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 74 ......... )19-12األخيرة (الفئةالعمرية  12األشهرالـ خالل استهلكواالمخدرات للذين الذهنية : الحالة 49جدولرقم  

 75سنة) 19-12األخيرة (الفئةالعمرية  12الـاألشهر خالل يستهلكواالمخدرات لم للذين الذهنية الحالة:  50جدولرقم  

 80 .................................... األخيرة12األشهرالـ خالل سنة 39-20فئة  أفراد لدى النفسية الحالة:  51جدولرقم  

 81 ....... التعليمي المستوى األخيرةحسب 12األشهرالـ خالل سنة 39-20 البالغين لفئة النفسية الحالة:  52  جدولرقم

 89 ...................................... سنةفأكثر) 12األخيرة (فئةالـ12األشهرالـ خالل المعاشة األوضاع:  53جدولرقم  

 سنةفأكثر) حسبالجنس 12األخيرة (12الشهرالـ إطالقاخالل تمارس لم التي االجتماعية الممارسات:  54جدولرقم  
 91 ............................................................................................................................ العمرية الفئاتو

األخيرة               12األشهرالـ خالل مرة األقل على ابأشغالقامو الذين األشخاص توزيع:  55جدولرقم  
 92 ...................................................................................................  المنطقة سنةفأكثر) وفق 12(فئةالـ

 93 .. يةالفئاتالعمر األخيرةوفق 12األشهرالـ خالل مرة علىاألقل قاموابأشغال الذين ألشخاص توزيعا:  56جدولرقم  

 95 ........................................... سنة) 15 -12األخيرة ( 12األشهرالـ خالل المعاشة األوضاع:  57جدولرقم  

 95 ............................ سنة) 15–12الجنس ( سبح األخيرة12األشهرالـ خالل المعاشة األوضاع:  58جدولرقم  

 96 .................................................. سنة) 19–16األخيرة (12األشهرالـ معروفةخالل حاالت:  59جدولرقم  

 96 ....... )سنة19–16الجنس ( األخيرةحسب 12األشهرالـ خالل قاإلطال على غيرالمعاشة األوضاع:  60جدولرقم  

 97 .............................. فماأكثر سنة20ال للفئةالعمرية األخيرة12األشهرال خالل معروفة حاالت:   61جدولرقم  
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 99 ................... الجنس سنةفأكثر) حسب 20األخيرة (فئةالـ12الـ األشهر خالل المعاشة األوضاع:  62جدولرقم  

 100 .......... الفئةالعمرية سنةفأكثر) حسب 20األخيرة (فئةالـ 12األشهرالـ خالل المعاشة األوضاع:  63جدولرقم  

 101 ... التعليمي المستوى سنةفأكثر) حسب 20األخيرة (فئةالـ 12األشهرالـ خالل المعروفة الحاالت:  64جدولرقم  

 103 .......... التعليمي المستوى سنةفأكثر) حسب 20هراألخيرة (فئةالـش 12خالل  المعروفة الحاالت:  65جدولرقم  

 104 .................................. لجنس ا حسب أوالمواد المخدرات من نوع شاهدوا الذين المستجوبون:  66جدولرقم  

 105 ............. الفئةالعمرية حسب أوالمواد المخدرات شاهدوانوعامن أنو لهم سبق الذين المستجوبون:  67جدولرقم  

 105 ......................................................................... التعليمي المستوى حسب المواد معرفة:  68جدولرقم  

 106 ................................................... المواد هذه إحدى شاهدوا أنو لهم يسبق الذ المستجوبون:  69جدولرقم  

 107 .............................................................................. الجنس حسب المواد بأنواع : المعرفة 70جدولرقم 

 109 ............................... التعليمي المستوىو العمر (بالسنوات) حسب ة المواداألكثرمشاهد ترتيب:  71جدولرقم  

 110 ................................................. المحيط حسب المخدرات يتعاطون الذين معرفةاألشخاص:  72جدولرقم  

 110 .................................. الجنسو المحيط حسب المخدرات يتعاطون الذين باألشخاص : المعرفة 73جدولرقم  

 111 ............................ الفئةالعمريةو المحيط حسب المخدرات يتعاطون الذين باألشخاص المعرفة:  74جدولرقم  

 112 ................................................................ والموادالسامة المخدرات منيمد إزاء : المواقف 75جدولرقم  

 113 .............................................................................. الجنس حسب إزاءالمدمنين مواقف:  76جدولرقم  

 113 .......................................... الفئةالعمرية السامةحسب المخدرات على المدمنين إزاء مواقف:  77جدولرقم  

 114 ......................................... التعليمي المستوى حسب الموادالسامة على إزاءالمدمنين مواقف:  78جدولرقم  

 114 .................................................................................................. إزاءالقنب مواقف: ال 79جدولرقم  

 115 ................................................................................. الجنس حسب القنب زاء مواقفإ: ال 80جدولرقم  

 115 ........................................................................... الفئةالعمرية حسب إزاءالقنب مواقف:  81جدولرقم  

 116 .................................................................. التعليمي المستوى حسب إزاءالقنب مواقف: ال 82جدولرقم  

 117 ........................................................................... الجنس حسب إزاءالكوكايين المواقف:  83جدولرقم  

 118 ...................................................................... إزاءالموادالمحظورة المواقف حولاآلراء:  84جدولرقم  

 119 ............................. الجنس حسب ظورةالمح اتخاذهاإزاءالمواد يجب التي المواقف اآلراءحول:  85جدولرقم  

 120 ....................... العمرية الفئة اتخاذهاإزاءالموادالمحظورةحسب يجب التي المواقف اآلراءحول:  86جدولرقم  

 121 .................... التعليمي المستوى زاءالموادالمحظورةحسب اتخاذهإ يجب الذي قفالمو آراءحول:  87جدولرقم 

 122 ................................................................ )8المستجوبين ( أكثربين المعروفة المخدرات:  88جدولرقم  

 123 .................................. والجنس العمرية الشرائح حسب عفويا المذكورة المخدرات من نماذج:  89جدولرقم  

 123 .................................................... والجنس العمرية الشرائح حسب المخدرات معرفة مدى:  90جدولرقم  

 124 ............................................................................. إعالمية (المصادرالمثلى) المصادر:  91دولرقم  ج

 125 ............................... المستوىالتعليميو الجنس،الفئةالعمرية حسب المصادراإلعالميةالمفضلة:  92جدولرقم  

 127 ......................................... المخدرات حوالستعمال الوقائية اإلجراءات حول آراءالمبحوثين:  93دولرقم  ج

 128 ............................................................ المخدرات استهالك من الوقائية فعاليةاإلجراءات:  94جدولرقم  
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 131 ............... الجنس حسب المخدرات على أحدأوالدكم إدمان حالة في اعتماده يجب الذي الموقف:  95جدولرقم  

 131 .... التعليمي المستوى حسب المخدرات على أحداألوالد حالةإدمان في اعتماده يجب الذي الموقف:  96جدولرقم  

 132 ...................................................... سنةفأكثر) 40المقترحة ( التصريحات حول آراءعامة:  97جدولرقم  

 137 ................................................................................. العاملين تفسيرالمحورين درجة:   99جدولرقم  

 137 ................................................................................. المدروسة مميزالمتغيرات درجة:  98جدولرقم  

 139 ............................................... األساسية المتغيرات مع الجتماعيا مؤشرالضعف مقاطعة:  100جدولرقم  

 140 ........................................................................... شاهدهاالمجيب الموادالمحظورةالتي:  101جدولرقم  

 141 ...................................................... النوع حسب بونشهدهاالمستجو الموادالمحظورةالتي:  102جدولرقم  

 142 .................................................................. علىالمخدرات غيرالكاف الشعورباإلطالع:  103جدولرقم  

 142 ....................................المخدرات نبشأ المعلومات على حصول أجالل من المصدراألمثل:  104جدولرقم  

 143 .................................................... الموادالمحظورة إحدى عليهم عرضت الذين المجيبون:  105جدولرقم  

 143 .......................................................................................... التبغ استهالكو المحيط:  106جدولرقم  

 144 ...................................................................................... الكحول استهالكو المحيط:  107جدولرقم  

 144 .............................................................. الثالثيناألخيرة األيام خالل المواد إحدى تناول:  108جدولرقم  

 145 ........................................... حسبالجنس األخيرة الثالثين األيام خالل محظورة مادة تناول:  109جدولرقم  

 145 ......................................................................................... باألولياء العالقات أنواع:  110جدولرقم  

 147 .............................................................. سنةفأكثر) 16آلخرمرة ( أسباباللجوءإلىالقنب:  111جدولرقم  

 148 .............................................. سنةفأكثر) 16آلخرمرة ( أخرى اللجوءإلىمخدرات أسباب:  112جدولرقم  

 150 .................................................................... فيهاالموادالمحظورة تستهلك التي األماكن:  113جدولرقم  

 156 .............................................. المخدرات خطراستهالك من تزيد التي الخصائص ملخص:  114جدولرقم  

 158 ........................................... سنة 19–16لذكورالفئة  بالنسبة االنحداراللوجيستيكي نموذج:  115جدولرقم  

 159 .......................................... سنة 19–16الفئة  إناث بالنسبةل االنحداراللوجيستيكي نموذج:  116جدولرقم  

 160 .................................... سنة 39-20بالنسبةلذكورالفئة  المقدر االنحداراللوجيستيكي نموذج:  117جدولرقم  

 161 .......................................... سنة 39 -20لذكورالفئة  بالنسبة االنحداراللوجيستيكي نموذج:  118جدولرقم  

 163 .................................... فأكثر سنة 40بالنسبةلذكورفئة  المقدر االنحداراللوجيستيكي نموذج:  119جدولرقم  

 163 .................................... أكثرسنةف 40فئة  إلناث المقدربالنسبة االنحداراللوجيستيكي نموذج:  120جدولرقم  
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  توطئة

تعاطي المخدرات انتشارمدىتقدم هذه الوثيقة النتائج النهائية الستغالل بيانات التحقيق الوبائي الوطني الشامل حول 
  الجزائر.ب

التعاطي، اآلراء ومواقف، البيانات الممثلة للمجتمع في مجال المعارف، الأولى لما يمكن اعتباره كما تقدم تحليال وافيا 
  ة.العقليالكحول والمنشطات امخدرات، على غرار التدخين،  ما تعتبره المنظمة العالمية للصحةل

ن أجل قياس حجم اإلدمان حسب السن، استعمل ما يسمى بالتصريح الذاتي منشير إلى أن التحقيق ومن جهة أخرى، 
خالل السابقة لتاريخ المسح  و 12لحياة، خالل األشهر الـخالل ا النوع وحسب ثالثة فترات زمنية، آال وهي :

  .يوم السابقة لتاريخ المسح 30الـ

نظرة ثالثية المخدرات باللجوء إلى تعاطي ظاهرة لهذا التحقيق كان يتمثل في إحاطة أفضل بغير أن الهدف الرئيسي 
  الحي...الخ.وحول سكان  أفراد األسرةل حوتصريحات المقارنة التصريح الذاتي باألبعاد أو من زوايا ثالث، وذلك ب

  كاآلتي: مرتبةتتضمن هذه الوثيقة ثمانية فصول 

 سياق الدراسة، أهدافها ومنهجيتها 

  التبغ، الكحول والمنشطات العقلية انتشاراستهالكمدى 

 التحقيق الجماعي 

  ،ف واآلراء إزاء المنشطات العقليةالمواقالمعارف 

 شة االجتماعيةالمواد المحظورة والهشا استهالك 

 سمات وخصائصمتعاطي المخدرات في الجزائر 

 .اإلطار القانوني والتنظيمي 

 2015-2011 للمرحلة توصيات إستراتيجية 
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  منهجيتهاوالفصل األول: سياق الدراسة، أهدافها

 المغزى االستراتيجيو سياق الدراسة: البعد 

 األهداف الرئيسية لدراسة 

 المنهجية المعتمدة 

 ة مخطط المعاين 

 إنجاز المسح (التنظيم اإلداري، تكوين جامعي البيانات، جمع البيانات، معالجتها واستغاللها)و سير إعداد 

 نوعية البيانات وتقويمها 

 معالجتهاو البيانات الناقصة 

 األفراد)و خصائص مجتمع الدراسة (األسر 

 المسح االستطالعي الجماعي 
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  راتيجياالست المغزىو البعد:  الدراسة سياق.1.1

الدولة بكل مؤسساتها  ومكوناتها ، وسائر ، اليوم، والمتاجرة بها المخدراتتعاطي البد أن يستوقف استفحال ظاهرة 
أفراد المجتمع الجزائري في كل مناحي حياته (األسرية، الثقافية، الدينية، .....الخ)، وذلك لما لها من 

  .وخطيرة اجتماعية متعددةو اقتصاديةانعكاسات

المجتمع والشباب. أما على افي حماية النظام العام، بها دستوريللدورالمنوط نظرا الدولة المعني األولبهذه القضية وتعد 
تتوفر على السلطات واإلمكانيات الضرورية لمواجهة هذه اآلفة االجتماعية  د الميداني، فالدولة وحدها منالصعي

  الخطيرة.

إلى حد استنزافه، بل  المجتمع هامش مكافحة هذه اآلفة التي تنخر اء علىوبذلك، ال يحق لألسرة والمجتمع كله البق
  تم من خاللها أعمال مكافحة هذه اآلفة والوقاية منها.تعكس ذلك، أن يؤديا أهم األدوار التي عليهما، على 

يونيو  9المؤرخ في  42-97إن إنشاء ديوان وطني لمكافحة المخدرات واإلدمان عليها (المرسوم التنفيذي رقم 
الذي تم تزويده بإستراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات في إطار مسعى يقوم على محاور و ،1997)، منذ 1997

لقضاء على هذه ا القمع"، ما هو إال خير دليل على إرادة الدولة -العالج  –الوقاية  عموما بـ "رئيسة ثالثة، تعرف 
  تلف دوائر المجتمع الجزائري ومختلف مدننا.اآلفة التي تزداد يوما بعد يوم انتشارا في مخ

المخدرات واإلدمان عليها قد ظلت حبيسة البيانات التي عادة ما تقدمها المصالح تعاطي ظاهرة غير أن معرفتناب
بهذه جهل الالمكلفة بمكافحة هذه اآلفة (الشرطة، الدرك، الجمارك)، وبشكل غير مباشر الهياكل الصحية. ويشكل 

وأحد أسباب قلق مختلف المصالح المعنية  ،أحد أهم العوائق أمام مكافحة ظاهرة اإلدمان ،منطلقال الظاهرة في
  بمكافحتها.

وقام  )،ONLCDT(لمكافحة المخدرات، تندرج الدراسة التي بادر بها الديوان الوطني ووفقا لذلك
، عليها المخدرات واإلدمانانتشار مكافحة و إطار تعزيز القدرات في مجال التحليل ضمن)، CENEAP(بانجازها

انتشارها في أوساط السكان من مختلف األعمار والفئات ومدى لهذه الظاهرةعلمية أفضل وهذا بفضل معرفة 
السيما اآلراء  -تكتسيها واآلثار التي تحدثهااالجتماعية. وبالفعل، فإن معرفة الظاهرة معرفة دقيقة(الجوانب التي 

  ح بإعداد إستراتيجية حقيقية للتدخل تقوم على أعمال فعالة وهادفة.ذلك) ستسم عنوالمواقف المترتبة 

  تطبيق منهجية مالئمة في مستوى حساسية المسألة. عن طريقيستهدف التحقيق الحالي كل شرائح السكان بشكل عام، 

مثل )، تتONLCDT) لحساب (CENEAPن هذا التحقيق يأتي بعد استكمال دراسة هامة أنجزها (أوالجدير بالذكر 
هذه حوصلة ل–ثم عرض التقرير  )، ومعالجتها وتحليلها،2006-2000(في استغالل اإلحصائيات القطاعية للفترة 

  .2007يونيو  26بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يوم  -الدراسة
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  لدراسة يسيةئالر ھدافاأل.2.1

، على المستوى الوطني، جمعمالها في الجزائر في لتحقيق حول انتشار المخدرات واستعل ييتمثل الهدف األساس
  :يلينوعية تسمح بما ذات بيانات مكان اإلقامة، وحسب 

 المخدرات في الجزائر؛ مدى انتشار تعاطي قياس  -

المخدرات في  تعاطيبخصوص  سنة فأكثر)12البالغين الجزائريين (يات، مواقف ووجهات نظر سلوكاستكشاف -
 الجزائر؛

طني لمكافحة المخدرات واإلدمان عليها بمعلومات موثوقة من أجل تقويم استراتيجيات تزويد الديوان الو -
 مكافحة المخدرات واعتماد برامج العمل المتصلة بها؛

 واالجتماعية؛منها  النفسية الخطر،العناصر التي تساهم في تحديد عوامل  عرض وحصرمختلف -

 لمكافحة الظاهرة. أشغال عمليةاقتراح -

  لمعتمدةا المنھجية.3.1

لمخدرات ليس الحساسية كتعاطي اتجدر اإلشارة إلى أن إجراء أي تحقيق في أوساط األسر حول موضوع في غاية 
بهذا الشأن، فقد و يتعين أن نذكر أيضا بأن األمر يتعلق بأول تحقيق حول هذه اآلفة له بعد وطني.و .إنجازهمن السهل 
  ولية،وقمنا بتكييفها مع السياق الوطني.د اربمقاربة المنهجية أساسا من تجالاستوحينا 

ومن جهة أخرى، فقد توصلت الدروس المستخلصة من التجارب الدولية المماثلة إلى ضرورة القيام بجمع ازدواجي 
  للبيانات. 

، وقد جرى هذا على سبيل التجربةإضافي استطالعي جماعي ، فقد تم استكمال تحقيق األسرة بتحقيق ووفقا لذلك
 على المستوى المحلي (رؤساء دوائر المحبذين (األكثر دراية بالموضوع) خير حول مجموعات الشهود التحقيق األ

، وهذا بغية اختبار منهجية تقييم جديدة، مستخدمو العدالة والصحة،...)و بلديات، أئمة، صيادلة، أعوان شرطة، دركو
يع خرائطي لتعاطي المخدرات على المستوى والتي سيتم تجريبها في إطار الدراسة المزمع القيام بها حول توز

  المحلي.

  المعاينة.4.1

عملية إعادة تشكيل قاعدة المعاينة (المجتمع األم) انطالقا من عدد أسر مقاطعات التعداد العام للسكان والسكن  تمت
  . ستعين أسر ومقاطعات العينة البلديات والواليات موضوع المالحظة.2008لسنة 

سنة وأكثر. وبذلك شمل التحقيق  12لمعاينة، بينما كانت وحدات المالحظة كل األفراد البالغين مثلت األسر وحدات ا
  كل أفراد األسر المسحوبة عشوائيا والمنتمية للعينة.
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  هي: المعدة بين فئات أربع من السكان راتاالستماتميز 

 سنة)؛15- 12( فئة الشباب من 

  سنة)؛19–16( البالغين بيناألشخاص 

 سنة)؛39-20(مار فئة األع 

 ؛وأكثر سنة40األعمار ( فئة( 

، يمكن استعمالهاالختيار عينة عشوائية بسيطة، اعتمدنا عينة المالحظةفي غياب قاعدة بيانات تتعلق باألشخاص محل 
  درجتين. علىعشوائية 

غير متساوية). إن  دد األسر (احتماالتبالتناسب مع ع ،العينةمقاطعات الدرجة األولى، سحبنا عشوائيا عددا من  عند
  .عدد مقاطعات العينة يتحدد بداللة درجة السحب الثانية والحجم اإلجمالي للعينة

بتحديد هذه المنهجية  أسرة)، سمحت 60مقاطعة من مقاطعات العينة (عدد محدد من األسر في كل  بتقرير اختيار و
  عينة).مقاطعاتال( الدرجة األولى سحبها في عدد الوحدات الواجب

التوقيف وتعاطي المخدرات التي ، عمدنا إلى استعمال عدد قضايا ما يتعلق بالمعايير المعتمدة لبناء الطبقاتوفي
وزارة باللجوء إلى على هذه المعلومات لقد أمكن الحصول سنة فأكثر). 12سكان (الوفئة حسب كل واليةتمضبطها 

  العدل.

) تختلف عن التقسيم اإلداري يعتمد معايير قانونية(تقسيم  رافيةمقاطعة جغالوالية  تحدد، قاعدة البيانات الناتجةضمن 
  والية). 48بدال من  مقاطعة وفق معايير قانونية 36التقليدي (

  :ببناء الطبقات الكبري الثالث التاليةسمحت هذه البيانات 

  ؛)19,43%-10,01( معدالت مرتفعةذات طبقة 

  ؛)9,45%-5,08ذات معدالت متوسطة (طبقة 

 ؛)4,72%-1,69( عدالت ضعيفةطبقة بم 

هذا العامل بالمناطق الجغرافية التقليدية (الوسط، الشرق، الغرب، الجنوب والجنوب  قمنا بعد ذلك بمزاوجة أو توفيق
طبقات لمعدل التوقيف وتعاطي المخدرات  3طبقة ( 15. لقد سمحت هذه العملية في النهاية بالحصول على الكبير)
  طبقات جغرافية). 5ضرب 

سوف نعمد إلى تقدير عدد من المؤشرات حسب كل ظال عن التقديرات التي سنحصل عليها عند المستوى الوطني، ف
  .، بما أنها ستكون موضوع ميدان دراسة تكميليطبقة
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أو تبعثر انتشار، مدى مستوى الثقة، الخطأ المسموح بهذكر يمكننا هناك عوامل عديدة تدخل في حساب حجم العينة، 
  .األسر وأثر مخطط المعاينةالمعتمدمتوسط حجم ،ستهدفالعامل الم

  :iإلجراء هذا التحقيق، اعتمدنا الصيغة اآلتية لحساب حجم العينة الضروري

2 2( ) ( ) 1,11 (0,11 )a hn t r I r f r p n                

  حيث :

at  :) 95مستوى االحتمال%(،  
r  ضمن أصغرفئة%2انتشار المخدرات (: معدل(،  
f  1,5(: أثر طريقة المعاينة(،  

nrep  :) 12معدل عدم اإلجابة%(،  
0,10 r  :) من %10يمثل الخطأ المسموح بهr،(  

p  : 75( المالحظةنسبة السكان محل%(،  
hn  :) سنة فأكثر)12 الطبقات الخمسة، فئة البالغينحجم األسر. 

  .أسرة 9240 ، أما بالنسبة لألسر، فيبلغ حجم العينةتقريبا مقاطعة 154حجم العينة  من حيث المقاطعات يبلغ

 )واستغاللھا معالجتھا البيانات، جمع البيانات، جامعي تكوين اإلداري، التنظيم( المسح إنجازو إعداد سير.5.1

  اإلداري التنظيم.1.5.1

) فريقا CENEAP(الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التنمية والسكان  مركزالإلنجاز هذه الدراسة، نّصب 
مختلف األعمال التي تحددها بوضوح مصطلحات تنفيذ و متابعةملف تقني، مكلفبإعداد مركزيا متعدد التخصصات، 

  مرجعية.

مختلف تقدم ملفات  وضعيةبهدف مناقشة  ،قام هذا الفريق بعقد اجتماعات دورية، تحت رئاسة رئيس المشروع
  إدخال التصحيحات الضرورية عليها.التحضيرات واألعمال و

وضعت هذه اللجنة ، والقرار ومتخذي تضم خبراءعلى المسح لإلشراف  بالموازاة مع ذلك، تنصيب لجنة وطنيةتم 
  .الفرق الميدانيةتحت رئاسة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات واإلدمان، لتتولى مهمة تذليل العقبات وتسهيل عمل 

والثاني إجراء مع مشرفين وطنيين، يتولى أحدهما مهمة إجراء تحقيق األسر بالتنسيقميدانيا، يعمل رئيس المشروع 
يعتمد تقسيما وفق المنطقة، فبالنسبة لكل واحدة ) CENEAP(إن التنظيم الذي وظفته الجماعي. االستطالعي التحقيق 

من المناطق الخمسة (الوسط، الشرق، الغرب، الجنوب والجنوب األقصى) تم إسناد مسؤولية األعمال الميدانية  
  اإلقليمي بمتابعة العمليات الميدانية. وفي كل منطقة، يقوم المشرفإقليمي. مشرف ل
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خلية المركز الوطني للدراسات 
 والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية

الخلية الداخلية للديوان الوطني 
 دمانھالمكافحة المخدرات وإ

  المشرف الجھوي
للوسط

  المشرف الجھوي
للغرب

 المشرف العام

  المشرف الجھوي
 للشرق

  المشرف الجھوي
 للجنوب

 المراقب... .....المراقب

 المحققة، المحقق ........المحققة، المحقق

 رئيس المشروع

  المخطط التنظيمي للمسح
  

  

  

  

  

  

  

الخصوص  على. وتتمثل مهامه الرئيسة البياناتجمع اإلشراف علىمجمل األشغال المتعلقةبيتولى المشرف اإلقليمي 
  فيما يلي:

 الطالب/الطالبات لجمع البيانات لدى األسر، انتقاء 

 أيام)، 5(على امتداد  يينالميدان ملينالعاتدريب لتكوين وموقع  تعيين 

 تناول الغداءاستراحات، التدريب (فترة خالل  التنظيم اللوجيستيكي... ،،( 

  لفرق الميدانية،عمل ااإلشراف على 

  (مرة في األسبوع)،والتصحيح الميدانيين لالستبيانات  مراقبةالاإلشراف على 

 شخاص واألسر، محل التحقيق،تقديم المساعدة عند الضرورة وتسهيل االتصال باأل 

 ) تمثيل مركزCENEAPوالفاعلين المحليين ) لدى السلطات، 

لخبير. يعّد الخبير ممضي من طرف ا) CENEAPلمركز (التابع ل إلطارلبعد إجراء المقابالت، يسلم االستبيان 
، ثم يسلم هذا التقرير أيضا مع تقديم تقييمه الخاص لنوعية اإلجابات المحصل عليها ،تقرير موجزا عن سير كل مقابلة

  الجماعي.االستطالعي ) الذي يرسله بدوره إلى المشرف على التحقيق CENEAPمركز (الإلطار 

) لجنة متابعة متعددة الوزارات ONLCDTلضمان تنسيق ومتابعة أفضل لتنفيذ وإنجاز المسح الميداني، وضع (
العديد من الندوات واجتماعات تنسيق وعمل نظمتها  مكلفة بدعم الدراسة واإلشراف عليها. مما تمخض عنه عقد

)ONLCDT) مع ممثلي مختلف األقسام الوزارية وفريق المشروع التابع لـ (CENEAP(.  

  ) بمتابعة ودعم المسح الميداني في كل مراحله. ONLCDTمن جهة أخرى، قامت خلية (
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  دعائم التحقيقو .أدوات2.5.1

  ثالثة نماذج من االستبيانات هي: وتعاطيها  المخدرات حول انتشار نا هذااستعمل في تحقيق

 استبيان األسر موجه إلى أرباب األسر، -1

 ،يتعلق بأفراد أسر العينة حسب مجموعة من الفئات العمريةاستبيان فردي  -2

 سنة)،15-12( فئة البالغين استبيان موجه إلى  - أ

 سنة)،19-16( فئة البالغين استبيان موجه إلى  -  ب

  سنة)،39-20( فئة البالغين ىاستبيان موجه إل -ج
  سنة فأكثر).40فئة البالغين ( استبيان موجه إلى -د

  وهي:آال االستبيان،  لمألضرورية  ،تم استعمال أدوات أخرى

  توضيح مجموعة من األسئلة التي تضمنها االستبيان مع ، والذي يتطرق إلى كل لمحققاتتوجيهي لدليل
 ،يانمأل االستبعملية الخاصة بالرشادات اإل

  ن بها،كلفيوضح مهام هؤالء وآليات المراقبة الم،يلمراقبينتوجيهي لدليل 

  مراقبة العمل،لعرض حوصلةمن أجل استمارات 

  عمل الرسالة موجهة إلى السلطات المحلية من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات واإلدمان بهدف تسهيل
 .إنجاز الدراسة )CENEAP(السلطاتبتولي مركز  وإعالم ،لفرقالميداني ل

،   )الدليل التوجيهي(االستبيان، للمسح جوانب إعداد الدعائم الضرورية وضع اللمسات األخيرة، سواءالمتعلقة ببهدف 
العاملين ، سمح بمراجعة عدة جوانب لدراسة، تتعلق بتدريب بمسح استطالعيالتنظيم الميداني، تم القيام والسيما 
تنظيم ب،...)، دليل الترميز، الدليل التوجيهيعائم التحقيق (االستبيانات، ،بدقبون، المشرفون)(المحققات، المرا الميدانيين

اإلعالم اآللي برنامج إعداد أخيرا وفي  بة واإلشراف،...)مراقالعمل الميداني (تشكيل الفرق، تخطيط عمليات ال
  تحليلها.إلدخال البيانات و

  التحقيق مستخدمي تكوين.3.5.1

والمشرفين اإلقليميين، وذلك على مستوى مقر المركز  المكونينمرحلتين، شملت أوالهما تدريب  علىجرى التدريب 
)CENEAP قام بهذه الدورة التدريبية عدد من لقد ، والميدانيينوالمراقبين  جامعي البيانات). أما الثانية فقد شملت

  غرداية).و المدربين والمشرفين على الصعيد اإلقليمي(الجزائر، وهران، باتنة
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  الميداني التحقيق إنجاز.4.5.1

وامتد على فترة شهرين. شارك في إنجاز المسح الميداني، في  ،2009نوفمبر 10األسر ابتداء من  مسحانطلق 
   شرفين إقليميين ممحققات وسائق.وتابع التحقيق أربعة  3من مراقب و واحد منهافريقا، يتكون كل  46المجموع، 

  جرى التحقيقفي ظروف حسنة. . عموما، واليات 3أشرف كل واحد منهم على  مشرفا ميدانيا، 15و

  الجداول بناءو مراقبتها البيانات، إدخال.5.5.1

مختصين  3للمراقبة وأعوان  10 إلدخال البيانات، عونا 30البيانات ومعالجتها ومراقبتها تجنيد  إدخالتطلبت عملية 
  ".SPSS" مجموعة حزم برامجبواسطة  أساسا تم بناء الجداولفي اإلعالم اآللي. 

  وتقويمها المعطيات نوعية.6.1

الناقصة.  النظريثم من حيثالمعطياتحجم العينة  حيثأوال من  سيتم التعرض لنوعية البيانات من زاويتين اثنتين،
  ، أما الثاني فيتصل بمعالجة البيانات.تصحيح العينة يدعو االعتبار األول إلى إعادة تقويم أو

  المسح أسر.1.6.1

 %8,2يخص االمتناع عن اإلجابة ( الذي يمكن التغاضي عنه فيما بالنسبة إلى األسر، أظهر التحقيق معدال دون الحد 
يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على .ومن المجموع %2,9حاالت الرفض و %5,3تمثل األسر الغائبة و  ) %12مقابل 

عوامل عديدة تحت المالحظة وصدق األشخاص جدية وت على تتوقف نوعية البياناللمسح. تغطية جغرافية جيدة 
  البيانات الناقصة. السيماأخرى، 

         ) 14(الطبقة رقم  0)، يتراوح معدل االمتناع عن اإلجابة (الغياب والرفض) بين 1الطبقة (الجدول رقم فق و
على  %14,2و 12,2ة بنسب 14و 12األسر الغائبة الطبقتين  معدالتأعلى  تخص): 4(الطبقة  %18,8و

من األسر على  %5,3و 4,6ما يعادل ،ب5و 4أقل، في الطبقتين  عند مستوىحاالت الرفض،  وتتموقعالتوالي،
  التوالي. 
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%2,8 
  استبيان مملوءجزئيا

%5,3 

  غائبةأسرة

%2,9 
  رفض

%89 

  تبيان مملوءاس

 

  :  توزيع األسر التي شملها التحقيق حسب طبقة االنتماء 1جدول رقم 

  

يعتبر معدل االستجابة المحصل عليه بين أسر المسح جد مقبول، وبهذا فإن 
  ريا.وقويم البيانات ليس ضراللجوء إلى ت

النظرية التي تمت صياغتها  المالحظةتتفق والبنيةبالفعل، إن بنية العينة 
مستوى انتشار مع المنطقة الجغرافية (خمس مناطق)  توفيق ومزاوجةب

  المخدرات (ثالثة مستويات).

يرمي التقويم، عند الضرورة إلى زيادة عدد األسر التي تنتمي إلى الطبقات 
ستين  معكان يجب التحقيق لقد اطق المعنية بالجزء التكميلي للوحدة. ووالمن

تم سحبها عن طريق القرعة. (مقاطعة) أسرة حسب كل منطقة إحصائية 
  ).1معامالت اإلجابة في الملحق (الجدول رقم  تظهر

التي تحمل نفس األرقام، أدرجنا البلدية والوالية  التعدادللتمييز بين مناطق 
وتتراوح المؤشرات المحصل عليها (متساوية مع عدد  اقبةمتغيرات مرك

 نتائج (استبيان األسر)

 المجموع رفض اإلجابة األسر الغائبة ة جزئيةاإلجاب اإلجابة كلية 

1 75,8 10,5 5,8 3,9 1320 
2 93,9 1,3 3,1 1,7 900 
3 95,9 1,0 2,2 1,0 1320 
4 78,0 3,2 14,2 4,6 1020 
5 88,2 1,4 5,1 5,3 960 
6 90,9 0,4 5,2 3,6 960 
7 90,0 5,0 3,3 1,7 60 

8 91,7 - 5,0 3,3 120 

9 99,2 0,8 - - 120 

10 91,7 1,4 4,6 2,3 1140 
11 96,1 2,3 0,5 1,3 480 

12 98,9 - - 1,1 180 

13 85,6 1,0 12,2 1,1 180 

14 100,0 - - - 120 

15 84,5 3,0 9,7 2,8 360 

 9240 2,9 5,3 2,8 89,0 المجموع



21 
 

  فئاتاإلجابة
 األشخاص  لدى

 المؤهلين

%84,3 

  نوالمجيب

%11,3 

  غائبونال

%4,4 

  الرافضون

ويرتبط  ،منطقة)37المؤشر األول ربع المناطق المختارة تقريبا بالنسبة إلى التحقيق ( ى، ويعن2,6و 1المناطق) بين 
  .الثاني بمنطقة واحدة

زيارات  4بمعدل  ،المتعددة بفضل الزيارات الميدانيةو بفضل مثابرة المحققين المجموعةالحصول على المعلومات  تم
  عدد الزيارات المنظمة. 2رقم يقدم الجدول و أسرة. لكل

  المسح حسب عدد الزيارات:  توزيع أسر  2جدول رقم  

 النسبة المجّمعة النسبة تواتر الزيارات عدد الزيارات
1 5289 62,37 62,37 
2 2092 24,67 87,04 

3 759 8,95 95,99 

4 226 2,67 98,66 
5 76 0,90 99,55 
6 26 0,31 99,86 
7 5 0,06 99,92 
8 2 0,02 99,94 
9 5 0,06 100,00 

  

أغلب األسر القيام بأربع زيارات على األقل، وتم إنجاز أصعب االستجوابات بفضل زيارات  معلقد تطلب التحقيق 
  زيارات كأقصى حد). 9ميدانية عديدة (

  المؤهلون اصاألشخ .2.6.1

عاما فأكثر، وتم الحصول على القائمة  12كل من لديه  لالستجوابخالل التحقيق، خضع 
ترتبط هذه المعلومات بكل األشخاص المؤهلين (األشخاص ، والنظرية بفضل ورقة األسرة

  ).معهمالمحقق وغير المحقق 

 معدالتبحساب  البنية المتحصل عليهاو بين البنية النظرية الفروق المسجلةتسمح لنا 
بعد دراسة البيانات المحصل عليها، اتضح بأن نسبة اإلجابات الفردية أقل ارتفاعا . واإلجابة
  )، وهو ما يستعدي القيام بتصحيح للبيانات مع مراعاة هرم انتماء األسر.%84,3بكثير (

 داخل مناطق متجانسة مقارنة بمستوى انتشارو تم تصنيف األفراد ضمن األسر والمناطق
  المقرون بالمناطق الجغرافية. ،المخدرات المفترض
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السكانية (األفراد المؤهلون) والقائمة الخاضعة  الفئةنظرية لهذه الوعليه، فقد اقتصر هذا التصحيح على مقارنة القائمة 
  ، غير أن القائمة الفعلية قد تضّررت بشكل مزدوج بفعل مايلي:للمالحظةفعليا 

 أعضاء األسر المحقق بشأنها، غياب/ رفض األفراد من بين 

 .غياب/ رفض كل أعضاء األسر المقّصرة 

األول بإعادة ترتيب الوضعية حسب  الترجيح، حيث سمح ترجيحينلهذا السبب، حصلنا على القائمة النظرية بفضل 
ا (حسب عدد الثاني باألشخاص الغائبين من بين أعضاء األسر المحقق بشأنه الترجيحيرتبط و األسر (األسر الغائبة)،

  األفراد).

مجموع األشخاص الذين حققّ بشأنهم ضمن أسرة واحدة وأولئك الذين رفضوا  للمالحظةيمثل األفراد الخاضعين 
األعمار، زيادة على الوالية والبلدية وناحية  فئة) CENEAPاالستجواب، وضمن هذه المقاربة، أدرج مركز (

 فئةختلف معدل االمتناع عن اإلجابة حسب يبالفعل، قد و أغفلهم التحقيقين ذاالنتماء، كوسيلة للتميز بين األفراد ال
  األعمار.

  األعمار). وفئة (الطبقة، المنطقة الترجيحمعامال إلعادة  616وقد سمحت هذه المنهجية بالحصول على 

  الناقصة البيانات.7.1

  سمح التحقيق بالتمييز بين نوعين من اإلجابة، هما:

جابة إجماال الغياب الكلي للمعلومات حول وحدة من الوحدات الخاضعة لالستجواب، ويوافق يوافق االمتناع عن اإل
  متغيرات الوحدة الخاضعة لالستجواب.بعض االمتناع الجزئي عن اإلجابة غياب للمعلومات الذي يقتصر على 

لة التي تعنينا، األسرة أو الفرد وبشكل عام، يعود االمتناع عن اإلجابة إلى استحالةاستجواب الوحدة المختارة (في الحا
فضت التعاون ألسباب خاصة إما ألنها رو تعذر االتصال بهذه األخيرة  بسبب سنة)، وذلك 11 عنالذي يزيد عمره 

، ولكنها تقرر خالل الخضوع لالستجوابلحالة التي تقبل فيها الوحدة على ابق االمتناع عن اإلجابة جزئيا بها، وينط
  بة على بعض األسئلة، أو عدم اإلجابة إال بطريقة غير كاملة أو جزئية.المقابلة عدم اإلجا

والجدير بالذكر أن هذا االحتمال الثاني لم نقم بإثارته بشكل دائم في تعريف عدم الرد الجزئي غير أنه يشكل ظاهرة 
  تتكرر باستمرار.

)، مما 2.6.1و 1.6.1(أنظر  الترجيحعادة عادة ما تتم معالجة مسألة االمتناع عن اإلجابة بفضل استعمال منهجيات إ
يؤدي إلى زيادة وزن وحدات المجيبين بما يسمح بتصحيح االختالل المترتب على االمتناع الكلي عن اإلجابة، وبعد 

  ، نحصل على قاعدة للبيانات تغطي كل الوحدات التي أجابت على األقل جزئيا على التحقيق.الترجيحإعادة 
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سؤال)، مع التمييز بين باقصة (عدم اإلجابة بشكل جزئي)، قمنا بدراسة جميع األسئلة (سؤال كي نحدد البيانات الن
المعطيات الناقصة لجميع األجوبة، نسبة  نسبةقدم وت صنفين من اإلجابات، اإلجابات الصالحة والمعطيات الناقصة،

  عدم الرد على كل سؤال.

، غير أننا طبقنا هذه الخطة مع احترام اإلحالة والشهر ةبسيط جداول تكراريةتوصلنا إلى هذا الوصف بمجرد اعتماد 
  األعمار والقيود المفروضة بتقاطع المتغيرات). فئةالمؤهل (حسب 

ليس أنه في النهاية، ووجدنا  تبين بأن العمل صعب للغاية ت (الكيفيات األخرى على الخصوص)في بعض الحاال
ة المعلومات المحصل عليها من التحقيق نظرا إلى النتائج المحصل للمعطيات الناقصة أية أهمية حتى تضّر بنوعي

  عليها.

وبالفعل، فإنه يمكن استعمال أغلب معطيات التحقيق دون المرور بالضرورة عبر معالجة خاصة لها. إذ ال تتجاوز 
االمتناع عن . غير أن هناك أربع أسئلة يرتفع فيها معدل %3نسبة المعطيات الناقصة، في أغلب األحوال، حدود 

اإلجابة، وتقتضي بالتالي، معالجة للمعطيات الناقصة ويرتبط السؤال األول، الذي يقتصر على األشخاص الذين 
األخيرة، وتسجل هنا نسبة عدم اإلجابة  30سنة)، بالكمية المستهلكة خالل األيام الـ39-16تتراوح أعمارهم بين (

  فردا. 143من مجموع  %48,25تقدر بحوالي 

من مجموع  %20,53األخيرة، وقد سجل هذا السؤال نسبة  30بط الثاني أيضا باستهالك التبغ خالل األيام الـويرت
  استجواب. 7072

من  %22,3و 19,5يسجالن على التوالي و الستعمال (االستهالك األول واألخير)،ايرتبط السؤاالن األخيران بأسباب 
  مالحظة. 611المعطيات الناقصة من أصل 

تطبيقتقنية تسمح باستخالص القيم الناقصة تدعي استكمال المعلومات المتعلقة بهذه المتغيرات عن طريق ويمكن 
)Imputation multiple(.  

قد صنفنا التراب الوطني ضمن التحقيق، كمؤشر لنوعية البيانات.ل قدم إحدى أهم نتائجسوف نوكخالصة لهذه النقطة، 
ين مناطق جغرافية والمستوى المفترض النتشار المواد المحظورة). في كل طبقة (الجمع ب 15، إلى المعاينةمخطط 

مناطق)، حددنا ثالثة مستويات مفترضة من االنتشار، وقد تمت إعادة تشكيل المعلومات األولية  5منطقة جغرافية (
  لسحب العينات من خالل نتائج التحقيق.

انتمائها (مستوى عال، متوسط ومنخفض)، تشكل هذه  بالفعل، فقد احتفظت الطبقات التي خضعت للمراقبة بطبقة
)، داللة قّيمة على نوعية 03النتيجة، التي تم تحقيقها في أربع مناطق جغرافية من بين الخمسة المبنية (الجدول رقم 

  حجم العينة في الجنوب الكبير على الخصوص. بضعفيرتبط االستثناء الموجود و البيانات.
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  )مستوى االنتشارو انتشار المخدرات حسب الطبقات (المنطقة الجغرافية:   3جدول رقم  

 الطبقة
 االنتشارمدى 

 اآلونة األخيرة األخيرة 12األشهر الـ الحياة

 0,59 0,85 2,23 الوسط، مرتفع

 0,34 0,42 0,62 الوسط، متوسط

 0,87 1,22 1,64 الوسط، منخفض

 1,18 1,48 2,96 الشرق، مرتفع

 0,71 1,23 2,46 الشرق، متوسط

 0,28 0,39 2,04 الشرق، منخفض

 1,27 3,19 4,46 الجنوب الكبير، مرتفع

 2,54 2,82 4,79 الجنوب الكبير، متوسط

 1,36 1,63 2,17 الجنوب الكبير، منخفض

 1,87 2,27 3,50 الغرب، مرتفع

 1,33 1,92 3,11 الغرب، متوسط

 0,14 0,14 0,14 الغرب، منخفض

 0,70 1,57 2,27 الجنوب، مرتفع

 0,19 0,19 0,19 الجنوب، متوسط

 0,09 0,34 0,59 الجنوب، منخفض

  المسح أفرادو أسر خصائص.8.1

يرمي إلى توفير معلومات ، وقيلخصائص الديمغرافية واالجتماعية لألسر واألفراد محل التحقليقدم هذا الفصل تحليال
، ندرج بعض عناصر المقارنة نا ذلكالفردية، وكلما أمكن هميش فيها السكان وخصائصبشأن ظروف السكن التي يع

  من أجل تحديد مستوى التوافق بين المصدرين. 2008المتعلقة باإلحصاء األخير لسنة 

  المسح أسر سكن ظروف.1.8.1

  .نوع بناية المسكن المشغول1.1.8.1

ميز حظيرة السكن في مايهي  الخاصيةو/أو تقليدية، هذه من األسر في مساكن فردية  %71,6في الجزائر، يعيش 
وحسب مستوى االنتشار، تشكل البنايات الميزة الثانية للتجمعات السكانية  اإلقامة أو طبقتها مهما يكن انتشار .البالد

  انية الثانوية.في مقار البلديات، وتعني المساكن الفردية و/أو التقليدية، بدورها، المناطق المتفرقة والتجمعات السك
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  تبعثرمكان اإلقامة:  نوع العمارات حسب  4جدول رقم

 العمارة التبعثر
مسكن فردي +

 تقليدي

/ مسكن كوخ
 قصديري

 المجموع أنواع أخرى

 6698 5,0 5,2 59,9 29,9 مقر البلدية

 1741 1,4 2,6 88,3 7,7 تجمع ثانوي

 802 - 9,0 89,9 1,1 منطقة مبعثرة

 9240 3,9 5,0 67,8 23,2 المجموع
9,3 3,6 71,6 19,9 الوطني - 

(*) ONS 2008, RGPH2008, les principaux résultats du sondage au 1/10e eme Collections Statistiques n°142/2008, Série S : Statistiques Sociales 

لمخدرات)، نسجل، فيما عدا المساكن الفردية و/أو التقليدية، هيمنة حسب طبقة اإلقامة (المستوى المفترض النتشار ا
  خفيفة للعمارات في الطبقة ذات النسبة المنخفضة (الجدول أدناه).

  نوع البنايات حسب كبرى الطبقات:   5مجدول رق

 المجموع خرآنوع  قوربي / قصديري تقليدي/ مسكن فردي عمارة طبقة ال

 3721 3,7 4,8 69,4 22,1 طبقة مرتفعة المعدل

 2577 4,3 5,2 71,2 19,4 طبقة متوسطة المعدل

 2942 3,6 5,2 63,1 28,1 طبقة منخفضة المعدل

 9240 3,9 5,0 67,8 23,2 المجموع

  .مرافق المسكن2.1.8.1

  ، المرحاض والحمام.أربعة مقاييس: توفر المطبخ، الصالونوفق  في هذا التحقيق، حددنا مرافق السكن

وقمنا بمعالجة هذا الجانب بشكل تركيبي، بحيث يمكننا تحديد مجموع الخصائص مقارنة بتوفر المرافق األربعة مًعا 
  (الجدول أدناه).

هي المطبخ، الصالون، المرحاض و في الجزائر تتوفر على المرافق الضرورية، السكناتيالحظ بأن أكثر من ثلثي 
  ").1111ل: مركب اإلجابات "والحمام (الخط األو

وتختلف هذه المعاينة حسب مستوى االنتشار، بحيث تم الحصول على أعلى مؤشر على أساس معطيات المجموعة 
  (حوالي الثلث)، فإنه يميز سكنات المناطق المتفرقة. األدنىالسكنية لمقر البلدية، أما المستوى 
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 %3"، أقل من 2222ياة (غياب المرافق األربعة مًعا: تركيب "ويعني الجانب األقل مالئمة مع الظروف الحسنة للح
 من السكنات، وتعّد المنطقة المتفرقة أعلى عدد من هذا الصنف من السكنات).

  تبعثر مكان اإلقامةوفق  المسكن(2):  مرافق  6رقمجدول 

 التبـعـثـر

 قـرافـالم

1111 1112 1211 1212 
المجموع 

لجزئيا  
باقي 
 المجموع التوفيقات

 6698 8,8 91,2 5,5 2,9 8,0 74,8 مقر البلدية

 1740 13,1 86,9 6,5 2,8 11,8 65,8 تجمع ثانوي

 802 32,8 67,2 13,2 3 18,2 32,8 منطقة مبعثرة

 9240 11,7 88,3 6,4 2,9 9,6 69,4 المجموع

ترض النتشار المخدرات)، كمقياس للمقارنة مع اختالفات نفس الخصائص تتكرر مع دمج طبقة اإلقامة (المستوى المف
  نسبة للمساكن التي تتوفر على المرافق األربعة مًعا.بالطفيفة، وتسجل طبقة االنتشار األدنى مستوى أعلى 

  وفق كبرى الطبقات المسكن(2):  مرافق 7جدول رقم

 الطبقة

 المرافق

1111 1112 1211 1212 
المجموع 
 الجزئي

باقي 
 المجموعالخصائص

 3720 11,8 88,2 7,7 2,8 8,9 68,8 طبقة مرتفعة المعدل

 2580 11,3 88,7 6,0 1,9 12,7 68,0 طبقة متوسطة المعدل

 2940 12,0 88,0 5,0 3,8 7,7 71,5 طبقة منخفضة المعدل

 9240 11,7 88,3 6,4 2,9 9,6 69,4 المجموع

  أهم الشبكات العمومية من االستفادة.3.1.8.1

أقل من نصف األسر الجزائرية تعيش في مساكن مربوطة بشبكة المياه الصالحة للشرب مع استعمال الغاز الطبيعي 
) 08كوسيلة رئيسية للطبخ، إلى جانب شبكة صرف المياه المستعملة، وتعني هذه الخاصية المحددة في الجدول رقم (

) سكان التجمعات 1/5خمس ( في حينتخصر من نصف مساكن مقار البلديات، "، أكث1111بواسطة مركب اإلجابات "
داخل هذه المنطقة السكنية، و يد يكون هذا الصنف من األسر أقل عدًدا،بالسكانية الثانوية داخل المناطق المتفرقة، 

 يكمصدر أساس تتميز السكنات بشكل أساسي بالبنايات المربوطة بشبكة مياه الشرب مع استعمال غاز القارورات
  الحفر العفنة كوسيلة لصرف المياه المستعملة. و للطبخ
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  (3)الربط بأهم الشبكات العمومية:  8جدول رقم

  

استعمال غاز القارورات داخل التجمعات السكنية الثانوية، تتميز السكنات في أغلبها بتوفر شبكة جر مياه الشرب، و
) أكثر من أربعة 07الخصائص الستة المعتمدة في الجدول رقم ( وتخص )،9والربط بشبكة التطهير (الجدول رقم 

  ) األسر الجزائرية.5/4أخماس (

وحسب طبقة اختيار العينات (المستوى المفترض النتشار المخدرات)، ترتبط أعلى المؤشرات بالمساكن المربوطة 
) السكان المقيمين في الطبقة متوسطة 3/1الثالثة (جر مياه الشرب، غاز المدينة والتطهير)، غير أن ثلث ( بالشبكات

ال تتوفر على شبكة غاز المدينة، وتنسحب المعاينة نفسها، لكن بدرجة أقل على الطبقة ذات  سكناتهممعدل انتشار 
  المعدل المرتفع لالنتشار.

  

  

  

  

  

  حسب كبرى الطبقات (4)العمومية االستفادة من أهم الشبكات  :9جدول رقم

 الطبقة

 يقات اإلجاباتـوفـت

111 121 122 221 621 622 
المجموع 
 الفرعي

باقي 
 المجموعالتوفيقات

 3720 11,5 88,5 2,7 3,4 2,4 2,2 28,5 49,3 طبقة مرتفعة المعدل

 2580 18,7 81,3 3,2 2,4 0,8 6,2 31,8 36,9 طبقة متوسطة المعدل

 التبعثر

 اإلجاباتتوفيقات

111 121 122 221 621 622 
المجموع 
 الجزئي

باقي 
 التوفيقات

المجموع

 698 6 12,7 87,3 2,6 2,5 0,9 4,1 23,8 53,5 مقر البلدية

 740 1 14,8 85,2 4 4,6 15 3,9 37,5 20,1 تجمع ثانوي

 802 54,9 45,1 7,6 - 6,9 14 12 4,6 منطقة مبعثرة

 240 9 16,8 83,2 3,3 2,7 4,1 4,9 25,4 42,9 المجموع
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 ھرم أعمار السكان 1 : الشكل رقم

 الرجال النساء

 2340 21,8 78,2 4,1 2,0 9 7,1 15,7 40,3 طبقة منخفضة المعدل

 5240 16,8 83,2 3,3 2,7 4,1 4,9 25,4 42,9 المجموع

  المسح أفراد خصائص.2.8.1

هلة، داخل المناطق اآل 44687 ، منهموالية 46موزعة على  فرد 48708أسرة عادية تضم  9240أستهدف التحقيق 
 من مجموع السكان المحقق بشأنهم. %49,4)، وتمثل النساء 2008في  %85,6(90,9%أي 

  .البنية السكان حسب النوع والسن1.2.8.1

يالحظ في توزيع السكان العينة حسب الجنس والسن وجود بنية مماثلة لتلك المنبثقة من نتائج اإلحصاء األخير (أنظر 
  الجدول أدناه).

  )2008وتعداد   2009حقيق السن (تالنوع و:  توزيع السكان حسب 10جدول رقم

 العمرية الفئة
 2008تعداد  2009تحقيق

 المجموع النساء الرجال المجموع النساء الرجال

 28,1 27,8 28,4 26,9 26,4 27,4 سنة15دون

 64,5 64,7 64,4 65,2 66,1 64,3 سنة59إلى15

 7,4 7,5 7,3 7,9 7,5 8,3 سنة فأكثر60

 100 100 100 100 100 100 المجموع
(*) ONS 2008, RGPH 2008, les principaux résultats du sondage au 1/10ème Collections Statistiques n°142/2008, Série S : Statistiques Sociales  

الل هام، سواء على مستوى التصريح بالسن أو على كما أن الرسم البياني للبنية حسب السن والجنس ال يعكس أي اخت
  مستوى توزيع السكان حسب الجنس.

يشير هرم األعمار إلى انتعاش الوالدات، بحيث ارتفعت حصة 
سنوات مقابل  5ما دون  %9,2الشباب األقل سنا بنصف نقطة (

سنوات). وبالفعل، فقد سجلت مصالح الحالة  9-5من ذوي  8,7%
  المواليد.عدد يادة متواصلة في ز 2003المدنية منذ 

شخصا  38291بالنسبة إلى األشخاص المؤهلين، شمل التحقيق 
من سكان العينة:  %78,6سنة فأكثر، أي ما يعادل 12 ذويمن

العمرية المستهدفة،  الفئاتنساء، وحسب  %49,7و رجال 50,3%
  .%35,6سنة وأكثر 40و %44,2سنة 39-20و ،%10,8سنة  19 -15و ،%9,3سنة  15-12يمثل ذوو األعمار 

  النوعو :  توزيع السكان حسب الفئات العمرية11جدول رقم
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 المجموع النساء الرجال المجموعات العمرية

 9,3 9,3 9,4 سنة15–12

 10,8 10,7 11 سنة16-19

 44,2 44,7 43,7 سنة20-39

 35,6 35,3 35,9 سنة فأكثر40

 38291 19035 19256 المجموع

من تجمعات مقار  %71.2من السكان المؤهلين يعيشون في المناطق اآلهلة بالسكان ( %91.1اإلقامة،  مكانحسب 
تتميز المناطق المتفرقة ببنية فتية . وفي المناطق المتفرقة %8.9و في التجمعات السكانية الثانوية) %19.9و البلديات

 لة بالسكان من خالل بنية المسنين نسبيا.نسبيا، ويمكن التعرف إلى المناطق اآله

  :  توزيع األشخاص المؤهلين حسب مجموعات السن ومستوى االنتشار.12جدول رقم

 المجموع سنة فأكثر40 سنة39-20 سنة19-16 سنة15-12 التبعثر

 27280 36,5 43 11 9,5 مقر البلدية

 7609 34,6 47,1 10,1 8,3 تجمع ثانوي

 3403 31,5 47,1 11,3 10,1 منطقة مبعثرة

 38291 35,6 44,2 10,8 9,3 المجموع

  

حسب طبقة اإلقامة المبنية على أساس مستويات االستهالك وعدد القضايا المعالجة، تبين المعلومات وجود بنية يغلب 
ستهالك وقضايا الحبس التي تم إحصاؤها عليها الطابع الشبابي نسبيا ضمن الطبقة ذات المستويات األدنى في مجال اال

ووجود على عكس ذلك بنية يغلب عليها نسبيا طابع المسنين ضمن الطبقة ذات المستوى المرتفع من حيث االستهالك 
  وتحتل طبقة اإلقامة المتوسطة المعدل المرتبة الوسيطة.

امة ذات المستويين العالي والسفلي،حوالي يبلغ الفارق المتعلق بحصة المجموعات العمرية المستهدفة بين طبقات اإلق
 سنة. 40 عننقطة عند من تزيد أعمارهم  6,3و سنة19-12نقطة عند ذوي األعمار  3,9

  كبرى الطبقاتو العمرية الفئات:  توزيع األشخاص المؤهلين حسب 13جدول رقم

 المجموعأكثرسنة ف 40 سنة 39- 20 سنة19-16 سنة15-12 الطبقة

 14585 39,4 42,7 9,7 8,3 الطبقة ذات المستوى المرتفع

 11152 33,6 45,3 11,6 9,6 الطبقة ذات المستوى المتوسط

 12554 33,1 45,0 11,5 10,3 الطبقة ذات المستوى المنخفض

 38291 35,6 44,2 10,8 9,3 المجموع
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  .الحالة الزواجية2.2.8.1

، وتمثل 2008 تعدادجية مع التوزيع المنبثق عن اسنة فما فوق حسب الحالة الزو15ذوي يتطابق توزيع عينة السكان 
يتغير هذا التوزيع ، و%44.6حصة العزاب  تمثلسنة فأكثر، 15من مجموع ذوي األعمار  %50,9حصة المتزوجين 

  قليال من مستوى انتشار إلى آخر.

  سنة فأكثر حسب مستوى االنتشار15ان الذين تبلغ أعمارهم :  توزيع السك14جدول رقم

 الطبقة
 الحالة الزواجية

 اإلجمالي أرمل منفصل مطلق متزوج أعزب

 25369 3,4 0,3 1,2 51,1 44,1 طبقة المستوى العالي

 7148 3,1 0,1 0,6 50,0 46,3 طبقة المستوى المتوسط

 3170 2,7 0,1 0,3 52,4 44,5 طبقة المستوى المنخفض

 35686 3,3 0,2 1,0 50,9 44,6 المجموع

 100 3,8 1,1 48,7 46,4 الوطني*
(*) ONS 2008, RGPH2008, les principaux résultats du sondage au 1/10

ème
 Collections Statistiques n°142/2008, Série S : Statistiques Sociales   

العالي مقارنة بالطبقتين األخريين (المستويين العالي والمتوسط)  حسب طبقة اإلقامة، تتميز الطبقة ذات المستوى
 قد تكون البنية القائمة على أعمار السكان، المسنين نسبيا، وراء هذه المعاينة.و بانخفاض نسبة العزاب،
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  ات والحالة المدنية الزوجيةسنة فأكثر حسب طبقة العين15:  توزيع السكان من ذوي األعمار 15جدول رقم

 الطبقة
 الحالة الزوجية

 المجموع أرمل منفصل مطلق متزوج أعزب

 13708 3,5 0,3 1,1 52,2 42,9 طبقة المستوى العالي

 10370 3,1 0,2 1,1 50,3 45,4 طبقة المستوى المتوسط

 11608 3,2 0,2 0,8 50,0 45,8 طبقة المستوى المنخفض

 35686 3,3 1,1 50,9 44,2 المجموع

  التعليميمستوى .ال3.2.8.1

النتائج المنبثقة عن التحقيق تبتعد قليال عن نجد أن سنوات فما فوق،  6األعمار  فئةلدى  يمستوى التعليمللبالنسبة 
على التوالي،  %22,4مقابل  %16,3نتائج اإلحصاء، والسيما فيما يخص فئة عديمي المستوى التعليمي، بنسبة 

السكان متوسطي المستوى  فئةواإلفراط في تقدير  تدني مستوى تقدير عدد عديمي المستوى التعليمي ويعود ذلك إلى
  حسب اإلحصاء. %50,6و حسب التحقيق %57,1التعليمي لكونهم يمثلون 

لمنبثقة السكان من ذوي المستوى االبتدائي متشابهة، إذا ما استندنا إلى البيانات المتعلقة باألمية وا فئةتكاد تكون حصة 
  سنوات فأكثر حسب اإلحصاء). 6السكان من ذوي أعمار  فئةمن بين  %22,1من اإلحصاء (

سنوات فأكثر حسب اإلحصاء،  6األعمار  فئةيمكننا أن نخلص إلى وجود تقدير مبالغ فيه لغير المسجلين من بين 
  وات. سن 9 –6األعمار  فئةوفي غياب ذلك، قد يتعلق األمر بعودة األمية إلى أوساط 

  التبعثر والمستوى التعليميسنوات فأكثر حسب 6:  توزيع السكان البالغين 16جدول رقم

 أمي التبعثر
مدرسة
 قرآنية

 غيرجامعي ثانويمتوسطابتدائيإعدادي

 مصرح
المجموع

 31014 0,2 10,7 18,8 31,1 23,5 - 1,7 13,9 مقر البلدية

 8458 0,2 8,1 14,6 30,7 25,5 - 1,3 19,5 تجمع ثانوي

 3904 0,1 2,7 8,8 26,2 31,2 0,1 2,3 28,8 منطقة مبعثرة

 43376 0,2 9,4 17,1 30,6 24,6 - 1,7 16,3 المجموع

 - 1,0 7,5 15,8 27,3 25,8 - - 22,4 الوطني*
(*) ONS 2008, RGPH 2008, les principaux résultats du sondage au 1/10

ème
 Collections Statistiques n°142/2008, Série S : Statistiques Sociales   
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من خالل تمييز طبقة اإلقامة، يالحظبأن الطبقة ذات المعدل المرتفع تتميز بمستوى أمية (من بين الست سنوات فأكثر 
 نسبيا) أقل مقارنة بمستوى األمية الذي ينتشر في الطبقتين األخيرتين.

  سنوات فأكثر حسب كبرى الطبقات 6:  توزيع السكان البالغين 17جدول رقم

 أمي الطبقة
مدرسة
 قرآنية

 جامعي ثانويمتوسط ابتدائيإعدادي
 غير

 مصرح
 المجموع

 16450 0,2 9,6 17,8 32,0 24,1 - 14,91,4 المعدل المرتفع

 12561 0,2 9,3 17,2 29,6 24,5 - 17,41,7 المعدل المتوسط

 14365 0,2 9,4 19,2 30,0 25,1 0,1 17,02,1المعدل المنخفض

 43376 0,2 9,4 17,1 30,6 24,6 - 16,31,7 المجموع

  
  .الوضع إزاء الشغل4.2.8.1

سنة فأكثر)، إزاء الشغل إحدى المعلومات التي تتطابق تماما مع تلك الواردة في  16يشكل وضع عينة السكان (
، بحيث يمثل العاملون %43,4) بنسبة CENEAPحصة السكان العاملين التي أحصاها مركز (تقدر و اإلحصاء،

  .%29,5منهم عند تاريخ إنجاز التحقيق نسبة 

  سنة فما فوق حسب انتشار اإلقامة والحالة الفردية 16:  توزيع السكان البالغين 18جدول رقم

 التبعثر

  الوضع تجاه الشغل

/طالبمعاشمتقاعد بطال عامل
 تلميذ

 تدريب
ماكثات
 بالبيت

 بال

 نشاط

 غير

 مصرح
 المجموع

 24683 - 1,6 32,1 13,21,6 2,2 5,7 12,9 30,7 مقر البلدية

 6980 0,1 1,5 35,1 11,41,6 2,0 6,3 13,2 28,7 تجمع ثانوي

 3060 - 2,5 40,6 1,0 6,7 1,6 2,7 23,3 21,7 منطقة مبعثرة

 34723 - 1,6 33,5 12,31,5 2,1 5,6 13,9 29,5 لمجموعا

 - 0,6 2,7 32,0 -14,0 1,5 5,0 -**44,3 الوطني*
(*) ONS 2008, RGPH2008, les principaux résultats du sondage au 1/10 ème Collections Statistiques n°142/2008, Série S : Statistiques Sociales 
(obs : données relatives aux personnes âgées de 15 ans et plus). 

 (**) السكان العاملون

سنة فأكثر، ممن يعيشون ضمن طبقة المعدالت المرتفعة بنسبة من العاملين 16البالغين فئةحسب طبقة اإلقامة، تتميز 
  أضعف قليال مقارنة بتلك التي تنخفض معدالتها.
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  كبرى الطبقات والوضع تجاه الشغلسنة فأكثر حسب  16:  توزيع السكان البالغين 19جدول رقم

 الطبقة

 الوضع تجاه الشغل

معاشمتقاعد بطالعامل
 /طالب
 تلميذ

تدريب
ماكثات 

 البيتب

  بال
نشاط

غير 
 مصرح

المجموع

 13381 - 1,7 33,8 1,3 10,7 1,8 29,614,46,7 المعدالت المرتفعة

 10085 - 1,6 33,5 1,5 12,1 2,6 28,615,25,0ت المتوسطةالمعدال

 11256 0,1 1,6 33,0 1,8 14,3 2,1 30,212,04,8المعدالت المنخفضة

 48123 0,0 1,6 33,5 1,5 12,3 2,1 29,513,95,6 المجموع

  المجتمعي االستطالعي المسح.9.1

  المجتمعي االستطالعي المسح هدف.1.9.1

تمكن المسوح المجتمعية ليس فقط من جمع بيانات كمية عن مدى ول مدى انتشار تعاطي المخدرات، ح التحقيقاتفي 
  تعاطي المخدرات ولكن أيضا تقييم تطور ظاهرة المخدرات عبر الفضاءات الجغرافية.

والذي  بالفعل، يمدنا مسح األسر، انطالقا من تصريحات المستجوبين، بتقدير مباشر لمدى انتشار تعاطي المخدرات
يتطلب أن يستكمل بمنهجية غير مباشرة. عموما تعتمد منهجية توظيف مصادر معطيات متعددة على القوائم االسمية 
لمدمني المخدرات المعروفين، أي من تمت معالجتهم أو توقيفهم. بالجزائر، من الصعب في هذه اآلونة، بل قد يكون 

  من المستحيل التوفر على مثل هذه البيانات. 

بتعزيز قدرات خبرائنا، مشرفينا ومحققينا، السيما، بغية إنجاز مسح سمح إطالق المسح االستطالعي المجتمعي  لقد
وطني حول التوزيع الخرائطي للمخدرات بالجزائر، دراسة ترمي أساسا إلى إعداد الخريطة الجغرافية أو الفضائية 

 لتعاطي المخدرات على مستوى الواليات. 

  ربينالمق الشهود.2.9.1

تصنيفا نموذجيا للشهود المقربين يعتمد على ) CENEAPفي إطار هذا المسح االستطالعي المجتمعي، حدد مركز (
الدورالذي يلعبونه، على المستوى المحلي، في المجال السياسي، اإلداري، األمني، السوسيومهني، االجتماعي  

غالهم، أطرافا معنية بظاهرة تعاطي المخدرات والجمعوي. يتعلق األمر بأشخاص يمثلون، نظرا لوظائفهم وأش
واإلدمان، على المستوى المحلي. على غرار، رئيس المجلس الشعبي (أو ممثله)، رئيس الدائرة، ممثلي األمن 
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الوطني، الدرك الوطني، الجمارك، وزارة العدل والشباب والرياضة، الصحة والتضامن االجتماعي، مدراء 
والتربية، األئمة، رؤساء القرى ولجان األحياء، الجمعيات التي تنشط في مجال مكافحة  المؤسسات العقابية، الصحة

المخدرات أو في المجال االجتماعي، جمعيات أولياء التالميذ والجمعيات النسوية. البد أن نضيف إلى هؤالء الفاعلين 
ل الصيادلة، األطباء النفسانيين، األطباء المؤسساتيين، األشخاص الموارد الذين هم أكثر قربا من هذه الظاهرة، من مث

العاملين في الهياكل الصحية العمومية، المساعدين االجتماعيين وحتى الحراس الليليون (حراس حظيرة السيارات)  
  ومتعاطي المخدرات أنفسهم وأسرهم.    

 المنجزة المقابالت.3.9.1

ستمارات المعدة إال مع الصيادلة وبعض الشهود في إطار المسح االستطالعي المجتمعي، لم نتمكن من مأل اال
  المحليين. تتمثل البيانات المجموعة في تقديرات جزئية لعدد المتعاطين، للمروجين والمنتجين داخل المقاطعة.

إن البيانات التي تم جمعها من عند الصيادلة تتعلق بعدد الوصفات الطبية لمحركات عقاقيرية نفسية (من نوع 
، باإلضافة إلى عدد 2008إلى  2006التي تمت تلبيتها خالل الفترة من  ادات اآلالم والمخدرة)المهدئات، مض

الحوادث المرتبطة بطلبيات بدون وصفة. إن المستجوبين الذين تمت مقابلتهم فعال كانوا رؤساء المجالس الشعبية 
)، 313)، الصيادلة (46عليمية ()، رؤساء المؤسسات الت24)، رؤساء لجان القري (86)، رؤساء الدوائر (111(

)، 32)، لجان األحياء (30)، الخيرية (58)، الشبانية (28)، الجمعيات النسوية (23جمعيات مكافحة المخدرات (
مستجوب  802)، أي ما يمثل مجموعا قدره 40) والحراس الليليون (11مسؤولي الخدمة الطبية االجتماعية (
ركتهم مشروطة بإذن مسبق من الهيئة الوصية، فلم يستطيعوا المشاركة في مجتمعي. أما الشهود الذين كانت مشا

  المسح االستطالعي بفعل حداثته.

هذه الوضعية تدل على ضرورة تعبئة، من خالل المرافعة، كل المؤسسات المعنية وهذا على أعلى مستوى حتى يتم 
 عاطي المخدرات واإلدمان والتقييم العام للظاهرة. إزالة كل العوائق التي باإلمكان مواجهتها في جمع البيانات حول ت

  : توزيع مستجوبي المسح المجتمعي حسب المنطقة الجغرافية 20جدول رقم  

 المجموع الجنوب الغرب الوسط الشرق 

 111 10 15 39 47 رئيس البلدية

 86 11 10 23 42 رئيس الدائرة

 24 5 4 8 7 كبير القرية

 46 3 1 27 15 مدير مؤسسة مدرسية

 131 12 21 50 48 1الصيدلي رقم

 118 11 15 48 44 2الصيدلي رقم

 64 5 9 37 13 3الصيدلي رقم

 23 7 2 3 11 جمعية مكافحة المخدرات

 28 8 3 6 11 جمعية نسوية

 58 12 8 15 23 جمعية شبانية

 30 8 2 11 9 جمعية خيرية
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 32 4 5 9 14 رئيس لجنة الحي

 11 2 1 4 4 الخدمة الطبية االجتماعية

 40 2 9 26 3 حارس ليلي

 802 100 105 306 291 المجموع

  

 المجتمعي المسح لبيانات األولي التحليل.4.9.1

الفاعلين المحليين الذين تم تضمينهم في التصنيف النموذجي،     لم يستطع المسح االستطالعي المجتمعي استهداف كل
ي إال إلى تقديرات جزئية حول ظاهرة المخدرات ليس باإلمكان المصادقة عليها على المستوى المحلي. في ولم ينته

) بتطوير قدراته واستخالص دروس مفيدة لتجاوز العوائق األساسية التي واجهتنا، CENEAPحين، سمحت لمركز (
ل عمليات جمع البيانات. من جهة أخرى، السيما ما تعلق منها بإقحام وإشراك السلطات والمؤسسات المعنية وتسهي

  سمح هذا المسح االستطالعي بـ :

 ،عد وحصر العوائق واالنسدادات المرتبطة بهذا النوع من المسوح 

 ،إعطاء صورة، ولو تقريبية عن ظاهرة المخدرات على المستوى المحلي 

 ،قياس مستوى التزام الفاعلين المحليين األساسيين 

 ق األطراف المعنية.قياس مستوى معرفة وتنسي 

 .مقارنة تقديرات مستجوبي المسح المجتمعي1.4.9.1

في إطار المسح المجتمعي بتقديرات لعدد المتعاطين، المتاجرين والمنتجين داخل المقاطعة، غير لقد أمدنا المستجوبون 
لحاالت، السيما لما داخل المنطقة،. في بعض ا المخدراتأنهم لم يظهروا، في كل األحوال، معرفة حقيقية بظاهرة 

يتعلق األمر، برؤساء المجالس الشعبية، كانت اإلجابات تتعلق بجموع البلدية وليس المقاطعة محل الدراسة. لقد ظهر 
على المستوى المحلي، تنافر واختالف في تصريحات المستجوبين، نعني بذلك، رئيس المجلس الشعبي، رئيس الدائرة 

 االختالفات تتعلق بكل من التقديرات والمنطقة الجغرافية. والشهود المحليين اآلخرين. هذه 

  .عدد المتعاطين للمنشطات العقلية حسب الصيادلة2.4.9.1

مختوم لألدوية من هذه المجموعة، حتى يسجلوا فيه الوصفات و إن الصيادلة ملزمون بالتوفر على سجل ممضي
زيارة كل الصيادلة الموجودين في الجوار القريب لمقاطعة المتعلقة بذلك. لقد تم تكوين مستخدمي المسح حتى يقوموا ب

  المسح.

لكل مقاطعة. المعمول  374، وهو ما يعادل متوسطا قدره 117100المنشطات العقلية المسجلة  وصفاتمجموع بلغ 
فات أشهر، يمكن الحصول على تقديرا مبدئيا لمدى التعاطي بتقسيم عدد الوص 3به هو إعطاء وصفة تغطي فترة تمتد 

متعاط محتمل للمنشطات العقلية، هذا الرقم المرتفع نسبيا، يدعونا إلى استكشاف معمق  93، وهو ما يعطينا 4على 
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لهذه المسالة والتي يمكن تفسيرها مبدئيا، بأن العدد المسجل في سجالت الصيادلة يشمل كل الوصفات التي تمت 
  بلدية وحتى الوالية). تلبيتها، مهما كان مكان إقامة المريض (المقاطعة، ال

 

  الفصل الثاني: مدى انتشار تعاطي التبغ، الكحول والمنشطات العقلية

 تمهيد  
 مدي انتشار تعاطي المخدرات حسب النوع، الفئات العمرية والفترات الزمنية السابقة للمسح  
  مدي انتشار تعاطي المخدرات الخطيرة وغيرها  
 قاتمدي انتشار تعاطي المخدرات حسب كبرى الطب  
  مدي انتشار تعاطي المخدرات حسب المنطقة  
 مدي انتشار تعاطي المخدرات حسب النوع  
 النوع و تقدير عدد المدمنين على المخدرات حسب الفئات العمرية  
 مدي انتشار تعاطي المواد المحظورة  وفق أنواعها  
 مدي انتشار تعاطي المواد غير المحظور وفق أنواعها  
 المنشطات العقلية التي تعرض المسح  لذكرهاأسباب استهالك المخدرات و  
 حوصلة للنتائج حول استعمال المنشطات العقلية  
 مقارنات دولية
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  تمهيد

. إنه يمس      عبر كامل التراب الوطنييعتمد هذا الجزء على المعلومات التي قدمها المسح الميداني لألسر المنجز 
سنة  12ات والمنشطات العقلية، نعني بذلك مجموع البالغين ويغطي أغلب السكان الذين هم عرضة لتعاطي المخدر

تحديدا، تعاطي  بهدف حصر اتجاهات هذه الظاهرة، أدرجنا ضمن االستبيان معالم زمنية ثالثة، هيوأكثر. و
  تاريخ إجراء التحقيق.السابقةلاألخيرة  30ـاأليام الو األخيرة 12ـخالل األشهر الالمخدرات خالل الحياة، 

يين، الكوكا، الهيروينن، األفيو، في مادة القنب أدرجت ضمن االستبيانالمنشطات العقلية التي و مخدراتتتمثل ال
مزيج محلي معروف باسم "بارا" ، المذيبات العضوية، عقاقير النشوة، المنبهات (األنفيتامينات)، المؤثرات العقلية

  وغيرها من المواد التخديرية األخرى. 

 ، تقترح هذه الوثيقةإضافة إلى ذلكالمنومات. و الكحوللجوانب المتعلقة باستهالك التبغ، اى إلالوثيقة  تتطرقكما 
المعلومات التي قوتها من تستمد هي انتشار المخدرات في الجزائر.وإمدادنا بمعارف حديثة ومفصلة حولمدى 

فة بجمع ستجوابات فرقنا المكلالذين أظهروااستعداد كامال للرد على ا ،تعاون السكانب جمعناهاعلى أرض الميدان
  . البيانات

إلى المساهمة في وضع سياسات تطلع فضال عن هدفها المتمثل في إعالمنا بالمستويات الحقيقية لهذه الظاهرة، فهي ت
  .العمليةمن خالل اقتراح سلسلة من التوصيات  مكافحة مدمجة بشكل أفضل وأكثر فاعلية

قتضيإدراكخصائصها الوطنية وخصوصياتها اإلقليمية والمحلية في آن يت المخدرا تعاطيتقييم ظاهرة انتشار  إن
  الظواهر المرتبطة بتعاطي المخدرات.تزيد من تفاقم باإلمكان أن عوامل التي والتي تسمح بإدراك أفضل لل واحد،

العرض تهداف اسولوية هي األمن األهمية بمكان أن تكون  هي أنهالسيما في أوروبا، اليوم، الفكرة المسلم بها، 
ما هي بذات المستهلكينوممارساتهم  اتمعرفة حاجو الطلب عليها (امتالكها واستعمالها)،عوض (االتجار بالمخدرات) 

التي أصبحت  هذه المعرفة ستسمح بتكييف الخدمات الموجهة إلى مستهلكي المخدرات بالفعل، يسمح ببلوغ هذه الغاية.
أو شكلمواد بديلة أو أخرى، التكفل ، سواء كان ذلك على غاء العناية المقدمةمواجهة وإلتفادي و ،متنوعة أكثر فأكثر
  .التغطية الجغرافية
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  للمسح السابقة الزمنية الفتراتو العمرية الفئات النوع، حسب المخدرات تعاطي انتشار مدى.1.2

الذين من السكان % 1,15بة نسبوالذي تحدد  االستهالك الحالي. مستوىيدلنا االستهالك خالل السنة األخيرة على 
  . %)0,67أكثر من النساء ( %)1,69( هذه المواد يستهلك الرجالو يستهلكون مادة أو أكثر من المنشطات العقلية،

، %1,48سنة، بنسبة  39- 20المخدرات على التوالي ذوي األعمارأكبر قدر من العمرية التي استهلكت  الفئةتشمل 
  .%0,12بنسبة سنة  15-12% وأخيرا 0,85سنة بنسبة  19-16، ثم% 1,11سنة فأكثر بنسبة  40

يدلنا استهالك المخدرات خالل الحياة على عدد من جوانب تطور استهالك المخدرات والمنشطات العقلية في مختلف 
في  من السكان قد جربوا مادة أو أكثر من المنشطات العقلية% 2,15األوساط السكانية.وبهذا الشأن،يبين التحقيق بأن 

العمرية التي جربت ذلك بشكل  الفئة. وتتمثل %)0,96قد قاموا بذلك أكثر من النساء () 3,50%(بأن الرجال و حياتهم
سنة  19-16فئة ، ثم ب% 2,15سنةفأكثر بنسبة  40 فئة، متبوعة ب%2,72سنة، بنسبة  39-20 فئةأكبر في 

 %.0,38سنة بنسبة  15-12فئة ، وأخيرا % 1,38بنسبة

               األخيرة 12استهالك المخدرات خالل الحياة، األشهر الـ: 21مجدول رق
  األخيرة 30األيام الـو

  

من السكان % 0,83االستهالك حديثا.بحيث نجدبأن  مستوى األخيرة فإنهيدلنا على 30الـأما االستهالك خالل األيام 
استهلكوا أكثر  %)1,18بأن الرجال (و األخيرة 30الـ ل األيام تعاطوا مادة واحدة أو أكثر من المنشطات العقلية خال

سنة فأكثر بنسبة  40 فئة، متبوعة ب%)0,98بنسبة (األكثر استهالكا سنة  39-20 فئة. وتعد %)0,52من النساء (
  .%)0,12( سنة بنسبة 15- 12 فئة، وأخيرا %)0,59(سنة بنسبة  19- 16 فئة ، ثم%)0,90(

 
 خالل الحياة

 األشهر

 األخيرة 12الـ

 األيام

 األخيرة 30الـ

 1,18 1,69 3,50 الذكور

 0,52 0,67 0,96 اإلناث

 0,12 0,12 0,38 سنة 12-15

 0,59 0,85 1,38 سنة16-19

 0,98 1,48 2,72 سنة 20-39

 0,90 1,11 2,15 سنة فأكثر40

 0,83 1,15 2,15 المجموع

معدل انتشار   
 المنشطاتتعاطي

%1,15 
  شھرا12

%0,83 
  يوما  30

%2,15 
  خالل الحياة
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 12ـخالل األشهرال ،المخدراتأو كثر الذين جربوا مادة أو أكثرمن المنشطات العقلية يالحظ بأن الرجال هم أ
سنة 39-20 فئةوتعد  األخيرة، 30الـخالل األيام و األخيرة

  األكثر استهالكا. 

ويمكن أن يدل ذلك على أن مدة التعرض للخطر لم تؤثر على 
اد هي العمرية التي تتعاطى هذه المو الفئةبأن و سن االستهالك

إذن اإلمكانيات بذلك التي تملك و التي بلغت سن العمل، الفئة
  . الكافية لشرائها

  المواد من وغيرها القوية المخدرات استهالك انتشار.2.2

استهالك أخرى من غير المخدرات الصلبة على يهيمن استهالك مواد 
من المحتمل و     .1,065%المنشطات العقلية بشكل قوي، أي بنسبة 

األشخاص الذين يأتي أن يعود ذلك إلى سهولة الحصول عليها، ثم  جدا
يستهلكون كل أنواع المنشطات العقلية، بينها يعتبراستهالك المخدرات 

  . %)0,086الصلبة فقطضئيال للغاية (حصة من 

تجدر اإلشارة إلى أن االتجاه الذي يتجلى من خالل المراجع الزمنية 
مواد و بين انتشار المخدرات الصلبةالثالثةيعكس نوعا من التقارب 

 3 الشكلأخرى خالل السنة السابقةمقارنة باالستهالك خالل الحياة. (
  ).4و

  الكبرى الطبقات حسب المخدرات استهالك انتشار.3.2

لعدد قضايا الحبس ا تبعقات للتذكير، لقد تم تقسيم عينة التحقيقإلى طب
العمرية من ذوي  ئةالفواستهالك المخدرات حسب كل محكمة من قبل 

سنة فأكثر. وعليه، فقد تم تحديد ثالثة مستويات. وكنتيجة  12األعمار 
لذلك، أصبح انتشار استهالك المنشطات العقلية أكثر ارتفاعا داخل 

، مع 3و 2المتبوعة بمنطقة المستويين  ،1منطقة المستوى 
 هو ما يعنيبأن هذهو ،مناطقبقية ال عن بكل وضوح 1لمنطقة انفصاال

 الياالمنطقة تعرف في الوقت نفسه اتجار هام بالمخدراتواستهالكهامح
  .)5 الشكل(
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  الجنسو :  انتشار استخدام المخدرات حسب الفترات الزمنية 2الشكل رقم
  

  

  

  

  

  اغيرهو :  بنية استهالك المخدرات الصلبة3لشكل رقم ا

  غيرها حسب الفترات الزمنيةو :  انتشار استعمال المخدرات الصلبة 4الشكل رقم 

  :  انتشار استھالك المخدرات حسب الطبقات الكبرى5الشكل رقم 

  المناطق حسب المخدرات استهالك انتشار.4.2

، أكبر به الجنوب الكبيريعرف ، رغم ضعف مستوى الكثافة السكانيةنجد أن ،  للبلد لكبرىالجغرافية ابالنظر للمناطق 
تاريخ إجراء التحقيق، بلغت نسبة انتشار السابقة ل. إذ خالل األيام الثالثين ةانتشار الستهالك المنشطات العقلي

منطقة والثالثة على التوالي  ثانية. وتأتي في المرتبة ال%0,83% مقابل متوسط قيمة وطنية تساوي 31,9المخدرات 
  .%)0,63منطقة الوسط (و %)0,68%) ،ثم منطقة الشرق(1,54الغرب(



41 
 

 

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  :  انتشار استهالك المخدرات حسب المناطق الجغرافية الكبرى6الشكل رقم 
  الجنس حسب المخدرات استھالك.5.2

  الجنس حسب االستھالك بنية.1.5.2

النساءفي إطار و يسمح التمييز ما بين عادات االستهالك حسب الجنس باستهداف المواد األكثر انتشارالدى الرجال
من % 54,5بهذا الشأن،تجدر اإلشارة إلىوجود فرق كبير في بنية المواد المستهلكة، بحيثنجد و البرامج الوقائية.

% قد تعودوا 3,8بينما المنشطات العقلية، % 822,و بكل أشكاله،مجموع مستهلكي الجنس الذكر يتعاطون القنب فقط، 
  على استعمال القنب، سواء لوحده أو مع منشطات عقلية أخرى. 

، يتناولن األفيون، 7,5%من المستهلكات يلجأن إلى المنشطات العقلية، وقرابة  91,5%في حين، أن عند النساء ،
  لوحده أو مع المنشطات العقلية. 

  
  
  
  
  
  
  
  
 بنية االستهالك لدى الرجال: 7الشكل رقم   



42 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس حسب االستھالك تحليل. 2.5.2

) يمكننا لدى الرجال 1,17%مقابل  0,68%أمام الضعف النسبي لمستوى االستهالك السنوي للمخدرات لدى النسوة (
التفكير أنه بالنسبة لكل األعمار، انتشار التعاطي بين النساء حوالي نصف ما هو لدى الرجال. غير أن هذا الميل يتجه 

سنة، ال يعود هنالك وجود لفروق بين النساء والرجال فيما  40أنه فوق ) 9ى التوازن. يبين المسح (الشكل رقم إل
  يتعلق باالستهالك المصرح به ذاتيا.

،عند فئة من تزيد ستهالك لدى النساءلالأعلى مستوى  يتحددهناك مالحظة ثانية حول االستهالك حسب السن، إذ 
سنة.وهذا يعني بأننا نشهدفي هذه الحالة ظاهرة اجتماعية 39-20 في فئةلرجال هو لدىاما سنة، بين 40 أعمارهنعن

  تعرف بظاهرة األجيال. 

 أوج فترةأما الفتيات المولودات في السبعينيات، أي في 
الالئي و خالل السنوات الموالية،و االنفجار السكاني

، 1988فترة االنفجار السكاني لسنة سنة خالل  18بلغن 
نه يبدو بأنهن قد اعتمدن سلوكا آخر في استهالك فإ

سلوك الفتيات األقل سنا. عن يختلف تماما  ،المخدرات
فترة ولعله من األنسبالقيام بتحليل معمق حول فتيات 

في مجال دخول  1970سنة ل انفجار المواليد الجزائرية
  سوق العمل.و جيةاسوق الزو

  
  
  

 بنية االستهالك لدى النساء:   8الشكل رقم

 انتشار االستهالك: 9الشكل رقم 
 السنوي للمخدرات حسب السن والجنس
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سنة يتميزن عن من هن أصغر سنا بمستوى استهالك أعلى للمنومات  40فئة  أن نسوة،)10يؤكد المسح (الشكل رقم 
امرأة. بشكل عام، تظهر البيانات أن تناول المنومات أكثر انتشارا بين النسوة  26)، أي حوالي امرأة لكل %3,8(

النسبة للنسوة، ، مع تسجيل مستوى أعلى ب1,93%سنة. في المجموع، يبلغ معدل االنتشار السنوي  16ابتداء من سن 
عند الرجال. من جديد، يبدو أن تحليال معمقا ضروري بما أن منطقيا، المنومات  1,64%مقابل  2,8%ما يعادل 

تدخل في قائمة المواد أخرى المنشطة عقليا. ومع ذلك، نالحظ أن مستوى انتشار المنومات أعلى منه بالنسبة لمجموع 
  المواد المنشطة عقليا. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنسو العمرية الفئة حسب المخدرات استھالك مستوى تقدير.6.2

أن نستنتج العدد التقريبي  ،ممثلة لمجموع المجتمع الجزائري،فاإلمكان،حول األسربما أن األمر يتعلق بمسح عام 
منين على لمستهلكي المنشطاتانطالقا من التصريحات التي تم اإلدالء بها خالل التحقيق. وبالتالي، قد يبلغعدد المد

سنة  39-20العمرية فئةذلك مع هيمنة واضحة للو سنة فأكثر، 12 ذوي شخص من 302000المنشطات العقليةقرابة 
  شخص). 180000(قرابة 

  

  

  

  

انتشار االستهالك :  10الشكل رقم 
 السنوي للمنومات حسب السن والجنس
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  امتداد انتشار استهالك المخدرات إلى مختلف الشرائح السكانية الجزائرية:  22جدول رقم  

 السكان عدد المستهلكين النسبة المئوية جنسال الفئة العمرية

 سنة 12-15

 1357145 1033 0,0772 ذكور

 1312016 2143 0,1602 إناث

 2669161 3175 0,1190 المجموع

 سنة  16-19

 1470863 22233 1,5689 ذكور

 1425448 2442 0,1723 إناث

 2896311 24675 0,8519 المجموع

 سنة 20-39

 6164424 149009 2,6102 ذكور

 6066023 31670 0,5548 إناث

 12230447 180679 1,4773 المجموع

 سنة فأكثر  40

 4269621 47286 1,1104 ذكور

 4247827 47152 1,1072 إناث

 8517448 94438 1,1088 المجموع

 26313368 302967 1.15 المجموع العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

أكثر 40 سنة ف
(94438) 

20-39 سنة
(180679) 

16-19 سنة
(24675) 

نة  12-15 س
(3175 )

امتداد استهالك المخدرات إلى مختلف الشرائح السكانية :  11الشكل رقم 
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 ب المادة خالل الحياةانتشار االستهالك حس:  

 

  النوع حسب المحظورة المواد استهالك انتشار.7.2

يهيمن على يظل  المرجع الزمني المعتمد،مهما يكن 
صنفان اثنان،هما  استهالك المخدرات والمنشطان العقلية

األفيون في المرتبة  . ويتموقعالقنب والمؤثرات العقلية
% 0,06أكيد، ، ولكن بمعدل انتشار ضعيفالثالثة، 

  .األخيرة 12ـخالل األشهر ال

ة باالهتمام، بحكم أنها مرشحة جديرهذه المادة 
لتعويضالمواد المستنشقة، مع مرور الوقت، والتي مثلت 

  . 0,1%معدل انتشار خالل حياة المستجوب بلغ 

 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

: انتشار االستهالك12الشكل رقم 
 حسب المدة ونوع المادة

 األخيرة 30انتشار االستهالك حسب المادة خالل األيام ال

 األخيرة 12انتشار االستهالك حسب المادة خالل األشهر ال 
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  القنب استعمال انتشار.1.7.2

أشكال، الحشيش  ثالثة علىيوجد و .بعد المنشطات العقلية في العالممن حيث كثرة االستهالك يعتبر القنب ثاني منتج 
  قد يستهلكإما عن طريق التدخين أو عن طريق بلعه. و (ماريخوانا، الكيف)، الراتنج والزيت.

لقد تمت دراسة استهالك هذا النوع من المخدرات على أساس ثالثة مقاييس زمنية، حتى يمكن حصرتطور استهالكه 
  العمرية. الفئةحسب الزمن والنوع و

  األخيرة 30الخيرة وخالل األيام الـ12خالل الحياة وخالل األشهر الـاستهالك القنب :  23جدول رقم  

 يوم األخيرة 30خالل الـ األخيرة12خالل األشهر الـ مدى الحياة 

 0,84 1,22 2,72 الذكور

 0,01 0,03 0,04 اإلناث

 0,08 0,08 0,18 سنة12-15

 0,45 0,59 0,97 سنة16-19

 0,68 1,02 2,02 سنة20-39

 0,12 0,19 0,78 سنة فأكثر40

 0,40 0,59 1,30 المجموع

لدى الرجال التناول نسبة  ونجد أن دخنوا هذه المادة أو ابتلعوها. منمن السكان % 1,30خالل الحياة، هناك 
سنة، 39-20ر ذوي األعماوقد سجل أعلى مستوى لالستهالك لدى  %).0,04النساء ( منه لدي%) أعلى 2,72(

- 12 فئة% وأخيرا 0,78سنة فما فوقبنسبة  40 فئة،ثم %0,97سنة بنسبة 19-16 تليها الفئة، %2,02 قدرها بنسبة
  % . 0,18سنة بنسبة  15

% من السكانتعاطوا القنب، بحيث فاق استهالك الرجال له 0,59 تقدير، األخيرة،على األقل12ـخالل األشهر ال
-16 ففئة  ، % 1,02بنسبةسنة،  39-20  قد سجل أعلى مستوى،لدى فئة%).و0,03%) استهالك النساء (1,22(

  . % على التوالي،0,08سنة بنسبة 15 -12 فئةأخيرا و %0,19سنة فما فوقبنسبة  40 فئة، ثم %0,59سنة بنسبة  19

طريق التدخين أو  % من السكان ممن تعاطوا هذه المادة عن0,40بأن حوالي  ،األخيرة 30الـيبين االستهالك األيام 
العمرية األكثر  وتتمثاللفئة %).0,01لدى النساء (و %)0,84الرجال( فعلوا ذلك عند المستويات التالية،البلع، 

سنة فما فوق بنسبة  40 فئة، ثم %0,45سنة بنسبة  19-16 فئة% ، ف0,68سنة بنسبة  39-20 في ذوياستهالكا له 
  .% 0,08سنة بنسبة  15-12 فئة في األخيرو ،0,12%

سنة التي تمثل  39-16 فئةبشكل أخطر لدى و القنب غالبا ما يرتفع استهالكه أساسا لدى الرجال، بأنالتحقيق  يظهر
  . لهذه المادةأغلبية المستهلكين 



47 
 

  األفيون استھالك انتشار.2.7.2

ة موزعة حسب الجنس تمت دراستها على فترات زمنية مختلفولقد  كثر إثارة للنشوة،من المواد األاألفيون يعتبر 
  العمرية.  الفئةو

  األخيرة 30الخيرة وخالل األيام الـ12خالل األشهر الـو خالل الحياة استهالك األفيون:  24جدول رقم 

 األخيرة 30خالل األيام الـ األخيرة 12خالل األشهر الـ مدى الحياة 

 0,09 0,11 0,14 الذكور

 0,01 0,01 0,01 اإلناث

 0,00 0,00 0,00 سنة 12-15

 0,03 0,03 0,03 سنة 16-19

 0,09 0,09 0,11 سنة 20-39

 0,01 0,03 0,03 سنة فأكثر40

 0,04 0,06 0,06 المجموع

تزيدهذه النسبة لدى الرجال و من السكان قد استهلكوا هذه المادة خالل حياتهم،% 0,06تبين الدراسة بأن نسبة  
العمرية األكثر استهالكا لهذه المادة بنسبة  ،الفئةسنة 39-20وتمثلفئة .%)0,01نسبة النساء ( عنه لدى%)0,14(

سنة التيلم تسجل أي  15-12 فئة، على عكس % 0,03سنة فما فوق بنسبة  40 وفئة سنة 19-16 تليها فئة، 0,11%
  استهالك.

زاد استهالكه لدى الرجال بنسبة  ولقد لكوا األفيون،من السكان استه% 0,06األخيرة ، حوالي  12ـخالل األشهر ال
، %0,09سنةبنسبة  39-20في ذويالعمرية األكثر استهالكا  وتتمثاللفئة .%)0,01النساء بنسبة ( %)عنه لدى0,11(
سنة لم تعرف استهالكه  15-12 نجد أن فئة، ومرة أخرى ،%0,03سنة فأكثر بنسبة  40 وفئة سنة 19-16 فئةف

  .على اإلطالق

) استهلكوه أكثر 0,09%من السكان، من قاموا بتناول األفيون، والرجال ( 0,04%يوم األخيرة، هنالك  30خالل الـ
)، 0,09%سنة بنسبة ( 39-20). كما أن الفئة العمرية التي استهلكته أكثر من غيرها كانت فئة 0,01%من النساء (
  سنة.   15- 12)، من جهة أخرى، لم تتناوله أبدا فئة 0,01%سنة وأكثر بـ ( 40) و0,03%سنة ( 19-16تتبعها فئة 

الشباب  من النساء وأنه لم يتم تجريبها من طرففئةالرجال أكثر استهالكا لألفيون لقد سمح المسح بتسجيل كون 
  األصغر سنا على اإلطالق. 

  الھيروين استعمال انتشار.3.7.2

  . حقنهم أبيض فاتح اللون يمكن تدخينه أو استنشاقه أو حتى الهيروين مادة مثيرة للنشوة وهي عبارة عن مسحوق ناع
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  األخيرة 30الـ األيامالخيرة و12استهالك الهيروين خالل الحياة وخالل األشهر الـ:  25جدول رقم 

 األخيرة 30الـخالل األيام  األخيرة 12ـخالل األشهر ال خالل الحياة 

 0,00 0,02 0,03 الذكور

 0,00 0,00 0,00 اإلناث

 0,00 0,00 0,00 سنة  12-15

 0,00 0,00 0,05 سنة 19–16

 0,00 0,01 0,02 سنة 20-39

 0,00 0,01 0,01 سنة فأكثر 40

 0,00 0,01 0,02 المجموع

 اللفئةوتتمث .%)0,02ممن استهلكوا الهيروين من بين الرجال فقط (% 0,02على مدى الحياة، هناك على األقل 
سنة فأكثر بنسبة  40 % وفئة0,02سنة بنسبة  39-20فئة ، ف%0,05سنة بنسبة  19–16في ذوياألكثر استهالكا لها 

  سنة لم تجرب إطالقا هذه المادة.  15-12 فئة سنة. في حين أن 0,01

ط دون النساء من السكان الذين استهلكوا الهيروينمن بين الرجال فق% 0,01األخيرة،هناك  12ـوخالل األشهر ال
انعدام  ، مقابل%0,01سنة فما فوقبنسبة  40 سنة وفئة 39-20وسجلنا أعلى مستوى استهالك لدى فئة  .%)0,01(

  يبدو أن التحقيق لم يسجل أي استهالك لهذه المادة من بين المستجوبين. و األخريين. كلي للتعاطي لدىالفئتين

  الكوكايين استھالك انتشار.4.7.2

نفساني وحتى جنسي.وتوجد في شكل و تستعمل كمنشط بدنيو ة قلوانية تستخرج من شجرة الكوكا.الكوكايين ماد
  .حقنهاألنف أو  قمسحوق يمكن استنشاقه عن طري

  األخيرة 30الخيرة وخالل األيام الـ12استهالك الكوكايين خالل الحياة وخالل األشهر الـ:  26جدول رقم 

 األخيرة 30الـخالل األيام  األخيرة12ـخالل األشهر ال حياةخالل ال 

 0,00 0,02 0,08 الذكور

 0,00 0,00 0,02 اإلناث

 0,00 0,00 0,00 سنة15–12

 0,00 0,00 0,05 سنة19–16

 0,00 0,01 0,07 سنة39–20

 0,00 0,01 0,04 سنة فما فوق40

 0,00 0,01 0,05 المجموع

أعلى  %)0,08النسبة لدى الرجال (هذه من السكان الذين استهلكوا هذه المادة.وتعتبر % 0,05خالل الحياة، هناك 
 40فئة، متبوعة ب% 0,07سنة، بنسبة  39-20 فئةالعمريةاألكثر استهالكا له  وكانتالفئة .%)0,02النساء ( هلدىمن
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سنة الستهالكها  15-12 تتعرضفئة،بينمالم % 0,05سنة بنسبة  19-16العمرية  الفئة،ثم %0,04سنةفما فوقبنسبة 
  . مطلقا

الرجال فقط دون النساء  ، عنداستهلكوا الكوكايين الذينمن السكان % 0,01هناك ف األخيرة، 12ـخالل األشهر الأما 
االنعدام ، مقابل %0,01سنة فما فوقبنسبة  40 وذوي سنة 39-20 في ذوي األكثر استهالكا لها تتمثاللفئة.و%)0,02(

مستوجب واحد صرح بأنه تعاطي هذه  وال خالالأليام الثالثين األخيرة، لم نجدو .عند الفئتينالباقيتينتهالكها سالكلي ال
  المادة. 

  النشوة مواد استعمال انتشار.5.7.2

  تحفز على الرقص.  قدنها النفس، كما أهي مادة تسهل التواصل وتحسن التعارف والثقة ب

  األخيرة يوم30والـ األخيرة12ـاألشهر ال ،استهالك محفزات النشوة خالل الحياة:  27جدول رقم 

 األخيرة 30الـخالل األيام  األخيرة 12ـخالل األشهر ال الحياةمدى 

 0,01 0,02 0,03 الذكور

 0,00 0,01 0,01 اإلناث

 0,00 0,00 0,00 سنة15–12

 0,00 0,00 0,03 سنة19–16

 0,00 0,03 0,04 سنة39–20

 0,00 0,01 0,01 سنة فما فوق40

 0,01 0,02 0,02 المجموع

 هلدىأعلى من %)0,03من السكان الذين استهلكوا هذه المادة.وتعتبر النسبة لدى الرجال (% 0,02خالل الحياة، هناك 
، متبوعة % 0,04سنة، بنسبة  39-20العمريةاألكثر استهالكا له ذوي األعمار  الفئةتشمل و .%)0,01النساء (

سنة أي استهالك لهذه  15-12فئة ،بينمالم تعرف 0,01سنةفما فوقبنسبة  40 فئةثم  ،% 0,03سنة بنسبة  19-16فئةب
  . المادة على االطالق

ويزيد مستوى استهالكها لدى الرجال  ممناستهلكوا هذه المادة،% 0,02حوالي هنالك األخيرة ،  12ـخالل األشهر ال
سنةبنسبة  39- 20ذوي األعمارالعمرية األكثر استهالكا لها  الفئةتشمل و .%)0,01النساء (  %)عنه لدى0,02(

األخرى.  االنعدام الكلي الستهالكها لدى الفئات، مقابل %0,01سنة فأكثر بنسبة  40 بذوي، متبوعة 0,03%
، من هم من ذوي          ةاستهلكوا هذه الماد ممنمن الرجال فقط  %0,01وخالالأليام الثالثين األخيرة، هناك 

  . سنة فقط 20-39
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 "الكراك" استهالك انتشار. 6.7.2

  حتى الجنسية. و النفسانيةو إنها من المحفزات البدنية

 األخيرة 30وخالل األيام الـ 12استهالك الكراك خالل الحياة، وخالل األشهر الـ:  28جدول رقم  

  

- 20العمرية  الفئةضمن %) وذلك 0,01األخيرة ( 12ـخالل األشهر الو كراكخالل الحياةنادرا ما تستهلك النساءال
  سنة.  39

  األخرى المواد استعمال.7.7.2

المادة اسم في الدراسة. وكان يتبع هذا السؤال بعبارة "أذكروا  ، المواد التي لم يرد ذكره اسمهانقصد بمواد أخرى
  كل دقيق خالل التحقيق. بدقة" حتى يمكنمعرفة نوع االستهالك بش

  األخيرة 30وخالل األيام الـ 12استهالك مواد أخرى مدى الحياة، وخالل األشهر الـ:  29جدول رقم  

 األخيرة 30الـخالل األيام األخيرة12ـخالل األشهر ال خالل الحياة 

 0,06 0,07 0,07 الذكور

 0,00 0,00 0,01 اإلناث

 0,00 0,00 0,03 سنة15–12

 0,03 0,03 0,09 سنة19–16

 0,05 0,06 0,05 سنة39–20

 0,01 0,01 0,01 سنة فما فوق40

 0,03 0,03 0,04 المجموع

%) أعلى 0,07النسبة لدى الرجال (هذه استهلكوا مواد أخرى.وتعتبر  ممنمن السكان % 0,04خالل الحياة، هناك 
 0,09سنة بنسبة 19-16العمريةاألكثر استهالكا لهذه المواد ذوي األعمار  الفئةل تشمو %).0,01النساء (منه لدى 

 األخيرة 30الـخالل األيام  األخيرة12ـخالل األشهر ال خالل الحياة 

 0,00 0,00 0,00 الذكور

 0,00 0,01 0,01 اإلناث

 0,00 0,00 0,00 سنة 15–12

 0,00 0,00 0,00 سنة 19–16

 0,00 0,01 0,01 سنة 39–20

 0,00 0,00 0,00 سنة فما فوق40

 0,00 0,01 0,01 المجموع
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سنةفما  40 فئةأخيرا و ،% 0,03سنة بنسبة  15-12 فئة، ثم % 0,05سنة، بنسبة  39-20 فئة،متبوعة ب%
  .%0,01فوقبنسبة 

من بين الرجال فقط دون النساء % من السكان الذين استهلكوا هذه المواد 0,03األخيرة،هناك  12ـوخالل األشهر ال
سنة بنسبة  19-16فئة، متبوعة ب%0,06سنة بنسبة  39-20 ذوي األكثر استهالكا لها الفئةتشمل و %).0,07(

  سنة.15-12 االنعدام الكلي الستهالكها لدى فئة، مقابل %0,01سنة فما فوقبنسبة  40ثم فئة  0,03%

 الفئةتشمل و %).0,06استهلكوا هذه المواد من بين الرجال فقط (% ممن 0,03األخيرة، هناك  30الـوخالالأليام 
سنة فما  40 وفئة %0,03سنة بنسبة 19-16 فئةمتبوعة ب ،%0,05سنة بنسبة  39-20ا ذوي األكثر استهالكا له

  على اإلطالق.  يتعرضوا لتناولهاسنة الذين لم  15-12 فئة أخيرا%، و0,01فوقبنسبة 

  أنواعها حسب المحظورة غير دالموا استعمال انتشار.8.2

  التبغ استعمال انتشار.1.8.2

بالفعل، لقد صرح ما  لتدخين أو المضغ في المحيط المباشر للمستهلك.المعدللقد قمنا بالتحقيق في استهالك التبغ 
هذه أحد أفراد عائلتهم أو أكثريستهلكون  % أن47,65و هم أصدقاء يستهلكون التبغل بأن% من السكان 39,95يقارب 

 %)30,61ذكور ( أغلبيتهمالذين و من السكان% 14,59 وجدنا أن المادة.بالنسبة إلى االستهالك الفردي،
باقي  ستهلك أكثر منمن يفهي غالبا  %)17,60سنة( 39-20العمرية  الفئةلتدخين أو المضغ. أما المعدليستهلكونالتبغ 
  . الفئات العمرية

  استهالك التبغ من قبل األصدقاء والمحيط العائلي والمستجوب:  30جدول رقم  

 المستجوب أفراد العائلة األصدقاء 

 30,61 45,37 67,46 الذكور

 44, 49,67 15,66 اإلناث

 98, 45,20 24,06 سنة15–12

 8,28 48,43 43,32 سنة19–16

 17,60 51,44 42,98 سنة39–20

 16,33 43,36 39,32 سنة فما فوق40

 14,59 47,65 39,95 المجموع
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  الكحول استعمال انتشار.2.8.2

يبين التحقيق و يمكن أن يكون استهالك الكحول سلوكا فرديا أو عادة تعود عليها بعض األصدقاء أو األقارب.
األسرة لديهم أحد أفراد أن ممن % 2,85و من السكان صرحوا بأن لديهم أصدقاء ممن يستهلكون الكحول% 6,90بأن

  يستهلكون هذه المادة.  ممنأو أكثر 

  األخيرةيوم  30استهالك الكحول من طرف األصدقاء والمحيط العائلي للمستجوب خالل :  31جدول رقم  

 المستجوب أفراد العائلة األصدقاء 

 3,50 2,87 12,69 الذكور

 110, 2,83 1,78 اإلناث

 140, 1,86 2,21 سنة15–12

 760, 2,01 5,91 سنة19–16

 2,27 3,92 9,38 سنة39–20

 1,68 2,14 5,34 سنة فما فوق40

 1,70 2,85 6,90 المجموع

  
توجد أعلى و من السكان.% 1,70على المستوى الفردي،شمل استهالكالكحول خالل األيام الثالثين األخيرةنسبة 

العمرية  الفئاتفهي غالبا ما تستهلك أكثر من %) 2,27سنة (39-20 فئة. أما %)3,50نسبةفي أوساط الذكور (
  األخرى.

  العقلية المؤثرات استعمال انتشار.3.8.2

) أعلى %1,12تعتبر النسبة لدى الرجال (و استهلكوا المؤثرات العقلية. ممنمن السكان % 1خالل الحياة، هناك 
%، 1,43سنةفما فوقبنسبة  40ذوي كا لهذه المواد العمريةاألكثر استهال الفئةتشمل و .%)0,89النساء ( هلدىمن

  .% 0,18سنةبنسبة  15–12فئة أخيرا و ،%0,63سنة بنسبة  19-16% وفئة 0,91سنة بنسبة  39-20فئة متبوعة ب

استهالكا كثر %)هم أ0,64النساء (و استهلكوا هذه المواد ممنمن السكان % 0,6األخيرة،هناك  12ـوخالل األشهر ال
سنة  39-20 فئةمتبوعة ب% 0,9سنة فما فوقبنسبة  40 ذوي األكثر استهالكا لها الفئةتشمل و .%)0,56من الرجال (

  .%)0,04( سنة 15-12% وأخيرا فئة 0,36سنة بنسبة  19-16فئة، ثم %0,54بنسبة 
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  األخيرة يوم 30والـ األخيرة12ـلاألشهر امدى الحياة، خالل استهالك المؤثرات العقلية :  32جدول رقم  

 األخيرة 30الـخالل األيام األخيرة12ـخالل األشهر ال مدى الحياة 

 0,42 0,56 1,12 الذكور

 0,50 0,64 0,89 اإلناث

 0,04 0,04 0,18 سنة15–12

 0,27 0,36 0,63 سنة 19–16

 0,34 0,54 0,91 سنة39–20

 0,78 0,90 1,43 سنة فما فوق40

 0,46 0,60 1,00 موعالمج

استهلكن أكثر من الرجال %)0,50النساء (و ممن استهلكوا هذه المواد %0,46األخيرة، هناك  30الـوخالالأليام 
سنة بنسبة  39-20فئة متبوعة ب% 0,78سنة فما فوقبنسبة  40 ذوياألكثر استهالكا لها  الفئةتشمل و .%)0,42(

  .% 0,04سنة بنسبة  15-12 فئة يرا،وأخ%0,27سنة بنسبة  19-16فئةثم % 0,34

  والمنومات المسكنات استعمال انتشار.4.8.2

  يوم األخيرة 30ات/المنومات خالل الـلمسكنوب لالمستجو المحيط العائلياألصدقاء، استهالك :  33جدول رقم  

 المستجوب أفراد العائلة األصدقاء 

 1,23 5,21 3,43 الذكور

 1,60 5,69 2,02 ناثاإل

 0,18 2,67 1,32 سنة15–12

 0,55 5,01 2,31 سنة19–16

 0,97 5,87 2,96 سنة 39–20

 2,59 5,83 2,80 سنة فما فوق40

 1,43 5,47 2,68 المجموع

هذا  باستكشافقد سمحت الدراسة و يمكن تناول المنومات والمسكنات بناء على وصفات طبية أوبطريقة محظورة.
ممن % 5,47و من لديهم أصدقاءيستهلكون هذه المواد % م2,68. هناكالمستجوبينع من االستهالك في محيط النو

 30الـعلى المستوى الفردي،يبين االستهالك خالل األيام و هم أو أكثر يستهلكونها.صرحوا أن أحد أفراد أسر
سنة فما  40 فئة. وتعد %)1,60ن النساء (أغلبهم مو من السكان يتناولون المنوماتأو المسكنات% 1,43األخيرةبأن 

  . % 2,59فوق األكثر استهالكا لها بنسبة 
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  األنفيتامينات أو المنبهات استعمال انتشار.5.8.2

  .هلوساتلطعامأو ممنفرات من اإنها مشتقات اصطناعية يمكن أن تكون محفزات أو 

) أعلى %0,14.وتعتبر النسبة لدى الرجال (من السكان الذين استهلكوا هذه المواد %0,08خالل الحياة، هناك 
%، 0,14سنة بنسبة  39-20ذوي العمريةاألكثر استهالكا لهذه المواد  الفئة. وتشمل %)0,02النساء ( هالدىمن

الذين لم  سنة 15–12فئة على خالف  ،%0,02سنةفما فوقبنسبة  40، ثم %0,03سنة بنسبة  19-16فئة متبوعة ب
  .داهذه المواإطالقيتناولوا

  األخيرة 30األخيرة وخالل األيام الـ12ـاستهالك المنبهات خالل الحياة وخالل األشهر ال:  34جدول رقم  

 خالل األيام الثالثين األخيرة األخيرة12ـخالل األشهر ال مدى الحياة 

 0,04 0,07 0,14 الذكور

 0,01 0,01 0,02 اإلناث

 - - - سنة 15–12

 - - 0,03 سنة 19–16

 0,02 0,06 0,14 سنة39–20

 0,02 0,03 0,02 سنة فما فوق40

 0,02 0,03 0,08 المجموع

 %)0,07الرجال (، أما حسب النوع، فمن السكان استهلكوا هذه المواد% 0,03األخيرة،هناك  12ـوخالل األشهر ال
 فئة، متبوعة ب% 0,06سنة بنسبة  39-20ذوي استهالكا األكثر  الفئةتشمل و .%)0,01من النساء (استهالكا أكثر 

  ها تماما.الفئات العمرية األخرى الذين لم يجربو، مقابل %0,03سنة فما فوقبنسبة  40

الرجال ، وكان مستوى االستهالك بين ممن استهلكوا هذه المواد% 0,02األخيرة، هناك  30الـوخالالأليام 
سنة استهلكوا هذه الموادبنسبة  39-20وفئة  سنة فما فوق 40 فئة. كما أن )%0,01النساء (%)أعلى منه لدى 0,04(

  العمرية األخرى فلم تجربها على اإلطالق. الفئات. أما 0,02%

  العضوية المحلوالت استعمال انتشار.6.8.2

ا تباع بحرية، كما أنه ،تستهلك عن طريق االستنشاق. وتنتج صناعياة وإنها عبارة عن مواد تتحلل في األجسام الدسم
  بأسعار رخيصة. و بال قيود
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  األخيرة 30األيام الـاألخيرة و12األشهر الـخالل الحياة، استهالك المحلوالت العضوية :  35جدول رقم  

 خالل األيام الثالثين األخيرةاألخيرة12ـخالل األشهر ال الحياةمدى 

 02, 03, 19, الذكور

 01, 01, 01, ناثاإل

 00, 00, 06, سنة15–12

 00, 03, 14, سنة19–16

 03, 03, 14, سنة39–20

 00, 00, 05, سنة فما فوق40

 01, 02, 10, المجموع

) أعلى %0,19النسبة لدى الرجال ( وكانت هذه .%0,1بلغت نسبة استهالك هذه المواد بين السكان خالل الحياة، 
سنة بنسبة  19-16و سنة 39-20نتيالعمري وتتموقع أعلى مستويات االستهالك عندالفئتين.%)0,01النساء ( هلدىمن

  . %0,06سنة بنسبة  15–12لتأتي في األخيرفئة ، %0,05سنةفما فوقبنسبة  40فئة متبوعتين ب% 0,14

كثر %)هم األ0,03الرجال (و استهلكوا هذه المواد% من السكان، من 0,02هناك ف األخيرة، 12ـخالل األشهر الأما 
 وذوي سنة 19–16وذوي سنة 39- 20 ذوياألكثر استهالكا لها  الفئةتشمل و .%)0,01النساء (استهالكا مقارنة ب

  سنةلم يجربوا ذلك على اإلطالق. 15–12فإن فئةبالمقابل و ،%0,03سنة فما فوقبنسبة  40

هم الذين استهلكوا أكثر  %)0,02الرجال (و دممن استهلكوا هذه الموا% 0,01هناك فاألخيرة،  30الـخالالأليام أما 
العمرية األخرى فلم  الفئات. أما %0,03سنة قد استهلكوا هذه الموادبنسبة  39-20 فئة. كما أن %)0,01من النساء (

  .تجربها على اإلطالق

  المسح في المذكورة العقلية والمنشطات المخدرات استهالك أسباب.9.2

ولقد تم استكشاف بعض اتجاهات التحليل  الفرد إلى استهالك هذه الموادعديدة.بفع التي تداألساسية األسباب  إن
التقليد والبحث في هذه الدراسة من خالل وعبر تعيين وتحديد األسباب المصرح بها من طرف المبحوثين، ال سيما، 

ادة والمتعة"، مواجهة "اإلحساس بالسع بـ"أفعل مثل األصدقاء"، البحث عن المتعة المعبر عنه  بـالمعبر عنه 
"ملء الفراغ، نسيان الواقع، سهولة التواصل، التخفيف من حدة األلم المعبر عنه بـ "الكآبة،القلق واإلحباط"، 

والمعبر عنه  بـ  أخيرا التعبير عن شكل من أشكال الرغبة الغريزيةو المعنوي،مكافحة القلق، التغلب على الخوف"،
  "مدفوع برغبة غير مفهومة".
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  أسباب استهالك القنب كما وردت في اإلجابة على االستجوابات:  36دول رقم  ج

 
 القنب للمرة األخيرة القنب ألول مرة

 ال نعم غير معني نعم ال غير معني

 0,52 0,73 98,75 0,67 0,70 98,63 أفعل مثل األصدقاء

 0,42 0,81 98,77 0,32 0,87 98,81 اإلحساس بالسعادة

 0,39 0,84 98,77 0,32 0,88 98,80 اإلحساس بالمتعة

 0,29 0,88 98,84 0,27 0,93 98,80 ملء الفراغ

 0,44 0,82 98,74 0,44 0,87 98,69 نسيان الواقع

 0,08 0,98 98,94 0,10 1,03 98,87 سهولة التواصل

 0,20 0,96 98,84 0,21 0,97 98,82 الحد من األلم المعنوي

 0,09 0,98 98,93 0,12 10,00 98,89 فحة القلقمكا

 0,13 0,96 98,91 0,14 0,99 98,87 تأثير رغبة غير مفهومة

 0,11 0,99 98,90 0,11 0,99 98,90 التغلب على المخاوف

  
  أسباب استهالك مخدرات أخرى كما وردت في اإلجابة على االستجوابات:  37جدول رقم  

 

  

  

 مخدرات أخرى للمرة األخيرة مخدرات أخرى ألول مرة 

 ال نعم غير معني نعم ال غير معني 

 0,18 0,83 99,00 0,25 0,87 98,87 أفعل مثل األصدقاء

 0,16 0,86 98,98 0,17 0,93 98,89 اإلحساس بالسعادة

 0,18 0,86 98,96 0,16 0,93 98,91 اإلحساس بالمتعة

 0,15 0,88 98,97 0,16 0,94 98,90 ملء الفراغ

 0,20 0,86 98,94 0,25 0,88 98,86 نسيان الواقع

 0,06 0,91 99,04 0,08 0,97 98,95 سهولة التواصل

 0,37 0,78 98,86 0,37 0,83 98,79 الحد من األلم المعنوي

 0,28 0,79 98,93 0,29 0,87 98,84 مكافحة القلق

 0,09 0,90 99,01 0,08 0,97 98,95 تأثير رغبة غير مفهومة

 0,13 0,95 98,92 0,13 0,95 98,92 التغلب على المخاوف
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  : أعطت النتائج التالية غيره من المخدرات إن تحليل اإلجابات المتعلقة بأسباب أول وآخر تعاطي للقنب و

 تقليد األصدقاء  

% استهلكوا نوعا آخر 0,25و % للمرة األخيرة،0,52و % من السكان سبق لهم وأن استهلكوا القنب ألول مرة0,67
  % للمرة األخيرة تحت تأثير التقليد. 0,18و من المخدرات ألول مرة

 اإلحساس بالسعادة  

% استهلكوا نوعا آخر من 0,17و للمرة األخيرة، %0,42و % سبق لهم وأن استهلكوا القنب ألول مرة0,32
  % للمرة األخيرة بحثا عن السعادة.0,16المخدرات ألول مرة و

 فراغملء ال  

% استهلكوا نوعا آخر من المخدرات 0,16و % للمرة األخيرة،0,29و %سبق لهم أن استهلكوا القنب ألول مرة0,27
  % للمرة األخيرة لمواجهة الفراغ.0,15ألول مرة و

 نسيان الواقع  

خدرات % استهلكوا نوعا آخر من الم0,25و % للمرة األخيرة،0,44و %سبق لهم أن استهلكوا القنب ألول مرة0,44
  % للمرة األخيرة للهرب من الواقع.0,20ألول مرة و

 سهولة التواصل  

% استهلكوا نوعا آخر من المخدرات 0,08و % للمرة األخيرة،0,07و %سبق لهم أن استهلكوا القنب ألول مرة0,10
  % للمرة األخيرة من أجل التغلب على صعوبة التواصل.0,06ألول مرة و

 الحد من األلم المعنوي  

% استهلكوا نوعا آخر من المخدرات 0,37و % للمرة األخيرة،0,20سبق لهم أن استهلكوا القنب ألول مرة و0,21%
  % للمرة األخيرة للحد من األلم المعنوي.0,37ألول مرة و

 مكافحة القلق  

رات % استهلكوا نوعا آخر من المخد0,29و % للمرة األخيرة،0,09و %سبق لهم أن استهلكوا القنب ألول مرة 0,12
  للمرة األخيرة لمكافحة القلق. %0,28و ألول مرة

  



58 
 

 التغلب على المخاوف  

استهلكوا نوعا آخر من المخدرات  %0,13و % للمرة األخيرة،0,11و %سبق لهم أن استهلكوا القنب ألول مرة0,11
  للمرة األخيرة لمواجهة مشاعر الخوف.  %0,13ألول مرة 

 دوافع رغبة مبهمة  

% استهلكوا نوعا آخر من المخدرات 0,08و % للمرة األخيرة،0,13و لكوا القنب ألول مرة%سبق لهم أن استه0,14
  % للمرة األخيرة بدوافع ال تطاق.0,09ألول مرة و

  الخاتمة

التقليد الذي هي األخيرة و ستهالك القنب للمرة األولىاألكثر ذكرا من طرف المبحوثين، والتي دفعتهم الدوافع إنال
البحث عن الشعور بالرفاهية، ثم التهرب من الواقع االنتماء، يتبعها مجموعة تماهي (الهوية) في اليحيل إلى ظاهرة 

  اليومي. 

إن األسباب األكثر ذكرا والتي حفزت على تعاطي . األكثر تكرارامن الدوافع أو االشتراك التقاسم و وتعد المتعة
أللم المعنوي ومواجهة القلق، ثم الهروب منواقع الحياة الرغبة في الحد من االمخدرات للمرة األولى واألخيرة كانت 

  اليومية.

  العقلية المنشطات استعمالب المتعلقة نتائجال ملخص.10.2

 بال مفاجأة،و ،تجعل من التبغ، المسحمختلف عادات استهالك المواد المحظورة وغير المحظورة، المسجلة في  إن
 إنمنوال مستوى االستهالك (أعلى مستوى) سجل لدىالفئةلسكان. لالعمرية  الفئاتفي أوساط كافة  تعاطيااألكثر  المادة

لدى نفس هذه  يأتي استهالك الكحول في المرتبة الثانيةو %.17,6بلغ انتشار  بمعدلسنة،  39-20العمرية 
هالك المنومات سنة فما أكثر، يأتي است 40العمرية  الفئةفي المرتبة الثالثةاستهالك المخدرات.وعند يتبعه ، المجموعة

  في المرتبة الثانية بعد التبغ، فالكحول ثم المخدرات.

فيهيمن استهالك التبغ، بالموازاة مع تعاطي الكحول والمخدرات، سنة،  20 فئة ما دونأما لدى األصغر سنا، أي 
  سنة. 19–16 السيما لدى الفئة
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: استھالك 14الشكل رقم 
 المنشطات العقلية خالل الحياة

ستهالك المنشطات العقلية خالل األيام ا13الشكل رقم
 الثالثين األخيرة
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  دولية مقارنات. 11.2

، قدر ) OEDT)5مواد اإلدمان و تقرير للمرصد األوروبي للمخدراتآخر ب حسإن استهالك القنب بالدول األوروبية، 
خالل األشهر  %6,8و (على األقل مرة واحدة في الحياة)، بالنسبة لمن سبق لهم وأن تعاطوا %21,8 عند مستوى

  األخيرة.  30الـ%خالل األيام 3,8و األخيرة 12ـال

) ، تبدو الجزائر كبلد UNDOC()2010) (6(درات والجريمة خر تقرير لمكتب األمم المتحدة للمخآاستنادا إلى 
سنة، بينما في  64-15العمرية  الفئة%من سكان 5,7ترتفع فيه نسبة االستهالك السنوي للقنب بشكل كبير، أي بنسبة 

إلى  عودهنالك خلط،يللجزائر  بالنسبة % .4,2%من هذه المادة، ال تتعدى هذه النسبة 60بلد مثل المغرب الذي ينتج 
في عدد من المؤسسات ، أنجز المدرسيمسح في الوسط غير دقيق للنسب المحصل عليهامن خالل الاالستعمال 

هذه التقديرات الغير ممثلة والمحدودة لم تحضي بمصادقة مختلف الخبراء العاصمة.غير أن التعليمية بالجزائر 
  .موثوقةوكونها غير  رداءة نوعية النتائجالمكلفين بإنجاز المسح بسبب 

  )2008تقدير الخبراء حول تطور تعاطي القنب ( :15الشكل رقم 

  

  سنة 64 –15انتشار استهالك القنب في أوروبا لدى الفئة العمرية:  38جدول رقم  

 الشهر األخير السنة األخيرة مدى الحياة 

 % 3,8 % 6,8 %21,8 نسبة االنتشار
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ستغل اّألمم المتحدة سوى البيانات المستمدة من النسب المحصل عليهالدى الشباب المراهق من في هذا اإلطار، لم ت
  انتشار االستهالك على المستوى الوطني.  معدلالمتمدرسين في منطقة الجزائر، بهدف اقتراح 

درسي، بأي حال من األحوال، مرجعا لتقدير معدل وعليه، ال يمكن أن يشكل هذا التحقيق المنجز في المحيط الم
  انتشار استهالك المخدرات في الجزائر.

أعلى منه بالعديد من الجزائر ب 2008التي حجزت سنة قنب كمية ال)، كانت UNDOCالذي أعده( تقريرفي نفسال
بالمقابل، في  المغرب.بزت لكنها كانت أقل من الكمية التي حجو اإلمارات،و األردنو مثل لبنان من ،الدول العربية

  الجزائر.بمستمر الوقت الذي استقر فيه مستوى الحجز بالمغرب، نجده في ارتفاع 

معدالت االنتشار السنوية للقنب بالنسبة للدول األوروبية وأستراليا المصنفة من بين أكبر  17يقدم الشكل رقم
ضمن  5,7%األمم المتحدة، ستصنف الجزائر بمعدل  المستهلكين.من جديد، وإذا ما استعملنا البيانات التي نشرتها

 2010، في حين أنه إذا ما استعملنا بيانات المسح الوطني حول انتشار تعاطي المخدرات لسنة المستوى المتوسط
 )، ستتموقع عند مستوى أدنى منه لدى اليونان (التي تحضي بأضعف انتشار).CENEAPالمنجز من طرف (

  بعض البلدان العربيةو انتشار استهالك القنب بإفريقيا:  16الشكل رقم 
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في هذا اإلطار، يؤكد الخبراء أن تعاطي القنب في تراجع، داعمين فكرة أن الحجوزات هي أكثر داللة على الكميات 
  هو ما يجعل من الجزائر بلد عبور بامتياز.و الموجهة لخارج البالد،

 عدد الحجوزاتو المنشطات العقلية األخرىو يل، يتطور سريعا بالجزائر نتيجة ارتفاع استهالك القنبغير أن هذا الم
يقويه تطور كبرى شبكات المتاجرة في و . هذا الميل أو االتجاه يدعمه أساسا2009القضايا التي عالجتها العدالة سنة و

 هو ما يتطلب من السلطات العموميةو شبكات اإلجرامية،أشكال التطور الجديدة لهذه الو األشكال التنظيميةو المخدرات
 طويلة المدى.      و تدخالت قوية، فعالةو مجموع الجهات المعنية إجراءاتو

  أسترالياو : الشكل رقم : مدى انتشار استهالك القنب بين المجتمعات األوروبية 17الشكل رقم 

  
  UNDOC  /2008المصدر : 

حسب البيانات الناتجة عن المسح الوطني، يبلغ معدل االنتشار السنوي اإلجمالي للقنب بالجزائر و من جانب آخر،
هذا ما يضع الجزائر  سنة فأكثر. 12لدى النساء، البالغين  0,03%و الرجال لدى1,06%هو عند مستوى و ،%0,06

سبة للعربية السعودية (هذه الدولة سجلت أدني مستوى انتشار)، ولكن دونه بالنسبة عند مستوى استهالك أعلى منه بالن
للعديد من الدول العربية األخرى. هذه الوضعية ال تغير بأي شكل من األشكال حقيقة أهمية مستوى استهالك القنب 

دوات تدخل فعالة واألخطار المرتبطة بظاهرة المخدرات بالجزائر، ومنه ضرورة التوفر على مخطط عمل وأ
  لمواجهة هذا الشكل الجديد من أشكال اإلجرام العالمي.

و بذلك، فال بد لنتائج المسح الوطني أن تمثل نقطة البدء إلعادة تصحيح المعلومة اإلحصائية حول درجة انتشار 
  المخدرات بالجزائر.  
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اإلفريقية، و بالدول األوروبية ،الستهالك السنوي للقنبالجزائر، فيما يتعلق بادولة إذن، تسمح مقارنة معدل انتشار 
، من 0,6%)، بوضع الجزائر بين الدول ذات المعدالت الضعيفة بمعدل يبلغ CENEAPاعتمادا على نتائج مسح (

  أكثر. و سنة 12بين السكان البالغين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: انتشار االستهالك السنوي للقنب حسب18الشكل رقم 
 64إلى  15النسبة المئوية في أوساط الشرائح السكانيةمن

 2008OEDTأوروبا.المصدر:  –سنة 

: انتشار االستهالك السنوي19لشكل رقم ا
للقنب حسب النسبة المئوية في أوساط 

 –سنة  64إلى  15الشريحة العمرية من 
 2008UNDOCأفريقيا.المصدر 
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  ةاآلراء تجاه المنشطات العقليو الفصل الثالث : المعارف، المواقف

 ذهنيات المستجوبين و الحياة اليومية، المحددات االجتماعية  
 السلوكات االجتماعية للمستجوبينوالميوالت  
 معرفة المستجوبين للمواد المحظورة  
 مواقف المستجوبين إزاء استهالك المخدراتو آراء  
 مستوى اإلعالم والوقاية تجاه استهالك المخدرات  
 سنة فأكثر) 40ك المخدرات (فئة اإلجراءات الوقائية المفضلة ضد استهال  
 سلوك األولياء إزاء ظاهرة المخدرات  
 آراء عامة  
 مدى خطورة مشاكل العنف في الجوار  
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  ذهنيات المستجوبينو . الحياة اليومية، المحددات االجتماعية1.3

 والديموغرافية االجتماعية أهم الخصائص في ثناياه جمع ة، والذييباالستعانة باستبياناألسرلقد تم جمع معطيات التحقيق 
مع طرح أسئلة ، سنة فأكثر 12البالغين  فئةأربعة استبيانات فرديةموجهة إلى ة،باإلضافة إلى المستجوباألسر  ألفراد

لدى مدرساالعتياديةالمرتبطة بالتلتصرفات ل العمرية. ترمي هذه المقاربة إلى فهم أفضل وفقالفئةخاصة على هؤالء 
، سوف نسعىمن بعين االعتبارالخصوصية  وبأخذ هذه  سنا. لدى من هم أكبرشغل سنة، وبال 20فئة البالغين دون 

درجة معرفة المواد المحظورة واستهالكها، إلى التمييز بشكل أفضل بين مواقف تنا هذه عند فحص خالل دراس
  العمرية.  الفئاتاألشخاص وتصرفاتهم حسب أهم 

  سنة ينالعشر دون هم لمن الدراسي المسار.1.1.3

ذلك و ،سنة دون العشرين البالغينلشباب ليشكل التمدرس عامال هاما من عوامل االستقرار النفسي بالنسبة 
مما ، ولصعوبات في التأقلم والتوافق مع المحيط  ضعف تكوين شخصيتهموسهولة تعرضهم لمختلف المؤثراتنظرال

  أو غير ذلك من المواد المحظورة. مثل استهالك المخدرات والكحول قد يحدث لديهم سلوكيات خطرة 

  سنة 20: مزاولة الدراسة عند فئة البالغين دون  39جدول رقم  

 المجموع إناث ذكور  

 92,79 3311 91,87 1650 93,71 1661 نعم سنة12-15

 7,21 257 8,13 146 6,29 111 ال 

 63,00 2615 67,87 1446 57,86 1169 نعم سنة 19–16

 37,00 1536 32,13 685 42,14 851 ال 

 100 7718 100 3927 100 3792  المجموع

سنةيزاولون 19-12 األعمارأغلب شباب 
 وتبلع نسبة المزاولة لدىالفئة الدراسة،

بينما ، %92,79سنة  15-12العمرية 
سنة.  19–16 لدىفئة%63,00تنخفض إلى 

نالحظ ، للجدولوفق الجنسمن خالل قراءتنا 
من الذكور يزاولون الدراسة  %93,71بأن

،   وهذا عند ناثلإلبالنسبة  %91,87مقابل 
 %67,87المقابل، هناك بسنة.  15-12فئة 

 الفئةضمن ممن يزاولن الدراسة من البنات 
من %57,86سنة مقابل  19–16العمرية 

 ولة: انتشار مزا20الشكل رقم 
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العمرية  الفئةضمن  المرتفعالتسرب مستوى  خفييأن لدي الجنسين ال ينبغي تمدرسالمستوى العالي لل.لكن هذا الذكور
 اإلناث. عند%32,13و الذكور عند%42,14، %37بلغ الجنسان معا إذ أن المتوسط لدى سنة،  19–16

  : أسباب عدم التمدرس 40جدول رقم  

 المجموع اإلناث الذكور 

 6,89 18 6,07 9 7,97 9 لم يسبق وأن تمدرس سنة12-15

 15,35 40 6,30 9 27,22 30 مقصون 

 77,75 200 87,63 128 64,81 72 التوقف اإلرادي 

 62, 9 17 1 98 8 دون إجابة سنة19–16

 2,94 45 4,61 32 1,60 14 لم يسبق وأن تمدرس 

 24,12 370 17,13 117 29,75 253 مقصون 

 72,32 1111 78,10 535 67,68 576 التوقف اإلرادي 

 100 1793 100 831 100 962 عالمجمو

المهني لالندماج  والتكوين سهولة تعرض المراهقين المطرودين من المنظومة التربوية بمالحظة مدىسمح التحقيق 
تعتبر النسبة الكبيرة لألطفال الموجودين خارج و المواد المحظورة.و مستهلكي المخدراتمن ضمن فرق الشباب 

الوضع يزداد خطورة عندما يتعلق كما أن  سهولة تعرضهم لالنحراف.مدى على  مؤشرا خطرا يةوالمنظومة الترب
بمحض إرادتهم  مقاعد الدراسةالذين صرحوا بأنهم غادروا  أولئكيمثل و األمر بالشباب الذين ال يزاولون الدراسة.

  سنة. 19–16العمرية  الفئة% ضمن 72,32و سنة 15–12العمرية  الفئةضمن % 77,75حوالي 

يمثل مثير للقلق الرقم ، إن هذاال%7سنة والذين لم يزاولوا الدراسة يمثلون نسبة قدرها  16طفال البالغين دون إن األ
  والوضع كذلك، فئة هشة إضافية عرضة لمخاطر المخدرات.

  : صعوبات التمدرس 41جدول رقم  

 المجموع اإلناث الذكور 

 24,44 809 23,56 389 25,32 420 نعم سنة15–12

 75,56 2501 76,44 1261 74,68 1240 ال

 26,29 687 26,44 382 26,10 305 نعم سنة19–16

 73,71 1927 73,56 1064 73,90 864 ال

 100 5925 100 3096 100 2829  المجموع

 التسكعمثل من ، الخطرل عواميزيد من ب المدرسي الذي رالتس صعوباتالتمدرس أو الدراسةمؤشرا هاماعنقد تشكل 
للفئتين (بالنسبة الذين شملهم المسح % من البنين والبنات25,36 هنالك لدى الشباب. بالفعل،والفراغ  بالشارع والبطالة

  البنين والبنات.  عند.وتكاد تتساوى هذه النسبة واجهون صعوبات في دراستهممعا) صرحوا بأنهم ي العمريتين
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  الشباب لدى المالية مواردال.2.1.3

التي  الموارد الماليةفهم مصادر  في لهذه الفئة من الشباب المصروف اليوميأن تساعدنا معرفة مصادر  نيمك
  يستعملها الشباب من أجل الحصول على المواد المحظورة. 

  سنة) 19- 12: طرق الحصول على المصروف اليومي ( 42جدول رقم  

 ورةمذك غير مذكورة 

 13,16 799 86,84 3293 أشتغل ذكور

 82,94 3145 17,06 647 استلم المصاريف اليومية من والدي

 7,62 289 92,38 3503 أتدبر أموري في الشارع

 1,52 58 98,48 3734 أبيع في بعض األحيان أغراضي الشخصية

 39, 15 99,61 3777 أبيع في بعض األحيان أدوات منزلية

 2,00 76 98,00 3716 ىمصادر أخر

 2,88 113 97,12 3813 أشتعل إناث

 90,90 3569 9,10 357 استلم المصاريف اليومية من والدي

 36, 14 99,64 3912 أتدبر أموري في الشارع

 85, 33 99,15 3893 أبيع في بعض األحيان أغراضي الشخصية

 32, 12 99,68 3914 أبيع في بعض األحيان أدوات منزلية

 3,13 123 96,87 3803 مصادر أخرى

          % من البنات 90,90صرحوا بأنهميتسلمون النقود من أوليائهم (، % من الشباب المحقق بشأنهم86,92قرابة إن 
     % من البنين صرحوا بأنهم يعملون لكسب بعض األموال13,16% من البنين). باستثناء هذا المصدر، 82,94و
  . ألمر الذي يتسبب في اضطراب مزاولتهمللدراسةنهم يتدبرون أمورهم في الشارع، ا% صرحوا بأ7,62و

  اليومية االنشغاالت.3.1.3

خطر االنحراف أحد العوامل الهامة و يواجهون البطالةو الشباب الذين يطردون من المنظومة التربويةوضع يشكل 
  لمضاعفة خطر استهالك المواد المحظورة وغير المحظورة. 
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  سنة) 19 -12االنشغاالت اليومية للمطرودين من المنظومة التعليمية (:  43دول رقم  ج

 مذكورة غير مذكورة 

 14,86 256 85,14 1467 أشتعل (مشغول)

 18,38 317 81,62 1406 أداء أعمال بسيطة

 12,89 222 87,11 1501 أتابع تدريبا

 7,78 134 92,22 1589 في الشارع/المقهى

 34,65 597 65,35 13126 المساعدة في البيت

 19,98 344 80,02 1379 ال أقوم بشيء

 2,17 37 97,83 1685 انشغاالت أخرى

 والذين أغلبيتهم %)،34,65مساعدة أسرهم في البيت(ليكرس الجزء األكبر من الشباب المستجوبين أوقاتهم اليومية 
.أما هشاشةاألكثر  الفئة، بصفة عامة، البنين ويمثل مبأنهم ال يقومون بأي شيء.% منه20صرححوالي ولقد  بنات.

%) أو يتابعون تدريبا معينا 14,86%) أو الذين يعملون (18,38الشباب الذين يؤدون بعض األعمال البسيطة(
  . يتعرضون بشكل أقل لألخطار. لكنهم ليسوا في منأى عن التعرض لإلدمان على المخدراتف %)12,89(

  طردوا من المدرسة حسب الجنسالذين هجروا/سنة)  19- 12االنشغاالت اليومية للتالميذ (:  44جدول رقم  

 مذكورة غير مذكورة 

 24,24 226 75,76 707 أشتعل (مشغول) ذكور

 25,17 235 74,83 698 أقوم ببعض األعمال البسيطة 

 16,08 150 83,92 783 أتابع تدريبا 

 13,37 125 86,63 808 في الشارع/المقهى 

 16,10 150 83,90 783 مساعدة األسرة في البيت 

 21,19 198 78,81 735 ال أقوم بأي شيء 

 85, 8 99,15 925 انشغاالت أخرى 

 3,78 30 96,22 760 أشتعل (مشغول) إناث

 10,38 82 89,62 708 أقوم ببعض األعمال البسيطة 

 9,14 72 90,86 718 تدريباأتابع  

 1,19 9 98,81 781 في الشارع/المقهى 

 56,55 447 43,45 343 مساعدة األسرة في البيت 

 18,56 147 81,44 644 ال أقوم بأي شيء 

 3,74 30 96,26 761 انشغاالت أخرى 
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% يبقون في 13,37و % ال يقومون بأي شيء21,19قرابة ثلث الشباب أوقاتهم دون القيام بعمل معين ( ييقض
يهم الشباب الذين يلو % تباعا)25,17و %24,24بأعمال صغيرة (الباقونأو يقومون يشتغل و الشارع أو المقهى).

  ، تباعا). % 16,10و %16,08أو يساعدون أسرهم على أعمال البيت ( يتابعون تدريبا

الفتيات هانسبة تليل% ، 56,55نزلية) بنسبة (المساعدة على األعمال المفي  ويتمثل االنشغال الرئيسي لدى الفتيات
% على التوالي). 10,38و %18,56الالتي صرحن بأنهن ال يقمن بأي شيءأو الالتييؤدين بعض األعمال البسيطة (

  % فقط من المستجوبين يتابعون تدريبا معينا.9,14وتجدر اإلشارة إلى أن 

فيما يخص خاص باإلناث، يعكس واقعا اجتماعيا مهيمنا.أما انشغال أساسا "المساعدة في األعمال المنزلية" هي إن 
، %25% من الشباب صرحوا بأنهم يمارسون نشاطا اقتصاديا. بينماصرح24,24هناك ف ،  المصروف اليوميمصدر 

 أو يقومون بأعمال بسيطة بأنهم يشتغلون بعمل 

  فأكثر سنة 16 فئة لدى العمل تجاه الوضعية.4.1.3

حاجات أسرهم. و أحد العناصر الحاسمة الندماجهم االجتماعي بحيث يسمح لهم بتلبية حاجاتهم يعد العمل لدى الكبار
، والسيما عند األشخاص الخطرعوامل أفضل لستسمح بمعرفة تجاه العمل وهكذا، فإن معرفة وضع المستجوب 

  عانة. شكل من أشكال االندماج االجتماعيوالدعم أو اإلأي يستفيدون من ال البطالين أو الذين 
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  سنة فأكثر)16(تجاه العمل المستجوبين وضعية :  45جدول رقم  

 المجموع إناث ذكور 

 0,26 11 0,30 6 0,22 4 عملية االندماج سنة 19–16

 1,31 54 0,56 12 2,10 42 الشغل الدائم 

 4,59 191 0,62 13 8,78 177 الشغل المؤقت 

 1,91 79 0,17 4 3,75 76 السابقبطال عمل في 

 9,60 398 0,96 20 18,70 378 بطال لم يعمل إطالقا 

 62,22 2582 67,24 1433 56,92 1150 طالب/متمدرس 

 8,37 347 7,58 162 9,20 186 تدريب/تمهين 

 11,47 476 22,35 476 - - ماكثة في البيت 

 0,28 11 0,22 5 0,34 7 معوق 

 2,59 439 2,20 205 3,08 234 ندماجعملية اال سنة20-39

 17,99 3044 7,30 681 31,11 2363 الشغل الدائم 

 11,82 2001 3,24 303 22,35 1698 الشغل المؤقت 

 8,14 1378 1,78 166 15,95 1212 بطال عمل في السابق 

 10,19 1725 4,16 388 17,60 1337 بطال لم يعمل إطالقا 

 8,19 1387 9,02 841 7,18 545 طالب/متمدرس 

 3,11 526 4,06 379 1,94 147 تدريب/تمهين 

 37,55 6356 68,12 6356 - - ماكثة في البيت 

 0,42 71 0,12 11 0,79 60 معوق 

 30,43 4153 7,65 542 55,01 3611 الشغل الدائم سنة فأكثر40

 0,12 17 - - 0,26 17 الشغل المؤقت 

 3,70 505 0,25 17 7,42 487 بطال عمل في السابق 

 0,89 122 0,15 11 1,69 111 بطال لم يعمل إطالقا 

 42,96 5862 82,78 5862 - - ماكثة في البيت 

 0,44 60 0,35 25 0,53 35 معوق 

 1,77 241 1,21 86 2,36 155 انشغاالت أخرى 

 19,69 2687 7,61 539 32,72 2148 متقاعد 

 100 34723 100 18542 100 16181 المجموع

  وهكذا، يمكن أن نستنتج من تحليل البيانات ثالثة حاالت هي كاآلتي:
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%بطالون لم يسبق لهم 9,60%منهم نساء ماكثات في البيت، 11,47%تالميذ أو طالب، 62,22سنة:  19-16* فئة 
  .%في طور التدريب المهني بعد تمدرسهم8,3و أن عملوا على اإلطالق

  
% 11,82% يشغلون مناصب عمل دائمة مقابل 17,99ات في البيت، %نساء ماكث37,55سنة:  39-20* فئة 

%بطالون لم يسبق لهم أن عملوا على اإلطالق. ويالحظ هنا بأن أكثر من 10,19و يشغلون مناصب مؤقتة
أو يمارسون عمال هشا). وتبلغ هذه النسبة حوالي  بطالونقرة (مست%ضمن هذه الفئة في وضعية اجتماعية غير 22
لتعرض لخطر اإلدمان على وسهولة ا ل ذلك لوحده عامال من عوامل ألالستقرارقد يشكو ال.%عند الرج40

  المخدرات.
  

والعاملين  )،من اإلجمالي %42,96النساء الماكثات في البيت (أساسا من هذه الفئة  تتشكل: فما فوق  سنة40* فئة 
االستقرار االجتماعي، وهو ما يفترض وجود ).ونسجل ضمن هذه الفئة غلبة عوامل من اإلجمالي% 30,43ن (الدائمي

  العمرية.  الفئةانتشار معتدل الستهالك المواد المحظورة ضمن هذه 

  المستجوبين سلوكياتو اتجاهات.2.3

الحاالت النفسية التي يعيشها السكان أو التي يجتازونها هاما فيتحريك دوافع تعاطي المواد  هتلعبيعتبر الدور الذي 
بيانات  وتوفير من وجهة النظر هذه،داللة هامة على تعيين الشرائح السكانية المعرضة للخطر كلبحيث تش السامة.

  لفئات الهشة. با هامةتساعد على إعداد استراتيجيات التكفل الوقائي
مثل هذه الحاالت بفضالستكشاف عدد معين من الحاالت النفسانية أو المواقف التي عاشها  الكشف عنلقد تمكنا من 

 الفئاتمتواصلة، وهذا حسب  زمنية أقل من يوم واحد إلى فتراتتمتد من خاص المستجوبون خالل فترات األش
 19- 12العمريتين المستجوبتين ( الفئتينتمتد هذه "الحاالت النفسية" التي تختلف أنماطها حسب و .للمستجوبينالعمرية 

لحالة االنبساطية إلى فقدان القدرة على التكيف من او سنة) منحالة االكتئاب إلى التفكير في االنتحار 39-20و
  واالضطرابات النفسية.

  األخيرة 12الـ األشهر خالل سنة 19-12 العمرية الفئة ضمن لمراهقينالذهنيةل الحالة.1.2.3

هاته األخيرة ، أوضاعمعاشةسنة من خالل ثماني  19-12العمرية  الفئةلمراهقي  الواقع اليوميلقد تم استكشاف 
من يوم واحد إلى أربعة 'فترة ' وألقل من يوم واحد'، فترة 'مرة على اإلطالق 'و الفترة تمتد من  طوللى عبحثت 

  . 'السنة كاملخاللشهر 'حتى و ،'حتى أسبوعين
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  األخيرة 12ـسنة خالل األشھر ال 19- 12 ألفرادالفئة العمريةذھنية الحالة ال:  46جدول رقم  

 
 دون

 إجابة

 ال

 أدري

 و ال

 مرة

 يوم

 واحد

1-4  
 أيام

 شهرأسبوعان

 واحد

 4,98 4,08 13,63 22,20 46,90 6,09 2,12 مهموم، مضطرب وقلق في أغلب األحيان 

مهتاج إلى حد إحداث إزعاج في و نشوان،
 المحيط

2,33 8,05 60,17 13,68 9,78 2,57 3,41 

السب و سريع اإلثارة، أبحث عن الخصومة
 الشجار البدنيو

2,42 7,17 64,57 14,86 6,86 2,03 2,09 

 2,58 2,08 8,30 16,79 59,58 8,10 2,57 حزين، محبط، فاقد األمل

 2,02 2,93 11,11 15,31 58,88 7,02 2,72 مؤرقو منهك

موت شخص آخر و أفكر في الموت، موتكم
 أو الموت بشكل عام

2,24 10,54 67,80 11,98 4,86 1,09 1,48 

 0,23 0,11 0,47 2,00 84,59 10,60 2,01 أفكر في االنتحار

 0,50 0,31 0,98 2,39 82,63 10,62 2,57 أفكر في الفرار من البيت

 

 
 
 

مھموم، 
مضطرب وقلق  

في أغلب 
األحيان

نشوان، 
ومھتاج إلى حد  
إزعاج المحيط

سريع اإلثارة، 
أبحث عن 
الخصومة 
والسب 
والضرب

حزين، محبط، 
فاقد األمل

أفكر في منھك ومؤرق
الموت، موتكم 
وموت شخص  
آخر أو الموت 
بشكل عام

أفكر في 
االنتحار

أفكر في الفرار  
من البيت

9,06

5,98

4,12
4,674,95

2,58

0,34
0,80

ذهنية سكان الشريحة 21الشكل رقم
 سنة 19و 12العمرية بين 
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  األخيرة 12ـسنة خالل األشھر ال 19-12ذكور الفئة العمرية لذھنية الحالة ال:  47جدول رقم  

 
 عدم

 بةاإلجا

 ال

 أدري

 وال

 مرة

 يوم

 واحد

1-4  
 أيام

 أسبوعان
 شهر

 واحد

 4,77 4,18 13,51 22,29 47,04 6,10 2,10 مهموم، مضطرب وقلق في أغلب األحيان 

 3,02 2,94 9,74 14,30 59,91 7,78 2,30 مهتاج إلى حد إحداث إزعاج في المحيطو نشوان،

 1,56 2,34 6,98 16,71 63,10 6,81 2,50 بدنيالشجار الوالسب و سريع اإلثارة، أبحث عن الخصومة

 2,51 2,09 8,67 15,91 59,99 8,27 2,57 حزين، محبط، فاقد األمل

 2,01 2,88 11,03 14,16 60,17 7,04 2,71 مؤرقو منهك

 1,29 1,03 4,24 11,39 69,99 9,78 2,28 موت شخص آخر أو الموت بشكل عامو أفكر في الموت، موتكم

 0,23 0,11 0,47 2,50 85,15 9,57 1,98 تحارأفكر في االن

 0,62 0,48 1,58 3,29 81,91 9,50 2,61 أفكر في الفرار من البيت

  األخيرة 12سنة خالل األشھر الـ 19-12ذھنية إلناث الفئة العمرية : الحالة ال 48جدول رقم  

 
 عدم

 اإلجابة

 ال

 أدري

 وال

 مرة

 يوم

 واحد

1-4  
 أيام

 أسبوعان
 شهر

 واحد

 5,18 3,98 13,74 22,12 46,77 6,08 2,13 مهموم، مضطرب وقلق في أغلب األحيان 

 3,78 2,22 9,83 13,09 60,42 8,30 2,36 مهتاج إلى حد إحداث إزعاج في المحيطو نشوان،

 2,59 1,73 6,75 13,07 66,00 7,51 2,35 الشجار البدنيوالسب و سريع اإلثارة، أبحث عن الخصومة

 2,65 2,08 7,93 17,64 59,18 7,95 2,57 حزين، محبط، فاقد األمل

 2,03 2,97 11,19 16,42 57,64 7,01 2,72 مؤرقو منهك

 1,67 1,15 5,46 12,56 11,2865,69 2,19 موت شخص آخر أو الموت بشكل عامو أفكر في الموت، موتكم

 0,24 0,11 0,46 1,51 11,5884,05 2,05 أفكر في االنتحار

 0,38 0,14 0,41 1,52 11,7083,33 2,53 أفكر في الفرار من البيت
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  )19-12الفئة العمرية ( األخيرة 12ـلذين استھلكوا المخدرات خالل األشھر اللالحالة الذھنية :  49جدول رقم  

 
 عدم

 اإلجابة

 ال

 أدري

 وال

 مرة

 يوم

 واحد

1-4  
 أيام

 وعانأسب
 شهر

 واحد

 20,50 7,10 21,53 18,07 20,39 6,01 6,40 مهموم، مضطرب وقلق في أغلب األحيان 

 - 6,71 19,20 14,43 41,54 8,74 9,39 نشوان، ومهتاج إلى حد إزعاج المحيط

 6,90 11,84 16,28 27,53 26,33 1,47 9,66 سريع اإلثارة، أبحث عن الخصومة والسب والضرب

 6,52 3,33 33,35 11,64 31,06 2,96 11,15 حزين، محبط، فاقد األمل

 11,42 5,28 21,61 17,11 30,18 3,03 11,37 منهك ومؤرق

 8,04 4,32 10,63 17,13 38,94 7,67 13,28 أفكر في الموت، موتكم وموت شخص آخر أو الموت بشكل عام

 3,91 - - 10,81 74,42 1,47 9,39 أفكر في االنتحار

 3,91 6,50 8,44 10,52 58,29 2,96 9,39 أفكر في الفرار من البيت
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  سنة) 19-12األخيرة (الفئة العمرية  12الحالة الذھنية للذين لم يستھلكوا المخدرات خالل األشھر الـ:  50جدول رقم  

 
 عدم

 اإلجابة

 ال

 أدري

 وال

 مرة

 يوم

 واحد

1-4  
 أيام

 انأسبوع
 شهر

 واحد

 4,84 4,05 13,56 22,24 47,15 6,09 2,08 مهموم، مضطرب وقلق في أغلب األحيان 

 3,44 2,54 9,70 13,68 60,34 8,04 2,27 مهتاج إلى حد إحداث إزعاج في المحيطو نشوان،

 2,04 1,94 6,78 14,74 64,93 7,22 2,35 الشجار البدنيوالسب و سريع اإلثارة، أبحث عن الخصومة

 2,55 2,07 8,06 16,83 59,84 8,15 2,49 حزين، محبط، فاقد األمل

 1,93 2,91 11,02 15,29 59,15 7,06 2,64 مؤرقو منهك

 1,42 1,06 4,81 11,94 68,07 10,57 2,13 موت شخص آخر أو الموت بشكل عامو أفكر في الموت، موتكم

 0,20 0,11 0,47 1,92 84,68 10,68 1,95 أفكر في االنتحار

 0,47 0,25 0,91 2,32 82,86 10,69 2,51 أفكر في الفرار من البيت

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

% 13,63هناك فم يعيشوا هذا الوضع على اإلطالق، ل سنة 19- 12العمرية  الفئةمن شباب %50إذا كان ما يقارب 
ن أو شهر واحد. وحسب % عاشوها لمدة أسبوعي10ما يقارب و خالل السنة األخيرةأيام عاشوهاليوم واحد أو أربعة 

  إن عاشتها الفتيات لفترات أطول. و الجنس، ليس ثمة فرق بين الوضعيات المعاشة، حتى

  

  

  

  

 : ذهنية مهموم، مضطرب وقلق في أغلب األحيان22الشكل رقم 

مهموم، مضطرب وقلق في أغلب األحيان 

2,10 2,13 2,12
6,10 6,08 6,09

47,04 46,77 46,9

22,29 22,12 22,20
13,51 13,74 13,63

4,18 3,98 4,084,77 5,18 4,98

ذكور إناث جملة
عدم اإلجابة ال أدري وال مرة أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد



76 
 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أيام  4% عاشوها ألقل من23,46و من المستجوبين عاشوا هذه الحالة النفسية خالل فترات مختلفة. %30 ،على األقل
  الجنس.  متغيرب تكاد تتشابه المنحنيات حسو خالل السنة.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حيث ب .%4 عنشهر واحد و من الشباب عاشوا هذه الحالة.وال يكاد يزيد من عاشهاحتى أسبوعين% 25 ،على األقل
  لبنين.انسبة  نفستكاد تعيشها البنات حسب 

  

2,30 2,36 2,33
7,78 8,30 8,05

59,91 60,42 60,17

14,30 13,09 13,68
9,74 9,83 9,78

2,94 2,22 2,573,02 3,78 3,41

ذكور إناث جملة

عدم اإلجابة ال أدري وال مرة أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد

 نشوان، ومهتاج إلى حد إزعاج المحيط 

: نشوان، ومهتاج إلى حد إزعاج المحيط 23الشكل رقم 

2,50 2,35 2,42
6,81 7,51 7,17

63,1
66 64,57

16,71
13,07 14,86

6,98 6,75 6,86
2,34 1,73 2,031,56 2,59 2,09

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

ذكور إناث جملة
عدم اإلجابة ال أدري وال مرة أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد

  والعراكالسبو، أبحث عن الخصومةاالنفعالسريع  

: سريع اإلثارة، أبحث عن الخصومة والسب 24الشكل رقم 
الض
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2,57 2,57 2,57
8,27 7,95 8,1

59,99 59,18 59,58

15,91 17,64 16,79

8,67 7,93 8,30
2,09 2,08 2,082,51 2,65 2,58

ذكور إناث جملة

عدم اإلجابة ال أدري وال مرة أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد

2,71 2,72 2,72
7,04 7,01 7,02

60,17 57,64 58,88

14,16 16,42 15,31
11,03 11,19 11,11

2,88 2,97 2,932,01 2,03 2,02

ذكور إناث جملة

عدم اإلجابة ال أدري وال مرة أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حزين، محبط، فاقد األمل25الشكل رقم 
  
% من الشباب ألقل من يوم 8,3%و16,79إن كان قد عاشها و ، حتىالسابقةشر هذه الحالة النفسية بنفس النسب تنت

  أيامعلى التوالي.  4حتى و واحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حزين، محبط، فاقد األمل 

 منهك ومؤرق 
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2,28 2,19 2,24

9,78 11,28 10,54

69,99
65,69 67,8

11,39 12,56 11,98

4,24 5,46 4,86
1,03 1,15 1,091,29 1,67 1,48

ذكور إناث جملة

عدم اإلجابة ال أدري وال مرة أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد

1,98 2,05 2,01

9,57 11,58 10,6

85,15 84,05 84,59

2,50 1,51 2,000,47 0,46 0,470,23 0,24 0,23

ذكور إناث جملة

عدم اإلجابة ال أدري وال مرة أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد

  
  

 بنسب بلغت أيام  4ألقل من يومإلى فعلوا ذلك  من الشباب الذين اجتازوا هذه الحالة النفسية% 30بقليل من  أكثر
  . % 5هالفترات أطول من عاشوال تكاد تبلغ نسبة و .على التوالي% 11,11و 15,31%

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أفكر في الموت، موتي، موت شخص آخر أو الموت بشكل عام27الشكل رقم 
  

ات تتراوح بين % يفكرون في ذلكعلى امتداد فتر17قرابة و من الشباب المستجوب يفكر في الموت. %20أقل من 
في أغلب األوقات، تفكر الفتيات في ذلك أكثر من و %من أسبوعين إلى شهر واحد.2,57و أيام 4أقل من يوم إلى 

  البنين، لكن بنسب تكاد ال تتجاوز فارق نقطة واحدة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مؤرقو: منهك26الشكل رقم 

 ،موتشخص آخر أو الموت بشكل عامأفكر في الموت، موتي  

 أفكر في االنتحار 
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2,61 2,53 2,57
9,50 11,70 10,62

81,91 83,33 82,63

3,29 1,52 2,391,58 0,41 0,980,62 0,38 0,5

ذكور إناث جملة

عدم اإلجابة ال أدري وال مرة أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد

  
  : أفكر في االنتحار28الشكل رقم 

قل من يوم واحد أل% ممن فكروا في ذلك 2% من المستجوبين. هناك 3عندأقل من إال  لمتطرفةاهذه الحالة  تظهرال 
  هذه الحالة النفسية أكثر من البنات.  يعيش% خالل يوم واحد إلى أربعة. والبنون هم من 0,47و سنة كاملفي 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  بيت: أفكر في الفرار من ال 29الشكل رقم 
 

 تقدر بـ ضعيفة جدا ةهذه الحالة نسب وتعني ن االنتحار.من الشباب تفكر في الفرار من البيت شأنه شأقلة قليلة 
% ممن فكروا في 0,50أيام.هناك  4% لفترة يومإلى 0,98و أقل من يومبلغت % فكروا في ذلك خالل فترة 2,39

  % . 0,41و % 1,52% مقابل 1,58و %3,29من البنات:  ذلك لفترة شهر واحد.البنون هم الذين فكروا في ذلك أكثر
  

  

 أفكر في الفرار من البيت 
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  األخيرة 12 الـ األشهر خالل سنة 39- 20 غينلالبا لفئة الذهنية الحالة.2.2.3

مزاج السنة مختلف المستويات العاطفيةالتي تعكس 39-20الفئة العمرية  أفراد تمثل الحاالت النفسية التي لمسناها لدى
) من الشعور بالضغط إلى الشعور بفقدان الثقة 13( رةعش بحيث تتراوح الحاالت الثالث .المتسم باالنهيار األعصاب

  ألفكار االنتحارية. احتى و بالنفس

  األخيرة12ـسنة خالل األشهر ال39-20فئة  أفرادالحالة النفسية لدى :  51جدول رقم  

 
عدم
 اإلجابة

 ال
 يوم

 واحد

1–4  

 أيام
 شهرعانأسبو

 واحد
باستمرار

 10,10 4,95 6,33 16,55 19,88 40,90 1,28 الشعور بالضغط

 5,67 4,24 6,03 17,62 20,21 44,97 1,26 فقدان النوم بسبب الحيرة

 4,76 3,26 3,66 11,22 18,09 57,72 1,29 الشعور بالبؤس/اّإلحباط

 3,37 1,89 2,30 7,49 12,23 71,45 1,27 العجز على التغلب على الصعوبات

 2,12 0,89 1,41 4,39 9,80 79,92 1,45 فقدان الثقة بالنفس

 3,15 1,70 3,14 8,39 16,79 65,06 1,77 عدم القدرة على التركيز

 5,42 1,95 3,40 9,12 13,31 65,33 1,47 عدم تقدير النشاط اليومي

 3,48 1,17 1,37 3,84 7,71 80,99 1,45 الفائدةبعدم شعور

 4,78 2,06 2,61 6,61 11,94 70,19 1,80 ور بالسعادةعدم الشع

 2,62 1,34 1,68 5,05 8,16 79,54 1,61 عدم القدرة على مواجهة المشكالت

 0,81 0,17 0,16 0,74 2,41 94,31 1,42 أفكار انتحارية

 3,18 0,61 0,70 2,50 5,08 86,49 1,43 قيمةبانعدام الالشعور

 2,89 0,81 1,27 4,63 7,61 80,04 2,75 اتعدم القدرة على اتخاذ القرار
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  التعليمي المستوى حسب األخيرة 12ـال األشهر خالل سنة 39- 20 البالغين لفئة النفسية الحالة:  52  رقم جدول

 المجموع جامعي متوسط/ ثانوي ابتدائي بدون تعليم 

  27,19 23,90 20,39  19,70 21,39 الشعور بالضغط

  22,12 19,03 14,82  13,95 15,94 فقدان النوم بسبب الحيرة

  19,63 15,88 10,77  7,06 11,68 الشعور بالبؤس/اّإلحباط

  14,19 10,08 6,67  5,11 7,56 العجز على التغلب على الصعوبات

  9,24 5,41 3,92  2,99 4,43 فقدان الثقة بالنفس

  11,92 10,26 7,28  6,39 7,98 عدم القدرة على التركيز

  16,39 13,32 10,10  7,97 10,77 عدم تقدير النشاط اليومي

  13,72 8,53 5,13  3,05 6,02 شعورعديم الفائدة

  17,00 13,13 8,60  5,29 9,45 عدم الشعور بالسعادة

  12,20 7,48 4,90  3,35 5,64 عدم القدرة على مواجهة المشكالت

  2,91 1,71 0,97  0,29 1,13 أفكار انتحارية

  10,17 5,51 3,98  2,64 4,49 الشعور بال قيمة

  9,14 6,78 4,36  3,43 4,98 عدم القدرة على اتخاذ القرارات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنة بمشاعر عديدة مترابطة نوعا  39و 20تتميز الحالة الذهنية عند فئة البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 
  األشغال اليومية، عدم الشعور بالسعادة والشعور بانعدام القيمة. ما. مثل اإلحساس بالضغط، عدم تقدير 

: ذهنية سكان للفئة30الشكل رقم 
21,39 سنة39-20العمرية 

15,94

11,68

7,56

4,43

7,98

10,77

6,02

9,45

5,64

1,13

4,49 4,98
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0,94 1,52 1,26

46,98
43,33 44,97

19,88 20,48 20,21
16,78 18,31 17,62

5,70 6,30 6,03
4,16 4,3 4,245,56 5,76 5,67

ذكور إناث جملة
عدم اإلجابة ال أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد باستمرار

  
 20%من أجل تقدير وتقييم وقع المشكل على الصحة العقلية للمبحوثين، من المناسب التذكير بأن أكثر من 

ال  15%يفقدون النوم و 15%سنة أقروا باإلحساس بشكل مستمر بالضغط،  39- 20من المستجوبين البالغين 
ون التركيز. أما وفق الجنس، فإن اإلناث هن الالتي يبدوا أنهن أكثر عرضة لمشاكل فقدان النوم   يستطيع
  واليأس.

  
  

  : الشعور بالضغط31الشكل رقم  

 . %60دل ما يعا حيث بلغت نسبة هؤالءسنة.  39-20العمرية  أفرادالفئة النفسية التي يشعر بها تالحاالأكثر إنها 
جربوها لفترة دامت % 16,55في حين هناك ، %20يمثل من عاشوها ألقل من يوم واحد خالل السنة قرابةو

  على التوالي.أسبوعان، شهر وبشكل دائم %10,1% و4,95% ،6,33و أيام 4قرابةالـ

  
  

  : فقدان النوم بسبب الحيرة32الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشعور بالضغط 

 فقدان النوم 
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1,08 1,47 1,29

55,34 57,72

16,68 19,23 18,09

10,12 12,11 11,22
3,57 3,74 3,66

3,09 3,40 3,26 
4,83 4,71 4,76

ذكور إناث جملة

عدم اإلجابة ال أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد باستمرار

1,08 1,42 1,27

72,43 70,66 71,45

12,28 12,18 12,23
7,01 7,88 7,49

1,93 2,60 2,30
2,00 1,81 1,893,27 3,46 3,37

ذكور إناث جملة

عدم اإلجابة ال أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد باستمرار

هذه الوضعية خالل السنة وا عرفين من المستجوب% 53فأكثر من  حالة النفسية مألوفة مثل سابقتها،تكون هذه ال تكاد
، %6,03، %17,62و % ممن عاشوها ألكثر من يوم واحد20,21السابقة.وعلى امتداد الفترات المقترحة، يوجد 

  باستمرار. و شهرحتى و أيام، أسبوعين، 4حتى :  % عاشوها على التوالي5,67و 4,24%
  
  

 : الشعور بالبؤس/اّإلحباط33الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
% من األشخاص المستجوبين عاشوا هذه الحالة النفسيةخالل السنة الفارطة، على امتداد فترات مختلفة، 41هناك 

     % 3,26، % 3,66ا لفترات أطول، أي %). وهم أقل ممن عاشوه29,31أيام ( 4امتدت في أغلب األحيان إلى 
ذلك و لإلناث النصيب األوفر في تجربة هذه الحالة النفسية،و % بالنسبة إلى الفترات األخرى على التوالي.4,76و

  حسب نسب قريبة من نقطتين. 
  
  

  : عدم القدرة على مواجهة المشكالت34الشكل رقم 
  
  
  
  
  

 البؤس/اإلحباطالشعور ب 

 عدم القدرة على مواجهة المشكالت 
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1,16 1,69 1,45

81,89
78,31 79,92

9,18 10,32 9,80
3,73 4,93 4,39

1,16 1,63 1,410,79 0,98 0,892,10 2,14 2,12

ذكور إناث جملة
عدم اإلجابة ال أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد باستمرار

1,57 1,93 1,77

66,51 63,87 65,06

16,61 16,94 16,79

7,24 9,33 8,39
3,2 3,1 3,141,75 1,65 1,73,11 3,17 3,15

ذكور إناث جملة

عدم اإلجابة ال أفل من يوم أيام 4إلى  1من  أسبوعان شھر واحد باستمرار

% 20قرابة و نسبتكاد تتساوى بين الجنسين.بذلك و % من المستجوبين عاشوا هذه الحالة النفسية،30قل على األ
% 7,5قرابة أيام و 4تصل حتى  القدرة على التغلب على الصعوباتعلى امتداد فترات ميخالجهم شعور بعد

  عاشوهاخالل فترات أطول. 
  
  
  

  قدان الثقة بالنفس: ف35الشكل رقم 
 

  
  
  
  
  
 
 

  
% ممن 9,8هم و المجموع. من% 20أقل من  صرحوا بأنهم عاشوا هذه الحالةيمثل األشخاص المستجوبون الذين 

أكثر من عشن هن اإلناث و % عاشوها باستمرار.2,12و أيام 4% حتى 4,39عاشوا هذه الحالة ألقل من يوم واحد، 
  هذه الحالة النفسية. 

  
  

  : عدم القدرة على التركيز36الشكل رقم 
  
  
  
  
  

 فقدان الثقة بالنفس 

 عدم القدرة على التركيز 
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 4       %حتى8,39و من المستجوبين صرحوا بأنهم عاشوا هذه الحالة النفسيةألقل من يوم واحد%16,79هنالك 
لفترات  يزعدم القدرة على التركاألكثر عرضة ليعد اإلناث أكثر و .بالنسبة للفترات األطول% 8يمثلون قرابة أيام  و

  نقاط لصالح الذكور.  3الذكور حوالي و يبلغ الفارق بين اإلناثأيام و 4تمتد حتى 

  

  : عدم تقدير النشاط اليومي37الشكل رقم  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 صرحوا بأنهم .وضمن هذه النسبة،األغلبيةالمبحوثين) 1/3يمثل المستجوبون الذين عاشوا هذه الحالة النفسيةثلث (
 فق النسبباستمراروو أيام  4حتى،يوم واحدلألقل على اتقديرأي نشاط يومي  سبق وأن عاشوا حالة عدم استطاعة 

  اإلناث أقل من نقطتين. و يبلغ الفارق بين الذكورو % على التوالي. 4,42% و %9,12 ، 13,31

  
  

: الشعور 38الشكل رقم 
  الفائدةبعدم 

 
 
 
 
 
 

 عدم تقدير النشاط اليومي 

 الشعور بعدم الفائدة 
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         % ممن عاشوا هذه الحالة النفسيةخالل السنة الفارطة 17,5قلما لمسنا هذا الشعور لدى المستجوبين. هناك 
  باستمرارعلى التوالي. و أيام4حتى ،فتراتأقل من يوم واحدلل% ممن عاشوها 3,48و %3,84، %7,71و
  
  
  

 : الشعور بعدم السعادة39الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% عاشوا هذه الحالة خالل 18,55و % من العدد اإلجمالي،25,39يمثاللمستجوبون الذين عاشوا هذه الحالة النفسية
  % خالل أطول الفترات.وال توجد فوارق كبيرة بين الجنسين. 6,84و أقصر الفترات

  
  

  : عدم القدرة على مواجهة مشاكل40الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 الشعور بعدم السعادة 

 عدم القدرة على مواجهة المشاكل 
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% صرحوا 20أقل من كما أن  يزيد عدد الذكور على عدد اإلناث.ن المجيبين لم يعيشوا هذه الحالة و% م80قرابة 

  أيام.  4% حتى 5,05و خالل أقل من يوم 8,16%بأنهم اجتازواهذه الحالة خالاللسنة الماضية، منهم 
  
  
  

  : أفكار انتحارية41الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

%منهم فكروا في ذلك 2,41و األخيرة. 12ـ%من المجيبين صرحوا بأنهم فكروا في االنتحارخالل األشهر ال4,3قرابة
  . فقليلة األهمية فوارق بين الجنسينأما عن القاموا بذلك باستمرار،  0,81%و ألقل من يوم واحد

  
  

: 42قم الشكل ر
الشعور بانعدام 

  القيمة
 
 
 
 

 أفكار انتحارية 

 الشعور بانعدام القيمة 
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 % عاشوها ألقل من يوم واحد 5,08و % من المستجوبين صرحوا بأنهم لم يعيشوا إطالقا هذه الوضعية 86هنالك 
  % باستمرار. 3,18و
  
  

  القرارات : عدم القدرة على اتخاذ43الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

اتهم، سبقتها.يمثاللمجيبون الذين صرحوا بأنهم فقدوا، في وقت من أوقات حي يشبه كثيراهذه الحالة النفسية  إن توزيع
 %20,04(على عدد الرجال مع تفوق عدد اإلناث المبحوثينمن مجموع  %17قرابة القدرة على اتخاذ القرارات 

 وباستمرار أيام 4حتى  ،أقل من يوم واحد: فترات للسبة للمجموع،تتكرر هذه الحالة بالنو % على التوالي).13,83و
  % على التوالي. 2,89و %4,63% ، 7,61حسب النسب 

 خاذ القراراتعدم القدرة على ات 
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  المخدرات مستهلكي وغير لمستهلكي المعيشية األوضاع مقارنة.3.2.3

بتسجيلبعض االت النفسيةالمعاشةالحالمتبناة وغير مستهلكي المخدراتحسب المواقف و مستهلكيمجتمعي تسمح مقارنة 
  :التالية فئة مستهلكي المخدرات سمات 

 4,24و مرة أكثر حتى أسبوعين 1,75القلق في أغلب األوقات حوالي و الشعور بالحيرة واالضطراب 
  مرة أكثر للفترة أكثر من شهر،

  من يوم واحد إلى مرة أكثر للفترة أكثر  2,6الشعور بالنشوة واالهتياج إلى حد إزعاج المحيط بمعدل
  أسبوعين،

 مرة أكثر للفترة حتى أسبوعين      6,1الضرب بمعدل و الشتمو البحث عن الخصومةو سرعة اإلثارة 
  حتى شهر،و مرة أكثر للفترة أكثر من يوم 3,38و

 إلى شهرمرة أكثر للفترة أكثر من يوم واحد  2,56فقدان األمل بمعدل و اإلحباطو الشعور بالحزن،  
 يوم  مرة أكثر ألكثر من  5,92و حتى أسبوعينيوم ومرة ألكثر من  1,81األرق بمعدل  الخور و/أو

  حتى شهر واحد،و
  حتى شهر يوم وأكثر ألكثر من  5,66و حتى أسبوعينو مرات أكثر ليوم 4,08التفكير في الموت بمعدل

  واحد،
  حتى شهر واحد،و مرة أكثر ألكثر من يوم19,5التفكير في االنتحار بمعدل  
 مرة أكثر ليوم  8,32و حتى أسبوعينو أكثرو مرة أكثر ليوم 26تفكير في الفرار من البيت بمعدل ال 

  حتى شهر مقارنة بعدد غير مستهلكي المخدرات. و أكثرو

         االجتماعية للمستجوبين المستهلكين و هذه المقارنة بوضوح على وجود عالقة وطيدة بين الحالة النفسية تدل
في هذه المرحلة، إنه يبدو من الضرورة بمكان إجراء تحقيق وطني معمق و ستهالك المنشطات العقلية.استعدادهم الو

  حول الصحة العقليةللسكان من أجل وضع إستراتيجية للتكفل بالمصابين.

  المحيطو الوسط مع فأكثر سنة 12 األعمار فئة تفاعل.4.2.3

أداء مختلف و السيما"البحث عن المتعة"و ،ص المستجوبينة نوعية حياة األشخالقد سمحتحليل هذا الجانببمعرف
  العائلية. و النشاطات االجتماعية

  سنة فأكثر) 12األخيرة (فئة الـ12خالل األشهر الـ األوضاع المعاشة:  53جدول رقم  

 على األقل مرة واحدة على اإلطالق 

 92,72 35503 5,85 2241 قضاء أمسية هادئة في البيت.1

 93,38 35758 5,34 2043 زيارة المعارف أو األقارب2

 86,51 33125 3,00 1150 استقبال المعارف أو األقارب3

 47,89 18339 50,57 19365 األكل في المطعم4
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 19,82 7590 69,65 26671 الذهاب إلى المقهى أو الحانة5

 28,09 10756 70,67 27061 الذهاب إلى سهرة6

 5,31 2035 93,63 35853 المشاركة في نشاطات تسلية7

 7,31 2798 91,74 35127 المشاركة في أنشطة رياضية8

 4,77 1825 94,27 36096 المشاركة في أنشطة دينية9

 23,32 8928 75,58 28939 حضور حفل10

 14,63 5600 83,94 32142 حضورحفل موسيقي أو مهرجان11
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  الشهر األخيرة حسب الجنس 12: توزيع األفراد الذين قاموا على األقل مرة بأشغال خالل الـ44الشكل رقم 

فقد أمكن حسب  .المفسرةنموذجية للممارسات االجتماعيةحسببعض المتغيرات  تصنيفية يقدم تحليل هذه البيانات
للذكور أكثر منه  هامسموح ب تال زال السلوكياتألنبعض  ،لنشاطاتاو اجتماعيواضح للممارسات الجنس، تحديد تقسيم

  لإلناث.

حسب  سنة فأكثر) 12األخيرة (12ـإطالقا خالل الشهر ال تمارسالممارسات االجتماعية التي لم :  54جدول رقم  
  الجنس والفئات العمرية

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )7المتغير (

81,67 76,26 91,52 86,45 91,69 67,58 48,11 33,53 3,72 7,07 6,11 رذكو

85,94 74,97 96,69 96,40 95,35 73,40 88,67 65,61 2,37 3,81 5,63 إناث

81,65 75,62 90,20 76,89 84,63 66,83 - 47,44 - 4,5 7,07 سنة15–12

80,84 74,07 93,93 84,64 90,20 68,72 80,64 45,58 4,34 6,35 5,76 سنة19–16

83,01 74,31 95,48 92,84 94,26 67,54 75,06 43,15 3,65 5,89 5,75 سنة39–20

86,63 77,58 93,94 96,40 96,25 76,15 77,82 62,11 2,57 4,56 5,69 سنة فأكثر 40

شخاص للوسط العائلي وقع هام على صيرورة تنشئة الطفل. هذا ما يقولب بشكل محسوس تصرفاتوسلوكات األ
  البالغين. هل ال زالت العائلة الجزائرية تشغل مكانة هامة في التنشئة االجتماعية ؟
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أظهر المسح المنجز من طرف المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل السكان والتنمية أن تمسكالمواطن 
بصماتها على المجتمع الجزائري.  الجزائري بعائلته ال يزال قويا، بالرغم من التغيرات الهامة والعميقة التي تركت

من المبحوثين قضوا على األقل أمسية هادئة بالبيت. يستحق هذا السلوك الموحي بمدى التعلق  92%بالفعل، أكثر من 
بالعائلة التنويه بسبب وظيفته التربوية. هذا المؤشر األول الموحي برغد عيش الجزائري، تم تأكيده بشكل واسع من 

من المبحوثين أكدوا أنهم قاموا بزيارة ألقاربهم  86%ات العائلية (األقارب أو المعارف). أكثر من خالل مؤشر الزيار
أو معارفهم. وهي الممارسة التي تنم عن بقاء واستمرار قيم ومعايير من مثل الزيارات العائلية             

الذين صرحوا  (86,51%)اص المبحوثينولألصدقاء. بخصوص هذا األمر، سجل المسح وجود نسبة قوية لألشخ
  بأنهم استقبلوا في البيت أحد القارب أو المعارف.

هذا الموقف أو التصرف مرتبط بهيمنة العائلة كمركز حيوي، وسط دعم وملجأ أين يجد الجزائري توازنا اجتماعيا   
أولوية في مساندة دور هذا الشريك  وعاطفيا وحماية عندما يكون معوزا. إن تقوية ودعم التالحم العائلي هو نشاط ذي

  الذي ال يمكن التخلي عنه في سياسة مكافحة المخدرات واآلفات االجتماعية.

إن التمسك بالعائلة والمجتمع المحلي مظهر هام الندماج السكان واألهالي في أوساطهم ومحيطهم الطبيعي ولكن من 
  السترخاء واألشغال المجتمعية. جهة أخرى، إنه يوحي بنقص أو انعدام فضاءات التعبير، ا

سنة  12األخيرة(فئة الـ12توزيع األشخاص الذين قاموا بأشغال على األقل مرة خالل األشهر الـ:  55جدول رقم  
  فأكثر) وفق المنطقة

 الشرق الوسط 
 الجنوب

 الكبير 
 المجموع الجنوب الغرب

  94,4  92,9  92,5  92,1  93,7  93,4 قضاء أمسية هادئة في البيت

  96,0  93,1  92,2  87,0  88,8  92,7 زيارة المعارف أو األقارب

  88,1  84,9  81,8  88,6  81,8  88,6 استقبال المعارف أو األقارب

  51,4  49,4  26,7  45,6  37,7  47,9 األكل في المطعم

  25,4  20,4  36,5  45,2  28,0  28,1 الذهاب إلى المقهى أو الحانة

  23,2  24,4  24,2  20,7  25,2  23,3 ى سهرةالذهاب إل

  17,2  19,3  11,6  30,4  12,5  19,8 المشاركة في نشاطات تسلية

  14,1  15,2  46,3  8,1  18,1  14,6 المشاركة في أنشطة رياضية

  6,7  7,3  13,4  6,5  9,7  7,3 المشاركة في أنشطة دينية

  6,1  4,3  10,5  3,6  7,7  5,3 حضور حفل

  4,4  4,5  12,3  3,7  7,4  4,8 جانحضور حفل موسيقي أو مهر
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الفئات األخيرة وفق 12توزيع األشخاص الذين قاموا بأشغال على األقل مرة خالل األشهر الـ:  56جدول رقم  
  العمرية

 المجموع سنة وأكثر 40 سنة 39-20 سنة19-16 سنة12-15 

  94,8  90,7  93,3  94,0  93,4 قضاء أمسية هادئة في البيت

  91,9  90,7  93,3  92,8  92,7 زيارة المعارف أو األقارب

  92,5  95,6  96,0  86,5 - استقبال المعارف أو األقارب

  51,5  51,5  55,7  36,3  47,9 األكل في المطعم

  31,3  29,1  31,6  22,5  28,1 الذهاب إلى المقهى أو الحانة

  23,6  24,1  24,8  21,2  23,3 الذهاب إلى سهرة

  17,5  23,8  20,8  19,8 - شاركة في نشاطات تسليةالم

  17,2  17,6  15,8  11,6  14,6 المشاركة في أنشطة رياضية

  22,3  13,9  6,4  2,5  7,3 المشاركة في أنشطة دينية

  14,4  8,4  4,9  2,5  5,3 حضور حفل

حضور حفل موسيقي أو 
 مهرجان

 9,1  4,8  3,8  4,8  4,8 

  

ر المسح الحالي بتقدير أن االندماج االجتماعي للجزائري جد ضعيفة. تسمح بعض المؤشرات المستخدمة في إطا
بالفعل، هذا األخير ال يقحم نفسه إال قليال في األشغال والنشاطات االجتماعية. وبهذا نجد أن التردد على 

تخص  (24%)من المبحوثين يترددون على هذه األماكن، أكبر نسبة  20%المقاهي/الحانات جد معتدل، فقط 
  سنة. 39-20مبحوثين البالغين ال

لما يتعلق األمر بالمشاركة على األقل في أمسية، والذين تقع أعلى نسبة بينهم (أكثر من  (28%)غير أنهم أكثر عددا 
  سنة.  39-20سنة و 15-12) في فئة %31

بالحفالت  (4,77%)، بالنشاطات الدينية (23,32%)باإلضافة لتسجيلنا لمشاركة ضعيفة للجزائريين بالحفالت 
  .(14,63%)الموسيقية والمهرجانات 

من مجموع المبحوثين. هذه المشاركة  5%تبقى المشاركة في األنشطة الترفيهية أضعف بشكل واضح، حوالي 
سنة يقومون بأنشطة ترفيهية     15-12فقط من البالغين  14%الضعيفة تصبح أكثر شدا لالنتباه عند الشباب، إذ أن 

سنة. أكدت مختلف الدراسات السوسيولوجية على  39-20من البالغين  5%سنة وأقل من  19-16من البالغين  8%و
أن غياب ممارسة الترفيه في المجتمعات وباألخص لدى المراهقين والشباب، تفتح األبواب أمام كل أشكال االنحراف 

  مرتفعة.   والممارسات غير االجتماعية واضعة بذلك هذه الفئة من األشخاص في وضعية هشاشة
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حدث آخر يجلب االنتباه، هو الممارسة الرياضية، على قدم المساواة مع النشاطات الترفيهية، تشكل ملجأ من الطراز 
فقط من المجتمع يمارس الرياضة    7%األول ضد االنحرافات االجتماعية. فيما يخص هذا األمر، سجل المسح كون 

سنة، أي الفئة األكثر عرضة ألخطار تعاطي المخدرات. قد تمثل  39و 16منهم أشخاص أعمارهم بين  11%والذين 
سياسة لتنمية ممارسة الرياضة الجوارية والرياضة المدرسية والرياضة الواسعة النطاق وسيلة إلدماج الشبيبة ولوقاية 

  الشباب من مخاطر وأخطار المخدرات.

ع المدروس بمختلف األنشطة االجتماعية، الثقافية    هذه النتائج شاهدة على االعتناء الضعيف لمختلف فصائل المجتم
والرياضية. وهو ما يدع المجال مفتوحا لسلوكيات منحرفة وال اجتماعية تساعد على اللجوء للمواد المنشطة       

  والمخدرة.

  

  فأكثر سنة12 األعمار لذوي االجتماعية التصرفات.5.2.3

وفق ،فإن استكشاف التصرفات االجتماعية للمستجوبين التطرق إليها لممارسات االجتماعية السابقلدراسة اتكملة 
مختلف الفئات العمرية تزودنا بمعلومات عن السلوكات االجتماعية لهذه الفئات المجتمعية والتي باإلمكان أن يكون لها 

  رابط مع تعاطي المواد المحظورة أو أن تكون سببا لها.

  سنة 15 -12الفئة العمرية 

السكانية األكثر حساسية بسبب الفئةهامة حولمستوى هشاشة هذه مؤشرات ليل سلوكياتهذه الفئةمن المراهقينيقدم لنا تح
  التطورات النفسية التي تميزها. 
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  سنة) 15 -12األخيرة ( 12ـخالل األشهر ال األوضاع المعاشة:  57جدول رقم  

 مرة على األقل إطالقا عدم الرد 

 26,65 951 70,30 2509 3,05 109 شجار بدني خارج البيت

 6,97 249 88,82 3169 4,21 150 مشكالت خطيرة مع األولياء

 6,79 242 89,59 3197 3,62 129 حادث على الطريق العام

 1,76 63 93,94 3352 4,30 153 سرقة

 0,54 19 95,24 3398 4,23 151 توترات مع الشرطة

 12,03 429 83,92 2994 4,05 144 جاالت طبيةاستشفاء أو استع

مرحلة حرجةمن حياتهمبسبب نمو بيسمح تحليل هذه البيانات بتقييمنماذج تصرفات هؤالء األطفااللذين يمرون 
. غير أنهم %)26,65(هاته الفئةلهذا الغرض،فإن المشاجرات خارج البيت تشكاللحالة األكثر انتشاراعند و شخصيتهم.

لم يعرفوا إطالقاحاالت لسرقة و %)،95,24ل بأنهملم يكن لهم على اإلطالق أي انزعاج مع الشرطة(صرحوا بالمقاب
 %)88,82%) أو واجهتهم مشكالت خطيرة مع أوليائهم (89,59%) أو وقعوا ضحايا لحوادث الطرق العامة(93,94(

  %).83,92أو تلقوا عالجات استعجالية بالمستشفى (

  سنة) 15–12األخيرة حسب الجنس (12األوضاع المعاشية خالل األشهر الـ :  58جدول رقم  

 مرة على األقل إطالقا عدم اإلجابة  

 38,32 679 58,93 1044 2,74 49 شجار بدني خارج البيت رذكو

 8,31 147 87,37 1548 4,32 77 مشكالت خطيرة مع األولياء 

 7,85 139 88,19 1563 3,96 70 حادث على الطريق العام 

 2,04 36 93,13 1650 4,84 86 سرقة 

 0,85 15 94,45 1674 4,69 83 إزعاج مع الشرطة 

 12,39 220 83,54 1480 4,07 72 استشفاء أو تلقي عالجات استعجاليه 

 15,13 272 81,52 1464 3,35 60 شجار بدني خارج البيت إناث

 5,65 101 90,25 1621 4,11 74 مشكالت خطيرة مع األولياء 

 5,74 103 90,97 1634 3,29 59 حادث على الطريق العام 

 1,48 27 94,75 1702 3,77 68 سرقة 

 0,22 4 96,01 1724 3,77 68 إزعاج مع الشرطة 

 11,67 210 84,30 1514 4,02 72 استشفاء أو تلقي عالجات استعجاليه 
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هيمنة حاالت الشجارخارج البيت لدى  ات العامة فيما عدال يغير التحليل القائم على الجنساالتجاها
لنزاع مع األولياء أو لالفتيات حاالت أقل  وتعيش نقطة. 23أي بفارق  )% عند البنات15,13مقابل%38,32(الذكور

  الشرطة أو غيرها من الممارسات األخرى المنتشرة بكثرة لدى الذكور. 

  سنة  19-16الفئة العمرية بين 

بسبب للسلوكيات المنحرفة أو غير االجتماعية سنة أكثر فئة تعرضا  19–16العمرية  الفئةوبون من يشكل المستج
انتقالهم من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ. لهذا السبب،اهتم المختصون بهذه الفئة في إطار وضع ترتيبات خاصة 

  تماعية الممكنة. بالمرافقة العائلية والمؤسساتية قصد وقايتهم من االنحرافات االج

  سنة)19–16األخيرة(12حاالت معروفة خالل األشهر الـ:  59جدول رقم  

 مرة على األقل إطالقا عدم اإلجابة 

 3,02 125 91,33 3790 5,65 235 .ضرب أحد األساتذة1

 10,69 444 83,51 3466 5,80 241 .المشاركة في شجار بالمدرسة/الجامعة2

 0,67 28 93,90 3897 5,44 226 .استعمال سالح للحصول على شيء من أحد3

 1,38 57 93,11 3864 5,51 229 .سرقة شيء من الدكان دون دفع الثمن4

 0,53 22 94,10 3905 5,37 223 .بيع أشياء مسروقة5

 0,39 16 94,44 3919 5,17 215 .إضرام النار عمدا في أغراض شخص ما6

 2,65 110 92,09 3822 5,26 218 النقود.القمار على 7

 3,76 156 90,49 3756 5,75 239 .االعتداء على أحد أفراد العائلة8

 7,13 296 87,33 3624 5,54 230 . بيع أغراض خاصة9

 0,89 37 93,01 3860 6,10 253 .بيع أغراض العائلة10

ا على األقل مرة واحدة في شجار من المستجوبين قد صرحوا بأنهمشاركو% 10,69تبين البيانات بأن 
ضربوا % 3,02اعتدوا على أحد أفراد األسرة، % 3,76باعوا أغراض خاصة، % 7,13بالمدرسة/الجامعة، 

  لعبوا القمار.% 2,65و أستاذهم 

  )سنة 19–16( األخيرةحسب الجنس 12األوضاع غير المعاشة على اإلطالق خالل األشهر الـ:  60جدول رقم  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 92,12 83,43 90,16 89,40 93,74 93,00 91,66 92,75 76,94 89,09 ذكور

 93,85 91,03 90,81 94,63 95,10 95,14 94,48 94,99 89,73 93,45 إناث

 78,47 78,17 74,88 84,79 84,79 84,79 80,91 84,79 80,91 84,79 دون مستوى تعليمي

 85,86 81,91 87,47 86,15 88,96 88,06 86,98 87,93 83,72 86,48 ابتدائي

 96,27 91,22 94,63 94,39 97,67 97,17 97,19 97,16 89,26 97,24 ثانوي وأكثر
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ال تظهر البيانات على أساس الجنس أية سلوكيات متباعدة جدا بين الجنسين. غير أننا سجلنا على المستوى العملي 
% منهن صرحن عدم 89,73ستجوبات (المشاركة في شجار بالمدرسة أو الجامعة)، ألن فوارق طفيفة لصالح الم

نقطة.في  13% عند الذكور، أي بفارق 76,94مشاركتهن على اإلطالق في أي شجار بالمدرسة أو الجامعة، مقابل 
  ت العشرة). حين تقترب النسب األخرى بين الجنسين من االتجاه العام (عدم ممارسة أي احتمال من االحتماال

  البنين الثانويين. و ال تبين النسب حسب المستوى التعليمي فرقا كبيرافي السلوكيات االجتماعيةللبنات

من األشخاص الذين لهم المستوى الثانوي فأكثر لم "يضرموا النار في اللوازم المدرسية  %97,67ومن جهة أخرى، 
% من المستجوبين الجامعيين قد صرحوا بأنه لم 97,24ي، بينما %من تالميذ المستوى االبتدائ88,96ألي أحد" مقابل 

  يسبق لهم أن ضربوا أحد أساتذتهم على اإلطالق.

  

  سنة فأكثر (ممن استهلكوا المخدرات) 20العمرية  الفئة

 الذين استهلكوا المخدراتتلك التي الحظنها لدىو أكثرسنة ف 20البالغين الممارسات االجتماعية للمستجوبين  تشبه
  . سنة 20دون البالغين األشخاص 

  سنة فما أكثر20األخيرةللفئة العمرية ال12حاالت معروفة خالل األشهرال:   61جدول رقم  

 الأدري مرة واحدة على األقل إطالقا 

 0,34 3 13,90 105 85,76 646 شجار بدني خارج البيت

 0,48 4 16,67 126 82,84 624 مشكالت خطيرة مع األولياء/الزوج

 0,34 3 4,85 37 94,81 714 حادث سيارة

 0,49 4 3,66 28 95,85 722 حادث عمل

 - - 17,69 133 82,31 620 مشكالت خطيرة مع األصدقاء

 0,84 6 7,76 58 91,40 689 سوء األداء في العمل

 0,18 1 5,60 42 94,22 710 سرقة

 0,14 1 6,84 52 93,02 701 نزاعات مع الشرطة

 0,49 4 7,77 59 91,74 691 استشفاء أو تلقي عالج استعجالي

 1,81 14 7,43 56 90,76 684 عالقات جنسية غير وقائية

 1,40 11 8,21 62 90,39 681 عالقات جنسيةمتبوعة بندم

 1,19 9 1,13 8 97,68 736 شركاء جنس يستعملون الوخز

 0,14 1 0,80 6 99,06 746 تقاسم إبر الوخز مع شركاء

  يسمح تحليل هذه البياناتباستخالص النتائج اآلتية:
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سنة فأكثر صرحوا بأنهم لم يلجئوا إطالقا إلى الممارسات المذكورة في استبيان  20 البالغين* أغلب األشخاص 
احدة إحدى ألشخاص الذين صرحوا بأنهم قد مارسوا على األقل مرة ول التحقيق.غير أننا قد سجلنا نسبا هامة نسبيا

  الحاالت التي عرضت عليهم. 

لديهم مشكالت مع أن % 16,67و % من المستجوبين صرحوا بأن لديهم مشكالت خطيرة مع األصدقاء،17,69* 
جربوا عالقات  سبق وأن% 8,21شاركوا في مشاجرات خارج البيت،  سبق وأن% 13,90األولياء أو الزوج، 

% من المستجوبيناعترفوا 6,84بالمثل، و عالجات طبية استعجاليه. تلقت نفس النسبةو جنسيةندموا عليها فيما بعد
  لما قبل التحقيق.  12ـارتكبوا أعمال سرقة خالل األشهر الأنهم % 5,60و بأنهمقد تنازعوا مع الشرطة
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  فأكثر) حسب الجنس سنة 20فئة الـاألخيرة (12ـخالالألشهر ال األوضاع المعاشة:  62جدول رقم  

 ال أدري مرة واحدة على األقل إطالقا 

  ذكور

 0,45 3 17,67 101 81,88 466 شجار بدني خارج البيت

 0,64 4 19,78 113 79,58 453 مشكالت خطيرة مع األولياء/الزوج

 0,23 1 6,04 34 93,73 534 حادث سيارة

 0,65 4 4,19 24 95,16 542 حادث عمل

 - - 22,81 130 77,19 439 ع األصدقاءمشكالت خطيرة م

 0,89 5 9,64 55 89,47 509 سوء األداء في العمل

 0,24 1 6,99 40 92,78 528 سرقة

 0,19 1 8,38 48 91,43 521 نزاعات مع الشرطة

 0,43 2 8,00 46 91,57 521 استشفاء أو تلقي عالج استعجالي

 2,39 14 9,10 52 88,52 504 عالقات جنسية غير وقائية

 1,85 11 9,88 56 88,27 503 عالقات جنسيةمتبوعة بندم

 1,58 9 1,29 7 97,13 553 شركاء جنس يستعملون الوخز

 0,18 1 0,64 4 99,17 565 تقاسم إبر الوخز مع شركاء

  إناث

 - - 2,24 4 97,76 180 شجار بدني خارج البيت

 - - 7,06 13 92,94 171 مشكالت خطيرة مع األولياء/الزوج

 0,69 1 1,18 2 98,14 181 حادث سيارة

 - - 2,03 4 97,97 180 حادث عمل

 - - 1,86 3 98,14 181 مشكالت خطيرة مع األصدقاء

 0,69 1 1,96 4 97,36 179 سوء األداء في العمل

 - - 1,30 2 98,70 182 سرقة

 - - 2,06 4 97,94 180 نزاعات مع الشرطة

 0,69 1 7,05 13 92,26 170 عجالياستشفاء أو تلقي عالج است

 - - 2,28 4 97,72 180 عالقات جنسية غير وقائية

 - - 3,04 6 96,96 178 عالقات جنسيةمتبوعة بندم

 - - 0,62 1 99,38 183 شركاء جنس يستعملون الوخز

 - - 1,30 2 98,70 182 تقاسم إبر الوخز مع شركاء
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% 2,24% مقابل 17,67بنسبة من مثل الشجار المقترحة في التحقيقعاشوا الحاالت و مارس المستجوبون الذكور
% من المستجوبين الذكوربعض المشكالت الخطيرة مع 19,78لدى المستجوبات من اإلناث.وعليه، فقد كان لحوالي 

% من المستجوبين الذكورصرحوا 22,81.ومن جهة أخرى، لدى جنس اإلناث% 7,06األولياء أو الزوج مقابل 
تعكس الفروقفي السلوكيات و % فقط بالنسبة إلى اإلناث.1,86ض المشكالت الجدية لديهم مع األصدقاءمقابلبوجود بع

  االجتماعيةبين الجنسينمكانة كلطرف منهمافي المجتمع الجزائري حيث تحتفظ المرأة دائما بوضع خاص. 

  سنة فأكثر) حسب الفئة العمرية20فئة الـاألخيرة(12الـخالل األشهر  األوضاع المعاشة:  63جدول رقم  

 ال أدري مرة واحدة على األقل إطالقا 

  سنة39–20

 0,55 3 18,22 84 81,23 374 شجار بدني خارج البيت

 0,54 2 21,57 99 77,89 359 مشكالت خطيرة مع األولياء/الزوج

 0,56 3 6,08 28 93,35 430 حادث سيارة

 0,58 3 4,60 21 94,82 436 حادث عمل

 - - 23,34 107 76,66 353 مشكالت خطيرة مع األصدقاء

 1,14 5 9,97 46 88,89 409 سوء األداء في العمل

 0,29 1 7,98 37 91,72 422 سرقة

 0,23 1 8,87 41 90,90 418 نزاعات مع الشرطة

 0,56 3 8,58 39 90,86 418 استشفاء أو تلقي عالج استعجالي

 2,73 13 10,79 50 86,48 398 نسية غير وقائيةعالقات ج

 2,07 10 11,03 51 86,91 400 عالقات جنسية متبوعة بندم

 1,72 8 1,60 7 96,68 445 شركاء جنس يستعملون الوخز

 - - 1,07 5 98,93 455 تقاسم إبر الوخز مع شركاء

  سنة فأكثر40

 - - 7,11 21 92,89 272 شجار بدني خارج البيت

 0,39 1 8,99 26 90,62 266 الت خطيرة مع األولياء/الزوجمشك

 - - 2,91 9 97,09 285 حادث سيارة

 0,35 1 2,18 6 97,47 286 حادث عمل

 - - 8,83 26 91,17 267 مشكالت خطيرة مع األصدقاء

 0,36 1 4,29 13 95,35 279 سوء األداء في العمل

 - - 1,85 5 98,15 288 سرقة

 - - 3,64 11 96,36 282 طةنزاعات مع الشر

 0,38 1 4,49 19 93,12 273 استشفاء أو تلقي عالج استعجالي

 0,36 1 2,16 6 97,48 286 عالقات جنسية غير وقائية

 0,36 1 3,78 11 95,87 281 عالقات جنسية متبوعة بندم
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 0,36 1 0,39 1 99,26 291 شركاء جنس يستعملون الوخز

 0,36 1 0,39 1 99,26 291 تقاسم إبر الوخز مع شركاء

  يسمح لنا تحليل البيانات حسب السن بتسجيل النتائج اآلتية:

العمرية هي بالدرجة األولى:  الفئةهذه  أفرادالحاالت األكثر حدوثا عند سنة:  39-20 فئة  * المستجوبون من
المناوشات ف%)، (21,57الزوج مشكالت جدية مع األولياء أو ف%)، 23,34المشكالت التي يواجهونها مع األصدقاء (

  %). 9,97( سوء األداء في العملو %)11,03( بعد ذلك العالقات الجنسية المرفقة بالندمف%)، 18,22خارج البيت ( 

إنها الفئة التي عاشت إحدى هذه الحاالت بدرجة أقل، ألن أهم نسب سنة فأكثر: 40فئة * المستجوبون من 
%) أو مع 9,00األقل تتمثل في المشكالتالخطيرة مع األولياء أو الزوج ( مرة واحدة علىالمعاشة لالممارسات 
 %).8,83األصدقاء (

  سنة فأكثر) حسب المستوى التعليمي 20األخيرة(فئة الـ12الحاالت المعروفة خالل األشهر الـ:  64جدول رقم  

 ال أدري مرة على األقل إطالقا 

ليم
 تع
وى
ست
ن م

دو
 ي

   3,00 4 71,52 86 شجار بدني خارج البيت

   12,05 14 62,46 75 مشكالت خطيرة مع األولياء/الزوج

 1,05 1 4,32 5 69,14 83 حادث سيارة

   3,11 4 71,41 85 حادث عمل

   8,34 10 66,18 79 مشكالت خطيرة مع األصدقاء

 1,05 1 4,05 5 69,41 83 سوء األداء في العمل

   3,36 4 71,15 85 سرقة

   2,00 2 72,51 87 نزاعات مع الشرطة

 1,05 1 2,75 3 70,71 85 استشفاء أو تلقي عالج استعجالي

   3,41 4 69,94 84 عالقات جنسية غير وقائية

   2,11 3 72,40 87 عالقات جنسية متبوعة بندم

 1,16 1 0,95 1 71,35 85 شركاء جنس يستعملون الوخز

   2,00 2 71,31 85 م إبر الوخز مع شركاءتقاس

ئي
بتدا
 اال
وى
ست
الم

 

 0,81 1 17,76 29 59,50 97 شجار بدني خارج البيت

 1,52 2 20,07 33 56,49 92 مشكالت خطيرة مع األولياء/الزوج

   4,20 7 73,87 121 حادث سيارة

   0,68 1 76,71 126 حادث عمل

   17,81 29 60,27 99 مشكالت خطيرة مع األصدقاء

 0,81 1 10,87 18 65,71 108 سوء األداء في العمل

   6,35 10 71,72 117 سرقة

   8,28 14 69,80 114 نزاعات مع الشرطة

   11,57 19 66,57 109 استشفاء أو تلقي عالج استعجالي

 2,86 5 6,48 11 68,74 112 عالقات جنسية غير وقائية

 2,04 3 9,73 16 66,30 108 بندمعالقات جنسية متبوعة 
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 1,63 3 0,68 1 75,77 124 شركاء جنس يستعملون الوخز

   0,68 1 77,40 127 تقاسم إبر الوخز مع شركاء
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  سنة فأكثر) حسب المستوى التعليمي 20فئة الـشهر األخيرة(12الحاالت المعروفة خالل :  65جدول رقم  

 ال أدري مرة على األقل اإطالق  

وي
لثان
 وا
سط

متو
ى ال

ستو
الم

 

 0,29 1 16,45 68 55,75 231 شجار بدني خارج البيت

 0,28 1 18,18 75 53,46 222 مشكالت خطيرة مع األولياء/الزوج

 0,32 1 5,59 23 66,00 274 حادث سيارة

 0,89 4 4,88 20 65,81 273 حادث عمل

   21,45 89 50,17 208 مشكالت خطيرة مع األصدقاء

 0,89 4 82,25 34 62,77 261 سوء األداء في العمل

 0,33 1 6,69 28 64,90 269 سرقة

 0,26 1 8,26 34 63,13 262 نزاعات مع الشرطة

 0,59 2 8,17 34 62,88 261 استشفاء أو تلقي عالج استعجالي

 2,15 9 9,63 40 59,29 246 عالقات جنسية غير وقائية

 1,74 7 10,13 42 59,71 248 عالقات جنسية متبوعة بندم

 1,19 5 1,50 6 69,23 287 شركاء جنس يستعملون الوخز

 0,25 1 61, 3 71,05 295 تقاسم الوخز مع شركاء

عي
جام

ى ال
ستو

الم
 

   6,90 4 64,48 37 شجار بدني خارج البيت 

   5,26 3 69,12 38 مشكالت خطيرة مع األولياء/الزوج

   2,36 1 72,02 40 حادث سيارة

   4,54 3 69,84 38 حادث عمل

   9,35 5 65,03 36 مشكالت خطيرة مع األصدقاء

   2,90 2 71,48 39 سوء األداء في العمل

     74,38 41 سرقة

   2,36 1 72,02 40 نزاعات مع الشرطة

   4,54 3 69,84 38 استشفاء أو تلقي عالج استعجالي

   2,43 1 71,95 40 قات جنسية غير وقائيةعال

   2,43 1 71,95 40 عالقات جنسية متبوعة بندم

     74,38 41 شركاء جنس يستعملون الوخز

     71,80 40 تقاسم إبر الوخز مع شركاء

يانات،تتجلى هذه انطالقا من تحليل هذه البو يشكل المستوى التعليميعامال هاما في تحديد نماذج السلوك االجتماعي.
  :كالتاليالعالقات 

 على األقل مرة واحدةفي المشكالت الخطيرة الوضعالمعاش تمثل الحالة ي :بالنسبة إلى عديمي المستوى
 ،%)12,05(مع الزوج أو الوالدين بنسبة 
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 ع بين األوضا:تحتل المشكالت مع الزوج أو الوالدين المكانة األولى بالنسبة إلى ذوي المستوى االبتدائي
،متبوعة بالمناوشات البدنية خارج البيت )%20,07( يعيشها المدمنون على األقل مرة واحدة بنسبة التي
 االستشفاء أالستعجالي بنسبة) و%17,81( المشكالت مع األصدقاء بنسبةف،%)17,76( بنسبة

 ،)%10,87( سوء األداء في العمل بنسبة) و11,51%(

 مرة واحدة على األقل ل: تتمثل الحاالت المعاشةالثانويو سطبالنسبة إلى مستجوبي المستويين المتو
المشكالت الجدية مع الزوج أو الوالدين ف ،)% 21,45( في مشكالت جدية مع األصدقاء بنسبة مرتبتا
 ،%)16,45( المشاجرات خارج األسرة بنسبةف، %)18,18( بنسبة

 مرتبتافي مرة واحدةعلى األقل لالمعاشة :تتمثل الحاالت النفسيةبالنسبة إلى مستجوبي المستوى الجامعي
)       %6,90( المشاجرات خارج األسرة بنسبةف، )%9,35( المشكالت الجدية مع األصدقاء بنسبة

  .)%5,26( أخيرا المشكالت الجدية مع الزوج أو الوالدين بنسبةو

  المحظورة المواد معرفة.3.3

  المستجوبين خصائص حسب.1.3.3

تحديد و بين بالمواد المحظورةتساعد على تحديد بشكل أفضل التحوالت من حالة إلى أخرىإنتقييم معرفة المستجو
  االستعدادات الستهالك المخدرات وغيرها من المواد المحظورة. 

  المستجوبون الذين شاهدوا نوع من المخدرات أو المواد حسب الجنس:  66جدول رقم  

 المجموع إناث ذكور 

 18,76 7184 9,19 1868 29,61 5316 نعم

 81,19 31088 90,76 18460 70,34 12629 ال

 0,05 18 0,05 10 0,05 8 ال أدري

 (18,76%)أن رؤوا مادة محظورة مذكورة في االستبيان مقابل و لم يسبق لهم (81,19%)أغلب األشخاص المستجوبين 
 صرحوا بمعرفتهم لمواد محظورة.

: توزيع المستجوبين الذين سبق لهم أن 45الشكل رقم 
  شاهدوا أحد أنواع المخدرات حسب الجنس

ن المستجوبين الذكور يبين التحليل حسب الجنس أ
أن شاهدوا إحدى المواد و أكثر من سبق لهمهم 

نسبة  %) مقابل29,12المحظورة (
أن يؤكد هذا التوزيع و اإلناث. )لدي%9ضعيفة(

 (التبغوغير المحظورة  المواد المحظورةاستهالك 
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 .ذكورية ظلفي المجتمع الجزائري ممارسةيغيره من المواد األخرى)و

فهم مؤشر ديمغرافي ذي أهمية يمكنه المساعدة على هذه المواد إحدى أن شاهد و سن المستجوب الذي سبق له إن
  خصائص المدمنين.

  أن شاهدوا نوعا من المخدرات أو المواد حسب الفئة العمريةو المستجوبون الذين سبق لهم:  67جدول رقم  

 سنة فأكثر 40 سنة39–20 سنة19-16 سنة12-15 

 13,92 1899 23,52 3980 21,85 907 11,16 398 نعم

 86,02 11738 76,46 12942 78,09 3241 88,77 3168 ال

 0,06 9 0,03 5 0,06 3 0,06 2 ال أدري

بنسببلغت إحدى هذه المواداأكثر شاهدتينتلال سنة الفئتين 39-20و سنة19–16 البالغينيمثل األشخاص المستجوبون 
  سنة سبق وأن رؤوا المخدرات. 15-12من البالغين  11%، من جهة أخرى، 24%و 22%على الترتيب 

: توزيع 46الشكل رقم 
ن الذين سبق المستجوبي

أن شاهدوا أحد و لهم
أنواع المخدرات حسب 

  الفئة العمرية.
  
  
  
  
  

  

  معرفة المواد حسب المستوى التعليمي:  68جدول رقم  

 مبينغير  الجامعي المتوسط والثانوي االبتدائي بدون مستوى 

 9,53 3 25,91 279 22,16 4,503 16,47 1167 7,52 532 ال

 90,47 31 74,09 2801 77,78 15802 83,46 5910 92,45 6544 نعم

 - - - - 0,06 11 0,07 5 0,03 2 ال أدري
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 المنشطات العقلية األكثر مشاهدة

8,04 % 
مخدرات لم 
يتم تحديدھا

5,08 % 
مواد 

 االستنشاق

5,76 % 
مؤثرات 
 عقلية

16,64% 
 القنب

يبين تحليل البيانات حسب المستوى التعليمي إن  الجماعات.يؤثر المستوى التعليمي على سلوك ومواقف األشخاص و
% من ذوي المستويين 22,16، مقابل جامعي ذوي مستوىأن شاهدواالمواد المحظورة و % ممن سبق لهم25,91أن 
  % من عديمي المستوى. 7,52و % من ذوي المستوى االبتدائي16,47 متوسط والثانوي،ال

  هذه الموادإحدى أن شاهدوا و المستجوبون الذي سبق لهم:  69جدول رقم  

 مذكورة غير مذكورة 

 8,04 3077 91,96 35214 مخدرات غير محددة

 14,64 5605 85,36 32686 القنب

 1,05 401 98,95 37890 األفيون

 1,13 432 98,87 37859 الهيرويين 

 1,76 673 98,24 37618 الكوكايين

 5,76 2207 94,24 36085 المؤثرات العقلية

 1,77 678 98,23 37613 المنبهات 

 0,60 229 99,40 38062 -مواد النشوة 

 0,22 84 99,78 38207 -الكراك

 0,26 101 99,74 38190 -البارا

 5,88 2253 94,12 36038 مواد االستنشاق

 - - 100 38291 خونفو
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 ترتيب المواد األكثر مشاهدة من قبل األشخاص المستجوبين  

، ثم مواد حددة"غير مالالمخدرات "تليه و يأتي القنب في المرتبة األولى من حيث مشاهدته من قبل المستجوبين،
ال يبتعد هذا و لمخدرات التي تعرف عليها المستجوبون.لنموذجية تصنيفية المؤثرات العقلية، مما يعكس و االستنشاق

  الترتيب عن المخطط العام لمعرفة هذه المنتجات في أوساط المجتمع الجزائري. 

  اد حسب الجنس: المعرفة بأنواع المو 70جدول رقم 

 % نعم % ال أنواع المخدرات 

 ذكور

 13,68 2457 86,32 15496 مخدرات غير محددة

 24,88 4468 75,12 13486 القنب

 1,71 307 98,29 17646 األفيون

 1,53 275 98,47 17678 الهيروين

 2,43 436 97,57 17518 الكوكايين

 8,09 1453 91,91 16500 المؤثرات العقلية

 2,84 510 97,16 17443 المنبهات 

 1,10 198 98,90 17755 مواد النشوة

 0,41 74 99,59 17880 الكراك

 0,53 95 99,47 17858 البارا 

 9,65 1732 90,35 16221 مواد االستنشاق

  - 100,00 17953 خونفو

 إناث

 3,05 620 96,95 19718 مخدرات غير محددة

 5,60 1138 94,40 19200 القنب

 0,46 94 99,54 20244 األفيون

 0,77 157 99,23 20181 الهيروين

 1,17 238 98,83 20100 الكوكايين

 3,70 753 96,30 19585 المؤثرات العقلية

 0,83 168 99,17 20170 المنبهات 

 0,15 31 99,85 20307 -مواد النشوة

 0,05 10 99,95 20328 الكراك

 0,03 6 99,97 20332 البارا 

 2,56 521 97,44 19817 مواد االستنشاق

 - - 100 20338 خونفو
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هنا عرض النسب األكثر داللة حتى ،نعيد الفئات العمريةحسب المبحوثين في موضعها الصحيح إجابات  حتى نضع
  نتمكن من القيام بتحليل مقارن.

  المستوى التعليميالعمر (بالسنوات) وترتيب المواد األكثر مشاهدة حسب :  71جدول رقم  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12-15  4,29 8,10 0,38 0,61 0,87 2,41 0,71 0,21 0,03 0,06 4,27 

16-19  9,83 16,94 0,87 1,55 2,02 5,63 1,98 0,60 0,11 0,22 7,61 

20-39  10,02 19,17 1,39 1,48 2,46 7,16 2,41 0,88 0,30 0,40 7,55 

 3,71 0,17 0,20 0,35 1,19 4,95 1,04 0,71 0,85 10,03 6,01 أكثرو 40

 1,63 0,05 0,02 - 0,41 3,02 0,38 0,26 0,47 4,66 2,30 دون مستوى 

 4,69 0,11 0,05 0,36 1,23 5,21 1,38 0,67 0,65 12,82 6,39 ابتدائي 

 7,36 0,37 0,29 0,79 2,13 6,28 2,06 1,35 1,23 17,70 9,85 متوسط /ثانوي

 8,14 0,40 0,55 1,13 3,38 9,14 3,45 2,40 1,90 20,31 12,12 جامعي

 9,53 - - - 6,12 6,12 9,53 - - - 6,12 غير مبين

  :التالية العمريةالنتائج  الفئةتحليل النسب حسب  عنترتب 

 ة المنشطات العقليمن غيرهم اهدوا أكثر أن شو سنة هم األشخاص الذين سبق لهم 39-20 أفرادفئة
خير وفي األ مواد) 7تمت مشاهدة سنة ( 19–16الفئةبأفراد)، متبوعة مواد 8المقترحة (تمت مشاهدة 

 مواد).  5ة سنة فأكثر(تمت مشاهد 40فئة

  مواد  4لية (تمت مشاهدة سنة هم من شاهدوا أقل المنشطات العق 15–12البالغونالمستجوبون
 ). محظورة

المنشطات العقلية األكثر مشاهدة حسب الجنس

 ذكور

24,88% 

13,66% 

9,65% 

8,09% 

2,43% 

 المادة

 القنب

 المخدرات عموما

 قمواد االستنشا

 المؤثرات العقلية

 الكوكايين

 إناث

5,60 % 

3,05 % 

2,56% 

3,70% 

1,17%  
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 المؤثرات العقلية و من المستجوبين عديمي المستوى التعليميشاهدوا باألخص القنب4,66%ن إ
)%3,02.( 

  المؤثرات العقلية و من المستجوبين ذوي المستوى االبتدائيشاهدوا على الخصوص القنب12,82%إن
 %).4,69مواد االستنشاق (و %)5,21(

 لخصوص القنب، المخدرات غير المحددة من المستجوبين الجامعيين شاهدوا على ا)20,31%( إن
  %). 8,14مواد االستنشاق (و %)9,14%)، المؤثرات العقلية (12,12(

  الوسط حسب.2.3.3

خصائص المحيط وسط المبحوثباستكشاف أفضل لتسمح معرفة األشخاص الذين يتعاطون المواد المحظورة حسب 
  استهالك هذه المخدرات. ويزدهر  الذي ينتشر فيه

  معرفة األشخاص الذين يتعاطون المخدراتحسب المحيط:  72  جدول رقم

 ال أدري ال نعم إجابةدون 

 18,83 6538 64,13 22267 2,40 832 14,65 5085 في المدرسة/الجامعة

 18,39 6387 67,47 23429 1,05 366 13,08 4541 في مقر العمل

 24,15 8387 57,97 20131 15,04 5224 2,83 982 في الحي

 88,29 30658 10,56 3667 0,56 194 0,59 204 في البيت

سنة فأكثر اتخذوا من الحيمقرا لهم الستهالك المخدرات مقابل  16% من المستجوبينالبالغين 15,04أظهر التحقيق أن 
  . المهني وسط% في ال1,05و الجامعي أو التعليمي (المدرسة) وسطي الها فيتعاطون 2,40%

  الجنسو األشخاص الذين يتعاطون المخدرات حسب المحيطبالمعرفة:  73جدول رقم  

 ال أدري ال نعم عدم اإلجابة 

 رذكو

 17,81 2882 64,17 10383 2,77 448 15,26 2468 في المدرسة/الجامعة 

 17,90 2896 68,75 11125 1,96 317 11,39 1843 في العمل

 20,24 3275 54,54 8824 21,83 3532 3,40 549 الحي في

 87,66 14185 11,10 1796 0,57 93 0,66 108 في البيت

 إناث

 19,72 3656 64,10 11885 2,07 384 14,11 2617 في المدرسة/الجامعة 

 18,82 3490 66,36 12304 0,26 49 14,55 2699 في العمل

 27,57 5112 60,98 11306 9,12 1691 2,33 433 في الحي

 88,84 16473 10,09 1872 0,55 102 0,52 96 في البيت
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ن المستجوبين قد تعرفوا على األشخاص الذين أية داللة خاصة، ألوفق الجنس من جهة أخرى، ال يقدم تحليل البيانات 
ين عرفوا األشخاص الذكور الذ المبحوثيننقطة تفاضلية لصالح 12هناك و يتعاطون المخدرات في األماكن نفسها.

  .لإلناث% بالنسبة 9,12% مقابل 21,83الذين يتعاطون المخدرات في الحي، بنسبة 

  الفئة العمريةو المعرفة باألشخاص الذين يتعاطون المخدراتحسب المحيط:  74جدول رقم  

 ال أدري ال نعم إجابةدون 

16-
19 

 18,15 753 63,57 2638 9,36 388 8,92 370 المدرسة/الجامعة

 15,03 624 69,11 2868 0,46 19 15,39 639 في العمل

 18,89 784 58,78 2440 18,93 786 3,39 141 في الحي

 6,32 262 88,36 3667 0,48 20 4,84 201 في البيت

20-
39 

 17,70 2996 64,32 10888 2,41 408 15,56 2634 المدرسة/الجامعة

 17,29 2926 68,14 11534 1,36 230 13,21 2236 في العمل

 23,23 3932 56,47 9559 17,22 2915 3,08 521 في الحي

 99,24 16798 - - 0,75 127 0,01 1 في البيت

40 
كثر
فأ

 

 20,43 2788 64,06 8741 0,26 35 15,25 2081 المدرسة/الجامعة

 20,78 2836 66,15 9027 0,86 117 12,21 1666 في العمل

 26,90 3670 59,59 8132 11,16 1523 2,35 320 في الحي

 99,64 13597   0,35 47 0,01 1 في البيت

  معرفة األشخاص الذين يتعاطون المخدرات حسب سن المستجوبين النتائج اآلتية:المتعلقبتحليل السؤال  عنترتب 

  ل الستهالك المخدرات يظل الحي بالنسبة إلى هذه المجموعة المكان المفضسنة:  19–16مجموعة
 .% 9,36بنسبة

  يظل الحي أيضا أهم مكان عرف فيه المستجوبون األشخاص الذين يتعاطون سنة:  39–20مجموعة
 %).1,36أخيرا الوسط المهني (و %)2,41، متبوع بالمدرسة/الجامعة (%17,22المخدرات بنسبة 

  كان الوحيد الذي تعرفوا فيه على هذه المجموعة، يعد الحي المبالنسبة إلىسنة فأكثر:  40مجموعة
  .%11,16األشخاص الذين يتعاطون المواد المحظورة بنسبة 

  المحظورة المواد استھالك إزاء المستجوبين مواقفو آراء.4.3

  السامة الموادو المخدرات مدمني تجاه سلوكياتال.1.4.3

تتراوح بين العالج الخاص فهي مة، المواد الساو السلوكيات المعتمدة إزاء مدمني المخدراتو تختلف المواقف
  %). 20,55الجزاء أوالعقاب (و %)29,76الدعم (و %)، المساعدة30,30(
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  إزاء مدنية المخدرات والمواد السامة : المواقف 75جدول رقم  

 لمرحطلبالات منيتعاطون المخدر تجاهماذا يجب فعله مدمني المواد السامةتجاهماذا يجب فعله 

 0,05 17 0,05 17 عدم اإلجابة

 7,74 2686 5,44 1890 ال أدري

 29,76 10334 22,58 7839 مساعدتهم

 31,30 10869 56,82 19730 معالجتهم

 20,55 7134 8,42 2923 عقابهم (مجازاتهم)

 8,73 3031 5,98 2076 حبسهم

 1,88 652 0,71 247 إجابات أخرى

 100 34723 100 34723 المجموع

  
 : المواقف إزاء مدمني المواد السامة47الشكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إزاء المدمنين على المخدرات على أنه الموقف الواجب اتخاذهالعالج قترحون ي%)56,82نصف المستجوبين(أكثر من 
  % العقاب أو السجن.14,40قترح يو ، ن األشخاصم مساعدة هذه الفئةمنهم % 22,54قترح ي. والمواد السامةو

) %20,55(في المقابل، هناك نسبة هامة من األشخاص و وتبرز هذه المواقف عندماتستعمل المخدرات إلحياء حفل.
  المساعدة). زيادة على إجراءات أخرى (العالج و اقترحوا العقاب
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  مدمنين حسب الجنسمواقف إزاءال:  76جدول رقم  

 إناث ذكور 

 0,04 8 0,06 9 عدم اإلجابة

 6,47 1200 4,26 690 ال أدري

 22,61 4192 22,54 3647 مساعدتهم

 57,21 1608 56,37 9122 عالجهم

 7,43 1378 9,55 1545 معاقبتهم (مكافأتهم)

 5,74 1064 6,26 1012 حبسهم

 0,5 92 0,98 155 مواقف أخرى

 هو ماالعقاب كون فوارق هامة: فيما عدا حسب الجنس ف المعتمدة إزاءالمدمنين على المواد السامةال تعكس المواق
  % من اإلناث).7,43% من الذكور مقابل 9,55دعاإليه الرجال أكثر (

قد يساعد تحليل هذه البيانات على صياغة إستراتيجيةوقائية في اتجاه المواقف المعبر عنها من قبل المستجوبينالتي 
  . ظاهرةتعكس في واقع األمرتطلعات األشخاص المعنيين بشكل مباشر بهذه ال

  مواقف إزاء المدمنين على المخدرات السامة حسب الفئة العمرية:  77جدول رقم  

 سنة فأكثر 40 سنة 39–20 سنة19–16 

 0,05 7 0,04 7 0,09 4 عدم اإلجابة

 7,52 1027 4,04 685 4,30 179 ال أدري

 21,96 2996 22,89 3875 23,31 967 مساعدتهم

 55,22 7535 58,42 9888 55,60 2307 عالجهم

 8,18 1116 8,39 1421 9,30 386 معاقبتهم (مكافأتهم)

 6,30 859 5,52 935 6,80 282 حبسهم

 0,78 106 0,69 116 0,60 25 مواقف أخرى

العالج بدال من و اإلعانةو مساعدةتدعوا إلى ضرورة تقديم العمرية نتائج ال الفئاتالتصريحات حسب  تبويبيقدم 
  هذا مهما يكن سن المجيب.و القمع،
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  مواقف إزاءالمدمنين على المواد السامة حسب المستوى التعليمي:  78جدول رقم  

 غير مبين جامعي متوسط/ثانوي ابتدائي دون تعليم 

 - - - - 0,05 9 0,05 3 0,08 5 جابةعدم اإل

 12,06 4 2,32 88 3,13 536 5,92 397 12,23 865 ال أدري

 27,01 9 22,17 838 23,11 3958 21,70 1456 22,31 1577 مساعدتهم

1017 56,51 3791 47,45 3354 عالجهم
4

59,39 2395 63,35 17 49,08 

 2,88 1 7,50 283 8,54 1464 8,14 546 8,90 629 معاقبتهم (مكافأتهم)

 8,97 3 3,70 140 5,15 882 6,84 459 8,37 592 حبسهم

 - - 0,96 36 0,63 108 0,83 56 0,66 47 مواقف أخرى

بالفعل، األشخاص الذين لهم و المواد السامةهاما للغاية. تجاه تعاطيالمستوى التعليميعلى مواقف المدمنين يعد أثر 
 . %42 مجمعةبلغتأكثر تأييدا للمقاربة االجتماعية (إعانات + عالج) بنسبة  هم جامعيو الثانويو مستوى متوسط

  . % 37المستجوبون عديمي المستوى التعليمي هذه المقاربة بنسبة  يؤيدبالمقابل، و

  حول المواد المحظورة .وجهات النظر2.4.3

سة، باعتبار أن هذه المعرفة قد أهداف الدرابين آراء المستجوبين حول بعض المواد من بيانات عن لقد كان جمع 
  صياغة سياسة لمكافحة استهالك المخدرات. تمثل سندافي 

  مواقف إزاء القنب: ال 79جدول رقم  

 ال أدري مسموح به ممنوع عدم اإلجابة 

 5,32 1846 0,25 88 93,90 32604 0,53 185 استهالكه

 5,48 1904 0,24 82 93,70 32534 0,58 202 امتالكه

 5,27 1830 0,21 73 93,92 32611 0,60 208 بيعه

 5,39 1870 0,33 116 93,67 32525 0,61 211 زراعته

 5,37 1866 0,23 80 93,71 32540 0,68 237 نقله

 5,29 1836 0,21 73 93,21 32366 1,29 448 شراؤه

يجيبوا منهم لم % 5وإنتاجه وبيعه و شرائهو نبمن المستجوبين موقفا مؤيدا لمنع الق% 93حوالي لقد اتخذ 
  . عن السؤال المطروح
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  مواقف إزاء القنب حسب الجنسال:  80جدول رقم  

 ال أدري مسموح به ممنوع عدم اإلجابة 

 ذكور

 3,22 521 0,40 65 95.86 15511 0,52 84 استهالكه

 3,34 541 0,35 57 95.72 15488 0,59 96 امتالكه

 3,14 508 0,33 53 95.93 15522 0,61 98 بيعه

 3,19 516 0,44 72 95.75 15493 0,62 100 زراعته

 3,23 522 0,34 54 95.71 15487 0,73 117 نقله

 3,19 516 0,34 55 95.10 15389 1,37 221 شراؤه

 إناث

 7,14 1325 0,13 24 92.18 17092 0,55 102 استهالكه

 7,35 1364 0,14 26 91.93 17046 0,58 107 الكهامت

 7,13 1322 0,11 20 92.17 17090 0,59 110 بيعه

 7,30 1354 0,24 44 91.86 17033 0,60 111 زراعته

 7,25 1344 0,14 26 91.97 17053 0,65 120 نقله

 7,12 1320 0,10 18 91.56 16977 1,22 227 شراؤه

  . من شراءأو نقل أو استهالكمنع أي ممارسة أي بين حسب الجنس نفس االتجاهات، يعكس تحليل مواقف المستجو

  مواقف إزاء القنب حسب الفئة العمرية:  81جدول رقم  
 ال أدري مسموح به ممنوع عدم اإلجابة 

 سنة 19–16

 2,98 124 0,34 14 95,84 3978 0,84 35 استهالكه

 3,27 136 0,32 13 95,54 3965 0,87 36 امتالكه

 2,87 119 0,38 16 95,88 3979 0,87 36 بيعه

 2,99 124 0,50 21 95,64 3969 0,87 36 زراعته

 2,98 123 0,46 19 95,56 3966 1,00 42 نقله

 3,03 126 0,37 15 94,45 3920 2,15 89 شراؤه

 سنة 20-39

 4,14 701 0,27 46 95,20 16115 0,39 66 استهالكه

 4,34 735 0,26 43 94,99 16080 0,41 70 امتالكه

 4,11 695 0,22 37 95,24 16121 0,43 73 بيعه

 4,20 712 0,35 59 95,01 16082 0,44 74 زراعته

 4,20 710 0,22 38 95,05 16089 0,53 90 نقله

 4,11 696 0,21 35 94,55 16005 1,13 190 شراؤه

 سنة فأكثر 40

 7,48 1021 0,21 29 91,69 12512 0,62 85 استهالكه

 7,58 1034 0,19 26 91,53 12489 0,71 97 امتالكه

 7,44 1015 0,15 20 91,68 12511 0,73 99 بيعه

 7,58 1034 0,27 36 91,41 12474 0,74 101 زراعته

 7,56 1032 0,17 23 91,49 12485 0,78 106 نقله

 7,43 1014 0,17 23 91,17 12441 1,23 168 شراؤه
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حسب التي سجلت  خاصةمن شأنها أن تغيرالمواقف الرئيسية ية سمةال يعكس تحليل المواقف إزاء القنب حسب السن أ
  السكانية.  الفئةهذه 

  مواقف إزاء القنب حسب المستوى التعليمي: ال 82جدول رقم  

 يال أدر مسموح به ممنوع عدم اإلجابة 

 بدون تعليم

 12,57 889 0,09 6 86,87 6140 0,47 34 استهالكه

 12,73 900 0,10 7 86,67 6126 0,50 35 امتالكه

 12,55 887 0,05 4 86,90 6142 0,50 35 بيعه

 12,70 897 0,08 6 86,71 6129 0,51 36 زراعته

 12,65 894 0,05 4 86,74 6131 0,56 40 نقله

 12,52 885 0,05 4 86,39 6106 1,03 73 شراؤه

 ابتدائي

 5,13 344 0,33 22 93,90 6300 0,64 43 استهالكه

 5,30 356 0,27 18 93,75 6290 0,67 45 امتالكه

 5,14 345 0,25 17 93,92 6301 0,69 46 بيعه

 5,22 350 0,37 25 93,70 6287 0,71 47 زراعته

 5,25 352 0,29 19 93,68 6285 0,78 52 نقله

 5,10 342 0,27 18 93,13 6248 1,51 101 شراؤه

 متوسط /ثانوي

 3,01 516 0,31 52 96,16 16473 0,52 90 استهالكه

 3,21 549 0,30 51 95,90 16429 0,60 102 امتالكه

 2,95 506 0,26 44 96,18 16477 0,61 104 بيعه

 3,06 524 0,37 63 95,96 16438 0,61 105 زراعته

 3,08 527 0,27 46 95,98 16442 0,67 116 نقله

 3,02 517 0,25 43 95,43 16348 1,30 224 شراؤه

 جامعي

 2,44 92 0,16 6 96,90 3663 0,50 19 استهالكه

 2,49 94 0,14 5 96,83 3661 0,53 20 امتالكه

60. 22 بيعه  3663 96,90 8 0,20 87 2,31 

 2,43 92 0,54 21 96,43 3645 0,60 22 زراعته

 2,31 87 0,25 10 96,65 3654 0,79 30 نقله

 2,32 88 0,20 7 96,16 3635 1,32 50 شراؤه

 غير مبين

 14,94 5 3,22 1 81,85 28 - - استهالكه

 14,94 5 3,22 1 81,85 28 - - امتالكه

 14,94 5 3,22 1 81,85 28 - - بيعه

 17,81 6 3,22 1 78,97 27 - - زراعته

 14,94 5 3,22 1 81,85 28 - - نقله

 14,94 5 3,22 1 81,85 28 - - شراؤه



117 
 

  

 مختلف أشكااللممارساتمنعي هيمنة اتجاه سائديمستوى التعليماليؤكد تحليل مواقف المستجوبينإزاء القنب حسب 
  ر.المخدكها، بيعها، نقلها، زراعتها...) المتعلقة بهذا(امتال

  المواقف إزاء الكوكايين حسب الجنس:  83جدول رقم  

 ال أدري مسموح به ممنوع عدم اإلجابة 

 ذكور

 3,71 601 0,29 46 95,40 15437 0,60 97 استهالكه

 3,95 640 0,29 47 95,10 15389 0,65 106 امتالكه

 3,75 607 0,25 40 95,33 15426 0,67 108 بيعه

 3,79 613 0,26 41 95,28 15417 0,68 110 زراعته

 3,76 608 0,26 43 95,25 15413 0,73 118 نقله

 3,73 604 0,27 43 94,57 15303 1,43 231 شراؤه

 إناث

 8,79 1.630 0,10 18 90,52 16785 0,59 109 استهالكه

 9,04 1.675 0,13 24 90,19 16724 0,64 119 امتالكه

 8,86 1.643 0,10 19 90,37 16756 0,66 123 بيعه

 8,97 1.663 0,11 21 90,23 16730 0,69 127 تهزراع

 8,93 1.655 0,09 17 90,27 16737 0,72 133 نقله

 8,87 1.645 0,09 17 89,53 16601 1,51 279 شراؤه

في حين أن البعض اآلخر فضل عدم بمنع استهالك الكوكايين  %)92,95لقد رحب أغلب المستجوبين من الجنسين (
للموقف العام  من االتجاهالمستوى التعليمي ال يغير في شيء و السنه المعطيات حسب الجنس، إن تحليل هذ. اإلجابة

  . المعبر عنه إزاء استهالك هذه المادة

  راء حول موقف السلطات إزاء المواد المحظورة.اآل3.4.3

أن تقدم ذا الغرض، يمكن مكافحة استهالك المواد المحظورة أشكال عديدة (العقاب، التوعية، التربية، الخ.). له تأخذ
محاربة هذه الظاهرة  تقوم على لآراء المستجوبين حول هذه المسألة بعض المعطيات الهامة من أجل صياغة سياسات 

  اقتراحات واقعية للسكان المعنيين. 
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 73,54في حالة شراء المواد المحظورة %  
 73,00في حالة بيع هذه المواد %  
 72,47في حالة نقل هذه المواد %  
 69,90في حالة حيازة المخدرات %  
 62,44.في حالة استهالك المخدرات %  

  

  حول المواقف إزاء المواد المحظورة اآلراء:  84جدول رقم  

 ال شيء الحكم باإلعدام غرامة السجن بدون رأي جابةعدم اإل 

 4,86 1686 2,60 901 387711,162168262,44582016,76 2,18 757 استهالك

 0,88 306 5,71 1984 2427269,90475113,68 30898,90 0,93 322 امتالك

 0,47 163 11,97 4157 2534973,0022596,51 24817,14 0,91 314 بيع

 0,50 174 21,75 7553 2233964,3317885,15 25507,34 0,92 319 راعةز

 0,48 167 10,08 3502 2516572,4729358,45 26507,63 0,88 305 نقل

 0,76 265 6,44 2237 2553473,54360810,39 26957,76 1,10 383 شراء

 0,85 296 2,22 770 1,82 25,40633 517014,898819 54,82 19034 مواقف أخرى

  :آراء حول المواقف الواجب اتخاذها إزاء المواد المحظورة48الشكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يبقي الحبس أو السجن العقوبة األكثر تأييدا من طرف األشخاص المستجوبين كعقوبة للممارسات المتعلقة بإنتاج، بيع 
  مثلما يبرز في اإلجابات المرتبة وفق درجة األهمية :، رةواستهالك المواد المحظو
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  اآلراء حول المواقف التي يجب اتخاذها إزاء المواد المحظورة حسب الجنس:  85جدول رقم  

 ال شيء الحكم باإلعدام الغرامة السجن بدون رأي عدم اإلجابة 

ور
ذك

 

 5,60 907 2,66 431 18,89 1004062,063057 8,96 1449 1,84 298 استهالك

 1,04 168 5,49 888 15,49 1143070,642507 6,39 1034 0,95 154 امتالك

 - 79 12,59 2038 6,77 1201774,271096 4,97 804 0,91 148 بيع

 - 84 23,46 3796 5,35 1046364,66866 5,07 820 0,94 152 زراعة

 - 82 10,79 1746 8,96 1190173,551450 5,28 855 0,91 147 نقل

 0,95 154 6,55 1060 11,74 1197774,021899 5,59 904 1,16 188 شراء

 0,97 157 2,38 385 1,94 25,10314 13,234061 2141 56,38 9123مواقف أخرى

اث
إن

 

 4,20 779 2,54 471 14,91 13,091164262,792764 2427 2,47 459 استهالك

 0,75 139 5,91 1096 12,10 11,081284269,262244 2054 0,90 168 امتالك

 - 84 11,43 2120 6,27 1333271,901163 9,04 1677 0,90 167 بيع

 - 91 20,26 3757 4,97 1187564,05922 9,33 1731 0,90 167 زراعة

 - 85 9,47 1756 8,01 1326471,531485 9,68 1795 ,850 158 نقل

 0,60 112 6,35 1177 9,22 1355773,121709 9,66 1791 1,05 195 شراء

 0,75 139 2,08 385 1,72 25,66319 16,344758 3029 53,45 9911مواقف أخرى

ل ألن يظل أثر متغير الجنس على آراء المستجوبين معتدال للغايةوال يغير إطالقا االتجاهات الرئيسية بشأن هذا السؤا
  ينقلون أو يستهلكون هذه المواد المحظورة. و كال الجنسين قد أجمعاعلىسجن األشخاص الذين ينتجون
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  اآلراء حول المواقف التي يجب اتخاذهاإزاء المواد المحظورةحسب الفئة العمرية:  86جدول رقم  

 ال شيء إلعدامالحكم با الغرامة السجن بال رأي عدم اإلجابة 

16-
19 

 سنة

 3,85 160 2,43 101 16,43 64,85682 2691 9,32 387 3,13 130 استهالك

 1,14 47 4,68 194 13,39 71,36556 2962 7,05 293 2,37 98 امتالك

 0,65 27 10,35 429 6,98 74,32290 3084 5,49 228 2,21 92 بيع

 0,70 29 20,19 838 5,75 65,39239 2714 5,62 233 2,36 98 زراعة

 0,60 25 8,57 355 9,52 73,32395 3043 5,75 239 2,24 93 نقل

 0,95 39 5,22 217 11,11 74,44461 3090 5,80 241 2,48 103 شراء

 1,11 46 1,56 65 2,13 25,9888 13,321078 553 55,90 2320مواقف أخرى

20-
39 

 سنة

 4,94 836 2,48 420 18,22 63,243084 10704 9,23 1562 1,89 320 استهالك

 0,80 135 5,82 985 14,56 71,032464 12023 7,21 1220 0,59 99 امتالك

 0,40 67 12,77 2161 6,72 74,151137 12551 5,32 901 0,65 110 بيع

 0,41 69 23,37 3956 5,17 64,72875 10955 5,67 960 0,66 112 زراعة

 0,38 65 10,53 1783 8,88 73,791504 12490 5,83 986 0,58 99 نقل

 0,73 123 6,55 1108 10,91 74,941847 12685 6,09 1030 0,79 133 شراء

 0,78 132 2,27 384 1,83 25,85309 13,894376 2351 55,39 9375مواقف أخرى

40 
و سنة

كثر
أ

 

 5,06 690 2,79 380 15,05 60,722054 14,138286 1928 2,25 307 استهالك

 0,90 123 5,89 804 12,68 68,061731 11,559287 1576 0,91 124 امتالك

 0,50 69 11,48 1567 6,09 71,18832 9714 9,91 1352 0,83 113 بيع

 0,56 76 20,22 2759 4,94 63,53674 8670 9,94 1357 0,80 110 زراعة

 0,56 77 9,99 1363 7,59 70,581036 10,449632 1425 0,83 114 نقل

 0,76 103 6,69 912 9,53 71,521300 10,449760 1424 1,07 146 شراء

 0,86 117 2,35 321 1,73 24,66236 16,613365 2267 53,78 7339مواقف أخرى

حول  فقونإن هؤالء مت العمريةأي تغيرات هامة لالتجاه العام لدى المستجوبين. ال يعكس تحليل البيانات حسب الفئات
لمخدرات، بائعين نل، مستهلكيوفق ما إذا المتهمينالحكم باإلعدام و الغرامةو تتراوح بين السجنالتي العقوبات الجنائية 

  أو منتجين لها. 
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87جدول رقم  آراء حول الموقف الذي يجب اتخاذه إزاء المواد المحظورة حسب المستوى التعليمي:    

 ال شيء الحكم باإلعدام الغرامة السجن بال رأي اإلجابة عدم 

ليم
 تع
ون
بد

 

 3,19 225 2,96 209 10,04 710 62,25 4400 140819,93 1,64 116 استهالك

 0,97 68 4,71 333 9,74 689 65,52 4631 128918,24 0,82 58 امتالك

 0,64 45 8,57 606 6,34 448 67,51 4772 114816,24 0,69 49 بيع

 0,68 48 15,53 1098 4,96 351 61,64 1357 116416,47 0,71 50 زراعة

 0,69 49 7,30 516 7,33 518 66,92 4730 120617,06 0,70 50 نقل

 0,76 53 5,48 387 8,06 570 67,80 4792 119216,86 1,05 74 شراء

 0,83 59 2,19 155 1,89 133 27,23 1925 127318,00 49,86 3524 مواقف أخرى

ئي
تدا
اب

 

 4,60 308 3,01 202 15,62 1048 63,14 4236 11,56 776 2,07 139 استهالك

 0,92 61 5,81 390 12,75 856 70,55 4733 9,13 612 0,84 57 امتالك

 0,48 32 10,75 722 5,78 388 74,75 5015 7,35 493 0,89 60 بيع

 0,52 35 19,59 1314 4,61 310 66,69 4475 7,69 516 0,90 60 زراعة

 0,50 33 6,21 646 6,94 466 73,99 4964 8,11 544 0,83 56 نقل

 0,87 58 2,30 417 8,51 571 75,53 5068 7,88 529 1,00 67 شراء

 0,79 53 2,44 155 1,59 127 27,47 1843 14,23 955 53,31 3577 مواقف أخرى

ط/
وس
مت

وي
ثان

 

 5,33 913 5,92 418 18,36 3145 63,15 10818 14168,27 2,46 421 استهالك

 0,86 147 13,14 1014 14,57 2496 71,62 12270 10265,99 1,04 177 امتالك

 0,45 77 23,93 2251 6,67 1142 74,46 12755 4,27 732 1,01 173 بيع

 0,48 82 10,97 4099 5,37 920 64,76 11094 4,43 759 1,03 177 زراعة

 0,43 74 6,77 1879 9,13 1564 12.65873,89 4,57 783 1,00 171 نقل

 0,79 135 2,17 1160 11,20 1918 12.86875,12 4,90 840 1,21 208 شراء

 0,85 146 1,90 372 1,77 303 24,68 4227 240514,04 56,49 9677 مواقف أخرى

عي
جام

 

 6,30 238 6,52 72 24,13 912 58,38 2207 7,15 270 2,14 81 استهالك

 0,75 28 15,28 247 18,69 707 69,16 2614 4,09 155 0,79 30 امتالك

 0,19 7 27,45 578 7,35 278 73,63 2783 2,68 101 0,87 33 بيع

 0,21 8 12,14 1038 5,48 207 63,23 2390 2,77 105 0,86 32 زراعة

 0,23 9 7,20 459 10,13 383 73,82 2791 2,91 110 0,78 29 نقل

 0,46 17 2,34 272 14,44 546 73,66 2785 3,36 127 0,89 34 شراء

 0,98 37 3,22 88 1,84 70 21,57 815 14,05 531 59,22 2239 مواقف أخرى

ير 
غ

بين
م

 

 - - 3,22 1 - - 16,51 6 61,64 21 18,63 6 استهالك

 - - 3,22 1 - - 10,18 4 67,97 24 18,63 6 امتالك

 - - 3,22 1 3,63 1 6,64 2 67,88 24 18,63 6 بيع

 - - 3,22 1 13,60 5  - 64,55 22 18,63 6 زراعة

 - - 3,22 1 2,88 1 12,84 4 62,43 22 18,63 6 نقل

 - - 3,22 1 2,88 1 10,16 4 61,90 22 21,85 8 شراء

 3,22 1 - - - - 26,50 9 19,56 7 50,72 18 مواقف أخرى
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لمن يقوم بزراعة هذه المواد هو الرأي األكثر تأييدا من طرف المستجوبين سمح المسح بتسجيل كون حكم اإلعدام 
 19,59%مقابل  27,45%مهما كان مستواهم التعليمي. تبقى نسبة المستجوبين ذوي المستوى الجامعي هي األعلى (

  لدى عديمي المستوى). 15,53%عند ذوي المستوى المتوسط والثانوي و

  بشأن استهالك المخدراتالوقاية و . مستوى اإلعالم5.3

  .مستوى اإلعالم1.5.3

 المواد المحظورة أحد المحاور الهامة في صياغةإستراتيجية مكافحة المخدرات و يشكل اإلعالم حول المخدرات
  اإلدمان عليها.و

  )8( المخدرات المعروفة أكثر بين المستجوبين:  88جدول رقم  

 1 234567 89 10 11 
 1,54 18,34 1,93 2,07 14,5424,7132,7927,2720,074,05 64,70 عفوياذكرت 

 0,79 34,75 4,85 5,42 25,0229,6730,2436,1235,446,82 20,76 بعد المساعدة ذكرت

 33,99 45,49 91,76 91,31 59,0344,4935,7935,4443,4387,94 13,73 ال يعرفون

  أصناف: 3التي تتجلى من خالل هذا التحقيق إلى  تنقسم االتجاهات

 :(بدون مساعدة) نسب  وفقمن المواد بشكل عفوي ) أنواع 11/7( ذكر المستجوبونالمواد األكثر ذكرا
%)، 27,27%)، المؤثرات العقلية (32,79، متبوع بالهيروين(%64,70نسبة بالقنب بدأب، مختلفة

 %). 14,54أخيرا مواد االستنشاق (و %)20,07تامينات (فياألم%)، المنبهات أو 24,71الكوكايين (
  انتشار معرفة المواد المحظورةفي أوساط المجتمع الجزائري. وهوما يشير إلى

 من المستجوبين التعرف على أنواع 20,89: استطاعحوالي المواد المتعرف عليها بمساعدة المحققة %
  المواد بعد مساعدة المحققات.

  إحدى المواد بسبب نقص المعلومات  ذكر% من المستجوبين من 52,94لم يتمكن  :معروفةغير الالمواد
  حول هذه المخدرات. لديهم 
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  نماذج من المخدرات المذكورة عفويا حسب الشرائح العمرية والجنس:  89جدول رقم  

 1 234567 8 9 10 11 
 1,05 16,27 0,51 0,60 2,34 14,57 18,85 26,36 16,86 8,59 56,42سنة 12-15

 1,84 22,35 1,49 1,61 4,55 24,37 31,46 43,58 32,68 16,89 71,99 سنة 19–16

 1,87 21,78 2,55 2,61 5,04 24,71 32,97 39,78 31,03 17,72 72,07 سنة39 –20

 1,17 13,41 1,67 1,92 3,11 14,46 21,12 22,53 16,49 11,45 55,51و+ سنة  40

 2,12 24,54 3,10 3,27 6,25 27,37 35,65 43,12 33,54 20,17 77,48 ذكور

 1,03 12,87 0,90 1,02 2,11 13,63 19,86 23,68 16,91 9,58 53,42 إناث

القنب  تتضمن، )11/7المواد المذكورة عفويا(النسب فيما يتعلق بسنة أعلى  19–16للبالغين العمرية  الفئةسجلت 
 تتضمن) مواد، 6( ةسنة ست 15–12العمرية الفئةذكرت بالمقابل، و .%16,89فيون بنسبة األو %71,99بنسبة

سنة فأكثر  40 فئةالبالغيننفس الشيء بالنسبة إلىالمستجوبين من و .%14,57األمفيتامين بنسبة و%56,42القنببنسبة 
األفيون األقل ذكرا و %55,51، بنسبة بينهم أكثرالمعروف  القنب تتضمن) مواد، 6(ة الذين ذكروا ست

، )5(تمت مشاهدتها التي من المواد التي ذكرت أقل عدد سنة  39–20نجد فئة البالغينفي األخير، و .%11,45نسبةب
  .%17,72األفيون األقل ذكرا بنسبة و %72,07بنسبة  بالدرجة األولىمنها القنب 

األفيون المادة األقل شهرةضمن أغلب و ارالمستجوبين من كل األعم بينشهرة و يبقى القنب المادة األكثر ذكرا
  المستجوبين، وهذا بغض النظر عن سنهم. 

  ).11/6( مقابل اإلناث) 11/7المستجوبون من الذكور أكبر عدد من المواد ( ذكرحسب الجنس، فقد أما 

  مدى معرفة المخدرات حسب الشرائح العمرية والجنس:  90جدول رقم  

 إطالقا بشكل غير كاف بشكل كاف م اإلجابةعد 

 28,35 58,14 13,47 0,05 ذكور

 50,18 44,19 5,58 0,05 إناث

 28,31 60,11 11,49 0,09 سنة19–16

 33,41 56,28 10,28 0,04 سنة39–20

 51,75 40,90 7,30 0,06 +وسنة40

 68,11 29,05 2,75 0,09 تعليمبدون

 45,49 48,04 6,41 0,05 ابتدائي

 30,42 58,06 11,48 0,04 ثانويمتوسط/

 20,85 62,72 16,44 - جامعي

 73,90 22,47 3,63 - مبينغير
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 40,01 50,69 9,25 0,05 المجموع

 معلومات حول المخدرات عما يمتلكونه من  مستجوبونالمن جهة أخرى، فقد سمح التحقيقبمعرفة مستوى رضا 
% من 90,70غير راض تماما) +بشكل غير كافالنسبة المجمعة لفئتي (ومثلت  غيرها من المواد المحظورةو

المخدرات مقابل  مطلقابموضوع% من الرجالليسوا على إطالع كاف أو 84,49 وجدنا أن حسب الجنسو .اإلجمالي
إعالم وطنية و ضعف بل غياب سياسة اتصال توحي بمدىهذه النتائج داللة خاصة  وتحمل % من اإلناث.94,37
  باتجاه المواطنين. فعالة 

  المفضلة اإلعالمية المصادر.2.5.3

  المصادر إعالمية (المصادر المثلى):  91جدول رقم  

 % العدد 

 0,5 17 عدم اإلجابة

 19,83 6885 .طبيب1

 6,79 2359 .عون اجتماعي2

 0,40 140 .خط هاتف مجاني3

 2,69 934 صديق.4

 2,73 948 .العائلة5

 1,98 687 الجيران.6

 3,61 1254 اإلمام.7

 1,09 379 .الشيوخ8

 5,14 1785 الشرطة.9

 2,78 966 الدرك.10

 6,48 2250 تنترن.اال11

 3,15 1094 مكتوبةال الصحافة12

 35,20 12224 زا.التلف13

 2,15 746 . الراديو14

 3,53 1227 . المدرسة/الجامعة15

 2,38 825 . إجابات أخرى 16

 100 34723 المجموع

% من المستجوبين مقابل 35,20 لـيشكل التلفاز المصدر األول الذي يسمح باالستعالم حول المخدراتبالنسبة 
شرطة كمصدر % ممن اختاروا ال5,14االنترنت و% 6,48% العون االجتماعي، 6,79% ذكروا الطبيب، 19,83

خرى الضعيفة للغاية بين المصادر تتوزع النسب األو بشأن المواد المحظورة. مرغوب فيه لالستعالم
  المقترحة، السيما الراديو، المدرسة، الجامعة، الصحافة المكتوبة، العائلة، المسجد، األصدقاء والجيران. األخرى
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  : المصادر المثالية لإلطالع على المخدرات49الشكل رقم 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

سنسترجع النسب المتغيرات الهامة،فإننا  بعضالمستجوبين حسب  لدىمن أجل تحديدالمصادر اإلعالمية المفضلة 
  األكثر داللة أسفله.

  المستوى التعليميو المصادر اإلعالمية المفضلة حسب الجنس، الفئة العمرية:  92جدول رقم  

 12 3 45678910 11 12 13 14 15 16 
 2,40 3,42 2,10 28,52 4,09 7,00 3,58 5,96 1,29 4,56 2,12 2,20 4,30 0,42 8,66 19,32 ذكور

39, 5,17 20,28 إناث  1,28 3,19 1,86 2,78 0,92 4,43 2,08 6,03 2,33 41,03 2,19 3,63 2,36 

16-19 16,27 6,67 0,56 3,68 2,47 1,54 1,66 0,96 4,45 2,76 13,57 2,67 28,58 1,63 10,23 2,21 

20-39 18,52 7,47 0,43 3,13 2,32 1,90 2,64 087 5,24 2,84 7,68 3,54 36,30 2,24 2,90 1,95 

 2,96 2,28 2,20 35,86 2,82 2,84 2,71 5,23 1,41 5,41 2,21 3,32 1,84 0,33 5,99 22,54 +و40

 3,59 1,70 2,23 40,09 0,82 0,70 2,86 5,46 1,66 6,85 2,05 3,57 1,21 0,30 3,33 23,50 أمي

 2,31 1,84 2,03 40,05 2,26 1,60 3,16 5,41 1,30 4,87 2,33 3,42 2,21 0,35 6,05 20,76 ابتدائي

 2,22 6,41 1,78 25,41 5,16 17,97 2,31 3,63 0,38 1,36 1,15 2,06 2,86 0,63 10,16 16,50 +وثانوي 
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 سواء بأن التلفاز هوأفضل مصدرلنشر المعلومات حول المخدراتحد اإلناث على و يرى المستجوبون من الذكور
يعتبر الطبيب و .لدى الذكور% 28,52% مقابل 41,03حيث بلغت نسبة هؤالء بين اإلناث المواد األخرى، و

  حصول على المعلومات. للنظر الفئتينفي مصدر أفضلثاني

  العمرية: الفئاتحسب لدينا 

 16–19 16,27% متبوع بالطبيببنسبة 28,58المرتبة األولى بنسبة ختير التلفاز في سنة: ا% 
  ،% 13,57بنسبة  تأخيرا االنترنو

 20–39  : 36,30مصدر من أجل االستعالم حول المخدرات من قبل أفضل ذكر التلفاز كأول سنة %
  % من المستجوبين. 7,68أخيرا االنترنت من قبل و %18,52من المستجوبين، متبوع بالطبيببنسبة 

 40  : الفئة العمريةالتلفاز كمصدر معلومات مفضل، أفراد هذه %من 35,86ر حوالي ااختسنة فأكثر 
  % اتجهوا نحو العون االجتماعي. 6و % منهم الطبيب22,54فضل و

  من جهة أخرى،يؤكد تحليل هذه النسب حسب المستوى التعليمي االتجاهات اآلتية:

  تلفاز كأول مصدر جوبي هذه الفئةيفضلون ال% من مست40,09(دون مستوى تعليمي):1المستوى
% اختاروا إمام المسجدكمصر مفضل للحصول على 6,85و %اختارواالطبيب23,50و ،إعالمي

  المعلومات.
  الطبيب 20,76،لوا التلفاز كمصدر استعالمي مفضل% فض40,05(االبتدائي) :  2المستوى % 

  % العون االجتماعي.6,05و
  التلفاز كمصدر 25,41لى غرار المستجوبين اآلخرين،اقترح حوالي ع(ثانوي فأكثر):  3المستوى%

  % العامل االجتماع. 10,16و % الطبيب16,50فضل و إعالمي مفضل،

  )فأكثر سنة 40( المخدرات استهالك ضد مفضلة الوقائية اإلجراءات.6.3

 خال التصحيحات الضرورية يشكل تقييم اإلجراءات الوقائية مرحلة حاسمة في الدراسة الحالية. بحيث سيسمحبإد
  تحليل فعالية سياسات مكافحة المخدرات الجارية. و
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  آراءالمبحوثينحول اإلجراءات الوقائية حول استعمال المخدرات:  93جدول رقم  

 ال ادري فعالة إطالقا رغي فعالة قليال فعالة نسبيا فعالة جدا عدم اإلجابة 

باب في .إشراك الش1
 األعمال الوقائية

143 1,05 6448 47,25 2916 21,37 897 6,58 522 3,83 2719 19,93 

. تعزيز أعمال 2
الشرطة ضدمروجي 

 المخدرات

147 1,08 7840 57,45 2422 17,75 695 5,09 362 2,66 2179 15,97 

. تركيز الرقابة 3
والقمع على األماكن 
التي يتردد عليها 

 الشباب

155 1,14 8174 59,90 2234 16,37 492 3,60 350 2,57 2241 16,42 

. زيادة الحصص 4
المتلفزةحول اإلدمان 
على المخدرات 

 السامة

166 1,22 7519 55,10 2664 19,52 794 5,82 320 2,35 2182 15,99 

. رفع عدد مراكز 5
 استقبال المدمنين

169 1,24 7369 54,00 2280 16,71 789 5,78 516 3,78 2524 18,49 

. إجبار المدمنين 6
 على العالج

175 1,28 6676 48,92 2172 15,92 1065 7,81 1086 7,95 2472 18,11 

. حرية بيع القنب 7
 مثل التبغ

212 1,55 382 2,80 189 1,38 338 2,48 8431 61,78 4095 30,01 

  
  استهالك المخدرات:فعالية اإلجراءاتالوقائية من 50الشكل رقم 
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المقترحة في تة مؤيدة لإلجراءات الوقاية الس المبحوثينتعتبر االتجاهات العامة التي تتضمنها تصريحات 
بالفعل،فقد و المستجوبين.من  %61,24من قبل  والتي رفضت التحقيقباستثناء تلك التي تقترح حرية بيع القنب

 % يرون بأنها فعالة نسبيا.15,57حوالي و لة جدااراءات الوقائية السبعةبالفع% من المستجوبيناإلج46,50وصفحوالي 
اإلجابات حسب نوع هذه تحليل  إن% العكس تماما (قليلة الفعالية و/أو غير فعالة على اإلطالق). 8,72يرى حوالي و

  اآلتية:  يقود إلى التقديرات اإلجراءات الوقائية

  فعالية اإلجراءاتالوقائية من استهالك المخدرات:  94جدول رقم  

 7 6 5 4 3 2 1 اإلجراءات الوقائية

 2,56 49,27 55,41 56,06 62,88 59,87 48,21 ذكور

 3,01 48,60 52,70 54,21 57,14 55,21 46,36 إناث

 2,78 43,82 45,44 48,49 53,72 52,85 40,94 بدون مستوى تعليمي

 2,68 49,19 54,41 55,11 59,81 58,01 48,13 ابتدائي

 3,08 55,63 67,24 64,09 70,05 60,72 59,39 ثانوي فأكثر

  سمح التحقيقبتحديد اإلجراءات الوقائية اآلتية: 

 اإلجراءات المفضلة من قبل المستجوبين  

  59,90القمع) المفضل من قبل المستجوبين بنسبة و يعتمد على الرقابة( 3اإلجراء، %  
 من تصريحات 57,45(يعتمد على عمل الشرطة) يأتي في المرتبة الثانية بنسبة  2اإلجراء %

  المستجوبين،
  55,10(يعتمد على التوعية من خالل التلفزة) يحظى بتأييد المستجوبين بنسبة  4اإلجراء، %  
  من 54,00(يعتمد على استقبال المدمنين في مراكز متخصصة) يحظى بالقبول لدى  5اإلجراء %

  وبين،المستج
  يعتمد على مقاربة طبية تقوم بدورها على إلزام المدمنين بالعالج) يحظى هو اآلخر ( 6اإلجراء

  ،% 48,92باإليجاب لدى 
  من المستجوبين،47,25(يقوم على إشراك الشباب في األعمال الوقائية) يحظى بموافقة  1اإلجراء %  
  من المستجوبين. 2,80يعتمد على حرية بيع القنب) الذي يحظى بقبول( 7اإلجراء %  

  ب الجنس بتصنيف هذه اإلجراءات كما يأتي:سيسمح تحليل اآلراء ح

  المفضلة من قبل المستجوبين الذكورالوقائية اإلجراءات  



129 
 

  من المبحوثين % 62,88(يعتمد على الرقابة والقمع) األكثر قبوال بنسبة  3اإلجراء،  
  من المبحوثين % 59,87تبة الثانية بنسبة (يعتمد على عمل الشرطة) يأتي في المر 2اإلجراء،  
  من المبحوثين% 55,41(يعتمد على استقبال المدمنين بمراكز متخصصة) يحظى بقبول 5اإلجراء،  
  من المبحوثين% 56,06(يعتمد على التوعية بواسطة التلفزة) يحظى بقبول 4اإلجراء،  
  من  % 49,27لعالج) يحظى بقبول بإلزام المدمنين باتقضي (يعتمد على مقاربة طبية  6اإلجراء

  ،المبحوثين
  من المبحوثين% 48,21(يعتمد على إشراك الشباب في األعمال الوقائية) يحظى بقبول  1اإلجراء،  
  2,56نسبة ال تتعدى إال عند (يعتمد على حرية بيع القنب) لم يحظ بالقبول على العموم،  7اإلجراء % 

  .من المبحوثين

 لمستجوبات اإلناثاإلجراءات المفضلة لدىا  

  من المبحوثات %57,14القمع) األكثر قبوال بنسبة و (يعتمد على الرقابة 3اإلجراء،  
  من المستجوبات، 55,21(يعتمد على عمل الشرطة) يأتي في المرتبة الثانية بنسبة  2اإلجراء %  
  من المستجوبات54,21(يعتمد على التوعية بواسطة التلفزة) يحظى بقبول  4اإلجراء %،  
  من المستجوبات، 52,70(يعتمد على استقبال المدمنين بمراكز متخصصة) يحظى بقبول 5اإلجراء %  
  من 48,60بإلزام المدمنين بالعالج) يحظى بقبول تقضي (يعتمد على مقاربة طبية 6اإلجراء %

  المستجوبات،
  من المستجوبات،% 46,36(يعتمد على إشراك الشباب في األعمال الوقائية) يحظى بقبول  1اإلجراء  
  3,01نسبة ال تتعدى إال عند (يعتمد على حرية بيع القنب) لم يحظ بالقبول على العموم،  7اإلجراء %

  من المستجوبات.

  اإلجراءات المفضلة حسب المستوى التعليمي للمستجوبين هي كاآلتي:

  بلغت مستجوبين بنسب (يعتمد على الرقابة والقمع) األكثر قبوال لدى ثالثة مستويات من ال 3اإلجراء
% بالنسبة 59,39الثاني ولمستوى ل% بالنسبة 60,72 الثالث، %بالنسبة المستوى70,05 على التوالي

  ،األوللمستوى ل
  من المستجوبين (كل 57,19يأتي في المرتبة الثانية بنسبةو (يعتمد على عمل الشرطة) 2اإلجراء %

% من ذوي 58,01المستوى الثانوي، مقابل  يمن ذو % 60,72المستويات التعليمية مجتمعة)، منهم
  عديمي المستوى التعليمي،فئة %من 52,85المستوى االبتدائي و

  المستويات التعليمية  أفراد% من 55,89(يعتمد على التوعية بواسطة التلفزة) يحظى بقبول 4اإلجراء
الثانوي فأكثر) في المرتبة ( الثالثالمستوى التعليمي نضعأفراد مستوى الالتحليل حسب  يجعلنا الثالثة.

  ،%48,49أخيرا عديمو المستوىو % 55,11بالمستوى االبتدائي  ين%، متبوع 64,09األولى بنسبة 
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  من مستجوبي 55,69(يعتمد على استقبال المدمنين بمراكز متخصصة) يحظى بقبول 5اإلجراء %
بنسبة لهذا اإلجراء وي األكثر تأييدا يبقى مستجوبو المستوى التعليمي الثانو المستوياتالتعليمية الثالثة.

أخيرا عديمي المستوى التعليمي و %54,41، ويليهممستجوبو المستوى االبتدائيبنسبة % 67,24
  ،% 45,44بنسبة

  أفراد % من 49,54بإلزام المدمنين بالعالج) يحظى بقبول تقضي (يعتمد على مقاربة طبية  6اإلجراء
حسب كل مستوى تعليمي، يحتل مستجوبو المستوى التعليمي و ة.المستويات التعليمية الثالثة مجتمع

أخيرا و %49,19، ثم يليهم مستجوبو المستوىاالبتدائي بنسبة % 55,63الثانويالمرتبة األولى بنسبة 
  ،%43,82المستجوبون عديمو المستوىبنسبة 

  وبي من مستج% 49,48(يعتمد على إشراك الشباب في األعمال الوقائية) يحظى بقبول 1اإلجراء
، ثم يليهم مستجوبو %59,39مستجوبو المستوى الثانوي بنسبة  هم، منالمستويات التعليمية الثالثة

  ، %40,94% وأخيرا المستجوبون عديمو المستوى بنسبة 48,13المستوى االبتدائي بنسبة 
  2,84 تتعدى نسبة الإال عند (يعتمد على حرية بيع القنب) لم يحظ بالقبول على العموم،  7اإلجراء %

  بصرف النظر عن المستوى التعليمي لكل فئة. 

  )فأكثر سنة 40( المخدرات ظاهرة إزاء األولياء سلوك.7.3

،إجراءات تشكل معرفة مواقف األولياء إزاء سلوك أوالدهم الخطير أحد المحاور الحاسمة في اإلجراءات العقابية
  فيسياسات مكافحة المخدرات.  المرافقة والتدخل

%يفضلون استشارة 10,18 وأن الحوار مع أوالدهم المدمنين،يفضلون  %من أرباب األسر53,29أن  ن التحقيقيبي
 في حالة مواجهتهماألولياء الحوار مع أوالدهم توحيغلبة تفضيل %يفضلون مرافقتهم إلى المستشفى.7,85و أخصائيين

 ادعمها ويجب تشجيعهو اخل األسرة الجزائرية،االتصالدك المخدرات، بتطور ثقافة الحوار وب استهالبلصعوبات بس
أي ببقوة من قبل مختلف سياسات مكافحة ظاهرة المخدرات. ومن جهة أخرى، ال يوحي التحليل حسب الجنس 

  .اتمعنويةاختالف

  دعمهم.و الحوار مع األوالد المدمنين يتمثل في تفضيل إن تحليل هذه المواقفحسب الجنس ال يغير االتجاه العامالذي 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  زاء ابنكم أو أحد أقاربكم يتعاطى المخدراتالموقف الذي يمكنكم اتخاذه إ

 %53,29اعتماد الحوار:
 %10,18اللجوء إلى أخصائي:

 %7,85التحويل إلى المستشفى:

 %5,68طلب المساعدة:
 %4,58التحدث مع األسرة:
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  الموقف الذي يجب اعتماده في حالة إدمان أحد أوالدكم على المخدرات حسب الجنس:  95جدول رقم  
 المجموع إناث ذكور 

 0,09 12 0,14 10 0,04 2 عدم اإلجابة

 53,29 7272 49,62 3514 57,25 3758 أباشر الحوار معه

 10,18 1389 10,16 719 10,20 670 اتصل بالمتخصصين

 5,68 774 7,22 511 4,01 263 استشير شخص لالستعانة به

 1,77 242 1,75 124 1,80 118 ال أفعل شيئا، هذه مشكلته 

 0,42 58 0,34 24 0,51 33 أغير اإلقامة

 2,62 358 2,20 156 3,09 203 أتدبر األمر حتى يبقى المر سرا

 7,85 1071 8,41 596 7,24 475 أقوده إلى المستشفى

 0,12 16 0,17 12 0,07 5 أنبه المدرسة (أو صاحب العمل)

 2,50 341 2,11 150 2,92 191 اتصل بالشرطة

 0,69 94 0,72 51 0,66 43 أقوم برقيته/القرآن

 3,99 544 3,67 260 4,33 284 ال أحتمل رؤيته أو سماعه

 0,45 62 0,59 42 0,30 20 أقوده إلى معالج تقليدي

 4,58 625 6,57 465 2,44 160 الحديث إلى العائلة

 4,03 549 4,99 353 2,99 196 ال أدري

 1,74 237 1,34 95 2,17 142 مواقف أخرى

 100 13646 100 7082 100 6564 المجموع

  المخدرات حسب المستوى التعليميعلى  األوالدالموقف الذي يجب اعتماده في حالة إدمان أحد :  96جدول رقم  
 المجموع غير موافق جامعي متوسط/ثانوي ابتدائي بدون مستوى 

 0,09 12 - - 0,03 1 0,31 1 0,04 2 0,14 8 عدم اإلجابة

 53,29 7272 45,83 13 61,53 398 61,39 2291 55,76 1986 45,52 2584 أباشر الحوار معه

 10,18 1389 19,76 6 15,86 103 13,13 490 10,19 363 7,54 428 اتصل بالمتخصصين

 5,68 774 - - 2,98 19 3,87 144 5,37 191 7,39 420 استشير شخص لالستعانة به

 1,77 242 3,56 1 1,03 7 1,94 72 1,34 48 2,01 114 ال أفعل شيئا، هذه مشكلته 

 0,42 58 3,56 1 0,49 3 0,49 18 0,27 10 0,45 26 أغير اإلقامة

 2,62 358 - - 3,08 20 2,23 83 3,19 114 2,49 141 مر حتى يبقى المر سراأتدبر األ

 7,85 1071 - - 5,10 33 6,80 254 8,16 291 8,70 494 أقوده إلى المستشفى

 0,12 16 - - 0,50 3 0,03 1 0,03 1 0,19 11 أنبه المدرسة (أو صاحب العمل)

 2,50 341 7,11 2 0,90 6 1,92 71 2,80 100 2,86 162 اتصل بالشرطة

 0,69 94 - - 0,37 2 0,32 12 0,65 23 1,00 57 أقوم برقيته/القرآن

 3,99 544 - - 1,83 12 1,72 64 3,33 119 6,16 350 ال أحتمل رؤيته أو سماعه

 0,45 62 - - - 1 0,21 3 0,42 15 0,74 42 أقوده إلى معالج تقليدي

 4,58 625 8,04 2 2,42 16 3,21 120 3,59 128 6,33 359 الحديث إلى العائلة

 4,03 549 7,53 2 1,68 11 1,54 57 2,64 94 6,78 385 ال أدري

 1,74 237 - - 2,01 13 1,30 49 2,22 79 1,71 97 مواقف أخرى(حددها بدقة)
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 100 13646 100 28 100 647 100 3733 100 3561 100 5677 المجموع

بالفعل،فقد فضل و العالقة الموجودة بين المتغيرين.بتحققمن جوبين حسب المستوى التعليميللمست التحليليسمح 
الثانويهذا الحل و %)،كما اختار ذوو المستوى المتوسط61,53االتصال (و األشخاص ذوي المستوى العالي الحوار

مستوى المبحوثينعديميالأخيرا و %)55,76اعتمد هذا الموقف أيضاذوو المستوى االبتدائي(و .%61,39بنسبة 
% من 13,13 أبدي ) حيثأخصائي(االتصال بالثانيالختيار بالنسبةل. لوحظ هذا االتجاه أيضا )%45,52تعليمي(ال

 .من عديمي المستوى% 7,54و % من ذوي المستوى االبتدائي10,19الثانوي موافقتهم مقابل يذوي المستوى التعليم
واباقتياد أوالدهم إلى المستشفىفي حالة إدمانهم % من األولياء، عديمي المستوى التعليمي، صرح8,70بالمقابل، و

ذوي ولياء األ% من 13,90و % من أرباب عائالت المستوى االبتدائي8,16هو موقفأكده حوالي و على المخدرات،
عن الممارسات  األولياءجامعي). سمح التحقيقبتسجيل ابتعاد و المستويات التعليمية الثالثة مجتمعة(متوسط، ثانوي

الطب المتمثلة في التواصل والدعم وحلول مقابل تفضياللالطالب"، زيارة "و مثل الرقيةمن ةالتقليدية، االجتماعي
  المعاصر. 

  .آراء عامة 8.3

  سنة فأكثر) 40آراء عامة حول التصريحات المقترحة (:  97جدول رقم  

 المجموع موافق موافقتماما 

 32,94 23,78 9,16 ات تفتقر إلى الفعالية ألهمية رهاناتها االقتصادية الهامة .مكافحة شبكات المخدر1

 11,29 8,98 2,31 .يجب ترخيص االستعمال الطبي للقنبفي عالج األمراض الخطيرة مثال2

 65,87 41,67 24,20 .الشبان يستهلكون المخدرات بسهولة أكبر من المسنين3

 37,51 25,84 11,67 قوى بالحشيش لزياد التبعية. يقوم المروجون بخلط مواد أخرى أ4

 37,53 26,62 10,91 .يضيف صانعو السجائر إلى التبغ مواد تزيد من التبعية5

 60,94 37,47 23,47 .التبغ مادة قاتلة6

 7,25 4,97 2,28 . تدخين القنب ال يشكل خطرا كبيرا على الصحة7

 11,2 8,78 2,42 . ليس من السهل إيجاد المخدرات اليوم8

 26,73 20,24 6,49 .مكافحة المخدرات اليوم أولوية من أولويات السياسيين9

 4,41 3,39 1,02.يجب أن نترك األشخاص الذين يستهلكون المخدرات وشأنهم، هذا اختيارهم الخاص 10

 21,8 17,53 4,27 . لشبكة االنترنت دور في زيادة مستوى اإلدمان على المواد السامة11

 52,66 36,15 16,51 عندما نبدأ تعاطي المخدرات، حتى وإن كان القنب، فإننا نصبح ضحية اإلدمان .12

 32,89 25,62 7,27 . توعية الشباب في المدرسةبأخطار المخدرات كافية13

  انطالقا من هذه النسب العامة، تم استخالص النتائج اآلتية:

 المسنين، منه لديالشباب  لديالمخدرات أسهل تهالك،أن اس% من المستجوبين بشكل أو بآخر65,87 أكد  
 من المستجوبين االقتراح الذي يعتبر التبغ مادة قاتلة،60,94أكد %  
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 لو تعلق و عندما نشرع في تعاطي المخدرات،حتىنفس االتجاه معتبرين أنه % من المستجوبين52,66اتخذ
أن مستجوب واحد من بينأثنين واع بأخطار هو ما يعني بو ،ب، فإننا نتعرض ال محالة للتبعيةاألمر بالقن

 ؤدي إلى اإلدمان عليها،تقد  التيالتجربة األولى في استهالك المواد المحظورة 

 بلغت على  ، بنسب)97(الجدول  13و 5، 4، 1الرموز أنهم مع المقترحات التي تحمل المستجوبون  بين
المالية"، و لى الرهانات االقتصادية% "عدم جدوى مكافحة شبكات المخدرات بالنظر إ32,94التوالي 
% "التوعية في المدرسة 32,89و اعي السجائرإلى الحشيش مواد تزيد من التبعية"س% "يضيف 37,51

 بأخطار المخدرات كافية"،

  دور في  ت% "لشبكة االنترن21,8على التوالي بلغت ) بنسب 97(الجدول  9و 11تأييد المستجوبين للموقفين
  % "مكافحة المخدرات هي اليوم من أولويات السياسيين".26,73ان، زيادة مستوى اإلدم

  الجوار عند العنف مشاكل حجم.9.3

             المستجوبين حسب تصريحاتمستوى الحي،  علىاإلجرام المرتبط باستهالك المخدرات مستوى يدلنا 
  ، على درجة خطورة العنف الناجم عن تناول المخدرات. سنة فأكثر) 20(

 من المستجوبين يرون بأنالعنف الناجم عن المخدرات في محيطهم ليس خطيرأوال يمثلخطرا 49بة قرا %
  مباشرا،

  ،في و % من المستجوبين يرون بأن ظاهرة المخدرات قد أخذت أبعادا خطيرة داخل الحي،27,25بالمقابل
 الظاهرة والوقاية منها تستدعي هذه المناطق الخطيرةصياغة برنامج لمكافحةو .بكثير بعض األحيان أخطر

  لتوعية. لحقيقية جواريةتأطيرها من خالل اعتماد سياسةو

  :حجم مشكالت العنف على مستوى الجوار51الشكل رقم 
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  الفصل الرابع

  ضعف النسيج االجتماعيو استهالك المنشطات العقلية

 من أجل صياغة مؤشر لضعف النسيج االجتماعي(IVS) 

 ممارسات المستجوبين حسب درجة ضعف النسيج االجتماعيو مواقف، تصرفات  
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  (IVS) االجتماعي النسيج لضعف مؤشر صياغة أجل من.1.4

 النشاط االقتصادي و عالقات األفراد بالتعليم،المعيشية وظروف اللقد سمح التحقيق بمعرفة األوضاع المرتبطة ب
لهذا السبب،تم في و شأنها أن تحدد مسبقا اعتماد تصرفات منحرفة داخل المجتمع، الظروف االجتماعية التي منو

الجماعية للمستجوبين و الفرديةائص إطار هذه الدراسة حول اإلدمان على المخدرات،اقتراح النظر في عدد من الخص
  غير وعي، إلى اإلدمان.  منوعي أو  عنالتي من شأنها أن تؤدي، 

التحقق في كل مرة من العوامل االجتماعية الكفيلة بزيادة درجة اللجوء إلى تعاطي  يفيتمثل الهدف المنشود 
  يتعلق األمر بالتحديد بتقديم عناصر جديدة لإلجابة على األسئلة اآلتية:و أخرى. منشطاتالمخدرات أو إلى 

 من له إطالع أكثر على المخدرات؟  
 شكل؟بأي و ما هو المحيط الذي تستهلك فيه المخدرات بكثرة  
 مواقفهم بشأن مستهلكي المخدرات؟و ما هو الشيء الذي يمكن أن يحدد آراء الناس  
 استعدادا الستهالك المخدرات؟و ما هي الفئات االجتماعية األكثر تعرضا  

 عناصربما يسمح لها بإيجاد  توجيهتلك هي األسئلة الكفيلة بتوجيه عمل السلطات المختصةفي المجال أفضل 
  النسيج االجتماعي لألفراد المستجوبين.طبيعة مؤشر يمكنه أن يجسد  ةلصياغتستنير بها 

  االجتماعي النسيج لضعف مؤشر بناء. 1.1.4

يقوم هذا المسعى على مقاربة براغماتية تتمثل في استعمال البيانات المنبثقة من التحقيق من أجل إنتاج مؤشر مركب 
لهذا الغرض، سوف و االقتصادية.و ختلف الفئات االجتماعيةمن شأنه أن يقدم بعض التوضيحات حول الفوارق بين م

  تستعمل المعلومات األساسية اآلتية :

 ،ظروف السكن الحياتية  
 ،الربط بالشبكات العمومية  
 ،االستفادة من التعليم  
 .الحصول على العمل  

الشغل،أوضاع  االندماج ضمن عالمو اإلسكانو صعوبات التمدرساإلطار المعيشي مع سوء عناجتماع ترتب يقد 
  األشخاص إلى اإلدمان على المخدرات من أجل الهروب من الواقع.بدفع وحياة صعبة وقلق مما ي معقدة للغاية،
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بإنتاجنا لترجيحات (نواتج) من خالل منهجية تسمحباختزال البيانات ، بالنسبة لكل متغيرة، وبعد جعل اإلجابات 
، يتم ترتيب أوزان أفراد األسر وتصنيفها وفق خميسيات ، وفق النواتج الممكنة للمتغيرات الفؤوية أو الرتبية ثنائية

  المسجلة. 

 l’Analyse des correspondancesيدعي " معالجة هذه البيانات على تحليلو تقوم المنهجية التي تتماشى

multiples". عن مجموعة من  المنبثقة للفئاتاألبعاد تقدم عرضا تلخيصيا ةيتعلق األمربمنهجية استكشافيةمتعددو
  .لبروتوكول مسح وتجريبيأالمرجعية لبروتوكول و المقاييس النوعية

% من األسر 20بهدف عزل  اتسييتقسيمه إلى خمبلعاملي األولكمؤشر بعدما قمنا أوعقب ذلك، استعملنا المحور 
ه المقاربة، ال ضمن هذو ).5س يأقل ضعفا (الخمالتي هي العينة) من األسر  5/1األكثر ضعفا أو هشاشة (خمس 

  . %10لعاملي األوإلال إذا أفرز التحليل قيمة خاصة لهذا المحور تكون أعلى من أنراعي المحور 

لمجموع المتغيرات التي تصف الظروف االجتماعية  االختزاليةتكمن مبررات جدوى هذه المقاربة في بساطةالقراءة 
معرفة المواد أي المؤشرات محل الدراسة الحالية، لهشاشة مع مقاطعة المؤشر التركيبي ل إمكانيةو لألفراد المستجوبين

  استهالكها.و المحظورة

  البيانات معالجة نتائج.2.1.4

إن إجراء التحليل الذي يسمح باختزال البيانات المتعلقة بالمتغيرات الموصوفة سابقا سمح بتوليد محور أول يجمع  
المحور كمؤشر مركب في ترتيب األفراد المستجوبين سوف يستعمل إذن هذا و .التغيرات% من 34.4تفسير 

  . فيخميسيات

  درجة تفسير المحورين العاملين:   99جدول رقم  
  (قيمة ذاتية) 2و 1 

بهدف التحقق من التقسيم الذي تم بفضل هذا 
ل، قمنا بمواجهة مؤشر الضعف االجتماعي التحلي

مع المتغيرات األساسية. بحيث ظهرت نتائج 
% من األسر ضمن 20مع تهامة للغاية:تج

بين األسر التي تعرف  وهي من 1س رقميالخم
  تأخرا في كل المتغيرات المدروسة.

 القيــــــم الذاتـيـة

 القيمة الخاصة البعد

1 0,344 
2 0,183 

  درجة مميز المتغيرات المدروسة:  98جدول رقم  

 المتغيرات األساسية
 البـعـــد

1 2 

 0,038 0,044 وضع الشغل

 0,070 0,12 المستوى التعليمي

 0,023 0,387 المطبخ

 0,003 0,296 دورية المياه

 0,010 0,401 الصالون

 0,000 0,566 الحمام

طريقة التزود بماء 
 الشرب

0,352 0,364 

 0,591 0,359 وقود الطبخ األساسي

 0,653 0,374 طريقة صرف المياه

 0,081 0,349 نوع البناء
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إلى أي مستوى تعليمي أو عمل، ممن  تميز هذه المنهجيةتماما ما بين األفراد الذين يعيشونظروفا هشة والذين يفتقرون
  .مستقرلديهم مستوى تعليميعال وعمل و يعيشون في مساكن مجهزة

مؤشراالستعداد االجتماعيلالنحراف،من األهمية بمكان تحديد مستويات السلوكغير لبالنسبة بالنفس الطريقة  و
 دقةمن شأنها أن تسمحبتحديدتصرفات االجتماعيالناجم عن استهالك المخدرات من خالل إجراء تحليالت أخرى أكثر

  جتماعي. الالالسلوك لعلى محيطه من خالل إعداد مؤشر و خطيرة علىالشخص نفسهتعد مواقف تعتبر و
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  مؤشر الضعف االجتماعي مع المتغيرات األساسية مقاطعة:  100جدول رقم  

المتغيرات 
 األساسية

 ظروف الحياة
 االجتماعيمؤشر الضعف

 المجموع
 5خ 4خ 3خ 2خ 1خ

المستوى 
 التعليمي

بدون مستوى
 تعليمي

31 26,4 19,4 16 - 18,5 

 1,9 0,4 1,7 2,5 2,2 2,8 المدرسة القرآنية

 16,4 4 18,2 15,3 22,4 22,2 المدرسة اإلعدادية

 33,2 36,8 29,9 36,6 31,7 30,8 االبتدائي

 19,3 34,1 22 17,4 12,6 10,3 المتوسط

 10,5 24,4 11,9 8,8 4,7 2,8 الثانوي

 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 الجامعي

 وضع الشغل

 26,7 38,1 28,9 23,8 20,9 21,8 ناشط

 12,7 8,9 8,8 14,2 13,6 18 بطال

 5 5 6,4 6,4 4,6 2,8 متقاعد

 2 0,6 2,2 2,2 2,9 2,1 معاش

 19,6 29,6 21,1 17,4 15,4 14,6 طالب/تلميذ

 1,5 2,5 1,4 1,7 0,8 1 تدريب

 30,7 15 29,6 32,8 39,3 37,1 ماكثة في البيت

 1,7 0,3 1,6 1,5 2,3 2,6 بال عمل

 نوعالبناية

 21,9 60,9 29,3 12,2 4,9 1,8 عمارة

 23 34,5 39,5 24,3 13 3,6 فيال

 46,6 - 24,6 59,1 79,6 70 بيت تقليدي

 4,4 - - 0,1 1,3 20,9 قربي/بيت قصديري

 4,1 4,6 6,6 4,3 1,2 3,6 خيمة

 المطبخ
 92,1 100 100 99,9 98 62,6 نعم

 7,9 - - 0,1 2 37,4 ال

 الصالون
 84,1 100 99,3 97,3 85 38,9 نعم

 15,9  0,7 2,7 15 61,1 ال

 دورية المياه
 95,4 100 100 100 99,5 77,3 نعم

 4,6 - - - 0,5 22,7 ال

 الحمام
 75,1 100 99,9 96,2 66,9 12,5 نعم

 24,9 - 0,1 3,8 33,1 87,5 ال

طريقة التزود 
 بماء الشرب

 75,4 99,2 93,3 77,7 62,7 44,2 الشبكة العمومية

 6,3 0,3 1,8 12,4 11,4 5,9 الحنفية الخارجية

 3,6 - - 0,1 1,9 16,1 الحنفية الجماعية

 1,8 - 0,4 1,2 4 3,2 بئر محمية

حميةبئر غير م  4,4 0,1 - - - 0,9 

 8,4 0,6 4,2 6,9 15,6 14,8 صهريج
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 1,5 - 0,3 1,1 2,6 3,4 منبع طبيعي

 0,4 - - - 0,1 1,6 نهر

 1,7 - - 0,6 1,6 6,4 مصدر آخر

الوقود األساسي 
 للطبخ

 45,9 100 73,8 29,6 18,6 7,2 غاز المدينة

 53,6 - 26,2 70,3 81,3 90,2 قارورة الغاز

طب/الفحمالح  1,8 0,1 - - - 0,4 

 - - - 0,1 - 0,1 هشيم الحصاد

 - - - - - 0,1 مصباح البترول

 0,1 - - - - 0,5 مصدر آخر

طريقة صرف 
 المياه 
 المستخدمة

 80,9 100 99,7 96,3 69,8 38,6 شبكة الصرف

 12,8 - 0,3 3,7 26,5 33,6 حفر التطهير

 5,9 - - - 3,7 25,7 الهواء الطلق

 0,4 - - - - 2,1 طريقة أخرى

  هشاشتهماالجتماعية درجة حسب المستجوبين ممارساتو تصرفات مواقف،.2.4

 غير المحظورة و معرفة المواد المحظورةو بين درجة الضعف االجتماعي للعالقةسوف نعرض في هذا الجزء 
  استعمالها. و

لضعف االجتماعي لن على مؤشر أعلى درجة اتضح من التحقيق بأن األفرادالذين يتوفرومعرفة المخدرات: 
بالمقابل، هناك أكثر من شخص واحدمن بين أربعة و .)%14,6)همممن كاناحتكاكهم بالمخدرات أقل (1س ي(الخم

  الذين عرضت عليهم مواد محظورة. و 5خميس %) ممن ينتمون إلى ال27,8(

  لتي شاهدها المجيبالمواد المحظورة ا:  101جدول رقم  

 ال أدري غير مذكور مذكور مؤشر الضعف االجتماعي

 0,05 4 85,31 6528 14,64 1120 1الخميس 

 0,05 3 82,86 6343 17,09 1308 2الخميس

 0,03 2 82,64 6283 17,33 1317 3الخميس

 0,05 4 83,25 6278 16,70 1260 4الخميس

 0,07 5 72,14 5656 17,79 2179 5الخميس

أن احتكوا بالمخدرات الخفيفة أو القوية أو شاهدوها و بأنه قد سبق لهم)5(س ميأكد أفراد الخما حسب نوع المواد، فقدأ
  األخرى.خمسياتأكثر من أفراد ال
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  حسب النوعالمستجوبونالموادالمحظورة التي شهدها :  102جدول رقم  

 مذكور غير مذكور 

 1الخميس

 5,10 390 94,90 7262 مخدرات بشكل عامال

 12,11 926 87,89 6726 القنب

 0,79 60 99,21 7592 األفيون

 0,68 52 99,32 7600 الهيرويين

 1,15 88 98,85 7564 الكوكايين

 4,84 370 95,76 7282 المؤثرات العقلية

 1,52 116 98,48 7536 المنبهات

 0,32 25 99,68 7627 مواد النشوة

 0,11 8 99,89 7644 الكراك

 0,12 9 99,88 7643 البارا

 3,83 293 96,17 7359 مواد لالستنشاق

 5الخميس

 13,99 1097 86,01 6743 المخدرات بشكل عام

 21,85 1713 78,15 6127 القنب

 1,70 133 98,30 7706 األفيون

 1,85 145 98,15 7695 الهيرويين

 2,56 201 97,44 7639 الكوكايين

 8,42 660 91,58 7180 المؤثرات العقلية

 2,60 204 97,40 7636 المنبهات

 1,23 96 98,77 7743 مواد النشوة

 0,44 34 99,56 7806 الكراك

 0,36 29 99,63 7811 البارا

 9,16 718 90,84 712 مواد لالستنشاق

لهذا الغرض،كلما زاد و محيطه.و ثها استهالكها على المستهلكاآلثار التييحدبمعرفة ال اإلطالع على المخدراتيعني 
  انتشارالوعيلدى أي مجموعة من األفراد بأخطارها، كلمانقص مستوى لجوئهم إلى استهالكها.

، األكثر ضعفا، هو الذييعاني من نقص 1بأن الخميسيتبين من السؤال حول درجة اإلعالم بشأن المخدرات 
% 26اعترفوا بعدم إطالعهمعلى هذا الموضوع مقابل 1%من أفراد الخميس50,6( اإلطالعحول موضوع المخدرات

  %).44% مقابل 59يرون بأنهم ليسوا على إطالعكاف (5غير أن أفراد الخميس).5من أفراد الخميس
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  الشعور باإلطالعغير الكاف على المخدرات:  103جدول رقم  

 5خ 4خ 3خ 2خ 1خ 

 0,04 0,03 - 0,05 0,13 اإلجابةعدم

 14,89 10,09 9,45 6,77 5,09 بشكل كاف

 59,02 51,91 51,56 46,84 44,15 بشكل غير كاف

 26,06 37,97 38,99 46,33 50,64 عدم اإلطالع إطالقا

 100 100 100 100 100 المجموع

عمال المخدرات،تجدر اإلشارة إلى أناألفراد الذين بالنسبة إلى اآلراء حول أنسب القنواتلنشر التوعية الوقائية حول است
لقنوات الجوارية إقحام ا السلك الطبي،و ، زيادة على الدور المنتظر من التلفزةهم من يود أكثر 5الخميسينتمون إلى 
إلى 1الخميسبالمقابل،يعزو أفراد و المدرسة.و المساعدة االجتماعيةو مثل شبكة االنترنتمن السرية، و المتخصصة

  حتى المساجد (األئمة). و الدرك) أهم األدوارو مصالح القمع (الشرطة 

  المصدر األمثل من أجاللحصول على المعلومات بشأن المخدرات:  104جدول رقم  

 5خ 4خ 3خ 2خ 1خ 

 0,04 0,03 - 0,05 0,13 عدم اإلجابة

 17,44 18,94 19,95 21,55 21,25 الطبيب

 10,22 8,26 6,35 4,77 4,41 مل االجتماعيالعا

 0,46 0,47 0,51 0,24 0,33 خط هاتفي مجاني

 3,80 2,78 2,59 1,76 2,55 صديق

 2,20 3,34 3,14 2,71 2,26 األسرة

 1,92 2,14 2,49 1,63 1,71 الجيران

 1,59 3,40 3,83 4,34 4,88 اإلمام

 0,81 1,07 1,19 0,83 1,55 المسنون

 4,85 5,37 5,02 4,59 5,89 الشرطة

 2,14 2,38 2,63 2,65 4,12 الدرك

 12,84 6,72 4,93 4,37 3,59 شبكة االنترنت

 4,78 3,41 2,85 2,78 1,95 الصحافة المكتوبة

 28,75 33,17 35,45 40,10 38,49 التلفزة

 1,64 2,60 2,18 2,44 1,89 الراديو

 4,26 3,20 4,32 3,22 2,66 المدرسة/الجامعة

 2,26 2,73 2,59 1,95 2,35 ق أخرىطر
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 100 100 100 100 100 المجموع

ستهالك ال(األقل ضعفا) بأنهماألكثرتعرضا 5الخميسصرح األفراد الذين ينتمون إلى االحتكاك األول بالمخدرات:
 الفئةتبدو هذه النتيجة منطقية نظرا إلى مستوى تعرض هذه و %).4,3% مقابل 6,5( 1الخميسالمخدرات من أفراد 

بمكان أن نتحقق ما إذا كان عامل التعرض الستهالك المخدراتيتجسد في  يمن الضرورو السكانيةللمنشطاتالعقلية.
  .اإلدمان الفعلي للمعنيين أم ال

  المجيبون الذين عرضت عليهم إحدى المواد المحظورة:  105جدول رقم  

 ال أدري ال نعم الخميس

1 335 4,38 7309 95,51 8 0,11 

2 311 4,06 7339 95,87 6 0,07 

3 282 3,71 7312 96,18 9 0,11 

4 233 3,10 7301 96,81 7 0,09 

5 513 6,54 7313 93,28 14 0,17 

ونجدنفس  %) بأنه يتعاطى التبغ،23,7أربعة ( مناعترف حوالي مجيب واحد الكحول: و في مجال استهالك التبغ
  ). 5الخميساألفراد األقل تعرضا على حد سواء (و )1الخميساألفراد األكثر تعرضا ( لدىهذه النسبة 

كثر األهم 5الخميساإلشارة إلى أن أفراد وفيما يتعلق بعادات االستهالك في وسط أو محيط المجيب،  تجدر المقابل،ب
 بالنسبة إلىأفراد أسرهم.ك هم عرضة الستهال 1الخميس، بينماأفراد الستهالك التبغ داخل شبكة أصدقائهم تعرضا

  الفئتين.الحتكاك  يمكن تفسير ذلكبوجود شبكات خاصةو

  استهالك التبغو المحيط:  106جدول رقم  

 استهالك خاص للتبغ األصدقاء المستهلكون للتبغ األسر المستهلكة للتبغ الخميس*

1 3941 51,50 2761 36,08 1940 25,35 

2 3858 50,40 2702 35,30 1724 22,52 

3 3682 48,43 3032 39,88 1769 23,27 

4 3390 44,95 3036 40,26 1678 22,25 

5 3377 43,08 3766 48,03 1984 25,31 

 23,75 9095 39,95 15297 47,65 18248 المجموع

  مؤشر الضعف االجتماعي) *(

% في 1,68مقابل  1الخميس% في 1,79الستهالك(نفس مستوى اتظهر نات المجيبيحيصرت لكحول،لبالنسبة 
بأن لديهم أصدقاء مستهلكون  5الخميس% من أفراد 9,5في مجال التعرض لهذا الخطر، فقد صرح و ).5الخميس
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بغض  داخل األسر،يبدو بأن األفرادمعرضون لنفس مستوىالخطر، وهذامقابل بال)، 1الخميس%من أفراد 5,97(مقابل 
  %).2,9الجتماعي (الضعف ا درجةالنظر عن 

  استهالك الكحولو المحيط:  107جدول رقم  

 يوما) 30استهالك خاص للكحول ( األصدقاء المستهلكون للكحول األسر المستهلكة للكحول الخميس

1 229 2,99 457 5,97 137 1,79 

2 226 2,95 496 6,48 150 1,96 

3 245 3,22 525 6,91 150 1,98 

4 165 2,19 422 5,60 81 1,07 

5 227 2,90 741 9,45 132 1,68 

 1,70 650 6,90 2641 2,85 1092 المجموع

انتقل مستوى استهالك المواد المحظورةفي األيام الثالثين األخيرةلما قبل بشأن استهالك المواد المحظورة: 
  .5% ضمن الخميس0,6إلى  1% ضمن الخميس1,1التحقيق،من 

  تناول إحدى المواد خالل األيام الثالثين األخيرة:  108م  جدول رق

 نعم ال الخميس

1 7567 98,89 85 1,11 

2 7583 99,05 72 0,95 

3 7534 99,10 68 0,90 

4 7496 99,40 45 0,60 

5 7793 99,40 47 0,60 

 0,83 317 99,17 37974 المجموع

عند  منهسألة حسب الجنس بأن الضعف االجتماعي ينتج آثارا سلبية عند الذكور أكثر تبين معالجة هذه الم
بعبارة أخرى،عندماتكون الظروف و أعلى بكثير عند الرجال. 5و 1الخميساإلناث.وبالفعل،يعتبر الفرق بين 

اعيألن المرأة، بحكم االجتماعيةغير مالئمة، تبدو المرأة أكثرحماية من الرجل.وما يستوقفنا هنا هو البعد االجتم
وضعها االجتماعيداخل المجتمع الجزائري،تجد نفسها أكثر حمايةمن الرجلبفضل منظومة القيمالتي تقنن سلوكها وتأثير 

هو ، مما يجعل ضعفها االجتماعيٌأقل تأثيرا عليهامما الذاتي الذي تشعر به إزاء صورتهااإلدراك و األسرة الكبير عليها
  على الرجل. 
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  تناول مادة محظورة خالل األيام الثالثين األخيرة حسب الجنس:  109ل رقم  جدو

 نعم ال الخميس

 1,73 62 98,27 3533 1 الذكور

2 3285 98,43 52 1,57 

3 3487 98,66 47 1,34 

4 3449 99,41 20 0,59 

5 3986 99,26 30 0,74 

 0,55 22 99,45 4035 1 اإلناث

2 4297 99,54 20 0,46 

3 4047 99,48 21 0,52 

4 4047 99,39 25 0,61 

5 3807 99,55 17 0,45 

 0,83 317 99,17 37974 - المجموع

  القات بالمحيط : تحديد التصرفات االجتماعية والع

المنتمين عائالتهم بأن  تبين دراسة طبيعة عالقات المستجوبين، سواء كانوا من مستهلكيهذه المواد أم ال،بأفراد
بالدرجة األولى مع و ، 1الخميسأفراد مقارنة ب أفرادعائالتهممع  على ما يبدو عالقات أفضل نسبيايقيمون  5للخميس

سمح لهم بأن ت عضاء الذكور (األب واألخ)،ألن أسباب الراحة التي تتوفرلهؤالء األشخاص األقل تعرضا لألخطار،األ
االجتماعيةأو أقل تعرضا للقلق بما يسهل لهم التواصل داخل األسرة، على يكونوا أقل تعرضا للضغوط 

االقتصاديةوغيابأسباب الراحة و خالفاألشخاص اآلخرين األكثر تعرضا لألخطار بفعل سوء ظروفهم االجتماعية
  الحيرةالتي تعقد عالقاتهم بأفراد عائالتهم. و العائلية، وهو مايولد لديهم مشاعر القلق

  أنواع العالقات باألولياء:  110 جدول رقم 

 5خ 4خ 3خ 2خ 1خ العالقات بأعضاء األسرة

 68,79 74,72 69,08 69,53 65,30 كل شيء على أحسنما يرام

 11,90 8,84 10,54 10,04 11,25 عالقات جيدة بالوالدة

 2,42 1,10 1,19 1,13 1,55 عالقات جيدة بالوالد

 2,58 1,53 1,86 1,42 1,38 جيدة بإخوتيعالقات

 2,77 1,63 3,14 3,31 2,64 عالقات جيدة بأخواتي
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 8,10 7,75 9,44 10,18 11,91 عالقات جيدة بزوجتي

 2,20 3,46 3,24 3,24 3,94 عالقات جيدة بأوالدي

 1,20 0,95 1,51 1,10 2,02 ال عالقة جيدة بأحد

 100 100 100 100 100 المجموع

يدلنا مبرر اللجوء إلى المخدرات علىالظاهرة المثيرة التيتدفع الشخصإلى ات اللجوء إلى المخدرات: مبرر
ذلك بغض النظر عن و اإلدمان.ويتعين هنا أن نعرفما إذا كان باب أو أبواب دخول استهالك المخدرات هي نفسها،

  الفئات االجتماعية. 

يتضح بأنمبررات استهالك و هالك القنبوأنواع أخرى من المخدرات.وبهذا الشأن، ال بد من التمييز بين مبررات است
، مع هيمنة نسيان الواقع لدى أفراد للمبحوثينالقنبتتشابه،من حيث درجة أهميتها، بالنسبة إلى الفئات السكانية المختلفة 

شخاصالذين لهم قابلية كون هؤالء األب، ويمكن تبرير هذا االستنتاجبشكل كبير 5الخميسوالتقليد لدى أفراد  1الخميس
) يلجئون إلى القنب (وكل المواد األخرى)،كوسيلة تسمح لهم بالهروب من واقعهم 1الخميسكبيرة للتعرض لألخطار(

) ممن يستهلكون 5الخميساليومي وغياب أي مشروعلتطورهم الفرديعلى عكسأفراد آخرين في وضعية أكثر ارتياحا (
  هو الشأن بالنسبة إلى المواد األخرى والخدمات الموجودة في متناولهم. القنب كوسيلةلالستمتاع والتلذذ كما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 القنب  األسبابالخمسة المذكورة أكثر للجوء إلى

 5الخميس        1الخميس 

 %)22,9تقليد األصدقاء(•     %)28,1نسيان الواقع (•

 %)19,2الشعور براحة البال (•      %)25,8تقليد األصدقاء (• 

 %)12,7نسيان الواقع (•    %)22,4الشعور براحة البال (• 

 %)11,2االستمتاع (•       %)20,5االستمتاع (• 

 %)8,8لتخفيف من األلم المعنوي (ا•     %)16,4ملء الفراغ(• 
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  سنة فأكثر) 16أسباب اللجوء إلى القنبآلخر مرة (:  111جدول رقم  

 مذكورة غير مذكورة عدم اإلجابة 

 25,79 45 27,72 48 46,49 81 تقليد اآلخرين 1الخميس 

 22,41 39 34,44 60 43,15 75 الشعور براحة البال

 20,49 36 35,54 62 43,96 77 االستمتاع

 16,38 29 37,94 66 45,68 80 ملء الفراغ

 28,07 49 31,74 55 40,19 70 نسيان الواقع

 6,49 11 41,10 72 52,42 91 تسهيل التواصل

 9,67 17 42,91 75 47,42 83 التخفيف من األلم المعنوي

 5,77 10 43,19 75 51,04 89 مكافحة القلق

 7,21 13 42,77 75 50,02 87 مدفوع بحاجة غير مفهومة

 5,78 10 42,69 74 51,53 90 التغلب على مخاوفي

 22,94 42 27,17 50 49,89 91 تقليد اآلخرين 5الخميس 

 19,23 35 31,70 58 49,07 90 الشعور براحة البال

 11,23 21 36,39 67 52,38 96 االستمتاع

 6,63 12 40,01 73 53,36 98 ملء الفراغ

 12,70 23 37,39 68 49,91 91 نسيان الواقع

 3,37 6 41,11 75 55,52 102 تسهيل التواصل

 8,77 16 40,05 73 51,18 94 التخفيف من األلم المعنوي

 3,81 7 41,38 76 54,81 100 مكافحة القلق

 6,25 11 39,23 72 54,52 100 جة غير مفهومةمدفوع بحا

 6,09 11 40,84 75 53,07 97 التغلب على مخاوفي

بشأناللجوءإلى أنواع أخرى من المخدرات، يتعين أن نسجل هنا تفضيل البحث عن مكافحة القلق من قبل جميع 
نسيان الواقع. بينماأفراد و ويفي الصدارة باستمرار األلم المعن،1الخميسبالمقابل،يضع أفراد و المستهلكين.

  الشعور براحة البال.و االستمتاعو تقليد أصدقاء لهمعن يبحثونمن خالل المخدرات 5الخميس

 األسباب الخمسة للجوء إلى المخدرات األخرى المذكورة أكثر

 5الخميس      1الخميس

  %) 9,11محاربة القلق (•         %) 12,9محاربة القلق (•

 %) 9,08تقليد األصدقاء(•     %)10,4التخفيف من حدة األلم المعنوي (•

 %) 8,08براحة البال (الشعور •         %)8,76نسيان الواقع(• 

 %)8,56االستمتاع (•       %) 6,09تقليد األصدقاء (• 

 %) 7,98نسيان الواقع (•    %)5,44االستمتاع (•
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  سنة فأكثر) 16أسباب اللجوء إلى مخدرات أخرىآلخر مرة (:  112جدول رقم  

 مذكورة غير مذكورة عدم اإلجابة 

 6,09 11 38,07 66 55,83 97 خرينتقليد اآل 1الخميس 

 4,53 8 40,43 71 55,04 96 الشعور براحة البال

 5,44 9 40,36 70 54,21 95 االستمتاع

 4,35 8 39,96 70 55,69 97 ملء الفراغ

 8,76 15 36,70 64 54,53 95 نسيان الواقع

 2,72 5 40,84 71 56,44 98 تسهيل التواصل

 10,4 18 35,02 61 54,56 95 معنويالتخفيف من األلم ال

 12,9 23 33,22 58 53,83 94 مكافحة القلق

 3,36 6 41,95 73 54,69 95 مدفوع بحاجة غير مفهومة

 3,81 7 45,37 79 50,82 89 التغلب على مخاوفي

 9,08 17 31,92 58 59,00 108 تقليد اآلخرين 5الخميس 

 8,08 15 37,62 69 54,30 99 الشعور براحة البال

 8,56 16 36,79 67 54,65 100 االستمتاع

 6,27 11 38,31 70 55,41 101 ملء الفراغ

 7,98 15 37,77 69 54,25 99 نسيان الواقع

 3,31 6 37,53 69 59,16 108 تسهيل التواصل

 14,6 27 34,15 63 51,23 94 التخفيف من األلم المعنوي

 9,11 17 35,01 64 55,89 102 مكافحة القلق

 5,42 10 38,47 70 56,10 103 مدفوع بحاجة غير مفهومة

 4,37 8 36,69 67 58,93 108 التغلب على مخاوفي

حي بالدرجة األفراد الستهالك المخدرات، نسجل بشأن األماكن التي يتردد عليها أماكن االحتكاك بالمواد المحظورة :
  . 5مقر العمل فإنهما يشكالن المكان المفضل لمستهلكي الخميسو رسةالبحر. أما المدو األولى، ثم يليه المقهى

  
  
  
  
  
  

 األماكن الخمسةالرئيسية المذكورة أكثر بخصوص استهالك المخدرات

 5الخميس      1الخميس 

 ) 30,41الحي /الضواحي (•        %)19,68الحي /الضواحي (•

 %)6,70البحر(•            %)6,29مقهى (ال• 

 %)4,92المقهى (•            %)4,60السهرة (• 

 %)4,69المدرسة/الثانوية (•            %)4,58البحر( • 

 %)4,51العمل (•            %)4,49السوق (•
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  األماكن التي تستهلك فيها المواد المحظورة:  113جدول رقم  

 
 مؤشر الضعف االجتماعي (م ض ا)

 المجموع
 5خ 4خ 3خ 2خ 1خ

 في المدرسة
 99,18 98,97 99,24 99,16 99,39 99,30 غير مذكور

 0,82 1,03 0,76 0,84 0,61 0,70 مذكور

 في البحر
 94,16 93,30 94,21 93,85 94,76 95,42 غير مذكور

 5,84 6,70 5,79 6,15 5,24 4,58 مذكور

 ساحة ألعاب
 97,81 97,75 97,52 97,72 98,70 97,34 غير مذكور

 2,19 2,25 2,48 2,28 1,30 2,66 مذكور

 السوق
 95,37 97,05 95,78 93,16 94,27 95,51 غير مذكور

 4,63 2,95 4,22 6,84 5,73 4,49 مذكور

 في منزل آخر
 97,98 96,66 98,33 98,68 98,95 98,19 غير مذكور

 2,02 3,34 1,67 1,32 1,05 1,81 مذكور

 الحي (الضواحي)
 76,34 69,59 74,17 80,29 82,30 80,32 غير مذكور

 23,66 30,41 25,83 19,71 17,70 19,68 مذكور

 الملعب
 97,62 97,19 98,12 97,85 98,20 96,95 غير مذكور

 2,38 2,81 1,88 2,15 1,80 3,05 مذكور

 المقهى
 94,45 95,08 95,85 94,16 93,00 93,71 غير مذكور

 5,55 4,92 4,15 5,84 7,00 6,29 مذكور

 العمل
 96,81 95,49 97,74 96,14 97,99 97,74 غير مذكور

 3,19 4,51 2,26 3,86 2,01 2,26 مذكور

 حفل موسيقي
 98,32 98,32 99,19 97,74 98,45 97,91 غير مذكور

 1,68 1,68 0,81 2,26 1,55 2,09 مذكور

 سهرة
 96,53 96,69 97,79 96,41 96,12 95,40 غير مذكور

 3,47 3,31 2,21 3,59 3,88 4,60 مذكور

 المدرسة/الثانوية
 97,00 95,31 96,10 98,31 98,92 97,49 غير مذكور

 3,00 4,69 3,90 1,69 1,08 2,51 مذكور
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  الفصل الخامس     

  تحليل سمات مستهلك المخدرات بالجزائر

 سنة 15 -12نتائج خاصة بالفئة العمرية    
  سنة 19 - 16نتائج خاصة بالفئة العمرية  
  سنة 39 - 20نتائج خاصة بالفئة العمرية  
 سنة فما فوق 40ة العمرية نتائج خاصة بالفئ  
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  المستهلك خصائص تحليل متغيرات أهم.1.5

يسمح تحليل خصائص مستهلكي المخدرات برسم صورة كاملةألهم مميزات مستهلكي المنشطات العقليةعلى أساس 
  خصائصهم. المستجوبين وجمع عدد من المتغيرات المتعلقة بمحيط األفراد 

نة، مثل من أجل تحديد العوامل التي تساعد على تفسير أي ظاهرة معيعموماغير كافية  جداول االقترانتعتبر 
  .الظاهرة التي نحد بصدد دراستها، استهالك المنشطات العقلية

بين المتغيرات الفردية االرتباط بينه و)، فإن النموذج المناسبالستكشاف 0،1( ثنائي القيمما دام أن متغير االستهالك 
  : ة اآلتي يعبر عنه وفق الصيغةاللوجستيكي الذي ار هو نموذج االنحداألخرى 

0( ) .i i iLogitP X a a X   

)بحيث أن  )iP x ذي الخصائص ترمز إلى احتمال أن يكون فرد ما( )iXمستهلكا.  

  على النحو اآلتي: أعاله لمقاييس ويتمقراءة وتأويال

  إذا كان المتغير( )iX قياس زيادة في وحدة فإن كلأو يمكن اعتباره كذلك،  متغير متصل( )iX  سيكون لها
)expبـ  خطراالستهالك اعفة كأثر مض )ia،  

  فإن االنتماء إلى الصنفمنفصلإذا كان المتغير ،( )Jسيؤدي إلى مضاعفة خطر االستهالك 
)expبـ )ja الفئة المرجعية المختارة في البداية.بالنسبة إلى  

على المتغير الواجب  الحالة أو الفئةالذي تمارسه  الوقعاللوجستيكي بحساب معامل يقيس نموذج االنحدار يسمح 
من  التنبؤية : .ويمكن تقييم أداء النموذج بواسطة قوتهالمفسرة المتغيرات حالة أو فئة من فئاتكل لسيره بالنسبة تف

)خالل استبدال المتغيرات  )iX  بخصائص أي فرد( ) احتمال مقدر يمكن أن يساوي حساب إلىعندها ،فإننا ننتهي
والقيم  المالحظةكلماارتفع التوافق بين القيم  ة ودقةفاعلي).ويكون أي نموذج أكثر  1أو 0أو ال االحتمال الحقيقي (

األفراد في مواجهة خطر  تعكسعدم تجانسضمن النموذج كل المتغيرات التي أدخلنا ، إذا ما ونظريا المتوقعة.
  .%100 بنسبة ننتهي إذن إلى نموذج تنبؤيفإنناساالستهالك، 

يجعله غير قابل ال  لما نالحظه، فإن هذا، ما كان صغيرامه، لتفسير جزئينموذج إال  مع عدم إمكانية تقديمأيلكن 
إن المتغيرات المكونة للنموذج والتي يظهر . التابععلى المتغير  يتكون منهاالمتغيرات التي  منظور أثرمن  لالستغالل

ت التي انا.ومع البيأيضا متغيرات أخرىمكونة للنموذج أن لديها تأثيرا معنويا يكون هذا األثر في الواقع في وجود
 كونالعمرية،  الفئاتمختلف و تقدير هذا النموذج لكل أنواع المخدراتمن من المستحسن لو تمكنا تتوفر لدينا، 

حسب عمر الفرد وحسب نوع المخدرات المعنية.لكن نظرا إلى انخفاض تعداد بدءا محددات االستهالك مختلفة 
ومتمثل  المسعىإمكانية تحقيقهذا ال يمكنإطالقاتصور فإنه  األشخاص الذين صرحوا بأنهم يستهلكون المخدرات،

  حسب نوع المخدرات.  فيإعداد النموذج
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العمريةكل واحدة الفئات البديل المتمثل في معالجةمختلف  الحللم يبق إذن من أجل تحليلخصائص المستهلكين إال 
على أن  ،على الجنسين كل على حدةاختبار هذه العمليةتحديدا بقمنا  امع خلط كل أنواع المخدرات. إذ، على حدة

متغيرات مستقلةكل تلك التي يمكن أن تحدث أثرا مميزا و األخيرةمتغيرا مستقال 12ـيشكل االستهالك خالل األشهر ال
  أو مستقال بالنظر إلى االستهالك. 

ر عدد من المتغيرات خطوة،بهدف انتقاء، على أساس أكبباللوجيستيكي، خطوة االنحدارار منهجية بولإلشارة فقد تم اخت
  (االستهالك). متغيرتغيرات في لك التي تفسر الجزء األكبر من الالتفسيرية،ت

  سنة 15 - 12 العمرية بالفئة خاصة نتائج.2.5

بنات وابن واحد)، وبهذا العدد  3( أربع حاالت لالستهالك المصرح بهلقد أعطى التحقيق بالنسبة إلى هذه الفئة العمرية
  التوصل إلى تقييم نموذجي.الضئيل، ال يمكن 

  سنة 19–16 العمرية بالفئة خاصة نتائج.3.5

    الذكور:

المحصل عليه انطالقا منطريقة الخطوة خطوة التدرجية.وتساوي  االنحدارنتائج عن نموذج  114يعرض الجدول 
 مة التي تبلغحد% وتتمثاللمتغيرات ذات اآلثار الها55حصةالفوارقالتي تم تفسيرها من خالل هذا النموذج نسبة 

% فيما يلي:الوضعية في المهنة، مدة البطالة، استهالك الكحول، استهالك المنومات دون رقابة 5 المعنوية
طبيةداخلمحيط األصدقاء، االستهالك الخاص للمنومات،استهالك المخدراتعند األصدقاء وأخيرا وفرة (عرض) 

ل االنتماء إلى إحدى الفئات التاليةمع مراعاةأثر كل تحديد خصائصهذه الفئة العمريةمن خالتم المخدرات.لقد 
  في النموذج:  المدمجةالمتغيرات األخرى 

 العامل )V14(1)) أو الموظف المستقل (V14(2) أو األجراء الدائمون ())V14(3(  
 ) بطالون لمدة طويلةV17،(  
 )مستهلكو الكحولV36ABIS،(  
 ن رقابة طبية (األشخاص الذين لديهم أصدقاءيستهلكون المنومات دوV38_2(1)،(  
 ) األشخاص الذين يستهلكون المنوماتV41BIS(1)،(  
 ) األشخاص الذين لديهم أصدقاء يستهلكون المخدراتV53(1)،(  
 ) األشخاص الذين عرضت عليهم المخدراتV56(1).(  

  يكون الخطر واضحا نسبياحسب المتغير المعين.

) مرات إذا كان 9ض لهغير العامل (المتمدرس)يتضاعف بتسع (وبشأن الوضعية داخل المهنة،فإن الخطر الذي يتعر
) مرة)إذا كان مستقال.يجد الشباب 28) مرات إذا كان أجيرا دائما وأكثر من ذلك بكثير(9الشابعامال، وحتى بتسع (
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الية التمهين أنفسهم أكثر عرضة إلغراءات المخدرات بفضل كسب موارد مو الذين تم إقصاؤهم من المنظومة التربوية
  غير قانونية. 

مرة.وعندما يكون لديه أصدقاء  11أما بالنسبة إلى الشاب الذي يتعاط الكحول، فإن خطر تعرضه قد يتضاعف 
) مرات وعندما يستهلكون المخدرات، فإن خطر االستهالك 10يستهلكون المنومات، يتضاعف هذا الخطر بعشر (

  مرات. 9يتضاعف لديه 

إحصائيا من حيث ارتفاع خطر استهالك المخدرات الشباب الذين يتعاطون استهالك يشمل العامل الحاسم واألهم 
  مرة خطر استهالك المخدرات مقارنة بمن ال يستهلكها. 333المنومات التي تزيد بحوالي 

  اإلناث:

المحصل عليه بواسطة طريقة الخطوة خطوة التدرجية.وتعادل االنحدارنتائج نموذج  115يعرض الجدول 
%في 5 المعنوية م حدا% ويتمثل المتغير الوحيدالذي يبلغ أثره اله61رقالمفسرة بواسطة هذا النموذج نسبة حصةالفوا

فقط)، فإن النموذج يحددأثرا  3الغياب المدرسي.وبالرغم منانخفاض عدد حاالت االستهالكضمن هذه الفئة العمرية(
  مرة أعلى.  16هالك المخدرات % من الغياب المدرسيلدى الفتيات: خطر است 0,059هامافي حدود 

  سنة 39-20 بين العمرية بالفئة خاصة نتائج.4.5

  الذكور:

وي حصة الفوارق . بحيث تسال عليه بواسطة طريقة الخطوة خطوةالمحص نموذجاالنحدارنتائج  116يعرض الجدول
% هي كاآلتي:استهالك 5 ةالمعنوي %والمتغيرات ذات األثر الكبير البالغ حد32النموذج نسبة  المفسرة بواسطة هذا

الكحول، استهالك المنومات بدون رقابة طبيةداخل محيط األصدقاء، استهالك المخدرات عند األصدقاء، وفرة 
  المخدرات، وأخيرا الظروف السكنية. 

  تتحدد الخصائص ذات األخطار ضمن هذه الفئة العمريةعلى النحو اآلتي:

 ) استهالك الكحولV63ABIS مرات، 07استهالك المخدرات بسبع ()الذي يضاعف خطر (  
 ) معرفة األصدقاء الذين يستهلكون المنوماتV38_2،(  
 ) معرفة األصدقاء الذين يستهلكون المخدراتV53(1)،(  
 ) تلقي عرض الستهالك المخدراتV56(1) ،(  
 ) ظروف سكنية مأساويةQ102_4وQ103.(  

تم اعتمادهما في الجدول، وألول مرة،إلى مضاعفة الخطر و يشير المتغيران الوحيدان اللذان يمثالن الظروف السكنية
 3,8لحمام،وتتضاعف أخطار استهالك المخدرات للمرة الثانية إلى مستويات عالية جدا (ابسبب انعدام  1,6بحوالي 

  مرة) بفعل سوء ظروف التزود بمياه الشرب. 
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  اإلناث:

طريقة الخطوة خطوةالتدرجية. بحيث تساوي  المحصل عليهبواسطة االنحدارنتائج نموذج  117يعرض الجدول 
 المعنوية % وتتمثل المتغيرات ذات اآلثار الهامة التي تبلغ حد46حصةالفوارق المفسرة بواسطة هذا النموذجنسبة 

%فيما يلي:إدراك الحالة الصحية، استهالك المنومات مع الرقابة الطبية أو بدونها، معرفة المخدرات، وفرة 5
  الظروف السكنية. المخدرات وأخيرا

  تتحدد الخصائص ضمن هذه الفئة العمرية كما يلي:

 ) إدراك حالة صحية سيئةV19BIS(3)و (V19BIS(4)،(  
 )معرفة أصدقاء يستهلكونالمنومات مع رقابة طبية أو بدونهاV38_1وV38_2،(  
 ) استهالك المنوماتV41BIS(1)،(  
 ) تلقي عرض الستهالك المخدراتV56(1)،(  
 سكنية (بال حمام) (سوء الظروف الQ102_4.(  

  فأكثر سنة 40 العمرية بالفئة خاصة نتائج.5.5

  الذكور:

المحصل عليه بفضل طريقة الخطوة خطوة التدرجية. بحيث تبلغ حصة  االنحدارنتائج نموذج  118يعرض الجدول 
% 5 المعنوي حدالي تبلغ % وتتمثل المتغيرات ذات اآلثار الهامة الت24الفوارق المفسرة بواسطة هذا النموذج نسبة 

فيما يلي: الضعف النفسي، استهالك الكحول ضمن محيط األصدقاء، استهالك المنومات تحت الرقابة الطبية داخل 
  محيط األصدقاء، االستهالك الخاص للمنومات وأخيرا وفرة المخدرات. 

  ضمن هذه الفئة العمرية، يمكننا أن نحدد الخصائص ذات األخطار من خالل :

 المتغير  عف النفسي(استشارة بسبب مشكلة نفسية)الض)V21_3BIS ( الذي يضاعف خطر استهالك
  من لم يقم بذلك،بالمقارنة مع مرة  13المخدراتلدى من قام باالستشارة بحوالي 

 معرفة أصدقاء يستهلكون المنومات (المتغيرV38_1،(  
 االستهالك الخاص للمنومات (المتغيرV41BIS ،(  
 ات (المتغيرتلقي عرض المخدرV56.(  

المحصل عليه بفضل طريقة الخطوة خطوة التدرجية. بحيث تبلغ اللوجستيكي نموذج النتائج  114يعرض الجدول 
 المعنوي حدال% وتتمثل المتغيرات ذات اآلثار الهامةالتي تبلغ 35حصة الفوارق المفسرة بواسطة هذا النموذج نسبة 

  ، معرفةالمخدرات وأخيرا وفرة المخدرات.ن رقابة طبيةللمنومات دو%فيما يلي: االستهالك الخاص5
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  ضمن هذه الفئة العمرية، يمكننا أن نحدد الخصائص ذات األخطار من خالل :

  استهالك المنومات ( المتغيرV41BIS،(  
 معرفة المخدرات (المتغيرV55،(  
 تلقي عرض الستهالك المخدرات (المتغيرV56 .(  

عوامل الخطر التي تحفز استهالك المخدرات، والسيمامن خالل:العالقة  لقد سمح التحليل المتنوع بتحديد
  الوطيدةبالكحول، محيط المدمن وعالقاته، الحالة الصحية للمدمن وضعفه النفسي. 

  ملخص الخصائص التي تزيد من خطر استهالك المخدرات:  114جدول رقم  

 المخدرات خطر اإلدمان على الخاصية الصنف

 333 استهالك المنومات سنة 19–16الذكور

 13 صديق يتعاطى المخدرات

 11 استهلك الكحول خالل األيام الثالثين األخيرة

 10 صديق يستهلك المنومات

 9 تلقي عرض الستهالك المخدرات

 11 صديق يستهلك المنومات سنة 39–20ذكور

 7 ن األخيرةاستهلك الكحول خالل األيام الثالثي

 6 تلقي عرض الستهالك المخدرات

 5 صديق يستهلك المخدرات

 63 تستهلك المنومات سنة  39–20إناث

 16 عدم الرضا بالحالة الصحية

 12 شاهدت المخدرات

 11 تلقي عرض الستهالك المخدرات

 10 صديق يستهلك المنومات

 28 يستهلك المنومات سنة فأكثر 40ذكور

 13 ي عرض المخدراتتلق

 13 الضعف النفسي

 5 أصدقاء يستهلكون الكحول

 77 الضعف النفسي سنة فأكثر40إناث

 8 شاهد المخدرات

 8 تلقي عرض الستهالك المخدرات
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  سنة) 19–16المتغيرات المستقلةالمدمجة ضمن نموذج االنحداراللوجيستيكي (فئة 
 V2 هل تزاول الدراسة؟

 V2_1 درس (الطرد، التخلي عن الدراسة، عدم التمدرس على اإلطالق)سبب عدم التم

 V5 عدد مرات تكرار السنة الدراسية

 V7 التغيب المدرسي

 V9_5 بيع أغراض األسرة للحصول على النقود

 V9_4 بيع أغراض خاصة للحصول على النقود

 V9_3 تدبير األمور في الشارع من الحصول على النقود

 V10_2 في إنجاز أعمال بسيطة قضاء النهار

 V10_4 قضاء النهار في الشارع أو المقهى

 V10_6 قضاء النهار بال نشاط

 V11 سن الطرد أو هجرة الدراسة

 V12 هل أنت بطل؟

 V19 حالتك الصحية مقارنة بأندادك

 V20 ما مدى شعورك بالرضا عن مظهرك؟

 Q102_3 امتالك دورية المياه

 Q102_4 امتالك حمام

 Q103 طريق التزود بماء الشرب

 Q105 طريق الصرف الصحي

V207BIS المستوى التعليمي

 V41_1 الخبرة بالمنومات تحت الرقابة الطبية

 V41_2 الخبرة بالمنومات درن الرقابة الطبية

 V41_3 هل تناولت المنومات خالل األيام لثالثين األخيرة؟

 V14 الالوضعية في المهنة بالنسبة إلى العم

 V22_7 تردد فكرة االنتحار

 V22_1 تردد الحاالت اآلتية: القلق، االضطراب النفسي والحيرة

 V22_4 تردد الحاالت اآلتية: الحصر النفسي، الكآبة وفقدان األمل

 V22_5 تردد الحاالت اآلتية: اإلنهاك، األرق

 V25_2 التردد على المقاهي

 V25_9 ممارسة الرياضة

 V25_14 ف، المجالت، الكتب، امتالك االنترنت في المنزلقراءة الصح

 V25_16 أعمال فنية، الرسم، النحت، الرقص، الموسيقى

 V29_5 هل لديك أفراد من العائلة ممن يدخنون؟

 V30 هل سبق ل كان دخنت السجائر أو الشمة خالل حياتك؟

 V32_1 ألخيرة؟هل سبق ل كان دخنت السجائر أو الشمة خالل األيام الثالثين ا
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 V33 هل لديك أصدقاء يستهلكون الكحول؟

 V34 هل لديك أعضاء من العائلة ممن يتعاطون الخمر؟

 V36 كم تناولت الخمر خالل األيام الثالثين األخيرة؟

 V53 معرفة أصدقاء يتعاطون المنشطات العقلية

 V54 معرفة أعضاء األسرة يتعاطون المنشطات العقلية

 V55 شاهدت المخدرات آو إحدى المنشطات العقلية؟ هل سبق ل كان

 V56 هل سبق أن عرض عليك نوع من المخدرات أو من هذه المواد؟

  سنة 19–16نموذج االنحداراللوجيستيكي بالنسبة لذكور الفئة :  115جدول رقم  

 Exp(beta) الحد الهام .WALD D.I الخطأ النموذجي beta المتغيرات

V14 - - 11,708 6 0,069 - 

V14(1) 2,248 0,914 6,051 1 0,014 9,465 
V14(2) 3,343 1,52 4,84 1 0,028 28,301 
V14(3) 2,74 1,289 4,52 1 0,034 15,487 

V14(4) 94,098- E+212,04144 - 1 1 - 

V14(5) 95,201- E+211,61817 - 1 1 - 

V14(6) 95,123- E+215,7588 - 1 1 - 

V17 0,038 0,008 22,863 1 - 1,038 

V29)1( 1,076 0,841 1,639 1 0,2 2,934 
V36BIS(1) 2,407- 0,745 10,43 1 0,001 0,09 

V38_2 - - 5,724 6 0,455 - 

V38_2(1) 2,272 1,125 4,08 1 0,043 9,697 

V38_2(2) 95,776- E+215,60734 - 1 1 - 

V38_2(3) 1,968 1,232 2,551 1 0,11 7,156 

V38_2(4) 0,208 6,119 0,001 1 0,973 1,231 

V38_2(5) 40,522 134420979,4 - 1 1 E+173,968 

V38_2(6) 39,982 E+219,28689 - 1 1 E+172,3114 

V39_2 - - - 4 1 - 

V39_2(1) 142,361- E+212,67983 - 1 1 - 

V39_2(2) 38,165 138062257,9 - 1 1 E+163,757 

V39_2(3) 33,736 136016778 - 1 1 E+144,4815 

V39_2(4) 102,815- E+218,10616 - 1 1 - 

V41BIS(1) -5,944 1,459 16,607 1 - 0,003 

V53 - - 10,914 3 0,012 - 

V53(1) 2,55 0,772 10,914 1 0,001 12,812 

V53(2) -94,324 E+214,63389 - 1 1 - 

V53(3) -92,972 E+215,58042 - 1 1 - 

V56 - - 9,582 1 0,002 - 

V56(1) 2,211 0,714 9,582 1 0,002 9,123 

 0,589 0,749 1 0,103 1,652 0,53- المتغير الدائم

  %)55,0مطابقة القيم المعاينة مع القيم المتوقعة (
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  سنة 19–16نموذج االنحداراللوجيستيكي بالنسبة إلناث الفئة :  116جدول رقم  

 Exp(beta) الحد الهام .WALD D.I الخطأ النموذجي beta المتغيرات

V7A(1) 2,788 1,48 3,552 1 0,059 16,255 

V41BIS(1) -100,091 E+201,93479 - 1 1 - 

 0,131 0,022 1 5,22 0,889 2,031- الجزء الثابت

  %)61,0مطابقة القيم المعاينة مع القيم المتوقعة (

  سنة 39-20 فئة  عند االنحدارالمندمجة ضمن نموذج المتغيرات المستقلة 

 V12 هل أنت بطال؟
 V19 حالتك الصحية مقارنة بأندادك 
 V20 ما مستوى الرضا بمطهرك؟ 
 Q102_3 امتالك دورية المياه 
 Q102_4 امتالك حمام 
 Q103 طريقة التزود بماء الشرب 
 Q105 طريقة الصرف الصحي 
 V207BIS المستوى التعليمي 
 V24 كيف يمكنك وصف عالقاتك بباقي أعضاء أسرتك 
 V41_1 تجربتك مع المنومات تحت الرقابة الطبية 
 V41_2 تجربتك مع المنومات دون رقابة طبية 
 V41_3 هل تناولت المنومات خالل األيام الثالثين األخيرة 
 V14 الوضعية في المهنة بالنسبة إلى العاملين 
V22b_11 حارتردد فكرة االنت 
 V22b_2 تردد الحاالت اآلتية: األرق بسبب الحيرة والقلق 
 V22_4 تردد الحاالت اآلتية: الشعور بالبؤس/اإلحباط 
 V25_2 التردد على المقاهي 
 V25_9 ممارسة الرياضة 
 V25_14 قراء الجرائد، المجالت، الكتب، األنترنث في البيت 
 V25_16 قص، الموسيقىأعمال فنية، الرسم، النحت، الر 
 V29_5 هل لديك أعضاء من األسرة ممن يدخنون؟ 
 V30 هل سبق ل كان دخنت السجائر آو تعاطيت الشمة خالل حياتك؟ 
 V32_1 هل سبق ل كان دخنت السجائر أو تعاطيت الشمة خالل األيام الثالثين األخيرة؟ 
 V33 هل لديك أصدقا ممن يستهلكون الخمر؟ 
 V34 ضاء من العائلة ممن يستهلكون الخمر؟هل لديك أع 
 V36 كم من مرة سكرت خالل األيام الثالثين األخيرة؟ 
 V53 معرفة أصدقاء يتعاطون منشطات عقلية 
 V54 معرفة أعضاء من األسر ممن يتعاطون المنشطات العقلية 
 V55 هل سبق لك أن شاهدت أحد أنواع المخدرات أو المنشطات العقلية؟ 
 V56 سبق أن عرض عليك أحد أنواع المخدرات أو إحدى هذه المواد؟هل  
 V63B حجم مشكالت النشاطات اإلجرامية أو العنف بسبب انتشار المخدرات في جواركم.  
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  سنة 39-20نموذج االنحداراللوجيستيكي المقدر بالنسبة لذكور الفئة :  117جدول رقم  

 Exp(beta) الحد الهام Wald D.I الخطأ النموذجي beta المتغيرات

V36ABIS(1) 1,9230,19695,9911 -0,146 
V38_2 --18,32 12 0,106 - 

V38_2(1) 1,02 0,546 3,486 1 0,062 2,773 
V38_2(2) 0,774 0,525 2,173 1 0,14 2,167 
V38_2(3) -0,312 0,845 0,136 1 0,712 0,732 
V38_2(4) 0,203 0,684 0,089 1 0,766 1,226 
V38_2(5) 0,072 0,874 0,007 1 0,934 1,075 
V38_2(6) 2,377 0,927 6,567 1 0,01 10,77 
V38_2(7) 98,434- 4,50022E+21 -1 1 - 
V38_2(8) 2,857 1,0302 4,817 1 0,028 17,412 
V38_2(9) 98,381-4,0409E+ 21 -1 1 - 

V38_2(10) 98,575-4,70993E+ 21 -1 1 - 
V38_2(11) 1,973 1,257 2,465 1 0,116 7,196 
V38_2(12) 39,544 116454328,8 -1 1 1,492E+17 

V39_2 --4,891 3 0,18 - 
V39_2(1) 1,958-1,323 2,191 1 0,139 0,141 
V39_2(2) 2,138 1,298 2,713 1 0,1 8,479 
V39_2(3) 41,163 135633245,5 -1 1 7,5312E+17 

V53 --57,594 2 -- 
V53(1) 1,606 0,212 57,594 1 -4,983 
V53(2) 95,508-3,81617E+ 21 -1 1 - 

V55 --2,488 2 0,288 - 
V55(1) 0,459 0,291 2,488 1 0,115 1,583 
V55(2) 96,227-5,27018E+ 21 -1 1 - 

V56 --59,86 3 -- 
V56(1) 1,724 0,223 59,86 1 -5,607 
V56(2) 96,212-3,51555E+ 21 -1 1 - 
V56(3) 95,791-6,24216E+ 21 -1 1 - 

Q102_4(1) 0,474 0,191 6,185 1 0,013 1,607 
Q103 --12,306 8 0,138 - 

Q103(1) 2,219-0,905 6,015 1 0,014 0,109 
Q103(2) -0,564 0,535 1,11 1 0,292 0,569 
Q103(3) 0,443 0,567 0,611 1 0,435 1,557 
Q103(4) 1,341 0,738 3,298 1 0,069 3,823 
Q103(5) 0,088-0,326 0,072 1 0,788 0,916 
Q103(6) 0,348 0,76 0,21 1 0,647 1,417 
Q103(7) 96,9-1,51463E+ 21 -1 1 - 
Q103(8) 0,487 0,505 0,933 1 0,334 1,628 

 0,024 - 1 164,304 0,292 - 3,745 الجزء الثابت

  %)32,6مطابقة القيم المعاينة مع القيم المتوقعة (
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  سنة 39 - 20نموذج االنحداراللوجيستيكي بالنسبة لذكور الفئة :  118جدول رقم  

 Exp(beta) الحد الهام .Wald D.I الخطأ النموذجي beta المتغيرات

V19BIS - - 31,063 5 - - 

V19BIS(1) 0,569 0,602 0,893 1 0,345 1,767 

V19BIS(2) 0,304 0,587 0,269 1 0,604 1,356 

V19BIS(3) 2,252 0,578 15,166 1 - 9,507 

V19BIS(4) 2,744 0,678 16,376 1 - 15,554 

V19BIS(5) 93,283 - 2,11232E+ 21 - 1 1 - 

V38_1 - - 22,284 6 0,001 - 

V38_1(1) 0,807 0,767 1,109 1 0,292 2,242 

V38_1(2) 0,195 1,333 0,021 1 0,884 1,215 

V38_1(3) 2,264 1,068 4,499 1 0,034 9,625 

V38_1(4) 6,983 1,662 17,658 1 - 1077,709 

V38_1(5) 93,106 - 6,76021E+ 21 - 1 1 - 

V38_1(6) 95,72 - 5,33258E+ 21 - 1 1 - 

V38_2 - 19,975 6 0,003 - - 

V38_2(1) 2,051 1,077 3,625 1 0,057 7,778 

V38_2(2) 10,191 - 2,02344E+ 21 - 1 1 - 

V38_2(3) 4,55 1,09 17,433 1 - 94,616 

V38_2(4) 97,019 - 5,59587E+ 21 - 1 1 - 

V38_2(5) -5,42886E+ 21 - 1 1 - 

V38_2(6) 92,965 - 6,08252E+ 21 - 1 1 - 

V41BIS(1) 4,128 - 0,449 84,669 1 - 0,016 

V55 - 33,164 3 0 - - 

V55(1) 2,451 0,426 33,164 1 - 11,602 

V55(2) 96,461 - 4,54225E+ 21 - 1 1 - 

V55(3) -952,956 6,2977E+ 21 - 1 1 - 

V56 - 24,471 2 0 - - 

V56(1) 2,356 0,476 24,471 1 - 10,543 

V56(2) 93,979 - 3,97655E+ 21 - 1 1 - 

Q102_3 (1) 0,624 - 0,745 0,702 1 0,402 0,536 

Q102_4(1) 1,514 0,408 13,751 1 - 4,545 

 0,014 - 1 48,135 0,616 - 4,273 الجزء الثابت

  %)46,3مطابقة القيم المعاينة مع القيم المتوقعة (
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  سنة فأكثر 40المتغيرات المستقلة المدمجة ضمن نموذج انحدارالفئة العمرية 

هل أنت بطال؟ V12 
حية مقارنة بأندادكحالتك الص  V19 
ما مستوى الرضا بمطهرك؟  V20 

امتالك دورية المياه  V102_3 
امتالك حمام  V102_4 
طريقة التزود بماء الشرب  V103 

طريقة الصرف الصحي  V105 
المستوى التعليمي  V207 
 V24 كيف يمكنك وصف عالقاتك بباقي أعضاء أسرتك؟ 

رقابة الطبيةتجربتك مع المنومات تحت ال  V41_1 
تجربتك مع المنومات دون رقابة طبية  V41_2 
 V41_3 هل تناولت المنومات خالل األيام الثالثين األخيرة؟ 

الوضعية في المهنة بالنسبة إلى العاملين  V14 
تردد فكرة االنتحار  V22b_11 
 V22b_2 تردد الحاالت اآلتية: األرق بسبب الحيرة والقلق 

حاالت اآلتية: الشعور بالبؤس/اإلحباطتردد ال  V22_4 
التردد على المقاهي  V25_2 
ممارسة الرياضة  V25_9 

 V25_14 قراء الجرائد، المجالت، الكتب، األنترنث في البيت 
 V25_16 أعمال فنية، الرسم، النحت، الرقص، الموسيقى 
هل لديك أعضاء من األسرة ممن يدخنون؟  V29_5 

 V30 ان دخنت السجائر أو تعاطيت الشمة خالل حياتك؟هل سبق ل ك 
 V32_1 هل سبق ل كان دخنت السجائر أو تعاطيت الشمة خالل األيام الثالثين األخيرة؟ 
هل لديك أصدقا ممن يستهلكون الخمر؟  V33 

 V34 هل لديك أعضاء من العائلة ممن يستهلكون الخمر؟ 
 V36 األخيرة؟كم من مرة سكرت خالل األيام الثالثين 
معرفة أصدقاء يتعاطون منشطات عقلية  V53 

 V54 معرفة أعضاء من األسر ممن يتعاطون المنشطات العقلية 
 V55 هل سبق لك أن شاهدت أحد أنواع المخدرات أو المنشطات العقلية؟ 
 V56 هل سبق أن عرض عليك أحد أنواع المخدرات أو إحدى هذه المواد؟ 

 V63b اطات اإلجرامية أو العنف بسبب انتشار المخدرات في جواركم. حجم مشكالت النش 
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  سنة فأكثر 40نموذج االنحداراللوجيستيكي المقدر بالنسبة لذكور فئة :  119جدول رقم  
 Exp(beta) الحد الهام .Wald D.I الخطأ النموذجي beta المتغيرات

V21_3BIS 2,549 0,425 35,932 1 - 0,078 

V33 - - 30,108 2 - - 

V33(1) 1,702 0,31 30,108 1 - 5,484 

V33(2) 95,95 - 2,24358E+21 - 1 1 - 

V38_1 - - 0,335 8 1 - 

V38_1(1) 0,326 - 0,963 0,115 1 0,735 0,722 

V38_1(2) 0,444 - 0,988 0,202 1 0,653 0,641 

V38_1(3) 97,906 1,82198E+21 - 11 1 - 

V38_1(4) 0,283 - 1,508 0,035 10,851 0,851 0,754 

V38_1(5) 96,433 - 3,31555E+21 - 1 1 - 

V38_1(6) 97,594 - 9,30699E+21 - 1 1 - 

V38_1(7) 99,295 - 8,79571E+21 - 1 1 - 

V38_1(8) 95,037 - 9,25514E+21 - 1 1 - 

V41BIS(1) 3,326- 0,326 104,368 1 - 0,036 

V56 - - 70,41 3 - - 

V56(1) 2,556 0,305 70,41 1 - 12,889 

V56(2) 94,828 - 3,50136E+21 - 1 1 - 

V56(3) 95,037 - 8,49328E+21 - 1 1 - 

 9,567 0,005 1 7,993 0,799 2,258 الجزء الثابت

 (24,1%)مطابقة القيم المعاينة مع القيم المتوقعة

 سنة فأكثر 40االنحداراللوجيستيكي المقدر بالنسبة إلناث فئة  نموذج:  120جدول رقم  

 Exp(beta) الحد الهام .Wald D.I الخطأ النموذجي beta المتغيرات

ٍV17 - 88,249 8,5181E+ 19 - 1 1 - 

V41BIS(1) - 4,34 0,328 174,892 1 - 0,013 

V55 - - 32 3 - - 

V55(1) 2,103 0,372 32 1 - 8,188 

V55(2) - 94,594 4,01753E+ 21 - 1 1 - 

V55(3) - 94,105 4,51368E+ 21 - 1 1 - 

V56 - - 20,944 2 - - 

V56(1) 2,138 0,467 20,944 1 - 8,479 

V56(3) - 95,273 3,9991E+ 21 - 1 1 - 

 0,103 - 1 81,044 0,252 2,269 - الجزء الثابت
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