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 المخدرات تعاطي على الرفاق وضغوطات األسرية التنشئة أثر إلى التعرف هدفت الدراسة

، وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة قام تحليليالمنهج الوصفي الاتبعت الدراسة  .السبع بئر منطقة في

%( ليبلغ عدد أفراد الدراسة من 30الباحث باختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة بنسبة )

مقياس التنشئة األسرية ومقياس  بناء( متعاطي، تم 60متعاطي المخدرات في منطقة بئر السبع )

توصلت  اإلحصائيالالت صدقهما وثباتهما. وبعد إجراء عملية التحليل لتحقق من دواضغوط الرفاق 

 التنشئة األسرية على تعاطي المخدرات في منطقة بئر السبع كان بدرجة متوسطة،أن أثر : إلىالدراسة 

ضغوطات الرفاق على تعاطي المخدرات في منطقة بئر السبع كان بدرجة متوسطة. وال توجد وأثر 

التنشئة األسرية وضغوط الرفاق على تعاطي المخدرات في منطقة ثر صائية ألفروق ذات داللة إح

مزيد من الدراسات الصى الباحث بضرورة إجراء أو لعمر والجنس، وقد لمتغيري ا بئر السبع تعزى 

 اثر التنشئة وضغوط الرفاق على متغيرات أخرى. لاو تتن
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Abstract 

  This study aimed to investigate the effect of Parental Raring and Peers' 

Pressures for Substance Abuse, in Bear Alsabaa area. The study used 

descriptive method because of its relevance to the nature of the study. 

A random sample was selected from the study population amounting 

(30%): the number of individuals with substance abuse in Beer Al-Sabe was 

(60) abusers from the researcher Validity and Stability of the scale has been 

measured, Parental raring scale and peers pressures scale were used. 

 After conducting the statistical analysis, process the study reached the 

parental raring effect on substance abuse in Beer Al-Sabeh region was at a 

medium degree, and the peers pressures effect on substance abuse in Beer – 

Al-Sabeh region was at a medium degree. 
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The absence of differences with statistically significance of the effect 

of parental raring and peers pressures on substance abuse in Beer Al-Sabeh 

region attribute to age and gender. 

The researcher recommended the necessity for conducting more studies 

addressing the effect of raring and peers pressures on other variables. 

    

 



 

 

 

4 

 

 


