمية ضبطت     ١٩٩٧ طنا عام    ٣٣٥التالية مث زادت مرة أخرى حيث بلغت        
 .يف تاريخ املكافحة

زادت كمية األمفيتامينات يف اإلنتشار اجلغرايف وبلغت نسبة الزيادة يف املضبوطات منها             -٤
م ومـن   ١٩٩٥طن عام   ) ٥ر٧(لتصل الكمية إىل    %) ٣٠٠) (م١٩٩٥_٩٠(يف الفترة   

 .حالة ) ٢٧٦ر٠٠٠( جتاوز عددها ناحية عدد القضايا
 العـامل يف     يف ضبوطاتكمية امل م كمية من الليمثاكوالون تعادل مخس       ١٩٩٥ضبط عام    -٥

 .مليون وحدة ) ١٨١(واليت بلغت عملية واحدة 
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يف ) ٣١٨ر٠٠٠(وحدة منـها    ) ٨٧٦ر٠٠٠(بلغت الكمية املضبوطة من الباربيتورات       -٦
) ١٧٨ر٠٠٠( تلتها مصـر بواقـع       وحدة) ٣٠٠ر٠٠٠(هونج كونج مث أمريكا بواقع      

 .وحدة) ٨٠ر٠٠٠(وحدة مث اليابان 
عن املخدرات وظاهرة استنشاق    ) ٤٥ص  : م١٩٨٤ثابت ،   (وقد أظهرت نتائج دراسة      

الغازات يف األمارات العربية املتحدة أن غالبية الذين اعتادوا استنشاق الغازات هم مـن صـغار                
 . سنة١٦السن مبتوسط عام 

عن تعاطي الطــالب    ) ٥ص: م١٩٩٢سويف وآخرون،   ( دراسة   كما أظهرت نتائج   
للمواد املخدرة أن نسبة من تعاطوا احلشيش واألفيون من تالميذ املدارس الثانوية العامـة مـن                

 .من العينة% ٥ر٩٤الذكور قد بلغت 
ولكي نوضح مدى خطورة ظاهرة املخدرات نعرض اجلدول الذي يوضح اعداد القضايا             

 .هـ ١٤١٨/١٤١٩املخدرات املضبوطة يف اململكة العربية السعودية خالل واملتهمني وكميات 
 هـ١٨/١٤١٩مقارنة للمضبوطات خالل عامي ) ١(جدول رقم 

 

 %النسبة  النقص الزيادة هـ١٤١٩ هـ١٤١٨ البيان

 ٢١ر٦ - ١ر٦٧١ ٩ر٤٠٧ ٧ر٧٣٦ عدد القضايا

 ٣٢ر٢٣ - ٣ر٣٧٣ ١٣ر٨٣٨ ١٠ر٤٦٥ عدد املتهمني

 ١٥ر٠٢ ٣٥٤ر٠٤١ر٥٢ - ٢ر٠٠٣ر٨٣٢ر٦٧ ٢ر٣٥٧ر٨٧٤ر١٩)حجم(حشيش 

 ٦٥ر٩٣ ١١ر٠٢٤ر٠٠ - ٥ر٦٩٧ر١٢ ١٦ر٧٢١ر١٢ )حجم(افيون 

 ١٣٦ر٨٩ - ٨٦ ٣٨٤ر٥٨ ١٤٩ر٤٩١ر٥٨ ٦٣ر١٠٧ر٠٠ هريوين

 ١٢٢ر٩١ - ٢ ٧٠٦ر٧٨ ٤ر٩٠٨ر٩٤ ٣ر٢٠٢ر١٦ كوكايني

 ٣ر٩١ -٨ ١٧٦ ٦٣٠ر٢٢ ٢١٧ر٤٩٧ر١٢٨ر١٧ ٢٠٩ر٣٢٠ر٤٩٧ر٩٥ قات

 ٢ ٨٦٥ر٥٩ - ١ر٧٨٥ر٥٥ ١ر٨٤٧ر٨٦ ٦٢ر٣١ كراك

 ١٣١ر٨٦ - ٢٢٩٥ ٤٠ر٠٠/٣٥٥ ١٧ر٠٠/٤٠٥ أمفيتامني

 ١١١ر٣٤ - ٣ر٩٥٦ر٠٧٩ر٠٥ ٧ر٥٠٩ر٣١٠ر٥٥ ٣ر٥٥٣ ر٢٣١ر٥٠ كبتاجون

 ٥٨ر٣٣ ١٤٨٦ - ١ر٠٦٦ر٠٠ ٢ر٥٥٢ر٠٠ سيكونال

 مواد خمدرة
خاضعة للتداول

 ٦٩٦ر٨٥ - ١٠ر٢١٥ر٧٥ ١١ر٦٨١ر٧٥ ١ر٤٦٦ر٠٠

 .هـ ١٤١٩الكتاب اإلحصائي لعام : اإلدارة العامة ملكافحة املخدراتوزارة الداخلية، : املصدر
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 : وتوضح بيانات اجلدول السابق أن هناك 

خالل عام واحد وهذا يؤشر علـى مـدى         % ٢١,٦زيادة يف عدد القضايا بنسبة       -١
أما الزياة يف عدد املتهمني فكانت أكرب ووصــلت اىل          . انتشار ظاهرة املخدرات    

 %٣٢ر٢٣
ال على املخدرات الطبيعيه وهي احلشيش واألفيون يقابلها زياده األقبـال           نقص االقب  -٢

 .على املخدرات املصنعه او التخليقيه ، والعقاقري املخدره
 :أنواع املخدرات وتاثريها على املتعاطي   ١-٢

 -:صنفت املخدرات على عدة أنواع وهي كما يلي  
. ارها وأزهارها على املادة الفعالة املخدرة     وهي نباتات حتتوي أوراقها ومث     : خمدرات طبيعية -١

ـ ومن أمثلة هذه النباتات نبات القنب، نبات اخلشخاش، نبات الكوكـا، ونبـات الق              ات ــ
 -:وميكن ايضاح آثارها كما يلي) ١٦_ ١٥ص ص : م١٩٧٤مسيحة، (
ويفقد متعاطي احلشيش حقيقته وتركبـه حـاالت        . وحيضر احلشيش من نبات القنب     )أ

وقد يتقمص شخصية جديدة ويتصرف تصرفات شاذة       . الوهم ويثرثر ويبوح بأسراره   متفاوته من   
وقد يشعر باجلوع نتيجة متدد     . ويفقد القدرة على متييز الزمن واملسافة     . وهو حتت تأثري احلشيش     

املعدة واحتراق السكر يف الدم، ويكون تأثره باملوسيقى والغناء أشد، وقد تدفعه شدة تـاثره إىل                
من املعتقدات الشائعة أن احلشيش يطيل زمن املتعة اجلنسية ولكن يف الواقع أن اختالل              و. البكاء

أما الروادع األخالقية فال مكان هلا يف تصرف أو         . القدرة على متييز الزمن هو الذي يوحي بذلك       
 ).٤٤ص : م١٩٧٧برنار هيوبرت  ، (كبت رغباته الشاذة 

لنبض وهبوط ضغط الدم والتهاب قرنيـة       كما يؤدي تعاطي احلشيش إىل زيادة سرعة ا        
العني واتساع حدقتها وامليل للقيء وعدم التوازن ، أما تعاطيه لفترة طويلة فلـه آثـار صـحية                  

ـ جسدية وعقليـة سـيئة وضـارة حيـث يـؤدي إىل اإلعتي                         النفسـي  ) األدمـان (اد  ــ
 ).١٥ص : م١٩٨٣موسى، (
تخدم األفيون على هيئة مستحضرات خمتلفـة       ويس. وحيضر األفيون من نبات اخلشخاش       )ب

وهناك مادة كيميائية توجـد يف االفيـون        . كمسحوق االفيون وصبغة األفيون ومسحوق دوفر     



 

 

٤١

تستحضر على هيئة أمالح هيدروكلوريد املورفني، كما توجد يف األفيون مادة كيميائية أخـرى              
 من املورفني، ويدخل يف     وهو خمدر نصف صناعي   .. تسمى الكودابني، كما يستخلص اهلريويني    

أما آثاره فهي ختتلف حسـب      ) ٩٦ص  : هـ  ١٤٠٢املهندي،  (تصنيعه اندريد محض اخلليك     
 .طريقة التعاطي سواء عن طريق الفم أو احلقن

وحيتاج اجلسـم إىل مضـاعفة      .. ظم إىل زيادة القدرة على التحمل       تويؤدي التعاطي املن   
 وإذا مل حيصل على الكمية الالزمة إلشباع حاجتـه          .اجلرعات ليصل إىل نفس النتيجة عرب الزمن      

وقـد تضـمر    . يعاين من آالم حادة وتتدهور صحته تدرجييا مع زيادة اإلعتماد على املخـدر            
 ).٣ص_ األمم املتحدة (العضالت وتقل الشهية وتضعف الذاكرة وحتدث إضطرابات يف الكبد 

والكوكايني .  على املادة املخدرة   وحيضر الكوكايني من نبات الكوكا الذي حتتوي أوراقه        )ج
وتـذوب  . مسحوق ابيض ثلجي الشكل، وبللوراته دقيقة المعة ذات مذاق مر وال رائحة هلـا             

ويسبب ختديرا موضعيا عند مالمسـته للجلـد واألنسـجة          . بللوراا عند فركها بني األصابع    
رة على تنبيه اجلهـاز     املخاطية، ويسبب توقف اإلشارات الكهربائية يف األعصاب الطرفية وله قد         

العصيب فينتج عن ذلك كثرة احلركة والكالم وعدم القدرة على اإلستقرار باإلضافة إىل رجفـة               
) ٣٥ص  : م١٩٧٧برنـار هيـوبرت،     ( والساقني واهلياج العصيب والنوبات الصـرعية        اليدين

 حتـدث   واإلعتماد النفسي على العقار هو العنصر األساسي يف إساءة إستخدام الكوكايني حيث           
وقد يصل األمر إىل حالة ذهان      . زيادة شديدة يف النشاط كما حيدث يج عام للجسم وهلوسة         

 .مصحوبة بأوهام وهلوسة) شيزوفرينا(شبيهة بإنفصام الشخصية 
ومن مضاعفات إدمان الكوكايني السلوك املندفع واإلجرامي والـدعارة بـني النسـاء              

ثريه علىاجلهاز العصيب يصاب متعاطيه ـالوس       ونظرا لشدة تا  ) ١٨٦ص  :  م  ١٩٨٤املغريب،(
بصرية ومسعية وحسية وأوهام، ويبالغ يف تقدير قدراته احلقيقية مما جيعله خطريا قد يرتكب أعماال               

 ).٣٤ص : م١٩٧٤مسيحه، (إجرامية ضد اتمع 
لـيمن  تكمن املادة املخدرة يف أوراقه وتنمو شجرته يف افريقيا، كما يزرع يف ا            : نبات القات   )د

الشمايل واجلنويب، ويتطلب اإلعتماد النفسي على القات أن حيصل املتعاطي يوميا على كميـات              
كافية ملضغها وهو يصيب املدمن باألرق والتهيج وهبوط يف قواه احليوية ما يؤخر قيامه مبكـرا                

 .للعمل
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ويؤدي تعاطي القات إىل الشـعور باخلفة والنشاط والثرثرة وحتسني اإلخـتالط مـع              
  األصدقاء والتهيج واألرق ، وبإستمرار التعاطي يدخل متعاطيه يف دائـرة اإلعتمـاد النفسـي              
ويصاب املدمن بتمدد يف حدقة العني واضطراب يف نبضات القلب والصـداع وفقـد الشـهية               

 ).٣٧ص : م١٩٨٥مصيقر، (كما يؤدي إىل ضعف اجلهاز التناسلي للذكور . للطعام
 
 :املخدرات املصنعة  -٢

 خمدرات صنعت من عصارة نبات اخلشخاش وعرفت مبشتقات االفيـون ومنـها             وهي 
وبالتحليل الكيميائي لألفيون ثبت وجود مخسة وثالثون نوعا من         . املروفني واهلروين والكودايني    

شبه القلويات اليت دخل معظمها يف األغراض الطبية كاملورفني الذي يستخدم يف معاجلة األمل ويف     
ية، والكودينني املستخدم لتسكني السعال ودئة األمل،والبابافريين لعالج تشنج         العمليات اجلراح 

 .)٣٩ص : املرجع السابق (العضالت
 
 :املخدرات التخليقية  -٣

عقاقري  وهي عقاقري ال تصنع من مواد خمدرة طبيعية أو مشتقاا أو املصنع منها، وتشمل              
 ).٤٣ص : م١٩٧٤مسيحه،( اهللوسة منومة، وعقاقري منشطة ، وعقاقري مهدئة، وعقار

م بني األدمان واإلعتمـاد حيـث اعتـربت        ١٩٥٧وقد ميزت هيئة الصحة العاملية عام        
اإلدمان حالة تسمم دورية أو مزمنة ناجتة عن اإلستخدام املتكرر للعقار، وتتصف حالة اإلدمـان         

 -:باخلصائص التالية 
 .ر يف تعاطي املخدر بأي وسيلةرغبة ملحة وحاجة قهرية تدفع الفرد إىل اإلستمرا •
 .ميل شديد لزيادة اجلرعة املتعاطاة من العقار •
 .إعتماد جسمي بوجه عام، ونفسي بوجه خاص على آثار العقار •
 .تأثري ضار بالفرد واتمع •

أما اإلعتماد فهو حالة تنتج عن اإلستهالك املستمر لعقار معني، ويتصـف باخلصـائص              
 -:التالية
 . اإلستمرار يف تعاطي العقار وذلك للحصول على األحساس بالسعادةرغبة ليست قهرية يف •
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 .وقد ال يكون هناك ميل لزيادا.. ميل قليل لزيادة اجلرعة  •
درجة ما من اإلعتماد النفسي على آثار العقار مع عدم إعتماد فسيولوجي أو وجود أعراض                •

 .انسحابية
 .آثار ضارة بالفرد واتمع  •

 التحديد لكل من األدمان واإلعتماد يقوم على أساس الفصل بـني            ومن املالحظ أن هذا    
ة حتديد هذا   بم بصعو ١٩٦٤اإلعتماد اجلسمي واإلعتماد النفسي، وقد أقرت خنبة من اخلرباء عام           

وبناء عليه وضعت مصطلحاً جديدا أطلقت عليه اإلعتماد على العقاقري بدال من اإلعتياد             . الفصل
 .واإلدمان
 أن كل من مصـطلح      ىرأ" Glatجالت  "قبول املصطلح اجلديد إال أن      وعلى الرغم من     

اإلعتياد أو األدمان له إستخدامات أكلينيكية ذات فائدة خاصة عند النظر ألغراض اإلنسـحاب              
 أن مصطلح اإلعتماد ليس نقيا  "Bejerot" أعلن بيجروت ١٩٧٢ويف عام . املفاجئة أو التدرجيية

  جلميع أمناط اإلعتمـاد بغـض       Toxicomaniaالتسمم  ) هوس(علميا، وأن األفضل منه مصطلح      
ـ النظر عما إذا كانت هذه السموم خمدرات أو عقاقري عاديـة أو كحـول أو باربيت                ورات ــ

 ).٥٦ص: م١٩٨٣الدمرداش، (
 
 :العقاقري املنومة  )  أ

 -:ويطلق عليها املهدئات أو املسكنات املنومة وتنقسم إىل نوعني  
ات ، هيـدرات    ديوالربوم: توريك وهي مركبات كيماوية منها      مشتقات حامض الباربو   -١

م وإنتبه األطباء خلطورا ألـا      ١٩٠٣وإستخدمت لعالج األرق منذ عام      . كلورال ، وبار اهليد   
تثبط من وظائف القشرة املخية ومراكز التنفس، وتعرض متعاطيها لنوبات من السـلوك الشـاذ       

والذي يستخدم منها طبيا يف التخدير العام        نجات املفاجئة وعدم اإلتزان احلركي أو اإلصابة بالتش     
قبل إجراء العمليات اجلراحية مركبات ذات مفعول قصري مثل مشتقات حامض الباربوتوريـك،             

ومركبات متوسطة املفعول مثل األمتيال، ومركبات      . ومشتق آخر قصري املفعول مثل النيمبيوتال     
وكان يعتقد أـا اقـل      . دم يف عالج مرض الصرع      طويلة املفعول مثل الليمونال الذي يستخ     

 .ولكن ثبت مؤخرا أا تؤدي إىل اإلدمان وتشبه الباريتورات يف تأثرياا. ضرراً



 

 

٤٤

 املخ مثل اخلمر فتضعف القدرة على التركيـز         فوبصورة عامة تؤثر املنومات على وظائ      
مع وإختالل صواب احلكم على     وتؤثر على اإلبصار والس   . واإلنتباه وعلى قيادة املركبات بكفاءة    
هذه األدوية تؤدي للسلوك العدواين واهلياج العصيب كما        و. األمور والشعور بسرعة مرور الزمن      
 .تسبب النسيان وهبوط وظائف املخ

ومن العقاقري املصنعة من مشتقات حامض الباربوتوريك واليت تدخل فيهـا مركبـات               
ـ  ليموثـال ، والسي    - نيمبوتال –وم   بيوتسل صودي  –صوديوم امتيال   : الصوديوم   كونال ــ

 ) .١٣٧-١٣٦ص ص : هـ ١٤٠٥مركز أحباث مكافحة اجلرمية ، (
وهي عقاقري غزت األسواق كبديل موعة البـاريتورات        .. مشتقات غري الباربوتوريك     )٢

وخطر اإلعتماد الفسيولوجي عليها نادر ويقتصر على حاالت اضطراب         . حيث تقل عنها فاعلية   
ميثيل بنتينول، ميثيل بريلـون، دأي كلورفينـازون، ومركـب          : ية ومن هذه األدوية     الشخص

 ).١٤٠ ص :املرجع السابق( املاندركس 

 :عقاقري منشطة  )ب
وتعرف باألمفيتامينات وتستعمل طبيا يف عـالج       .. وهي عقاقري منشطة للجهاز العصيب       

 يف النوم، ومـن أكثرهـا إسـتعماال         اإليار العصيب وزيادة الوزن ، وتؤدي إىل فقدان الرغبة        
، وميتامفيتامني  )ديكسدرين(، ديكسامفيتامني وإمسه التجاري     )برتدرين(أمفيتامني وإمسه التجاري    

وهناك عقار يوصـف    . الذي يكون على شكل اقراص أو حملول حقن، واألخري أقوى مفعوال            
فلـورامني وأمسـه التجـاري      لإلقالل من الشهية للطعام وتأثريه مشابه لألمفيتامني وهـو الفين         

ويصنع على هيئة أقراص بيضـاء      . وقد أسيء إستخدامه بشكل واسع كمادة خمدرة        ) بربلودين(
 ).١٧٥ ص :١٤٠٥مركز أحباث مكافحة اجلرمية ، (مستديرة ومسطحة 

وبصورة عامة فإن املنشطات تزيد من نشاط اجلسم، وتؤثر يف أعضـاء احلس، وتزيـد               
ها اجلسم، وكل فترة من فترات التنبيه تتبعها فترة يقل فيها معدل عمـل              معدل الطاقة اليت يصرف   

 ).٣٨ص: هـ١٤٠٤منصور، (العضو الذي نشط حىت يستعيد ما فقده من طاقة 

 :عقاقري مهدئة  )ج
وهي تشكل خطورة على متعاطيهـا      . وهي عقاقري يسـتخدم معظمها لألغراض الطبية      

 ). ٤٤ص: م١٩٧٤مسيحه، (طبيب صحياً ونفسياً إذا استخدمت بدون أمر ال
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ويصعب حتديـد أو تقـدير مـدى سـوء          . وعادة يصفها األطباء لإلقالل من القلق       
وخيتلف املهديء عن املنـوم مـن       . امليلتون، والفاليوم، واللبرييوم  : وأكثرها شيوعا   . إستخدامها

 :)١٦٩ص :هـ ١٤٠٥مركز أحباث اجلرمية، (حيث 
 . منه يف املنوماتاإلعتماد العضوي يف املهدئات أضعف •
 .املهدئات تسبب النوم وتزيل القلق بدون أحداث النعاس •
 .املهدئات أقل خطرا من املنومات  •
 
 :عقاقري اهللوسة  )د

وهي عقاقري صنعت حديثا ، وهي على درجة عالية من اخلطورة ومن أخطرهـا عقـار                 
ه هلوسة بصـرية    وحيدث العقار ملتعاطي  ) ٤٥ص  :م١٩٧٤مسيحه،  (د، ومادة املسكالني    .س.ل

وتـؤدي جرعاتـه إىل     . ومسعية شديدة وقلق، ونقص يف اإلدراك احلسي بالزمـان واملكــان          
ـ  ملتعاطيه إعتمادا نفسيا ختتلف درجاته مـن فـرد آلخ          بويسب. اإلضطرابات العقلية  ر ـــ

 ).٤١ص: م١٩٨٥مصيقر، (
 
 : املذيبات املتطايرة  -٤

حة العاملية مع املواد املسببة لإلدمـان عـام         هي جمموعة من املواد اليت أدرجتها هيئة الص        
وتوجد . م وهي حتتوي على فحوم مائية متطايرة مثل القولوين، الترايكلوراثيلني، والبرتين          ١٩٧٣

ـ                 ظيف ـهذه املواد يف املواد املستعملة إلزلة طالء األظـافر، ومـزيالت البقـع وسـوائل التن
 ).٢٤٤ص : م١٩٨٢الدمرداش، (

 املذيبات املتطايرة بعد إكتشاف غاز أوكسيد النيتروز املخدر عام          وقد بدأ سوء إستخدام    
 .م إنتشر إستنشاقها بصورة وبائية يف أمريكا وتلتها دول أخرى١٩٥٩ويف عام . م ١٧٧٦
م أن عادة استنشاق املذيبات     ١٩٧٨وتفيد اإلدارة القومية السويدية للصحة والرعاية عام         

وبني السجناء، وإن   )سنة١٨_٩(هقني الذين تقع أعمارهم بني      املتطايرة تنتشر بني األطفال واملرا    
ومن مث فهو يعاين من مشاكل نفسـية        . املستنشق عادة ما يتعاطى اخلمر أو املخدرات أو كليهما        
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وينتشر بـني   . وتبدو عالقته بوالديه سيئة   . وإجتماعية ويشعر بعدم األكثرات واإلحتقار لنفسه       
 .م اسرهم حاالت إدمان اخلمر واجلرائ

الوفاة املفاجئة، وتلـف املـخ أو الكبـد أو          : ومن أهم مضاعفات إستخدام هذه املواد        
 .الكليتني، وجرائم العنف، وحوادث السيارات أو اإلنتحار 

ويسبب اإلدمان على املذيبات املتطايرة اإلعتماد النفسي دون اإلعتماد اجلسمي، وعادة            
ني ولذلك فهي ذات خطورة بالغة إذ تسبب هلم الكسل          ما تنتشر هذه املواد بني األطفال واملراهق      

 .    )٢٤٦-٢٤٥ص ص : هـ ١٤١٥السدحان ، ( والشحوب وإمهال الدراسة وكثرة السرحان
 
 -:املخدرات  أضرار ٢-٢

يتفق الكثريون على أن املخدرات إتالف للنفس إذ أا تؤثر على اجلهاز العصيب وحىت  
. ن تعاطي املخدرات يفقد شيئا من القدرات العقلية للمتعاطنيالذين مل يصلوا إىل حد اإلدمان فإ

ي ــــببها التعاطــــهذا باإلضافة إىل مجلة من األضرار النفسية والعقلية اليت يس
 إخنفاض املستوى الذهين والكفاءة العقلية: اليت من أمهها) ٧_٥ص ص : هـ ١٤١٥مراد، (

إضافة إىل اآلثار . إلنطواء اإلجتماعي واإلحباطاخلمول، والبالدة واإلمهال وعدم اإلكتراث وا
اليت تسببها بعض انواع املخدرات على كل من اجلسم والنفس واليت تؤدي إىل تدهور يف الكفاية 

 ) .٩٠ص: م١٩٧١املغريب، (اإلنتاجية 
ـ أما األضرار اخللقية اليت تترتب على التعاطي فإنـه ميك           ـ  ف إمجاهلـــا ن  ــ ي ــ

 -):١٩٥ص :هـ١٤٠٩منصور، (
وقد يتكلم بالكفر أو يقتل النفس وقد يقدم        . عدم املباالة باحملرمات وإرتكاب اجلرائم اخللقية      •

 .على اإلنتحار أو يزين ويسرق
يؤدي السكر وتعاطي املخدرات إىل فساد النواحي املزاجية واإلنفعالية إذ يؤدي بصاحبه إىل              •

وتنحصر رغباته يف   . ل مصاحل أبنائه    امللل وشراسة اخللق فال يهتم بواجباته الزوجية، أو يهم        
 .احلصول على إحتياجاته من املال ويعاشر ارمني والسفهاء ، ويرتكب اجلرائم الدنيا

ومن الناحية األمنية يؤدي اإلدمان على تعاطي املخدرات إىل تفشي اجلرمية، وحتويل الفرد              
ومن أبرز اآلثار األمنية    . والسرقةإىل إنسان مشاكس وغري مستقر مما يؤدي يف النهاية إىل التشرد            
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اهلدامة للمخدرات وتعاطيها السلوك العدواين اآلمث الذي ميارسه املهربـون واملروجـون مـع              
 ).٢٥ص : هـ١٤٠٨الغامدي،(السلطات األمنية 

مث التحول بعد ذلك إىل السرقة      .أما األضرار اإلقتصادية فهي تبتدي يف تبديد املال واآلمال         
ل احلصول على املال الالزم لشراء املخدرات، وبالتايل فهي تؤدي إىل فقدان            واللصوصية من أج  

ـ ١٤١٩البار ، (الضرورات اخلمس اليت حيرص اإلسالم على احلفاظ عليها          هذا ) ١٦٢ص  :  ه
 :)٩٢ص : هـ ١٤١٥السدالن، (رها التالية أضرافضال عن 

فاءة الفرد اإلنتاجيـة ممـا      الضعف أمام مواجهة واقع احلياة، األمر الذي يؤدي إىل تناقص ك           •
 .يعوقه عن تنمية مهاراته وقدراته

 .هبوط اإلنتاجية كماً ونوعاً •
وينفق اجلزء األكرب من ماله لشراء املخدرات بأي . املتعاطي ال حيسن التصرف يف ميزانية بيته        •

كما أن ذلك   . ويترك األسرة مهما كانت حاجتها مضحيا بقوت أوالده ارضاء لغريزته         . مثن
 . الدولة أعباء مالية ضخمة يف املكافحة والوقايةحيمل
ومن الناحية اإلجتماعية فهي تقود إىل إرتكاب اجلرائم وانتهاك األعراض، والعوز والفقر             

وتوصل إىل التفكك اإلجتماعي وإنتشار العداوة والبغضاء واخلصومة، واإلختالالت اخللقيـة ،            
 وفقدان املودة والتـراحم بـني النـاس، وفقـدان           وبالتايل تقود إىل فساد العالقات اإلجتماعية     

 .اإلحساس بالنخوة والشهامة
وينعكس ذلك على عدم األمان واإلستقرار النفسي لدى األسرة، نظـرا ألن مسـكنهم               

فضال عن أن احنراف األب يؤدي إىل ضـياع األوالد          . معرض للتفتيش من قبل أجهزة املكافحة     
  .و تفكك األسرة وتشرد األبناءوقد يؤدي إىل احنرافهم أ.. والزوجة 
ومن اآلثار اتمعية العامة للمخدرات السلوك العدواين الذي ميارسه املهربون واملرجون            

ضد أجهزة األمن واملكافحة، وإستخدام العصابات املال ألغراض العاملني يف تلـك األجهـزة              
ة اليت متثل ديدا للمجتمـع      لتسهيل نشاطهم أو ديدهم بالقتل ، إىل غري ذلك من اآلثار العام           

 ).١٤٤ص : هـ١٤١٥حنش، (توجهه القوى املعادية إىل عقول وصدور الشباب املستهدف 
ولقد أثبتت العديد من الدراسات أن األشخاص الذين لديهم سجل حافل بالسـرقات              

ية والتدخني وتعاطي املخدرات يف سن مبكرة يقومون ذا السلوك إلعتقادهم بأم يتمتعون حبر            
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 سواء كان ذلك بابراز مظاهر (٤١٢ P :١٩٧٨ ,Jersild & Brook)أكرب يف الرأي والتفكري والسلوك 
سلوكية متعددة مثل العمل ضد السلطة وما تصدره من قوانني والعدوان على الغري والتخريـب               

(Fooder, ١٩٧٢: P ٢٥٨). ( 
سه بأنه منبوذ أو غري     كما أشارت الدراسات إىل أن سوء فكرة املتعاطي عن نفسه وإحسا           

مرغوب فيه، جتعله مييل إىل عدم اإلكتراث باألمور احمليطة به، ويتسـم بالسـلبية والفشـل يف                 
  .(٩٤ P :١٩٠٩,Fittss& Hammer)التحصيل الدراسي   

ويف هذا اإلطار ميكن فهم األسباب الشخصية اليت تؤدي إىل تعاطي املخدرات أو إدماا               
 :)٦٨ص : م ١٩٩٢عبداللطيف، (وتتمثل يف 

 .عدم نضج الشخصية مما يدفعها للهروب من الواقع إىل املخدرات رغبة يف اإلستقاللية •
إضطراب يف العالقة بني الطفل والوالدين يقوم على عدم شعور الطفل باألمن وامليل للحيـل                •

 .اهلروبية
ملخدر وسيلة  وبالتايل يعترب تعاطي ا   . اإلحباط الشديد الذي تعجز قدرات الفرد عن مواجهته        •

 .للهروب من حقائق مؤملة
 .الرغبة يف خفض التوتر والقلق واألمل  •
 .عالج سليب لألزمات النفسية املصاحبة ملرحلة املراهقة •

" أدون ليمـوت  "وإذا سلمنا أن ظاهرة تعاطي املخدرات هي أحد أشكال اإلحنراف فإن             
 اإلجتماعية، أي أنه يفعل ما       خيرج من القواعد   اًالشخص الذي يلعب دور   " يعرف املنحرف بأنه    

إىل تلك املواقف اليت يكون     ) تعاطي املخدرات ( كما يشري السلوك املنحرف       " ال يفعله اآلخرون  
فيها السلوك موجها توجيها مستهجنا من وجهة نظر املعايري وأنه وصل إىل درجة كـبرية مـن                 

ذا يعترب تعـاطي املخـدرات   و (٢١٦_P P٢١٠:١٩٨٠.Popenone)جتاوز حدود التسامح يف اتمع 
 .إحنرافا وخروجا على املعايري اإلجتماعية يف آن واحدا
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א  א

 الدراسات السابقة
 

 الدراسات العربية :  أوًال  
 الدراسات األجنبية:  ثانيا 

 التعليق على الدراسات السابقة:  ثالثا
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 الفصـل الثـالـث
 الدراســات السـابقـة

 
 من موضـوع    ا بعض الدراسات السابقة اليت تناولت جانب      الدراسهيتناول هذا اجلزء من      
معظمها اجري يف البيئـه      ا ، والبعض اآلخر يتصل ا و      بعضها  يرتبط ارتباطا مباشرا      دراستنا  

 على العائلة   ركزتزوايا  عدة  تناولت املوضوع من    السعوديه والقليل منها تناول بيئات خارجيه       
 .وإدمان املخدرات والتفكك األسري، مث عالقة التعليم اإلجتماعي بتعاطي املخدرات 

 :وفيما يلي عرض هلذه الدراسات  

 :راسات العربية الد :أوال 
العالقة بني اخلصائص النفسـية للمنـاخ       " وموضوعها)  هـ١٤١٨الزهراين،  (دراسة   -١

 ".األسري وإدمان األبناء للمخدرات
وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة اخلصائص النفسية للمناخ األسري يف البيئة السـعودية             

 .واليت هلا عالقة بإدمان األبناء للمخدرات
 -:استه على عينة مكونة من جمموعتني مهاوطبق الباحث در 
مدمنا ملادة اهلروين املخدر، يف كل من مستشفى        ) ١٤٣(جمموعة املدمنون وكان عددها      •

 .األمل بالدمام ومستشفى األمل جبدة، ومستشفى األمل بالرياض
فردا يف كل من كلية التربية جبامعة أم القرى         ) ١٦٣(جمموعة غري املدمنني وكان عددها       •

 املكرمة، وقسم علم النفس بكلية العلوم اإلجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سـعود              مبكة
اإلسالمية بالرياض، وبعض موظفي الشؤون الصحية مبنطقة الرياض وكلية العلوم الصحية           
بالدمام وبعض موظفي الشؤون الصحية باملنطقة الشرقية، ومت إختيـار العينـة بطريقـة              

 -: الدراسة ما يليعشوائية بسيطة، ومن  نتانئج
   .وجود عالقة سالبة بني التماسك األسري وتعاطي األبناء للمخدرات -
وجود عالقة موجبة بني تعاطي األبناء للمخدرات وبني إستخدام األب اساليب املعاملـة              -

اإليذاء اجلسدي، احلرمان، القسـوة، اإلذالل، الـرفض، احلمايـة         : ( الغري سوية التالية  
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حيث ظهر أن هناك فـروق ذات       ) بالذنب، تفضيل األشقاء، والتدليل   الزائدة، اإلشاعر   
 .داللة احصائية بني متوسطات درجات جمموعيت الدراسة لصاحل جمموعة املدمنني

وجود عالقة موجبة بني تعاطي األبناء للمخدرات وبني إستخدام األم املعاملة غري السوية              -
ذالل، الرفض، اإلشاعر بالذنب، تفضيل     األذاء اجلسدي، احلرمان، القسوة، اإل    : (التالية  

حيث ظهر أن هناك فروق ذات داللة إحصـائية بـني متوسـطات             ) األشقاء، والتدليل 
 .درجات جمموعيت الدراسة لصاحل جمموعة املدمنني

وجود عالقة سالبة بني تعاطي اإلبناء للمخدرات وبني إستخدام األم لألساليب السـوية              -
حيث ظهر أن هناك فروق ذات      )  التوجيه لألفضل، التشجيع   التعاطف الوالدي، : (التالية  

داللة إحصائية بني متوسطات درجات بني جمموعيت الدراسـة لصـاحل جمموعـة غـري         
 ).املدمنني

أساليب اآلباء يف التنشئة اإلجتماعية وهـي       "وموضوعها  ) هـ١٤١٦املقاطي،  (دراسة   -٢
فت الدراسـة إىل التعرف علـى      وهد. " مطبقة على األسرة السعودية يف مدينة الرياض      

أساليب اآلباء يف تنشئة أبنائهم بغرض التوصل إىل افضل الوسائل اليت يـيء لألبنـاء               
. سنة تنشئة أجتماعيـة سـليمة متكاملـة       ) ١٥_٩(الذكور واإلناث يف الفترة العمرية      

 .والكشف عن الفروق بني اآلباء يف إستخدام تلك األساليب
وصفية صحيفة أستبيان طبقت على عينة من األسر السعودية         وإستخدمت تلك الدراسة ال   

سنة للكشف عن   ) ١٥-٦(أسرة ممن لديهم أبناء أعمـارهم تتراوح بني        ) ١٦٠(قوامها  
التشـجيع، النصـح    : أثر إستخدام اآلباء لألساليب التالية يف التنشئة اإلجتماعية وهي          

ب النفسي، التذبذب، والتفرقة يف     واإلرشاد، واإلمهال، والتدليل والعقاب البدين، والعقا     
 -:وقد خلصت الدراسة إىلجمموعة من النتائج أمهها . مواقف التنشئة اإلجتماعية املختلفة

وأن . أن تلك األساليب ترتبط مبواقف التنشئة اإلجتماعية اليت تتم بني األسرة وأبنائهـا             -
 حمصلة لنوعيـة    السلوك السوي أو غري السوي الذي يتبعه األطفال هو نتيجة لسبب أو           

 .أساليب التنشئة اإلجتماعية اليت متارس معهم



 

 

٥٢

أن أساليب التنشئة اإلجتماعية على إختالف أنواعها تستخدم بشكل عام ولكن تتبـاين              -
األسر يف إستخدامها ومن هنا يربز دور اآلباء يف هذه العملية بإعتبارهم قدوة مباشـرة               

 .ألبنائهم
جيابية للتنشئة اإلجتماعية اليت جتعل األبناء يتعلمـون        يعترب التشجيع من ابرز األساليب اإل      -

ثقافة جمتمعهم وإتباع السلوك املقبول إجتماعيا ونبذ السلوك غري املقبول ويستطيعون أداء            
 .دورهم يف اتمع بشكل إجيايب

يليه أسلوب النصح واإلرشاد ألنه يلعب دورا إجيابيا يف الكشف عن األخطاء ومعاجلتها              -
 .س وقائي يف شخصية األبناء حبيث ال يتجاوز املعايري اإلجتماعيةلترسيخ أسا

أما األساليب السلبية فهي تتركز يف كل من اإلمهال والتدليل والعقاب البدين أو النفسي               -
مث التذبذب والتفرقة وهي مجيعا هلا آثار سلبية على سـلوك الطفـل             . أو مها معا بإفراط   

 .وأعماله وشعور بالعجز أو الفشل
" العوامل اإلجتماعية املؤدية إلحنراف األحداث    "وموضوعها  ) هـ١٤١٦الثقيل ، (دراسة   -٣ 

وهدفت الدراسة إىل التعرف على املعاملة الوالدية ومستوى احلي والسـكن ومشـاهدة             
ويف سبيل ذلك إستخدم    . أفالم الفيديو كعوامل إجتماعية وأثرها على احنراف األحداث       

لى عينتني من األحداث إحدامها من املنحرفني واألخرى من         الباحث إستبانة مت تطبيقها ع    
 حدث يف كل من منطقيت الرياض والقصـيم         ١٠٠األحداث األسوياء وحجم كل عينة      

 -:وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من ابرزها
 أن معاملة والد احلدث القاسية أو املتساهلة هي الدافع احلقيقي وراء إحنراف األبناء مبعىن              -

 .أنه كلما زاد إمهال األب للحدث زاد إحنرافه
إظهرت الدراسة األثر السليب ملشاهدة األفالم اليت حتمل رموزا غري قيمية، وإن مشـاهدة               -

 .افالم الفيديو أحد العوامل الرئيسية املؤدية لإلحنراف
كلما تدىن مستوى احلي زادت إحتماالت جنوح األحداث حيث أن اجلنوح يزيـد يف               -

وأنه كلما تدىن مسـتوى السـكن      . الشعبية ويقل يف األحياء املتوسطة والراقية     األحياء  
وقد يدل هـذا علـى أن       . زادت نسبة اإلحنراف بكثافة عدد املقيمني يف الغرفة الواحدة        
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العالقة ليست مبستوى األحياء بشكل كبري بقدر ما تتمثل يف عدد األفراد ممن يسـكنون               
 .يف غرفة واحدة

  
أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها بـإحنراف      " وموضوعها  ) هـ١٤١٤فلح ، امل(دراسة   -٤

، وإستهدفت الدراسة التعرف على اثر أساليب املعاملة الوالدية على األبنـاء             " األحداث
ويف سبيل ذلك مت سحب عينتني من األحداث أحـدامها مـن األحـداث              . املنحرفني

. من بعض املدارس اإلبتدائيـة واملتوسـطة      املنحرفني بدار املالحظة بالرياض، واألخرى      
وقد إستخدمت هذه الدراسة الوصفية إستبانة طبقت       . حدثا) ٦٧(وكان حجم كل عينة     

 -:على العينتني، وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها 
 أن االحداث الذين يفقدون املعاملة املادية احلسنة من والديهم قد يقعون يف أحضان رفاق              -

السوء الذي يزجون م يف مسالك اإلحنراف واجلنوح كما أن األحداث الذين يلقـون              
 .معاملة عاطفية سيئة تزيد نسبتهم بني األحداث املنحرفني 

 .كما أوضحت الدراسة أن هناك عالقة بني أسلوب املعاملة الوالدية واإلحنراف -
وبصفة عامة هناك   . الوالديةكما أن نوع عالقة احلدث بأخويه يؤثر على أساليب املعاملة            -

 .عالقة بني احلالة اإلجتماعية للوالد وأسلوب معاملته ألبنائه
وهي دراسة ميدانية   " املراهقون واملخدرات "وموضوعها  ) هـ١٤١٥السدحان ،   (دراسة   -٥

إستطالعية اجريت على مجيع األحداث املودعني يف قضايا التشفيط بدور املالحظة ودور            
وذلك بإستخدام إسـتبانة أعـدها      . حدثا) ١٧(ي والذين بلغ عددهم     التوجيه اإلجتماع 

 -:من أمهها .. الباحث وتوصل موعة من النتائج 
) ١٥-٦(نصف األحداث املمارسني إلستنشاق املذيبات الطيارة أعمارهم تتراوح بـني            -

سنة،وهم كانوا منقطعني عن الدراسة قبل احلاقهم بالدور اإلجتماعية، وعليـه يتصـف             
 .الء األحداث بضعف املستوى الدراسيهؤ

متتاز أسر األحداث املمارسني إلستنشاق املذيبات الطيارة بأا تقطن األحيـاء الشـعبية              -
 .وتقل لديها وسائل الترفيه، ومن مث يقضي األحداث وقت فراغهم خارج منازهلم
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ـ         تدل نتائج الدراسة على أن األصدقاء      - ني هم الفئة املفضلة لـدى األحـداث املمارس
 .إلستنشاق املذيبات الطيارة لقضاء وقت الفراغ معهم

وأن سبب اختيار هـذه املــادة   ). الباتكس(املذيبات الطيارة هي مادة الغراء الصناعي     -
 .بالذات من قبل األحداث هي رخص مثنها فضال عن سهولة احلصول عليها

وأن معظمهم  . .نسبة ليست بالقليلة من األحداث ميارسون عملية التشفيط بشكل يومي            -
 .مضى قرابة العام على إستخدامهم وممارستهم هلا

وتتم . إتضح أن األصدقاء هم املصدر األول واألساسي لتعلم إستنشاق املذيبات الطيارة           -
 .عملية املمارسة يف الشارع مث املرتل إن كان خاليا مث مرتل األصدقاء

ـ          - ذيبات الطيـارة كمـا أن      أظهرت الدراسة أن التدخني بعد مقدمة أولية إلستنشاق امل
 .إستنشاق املذيبات الطيارة يعد مدخال ألنواع املخدرات األخرى

كما تدل الدراسة على أن اصدقاء السوء هم السبب األول الدافع ملمارسـة إستنشـاق                -
  .املذيبات الطيارة، يليه الفراغ، مث تقليد األصدقاء مث الرغبة يف التجربة

قضاء وقت الفـراغ وعالقتـه بـإحنراف        "وعها  وموض) هـ١٤١٤السدحان،(دراسة   -٦
حدث منحـرف بـدار     ) ١٨(وهي دراسة ميدانية أجريت على عينة قوامها        " األحداث

حدث سوي من طالب املدارس مبدينة      ) ١٠٠(وعينة أخرى قوامها    . باملالحظة بالرياض 
. وطبق الباحث املنهج النسيب املقارن إلدراك الفروق بني مفـردات العينـتني           . الرياض

 -:وأظهرت النتائج ما يلي 
 .وجود عالقة طردية بني كمية وقت الفراغ واإلحنراف وهي عالقة إحصائية دالة  -
وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني كمية وسائل الترفيه املستخدمة واملتوفرة يف              -

 .مرتل احلدث واإلحنراف
احلـدث وقـت فراغـه      وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املكان الذي يقضي فيه            -

 .واإلحنراف
وجود عالقة بني الفئة اليت يقضي معها احلدث وقت فراغـه واإلحنـراف وذلـك أن                 -

 .األحداث املنحرفني يزيد أرتباطهم بأصدقائهم أكثر من أسرهم
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وجود عالقة بني النشاط الذي ميارسه احلدث واإلحنراف إذ تـبني أن نسـبة ممارسـة                 -
العواطف بني فئة األحداث املنحرفني أكثر مما توجد بني فئـة           األنشطة اإلنفعالية اليت تثري     

 .األحداث األسوياء
 .هناك عالقة بني عدم تقدير احلدث ألمهية الوقت واإلحنراف، وهذه العالقة دالة احصائيا -

هناك عالقة بني ما يشاهده احلدث من وسائل اإلعالم واإلحنراف حيث يوجد تباين كبري              
 .املنحرفني واألحداث األسوياء يف وسائل اإلعالمبني ما تشاهده األحداث 

جرائم العنف عند األحـداث يف اململكـة        "وموضوعها  ) هـ١٤١٤اخلريف،  (دراسة   -٧
حـدث  ) ٨٩(وهي دراسة مسحية بالعينة أجريت على عينة قوامهـا          " العربية السعودية 

 _:منحرف مودع بدار املالحظة بالرياض وكان من أبرز النتائج
 بني شخصية احلدث وجرائم العنف ضد األحداث إذ تبني أن غالبية افـراد              وجود عالقة  -

 سنة وهي متثل فترة املراهقة واليت قد تدفع باحلدث          ١٨،  ١٦العينة تتراوح أعمارهم بني     
إلرتكاب جرائم العنف بقصد املخاطرة، وحب الظهور، وإثبات الذات، والوالء جلماعة           

 .األصدقاء
سري وجرائم العنف عند األحداث يتضح من خـالل مـا          هناك عالقة بني التفكك األ     -

صرح به معظم مفردات العينة من أم كانوا ال يشعرون بالراحة والطمأنينة يف منازهلم،              
بل أن نسبة كبرية منهم كانوا يبيتون خارج منازهلم ملدة اسبوع أو أكثر مما يدل على أن                 

 .در طرد للخارجالعالقات األسرية مفككة وضعيفة وأن البيت كان مص
توصلت الدراسة إىل مؤشرات عديدة تدل على أن هناك عالقة بني التنشئة اإلجتماعيـة               -

غري السوية وجرائم العنف، وابرز هذه املؤشرات املعاملة القاسية من قبل اآلباء ألبنـائهم              
 .واليت قد يصل إىل الطرد من املرتل بعكس معاملة األمهات لنفس األبناء

 .ة ما يشري إىل أن جرائم العنف عند أفراد العينة ترتبط بدوافع شخصيةمل تظهر الدراس -
 
عـود األحـداث     أثر التفكك األسري يف   "وموضوعها  ) هـ١٤١٢الرويس،  (دراسة   -٨

وهدفت الدراسة وصف وحتليل العالقة بني التفكك األسري وعودة األحداث          " لإلحنراف
أداة حيث أعد إستبانة طبقت على      لإلحنراف، ويف سبيل ذلك إستخدم الباحث أكثر من         
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 حدثا بدار املالحظة بالرياض بإجراء مقابالت شبه مقننة مع املسئولني بدار املالحظة             ٣٩
 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية. بالرياض

% ٥١ر٣غالبية آباء األحداث العائدين لإلحنراف يعتربون مناذج سيئة ألبنائهم كمـا أن         -
ة حنوهم، كما تكثر اخلالفات واملشاجرات بني اآلباء واألمهات أمام          ال يشعرون باملسئولي  

 .األحداث
هذا وأوضحت الدراسة أن غالبية األحداث العائدين قد سبق صدور أحكام قضائية على              -

. أحد أفراد أسرهم واصدقائهم بالسجن مما يدل على وجود بيئة منحرفة حتيط باحلدث              
 كبريا يف معاملة اآلباء ألبنائهم تتراوح بني القسوة         ولقد أظهرت الدراسة أن هناك تفاوتا     

والتدليل الزائد، باإلضافة إىل أن أكثر من ثلث األحداث العائدين ال يعيشون يف كنـف               
 .الوالدين

 
التنشئة األسرية وظاهرة العود عند األحداث      "وموضوعها  ) هـ١٤١١العتييب،  (دراسة   -٩

 . "املنحرفني
بدار املالحظة اإلجتماعية يف املنطقة الشـرقية       )  حدثا ١٤(ا  وقد أجريت على عينة قوامه    

باململكة العربية السعودية، ودف إىل التعرف على طبيعة العود لدى األحداث املنحرفني            
باملنطقة الشرقية وكذلك التعرف إىل بعض العوامل األسرية اليت قد تـدفع احلـدث إىل               

وخلصت الدراسـة إىل عـدة      .. ملسحي  معاودة اإلحنراف وإستخدمت الدراسة املنهج ا     
 :نتائج كان من أمهها مايلي

 .وجود ارتباط وثيق بني التنشئة األسرية والعود للجرمية -
 .الضعف الشديد للجانب الديين لدى األحداث العائدين -
 .أن جممل جرائم العود لدى األحداث هي جرائم السرقة واألخالقية -
 .ومتداخلة وليس لعامل واحدأن حاالت العود ترجع إىل عوامل متعددة  -
 .أن معظم األحداث العائدين هم من الذين انقطعوا عن الدراسة -
 .أن ألصدقاء احلدث العائد أثراً كبريا يف عودته إىل اإلحنراف مرة أخرى -
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أساليب املعاملة الوالدية لألبناء    .. وموضوعها  ) م١٩٩٠عبدالسالم، وطاهر،   (دراسة   -١٠
 ..يف األسرة السعودية 

األوىل أقرب  : إىل معرفة أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء بني فئتني           ودف  
والثانية أقرب إىل عدم السواء وكان من أهم نتائج الدراسة الكشف عـن             . إىل السواء   

األساليب الوالدية اليت أدركها األبناء األكثر توافقا واألقل ميال ملظاهر عدم السواء وهي             
 حول الطفل واإلندماج اإلجيايب وعدم اإلكراه وتقبل الفردية واإلستقرار          التقبل والتمركز 

كما أظهرت الدراسة األساليب الوالدية اليت أدركها األبناء األكثر ميال ملظاهر عـدم             .. 
السواء بوصفها مميزة لوالديهم وهي اإلستحواذ والضبط، وعدم التمسـك الشــديد            

لضبط من خالل الشعور بالذنب والضبط العدواين       بالتأديب والرفض واإلكراه والتطفل وا    
 .وعدم اإلتفاق وتلقني القلق الدائم والتباعد وانسحاب العالقة

 
أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها ببعض     "وموضوعها  ) هـ١٤٠٩احلفاشي،  (دراسة   -١١

 ".مسات املسايرة واملغايرة لدى األحداث اجلاحنني يف اململكة العربية السعودية
دفت الدراسة إدراك الفروق بني أساليب املعاملة الوالدية لدى األبنـاء اجلـاحنني             وإسته

واألبناء غري اجلاحنني ويف سبيل ذلك طبق الباحث مقياس مكة ألساليب املعاملة الوالدية             
حـدثا جاحنـا مـن دور    ) ٢٠٦(للمسايرة، إضافة إىل إستبانة على عينتني تضم األوىل         

حدثا غري جـانح مـن طـالب    ) ٢٠٦(واألخرى تضم   . لكةاملالحظة اإلجتماعية باملم  
وجود فروق دالـه إحصـائيا يف       : املدارس الثانوية، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية        

أساليب معاملة األمهات كما يدركها األبناء اجلاحنون وغري اجلاحنني، وكذلك وجـود            
 .ني وغري اجلاحنني فروق دالة إحصائيا يف مسات املسايرة واملغايرة بني اجلاحن

 
وهـي  " املخدرات وظاهـرة إستنشاق الغازات   "وموضوعها  ) م١٩٨٤ثابت،  (دراسة   -١٢

 مبحوثا يف   ٤٢٥دراسة إستطالعية أجريت يف اإلمارات العربية املتحدة على عينة بلغت           
 .كل من أبوظيب وديب والشارقة ورأس اخليمة وأم القيوين والفجرية
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أنواع املواد املستعملة يف اإلستنشاق، والتعرف على السمات        وهدفت الدراسة إىل حتديد     
العامة للمتعاطني، والعوامل اليت تصاحب التعاطي واآلثار املتخلفة عنه، إضافة إىل حتديد            

 .العالقة بني تعدد اجلنسيات يف جمتمع البحث واإلحنراف املتمثل يف إستنشاق الغازات
سؤال حـول خمتلـف جوانـب       ) ٥٣(م  ويف سبيل ذلك إستخدم الباحث إستبانة تض      

 طالب من قسـم اإلجتمـاع جبامعــة         ١٧وقام بتطبيقها فريق مكون من      . املوضوع
 -:اإلمارات، وإنتهت الدراسة إىل النتائج التالية 

مـن جمتمـع    % ٩٢سنة وهم ميثلـون     ) ١٩_١٠(غالبية املتعاطني من صغار السن من        -
 . سنة١٦البحث، وبلغ متوسط أعمارهم 

 .األحداث كبرية احلجم حيث بلغ متوسط حجم األسرة مثانية أفراد لألسرةأغلب أسر  -
 .ينتمي األحداث ألسر متدنية اقتصاديا وتعليميا ووظيفيا ويقضون يف أحياء شعبية -
من جمتمع البحث من األحداث الذين ميارسـون التشـفيط مـن            % ٧٨ر١٠إتضح أن    -

 .املواطنني وأن النسبة القليلة املتبقية لألجانب
 .اين األحداث من تصدع أسري أما بالطالق أو الوفاة أو تعدد الزوجاتيع -
الفراغ، واملشكالت األسرية، وامللل وتتم ممارسة التشـفيط يف         : أسباب ممارسة التشفيط   -

 .أماكن بعيدة عن أعني الناس مث يف املرتل واألماكن العامة واملدرسة
وأن أكثـر الوسـائل     .  مبفـردهم  غالبية املمارسة تتم مع األصدقاء ونسبة قليلة تشفط        -

 .املستخدمة هي الغراء مث البترول
 .من األحداث ميارسون التشفيط مرة واحدة يوميا% ٩٢الغالبية األعظمى  -
 يشعر املتعاطون بفقدان الوعي ونسيان اهلموم واملضايقات واألحساس باحلرية، كما أن            -

 .ةمنهم لديه معرفة عن املواد البديلة للمواد املستخدم% ٧٧
 .من املبحوثني أقلع فعال% ٥٦يوجد إجتاه قوي بني افراد العينة حنو ترك التشفيط بل أن  -
 
  :جنبيةالدراسات األ :ثانيا

 -:وجد الباحث عدة دراسات أجنبية تناولت املوضوع من زاوية أو أخرى أمهها 

 (SWADI)م  ١٩٩٦دراسة سوادي  -١
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واليت قام  " ين يستخدمون املواد الطيارة   األعراض النفسية لدى املراهقني الذ    "وموضوعها  

بإجراها على عينة من املراهقني احملولني إىل عيادة الصحة العقلية لألطفـال واملـراهقني              

 ١٨٣٢ سنة مـن جممـوع       ١٢ فردا ممن كانوا فوق سن       ٦٨٥باجنلترا، واشتملت على    

. ن أو املدرسةكانوا حمولني إىل تلك العيادات وكان دخول املرضى بناء على طلب الوالدي     

وقد مجع البيانات األسرية بناء على منوذج ميالن للعالج األسري، وتشمل فقد التواصل             

األسري، مشكلة العالقات بني أفراد األسرة، املشاكل الزوجية،  وتشمل على جوانـب             

اإلنفصال بني الوالدين، الطالق، الزواج بأخرى للزوج، والزواج بآخر للزوجة، احلرمان،           

 .ل األسرة، تغري املدرسة للمراهق، وترك املراهق للمرتلتغري مرت

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن معظم املراهقني ال يعيشوا مع ابائهم األصـليني حيـث               

 .فقط% ٣٣كان جمموع من يعيشون مع آبائهم األصليني 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بني أحداث احلياة اليت تطـرأ علـى األسـرة                
مان، وخصوصا اإلنفصال األسري، الطالق، احلرمان، اخلالفات األسرية واملشاكل         واألد

 .الزوجية وفقد التواصل داخل األسرة

 Dixon, et.al) م١٩٩٥ (وآخروندراسة ديكسون  -٣

 اهتمت الدراسـة بتحديـد    ) . العالقة بني التنشئة األسرية وتعاطي املخدرات     (وموضوعها  

سر املرضـى   ومن مث فقد عنيت بدراسة أ      األسرية،   اتالقالعالقة بني تعاطي املخدرات والع    

اموعـة األوىل   : وقد ضمت عينة الدراسة جمموعتني    . الذين يعانون من اضطرابات نفسية    

 مريضا ممن يعاجلون من اضطرابات نفسية، ويف نفس الوقت يعانون األدمـان،             ١٠١مشلت  

 . يعانون من مشكلة اإلدمان من املرضى النفسيني الذين ال٧٨واموعة الثانية مشلت 

وقد اظهرت نتائج هذه الدراسة أن األفراد الذين يعانون من مشكليت املـرض النفسـي               

واإلعتماد على املخدرات معا هم األقل رضا عن اسرهم وعالقام األسرية باإلضافة إىل             

ىل ذلك هؤالء املرضى هم األكثر طلبا للعالج األسري والعائلي، وقد خلصت الدراسة إ            
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أن تعاطي املخدرات مرتبط باخنفاض درجات الرضا عن العالقات العائلية وإىل أمهية دور             

 .العالج العائلي 

 (١٩٩٤) Fredman & musgrove: دراسة فريدمان ومسكروف  -٣

وهي دراسة قام ا كل من فريدمان ومسكروف ) العائلة وإدمان املخدرات(وموضوعها 

 . حالة يف مركز لتأهيل مدمين املخدرات١٢تعمق لفحص بإتباع منهج دراسة احلالة امل

. وقد كان اهلدف من هذه الدراسة هو فحص وحتليل مفاهيم هؤالء املرضى عن أسرهم             

نقص التماسـك   : وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الصفات املشتركة ألسر املرضى هي           

اء وفرط أو قلـة   عدم وجود دور واضح لآلب(lack of togetherness)والتواصل االسري 

وقد أشار الباحثان إىل امهية دور الترابط األسري يف التقليـل مـن             . الضبط يف األسرة  

 .إحتمال التعرض لإلدمان

 ) م١٩٩٠ ( Puye Annamariaدراسة بويو اناماريا  -٤
 .دراسة العائلة وادمان العقاقري وسط الشباب : موضوعها 

األسرية يف بيوت املدمنني وغري املـدمنني       وهدفت الدراسة إىل إستكشاف خاصية احلياة       
سواء أكان هذا يف العائالت اليت يرعاها أو يشرف عليها الوالدان معا أو احدمها وهـل                

 .من الشباب.وضع األسرة هو العامل الفارق يف أدمان العقاقري وسط الذكور
ف العوامل  وهذه الدراسة توضح اثر احلياة العائلية يف استخدام العقاقري وذلك إلستكشا          

األسرية اليت تساهم يف جتنب و جتريب أو استعمال العقاقري وسط الشباب الذين يقيمون              
 .يف مناطق تتوافر فيها هذه العقاقري

وقد متت الدراسة لألسرة ذات األبوين وذات أحد األبوين وركزت كثريا على الثانيـة              
 .حيث فيها عدد املدمنني 

منني وغري املدمنني الذين مشلهم البحـث يـدركون         وقد اختذ البحث موقفا هو  أن املد       
 .طبيعة حيام العائلية بطريقة خمتلفة بعضهم عن بعض رغم نشوئهم يف بيوت واحدة
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 : (١٩٨٨) Emmelkamp & Hearesدراسة أمييل كامب وهريس  -٥
" أساليب التنشئة اإلجتماعية وتعاطي املخدرات    "ويف دراسة قام ا كامب وهريس حول        

قا مقياسا عن أساليب التنشئة الوالدية على عينة من مدمين املخـدرات وعينـة        حيث طب 
أخرى ضابطة، وخرجا من هذه الدراسة بأن هناك فروقا دالة بالنسبة لثالث أبعاد مـن               

 :وهذه األبعاد هي . أبعاد مقياس أساليب التنشئة الوالدية
 الفــروض يف    وهـذه , أو الفقر العاطفي أو الدفء العاطفي        Rejectionالرفض   -

صاحل جمموعة املدمنني أي ام اكثر احساسا بـالرفض أو الفقـر العـاطفي أو               
 .احلماية الزائدة من اقرام يف اموعة الضابطة 

 ) .م١٩٨٤ ( Joan Dunneدراسة جون دون وآخرون   -٦
وكانت دراسة حتليلية   " .. التعليم االجتماعي وتعاطي املراهقون للمخدرات    "وموضوعها  

 .تنشئات العائلية لل
وهدفت الدراسة إىل فحص العالقة بني تعاطي املراهقون للمواد املخـدرة وبني تعـاطي            

 .للمسكرات واملخدرات) األخوة األكرب سنا/األب/ األم(افراد عائالم 
 سنة فأكثر والقاطنني مع أبائهم مـن        ١٢ومت اختيار العينة من األشخاص البالغ عمرهم        

تحدة ما عدا والييت األسكا وهاواي وكانت العينة عشوائية اجتماعيـة           مجيع الواليات امل  
 ٢١والكبـار مـن     ) ٢٥-١٨(سنة، ومنها   ) ١٧-١٢(طبقية ومت اختيار الشباب من      

 .رـفأكث
بند يقرأه من يقـوم باملقابلـة علـى         ) ١٥٠(واستخدم يف الدراسة مقياس مكون من       

 ). ورقة-لكل بند(جابة املفحوص مث تسجيل اإلستجابات على مثانية أوراق ا
 .وكان األسلوب اإلحصائي النسبة املئوية ومعامل اإلرتباط  

 
 :التعليق على الدراسات السابقة : ثالثا 

قام الباحث يف هذا الفصل مبراجعة ما متكن احلصول عليه من دراسات سـابقة وثيقـة                 
ة معلوماته حول الدراسات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية وقد كان اهلدف من هذه املراجعة تغذي         

 . اليت تناولت موضوع دراسته حىت يستطيع اإلملام مبوضوع وعناصر دراسته
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وقد تفاوتت هذه الدراسات يف أهدافها وفرضياا وتساؤالا باإلضـافة إىل تفـاوت             
 .األدوات املستخدمة يف كل منها وكذلك إختالف نتائجها

سم اإلطار النظري للدراسة احلاليـة، ويف       وقد إستفاد الباحث من هذه الدراسات يف ر        
رسم تصوري لإلجراءات اليت إختذها لوضع هذه الدراسة موضع التنفيذ، وأيضا يف تصـميم أداة     

فمثال جند ان دراسه املقاطي اهتمت باستعراض أساليب التنشئه االجتماعيه االجيابيـه            . الدراسة
على . عمليه باعتبارهم قدوه مباشره لألبناء      كما اهتمت بايضاح دور األباء يف هذه ال       . والسلبيه  

حني جند ان الدراسه احلاليه فاا حتاول ادراك منظور األبناء الذين تورطوا يف تعاطي املخـدرات                
 .لنمط التنشئة األسرية لدى كل من األباء واألمهات

. نـاء   ودراسه  املفلح  فقد اهتمت بإدراك عالقة أساليب املعاملة الوالدية بـاحنراف األب             
وهذه النظرة هلا عموميتها حنو اإلحنراف على حني جند أن الدراسة احلالية ختتلف عنها يف حتديد                
بعض أمناط الضبط األسري الناشئ عن املعاملة الوالدية ، مع حتديده لدى كل مـن األب واألم                 

 .على حدة ، كذلك ختتلف يف حتديد منط اإلحنراف يف تعاطي املخدرات 
حلفاشي دراسة مقارنة بني األحداث املنحرفني واألسوياء من حيث مسات          وجند دراسة  ا    

املسايرة واملغايرة يف عالقتها بأساليب املعاملة الوالدية ولعل العامل املشترك بينها وبني الدراسـة              
 .احلالية هو أساليب املعاملة الوالدية فقط 

اطي املخدرات وعلى األخص    ودراسة السدحان فقد أبرزت العالقة بني فترة املراهقة وتع         
وبينت اخللفية األسرية لألحداث املراهقني الذين قاموا بذلك ، إال أـا مل تتعـرض               . التشفيط  

. ألمناط الضبط األسري لسلوك املراهقني وأبرزت دور كل من األب أو األم يف هذا الصــدد                 
تماعية والتعليمية هلـؤالء    وهذا يعين أن الدراسة أبرزت عالقة األوضاع األسرية والنفسية واإلج         

األحداث ، ولقد استفادت الدراسة احلالية من ذلك يف التعرف على هذه اخللفية خاصـة فيمـا          
   . يتصل بنمط اإلدمان لدى املراهقني 

ودراسة  ثابت فلقد أبرزت نتائجها حتديد أنواع املواد املستخدمة من تعاطي املخـدرات          
براز مسات التعاطي ، ولقد استفاد الباحث مـن هـذه           من خالل إستنشاق الغازات ، وكذلك إ      

 . النتائج يف صياغة األسئلة خاصة فيما يتصل بالتعاطي 
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وجند دراسة كل من الزهراين عن اخلصائص النفسية للمناخ األسري الذي يؤدي إلدمان             
األبناء للمخدرات ودراسة الثقيل عن العوامل املؤدية إىل احنراف األحـداث وأيضـاً دراسـة               
السدحان عن عالقة وقت الفراغ يف احنراف األحداث ودراسة اخلريف عن جرائم العنف عنـد               
األحداث يف اململكة فإن كانت بعض هذه الدراسات ترتبط بالدراسة احلالية مثل الدراسة الـيت               
بينت اخلصائص النفسية للمناخ األسري وإدمان األبناء للمخدرات إال أا مل تربز منط الضـبط               

 يف عمليات التنشئة اإلجتماعية اليت أدت إىل إدمان األبناء للمخدرات خاصة من منظور              األسري
األبناء املتورطني يف تعاطي املخدرات بالنسبة لدور كل من األب واألم وعلى هذا تتميز الدراسة               

 .خدرات املاحلالية باستعراضها ملنظور األبناء املتورطني يف تعاطي 
األجنبية فلقد ركزت على بعد العائلة وأثرها على األحداث يف          الدراسات  وفيما يتعلق ب   

اللجوء إىل تعاطي املخدرات واإلحنراف بوجه عام وايضاً تأثري التفكك األسري وعدم وجـود              
 ودراسـة   (١٩٩٦,SWADI)دور واضح لألسرة يف عملية الضـبط اإلجتمـاعي مثـل دراسـة              

(DIXON,ETAL ١٩٩٥) ودراسة (Fredman, Musgrove, ١٩٩٤)   اليت أوضحت أن األبنـاء
املعتمدين على املخدرات ينحدرون من أسر يعاين أفرادها من مشكالت تتعلق بنقص التواصـل              

 PUYE)ودراسـة  واخللل يف اإلنضباط السلوكي وعـدم القـدرة علـى حـل املشـكالت      

ANNAMARIA. ودراسة (١٩٩٠  (Emmelkmp,heares ١٩٨٨)  ودراسـة (JOAN DUNNE ١٩٨٤)   
أوضحت أن هناك خلل كبري من جوانب ضبط السلوك بني األسـر وأبنائهـا املتعـاطني                اليت  

 .للمخدرات 
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א א  א

 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 مــنــهــج الــــدراســــــــــــة: أوًال     
 حــــدود الــــدراســـــــــــــة: ثـانـيــًا  
 مجـتـمـع وعـيـنـة الدراســة: ثـالـثــًا  
 أداة الــــــدراســــــــــــــــــة: ابـعــًا ر 
 إجراءات تطبيـق الدراســــة: خامسًا  
 أساليب المعالجة اإلحصائية: سادسًا  

 

 
  
 
 
 

   
 

 
 
 



 ٦٢ 
 

 

 الفـصـل الرابــع
 

 اإلطار املنهجي للدراسة
 

كما يتطـرق  . ويبني جمتمع وعينة الدراسة . يتناول هذا الفصل منهج الدراسة، وحدودها      
ويوضح كيفية تطبيـق    . لبناء أداة الدراسة واإلجراءات اليت مت إتباعها للتحقق من صدقها وثباا          

 .عاجلة اإلحصائية اليت مت استخدامها يف معاجلة بيانات الدراسةالدراسة ميدانياً، وأساليب امل
 

 منهج الدراسة : أوالً
هـو اهلـدف    ألحداث املتعاطني للمخـدرات     ل التنشئة األسرية أمناط   عن   التعرف يعترب 

انطالقاً من طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إليها للتعرف على أمناط           و. الرئيسي هلذه الدراسة  
يف مدينة   لدى األحداث املتعاطني للمخدرات املوقوفني بدار املالحظة االجتماعية          األسريةالتنشئة  
  معهـم التوازن يف التنشـئة     سواء تدليل الوالد والوالدة أو تشددمها أو انتهاجهما ملنهج          الرياض  

 نـهج املوبناًء على التساؤالت اليت سعت الدراسة لإلجابة عنها حول أهدافها، استخدم الباحث             
لكون هذا املنهج يقوم بوصف الظاهرة يف وضعها الراهن وحتليلها، وُيعرف هذا املنهج             الوصفي  

 . باملنهج الوصفي التحليلي
 

 حدود الدراسة: ثانياً
 : البشرية واملكانية والزمانية اآلتية املوضوعية وُحددت هذه الدراسة بعدد من احملددات 

 :  احلدود املوضوعيـة١-٢
ألحـداث املتعـاطني للمخـدرات      ل التنشئة األسرية أمناط  ة يف تناول    احنصرت الدراس  

 .بدار املالحظة االجتماعية يف مدينة الرياضاملوقوفني 
 
 :  احلدود البـشـريـة٢-٢

اقتصرت الدراسة على متعاطي املخدرات من األحـداث املوقـوفني بـدار املالحظـة               
 .االجتماعية يف مدينة الرياض
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 : ـيـة احلدود املكـان٣-٢
 .تركزت الدراسة على دار املالحظة االجتماعية مبدينة الرياض 

 
 :  احلدود الزمـانـيـة٤-٢

ـ مت تطبيق الدراسة ميدانياً خـالل الفصـل الدراسـي الثـاين للعـام الدراس                            ي ــ
 ).هـ١٤٢٣ -هـ ١٤٢٢(
 

 

 جمتمع وعينة الدراسة : ثالثاً
املوقـوفني بـدار املالحظـة       املتعاطني للمخدرات    األحداثيتكون جمتمع الدراسة من      

 .فرداً عند تطبيق الدراسة ميدانياً) ٧٩(االجتماعية يف مدينة الرياض والبالغ عددهم 
 وبعد تطبيق أداة الدراسـة  .شامل) مسح(وقد قام الباحث بأخذ جمتمع الدراسة كحصر        

كتملة البيانات للخضوع للتحليل    استبانة م ) ٧٦(عليهم، متكن الباحث من استعادة      ) االستبانة(
يف هذه الدراسة بعدما قام باستبعاد ثالث استبانات لعدم جدية ثالثة أحداث يف تعبئتها وخلوها               

من إمجايل االستبانات اليت مت توزيعهاوبالتايل      ) ٪٩٦,٢٠(وهذا ما ميثل نسبة     . من معظم البيانات  
 .فرداً) ٧٦(مت اعتبار عينة الدراسة متثل 

 

  أداة الدراسة :رابعاً
 

 : بناء أداة الدراسة١-٤
بعد اإلطالع على أدبيات الدراسة والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، قام             

تعاطي املخدرات من األحداث املوقـوفني بـدار املالحظـة          الباحث بتصميم استبانة موجهة مل    
 .رية اليت تلقوها من أسرهم التنشئة األسللتعرف على أمناط االجتماعية يف مدينة الرياض، 

خالل االستبانة مت مجع بيانات الدارسة الالزمة لإلجابة عن تسـاؤالت الدراسـة              ومن 
 :وحتقيق أهدافها واشتملت على ما يأيت
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 العمـر : مثـل ) الشخصـية ( ومشلت البيانات األولية     :متغريات دميوجـرافـيــة أ  -١-٤
، اإلقامة  ملدة اليت انقضت منذ دخول الدار     ا،  "التهمة"املستوى التعليمي، نوعية القضية     

قبل دخول الدار، احلالة االجتماعية للوالدين، عدد أفراد األسرة، الترتيب بني األخـوة           
 واألخوات، العالقة بني الوالدين، اللجوء ألحد بعد اهللا يف حالـة التعـرض ملشـكلة              

ـ           ة األم، الـدخل    املستوى التعليمي لألب، املستوى التعليمي لألم، مهنـة األب، مهن
 .الشهري لألسرة

 

عبـارة  ) ٩٠( ومشلت البيانات األساسية وتكونت من       :متغريات الدارسة األساسية  ب  -١-٤
 :موزعة على ستة حماور كما يلي

 تدليل الوالد البنه املتعاطي للمخدرات: احملـور األول
 .ور اآلراء جتاه ذلك احململعرفةعبارة أُعدت ) ١٥(    يتكون هذا املتغري من 

 تدليل الوالدة البنها املتعاطي للمخدرات: احملور الثـاين
 . اآلراء حول هذا احملورملعرفةعبارة أُعدت ) ١٥(    يتألف هذا املتغري من 

 تشدد الوالد مع ابنه املتعاطي للمخدرات: احملور الثالث
 . اآلراء حنو ذلك احملورملعرفةعبارة أُعدت ) ١٥(    يتكون هذا املتغري من 

 تشدد الوالدة مع ابنها املتعاطي للمخدرات: احملور الرابع
 . اآلراء إزاء هذا احملورملعرفةعبارة أُعدت ) ١٥(    يتألف هذا املتغري من 

 مع ابنه املتعاطي للمخدرات) الوسطية(انتهاج الوالد منهج التربية املتوازنة : احملور اخلامس
 . اآلراء حيال ذلك احملورعرفةملعبارة أُعدت ) ١٥(يتكون هذا املتغري من 

مـع ابنـها املتعـاطي    ) الوسـطية (انتهاج الوالدة منهج التربية املتوازنة     : احملور السادس 
 للمخدرات

 . اآلراء عن هذا احملورملعرفةعبارة أُعدت ) ١٥(    يتألف هذا املتغري من 
 

 حيدد االستجابات الذي) Closed Questionnaire(مت إعداد االستبانة وفق النوع املغلق  
لتدرج اخلماسي الستجابات أفراد عينة الدراسـة علـى         اوقد مت استخدام    . احملتملة لكل سؤال  

موافق جداً، موافق حمايد، رافـض، رافـض        (مثل  " احملاور"عبارات متغريات الدراسة األساسية     
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عن أقل درجة   ) ١(، بينما يعرب الرقم     )موافق جداً (عن أعلى درجة    ) ٥(، حيث يعرب الرقم     )بشدة
 .وطُلب من املبحوثني حتديد مدى املوافقة أو عدمها). رافض بشدة(
 

 : صدق أداة الدراسة٢-٤
 

 ):صدق احملكمني(أ الصدق الظاهري -٢-٤
يف صورا األولية على جمموعة من احملكمني       ) االستبانة(قام الباحث بعرض أداة الدراسة       

 .البحث العلمي ومن املسؤولني املؤهلني للحكم عليهامن ذوي العلم واخلربة واملعرفة يف جماالت 
وطلب الباحث من احملكمني إبداء الرأي يف مدى وضوح عبارات أداة الدراسة ومـدى               

ألجله، ومدى كفايـة العبـارات      ملا وضعت   انتمائها للمحور الذي تنتمي إليه ومدى مالءمتها        
كذلك حذف أو إضافة أو تعـديل أي        لتغطية كل حمور من حماور متغريات الدراسة األساسية، و        

 .عبارة من العبارات
ويف ضوء التوجيهات اليت أبداها احملكمون، قام الباحث بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها              

من احملكمني على أداة الدراسة سواء بتعديل الصياغة أو حذف بعض العبارات            ) ٪٧٥(أكثر من   
 . إضافة عبارات جديدةأوحتديد مواضع االلتباس والضعف فيها بعد 

 

 :ب الصدق البنائي-٢-٤
وبعد التأكد مـن الصـدق      ) االستبانة(قام الباحث بعد التصميم النهائي ألداة الدراسة         

) ٢٠(هلا باختيار جمموعة صغرية كعينة استطالعية عشوائية قوامهـا          ) صدق احملكمني (الظاهري  
هبدف أن تكـون االسـتبانة      لك اجملموعة   فرداً من جمتمع الدراسة، ومت توزيع االستبانات على ت        

أقرب إىل الدقة والوضوح، ومت إخبارهم هبدف اختبارها وتطبيقها عليهم وضرورة التعليق علـى              
األسئلة وتشجيعهم على طرح األسئلة حول الفقرات الغامضة أو اليت يصعب اإلجابـة عليهـا،               

تباط بني درجة كل عبـارة مـن       حبساب معامالت االر  للتأكد من الصدق البنائي ألداة الدراسة       
عبارات حماور االستبانة ودرجة جمموع العبارات اليت حيتويها احملور الذي تنتمي إليه باسـتخدام              

 :كما يلي) Pearson Correlation(معامل ارتباط بريسون 
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 ) ٢(جدول رقم 

 معـامالت االرتباط بني درجـة كل عبـارة من عبارات 
 وع عبارات احملور اليت تنتمي إليهحماور االستبانة ودرجة جمم

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

**١٣٠,٥٩٩٧**١٠٠,٩٥٦٢**٠,٦٧٣٨ ٧**٠,٩٠٩٥ ٤ الوالدتدليل
١٤٠,٥٠٩٤**١١٠,٨٩٧١**٠,٥٤٤٤ ٨**٠,٨٧٣٤ ٥**٠,٨٦٨٥ ١**
١٥٠,٥٠٤٤**١٢٠,٩٢٣٩**٠,٥٨٥٩ ٩**٠,٨٢٧١ ٦**٠,٥٩٣٩ ٢**
 الوالدةتوازن**١٣٠,٨٩٢١**١٠٠,٩٠٢٥**٠,٧٣٥١ ٧**٠,٩٥١٧ ٣
٠,٧٦٥٨ ١**١٤٠,٨٢٩٩**١١٠,٨٠٤٨**٠,٩١٥٩ ٨**٠,٨٧٩٠ ٤**
٠,٥٩٩٨ ٢**١٥٠,٧٤٤٥**١٢٠,٨٢٥٣**٠,٨٣٧٢ ٩**٠,٨٥١٧ ٥**
**٠,٣٦٦٧ ٣ الوالدتوازن**١٣٠,٦٧٩٣**١٠٠,٦٢٢٤**٠,٨١٢٥ ٦
٠,٣٩٧٤ ٤**٠,٦٠٢٦ ١**١٤٠,٤٠٤١**١١٠,٨٠٧٢**٠,٧٤٢٠ ٧**
٠,٣٣٦٦ ٥**٠,٦٧٢٦ ٢**١٥٠,٦٧٣٩**١٢٠,٧٢٩٤**٠,٦٨٢٥ ٨**
**٠,٧٤٧٢ ٦**٠,٥٤٦٧ ٣ الوالدةتشدد**١٣٠,٦٨٤٦**٠,٩١٥٩ ٩
٠,٣٧٦٧ ٧**٠,٦٢٣٠ ٤**٠,٩٦٤٠ ١**١٤٠,٨٢٤١**١٠٠,٨٥٩١**
٠,٦٧٨٧ ٨**٠,٤٨٨١ ٥**٠,٨٧٧٣ ٢**١٥٠,٧٩٩٠**١١٠,٨٣٩١**
**٠,٦٩٩٥ ٩**٠,٦٨٦٦ ٦**٠,٨٧١٨ ٣ الوالدتشدد**١٢٠,٩٣٢٨
١٠٠,٤١٥١**٠,٥٨٨٥ ٧**٠,٧٩٤٩ ٤**٠,٨٤٢٠ ١**١٣٠,٨٤١٩**
١١٠,٦٢٦٠**٠,٥٤٢٩ ٨**٠,٨٥٧٢ ٥**٠,٨٥٣٤ ٢**١٤٠,٦٨٦٤**
١٢٠,٥٨٥٧**٠,٧٠٧١ ٩**٠,٧٣٠٥ ٦**٠,٨٩٥٦ ٣**١٥٠,٥٩٢٥**
**١٣٠,٤٤٦٨**١٠٠,٦٦٢٢**٠,٦٩٧٧ ٧**٠,٧٦٢٩ ٤ الوالدةتدليل
١٤٠,٤٢١١**١١٠,٦٥٢٧**٠,٩١٤٠ ٨**٠,٧٩٥٦ ٥**٠,٨٨٠٣ ١**
١٥٠,٥٨٧٩**١٢٠,٥٨٧٧**٠,٩٥٩٣ ٩**٠,٦٦٥٩ ٦**٠,٨٨٥٢ ٢**
٠,٩١٢١ ٣**        

 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(

الذي يوضح معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من         ) ٢(وُتشري بيانات اجلدول رقم      

عبارات حماور االستبانة ودرجة جمموع عبارات احملور اليت تنتمي إليه، إىل أن مجيـع معـامالت                

 .مما يدل على الصدق البنائي ألداة الدراسة) ٠,٠١(االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى 
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 : ثبات أداة الدراسة٣-٤

إعادة يف هذه الدراسة باستخدام طريقة      ) االستبانة(مت احتساب تقدير ثبات أداة الدراسة        

االختبار للتأكد من ثبات االستبانة بإعادة توزيع استبانات على نفس العينة االستطالعية وقوامها             

من جمتمع الدراسة بعد مرور أسبوعني من التوزيع األول السـابق، وبعـد مقارنـة               فرداً  ) ٢٠(

بلغ معامل ثبات   إجابات تلك اجملموعة على مجيع عبارات االستبانات يف خالل فترة األسبوعني،            

ون ـباستخدام معامل ارتباط بريس   ) ٠,٠١(وهو دال إحصائياً عند مستوى      ) ٠,٩٠(االستبانة  

)Pearson Correlation (كما يتضح من اجلدول اآليت: 
 

 ) ٣(جدول رقم 
 ثبات أداة الدراسة

معامل عدد العبارات حمـاور أداة الدراســـةم
 االرتباط

**٠,٩٢٧٧ ١٥ )تدليل الوالد البنه املتعاطي للمخدرات(احملور األول ١

**٠,٩٥٢١ ١٥ )تدليل الوالدة البنها املتعاطي للمخدرات(احملور الثاين ٢

**٠,٨٩٦٤ ١٥ )تشدد الوالد مع ابنه املتعاطي للمخدرات(احملور الثالث ٣

**٠,٩٦١٣ ١٥ )تشدد الوالدة مع ابنها املتعاطي للمخدرات(احملور الرابع ٤

**٠,٨٧٢٩ ١٥ )انتهاج الوالد منهج التربية املتوازنة مع ابنه املتعاطي للمخدرات(احملور اخلامس ٥

ـاطي            ان(احملور السادس   ٦ تهاج الوالدة منهج التربية املتوازنـة مـع ابنـها املتع
 )للمخدرات

٠,٨١٢٦ ١٥**

**٠,٩٠٣٦ ٩٠ جمموع حماور أداة الدراسة

 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(

الذي يوضح معامالت االرتباط لتقـدير ثبـات أداة         ) ٣(وتكشف بيانات اجلدول رقم      
غ ــقد بل " تدليل الوالد البنه املتعاطي للمخدرات    "الدراسة، عن أن معامل ارتباط احملور األول        

) ٠,٩٥" (تدليل الوالدة البنها املتعاطي للمخـدرات     "، وبلغ معامل ارتباط احملور الثاين       )٠,٩٣(
، وبلـغ   )٠,٩٠" (تشدد الوالد مع ابنه املتعاطي للمخـدرات      "وبلغ معامل ارتباط احملور الثالث      
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، وبلغ معامـل    )٠,٩٦" (الدة مع ابنها املتعاطي للمخدرات    تشدد الو "معامل ارتباط احملور الرابع     
" دراتــــانتهاج الوالد منهج التربية املتوازنة مع ابنه املتعاطي للمخ        "ارتباط احملور اخلامس    

انتهاج الوالدة منهج التربية املتوازنة مـع ابنـها         "، وبلغ معامل ارتباط احملور السادس       )٠,٨٧(
مرتفعة شجعت الباحث على اعتماد تلك االسـتبانة         وتلك قيم    ).٠,٨١" (املتعاطي للمخدرات 

وتوزيعها بشكل هنائي إلمكانية ثبات النتائج اليت ميكن أن تسفر عنها كـأداة للدراسـة عنـد                 
 .تطبيقها

 إجراءات تطبيق الدراسة: خامساً

، قـام   )االسـتبانة (بعد التأكد من الصدق الظاهري والبنائي ومعامل ثبات أداة الدراسة            

املوقـوفني بـدار املالحظـة      متعاطي املخدرات من األحـداث      الباحث بتطبيقها ميدانياً على     

 : من خالل اخلطوات التاليةاالجتماعية يف مدينة الرياض

احلصول على خطاب تعريف من أكادميية نايف العربية للعلوم األمنيـة يفيـد ارتبـاط      ـ   ١

ليا ـ قسم العلوم االجتماعية ـ ختصص   الباحث بدراسة املاجستري يف كلية الدراسات الُع

 .تأهيل ورعاية اجتماعية

احلصول على موافقة اجلهات املختصة لتطبيق الدراسة ميدانياً على أفراد عينة الدراسة من   ـ   ٢

 .املوقوفني بدار املالحظة االجتماعية يف مدينة الرياضاألحداث املتعاطني للمخدرات 

على جمتمع الدراسة بعد مقابلة املسؤولني يف ) االستبانة(الدراسة بتوزيع أداة   ـ  قام الباحث  ٣

دار املالحظة االجتماعية بالرياض والتنسيق معهم الختيار الوقت املناسب لتطبيقها، وأثناء           

التطبيق قام الباحث مبرافقة موزعي االستبانة ومقابلة األحداث من متعـاطي املخـدرات             

وكذلك تعبئة  مضة باالستبانة واليت يصعب اإلجابة عنها،       األسئلة أو العبارات الغا   وتوضيح  

 .استبانة) ٧٩(وقد بلغ عدد االستبانات املوزعة . االستبانات ملن ال يستطيع الكتابة

ل ــــاستبانة مكتملة البيانات بفاقد ضئيل يص     ) ٧٦(متكن الباحث من استعادة     ـ     ٤

اسـتبانات لعـدم    ) ٣(استبعاد  بعد  من مجيع االستبانات اليت مت توزيعها       ) ٪٣,٨٠(إىل  

، وبالتايل مت اعتبار عينة الدراسة متثل    جدية األحداث يف مألها وخلوها من معظم البيانات       

 .وقد خضعت تلك االستبانات للتحليل اإلحصائي يف هذه الدراسة. فرداً) ٧٦(
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نة الدراسـة  قام الباحث بإدخال البيانات اخلاصة باالستبانات اليت استعادها من أفراد عي  ـ   ٥

 .والصاحلة للتحليل اإلحصائي يف احلاسب اآليل لتحليل بياناا
 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية: سادساً
 بعدما مت مجع بيانات الدراسة عن طريق إجابات عينة الدراسة على عبـارات االسـتبانة        

) SPSS(ي  وإدخال هذه البيانات باحلاسب اآليل، متت معاجلتها باستخدام الربنـامج اإلحصـائ           
"Statistical Package for Social Sciences " أي احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية، ومت

 :القيام مبجموعة من األساليب اإلحصائية التالية
للتأكد مـن الصـدق   ) Pearson Correlation" (ر"معامل ارتباط بريسون  ـ  مت استخدام  ١

"  فأقـل  ٠,٠٥ داالً إحصائياً عند مستوى داللة       والذي يكون "البنائي وثبات أداة الدراسة     
 .)٢١٩ص: م١٩٩٧أمحد، (

  مت استخراج التكرارات والنسب املئوية للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة عـن               - ٢
 .مجيع عبارات متغريات الدراسة

كل  أمهية نظراً الختالف) Weighted Mean" (املوزون أو املرجح"  مت استخدام املتوسط - ٣
مفردة عن أمهية املفردات األخرى، أو كون هذه املفردات مقرونة بأوزان خمتلفة فيستخدم             

للتدرج اخلماسي الستجابات أفراد    " Likert) "ليكرت(هذا النوع يف حالة وجود مقياس       
موافق جداً، موافـق،  (مثل " احملاور"عينة الدراسة عن عبارات متغريات الدراسة األساسية     

، بينما  )موافق جداً (عن أعلى درجة    ) ٥(، حيث يعرب الرقم     )رافض بشدة حمايد، رافض،   
وهذا أفضل بكثري مـن االعتمـاد علـى         ). رافض بشدة (عن أقل درجة    ) ١(يعرب الرقم   

التكرارات فقط، وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد عينة الدراسة عن             
ية، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب العبارات        متغريات الدراسة األساس   من عبارات    كل عبارة 

 ).٨٩ص: م١٩٩٦كشك، " (موزون أو مرجح"حسب أعلى متوسط 
 " =املوزون"املتوسط  
 ١×)رافض بشدة(تكرار+٢×)رافض(تكرار+٣×)حمايد(تكرار+٤×)موافق(تكرار+٥×)موافق جداً(تكرار 
    جمموع التكرارات     

 ١٠٠ × "املرجح"املتوسـط املوزون " = املوزون"النسبة املئوية للمتوسط  



 ٧٠ 
 

 

 )٥(     عدد مستويات املقياس      
تعرب عن درجة املوافقة أو األمهيـة       " املوزون أو املرجح  "النسبة املئوية للمتوسط    علماً بأن    

 ).٦٨ص: م١٩٩٥هيكل، (النسبية 
علـى  التشتت للتعـرف  لقياس ) Standard Deviation (االحنراف املعياري  مت استخدام - ٤

املـوزون أو   "مدى احنراف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة عـن متوسـطها             
املوزون " التربيعي املوجب ملتوسط مربع احنرافات القيم عن متوسطها          ، وهو اجلذر  "املرجح

 .)١١٤ص: م١٩٩٦كشك، " (أو املرجح
 =االحنراف املعياري 

 
 

يف استجابات أفراد عينة الدراسة عن كل       ويالحظ أن االحنراف املعياري يوضح التشتت        
عبارة فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات واخنفض تشتتها بـني             

 فيعين تركز االسـتجابات     ١,٠٠إذا كان االحنراف املعياري أقل من       (درجات املقياس   
ى فـيعين    فأعل ١,٠٠وعدم تشتتها بني درجات املقياس، أما إذا كان االحنراف املعياري           

، علماً بأنـه يفيـد يف ترتيـب         )عدم تركز االستجابات وتشتتها بني درجات املقياس      
لصاحل أقل تشتت عند تساوي املتوسـط       " املوزون أو املرجح  "العبارات حسب املتوسط    

 ).١١٨ص: م١٩٩٧، حسن، وآخرون" (املوزون أو املرجح"

 )٢)املتوسط املوزون(×جمموع التكرارات(-))رافض بشدة(تكرار+٢×٢×)رافض(تكرار+٣×٣×)حمايد(تكرار+٤×٤×)موافق(تكرار+٥×٥×)موافق جداً(تكرار(     

 ١-           جمموع التكرارات    



 ٧١ 
 

 

 

 

א  א

 عرض نتائج الدراسة
 

)األولية أو الشخصية(المتغيرات الديموجرافية : أوالً      

ـًا  ــي ـاـن ــ  متغيرات الدراسة األساسية: ث

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 



 ٧٢ 
 

 

 الفصـل اخلامـس
 

 ةعرض نتائج الدراس
 

من خالل هذا الفصل، يتم إلقاء الضوء بشكل مفصل على النتائج اليت توصـلت إليهـا                 

املوقـوفني بـدار املالحظـة      األحداث املتعاطني للمخدرات    الدراسة اليت أُجريت على عينة من       

استبانة احتوت علـى    عن طريق   حدثاً  ) ٧٦(االجتماعية يف مدينة الرياض والبالغ عددها النهائي        

) الشخصية واألسرية واالجتماعيـة واالقتصـادية     ( األولية   ميوجرافية ومشلت البيانات  متغريات د 

املدة اليت انقضت منذ دخول     ، و "التهمة"العمر، واملستوى التعليمي، ونوعية القضية      : للحدث هي 

، واإلقامة قبل دخول الدار، واحلالة االجتماعية للوالدين، وعدد أفراد األسرة، والترتيب بني             الدار

األخوة واألخوات، والعالقة بني الوالدين، واللجوء ألحد بعد اهللا يف حالة التعـرض ملشـكلة،               

 كمـا احتـوت     .واملستوى التعليمي لألب واألم، ومهنة األب واألم، والدخل الشهري لألسرة         

عن أساليب املعاملة الوالدية لالبن املتعاطي للمخدرات        على متغريات الدراسة األساسية   االستبانة  

تـدليل الوالـد البنـه      (احملور األول   : وتضمنت ستة حماور هي    التنشئة األسرية واليت متثل أمناط    

، واحملور الثالـث    )تدليل الوالدة البنها املتعاطي للمخدرات    (، واحملور الثاين    )املتعاطي للمخدرات 

ا املتعـاطي   تشدد الوالدة مع ابنـه    (، واحملور الرابع    )تشدد الوالد مع ابنه املتعاطي للمخدرات     (

مع ابنه املتعـاطي    " الوسطية" املتوازنة   التنشئةانتهاج الوالد منهج    (، واحملور اخلامس    )للمخدرات

مع ابنها املتعاطي   " الوسطية" املتوازنة   التنشئةانتهاج الوالدة منهج    (، واحملور السادس    )للمخدرات

 .)للمخدرات

ينة الدراسة من خالل املتغريات     ويتم استعراض البيانات والنتائج للتعرف على خصائص ع        

أمناط الضبط األسـري    وآراءها حول موضوع الدراسة عن      ) األولية أو الشخصية  (الدميوجرافية  

احملـاور املتعلقـة    (لدى األحداث املتعاطني للمخدرات من خالل متغريات الدراسة األساسـية           

 :آليتعلى النحو ا) بأساليب املعاملة الوالدية لالبن املتعاطي للمخدرات



 ٧٣ 
 

 

 ) األولية أو الشخصية(املتغريات الدميوجرافية : أوالً

يتم التعرف على جمتمع هذه الدراسة من خالل معرفة خصائص أفراد العينة اليت أُجريت               

املوقوفني يف  املتعاطني للمخدرات   فرداً من األحداث    ) ٧٦(عليها الدراسة والبالغ عددها النهائي      

نة الرياض، إلبراز املالمح اهلامة اليت تتصف هبا هذه العينة، ملا لتلك            دار املالحظة االجتماعية مبدي   

عن أساليب  ) احملاور(اخلصائص من أمهية يف معرفة مدى تأثريها على متغريات الدراسة األساسية            

 لـدى األحـداث     التنشئة األسـرية  واليت متثل أمناط    لالبن املتعاطي للمخدرات    املعاملة الوالدية   

وذلك من خالل اجلداول وعرض النتائج املتعلقة هبـا والـيت تتمثـل يف              . دراتاملتعاطني للمخ 

من االسـتبانة   ) الشخصية(إجابات أفراد عينة الدراسة على بنود اجلزء اخلاص بالبيانات األولية           

 :على النحو التايل
 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للعمر١-١

لدراسة يسهم يف إلقاء الضوء على نتائج ال شك أن التعرف على أعمار أفراد عينة ا 

وهذا يوضحه . األخرى هلم) الشخصية(الدراسة، كما هو احلال بالنسبة للمتغريات الدميوجرافية 

 :اجلدول اآليت
 

 )٤(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للعمر
 

٪النسبة املئوية  التكرار العـمـــرم
 ٢٣,٦٨ ١٨  سنة١٦أقل من  ١
 ٧٦,٣٢ ٥٨  سنة١٨ إىل ١٦من  ٢

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 



 ٧٤ 
 

 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة      ) ٤(يتبني جلياً من استعراض بيانات اجلدول رقم         
من األحداث املتعاطني للمخدرات املوقوفني يف دار املالحظة االجتماعية بالرياض وفقاً للعمر، أن             

، بينمـا   )٪٢٣,٦٨(ا  ــبنسبة قدره )  سنة ١٦ن  أقل م (حوايل ربعهم يقعون يف الفئة العمرية       
 ).٪٧٦,٣٢(بنسبة قدرها )  سنة١٨ إىل ١٦من (حوايل ثالثة أرباعهم يقعون يف الفئة العمرية 

تعترب فترة مراهقة وُتعد من أشد مراحـل        )  سنة ١٨ – ١٦(وال شك أن املرحلة العمرية       
ونفسية قد تدفع إىل االندفاع والتهور      اإلنسان أمهية نظراً ملصاحبتها لتغريات جسمية واجتماعية        

مما يستدعي األمر احلرص يف التعامل معها وفق أساليب اجتماعية ونفسية وتربوية حىت يتم إعادة               
التنشئة االجتماعية لألحداث بشكل سليم يتوافق مع القيم واملبادئ والسـلوكيات السـائدة يف              

 .اجملتمع
 

 :ستوى التعليمي توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للم٢-١
 فئات، حيث أن التعرف على أربعمت تقسيم عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي إىل  

 :ويبني ذلك اجلدول التايل. املستوى التعليمي يساعد يف إلقاء الضوء على نتائج الدراسة
 

 )٥(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي
 

٪النسبة املئوية  تكرارال املستوى التعليميم
 ٧,٨٩ ٦ أمي ١
 ٢٥,٠٠ ١٩ ابتدائي ٢
 ٥٠,٠٠ ٣٨ متوسط ٣
 ١٧,١١ ١٣ ثانوي وما يعادله ٤

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 



 ٧٥ 
 

 

الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسـة وفقـاً         ) ٥(بدراسة وحتليل حمتويات اجلدول رقم       

ا ــل املركز األول بنسبة قدره    قد نا ) متوسط(للمستوى التعليمي، يتضح أن املستوى التعليمي       

، يليه املستوى التعليمي    )٪٢٥,٠٠(بنسبة قدرها   ) ابتدائي(، يليه املستوى التعليمي     )٪٥٠,٠٠(

بنسبة ) أمي أي غري متعلم   (، يليه املستوى التعليمي     )٪١٧,١١(بنسبة قدرها   ) ثانوي وما يعادله  (

 ).٪٧,٨٩(قدرها 

التعليمي ألغلب أفراد عينـة الدراسـة مـن         وُيستنتج من هذا اجلدول، تدين املستوى        

بنسبة ) متوسط فأقل (األحداث املتعاطني للمخدرات الرتالء يف دار املالحظة االجتماعية بالرياض          

عن أعمار أفراد العينة قد دلت على       ) ٤(رغماً أن نتيجة اجلدول السابق رقم       ) ٪٨٢,٨٩(قدرها  

) ٪٧٦,٣٢(بنسبة قدرها   )  سنة ١٨ إىل   ١٦من   (أن حوايل ثالثة أرباعهم يقعون يف الفئة العمرية       

وهذا قد ُيشري إىل غيـاب الرقابـة        ). ثانوي وما يعادله  (مما ُيفترض أن يكون مستواهم التعليمي       

واملتابعة األسرية مما يعين وجود خلل يف عملية الضبط األسري قد يـؤدي إىل االنقطـاع عـن                  

انعكاسات سلبية على احلدث نظراً لوجـود       الدراسة واخنفاض املستوى التعليمي، ولذلك األمر       

وقت فراغ كبري لديه وجماراة أحداث آخرين منقطعني عن الدراسة مما قد يؤدي به إىل ممارسـة                 

 .السلوك االحنراف
 
 ):التهمة( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لنوعية القضية ٣-١

اسة يلقي كثرياً من الضوء على بالتأكيد أن معرفة نوع اجلنحة اليت ارتكبها أفراد عينة الدر 

وهذا يوضحه اجلدول . نتائج الدراسة، كما هو احلال بالنسبة لبيانام الشخصيـة األخرى

 :اآليت



 ٧٦ 
 

 

 
 )٦(جدول رقم 

 
 )التهمة(توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لنوعية القضية 

 
٪النسبة املئوية  التكرار )التهمـة(نوعيـة القضيـة م
 ١٣,١٦ ١٠ خمدرات فقطتعاطي  ١
 ٤٣,٤٢ ٣٣ تعاطي خمدرات وسرقة ٢
 ٢٣,٦٨ ١٨ تعاطي خمدرات ولواط ٣
 ١٥,٧٩ ١٢ تعاطي خمدرات ومضاربة ٤
 ٣,٩٥ ٣ تعاطي خمدرات ونصب واحتيال ٥

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقـاً        ) ٦(يتضح من تقدمي بيانات اجلدول رقم        
قد حازت على املرتبة األوىل بنسبة      ) تعاطي خمدرات وسرقة  (، أن التهمة    )ةالتهم(لنوعية القضية   

، مث  التهمـة     )٪٢٣,٦٨(بنسبة قدرها   ) تعاطي خمدرات ولواط  (، مث التهمة    )٪٤٣,٤٢(قدرها  
بنسـبة  ) تعاطي خمدرات فقط(، مث  التهمة  )٪١٥,٧٩(بنسبة قدرها   ) تعاطي خمدرات ومضاربة  (

 ).٪٣,٩٥(بنسبة قدرها ) تعاطي خمدرات ونصب واحتيال(، مث  التهمة )٪١٣,١٦(قدرها 
وُيالحظ أن ارتباط السرقة بتعاطي املخدرات يف أغلب األحوال هلو خري دليل على أن  

احلدث املنحرف والذي يتعاطى املخدرات ال يتورع إىل االجتاه للسرقـة إلشباع رغباته ولو هبذا 
 األسرة تؤثر يف عملية الضبط االجتماعي من وال جمال يدعو للشك أن. الطريق غري املشروع

خالل التكامل يف األداء الوظيفي داخل النسق، فاألسرة اليت تعاين من ضعف يف أداء الوظائف 
املنوطة هبا تكون بالضرورة مقصرة يف عملية الضبط االجتماعي بناء على النظرية البنائية الوظيفية 

 .للدراسةاليت مت التنويه عنها يف اإلطار النظري 



 ٧٧ 
 

 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمدة اليت انقضت منذ دخول الدار٤-١
ال جمال يدعو للشك أن التعرف على املدة اليت انقضت منذ دخول األحداث املتعـاطني                

وذلـك يبينـه    . يساهم يف إلقاء الضوء على نتائج الدراسة      دار املالحظة االجتماعية    للمخدرات  
 :اجلدول التايل

 

 )٧(دول رقم ج
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمدة اليت انقضت منذ دخول الدار
 

٪النسبة املئوية  التكرار املدة اليت انقضت منذ دخول الدارم
 ٥٥,٢٦ ٤٢  شهور٦أقل من  ١
 ٢٨,٩٥ ٢٢  شهور إىل أقل من عام٦من  ٢
 ١١,٨٤ ٩ من عام إىل أقل من عام ونصف ٣
 ٣,٩٥ ٣ كثرمن عام ونصف فأ ٤

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمدة        ) ٧(بالنظر إىل حمتويات اجلدول رقم       
قد احتلت التصـنيف    )  شهور ٦أقل من   (اليت انقضت منذ دخول الدار، يتبني أن املدة املنقضية          

ذ دخول الدار هرمياً    ، مث تدرجت بقية فئات املدة اليت انقضت من        )٪٥٥,٢٦(األول بنسبة قدرها    
 ).٪٣,٩٥(ا ـبنسبة قدره) من عام ونصف فأكثر(وبالترتيب حىت املدة املنقضية 

وُيستنبط من هذا اجلدول، أن املدة اليت قضاها غالبية أفراد عينة الدراسة من األحـداث                
ـ   ) أقل من عـام   (املتعاطني للمخدرات يف دار املالحظة االجتماعية بالرياض                  اـبنسـبة قدره

، ومن املفروض أن تقوم دار املالحظة االجتماعية بدورها اهلام يف إصالح هـؤالء              )٪٨٤,٢١(
 .األحداث من متعاطي املخدرات وذيبهم إلعادم للمجتمع كأفراد أسوياء

 
 



 ٧٨ 
 

 

 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لإلقامة قبل دخول الدار٥-١

احلدث يف عينة الدراسة قبـل دخـول دار         ال جدال أن التعرف على من كان يقيم معه           
 :وهذا يتضح من اجلدول اآليت. املالحظة االجتماعية يلقي باملزيد من الضوء على نتائج الدراسة

 

 )٨(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لإلقامة قبل دخول الدار
 

٪النسبة املئوية  التكرار اإلقامة قبل دخول الدارم
 ٧٦,٣٢ ٥٨ )األسرة(الوالدين مع  ١
 ٦,٥٨ ٥ مع الوالد ٢
 ١٤,٤٧ ١١ مع الوالدة ٣
 ٢,٦٣ ٢ مع األقارب ٤

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسـة وفقـاً         ) ٨(يدل استعراض بيانات اجلدول رقم       
األول قد جاءت يف الترتيـب      ") األسرة"مع الوالدين   (لإلقامة قبل دخول الدار، على أن اإلقامة        

، تلتها  )٪١٤,٤٧(ا  ــــبنسبة قدره ) مع الوالدة (، تلتها اإلقامة    )٪٧٦,٣٢(بنسبة قدرها   
ـ   ) مع األقـارب  (ة  ـ، تلتها اإلقام  )٪٦,٥٨(بنسبة قدرها   ) مع الوالد (اإلقامة         ا ـبنسـبة قدره

)٢,٦٣٪.( 
م دار  وُيالحظ أن إقامة حوايل ثالثة أرباع األحداث من متعاطي املخدرات قبل دخـوهل             

وهذا قد يعرب عـن     ). ٪٧٦,٣٢(بنسبة قدرها   ) األسرة(املالحظة االجتماعية كانت مع الوالدين      
ضعف الرقابة األسرية على أبنائها، باإلضافة إىل أن عملية الضبط االجتماعي الذي متارسه كان              
ضعيفاً فلم تتمكن من توجيه األبناء حنو الطريق الصحيح مما صاحب ذلك نوع مـن التفكـك                 



 ٧٩ 
 

 

واالحنراف االجتماعي كما جاء ذلك من قبل يف النظرية البنائية الوظيفية اليت مت تناوهلا يف اإلطار                
 .النظري للدراسة فأدى هبم إىل تعاطي املخدرات

 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للحالة االجتماعية للوالدين٦-١

لدراسة من األحـداث املتعـاطني      بالطبع أن معرفة احلالة االجتماعية لوالدي أفراد عينة ا         
للمخدرات املوقوفني يف دار املالحظة االجتماعية بالرياض يساعد كثرياً يف إلقاء املزيد من الضوء              

 :ويبني ذلك اجلدول التايل. على نتائج الدراسة
 

 )٩(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للحالة االجتماعية للوالدين
 

٪النسبة املئوية  لتكرارا احلالة االجتماعية للوالدينم
 ٤٢,١١ ٣٢ األب متزوج من األم وحدها ١
 ٣٤,٢١ ٢٦ األب متزوج من أخرى باإلضافة لألم ٢
 ٢٣,٦٨ ١٨ مطلقان ٣

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 

الذي يبني توزيع أفراد عينـة الدراسـة وفقـاً للحالـة            ) ٩(من حمتويات اجلدول رقم      
قـد  ) األب متزوج من األم وحدها    ( احلالة االجتماعية للوالدين     االجتماعية للوالدين، يتضح أن   

األب متزوج من أخرى    (، تليها احلالة االجتماعية للوالدين      )٪٤٢,١١(جاءت أوالً بنسبة قدرها     
مما ميكن التنويه عن أن زواج والد احلدث من امـرأة           ) ٪٣٤,٢١(بنسبة قدرها   ) باإلضافة لألم 

األب يغيب أكثر عن املرتل مما قد يدفع أبنه إىل االحنراف وتعاطي أخرى غري والدته قد جتعل هذا       
ا ــبنسبة قدره) مطلقان(املخدرات بسبب غياب رقابة األب، تليها احلالة االجتماعية للوالدين  

مما يتمشى مع ما توصلت إليه دراسة الرويس عن أن حـوايل ثلثـي األحـداث                ) ٪٢٣,٦٨(
ـ ة بالرياض ال يعيشون يف كنـف الوالدي       املنحرفني بدار املالحظة االجتماعي    الـرويس،  (ن  ــ



 ٨٠ 
 

 

وبالطبع فإن هناك تأثري سليب مصاحب النفصال والد احلدث عن أمه حيث يبتعد             ). هـ١٤١٢
احلدث نسبياً عن األب أو األم وحيدث خلالً يف التنشئة االجتماعية بناًء على األوضاع واملواقف               

النظري للدراسة فيما يتعلق بنظرية التفاعل الرمزي ممـا        املباشرة اليت حتيط به كما جاء يف اإلطار         
يتوافق مع ما توصلت إليه دراسة ثابت عن معاناة األحداث املتعاطني للمخدرات من تصـدع                

، ويتوافق كذلك مع ما توصلت إليـه        )م١٩٨٤ثابت،  (أسري إما بالطالق أو تعدد الزوجات       
والدين وطالقهما وزواج أحدمها بـأخرى      دراسة سوادي عن وجود عالقة ارتباط بني انفصال ال        

 .)١٩٩٦ ,Swadi(للمراهقني أو بآخر وتعاطي املخدرات 
وُيستنتج من هذا اجلدول، أن حوايل ثالثة أرباع أفراد عينة الدراسـة مـن األحـداث                 

املتعاطني للمخدرات الرتالء يف دار املالحظة االجتماعية بالرياض يعيشون يف كنف أسر يعـيش              
) ٨(مما يتفق مع نتيجة اجلدول السابق رقم        ) ٪٧٦,٣٢(ها مع بعضهما بنسبة قدرها      الوالدان في 

قبـل دخـوهلم دار     ) األسرة(عن أن حوايل ثالثة أرباع أفراد العينة كانوا يقيمون مع الوالدين            
 ). ٪٧٦,٣٢(املالحظة االجتماعية بنسبة قدرها 

 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لعدد أفراد األسرة٧-١
مت تقسيم أفراد العينة وفقاً لعدد أفراد أسرهم إىل أربع فئات، حيث أن التعرف على عدد  

 :وهذا يوضحه اجلدول اآليت. أفراد األسرة يلقي بالكثري من الضوء على نتائج الدراسة
 

 )١٠(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لعدد أفراد األسرة
 

٪النسبة املئوية  التكرار دد أفراد األسرةعم
 ٧,٨٩ ٦  أفراد فأقل٣من  ١
 ٢٢,٣٧ ١٧  أفراد٦ إىل ٤من  ٢
 ٣٦,٨٤ ٢٨  أفراد٩ إىل ٧من  ٣



 ٨١ 
 

 

 ٣٢,٩٠ ٢٥  أفراد فأكثر١٠من  ٤
 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقـاً        ) ١٠(يكشف تقدمي بيانات اجلدول رقم       

قد حاز علـى املركـز األول       )  أفراد ٩ إىل   ٧من  ( األسرة   لعدد أفراد األسرة، عن أن عدد أفراد      

ا ـــــبنسبة قدره )  أفراد فأكثر  ١٠من  (، مث عدد أفراد األسرة      )٪٣٦,٨٤(بنسبة قدرها   

، مث عدد أفراد    )٪٢٢,٣٧(بنسبة قدرها   )  أفراد ٦ إىل   ٤من  (، مث عدد أفراد األسرة      )٪٣٢,٩٠(

 ).٪٧,٨٩(بنسبة قدرها )  أفراد فأقل٣من (األسرة 

وُيستخلص من هذا اجلدول، ارتفاع عدد أفراد أسر حوايل ثلثي أفراد عينة الدراسة مـن                

)  أفراد فأكثر٧من (األحداث املتعاطني للمخدرات اجلاحنني بدار املالحظة االجتماعية يف الرياض      

، وقد يعزو ذلك إىل أن األسرة السعودية متيل يف األغلب إىل إجنـاب              )٪٦٩,٧٤(بنسبة قدرها   

 .الكثري من األبناء
 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للترتيب بني األخوة واألخوات٨-١

ال شك أن معرفة ترتيب أفراد عينة الدراسة من متعاطي املخدرات من األحداث اجلاحنني               

بدار املالحظة االجتماعية يف الرياض بني أخوم وأخوام يسهم كثرياً يف إلقاء الضوء على نتائج               

 :وذلك يبينه اجلدول التايل. الدراسة
 

 )١١(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للترتيب بني األخوة واألخوات
 

٪النسبة املئوية  التكرار الترتيب بني األخوة واألخواتم
 ١٩,٧٤ ١٥ )األول(البكر  ١
 ٤٠,٧٩ ٣١ )ما بني البكر واألخري(األوسط  ٢
 ٣١,٥٨ ٢٤ األخري ٣



 ٨٢ 
 

 

 ٧,٨٩ ٦ الوحيد ٤
 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للترتيب        ) ١١(بتحليل حمتويات اجلدول رقم      

قد جاء  ") ما بعد األول وحىت ما قبل األخري      "األوسط  (بني األخوة واألخوات، يتبني أن الترتيب       

، )٪٣١,٥٨(بنسبة قدرها   ) األخري(، يليه الترتيب    )٪٤٠,٧٩(يف التصنيف األول بنسبة قدرها      

ا ــبنسبة قدره ) الوحيد(، يليه الترتيب    )٪١٩,٧٤(بنسبة قدرها   ") األول"البكر  (يليه الترتيب   

عن أن عدد أفراد أسـر عينة الدراسـة ) ١٠(مما يتفق مع نتيجة اجلدول السابق رقم    ) ٪٧,٨٩(

 ).٪٧,٨٩(ا ــــقد مثّل نسبة قدره)  أفراد فأقل٣من (

ن هذا اجلدول، أن حوايل ثلثي أفراد عينة الدراسة من األحـداث املتعـاطني              وُيستنبط م  

للمخدرات املوقوفني يف دار املالحظة االجتماعية بالرياض حيتلون ترتيباً متقدماً بـني أخـوم              

) والوحيـد " ما بعد األول وحىت ما قبل األخـري       "األول واألوسط   "البكر  (وأخوام يف أسرهم    

مما يشعرهم بأهنم كبار وقد يتصرفون حبرية وتلقائية أكثر مـن بقيـة             ) ٪٦٨,٤٢(بنسبة قدرها   

األخوة واألخوات مما يؤدي هبم إىل االحنراف السلوكي والتصرفات غري الواعية واملدركة للدين             

 .واملبادئ والقيم واألخالقيات
 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للعالقة بني الوالدين٩-١

فة نوع العالقة بني والدي متعاطي املخدرات من األحداث املوقوفني بدار           بالتأكيد أن معر   

وهذا يتضـح مـن     . املالحظة االجتماعية يساهم يف إلقاء املزيد من الضوء على نتائج الدراسة          

 :اجلدول اآليت
 
 
 
 



 ٨٣ 
 

 

 
 

 )١٢(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للعالقة بني الوالدين
 

٪النسبة املئوية  التكرار العالقة بني الوالدينم
 ٥٢,٦٣ ٤٠ احترام وتقدير متبادل ١
 ٣٠,٢٦ ٢٣ وجود خالفات بسيطة ٢
 ٧,٩٠ ٦ مشاجرات كالمية وخالفات باستمرار ٣
 ٢,٦٣ ٢ مشاجرات تصل إىل حد الضرب ٤
 ٦,٥٨ ٥خالفات تصل إىل حد خروج أحدمها من املرتل ٥

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقـاً        ) ١٢( اجلدول رقم    ُيشري استعراض بيانات   
قد نالت املرتبـة األوىل     ) احترام وتقدير متبادل  (للعالقة بني الوالدين، إىل أن العالقة بني الوالدين         

ا ـــبنسبة قدره ) وجود خالفات بسيطة  (، مث العالقة بني الوالدين      )٪٥٢,٦٣(بنسبة قدرها   
ا ــبنسبة قدره ) مشاجرات كالمية وخالفات باستمرار   (بني الوالدين   ، مث العالقة    )٪٣٠,٢٦(
بنسـبة  ) خالفات تصل إىل حد خروج أحدمها من املـرتل        (، مث العالقة بني الوالدين      )٪٧,٩٠(

ا ــبنسبة قدره ) مشاجرات تصل إىل حد الضرب    (، مث العالقة بني الوالدين      )٪٦,٥٨(قدرها  
اً باملشاكل اليت حتدث بني والديـه مـن خالفـات           وال شك أن احلدث يتأثر سلب     ). ٪٢,٦٣(

ومشاجرات وخاصة مع استمراريتها مما يشعر بعدم الراحة واألمان، وقد يكون ذلك من أحـد               
 .أسباب احنرافه وتعاطيه للمخدرات

 
 



 ٨٤ 
 

 
 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للجوء ألحد بعد اهللا يف حالة التعرض ملشكلة١٠-١

لى من يلجأ إليه أفراد العينة بعد اهللا يف حالة التعرض ملشكلة يلقي بالطبع أن التعرف ع 
 :وذلك يتبني من اجلدول التايل. مزيداً من الضوء على نتائج الدراسة

 )١٣(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للجوء ألحد بعد اهللا يف حالة التعرض ملشكلة
 

٪النسبة املئوية  التكرارعد اهللا يف حالة التعرض ملشكلةاللجوء ألحد بم
 ٣٥,٥٣ ٢٧ لألب ١
 ٢٦,٣٢ ٢٠ لألم ٢
 ١٥,٧٩ ١٢ ألحد األخوة واألخوات ٣
 ٥,٢٦ ٤ ألحد األقارب ٤
 ١٧,١٠ ١٣ ألحد األصدقاء ٥

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 

الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة وفقـاً        ) ١٣(بدراسة وحتليل حمتويات اجلدول رقم       
قد جـاء يف  ) لألب( اهللا يف حالة التعرض ملشكلة، يتضح أن اللجوء يف املشكلة  للجوء ألحد بعد  

ا ــبنسبة قدره ) لألم(، تاله اللجوء عند التعرض ملشكلة       )٪٣٥,٥٣(املقام األول بنسبة قدرها     
، تاله  )٪١٧,١٠(بنسبة قدرها   ) ألحد األصدقاء (، تاله اللجوء عند التعرض ملشكلة       )٪٢٦,٣٢(

، تاله اللجـوء    )٪١٥,٧٩(بنسبة قدرها   ) ألحد األخوة واألخوات  (رض ملشكلة   اللجوء عند التع  
 ).٪٥,٢٦(ا ــبنسبة قدره) ألحد األقارب(عند التعرض ملشكلة 

وُيستنتج من هذا اجلدول، أن حوايل ثالثة أرباع أفراد عينة الدراسـة مـن األحـداث                 
لرياض يلجئون بعـد اهللا سـبحانه       املتعاطني للمخدرات اجلاحنني بدار املالحظة االجتماعية يف ا       

، وإن كانت نسبة    )٪٧٧,٦٤(وتعاىل ألحد أفراد األسرة يف حالة تعرضهم ملشكلة بنسبة قدرها           



 ٨٥ 
 

 

اللجوء عند التعرض ملشكلة إىل الصديق أكرب من نسبة اللجوء عند التعرض ملشـكلة إىل أحـد                 
ضه ملشكلة أفضل مـن     وال شك أن جلوء احلدث ألحد أفراد أسرته عند تعر         . األخوة واألخوات 

اللجوء ألحد األصدقاء وال سيما إذا كان منحرفاً أي صديق سوء، ألن ذلك ُيشري إىل التفكـك             
األسري وُيعد أحد أسباب االحنراف وتعاطي احلدث للمخدرات ألن تفاعل الفرد مع باقي أفراد              

م يسـهم يف    وجلوئه لألصدقاء مبختلف نوعيام وسلوكيا     اجملتمع حيدد سلوكه بشكل رئيسي    
حتديد سلوكه، فاحنراف الفرد يتم بناًء على األوضاع واملواقف املباشرة اليت حتيط بـه كمـا مت                 

 .التنويه عن ذلك يف اإلطار النظري للدراسة بالنسبة لنظرية التفاعل الرمزي
 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي لألب١١-١

اء متعاطي املخدرات من األحداث اجلاحنني بدار املالحظة إن معرفة املؤهل العلمي آلب 
 :وهذا يوضحه اجلدول اآليت. االجتماعية يسهم يف إلقاء املزيد من الضوء على نتائج الدراسة

 

 )١٤(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي لألب
 

٪النسبة املئوية  التكرار املستوى التعليمي لألبم
 ٩,٢١ ٧ أمي ١
 ٢٨,٩٥ ٢٢ ابتدائي ٢
 ٣٥,٥٣ ٢٧ متوسط ٣
 ٢١,٠٥ ١٦ ثانوي وما يعادله ٤
 ٥,٢٦ ٤ جامعي ٥

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 



 ٨٦ 
 

 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً       ) ١٤(ُيستدل من تقدمي بيانات اجلدول رقم        

جاء يف الترتيب األول    قد  ) متوسط(للمستوى التعليمي لألب، على أن املستوى التعليمي لألب         

، مث  )٪٢٨,٩٥(بنسبة قـدرها    ) ابتدائي(، مث املستوى التعليمي لألب      )٪٣٥,٥٣(بنسبة قدرها   

، مث  )٪٢١,٠٥(بنسبة قدرها   ) ثانوي وما يعادله مثل الدبلوم التجاري     (املستوى التعليمي لألب    

يمـي لـألب    ، مث املسـتوى التعل    )٪٩,٢١(ا  ــبنسبة قدره ) أمي(املستوى التعليمي لألب    

 ).٪٥,٢٦(بنسبة قدرها ) جامعي(

وُيستخلص من هذا اجلدول، اخنفاض املستوى التعليمي آلباء حوايل ثالثة أرباع أفـراد              

عينة الدراسة من األحداث املتعاطني للمخدرات الرتالء بدار املالحظة االجتماعيـة يف الريـاض              

ويات الضبط واإلشراف وغريه    مما يعكس اخنفاض مست   ) ٪٧٣,٦٩(بنسبة قدرها   ) متوسط فأقل (

من العوامل املرتبطة بنمط التعليم وقد يؤدي إىل ممارسة احلدث للسلوك االحنرايف مثـل تعـاطي                

 .املخدرات
 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي لألم١٢-١

الضوء ال شك أن التعرف على املستوى التعليمي ألمهات عينة الدراسة يلقي بالكثري من               

 :ويبني ذلك اجلدول التايل. على نتائج الدراسة
 

 )١٥(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي لألم
 

٪النسبة املئوية  التكرار املستوى التعليمي لألمم
 ٥٣,٩٥ ٤١ أمية ١
 ١٨,٤٢ ١٤ ابتدائي ٢
 ١٧,١١ ١٣ متوسط ٣



 ٨٧ 
 

 

 ٧,٨٩ ٦ ثانوي وما يعادله ٤
 ٢,٦٣ ٢ امعيج ٥

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسـة وفقـاً         ) ١٥(بالنظر إىل حمتويات اجلدول رقم       
قد نال املركز األول بنسبة قدرها      ) أمية(للمستوى التعليمي لألم، يتبني أن املستوى التعليمي لألم         

، يليـه املسـتوى     )٪١٧,١١(بنسبة قدرها   ) متوسط(، يليه املستوى التعليمي لألم      )٪٥٣,٩٥(
ثانوي وما يعادله   (، يليه املستوى التعليمي لألم      )٪١٨,٤٢(بنسبة قدرها   ) ابتدائي(التعليمي لألم   

بنسـبة  ) جـامعي (، يليه املستوى التعليمي لألم      )٪٧,٨٩(بنسبة قدرها   ) مثل الدبلوم التجاري  
 ).٪٢,٦٣(قدرها 
مهات حوايل ثالثة أرباع أفراد عينة      وُيستنبط من هذا اجلدول، تدين املستوى التعليمي أل        

الدراسة من األحداث املتعاطني للمخدرات املوقوفني يف دار املالحظـة االجتماعيـة بالريـاض              
مما يقلل قدرم على الضبط والتوجيه، ومن مث ارتفاع         ) ٪٧٢,٣٧(بنسبة قدرها   ) ابتدائي فأقل (

 .نسبة االحنراف والسلوك املشني لألحداث داخل أسرهم
 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملهنة األب١٣-١
إن التعرف على مهنة آباء األحداث الرتالء من متعاطي املخدرات بدار املالحظة  

 :وهذا يوضحه اجلدول اآليت. االجتماعية يساعد يف إلقاء مزيداً من الضوء على نتائج الدراسة
 

 )١٦(جدول رقم 
 

 نة األبتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً مله
 

٪النسبة املئوية  التكرار مـهـنـة األبم
 ٤٧,٣٧ ٣٦ موظف قطاع حكومي ١
 ١٥,٧٩ ١٢ موظف قطاع خاص ٢



 ٨٨ 
 

 

 ١٩,٧٣ ١٥ تاجر ٣
 ٦,٥٨ ٥ متقاعد ٤
 ١٠,٥٣ ٨ عاطل ٥

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة وفقـاً        ) ١٦(يوضح استعراض بيانات اجلدول رقم       

ا ـقد حازت على املرتبة األوىل بنسبة قدره      ) موظف قطاع حكومي  (أن مهنة األب    ملهنة األب،   
موظـف قطـاع    (، مث مهنة األب     )٪١٩,٧٣(بنسبة قدرها   ) تاجر(، مث مهنة األب     )٪٤٧,٣٧(

، مث  )٪١٠,٥٣(بنسبة قدرها   ) عاطل ال يعمل  (، مث مهنة األب     )٪١٥,٧٩(بنسبة قدرها   ) خاص
 ).٪٦,٥٨(ا بنسبة قدره) متقاعد(مهنة األب 

وُيستنتج من هذا اجلدول، أن مهنة آباء حوايل ثلثي أفراد عينة الدراسة مـن األحـداث                 
موظف سواء قطاع حكومي    (املتعاطني للمخدرات اجلاحنني بدار املالحظة االجتماعية يف الرياض         

 .)٪٦٣,١٦(بنسبة قدرها ) أو أهلي
 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملهنة األم١٤-١
بالطبع أن معرفة مهنة أمهات أفراد عينة الدراسة يساهم يف إلقاء كثرياً من الضوء علـى                 

 :وذلك يبينه اجلدول التايل. نتائج الدراسة
 

 )١٧(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملهنة األم
 

٪النسبة املئوية  التكرار مـهـنـة األمم
 ١٧,١٠ ١٣ موظفة قطاع حكومي ١
 ٢,٦٣ ٢ موظفة قطاع خاص ٢
 ٣,٩٥ ٣ متقاعدة ٣
 ٧٦,٣٢ ٥٨ ربة مرتل ٤



 ٨٩ 
 

 

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 

 الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة وفقـاً ملهنـة األم          ) ١٧(من حمتويات اجلدول رقم      
تلتها )٪٧٦,٣٢(ا  ــــقد مثلت املستوى األول بنسبة قدره     ) ربة مرتل (يتضح أن مهنة األم     

بنسـبة  ) متقاعدة(، تلتها مهنة األم     )٪١٧,١٠(بنسبة قدرها   ) حكوميموظفة قطاع   (مهنة األم   
 ).٪٣,٩٥(ا ـبنسبة قدره) موظفة قطاع خاص(، تلتها مهنة األم )٪٣,٩٥(قدرها 
وُيستخلص من هذا اجلدول، أن النمط الشائع ملهنة أمهات حوايل ثالثة أرباع أفراد عينة               

ء يف دار املالحظة االجتماعية بالرياض هو عدم        الدراسة من األحداث املتعاطني للمخدرات الرتال     
، ورمبا يعود ذلك إىل اخنفاض      )٪٧٦,٣٢(العمل حيث يعملن يف املرتل كربة بيت بنسبة قدرها          

عن تدين املستوى التعليمـي     ) ١٥(املستوى التعليمي كما أتضح من نتيجة اجلدول السابق رقم          
 .)٪٧٢,٣٧(بنسبة قدرها ) ي فأقلابتدائ(ألمهات حوايل ثالثة أرباع أفراد العينة 

 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للدخل الشهري لألسرة١٥-١
مت تقسيم الدخل الشهري ألسر أفراد عينة الدراسة إىل ست فئات، وبالتأكيد أن التعرف               

وهـذا  . على الدخل الشهري لألسرة يسهم كثرياً يف إلقاء املزيد من الضوء على نتائج الدراسة             
 :ح من اجلدول اآليتيتض

 

 )١٨(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للدخل الشهري لألسرة
 

٪النسبة املئوية  التكرار الدخل الشهري لألسرةم
 ١٨,٤٢ ١٤  ريال٢٠٠٠أقل من  ١
 ٣٥,٥٣ ٢٧  ريال٤٠٠٠ إىل أقل من ٢٠٠٠من  ٢
 ١٤,٤٧ ١١  ريال٦٠٠٠ إىل أقل من ٤٠٠٠من  ٣
 ١١,٨٤ ٩  ريال٨٠٠٠ إىل أقل من ٦٠٠٠من  ٤



 ٩٠ 
 

 

 ٩,٢١ ٧  ريال١٠٠٠٠ إىل أقل من ٨٠٠٠من  ٥
 ١٠,٥٣ ٨  ريال فأكثر١٠٠٠٠من  ٦

 ١٠٠ ٧٦ اجملموع 
 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسـة وفقـاً         ) ١٨(ُيظهر تقدمي بيانات اجلدول رقم       
قد )  ريال ٤٠٠٠ إىل أقل من     ٢٠٠٠من  (للدخل الشهري لألسرة، أن الدخل الشهري لألسرة        

 ٢٠٠٠أقل مـن    (، مث الدخل الشهري لألسرة      )٪٣٥,٥٣(احتل التصنيف األول بنسبة قدرها      
 ٦٠٠٠ إىل أقل مـن      ٤٠٠٠من  (، مث الدخل الشهري لألسرة      )٪١٨,٤٢(بنسبة قدرها   ) ريال
 ٨٠٠٠ إىل أقل مـن      ٦٠٠٠من  (، مث الدخل الشهري لألسرة      )٪١٤,٤٧(بنسبة قدرها   ) ريال
بنسـبة  )  ريال فأكثر  ١٠٠٠٠من  (، مث الدخل الشهري لألسرة      )٪١١,٨٤(ها  بنسبة قدر ) ريال

بنسبة )  ريال ١٠٠٠٠ إىل أقل من     ٨٠٠٠من  (، مث الدخل الشهري لألسرة      )٪١٠,٥٣(قدرها  
 ).٪٩,٢١(قدرها 
وُيستنبط من هذا اجلدول، اخنفاض الدخل الشهري نسبياً ألسر أكثر من نصف أفـراد               

ملتعاطني للمخدرات املوقوفني بدار املالحظة االجتماعية يف الريـاض         عينة الدراسة من األحداث ا    
، ورمبا يعود ذلـك إىل اخنفـاض املسـتوى          )٪٥٣,٩٥(بنسبة قدرها   )  ريال ٤٠٠٠أقل من   (

ـ             ) ١٥،  ١٤(ي  ـالتعليمي آلباء وأمهات أفراد العينة كما تبني من نتيجة اجلدولني السابقني رقم
بنسبة قدرها  ) متوسط فأقل ( حوايل ثالثة أرباع عينة الدراسة       عن اخنفاض املستوى التعليمي آلباء    

) ابتدائي فأقـل  (وتدين املستوى التعليمي ألمهات حوايل ثالثة أرباع عينة الدراسة          ) ٪٧٣,٦٩(
 .)٪٧٢,٣٧(بنسبة قدرها 

 

 متغريات الدراسة األساسية : ثانياً

لتحليل الوصفي للبيانـات    لتحقيق أهداف الدراسة احلالية، يقوم الباحث بتناول نتائج ا         

واليت تتمثل يف إجابات أفراد عينة الدراسة على بنود اجلزء اخلاص بقياس مـتغريات الدراسـة                 

واليت متثل  لالبن املتعاطي للمخدرات    عن أساليب املعاملة الوالدية     ) احملاور(األساسية من االستبانة    

م اإلجابة عن تساؤالت الدراسة     ، ويت الضبط األسري لدى األحداث املتعاطني للمخدرات     أمناط  



 ٩١ 
 

 

وذلك من خالل تفسري النتائج املشتملة عليها جداول التحليل لكل متغري على            . واليت سترد تباعاً  

وقد كشفت إجابات أفراد عينة الدراسة عن بعض اجلوانب اليت توضح آرائهم هبذا الصدد              . حدة

 :على حنو ما هو موضح يف اجلداول التالية
 : البنه املتعاطي للمخدراتتدليل الوالد ١-٢

تدليل الوالد البنه كأحـد     هل  : لإلجابة عن التساؤل األول من تساؤالت الدراسة وهو        
؟، قام الباحث بتناول استجابات أفراد       يؤدي لتعاطي االبن للمخدرات   قد   التنشئة األسرية أمناط  

 االجتماعية يف مدينـة     اجلاحنني بدار املالحظة  األحداث  من متعاطي املخدرات من     عينة الدراسة   
تدليل الوالد البنه املتعـاطي للمخـدرات       الرياض جتاه هذا التساؤل من خالل ترتيب عبارات         

ويبني . أعلى قيم للمتوسط، وحسب أقل قيم لالحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط          حسب  
 :ذلك اجلدول اآليت

 )١٩(جدول رقم 
 حول تدليل آبائهم هلمتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم 

موافق   الــعــــبــــــارة م
 جداً

رافض  رافض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط اجملموع
"املوزون"

االحنراف 
 املعياري

 ١,١٣ ٤,٤٠ ٧٦ ٤ ٤ ٣ ١٢ ٥٣ك عدم حساب األب على املصروف وإعطاء ١
  ٨٨,٠٠ ١٠٠ ٥,٢٦ ٥,٢٦ ٣,٩٥ ١٥,٧٩ ٦٩,٧٤٪ زيادة كلما طلبت 
 ١,٢٤ ٣,٩٦ ٧٦ ٥ ٧ ٨ ٢٢ ٣٤ك إتاحة األب الفرصة خلروجك يف أي وقت ٢

  ٧٩,٢٠ ١٠٠ ٦,٥٨ ٩,٢١ ١٠,٥٣ ٢٨,٩٥ ٤٤,٧٤٪ مع األصدقاء 
 ١,٢٩ ٣,٩٠ ٧٦ ٦ ٩ ٤ ٢٥ ٣٢ك احلصول على مصروف كبري من األب ٣

  ٧٨,٠٠ ١٠٠ ٧,٨٩ ١١,٨٤ ٥,٢٦ ٣٢,٨٩ ٤٢,١١٪ يسمح بشراء املخدرات لتعاطيها 
 ١,٣١ ٣,٨٨ ٧٦ ٤ ٧ ٨ ٣٢ ٢٥ك االستجابة الفورية من األب لتحقيق ٤

  ٧٧,٦٠ ١٠٠ ٥,٢٦ ٩,٢١ ١٠,٥٣ ٤٢,١١ ٣٢,٨٩٪ حاجاتك املادية 
 ١,٢٧ ٣,٨٤ ٧٦ ٥ ١٠ ٧ ٢٤ ٣٠ك ال يتدخل األب يف حتديد أوقات اللعب أو ٥

  ٧٦,٨٠ ١٠٠ ٦,٥٨ ١٣,١٦ ٩,٢١ ٣١,٥٨ ٣٩,٤٧٪ املذاكرة أو النوم 
 ١,٤٤ ٣,٧٨ ٧٦ ١٠ ٨ ٤ ٢١ ٣٣ك ال يكلفك األب بتحمل أي مسؤولية ٦

  ٪٧٥,٦٠ ١٠٠ ١٣,١٦ ١٠,٥٣ ٥,٢٦ ٢٧,٦٣ ٤٣,٤٢  
 ١,٢٨ ٣,٧٥ ٧٦ ٥ ١٣ ٤ ٢٨ ٢٦ك ال يلومك األب عند تقصريك يف تنفيذ ٧

  ٧٥,٠٠ ١٠٠ ٦,٥٨ ١٧,١١ ٥,٢٦ ٣٦,٨٤ ٣٤,٢١٪ ما يطلب منك 
 ١,٣٠ ٣,٦٧ ٧٦ ٨ ٩ ٥ ٣٢ ٢٢ك مهما كانت كثريةتلبية األب لطلباتك  ٨

  ٧٣,٤٠ ١٠٠ ١٠,٥٣ ١١,٨٤ ٦,٥٨ ٤٢,١١ ٢٨,٩٥٪ وكبرية 
 ١,١٤ ٣,٥٣ ٧٦ ٥ ١٣ ٦ ٤١ ١١ك تقدمي األب اهلدايا وشراء األلعاب اليت ٩

  ٧٠,٦٠ ١٠٠ ٦,٥٨ ١٧,١١ ٧,٨٩ ٥٣,٩٥ ١٤,٤٧٪ تطلبها 
 ١,٣١ ٣,٥٣ ٧٦ ٨ ٩ ١٦ ٢١ ٢٢ك إغراء وفرة عطاء األب على التفاخر أمام١٠
  ٧٠,٦٠ ١٠٠ ١٠,٥٣ ١١,٨٤ ٢١,٠٥ ٢٧,٦٣ ٢٨,٩٥٪ األصدقاء ومشاركتهم 
 ١,١٥ ٣,٣٧ ٧٦ ٤ ١٨ ١١ ٣٢ ١١ك تشجيع األب لكل ما تفعل دون معرفة١١
  ٦٧,٤٠ ١٠٠ ٥,٢٦ ٢٣,٦٨ ١٤,٤٧ ٤٢,١١ ١٤,٤٧٪ التفاصيل 
 ١,٣١ ٣,٢٨ ٧٦ ٨ ١٢ ٢٨ ٧ ٢١ك الشعور بأن األب حيبك ويفضلك على١٢
  ٦٥,٦٠ ١٠٠ ١٠,٥٣ ١٥,٧٩ ٣٦,٨٤ ٩,٢١ ٢٧,٦٣٪ أخوتك وأخواتك 
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 ١,٥١ ٣,٢٥ ٧٦ ١٤ ١٢ ١٥ ١١ ٢٤ك يترك األب لك احلرية يف التأخر خارج١٣
  ٦٥,٠٠ ١٠٠ ١٨,٤٢ ١٥,٧٩ ١٩,٧٤ ١٤,٤٧ ٣١,٥٨٪ املرتل 
 ١,٤٣ ٣,٠٧ ٧٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٩ ١٥ك إحاطة األب لك بالرعاية واالهتمام الزائد١٤
  ٦١,٤٠ ١٠٠ ١٩,٧٤ ١٨,٤٢ ١٧,١١ ٢٥,٠٠ ١٩,٧٤٪ رغم اعتراض األم 
 ١,١٩ ٣,٠٤ ٧٦ ٩ ٢٢ ٥ ٣٧ ٣ك يعوضك األب عن التأخر يف الدراسة١٥
  ٦٠,٨٠ ١٠٠ ١١,٨٤ ٢٨,٩٥ ٦,٥٨ ٤٨,٦٨ ٣,٩٥٪ بالرتهة واهلدايا 
 ١,٣٢ ٣,٦٣ ٧٦ ٧ ١١ ٩ ٢٥ ٢٤كمتوسط عبارات تدليل الوالد البنه املتعاطي  
  ٧٢,٦٠ ١٠٠ ٩,٢١ ١٤,٤٧ ١١,٨٤ ٣٢,٨٩ ٣١,٥٨٪ للمخدرات 
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توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم      الذي يوضح   ) ١٩(بدراسة وحتليل حمتويات اجلدول رقم      
ـ   ) ٣,٦٣(، يتـبني أن املتوسـط العـام قـد بلـغ             حول تدليل آبائهم هلم             ا ـبنسـبة قدره

 النتيجة تدل على تدليل الوالد البنه املتعاطي        وهذه). ١,٣٢(وباحنراف معياري بلغ    ) ٪٧٢,٦٠(
للمخدرات بدرجة كبرية، وحتقق اهلدف األول من أهداف الدراسة احلالية وجتيب عن التساؤل             

التنشـئة  تدليل الوالد البنه كأحد أمنـاط       األول من تساؤالت تلك الدراسة بالنسبة ملا إذا كان          
 شك أن إفراط اآلباء يف تدليل األبناء وحتقيـق          وال. يؤدي لتعاطي االبن للمخدرات   قد   األسرية

االسـتهتار  كافة رغبام مهما كانت نوعها قد جيعلهم ال يشعروا باملسؤولية وقد يؤدي هبم إىل               
 .الذي قد يصل إىل حد االحنراف وتعاطي املخدرات على سبيل املثال

تنازلياً ) طي للمخدرات تدليل الوالد البنه املتعا   (وُيالحظ أن ترتيب عبارات احملور األول        
 :كما يأيتعلى قيم للمتوسط، ووفقاً أقل قيم لالحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط وفقاً أل

غ ــمبتوسط بل "عدم حساب اآلباء لألبناء على املصروف وإعطائهم زيادة عند طلبهم             - ١
 )".١,١٣(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٨٨,٠٠(بنسبة قدرها ) ٤,٤٠(

) ٣,٩٦(غ  ـمبتوسط بل " الفرصة لألبناء للخروج يف أي وقت مع األصدقاء          إتاحة اآلباء   - ٢
 )".١,٢٤(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٧٩,٢٠(بنسبة قدرها 

مبتوسـط  " حصول األبناء على مصروف كبري من اآلباء يسمح بشراء املخدرات لتعاطيها          - ٣
 )".١,٢٩(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٧٨,٠٠(بنسبة قدرها ) ٣,٩٠(بلغ 

بنسبة قدرها  ) ٣,٨٨(مبتوسط بلغ   "بة اآلباء الفورية لألبناء لتحقيق حاجام املادية        استجا  - ٤
 )".١,٣١(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٧٧,٦٠(

غ ـــمبتوسط بل "يف حتديد أوقات اللعب أو املذاكرة أو النوم لألبناء          عدم تدخل اآلباء      - ٥
 )".١,٢٧(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٧٦,٨٠(بنسبة قدرها ) ٣,٨٤(

بنسـبة  ) ٣,٧٨(مبتوسـط بلـغ     "عدم تكليف اآلباء لألبناء بتحمـل أي مسـؤولية            - ٦
 )".١,٤٤(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٧٥,٦٠(ا ـــقدره

) ٣,٧٥(غ  ــمبتوسط بل "عدم لوم اآلباء لألبناء عند تقصريهم يف تنفيذ ما يطلبون منهم              - ٧
 )".١,٢٨(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٧٥,٠٠(بنسبة قدرها 
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بنسبة قدرها  ) ٣,٦٧(مبتوسط بلغ   " لطلبات األبناء مهما كانت كثرية وكبرية        تلبية اآلباء   - ٨
 )".١,٣٠(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٧٣,٤٠(

بنسبة قدرها  ) ٣,٥٣(مبتوسط بلغ   "تقدمي اآلباء لألبناء اهلدايا وشراء األلعاب اليت يطلبوهنا           - ٩
 )".١,١٤(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٧٠,٦٠(

غ ــمبتوسط بل " لألبناء على التفاخر أمام األصدقاء ومشاركتهم        إغراء وفرة عطاء اآلباء     - ١٠
 )".١,٣١(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٧٠,٦٠(بنسبة قدرها ) ٣,٥٣(

بنسبة ) ٣,٣٧(مبتوسط بلغ   "تشجيع اآلباء لألبناء يف كل ما يفعلون دون معرفة التفاصيل             - ١١
 )".١,١٥(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٧,٤٠(قدرها 

) ٣,٢٨(مبتوسط بلغ   "ن اآلباء حيبوهنم ويفضلوهنم على أخوم وأخوام        شعور األبناء بأ    - ١٢
 )".١,٣١(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٥,٦٠(بنسبة قدرها 

ا ــبنسبة قدره ) ٣,٢٥(مبتوسط بلغ   "ترك اآلباء احلرية لألبناء يف التأخر خارج املرتل           - ١٣
 )".١,٥١(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٥,٠٠(

غ ـــمبتوسط بل "بالرعاية واالهتمام الزائد رغم اعتراض األمهات       إحاطة اآلباء لألبناء      - ١٤
 )".١,٤٣(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦١,٤٠(بنسبة قدرها ) ٣,٠٧(

) ٣,٠٤(غ  ــمبتوسط بل "تعويض اآلباء لألبناء عن تأخرهم يف الدراسة بالرتهة واهلدايا            - ١٥
 )".١,١٩(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٠,٨٠(بنسبة قدرها 

 

 :ل الوالدة البنها املتعاطي للمخدراتتدلي ٢-٢
تدليل الوالدة البنها كأحـد     هل  : لإلجابة عن التساؤل الثاين من تساؤالت الدراسة وهو        

؟، مت استعراض إجابات أفـراد عينـة         يؤدي لتعاطي االبن للمخدرات   قد   التنشئة األسرية أمناط  
ملالحظة االجتماعية مبدينة الرياض    دار ا من األحداث املتعاطني للمخدرات املوقوفني يف       الدراسة  

تدليل الوالدة البنها املتعاطي للمخدرات وفق أعلى       حنو ذلك التساؤل من خالل ترتيب عبارات        
وهـذا يوضـحه    . قيم للمتوسط، ووفق أقل قيم لالحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسـط           

 :اجلدول التايل
 



 ٩٥ 
 

 

 
 

 )٢٠(جدول رقم 
 
 قاً آلرائهم إزاء تدليل أمهام هلمتوزيع أفراد عينة الدراسة وف

 
موافق   الــعــــبــــــارة م

 جداً
رافض  رافض حمايد موافق

 بشدة
املتوسط اجملموع

"املوزون"
االحنراف 
 املعياري

 ١,١٢ ٤,٤١ ٧٦ ٤ ٣ ٥ ١٠ ٥٤ك تعطيين أمي مصروفاً إضافياً يسمح يل ١
  ٨٨,٢٠ ١٠٠ ٥,٢٦ ٣,٩٥ ٦,٥٨ ١٣,١٦ ٧١,٠٥٪ خدراتبتعاطي امل 

 ١,١١ ٤,٣٤ ٧٦ ٣ ٤ ٨ ١٠ ٥١ك من السهل خداع أمي حبجج ومهية عن ٢
  ٨٦,٨٠ ١٠٠ ٣,٩٥ ٥,٢٦ ١٠,٥٣ ١٣,١٦ ٦٧,١١٪ غيايب فتدافع عين 

 ١,١٨ ٤,٣٠ ٧٦ ٤ ٥ ٥ ١٢ ٥٠ك تتركين أمي أفعل ما حيلو يل دون عتاب ٣
  ٨٦,٠٠ ١٠٠ ٥,٢٦ ٦,٥٨ ٦,٥٨ ١٥,٧٩ ٦٥,٧٩٪ أو عقاب 

 ١,١٤ ٤,٢٨ ٧٦ ٣ ٥ ٨ ١٢ ٤٨ك ال تتدخل أمي يف تنظيم أوقات اللعب أو ٤
  ٨٥,٦٠ ١٠٠ ٣,٩٥ ٦,٥٨ ١٠,٥٣ ١٥,٧٩ ٦٣,١٦٪ املذاكرة أو النوم 

 ١,٢٧ ٤,٢٢ ٧٦ ٥ ٦ ٦ ٩ ٥٠ك زيادة أمك ملصروفك تغريك على ٥
  ٨٤,٤٠ ١٠٠ ٦,٥٨ ٧,٨٩ ٧,٨٩ ١١,٨٤ ٦٥,٧٩٪ اصطحاب آخرين للمتعة 

 ١,٢٣ ٤,٢١ ٧٦ ٤ ٧ ٥ ١٣ ٤٧ك تستجيب أمي فوراً لتحقيق رغبايت مهما ٦
  ٨٤,٢٠ ١٠٠ ٥,٢٦ ٩,٢١ ٦,٥٨ ١٧,١١ ٦١,٨٤٪ كانت 

 ١,٢٧ ٤,١٧ ٧٦ ٥ ٧ ٤ ١٤ ٤٦ك ال تكلفين أمي بتحمل أي مسؤولية ٧
  ٪٨٣,٤٠ ١٠٠ ٦,٥٨ ٩,٢١ ٥,٢٦ ١٨,٤٢ ٦٠,٥٣  

 ١,٢٨ ٤,١٣ ٧٦ ٥ ٧ ٦ ١٣ ٤٥ك فةتشجيع األم لكل ما تفعل دون معر ٨
  ٨٢,٦٠ ١٠٠ ٦,٥٨ ٩,٢١ ٧,٨٩ ١٧,١١ ٥٩,٢١٪ التفاصيل 

 ١,٢٤ ٤,١١ ٧٦ ٥ ٦ ٦ ١٨ ٤١ك افتقد حماسبة أمي فأهلو وأمتتع بتعاطي ٩
  ٨٢,٢٠ ١٠٠ ٦,٥٨ ٧,٨٩ ٧,٨٩ ٢٣,٦٨ ٥٣,٩٥٪ املخدرات 

 ١,٣١ ٤,١١ ٧٦ ٦ ٦ ٧ ١٢ ٤٥ك حتبين أمي وتفضلين على أخويت وأخوايت١٠
  ٪٨٢,٢٠ ١٠٠ ٧,٨٩ ٧,٨٩ ٩,٢١ ١٥,٧٩ ٥٩,٢١  

 ١,٣٤ ٤,٠٣ ٧٦ ٦ ٧ ٩ ١١ ٤٣ك إحاطة األم لك بالرعاية واالهتمام الزائد١١
  ٨٠,٦٠ ١٠٠ ٧,٨٩ ٩,٢١ ١١,٨٤ ١٤,٤٧ ٥٦,٥٨٪ رغم اعتراض األب 

 ١,٢٦ ٣,٩٩ ٧٦ ٤ ٨ ١٢ ١٣ ٣٩ك تداري أمي أخطائي أمام أيب وتنهر أخويت١٢
  ٧٩,٨٠ ١٠٠ ٥,٢٦ ١٠,٥٣ ١٥,٧٩ ١٧,١١ ٥١,٣٢٪ وأخوايت عند حماسبيت 

 ١,٤١ ٣,٩٣ ٧٦ ٨ ٧ ٨ ١٢ ٤١ك تتنافس أمي أيب يف تلبية طلبايت وحاجايت١٣
  ٪٧٨,٦٠ ١٠٠ ١٠,٥٣ ٩,٢١ ١٠,٥٣ ١٥,٧٩ ٥٣,٩٥  

 ١,٤٧ ٣,٧٤ ٧٦ ١٠ ٩ ٧ ١٥ ٣٥ك تساهل أمي يتيح يل فرصة التعاطي يف١٤
  ٧٤,٨٠ ١٠٠ ١٣,١٦ ١١,٨٤ ٩,٢١ ١٩,٧٤ ٤٦,٠٥٪ املرتل مع أقراين 

 ١,٤٢ ٣,٧١ ٧٦ ٩ ٨ ١٢ ١٤ ٣٣ك تساعدين أمي على أن أكون بارزاً على١٥
  ٧٤,٢٠ ١٠٠ ١١,٨٤ ١٠,٥٣ ١٥,٧٩ ١٨,٤٢ ٤٣,٤٢٪ أصدقائي بأي طريقة 
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 ١,٢٨ ٤,١٤ ٧٦ ٥ ٦ ٧ ١٣ ٤٥ك متوسط عبارات تدليل الوالدة البنها 
  ٨٢,٨٠ ١٠٠ ٦,٥٨ ٧,٨٩ ٩,٢١ ١٧,١١ ٥٩,٢١٪ املتعاطي للمخدرات 

توزيع أفراد عينة الدراسة    الذي يبني   ) ٢٠(يتضح جلياً من استعراض بيانات اجلدول رقم         
ا ـــــبنسبة قدره ) ٤,١٤(أن املتوسط العام قد مثّل      وفقاً آلرائهم إزاء تدليل أمهام هلم،       

الـدة البنـها    تـدليل الو  وتلك النتيجة تعرب عن     ). ١,٢٨(وباحنراف معياري مثّل    ) ٪٨٢,٨٠(
بدرجة قوية، وحتقق اهلدف الثاين من أهداف الدراسة احلالية وجتيب عـن            املتعاطي للمخدرات   

تدليل الوالدة البنـها كأحـد      التساؤل الثاين من تساؤالت هذه الدراسة فيما خيتص مبا إذا كان            
هات الزائـد   وال جدال أن تدليل األم    . يؤدي لتعاطي االبن للمخدرات   قد   التنشئة األسرية أمناط  

عن احلدود املعقولة لألبناء وحتقيق كافة طلبام مهما كانت والتغاضي عن أخطائهم قد جيعلهم              
السلبية اليت قد تصل إىل االحنراف وتعاطي املخـدرات         ال يتزنوا يف تصرفام وقد يؤدي هبم إىل         

 .مثالً
تنازلياً ) تعاطي للمخدرات تدليل الوالدة البنها امل   (وُيالحظ أن ترتيب عبارات احملور الثاين        
كما أعلى قيم للمتوسط، وحسب أقل قيم لالحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط             حسب  
 :يلي
ـّمبتوسط مث "املخدرات  تعطي األمهات األبناء مصروفاً إضافياً يسمح هلم بتعاطي           - ١ ل ــ

 )".١,١٢(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٨٨,٢٠(بنسبة قدرها ) ٤,٤١(
ل ـّمبتوسط مث "داع األبناء لألمهات حبجج ومهية عن غياهبم فتدافعن عنهم          من السهل خ    - ٢

 )".١,١١(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٨٦,٨٠(بنسبة قدرها ) ٤,٣٤(
) ٤,٣٠(ل  ـّمبتوسط مث "تترك األمهات األبناء يفعلون ما حيلو هلم دون عتاب أو عقاب              - ٣

 )".١,١٨(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٨٦,٠٠(بنسبة قدرها 
ل ـّمبتوسط مث "دم تدخل األمهات يف تنظيم أوقات اللعب أو املذاكرة أو النوم لألبناء             ع  - ٤

 )".١,١٤(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٨٥,٦٠(بنسبة قدرها ) ٤,٢٨(
ـّمبتوسط مث "زيادة األمهات ملصروف األبناء يغريهم على اصطحاب آخرين للمتعة            - ٥ ل ـ

 )".١,٢٧( مثّل وباحنراف معياري) ٪٨٤,٤٠(بنسبة قدرها ) ٤,٢٢(
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ـّمبتوسط مث "استجابة األمهات الفورية لتحقيق رغبات األبناء مهما كانت           - ٦ ) ٤,٢١(ل  ـ
 )".١,٢٣(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٨٤,٢٠(بنسبة قدرها 

ا ــبنسبة قدره ) ٤,١٧(مبتوسط مثّل   "ال تكلف األمهات األبناء بتحمل أي مسؤولية          - ٧
 )".١,٢٧(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٨٣,٤٠(

) ٤,١٣(ل  ـّمبتوسط مث "تشجيع األمهات لألبناء يف كل ما يفعلون دون معرفة التفاصيل             - ٨
 )".١,٢٨(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٨٢,٦٠(بنسبة قدرها 

ـّمبتوسط مث "يفتقد األبناء حملاسبة األمهات فيلهون ويتمتعون بتعاطي املخدرات           - ٩ ل ـــ
 )".١,٢٤(ل وباحنراف معياري مثّ) ٪٨٢,٢٠(بنسبة قدرها ) ٤,١١(

بنسـبة  ) ٤,١١(مبتوسط مثّـل    "حتب األمهات األبناء وتفضلهم على أخوم وأخوام          - ١٠
 )".١,٣١(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٨٢,٢٠(قدرها 

ـّمبتوسط مث "إحاطة األمهات لألبناء بالرعاية واالهتمام الزائد رغم اعتراض آباءهم            - ١١ ل ـ
 )".١,٣٤(ثّل وباحنراف معياري م) ٪٨٠,٦٠(بنسبة قدرها ) ٤,٠٣(

تداري األمهات أخطاء األبناء أمام آباءهم وتنهر أخوم وأخـوام عنـد حماسـبتهم                - ١٢
ـّوباحنراف معياري مث) ٪٧٩,٨٠(بنسبة قدرها ) ٣,٩٩(مبتوسط مثّل "  )".١,٢٦(ل ـ

بنسـبة  ) ٣,٩٣(مبتوسط مثّـل    "تنافس األمهات آباء األبناء يف تلبية طلبام وحاجام           - ١٣
 )".١,٤١(باحنراف معياري مثّل و) ٪٧٨,٦٠(قدرها 

) ٣,٧٤(ل  ـّمبتوسط مث "تساهل األمهات يتيح لألبناء فرصة التعاطي يف املرتل مع أقراهنم             - ١٤
 )".١,٤٧(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٧٤,٨٠(بنسبة قدرها 

مبتوسط مثّل  "تساعد األمهات األبناء على أن يكونوا بارزين على أصدقائهم بأي طريقة              - ١٥
 )".١,٤٢(ل ــــوباحنراف معياري مث) ٪٧٤,٢٠(رها بنسبة قد) ٣,٧١(

 

 :تشدد الوالد مع ابنه املتعاطي للمخدرات ٣-٢
تشدد الوالد مع ابنه كأحد     هل  : لإلجابة عن التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة وهو        
؟، قام الباحث بتناول استجابات أفراد      يؤدي لتعاطي االبن للمخدرات   قد   التنشئة األسرية أمناط  

الرتالء بدار املالحظة االجتماعية يف مدينـة       األحداث  من املتعاطني للمخدرات من     عينة الدراسة   
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تشدد الوالد مع ابنه املتعاطي للمخـدرات       الرياض حيال هذا التساؤل من خالل ترتيب عبارات         
ـ                . طبناًء على أعلى قيم للمتوسط، وبناًء على أقل قيم لالحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوس

 :وذلك يبينه اجلدول اآليت

 )٢١(جدول رقم 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم عن تشدد آبائهم معهم
 

موافق   الــعــــبــــــارة م
 جداً

رافض  رافض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط اجملموع
"املوزون"

االحنراف 
 املعياري

 ١,٣٢ ٣,٧٥ ٧٦ ٦ ١١ ٨ ٢٢ ٢٩ك  لألخوة واألخوات امتداح الوالد الدائم ١
  ٧٥,٠٠ ١٠٠ ٧,٨٩ ١٤,٤٧ ١٠,٥٣ ٢٨,٩٥ ٣٨,١٦٪ ومطالبتك بأن تكون مثلهم 

 ١,٣١ ٣,٧٤ ٧٦ ٧ ٩ ٨ ٢٥ ٢٧ك كثرياً ما يوخبك الوالد بشدة لتقصريك يف ٢
  ٧٤,٨٠ ١٠٠ ٩,٢١ ١١,٨٤ ١٠,٥٣ ٣٢,٨٩ ٣٥,٥٣٪ الواجبات الدينية 

 ١,٢٧ ٣,٤٦ ٧٦ ٧ ١١ ١٧ ٢٢ ١٩ك ا يضربك الوالد عند عدم إتباعدائماً م ٣
  ٦٩,٢٠ ١٠٠ ٩,٢١ ١٤,٤٧ ٢٢,٣٧ ٢٨,٩٥ ٢٥,٠٠٪ تعليماته 

 ١,٤٦ ٣,٣٧ ٧٦ ١١ ١٥ ٨ ١٩ ٢٣ك نبذ الوالد لك وعدم استماعه ملتاعبك ٤
  ٦٧,٤٠ ١٠٠ ١٤,٤٧ ١٩,٧٤ ١٠,٥٣ ٢٥,٠٠ ٣٠,٢٦٪ يدفعك للتعاطي 

 ١,٣١ ٣,٢٨ ٧٦ ٩ ١٣ ١٩ ١٨ ١٧ك مه الشديد عند التقصري يفديد الوالد ولو ٥
  ٦٥,٦٠ ١٠٠ ١١,٨٤ ١٧,١١ ٢٥,٠٠ ٢٣,٦٨ ٢٢,٣٧٪ أداء الواجبات 

الوالد ال يوفر لـك متعمـداً املصـروف         ٦
 الكايف

 ١,٣٨ ٣,٢٠ ٧٦ ١١ ١٤ ١٨ ١٥ ١٨ك

  ٦٤,٠٠ ١٠٠ ١٤,٤٧ ١٨,٤٢ ٢٣,٦٨ ١٩,٧٤ ٢٣,٦٨٪ الحتياجاتك 

 ١,٣٣ ٣,٠٤ ٧٦ ١٣ ١٤ ١٨ ١٩ ١٢كلد الصارم عند التأخر أو التغيبعقاب الوا ٧
  ٦٠,٨٠ ١٠٠ ١٧,١١ ١٨,٤٢ ٢٣,٦٨ ٢٥,٠٠ ١٥,٧٩٪ عن املرتل 

 ١,٥٠ ٣,٠٠ ٧٦ ١٩ ١٢ ١٠ ٢٠ ١٥كيتعمد األب تأنيبك أمام أصدقاءك يف املرتل ٨
  ٪٦٠,٠٠ ١٠٠ ٢٥,٠٠ ١٥,٧٩ ١٣,١٦ ٢٦,٣٢ ١٩,٧٤  

 ١,٤٣ ٢,٩٦ ٧٦ ١٧ ١٤ ١٣ ١٩ ١٣ك ه لك من اللعب يفتشديد الوالد ومنع ٩
  ٥٩,٢٠ ١٠٠ ٢٢,٣٧ ١٨,٤٢ ١٧,١١ ٢٥,٠٠ ١٧,١١٪ اخلارج 

 ١,٥٥ ٢,٨٣ ٧٦ ٢٣ ١٥ ٤ ٢٠ ١٤كالشعور باحلرمان لعدم استجابة األب دائما١٠ً
  ٥٦,٦٠ ١٠٠ ٣٠,٢٦ ١٩,٧٤ ٥,٢٦ ٢٦,٣٢ ١٨,٤٢٪ لطلباتك 

 ١,٤٧ ٢,٧٩ ٧٦ ٢٢ ١٣ ١٢ ١٧ ١٢ك سببالشعور باخلوف من عقاب األب ب١١
  ٥٥,٨٠ ١٠٠ ٢٨,٩٥ ١٧,١١ ١٥,٧٩ ٢٢,٣٧ ١٥,٧٩٪ وبدون سبب 

 ١,٤٨ ٢,٧٢ ٧٦ ٢٢ ١٧ ٩ ١٦ ١٢ك التوبيخ واإلهانة أمر عادي أثناء وجود١٢
  ٥٤,٤٠ ١٠٠ ٢٨,٩٥ ٢٢,٣٧ ١١,٨٤ ٢١,٠٥ ١٥,٧٩٪ األب 

 ١,٣٩ ٢,٧١ ٧٦ ١٩ ٢٠ ١١ ١٦ ١٠ك قسوة األب وافتقار التوجيه كانت سببا١٣ً
  ٥٤,٢٠ ١٠٠ ٢٥,٠٠ ٢٦,٣٢ ١٤,٤٧ ٢١,٠٥ ١٣,١٦٪ دافعاً للتعاطي 

 ١,٣٢ ٢,٥٨ ٧٦ ٢٠ ٢١ ١٣ ١٥ ٧ك حرص الوالد على طرد أصدقاءك إذا١٤
  ٥١,٦٠ ١٠٠ ٢٦,٣٢ ٢٧,٦٣ ١٧,١١ ١٩,٧٤ ٩,٢١٪ زاروك 

 ١,٤٦ ٢,٥٧ ٧٦ ٢٧ ١٤ ٩ ١٧ ٩كالشعور باجلفاء والكراهية حنو الوالد بسبب١٥
  ٥١,٤٠ ١٠٠ ٣٥,٥٣ ١٨,٤٢ ١١,٨٤ ٢٢,٣٧ ١١,٨٤٪ شدته املتناهية 
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 ١,٤٥ ٣,٠٩ ٧٦ ١٥ ١٤ ١٢ ١٩ ١٦ك متوسط عبارات تشدد الوالد مع ابنه 
  ٦١,٨٠ ١٠٠ ١٩,٧٤ ١٨,٤٢ ١٥,٧٩ ٢٥,٠٠ ٢١,٠٥٪ املتعاطي للمخدرات 

رائهم توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آل     الذي يبني   ) ٢١(بالنظر إىل حمتويات اجلدول رقم       
ـ  ) ٣,٢٠(، يتضح أن املتوسط العام قد بلغ        عن تشدد آبائهم معهم    ) ٪٦٤,٠٠(ا  ـبنسبة قدره
تشدد الوالد مع ابنه املتعاطي للمخدرات      وهذه النتيجة َتُنّم عن     ). ١,٣٨(وباحنراف معياري بلغ    

من بدرجة متوسطة، وحتقق اهلدف الثالث من أهداف الدراسة احلالية وجتيب عن التساؤل الثالث            
 التنشئة األسرية الوالد مع ابنه كأحد أمناط      تساؤالت تلك الدراسة فيما يتعلق مبا إذا كان تشدد          

وبالطبع فإن إفراط اآلباء يف الشدة مع األبنـاء باسـتخدام           . يؤدي لتعاطي االبن للمخدرات   قد  
ـ                 دهم كافة أنواع العقاب البدين أو املعنوي ألي خطأ يصدر منهم بغض النظر عن نوعه قد يفق

االضطراب الذي قد يصل إىل حد تعاطي املخدرات كأحـد أشـكال            الثقة وقد يؤدي هبم إىل      
 .االحنراف
) تشدد الوالد مع ابنه املتعـاطي للمخـدرات       (وُيالحظ أن ترتيب عبارات احملور الثالث        

ا كمأعلى قيم للمتوسط، ووفق أقل قيم لالحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط             تنازلياً وفق   
 :يأيت
غ ـمبتوسط بل "امتداح اآلباء الدائم لألخوة واألخوات ومطالبة األبناء بأن يكونوا مثلهم             - ١

 )".١,٣٢(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٧٥,٠٠(بنسبة قدرها ) ٣,٧٥(
بنسـبة  ) ٣,٧٤(مبتوسط بلغ   "توبيخ اآلباء الشديد لألبناء لتقصريهم يف الواجبات الدينية           - ٢

 )".١,٣١(ياري بلغ وباحنراف مع) ٪٧٤,٨٠(قدرها 
بنسـبة  ) ٣,٤٦(مبتوسـط بلـغ     "ضرب اآلباء الدائم لألبناء عند عدم إتباع تعليمام           - ٣

 )".١,٢٧(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٩,٢٠(ا ـقدره
بنسبة ) ٣,٣٧(مبتوسط بلغ   "نبذ اآلباء لألبناء وعدم استماعهم ملتاعبهم يدفعهم للتعاطي           - ٤

 )".١,٤٦(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٧,٤٠(قدرها 
غ ـــمبتوسط بل "ديد اآلباء لألبناء ولومهم الشديد عند تقصريهم يف أداء الواجبات             - ٥

 )".١,٣١(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٥,٦٠(بنسبة قدرها ) ٣,٢٨(
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بنسبة ) ٣,٢٠(مبتوسط بلغ   "عدم توفري اآلباء لألبناء عمداً املصروف الكايف الحتياجام           - ٦
 )".١,٣٨(ي بلغ وباحنراف معيار) ٪٦٤,٠٠(قدرها 

بنسبة ) ٣,٠٤(مبتوسط بلغ   "عقاب اآلباء الصارم لألبناء عند التأخر أو التغيب عن املرتل             - ٧
 )".١,٣٣(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٠,٨٠(قدرها 

ا ـبنسبة قدره ) ٣,٠٠(مبتوسط بلغ   "تعمد اآلباء تأنيب األبناء أمام أصدقاءهم يف املرتل           - ٨
 )".١,٥٠(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٠,٠٠(

ا ــبنسبة قدره ) ٢,٩٦(مبتوسط بلغ   "تشديد اآلباء ومنع األبناء من اللعب يف اخلارج           - ٩
 )".١,٤٣(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٥٩,٢٠(

بنسبة ) ٢,٨٣(مبتوسط بلغ   "باء الدائمة لطلبام    شعور األبناء باحلرمان لعدم استجابة اآل       - ١٠
 )".١,٥٥(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٥٦,٦٠(قدرها 

) ٢,٧٩(غ  ــمبتوسط بل "األبناء باخلوف من عقاب اآلباء بسبب وبدون سبب         شعوره    - ١١
 )".١,٤٧(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٥٥,٨٠(بنسبة قدرها 

بنسـبة  ) ٢,٧٢(مبتوسـط بلـغ     "التوبيخ واإلهانة لألبناء أمر عادي أثناء وجود اآلباء           - ١٢
 )".١,٤٨(وباحنراف معياري بلغ) ٪٥٤,٤٠(ا ـقدره

مبتوسـط  " التوجيه كانت سبباً دافعاً لتعاطي األبنـاء للمخـدرات           قسوة اآلباء وافتقار    - ١٣
 )".١,٣٩(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٥٤,٢٠(بنسبة قدرها ) ٢,٧١(غ ــبل

ا ـبنسبة قدره ) ٢,٥٨(مبتوسط بلغ   "حرص اآلباء على طرد أصدقاء األبناء إذا زاروهم           - ١٤
 )".١,٣٢(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٥١,٦٠(

) ٢,٥٧(غ  ـمبتوسط بل "ء والكراهية حنو الوالد بسبب شدته املتناهية        شعور األبناء باجلفا    - ١٥
 )".١,٤٦(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٥١,٤٠(بنسبة قدرها 

 

 :تشدد الوالدة مع ابنها املتعاطي للمخدرات ٤-٢
تشدد الوالدة مـع ابنـها      هل  : لإلجابة عن التساؤل الرابع من تساؤالت الدراسة وهو        

؟، مت استعراض إجابات أفـراد      يؤدي لتعاطي االبن للمخدرات   قد   سريةالتنشئة األ كأحد أمناط   
اجلاحنني يف دار املالحظة االجتماعية مبدينـة       األحداث  من متعاطي املخدرات من     عينة الدراسة   
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تشدد الوالـدة مـع ابنـها املتعـاطي         الرياض حول ذلك التساؤل من خالل ترتيب عبارات         
 ووفقاً ألقل قيم لالحنراف املعياري عند تسـاوي قـيم           للمخدرات وفقاً ألعلى قيم للمتوسط،    

 :وهذا يتضح من اجلدول التايل. املتوسط
 )٢٢(جدول رقم 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم جتاه تشدد أمهام معهم
 

موافق   ــــــارةالــعــــب م
 جداً

رافض  رافض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط اجملموع
"املوزون"

االحنراف 
 املعياري

 ١,٤٧ ٣,٠٤ ٧٦ ١٢ ٢٤ ٨ ١٣ ١٩ك تذكرين أمي دائماً مبا تتحمله األسرة من ١
  ٦٠,٨٠ ١٠٠ ١٥,٧٩ ٣١,٥٨ ١٠,٥٣ ١٧,١١ ٢٥,٠٠٪ مشقة بسبيب 

 ١,٣٦ ٢,٩٧ ٧٦ ١١ ٢٢ ١٦ ١٢ ١٥ك تنقل أمي أليب أخباري وحترضه على ٢
  ٥٩,٤٠ ١٠٠ ١٤,٤٧ ٢٨,٩٥ ٢١,٠٥ ١٥,٧٩ ١٩,٧٤٪ عقايب 

 ١,٢٨ ٢,٧٤ ٧٦ ١٣ ٢٥ ١٧ ١١ ١٠ك تعاقبين أمي بشدة عندما ينخفض مستواي ٣
  ٥٤,٨٠ ١٠٠ ١٧,١١ ٣٢,٨٩ ٢٢,٣٧ ١٤,٤٧ ١٣,١٦٪ الدراسي 

 ١,٣٨ ٢,٧٤ ٧٦ ١٨ ١٩ ١٥ ١٣ ١١ك حترص أمي على إجباري على النوم يف ٤
  ٥٤,٨٠ ١٠٠ ٢٣,٦٨ ٢٥,٠٠ ١٩,٧٤ ١٧,١١ ١٤,٤٧٪ أوقات حمددة 

 ١,٥٦ ٢,٧١ ٧٦ ٢٦ ١٢ ١١ ١٢ ١٥ك تتابع أمي دروسي وتعاقبين على كل خطأ ٥
  ٪٥٤,٢٠ ١٠٠ ٣٤,٢١ ١٥,٧٩ ١٤,٤٧ ١٥,٧٩ ١٩,٧٤  

 ١,٣٥ ٢,٦٣ ٧٦ ١٧ ٢٦ ١١ ١٢ ١٠ك نادراً ما تستمع أمي لشكواي وتنصر ٦
  ٥٢,٦٠ ١٠٠ ٢٢,٣٧ ٣٤,٢١ ١٤,٤٧ ١٥,٧٩ ١٣,١٦٪ أخويت وأخوايت علّي 

 ١,٥٠ ٢,٥٩ ٧٦ ٢٥ ١٨ ٩ ١١ ١٣ك توخبين أمي على أي عمل أقوم به ٧
  ٪٥١,٨٠ ١٠٠ ٣٢,٨٩ ٢٣,٦٨ ١١,٨٤ ١٤,٤٧ ١٧,١١  

 ١,٤٣ ٢,٥٨ ٧٦ ٢١ ٢٥ ٦ ١٣ ١١ك أمي دائمة التحذير يل من أصدقائي ٨
  ٪٥١,٦٠ ١٠٠ ٢٧,٦٣ ٣٢,٨٩ ٧,٨٩ ١٧,١١ ١٤,٤٧  

 ١,٣٠ ٢,٥٧ ٧٦ ١٧ ٢٧ ١٣ ١٠ ٩ك اءكثرياً ما حتملين أمي مسؤولية أخط ٩
  ٥١,٤٠ ١٠٠ ٢٢,٣٧ ٣٥,٥٣ ١٧,١١ ١٣,١٦ ١١,٨٤٪ أخويت وأخوايت 

 ١,٣٥ ٢,٥٥ ٧٦ ١٩ ٢٧ ٨ ١٣ ٩ك متنعين أمي من مشاهدة برامج التلفاز اليت١٠
  ٥١,٠٠ ١٠٠ ٢٥,٠٠ ٣٥,٥٣ ١٠,٥٣ ١٧,١١ ١١,٨٤٪ أحبها 

 ١,٣٨ ٢,٥٣ ٧٦ ٢١ ٢٥ ٩ ١١ ١٠ك متنعين أمي من اخلروج مع أصدقائي للرتهة١١
  ٪٥٠,٦٠ ١٠٠ ٢٧,٦٣ ٣٢,٨٩ ١١,٨٤ ١٤,٤٧ ١٣,١٦  

 ١,٤٩ ٢,٥٣ ٧٦ ٢٨ ١٥ ٩ ١٣ ١١كأمي صوا عاٍل علينا وعلى األب وخيشاها١٢
  ٥٠,٦٠ ١٠٠ ٣٦,٨٤ ١٩,٧٤ ١١,٨٤ ١٧,١١ ١٤,٤٧٪ اجلميع 

 ١,٣٢ ٢,٥١ ٧٦ ١٩ ٢٧ ١١ ١٠ ٩ك حتقرين أمي على كل خطأ أفعله أمام١٣
  ٥٠,٢٠ ١٠٠ ٢٥,٠٠ ٣٥,٥٣ ١٤,٤٧ ١٣,١٦ ١١,٨٤٪ أصدقائي 

 ١,٢٨ ٢,٥٠ ٧٦ ١٨ ٢٨ ١٢ ١٠ ٨ك حترمين أمي من مصرويف وال تليب رغبايت١٤
  ٪٥٠,٠٠ ١٠٠ ٢٣,٦٨ ٣٦,٨٤ ١٥,٧٩ ١٣,١٦ ١٠,٥٣  

 ١,٣٢ ٢,٥٠ ٧٦ ٢٠ ٢٦ ١٠ ١٢ ٨كحترمين أمي من اللعب بسبب وبدون سبب١٥
  ٪٥٠,٠٠ ١٠٠ ٢٦,٣٢ ٣٤,٢١ ١٣,١٦ ١٥,٧٩ ١٠,٥٣  
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 ١,٣٩ ٢,٦٤ ٧٦ ١٩ ٢٣ ١١ ١٢ ١١ك متوسط عبارات تشدد الوالدة مع ابنها 
  ٥٢,٨٩ ١٠٠ ٢٥,٠٠ ٣٠,٢٦ ١٤,٤٧ ١٥,٧٩ ١٤,٤٧٪ املتعاطي للمخدرات 

 
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقـاً      الذي يوضح   ) ٢٢(يتبني من تقدمي بيانات اجلدول رقم        

ـ بنسـبة قدره  ) ٢,٦٤( املتوسط العام قـد مثّـل        تشدد أمهام معهم، أن   آلرائهم جتاه             ا ــ
تشدد الوالدة مـع ابنـها   وتلك النتيجة ُتشري إىل ). ١,٣٩(وباحنراف معياري مثّل   ) ٪٥٢,٨٩(

بدرجة متوسطة، وحتقق اهلدف الرابع من أهداف الدراسة احلالية وجتيب عن املتعاطي للمخدرات  
الوالدة مع ابنها كأحـد     سة فيما خيُص ما إذا كان تشدد        التساؤل الرابع من تساؤالت هذه الدرا     

وال جمال يـدعو للشـك أن إفـراط    . يؤدي لتعاطي االبن للمخدرات   قد   التنشئة األسرية أمناط  
األمهات يف الشدة والقسوة والتسلط مع األبناء باستخدام كافة أنواع املعاملة السيئة من حرمان              

واألمان والشعور بالكراهية وقد يؤدي هبـم إىل عـدم   وإذالل وعقاب صارم قد يفقدهم احلنان    
 .لذي قد يصل إىل أي نوع من االحنراف مثل تعاطي املخدراتاالتزان ا
) تشدد الوالدة مع ابنها املتعاطي للمخـدرات      (وُيالحظ أن ترتيب عبارات احملور الرابع        

ملعياري عنـد تسـاوي قـيم    أعلى قيم للمتوسط، بناًء على أقل قيم لالحنراف اتنازلياً بناًء على   
 :كما يلياملتوسط 

ـّمبتوسط مث "تذكري األمهات الدائم لألبناء مبا تتحمله األسرة من مشقة بسببهم             - ١ ل ـــ
 )".١,٤٧(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٦٠,٨٠(بنسبة قدرها ) ٣,٠٤(

بنسبة ) ٢,٩٧(مبتوسط مثّل   "األمهات تنقل آلباء األبناء أخبارهم وحترضهم على عقاهبم           - ٢
 )".١,٣٦(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥٩,٤٠(قدرها 

ـّمبتوسط مث "معاقبة األمهات لألبناء بشدة عندما ينخفض مستواهم الدراسي           - ٣ ل ــــ
 )".١,٢٨(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥٤,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٧٤(

ل ـــــمبتوسط مثّ "حرص األمهات على إجبار األبناء على النوم يف أوقات حمددة             - ٤
 )".١,٣٨(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥٤,٨٠( بنسبة قدرها )٢,٧٤(

بنسبة قدرها  ) ٢,٧١(مبتوسط مثّل   "تتابع األمهات دروس األبناء وتعاقبهم على كل خطأ           - ٥
 )".١,٥٦(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥٤,٢٠(
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ل ـّمبتوسط مث "نادراً ما تستمع األمهات لشكوى األبناء وتنصر أخوم وأخوام عليهم             - ٦
 )".١,٣٥(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥٢,٦٠( بنسبة قدرها )٢,٦٣(

ا ــبنسبة قدره ) ٢,٥٩(مبتوسط مثّل   "توبيخ األمهات لألبناء على أي عمل يقومون به           - ٧
 )".١,٥٠(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥١,٨٠(

ا ـــبنسبة قدره ) ٢,٥٨(مبتوسط مثّل   "األمهات دائمة التحذير لألبناء من أصدقاءهم         - ٨
 )".١,٤٣(احنراف معياري مثّل وب) ٪٥١,٦٠(

) ٢,٥٧(مبتوسط مثّل   "كثرياً ما حتّمل األمهات األبناء مسؤولية أخطاء أخوم وأخوام            - ٩
 )".١,٣٠(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥١,٤٠(بنسبة قدرها 

بنسبة ) ٢,٥٥(مبتوسط مثّل   "األمهات متنع األبناء من مشاهدة برامج التلفاز اليت حيبوهنا            - ١٠
 )".١,٣٥(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥١,٠٠(قدرها 

بنسـبة  ) ٢,٥٣(مبتوسط مثّـل    " منع األمهات لألبناء من اخلروج مع أصدقاءهم للرتهة         - ١١
 )".١,٣٨(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥٠,٦٠(قدرها 

ـ مبتوسـط مثّ  "أمهام صوا عاٍل على األبناء وعلى اآلباء وخيشاها اجلميـع             - ١٢ ل ـــ
 )".١,٤٩(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥٠,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٥٣(

) ٢,٥١(ل  ــمبتوسط مث "حتقري األمهات لألبناء على كل خطأ يفعلونه أمام أصدقاءهم            - ١٣
 )".١,٣٢(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥٠,٢٠(بنسبة قدرها 

بنسبة قدرها  ) ٢,٥٠(مبتوسط مثّل   "حترم األمهات األبناء من مصروفهم وال تليب رغبام           - ١٤
 )".١,٢٨(معياري مثّل وباحنراف ) ٪٥٠,٠٠(

بنسـبة  ) ٢,٥٠(مبتوسط مثّـل  "حرمان األمهات األبناء من اللعب بسبب وبدون سبب     - ١٥
 )".١,٣٢(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٥٠,٠٠(قدرها 

 

 :مع ابنه املتعاطي للمخدرات" الوسطية"انتهاج الوالد منهج التربية املتوازنة  ٥-٢
 التنشئةانتهاج الوالد منهج    هل  : لدراسة وهو لإلجابة عن التساؤل اخلامس من تساؤالت ا       
؟، قام  يؤدي لتعاطي االبن للمخدرات   قد   التنشئة األسرية مع ابنه كأحد أمناط     " الوسطية"املتوازنة  

ـ الباحث بتناول استجابات أفراد عينة الدراسة   دار من األحداث املتعاطني للمخدرات املوقوفني ب
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انتهاج الوالد  إزاء هذا التساؤل من خالل ترتيب عبارات        املالحظة االجتماعية يف مدينة الرياض      
مع ابنه املتعاطي للمخدرات حسب أعلـى قـيم للمتوسـط           " الوسطية" املتوازنة   التنشئةمنهج  

 :ويبني ذلك اجلدول اآليت. وحسب أقل قيم لالحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط
 

 )٢٣(جدول رقم 
 

 معهم " الوسطية" املتوازنة التنشئة آلرائهم حنو انتهاج آبائهم منهج توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً
 

موافق   الــعــــبــــــارة م
 جداً

رافض  رافض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط اجملموع
"املوزون"

االحنراف 
 املعياري

 ١,٤٥ ٣,٤٦ ٧٦ ١٢ ٩ ١١ ٢٠ ٢٤ك ميتدحين أيب عند تنظيم أوقايت ويعاقبين ١
  ٦٩,٢٠ ١٠٠ ١٥,٧٩ ١١,٨٤ ١٤,٤٧ ٢٦,٣٢ ٣١,٥٨٪ على الفوضى 

 ١,٤٦ ٣,٤٥ ٧٦ ١٣ ٩ ٨ ٢٣ ٢٣ك تأثري مجاعة األصدقاء علّي أقوى من تأثري ٢
  ٦٩,٠٠ ١٠٠ ١٧,١١ ١١,٨٤ ١٠,٥٣ ٣٠,٢٦ ٣٠,٢٦٪ األب رغم اعتداله 

 ١,٤١ ٣,٣٤ ٧٦ ١١ ١٢ ١٤ ١٨ ٢١ك ينصحين أيب بعدم التأخر خارج املرتل ٣
  ٦٦,٨٠ ١٠٠ ١٤,٤٧ ١٥,٧٩ ١٨,٤٢ ٢٣,٦٨ ٢٧,٦٣٪ وإال يعاقبين 

 ١,٥٠ ٣,٠٣ ٧٦ ١٩ ١٠ ١٣ ١٨ ١٦ك احلرية املمنوحة يلّ أحياناً من األب  ٤
  ٦٠,٦٠ ١٠٠ ٢٥,٠٠ ١٣,١٦ ١٧,١١ ٢٣,٦٨ ٢١,٠٥٪ تساعدين على تغطية التعاطي 

 ١,٤٨ ٢,٨٤ ٧٦ ٢٠ ١٥ ١٢ ١٥ ١٤ك رغم متابعة أيب يل أحرص على إخفاء ٥
  ٥٦,٨٠ ١٠٠ ٢٦,٣٢ ١٩,٧٤ ١٥,٧٩ ١٩,٧٤ ١٨,٤٢٪ عملية التعاطي 

 ١,٥٤ ٢,٦٧ ٧٦ ٢٧ ١١ ١١ ١٤ ١٣ك حياول أيب إقناعي مبا تتحمله األسرة من ٦
  ٥٣,٤٠ ١٠٠ ٣٥,٥٣ ١٤,٤٧ ١٤,٤٧ ١٨,٤٢ ١٧,١١٪ أجلي إال أن متعة التعاطي أكرب 

 ١,٢٦ ٢,٢٨ ٧٦ ٢٣ ٣١ ٧ ٨ ٧ك ني أتعاطىرغم توسط أيب بني الشدة والل ٧
  ٤٥,٦٠ ١٠٠ ٣٠,٢٦ ٤٠,٧٩ ٩,٢١ ١٠,٥٣ ٩,٢١٪ املخدرات 

 ١,٧٠ ٢,٢٦ ٧٦ ٢١ ٣٢ ١٠ ٨ ٥ك ندم أيب كثرياً على اعتداله يف معامليت بعد ٨
  ٤٥,٢٠ ١٠٠ ٢٧,٦٣ ٤٢,١١ ١٣,١٦ ١٠,٥٣ ٦,٥٨٪ توقيفي 

 ١,٢٩ ٢,٢٠ ٧٦ ٢٨ ٢٦ ٨ ٧ ٧ك يعاقبين أيب عندما ال اتبع تعليمات األسرة ٩
  ٤٤,٠٠ ١٠٠ ٣٦,٨٤ ٣٤,٢١ ١٠,٥٣ ٩,٢١ ٩,٢١٪ بعد تكرار النصح 

 ١,٢٦ ٢,١٧ ٧٦ ٢٧ ٢٩ ٧ ٦ ٧ك شعر أيب بالفشل يف تربييت رغم عدالة١٠
  ٤٣,٤٠ ١٠٠ ٣٥,٥٣ ٣٨,١٦ ٩,٢١ ٧,٨٩ ٩,٢١٪ معاملته 

 ١,٠٩ ٢,٠٥ ٧٦ ٢٧ ٣١ ٨ ٧ ٣ك أحتمل تأنيب وتوبيخ أيب يف مقابل١١
  ٤١,٠٠ ١٠٠ ٣٥,٥٣ ٤٠,٧٩ ١٠,٥٣ ٩,٢١ ٣,٩٥٪ امتداحه يلّ 

 ١,١٠ ٢,٠٠ ٧٦ ٢٨ ٣٣ ٦ ٥ ٤كأجتهد يف الدراسة أمام أيب كغطاء للتعاطي١٢
  ٤٠,٠٠ ١٠٠ ٣٦,٨٤ ٤٣,٤٢ ٧,٨٩ ٦,٥٨ ٥,٢٦٪ واحلصول على معاملة متوازنة 

 ١,١٦ ١,٩٦ ٧٦ ٣٤ ٢٥ ٧ ٦ ٤ك أحاول إرضاء أيب للحصول على رعايته١٣
  ٣٩,٢٠ ١٠٠ ٤٤,٧٤ ٣٢,٨٩ ٩,٢١ ٧,٨٩ ٥,٢٦٪ بدالً من عقايب 

 ١,٠١ ١,٨٤ ٧٦ ٣٤ ٢٩ ٦ ٥ ٢كبالرغم من موافقة أيب على اختيار أصدقائي ١٤
  ٣٦,٨٠ ١٠٠ ٤٤,٧٤ ٣٨,١٦ ٧,٨٩ ٦,٥٨ ٢,٦٣٪ إال أهنا تساعدين على التستر والتعاطي 

 ١,٠٤ ١,٥٩ ٧٦ ٥١ ١٤ ٤ ٥ ٢ك ه يلّ أشعر باحلرج من أيب لنصحه ورعايت١٥
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  ٣١,٨٠ ١٠٠ ٦٧,١١ ١٨,٤٢ ٥,٢٦ ٦,٥٨ ٢,٦٣٪ بعد كل مرة أتعاطى فيها 

 ١,٤٣ ٢,٤٧ ٧٦ ٢٥ ٢١ ٩ ١١ ١٠كمتوسط عبارات انتهاج الوالد منهج التربية 
  ٤٩,٤٠ ١٠٠ ٣٢,٨٩ ٢٧,٦٣ ١١,٨٤ ١٤,٤٧ ١٣,١٦٪ املتوازنة مع ابنه املتعاطي للمخدرات 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم      الذي يوضح   ) ٢٣(بتحليل حمتويات اجلدول رقم      

معهم، يتـبني أن املتوسـط العـام قـد          " الوسطيـة" املتوازنة   التنشئةانتهاج آبائهم منهج    حنو  

وهذه النتيجـة   ). ١,٤٣(وباحنراف معياري بلغ    ) ٪٤٩,٤٠(بنسبة قدرها   ) ٢,٤٧(غ  ـــبل

بدرجـة  مع ابنه املتعاطي للمخـدرات      " الوسطية"ة   املتوازن التنشئةالوالد منهج   تدل على انتهاج    

ضعيفة، وحتقق اهلدف اخلامس من أهداف الدراسـة احلالية وجتيب عن التساؤل اخلامس مـن              

مع ابنه  " الوسطية" املتوازنة   التنشئةالوالد منهج   تساؤالت تلك الدراسة بالنسبة ملا إذا كان انتهاج         

ومن املؤكد أن عدم انتـهاج      . اطي االبن للمخدرات  يؤدي لتع قد   التنشئة األسرية كأحد أمناط   

اآلباء لألسلوب املتوازن يف معاملة األبناء واستخدام سياسة الثواب والعقاب املناسبني ملـواقفهم             

وتصرفام قد جيعلهم مترددين ومصابني باإلحباط والعجز وفاقدين الثقة يف أنفسهم حبيـث ال              

كالت اليت تواجههم مما قـد يـدفعهم إىل االحنـراف           يستطيعوا حتمل املسؤولية ومواجهة املش    

 .تعاطي املخدراتالسلوكي ك

 املتوازنـة   التنشـئة الوالـد منـهج     انتهاج  (وُيالحظ أن ترتيب عبارات احملور اخلامس        

أعلى قيم للمتوسـط، ووفـق أقـل قـيم      تنازلياً وفق   ) مع ابنه املتعاطي للمخدرات   " الوسطية"

 :كما يأيتقيم املتوسط لالحنراف املعياري عند تساوي 

) ٣,٤٦(غ  ـمبتوسط بل "امتداح اآلباء لألبناء عند تنظيم أوقام ويعاقبوهم على الفوضى            - ١

 )".١,٤٥(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٩,٢٠(بنسبة قدرها 

غ ـــمبتوسط بل "تأثري مجاعة األصدقاء على األبناء أقوى من تأثري اآلباء رغم اعتداهلم              - ٢

 )".١,٤٦(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٩,٠٠(بنسبة قدرها ) ٣,٤٥(

) ٣,٣٤(مبتوسط بلغ   "ينصح اآلباء األبناء بعدم التأخر خارج املرتل ويعاقبوهم إذا تأخروا             - ٣

 )".١,٤١(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٦٦,٨٠(بنسبة قدرها 
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مبتوسط "احلرية املمنوحة أحياناً من اآلباء لألبناء تساعدهم على تغطية تعاطي املخدرات              - ٤

 )".١,٥٠(غ ــــوباحنراف معياري بل) ٪٦٠,٦٠(بنسبة قدرها ) ٣,٠٣ (بلغ

مبتوسط بلغ  "رغم متابعة اآلباء لألبناء فإهنم حيرصون على إخفاء عملية تعاطي املخدرات              - ٥

 )".١,٤٨(غ ــــوباحنراف معياري بل) ٪٥٦,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٨٤(

هم إال أن متعة تعـاطي املخـدرات        حياول اآلباء إقناع األبناء مبا تتحمله األسرة من أجل          - ٦

 )".١,٥٤(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٥٣,٤٠(بنسبة قدرها ) ٢,٦٧(مبتوسط بلغ "أكرب 

غ ـمبتوسط بل "رغم توسط اآلباء بني الشدة واللني مع األبناء إال أهنم يتعاطوا املخدرات               - ٧

 )".١,٢٦(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٤٥,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٨(

) ٢,٢٦(غ  ــمبتوسط بل "بناء كثرياً على اعتداهلم يف معاملتهم بعد توقيفهم         ندم آباء األ    - ٨

 )".١,٧٠(غ ــــوباحنراف معياري بل) ٪٤٥,٢٠(بنسبة قدرها 

غ ــمبتوسط بل "يعاقب اآلباء األبناء عندما ال يتبعوا تعليمات األسرة بعد تكرار النصح              - ٩

 )".١,٢٩(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٤٤,٠٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٠(

بنسـبة  ) ٢,١٧(مبتوسط بلغ   "شعور اآلباء بالفشل يف تربية األبناء رغم عدالة معاملتهم            - ١٠

 )".١,٢٦(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٤٣,٤٠(قدرها 

بنسبة ) ٢,٠٥(مبتوسط بلغ   "يتحمل األبناء تأنيب وتوبيخ اآلباء يف مقابل امتداحهم هلم            - ١١

 )".١,٠٩(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٤١,٠٠(قدرها 

جيتهد األبناء يف الدراسة أمام آبائهم كغطاء لتعاطي املخدرات واحلصول علـى معاملـة                - ١٢

غ ــــوباحنراف معياري بل  ) ٪٤٠,٠٠(بنسبة قدرها   ) ٢,٠٠(مبتوسط بلغ   "متوازنة  

)١,١٠."( 

غ ــــمبتوسط بل "حياول األبناء إرضاء اآلباء للحصول على رعايتهم بدالً من عقاهبم             - ١٣

 )".١,١٦(وباحنراف معياري بلغ ) ٪٣٩,٢٠(بنسبة قدرها ) ١,٩٦(
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بالرغم من موافقة آباء األبناء على اختيارهم ألصدقائهم إال أهنا تساعدهم على التسـتر                - ١٤

وباحنراف معيـاري   ) ٪٣٦,٨٠(بنسبة قدرها   ) ١,٨٤(مبتوسط بلغ   "وتعاطي املخدرات   

 )".١,٠١(بلغ 

د كل مـرة يتعـاطون فيهـا        شعور األبناء باحلرج من آبائهم لنصحهم ورعايتهم هلم بع          - ١٥

غ ـــوباحنراف معياري بل  ) ٪٣١,٨٠(بنسبة قدرها   ) ١,٥٩(مبتوسط بلغ   "املخدرات  

)١,٠٤."( 
 
 :مع ابنها املتعاطي للمخدرات" الوسطية"انتهاج الوالدة منهج التربية املتوازنة  ٦-٢

ج انتهاج الوالـدة منـه    هل  : لإلجابة عن التساؤل السادس من تساؤالت الدراسة وهو        

يـؤدي لتعـاطي االبـن      قـد    التنشئة األسرية مع ابنها كأحد أمناط     " الوسطية" املتوازنة   التنشئة

األحـداث  من املتعاطني للمخدرات من     ؟، مت استعراض إجابات أفراد عينة الدراسة        للمخدرات

الرتالء يف دار املالحظة االجتماعية مبدينة الرياض عن ذلك التساؤل من خالل ترتيب عبـارات               

مع ابنها املتعاطي للمخدرات وفق أعلـى قـيم         " الوسطية" املتوازنة   التنشئةهاج الوالدة منهج    انت

وهذا يوضحه اجلـدول    . للمتوسط، ووفق أقل قيم لالحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط         

 :التايل
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 )٢٤(جدول رقم 
 

 معهم " الوسطية" املتوازنة التنشئةم منهج توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً آلرائهم حيال انتهاج أمها
 

موافق   الــعــــبــــــارة م
 جداً

رافض  رافض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط اجملموع
"املوزون"

االحنراف 
 املعياري

 ١,٥٠ ٣,٤٠ ٧٦ ١٤ ٩ ١٠ ١٩ ٢٤ك تنصحين أمي بعدم التعاطي وال أقدر ١
  ٦٨,٠٠ ١٠٠ ١٨,٤٢ ١١,٨٤ ١٣,١٦ ٢٥,٠٠ ٣١,٥٨٪ فتحرمين من املصروف 

 ١,٤٦ ٣,٣٣ ٧٦ ١٣ ١١ ١١ ٢٠ ٢١ك تشعرين أمي باملودة وتلح علّي يف االمتناع ٢
  ٦٦,٦٠ ١٠٠ ١٧,١١ ١٤,٤٧ ١٤,٤٧ ٢٦,٣٢ ٢٧,٦٣٪ عن التعاطي وإال تعاقبين بشدة 

 ١,٤٩ ٢,٥٠ ٧٦ ٣٠ ١٢ ١٠ ١٤ ١٠كمتنع أمي أيب من عقايب بدون سبب وتطلب  ٣
  ٥٠,٠٠ ١٠٠ ٣٩,٤٧ ١٥,٧٩ ١٣,١٦ ١٨,٤٢ ١٣,١٦٪ إليه أن يكون عادالً 

 ١,٥١ ٢,٥٠ ٧٦ ٢٩ ١٤ ١٢ ٨ ١٣كحباً يف أمي وعدالة معاملتها كنت أمتىن لو  ٤
  ٥٠,٠٠ ١٠٠ ٣٨,١٦ ١٨,٤٢ ١٥,٧٩ ١٠,٥٣ ١٧,١١٪ توقفت عن التعاطي 

 ١,٤٢ ٢,٢٩ ٧٦ ٣٤ ١٢ ١٢ ١٠ ٨ك رغم تشجيع أمي أحياناً وسخطها علّي ٥
  ٤٥,٨٠ ١٠٠ ٤٤,٧٤ ١٥,٧٩ ١٥,٧٩ ١٣,١٦ ١٠,٥٣٪ أحياناً أتعاطى املخدرات 

 ١,٤١ ٢,١٨ ٧٦ ٣٦ ١٤ ١١ ٦ ٩ك أشعر باملودة حنو أمي وأخاف من إغضاهبا ٦
  ٤٣,٦٠ ١٠٠ ٤٧,٣٧ ١٨,٤٢ ١٤,٤٧ ٧,٨٩ ١١,٨٤٪ بالتعاطي 

 ١,٤٠ ٢,١٧ ٧٦ ٣٥ ١٨ ٦ ٩ ٨ك حتذرين أمي من بعض األصدقاء الذين ٧
  ٤٣,٤٠ ١٠٠ ٤٦,٠٥ ٢٣,٦٨ ٧,٨٩ ١١,٨٤ ١٠,٥٣٪ تشك فيهم 

أحياناً أرغب يف عدم التعاطي من أجـل         ٨
 أمي

 ١,١٧ ١,٩٠ ٧٦ ٤٠ ١٧ ٩ ٧ ٣ك

  ٣٨,٠٠ ١٠٠ ٥٢,٦٣ ٢٢,٣٧ ١١,٨٤ ٩,٢١ ٣,٩٥٪ وحناهنا وجتنب غضبها وعقاهبا وال أقدر 

 ١,٢٤ ١,٨٦ ٧٦ ٤٥ ١٢ ٨ ٧ ٤ك حتاول أمي مساعديت باللني أحياناً ٩
  ٣٧,٢٠ ١٠٠ ٥٩,٢١ ١٥,٧٩ ١٠,٥٣ ٩,٢١ ٥,٢٦٪ وباحلرمان أحياناً أخرى 

 ١,٢٦ ١,٨٤ ٧٦ ٤٤ ١٧ ٣ ٧ ٥ك ال تفرق أمي بيين وبني أخويت وأخوايت يف١٠
  ٣٦,٨٠ ١٠٠ ٥٧,٨٩ ٢٢,٣٧ ٣,٩٥ ٩,٢١ ٦,٥٨٪ املعاملة 

 ١,١٥ ١,٧٩ ٧٦ ٤٥ ١٣ ١٠ ٥ ٣ك  مثتراقبين أمي أحياناً وتستجوبين أحيانا١١ً
  ٣٥,٨٠ ١٠٠ ٥٩,٢١ ١٧,١١ ١٣,١٦ ٦,٥٨ ٣,٩٥٪ تعاقبين عند اخلطأ 

 ١,١٤ ١,٧٦ ٧٦ ٤٧ ١١ ٩ ٧ ٢ك تساعدين أمي برفق على تنظيم أوقايت يف١٢
  ٣٥,٢٠ ١٠٠ ٦١,٨٤ ١٤,٤٧ ١١,٨٤ ٩,٢١ ٢,٦٣٪ املذاكرة واللعب 

 ١,٠٦ ١,٦٧ ٧٦ ٤٧ ١٦ ٧ ٣ ٣ك تشجع أمي أيب على متابعة أحوايل١٣
  ٣٣,٤٠ ١٠٠ ٦١,٨٤ ٢١,٠٥ ٩,٢١ ٣,٩٥ ٣,٩٥٪ الدراسية والسلوكية 
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 ١,٠٦ ١,٦١ ٧٦ ٥١ ١٤ ٣ ٦ ٢ك أخجل من عجزي عن االمتناع عن١٤
  ٣٢,٢٠ ١٠٠ ٦٧,١١ ١٨,٤٢ ٣,٩٥ ٧,٨٩ ٢,٦٣٪ التعاطي أمام أمي رغم وعودي هلا 

 ٠,٨٩ ١,٣٧ ٧٦ ٦١ ٨ ٣ ٢ ٢ك وازنتتفق أمي مع أيب يف كيفية تربيتنا بت١٥
  ٪٢٧,٤٠ ١٠٠ ٨٠,٢٦ ١٠,٥٣ ٣,٩٥ ٢,٦٣ ٢,٦٣  

متوسط عبارات انتهاج الوالـدة منـهج        
 التربية

 ١,٤٢ ٢,١٦ ٧٦ ٣٨ ١٣ ٨ ٩ ٨ك

  ٤٣,٢٠ ١٠٠ ٥٠,٠٠ ١٧,١١ ١٠,٥٣ ١١,٨٤ ١٠,٥٣٪ املتوازنة مع ابنها املتعاطي للمخدرات 

 

يع أفراد عينة الدراسة وفقـاً      توزالذي يوضح   ) ٢٤(ُيظهر استعراض بيانات اجلدول رقم       

معهم، أن املتوسط العام قد     " الوسطيـة" املتوازنـة   التنشئةانتهاج أمهام منهج    آلرائهم حيال   

ّـ وباحنراف معياري مث  ) ٪٤٣,٢٠(بنسبة قدرها   ) ٢,١٦(مثّل   وتلـك  ). ١,٤٢(ل  ــــ

ابنها املتعاطي للمخدرات   مع  " الوسطيـة" املتوازنة   التنشئةالوالدة منهج   النتيجة تعرب عن انتهاج     

بدرجة ضعيفة، وحتقق اهلدف السادس من أهداف الدراسة احلالية وجتيب عن التساؤل السادس             

 املتوازنــة   التنشـئة الوالدة منـهج    من تساؤالت هذه الدراسة فيما خيتص مبا إذا كان انتهاج           

وبالتأكيد .  للمخدراتيؤدي لتعاطي االبنقد  التنشئة األسرية مع ابنها كأحد أمناط     " الوسطيـة"

فإن عدم انتهاج األمهات لألسلوب املتوازن يف معاملة األبناء واستخدام سياسة الثواب يف حالة              

التصرفات الصحيحة والعقاب يف حالة التصرفات اخلاطئـة قـد يصـيبهم بـالقلق واخلـوف            

حنرايف غري السوي واالضطراب وفقدان الثقة يف أنفسهم ويف أمهام مما قد يدفعهم إىل السلوك اال      

 .تعاطي املخدراتمثل 

 املتوازنـة   التنشـئة الوالدة منـهج    انتهاج  (وُيالحظ أن ترتيب عبارات احملور السادس        

أعلى قيم للمتوسط، وحسب أقل قـيم       تنازلياً حسب   ) مع ابنها املتعاطي للمخدرات   " الوسطية"

 :كما يليلالحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط 

ات األبناء بعدم تعاطي املخدرات وال يقدروا فتحـرمهم مـن املصـروف             تنصح األمه   - ١

ـّوباحنراف معياري مث) ٪٦٨,٠٠(بنسبة قدرها ) ٣,٤٠(مبتوسط مثّل "  )".١,٥٠(ل ـ
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ُتشعر األمهات األبناء باملودة وتلح عليهم يف االمتناع عن تعاطي املخدرات وإال تعاقبهم               - ٢

ل ــــوباحنراف معياري مثّ  ) ٪٦٦,٦٠(بنسبة قدرها   ) ٣,٣٣(مبتوسط مثّل   "بشدة  

)١,٤٦."( 

متنع األمهات اآلباء من عقاب اآلباء بدون سبب وتطلب إلـيهم أن يكونـوا عـادلني                  - ٣

ـّوباحنراف معياري مث) ٪٥٠,٠٠(بنسبة قدرها ) ٢,٥٠(مبتوسط مثّل "  )".١,٤٩(ل ـ

فـوا عـن    بسبب حب األبناء لألمهات وعدالة معامالن هلم فقد كانوا يتمنون لو توق             - ٤

وباحنراف معيـاري   ) ٪٥٠,٠٠(بنسبة قدرها   ) ٢,٥٠(مبتوسط مثّل   "تعاطي املخدرات   

 )".١,٥١(مثّل 

رغم تشجيع أمهات األبناء هلم أحياناً وسخطهن عليهم أحياناً فإهنم يتعاطون املخـدرات          - ٥

 )".١,٤٢(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٤٥,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٩(مبتوسط مثّل "

مبتوسط مثّل  " باملودة حنو األمهات وخيافون من إغضاهبن بتعاطي املخدرات          شعور األبناء   - ٦

ـّوباحنراف معياري مث) ٪٤٣,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,١٨(  )".١,٤١(ل ـــ

بنسـبة  ) ٢,١٧(مبتوسط مثّل   "حتذر األمهات األبناء من بعض األصدقاء املشكوك فيهم           - ٧

 )".١,٤٠(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٤٣,٤٠(قدرها 

ناً يرغب األبناء يف عدم تعاطي املخدرات من أجل أمهام وحناهنن وجتنب إغضاهبن             أحيا  - ٨

وباحنراف معياري  ) ٪٣٨,٠٠(بنسبة قدرها   ) ١,٩٠(مبتوسط مثّل   "وعقاهبن وال يقدروا    

 )".١,١٧(مثّل 

ـّمبتوسط مث"حتاول األمهات مساعدة األبناء باللني أحياناً وباحلرمان أحياناً أخرى            - ٩ ل ــ

 )".١,٢٢(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٣٧,٢٠(بنسبة قدرها ) ١,٨٦(

) ١,٨٤(مبتوسط مثّـل    "ال تفرق أمهات األبناء بينهم وبني أخوم وأخوام يف املعاملة             - ١٠

 )".١,٢٦(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٣٦,٨٠(بنسبة قدرها 

ـّوسط مث مبت"تراقب األمهات األبناء أحياناً وتستجوهبم أحياناً مث تعاقبهم عند اخلطأ             - ١١ ل ـ

 )".١,١٥(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٣٥,٨٠(بنسبة قدرها ) ١,٧٩(
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ـّمبتوسط مث "تساعد األمهات األبناء برفق على تنظيم أوقام يف املذاكرة واللعب             - ١٢ ل ــ

 )".١,١٤(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٣٥,٢٠(بنسبة قدرها ) ١,٧٦(

ل ـــمبتوسط مثّ "اسية والسلوكية   تشجع األمهات اآلباء على متابعة أحوال األبناء الدر         - ١٣

 )".١,٠٦(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٣٣,٤٠(بنسبة قدرها ) ١,٦٧(

خيجل األبناء من عجزهم عن االمتناع عن تعاطي املخدرات أمام األمهات رغم وعودهم               - ١٤

 )".١,٠٦(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٣٢,٢٠(بنسبة قدرها ) ١,٦١(مبتوسط مثّل "هلن 

بنسبة قدرها  ) ١,٣٧(مبتوسط مثّل   "اآلباء يف كيفية تربية األبناء بتوازن       تتفق األمهات مع      - ١٥

 ).٠,٨٩(وباحنراف معياري مثّل ) ٪٢٧,٤٠(
 
 



 ١١٢ 
 

 

 

 

א  א

 مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها
 

 مناقشة نتائج الدراسة: أوالً       

ـًا  ــي ـاـن ــ ـات الدراســة: ث ـي ــوصــ  ت
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 الفــصــل الســادس
 

 مناقشة نتائج الدراسة وتوصياهتا
 

ملقترحة على  ُيناقش هذا الفصل أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، وُيقدم التوصيات ا            
 .ضوء تلك النتائج

 

 مناقشة نتائج الدراسة: أوالً
املوقوفني بـدار   ولمخدرات  ل تعاطنيامل لألحداث التنشئة األسرية أمناط  ُيعد التعرف على     

قام الباحث بعـرض    وقد  . اهلدف األساسي هلذه الدراسة   ،  املالحظة االجتماعية يف مدينة الرياض    
أدبيات الدراسة والدراسات   يف ضوء   ة تلك النتائج    يتم مناقش و .يف الفصل السابق  الدراسة  نتائج  

 :السابقة ذات الصلة باملوضوع كما يلي
األحداث املتعاطني للمخـدرات    أظهرت نتائج الدراسة أن أغلبية أفراد عينة الدراسة من            - ١

مما ) ٪٧٦,٣٢(ا  ـــــبنسبة قدره )  سنة ١٨ إىل   ١٦من  (يقعون يف الفئة العمرية     
عن أن غالبية أفراد العينة مـن       ). هـ١٤١٤اخلريف،  (صلت إليه دراسة    يتفق مع ما تو   

 ١٨ و ١٦م بني   ـاألحداث املودعني بدار املالحظة االجتماعية بالرياض تتراوح أعماره       
     ة وهذا يتمشى مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن جريسـلد وبـروك              ـــسن
)Jersild & Brook, ١٩٧٨: Pالذين لديهم سجل حافل بتعاطي يف أن األشخاص. )٤١٢ 

املخدرات يف سن مبكرة يقومون هبذا السلوك العتقادهم بأهنم يتمتعون حبرية أكـرب يف              
 وك ــالرأي والتفكري والسل

كشفت النتائج عن تدين املستوى التعليمي ألغلب أفراد عينة الدراسة مـن األحـداث                - ٢
رغماً أن النتيجـة    ) ٪٨٢,٨٩(      بنسبة قدرها   ) متوسط فأقل (املتعاطني للمخدرات   

 ١٦من  (السابقة عن أعمار أفراد العينة قد دلت على أن أغلبيتهم يقعون يف الفئة العمرية               
وهذا يتوافـق   ). ثانوي وما يعادله  (مما ُيفترض أن يكون مستواهم التعليمي       )  سنة ١٨إىل  

 )P٩٤ :١٩٦٩ ,Fittss, Hammer( مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن فيتس ومهـر  



 ١١٤ 
 

 

يف أن سوء فكرة املتعاطي للمخدرات عن نفسه وإحساسه بأنه منبوذ أو غري مرغوب فيه               
االكتراث باألمور احمليطة به ويتسم بالسلبية والفشـل يف التحصـيل           جتعله مييل إىل عدم     

 عن ضعف   ).هـ١٤١٥السدحان،  (وكذلك يتوافق مع ما توصلت إليه دراسة         الدراسي
النقطاع عن الدراسة ألفراد عينة الدراسة من األحداث املودعني يف           الدراسي وا  املستوى

 قضايا التشفيط بدور املالحظة ودور التوجيه االجتماعي 
أشارت نتائج الدراسة إىل أن مة أكثر أفراد عينة الدراسة مـن األحـداث املتعـاطني                  - ٣

تبـاط  ونظـراً ألن ار   ). ٪٤٣,٤٢(بنسبة قدرها   ) تعاطي خمدرات وسرقة  (للمخدرات  
السرقة بتعاطي املخدرات يف أغلب األحيان هو خري دليل على أن احلـدث املنحـرف               
والذي يتعاطى املخدرات ال يتورع إىل االجتاه للسرقـة إلشباع رغباته ولو هبذا الطريق             
غري املشروع، فإن ذلك ُيشري إىل أن األسرة تؤثر يف عملية الضبط االجتماعي من خالل               

لوظيفي داخل النسق، فاألسرة اليت تعاين من ضعف يف أداء الوظـائف            التكامل يف األداء ا   
املنوطة هبا تكون بالضرورة مقصرة يف عملية الضبط االجتماعي بناء على النظرية البنائية             

 .الوظيفية اليت مت التنويه عنها يف اإلطار النظري للدراسة
دراسة من األحداث املتعـاطني     دلت النتائج على أن املدة اليت قضاها غالبية أفراد عينة ال            - ٤

ـ بنسـبة قدره  ) أقل من عـام   (للمخدرات يف دار املالحظة االجتماعية بالرياض               ا ــ
والبد من التنويه عن ضرورة قيام دار املالحظة االجتماعية بدورها اهلام يف            ). ٪٨٤,٢١(

د إصالح هؤالء األحداث من متعاطي املخدرات وذيبهم إلعادم للمجتمـع كـأفرا           
 .أسوياء

بينت نتائج الدراسة أن إقامة أغلبية أفراد عينة الدراسة من األحداث املتعاطني للمخدرات               - ٥
حيـث يعيشـون يف     ) األسرة(قبل دخوهلم دار املالحظة االجتماعية كانت مع الوالدين         

وهذا قـد   ). ٪٧٦,٣٢(ا  ـــكنف أسر يعيش الوالدان فيها مع بعضهما بنسبة قدره        
بة األسرية على أبنائها، باإلضافة إىل أن عملية الضبط االجتمـاعي           يدل على ضعف الرقا   

الذي متارسه كان ضعيفاً فلم تتمكن من توجيه األبناء حنو الطريق الصحيح مما صـاحب               
ذلك نوع من التفكك واالحنراف االجتماعي كما جاء ذلك من قبل يف النظرية البنائيـة               

 .ي للدراسة فأدى هبم إىل تعاطي املخدراتالوظيفية اليت مت تناوهلا يف اإلطار النظر



 ١١٥ 
 

 

أوضحت النتائج ارتفاع عدد أفراد أسر أغلب أفراد عينة الدراسة من األحداث املتعاطني               - ٦
، وقد يرجـع ذلـك إىل أن        )٪٦٩,٧٤(بنسبة قدرها   )  أفراد فأكثر  ٧من  (للمخدرات  

فق مع ما توصلت    وذلك يت . األسرة السعودية متيل يف األغلب إىل إجناب الكثري من األبناء         
عن أن أغلب أسر األحداث املتعاطني للمخدرات كـبرية          ).م١٩٨٤ثابت،  (إليه دراسة   

 احلجم حيث يبلغ متوسط حجم األسرة مثانية أفراد لألسرة 
أفادت نتائج الدراسة بأن غالبية أفراد عينة الدراسة من األحداث املتعاطني للمخـدرات               - ٧

ما بعـد   "األول واألوسط   "البكر  (وأخوام يف أسرهم    حيتلون ترتيباً متقدماً بني أخوم      
مما يشعرهم بأهنم كبـار   ) ٪٦٨,٤٢(بنسبة قدرها   ) والوحيد" األول وحىت ما قبل األخري    

وقد يتصرفون حبرية من هذا املنطلق أكثر من بقية األخوة واألخوات مما يؤدي هبـم إىل                
اليم الدين اإلسـالمي احلنيـف      االحنراف السلوكي والتصرفات غري املتزنة بعيداً عن تع       

 .واملبادئ والقيم واألخالقيات اليت تسود اجملتمع
أبرزت النتائج أن العالقة بني والدي أكثر أفراد عينة الدراسة من األحـداث املتعـاطني                 - ٨

ولكن هذا ال مينع من أن      ). ٪٥٢,٦٣(بنسبة قدرها   ) احترام وتقدير متبادل  (للمخدرات  
ة، ومشاجرات كالمية وخالفات باسـتمرار، وخالفـات        وجود خالفات بسيط  (العالقة  

قد مثّلـت   ) تصل إىل حد خروج أحدمها من املرتل، ومشاجرات تصل إىل حد الضرب           
وال شك أن احلدث يتـأثر سـلباً        . ، وهي نسبة ليست بسيطة    )٪٤٧,٣٧(نسبة قدرها   

ـ             ا باملشاكل اليت حتدث بني والديه من خالفات ومشاجرات وخاصة مع اسـتمراريتها مم
. يشعر بعدم الراحة واألمان، وقد يكون ذلك من أحد أسباب احنرافه وتعاطيه للمخدرات            

عن أن كثرة اخلالفـات      )هـ١٤١٢الرويس،  (وهذا يتمشى مع ما توصلت إليه دراسة        
واملشاجرات بني اآلباء واألمهات أمام األحداث املنحرفني بدار املالحظـة االجتماعيـة            

الحنراف والعودة إليه ، ويتمشى كذلك مع ما توصلت إليـه           بالرياض يعترب أحد أسباب ا    
ـ             ة ـدراسة ثابت عن أحد أسباب تعاطي املخدرات لألحداث وهو املشـكالت األسري

 )١٩٩٦ ,Swadi( ، وأيضاً يتمشى مع ما توصلت إليه دراسة سـوادي )م١٩٨٤ثابت، (
 التواصل داخل   عن وجود عالقة ارتباط بني اخلالفات األسرية واملشاكل الزوجيـة وفقد         

 .األسرة وتعاطي املراهقني للمخدرات
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كشفت نتائج الدراسة عن أن أغلبية أفراد عينة الدراسـة مـن األحـداث املتعـاطني                  - ٩
للمخدرات يلجئون بعد اهللا سبحانه وتعاىل ألحد أفراد األسرة يف حالة تعرضهم ملشكلة             

كلة إىل الصديق أكرب    ، وإن كانت نسبة اللجوء عند التعرض ملش       )٪٧٧,٦٤(بنسبة قدرها   
وال شـك أن جلـوء      . من نسبة اللجوء عند التعرض ملشكلة إىل أحد األخوة واألخوات         

احلدث ألحد أفراد أسرته عند تعرضه ملشكلة أفضل من اللجوء ألحد األصدقاء وخاصة             
إذا كان منحرفاً أي صديق سوء، ألن ذلك ُيشري إىل التفكك األسري وُيعد أحد أسباب               

عاطي احلدث للمخدرات ألن تفاعل الفرد مع باقي أفراد اجملتمع حيدد سلوكه            االحنراف وت 
 بشكل رئيسي، وجلوئه لألصدقاء مبختلف نوعيام وسلوكيام يسهم يف حتديد سلوكه          
فاحنراف الفرد يتم بناًء على األوضاع واملواقف املباشرة اليت حتيط به كما مت التنويه عـن                

وهذا يتوافق مـع مـا      . ة بالنسبة لنظرية التفاعل الرمزي    ذلك يف اإلطار النظري للدراس    
عن أن ألصدقاء احلدث املنحرف أثراً كبرياً يف         )هـ١٤١١العتييب،  (توصلت إليه دراسة    

        احنرافه وتكراره لالحنـراف ، وكـذلك يتوافـق مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة                   
ملصـدر األول  عن أن األصدقاء وخاصة أصدقاء السـوء هـم ا         )هـ١٤١٥السدحان،  (

والسبب األساسي يف احنراف أفراد عينة الدراسة من األحداث املودعني يف قضايا التشفيط           
 .بدور املالحظة ودور التوجيه االجتماعي

أظهرت النتائج اخنفاض املستوى التعليمي آلباء وأمهات أغلب أفراد عينة الدراسة مـن               - ١٠
ـ  ) متوسط فأقل (األحداث املتعاطني للمخدرات     لآلبـاء ممـا   ) ٪٧٣,٦٩(درها  بنسبة ق

يعكس اخنفاض مستويات الضبط واإلشراف وغريه من العوامل املرتبطة بنمط التعليم وقد            
بنسبة ) ابتدائي فأقل (و يؤدي إىل ممارسة احلدث للسلوك االحنرايف مثل تعاطي املخدرات        

 نسبة  لألمهات مما يقلل قدرم على الضبط والتوجيه وبالتايل ارتفاع        ) ٪٧٢,٣٧(قدرها  
وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة       . االحنراف والسلوك املشني لألحداث داخل أسرهم     

 .عن انتماء األحداث املتعاطني للمخدرات إىل أسر متدنية تعليمياً )م١٩٨٤ثابت، (
دلت نتائج الدراسة على أن مهنة آباء غالبية أفراد عينة الدراسة من األحداث املتعـاطني                 - ١١

ـ بنسبة قدره ) سواء قطاع حكومي أو أهلي    موظف  (للمخدرات    )٪٦٣,١٦(ا  ـــ
كما دلت النتائج على أن النمط الشائع ملهنة أمهات غالبية أفراد عينة الدراسة هو عـدم                
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، ورمبا يعـود    )٪٧٦,٣٢(ا  ـــالعمل حيث يعملن يف املرتل كربة بيت بنسبة قدره        
ابقة عن تـدين املسـتوى      ذلك إىل اخنفاض املستوى التعليمي كما أتضح من النتيجة الس         

 ).ابتدائي فأقل(ة ــنـالتعليمي ألمهات أغلب أفراد العي
أشارت النتائج إىل اخنفاض الدخل الشهري نسبياً ألسر أكثر أفراد عينة الدراسـة مـن                 - ١٢

ـ   )  ريال ٤٠٠٠أقل من   (األحداث املتعاطني للمخدرات       )٪٥٣,٩٥(ا  ـبنسـبة قدره
تعليمي آلباء وأمهات أفراد العينة كما تبني مـن         ورمبا يعود ذلك إىل اخنفاض املستوى ال      

متوسط (النتائج السابقة عن اخنفاض املستوى التعليمي آلباء وأمهات أغلب عينة الدراسة            
    وهذا يتوافق مع مـا توصـلت إليـه دراسـة           . لألمهات) ابتدائي فأقل (لآلباء و ) فأقل

 أسـر متدنيـة تعليميـاً       عن انتماء األحداث املتعاطني للمخدرات إىل     )م١٩٨٤ثابت،  (
 . ادياً ــواقتص

من األحداث املتعاطني   آلراء أفراد عينة الدراسة     أوضحت نتائج الدراسة أن املتوسط العام         - ١٣
مما ) ٪٧٢,٦٠(ا  ـــبنسبة قدره ) ٣,٦٣(قد بلغ    حول تدليل آبائهم هلم      للمخدرات

ما يعرب عن ذلـك     أبرز  يدل على تدليل الوالد البنه املتعاطي للمخدرات بدرجة كبرية، و         
توسـط مـوزون    عدم حساب األب لالبن على املصروف وإعطائه زيادة كلما طلب مب          "

، وإتاحة األب الفرصة لالبن خلروجـه يف أي         )٪٨٨,٠٠(بنسبة قدرها   ) ٤,٤٠(قدره  
 )٪٧٩,٢٠(بنسـبة قـدرها     ) ٣,٩٦(دره  ـــتوسط موزون ق  وقت مع أصدقائه مب   

توسـط  سمح بشراء املخدرات لتعاطيها مب    وحصول االبن على مصروف كبري من األب ي       
وال شك أن إفـراط اآلبـاء يف        )". ٪٧٨,٠٠(ا  ــبنسبة قدره ) ٣,٩٠(موزون قدره   

تدليل األبناء وحتقيق رغبام مهما كانت نوعها قد جيعلهم ال يشعروا باملسؤولية وقـد              
.  املثال االستهتار الذي قد يصل إىل االحنراف وتعاطي املخدرات على سبيل         يؤدي هبم إىل    
العيسوي، (               تتمشى مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن          وهذه النتيجة   

يف أن تدليل الوالدين لألبناء من إفراط يف حتقيق رغبـام وإذعـان             )٢٢٩ص: م١٩٨٥
ملطالبهم مهما كانت نوعها والتجاوز عن توجيههم إىل حتمل املسؤولية أو أداء أدوارهم             

ستطيعون حتمل مشاكل احلياة والظروف االجتماعية املتغرية ومواقف الفشـل         جيعلهم ال ي  
، وكذلك تتمشى مع ما جاء عـن        واإلحباط اليت تعترضهم وتنمو عندهم نزاعات سلبية        
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 يف أن التهاون والسلبية يف ضبط الوالدين علـى  )P١٧ :١٩٥٥ ,Sutherland( سيزرالند
 . لسلوك القومي وقد يتعاطى املخدراتالطفل يؤدي به إىل االستهتار وعدم متثل ا

 من األحداث املتعاطني للمخدرات   آلراء أفراد عينة الدراسة     بينت النتائج أن املتوسط العام        - ١٤
تـدليل  مما يعرب عـن     ) ٪٨٢,٨٠(بنسبة قدرها   ) ٤,١٤(قد مثّل   إزاء تدليل أمهام هلم     

إعطـاء األم   "ى ذلـك    أهم ما يدل عل   بدرجة قوية، و  الوالدة البنها املتعاطي للمخدرات     
بنسبة ) ٤,٤١(توسط موزون قدره    مبمصروفاً إضافياً يسمح له بتعاطي املخدرات       لالبن  
، ومن السهل خداع االبن ألمه حبجج ومهية عن غيابه فتـدافع عنـه      )٪٨٨,٢٠(قدرها  

، وتترك األم االبن يفعل ما      )٪٨٦,٨٠(ا  ــبنسبة قدره ) ٤,٣٤(توسط موزون قدره    مب
)". ٪٨٦,٠٠(بنسبة قدرها   ) ٤,٣٠(توسط موزون قدره    مباب أو عقاب    حيلو له دون عت   

وال جدال أن تدليل األمهات الزائد عن احلدود املعقولة لألبناء وحتقيق طلبـام مهمـا               
كانت والتغاضي عن أخطائهم قد جيعلهم ال يتزنوا يف تصرفام وقـد يـؤدي هبـم إىل        

تتفق مع ما   وتلك النتيجة   . املخدرات مثالً السلبية اليت قد تصل إىل حد االحنراف وتعاطي         
يف أن إفراط الوالـدين يف       )٦٢ص: م١٩٩١قناوي،  (جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن       

تدليل األبناء يؤدي إىل عدم استطاعتهم االعتماد على أنفسهم أو الشعور باملسـؤولية أو              
ـ           ة مشـكالت احليـاة     أداء أدوارهم املتوقعة مع اآلخرين ألهنم مل يتعودوا على مواجه

 ويصبحون قلقون مترددون يتخبطون يف سلوكهم وال يتحملون أي مسؤولية ُتعهد إليهم           
عن وجود عالقة موجبـة      )هـ١٤١٨الزهراين،  (وتتفق أيضاً مع ما توصلت إليه دراسة        

بني تعاطي األبناء للمخدرات وبني استخدام األم للمعاملة غري السوية مثل التدليل ، وكذا             
عن وجود عالقة بـني التنشـئة        )هـ١٤١٤اخلريف،  ( ما توصلت إليه دراسة      تتفق مع 

االجتماعية غري السوية واملتمثلة يف معاملة األمهات املدللة لألبناء واحنـراف األحـداث             
 .املودعني بدار املالحظة االجتماعية بالرياض

حداث املتعـاطني   من األ آلراء أفراد عينة الدراسة     أبرزت نتائج الدراسة أن املتوسط العام         - ١٥
مما ) ٪٦٤,٠٠(ا  ـــبنسبة قدره ) ٣,٢٠(قد بلغ    عن تشدد آبائهم معهم      للمخدرات
كـان علـى رأس     بدرجة متوسطة، و  تشدد الوالد مع ابنه املتعاطي للمخدرات       ُيشري إىل   

توسـط  مب امتداح الوالد الدائم ألخوة وأخوات االبن ومطالبته بأن يكون مثلـهم          "ذلك  
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، وكثرياً ما يوبخ الوالد االبن لتقصريه يف        )٪٧٥,٠٠(بنسبة قدرها   ) ٣,٧٥(موزون قدره   
، ودائماً مـا    )٪٧٤,٨٠(بنسبة قدرها   ) ٣,٧٤(توسط موزون قدره    مب الواجبات الدينية 

بنسبة قدرها  ) ٣,٤٦(توسط موزون قدره    مب يضرب الوالد االبن عند عدم إتباع تعليماته      
شدة مع األبناء باستخدام خمتلـف أنـواع        وبالطبع فإن إفراط اآلباء يف ال     )". ٪٦٩,٢٠(

العقاب البدين أو املعنوي ألي خطأ يصدر منهم بغض النظر عن نوعه قد يفقدهم الثقـة                
االضطراب الذي قد يصل إىل تعاطي املخـدرات كأحـد أشـكال            وقد يؤدي هبم إىل     

        تتوافق مع مـا جـاء يف اإلطـار النظـري للدراسـة عـن               وهذه النتيجة   . االحنراف
يف أن تشدد الوالدين مع األبناء باإلفراط يف استخدام العقاب          )١٦ص: م١٩٨٧حسني،  (

البدين أو النفسي لتعديل أي تصرف أو سلوك دون التدرج يف مستويات العقوبة يفقدهم              
الفهم املناسب لثقافة اجملتمع وجيعلهم متمردين مييلون إىل التخريب والتدمري ويشـعرون            

هة مشاكل احلياة وقد يضطرب سلوكهم وخيرجون على القواعد         بالعجز والنقص يف مواج   
ـ ١٤١٢الرويس،  (مع ما توصلت إليه دراسة      ، وكذا تتوافق    واملعايري أو ينحرفون      )هـ

 تفاوتاً كبرياً يف معاملة اآلباء ألبنائهم من األحداث العائدين لالحنراف بدار            عن أن هناك  
سوة والتدليل الزائد ، وكذلك تتوافق مع ما        املالحظة االجتماعية بالرياض تتراوح بني الق     

عن وجود عالقة بني التنشئة االجتماعية غري        )هـ١٤١٤اخلريف،  (توصلت إليه دراسة    
السوية واملتمثلة يف معاملة األباء القاسية لألبناء واحنراف األحداث املودعني بدار املالحظة            

 .اضــاالجتماعية بالري
مـن األحـداث املتعـاطني      آلراء أفراد عينة الدراسـة      ام  أفادت النتائج بأن املتوسط الع      - ١٦

مما َيـُنّم   ) ٪٥٢,٨٩(بنسبة قدرها   ) ٢,٦٤(قد مثّل    عن تشدد أمهام معهم      للمخدرات
بدرجة متوسطة، وأهم ما ُيشري إىل ذلك       تشدد الوالدة مع ابنها املتعاطي للمخدرات       عن  

) ٣,٠٤(توسط موزون قدره    مب  بسببه ُتذكّر األم االبن دائماً مبا تتحمله األسرة من مشقة        "
توسـط  مب، وتنقل األم لألب أخبار االبن وحترضه على عقابـه           )٪٦٠,٨٠(بنسبة قدرها   
، وتعاقب األم االبـن بشـدة عنـدما         )٪٥٩,٤٠(بنسبة قدرها   ) ٢,٩٧(موزون قدره   

وال . ")٪٥٤,٨٠(بنسبة قدرها   ) ٢,٧٤(توسط موزون قدره    مبينخفض مستواه الدراسي    
و للشك أن إفراط األمهات يف الشدة والقسوة والتسلط مع األبناء باسـتخدام             جمال يدع 
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خمتلف أنواع املعاملة السيئة من حرمان وإذالل وعقاب صارم قد يفقدهم احلنان واألمان             
لذي قد يصل إىل أي نوع من االحنراف مثـل تعـاطي            وقد يؤدي هبم إىل عدم االتزان ا      

   سـيزرالند ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن        تتواكب مع   وتلك النتيجة   . املخدرات
)Sutherland, ١٩٥٥: Pيف أن الضبط القاسي الشديد من الوالدين علـى الطفـل   )١٧٣ 

مع مـا   ، وتتواكب أيضاً    درات  ـــيؤدي إىل آثار سلبية سيئة عليه ومنها تعاطيه املخ        
د يؤدي إىل تعـاطيهم   يف أن تسلط األم على األبناء ق)P١١ :١٩٦٨ ,Blare( جاء عن بلري

عـن   )هـ١٤١٨الزهراين،  (درات ، وكذا تتواكب مع ما توصلت إليه دراسة          ـللمخ
وجود عالقة موجبة بني تعاطي األبناء للمخدرات وبني استخدام األم للمعاملة غري السوية     

 .مثل احلرمان والقسوة واإلذالل والرفض واإلشعار بالذنب
من األحداث املتعاطني   آلراء أفراد عينة الدراسة     عام  أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسط ال       - ١٧

) ٢,٤٧(معهم قد بلـغ     " الوسطية" املتوازنة   التنشئةانتهاج آبائهم منهج     حنو   للمخدرات
مع " الوسطية" املتوازنة   التنشئةالوالد منهج   مما يدل على انتهاج     ) ٪٤٩,٤٠(بنسبة قدرها   

امتداح األب لالبن عند    "مقدمة ذلك    وكان يف    بدرجة ضعيفة، ابنه املتعاطي للمخدرات    
ا ــــبنسبة قدره ) ٣,٤٦(توسط موزون قدره    مب تنظيم أوقاته ويعاقبه على الفوضى    

توسط مبتأثري مجاعة األصدقاء على االبن أقوى من تأثري األب رغم اعتداله            ، و )٪٦٩,٢٠(
، وينصح األب االبن بعـدم      )٪٦٩,٠٠(ا  ــــبنسبة قدره ) ٣,٤٥(موزون قدره   

ا ـــبنسبة قدره ) ٣,٣٤(توسط موزون قدره    مبخر خارج املرتل ويعاقبه إذا تأخر       التأ
ومن املؤكد أن عدم انتهاج اآلباء لألسلوب املتوازن يف معاملـة األبنـاء             . ")٪٦٦,٨٠(

واستخدام سياسة الثواب والعقاب املناسبني ملواقفهم وتصرفام قد جيعلـهم متـرددين            
 الثقة يف أنفسهم حبيث ال يستطيعوا حتمـل املسـؤولية           ومصابني باليأس والعجز وفاقدين   

تعـاطي  ومواجهة املشكالت اليت تواجههم مما قد يدفعهم إىل االحنـراف السـلوكي ك            
    تتمشى مع ما جـاء يف اإلطـار النظـري للدراسـة عـن              وهذه النتيجة   . املخدرات

املة األبنـاء   يف أن اختيار األب لألسلوب املتوازن يف مع        )٢٢٤ص: م١٩٨٣الساعايت،  (
عن طريق النصح واإلرشاد قبل استخدام العقاب املالئم لتقومي سلوكهم يشجعهم علـى             

 . انتهاجهم السلوك السوي حسب معايري جمتمعهم
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من األحـداث املتعـاطني     آلراء أفراد عينة الدراسة     كشفت النتائج عن أن املتوسط العام         - ١٨
) ٢,١٦(معهم قد مثّل    " الوسطية"ازنة   املتو التنشئةانتهاج أمهام منهج     حنو   للمخدرات

مع " الوسطية" املتوازنة   التنشئةالوالدة منهج   مما يعرب عن انتهاج     ) ٪٤٣,٢٠(بنسبة قدرها   
تنصح األم االبن بعدم    "كان على رأس ذلك     بدرجة ضعيفة، و  ابنها املتعاطي للمخدرات    

بنسـبة  ) ٣,٤٠(توسط موزون قدره    مب تعاطي املخدرات وال يقدر فتحرمه من املصروف      
ُتشعر األم االبن باملودة وتلح عليـه يف االمتنـاع عـن تعـاطي              ، و )٪٦٨,٠٠(قدرها  

 )٪٦٦,٦٠(بنسبة قـدرها    ) ٣,٣٣(توسط موزون قدره    مباملخدرات وإال تعاقبه بشدة     
توسط موزون  مبومتنع األم األب من عقاب االبن بدون سبب وتطلب إليه أن يكون عادالً              

وبالتأكيد فإن عـدم انتـهاج األمهـات        . ")٪٥٠,٠٠(ا  ـهبنسبة قدر ) ٢,٥٠(قدره  
لألسلوب املتوازن يف معاملة األبناء واستخدام سياسـة الثـواب يف حالـة التصـرفات               
الصحيحة والعقاب يف حالة التصرفات اخلاطئة قد يصيبهم بالقلق واخلـوف واإلحبـاط             

تعـاطي   السوي مثـل     وفقدان الثقة يف أنفسهم مما قد يدفعهم إىل السلوك االحنرايف غري          
      تتفق مع مـا جـاء يف اإلطـار النظـري للدراسـة عـن               وتلك النتيجة   . املخدرات

يف أن اختيار األم لألسلوب املتوازن يف معاملة األبناء عن           )٢٢٤ص: م١٩٨٣الساعايت،  (
طريق اإلقناع والنصح قبل استخدام العقاب املالئم لتقومي سـلوكهم يشـجعهم علـى              

 . ك القومي حسب معايري جمتمعهمممارستهم للسلو
 

 توصيات الدراسة: ثانياً

كما  يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة، يقدم الباحث عدداً من التوصيات             

 :يأيت

إعطاء عناية أكرب بتركيز وتوجيه املوارد املتاحة حالياً يف إطار خطط وطنية شاملة دف                - ١

 . السليمة ألسريةالتنشئة اأمناط إىل زيادة التوعية ب
عمل برامج توعوية سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة من خالل وسائل اإلعالم تكـون                 - ٢

 .موجهة لآلباء واألمهات ليكونوا القدوة الصاحلة ألبنائهم 



 ١٢٢ 
 

 

تقوية الوازع الديين لألحداث املوقوفني بدار املالحظة االجتماعية مـن خـالل األئمـة                - ٣

 لتوعيتهم باألضرار الناجتة عن تعاطي املخدرات ليصبحوا        واخلطباء واملسئولني داخل الدار   

 .أفراد أسوياء يف األسرة واجملتمع

 األحداث  على التنشئة األسرية  يف أمناط    مماثلةضرورة االهتمام بإجراء املزيد من دراسات         - ٤

املتعاطني للمخدرات جبميع دور املالحظة االجتماعية يف خمتلف مدن اململكـة العربيـة             

 .السعودية
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 ة املراجعــقائم
 

 -:املراجع العربية: أوال 
دار : اإلسكندرية. اإلحصاء والقياس يف البحث اإلجتماعي    ). م١٩٩٧(أمحد، غريب سيد   -١

 .املعرفة اجلامعية
صـندوق األمـم    : النمسـا . مكافحة املخدرات عن طريق التنمية    ) ت.ب(األمم املتحدة    -٢

 .ة ملكافحة إساءة إستعمال العقاقرياملتحد
دار : دمشق. األفيون ومشتقاته : املخدرات اخلطر الداهم  ). هـ١٤١٩(البار، حممد على     -٣

 .القلم
 .مكتبة لبنان: بريوت. معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية) م١٩٨٧(بدوي، أمحد زكي  -٤
: الرياض. العلميةالكشف عن املواد املخدرة بالوسائل      ). م١٩٨٤(الربلسي ، صالح الدين      -٥

 .إدارة األمن العام بوزارة الداخلية باململكة العربية السعودية
 .املكتبة الشرقية: بريوت. أعرف عنها وجتنبها: املخدرات). م١٩٧٩(البستاين، أنطوان  -٦
دراسة اجتماعية ميدانيـة  . املخدرات وظاهرة إستنشاق الغازات). م١٩٨٤(ثابت ، ناصر     -٧

 .ورات ذات السالسلمنش: الكويت. استطالعية
رسالة . العوامل اإلجتماعية املؤدية إلحنراف األحداث    ). هـ١٤١٦(الثقيل، ناصر عماش     -٨

 .املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب: ماجستري، الرياض
اإلحنراف اإلجتماعي بني نظريـة علـم اإلجتمـاع والواقـع           ). م١٩٨٠(جابر، سامية    -٩

 .رفة اجلامعيةدار املع: األسكندرية. اإلجتماعي
الكتاب : الكويت. الطفولة يف جمتمع عريب متغري    ). م١٩٨٤(اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة      -١٠

 .السنوي األول
دار املعرفة  : األسكندرية. الطفل والتنشئة اإلجتماعية  ). م١٩٩١(اجلوهري، حممد وآخرون     -١١

 .اجلامعية
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دار الفكـر   : لقـاهرة ا. مشكالت الطفل النفسـية   ). م١٩٨٧(حسني، حممد عبداملؤمن     -١٢
 .اجلامعي

عالقتها ببعض مسات    و أساليب املعاملة الوالدية  ). هـ١٤٠٩( ، على أمحد عطية      ياحلفاش -١٣
مكـة  . رسالة ماجسـتري    . املسايرة واملغايرة لدى األحداث يف اململكة العربية السعودية       

 .كلية التربية، جامعة أم القرى: املكرمة
مطـابع  : الرياض. ت اخلطر اإلجتماعي الداهم  املخدرا). هـ١٤١٥(حنش، بريك عائض     -١٤

 .الشمال التجارية
جرائم العنف عند األحـداث يف اململكـة العربيـة    ). هـ١٤١٤(اخلريف، أمحد عبداهللا    -١٥

 .املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب. ، رسالة ماجستري، الرياضالسعودية
 .دار املعارف: القاهرة. سرةالنظرية اإلجتماعية ودراسة األ). م١٩٨٧(اخلشاب، سامية  -١٦
األسرة العربية ودورها يف الوقاية مـن اجلرميـة         ). هـ١٤٠٩(خوجه، عبداهللا عبدالسالم     -١٧

 .املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب: الرياض. ، رسالة ماجستريواإلحنراف
 .دار النهضة العربية: بريوت. األسرة واحلياة العائلية). م١٩٨٤(اخلويل، سناء  -١٨
الس الوطين للثقافـة    : الكويت. األدمان مظاهره وعالجه  ). م١٩٨٣(لدمرداش، عادل   ا -١٩

 .والعلوم والفنون واآلداب
 .منشورات ذات السالسل: الكويت. جناح األحداث). م١٩٨٥(الدوري، عدنان  -٢٠
. سـي دراسة يف علـم اإلجتمـاع النف      : الطفل). م١٩٩٢(رشوان ، حسني عبداحلميد      -٢١

 .اجلامعي احلديثاملكتب : األسكندرية 
. حكم املخدرات وعقوبتها يف الشـريعة اإلسـالمية       ). هـ١٤٠٨(الركبان، عبداهللا علي     -٢٢

 .دار الثقافة العربية: الرياض
. أثر التفكك األسري يف عود األحداث لإلحنراف      ). هـ١٤١٢(الرويس، فهد عبداهللا فايز      -٢٣

 .املركز العريب للدراسات األمنية: الرياض. رسالة ماجستري
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دار العلـوم للطباعـة     : القاهرة. املخدرات بني الطب والفقه   ). م١٩٨٤(ن، أمحد علي    ريا -٢٤
 .والنشر

 .عامل الكتب: القاهرة. علم النفس اإلجتماعي). م١٩٨٤(زهران، حامد عبدالسالم  -٢٥
العالقة بني اخلصائص النفسية للمناخ األسري وإدمان       ). هـ١٤١٨(الزهراين ، حممد علي      -٢٦

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: الرياض. لة ماجستريرسا. األبناء للمخدرات
 .دار النهضة العربية: بريوت. الثقافة والشخصية). م١٩٨٣(الساعايت، سامية  -٢٧
. قضاء وقت الفراغ وعالقته بإحنراف األحـداث      ). هـ١٤١٤(السدحان، عبداهللا ناصر     -٢٨

 .املركز العريب للدراسات األمنية: الرياض. رسالة ماجستري
 . العبيكانمكتبه: الرياض. املراهقون واملخدرات). هـ١٤١٥(لسدحان، عبداهللا ناصر ا -٢٩
أضرارها وسلبياهتا السيئة   . املخدرات والعقاقري النفسية  ). هـ١٤١٥(السدالن، صاحل غامن     -٣٠

 .دار بلنسية: الرياض: على الفرد واتمع
 .عامل الكتب: القاهرة. املدخل يف العلوم التربوية). م١٩٨١(سالم، عبداحلميد عبداهللا  -٣١
 .دار الشروق: جدة. الدراسة العلمية للسلوك اإلجرامي). هـ١٤٠٤(السمالوطي، نبيل  -٣٢
، تعاطي املواد املؤثرة يف األعصاب بني الطـالب       ). م١٩٩٢(سويف ، مصطفى وآخرون      -٣٣

 القـومي   املركـز : القاهرة  . دراسات ميدانية يف الواقع املصري، تعاطي املخدرات الطبيعية         
 . واجلنائية لبحوث اإلجتماعيةل

 .عامل الكتب: القاهره. سيكلوجية اإلدمان). م١٩٧٧(عبدالسالم، فاروق  -٣٤
. سلسلة حبوث نفسـية وتربويـة     ). م١٩٩٠(عبدالسالم، فاروق وميسرة مكايد طاهرة،     -٣٥

 .دار اهلدى للنشر والتوزيع: الرياض
: الريـاض   . ملخدراتاآلثار اإلجتماعية لتعاطي ا   ). هـ١٤١٢(عبداللطيف، رشاد أمحد     -٣٦

 .املركز العريب للدراسات األمنية
جملة األمـن  : الرياض. أثر األسرة يف الوقاية من املخدرات     ). هـ١٤١١(العبيدي، إبراهيم    -٣٧

 .١٠٦_٨٣العام، العدد الثالث ص ص 
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التنشئة األسرية وظاهرة العـود عنـد االحـداث         ). هـ١٤١١(، عران مطلق    العتيبـي -٣٨
 .املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب: الرياض. ري رسالة ماجست. املنحرفني

مكتبـة األجنلـو    : القاهرة. منهجية البحث العلمي  ). م١٩٩٦(عطيفة، محدي أبو الفتوح      -٣٩
 .املصرية

 
مكتبـة  : الريـاض ). ٢ط (اإلسالم واملخدرات ). هـ١٤١٨(العليان، عبدالعزيز عبداهللا     -٤٠

 .العبيكان
دار النهضـة  : بـريوت . الثقافة والتغري اإلجتمـاعي ). م١٩٨١(أبو عمشة، إبراهيم صقر    -٤١

 .العربية
دليل العمل اجلنـائي يف جمـال ضـبط جـرائم           ). م١٩٨٤(عيد، حممد فتحي وآخرون      -٤٢

 .املطابع األمريية: القاهرة . املخدرات
: بريوت. دراسة يف منو الطفل املراهق    : سيلكوجية النمو ). م١٩٨٧(العيسوي، عبدالرمحن    -٤٣

 .ةدار النهضة العربي
. اثر املخدرات على األمة وسـبيل الوقايـة منـها         ). هـ١٤٠٨(الغامدي، أمحد عطية     -٤٤

 .مطابع دار الثقافة: الرياض
جملـة العلـوم    : الكويـت . التربية البيئية ومقوماهتا السـلوكية    ). م١٩٨١(فارس، فيوال    -٤٥

 .اإلنسانية، العدد الرابع
كة دار الصفاء للطباعـة     شر: القاهرة. جناح األحداث ). م١٩٨٣(القاضي، شريف كامل     -٤٦

 .والنشر
 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. الطفل تنشئته وحاجاته). م١٩٩١(قناوي، هدى حممد  -٤٧
مباديء اإلحصاء واسـتخداماهتا يف جمـاالت اخلدمـة         ). م١٩٩٦(كشك، حممد هبجت     -٤٨

 .دار الطباعة احلرة: اإلسكندرية . اإلجتماعية
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منشـورات ذات   : الكويـت . لنفس األسـري  علم ا ). م١٩٩٢(الكندري، أمحد مبارك     -٤٩
 .السالسل

 .دار أحياء التراث العريب: بريوت. املعجم الوسيط).  ت.د(جممع اللغة العربية  -٥٠
. التدريب على املهارات الشخصية واالجتماعيـة       ) . هـ١٤١٣(احملارب ، ناصر إبراهيم      -٥١

 .أسلوب تفسريي للوقاية من تعاطي املخدرات 
 . مطابع جند:الرياض. الصحة النفسية واملرض النفسي). م١٩٨٤(احملسريي، خالد رشيد  -٥٢
مطـابع  : الريـاض ) ٢ط (املخدرات ختريب النفس البشـرية    ). هـ١٤١٥(مراد، عزت    -٥٣

 .إخوان
الكتاب : الرياض. املخدرات والعقاقري املخدرة). هـ١٤٠٥( اجلرمية  مكافحة مركز أحباث -٥٤

 .الرابع
 : القاهرة .املخدرات وتنظيم أجهزة املكافحة   اإلعتماد على   ). م١٩٧٤(مسيحة، مجيل حنا     -٥٥

 .معهد ضباط الشرطة
: الكويـت . الشباب واملخدرات يف دول اخلليج العربية     ). م١٩٨٥(مصيقر، عبدالرمحن    -٥٦

 .الربيعان للنشر والتوزيع
النـدوة  : القـاهرة . التعريف واألبعاد : ظاهرة تعاطي املخدرات  ). م١٩٧١(املغريب، سعد    -٥٧

 .راتالعربية لتعاطي املخد
 ).٢ط. (دار الراتب اجلامعية: بريوت. ظاهرة تعاطي احلشيش). م١٩٨٤(املغريب، سعد  -٥٨
أساليب املعاملة الوالديـة وعالقتـها بـإحنراف        ). هـ١٤١٤(املفلح، عبداهللا عبدالعزيز     -٥٩

 .املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب: الرياض. رسالة ماجستري. األحداث
. رسالة ماجستري . اساليب اآلباء يف التنشئة اإلجتماعية    ). م١٩٩٥ (شاملقاطي، طعيس مشل   -٦٠

 .الرياض. جامعة امللك سعود: كلية اآلداب
املسكرات واملخـدرات وآثارهـا الصـحية       ). هـ١٤٠٩(منصور، عبدايد سيد أمحد      -٦١

 .املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب: الرياض. واإلجتماعية وموقف الشريعة منها
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املركز العـريب   : الرياض. التعريف العلمي للمخدرات  ). هـ١٤٠٢(ريد جالل   املهندي، ف  -٦٢
 .للدراسات األمنية والتدريب

:  الكويت .األسرة والبناء اإلجتماعي يف اجملتمع الكوييت     ). م١٩٨٠(، غنيمة يوسف    املهيين -٦٣
 .مكتبة الفالح

وزارة : قاهرة  ال. املواد املخدرة وطرق مكافحتها   ). م١٩٨٣(موسى، عبدالرمحن عبدالقادر     -٦٤
 .الداخلية

 ١٥-١٣(مطبوعات املؤمتر العريب    : تونس. الطفولة والتنمية ) م١٩٨٦(موسى، حممد أمحد     -٦٥
 ).نوفمرب

. ترمجة هالة الغنـام   . إدمان العقاقري وأسترتيجيات مكافحتها   ). م١٩٨٤(موهوى، أوديت    -٦٦
 .مطبوعات مركز اليونسكو: القاهرة

املؤمتر الـدويل   : الكويت). م١٩٨٤( واإلقتصادية   نشرة عن املخدرات وآثارها اإلجتماعية     -٦٧
 .للمخدرات

دار النهضة العربية   : بريوت. طرق التحليل االحصائي  ). م١٩٩٥(هيكل، عبدالعزيز فهمي     -٦٨
 .للطباعة والنشر

دار : ترمجـة بركـات، بـريوت   . األفيون واحلشيش واملخدرات) م١٩٧٧(هيوبرت برنار   -٦٩
 .العودة

الكتـاب  : الريـاض . دارة العامة ملكافحـة املخـدرات     اإل). هـ١٤١٩(وزارة الداخلية  -٧٠
 هـ١٤١٩اإلحصائي لعام 

   التقريـر االحصـائي السـنوي لعـام        ) هـ١٤١٩. (وزارة العمل والشئون اإلجتماعية    -٧١
 .هـ١٤١٩
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 اإلستبانــــة
      

 دراسة تطبيقيه على األحداث املتعاطني للمخدرات املوقوفني
 بدار املالحظة مبدينة الرياض

 
 

 
 

 إعداد
 ربيع بن طاحوس القحطاني

 

 إشراف
 عبد العزيز بن راشد الدايل. د

 هـ١٤٢٣الرياض 
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 يمبسم اهللا الرمحن الرح
 
 

 :أخي العزيز 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 
 : يسرين أن أرفق مع خطايب هذا استبانه ضمن مشروع حبث لرسالة املاجستري يف موضوع

 ) .أمناط التنشئه اآلسريه لألحداث املتعاطني للمخدرات( 
 

 بعد  أرجو أن أحظى ببضع دقائق من وقتك الثمني لإلجابه على تساؤالت هذه االستبانه            
 .قراءة فقراهتا بعناية وحتري الدقة يف اإلجابة 

 
علماً بأن االستجابات الواردة يف هذه االستبانه ستعامل بسريه تامة ولن تستخدم إالّ يف              

 .أغراض البحث العلمي 
     ولكم مين جزير الشكر والتقدير ،، ،،،   

 
 :                                  الباحث                                                         

                                                                                ربيع بن طاحوس القحطاين
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إكادميية نـايف   _ رئيس قسم العلوم اإلجتماعية      ك طالب أحسن مبار. د -١

 .للعلوم األمنيةالعربية 
 جامعة امللك سعود_  قسم علم اإلجتماع محيد خليل الشايقي . د -٢
 .وزارة الداخلية_  مركز أحباث مكافحة اجلرمية سلطان أمحد الثقفي  . د -٣
 .مساعد مدير عام مركز أحباث اجلرمية  سلطان العنقري . د -٤
عباس عبداحملمود أبـو    . الفريق د  -٥

 شامة
أكادميية نايف العربية   _  رئيس قسم العلوم الشرطية   

 .م األمنيةللعلو
 مدير عام مركز أحباث مكافحة اجلرمية  عبدالرحيم مشين الغامدي. د -٦
  جامعة امللك سعود -قسم علم النفس عبدالعزيز حممد حسني. د -٧
أكادميية _ رئيس قسم الندوات واللقاءات العلمية       اء عثمان الفرطه. د -٨

 نايف العربية للعلوم األمنية
 أكادميية نايف   –عميد مركز الدراسات والبحوث      ين حعلي فايز اجل. العميد د -٩

 العربية للعلوم األمنية
 أكادميية نـايف العربيـة      –رئيس الشئون العلمية     حممد فتحي عيد. د-١٠
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