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  في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة 

  عالء عبد الحفیظ مسلم المجالي /دو ب كریم المعایطة حمزة عبد المطل /د
  *مروان مسعد ناصر أبو سمهدانةوأ/ 

  مقدمة:ال
یعد تعاطي المخدرات من المشكالت اإلجرامیة التي تواجه جمیع المجتمعات 
الثقافیة والمتقدمة، وعلى الرغم من الجهود التي تبذل لمواجهتها إال أنها ال تزال 

حصائیات الخاصة باالنحراف والجریمة تشیر إلى الزیادة في تزاید مستمر، واإل
الكبیرة في عدد حاالت السلوك المنحرف بأنواعه المختلفة بین الصغار 
والكبار.وعلى رأسها تعاطي المخدرات التي غزت المدارس والكلیات والشركات 
حتى أصبحت ظاهرة المخدرات مشكله تهدد كیان المجتمع بالفساد واالنحالل 

  ).٢٠٠٧مار(غباري، والد
وحیث إن تعاطي المخدرات موضوع ذو ماٍض وحاضر، أما الماضي فبعید 
یصل إلى فجر الحیاة االجتماعیة واإلنسانیة، وأما الحاضر فمتسع یشمل العالم 
بأسره.فما من مجتمع ترامت ألینا سیرته عبر القرون أو عبر مراحل التطور 

هذه السیرة ما ینبئنا بشكل مباشر أو الحضاري المتعددة، إال وجدنا بین سطور 
غیر مباشر عن التعامل مع مادة أو مواد محدثة لتغیرات في الحالة النفسیة بوجه 

أو في الحالة العقلیة بوجه خاص لدى المتعاطي، ویبدو ذلك واضحًا في  عام.
تاریخ الصینیین والهنود والمصریین والفرس والیونان وغیرهم من األمم. وشهدت 

األخیرة في القرن العشرین تطورات سریعة وكثیرة في مختلف جوانب الحیاة،  العقود
وتطورت مع تلك األسالیب التي یعیشها اإلنسان، وازداد االتصال بین دول العالم، 

                                                           
وزارة التنمیة  -جریمة علم  - علم اجتماع  :حمزة عبد المطلب كریم المعایطة /د - *

  .األردن –االجتماعیة 
 - كلیة الكرك  -علم جریمة  -علم اجتماع : عالء عبد الحفیظ مسلم المجالي /د -

  .األردن –جامعة البلقاء التطبیقیة 
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ومع ذلك التطور ظهر العدید من المشاكل التي ألحقت الضرر باألفراد 
بالتالي اإلدمان علیها، والمجتمعات، ومن أهم هذه المشكالت تعاطي المخدرات و 

فازداد ظهورها في العالم اجمع، إال أنها تعتبر مشكله حدیثه نوعًا ما في األردن 
لضروري الوقوف ولكنها أصبحت تأخذ أشكاًال وأنماطًا جدیدة بحیث أصبح من ا

تعرف أسبابها ودوافعها وأسالیب الوقایة منها وطرق عالجها، عندها ودراستها و 
ه أن تعاطي المخدرات وٕاساءة استعمالها على نحو غیر مشروع وما یلفت االنتبا

من أهم واعقد المشاكل االجتماعیة واإلنسانیة لما لهذه المشكلة من انعكاسات 
سلبیة على حیاة األفراد والمجتمعات. واألردن من الدول التي تزداد به حركة 

ى تسرب المواد تهریب المخدرات نظرًا لموقعه الجغرافي، وقد أدى هذا الوضع إل
لى Yصولها إلى المتعاطین والمدمنین والمخدرة إلى السوق المحلیة وبالتالي و 

األشخاص المهیئین أصال لدخول عالم المخدرات بحكم ظروفهم االجتماعیة 
وقد حرمت كافة الشرائع السماویة تعاطي المخدرات  واالقتصادیة أو النفسیة.

الدین والنفس والعرض والعقل -سانطالقا من الحفاظ على الضروریات الخم
وذلك للحفاظ على سالمة المجتمع اإلنساني. حیث أصبح تعاطي  -والمال

المخدرات واإلدمان علیها المشكلة الرئیسیة التي تواجه العدید من المجتمعات في 
الوقت الحاضر، وهي آفة تنتشر بین الشباب والشابات الصغار والكبار، الفقراء 

دوله في العالم في وقتنا الحاضر تستطیع أن تكف أذى  واألغنیاء. وما من
اإلدمان عن أبنائها، حیث یترتب على هذه المشكلة تكالیف باهظة، تؤدي إلى 
الصعوبة في عالجها، حتى أصبح تعاطي المخدرات عند طلبة الجامعات 
والمعاهد مشكلة حقیقة، والتي تقود بالتالي إلى اإلدمان على المخدرات، وأصبحت 

ه المشكلة واضحة المعالم تسیطر على المجتمعات وتسهم في تدمیر األفراد هذ
  .)١٣٢-٢٠٠٧:١٢٨(المشاقبه، والجماعات 

  مشكلة الدراسة:
غراض غیر مشروعة، من السموم الخطیرة التي تستخدم ألتعد المخدرات 

من القرن الماضي، وحتى یومنا هذا، فهي تمتاز بمزایا وخصائص، جعل اإلقبال 
بشكل متزاید خاصة لفئات الشباب، ورغم ذلك استخدمت المخدرات بطرق علیها 

مشروعة من خالل وصفات طبیة لعالج بعض اإلمراض، لكن الهدف كان في 
األغلب لیس للعالج وٕانما للترفیة والتسلیة دون الوعي بإضرارها إال بعد تجربتها. 
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اإلدمان تدل على زیادة فالزیادة في إعداد المتعاطین والمدمنین في مراكز العالج و 
تعرف تعاطي المخدرات ت وتحدد مشكلة الدراسة من خالل في تعاطي المخدرا

  وآثارها في حدوث الجریمة.
  أسئلة الدراسة:

  وبناء على ذلك، تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:
مـا ظـاهرة تعـاطي المخـدرات وآثارهـا فـي حـدوث الجریمـة بـالمجتمع  السؤال األول:

  ألردني؟ وتم تقسیم السؤال إلى عدة أفرع كما یلي:ا
  ما اآلثار النفسیة لتعاطي المخدرات؟ .١
  ما اآلثار الصحیة لتعاطي المخدرات؟ .٢
  ما اآلثار االجتماعیة لتعاطي المخدرات؟ .٣
  ما اآلثار االقتصادیة لتعاطي المخدرات؟ .٤
  ما اآلثار األمنیة لتعاطي المخدرات؟ .٥

لة إحصائیة بین اآلثـار النفسـیة والصـحیة ات دالهل توجد فروق ذ السؤال الثاني:
االجتماعیــة واالقتصــادیة واألمنیــة لتعــاطي المخــدرات تعــزى إلــى متغیــرات (النــوع و 

  االجتماعي، حجم األسرة، المؤهل العلمي، الدخل الشهري لألسرة)؟
  أهداف الدراسة:

ي حدوث تعرف ظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها فتهدف هذه الدراسة إلى 
تعرف اآلثار النفسیة والصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة لجریمة، و ا

  لتعاطي المخدرات.
  أهمیة الدراسة: 

تعرف ظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها تأتي أهمیة الدراسة في محاولة  حیث
في حدوث الجریمة بالمجتمع األردني، من خالل ما تقدمه من نتائج، مما قد 

یة على اتخاذ الخطوات الصحیحة في التعامل مع هذه یساعد الجهات المعن
الظاهرة. وتوعیة فعالة لمواجهة هذه اآلفة الخطیرة التي تهاجم الشباب في 

  المجتمعات اإلنسانیة.
  المفاهیم اإلجرائیة:

  المخدرات:
هي مجموعة من مواد طبیعة أو كیمیائیة تستخدم على شكل عقاقیر أو 

عند استعمالها بشكل متكرر اإلدمان  تحدثتبغ  حبوب مخدرة أو روائح مخدره أو
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 علیها وتغیر في سلوك الفرد وشخصیته وتغیر في وظائف أعضاء الجسم.
وتصنیف المخدرات یعتمد على أصل المادة المخدرة أو مصدرها، وما یعتمد على 

  .)٢٠٠٥(العیسوي، تأثیر المادة المخدرة على المخ والجهاز العصبي 
  التعاطي:

اللغة وكما ورد في لسان العرب البن منظور ما نصه "التعاطي  التعاطي في
تناول ما ال یحق وال یجوز تناوله" وبناء على ما سبق نقول تناول فالن الدواء، 

  .)٢٠٠٣(عواد، ولكنه تعاطي المخدر 
  اإلدمان: 

للمخدر، بحیث یصبح دم الفرد متعطشًا إلى هذا  المتكررهو التعاطي 
  ).٢٠٠٧(غباري، ي وقت المخدر بأي ثمن وفي أ

  اإلطار النظري:
 مفهوم التعاطي:

یعرف التعاطي، كما جاء في لسان العرب البن منظور بأنه تناول ما ال 
بأن التعاطي: قیام الشخص  Alvinkgsیحق وال یجوز تناوله. وأشار الفینكس 

باستعمال المادة المخدرة إلى الحد الذي قد یفسد أو یتلف الجانب الجسمي أو 
وهناك من  صحة العقلیة للمتعاطي، أو قدراته الوظیفیة في الجانب االجتماعي.ال

یعرف تعاطي المخدرات بأنه:رغبه غیر طبیعیة یظهرها بعض األشخاص نحو 
المخدرات أو أي ماده سامه، إرادیًا أو عن طریق الصدفة أو للتعرف على آثارها 

دمان، تضر الفرد والمجتمع المسكنة أو المخدرة أو المنشطة، وتسبب حاله من اإل
. ویعتبر تعاطي المواد المخدرة متوافرًا )٢٠٠٧(غباري، جسمیًا ونفسیًا واجتماعیًا 

  :)٢٠٠٣(عواد، عندما یكون الشخص المتعاطي لدیه بعض من األمور هي 
  ).user(عندما تنهار الوظیفة االجتماعیة واالقتصادیة للمتعاطي  .١
طبیــــة شــــدیدة كونهــــا غیــــر معكوســــة  یــــؤدي االســــتخدام إلــــى حــــدوث تــــأثیرات .٢

)irreversible.(  
  .)exploitation(یجبر األفراد على تعاطیها بغرض االستغالل  .٣
  المؤسسات االجتماعیة. )undermine(یهدد مستوى استخدامها بتقویض  .٤
 )symptom  withdrawal(یسبب التوقف عن التعاطي أعراضًا انسحابیة  .٥

  جسدیة ونفسیه وعنیفة.
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  ون عن العقار حتى وهم یعلمون بتأثیراته الضارة.یبحث المتعاط .٦
ومن المظاهر والعالمات التي تشیر إلى أن أحد األشخاص یتعاطي 

في شخصیته، فقد یمیل إلى  والتحولالمخدرات التغیر في سلوك الشخص، 
االنطواء على نفسه وعدم مشاركة اآلخرین اهتماماتهم، وقد یكون خامًال في بعض 

في عمل أي شيء، وفي وقت أخر قد یكون متسرعًا بشكل  األحیان وال یرغب
غیر طبیعي ودون سبب یدعو إلى ذلك، وفي فترات ثانیة یكون سریع اآلثار، 
ویختلق الشجار مع من حوله ألتفه األسباب.ومالحظة رفقته ألصحاب جدد یظهر 

ة علیهم االستهتار، أو سمعتهم وسمعة أهالیهم غیر سویة أو البقاء لفترات طویل
والعودة إلى البیت متأخرًا في اللیل بحجة المذاكرة والدراسة مع أصدقائه. ویالحظ 
أن الشخص الذي یبدأ في التعاطي للمخدرات یفقد إمكانیاته في ربط أفكاره مع 
بعضها، وكثیرًا ما تتغیر طبیعته في الكالم فیصبح ثرثارًا بعد أن كان معتدل 

یث بعد أن كان یجادل ویناقش (عواد، الحدیث أو العكس، ال یشارك في أي حد
٢٠٠٣.(  

  مفهوم اإلدمان:
اإلدمان هو التعاطي المتكرر للمخدر، بحیث یصبح دم الفرد متعطشًا 
إلى هذا المخدر بأي ثمن وفي أي وقت، وهناك عدة مظاهر یتمیز بها اإلدمان 

  ):٢٠٠٧(غباري، 
  یله.رغبه ملحه وقوه جبریه لتعاطي العقار والحصول علیه بأي وس .١
  االتجاه المستمر لزیادة الجرعة. .٢
  االعتماد النفسي واالجتماعي على العقار. .٣
  أعراض جانبیه شدیدة عند التوقف عن اخذ العقار.  .٤

لذا فإن التعاطي مرحله تسبق اإلدمان، وهي أخف وطأة في اآلثار 
المترتبة علیها من آثار اإلدمان. فاإلدمان قد یحدث نتیجة التقلید، أو مجامله 

 صدقاء ومسایرتهم، أو محاوله للتجریب أو حب االستطالع. األ
وقد عرف اإلدمان: بأنه التعاطي المتكرر لمادة ولدرجة أن المتعاطي 
یكشف عن انشغال شدید بالتعاطي ورفض االنقطاع عنها أو لتعدیل تعاطیه 
وكثیرًا ما تظهر علیة أعراض االنسحاب إذا ما انقطع عن التعاطي، ونجد أن 

 :)٢٠٠٠(العطیات، مل األساسیة لحدوث اإلدمان هي العوا
  توافر المادة المدمنة. .١
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الشــخص المــدمن وهــو شخصــیة قابلــة لالعتمادیــة أو نتیجــة لظــروف خارجیــة  .٢
  یخضع لها.

الظروف البیئیة واالجتماعیة، وهي الظروف المحیطة بالمدمن من بیئة توفر  .٣
  العقار المخدر ومخالطة لجماعة من المدمنین.

العقاقیر التي  )١٩٧٣-١٩٦٩(صنیف منظمة الصحة العالمیة وحدد ت
تسبب اإلدمان وفقا لقابلیة العقار التفاعلي مع الكائن الحي، فإذا أدى إلى االعتماد 

(منصور، النفسي أو العضوي أو كلیهما فان العقار یكون مسببًا لإلدمان 
وًال انفعالیًا إذا أن اإلدمان هو أسلوب یخلق مشاعر معینه تسبب تح .)١٧:١٩٨٦

وعقلیًا داخل الفرد، فهو أسلوب ونمط باحث عن إشباع الحاجات الخاطئة الناشئة 
  ).٢٠٠٦(ناكین،  من ضغوطات الحیاة الیومیة

  اآلثار الناتجة عن تعاطي المخدرات: 
األضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات واالتجار غیر المشروع بها كثیرة 

رات واالستعمال واالتجار الغیر مشروع بها، ومتعددة، تنتج عن تعاطي المخد
وتتمثل تلك األضرار في المجاالت الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة، 
باإلضافة إلى ما ینبثق عن هذه اإلضرار من أضرار جانبیة ذات عالقة وثیقة 
باإلضرار المذكورة. وهناك عدة أسباب النتشار المخدرات، تشكل في مجموعها 

رئیسیة وفرعیة متداخلة متفاعلة متشابكة، تؤثر كل منها في حجم وٕابعاد  عوامل
ظاهرة المخدرات وسبل انتشارها بنسب ودرجات متفاوتة، ومن تلك األسباب، 
ضعف الوازع الدیني عند بعض األفراد في المجتمع، وأسباب اجتماعیة تتعلق 

وهناك أیضا األسباب  بتركیبة المجتمع وخصائصه ومتغیراته االجتماعیة المختلفة،
االقتصادیة المرتبطة بالوضع االقتصادي والظروف المعیشیة والمادیة عند مختلف 
فئات المواطنین، واألسباب الصحیة التي تتعلق بطبیعة المتعاطي النفسیة 
والشخصیة، واألسباب الخاصة باإلمكانیات المادیة والقدرات الفنیة المتوافرة 

الوقایة والمكافحة وعالج المدمنین وتأهیلهم وذلك  لمواجهة المخدرات عن طریق
لألسباب الخارجیة التي تتعلق باالنفتاح االجتماعي واالقتصادي واإلقامة خارج 
البالد واثر العمالة الوافدة في زیادة فرص انتشار المخدرات، باإلضافة إلى عدة 

  .)١٩٩٧(السعد، أسباب أخرى متنوعة 
  تعاطي المخدرات على النحو التالي:  ویمكن عرض اآلثار الناجمة عن
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  : أ. اآلثار النفسیة الناجمة عن تعاطي المخدرات
  :)٢٠٠١(فهمي، یؤدي تعاطي المخدرات إلى ما یلي 

  تقلیل التوتر بسبب الشعور الكاذب والنشوة والسعادة. .١
تحقیــق وٕاشــباع الدافعیــة للعــدوان، فالوصــول إلــى مســتوى اللــذة لــذة العــدوان  .٢

  ء یزید كلما زادت النشوة الناجمة عن تناول العقار المخدر.ونزعه االعتدا
تخفیض التوتر الناجم عن القلق، وتوجس وتوقع الشر والضرر أو العقاب  .٣

ـــنقص أو غیرهـــا ممـــا یحـــدث القلـــق  ـــذنب أو ال والفضـــل نتیجـــة الشـــعور بال
الــدائم.ومن الناحیــة النفســیة وجــد أیضــا أن ســلوك اإلدمــان علــى المخــدرات 

  عالیه بانحرافات سلوكیه معینه منها:  یرتبط بدرجه
  الشك الدائم المرضي من قبل أغلب المدمنین. •
  الخوف المرضي من قبل أغلب المدمنین. •
  ضعف قوة اإلرادة. •

ویؤدي تعاطي المخدرات إلى عدة أمراض نفسیه وعقلیه وبدنیه للشخص 
ا یسمي المتعاطي أو المدمن، فمن الناحیة النفسیة یؤدي تعاطي المخدرات إلى م

) والتبعیة هنا تعني التعلق المرضي بماده معینه مضره Dependence(بالتبعیة 
للجسم وعدم القدرة على التخلص من تعاطیها والتي تظهر عندما یكف ویمتنع 
المدمن عن تناول المخدر ویترتب على ذلك ظهور عوارض قلق وانزعاج وكآبة 

  .)٥٩، ٢٠٠٢(الحمادي، 
  مة عن تعاطي المخدرات:ب. اآلثار الصحیة الناج

  :)٢٠٠١(فهمي، یؤدي تعاطي المخدرات إلى ما یلي 
فقــر فــي معــدالت  –تكــرار الیقظــة لــیًال  -أرق  –مشــكالت خاصــة بــالنوم  .١

  النوم.
حـــدوث حـــاالت مـــن القلـــق والتوتر.وضـــعف الشـــهیة نتیجـــة االضـــطرابات  .٢

  المتصلة بالقصور الغذائي.
  دم وطفح جلدي.ارتفاع ضغط ال –عدم انتظام ضربات القلب  .٣

ولقد أكدت البحوث والدراسات التي قام بها العلماء والمتخصصون في كثیر 
من دول العالم على أن للمخدرات تأثیرًا على صحة اإلنسان البدنیة والنفسیة، فقد 
أجمعت تلك الدراسات على أن المخدرات تؤثر في أجهزه البدن من حیث القوة 

وى الوظیفي ألعضاء الجسم وحواسه والحیویة والنشاط، ومن حیث المست
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المختلفة.وتؤثر المخدرات تأثیرًا ضارًا بلیغا في الوظائف العقلیة لمتعاطیها من 
حیث اإلدراك والتفكیر والتذكر والتخیل، والقدرة على االبتكار، كما تؤثر على 

(الحمادي، حواس اإلنسان وعلى انفعاله الوجداني وعالقته مع نفسه ومع اآلخرین 
٢٠٠٢.( 

  ج. اآلثار االجتماعیة الناجمة عن تعاطي المخدرات: 
من أهم اإلضرار االجتماعیة للمخدرات التي تلحق الضرر بالفرد 

  :)١٩٩٩(السعد، والمجتمع ما یلي 
یمیـل متعـاطي المخــدرات غالبـًا إلــى العزلـة ویبقــى أسـیر نفســه و ال هـم لــه  .١

  سوى المخدر.
ماعیـة السـویة ورفاقـه الطبیعیـین، یبتعد متعاطي المخدرات عـن بیئتـه االجت .٢

ویلجــأ إلــى صــداقات رفــاق الســوء مــن أمثالــه الــذین یــدمنون علــى تعــاطي 
  المواد المخدرة.

یواجــــه متعــــاطي المخــــدرات نبــــذ المجتمــــع وكراهیتــــه وتصــــبح النظــــرة إلیــــه  .٣
  كإنسان شاذ خارج عن أعراف المجتمع وتقالیده.

ات وضـــعًا اجتماعیـــًا یعـــیش أفـــراد األســـرة التـــي ینتمـــي لهـــا مـــدمن المخـــدر  .٤
مأســـاویًا، یكتنفـــه الخجـــل والحیـــاء واالنعزالیـــة، والتهـــرب مـــن المواجهـــة مـــع 

  األهل واألقارب واألصدقاء والجیران.
زیــادة فــرص انتشــار جــرائم األســرة، والتــي تنــتج عــن المشــاجرات الصــاخبة  .٥

  بین مدمن المخدرات وأفراد األسرة.
تنتشـر فیهـا المخـدرات بصـورة لجوء بعض األفراد الـذین یقیمـون فـي بلـدان  .٦

وبائیـة طلبــًا للعلـم أو التجــارة أو الســیاحة إلـى نقــل عـاده تعــاطي المخــدرات 
وترویجهــــا فــــي أوســــاط مجتمعــــاتهم األصــــلیة عنــــدما یعــــودون إلیهــــا، بعــــد 

  انزالقهم في مهاوي اإلدمان ومشاكله.
  د. اآلثار االقتصادیة الناجمة عن تعاطي المخدرات: 

اة وأي دولة تقاس قوتها ومكانتها بوضعها المال هو عصب الحی
االقتصادي والمخدرات مدخل خطیر إلضعاف اقتصاد أیة دوله مهما كانت قوتها 

  :)٢٠٠٢(الحمادي، االقتصادیة وتتضح أضرار المخدرات االقتصادیة فیما یلي 
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إن عالج الذین یدمنون المخدرات یحتـاج إلـى عیـادات ومستشـفیات نفسـیه  .١
یتطلــب وجــود أطبــاء ومتخصصــین فــي هــذا المجــال  وصــحیة كثیــرة وهــذا

  وهذا یؤدي إلى زیادة اإلنفاق للدولة.
تنتشــر البطالــة فــي المجتمــع الــذي یكثــر فیــه تعــاطي المخــدرات وذلــك ألن  .٢

  الكل مشغول بالمخدر دون سواه مما یؤدي إلى قلة إنتاج هذا المجتمع.
یمكن صرف  تصرف أموال طائلة على مكافحة المخدرات ومتابعتها وكان .٣

هـــذه األمـــوال فـــي مشـــاریع عامـــه نافعـــة للمجتمـــع لـــو ســـلم النـــاس مـــن هـــذا 
  الوباء وزال عن الوجود.

  هـ. اآلثار األمنیة الناجمة عن تعاطي المخدرات: 
یعیش متعاطي المخدرات جوًا أمنیا مشحونًا بالخوف والقلق والذعر والتوتر، 

لمختصة تطارده في كل مكان بسبب الرقابة الرسمیة من قبل األجهزة األمنیة ا
وزمان. وتتبع تحركاته وسكونه لمتابعة إجراءات تنفیذ قوانین المخدرات. وتعاني 
أسرة المتعاطي أشد معاناة من الواقع الذي وصل إلیه المدمن، كونها تعیش حیاه 
ملیئة بالخوف والقلق والرهبة من سلوكیات المتعاطي المزاجیة وتصرفاته التي تنقله 

  .)١٩٩٩(السعد، ت كثیرة إلى صفوف اإلجرام والمجرمین في حاال
  الدراسات السابقة: 

تناول هذا الجزء من الدراسة عرض للدراسات التي تناولت ظاهرة المخدرات 
  في مختلف الدول العربیة ومن هذه الدراسات: 

  الدراسات العربیة:
 وقد توصلت إلى أن أهم اآلثار االجتماعیة )٢٠٠٩دراسة (الرشیدي، 

الناتجة عن تعاطي المخدرات هي: البطالة، التحرش بالنساء، الفقر، ویفقد المدمن 
القدرة على التعامل مع اآلخرین. وعدم قدرة المجتمعات على االعتماد على نفسها، 
ویؤدي اإلدمان إلى سوء التكیف في العالقات الزوجیة، وضعف الضمیر 

 كبرالمستوى التعلیمي المتدني، واألاإلنساني، وان األكثر تأثرا باإلدمان هم ذوي 
  عمرًا ودخال، ومن سكان المدن. 

ثر المخدرات على أوأشارت النتائج إلى وجود ) ٢٠٠٩دراسة (العنزي. 
) ٢٠من ( أقلوهذا الفرق لصالح الفئة العمریة السلوك المنحرف تبعا للعمر 

ح الدخل ثر للمخدرات على السلوك المنحرف تبعا للدخل الشهري ولصالأووجود 
، ویختلف المتعاطین في السلوك المنحرف تبعا لنوع اإلدمان، الهیروین، قلاأل



  ظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها في حدوث الجریمة 
  في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة 

  

٣٤٨

وهنالك فروق بین المتعاطین في السلوك المنحرف تبعا للمستوى التعلیمي المتدني 
للوالدین، وهنالك فروق بین المتعاطین في السلوك المنحرف تبعا لمكان اإلقامة 

  ولصالح من یسكنون المدینة. 
) وكان من أهم نتائج هذه الدراسة فیمما یتعلق ١٩٨٧سة (الفالح، درا

بالخصائص االجتماعیة للمتعاطین أن معظم أفراد العینة ینتمي إلي الفئة العمریة 
 أكبر) سنة. وأشارت النتائج إلى أن تعاطي المخدرات ینتشر بصورة ٣٩-٣٠من (

لخصائص االجتماعیة بین العزاب منة بین المتزوجین، وبینت النتائج أن من ا
للمتعاطین بین أفراد العینة تدني المستوى التعلیمي. وأن تعاطي المخدرات یرجع 
إلى العدید من العوامل المتشابكة بعضها البعض، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 
تعاطي المخدرات قد یعود إلى العوامل االجتماعیة ومن أهمها: مخالطة رفاق 

  عف الوازع الدیني. والتحضر. والطفرة المادیة. السوء. ووقت الفراغ. وض
) هدفت إلى معرفة الفرق بین مدمني ٢٠٠٠كما أوضح (عبد القادر، 

الهیروین، ومدمني األنواع األخرى من المخدرات على السلوك االنحرافي في 
حالة من المدمنین على  ٤٧المملكة العربیة السعودیة، حیث تكونت الدراسة من 

حالة من المدمنین على غیر الهیروین في مستشفى األمل، وقد  ٢١الهیروین، و
توصلت نتائج الدراسة إلى أن مدمني الهیروین الذین استمروا في التعاطي، یتسموا 

  بارتفاع درجة الكذب والتبریر واالكتئاب والعدوانیة.
) أن من أهم أسباب تفشي ظاهرة التحرش ٢٠٠٥وبینت دراسة (الشراري، 

دمان على المخدرات من قبل بعض الذكور، ضعف الرقابة بالنساء هي اإل
  األسریة، ضعف الوازع الدیني لدى مرتكبیه.

تعرف الجوانب إلى ) حیث هدفت ٢٠٠٣وأوضحت دراسة (الخزاعلة، 
االجتماعیة وعلى واقع وحجم المشكلة في األردن. وتوصلت الدراسة إلى أن 

سیما بین الشباب، وهناك تحول  تعاطي المخدرات في األردن في ازدیاد مستمر ال
نحو مادة الهیروین، ویعتبر رفاق السوء أهم الطرق التي عرف من خاللها 

  المدمنون المادة المخدرة.
  الدراسات األجنبیة:

تعرف والتي هدفت إلى في دراستها  Kathleen,2005)أوضحت كاثلین (
، حیث تكونت عینة أسباب فشل العالج لإلدمان والعودة إلیه في الوالیات المتحدة
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) حالة تم اختیارهم بالطریقة القصدیة ممن انهوا العالج وانسحبوا ٢٤الدراسة من (
منه، حیث أظهرت نتائج الدراسة أن هؤالء المدمنین یتصفون بدافعیة منخفضة، 
وعدوانیة نحو المجتمع، كما یتصفون بقلة التكیف، وضعف الثقة بالنفس، مما 

  ت انحرافیة نحو المجتمع الذي یعیشون فیه. یدفعهم إلى ارتكاب سلوكیا
التفكك  دراسة عن Fitzpatrick, et a, 2005l)( هوقام فتزباترك وزمالئ

) من ١٥٣٨األسري وعالقته باستعمال المخدرات، وتكونت عینة الدراسة من (
) سنة، وتبین أن هناك ١٨-١١المراهقین السود األمریكیین وضمن الفئة العمریة (

ة دالة بین الرصید االجتماعي واإلعراض االكتئابیة، مما یشیر إلى عالقة عكسی
عراض االكتئابیة لدي من اعي یعمل كإطار حمایة من نشوء األأن الرصید االجتم

  یتوافر لهم من األفراد. 
 & Samuelوهدفت الدراسة التي أجراها كل من صامویل وجون (

John,2001النفسیة واالنحرافیة  ) إلى معرفة الخصائص الشخصیة والمشاكل
) ٤١لدى المدمنین، والتخطیط لمنعهم عن اإلدمان وقد تكونت عینة الدراسة من (

مدمن تمت دراستهم من خالل مقابالت طبیة معهم في المركز لعالج المدمنین في 
الوالیات المتحدة األمریكیة، حیث بینت الدراسة أن هؤالء األشخاص لدیهم 

  واإلحباط. -العزلة االجتماعیة–تصفون باالنعزالیة خصائص عدوانیة للمجتمع وی
بدراسة  Rashada & Rathshanda,2005)(وقام كل من راتـشند وراشادا 

هدفت إلى معرفة االختالفات في الشخصیة بین المدمنین وغیر المدمنین في 
) ٥٠) فردا مدمنا و(٥٠الوالیات المتحدة األمریكیة، وتكونت عینة الدراسة من (

المدمنین تم اختیارهم بالطریقة القصدیة، وتم استخدام اختبار كاتل  من غیر
للشخصیة ومقیاس روتر، وتبین من نتائج الدراسة أن المدمنین اتصفوا بالعدوانیة 

  واالنحراف بمختلف أنواعه.
  الدراسة المیدانیة:

  منهجیة الدراسة:
ضمن في الدراسة، على منهج المسح االجتماعي الذي ت المنهجیةتعتمد 

مسحًا مكتبیًا بالرجوع للمصادر والمراجع لبناء اإلطار النظري للدراسة، ومن ثم 
التطبیق المیداني لجمع البیانات عن طریق أداة الدراسة لإلجابة عن أسئلة الدراسة 

  باستخدام التحلیل اإلحصائي المناسب.
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  مجتمع الدراسة وعینتها:
لبلقاء التطبیقیة / كلیة مجتمع الدراسة من العاملین في جامعة ا مجتمعتكون 

) من العاملین والعامالت من ٢٠٧الكرك، وتم اختیار عینة عشوائیة بلغت (
) یبین توزیع أفراد عینة ١الكرك، والجدول ( –العاملین في جامعة البلقاء التطبیقیة 

  الدراسة.
(النوع االجتماعي، عدد  ) توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المتغیرات١جدول (
  فراد األسرة، الخبرة الوظیفیة، المؤهل العلمي، الراتب الشهري)أ

 النسبة المئویة التكرار فئات المتغیر المتغیر
 %٦٨.٢٢ ٧٣ ذكر النوع االجتماعي

 %٣١.٧٨ ٣٤ أنثى

 حجم األسرة
 %١٤.٩٥ ١٦ أفراد ٣من  أقل
 %٤٨.٦٠ ٥٢ أفراد ٦ -٣

 %٢٤.٣٠ ٢٦ ١٠ – ٦أكثر من 
 %١٢.١٥ ١٣ دأفرا ١٠أكثر من 

 المؤهل العلمي
 %٧.٤٨ ٨ أقلدبلوم ف

 %٧٠.٠٩ ٧٥ بكالوریوس
 %٢٢.٤٣ ٢٤ دراسات علیا

 الدخل الشهري
 %٦.٥٤ ٧ دینار ٣٠٠من  أقل

 %٢٤.٣٠ ٢٦ دینار ٤٠٠ – ٣٠٠
 %٣١.٧٨ ٣٤ دینار ٥٠٠ – ٤٠١

 %٣٧.٣٨ ٤٠ دینار ٥٠٠أكثر من 
 %١٠٠ ١٠٧ المجموع 

  أداة الدراسة:
إلطالع على األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة، ومراجعة بعد ا

  الدراسات السابقة التي أجریت حولها، تم تطویر أداة الدراسة (االستبانة). 
  صدق األداة:

للتأكد من صدق األداة تم استخراج داللة الصدق المنطقي لألداة (صدق  
وعة من أعضاء هیئة المحكمین)، وذلك باللجوء إلى أسلوب التحكیم من قبل مجم

التدریس في الجامعات األردنیة المتخصصین، فتم توزیع األداة على عشرة 
محكمین، وطلب منهم الحكم على صالحیة األداة وصالحیة فقراتها في قیاس ما 
وضعت لقیاسه، وكان الغرض من التحكیم التحقق من: (مدى مناسبة الفقرة. 

فقرة لغویًا. وٕاجراء التعدیل المقترح في ومدى انتماء الفقرة. ومدى دقة ووضوح ال
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حالة كون الفقرة غیر مناسبة). وبعد إجراء التعدیالت التي حددها المحكمون، تم 
  توزیع االستبانة بصیغتها النهائیة على أفراد عینة الدراسة.

  ثبات األداة:
تم التأكد من ثبات أداة الدراسة، من خالل عرضها مبدئیًا، وتوزیعها على 

) مبحوثًا، وتم تعدیل االستبانة بناء على آراء ٣٠استطالعیة تجریبیة بلغت (عینة 
عینة الدراسة االستطالعیة، وبعد التعدیل تم استخراج معامل ثباتها باستخدام 

لفقرات كل مجال على حدة ولألداة ) Cronbach Alpha(معادلة كرونباخ ألفا 
فقراتها مع بعضها البعض،  ككل، لیتم التحقق من مدى درجة اتساق كل فقرة من

  ) یبین ذلك.٢وبالتالي ثبات األداة ككل. والجدول (
  ) قیم معامل الثبات لالتساق الداخلي لألداة بمعادلة كرونباخ ألفا٢جدول (

 معامل الثبات عدد الفقرات البعد
 ٠.٨٥ ٦ اآلثار النفسیة
 ٠.٨٩ ٦ اآلثار الصحیة

 ٠.٨٦ ٦ اآلثار االجتماعیة
 ٠.٨٣ ٦ قتصادیةاآلثار اال

 ٠.٨١ ٦ اآلثار األمنیة
 ٠.٩٠ ٣٠ األداة ككل

) أن معامل الثبات ألبعاد أداة الدراسة تراوح ما ٢یتبّین من نتائج الجدول (
  مرتفعة ومقبولة ألغراض إجراء الدراسة. ثبات)، وهي معامالت ٠٨٩-٠٨١بین (

  :المعالجات اإلحصائیة
 )،SPSS.16.1یة للعلوم االجتماعیة (تستخدم الدراسة برنامج الرزم اإلحصائ

  وفقًا للمعالجات اإلحصائیة التالیة:
  حساب التكرارات وحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة. -١
 اختبار (ت) لمعرفة الفروق -٢
 ).ANOVAتحلیل التباین األحادي ( -٣
 استخدام معادلة كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة -٤

  عرض النتائج:
  ئج المتعلقة بالسؤال األول:النتا

األول الذي ینص على: ما آثار ظاهرة تعاطي  السؤاللإلجابة عن 
المخدرات في حدوث الجریمة بالمجتمع األردني؟ لقد تم تقسیم السؤال إلى عدة 

  أفرع كما یلي:



  ظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها في حدوث الجریمة 
  في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة 
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  ما اآلثار النفسیة لتعاطي المخدرات؟ - ١
یة لكل فقرة من فقرات واالنحرافات المعیار  الحسابیة المتوسطات احتساب تم

  ) یبین النتائج التي تم التوصل إلیها.٣البعد االجتماعي والجدول (
  ) ٣جدول (

  لمستوى فقرات بعد اآلثار النفسیة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
  رقم

  المتوسط الفقرة الفقرة
 الحسابي

  االنحراف
 المستوى المعیاري

یز الفكري في یفقد متعاطي المخدرات الترك ١
 متوسط ١.١٤٣ ٢.٨٦ .أموره الحیاتیة

تعمل على إظهار معالم القلق لدى الفرد في  ٢
 متوسط ١.١٦٤ ٣.٣٨ .جمیع المواقف

یشعر متعاطي المخدرات بحاالت من  ٣
 متوسط ١.١٥٢ ٣.٥٧ .االكتئاب

یعمل تعاطي المخدرات على زیادة حاالت  ٤
 طمتوس ١.٠٦٨ ٣.٤٨ .التوتر لدى المتعاطي

یزد تعاطي المخدرات من الشعور باألنا األعلى  ٥
 متوسط ١.١٧٨ ٣.٣٢ .لدى المدمنین

تصیب المخدرات الفرد باضطرابات نفسیة  ٦
 مرتفع ١.٠٥٨ ٤.٢٨ .عمیقة

 متوسط ١.١٢٧ ٣.٤٧٧ الكلي 
المتوسطات الحسابیة لآلثار النفسیة لتعاطي  یالحظ من الجدول أن

)، وجاء بمستوى متوسط بمتوسط حسابي ٤.٢٨ -٢.٨٦المخدرات قد تراوح بین (
) والتي ١)، وقد كان أدنى متوسط للفقرة (١.١٢٧)، وانحراف معیاري (٣.٤٧(

تنص على" یفقد متعاطي المخدرات التركیز الفكري في أموره الحیاتیة "، بمتوسط 
) التي ٦)، وأعالها للفقرة (١.١٤٣) وانحراف معیاري (٢.٨٦متوسط بلغ (حسابي 

تنص على " تصیب المخدرات الفرد باضطرابات نفسیة عمیقة " وبمتوسط حسابي 
)، ومن خالل استعراض باقي ١.٠٥٨) وانحراف معیاري (٤.٢٨مرتفع بلغ (

فقرة ضمن الفقرات نالحظ أن جمیع الفقرات كانت بمستوى متوسط، ولم ترد أي 
  المستوى المنخفض.

  ما اآلثار الصحیة لتعاطي المخدرات؟ - ٢
واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة من فقرات  الحسابیة المتوسطات احتساب تم

  ) یبین النتائج التي تم التوصل إلیها.٤اآلثار الصحیة والجدول (
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  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة٤جدول (
  آلثار الصحیة لتعاطي المخدراتلفقرات بعد ا 

  رقم
  المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
  االنحراف
 المستوى المعیاري

یصیب تعاطي المخدرات الجهاز التنفسي بأمراض  ٧
 مرتفع ١.٠٨٩ ٤.٢٢ .خطیرة

یعمل تعاطي المخدرات على تدمیر الصحة البدنیة  ٨
 مرتفع ١.٠٢٠ ٤.١٢ .لإلنسان

ى حالة متقدمة من التعب توصل المخدرات الفرد إل ٩
 مرتفع ١.٠٥١ ٤.٠٣ .واإلرهاق

تصیب بأضرار جسیمة في القوى العقلیة والقدرات  ١٠
 مرتفع ١.٠٢٢ ٤.١١ .الفكریة

 مرتفع ١.٥٣٤ ٣.٩٧ .تؤثر تأثیرًا سیئًا على المهارات اللغویة والحسابیة ١١
تخلق تشوهات كبیرة لدى الجنین عند األمهات  ١٢

  ١.٥٥٦ ٣.٩٨ .المدمنات
 مرتفع ١.١٤٣ ٤.٠٩ الكلي 

) أن المتوسطات الحسابیة لآلثار الصحیة ٤( یالحظ من خالل الجدول
)، وقد جاء بمستوى مرتفع، ٤.٢٢ -٣.٩٧لتعاطي المخدرات قد تراوح بین (

)، وقد كان أدنى ١.١٤٣)، وانحراف معیاري (٤.٠٩وبمتوسط حسابي كلي بلغ (
على المهارات اللغویة  تؤثر تأثیرًا سیئاً ى ") والتي تنص عل١١وسط للفقرة (مت

)، ١.٥٣٤) وانحراف معیاري (٣.٩٧"، بمتوسط حسابي مرتفع بلغ (والحسابیة
رات الجهاز التنفسي یصیب تعاطي المخد) التي تنص على "٧عالها للفقرة (وأ

) وانحراف معیاري ٤.٢٢" وبمتوسط حسابي مرتفع بلغ (بأمراض خطیرة
ستعراض باقي الفقرات نالحظ أن جمیع الفقرات كانت )، ومن خالل ا١.٠٨٩(

  بمستوى مرتفع، ولم ترد أي فقرة ضمن المستویین المتوسط والمنخفض.
  

  ما اآلثار االجتماعیة لتعاطي المخدرات؟ -٣
واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة من  الحسابیة المتوسطات احتساب تم

  بین النتائج التي تم التوصل إلیها.) ی٥فقرات بعد اآلثار االجتماعیة، والجدول (
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  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ٥جدول (
  والترتیب والمستوى لفقرات بعد اآلثار االجتماعیة

  رقم
  المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
  االنحراف
 المستوى المعیاري

 تفعمر  ٢.٤٣٢ ٣.٥٧ .یهدد تعاطي المخدرات الكیان االجتماعي للفرد ١٣
 مرتفع ١.١٨٥ ٣.٥١ .یؤثر استخدام المخدرات على العالقات االجتماعیة ١٤
یعمل اإلدمان على المخدرات في التفكك األسري لدى أسر  ١٥

 مرتفع ١.١٤٥ ٣.٣٠ .المدمنین

یزید تعاطي المخدرات من حاالت العنف على مستوى  ١٦
 متوسط ١.٢١١ ٣.١٦ .األسرة والمجتمع

ى المخدرات من سوء العالقات الزوجیة یزید اإلدمان عل ١٧
 متوسط ١.١٩٤ ٢.٩٩ .والنزاع القائم بین الزوجین

یخلق تعاطي المخدرات العداوة والبغضاء بین الناس حتى  ١٨
 متوسط ١.١٤٣ ٣.٤٦ .األصدقاء منهم

 متوسط ١.٣٤٣ ٣.٣٥ الكلي 
ة ) أن المتوسطات الحسابیة لآلثار االجتماعی٥یالحظ من خالل الجدول (

متوسط، )، وقد جاء بمستوى ٣.٥٧ - ٢.٩٩بین ( لتعاطي المخدرات قد تراوح
)، وقد كان أدنى ١.٣٤٣(معیاري وانحراف )، ٣.٣٥(وبمتوسط حسابي كلي بلغ

یزید اإلدمان على المخدرات من سوء ) والتي تنص على " ٥متوسط للفقرة (
بي متوسط بلغ "، بمتوسط حسا العالقات الزوجیة والنزاع القائم بین الزوجین

یهدد ) التي تنص على " ١)، وأعالها للفقرة (١.١٩٤) وانحراف معیاري (٢.٩٩(
) ٣.٥٧متوسط حسابي متوسط بلغ (وب تعاطي المخدرات الكیان االجتماعي للفرد "

)، ومن خالل استعراض باقي الفقرات نالحظ أن جمیع ٢.٤٣٢وانحراف معیاري (
أي فقرة ضمن المستوى المرتفع أو الفقرات كانت بمستوى متوسط ولم ترد 

  المنخفض.
  ما اآلثار االقتصادیة لتعاطي المخدرات؟ - ٤

لكل فقرة من  واالنحرافات المعیاریة الحسابیة المتوسطات احتساب تم
  ) یبین النتائج التي تم التوصل إلیها.٦فقرات بعد اآلثار االقتصادیة، والجدول (
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  )٦جدول (
  لفقرات بعد اآلثار االقتصادیة المعیاریة رافاتواالنح الحسابیة المتوسطات 

  رقم
  المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
  االنحراف
 المستوى المعیاري

  یقتطع اإلدمان على المخدرات جزءًا كبیرًا من دخل األسرة،  ١٩
 مرتفع ١.٧٧٦ ٣.٧٠ وهو بذلك یمثل عبئًا اقتصادیًا علیها

  اض إنتاج الفرد یؤدي اإلدمان على المخدرات إلى انخف ٢٠
 مرتفع ١.٠٤٧ ٣.٦٩ المتعاطي للمخدرات في عمله

 مرتفع ١.٠٩٧ ٣.٥٨ یمثل اإلدمان عبئًا كبیرًا على الدخل القومي ٢١
 متوسط ١.١٤٥ ٣.٠٨ یضعف اإلدمان على المخدرات من الناتج المحلي للدولة ٢٢

یعمل على زیادة النفقات لدى المؤسسات األمنیة لمكافحة  ٢٣
 متوسط ١.١٠٣ ٢.٨٩ فةهذه اآل

  یدفع اإلدمان على المخدرات إلى الحصول  ٢٤
 متوسط ١.٢٠٥ ٣.٤٦ على المال بطرق غیر مشروعة

 متوسط ١.٢١٩ ٣.٢٨ الكلي 
) أن المتوسطات الحسابیة لآلثار االقتصادیة ٦یالحظ من خالل الجدول (

توسط )، وقد جاء بمستوى م٣.٧٠ -٢.٨٩لتعاطي المخدرات قد تراوح بین (
)، وقد كان أدنى ١.٢١٩( )، وانحراف معیاري٣.٢٨وبمتوسط حسابي كلي بلغ (

ؤسسات ) والتي تنص على یعمل على زیادة النفقات لدى الم٢٣متوسط للفقرة (
) وانحراف ٢.٨٩"، بمتوسط حسابي متوسط بلغ (األمنیة لمكافحة هذه اآلفة

یقتطع اإلدمان على ى ") التي تنص عل١٩)، وأعالها للفقرة (١.١٠٣معیاري (
" بذلك یمثل عبئًا اقتصادیًا علیهاالمخدرات جزءًا كبیرًا من دخل األسرة، وهو 

)، ومن خالل ١.٧٧٦) وانحراف معیاري (٣.٧٠وبمتوسط حسابي مرتفع بلغ (
استعراض باقي الفقرات نالحظ أن جمیع الفقرات كانت بمستوى مرتفع ومتوسط، 

  نخفض.ولم ترد أي فقرة ضمن المستوى الم
  ما اآلثار األمنیة لتعاطي المخدرات؟"  -٥

واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة من  الحسابیة المتوسطات احتساب تم
  ) یبین النتائج التي تم التوصل إلیها.٧فقرات البعد القانوني والجدول(
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   المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) ٧جدول (
  نیة لتعاطي المخدراتلمستوى فقرات بعد اآلثار األم

  رقم
  المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
  االنحراف
المستوى المعیاري

إذا  یشكل اإلدمان على المخدرات تهدیدا ألمن الدولة ٢٥
 متوسط ١.١٦٠ ٣.٤٦ لها اإلقلیمیةكانت المخدرات تروج داخل الحدود 

تشكل المخدرات تحدیات للسلطة والمؤسسات المسئولة  ٢٦
 مرتفع ٠.٩٨٢ ٣.٨٤ واطنین وسالمتهمعن أمن الم

 تشكیل عصابات إجرامیة تهدد سالمةتعمل على  ٢٧
 متوسط ١.٢٨٠ ٣.٠٧ المواطنین

 مرتفع ١.١٣٥ ٣.٥٢ تساعد الفرد في االتجاه نحو الجماعات اإلرهابیة المتطرفة ٢٨
 المشاجرات والمنازعات بین أفراد تزید المخدرات من ٢٩

 طمتوس ١.١٦٤ ٣.٣٥ المجتمع
جعله مقصدا  یهدد انتشار المخدرات أمن حدود الدولة في ٣٠

 مرتفع ١.١١٦ ٣.٧٢ لتجار المخدرات
 متوسط ١.١٣٩ ٣.٤٩ الكلي 

) أن المتوسطات الحسابیة لآلثار األمنیة ٧یالحظ من خالل الجدول (
)، وقد جاء بمستوى متوسط، ٣.٨٤ - ٣.٠٧لتعاطي المخدرات قد تراوح بین (

)، وقد كان أدنى ١.١٣٩)، وانحراف معیاري (٣.٤٩كلي بلغ (وبمتوسط حسابي 
ات إجرامیة تهدد تعمل على تشكیل عصاب" ) والتي تنص على٣متوسط للفقرة (

) وانحراف معیاري ٣.٠٧"، بمتوسط حسابي متوسط بلغ (سالمة المواطنین
تشكل المخدرات تحدیات للسلطة ) التي تنص على "٢عالها للفقرة ()، وأ١.٢٨٠(

" وبمتوسط حسابي مرتفع بلغ سئولة عن أمن المواطنین وسالمتهممؤسسات الموال
)، ومن خالل استعراض باقي الفقرات نالحظ ٠.٩٨٢) وانحراف معیاري (٣.٨٤(

أن جمیع الفقرات كانت بمستوى مرتفع ومتوسط، ولم ترد أي فقرة ضمن المستوى 
  المنخفض.

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
فروق ذات داللة إحصائیة في تصورات  الثاني على: هل توجدنص السؤال 

أفراد عینة الدراسة نحو اآلثار النفسیة والصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة 
لتعاطي المخدرات تعزى إلى متغیرات (النوع االجتماعي، حجم األسرة، المؤهل 

  ي:العلمي، الدخل الشهري لألسرة). وكانت اإلجابة عنه كما یل
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  النوع االجتماعي:
) الختبار الفروق في T-test( تم استخدام تحلیللإلجابة عن هذا السؤال 

اآلثار النفسیة والصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة  نحوتصورات أفراد عینة الدراسة 
) یوضح ٨واألمنیة لتعاطي المخدرات تعزى لمتغیر النوع االجتماعي، والجدول (

   ذلك.
) لتصورات أفراد عینة الدراسة نحو اآلثار T-testتحلیل ( ) نتائج٨جدول (

  النفسیة لتعاطي المخدرات التي تعزى لمتغیر النوع االجتماعي
  المتوسط  الفئة المتغیر البعد

 الحسابي
  االنحراف 
  مستوى  t المعیاري

 الداللة
  اآلثار 
 النفسیة

  النوع 
 االجتماعي

 ٠.٥٧٢ ٠.٣٨٠ ١.٢٦٥ ٠.٤٨١ ذكر
  ٠.٣٧٠ ١.٢٩٩ ٠.٤٨١ أنثى

  اآلثار 
 الصحیة

  النوع 
 االجتماعي

 ٠.٨٥٨ ١.٠٣٥ ٠.٣٠٢ ٠.٧٣٩ ذكر
  ١.٠٦١ ٠.٢٩٢ ٠.٧٣٩ أنثى

  اآلثار 
 االجتماعیة

  النوع 
 االجتماعي

 ٠.٤٢٦ ١.٢٢٠ ٠.٢٢٤ ١.٣١١ ذكر
  ١.٢٠١ ٠.٢٣٤ ١.٣١١ أنثى

  اآلثار 
 االقتصادیة

  النوع 
 االجتماعي

 ٠.٩٥٥ ١.٣٦٠ ٠.١٧٥ ١.٣٩٧ ذكر
  ١.٣٧٨ ٠.١٧٢ ١.٣٩٧ أنثى

  اآلثار 
 األمنیة

  النوع 
 االجتماعي

 ٠.٧٤٨ ٠.١٣٦ 0.892 ٠.١٠٨ ذكر
  ٠.١٣٩ ٠.٨٩٠ 0.108 أنثى

عند  ) أنه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة٨الجدول ( خاللیظهر من 
 في تصورات أفراد عینة الدراسة نحو اآلثار النفسیة) ٠.٠٥≤αمستوى الداللة (

تعزى للنوع والصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة لتعاطي المخدرات 
(ت) المحسوبة الظاهرة في الجدول السابق  ، وذلك اعتمادا على قیماالجتماعي

  .)α≥٠.٠٥عند مستوى داللة (
  حجم األسرة:

 )ONE WAY ANOVAتم استخدام تحلیل التباین األحادي ( 
د عینة الدراسة نحو اآلثار النفسیة والصحیة الختبار الفروق في تصورات أفرا

واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة لتعاطي المخدرات تعزى لمتغیر حجم األسرة، 
  ) یوضح ذلك. ٩والجدول (
  



  ظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها في حدوث الجریمة 
  في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة 

  

٣٥٨

  ) ONE WAY ANOVA) نتائج تحلیل التباین األحادي (٩جدول (
یة لتصورات أفراد عینة الدراسة نحو اآلثار النفسیة والصحیة واالجتماع
 واالقتصادیة واألمنیة لتعاطي المخدرات تعزى لمتغیر حجم األسرة

  مصدر العوامل
 التباین

  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
  مستوى fقیمة  المربعات

 الداللة
  اآلثار 
 النفسیة

 ٠.٤٠٠ ٠.٩٨٦ ٥٦.٢٥٣ ٣ ١٦٨.٧٥٨ بین المجموعات
   ٥٧.٠٦٧ ١٠٣ ١١٥٨٤.٦٧٢ داخل المجموعات

    ١٠٦ ١١٧٥٣.٤٣٠ عالمجمو 
  اآلثار 
 الصحیة

 ٠.٢٨٠ ١.٢٨٥ ٢٣.٣٤٧ ٣ ٧٠.٠٤٠ بین المجموعات
   ١٨.١٦٢ ١٠٣ ٣٦٨٦.٨٩٨ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٣٧٥٦.٩٣٧ المجموع
اآلثار 

 االجتماعیة
 ٠.١٠٣ ٤.٨١٤ ١٨٥.٨٠٠ ٣ ٥٥٧.٣٩٩ بین المجموعات
   ٣٨.٥٩٩ ١٠٣ ٧٧٩٦.٩٧٥ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٨٣٥٤.٣٧٤ المجموع
اآلثار 

 االقتصادیة
 ٠.١٢٢ ١.٩٥٥ ٧٣.١٥٣ ٣ ٢١٩.٤٥٩ بین المجموعات
   ٣٧.٤١٨ ١٠٣ ٧٥٩٥.٧٥٩ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٧٨١٥.٢١٧ المجموع
  اآلثار 
 األمنیة

 ٠.١١٢ ٢.٠٢٥ ٤٥.٢٥٢ ٣ ١٣٥.٧٥٧ بین المجموعات
   ٢٢.٣٤٨ ١٠٣ ٤٥٣٦.٦٨٨ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٤٦٧٢.٤٤٤ المجموع
) یتبین أنه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند ٩من خالل الجدول (

) في تصورات أفراد عینة الدراسة نحو اآلثار النفسیة α≤0.05مستوى الداللة (
والصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة لتعاطي المخدرات تعزى لحجم األسرة، 

لظاهرة في الجدول السابق عند مستوى ) المحسوبة اfوذلك اعتمادا على قیم (
)، ٠.١٢٢)، (٠.٤٠٠)، والبالغة لألبعاد على التوالي (α≥٠.٠٥داللة (
٠.١١٢)، (٠.٢٨٠)، (٠.١٠٣ .(  

  المؤهل العلمي:
) الختبار ONE WAY ANOVAتم استخدام تحلیل التباین األحادي (

یة واالجتماعیة نحو اآلثار النفسیة والصح الدراسةالفروق في تصورات أفراد عینة 
واالقتصادیة واألمنیة لتعاطي المخدرات تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، والجدول 

  ) یوضح ذلك. ١٠(
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   )ONE WAY ANOVA() نتائج تحلیل التباین األحادي ١٠جدول (
لتصورات أفراد عینة الدراسة نحو اآلثار النفسیة والصحیة واالجتماعیة 

  العلمي خدرات التي تعزى لمتغیر المؤهلواالقتصادیة واألمنیة لتعاطي الم
  مصدر  العوامل

 التباین
  مجموع 
 المربعات

  درجات 
 الحریة

  متوسط 
  مستوى  fقیمة  المربعات

 الداللة
  اآلثار 
 النفسیة

 ٠.٦٣٣ ٤٥٩ ٢٦.٣٠٦ ٢ ٥٢.٦١٢ بین المجموعات
   ٥٧.٣٥٧ ١٠٤ ١١٧٠٠.٨١٨ داخل المجموعات

    ١٠٦ ١١٧٥٣.٤٣٠ المجموع
  ار اآلث

 الصحیة
 ٠.١٧٢ ١.٧٧٥ ٣٢.١٣٧ ٢ ٦٤.٢٧٤ بین المجموعات
   ١٨.١٠١ ١٠٤ ٣٦٩٢.٦٦٣ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٣٧٥٦.٩٣٧ المجموع
  اآلثار 

 االجتماعیة
 ٠.٠٦٨ ٢.٧٢٧ ١٠٩.٣٠٦ ٢ ٢١٨.٦١٣ بین المجموعات
   ٤٠.٠٧٨ ١٠٤ ٨١٣٥.٧٦١ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٨٣٥٤.٣٧٤ المجموع
  اآلثار 

 االقتصادیة
 ٠.٣٣٠ ٣.٤٧٠ ١٢٨.٥٧٠ ٢ ٢٥٧.١٤٠ بین المجموعات
   ٣٧.٠٤٩ ١٠٤ ٧٥٥٨.٠٧٧ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٧٨١٥.٢١٧ المجموع
  اآلثار 
 األمنیة

 ٠.١٢٦ ٣.٧٢٨ ٨٢.٣٧٤ ٢ ١٦٤.٧٤٩ بین المجموعات
   ٢٢.٠٩٧ ١٠٤ ٤٥٠٧.٦٩٦ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٤٦٧٢.٤٤٤ المجموع
عند  أنه ال یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة) یتبین ١٠جدول (من خالل ال
لتصورات أفراد عینة الدراسة نحو اآلثار النفسیة ) ٠.٠٥≤αمستوى الداللة (

والصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة لتعاطي المخدرات التي تعزى لمتغیر 
في الجدول السابق ) المحسوبة الظاهرة fوذلك اعتمادا على قیم (، المؤهل العلمي

  ).α≥٠.٠٥عند مستوى داللة (
  الدخل الشهري:

) الختبار ONE WAY ANOVAتم استخدام تحلیل التباین األحادي (
نحو اآلثار النفسیة والصحیة واالجتماعیة  الدراسةالفروق في تصورات أفراد عینة 

دول واالقتصادیة واألمنیة لتعاطي المخدرات تعزى لمتغیر الدخل الشهري، والج
  ) یوضح ذلك. ١١(

  
  



  ظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها في حدوث الجریمة 
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٣٦٠

   )ONE WAY ANOVA() نتائج تحلیل التباین األحادي ١١جدول (
لتصورات أفراد عینة الدراسة نحو اآلثار النفسیة والصحیة واالجتماعیة 
  واالقتصادیة واألمنیة لتعاطي المخدرات التي تعزى لمتغیر الدخل الشهري

  مصدر  العوامل
 التباین

  مجموع 
 المربعات

درجات 
 لحریةا

  متوسط 
  مستوى  fقیمة  المربعات

 الداللة
  اآلثار 
 النفسیة

 ٠.٣٦٩ ١.٠٥٦ ٦٠.٢١٨ ٣ ١٨٠.٦٥٤ بین المجموعات
   ٥٧.٠٠٩ ١٠٣ ١١٥٧٢.٧٧٦ داخل المجموعات

    ١٠٦ ١١٧٥٣.٤٣٠ المجموع
  اآلثار 
 الصحیة

 ٠.٧٩ ٢.٢٩٥ ٤١.٠٨١ ٣ ١٢٣.٢٤٣ بین المجموعات
   ١٧.٩٠٠ ١٠٣ ٣٦٣٣.٦٩٤ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٣٧٥٦.٩٣٧ المجموع
  اآلثار 

 االجتماعیة
 ٠.٥٧٤ ٠.٦٦٥ ٢٧.٢٤٤ ٣ ٨١.٧٣٣ بین المجموعات
   ٤٠.٩٥٤ ١٠٣ ٨٢٧٢.٦٤٠ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٨٣٥٤.٣٧٤ المجموع
  اآلثار 

 االقتصادیة
 ٠.٢٨٨ ١.٢٦٢ ٤٧.٧٠٣ ٣ ١٤٣.١١٠ بین المجموعات
   ٣٧.٧٩٤ ١٠٣ ٧٦٧٢.١٠٧ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٧٨١٥.٢١٧ المجموع
  اآلثار 
 األمنیة

 ٠.٤١٩ ٠.٩٤٦ ٢١.٤٧١ ٣ ٦٤.٤١٤ بین المجموعات
   ٢٢.٧٠٠ ١٠٣ ٤٦٠٨.٣٠ داخل المجموعات

    ١٠٦ ٤٦٧٢.٤٤٤ المجموع
عند  أنه ال یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة) یتبین ١١من خالل الجدول (

ت أفراد عینة الدراسة نحو اآلثار النفسیة لتصورا) ٠.٠٥≤αمستوى الداللة (
والصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة لتعاطي المخدرات التي تعزى لمتغیر 

) المحسوبة الظاهرة في الجدول السابق fوذلك اعتمادا على قیم (، الدخل الشهري
  ).α≥٠.٠٥عند مستوى داللة (
  مناقشة النتائج:

وسطات الحسابیة لآلثار النفسیة لتعاطي أظهرت نتائج الدراسة أن المت
، وهذا یعني أن تعاطي المخدرات یؤثر على المخدرات قد جاءت بمستوى متوسط

التي تحدث نتیجة النفسیة اإلنسان المتعاطي للمخدرات من حیث أن االضطرابات 
تناول العقاقیر والمخدرات تؤثر تأثیرا كبیرًا على الحالة النفسیة، والعقلیة للفرد، 
حیث تسبب له في حاالت عدیدة توترًا كبیرًا وتعیق قدرته على األداء الوظیفي 
المالئم، ویمكن رؤیة هذه اآلثار، لیس فقط عند من یتعاطون هذه السموم، ولكن 
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أیضا من یمرون بمرحلة االنسحاب، وفي بعض الحاالت، یمكن أن یؤدي 
یمكن التغلب على هذه  التعاطي، إلى أضرار نفسیة، وفیسیولوجیة مستدیمة، ولكن

  .العدید من المدمنین عن طریق العالج، والدعم ىاآلثار لد
) التي أظهرت أن ٢٠٠٠واتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة (عبد القادر، 

مدمني الهیروین الذین استمروا في التعاطي، یتسموا بارتفاع درجة الكذب والتبریر 
  واالكتئاب والعدوانیة.

 & Samuelتائج دراسة صامویل وجون (واتفقت أیضا مع ن
John,2001 التي أشارت إلى أن معرفة الخصائص الشخصیة والمشاكل (

النفسیة واالنحرافیة لدي المدمنین، والتخطیط لمنعهم عن اإلدمان، وأن هؤالء 
العزلة –األشخاص لدیهم خصائص عدوانیة للمجتمع ویتصفون باالنعزالیة 

  واإلحباط. -االجتماعیة 
أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابیة لآلثار الصحیة للمخدرات قد كما 

جاءت بمستوى مرتفع قد أجمعت كل الدراسات على أن المخدرات تؤثر في أجهزة 
البدن من حیث القوة والحیویة والنشاط. ومن حیـث المستوى الوظیفي ألعضاء 

الختالف المخدرات  الجسم وحواسه المختلفة وأن التأثیر یتفاوت مداه وقوته تبعا
  ودرجة وطریقة تعاطیها مع اشتراكها في بعض خصائص التأثیر. 

وأظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابیة لآلثار االجتماعیة لتعاطي 
أن لتعاطي المخدرات تأثیرا  یعنيالمخدرات قد جاءت بمستوى متوسط، وهذا 

تبة على تعاطي من أهم األضرار المتر اجتماعیا، ویعد التأثیر االجتماعي 
المخدرات التي تلقي بظاللها على الحیاة بشكل عام بدءًا من الضرر الواقع على 

وهناك الكثیر من اآلثار  .الفرد المتعاطي مرورًا بأسرته وامتدادًا إلى مجتمعه
االجتماعیة التي تظهر على الفرد المتعاطي ولكن نوجزها في االنعزالیة وعدم 

غیر قادر على ممارسة حیاته بشكل طبیعي ومشاركة المشاركة وجدانیًا لكونه 
اآلخرین في تقریر المصیر وعدم القدرة على االبتكار واإلنتاج والتفكك األسري 
والنفور من المجتمع والمحیطین به وبالتالي تنشأ أسرة ضعیفة مفككة لكون 
المتعاطي قد أخل بدور األسرة وأهمیتها في إیجاد جیل صالح فعال یؤدي دوره 

  .تجاه مجتمعه بكل همة ونشاط
) التي أظهرت أن ٢٠٠٩واتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة (الرشیدي، 

أهم اآلثار االجتماعیة الناتجة عن تعاطي المخدرات هي: البطالة، التحرش 
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بالنساء، الفقر، و یفقد المدمن القدرة على التعامل مع اآلخرین. كما أنها اتفقت مع 
التي أشارت إلى  )Fitzpatrick, et al, ,2005)رك وزمالئه (فتزباتنتائج دراسة 

هناك عالقة عكسیة دالة بین الرصید االجتماعي واإلعراض االكتئابیة لدى أن 
 ,Rashada & Rathshanda(واتفقت مع نتائج دراسة راتـشند وراشادا المدمنین. 

  تلف أنواعه.المدمنین اتصفوا بالعدوانیة واالنحراف بمخالتي أظهرت أن  )2005
وأظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابیة لآلثار االقتصادیة لتعاطي 

أن تعاطي المخدرات یؤثر على  یعنيالمخدرات وقد جاء بمستوى متوسط، وهذا 
الناحیة االقتصادیة فهو یؤثر تأثیر ضارا على اإلنتاج القومي وبرامج التنمیة نتیجة 

بسبب تدهور إنتاجیة المدمنین وخاصة من تدهور الكفایة اإلنتاجیة في المجتمع 
هم في سن اإلنتاج وذلك نتیجة ما تسببه من تأثیر على نشاط الجسم وقدراته 
وطاقته وما تسببه من خمول وكسل. وغالبا ما تؤدي المخدرات إلى إهمال المدمن 
لعمله وعدم التزامه بضوابطه والخروج على مقتضیات نظامه هذا فضال عن إقدام 

المتعاطین على تغییر مهنتهم التي یكتسبون منها وهو أمر له تأثیر  نسبة من
سلبي على كفاءة العمل واإلنتاجیة. وتؤثر المخدرات تأثیرا ضارا على مستوى 
الدخل القومي نتیجة المبالغ الضخمة التي تهرب إلى الخارج الستجالب هذه 

مكافحة المخدرات أو  السموم أو نتیجة استنزاف مبالغ تتحملها میزانیة الدولة في
إنشاء مؤسسات لرعایة وعالج المدمنین بدال من استثمار تلك المبالغ في 

  المشروعات الخدمیة واإلنتاجیة التي تزید من مستوى معیشة المواطنین.
المتوسطات الحسابیة لآلثار األمنیة لتعاطي كما أظهرت نتائج الدراسة أن 

عني أن تعاطي المخدرات یؤثر على ، وهذا یمتوسطالمخدرات قد جاءت بمستوى 
األمن العام للدولة، ویؤثر على األمن الخاص باألسرة والفرد، فیزید من خلق 
المشاجرات والمنازعات بین أفراد المجتمع، ألن المتعاطي یخرج عن الطریق 
السوي للتفاعل مع المجتمع، إضافة إلى أنه یبحث بأي طریقة للحصول على 

درات تحدیات للسلطة والمؤسسات المسئولة عن أمن المخدرات، وتشكل المخ
المواطنین وسالمتهم، إضافة إلى أنها تعمل على انحراف األفراد المدمنین باتجاه 

  الجماعات اإلجرامیة واإلرهابیة. 
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تصورات أفراد 

االجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة عینة الدراسة نحو اآلثار النفسیة والصحیة و 
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لتعاطي المخدرات تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة (النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، 
حجم األسرة، الدخل الشهري)، وهذا یعني أن تأثیر المخدرات من وجهة نظر 
المبحوثین لم یتأثر بالنوع االجتماعي سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، وال بالمؤهل 

ي سواء أكانوا من أصحاب المؤهالت المتدنیة أم العالیة، وال بحجم األسرة العمل
سواء أكانت األسرة قلیلة العدد أم كثیرة، وال في الدخل الشهري سواء أكان الدخل 
متدنیا أم مرتفعا، وقد یعود السبب في ذلك إلى أن تعاطي المخدرات یؤثر على 

م الشخصیة، فال یفرق تأثیر كافة شرائح المجتمع بغض النظر عن متغیراته
المخدرات بین النساء والرجال أو بین المتعلمین أو غیر المتعلمین وال الفقراء أو 

  األغنیاء فالكل یتأثر بشكل أو بآخر من تعاطي المخدرات ومن جمیع الجوانب.
  التوصیات:

  وصي بما یلي:ت الدراسةبناء على نتائج الدراسة فإن 
مـــن مؤسســـات الدولـــة ومؤسســـات المجتمـــع ضـــرورة تكـــاتف جهـــود الجمیـــع  .١

المــدني واألفــراد فــي مكافحــة ظــاهرة تعــاطي المخــدرات لتأثیرهــا الســلبي علــى 
  جمیع جوانب الحیاة للجمیع.

العمــــل علــــى اتخــــاذ كافــــة الوســــائل اإلعالمیــــة لتوعیــــة المــــواطنین بمخــــاطر  .٢
 تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع والدولة بشكل عام.

رص عمل للشباب العاطلین عن العمل لسد أوقات الفراغ العمل على خلق ف .٣
 لدیهم وٕاشغالهم باإلنتاجیة التي تمنعهم من االتجاه نحو المخدرات.

اســتثمار الجانــب الــدیني مــن خــالل دور العبــادة لتعزیــز الــوازع الــدیني لــدى  .٤
 الشباب كونه من أهم الوسائل لمكافحة تعاطي المخدرات.
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