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االىماؿ الوالدي وعالقتو باالتجاه نحو االتجاه نحو تعاطي المخدرات لدى المراىقيف في تيدؼ الدراسة إلى تعرؼ  :الخالصة 
االىماؿ . ولغرض تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ بناء مقياس القصديةاختيروا بالطريقة مراىؽ ( 80بمغ عدد أفراد العينة )و . الديوانية مدينة

 وقد استخرجت الباحثتاف ألدوات البحث شروط تحميؿ الفقرات والصدؽ والثبات. الوالدي، ومقياس االتجاه نحو تعاطي المخدرات،
يعانوف مف االىماؿ الوالدي، لدييـ اتجاه نحو تعاطي المخدرات، واف ىناؾ عالقة إف المراىقيف الذيف وتشير أىـ نتائج الدراسة 

 ارتباطية بيف االىماؿ الوالدي واالتجاه نحو تعاطي المخدرات لدى المراىقيف في مدينة الديوانية.
 خدراتالم - االتجاه نحو تعاطي المخدرات –االىماؿ الوالدي : الكلمات المفتاحية : 
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Abstract: 

The study aims to identify parental neglect and its relationship to the trend towards drug use among 

adolescents in Al-Diwaniyah city. The number of individuals in the sample reached (80) 

adolescents, who were chosen intentionally. For the purpose of achieving this goal, a measure of 

parental negligence and a measure of the trend towards drug abuse have been established. The most 

important results of the study indicate that adolescents who suffer from parental neglect have a 

tendency towards drug use, and that there is a correlation between parental neglect and the trend 

towards drug use among adolescents in the city of Diwaniyah. 
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 مشكمة البحث
 األسػاليب ىػذه تكػوف وقػد التفاعؿ االجتمػاعي عممية إطار خالؿ مف معينة تنشئة وطرؽ أساليب يستخدـ قد أحدىما أو الوالديف أف

( فقػد 37،ص1992)عمػي، تكػيفيـ وأسػاليب األبنػاء شخصػية فػي تكػويف ىامػو مكانػو وتحتػؿ ومتداخمػة، متنوعػة إيجابيػة أو سػمبية
وتحطيميػا مػف خػالؿ تساعد عمى تنمية شخصية األبناء وتطورىػا وتكسػبيا اتجاىػات وقيمػا ايجابيػة، او تسػيـ فػي طمػس شخصػيتيـ 

الػى الفشػؿ ومػف االسػاليب السػمبية فػي التنشػئة ىػو االىمػاؿ الػذي يشػير  (2،ص2012سمبيتيا وعدـ تقديرىا واىماليا ليـ. )ميكائيؿ،
في إمداد األبناء بالعناية الكافيػة والحمايػة الػذي يمكػف أف يػؤذي ويضػر األبنػاء مػف خػالؿ مػنعيـ وحرمػانيـ مػف الضػروريات الماديػة 
واالنفعالية )العاطفية( والتربوية. ويتضمف اإلىماؿ الفشؿ في إطعػاميـ عمػى نحػو كػاؼ وحمػايتيـ مػف الخطػر واليجػر واخػراجيـ مػف 
المنػػػػزؿ واإلشػػػػراؼ فيػػػػر الكػػػػافي وعػػػػدـ االكتػػػػراث ليػػػػـ واىمػػػػاؿ حمػػػػايتيـ ورفػػػػض وتػػػػ خير أو الفشػػػػؿ فػػػػي إمػػػػدادىـ بالرعايػػػػة الطبيػػػػة 

(William,2000,p28)  ويػػػػرىG.Terence&etal (1996اف ) تػػػػدعيـ الرعايػػػػة و بالوفشػػػػؿ الوالػػػػداف فػػػػي إمػػػػداد االبنػػػػاء  اإلىمػػػػاؿ
انتشػارا  وأكثرىػػا األسػاليب السػمبية واإلشػراؼ فيػر الكػافي ونقػص االىتمػاـ باحتياجػات االبػف الجسػدية واالنفعاليػة والنفسػية، ىػو أكثػر 

 فيػػؤالء األطفػػاؿ المجتمػػ  كيػػاف ييػػدد حقيقيػػاً  اً خطػػر  يمثػػؿ االىمػػاؿ واف انتشػػار (G.Terence&etal,1996,p551اسػػاءة لنبنػػاء. )
   (172، ص1993ـ واالضطراب )كامؿ،اواالجر  والتطرؼ العنؼ مستقباًل لبذور يشكموف الضحايا

محاسػػبتيـ عمػػى السػػموؾ فيػػر المرفػػوب،  اف اىمػاؿ األبنػػاء وتػػركيـ دوف تشػػجي  عمػػى السػػموؾ المرفػػوب فيػػو أو استحسػػاف لػػو، ودوف
 والخطػ  الصواب بيف دائـ صراع االبف في ينش  ، يؤدي الى افيتجنبوه أو بو يقوموف أو يفعموه أف يجب ما إلى توجيووتركيـ دوف 

ر وأحيانػًا االتػي تعػانى مػف الالمبػاالة وضػعؼ الثقػة بػالنفس والتػردد فػي اتخػاذ القػر  الػى الشخصػية األحياف ينتيي بو في بعض والذي
( التػػي تػػرى أف األبنػػاء الػػذيف 1979وىػػذا مػػا اكػػدت عميػػو دراسػػة دسػػوقي ) (24،ص٠٢01ه،العصػػاب أو االنحػػراؼ واالدماف)عبػػاد

يستشػػػعروف الػػػرفض الوالػػػدي يشػػػي  بيػػػنيـ السػػػموؾ المضػػػاد لممجتمػػػ ، مثػػػؿ السػػػموؾ العػػػدواني، والقسػػػوة، والسػػػرقة والكػػػذب واالجػػػراـ 
الميمؿ وفير المرفوب فيو مف قبؿ الوالديف، ( التي ترى أف األبف 1987ودراسة الرفاعي ) ( 347،ص1979واالنحراؼ. )دسوقي،

أو  السػمبية األسػاليب اسػتخداـ سػات أفاالدر  بعػض ( كػذلؾ بينػت383،ص1987يميػؿ إلػى السػرقة واالنحػراؼ واالدمػاف. )الرفػاعي،
 الطفؿ، كالتطرؼ،اآلثار المترتبة في شخصية  مف مجموعة إلى قد تؤدي األبناء كاإلىماؿ والنبذ تربية في الوالديف قبؿ مف الخاطئة

( 2004ىيـ،ا)إبػػػػػػػر واالنحػػػػػػػراؼ وتعػػػػػػػاطي الكحػػػػػػػوؿ والمخػػػػػػػدرات  بات الشخصػػػػػػػيةاوالقمػػػػػػػؽ واضػػػػػػػطر  والجنػػػػػػوح، والفصػػػػػػػاـ واالنطوائيػػػػػػػة
( التي تشػير الػى اف بدايػة االتجػاه 2005واكدت عمى ذلؾ دراسة الياشمي )( 2011( )الخطيب،2010( )مصطفى،2009)حسف،

 (198،ص2005م  أسموب اإلىماؿ مف قبؿ لنـ فقط. )الياشمي،نحو تعاطي المخدرات لو عالقة دالة 
( 9،ص2013( عامػًا، )المينػدي،12أشارت بعض الدراسات الى اف االتجػاه نحػو تعػاطي المخػدرات امتػد ليشػمؿ مػف ىػـ فػي سػف )

( سػنة. 15-12التي ترى انتشار تعاطي المػواد المخػدرة ممػف ىػـ فػي عمػر ) (Woda&Fukoi,1994)وىذا ما أشارت اليو دراسة 
%( مػف المتعػاطيف لممػواد الكيميائيػة 14،7التي أظيرت اف نسػبة ) (Patrick&etal.2009)ودراسة  (11،ص2009)عبد العظيـ،

 ( Patrick&etal,2009,p23( سنة. )17-12المخدرة كانوا في عمر )
 واقتصػادية اجتماعيػة آثػار مػف عمييػا يترتػب لما المجتم  وأفراده بناء في تؤثر التي المشكالت مف مشكمة تعاطي المخدرات تعتبرو 

 بػالفرد يتعمػؽ بعضػيا عديػدة، عوامػؿ إلييػا تػدف  مرضية اجتماعيةمشكمة  أنيا كما المجتم ، وعمى الفرد عمى تنسحب سيئة ونفسية
 أف عمى المتخصصةدلت اإلحصاءات الرسمية الصادرة عف الييئات  والثالث بالبناء االجتماعي ككؿ. وقد باألسرة اآلخر والبعض

 وتتضػ  المجاالت كؿ في والتطور البناء مسيرة عرقمة في وساىـ المجتم  لكياف تيديدا بالفعؿ سجؿ قد (متعاطي المخدرات) الفرد
فيػو حيػث  يعيشػوف الػذي لممجتمػ  واالجتماعيػة واالقتصػادية القانونيػة األوضػاع عمػى المتعػاطيف سػموؾ أثػر فػي المشػكمة ىذه خطورة
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 االتجػاه نحػو تعػاطي االسػتغراؽ فػي نتيجػة يرتكبونيػا التػي والمخالفػات القضػايا فػي ازديػاد معػدالت القانونيػة الناحيػة مػف ذلػؾ يتمثػؿ
لػذا تعػد مشػكمة  (8،ص2013المينػدي،) .المشكمة ىذه لمواجية والقضاء المخدرات، األمر الذي يتطمب مزيدًا مف إجراءات الشرطة

مف الظواىر الوبائية التي تيدد كياف الفرد والمجتمػ  وىػي ظػاىرة مرضػية كفيمػة بػ ف تقػوض واالتجاه نحو تعاطييا تعاطي المخدرات 
أركاف أمة ب سرىا إذا ما انتشرت فييا ألنيا أسػرع انتشػارا بػيف الشػباب والمػراىقيف والػذيف ىػـ مسػتقبؿ الغػد، وبػذلؾ فيػي تشػكؿ خطػرًا 

ميػػػة اال وىػػػو التنميػػػة البشػػػرية فضػػػاًل عمػػػا تحممػػػو مػػػف خطػػػورة تتعمػػػؽ بالتنميػػػة الصػػػحية ممحوظػػػا عمػػػى أىػػػـ مصػػػدر مػػػف مصػػػادر التن
( لذا أصػب  االعتمػاد عمػى المػواد المػؤثرة عقميػًا 66،ص2005واالقتصادية واالجتماعية، ألنيا ظاىرة وبائية متعددة الت ثير. )النياؿ،
والمجتمػػ  العراقػػي المتمثػػؿ فػػي مدينػػة الديوانيػػة موضػػ  البحػػث )المخػػدرات( خطػػرًا ييػػدد الكثيػػر مػػف أبنػػاء المجتمعػػات بصػػورة عامػػة 

الحالي عمى وجو الخصػوص، مسػتيدفًا بشػكؿ خػاص فئػة المػراىقيف والشػباب مػنيـ مػف أجػؿ تحػويميـ مػف قػوة وطنيػة فاعمػة ومنتجػة 
اثارىا السمبية الػى المجتمػ ، . ومما الشؾ فيو اف خطورة تعاطي المخدرات تمتد إلى قوة مدمرة تشؿ حركة ذلؾ المجتم  وتبدد ثروتو

فالمتعػػػاطي لممخػػػدرات يصػػػب  عضػػػوًا فيػػػر منػػػتج وفيػػػر قػػػادر عمػػػى كسػػػب معيشػػػتو بمسػػػتوى مقبػػػوؿ كمػػػا قػػػد ييػػػدد المجتمػػػ  بالفسػػػاد 
والجريمػػة، وبالمثػػؿ فػػاف المجتمػػ  الػػذي يكثػػر فيػػو المتعػػاطوف لممخػػدرات ييػػبط مسػػتوى انتاجػػو ويضػػعؼ اقتصػػاده وقػػد يعتريػػو التفكػػؾ 

ًا لممشاكؿ والصعوبات التي يولدىا االفراد المتعاطوف لممخدرات. وبذلؾ فاف تعاطي المواد المخدرة اي كاف نوعيا ىي ويصب  مسرح
مواد ذات خطورة كبيرة واضرارىا المباشػرة وفيػر المباشػرة تشػمؿ المجتمػ  االنسػاني وتضػر ب خالقػو واسػتقراره ومصػادر عيشػو. ومػف 

اضػػافة الػػى مػػا تقػػدـ تتضػػ  مشػػكمة  جب الدراسػػة والتشػػخيص واقتػػراح الحمػػوؿ المناسػػبة ليػػا.ىنػػا يمكػػف القػػوؿ اف ىنػػاؾ مشػػكمة تسػػتو 
 البحث الحالي مف خالؿ االجابة عف التساؤؿ االتي:

 .ىؿ ىنالؾ عالقة ارتباطية بيف االىماؿ الوالدي واالتجاه نحو تعاطي المخدرات لدى المراىقيف 
 أىمية البحث

 األسػرية التنشػئة أسػاليب دوف إتبػاع الظػروؼ تحػوؿ وقػد لمػنشء، االجتماعيػة التنشػئة مميػةع فػي وميػـ أساسػي بػدور األسػرة تقػـو
 لسبب فييا المبالغ الحماية أو الزائد بالتشدد تتسـ خاطئة تربوية أساليب إتباع أو أو إلىماليا، األساليب بيذه لمجيؿ إما الصحيحة،

 والنفسػية البدنيػة حاجػات األبنػاء تمبيػة وعػدـ االىمػاؿ ويعتبػر (٤١، ص٠٢٢٢)الشػيري، الوالػديف لنبنػاء ألخػر او إىمػاؿ أو
 لػـ المشكمة ىذه ولكف المجتمعات، مف الكثير منيا يعاني تزاؿ وال عانت التي الحديثة القديمة المشكالت مف األساسية واالجتماعية

روسػػنبرج  اكػػد عميػػووىػػذا مػػا  (172، ص1993)كامػػؿ، .اليػػـو عميػػو ىػػي كمػػا السػػابؽ فػػي بيػػا معتػػرؼ أو واضػػحة تكػػف
(Rosenberg,1997الذي اشار الى ) لػـ أنيػا إال البدنيػة، اإلسػاءة مشكمة عف أىمية تقؿ ال أنيا األبناء بالرفـ إىماؿ مشكمة إف 

 تصب ما فالباً  االنسانية والمنظمات فالمحاكـ، الرسمي، االىتماـ حيث مف أـ العممي، البحث حيث مف سواء ذاتيا، باألىمية تحظ
 مػف كبيػراً  حيػزا تشػغؿ ال النفسػية الجوانػب أو باإلىمػاؿ المتعمقػة القضػايا بينمػا البدنيػة، باإلسػاءة المتعمقػة القضػايا عمػى اىتماميػا

 األبناء مف العديد فيناؾ االنحراؼ، إلى بالضرورة يقود ال اإلىماؿ أف أثبتت الدراسات مف العديد أف إلى ذلؾ يعزى وقد اىتماماتيا،
 .بعػد فيمػا طبيعيػة يعيشػوا حيػاة وأف ذلػؾ عمػى يتغمبػوا أف اسػتطاعوا أنيػـ إال طفػولتيـ أثنػاء اإلىمػاؿ أنػواع بعػض واجيػوا الػذيف

 أسػاليب إف ( التػي تػرىGeri&Dana,1993دراسػة )اال اف ىنػاؾ دراسػات اخػرى اثبتػت عكػس ذلػؾ ك( 13،ص2001)عسػيري،
 والسػموؾ واالكتئػاب القمػؽ مػف كػؿ م  موجبو بعالقة ترتبط المباالة وعدـ ىماؿواإل الرفض في تتمثؿ التي الخاطئة الوالدية المعاممة
( اضػافة الػى انيػـ يعػانوف مػف إعاقػات عصػبيو ويتعػامموف مػ  البيئػة مػف منظػور الخػوؼ ١٤،ص٠٢٢٤األبناء )بػدر، لدى العدواني

 تعرضػوا أنيػـ كمػا أسرية صراعات عاشوا ألنيـ كذلؾ أصبحوا العصابييف أف ( وأكدت الدراسات389،ص٠٢٢2وعدـ الثقة )عتمـ،
( التػي تػرى أف الجػو النفسػي الػذي ينشػ  ٤٩٩٤( واكدت عمى ذلػؾ سػالمة )42،ص 2000والموسوي، والدي )ياسيفاىماؿ لرفض و 
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 فيو الطفؿ، والبيئة التي فالبًا ما تنطوي عمى أشكاؿ مف الرفض واإلىماؿ مف األرجػ  أف يكػوف وقعيػا عمػى الطفػؿ أقػوى بكثيػر مػف
( فػػردراؾ الطفػػؿ ب نػػو فيػػر محبػػوب وأنػػو 9،ص٤٩٩٤مجػػرد إيقػػاع األذى البػػدني أو أي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ اإلسػػاءة االخػػرى. )سػػالمة،

السػمبية ( اضػافة الػى 380،ص2002ميمؿ مف قبؿ اآلخريف يؤدي إلى شعوره بالعجز وعػدـ الكفايػة وانخفػاض تقػدير الػذات )عػتمـ،
عمى إقامة عالقات م  اآلخريف، ونقص في القدرة عمى التعميـ، والشعور بالخجؿ، وزيػادة  وعدـ التفاعؿ م  اآلخريف، وقدره محدودة

، والصػداع، واضػطراب األكػؿ(، كػذلؾ يتػرؾ  العدواف، وعدـ القدرة عمػى إتيػاف السػموؾ المناسػب، ومشػكالت جسػمية )اضػطراب النػـو
سػػاءة البدنيػػة وتتزايػػد االضػطرابات النفسػػية بػػؿ والعقميػػة المترتبػػة اإلىمػاؿ آثػػارًا سػػمبية بعيػػدة المػدى عمػػى الطفػػؿ تتجػػاوز فػػي ت ثيرىػا اإل

 وحاجاتيـ االىتماـ برفبات االبناء وعدـ والمشرب، والم كؿ لمممبس اإلىماؿ يكوف ( وقد93،ص2006مخيمروعمي،عمى اإلىماؿ. )
شػباع والنفسػية الفسػيولوجية الضػرورية ىمػاليـ بيػا، يقومػوف التػي السػموكيات المرفوبػة وعػدـ تعزيػز دوافعيػـ، وا  فػي التعمػيـ  أيضػا وا 
إلػى االنحػراؼ والجنػوح يـ ممػا يفػت  أفػاؽ أمػام لنسػرة االنتمػاء بػالقمؽ وعػدـ شػعور ىـعنػد يخمػؽ قػد كمػو إف ذلؾ والمرض، والصحة

( )ياسػػػػػػػػيف 94،ص٠٢٢١)الظػػػػػػػػاىر، .الػػػػػػػػرفض الػػػػػػػػداخمي ليػػػػػػػػذه المعاممػػػػػػػػة واالدمػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػى الكحػػػػػػػػوؿ والمخػػػػػػػػدرات مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ
 ( 44-43،ص 2000والموسوي،

اف تعػػاطي المػػواد المخػػدرة أيػػا كػػاف نوعيػػا أو وضػػعيا االجتمػػاعي أو القػػانوني ىػػي مػػواد ذات خطػػورة كبيػػرة وأضػػرارىا المباشػػرة وفيػػر 
وىنػػاؾ العديػػد مػػف العوامػػؿ التػػي تػػدف  الفػػرد الػػى  المباشػػرة تشػػؿ المجتمػػ  االنسػػاني وتضػػر ب خالقػػو واسػػتقراره وأمنػػو ومصػػادر عيشػػو.

تعػػاطي المخػػدرات ومػػف اىميػػا رفػػاؽ السػػوء الػػذيف ىػػـ احػػد االبػػواب لمدمػػاف ولمولػػوج فػػي عػػالـ المخػػدرات. ويػػ تي خطػػر االتجػػاه نحػػو 
رفاؽ السوء مف أف ت ثيرىـ يتزايد في مرحمة يكوف الشاب فييا قػابال لمتػ ثر خاصػة فػي مرحمػة النمػاء )المراىقػة( وفػي حػاالت ضػعؼ 

 الترابط األسري. 
بر مرحمة انتقالية مف االعتمادية إلى مرحمػة المسػؤولية وتوجيػو الػذات، وتختفػي فػي ىػذه السػف المخػاوؼ مػف وأف مرحمة المراىقة تعت

سػمطة الكبػار وتنبعػػث الصػراعات القديمػػة )الناتجػة عػف التفكػػؾ االسػري والمعاممػػة الوالديػة(، ويبػرز أثػػر مجموعػة الرفػػاؽ واضػحا فػػي 
حيػػث يحتػػاج  االجتماعيػػة، حػػؿ اليامػػة فػػي عمميػػة التنشػػئةاالمراىقػػة مػػف المر ( فمرحمػػة 5،ص2000ىػػذه المرحمػػة العمريػػة. )بركػػات،

 كذلؾ ويحتاج االنتقالية، المرحمة ىذه في والديو مسانده إلى ويحتاج مستقر ىادئ دافئ أسرى جو في االجتماعي النمو المراىؽ إلى
األبنػاء الػذيف تصػميـ وسػائؿ منطوقػة  ( واف27،ص٤٩٩2)شػمس، بصػفة عامػة والمجتمػ  األسػرة إطػار فػي بالتقبػؿ الشػعور إلػى

 مضمونيا سمبي مف قبؿ المحيطيف بيـ سيعانوف مف الفشؿ في حياتيـ ويكونوف عرضة لالنحراؼ واالتجاه نحو تعاطي المخدرات.
 الدراسات برجراء وتقـو الظاىرة حجـ ىذه إلي تشير التي اإلحصائيات وتبرز االىماؿ عف تتحدث المجتمعات مف الكثير وقد بدأت
، وعمػى ىػذا معيػا لمتعامػؿ المناسػبة الحمػوؿ إيجػاد بيػدؼ وأثارىػا بيػا أسػبابيا والعوامػؿ المرتبطػة عمػى لمتعػرؼ المتخصصػة والبحوث

مػا تقػدـ ومػف خػالؿ  تعػاطي المخػدرات لػدى المػراىقيف. االىمػاؿ الوالػدي باالتجػاه نحػوالكشػؼ عػف عالقػة  تػافاالساس ارتػ ت الباحث
 الحالي.تتض  اىمية البحث 

 أىداف البحث
 ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ:

 .االىماؿ الوالدي لدى المراىقيف في مدينة الديوانية 
 .االتجاه نحو تعاطي المخدرات لدى المراىقيف في مدينة الديوانية 
  الديوانية.العالقة االرتباطية بيف االىماؿ الوالدي واالتجاه نحو تعاطي المخدرات لدى المراىقيف في مدينة 

 حدود البحث
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 .2019سنة( في مدينة الديوانية ولمعاـ  20-12يتحدد البحث الحالي بالمراىقيف )لنعمار مف 
 تحديد المصطمحات

 التقصير"( كتعريؼ نظري لمىماؿ الوالدي والذي عرفو بانو 1977)Skuse عمى تعريؼ تافاعتمدت الباحث :أوال: اإلىمال الوالدي
 اإلشػراؼ أو طبيعػي بشػكؿ وتطػوره الطفػؿ المالئمة لنمو الجسدية الرعاية توافر عدـ أو الالـز الغذاء أو الرعاية أو الحب، في من 

عميػو فػي بنػاء المقيػاس  ف( وذلػؾ العتمػادىSkuse,1977,p30) ."الخطػر أنػواع مػف نػوع يعرضػو ألي قػد ممػا عميػو المالئػـ فيػر
 الحالي.

 فيو الدرجة التي يحصؿ عمييا المراىؽ مف خالؿ اجابتو عمى مقياس البحث الحالي.أما التعريؼ االجرائي لمىماؿ الوالدي 
التجػػاه نحػػو تعػػاطي ل( كتعريػػؼ نظػػري 2006)عبػػد الغنػػي عمػػى تعريػػؼ  تػػافاعتمػػدت الباحث ثانيااا: االتجاااه نحااو تعاااطي المخاادرات:

 ولمدماف لغرض فير طبي أو عالجي، ويعبر عنػتناوؿ أي مادة مف المواد المسببة شعور ايجابي نحو والذي عرفو بانو المخدرات 
 عميو في بناء المقياس الحالي. فوذلؾ العتمادى (.23،ص2006كذلؾ برساءة االستعماؿ )عبد الغني،

اجابتػو عمػى مقيػاس البحػث  أما التعريؼ االجرائي لالتجاه نحو تعاطي المخدرات فيو الدرجة التي يحصؿ عمييا المراىػؽ مػف خػالؿ
 الحالي.

 الثانيالفصل 

 أوال: االىماؿ الوالدي
 مفيـو االىماؿ الوالدي

ثالثػة  اإلىمػاؿ ىػذا وي خػذ والممػبس والحمايػة والمػاء كالطعػاـ األساسػية إمػداد الحاجػات فػي الوالػديف فشػؿ باإلىمػاؿ الوالػدي يقصػد
فيػرى اف  Garbarino&etal( امػا 23،ص2001الوجػداني. )إسػماعيؿ، واإلىمػاؿ التربػوي واإلىمػاؿ البػدني اإلىمػاؿ :منيػا أشػكاؿ

االىماؿ الوالدي ىو تقديـ مقػدار فيػر كػافي مػف التربيػة والعاطفػة، اضػافة الػى السػموؾ السػيئ التكيػؼ كالتقصػير والػرفض فػي تقػديـ 
 (Garbarino&etal,1988,p4العناية األساسية. )

 ال ولكػف لفظيػاً  جسػميًا أو ابنائيـ يؤذوف ال أي اف الوالداف األبناء، الحتياجات استجابة أف يكوف ينبغي الذي اي انو فياب السموؾ
ىمػاؿ األبػف عػف والتخمػي اليجػر ومف أشكالو وحاجاتيـ وأىدافيـ مشاعرىـ وييمموف احتياجاتيـ ليـ يمبوف  الػدؼء ونقػص طعامػو وا 
 )عبػد لعمػره. المناسػب ونقػص األشػراؼ األخطػار، مػف تػوحماي وعػدـ الصػحية فيػر المنزليػة والظػروؼ المالبػس المناسػبة ونقػص
 واالجتمػاعي العػاطفي نمػوه وتوافقػو تػؤثر عمػى فقػد عمػى الفػرد، نفسػي تػ ثير أنػواع االىمػاؿ ( واف لجميػ 97،ص2000الحميػد،

 ويقمؿ لو، المستقبمي االجتماعي وجود الدعـ مف ذلؾ يقمؿ وقد البموغ، مرحمة خالؿ الشخص عمى الت ثير في تستمر والسموكي، وقد
 تعػرض أيضػا يػؤدي كمػا. المينيػة الوظائؼ في التفاعؿ عمى قدرتو مف يقمؿ وكذلؾ شخصية سميمة، عالقات إقامة عمى قدرتو مف

 مف مياراتػو ويقمؿ التركيز عمى قدرتو مف ويضعؼ اآلخريف وبيف بينة الثقة تنمية وتطوير في إخفاقو إلي الغالب في لمساءة الطفؿ
( وىذا ما اشار اليو ٤٤١،ص٤٩٩١االجتماعية مما قد يمنعو مف النجاح في الدراسة أو في تكويف العالقات االجتماعية )إسماعيؿ،

( حيػث يػرى أف األطفػاؿ الػذيف ال يحصػػموف عمػى حػب وعطػؼ والػدي كافيػاف ال يشػػعروف بػاألمف، كمػا أنيػـ أقػؿ ثقػػة 1988محمػد )
( الػػذي يػػرى أف األطفػػاؿ الػػذيف 1989( واكػػد عمػػى ذلػػؾ أبػػو ناىيػػة )149،ص1989)محمػػد، ب نفسػػيـ، وأقػػؿ انػػدماجًا فػػي المجتمػػ .

، 1989ينشئوف في جو أسري يتميز بالرفض الوالدي، والنبذ والعداء ليـ يصعب عمييـ التكيؼ م  البيئة المحيطة بيـ. )أبػو ناىيػة،
ايػػػة، وعػػػدـ القػػػدرة عمػػػى التجػػػاوب االنفعػػػالي مػػػ  ( الػػػذي يػػػرى أف اإلىمػػػاؿ يػػػرتبط بانخفػػػاض الشػػػعور بالكف2003( ومخيمػػػر )71ص
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اآلخريف واالنسحاب والقمػؽ واالكتئػاب ونقػص الميػارات االجتماعيػة ممػا يترتػب عميػو عػدـ القػدرة عمػى التفاعػؿ مػ  اآلخػريف، اضػافة 
 (86،ص٠0٢3الى االنحراؼ والجنوح واالدماف بكافة اشكالو. )مخيمر،

 انواع اإلىماؿ الوالدي
عػػدة أنػػواع مػػف اإلىمػػاؿ كحرمػػاف الطفػػؿ مػػف الضػػروريات أو اإلشػػراؼ فيػػر المالئػػـ عميػػو، أو   (Kadushin,1988)حػػدد كادشػػف

اإلىمػػاؿ الطبػػي أو التعميمػػي أو العػػاطفي لػػو أو القصػػور فػػي حمايتػػو مػػف التعػػرض إلصػػابات الحػػوادث وفيرىػػا مػػف أنػػواع اإلىمػػاؿ 
 ( فقد حددا  ثالث انواع لمىماؿ الوالدي وىي:2000(، اما سواقد والطراونة )44،ص٠٢٢١األخرى )آؿ سعود،

اإلىمػاؿ الجسػدي يتضػمف عػدـ تزويػػد الطفػؿ بالغػذاء المناسػب أو المبػػاس واىمػاؿ الرعايػة الطبيػة لمطفػػؿ، وعزلػو فػي البيػت، أو عػػدـ 
 السماح لو بالخروج مف البيت أو طرده منو.

وضػػعو فػػي مدرسػػو مناسػػبة لعمػػره، والسػػماح لػػو بػػالتيرب مػػف أداء  اإلىمػػاؿ التربػػوي يتضػػمف حرمػػاف الطفػػؿ مػػف التعمػػيـ، والفشػػؿ فػػي
 الواجبات المدرسية وعدـ تمبية احتياجاتو التعميمية.

اإلىمػػاؿ العػػاطفي يوصػػػؼ ب نػػو الفشػػػؿ فػػي تزويػػػد الطفػػؿ بالرعايػػػة النفسػػية وحرمانػػػو مػػف العطػػػؼ والحنػػاف األبػػػوي، والسػػماح لمطفػػػؿ 
 (414، ص2000والكحوؿ ومشاىده الخالفات بيف الزوجيف )سواقد والطراونة، باالتجاه نحو االتجاه نحو تعاطي المخدرات

( طفػػؿ فػػي األلػػؼ، يميػػػو ١.٤( الػػى اف أكثػػر أنػػواع اإلىمػػاؿ شػػيوعًا ىػػو اإلىمػػػاؿ البػػدني حيػػث بمغػػت نسػػبتو )Wellsوأشػػار ويمػػز )
طفػػػػػؿ فػػػػػي األلػػػػػؼ )حمػػػػػاد،  ( ٤.٠( طفػػػػػؿ فػػػػػي األلػػػػػؼ، واإلىمػػػػػاؿ العػػػػػاطفي حيػػػػػث بمػػػػػغ )  ١.١اإلىمػػػػػاؿ التعميمػػػػػي حيػػػػػث بمػػػػػغ ) 

 (.40،ص٠٢٢١
 نظرية الذات في تفسير اإلىماؿ الوالدي

مف أبرز المنظريف في ىذا المجاؿ كارؿ روجرز، الذي أقاـ نظريتو في الذات عمػى أسػاس فكػرة المجػاؿ عنػد الجشػطالت فػي تفسػير 
كمػا تظيػر لػو، فسػموؾ الفػرد يظيػر تبعػًا لظػروؼ السموؾ، والتي تعني أف لكؿ فرد مجااًل ظاىريًا يتضمف تعريفة لنحداث والظػواىر 

أي  –مجالو، كما يتـ التنبؤ بسموكو عف طريؽ معرفة ىذا المجاؿ، وبالتالي فػرف مػا يحػدد السػموؾ ىنػا ىػو المجػاؿ الػذي يدركػو الفػرد
سموؾ، إذ يجػب أف يعػرؼ المػرء وليس المجاؿ الذي كما ىو في الواق ، لذا فرف معرفة المثير ال تكفي لمتنبؤ بال –البيئة النفسية لمفرد

 وجيػة مػف وذلػؾ الفػرد، لخبػرات محصػمة الػذات أف روجػرز أوضػ  وقػد (33،ص2009)الصػنعاني، كيػؼ يػدرؾ الشػخص المثيػر
 المقبولػة فيػر الجوانػب بعػض وجػدت ولػو حتػى إليػو حاجػة فػي ألنػو لمطفػؿ ضػروري الموجب فالتقويـ األسرة نظر وجية ومف نظره،

 (28،ص2002)النياؿ،. ذاتو تحقيؽ إلى الطفؿ يدف  ذلؾ ألف في سموكو،
وتشير ىذه النظرية الى أىمية ما يمارسو اآلباء مف أساليب واتجاىات في تنشئة الطفؿ، وأثرىا عمى تكويف ذاتو، إما بصػورة موجبػة 

 فػي أسػاليب مػف بػاءاآل يمارسػو شخصػياتيـ، فمػا نمػو فػي العنصػر األساسػي ىػو وأطفػاليـ اآلبػاء بػيف أو سػالبة. اي اف التفاعػؿ
االجتماعية، حيث أف الذات تتكوف مف خالؿ التفاعؿ المستمر بيف الطفؿ وبيئتو، وأىػـ  تنشئتيـ في فعاؿ دور لو ألطفاليـ معاممتيـ

 (33،ص2009ما في البيئة ىـ الوالداف، وما يتب  ذلؾ مف تقويمو وتكوينو لمفيـو الذات. )الصنعاني،
 المخدراتثانيا: االتجاه نحو تعاطي 

 آثار تعاطي المخدرات
 يمكف تقسيـ أىـ اآلثار الناجمة عف تعاطي المخدرات الى ثالث أقساـ رئيسية ىي:

 تتمثؿ ىذه اآلثار في: االجتماعية :اآلثار 
 التفكؾ االسري.



)  ( السنة)  (  العدد)  (   المجلد     االنسانية للعلوم القادسية مجلة   
 

 المراوفة والكذب.
 تدىور القيـ االجتماعية واألخالقية لممتعاطي.

 (50،ص2006والسرقة. )الغريب، الدف  بالفرد الى القياـ بجرائـ العنؼ
 تتمثؿ ىذه اآلثار في:اآلثار الصحية والنفسية: 

 اضطراب في التفكير وانخفاض في معدالت الذكاء وضعؼ التركيز وضعؼ الذاكرة.
 ضعؼ قوة االبصار وذلؾ بالت ثير المباشر عمى العصب البصري وفقداف الرؤية.

 .واإليدز الكبدي االلتياب مثؿ األمراض ببعض اإلصابة
 باألمراض. لمصابة عرضة أكثر الجسـ يجعؿ ما المناعة جياز أضعاؼ

 التوتر الشديد والحساسية ألي مؤثر ميما كاف صغيرًا.
 تغيير شخصية المتعاطي فيصب  شخصية ىستيرية يكره المجتم  ويكره أسرتو.

 :في اآلثار ىذه تتمثؿ: االقتصاديةاآلثار 
 وقدرتو اإلنتاجية بسبب التعاطي. اف الشخص المتعاطي يت ثر نشاطو

 اف الشخص المتعاطي يظير الكسؿ واالىماؿ والسطحية في االعماؿ الخاصة بو.
بعػػػض المخػػػدرات تػػػؤثر عمػػػى الوظػػػائؼ العقميػػػة وبالتػػػالي تػػػؤدي الػػػى تػػػدىور عقمػػػي وتػػػدىور فػػػي كفػػػاءة الفػػػرد االنتاجيػػػة وفيرىػػػا مػػػف 

 الوظائؼ.
 Peer-Group learning theory .نظرية التعمـ المرتبطة بجماعة األصدقاء

إقامػػة تكامػػؿ بػػيف المالحظػػات االجتماعيػػة حػػوؿ تػػ ثير جماعػػات األصػػدقاء وبػػيف اتجػػاه  1970( منػػذ عػػاـPaschkeحػػاوؿ باشػػكي )
 نظرية التعمـ الفردي في نموذج أطمؽ عميو )التعمـ المرتبط بجماعة األصدقاء( في دائرة اإلدماف، وأف خبرة الدخوؿ في االتجاه نحػو
تعاطي المخدرات يمكف أف نعممو في ضوء فيمو عمػى أنػو صػراع بػيف اإلقػداـ واإلحجػاـ، فالمتعػاطي يػدرؾ ميػزة التعػاطي فػي قدرتػو 
عمى زيادة نزعة اإلقداـ لديو، وعمى الرفـ مف ىذا فػ ف اسػتجابتو لمدمػاف ال تتصػؼ ب نيػا عػادة قويػة ألف المتعػاطي لػـ يػرتبط بمثػؿ 

عمػػػى ىػػػذا األسػػػاس يزيػػػد صػػػراع اإلحجػػػاـ لديػػػو، إال إف ىنػػػاؾ عوامػػػؿ أخػػػرى تػػػؤدى إلػػػى تقميػػػؿ احتمػػػاؿ ىػػػذه السػػػموكيات مػػػف قبػػػؿ، و 
االستمرار في التعاطي مثؿ الخوؼ مف النتػائج، والتحفظػات األخالقيػة باإلضػافة لػذلؾ فػ ف الػداف  الفطػري والرفبػة فػي تقبػؿ جماعػة 

( وعمى ىذا األساس فػرف االتجػاه 19،ص2003حو التعاطي. )السيد،األصدقاء يتفاعالف م  بعضيما البعض مما قد يزيد دافعيتو ن
نحػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات، يػػػػػػػػتـ تدعيمػػػػػػػػو مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ التواجػػػػػػػػد فػػػػػػػػي وسػػػػػػػػط المثيػػػػػػػػرات المرتبطػػػػػػػػة سػػػػػػػػابقًا بسػػػػػػػػموؾ التعػػػػػػػػاطي. 

ف ( فقد يؤدي االتجاه نحو تعاطي المخدرات وفػؽ المنظػور النفسػي االجتمػاعي الػى تخفيػؼ التػوتر، وتحسػي107،ص1991)حسيف،
التفاعؿ االجتماعي، واشباع الحاجة لمشعور بالقوة، واإلبطاؿ المؤقت لت ثيرات اإلحداث الضافطة، ونسياف الذكريات المؤلمػة، )عبػد 

( والشػػخص يشػػارؾ أفػػراد جماعتػػو لمتخفيػػؼ مػػف الضػػغوطات الحياتيػػة فيشػػترؾ معيػػـ فػػي الػػدواف  والميػػوؿ وقػػيـ 5،ص2009العظػػيـ،
، لػػػػذا يكػػػػوف لمجماعػػػػة دور كبيػػػػر فػػػػي التػػػػ ثير عمػػػػى الفػػػػرد نحػػػػو االتجػػػػاه نحػػػػو تعػػػػاطي المخػػػػدرات ومعػػػػايير الجماعػػػػة ويتوحػػػػد معيػػػػـ

(، فتنتشػػر ظػػاىرة التجمػػ  بػػيف االفػػراد فػػي الشػػوارع وىػػذه التجمعػػات تػػؤثر عمػػى سػػموؾ االفػػراد، حيػػث اف 120،ص1996)الظريػػؼ،
 ( 283ي المخدرات. )الحمادي، ب. ت،صمجاراة االصدقاء المدمنيف عامؿ مف العوامؿ الرئيسية في االتجاه نحو تعاط

  الفصل الثالث: إجراءات البحث



)  ( السنة)  (  العدد)  (   المجلد     االنسانية للعلوم القادسية مجلة   
 

. بعػدىا 2018سػنة لمعػاـ  1( 20-12مجتم  البحث وعينتو: تكّوف مجتم  البحث الحالي مف المراىقيف ممف تتراوح أعمارىـ بػيف )
 مف مجتم  البحث.( مراىؽ 80والتي بمغت ) العشوائية البسيطةبسحب عينة البحث بالطريقة  تافقامت الباحث

 أداتا البحث: 
 اوال: مقياس االىماؿ الوالدي.

بغيػػة تحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث الحػػالي، تطمػػب تػػوفر أداة تتصػػؼ بالصػػدؽ والثبػػات لغػػرض تعػػرؼ االىمػػاؿ الوالػػدي لػػدى المػػراىقيف فػػي 
 ا، وقامتػ(Skuse)ريػؼ النظػري ؿ ( فقرة باالعتماد عمػى نظريػة الػذات لروجػرز والتع24بصيافة ) تافمدينة الديوانية، وقامت الباحث

 بتحديد البدائؿ التي تناسب اإلجابة عف تمؾ الفقرات قبؿ أف تقـو بتحديد صالحيتيا وعرضيا عمى الخبراء.
بعرض مقياس االىماؿ الوالػدي  تافصالحية المقياس: مف اجؿ التّعرؼ عمى مدى صالحية المقياس وتعميماتو وبدائمو، قامت الباحث

( فقػػرة واربعػػة بػػدائؿ التػػي تتمثػػؿ بػػػ )دائمػػا، احيانػػا، نػػادرا، ال ابػػدا( عمػػى مجموعػػة مػػف المختصػػيف والخبػػراء فػػي عمػػـ 24المكػػوف مػػف )
وتحميميػا ( خبراء لبياف آرائيـ ومالحظاتيـ فيمػا يتعمػؽ بمػدى صػالحية المقيػاس، وبعػد جمػ  آراء الخبػراء 10النفس، والبالغ عددىـ )

( فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المقيػػػاس، وأصػػػب  2%( فػػػاكثر بػػػيف تقػػػديرات المحكمػػػيف، وبػػػذلؾ تػػػـ حػػػذؼ )80نسػػػبة اتفػػػاؽ ) الباحثتػػػافاعتمػػػدت 
 ( فقرة. 22المقياس يتكوف مف)

 بػػالتطبيؽ االسػػتطالعي األوؿ لمقيػػاس االىمػػاؿ الوالػػدي عمػػى مجموعػػة مػػف تػػافالتطبيػػؽ االسػػتطالعي األوؿ لممقيػػاس: قامػػت الباحث
المراىقيف، لمعرفة مدى وضوح فقرات المقياس وتعميماتو، فضػاًل عػف حسػاب الوقػت المسػتغرؽ لمجابػة، عمػى عينػة عشػوائية مكونػة 

( 6-4( مػػراىقيف. وتبػػيف أف التعميمػػات كانػػت واضػػحة والفقػػرات مفيومػػة، إذ كػػاف الوقػػت المسػػتغرؽ فػػي اإلجابػػة يتػػراوح بػػيف )8مػػف )
 دقيقة.

طريقة ليكرت في االجابة عمى فقرات المقياس، فرذا كانت اجابة المراىػؽ عػف فقػرات المقيػاس  تافالباحث تصحي  المقياس: استعممت
 درجة(.  1درجات( في حيف اذا كانت أجابتو عف فقرات المقياس بػ )ال ابدا( تعطى ليا ) 4بػ )دائما( تعطى ليا)

باستخراج القوة التمييزية لممقياس بعد تطبيقو عمى عينػة قصػدية  افتالتطبيؽ االستطالعي الثاني )عينة تحميؿ الفقرات(: قامت الباحث
 ( مراىؽ. وتـّ استخراج تمييز الفقرة ب سموبيف ىما:80مف المراىقيف مكونة مف )

 أ. طريقػػػػػػػػػػػػػة المجموعتػػػػػػػػػػػػػاف الطرفيتػػػػػػػػػػػػػاف: بعػػػػػػػػػػػػػد تصػػػػػػػػػػػػػحي  اسػػػػػػػػػػػػػتمارات المفحوصػػػػػػػػػػػػػيف تػػػػػػػػػػػػػـ ترتيبيػػػػػػػػػػػػػا تنازليػػػػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػػػػػى
( 33%( العميػػا مػػف االسػػتمارات بوصػػفيا حاصػمة عمػػى أعمػػى الػػدرجات والتػػي بمغػػت )27ة الػػػ )درجػة كميػػة الػػى أدناىػػا ثػػـ أخػػذت نسػب

( استمارة. ومػف أجػؿ اسػتخراج القػوة التمييزيػة لكػؿ 33%( الدنيا والحاصمة عمى أدنى الدرجات والتي بمغت )27استمارة، ونسبة الػ )
لتػائي لعينتػيف مسػتقمتيف لمعرفػة داللػة الفػرؽ بػيف المجمػوعتيف العميػا فقرة مػف فقػرات مقيػاس االىمػاؿ الوالػدي، تػـ اسػتعماؿ االختبػار ا

 ( يوض  ذلؾ. 1والدنيا لدرجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس، وجدوؿ )
ب. عالقػة درجػة الفقػرة بالدرجػػة الكميػة لممقيػاس: لتحقيػػؽ ذلػؾ تػـ االعتمػػاد عمػى معامػؿ ارتبػػاط بيرسػوف بػيف درجػػة كػؿ فقػرة والدرجػػة 

( 21-15س، واظيػػػػػػػرت النتػػػػػػػائج اف جميػػػػػػػ  معػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػاط مميػػػػػػػزة وفػػػػػػػؽ معيػػػػػػػار نمػػػػػػػي مػػػػػػػا عػػػػػػػدا الفقػػػػػػػرات )الكميػػػػػػػة لممقيػػػػػػػا
(Nunnally,1994)  ( يوض  ذلؾ.1فاكثر، وجدوؿ ) (0,20)إذ تكوف الفقرة مميزة اذا كاف معامؿ ارتباطيا 

 
 
 

                                                           
 الحصوؿ عمى احصائية لمجتم  البحث. تعذر عمى الباحثتاف 1



)  ( السنة)  (  العدد)  (   المجلد     االنسانية للعلوم القادسية مجلة   
 

 الطرفيتيف وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس( القوة التمييزية لمقياس االىماؿ الوالدي ب سموب المجموعتيف 1جدوؿ )

 الفقرة
القيمػػػػػػػػػػة التائيػػػػػػػػػػة 

 المحسوبة
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االرتباط
 الفقرة

القيمػػػػػػػػػػػة التائيػػػػػػػػػػػة 
 المحسوبة

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االرتباط

 الفقرة
القيمػػػػػػػة التائيػػػػػػػة 

 المحسوبة
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االرتباط
1 5.067 0.425 9 5.422 0.378 17 4.093 0.328 
2 3.174 0.211 10 5.152 0.323 18 3.605 0.362 
3 3.526 0.253 11 3.897 0.271 19 4.575 0.275 
4 4.353 0.311 12 5.078 0.324 20 8.846 0.609 
5 4.556 0.258 13 4.837 0.547 21 2.421 *0.169 
6 5.056 0.334 14 3.139 0.324 22 7.241 0.480 
7 5.984 0.393 15 2.314 0.112    
8 5.344 0.462 16 7.218 0.413    

 ( فقرة بعد استعماؿ األسموبيف المذكوريف سمفا.20وبيذا تكوف المقياس مف )
 مؤشرات صدؽ المقياس: استخرج لممقياس الحالي المؤشرات اآلتية:

عنػػدما عرضػػت فقراتػػو عمػػى مجموعػػة مػػف  : تحقػػؽ ىػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ فػػي المقيػػاس الحػػاليFace Validityالصػػدؽ الظػػاىري 
 الخبراء بش ف صالحية المقياس ومالئمتو لمجتم  الدراسة.

: تحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ أسػػموب المجمػػوعتيف الطػػرفيتيف، وعالقػػة درجػػة الفقػػرة بالدرجػػة الكميػػة Construct Validityصػػدؽ البنػػاء 
 لممقياس.

( مراىؽ. وباستعماؿ طريقة التجزئة النصفية تبيف اف معامػؿ الثبػات 15) غتثبات المقياس: إليجاد الثبات تـ االعتماد عمى عينة بم
 (.0.78الكمي لممقياس كانت )

( يستجيب في ضوئيا المراىؽ عمى اربعة 1( فقرة )ممحؽ20المقياس بصيغتو النيائية: اصب  المقياس بصيغتو النيائية يت لؼ مف )
( وبمتوسط 20( وادنى درجة ىي )80اس يمكف اف يحصؿ عمييا المراىؽ ىي )بدائؿ، وبذلؾ ف ف المدى النظري ألعمى درجة لممقي

 (.50فرضي )
 ثانيا: مقياس االتجاه نحو تعاطي المخدرات:

والتعريػػػؼ النظػػػري ؿ )عبػػػد  Peer-Group learning theory)( فقػػػرة مسػػػتوحاة مػػػف نظريػػػة )20بصػػػيافة ) تػػػافقامػػػت الباحث
نػػادرا، ال اطي المخػػدرات لػػدى المػػراىقيف وفقػػا ألربػػ  بػػدائؿ فػػي االجابػػة )دائمػػا، احيانػػا، ، تيػػتـ بقيػػاس االتجػػاه نحػػو تعػػ(2006الغنػػي،

 (.ابدا
( 10( فقػرة عمػى مجموعػة مػف المختصػيف فػي عمػـ الػنفس، والبػالغ عػددىـ )20صالحية المقياس: تـ عرض المقيػاس المكػوف مػف )

وبعػد جمػ  آراء الخبػراء وتحميميػا تػـ االعتمػاد عمػى نسػبة اتفػاؽ  خبراء لبياف آرائيـ ومالحظاتيـ فيما يتعمؽ بمدى صالحية المقياس،
 ( فقرة. 17( فقرات، وأصب  المقياس يتكوف مف )3%( فاكثر وبذلؾ تـ حذؼ )80)

التطبيػػؽ االسػػتطالعي األوؿ لممقيػػاس: تػػـ التطبيػػؽ االسػػتطالعي األوؿ لمقيػػاس االتجػػاه نحػػو تعػػاطي المخػػدرات عمػػى عينػػة قصػػدية 
مػػػراىقيف، لمعرفػػػة مػػػدى وضػػػوح فقػػػرات المقيػػػاس وتعميماتػػػو وبدائمػػػو، وتبػػػيف أف التعميمػػػات كانػػػت واضػػػحة والفقػػػرات ( 8مكونػػػة مػػػف )

 ( دقيقة.8-4مفيومة، والوقت المستغرؽ في اإلجابة يتراوح بيف )
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مػي دائمػا( تعطػى تصحي  المقياس: تـ استعماؿ طريقة ليكرت في االجابة عمى فقرات المقياس، فرذا كانت اجابة المراىؽ )تنطبػؽ ع
 درجة(.  1درجات( في حيف اذا كانت أجابتو )تنطبؽ عمي نادرا( تعطى لو ) 4لو )

( 80التطبيػػؽ االسػػتطالعي الثػػاني: تػػـ اسػػتخراج القػػوة التمييزيػػة لممقيػػاس بعػػد تطبيقػػو عمػػى عينػػة قصػػدية مػػف المػػراىقيف مكونػػة مػػف )
 مراىؽ، وتـّ ذلؾ باستعماؿ أسموبيف ىما:

عتػاف الطرفيتػػاف: تػـ اسػػتعماؿ االختبػار التػػائي لعينتػيف مسػتقمتيف لمعرفػػة داللػة الفػػرؽ بػيف المجمػػوعتيف العميػا والػػدنيا أ. طريقػة المجمو 
 ( يوض  ذلؾ. 2( فير مميزة، وجدوؿ )15لدرجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس، وتبيف اف الفقرة )

فػػي اسػػتخراج صػػدؽ فقػػرات المقيػػاس عمػػى معامػػؿ  تػػافت الباحثب. عالقػػة درجػػة الفقػػرة بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس: لتحقيػػؽ ذلػػؾ اعتمػػد
ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػة كػػؿ فقػػرة والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس، واظيػػرت النتػػائج اف جميػػ  معػػامالت االرتبػػاط مميػػزة وفػػؽ معيػػار نمػػي 

(Nunnally,1994) ( إذ تكوف الفقرة مميزة اذا كاف معامؿ ارتباطيا 15ما عدا الفقرة ،)(0,20) ( يوض .2ثر، وجدوؿ )فاك 
 
 

( القوة التمييزية لمقياس االتجاه نحو تعاطي المخدرات ب سموب المجمػوعتيف الطػرفيتيف وعالقػة درجػة الفقػرة بالدرجػة الكميػة 2جدوؿ )
 لممقياس

 الفقرة
القيمػػػػػػػػػة التائيػػػػػػػػػة 

 المحسوبة
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االرتباط
 الفقرة

القيمػػػػػػة التائيػػػػػػة 
 المحسوبة

معامػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االرتباط

 الفقرة
التائيػػػػػػػة  القيمػػػػػػػة

 المحسوبة
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االرتباط
1 5.170 0.441 7 3.173 0.325 13 7.154 0.452 
2 3.218 0.328 8 5.056 0.555 14 2.988 0.352 
3 5.533 0.437 9 4.983 0.301 15 4.859 0.496 
4 3.116 0.358 10 0.215 0.031 16 2.997 0.269 
5 4.827 0.368 11 6.682 0.479 17 5.306 0.539 
6 3.738 0.314 12 7.670 0.614    

 ( فقرة بعد استعماؿ األسموبيف المذكوريف سمفا.16وبيذا اصب  المقياس مكوف مف )
 صدؽ المقياس: استخرج لممقياس الحالي المؤشرات اآلتية: 

فقراتو عمى مجموعة مف الخبراء  بش ف صالحية الصدؽ الظاىري: تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ في المقياس الحالي عندما عرضت 
 المقياس ومالئمتو لمجتم  الدراسة.

صػػدؽ البنػػاء: تحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتعماؿ قػػوة تمييػػز الفقػػرات مػػف خػػالؿ أسػػموب المجمػػوعتيف الطػػرفيتيف، وعالقػػة درجػػة الفقػػرة 
 بالدرجة الكمية لممقياس.

 ( وىو معامؿ ثبات جيد.0.81نصفية وبمغ )ثبات المقياس: تـ ايجاد الثبات بطريقة التجزئة ال
( يستجيب في ضوئيا المراىؽ عمى اربعة 2( فقرة )ممحؽ16المقياس بصيغتو النيائية: اصب  المقياس بصيغتو النيائية يت لؼ مف )

بمتوسػط ( و 16( وادنى درجػة ىػي )68بدائؿ، وبذلؾ ف ف المدى النظري ألعمى درجة لممقياس يمكف اف يحصؿ عميو المراىؽ ىي )
 (.40فرضي )
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مجموعػة مػف الوسػائؿ اإلحصػائية مػف خػالؿ برنػامج الحقيبػة االحصػائية  تػافالوسائؿ اإلحصائية: لمعالجة البيانات، اسػتعممت الباحث
 وىي:  (spss)لمعمـو االجتماعية 

 الفرضي.. االختبار التائي لعينة واحدة لتعرؼ الفرؽ االحصائي بيف المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط 1
 . االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لحساب القوة التمييزية لفقرات المقياسيف.2
. معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف لحسػػاب معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية وعالقػػة الفقػػرة بالدرجػػة الكميػػة والعالقػػة االرتباطيػػة بػػيف 3

 االىماؿ الوالدي واالتجاه نحو تعاطي المخدرات.
 سبيرماف براوف التصحيحية الستخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكال المتغيريف. . معادلة4
 
 

 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرىا
 اليدؼ االوؿ: تعرؼ االىماؿ الوالدي لدى المراىقيف في مدينة الديوانية:

( وعنػػد 50فيمػػا كػػاف المتوسػػط الفرضػػي ) (،6.180( وانحػػراؼ معيػػاري قػػدره )54.222ظيػػر المتوسػػط الحسػػابي لػػدى المػػراىقيف )
مقارنة المتوسط الحسابي لعينة البحث بالمتوسػط الفرضػي لممقيػاس وباسػتعماؿ االختبػار التػائي لعينػة واحػدة. ظيػر اف القيمػة التائيػة 

نػػد مسػػتوى وتشػػير تمػػؾ النتيجػػة الػػى وجػػود فػػرؽ ذو داللػػة احصػػائية ع (1,96)( وىػػي أكبػػر مػػف القيمػػة الجدوليػػة 6,118المحسػػوبة )
 ( يوض  ذلؾ.3(، اي اف عينة البحث )المراىقيف( يعانوف مف االىماؿ الوالدي، وجدوؿ )79( وبدرجة حرية )0,05داللة )
 ( الفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس االىماؿ الوالدي3جدوؿ)

 عدد أفراد
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 المتوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمػػػػػػػػػة التائيػػػػػػػػػة 
 المحسوبة

القيمػػػػػػػػػة التائيػػػػػػػػػة 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 دالة 1,96 6,118 79 50 6.180 54.222 80
 نمػو فػي العنصػر األساسػي ىو وأطفاليـ اآلباء بيف اف التفاعؿالتي اشارت الى  نظرية الذات لروجرزتفسر ىذه النتيجة عمى وفؽ 

االجتماعيػة، فضػال عػف ذلػؾ تػرى  تنشػئتيـ فػي فعػاؿ دور لػو ألطفػاليـ معػاممتيـ فػي أسػاليب مػف اآلبػاء يمارسػو شخصػياتيـ، فمػا
جػدا ممػا ادى الػى ظيػور العديػد مػف االسػاليب الغيػر صػحيحة فػي تنشػئة االبنػاء قاسػية  المجتم عيشيا ياف الظروؼ التي  الباحثتاف

دائًما أف أسرتو تحترمو، وىو المراىؽ ، فال بد أف يشعر رعاية خاصة وخاصة في مرحمة المراىقة، حيث اف ىذه المرحمة تحتاج الى
األمر المنػوط بالوالػديف حيػث يجػب أف ِيظاياػرا احترامػو بشػكؿ كبيػر أمػاـ أفػراد األسػرة، ىػذا إلػى جانػب الحػرص الػدائـ عمػى التواصػؿ 

األب أو األـ في ىذه المرحمػة يجػب أف يكونػا  أف ايمعو طواؿ الوقت، سواء مف خالؿ التجمعات العائمية خارج المنزؿ، أو داخمو، 
، خير قدوة لو، وأف يبتعدا عف القياـ ب ي فعؿ قد يؤثر في سػموكو، وأف يكونػا دائًمػا نموذًجػا ناجًحػا يسػعى إلػى االقتػداء بػو فػي حياتػو

  .ياجاتو ومشاكموأال اف الوالديف ىنا يتبعاف أساليب سمبية في تنشئة االبناء أي اىمالو وعدـ االىتماـ بو او باحت
اف المػػراىقيف يعػػػانوف مػػػف االسػػػاليب ( التػػػي اشػػػارت الػػػى 1997،الطراونػػة( و)2001،عبػػػد الحفػػػيظوتتسػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػ  دراسػػػة )

 السمبية التي يتبعيا الوالديف في التنشئة االسرية واىـ ىذه االساليب ىو االىماؿ.
 :مراىقيف في مدينة الديوانيةاالتجاه نحو تعاطي المخدرات لدى الاليدؼ الثاني: تعرؼ 

( وعنػػد 40(، فيمػػا كػػاف المتوسػػط الفرضػػي )5.944( وانحػػراؼ معيػػاري قػػدره )52.139) راىقيفظيػػر المتوسػػط الحسػػابي لػػدى المػػ
مقارنة المتوسط الحسابي لعينة البحث بالمتوسػط الفرضػي لممقيػاس وباسػتعماؿ االختبػار التػائي لعينػة واحػدة. ظيػر اف القيمػة التائيػة 
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وتشػير تمػؾ النتيجػة الػى وجػود فػرؽ ذو داللػة احصػائية عنػد مسػتوى  (1,96)مف القيمة الجدوليػة  عمى( وىي ا18,281محسوبة )ال
( يوضػ  4، وجػدوؿ )اف عينة البحػث لػدييا اتجػاه ايجػابي نحػو تعػاطي المخػدرات ( مما يشير الى78( وبدرجة حرية )0,05داللة )
 ذلؾ.

 االتجاه نحو تعاطي المخدراتابي والفرضي لمقياس ( الفرؽ بيف المتوسط الحس4جدوؿ )
 عدد أفراد

 العينة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 المتوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمػػػػػػػػػة التائيػػػػػػػػػة 
 المحسوبة

القيمػػػػػػػػػة التائيػػػػػػػػػة 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 دالة 1,96 18,281 78 40 5.944 52.139 80
لمجماعة دور كبير فػي التػ ثير عمػى الفػرد ف إوالتي تشير الى  األصدقاء بجماعة المرتبطة التعمـ نظريةتفسر ىذه النتيجة عمى وفؽ 

ف الػػػى ا اسػػػباب االتجػػػاه نحػػػو تعػػػاطي المخػػػدرات الباحثتػػػافوترجػػػ   ، وخاصػػػة جماعػػػة االصػػػدقاء،التجػػػاه نحػػػو تعػػػاطي المخػػػدراتل
يبحثػوف عػف استحسػاف سػموكيـ عنػد جماعة االصدقاء، واف المراىقيف  راىقيف ىـ مف اكثر الفئات العمرية ت ثرا بالجماعة وخاصةمال

 مػػف اىػػـىػػـ السػػيئيف لػػذا فػػ ف األصػػدقاء ، أقػػرانيـ وذلػػؾ لكػػي يقنعػػوا اآلخػػريف بمشػػاركتيـ فػػي عػػادتيـ كطريقػػة لمبحػػث عػػف استحسػػانيـ
التعػاطي. وتتسػؽ ىػذه النتيجػة مػ   وتسػاعدىـ عمػى تكػويف اتجػاه ايجػابي نحػو المصادر التػي تػزود الفػرد بالمعمومػات عػف المخػدرات

اف النسػبة الكبيػرة مػف الػذيف يتعػاطوف المخػدرات بػدئوا تجػربتيـ بترفيػب مػف األصػدقاء. )عبػد  ( التػي تػرى1997دراسة )عبد الفتػاح،
فرف الرفاؽ ىـ الذيف يقدموف لػو البيئػة  فردالى أنو عندما ينموا ال تاشار التي Ocomor(1978 ) ودراسة( . 58،ص1997الفتاح،

والموق  العاـ لمتعاطي، كما أف المساندة مف قبؿ الرفاؽ في التعاطي تمثؿ الت ثير األعظـ قوة لدى المتعاطيف مف الشباب في إسػاءة 
دمانيػػػا، كػػػذلؾ اشػػػار  فػػػي الطريقػػػة التػػػي  ( الػػػى أف جماعػػػة الرفػػػاؽ تمعػػػب دورًا كبيػػػراً 1991) Bagnall   ت دراسػػػةاسػػػتخداـ العقػػػاقير وا 

 (Bagnail,1991,p10) . يستعمؿ بيا الشباب العقاقير أو يسيئوف استعماليا
انتشػػار تعػػاطي المػػواد المخػػدرة ممػػف ىػػـ فػػي عمػػر  شػػير الػػىالتػػي ت (Woda&Fukoi,1994)دراسػػة كػػذلؾ تتسػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػ  

%( مف المتعاطيف 14،7ي أظيرت اف نسبة )الت (Patrick&etal.2009)( ودراسة 11،ص2009( سنة. )عبد العظيـ،12-15)
 ( Patrick&etal, 2009,p23) ( سنة.17-12لممواد الكيميائية المخدرة كانوا في عمر )

 االىماؿ الوالدي واالتجاه نحو تعاطي المخدرات لدى المراىقيف في مدينة الديوانية:: تعرؼ العالقة االرتباطية بيف ثالثاليدؼ ال
تػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط  راىقيفواالتجاه نحو تعاطي المخػدرات لػدى المػ االىماؿ الوالديقة االرتباطية بيف ألجؿ التعرؼ عمى العال
وظير أف معامؿ  االتجاه نحو تعاطي المخدرات،ودرجاتيـ عمى مقياس  االىماؿ الوالديعمى مقياس  راىقيفبيرسوف بيف درجات الم

وبدرجة متوسػطة، وألجػؿ تعػرؼ داللػة اختبػار قيمػة معامػؿ االرتبػاط تػـ اسػتعماؿ ( وىو معامؿ ارتباط ايجابي 09298االرتباط كاف )
( 1.96( وىػي أكبػر مػف القيمػة الجدوليػة البالغػة )4.96االختبار التائي لمعامؿ االرتبػاط ووجػد أف القيمػة التائيػة المحسػوبة تسػاوي )

دالػػة  ىمػػاؿ الوالػػدي واالتجػػاه نحػػو تعػػاطي المخػػدراتاالىػػذا يعنػػي أف العالقػػة بػػيف  (،78( ودرجػػة حريػػة )0.05عنػػد مسػػتوى داللػػة )
 (.5موضحة في جدوؿ ). وكما إحصائياً 
االىمػاؿ الوالػدي واالتجػاه نحػو تعػاطي المخػدرات لػدى ( يوض  معامؿ االرتباط والقيـ التائية المحسوبة والجدولية لػدرجات 5جدوؿ )

 المراىقيف في مدينة الديوانية
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االرتباط
التائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المحسوبة

القيمػػػػػػػػػػػػػة التائيػػػػػػػػػػػػػة 
 الجدولية

 درجات الحرية
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 

 الداللة
 دالة 78 1.96 4.96 09298
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ويمكػف تفسػير ذلػؾ  .االتجػاه نحػو تعػاطي المخػدراتو  االىمػاؿ الوالػديوتشير ىذه النتيجة الػى أف ىنػاؾ عالقػة ارتباطيػة موجبػة بػيف 
وانخفػاض مسػتوى التفكيػر، واالحسػاس بعػدـ الفائػدة  وتر والقمؽفي حالة مف عدـ الراحة والت المراىقيف جعؿي االىماؿ الوالديمف اف 

بيػػـ الػػى محاولػػة التخفيػػؼ مػػف ىػػذا القمػػؽ والتػػوتر بطػػرؽ عديػػدة ومنحرفػػة واحػػد ىػػذه الطػػرؽ ىػػو ، ممػػا يػػؤدي تقػػدير الػػذاتوانخفػػاض 
 تعاطي المخدرات واالتجاه نحو تعاطي المخدرات. 

المضػاد  السػموؾ ( التي ترى أف األبنػاء الػذيف يستشػعروف الػرفض الوالػدي يشػي  بيػنيـ1979دسوقي ) م  دراسة وتتسؽ ىذه النتيجة
( ودراسػػػة الرفػػػاعي  347ص ،1979)دسػػػوقي، لممجتمػػػ ، مثػػػؿ السػػػموؾ العػػػدواني، والقسػػػوة، والسػػػرقة والكػػػذب واالجػػػراـ واالنحػػػراؼ.

مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الوالػػػػػػديف، يميػػػػػػؿ إلػػػػػػى السػػػػػػرقة واالنحػػػػػػراؼ واالدمػػػػػػاف. ( التػػػػػػي تػػػػػػرى أف األبػػػػػػف الميمػػػػػػؿ وفيػػػػػػر المرفػػػػػػوب فيػػػػػػو 1987)
( التي تشير الى اف بداية االتجاه نحو تعػاطي المخػدرات لػو عالقػة دالػة مػ  2005دراسة الياشمي )و  ،(383،ص1987)الرفاعي،

 (198،ص2005أسموب اإلىماؿ مف قبؿ لنـ. )الياشمي،
 التوصيات

 تي:باآل الباحثتاففي ضوء نتائج البحث توصي 
اعداد برامج تثقيفية عبر وسائؿ االعالـ المسموعة والمقروءة والمرئية لمتوعيػة باألضػرار الصػحية والنفسػية واالجتماعيػة واالقتصػادية 

 التي تنجـ عف االتجاه نحو تعاطي المخدرات.
مف اىمية في تعزيز ثوابت الشخصية توجيو االسرة مف خالؿ برامج معدة ليذا الغرض لبياف اىمية مرحمة الطفولة والمراىقة لما ليا 

 الحقا، فيجب االىتماـ بيذه المرحمة مف حياة االبناء وحمايتيـ مف القسوة والنبذ واالىماؿ.
ينبغػػي التعػػرؼ إلػػى أصػػدقاء األبنػػاء ورفػػاقيـ، وتعػػرؼ كيفيػػة قضػػاء أوقػػاتيـ. أي يمػػـز إشػػراؼ واع مػػف األىػػؿ وعػػدـ إىمػػاؿ األبنػػاء، 

 نحراؼ، ثـ ي تي الوعي مت خرا، ويكوف الخطر قد حصؿ.وجعميـ يدخموف في عالـ اال
 االعتناء بتحسيف العالقة بيف الوالديف وأبنائيـ، وتوفير احتياجاتيـ النفسية والعاطفية وكذلؾ المادية وعدـ فت  المجاؿ أمػاميـ لمبحػث

 عف التعويض خارج األسرة.
 المقترحات

 اآلتي: تافاستكماال لمبحث الحالي، تقترح الباحث
 اجراء دراسة لمتعرؼ عف اسباب االتجاه نحو تعاطي المخدرات في مدينة الديوانية.

اجػػراء دراسػػة لمتعػػرؼ عمػػى االىمػػاؿ الوالػػدي وعالقتػػو باالتجػػاه نحػػو تعػػاطي المخػػدرات لػػدى عينػػات اخػػرى كاألطفػػاؿ العػػامميف فػػي 
 االسواؽ. 
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 مقياس االىمال الوالدي( 1ممحق )

 ال ابدا نادرا احيانا دائما  الفقرات ت
     اىمي بيف وأنا حتى وحيد ب نني اشعر  .1
     تصرفاتي عف رضى والداي بعدـ أشعر  .2
     عني تبتعد الناس ب ف اشعر  .3
     ى اىميعم عبء باني شعور عندي  .4
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     وبممبسي والداي بمظيري ال ييتـ  .5
     يغضبيا شيئا افعؿ عندما البيت مفوالداي  يطردني  .6
     عنيـ فريبا كنت لو والداي كما يعاممني  .7
     المدرسة عف ال ييتماف عندما اتغيب  .8
     المدرسة في نجاحي أو ما ييتماف بفشمي قميال  .9

     بالمدرسة وأحوالي والداي أموري يتاب   .10
     ليما اشكي لي عندما ال يستمعاف  .11
     طمباتي والداي معظـ يمبي  .12
     المدرسية ما ييتماف بمشكالتي قميال  .13
     الصحية ما ييتماف بحالتي قميال  .14
     الوقت مف فترة عنيـ ابتعد عندما والداي سعيداف يبدو  .15
     لمعاقبتي والطعاـ الماء عني يمنعاف  .16
     امرض عندما بي او العناية ال ييتماف لعالجي  .17
     منيـ اطمب عندما المذاكرة في يساعداني  .18
     لي يحدث قد الذي األذى مف يحمياني  .19
     الناس أماـ بي ويستيزأف ش ني والداي مف يقمؿ  .20

 
 ( مقياس االتجاه نحو تعاطي المخدرات2ممحق )

 ال ابدا نادرا احيانا دائما الفقرات ت
     اف االصدقاء ليـ ت ثير كبير في تعمـ الفرد عمى التعاطي .1
لعػػدـ وجػػود عمػػػؿ مناسػػب لشػػػغؿ اوقػػات الفػػػراغ يمجػػئ الفػػػرد  .2

 لممواد المخدرة 
    

اف الفضػػػوؿ وحػػػب االسػػػتطالع سػػػبب رئيسػػػي لتنػػػاوؿ المػػػواد  .3
 المخدرة

    

اف اىمػػػػاؿ االسػػػػرة لنبنػػػػاء ونبػػػػذىـ يػػػػدفعيـ لتعػػػػاطي المػػػػواد  .4
 المخدرة

    

لتعػػاطي المػػواد الخالفػػات المسػػتمرة مػػ  االسػػرة يػػدف  االبنػػاء  .5
 المخدرة

    

يمجػػػػػئ الفػػػػػرد لتعػػػػػاطي المػػػػػواد المخػػػػػدرة لتخفيػػػػػؼ االالـ مػػػػػف  .6
 االمراض

    

     يمجئ الفرد لمتعاطي ىروبا مف واقعو االقتصادي المتردي   .7
     اف المخدرات تساعد عمى تعزيز الثقة بالنفس .8



)  ( السنة)  (  العدد)  (   المجلد     االنسانية للعلوم القادسية مجلة   
 

     اف االصدقاء ىـ محفز اساسي لتعاطي العقاقير المخدرة .9
أرى اف المخدرات تساعد عمى خمؽ جو مف السعادة والراحة  .10

 النفسية
    

أرى أف افضػػػػػػؿ مكػػػػػػاف لمتعػػػػػػاطي ىػػػػػػو خػػػػػػارج المنػػػػػػزؿ مػػػػػػ   .11
 االصدقاء

    

أف الفشػػؿ فػػي االمػػور العاطفيػػة يػػؤدي الػػى تعػػاطي العقػػاقير  .12
 المخدرة

    

يسػػػػػتطي  الفػػػػػرد الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى المخػػػػػدرات مػػػػػف االصػػػػػدقاء  .13
 بسيولة

    

     توتر العالقات م  الوالديف يدف  الفرد الى التعاطي .14
اف محاولة كسب ثقة االصدقاء واستحسػانيـ يػدف  الفػرد الػى  .15

 التعاطي
    

ارى أف افضػػػػػؿ االوقػػػػػات لمتعػػػػػاطي ىػػػػػو عنػػػػػد الخػػػػػروج مػػػػػ   .16
 االصدقاء في المساء

    

 


