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 שימוש במגוו� של , גיל תחילת שימוש בסמי�

 1הקשר בינ� לבי� פשיעה: סוגי סמי�

 

 * גילה ח�

 
 אילן ומכללת אשקלון-ת בראוניברסיט, לקרימינולוגיהחלקה המ, ר"ד *

 
 ).2004 פברואראושר לדפוס ב, 2003מרץ התקבל במערכת ב( 

 

 

בקרב ) ד גו% ועבירות רכושעבירות נג(מחקר זה בדק קשר בי� שימוש בסמי� ובי� פשיעה 

 התרומה הנבדלת של גיל תחילת נבדקה, כמו כ�.  אסירי� בבתי כלא ברחבי האר)191

מ� הממצאי� . שימוש בסמי� ושימוש במגוו� של סוגי סמי� לניבוי מעורבות בפשיעה

 לבי� , שיש קשר בי� גיל תחילת שימוש בסמי� ושימוש במגוו� של סוגי סמי�,עולה

 שהתרומה של שימוש במגוו� של סוגי סמי� ,נמצא. בות בעבירות נגד גו%סיכויי המעור

ל גיל תחילת שימוש לניבוי מעורבות בעבירות נגד גו% רבה יותר מאשר התרומה ש

 ששימוש בפחות סוגי סמי� קשור למעורבות רבה יותר בעבירות , נמצאכמו כ�. בסמי�

 ה� ,ות התערבות ומניעהלממצאי� אלה יש השלכות יישומיות בפיתוח שיט. רכוש

 מוצעי� ,לנוכח ייחודה של אוכלוסיית המחקר. בתחו� הסמי� וה� בתחו� הפשיעה

 .  אפיקי מחקר נוספי� על מנת להגביר את יכולת ההכללה של ממצאי המחקר

 

שימוש במגוו� , גיל תחילת שימוש בסמי�, סמי�, פשיעה, אסירי� :מילות מפתח

 .של סוגי סמי�

 

                                                           
1

 משה אדד סור בהנחיית פרופ,מר זה מתבסס על ממצאי עבודת הדוקטורט של המחברתאמ  
המבורגר על הסיוע במימו� �ר רחל בר"דה לדתו. איל��מהמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר

 .המחקר על ידי הרשות למלחמה בסמי�
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 מבוא

 

הפ- לתופעה הקיימת בכל שכבות החברה ) סמי�(חומרי� פסיכואקטיביי� ב שימוש

 שימוש בסמי� הוא בעיה .ולחברהמכורי� לסמי� גורמי� נזקי� עצומי� לעצמ� . הישראלית

חלה עלייה של  2000�1988 בי� השני�. חברתית שהתרחבה והחמירה במהל- העשור האחרו�

 ).2002, רד העבודה והרווחהמש(י�  במספר התיקי� שנפתחו בגי� עבירות סמ174%

 

,  פי הערכת שירות בתי הסוהרעל .חמורה במיוחד בבתי כלא בישראל השימוש בסמי� בעיית

  מחקרי� מצביעי�).1996,  ועמר�שמיד (80%�70%בכלא נע בי� בסמי� שיעור המשתמשי� 

 משתמשי�  שרוב העברייני�,במחקרי� שוני� נמצא. על קשר בי� פשיעה לבי� שימוש בסמי�

שימוש בסמי� גור� למעורבות  ).Collins and Lapsely, 1991; et al.  Best, 2001 (בסמי�

 היות שעצ� אחזקת הס� הלא חוקי מהווה עבירה על החוק ללא קשר לביצוע עבירות ,בפשיעה

 שחלק מהמכורי� להרואי� נאסרו בגלל הפרת חוקי הס� ולא בגלל עבירות ,נמצא. נוספות

 ).McBride and McCoy ,1982 ;Stephens and Ellis ,1975 (אחרות

 

 לפי. שימוש בסמי� יכול להוביל לפשיעה כתוצאה מתגובה חברתית כלפי המשתמש בסמי�

, המוקיעה התנהגות זו,  תגובה חברתית כלפי התנהגות מסוימת של היחיד, התיוגתתיאוריי

.  כהתנהגות סוטהסבסמי� נתפ שימוש ).Lemmert ,1951 (הופכת אותה להתנהגות עבריינית

 ועלול להמשי- להתנהג כסוטה בהתא� ,המשתמש זוכה לתגובות שליליות על התנהגותו

 ,נוצר מעגל של משוב בי� התנהגות לבי� תגובה"). נבואה שמגשימה עצמה(" החברתית יהלציפי

עשויה להיות גור� מאי) , א� כ-, הסטיגמה. של סוטה) סטיגמה(הגור� להדבקת תווית 

את העבריי� לעבר פשיעה ולגרו� להצטרפותו " לדחו%"הסטיגמה עשויה . בתהלי- הסטייה

 .תרבות עבריינית�לתת

 

 ,החוקרי� חלוקי� בדעותיה� לגבי מהות הקשר. הקשר בי� פשיעה ובי� שימוש בסמי� מורכב

, .Best et al ( והמחקרי� השוני� אינ� נותני� לכ- מענה חד משמעי,כיוו� הקשר וסיבתו

2001 ;Chaiken and Chaiken ,1990 ;Ball et al. ,1983.( 

 המ . לשאלת הזמ�, בראש ובראשונה,מתייחסתפשיעה לבי� שימוש בסמי� שאלת הקשר בי� 

 נושא הזמ� הינו מרכזי לבחינת ?פ-יסמי� או להשימוש ב קודמת לפשיעההא�  ?קוד� למה
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 מחקרי� מצביעי� על ממצאי� ,�אול). 1988, טייכמ�(הקשר בי� שימוש בסמי� לבי� פשיעה 

; Gossop ,1996 ;Bradford ,1981 (פ-ישוני� של מעורבות בפשיעה לפני שימוש בסמי� ולה

Taylor and Albright ,1981.( 

 

   מודלי� תיאורטיי�       �שימוש בסמי� ופשיעה

 

מודל : שלושה מודלי� עיקריי� מנסי� להסביר קשר בי� שימוש בסמי� לבי� פשיעה

 . תרבות ומודל סגנו� חיי��מודל תת, כרותהתמ

 

  מודל התמכרות

 

השפעת הס� : התמכרות לסמי� גורמת לפשיעה או מחזקת מעורבות בפשיעה בגלל שתי סיבות

 הצור- במימו� הסמי� � והשפעת הגור� הכלכלי) השפעה פרמקולוגית(על המשתמש 

)Economic Necessity Theory .( 

חקרי� מצביעי� על קשר בי� שימוש בסמי� ובאלכוהול לבי� מ מ� השפעת הס� על המשתמש

נמצא קשר בי� שימוש . עבירות נגד גו% בשל ההשפעה הפרמקולוגית של סוג הס� על המשתמש

 נמצא קשר בי� שימוש במגוו� ,כ�). Collins ,1988 (באלכוהול לבי� מעורבות בעבירות נגד גו%

  ).Simonds and Kashani ,1980 (רחב של סמי� לבי� עבירות נגד גו%

 נמצא קשר בי� עבירות רכוש לבי� שימוש בסמי� בשל השפעת הגור� � השפעת הגור� הכלכלי

, .Best et al. ,2001 ;Ball and Ross ,1991 ;Kaye et al (הצור- במימו� הסמי�, הכלכלי

 את ביצעו עבירות רכוש על מנת לממ�) 80% (ריתהבצות  שרוב האסירי� באר,נמצא ).1998

על פי ממצאי מחקרי�  ).Belenko and Peugh ,1998 ;Jarvis and Parker ,1989 (הסמי�

 ,)Gossop et al. ,2000 ;Lurigio ,2000 (שיעורי פשיעה לאחר התמכרות לסמי�עולי�  ,שוני�

 ,.Gossop et al (כתוצאה מטיפולי גמילה מהתמכרות לסמי�) 70%�40%בי� (ושיעור� פוחת 

1998;Simpson and Sells ,1990.(ממצאי� אחרי� מצביעי� על המש- מעורבות ,  אול�

 ).Hall et al. ,1993(בפשיעה במהל- טיפולי גמילה מהתמכרות לסמי� 
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 תרבות�מודל תת

 

Mott and Taylor) 1974 (היות , שפשיעה מובילה לשימוש בסמי�,שפתחו את המודל טענו 

 Taylor(תרבות �סמי� הנו חלק מאותה תתתרבות עבריינית ושימוש ב�שפשיעה קשורה לתת

et al. ,2002.( 

Cloward and Ohlin) 1960(, תארו צעירי� ,"מער- ההזדמנויות הדיפרנציאלי" בתיאוריית 

שפנו לעול� , חסרי אמצעי� חוקיי� להשגת מטרות חברתיות, אקונמי נמו-�ממעמד סוציו

 שצעירי� ,נמצא, 1998 �ב ,במחקר שנער- בשבדיה. העברייני והחלו להשתמש בסמי�

 ,ושימוש בסמי� התפתח מאוחר יותר, היו מעורבי� בפשיעה, תרבות עבריינית�שהשתייכו לתת

 ,תרבות טוע�� מודל תת).Byqvist and Olsson ,1998(תרבות �כאחד המאפייני� של אותה תת

גנו� תרבות עבריינית מחזקת תכופות מעורבות בסמי� בלתי חוקיי� כחלק מס�שמעורבות בתת

 שאינה בהכרח תוצאה של התמכרות ,שימוש בסמי� ממומ� מפעילות עבריינית. חיי� עברייני

ה זו מנוגדת למודל ההתמכרות הטוע� שהתמכרות לסמי� גורמת לפשיעה בשל סתפי. לסמי�

התרבות הניח את הבסיס למודל �מודל תת. הצור- במימו� הסמי� � השפעת הגור� הכלכלי

 .סגנו� החיי�

 

 גנו� חיי�מודל ס

 

.  פשיעה ושימוש בסמי� ה� חלק מדפוסי התנהגות המאפייני� סטייה חברתית,לפי מודל זה

 ללא ,משפיעי� הדדית זה על זה ומתרחשי� במקביל, דפוסי התנהגות אלה קשורי� זה לזה

שימוש בסמי� יכול להיות . המשתמשי� בסמי� ה� קבוצה הטרוגנית. קשר סיבתי ביניה�

אירועי חיי� מסוימי� מגבירי� את .  בהתא� לנסיבות,תוצאה ממנהגור� לפשיעה או 

זמנית בפשיעה ובשימוש בסמי� ללא קשר סיבתי בי� התופעות �הסבירות שפרט יהיה מעורב בו

  ).Hall et al. ,1993 ;Chaiken and Chaiken ,1982 ;1992, יחזקאלי ושלו(

 Routine(יאוריית פעילות שגרתית ות) Hindelang et al. )1978תיאוריית סגנו� חיי� של 

Activity Approach(, שפותחה על ידי  Cohen and Felson)1979(, מדגישות את ההשפעה של 

סגנו� החיי� ופעילות שגרתית . סגנו� חיי� ופעילות שגרתית על בחירה בהתנהגות עבריינית

 ואלה ,וגרפיי�דמ�משתני� מצביי� ומאפייני� סוציו, מעוצבי� באמצעות מבני הזדמנויות
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שכיחות . משפיעי� על התחברות ע� עברייני� פוטנציאליי� ועל אימו) התנהגות עבריינית

עקרונות אלה נוסחו . תרבות עבריינית�ההתחברות ועוצמתה מעמיקי� את ההתערות בתת

שהתייחס לעבריינות כאל דר- , )Sutherland ) 1939בתיאוריית ההתחברות הדפרנציאלית של 

) Sutherland ) 1939.העמדות והבחירה על עבריינות, ש את השפעת המוטיבציהחיי� והדגי

 בניגוד לגורמי� כמו מקו� ,שבחירה המושפעת מהסביבה היא תהלי- שיוצר עבריינות, טע�

 . מגורי� ועוני המסייעי� בתהלי- ההתהוות של עבריינות

מדגישה , )1986 ( Cornish and Clarkeשל) Rational Choice(תיאוריית הבחירה הרציונלית 

 עבריי� רוצה להרוויח ממעשה ,לפי התיאוריה. את ההשפעה של בחירה רציונלית על התנהגות

החלטה לבצע פשע . ת החלטותקבלתהלי- שקשור לבחירה ול,  א� כ�,פשיעה היא. הפשע

תיאוריית הבחירה הרציונלית יושמה . מושפעת משיקולי� רציונליי� של רווח מול הפסד

השפעה (ת הפרט ומרי� פסיכואקטיביי� משנה את תפיסשימוש בח.  של סמי�לתחו�

שצריכה מרובה של אלכוהול , נמצא למשל. וגור� לבחירה בלתי רציונלית) פרמקולוגית

 ,משחררת עכבות, מפחיתה את מידת המודעות של הפרט להתנהגות של לקיחת סיכוני�

 ).Lanza-Kaduce et al. ,1997 (יונליתומגבירה את  הסיכוי להיות מעורב בפשיעה בלתי רצ

 

 ) Polydrug Use(תחילת שימוש בסמי� ושימוש במגוו� סמי� 

 

אחד המשתני� החשובי� בקשר בי� שימוש בסמי� לבי� פשיעה קשור לגיל תחילת שימוש 

חוקרי� שוני� מדגישי� את ההשפעה של גיל תחילת שימוש בסמי� על המש- שימוש . בסמי�

 ).Brook et al. ,1992 ;Nurco ,1998 (הבסמי� ועל פשיע

. מודלי� שוני� מסבירי� קשר בי� גיל תחילת שימוש בחומרי� פסיכואקטיביי� לבי� פשיעה

מדגישי� ) 1997 ( Zhang and Wieczorekוהמודל של) Yu and Williford )1994 המודל של  

 ומצביעי� על תהלי- ,את ההשפעה של גיל תחילת שימוש בחומרי� פסיכואקטיביי� על פשיעה

לשימוש בחומרי� בלתי חוקיי� ) אלכוהול וסיגריות( מצריכה של חומרי� חוקיי� ,התפתחותי

  ).Donovan and Jessor ,1985 ;Welte and Barnes ,1985(ולמעורבות בפשיעה 
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דפוסי מעבר משימוש בסמי� חוקיי� , בדומה,  מתאר)Kandel ) 1975; 1982מודל השלבי� של

שלבי והמשכי בדפוסי �קיי� רצ% רב, Kandel של לדעתה. סמי� בלתי חוקיי�לשימוש ב

 שתחילתו שימוש בסמי� חוקיי� והמשכו שימוש בסמי� בלתי ,שימוש בסמי� בקרב בני נוער

יימצא רצ% ,  שככל שהשימוש בחומרי� חוקיי� מתחיל בגיל מוקד� יותר,נמצא. חוקיי�

התנסות מוקדמת בחומרי� . בלתי חוקיי�בשימוש ועליה בהסתברות לשימוש בחומרי� 

לשימוש בחומרי� פסיכואקטיביי� בשלב "  סמ� מקדי� קריטי"פסכואקטיביי� היא מעי� 

 ששימוש בחומר ,לא הוכח, אול� ).Kaplow et al. ,2002 (מאוחר יותר ולהפרעות נפשיות

, רי� שוני�לדעת חוק,  לכ�. לשימוש בחומר בלתי חוקי, בהכרח,פסיכואקטיבי חוקי מוביל

,  גרי� ;1989, יהודה�ב�(ההתקדמות בשלבי השימוש בחומרי� פסיכואקטיביי� אינה ודאית 

1995 .(  

 

התנסות מוקדמת של שימוש בחומרי� פסיכואקטיביי� קשורה ג� לדפוס של שימוש במגוו� 

 קיי� רצ% התפתחותי של מעבר ,לדעת חוקרי� שוני�. רב של סוגי חומרי� פסיכואקטיביי�

 Mills and Noyes ,1984 ;Kandel (ימוש בסוג אחד של ס� לשימוש במגוו� של סוגי סמי�מש

and Logan ,1984.( מגבירה את הסיכוי להתנסות בסוגי� ,הפיכת שימוש בסמי� להרגל 

לשימוש בסמי� ) Gateway" (שער כניסה"שימוש בס� אחד מהווה מעי� . נוספי� של סמי�

 ושימוש במריחואנה מגביר את ,ול מוביל לשימוש במריחואנהששימוש באלכוה, נמצא. נוספי�

, Eliot et al. ,1989 ;O'Donnell (הסיכוי להתנסות בשימוש בסמי� בלתי חוקיי� נוספי�

, דהיינו, )Polydrug Use(קיי� שימוש במגוו� של סוגי סמי� ,  בעיקר,בקרב בני נוער ).1979

. סמי שינה ועוד, לכוהול בשילוב ע� סמי הרגעהא: שימוש בו זמני בשני סוגי סמי� או ביותר

 ותהסתגלקד� ול) High(שימוש במגוו� של סוגי סמי� נועד להשיג תחושה מהירה של אופוריה 

נוער ה מבני 96% � ש, נמצאצות הבריתבמחקר באר. לדפוסי השימוש הרווחי� בקרב בני נוער

, .Martin et al (סמי� נוספי�שהשתתפו במחקר השתמשו באלכוהול בשילוב ע� מגוו� רב של 

1993.( 
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 שימוש בסמי� ופשיעה

 

 הכוללת עבירות נגד גו% ,חוקרי� מצביעי� על קשר בי� שימוש בסמי� ובאלכוהול לבי� פשיעה

  ).Donnell'O ,1966(ועבירות רכוש 

�). השפעה פרמקולוגית( עבירות המבוצעות בהשפעת סוגי הסמי� השוני� � עבירות נגד גו

נמצא קשר הדוק .  מצביעי� על קשר בי� סוגי סמי� מסוימי� לבי� עבירות ייחודיותהמחקרי�

 לבי� עבירות נגד גו%) קוקאי� וקראק" (קשי�"בי� שתיית אלכוהול והתמכרות לסמי� 

)Wieczorek et al. ,1990 ;Collins ,1988.( 

 Best (ו� הסמי� הצור- במימ�  עבירות המבוצעות בשל  השפעת הגור� הכלכלי� עבירות רכוש

et al. ,2001 ;Ball and Ross ,1991 .(שרוב עבירות הרכוש מבוצעות ,מחקרי� שוני� מצאו 

 Gossop et (על ידי מכורי� להרואי� ולקוקאי� בשל הצור- לממ� את העלות הגבוהה של הס�

al. ,2000 ;Jarvis and Parker ,1989 ;Speckart and Anglin ,1985(. 

 

 על ממצאי� שוני� לגבי הקשר בי� שימוש בסמי� ובאלכוהול לבי� סוגי המחקרי� מצביעי�

 על ממצאי� שוני� לגבי ההשפעה הפרמקולוגית של אותו סוג ס� על עבירות , וכ�,עבירות

נמצא ששימוש בסוג מסוי� של ס� קשור לעבירות ייחודיות בגלל ההשפעה , מצד אחד. שונות

, Collins (י� שתיית אלכוהול לבי� עבירות נגד גו%נמצא קשר ב, למשל. הפרמקולוגית של הס�

1988 ;Dawkins and Dawkins ,1983.( נמצא ששימוש במגוו� רחב של סוגי סמי�, מצד שני, 

ישנ� , בנוס%). Simonds and Kashani ,1980(ולא סוג הס� הייחודי מנבא עבירות נגד גו% 

הרואי� " (קשי�"ורי� לסמי�  שעבירות נגד גו% מבוצעות על ידי מכ,מחקרי� המראי�

, Donnell'O ( ואילו עבירות רכוש מבוצעות על ידי מכורי� לאלכוהול ולמריחואנה,)וקוקאי�

מחקרי� אחרי� מצביעי� על שימוש באלכוהול כגור� למעורבות בעבירות , לעומת�). 1966

י� השוני� הסבירו את הממצא) Collins et al. ,1985.( Yu and Williford) 1994 (נגד גו%

, לטענת�.  המשלב הסבר התפתחותי והסבר פרמקולוגי של השפעת הס�,באמצעות מודל

מובילה לשימוש בסמי� בלתי חוקיי� ) אלכוהול וסיגריות(התנסות מוקדמת בסמי� חוקיי� 

 הכוללת עבירות נגד גו% ועבירות , למעורבות בפעילות עבריינית, ולבסו%,)מריחואנה וקוקאי�(

הוא הגור� העיקרי ) השפעה פרמקולוגית(שימוש באלכוהול ובקוקאי� , לדעת�, �כמו כ. רכוש
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החוקרי� מדגישי� את הצור- בעריכת מחקר , ע� זאת. לעלייה בשיעור העבירות נגד גו%

 . המתמקד בקשר הישיר בי�  סוגי� מסוימי� של סמי� לבי� סוגי עבירות ייחודיות

 

 המחקר

 

עבירות נגד גו% ועבירות (� שימוש בסמי� לבי� סוגי פשיעה  זה היא לבחו� קשר בימטרת מחקר

 לבחו� את התרומה הנבדלת של גיל תחילת שימוש בסמי� ושל שימוש במגוו� של ,וכ�) רכוש

 . סוגי סמי� לניבוי מעורבות בפשיעה

 

 :השערות המחקר

 

 .יימצא קשר בי� התנסות מוקדמת בשימוש בסמי� לבי� סיכויי מעורבות בפשיעה .1

 . קשר בי� שימוש במגוו� רב של סוגי סמי� לבי� סיכוי מעורבות בפשיעהימצא .2

 

יש חשיבות לבדיקת הקשר בי� גיל תחילת שימוש בסמי� ושימוש במגוו� רב של סוגי סמי� 

 היות שהממצאי� עשויי� להבהיר את הקשר של כל אחד ממשתני� אלה ,לבי� פשיעה

 ).Best et al. ,2001 ;Lurigio ,2000(להתנהגות עבריינית 

 

ייחודו של מחקר זה בהתייחסותו הנבדלת לתרומה של גיל תחילת שימוש בסמי� ושל שימוש 

 מחקרי� בתחו� של פשיעה ושימוש בסמי�. במגוו� רב של סוגי סמי� לניבוי מעורבות בפשיעה

אינ� מתייחסי� לתרומה הנבדלת של כל ,  אול�,על חשיבות משתני� אלה,  אמנ�,מצביעי�

 . מעורבות בסוגי פשיעה שוני�משתנה ל
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 שיטהה

 משתתפי�

 

 רוב. מתשעה בתי כלא ברחבי האר) שנגמלו משימוש בסמי�) גברי�( אסירי� 191המדג� כלל 

כול� . אקונומי נמו-�בעלי רקע סוציו,  בממוצע30ילידי האר) בני , המשתתפי� היו יהודי�

 30% �כ. סודית מלאה או חלקית היו בעלי השכלה י44% �כ. עברו עבירות של שימוש בסמי�

 משפחות .השכלה תיכונית או מקצועית מלאה הייתה ולרבע, השכלה תיכונית חלקיתהיו בעלי 

שיעורי עבריינות ושימוש בחומרי� . המוצא שלה� היו גדולות ומנו כשבעה ילדי� בממוצע

 , בעיקר,עבריינות הייתה נפוצה. 60%�50%פסיכואקטיביי� בקרב משפחות המוצא נעו בי� 

 . עבירות רכוש ועבירות אלימות, סחר בסמי�, בקרב האחי� וכללה עבירות של שימוש בסמי�

 

 כלי המחקר

 

 שאלות פתוחות ושאלות 34( חלקי� 3המשתתפי� מלאו שאלו� פרטי� אישיי� שכלל 

שאלות לגבי התנהגות עבריינית ושאלות לגבי שימוש , דמוגרפיות�שאלות סוציו): סגורות

ה משפחלבני הודמוגרפיות התייחסו למשתת% �השאלות הסוציו. פסיכואקטיביי�בחומרי� 

 בו בבית הכלכלי המצבמה היה : לדוגמה. )השכלה, אקונומי�מצב סוציו, מצב משפחתי, גיל(

: סמ� בעיגול(? השכונה בה גדלת  אתמתאר היית אי- ;)גרוע, בינוני, טוב: סמ� בעיגול(? גדלת

עבריינות שאלות לגבי  התנהגות עבריינית כללה ;) שכונת יוקרהשכונה רגילה, שכונת מצוקה

באילו סוגי עבירות יש ל- : לדוגמה. )מאסרי� קודמי� ,עבירות סוגי(בני המשפחה ומשתת% ה

. פריצות  ה. כייסות ד. סחר בסמי� ג. שימוש בסמי� ב. א: סמ� בעיגול כל מה שנכו�(? הרשעות

לפני : סמ� בעיגול את האפשרות הנכונה (?החוקת על  עברמתי ;...)פרט, אחר. י ...תקיפה

שימוש  שאלות לגבי ;)יחד ע� שימוש בסמי�,  בסמי�שימושלאחר , תחילת שימוש בסמי�

 חומרי� פסיכואקטיביי� סוגי(ה משפחמשתת% ובני ההעל ידי בחומרי� פסיכואקטיביי� 

 גיל התמכרות ומש- ,"קשי�"גיל שימוש בסמי� ,  בסמי�גיל תחילת שימוש, שבה� השתמשת

 ;)סמ� בעיגול כל מה שנכו�(? מי במשפחת- משתמש בסמי�: לדוגמה ).מסמי�" ניקיו�"זמ� 

שאלה (?  התחלת להשתמש ס�באיזה ;? לראשונה בסמי� להשתמשהתחלת גיל באיזה

         אלכוהול ובירה  . א: סמ� בעיגול כל מה שנכו�(?  באילו חומרי� נהגת להשתמש;)פתוחה



 גילה ח�
 
 

 הקשר בינ� לבי� פשיעה: שימוש במגוו� של סוגי סמי�, ל תחילת שימוש בסמי�גי

 

 

 136

        )...מתדו�(כדורי מר) ואדול� . כדורי שינה ה.  ואקסטאזי  ד.ד.ס.ל. יש ומריחואנה  גחש. ב

 להשתמש התחלת גיל באיזה ;? מאיזה גיל אתה מכור לדעת-;...)פרט, סמי� אחרי�. ט

          ?  כמה זמ�,  א� כ�;)כ� או לא: סמ� בעיגול(? "נקי" הא� כיו� אתה ;?"י�קש"� מיבס

, אחר. ח ... חודשי�8עד  .  חודשי�  ה6עד .  חודשי�  ד3עד . עד חודשיי�  ג. ש  בעד חוד. א(

  ...).פרט

 

          הלי-

 

התקבלה רשימה של אסירי� שנגמלו , לאחר שהצעת המחקר אושרה על ידי שירות בתי הסוהר

לאסירי� שהשתתפו במחקר . מסמי� מידי העובדי� הסוציאליי� בבתי הכלא השוני�

  שמירת סודיות ואנונימיות כדי לחזק את התוק% והמהימנות של הדיווח העצמיהובטחה

)Darke ,1998 ;Adelekan et al. ,1996.(  המשתתפי� הביעו נכונות להשתת% במחקר וחתמו

שאלו� ). הצהרת אסיר בדבר השתתפות במחקר (והרסתי הבירות על טופס הסכמה של ש

הזמ� שנדרש למילוי השאלו� היה . ו פרטניתהמחקר הועבר לאסירי� במסגרת קבוצתית א

 .כרבע שעה בממוצע

 

 ממצאי�

 

 מאפייני שימוש בסמי�

 

, )SD = 4.59) X ,16.26 =  בממוצע 16בגיל " קלי�"המשתתפי� התחילו להשתמש בסמי� 

 18גיל התמכרות לסמי� היה . )SD = 5.88) X ,21.22 =   בממוצע21בגיל " קשי�"ובסמי� 

 .)SD = 6.24) X ,17.79 = בממוצע

 

 .קבוצת המחקר  מציג מאפייני שימוש בסמי� ופשיעה בקרב1 ' מסלוח
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 קבוצת המחקרבקרב מאפייני שימוש בסמי� ופשיעה : 1' לוח מס

 

 N % 

 :סוגי עבירות

 סמי�

 רכוש

 גו%  

 

191 

94 

97 

 

100      

49.2     

50.8  

 מאסרי� קודמי�

 כ�

 לא

 

152 

31 

 

83.1 

16.9 

 :תחילת שימוש בסמי�

 חשיש

 קוקאי�

 הרואי�

 אחר

 

163 

11 

12 

5 

 

85.3 

5.8 

6.3 

2.6 

 :סוגי סמי� שבה� השתמשו

 חשיש

 הרואי�

 קוקאי�

L.S.D.  

 אלכוהול

 סמי שינה

 סמי מר)

 תערובת

 

174 

159 

143 

118 

90 

72 

67 

44 

 

91.1 

83.2 

74.9 

61.8 

47.1 

37.7 

35.1 

23.0 
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 N % 

 :סמי� בשימוש' מס

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

8 

18 

41   

36           

29 

17    

26     

16   

 

4.2 

9.4 

21.5 

18.8 

15.2 

8.9 

13.6 

8.4 

 :סמי� ועבריינות

 שימוש בסמי� קד� לעבריינות  

 זמנית�סמי� ועבריינות בו

עבריינות קדמה לשימוש 

 בסמי�  

 

87 

42    

55 

 

47.3 

22.8 

29.9 

 

השתמשו בסמי� לפני שהיו מעורבי� ) 47%(כי כמחצית מהמשתתפי� ,  עולה1' מלוח מס

 היו מעורבי� בפשיעה לפני שהשתמשו 30%, לעומת�). עבירות נגד גו% ועבירות רכוש(בפשיעה 

 כל המשתתפי� עברו. בפשיעה ובשימוש בסמי�, בו זמנית,  היו מעורבי�23% �ו, בסמי�

עבירות נגד ,  בעיקר, עברו51% � ו,עבירות רכוש,  בעיקר, עברו49%. עבירות של שימוש בסמי�

עבירות נגד גו% : מיו� העבירות לשני סוגי�) (ע� עבירות רכוש או ללא עבירות רכוש(גו% 

).  נעשה על בסיס דיווחי המשתתפי� לגבי מעורבות� בסוגי� שוני� של עבירות,ועבירות רכוש

: סמי�וגי ס של  השתמשו במגוו�,כ-  ואחר,בחשישלהשתמש  התחילו תתפי�מהמש 85%

כבחמישה סוגי סמי� בממוצע המשתתפי� השתמשו  . שינה ועודסמי, אלכוהול, ד.ס.ל, הרואי�

)M=4.54 ,SD=1.94.( רוב� היו רצידיביסטי� )מספר המאסרי� שלה� היה כשלושה .)83% 

 .  ) M=2.69 ,SD=2.09  (בממוצע
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 שימוש במגוו� של סוגי סמי� ופשיעה, חילת שימוש בסמי�גיל ת

 

שימוש במגוו� של סוגי סמי� לבי� פשיעה נבדק באמצעות , קשר בי� גיל תחילת שימוש בסמי�

: כללו שני סוגי עבירות) קטגוריאלי�משתנה תלוי(סוגי פשיעה . ניתוחי רגרסיה לוגיסטית

, גיל תחילת שימוש בסמי�, גיל: תלויי� היוהמשתני� הבלתי . עבירות נגד גו% ועבירות רכוש

שימוש בסמי� במשפחה , )משתני� רציפי�(שימוש במגוו� של סוגי סמי� וגיל התמכרות 

שתני� המתאמי� בי� המ). יש=  1 � ו;אי�=  0: משתני� דמי קטגוריאליי�(ומאסרי� קודמי� 

 מבי� כלל המשתני� הבלתי .r=.27 ,p<.001עד   r=-.25 ,p<.001 � מונעהבלתי תלויי� 

גיל תחילת שימוש בסמי� : תלויי� נמצאו שני משתני� מובהקי� התורמי� לניבוי פשיעה

הגיל  בדיקה של משתני .שאר המשתני� היו לא מובהקי�. ושימוש במגוו� של סוגי סמי�

 .שללה את קיומה של מולטיקולינאריות בי� משתני� אלו

מאפייני שימוש בסמי� , של סוגי עבירות לפי משתני רקע מציג רגרסיה לוגיסטית 2 ' מסלוח

 . ועבריינות

 

 .מאפייני שימוש בסמי� ועבריינות, רגרסיה לוגיסטית לפי משתני רקע :2' לוח מס

 

 

Exp(B) SeB B 

 
 

 גיל תחילת שימוש בסמי� *09.- 05. 91.

 סמי�מגוו� של סוגי שימוש ב **26. 10. 1.29

 גיל 01. 03. 1.01

 שימוש בסמי� במשפחה 12.- 36. 89.

 גיל התמכרות 01.- 03. 99.

 קיו� מאסרי� קודמי� 60.- 50. 55.

P<.05*, P<.01**                                                                                      

                                      χ
2
(6)=17.83, p<.01                                                   
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 הסיכוי  כ- גדל,יותר היה רב סמי� של סוגי מגוו�השימוש בככל ש ש, עולה2'  מסמלוח

שככל , לגבי גיל תחילת שימוש בסמי� נמצא). В=.26 ,P<.01(למעורבות בעבירות נגד גו% 

 ות בעבירות נגד גו%כ- גדל הסיכוי למעורב, שההתנסות בשימוש בסמי� הייתה מוקדמת יותר

)B=-.09, P<.05( ,התרומה השולית , אמנ�)β ( של גיל תחילת שימוש בסמי� היא נמוכה אבל

שהתרומה של שימוש במגוו� של סוגי סמי� לניבוי ,  א� כ�,מ� הממצאי� עולה. מובהקת

 . מעורבות בעבירות נגד גו% רבה יותר מהתרומה של גיל תחילת שימוש בסמי�

 

 אינטראקציה בי� גיל תחילת שימוש בסמי� לבי� שימוש במגוו� רב של סמי� נבדקה, בנוס%

האינטראקציה בי� שני המשתני� נבדקה באמצעות ניתוח של רגרסיה . לבי� ניבוי סוגי פשיעה

האינטראקציה בי� גיל תחילת שימוש בסמי� ובי� , כלומר. לוגיסטית ונמצאה לא מובהקת

, לעומת זאת.  תרמה לניבוי עבירות נגד גו% ועבירות רכוששימוש במגוו� רב של סוגי סמי� לא

גיל תחילת שימוש בסמי� ושימוש במגוו� רב (תרומה רבה יותר הייתה של כל משתנה בנפרד 

 .לניבוי מעורבות בעבירות נגד גו%) של סמי�

    

 . מציג  סוגי פשיעה לפי שימוש במגוו� של סוגי  סמי�3לוח  

 

  שימוש במגוו� של סוגי  סמי�סוגי פשיעה לפי: 3 ' מסלוח

    

 

 

                                          

         בשימוש  סוגי סמי�5�1

            N                      % 

  בשימושסוגי סמי� 8�6       

         N                       %  

 32.2% 19 56.8% 75 רות רכושיעב

 67.8% 40 43.2% 57        רות נגד הגו%יעב

 100.0% 59 100.0% 132 כ"סה
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 סוגי 8�6( מהמשתתפי� שהשתמשו במגוו� רב של סוגי סמי� 68% � כי כ, עולה3 ' מסמלוח

 43% לעומת ;)ע� עבירות רכוש או ללא עבירות רכוש( היו מעורבי� בעבירות נגד גו% )סמי�

 מהמשתתפי� 57% � כי כ, נמצא,כמו כ�.  סוגי סמי�5�1מהמשתתפי� שהשתמשו בי� 

 .היו מעורבי� יותר בעבירות רכוש) 5�1(שהשתמשו בפחות סוגי סמי� 

 

 דיו�

 

וכ� בח� את התרומה הנבדלת , מחקר זה בח� קשר בי� שימוש בסמי� לבי� מעורבות בפשיעה

של גיל תחילת שימוש בסמי� ושל שימוש במגוו� של סוגי סמי� לניבוי מעורבות בעבירות נגד 

 . ו% או בעבירות רכושג

נמצא קשר בי� גיל תחילת שימוש בסמי� לבי� . ממצאי מחקר זה איששו את שתי ההשערות

נמצא קשר בי� שימוש במגוו� של סוגי סמי� לבי� מעורבות , כמו כ�. מעורבות בעבירות נגד גו%

בות  שהתרומה של שימוש במגוו� רב של סוגי סמי� לניבוי מעור,נמצא. בעבירות נגד גו%

 , נמצאבנוס%. תחילת שימוש בסמי�בעבירות נגד גו% הייתה רבה יותר מאשר התרומה של גיל 

שהאינטראקציה בי� גיל תחילת שימוש בסמי� ושימוש במגוו� רב של סמי� לבי� ניבוי 

 ולא תרמה לניבוי יותר מאשר התרומה של כל ,מעורבות בעבירות גו% לא הייתה מובהקת

 .משתנה בנפרד

 

הממצאי� מצביעי� על תרומה רבה יותר של . מחקר זה שוני� ממחקרי� אחרי�ממצאי 

מאשר לגיל תחילת שימוש  יותר, שימוש במגוו� רב של סמי� לניבוי מעורבות בעבירות נגד גו%

, הממצאי� אינ� מצביעי� על אינטראקציה בי� גיל תחילת שימוש בסמי�,  כמו כ�.בסמי�

 .ורבות בעבירות נגד גו% לבי� מע,שימוש במגוו� של  סמי�

 

קשור להשפעה הפרמקולוגית של סוג הס� על המשתמש לממצאי המחקר הסבר אפשרי 

מחקרי� מצביעי� על . ולהשפעה הפרמקולוגית המצטברת כתוצאה משימוש במגוו� של סמי�

 בשל ההשפעה הפרמקולוגית של סוג ,קשר בי� שימוש בסמי� ובאלכוהול לבי� עבירות נגד גו%

; Collins ,1988 (מצא קשר בי� שימוש באלכוהול לבי� מעורבות בעבירות נגד גו%נ. הס�

Collins et al. ,1985.( ששימוש במגוו� רחב של סוגי סמי� מנבא עבירות נגד גו%,כ� נמצא  
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)Simonds and Kashani ,1980 .(בסמי� " כבדי�" שמשתמשי� ,במספר מחקרי� נמצא

, Anglin and Speckart ,1988 ;Clayton and Tuchfeld (מעורבי� יותר בעבירות נגד גו%

 ההשפעה הפרמקולוגית של אותו  המחקרי� מצביעי� על ממצאי� שוני� לגבי,אול�). 1982

 שעבירות נגד גו% מבוצעות על ידי מכורי� ,יש מחקרי� המראי�. סוג ס� על עבירות שונות

בוצעות על ידי מכורי� לאלכוהול  ואילו עבירות רכוש מ,)הרואי� וקוקאי�" (קשי�"לסמי� 

עוד שמחקרי� אחרי� מצביעי� על שימוש באלכוהול ב, )Donnell'O ,1966 (ולמריחואנה

  ).Collins et al. ,1985 (כגור� למעורבות בעבירות נגד גו%

משלב הסבר התפתחותי ע� ) Yu and Williford) 1994אחד ההסברי� לממצאי� שוני� של  

התנסות מוקדמת בסמי� חוקיי� מובילה לשימוש בסמי� . שפעת הס�הסבר פרמקולוגי של ה

השימוש ,  לדעת�,אול�.  למעורבות בעבירות נגד גו% ובעבירות רכוש, ולבסו%,בלתי חוקיי�

 . הוא הגור� העיקרי למעורבות בעבירות נגד גו%) השפעה פרמקולוגית(באלכוהול ובקוקאי� 

 

 של גיל תחילת שימוש בסמי� לניבוי מעורבות ממצאי מחקר זה הצביעו על השפעה מוגבלת

 : ישנ� שני הסברי� אפשריי� לכ-. בעבירות נגד גו%

 

 שהקשר בי� , והסבר שני;הסבר אפשרי אחד קשור להתפתחות של דפוסי שימוש בסמי�

התנסות מוקדמת של שימוש בחומרי� חוקיי� יכולה  .שימוש בסמי� לבי� פשיעה אינו ישיר

 , לדעת חוקרי� שוני�,אול�). Kandel ,1982 ;1975 (מרי� בלתי חוקיי�להוביל לשימוש בחו

,  גרי�;1989, ב� יהודה(התקדמות בשלבי השימוש בחומרי� פסיכואקטיביי� אינה ודאית 

 שימוש במגוו� של סמי� גור� למעורבות רבה יותר בעבירות נגד גו% בגלל ,לעומת זאת). 1995

המשפיעי� באופ� ישיר על המשתמש וגורמי� השפעה פרמקולוגית מצטברת של סמי� 

 . למעורבות בפשיעה

 

 אלא באמצעות ,שהקשר בי� שימוש בסמי� לבי� פשיעה אינו ישיר, הואהסבר אפשרי נוס% 

 והשפעת חברי� עברייני�) Nurco ,1998 (משתני� מתווכי� כמו גיל תחילת שימוש בסמי�

)Zhang and Wieczorek ,1997.(בהתא� � פועלי� באופ� דיפרנציאלי משתני� אלה ואחרי 
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לנסיבות החיי� של הפרט ומשפיעי� בדרגות שונות על העוצמה ועל כיוו� הקשר בי� פשיעה 

, קיימי� ממצאי� שוני� על מעורבות בפשיעה לפני שימוש בסמי�, בנוס%. לבי� שימוש בסמי�

; Best et al. ,2001 (שאינ� מספקי� הסבר סיבתי וברור לקשר בי� פשיעה לבי� שימוש בסמי�

Chaiken and Chaiken ,1990 .(תרבות ומודל �הסברי� אלה עולי� בקנה אחד ע� מודל תת

פשיעה .  שהקשר בי� פשיעה ובי� שימוש בסמי� אינו סיבתי,מודלי� אלה טועני�. סגנו� חיי�

. ניתרבות עבריינית וסגנו� חיי� עבריי�ושימוש בסמי� ה� שני דפוסי התנהגות המאפייני� תת

 ללא ,משפיעי� הדדית זה על זה ומתרחשי� במקביל, דפוסי התנהגות אלה קשורי�  זה לזה

 . קשר סיבתי ביניה�

 

 המבוסס על דיווח עצמי של ,מגבלות מחקר זה נובעות מהיותו מחקר רטרוספקטיבי

. יכולת הכללה שלו מוגבלת,  לכ�.המחקר נער- באוכלוסייה ייחודית, בנוס%. המשתתפי�

 . א� נית� להכליל את הממצאי� של מחקר זה לגבי אוכלוסיות אחרות, ראוי לבדוק,לפיכ-

 להשוות ממצאי  נית� כ�.אוכלוסיות של אסירות מכורות לחומרי� פסיכואקטיביי�, למשל

  . מחקר זה ע� ממצאי מחקרי� אחרי�

 

י סמי� שמניעת רצ% של התפתחות משימוש בסוג אחד של ס� לשימוש במגוו� רב של סוג, יתכ�

מניעת המעבר לשימוש במגוו� , לפיכ-. עשויה להפחית את סיכויי המעורבות בעבירות נגד גו%

 ה� בתחו� שימוש בסמי� וה� ,רב של סמי� היא יעד חשוב בתכנו� שיטות התערבות ומניעה

שמניעת התנסות מוקדמת בשימוש בסמי� עשויה להפחית את סיכויי , יתכ�. פשיעההבתחו� 

תרבות עבריינית �למנוע התחברות לעברייני� ולתת,  במגוו� רב של סוגי סמי�המעבר לשימוש

 שמחקר עתידי יבח� משתני� מתווכי� ,מומל). ולהקטי� את סיכויי המעורבות בפשיעה

לזיהוי משתני� מתווכי� בקשר בי� שימוש . נוספי� הקשורי� לשימוש בסמי� ולפשיעה

שר תכנו� יעיל יותר של תכניות מניעה  שתאפ,בסמי� לבי� פשיעה יש משמעות ישומית

  . על מנת למנוע את המעבר משימוש בסמי� לפשיעה,זאת. והתערבות
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