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 :امللخص والكلمات الدالة ابللغة العربية

واالجتماعي التنظيمي مركبة متعددة األبعاد يتداخل فيها البعد  مشكلة للمخدرات تنامي معدالت نعاطي النساء يعد
 هذه فتفقد هدخطورهتا وانتشارها؛ ولذا  منللحد املتعمقة  العلمية والدراسات البحوث إجراء تتطلب ،النفسي واالقتصاديوالثقايف و 

هن واملعوقات اليت لتعاطي املؤديةواحلماية  عوامل اخلطورةو  يف اجملتمع السعودي خصائص النساء متعاطيات املخدرات حتديدإىل  الدراسة
 .اآلليات املناسبة للوقاية من مشكلة تعاطي املخدرات الوصول إىلهبدف تعاطي حتول دون احلد من أتثري عوامل ال

تعاطي النساء اليت أدت للعوامل لمن الدراسة، ومشل ذلك تقدمي حتليل ومناقشة  النظري موضوعات يف اجلزء مت مناقشة عدةوقد      
مناقشة للنظرايت االجتماعية  ىلإضافة إيف بعض اجملتمعات ومنها اجملتمع السعودي. حلجم هذه املشكلة ، وعرض خمتصر للمخدرات

 لدراسات السابقة احمللية والعربية واألجنبية.كما مت عرض العديد من ا ،تغريات الدراسةلعالقة بني مللفهم وتفسري  توالنفسية اليت وظف
ُتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية اليت تصف الظاهرة املدروسة )العوامل املؤدية لتعاطي النساء للمخدرات(  ومنهجيا

منهج استخدمت الدراسة النتائج. كما لوصول إىل واتفسريها و لها من خالل مجع املعلومات وحتلي Quantitativeوصفًا كميًا 
 املخدرات مكافحةالوقاية و  جمالني يف لبياانت الدراسة، وحتدد جمتمع الدراسة ابلعاماالستبانة كأداة جلمع و  املسح االجتماعي ابلعينة

 ت الدراسةأتبعو   هذا اجملال دمدينة الرايض.املتخصصون يف خرباءإضافة لل املدين اجملتمع ومؤسسات احلكومي القطاعيف كل من 
ابستخدام  أجريت االختبارات اإلحصائية على بياانت الدراسةمث ، ة ابلدراسةعينة املستهدفالأسلوب الرابطة األمريكية لتحديد حجم 

 . (SPSS)املناسبة ابستخدام برانمج االساليب اإلحصائية 
اتصاف النساء متعاطيات املخدرات يف اجملتمع السعودي خبصائص متيزهن عن  أظهرت نتائج الدراسة اتفاق املبحوثني علىو 

غري املتعاطيات، وأن أكثر أنواع املخدرات تعاطيًا احلشيش مث الكبتاجون. وأشارت النتائج لألمهية التفسريية للعوامل الثقافية مث 
النساء تعاطي حتول دون احلد من أتثري عوامل العوقات اليت االجتماعية فالتنظيمية مث النفسية وأخريًا االقتصادية. وكانت أبرز امل

للمخدرات ضعف أتثري برامج الرعاية الالحقة، واالفتقار للمعلومات عن هذه املشكلة، ورفض بعض أسر املتعاطيات لعودهتن بعد 
اجهة مشكلة تعاطي النساء للمخدرات وضعف الوعي اجملتمعي خبطورة هذه املشكلة. وابلنسبة لآلليات املقرتحة ملو  انتهاء حمكوميتهن

مراقبة مواقع التواصل االجتماعي اليت تروج للمخدرات وتسهل التعاطي، وإجياد منظومة للشراكة احلكومية واجملتمعية للمكافحة، 
قاقري الطبية والنفسية تشديد الرقابة على العمع  الجراءاتهلذه ا املرأة إرشادو  تعاطيللحد من الناسبة اإلجراءات املتشريعات و الإعداد و 

االنرتنت دمكافحة ترويج املخدرات للنساء عرب تفعيل دور اجلهات األمنية املتخصصة و  تفعيل الرقابة األسرية،، و اليت حتوي مواد خمدرة
  رات.متعاطيات املخد تأهيلالوقاية واملكافحة والعالج ل تدمجاال للعمل املؤهلة الكوادر توفريو ومواقع التواصل االجتماعي، 

 
 :الكمات الدالة على البحث ابللغة العربية

 أثر الخطورة  عوامل الحماية  عوامل
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Abstract and Keywords: 
Women's drug abuse is a complex multidimensional problem in which the 

psychological, social, security, educational and economic dimensions overlap and 

take on new forms and patterns that require in-depth research and scientific studies 

as a social problem that needs to be addressed to reduce the seriousness and 

prevalence of the problem. Therefore, the question posed by this study is: "What 

are the risk factors and protective factors that affect women's drug use in Saudi 

society?" 

In light of this, the objectives of the study are to identify the characteristics of 

women drug users in the Saudi society, the risk factors and protective factors 

affecting the abuse, and to find appropriate mechanisms to prevent the problem of 

drug abuse.  

Several topics will be discussed in the theoretical part of the study, including an 

analysis of the concept of drugs and its concepts, discussion of risk factors and 

protection from the risk of women taking drugs. This chapter will also include a 

review of the psychological and social theories that will be used to understand and 

analyze the relationship between the variables of the study, in addition to a 

presentation of the previous studies of local, Arab and foreign, which dealt with its 

subject. 

In the methodical framework, considering the multiplicity of objectives and 

purposes of the study, the quantitative and qualitative approaches will be used, 

using the sample social survey methodology, and depending on the tools of focus 

and resolution. The study will be applied to a multi-stage random sample that will 

be drawn from the study community represented in both the government sector and 

civil society institutions. 

The study is expected to reach a set of findings that identify and explain the risk 

and protection factors that affect women's drug use, thus contributing to the 

development of appropriate mechanisms for drug prevention through operational 

initiatives and programs that integrate the various specialized bodies in this field. 
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 لو الفصل األ
 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا

 املقدمة:
 والرفاه االجتماعي اجلنائية والعدالة والتعليم الصحة نظم وأتثريها يهد دان املخد ِّرات مشكلة نطاق أصبح

 نطاق لتوسيع جديدة اإلنرتنت، وسائل ومنها اجلديدة، التقنيات بفضل اهتماماً  اكتسبت مشكلة وهي واالقتصاد،
 منها تعاطي االجتماعية، املشاكل تفاقم أد ى إىل خطريا تدهورا متعاتلمجا من كثرير  تشهدو  .ورحبيتها أتثريها

 البطالة. وتفش ي التعليم الصحة وحمدودية واعتالل املنظمة واجلرمية والعنف املخد ِّرات
 عيشهم ظروف أن   إىل االعتقاد مبه يؤد ي ابليأس عميقر  شعورر  واألسر   األفراد   الظروف يتجه تلك ظل ويف

وشعورهم  جمتمعهم، أفراد ا سائرُ به ينعم اليت االقتصادي واالستقرار واألمان األمن يتمت عوا دمنافع لن منهوأ أبًدا تتغري   لن
املخد ِّرات،  ملراقبة الدولية واإلجرام )اهليئة املخد ِّرات متع ككل، مما يدفعهم لتعاطيلمجاب ابنقطاع صلتهم

 .(2: 2012يناير،
 أقل ليست فهي الراهن الوقت يف تمعاتجملا تواجه اليت املشاكل أعقد من املخدرات تعاطي شكلةم وتعترب    

 إحصائيات توجد ال ولكن انمًيا، أو متقدماً  كان سواءً  ع، جمتم أي منهاخيلوا  يكاد وال اإلرهاب، مشكلة خطورة من
طبيعة  بسبب وذلك الدولة، تلك تقدم درجة كانت مهما العامل، يف دولة أي يف املخدرات على املدمنني دقيقة لعدد

 مت ضبطها )أبو اليت املخدرات تنحصر يف قضااي اإلحصائية املعلومات ومعظم االجتار هبا، أو املخدرات تعاطي
 .(2001 مغيصيب،
أن أعداد النساء املرهتنات  ،2017لسنة  اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات سجل التقرير الصادر عنو 

ماليني للمؤثرات  4.7و)عقاقري خمدرة(  "األمفيتامينات" ماليني ابلنسبة لـ 6.3للمخدرات على الصعيد العاملي بلغت 
كما أن عدد املتعاطيات   للكوكايني على الصعيد العاملي، دون أن يورد إحصاءات حديثة. مليون 2.1واألفيونية 

تعرض  كما تشري التقارير إىل  .من عدد اإلانث يف العامل %0.11مليون امرأة، وهو ما ميثل نسبة  3.8ابحلقن بلغ 
واحدة من كل ثالث نساء للعنف البدين أو اجلنسي نتيجة املخدرات، إذ ترتاوح نسبة النساء املعن فات، من مجلة من 

. وهلذا العنف آاثر ضارة على الصحة البدنية والعقلية واإلجنابية للمرأة، %70و %40ني ، ما بالتعاطيتتلقني عالج 
 .صنب ابضطراابت نفسية حادةقد أر  منهن% 20فنحو 

https://drive.google.com/file/d/0Bx3tr-XG3qnSSHIzUi14blNrSFk/view
https://drive.google.com/file/d/0Bx3tr-XG3qnSSHIzUi14blNrSFk/view
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فان مشكلة النمو يف معدالت تعاطي املخدرات بني فئـات اجملتمـع وخاصـة النسـاء يعـد مـن أكثـر املشـكالت ولذا     
ممـا  علـى األسـرة واجملتمـع ككـل،األثر الكبري هلذا التعاطي ليس فقط على املـرأة ولكـن االجتماعية تعقيداً، حيث يظهر 

  يتطلب إجراء الدراسات العلمية املتخصصة لرصد هذه الظاهرة االحنرافية على اجملتمع وأفراده.

 أوال( مشكلة الدراسة:
تمعـات الناميـة واملتقدمـة علـى تعـاطي املخـدرات مشـكلة اجتماعيـة ذات أبعـاد متعـددة، وتعـاين منهـا اجمل تربيع

حداً سواء. فتعاطي املخدرات له عوامله املختلفـة االجتماعيـة والثقافيـة والرتبويـة، وظهـرت فئـات جديـدة مـن املتعـاطني 
حيث مل تعد فقط الفئات املعرضة للخطورة األكثر عرضًة لتعاطي املخـدرات، بـل تورطـت الفئـات األخـرى مـن اجملتمـع 

 الجتماعية. يف هذه املشكلة ا
البـالغني  سـكان العـامل مـن %) 5) حنـو أو نسـمة، بليـون ربـع هناك أن   2017 العاملي املخد ِّرات تقرير ويُقد ر

مـن ) مليـوانً  29,5حنـو ) أن   للقلـق مـدعاة واألكثـر (2015يف عـام ) األقـل علـى واحـدة مـرة املخـد ِّرات تعـاطوا قـد
 يعين املخد ِّرات، مما تعاطي عن انشئة اضطراابت من يعانون البالغني، العامل سكان %( من6)أي  املخد ِّرات متعاطي

 (.9العالج )ص إىل وحباجة للمخد ِّرات مرهتنني قد يصبحون أهنم درجة إىل ضار   للمخد ِّرات تعاطيهم أن  
دل يرتفع بني أن هذا املعتاألمم املتحدة،  هوضعتالذي قياس خطورة تعاطي املخدرات يف العامل م عيارووفقاً مل

يف دول  (%2.5) يف الوالايت املتحدة األمريكية، و (%2.2)مقابل  (%4.6) يف منطقة اخلليج العريب عموما إىل
 أمريكا اجلنوبية، مما يوضح مدى حجم املشكلة يف املنطقة سواء على املستوى احلايل أو املستقبلي.

قارنة ابلرجال ابمل ة تعاطي النساء للمخدراتمشكل خطورةوتشري التقارير الدولية واحمللية إىل تنامي حجم 
اآلثـار الصحيـة السـلبية لتعاطـي املخـدرات بسـرعة أكرب  . ازدادتابلرجال مقارنةً  النساء بني أكرب تزداد بسرعة حيث

ل ن اضطراابت تعاطي املخدرات خالالناشئ مارتفع معدل الزايدة يف عبئ املرض فقد  بني النسـاء مقارنـة ابلرجـال.
. كما %(19)، بينما عند الرجال بلغت الزايدة %( بني النساء25)إىل  2015إىل عام  2005الفرتة من عام 

معدل الزيـادة فـي عـدد سـنوات العمـر املعدلـة حسـب االعاقة بسـبب االضطرابـات الناشـئة عـن  2015فـي عـام سجل 
 بلغ بيـن النسـاء ارتفاعاً  ،ن تعاطـي املؤثـرات األفيونيـة والكوكاييـنوال سـيما االضطرابـات الناجتـة عـ ،تعاطـي املخـدرات

: 2017)تقرير املخدرات العاملي  %، على التوايل26و% 17، بينما عند الرجال بلغ %، علـى التوالـي40و% 25
13). 

وأفاد خدرات، لملالنساء  تعاطي موضوعملناقشة  2016صص تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام خر و 
أعدادًا متزايدة من النساء يتعاطني املخدرات خاصة الشاابت ونزيالت السجون، مع وجود عدد  هناك ىل أنالتقرير إ
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ال زالت معظم دول العامل حباجة اىل تعزيز وأنه قليل من الدول اليت توفر خدمات الرعاية والعالج الكايف هلن، 
كآلية ملواجهة هذه الصحية والعالجية للنساء   تقدمي اخلدماتلضمان  الجتماعياالعالجات من اإلدمان املراعية للنوع 

  .املشكلة
م( أن 2015بينت إحصائية جممع األمل للصحة النفسية دمدينة الرايض لعام ) اجملتمع السعوديويف 

يف أقسام  ن تنوميهمتالنساء الاليت وبلغ عدد  ،( حاالت من النساء قمن دمراجعة العيادات اخلارجية )إدمان(11780)
(. كذلك استقبلت م2015، )إدارة التدريب والبحوث والتعليم املستمر دمجمع األمل ابلرايض ( امرأة804اإلدمان )

( حالة ملرضى إدمان 42.413هـ، )1437العيادات اخلارجية دمجمع األمل للصحة النفسية ابلرايض خالل عام 
( اليت مت استقباهلا خالل العام 40.580يبا عن عدد احلاالت البالغ )تقر  (%4)املخدرات من اجلنسني بزايدة بلغت 

 (.1439، للصحة النفسية هـ )جممع األمل1436
التقرير الوطين حول ظاهرة املخدرات الصادر عن األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات يف يؤكد و 

ملخدرات يف اجملتمع السعودي، وتسارع وتريهتا عامًا بعد تنامي ظاهرة ا علىه 1437اململكة العربية السعودية عام 
)ملخص نتائج  عام، وتعاظم الكميات املضبوطة، وتزايد عدد طاليب، وتنامي عدد املقبوض عليهم يف قضااي املخدرات

 (. 1437التقرير الوطين الثاين، 
تعاطي املخدرات جرمية د ومما زاد من حجم خطورة مشكلة تعاطي النساء للمخدرات، أن معظم األحباث تع

البيئة . فتعاطياللعوامل خطورة  النساء أكثر الفئات االجتماعية تعرضاً ، ولذا ال هتتم بدراستها؛ ابلرغم من أن ذكورية
ذلك  مثل العنف األسري والتفكك األسري وما ينتج عن ،دافعة للتعاطيالهيئة و املعوامل المن ابلعديد األسرية تتسم 

 الوازع وضعف األبناء، على االنفصال والطالق وضعف الضبط االجتماعي والرقابة األسريةحاالت اهلجر و  من
أو  العمل بيئة يف السيئة والظروف السجائر، وتدخني املتعاطيات واملدمنات، من السوء رفاق ومصاحبة الديين،

 (. 7: 2007الدراسة )احلميدان،
إلـى خدمـات احلـد مـن  حمــدوداً  وصــوالً و ومتييــزا متزايديــن، وصمــة املتعاطيات يواجهن  النســاءإضافة إىل أن 

ــة الصحيــة ااإلج الوع ،خماطـر اسـتخدام املخـدرات هــذه اخلدمــات غيــر موجــودة أو إلن إمــا  ؛ساســيةألدمـان والرعاي
)اللجنة العاملية لسياسة املخدرات،  لتجريــمثــر الــرادع للوصم واألأو بســبب ا ،حتياجاهتــن احملــددةالغيــر مفصلــة 

2018.) 
إىل أن من بني احتماالت التأثري اليت  ,Newcomb et al) 1992لقد توصل نيوكمب وآخرون )و 

لذلك توجهت  ،العوامل اليت استطاعت لوحدها حتليل سلوك تعاطي املخدراتمن رست ال يوجد عامل أو جمموعة دُ 
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سلوك تعاطي املخدرات إىل تبين النموذج االبيدمييولوجي، والذي يعتمد على النموذج الدراسات احلديثة يف تفسري 
املخدرات حنو هذا تعاطي  وقد أكدت الكثري من الدراسات أن السبب يف حتويل دراسة موضوع. املركز على اخلطر

 (.6: 2009، قماز) النموذج هو غياب تفسري يتسم ابلشمولية والتجانس
خدرات ال ميكن تفسريه يف ضوء عوامل اجتماعية أو نفسية أو عضوية مستقلة، واعتماداً إن تعاطي املولذا ف

على عامل دون آخر؛ بل إن تعاطي املخدرات سلوك تشرتك يف حدوثه جوانب متعددة ومتداخلة ال ميكن فصلها أو 
، خمتلفة وأمناطاً  أشكاالً  خذتتداخل يف حدوثها عوامل متعددة األبعاد، وأت ومعقدة مشكلة مركبة فهي إغفال إحداها.

 .لتعرف على العوامل اليت تؤدي لتعاطي النساء للمخدراتل دراسة علمية متعمقة إجراء تطلبمما ي
عوامل احلماية واخلطورة اليت تتسبب يف تعاطي النساء  لية تسعى إىل حتديداالدراسة احلفان  وبناء عليه

  .يف اجملتمع السعوديثري هذه العوامل، واالليات املالئمة ملواجهتها ، واملعوقات اليت حتول دون احلد من أتللمخدرات

 اثنياً( امهية الدراسة:
ــة للدراســة مــن خــالل مــا مت التعــرف عليــه مــن احلاجــة إىل إجــراء املزيــد مــن الدراســات  تددحتــ ــة النظري األمهي

األديب للـرتاث العلمـي يف  املسـحالل العلمية املتعمقة لظـاهرة تعـاطي النسـاء للمخـدرات يف اجملتمـع السـعودي، فمـن خـ
جمال دراسات اجلرمية واالحنراف اتضح أن معظـم الدراسـات الـيت أجريـت يف اآلونـة األخـرية ركـزت علـى تعـاطي الـذكور 
للمخدرات ومل تتطرق بشكل كاف ملوضوع تعاطي النساء للمخدرات والعوامل الدافعة واملهيئة له يف اجملتمع؛ ولذا فان 

ا يسـهم يف حتقيـق الـرتاكم العلمـي دمـليـة مـن الناحيـة العلميـة تعـد امتـداد ملـا سـبقها مـن دراسـات متخصصـة الدراسة احلا
 واملعريف يف جمال دراسات املخدرات.  

تسهم يف ميكن أن إليه من نتائج وتوصيات  توصلتمن خالل ما فقد حتددت  األمهية التطبيقية للدراسة أماو 
نســاء للمخــدرات ونتائجهــا الســلبية علــى املــرأة واألســرة واجملتمــع والســعي لوضــع تســليط الضــوء علــى ظــاهرة تعــاطي ال

حلــول للتقليــل مــن حجــم هــذه املشـــكلة واحلــد مــن خطورهتــا. وكــذلك مـــن املؤمــل أن تســهم هــذه الدراســة يف تقـــدمي 
رات ابجملتمـع السـعودي املقرتحات والرؤى املالئمـة لبنـاء اسـرتاتيجيات والـربامج الوقائيـة للجهـات املعنيـة دمكافحـة املخـد

 للحد من حاالت تعاطي النساء للمخدرات وحجم انتشارها يف اجملتمع السعودي.
 
 
 
 



5 

 

 اثلثا( أهداف الدراسة وتساؤالهتا:
 وذلك على تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي، املؤثرةعوامل العلى  التعرف إىل الدراسة تسع

 خالل حتقيق األهداف التالية: من
 . يف اجملتمع السعوديخصائص النساء متعاطيات املخدرات  حتديد -1
 .لتعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي املؤديةواحلماية  عوامل اخلطورة حتديد -2
  .تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي املعوقات اليت حتول دون احلد من حتديد -3
 .لمخدرات يف اجملتمع السعوديل النساء من مشكلة تعاطي للحدآليات مناسبة الوصول إىل  -4

 تساؤالت الدراسة:
 ولتحقيق هذه االهداف فقد سعت الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت التالية:  

 ؟ يف اجملتمع السعوديما خصائص النساء متعاطيات املخدرات  -1
لتعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع  املؤديةالقتصادية العوامل التنظيمية واالجتماعية والثقافية والنفسية وا ما -2

 ؟السعودي
 ما املعوقات اليت حتول دون احلد من تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي؟ -3
 ؟ما اآلليات املناسبة لوقاية النساء من مشكلة تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي -4
  حماور الدراسة تعزى لبعض اخلصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف -5

 رابعا( مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
 -:الدراسة لتحديدها ما يليت عسمن أهم مصطلحات واملفاهيم اليت 

 مفهوم املخدرات:  (1
املرأة أي استرت  تُعرف املخدرات لغًة من اللفظ خدر، ومصدره التخدير، ويعين سرت، حبيث يقال ختدر الرجل أو

 إنأو استرتت، ويقال يوم خدر )يعين مليء ابلسحاب األسود(، وليلة خدره )يعين الليل شديد الظالم(، ويقال 
املخدر هو الفتور والكسل الذي يعرتي شارب اخلمر يف ابتداء السكر، أو أهنا احلالة اليت يتسبب عنها الفتور 

ات، كما أهنا تعطل اجلسم عن أداء وظائفه، وتعطل اإلحساس والكسل والسكون الذي يعرتي متعاطي املخدر 
 (. 16 :2012والشعور )بدر، 

كما تُعرف املخدرات اصطالحاً أبهنا: جمموعة من املواد اليت تسبب اإلدمان وتسمم اجلهاز العصيب وحيظر تداوهلا 
يرخص له بذلك. وتشمل األفيون  أو زراعتها أو تصنيعها إال ألغراض حيددها القانون وال تستعمل إال بواسطة من

واملنشطات، ولكن ال تصنف اخلمر واملهدائت واملنومات ضمن  والكوكاينيومشتقاته واحلشيش وعقاقري اهللوسة 
 (.302 :2010املخدرات على الرغم من أضرارها وقابليتها إلحداث اإلدمان )هوساوي، 
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توي على عناصر منومة أو حيدة أو مستحضر كل ما"املتحدة أبهنا: ألمم جلنة املخدرات ابحسب وتُعرف 
 اإلدمانحالة من التعود أو إىل  تؤديإىل أن غراض الطبية أو الصناعية األمسكنة من شأهنا عند استخدامها يف غري 

 اً ونفسياً واجتماعياً.عليها ، مما يضر ابلفرد واجملتمع جسماني
( الذي صنفها تبعاً 1441يرية العامة ملكافحة املخدرات )تتبىن الدراسة التعريف الذي حددته املدإجرائياً، و     

 ملصدرها أو طبقاً ألصل املادة اليت حضرت منها وذلك على النحو التايل:
لقد عرف اإلنسان املواد املخدرة ذات األصل النبايت منذ أمد بعيد، وحىت اآلن مل نسمع عن  املخدرات الطبيعية:"

ابلدراسات العلمية ثبت أن املواد الفعالة ترتكز يف جزء أو أجزاء من النبات ظهور مواد خمدرة من أصل حيواين، و 
للمادة  املخدر، مثل نبات خشخاش األفيون احلشيش وخام األفيون واملورفني والكوكايني، ويف هذه العملية ال حيدث

  طبيعية.املخدرة املستخلصة أي تفاعالت كيميائية، أي أن املخدر حيتفظ خبصائصه الكيميائية وال
وهي مواد حضرت من تفاعل كيميائي بسيط مع مواد مستخلصة من : )شبه املصنعة( املخدرات نصف التخليقية

النبااتت املخدرة، وتكون املادة الناجتة من التفاعل ذات أتثري أقوى فعالية من املادة األصلية، ومثال ذلك اهلريوين 
 ن نبات األفيون مع املادة الكيميائية "استيل كلوريد".الذي ينتج من تفاعل مادة املورفني املستخلصة م

وهي مواد ليست من أصل نبايت، ولكنها تنتج من تفاعالت كيميائية معقدة بني : )املصنعة( املخدرات التخليقية
 ."املركبات الكيميائية املختلفة، ويتم ذلك دمعامل شركات األدوية أو دمعامل مراكز البحوث

 مفهوم التعاطي: -2
أو حماولة اجناز أمر ما ويقال تعاطى، ئ رد مفهوم التعاطي يف قاموس اللغة العربية للداللة على القيام ابلشيىو 

املخدرات هو أن يسعى الفرد للحصول على املخدر،  وتعاطي (99: 2003يتعاطى تعاطيا دمعىن قام به )أبو زيد، 
الرغم  ك، إال انه ال يصل إىل مرحلة االعتماد، علىوإذا ترك الشخص املخدر فقد تصيبه بعض األضرار من جراء ذل

 . 30): 2005، من أن التعاطي قد حيدث خلال يف بعض الوظائف احلياتية للمتعاطي )غامن
ويقصد دمفهوم تعاطي املخدرات أبهنا: احلالة اليت يتم فيها استخدام املواد املخدرة أو املسكرة حبيث أهنا 

القصور االجتماعي وتكرار االستخدام رغم املشكالت الشخصية ويكون ذلك  تصل إىل مرحلة االعتماد، وحيدث
 (. 12 :2008بشكل متكرر خالل فرتة اثين عشـر شهـراً )اخلثعمي، 

يسمح اجملتمع بتعاطيها بقصد احلصول على  الاستخدام العقاقري املخدرة واليت "تعاطي املخدرات:  يعينو 
جرعة من املخدر ويكون بطريقة خمتلفة وأماكن وأوقات معينة نتيجة يف  هو أخذ. و أتثري جسدي أو نفسي أو عقلي

 .(61: 2007 ،مشاقبة) "األحيان لضغوطات يتعرض هلا أو لتحقيق نشوة ما بعض
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بغري إذن  االعتمادويعرفه مصطفى سويف كما يلي: "يشري التعاطي إىل تناول أي مادة من املواد املسببة أو 
نية إىل ضرورة التفرقة بني املستويني للتعاطي ومها: التعاطي على سبيل التجريب طيب، وتشري البحوث امليدا

سويف، ) ملا يرتتب عليها من نتائج علمية وعملية" األمهيةوالتعاطي كإدمان أو اعتماد وهي تفرقة ابلغة  واالستكشاف
2003 :136.) 

أو للعقاقري بشكل غري نظامي، سواءً   درةاملخواد لمويقصد ابلتعاطي يف الدراسة احلالية: "استخدام املرأة ل
 كان التعاطي على سبيل االستكشاف والتجريب أو بشكل مستمر".

 مفهوم العوامل املؤدية لتعاطي املخدرات: -3

تعــاطي املخــدرات، ولــذا فــان حتديــد املعــىن  تشــري األدبيــات العلميــة إىل أمهيــة العوامــل االجتماعيــة يف تفســري ســلوك    
ن ســـلوك إ (Thalan( واتالن ) Getzelsويـــرى جتزلـــز ) ه العوامـــل يســـهم فهـــم هـــذا الســـلوك. املقصـــود مـــن هـــذ

( أن  Skinnerاإلنســـان يتـــأثر ابملعـــايري والقـــيم األخالقيـــة واالجتماعيــــة الســـائدة الـــيت يـــؤمن هبـــا، ويؤكـــد ســــكنر ) 
: 1412لوك ) العبـــد القـــادر، األحكـــام املرتبطـــة ابلقـــيم تكـــون معتـــربة يف علـــم الســـلوك اإلنســـاين ومـــؤثرة يف هـــذا الســـ

224.)  
وتتضــمن . وتقســم العوامــل املــؤثرة علــى تعــاطي النســاء للمخــدرات إىل كــل مــن عوامــل اخلطــورة وعوامــل احلمايــة  

عوامل احلماية العوامل الشخصية مثل العمر واحلالة االجتماعية ومستوى التعليم واملهنة والدخل، الـوازع الـديين، احملـيط 
  ري األسرة، أتثري وسائل اإلعالم.االجتماعي، أتث

لســـمات والظـــروف الســـلبية واخلصـــائص واملتغـــريات الـــيت تـــرتبط بـــزايدة هـــا ابمفهومفيتحـــدد  عوامـــل اخلطـــورةأمـــا   
وعـادة ترجـع عوامـل اخلطـورة ، يف السـلوك املتهـور أو أن يعـاين أذى أو فاعـلً  االحتمالية أبن يتأثر الفرد أو يصـبح جـاداً 

  (.279: 2013)الطويسي،  سلوكيات حمظورة وطائشة ومنحرفةنغماس يف الإىل ا
العوامـل السياسـية ومنهـا جتـاه التعـاطي للمخـدرات، ابالـيت تسـمح العوامل البيئيـة: وهـي  تتضمن عوامل اخلطورةكما  

صـدقاء مـدى تـوفر املخـدرات وسـهولة الوصـول إليهـا، أتثـري األو واليت تتمثـل يف الـنظم السياسـة الغـري مسـتقرة والفسـاد، 
املشـاكل والظــروف . إضـافة إىل العوامـل االقتصـادية كاللجـوء للتعـاطي كوسـيلة للهـروب مـن مواجهـة املشـاكل، والرفـاق

 االقتصادية مثل البطالة واألزمات.
التنظيمية واالجتماعية والثقافية والنفسية واالقتصـادية  عواملالالدراسة: "هذه ويقصد بعوامل تعاطي املخدرات يف   

 ملخدرات يف اجملتمع السعودي".اتعاطي إىل لنساء قد تدفع االيت 
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 خامسا( حدود الدراسة:
تقـع هــذه الدراسـة يف نطــاق اهتمــام عـدة ختصصــات رئيسـة هــي: علــم االجتمـاع، وعلــم الـنفس، ودراســات اجلرميــة     

 لتايل:ابواالحنراف، وتتمثل حدود الدراسة 
مت إجراؤهــا علــى قــد وإمكانياهتــا الــيت مت تطبيــق الدراســة عليهــا، ف يف ضــوء طبيعــة الدراســة .  احلدددود املكانيددة:1

 .مدينة الرايضاملتخصصة دمكافحة املخدرات يف  ومؤسسات اجملتمع املديناجلهات احلكومية 
 تشـمل احلـدود البشـرية العـاملني )ذكـور وإانث( يف اجلهـات املتخصصـة دمكافحـة املخـدرات . احلدود البشرية:2

 .، وكذلك اخلرباء املتخصصني يف هذا اجملالي ويف مؤسسات اجملتمع املدينيف القطاع احلكوم
ـــة حتـــددت احلـــ . احلددددود اليمنيدددة:3 ـــيت  ،لدراســـة ابلفـــرتة الـــيت مت خالهلـــا مجـــع البيـــاانت مـــن امليـــدانلدود الزمني وال

 . 1441استغرقت ثالث شهور خالل العام اهلجري 
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 الفصل الثاين: اإلطار النظري 
 املقدمة:

مت مناقشة عدة موضوعات يف هذا اجلـزء مـن الدراسـة، ومشـل ذلـك تقـدمي حتليـل ملفهـوم املخـدرات واملفـاهيم املتفرعـة      
، وقـــد مت تقســـيم ذلـــك إىل عـــدة تعـــاطي النســـاء للمخـــدرات يف اجملتمـــع الســـعوديالـــيت أدت للعوامـــل لعنـــه، ومناقشـــة 

املخــدرات واركاهنــا وأنواعهــا، يف حــني خصــص املبحــث الثــاين ملناقشــة ، حيــث مت تنــاول يف األول منهــا ماهيــة مباحــث
العوامل املؤدية لتعاطي املخدرات، وتضمن املبحث الثالـث عـرض خمتصـر لظـاهرة تعـاطي النسـاء للمخـدرات يف بعـض 

لفهـم  تكما تضمن هذا الفصل مناقشة للنظرايت االجتماعيـة والنفسـية الـيت وظفـاجملتمعات ومنها اجملتمع السعودي.  
لدراسـات السـابقة احملليــة والعربيـة واألجنبيـة الــيت عـرض للعديــد مـن اإضـافة إىل  ،وتفسـري العالقـة بـني متغــريات الدراسـة

 وذلك على النحو التايل:  اهتمت دموضوع الدراسة احلالية. 

 أوال( مشكلة تعاطي النساء للمخدرات:
 :واركاهنا املخدراتمفهوم تعاطي  املبحث األول:

 آاثر من عليها يرتتب ملا دهاوأفر  اجملتمع بناء يف تؤثر اليت املشكالت من راتاملخد تعاطي ظاهرة تعترب
 إليها تدفع مرضية اجتماعية ظاهرة أهنا كما اجملتمع، وعلى الفرد على تنسحب سيئة ونفسية واقتصادية اجتماعية

 يشكلون املتعاطني. فككل االجتماعي لبناءاب والثالث ابألسرة اآلخر والبعض ابلفرد يتعلق بعضها عديدة؛ عوامل
 يقتنصوهنا فريسة   عن للبحث سعيهم يف اجملتمع ألمنراب واضط قلق عنصر أهنم حيث من اآلخرين حياة على اً خطر 

 علىًا كبري  راً خط يشكلون أهنم كما للقانون، املخالف رام اإلج ألوان من لون أي ممارسة أو نصب أو سرقة   أو
 أو ميةاإجر  أو سيكوابتية شخصيات يصبحوا أن إىل النهاية يف يقودهم قد مما التعاطي نتيجة هتمحيا وعلى أنفسهم
 أو النفسي للمرض ضحية يقع فرتة وبعد الضغط، أو ابلعدوان إال ألهدافها سبيالً  تعرف ال اجملتمع على حاقدة

 (.10: 2013 ،هنديامل) اجملتمع بناء يف اآلخرين مشاركة وعدم النفس على واالنطواء االنسحاب
مشكلة تعاطي املخدرات من املشاكل االجتماعية اليت تؤثر على بناء اجملتمع وأفراده دما يرتتب ولذا تعد 

، فقد أصبحت والغربيةعليها أاثر عدة منها النفسية والصحية، وقد عرفت هدا األخري تغلل كبري يف الدول العربية 
يار، فهي آفة اجملتمعات اليت تُدم ر الفرد واألسرة وعرفت تزايد كبري يف اآلونة األخرية خطرًا يُهد ِّد اجملتمعات وتُنذِّر ابالهن

وعشرين مليار دوالر، وترتبط هبا جرائم كثرية، كما تلحق أضرارا  عرب دول العامل. فهي تكلف احلكومات أكثر من مائة
عمل واحنسار الرقعة الزراعية املخصصة للغذاء ابلغة ابقتصادايت العديد من الدول مثل ختفيض اإلنتاج وهدر أوقات ال

 (.109: 2018، زينب و كلثوم،  محدي)وتراجع التنمية وحتقيق االحتياجات األساسية 
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، على املستوى العاملي، هم من النساء 2016وقد أفاد تقرير أممي أن ثلث متعاطي املخدرات سنة 
دمان. كما تشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن حوايل ربع والفتيات، بينما متثل النساء مخسة متلقي العالج من اال

مليون عانوا من اضطراابت  29.5، كان من بينهم حنو 2015مليار شخص قد استخدموا املخدرات يف عام 
استخدام املخدرات. وأشار التقرير، أن تعاطي املخدرات يف صفوف النساء عادة ما يبدأ يف سن املراهقة وبداية 

وغ، وتكون البيئة احمليطة هبا هي السبب األول النزالقها إىل التعاطي، وهي غالبا ما تتعاطى هذه املواد مرحلة البل
 ملواجهة مشاكلها النفسية واالجتماعية.

 املخدرات:تعاطي  أ( مفهوم 
يقصد ابملخدرات طبيًا كل مادة خام، أو مستحضر حيتوي على عناصر مسكنة أو منبهة، من شأهنا إذا 

ت من غري األغراض الطبية املخصصة هلا، ويقدر احلاجة إليها دون مشورة طبية، أن تؤدي إىل حالة من استخدم
 (. 18م: 2012التعود واإلدمان عليها مما يضر ابلفرد واجملتمع )النجار، 

تداوهلا ومن الناحية القانونية فاملخدرات هي جمموعة من املواد اليت تسبب اإلدمان وتسمم اجلهاز العصيب وحيظر 
أو زراعتها أو تصنيعها إال ألغراض حيددها القانون وال تستعمل إال بواسطة من يرخص له بذلك. وتشمل األفيون 
ومشتقاته واحلشيش وعقاقري اهللوسة والكوكائني واملنشطات، ولكن ال تصنف اخلمر واملهدائت واملنومات ضمن 

 (.302: 2010دمان )هوساوي، املخدرات على الرغم من أضرارها وقابليتها إلحداث اإل

( املخدرات أبهنا مادة كيميائية تسبب النعاس أو النوم أو غياب الوعي املصحوب 5 :2009ويعرف يس )
اليت تعين خمدر  (Narcosis)( املشتقة من اإلغريقية  Narcoticوكلمة خمدر ترمجة لكلمة ) .بتسكني األمل

 (.305 :2013)احمليسن، 

  التالية: اخلصائص تتضمن احلالة وهذه خمدر عقار تعاطي تكرار من تنشأ حالة أبنه املخدرات تعاطي ويعرف

 املخدر. يبعثها اليت واالنتعاش ابلراحة اإلحساس أجل من املخدر تعاطي استمرار يف ملحة رغبة  
 العقار. أو املخدر من املتعاطاه اجلرعة لزايدة يوجد ال وقد قليل ميل  
 وجود ال وابلتايل اجلسماين لالعتماد وجود ال ولكن املخدر، أثر على ما حد إىل نفسي اعتماد وجود 

  تعاطيه. عن االمتناع ألعراض
 نفسية اضطراابت عن الفرد يعانيها اليت األعراض تتعدى فال املخدر العقار تناول عن الشخص امتنع إذا 

  عليه. التغلب ميكن بسيط وصداع املزاج اضطراب مثل بسيطة
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 بينما النفسي، واالعتماد اجلسمي ابالعتماد يتميز اإلدمان أن يف يكمن والتعود اإلدمان نيب االختالف إن 
 (.83 :2007 )اجلهين، النفسي ابالعتماد يتميز التعود

  :املخدرات تعاطي أنواع ب(

  ابلتايل: املخدرات تعاطي أنواع (30 :2004 )درويش، و (2019) الطاهر دراسة حتدد

 وضعية عن التجرييب التعاطي يعرب :egasU latUemiUepaE االستكشايف أو التجرييب التعاطي .1
 يف االستمرار ذلك على يرتتب وقد آاثرها، الكتشاف مرات ثالث إىل مرة من املخدرات املرأة فيها تتعاطى

 يكون قد أنه تهخطور و  ،الفضول الغالب يف ودوافعه .التعاطي إىل مطلقاً  عودت ال مث قليلة مرات تعاطيال
 اإلدمان. إىل دخلم

 تتعاطي املرأة أن ويعين :egasU snnagmseeUE (املناسبات تعاطي) الظريف أو العرضي التعاطي .2
 عن متقدمة مرحلة هيو  ،الضاغطة املواقف واجهةمل أو االجتماعية املناسبات يف آلخر، وقت من املخدرات

 .بسهولة هتوفر  حالة يف إال هاتتعاط فال املخدر حنو بتبعية تشعر فال التجرييب التعاطي مرحلة

 تعلق يف السابقتني املرحلتني عن متقدمة مرحلة املستوى هذا عتربي :Regular Usage املنتظم التعاطي .3
 داخلي سيكوفيولوجي ارتفاع حبسب حتديدها يتم منتظمة فرتات يف التعاطي به ويقصد ابملخدرات، ةاملتعاطي
 والقلق كتئابال ا مثل النفسية العوامل بسبب يكون وغالبا .املخدرة للمادة الشخص احتياج دمبدأ خاص
  .القرانء مجاعة مثل اخلارجية العوامل إىل إضافة حباطإلوا واليأس

 بني العالقة درجات أعلى ميثل وهو : Dépendance Pharmaco القهري أو الكثيف التعاطي .4
 القدرة عدم مع كبرية.  قاديرودم قاربةمت فرتات وعلى متكررة بصورة التعاطي يكون حيث واملخدر، املتعاطي

 مع التوافق صعوبة التمشك تظهر وقد للمخدر، جسدايً و  نفسياً  ةاتبع املرأة تكون حبيث النفس ضبط على
  .اهب واحمليطني اأسرهت مع عالقاهتا تسوءف تماعية،االج احلياة

 (:347-345: 2013: )اخلليوي، 2013)اخلليوي،  أركان جرمية املخدرات: ج( 

يقصد ابلركن الشرعي: أن يكون هنا نص حيظر وحيدد اجلرمية ويبني اجلزاء  الركن الشرعي جلرمية املخدرات: -1
فقد جاء النص على جترمي التعاطي يف الفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظام مكافحة  العقايب الدنيوي املرتتب عليها.

 أنه: "تعد األفعال جرمية"املخدرات واملؤثرات العقلية واليت تنصل على 
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يقصد ابلركن املادي إتيان العمل أو القول املكون للجرمية سواء أكان هذا و  الركن املادي جلرمية املخدرات: -2
املخدر ويقصد به أن تقع  العمل أو القول فعاًل أو امتناعاً ويتكون الركن املادي يف جرمية املخدرات من عنصرين مها:

حيث تعترب جرمية ا املخدرات من جرائم السلوك اجملرد  السلوك اإلنساين، و على مادة خمدرة جرمية التعاطي وتنصب
 .اليت يكتفي فيها املنظم بتحقيق السلوك اإلجرامي بغض النظر عن النتائج املتحققة من عدمه

يت وقعت منه، ويتكون ويقصد به أن يكون اجلاين مكلفاً ومسؤواًل عن اجلرمية ال الركن املعنوي جلرمية املخدرات: -3
 .الركن املعنوي يف جرمية املخدرات من عنصرين مها: األهلية اجلنائية والقصد اجلنائي

 العوامل املؤدية لتعاطي املخدرات:املبحث الثاين: 

ء يعد البحث يف العوامل االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية واألمنية اليت تؤثر على تعاطي النسا           
املخدرات يف اجملتمع مطلب يفرضه واقع التعاطي بني النساء للبحث يف أسبابه املختلفة. وهناك أربع جماالت يف 
اجملتمع مرتبطة بسلوكيات تعاطي املخدرات واالحنراف، تشكل مصدر خطورة على النساء، وهذه اجملاالت: احمليط 

 العوامل اليت قد الدراسات خمتلف قات مع القرانء. وصنفتاالجتماعي، األسرة، واملدرسة، وطبيعة التفاعل يف العال
وانفعالية،  نفسية ومعرفية، وعوامل ثقافية اجتماعية ، وعوامل عوامل تنظيمية، وعوامل :املخدرات إىل لتعاطي تدفع

 (. 1441اقتصادية )الزبن وآخرون،  وعوامل
يج اجملتمعي، وميثل مشكلة جمتمعية قبل كما أن االجتاه حنو تعاطي املخدرات ينتج عن عرض خللل يف النس

أن تكون فردية، ألنه إذا كان اجتاها فرداي فلماذا يعود الكثري من املتعاطني إىل املخدر مرة أخرى بعد عالجهم طبيا 
ونفسيا؟ واإلجابة هنا تكمن يف أن املتعاطي يعود بعد عالجه إىل نفس العوامل االجتماعية والبيئية وغريها من العوامل 
اليت مل يتم التعامل معها، واليت دفعته لتعاطي املخدرات يف البداية، وابلتايل فيتجه إىل تعاطي املخدرات مرة اثنية، 

 (.2003عيسوي، الآخذين يف االعتبار التداخل والتشابك بني هذه العوامل بعضها البعض )
 واجتماعية، بيولوجية ونفسية ملعوا عن انشئة ابعتبارها املخد ِّرات تعاطي إىل عملية يُنظر بشكل عامو 

 متنو ِّعة جمموعة فهناك للمخد ِّرات. تعاطي الشخص يسب ِّب وحيد عامل يوجد هناك اتفاق بني املتخصصني أبنه الف
الحقاً.  هلا االرهتان مثُ   تعاطي املخد ِّرات إىل تفضي وقد بينها فيما تتفاعل اليت الوقاية اخلطر وعوامل عوامل من

 االجتماعية العوامل من وبيولوجية وعدد جينية عوامل جانب إىل مسبقة، عوامل شخصية املالعو  هذه وتشمل
 (.   4: 2017املخد ِّرات،  ملراقبة الدولية احتمال حالة التعاطي )اهليئة من تزيد اليت والثقافية والقانونية
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 حيـد ِّدون ال عـاطني، فاملتعـاطنياملت إرادة عن خارجة للمخد ِّرات االرهتان عن العوامل املسؤولة من عدد فهناك
 يف الثقافية السائدة املمارسات يف التأثري على القدرة ميتلكون وال البيولوجية للتضرُّر، أو اجلينية قابليتهم مدى أبنفسهم
قـدرة  مـدى ومسـألة املخـد ِّرات تـوافر مـدى حتـد ِّد الـيت والسياسـات الوطنيـة القـوانني علـى سـيطرة هلـم وليسـت أحيـائهم،

ال زالت موضوع  الصدد هذا يف اختيارهم حرية أو مدى للمخد ِّرات ابالرهتان إصابتهم احتمال يف التحكم على سالنا
 (.4م: 2018املخد ِّرات،  ملراقبة الدولية حبث ونقاش )اهليئة

احتمــال  تعــرض الفــرد لعوامــل خطــر املخـدرات وفقــا خلصائصــه، فكلمــا زاد  ولـذا تتعــدد العوامــل الــيت تزيــد مـن 
واالسـتمرار يف تعاطيهـا ومـن مث إدماهنـا. حيـث  يئته لقابلية التعاطي، وهو ما يؤدي إىل اختاذ قرار استعمال املخـدرات هت 

من تعاطوا املخدرات، ثبت أن تعرضهم لعوامل "احلماية" اليت  تشري األدبيات العلمية اليت اهتمت هبذا املوضوع إىل أن 
املخــدرات وإدماهنــا، كانــت حمــدودة أو منخفضــة اجلــودة، أو مل  رار تعــاطي إىل قــ هتــدف إىل التقليــل مــن خطــر الوصــول 

ــه بشــكل مالئــم خــالل مراحــل تــربيتهم وتعلــيمهم لكــي تقــيهم مــن الوقــوع يف تعــاطي  يتعرضــوا هلــا، أو مل يــتم توفريهــا ل
 املخدرات. 

ي املخدرات ابخلصائص وتتسم "عوامل اخلطورة" اليت تتعرض هلا النساء يف البيئات املفتوحة املهيئة لتعاط
والظروف واملتغريات السلبية اليت ترتبط بزايدة احتمالية التأثر يف السلوك املتهور، وعادة ترجع عوامل اخلطورة إىل 

 انغماس النساء يف سلوكيات حمظورة وطائشة ومنحرفة ومن هذه العوامل:  
 تكوين اهلوية To establish identity ت من أجل بيان أهنن متميزات : قد تستخدم النساء املخدرا

 عن اآلخرين وأن هلن هويتهن اليت ختتلف عن األخرايت.
  لتعزيز وتقوية التفاعل االجتماعيTo enhance social interaction بعض العقاقري واملخدرات :

اعل مع اليت تشجع على تفاعل الفرد مع اآلخرين، فقد تلجأ النساء إىل هذه املخدرات لزايدة اجلرأة على التف
 االخرين.

  لرفض النظام االجتماعيTo reject the social system قد تستخدم النساء املخدرات كتعبري عن :
رفض النظام االجتماعي السائد واخلروج عليه، ابإلضافة إىل ذلك فإن النساء قد يستخدمنها يف حالة مرور 

 و تتصارع أو تكون غائبة عن اجملتمع. اجملتمع حبالة تفكك اجتماعي حيث تضعف املعايري االجتماعية أ
 جماراة ضغط الرفاق: To go along with peer pressure  تعد اجلماعة مرجعية مهمة يف حياة

املرأة، فاذا انتشر تعاطي املخدرات يف مجاعة معينة من املرجح أن ينتشر تعاطيها بني أعضاء اجلماعة، بسبب 
 نساء على أفرادها.الضغط االجتماعي الذي ميارس من مجاعة ال



14 

 

  تغري املزاجTo Alter Mood إن ما تتعرض له النساء من ضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية جيعلهن :
أكثر عرضه لالكتئاب والقلق، فقد هترب من مواجهة هذه الضغوط اباللتجاء إىل املخدرات وخصوصاً 

 املنبهات واملسكنات.
 لعالج املرض To Treat Disease واع العقاقري املخدرة اليت تستخدم يف املعاجلة الطبية هناك بعض أن

)البداينة وآخرون، إىل إدمان  مثل املورفني، فقد يتحول استخدام املرأة للعقاقري لعاجل احلاالت النفسية
2009  .) 

 ويرى هانز إيزنك أن هناك عوامل بيولوجية تؤدي إىل التعاطي فالشخص االنبساطي يرث يف الواقع نظاماً     
عصبيًا جيعله يف حاجة مستمرة لالستثارة إضافة إىل أن ذلك بعده الكتساب االستجاابت املرغوبة اجتماعيًا مقارنة 

 (.    85: 2014ابالنطوائي )الكردي، وسعيد، 
( إىل أمهية أتثري NIDAاألحباث اليت أجراها املعهد الوطين لتعاطي املخدرات يف الوالايت املتحدة ) وتشري

معانتهن من احلاالت النفسية مثل االكتئاب والقلق واضطراابت  تعاطي النساء للمحذرات بسبب لنفسية يفالعوامل ا
. كما أن املزاج وفقدان الشهية والشره املرضي، والبعض منهن يتعرضن لإلدمان الكيميائي للعقاقري والعالجات املختلفة

لالنتكاس بعد التأهيل دمعدالت أعلى من مييلن ذكور، و من ال أكرباالدمان بسرعة ن إىل حولات يتتعاطيملاالنساء 
شعورهن بعواقب التعاطي أعلى بسبب قلقهن على كل من اجلوانب الصحية واملهنية واملالية إضافة إىل الرجال، 

 (. NIDA, 2019وعالقاهتن االجتماعية )
فإذا ما رجحت  ،رغباتالو  قيمنتيجة الصراع الداخلي بني ال النساء للتعاطي جلوء ومن العوامل النفسية،

هرواًب من املشاكل النفسية  عاطي املخدراتت يكونيتطور ذلك إىل أن قد . كما رغبات سيؤدي ذلك إىل التعاطيال
إىل مرحلة اإلدمان النفسي من خالل شعور املرأة الدائم ابلتوتر والعصبية واألرق،  فيتحول التعاطيواالجتماعية، 

ا ال تتعاطى، أو متتنع عن التعاطي، وهي مرحلة حتتاج إىل تدخل عالجي ملساعدهتا عندموذلك والسلوك العدواين 
 (.91: 2014)الكردي، وسعيد،  هالتجاوز 

إىل عوامل االندماج ،  الشخصية السيكوابتية، وهي شخصية ذات منط مهتز تنقصه الثقة ابلنفسوتفتقر 
تلجأ مثل هذه الشخصية إىل تعاطي ، حيث واإلمهال مهيةر دائما بعدم األو شعوالاالجتماعي واالخنراط يف اجملتمع، 

 (.32: 2012اآلخرين )لطيفة،  املخدرات للشعور ابلنشوة املزيفة وإحاطة نفسها ابألمهية ولفت انتباه
إىل أن تعاطي النساء للمخدرات خيتلف حبسب  (TEDS, 2014)قرير تيؤكد ومن النواحي االجتماعية 

العمر، فالنساء البالغات يتعاطني العقاقري اليت تستلزم وصفة طبية أكثر من الفتيات املراهقات الاليت بدورهن يتورطن 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/sr077-gender-differences-2014.pdf&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700213&usg=ALkJrhhdQQFsR2hPMiO3avTadBhM_NyctA
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يتلقينه من  كما يواجهن عقبات أكرب يف العالج من تعاطي املخدرات الذي  .أكثر بتعاطي مادة القنب )احلشيش(
 قبل مقدمي الرعاية األولية أو من خالل برامج الصحة النفسية. 

مرحلة تتسم خبصائص تشعر  ابعتبارهاتعاطي املخدرات وإدماهنا خالل فرتة املراهقة، ب نيبدأففي الغالب 
ولذا قد  .الضغوطيف بعض األحيان إىل الشعور ابليأس و  نفيها املراهقة ابحلساسية املفرطة، والتمرد والعصيان ليصل

تلجأ املراهقة لتعاطي املخدرات يف ظل وجود املشكالت األسرية، والفراغ، وحب االستطالع، إضافة إىل التوتر 
 (. 14: 2005والقلق، والرغبة يف تعلم بعض السلوكيات من خالل التقليد وحماكاة األقران )غامن، 

الوازع الديين والذي  عامل ،تعاطي النساء للمخدرات علىاملؤثرة  اهلامة ومن العوامل الثقافية واالجتماعية
حيث يهيئ سلوك التدين وااللتزام واإلميان ابلنظام األخالقي املرأة المتالك املهارات  ،يعترب من أهم عوامل احلماية

اطني . كما يؤدي عامل القرانء دور هام يف التأثري على النساء، فالقرينات الاليت يتعلرفض التعاطي االجتماعية
وإن مل يتعرضن لعوامل خطر التعاطي خالل  املخدرات ألول مرة حىت  يقنعن صديقاهتن بتجربة تعاطي  املخدرات قد  

وحمدودية  السن  من حدة خطر تعاطي حدوث أزمات اجتماعية كاملشكالت األسرية وصغر  الطفولة، ويزيد  مرحلة 
 (. 2011 للجنة الوطنية ملكافحته املخدرات،)ا االجتماعية   التجربة يف احلياة وضعف املهارات 

مجاعات رفاق السوء يف مناطق اجلوار واملدرسة واجلامعة واألحياء السكنية ومراكز العمل.   دور ربزحيث ي
وجتار ات تلط ابملتعاطيفأهنا ختيف السجن  ةاملنحرف املرأةكما ميكن أن تكون الصحبة داخل السجن، فعند إيداع 

من السجن حيث يشكلون صحبة مجعها السلوك املنحرف  اتتوطد عالقة هبم حىت بعد خروجهاملخدرات وغريهم و 
وصعوبة  ةاملنحرف مرأةومما يساعد عل ذلك عدم تقبل اجملتمع للا. هب ويبدأ االنغماس يف تناول املخدرات واالجتار

ى مسعتهم ومكانتهم بني الناس. االخنراط مع األسوايء، وحىت األهل يكون موقفهم سلبيا يف بعض األحيان حفاظا عل
 (. 2002، )القحطاينا ابألمان ، وتشعرهاإال طريقا واحدا وهو مجاعات السجن اليت تتقبلها أمامهرأة د املجتوال 

اليت األخرى بعض العوامل االجتماعية إىل  (2020)اإلدارة العامة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي،  تشريو 
ها أسباب بيئية تتمثل أبصدقاء السوء، والفراغ، والسفر إىل اخلارج دون رقابة، وأسباب تؤدي إىل تعاطي املخدرات ومن

أسرية ترتبط ابلقدوة السيئة من قبل الوالدين أو إدمان أحدمها، إضافة إىل التفكك األسري، وإمهال الوالدين ألبنائهم.  
ومن  صية، وحب استطالع املتعاطية.كما أن هناك أسباب شخصية منها ضعف الوازع الديين، واالضطراابت الشخ

والذي يعد مصدرًا هامًا لتشكل البناء الثقايف  املؤثرة يف ظاهرة التعاطي احمليط االجتماعي العوامل االجتماعية
واالجتماعي حسب القيم واملبادئ للجماعة واجملتمع والتقاليد والعادات حيث تلعب العادات دورًا هاما يف توجيه 

 (.129: 2001كهم ووقايتهم من تعاطي املخدرات )حممد، األفراد وضبط سلو 
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إىل ، شعور املرأة ابلفشل يف احلياة األسرية، ملا يواجهها يف احلياة من نزاعات وخصوماتإىل أن إضافة 
إىل تعاطي املخدرات متومهة دمقدرهتا على نسيان هذه املشاكل وجلبها وء جمما يدفعها للالشعور ابلقلق والكآبة، 

 (. 2002 والبهجة )القحطاين، السرور
قد تتوطد حيث كما ميكن أن تدفع بيئة السجن املرأة للتعاطي نتيجة الختالطها ابلسجينات املتعاطيات، 

شكلن صحبة مجعها السلوك املنحرف يف تناول املخدرات واالجتار هبا. فيعالقتها هبن حىت بعد خروجها من السجن، 
سجينة ابجملتمع ورفض أسرهتا هلا حفاظا على مسعتهم ومكانتهم بني الناس، مما ومما يساعد على ذلك عدم اندماج ال

 (. 2002يدفعها إىل استمرار االختالط جبماعة الرفقاء السجينات اليت تتقبلها، وتشعرها ابألمان )القحطاين، 
ضعف أتثري الرعاية الالحقة على النساء إىل أن ( CICAD, 2013) تقريريفيد وهبذا الشأن 

سجينات متعاطيات املخدرات نتيجة لعدم انتظامهن ابلربامج االصالحية، وابخلطة العالجية املتكاملة، وختلى األسر ال
عن املسجوانت بعد انتهاء العقوبة، وينعكس ذلك سلبًا عليهن وعلى أسرهن، ويدفعهن للعود لتعاطي املخدرات 

 زمنية طويلة.وابلتايل استمرار تعرضهن ألحكام السجن القاسية ولفرتات 
وتربز العوامل االقتصادية كنوع من أنواع الضغوط اليت متارس على النساء فتدفعهن لتعاطي املخدرات، حيث 
تفسر املشكالت االقتصادية انتشار تعاطي املخدرات بني النساء الاليت يعانني من ضغوط اقتصادية )املهندي، 

2013 .) 
للتعاطي وإدمان  نفتدفعه النساءمن أنواع الضغوط على العوامل واألسباب االقتصادية نوع فتمارس 

.  ادية تؤثر اقتصاداًي على األسرةاملعباء من أن األ( 51 :2006املخدرات، ومن هذه األسباب ما ذكره الغريب ) 
الكسل و تدهور يف كفاءة الفرد اإلنتاجية وغريها من الوظائف و تدين الوظائف العقلية كما أن التعاطي يؤدي إىل 

قيمة  التسبب يف انتقال الفرد من وظيفته إىل أعمال أخرى أقلالعمل. وكذلك إلمهال وعدم حتمل املسؤولية يف وا
 .واقتصاد اجملتمع األفراد حىت يصل إىل عدم القدرة على القيام أبي عمل، وبصفة عامة على إنتاجية اقتصادية،

يؤدي إىل زايدة حجم ظاهرة التعاطي، وحتليل  فالتغيري االقتصادي السريع سواء كان إىل الرخاء أو الكساد
ذلك أن الرخاء املفاجئ يؤدي إىل وفرة املال اليت قد تؤدي إىل اإلقبال على تعاطي املخدرات. كما جتتذب عمليات 
التنمية األيدي العاملة اليت قد تكون متورطة بتعاطي املخدرات. ومن جهة أخرى، فان الكساد املفاجئ يؤدي إىل 

والفقر اليت ينتج عنه آاثرًا سلبية على مستوى األفراد واملؤسسات واجملتمع ككل من بينها تعاطي املخدرات البطالة 
هراب من الواقع أو االجتار غري املشروع هبا أو هبدف حتقيق الربح السريع. كما أن توفر املادة املخدرة والقدرة املالية 

 (.38: 2012املتعاطيات عليها أمرا يسرياً )لطيفة، يؤدي إىل سهولة احلصول عليها، مما جيعل إقبال 
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 حجم تعاطي النساء للمخدرات:: املبحث الثالث    
قدمت العديد من اجلهات الدولية والوطنية تقارير تظهر حجم تعاطي النساء للمخدرات يف العديد من 

درات واجلرمية، ومنظمة الصحة العاملية، الدول واملناطق اجلغرافية. ومن هذه اجلهات مكتب األمم املتحدة املعين ابملخ
؛ ومركز مراقبة  (CICAD) ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية؛ تعاطي املخدرات للبلدان األمريكية "جلنة الرقابة"

؛ وقواعد البياانت والتقارير اليت تصف مشاريع تعاطي (EMCDDA)املخدرات وإدمان املخدرات االوربيون 
وضح الدراسات العديد من البياانت املتعلقة دموضوع تعاطي النساء للمخدرات وتعكس النساء للمخدرات. حيث ت

 جتارهبن يف مناطق خمتلفة من العامل.
أن نسبة انتشار تعاطي النساء  (2019) على الصعيد العاملي، أكد تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدراتف

% يف جنوب آسيا وأوقيانوسيا وللكوكايني تبلغ 31يث تبلغ للمخدرات أن نسبة انتشار تعاطي النساء للمخدرات ح
مليون سيدة على خمدر أمفيتامني،  6.30بلغ  2010ن عدد النساء املدمنات يف العامل عام وأ .% يف األمريكيتني22

 2017لعام أشار تقرير العينة الدولية و  .على الكوكايني إمرأةمليون  2.1مليون مدمنة على املؤثرات األفيونية، و 4.7و
 ألف امرأة يف الوالايت املتحدة األمريكية 15تسبب تناول جرعات زائدة من املخدرات يف وفيات ما يزيد على إىل 

مرات على  3.6عدد الوفيات بسبب تعاطي العقاقري الطبية يف الوالايت املتحدة األمريكية بنسبة تفوق ايد زدوإىل إ
 (.2020، تخدراملراقبة املاهليئة الدولية ) الرجال

% من متعاطي املخدرات يف بعض 10وتشري البياانت إىل أن تعاطي النساء للمخدرات ميثل ما يقدر بنحو 
% يف أمريكا 40% من اجلمهورايت االشرتاكية وأمريكا الالتينية، وحوايل 20اجملتمعات اآلسيوية التقليدية، و

ت تعاطي النساء للمواد قد تكون منخفضة ابملقارنة مع الشمالية وبعض البلدان األوروبية. وعلى الرغم من أن معدال
الرجال، إال أن تقارير من أسرتاليا والوالايت املتحدة وكندا ودول االحتاد األورويب تشري إىل أن تنامي معدالت 

ساء االستخدام يف بعض املواد غري املشروعة وخاصة بني الفتيات. إضافًة إىل ذلك لوحظ زايدة معدالت استخدام الن
بشكل عام يف بعض الدول األوروبية لألدوية الصيدالنية )سواء غري املشروعة أو املشروعة( وخاصة بني النساء األكرب 

 (.United Nations, 2004: 2  (سناً 
أن أعداد النساء املتعاطيات  ،2016لسنة  ئة الدولية ملراقبة املخدراتاهلي كما سجل التقرير الصادر عن

ماليني للمؤثرات األفيونية  4.7ماليني ابلنسبة لـألمفيتامينات )عقاقري خمدرة( و 6.3على الصعيد العاملي قد بلغت 
 زدادت نسب الوفياتكذلك ا  .مليون امرأة 3.8ابحلقن قد بلغن  مليون للكوكايني. كما أن عدد املتعاطيات 2.1و

  .املخدراتزايدات يف تناول جرعات اليف كل من بريطانيا وإيرلندا الشمالية بسبب  املتعاطيات النساءبني %  17إىل 

https://drive.google.com/file/d/0Bx3tr-XG3qnSSHIzUi14blNrSFk/view
https://drive.google.com/file/d/0Bx3tr-XG3qnSSHIzUi14blNrSFk/view
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حيث اللوايت فقدن حياهتن من جرعات زائدة لسوء استخدام العقاقري الطبية  النساءنسبة ارتفاع كذلك أظهر التقرير 
اهليئة إمرأة متعاطية )% 50% ويف إسبانيا والربتغال 42% ويف أسرتاليا 30يكية سجلت الوالايت املتحدة األمر 

 (.1720، خدراتملراقبة املالدولية 

وسجلت بلدان االحتاد األورويب، كما هو احلال يف العديد من املناطق األخرى يف العامل، معدالت وطنية غري 
حني أن معدالت استخدام األدوية املشروعة وغري املشروعة  مشروعة تعاطي املخدرات أقل بني النساء من الرجال، يف

مثل البنزودايزيبينات أعلى. ويبدو أن اإلانث يبدأن يف استخدام املواد التجريبية يف سن أصغر من الذكور، كما تعد 
 Health% من اإلانث مستخدمي املواد املخدرة يف االحتاد األورويب )60جرائم البغاء مصدر دخل ملا يصل إىل 

Canada, Best Practices, 2001.) 
بشأن تعاطي املخدرات  2018أما يف الوالايت املتحدة األمريكية فتشري الدراسة االستقصائية الوطنية لعام 

% من الرجال، وأن معدالت تعاطي العقاقري 10.3% من النساء يتعاطني املخدرات مقابل 6.4والصحة، إىل أن 
% من الشباب 12.3% للرجال، وأفاد 2.7% للنساء دمقابل 2.6حيث بلغت للعالج النفسي كانت متقاربة 

 American Society of% من الفتيات أهنم قد استخدموا "املخدرات غري املشروعة" )10.9و
Addiction Medicine, 2019.) 

ملخــدرات، ويؤدي سـجن وأما يف أميـركا الالتينيــة فان النســاء بشــكل خــاص عرضــة للمشــاركة فــي جتــارة ا
أعـداد كبيـرة مـنهن إلـى تفاقـم املشـكلة بـدال مـن حلهـا، فمعظم النســاء املســتهدفات أمنيًا هن أمهـات عازبـات، 
ويعانني من هشاشـة اقتصاديـة مرتفعـة وتعليـم منخفض وفـرص عمـل حمـدودة. ويـؤدي سـجنهن لفتـرات زمنيـة طويلـة إىل 

ـن إلــى الوظائــف بعــد خروجهــن مــن الســجن، وإلــى املزيــد مــن الفقــر واجلرميــة. ففــي األرجنتيــن إعاقة وصوهلـ
% مــن املسجوانت كان بسـبب جرائـم خمـدرات، ابلتالــي، ال يؤثــر ســجنهن علــى 60وكوســتاريكا والبيــرو، أكثــر مــن 

: 2018ة عائالهتـن وهذه اجملتمعــات ككل )اللجنة العاملية لسياسة املخدرات، حياهتن وحسـب، بـل وأيضا علـى حيـا
5.) 

ويف آســيا، كان األثــر أكثــر حــدة علــى السـجينات متعاطيات املخدرات، فعلـى الرغـم مـن أن هؤالء النسـاء 
فــي الســجن نتيجة لسياسات عقوابت  نسبتهن كانت األقل مـن بيـن املسجوانت، إال أن نسبتهن كانت األكثــر منــواً 

 املخدرات. وتواجه هؤالء السجينات وصمــة ومتييــزا متزايديــن، ال ســيما إذا كــن حوامــل أو لديهــن أطفــال. فقد بني
املسح الوابئي الوطين الثاين حول تعاطي املخدرات والذي أجري يف ستة مناطق يف الصني، أن معدل انتشار تعاطي 

%. وكانت معدالت االستخدام لألشهر االثين عشر 2.58% بينما املعدل بني الرجال 0.57ساء للمخدرات كان الن
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% للرجال، وكانت املواد األفيونية األكثر استخدامًا بشكل عام هي 1.80% للنساء مقابل 0.48املاضية 
 (.2018سياسة املخدرات، )اللجنة العاملية لاألفيونيات، ويف املقام األول اهلريوين، مث األفيون 

إىل أن  2010يف ابكستان يف عام  األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية وتوصلت دراسة أجراها مكتب
ليم ابكستان األربعة، وإىل أن تعاطيهن املخدرات نشاط سري مدينة يف أقا 13( امرأة يتعاطني املخدرات يف 4,632)

وفردي. وسجلت املدن الكربى مثل كراتشي والهور والعدد األكرب من املتعاطيات. كما وجدت الدراسة أن ما يقرب 
عاماً، وأكثر من نصفهن متزوجات، وغالبًا ما ُكن  40و 21من ثالثة أرابع املتعاطيات تراوحت أعمارهن بني 

يمات مع أزواجهن، ومعظمهن تعليمهن متخفض، ويتعاطى غالبيتهن احلشيش، والبعض يتعاطني األدوية املخدرة مق
ويعاين هؤالء النساء من  .القوية اليت تؤدي إىل اإلدمان، دما يف ذلك املخدرات الرتكيبية اليت تتوفر دون وصفة طبية

وصمة العار،  ، وغالبًا ما يشعرن ابلعجز...ويف حماولة لتجنبتدين احرتام الذات والشعور ابلوحدة واالكتئاب والعزلة
 "ال تلتمس النساء املساعدة، وال يستفدن من اخلدمات املتاحة هلن، مما يؤدي إىل تعقيد الوضع

 على) 2020-2019اجلرمية ) فريقي ملكافحة املخدرات ومنعالحتاد االخطة عمل اويف أفريقيا أكدت 
، عند سجنهن ناملساعدة القانونية مع مراعاة احتياجاهتعلى املخدرات يرتكنب جرائم الاليت ضمان حصول النساء 

 لنساءا حلمايةلت املناسبة المن تعاطي املخدرات، والتدريب املهين، والتدخالج والنظر يف بدائل للعقاب مثل الع
 (.2019اجلرمية،  فريقي ملكافحة املخدرات ومنعالحتاد االا)

أن نسبة ( إىل 2019) دمصر القومي الشامل لصندوق مكافحة وعالج اإلدمانبياانت املسح  شريتو 
عاما، أو يف عمر األربعني  25إىل  15يف الفئة العمرية اليت ترتاوح بني  نأغلبهو ، (27)%التعاطي بني اإلانث بلغت 

واتضح أن أكثر . %8ى الـ الاليت يذهنب إىل املراكز العالجية للتعايف ال تتعدتعاطيات عاما فما فوق، وأن نسبة امل
( 25)%(، وأييت يف املرتبة الثانية اهلريوين أبكثر من 51.8%أنواع املخدرات انتشارا هي أقراص الرتامادول بنسبة )

النساء وخاصة املفاهيم اخلاطئة اليت يتم الرتويج هلا بني الفتيات، (. وأن من أبرز 23)% ويليه احلشيش بنسبة
من اهلموم  امادول تساعد على العمل لفرتة طويلة، أو أهنا تساعد على التخلصأقراص الرت أن  ،العامالت

العوامل اليت يقع بسببها الضحااي  أن أخطرو واملشكالت، أو أهنا ستجعلها أكثر جرأة أو أكثر قدرة على اإلبداع، 
 (.2017هي الرغبة يف جتربة املخدر )عاصم، 

 
 
 

http://www.unodc.org/documents/pakistan/female_drugs_use.pdf
http://www.unodc.org/documents/pakistan/female_drugs_use.pdf
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 ي النساء يف بعض الدول العربية:  إىل نسب تعاط وتشري بياانت الشكل التايل
 (1رقم ) شكلال

 اإلحصاءات غري الرمسية لنسب تعاطي النساء للمخدرات يف بعض الدول العربية 

 
 .2019املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية ، القاهرة،  

لطالبات ابجلامعات وغريها داخل املعاهد الثانوية وا يف اتونس الفتياتفان نسبة تعاطي وبناء على البياانت 
من النساء املتعاطيات، ومتثل مادة القنب اهلندي أكثر املواد  (%30)من أماكن التدريس احلكومية قد بلغت 

، تقدر نسبة ”تضامن”. أما يف األردن فبحسب مجعية معهد تضامن النساء األردين (%92)املستهلكة بنسبة 
لعدالة اجلنائية بسبب االجتار ابملخدرات أو حيازة املخدرات لالستخدام النساء الاليت ميثلن رمسيًا أمام أنظمة ا

 .(%10)الشخصي حوايل 
%من الفتيات يف  92ويف اجلزائر أشارت إحصائيات الودادية ملكافحة املشكالت االجتماعية أن ما نسبته 

نسبة اإلمجالية يف تزايد، إذ سجل األطوار التعليمية على املستوى الوطين سبق هلم تعاطي املخدرات، مع العلم أن ال
%من املراهقني املتمدرسني الذين يتعاطون املخدرات من  10حلوايل  1222%لتقفز لسنة  20نسبة  1221سنة 

 (12: 2016نوع سجائر احلشيش ) عتيقة، 
بناء وابلرغم من غياب اإلحصائيات الدقيقة حلجم تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي؛ إال أنه و   

(، فان إمجايل قضااي املخدرات املنظورة للعنصر النسائي يف احملاكم بلغ 1441على تقرير صادر من وزارة العدل )
وال توجد نسب حمددة لعدد املتعاطيات؛ ولكن كل ما يتوافر هو جمموعة من مناذج بسيطة أو  %،28حوايل 

ادت التقارير أن املخدرات األكثر انتشارًا كانت على مؤشرات أولية ال تعرب ابحلقيقة عن األعداد الكلية. كما أف
التوايل مادة احلشيش، مث حبوب الكبتاجون، مث مادة اهلريوين، )اإلدارة العامة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي، 

 (. وشهدت اململكة العربية السعودية خالل السنوات العشرة األخرية زايدة1441اإلدمان واملخدرات، وزارة الصحة، 
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واضحة يف حجم مشكلة انتشار املخدرات حيث تضاعفت خالل اخلمس سنوات األخرية نسبة اإلدمان أربع مرات، 
 %(. 7.33م بنسبة )2005وارتفعت قضااي املخدرات عام 

هـ إىل سنة 1420هـ( عن ظاهرة املخدرات للفرتة الزمنية من سنة 1437ويوضح التقرير الوطين الثاين )
 الية:هـ البياانت الت1437

 (1اجلدول رقم )
 هد1437هد إىل سنة 1420من سنة  ظاهرة املخدرات واملؤثرات العقلية )الواقع وجهود املكافحة(، للفرتة اليمنية

 
هـ 1420هـ(. ظاهرة املخدرات واملؤثرات العقلية: الواقع وجهود املكافحة، للفرتة الزمنية من سنة 1437املصدر: التقرير الوطين الثاين )

 .2هـ، وزارة الداخلية: اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، ص1437نة إىل س
تشري بياانت هذا التقرير إىل تنامي ظاهرة املخدرات وتسارع وتريهتا عامًا بعد عام يف اجملتمع حيث 

( يف عام 39535إىل ) 1420( يف عام 10727السعودي، حيث سجلت البياانت ارتفاع عدد القضااي من )
( قضية يف هذه 264128نتج عنه ارتفاع حجم هذه القضااي خالل هذه السنوات ليصبح جمموعها )ه. مما 1437

ه 1437( يف عام 52032إىل ) 1420( يف عام 15297الفرتة. كما ارتفع عدد املتهمني خالل نفس الفرتة من )
بوطة وخاصة من ماديت ( متهماً. كما تشري البياانت إىل تعاظم الكميات املض344236ليصبح جمموع املتهمني )
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، للنساء لرتويج املخدرات الكبتاجون واحلشيش. إضافة إىل استخدام مروجي املخدرات مواقع التواصل االجتماعي
 طرق التعاطي. تعليمع على استعماله، و يتشجتوفريه والو 

خاصاً  واستجابة إىل تنامي هذه املشكلة يف اجملتمع السعودي فقد أنشأت وزارة الصحة السعودية قسماً 
%( من 10ملعاجلة النساء املتعاطيات للمخدرات. وتظهر االحصاءات التايل: أن تعاطي اإلانث للمخدرات يوازي )

%( 65سـنة(، وأن ) 30-18الذكور، ولكن هناك تزايد يف حاالت التعاطي بني النساء وخاصة يف الفئة العمرية )
لشائعة بني الفتيات هي كل من خمدر احلشيش وكذلك حبوب منهن من غري السعودايت. وابلنسبة ألنواع املخدرات ا

القشطة، وأهنن حيصلن على هذه املواد من خالل مجاعة الرفاق حيث يوقعن بعضهن يف دائرة التعاطي. )اللجنة 
الوطنية ملكافحة املخدرات(، )عبلة حسـنني مديرة القسم النسائي إبدارة مكافحة املخدرات ومشرفة اللجنة الوطنية 

 (.2014، الشريف اإلله الج الفتيات( و )عبدلع
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 لتعاطي النساء للمخدرات:النظرايت املفسرة ( اثنيا
اليت اهتمت بدراسة وحتليل ظاهرة تعاطي املخدرات، فالتعاطي حيدث  النظرية هناك العديد من االجتاهات

دثه من آاثر مبهجة، وإهنائه حلاالت وفقا للسلوكيني نتيجة الرتباط تعاطي املخدر بتعزيزات اجيابية متمثلة فيما حي
 متفاوتة من الضيق واليأس والقلق. 

مدرسة التحليل النفسي فهي ترى أن  اهبا. أممن البيئة احمليطة  املرأةتعلمه توبذلك يكون اإلدمان سلوك 
دمان، املخدرات عامة يرجع إىل الرتكيب النفسي املرضي الذي حيدث حالة من االستعداد لإل تعاطياألصل يف 

وتفسر سلوك تعاطي املخدرات يف ضوء حتليالت نفسية حمضة كمركبات النقص، واملكبواتت، والصراعات النفسية 
هبا يف مرحلة الطفولة. وكلها متغريات تولد  ت، ابإلضافة إىل التجارب السيئة اليت مر ةاليت تتسم هبا شخصية املتعاطي

  .إىل تعاطي املخدرات احالة من الالستقرار والفوضى تدفعه ملرأةلدى ا
ويف املقابل جند أن التعاطي من وجهة نظر املدرسة االجتماعية ال ينشا نتيجة دوافع أو بواعث فردية للخروج 
على قواعد الضبط االجتماعي ولكنها على العكس تشكل جنوحا اجتماعيا هو حصيلة تعاون كل من النظام 

والواقع أن كل هذه املدارس لقيت العديد من االنتقادات بسبب وتطويره.  نشؤهاالجتماعي وثقافة اجملتمع على 
تركيزها على جانب وإمهاهلا جلوانب أخرى، لذلك فان االجتاه التكاملي الذي ينظر إىل تعاطي املخدرات على انه 

ن أل سلوك مركب تشرتك يف حدوثه عدة عوامل خمتلفة يعترب اجتاها مناسبا لدراسة وحتليل ظاهرة تعاطي املخدرات،
 من جهة أخرى امن جهة والظروف االجتماعية واالقتصادية احمليطة هب ةسلوك التعاطي يرتبط بشخصية املتعاطي

 (.56: 2012، لطيفة)
يرتبط التحليل السوسيولوجي لتعاطي املخدرات ابلعوامل املؤثرة على التعاطي، فهو شكل من أشكال و 

لقيم السائدة يف اجملتمع، فالنساء الاليت ال يتكيفن مع البيئة االجتماعية التكيف أالنسحايب غري املتوافق مع املعايري وا
املنظور االجتماعي ركز أكثر على البيئة االجتماعية سواء كما أن السائدة يف اجملتمع يكن أكثر عرضًة للتعاطي.  

وخاصة أن النظرايت  تعاطياصة ابملالعامة دمعايريها وأهـدافها ووسـائل حتقيقهـا، أو البيئـة االجتماعية " األسرية " اخل
اقتصادية أو أحوال خاصة ابلبناء االجتماعي واحلضاري القائم إما على التنافس أو  ألحـوال التعاطيغالبهـا عـزت 

 (.43: 2010)ربيع،  الوصمة، ولـم ينظر إىل اجلانب النفسي أو البيولوجي
أنواع ؛ ولكنه يغفل التباين يف أتثري وكيف حيصل اطيالتعطبيعـة فريكز على حتليل  الفسـيولوجيأما التحليل 

التفسري بين على . كما أن استجابة اجلهاز العصيب من مادة ملادة أخرى، وما يرتتب عليه من اختالف املخدرات
يقتصر ، و أسـاس أن هنـاك اعتمادية احتمال وانسحاب، علما أن بعض املواد ال يوجد هلا إدمان جسدي واضح
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تعاطي النساء تفسري أسباب مالئم بدرجة كافية للذلك مل يكن املنظور البيولوجي ، اجلوانب النفسيةأتثريها على 
 (.43: 2010)ربيع،  وأسـباب العودة إىل اإلدمانللمخدرات 

أما املنظور النفسي لتعاطي املخدرات فريتبط دما خُتلفه املخدرات واملؤثرات العقلية ابلوظائف العقلية واإلدراك 
كري وأتثر الذاكرة، وفقدان الصورة الصحيحة لألشياء نتيجة تراكم وتسارع األفكار على الذهن. كما أن هذا والتف

املنظور يثبت أن اإلدمان مرض واضطراب يف الشخصية يصاحبه الكثري من املشكالت متفاوتة اخلطورة، حيث تظهر 
يبدأ يف وقت مبكر مصاحب للنمو النفسي للفرد، هنا أمهية االستعدادات التكوينية لألفراد، وهذا اخللل النفسي 

 (.15: 2014وابلتايل تكون هناك القابلية للتعاطي )بوعبد هللا. بوطاليب، 
 اجتاه لديهن فالنساء الاليت أمهية االعتقادات، على للمخدرات تعاطي النساء لظاهرة املعريف ويرتكز التفسري

 خارجية، تكون أن ميكن اليت املرتفع، اخلطر ذات الظروف ثريأت حتت تنشط معتقدات التعاطي ميلكن حنو اجيايب
 داخلية تتمثل ظروف أو املخدرات، تعاطي فيها يكثر اليت املناطق أو اإلقامة يف املتعاطيات، مجاعة الصديقات كتأثري

 خدرات تنشطامل حنو االجيابية النساء معتقدات االكتئاب والقلق. ويرى بيك إن االنفعايل مثل التوتر حاالت يف
 انعدام املخدرات عندما يردن ذلك )معتقد تعاطي عن اإلقالع على قادرات ابلتعاطي، واعتقادهن أهنن لديهن الرغبة

 املساعدة طلب أو املخدرات، عن وال يرغنب يف التخلي مشكل، يرين أن سلوكهن ال اخلطر(. وكذلك فان املتعاطيات
 (.58: 2009داعي لذلك )فريدة،  يرينال طاملا 

 لمخدرات:تعاطي النساء لالنفسية املفسرة لو  ةالبيولوجي أ( النظرايت
من ميكانيزمات بيوكيماوية  انطالقاتعترب النظرايت البيولوجية أوىل النظرايت اليت حاولت تفسري التعاطي املنتظم 

 ابإلدمانية ذات الصلة النظرايت اجلين الختباراملصممة  األعمالحمور  اإلنسانيةأو فسيولوجية، وشكلت الدراسات 
، فإن أولئك الذين لديهم جزء من املادة الوراثية اخلاصة هبم اإلدمانإذا كان للجينات أتثريها يف  ألنهيف بين البشر، 

اليت توارثوها عن متعاطني، فإن هذا املوروث سيصل إليهم وسيعانون من تلك احلالة وتلك الظروف اليت كان عليها 
الكحويل، وقام حبساب إمكانية إدمان املسكرات  ابإلدمانأن هناك عنصرا وراثيا أسراي ذا صلة  آابئهم، ويرى "أمارك"

 05 األخواتوبني  ،% 21 ابإلدمان اإلصابةاملعروف أبهنم من آابء مدمنني، فكانت نسبتهم يف  اإلخوةبني 
ي املخدرات على أنه إذن يفسر أصحاب هذه النظرية سلوك تعاط.  %2 األمهاتوبني  ،% 26األابء %وبني 

الواحدة تنتقل  األسرةالوراثي يفرض وجود خصائص وراثية داخل  فاالستعداد األبناءإىل  اآلابءسلوك ينتقل من 
جيب املبالغة يف ذلك، حيث  الأنه  الميكن إنكار هذا العامل إ ال هليصبح الفرد متعاطي للمخدرات ابلوراثة، ورغم أن

: 2018)بن زاين،  دا ابعتبار أن هناك عوامل أخرى تساهم أيضا وبشكل كبريميكن أن جنعل منه سببا وحي ال
195.) 
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من حيث بدايـة التعاطي مرورا ابإلدمان ومن مث العودة إىل  التعاطياملنظور النفسي يف حتليل مشكلة  ويهتم
على السمات  لتعاطياتركز النظرايت النفسية اليت تفسر (. و 43: 2010)ربيع،  التعاطي بعد الشفاء "االنتكاسة"

تشري مضامني نظرية التحليل و  .الشخصية للنساء كاالنطواء والعزلة والكبت واالضطراابت العاطفية وأتثر األان العليا
النفسي إىل أن السلوك االحنرايف للمرأة يتكون من اخللل يف مكوانت الشخصية فتصبح األان ضعيفة وغري قادرة على 

 (. 2004الدوافع الغريزية وبني الواقع الذي تعيشه )سيد وعبد املوجود،  التوفيق بني متطلبات ورغبات
أن سيكولوجية تعاطي النساء للمخدرات تقوم على احلاجة إىل اإلشباع النفسي واجلسمي الذي يرجع إىل فولذا 

إىل إثبات اضطراابت أثناء مرحلة الطفولة خاصة يف عالقات احلب واإلشباع العضوي، إضافة للحاجة إىل األمن و 
 الذات وأتكيدها. 

ــة يــربط بــني تعــاطي النســاء للمخــدرات وبــني احلرمــان مــن احلاجــات األساســية، فغيــاب املخــدر  ووفقــاً هلــذه النظري
يؤدي إىل االكتئاب، ويتعدى إىل احنرافات مصاحبة. فتعاطي املخـدر، وخاصـة يف حـاالت االكتئـاب، تعـد حالـة األان 

ري مقبول، وهذا ما يفسر آالم املتعاطي من غيـاب املخـدر، لـذلك قـد حتـرص املـرأة علـى اليت تشعر املرأة أبن سلوكها غ
 (. 306م: 2013إخفاء املخدر لتحقيق الشعور ابألمن، وغيابه ابملقابل يشعرها ابلقلق )حميسن، 

اد خيتل ويتعثـر مدرسة التحليل النفسي أن املتعاطي يقبل على املخدر طلبا للتوازن بينه وبني واقعه، توازن يك ترىو 
ــه يف احلفــاع علــى هــذا  ــه عنــد حــد أدر مــن االســتقرار، وجيــد يف املخــدر ســندا وعــوان ل يف احلفــاع عليــه واإلبقــاء علي
التوازن، فوظيفة املخدر انه سند مينح املدمن القدرة والقـوة علـى مواجهـة واقعـه وذلـك ملـا حيدثـه فيـه مـن تغـري يف نشـاط 

ة، تـنعكس يف إدراكـه للعـامل وانفعالـه بـه واسـتجابته لـه فالعقـار مـن وجهـة نظـر التحليـل وظائفه النفسـية وعملياتـه العقليـ
النفسي اجلنسـي  تعاطيالنفسي هو وسيلة عالج ذايت يلجا إليها الشخص إلشباع حاجات طفلية ال شعورية، فنمو امل
التثبيـت ومنهــا: الســلبية، مضـطرب لتثبيــت الطاقــة الغريزيـة يف منطقــة الفــم وعنـدما يكــرب تظهــر علـى شخصــيته صــفات 

 .واإلحباط واالتكالية، وعدم القدرة على حتمل التوتر النفسي واألمل

 ومن النظرايت النفسية اليت ميكن توظيفها يف تفسري تعاطي النساء للمخدرات ما يلي:

 :Cognitive- Behavioral- Approachاالجتاه املعريف السلوكي  -1

 يف أساســـية اجملتمـــع دمراحـــل ميـــر حيـــث والتطـــور، التعلــيم نتيجـــة تكتســـب اهـــاتاالجت أن إىل املعرفيـــة النظريـــة تشــري
 إىل الوصـول العقلـي، التمثيـل الرتميـز،: )هـي اجتماعيـة مشـكلة حل يف املعلومات ملعاجلة الالزمة املهارات إىل الوصول
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 يف للتعـاطي أو املنحـرف كللسـلو  اسـتعدا األكثـر النسـاء تظهـر حيـث( والفعـل االختيـار االسـتجابة، تقدمي االستجابة،
 (.279: 2013 الطويسي،) املراحل هذه من مرحلة أي يف حمددة مواقف

 تكــرار مبــدأ علــى يقــوم النســاء التعــاطي ســلوك أن علــى املخــدرات النســاء لتعــاطي الســلوكية النظريــة تفســري ويقــوم
ـــيت األفعـــال ـــع ســـوف كمـــا مكافئاهتـــا يـــتم ال ـــيت األفعـــال عـــن  ميتن  ســـتولرمان يشـــري ذلـــك ضـــوء يفو . عليهـــا يعاقـــب ال

(Stolerman, 1991 )ـــؤدي أن ميكـــن املخـــدرات أن يف يتمثـــل الســـلوكي التفســـري جـــوهر أن إىل ـــدعيمات إىل ت  ت
ـــة، ـــان والقلـــق االكتئـــاب أن كمـــا اجيابي ـــاع ألعـــراض املثـــري العامـــل دور يلعب  ابلنســـبة املخـــدرات بتعـــاطي والرغبـــة االمتن

 كمـا. املزاجيـة احلالـة وكـذلك الرغبـة وجتـارب االمتنـاع أعـراض ختفـيض إىل يؤدي هفإن ابلغبطة الشعور أما. للمتعاطيات
 تعـاطي تعـزز ابعتبارهـا اخلارجيـة املثـريات إىل ينظـر حيـث املخـدرات، تعاطي وسلوك املثري بني عالقة وجود النظرية ترى

 متعاطيــات نســاء رؤيــة وكــذلك الســلوك هــذا يعــزز للمخــدرات تعاطيهــا عنــد والنشــوة ابلراحــة املــرأة فشــعور املخــدرات،
(. هـــذا االجتـــاه يركـــز يف تفســـريه لظـــاهرة اإلدمـــان علـــى 56: 2009 فريـــدة،) للمخـــدرات ابحلاجـــة الشـــعور إىل يـــؤدي

املعرفيـون القهـر ابعتبـاره مبنيـاً علـى التوقعـات  -يرى املعـاجلون السـلوكيون"مبدأين أساسني مها القهر والتوقعات. حبيث 
. كمــا أن التعـاطيالعقـاقري سـوف يشـعرون غالبـاً أهنـم ال يسـتطيعون الـتحكم يف  تعاطين على أن موالتعلم، إهنم يوافقـو 

تعاطي العقاقري إمنا يتحدد جزئياً على األقل ابلتوقعات املعرفية اخلاصـة بتــأثري العقـاقري واألنظمـة االجتماعيـة الـيت حتكـم 
حمـور أكثـر أمهيـة مـن اإلحلـاح البـدين لشـيء مـا ميكـن أن يسـمى  وأن هذا دمثابة حنو التعاطيردود أفعال الفرد واجلماعة 

  ). 2006فايد، ) ""االشـتهاء" للعقـار

نتيجة التعليم والتطور، حيث مير الفـرد خبمـس مراحـل أساسـية يف  بكتسبتشري النظرية املعرفية إىل أن االجتاهات  و 
جتماعيـة هـي: )الرتميـز، التمثيـل العقلـي، الوصـول إىل الوصول إىل املهارات الالزمة ملعاجلة املعلومات يف حل مشـكلة ا

يف  للسـلوك املنحـرف أو للتعـاطي داً االستجابة، تقدمي االستجابة، االختيار والفعل( حيث يظهر األفراد األكثر اسـتعدا
 .(Pepler & Slaby, 1994: 27) مواقف حمددة يف أي مرحلة من هذه املراحل

كسلوك حلل خيفـي غيـاب الـرد التكيفـي املناسـب، خاصـة جتـاه مهمـات النمـو ميكن أن يعترب استعمال املخدرات  و 
تعـــاطي املخـــدرات لتســـهيل االنـــدماج  وقـــد يســـتخدمواالســـتقاللية واالنـــدماج االجتمـــاعي واكتســـاب الـــدور اجلنســـي. 

ري غــاالجتمــاعي وتصــحيح مشــاعر الدونيــة واضــطراابت العواطــف النامجــة عــن فشــل التكيــف أو عــن شــروط معيشــية 
إن اخللــل فــي املهـــارة االجتماعيـــة وقصـور مســارات الــتحكم وخلـل الوظــائف املعرفيــة قـد تســاهم يف صــعوابت  ،ئمـةمال

ـا يـــدعو ممــالتكيـف ويف االضــطراابت العاطفيــة وجتعــل املراهــق حساســاً للتـأثريات االجتماعيــة املتبادلــة بــني األشـــخاص، 
املعــريف أبن اســـتخدام الكحـول والعقــاقري يف موقــف  -السـلوكي بــذلك يســلم أنصـار االجتــاه. و إلــى اســتهالك املخـدرات
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انســــحايب قــــد يرجــــع متامــــاً إىل التوقــــع أبن االســــتخدام ســــيخفض األعــــراض االنســــحابية الواقعــــة واملتوقعــــة ولــــيس ألن 
 (.31: 2010)ربيع، الشخص يستجيب ال إراديـاً إلـى االحتياجـات اجلسـمية لظاهرة االشتهاء 

 :االجتماعي نظرية التعلم -2
، أبن هذا السلوك ُمتعلم، ويتم من لعوامل تعاطي النساء للمخدراتتقدم نظرية التعلم االجتماعي تفسريها 

نظرية تفسريها ألسباب وخلفيات تشكل االجتاهات بتعلم التقدم و .خالل املالحظ واخلربة املباشرة للمرأة املتعاطية
ويتم من خالل التعلم امللحوع وابخلربة املباشرة من خالل ُمتعلم  السلوكالسلوك غري اآلمن مثل التعاطي، فهذا 

 (.279: 2013)الطويسي،  التنظيم الذايت
حيدث من خالل التفاعل االجتماعي مع املتعاطني اآلخرين ذوي اخلربة االدمانية التعاطي  نأيرى"بيكر" و 

غم من التجربة األوىل املؤملة، ويوجهون انتباهه إىل الطويلة، حيث يؤثرون عليه ويعلمونه أن جيد اللذة يف التعاطي ابلر 
وعلى هذا، ال يستطيع الفرد أن يواصل تعاطي املخدر من اجل اللذة ما مل  . اجلوانب اللذيذة املرحية من آاثر املخدر

فسر أي الكثري من العمليات األساسية اليت ت أغفلقد ه "بيكر" يف تفسري ويتعلم حتديد آاثر املخدر كأشياء ممتعة. 
اتريخ حياة الفرد وخرباته  ،الضغوط الدافعة للسلوك ، دوافع السلوك: "سلوك اجتماعي لإلنسان ومن هذه العمليات

إغفال بعض جوانب احمليط االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد ويتأثر ، السابقة اليت تؤثر يف اكتسابه ألي سلوك جديد
 (.23: 2012، لطيفة) الةالبطو مجاعة الرفاق، و التفكك األسري، مثل  به

كما تقدم نظرية التعلم االجتماعي تفسريها ألسباب وخلفيات تشكل االجتاهات بتعلم السلوك غري اآلمن 
 .تعلم ويتم من خالل التعلم امللحوع وابخلربة املباشرة من خالل التنظيم الذايتمُ مثل التعاطي، فهذا السلوك 

صل إىل املراحل املتقدمة من التعاطي إال تال  )املرأة( فرد"بيكر" حيث يرى أن ال هذا ما يذهب إليهو 
إال عملية تعلم اجتماعية ال ختتلف عن جتربة تذوق أي نوع  وما هن تذوق مثل هذه التجربة بتشجيع الرفاق، ذلك أل

فا أو غامضا. درك أاثر التخدير اجلسمية إدراكا مؤملا خميتأن  ألمرا يف أوال ةاألطعمة. فقد حيدث للمتعاطي من أنواع
 دراك هذه اآلاثرى إبيف جتارب أخر  املبتدئة تتعلمهذه التجربة األوىل قد تكون دافع على توقف استمرار التعاطي ما مل 

ات ذو ات األخرايت ن هذا حيدث من خالل التفاعل االجتماعي مع املتعاطيأ" رويرى "بيكعلى أهنا شيء لذيذ. 
د اللذة يف التعاطي ابلرغم من التجربة األوىل املؤملة، جت اأهن اويعلمنه اعليهاخلربة االدمانية الطويلة، حيث يؤثرن 

واصل تعاطي املخدر تأن  رأةستطيع املتإىل اجلوانب اللذيذة املرحية من أاثر املخدر. وعلى هذا، ال  اويوجهن انتباهه
 (.1999، عفاف عبد املنعم) تعلم حتديد آاثر املخدر كأشياء ممتعةتمن اجل اللذة ما مل 
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 :Dependency Theory )ة )نظرية االعتمادي -3
 املرأةشعر تهلا رغبة أولية أو حاجة اعتمادية ولكـن  تعاطي املخدراتتفرتض هذه النظرية أن مرحلة ما قبل 

تحرر من تريد أن ترغب يف الرعاية األمومية واالنتباه ويف نفس الوقت تمن جانب  يابخلجل من هذه الرغبة، فه
فاملظهر اخلارجي املتسم ابلثقة الذاتية يكون . ليةو وبذلك يتكون صراع اعتمادي يرجع يف أصوله إىل خربات طفذلك، 
دمشاعر الدفء والراحة  ااالعتمادية بتزويده اشبع حاجتهتل تعاطيلجأ للتاحلاجة لالعتمادية،  إلخفاء يهدفومهي 

  (.182 :2006ألمومية )فايد، موقف الرعاية ا تكون قد اسرتجعتوالقدرة املطلقة، وبذلك 
هو سلوك نكـوص للمرحلـة  التعاطياملنظور النفسي على أساس أن  من خالل عتماديةالتدور تفسريات او 

 ،االستمرار يف تعاطي املخدرات واالنتكاسة والعودة هلا هي انجتة عن اخللل الذي حدث يف وظائف األانف .الفمية
هو تعويضاً عن القلق وللشعور ابلراحة والـدفء بعد الفشل يف احلصول عليه، أو  التعاطيواألان األعلى، أو أن يكون 

واملواقف  املرأةأو أهنا تعتمد على مستوى تفاعل بني  رأة،بحـث عنهـا املتأنه قد يكون تعويضاً عن قوة اجتماعيـة مزيفـة 
رغبة أولية أو حاجة اعتمادية أمومية تكون انجتة عن االعتمادية وهو احلصول على  . وميكن أنعلى التصرف اوقدرهت

عـاين ت تمـا زال التعاطي ألهنعن ا مرة أخرى تبحثيف املرات العديدة  ابعد توقفه املتعاطيةظل توبـذلك  ،من الطفولة
ا )ربيع، القلـق والشعور بعدم الراحة، فتكرار عملية التعاطي هي البحث عن شعور ابلراحـة والـدفء حسـب اعتقاده

2010 :29.) 
بعض عقاقري أخرى خمتلفة وذلك هبدف  ونمعتادي التعاطي يستخدمأن  89): 2001)الديدي، وتشري 

تعديل حاالهتم الوجدانية أو هبدف التغلب على تقلبات خارجية، فمثال امليثادون يثبط من حدة الغضب الشديد 
درة على التغلب على مشاعر األمل النفسي وتعد املنشطات مثل الكوكايني واالمفيتامني حمركات لتوهم الق. والعدوانية

 الناجتة عن العجز والسلبية املصاحبة لالكتئاب. 
واإلحساس  كما تعد املهدائت واملنومات دمثابة عقاقري حمررة حيث تسمح دمشاعر االرتباط الكامل ابآلخرين

حلب مما خيفف من مشاعر الداخلي ابلتماسك لدى األفراد الذين يتسمون ابجلمود ويعزلون أنفسهم عن موضوع ا
 .اهلجر ومن إحساسهم ابلفشل يف حتقيق االستدعاء التصوري لصورة املوضوع الطيب

املبكرة مما يربهن على  ابه من خربات يف حياهت تكرر ما مر ت تعاطيةويكشف تعاطي املخدرات عن أن امل 
التورط يف تعاطي  نساءى معظم الشختففي الوقت الذي  اولذ ات،قصور القدرة على رعاية الذات لدى املتعاطي

 اشى من خماطر التعاطي على الرغم من اهنختقلق وال تال  تعاطيةاملخدرات ويتجنبوهنا وذلك خلطورهتا، جند أن امل
 أخرى.  ابالنتكاس مرةً  تأثر تالفكون أكثر تعرضا لالضطراابت والضغوط ت
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قالل والتعامل مع التوترات الداخلية على االست نساءوحيدث اضطراب الشخصية خلل أساسي يف قدرة ال
ىل االعتمادية، حيث تستمر الرعاية اخلارجية وابلتايل تضطرب قدرة األان على التعامل مع إواخلارجية فيميلن أكثر 

 يف حتريك اخليال واستثارة ميكانيزم نحيث تساعده ناالحباطات، وهنا تكون املخدرات وسيلة اهلروب ابلنسبة هل
 (.23: 2012، لطيفة)واألمان  فيه ابلثقة واألمن نراحل اليت كن يشعر النكوص إىل امل

 :لمخدراتل النساء ب( النظرايت االجتماعية املفسرة لتعاطي
تفسر النظرايت االجتماعية حالة تعاطي املخدرات من خالل أتثري العوامل االجتماعية والثقافية على النساء 

راف عن املعايري االجتماعية وما ميكن أن تتسبب به من توفري بيئة اجتماعية ومن خالل أتثري التغريات السريعة واالحن
 دافعة للتعاطي. 

وتقدم بعض النظرايت االجتماعية تفسريات منطقية للظواهر االجتماعية ومسبباهتا، كتفسري ظاهرة تعاطي 
 :2011ها )املشرف، واجلوادي، النساء املخدرات، األمر الذي ميكن من دراستها وحتليلها والتعرف على كافة جوانب

68-70 .) 
من جانب املتعاطي الذي جيد ان سبل النجاح  انسحابيهويفسر "مريتون" تعاطي املخدرات على انه استجابة 

إجرامية حيقق هبا أفعاله لعجزه عن ذلك، ويفسر ارتفاع معدالت ااًل مغلقة أمامه كما انه ال يستطيع ارتكاب افع
على انه انعكاس للموقف الذي ميجد فيه اجملتمع هدف النجاح الفردي، مثل جتميع الثروة اإلدمان على املخدرات 

ولكنه يف نفس الوقت ال يسمح لبعض الناس بتحقيق هذا اهلدف فيخالف هذا البعض معايري اجملتمع  واملمتلكات،
 (.23: 2012، لطيفة) هذا االحنراف هو إدمان املخدرات وينحرف عما يرضيه. وقد تكون أوجه

كما كشفت العديد من الدراسات عن ارتباط االغرتاب ممثال يف كل من العجز، واالمعيارية، العزلة االجتماعية 
وغربة الذات بتعاطي املخدرات والكحوليات من الذكور ، تشري نتائجها إىل أن الشعور ابالغرتاب يعد من أكثر 

بيئة العمل من العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل التعاطي، املنبئات دمشكالت تعاطي املخدرات، وأن االغرتاب داخل 
حيث تبني تزايد نسبة املتعاطني للمخدرات بني األشخاص األكثر شعورا ابلعجز واالغرتاب والذين ال يلقون دعما 

 (.87: 2016اجتماعيا ) عتيقة، 
 ما يلي: االجتماعية املفسرة لتعاطي النساء للمخدرات  نظرايتالومن 

 (Opportunity Theoryالفرصة ) نظرية -1
مـن خـالل الرتكيـز  نسـاءتفسريها  للسلوك الطائش لدى ال (Opportunity Theory)تقدم نظرية الفرصة 

وتقـدم  (Fleson and Clark, 1998,92 )علـى التحليـل البيئـي، حيـث تتـيح السـياقات فرصـاً عديـدة لالحنـراف 
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مـن خـالل الرتكيـز علـى  نسـاءللسـلوك الطـائش لـدى التفسـريها  Opportunity Theory ) ة )نظريـة الفرصـ
فالفرصـة شـرط أساسـي حلــدوث املخالفـة، وعلـى هــذا  عديـدة لالحنــراف. التحليـل البيئـي، حيـث تتــيح السـياقات فرصـاً 

األسـاس ميكـن تطبيــق املبـادئ العامـة هلــذه النظريـة يف بــروز االحنـراف حنـو تعــاطي املخـدرات حيـث تعتمــد هـذه الفرصــة 
لتوليـد سـلوك طـائش آخـر، كمـا الـذي يولـد فرصـاً  والسـياق وعلـى حركـة احليـاة اليوميـة، والسـلوك الطـائش على الوقـت

حيـث تعتمـد هـذه الفرصـة (. 279: 2013)الطويسـي،  تشكل املنتجات أحد أكثر مظاهر اإلغراء للسلوك الطـائش
لوك طـــائش آخـــر، كمـــا تشـــكل ســـالـــذي يولـــد  علـــى الوقـــت والســـياق وعلـــى حركـــة احليـــاة اليوميـــة، والســـلوك الطـــائش

 .(Fleson, M, and Clark, R.V. 1998) أحد أكثر مظاهر اإلغراء للسلوك الطائش املنتجات

 :Tension- Reduction Theoryنظرية خفض التوتر  -2
هذه النظريـة تقـوم علـى أسـاس أن أي سـلوك هـو يهـدف إىل خفـض التـوتر وحســب، وأصــحاب هـذا االجتـاه 

ع تعــاطي املخــدرات والعــودة هلــا هــو أن تعــاطي الكحـــول وســـيلة متعلمــة خلفــض التــوتر املشــروط يــرون ابلنســبة ملوضــو 
 . والذي يكون متضمناً يف البيئات االجتماعية والنفسـية للمتعـاطي

فاالعتمـــاد األويل مـــن املفـــروض أن يصـــبح مقـــرراً يف األفـــراد املســـتعدين والـــذين يتعلمــــون اســــتخدام الكحـــول 
لنشوة وختفيض مشاعر القلــق والتــوتر. وألن الكحــول دمثابــة إحــدى املـدعمات الـيت ختفـض احلـاالت لتحقيق حاالت ا

االنفعاليـة والكآبــة فــإن اســتمرار مثــل هــذه احلــاالت جيعـــل اإلصـــرار علــى االســتخدام قــوايً ابلــرغم مــن اآلاثر الســلبية لــه 
 ( 173: 2006 وردود األفعال االجتماعية جتاهه )الفايد،

ك يكون بداية استخدام املخدر والكحول للتخلص من مشـاعر التـوتر والضـيق ومــن ثــم يصـبح التعـاطي بذلو 
 ننظريـة كـو  -3 واالستمرار فيه خلفض التوتر الناتج عن االنسحاب من املادة بذلك تكـون قـد ارتـبط التـوتر ابلتعـاطي.

ج ويتوقـف عـن التعـاطي فانـه يف أول موقـف قد تعلم وسيلة اليت من خالهلا يستطيع خفض التوتر، فعندما خيضـع لعـال
حيايت ضاغط يواجهه فانه سوف ينتكس للتعـاطي مرة اثنية ويبقى يدور يف هذه الدائرة حىت يـتعلم ويكتسـب مهـارات 

 (.32: 2010)ربيع،  تسـاعده علـى مواجهـة الضغوطات واالحباطات اليت قد تعرتض طريق نظافته من املخدرات

والـيت بعـض التصـورات اهلامـة الـيت ميكـن توظيفهـا يف تفسـري  تـورط النسـاء يف تعـاطي املخـدرات، ظرية نالكما تقدم      
ترتكـز علــى حمــورين رئيسـيني ومهــا أن اجلرميــة انجتــة مـن الشــعور ابإلحبــاط والعــدوان، وأن اإلحبـاط والعــدوان انجتــني مــن 

 الضغوط، فالضغوط اليت يتعرض هلا النساء تقسم إىل:

ة يف حتقيــق األهــداف اإلجيابيــة: حبيــث تتعــرض ملعوقــات تعمــل علــى حتويــل تلــك األهــداف االجيابيــة إىل فشــل املــرأ -
 ضغوط.



31 

 

فقدان مثري اجيايب، حيث إن فقدان هذا املثري،  كحالة تفكك أسري، يسبب ضغوطاً على املرأة وهذه الضـغوط قـد  -
 جتعلها تلجأ إىل تعاطي املخدرات.

ة املعاملــة مــن قبــل الــزوج جتعــل املــرأة تفكــر بــدفع هــذا املثــري حبيــث ينــتج منــه ردة فعــل _ وجــود املثــري الســليب  كقســو 
 (.2013 )الوريكات،منحرفة من خالل تعاطيها املخدرات 

 نظرية االختالط التفاضلي:  -3

للسلوك االحنرايف كظاهرة اجتماعية، من اعتباره سلوك مكتسب  ايف تفسريه نطلق نظرية االختالط التفاضليت
عن طريق جمالستهم،  ابغريه اعلم هذا السلوك من اختالطهملرأة تتفا. جتماعيا عن طريق التعلم، فهو ليس نتاج الوراثةا

رؤية  وعليه ميكن القول أبن شروط إنتاج اجلنوح حسب. ستطيع إتيانهتتعلم السلوك اإلجرامي ال ت مل يتال ملرأةفا
  واالتصال املباشر جزء أساسي يف عملية نساء.جتماعي بني السذرالند تتحدد يف التعلم واالتصال والتفاعل اال

 (.184: 2016 يونس،) بني أفراد اجلماعة اليت تربط بينهم عالقات وثيقة الصلة ومحيمية اكتساب السلوك اإلحنرايف

 السلوك االحنرايف حيدث جراء غلبة تواجد النموذج اخلاص ابلسلوك االحنرايف، وهذا أمام ضعف عرض تواجدف
، أما إذا كانت التعاطيقع يف سلوك تلن ي رأةإذا كانت املواقف سلبية حنو اجلرمية، فامله السلوك السوي. أي دمعىن أن

كما   .التعاطيقوم ابرتكاب سلوك تس ملرأةفإن ا –كجماعات رفاق السوء  – التعاطياملواقف إجيابية أي تشجع سلوك 
نساء من  التعاطيالظروف واملواقف املالئمة النتقال سلوك الذي يهيئ تلك  جيب توافر الالتنظيم االجتماعي

 (.75: 1419 ،الصنيع) نساء غري متعاطياتإىل  متعاطيات

من املرتكزات األساسية لنظرية االختالط التفاضلي، هو أن هذا االختالط أو االرتباط نسيب، وهذا ابلنسبة و 
أسبقية، واستمرار)تكرار(، وعمق التأثري املوجه من أحد  للنموذج االحنرايف أو النموذج السوي، يتحدد انطالقا من

وقد  اابلسلوك السائد يف جمموعة معينة هي أسرهت نشأهتاتأثر منذ ا تفأسبقية التأثري تعين أهنرأة النموذجني صوب امل
 ان استمرار اتصاهلصل دمجموعات خمتلفة ولكتتقد  املرأةلقانون أما استمرار التأثري فيعين أن ليكون هذا السلوك خمالفا 

. أما من حيث عمق التعاطيذلك إىل  اهبذا السلوك فيدفعه ايؤدي إىل أتثرهمما  التعاطيدمجموعة يسود فيها سلوك 
 (.53: 1978، عبد الستارالتعاطي )لمرأة يف سلوك لالتأثري فيعين مدى حدة وقوة وفاعلية أتثري اجملموعة املخالطة 

لديه وهذا أمام  التعاطيسبقية واستمرارية، وقوة أتثري النموذج املشجع على أل جةنتي التعاطينساق حنو تملرأة فا
إىل االحنراف   تعاطي املخدراتضعف فعالية النموذج السوي كبديل سلوكي. كذلك من املمكن أن تكون ظاهرة 

فر النموذج أو القدوة بتو  التعاطياملشجعة على  ملرأةابكممارسة اجتماعية تتصف جبملة من الظروف األسرية، اخلاصة 
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السلوك ، وهذا األسرة، يف ظل غياب سلطة الضبط االجتماعي على مستوى التعاطياالحنرافية أو املوجهة حنو تعلم 
  التعاطييف انتهاج سلوك  املرأةاستمرار مما يؤدي إىل داخل األسرة  لمرأةطبع التنشئة االجتماعية املوجهة لبدوره ي

 (.2016 نس،يو ا )كوسيلة إلشباع حاجاهت

 االجتاه التكاملي "والرت ركلس". 4

ن تعاطي املخدرات ال ميكن تفسريه يف ضوء عوامل اجتماعية أو من إ والرت ركلسل االجتاه التكامليانطلق 
ن تعاطي املخدرات سلوك تشرتك يف حدوثه جوانب إبل  ؛عامل دون آخر ًا على، واعتمادمستقلةنفسية أو عضوية 

االجتاه التكاملي الذي طرحه "والرت ركلس" والذي أطلق . ويقدم هااحدإميكن فصلها أو إغفال  متعددة ومتداخلة ال
عن  االمتناعإىل فشل االحتواء الداخلي، وهو قدرة الفرد على  استناداً  لسلوك اإلجراميتفسرياً لعليه "نظرية االحتواء" 

قدرة النظم االجتماعية على أن جتعل فيتحدد باخلارجي  االحتواء. أما حتقيق رغباته بطرق منافية للمعايري االجتماعية
على األفراد. وتظهر قوة االحتواء اخلارجي يف درجة مقاومته للضغوط االجتماعية مثل  فعاالً  ملعايريها االجتماعية أثراً 

ة، بينما تنعكس السوء واجلماعات املنحرف رفقاءسوء احلالة االقتصادية أو الصراعات األسرية، ولعوامل جذب ممثلة يف 
صالبة االحتواء الداخلي يف مدى مقاومته لعوامل دفع ممثلة يف توترات داخلية واجتاهات عدوانية، وشعور ابلنقص 

مع بني العوامل النفسية واالجتماعية يف تفسري السلوك جت يقدم رؤيةهذا االجتاه . وبناء عليه فان وعدم الصالحية
 (.30: 2012، لطيفة) اإلجرامي

ن مشكلة أل اآلخرى،جيمع بني كل التفسريات  منظور مشويل منظور انطلق بشكل فردي حباجـة إلـى إن أي
تنطلق من خلفيات أن هذه التفسريات إىل هي أعمق مـن كوهنا تفسريات نظرية خاصة ابجتاه معني، إضافة  لتعاطيا
مع البيئة  يتالءمحباجة إىل منظور رات فتفسري تعاطي النساء للمخدلذا متباينة؛ ظروف اجتماعية اقتصادية نفسية و 

: 2010)ربيع،  مؤشرات االنتكاسة وكيفيـة الوقايـة منهاو  التعاطيظـاهرة  مالئم تفسـرياليت جترى هبا الدراسة، لتوفري 
43.) 

جتماعية املرضية الهي من الظواهر افلمخدرات ليس هلا جانب واحد، النساء ل مشكلة تعاطيومن هنا فان  
ل النظر إليها من خمتلف اجلوانب الكلة تعاطي املخدرات تعتمد على مشولية الرؤية هلذه املشكلة، من خملش اليت 

اثر املرتتبة، بل آلوليس من جانب واحد، مع أمهية دراسة التفاعل املتبادل بني العوامل املؤدية، والتفاعل املتبادل بني ا
وابلتايل النظر إليها من . اثر إىل عوامل والعكس صحيحآلعض ااثر فقد حيدث أحيااًن حتول بآلاو وبني هذه العوامل 

 .منيةاألقتصادية و االجتماعية و المنظور تكاملي يشمل العوامل اجلسمية والنفسية والعقلية وا
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 اثلثا: الدراسات السابقة:
 مقدمة:

باينــت اجتاهاهتــا عنيــت العديــد مــن الدراســات واألحبــاث ابلعوامــل املــؤثرة بتعــاطي النســاء للمخــدرات، ولقــد ت
والتصورات النظرية والتطبيقات امليدانية اليت اسـتخدمتها. وتسـعى الدراسـة إىل اسـتعراض بعـض الدراسـات ذات الصـلة 

 دموضوعها، هادفة إىل االستفادة منها يف بناء القضااي النظرية والتطبيقية. 

ت عبـارة عـن حبـوث موجهـة ويالحظ أن هذه الدراسـات قـد تطـرق بعضـها بشـكل عـام لقضـية الدراسـة فكانـ
لدراســة  مباشــرغــري ، وبعضـها األخــر كانــت مهتمــة بشــكل لمخــدراتالنســاء ل العوامــل املســببة لتعــاطيأساسـا لدراســة 

 .قضااي تعاطي النساء للمخدرات

 ومن الدراسات السابقة اليت استعرضتها الدراسة احلالية ما يلي:

ـــن ـــواندراســـة بع (,.Rubin et al 1996) وآخـــرون أجـــرى روب ـــني الفـــروق: "ن ــــي اجلنســــني ب  حــــاالت ف
 لـنفس خيضـعون للــذين للتعـاطي االنتكاســة فــي والنساء الرجال بني الفرق ملعرفة الدراسة هذه هدفت وقد ،"االنتكاس

 لالنتكاسـة. وقـد مـاريوت تصـنيف أســاس علـى الدراسـة يف البـاحثون اعتمـد الزمنيـة، وقـد املدة نفس ويف العالج برامج
 الرجـال كـان حيـث اإلدمـان إىل والعـودة االنتكاسـة يف والرجـال النسـاء بـني واضح فرق هناك أن الدراسة ئجنتا ظهرت

 العاطفيـــة العالقــات يف خلـل عـن انجتـة ســيئة نفسـية ظـروف ضـمن لإلدمـان يعــدن النسـاء، والنسـاء مـن انتكاسـة أكثـر
 نتـائج كمـا أظهـرت. النسـاء مـن أكثر لإلدمان الرجال سةانتكا يف أتثري والنفسية االجتماعية األزواج، وكان للعزلة بـني

يصاحب عـادة  انتكاسة لديهن يكون فالنسـاء اللوايت واالجتماعي والتعليمي الثقايف أن هناك أتثرياً لالختالف الدراسة
  بشعورهن ابالكتئاب. 

ـــة جـــرائم الشـــرف2001( هـــدفت دراســـة احلمـــوريو  ـــى خلفي ـــزيالت املوقوفـــات عل ـــوان: "الن يف األردن"، إىل  ( بعن
التعرف على اخلصائص الشخصية واالجتماعية للموقوفات وأسباب هذه اجلرمية ، وكـان مـن أهـم النتـائج الـيت توصـلت 
إليها هي تدين املستوى االقتصادي للوالدين والـزوج بسـبب تعـاطيهم للمخـدرات والكحـول والقمـار ومشـاهدة األفـالم 

قد تعرضن لإليذاء اجلسدي أو النفسي ولالبتزاز اجلنسي من هؤالء املـدمنني اإلابحية، وأن أكثر من نصف املبحواثت 
 أفراد األسرة.  أحدحيث متثل يف معظمه ابلضرب واإليذاء من قبل الزوج مث من 

جتماعية على الشباب حنو ظـاهرة املخـدرات االأثر اخلصائص الدميغرافية " ( املعنونة2003) يهدفت دراسة الربمي
التعـرف الل جيابيـة، وذلـك مـن خـالىل معرفة اجتاهات الشباب حنو هذه الظاهرة سواء السـلبية أو ا" إتمارااليف دول ا
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مصــادر الطلــب علــى  الللتعــرف علــى واقــع املخــدرات ابجلامعــة مــن خــ، واعلــى مصــادر معرفــة الشــباب ابملخــدرات
 معرفــة موقــف الطلبــة مــن التعــاطي ىلإضــافة إلاب ،ىل التعــاطيإأمــاكن التعــاطي والــدوافع الــيت دفعــت هبــم و املخــدرات، 

من عدة  اتوطالبطالب على  الدراسةأبنشطة تساهم يف التقليل من املشكلة. وقد مت تطبيق تهم وكذلك مدى مسامه
مـاكن املعتـادة للتعـاطي هـي السـيارات،  االىل عدة نتـائج أمههـا: أقـر أغلـب املبحـوثني أن إجامعات، وخلصت الدراسة 

 كثر أنواع املخدرات تعاطياً.أ كما تبني أن اهلريوين
( والــيت هــدفت إىل التعــرف علــى أســباب فشــل  Kathleen & Bruce, 2005ويف الدراســة الــيت قــام هبــا ) 

( حالـة مت اختيـارهم ابلطريقـة 24العالج لإلدمان، والعودة إليه يف الوالايت املتحدة، حيث تكونت عينة الدراسـة مـن )
ــائج الدراســة أن هــؤالء املــدمنني يتصــفو  القصــدية ممــن اهنــوا العــالج وانســحبوا بقلــة التكيــف،  نمنــه، حيــث أظهــرت نت

 .وضعف الثقة ابلنفس مما يدفعهم إىل ارتكاب سلوكيات احنرافية حنو اجملتمع الذي يعيشون فيه
 "التنشئة االجتماعية األسرية واإلدمان على املخدرات دراسة ميدانية على عينة: ( بعنوان2005ويف دراسة عزوز )

 اجلزائـر"، هـدفت إىل حماولـة التعـرف علـى بعـض اخلصـائص -من املدمنني اخلاضـعني للعـالج دمركـز فرانتـز فـانون البليـدة
ــة والوظيفيــة ألســر مــدمين املخــدرات، مــن خــالل دراســة املتغــريات التاليــة: التفكــك األســري، وأســاليب التنشــئة  البنائي

والنمـــوذج الوالـــدي، والظـــروف االقتصـــادية لألســـرة. وقـــد كشـــفت االجتماعيـــة واألســـرية، وطبيعـــة العالقـــات األســـرية، 
الدراسة على أن من مسات أسر املدمنني، التفكـك األسـري )فقـدان أحـد الوالـدين، الطـالق، اهلجـر واالنفصـال(، وأن 

ــ ة أن الفــروق بــني عمــر املــدمنني عنــد بدايــني هنــاك عالقــة بــني التفكــك األســري وبــني العمــر عنــد بدايــة التعــاطي. وتب
 التعاطي مع أساليب التنشئة االجتماعية دالة مع أسلوب اإلمهال ابلنسبة لألم فقط.

والـيت هـدفت إىل معرفـة االختالفـات يف الشخصـية بـني املـدمنني  ا( يف دراسـتهم (Rashda, 2005وأشـار  
مـن غـري لهم عينـة مماثلـة مخسني مبحواثً من املدمنني ويقاب وغري املدمنني يف الوالايت املتحدة، حيث تكونت العينة من

 يف الـوالايت املتحـدة (Talbot Recovery Campus) مـن مركـز. وقـد مت اختيـار عينـيت الدراسـة عمـدايً املـدمنني
ــائج الدراســةاألمريكيــة. وتوصــلت  ــة أن إىل  نت املــدمنني اتصــفوا ابلعدوانيــة وميارســون الكــذب مــع أســرهم ورفقــاءهم عين

 رتكاهبم ألعمال احنرافيه بشىت أنواعها.للحصول على املخدرات أضافه إىل ا
توصـلت الدراسـة ". والشباب وجرائم املخدرات لـدي عينـة مـن اإلانث" :( بعنوان2006ويف دراسة سهري عبد املنعم )     
الفقـر،  ىارتكـاب هـذه اجلـرائم منهـا مـا يلـي: التغلـب علـ أن هناك العديـد مـن العوامـل الـيت أدت ابملـرأة املصـرية إىل إىل

الظـروف االقتصـادية الـيت  ىاألضرار للتغلـب علـ اعتباره أقلإن التورط يف االجتار ابملخدرات يعد اختياراً عقالنياًّ  حيث
ن االجتار يف املخدرات من وجهة نظرهن ابعتبار أقـ ْهر الرجال،  ىتعد دافع أساسي إلجرام النساء، وكذلك التغلب عل
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ن معظـم وتبـني أر قـدرة علـى مواجهـة الرجـال مـن الناحيـة االجتماعيـة. يضفي عليهن قوة مادية واجتماعية جتعلهن أكثـ
لرغبــة  خضــوعاً وذلــك  يف بيئــة هلــا اتصــال أو عالقــة ابملخــدرات،نظــراً لتواجــدهن  يف االجتــار ابملخــدرات املتعاطيــات تــورطن 

املـرأة يف وسـط ثقـايف وبيئـي أن معيشـة  كما تشري الدراسـة إىلأو تقليداً لألب، أو من خالل املعارف واألصدقاء.  الزوج،
، حيــث إن سـلوك مثــل هـؤالء النســاء يكـون قــد مت ايـؤمن دمشــروعية املخـدرات أمــر جيعـل مــن املسـتحيل تعــديل سـلوكه

الـيت مـن مظاهرهـا  حالـة الالمعياريـة إىلكـذلك تشكيله من خـالل وجـوده يف سـياق ثقـايف تعايشـن معـه وانـدجمن فيـه، و 
افتقـاد  وإجيـاد املـربرات الـيت تـؤدي إىل ،تنهار فيه القيم اإلجيابية لتحـل حملهـا قـيم سـلبية التكامل يف اجملتمع الذي انعدام

وقوعهـــا يف العديــد مـــن  قـــوة إلزامهــا علــيهن. كمـــا أن التــورط يف جــرائم املخـــدرات يــؤدي ابملــرأة إىللاملعــايري األساســية 
 .ائم اآلداب وجرائم ترويج املخدراتن جرائم التعاطي تؤدي جلرائم أخرى مثل جر أاألنشطة اإلجرامية، حيث 

"مشــاكل املــرأة مــع الكحــول، هــل : عنــوانب ,Saunders et al)2006دراســة ســوندرز وآخــرون )ويف 
الدراســـة جمموعـــة مـــن العـــاملني يف مراكـــز  ذهقامـــت هبـــ ؟". وقـــداالنتكاســـة ألســـباب خمتلفـــة مـــع نظـــرائهن مـــن الرجـــال

دفت الدراسة ملعرفة إذا كان هناك فروقات يف أسباب االنتكاسـة وه .وجامعات وسلطة مكافحة املخدرات يف اسرتاليا
وقـد أشــارت نتــائج . على اجلنس بناءوهل هناك عناصر تؤثر أو تنذر بوقوع االنتكاسة  املتعاطني،بـني الرجـال والنساء 

هنـاك  أندا عــن التعـاطي، الدراسة اليت مت إخراجها خالل حتليل البياانت عن طريق استخدام تقنيـات حتليـل البقـاء بعيــ
مـن  للتعـاطيوالعـودة  التعـاطيودرجـة  التعـاطي :اختالفات بني النسـاء والرجـال لصـال النسـاء يف ثالثـة مسـتوايت هــي

 .وضغوطات احلياةأتثري األزواج خالل 
ـــة ( إ2007) دراســـة جلـــودوســـعت  ىل معرفـــة ظـــاهرة انتشـــار املخـــدرات يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية، ومعرف

زايدة واضــحة يف حجــم مشــكلة  األخــريةالســنوات الل هدت الســعودية خــ. حيــث شــجيــالالاطرهــا علــى مســتقبل اخم
ارتفـاع  ة املخـدرات، حسـب مـا توصـلت إليهـا الدراسـة العوامـل التاليـة:زايدة يف نسـبالـومـن اسـباب  ،خـدراتاملانتشار 

  الـذي وقع اجلغـرايف للمملكـةاملص املواد املخدرة، دخل الفرد السعودي، العمالة الوافدة، املعلومات املغلوطة عن خصائ
  .جتماعياالخدرات اليت هتدد بنية اجملتمع وتضعف متاسكه املكان سبااب يف انتشار 

( دراسة هدفت إىل استطالع آراء العاملني والعامالت دمجمع األمل للصحة النفسية 2008وأجرت احلريب )
 فئـة املراهقـاتإىل أن  نتـائج الدراسـةتوصـلت  وقـد. بتعـاطي املـرأة للمخـدراتابلرايض حول العوامل االجتماعية املـؤثرة 

مث أن معظـم املتعاطيـات مـن العـازابت و للمخـدرات،  تعاطيـاً هـي الفئـة العمريـة األكثـر  سـنة( 18إىل أقل من  15)من 
وتوصــلت . للمخــدراتوأنــه كلمــا تــدر املســتوى التعليمــي للمــرأة زاد ذلــك مــن فرصــة تعاطيهــا  ،املطلقــاتفاملتزوجــات 

عـد مـن أهـم العوامـل االجتماعيـة تالدراسة إىل أن املشاكل األسرية والتفكك األسري وكثـرة اخلالفـات بـني أفـراد األسـرة 
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أن هناك عالقة بني التنشـئة هذه املشكالت. كما توصلت نتائجها إىل  من هبدف اهلروباليت تدفع املرأة حنو التعاطي 
أنه كلمـا زاد دخـل والـدي الفتـاة زاد ذلـك مـن فرصـة تعاطيهـا و ني تعاطي املرأة للمخدرات، االجتماعية غري السليمة وب

، وكـذلك أمهيــة كبـري يف تعـاطي املــرأة للمخـدرات أن الصـداقات تلعــب دورات، كمـا ملخــدر ء اشـراقـدرهتا علـى الزدايد 
 ات.ملخدر اقد حترض املرأة حنو تعاطي اليت أتثري بعض وسائل اإلعالم واالنرتنت 

والـــيت "، اجتاهــات الشـــباب حنــو تعـــاطي املخــدرات وعوامـــل تكوينهــا"( بعنـــوان: 2008ويف دراســة النفيســة )
هـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى اجتاهـات الشــباب ، و أجراهـا علـى طـالب املرحلـة الثانويـة واملتوسـطة دمحافظـة اجملمعـة

ة من أفراد العينة يـرون أن هنـاك سـهولة يف احلصـول الدراسة إىل أن نسبة كبري نتائج حنو املخدرات وتعاطيها. وتوصلت 
وأن الشـــباب معــرفتهم ألنـــواع املخــدرات تقتصـــر علــى األنـــواع  ،وخاصــة عـــن طريــق صـــديق أو زميــل ،علــى املخـــدرات

املشــهورة فقــط، ممــا يشــري إىل الضــعف يف الــدور الوقــائي مــن املخــدرات يف املــدارس، وكلمــا كانــت مشــاهدة القنــوات 
وأن الـذين يعرفـون صـديقاً أو قريبـاً يتعـاطى املخـدرات لـديهم  مقبواًل لديهم، كلما كان تعاطي املخدراتالفضائية أكثر  

 اجتاهاً اجيابياً حنو تعاطي املخدرات.
"اخلصائص االجتماعية واالقتصادية ملرضى االمفيتامني ومدمين احلشـيش  :( بعنوان1428ويف دراسة العواد )

ـــى اخلصـــائص االجتماعيـــة واالقتصـــادية ملـــدمين احلشـــيش إالـــيت هـــدفت والعـــاديني يف مدينـــة الـــرايض" و  ىل التعـــرف عل
ومـــدمنني االمفيتـــامني واألشـــخاص العـــاديني، والتعـــرف علـــى الفـــروق يف اخلصـــائص االجتماعيـــة بـــني مـــدمين احلشـــيش 

)األشــخاص واالمفيتــامني واألشــخاص العــاديني. وتوصــلت نتائجهــا إىل وجــود فــروق جوهريــة بــني اجملموعــات الــثالث 
ــة إمجــاال والــيت  ــة: البعــد املــرتبط ابخلصــائص االجتماعي العــاديني ومــدمين احلشــيش ومــدمين االمفيتــامني للمتغــريات التالي
متثلت يف التماسك األسري واالستقرار األسري والتفاعل مـع األسـرة، وااللتـزام ابلقـيم الدينيـة واألخالقيـة، والتفاعـل مـع 

ــائج الدراســة وجــود فــروق جوهريــة بــني عينــات الدراســة يف البعــد املــرتبط ابخلصــائص األقــران والــزمالء. كمــا أظهــرت  نت
 االقتصادية يف احملور املرتبط بتنوع مصادر الدخل. 

 عـن دراسة ابلقاهرة واجلنائية االجتماعية للبحوث القومي املركز يف (2009) وحافظ رالستا عبد تأجر  كما
 ترتكبهـا الـيت املخدرات جلرائم احلقيقي احلجم على التعرف إىل ، واليت هدفتصرياملرأة وجرائم املخدرات يف اجملتمع امل

 ظـــروف ضــوء يف مواجهتهــا يف املتبعـــة اجلنائيــة السياســة وتقــدير ارتكاهبـــا، وظــروف اجلــرائم تلـــك طبيعــة وحتديــد املــرأة،
 قضـــااي يف املســـجوانت علـــى الدراســـة وطبقـــت املصـــري، الواقـــع يف املـــرأة إجـــرام وطبيعـــة السياســـة تلـــك بـــني التفاعـــل

 .سـوابق بـدون وأ سـوابق نهلـ وممـن خمتلفة، تعليميةالو  هنيةامل تهنوحال خمتلفة، أعمار نم املبحواثت وكانت .املخدرات
 املتعمقــة واملقابلــة املالحظــة أدوات علــى الدراســة تواعتمــد واإلحـراز. واحليــازة واالجتــار للتعــاطي وفقــا تــوزيعهن مت وقـد
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 معظــم كانــت ،ابملخــدرات واالجتــار العمــر بــني عالقــة ودوجــ إىل الدراســة نتــائج توصــلت وقــد .خبــارينيابإل واالســتعانة
 النشـــاط علـــى تعتمـــد املخـــدرات وتوزيـــع جتـــارة أنو  ،املتوســـط التعلـــيم وذوي األميـــات مـــن املخـــدرات جـــرائم مرتكبـــات

 معظـمو  ،لزوجها مساعدة ابملخدرات لإلجتار يلجأن فأهنن متزوجات كن  املسجوانت معظم أن حيثو  للمرأة، العائلي
  ية.ضر احل املناطق يف الفقرية الشعبية األحياء يف يقمن ملخدراتاب املتاجرات النساء

 الـوالايت يف اجلنسـني مـن الشـباب تـدفع الـيت األسـباب علـى ,Matthew) (2010 مـاثوا دراسـة وركـزت
 واإلحسـاس ةاحليـا االجتماعيـة املشـكالت هذه أهم نأ إىل الدراسة وصلتتو  .املخدرات تعاطي إىل األمريكية املتحدة

 املتغــــريات بعــــض ظهــــور إىل النتــــائج توصــــلت كمــــا  ،لشــــبابل احمليطــــني واالشــــخاص األهــــل قبــــول وعــــدم إلحبــــاط،اب
 .واإليذاء والعنف الطالق، معدالت ارتفاع أبرزها ومن املخدرات تعاطيل املصاحبة االجتماعية

( أبرز األسباب اليت تقود إىل تعاطي العقاقري اخلطرة واملخدرات من وجهة 2011وحددت دراسة اخلوالدة واخلياط )
من املراجعني مت سحبها ( مدمنًا على املخدرات 384)عينة بلغت نظر املتعاطني يف اجملتمع األردين، ومشلت الدراسة 

أهم أسباب تعاطي املخدرات من الدراسة إىل أن نتائج للمراكز واملستشفيات اليت تقدم العالج للمدمنني. وتوصلت 
 املشكالت  املشكالت األسرية، واحلصول على اللذة واملتعة، واهلروب من: واملواد اخلطرة يف اجملتمع األردين

  .الرفاق مجاعة نسيان املشاكل املالية، ومسايرةاالجتماعية، وكذلك 

العنصري ة وشبكات  ( لفحص االرتباط بني التفرقةCrawford, ND 2011هدفت دراسة كراوفورد )و 
خدرات. ومت استخدام بياانت من دراسة العالقات االجتماعية املرتبطة 

ُ
التواصل االجتماعي اخلطرية وسط متعاطي امل

تتسم ابرتفاع نيويورك اليت مدينة أحياء مت سحبها من املقيمني يف عينة ُمستهدفة وطبقت الدراسة على خبطر االنتقال، 
خدرات.  ةمعدالت ترويج وتعاطي أنشط

ُ
مت دمج بياانت دراسة العالقات االجتماعية املرتبطة خبطر وقد تعاطي امل

االنتقال مع بياانت اإلحصاء األمريكية وذلك لفحص ما إذا كانت عوامل األحياء البنيوية )على سبيل املثال الفقر، 
 التفرقة العنصري ة وشبكات التواصل التعليم، بنية األقلي ة والرتابط االجتماعي( هلا أتثري على تفاقم العالقة بني

خد رات والشبكات 
ُ
االجتماعي اخلطرية. وأظهرت النتائج أن التفرقة العنصري ة ترتبط بشكل كبري بشبكات تعاطي امل

عامل التفرقة العنصري ة الراجعة األفروإمريكن. وتبني من النتائج أتثري بعض العوامل اهلامة ومنها: اجلنسية اخلطرية وسط 
خد رات إىل

ُ
التفرقة ومن العوامل  ة،يقو  لوجود شبكات جنسية واضحة نظراً أمهية والذي احتل  العرق وتعاطي امل

خد رات وسط البيض وذوي األصل اإلسباين 
ُ
بشكل كبري واليت ارتبطت العنصري ة الراجعة إىل عامل السجن وتعاطي امل

خدرات )اهلريوين( أكثر قوة وسط متعاطي العالقة بني التمييز العنصري و و بشبكات اهلريوين واحلقن، 
ُ
تعاطي امل

خدرات غري املشروعة الذين هم أعضاء ألحياء تتميز ببنية حتتية أدر، وتعليم أدر وترابط اجتماعي أشد فقراً.
ُ
  امل
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دراسة : سيكولوجية تعاطي املخدرات وإدماهنا لدى الفتاة اجلامعية"( دراسة بعنوان: 2013وأجرى حميسن )
هدفت الدراسة إىل التعرف على سيكولوجية تعاطي وإدمان املخدرات لدى الفتاة اجلامعية، وذلك هبدف وقد  ".حالة

معرفة ، و معرفة ديناميات الشخصية لدى الفتاه اليت تتعاطى املخدراتو ، اتحتديد اخلصائص النفسية للمتعاطي
حتقيق املزيد من الربامج الوقائية دف ة، وذلك هبالعوامل واخلربات السيكولوجية اليت تشكل البيئة النفسية للمتعاطي

منهج دراسة احلالة لفتاة جامعية مدمنة على ت الدراسة وقد استخدم. والعالجية اليت ميكن أن توجه ملدمين املخدرات
كي، استخدم املقابلة اإلكلينيكية، واتريخ احلالة، ومقياس التحليل اإلكلينيمن خالل املخدرات جبامعة األقصى بغزة، 

وقد توصلت الدراسة إىل أن من األسباب املؤدية لتعاطي املخدرات ابلنسبة  .(T.A.Tواختبار تفهم املوضوع )
، كالشجار العائلي وعدم املتابعة األسريةالعوامل و ، كاالفتقاد للشعور ابحلب واألمن للحالة: األسباب الشخصية

ضعف الوازع الديين. كما توصلت ك  الثقافية والدينيةوامل ، والعكالظروف االجتماعية السيئةوالعوامل االجتماعية  
الدراسة من خالل استخدام اختبار التحليل اإلكلينيكي إىل معاانة احلالة من الفصام والبارانواي والشعور ابلذنب، 
وتوهم املرض والقلق واالكتئاب، كما كشفت بطاقات اختبار تفهم املوضوع عن ديناميات الشخصية لدى احلالة 

  وافتقادها ملوضوع احلب وشعورها بعدم الثقة والعجز واليأس مما دفع إىل حالة لإلدمان.

( بعنــوان: "تعــاطي املخــدرات وســط طالبــات اجلامعــات: آراء الطــالب والطالبــات 2014ويف دراســة حــاج )
ــــد حــــول األســــباب واآلاثر" ــــات اجلا الدراســــة هــــدفت. وق ــــى مشــــكلة تعــــاطي وإدمــــان الطالب ــــوف عل ــــات إىل الوق معي

واآلاثر املرتتبـة علـى ذلـك.  ،ومعرفة األسـباب الـيت جتعـل الطالبـة تتعـاطى وتـدمن املخـدرات ،للمخدرات بوالية اخلرطوم
االسـتبيان مـن عشـر جامعـات حكوميـة وخاصـة  ابسـتخدام أداةمت مجع البيـاانت بطريقـة العينـة العشـوائية الطبقيـة، قد و 

ويب املالحظـة واملقابلـة الشخصـية إىل جانـب جمموعـات النقـاش الـيت تكونـت أبسـل البيـاانتمجـع  متبوالية اخلرطوم وقـد 
الدراسـة إىل توصـلت من الطالب والطالبـات )أفـراد العينـة( وبعـض األشـخاص الـذين هلـم عالقـة دموضـوع املخـدرات. و 

ــة األســرة  ،ملخــدرات وســط الطالبــاتاانتشــار ارتفــاع يف حجــم وجــود  وأيضــا والســبب األساســي يف ذلــك غيــاب مراقب
  اآلاثر النفسية واالجتماعية. ومن أمههامتعددة لبية املشكالت األسرية، وترتب على هذه املشكلة آاثر س

إبجــــراء دراســــة مســــحية هــــدفت إىل الكشــــف عــــن االضــــطراابت  ) ,Madrine  2015(وقــــام مــــادرين 
الثانويـة يف كينيـا. وكشـفت النتـائج أن السلوكية املتعلقة بتعاطي املخدرات وأسباهبا لدى الطالب والطالبـات يف املرحلـة 

أكثر االضـطراابت السـلوكية ارتباطـا بتعـاطي املخـدرات، هـي: العنـف والعـدوان علـى األقـران واملعلمـني داخـل املدرسـة، 
ـــزام  ـــداء اجلنســـي، واهلـــروب مـــن املدرســـة، ومشـــاكل صـــحية، وتـــدين االلت ـــة كالســـرقة، واالعت وممارســـة ســـلوكيات إجرامي

لنتــــائج أن أهــــم األســــباب الدافعــــة لتعــــاطي املخــــدرات، هــــي: األزمــــات احلياتيــــة، وســــوء األوضــــاع املدرســــي. وبينــــت ا
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االقتصادية واالجتماعية والنفسية، إضافة إىل النمـاذج السـلبية لإلدمـان مـن الوالـدين واألقـران واملعلمـني، وسـوء املعاملـة 
ا كانت مرتبة تنازليا كـاآليت: الكحـول، املشـتقات، االجتماعية. وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر أنواع املخدرات انتشار 

التبـغ، املشــتقات مثــل البنــزين، واملهــدايت النفســية. كمــا أكــد املشــاركون علــى وجــود مشــكلة تعــاطي املخــدرات داخــل 
 املدارس الثانوية، مع عدم توفر برامج وقاية من املخدرات، وعدم كفاءة املدرسة يف التعامل مع مشكلة املخدرات.

 ور( إىل التعرف على أتثري تعاطي الفتيات املراهقات على التطVaughn, 2016ت دراسة فون )وهدف
االجتماعي لفيجوتسكي ونظرية التعلُّم االجتماعي  وراألكادميي واالجتماعي، وقد اعتمدت الدراسة على نظرية التط

ح العالقات بني تعاطي املراهقات لباندورا إبطار أساسي هلذه الدراسة االستقصائية املستعرضة اليت قامت بطر 
وقد أشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية هام ة بني تعاطي . رهن االجتماعيو للمخدرات وأدائهن التعليمي وتط

خدرات املتزايد ذو عالقة بتطور و املراهقات للمخدرات والتط
ُ
ر االجتماعي واألداء التعليمي، وتبني كذلك أن تعاطي امل

خدرات والذي قام اجتماعي أدر 
ُ
وحتصيل تعليمي أدر. وقد مت استخدام النتائج لتطوير برانمج وقاية املراهقات من امل

خدرات على تط
ُ
 االجتماعي رياملراهقات التعليمي واالجتماعي. ويتضمن آاثر التغور بطرح اآلاثر اليت ترتكها امل

على إبالغ املراهقات أبنه ميكنهن اختاذ قرارات أكثر اإلجيايب نتيجة تطبيق برانمج وقاية للحي احمللي والذي ساعد 
 صحة يف األوساط االجتماعية بدون تعاطي املخدرات.

خدرات  (Chandrashekar, 2016)استخلصت دراسة شاندراشكار و 
ُ
جدول زمين ألمناط تعاطي امل

متنوعة من أمثلة فني ة وسط النساء احلوامل املستخدمات لوسائل التواصل االجتماعي. وقد مت استخدام جمموعة 
قواعد للتعرُّف على النساء  علىلتقني ات إنشاء وسائل التواصل االجتماعي، متضمنة، تقني ات التعلُّم اآليل القائم 

خدرات 
ُ
احلوامل، ومراقبة أمناط تعاطيهن للمخدرات، وتصنيف نتائج والدهتن وحماولة اكتشاف االرتباطات بني امل

وكذلك مت استخدام مناذج من أمناط املستخدمات بشكل مطول من املرضى واليت مُتد  وحصيلة الوالدة السليمة. 
خدرات وردود األفعال فيما بعد 

ُ
الدراسة دمجموعة متنو عة من املعلومات الرئيسية حول احلمل، وطرق تعاطي امل

جتماعي على زايدة تعاطي الوالدة. وقد بينت النتائج وجود أتثريات سلبية للمتابعة املطولة لشبكات التواصل اال
املخدرات لدى النساء احلوامل، وكانت قلة من النساء احلوامل قد استفادت من التوعية أبضرار تعاطي املخدرات عن 

 طريق وسائل التواصل االجتماعي.

العوامل االجتماعية وعالقتها ابالجتاه حنو اإلدمان لدى طالب "( دراسة بعنوان: 2016أجرى الشهراين )و 
عالقة العوامل االجتماعية املتمثلة يف األسرة واجملتمع ووسائل اإلعالم  علىهدفت الدراسة إىل التعرف و . "معةاجلا



40 

 

واملستوى االقتصادي واألصدقاء، واملعلومات حول املخدرات، واالجتاه حنو اإلدمان لدى طالب اجلامعة. وتكونت 
طالب من جامعة اإلمام  100ية والتطبيقية، منهم طالب وطالبة، موزعني على التخصصات النظر  200العينة من 

طالبة من جامعة األمرية نورة. وقد مت استخدام استبانة جلمع البياانت الشخصية  100حممد بن سعود اإلسالمية، و 
والعوامل االجتماعية، ابإلضافة إىل مقياس االجتاه حنو اإلدمان. وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة بني العوامل 

جتماعية واالجتاه حنو اإلدمان، كما كشفت عن وجود فروق يف االجتاه حنو اإلدمان وفًقا ملتغري اجلنس لصال اال
بينت النتائج وجود فروق  كماالذكور، كما تبني وجود فروق يف االجتاه حنو اإلدمان لصال طالب األقسام النظرية،  

 على أساس العمر لصال األكرب سنًّا.

( اليت هدفت إىل التعرف على أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف 2018ان )ويف دراسة السعيد
تسهيل إدمان املخدرات لدى الفتيات يف اجملتمع السعودي واليت طبقت على طالبات جامعات اإلمام حممد بن سعود 

اعي يف تسهيل تعاطي اإلسالمية، توصلت نتائجها إىل موافقة عينة الدراسة على استخدام شبكات التواصل االجتم
املخدرات بني الفتيات يف اجملتمع السعودي حيث ساعدت العوامل التالية:  قلة الوعي لدى بعض الفتيات سرية 
وجمانية والتطبيقات وخلدمات اليت تقدمها مواقع التواصل االجتماعي استخدام مواقع التواصل االجتماعي وصول 

وكانت أهم أسباب تعاطي املخدرات عرب مواقع التواصل االجتماعي مروجي املخدرات إىل الفتيات بشكل سريع. 
بني الفتيات يف اجملتمع السعودي هي: وجود هامش واسع من احلرية وضعف الرقابة األسرية ودخول الفتيات إىل 

يج بعض املواقع للتسلية واالكتشاف واملغامرة. وأن أهم طرق ووسائل استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف ترو 
سناب شات والواتس أب" من قبل “املخدرات بني الفتيات اإلغراء املادي، استغالل غرف الدردشة مثل تطبيق 

املروجني، واستغالل املروجني هذه املواقع ملشاكل الفتيات اخلاصة للضغط عليهن وإيقاعهن بتعاطي املخدرات. 
لتواصل االجتماعي يف ترويج املخدرات بني الفتيات وكانت أهم املقرتحات اليت تساعد يف احلد من استخدام مواقع ا

هي: إعداد تشريعات وضوابط مناسبة للمكافحة وتفعيل دور اجلهات األمنية املتخصصة يف اإللكرتونيات ملتابعة 
املروجني التعاون بني )املواطنني واجلهات األمنية( يف اإلبالغ عن أي استخدامات مشبوهة لشبكات التواصل 

 االجتماعي.
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 على الدراسات السابقة:التعليق 

واجملتمعات العربية واالجنبية بدراسة قضية  السعودياهتمت العديد من الدراسات اليت اجريت يف اجملتمع 
اليت سعت إىل حتقيقها واملنهجية العلمية اليت اعتمدت  لألهدافتعاطي النساء للمخدرات وتباينت يف رؤيتها وفقا 

 ئجها. عليها يف الوصول إىل نتا

وقد اتفقت الدراسات السابقة حول امهية دراسة العوامل اليت أدت إىل تعاطي النساء ملخدرات، وابملقابل 
 (Chandrashekar, 2016)( ودراسة 2008اختلفت حول نوعية هذه العوامل. فقد اتفقت دراسة احلريب )

اعية املؤثرة على تعاطي املرأة للمخدرات ( على العوامل االجتم2018( ودراسة السعيدان )2016ودراسة الشهراين )
واليت حتددت ابملشكالت األسرية ومستوى الدخل وأتثري وسائل اإلعالم واملستوى االقتصادي واألصدقاء، 
واملعلومات حول املخدرات، وعلى أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف تسهيل إدمان املخدرات. بينما 

( األسباب اليت أدت إىل التعاطي وسط الطالبات يف السودان إىل غياب مراقبة 2014ارجعت دراسة أمحد حاج )
( إىل أتثري بعض العوامل اهلامة Crawford, ND 2011األسرة وأيضا املشكالت األسرية. وتوصلت دراسة )

خد رات وسط البيض وذوي
ُ
األصل  ومنها: عامل التفرقة العنصري ة الراجعة إىل العرق وعامل السجن وتعاطي امل

خدرات وطبيعة األحياء اليت تتميز ببنية حتتية أدر، وتعليم أدر 
ُ
اإلسباين، والعالقة بني التمييز العنصري وتعاطي امل

 وترابط اجتماعي أشد فقراً.

( ودراسة ,Rubin & Longabough 1996( ودراسة )2013واتفقت كل من دراسة احمليسن )
(Kathleen & Bruce, 2005حول العوامل )  النفسية حيث توصلت هذه الدراسات إىل االمهية التفسريية

للخربات السيكولوجية اليت تشكل البيئة النفسية للمتعاطية، وأن السبب يف االنتكاس وتعاطي املخدرات بني النساء 
وضعف  يعود للظروف النفسية السيئة الناجتة عن خلل يف العالقـات العاطفيـة بـني األزواج، وكذلك لقلة التكيف،

( فرتى أن 2006الثقة ابلنفس مما يدفعهن إىل ارتكاب سلوكيات احنرافية حنو اجملتمع. أما دراسة سهري عبد املنعم )
دافع املرأة املصرية للتعاطي واالجتار ابملخدرات للتغلب على الفقر يعد اختيارًا عقالنياًّ ابعتباره أقل األضرار للتغلب 

( تبني Vaughn, 2016د دافع أساسي لتعاطي وإجرام النساء. ويف دراسة فون )على الظروف االقتصادية اليت تع
 وجود عالقة ارتباطية هام ة بني تعاطي املراهقات للمخدرات والتطور االجتماعي واألداء التعليمي.

السابقة خبصائص النساء الاليت يتعاطني املخدرات فنجد دراسة فوزية عبد الستار  تالدراساواهتمت بعض 
جرائم وظروف ارتكاب جرائم املخدرات لدى النساء يف الواقع املصري، حيث تبني أن  حددت طبيعة( قد 2009)
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من خصائص السجينات املتعاطيات التعليم املتوسط، وحالتهن االجتماعية متزوجات، ويقمن يف األحياء الشعبية 
( إىل أن من خصائص املتورطني Crawford, ND 2011الفقرية يف املناطق احلضرية. وكذلك توصلت دراسة )

خدرات الفقر، واخنفاض التعليم، وبنية األقلي ة والرتابط االجتماعي، وطبيعة األحياء اليت تتميز ببنية حتتية 
ُ
بتعاطي امل

( أن املتعاطني يتصفون بقلة التكيف، وضعف Kathleen & Bruce, 2005متدنية وفقريًة. وحددت دراسة )
 م إىل ارتكاب سلوكيات احنرافية.الثقة ابلنفس مما يدفعه

وتتوافق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف موضوعها، إذ اهتمت ابلتعرف على خصائص النساء الاليت يتعاطني 
املخدرات وحتديد العوامل التنظيمية واالجتماعية والثقافية والنفسية واالقتصادية املؤثرة على تعاطي النساء للمخدرات. 

 بنظرهتا الشمولية لعوامل التعاطي وعدم االقتصار على نوع واحد من هذه العوامل.واختلفت 

اليت استخدمتها يف تفسري نتائجها، ومشل ذلك  النظريةالدراسة من حيث اعتمادها على تعدد املداخل  اختلفتكما 
يف ضوء التصورات اليت قدمتها. النظرايت النفسية والسلوكية واملعرفية واالجتماعية مع مناقشة مضامني هذه النظرايت 

املنهجي استخدمت الدراسة منهج املسح االجتماعي ابلعينة ، وطبقت الدراسة على العاملني واخلرباء يف  اإلطارويف 
رؤية واضحة ودقيقة مبنية على اخلربة واملعرفة املباشرة حلاالت التعاطي بدل  تقدميجمال مكافحة املخدرات هادفة إىل 

ى فئة حمدودة قد تعطي نتائج غري دقيقة. ويف اجلانب االحصائي تنوعت االساليب املستخدمة حيث من الرتكيز عل
 تضمنت االساليب االحصائية الوصفية واالستداللية لتحقيق مزيد من الدقة والوضوح يف نتائج الدراسة.     
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة: الفصل الثالث
 متهيد:

 منهج الدراسة املستخدم، وجمتمع الدراسةوتضمن حتديد اإلطار املنهجي للدراسة،  توضيح يف هذا الفصل مت
، ابإلضافة واالختبارات اليت أجريت عليها للتحقق من صالحيتهابياانت ال، واألداة اليت مت استخدامها جلمع وعيناهتا

  اسة، ملعاجلتها من الناحية اإلحصائية.إىل أساليب املعاجلة اإلحصائية اليت مت استخدمها يف حتليل بياانت الدر 
 أوال( نوع الدراسة ومنهجها:

تُعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية اليت تصف الظاهرة املدروسة )العوامل املؤدية لتعاطي 
ختلفة من وصفًا كميًا من خالل مجع املعلومات وحتليلها وكشف العالقة بني أبعادها املوتصفها النساء للمخدرات( 

 أجل تفسريها تفسرياً  كافياً والوصول إىل استنتاجات تسهل معاجلة هذه الظاهرة. 
للخرباء وللعاملني يف اجلهات احلكومية وغري  الدراسة على منهج املسح االجتماعي ابلعينةاعتمدت كما   
 .ة دموضوع الدراسةوذلك لكشف األبعاد املتعلق مدينة الرايضاملعنية دمكافحة املخدرات يف احلكومية 

 
 : اثنيا( جمتمع الدراسة وعيناهتا

 ومؤسسات احلكومي القطاعيف كل من  املخدرات مكافحةالوقاية و  جالالعامني دم يفمتثل جمتمع الدراسة 
  املتخصصون يف هذا اجملال دمدينة الرايض. رباءواخل املدين اجملتمع

 
 :اختيارها وطريقة الدراسة عينة

وب الرابطة األمريكية لتحديد حجم عينة الدراسة وحتديد حجم العينة املستهدف وذلك أسل ت الدراسةأتبع
 (: 137، ص1989وفقاً للمعادلة التالية )الصياد، 

            X NP (1-P) 
S =  
      d2 (N-1) + X (P (1-P) 

 
 تكون: ثحبي
Sحجم العينة =   Nحجم جمتمع الدراسة = 
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P( ألن ذلك سوف يعطي أكرب حجم عينة 0.5سي ومورجان أن تساوي )= نسبة اجملتمع واقرتح كريج
 ممكن.

d= ( 0.05درجة الدقة كما يعكسها اخلطأ املسموح به، واقرتح كريجسي ومورجان أن يساوي.) 
X( 3.841( وهي تساوي )0.95= قيمة اختيار مربع كاي عند درجة حرية واحدة ومستوى ثقة.) 

  :بعد التعويض يف املعادلة السابقة مث حدد الباحث حجم عينة الدراسة
 

(3.841) (1789156)  (0.5)  (1-0.5) N = (0.05)2 (1789156-1) + 3.841 (0.5(1-0.5) 
384 N = 

ونظرًا التساع وكرب وقد سعىت الدراسة إىل الوصول إىل عينة متثل جمتمع الدراسة حىت ميكن تعميم النتائج  
ستخدم أواًل العينة العمدية )القصدية( واليت يبىن فيها االختيار على أساس اخلربة حجم جمتمع الدراسة فإن الباحث ا

: الفئة األوىل (. مث مت تقسيم عينة البحث إىل فئتني101: 1431واملعرفة دمدى متثيل العينة جملتمع البحث )العساف،
ية اخلرباء املتخصصني يف جمال الوقاية العاملون يف أجهزة الوقاية واملكافحة للمخدرات دمدينة الرايض، الفئة الثان

 واملكافحة للمخدرات دمدينة الرايض، وذلك على النحو التايل
 الفئة األوىل: فئة العاملون يف أجهية الوقاية واملكافحة للمخدرات مبدينة الرايض

 مراحل سحب العينة:
سواًء بشكل مباشر أو غري مباشر يف املرحلة األوىل: مت حتديد بشكل عمدي اجلهات املتخصصة يف جمال املخدرات 

 مدينة الرايض وحتددت ابلتايل:
  اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات. -
 املديرية العامة ملكافحة املخدرات. -
 املركز السعودي لدراسات وأحباث الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية. -
 . جممع األمل للصحة النفسية -
  )مجعية نقاء(.اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني -
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بعض القطاعات اجملتمعية واألمنية الغري متخصصة دموضوع املخدرات ولكنها متارس أدوار أمنية تدخل ضمن  -
اهتماماهتا املكافحة والوقاية من املخدرات يف القطاعات احلكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة التعليم ووكالة التنمية 

 وزارة احلرس الوطين وغريها من اجلهات احلكومية األخرى. االجتماعية وبرانمج اآلمان األسري ب
 املرحلة الثانية: 

إىل عدة طبقات  البحثجمتمع ُقسم ، بعد أن العمديةوفق األسس العلمية لسحب العينات  العينةتنفيذ سحب مت 
(Stratified) ، ،جمتمع البحث. لالختيار من بني مفردات العمديةويف كل مرحلة مت استخدام العينة بشكل قصدي 

 مبدينة الرايض: الوقاية واملكافحة للمخدرات اثنيا( اخلرباء املتخصصني يف جمال

دمدينة الرايض، وفقاً  الوقاية واملكافحة للمخدرات مت سحب عينة قصدية من اخلرباء واملتخصصني يف جمال
 للخصائص التالية:

 أن يكون املبحوث من الذكور أو االانث. -
 ن لديه خربة وظيفية أو مهنية يف جمال املخدرات.أن يكون املبحوث مم -
 ال يشرتط يف املبحوث التخصص العلمي يف جمال املخدرات. -
 ال يشرتط أن يكون املبحوث خالل فرتة مجع البياانت يعمل يف إحدى اجلهات املتخصصة دمجال املخدرات.  -

 :أداة الدراسةاثلثا( 

ولية لعبارات مت إجراء الصياغة األزمة عن الدراسة، وقد االستبانة كأداة جلمع املعلومات الال تاستخدم
على جمموعة من احملكمني يف صورهتا األولية  ، مث عرضتاالستبيان انطالقًا من موضوع الدراسة وأهدافها وتساؤالهتا

وآليات  من أصحاب اخلربات العلمية والعملية؛ الستجالء آرائهم يف خصائص املتعاطني والعوامل املؤثرة واملعوقات
تكونت االستبانة من وتال ذلك إجراء االختبارات الالزمة هلذه األداة وصياغتها بشكلها النهائي. وقد  املعاجلة،
 جزأين:

 اجليء األول البياانت األولية:
 احلالة، االجتماعية احلالة، العمر ،اجلنس: يف واملتمثلة ،ابملبحوثني اخلاصة األولية البياانت على ىحتو أ 

 نوع، السكنية املنطقة مستوى ،الشهري الدخل ،الوظيفي املركز ابلعمل احلايل اخلربة سنوات عدد، العمل، ميةالتعلي
 جمال يف( عمل ورش) دورات يف ، اخلربة يف جمال املكافحة أو الوقاية من املخدرات، املشاركةالسكن ملكية، املسكن

 (.عالج- مكافحة - وقاية) ابملخدرات عالقة له
 



46 

 

 رئيسة على النحو التايل:حماور  أربعة( عبارة، موزعة على 62وتكون من )لثاين: اجليء ا
( عبارة من العبارات 11، وتضمن )السعودي اجملتمع يف املخدرات متعاطيات النساء خصائص: احملور األول

 اليت تقيس آراء أفراد عينة الدراسة على خصائص النساء متعاطيات املخدرات يف اجملتمع السعودي.
( عبارة 26، وتضمن )السعودي اجملتمع يف للمخدرات النساء تعاطي إىل تؤدي اليت العوامل: احملور الثاين

من العبارات اليت تقيس آراء أفراد عينة الدارسة على درجة أتثري العوامل اليت تؤدي إىل تعاطي النساء للمخدرات يف 
 واالقتصادية. النفسيةو  والثقافية االجتماعيةو مل التنظيمية العوااجملتمع السعودي، وقسمت هذه العبارات إىل كل من 

، وتضمن السعودي اجملتمع يف املخدرات تعاطي من النساء وقاية دون حتول اليت املعوقات: احملور الثالث
 ( عبارة من العبارات اليت تقيس آراء املبحوثني حنو هذا البعد.12)

، السعودي اجملتمع يف املخدرات تعاطي مشكلة يف احلد من اليت تسهم املناسبة اآلليات: احملور الرابع
  (، عبارة من العبارات اليت تقيس آراء أفراد عينة الدراسة عن هذا احملور.13وتضمن )

 تصحيح أداة الدراسة:

 األسلوب التايل لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة: استخدم الباحثلتسهيل تفسري النتائج 

 حملور األول: أواًل: عبارات ا

مت اعطاء درجة للبدائل املستخدمة يف االجابة على عبارات احملور األول بناًء على مقياس ليكرت الثالثي، 
( مستوايت متساوية املدى من خالل املعادلة 3وذلك بناًء على تعديالت احملكمني؛ ومت تصنيف تلك االجاابت إىل )

 التالية:

 
 

  (2) رقم جدول
 ق التدرج املستخدم يف أداة الدراسةلفئات وفاتوزيع 

 مدى املتوسطات الوصف
 3.00إىل أقل من  2.34من  موافق

 2.34إىل أقل من  1.67من  موافق إىل حد ما
 1.67إىل أقل من  1.00من  غري موافق

 
 

 0.67= 3( ÷ 1-3= )عدد بدائل األداة ÷ أقل قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة 
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 اثنيًا: عبارات احملور الثاين، الثالث، والرابع:
لى عبارات احملور الثاين )أببعاده اخلمس(، احملور الثالث، مت اعطاء درجة للبدائل  املستخدمة يف االجابة ع

مستوايت( متساوية املدى من  4احملور الرابع: بناًء على مقياس ليكرت الرابعي ومت تصنيف تلك االجاابت إىل )
 خالل املعادلة التالية على النحو التايل:

 

 
 

 (3) رقم جدول
 داة الدراسةأل بة على بدائل احملور الثايناالجا لفئات وفق التدرج املستخدم يفاتوزيع  

 مدى املتوسطات الوصف
 4.00إىل  3.25من  بدرجة كبرية

 3.25إىل أقل من  2.50من  بدرجة متوسطة
 2.50إىل أقل من  1.75من  بدرجة بسيطة
 1.75إىل أقل من  1.00من  ال أطبق أبداً 

 
 صدق األداة: 

 صدق أداة الدراسة:من مت إجراء نوعني من االختبارات للتأكد 

 احملكمني(:الصدق الظاهري لألداة )صدق  .أ

مشلت ختصصاهتم كل من علم اجلرمية وعلم االجتماع ( حمكمني 10عدد من احملكمني ) الستبانة علىاعرضت 
الستبانة، ابإلضافة إىل إبداء لوذلك للوقوف على سالمة الفقرات ومدى ارتباطها ابهلدف العام وعلم النفس 

وبناء   ضرورية من حيث تقدير مدى صدق البنود للغرض الذي أعدت من أجله.نيراها احملكميظات أخرى قد مالح
  نتائج التحكيم.يف ضوء التعديالت املناسبة إجراء  ومتأبدى احملكمني آرائهم يف فقرات االستبانة،  عليه

 

 

 0.75= 4( ÷ 1-4عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة 
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 صدق االتساق الداخلي:ب. 

االستبانة على عينة استطالعية تكونت من  تاة الدراسة طبقللتحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات أد
حساب معامالت ارتباط بريسون بني   متيف مدينة الرايض، مث  عينة الدراسة(  مفردة من أفراد عينة الدراسة من 52)

 اجلدول التايل:حسب ما هو موضح يف كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له، 

 (4) رقم جدول
 52ن= -املنتمية إليه  رتباط فقرات احملور ابلدرجة الكلية للمحورمعامالت ا 

 
 احملور/ البعد

معامل 
االرتباط 

 ابلبعد

معامل 
االرتباط 

 ابحملور
 احملور األول: خصائص النساء متعاطيات املخدرات يف اجملتمع السعودي 

 **0.541 عاًما 35و 15ترتاوح أعمار أغلب متعاطيات املخدرات بني   1

 **0.549 .0أغلب املتعاطيات للمخدرات غري متزوجات  2

 **0.693 أغلب النساء متعاطيات املخدرات مستوايهتن التعليمية دون اجلامعي.  3

 **0.625 .0معظم متعاطيات املخدرات دخلهن ضعيف  4

 **0.412 تعاطي بعض النساء للمخدرات يعزى إىل السمات الشخصية املوروثة للمرأة 5

 **0.466 يسكن النساء متعاطيات املخدرات يف أحياء ينتشر فيها حاالت التعاطي عادةً  6

 **0.412 أكثر أنواع املخدرات  اليت تتعاطاها النساء يف اجملتمع السعودي مادة احلشيش مث حبوب الكبتاجون 7

 **0.420 معظم النساء املتعاطيات للمخدرات يقمن يف املدن الكربى  8

 **0.594 عرض متعاطيات املخدرات حلاالت عنف أسرييف الغالب تت  9

 **0.434 مشكلة العنوسة بسبب الوصم االجتماعي سر أحدأكثر النساء متعاطيات املخدرات أي 10

 **0.580 معظم النساء املتعاطيات للمخدرات ينتمني إىل أسر  أحد أفرادها يتعاطى املخدرات 11

  تعاطي النساء للمخدرات يف اململكة العربية السعودية.احملور الثاين: العوامل اليت سامهت يف
 ( العوامل التنظيمية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:البعد األول

 **0.430 **0.802 القصور يف أداء األجهزة االمنية املتخصصة يف مكافحة تعاطي النساء للمخدرات.  1

 0.120 *0.284 .0ليس جرمية يعاقب عليها النظااعتبار املتعاطية مريضة حتتاج للعالج و   2

 **0.460 **0.759 عدم فعالية اإلجراءات النظامية اخلاصة دمحاسبة النساء املتعاطيات للمخدرات.  3

 **0.593 **0.630 .عدم عزل السجينات املتورطات جبرائم املخدرات عن ابقي النزيالت  4

  اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:( العوامل االجتماعية اليت البعد الثاين

 **0.457 **0.417 حمدودية مصادر الرقابة اجملتمعية على النساء املتعاطيات للمخدرات  1

 **0.512 **0.376 اختالط النساء مع جمتمع متعاطيات املخدرات )مجاعة الرفاق( الاليت يشجعن على التعاطي  2

 **0.426 **0.631للتعبري عن معارضتها للعادات والتقاليد واالعراف تلجا املرأة لتعاطي املخدرات كوسيلة   3
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 احملور/ البعد

معامل 
االرتباط 

 ابلبعد

معامل 
االرتباط 

 ابحملور
 .0اجملتمعية

 **0.551 **0.586 .ضعف ممارسة األسرة لدورها يف تعزيز محاية املرأة من تعاطي املخدرات  4

 **0.466 **0.617 املشكالت األسرية اليت تؤدي إىل التفكك األسري مثل االنفصال والطالق  5

 0.184 **0.439 بعض النساء يف جتربة املخدراترغبة   6

 **0.436 **0.635 التعاطي استجابة لرغبة الزوج املتعاطي  7

  (  من العوامل الثقافية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:البعد الثالث

 **0.579 **0.578 عدم متسك االسرة بقيم الدين اإلسالمي  1

 **0.629 **0.711 تمعات املتساحمة مع تعاطي النساء للمخدراتاالنفتاح على ثقافات اجمل  2

 **0.639 **0.622 قصور دور وسائل اإلعالم يف توعية النساء عن خطورة تعاطي املخدرات  3

 **0.461 **0.631 تشجيع وسائل التواصل االجتماعي على تعاطي النساء للمخدرات  4

 **0.661 **0.774 تية املشهورة املمارسة لتعاطي املخدراتقليد وحماكاة بعض الشخصيات اإلعالم  5

 **0.547 **0.638 تعرض املواد االعالمية املتلفزة واملسموعة املشجعة لتعاطي النساء للمخدرا  6

 ( العوامل النفسية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:البعد الرابع

 تركيبها املواد املخدرة مثل األدوية املسكنة واملهدئة إساءة استعمال النساء لألدوية اليت يدخل يف  1
 واملنومة واملنبهة.

0.674** 0.386** 

 **0.456 **0.725 املشكالت العاطفية اليت تواجه املرأة وما ينتج عنها من الشعور بعدم األمان.  2

دة واإلمهال والتدليل أو أساليب الرتبية اخلاطئة اليت متارس على الفتاة مثل التسلط واحلماية الزائ  3
 التحقري والقسوة،

0.552** 0.437** 

 **0.473 **0.603 اعتقاد بعض النساء أن تعاطي املخدرات يزيد من القدرة اجلنسية.  4

 ( العوامل االقتصادية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:البعد اخلامس

 *0.305 **0.592 ارتفاع معدالت الفقر بني النساء.  1

 **0.562 **0.695 ظروف العمل القاسية اليت تدفع املرأة العاملة لتعاطي املخدرات.  2

 **0.538 **0.696 شيوع قيم الكسب غري املشروع يف اجملتمع اليت شجعت املرأة على املتاجرة ابملخدرات.  3

 **0.366 **0.531 ت.ابملخدرا ابإلجتارارتفاع معدالت العمالة الوافدة غري النظامية املتورطة   4

 **0.467 **0.447 سهولة احلصول على بعض أنواع املخدرات رخيصة الثمن  5

 احملور الثالث: املعوقات اليت حتول دون وقاية النساء من تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي:

 **0.666 ال يوجد منظومة حكومية وجمتمعية حلماية املرأة من مشكلة تعاطي املخدرات.  1

 **0.797 عدم كفاية األنظمة املناسبة ملواجهة مشكلة تعاطي النساء للمخدرات.  2

 **0.836 ضعف أداء بعض أجهزة الرقابية يف التعامل مع حاالت تعاطي النساء للمخدرات.  3

 **0.757 عدم وضوح إجراءات محاية املرأة من مشكلة تعاطي املخدرات.  4
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 احملور/ البعد

معامل 
االرتباط 

 ابلبعد

معامل 
االرتباط 

 ابحملور
 **0.729 ائي ملكافحة تعاطي النساء للمخدرات.الرتكيز على اجلانب الوق  5

 **0.776 ضعف الوعي اجملتمعي خبطورة مشكلة تعاطي النساء للمخدرات.  6

 **0.680 االفتقار للمعلومات والبياانت الكافية عن مشكلة تعاطي النساء للمخدرات.  7

 **0.520 رفض بعض أسر املتعاطيات لعودهتن بعد انتهاء حمكوميتهن.  8

 **0.683 ضعف أتثري برامج الرعاية الالحقة للنساء املتعاطيات للمخدرات.  9

 **0.782 حمدودية دور وسائل اإلعالم يف جمال التوعية خبطورة تعاطي النساء للمخدرات.  10

 **0.655 عودة النساء لتعاطي املخدرات لعدم استفادهتن من الربامج االصالحية داخل السجن. 11

 **0.497 ني النساء املتعافيات من تعاطي املخدرات من العمل بسبب ماضيهن يف التعاطي.عدم متك 12

احملور الرابع: اآلليات املناسبة اليت ميكن أن تقدمها اجلهات املختصة لوقاية النساء من مشكلة تعاطي املخدرات يف اجملتمع 
 السعودي:

 **0.634 تمعية ملكافحة تعاطي النساء للمخدرات.هناك حاجة إلجياد منظومة للشراكة احلكومية واجمل  1

 **0.878 إعداد اسرتاتيجية وقائية للحد من وقوع النساء يف تعاطي املخدرات.  2

 **0.526 ضرورة تبىن سياسات عقابية رادعة ضد النساء املتعاطيات للمخدرات.  3

 **0.667 تحريك التصورات اإلجيابية حنو احلد من التعاطي.ينبغي تطوير املعايري املوجهة حنو احلوافز بدل من العقوابت ل  4

 **0.649 تنمية الوعي لدى النساء إبمكانية تغلبهن على مشكالهتن النفسية واالجتماعية بوسائل أخرى غري املخدرات.  5

 **0.756 تشديد الرقابة على العقاقري الطبية والنفسية اليت حتتوي على مواد خمدرة.  6

 **0.834 األسرة أبمهية تقوية الوازع الديين حلماية االبناء من تعاطي املخدرات.توعية   7

 **0.919 تعزيز أجهزة مكافحة املخدرات بوحدات نسائية متخصصة للحد من تعاطي النساء للمخدرات.  8

 **0.429 مراقبة مواقع التواصل االجتماعي اليت تروج للمخدرات وتسهل التعاطي بني النساء.  9

 **0.592 إرشاد املرأة حول االجراءات النظامية املتبعة للتعامل مع حاالت تعاطي املخدرات.  10

 **0.761 توفري البياانت اخلاصة بظاهرة تعاطي النساء للمخدرات للباحثني وللجهات املتخصصة. 11

 **0.791 تكثيف احلمالت التوعوية حول خطورة ظاهرة تعاطي النساء للمخدرات. 12

 **0.886 عزل السجينات احملكومات بقضااي املخدرات عن ابقي النزيالت للحد من انتشار التعاطي يف السجون. 13

 فأقل. 0.01** عبارات دالة عند مستوى 
(، وهو ما يوضح أن مجيع الفقرات 0.01يتضح أن مجيع العبارات دالة عند مستوى )( 4رقم )من اجلدول 

 تع بدرجة صدق عالية، جتعلها صاحلة للتطبيق امليداين.املكونة الستبانة الدراسة تتم
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 اثنيا: ثبات أداة الدراسة:

للتحقق من الثبات ملفردات حماور الدراسة مت استخدام معامل ألفا كرونباخ وجاءت النتائج كما يوضحها 
 اجلدول التايل:

  (5) رقم جدول
 (52)ن = -معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور الدراسة 

 عدد البنود وراحمل
معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 0.782 11 احملور األول: خصائص النساء متعاطيات املخدرات يف اجملتمع السعودي
احملور الثاين: العوامل اليت سامهت يف تعاطي النساء للمخدرات يف اململكة 

 0.780 26 العربية السعودية.

 0.815 4 تعاطي النساء للمخدرات: ( العوامل التنظيمية اليت اسهمت يفالبعد األول
( العوامل االجتماعية اليت اسهمت يف تعاطي النساء البعد الثاين
  للمخدرات:

7 0.915 

(  من العوامل الثقافية اليت اسهمت يف تعاطي النساء البعد الثالث
  للمخدرات:

6 0.750 

 0.714 4 درات:( العوامل النفسية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخالبعد الرابع
( العوامل االقتصادية اليت اسهمت يف تعاطي النساء البعد اخلامس

 للمخدرات:
5 0.799 

احملور الثالث: املعوقات اليت حتول دون وقاية النساء من تعاطي املخدرات 
 يف اجملتمع السعودي:

12 0.815 

تصة لوقاية احملور الرابع: اآلليات املناسبة اليت ميكن أن تقدمها اجلهات املخ
 النساء من مشكلة تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي

13 0.817 

 0.819 63 معامل الثبات الكلي
من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن ثبات مجيع حماور الدراسة وأبعادها مرتفع، حيث تراوحت بني 

ت ثبات مرتفعة توضح صالحية أداة (، وهي معامال0.819(، كما بلغ معامل الثبات الكلي )0.915و 0.0.714)
 الدراسة للتطبيق امليداين.
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 :أساليب املعاجلة اإلحصائيةرابعا( 

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مت جتميعها، ومن أجل التأكد من اعتدالية التوزيع لبياانت العينة 
 -)اختبار كوجملروف اختبار التوزيع الطبيعيحتديد الطرق اإلحصائية اليت سيتم استخدامها مت استخدام بغرض 

معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون توزيع البياانت طبيعيًا فإذا كانت  ألن(، 1Sample k-Sمسرنوف )
( فإن هذا يدل على أن البياانت ال تتبع التوزيع الطبيعي وجيب sig ≥ 0.05) 0.05قيم مستوى املعنوية أقل من 

 (  Sample k-S 1مسرنوف ) -ات الالمعلمية، واجلدول التايل يوضح اختبار كوجملروفاستخدام االختبار 

  (6) رقم جدول
 اختبار كولوجمروف مسنروف لتحديد اعتدالية التوزيع الطبيعي للبياانت

  احملور

احصائي 
 االختبار 

(Z) 

درجات 
 احلرية

 الداللة

 0.000 500 0.076 تمع السعودي.احملور األول: خصائص النساء متعاطيات املخدرات يف اجمل

 0.000 500 0.181 أواًل( العوامل التنظيمية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:

 0.000 500 0.114 اثنًيا( العوامل االجتماعية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:

 0.000 500 0.144 :اثلثًا(  من العوامل الثقافية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات

 0.000 500 0.144 رابًعا( العوامل النفسية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:

 0.000 500 0.113 خامًسا( العوامل االقتصادية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:

 0.000 500 0.086 تمع السعودياحملور الثاين: من العوامل اليت تؤدي إىل تعاطي النساء للمخدرات يف اجمل           

 0.000 500 0.149 احملور الثالث: املعوقات اليت حتول دون وقاية النساء من تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي:

احملور الرابع: اآلليات املناسبة اليت ميكن أن تقدمها اجلهات املختصة لوقاية النساء من مشكلة 
 عودي:تعاطي املخدرات يف اجملتمع الس

0.276 500 0.000 

 (0.01** دالة عند مستوى )
من اجلدول السابق يتضح أن مجيع قيم مستوايت الداللة الختبار كوجملروف سيمنروف دالة عند مستوى 

( مما يوضح أن توزيع البياانت اخلاصة ابلدراسة ال تتبع التوزيع الطبيعي، وعليه فإن الباحث جلأ إىل 0.01الداللة )
 الالمعلمية كون التوزيع الطبيعي للبياانت شرطاً من شروط االختبارات املعلمية. االختبارات

والنتائج اخلاصة بوصف أفراد عينة الدراسة فقد حدد الباحث  كلوجمروف مسنروف  اختباراتوبناء على نتائج 
 Statistical Package for Social املناسبة ابستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةاالختبارات 
Sciences ( واليت يرمز هلا اختصاراً ابلرمزSPSS ،) االساليب اإلحصائية التالية:واملتمثلة يف 
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التكرارات والنسب املئوية للتعرف على اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد جمتمع الدراسة، وحتديد استجاابت  .1
 راسة.أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسة اليت تتضمنها أداة الد

" وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجاابت أفراد الدراسة على كل عبارة من Meanاحلسايب "املتوسط  .2
 عبارات متغريات الدراسة األساسية، مع العلم أبنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسايب موزون. 

على مدى احنراف استجاابت أفراد  للتعرف "Standard Deviation"مت استخدام االحنراف املعياري  .3
الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب، ويالحظ 
أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يف استجاابت أفراد جمتمع الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، 

 سة، فكلما اقرتبت قيمته من الصفر تركزت االستجاابت واخنفض تشتتها بني املقياس.إىل جانب احملاور الرئي

 .مت استخدام معامل االرتباط بريسون لقياس صدق أداة الدراسة .4

 استخدم معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة.و  .5

( لتحديد اعتدالية  Sample k-S 1) مسرنوف -كوجملروف اختبار) الطبيعي التوزيع اختبار استخدامومت  .6
 التوزيع الطبيعي للبياانت من عدمه.

 Oneمت استخدام اختبار )كروسكال والس( وهو اختبار ال معلمي يتم استخدامه بدياًل عن اختبار )وكذلك  .7

Way ANOVA) لتوضيح داللة الفروق يف متوسط  يف حالة عدم توافر شروط االختبارات املعلمية وذلك
 اد عينة الدارسة ابختالف  متغرياهتم اليت تنقسم إىل أكثر من فئتني.الرتب الستجاابت أفر 

مت استخدام اختبار مان وتين وهو اختبار ال معلمي يتم استخدامه بدياًل عن اختبار )ت( للعينات املستقلة كما  .8
(T-Testيف حالة عدم توافر شروط االختبارات املعلمية ) الفروق بني متوسطي الرتب  حلساب، وذلك
 أفراد عينة الدراسة حنو حماورها ابختالف متغري النوع. ستجاابتال
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 نتائج الدراسة بياانتعرض : الفصل الرابع
 متهيد:

تساؤالت  إليها وذلكعرض نتائج الدراسة ابستخدام االختبارات اإلحصائية الالزمة، مت يف هذا الفصل   
 راسة وفقاً للتايل:وقد كانت منهجية الدراسة يف عرض نتائج الدالدراسة، 

 أواًل: النتائج اخلاصة بوصف أفراد عينة الدراسة.
 اثنيًا: النتائج اخلاصة ابإلجابة على تساؤالت الدراسة:

وقد اقتصر عرض النتائج على وصف بياانت الدراسة والتعليق على أبرز النتائج اليت توصلت إليها  وذلك على 
 النحو التايل:

  ف أفراد عينة الدراسة:أواًل: النتائج اخلاصة بوص
 :متغري اجلنس .1

 ( 7رقم ) جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس

 
 

 

%( من بني أفراد عينة الدراسة من االانث وهي النسبة االكرب من بني 61.0( أن )7يتضح من اجلدول رقم )

%( من بني افراد عينة الدراسة من الذكور وهي النسبة االقل من بني أفراد عينة 39فراد عينة الدراسة، يف حني أن )أ

 الدراسة، وهو ما يوضحه الشكل البياين التايل:

 النسبة التكرار اجلنس
 %39.0 195 ذكر

 %61.0 305 انثى

  500 اجملموع
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 (2) رقم شكل
 حسب متغري اجلنستوزيع أفراد عينة الدراسة 

 
 

 :متغري العمر .2
 ( 8) رقم جدول

 ة حسب متغري العمرعينة الدراستوزيع أفراد 
 
 

إىل أقل من  40%( من بني أفراد العينة من الفئة العمرية )من 35.8) اجلدول السابق أن بياانت يتضح من
%( من 29(، واليت مثلت ما نسبته )40 من أقل إىل 30 من( وهي النسبة األكرب، يليهم الفئة العمرية )50

%(، 26.2(، واليت مثلت ما نسبته )فأكثر سنة 50 منبني أفراد عينة الدراسة، يليهم الفئة العمرية )
%( من إمجايل عينة 8.6نسبة بلغت )(، أقل الفئات العمرية بسنة 30 من أقلوسجلت الفئة العمرية )

الدراسة. وبناء عليه أتضح تضمن عينة الدراسة جلميع الفئات العمرية يف الدراسة، مما ميكن معه تعميم 
 النتائج على جمتمع البحث. ويظهر الشكل البياين التايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري العمر:

 النسبة التكرار العمر
 %8.6 43 سنة 30أقل من 

 %29.0 145 40إىل أقل من  30من 

 %35.8 179 50إىل أقل من  40من 

 %26.6 133 سنة فأكثر 50من 

 %100.0 500 اجملموع
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 ( 3) رقم شكل
 سة حسب متغري العمرتوزيع أفراد عينة الدرا

 
 

 :متغري احلالة االجتماعية .3
 ( 9رقم ) جدول

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري احلالة االجتماعية   
 النسبة التكرار احلالة االجتماعية

 %11.0 55 أعزب

 %78.0 390 متزوج

 %8.0 40 مطلق

 %3.0 15 أرمل

 %100 500 اجملموع

( أن احلالة االجتماعية للمبحوثني، حيث تبني أن معظمهم من املتزوجني بنسبة 9يتضح من اجلدول رقم )
سنة(.  30%( من إمجايل عينة الدراسة ويعود ذلك إىل أن غالبية أفراد عينة الدراسة أعمارهم كانت أكرب من )78)

%( فقط من عينة 3.0%(. يف حني أن )8.0) %(، تلتها فئة املطلقني بنسبة11.0بينما كانت نسبة فئة العزاب )
 الدراسة كانت حالتهم االجتماعية )أرمل(، وهي النسبة االقل من بني املبحوثني. والشكل البياين التايل يوضح ذلك:
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  (4) رقم شكل
 احلالة االجتماعيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري 

 
 

 :عليميةمتغري احلالة الت .4
  (10) رقم جدول

 احلالة التعليميةتوزيع أفراد الدراسة وفق متغري 
 

 

ني أفراد عينة الدراسة حالتهم التعليمية )دراسات عليا(، %( من ب 43.3) أن (10يتضح من اجلدول رقم )
%(،  . وقد جاءت فئة 39.6وهي النسبة األكرب بني املبحوثني، ويليهم فئة احلالة التعليمية )تعليم جامعي( بنسبة )

أن الفئة  %(. وبذلك توضح النتائج11احلالة التعليمية )تعليم ما قبل اجلامعي( كأقل فئة يف عينة الدراسة بنسبة )
االكرب من بني أفراد عينة الدراسة من الفئات التعليمية األعلى، وجممل هاتني الفئتني تعطي مؤشر على معرفة العينة 
دموضوع الدراسة واليت تتطلب فهم عميق لطبيعة تعاطي النساء للمخدرات، وخاصة أن جمتمع البحث كان من 

. كما أن ذلك جيعل أن هناك الهذا اجمل يف واملتخصصني اخلرباء أو  يف أجهزة الوقاية واملكافحة للمخدراتنيالعامل

 النسبة التكرار احلالة التعليمية
 %11.0 55 تعليم ما قبل اجلامعي

 %39.6 198 تعليم جامعي

 %43.4 217 دراسات عليا

 %6.0 30 أخرى

 %100.0 500 اجملموع
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ابألليات املالئمة ملواجهة هذه املشكلة اجملتمعية. ويوضح الشكل البياين التايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  موثوقية
 متغري احلالة التعليمية.

  (5) رقم شكل
  تعليميةحسب متغري احلالة التوزيع أفراد عينة الدراسة 

  
 

 :متغري العمل .5
 (11) جدول رقم
 حسب متغري العملتوزيع أفراد الدراسة 

 

%( من إمجايل 73.8أن الفئة األعلى كانت من )العاملني يف القطاع احلكومي(، وبنسبة ) يتضح من اجلدول السابق
(، وتالهم العاملني يف مؤسسات اجملتمع املدين وبلغت %7.8املبحوثني. مث العاملني يف املؤسسات األهلية بنسبة )

نة الدراسة. وابملقابل بلغت نسبة اخلرباء املتخصصون يف جمال %(. وهي الفئة االقل من بني أفراد عي4.4نسبتهم )
( خبريًا وهي نسبة ميكن االعتماد عليها يف التعمق يف فهم 70(، وعددهم )%14.0الوقاية واملكافحة للمخدرات )

 قضااي الدراسة. والشكل البياين التايل يوضح توزيع عينة الدراسة:

 النسبة التكرار العمل
 %73.8 369 حكومي

 %7.8 39 أهلي

 %4.4 22 مدين )مؤسسات غري رحبية(

 %14.0 70 خرباء ومتخصصون

 %100.0 500 اجملموع
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 ( 6رقم ) شكل
 سة حسب متغري العملتوزيع أفراد عينة الدرا

 
 

 متغري عدد سنوات اخلربة: .6
 ( 12) رقم جدول

 حسب متغري عدد سنوات اخلربةتوزيع أفراد الدراسة 
 

( تباينًا يف توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اخلربة يف سنوات العمل، 12تشري بياانت اجلدول رقم )
%( من بني أفراد عينة 54.4سنة فأكثر( ما نسبته ) 15حيث مثلت فئة أصحاب اخلربات العالية )من 

سنة(،  15إىل أقل من  10عينة الدراسة. ويليهم أصحاب اخلربات )من  الدراسة، وهي أعلى الفئات يف
سنوات( بنسبة  5%( من املبحوثني، ويليهم مباشرة فئة أصحاب اخلربات )أقل من 16.4بنسبة )

سنوات(  10إىل أقل من  5%(. وكانت أقل الفئات يف عينة الدراسة فئة أصحاب اخلربات )من 15.4)
املبحوثني. وهذه النتائج  تشري إىل أن اصحاب اخلربة كانوا السبة األعلى يف  %( من إمجايل13.8بنسبة )

الدراسة مما يؤكد أمهية النتائج اليت توصلت إليها نظرًا آلرائهم املبنية على خرباهتم الطويلة يف هذا اجملال. 
 حتقيق أهداف الدراسة ابإلضافة إىل مشول العينة جلميع فئات اخلربات يف العمل مما يدعم النتائج ويساهم يف

 النسبة التكرار عدد سنوات اخلربة
 %15.4 77 سنوات 5أقل من 

 %13.8 69 10إىل أقل من  5من 

 %16.4 82 15إىل أقل من  10من 

 %54.4 272 سنة فأكثر 15من 

 %100.0 500 اجملموع
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واالجابة على تساؤالهتا. والشكل البياين التايل يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري عدد سنوات 
 اخلربة:

 (7شكل رقم )
 حسب متغري عدد سنوات اخلربةتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 
 

 :متغري املركي الوظيفي .7
 ( 13) رقم جدول

 املركي الوظيفيأفراد الدراسة وفق متغري  توزيع
 النسبة التكرار املركي الوظيفي

 %36.6 183 موظف

 %25.4 127 رئيس قسم

 %11.4 57 رئيس دائرة

 %26.6 133 أخرى

 %100.0 500 اجملموع

ليها فئة %( من بني أفراد عينة الدراسة مركزهم الوظيفي )موظفون(، وي36.6يتضح من اجلدول السابق أن )
( وجمموع نسب هؤالء يشكل النسبة االكرب من جمتمع الدرسة، ويعود %25.4رؤساء االقسام والذين بلغت نسبتهم )

ذلك إىل طبيعة الدراسة اليت اقتضت استقصاء رؤية العاملني يف جمال املخدرات والذين لديهم القدر املناسب من 
ء للمخدرات يف اجملتمع السعودي لتعاملهم اليومي املباشر مع املعلومات والبياانت حول حجم مشكلة تعاطي النسا

%(. والشكل البياين التايل 11.4حاالت التعاطي. يف حني كانت نسبة )رؤساء الدوائر( هي األقل حيث بلغت )
 يضفي مزيد من الوضوح لتوزيع املركز الوظيفي لعينة الدراسة:
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 ( 8رقم ) شكل
 ري املركي الوظيفيتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغ

 
 

 متغري الدخل الشهري: .8

 ( 14) رقم جدول
 حسب الدخل الشهريأفراد الدراسة  توزيع

 النسبة التكرار الدخل الشهري
 %11.4 57 رايل 5000أقل من 

 %17.8 89 رايل 10000إىل أقل من  5000من 

 %27.2 136 رايل 15000إىل أقل من  10000من 

 %43.6 218 رايل فأكثر 15000

 %100.0 500 اجملموع

 15000%( من أفراد عينة الدراسة دخلهم الشهري أكثر من )43.6( أن )14يتضح من اجلدول رقم )
( بنسبة رايل 10000إىل أقل من  5000من ريـال(، وهي النسبة األكرب من بني أفراد عينة الدراسة، ويليهم الفئة )

ك إىل أن متوسط االجور يف اجملتمع السعودي للعاملني يف اجلهات املختلفة. يف حني أن (، ويرجع ذل27.2%)
ريـال(، وهي النسبة األقل من بني أفراد عينة  5000%( من بني أفراد عينة الدراسة دخلهم الشهري )أقل من 11.4)

 الدارسة، والشكل البياين التايل يوضح ذلك:
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 ( 9رقم ) شكل
 لدراسة حسب متغري الدخل الشهريتوزيع افراد عينة  ا

 
 

 :السكنية املنطقة ستوىمتغري م .9
 (15) رقم جدول

 مستوى املنطقة السكنيةمتغري  حسبتوزيع أفراد الدراسة  
 

 

%( 65.8)أن  يوضح اجلدول السابق تباينًا يف توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري مستوى املنطقة حيث
( بنسبة مستوى مرتفعمن بني أفراد عينة الدراسة مستوى املنطقة السكنية اليت يسكنوهنا )متوسط(، ويليهم الفئة )

%( من بني أفراد عينة الدراسة مستوى 3.4عينة الدراسة، يف حني أن ) (، وهي النسبة األعلى من بني أفراد30.8%)
املنطقة السكنية اليت يسكنوهنا )منخفض(، وهي النسبة االقل من بني املبحوثني. ويوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

 حسب متغري مستوى املنطقة السكنية:

 النسبة التكرار مستوى املنطقة
 %30.8 154 مستوى مرتفع

 %65.8 329 مستوى متوسط

 %3.4 17 مستوى منخفض

 %100.0 500 موعاجمل
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 ( 10)شكل 
 ةاملنطقة السكنيتوزيع أفراد الدراسة وفق متغري 

 
 

 

 متغري نوع السكن: .10

 (16) رقم جدول
 نوع السكنتوزيع أفراد الدراسة وفق متغري  

 

 

%( 56.2)أن  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري نوع السكن حيث( تباينًا يف 16يوضح اجلدول رقم )
( وهذه النسب هي األعلى بني الفئات %30.8( بنسبة )شقةمن بني أفراد العينة يسكنون يف )فيال(، ويليهم الفئة )

عينة  االخرى وينطبق عليها ما سبق ذكره فيما يتعلق دمستوى الدخل. يف حني أن النسبة األقل كانت من أفراد
%(. ويوضح الشكل البياين التايل توزيع أفراد عينة الدراسة 1.6الدراسة الذين يسكنون يف )منزل شعيب( بنسبة )

 حسب متغري نوع السكن:

 النسبة التكرار نوع السكن
 %30.8 154 شقة

 %11.4 57 دور يف فيال

 %56.2 281 فيال

 %1.6 8 منزل شعيب

 %100.0 500 اجملموع
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 ( 11رقم ) شكل
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري نوع السكن

 
 

 متغري ملكية السكن: .11
 ( 17) رقم جدول

 ملكية السكنع أفراد الدراسة وفق متغري توزي
 

 

%( من املبحوثني يسكنون يف )ملك(، وهي النسبة 65( أن )17تشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )
%( 5.8(. يف حني أن )29.2يليها من يسكنون يف مساكن مستأجرة بنسبة )األكرب من بني أفراد عينة الدارسة، و 

 ملكية سكنهم غري حمدد، وهي النسبة األقل من بني أفراد عينة الدراسة. والشكل البياين التايل يوضح ذلك: 

 النسبة التكرار ملكية السكن
 65.0 325 ملك

 29.2 146 اجيار

 5.8 29 اخرى

 100.0 500 اجملموع
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 ( 12رقم ) شكل
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري )ملكية السكن(

 
 

وتتوافق هذه النتائج املتعلقة ابملستوى االقتصادي واالجتماعي مع متطلبات البحث يف جمتمع الدراسة وهي: 
ملكية السكن، طبيعة خصائص املهنية للمبحوثني ومستوى دخوهلم، متغري و  نوع السكنمتغري متغري الدخل الشهري و 

املدنية إضافة إىل اخلرباء املتخصصني الذين مياثلوهنم حيث أن معظمهم من العاملني يف القطاعات احلكومية واالهلية و 
يف املستوى االقتصادي وهذه النتائج تعكس التجانس بني املبحوثني مما ميكن من املوثوقية يف رؤيتهم حنو قضااي 

 الدراسة. 

 :املخدراتة يف العمل يف جمال مكافحة أو الوقاية من رب متغري اخل .12

 ( 18) رقم جدول
 حسب متغري خربة العمل يف جمال املكافحة أو الوقاية من املخدراتراسة توزيع أفراد الد

 

 

املكافحة أو الوقاية من  %( من بني أفراد عينة الدراسة لديهم خربة يف جمال84.8يوضح اجلدول السابق أن )
%( من بني أفراد عينة الدراسة ال 15.2املخدرات، وهي النسبة األكرب من بني أفراد عينة الدراسة، يف حني أن )

اخلربة يف جمال مكافحة أو الوقاية من 
 املخدرات

 النسبة التكرار

 %84.8 424 يوجد

 %15.2 76 ال يوجد

 100.0 500 اجملموع
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يوجد لديهم خربة يف جمال العمل يف الوقاية من املخدرات، وهي النسبة األقل من بني أفراد عينة الدراسة، وهو ما 
 :يوضحه الشكل البياين التايل

 ( 13شكل )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري )خربة العمل يف جمال املكافحة أو الوقاية من املخدرات(

 
 

- مكافحة - وقاية) ابملخدرات عالقةا هل جمال يف( عمل ورش) دوراتاملشاركة يف متغري  .13
 :(عالج

 ( 19) رقم جدول
  ابملخدرات عالقةا هل جمال يف( عمل ورش) دوراتمتغري املشاركة يف حسب توزيع أفراد الدراسة 

 (.عالج- مكافحة - وقاية)

 جمال يف( عمل ورش) دورات يف املشاركة
 ابملخدرات عالقة هلا

 النسبة التكرار

 %55.8 279 شارك

 %44.2 221 مل يشارك

 %100.0 500 اجملموع
 

 

أفراد عينة الدراسة قد شاركوا يف دورات وورش عمل هلا %( من بني 55.8( أن )19يوضح اجلدول رقم )
مكافحة( وهي النسبة االكرب من بني أفراد عينة الدراسة، يف حني أن  –عالج  –عالقة ابملخدرات )وقاية 

%( من بني أفراد عينة الدراسة مل يشاركوا يف هذا الدورات، وهي النسبة األقل من بني أفراد عينة الدراسة. 44.2)
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النتيجة تتناسب مع طبيعة عمل املبحوثني واليت تقتضي رفع املستوى املعريف واملهاري للعاملني يف جمال وهذه 
 املخدرات، كما يتطلب التعمق يف فهم القضااي املرتبطة به. والشكل البياين التايل يوضح ذلك:

 ( 14شكل رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املشاركة يف ورش العمل
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 اثنياً: النتائج اخلاصة ابإلجابة على تساؤالت الدراسة:

اقتضت مشكلة الدراسة البحث يف خصائص النساء املتعاطيات للمخدرات والعوامل احملفزة للتعاطي 
واملعوقات اليت حتول دون احلد من انتشار حاالت التعاطي وكذلك البحث يف املعاجلات املناسبة من خالل اقرتاح 
جمموعة من االليات املالئمة ملواجهة مشكلة تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي. وتوضح البياانت التالية 

 نتائج اليت مت التوصل إليها يف الدراسة احلالية:
 

  السعودي؟ اجملتمع يف املخدرات متعاطيات النساء خصائص ماالسؤال األول: 
ساب التكرارات والنسب املئوية ح املخدرات يف اجملتمع السعودي، متللتعرف على خصائص النساء متعاطيات 

 يف املخدرات متعاطيات النساء خصائصوالرتب لعبارات احملور األول: )واالحنرافات املعيارية  احلسابية واملتوسطات
 يوضحها اجلدول التايل:النتائج كما (، وجاءت السعودي اجملتمع

 (20جدول رقم )
  السعودي اجملتمع يف املخدرات متعاطيات النساء خصائصينة الدراسة على أفراد ع استجاابت

 مرتبة تنازليا حسب متوسطات املوافقة عليها

 العبارة م

 درجة املوافقة ك

ايب
حلس

ط ا
وس

املت
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

درجة 
 املوافقة

 الرتتيب
% 

غري 
 موافق

موافق 
إىل 

 حد ما 

 موافق

1 
 35و 15اطيات املخدرات بني ترتاوح أعمار أغلب متع

 عاًما.

 316 179 5 ك
 1 موافق  0.506 2.62

% 1.0 35.8 63.2 

7 
تتعاطاها النساء يف اجملتمع  املخدرات اليتأكثر أنواع 

 السعودي مادة احلشيش مث حبوب الكبتاجون. 

 196 274 0 ك
2.33 0.585 

موافق إىل 
 حد ما 

2 
% 0.0 54.8 39.2 

8 
النساء املتعاطيات للمخدرات يقمن يف املدن  معظم 

 الكربى.

 216 217 0 ك
2.30 0.691 

موافق إىل 
 حد ما 

3 
% 0.0 43.4 43.2 

9 
يف الغالب تتعرض متعاطيات املخدرات حلاالت عنف  

 أسري.

 186 230 0 ك
2.20 0.707 

موافق إىل 
 حد ما 

4 
% 0.0 46.0 37.2 

 لمخدرات غري متزوجات.أغلب املتعاطيات ل  2
 145 267 88 ك

2.11 0.674 
موافق إىل 
 حد ما 

5 
% 17.6 53.4 29.0 

11 
أسر معظم النساء املتعاطيات للمخدرات ينتمني إىل 

 أفرادها يتعاطى املخدرات.  أحد

 127 240 0 ك
1.99 0.722 

موافق إىل 
 حد ما 

6 
% 0.0 48.0 25.4 

3 
ات املخدرات مستوايهتن التعليمية أغلب النساء متعاطي 

 دون اجلامعي.

 110 268 122 ك
1.98 0.681 

موافق إىل 
 حد ما 

7 
% 24.4 53.6 22.0 

 8موافق إىل  0.733 1.90 112 227 161 كعادًة يسكن النساء متعاطيات املخدرات يف أحياء  6
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 حد ما  22.4 45.4 32.2 % ينتشر فيها حاالت التعاطي.

 معظم متعاطيات املخدرات دخلهن ضعيف.  4
 103 235 162 ك

1.88 0.719 
موافق إىل 
 حد ما 

9 
% 32.4 47.0 20.6 

10 
أكثر النساء متعاطيات املخدرات يعانني من مشكلة 

 العنوسة بسبب الوصم االجتماعي.

 92 222 0 ك
1.81 0.722 

موافق إىل 
 حد ما 

10 
% 0.0 44.4 18.4 

5 
اطي بعض النساء للمخدرات يعزى إىل السمات تع

 الشخصية املوروثة للمرأة.

 69 190 241 ك
 11 غري موافق  0.709 1.66

% 48.2 38.0 13.8 

 موافق إىل حد ما 0.348 2.07 الدرجة الكلية
 (3.00* درجة املتوسط احلسايب من )

خصائص النساء متعاطيات "اسة على حمور استجاابت أفراد عينة الدر ( 5رقم )اجلدول نتائج يتضح من 
" حيث تبني أن معظم اجاابت املبحوثني وقعت يف فئة )املوافقون إىل حد ما(؛ بشكل املخدرات يف اجملتمع السعودي

عام على خصائص النساء متعاطيات املخدرات يف اجملتمع السعودي؛ بداللة املتوسط العام ملوافقة أفراد عينة الدراسة 
(، وهو املتوسط الذي 3.00من  2.07والذي بلغ ) السعودي اجملتمع يف املخدرات متعاطيات النساء خصائصعلى 

يقع يف الفئة )الثانية( من فئات املقياس الثالثي، واليت تشري إىل خيار )موافق إىل حد ما( يف أداة الدراسة، مما يوضح 
ة( يف النساء متعاطيات املخدرات يف اجملتمع أن أفراد عينة الدراسة يرون توافر هذه اخلصائص )بدرجة متوسط

 السعودي.
 أغلب أعمار ترتاوحوجند أن من أهم العبارات اليت جاءت عليه موافقة املبحوثني على الرتتيب: جاءت العبارة )

 عاطاهاتت اليت املخدرات أنواع أكثر(، يف املرتبة األوىل، ويف املرتبة الثانية "عاًما 35و 15 بني املخدرات متعاطيات
 املتعاطيات النساء معظم"يف املرتبة الثالثة العبارة "، مث الكبتاجون حبوب مث احلشيش مادة السعودي اجملتمع يف النساء

 عنف حلاالت املخدرات متعاطيات تتعرض الغالب يف"جاءت العبارة كما ،  "الكربى املدن يف يقمن للمخدرات
يف املرتبة اخلامسة من حيث " متزوجات غري للمخدرات املتعاطيات أغلب"العبارة  ، واحتلت، يف املرتبة الرابعة"أسري

 (.3.00من  2.11موافقة أفراد عينة الدراسة، دمتوسط موافقة مقداره )
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 النساء لتعاطي املؤدية واالقتصادية والنفسية والثقافية واالجتماعية التنظيمية العوامل ماالسؤال الثاين: 
 ؟لسعوديا اجملتمع يف للمخدرات

 يف للمخدرات النساء لتعاطي املؤدية واالقتصادية والنفسية والثقافية واالجتماعية التنظيمية العواملإىل للتعرف  
والرتب لعبارات كل واالحنرافات املعيارية  احلسابية حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات، مت السعودي اجملتمع

ظيمية واالجتماعية والثقافية والنفسية واالقتصادية املؤدية لتعاطي النساء للمخدرات يف بعد من أبعاد حمور )العوامل التن
 النتائج كما توضحها اجلداول التالية:اجملتمع السعودي(، وجاءت 

أ( ترتيب العوامل اليت تؤدي إىل تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي حسب املتوسط العام 
 اسة على كل بعد ميثل هذه العوامل وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:ملوافقة أفراد عينة الدر 

  (21) رقم جدول
استجاابت أفراد عينة الدراسة على العوامل اليت تؤدي إىل تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي مرتبة تنازلياً حسب 

 املتوسط العام ملوافقة أفراد عينة الدراسة

املتوسط  البعد
 العام

االحنراف 
 املعياري العام

درجة 
 التأثري

 الرتتيب

 3 كبرية 0.549 3.37 أواًل( العوامل التنظيمية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:

 2 كبرية 0.366 3.38 اثنًيا( العوامل االجتماعية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:

 1 كبرية 0.532 3.39 ت يف تعاطي النساء للمخدرات:اثلثًا(  من العوامل الثقافية اليت اسهم

 4 متوسطة 0.521 3.15 رابًعا( العوامل النفسية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:

 5 متوسطة 0.573 3.05 خامًسا( العوامل االقتصادية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:

 كبرية 0.337 3.28 الدرجة الكلية
 درجات(  4.00العام من )*املتوسط 

العوامل اليت تؤدي إىل تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمـع السـعودي تـؤثر بدرجـة )كبـرية( بشـكل  السابق أن يتبني من اجلدول
( وهــو املتوســط 4.00مــن  3.28) ميــع هــذه العوامــلجلاملعــدل العــام  حيــث بلــغ عـام يف تعــاطي النســاء للمخــدرات يف اجملتمــع الســعودي

 ( يف أداة الدراسة.بدرجة كبريةواليت تشري إىل خيار ) الرابعةيف الفئة  الواقع

 ةوتظهر النتائج األمهية التفسريية العالية للعوامل الثقافية مث للعوامل االجتماعية واللذان سجال درجـة كبـرية دموافقـة عينـة الدراسـ
(. وجـاء اثلـث 4.00مـن  3.38عوامـل االجتماعيـة دمتوسـط بلـغ )( للعوامل الثقافيـة فال4.00من  3.39على درجة أتثريها دمتوسط بلغ )

يف حني أظهرت النتائج أن عاملني يـؤثران بدرجـة متوسـطة يف (. 4.00من  3.37العوامل أتثرياً "العوامل التنظيمية" بدرجة أتثري بلغت )
( وجــاء يف املرتبـــة )الرابعــة( بـــني كـــل 4.00مـــن  3.15املســامهة يف تعـــاطي النســاء للمخـــدرات، )العوامــل النفســـية( بدرجــة أتثـــري بلغــت )

  (.4.00( من 3.05العوامل، مث خامساً )العوامل القتصادية(، بدرجة أتثري بلغت )
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 ب( ترتيب العوامل الفرعية املتضمنة يف كل عامل من العوامل االجتماعية والثقافية والنفسية واالقتصادية: 
 النساء للمخدرات:. العوامل التنظيمية اليت أسهمت يف تعاطي 1

 (22) رقم جدول
  بعد العوامل التنظيمية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات على الدراسة عينة أفراد استجاابت

 املوافقة متوسطات حسب تنازلياً  مرتبة

 العبارة م

 درجة املوافقة ك
سايب

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

درجة 
 الرتتيب املوافقة

ال  %
 حيدث

جة بدر 
ضعي
 فة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبرية

عدم عزل السجينات املتورطات جبرائم املخدرات عن   4
 ابقي النزيالت.  

 338 129 27 6 ك
بدرجة    0.649 3.60

 1 كبرية
% 1.2 5.4 25.8 67.6 

اعتبار املتعاطية مريضة حتتاج للعالج وليس جرمية   2
 يعاقب عليها النظام. 

 285 172 27 16 ك
بدرجة    0.741 3.45

 2 كبرية
% 3.2 5.4 34.4 57.0 

عدم فعالية اإلجراءات النظامية اخلاصة دمحاسبة   3
 النساء املتعاطيات للمخدرات. 

 236 185 53 26 ك
بدرجة    0.848 3.26

 كبرية
3 

% 5.2 10.6 37.0 47.2 

1 
القصور يف أداء األجهزة االمنية املتخصصة يف  

 فحة تعاطي النساء للمخدرات.مكا
 227 178 54 41 ك

3.18 0.927 
بدرجة 
 4 متوسطة

% 8.2 10.8 35.6 45.4 
 بدرجة كبرية 0.549 3.37 الدرجة الكلية

 (4.00* درجة املتوسط احلسايب من )

تعاطي النساء التأثري الكبري للعوامل التنظيمية أتثري )كبري( بشكل عام، يف اجلدول السابق نتائج  يتضح من
(. ويرى أفراد عينة الدراسة أن هناك ثالثة عوامل تنظيمية 4.00من  3.37املتوسط العام ) بلغ للمخدرات، حيث

( حيث 3، 2، 4سامهت بدرجة )كبرية( يف تعاطي النساء للمخدرات ومتثلت هذه العوامل يف العبارات رقم: )
 السجينات عزل عدم( "4العبارة رقم )(، وهي 3.60إىل  3.26جاءت متوسطات املوافقة درجة أتثريها ما بني )

 جرمية وليس للعالج حتتاج مريضة املتعاطية اعتبار"( 2العبارة رقم )"، مث النزيالت ابقي عن املخدرات جبرائم املتورطات
 املتعاطيات اءالنس دمحاسبة اخلاصة النظامية اإلجراءات فعالية عدم"( 4العبارة رقم )وأخريًا ، "النظام عليها يعاقب

 النساء تعاطي يف )متوسطة( بدرجة ساهم التنظيمية العوامل من واحد عامل هناك أن املبحوثني يرى". و للمخدرات
 النساء تعاطي مكافحة يف املتخصصة االمنية األجهزة أداء يف القصور( "1العبارة رقم ) يف ومتثل للمخدرات
  (.4.00من  3.18ن حيث املوافقة على درجة أتثريه، ودمتوسط )"، والذي جاء يف املرتبة )الرابعة( مللمخدرات
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 . العوامل االجتماعية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:2
 (23) رقم جدول

  بعد العوامل االجتماعية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات على الدراسة عينة أفراد استجاابت
 وافقةامل متوسطات حسب تنازلياً  مرتبة

 العبارة م

 درجة املوافقة ك

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 
درجة 
 املوافقة

 الرتتيب
ال  %

 حيدث

بدرجة 
ضعي
 فة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبرية

2 
اختالط النساء مع جمتمع متعاطيات املخدرات  

 )مجاعة الرفاق( الاليت يشجعن على التعاطي.
 408 86 6 0 ك

3.80 0.427 
جة بدر  

 1 كبرية
% 0.0 1.2 17.2 81.6 

ضعف ممارسة األسرة لدورها يف تعزيز محاية املرأة   4
 من تعاطي املخدرات. 

 358 125 12 5 ك
بدرجة   0.574 3.67

 كبرية
2 

% 1.0 2.4 25.0 71.6 

حمدودية مصادر الرقابة اجملتمعية على النساء   1
 املتعاطيات للمخدرات.

 356 112 24 8 ك
بدرجة   0.652 3.63

 3 كبرية
% 1.6 4.8 22.4 71.2 

5 
املشكالت األسرية اليت تؤدي إىل التفكك  

 األسري مثل االنفصال والطالق.
 315 155 21 9 ك

3.55 0.663 
بدرجة  

 4 كبرية
% 1.8 4.2 31.0 63.0 

 رغبة بعض النساء يف جتربة املخدرات.  6
 196 205 95 4 ك

بدرجة  0.762 3.19
 متوسطة

5 
% 0.8 19.0 41.0 39.2 

تلجا املرأة لتعاطي املخدرات كوسيلة للتعبري عن   3
 معارضتها للعادات والتقاليد واالعراف اجملتمعية.

 211 180 77 32 ك
بدرجة  0.902 3.14

 متوسطة
6 

% 6.4 15.4 36.0 42.2 

 التعاطي استجابة لرغبة الزوج املتعاطي.  7
 91 191 183 35 ك

بدرجة  0.851 2.68
 7 متوسطة

% 7.0 36.6 38.2 18.2 
 بدرجة كبرية 0.366 3.38 الدرجة الكلية

 (4.00* درجة املتوسط احلسايب من )

( اتفاق املبحوثني على أن للعوامل االجتماعية أتثريًا )كبري( على تعاطي 8رقم )اجلدول بياانت  يتضح من
( من العوامل 4(، ويرى أفراد عينة الدراسة أن هناك )4.00من  3.38حيث بلغ املتوسط ) النساء للمخدرات،

، 1، 4، 2االجتماعية سامهت بدرجة )كبرية( يف تعاطي النساء للمخدرات ومتثلت هذه العوامل يف العبارات رقم: )
جاء العامل املتمثل يف العبارة (. فقد 3.80إىل  3.55( حيث جاءت متوسطات املوافقة على درجة أتثريها ما بني )5

" يف املرتبة التعاطي على يشجعن الاليت( الرفاق مجاعة) املخدرات متعاطيات جمتمع مع النساء اختالط( "2رقم )
، يف املرتبة " املخدرات تعاطي من املرأة محاية تعزيز يف لدورها األسرة ممارسة ضعف"( 4العبارة رقم ) )األوىل( مث

، يف املرتبة )الثالثة( "للمخدرات املتعاطيات النساء على اجملتمعية الرقابة مصادر حمدودية"( 1رة رقم )العباف)الثانية( 
"، يف املرتبة والطالق االنفصال مثل األسري التفكك إىل تؤدي اليت األسرية املشكالت" ووه( 5فالعبارة رقم )
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االجتماعية سامهت بدرجة )متوسطة( يف تعاطي النساء  ( من العوامل3)الرابعة(. ورأى أفراد عينة الدراسة أن هناك )
( حيث جاءت متوسطات املوافقة على درجة أتثريها ما 7، 3، 6للمخدرات ومتثلت هذه العوامل يف العبارات رقم: )

"، يف املخدرات جتربة يف النساء بعض رغبة( "6(، فقد جاء العامل املتمثل يف العبارة رقم )3.68إىل  3.19بني )
 رتبة )اخلامسة( من حيث موافقة املبحوثني.امل

 . العوامل الثقافية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:3

 (24) رقم جدول
 حسب تنازلياً  مرتبة بعد العوامل الثقافية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات على الدراسة عينة أفراد استجاابت

 املوافقة متوسطات

 العبارة م

 وافقةدرجة امل ك

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

درجة 
 املوافقة

 الرتتيب
% 

ال 
 حيدث

بدرجة 
ضعي
 فة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبرية

1 
عدم متسك املرأة بقيم الدين  

 اإلسالمي. 
 423 54 10 13 ك

3.77 0.610 
بدرجة  

 1 كبرية
% 2.6 2.0 10.8 84.6 

2 
عات االنفتاح على ثقافات اجملتم 

املتساحمة مع تعاطي النساء 
 للمخدرات.

 353 100 26 21 ك
بدرجة   0.776 3.57

 كبرية
2 

% 4.2 5.2 20.0 70.6 

3 
قصور دور وسائل اإلعالم يف توعية  

 النساء عن خطورة تعاطي املخدرات.
 334 122 35 9 ك

3.56 0.704 
بدرجة  

 كبرية
3 

% 1.8 7.0 24.4 66.8 

5 
حماكاة بعض الشخصيات تقليد و  

اإلعالمية املشهورة املمارسة لتعاطي 
 املخدرات.

 216 190 63 31 ك
3.18 0.880 

بدرجة 
 4 متوسطة

% 6.2 12.6 38.0 43.2 

6 
عرض املواد االعالمية املتلفزة  

واملسموعة املشجعة لتعاطي النساء 
 للمخدرات.

 205 186 81 28 ك
بدرجة  0.883 3.14

 متوسطة
5 

% 5.6 16.2 37.2 41.0 

4 
تشجيع وسائل التواصل االجتماعي  

 على تعاطي النساء للمخدرات.  
 193 189 106 12 ك

3.13 0.824 
بدرجة 
 متوسطة

6 
% 2.4 21.2 37.8 38.6 
 بدرجة كبرية 0.532 3.39 الدرجة الكلية

 (4.00* درجة املتوسط احلسايب من )
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( أن أفراد عينة الدراسة قد اتفقوا بدرجة كبرية على أن للعوامل الثقافية أتثرياً  24رقم )اجلدول تشري بياانت 
(. 4.00من  3.39كبريًا بشكل عام على تعاطي النساء للمخدرات ابجملتمع السعودي. حيث جاء املتوسط العام )

 تعاطي النساء للمخدرات ويرى أفراد عينة الدراسة أن هناك ثالثة من العوامل الثقافية سامهت بدرجة )كبرية( يف
 3.56( حيث جاءت متوسطات املوافقة على درجة أتثريها ما بني )3، 2، 1ومتثلت هذه العوامل يف العبارات رقم: )

 الدين بقيم املرأة متسك عدم"( 1جاء العامل املتمثل يف العبارة رقم )(، وذلك على النحو التايل: 3.77إىل 
االنفتاح على ثقافات اجملتمعات املتساحمة مع تعاطي "( 2العبارة رقم )بينما أحتلت  " يف املرتبة )األوىل(،اإلسالمي

قصور دور وسائل اإلعالم يف توعية النساء عن خطورة "( 3العبارة رقم )و املرتبة )الثانية( ات" يف النساء للمخدر 
من العوامل الثقافية سامهت بدرجة  (3. ويرى أفراد عينة الدراسة أن هناك )يف املرتبة )الثالثة(" تعاطي املخدرات

( حيث جاءت متوسطات 4، 6، 5)متوسطة( يف تعاطي النساء للمخدرات ومتثلت هذه العوامل يف العبارات رقم: )
 وحماكاة تقليد( "5(، حيث جاء العامل املتمثل يف العبارة رقم )3.18إىل  3.13املوافقة على درجة أتثريها ما بني )

( 6"، يف املرتبة )الرابعة( وجاءت العبارة رقم )املخدرات لتعاطي املمارسة املشهورة ميةاإلعال الشخصيات بعض
" املرتبة اخلامسة من حيث موافقة افراد عرض املواد االعالمية املتلفزة واملسموعة املشجعة لتعاطي النساء للمخدرات"

 عينة الدراسة على درجة أتثريه.

 عاطي النساء للمخدرات:. العوامل النفسية اليت أسهمت يف ت4
 (25) رقم جدول

  بعد العوامل النفسية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات على الدراسة عينة أفراد استجاابت
 املوافقة متوسطات حسب تنازلياً  مرتبة

 العبارة م

 درجة املوافقة ك

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

درجة 
 الرتتيب املوافقة

% 
ال 

 حيدث

بدرجة 
ضعي
 فة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبرية

3 
أساليب الرتبية اخلاطئة اليت متارس على الفتاة  

مثل التسلط واحلماية الزائدة واإلمهال والتدليل أو 
 التحقري والقسوة.

 294 182 19 5 ك
3.53 0.621 

بدرجة   
 1 كبرية

% 1.0 3.8 36.4 58.8 

املرأة وما ينتج  املشكالت العاطفية اليت تواجه  2
 عنها من الشعور بعدم األمان.

 250 190 51 9 ك
بدرجة    0.738 3.36

 كبرية
2 

% 1.8 10.2 38.0 50.0 

1 
إساءة استعمال النساء لألدوية اليت يدخل يف  

تركيبها املواد املخدرة مثل األدوية املسكنة 
 واملهدئة واملنومة واملنبهة.

 216 209 50 25 ك
3.23 0.824 

بدرجة 
 3 متوسطة

% 5.0 10.0 41.8 43.2 

اعتقاد بعض النساء أن تعاطي املخدرات يزيد   4
 من القدرة اجلنسية.

 69 164 209 58 ك
بدرجة  0.871 2.49

 متوسطة
4 

% 11.6 41.8 32.8 13.8 
 بدرجة متوسطة 0.521 3.15 



75 

 

 (4.00* درجة املتوسط احلسايب من )

إىل أن للعوامل النفسية أتثري )متوسط( بشكل عام يف تعاطي النساء للمخدرات ول السابق اجلدتشري بياانت 
يرى أفراد عينة الدراسة أن هناك عاملني متثال يف و(، 4.00من  3.15السعودي، حيث بلغ املتوسط العام ) عاجملتم

على درجة أتثريمها يف الفئة ( قد سامها بدرجة )كبرية( حيث جاءت متوسطات املوافقة 2،  3العبارتني رقم: )
(، واليت تشري إىل خيار )بدرجة كبرية( يف أداة الدراسة، فقد 4.00إىل  3.25)الرابعة( من فئات املقياس الرابعي )من 

 واحلماية التسلط مثل الفتاة على متارس اليت اخلاطئة الرتبية أساليبو: "وه( 3جاء العامل املتمثل يف العبارة رقم )
 تواجه اليت العاطفية املشكالت"( 2العبارة رقم )"، يف املرتبة )األوىل( مث والقسوة التحقري أو والتدليل مهالواإل الزائدة

( سامهتا 4، 1وتبني أتثري عاملني جاء يف العبارتني ). ، يف املرتبة )الثانية(" األمان بعدم الشعور من عنها ينتج وما املرأة
مخدرات، حيث جاءت متوسطات املوافقة على درجة أتثريمها يف الفئة )الثالثة( بدرجة )متوسطة( يف تعاطي النساء لل

 النساء استعمال إساءة( "1(، فقد احتل العامل يف العبارة رقم )3.24إىل  2.50من فئات املقياس الرابعي )من 
" يف املرتبة الثالثة، كما جاءت ملنبهةوا واملنومة واملهدئة املسكنة األدوية مثل املخدرة املواد تركيبها يف يدخل اليت لألدوية

"، يف املرتبة )الرابعة( من حيث اجلنسية القدرة من يزيد املخدرات تعاطي أن النساء بعض اعتقاد( "4العبارة رقم )
 موافقة افراد عينة الدراسة على درجة أتثريه.

 . العوامل االقتصادية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:5
 (26) رقم جدول

  بعد العوامل االقتصادية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات على الدراسة عينة أفراد استجاابت
 املوافقة متوسطات حسب تنازلياً  مرتبة

 العبارة م

 درجة املوافقة ك

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

درجة 
 الرتتيب التأثري

ال  %
 حيدث

بدرجة 
ضعي
 فة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبرية

سهولة احلصول على بعض أنواع املخدرات   5
 رخيصة الثمن.

 277 179 40 4 ك
بدرجة    0.676 3.46

 كبرية
1 

% 0.8 8.0 35.8 55.4 

ارتفاع معدالت العمالة الوافدة غري النظامية   4
 ابملخدرات. ابإلجتاراملتورطة 

 279 141 70 10 ك
بدرجة    0.798 3.38

 2 كبرية
% 2.0 14.0 28.2 55.8 

3 
شيوع قيم الكسب غري املشروع يف اجملتمع اليت  

 شجعت املرأة على املتاجرة ابملخدرات.
 182 196 98 24 ك

3.07 0.865 
بدرجة 
 3 متوسطة

% 4.8 19.6 39.2 36.4 

 ارتفاع معدالت الفقر بني النساء.  1
 143 179 123 55 ك

بدرجة  0.970 2.82
 متوسطة

4 
% 11.0 24.6 35.8 28.6 
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ظروف العمل القاسية اليت تدفع املرأة العاملة   2
 لتعاطي املخدرات.

 60 207 155 78 ك
بدرجة  0.896 2.50

 متوسطة
5 

% 15.6 31.0 41.4 12.0 
 بدرجة متوسطة 0.573 3.05 الدرجة الكلية

 (4.00* درجة املتوسط احلسايب من )

ا يظهر يف اجلدول السابق أن للعوامل االقتصادية أتثريًا متوسطًا بشكل عام يف تعاطي بينت نتائج الدراسة كم
النساء للمخدرات، حيث أن املتوسط العام ملوافقة افراد عينة الدراسة على البعد اخلامس: )العوامل االقتصادية اليت 

ناك عاملني من العوامل (. كما اتضح أن ه4.00من  3.05أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات( قد بلغ )
( حيث جاءت متوسطات 4، 5االقتصادية سامهتا بدرجة )كبرية( يف تعاطي النساء للمخدرات، ومتثلتا يف العبارتني )

العامل يف (. فقد جاء 4.00إىل  3.25املوافقة على درجة أتثريمها يف الفئة )الرابعة( من فئات املقياس الرابعي )من 
"، يف املرتبة )األوىل(، وجاء العامل يف الثمن رخيصة املخدرات أنواع بعض على احلصول سهولة"( 5العبارة رقم )

وبينت النتائج . املرتبة )الثانية(" ابملخدرات ابإلجتار املتورطة النظامية غري الوافدة العمالة معدالت ارتفاع"( 4) العبارة
 تعاطي النساء للمخدرات ومتثلت هذه العوامل يف أن هناك ثالثة من العوامل االقتصادية سامهت بدرجة )متوسطة( يف

(، وهي على 3.07إىل  2.50( حيث جاءت متوسطات املوافقة على درجة أتثريمها ما بني )2، 1، 3العبارات رقم: )
 على املرأة شجعت اليت اجملتمع يف املشروع غري الكسب قيم شيوع( "3النحو التايل: احتل العامل يف العبارة رقم )

( املرتبة )الرابعة(، وأخرياً النساء بني الفقر معدالت ارتفاع( )1" املرتبة )الثالثة( مث العبارة رقم )ابملخدرات جرةاملتا
( )ظروف العمل القاسية اليت تدفع املرأة العاملة لتعاطي املخدرات(، يف املرتبة )اخلامسة( من 2جاءت العبارة رقم )

  جة التأثري.حيث موافقة أفراد عينة الدراسة على در 
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 ؟تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي السؤال الثالث: ما املعوقات اليت حتول دون احلد من
 (27) رقم جدول

  تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي املعوقات اليت حتول دون احلد منعلى حمور استجاابت أفراد عينة الدراسة 
  متوسطات املوافقةمرتبة تنازلياً حسب 

 العبارة م

 درجة املوافقة ك

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 
 % لرتتيبا درجة املوافقة

ال 
أطبق 
 أبداً 

بدرجة 
 بسيطة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبرية

ضعف أتثري برامج الرعاية الالحقة للنساء   9
 املتعاطيات للمخدرات.

 354 125 14 7 ك
 1 كبرية  بدرجة  0.606 3.65

% 1.4 2.8 25.0 70.8 

االفتقار للمعلومات والبياانت الكافية عن مشكلة   7
 تعاطي النساء للمخدرات. 

 342 118 27 13 ك
 2 بدرجة كبرية  0.713 3.58

% 2.6 5.4 23.6 68.4 

رفض بعض أسر املتعاطيات لعودهتن بعد انتهاء   8
 حمكوميتهن.

 334 124 37 5 ك
 3 بدرجة كبرية  0.673 3.57

% 1.0 7.4 24.8 66.8 

10 
حمدودية دور وسائل اإلعالم يف جمال التوعية  

 خبطورة تعاطي النساء للمخدرات. 
 333 129 30 8 ك

 4 بدرجة كبرية  0.679 3.57
% 1.6 6.0 25.8 66.6 

ضعف الوعي اجملتمعي خبطورة مشكلة تعاطي   6
 النساء للمخدرات.

 318 136 40 6 ك
 5 بدرجة كبرية  0.694 3.53

% 1.2 8.0 27.2 63.6 

عدم وضوح إجراءات محاية املرأة من مشكلة   4
 تعاطي املخدرات.

 289 172 34 5 ك
 6 بدرجة كبرية  0.668 3.49

% 1.0 6.8 34.4 57.8 

11 
عودة النساء لتعاطي املخدرات لعدم استفادهتن 

 حية داخل السجن.من الربامج االصال
 291 169 29 11 ك

 7 بدرجة كبرية  0.706 3.48
% 2.2 5.8 33.8 58.2 

ضعف أداء بعض األجهزة الرقابية يف التعامل مع   3
 حاالت تعاطي النساء للمخدرات.

 293 159 32 16 ك
 8 بدرجة كبرية  0.755 3.46

% 3.2 6.4 31.8 58.6 

عافيات من تعاطي املخدرات عدم متكني النساء املت 12
 من العمل بسبب ماضيهن يف التعاطي.

 296 146 45 13 ك
 9 بدرجة كبرية  0.765 3.45

% 2.6 9.0 29.2 59.2 

عدم كفاية األنظمة املناسبة ملواجهة مشكلة   2
 تعاطي النساء للمخدرات.

 270 183 30 17 ك
 10 بدرجة كبرية  0.753 3.41

% 3.4 6.0 36.6 54.0 

5 
الرتكيز على اجلانب الوقائي ملكافحة تعاطي  

 النساء للمخدرات.
 268 175 38 19 ك

 11 بدرجة كبرية  0.786 3.38
% 3.8 7.6 35.0 53.6 

ال يوجد منظومة حكومية وجمتمعية حلماية املرأة   1
 من مشكلة تعاطي املخدرات.

 255 193 40 12 ك
 12 بدرجة كبرية  0.736 3.38

% 2.4 8.0 38.6 51.0 
 بدرجة كبرية 0.337 3.28 الدرجة الكلية

 (4.00* درجة املتوسط احلسايب من )
أن املبحوثني يرون أن هناك معوقات تؤثر )بدرجة كبرية( على احلد من  (12السابق رقم ) يتضح من اجلدول

(، كما تبني أن أفراد الدراسة يرون 4.00من  3.28تعاطي النساء للمخدرات بشكل عام، حيث بلغ املتوسط العام )
إىل  3.38أتثري مجيع هذه املعوقات وبدرجة كبرية حيث وقعت متوسطات املوافقة على هذه املعوقات ما بني )
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(، ومجيع هذ املتوسطات تقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج الرابعي املستخدم يف أداة الدراسة واليت 3.65
(: 9العبارة رقم )أن هذه املعوقات تؤثر )بدرجة كبرية(،  وتبني أن أكثر هذه املعوقات أتثريًا يتمثل يف  تشري إىل

: (7)" واليت جاءت يف املرتبة األوىل مث  العبارة رقم للمخدرات املتعاطيات للنساء الالحقة الرعاية برامج أتثري ضعف"
، مث العبارة يف املرتبة الثانية" واليت جاءت للمخدرات النساء تعاطي مشكلة عن الكافية والبياانت للمعلومات االفتقار"

، واحتل املعوق املرتبة )الثالثة(" واليت جاءت يف حمكوميتهن انتهاء بعد لعودهتن املتعاطيات أسر بعض رفض" (8)رقم 
الرابعة،  املرتبة  "للمخدرات النساء تعاطي خبطورة التوعية جمال يف اإلعالم وسائل دور حمدودية"( 10)يف العبارة رقم 

يف املرتبة )اخلامسة(  "للمخدرات النساء تعاطي مشكلة خبطورة اجملتمعي الوعي ضعف" (6)كما جاءت العبارة رقم 
 .تأثريالمن حيث درجة 

ما اآلليات املناسبة اليت ميكن أن تقدمها اجلهات املختصة لوقاية النساء من مشكلة السؤال الرابع: 
 ات يف اجملتمع السعودي؟تعاطي املخدر 

 (28جدول )
  على اآلليات املناسبة لوقاية النساء من مشكلة تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي استجاابت أفراد عينة الدراسة 

  مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقة

 العبارة م

 درجة املوافقة ك

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

درجة 
 تيبالرت  املوافقة

% 
ال 

أطبق 
 أبداً 

بدرجة 
 بسيطة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبرية

مراقبة مواقع التواصل االجتماعي اليت تروج  9
 للمخدرات وتسهل التعاطي.

 452 35 6 7 ك
بدرجة   0.475 3.86

 1 كبرية
% 1.4 1.2 7.0 90.4 

هناك حاجة إلجياد منظومة للشراكة احلكومية  1
 حة تعاطي النساء للمخدراتواجملتمعية ملكاف

 416 73 9 2 ك
بدرجة   0.466 3.81

 2 كبرية
% 0.4 1.8 14.6 83.2 

إرشاد املرأة حول االجراءات النظامية املتبعة للتعامل  10
 مع حاالت تعاطي املخدرات.

 428 55 11 6 ك
بدرجة   0.520 3.81

 كبرية
3 

% 1.2 2.2 11.0 85.6 

2 
وقائية للحد من وقوع النساء يف  إعداد اسرتاتيجية

 تعاطي املخدرات.
 429 56 5 10 ك

3.81 0.544 
بدرجة  
 4 كبرية

% 2.0 1.0 11.2 85.8 

تشديد الرقابة على العقاقري الطبية والنفسية اليت  6
 حتتوي على مواد خمدرة.

 417 68 12 3 ك
بدرجة   0.496 3.80

 5 كبرية
% 0.6 2.4 13.6 83.4 

وعية األسرة أبمهية تقوية الوازع الديين حلماية االبناء ت 7
 من تعاطي املخدرات.

 431 52 5 12 ك
بدرجة   0.568 3.80

 6 كبرية
% 2.4 1.0 10.4 86.2 

5 
تنمية الوعي لدى النساء إبمكانية تغلبهن على 

مشكالهتن النفسية واالجتماعية بوسائل أخرى غري 
 املخدرات.

 422 54 24 0 ك
بدرجة   0.509 3.80

 7 كبرية
% 0.0 4.8 10.8 84.4 

عزل السجينات احملكومات بقضااي املخدرات عن  13
ابقي النزيالت للحد من انتشار التعاطي يف 

 413 66 16 5 ك
بدرجة   0.547 3.77

 8 كبرية
% 1.0 3.2 13.2 82.6 
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 العبارة م

 درجة املوافقة ك

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

درجة 
 املوافقة

 تيبالرت 
% 

ال 
أطبق 
 أبداً 

بدرجة 
 بسيطة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبرية

 السجون.

تعزيز أجهزة مكافحة املخدرات بوحدات نسائية  8
 تخصصة للحد من تعاطي النساء للمخدرات.م

 425 52 8 15 ك
بدرجة   0.623 3.77

 9 كبرية
% 3.0 1.6 10.4 85.0 

تكثيف احلمالت التوعوية حول خطورة ظاهرة  12
 تعاطي النساء للمخدرات.

 408 69 19 4 ك
بدرجة   0.553 3.76

 كبرية
10 

% 0.8 3.8 13.8 81.6 

11 
خلاصة بظاهرة تعاطي النساء توفري البياانت ا

 للمخدرات للباحثني وللجهات املتخصصة.
 403 78 13 6 ك

3.76 0.556 
بدرجة  
 11 كبرية

% 1.2 2.6 15.6 80.6 

4 
ينبغي تطوير املعايري املوجهة حنو احلوافز بدل من 

العقوابت لتحريك التصورات اإلجيابية حنو احلد من 
 التعاطي.

 376 86 17 21 ك
3.63 0.744 

بدرجة  
 12 كبرية

% 4.2 3.4 17.2 75.2 

3 
ضرورة تبىن سياسات عقابية رادعة ضد النساء 

 املتعاطيات للمخدرات.
 339 122 23 16 ك

3.57 0.728 
بدرجة  
 13 كبرية

% 3.2 4.6 24.4 67.8 
 بدرجة كبرية 0.393 3.77 الدرجة الكلية

       (4.00* درجة املتوسط احلسايب من )
إىل أن أفراد عينة الدراسة يرون مناسبة اآلليات املقرتحة )بدرجة   ( 13رقم )اجلدول  تشري البياانت الواردة يف

كبرية( بشكل عام يف وقاية النساء من مشكلة تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي، بداللة املتوسط العام ملوافقتهم 
أفراد الدراسة مناسبة هذه االليات حيث أشارت النتائج إىل أن  (، كما يتبني اتفاق4.00من  3.77والذي بلغ )

( وهي متوسطات تقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج 3.86إىل  3.57ما بني ) تمتوسطات املوافقة جاء
 التواصل واقعم مراقبة( : "9اآللية )الرابعي واليت تشري إىل خيار )بدرجة كبرية(، ومتثلت أبرز هذه املوافقات يف: 

املرتبة  "  واليت جاءت يف املرتبة األوىل من حيث األمهية، وتالها يفالتعاطي وتسهل للمخدرات تروج اليت االجتماعي
 احتلت"، و للمخدرات النساء تعاطي ملكافحة واجملتمعية احلكومية للشراكة منظومة ( "إجياد1رقم ) اآللية ( انية)الث

 مثاملرتبة )الثالثة(، " املخدرات تعاطي حاالت مع للتعامل املتبعة النظامية االجراءات حول ةاملرأ إرشادالعاشرة: "اآللية 
جاءت اآللية و  ،(الرابعةاملرتبة )" يف املخدرات تعاطي يف النساء وقوع من للحد وقائية اسرتاتيجية إعداد": الثانية اآللية

يف املرتبة )اخلامسة( من حيث  "خمدرة مواد على حتتوي ليتا والنفسية الطبية العقاقري على الرقابة تشديد" السادسة
 األمهية.
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 تعيى يف استجاابت أفراد عينة الدراسة على حماورها إحصائية داللة ذات فروق توجد هلالسؤال اخلامس: 
  املركي الوظيفي(؟ –العمل  –احلالة التعليمية  –العمر  -ملتغري )اجلنس

 :اجلنسالفروق ابختالف متغري  .1

فقد مت استخدام اختبار مان  لعدم توافر شرط االعتدالية كأحد شروط االختبارات املعلميةًا نظر 
-Tلة)املستقاختبار ال ابرامرتي يستخدم بدياًل عن اختبار )ت( للعينات  وهو( Mann-Whitney Testوتين)

Test )حلساب الفروق بني وتين  وقد استخدم الباحث اختبار مان عدم توافر شروط االختبارات املعلميةحالة  يف
 :اجلنسأفراد عينة الدراسة حنو حماورها ابختالف متغري  الستجاابتمتوسطي الرتب 

 

  (29) رقم جدول
  النوعداللة الفرق بني متوسطي رتب استجاابت أفراد عينة الدراسة حنو حماورها ابختالف متغري 

  Mann- Whitneyابستخدام اختبار مان ويتين 

متوسط  ن النوع عداحملور أو الب
 الرتب

 مان وتين جمموع الرتب
e Z 

 مستوى
 الداللة

احملور األول: خصائص النساء متعاطيات 
 املخدرات يف اجملتمع السعودي.

 52747.5 270.5 195 ذكر
25837.50 -2.484 

0.013** 
 72502.5 237.7 305 انثى دال

العوامل التنظيمية اليت اسهمت  البعد األول
 النساء للمخدرات: يف تعاطي

 50738.0 260.2 195 ذكر
27847.00 -1.217 0.224 

 74512.0 244.3 305 انثى

اثنًيا( العوامل االجتماعية اليت اسهمت يف 
 تعاطي النساء للمخدرات:

 48989.0 251.2 195 ذكر
29596.00 -0.091 0.928 

 76261.0 250.0 305 انثى

اليت اسهمت يف  اثلثًا(  من العوامل الثقافية
 تعاطي النساء للمخدرات:

 52673.5 270.1 195 ذكر
25911.50 -2.448 

0.014** 
 72576.5 238.0 305 انثى دال

رابًعا( العوامل النفسية اليت اسهمت يف 
 تعاطي النساء للمخدرات:

 49415.5 253.4 195 ذكر
29169.50 -0.365 0.715 

 75834.5 248.6 305 انثى

ا( العوامل االقتصادية اليت اسهمت خامسً 
 يف تعاطي النساء للمخدرات:

 48428.5 248.4 195 ذكر
29318.50 -0.268 0.789 

 76821.5 251.9 305 انثى

احملور الثاين: من العوامل اليت            
تؤدي إىل تعاطي النساء للمخدرات يف 

 اجملتمع السعودي

 51289.0 263.0 195 ذكر

27296.00 -1.552 0.121 
 73961.0 242.5 305 انثى

احملور الثالث: املعوقات اليت حتول دون 
وقاية النساء من تعاطي املخدرات يف 

 اجملتمع السعودي:

 51092.5 262.0 195 ذكر

27492.50 -1.431 0.153 
 74157.5 243.1 305 انثى

 0.305 1.027- 28175.00 47285.0 242.5 195 ذكراحملور الرابع: اآلليات املناسبة اليت ميكن أن 



81 

 

 ن النوع عداحملور أو الب
متوسط 
 جمموع الرتب الرتب

 مان وتين
e Z 

 مستوى
 الداللة

جلهات املختصة لوقاية النساء من تقدمها ا
مشكلة تعاطي املخدرات يف اجملتمع 

 السعودي:

 77965.0 255.6 305 انثى

 (0.01*فروق دالة عند مستوى )

د عينة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسط الرتب بني استجاابت أفرايوضح اجلدول السابق 
اليت أسهمت يف  االقتصاديةو النفسية و الجتماعية الدراسة ابختالف متغري اجلنس على كل من: العوامل التنظيمية وا

 اليت العوامل، للمخدرات النساء تعاطي يف اسهمت اليتتعاطي النساء للمخدرات لكل من العوامل التنظيمية 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية ي. بينما يف اجملتمع السعود للمخدرات النساء تعاطي يف اسهمت

على احملور األول:  لصال فئة )الذكور( ( يف متوسط الرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة0.01عند مستوى الداللة )
العوامل الثقافية اليت اسهمت يف تعاطي النساء "خصائص النساء متعاطيات املخدرات يف اجملتمع السعودي" و "

 ."للمخدرات

 اثنيًا: الفروق ابختالف متغري العمر:

الدراسة جتاه أفراد عينة  يف متوسطات استجاابتللتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 
( بدياًل عن Kruscal-Wallisاختبار كروسكال والس ) ت الدراسة( استخدمالعمرملتغري ) حماور الدراسة وفقاً 

 النتائج كما يوضحها اجلدول التايل: حادي وذلك لعدم توافر شرط االعتدالية يف البياانت وجاءتحتليل التباين األ

 (30جدول رقم )

 ( Kruscal-Wallisنتائج اختبار كروسكال واليس )
 للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول حماور الدراسة ابختالف متغري العمر

 الرتب متوسط العدد العمر احملور
كروسكال 

 والس
(H) 

درجة 
 احلرية

 مستوى الدالة

احملور األول: خصائص النساء متعاطيات املخدرات 
 يف اجملتمع السعودي.

 252.63 43 سنة 30أقل من 

1.121 3 0.772  
 250.29 145 40إىل أقل من  30من 
 242.90 179 50إىل أقل من  40من 

 260.27 133 سنة فأكثر 50من 
   500 اجملموع

أواًل( العوامل التنظيمية اليت اسهمت يف تعاطي 
 النساء للمخدرات:

 261.40 43 سنة 30أقل من 
9.188  3   

  
0.027* 

 231.16 145 40إىل أقل من  30من    دال
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 245.78 179 50إىل أقل من  40من 
 301.64 133 سنة فأكثر 50من 

   500 اجملموع

اثنًيا( العوامل االجتماعية اليت اسهمت يف تعاطي 
 النساء للمخدرات:

 226.66 43 سنة 30أقل من 

10.655 
3 

  
0.014 ** 
 دال

 250.51 145 40إىل أقل من  30من 
 225.08 179 50إىل أقل من  40من 

 275.11 133 سنة فأكثر 50من 
   500 اجملموع

ل الثقافية اليت اسهمت يف تعاطي اثلثًا(  من العوام
 النساء للمخدرات:

 229.43 43 سنة 30أقل من 

15.244  3   0.002 ** 
 دال

 215.54 145 40إىل أقل من  30من 
 266.59 179 50إىل أقل من  40من 

 271.93 133 سنة فأكثر 50من 
   500 اجملموع

يف تعاطي رابًعا( العوامل النفسية اليت اسهمت 
 النساء للمخدرات:

 254.28 43 سنة 30أقل من 

1.430 
   

3 
   

0.699 
 غري دال

  

 239.08 145 40إىل أقل من  30من 
 257.68 179 50إىل أقل من  40من 

 252.06 133 سنة فأكثر 50من 
   500 اجملموع

خامًسا( العوامل االقتصادية اليت اسهمت يف 
 ء للمخدرات:تعاطي النسا

 241.67 43 سنة 30أقل من 

12.049  3 0.007 ** 
  دال

 218.69 145 40إىل أقل من  30من 
 257.59 179 50إىل أقل من  40من 

 273.12 133 سنة فأكثر 50من 
   500 اجملموع

احملور الثاين: من العوامل اليت تؤدي إىل            
 يف اجملتمع السعودي تعاطي النساء للمخدرات

 259.85 43 سنة 30أقل من 

13.742 3  0.003 ** 
 دال

 214.69 145 40إىل أقل من  30من 
 255.95 179 50إىل أقل من  40من 

 273.22 133 سنة فأكثر 50من 
   500 اجملموع

احملور الثالث: املعوقات اليت حتول دون وقاية النساء 
 رات يف اجملتمع السعودي:من تعاطي املخد

 248.50 43 سنة 30أقل من 

19.335  3  0.000** 
 دال

 214.38 145 40إىل أقل من  30من 
 244.82 179 50إىل أقل من  40من 

 284.47 133 سنة فأكثر 50من 
   500 اجملموع

احملور الرابع: اآلليات املناسبة اليت ميكن أن تقدمها 
ختصة لوقاية النساء من مشكلة تعاطي اجلهات امل

 املخدرات يف اجملتمع السعودي:

 241.36 43 سنة 30أقل من 

16.865 3 
0.001** 
 دال

 225.81 145 40إىل أقل من  30من 
 234.91 179 50إىل أقل من  40من 

 284.28 133 سنة فأكثر 50من 
   500 اجملموع
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 (0.01لدالة )دالة عند مستوى ا فروق**
( إىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسط الرتب الستجاابت أفراد 15تشري بياانت اجلدول رقم )

عينة الدراسة على خصائص النساء متعاطيات املخدرات يف اجملتمع السعودي؛ ابختالف متغري العمر، حيث أن 
احصائياً. وقد يرجع ذلك لوضوح مشكلة تعاطي النساء  ( أي أهنا غري دالة0.05مستوايت الداللة جاءت أكرب من )

للمخدرات يف اجملتمع السعودي بني أفراد عينة الدراسة وابلتايل ال يوجد أتثري واضح ملتغري العمر يف إحداث فروق 
 جوهرية يف حتديد خصائص النساء متعاطيات املخدرات.

توسط الرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة بني يف حني أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية يف م
 العوامل" و "للمخدرات النساء تعاطي يف اسهمت اليت التنظيمية العواملفئات متغري العمر وذلك يف كل من: "

 النساء تعاطي يف اسهمت اليت الثقافية العوامل" و "للمخدرات النساء تعاطي يف اسهمت اليت االجتماعية
 يف اسهمت اليت االقتصادية العوامل" و "للمخدرات النساء تعاطي يف اسهمت اليت النفسية ملالعوا" و "للمخدرات

 يف للمخدرات النساء تعاطي إىل تؤدي اليت العوامل" وكذلك الدرجة الكلية للمحور الثاين "للمخدرات النساء تعاطي
" السعودي اجملتمع يف املخدرات تعاطي من اءالنس وقاية دون حتول اليت املعوقات" واحملور الثالث: "السعودي اجملتمع

 يف املخدرات تعاطي مشكلة من النساء لوقاية املختصة اجلهات تقدمها أن ميكن اليت املناسبة اآللياتواحملور الرابع: "
 سنة فأكثر(.  50". وقد كانت هذه الفروق لصال الفئة العمرية )من السعودي اجملتمع

 احلالة التعليمية: اثلثا: الفروق ابختالف متغري

الدراسة جتاه أفراد عينة  يف متوسطات استجاابتللتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 
( Kruscal-Wallisت الدراسة اختبار كروسكال والس )( استخدماحلالة التعليميةملتغري ) حماور الدراسة وفقاً 

النتائج كما يوضحها اجلدول  افر شرط االعتدالية يف البياانت وجاءتبدياًل عن حتليل التباين األحادي وذلك لعدم تو 
 التايل:
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 ( 31جدول رقم )
 (Kruscal-Wallisنتائج اختبار كروسكال واليس )

 للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول حماور الدراسة ابختالف متغري احلالة التعليمية

 متوسط الرتب دالعد احلالة التعليمية: احملور

كروسكال 
 والس

(H) 

درجات 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

احملور األول: خصائص النساء متعاطيات املخدرات يف 
 اجملتمع السعودي.

 244.71 55 تعليم ما قبل اجلامعي

23.498 3 
0.000** 
 دالة

 253.11 198 تعليم جامعي

 314.02 217 دراسات عليا

 157.98 30 أخرى

   500 جملموعا

أواًل( العوامل التنظيمية اليت اسهمت يف تعاطي النساء 
 للمخدرات:

 254.49 55 تعليم ما قبل اجلامعي

7.355 3 0.061 

 242.79 198 تعليم جامعي

 264.31 217 دراسات عليا

 194.17 30 أخرى

   500 اجملموع

ت يف تعاطي النساء اثنًيا( العوامل االجتماعية اليت اسهم
 للمخدرات:

 215.68 55 تعليم ما قبل اجلامعي

5.170 3 0.160 

 252.97 198 تعليم جامعي

 252.17 217 دراسات عليا

 285.92 30 أخرى

   500 اجملموع

اثلثًا(  من العوامل الثقافية اليت اسهمت يف تعاطي النساء 
 للمخدرات:

 244.53 55 تعليم ما قبل اجلامعي

2.410 3 0.492 

 257.60 198 تعليم جامعي

 241.85 217 دراسات عليا

 277.15 30 أخرى

   500 اجملموع

رابًعا( العوامل النفسية اليت اسهمت يف تعاطي النساء 
 للمخدرات:

 241.45 55 تعليم ما قبل اجلامعي

0.588 3 0.899 

 248.69 198 تعليم جامعي

 255.43 217 دراسات عليا

 243.38 30 أخرى

   500 اجملموع

خامًسا( العوامل االقتصادية اليت اسهمت يف تعاطي النساء 
 للمخدرات:

 255.65 55 تعليم ما قبل اجلامعي

1.560 3 0.669 

 258.59 198 تعليم جامعي

 241.50 217 دراسات عليا

 252.82 30 أخرى

   500 موعاجمل

احملور الثاين: من العوامل اليت تؤدي إىل تعاطي            
 النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي

 246.92 55 تعليم ما قبل اجلامعي

 250.33 198 تعليم جامعي 0.980 3 0.182

 250.17 217 دراسات عليا
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 260.58 30 أخرى

   500 اجملموع

لثالث: املعوقات اليت حتول دون وقاية النساء من احملور ا
 تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي:

 222.80 55 تعليم ما قبل اجلامعي

7.965 3 
0.047* 
 دالة

 252.28 198 تعليم جامعي

 263.32 217 دراسات عليا

 196.83 30 أخرى

   500 اجملموع

سبة اليت ميكن أن تقدمها اجلهات احملور الرابع: اآلليات املنا
املختصة لوقاية النساء من مشكلة تعاطي املخدرات يف 

 اجملتمع السعودي:

 224.69 55 تعليم ما قبل اجلامعي

8.082 3 
0.04* 
 دالة

 251.57 198 تعليم جامعي

 313.33 217 دراسات عليا

 247.38 30 أخرى

   500 اجملموع

 (0.05(   *فروق دالة عند مستوى )0.01ند مستوى الدالة )**فروق دالة ع

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسط الرتب الستجاابت أفراد عينة 
 اجملتمع يف للمخدرات النساء تعاطي إىل تؤديالدراسة على كل من الدرجة الكلية للمحور الثاين: "العوامل اليت 

اليت  االقتصاديةالعوامل التنظيمية االجتماعية الثقافية النفسية وكذلك االبعاد املتضمنة يف احملور وهي: ""، السعودي
"، وذلك ابختالف متغري )احلالة التعليمية(؛ حيث أن قيم مستوايت الداللة اسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات

استجاابت أفراد عينة الدراسة حنو هذه االبعاد ( مما يدل على عدم وجود فروق جوهرية يف 0.05جاءت أكرب من )
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة واحملاور تعزى ملتغري احلالة التعليمية. وابملقابل 

 يف املخدرات متعاطيات النساء خصائص( يف متوسط الرتب الستجاابت أفراد عني الدراسة على حمور: "0.05)
كما أظهرت النتائج أيضاً وجود " وبناء على النتائج تبني أن هذه الفروق لصال فئة الدراسات العليا.  السعودي اجملتمع

املعوقات اليت حتول دون فروق ذات داللة احصائية يف متوسط الرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة على كل من: "
 املختصة اجلهات تقدمها أن ميكن اليت املناسبة اآلليات""، وقاية النساء من تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي

جاءت  " ابختالف متغري احلالة التعليمية، حيثالسعودي اجملتمع يف املخدرات تعاطي مشكلة من النساء لوقاية
( أو أقل، وابستقراء اجلدول تبني أن هذه الفروق جاءت أيضًا لصال فئة 0.05مستوايت الدالة دالة عند مستوى )

 دراسات العليا.ال
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 رابعًا: الفروق ابختالف متغري العمل:

الدراسة جتاه أفراد عينة  يف متوسطات استجاابتللتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 
( بدياًل عن Kruscal-Wallisاختبار كروسكال والس ) ت الدراسة( استخدمالعململتغري ) حماور الدراسة وفقاً 

 النتائج كما يوضحها اجلدول التايل: اين األحادي وذلك لعدم توافر شرط االعتدالية يف البياانت وجاءتحتليل التب

 (32جدول رقم )

 (Kruscal-Wallisنتائج اختبار كروسكال واليس )
 للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول حماور الدراسة ابختالف متغري العمل

 متوسط الرتب دالعد العمل: احملور

كروسكال 
 والس

(H) 

درجات 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

احملور األول: خصائص النساء متعاطيات 
 املخدرات يف اجملتمع السعودي.

 256.02 369 حكومي: مدين

2.387 3 0.496 

 236.78 39 أهلي

 219.27 22 مدين )مؤسسات غري رحبية(

 238.88 70 اخلرباء واملتخصصون

   500 اجملموع

أواًل( العوامل التنظيمية اليت اسهمت يف تعاطي 
 النساء للمخدرات:

 250.25 369 حكومي: مدين

3.901 3 0.272 

 281.13 39 أهلي

 270.34 22 مدين )مؤسسات غري رحبية(

 228.49 70 اخلرباء واملتخصصون

   500 اجملموع

اليت اسهمت يف تعاطي  اثنًيا( العوامل االجتماعية
 النساء للمخدرات:

 246.52 369 حكومي: مدين

14.919 3 0.002** 

 249.68 39 أهلي

 136.93 22 مدين )مؤسسات غري رحبية(

 258.11 70 اخلرباء واملتخصصون

   500 اجملموع

اثلثًا(  من العوامل الثقافية اليت اسهمت يف تعاطي 
 النساء للمخدرات:

 241.69 369 حكومي: مدين

13.424 3 
0.004** 
 دال

 224.24 39 أهلي

 154.00 22 مدين )مؤسسات غري رحبية(

 260.70 70 اخلرباء واملتخصصون

   500 اجملموع

رابًعا( العوامل النفسية اليت اسهمت يف تعاطي 
 النساء للمخدرات:

 254.85 369 حكومي: مدين

1.327 3 0.723 

 237.15 39 أهلي

 242.11 22 مدين )مؤسسات غري رحبية(

 237.66 70 اخلرباء واملتخصصون

   500 اجملموع

 0.416 3 2.849 252.35 369 حكومي: مدينخامًسا( العوامل االقتصادية اليت اسهمت يف 
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   218.49 39 أهلي تعاطي النساء للمخدرات:

 278.66 22 حبية(مدين )مؤسسات غري ر 

 249.74 70 اخلرباء واملتخصصون

   500 اجملموع

احملور الثاين: من العوامل اليت تؤدي إىل            
 تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي

 259.22 369 حكومي: مدين

7.281 3 0.063 

 239.22 39 أهلي

 185.66 22 مدين )مؤسسات غري رحبية(

 231.21 70 اخلرباء واملتخصصون

   500 اجملموع

احملور الثالث: املعوقات اليت حتول دون وقاية 
 النساء من تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي:

 258.11 369 حكومي: مدين

6.239 3 0.101 

 255.85 39 أهلي

 234.00 22 مدين )مؤسسات غري رحبية(

 212.58 70 ملتخصصوناخلرباء وا

   500 اجملموع

احملور الرابع: اآلليات املناسبة اليت ميكن أن تقدمها 
اجلهات املختصة لوقاية النساء من مشكلة تعاطي 

 املخدرات يف اجملتمع السعودي:

 226.34 369 حكومي: مدين

8.037 3 0.045* 

 212.23 39 أهلي

 221.23 22 مدين )مؤسسات غري رحبية(

 260.87 70 اخلرباء واملتخصصون

   500 اجملموع

 (0.01**فروق دالة عند مستوى الدالة )
تشري بياانت اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسط الرتب الستجاابت أفراد عينة 

يف اجملتمع السعودي" و كذلك الدرجة الدراسة على كل من: احملور األول "خصائص النساء متعاطيات املخدرات 
 التنظيمية، و "العوامل السعودي اجملتمع يف للمخدرات النساء تعاطي إىل تؤديالكلية للمحور الثاين: العوامل اليت 

"، واحملور الثالث "املعوقات اليت حتول دون وقاية النساء من النفسية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدراتو 
جملتمع السعودي"، وذلك ابختالف متغري العمل؛ حيث أن قيم مستوايت الداللة جاءت أكرب من املخدرات يف ا

( مما يدل على عدم وجود فروق جوهرية يف استجاابت أفراد عينة الدراسة حنو هذه االبعاد أو احملاور تعزى 0.05)
 ملتغري العمل.

( يف متوسط الرتب 0.01مستوى ) كما يتضح أيضًا من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
الستجاابت أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري فئة العمل على كل من: "العوامل االجتماعية والثقافية اليت أسهمت يف 

 مشكلة من النساء لوقاية املختصة اجلهات تقدمها أن ميكن اليت املناسبة اآللياتتعاطي النساء للمخدرات" و "
تبني أن هذه الفروق لصال فئة )اخلرباء(. وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية عند " وقد املخدرات تعاطي

 أن ميكن اليت املناسبة اآلليات( يف متوسط الرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة على حمور "0.05مستوى الداللة )
ذه الفروق لصال فئة أيضًا "، وتبني أن ه املخدرات تعاطي مشكلة من النساء لوقاية املختصة اجلهات تقدمها

 )اخلرباء(.
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 خامساً: الفروق ابختالف متغري املركي الوظيفي:

جتاه أفراد عينة الدراسة  يف متوسطات استجاابتللتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 
( Kruscal-Wallis)اختبار كروسكال والس  ت الدراسة( استخدماملركز الوظيفيملتغري ) حماور الدراسة وفقاً 

وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول بدياًل عن حتليل التباين األحادي وذلك لعدم توافر شرط االعتدالية يف البياانت 
  التايل:

 ( 33)رقم  جدول
 (Kruscal-Wallisنتائج اختبار كروسكال واليس )

 ابختالف متغري املركي الوظيفي للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول حماور الدراسة

متوسط  العدد املركز الوظيفي احملور
 الرتب

كروسكال 
 والس

(H) 

درجات 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

احملور األول: خصائص النساء متعاطيات املخدرات 
 يف اجملتمع السعودي.

 288.18 183 موظف

19.775 3 0.000** 
 دال

 228.88 127 رئيس قسم
 229.53 57 رئيس دائرة

 228.29 133 أخرى
   500 اجملموع

أواًل( العوامل التنظيمية اليت اسهمت يف تعاطي 
 النساء للمخدرات:

 266.97 183 موظف

14.791 3 
0.002** 
 دال

 265.98 127 رئيس قسم
 257.46 57 رئيس دائرة

 210.08 133 أخرى
   500 اجملموع

امل االجتماعية اليت اسهمت يف تعاطي اثنًيا( العو 
 النساء للمخدرات:

 259.47 183 موظف

15.496 3 0.001 ** 
 دال

 274.53 127 رئيس قسم
 188.37 57 رئيس دائرة

 241.83 133 أخرى
   500 اجملموع

اثلثًا(  من العوامل الثقافية اليت اسهمت يف تعاطي 
 النساء للمخدرات:

 248.40 183 موظف

1.462 3 0.691 
 263.22 127 رئيس قسم
 246.89 57 رئيس دائرة

 242.79 133 أخرى
   500 اجملموع

رابًعا( العوامل النفسية اليت اسهمت يف تعاطي 
 النساء للمخدرات:

 243.16 183 موظف
 259.14 127 رئيس قسم 0.800 3 1.004

 248.71 57 رئيس دائرة
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 253.12 133 أخرى
   500 اجملموع

خامًسا( العوامل االقتصادية اليت اسهمت يف تعاطي 
 النساء للمخدرات:

 252.66 183 موظف

3.664 3 0.300 
 257.06 127 رئيس قسم
 216.61 57 رئيس دائرة

 255.78 133 أخرى
   500 اجملموع

العوامل اليت تؤدي إىل احملور الثاين: من            
 تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي

 261.43 183 موظف

5.312 3 0.150 
 261.66 127 رئيس قسم
 220.66 57 رئيس دائرة

 237.60 133 أخرى
   500 اجملموع

احملور الثالث: املعوقات اليت حتول دون وقاية النساء 
 اجملتمع السعودي: من تعاطي املخدرات يف

 246.55 183 موظف

5.911 3 0.116 
 275.80 127 رئيس قسم
 229.12 57 رئيس دائرة

 240.94 133 أخرى
   500 اجملموع

احملور الرابع: اآلليات املناسبة اليت ميكن أن تقدمها 
اجلهات املختصة لوقاية النساء من مشكلة تعاطي 

 السعودي:املخدرات يف اجملتمع 

 248.70 183 موظف

15.638 3 
0.001** 
 دال

 285.25 127 رئيس قسم
 201.22 57 رئيس دائرة

 240.91 133 أخرى
   500 اجملموع

 (0.01**فروق دالة عند مستوى الدالة )
ابت أفراد تبني من بياانت اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط الرتب الستجا

عينة الدراسة على كاًل من: "العوامل الثقافية والنفسية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات"، والدرجة الكلية 
للمحور الثاين: "العوامل اليت تؤدي إىل تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي"، واحملور الثالث "املعوقات اليت 

ي املخدرات يف اجملتمع السعودي" وذلك ابختالف متغري املركز الوظيفي؛ حيث أن حتول دون وقاية النساء من تعاط
( مما يدل على عدم وجود فروق جوهرية يف استجاابت أفراد عينة 0.05قيم مستوايت الداللة جاءت أكرب من )

 الدراسة حنو هذه االبعاد أو احملاور تعزى ملتغري املركز الوظيفي.

( يف متوسط الرتب الستجاابت أفراد 0.01ذات داللة احصائية عند مستوى ) وابملقابل اتضح وجود فروق
عينة الدراسة تعزى ملتغري فئة املركز الوظيفي على احملور األول: "خصائص النساء متعاطيات املخدرات". وكانت 

 متوسط ( يف0.01الفروق لصال فئة املركز الوظيفي )موظف(. ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
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 اليت االجتماعيةو التنظيمية  العواملالرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري فئة املركز الوظيفي حنو كل من: "
" وتبني أن هذه الفروق بني فئيت املركز الوظيفي )موظف، رئيس دائرة(. ووجود للمخدرات النساء تعاطي يف اسهمت

( يف متوسط الرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة على احملور الرابع 0.01)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 
 اجملتمع يف املخدرات تعاطي مشكلة من النساء لوقاية املختصة اجلهات تقدمها أن ميكن اليت املناسبة اآلليات"

 " وكانت هذه الفروق أيضاً لصال كل من فئيت املركز الوظيفي )موظف، رئيس دائرة(.السعودي
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 نتائج الدراسة وتوصياهتا : مناقشةالفصل اخلامس
النفسي  العاملمشكلة مركبة متعددة األبعاد يتداخل فيها  للمخدرات عاطي النساءتيعد تنامي معدالت 

ولذا فان تعاطي النساء للمخدرات يف  ؛جديدة وأمناطاً  أشكاالً  وأتخذ واالجتماعي واألمين والرتبوي واالقتصادي،
املتعمقة ابعتبارها مشكلة اجتماعية حتتاج إىل مواجهة  العلمية والدراسات البحوث إجراء تطلبجملتمع السعودي يا

ويناقش هذا الفصل من الدراسة أبرز للتقليل من حدة خطورهتا وانتشارها من خالل التعرف على العوامل الدافعة هلا. 
لنظري والدراسات السابقة، إضافة إىل عرض التوصيات اليت مت النتائج اليت مت التوصل إليها مع ربطها ابإلطار ا

 التوصل إليها بناًء على نتائج الدراسة وذلك على النحو التايل: 

 وصف ألفراد عينة الدراسة:أوال( 
تبني من نتائج الدراسة أن اخلصائص الدميوغرافية واملستوى االقتصادي واالجتماعي واملهين للمبحوثني يتوافق 

بات الدراسة. حيث متيز معظمهم ابالستقرار االجتماعي وارتفاع املستوى االقتصادي، وهذه النتائج تعكس مع متطل
التجانس بني املبحوثني. كما تبني مالئمة اخلصائص املهنية للمبحوثني فقد كان معظمهم من العاملني يف القطاع 

مما يدعم النتائج ويساهم يف الكافية ربة اخليهم ودخوهلم الشهرية مرتفعة، ولد يف جمال مكافحة املخدرات احلكومي
ا ميكن من املوثوقية يف رؤيتهم حنو قضااي الدراسة. حيث اقتضت ومم ،حتقيق أهداف الدراسة واالجابة على تساؤالهتا

يف جمال املخدرات والذين لديهم القدر املناسب من املعلومات  واخلرباء طبيعة الدراسة استقصاء رؤية العاملني
لبياانت حول حجم مشكلة تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي والتعمق يف فهم القضااي املرتبطة هبذه وا

واطالعهم على االحباث والدراسات  املشكلة االجتماعية، ويعود ذلك إىل تعاملهم املباشر مع حاالت التعاطي
 جملتمع البحث.  واملعلومايتمما يعزز املستوى املعريف  والتقارير واإلحصاءات

 اثنيا: مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

اقتضت مشكلة الدراسة وأهدافها البحث يف خصائص النساء املتعاطيات للمخدرات، والعوامل احملفزة 
جلات املناسبة من خالل للتعاطي، واملعوقات اليت حتول دون احلد من انتشار حاالت التعاطي، وكذلك البحث يف املعا

اقرتاح جمموعة من االليات املالئمة ملواجهة مشكلة تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي. وقد توصلت 
 الدراسة إىل جمموعة من النتائج أسهمت يف حتقيق أهدافها واالجابة على تساؤالهتا وذلك على النحو التايل:
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 السعودي؟ اجملتمع يف املخدرات طياتمتعا النساء خصائص ماالسؤال األول: 

 اخلرباء وكذلك املخدرات، ومكافحة وقاية أجهزة يف نيالعامل منأظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة 
هذا اجملال )موافقون إىل حدًا ما( على اتصاف النساء متعاطيات املخدرات خبصائص متيزهن عن  يف املتخصصون

اخل وتعقد خصائص النساء متعاطيات املخدرات، حيث أنه ليس من السهولة غريهن، وهو ما ميكن تفسريه بتد
 االمجاع على خصائص مشرتكة تعمم على مجيع النساء متعاطيات املخدرات نظراً الختالف العوامل الدافعة للتعاطي.

املتخصصني  من اتفاق (4:م2017 املخد ِّرات، ملراقبة الدولية اهليئةوتتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه )
 بينها فيما تتفاعل الوقاية عوامل من متنو ِّعة جمموعة فهناك .للمخد ِّرات تعاطيال يسب ِّب وحيد عامل وجود على عدم

 عن انشئة ابعتبارها املخد ِّرات تعاطي إىل عملية الحقاً. حيث يُنظر هلا االرهتان مثُ   تعاطي املخد ِّرات إىل تؤدي وقد

وبيولوجية  جينية عوامل جانب إىل مسبقة، عوامل شخصية العوامل هذه تماعية وتشملواج بيولوجية ونفسية عوامل
 .احتمال حالة التعاطي من تزيد اليت والثقافية والقانونية االجتماعية العوامل من وعدد

وفيما خيص أبرز اخلصائص اليت يراها أفراد عينة الدراسة يف متعاطيات املخدرات، فقد متثلت يف أن "أعمار 
 عاماً". ويؤكد هذه النتائج ما أشار إليه التقرير الوطين 35و 15غلب متعاطيات املخدرات يف الفئات العمرية بني أ

 عام السعودية العربية اململكة يف املخدرات ملكافحة الوطنية للجنة العامة األمانة عن الصادر املخدرات ظاهرة حول
فيات األمل واملقبوض عليهم يف قضااي املخدرات ينتمون إىل ه والذي أكد أن أغلب طاليب العالج يف مستش1437

من أن أغلب  (2007آل خليفة )تفق مع ما توصلت إليه دراسة وكذلك تسنة(.  30-21الفئة العمرية من )
 وميكن تفسري ذلك من أن النساء يف املرحلة العمريةاملتعاطيات يف اجملتمع البحريين كانوا من الفئات العمرية الشابة. 

الشابة يكن أكثر عرضة للتعاطي ولإلدمان، ففي تلك املرحلة العمرية مييلن إىل تقليد الغري دما يتواجد لديهن من دوافع 
قوية والشغف إىل جتربة ما هو جديد وخوض املغامرة من خالل رفيقات السوء، وهو ما جيعل تلك الفئات العمرية 

 األخرى.األكثر تعرضاً للتعاطي مقارنة ابلفئات العمري 

واتفقت عينة الدراسة على أن أكثر أنواع املخدرات اليت تتعاطاها النساء يف اجملتمع السعودي هي كل من مادة 
املخدرات األكثر املنشورة واليت أفادت أبن  التقاريراحلشيش مث حبوب الكبتاجون". وهذه النتائج تتفق مع ما أكدته 

احلشيش، مث حبوب الكبتاجون، مث مادة اهلريوين، وكلها مواد خطرية تؤدي مادة هي على التوايل  انتشارًا يف اململكة
 واملخدرات، اإلدمان الصحي، والتثقيف الصحة لتعزيز العامة )اإلدارة إىل األمراض النفسية والعقلية واجلسدية اخلطرية

 (.2020 الصحة، وزارة
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ينة الدراسة أن "معظم النساء متعاطيات وجاء اثلث خصائص النساء متعاطيات املخدرات موافقة بني أفراد ع
املخدرات يقمن يف املدن الكربى". وهو ما ميكن تفسريه أبن طبيعة االحنرافات يف الغالب ترتكب يف املدن الكربى، 
فاجلرمية واالحنراف حضرية حسب نظرية الفرصة االجتماعية ملا توفره املدن من فرص لالحنراف قد ال توجد بنفس 

دراسة و  (Crawford, ND 2011) اطق اجلغرافية الريفية والرعوية. وتتفق هذه النتائج مع دراساتالقدر يف املن
(Kathleen & Bruce, 2005) ( حيث تبني أن من خصائص 2009فوزية عبد الستار ) ودراسة

 تية متدنية وفقريًة.األحياء اليت تتميز ببنية حتو  يف األحياء الشعبية الفقرية يف املناطق احلضريةاالقامة املتعاطيات 

 بدرجة فيهن تتوافر واليت املخدرات متعاطيات النساء خصائص على أن من الدراسة عينة أفرادكما اتفق 
، "أن أغلب املتعاطيات للمخدرات قد تعرضن حلاالت عنف أسري". وهذا ما أكده بعض الدراسات متوسطة

ذي قد يكون عامل مهيئ للتعاطي حيث يوفر ذلك لضحااي العلمية من اقرتان التعاطي حباالت من العنف األسري وال
العنف اهلروب من حالة التعنيف؛ بينما تتجه دراسات أخرى إىل أن العنف يعد من اآلاثر املتوقعة لتعاطي املخدرات 

لجنة هبا األمانة العامة ل تالدراسات اليت قامنتائج  أن( من 2015واملؤثرات العقلية. وهذا ما أشار إليه الشريف )
 .تعاطي املخدرات عامل رجع إىلتأن أحد أسباب العنف األسري  ابجملتمع السعودي تؤكد الوطنية ملكافحة املخدرات

كما أظهرت النتائج عدم موافقة عينة الدراسة على عدم أتثري عامل "السمات الشخصية املوروثة للمرأة" على 
وما تذهب Rashada, 2005) تيجة تتوافق مع دراسة )تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي. وهذه الن

إليه نظرية التعلم االجتماعي واليت تؤكد أن االحنراف، مثل تعاطي املخدرات، هو سلوك مكتسب من خالل أتثري 
 العوامل االجتماعية والتنظيمية والثقافية والنفسية واالقتصادية والبيئية احمليطة ابلفرد بشكل أكثر وضوحًا من أتثري

السمات الشخصية املوروثة، إضافة لتأثري العوامل األخرى مثل التقليد واحملاكاة جلماعة االصدقاء والقرانء واليت أكدت 
 نتائج الدراسة احلالية على أمهيتها يف تفسري تعاطي النساء للمخدرات.

 النساء لتعاطي املؤدية واالقتصادية والنفسية والثقافية واالجتماعية التنظيمية العوامل ماالسؤال الثاين: 
 ؟السعودي اجملتمع يف للمخدرات

واليت تتطلب  لمخدراتالنساء ل تعاطيأظهرت النتائج أمهية العوامل اليت اعتمدت عليها الدراسة يف تفسري   
وء يف ضهذا السلوك االحنرايف ال ميكن تفسري  هنمن أ"نظرية االحتواء"  والرت ركلسل االجتاه التكاملياالعتماد على 

لمخدرات ل النساء ن تعاطيأبل  ؛عامل دون آخر ًا على، واعتمادمستقلةعوامل اجتماعية أو نفسية أو عضوية 
(. 30: 2012، لطيفة) هااحدإسلوك تشرتك يف حدوثه جوانب متعددة ومتداخلة ال ميكن فصلها أو إغفال 
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هناك اتفاق ف واجتماعية، بيولوجية ونفسية ملعوا عن انشئة ابعتبارها املخد ِّرات تعاطي إىل عملية وبشكل عام يُنظر
 عوامل من متنو ِّعة جمموعة فهناك للمخد ِّرات. تعاطي الشخص يسب ِّب وحيد عامل يوجد بني املتخصصني أبنه ال

 هذه الحقاً. وتشمل هلا االرهتان مثُ   تعاطي املخد ِّرات إىل تفضي وقد بينها فيما تتفاعل اليت الوقاية اخلطر وعوامل

 والثقافية والقانونية االجتماعية العوامل من وبيولوجية وعدد جينية عوامل جانب إىل مسبقة، عوامل شخصية املالعو 

 (.   4م: 2017املخد ِّرات،  ملراقبة الدولية احتمال حالة التعاطي )اهليئة من تزيد اليت

فية مث للعوامل االجتماعية، إذ سجال وتشري نتائج الدراسة احلالية إىل األمهية التفسريية العالية للعوامل الثقا
وتتضح االمهية التفسريية للعوامل الثقافية واالجتماعية لتعاطي درجة كبرية يف موافقة عينة الدراسة على درجة أتثريمها. 

للسلوك  يف رؤيتها( Opportunity Theoryنظرية الفرصة ) النساء للمخدرات من خالل الرؤية اليت تقدمها
، فرصًا عديدة لالحنراف احلياة احلضريةمن خالل الرتكيز على التحليل البيئي، حيث تتيح  ساءنالطائش لدى ال

أحد أكثر مظاهر اإلغراء للسلوك يعد  . فالتعاطيتعتمد هذه الفرص على الوقت والسياق وعلى حركة احلياة اليوميةو 
 leson and )اطي املرأة للمخدرات يتمثل ابستمرار حالة تع سلوك طائش آخرالذي يولد بدوره فرصاً ل الطائش

Clark, 1989) (.279: 2013)الطويسي،  و 

أن معيشة املرأة يف وسط ثقايف وبيئي يؤمن  ( من2006)عبد املنعم، وتتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه 
مت تشكيله ن سلوك مثل هؤالء النساء يكون قد أ، حيث ادمشروعية املخدرات أمر جيعل من املستحيل تعديل سلوكه
( إىل 2013حميسن ) . ويؤكد ذلك ما توصلت إليه دراسةمن خالل وجوده يف سياق ثقايف تعايشن معه واندجمن فيه

لشجار نتيجة ل ن األسرياألملاالفتقاد كأن من األسباب املؤدية لتعاطي املخدرات الظروف االجتماعية السيئة  
 .)والثقافية والدينية(كضعف الوازع الديين ،العائلي

وجاء اثلث العوامل أمهية يف التأثريات على تعاطي النساء للمخدرات: العوامل التنظيمية، وميكن فهم ذلك يف 
أن احلد من توجه املرأة لالحنراف وتعاطي املخدرات يلزمه وجود ضوابط نظامية، وعند غياب هذه الضوابط أو 

ن أن تكون جتربة املرأة للمخدرات عبارة عن هفوة؛ قصورها فإن ذلك عاقبته تزايد نسبة تعاطي املخدرات وبداًل م
 ستولرمانفإهنا تعود ملمارستها مرة وأخرى لتتحول إىل متعاطية للمخدرات ومدمنة عليه. ويف هذا السياق يرى 

(Stolerman, 1991 )أن ميكن املخدرات أن يف يتمثل أنه ميكن تقدمي تفسري مليل النساء لسلوك التعاطي 
 اجيابية إذا مل جتد املرأة نبذاً من اجملتمع ملا تقوم به. تتدعيما إىل تؤدي
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يف حني أظهرت النتائج أن العوامل النفسية والعوامل القتصادية تؤثر بدرجة متوسطة يف املسامهة يف تعاطي 
عن  النساء للمخدرات. وبناء على التصور الذي تقدمه نظرية االعتمادية، فان تعاطي املرأة للمخدرات يعد تعويضاً 

رأة. وابلتايل تكون املخدرات وسيلة للهروب بحـث عنهـا املتأو أنه قد يكون تعويضًا عن قوة اجتماعيـة مزيفـة ، القلق
، لطيفة)واألمان  ابلثقة واألمن تشعر فيهاالنكوص إىل املراحل اليت  ميكانزمييف حتريك اخليال واستثارة  اتساعده
يت احتلت املرتبة االخرية يف تفسري تعاطي النساء للمخدرات ابلرغم من (. أما العوامل االقتصادية ال23: 2012

أمهيته التفسريية اليت اشار إليها اإلطار النظري للدراسة، حيث تقدم نظرية االنومي عند مريتون تفسريًا لإلحنراف أبنه 
 مشروعة ومنها ترويج املخدرات عندما ال تتوفر للمرأة الفرص املشروعة للحصول على املال فأهنا قد تلجا للفرص الغري

النساء، فسر انتشار تعاطي املخدرات بني اقتصادية ت تالكثرة املشك  ( أبن2013) املهندي أو تعاطيها. ويؤكد ذلك
الرخاء املفاجئ ف ،التغيري االقتصادي السريع سواء كان إىل الرخاء أو الكساد يؤدي إىل زايدة حجم ظاهرة التعاطيف

كما جتتذب عمليات التنمية اليت تصاحب . ال اليت قد تؤدي إىل اإلقبال على تعاطي املخدراتيؤدي إىل وفرة امل
من جهة أخرى فان الكساد املفاجئ يؤدي إىل . و تعاطي املخدرات قد تكون متارسالرخاء األيدي العاملة اليت 

تمع ككل من بينها تعاطي املخدرات سلبية على مستوى األفراد واملؤسسات واجمل اً عنها آاثر  ينتجالبطالة والفقر اليت 
 (.38: 2012 لطيفة،غري املشروع هبا حماولة لتحقيق الربح السريع ) هراب من الواقع األليم أو االجتار

ولتحقيق مزيد من الوضوح والدقة فقد سعت الدراسة إىل حتديد أكثر العوامل املتضمنة يف كل من العوامل 
والنفسية واالقتصادية قدرًة على تفسري تعاطي النساء للمخدرات. وقد أظهرت نتائج التنظيمية واالجتماعية والثقافية 

 وكذلك املخدرات، ومكافحة وقاية أجهزة يف نيالعامل منالدراسة تباينًا واضحًا حول استجاابت أفراد عينة الدراسة 
 يت:، وذلك وفقاً لآلابلرايض املخدرات مكافحة جمال يف والعاملون والقيادات اخلرباء

 . العوامل التنظيمية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات: 1

يرى املبحوثني أن هناك ثالث من العوامل التنظيمية تؤثر )بدرجة كبرية( على تعاطي النساء للمخدرات وهي: 
للتعاطي "عدم عزل السجينات املتورطات جبرائم املخدرات عن ابقي النزيالت"، ويعزى ذلك إىل كون الدافع األهم 

بني أغلب متعاطيات املخدرات يكمن يف احملاكاة والتقليد، ابعتبار أن اختالط النساء املودعات ابلسجون ابألخرايت 
 املتورطات جبرائم املخدرات يعد عامل حمفز هلن للتعاطي. وهذه النتيجة تتوافق مع أشارت إليه دراسة )

(Saunders, B. and others, 2006  منها االختالط ينتكسن ألسباب خمتلفة تعاطيات املالنساء من أن
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 السجن يف املرأة إيداعأبن  (2002)ابملسجوانت املتورطات جبرائم املخدرات، وتتوافق كذلك مع دراسة القحطاين 
 .السجن من خروجها بعد تتوطد حىت نهبتها عالق ، وأنابملتعاطياتيتسبب ابختالطها 

 مريضة املتعاطية اعتباريف تعاطي النساء للمخدرات )وبدرجة كبرية(: "وجاء اثين العوامل التنظيمية مسامهة 
فبالرغم من أمهية هذا العامل حلماية املتعاطية لتشجيعها على طلب  ."النظام عليها يعاقب جرمية وليس للعالج حتتاج

سي ويتحول لعامل خطورة العالج يف املراحل األوىل للتعاطي، إال أنه بنفس الوقت ميكن أن يكون هلذا النظام أثر عك
 طاملا أنه يوفر للمتعاطية اإلطار القانوين الذي حيميها من احملاسبة والعقاب. 

 اخلاصة النظامية اإلجراءات فعالية عدم: "تعاطيال يف)بدرجة كبرية(  سامهةامل ةيالتنظيم العوامل اثلث أما
املتبعة يف التعامل مع  اإلجراءاتاثل االنظمة و ت". وميكن تفسري ذلك بعدم متللمخدرا املتعاطيات النساء دمحاسبة

الوضوح، نظراً  محاالت تعاطي املخدرات بني الرجال والنساء، فإجراءات التعامل مع املتعاطيات تتسم ابلتعقيد وعد
 خلصوصية النساء يف اجملتمع السعودي، مما يقلل من فرص املراقبة واحملاسبة.

لتنظيمية أتثريًا على تعاطي النساء للمخدرات هي: "القصور يف أداء كما أظهرت النتائج أن أقل العوامل ا
االجهزة األمنية املتخصصة يف مكافحة تعاطي النساء للمخدرات" واليت جاء أتثريها بدرجة متوسطة. ويعود ذلك ملا 

ليات الرصد أو تواجه االجهزة األمنية من صعوابت يف إجراءات الكشف واملتابعة حلاالت تعاطي النساء سواء يف عم
 القبض على املتعاطيات وابلتايل ضعف أتثري هذا العامل يف مواجهة مكافحة تعاطي النساء للمخدرات.

 . العوامل االجتماعية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:2

حني اتفقوا  أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدارسة يرون أتثري أربعة من العوامل االجتماعية )بدرجة كبرية(، يف
على أتثري ثالثة عوامل أخرى )بدرجة متوسطة(. وتتفق هذه النتائج إمجااًل مع ما توصلت إليه دراسة الشهراين 

  تعاطي املخدرات واإلدمان عليها.وجود عالقة بني العوامل االجتماعية واالجتاه حنو ( من 2016)

 جمتمع مع النساء اختالط، كان من أبرزها: "ففيما خيص العوامل االجتماعية اليت أتثريها )درجة كبرية(
". ويعود ذلك إىل أمهية أتثري مجاعة الرفاق سواء يف التعاطي على يشجعن الاليت( الرفاق مجاعة) املخدرات متعاطيات

الدراسة أو العمل أو االصدقاء أو احلي، وميكن تفسري قوة أتثري هذا العامل وفقًا لنظرية االختالط التفاضلي من أن 
جمتمع املتعاطيات يفرض على غري املتعاطية ممارسة هذا السلوك كنوع من االلتزام واالمتثال بقيم اجلماعة حىت ولو  
كانت منحرفة عن قواعد السلوك العامة للمجتمع. كما أن مجاعة الرفاق تعد مالذًا آمنًا للمتعاطية بعيدًا عن الرقابة 
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اق للمتعاطية من الشعور دمكانتها االجتماعية اليت قد ال توفرها بيئتها األسرية، يضاف إىل ذلك ما توفره مجاعة الرف
   األسرية.

صل إىل املراحل املتقدمة من التعاطي إال بتشجيع تال  املرأةأن  من"بيكر" وتتوافق هذه النتيجة مع رؤية 
اعل االجتماعي مع خالل التفمن  إال عملية تعلم اجتماعية وما هن تذوق مثل هذه التجربة الرفاق، ذلك أل

جد اللذة يف التعاطي ابلرغم ست اهنأب اويعلمنه االطويلة، حيث يؤثرن عليه اإلدمانيةاخلربة ات ذو ات األخرايت املتعاطي
 رأةستطيع املتإىل اجلوانب اللذيذة املرحية من أاثر املخدر. وعلى هذا، ال  ايوجهن انتباههفمن التجربة األوىل املؤملة، 

. ويؤكد ذلك أيضًا ما توصلت تعلم حتديد آاثر املخدر كأشياء ممتعةتاملخدر من اجل اللذة ما مل  واصل تعاطيتأن 
( إىل إن أهم العوامل اليت ساعدت املرأة على تعاطي 2006إليه الدراسات السابقة، حيث أشارت دراسة عبد املنعم )

الذين يعرفون صديقًا أو قريبًا ( إىل أن 2008املخدرات أتثري املعارف واالصدقاء، كما توصلت دراسة النفيسة )
( من أن أبرز 2011، وكذلك ما اكدته دراسة اخلوالدة )جيابياً حنو تعاطي املخدراتإيتعاطى املخدرات لديهم اجتاهاً 

 االسباب اليت تقود إىل تعاطي املخدرات هي مسايرة رفاق السوء.

 تعزيز يف األسرةدور  ضعفلى تعاطي النساء للمخدرات: "وأظهر اثين العوامل االجتماعية أمهية يف التأثريًا ع
من خالل التنشئة  املخدرات تعاطي من املرأة محايةفالبيئة األسرية تعد من أهم عوامل  ."تعاطيال من املرأة محاية

ف أتثري ية، إال أن ضعالسلوكاالحنرافات  االجتماعية ألبنائها واملراقبة والتوجيه لسلوك أفرادها هبدف وقايتهم من
الزهراين العامل األسري قد حيوله إىل عامل خطورة، وهذا ما أكدته الدراسات السابقة، حيث أشارت دراسة 

 املشاكل أن( إىل 2008، وتوصلت دراسة احلريب )التفكك األسريإىل أن من أسباب تعاطي املخدرات  م(2004)
، وأكدت دراسة التعاطي حنو املرأة تدفع اليت جتماعيةاال العوامل أهم من عدها تأفراد بني اخلالفات وكثرة األسرية

 ( على أن من أبرز العوامل اليت تؤدي إىل تعاطي املخدرات املشكالت األسرية.2011اخلوالدة )

 حمدوديةوحسب نتائج الدراسة احلالية جاء اثلث العوامل االجتماعية أتثريًا على تعاطي النساء للمخدرات: "
ويعود ذلك وفقًا لنظرية الفرصة االجتماعية إىل ما توفره  ."للمخدرات املتعاطيات النساء على عيةاجملتم الرقابة مصادر

طبيعة احلياة احلضرية من وسائل وأساليب أدت إىل حدوث التغري يف احلياة االجتماعية للمرأة، إضافة غياب من لديه 
طورة املخدرات، مما أدى إىل توفري فرص تعرضها القدرة على توفري الرقابة اجملتمعية على سلوكها ومحايتها من خ

 لتعاطي املخدرات. 
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العوامل االجتماعية أتثريًا "التعاطي استجابة لرغبة الزوج" وهذه النتيجة تظهر اآلاثر  أقل  وتبني من النتائج أن 
الزوجة  العكسية لتعاطي الزوج للمخدرات، حيث يعد ذلك عامل محاية بدل أن يكون عامل خطورة ابعتبار أن

تالحظ اآلاثر السلبية للتعاطي على زوجها جيعلها ال ترغب يف ممارسة هذا السلوك، اضافة ملا يرتتب على تعاطي 
 اترتباط بني تعاطى املخدر االن إ الزوج للمخدرات من مشكالت اقتصادية واجتماعية تنعكس سلبًا على األسرة.

حالة ما إذا كان أحد الزوجني معتمد على  يفالزواجية  القةكون العالزواجية ارتباط معقد ومتبادل، وعادة ت لعالقاتوا
 (.318: 2015)احلديين، ي من عدم الرضا الزواج وتعاين مضطربة خدرةاملواد امل

 . العوامل الثقافية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:3

الثقافية )بدرجة كبرية( على تعاطي  أظهرت النتائج موافقة أفراد عينة الدراسة على أتثري ثالث من العوامل
". وميكن تفسري اإلسالمي الدين بقيم املرأة متسك عدمالنساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي، وأبرز هذه العوامل: "

ذلك أبن اجملتمع السعودي جمتمع حمافظ حتكمه تعاليم الشريعة االسالمية، وعندما تضعف القيم اإلسالمية لدى املرأة؛ 
لل يف سلوكها يعزى إىل غياب الوازع الديين مما جيعلها مهيئة لتقبل السلوكيات املنحرفة واليت منها تعاطي فان أي خ

من األسباب املؤدية لتعاطي ( أبن 2013املخدرات. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة حميسن )
 تعاطي مع املتساحمة اجملتمعات ثقافات على االنفتاح"اثين العوامل الثقافية أتثريًا ضعف الوازع الديين. أما  املخدرات

وتعد الثقافة الغربية من أبرز املؤثرات على البناء الثقايف يف اجملتمع السعودي، وذلك ملا حتمله من  ."للمخدرات النساء
ه الثقافة الغربية ال عوامل جذب ترتبط بطبيعة التطورات احلضرية احلديثة والتقنيات املتقدمة ونوعية احلياة اليومية، وهذ

 تبدي حتفظاً أو أحياانً ممانعة من تعاطي النساء لبعض أنواع املخدرات. 

وبشكل عام يظهر املكون الثقايف املستورد من الثقافات األخرى أتثريًا على سلوك النساء السعودايت من 
صور ذلك شيوع تعاطي املسكرات  خالل ميلهن إىل التقليد واحملاكات للسلوكيات املتضمنة يف هذه الثقافات، ومن

أن معيشة املرأة يف من  (2006عبد املنعم ) واملخدرات بني اإلانث. وتتوافق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة 
سلوك  ولذا فان، سلوكهااملخدرات أمر جيعل من املستحيل تعديل تعاطي وسط ثقايف وبيئي يؤمن دمشروعية 

. كما أن حالة تعايشن معه واندجمن فيه منحرف يف سياق ثقايف نخالل وجودهمن  تشكل يكون قداملتعاطيات 
اليت تشكل افتقاد املعايري  قيم سلبية تؤدي إىل يصاحبها خلل يف البناء الثقايف يف اجملتمع ينتج عنها اليتالالمعيارية 

 . عوامل محاية وتربر التعاطي
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يف  املرتبة الثالثة" لنساء عن خطورة تعاطي املخدراتقصور دور وسائل اإلعالم يف توعية ا"عامل كما سجل 
أمهية التأثري، ويعزى ذلك إىل أن اإلعالم التقليدي، واملتمثل ابلوسائل اإلعالمية املرئية مثل القنوات الفضائية الرمسية 

ت التعاطي والتجارية، ال يقدم مواد إعالمية تناقش بشفافية قضية تعاطي النساء للمخدرات بدعوى حمدودية حاال
حسب اإلحصاءات الرمسية. كما انعكس ذلك على االعالم اجلديد حيث يالحظ عدم االهتمام يف مواقع التواصل 
االجتماعي بقضااي تعاطي النساء السعودايت للمخدرات، واقتصار املتابعة اإلعالمية لبعض وقائع التعاطي استجابًة 

 الهتمام اجملتمع هبذه القضااي.   

النتائج موافقة املبحوثني على أتثري ثالث عوامل ثقافية على تعاطي النساء للمخدرات  يف حني أظهرت
 عرض" و "املخدرات لتعاطي املمارسة املشهورة اإلعالمية الشخصيات بعض وحماكاة تقليد" )بدرجة متوسطة(. وهي:

 على االجتماعي التواصل وسائل عتشجي" و "للمخدرات النساء لتعاطي املشجعة واملسموعة املتلفزة االعالمية املواد
 ."للمخدرات النساء تعاطي

وهـذه النتــائج ال تتفــق مــع مـا تشــري إليــه الدراســات العلميـة مــن ميــل بعــض النسـاء وخاصــة املنتميــات للفئــات 
 بتعـاطي املشـهورة األجنبيـة اإلعالميـة الشخصـيات بعـض حماكـاةالعمريـة الشـابة لتقليـد الرمـوز الثقافيـة النسـائية وكـذلك 

، إضافة للتأثري السليب لألفالم واملسلسالت اليت حترض النساء على تعاطي املخدرات. حيث تشري دراسات ملخدراتا
إضــافًة إىل Chandrashekar, 2016) )و  (2018( واألمســري )2018( والســعيدان )2008النفيســة )

ـــوطين حـــول ظـــاهرة املخـــدرات ـــوات الفضـــائ( إىل 1437) التقريـــر ال ـــل أن مشـــاهدة القن ـــة تتقب تعـــاطي ية جتعـــل املتعاطي
 تعـرض، حيـث عرب االنرتنـتلرتويج املخدرات للنساء  مواقع التواصل االجتماعي يستخدمون روجنيامل أن، و املخدرات

 .ل طرق التعاطيي، وتسهاع على استعماهليتشجال، و طرق توصيلهاو  ا،، وأسعارهاتأنواع املخدر  مواقع الكرتونية

 أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:. العوامل النفسية اليت 4

مسامهة عاملني من العوامل النفسية )بدرجة كبرية( يف تعاطي موافقة أفراد عينة الدراسة على النتائج  تظهر أ
أساليب الرتبية يف كل من: " بدرجة )كبرية(املؤثرة العوامل النفسية . وحتددت النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي

املشكالت " و "س على الفتاة مثل التسلط واحلماية الزائدة واإلمهال والتدليل أو التحقري والقسوةاخلاطئة اليت متار 
تولد حالة من االنومي فأساليب الرتبية اخلاطئة  ."العاطفية اليت تواجه املرأة وما ينتج عنها من الشعور بعدم األمان

من خالل تعاطي املخدرات. كما تفسر  اقع السيءكما يرى مريتون االنسحاب من هذا الو تكون إحدى استجاابهتا  
هلا يف احلفاع على  وعوانً  للتوازن مع واقعها، وجتد يف املخدر سنداً  طلباً جلوء املرأة للتعاطي مدرسة التحليل النفسي 
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املخدر من وذلك ملا حيدثه ، هذا التوازن، فوظيفة املخدر )كما تعتقد املتعاطية( منح القدرة والقوة على مواجهة واقعها
سرة األ مساءلةوعدم كما أن املبالغة يف احلماية والتدليل الزائد العقلية.   اتغري يف نشاط وظائفها النفسية وعملياهت

 .املخدرات تعاطيتورطهن يف  زايدة فرص يؤدي إىلنفاقهن لألموال إللفتيات حول سلوكهن املنحرف أو ملصادر 

ـــيتويضـــاف إىل ذلـــك  ـــدأن املشـــكالت العاطفيـــة ال إىل املخـــدرات يها الرغبـــة يف اللجـــوء  تواجـــه املـــرأة تولـــد ل
سيكولوجية تعـاطي النسـاء للمخـدرات تقـوم علـى احلاجـة إىل أبن  (2010 ) وإدماهنا. ويؤكد ذلك ما ذهب إليه ربيع

( Matthew, 2010) اإلشباع النفسي الذي يرجع إىل اضطراابت يف عالقات احلب. كما تتفق مع دراسـة مـاثوا

( واليت أكدات على أن من أهم االسباب اليت تدفع النساء لتعاطي املخدرات هـي االمهـال وسـوء 2014حاج )ة دراسو 
ع نســبة املشــكالت ا غيــاب مراقبــة األســرة وارتفــاملعاملــة، وأن مــن أهــم أســباب انتشــار تعــاطي املخــدرات بــني الفتيــات 

( مــن أن النســاء 2016) األمــم املتحــدة املعنيــة ابملخــدرات واجلرميــةكمــا يتســاوق ذلــك مــع مــا وجدتــه دراســة   .األســرية
 الالئي يتعاطني املخدرات يعانني من تدين احرتام الذات والشعور ابلوحدة واالكتئاب والعزلة والعجز.

إساءة "عض العوامل النفسية بدرجة )متوسطة( ومتثلت هذه العوامل يف: وأظهرت النتائج أيضًا أتثري ب
اعتقاد " و "استعمال النساء لألدوية اليت يدخل يف تركيبها املواد املخدرة مثل األدوية املسكنة واملهدئة واملنومة واملنبهة

إىل أن  املعاجلون السلوكيونيرى ويعود ذلك حسب ما  ."بعض النساء أن تعاطي املخدرات يزيد من القدرة اجلنسية
املعرفية اخلاصـة بتـأثري العقاقري واألنظمة االجتماعية اليت  التوقعاتو مبين على التعلم تعاطي النساء للعقاقري النفسية 

أكثر أمهية من اإلحلاح  عاملوأن هذا دمثابة  ،التحكم يف التعاطي ، وعدم القدرة علىفعال حنو التعاطياألحتكم ردود 
  (.2006لشيء ما ميكن أن يسمى "االشـتهاء" للعقـار" )الفايد،  البدين

الوجدانية أو  ن( أن معتادي التعاطي يستخدمن بعض العقاقري هبدف تعديل حاالهت2001ر الديدي )ويذك
املنشطات مثل ، و فمثال امليثادون يثبط من حدة الغضب الشديد والعدوانية. هبدف التغلب على تقلبات خارجية

حمركا لتوهم القدرة على التغلب على مشاعر األمل النفسي الناجتة عن العجز والسلبية املصاحبة تعد امني االمفيت
املهدائت واملنومات دمثابة عقاقري حمررة حيث تسمح دمشاعر االرتباط الكامل ابآلخرين واإلحساس ، و لالكتئاب

مما خيفف من مشاعر اهلجر ومن اإلحساس  ،سهنالداخلي ابلتماسك لدى النساء الاليت يتسمن ابجلمود ويعزلن أنف
 يف العالقات االجتماعية.  ابلفشل

اجتاه متنامي لدى النساء يف بلدان االحتاد األورويب، كما هو احلال يف ناك أبن هالتقارير الدولية  ؤكدتكما 
فالبعض من البنزودايزيبينات.  تعاطي أو استخدام األدوية غري املشروعة مثل حنوالعديد من املناطق األخرى يف العامل، 

http://www.unodc.org/documents/pakistan/female_drugs_use.pdf
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 TEDS تقريريشري و  (.NIDA, 2019) عرضن لإلدمان الكيميائي للعقاقري والعالجات املختلفةالنساء يت

تلف حبسب العمر، فالنساء وخيل أكثر شيوًعا، إىل أن أمناط تعاطي النساء للمخدرات يتطور بشك (2014)
زايدة معدالت إضافًة إىل ذلك لوحظ  البالغات يتعاطني العقاقري اليت تستلزم وصفة طبية أكثر من الفتيات املراهقات.

 ألدوية الصيدالنية غري املشروعة وخاصة بني النساء األكرب سناً لاستخدام النساء بشكل عام يف بعض الدول األوروبية 

(United Nations, 2004). 

 . العوامل االقتصادية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات:5

أظهرت النتائج موافقة أفراد عينة الدراسة على أتثري عاملني من العوامل االقتصادية )بدرجة كبرية(، وابملقابل  
االقتصادية اليت أثرت بدرجة كبرية جاء يف كان هناك ثالثة عوامل اقتصادية تؤثر بدرجة متوسطة. ففيما خيص العوامل 

" ويتأكد ذلك عند املتعاطيات الاليت يعانني من سهولة احلصول على بعض أنواع املخدرات رخيصة الثمنمقدمتها: "
ضعف الدخل حيث ال يستطعن شراء املخدرات غالية الثمن، وهو ما جيعلهن يقبلن على احلصول على أنواع 

( من أن السبب الذي جيعل معظم 2016)اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات  إىل ذلك تقرير ويشري املخدرات الرخيصة.
النساء يتعاطني املخدرات الرخيصة هو ضعف الدخل. وجاء اثين العوامل االقتصادية أتثريًا يف تعاطي النساء 

خدرات"، وهذه النتيجة تتوافق مع ما للمخدرات "ارتفاع معدالت العمالة الوافدة غري النظامية املتورطة ابإلجتار ابمل
( من أن من أسباب تضاعف نسبة التعاطي يف اململكة ارتفاع معدالت العمالة 2007أكدت عليه دراسة اجللود )

 الوافدة غري النظامية املتورطة ابإلجتار ابملخدرات. 

" و النساء بني الفقر معدالت ارتفاعأما العوامل االقتصادية األقل أتثريًا حسب نتائج الدراسة فهي: "
". وهذه النتائج ختتلف مع ما اشارت اليه بعض املخدرات لتعاطي العاملة املرأة تدفع اليت القاسية العمل ظروف"

تعاطي املخدرات اللجوء لا مالبطالة والفقر ينتج عنهمن أن ( 2012)لطيفة،  و (2014محد، الدراسات السابقة )أ
 ع. حتقيق الربح السريهبدف ري املشروع جتار غلالالواقع أو  انسحاابً من

 ؟تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي السؤال الثالث: ما املعوقات اليت حتول دون احلد من

اليت حتول  توصلت نتائج الدراسة إىل اتفاق عينة الدراسة )بدرجة عالية( على أمهية املعوقات احملددة ابلدراسة
. وكانت أبرز هذه املعوقات "ضعف أتثري برامج الرعاية للمخدرات يف اجملتمع السعوديدون احلد من تعاطي النساء 

الالحقة للنساء املتعاطيات للمخدرات". ويعود ذلك إىل حمدودية الربامج املتخصصة يف الرعاية الالحقة للنساء 
التأهيل والرعاية للحاالت املتعاطية. الوقاية والعالج و يف برامج  العاملةالكفاءات والكوادر  متعاطيات املخدرات، وقلة

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/sr077-gender-differences-2014.pdf&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700213&usg=ALkJrhhdQQFsR2hPMiO3avTadBhM_NyctA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/sr077-gender-differences-2014.pdf&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700213&usg=ALkJrhhdQQFsR2hPMiO3avTadBhM_NyctA
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برامج وصوهلــن إلــى  مما يعيق هنقــوقحلانتهــاكات و  عــدم املســاواة اجلندريــة يعانني منلمخــدرات فالنساء املتعاطيات ل
بعــد  دجمهن يف اجملتمع إىل إعاقة بسبب مشكلة املخدرات يؤدي سـجنهن. كما أن والتوظيــفالعالج والتأهيل 

الفقــر  حاالت مزيــد مــنوابلتايل  حمدودة،تعليـم فرص هشاشـة اقتصاديـة مرتفعـة و ، مما ينتج عنه خروجهــن مــن الســجن
 (.4: 2018التعاطي )اللجنة العاملية لسياسة املخدرات، و 

تمع واحتل معوق "االفتقار للمعلومات والبياانت الكافية عن مشكلة تعاطي النساء للمخدرات يف اجمل
السعودي" الدرجة الثانية من حيث األمهية يف هذه الدراسة إذ ال يوجد رصد كاف حلجم هذه املشكلة، كما أن 
البياانت الرمسية يتم فيها الرتكيز على حاالت تعاطي الذكور ابعتبارها الصورة النمطية الشائعة يف اجملتمعات املختلفة 

 ومنها اجملتمع السعودي.  

ات: "رفض بعض أسر املتعاطيات لعودهتن بعد انتهاء حمكوميتهن". ويعزى ذلك إىل ومتثل اثلث املعوق
االستهجان ووصمة العار والنظرة الدونية اليت ينظر هبا اجملتمع إىل املتعاطيات للمخدرات؛ مما جيعل املتعاطية أو ذويها 

فض بعض االسر عودهتن بعد انتهاء يعزفون عن إعطاء معلومات كافية عن هذه املشكلة. وتزداد حدة املشكلة عند ر 
حمكوميتهن، وهو ما يشكل عائقًا كبريًا حيول دون وقاية النساء من عوامل تعاطي املخدرات. وتتفق هذه النتائج مع 

( أبن املرأة املتعاطية عند خروجها للحياة العامة يكون موقف االهل منها 2002ما توصلت إليه دراسة )القحطاين، 
( أن 2010ى مسعتهم ومكانتهم بني الناس. ويشري تقرير )األمم املتحدة املعنية ابملخدرات واجلرمية، سلبيًا حفاظًا عل

 حماولة ويف والعزلة، واالكتئاب الوحدةو  الذات احرتام تدين من يعاننيو  ابلعجز يشعرن املخدرات يتعاطني يتالال النساء
 الوضع تعقيد إىل يؤدي مما هلن، املتاحة اخلدمات من يستفدن وال املساعدة، نلتمسي الو  العار، وصمة لتجنب

 وتكريس التعاطي.

". حيث للمخدرات النساء تعاطي خبطورة التوعية جمال يف اإلعالم وسائل دور حمدوديةوجاء رابع املعوقات "
تمع أن مشكلة يالحظ تركيز الربامج التوعوية على تعاطي الذكور للمخدرات واملؤثرات العقلية. فاالجتاه العام يف اجمل

تعاطي املخدرات ذكورية، اضافة إىل حرص االسرة على عدم إظهار حاالت تعاطي النساء والتكتم عليها حرصاُ على 
مسعة املتعاطية وأسرهتا. وهذه النظرة أثرت على اجتاه املؤسسات االعالمية يف التعاطي مع هذه املشكلة مما قلل من 

 من تعاطي النساء للمخدرات.  أمهية إعداد برامج متخصصة ابلتوعوية 

كما اتفق املبحوثني على أمهية "ضعف الوعي اجملتمعي خبطورة مشكلة تعاطي النساء للمخدرات" والذي 
احتل الدرجة اخلامسة يف الرتتيب. ومن االسباب اليت أدت إىل ضعف وعي اجملتمع حمدودية اإلحصاءات املتاحة عن 



103 

 

ملؤسسات الصحية واألمنية املعنية ال تنشر معلومات وبياانت دقيقة عن حجم حاالت تعاطي النساء للمخدرات، فا
احلاالت اليت يتم رصدها، ابإلضافة إىل حمدودية عناية الندوات واملؤمترات والدراسات املتخصصة هبذا املوضوع، مما 

وعية حول هذه انعكس سلبًا على وعي اجملتمع حبجم خطورة تعاطي النساء للمخدرات، وابلتايل القصور يف الت
 املشكلة. 

 ما اآلليات املناسبة لوقاية النساء من مشكلة تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي؟السؤال الرابع: 

 اجملتمع يف املخدرات تعاطي مشكلة من النساء لوقاية املناسبة اآللياتعلى لتعرف سعت الدراسة إىل ا
د عينة الدراسة وبدرجة )عالية( على مناسبة هذه اآلليات وذلك . وقد أظهرت النتائج بشكل عام موافقة أفراالسعودي

 على النحو التايل:

احتلت آلية "مراقبة مواقع التواصل االجتماعي اليت تروج للمخدرات وتسهل التعاطي" االكثر أمهية حسب 
ي االستخدام ملواقع رؤية املبحوثني، ويعود ذلك إىل أن التطور التقين يف جمال االتصاالت وما أاتحه ذلك من تنام

التواصل االجتماعي. وتعد هذه الوسائل آمنة وسرية للحصول على املخدر من خالل املروجني الذين جيدون سهولة 
 يف الوصول للضحااي النساء املتعاطيات والاليت قد جيدن صعوبة أكرب من الرجال يف احلصول على املخدرات.

( أبنه من أسباب تنامي ظاهرة املخدرات يف اجملتمع 2013ويؤكد ذلك ما أشارت إليه دراسة العماري )
السعودي وتسارع وتريته استخدام املروجني أساليب جديدة لرتويج املخدرات عرب االنرتنت ومواقع التواصل الجتماعي 

شاندراشكار من عرض االسعار والتشجيع على االستعمال وتسهيل طرق التعاطي. وما توصلت إليه نتائج دراسة 
(Chandrashekar, 2016)  ينتج أتثريات سلبية للمتابعة املطولة لشبكات التواصل االجتماعي من وجود

شبكات التواصل ( من أن 2018. ويؤكد ذلك أيضا دراسة السعيدان )زايدة تعاطي املخدرات لدى النساء عنها
جود هامش واسع من احلرية و ، ليف تسهيل إدمان املخدرات لدى الفتيات يف اجملتمع السعوديساعدت االجتماعي 

. ولذا فان السياسة اجلنائية اليت واالكتشاف واملغامرة وضعف الرقابة األسرية ودخول الفتيات إىل بعض املواقع للتسلية
 تقوم على مراقبة مواقع التواصل االجتماعي ستسهم يف احلد من تعاطي النساء للمخدرات.

"احلاجة إلجياد منظومة للشراكة احلكومية واجملتمعية ملكافحة وجاء اثين اآلليات موافقة من حيث األمهية: 
تعاطي النساء للمخدرات". حيث أن مشكلة تعاطي املخدرات مشكلة متعددة االبعاد وحتتاج إىل التشارك بني 

رها. املؤسسات احلكومية املدنية والعسكرية ومؤسسات اجملتمع املدين ملواجهة تلك املشكلة اخلطرية والتقليل من آاث
ملواجهة  الرتكيز على التدخالت اجملتمعيةمن أمهية  Hedrich, 20052005) وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة )
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ه( من احلاجة ملواجهة مشكلة 1438، وكذلك ما أشارت إليه دراسة الرشود )لمخدراتالنساء ل شكلة تعاطيم
 تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي.

 مع للتعامل املتبعة النظامية االجراءات حول املرأة إرشادث االمهية فقد كانت: "أما األلية الثالثة من حي
فإرشاد املرأة لإلجراءات النظامية للتعامل مع حاالت التعاطي وخاصة فيما يتعلق بعدم  ."املخدرات تعاطي حاالت

وخصوصيتها، سيسهم يف التجرمي وأن التعاطي يعد حالة مرضية يتم عالجها بشكل سري حيفظ للمتعاطية مسعتها 
التقليل من حاالت التعاطي. كما أن معرفتهن للقوانني ولإلجراءات جتاه جرائم احليازة والرتويج للمخدرات، واليت قد 

 تتورط هبا بعض النساء جهاًل منهن ابلنظام، سيشكل عامل وقاية مينعهن من الوقوع هبذه اجلرائم.

". ويتم ذلك املخدرات تعاطي يف النساء وقوع من للحد وقائية يجيةاسرتات إعدادومتثل رابع اآلليات أمهية: "
، وهو ما عملت علية اململكة املخدرات تعاطي عوامل مع للتعامل استشرافية وقائية اسرتاتيجيات من خالل صياغة

درات من إصدار اسرتاتيجية ملواجهة خطر املخدرات. وقد تضمنت االسرتاتيجية الوطنية السعودية ملكافحة املخ
واملؤثرات العقلية غاايت عامة، ولكل منها أهداف خاصة، وآليات للتنفيذ. وركزت الغاية األوىل من االسرتاتيجية على 
استخالص أسباب التعاطي يف اجملتمع السعودي، وتصنيفها حسب املناطق، والفئات العمرية املختلفة؛ وذلك هبدف 

 درات.اختاذ التدابري الالزمة؛ خلفض الطلب على املخ

تشديد الرقابة على العقاقري الطبية والنفسية اليت حتتوي وجاء خامس األليات موافقة بني أفراد عينة الدارسة ـ"
". حيث أن إساءة استخدام تلك العقاقري وعدم وضع ضوابط رقابية عليها يساعد على إدماهنا؛ على مواد خمدرة

نظرًا الختالف تركيبتهن اجلسمانية والفسيولوجية عن الرجال، مما  وخباصة أن النساء يكن أكثر احتياجًا هلذه العقاقري
وتقرير ( 2003دراسة عيد )ويؤكد على أمهية ذلك كل من  يؤكد أمهية مردود الرقابة على تلك العقاقري لديهن.

((World Drug Report 2017 على  رفع مستوى الوعي العام دمخاطر تعاطي العقاقري وذلك من خالل
 فسية والعقلية والعامة للنساء. الصحة الن

 تعيى يف استجاابت أفراد عينة الدراسة على حماورها إحصائية داللة ذات فروق توجد هلالسؤال اخلامس: 
 املركي الوظيفي(. –العمل  –احلالة التعليمية  –العمر  -ملتغري )اجلنس

لدراسة على احملور األول خصائص أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية الستجاابت أفراد عينة ا
 لعوامل الثقافية اليت اسهمت يف تعاطي النساء للمخدراتالنساء متعاطيات املخدرات يف اجملتمع السعودي، وكذلك ل

وذلك ابختالف متغري اجلنس )فئة الذكور(. وميكن تفسري ذلك من خالل البعد املعريف لدى الذكور سواء العاملني أو 
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ملخدرات نظرًا لتعاملهم بشكل مباشر مع قضااي املخدرات بشكل عام ومع حاالت التعاطي بشكل اخلرباء يف جمال ا
 خاص، إضافة إىل أن معظم حاالت .

أما متغري العمر، فقد اتضح وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسط الرتب الستجاابت أفراد عينة 
النفسية االقتصادية  الثقافيةو  االجتماعيةو التنظيمية  ك للعوامل، وكذلالعواملالدراسة يف كل من: الدرجة الكلية حملور 

، املخدرات تعاطي من النساء وقاية دون حتول اليت املعوقات، إضافة حملور للمخدرات النساء تعاطي يف اسهمت اليت
النتائج تبني أن . وابستقراء السعودي اجملتمع يف املخدرات تعاطي مشكلة من النساء لوقاية املناسبة اآللياتوحمور 

سنة فأكثر(. وقد يعود ذلك إىل أن الفئة العمرية األكرب سنًا لديهم اخلربة  50هذه الفروق لصال الفئة العمرية )من 
والرؤية اليت متكنهم من معرفة العوامل واملعوقات واملعاجلات املالئمة ملواجهة مشكلة تعاطي النساء للمخدرات يف 

 اجملتمع السعودي.

لنتائج وجود فروق جوهرية يف استجاابت أفراد عينة الدراسة حنو عدة حماور تعزى ملتغري احلالة وأظهرت ا
"، "املعوقات اليت حتول دون احلد من املخدرات متعاطيات النساء خصائصالتعليمية )فئة الدراسات العليا( وهي: "

"، ويعود ذلك املخدرات تعاطي مشكلة من ساءالن لوقاية املناسبة اآلليات" ، "تعاطي النساء للمخدراتأتثري عوامل 
 النساء تعاطيفهم وتفسري طبيعة مشكلة  قدرة اكرب علىإىل أنه كلما ارتفع مستوى التعليم كلما كانت هناك 

مقارنة ابلفئات التعليمية األخرى، واليت قد تفتقد للمهارات التحليلية الكافية لفهم وتفسري هذه اخلصائص  لمخدراتل
 واآلليات.واملعوقات 

فئة كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية الستجاابت أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري العمل )
 املناسبة اآللياتاخلرباء(. حنو كل من "العوامل االجتماعية والثقافية اليت أسهمت يف تعاطي النساء للمخدرات" ، "

ه الفروق تعود إىل أن اخلرباء يف جمال مكافحة املخدرات يكونون " وهذاملخدرات تعاطي مشكلة من النساء لوقاية
على درجة أكرب من غريهم من فئات العمل األخرى يف معرفة أثر العوامل على تعاطي النساء للمخدرات وخباصة 

اخلرباء العوامل االجتماعية والثقافية اليت سجلت أتثري أكرب على تعاطي النساء للمخدرات. وبناء عليه فان هؤالء 
 يدركون اآلليات املناسبة ملعاجلة مشكلة تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي. 

)موظف، رئيس دائرة(  ابختالف متغري املركز الوظيفيوتوصلت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة احصائية 
 اسهمت اليت االجتماعيةو ظيمية التن العواملحنو حمور "خصائص النساء متعاطية املخدرات" و كذلك حنو كل من: "

"  ميكن تفسري ذلك املخدرات تعاطي مشكلة من النساء لوقاية املناسبة اآلليات" و "للمخدرات النساء تعاطي يف
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أبن لدى هذه الفئة تعامل مباشر مع املتعاطيات، وابلتايل متييز للخصائص اليت ينفردن هبا عن غريهن من النساء، 
املؤثرة على تعاطي النساء  االجتماعيةو التنظيمية قرار، فلديهم رؤية واضحة حول العوامل وابعتبارهم من متخذي ال

 للمخدرات واآلليات املالئمة ملواجهتها. 

 توصيات الدراسة:اثلثاً: 

 توصيات الدراسة:اثلثًا:  فإهنا توصي ابلتايل: الدراسة اليت توصلت إليها نتائجاليف ضوء 

عاطيات املخدرات عند وضع الربامج الوقائية والعالجية ومن أبرزها الرتكيز على تمضرورة مراعاة خصائص النساء  -
 الفئات العمرية الشابة وخاصة يف املدن الكربى مع مراعاة أن بعضهن قد يكن تعرضن للعنف األسري.

، اطي النساء للمخدراتتعأتثريًا يف  الرتكيز يف املعاجلة على العوامل الثقافية واالجتماعية ابعتبارمها أكثر العوامل -
ضمن سياق ثقايف و ، فمعيشة املرأة يف وسط بيئي يؤمن دمشروعية املخدرات حسب ما أظهرته نتائج الدراسة احلالية

 جيعلهن معرضات للتعاطي.ظروف اجتماعية سيئة وتعرضهن ليتسم بضعف الوازع الديين 

واليت تتسم ابلتعقيد  ،النساء املتعاطيات للمخدرات دمتابعةال بد من إعادة النظر يف اإلجراءات النظامية اخلاصة  -
، وذلك من خالل وضع إجراءات حمددة حتقق املتابعة تعاطيالقضااي املراقبة واملتابعة لفرص  وحمدوديةوعدم الوضوح 

  املالئمة هلذه القضااي.

ضعف دور األسرة يف تعزيز ابلقرانء من املتعاطيات للمخدرات، و اختالط النساء اظهرت النتائج أمهية أتثري عامل  -
وحمدودية مصادر الرقابة اجملتمعية على النساء املتعاطيات؛ ولذا ينبغي على األسرة تفعيل للمتعاطية، ماية عوامل احل

توجيه العناية باجلانب الرقايب وإشباع احلاجات النفسية واالجتماعية للمرأة والتنشئة االجتماعية السليمة ألبنائها و 
 للحد من أتثري مجاعة الرفاق.  أبنائهاسلوك 

الوازع الديين  ضعف :تعاطي النساء للمخدرات املؤثرة علىحسب نتائج الدراسة فان من أهم العوامل الثقافية  -
ولذا توصي الدراسة بضرورة الرتكيز يف برامج التوعية تعاطي. الاالحتكاك بثقافات اجملتمعات املتساحمة مع  والتأثر يف

 . لديين والتمسك ابلقيم االجتماعية والثقافية للمجتمعاليت تدعم اجلانب ا
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وفقا لرؤية املبحوثني سجل عامل "قصور دور وسائل اإلعالم يف توعية النساء عن خطورة تعاطي املخدرات" مرتبة  -
لوقاية  متخصصة ةتثقيفيمتقدمة يف التأثري على تعاطي املخدرات، ولذا على وسائل اإلعالم تقدمي مواد إعالمية 

 ملخدرات.ا عاطيلنساء من تا

التسلط أو ابلصحة النفسية للمرأة، ويتضمن ذلك احلد من اساليب وفيما خيص العوامل النفسية ينبغي االهتمام  -
 .قد تدفعهن لتعاطي املخدراتواليت تؤدي ملشكالت عاطفية  ،التحقري والقسوة واإلمهال أو احلماية الزائدة والتدليل

تشديد الرقابة على األدوية اليت يدخل يف تركيبها املواد املخدرة مثل األدوية املسكنة جة لأظهرت نتائج الدراسة احلا -
حلد من ولذا توصي الدراسة بضرورة تفعيل القوانني املنظمة لتداول هذه العقاقري هبدف اواملهدئة واملنومة واملنبهة، 

 .هلا إساءة استعمال النساء

لتورطها يف العديد  حجم العمالة الوافدة غري النظامية يف اجملتمع السعوديضرورة االهتمام دمواجهة مشكلة تنامي  -
 ويشمل ذلك تروجيها بني النساء إما هبدف التعاطي أو لالجتار هبا. ابملخدرات  من اجلرائم ومنها جرائم اإلجتار

اية الالحقة للنساء ضعف أتثري برامج الرعأكدت عليها نتائج الدراسة احلالية " وكانت من أبرز املعوقات اليت -
إصالحية وأتهيلية نوعية ومبتكرة تتالءم مع طبيعة مشكلة  برامج أبعداد؛ ولذا ينبغي العناية للمخدرات" املتعاطيات

 منها. ةدفاستمن اال النساء املتعاطياتمع متكني والتوسع هبا لتشمل كافة مناطق اململكة تعاطي النساء ونشرها 

، ومتكني املراكز العلمية شكلة تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعوديأمهية رصد البياانت اخلاصة دم -
شكلة والباحثني من الوصول إليها لتحقيق االستفادة منها يف الدراسات املختلفة للوصول لنتائج تساهم يف معاجلة م

 تعاطي النساء للمخدرات. 

رفض األسر للنساء املفرج عنهن بعد انقضاء فرتة  للحد من عود النساء لتعاطي املخدرات ينبغي االهتمام دمشكلة -
 .حمكوميتهن من خالل برامج للدمج االجتماعي هتيئ االسر لتقبلهن ورعايتهن

ويعود ذلك ، النساء للمخدراتيف احلد من تعاطي  كثر أمهيةاأل "آلية "مراقبة مواقع التواصل االجتماعي احتلت -
، ولذا ينبغي على املؤسسات االمنية واجملتمعية أن تؤدي دورها يف املخدرات جيترو يف  االلكرتونيةملواقع خلطورة هذه ا

 وتغليظ العقوابت على من يثبت استخدامها يف الرتويج لتعاطي املخدرات.مراقبة هذه املواقع 
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للمخدرات يف اجملتمع  النساءمكافحة املخدرات ختصص ملواجهة مشكلة تعاطي  اسرتاتيجية ضافة مواد يفإ -
ملواجهة منظومة للشراكة بني املؤسسات احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين وينبغي أن تضمن آلية لتوفري  السعودي،

 . هذه املشكلة واحلد من خطورهتا

وخاصة  ،حول االجراءات النظامية املتبعة للتعامل مع حاالت تعاطي املخدراتاألسرة وحتديدًا املرأة إرشاد  أمهية -
الذي يوفر  شكللاب عالجالمن فرص املرأة املتعاطية لتستفيد  ،واعتبار التعاطي حالة مرضيةفيما يتعلق بعدم التجرمي 

 .ة أسرهتامسعهلا اآلمان األسري وحيافظ على خصوصيتها و 
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 :واملصادر املراجع
  العربية:املراجع واملصادر أواًل( 

 .دار غريب :القاهرة ،(. املعجم يف علم اإلجرام2003) حممود ،أبو زيد -
 :بريوت ،ت واملؤثرات العقلية : التشخيص والعالجز اإلدمان على الكحول واملخدرا. (2001عابد الزراد ) ،أبو مغيصيب -

 .اليمامة للطباعة والنشر و التوزيع
يفة، نورة إبراهيم عبدهللا، فاعلية عالج املدمنني على املخدرات يف مملكة البحرين: دراسة تقييمية، آل خل -

 رسالة ماجستري، غري منشورة، عمان: اجلامعة االردنية.
منشورات مركز الدراسات والبحوث،  العريب،م(، أسباب تعاطي املخدرات يف الوطن 2012أمحد عبد العزيز ) األصفر، -

 امعة انيف العربية للعلوم األمنية.الرايض: ج

أثر اهلواتف الذكية يف تسهيل اإلجتار ابملخدرات وسبل احلد من ذلك من وجهة نظر  (.2018)األمسري، خالد مرعي  -
ضباط املديرية العامة ملكافحة املخدرات دراسة تطبيقية على ضباط البحث والتحري إبدارة مكافحة املخدرات يف مدينة 

 د العايل للدراسات األمنية، الرايض: كلية امللك فهد األمنية. الرايض، املعه

منشـــورات اجمللـــس األعلـــى  :عمـــان، عوامـــل اخلطـــورة يف البيئـــة اجلامعيـــة .(2009) وأخـــرونالبداينـــة، ذايب،  -
 للشباب.

ة (. أثر اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية علـى اجتاهـات الشـباب حنـو ظـاهر 2003الربميى، عائشة ابراهيم ) -
  دولة اإلمارات، مركز حبوث الشرطة، شرطة الشارقة. يفاملخدرات 

م(. اإلدمان على املخدرات يف اإلمارات العربية املتحدة وبريطانيا، ديب: حبث 2012بدر، جرب صال علي ) -
 مقدم ضمن متطلبات الدبلوم االلكرتوين يف التخطيط االسرتاتيجي ملكافحة املخدرات.

ايت والنماذج املعاصرة املفسرة لظاهرة تعاطي املخدرات، جملة العلوم االجتماعية،  بن زاين مليكة ، النظر  -
 .2018، ديسمرب 7برلني: املركز الدميقراطي العريب، العدد 

(. ممارســـة النشــاط البـــدين الرتوحيــي والوقايـــة مــن املخـــدرات: 2014بوعبــد هللا، حلســـن، بوطــاليب بـــن جــدو ) -
 .سنة(، اجلزائر: جامعة سطيف18-12ة )دراسة ميدانية ابلنوادي الشبابي

ـــال  - ـــى مســـتقبل األجي ـــة الســـعودية وخماطرهـــا عل ـــاق خـــري هللا، انتشـــار املخـــدرات يف اململكـــة العربي ـــود، ميث جل
 .2007، يناير 7العدد 4الناشئة، جملة دراسات إقليمية، املوصل: جامعة املوصل، السنة 

زواجية لدى الزوج املعتمد على املواد النفسية وزوجته، جملة اإلرشاد (، ديناميات العالقة ال2015احلديين، وفاء مسعود ) -
 .4، ج24النفسي، حلوان: مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

http://salemlib.dyndns-web.com:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16217
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دراسة استطالعية  :العوامل االجتماعية املؤثرة بتعاطي املرأة للمخدرات .(2008احلريب، مىن بنت منيف ) -
غري منشورة، الرايض:  ،نفسية ابلرايض، رسالة ماجستريآلراء العاملني والعامالت دمجمع األمل للصحة ال

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 الدويل املؤمتر الكوييت، اجملتمع يف اجلهود وتكامل املخدرات على الطلب خفض .(2006عايد ) احلميدان، -

  الكويت. الكويت: جامعة االجتماعية، العلوم لكلية الثالث
(. تعاطي املخدرات وسط طالبات اجلامعات: آراء الطالب 2014وسف املبارك )حاج أمحد، أم العز ي -

 والطالبات حول األسباب واآلاثر، اخلرطوم: مركز دراسات املرأة.
محدي، كلثوم و زينب محدي، الوضع العاملي لتعاطي املخدرات وآاثره النفسية والصحية، اجلزائر: جملة جيل  -

 . 2018، مارس، 40 ، عالعلوم اإلنسانية واالجتماعية
وجهة الضبط واالندفاعية لدى املتعاطني وغري املتعاطني للهروين النفسية  (.2008) صال سفري ،اخلثعمي -

 .جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، غري منشورة، الرايض: ماجستري ، رسالةابلدمام
عية احلياة، دراسة اجتماعية تطبيقية، اجمللة (. التوقف عن إدمان املخدرات وأثره على حتسن نو 2010اخلزاعي، حسني ) -

 جون.           4اجلزائرية للدراسات السوسيولوجية، العدد 

م(، جرمية تعاطي املخدرات وعقوبتها: دراسة مقارنة، سلسلة 2013اخلليوي، لؤي بن عبد هللا بن علي ) -
 األول. ملخصات األحباث القضائية، اجلمعية العلمية القضائية السعودية، العدد

أسباب املواد اخلطرة واملخدرات من منظور متعاطيها يف اجملتمع  .(2011) ماجد اخلياط و اخلوالدة، حممود  -
 .جون، 5األمنية، العدد  االسرتاتيجيةمركز الدراسات عمان: األردين، جملة الدراسات األمنية، 

، جتماعية من منظور التحليل النفسياملرأة واإلدمان : دراسة نفسية ا(. 2001)رشا عبد الفتاح  ،الديدي -
  .القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية

(. العوامل االجتماعية املرتبطة جبرائم املخدرات لدى املرأة واجلرائم املرتتبة عليها، أطروحة 2014) الرشيدي، جنالء بنت محد -
ماجستري، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم االجتماعية واإلدارية، قسم علم االجتماع، ختصص الرعاية 

 .والتأهيل

دراسة  -(. درجة االنتكاسة لدى عينة من املتعافني واملدمنني على املخدرات2010بيع، عفاف مرشد )ر  -
 مقارنة، القدس: جامعة القدس.

لوقاية طالب التعليم اجلامعي من املخدرات: دراسة  اسرتاتيجيةحنو  .(1441) ، وآخرون، إبراهيم حممدالزبن -
المية، عمادة البحث العلمي، الرايض: جامعة اإلمام حممد مطبقة على جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس

 بن سعود اإلسالمية.
زيوش، سعيد )ب.ت(. أتثري املخدرات على العالقات االجتماعية عند املراهق: دراسة ميدانية دمركز عالج املدمنني  -

 والعلوم،: جامعة حسيبة بن بوعلي.

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D9%86%D8%AA%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D9%86%D8%AA%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
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ل االجتماعي يف تسهيل إدمان املخدرات لدى أثر استخدام شبكات التواص .(2018السعيدان، فاطمة ) -
الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود الفتيات: دراسة ميدانية مطبقة على عينة من طالبات جامعة اإلمام، 

 اإلسالمية.
م(. آفاق جديدة يف مواجهة اإلدمان، املؤمتر السنوي اخلامس، القاهرة: جملة املركز 2003سويف، مصطفى ) -

 االجتماعية واجلنائية.القومي للبحوث 
اإلسكندرية: املكتب ، (. االحنراف واجلرمية يف عامل متغري2004)  عبد املوجودوأبو احلسن جابر  ،سيد -

 .اجلامعي احلديث
العربية السعودية:  اململكة يف املخدرات تعاطي إىل املؤدية العوامل (.2011) حممد اإلله عبد الشريف، -

 حنو العاملي مقدمة للمؤمتر النفسية، ورقة للصحة األمل جمتمعات درات يفاملخ متعاطي على ميدانية دارسة
 املخدرات، الرايض. أبخطار للتوعية فعالة اسرتاتيجية

(. العوامل االجتماعية وعالقتها ابالجتاه حنو اإلدمان لدى طالب 2016الشهراين، معلوي بن عبد هللا ) -
  .(66العدد )،  32 اجمللد ،نيةجمللة العربية للدراسات األمالرايض:  ،اجلامعة

(. املخدرات وشبكة اإلنرتنت، رؤية حتليلية الستخدامات الشبكة العنكبوتية يف ترويج 2011الشهري، فايز بن عبد هللا ) -
-11/5-9هـ، املوافق 1432-8/6-6املخدرات. الندوة العلمية "استخدام اإلنرتنت يف مكافحة املخدرات"، الرايض: 

2011. 

 ، الرايض: مكتبة الرشد.2ط ،(. التدين عالج اجلرمية1419ل إبراهيم )الصنيع، صا -
 جملة: األردن معان، حمافظة يف ميدانية دراسة: املخدرات حنو الشباب اجتاهات وآخرون، ابسم الطويسي، -

  .2013 ،2 العدد ،40 اجمللد واالجتماعية، اإلنسانية العلوم
االجتماعية والنفسية وراء تعاطي املخدرات، ورقة مقدمة للندوة العملية: (. العوامل 2009سليمان عبد هللا ) العقيل، -

 .املخدرات واألمن االجتماعي، مركز الدراسات والبحوث، الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية

اخلصائص اإلجتماعية واإلقتصادية ملدمين االمفيتامني ومدمين  (. 2007) سلمان بن حممد ،العواد -
جامعة انيف العربية للعلوم رسالة ماجستري، غري منشورة، الرايض:  ،احلشيش والعاديني: دراسة مقارنة

 .األمنية
 .دار املعرفة اجلامعية :علم النفس اجلنائي، اإلسكندرية (.2003) عبد الرمحن حممد ،العيسوي -
، القاهرة: % والرتامادول األكثر انتشاراً  10صندوق مكافحة اإلدمان يف مصر: املتعاطون  ،داليا ،عاصم -

 .14122العدد  ،  2017يوليو  28 جريدة الشرق األوسط، 
املركز القومي ، القاهرة: املخدرات يف اجملتمع املصري املرأة وجرائم (.2009عبدالستار، فوزية وسحر حافظ ) -

 .للبحوث االجتماعية واجلنائية

http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=15892H29HN747.664689&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20/&term=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20/%20%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%9B%20%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%20&aspect=basic_search&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=15892H29HN747.664689&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20/&term=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20/%20%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%9B%20%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%20&aspect=basic_search&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
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القاهرة: دار الكتب  اسرتاتيجية املواجهة(..اإلدمان واملكافحة) (. مبادئ مكافحة املخدرات2010مسري ) ،عبد الغين -
 القانونية. 

ونتائجه، اإلسكندرية: دار املعرفة (. اإلدمان دراسة نفسية ألسبابه 1999عبداملنعم، عفاف حممد ) -
 اجلامعية.

( أبعاد االغرتاب النفسي وعالقتها بتعاطي املخدرات لدى املراهق، رسالة دكتوراة،  2016عتيقة، سعيدي ) -
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بسكرة، اجلزائر، جامعة حممد خيضر.

األسرية واإلدمان على املخدرات دراسة ميدانية  (. التنشئة االجتماعية2005عزوز، عبدالناصر اهلامشي ) -
غري منشورة،  ،اجلزائر، رسالة ماجستري -على عينة من املدمنني اخلاضعني للعالج دمركز فرانتز فانون البليدة

 عمان: اجلامعة األردنية.
ة (. اإلدمان وأضراره: نظرايت تفسريه، عالجه، القاهرة: دار غريب للطباع2005غامن، حممد حسن ) -

 والنشر. 
 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. :سيكولوجية اإلدمان. القاهرة(. 2006. )سني عليفايد، ح -

االجتماعية،  والعلوم اإلنسانية العلوم الشباب للمخدرات، كلية تعاطي من والوقاية اخلطر (. عوامل2009) ، قمازهفريد -
 قسنطينة.  منتوري اجلزائر: جامعة

 ابجملتمع املخدرات ملتعاطي والدميوغرافية االجتماعية اخلصائص(. 2002) راشد بن حممد القحطاين، -
 .تونس جامعة: تونس منشورة، غري دكتوراه، رسالة السعودي،

من تعاطي الشباب للمخدرات، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم  ةي(. عوامل اخلطر والوقا2009) قماز، فريدة -
 ة. االجتماعية، اجلزائر: جامعة منتوري قسنطين

جامعة ، اجلزائر: جملة العلوم اإلنسانية، إدراك املعاملة الوالدية وتعاطي الشباب للمخدرات، قماز، فريدة -
 .2009يونيو  30، 31، العدد 2009 جمللدا ، اإلخوة منتوري قسنطينة

 السمات النفسية واالجتماعية ملتعاطي املخدرات، .(2014السعيد عبد هللا ) و الكردي، خالد إبراهيم -
 الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.

(. اخلصائص االجتماعية والدميوغرافية ملتعاطيات املخدرات يف اجملتمع اجلزائري: 2012جحيش ) لطيفة، -
 منشورة، عنابة: جامعـة ابجـي خمتـار. ،دراسة ميدانية بوالية خنشلة، رسالة ماجستري

، أسلوب تفسريي للرقابة من تعاطي واالجتماعيةى املهارات الشخصية التدريب عل(. 1413) احملارب، انصر إبراهيم -
  .املخدرات

سيكولوجية تعاطي املخدرات وإدماهنا لدى الفتاة اجلامعية، دراسة حالة.  .(2013احمليسن، عون عوض ) -
 .أكتوبر ،(3) اجمللد األول، ع، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات الرتبوية والنفسية
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املخدرات واملؤثرات العقلية، مركز  .(2011املشرف، عبد اإلله بن عبد هللا، واجلوادي، رايض بن علي ) -
 الدراسات والبحوث، الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية. 

 التعاون جملس دول يف واالقتصادية واالجتماعية النفسية وآاثرها املخدرات(. 2013) محد خالد املهندي، -
 جمللس املخدرات ملكافحة اجلنائية املعلومات مركز: الدوحة والبحوث، الدراسات وحدة العربية، اخلليج لدول

 .العربية اخلليج لدول التعاون
(. دور اإلعالم االمين يف التوعية االجتماعية: مشكلة تعاطي وإدمان املخدرات، رسالة ماجستري، 2017مام، خدجية ) -

 ابملسيلة. اجلزائر: جامعة حممد بو ضياف

 .جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض: مركز الدراسات والبحوث ، االجتار ابملخدرات (.2012 ) مظلوم،، حممد -
سيكولوجية تعاطي املخدرات وإدماهنا لدى الفتاة اجلامعية: دراسة حالة، جملة جامعة القدس  .(2013حميسن، عون ) -

 .(3) 1املفتوحة، 
 الشروق دار: عمان العصيب، العالج و اإلرشاد: املخدرات على اإلدمان(. 2007) أمحد حممد مشاقبة، -

 .والتوزيع للنشر
رسالة  ،دراسة يف جغرافية اجلرمية : جرمية تعاطي املخدرات يف حمافظات غزة. (2012وسام حممد ) ،النجار -

  .ميةالساإلامعة : اجلغزةماجستري، غري منشورة، 
العزيز، اجتاهات الشباب حنو تعاطي املخدرات وعوامل تكوينها : دراسة تطبيقية النفيسة، عبدالرمحن بن عبد -

على طالب املرحلة الثانوية واملتوسطة دمحافظة اجملمعة، رسالة ماجستري، غيال منشورة، الرايض: جامعة امللك 
 سعود.

 جامعة القاهرة. ، القاهرة:املخدرات عقوبة(. 2010) سلمى حممد، اهلوساوي -
 ، عمان: دار وائل للنشر.2نظرايت علم اجلرمية، ط .(2013، عايد عواد )الوريكات -
(. أتثري تعاطي املخدرات على الفرد واجملتمع، الندوة العلمية، املخدرات واألمن 2009يس، أمحد ) -

 .1/4/2009 – 3/ 30االجتماعي، السويس، الفرتة من 
حنراف والعود إىل االحنراف، جملة العلوم نظرية يف ميدان دراسة اال-يونس، مسري اإلسهامات السوسيو -

 .2016، مارس 23اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر: جامعة ابجي خمتار عنابة، ع
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 اثنيا( املنظمات واهليئات احمللية والدولية:
  .1441 وديةالصحة، اململكة العربية السع وزارة واملخدرات، اإلدمان الصحي، والتثقيف الصحة لتعزيز العامة اإلدارة -
: الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية ) 2020-2019االحتاد االفريقي ملكافحة املخدرات ومنع اجلرمية ) -

 .2019أغسطس  29املتخصصة للصحة والسكان ومكافحة املخدرات، القاهرة،  

نشورة، مكتبة إحصائيات غري م .(2015إدارة التدريب والبحوث والتعليم املستمر دمجمع األمل ابلرايض ) -
 البحوث، الرايض: جممع األمل.

للفرتة الزمنية من ، الواقع وجهود املكافحة: ظاهرة املخدرات واملؤثرات العقلية .(1437التقرير الوطين الثاين ) -
 .وزارة الداخليةالرايض:  ،هـ، اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات1437هـ إىل سنة 1420سنة 

 .واجلرمية ابملخـدرات املعين املتحدة االمم فينا: مكتب ،(2016تقرير املخدرات العاملي ) -
 االمم فينا: مكتب السياساتية، والتبعات واالستنتاجات وافية ، خالصة(2017) العاملي املخدرات تقرير -

 .واجلرمية ابملخـدرات املعين املتحدة
 .(1441) لرايض، احجم تعاطي النساء للمخدرات يف اجملتمع السعوديعن تقرير وزارة العدل  -
اجلمعيــة العامــة فينا: (. سياسة املخدرات والتنمية املستدامة، 2018اللجنة العاملية لسياسة املخدرات ) -

 لألمــم املتحــدة، سبتمرب.
  (.1441) املديرية العامة ملكافحة املخدرات -

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/narcoticscontrol/!ut/p/z1/04_iU.
DgAgL9CCADyEQmiOToR 

  .2019 االسرتاتيجية ، القاهرة، والدراسات للفكر املركز املصري -
 املتحدة، مايو ، فينا: األمم 2017 العاملي املخد ِّرات واجلرمية، تقرير ابملخد ِّرات املعين املتحدة األمم مكتب -

2017 . 
مليون شخص يعانون  35،  2019 العاملي خد ِّراتامل واجلرمية، تقرير ابملخد ِّرات املعين املتحدة األمم مكتب -

 .2019يونيه  26املتحدة،  فينا: األمم ،من اضطراابت تعاطي املخدرات وحباجة إىل العالج
  فيينا: األمم املتحدة.(، 2019، 2018، 2017، 2016، 2012، تقارير: )املخد ِّرات ملراقبة الدولية اهليئة -

ج التقرير الوطين الثاين حجم املخدرات واملؤثرات العقلية املضبوطة ملخص نتائ(. 1436وزارة الداخلية ) -
 هـ.1435هـ إىل عام 1431والطلب على العالج من اإلدمان للفرتة الزمنية من 

 
 

 



115 

 

األجنبية: واملصادر املراجعاثلثا(   
- Administration, Center for Substance Abuse Treatment, Intensive Outpatient 

Treatment for Alcohol and Other Drug Abuse 

- American Society of Addiction Medicine, Patient Placement Criteria, rev. 2nd 

ed. (Chevy Chase, Maryland, American Society of Addiction Medicine, 2019). 

- Arun, Priti and Chavan, Bir Singh (2010), Attitudes towards alcoholism and 

drug taking: a survey of rural and slum areas of Chandigarh, India, International 

Journal of Culture & Mental Health; Vol. 3 Issue 2, pp.126-136.  

- Betty Horwitz (2010), the Role of the Inter-American Drug Abuse Control 

Commission (CICAD): Confronting the Problem of Illegal Drugs in the 

Americas, Latin American Politics and Society, University of Miami.  

- Bloom, B. Owen and S. S. Covington, Gender-Responsive Strategies: Research, 

Practice, and Guiding Principles for Women Offenders (United States, 

Department of Justice, National Institute of Corrections, 2003) (available at 

www.nicic.org/pubs/2003/018017.pdf). 

- Center for Behavioral Health Statistics and Quality Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration. Treatment Episode Data Set 

Admissions (TEDS-A), 2014. 

- CICAD. “Drugs and Development "in the Drug Problem in the Americas: 

Studies. Washington, D.C.: Inter-American Drug Abuse Control Commission, 

Organization of American States, 2013.  

- Chandrashekar, Pramod Bharadwaj (2016). A Timeline Extraction Approach to 

Derive Drug Usage Patterns in Pregnant Women Using Social Media. A 

Thesis Presented in Partial Fulfillment. Of the Requirements for the Degree, 

Master of Science. ARIZONA STATE UNIVERSITY. 

- Crawford, ND. (2011). Examining the association between discrimination and 

risky social networks among illicit drug users, Submitted in partial fulfillment 

of the. Requirements for the degree. Of Doctor of Philosophy. COLUMBIA 

UNIVERSITY.  
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 حفظه هللا.......................................................... سعادة/....
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،، وبعد

 لتعاطي املخدرات بني النساء يف اجملتمع السعودي". العوامل املؤدية يقوم الباحث إبعداد دراسة ميدانية عن: "
خلطورة وعوامل احلماية اليت تؤثر على تعاطي النساء على عوامل ا التعرف إىل الدراسة حيث تسعى     

 خالل حتقيق األهداف الفرعية التالية: من وذلك للمخدرات يف اجملتمع السعودي،
 التعرف على خصائص النساء املتعاطيات للمخدرات يف اجملتمع السعودي.  -1
لتعاطي النساء للمخدرات  ادية( املؤديةالعوامل )التنظيمية واالجتماعية والثقافية والنفسية واالقتص حتديد -2

 .يف اجملتمع السعودي
 التعرف على املعوقات اليت حتول دون وقاية النساء من تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي. -3
حتديد اآلليات املناسبة اليت ميكن أن تقدمها اجلهات املختصة لوقاية النساء من مشكلة تعاطي املخدرات  -4

 .لسعودييف اجملتمع ا
وتطلب حتقيق هذه األهداف إعداد استبانة للتعرف على رؤيتكم حنو هذا املوضوع؛ لذا أنمل التعاون واملساعدة 

 يف استيفاء البياانت، مع مراعاة املالحظات التالية:
 اإلجابة على مجيع األسئلة. -
 ليس هناك عبارات صحيحة أو خاطئة. -
  أغراض البحث العلمي. بياانت هذه االستمارة سرية وستستخدم فقط يف -

 
 

 الباحث                                                                                   
 د. إبراهيم بن حممد اليبن                                                                            
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 أواًل( البياانت األولية: 

 ب. أنثى . ذكر                     أ . اجلنس: 1
 . العمر )ابلسنوات(: 2

 سنة فأكثر 50د. من  50أقل من  إىل 40ج.   40إىل أقل من  30ب. من  سنة 30أ. أقل من 

 . احلالة االجتماعية:3
 د. أرمل ج. مطلق ب. متزوج أ. أعزب

 . احلالة التعليمية:4
 �. دراسات علياج�ي. تعليم جامعب�أ. تعليم ما قبل اجلامعي

 يب. تعليم جامع
 أ. حكومي: مدين  )      (

 ب. أهلي )خاص( عسكري:  )       (        
ج. مدين )مؤسسات غري 

 د. أخرى  رحبية(

 . عدد سنوات اخلربة )ابلسنوات(: 6
 سنة فأكثر 15د. من  15إىل أقل من  10ج. من  10إىل أقل من  5ب. من  سنوات 5أ. أقل من 

 . املركز الوظيفي:7
 د. أخرى ج. رئيس دائرة ب. رئيس قسم أ. موظف

 . الدخل الشهري:8

 رايل 5000أ. أقل من 
إىل أقل من  5000ب. من 
 رايل10000

إىل أقل من  10000ج. من 
 رايل15000

رايل  15000( 4
 فأكثر

. مستوى املنطقة 9
 السكنية:

 خفضج. مستوى من ب. مستوى متوسط أ. مستوى مرتفع

. نوع 10
 املسكن:

 د. منزل شعيب ج. فيال ب. دور يف فيال أ. شقة

 ج. أخرى ب. إجيار أ. ملك . ملكية املسكن: 11
 هل طبيعة عملك له عالقة ابملخدرات:   أ.نعم      )  (                 ب. ال     )  (

 عالج(:  -مكافحة-وقايةابملخدرات )( يف جمال له عالقة هل سبق أن شاركت يف دورات )ورش عمل
 أ.نعم   )  (             ب. ال    )  (  
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 اثنًيا( حماور الدراسة:
 احملور األول: خصائص النساء متعاطيات املخدرات يف اجملتمع السعودي.                 

موافق إىل  موافق العبارات
 حداً ما

غري 
 موافق

    عاًما. 35و 15 . ترتاوح أعمار أغلب متعاطيات املخدرات بني1
    . أغلب املتعاطيات للمخدرات غري متزوجات.2
. أغلب النساء متعاطيات املخدرات مستوايهتن التعليمية دون 3

    اجلامعي.

    . معظم متعاطيات املخدرات دخلهن ضعيف.4
. تعاطي بعض النساء للمخدرات يعزى إىل السمات الشخصية 5

    املوروثة للمرأة.

دًة يسكن النساء متعاطيات املخدرات يف أحياء ينتشر فيها . عا6
    حاالت التعاطي.

. أكثر أنواع املخدرات  اليت تتعاطاها النساء يف اجملتمع السعودي 7
    مادة احلشيش مث حبوب الكبتاجون. 

    . معظم النساء املتعاطيات للمخدرات يقمن يف املدن الكربى.8
    اطيات املخدرات حلاالت عنف أسري.. يف الغالب تتعرض متع9

لعنوسة بسبب ا . أكثر النساء متعاطيات املخدرات يعانني من10
    الوصم االجتماعي.

. معظم النساء املتعاطيات للمخدرات ينتمني إىل أسر  أحد أفرادها 11
     يتعاطى املخدرات.
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 نساء للمخدرات يف اجملتمع السعودي:احملور الثاين: من العوامل اليت تؤدي إىل تعاطي ال 

بدرجة  العبارات
 كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 تؤثر

أواًل( العوامل التنظيمية اليت اسهمت يف تعاطي النساء 
     للمخدرات:

. القصور يف أداء األجهزة االمنية املتخصصة يف مكافحة 1
     تعاطي النساء للمخدرات.

مريضة حتتاج للعالج وليس جرمية  . اعتبار املتعاطية2
     يعاقب عليها النظام. 

. عدم فعالية اإلجراءات النظامية اخلاصة دمحاسبة النساء 3
     املتعاطيات للمخدرات.

. عدم عزل السجينات املتورطات جبرائم املخدرات عن 4
     ابقي النزيالت.  

النساء اثنًيا( العوامل االجتماعية اليت اسهمت يف تعاطي 
     للمخدرات:

. حمدودية مصادر الرقابة اجملتمعية على النساء املتعاطيات 1
     للمخدرات.

. اختالط النساء مع جمتمع متعاطيات املخدرات )مجاعة 2
     الرفاق( الاليت يشجعن على التعاطي.

. تلجا املرأة لتعاطي املخدرات كوسيلة للتعبري عن 3
     ليد واالعراف اجملتمعية.معارضتها للعادات والتقا

. ضعف ممارسة األسرة لدورها يف تعزيز محاية املرأة من 4
     تعاطي املخدرات. 

. املشكالت األسرية اليت تؤدي إىل التفكك األسري مثل 5
     االنفصال والطالق.

     . رغبة بعض النساء يف جتربة املخدرات.6
     تعاطي.. التعاطي استجابة لرغبة الزوج امل7
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اثلثًا(  من العوامل الثقافية اليت اسهمت يف تعاطي 
     النساء للمخدرات:

     . عدم متسك االسرة بقيم الدين اإلسالمي. 1
. االنفتاح على ثقافات اجملتمعات املتساحمة مع تعاطي 2

     النساء للمخدرات.

. قصور دور وسائل اإلعالم يف توعية النساء عن خطورة 3
     اطي املخدرات.تع

. تشجيع وسائل التواصل االجتماعي على تعاطي النساء 4
     للمخدرات.  

. تقليد وحماكاة بعض الشخصيات اإلعالمية املشهورة 5
     املمارسة لتعاطي املخدرات.

عرض املواد االعالمية املتلفزة واملسموعة املشجعة . 6
     لتعاطي النساء للمخدرات.

عوامل النفسية اليت اسهمت يف تعاطي النساء رابًعا( ال
     للمخدرات:

. إساءة استعمال النساء لألدوية اليت يدخل يف تركيبها 1
     املواد املخدرة مثل األدوية املسكنة واملهدئة واملنومة واملنبهة.

. املشكالت العاطفية اليت تواجه املرأة وما ينتج عنها من 2
     الشعور بعدم األمان.

. أساليب الرتبية اخلاطئة اليت متارس على الفتاة مثل 3
أو التحقري  التسلط واحلماية الزائدة واإلمهال والتدليل

 والقسوة،
    

. اعتقاد بعض النساء أن تعاطي املخدرات يزيد من 4
     القدرة اجلنسية.

اليت اسهمت يف تعاطي  خامًسا( العوامل االقتصادية
     النساء للمخدرات:

     . ارتفاع معدالت الفقر بني النساء.1
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. ظروف العمل القاسية اليت تدفع املرأة العاملة لتعاطي 2
     املخدرات.

. شيوع قيم الكسب غري املشروع يف اجملتمع اليت شجعت 3
     املرأة على املتاجرة ابملخدرات.

. ارتفاع معدالت العمالة الوافدة غري النظامية املتورطة 4
     ابملخدرات. جتارابإل

. سهولة احلصول على بعض أنواع املخدرات رخيصة 5
     الثمن 

      

 احملور الثالث: املعوقات اليت حتول دون وقاية النساء من تعاطي املخدرات يف اجملتمع السعودي: 

بدرجة  العبارات
 كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 حيدث

جمتمعية حلماية املرأة من ال يوجد منظومة حكومية و . 1
     مشكلة تعاطي املخدرات.

. عدم كفاية األنظمة املناسبة ملواجهة مشكلة تعاطي 2
     النساء للمخدرات.

. ضعف أداء بعض أجهزة الرقابية يف التعامل مع حاالت 3
     تعاطي النساء للمخدرات.

. عدم وضوح إجراءات محاية املرأة من مشكلة تعاطي 4
     رات.املخد

. الرتكيز على اجلانب الوقائي ملكافحة تعاطي النساء 5
     للمخدرات.

. ضعف الوعي اجملتمعي خبطورة مشكلة تعاطي النساء 6
     للمخدرات.

. االفتقار للمعلومات والبياانت الكافية عن مشكلة 7
      تعاطي النساء للمخدرات.
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نتهاء . رفض بعض أسر املتعاطيات لعودهتن بعد ا8
     حمكوميتهن.

ضعف أتثري برامج الرعاية الالحقة للنساء املتعاطيات . 9
     للمخدرات.

. حمدودية دور وسائل اإلعالم يف جمال التوعية خبطورة 10
     تعاطي النساء للمخدرات. 

لعدم استفادهتن من لنساء لتعاطي املخدرات . عودة ا11
     الربامج االصالحية داخل السجن.

. عدم متكني النساء املتعافيات من تعاطي املخدرات 12
     من العمل بسبب ماضيهن يف التعاطي.

اآلليات املناسبة التي يمكن أن تقدمها الجهات املختصة لوقاية النساء من مشكلة تعاطي املحور الرابع:    

 :املخدرات في املجتمع السعودي

بدرجة  العبارات
 كبرية

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة

ال 
 حيدث

. هناك حاجة إلجياد منظومة للشراكة احلكومية واجملتمعية 1
     ملكافحة تعاطي النساء للمخدرات.

. إعداد اسرتاتيجية وقائية للحد من وقوع النساء يف تعاطي 2
     املخدرات.

. ضرورة تبىن سياسات عقابية رادعة ضد النساء املتعاطيات 3
     للمخدرات.

تطوير املعايري املوجهة حنو احلوافز بدل من العقوابت  . ينبغي4
     لتحريك التصورات اإلجيابية حنو احلد من التعاطي.

 مشكالهتن على تغلبهن إبمكانية النساء لدى الوعي . تنمية5
     املخدرات. غري بوسائل أخرى واالجتماعية النفسية

اليت حتتوي على . تشديد الرقابة على العقاقري الطبية والنفسية 6
     مواد خمدرة.

    . توعية األسرة أبمهية تقوية الوازع الديين حلماية االبناء من 7
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 تعاطي املخدرات.
. تعزيز أجهزة مكافحة املخدرات بوحدات نسائية متخصصة 8

     للحد من تعاطي النساء للمخدرات.

. مراقبة مواقع التواصل االجتماعي اليت تروج للمخدرات 9
     تسهل التعاطي بني النساء.و 

. إرشاد املرأة حول االجراءات النظامية املتبعة للتعامل مع 10
     حاالت تعاطي املخدرات. 

توفري البياانت اخلاصة بظاهرة تعاطي النساء للمخدرات . 11
     للباحثني وللجهات املتخصصة. 

. تكثيف احلمالت التوعوية حول خطورة ظاهرة تعاطي 12
     نساء للمخدرات.ال

. عزل السجينات احملكومات بقضااي املخدرات عن ابقي 13
     النزيالت للحد من انتشار التعاطي يف السجون.

 
 

 
 

 

 
 


