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 : التعريف ببعض املصطلحات :   األول املبحث  

 تعريف املخدرات :   أوال

د للجارية يف انحية البيت، واملَخدر واخَلَدر: الظلمة، واخلدرة: الظلمة الشديدة  لغة :  مشتقة من اخِلْدر وهو سرت ُيم
 . ضعفال، واخلادر: الكسالن، واخَلدرم من الشراب والدواء: فتور يعرتي الشارب و 

كل مادة مسكرة أو مفرتة طبيعية أو مستحضرة كيميائياً من شأهنا أن تزيل العقل جزئياً أو كلياً،   اصطالحا : 
وتناوهلا يؤدي إىل اإلدمان، مبا ينتج عنه تسمم يف اجلهاز العصيب، فتضر الفرد واجملتمع، وحيظر تداوهلا أو زراعتها، 

  .الشريعة اإلسالميةأو صنعها إال ألغراض حيددها القانون، ومبا ال يتعارض مع  

متداوليها إىل السلوك اجلانح و هي   لك املواد اليت تؤدي مبتعاطيها و تاملفهوم االجتماعي للمخدرات :    -1-1
 أيضا حسب املتخصصني االجتماعيني تلك املواد املذهبة للعقل فيأت مستعملها سلوكا منحرفا . 

1-2-   : للمخدرات  القانوين  تسبب    املفهوم  اليت  املواد  اجله  اإلدمانجمموعة من  ترهق  العصيب وحيضر او  ز 
 بواسطة من يرخص له بذلك .   إالحيددها القانون و ال تستعمل    ألغراض  إالصنعها   أو زراعتها    أوتداوهلا  

هي كل مادة نباتية كيميائية مركبة ذات خواص معينة تؤثر على متعاطيها  التعريف الطيب للمخدرات :   -1-3
 العالج املباحة ( وتشكل ضررا على املتعاطي نفسيا ،صحيا،اجتماعيا .   أغراض)    إرادايو جتعله مدمنا ال 

على   ؤثر ت   و  مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي املصحوب بتسكني األل   تعريف املخدر : -اثنيا
 مبا يف ذلك مستوى النشاط ،الوعي ،التوازن .   الفسيولوجية احلالة  

وتشمل هذه املواد:   )اإلدمان( طبيعية كانت أو مصنعة  هي املواد احملدثة لالعتماد    تعريف املواد النفسية :  -اثلثا
الكحوليات )املشروابت الكحولية( واألمفيتامينات، والباربيتورات )مثل الفاليوم، وامليلتاون، وسائر املواد املهدئة(، 
والقنبيات )مستحضرات القنب، املاريغواان يف الغرب، والبانج واجلاجنا والكاراس يف اهلند، والكيف يف مشال أفريقيا، 

مصر(،   يف  والقات، واحلشيش  والسايلوسيبني(،  وامليسكالني،  الليسريجايد،  )مثل  واملهلوسات  والكوكايني، 
 واألفيونيات )األفيون، واملورفني، واهلريوين، والكودايني(، واملواد الطيارة )االستنشاقية: مثل األسيتون، واجلازولني(. 

النفسية   -رابعا املواد  نفسية    تعاطي  املتكرر ملادة  التناول  ينجم   أو مبتعاطيها    اإلضرار  إىل   أاثرها تؤدي    حبيث : 
 الضرر عن النتائج االجتماعية و االقتصادية املرتتبة عنها . 

حيث يتم بث ترددات  األذننيعبارة عن نغمات يتم مساعها عرب مساعات بكل من املخدرات الرقمية :  -خامسا
يوحد بني الرتددين للحصول   أن ل الدماغ جاهدا  اليسرى فيحاو   األذن  إىلاليمىن مثال وترددات اقل    األذن معينة يف  



وهذا   للصوتني  واحد  مستوى  على مستوى    األمر على  حالة غري مستقرة  الدماغ يف  الكهرابئية   اإلشاراتجيعل 
احد  إحساس معني حياكي    إلحساس العصبية اليت يرسلها وحسب نوع االختالف يف كهرابئية الدماغ يتم الوصول  

 كالنشوة .   إليهااملشاعر اليت يود الوصول   أواملخدرات   أنواع

اإلدمان هو التعاطي املتكرر للمواد النفسية، حبيث يؤدي إىل حالة نفسية وأحياانم :  و االعتماد    اإلدمان  -سادسا
هو ما يعرف عضوية انجتة عن التفاعل مع املادة املخدرة لدرجة ُييل فيها املدمن إىل زايدة جرعة املادة املتعاطاة، و 

أو التحمل وتسيطر عليه رغبة قهرية قد ترغمه على حماولة احلصول على املادة النفسية املطلوبة أبي وسيلة   ابلطاقة
 .   العتماد" بديالً لإلدمان والتعودوقد استخدم مصطلح "ا

تتوفر فيه الشروط كالزايدة املستمرة يف كمية العقار   أن: فاملدمن البد    اإلدمانالفرق بني االعتماد و    -سابعا
  ، االجتماعي  ،التدهور  العقار  هذا  على  وجسميا  نفسيا  التام  بنفس   املتعود  أما،االعتماد  العقار  فهو أيخذ   :

 .جانبية  أعراضدون حدوث أي    أخذهاينسى    أحياانيزيدها بل    اجلرعة يوميا وال

وتولد الدافع النفسي  اإلشباعحالة تنتج عن تعاطي املادة وتسبب الشعور ابالرتياح و  االعتماد النفسي :   -اثمنا
 لتجنب الشعور ابلقلق .   أودورية لتحقيق اللذة   أو لتناول العقار بصورة متصلة  

نفسية   اضطراابتحالة تكيف وتعود اجلسم على املادة حبيث تظهر على املتعاطي    االعتماد العضوي :   -اتسعا
 وعضوية شديدة عند امتناعه من تناول العقار فجأة . 

يتعود على تعاطي عقار مثل الكحول ،املخدرات ويف حالة توقفه يشعر  الذي الشخص  مفهوم املدمن :  -عاشرا
 ابالضطراب . 

إذا توقف عن تعاطي املخدر،  هو احلالة اليت يكون عليها املدمن األعراض اإلنسحابية )املنع(:    -احلادي عشر
وهي جمموعة أعراض تنجم عن حماولة اجلسم التخلص من آاثر مسوم املخدر، وختتلف حسب نوع املخدر. وتبلغ 

أن هذه األعراض أشدها يف األفيون ومشتقاته وابألخص اهلريوين حيث ترتاوح مدهتا بني يومني وأربعة أايم، وُيكن  
تنتهي ببعض املتعاطني إىل الوفاة ومن أمثلة أعراض االنسحاب مزاج مكتئب وشعور ابلتعب واضطراب يف النوم 
وأحالم مزعجة، االرتعاشات الشديدة والغثيان والتقيؤ والشعور ابلضيق والتوعك والضعف وسرعة ضرابت القلب 

 .والعرق املتزايد، إضافة إىل املزاج املكتئب والتهيج

 نفس أتثري اجلرعة السابقة .   إىل الرغبة يف زايدة اجلرعة املتعاطاة لغرض الوصول االحتمال:  -عشر  لثاينا

 ( أشهرمن ستة    أكثر وضع مشكل غري سوي ،حالة مرضية تستمر لفرتة طويلة )  مزمن : –ثالثة عشر    -



:   -عشر  أربعة   - املخدر وهي عملية    إيقاف   الفصام  تعاطي  تستمر عادة يف مصحات   إجبارية املدمن على 
 انسحابية .   أعراضعالجي معني ُينع من ظهور  ألسلوبوفقا   اإلدمان عالج  

 املبحث الثاين : تصنيفات املخدرات : 

 :   وفق هذا املعيار جندحسب املصدر :    -2-1

الطبيعية نبااتت وتستعمل مباشرة بشكلها األصلي عن طريق الفم ، وهي اليت تكون يف األصل  :    * املخدرات 
 ومثال ذلك احلشيش واألفيون والكوكا والقات . 

بعض :تصنيعية  الخدرات  امل* عليها  وجترى   ، الطبيعية  املواد  من  تستخلص  اليت  التصنيعية  املخدرة  املواد  هي 
أ  ، ومن  وأثراً  تركيزاً  الكيميائية ، وتصبح مواد أخرى أشد  املورفني واهلريوين والكوكايني العمليات  النوع  مثلة هذا 

 والكودايني وغري ذلك من املواد التصنيعية . 
هي عقاقري من مواد كيميائية هلا نفس أتثري املواد املخدرة الطبيعية أو التصنيعية ، وهي :    املخدرات التخليقية   *

 . أقراص أو كبسوالت ، أو حقن أو مساحيق ، وكذلك أشربه   أوتصنع على شكل حبوب 
 تصنيفات املخدرات حسب مبدأ التأثري    -2-2

نشطة   خمدرات  النفسية خاصة حاالت  *  واحلالة  العصيب  اجلهاز  على  أتثري  هلا  ،    اإلحباط:   أمهها ،االكتئاب 
 الكوكايني . 

 نوعني :   إىل الركود واخلمول وتنقسم   إىل تؤدي    خمدرات مسكنة: *  

 .  األفيون خمدرات مسكنة افيونية :  تشمل كل املستحضرات الطبية اليت تدخل يف تركيبها مادة    -أ

 .   ابألفيونخمدرات مسكنة غري افيونية : ال عالقة هلا   -ب

 املخدرات حسب لون املخدر :   تصنيفات   -2-3

 املورفني ، اهلريوين ، الكوكايني . خمدرات بيضاء : تشمل    -أ

 .   األفيونخمدرات سوداء: احلشيش ،  -ب

 تعاطي املخدرات :   أنواع املبحث الثالث :  

 .   أحواهلااالستكشايف : تكون فضولية الستكشاف   أوالتعاطي التجرييب    -3-1

 . بعوامل اجتماعية  ارتبط    ما   إذامرتني يف الشهر    أو الظريف :يعين مرة    أو التعاطي العرضي    -3-2



 ، االكتئاب.   اإلحباطالتعاطي املنتظم : يرتبط بوصول املتعاطي ابلعوامل النفسية مثل القلق، اليأس ،  -3-3

الكثيف و   -3-4 التوافق مع التعاطي  لديه مشكالت صعوبة  اليومي حيث يضر بصحته وتظهر  أي  القهري : 
 احلياة االجتماعية . 

 املخدرات :   أنواع املبحث الرابع :  

 ومجيع هذه املخدرات مهبطة للجهاز العصيب و تشمل كل من : املسكنات االفيونية :    -4-1

يستخدم األفيون يف اجملال الطيب لتخفيف األل، ويستعمل على شكل حماليل تؤخذ  )نبات اخلشخاش(:  األفيون *  
وأما التعاطي غري الطيب   املريض إلدماهنا، أو أقراص تتناول عن طريق الفميف الغالب يف العضل حىت ال يتعرض  

فيؤخذ عن طريق التدخني كما هو يف اهلند وإيران، أو البلع ابملاء وقد يعقبه تناول كوب من الشاي، وأحياان يلجأ 
ت اللسان وتطول املدمن إىل غلي املخدر وإضافة قليل من السكر إليه مث يشربه. أو االستحالب حيث يوضع ت 

 .أو يشرب مذاابً يف كوب من الشاي أو القهوة يؤكل خملوطاً مع بعض احللوايت، أو احلقن،  فرتة امتصاصه، أو

 * مشتقات االفيون : -*

:  -أ نبات اخلشخاش  اهلريوين  ومع أن اهلريوين  فهو بديل ختليقي للمادة املخدرة يف األفيون  من أهم منتجات 
عندما مت ختليقه وتصنيعه، مت ذلك خلدمة األغراض الطبية، وعالج بعض األمراض املستعصية، ولكن مع الوقت، 

 عنه.   اإلقالعاملخدرات ويصعب    أنواع مت استخدامه استخدامات ادمانية وهو من اخطر  

اخلام بعد استخالصه من رؤوس نبات اخلشخاش ويتم استهالكه يف شكل   األفيون من    ص يستخلاملورفني :    -ب
 .   األفيونفعالية يف    األكثرحقن تت اجللد وهو املادة  

 العصيب املركزي .   الطبيعي وهو من املواد املهبطة للجهاز  األفيون الكودائني : مادة مستخلصة صناعيا من    -ج

 املسكنات الغري افيونية :   -4-2

يف   أو يف الكحول    أو تذاب يف املاء    أومركبات حامض الباربيتوريك : جمموعة خمدرة منومة تتم عن طريق البلع    -أ
 احلقن ابلوريد . 

 املضادة للقلق و االكتئاب .   األدوية   ، واد التالية الكوال ، هيدرانيا  مستحضرات الربوميدات : تشمل امل -ب

 الكحول )اخلمور( : هي االشربة اليت تتوي على كمية من الكحول .   -ج

 املخدرات املنبهة )املنشطات( :   -4-2



زايدة  أووظائف اجلهاز العصيب املركزي ما ينتج عنه سرعة   زايدة  إىلاملنبهات تؤدي  أنهي عكس املثبطات حيث 
 وتشمل على جمموعتني :   األخرىيف بعض وظائف اجلسم  

 و تشمل جمموعة املواد املنشطة الطبيعية :    -أ

  فسيولوجية *الكوكايني : يعمل على زايدة ضرابت القلق ،التوتر ، تغريات  

 العرق ، اضطراابت نفسية .   فرازإ*القات: سرعة ضرابت القلب زايدة ضغط الدم، 

 جمموعة املواد الغري الطبيعية )املصنعة( :  -ب

مراكز اجلهاز العصيب   إاثرة  إىل * االمفيتامينات )البنزدرين و مشتقاته (: مركبات نشطة كيميائيا يؤدي استعماهلا  
 .والتنميلثر على الشهية والشعور ابلتوهم  وتؤ 

مسعية ومشية   أو وهالوس بصرية    وأحالمعدم اتزان العقل فتحدث تصورات وختيالت    إىلاملهلوسات : تؤدي    -ج  
  . ذات الرتاكيب الكيميائية مثل : املسكالني ، االتربني ،السكوبوالمني ، القنبوتضم عددا من املواد النفسية 

الطيارة احد جوانب  -د املواد  استنشاق  يعترب  الطيارة :  النفسية واالعتماد عليها   املذيبات  املواد  تعاطي  مشكلة 
الفئة يف سرعة توهلا   املصنعة تت هذه  املواد  استنشاقها ومن   أخبرة  إىل وتشرتك  عند  تسمما  متطايرة و تدث 

 . التولوين    أشهرها

 على املخدرات :   اإلدماناملبحث اخلامس : خصائص 

 أي وجود دافع قهري قوي لتناوهلا .   أايم  أوعدم استطاعت املدمن التخلي عن تناول املادة املخدرة لساعات    -

 زايدة اجلرعة تلك املادة املخدرة .   إىلامليل املستمر    -

املضاعفات عند التوقف عن تناول املادة املخدرة مثل القلق ،التوتر،االكتئاب،قلة    أوالنفسية    اآلاثرتطور بعض    -
 الرتكيز، عدم االرتياح. 

،االرجتاف   - :الصداع  مثل  التناول  عن  التوقف  عند  اجلسمية  العضوية  املضاعفات  بعض  ظهور 
امل العضوي ،اجلوانب الع  األغلب ،تدهور تدرجيي يف السمات الشخصية ووظائفها يشمل على  اإلغماء،التعرق،

 حسب املادة املخدرة اليت يتناوهلا املدمن .   األغراض وختتلف  الذهنية ،السلوك ،الصحة  

 تعاطي املخدرات :   إىلوالعوامل اليت تؤدي ابلفرد   األسباباملبحث السادس:  

 العوامل املساعدة اليت تتعلق ابملخدرات املستعملة :   -6-1



 وخواصها الكيميائية : تركيب املخدرات   -أ

يف الرتكيب  األقوى ختتلف املواد والعقاقري املخدرة أبنواعها املختلفة من حيث الرتكيب واخلواص الكيميائية واملخدر 
 عليه عند التعاطي املتكرر.  اإلدمانواخلواص الكيميائية يسهل  

 طريقة استعمال وتعاطي املخدر:   -ب

يقل بطريقة احلقن فالتعاطي املستمر يزيد من فرص   اإلدمان عليها بينماطريقة التعاطي ابلفم ، الشم ، فانه يسهل  
 (. األعراس  –عكس االستخدام املؤقت )املناسبات    اإلدمان 

:   –ج   عليها  احلصول  وسهولة  املخدرات  التهريب    توفر  املوجودة عند سواء عن طريق  واليت   أو  الصيدليات 
 تصنف ضمن املمنوعات . 

 .   اإلسالمي مقبولة عكس الدين    إسالمية فتعاطي الكحول يف الثقافات الغري   نظرة اجملتمع للمادة املخدرة :   -د

 العوامل الذاتية :   -6-2

 . عليها    اإلدمانشخصية املدمن : مثل اضطراابت الشخصية اليت ترض تعاطي املواد املخدرة و    -أ

 . حب التجربة واالستطالع :وبتكرار التجربة يصبح هؤالء مدمنني   -ب

 . عاطفية وعائلية   أزمات إىلتعرض املدمن    إذامن امللل والفراغ النفسي الذي يعاين منه    اهلروب الفراغ وامللل :    -ج

 مصاحبة رفقاء السوء:خاصة ما تشهده اجملتمعات من تفككات وصراعات .   -د

 .   اإلسالمية غياب الوازع الديين :عدم االمتثال للعقيدة    -ذ

 ما بعد احلروق.   أالم النفسية واجلسمية : مثل االكتئاب ،القلق النفسي ، الفصام ،املغص الكلوي،   األمراض   -ر

 العوامل البيئية :   -6-3

 . األسري ، العنف، التهميش ، ضعف االحرتام الذات ، التفكك    القسوة: مثل الرتبية اخلاطئة ،    األسري احمليط    -ا

،سوء   واإلابحية االجتماعي ، الفواحش    الضبط م القيمي ،فشل وسائل  عوامل متعلقة ابجملتمع : تدهور النظا   -ب
 التوافق االجتماعي واملدرسي واملهين . 

 العوامل االقتصادية :   -6-4



الفقر و البطالة ،غالء املعيشة ، العجز يف تقيق الطموحات والتطلعات ،الصدمات االنفعالية الطارئة )موت احد 
 ....( اليت من شأهنا اكتئاب شديد.   األهل

 :   اإلعالم العوامل اليت تتعلق بوسائل    -6-5

مما يساهم يف تشويش الذهن و عدم وضوح الرؤية احلقيقة فكأن   اإلعالميستمد الشباب معلوماهتم من وسائل  
التعاطي بصورة اجيابية للشعور   أساليب غري حقيقية كأن يعرض فيلم سينمائي    األساستكون الفكرة املعروضة يف  

 من قبل الكاتب مقبوال اجتماعيا.   األمر ابلراحة والنشوة والتخلص من اهلموم واملشاكل النفسية مما جيعل  

  بحث السابع : النظرايت و النماذج املفسرة لسلوك تعاطي املخدرات : امل

  :البيولوجية النظرية  -7-1
7-1-1    : احليوي  البدن  النموذج  عن  نتكلم  فعندما  البدن  مسلمة  على  النظرايت  نقصد جممل   فإنناترتكز 

العوامل    فسيولوجية   وعمليات عوامل   خبصوص  تفسريات  عدة  طرحت  حيث  اليت   واآللياتوكيميائية  اجلسمية 
 :   و ابرز تلك التفسريات  اإلدمان تسبب  

 النموذج الوراثي :-7-1-1-1
 ميكانيزمات من انطالقا واملنتظم الضخم  التعاطي  تفسري حاولت اليت النظرايت أوىل  البيولوجية النظرايت تعترب

 ذات اجلينية النظرايت الختبار املصممة األعمال حمور  اإلنسانية الدراسات وشكلت فسيولوجية، أو بيوكيماوية
 املادة من جزء لديهم الذين  أولئك فإن  اإلدمان، يف أتثريها  للجينات كان   إذا ألنه البشر،  بىن يف ابإلدمان  الصلة
 وتلك احلالة تلك من وسيعانون إليهم سيصل املوروث هذا فإن  متعاطني، عن توارثوها  اليت هبم اخلاصة الوراثية

 وقام  الكحويل، ابإلدمان  صلة ذا  أسراي وراثيا  عنصرا هناك أن  "أمارك" ويرى آابئهم، عليها كان  اليت  الظروف
 اإلصابة يف  نسبتهم فكانت مدمنني، آابء  من أبهنم املعروف اإلخوة بني  املسكرات إدمان  إمكانية حبساب
 التقنيات قامت وقد  % 2 األمهات وبني ،% 26 اآلابء وبني  % 05 األخوات وبني ،% 21 ابإلدمان 
 "أمني املونو" أنزُيات تكون أن  املمكن من  إذ  لإلدمان، الرهبة تثري قد  اليت اجلينات وتديد بعزل اجلزيئية  البيولوجية
 الكحول ويؤدي اإلدمان، حنو املوجهة وامليول للنزعات البيوكيماوية  املؤشرات هي "اللمفاوية الغدد"و املؤكسدة
  أو  رؤيته  جمرد أن  ذلك تصيبه، مزمنة أمراض وإىل وتركيبته الدماغ طبيعة  يف تغيريات إىل  األخرى املخدرة والعقاقري

 هبا قامت دراسة  ففي العقار،  استخدام لسوء نتيجة تتغري واليت الدماغ يف الكهرابئية الدوائر يثري أن  ُيكن مشه
 اليت وجيناهتا الفئران  أدمغة يثري "فوسب دلتا" بروتني أبن  استنتجت "بيل" جامعة يف الطب كلية طلبة من جمموعة

 اإلدمان  تفسري على يساعد  أمر فهذا  البشر،  بين لدى العملية هذه تدث وعندما الكوكايني، لتعاطي اللهفة تعزز
 .ومعرفته  تديده  علينا يصعب والذي الكوكايني على



 ينتقل مثلما األبناء  إىل اآلابء من ينتقل سلوك  أنه على املخدرات تعاطي سلوك النظرية هذه أصحاب يفسر إذن 
 الواحدة األسرة داخل وراثية خصائص  وجود يفرض الوراثي  االستعداد فإن  وعليه والطول، والعينني الشعر لون  هلم

 يف املبالغة جيب ال أنه  إال  العامل هذا  إنكار ُيكن ال أننا  ورغم ابلوراثة، للمخدرات متعاطي الفرد ليصبح  تنتقل
 . كبري وبشكل أيضا تساهم أخرى عوامل هناك أن  ابعتبار وحيدا  سببا منه جنعل  أن  ُيكن ال حيث ذلك،

 الدماغ : نظرايت مواضع املستقبالت ملواد العقاقري واملخدرات يف    -7-1-1-2
النظرايت مبا   الطبيعي يف   األفيون البحوث من تقدم يف اكتشاف مواقع مستقبالت مشتقات    أحرزتهترتبط هذه 

تعاطي املواد املخدرة   أن التجارب    أثبتتوقد    اجلهاز العصيب وما حيدث نتيجة لذلك من تغريات كيميائية فيه .
)هرمون  اندرو فني من حيث الرتكيب الكيميائي ( و  فيوناألاخنفاض نسبة ماديت انكيفالني )مادة تشبه  إىل يؤدي 

الراحة    وإفرازهايف مواقف خمتلفة    اإلنسانفرزه مخ  ي يعطي  اجلسم  (  والطمأنينةيف  اجلسم   والشعور ابلسعادة  يف 
لتفسري   احلفار  حممد  سعيد  وضع  فقد  ذلك  جسم    اإلدمانوعلى  يفرز   : التالية   مراكز   اإلنسانالفرضية  من 

يكون مبقادير حمددة وتقوم   اإلفرازمتخصصة ماديت انكيفالني واالندروفني مبقادير معينة وفقا حلاجة البدن ولكن  
 بشكل طبيعي كما تؤثران يف مراكز العواطف يف املخ مبا يضمن توازن الشعور .   اآلالم هااتن املاداتن بتسكني  

 اإلفراز ومشتقاته( تقل هاتني املادتني و مع استمرار التعاطي ينعدم تدرجييا    األفيون ند تعاطي مادة خمدرة )ولكن ع
 املادتني فهنا جيد اجلسم البديل يف املواد املخدرة اليت تعترب ضرورية له . 

 النظرايت النفسية :   -7-2

 نظرية التحليل النفسي :   -7-2-1

 إىل كثريا ُييلون  الذين األشخاص عند  الفمية  املرحلة أمهية حول الباحثني أنظارFreud   1905 فرويد  جلب
 فيعترب واملخدرات، الكحول على اإلدمان  لظاهرة "فرويد " تفسري جاء الفكرة هذه من وانطالقا والتدخني، الشرب

 أشخاصا املدمنني يعترب فهو  هذا جانب إىل األل، مع  للتعامل املدمن يستعملها اليت الوسائل من وسيلة املخدرات
 une " الكامنة املثلية واجلنسية الذات، تطيم بنزوة يتميزون  أهنم كما الفمية، املرحلة يف تثبيت  هلم  حدث

homosexualité latente "   كما  اجلنسية،  االشتهاءات إلشباع وسيلة إال للمخدرات استخدامهم وما 
 على اإلدمان  ظاهرة يفسر فرويد  فإن  وعليه   .نفسه الوقت يف الذات على واحملافظة لألمن احلاجة عن تعبري أهنا

 اضطراب إىل أساسها يف ترجع  وهي ، املبكرة طفولته يف املدمن  يعيشها اليت االضطراابت ضوء يف املخدرات
 وهو  األصلي احلب ملوضوع رمزا يصبح الذي املخدر على  تسقط العالقة هذه  والديه، وبني  بينه  احلب عالقة

 عليه واإلبقاء واقعه  وبني بينه  التوازن  على  احلفاظ يف يساعده  مفتقدا وسندا عوان فيها جيد  ألنه املخدرات يتعاطى
 الشعورية، طفلية حاجات إلشباع املدمن إليها يلجأ ذايت  عالج وسيلة كذلك وهو االستقرار، من أدىن حد  عند 

 بطرق تظهر الصفات هذه الفم، منطقة يف الغريزية الطاقة وتثبيت واجلنسي  النفسي منوه الضطراب نظرا وذلك
 القدرة وعدم والسلبية ابلعجز  الشعور تفادي على يعمل الذي اإلنسان  املثال سبيل على منها  الفرد على خمتلفة



 املدمن  استطاعة عدم عن انتج ذلك كل و  نرجسيته، ختدش اليت واإلحباط واألل النفسي التوتر تمل  على
 مما املخدرات تعاطي  طريق  عن  اإلشباع عن البحث إىل فيلجأ العادية  القنوات  خالل من  اإلشباع إىل الوصول

 . النشوة على احلصول  أو من احلصر التخفيف إىل يؤدي الذي املخدر لتعاطي مستمرة هلفة لديه يتولد 
 النظرية السلوكية :   -7-2-2

تدفع  خارجية متعددة عوامل هناك السلوكية للنظرية فوفقا  :منها املخدرات تعاطي على لإلقبال الفرد وداخلية 
تلعب املناسبات الشرب، رغبة تثري اليت األماكن  املرتبطة  واملهنية  العائلية الظروف إشراطية، عوامل دور اليت 

 تدفع  قد  مميزات فكلها الذات، تقدير ضكاخنفا املعرفية والعوامل والضغط االنفعالية كالقلق العوامل ابلتعاطي،
 السلوكية املدرسة أصحاب وحيدد والضجر التوتر خفض أو اإلاثرة عن البحث بغرض لتعاطي املخدرات الفرد
 :وهي السلوك اإلدماين لتعلم طرق ثالث وجود

تفسري   يف الكالسيكي االشراط  ميكانيزمات تنطبق :الكالسيكي اإلشراط طريق  عن  التعلم  -7-2-2-1
 :مها خالل منوذجني من العملية هذه تفسري مت  وقد والتحمل، املخدر اشتهاء  مثل لإلدمان  الشائعة األعراض

 املرتبطة املثريات البيئية أن  يرى حيث Seigle 1987 سيجل وضعه :ابلتعويضي االشراط استجابة منوذج  -أ
 وهذه العقار، لتأثري خمالفة أو شرطية مناقضة استجابة إلنتاج اجلسم، يف املخدر آباثر  تقرتن  املخدرات بتعاطي

 مع  االشراطي احليوي التوازن  استجابة تزداد حيث احليوي للجسم، التوازن  خلفض صممت  التعويضية االستجابة
 .العقار تعاطي استمرار

 طبقا (Stewart et all,1984) وآخرون  ستيوارت وضعه :للمخدر اإلشراطي االشتهاء دافعية منوذج -ب
 تزين اليت األضواء أو العقار،  رائحة للعقار مثل املوجبة التعزيزية لآلاثر املرتبطة الشرطية املثريات فإن  النموذج هلذا

 بنفس الدافعية حالة استدعاء على قادرة تصبح أن  للهروين، ُيكن احلقن أو للخمر التعاطي فيها يتم الذي املكان 
 .واستخدامه العقار عن البحث إىل بقوة تدفع  وهذه احلالة ذاته، العقار حيدثها اليت الدرجة

 السلوك، تعقب اليت ابآلاثر اإلجرائي اإلشراط يهتم :اإلجرائي اإلشراط طريق  عن التعلم  -  7-2-2-2
الزمين  يرتبط ابلشعور املخدرة املواد من الكثري تعاطي أن  املعروف  فمن وآاثره، السلوك يفصل الذي والفاصل 

 عن االمتناع  بعد  أو  طويلة بعد فرتة إال والضارة السلبية النتائج  أتيت وال قصرية، بفرتة التعاطي بعد  والراحة ابلنشوة
 .اإلقالع بعد  أو العودة التعاطي يف االستمرار إىل املدمن يدفع  ما وهو املخدرة،

 القواعد  تكمها املواد استخدام صور كل أن  االجتماعي التعلم نظرية تفرتض :النمذجة  -7-2-2-3
 اجتاها إجيابيا لديهم تنمي لنماذج الشباب  يتعرض حيث املعرفية،  العوامل أن  ذلك يف  مبا التعلم  اإلجرائية وقواعد 

 وأغلب تعزيز، إىل يف حاجة دائما ليس السلوك أن  Bandura ابندورا يرى لذلك العقاقري، استخدام إساءة حنو
 عقاب، أو إاثرة من السلوك هذا يرتتب على وما اآلخرين، لسلوك املالحظة طريق عن يتم اإلنسان  يتعلمه ما



 أو التوتر خفض مثل النموذج على سلبية أو إجيابية  تعزيزات يصاحبه ما غالبا للعقاقري التعرض أن  حيث
 النمذجة.  عملية خالل من بدايته وخاصة يف اإلدمان  تفسري ُيكن لذا االنضغاط

 النظرايت املعرفية :   -7-3
 :  2007-1921نظرية أرون بيك    -7-3-1

 االعتقادات واليت صاغها يف :   أمهيةركز على  
 إنساانوجتعله  ابن املخدرات قادرة على تغيري حياته من السلبية لالجيابية * االعتقاد التوقعي : أي اعتقاد الشخص 

 متفوقا . 
حباجة   انه  فكرة   فريدد   : املساعدة  توجيه  ابعتبار    إىل *اعتقاد   ، بوظائفه  القيام  يستطيع  حىت   أن املخدرات 

 . عيشها  املخدرات متتلك قدرة كبرية على مساعدته من اخلروج من حالة القلق واالكتئاب اليت ي
اتعاطى املخدرات فانه   القرار املتمثل يف : اتعاطى املخدرات ،ال  إىليصل    أنالشخص قبل    أن كما يرى بيك  

 عتقدين متناقضني ومها : يتعامل مع م 
 ن يقول جيب ان ال اتعاطى الكوكايني اعتقاد االمتناع : كأ   -
 ت موافق على تعاطي املخدرات يف هذا الوق اانقاد التساهلي :  اعت  -

 ينشط تت ظروف خمتلفة   أنفكل معتقد ُيكن  
 :   أليس  أللربت النظرية االنفعالية العقالنية    -7-3-2

ترى هذه النظرية أبن كثريا من االستجاابت السلوكية والوجدانية واالضطراابت النفسية تعتمد على معتقدات فكرية 
قعية عقالنية وهي وا  أفكاربني منطني من التفكري :    ألربتخاطئة يبديها الفرد عن نفسه وعن العال احمليط به وُييز  

غري عقالنية وهي خيالية سلبية كالقلق واالكتئاب وتنشأ   وأفكار التوافق والصحة النفسية    لإلنسانومرغوبة تقق  
 لإلحياء قابلية    وأكثرالالعقالنية يف مرحلة الطفولة املبكرة حيث يكون الطفل حساسا للمؤثرات اخلارجية    األفكار
 أفرادعض  كان ب  وإذاوخاصة الوالدين يف التخطيط واختاذ القرارات    اآلخرين يف هذه املرحلة يعتمد على  والطفل  

ميكانيزماته فسوف يصبح  إليهاالغضب والقلق ويطالبون الطفل أبهداف وطموحات اليت تصل   غاىلُييلون    األسرة
 ابلقصور الذايت .   أو بعدم الكفاءة    أوالطفل مصظرب وال عقالين عدواين وشاعرا ابلذنب  

 النظرية االجتماعية :   -7-4
االجتماعي  يرى   على    أن االجتاه  تفسريه  يتم  املخدرات  و    أساس تعاطي  االجتماعية  االجتماعية   ةالتنشئالبيئة 

لبعض   مثة    أفرادوالثقافية  وان  ارتكاب اجملتمع  إىل  تدفع  اجتماعية  قهرية  فيها    ممارسات  مبا  االحنرافية  السلوكات 
 عليها ولعل ابرز النظرايت هي :   واإلدمان تعاطي املخدرات  

 
 كاة :التقليد و احملا نظرية    -7-4-1



اترد  غابرايل  الفرنسي  الباحث  أعمال  من  خاص  بنوع  تطورت  األول  شكلها  يف  االجتماعية  املدرسة  إن 
Gabriel Tarde     و اليت رأت يف السلوك اإلجرامي سلوكا اجتماعيا مكتسبا ،إذ قدمت احملاكاة و التقليد

و من مث تفسري اجلرُية اليت تعترب يف نظره  ظاهرة اجتماعية   االجتماعيني على أهنما األساس يف تفسري تعّلم السلوك 
و تقوم هذه النظرية   ثري الوسط أو البيئة االجتماعيةموجودة يف كل اجملتمعات ، تتكون هذه الظاهرة من جرّاء أت

رمني احمليطني يكون جمرما إال إذا قّلد غريه من اجمل على أن التقليد : هو أساس تعلم السلوك اإلجرامي ، فالفرد ال
 و التقليد نوعان:   به  

: و ينتقل عن طريق القيم ،العادات ، التقاليد من جيل إىل آخر يف نفس اجملتمع أو عن طريق تقليد اجتماعي  -ا
 تقليد قيم مجاعة خيتلط هبا الشخص يف جمتمع ما. 

فردي  -ب السلوك السوي أو املنحرف من شخص آلخر تقليد  ينتقل عن طريق  اترد : أنه البد من يقول    :  
وجود مثال أو قدوة ألي منط من أمناط السلوك االجتماعي يسعى الفرد إىل تقليده ، فاجملرم جيد مثاال أو منطا يف 

العادة و   .جمرم آخر بتأثري  الدنيا ، و حيدث  العليا إىل  الطبقات  ينتقل من األعلى إىل األسفل أي من  فالتقليد 
عن طريق الزحام الفضويل أو الفرجة أو التجمهر، فمثال لو حدث انفعال يف الذاكرة و االختالط، كما حيدث  

التجمهر فسوف ينتقل ذلك االنفعال إىل بقية املتجمهرين ، أو إىل صفوف احلاضرين ، فاالنتقال يصبح مجاعيا .  
ام هو التقليد ، ففي نظر اترد :أن العامل األساسي لإلجر  . كذلك يعدو السلوك مجاعيا و ليس فرداي بفعل التقليد 

". فالشخص قد يقلد نفسه حبكم العادة أو   القدوةألن أعمال اإلنسان اهلامة  و تصرفاته أاّي كانت مصدرها "  
ظاهرة التقليد هذه عامة يف كافة اجملتمعات تبعا الختالف العالقات بني األفراد ،  عن طريق التذكر، و يقلد غريه.

ال تتعدد  الكبرية حيث  اجملتمعات  و ففي  يكثر عددها   ، متجددة  و  واضحة  تبدو   ، املصاحل  وتتشابك  عالقات 
تتعدد صورها ، أما يف اجملتمعات الصغرية تكون أقل ظهورا و اثبتة كما و نوعا. فالفرد الذي يعيش يف بيئة عنيفة 

انيا  هذا و أفرادها يتميزون ابلسلوك العنيف و العدواين يكون له أكرب الفرص يف أن يصبح بدوره عنيفا و عدو 
املدارس   إىل بتقليد بيئته االجتماعية والثقافية   فهذا الطرح ،  يتقامسه العديد من الباحثني خاصة منهم املنتمني  

يرى" اترد"   متشابكة بني    أيضا النفسية و االجتماعية. كما   ليست سوى عالقات  العالقات االجتماعية  أن 
م فيهم هذا الواقع االجتماعي الذي هو التقليد ، و عن طريقه ُيكن األفراد، وأنه هلذا السبب هؤالء األفراد يتحك

 . تفسري دور بعض املظاهر النفسية مثل التعود و التذكر  

السلوك اإلجرامي يمكتسب ابلتعلم الذي يتم عن طريق خمالطة اجملرمني و التفاعل معهم ، و حيدث التوجه حنوه   -
تقره اجلماعة ، إذ تتم   القانون على كفة املفاهيم اجملندة للسلوك الذي إذا رمّجحت كفة املفاهيم اجملندة النتهاك  

عضهم بروابط قوية و شخصية. ببيرتبط أفرادها  صغرية اليت متتاز بقلة العدد ، و سهولة داخل اجلماعات الببساطة و 



اكاة و التقليد  مبعىن أن نظرية التقليد ترى أن السلوك اإلجرامي ما هو إال سلوك اجتماعي مكتسب بواسطة احمل
 . كاإلدمان على املخدرات    اليت من خالهلا يتم تعليم السلوك املنحرف

 نظرية التعلم االجتماعي :   -7-4-2
املتبادل    احلتمي  والتفاعل  املالحظة  القائمة على  الكندي " ألربت ابندور" و  للعال  التعلم اإلجتماعي  نظرية  إن 

إ وامل  ، البيئية  والتأثريات  وحمدداته  نستمر  اإلنساين  السلوك  أن  على  تؤكد  السوسيولوجي  مضموهنا  يف   النظرية 
الشخصية والبيئية تشكل نظاماً متشابكاً من التأثريات املتبادلة واملتفاعلة ، وال ُيكن إعطاء أي من هذه احملددات 

 قة ابلشكل التايل: الرئيسية الثالثة أية مكانة متميزة على حساب احملددين اآلخرين ، وُيكن توضيح العال
 الفرد         

 البيئة                                           لسلوك                                        
عليها  يؤكد  اليت  اخلارجية  الفورية  ابلتعزيزات  تكون حمكومة  ال  اإلنساين  السلوك  أمناط  معظم  أن  ابندورا  يرى  و 

السابقة السلوكيون   الردايكالتية ) واطسون ، سكنر ، ثورندايك( ، إمنا هناك خرباهتم  الكالسيكيني أو السلوكية 
السلوك تؤثر على قيمهم ، وأن أمناطاً   حيث معينة من  الناس يف ضوء هذه اخلربة ، وأن أمناطاً  تتحدد توقعات 

أكثر إجيابية ، ومن مث فإن سلوكنا على   أخرى تدث نتائج غري مرغوبة كما قد يكون تقدير الناس لبعض األمناط 
هذا النحو يتحدد إىل حد كبري آباثره املتوقعة املبنية على خربات الفرد املاضية ، ويعتقد ابندورا أن األمناط اجلديدة 
السلوك من  أمناط  العديد من  اخلارجي ، حيث تكتسب  التعزيز  تمكتسب حىت يف غياب  أن  السلوك ُيكن  من 

كيات اآلخرين والنتائج املرتتبة عليها ، وكذا أمناط تفاعلهم مع املتغريات واملثريات البيئية ، وهذا خالل مالحظة سلو 
ما يؤكد عليه ابندورا وهو التعلم ابملالحظة أو االقتداء ابلنموذج أكثر من التعزيز املباشر ولعل هذه اخلاصية تشكل 

على  القائم  االجتماعي  للتعلم  ابندورا  نظرية  مالمح  التعلم   أهم  نظرية  متيز  اليت  اهلامة  احملددات  ،ومن  املالحظة 
اإلنسان عن طريق  ينفرد هبا  الذات ،وهي خاصية  أو ضبط  تنظيم  ابندورا خاصية  إليها  أشار  واليت  االجتماعي 

اليت ُيكن اشتقاقها من املرغوبة  معرفية وإنتاج اآلاثر  البيئية املوقفية وابتكار أو خلق أسساً  املتغريات  هذه   ترتيب 
البيئية   فإن  املوقفية املتغريات  الذي ُيدان ابلطرق   لذلك  الرمزي  ابلتفكري  تكون مشغولة  العملية  قدراتنا  أو  طاقتنا 

 .والوسائل واألساليب واإلسرتاتيجيات اليت متكننا من التعامل املستمر والناجح مع البيئة
 
 االجتماعية :   واألهداف  نظرية روبرت مريتن    -7-4-3

نظامان   يؤلفه  مريتن  روبرت  يتصوره  كما  اجملتمع  اجتماعية   أوهلما   أساسيان ان  قيم  من  يشمله  مبا  الثقايف  البعد 
والطرق اليت   لألفرادوالبعد التنظيمي تتحدد من خالله الظروف االجتماعية    إليها يسعى    وأهداف   أخالقيةومبادئ  

اليت   األهداف يقرها اجملتمع فتظهر مالمح اخللل يف عملية التوازن بني    اليت   األهداف يستطيعون من خالهلا تقيق  
نلك    األفراد  إليها يسعى   يعتمدون عليها يف تقيق  اليت  التناقض   األهداف والوسائل  يرتتب على هذا  ما  وغالبا 
.   أشكال االجتماعي  االحنراف  امل   من  تعاطي  فان  الرؤية  هلذه  من وتبعا  انسحابية  استجابة  هو  جانب   خدرات 



لعجزه   أهدافهحيقق هبا   إجرامية  أفعالكما انه ال يستطيع ارتكاب   أمامهسبل النجاح مغلقة    أن املتعاطي الذي جيد  
على املخدرات على انه انعكاس للموقف الذي جيد فيه اجملتمع هدف   اإلدمان عن ذلك ويفسر ارتفاع معدالت  

نفس الوقت ال يسمح لبعض الناس بتحقيق هذا اهلدف   النجاح الفردي مثل جتميع الثروة واملمتلكات ولكنه يف
تكون   وقد  يرضيه  عما  وينحرف  اجملتمع  معايري  البعض  هذا  هو    أوجهفيخالف  االحنراف  على   اإلدمان هذا 

 املخدرات . 
 املبحث الثامن دور مؤسسات التنشئة االجتماعية يف مواجهة ظاهرة املخدرات : 

 يف مواجهة ظاهرة تعاطي املخدرات :   األسرة دور    -8-1
مـن خـالل بعـض الوظائف فعلى اآلابء واألمهات واجبات حنو  درات ة يف عالج ظاهرة تعاطي املخـ ويتم دور األسر 

أبنائهم، قبل أن يكـون علـى األبناء واجبات حنو آابئهم ، ومسئولية األسرة ليست قاصرة على املصروف والكسوة 
 ب الراحة وغري ذلك من األمور املادية، بل إن األسـرة عليهـا معول كبري يف تنشئة الطفل حسنواألكل وتوفري أسبا

الطباع ، متشـرابً للقـيم والعـادات اإلسالمية الصحيحة، ويف ذلك وقاية للطفل الناشئ من االحنراف   اخللق وسوي
كما أن األسرة من خالل محاية أفراد األسرة تدفع عنهم كـل خطـر يهـدد حياهتم، سواء من  . املخدراتوتعاطي  

تعاطي   األفراد من خطر  أو غري ذلك ، ومحاية  يتم لألسرة من خالل   املخدراتالتصرفات غري االجتماعية  إمنا 
ملواجهة هذه   انتباههم  الداهم، وجذب  اخلطر  هبـذا  وتبصـريهم  أبنائه  مع  األب  اخلطيـرة حديث  اجملتمعية  املشكلة 

اليت تثهم على تكو  الكتب واملنشورات  ببعض  والعقاقري، ويف حالة   دراتين اجتاهات سالبة حنـو املخـ إبمـدادهم 
علـى األب أن يصطحب ابنه ألقرب مؤسسة عالجية حينما يشاهد ف  درات بناء واحنرافه لتعاطي املخ خطأ أحد األ

 . املخدراتمن خالهلا احلكم على هذا االبن أنه يتعاطى    عليه أ اي من السمات اليت ُيكـن
 أبنائها مراقبة هللا عز وجل ، وأن يتقي هللا ُيكن لألسرة أن تريب فـي    ظيفة املراقبة والضبط االجتماعي ومن خالل و 

الفرد يف  حيثما كنت ،" وحينما تكون املراقبة الذاتية هي عنوان  هللا  اتق  "  يف أي مكان كان ، حيث قال رسول هللا
كـل مكـان ويف سائر سلوكه وتصرفاته، سيتم تنمية الصلة ابهلل تعاىل، واألسرة حينما تـرص على ذلك فهي تقوي 

ومن خالل  . املخدراتالصلة بني العبد وربه ، ويكون بذلك لدى الفـرد سـياج منيـع وحصن شامخ عن تعاطي  
كن تربية الطفل على األخالق اإلسالمية العليا، أبن يكون الرتبية داخل األسرة عن طريق التعليم غري املقصود ُي

لكل عن طريق التقليـد واحملاكـاة  الوالدان قدوة حسنة ألطفاهلم وبقيـة أفراد األسرة، ألن الناشئة يف األسرة يتعلمون  
 السلوكيات والتصرفات اليت يقوم هبا الكبار. 

  : أمهها  املخدرات للوقاية من تعـاطي األبنـاء  وهناك جمموعة من األمور جيب على األسرة مراعاهتا  
جيب أن تنمي األسرة جانب الصدق مع  ،   د األسرة أبناءها على استثمار وقت الفراغ يف عمل مفيد عو ن ت جيب أ

جيب أن تشرف األسرة على اختيار أبنائهم ألصدقائهم ، سواء ،   األبناء والتحذير من الكـذب وعواقبـه الوخيمة
أو غريهفـي   النادي  أو  املدرسة  أو  أو ،  املنـزل  الرسـوب  ، خاصة عنـد  األبناء دراسياً  تتابع  أن  جيب على األسرة 

جيب على األسرة أن تستقدم لألبناء وسائل ترويح مفيدة ، وكذلك اقتيادهم لألندية الرايضية ،  التخلـف الدراسي



د أبناءها على حضور الصالة يف مجاعة يف املسـجد دائماً جيب على األسرة أن تعو ،  واالجتماعية مع املراقبة عليهم
الشر  لدعاة  واالستجابة  الرذيلة  إلـى  االنزالق  من  تقيهم  أن  هلا  ُيكن  حىت   ، جيد  وترهيب  ترغيب  خالل  من 

هلل والتقرب إليـه ملـلء الفـراغ ها أيضاً أن تقوي صلة األبناء ابكما جيب علي . املخدراتوالفساد من رواد تعاطي  
 . يكون ذلك بوجود القدوة الصاحلة وأسلوب الرتبية الرشيد   وإمنا الروحي لديهم،  

 دور املدرسة يف مواجهة ظاهرة تعاطي املخدرات :   -8-2
ت تلعب املدرسة دوراً اكرب قياسا إىل قنوات التنشئة االجتماعية األخرى يف تلقني الطفل وتعليمه القيم واالجتاهـا

بذلك   واملفـاهيم شخصيةفهي  صـياغة  يف  ومؤثر  فاعل   حضور  هلا  مـن   مؤسسة  تميه  سليمة  صياغة  الطفل 
  . والسيما تلك املتعلقة بقضااي اإلدمان مستقبالً  االحنراف  نزالقـات فـي منحـدرات  اال
 تتعرف على   أنالطابع االجتماعي والتعليمي ملؤسسة املدرسة  ومالزمتها للطالب فرتة زمنية طويلة  يتيح هلا    إن

جوهر املشاكل املفرتضـة اليت يكون قد تعرض هلا الطالب  وأودت به اآلن أو يف املاضي حنـو عال اإلدمان من 
خالل املراقبة املستمرة والفحص الطيب ابلتعـاون مـع بعض املؤسسات الصحية وجهود الباحث االجتماعي ولقاء 

خط الدفاع األول ضد  أبن املدرسـة    االعتقاد   ىل إأسرة الطالـب ضمن جمالس اآلابء واألمهات كلها أمور تدفع  
وأشكاله  أنواعه  بكافة  املدرسة    .اإلدمان  قبل  من  تتخذ  إجراءات  عام   أو هناك جمموعة  بشكل  الرتبيـة  مديرايت 

إدماج التعليم عن  : نذكر منها  خاصة على املخدرات  يكون الغرض منها تفعيل دور املدرسة يف مقاومة اإلدمان 
درس   أنكما    ،ملواد الدراسية املقـررة ممـثاًل بعلـم األحياء وأاثر املخدرات على فسيولوجيا اإلنسان  املخدرات يف ا

الرتبيـة الوطنية خمصص لشرح األبعاد االجتماعية والنفسية لإلدمان كما تستخدم الدراسات االجتماعية لتوضيح 
تفشي   ذلك  أنواع ظاهرة  وعالقة  والتنم املخدرات  والفقر  من   .يةابجلرُية  الوقاية  عملية  األهم يف  االعتبار  يتمثل 

اقتضت الضرورة مـن االقرتاب من   إذااإلدمان والذي تقدمه مؤسسة املدرسة يف تذير الطلبة بشكل قوي وصارم  
يعد قيام املدرسة كما    رغبة يف عزهلم عن اآلخرين  املختصةت  السـلطا  إىلعال املخدرات  وتسليم املـدمنني فعليـاً  

 .   االحنراف   أشكالبتعميق احلس الديين واألخالقي لدى الطالب عـاماًل مساعداً يف ابتعاده عن كل 
 
 يف مواجهة ظاهرة تعاطي املخدرات :  اإلعالم دور وسائل    -8-3

للحديث عن أن تتجاوز ذلك  وسائل اإلعالم املختلفة جيب أن ال تقف عند حدود طرح املشكلة، بل عليها   
وابء    احللول أنه  رغم  املخدرات  احلياةفتعاطي  هناية  ليس  إنه  إال  أن   وخيم  يستطيع  الداء  هبذا  املبتلى  فاملدمن 

ومن واجب وسائل اإلعالم أن   ختلى عن هذا الداء  يستعيد قواه وأن يعود عضوا فاعال ونشيطا يف اجملتمع إذا ما 
ية والشعبية اليت تستطيع أن متد إليه يد العون إلخراجه من مستنقع تنبه املدمن إىل وجود اهليئات واجلهات الرمس

اإلدمان، ولعل أهم رسالة ُيكن أن توجهها للمدمن هي أنك لست وحدك يف حمنتك بل حنن مجيعا معك وإىل 
ة أن اخلروج كما أن على وسائل اإلعالم أن تربز ومن خالل النماذج الناجح  جانبك حىت خترج من تلك احملنة



وقد عاد كثريون من حبر الضياع واستعادوا توازهنم واستأنفوا مسريهتم يف احلياة إننا يف أمس   هذا البالء ممكن من  
فقد دق اخلطر أبوابنا بشكل    يكون اإلعالم شريكا فاعال فيها  احلاجة إىل اسرتاتيجية وطنية ملكافحة املخدرات

ل يعد جمداي إنكار وجود املشكلة أو التهوين منها ومن بعض املتغريات اليت شهدهتا املنطقة و    غري مسبوق نتيجة
الوطين، وأن عليها مسؤولية كبرية يف التصدي   الضرورة مبكان أن تدرك وسائل اإلعالم أهنا شريكة يف هذا اجلهد 

 .هلذا اخلطر بوعي وإدراك كاملني، وبشكل يتجاوز االهتمام املومسي إىل العمل املؤسسي الدائم

 على املخدرات:  اإلدمانعالج    -8-4
 تكمل   املراحل  مجيع   أن   حيث   مرحلة،  أي  إمهال  دون   مراحل  بعدة  املرور  جيب  املخدرات  على  اإلدمان   لعالج

 املخدرات  على  اإلدمان  عالج   مراحل   تتلخص و  ينبغي  كما  فعاال   العالج  يكون  لن  رمبا  مرحلة فقدت  وإن  بعضها،
 :يف

 بدائل   إعطاءه  وحماولة  املريض  عن  املخدرة  املادة  مبنع   وذلك : (االنسحاب  )مرحلة   ابجلسم   املخدر   من  التخلص  ▪
 .املريض  عن   مفاجئة بطريقة  املخدرات   منع  نتيجة  للجسم  اتم   اهنيار  حيدث ال حىت  املهدائت   مثل

  حلالته. الالزمة  الطبية  العقاقري   املريض  إعطاء   وهو: الدوائي  العالج ▪
 فإن   انتحارية،   وميول  واكتئاب   سيئة  نفسية  حالة   من  املخدرات   على   اإلدمان  يسببه  ملا   نظرا: النفسي  العالج ▪

 .الدوائي  العالج أمهية تفوق  أحياان  أمهيته إن   بل  لإلدمان،   الكامل   العالج   من يتجزأ   ال   جزء   النفسي   العالج
  ويشرح  ،آخرين مرضى  مع  املخدرات  على  اإلدمان ريضمل املعال  الطبيب  حيددها  جلسات يوه: جلماعيا  العالج ▪

 املخدرات،   على   اإلدمان  من   العالج   من   أهدافه  هي   وما   السابقة،   حياته   دمر   اإلدمان  أن  وكيف  حالته  منهم  كل
 املشاركة   ألن   وذلك  اإلدمان  مرضى  اجللسات  هذه  كثريا  تفيد   اإلدمان  من   التام  الشفاء  بعد  فعل ي  أن  ينوي  وماذا

 ليسوا  أهنم  يعلموا  وان   قوة،   أكثر  جيعلهم  مما  اإلدمان   على   للتغلب  والدافع  األمل  تعطي   اإلدمان   عن   بقصصهم
 .ذلك  يف   وحيدين 
 املخدرات،  لى ع  اإلدمان   من  العالج  من  السابقة  املراحل  إمتام  بعد : انتكاسة  حدوث  لعدم   العالج  بعد  املتابعة

 أو أخرى،  مرة  للمخدر  يعود  كأن  انتكاسات أي تدث ال   كي   للمريض ومستمرة  دورية  متابعة  عمل  يتم أن جيب 
 املخدرات  مدمين  من   كبرية  نسبة  أن   تؤكد   اإلحصائيات  أكثر  أن   حيث   شابه،   ما  أو   اكتئاب  أعراض   له  تدث 

 . إمهاله  ُيكن   ال   هام  أمر  املتابعة   جيعل  مما   التام،   الشفاء   من   عام   غضون   يف   أخرى   مرة   إليها  يعودون
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