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  :قال تعالى

ذِينَ آمَنُو﴿
ذِينَ أُ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّ

وتُوا ا مِنْكُمْ وَالَّ
 ﴾ ا تَعْمَلُونَ خَبِير الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَ 
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ّرالشك
 

ند ل طت ا التي ،"الخيبل جدمع "التعيبإل   ط صققققققققق يأبدحا ل التيالجدمع   إلىم بدلشقققققققققا  والع طدن ب د  أ  

ن حميوا أقدس رسققققققققدل  طي الذي إلى واالمتندنم ب سققققققققمى آيدت الشققققققققا  ب د  أ كمد ،مصقققققققق عببدبد عيى أاواا

 مدلالدكتور جبدلذك   األطدضل، وأخصأسدبذبند  إلى ،والمع ط ط ير العيإل  ين مبدوا لالذي ال بدة، إلى

طيبإل  الت واألطكدر والمعيومدتالمندعدة والتنبب يوقدموا ل ،بندو من زرعوا التفدؤل طي در  م ق، إلىاو أ

 الشا .كل  يمن
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ّّالدراسة:ملخصّ
دمدن عيى المخدرات لدى طي   اإل وقد ي منرةققققققققددي جمدعي إطعدلب  ا ندمج الدراسقققققققق   هذه بندولا    

وع، الن) :ت وهيا عض المتغب ا الخيبل، وعالقتبد مدارس ال يدة ال ديم  طي العدم ، طيم حي  الءدنوي  
 (.الذكور، اإلندث ويتضمن

دمدن عيى المخدرات لدى طي   رةققققققققددي جمدعي وقد ي  من اإلإ ندمج عيى طعدلب  اوقد بع طا ال دحء  
كون يت الذي ،مجتمع الدراسقققققققققق  وذلك ات ديد ،طي مدارس ال يدة ال ديم  طي الخيبل م حي  الءدنوي  العدم 

ن موالمنتظمبن طي الفصققققققققققل الدراسققققققققققي الءدني   ،ال ديم  طي الخيبلمن طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة 
 ،  وطدل    من مجموع الحالل د  ( طدل 40وب ديد عبن  الدراسقققققققققق  الماون  من ) ، (2016/2017 )العدم

 ،  ق يي وبعققدي ليعمققل مع المجموعتبن الضققققققققققققققققدبحقق  والتج ي بقق  م بققدسو  ،وليأم بققدس وبإل اسققققققققققققققتخققدام 
 ،SPSSحصقققققققد ب  ا ندمج ال زم اإل بدسقققققققتخدام ،حصقققققققد بد  إوبجمبعبد وب يبيبد ال بدندت يى لي صقققققققول ع

المئوي  والمتوسقققققققققحدت ال نقققققققققداب  عداد والننققققققققق  األ بدسقققققققققتخ اجحصقققققققققد ب  لي بدندت وبما المعدلج   اإل
  حصد باإل االخت درات  عند منتوى  دالل   بدستخدام وط ص ط ضبدت الدراس ،  المعبدري  واالن  اطدت

 .اخت در معدمل  ك ون دخ الفد  ،المصدح  األحددياخت در الت دين  ،اب سون  االرب دطالتدلب  معدمل 
  :لببد الدراس إبوصيا  التيالنتد ج هإل أ و 
، ألط اد المجموع  التج ي ب  وال عدي وجود ط وق ذات دالل  إحصد ب  اقققققققققققققبن التح ب قققققققققققققبن ال  يقققققققققققققي •

 النفنقققققققي، المجدل الصققققققق ي، المجدل )المجدلمجدالت الدراسققققققق  ولصقققققققدلس ال بدس ال عدي طي كدط  
 ، مم د يشقققب  إلى أن ال  ندمج اإلرةقققددي الوقد ياالجتمدعي( االقتصقققددي، المجدل األسققق ي، المجدل

دة ن و بوعب  طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يكدط  المح ر كدن ل  ب ثب  ك ب  طي مجدالت الدراسققققققققققق  
والمجتمع طي  ،ومخدط هد عيى الصققققققققققققق   الع دقب  الخح ة والمخدراتمن خح   ال ديم  طي الخيبل

 كدط  طي المجموعتبن الضققققققققققققققدبح  والتج ي ب  متوسققققققققققققققحدت أط اد ، كذلك ظب ت ط وق ابنالجوان 
التي ببدف التوصققققققبدت  الى وبوصققققققيا الدراسقققققق مجدالت الدراسقققققق  ولصققققققدلس المجموع  التج ي ب ، 

لتوعب  الشققققققققق دل وب صقققققققققب هإل بدل بل واألسقققققققققدلب  الخددع  التي يمدرسقققققققققبد بجدر ومب بو المخدرات 
 بفعبل دور الم ةقد الف دي والجمدعي طي الوقدي  من المخدرات، وبفعبلو  إلي دعبإل ط ينق  لنقمومبإل

 .ذاع  المدرسب ، والص ف، وال د حب ، ومد ابد من نشدط يومي منتم دور اإل

 اإلدمدن، المخدرات، طي   الم حي  الءدنوي ، ال يدة ال ديم  طي الخيبل. الكلماتّالمفتاحية:
  



 ه
 

Abstractّ: 
 

             This study aims at investigating the effectiveness of a drug addiction preventive 

collective heuristic program among the secondary school stage, in the schools of the Old 

Town in Hebron in relation to some variables, such as, gender. In order to identify the 

effectiveness of a “Drug Addiction Preventive Collective Heuristic” program among the 

secondary school level, within the schools of the Old Town in Hebron, the researcher has 

selected the study population from the secondary school students in the Old Town in Hebron 

in the second semester of the scholastic year 2016-2017. Then, a sample of 40 students from 

both males and females was chosen for the purposes of the study. A pre-post-test was 

presented to both the control and experimental groups to collect and statically analyse the 

data, using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS). The data was statically 

processed through numbers, percentages, averages, and standard deviations. The study 

hypotheses were tested at the level of significance by using statistical tests, including 

Pearson’s coefficient, t-tests, ONE-WAY ANCOVA and Cronbach's Alpha Coefficient. 

Findings of the study were as follows: 

            Results showed statistically significant differences among the means of both groups 

pertaining to healthy, psychological, familial, economic, and social fields. The differences 

were for the favour of the experimental group. This provides evidence to the great influence 

of the application of the Drug Preventive Heuristic program in all the study fields towards 

raising the awareness of the Hebron Old Town secondary school students of the drugs danger 

on both health and society.  

 

Key words: addiction, drugs, secondary school students, Old Town in Hebron.        
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ّّمقدمة:
 عيى ن وواسققققتعمدلبد  ،كمد ان  بعدطببدبنققققت ر الدراسقققق   التيظده ة المخدرات من الظواه   دبع       

ي  من انعادسققققدت سققققي ب  لبذه المشققققاوأع دهد، و واإلننققققدنب   االجتمدعب من أهإل المشققققدكل  ،غب  مشقققق وع
يى عبعد ظده ة انتشقققدر المخدرات من الظواه  األكء  بع بدا  وخحورة  و ،ط اد والمجتمعدتاأل عيى حبدة

ظده ة إدمدن  وممد الةقققققققك طب  أن  ذه الظده ة إحدى مشقققققققاالت العصققققققق ، وبعت   ه، اإلننقققققققدن والمجتمع
وبكمن خحورة هققذه ال أي العققدم الم يي والعققدلمي،  المخققدرات اققدأت ب تققل ماققدنققد  بققدرزا  طي اهتمققدمققدت

م دةقققققققق ة،   بصققققققققب  الحدق  ال شقققققققق ي  الموجودة طي أي مجتمع بصققققققققورة م دةقققققققق ة وغب   الظده ة طي كونبد
 ،وهي اذلك بصب  ة ي   من ة ا س الحدق  ال ش ي  الموجودة طي أي مجتمع ،وبصف  خدص  الش دل

وبؤث  عيى دت وبخبإل الظالم عيى منت  يبد، تصب  حدض  هذه المجتمعط، مبمد اختيفا درج  ب ض ه
 ن  طإ وعيي ،ممد يع قل أي جبود خدصقققق  بدلتنمب  الشققققدمي  طي المجتمع ،الح بعب  وال شقققق ي موارد الء وة 

يى ب دم أي ولبد ب ثب  قوي ع ،خحورة االجتمدعب إدمدنبد من أكء  المشقققدكل و مشقققاي  بعدطي المخدرات 
 التيل من أع د المشققققققققققققققدك هيو ، وبنققققققققققققققتنفذ معظإل طدقدت الف د والمجتمع وإمادنبدببد مجتمع كمد  وكبفد ،

يتخيص منبد مجتمع سقققققققواء كدن مت ضققققققق  غب   وال يادد طي الوقا ال دضققققققق ، ،ع الدوليبواج  المجتم
                     .(2005 ،طديد)  امت ض  
 التيالمشقققققاي  ال  بنققققق   اأصققققق  واإلدمدن المخدرات  بعدطي( أن Merith, 2001ويشقققققب  مب ث )    

ء الف  ا ،والصغدر الك درالش دل، آط  بنتش  ابن  ال دض ، وهيبواج  العديد من المجتمعدت طي الوقا 
دطي طدلمتع ،  المجتمع إلىأن خحورة بعدطي المخدرات بمتد أثدرهد الني ب   ،وممد الةك طب . غنبدءواأل

قد يبدد المجتمع و  ،وغب  قددر عيى كن  معبشت  بمنتوى م  ول ،ليمخدرات يص س عضوا  غب  منتج
  نتدجإيب ط منققققققققتوى ؛ياء  طب  المتعدطون ليمخدرات  الذيالمجتمع  ن  إوبدلمءل ط ،  بدلفنققققققققدد والج يم 
دص يولدهد األةقققخ التيويصققق س منققق حد  ليمشقققدكل والصقققعوبدت  ،وقد يعت ي  التفكك ،ويضقققعف اقتصقققدده

 ، ةهي مواد ذات خحورة ك ب ،بعدطي المواد المخدرة أيد كدن نوعبد ن  إوبذلك ط ،  المتعدطون ليمخدرات
صقققققددر وم  واسقققققت  ارهوبضققققق  ب خالق   ،ضققققق ارهد الم دةققققق ة وغب  الم دةققققق ة بشقققققمل المجتمع اإلننقققققدنيأو 

 (.2000، سويف)،عبش 
ح ب  ، أضققق ى بعدطي المخدرات عند طي   الجدمعدت والمعدهد مشقققاي   (Jelley, 2002)وي ى جبيي 

المجتمعدت، يى بنبح  ع ،هذه المشاي  واض   المعدلإل االدمدن، وأص  ام حي   إلىالتحور من ب ود 
 .والمجتمع ط ادطي بدمب  األ وبنبإل
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بواج  المجتمعدت طي الوقا  التيدمدن عيى المخدرات من المشقققققققققققققدكل المع دة إلا مشقققققققققققققاي بعد و       
 ، من  منيالجدن  األ والسققققبمد ،سقققق ة والمجتمعألسققققبئ  عيى منققققتوى الف د وا آثدرلمد لبد من  ، ال دضقققق 

 دور طدعل طي اندء المجتمع من لمد لبد ، م حي  الشقققققققققققق دل أهمب همبت  من أ وياتنقققققققققققق  ال    ال دلي 
د رةققداإلن إو ، سققدسققب  طي الت دم ال ضققدري ألن هإل عمدد المنققت  ل والحدق  االذيالحي    خدصقق و ، وبنمبت 

دمدن عيى إلمجدل ا  حنقققققققققق  عيإل ال دحء  والسققققققققققبمد طي اإلرةققققققققققدديالوقد ي لإل ي ظ بدهتمدم الدراسققققققققققدت 
ي الفينحبن دالعديد من ة دان وممد يؤسف وي زن ح د  أن   ،أو الموت ،أو التش د ،الم ض إلىالمخدرات 

ي مدطبد المخدرات نج ا طي عدلمند الع ب وأن   هدوي  اإلدمدن،والع بي واإلسالمي أص  وا ين حون طي 
  ،الشققق دل إلىكمد نج ا طي الوصقققول  ، ب والمخدرات والمؤث ات الع ي، واإلسقققالمي طي الت ويج ليك ول

حول ، كمد نج ا طي ب ويج ةققد عدت ودعديدت مغ ضقق  ،وطي   المدارس والجدمعدت ،الك در والصققغدر
 ، وةال اح  واالسققت خدء والنشقق االضققح ابدتعيى  ،والمؤث ات الع يب  ،والمخدرات ،وال شققب  ،ب ثب  الخم 
 .(2005، )طديدوغب هد ب  النوعالجنمب  و وزيددة ال درة 

 ذلك بدلصقققققدط ، وياون التعدطي  ،األولى :ليتعدطي صقققققورببن أن   إلى (2011) الواحدشقققققب  ع د يو      
 إلبدلمندسقققققققققققققق   طبندت طوا ف معبن  ب وم ات دي الءدنب ، التعدطي التعدطي، والصققققققققققققققورةات ثب  زمبل معتدد 

 المخدرات طي المندس دت مءل حفالت الزواج أو أعبدد المبالد.
 بواج  العدلإل التي ،والنفنققققب  ،واالجتمدعب  ،المشققققدكل الصقققق ب  أخح مشققققاي  المخدرات من وبعد       
يتعدطون ننقققققققققم   ميبون  (800)حوالي هندت لعدلمب  وط  د لت دي ات المؤسقققققققققنقققققققققدت الصققققققققق ب   ا ،أجمع

ال صققققققققققققققول  إلىبكون رغ   قوي  ومي   بدطع المدمن ، اإلدمدن عيى مخدر مد، و أو يدمنونبد المخدرات
 سقققواء أو اسقققت دلتبد  مع صقققعوب  اإلقالع عن  ،وب ي وسقققبي  وزيددة ج عت  من آن  خ  ،عيى المخدر
وعددة  Drug Dependency)) أو لتعود أننج  الجنإل عضويد ،النفني عتمدد  اإلدمدنال أكدن ذلك 

 هندتو  ،النفنققي أو العضققوي  االعتمددمد يعدني المدمن من قوة داطع  قب ي  داخيب  ليتعدطي بنقق   ذلك 
وضقققققع  من المخدرات خح ا يبدد العدلإل " إن  التي بجعل  واالجتمدعب قتصقققققددي  الاو ، العوامل النقققققبدسقققققب 

إرهداب  وأن الم وجبن قد ب دلفوا مع جمدعدت  ،المخدرات ب نواعبد طي العدلإل قد بفدقإل بشققققققققققققققال مزعج
 غب  أن  ال ادع األسقدس يامن،  كمد أن ةق داند ال ةقك منقتبدطون من قوى الشق  ،  لت ويج المخدرات "

ُ ْا تَْقُتلُوااَوَلا ﴿ ول  بعدلى ل ا طدتطي ع بدبند التي بدعو إلى بجن  هذه  ََََََ ن اا َأنُْفس
ِ
َا ا اَرِحميًا اّلل   ﴾ََكَناِبُ ْ

ْلَُكةِااَوَلاتُلُْقوْااِبأَيِْديُ ْا ﴿ ومن قول   29 ا ي  النندءسورة  ََلاالَّت 
ِ
 (.  195ي ال   ة األ سورة) ،" ﴾ا ا
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، الزمنالمجتمع طي هذا  يواجبد التي    واالجتمدعب  المخدرات من أخح  الظواه  الصققققققققق ب   نإلذا ط     
زعزع  و  ،لمد يشاي  من ببديد لألمن الخ ب ، الداء المخدرات، ذلكالعدلإل اوبدء اإلدمدن عيى  ىاتيا طي د

 لألرواح. وإزهدقلالست  ار، 
 يا وبذلك انت ،ا  جد آخ  سقققبال   إلىاالنت دل من ايد  وأصققق س ،ط د أصققق س العدلإل البوم ق ي  صقققغب ة      

طبي لإل بنققققيإل من انتشققققدر  ،وانت يا معبد ظده ة المخدرات، مع هذا الت درل بعض العددات والتصقققق طدت
ورة المجتمع دوره طي الوقدي  والمادط   من خحطكدن ال اد أن يؤدي  ،هذه الظده ة الخ بء  طي المجتمع

ابن  والفك ي  ،وأن بكءف حمالت التوعب  الصققققققققققق ب واألسققققققققققق ة ، وأن بوضقققققققققققس خحورب  لين ء ،اإلدمدن
 كدنأوبنققخب هد لم درب  هذا الداء سققواء  ،واسققتغالل جمبع اإلمادنبدت المتدح  ،مختيف ةقق ا س المجتمع

سقققققققققن  ممن خالل ط ض الع وبدت أ مالم  وءة أ مالم  ب  أ من خالل قنوات اإلعالم المنقققققققققموع  أذلك م
 .(2001، وم مد )العشمدوي  وابخدذ اإلج اءات الصدرم  ليتصدي لبذا الخح  وال د من  ،ال وانبن
المصقققدح ، طي مشقققاي  بعدطي المخدرات طي أحد أط اد األسققق ة مد ينقققمى بدالعتمدد  بظب  أحبدند  و      
 التي ،والنيوكب  ،النفنب  االضح ابدتالمصدح  عيى  االعتمدد ويحيرالتعدطي، ياون أخح  من  وقد

األسقققق ة طي  طببد، وبعب ليتفدعل الم دةقققق  والمنققققتم  مع عضققققو مدمن  األسقققق ة، كنتدجبظب  عيى أط اد 
 (.2011، )النبدابئ  مضح ب  وم ه   من ب ثب  اإلدمدن 

 التي االجتمدعب المبدرات إلى أن  (Mcmahon,1996)  &Peters وقد أةققققققققققققققدر ابت ز ومدهون     
بنقققققققققتخدم لمعدلج  مدمني المخدرات بصقققققققققمإل عيى أسقققققققققدس اسقققققققققت اببجبدت وب امج وخحط من المبدرات 

عنصققققققققققققق ا  أسقققققققققققققدسقققققققققققققبد   هذه المبدرات ، وبعداالجتمدعب عيى بحوي  الكفدي   ، وبعملالمبم  االجتمدعب 
بتضققققمن  ن  أ الشقققققخصقققققب ، ويج لمنقققققدعدة األط اد المدمنبن عيى المخدرات طي التغي  عيى مشقققققاالببإل 

والمبدرات  ،ا خ  النوعمع العالقدت  عدم، ومبدراتبشقققققققققال  االجتمدعب  بصقققققققققدل، والمبدراتالامبدرات 
  .الذاتوغب  اليفظب  طي بوكبد  ،اليفظب 
يواجببد الشقققققق دل طي العصقققققق   التيمن أخح  المشققققققدكل  عد  مدن عيببد يدواإلبعدطي المخدرات  إن       

، عدلمبد   مشقققققاال   المت دم ؛ أصققققق سخدصقققققد بدلمجتمعدت الصقققققندعب   لط عد أن كدن هذا المشقققققا ،ال دي 
ف . أو مد ينققققققققققققققمى بدلدول الندمب  أو الدول المتخي ،ول العدلإل الءدل دببد طلدول بمد امن  جمبع  بعدني

حتى أص س خح ا يبدد الصغب   ،لإل ين ر ل  مءبل المجتمعدت، وبشالحب  ادأت بنتش  طي مختيف 
 والك ب  بدالنببدر.
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ع   بإل إذ إن  هذه الش ي   به ا ط  الخحب ة ذاألكء  بع ضد لبوبمد ان  الش دل هإل الش ي   االجتمدعب  
ع ل ببذه   التي ،هذه النقققققموم ال دبي  اتندولالشقققققدل  ي وم ب ن   د، وع يبدبصققققق تب كع ء  عيببد،انعإل هللا 

صقققققققق ت ، بدمب   إلىتؤدي طيفعل، كدل ببم  ال يع ل مد  بصقققققققق طدب ، طتجعي وبجعي  ال يت اإل طي  ،الم ء
  .(2004، غ دري )الخدص عيى النحدق  األم اض، هذا خح ب إلصدب  إلى ا ب بي و 
 أبشقققققققققققققع اربكدل إلىطبي بدطع  طي أخف ال دالت  ،يعب  طب  الذيوالمجتمع عيى نحدق األسققققققققققققق ة  أمد

مد دمدر أكء  م إلىبؤدي ةقققققئا قل إن بد  وإن  ، دمدر ك ب  إلىبؤدي ب  اذ ، لالج ا إل كدل تل واالغتصقققققد
 وب ويجبد، ط دونظ ا النتشقققققققققققققققدر هذه ا ط  وازديدد حجإل بعدطي وإدمدنبد  ،من دمدر ،بؤدي ب  ال  ول
 ستكون  ،وإن لإل نتداركبد ون ضي عيببد، ند طي ا ون  األخب ةدبابد مجتمع اااتيب ك  ى أص  ا مصب   

 دل ال أمل وال رجدء وال منققققت  ل لشقققق  ألن ،وب ويضقققق والنقققق يع لتدمب  مجتمعند  بدلت كبد العدمل الم دةقققق 
 .(2004، )الخحب  النموم الفدبك  هذه مدمن عيى

ل جوع بد دمن جذوره د، وقيعبا ط  هى جمبع أط اد المجتمع التصدي لبذوج  عي ،ذلكمن أجل        
ن دطظ عيى لكي نعود  ؛من ك م وةجدع  وصدق ،وإلى أخالق سيفند الصدلس ،بعدلبإل دينند ال نبف إلى

اي  بعد مشقق ولإل ،األجبدل ال ددم  أاندءمفبد، وزرع هذه الفضققد ل طي مد هو  كل إلىدق    م  سققك مادنتند
 .والك ب بف ق ابن ال جل والم أة والحفل  م ددة، أوببدد مصققققققققب  طئ  عم ي   وإدمدنبد بعدطي المخدرات

لضققققققققققققققعف بج بتبإل طي  الداء، وذلكالفئدت العم ي  ع ضقققققققققققققق  ليوقوع طي هذا  من أكء الم اه بن  إال أن  
التعدطي يدعإل ال درة  ب ن  يعت دون  خح   نضققققققققققققققجبإل، ولمدلعدم اكتمدل  ،التغ ي  ابإل ال بدة، وسقققققققققققققق ع 
بعدطي  ث ا بمد ال يدع مجدال ليشقققققققك أن   وقد والبمومعيى التخيص من المشقققققققاالت  النوعب ، وينقققققققدعد

يصققققب  اإلننققققدن طي ع ي  ودين  وع ضقققق  ومدل   واإليدز، حب المخدرات أم  قدبل مءي  مءل النقققق طدن 
د أصققققق س ب ويجبد واالبجدر اب عندهد، ط دالمخدرات كدرث  ين غي الوقوف  ن  أنجد  وعمي ، وهاذاونفنققققق  

ضدء عيى يُتعي إل لي  ،ونظدمد   ،وطند   ،المادط   عيمد   الفندد، وأص  اطند  وعيمد  يدرس  اليصوص وأعوان 
 .(1997، )موسى الظده ةهذه 
 اختالفعيى بدت ال سقققمب  وضقققعا الج الظده ة، ط دوإدراكد  لخحورة هذه  ،وأمدم هذا الخح  الداهإل    

لنزيف  مجتمعند، وإي دطد   ةقققققققققققققق داند، ووحدةعيى  الداء، حفدظد  هذا  وإمادنبدببد لمادط   طئدببد، وطدقدببد
ابفر عيمدء الشقققققققققق ع عيى ب  يإل  الظده ة، حب ضققققققققققس من هذه اموقف اإلسققققققققققالم و  إن   ،األموال المبدرة

 ؛ا خ ةينت ر م بك وهد الع دل طي الدنبد و  التي ،واعت  وا بعدطببد من الك د   ،المخدرات بشتى أنواعبد
  والمجتمع.لمد يت ب  عيببد من طندد عظبإل ليف د 
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واإلرةدد  قنإل التوجب  وضع ط د رأوا طي )  Dusenbury, &Mathea 1990أمد مدثبد ودوسن  ي )و   
 خدراتمواجب  خح  الم واألسققققققق ة طيبدإلدارة العدم  ليت بب  والتعيبإل هذه النشققققققق ة لتكون معبند  ليمدرسققققققق  

ى وهي ال  امج المعتمدة وال د م  عي ، ال  امج الندج   طي خفض سققققققققققققققيوت اإلدمدن منبد. وبعدوالوقدي  
 حب  بنققققققدعد هذه ال  امج األط اد ، وعيى مفبوم الذات بشققققققال عدم ،االجتمدعب التدري  عيى المبدرات 

كمد بنقققققدعدهإل عيى اكتنقققققدل  ، وبزيد من ث تبإل ب نفنقققققبإل ، طي التع ف عيى ضقققققغوط بعدطي المخدرات
 ، ي تدجونبد لم دوم  ضقققققغوط بعدطي المخدرات عندمد ياونون مع أصقققققدقد بإل التي االجتمدعب المبدرات 

 االجتمدعب والمبدرات  ، ومبدرات بوكبد الذات ، االبصقققققققققققققدل: مبدرات االجتمدعب وبتضقققققققققققققمن المبدرات 
ف  وهذه المبدرات يمان بعيبمبد لألط اد عن ط ير األسدلب  المختي ، ومبدرات صنع ال  ار ، بشال عدم

 وحتى بكون  ، الصقغب ة( عب الجمد ح نشقاألو  ، والتمدرين داخل الجينقدت ، مءل ) لع  الدور والمندقشق 
يعحى األط اد ط صققق   ن  أ  يج   ، طعدل  طي الوقدي  وخفض سقققيوت اإلدمدن ،هذه المبدرات ضقققمن ال  امج

 وذلك من خالل التدري  طي ،وبزويدهإل بدلتغذي  ال اجع  وب ديإل التعزيز المندسقققققققققققققق  لبإل ، لممدرسققققققققققققققتبد
  . اإلرةدديالجيندت 

ّوتساؤالتها:مشكلةّالدراسةّ
ب وم ابققد  التي  -والوقققديقق  من بعققدطي الع ققدقب  الخح ة والمخققدرات ورغإل جبود التوعبقق  والتوجبقق       

بضقققققإل الشققققق ي    التيبب  والتعيبإل الجبدت المختصققققق  عيى صقققققعبد المجتمع بشقققققال عدم ومؤسقققققنقققققدت الت  
بنققققتند لينظ يدت  التي ،  الوقد ب اإلرةققققدديهندت غبدبد  ل  امج  ن  إال إ وسققققع من الشقققق دل بشققققال خدصألا

الشقققققققققققققق دل بوعب  الوقدي  بؤكد عيى أهمب   ن  ألونظ ا   ،العيمب  والعميب  بدلوقدي  من الع دقب  والمخدرات
من خالل المندهج المدرسققققققققققققققب  ، لتجن  التعدطي االجتمدعب  وبزويدهإل بدلمبدرات ،ط   المخدراتبمخد

لنقققققد  أولىط د جدءت هذه الدراسققققق  كخحوة  ،والجدمعب  ومشقققققدرك  كل مؤسقققققنقققققدت المجتمع ذات الصقققققي 
النظ يقق  المع طبقق   إلىرةققققققققققققققققددي وقققد ي ينققققققققققققققتنققد  إمن خالل ب ققديإل ا نققدمج  ،الن ص طي هققذا المجققدل

الغ ض من هذه الدراسقققق   ن  إط، العالج المع طي  النققققيوكي ليوقدي  من بعدطي الع دقب  الخح ة/النققققيوكب 
منققققس  قد إل عيى ،رةققققددي ليوقدي  من بعدطي الع دقب  الخح ة والمخدراتإسققققت صققققدء طدعيب  ا ندمج اهو 

مشقاي   طي ال    ال دلي  طي البكمن  و ،  ال ديم  طي الخيبلابجدهدت طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة 
دمدن عيى المخدرات لدى طي   الم حي  إلليوقدي  من ا رةققققققققققددي جمدعي وقد ي إا ندمج  بح بر طدعيب  
دمدن لدى الشققققققققق دل والشقققققققققدبدت طي إلاوالنتشقققققققققدر ظده ة  ،  الخيبل طي ل ديم ال يدة امدارس الءدنوي  طي 
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ال ديم  طي حي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ل  ألهمبتبد بندولا ال دحء  هذه الظده ة ،نيالفينقققحب مجتمعند
  :مشاي  الدراس  طي اإلجدب  عن النؤال ال  بني وب بي ،  الخيبل
   دمدن عيى المخدرات لدى طيإلمن ا الوقد ي ليوقدي  الجمدعي اإلرةققققققددييب  ال  ندمج عمد مدى طد    

 الخيبل؟ طي ال يدة ال ديم مدارس وي  طي الم حي  الءدن

ّالدراسة:ّأسئلةّ
  :ال  بسوب دول هذه الدراس  اإلجدب  عن سؤال الدراس  

دمدن عيى المخدرات لدى طي   إلاالجمدعي ليوقدي  من الوقد ي  اإلرةقققققققققققققققددييب  ال  ندمج عدمد مدى ط 
 الخيبل؟طي الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  

 األبب :الف عب   األسئي ال  بس ويتف ع عن هذا النؤال  
  دمدن عيى المخدرات لدى طي إلمن ا وقد ي ليوقدي الجمدعي ال اإلرةققددي  ندمج اليب  عمد مدى طد .1

  الص ي؟ لوضعبد طبمد يتعير الخيبلطي الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  
  دمدن عيى المخدرات لدى طي إلوقد ي ليوقدي  من االجمدعي ال اإلرةققددي  ندمج اليب  عمد مدى طد .2

 ؟نوعال لمتغب بعزى  االقتصددي لوضعطبمد يتعير بد ؟ال ديم  طي الخيبلالم حي  الءدنوي  طي ال يدة 
  دمدن عيى المخدرات لدى طي إلامن  وقد ي ليوقدي الجمدعي ال اإلرةققققددي  ندمج المد مدى طعدلب   .3

 ؟النوعلمتغب  بعزى  النفني لوضعبد طبمد يتعير ؟الخيبلو الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  
  دمدن عيى المخدرات لدى طي إلوقد ي ليوقدي  من االجمدعي ال اإلرةققددي  ندمج اليب  عمد مدى طد .4

 نوع؟ال لمتغب بعزى  االجتمدعي لوضعطبمد يتعير بد الخيبل؟طي الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  
  دمدن عيى المخدرات لدى طي إلاوقد ي ليوقدي  من الجمدعي ال اإلرةققددي  ندمج اليب  عمد مدى طد .5

 ؟النوع لمتغب بعزى  األس ي  لوضعطبمد يتعير بد طي الخيبل؟الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  

ّالدراسة:أهدافّ
دمدن عيى المخدرات لدى طي   إلالجمدعي ليوقدي  من ا اإلرةقققققققققققققققددي  ندمج ال يب عطدالتع ف الى  .1

 .الخيبلطي ال ديم  ال يدة  الءدنوي  طيس ر المدا
  المجتمع.طينف  الجدمع  طي خدم   معوربحبد  ،ابدن رؤي  المدارس طي الوقدي  من المخدرات .2

ّ  
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ّأهميةّالدراسة:ّ
بكمن أهمبقق  الققدراسقققققققققققققققق  طي بنققدولبققد ظققده ة خحب ة بمس المجتمع بقق كميقق  وهي ظققده ة بعققدطي         

جدن بن  نظ ي  الدراسقققققققق  طيويمان ب ديد أهمب   ،والمخدرات لدى قحدع الشقققققققق دل الع دقب  الخح ة
 وعميي وطر مد ييي : 

 ط  النظ ي  : بعد الدراسققققققق  ب اكمد  مع طبد  ينقققققققدعد عيى رصقققققققد المشقققققققاي  وبحورهد وإث اء المعاالهمب     
 العيمب  بجمع المعيومدت حول ظده ة االدمدن .

ب دم الدراسقققققق  العديد من التوصققققققبدت التي سققققققتتوصققققققل الببد الدراسقققققق  من خالل ال     العيمب :االهمب  
 بدتوصققققل الببد بعد عميب  ال    العيمي التي سققققت وم اسققققبتإل الالعيمي واالسققققتفددة من النتد ج التي 

  ال دحء .

ّفرضياتّالدراسية:
  وهي:ن الف ضبدت لإلجدب  عيببد ولإلجدب  عن أسئي  الدراس  ان ء ا مجموع  م

ابن متوسقققحدت اسقققتجدب     α ≤ 0.05))دالل  ال بوجد ط وق ذات دالل  إحصقققد ب  عند منقققتوى  .1
طي المجموعتبن الضققققققققققققققققدبحقق   ،الخيبققلمققدينقق  ال ققديمقق  طي لققدى طي قق  الم حيقق  الءققدنويقق  طي ال يققدة 

عيى االخت در ال عدي ليوقدي  من االدمدن عيى المخدرات طي المجدل الصققققققققققق ي بعزي  والتج ي ب 
 .لفعدلب  ال  ندمج االرةددي الجمدعي الوقد ي

ابن متوسقققققحدت اسقققققتجدب   α ≤ 0.05))دالل  حصقققققد ب  عند منقققققتوى ال بوجد ط وق ذات دالل  إ .2
بح  طي المجموعتبن الضققد، الخيبلمدين   ال ديم  طيال يدة  مدارس لدى طي   الم حي  الءدنوي  طي

االقتصقققققققققققققققددي عيى االخت در ال عدي ليوقدي  من االدمدن عيى المخدرات طي المجدل  والتج ي ب 
 .الجمدعي الوقد ي بعزي لفعدلب  ال  ندمج االرةددي

ابن متوسقققققحدت اسقققققتجدب   α ≤ 0.05))دالل  ال بوجد ط وق ذات دالل  إحصقققققد ب  عند منقققققتوى  .3
طي المجموعتبن الضقققققققققققققققدبح   ،الخيبلمدين   ال ديم  طيال يدة  طي مدارسطي   الم حي  الءدنوي  

بعزي النفنققققققققققققققي عيى االخت در ال عدي ليوقدي  من االدمدن عيى المخدرات طي المجدل  والتج ي ب 
 .لفعدلب  ال  ندمج االرةددي الجمدعي الوقد ي

ابن متوسقققحدت اسقققتجدب     α ≤ 0.05))دالل  ال بوجد ط وق ذات دالل  إحصقققد ب  عند منقققتوى  .4
طي المجموعتبن الضقققققققققققققققدبح  ، الخيبلمدين  ال ديم  طي ال يدة  طي مدارسطي   الم حي  الءدنوي  
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االجتمققدعي عيى االخت ققدر ال عققدي ليوقققديقق  من االدمققدن عيى المخققدرات طي المجققدل  والتج ي بقق 
 .بعزي لفعدلب  ال  ندمج االرةددي الجمدعي الوقد ي

ابن متوسقققققحدت اسقققققتجدب   α ≤ 0.05))دالل  ال بوجد ط وق ذات دالل  إحصقققققد ب  عند منقققققتوى  .5
، طي المجموعتبن الضقققققققققققققققدبح  الخيبلمدين  ال ديم  طي ال يدة  طي مدارسطي   الم حي  الءدنوي  

بعزي االسقققققققققققققق ي عيى االخت در ال عدي ليوقدي  من االدمدن عيى المخدرات طي المجدل  والتج ي ب 
 .لفعدلب  ال  ندمج االرةددي الجمدعي الوقد ي

ّّّّالدراسة:حدودّ
راسققي الدمن العدم  األولالدراسقق  طي الفت ة الزمنب  من الفصققل الدراسققي  بإل اج اء الزمنب :ال دود  .1

2016-2017. 
 الخيبل.طي الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم     طيبشمل و  ال ش ي :ال دود  .2
 ."الخيبل مدين "طينحبن ال دود المادنب : دول   .3
 ط ادإلالمح    عيى ا المنققققققققققققققتخدم ، واألدواتنتد ج الدراسققققققققققققققق  بدلعبن   دكدديمب : بت داألال دود  .4

ّ.م ددة بدلعبن  عدم ، وإنمدلبنا  والدراس ، طبي

ّالدراسة:مصطلحاتّ
قدي  الو  إلى والمخحح ، يبدفوالعميبدت المنظم   اإلج اءات والفعدلبدتسيني  من  :اإلرشاديالبرنامجّ

  والجدمع . واألس ةوالم دم  ليحي    ،دمدن عيى المخدراتإلمن ا
 ل بإزالمنع حدوث المشاي   لببد، وم دول إوبعمل عيى ب يبل ال دج   ،العالج هي خحوة بن ر :الوقاية

إل ادراسقققققق  مشققققققاالبب الحي  ، واالهتمدمحدجدت إلى نبد بعمل عيى التع ف أ إلببد، كمدالمؤدي   األسقققققق دل
  مشدع هإل.بإل ليتع ب  عن لالف ص   وإبدح  ،هدظبور عند 
د ومنب عصقققققققققدل(األالمؤث ة عيى  دوي )األو لمواد نفنقققققققققب  ألمددة نفنقققققققققب   "التعدطي المتك ر "اإلدمانّّّ

كمد ياشققف  ،التعدطي ياشققف عن انشققغدل ةققديد بدلتعدطي ن  أ والميحفدت، لدرج المنومدت والمنشققحدت 
ذا مد إ االضقققققققققققققح ابدتع اض أ التعديل لتعدطب  وكءب ا مد بظب  عيب   لالن حدع، أوو رطض أعن عجز 
 (.1996)سويف،  ،التعدطيان حع عن 

 عن وينتجال ي،  الكد ن جنإل طي الع در بفدعل عن بنتج ،عضوي  أو ،نفنب  حدل  :دمانإلا
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 طيال غ    بشمل سيوكب  مختيف  أنمدط ذلك من ينتج كمد االعتمدد أو بدلتعير ينمى مد اإلدمدن حدل 
 .2012)الشدع ي، ) المحيوب  النفنب  بد ثدر لإلحندس الج ع  وزيددة التعدطي

 
ز بؤث  عيى الجنقققققد وخدصققققق  الجبد ،و صقققققندعب أ ،: هي مددة ط بعب إجرائياًّالمخدراتّحثةّوتعرفّالبا

 إلىبؤث  ب  اذ  ،وأطعدل ب ب  يؤث  عيى سقققققققيوك   ،نتبج  التخدي  ،بدلوعي اختالال   العصققققققق ي، وبنققققققق  
 دمدن. إلحدل  من التعود وا

 غب  طي بنقققققققققتخدم التي المواد كل بدب ن   المخدرات العدلمب  الصققققققققق   منظم  بع ف :المخدراتّّّّ
 بندولبد طي اإلط اط ويؤديوالع ل،  الجنققققإل وظد ف بغبب  بعدطببد ةقققق ن من الح ب ، وياون األغ اض 

 (.2007عديد، ) .واالجتمدعب  والنفنب  الجنمب  لآلثدر واإلدمدن، بدإلضدط  التعود من حدل  إلى
 

 لغب  اسققتخدما إذا وصققندعب ، ط بعب  مددة كل بدب ن   الدراسقق  هذه طي إج ا بد المخدرات وبع ف      
 .والمجتمع والع ل بدلجنإل يض  الذي األخب  هذااإلدمدن،  من حدل  إلى بؤدي ط ي غ ض
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ّالفصلّالثاني

ّالنظرّيّاإلطار
ّالدراساتّالسابقة

ّتعقيبّعلىّالدراساتّالسابقة
 
 
 

ّ  
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ّدمانّوالمخدراتّعبرّالتاريخ:إلا

ّّتوطئة:
 ون األطب اسققتعملننققدن قد إلا ن  أ إلىطبندت مد يشققب   ، قدم ال شقق ي  دمدن مشققاي  قديم إلمشققاي  ا      

د نندن ياتشف الن دبدت ويتع ف عيببد بدلتج ب  طب كل بعضبإلكدن ا ذإ ، وال شب  طي العبد الف عوني
  عيى ننققققققققققدن طي  الغدبدت قديمد دلت  ن  جول  اإلأوي دو  ، ويمتنع عن النققققققققققدم  منبد ،ا خ ويعصقققققققققق  

دن وك   ،د لمعداده واسققققتعمدلبد طي ط وسقققق دخيبأو  ،العالج طدسققققتعميبد طي ،الت ثب  النفنققققيالن دبدت ذات 
ت ال كدن رجدال ،  جبزة الدول أي رقدب  أو منع من أدون ،  الندس طي المدضقققققققققققققي يتعدطون المخدرات

ومع محيع  ،يتعدطون المخدرات نذك  من هؤالء ال جدالت )رجدالت ا يحدنبد العظمى( أيضققققققد  الدول هإل 
 تيالخحورة المخدرات واألضققققق ار الجنقققققمب   إلىط دء والعيمدء والمء فون يتن بون ال  ن العشققققق ين ادأ األ

ول عدلإل المخدرات عدلإل مع  ،  بد ومنعبد بال الوسققققققققد ل الممان م دربت إلى اونددو ،  بنقققققققق  بد ليمتعدطي
 ،  يجتمع التع  مع ال اح  ،  طب  ييت ي الخوف مع الحم نبن  الذيالعدلإل  ،حنققققققققققققققدسققققققققققققققدت الغ ي  إلمن ا

ادف عمر طي ظالم عدلمند وظيمدب  بت  أ وبايم   ،  ج ام مع ال  اءةإليتآخى ا ،بيت ي الضج  مع النابن 
 ننققققققققققققققدني المنتظإل وهو عدلإللتخير عدلمد   جديدا  ممبزا  وخحب ا  عيى المجتمع اإل ؛المضققققققققققققققددات وبجتمع

خ  بدختالف آ إلىدمدن عيى المخدرات مشقققققققققاي  عدلمب  ك ب ة بختيف طي حدببد من ايد واإل ،المخدرات
لون عيى المخققققدرات يجققققدهإل الم ء ابن ن يعو  الققققذيو  ،درجقققق  الوعي بقققق همبتبققققد وخحورببققققد عيى المجتمع

عمقققدل طي داخقققل  وببن رجقققدل األ ، مختيف ط  قققدت المجتمع من طي ققق  المقققدارس والمجتمعقققدت ال اقبققق 
    (.205 :2010، )س حدن ،وحتى طي المدن الصغب ة ، وخدرجبدالمدين  

ّاإلدمان:سيكولوجياّ
  ،  اإلدمدنبتدخل طي ظده ة  التي االجتمدعب والت بوي   ،بدلعوامل النفنققققققب   اإلدمدنوببتإل سققققققباولوجبد    

لبس هو  اإلدمدن ن  أال  ب   و  ،وطالل المدارس الءدنوي  ،ابن صقققققققققققفوف الشققققققققققق دل بدالنتشقققققققققققدر وبدأت 
 ،  يعدني منبد الشقق دل التيالمشققاالت ال هندت بعض ، يعدني منبد ةقق دل العصقق  التيي  الوحبدة اشققمال

هندلك و  ،ومشدكل ال حدل  ،وهندت مشاي  العنف، النبدسيو  ،الحد فيو  ،والمبني ،التعص  ال  وي  وهي 
 ،واإلسققققققادن ،واالختالطوهندت مشققققققدكل الزواج ، ليبج ة االسققققققتعدادو  ،االنتمدءوعدم  بدالغت الالشققققققعور 

ةقققد خحورة عيى حبدة الف د والمجتمع  حب  يؤدي ألكن مشقققاي  اإلدمدن ، وغب هدوالتعيبإل  ،الموصقققالتو 
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 ،وقي  االنتدج ، ان حدط ال بإل الخي ب و  ،األسققققق ة انببدر إلى ،لجنقققققمب او  ،بدهور صققققق   الف د الع يب  إلى
 ( .1992 ،الج يم  )العبنوي ر انتشدو 

ّاالسالمي:المخدراتّفيّالفقهّ
 نب دثوا ع ط د وأمد ق ل ذلك ،لإل ينقققققققتخدم الف بدء لفظ المخدرات إال طي ال  ن العدةققققققق  البج ي        

 نبى“قدلا: -رضققققققى هللا عنبد  - م سققققققيمأطي )منققققققنده(عن  واإلمدم أحمداو داود أخ ج أ المفت ات، وقد
 والخدر، وهوكل ةققققققق ال يورث الفتور  المفت “الخحدل: قدل ، رسقققققققول هللا )ص(عن كل منقققققققا  ومفت "

 بدلمنقققققيإل، رواه )النقققققا   إلىياون ذريع   ، لئالةققققق ب  هللا )ص( عننبى رسقققققول  النقققققا ، وقدم دم  
  ة ب (.األ

، (يعيى ال شقققب  )ن دت ال ن  البند يحير الذي)ال نج(  :م الف بدء مواد كءب ة منبد مد ينقققمىوح        
وإذا  ،  إلصقققققققالح الحعدم بامبدت قيبي  نكب  بضقققققققدف التيجوزة الحب ( )خ ى كءب ة مءل أمواد طذك وا 

 م ال درة عيى التفكب وعد ،بف دان الوعيي دث منبد النققققا  ويشققققع  متندولبد  ،اسققققتخدما بامبدت ك ب ة
  يي ب الذيالعن  ( ء )وذك  الف بد ،وعدم مع ط  المادن والزمدن ،وخبدالت وأوهدم، عضقققققققققدءوخدر طي األ
ن أو عيى النققققققققققققققواحل ويعت   م ،وبت دذط  االمواج وييت ح  ال  درة ،معد   رجبعد  طي ال   أال وت من 

 وب دث نشققققوة، وةققققعورا  بدلجذل والم ح ،واسققققتخدام  ايعد  ينقققق   البيوسققققدت المختيف ، الحب  أنواعطخ  أ
 (.2001 ،وهيوسدت عديدة )ال در

ّ:سالميةالشريعةّاإلّيحكمّالمخدراتّف
األضقققققققق ار طي  إلىحب  بؤدي  ؛أجمع عيمدء المنققققققققيمبن من جمبع المذاه  عيى ب  يإل المخدرات     

قدل  ،النفس والمبدن وأورثا آكيبد دندءة  ،  حتى جعيا خي د كءب ا اال ع ل  -دين الم ء وع ي  وط ع 
ينَاَي﴿اََياأ ا:دلىعب ِ ن َما أ َمنُوا ااَّل 

ِ
ا الَْخْمرُا ا ُ اُ ا َوالَْميْسَََِ ََََ نْص ا َواْْلَْزَلمُا َواْْلَ َنانِا ََعَلِا ِمنْا ِرْجس  َْ لََعل ُ ْا فَاْجتَِنُبوهُا الشَََْ 

والخم   ،. قدل رسول هللا صيى هللا عيب  وسيإل " كل منا  خم  ح ام"( 90االي : ،المد دة)  ﴾ تُْفِلُحونَا
أو سقققققت ه بغض النظ  عن مظب  المنقققققا  أو صقققققورب  وكل المخدرات  غحدهو كل مد خدم  الع ل أو 
قدل رسققول هللا صققيى هللا عيب  وسققيإل " مد أسققا  كءب ة ط يبي  ح ام " كمد قدل "  ،منققا ة ومفت ة وهي ح ام
طي بعدطي المخدرات اعتداء عيى  إن  ، ةققق ب (بدل األ، منقققيإل رواه ) ، ومخدر" ح ام عيى أمتي كل مفت 

ح صقققا الشققق يع  اإلسقققالمب  عيى حمديتبد والم دطظ  عيببد بمختيف النققق ل  التيس الضققق وريدت الخم
وهذه  ،واعت  ت االعتداء عيى أمنبد ج يم  من أةققققد الج ا إل ينققققت ر م بك بد أايا الع وبدت ، والوسققققد ل
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 ،ج ي نالف) الع ض( –المدل  –الدين  –النفس  –)الع ل : الض وريدت أو م دصد الش يع  الخمس وهي
ا. (2000

ّّ:الترويجّللمخدرات
ويج بظده ة الت   ،دمدنإلوالمنت ض ات ال داي  ليتعود وا المخدرات، وإسدءة استخدامب ب ط ظده ة بعدطي 

  :الت ويج أنواعومن  ،لبذه المواد
عالم إلا اإلعالم، واسقققتخدامطي بعض وسقققد ل وةقققايبد  سقققإل سقققيع اعالن عن إلمءل ا :عالنالترويجّباإل

  لتندولبد.بح ي   بغ ي  التيبفزيونب دخدل المواد بدلمنينالت إب ،الخفي
 ورةمجدند ، بصقققققمن الح ق المت ع  عيى نحدق واسقققققع ب ديإل المواد  :الترويجّعنّطريقّالتوفيرّالمجاني

وال دج   االضقققققح ابدتطي مصقققققبدة سقققققوء  ي ع الف د لتندولبد، وعندمدسقققققيول يغ ي  وب ،و جمدعب أط دي  
 المف وض.الت ويج بدلءمن   مادن المجدني، وي ليتوقف الت ويج  ليمددة،المي   

ومنبققد معيومققدت خحب ة  ،نت نققاعيومققدت عيى ةقققققققققققققق اقق  اإلمنتشقققققققققققققق ت الا :نترنتالترويجّعنّطريقّاإّل
 خ ى.أضس لمددة أو اومنبد مواقع ب ويج بشال و  ،وخدطئ 

 ل الاوبشقققق ،دأل بعض الم وجبن عيى ب ديإل المددة بصققققورة خفب  :يقاعّوالتعزيزالترويجّعنّطريقّاإل
 ،ببديتذوق الف د لذة المددة ونشققو  أن  وبعد  ،طعدم بدخبن، أوةقق ال أو  م تويدببد، منيءب  التشققابك طي 

 مجدند .  بع ض عيب

ّّ؟ماّهيّالمخدرات
نس طي األعضدء ويم ،والء ل ،والضعف، والنعدس ،واالست خدءوالكنل،  ،الفتور إلىمد يؤدي  كللغويد : 

 قيبال .األلإل كءب ا  أو 
كل مد يشققققققققققو  الع ل أو يء ح  أو يخدره أو يغب  طي  وليمخدرات: هع يف الشقققققققققق يع  اإلسققققققققققالمب  ب   

 .(1993ع مو ،   هللا وخي   طي أحنن ب ويإل )ك م   الذي ،التفكب  وةخصب  اإلنندن
مد عيى بج ع مددة مخدرة وب ب ط ك المواظ   الدا م سقققققققتخدار وهي ولبدة مددة اال نبدب المخدرات ع طا 

 سعبد  وراء هندء يتوهإل نبي . ؛ي ول األط دء ا غ   عند الم يض طي المءدا ة عيى بخدي  جنم 
ذا اسققتخدما إةقق نبد  منققان ، من من ب ، أوى مواد عي منققت ضقق ة، ب توي كل مددة خدم أو  :المخدرات

ممد يضقققققققققق   ،حدل  من اإلدمدن عيببد إلىبؤدي  أن   ،الموجب طي غب  األغ اض الح بعب  والصققققققققققندعب  



15 
 

 :حزي ان 26المخدرات، مادط    إدارة)واقتصدديد .  ،ونفنبد ، واجتمدعبد   ،بدلف د واألس ة والمجتمع جنمبققققد  
2002). 

يى ي    طي ب ثب  الع دقب  ع الذيالعيإل  العيمي(: هوالتع يف )ليمخدرات عيإل صندع  األدوي   طي أمد
 الن ققدبققدت، أوالمنققققققققققققققتخيص من   أنقق عيى الع ققدرويع ف هققذا العيإل  اإلننققققققققققققققققدن وعيى الكققد نققدت ال بقق .

ي د  ال بوان سقق اإلننققدن، أويؤث  عيى  الكبمبد ب ، والذيم ك  من المواد  منبد، أومشققتر  ال بواندت، أو
وم نقققققققققققققق   النالمواد المخدرة ع درة عن مواد كبمبد ب  ب أن   :العيمي ليمخدراتالتع يف  إيجدبد ، وطيأو 

 إل.لوغبدل الوعي اتنابن األ
 يبن( كمدوالفنتةققققد التن ب  مءل )االمفبتدمبندت والكوكديبن أبشققققتمل مواد من    :طبو ال دنوني التع يف وأمد

والمخدرات  مدنبتد منققادريد وال شققب  وال سققي ديأطح  ال ديوت وطح   مبيوسقق ، مءليشققمل عيى مواد 
 .(2001، والمورطبن )ال دروالبب وين  األطبون الفعيب  مءل 

ّّ:دمانإلمفهومّا
 متك ر مد، بشالع در  مددة، أوبيي استخدام  التيمجموع  المظده  النفنب  والعضوي   :اإلدمدن     

ب ب  بتزايد الج ع  طي  ،بت اإل المددة طي الشققققخص ، ب ب مضققققدرهمع رغ   جدمدة طي اسققققتعمدل  رغإل 
جدا  طي حدل  اننقققققققققققق داب ، خحب ة طببد ألغ اضدرج  يتع ض  إلىيصققققققققققققل الف د  الالح  ، حتىالم ات 
 .(2004هللا، ع د )دا مد  أو امتنع عنبد وقتبد  أو  ،بوقف
والنبد ب  ليتعدطي المنتم   ،النتبج  ال تمب  :ب ن  اإلدمدن( Rasmussen, 2002) راسموسن ويع ف

 .والصندعيليمخدرات وينش  س   بعدطي المتك ر والمنتم  ليمخدر الح بعي 
عيى ( Rasmussen, 2002) ( بع يف راسقققموسقققن1973)منظم  الصققق   العدلمب  عدم  اعتمدتقد و 
 االضققققققح ابدتوينشقققققق  بنقققققق    ،حدل  من التنققققققمإل الدوري أو الم ض المزمن الضققققققدر ليف د والمجتمع أن 

 م دومتبد، والتعيرأو حدل  ال يمان قب هد أو  رغ   ،المضققققققققققققققا(نشققققققققققققققد ي )إلليع در الح ي أو ا ةالمتك ر 
  ظب ت لدي عن  التخيي عن  طإذا بخيى من المتعدطيال يتمان  معبن، حب ع در بأو العضوي  نيالنف

 (.2004هللا، )ع د  االضح ابدتع اض أ مضدعفدت بنمى 
ى عيعن بندول المددة بامب  ك ب ة بؤث    الندجم النفنققب  والجنققدي  االضققح ابدتحدل  من  و: هالتسمممم

وطي م احل مت دم  قد بودي ، و البيوسقققققققققققققق  والببدجأليعنف  ب ديدا، وبوديالجبدز العصقققققققققققققق ي والدمد  
 والموت.ليبذيدن والغب وب  
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 ة بمءل ب دج  الف د المتعدطي لمددة مد لزيددة ج ع  التندول بصققققققققققققققورة ك ب التيال دل   وه :التحملّّ
بج عدت طي الندار   عيب كدن ي صل الذييدة ابدف ال صول عيى ب ثب  المددة طب  وهو الت ثب  اومتز 
 (.2010س حدن،يك المددة )بمن  أقل

مد ال كزيددة الكمب   إلىدي ؤ يال   لكنتندول المددة و اينقققتم  المصقققدل  إذالنفنقققي ط ط  االعتمدد :التعود
 .(2003، مشدق  وكفدءب  المبنب  ) االجتمدعب عالقدت البؤث  طي 
 .دبندولب ال ي إذاليكد ن  الفنبولوجب  كء  من وظد فأو أبغب  وظبف   إلىدت أهو أي  مددة  :العقار

د يؤدي بندولب ،منتظإل أومت حع،  بج ي ي، أويتندول المواد المخدرة بشال  الذيهو الشخص  :المتعاطي
 (.2008النص ، او أ) بدلمجتمعأو ب  ض ار اال إلى

ّ:المخدراتّأنواع
ّّ:المخدراتّمنّحيثّطبيعتهاّأنواعّ

 تيالح بعب ، الوهي كل مد يؤخذ م دةققققق ة من الن دبدت  ،صقققققل ن دبيأمن  : المخدراتالطبيعيةالمخدراتّ
ال شققققققققققققققب  واألطبون  :زراعتبد، ومنبدن دبدت بإل  مكدنا ن دبدت ا ي  أ سققققققققققققققواءمخدرة، ب توي عيى مواد 

 (.2005وال دت )العبنوي، والكوكد 
 ،منبد قوى ب كبزا  أ الح بعب ، ولكنبد المواد، والن دبدتالمخدرات المنقققتخيصققق  من  :المخدراتّالتصممنيعية

 المنتخيص من قوة، والبب وينولكن  اةد  ،األطبون من  المورطبن، المنتخيص :ةد طتكد بدإلنندن مءلأو 
  من .قوى أالمورطبن ولكن  

 مخدرات بما جمبع م احل صقققنعبد كبمد ب ، وهيالمخدرات الندبج  من بفدعالت  :ةتّالتخليقيالمخدرا
 :المخقققققدرات الح بعبققققق  ومنبقققققد أنواعي نوع من أيقققققدخقققققل طببقققققد  كبمقققققد بققققق ، المن مواد المعقققققدمقققققل؛ طي 

  (.2007مشدق  ، ) اإلمفبتدمبندت، الكبتدجون، وال درببتورات
ّّ:تصنيفّالمخدراتّتبعاّللونّالمخدرّّ

  :إلىمن ابن التصنبفدت المنتخدم  ذلك التصنبف الءند ي ليمواد المخدرة 
 ن دت) النقققواد، كدل شقققب  إلىلونبد داكن يمبل  بتمبز ب ن   التيهي المواد المخدرة  :لمخدراتّالسمموداءا

  الخشخد (. )ن دت ال ن (، واألطبون 



17 
 

يتإل  تيالالمنقدحبر والنقوا ل المختيف   :ابض مءلألونبد ن    بتمبز ب التيهي المواد  :البيضاءّالمخدرات
المن ب  أو  واألق اص المنوم  أو والكودايبن(  ..والكوكديبن  ..)الب ويند  بعدطببد ح ند  أو ةققق ابد  أو ةقققم  

  المبد  .

ّالمخدراتّمنّحيثّتأثيرها:ّأنواع
 المخدرات من حيث تأثيرها وكذلك كما يلي:  الى أنواع 2007غ دري،يشير 

عصقققق ب  نفعدل والالاألرق وال ير واألحالم المزعج  وسقققق ع  ا إلىوب ثب اببد النفنققققب  بؤدي  :مفبتدمبندتألا
 ليعنف.ممد يؤدي   هندت من ي اق  ن  أمحدرد و   نأيشع  الم يض  إذ ،الت كبزوضعف 

 الوزن، والتبدبدتسقققققققققققققوء التغذي  الندبج عن ن ص الشقققققققققققققبب  ونزول  إلىيؤدي  الجنقققققققققققققدي: هدب ثب   أمد*
 الوقوع طي مخدلف  ال دنون  العنف وإمادنب  إلىالنقققققققيوت يؤدي  اضقققققققح الهي  ،جتمدعب الا بدب ثب ابو 

 وعمي  س ب  أعن  المددة، واالنشغدل عيى خ ين واربكدل الج ا إل طي س بل ال صول بإيذاء ا
 صققققققققققققققورة ط بعبقق  طي ام يابققدتقق  بنمو بالمتوط ة طي ن تقق  الكوكققد وهي ن  الوحبققدةهي المققددة  :الكوكققديبن
 .الجنوبب 

 والبيوسقققققق ، واالضققققققحبدد، ،والتوهإل ،نفنققققققب  كدلذهدن ال دد اضققققققح ابدت إلىتؤدي طالنفنققققققب  ثدر  ا أمد*
 إلىحشققق ات بت  ت ب ا الجيد والت ثب ات الجنقققدي  يؤدي عند اسقققتخدام ج عدت ك ب ة  ن   والشقققعور ب

 وث ل الوزن.الموت وبنخفض الشبب  ط دان الوعي ونوبدت الص ع وبوقف ال ي  و 
تندزل عن يدمدن ممد بجعي  إليمدمن رهبن  طي ق ضقققققققققققققق  البعدطي الكوكديبن  بجعل االجتمدعب ثدر  ا*

 .هدل صول عيى المددة وبوطب  اطي حبدببد  وم دد  ، واألولويدتقبم  
 الى نوع من أنواع المخدرات وب ثب ات كمد ييي :  2010ويشب  س حدن، 

بدلفإل  المضقققققققققا، والتخزينوراقبد الخضققققققققق اء عن ط ير أ الخضققققققققق ة، بنقققققققققتعملهو ةقققققققققجب ة دا م   :القات
 .العتصدر مددببد

دط طكدر والنشقققألا ننقققجدم، واالسقققت خدء، وبيورةالبدا و ينقققعى الندس ليتخزين حتى يشقققع   :نقققب النف ثدر ا *
سققققققت  ار الالشقققققق ود الذهني والخمول والكنققققققل وعدم ا ،األرق و  ،دع  يت عبد ال يرالمشقققققق الجنققققققدي، هذه

 الت كبز.وضعف  االكتئدلويظب  
والجيح  ال ي ، سقق ع  ضقق بدت  نف، وزيددةاأل الدم، ونزيفربفدع ضققغط ا إلى الجنققدي ، يؤديثدر  ا*

  ق.العوزيددة  ال  ارةبدربفدع   وي ال ال ي ب ، واالستن دء



18 
 

ّ:أحدّأنواعّالمخدراتّكماّيليالىّّ(2005،ّالعيسوّي)وأشارّ
ويتإل ال صققققققول عيى هذه  سققققققبوي  هو المددة العصققققققدري  المنققققققتخيصقققققق  من زه ة الخشققققققخد  ا :األفيوّن

ة النفنقققققب  بغب  ةقققققخصقققققب  المتعدطي وبدهورهد وبت اجع ال در  الزه ة. وب ثب اببدعيى هذه أ العصقققققدرة بشقققققر 
 هصقققق  وا رهد ن لبذأوقد ينت  ون بنقققق   ةققققعورهإل ب نبإل  االكتئدلب  وي ع المتعدطون طي النوعالفك ي  و 
 الندع .بوطب هد عيى مدار  عيببإل التيالمددة 
زا دة ال واإليدز. والج عدت ي  وسققققققققب  كدلتبدل الك د الوبدلتبدبدت الفبصققققققققدب  بدالاإل :اببد الجنققققققققدي ب ثب  

 واإلمندت الشديدة.الوزن  ن صكمد بؤدي ل بؤدي لوقف التنفس
نفنقققققق ، سقققققق ب  ومجتمع  وي اطر من هإل طي الخط النققققققيوكي أالمتعدطي عن  ل: ينعز االجتمدعب ب ثب اببد 

 .أس ب مد يف د عمي  وقد بن ذه  غدل د  
 أنواع المخدرات وهو ال ندابدت كمد ييي: آخ  منالى نوع  (2010س حدن، )اةدر كمد 

 حولب :مجموع  من المنقققققت ضققققق ات من ن ت  ال ن  البندي  وهي ن ت   والمدرجواند( )ال شقققققب  القنابيات
ل  الخمول والالم دالة ون ص الدواطع وال واطز وضققققققق د إلىالحويل يؤدي  االسقققققققتعمدل :ب ثب اببد النفنقققققققب 

  .كتئدل والننبدنواال العواطف
ل  وي  ا االلتبدبدتزيددة  إلىبد طي ال  كدت المع دة كمد يؤدي بت ث  ال  ك  وبندسقققق  :الت ثب ات الجنققققدي 

 والع إل.الدمد   ورام الن طدنب  طي الصدر وبوث  عيىيددة األوز 
ر ولكنبقققد ال بكون ثقققدهإل ا أ ليمتعقققدطبن من  االجتمقققدعبققق عقققدققققدت اإل إلىدي ؤ ب :االجتمقققدعبققق التققق ثب ات 

 أس هإل.ط اد مع مشدكل نتدجب  الف د والمجتمع وبفدعل األإبت ث   أن  واض   طال اد 

ّ:العقاقير(علىّّ)االعتمادوءّاستعمالّالعقاقيرّس
هذا  االسقققتعمدلسقققوء وقد يؤدي ، ط ب  مختصي سققق اف طي بندول الع دقب  دون رأاإلي صقققد ب         

اسققققتعمدل و  ويؤث  عيى الصقققق   النفنققققب  عدم  والجنققققدي  خدصقققق ، ،المنققققتعملر الع د اإلدمدن عيى إلى
وهذه  االستعمدل،نيء ي عند منظبور بعض العالمدت  إلىدمدن يؤدي إلل الك ب  الع دقب  ذات الت ثب 

 ،اإلح قققدطو  ،وال ير ،والخوف ،وعققدم ال احقق  ،وط ض التوب  ،العصقققققققققققققق ي : المزاجالمظقققده  ن وبعض 
 ،وكء ة الكالم ،وسققققققيوت غب  منح ي ،والفزع ،والت اإل ،وط دان النققققققبح ة ،بدلنققققققمووالشققققققعور  ،والبيوسقققققق 

 .(1993 ،)ع مو  وال عش  ،والض ك ،وكالم متواصل ،وكالم غب  منتظإل
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ّالمخدرات:دمانّعلىّسبابّاإلأ
 ولكن  بعددت األسقق دل المؤدي  ليتعدطي والتي ال يمان حصقق هد طي عدمل واحد دون غب ه من العوامل،

 :عدة عوامل مع استعداد ابولوجي خدص بدلف دلب اكإل 
فوق ي المدمنبن، بشققالدمدن ابن عد الت انتشققدر اإلأن   ث تا بعض الدراسققدت أ د: ط البيولوجيةالعواملّ
 الوراث ،بد حدسققم  طي الكشققف عن دور ن  أن بؤخذ هذه النتد ج عيى أال يجوز  المدمنبن، ولكنعند غب  

  الواحدة.ةخدص طي ال بئ  واجتمدعب  ابن األ ،بفدعالت سيوكب قد بكون ندبج  عن  ألنبد
حجدم اإل وألف د ن و التعدطي الدور البدم طي ابجده البد  االجتمدعب التنشققققققققئ   ن  إط :االجتماعيةالعواملّ

 . عن 
ع دواطمدني ندبجد عن دمد ياون النقققققيوت اإل اإلدمدن وكءب ا  سقققققدس طي حدالت األ ي: هالنفسمممميةالعواملّ

 .(2004، ع د هللا)يعدينبد الشخص  التيب ول من المشاالت ال التوب ، أومن  داخيب ، كدلتخيص
عول طي انتشدر المخدرات ابن الش و ب خ  دورا طعدال  أييع  الدور النبدسي بشال  :العواملّالسياسية
واضققققس،  بإل بشققققال ا وز دور اسقققق ا بل وعمال ،خب ةكدن ذلك واضقققق د طي النققققنوات األ المنققققتبدط ، وقد

جدا  جمبعد ييع ون دورا طعدال العدلإل، وهإللدرج  ك ب ة طي  ،عيى مفدببس المدل االببود سقققققققققبح و  ن  أ حب 
 عدم.الشع  الع بي بشال  خدص، وبدلتدليطي نش  المخدرات ابن الشع  الفينحبني كي  بشال 

ين بقق  ث يققدء العققدلإل والنققدطققذأدطع كءب ا من  ،راترة المخققدال بس الفققدح  لتجققد ن  إ :العواملّاالقتصممممممممممادية
 نت دراال إلىوالتي بفت د طببد سققققققبددة ال دنون  ،وزعمدء المنظمدت وأعوان النققققققيح  طي ال الد الدياتدبوري 

)ع مو ، ربققققدح ني األب ويج المخققققدرات وج هو لبإل األربققققدح، واألهإلالمزيققققد من  بققققدلمخققققدرات لت  بر
1993.)  
بتواط  طببقققد المواد  التيالوط ة الح بعبققق  وطي المنقققدطر الجغ اطبققق   الع قققدر، ومنبقققدو أة المقققدد بواط       

زيد من احتمدل التج ب  وإسقققققققققدءة ي بواط اكمدكء  أالمصقققققققققنع  بكون  الح بعب ، طدلموادوالمنقققققققققت ضققققققققق ات 
 . (2010)س حدن، عتمدد واال االستعمدل
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ّّ:دمانّعلىّالمخدراتاحلّاإلمّر
 :م احل هي دوري ، اءالثمن يتعدطى المخدر بصورة  ، أويم  المدمن ان (2013 ،مشدق  )أةدر 
 أو عضقققققويد   وهي م حي  يضقققققح  طببد الم ء عيى التعدطي دون أن يعتمد عيب  نفنقققققبد    عتبدد:االم حي  

بد قد بم  قصقققققققب ة ليغدي  أو غب  مي وظ  عند بعدطي بعض المخدرات مءل أن   م ا ة، غب وهي م حي  
 والك ات. البب وين، والمورطبن

زيددة الج ع  بدريجبد وبصققققققققققققققدعديد حتى  إلىخاللبد المدمن  من م حي  يضققققققققققققققح  : هيالتحملمرحلةّ
 واحد.نفنبد وربمد عضويد طي آن  ي صل عيى ا ثدر نفنبد من النشوة وبمءل اعتبددا  

س سققققققققبح ة المخدر ويصقققققققق  إلىوهي م حي  يذعن طببد المدمن ّالتبعية:أوّّ،ّاالسمممممتبعاداالعتمادمرحلةّ
مد عند أمد بدلمخ.ب دالت وظبفب  وننبجب   إلىالعيمدء ذلك  إرادي، وي جعاعتمدده النفني والعضوي ال 

 الفحدم والتيم حي   إلىإن دذ نفنققق  من الضقققبدع ويحي  المشقققورة والعالج طإن  يصقققل  إلىي ددر المدمن 
يتإل طببد وقف بندول المخدر ادعإل من مختصققققققققققبن طي العالج النفنققققققققققي الح ي وقد يتإل طببد االسققققققققققتعدن  

ّ  . اإلقالعع دقب  خدص  بمنع أع اض ب

ّ:انتشارّالمخدرات
ةققققق ب  ، لدى بعض الدول عدم   وطينقققققحبن عيى المخدرات  المدمنبنعدد المتوط ة حول  حصقققققد بدتاال

جقدر ابقد ومعظإل ب  اال لتعقدطي المخقدرات، أو االجتمقدعب طبق  و الء قدالح بعبق   نقققققققققققققق ق ب، وذلقك خقدصققققققققققققققق 
اذلك، وبشققققققققب  ال ضققققققققديد المتعي    ضقققققققق حبد، وعددبإل  التيحصققققققققد ب  ب د حول المخدرات المعيومدت اإل

 التي مإل المت دةهبئ  األ اإلنت بول وأجبزةواإلحصقققدءات الواردة من الشققق ط  الجند ب  الدولب  ) الدراسقققدت
ط ط من  %(10-5لإل بعددل )دبضقققققققققققققق ط طي الع التيكمب  المخدرات  أن إلىب وم بمادط   المخدرات 

 .(2007مشدق  ، كمب  المخدرات المنتبيك  )
المخدرات ك ي سققققققققققققققيع  الاد لبد من دخول قدنون الع ض والحي  وإيجدد ال غ   لشقققققققققققققق اء هذه  ن  إ     

  :همد ب ا اندينجيبد وسنوجزهد أالت ويج لبد والدعدي  من و  ،نيع ال
 (متعي   بدلمنقققققققققققتبيك )الحي  الع ض، وأسققققققققققق دلجيبد أبدإلنتدج والت ويج والدعدي  من  سققققققققققق دل متعي  أ
 .(2001ال در، )
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ّ:دمانّعلىّالمخدراتالمعرضةّلإلّالشخصيةنماطّأ
من خالل ال جوع لألدل الت بوي الذي بندول موضققققوع الشققققخصققققب  المع ضقققق  لإلدمدن، ط د 
ب بن اضققققققققققققح ال الشققققققققققققخصققققققققققققب  التي يوجد لديبد مبول ورغ دت طي التعدطي وعدم االبزان 

دمدن الف د والمخدر اإلعيى التعود  ن  أ إلى (1986، )صققققددقالنفنققققي، وطر مد أةققققدر إلب  
 هي: من الشخصبدت أنواع  ربعأابن    انتشدرا  كءأ

 بدل زن، واقتصقققددسقققدس المنقققتم  األ إلىمبل طي مزاج  العدم ي إننقققدنبمءل كل  :كتئابيةالشممخصمميةّااّل
ننققققققققققققققدن مع ض اإل واهتمدمبإل، هذاب  حمدس الندس ءب التيةققققققققققققققبدء حنققققققققققققققدس لكءب  من األاإلو  ،ال غ  

 وأمت حع،  المنشقققح  بشقققالو أالمخدرة  بإحدى الموادي دومبد  ، وقدأيدمكتئدل لعدة بدال ي ال و   حنقققدسقققإل
 عيببد.إلدمدن التعود، و  إلىمنتم  وقد يؤدي سوء استعمدلبد 

 يفضل العزل  ويب ل من الندس الذينحوا ي نندن الخجول ال ندس االاإلبمءل  :نطوائيةالشخصيةّااّل
 ةققديد حب  ال حضققدب ويشققع  رأي ي وم عيى التع ب  عن  مواجبتبإل والومن المجتمعدت وال ي وى عيى 
ي وبيغ  حدى المواد بزيل خجيإ ن  أياتشقققف هذا اإلننقققدن  اضقققح اري ، وقديتعدمل مع الندس طي ظ وف 

سقققققققققتعمدل هذه نفنققققققققق  مضقققققققققح ا  ال منبإل، ويجدخوط   وببن الندس وبزيل  بذي  ال واجز ابن بوب ه، مددة
لتعود ا إلىي وده سوء استعمدل  لبذه المددة  الندس، وقدظ وط  لمواجب  منؤولبدب  مع دطعت  المددة كيمد 
  عيببد.واإلدمدن 

 يأ سقق  ، أو يأ  طي عمي  من كل ةققيء اال ب ير ومتو ال دا إل إننققدنبمءل كل  :ةالشمخصميةّالمكروب
ب  درج  عدلب  من يع إن   يأ مع ،يتفدعل و  ،يتعدمل لنفنققققققققق ، ولمنرهدق اإل ىمد إلىبودي ضقققققققققغوط 

بعض  ن  أياتشقققققف وقد  ،الصققققق  م الدطدع وعدو  ،سقققققتءدرة، والعصققققق ب االوسقققققبول   ،سقققققتم ارال ير وعدم اال
ستعمدل ا إلىنفن  مضح ا   ومت نبد، ويجد بدردا ، ومنت خبد  وبجعي  هدد د  ،المواد بزيل كل هذه التوب ات

 التعود واإلدمدن عيببد. إلىلمددة ي وده سوء استعمدل ا مت حع، وقدو أالمددة بشال منتم  
بف عن الم اه  ، طبوعتدل أ عيى  مأ طفال   كدن صقققغب ا   سقققواءّ(:ةةّ)السمميكوباتيالسممويّ ّالشممخصمميةّغير 

 ك اتع ب اتسققققققققققققققبءب  غضقققققققققققققق  ،نظ ات الت دي طي عبنب  األطفدل، يءب ت طيك  ب   عدوان ي، لبسعنبد 
من ال با ويت جس مع  المدرسققققققققققققققق ، ويب لخحد ينقققققققققققققق ق وياذل ويب ل من أذا إ  الالم دالة عيى وجب

 يدم.مع األ م ا ة، وبت سخاوبديت  طي سن بمالمس الن والدي ، وبظب 

ّ  
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ّ:المخدراتّوالثقافيةّلظاهرةّتعاطيّاالجتماعيةبعادّاأل
بعدد عدة مظده  لأل ضقققققققققققققمن النتد ج المتعي   اتعدطي المخدرات ال ضقققققققققققققديد االجتمدعب  والء دطب  ظب ت

ي ن كدنا دول المءي  الذه أ نتدج العدلمي ليمخدرات ط عدزيددة اإل :ولالمظب  األ يشققققققققققققمل االجتمدعب 
بخيب  ،  ط بع  أمكدنا  سقققققواء  الدول المنتج  ليمخدرات بغدل  ليمخدرات، أصققققق  اهي الدول المنتج  

و أا) حدلبد  طي بنقققببل انتشقققدر المخدرات  والتواصقققل صقققدلبطي االمبمد   التكنولوجبد دورا   بيع  وأصققق  ا
   (.2010 غزال ،

كدن حب  بدألسققققققققققققدس عيى الذكور  المخدرات م تصقققققققققققق ا  حب  كدن قديمد بعدطي  :سممممممممقوطّحافزّالنوع
 سقققققققققققققققدس ال بإلأعيى  االجتمدعب   ئطي التنشقققققققققققققق ىيجبت التيال مدي   لإلندث، وهيكء  حمدي  أالمجتمع 

حظ نالد نن  أ ال  إ ،ي المخدراتطندث طي ظده ة بعدقيل من مشقققققققققققققققدرك  اإل الذي والعددات والت دلبد، األم 
دورهققد طي الققدطع  مجتمعققدبنققد، وبؤديبخت ق  أتاققد التيخب ة بنقققققققققققققق قق  موجقق  العولمقق  طي المققدة األ بغب ا  

ابن هذه الظواه  ظده ة  النقققققققققي ب ، ومنومنبد ذات الح بع   ،المجتمعبدإلندث ليمشقققققققققدرك  طي بفدعالت 
 المخدرات.ي طبعد

حب  كدن يؤدي  ،نقققنالانتشقققدر المخدرات ابن ك در  ب  ي د ، كدنع ود   منذ خمنققق :سممقوطّحافزّالسممن
نقققققققققبن، الخمبدلتعدطي طي سقققققققققن  الو أ أي د ، وهنداالجتمدعب دوارهإل أداء أانتبوا من لبإل حدل  بدببب ط دورا  
  والعدة ة. خب ة انتش  ابن سن التدسع ت األبعدطي المخدرات طي الننوا ن  أ خالل ذلك نجد عيى

 عن ال بوان  سققدسققأيختيف االننققدن عيى  الذيالجوه ي ننققدنب  العنصقق  رادة اإلبعد اإل :رادةسممقوطّاإّل
 رادةبعحبل اإل إلىغدل بتبد كن بن لإل إرة اد المخدو ننقققققققققققققققدن بعض الماإل يطدر يؤدي بعدطوطي هذا اإل

 ا  منقققققتعد وإرادب ، ويصققققق سننقققققدن ع ي  دمدن يف د اإلحدل  اإل الع ل، طفيعمدل إ إل يتوقف ل اإلننقققققدنب ، إن
 . (2009وآخ ون،  منصورر )س بل ال صول عيى المخد  ي ةيء طي أن ي دم أل

ّ:علىّالمخدراتّاالعتمادمظاهرّ
  :مظب ين (2001 ،ال در) اعتمد

د الف د عيى بندول بعو ويعنى  ،حدسققققققبس وال عالق  ل  بدلجنققققققداأليتعير بدلمشققققققدع  و  :النفسمممميّاالعتماد
 النفنقققققب ، والفك ي  والعدطفب  دجدت يدع ل ةقققققواإل ،بدالرببدحينققققق    هذا الع در من الشقققققعور مد مع  ع در

 والتوب  أوال ير، يضققققققعف مشققققققدع   حدال ، ألن حنققققققن أبعدطي الع در سققققققبجعي   ن   حب  يشققققققع  الف د ب
المنقققققققققققققق     نتظدم، والمواددب الج ع ، وزيددببدقوي  طي بك ار رغ    المتعدطيلدى  لدي ، ويوجدال ه   
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بيببد مددة الفدببن الموجودة طي  ال بوة، والشقققققققققققققديوأخفبد الكدطبن الموجود طي  ،عتمدد النفنقققققققققققققي كءب ةلال
 .ال دت

           سققتم ار وظد ف الجنققإل بشققال عددي بصقق س طببد مددة المخدر ضقق وري  ال حدل  : هوالجسديّاالعتماد
 إلى المدمنويع ض الف د  ، ف ال بوي بدلوظدو  ،بدلجنإل ضدرا  ب ب  يص س منع هذه المددة عن الجنإل 

لي صققول عيى الع در المنشققود أو ربمد ينقق   ل   ،اربكدل ج يم  إلىمخدط  ك ب ة قد بدطع  و  ،ع اضأ 
عالمدت  إلىدي ؤ ي ،عتمدد الجنققديمفدجئ عن بعدطي المخدر المنقق   لالالتوقف ال، و الموت المفدجئ

ثالث ح ن بكفي من   الذيخح  مد ياون طي البب وين أوهو ،  الوطدة إلىبؤدي  التيسقققققققققققققق   الع در 
 .(2001، )ال در األطبون اوندت هإل مأ يعت    الذيدمدن ييب  المورطبن حداث اإلمتتدلب  إل

ّّ:فرادّالمدمنينّعلىّالمخدراتكّمعاييرّلألهنا
 فراد المدمنين على المخدرات كما يلي: الى عدة معايير لأل (2007 ،مشاقبة)أشار 

   طي الكمب  الم خوذة من المخدر حتى ي صقققققققل عيى نفس ضقققققققازيددة و  إلىحدج  الف د  و: وهالتحمل
 المخدر.اضس طي الت ثب  عند استخدام نفس الكمب  من هندت ضعف و  الم غول، ويص سالت ثب  

بدلظبور  االننق دلوي دأ  ،دة المخدرة من الجنقإلبظب  عند سق   المد االننق دلع اض أ و  :االنسحاب
بظب   التيع اض وهي األ االننقق دلليتخيص من أع اض  ،م نفس المخدرعندمد ي دأ المدمن بدسققتخدا

طي   د كدنا عيبكء  مم  أأو لم ات  ،ك  أخذ المخدرات بامبدت أ   ليمخدر أوعند المدمن نتبج  ب ك
ي ضققي معظإل الوقا  يجعي  اسققتم ار ال غ   أو عدم النجدح طي النققبح ة عيى بعدطي المخدرو  ، ال داي 

ب ثب  تخيص من ال اث  طي  تعدطيليو أ ،الضققق وري  لي صقققول عيى المخدرطدت طي النشقققد ى منبك ال و 
 .ن   بعدطي المخدراتبنب  و المب  جتمدعببتخيى عن النشدطدت االط ،نبدتالشعور بدإل

ّّ:العقوبةّفيّالقانوّن
والع وبدت  بدوبعدطب تبد وزراع  المخدرات اتجدرةالنصقققققققوص ال دنونب  الفينقققققققحبنب   المتعي   ث تا أ     

أو  ،أو زرع ،أن ل سققققققت داداالأو  ،ل التصققققققدي أو سققققققب   ،رأو صققققققد   ،يعدق  كل من اسققققققتورد ،الم  رة ابد
دون بصقققققق يس من النققققققيح  بجدر اع دقب  الخح ة ومشققققققت دببد ب صققققققد االمن ال ا  أو أحضقققققق  ع در  ،صققققققنع

وع وب  المتدج ة   ،ديندر ( 5000 -3000)وبدلغ ام  من ةققققققققققققققغدل الشققققققققققققققدق  المؤبدة بدأل ،المختصقققققققققققققق 
اذلك أو وجدت   و كدن ذا عالق  بعمل كبذا مع عميو هب  دارا  أو مادند  أأ إح ازهد الخح ة أوبدلع دقب  

ةقققققغدل الشقققققدق  مدة ال و ال شقققققب  بدألأ األطبون خ ى بنقققققتعمل طي التدخبن أواني أأو  نغاليب حوزب طي 
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بدل  س مدة ال ب ل  وبعدطي المخدراتديندر. ( 3000 – 1000)بدلغ ام  من ةقققققققب  و أب ل عن سقققققققت  
 :حزي ان 26 ،المخدراتاالدارة العدم  لمادط   )ديندر. ( 200 – 50)وبدلغ ام  من  أةقققققققب عن سقققققققت  

2003.)  

ّ؟دمانّعلىّالمخدراتالوقايةّمنّاإلكيفيةّ
 شققققققققب  من النققققققققبجدرة ليك ول وال  ع يننققققققققدن ال يتوقف عن الع   طي ن اإلأ  د  صقققققققق س واضققققققققأ      

 ،وج  حبدة الف دأطي دمدر ك ب   إلىدي ؤ قد ب ،دمدنن طول مدة اإلإهو واضققققققققققققققس ط والبب وين، وكمد
  أةادل:ثالث   إلى ال جوعدمدن يمان ن الوقدي  من اإلأ إلى (2010)س حدن، ويشب  

  :بجدهبندياون ب وهذا ،منع التعدطي إلىوببدف  :ولب الوقدي  األ -1
مبم  إلببد ومنع بب ي بد وصقققول الندس  ،مادط   زراع  هذه المواد وصقققندعتبد ن  إ :ب يبل الع ض -أ

 ابن الدول.  المجتمع، والتعدون عيى عدبر  وةدق ، ب عك ب ة 
الدوار ب دأ ا وهذه ،ودينبد ، واجتمدعبد ، وث دطبد   ،نفنبد ، ومعنويد   اد طهو ب صبن األو  :ب يبل الحي   -ل

 . كدط  ندتوالمؤس والمنجد ،والجدمع  ،س ة ثإل المدرس بدأل
وهي وسقققققققبي  اكتشقققققققدف الضققققققق ر ال ددث ليف د أو المجتمع طي وقا م ا  وق ل  :الوقدي  الءدنوي   -2

الوقدي   وبوط ه، ونجدحمادنب  العالج إو  ،ضققققققققققق ار التعدطي عي بيعني نشققققققققققق  الو  وهذا اسقققققققققققتف دل 
در طي كل منح   طببد الف ير الح ي النفني ال د ،الءدنوي  يعتمد عيى وجود ا امج عالجب  منظم 

 المندس  .عيى ب ديإل المعدلج  
جتمدعي الصقققققدابد الضققققق ر النفنقققققي والجنقققققدي واأ التيوبنقققققتبدف بيك ال دالت  :ثب الوقدي  الءال -3

هؤالء  األمد، ألنومتدبع  طويي   ،ووصقققققققققيا ليعالج وبعد المعدلج  ال اد من وجود ا ندمج ب هبل
 اإلدمدن.ليوقوع من جديد ط ين   ون ط اد مع ضاأل

  وصفوة ال ول طإن الوقدي  خب  من قنحدر عالج طي اب دع هذه الجوان  الوقد ب .

ّّ:دمانلعالجّاإلّاالستراتيجيةّالحقائق
ود مققور يج  أخذهد بعبن االعت در بدعت درهد قي د  ندبضد  مش عد  بدل بدة أذ بموت الجباأل بققعققض هققنقققققققدت
 :أن يدرتمدمن عيب  أن  إلن دذ يتصدىمن  ُيعت   إذ (2004، غ دري )مد يوكد عيب   ادون ، وهذاكيبد 

هو  :مع ب فظ واحد وصقققققققققق يس وهذا الت فظ هؤ ةققققققققققفدو   مدمن يمان عالج لعالج: كدمدن ل  اإل -1
 صعوب  عالج النباوبدبي. 
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ج ذا ادأ طي عالإو  ،ستم اري  ادون بوقفالاو النفس الحويل  ى، وإلالص   إلىإن دذ المدمن ي تدج  -2
 يت  ر العالج.  لينبدي ، حتىبواصل  ن  إطعيبك ، أم هيبمك  إنندن

صع  ألهو االعالج ال  ب ي و  ط ن ، وإنمددمدن لبس طي بوقف اإلدمدن عن التعدطي إلعالج ا -3
 ن ينتم  طي التوقف. أخالص ال  ب ي من المعدلج هو اإل إلىي تدج  الذيوهو 

 طعال  قدسقق دل نكون ألعدلجند ا التعدطي، إذا إلىدت أ التيسقق دل األبعالج  العالج إاللن ي دث  -4
  . س بأنندن وسدعدند ن ذند هذا اإلأ

ّّ:مدمنيهاّجوعالّالمخدراتّالوقايةّمنفيّدورّالمجتمعّ
ي ع عيى عدبر المجتمع الكءب  من المبمدت المندط  ب  لضققققققققققق ط النقققققققققققيوكبدت الظده ة وال دطن  لجمبع 

 الشققققق دل بدعت درهد الء وة ال  ب ب  لكل مجتمع، مبمد كدنا األيديولوجب  التيةققققق ا    وخدصققققق  ةققققق ي   
      يت ندهد المجتمع.

مؤسققققققققققنققققققققققدت ب وم ابد بعض ال التيدوار مجموع  من الجبود واأل ( إلى2004، غ دري )ةققققققققققدر أ حب  
 :وهي المخدراتط  آال سمب  طي سبدس  مادط   

عيى  ليشققققققع ، وب ومهي الجبود المختصقققققق  بدل فدا عيى الصقققققق   العدم   :جبود وزارة الصقققققق   -1
عدد من المنققققققتشققققققفبدت  الصقققققق  ، ويت عبدالصقققققق   النفنققققققب  اوزارة  إدارةعالج مدمني المخدرات 

 . أجن   لعالج مدمني المخدرات التي خصص طي بعضبد، النفنب 
بعي طي عميبدت والم  وءة دور ط م  ب  والمنققققققققققققققموع  عالم الوسقققققققققققققققد ل اإلل :عالمدور وزارة اإل -2

ابقققدف خير الوعي بخح   ،مي العقققدأثب  طي ال   لبقققد ال قققدرة عيى التققق المخقققدرات؛ ألن  ماقققدط ققق  
 . دمدناإل

عت در ا طي التصققققدي لخح  المخدرات عيى مبإل سقققق ة دور لأل :سقققق ة طي مادط   المخدراتدور األ -3
 ،سققققدسققققياأل   المجتمع معبد طي اند ا صققققيس صققققي ليمجتمع، طإذاولى هي الخيب  األ سقققق ةن األأ

أاند   ن ب وم اتوعب  أسقققققق ة أسققققققويدء وواج  كل أصقققققق دء أسقققققق ة الصققققققدل   ب دم ليمجتمع أاندء طدأل
ن ال دوة االوالدن ياون أومجتمعبإل وكذلك ال اد  سققق هإلأبخح  المخدرات عيببإل وعيى  هإلوب صقققب  

  د.اند بمألوالمءل الصدلس 
من خالل  األطقق  لبققذهأن  بتصقققققققققققققققدي  وزارة التعيبإل العققدليعيى  :العققدليالتعيبإل الت ببقق  و دور وزارة  -4

ال يول العيمب  لمادط   واقت اح المخدرات، دراسققققققققققققققق  مشققققققققققققققاي  اوذلك  والمعدهد العيبدالجدمعدت 
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جتمدعب  امشاي  ن المخدرات أل ذلكو والع دل، العالج والوقدي  حب   جوان بد، منالمخدرات بال 
 سدلب  العيمب . بواج  بدأل الاد أن  مبم  

 كاإلدمدن، وذلطي مادط    د  ور بنققققققققققققققبمبمد   ا  ارس دور ليمد نإ :دمدندور المدارس طي مادط   اإل -5
أن ب بب   ط ط، حب قتصققققققققققققققدر عيى الدور التعيبمي الا الت بوي، وعدمهتمدم ادورهد عن ط ير اال

 إلى الالزم ، بدإلضقققققققققققققققدط لبإل ط ص الوقدي   بببئالتالمبذ والحي   من خالل المدارس المختيف  
 . المجتمعمنتوى أو عيى  ،ى منتوى الف دعي المخدرات، سواء رض ا ب بوعبتبإل

ّ:المخدراتعلىّالمدمنينّعالجّمراحلّ
ت المخدرامن بعدطي ج عالالم احل ب مااللتزابعد استخدام س ل الوقدي  من التعدطي، طال اد من ض ورة 

 :ا بب الم احل  والتي بم  ع  
 م حي  العالج الدوا ي )م حي  التخيص من النموم(: -1 
هذه الم حي  هو مندعدة  طيليمتعدطي ي دم  الذيالعالج ( ب ن 2001، او مغبص أو  )الزراديوضس    

 ع ب، عن النقوا ل المف ودة  يضقمع بعو  الننق دلا لإلاألمن  الح بعي، والتخفبف ال بدم ادورهلجنقد هذا ا
  . ب  النفني المنؤولب يتولى الح النفني، حب هذه الم حي  ضمن اختصدص الح  

العالج  الجمعي، وي دأدي والعالج النفنققققققققي لنفنققققققققي الف  ايتإل طببد العالج  :العالج والت هبل النفنققققققققي-2
ت  العدطفب  بنمب  حيول لمشقققققايطي  مشقققققايت ، ومنقققققدعدب بفبإل عيى منقققققدعدة الم يض بالنفنقققققي الف دي 

وبعديل  ال بدة،مع ظ وف طر التواطي   منقققققققققدعدب جتمدعب ، وكذلكواالالنفنقققققققققب  والنقققققققققيوكب  والمع طب  و 
 . ذابن و  وداطعبت  هطكدر أو   ابجدهدب
ب ، واالجتمدعط اد النيوكب  مشاالت األ ن العديد منأطك ة ويعتمد العالج النفني ال مبمي عيى        
ي النفنققققققققققققي ال مبمي ط ويفبد العالج ،واالنحواءل  ز مشققققققققققققدع  الع خ ين بمد طي ذلك بدوالتعير  والع يب 

  .مدمنبنالبدء س ة وا األ بوجب يفبد طي حدالت و  ،دمدن بشال ك ب حدالت اإل
ثالث م احل  إلى ((Richard, 2001التي قنققققققققققققققمبد ريتشققققققققققققققدرد الالح  : و دي  هبل وال ع م حي  الت-3
              :سدسب أ
  طي مجدل عمي وطدعيبت  ب دراالمدمن ل  ةاسقققققتعدد إلىوببدف هذه الم حي   :العيميبل ه م حي  الت - 1

، بدري   العمل، طبج  إلىذا لإل يتمان من العودة إ العمل، أمد إلىبمنع عودب   التيوعالج المشقققققاالت 
 .مدرس حبدب  بشال ط بعيي متدح، حتىخ  آي عمل أل وب هيب 
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ؤدي ي ، حب ل  والمجتمع، كعالجسقققققققققققققق ة دة دمج المدمن طي األدعإ  إلىبدف ي :جتمدعيالهبل ا الت-2
  قند عب  العالالعالج ه جتمدعب ، ويعتمدواالسقققق ي  تعدد المدمن عن ةقققق ا  العالقدت األاا إلىدمدن اإل

  .(2002 )ال بومي،من جب  أخ ى  المجتمعس ة و األو من جب  ابن الح طبن المدمن 
وطي  ،دمدنيعبشققققققققققبد المدمنون المتعدطون من اإلنتكدسقققققققققق  ظده ة ط بعب  اال :نتكدسقققققققققق ي  من االدالوق-3

لبنقققققققا  نتكدسققققققق ، واالنتكدسققققققق لالقويد المدمن ةقققققققعور حب  يعت    ،وبعد انتبدء العالج ،الم احل االولى
 العالج. بعد   الم بح  ب االجتمدعب النبح ة عيى الظ وف  المدمن ال ينتحبع ن  أل ؛دري باخت

ّّ:المجتمعّالفلسطينيتعاطيّالمخدراتّفيّ
 ليشقققع  المجتمعدت، وخدصققق ي مجتمع من ألمخدرات من المشقققاالت الخحب ة طي مشقققاي  ابعد        

من   رضأد   لت  ي  دوم  اب بعدده عن معت دإو  ، نتبدف بشال م دة  لينبل من بمدسامالالفينحبني 
دة بؤث  عيى ال ب المجتمع، لكيسققققق ة ثإل بنقققققتبدف اداي  األ االجتمدعب هذه الظده ة  طدنتشقققققدر، حتاللاال

نبح ة س ة طي مشاالت ال بنتحبع النتبج  لوقوع األط اد بدأل وب دأ، جتمدعب واالقتصددي  الالنبدسب  وا
د أو الحالق وغب ه ،الزوجب  األم، كدلخبدن أو  ،لوخدصقق  األ ،ط ادهدأ بصقق طدت بعض نتبج  عيببد، أو

 س ة.األبواج   التيمن المشاالت 
 ( آالف10-7) وال دس، منبإلمن الضققققققققققققف  الغ بب   د  الف (25-20)ي در عدد المتعدطبن ابن  إذ       

ن وإرقدم حنقق  إحصققدءات رسققمب  من دوا   مادط   المخدرات( نتظدم )هذه األدمدمن يتندولونبد يومبد ب
 إلىن ننقققققق   مدمني الع ل أو  (% 18)سققققققادن اسقققققق ا بل بنققققققدوي  إلى (% 48ننقققققق   النققققققادن الع ل )
   .(%29) هيالمدمنبن طي اس ا بل 

كدنا التي  ،سقققققق ا بييحتالل اإلمد ق ل اال م حي  :م احلاءالث  ن بعدطى المخدرات طي طينققققققحبن م وأ
ن ح  لع ور المب ببن بنققققق   ضقققققعف ال قدب  األمنب  والشققققق طب ، وذلك بنققققق   طببد طينقققققحبن ع درة عن 

دت إلى ، والتي أاإلسققققققققققق ا بييحتالل طبي م حي  اال ،الم حي  الءدنب  أمد، االنتدال ال  يحدني لفينقققققققققققحبن
هدف  إلىوي جع ذلك  ،نواعبد المختيف  داخل االدندأنتشقققققققققققققققدر النقققققققققققققق يع ليمواد المخدرة بادط  االزيددة 
عن ط ير إسقققققققق دطبإل طي وحل بعدطي  سقققققققق ا بيي لتدمب  ث وبند ال ومب  المتمءي  طي ةقققققققق داندحتالل اإلاال

الم حي  الءدلء  طبي م حي   أمد .المخدرات لباونوا ل م  سققققققققد غ  لينقققققققق وط طي وحل التخدا  مع االحتالل
وبنقققق   ضققققعف النققققبح ة األمنب  عيى األراضققققي الفينققققحبنب ، الوطن، رض أ إلىالنققققيح  الوطنب   قدوم

ان  اف بعض الشقققققققققققققق دل  أدى ذلك إلى االبجدر بدلمخدرات والذي كدن من األسقققققققققققققق دل ال  بنقققققققققققققق  طي 
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الفينققحبني من كال الجننققبن والتوج  لتعدطي المخدرات بنقق   الظ وف االقتصققددي  الصققع   التي يم  
كل هذه األمور كدنا م  رات ، لدى الش دل وانتشدر ال حدل  ابد الشع  الفينحبني وانعدام ط ص العمل

ا ولأ والمواطن، لذاصقققققققققددي  عيى الوطن ط  اجتمدعب  واقتلبد مخد ليشققققققققق دل لتعدطي المخدرات، والتي
، دارة العدم  لمادط   المخدراتهمب  ك ب ة بإنشققدء اإلأ رض الوطن أ إلىالنققيح  الفينققحبنب  طور دخولبد 

كل من  الع يب ، ومتدبع ط  التعدمالت غب  المشققق وع  بدلمواد المخدرة والمؤث ات ابدف ال ضقققدء عيى كد
 .(2012 ،مادط   المخدرات )إدارةومعدق ت    وخدرجالوطن يعمل عيى ب ويجبد داخل 

ّدمانّعلىّالمخدرات:ّلإلّالمفسرةالنظرياتّ
حظبا النظ يدت النفنققققققب  واالجتمدعب  التي اهتما ب ضققققققديد اإلدمدن عدم  وبصققققققف  خدصقققققق  المخدرات 

 ومن هذه النظ يدت مد ييي: والدراس  وال   انصب  واط  من االهتمدم 
ّ((Psychological Theories النفسية النظريات

 مج د ولبس، دت نفنققب اضققح اب هي والمخدرات الخح ة بعدطي الع دقب  مشققاالت أن عيى أكدت     
 إرةقققددي  ونمدذج أسقققدلب  وبحورالنظ ة،  هذه بت نى النفس عيإل من نظ يدت العديد وأصققق  ا، ضع   

 .مال م  وعالجب 
 Classical Conditioning)) الكالسققققققباي ةقققققق اطاال بح ب دت بوضققققققس السمممملوكية النظريةنّحيثّأ
 ويشقق ح، واالنزواء ننقق دلاال ( (Conditional Theoryالشقق طب  النظ ي  وبفنقق واإلدمدن،  ليتعدطي

 طعالج ،اإلدمدن عيى التعدطي بحور طي التعزيز أث   (Operant Conditioning)ة اط اإلج ا ياال
النققققيوكب ،  النظ ي  من أصققققول  بمتد عيى ذلك واإلدمدن والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي سققققيوكبدت
 ءالثال من النظ يدت لكل النظ ي  األسس وبدلبد   المع طب  والنظ ي المع طي،  جتمدعياال التعيإل ونظ ي 
 (.1990، ميبا )النيوكي  المع طي العالج عيببد ينتند التي

 :ييي بمددمدن عن اإل التندؤل (Psychodynamic Theory) السيكودينامية النظريةّحيثّفسرت
الالةقققعوري ،  الصققق اعدت بنققق    الذي النكوصقققببن النقققيوت عيى ط كزت ؟األط اد بعض يدمن لمدذا     

 الذابب  الحفيب  ب خصققققققققلشققققققققطإن ادا ل ا (Freud)ط ويد رأي طي واإلدمدن ن،والعدواالمءيب ،  والنوعب 
 لمعظإل الشققق ي ة الدا  ة وهيسقققدرة،  غب  ا ن وأصققق  ا ،ادايدببد طي سقققدرة كدنا التي ك، بيالنكوصقققب 

 .اإلدمدن أةادل
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 بمصققققققققدح   ولكنمشقققققققق ع ،  اليذةب ن Breham and Khantzain, 1992) أكدا ا يبدم وخدنتزين )
 النقققيوت بك ار إلى ب مي ، يؤدي يمان ال قي د   هذه المشقققدع  ظب وبُ  ،الذات منقققتوى  وانخفدض الذن 
د، جديمن  الدورة ب دأ ثإل ومنالشققققققفدء،  إليجدد النققققققيوت بك ار إلىالدورة  ب دأ ثإل ومنالشققققققفدء،  إليجدد

 إلببد ينتمي التي ليم حي  مجدورة م حي  هي المخدرات متعدطي سققققققققققيوت إلببد ينتمي التي والم حي 
 مع التعدمل طي ك ب ة صقققققققعوبدت لديبإل أةقققققققخدص هإل والمدمنون  كتئدلواال البوس اذهدن الم ضقققققققى
 .طب   بح ي   أنفنبإل

 لخفض األط اد حدج  عيى  (Stress Management Theory)الضقققققققققققققغط إدارة نظ ي  وبؤكد -
والمشقققدكل  العمل بصقققعوبدت بتمءل بوب هإل مصقققددر أن األط اد ويعت  ، النفنقققي والضقققغط وال ير التوب 
 ةالع دقب  الخح   بعدطي إلى التكبف طي ضعف لديبإل نالذي األط اد بعض ييج حب   ،والعد يب  الزوجب 

 منقققتوى  إلىيصقققل  قد التعدطي طي اسقققتم اره حدل  وطي، والضقققغط التوب  هذا من ليتخيص والمخدرات
 Relaxation Exercises (Meditation)  لوالت م ،سققت خدءاال بمدرين ب ن عيمد   ،اإلدمدند االعتمد
 إلى ب تدج والتي والتخفبف من الضقققققغوط النفنقققققب ، ،الضقققققغط وإدارة التوب  خفض طي األط اد بنقققققدعد
 .األهداف المنشودةالوقا لت  بر  بعض

ّ Psycho-Social Theories :االجتماعية النفسية ةالنظري
 عاسليف د، وي جتمدعيالا والدور الذات :همد أسدسببن بم دأين  جتمدعباال ب النفن النظ ي  اهتما     
 .والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي طي أسدسب   مادن ي تل الذيالذات،  مفبوم الدور
بفدعل  من ينتج الشقققم سقققيوت أن  عيى المخدرات بعدطي سقققيوت إلى جتمدعيالا النفس عيمدء وينظ 

 النفني بجدهاال ويؤكدجتمدعي، اال التعيإل لم ددئ يخضع من  ف سيوت وأن  ،ال بئ  مع الف د ةخصب 
 ألسقققق ةا طببد بمد بئ ، ال دالف   المخدر معددل  طي أسققققدسققققبد   عدمال   بدعت دره الف د أهمب  عيى جتمدعياال

 (Social االجتمقققدعي التعيإل نظ يققق  النظ يقققدت هقققذه ومن الم يبققق  والمجتمعقققدت ال طقققدق ومجموعققق 
Learning Theories)، أك ز رون  طورهد التي (Ron Akers)،  ب ن ي ى  الذيو: 

 وراثبد   ولبس متعيإل سققيوت ن  اف هوواال ،الج يم  سققيوت أن أسققدس عيى ي وم لينظ ي  ولاأّلّالمكوّن 
 ا خ ين. مع اليفظي وغب  اليفظي التفدعل خالل من

 بفدعيبد خالل من بتإلاالن  اف،  بنقققققققققق   التي المجموعدت أن طي يتمءل لينظ ي  الثاني المكوّن  
 بدلنقققققققيوت الف د وي تفظنفنققققققق ،  جتمدعياال النقققققققبدق طي الم جعب  والجمدعدت مع األط اد جتمدعياال
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 المن  ف، وربمد سققققيوك  عيى يعدل أواديي ،  سققققيوكبدت اكتشققققدف يتإل أن  ، المتعيإل الم غوب  المن  ف
األهداف  اح از طي النيوت هذا طشل حدل  وطي .الفشل عيى ليتغي  أو النجدح عن ال    هدف ياون 

 خمس Akers أك ز طور والمخدرات وقد الخح ة الع دقب  بعدطي إلىبدل جوع  ياون  وربمد الم غوب 
 ىذوبنقققققق   األهي إنكدر المنققققققؤولب  الج يم ،  اربكدابإل بعد المن  طبن ق ل من غدل د   بنققققققتخدم را ط  

المن  ف لخفض  إلببد ييج  األسققققدلب  هذه واإلخالص بدألمدن  والتظده المنققققتنك ،  وبوببخليضقققق ب ، 
 .(2000، الم درل)التوب  
 يواطر لإل إذاوالمخدرات،  الخح ة الع دقب  بعدطي عن الف د ياف جتمدعياال التعيإل لنظ ي  وط  د  
 من الف د أكء  عند اإليجداب  المعززات كدنا إذا أمدالتعدطي،  سققيوت عيى الم جعب  الجمدع  أعضققدء
  دثب قد والمخدرات الخح ة الع دقب  لتعدطي الم دة ة الت ثب ات إن :هي وبفنب اببدالني ب ،  المعززات

 عند التعدطي الف د ، ويتعيإلPositive Reinforcement)) موج  بدليذة كتعزيز ةققققققققعورا   الف د عند
 يشققققققققققع  (Cognitive Modeling) ،المع طب  النمذج  مفبوم خالل منوب يبدهإل  ا خ ين مالحظ 
 بعحببإل أن ةقق نبد من تجدب سققاال وهذه، المواجب  عيى قدرببإل من ب ن التعدطي ي طع المتعدطبن بعض

 طإن وعيب  .عيببإل والضققققققغوط األع دء وبخفبفالمنققققققؤولب ،  من بدلتخيص وةققققققعورا  بدل وة،  إحنققققققدسققققققد  
 نتد ج ب  ر المخدرات يعت دون أن   داموا دم التعدطي طي سققققققققققوف ينققققققققققتم ون  والمدمنبن المتعدطبن`

او أ)ال عبد  المدى عيى مدم ة وببئب  ةققققخصققققب  عواق  الف د لنققققيوت قصققققب ة، ويصقققق س م غوب  إيجداب 
 .(2008، عبن
م دأ  أسقققققققدس عيى المخدراتادمدنبد و و  الخح ة الع دقب  بعدطي جتمدعيالا التعيإل نظ ي  بفنققققققق       

ا ثدر  خفض أو بجن  المدمنبن بعض بعيإل ، إذ(Negative Reinforcement) النقققققققققي ي التعزيز
 الدم، بمنقققققتوى  طي المخدر أو الع در ب كبز اننققققق   االحتفدا ط ير عن ننققققق دلاال ألع اض المؤلم 
االننققققق دل  أع اض من االرببدح بعدم المدمن ، يشقققققع االنخفدض طي المنقققققتوى  هذا أخذ وكيمد، معبن
 بفنقققب ي  نظ ي  لبنقققا جتمدعياال التعيإل آطدق النظ ي  ذات طبذه التعدطي وقف أو عن خفض الندبج 
 هذا طي طعدل  وب هبيب  وعالجب  إرةقققددي  نظ ي  هي ط نققق ، ال اإلدمدني ولينقققيوت التعدطي لنقققيوت
 التعيإل لم و وط ق  أسققدلب  ط ير عن ياون  العالج متعيم ، طإن التعدطي سققيوكبدت أن وبمد ،المجدل

Unlearning))التعيإل، ، وإعددة ( Relearning) التعزيز، :مءل الش ن هذا طي التعيإل م ددئ واستءمدر 
 طنبدت طي المتجنقققققققدة المفدهبإل من وغب هد والع دل، واإلطفدء، والتعمبإل، والكف، والنمذج ، والتشقققققققابل

ّ (Akers, 1998). اإلدمدن لمعدلج  النيوت النيوكي وبعديل والعالج النيوكي رةدداإل
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 (Cognitive Theory & Cognitive Therapy ):ّالمعرفي والعالج المعرفية النظرية
 لدى التفكب  أنمدط عدب   كونبد طي ،األخ ى  النفنققققققققققب  النظ يدت وجبدت اختيفا النظ ة المع طب  عن

 المفك ين من Klar & Wallace) ووالس كالر (كدن وقدسققيوك ،  ي دد الذي ال  بس العدمل اإلننققدن
 من ال دسققققققققول طي المتضققققققققمن  العميبدت يشقققققققق   نموذج المع طي لينمونموذجد  اقت حوا  نالذي األوا ل

 معدلج  نظ ي  بدسققققققققإل النظ  هذه وجب  ع طا وقد .المدى وطويي  المدى قصققققققققب ة وذاك ة مدخالت
 .التفكب  طي آلب  عن بنتج النفنب  النيوكب  واالضح ابدتالمعيومدت، 

 أل  ت المجدل هذا طي النفس عيمدء ومن اإلننقققدن؟ يفك  كبف عيى المعيومدت معدلج  نظ ي  وب كز
 العدطفي الع يي العالج انظ ي  المع وط  نظ يت  بحوي  طي اسقققققققققققققتند الذي ،(Albert Ellis) لبسأ

 ضققققققح ابدتالا أن مفدده اطت اض إلى  (Rational-Emotion-Behavioral Therapy)النققققققيوكي
 هو ضح ابدتالبيك ا لمعدلج  الص بس األسيول وأنالالع الني،  التفكب  عن بنتج والنيوكب  النفنب 

 وبع درة ،ب نمدط ع النب  واسققققققت دالبد الالع النب  التفكب  أنمدط عيى التغي  عيى الشققققققخص منققققققدعدة
 إلى بعزى  ال اإلننققققققدن يواجببد التي النفنققققققب  الصققققققعوبدت أن اعت د (Albert Ellis)لبسأ طإنأخ ى، 
  .والظ وف األحداث لتيك وب ببم  بفنب ه إلى بعزى  لكنبدال بئب ،  والظ وف األحداث

 بتضقققققققمن أن يج  المشقققققققاالت  معدلجأن  (Cormier & Nurius, 2003)وي ى كومب  ونوريوس 
 .عنبد ادال   ع النب  ب ني اعت ددات عيى وحء  اعت دداب  بفنبد خالل من وب دي  اإلنندن مواجب 

 
 انظ ي  المع وط  نظ يت ( أن 2003المشققققققدر إلب  طي )الخحب ، ( Aaron Beck) ابك آرون  وطور
 التفكب بكمن طي ال جوع إلى  االكتئدل ومعدلج  لتفنققققققققققب  (Cognitive Therapy) المع طي العالج
 تستنتدجددالمزاجي ب عت دطياال والتخمبنط ط،  ابضدء أو ،سوداء طإمد محي   بح ي   ويتمءل ،الءند ي
 عيى معيومدت اسققققققققتنددا   عدم  أطكدر ب ني ويتضققققققققمنالتعمبإل،  وط طجز ب ،  ح د ر عيى اندء محي  
 .ال نبح  لألمور والم دلغ  األمور وبعظبإلوم دودة،  جز ب 

 م صقققققي  المع طب  النظ ي  نموذج وطر اإلننقققققدن سقققققيوت ن  إ( Aaron Beck)ابك  رون آحب  ي ول  
 لعوامل م صققي  اإلننققدن أطعدل أن أياألخ ى،  الداخيب  المع طب  واألحداث والعميبدت الخدرجب  لي بئ 
 عيى الف د يتعيم  قد طدلنققققققيوت ،المع طب  والعواملال بئب ،  النققققققيوت، والمؤث ات :هي أسققققققدسققققققب  ثالث 

 كبفب  منبدمبم   قضديد عيى المع طي النيوكي المن ى وي كز .ات ديت  أن ي وم ق ل المع طي المنتوى 
 لدى التفكب  وأنمدطل ،  وب  ي ه لنقققققققيوك  ذاب  الشقققققققخص وبفنقققققققب ال بئب ،  الشقققققققخص لألحداث إدرات
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 واسقققققت اببجبدتالشقققققخص،  ينقققققتخدمبد التي المع طب  واالسقققققت اببجبدتالذات،  إلىوالت دث الشقققققخص، 
 إعددة لأسقققيو  مءل اإلننقققدني النقققيوت لتعديل مختيف  أسقققدلب  الم ددئ هذه عن الذابي وان ء ا الضققق ط
وغب  العدطفي،  الع الني والعالجالمشققققققاالت،  وحلالمع طي،  والعالجالذابي،  والتعيبإلالمع طي، ال ندء 
 (.Granvold, 1994) ذلك
ّ

 لمد ع ض مج د اوصف  النيوتالنظ ي   بندولا هذه (Behavioral Theory): السلوكية النظرية
 هذه وألن .الشققققققخصققققققب  ابن عندصقققققق  وصقققققق اعدت داخيب  نفنققققققب  عميبدت من اإلننققققققدن داخل ي دث

 آخ  بدسققققإل ع طا ط دالجنققققد،  داخل يدور مد عيى ب كز ولإل ،الظده  النققققيوت عيى ركزت النظ يدت
، يمبالتعي النفس عيإل أسقققققس طي ب ديد النفس عيمدء من ك ب  عدد أسقققققبإل وقد ،النقققققيوكب  النظ ي  هو
 وجون  ، ( (Thorndik وثورنديك  (Edward)وإدوارد(، Pavlove) فبدطيو  يفدنإ رأسققققققققققققققبإل عيىو 

 .(2001ال ديدي، ) (Porus skinner)  ،سان وبوروس ، ((John Watsonون واطن

ّ:والمخدرات الخطرة العقاقير لتعاطي الدافعة العوامل
 والمخدرات وبع ف الخح ة الع دقب  بعدطي إلى بدطع  ،الف د حبدة طيووقد ب   مخدط ة عوامل هندلك
 من بعدطي الف د بمنع حمدي  عوامل بوجد نفنقققققققق  الوقا وطي، (Risk Factors) المخدط ة بعوامل
 (Institute on Drug Abuse NIDA) الوقققققد بقققق  بققققدلعوامققققل وبع فوالمخققققدرات،  ح ةال الع ققققدقب 

(Newcomb & Felix, 1992). 
 جتمدعب واال والنقققققققيوكب  ال بولوجب  والنفنقققققققب  العوامل من المخدط ة عوامل اةقققققققت دق  بإل  نأ مع العيإل
 ،ط ةهندت عوامل مخد أن  ب دث األ ث تاأو  ، والمخدرات الخح ة الع دقب  اتعدطي بتعير التي ، وال بئب 
 هذه إسققققبدم مدى وببن ، جب  من الوقد ب  والعوامل المخدط ة عوامل ابن التفدعل دراسقققق  ب ببإل وج ى 
 ب اكمب  وخصققد صققبد ، أخ ى  جب  من منبد الوقدي  أو والمخدرات الخح ة الع دقب  طي بعدطي العوامل

ي يل   ب الوقد العوامل طي والت اكإل ، التعدطي  قدايب  من يزيد المخدط ة عوامل طي والت اكإل ، طي ب ثب هد
وبتنوع  ، والجمدعدت األط اد ابن أهمبتبد طي وبتنوع ، ونوعد كمد   بعضقققققبد عن وبختيف ، التعدطي من
، المخدرات بعدطي م احل ظبور طي و أهمبتبد طي وبختيف ، المختيف  العم  م احل خالل ب ثب هد طي
 (.University of Michigan, 2006) والن صدن الزيددة أو ليتغبب  ع ض  ىوه
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 المخققدط ة عوامققل ط ص يمان أنقق  (Newcomb & Flex, 1992)ي ى نبوكققدمقق  وطيباس  حبقق 
التعققققققدطي،  خح  دا  ة طي هإل نالققققققذي األط اد ت ققققققديققققققدا م، وب و مجتمع أي الوقققققققد بقققققق  طي والعوامققققققل

Individuals at risk المخدط ة منتوى  ب يبل إلى ببدف مندس   عميب  بدري ب  ا امج بحوي  ثإل ومن 
  .والمخدرات الع دقب  الخح ة بعدطي طي
مل :أوال   لدافعة عوا ت، والمخققدرا الع ققدقب  الخح ة لتعققدطي الف د بققدطع التي العوامققل هي المخاطرةّا

 والمتغب ات الخصقققققد ص بيك أنبد عيى ((Mrazek & Haggerty, 1994ويع طبد م ازق وحدج بي 
 قدايب  الف د هذا لدى بجعل أن الم تمل من طإن  ، مد ط د لدى كدنا موجودة إذا التي المخدط  أو

 .عشوا بد المجتمع من يختدر آخ  ةخص من أي أكء  اضح ال لتحوي 
 

 Personal/Psychological Risk Factors :نفسية/شخصية مخاطرة عوامل

 :ومنبدالمخدرات،  بعدطي بجدهدب بدطع  الف د حبدة طي م ددة نفنب /ةخصب  عوامل
  اليوابي  اإلنققققدث أعققققداد من أكء  المخققققدرات يتعققققدطون  نالققققذي الققققذكور طقققق عققققداد :النوعاختالف

 الخح ة الع دقب  اسقققققتعمدل وإسقققققدءةالك ول،  يتعدطبن كن مد غدل د اإلندث أن يتعدطبنبد، وب بن
 .المجتمع ذلك طي استخدامبد م  ول أخ ى  وموادط ب ،  وصفدت بموج 

 غب  انت دلب  الشقققققق دل م حي  نأأي   :مخدط ة عدمل ذاب  حد طي وهذا ،ةققققققدبد   الف د اون ي ن  أ 
 ب النوع اليذة عن ال    نزع  الشقققققق دل عيى وبغي  ، واألزمدت بدلمخدط  وم فوط  ،منققققققت  ة
 طي وال غ   والمغدم ة والفضققول سققتحالعالا وح  ،الجنققدي األداء لت نققبن ، والنققعددة والمتع 
 أصققققققدقدء ومجدراة  ، والمجتمع األهل عن والخ وج الت يبد طي وال غ   ، جديد هو مد كل بج ب 
  ،المنتعصب م اضواأل الجنمدنب  ا الم بعض ومواجب  ، العدطفب  زمدتاأل ومواجب  ، النوء
 وبغبب  ، الذات ب دي  طي والتدني ، سققت اللبدال والشققعور الع يب  ال درات لكشققف الذات وكشققف
 وننققققققبدن والت ويس والنفنققققققب  ،قتصققققققددي الوا االجتمدعب  الضققققققغوط مواجب  من والب ول المزاج
 بعض معدلج  طي وغب ه كدلمورطبن العديدة الح ب  واالسققققققققققتخدامدت األم اض وعالج ، البموم

 .(2001، يأنشدص)  توب وي جتمدعيالا التفدعل لتعزيز ، النفنب  االضح ابدت
 عيى قدرب  عدم مءل :التحوي  ب اقد بكون  أو ،محورة غب  ليف د الشقققققققخصقققققققب  المبدراتن إ 

 طي المشدرك  أو المشاالت وحلالذات،  وبوكبدبصدل، الا مبدراتعن  والتع ب ال  ارات،  ابخدذ
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 هذا كلوالدينب ،  األخالقب  ال بإل واكتندلوم دربتبد،  والمخدرات الخح ة الع دقب  ورطض .حيبد
 .الخح ة والمخدرات الع دقب  بعدطي عيى طببد مد     ي   ابجده طي الف د بدطع مجتمع  العوامل

 سقققتخدامدب ي دأ أن الم جس من  ؛ طإن عضقققوي أو نفنقققب  أو ع يب  أم اضقققد   اإلننقققدن  يحو ب عند 
  الع دقب إزاء االجتمدعب  بمنئولبت  إحندس  ضعف ذلك إلى ويدطع والمخدرات،  الخح ةالع دقب  
ليمجتمع،  المضددة والشخصب الفصدمب ،  والشخصب كتئداب ، الا طدلشخصب  .والمخدرات الخح ة

والتوب ،  لإلح دط ب مال   أقلةقققديد،  ب لإل مصققق وب  وجنقققمب  وع يب  نفنقققب  ب م اض والمصقققداون 
 ال درة وعدموالتوب ،  بدل ير بتنققإل اعتمددي  ةققخصققب  ولديبإلاإلةقق دع،  ب خب  طي صققعوب  يجدون 
اإلثدرة،  وح سقققققتحالع، الا ح  وراء متبور واندطدعم دةققققق ة،  بح ي   المشقققققاالت مواجب  عيى

 .الميل من والب ولالنوء، والجبل،  رطدق ومصدح  
 ط ص إلى(Shapiro& Balk, 1995)  وبدلك ةداب و منكل  ابد قدم التي الحولب  الدراس  وهدطا 

 الخح ة ليع دقب  الصققققققغدر بعدطي الشقققققق دل عيى والم اه   الحفول  طي الشققققققخصققققققب  خصققققققد ص ب ثب 
 عيى قدرة لبد الحفول  م حي  طي خصققققد ص الشققققخصققققب  أن الدراسقققق  هذه نتد ج وأظب ت ت،والمخدرا
 الخح ة الع دقب  بعدطي إلى الف د بدطع والتي ، الم اه   م حي  طي الشققققققققخصققققققققب  بخصققققققققد ص التن ؤ

 نمو م احل طي الشققخصققب  خصققد ص ث دت إلى مد يشققب  وهذا .الم ا  الشقق دل م حي  طي والمخدرات
 .المختيف  الف د

 Social/Environmental Risk Factors بيئية/اجتماعية مخاطرة عوامل

  :ومنبد، والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي بجدهدب الف د بدطع عوامل هي
عدطفبد   مع  يتعدمالن كبف يع طدن ال الم اهر اوالد ياون  حبن :جتماعيةالوا األسممممممممرية العوامل*

 بوطب  ال دجدت طي األسقققققق ة فشققققققلبو  ، ل  المندسقققققق  واإلرةققققققدد الدعإل ب ديإليعجزان عن  أي؛ وجنققققققديد  
 ط دان أو ، مفكا  عد ي  طي الحفل نشققققق ة  كمد أن االجتمدعب التنشقققققئ  طيويغب   ألاند بد األسقققققدسقققققب 

 بعدطي و، قتصقققققددي  وال  ولالا والكوارث البج ات عن الندبج جتمدعيالا والتفكك ، ليعد ي  الم اهر
 وأ األخوة أحد أو ، أو كيببمد الوالدين ك حد ، والمخدرات الخح ة ليع دقب  الم اهر أسقققققققق ة أط اد أحد

 .(2001 ،)طحدي وال  ول  ،المخدرات بشجبع ث دط  انتشدر ومدى األخوات



35 
 

ي ط ال خبصقققققق  والمخدرات الخح ة الع دقب  طي ظبور اوالف   دور  ال حدل بيع   :قتصمممماديةالا العوامل*
 عيى الح  ققدتينح ر  وهققذاالءمن،  بققدهظقق  المخققدرات الغنبقق  الققدول طي بظب  ابنمققدالف ب ة، الققدول 

 .أيضد   الواحدة الدول  طي االجتمدعب 
  ى وأخليمخدرات،  منتج  دول إلىالمندطر الجغ اطب   نظ ا  لت نققققققققققبإل :والسممممممكانية الجغرافية العوامل*

 وث دطتبإل ودرج  ط بعتبإل حب  منوالعوامل النققققققادنب   الديمغ اطب .طضققققققال  عن العوامل  لبد منققققققتبيك 
 طي والمخدرات بتفشققققققى بفشققققققببد أو منبد ال د طي دور المخدرات بمشققققققاي  ووعببإل المدن طي ب كزهإل
 (.1996 ،)دروي  المزدحم  الم  وم  المندطر

 يىع يدمن الم ء طمءال  الكبمد ب ،  وخواصقق  الع در ب كب  حنقق  :والمخدرات الخطرة العقاقير طبيعة*
 ةقققققققب  لمدة نتظدمبد اسقققققققتعمدلبد بعد المنومدت وعيىمتتدلب ،  أيدم ثالث  طي ح ن ثالث بعد البب وين
 بنقققتعمل ،الع در اسقققتعمدل ط ي   حنققق و  عدة لنقققنوات منقققتم  بشقققال بندول  بعد الخم  وعيىب  ي د ، 

 ال صقققققول وسقققققبول خحورببد، ال  ن، والفإل، واألنف، والتدخبن،  ةقققققدة حنققققق و  عدة را بح   المخدرات
 .2005)طديد، )ليع در  المجتمع ونظ ةالع در،  عيى

 يتعدطون  أصدقدء عص   مع عضوا   الم اهر يص س حبنمد :األصدقدء جمدعدت وضغط النوء *رطدق
 .المخدرات
 لداخ سققواء ،والعنف ،اليفظب  أو ،ب النوع أو ،الجنققدي  أو ،الع يب  لإلسققدءة والم اهر ،الحفل *بع ض
 .خدرجبد أو األس ة
 اإلعالم قبدم عدم والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي طي متنقققدم   ليف د المجتمع ث دط  بكون  *عندمد
  .المخدرات مادط   طي ادوره
 .ليعمل أو ليدراس  سواء ليخدرج والنف  ،أس ب  عن الم اهر ااتعدد*
 .األطفدل وعمدل  المدرس  من التن ل*
 المؤدي  والف   ال حدل  وعواملعيب ،  ال صقققول طي األمل وانعدام ،ثداا عمل طي الف د انخ اط عدم*
 .النفني والتوب  كتئدلالوا اإلح دط إلى
 .الدراسي الت صبل منتوى  وانخفدض ،جدا   المتدني التعيبإل أو ،التعيبإل عدم*
 .Clayton,1992)) البوي  عن وال    الني ب  والت يبد الم دكدة نمدذج انتشدر* 
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 .(Protective Factors)ّحمايةال يةالوقا عوامل :ثدنبد  
 حدوث احتمدلب  من وب يلالخح ة،  والع دقب  المخدرات بعدطي من الف د بمنع حمدي  عوامل هي
                                              كدالبي وبصقققققققققنفالخح ،  لتجن  م دوم قدرة عيى الو  مبدرات الف د لدى وبكون لدي ،  ضقققققققققح الالا
( :(Hecht & etal., 1992 
 الف د مبدرات بنمب  وهي : (Personal Protective Factors) شمممخصمممية وقائية عوامل .1

وابخدذ  المشاالت وحلالمواقف،  ب يبل عيى ال درة مءل ،الصع   المواقف مع ليتعدمل الشخصب 
 ومبدرةبندزالت،  طي والدخول والتفدوضسقققققققت خدء، البد وال بدما خ ين،  مع والتواصقققققققلال  ارات، 

 .المخدرات رطض
، (Social/Environmental Protective Factors)ّبيئية/ اجتماعية وقائية عوامل .2

 .(2008،)أاو عبن:ومنبد
  المخدرات والدينب  وجود قبإل وعددات طي المجتمع ب  م اسقققققققتخدام االجتمدعب الت كبز عيى ال بإل ،

 وجب  نظ  الدين طي المخدرات وبعدطببد. وبوضس
 عيى وانعادسققققققدببد األاوي  المعدمي  وأسققققققدلب األسقققققق ة،  طي النققققققد دة االجتمدعب  التنشققققققئ  أنمدط 

 ودفء طعدم من األسقققدسقققب  والم اهر الحفل حدجدت إةققق دع طي اوظبفتبد األسققق ة وقبدماألطفدل، 
 .ست  ارالوا بدألمن والشعوروحندن،  وعحف وح 

 ينققدعد  مد وكل واألصققدقدء األسقق ة أط اد وخدصقق  ،ا خ ين مع إيجداب  ةققخصققب  عالقدت بكوين
الكفدءة،  لدي  صققدير وجود مءلوالمشققدغل،  البموم طي بدلمشققدرك  بتنققإل عالق  بكوين عيى الف د

 المتبن . العد يب  وال وابطالصع  ،  حل مشاالببإل طي مندعدببإلطي  وال غ  
 ومؤسققققنققققدتالمدرسققققق ،  مءلوالعدطفب ،  الجنقققققدي  الم اهر ب دجدت بفي مندسققققق   مصقققققددر إيجدد 

 .المجتمع طي التوظبف ومؤسندتوال يدضب ،  الء دطب  الش دل
 طي  ال ادع  والع وبدت ومادط تبد المخدرات منع عيى بنص التي ال وانبن وبح بر طدعيب  مدى

 .المجدل هذا
 يبمب والتع قتصددي الوا جتمدعب الوا الص ب  بدلجوان  ال  ار عند   وُص  ،النبدسب  ال بددة اهتمدم . 
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ّفيّمحافظةّالخليلّّوارتفاعهاّلمخدراتاسبابّارتفاعّزيادةّأدراسةّحولّّ
بظب  طي احصققققد ب  الم درن  من خالل اربفدع نجدزات والتي فدع منققققتوى اإلارب إلىدت أ التيسقققق دل األ

طي ننقققققققققق    د  ظب ت اربفدعأنجدزات وهذه اإل (2016-2010) مخدرات من عدمعدد قضققققققققققديد ضقققققققققق ط ال
بكمن هذه  ، حبق (2012 الخيبقل، ،ماقدط ق  المخقدراتإدارة لدي ) الم قدطظق  المخقدرات طيانتشقققققققققققققققدر 

 :الن دط طبمد ييي
 سبل طي المتدبع  وعميبدت الض ط الم دطظ ، ممدمادنبدت لدى ط ع المادط   طي بوط  اإل .1
 بعمل عيى رطع منتوى العمل  التيمني ست  ار األبوطب  الم فزات بن   اال .2
غي بقق  ايققدات وق ى م ققدطظقق  الخيبققل وعيى قيقق  مققدينقق  الخيبققل )ال يققدة أ حتالل عيى الاسققققققققققققققبح ة  .3

وب يبص ح ك  الشقققققققققققققق ط   ،من خالل بنققققققققققققققببل ح كتبإل ،ب مدي  بجدر المخدرات ال ديم ( وي وم
 بدوم وجب المخدرات بجدرعدد زيددة  إلىدى أد مم   ،ينقققققبح  عيببد التيالفينقققققحبنب  طي المندطر 

ال بنتحبع ة ط  المادط   الوصول دخدل المواد المخدرة من خالل ن دط إمادنبإل إص س بأن الذي
ت طي بيقققك ات ويج المخقققدرا مالح تبإل، وي ومون من من  نبإل طي مقققأيتوقعون  إلببقققد، وأصقققققققققققققق  وا
 وم ددة.وكدر مع وط  أالمندطر من خالل 

طبو غب  رادع لتجدر  ،م  العنققا ي ب  األ الصقق بس، ون صققدبح بر ال دنون بشققاي   ال دنون: عدم .4
بت اوح مد ابن  التي وط  ليجمبع حادم المعصققققققق  ا األأال ومتعدطب  حب   ،بدم وجبو المخدرات 

التدج   ال اإل، ويعودبنتبي بدلغ ام  المدلب  ادال  ،قضقققققققققديد المخدرات سقققققققققن ، وأغي د إلىةقققققققققب  أ3
 ن يتإل النظ  طي هذا الموضوع انظ ة ةمولب  طي بح برألذا نتمنى  ،وسعأعمدل التجدرة بشال أل

 .معني بدل د من انتشدر المخدراتقدنون طينحبني 
 

2016ّّ/2010وترويجّالمخدراتّلعامّّقضاياّضبطاالحصائياتّالمفصلةّحولّاالنجازاتّالمكافحةّفيّ
ّفيّمحافظةّالخليل.

 بعدطي زراع  حبدزة وبعدطي حبدزة وب ويج التجدرة النن 
2010 11 52 63 5 6 
2011 15 13 75 6 7 
2012 24 7 69 0 4 
2013 12 5 19 0 19 
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2014 12 5 19 0 19 
2015 6 9 0 110 2 
2016 18 6 121 8 121 

 
 فيّمحافظةّالخليل2010/2012ّمكافحةّالمخدراتّالفلسطينيةّلعامّاالنجازاتّاحصائيةوتشيرّ

 2012 2011 2010ّالمنطقة
 41 67 74 الخيبل
 8 6 9 دورا

 16 7 10 الظده ي 
 19 27 14 يحد

 3 9 2 حي ول
 5 4 9 سعب 
 7 3 13 اذند
 7 1 2 ب قومبد
 - - - نوبد

 7 - 1 صوريف
 2 2 9 ابا اوال
 2 - 2 خدراس
 5 3 4 اني نعبإل
 1 5 4 الع ول
 3 2 - ابا ام 
 1 2 - النموع
 - 1 - الفوار
ابا 
 - 1 - كدحل

 - - - بفوح
 3 4 3 ال دس
    المجموع

 دارة العدم  ليمادط   من أجل الوقدي  من المخدرات مد ييي:ومن النتد ج التي خ جا ابد اإل
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 وعيب ، الم يي المجتمع من ندبع  والمخدرات الخح ة الع دقب  من الوقدي  ا امج بكون  أن يج   -
 .المبم  المجتمع ماوندت طببد بنخ ط أن يج 

 سققتخداما ضققد ا ندمج وجود مع نندإ مءال ال ول يمانند طال ،ب كبزه طي م دودا   ال  ندمج ياون  ال أن   - 
 .المجتمع طي الموجودة األخ ى  بدلمخدرات المتعي   األخ ى  ال  امج وبجدهل، المدريجواند

 أن بنخ ط يج  كمد، ال  امج طي عيببإل ي كز أن يج  نالذي طبإل :خح  طي هإل عددة النن صغدر -
 ليمجتمع المعني. االجتمدعب  ال بئ  طي والت ثب  بدل وة بتمتع أخ ى  مجموعدت ال  امجهذه  طي

 ،بدوبعدطب المخدرات اسقققتخدام من الشققق دل حمدي  األطضقققل من :عالج قنحدر من خب  وقدي  درهإل  -
التخيص  عيى لمنقققققدعدببإل الالزم  ال  امج وضقققققع ثإل ومن، المخدرات اسقققققتخدامبإل انتظدر من ادال  
 لمنققققققدعدة ونفنققققققب  ،صقققققق ب  ا امج ن تدج سققققققوف ب ن  دومد   نتذك  أن األهمب  ومن ،بدبعدطب من

 ابجدهدت وبكوين وبشققققققجبع، مندسقققققق   ب طببب  ونشققققققدطدت، طعال   المخدرات يتعدطون  نالذي الشقققققق دل
 األط اد، وبمانبإل حمدي  طي بنققققبإل التيالشقققق دل،  لدى ال وة مواطن وبشققققجبع ،المجتمع طي يجداب إ

 م ددة لم دوم  مبدرات من بجمي  الشقققققققققققققق دل بزويد ويج  .الضققققققققققققققدغح  المواقف مواجب  من
 من طإن األق ان،  مع والعالقدت التواصقققل طي :مءدل المخدرات اسقققتخدام طي األصققق دل ضقققغوطدت
 بدلنشقققققققدطدت وال بدم، معد لالجتمدع التكدلبف قيبي  وبنقققققققببالت ط صقققققققد ليشققققققق دل نوط  أن   األهمب 
  الء  بحوي  طي بنققققبإل التي ال ا دة النشققققدطدت طي الجز ب  والمشققققدرك  ال يدضققققب  واأللعدل التء بفب 
 مع بتعدرض وال ح ب ب كدنا  إذا جديدة معيومدت إلى الشقققق دل يع ض وأن  الشقققق دل،  لدى بدلنفس
 نصققققد س طي الشقققق دل ب يل ث   المخبف  طدلتكتبادتالمخدرات،  مع التعدمل طي الشققققخصققققب  خ  اببإل
 .(2008، عبن أاو (،الك در

 طي بعيمبد يج  االجتمدعب  والمبدرات :جتمدعيالا التفدعل وبشقققققققجبع المجتمع أط اد عيى الت كبز -
 بكون  أن اد وال .االجتمدعي بدلتفدعل م ب ح  النشقققدطدت كل بكون  وأن، كال االجتمدعب  ال بئ  مندخ
 نشقققدطدت خير خالل من األجبدل ابن ختالطدتالا لفبإل جتمدعيالا المندخ لتحوي  اسقققت اببجبدت هندت
 مع الشقق دل عيى بفدهإل ينققدعد التفدعيي الجو وهذا .منبد جزءا   منبإل كل ي خذ ب ب  والصققغدر ليك در
 عدم. بشال والك در والديبإل

 طينخ   أن يج  المجتمع ل بإل اإليجداي والت دي  الم يي المجتمع طي النن صغدردمج لعمل عيى ا  *
 سققوء ي دد كبف ،يع ف عنبد ن  أ ويج ، النشققدطدت جمبع طي المجتمع ط  دت كل من النققن صققغدر

 العالق ؟ ذات ليمخدراتاالستعمدل 



40 
 

 .المشاي  أس دل عيى يتإل التع ف نأ
 المشاي ؟ لت ديد الم تمي  الوقد ب  اإلج اءات عيى التع ف ب كبف
 طدعي ؟ وقد ب  نشدطدت ب ديإل ب كبف
 األطفدل مءل المجتمع قحدعدت من الب  ليشققق دل الم ددة ال دجدت :المنقققتبدط  الشقققع  قحدعدتهإل أ 

 .الف   ومندطر النادني زدحدمالا ومندطر الالجئبن
 الموارد ب ي  بتصققققققف معبد العمل سققققققبتإل التي المجتمعدت إن :الم يي المجتمع بنمب العمل عيى **

 جتمدعب الوا قتصددي الا الظ وف ب نبن إلى الوقد ب  ال  امج وببدفالنن،  لصغدر الف ص وم دودي 
 التعيبإل، والخدمدت مءل المجتمع بنمب  خدمدت مع ال  امج بوحبد ويج الم  وم ،  المجتمعدت طي

 ابذه ولي بدم .الدخل ب نققبن نشققدطدت أو الصقق ب  الظ وف وب نققبن والنققادنب والصقق ب ،  االجتمدعب 
الم يي،  المجتمع طي ال  ندمج يدعمون  ومنال اومي،  الجدن  مع ليتننققققققققققققبر حدج  هندلك المبم 
 .المنح   طي ال دطنبن النفوذ وأص دل واألث يدء

 طي الشققق دل إلى المعحدة المعيومدت بعزز لكيب كمي ،  والمجتمع األسققق ة الوقد ب  ال  امج بتضقققمن أن
 (.2008، )أاو عبن، الوقد ب  النشدطدت سبدق

 المعيومدت لجمع عدة را ط   هندت :المخدرات ث دط  عيى والتع ف المجتمع حدجدت ب ديدالعمل عيى 
 عبن  وبيببدالفوري،  هتمدماال موضققققوع بكون  المجتمع طي مبم  جوان  وهندتالمجتمع،  عن حدجدت

 حول ال  ار ابخدذ وق لذلك،  بنفبذ كبفب  حول إجدب ، واقت احدت إلى ب تدج التي األسققققققئي  من نوعب 
 ينققققدعد عيى حب ليشقققق دل،  التخحبط لف ير اجتمدع ع د من اد البحوي ه،  ين غي الذي ال  ندمج نوع
 :هي النشدطدت هذه أهداف بكون  ال  ندمج، وقد وبخحبط ال دجدت ب ببإل حول النشدطدت عمل
 .بدلمخدرات المجتمع مع ط  ومدى ،المجتمع طي المخدرات ث دط  بع يف  -
 .ال  ندمج طي المشدرك  من بنتفبدون س نالذي الش دل طئ  ب ديد  -
 .ليش دل بشوي د   أكء  بكون  التي را والح   النشدطدت أنواع ب ديد  -
 .الش دل إلى ليوصول است اببجب  بحوي العمل عيى   -
 من ليوقدي  ب  ال بدم يودون  ال ومد ،المجتمع طي أعمدل من الشققققققققققق دل ب  ي وم أن يود مد طبإل  -

 (.2005، دروي ، )المخدرات
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ّ.المخدرات استخدام
بجده  ء دط ال  هذه لخحورة واعبن نكون  أن المفبد ومن "المخدرات اء دط " يدعى مد هندتأن      

 دلالشقق طإن ، نت ناواإل التيفزيون  خالل من وكذلك ، مد ةققخص ب يبد إلى الشقق دل ييج  ط د  ،الشقق دل
 من عدد يوجد ألن  ، والمخدرات ، النوع" قبإل طببد ب ل ا التي العدلمب  الء دط  من جزءا   نفنقققققق  يعت  

 التوقعدت الشققققق دل من النقققققن صقققققغدر وأعحوا ، المخدرات اتندولبإل اعت طوا نالذي العدلمببن المشقققققدهب 
 أو ،وم دعد   خالقد   جعيك عيى المخدر ينقققدعد :ك نالمخدرات  بعدطي ب ثب  حول المشقققوةققق  والمفدهبإل

، دروي  (،المخدرات بعدطي تبدواسققققتم اري بج ي  عيى بؤث  المشققققوةقققق  المفدهبإل وهذه ، مشققققبورا   نجمد  
2005). 

 الع دقب  من الوقدي  مجدل طي ق ار أي ابخدذ عند االعت در بعبن العوامل هذه أخذ وعيب ، يج 
 لكل أهمبتبد حنققققققققققققق  ب بب بد يمان وال ،ليوقدي  الوحبدة العوامل لبنقققققققققققققا وهيوالمخدرات،  الخح ة

 .((Naimah, 2001آخ ،  إلى مجتمع من الت بب  هذا يختيف الالمجتمعدت، 
 خالل منالج يم ،  من الوقدي  ط وع أحدو الج يم   من ليوقدي  األصقققققل هيالمخدرات  من الوقدي بعد 

 النتد ج مع والتعدمل المشقققققق وع غب  سققققققتبالتالا) والحي  المشقققققق وع غب  (التب ي و الع ض  مواجب 
 زةاألجب وكدط  المخدرات لمادط   العدم  اإلدارة دور ي  ز وهندالتعدطي،  نتبج  واالجتمدعب  الصققق ب 
 ومؤسققنققدت والمدرسقق  األسقق ة الى دور إضققدط  ،الحي  وبخفبض الع ض منع طي العالق  ذات األمنب 
 .(2005سويف، ) وغب همد والص   كدإلعالم األخ ى  الم يي المجتمع
 :والمخدرات الخطرة العقاقير من الوقاية برامج تقدم لمن

 توى المن ذات المندطر طي الم بم  لألس  ال داي  طي ال  امج هذه )2003هندي  ) ب دم :والعد ي  لألس ة
 قدرة عدم أو واألم األل ط دت التي والمفكا  الف ب ة ولألسقق المخدرات،  بعدطي طي العدلي اإلحصققد ي

 عن مندسققققققققققق   معيومدت هذه الوقد ب  ال  امج وبتضقققققققققققمن .األاندء بجده امدببإلز لتدب ال بدم عيىاألهل 
 اندء وكبفب النوء،  أصدقدء ألاند  ، وإبعدد واألمدن األمن بوطب  طي ادوره األس ة رل وقبدمالمخدرات، 
  .االن  اف من ومنعبإل ،نفوسبإل طي الفضبي  األخالق وغ س ،األاندء ةخصب 
ّ:والمخدرات الخطرة العقاقير تعاطي من الوقاية في التربوية المؤسسات دور

 الخح ة ليع دقب وبعدطببإل  طالابد ان  اف منع و التعيبإل طي دور لبد :والجدمعدت والمعدهد ليمدارس
 أخالقب  وقبإل واجتمدعب  ةققققققققخصققققققققب  بمبدرات طالابد بزود م ددة وقد ب  ا امج خالل منوالمخدرة، 
 الدراسب . والخح  المندهج خالل منودينب ، 



42 
 

ب وم عيببد  التيمجموعق  من االسققققققققققققققس  (2008) عبنوأاو  (،2006) الموسققققققققققققققىحبق  ققدم كقل من 
 الت بوي  طي الوقدي  من بعدطي المخدرات وبعدطببد. المؤسندت

 مختيفطي  ودورهإل الحي   حول يتم ور الذي النشققط التعيبإل طي ومنققت دث  متحورة أسققدلب  ب ني .1
  .التعيبمب  العميب  جوان 

 والمعدهد المدرسقققب  المندهج ضقققمن والمخدرات الخح ة بدلع دقب  بتعير بعيبمب  مواد إدخدليج   .2
 .التعيبمب  المنتويدت كدط  مع بتندس  ب ب  والجدمعدت

المخدرات،  من دلوقدي وذلك ب المدارس طي النفنققققققببن والم ةققققققدين المدرسققققققبن بدري العمل عيى  .3
 وأسققق هإل، ومشقققدرك  المتعدطبن مع التعدمل وأسقققدلب  ،ليتعدطي الم ا  كتشقققدفالا عيى وبدري بإل
 .التعدمل س ي  عيى ال فدا مع ،النشدطدت هذه طي الحي  

 الص ب  األسدلب  عيى الصغب ة العم ي  الم احل من ااتداء بدلمدارس الحي   بدري العمل عيى  .4
 دةلمنققدع ،قندعالوا بصققدلالا أسققدلب  إلى ضققدط بدإل ،المختيف  ال بدبب  المشققدكل ومواجب  ،لي بدة
 الداطع  ال وى  أهإل من هو التعيبإل أن   بدعت درالمخدرات،  بعدطي مخدط  من وبوعبتبإل أق انبإل

 .المخدرات من الوقدي  مجدل طي والم وري 
 وإدخدلابد،  الحي   إةققققققققققققق ات عنوذلك  الخح ة الع دقب  بعدطي من ليوقدي  ا امج بحوي تإل ي .5

 المخدرات. من بدلوقدي  بتعير المدرسب  اإلذاع  طي خدص  كيمدت
 األهل ي ضقق هد مفتوح  ل دءات إقدم  ط ير عن ليمدارس واألمبدت ا بدء مجدلس دور بنشققبط .6

 .الحي   بواج  التي والت ديدت المشاالت عيى ليتع ف األمور وأولبدء
 المجدالت كدط  طي مفبدة نشقققققققدطدت خالل من الحي   ورعدي  اتكدري الا األطكدر بشقققققققجبعيج   .7

 .التعدطي بدلوقدي  يتعير مد ضمنبد ومنط اغبإل،  وقا بشغل والء دطب  والفنب  ال يدضب 
 إلى وزيدرات ونشقدطدت ا امج بنفبذ خالل من ،الحي   لدى المخدرات لتعدطي ال طض ث دط  اندء .8

 المخدرات طضر  عيى بنقققققققققققققققدعدهإل ،والت هبل العالج وم اكز المخدرات مادط   إدارة م نى
  .لبد والتصدي

 المدلب  الموارد مدرب ، وبوطب  ةقققققدب  عندصققققق  بضقققققإل والتعيبإل الت بب  اوزارة ليتوعب  دارةا إنشقققققدء .9
  .ادورهد ل بدمبد الالزم  وال ش ي 

ّ  
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ّّ:والمخدرات الخطرة العقاقير تعاطي من الوقاية في عالماإل دور
عالم طي الوقدي  من الع دقب  الخح ة ال  امج المت ع  من ق ل وسقققققققد ل اإل ( إلى2006) الموسقققققققىيشقققققققب  

 التدلب :والمخدرات وذلك كمد هو م بن بدلن دط 
 عن وبعبدا الت ثب  عيى قددرة جدذب  ااتكدري  بصققققققققورة، والموضققققققققوعب  الدقب   المعيومدت بوطب  1- 

 .الم دة  التوجب 
 مدب الدرامب  أعمدلبإل طي ال ضققب  بندول عيى والفندنبن والمخ جبن والمفك ين تدلالك   ك در بشققجبع 2- 

 .ليمخدرات رطض ث دط  نش  يدعإل
 نم ليوقدي  الموجب  عالمب الا والخحط وال  امج لينقققبدسقققدت بحوي هد عند عالمالا مؤسقققنققق  التزام 3- 

 سيبإل طبإل عيى الم بكزة الموضوعب  العيمب  بدلمنبجب ، المخدرات بعدطى
 .والنفنب  النيوكب  ولخصد ص  عيببد واإلدمدن المخدراتي بعدط لح بع  ودقبر

ّ:والمخدرات الخطرة العقاقير تعاطي من الوقاية في ةدورّاألسّر
 رل وقبدمالمخدرات،  عن مندسققققق   بتضقققققمن معيومدت الوقد ب  ال  امج ان، (2008أاو عبن، يشقققققب  )
 ،األاندء ةققققخصققققب  وكبفب  اندءالنققققوء،  أصققققدقدء ألاند  ، وإبعدد واألمدن األمن بوطب  طي ادوره األسقققق ة
  خالل:ف من االن  ا ومنعبإل من ،نفوسبإل طي األخالق الفضبي  وغ س

  بب الع األس ة است اببجب  بنفبذ طي والمشدرك لألس ة،  الع بب  المنظم  مع التعدون  بننبرو  دعإل .1
 .المخدرات اوقدي  الش دل من يتعير طبمد

 .لألس ة مامال   متدادا  ا لتص سواألس ة،  المدرس  ابن حوار قنوات وطتساألس ة،  لدعإل خحط وضع .2
 نليم اه ب النفنقققي النمو م احل عن األسققق ة لدىي الء دط الوعي ونشققق  األسققق ي  بدلت بب  هتمدماال .3

 .األس ة أط اد ابن التواصل وبدعبإل والش دل،
 الوالدين وبوعب أط ادهد،  ابن ال وار لغ  واسققققققققققققققتم ار ،األسقققققققققققققق ي  طي دعإل الء دط  الديم  اطب  .4

 الش دل. بجده األس ي  والعنف ال ب  بمخدط  ال عدي  عيى وال د مبن
 .هإلوبحوي   لش دلا لتنمب  أسدسب  كنواة  األس ة قبم  ب كبد .5
 .واالست  ار واألمدن والعدل ال   مءلاألس ة،  طي نندنب اإل ال بإل انش  هتمدماال .6
من  الوقدي  مجدل طي األهيب  الجمعبدت لمشقققققققققققق وعدت والت ببإل والمتدبع  ال بدس آلبدت بحوي  .7

 .المخدرات
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  الخطرة العقاقير لتعاطي الوقائية ةاإلرشادي البرامج

دت، والجدمع والمعدهد، وا بدء، والمدارس، االعت در بعبنالم ةققدين ند بؤخذ أن اد ال عدم  م ددئ هندت
 الم ددئ هذهو  .واإلدمدن التعدطي لخح  يتع ضققققون  نالذي واألط ادالعالق ،  ذات المجتمع ومؤسققققنققققدت

 وك س عوامل الوقدي  عوامل بعظبإل عيى الوقد ب  ال  امج بعملإن  بن صقققققققققققققق  طي وجول نيج  إ
  امجال  وأن بتعدمل .والمخدرات الخح ة الع دقب  أنواع كل مع الوقد ب  ال  امج بتعدمل وأن .المخدط ة
لألسققققق ة،  ا امج وقد ب  بخصقققققص وأن .حدة عيى م يي مجتمع كل طي النقققققد د الع در نوع مع الوقد ب 

 طدعيب  أكء  الوقد ب  وبكون ال  امج .المجتمع ومؤسندتوليمعدهد،  حدة عيى م حي  كل طي وليمدارس
، والمخدرات الخح ة من الع دقب  ليوقدي  وبكنبادت طكدر ب أسقققققققبما التي النظ يدت إلى بنقققققققتند عندمد
 لوالعوام والمواقف، واالجتمدعب الشقققخصقققب   المبدرات عيى األط اد بدري  إلى الوقد ب  ال  امج وببدف
 :منبدالوقد ي،  ليتدخل عدة م دور وهندتالتعدطي،  لضغوط بع ضبإل احتمدلب  من ب يل التي

 الف د عيى ومضققققققققدرهد ،وأخحدرهد ،انتشققققققققدرهد وحجإل ،وأنواعبد بدلمخدرات كدطب  مع ط  األط اد إعحدء
 .والمجتمع واألس ة
 ط وكد المشققققاالت وحل الذات وبوكبد ال  ار بخدذال النققققيبم  واألسققققدلب  بدلمفدهبإل األط اد قدرات بدعبإل

 احتمدل أي والمجتمع، وإبعدد األصدقدء ضغوط م دوم  عيى قددرين ياونوا حتى، االجتمدعب  المبدرات
 .التج ب  عيى اليبف  وب يبل ليضغوط الستجداتبإل

 العالق  ذات المجتمع مؤسقنقدتالصق  ،  ومؤسقنقدتالتعيبإل،  ومؤسقنقدت األسق ة ابن المشقت ت التعدون 
 من المخدرات بج ب  سققققققيوت طي الدخول لجعل المشققققققت ك  وال قدب  والمتدبع ، كدط  واإلرةققققققدد ليتء بف
 .(2000، )الم درل األط اد لدى الم مودة غب  المخدط 
 واإلدمدن المخدرات بعدطي لمشقققققققققاالت الوقد ي يالجمع اإلرةقققققققققددي ال  امج بفدعيب  األب دث واهتما
ال  امج  عن بدل    هتمدماال وبدأاألخب ة،  النققققققققنوات طي ك ب  بشققققققققال األب دث هذه وازدادتعيببد، 
 .Leukefeld & Bukoski, 1991)) وب ويمبد والعالجب  الوقد ب 

 المع طي النققيوكي العالج أسققدلب  من أكء  أو واحدة من والجمدعب  الوقد ب  ال  امج كل بنققتفبدحب  و 
 وحلالذات،  وضقققققققققققققق طالمع طي،  والعالجالذابي،  والتعيبإلالمع طي،  ال ندء إعددة أسققققققققققققققيول :وب نبدب 

 النققققيوكي األةقققق اط إلىالمنققققتندة  ج اءاتالا اسققققتخدام وكذلك .العدطفي الع الني والعالجالمشققققاالت، 
التوكبدي،  والتدري االسقققققت خدء، والنمذج ، والتعزيز،  عيى والتدري التدريجي،  ال نقققققدسقققققب  ب يبل :مءل

هذ  عيى الواحد ال  ندمج أن ي توي  الضقققق وري  من ولبس .االجتمدعب  الشققققخصققققب  المبدرات واكتنققققدل
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وث دطت   المجتمع وواقعالمنققققت ةققققدين، حدل   مع يتواطر دمم   بعضققققبد ينت ى ال كيبد، مجتمع  األسققققدلب 
((Levin, 2001. 

 عيى التدري  أن إلى (&Monica & Nady, 2003) Hermanoونددي،  ومونباد هب مدن ويشققققب 
 الت يبدي  غب  األسققققققدلب  من يعدالمع طب ،  النققققققيوكب  األسققققققدلب  ضققققققمن والواقع االجتمدعب  المبدرات
 طعدلب  لدراسققققق  ب  قدموا الذي المنقققققس خالل من وذلكواإلدمدن،  التعدطي سقققققيوت معدلج  طي والفعدل 
 المعيومدت إعحدء اسقققققققت اببجب  أن   ووجدواواإلدمدن،  التعدطي معدلج  طي النقققققققيوكب  المع طب  ال  امج
 المخدرات بعدطي من الوقدي  والعالج طي الت يبدي  غب  سقققت اببجبدتاال ضقققمن كدنا المشقققاالت وحل

 .واإلدمدن
 عش ة ياثن يتضمن اإلدمدن سيوت لمعدلج  االجتمدعب  المبدرات ا ندمج أن (2002) جددو أاو ويؤكد

 وبعيبمبإل لألعضققققققدء المعيومدت إعحدء من يتكون  ال  ندمج وهذاأسقققققق وع،  كل جينقققققق  بمعدلجينقققققق ، 
التعدطي،  إلى ي ود الذي النقققيوت هو مد وبعيبمبإلجتمدعب ، الوا الشقققخصقققب  المبدرات وب نبدت أسقققدلب 
 عيى الذات، والتدري  بوكبد مبدرة عيى والتدري المع طي،  ال ندء عددةا  مبدرة عيى التدري  لبإل وي دم
 Social Skills )االجتمدعب  المبدرات عيى التدري  ا ندمج إن أي .منقققققققققققققدعدة عن ال    مبدرة

Training) ،جزءا أصققققققق  ا التيالت يبدي ،    غب اإلرةقققققققدديو  الوقد ب  التدخالت طي أهإل ال  امج من 
 واإلدمدن اسققققتخدامبد وإسققققدءةوالمخدرات،  الخح ة الع دقب  بعدطي من الوقدي  والعالج ا امج طي مبمد
 وسقققققققيوتالمخدرات،  بعدطي سقققققققيوت طي الوقوع من ليوقدي  األط اد إلببد المبدرات ي تدج وهذه .عيببد

وي دو سققققققيوت ، ا خ ين مع التواصققققققل طي واضققققققس ضققققققعف لديبإل المخدرات أن متعدطي كمد ،اإلدمدن
 ومنوالمخدرات،  الخح ة الع دقب  بعدطي ضققد وب صققبنبإل األط اد لمنققدعدة، المتعدطي كنققيوت المتعيإل

 ومبدراتعدم،  بشققال االجتمدعب  والمبدراتبصققدل، الا مبدرات بتضققمن وهذه المبدرات .عيببد اإلدمدن
 ,Jeffery & Maurice (الذات بوكبد طي اليفظب  وغب  اليفظب  والمبدراتا خ ،  النوعمع  العالقدت
1993). 
 ب ثب  ولبد خحورة االجتمدعب  المشققاالت أكء  من الخح ة والع دقب  المخدرات بعدطي مشققاي  أن وبمد
 ط دوإمادندببمد،  والمجتمع الف د طدقدت معظإل بنقققتنفذ أنبد وبمدوكبفد ،  كمد   مجتمع أي ب دم عيى قوي 
 الع ول األموال، وخصققصققا ورصققدت واإلقيبمب  العدلمب  والببئدت ال دحءبن من ك ب  عدد اهتمدم ندلا

 الوقدي  عيى االعتمدد أهمب  ب  ز وهند .عيببد والنققققبح ة انتشققققدرهد من لي د حل   إلى وصققققوال لدراسققققتبد
 انتشققققققدر من لي د المندسقققققق   وال بئدت الف ص وخيرالتوعب ،  خالل منالعالج،  ولبس االولى بدلدرج 
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 الشققققخصققققب  والمبدرات النفنققققب  بدلماوندت الشقققق دل وخدصقققق  والمجتمع األسقققق ة أط اد وبنققققيبسالظده ة، 
 .Peters & McMahon, 1996)) المنتن ع هذا طي الوقوع ة س عن إلبعددهإل الالزم  االجتمدعب 

ّ(Cognitive Behavioral Therapy ):المعرفي السلوكي العالج
 يبعدط سيوكبدت بعديل طي نتشدراال واسع  بح ب دت ل  أسيوبد   المع طي النيوكي العالج يعد         
 عيى ب كز التي النققققققيوكب  النظ ي  من أصققققققول  بمتدوعالجبد،  واإلدمدن والمخدرات الخح ة الع دقب 
 من التيالمع طي،  جتمدعيالا التعيإل ونظ ي  ج ا يالا األةقققق اط ونموذج الكالسققققباي األةقققق اط نموذج
 التوقعدت بدلنمذج ، ودور بنقققققققققققققمى والتي المالحظ  عيى ال د إل بدلتعيإل بتعير أطكدر أخذت خاللبد
 والنموذجاألطكدر، عيى  ي كز الذي المع طي والعالج المع طب  والنظ ي  .النقققققققيوت ب ديد طي المع طب 

 وابجدهدب  وةقققعوره الشقققخص بفكب  طي يؤث  الذي النققق  ي والعزوالمع طي، والمعت دات، واالبجدهدت، 
 الخصقققققققد ص طإناإلدمدن،  عالج وم اكز التعدطي مع التعدمل حدالت معظإل وطي سقققققققيوك . وبدلتدلي
 (.SAMHSA, 2008) واحد سيوكي مع طي نموذج طي مدمج  هذه الءالث  بجدهدت النظ ي الل ال درزة

  :وهي المع طي النيوكي العالج عيببد ينتند التي الءالث النظ يدت من لكل النظ ي  األسس بي وب

 Behavioral Theory) )ّلوكيالسّ  العالج
 ويعزى والمخدرات،  الخح ة الع دقب  بعدطي عالج النققققققققيوكب  طي األسققققققققدلب  طدعيب   ن  ط ؛عيب و      
 ك ب  عدد وهندت .مضققق وط  مخ  ي  ظ وف طي النقققيوكب  بحورت األسقققدلب  أن إلى ذلك طي النققق  

 الف دي العالج طي انجدح المختصقققققبن ق ل من يمان اسقققققتخدامبد التيالنقققققيوكي،  العالج ب نبدت من
 .المخدرات بجده سقققققيوكبدببإل بغبب  عيى المدمنبن أو األط اد المتعدطبن لمنقققققدعدةوالجمدعي،  والعد يي
 ليتعيإل العدم  الم ددئ خالل من يتحور الخح ة المواد عيى أن اإلدمدن النققققيوكب  األسققققدلب  وبفت ض
 ليتعيإل العدم  الم ددئ خالل من يتحور ليتعدطي الخح ة الم ا ة النققققققققيوكب  النمدذج وكدناوالتعزيز، 
 ةققق اطالا بم ددئ ر بس بشقققال ب ث ت قد واإلدمدن ليتعدطي الم ا ة النمدذج النقققيوكب  وكدناوالتعزيز، 

 النقققققققققيوكي العالج ويعتمد ،(Skinner)لنقققققققققان  ج ا يالا ، والتعيإل(Pavlove) ل دطيوف الكالسقققققققققباي
،  ج ا يالوا الكالسقباي التعيإل نظ يدت من منقتمدة ط ق  عيى حدلبد   الخح ة والمخدرات الع دقب  لتعدطي
 التعدطي سيوت بغبب  الممان من ن إط ، متعيم  سيوكبدت والمخدرات الع دقب  الخح ة بعدطي أن   وبمد

 .( 2003، الخحب ) بكبفد أكء  اديي  سيوكبدت الف د ط ير بعيبإل عن واإلدمدن
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 مبدرات عيى الف د بدري  إلىالنقققققيوكي،  العالج وب امج  اإلرةقققققددي الوقد ب  ا امج معظإل ببدفعيب  
 وظ وف مواقف مع ليتعدمل الماتنقققققق   المبدرات هذه بعمبإل عيى قددرا   لباون واجتمدعب ،  ةققققققخصققققققب 

  النيوكب المعدلج  وب كز .الم ةد مندعدة دون  ال  ب ي العدلإل طي والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي
 طوي ب األخ ى،  العالجب  األسققدلب  من أكء  وال بدس ليمالحظ  ال داي  الظده ة النققيوكدت ب ديد عيى

 مامالت من ليت دم المنتظإل والت ويإل ال بدس ويعت  التغبب ،  هو والنجدحالنققققققققققققيوت،  اتعديل العالج
 .(2001وعزة،  البددي الفعدل )ع د النيوكي العالج

 (Behavioral Therapy الكالسيكي األشراط نماذج على المستندة السلوكي العالج تقنيات

:(Techniques Based on Classical Conditioning Modelsّ
  (Extinction and Cue Exposure المصققققققدح   ليمءب ات والتع ض اإلطفدء ج اءاتإ ن  أحب   -

Procedures: ) يضعف بعزيز،  دون  النيوت بك ار أن هو الكالسباي لإلة اط األسدسي الم دأ ن  أ 
 النققققيوكي العالج أسققققدس هو الم دأ وهذا النققققيوت،  يم و وبدلتدلي بج ه،  التي والمءب ات النققققيوت قوة

 الخح ة الع دقب  بعدطي عن الف د ان حدع بعد وحتى المصقققققدح   ليمءب ات التع ض" عيب  يحير الذي
 أو اجتمدعب  ابئب ،  مءب ات ظ وف بتضقققمن طي الف د وضقققع طإن مد،  نوعد   طويي  لفت ات والمخدرات
 رغ   إلى بؤدي طنققققبولوجب  أطعدل سققققتنققققتدعي ردود المدضققققي،  طي ليتعدطي مصققققدح   كدنا انفعدلب 
 هذه لمءل قصققققققققققدا   الف د يع ضالمصققققققققققدح  ، المءب ات  إلى وليتع ف .التعدطي إلى العودة طي قوي 

 بعض مشققققققدهدة أوالفبديو،  ع   المخدرات بعدطي مشققققققبد مشققققققدهدة خالل من أوبدلتخبل،  المءب ات
 ت يبلل وبؤدي ،التعدطي عن ممنوعد   الف د ياون  أن   الواقع، ةقققققققق يح  طي والمخدرات الخح ة الع دقب 

 ال غ   اسققققققتجدبدت يظب ون  الكوكديبن عيى والمدمنبن المتعدطبن نوأ ،المءب ات هذه لمءل سققققققتجدب اال
 ي دأ وبعدهدبدلتعدطي،  بذك هإل والتي بدلمخدر العالق  ذات بدلمءب ات ال داي  طي يواجبون  عندمد

 (.2000م مد، ) المءب  إطفدء بإج اء المتعدطون 
 (Counterconditioning/Aversionبدلتن ي العالج/والتجن  المضدد األة اط إج اءات -

 (Procedures مءل المنف ة المءب ات ة اطا يتإل حب ، التعيإل طي ة اطالا نظ يدت عيى بعتمد وهي: 
 Electric)) ب الكب بد  والصقققققققققققققدم   (Nausea Producing Drugs)ليغءبدن المنققققققققققققق    الع دقب 

Shock كتعدطي م وهد ي اد التي طببد الم غول غب  بدلنقققققققيوكبدت، المتخبي  أو الم ززة والمشقققققققدهد 
 أو المنف ة ال دل  انبدء خالل من الم غوب  النقققيوكبدت بك ار زيددة إلى يؤدي مم د، والمخدرات الك ول
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 المتعدطبن مع الح ي   هذه وبنقققتخدم، بدلنشقققوة والشقققعور اليذة عن عوضقققد   ،والنفور واالةقققمئزاز المؤلم 
 داطئد ، ويعحى مي بد   م يوال   يشققققق ل أن   العالجب  الجينققققق  ق ل المتعدطي من يحي  حب  ،والمدمنبن

 أو الك ول عن لينظ  الطت  بإعالندت ميبئ  غ ط  إلى الشخص ي ض  ثإل والغءبدن الت بؤ ين   دواء
 من ويحي  .ليشققققققققق ل المصقققققققققدح   المءب ات إا از الغ ط  هذه من وي صقققققققققدالعالق ،  ذات المخدرات
 جز ب  يتندول نأ وةك ياون عيى وعندمدالمخدرات،  أو الك ول من المفضل نوع  ي دد أن الشخص
 الجيندت من عدد وبعد .وغءبدن ةال ب بؤ عيى ظب  قد الدواء أث  ياون المخدرة،  المددة من بنبح 

 قددرة غب  المخدرة المددة أو بدلك ول والذوقب  المتعي   والشقققققمب  ال صققققق ي  المءب ات بصققققق سالمتك رة، 
 ط ي   وهندت ،بدلغءبدن حندسالا إلىويودي  التعدطي يجداي، ن والا حندسالوا ال غ   استم ار عيى

طببد،  الم غول غب  النيوكبدت من مختيف  أةادل لمعدلج  انجدح استخدما التي الخفي التخبل التنفب 
 واإليذاء الجدنس والنققققققيوتوغب هد،  وال شققققققب  كدلكوكديبن والمخدرات وبعض ،لالك و  عيى كدإلدمدن
 .Cormier & Nurius, 2003)، )والتدخبن

ّ(Behavioral Therap اإلجرائي التعلم نماذج على المستندة السلوكي العالج تقنياتبعضّ
:(Techniques Based on Operant Learning Model 

 م ددئ عيى واإلدمدن والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي عالج اسقققققت اببجبدت من عددهندت         
 من واسقققققع  سقققققينقققققي  مع دمجال عيىبعمل  أومنقققققت ي ،  عالجب  كح ق  ُبنقققققتخدم وقد ،ج ا يالا التعيإل

 :ي بي مد وبتضمنالنيوكب ،  المع طب  األسدلب 

 (Contingency Management and Behavior ّالسلوكي والعقد التعزيز شروطّضبط

Contracting,  ) بعدطي سققوء سققيوت عيى بؤث  أن يمان ، التيالتعزيز ةقق وط ضقق ط أسققدلب  طفي 
 الن بض  النيوكبدت زيددة أو التعدطي وقف أو ب يبل هو والبدف، واإلدمدن والمخدرات الخح ة الع دقب 
ان حدعبد،  أو التعدطي سيوكبدت بندقص عند (Voucher )الكوبوندت ا ندمج استخدام :مءدل .ليتعدطي
 طي ن دي  قبم  ل  كوبوند   المتعدطي ويتي ى ،المتعدطي اول عبن ط ص  بح ي   التعزيز ة وط وبض ط
 عبندت م ات عدد زادت كيمد الكوبون  قبم  وبزادال ول،  ط ص طي ليمخدر أث  يظب  لإل إذا حدل 
 أوالعمل،  بف دان التبديد التعزيز ةققققققق وط بتضقققققققمن وقد ،بدسقققققققتم ار المواد المخدرة من الخدلب  ال ول

 ا ندمج بنفبذ طي ليمندعدة بنتخدم أن طبمان؛ الماتوب  النيوكب  الع ود أمد ال بددة رخص  أوالش يك، 
 وبصقققققبغ ذاببد،  الف د وبايمدتم ددا ، وواضققققق د ، وعددال ،  الع د ياون  ب ب التعزيز،  ةققققق وط ضققققق ط
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 لتغبب  الالزم الزمني وال  ندمجالمنقتبدف،  النقيوت وب ديدوأمدن ،  بصقدق الع د ا نود وااللتزام .يجداب ا
 :مءلالمنقققققققتبدط ،  النقققققققيوكبدت بعزز التي اإليجداب  ال واطز أو المادطآت أيضقققققققد  و  ،الم غول النقققققققيوت
 بع يف ويج  ،ليتعدطي المصققدح   المءب ات وبجن العالجب ،  أو  اإلرةققددي الجينققدت عيى المواظ  
 .1994)، إا اهبإل) وب يبيبد، اوضوح األهداف

 طورل د  Community, Reinforcement Approach CRA ):) المجتمعي التعزيز أسقققققيول -
 التعيإل م ددئ عيى معتمدا  ، واإلدمدن والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي وعالج إلرةققققدد األسققققيول هذا

 ،ابئ  الف د بنظبإل ط ير عن التعدطي عن المنققتم  التوقف احتمدلب  زيددة إلى ببدف والتي، اإلج ا ي
التعدطي،  إلى الف د بدطع التي التعزيزات ب ثب  إضقققققعدف المجتمعي التعزيز أسقققققيول ي دولوبدلت ديد، 

 استخدام سوء مع بتعدرض وب طببب  اديي  واجتمدعب  وأس ي  مبنب  نشدطدت بعزيزات بوطب  ط ير عن
 ليف د كمعززات االجتمدعب  ال دا ل هذه بوطب  هو األسققيول هذا هدف إن ،والمخدرات الخح ة الع دقب 
 المجتمعي التعزيز وياون  ،التعدطي خالل طت ات منبد نفنققق  وح مدنالتعدطي،  عن بعبدا   ياون  عندمد
 األسققققدسققققب  المبدرات بنمي التي المبني العمل واإلرةققققدد نوادي من عدد من يت لف ا ندمج هبئ  عيى

 اإلرةققققققققدد وي دمالم داي ،  ومبدراتعمل،  عن ال    ومبدراتالف د،  لدى جتمدعب الوا الشققققققققخصققققققققب 
، اإلدمدن أو التعدطي مشققاي  لدي  الذي ا خ  ليزوج أحد الزوجبن وم اق  التواصققل،  ومبدرات الزواجي
 العد يي والتدري التعدطي،  ع وض رطض من بمان  التي مبدرات المشققققققققققققاالت حل عيى والتدرل
 .(2005طديد، ) التعدطي وقف أو ب يبل ابدف المبمبن ليمتعدطي األط اد وبدري 
 األسققيول هذا :(Behavioral Self-control Training )يركز السمملوكي الذاتي الضممبط تدريب
 بدالعتمدد سقققققواء التعدطي وقف أو ب يبل ابدفوالمخدرات،  الخح ة الع دقب  يتعدطى الذي الف د عيى
 :متتدبع  خحوات ثمدني من األسيول ويت لف .ا خ ين بمندعدة أو نفن  عيى
 .الدم طي ونن ت  يومبد   الع در بندول م ات لعدد أعيى حد اوضع الف د ي دأأن  - 
 .طببد ب دث التي والمواقف التعدطي م ات عدد لمع ط  لذاب  الف د م اق  -
 .التعدطي م ات عدد طي الم دعدة ط ير عن ليع در استبالك  نن   بعديل طي الف د ي دأحب  -
 .ذلك عيى التدرل ط ير عن وذلك، التعدطي رطض من بمان  مبدرات الف د يحور أن يج -
 .التعدطي وقف ابدف المادط ة بعزيز نظدم الف د ينشئ أن يج -
 التي  بئب وال واالنفعدلب  االجتمدعب  الظ وف ب ديد عيى قددرا   الذات م اق   عميب  خالل الف د يص س-

 .التعدطي ب يبل عيى بعمل
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 .والمخدرات الخح ة الع دقب  عيى االعتمدد غب  جديدة بكبف مبدرات الف د يتعيإلأن -
 (.2008، )أاو عبن،التعدطي طي الم دلغ  إلى العودة لتجن  ط ق  بعيإل الف د ي دول-

  ال  بنقق المنققؤولب  طإنالنققيوكي،  الذابي الضقق ط نموذج إلى الف د ي ود قد المعدلج أن من ال غإل وعيى
 طي المعدلج  طت ة المعدلج خالل مع الف د وييت ي .المتعدطي الشقققخص عدبر عيى ب ع النقققيوت لتغبب 
 قد جمعدل مع العمل من وبدال   .العالج يتدبع الف د نأ من وليت كدال بتي،  العمل لمتدبع  قصب ة جيندت
 الذات بوكبد سققققققققيولأ(Cormier & Nurius, 2003)  الذابب  المنققققققققدعدة ط ير عن الف د ي ةققققققققد
 المنققققتخدم  ج ا ب الالنققققيوكب  ا الوسققققد ل إحدى ويعت  Self Assertiveness) ) التدعبمي التدري 

 الموقف من واالننققققق دلوالخجل  اليبدق  بعدم وةقققققعورهإل، ب نفنقققققبإل األط اد عند الء   عدم معدلج  طي
 هذا ويبدف ،ا خ ين وابجدهدب  أمدم وأطكدره مشقققققققدع ه عن الف د بع ب  عيى ال درة وعدم، االجتمدعي
 وبعيبمبإلذلك،  بتحي  طي مواقف "ال" ي ولوا أن التعدطي لخح  المع ضققبن األط اد لمنققدعدة األسققيول
 خ ين.بدأل ىال يي ر االذ ب ب ب  وقبإل،  والمحدل  ، االجتمدعي والتفدعل االبصدل مبدرات

 :ييي الذات مد بوكبد عدم مشاي  معدلج  طي بفبد التي النيوكب  العالجب  ج اءاتإلا
 لمءب ات ينتجب  أن   عيب  ب ن   المنت ةد الم ةد يخ   هند  (Instructions)التعيبمدت ب ديإل

 .منموع بصوت والت دث ال ص ي  بصدلالا وسد ل بدستخدام
 والتدرلد ب يبده ابدفالمنقققققت ةقققققد،  أمدم سقققققيوكب  تداسقققققتجدب الم ةقققققد يع ض  (Modeling)النمذجة
 .عيببد
 إب دن  عيى ليمنققققققت ةققققققد سققققققت نققققققدنالوا الءندء ب ديإل (Social Reinforcement )جتماعيالا التعزيز

 .بعيمبد الم اد المؤكدة ستجدبدتالا
 .الذات مع يجدايالا ال دي    .2-ليخجل التدريجي ال ندسب  ب يبل-1

 سققي ب  أم إيجداب  كدنا سققواء سققيوكبدب  عن ليمنققت ةققد المعدلج ي دم (Feed Back ) الراجعة التغذية
 .التدعبمب  لينيوكبدت استخدام  عند

 بتحي  التي المواقف طي وخدصققق  (Expressing Ideas Freely )المشمماعر عن الطليق التعبير
 .والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي ومنبد مواقف ذلك
 .المبدرة بعيإل اكتندل الى بدفي (Role Playing )الدوار لعب-

 .2001) ،العزةو  البددي )ع د التعدطي مجدل طي الذات اتوكبد بتعير لمواقف البيتية الواجبات
 :Cognitive Learning Model ))ّالمعرفي جتماعيالا التعلم نموذج -
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بعديل  مجدل طي المع طي جتمدعياال التعيإل نموذج أسققققس (Albert Bandura) بدندورا أل  ت وضققققع
 يوالنققققيوت، وينققققم المع طب  والعميبدت ال بئب  المؤث ات ابن متواصققققال   بفدعال   هندت أن عيىالنققققيوت، 

 دون ا ب دث قدالتعيإل،  وعميب  ،المؤث ات هذه ابن المت ددل  بدل تمب  التفدعل هذا Bandura)) بدندورا
 ينقققمى مد بدلمالحظ  أو التعيبإل خالل من وإنمدال بئب ،  ليظ وف م دةققق  ب ثب  دون  أو م دةققق  بدري 

 النققققيوكي ابن المن ى البوة بضققققببر المع طي جتمدعيالا التعيإل نموذج وحدول ،النمذج  وأ بدلم دكدة
  .SAMHSA, 2008)) المع طي النفس وعيإل

 (:Cognitive Therapy/Cognitive Theory)ّالمعرفية النظرية/المعرفي العالج

 ،الخح  التفكب  عميبدت عن ندجم  النفنقققققب  المشقققققاالت معظإل أن   المع طب  النظ ي بوكد ابنمد        
 دورا   بؤدي المع طب  والعميبدتسقققققققيوك ،  ي دد الذي ال  بس العدمل الف د لدى التفكب  أنمدط وبشقققققققال
سقققققتجدبدت، الوا المءب ات ابن العالق  بتوسقققققط المع طب  طدلعميبدت .المع طي النقققققيوت بعديل طي حدسقققققمد  
 معنى عيى بدلض ورة بعتمد عن  بصدر التي واالستجدب ل ،  بفنب ا   يعحي لمءب  يتع ض عندمد طدلف د
 فن ب التي هي ال  ب   هذه أن   المع طبون  النيوت معدلو ويعت د ،نندنألا يعحب  الذي والتفنب  المءب 

 منالنققيوت،  بغبب  المع طي بعديل النققيوت وي دول ،المتشققداب  ليمءب ات مختيف  بح ق  الندس اسققتجدب 
 الظ وف بغبب  خالل من ولبسلبد،  ال بئب  وبفنققققققب ه ليمءب ات الف د إدرات كبفب  عيى الت كبز خالل
 د  عموم المع طي النقيوت بعديل ن  أ أي ،عمومد   بعديل النقيوت طي هو كمد م دةق ة بح ي   نفنقبد ال بئب 
 نم جمبعد   اوصققفبد أو، وال بولوجب  الجبنب  والعوامل عت دداتالوا والمشققدع  األطكدر دراسقق  عيى ي كز

 ةققق اطألا عيى المع وف ات كبزه النقققيوت الت يبدي بعديل أن المن ى هذا أب دع وي ى  ،النقققيوت أسققق دل
    ومشقققققققققققققدع ه وعواطف  أطكدره واهمدللنفنققققققققققققق ، الف د  بجدهل عيى يعمل إنمد ج ا يالوا الكالسقققققققققققققباي

 .(2004الخحب ، )
 المع طب  العميبدت بغبب  خالل سققققققيوك ، من بغبب  طي نفنقققققق  المتعدلج مشققققققدرك  من اد ال لذا      
 والتفكب  الذابي الت دث :مءل النققققيوت المع طي بعديل بكنبادت بدسققققتخداملدي ،  الخح  التفكب  وأنمدط
 :وهي ننققققدنيإلا النققققيوت طي بدلغد   بؤث  ب ثب ا   اوصققققفبد األسققققدسققققب  األربع  المع طب  والعوامل ،التي د ي

 والظ وف ،النيوكب  والذخب ة ،والتخبل المعيومدت كدليغ  لتخزين الوسبح  والعميبدت ،نت د يالا نت دهاال
 ب ديد أن   إلى بشقققققققققققب  التي النظ  وجب  مع ط  عيب  إن ((Cormier & Nurius, 2003الم فزة

 عيى ك ب  حد إلى يعتمد ، واإلدمدن والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي طب  بمد ،الشقققققققققدذ النقققققققققيوت



52 
 

 ب دء بحبل أنبد ي دو التي الم  ح  أو النقققققققققي ب  اإلدراكدت بعديل هو العالج ودور ،الخح  المع ط 
 ،وبغبب هد األطكدر هذه مالحظ  األط اد بعيبإل الممان من إن  ط.وب ويبد نفعدلب اال ضققققققح ابدتاال أع اض
 أن   عيى المعدلج وينقققققدعدهإلوظ وطبإل،  ألنفنقققققبإل الخح  فبإل األط ادل المع طي العالج بكنبابدتوب دد 
 األطكدر بغبب  ن و ر بس بشقققال موجبد   ياون  العالج ن   ط ابذابفكب هإل، طي  موضقققوعب  أكء  يصققق  وا
 هو المع طي ال ندء إعددة ن  أو  ،سققققققققققيوكي خيل من ابد يتعير التكبفب ، ومد غب  والمشققققققققققوه  المن  ط 

 أطكدر من عدد ب ديد من اد وال الف د بفكب  أنمدط بغبب  عميب  عيى يحير الذي العدم المصقققققققحيس
 عيى المعدلج/الم ةقققد بنقققدعد طك ة كل ب دال التي المنح ب  ال دا ل وكذلكالمن  ط ،  واإلدمدن التعدطي
 (.2004الخحب ، ) ،المع طي ال ندء إعددة طت ة خالل وممدرستبد بحوي هد
طي  التكبفب  غب  األطكدر ُبكتشققققققققققف وعندمد ،المبدرة هذه عيى ليتدري  يامنزل واجباًّ المتعالج ويعطى
عد أسقققق حبدة لتكوين المنح ب  ال  ب ب  بدألطكدر وإادالبد بعدييبد ينققققبل طإن عتبددي، الا الشققققخص بفكب 
 .(2005 ،)طديد واإلدمدن التعدطي عن بعبدة ص ب  وأكء 

ّ:السلوكي المعرفي العالج في الحديثة التطورات
 وخالل الءمدنبندت ع د من األخب  الجزء طي ق روا النققققيوكي المع طي العالج منظ ي  من العديد ن  إ  
 ارب ط عالجب  نمدذج ثالث  يضققإل أن  عيى إلب  النظ  يمان العالجي المن ى هذا إن  التنققعبندت،  ع د
 :ييي وكمدصدح  ،  بدسإل منبمد كل

 Aaron) ابك آرون  بدسإل ي ت ن   (Cognitive Behavioral Therapy ):النيوكي المع طي العالج
Beck)وآرا   ابجدهدب  وكذلكنفنققققققققققققققق ،  حول ي ول  ومد الف د طب  يفك  مد أن طك ه عيى ، وي وم 

 مد وأن  التكبفي،  غب  أو الصققق بس بنقققيوك  وثب   صقققي  وذاتمبم   أمور بمءدب  جمبعد   بعد ومعت داب 
 المختيف  النفنققققققب  المشققققققاالت مع ليتعدمل وصققققققبا ومفدهبإل معيومدت من حبدب  خالل الف د ياتنقققققق  

  .(2000، قحدمي) حبدب   ضبعت
 العالقدت بوب  طي الفدعل الدور لبد جديدة مع طب  بشقوهدت خمنق (  (Beck, 1988ابك أضقدف وقد

 :وهي المختيف 
 حدلت  مع يتفر ومدمحي  ،  بح ي   التفكب  ويشقققمل  (Dichotomous Thinking ):الثنائي التفكير
  .ط ط الع يب 
 .كدطب  غب  أدل  عيى اعتمددا   ستنتدجدتدب كدلخ وج (Arbitrary Inference ):عتباطياال التخمين
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 .م دودة خ  ات اندعيي خح  اعت ددات ب ني(  (Overgeneralizationالتعميم في فراطالا
 .والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي طي (Magnification) األمور تعظيم
 .ة يا  ب  يفك  مد يع ف الف د أن   وبعني (Mind Reading) األطكدر ق اءة

ّ :وهيالسلوكي،ّ المعرفي العالج فنيات
 ي : يتضمن العالج المعرفي السلوكي عدة فنيات وقد أشير اليها فيما يلي بالتفصيل كما يل

، النيوكي المع طي العالج أسدلب  ضمن ويصنف( Problem Solving ):المشاالت حل أسيول -
 .والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي مجدل طي المشاالت حل مبدرات بنمب  ويشمل
 بح ي   المشقققققققاالت حل عيى قدرب  وعدمالشقققققققخص،  لعجز نتدج هو نمدإ التكبفي غب  النقققققققيوت وإن

  (.2000 م مد، منظم 
التنظبإل  عددةإ  أةقققققققققققققادل أحد هوو (Self-Instruction Training)  الذابي التعيبإل عيى التدري  -

اليفظب   سقققققققققققتجدبدتاال أو الذابي الت دث أنمدط بعديل عيى الشقققققققققققخص بدري  إلى يبدف، المع طي
هذا  (Meichenbaum) مبان وم وطور ،النقققيوت بعديل إلى سقققبؤدي ذلك أن اطت اض عيى الضقققدبح 

من  التخيص بعني والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي مشقققققققققققاي  من التخيص أن   وي ى األسقققققققققققيول، 
خدء سققققت  الا عيى والتعود، ب  اإليجداي الذابي الت دث واسققققت دالأوال ،  سققققي ب  بح ي   الذات إلى الت دث

طي  مبمد   جزءا   الصقققققع   المواقف مع ليتعدمل سقققققتعدادالا لويشقققققا ،ال ير عيى ب ع  التي المواقف طي
   جتمدعب  الصققعالوا ال بئب  الظ وف مع ليتعدي  سققتعدادالا عميب  عيى ر، ويحيالذابي التعيبإل عميب 
 .(Cormier & Nurius, 2003) النفنب  الضغوط ضد الت صبن بعميب 

 (Coping Skills  التعدي  مبدرات عيى التدرل ويعني  (Personal Science):الذابي العيإل -
Training ) 1977 مدهوني طوره سققيوكي مع طي نموذج وهو)، Mahoney)، عيى منققدعدة وي كز 
 ةققق نبد من التي المبدرات وبحوي ، البومب  ال بدة ظ وف مع التعدي  مبدرات اكتنقققدل طي الشقققخص
 ،الخح ة والمخدرات الع دقب  بعدطي كمواقف مواجبتبد بتإل التي الصققعوبدت مع التكبف عميب  بنققببل
 الشقققخص الموجودة لدى التعدي  مبدرات لت ديد م دول  ب ن العالجي،  األسقققيول هذا وصقققف ويمان

ص، الشخ من  يعدني الذي العجز وراء بكمن التي األس دل ُب دد ذلك وبعد ،إلببد يفت   التي والمبدرات
األدوار،  لع  مءل ب نبدت مختيف  بدسقققققتخدامذلك،  عيى ليتغي  مندسققققق   عالجب  خح  وضقققققع ثإل ومن

 .2004)الخحب ، ) المع طب  والممدرس والنمذج ، 
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  وصف قد (Wolpe) ول ي كدنسيوكي،  مع طي أسيول وهو (Thought Stopping): التفكب  ي دفا
 كدرأط ننققققققدنإلا ب اود عندمد وينققققققتخدموم دةقققققق ،  بنققققققبط أسققققققيول المت ددل" بدلكف العالج" كتدب  طي

 .عيببد النبح ة ينتحبع ال وخواط 
 طي بكدميب  نظ ي  عيى ب توي  عالجب  اسققت اببجبدت المع طي النققيوكي العالج يتضققمنحب          
 ببدرات ابن التكدمل عيى ب وم ،جديدة واجتمدعب  ةققخصققب  مبدرات واكتنققدل ،لينققيوت المع طي التعديل
  (.,Cado, Silberg, Rosen, Srebink & Wendt 1990النفني ) العالج طي متنوع 

 النققيوكي العالج طنبدت ابن من مزجد   يعت   المع طي النققيوكي العالج أن 2003) ،زيد أاو (ي ى  كمد
 .العيمدء من لمجموع  ال بعبن  لعدلإل يعود ال المزج هذا وأنالمع طي،  العالج وطنبدت
 واإلدمدن والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي عالج طي مفبدا   المع طي ياون العالج أن الممان *ومن
البومب ،  ال بدةحداث أ حول التفكب  طي المجدي  وغب  المن  ط  الح ق  بؤدي متعددة، طعندمد بح ق 
 ن  أ يمان المع طي العالج طإنواإلدمدن،  التعدطي زيددة إلى بدلتدلي بؤدي سققققققي ب  حدالت انفعدلب  إلى

 يندعد أن   يمان المع طي العالج وأن .الف د أطكدر وبعديل استبداف ط ير عن النتبج  لتغبب  ينتخدم
 الذي نتكدسالومعنى ا وإدمدن   بعدطب بدريخ رؤي  طي أك   بشققققققال صقققققق ب  ط ق  بحوي  عيى الف د

 .ل  حصل

ّالسابقة:ّالدراسات
دم ق قققل ال قققدحءققق  عيى االدل الت بوي وعيى مخزون عيإل النفس طي هقققذا المجقققدل وقبققق من طالعاالبعقققد 

جن بقق  قققدمققا ال ققدحءقق  والققدراسققققققققققققققققدت الم يبقق  والع ببقق  واأل ك   عققدد ممان من ال  وثأال ققدحءقق  اتجمبع 
  ال دلب  وعيب الدراسققققق ب نب  بخدم  التيي جمبع المجدالت ختبدر بعض ال  وث والدراسقققققدت النقققققدب   طدب

 بد بالبندولا المخدرات عالقت التيجن ب  الع بب  واأل ال  وث والدراسققققققققققققققدتإل هأ ن بع ض أرأت ال دحء  
 .و غب  م دة ةأمن الوقدي  بصورة م دة ة 

ّ

ّّالدراساتّالعربية:
الشقققققخصقققققب  لدى المدمنبن ال شقققققب  بعدد مع ط   الف وق ابن األ إلى (2013)ّالحربيّهدفتّّدراسمممةّ

دح  المنبج الوصققققققققققققققفي ط د من الذكور واسققققققققققققققتخدم ال  (109)عيى عبن  ماون  من  ،مفبتدمبندتواأل
فبتدمبندت ضققققققققققققققعبف  لدى العوامل  ممتوسققققققققققققققحدت مدمني ال شققققققققققققققب  واأل ن  أظب ت النتد ج أو   ،الت يبيي
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احصققققد ب  وعدم وجود  ط وق  ذات دالل   ،مفبتدمبندتدمني ال شققققب  واألابن م واالنحوا ب  االن نققققدطب 
مفبتدمبندت وال شقققققققققققب  وعدم وجود ط وق ذات  دالل  بزان  ابن مدمني  األالطي العوامل العصقققققققققققداب  وا

 مفبتدمبندت . سويدء ابن مدمني  ال شب  واألصد ب   طي  العوامل الذهدنب  واألاح
ليمدمنبن، جتمدعب  الالخ  ات النفنققققققققققققققب  وا الىالتع ف  إلىسقققققققققققققق  هدطا درا (2013)ّقدمّالفهديكماّ

ج المنبال دح   لديبإل، واستخدمس ي  الشخصب  واأل اإلدمدني والمتغب اتالعالق  ابن سيوكبإل  واكتشدف
 أعمدرهإل والتي ايغا المخدرات،عيى  الذكور المدمنبنمن  (131)وبيغا عبن  الدراس   الكمي والكبفي،

 .وهإل من حمي  المؤهالت العيمب  سن ، (55-15) من
أسققققققق دل بعدطي الت امددول لدى الشققققققق دل اسقققققققت صقققققققدء  إلىّ(2013دراسمممممةّالزين،ّونبهانّ)هدفتّو  

 نفنققب ، واجتمدعب ، واقتصققددي ، وب بوي ، وجنققمب األسقق دل  غزة، وهذهالفينققحبني طي م دطظدت قحدع 
ب ديد الف وق طي أس دل بعدطي الت امددول لدى الش دل  إلىهدطا هذه الدراس   وسبدسب ، حب ودينب  

، العمل، النان، االجتمدعب  العم ، ال دل بعزى لعدة متغب ات ديموغ اطب  منبد )وببنا أنبد الفينحبني 
حب  اسقققتخدم ال دحءدن الدراسققق  الوصقققفب  ومنبج المنقققس االجتمدعي بدعت دره  التعيبمي الدخل، المنقققتوى 

المنتبدط  لبذه الدراس  هإل الش دل الفينحبني المتعدطي لع در  ال   ، والفئ منبجبد  مال مد  لبذا  أسيوبد
وبإل بح بر اسققققققققققت بدن ل بدس أسقققققققققق دل بعدطي  د،متعدطب (68الت امددول بم دطظدت قحدع غزة وعددهإل )

دطبد  من نزالء (متع34وعددهد )،  حب  بإل أخذ عبن  متدح ، (2013الشققققققققققق دل لع در الت امددول ليعدم )
من  (34ثإل أخذ عبن  متدح  عددهد )،  الجمعب  الفينققققققققققققحبنب  لعالج ضقققققققققققق ديد بعدطي ع در الت امددول

 أن   :من أهمبد لتعدطى لنتد جلعدد من  وبوصققققققققيا الدراسقققققققق  النزالء طي م كز اإلصققققققققالح والت هبل بغزة 
أهمبد: أسققققققق دل عدة  إلىي جع  ،بعحي الشققققققق دل الفينقققققققحبني لع در الت امددول طي م دطظدت قحدع غزة

قد حصقققققيا ب بوي  و و  ،وسقققققبدسقققققب  ،واجتمدعب  ،ودينب  واقتصقققققددي  ،وجنقققققمب  ،وقدنونب  ،نفنقققققب  أسققققق دل
 داطعب  األكء (%وهي األس دل 79.02التعدطي )الت امددول( عيى نن   ) إلىاألس دل النفنب  المؤدي  
وذلك لعدم وجود بشقققققققققققققق يع حاومي رادع لمتعدطي  ،األسقققققققققققققق دل ال دنونب  وب بي الى بعدطي المخدرات،

 (%75.49حصقققققققيا عيى ننققققققق   ) ط د وأمد األسققققققق دل الجنقققققققمب ،  الت امددول طي م دطظدت قحدع غزة
وكدنا األسققققق دل الدينب  ، لآلالم الجنقققققمب  والشقققققعور بدلمتع  الجننقققققب  دوذلك العت در الت امددول منقققققان

 أمققد ،وذلققك لتققدني الوازع الققديني عنققد المتعققدطبن (%75.29بعققدطي الت امققددول اننقققققققققققققق قق  ) إلىالمؤديقق  
 ،(%وذلك لزيددة ال حدل  والف   ابن األسققق  الفينقققحبنب 73.29كدنا ننققق تبد )ط د األسققق دل االقتصقققددي  
الوالدين معدمي  ضققعف ال قدب  األسقق ي  و  إلىوي جع ذلك  أقلعيى ننقق    االجتمدعب وحصققيا األسقق دل 
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(% 71.47كدنا ننقق تبد )طاألسقق دل النققبدسققب   أمد،  لشقق دل المتعدطيالنققبئ  وب ثب  رطدق النققوء عيى ا
،  غبدل النقققققققققبددة الفينقققققققققحبنب  عيى أرض قحدع غزة وبع ضقققققققققبد لي  ول أكء  من م ة إلىوي جع ذلك 
عيى ننققققققق    وأمد االسقققققققق دل الت بوي  ط د حصققققققققيا ، االن نققققققققدم النققققققققبدسققققققققي الفينققققققققحبني إلىبدإلضققققققققدط  

 .الخدرجيب  الت صبل والتن ل الدراسي والت ثى وذلك لتدني منتو %( 69.95)

بدانب  طي عن ابجدهدت الشققققق دل ن و المخدرات دراسققققق  م (2013)ّوآخروّنّطويسممميّوتناولتّدراسمممة
الظده ة  هذهوكشقققققققققققفا عن مالمس الء دط  النقققققققققققد دة طي  ،ردن حول المخدراتم دطظ  معدن بجنوبي األ

كدنا منح    التياهتما الدراسقق  باون المجتمع المنققتبدف من المجتمعدت ال دودي  ّ،ب بعددهدوالوعي 
( 6سققتخدم المنبج الوصققفي ومنبج المنققس وبكونا عبن  الدراسقق  من )ا ،األخ ى  ابن المجتمعدت ع ور

 أكء  إن   إلىبوصققققققققيا الدراسقققققققق  و ّ،معدنمن م دطظ   ةققققققققدبد   (538مجتمعدت م يب  كدن حجإل العبن  )
دت الجب أكء ثإل طي   الجدمعدت وكدن رجدل الدين هإل  ،طئدت الشقققققققققق دل بعدطبد هإل العدطيون عن العمل

ّ .ّيءر ابد الش دل المتعدطون  التي

 الشقققخصقققب  وسقققمدت نفعدليالا بزانالاى منقققتو  عيي التع ف إلىّ(2013ّ)ّالقحطاني دراسممةهدفتّّو
 الشخصب  وسمدت نفعدليالا بزانالا ابن العالق  عيى التع فإلى  كمد هدطا متعدطي المخدرات، لدي

 ط د(220)  من الدراسقق  عبن  وبكونا المخدر، نوع التعدطي، مدةالنققن،  طي المتغب ات من وط د لعدد
 النققققققمدت ، وقد م نفعدليالا بزانالا م بدس :التدلب  األدوات ال دح  واسققققققتخدم المخدرات، من متعدطي

 من ىعيأ  العبن  أط اد ىنفعدلي لداال الء دت منقققققتوي   أن   إلى وبوصقققققيا ليشقققققخصقققققب ، الك  ى  الخمس
 وجدي    أن الى بوصيا كمد الشخصب  ليعبن ، سمدت خالل  من بنظإل معبن نموذج يوجد وال ،المتوسط
 ن نقققققدطاال سقققققمدت ابن موج  دال ارب دط نفعدلي ويوجدالا بزان الوا العصقققققداب  سقققققم  ابن دال ارب دط

 ذات ط وق  وجد أن إلى الدراسقق  كمد بوصققيا نفعدلي، البزان االوا ،الضققمب  وي ظ  ،والحب   والصققفدوة
  دوط ط وق  بوجد وال ،المنققت  ل  مواجب طي الشققجدع  بعد وط د النققن مدعدا نفعدليالا بزانالطي ا  دالل

 ط وق  أيضقققد إلى وجود الدراسققق  كمد بوصقققيا الضقققمب ، ن نقققدط وي ظ الوا العصقققداب  سقققمدت طي لينقققن
 لنوع وط د الشقققققخصقققققب  سقققققمدت طي ط وق  بوجد وال ،المخدر وط د لنوع نفعدليالبزان االا طي  دالل ذات

 طي ط وق  أيضققد إلى وجود الدراسقق  بوصققيا كمد العصققداب ،   سققم عدا مد النققمدت جمبع طي المخدر
 بوصيا كمد ط قل، سنوات خمس ضمن مد ابجده طي لمددة التعدطي وط د نفعدليالا بزانالا أبعدد بعض
 .سنوات خمس من األكء  التعدطي مده ابجده طي ن ندطالسم  ا طي ط وق  أيضد إلى وجود الدراس 
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مدى  أي إلىو  ليمخدرات الحالل بعدطي أسققققق دل لىا التع ف إلى ((2013ّالعابدين دراسممممةّهدفتّو
 - :التدلب  النتد ج إلى الدراس  وبوصيا الحالل اواسح  الت ويج يتإل
 .(9.6)  انن  (334) يدخنون  نالذي الحالل- ١ 
 .(ثاند (13ذكور(  141) (154ن يتعدطون مواد مخدرة )الذيالحالل -2 
 المنشحدت.الك ول البب وين ثإل ، %(50من  أكء كء  مواد التعدطي ال شب  )أ-3 
  الذات، الت يبد األكدديمب ، ب كبد االست خدء، الضغوط النفنب ، طي التعدطي الضغوط  س دلأ-4 
 .%(73.6) انن   طدل د   يعت دالت ويج داخل الجدمعدت -5 
 .المتعدطون ال اغ ون طي الت ت يعت دكمد نانب  الت ويج داخل المجمعدت ال-6 
 .(%58.3  بدلمجمعدت )اإلرةددينتفبدون من الخدمدت الم-8 

ف والتع   ،المخدرات يتعدطون  الش دل بجعل التي الدواطع مع ط ّ(2011)عبدّالرحمنّ دراسةوتناولتّ
ّ:أهمبد من النتد ج من عدد إلى وبوصيا ليمخدرات الش دل بعدطي عيى المت ب   ا ثدر نع
 .المخدرات لتعدطي بدلش دل يؤدي الذي ال  بني الن   هو األصدقدء ب يبد إن -١
  التعدطي. أس دل من أيضد   األس ي  المشاالت وإن -٢

 دارسقققققق  طي " غزة م دطظدت طي المخدرات بعدطي ج يم حول  طي دراسقققققق  (2012) النجاروأشممممارّ
 م دطظدت طي المخدرات بعدطي ج يم  مشققاي  حجإل عن الكشققف إلى الدارسقق  هدطا الج يم  جغ اطبد

 ،األولب  الخصققققققد صالى  التع ف إلى إضققققققدط  ،الظده ة لبذه الجغ اطب  األبعدد أهإلالى  والتع ف ،غزة
، عميب  التعدطي عيى المت ب   وا ثدرالمخدرات،  بعدطي ج يم  لم بك ي واالقتصقققققققققددي جتمدعب ، الوا

 ال دح  الفينقققققحبنب ، وقدم الداخيب  رةزاو  عن الصقققققددرة الجند ي ال    سقققققجالت عيى ال دح  واعتمد
 ؛"الم كزي  أنصققققققدر" والت هبل اإلصققققققالح م كز طي (100) من عبن  عيى وزعا اسققققققت دن  اتصققققققمبإل
 واعتمدت .المخدرات ج يم  بعدطي لم بك ي واالقتصددي  واالجتمدعب  األولب  الخصد صالى  ليت ع ف

 طي المخدرات بعدطي ج ا إل  ظب ت أن  ط ،والت يبيي الوصقققققققققفي المنبج عيى منبجبتبد طي الدارسققققققققق 
 عالق  هندت وأنالت امددول،  ع در طي ال  ب ب  بتمءل المشققققاي  وأن  منققققتم ،  بزايد طي غزة م دطظدت

 لم دطظدت الفعيب  النقققانب  والمنقققدح  ،النقققادنب  الكءدط و  النقققادن عدد ابن، إحصقققد ب  دالل  ذات قوي 
 أن   الدارسققق  وأث تا .أخ ى  ندحب  من اتالمخدر  ج ا إل بعدطي طي المتبمبن عدد وببن ،ندحب  من غزة

 اسققققتغالل بنقققق   بعدطي المخدرات؛ ج ا إل اربفدع طي سققققدهإل غزة م دطظدت عيى المف وض ال صققققدر
 معظإل أن   ، المخدرات بعدطي لم بك ي ج يم  المبدانب  الدارس  ابنا كمد ،مص  مع ال دودي  األنفدق
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  (88 %)وأن  ،(30 % )وننققق تبإل سقققن  (30 )أعمدرهإل بتجدوز ال نالذي الشققق دل طئ  من العبن  أط اد
 الفئدت ومن ، متزوجون  وغدل بتبإل ،سقققققن  (25 )ال سقققققن ق ل المخدرات اتعدطي ادأوا العبن  أط اد من
 والحي   العمدل من ومعظمبإل ، ال ضققققققققق ي  المندطر وينقققققققققانون  ، األقل التعيبمب  المنقققققققققتويدت ذات

 ، دخل ادون  أو دةققققققب ي ةققققققبال1000) )من أقل دخيبإل منبإل ( (61 %وأن ، العمل عن والعدطيبن
 اسققتخدما العبن  أط اد غدل ب  أن  سقق  الدرا ابنا كذلك .ومعبشققب  اقتصققددي  مشققدكل من يعدنون  وبدلتدلي

 العبن  أط اد معظإل أطدد كمدال دنجو،  ثإلال شقققب ،  مخدر ييب الت امددول،  ع در ليمخدرات بعدطببد طي
 الدراسققققق  أكدت وقد، ودراسقققققتبإل عميبإل وعيىاألسققققق ي ،  عيى حبدببإل سقققققي د   أث  ليمخدرات بعدطببإل أن

المتعدطي،  سقققققققن وببن المنقققققققتخدم المخدر نوع ابن دالل  إحصقققققققد ب  ذات عالق  وجود عيى المبدانب 
   .التعدطي م ات عددالج يم ،  الربكدل الداطعالمتعدطي،  مبن ليمتعدطي،  الشب ي  الدخل
عش   النت   ابن عوامل الشخصب  مع ط  العالق إلىادراس  ببدف  بدلنعودي ( 2011) حجابوقامتّ

وعبن  عشققققققققوا ب  بنققققققققبح   ،ط د من المدمنبن (100)عبن  الدراسقققققققق  من  األمفبتدمبندت، وبكونادمدن إو 
كء  أن أالنتد ج  الوصققققققققققفي، وأظب تالمنبج   ال دحء األسققققققققققويدء، واسققققققققققتخدممن  ط د (100) منماون  
 الذات.مفبتدمبندت همد عدمالن التخبل وكفدي  سبدمد  طي التن ؤ األإالعوامل 

 إلى األسققق دل التي ب ودا ز أعيى  الى لتع ف هدطاالتي  (2011)والخبدط  وجاءتّدراسممةّالخوالدة  
جب  نظ  مدمند عيى المخدرات من و  (384)الدراسقققققققققققق   الخح ة، وةققققققققققققميابعدطي المخدرات والع دقب  

والمواد دمدن عيى المخدرات سققققققققق دل اإلأهإل أ  إلىالدراسققققققققق   ردني، وبوصقققققققققيااأل المتعدطبن طي المجتمع
زم  المدلب  ومنققققققدي ة والب ول من األ والمتع اليذة يى سقققققق ي  وال صققققققول عالخح ة كدنا المشققققققاالت األ

 والمشدكل.ننبدن البموم  إلى ال طدق، إضدط 
بعدطي المخدرات طي المميك  الع بب   إلىالعوامل المؤدي  ( 2011) دراسمممممممممةّالشمممممممممري ّّوفحصمممممممممت

وقد هدطا  ،مل ليصققققق   النفنقققققب ألاعيى متعدطي المخدرات طي مجتمعدت النقققققعودي  ( دراسققققق  مبدانب  
وذلك لمندسقققق ت  لح بع    ،وقد اسققققتخدما المنبج الوصققققفي ،الوقوف عيى بعدطي المخدرات إلىالدراسقققق  

المتعدطبن والم بمبن طي مجمعدت  الدراس  ال دلب  وبإل إج اء الدراس  المبدانب  عيى إلىالعوامل المؤدي  
 -ما  الما م -جدة-ال يدض(مل بدلمميك  والمتعدلجبن طي مجموعدت ال  امج الت هبيب  طي كل من ألا

بدلننقققق   لتغب  الم حي  ط د ابضققققس من نتد ج الدراسقققق  ب ن  أمدالمدين  –الدمدم  -حف  ال دطن –ال صققققبإل 
مل يعت   س  د  طي بعدطي الع، بعمل وهي نن   عدلب  التيمن إجمدلي عبن  الدراس  ( %46، 2)نن   



59 
 

د يؤكد أن عدمد  مم   (25)من  أقلالشققققققق دل  عدمد ، وننققققققق  ((32وخدصققققققق  وأن النقققققققن قد ايا  ،تالمخدرا
 .ال حدل  وعدم بوط  العمل يعت   س  د  طي بعدطي المخدرات

 واألسويدء المخدرات بعدطي عيى المدمنبن ابن الف ق  "بعنوان  (2011ّ)ّالرحمن عبد دراسةوجاءتّ
 ." بدايب الم اه بن من عبن  ىعي دراس  ،النفنب  بدلوحدة والشعور ،وب دي  الذات ،بدلنفس الء   ىمد طي

الء    مدي طي واألسققققويدء المخدرات بعدطي ىعي المدمنبن ابن الف ق  عن الكشققققف إلى الدراسقققق  هدطا
 عالق  المنقققتوي  ف الى التع إلى الدراسققق  هدطا كمد، النفنقققب  بدلوحدة والشقققعور الذات وب دي  بدلنفس
 تخدمواس، دعدديو  د  نمدم (600) من الدراس   عبن وبكوناالندب  ،  بدلمتغب ات المدمنبن  لعبن التعيبمي
، فنقققققب الن بدلوحدة الشقققققعور الذات واخت در ب دي  واخت در، بدلنفس الء   اخت در :التدلب  األدوات ال دح 

  :التدلب  النتد ج إلى الدراس  وبوصيا
 بدلنفس الء   ضققققعف طي المدمنبن لصققققدلس والعدديبن المدمنبن متوسققققحدت ابن ذات دالل  ط وق هندت 

 ابن  دال عالق  وجود إلى الدراسققق  بوصقققيا كمد ، النفنقققب  بدلوحدة الشقققعورو  ، الذات وانخفدض ب دي 
 ابن رب دطاال كدن حبن طي ، المدمنبن  عبن ىلد النفنققققققققب  بدلوحدة والشققققققققعور بدلنفس ضققققققققعف الء  
اجتمدع  أن إلى الدراسق  بوصقيا كمد ، دال غب  موج د النفنقب  بدلوحدة والشقعور الذات انخفدض ب دي 

 ،المدمنبن ىلد النفنققققققققب  بدلوحدة الشققققققققعور من يزيد بدلنفس الء   ضققققققققعف مع الذات ب دي  انخفدض
 ىلد النفنقققققققققب  الشقققققققققعور بدلوحدة من يزيد بدلنفس الء   ضقققققققققعف مع الذات ب دي  انخفدض اجتمدعو 

 الشقققعور و بدلنفس ضقققعف الء   طي  دال ب ارب دط عالق  وجود إلى الدراسققق  بوصقققيا كمد ،  العدديبن
 مدك ،األسويدء  عبن ىالنفنب  لد بدلوحدة والشعور الذات ب دي  انخفدض ابن كذلك و ،النفنب  بدلوحدة
 ل  ولبس بدلنفس بدلء   ل  عالق  المخدرات ىعي ليمدمنبن التعيبمي ى المنققتو  أن إلى الدراسقق  بوصققيا
 طي ب  المدمنبن لعبن  المنتوي التعيبمي انخفدض أن   إلى دراس ال بوصيا كمد ،  الذات ات دي  عالق 

 .النفنب  بدلوحدة الشعور ىبمد يجدابدإ
أث  المخدرات عيى الواقع الفينحبني طي حدوث الج يم  التع ف  بجده (2010هدفتّدراسةّالعبادلةّ)ّو

كذلك طالع الكذلك ا،  المخدرات وب نققققققققققققققبمبد أنواعومع ط  ،  التدريخب  لظبور المخدراتالم احل الى 
كمد هدطا ،  االجتمدعب سقققققواء من الندحب  ال بئب  أو  ،بعدطي المخدرات إلىبؤدي  التيعيى األسققققق دل 

وكذلك مع ط  ا ثدر النققققققققققي ب  الندجم  عن بعدطي ،  بوضققققققققققبس آلب  وصققققققققققول المخدرات ل حدع غزة إلى
المنتشققققققققققققق ة وبخدصققققققققققققق  وكمبتبد ثإل إل دء الضقققققققققققققوء عيى نوع المخدرات ،  المجتمعطي مخدرات وآثدرهد ال

 الذيالتدريخي  ،والمنبجواسققققتخدما ال دحء  الدراسقققق  االسققققتكشققققدطب   ،الت امددول طي م دطظ  خدن يونس
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اسققققتخدم  الذيوالمنبج الوصققققفي ، اسققققتخدم طي دراسقققق  ال عد التدريخي لتحور ظده ة المخدرات وانتشققققدرهد
 الققذيوكققذلققك المنبج الت يبيي ،  المخققدرات وأنواعبققد وا ثققدر النققققققققققققققي بقق  عيى المجتمعالى طي التع ف 

خالل الشقققققب   ،اسقققققتخدم لت يبل ج ا إل المخدرات الم يا عنبد طي قحدع غزة حنققققق  نوع الفعل اإلج امي
لندبج  عنبد طي منح   لموضوع المخدرات والج ا إل ا ابع ضإذ المنبج الموضوعي واستخدما والنن  

  واسققققققققققققققتخقدمقا الم قدايق ،  هي جزء من ال حقدع التيالقدراسققققققققققققققق  وهي قحقدع غزة وم قدطظق  خقدن يونس 
ظده ة بعدطي المخدرات  ن  التدلب : أالنتد ج  إلىوعيب  بوصيا الدراس  االست بدن ك دوات لجمع ال بدندت 

نتبج  ،  وبشقققققال خدص الت امددول،  بنتشققققق  ابن الشققققق دل طي م ت ل العم  طي المدن الماتظ  بدلنقققققادن
واضققققدط  الى ،  بوطب ه بنققققبول  ورخص ثمن  وقندع  الشقققق دل ب ن  يعدل ال دل  المزاجب  ويجعيبإل سققققعداء

وعدم قبدم ال اوم  ،  م وجود قدنون صدرم ب ر المتدج ين والم وجبن ليمخدرات وخدص  الت امددولاعدان
وردعبإل ومنعبإل من العودة ،  بء بفب  لي د من انتشققققققققققققدرهو ،  الفينققققققققققققحبنب  طي قحدع غزة اندوات عالجب 

حب  أخ ي  إلىويتضققققس بفدوت أعداد ج ا إل المخدرات من م دطظ  ،  لممدرسقققق  هذه الج يم  م ة أخ ى 
بعدطببد طي  ، أم بجدرببد أمزراع  األةققققققققققتدلطي المخدرات سققققققققققواء طي مجدل ج يم  أعيى ننقققققققققق    اايغ

 م دطظ  رطس.

غب  المشقق وع ليمخدرات  سققتعمدلاالمادط   ليجدد اسققت اببجب  وطنب  إ إلى( 2010خيبل ) هدفتّدراسة
 مجتمع الدراسقق  من المخدرات، وبشققالايد المنققتم  لمشققاي  التز  طي ظل، والمؤث ات الع يب  طي طينققحبن

 الوصفي،ذه الدراس  المنبج وقد استخدم ال دح  طي ه طي طينحبنالمخدرات  إدارةالض دط العدميبن طي 
  بعدد المتعي  اد الدراسققققققققققق  من المتفوقبن حول األطأ الدراسققققققققققق ، أنببد إلبوصقققققققققققيا  التيالنتد ج  أهإلومن 

  الدراس .ط اد أق ابن استجدبدت وعدم وجود ط و ، بدلدراس 
عيى ب نقققققققققققققبن نوعب   وأث هدمدن المخدرات إبعنوان التوقف عن  (2010) الخزاعي دراسممممممممةكماّقدمتّ

دمدن المخدرات عيى إث  التوقف عن أمع ط   إلىالدراسقققققققققققققق   هدطا، بح ب ب جتمدعب  ال بدة دراسقققققققققققققق  ا
 (203 )عبن  الدراسققق  الشقققدمل، وبيغاجتمدعي منبج المنقققس االاسقققتخدم ال دح  ، ب نقققبن نوعب  ال بدة

دمدن ن بوقفوا عن اإلالذيمني المخدرات ننققق   مد ن  أنتد ج  إلىالدراسققق   اإلدمدن، وبوصقققياعن  وقفمت
  المخدرات.دمدن عيى نن   اإل ااربفعا نن   الدخل اربفع اإلندث، وكيمدكء  من أكدنا ابن الذكور 

 الشققق دل من لعبن  كتئدابنالا ع اضاأل لخفض ارةقققددي ا ندمج  طعدلب   (2010) سقققالم إماّدراسممةّ
 طي الم ت ح بدلمعنى العالج ا ندمج طعدلب  من الت  ر إلى  هدطاط د  ، "التعدطي طي م حي  المدمن
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 ىمد الى  التع فو  ، التعدطي م حي  طي المدمن الشقققق دل من  عبن ىلد الكتئدابنا ع اضاأل خفض
ةققب   بعد أي ،المتدبع  طت ة بعد الدراسقق   عبن عيى بح ب   حب  من ،الم ت ح العالجي طعدلب  ال  ندمج

م حي   طي المدمن الشققققق دل من اط د  (14)من الدراسققققق   عبن وبكونا ، ال  ندمج بح بر من ونصقققققف
 (1997) عبد اا اهبإل م مد إعداد االكتئدل اخت در: التدلب  األدوات ال دح  واسققققققققققققققتخدم ، التعدطي

 م بدس عيى المجموع  الضققدبح  أط اد رب  متوسققط ابن د  ط وق هندت أن  : التدلب  النتد ج إلى وبوصققيا
 رب  متوسط ابن د  ط وقهندت  أن  الى  أيضد   الدراس  بوصيا كمد التج ي ب  المجموع  لصدلس االكتئدل

 أن  و  ال عدي ال بدس لصقققدلس االكتئدل عيى م بدس وال عدي ال  يي ال بدس طي التج ي ب  أط اد المجموع 
 م بدس عيى والتت عي ال  يي ال بدسققققققققبن طي المجموع  التج ي ب  أط اد رب  متوسققققققققط ابن د  ط وق هندت

 ومتوسققققط ال  ندمج بح بر بعد التج ي ب  المجموع  أط اد رب  متوسققققط ابن د  هندت ط وق أن  و  ،االكتئدل
 أن هندت التج ي ب  المجموع  لصقققدلس وذلك ،ال بدة معنى م بدس عيى المجموع  الضقققدبح  أط اد رب 
 لصدلس م بدس ال بدة عيى وال عدي ال  يي ال بدس طي التج ي ب  المجموع  أط اد رب  متوسط ابن د  ط وق

 المجموع  رب  أط اد متوسققققط ابن ط وق  بوجد ال هندت أن  الى الدراسقققق   بوصققققيا كمد ،ال عدي ال بدس
 .ال بدة معني م بدس عيي والتت عي ال  يي ال بدس طي التج ي ب 

 من  عبن ىلد حدة الخجل من ليتخفبف ا ندمج طعدلب  "بعنوان (2010)متولي وهدفتّدراسمممممممممةّ 
من  عبن  ىلد الخجل حده من ليتخفبف الم ت ح ال  ندمج طعدلب  مدى ب   إلى ." المدمنبن الم اه بن
ب  ايجدا أكء  بصورة ينتجب وا أن طي المعتمدين مندعدة إلى الدراس  هدطا كمد ، المعتمدين الم اه بن
 ، اخت در:التدلب  األدوات ال دح  واسققتخدم ، معتمد م اهر  (16)من الدراسقق  عبن  وبكونا ،  لخجيبإل

 ، 2002))ال  ب ي  م مد إعداد والء دطي جتمدعيالوا قتصققدديالا المنققتوي  م بدس، ليخجل وسققاي  ما
 وبوصقققققيا2005) )ابدردو إعداد ال ير حده من ليتخفبف ا ندمج، ال دح  إعداد م نن  م داي  اسقققققتمدرة
 لصققققققققدلس بشققققققققال دال الخجل حدة خفض طي طدعيبت  ال  ندمج ث دتإ أن  :التدلب  النتد ج إلى الدراسقققققققق 
 الزمالء مع التواصقققل مبدرات طي التج ي ب  المجموع  لدى مي وا ب نقققن ظب  حب  ال  يي التح بر

 طي أدا بإل ب نققن دواببإل وكذلكأل ب دي هإل ب نققن إلى أيضققد   الدراسقق  بوصققيا كمد ،واألهل والمعدلجبن
 إلى الم ت ح ال  ندمج اسققققتخدام ىأد أن   أيضققققد   الدراسقققق  بوصققققيا كمد ،  بدلمنققققتشققققفى العالجي ال  ندمج
 بتير لإل والتي الضققدبح  م درن  بدلمجموع  التج ي ب  المجموع  لدى دال  بصققورة الخجل حدة انخفدض
 العالجي. بدل  ندمج



62 
 

 هدطاالتي الجدمعببن ليمخدرات  والحدل دت الحالل بعدطي بعنوان ظده ة (2010) دمأ دراسمممممة ّأماّ
  المت ب  ا ثدر ب ديد، المخدرات يدمن الجدمعي الحدل  بجعل التي الدواطع ا بي: مع ط  ب  بر إلى
  وإن  ، ندثكء  من اإلأننققققققققق   الذكور المدمنبن  :إن   إلى الدراسققققققققق  بوصقققققققققياوقد لمخدرات ا إدمدن عيى
و عدم  ال يؤث  بشقققققال أوجود الوالدين  ن  أو ، ن سققققق (27-22دمدن ينتشققققق  وسقققققط الفئ  العم ي  ابن )اإل

  دمدن الحدلإ إلىفصققدل الوالدين ال يؤدي بدلضقق ورة ان وأ ،دمدن الحدل  الجدمعيإمادنب  إعيى  ،ك ب 
ولكنبد بت كز طي  ،االقتصققققققققققققققددي دن بنققققققققققققققتبدف جمبع ط  دت المجتمع دمة اإلن ظده  إحب   ،الجدمعي

 الح    متوسح  الدخل.
م  إلى التع َّف إلى هدطا لب بد طي دراسقققققققق  بإج اء 2010))، أحمدوقدم   لمفبوم الممبزة العدم  النقققققققق  
 ناب العالق الى  التع ف إلىالعالق  ابنبمد سققققف ت أو ، المخد  رات متعدطي لدىالنفنققققي،  واألمن الذات
المتغب ات ا عض  عالقتبمد إلى بدإلضقققققققققققدط المخدرات،  متعدطي لدى النفنقققققققققققي واألمن الذات مفبوم
 (158) حجمبد ايا عبن  واختب تالوصققفي،  المنبج ال دح  اسققتخدم األهداف هذه ولت  بر .األخ ى 

 صقققققالحلإل مؤسقققققنقققققدت ثالث اإلندث يمءيون  من حدل  ( (36والذكور،  من حدل  (122) حدل ، منبد
 لعبن ا ط ي   بدسققتخدام العبن  هذه اختب ت .طي لب بد الغ بب  بدلمنح   ال ضققد ب  الشقق ط  بف ع والت هبل
 األولب  المعيومدت لجمع واسققققققتمدرةالنفنققققققي،  األمن الذات، وم بدس مفبوم م بدس ُط   ر وقدالعمدي ، 

 أنَّ  النتد ج وببنا .المخدرات بعدطي قضديد ذم  عيى والموقوطبن الم اومبن منبإل من العبن  أط اد عن
كمد  ، إحصققققد بد   دال  ادرج  بدلنققققي ب  يتنققققمدن المخد  رات متعدطي لدى النفنققققي الذات واألمن مفبومي

متعدطي  لدى النفنقققققققققي واألمن الذات مفبوم ابن إحصقققققققققد بد   دال  ارب دطب  عالق  وجود أث تا النتد ج
رات  مفبوم الذات ابن إحصقققققققد بد   دال  ط دي  عالق  وجود إلى أيضقققققققد   ال    نتد ج وبوصقققققققيا المخد  
 لعدم بدإلضقققدط  ، ال    عبن  أط اد ابن العم ي  والمنقققتوى  ، التعيبمي المنقققتوى  مع ، النفنقققي واألمن
 ، المبن  الختالف ب عد   عبن  ال    لدى النفنقققي واألمن الذات مفبوم طي إحصقققد بد   دال  عالق  وجود

 أبعدد و الذات مفبوم أبعدد ابن وجود اختالف إلى ال    هذا نتد ج بوصقققيا كمد ، العد يي والوضقققع
 .المخدرات متعدطي لدى النفني األمن

         
لدى  الم اه بن بإدمدن وعالقتبد االجتمدعب  التنشقققئ التي بندولا موضقققوع ( 2010موافيّ) دارسققق  وطي

 بدختالف االجتمدعب  التنشققققئ  ابن العالق  مع ط  إلى الدارسقققق  سققققن  هدطا12-18 ))العم ي  الم حي 
 :التدلب  لنتد جا الىراس  الد بوصيا الم اهر وقد إدمدن وببن األس ة والمدرس  مؤسندببد
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 ييببد لإلدمدن الم اه بن بدطع التي العوامل أول وهي ، االجتمدعب  ليتنشقققققئ  جبدز أول هي ، األسققققق ة
  عبن من التعدطي عيى ق دالإو  ةقققبوعد   المخدرات أنواع اإلعالم  أكء  وسقققد ل خب اأو  األق ان والصققق   

 أيضقققققد  كوكديبن وبوصقققققيا لا وأ ، البب وين ا  خب  أو  ، األطبون  ثإل ،ييببد ال دنجو ، ال شقققققب  هو ، ال   
 يأال   بكوين طي لإلدمدن واألسقققدس قتصقققددي اال األسققق دل أهإل من المخدر عيى ال صقققول سقققبول  إلى

 الم اه بن المدمنبن عند يأال   بكوين طي المصددر أهإل منو  ،ستحالعاال وح  التج ي  هي ليمخدرات
 .اإلعالم ووسد ل ا بدء ب ثب  يفوق  ب ثب هإل حب  أن ق ان األوال  أ ، األصدقدء هإل
 

 بدطع التي األسقققق دل الى التع ف إلى الدارسقققق  هدطا(  Matthew, 2010) مدثبو سقققق رادّكمد ركزت
 يط ال دح  واسقتخدم ، المخدرة والمواد ، المخدرات بعدطي إلى األم ياب  المت دة الواليدت طي الشق دل
 الى الشققق دل بدطع التي األسققق دل أهإل أن إلى دراسققق ال صقققيابو و  ،  الت يبيي الوصقققفي المنبج دارسقققت 
 ، األهل أو ا خ ين ق ل من الشققق دل ق ول وعدم ، واإلح دط ،)النققق م) الضقققج  هي دراتالمخ بعدطي

 سقق االدر  وبندولا .المعدمي  وسققوء ، الحالق :مءل األخ ى  االجتمدعب  بعض المتغب ات  إلى بدإلضققدط 
 الفبتدمبندت وبعضالمدرجواند، والكوكد بن،  مءل المجتمع طي الشقققققققق دل يتعدطدهد التيالمخدرات  أنواع
 دراسقق  طي ال دح  ابن وقد .الكبمد ب  المواد ل عض واالسققتنشققدقالبيوسقق ، والمن بدت،  إلى بؤدي التي
 ع سقق   وزيددة ، ح دطالوا والتء بط ، التنفس سقق ع  :مءل ، تراالمخد بندول عن الندبج  النققي ب  ا ثدر

ّ.األحبدن بعض طي والوطدة ،مزاجال طي ت اوبغب ، ال ي  ض بدت
 ابجدهدتالى  التع فالى  الدراس  هدطا ,Arun, 2010 and Chavan, (Bir Singh) دراس أمد   

 عيى المبداني المنققققس الدراسقققق  اواسققققتخدم ،الك ول وةقققق لالمخدرات  بعدطي مشققققاي  ن والشقققق دل، 
 وقد .البند طي وال ضققققققققق ي  ال يفب  المندطر بعض (، طيسقققققققققن  15 عن أعمدرهإل بزيد ط دا   (2292
البند،  من واسقققققققع  أرجدء طي الشققققققق دل ابن تراالمخد بعدطي ظده ة انتشقققققققدر إلى سققققققق الدرا بوصقققققققيا

 أن   اد المشققققاي ، ال هذه حل سقققق بل طي أن  سقققق راالد وببناالف ب ة،  و ال يفب  المندطر طي وخصققققوصققققد
 مع ط  إلى ضقققققدط إلبد ،الك ول وةققققق ل التعدطي مشقققققاي  بجده المجتمع وابجدهدت مواقفالى  نتع ف

 الشققققققق دل من تار المخد متعدطي ابن ختالطدتالوا ،المخدرات بعدطي بجده بدلذات الشققققققق دل ابجدهدت
 .والمددي ، والنفنب ، االجتمدعب  الظ وف :مءلالتعدطي،  إلى ابإل بدطع التي وال بئ  والظ وف

اربفدع معدل  إلىانتشقققققققققدر ظده ة المخدرات بؤدي  ن  أ( عيى ,Betty 2010)ابتي كمد ركزت دراسققققققققق   
من يج  استخدامبد  التيهندت الكءب  من الوسد ل  الدراس  أن   الش دل، وببنامن ق ل  اربكدل الج يم 
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ات وغبدل ضعف ال قدب  ال اومب  عيى بجدرة المخدر  إلىالدراس   وخيصا، التعدطيجل منع انتشدر أ
 المشاي .ط اف المعنب  لمواجب  هذه التننبر المشت ت ابن األ

 وخفض دي طي بحوي  المبدرات االجتمدعب طدعيب  ا ندمج ارةد حولّ(ّبدراسة2013)مشاقبةّّوقام

ي ببدف الدراس  ليتع ف عيى طدعيب  ا ندمج ارةددي ط ،سيوت االدمدن لدى المدمنبن عيى المخدرات

و يتكون مجتمع  ،بحوي  المبدرات االجتمدعب   وخفض سيوت االدمدن لدى المدمنبن عيى المخدرات

راس  من الم كز الوطني لت هبل المدمنبن طي عمدن ،ابنمد بت لف عبن  الد الدراس  من جمبع االط اد طي

 جدين طي الم كز أثندء أج اء ال    لت  بر هدف الدراس اط دمن المدمنبن وهإل االط اد المتو 20

م بدس سيوت االدمدن وم بدس المبدرات االجتمدعب  كم بدس ق يي وبعدي لت  بر منتوى  استخدما

 نمجموعتباالنخفدض طي سيوت االدمدن وب نبن المبدرات االجتمدعب  وقنما عبن  الدراس  الى 

 ( أط اد .  10أط اد وبج ي ب  )  (10)ضدبح  

قب   ارةددي  ليوقدي  من بعدطي الع د طدعيب  ا ندمج :بعنوان ط دم ادراس (2008ّأبوّعينّ)ّأما

طي   كيبدت المجتمع المع ضبن لتعدطي المخدرات  ابجدهدتالخح ة والمخدرات  قد إل عيى منس  

دى واقع بعدطي الع دقب  الخح ة والمخدرات ل است صدءهدطا الدراس  الى و وممدرسدببإل ومعيومدببإل 

ولت  بر البدف بإل  ،من حب  االبجدهدت والممدرسدت والمعيومدت ،طي   كيبدت المجتمع االردني

( اختب وا 290( ذكور و االندث ايا عددهإل )310( طدل  وطدل   منبإل )600اختبدر عبن  من   )

ج االرةددي وكشفا نتد ج الدراس  بعد المتدبع  عيى استم اري  طعدلب  ال  ندم ،بح ي   العبن  العشوا ب 

ت دى وأظب ت النتد ج وجود هذا التفدعل طي درجدت الحي   عيى م بدس الممدرسدالوقد ي بعبدة الم

 الم ب ح  بدلع دقب  الخح ة والمخدرات. 
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ّ:الدراساتّالسابقةّوموقعّالدراسةّالحاليةّمنهاّتعقيبّعلى
 :لدراسدت الندب  ؛ يمان استخالص مد يييعيى ابعد هذا الع ض واالطالع 

دت جن ي، وان هنالا ندل اهتمدم ال دحءبن سقققواء عيقققى المنقققتوى الع بقققي أم بعدطي المخدراتن موضوع إ
بج وقد اسقققتخدما معظإل الدراسقققدت النقققدب   المن .م درب  المخدرات ومعدلج  متعدطببدابفدقد  عيى أهمب  

(، 2013، ودراسقق  النجدر )(2013)طوينققي وآخ ون (، ودراسقق  2013)ال  بي مءل دراسقق  الوصققفي 
(، ودراسقق  2010مبنققدء كمدل الع ددل  )(، ودراسقق  2011(، ودراسقق  الشقق يف )2011ودراسقق  حجدل )

 .Matthew، (2010)، ودراس  (2010(، ودراس  أحمد )2010خيبل )
 .(2010(، ودراس  متولي )2010م  )وبعض الدراسدت استخدم المنبج التج ي ي مءل دراس  سال

 ( م  وث 600) إلى( 64ط د ب اوحا مد ابن )بدلنن   ليعبن   أمد
ك بشال جبد. كذل طدعيبتبد ى الىالمنتخدم أد اإلرةدديأن ال  ندمج  إلىوقد بوصيا غدل ب  الدراسدت 
نفنققب  أسقق دل:  إلىأسقق دل بعدطي المخدرات لدى طئ  الشقق دل عد د  أن   إلىبوصققيا الدراسققدت النققدب   

 .وب بوي  ،واجتمدعب ، وسبدسب  ،واقتصددي  ،وجنمب ، ودينب  وقدنونب ،
كونبد أج يا طي مجتمع مختيف، وعبن  مختيف ،  سققققققققدب تبدالتي وبختيف هذه الدراسقققققققق  عن الدراسققققققققدت 

وبتفر مع الدراسقققدت النقققدب   طي بعض نتد جبد والمنبج المنقققتخدم، حب  اسقققتفددت الدراسققق  ال دلب  من 
 ،ع  بنوع المتغب ات مع اختالف ال بندتوط بالمنبجب ، من حب  االج اءات  ،الدراسقققققققققققققققدت النقققققققققققققققدب  

  واالست دن . اإلرةدديوهي ال  ندمج واالسدلب  
 ،الدراس  مع الدراسدت الندب   من حب  المنبج المنتخدم طي الدراس  وهو المنبج الوصفي ابف ا

 العشوا ب .العبن  بدلدراس  كدنا بدلح ي    اختبدروط ي   

نبد طي استبداف طئ  الحالل وذلك يتواطر مع الدراس  ب  (2013)الدراس  مع دراس  العدادين  ابف ا

بد وذلك من خالل الدراس  التي قدما من ،أكء  الفئدت التي كدن بوجببد ك ب  ن و بعدطي المخدرات

 ال دحء .
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لتي حول مع ط  أنواع المخدرات واالطالع عيى االس دل ا (2010)الع ددل  الدراس  مع دراس   ابف ا

يى بؤدي الى بعدطي المخدرات وكذلك مع ط  االثدر الني ب  الندجم  عن بعدطي المخدرات وأثدرهد ع

  المجتمع.

طي عمل ا ندمج ارةددي لخفض االع اض االكتئداب  لدى  (2010)سالم  الدراس  مع دراس   ابف ا

ب ط بن طي م حي  التعدطي ط د هدطا الى ب  بر من طعدلب  ال  ندمج وذلك م  عبن  من الش دل المدمن

 .المخدراتبدلدراس  التي هدطا الى الت  ر من طدعيب  ا ندمج االرةددي الوقد ي من االدمدن عيى 

ليوقدي  من بعدطي  إرةدديطي بصمبإل ا ندمج  (2008)عبن مع دراس  ااو ال دلب  الدراس   ابف ا

 وذلك من وجب  نظ  الحالل والحدل دت المع ضبن لخح  التعدطي .   ،ع دقب  الخح ةالمخدرات وال

بدرات طي بحوي  الم رةددالامن حب  ال  ندمج ال د إل عيى  (2013) أبف ا الدراس  مع دراس  المشدق  

  المخدرات.سيوت االدمدن لدى المدمنبن عيى  االجتمدعب  وخفض
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ّالفصلّالثالث

ّواالجراءاتّالطريقة
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ  
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ّالفصلّالثالث

ّجراءاتالطريقةّواإل
ذلك طي  الدراسقققققققققققق ، ويتمءلج يا أمن خاللبد  التيج اءات اليتضققققققققققققمن هذا الفصققققققققققققل الح ي   وا      

 دتجمعا ال بدن التيدوات الدراسقق  أ عيببد، وكذلكط  ا الدراسقق   التيبوضققبس لمجتمع الدراسقق  والعبن  
بف وكاألدوات، الصققدق والء دت لبذه  المح ر، ومعديب الوقد ي  اإلرةققدديمن خاللبد بمد طببد ال  ندمج 

  سققهذا الفصققل اج اءات الدرا ال  ندمج، ويوضققسمن نتد ج الدراسقق  المنقق ب  طي اندء هذا   ال دحء أطددت
ي  سئأجدب  عن النتد ج واإل إلىحصد ي المنتخدم طي الوصول سيول اإلواأل ،والمنبجب  ال  ءب  المت ع 

 :بيكد  الدراس ، وهي

 والعينة:مجتمعّالدراسةّ

 الخيبقل )األخوةال قديمق  طي بكون مجتمع القدراسققققققققققققققق  من طي ق  الم حيق  الءقدنويق  طي مقدارس ال يقدة      
هإل عيى م دعد الدراسققققققققققققققق  بشققققققققققققققال منتظإل خالل  الذينذكور طدرق ان زيدد الءدنوي (، ، الءدنوي  لي ندت

 ، والجدول التدلي يوضس خصد ص المجتمع:(2017\2016)الفصل الدراسي الءدني من العدم 
ّ(:ّخصائصّالمجتمعّالديموغرافية1جدولّ)

ّعددّالطلبةّالمدرسةّالرقم
 88 األخوة الءدنوي  لي ندت  -1
 95 طدرق ان زيدد الءدنوي   -2
 183 المجموع  -3

 

ّالدراسة:عينةّ

ّ:االستطالعيةالعينةّ
 وطدل   من مدارس د  ( طدل 80) ب جإلالنوع، حنقق   ال صققدي بدلح ي   العشققوا ب  اختب ت عبن  الدراسقق  

سقققققققققتعدن  بإل ذلك بدالو  الدراسققققققققق ،( من مجتمع %43.7وبننققققققققق   مئوي  ايغا ) ال يدة ال ديم  طي الخيبل،
    .دم المتنيني  ليحي   لدى المدرس رقبدأل
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الم حي  الءدنوي   البقققققققققققققققط منوطدل    طدلادً( 80) قوامبد اسبطالعي  عين  خبيدراا ال دحء  قدما حيث
 طي لالسقققققققتخدام صالحيببد ليبح ق من عييبد الدراس  ب نبن أداة  اغرض ،طي ال يدة ال ديم  طي الخيبل

 المال م . بدلح ق اإلحصد ب  وثادببد صدقبد حسدب طريق عن، الفيسطيني  الاي  

ّالباحثة.ّّّّّالتيّواجهتالصعوباتّ
 بيب . س االمواصالت وال واجز اإل-1
التي ال : المنح   الجنوبب  من مدين  الخيبل و h2 ) المنح  ووجود المدارس ضقققققققققمن   المنقققققققققدطعد بُ  -2

 .ا اهبمي الش يف المنجد االمن ال  ي    (بزال بخضع لالحتالل اإلس ا بيي
 لحي   وخصققوصققد أك  مدة  إلىحتدج ال  ندمج بح بر ا نأذ أ لحي   التوجببيضققبر الوقا بدلننقق    -3
 لف ع العيمي.ا
مع  التمققدسخحورة الوضققققققققققققققع ل  ببققد من منح قق   ىومققد طت ة التح بر لحول المنققققققققققققققؤولبند شقققققققققققققققد  ب   -4

 .يب ب ا اإلسالمنتوطندت 

ّمسوغاتّإجراءّالدراسةّاالستطالعية

بن    ا أداة الدراس  عيى العبن  االستحالعب  خدرج العطُ  ،والء دتليت كد من صالحب  الصدق         

 .طي الخيبل ال ديم  طدل د  وطدل   من طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة 80األصيب  ال دلا عددهد 

ّ:األساسيةالعينةّ
طي ال يدة  طي   المدارسالتج ي ب  والضققققققققدبح  من ابن  :بدبط اد مجموعتأختب  ا :االسققققققققدسققققققققب الدراسقققققققق  
د مجموعتبن عيى الن و التدلي: مجموع  بج ي ب  وقوامب إلىقنققققققققققموا عشققققققققققوا بد   ، وقدطي الخيبل ال ديم 

من الحي   مندصقققف   (20ندث، ومجموع  ضقققدبح  قوامبد )وطدل   مندصقققف  ابن الذكور واإل د  ( طدل 20)
 ديم  طي ال يدة ال التوجببيوطدل   من طي    د  ( طدل 40بكونا عبن  الدراسقق  من ) واإلندث.ابن الذكور 
موزعبن حنقققق  متغب ات الدراسقققق   ( من مجتمع الدراسقققق  األصققققيي،%21.9، وبننقققق  ايغا )طي الخيبل
  النوع، الصف، التخصص.التدلب : 

ّالتدلي يوضس خصد ص العبن  الديموغ اطب . الجدولو 
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ّ(:ّخصائصّالعينةّالديموغرافية2جدولّ)

ّالنسبةّ%ّالعددّالمتغيرمستوياتّّالمتغير

ّالنوع
 50.0 20 ذك 
 50.0 20 أنءى
 100.0 40 المجموع

ّالتخصص
 57.5 23 االنندنب  العيوم
 42.5 17 الح بعب  العيوم
 100.0 40 المجموع

ّأدواتّالدراسة:وصفّ
الممدرسققققققدت ن و الع دقب   (:2008أاو عبن ) م بدس بدعتمددال دحء   الممدرسققققققدت: قدمام بدس       
ي، نفعدلاالالجدن   ط  ة، بمءل (30الم بدس المنتخدم طي هذه الدراس  من ) والمخدرات، ويتكون الخح ة 
ب  ب  ل الف د لتعدطي الع دق إلىبؤدي  التينزعدج، واالمشقققدع  النققق ور والف ح والغضققق  والك اهب   وهي

 كدالبي:الخح ة والمخدرات وص  ا ط  ات الم بدس ب ن  م بدس لبا ت الخمدسي 
ماون   عبن  عشققققققوا ب الم بدس عيى  ال دحء  اتح بر قدما ؛الممدرسققققققدتوليت  ر من ث دت م بدس      
ايا  الخيبققل، وقققدل يققدة ال ققديمقق  طي طي اطي قق  مققدارس الم حيقق  الءققدنويقق   وطققدل قق ، من( طققدلقق  80من )

دخ الفد وهذا ( وكذلك ب نقققققدل معدمل االبنقققققدق الداخيي بدسقققققتخدام معددل  ك ون 0.901معدمل الء دت )
 الدراس .هذه  ألغ اض م  ولالمعدمل 

الصقققققققققققققققدق والء قدت ب  ر  ك ب ة منن م بقدس الء قدت بمتع اقدرجق  إوبنقدء عيى مقد ينقققققققققققققق ر يمان ال ول 
                                                                                                          الدراس . ألغ اضاستخدام  
المعيومدت ن و الع دقب  الخح ة (: 2008أاو عبن )م بدس  بدعتمدد  ال دحء المعيومدت: قدمام بدس 

 نفعدلي، وهيالاالجدن   ط  ة، بمءل( 38) الم بدس المنقققققتخدم طي هذه الدراسققققق  من والمخدرات، ويتكون 
تعدطي الع دقب  ب  ل الف د ل إلىبؤدي  نزعدج، التيواال ور والف ح والغضققققققققققق  والك اهب  مشقققققققققققدع  النققققققققققق

 .الخح ة والمخدرات
 اسققققققققققققققتحالعب  قدما ال دحء  اتح بر الم بدس عيى عبن  المعيومدتوليت  ر من ث دت م بدس        

وقد  ، ل يدة ال ديم  طي الخيبلا طي من طي   مدارس الم حي  الءدنوي    وطدل   د  ( طدل  (80ماون  من 
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دخ الفد وهذا معددل  ك ون  بدسقققققتخدامالداخيي  االبنقققققدق( وكذلك ب نقققققدل معدمل 92ايا معدمل الء دت )
 هذه الدراس  . ألغ اض  م  ولالمعدمل 

، ممد من الصقققققدق والء دت عدلب بمتع ادرج  المنقققققتخدم   الم ديبسن إسققققق ر يمان ال ول وبندء عيى مد 
      .يحمئن ال دحء  الستخدام األدوات سدلف  الذك 

 ة ن و الع دقب  الخح (2008أمب ة جدا  هدةققققإل )م بدس بدعتمدد قدما ال دحء   :طدعيب  ال  ندمجم بدس 
، والمجدل ( ط  ة بمءل المجدل الصقققققققققق ي16والمخدرات ويتكون الم بدس المنققققققققققتخدم طي الدراسقققققققققق  من )

 .االجتمدعي، والمجدل األس ي، والمجدل النفني، والمجدل االقتصددي.

ّالدراسة:ّاةصدقّأد
 Pearsonرب دط اب سقققون )ب نقققدل معدمل االالصقققدق ال ند ي صقققدق أداة الدراسققق  بإل الت  ر من     

correlation  (.3كمد هو واضس طي الجدول ) لألداة، وذلك( لف  ات الدراس  مع الدرج  الكيب 
لمصفوفةّارتباطّكلّفقرةّمنّ (Pearson correlationبيرسونّ)ّاالرتباط(:ّنتائجّمعامل3ّجدولّرقمّ)

ّ.للمجالمعّالدرجةّالكليةّكلّمجالّفقراتّ

ّقيمةّ)ر(ّالفقراتّالرقم
المممممممداللمممممممةّ
ّاإلحصائية

عيشّيّالذيماّيصيبّاالنسانّمنّاعتاللّوأمراضّوإصاباتّتنالّمنّبدنهّأوّنفسيتهّأوّالمحيطّّ:المجالّالصحي
 فيه
 0.000 **619. االيذاء بص   المتندول ليمددة المخدرة إلىيؤث  بعدطي المخدرات   .1
 0.000 **486. بفجب  الش ايبن لدى المتعدطي إلىيعمل بعدطي المخدرات   .2
 0.000 **697. عيى ب يبل الت كبز لدى االط ادالمواد المنا ة بعمل   .3

شاطّاالجتماعيّفيّوتساهمّاألسرةّفيّالنّ،ّالمجالّاالسري:ّالعالقاتّبينّّأفرادّتربطّبينهمّصلةّالقرابةّوالرحم
 كلّجوانبه

 0.000 **0.73 قنوة االس ة بدطع الش دل لإلدمدن  .4
 0.000 **0.73 االدمدن عيى المخدرات إلىالتفكك االس ي يندعد االط اد ليجوء   .5

6.  
يعمل بعدطي المخدرات عيى عدم قدرت الف د عيى ال بدم بدألمور المتعي   

 البومب .بدل بدة 
0.53** 0.027 

 0.000 **0.55 الت يبد والم دكدة يجعل االط اد ييجؤون لتعدطي المخدرات  .7
 جيرانكّالبيتّمعنّحولكّتعاملكّمعّاهلكّفيّالذيالمجالّاالجتماعي:ّهيّعالقتكّالطيبةّمعّالناسّ
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ّقيمةّ)ر(ّالفقراتّالرقم
المممممممداللمممممممةّ
ّاإلحصائية

 0.000 **0.65 االجتمدعب بعدطي المخدرات يعمل عيى بفكك العالقدت   .8
 0.000 **0.73 نتبج  بعدطي المخدرات االجتمدعب عدم قدرة الف د عيى ال بدم اواج دب    .9

10.  
بفكك العالقدت االسقققققق ي  وانتشققققققدر المشققققققاالت ابن اط اد االسقققققق ة سقققققق   من 

 اس دل بعدطي المخدرات.
0.78** 0.000 

 طلباتّالحياةالوضعّاالقتصاديّألفرادّالمجتمعّمنّحيثّنسبةّدخلهمّوقدرتهمّعلىّتوفيرّمتّ:المجالّاالقتصادي
 0.000 **0.89 قبدم الشخص المتعدطي ا بع ممتيكدب  لي صول عيى المددة المخدرة .  .11
 0.000 **0.61 منتج.يعت   الشخص المتعدطي ليمخدرات ةخص عدطل عن العمل وغب    .12
 0.000 **0.90 خندرة الشخص لجمبع ممتيكدب  نتبج  لتعدطي المخدرات  .13

جباتهّعلىّالوجهّكيانّالفردّالبنيويّوالنفسيّحيثّيحدّمنّقدرتهّعلىّالقيامّبأعمالهّووايبحثّبّ:المجالّالنفسي
 األكمل

 0.000 **0.90 المخدرات عيى ال دل  الع يب   ليف دبؤث    .14
 0.000 **0.61 انن دل الف د من المجتمع إلىيؤدي بعدطي المخدرات   .15
 0.000 **0.90 ةعور الف د بدلنشوة إلىيؤدي بعدطي المخدرات   .16

ّ(α=0.05*ّدالةّإحصائيًاّعندّ)ّ،ّ(α=0.01**ّدالةّإحصائيًاّعندّ)ّ

أن جمبع قبإل مصقققفوط  ارب دط ط  ات كل مجدل  إلىبشقققب  المعحبدت الواردة طي الجدول النقققدار        
 بنققققققققدق الداخيي لف  ات كل مجدل منقوة اال إلىممد يشققققققققب   ،   إحصققققققققد بد  مع الدرج  الكيب  ليمجدل دال

 الوقد ي الجمعي ليوقدي  من اإلرةققققققققققققققدديطعدلب  ال  ندمج وأنبد بشققققققققققققققت ت معد طي قبدس  ، مجدالت األداة 
بإل  الذيعيى ضققققققققوء الم بدس  ، لخيبلا -دمدن عيى المخدرات لدى طي   المدارس طي ال يدة ال ديم  اإل

ّاعتمدده.
ّ:ءصدقّالبنا
 التيداف ألهق ابح دى مس ي يو طب ، دق أداة ال بدسصر الصقققققققققققققققدق ال ند ي أحد م ديبس يعبا       
رج  ن الديققققققاط دققققققبارالققققققدى امدس.  وي بس الصدق ال ند ي دام أداة ال ببخققققققسقققققق  اعاو إلببد الدراس  بصا

ط دققققابققققل ارمعدمل سدققققاح  ققققءحال د امدقققققققققن ذلققققك مالكيب  لكل مجدل مع الدرج  الكيب  لألداة. وليت  ر 
( 4  لألداة والجدول رقإل )اب سققققققققققققققون ابن الدرج  الكيب  لكل مجدل وليمجدالت األخ ى مع الدرج  الكيب

 يوضس ذلك.
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لمصفوفةّارتباطّدرجةّكلّمجالّ (Pearson correlation(:ّنتائجّمعاملّاالرتباطّبيرسونّ)4جدولّرقمّ)
ّمنّمجاالتّاألداةّمعّالدرجةّالكليةّلألداة.

ّالمجاالتّالرقم
معمامملّارتبماطّ
ّبيرسونّ)ر(

القيمةّاالحتماليةّ
(Sig.)ّ

 0000. .992** المجدل الص ي  .1

 0000. .563** المجدل األس ي   .2

 0000. .791** المجدل االجتمدعي  .3

 0000. .814** المجدل االقتصددي  .4

 0000. .538** المجدل النفني  .5

ّ(α=ّ0.05*ّدالةّإحصائيًاّعندّمستوىّداللةّ)ّ،ّ(α=0.01**ّدالةّإحصائيًاّعندّ)
 أن جمبع قبإل مصقققققفوط  ارب دط ط  ات أداة الدراسققققق  مع إلىبشقققققب  المعحبدت الواردة طي الجدول النقققققدار 

بشققت ت معد  بنققدق الداخيي لف  ات األداة وأنبدقوة اال إلىد يشققب  مم   ، الدرج  الكيب  لألداة دال  إحصققد بد  

دمدن عيى المخدرات الوقد ي الجمعي ليوقدي  من اإل اإلرةقققققققققققققققدديطعدلب  ال  ندمج طي قبدس 
 بإل اعتمدده. الذييى ضوء الم بدس ع ، الخيبل -ال ديم   لدى طي   المدارس طي ال يدة

ّثباتّأداةّالدراسة:
ألفد، وكذلك بنققققققدق الداخيي وب نققققققدل معددل  الء دت ك ون دخ ال دحء  ب نققققققدل الء دت بح ي   اال قدما

 (.5وذلك كمد هو موضس طي الجدول )حندل الء دت بح ي   التجز   النصفب ، 
ّلثباتّأداةّالدراسةّوالتجزئةّالنصفيةّكرونباخّألفا(:ّنتائجّمعامل5ّجدولّرقمّ)

ّطريقةّالتجزئةّالنصفية
طريقةّألفاّ
ّكرونباخ

ّالمجال
عددّ
ّالفقرات

معاملّ
ّاالرتباط

معاملّارتباطّ
ّسبيرمانّبراوّن

معاملّ
ارتباطّ
ّجتمان

ّقيمةّألفا

 0.703 0.679 0.740 0.565 3 المجدل الص ي
 0.731 0.626 0.639 0.469 4 المجدل األس ي 

 0.763 0.630 0.692 0.506 3 المجدل االجتمدعي
 0.727 0.751 0.829 0.688 3 المجدل االقتصددي
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 0.696 0.599 0.670 0.482 3 المجدل النفني
 0.901 0.856 0.864 0.761 16 جميعّالمجاالتّ)الدرجةّالكلية(

 بذلكعدلب ، و بشقققب  المعحبدت الواردة طي الجدول النقققدار أن قبم  ث دت أداة الدراسققق  عند الدرج  الكيب  
ّ.عتمددهد لت  بر أهداف الدراس ادرج  عدلب  من الء دت وقداي  ال يتمتع الم بدس

ّالوقائي:ّاإلرشاديالبرنامجّ
 اندء ا ندمج ارةققققددي وقد يّ( الذي ط  ت  طي دراسققققتبد "2008 )اعتمدت ال دحء  ا ندمج هدةققققإل،       

 "، إذ هقدف ال  نقدمج  إلى مع طق  طعقدلبق م ت ح ليوققديق  من االدمقدن عيى المخقدرات لقدى طي ق  الجقدمعق 
بإل طي حمدي  بنققققققق الشققققققق دل، والتي  الوقد ب  عيى مواطن ال وة لدى اإلرةقققققققددي والمبدرات االسقققققققت اببجبدت

 متنوع ، وقدسققققققققققققققدلب   ب ،خالل ا امج التوعب  الضققققققققققققققدغح ، منط اد وبمابنبإل من مواجب  المواقف األ
لعدل نشقققققققققققح  الء دطب  واألببالت قيبي  التكدلبف لي بدم بدألبتضقققققققققققمن هذه االسقققققققققققدلب  بوطب  ط ص وبنققققققققققق

 الش دل.بنبإل طي بحوي  الء   بدلنفس لدى  التي ،ال يدضب  ليمشدرك  طي النشدطدت ال ا دة
والمخدرات، ارةققققققددي ليوقدي  من بعدطي الع دقب  الخح ة  ا ندمج،هذه الدراسقققققق   ألغ اضل د طور      
سقققق ي( األ، قتصققققدديالا، جتمدعيالا، النفنققققي، الصقققق ي )المجدلب  عيى ال    طي المجدالت التدل قد إل

 الخح ة، وذلكزيددة حصققققبي  المعيومدت لدى الحي   حول الع دقب  والمخدرات  إلىويبدف هذه ال  ندمج 
 إلىبنققعى  التي  اإلرةققدديعيببإل وع   مجموع  من الفنبدت دمدن ابدف ب صققبنبإل ضققد بعدطببد أو اإل

 والشخصب   االجتمدعب بدلمبدرات  بزويدهإل
بعدطي المخدرات طي المدارس اإلرةقققققققدد الوقد ي ليوقدي  من  ال  ندمج جينقققققققدت من جينققققققق  كل ميخص

 الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  طي الخيبل.
 :األولى الجين 
 .والتعدرف االطتتدحب : الجين  موضوع
 لبإل والت  ل الود روح إظبدر مع ، ابنبإل والتعدرف بدلمشدركبن الت حب  إلى هدطا وقد: الجين  أهداف
 وبع يفبإل ، عن ال  ندمج ليمشققدركبن طك ة إعحدء إلى الجينقق  هذه هدطا كذلك .منققدعدببإل طي وال غ  

 لت  بر عيى أهمب  التعدون  وحءبإل ، منبإل المحيوب  والمبمدت الجينققققققققققققققدت طي المت ع  بدإلج اءات
 ، سققققققتعداد ليمشققققققدرك واال الجينققققققدت طي نتظدماال وأهمب  ، اإلرةققققققددي ال  ندمج من الم جوة األهداف
 مع عمل المشققدركبن ينظإل الذي بفدقاال ع د نموذج مندقشقق  ، وأخب ا   ،الالح   الجينققدت مواعبد وب ديد
 .بوقبع  ثإل ومن ، ال دحء 
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 المعيومدت وإعحدء ، اإلج اءات اتوضققبس ب وم ال دحء   ، األهداف هذه ولت  بر: واألنشققح  األسققدلب 
 البددط  والتفدعالت واألنشقققح  لين دةقققدت وب بب  وإدارة ، داطئ وصقققوت بنقققبح  ولغ  مشقققوق  ب سقققيول

 دار مد بعض المشقققدركبن مع ال دحء    بيخبص ثإل ، أنفنقققبإل المشقققدركبن وببن ، المشقققدركبن وببن ابن 
 .من  المحيول ويوضس ال ددم  ليجين  المنزلي الواج  ويعبن ، الجين  طي

 :الءدنب  الجين 
 .هوب دي   الذات مفبوم مبدرات عيى التدري : الجين  موضوع
 منبد يعدني التي المشققققاالت إلى والتع ف ، بعضققققبإل عيى المشققققدركبن بعدرف إعددة: الجينقققق  أهداف
 .الذات وب دي  وأةادل  وخصد ص  الذات مفبومالى  والتع ف ، أصدقدؤهإل أو الحي  

 ب دم ، الجينقق  لبذه األهداف ب  بر أجل ومن ، التدم االسققت خدء من أجواء وطي: واألنشققح  األسققدلب 
 المشقققدركبن مبدرات مع ويندق  ، مندسققق   ع ض وسقققبي  ع   والم نقققح  المندسققق   المعيومدت ال دحء  
 متعددة لتدري  أنشققققققققح  ع   ومندظ ات ن دةققققققققد   ال دحء   وبدي  .الذات ب دي  ومبدرات الذات مفبوم

 والمع طب  والمءدلب  الجنققققمب  الذات عيى المشققققدركون  ويتع ف ، الذات مفبوم نموذج عيى المشققققدركبن
 ييع   مفبوم الذي الدور إلى والتع ف ،  المختيف  ال بدة مندحي طي لتح ب بد الذات ب  بر وسققققققمدت
 .والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي بنيوت ذلك وعالق  الذات وب دي  الذات
 :الثالثة الجلسة
 .الذات بوكبد مبدرات: الجين  موضوع
التوكبدي  النققققققققققيوت ابن والتمببز ، التدعبمي التدري  الذات بوكبد مبدرات بح بر :الجينقققققققققق  أهداف
 .والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي بنيوت ذلك وعالق  ، العدوان وسيوت التوكبدي غب  والنيوت
 مب د ، الجين  لبذه األهداف ب  بروصوال الى  ، التدم االست خدء من أجواء وطي: واألنشح  األسدلب 
المشققققققققدركبن  مع وبندق  ، مندسقققققققق   ع ض وسققققققققبي  ع   ،والم نققققققققح  المندسقققققققق   المعيومدت ال دحء  

 أحد الوسققد ل عت درهدب الذات بوكبد أسققيول ويح ر ، لذاب  المؤكد وغب  ، لذاب  المؤكد الف د خصققد ص
 دةمتعد أنشققققح  ع    ن دةققققد   ال دحء   وبدي  ،ب نفنققققبإل األط اد ث   عدم معدلج  طي اإلج ا ب  النققققيوكب 
 مشقققققققدع ه عن والتع ب  ،لذاب  المؤكد وغب  ،لذاب  المؤكد الف د بع فعيى كبفب   المشقققققققدركبن لتدري 

 .الخح ة والمخدرات الع دقب  اتعدطي عالق  لبد التي المواقف طي والني ب  اإليجداب 
 :الرابعة الجلسة
 .التوكبدي التدري  واست اببجبدت طنبدت عيى  يوالتدر  التع ف: الجين  موضوع
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 من خالل الذات بوكبد أسققيول بح بر عيى المشققدركبن بدري  إلى الجينقق  هذه هدطا: الجينقق  أهداف
 .التدعبمي التدري 

 من أجواء طي المشققققققققققدركبن بإدخدل الم ةققققققققققد ي دأ ، األهداف هذه ولت  بر :واألنشققققققققققح  األسققققققققققدلب 
مع  وعالقتبد التوكبدي التدري  مبدرة عن والم نقققققققح  المختصققققققق ة المعيومدت لبإل وي دم ، االسقققققققت خدء

 عيى خصد ص الم نب  العميب  التمدرين بعض معبإل ويمدرس .والمخدرات الخح ة الع دقب  رطض مبدرة
 وبكوين ، المنقققققققدعدة والنمدذج ، الجمدعب  والمندقشقققققققدت الدور لع  وع   ، ليف د التوكبدي النقققققققيوت

 .لبد ممدرس  المشدركبن وبعزيز ، التوكبدي النيوت أهمب  ب كبد إلى وصوال المصغ ة المجموعدت
ّ:الخامسة الجلسة
 .التفكب  وض ط الذات ض ط مبدرات: الجين  موضوع
 ضققق ط الذات، ومبدرات ضققق ط بمبدرات المشقققدركبن بع يف إلى الجينققق  هذه وببدف :الجينققق  أهداف
 .التفكب  الذات وض ط ض ط مبدرات واكتندلالمشدركبن،  بدري  إلىال دحء   وبنعى .التفكب 

حول  ةقققققق حد   مندسقققققق   ع ض آلب  ع  ال دحء   ب دماألهداف،  هذه ولت  بر :واألنشققققققح  األسققققققدلب  .
أيضققققققد  التعدطي بجده التفكب  ضقققققق ط ومبدراتالتدخبن،  طببد بمد التعدطي بجده الذات ضقققققق ط مبدرات

 والمندقشققققققدت المعيومدت وإعحدء الم دضقققققق ة خالل ومنالتدم،  سققققققت خدءالا من أجواء طي ذلك يج ي و 
 ال دحء  ب وم حب المشقققققققققت ت، والن د   األسقققققققققئي  وع  المنزلب ،  والواج دت عيببد والتدري الجمدعب ، 

 .التفكب  وض ط الذات ض ط مفبوم ات سبخ
 :السادسة الجلسة

  االجتمدعب  والعالقدت بصدلالا مبدرات :دتالجين موضوع .
 وعيىاليفظي،  وغب  اليفظي النققققققيوت :عند الحالل بصققققققدلاال مبدرات إلى التع ف :الجينقققققق  أهداف
 .(االجتمدعب  مع العالقدت والتعدمل، الفعدل ستمدعالا)اإلنندن  التواصل طنبدت

 اإلرةقققددي ال  ندمج طي ال دحء  والمشقققدركون  بكون البدف،  هذا ب  بر أجل ومن :واألنشقققح  األسقققدلب 
 حب  بصدلاللمبدرات ا بع يفد   ال دحء   ب دم واضس ع ض وطيالجين ،  اداي  طي است خدء حدل  عيى
 ن كز دأنن   من وعيى ال غإل ، ا خ ين مع وعالقتند ابصققدالبند مبمد  طي دورا   اليفظي غب  النققيوت يؤدي
 وب دم .اليفظي غب  ط ير النيوت عن ينت ل المعنى معظإل طإن ، المنحوق  الكيم  عيى ابصدالبند طي

 كبزة بإيمدءات وال بدم بدلنظ  إلب  المتكيإل الشققققققققققخص إلى ت دهنبدال الفعدل لالسققققققققققتمدع بع يفدال دحء  
 استمدعك عيى بدل لي وار اوضعب  منفت   الجنإل ياون  وأن ، لألمدم مد ل اوضع والجيوس ، ال أس
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 ال دحء  بدخال   وبمدرس .حديء  طي الع درات الغدمض  عن من  بدالستبضدح ي ول  مد طبإل وم دول  ، ل 
 وبح ر ،المنزلب  الواج دت إلى إضقققدط  ، الجمدعب والمندقشقققدت  ، الدور لع  طنبدت سقققتخدامدب إرةقققدديد
 .والمخدرات الخح ة بدلع دقب  بتعير ومواقف عيى حدالت نندنيإلا والتواصل بصدلالا مبدرات
 :السابعة الجلسة
  أس دابد عيى والوقوف وصبدغتبد المشاي  المشاالت ب ديد حل مبدرات: الجين  موضوع
بحوي   خالل من المشققققققققاالت حل أسققققققققيول إلى التع ف إلى الجينقققققققق  هذه ببدف: الجينقققققققق  أهداف

المشققققققققاي   لبد ب ديد المندسقققققققق   ال يول وايجددالمشققققققققاالت،  مع ليتعدمل مندسقققققققق   عدم  اسققققققققت اببجبدت
 ب وم ، األهداف هذه ولت  بر ،واألنشققققققح  األسققققققدلب التعدطي( .(أسقققققق دابد عيى والوقوف وصققققققبدغتبد

 ولضققمدن أسقق دابد عيى والوقوف وصققبدغتبد المشققاي وب ديد  المشققاالت حل أسققيول اتوضققبس ال دحء 
 لبس التي األطكدر اسقققت عدد :ا بي لت  بر الالزم  بنمب  المبدرات ين غي المندسققق  ال ل إلى التوصقققل

 هذه وبصقققققور ، م دودة عندصققققق  إلى وب يبيبد ، المشقققققاي  وصقققققبدغتبد وب ديدبدلمشقققققاي ،  عالق  لبد
 أجواء طي األدوار ولع  النمذج  خالل ومن ، مع المشقققدركبن يدي هد جمدعب  مندقشقققدت ع   الم درن 

 .واأللف  االست خدء من
ّ

 :الثامنة الجلسة
 .المشاالت حل مبدرات :الجين  موضوع
 حل مبدرات واست اببجبدت طنبدت إلى التع ف إلى الجين  هذه ببدف :الجين  أهداف

قف موا طي ، ال  ار وابخدذ ،المشاي  ل ل المندس  واختبدر ،ال دا ل وبولبد ،المعيومدت جمع المشاالت
 .ممدرستبد عيى والتدرل الفنبدت هذه بح بر ثإل ومن ، والمخدرات الخح ة بدلع دقب  بتعير

 ، بصورة مشوق  ليمعيومدت ب ديمبد ع   البدف هذه ب  بر إلى ال دحء   وبنعى :واألنشح  األسدلب 
 ومن ، أو المصققققورة ال ب  والنمذج  الدور ليع  ممدرسقققق  يتخييبد ، واأللف  الن د  من أجواء وضققققمن
 بدسققققققتكمدل بكيبف المشققققققدرت ثإل ، عدة م ات المشققققققدركبن أمدم المشققققققاالت حل مبدرات ع ض خالل

 .ال  ار وابخدذ ل ل المشققققاي  أننقققق بد واختبدر ال دا ل وبولبد ، المعيومدت بجمع المشققققاي  حل خحوات
 رالدو  ولع  النمذج  اواسققح  طنبدت ليمشققدركبن لتعيبمبد ، المشققاي  حل مبدرات ات ديإل ال دحء   وب وم

 ل ل والمبدرات الفنبدت التع ف عيى خالل من الجينقققققق  هذه وببدف .النققققققيوت بك ار أو ، وعانقققققق 
 بدلتعدطي ليمخدرات. بتعير والتي المشاالت
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 :التاسعة الجلسة
 .المخدرات رطض مبدرة  :الجين  موضوع
 مبدرة والتدري  عيى المخدرات رطض مبدرة مفبومالى  التع ف إلى الجين  هذه ببدف :الجين  أهداف
 .اب دنبد عيى والتدرل ، والمخدرات الخح ة الع دقب  رطض است اببجبدت إلى والتع ف ، المخدرات رطض

 رطض لمبدرة مختص ا   بوضب دال دحء   ب دم ، االست خدء من أجواء طي  :واألنشح  األسدلب 
 قدرب  عيى وبنخفض ،  الزمن مع والمخدرات الخح ة ليع دقب  المتعدطي اسققتبالت يتصققدعد المخدرات
 .يشقققققدركون  التعدطي نالذي ال طدق مجموع  مع عالقدب  وبن صققققق  ،ومعدرط  أصقققققدقد   مع التواصقققققل
 ضقققغوطدت :العالج وهي طت ة خالل األط اد لبد يتع ض ا خ ينق ال طد ضقققغوطدت من نوعدن وهندت
 الخح ة بدلمواقف مد ينقققمى وهذا ، أخ  مخدرة مددة آخ  ط د عيى ط د يع ض عندمد وب دث م دةققق ة
 كدل فالت النقققققدب   ابئ  التعدطي إلى العودة عند وب دث، م دةققققق ة غب  اجتمدعب  وضقققققغوطدت .جدا  

 يع  وا أن المشقققققدركبن منsال دحء   وبحي  .ومشقققققدع هإل بح وسقققققبإل نفنقققققبد المجموع  مع ، والنوادي
 حدل طي "ال" ب ول االسققتجدب ومبدرة  ، المخدرات رطض مبدرات من الم صققود عن الخدصقق  بح ي تبإل
 ، المشققققدركبن أحد مع المبدرة انمذج  هذه ال دحء  ب وم ثإل ومن .الع وض هذه مءل إلى الف د بع ض

 .األدوار عاس ويتإل ، التعدطي بع وض يتعير موقف خالل من
 :العاشرة الجلسة
 .والمخدرات الخح ة الع دقب  حول المعيومدت إعحدء: الجين  موضوع
 :والمخدرات الخح ة الع دقب  عن بمعيومدت المشققدركبن بزويد إلى الجينقق  هذه ببدف: الجينقق  أهداف
 والمخققدرات الخح ة الع ققدقب  وأنواع ، الجنقققققققققققققققدي واالعتمققدد النفنققققققققققققققي االعتمققدد ، التعققدطي م احقل

 ومصدرهد وط ق الوقدي  منبد. ط بعتبد حب  من وب نبمدببد ، وبصنبفدببد
 ، ومشققوق  مندسقق   ع ض وسققبي  ع   المندسقق   المعيومدت ات ديإل ال دحء   وب وم :واألنشققح  األسققدلب 

 بعض المشقققققدركبن مع أحبدند   ويمدرس ، ابنبإل وطبمد ، المشقققققدركبن مع وجمدعب  ثند ب  ن دةقققققدت وبدي 
 .األدوار ولع  النمذج  عيى التصوي 
 :عشرة الحادية الجلسة
  وط ق الوقدي  .  والمخدرات الخح ة الع دقب  حول المعيومدت إعحدء: الجين  موضوع
 الع دقب  حول المعيومدت بإعحدء المشدركبن بع يف إلى الجين  هذه ببدف: الجين  أهداف
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 الداطع  لتعدطي والعوامل ، والمخدرات الخح ة الع دقب  بعدطي عيى بدل مؤةقق ات) والمخدرات الخح ة
 وقد ب . وعوامل مخدط ة وعوامل ، والمخدرات الخح ة الع دقب 

بدلمعيومدت  المشققققققققققدركبن اتزويد األهداف هذه ب  بر إلىال دحء   وبنققققققققققعى: واألنشققققققققققح  األسققققققققققدلب 
 ممدرسقق و  ، والمتخبي  الواقعب  واألمءي  األدوار لع  خالل من ابنبإل المت ددل الن د  وإدارة ، المندسقق  

 .خاللبد من الفنبدت هذه
 :عشرة الثانية الجلسة
 يال عد ال بدس وبح بر ، واإلنبدء ، الوقد ي اإلرةددي ال  ندمج ب ويإل :ختدمب  جين  :الجين  موضوع

 .المشدركبن عيى
 غب  األعمدل ومندقشقققققق  ، اإلرةققققققددي لي  ندمج ب ويإل إج اء إلى الجينقققققق  هذه ببدف: الجينقققققق  أهداف
 .المشدركبن عيى ال عدي ال بدس وبح بر ، المنتبب 
 ، المشققدركبن لنققيوت ب ويإل إج اء ع   األهداف هذه ب  بر إلى ال دحء   وبنققعى: واألنشققح  األسققدلب 
 م ديبس ويح ر عيببإل ، والتزامبإل مشقققدركتبإل عيى الشقققا  لبإل ويوج  ، التدري دت اسقققتم ار من والت كد
 الدراسققق  م ديبس المتدبع  لتح بر طت ة ةقققب  بعد بعد معبإل ل دء إلى يشقققب  ثإل ، بعدي ك بدس الدراسققق 

 .أخ ى  م ة

ّ:الدراسة إجراءات
 دسم ب ط رليتح بر،  الالزم  ال سققققمب  المواط دت وأخذ النبد ب  بصققققورببد الم ديبس إعداد بعد        

الءدنوي   طي   من وطدل   طدل  ( 80 ) عيى والمخدرات الخح ة الع دقب  ن ووالمعيومدت الممدرسقققدت 
 . ال ديم  طي الخيبلالعدم  طي مدارس ال يدة 

 نالذي بدلحي   ال دحء  الت ا،  2016/ 2017  الدراسقققي العدم من الءدني الدراسقققي الفصقققل اداي  وطي
 طي   من ابن والمخدرات الخح ة الع دقب  ن و دتلمعيوما م بدس عيى الدرجدت أعيى عيى حصققققققيوا

 مشقققققققدركدربعبن أمنبإل  واختب  ، المدرسقققققققتبن طي اإلدارة لدى عندوينبإل خالل من وذلك ، المدرسقققققققتبن
 إلث ، اإلرةققددي ال  ندمج طي ليمشققدرك  اسققتعدادهإل من ليت كد قوبيوا وقد ، ندثالوا الذكور ابن مندصققف 
 .الضدبح  والتج ي ب  الدراس  مجموعتيطي  مندصف  عشوا بد قنموا

 الدراسققققققققي العدم من الءدني الفصققققققققل خالل اإلرةققققققققددي ال  ندمج اتح بر ال دحء  بدل دء قدما         
أس وعد ،  عش  اثني مدى عيى اإلرةددي ال  ندمج استم  وقد .التج ي ب  المجموع  عيى 2017/2016
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 ،  2017/2016 العدم من الءدني الدراسقققققققي الفصقققققققل خالل أسققققققق وعبد واحدة إرةقققققققددي  جينققققققق  اواقع
 بعد معد   سالم د اتح بر الم دةقققق  ال بدس أخذ وقد .دقب   ( 90) من إرةققققددي  جينقققق  كل واسققققتغ قا

 انتبدء من أسققققدابع أربع  بعد المتدبع  قبدس ألخذ بدلمشققققدركبن االلت دء ثإل ومناألخب ة،  الجينقققق  نبدي 
 .ال  ندمج

ّ:تكافؤّالمجموعتين
خت در ال  يي   طي م بدس مجدالت الدراسقققق  )المجدل مجموعتي الدراسقققق  طي االبكدطؤ ليت كد من         

سققققققق ي( ي بن الجدول األ االجتمدعي، المجدل االقتصقققققققددي، المجدل النفنقققققققي، المجدل الصققققققق ي، المجدل
ط اد مجموعتي الدراسققققققق  أ( ألداء Tن  اطدت المعبدري  ونتد ج اخت در )التدلي المتوسقققققققحدت ال نقققققققداب  واال

 (: 6عيى هذا الم بدس جدول )

(ّألداءّمجموعتيّالدراسةّعلىtّالمعياريةّونتائجّاختبارّ)ّواالنحرافات(:ّالمتوسطاتّالحسابية6ّجدولّ)
ّالقياسّالقبلي:

ّالعددّالمجموعةّالمجال
المتوسطّ
ّالحسابي

ّاالنحراف
ّالمعيارّي

درجاتّ
ّالحرية

قيمةّتّ
ّالمحسوبة

الداللةّ
ّاإلحصائية

 الص ي
 0.88 2.32 20 الضدبح 

38 -1.325 .1930 
 1.03 2.72 20 التج ي ب 

 االس ي 
 0.81 2.63 20 الضدبح 

38 -0.361 .7200 
 0.94 2.73 20 التج ي ب 

 االجتمدعي
 1.13 2.52 20 الضدبح 

38 -0.205 .8380 
 0.92 2.58 20 التج ي ب 

 االقتصددي
 0.82 2.00 20 الضدبح 

38 -1.906 .0640 
 1.04 2.57 20 التج ي ب 

 النفني
 0.76 2.37 20 الضدبح 

38 -0.534 .5960 
 1.17 2.53 20 التج ي ب 

داء عيى ن مجموعتي الدراسقققققق  التج ي ب  والضققققققدبح  متكدطئتدن طي األأعاله أ يالحظ من الجدول        
ط اد المجموعتبن ذا دالل  احصد ب  عند منتوى أم بدس المجدالت،  حب  لإل يان الف ق ابن متوسحدت 

 (.  ≥ 0.05الدالل  )
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ّ:ومتغيراتها الدراسة تصميم
 حول والمعيومدتواقع، والممدرسققققققققدت،  مع ط  إلى ويبدف ،من الدراسقققققققق  هذه من األول ال نققققققققإل يعد

 .طي   المدارس الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  طي الخيبل لدى والمخدرات الخح ة الع دقب 
 اسققققتخدما التي التج ي ب  الدراسقققق  أمد .المعبدري  ن  اطدتواال ال نققققداب  المتوسققققحدت اسققققتخدما وقد

 اني الذي وقد يجمدعي  إرةقققققققققددي طدعيب  ا ندمج ب ديد إلى هدطا ط دالتج ي ي،  ةققققققققق   التصقققققققققمبإل
 الخح ة بدلع دقب  الم ب ح  الم  ي  والمعيومدت الممدرسقققققققدت درج  خفض طيالدراسققققققق ،  هذه ألغ اض

 عيى الوقد ي اإلرةدديويعمل ال  ندمج طي   المدارس  لدى حولبد المعيومدت درج  وزيددةوالمخدرات، 
 كل منقققققتوى  طي التغب  مدى وب ديد المعيومدت والممدرسقققققدت م بدس عيى الدرج  وهو التدبع المتغب 

 ،ح والضققدب التج ي ب  ليمجموعتبن ال بدسققدت ابن بدلم درن  اإلرةققددي ال  ندمج وأث المتغب ات، هذه  من
 :التدلي الشال وحن  (المتكدطئ  غب ) المجموعدت بصمبإل هو والتصمبإل

G A  O1  X  O2   
G B  O1  _  O2   

 .بعدي قبدس –وقد ي إرةددي ا ندمج –ق يي قبدس - :بج ي ب  مجموع 
 .بعدي قبدس – معدلج  ال – ق يي قبدس - ضدبح  مجموع 
 :الدراس  متغب ات

 .الوقد ي اإلرةددي ال  ندمج :المنت ل المتغب  .1
 ) .إندث/ذكور) (االجتمدعي )النوع :الوسبط المتغب  .2
 بدلع دقب  الم ب ح  المعيومدت( 2 الممدرسدت   (1) :التدبع  المتغب ات .3

 الم بدس عيى الدراس  أط اد عيببد ي صل التي بدلدرج  ب دس التي ، والمخدرات الخح ة
 المتغب  أث  لف ص الدراسقققق  اسققققتخدما وقد .مع الحي   طي المدارس المتغب ات هذه من بال الخدص
 ) المنت ل

ّاألساليبّاإلحصائية:
( وبإل اسققققققققققققققتخدام االخت درات SPSSمن خالل ا ندمج ) دوب يبيب االسققققققققققققققت دن ل د قدما ال دحء  اتف يا 

 اإلحصد ب  التدلب :
 التك ارات والنن  المئوي . -1
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 ن  اطدت المعبدري .اال ،المتوسحدت ال نداب  -2
 ست دن .ألفد لمع ط  ث دت ط  ات اإلون دخ اخت در ك   -3
 معدمل ارب دط س ب مدن ا اون ومعدمل ارب دط جتمدن لمع ط  ث دت ط  ات األداة. -4
 ست دن .( لمع ط  صدق ط  ات اإلPearson correlationاب سون ) االرب دطمعدمل  -5
 ومعدمل ارب دط جتمدن ل بدس ث دت أداة الدراس . ، معدمل ارب دط س ب مدن ا اون  -6
ليم قققدرنققق  ابن  ((ONE WAY ANCOVA المصقققققققققققققققققدحققق  األحقققددياخت قققدر ب يبقققل الت قققدين  -7

 ق ار يتعير اوجود أو عدم وجود ط وق ابن متوسحدت. إلىالمتوسحدت أو التوصل 

ّتصحيحّالمقياس:
ّاعتمدتّالباحثةّمقياسًاّمكونّمنّخمسةّبدائلّموضحةّفيّالجدولّالتالي:

ّ(:ّمقياسّليكرتّالخماسي7جدولّ)
 معدرض بشدة معدرض م ديد مواطر مواطر بشدةّالتوافقّّ

 1 2 3 4 5ّالدرجة

 (، ابنمد%20( ياون وزنبد النن ي )معدرض بشدةأن ) (، بمعنى%20ياون الوزن النن ي لكل درج  )
 (، وحب حنقققدل المتوسقققط ال نقققداي )المتوسقققط الم جس إلىبعد ذلك  (، لبصقققدر%100( )مواطر بشقققدة)

 (.8( طإن  يتإل ب ديد االبجده حن  قبإل المتوسط الم جس كمد طي الجدول )0.80أن طول الفت ة يندوي )
ّ(:ّمفتاحّالتصحيحّلفقراتّالمقياس8جدولّرقمّ)

ّ
ّالدرجةّالمتوسطّالحسابي

 ضعبف  1.00-2.33
 متوسح  2.34-3.67
 ك ب ة 3.68-5.00

ّ

ّ
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّالفصلّالرابع

ّعرضّالنتائجّوتحليلها
ّ  
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ّالفصلّالرابع

ّمقدمة:
 اسققت صققدء  واقع التعدطي ليع دقب  الخح ة إلى  هدطا بضققمنا الدراسقق  ال دلب  دراسقق  منقق ب          

 ب  وقد اسقققققتفبد من نتد ج الدراسققققق  المنققققق ، الخيبلطي والمخدرات لدى طي    المدارس طي ال يدة ال ديم  
ب ققديققد بعض  عيى المخققدرات من خاللدمققدن ليوقققديقق  من اإل ،نققدمج ارةققققققققققققققققددي جمققدعيا  طعققدلبقق  طي 

سقققققققققت اببجبدت دك ،ندسققققققققق   عن الع دقب  والمخدراتوالمعيومدت الم ،جتمدعب الوا ،المبدرات الشقققققققققخصقققققققققب 
اسققققققققققققققتخدما طي  التيرات ن هذه المبدوم، خدر وبضققققققققققققققمبنبد طي ال  ندمجوماوندت مبدرات ال طض الم

  ،مبدرات ضقققققققق ط الذات ،بعزيز بوكبد الذاتبدرات مو ، مبدرات بعزيز ب دي  الذات :اإلرةققققققققدديال  ندمج 
رطض  مبدرات وجمي  من، االبصقققققققققققققققدلومبدرات ، رات ابخدذ ال  اراتومبدرات حل المشققققققققققققققاالت ومبد

 المعيومدت المندس   عن الع دقب  الخح ة والمخدرات . عحدءإ  إلىضدط  إ، لمخدراتا
          

  طي الوقدي  من الع دقب اإلرةققققققققققققققدديال  ندمج  إث التع ف عيى  إلىهدطا  التج ي ب ، ط دالدراسقققققققققققققق   أمد
 بعديل ممدرسقققققققققققققققدببإل ، منالخيبلال ديم  طي الخح ة والمخدرات لدى طي   المدارس الءدنوي  طي ال يدة 

اضقدط  الى اعحدء المعيومدت  ،ع ض نتد ج الدراسق  حنق  الف ضقبدتوسقبتإل  المخدرات ومعيومدت عن
 والمخدرات.المندس   عن الع دقب  الخح ة 

ّ

ّ  
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ن فعالية البرنامج االرشااااااوق ال ااجم الللعم لة اا ة مالتسمممممممماؤلّالرئيسممممممممي:ّماّمدىّ

 ؟الخةيل –االومان عةى اللخدرات لدى طةبة اللدارس فم البةدة القد لة 

-Paired-Sample T) ( ليعبندت الم ب ح ت)اخت در  هذا التندؤل استخدما ال دحء  لإلجدب  عيى

Test) متوسحدت درجدت أط اد المجموع  التج ي ب  ق ل وبعد بح بر ال  ندمج طيلف وق ليتع ف عيى ا. 

وقيمةّالداللةّومسمممممممممتوىّ(Paired- Sample T-Testّ)ّ)ت(ّللعيناتّالمرتبطةّ(:ّنتائجّاختبار9جدولّ)
المجموعةّالتجريبيةّّالفروقّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفمممرادّعلىللتعرفّّمجاالتّالدراسةمنّّمجاللكلّّالداللة
ّ(20)ن=ّّّّّّّّّّّ.ّعدّتطبيقّالبرنامجقبلّوب

المتوسطّّالتطبيقّالمجال
ّالحسابي

االنحرافّ
قيمةّّّقيمةّ)ت(ّالمعيارّي

ّالداللة
مستوىّ
ّالداللة

ّالصحي
 0.41 3.32ّقبلي

 دال  0.000 **6.528-
 0.39 4.33ّبعدي

ّاألسرّي
 0.47 3.13ّقبلي

 دال  0.000 **8.543-
 0.34 4.23ّبعدي

ّاالجتماعي
 0.44 3.28ّقبلي

 دال  0.000 **6.249-
 0.50 4.33ّبعدي

ّاالقتصادي
 0.42 3.13ّقبلي

 دال  0.000 **7.560-
 0.51 4.42ّبعدي

ّالنفسي
 0.55 3.23ّقبلي

 دال  0.000 **7.847-
 0.36 4.30ّبعدي

ّّّالدرجةّالكلية
 0.29 3.21ّقبلي

 دالة 0.000 **11.784-
 0.24 4.32ّبعدي

19ّ=ّّ(،ّدرجاتّالحرية0.05(،ّ*ّدالةّإحصائيًاّعندّمستوىّداللةّ)0.01دالةّإحصائيًاّعندّمستوىّداللةّ)**ّ
2.86ّّ=(0.01ّ،ّقيمةّ)ت(ّالجدوليةّعندّمستوىّداللةّ)2.09ّ=(0.05ّقيمةّ)ت(ّالجدوليةّعندّمستوىّداللةّ)

منققققققتوى دالل   دعن  الجدولب (ت)من قبم   أك  الم نققققققوب   (ت)يتضققققققس من الجدول النققققققدار أن قبم  
وهذا يدل عيى وجود ط وق ذات دالل  إحصقققققققققد ب  طي  الكيب ،الدرج  طي و  المجدالتجمبع  طي 0.05))

ممد  لصدلس التح بر ال عدي.و  ألط اد المجموع  التج ي ب ، وال عدي اقبن التح ب قبن ال  يقي المجدالتبيك 
أدى إلى زيددة وعي طي   الم حي  الءدنوي  طي مدارس قد ال  ندمج الوقد ي اإلرةققققققققققددي المح ر يعني أن 
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ال يدة ال ديم  طي الخيبل ن و خحورة المخدرات عيى كدط  المجدالت )الص ب ، واألس ي ، واالجتمدعب ، 
  يدل عيى طدعيب  ال  ندمج اإلرةددي المح ر. واالقتصددي ، والنفنب (، وهذا

ي إرةقققققققققققققدد طي   المدارس طي ال يدة ال ديم  ططي  ط رإلى أث  ال  ندمج الذي  ذلك ال دحء و وبعز 
)المجققدل الصقققققققققققققق ي، المجققدل النفنققققققققققققققي، المجققدل الخيبققل حول خحورة المخققدرات طي كققدطقق  المجققدالت 
ج أط اد المجموع  التج ي ب ، حب  عمل ال  ندم عيقققققىّاالقتصددي، المجدل االجتمدعي، المجدل االس ي(

ابدن المخدط  الصقق ب  ليمخدرات وهذا أدى إلى احتالل المجدل الصقق ي الم كز األول، كذلك  ىعيققققققققققققققققق
وعي الحي   ن و خحورة المخدرات طي المجدل االجتمدعي، حب  ابن لبإل  بحقققققققققققوي  عمل ال  ندمج عيى

 نواحيأن متعدطي المخدرات ياونوا من وذين اجتمدعبد ، وال يتعدمل معبإل  المجتمع طي أي ندحب  من  
 ذات دالل التي أظب ت وجود ط وق ّدراسققققققققققق  المشقققققققققققعدنال بدة االجتمدعب ، وقد ابف ا هذه النتبج  مع 

وبدلننققققققق   ليمجدل النفنقققققققي ط د . االجتمدعب  المنقققققققدندة طي متعدطبن والغب   ابن المتعدطبن إحصقققققققد ب 
الضقققققققققدبح ، وربمد طي المجموع  التج ي ب  وبدالل  إحصقققققققققد ب  عن مءبي  لدى المجموع   بحور حصقققققققققل

 ل عض الوقا لعالجبدوالتي ب تدج  لنفن الف د  إلى ط بع  هذا المجدل، حب  ي ب ط انظ ة يعزى ذلققققققققققك
 أمد بدلننقق   ليمجدل االقتصققددي ط د حصققل بحور مي وا أيضققد   ،لذا جدء هذا المجدل طي الم كز الءدل 

دي الضقققققدبح ، حب  أن ال  ندمج اإلرةقققققدطي هذا المجدل ابن أط اد المجموع  التج ي ب  وأط اد المجموع  
عمل عيى بوعب  الحي   ب ن المخدرات عدمل ر بنقققققققي طي بدهور الوضقققققققع االقتصقققققققددي ليف د واألسققققققق ة، 
وببدن مخدط  ذلك عيى النقققيوت العدم ليف د من اجل ال صقققول عيى المدل لشققق اء المخدرات، وهذا أدى 

ّرلتعدطي المخدرات، وهذا ادوره أدى إلى بحو   الحي   إيجدابد  ن و المخدط  االقتصقققققققققققققققددي ارب دء إلى 
 تعدطي أحد أط اد األس ة ليمخدرات.الحي   ن و المخدط  التي بي ر بدألس ة نتبج  ل وعي

طإن ال  ندمج اإلرةقققققددي المح ر عمل بشقققققال جبد عيى ب نقققققبن وعي طي   المدارس  هذا المنحيرمن  
تعدطي واالجتمدعب  والنفنب  واالقتصددي  واألس ي  لطي ال يدة ال ديم  طي الخيبل ن و المخدط  الص ب  

 .المخدرات
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(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّللمجاالتّعلىّاالختبارّالبعديّللمجموعتين10ّجدولّ)
ّ)الضابطةّوالتجريبية(ّتبعًاّللنوع

ّالمجموعةّالمجال
ّاإلناثّالذكور

المتوسطّ
ّالحسابي

االنحرافّ
ّالمعيارّي

المتوسطّ
ّالحسابي

االنحرافّ
ّالمعيارّي

ّالصحي
 0.45 2.43 0.64 2.60 ضدبح 
 0.34 4.40 0.44 4.27 بج ي ب 

ّاألسرّي
 0.62 3.00 0.73 2.98 ضدبح 
 0.22 4.28 0.44 4.18 بج ي ب 

ّاالجتماعي
 0.97 2.73 1.26 2.87 ضدبح 
 0.51 4.30 0.51 4.37 بج ي ب 

ّاالقتصادي
 0.67 2.43 0.50 3.00 ضدبح 
 0.62 4.40 0.39 4.43 بج ي ب 

ّالنفسي
 0.57 3.90 1.07 3.40 ضدبح 
 0.35 4.23 0.37 4.37 بج ي ب 

يتضققس من خالل الجدول النققدار أن هندت ب نققن واضققس من خالل م درن  متوسققحدت الذكور واإلندث  
طي المتوسقققحدت لصقققدلس  طي المجموعتبن الضقققدبح  والتج ي ب  عيى ال بدس ال عدي، حب  كدنا الف وق 

أط اد المجموع  التج ي ب  ومن الذكور واإلندث، وكدن الت نققققققققققققن طي وعي الحي   ن و خحورة المخدرات 
 طي كدط  مجدالت الدراسقققق ، وهذا يدل عيى أن ال  ندمج اإلرةققققددي المح ر كدن ذو طدعيب  جبدة طي رطع

د ين  الخيبل ن و مخدط  المخدرات وأث همنققققققققققققققتوى وعي طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  طي مد
 الني ي عيى كدط  المجدالت )الص ب ، األس ي ، االجتمدعب ، االقتصددي ، النفنب (.

ّ
ّاختبارّالفرضيةّاألولى:

 بنص الف ضب  األولى الخدص  بدلمجدل الص ي:      
ابن متوسقققققحدت اسقققققتجدب  لدى    α ≤ 0.05))دالل  ال بوجد ط وق ذات دالل  إحصقققققد ب  عند منقققققتوى 

يى ع طي المجموعتبن الضققققققققققققققدبح  والتج ي ب  ،الخيبلمدين  طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  طي 
االخت ققدر ال عققدي ليوقققديقق  من االدمققدن عيى المخققدرات طي المجققدل الصقققققققققققققق ي بعزي لفعققدلبقق  ال  نققدمج 

 .االرةددي الجمدعي الوقد ي
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 ONE WAYالمصقققققققققققققققدح  األحددي اسققققققققققققققتخدام ب يبل الت دين  ؛ بإلالنقققققققققققققققدارولإلجدب  عن الف ض 
ANCOVA))  الوقد ي اإلرةددياد العبن  طي طعدلب  ال  ندمج ابن متوسحدت استجدب  أط  إليجدد الف وق 
 يبلال ديم  طي الخدمدن عيى المخدرات لدى طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ليوقدي  من اإلالجمدعي 

 ( يوضس ذلك.11والجدول ) ال  ندمج االرةددي الجمدعي الوقد يلفعدلب  بعزى 
   

(ّللفروقّفيّدرجاتّالمجالّ(ONE WAY ANCOVAالمصاحبّّاألحاديالتباينّ(:ّنتائجّتحليل11ّجدولّ)
ّ:ّتعزىّلفعاليةّالبرنامجّاالرشاديّالجماعيّالوقائيالصحيّنحوّالعقاقيرّالخطرةّوالمخدراتّ

ّمصدرّالتباين
مجموعّ
ّالمربعات

درجةّ
ّالحرية

متوسطّ
ّالمربعات

ّقيمةّ)ف(
مستوىّ
الداللةّ
ّاإلحصائية

درجةّ
التأثيرّ
)مربعّ
ّإيتا(

 7960. 0000. 72.221 16.540 2 33.079ّالنموذجّالمعدل
 7800. 0000. 131.074 30.018 1 30.018ّالتقاطع
 0090. 5670. 3340. 0770. 1 0770.ّ)القبلي(ّالمتغيرّالمصاحب
 7870. 0000. 137.097 31.397 1 31.397ّالمجموعة
    2290. 37 8.473ّالخطأ
     40 510.778ّالمجموع

     39 41.553ّالمجموعّالمعدل
 

عيى ( α ≤ 0.05) عند منققققققققققتوى  ( وجود ط وق ذات دالل  إحصققققققققققد ب 11يت بن من الجدول )         
طي المجققدل الصقققققققققققققق ي بعزي لفعققدلبقق  ال  نققدمج  ليوقققديقق  من االدمققدن عيى المخققدراتاالخت ققدر ال عققدي 

 (، وهذا0.000( وبدالل  إحصققققققققققد ب  )137.097حب  ايغا قبم  ف ) ،االرةققققققققققددي الجمدعي الوقد ي
الذي م بع إيتد ب ثب  ال  ندمج ب نققققدل حجإل  (. وبيا0.05أنبد دال  إحصققققد بد  عند منققققتوى ) إلىيشققققب  
طعقققدلبققق  ال  نقققدمج  إلىيشققققققققققققققب   (، ممقققد0.14ال بمققق  أك   من ال بمققق  المعبقققدريققق  ) (، وهقققذه0.787)ايا 

  طي ال ديمدمدن عيى المخدرات لدى طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة وقدي  من اإلالجمدعي لي اإلرةققددي
بإل حنقققققققققققققدل  ،مصقققققققققققققدر الف وق   ولمع ط ،لفعدلب  ال  ندمج االرةقققققققققققققددي الجمدعي الوقد يبعزى  ،الخيبل

 ( يوضس ذلك:12رقإل ) والضدبح ، والجدولالمتوسحدت ال نداب  المعدل  ليمجموعتبن التج ي ب  
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ّ(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّالمعدلةّوالخطأّالمعياريّللمجموعتينّالتجريبيةّوالضابطة12)رقمّجدولّ
ّالخطأّالمعيارّيّالمتوسطاتّالحسابيةّالمعدلةّالمجموعة 

 0.108 2.53ّالضابطة

 0.108 4.33ّالتجريبية

( نالحظ أن الف وق طي المتوسققققققققققققققحدت المعدل  كدنا لصققققققققققققققدلس 12)رقإل من الجدول النققققققققققققققدار        
( 2.53( م دال )4.33المجموع  التج ي ب  حب  ايا المتوسقققققط ال نقققققداي المعدل ليمجموع  التج ي ب  )

ي  طعدلب  ك ب ة طي إرةققققدد طي   الم ح اكد عيى أن ال  ندمج المح ر كدن ذيؤ  الضققققدبح ، وهذاليمجموع  
يمجدل لالءدنوي  طي ال يدة ال ديم  طي الخيبل ن و خحورة المخدرات والتوعب  ن و الوقدي  منبد بدلننقققققققققققق   

 الص ي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّالصحيّعلىّاالختبارّالبعدي(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّللمجموعتينّالضابطةّوالتجريبيةّفيّالمجال1ّشكلّرقمّ)

ّ  
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ّاختبارّالفرضيةّالثانية:
 : أن عيى  بنص الف ضب  الءدنب  الخدص  بدلمجدل األس ي 

ابن متوسقققققحدت اسقققققتجدب  لدى    α ≤ 0.05))دالل  ال بوجد ط وق ذات دالل  إحصقققققد ب  عند منقققققتوى 
يى ع طي المجموعتبن الضققققققققققققققدبح  والتج ي ب  ،الخيبلمدين  طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  طي 

بعزي لفعققدلبقق  ال  نققدمج  االسقققققققققققققق ي االخت ققدر ال عققدي ليوقققديقق  من االدمققدن عيى المخققدرات طي المجققدل 
 .االرةددي الجمدعي الوقد ي

 ONE WAYالمصقققققققققققققققدح  األحددي اسققققققققققققققتخدام ب يبل الت دين  النقققققققققققققققدار؛ بإلولإلجدب  عن الف ض 
ANCOVA))  الوقد ي اإلرةدديابن متوسحدت استجدب  أط اد العبن  طي طعدلب  ال  ندمج إليجدد الف وق 

 يبلال ديم  طي الخدمدن عيى المخدرات لدى طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة الجمدعي ليوقدي  من اإل
 ( يوضس ذلك.13والجدول ) لفعدلب  ال  ندمج االرةددي الجمدعي الوقد يبعزى 

   

(ّللفروقّفيّدرجاتّالمجالّ(ONE WAY ANCOVAالمصاحبّّاألحاديالتباينّ(:ّنتائجّتحليل13ّجدولّ)
ّ:ّتعزىّلفعاليةّالبرنامجّاالرشاديّالجماعيّالوقائياألسريّنحوّالعقاقيرّالخطرةّوالمخدراتّ

ّمصدرّالتباين
مجموعّ
ّالمربعات

درجةّ
ّالحرية

متوسطّ
ّالمربعات

ّقيمةّ)ف(
مستوىّالداللةّ
ّاإلحصائية

درجةّالتأثيرّ
ّ)مربعّإيتا(

 0.598 0.000 27.464 7.726 2 15.452ّالنموذجّالمعدل
 0.798 0.000 145.959 41.061 1 41.061ّالتقاطع

ّالمتغيرّالمصاحب
ّ)القبلي(

0.138 1 0.138 0.491 0.488 0.013 

 0.596 0.000 54.535 15.342 1 15.342ّالمجموعة
    0.281 37 10.409ّالخطأ
     40 546.063ّالمجموع

     39 25.861ّالمجموعّالمعدل
 

عيى ( α ≤ 0.05)عند منققققققققققققققتوى ( وجود ط وق ذات دالل  إحصققققققققققققققد ب  13يت بن من الجدول )       
ليوقققديقق  من االدمققدن عيى المخققدرات طي المجققدل الصقققققققققققققق ي بعزي لفعققدلبقق  ال  نققدمج االخت ققدر ال عققدي 

يشب   (، وهذا0.000( وبدالل  إحصد ب  )54.535قبم  ف ) حب  ايغا ،االرةددي الجمدعي الوقد ي
( وهذه ال بم  أك   من ال بم  0.596(. وبيا م بع إيتد )0.05أنبد دال  إحصقققققققققد بد  عند منقققققققققتوى ) إلى
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د0.14المعبدري  ) دمدن عيى من اإلليوقدي   أن ال  ندمج كدن ذو ب ثب  ك ب  وطدعل إلىيشققققققققققققققب   (، مم 
ولمع ط  مصققققققدر الف وق بإل حنققققققدل  .ال ديم  طي الخيبلحي  الءدنوي  طي ال يدة المخدرات لدى طي   الم  

 ( يوضس ذلك:14رقإل ) والضدبح ، والجدولالمتوسحدت ال نداب  المعدل  ليمجموعتبن التج ي ب  
ّ(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّالمعدلةّوالخطأّالمعياريّللمجموعتينّالتجريبيةّوالضابطة14)رقمّجدولّ

ّالخطأّالمعيارّيّالمتوسطاتّالحسابيةّالمعدلةّالمجموعة 
 0.123 2.98ّالضابطة
 0.123 4.24ّالتجريبية

( نالحظ أن الف وق طي المتوسقققققققققققحدت المعدل  كدنا لصقققققققققققدلس المجموع  14من الجدول النقققققققققققدار رقإل)
( ليمجموع  2.98( م دال )4.24التج ي ب  حب  ايا المتوسقققققط ال نقققققداي المعدل ليمجموع  التج ي ب  )

وي  وهذا يؤكد عيى أن ال  ندمج المح ر كدن ذو طعدلب  ك ب ة طي إرةققققققدد طي   الم حي  الءدن ، الضققققققدبح 
 س ي.طي ال يدة ال ديم  طي الخيبل ن و خحورة المخدرات والتوعب  ن و الوقدي  منبد بدلنن   ليمجدل األ

 ح والمجموع  الضدبوالشال التدلي يوضس الف ق طي المتوسحدت ابن المجموع  التج ي ب  
 
 
 
 
 
 
 
 
ّ
ّ
ّ

ّعلىّاالختبارّالبعديّاألسرّي(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّللمجموعتينّالضابطةّوالتجريبيةّفيّالمجال2ّشكلّرقمّ)

ّ
ّ  
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ّاختبارّالفرضيةّالثالثة:
 جتمدعي: ف ضب  الءدلء  الخدص  بدلمجدل االبنص ال

ابن متوسقققققحدت اسقققققتجدب  لدى    α ≤ 0.05))دالل  ال بوجد ط وق ذات دالل  إحصقققققد ب  عند منقققققتوى 
يى ع طي المجموعتبن الضققققققققققققققدبح  والتج ي ب  ،الخيبلمدين  طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  طي 

بعزي لفعققدلبقق  ال  نققدمج  االجتمققدعياالخت ققدر ال عققدي ليوقققديقق  من االدمققدن عيى المخققدرات طي المجققدل 
 .االرةددي الجمدعي الوقد ي

 ONE WAYالمصقققققققققققققققدح  األحددي اسققققققققققققققتخدام ب يبل الت دين  النقققققققققققققققدار؛ بإل ض ولإلجدب  عن الف
ANCOVA))  الوقد ي اإلرةدديابن متوسحدت استجدب  أط اد العبن  طي طعدلب  ال  ندمج إليجدد الف وق 

 يبلال ديم  طي الخدمدن عيى المخدرات لدى طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة الجمدعي ليوقدي  من اإل
 ( يوضس ذلك.15والجدول ) لفعدلب  ال  ندمج االرةددي الجمدعي الوقد يبعزى 

   

(ّللفروقّفيّدرجاتّالمجالّ(ONE WAY ANCOVAالتباينّاألحاديّالمصاحبّ(:ّنتائجّتحليل15ّجدولّ)
ّنحوّالعقاقيرّالخطرةّوالمخدراتّتعزىّلفعاليةّالبرنامجّاالرشاديّالجماعيّالوقائي:ّّاالجتماعي

ّمصدرّالتباين
مجموعّ
ّالمربعات

درجةّ
ّالحرية

متوسطّ
ّالمربعات

ّقيمةّ)ف(
مستوىّالداللةّ
ّاإلحصائية

درجةّالتأثيرّ
ّ)مربعّإيتا(

 4630. 0000. 15.925 11.781 2 23.562ّالنموذجّالمعدل
 5480. 0000. 44.939 33.244 1 33.244ّالتقاطع

المتغيرّالمصاحبّ
ّ)القبلي(

.0510 1 .0510 .0690 .7950 .0020 

 4500. 0000. 30.254 22.381 1 22.381ّالمجموعة
    7400. 37 27.371ّالخطأ
     40 559.778ّالمجموع

     39 50.933ّالمجموعّالمعدل
 

عيى ( α ≤ 0.05)عند منققققققققققققققتوى ( وجود ط وق ذات دالل  إحصققققققققققققققد ب  13يت بن من الجدول )       
بعزي لفعققدلبقق  ال  نققدمج  االجتمققدعيليوقققديقق  من االدمققدن عيى المخققدرات طي المجققدل االخت ققدر ال عققدي 

يشب   (، وهذا0.000( وبدالل  إحصد ب  )30.254حب  ايغا قبم  ف ) ،االرةددي الجمدعي الوقد ي
( وهذه ال بم  أك   من ال بم  0.450(. وبيا م بع إيتد )0.05أنبد دال  إحصقققققققققد بد  عند منقققققققققتوى ) إلى
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د0.14المعبدري  ) دمدن عيى من اإلليوقدي   أن ال  ندمج كدن ذو ب ثب  ك ب  وطدعل إلىيشققققققققققققققب   (، مم 
ولمع ط  مصققققققدر الف وق بإل حنققققققدل  .ال ديم  طي الخيبلالمخدرات لدى طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة 

 ( يوضس ذلك:16رقإل ) والضدبح ، والجدولالمتوسحدت ال نداب  المعدل  ليمجموعتبن التج ي ب  
ّ(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّالمعدلةّوالخطأّالمعياريّللمجموعتينّالتجريبيةّوالضابطة16جدولّرقم)

ّالخطأّالمعيارّيّالمتوسطاتّالحسابيةّالمعدلةّالمجموعة 
 0.194 2.81ّالضابطة
 0.194 4.33ّالتجريبية

 

كدنا لصقققققققققققدلس المجموع   ( نالحظ أن الف وق طي المتوسقققققققققققحدت المعدل 16من الجدول النقققققققققققدار رقإل)
( ليمجموع  2.81( م دال )4.33التج ي ب  حب  ايا المتوسقققققط ال نقققققداي المعدل ليمجموع  التج ي ب  )

وي  طعدلب  ك ب ة طي إرةققققققققدد طي   الم حي  الءدن اكد عيى أن ال  ندمج المح ر كدن ذوهذا يؤ  ، الضققققققققدبح 
يمجققدل عبقق  ن و الوقققديقق  منبققد بققدلننقققققققققققققق قق  لطي ال يققدة ال ققديمقق  طي الخيبققل ن و خحورة المخققدرات والتو 

 .االجتمدعي
 والشال التدلي يوضس الف ق طي المتوسحدت ابن المجموع  التج ي ب  والمجموع  الضدبح :

 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّعلىّاالختبارّالبعديّاالجتماعي(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّللمجموعتينّالضابطةّوالتجريبيةّفيّالمجال3ّشكلّرقمّ)

ّ
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ّالرابعة:ّاختبارّالفرضية
 بنص الف ضب  ال ابع  الخدص  بدلمجدل االقتصددي: 
ابن متوسقققققحدت اسقققققتجدب  لدى    α ≤ 0.05))دالل  ال بوجد ط وق ذات دالل  إحصقققققد ب  عند منقققققتوى 

عيى  طي المجموعتبن الضققققققققققققققدبح  والتج ي ب  ،الخيبلمدين  طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  طي 
بعزي لفعدلب  ال  ندمج  االقتصقققققققققققققققددياالخت در ال عدي ليوقدي  من االدمدن عيى المخدرات طي المجدل 

 .االرةددي الجمدعي الوقد ي
 ONE WAYالمصقققققققققققققققدح  األحددي اسققققققققققققققتخدام ب يبل الت دين  النقققققققققققققققدار؛ بإلولإلجدب  عن الف ض 

ANCOVA))  الوقد ي اإلرةدديدلب  ال  ندمج ابن متوسحدت استجدب  أط اد العبن  طي طعإليجدد الف وق 
 يبلال ديم  طي الخدمدن عيى المخدرات لدى طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة الجمدعي ليوقدي  من اإل

 ( يوضس ذلك.17والجدول ) لفعدلب  ال  ندمج االرةددي الجمدعي الوقد يبعزى 
   

(ّللفروقّفيّدرجاتّالمجالّ(ONE WAY ANCOVAالتباينّاألحاديّالمصاحبّ(:ّنتائجّتحليل17ّجدولّ)
ّنحوّالعقاقيرّالخطرةّوالمخدراتّتعزىّلفعاليةّالبرنامجّاالرشاديّالجماعيّالوقائي:ّّاالقتصادي

ّمصدرّالتباين
مجموعّ
ّالمربعات

درجةّ
ّالحرية

متوسطّ
ّالمربعات

ّقيمةّ)ف(
مستوىّالداللةّ
ّاإلحصائية

درجةّالتأثيرّ
ّ)مربعّإيتا(

 6950. 0000. 42.099 14.450 2 28.900ّالنموذجّالمعدل
 7370. 0000. 103.944 35.678 1 35.678ّالتقاطع

المتغيرّالمصاحبّ
ّ)القبلي(

.0000 1 .0000 .0000 .9860 .0000 

 6880. 0000. 81.460 27.960 1 27.960ّالمجموعة
    3430. 37 12.700ّالخطأ
     40 550.444ّالمجموع

     39 41.600ّالمجموعّالمعدل
 

عيى ( α ≤ 0.05)عند منققققققققققققققتوى ( وجود ط وق ذات دالل  إحصققققققققققققققد ب  13يت بن من الجدول )       
بعزي لفعدلب  ال  ندمج  االقتصقققققققققققققققدديليوقدي  من االدمدن عيى المخدرات طي المجدل االخت در ال عدي 

يشقققب   (، وهذا0.000( وبدالل  إحصقققد ب  )81.46حب  ايغا قبم  ف ) ،االرةقققددي الجمدعي الوقد ي
( وهذه ال بم  أك   من ال بم  0.688(. وبيا م بع إيتد )0.05أنبد دال  إحصقققققققققد بد  عند منقققققققققتوى ) إلى
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د0.14المعبدري  ) دمدن عيى من اإلليوقدي   أن ال  ندمج كدن ذو ب ثب  ك ب  وطدعل إلىيشققققققققققققققب   (، مم 
ولمع ط  مصققققققدر الف وق بإل حنققققققدل  .ال ديم  طي الخيبلالمخدرات لدى طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة 

 ( يوضس ذلك:18رقإل ) والضدبح ، والجدولالمتوسحدت ال نداب  المعدل  ليمجموعتبن التج ي ب  
ّ(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّالمعدلةّوالخطأّالمعياريّللمجموعتينّالتجريبيةّوالضابطة18)رقمّجدولّ

ّالخطأّالمعيارّيّالمتوسطاتّالحسابيةّالمعدلةّالمجموعة 

 0.132 2.72ّالضابطة

 0.132 4.42ّالتجريبية

        ( نالحظ أن الف وق طي المتوسحدت المعدل  كدنا لصدلس المجموع  18من الجدول الندار رقإل)       
( ليمجموع  2.70( م دال )4.43حب  ايا المتوسقققط ال نقققداي المعدل ليمجموع  التج ي ب  ) ،التج ي ب 

وي  طعدلب  ك ب ة طي إرةققققققققدد طي   الم حي  الءدن اال  ندمج المح ر كدن ذكد عيى أن وهذا يؤ  ، الضققققققققدبح 
طي ال يققدة ال ققديمقق  طي الخيبققل ن و خحورة المخققدرات والتوعبقق  ن و الوقققديقق  منبققد بققدلننقققققققققققققق قق  ليمجققدل 

 االقتصددي.
 والشال التدلي يوضس الف ق طي المتوسحدت ابن المجموع  التج ي ب  والمجموع  الضدبح :

 
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 

ّاالقتصادي(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّللمجموعتينّالضابطةّوالتجريبيةّفيّالمجال4ّشكلّرقمّ)

ّّ
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ّاختبارّالفرضيةّالخامسة:
 بنص الف ضب  الخدمن  الخدص  بدلمجدل النفني: 
ابن متوسقققققحدت اسقققققتجدب  لدى    α ≤ 0.05))دالل  ال بوجد ط وق ذات دالل  إحصقققققد ب  عند منقققققتوى 

عيى  طي المجموعتبن الضققققققققققققققدبح  والتج ي ب  ،الخيبلمدين  طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة ال ديم  طي 
بعزي لفعدلب  ال  ندمج االرةددي  النفنياالخت در ال عدي ليوقدي  من االدمدن عيى المخدرات طي المجدل 

 .الجمدعي الوقد ي
 ONE WAYالمصقققققققققققققققدح  األحددي اسققققققققققققققتخدام ب يبل الت دين  النقققققققققققققققدار؛ بإلولإلجدب  عن الف ض 

ANCOVA))  الوقد ي اإلرةدديابن متوسحدت استجدب  أط اد العبن  طي طعدلب  ال  ندمج إليجدد الف وق 
 يبلال ديم  طي الخدمدن عيى المخدرات لدى طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة الجمدعي ليوقدي  من اإل

 ( يوضس ذلك.19والجدول ) ال  ندمج االرةددي الجمدعي الوقد يلفعدلب  بعزى 
   

(ّللفروقّفيّدرجاتّالمجالّ(ONE WAY ANCOVAالتباينّاألحاديّالمصاحبّ(:ّنتائجّتحليل19ّجدولّ)
ّنحوّالعقاقيرّالخطرةّوالمخدراتّتعزىّلفعاليةّالبرنامجّاالرشاديّالجماعيّالوقائي:ّّالنفسي

ّمصدرّالتباين
مجموعّ
ّالمربعات

درجةّ
ّالحرية

متوسطّ
ّالمربعات

ّقيمةّ)ف(
مستوىّالداللةّ
ّاإلحصائية

درجةّالتأثيرّ
ّ)مربعّإيتا(

 2470. 0050. 6.058 2.614 2 5.229ّالنموذجّالمعدل
 7850. 0000. 135.042 58.281 1 58.281ّالتقاطع

المتغيرّالمصاحبّ
ّ)القبلي(

1.004 1 1.004 2.326 .1360 .0590 

 2330. 0020. 11.227 4.845 1 4.845ّالمجموعة
    4320. 37 15.968ّالخطأ
     40 653.222ّالمجموع

     39 21.197ّالمجموعّالمعدل
 

عيى ( α ≤ 0.05)عند منققققققققققققققتوى ( وجود ط وق ذات دالل  إحصققققققققققققققد ب  13يت بن من الجدول )       
بعزي لفعدلب  ال  ندمج االرةددي  النفنيليوقدي  من االدمدن عيى المخدرات طي المجدل االخت در ال عدي 
أنبد  إلىيشققققب   (، وهذا0.002( وبدالل  إحصققققد ب  )11.227حب  ايغا قبم  ف ) ،الجمدعي الوقد ي

( وهذه ال بم  أك   من ال بم  المعبدري  0.233(. وبيا م بع إيتد )0.05دال  إحصققققققققد بد  عند منققققققققتوى )
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د0.14) دمدن عيى المخدرات من اإلليوقدي   أن ال  ندمج كدن ذو ب ثب  ك ب  وطدعل إلىيشققققققققققققققب   (، مم 
ولمع ط  مصدر الف وق بإل حندل المتوسحدت  .ال ديم  طي الخيبللدى طي   الم حي  الءدنوي  طي ال يدة 

 ( يوضس ذلك:20رقإل ) والضدبح ، والجدولال نداب  المعدل  ليمجموعتبن التج ي ب  
ّالمتوسطاتّالحسابيةّالمعدلةّوالخطأّالمعياريّللمجموعتينّالتجريبيةّوالضابطة(:20ّ)رقمّجدولّ

ّالخطأّالمعيارّيّالمتوسطاتّالحسابيةّالمعدلةّالمجموعة 

 0.148 3.62ّالضابطة

 0.148 4.33ّالتجريبية

( نالحظ أن الف وق طي المتوسقققققققققققحدت المعدل  كدنا لصقققققققققققدلس المجموع  20من الجدول النقققققققققققدار رقإل)
( ليمجموع  3.62( م دال )4.33التج ي ب  حب  ايا المتوسقققققط ال نقققققداي المعدل ليمجموع  التج ي ب  )

وي  طعدلب  ك ب ة طي إرةققققققققدد طي   الم حي  الءدن اكد عيى أن ال  ندمج المح ر كدن ذوهذا يؤ  ، الضققققققققدبح 
 نفني.بدلنن   ليمجدل الطي ال يدة ال ديم  طي الخيبل ن و خحورة المخدرات والتوعب  ن و الوقدي  منبد 

 والشال التدلي يوضس الف ق طي المتوسحدت ابن المجموع  التج ي ب  والمجموع  الضدبح :
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ّ

ّعلىّاالختبارّالبعديّالنفسي(:ّالمتوسطاتّالحسابيةّللمجموعتينّالضابطةّوالتجريبيةّفيّالمجال5ّشكلّرقمّ)
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ّالفصلّالخامس

ّمناقشةّالنتائجّوالتوصيات

 
 
 
 

 
 

ّ  
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ّالفصلّالخامس

ّمناقشةّالنتائجّوالتوصيات
  مجدالت الدراس  حول الع دقب  الخح ة والمخدرات لدى طي  است صدء واقع إلىهدطا الدراس          

ي ط جمدعي وقد ي طعدلب  ا ندمج ارةقققققققققددي الخيبل، ومدىطي ال يدة ال ديم   مدارس الم حي  الءدنوي  طي
ذا منبد لدى هؤالء الحي   ويتندول ه والمخدرات، ليوقدي ب نقققققققققققبن درج  المعيومدت عن الع دقب  الخح ة 

 الدراس .الفصل مندقش  لنتد ج 
اجم فعالية البرنامج االرشااااوق ال اماّمدىّّمناقشممممةّالنتائجّالخاصممممةّبسممممؤالّالدراسممممةّالذيّنصممممه:

 الخةيل؟ –الللعم لة اا ة من االومان عةى اللخدرات لدى طةبة اللدارس فم البةدة القد لة 

ال  ندمج االرةقققققققققددي الوقد ي الجمعي ليوقدي  من االدمدن عيى المخدرات لدى ن بوصقققققققققيا ال دحء  إلى أ
مجدالت الدراسقققققققققققققق  )المجدل الصقققققققققققققق ي، المجدل ي م بدس ط الخيبل –طي   المدارس طي ال يدة ال ديم  

  .كدن طدعال   النفني، المجدل االقتصددي، المجدل االجتمدعي، المجدل االس ي(
إرةققققققققققدد طي   المدارس طي ال يدة ال ديم  طي الخيبل طي  ط رإلى أث  ال  ندمج الذي  ذلك و ال دحء وبعز 

المجدل النفنققققققققي، المجدل االقتصققققققققددي، )المجدل الصقققققققق ي، حول خحورة المخدرات طي كدط  المجدالت 
ابدن  أط اد المجموع  التج ي ب ، حب  عمل ال  ندمج عيققققققققى عيققققققققى المجدل االجتمدعي، المجدل االس ي(

المخدط  الص ب  ليمخدرات وهذا أدى إلى احتالل المجدل الص ي الم كز األول، كذلك عمل ال  ندمج 
المجدل االجتمدعي، حب  ابن لبإل أن  متعدطي  وعي الحي   ن و خحورة المخدرات طي بحقققققققققققققققوي  عيى

المخقققدرات ياونوا من وذين اجتمقققدعبقققد ، وال يتعقققدمقققل معبإل  المجتمع طي أي نقققدحبققق  من  نواحي ال بقققدة 
 إحصقد ب  ذات دالل التي أظب ت وجود ط وق دراسق  المشقعدن االجتمدعب ، وقد ابف ا هذه النتبج  مع 

 بحور وبدلننققق   ليمجدل النفنقققي ط د حصقققل. االجتمدعب  منقققدندةال طي متعدطبن والغب   ابن المتعدطبن
إلى  طي المجموع  التج ي ب  وبدالل  إحصققد ب  عن مءبي  لدى المجموع  الضققدبح ، وربمد يعزى ذلقققققققققققققققققك

ل عض الوقا لعالجبد لذا جدء هذا والتي ب تدج  لنفنققققققققققققققق ط بع  هذا المجدل، حب  ي ب ط انظ ة الف د 
أمد بدلننققققققق   ليمجدل االقتصقققققققددي ط د حصقققققققل بحور مي وا أيضقققققققد  طي هذا  ،المجدل طي الم كز الءدل 

المجدل ابن أط اد المجموع  التج ي ب  وأط اد المجموع  الضقققققققققققدبح ، حب  أن ال  ندمج اإلرةقققققققققققددي عمل 
عيى بوعب  الحي   ب ن المخدرات عدمل ر بنققققققي طي بدهور الوضققققققع االقتصققققققددي ليف د واألسقققققق ة، وببدن 

نققققققيوت العدم ليف د من اجل ال صققققققول عيى المدل لشقققققق اء المخدرات، وهذا أدى إلى مخدط  ذلك عيى ال
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ّبحوي  نظ ة الحي   إيجدابد  ن و المخدط  االقتصققققققققققققددي   لتعدطي المخدرات، وهذا ادوره أدى إلى بحور
نظ ة الحي   ن و المخدط  التي بي ر بدألسققققق ة نتبج  لتعدطي أحد أط اد األسققققق ة ليمخدرات، من هند طإن 
ال  ندمج اإلرةقققققققددي المح ر عمل بشقققققققال جبد عيى ب نقققققققبن وعي طي   المدارس طي ال يدة ال ديم  طي 

 الخيبل ن و المخدط  الص ب  واالجتمدعب  والنفنب  واالقتصددي  واألس ي  لتعدطي المخدرات

ّالنتائجّالمتعلقةّبفرضياتّالدراسة:مناقشةّ
ب  ابن متوسقققحي المجموعتبن التج ي ب  والضقققدبح  أظب ت النتد ج وجود ط وق ذات دالل  احصقققد       

قتصددي، الا األس ي، المجدل النفني، المجدل الص ي، المجدل )المجدلعيى م بدس مجدالت الدراس  
أن ال  ندمج  إلىيشققققققققققققققب   التج ي ب ، مم دكدنا الف وق لصققققققققققققققدلس المجموع   (، حب جتمدعيالا المجدل

ن و بوعب  طي   الم حي   كدط ،الوقد ي المح ر كدن ل  ب ثب  ك ب  طي مجدالت الدراسققققققققققققق   اإلرةقققققققققققققددي
ومخققدط هققد عيى الصقققققققققققققق قق   ،والمخققدرات الخح ة،ن و الع ققدقب   الءققدنويقق  طي ال يققدة ال ققديمقق  طي الخيبققل

 . كدط  والمجتمع طي الجوان 
 ،  اإلرةققققدديقدمبد ال  ندمج  التي  اإلرةققققدديذلك من خالل اسققققتع اض الجينققققدت  ويمان بفنققققب         

بعدميا مع الماوندت  التيط د اةقققققققققققققتمل هذا ال  ندمج عيى بشقققققققققققققابي  من الفنبدت المع طب  والنقققققققققققققيوكب  
 بدري ج ى طفي الجينقققققتبن  الءدلء  وال ابع   ،  ط اد المشقققققدركبنلشقققققخصقققققب  الم ب ح  بال منبد لدى األا

ستمدع الفعدل طي الومدرسوا كبفب  ا س، عن المشدع   بصدل والتع بالعيى مبدرات ا بنالحي   المشدرك
ط د ركز المدرل  عيى اكنقققققدل الحي    الح  ؛الجينقققققدت ال أمدخدء سقققققت  الوا ،والتعدون  ،لف جواء من األأ

 ،  رة ال طضكنقققققدل المشقققققدركبن مبدإ إلىوالبددط   ،والشقققققخصقققققب  المال م  االجتمدعب من المبدرات  عددا  
طي كل م حي  من م احل  مبدرة  مبيتز  التيسققققيول حل المشققققاالت والمبدرات أ د بدرل الحي   عيى نققققط

الجينتبن الندبع  والءدمن  ط د ركزبد عيى  أمد ،ينتبن الخدمن  والنددس وذلك ع   الج ،حل المشاالت
خدصققق   ،   قدرة المشقققدرت عيى رطض مد ال ي غ اكتنقققدل المشقققدركبن مبدرة بوكبد الذات وبعزيز مفبوم 

وطي الجينتبن  ،    لدى المشدرت طي مبدرة رطض المخدر والت ويج ل طبعيى ب  بر كد ،ضغوط ال طدق
وان  ال اد من ابخدذهد  بشقققققققال  ، عيى مبدرة ابخدذ ال  ار طي حبدببإل ت ال دحء التدسقققققققع  والعدةققققققق ة ركز 

عيى من أ درجدت  إلىيجداب  بدطع ابإل إبجدهدت ايعزز لديبإل  ،ينحير من بنققققققققققققينققققققققققققل واضققققققققققققس ،منتظإل
دراكد  إوجد هذا أوقد  ،وببئتبإل ،كء  قدرة عيى االننقققجدم مع م بحبإلأياونوا  ن  أوبمانبإل من  ،االسقققتعداد
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 دت م حي  منظم  التعدمل مع ظ وف ابئتبإل ومتحي إلىهمب  الوصقققققققققققققول  واسقققققققققققققعد  لدى المشقققققققققققققدركبن ب
 مادندت المتدح  لدى كل منبإل .واإل

 دقب  الم ب ح  بدل  ندمج حول الع ، المعيومدتخب ببنألا خالل الجينقققققققققققتبن ا  ط د قدم المدرلوأخب        
 لدال اع اض واألض ارهد واالعتمددي  النفنب  والجندي  لكل منبد أنواعبد و أو  والمخدرات، بع يفبدالخح ة 
لدي   الذيسققيوت الشققخص لفبإل  االجتمدعب ب كبز عيى بوضققبس نموذج الضققغوطدت  التعدطي، مععيى 

 بدطع الف د بدبجده بندول التيمخدرات من خالل مندقشققققققق  عوامل المخدط  االسقققققققتعداد ل دء بدسقققققققتخدام ال
 بندولبد.بمنع الف د من  التيالمخدرات والعوامل الوقد ب  

 الصقققع  ، مءلالمواقف عيى اكنقققدل المشقققدركبن مبدرات التعدمل مع  اإلرةقققدديل د ركز ال  ندمج       
وبوكبقد  ،نققدزالتخ ين والتفققدوض طي بمع ا  ال  ارت، والتواصقققققققققققققققلوابخققدذ  ،بققل المواقفال ققدرة عيى ب ي
 بطوالمخدرات، ور  ،الع دقب  الخح ةب ديإل قدر كدف من المعيومدت حول  سقققققققت خدء، معالبدالذات وال بدم 

 وب سبخبد.المبدرات  بعمبر هذهاالنشح  ابذه المعيومدت طي س بل 

ّتوصياتّالدراسة
المخدرات  ومب بوبوعب  الشقققققق دل وب صققققققب هإل بدل بل واألسققققققدلب  الخددع  التي يمدرسققققققبد بجدر  •

 إلي دعبإل ط ين  لنمومبإل.

 المدرسققب ،دور اإلذاع   المخدرات، وبفعبلبفعبل دور الم ةققد الف دي والجمدعي طي الوقدي  من  •
  .ومد ابد من نشدط يومي منتم  ،والص ف، وال د حب 

 ويضققققدمنال اومب ، عيى المدارس  المخدرات، وبعمبمبدمن  الوقدي نوصققققي بدسققققتخدام ال  امج  •
  .ليمؤسندت ال ضدري  وال بئب  طي المنح   والمعنا ات، والزيدراتخالل ال حالت 

الشخصب  المنيم  من  اإلسالمي، وبكوينإكندل الحدل  بعض ال بإل الندبع  من بعدلبإل الدين  •
  .ال دوة ال نن  ال نن، وبوطب النيوت خالل الت كبد عيى 

وبعزيز النظدم األخالقي الذي  ،ب  بر الصقق   النفنققب  والتواطر النفنققي بدلعمل بمادرم األخالق •
عيى صققققققققققققققي  الحدل  بخدل   وأن هللا مع  طي  نواحب ، والت كبزهو جوه  اإلسققققققققققققققالم طي جمبع 

الصقققق   والصققققدق والتنققققدمس  ال دوة طيويجد طي الم ةققققد  ،طبشققققع  بدلحم نبن  ،النقققق اء والضقققق اء
  .واليحف وعدم إطشدء الن 
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أسققققققدلب  مختيف  بتندسقققققق  مع اإلمادندت   طي المدرسقققققق  بعدة  ،واألخالقي ، وم أهداف اإلرةققققققدد الدينيب
 : قمد يييومن هذه األسدلب   ،المتدح  طي المدرس 

ب وم بقق  من نشققققققققققققققققدط طي بعزيز األخالق  المققدرسقققققققققققققققق ، ومققدجمققدعقق  التوعبقق  اإلسققققققققققققققالمبقق  طي  .1
 .الفضد لوطدع  الوالدين وغ س  ،ال مبدة وأداء الواج دت كدلم دطظ  عيى الصالة اإلسالمب 

  بدعو لبد المدرسققققق  ب ضقققققور الحالل والمعيمبققققققققققققققققققققن وأولبدء األمور التيالندوات والم دضققققق ات  .2
 . والمجتمع الم يي

 .منتم ومد ابد من نشدط يومي ال د ط مجالت و  المدرسب ، والص فاإلذاع   .3
 .طي ال الد ال ضدري ، وال بئب ليمؤسندت  والمعنا ات، والزيدراتال حالت  .4
 وال  اءة ال  ة طي بعزيز وغ س المفقققدهبإل اإلسققققققققققققققالمبققق  ،االسققققققققققققققتفقققددة من معيمي مقققددة التع ب  .5

 . ب   عيى مادرم األخالق التي
 ون ققققققققققققققققققققققذ ال ذيي  وسقققققققوء الفدضقققققققي ،ب   عيى التمنقققققققك بدألخالق  التي ،إعداد النشققققققق ات البددط  .6

 . الخير
 حواطز مددي  ومعنوي  وبشققققققققققجبعبإل ات ديإل  بك يإل الحالل المءدلببن ذوي النققققققققققيوت ال نققققققققققن وذلك .7

 . وح  زمال بإل عيى االقتداء ابإل ،عيى التمنك اذلك
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ّ:المراجع
 الك يإل.ال  ان 
 .الن وي النن  
    

، بيقهالنفسمميّالسمملوكيّالمعرفيّالحديثّوأسمماليبهّوميادينّتطّجالعال(: 1994اا اهبإل، ع د النققتدر، )
 ال ده ة، دار الفج  لينش  والتوزيع.

العدلمب   االولى، الدار ، الح ع المخدراتمشمممكلةّتعاطيّوادمانّ (:2008م مد ) النصققققق ، مدحااو أ
 لينش ، الجبزة.

  المنب ة دار :عمدن، 3 ط .االجتماعية التنشئة سيكولوجية .(2002): م مد صدلسجددو،  أاو
عالجّالنفسيّوتطبيقاتهّالجماعية،ّسلسلةّاالرشادّوالّجالعال(: 2003أاو زيد، مدحا ع د ال مبد، )
 ، الجزء الخدمس، دار المع ط  الجدمعب .النفسي

أث  ا ندمج ارةقققققققققققددي جمعي طي خفض : ( 2016)الشقققققققققققددي، رعد لفت  ال وييي/ ااو عبح  طيبس طتدل 
االكتئدل وب نققققققققققققققبن ب دي  الذات لدي مدمني المخدرات طي م اكز االمل بدلمميك  

والدراسممممممممماتّالتربويةّّلألبحاثمجلةّجامعةّالقدسّالمفتوحةّ النققققققققققققققعودي ، الع بب 
 .13ج -4جيد م-طينحبن،– والنفسية

ّقايةّمنّتعاطيّالعقاقيرّوالمخدراتفاعليةّبرنامجّارشممممممممماديّللّو(: 2008ااو عبن، احمد م مود، )
قممائمّعلىّمسمممممممممحّاتجمماهمماتّطلبممةّكليممةّالمجتمعّالمعرضمممممممممينّلخطرّالتعمماطيّ

، كيب  الدراسققققققققققدت الت بوي  العيبد، عمدن، دكتوراه ، رسققققققققققدل  وممارسمممممماتهمّومعلوماتهم
 .األردن

 ي  الذات لدىخفض حدة ادمدن االنت نا ورطع ب د لإلرةدد(: طدعيب  ا ندمج 2010أاو غزال ، سمب ة، )
 .مجلةّاالرشادّالنفسيطالل الجدمع ، ال ده ة، 

ّقةبالمنطالمخدراتّمنّالشمممبابّّمتعاطيمفهومّالذاتّواالمنّالنفسممميّلديّ (،2010دطع هللا ) ،احمد
 حقق ، اط و الممديموغرافيممةوعالقتهممماّببعضّالمتغيراتّّبممالجممماهيريممةّالليبيممةالغربيممةّ
 .النودانالخ طوم،  منشورة، جدمع غب   دكتوراه 

 (.02012غزة –مدي ي  الش ط  – تقريرّعنّعقارّالترامادولالمخدرات، االدارة العدم  لمادط   
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 (.2012)إدارة مادط   المخدرات الخيبل، 
 .(2002إدارة مادط   المخدرات )

ب  ، رسقققدل  مدجنقققتظاهرةّتعاطيّالطالبّوالطالباتّالجامعيينّللمخدرات(: 2010آدم، اسقققدم  بشقققب ، )
 منشورة، جدمع  جوبد، النودان.غب  

 دار :، عمدن1 ط .منبد الوقدي  ، انتشمممارها أسمممبابها،ّ :المخدرات:ّ(2001)نزار،  هندءأنشقققققدصقققققي، 
 والتوزيع  والنش  ليح دع  الفك 
مشممممممكلةّالمسممممممكراتّوالمخدرات،ّّنظرّإلىّالجذورّواسممممممتشممممممراقّّإلىّ: (2001ال در،  م مد عيي )

 ، الح ع  االولى،  دار ال يإل،  دمشر الحلول
ينيّطأسممبابّتعاطىّعقارّالترمادولّلديّالشممبابّالفلسمم: (2013) ،عم  ،ن بدن ،طضققل الزين ،بنققدم

 مبدانب .دراس  المفتوح ، جدمع  ال دس  غزة،فيّمحافظةّ

يّمدىّفاعليةّبرنامجّارشممممممماديّلدىّطالبّالمرحلةّالثانويةّفيّمدمن(: 2002ال بومي،  عواطف، )
،  رسققدل  دكتورة غب  منشققورة،  قنققإل الدراسققدت النفنققب  واالجتمدعب ،  جدمع  البانجو

 عبن ةمس،  ال ده ة .
 ،االمينتافيناتّبإدمانعواملّالشممخصمميةّالسممتةّعشممرّوعالقتهاّ: (2011) منصقققور، ندصققق ، حجدل،

 ال يدض. جدمع  نديف الع بب  ليعيوم االمنب ، رسدل  مدجنتب ،

  رالع بي ليوثد الم كز :الكويا .العامة والصحة والمسكرات المخدرات:ّ .( 2001 ) سبد ال ديدي، 
 .الص ب  والمح وعدت

تشاؤمّاالسريةّوعالقتهاّبكلّمنّالتفاؤلّوالّةالتنشئاساليبّ: (2011) ،م مد هددي ع د هللا ،ال  بي
–رسققققدل  مدجنققققتب  غب  منشققققورة  – منّالمرحلةّالمتوسممطةّوالثانويةّبمنطقةّجازان

 النعودي . – الما م  ما –جدمع  إمد ل  ي 

 ال بدة، دراسقققققق التواطر عيى االدمدن المخدرات واث ة عيى ب نققققققبن بوعب  : (2010)، حنققققققبن ،الخزاعي
 ( حزي ان4)، العدد السمممموسمممميولوجيةالمجلةّالجزائريةّللدراسمممماتّ اجتمدعب  بح ب ب ،

 )جوان(.



105 
 

 مطور مقياس على سممممنة 17 - 13 لألعمار الذات تقدير معايير:ّّ( 2004 ) االل الخحب ، 
 األردن عمدن،  :األردنب  الجدمع  منشورة،  غب  دكتوراة  رسدل  .للبيئةّاألردنية

ّالنفسممممية المجاالت في العاملين دليل االنسمممماني،ّ السمممملوك تعديل:ّ .( 2003 ) جمدل الخحب ، 
 .والتوزيع لينش  الفالح مات   :الكويا ، 1 ط .واالجتماعية والتربوية

ّالعقلية المؤثراتّ،نحوّاسمممممممممتراتيجيةّوطنيةّلمكافحةّالمخدرات(: 2010، )خدلد م مد م مود خيبل،
جدمع  نديف ليعيوم االمنب   ،غب  منشققققققققققققققورة رسققققققققققققققدل  مدجنققققققققققققققتب  – فيّفلسمممممممممطين

 النعودي .ال يدض/المميك  الع بب  /

اسقق دل المواد والمخدرات من منظور متعدطببد طي المجتمع : (2011) الخبدط، مدجد ،م مودالخوالدة، 
( 5)االمنب ، العدد الدراسقققققدت االسقققققت اببجب   ، م كزاالمنيةالدراسممماتّّمجلةاالردني، 

 .نحزي ا

ّ .( 2005 ) صققققققققققققققفوت دروي ،   ، 1 ط .والتطبيق النظريمممممة بين المخمممممدرات من الوقمممممايمممممة:
 .ال دي  المص ي  المات  :اإلساندري /ال ده ة

يرّتقديرّالذاتّوالشمممممممممعورّبالوحدةّلدىّاالفرادّالمتعاطينّللمخدراتّوغ: ( 1996دروي ،  منى،  )
 .رسدل  مدجنتب  غب  منشورة،  جدمع  مؤب . المتعاطينّمنّنفسّاالسرةّفيّاالردن

، دراسممممممةّتحليليةّ–جرائمّالمخدراتّفيّالتشممممممريعّالفلسممممممطينيّ(: 2013الدوس، م مد ع د الك يإل، )
 زة.غ -نتب  غب  منشورة، جدمع  األزه رسدل  مدج

والمؤثراتّ والمخدرات الكحول على اإلدمان:ّ .( 2001 ) ،ّعداد ، مغبصقققققب  وأاو طبصقققققل الزراد، 
 .والتوزيع لينش  البمدم  :دمشر األولى،  الح ع  .(والعالج التشخيص) العقلية

 . 205. ص الصحةّالنفسية(. 2010س حدن،   ولبد يوسف،  ) 
فاعليةّبرنامجّارشمممماديّلخفضّاعراضّاالكتئابّلدىّعينةّمنّالشممممبابّ: (2010) م مد،، سققققققالم 

 -، رسقققققدل  مدجنقققققتب  غب  منشقققققورة، الجدمع  اإلسقققققالمب المدمنينّفيّمرحلةّالتعافي
  غزة.

الدار  :ال ده ة ، 1 ط .علمية بنظرة المخدرات تعاطي مشممممكلة:ّ .( 2000 ) مصقققققققحفى سقققققققويف، 
 .الي ندنب  المص ي 

 .المع ط  عدلإل سيني  :الكويا .تكاملية نظرة :والمجتمع المخدرات:ّ .( 2005) مصحفى  سويف،
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 وا دال.المجيس الوطني ليء دط  والفنون  المخدراتّوالمجتمعّنظرةّتكاملية :(1996، مصحفى)فسوي
 .الكويا .

مؤث ة (: المندندة األس ي  وعالقتبد اتفددي االنتكدس  لدى معتمدي المواد ال2011النبد، رأطا النبد، )
 .2ع 15، مص  جمجلةّدراساتّعربيةّفيّعلمّالنفسنفنبد ، 

( حولبدت طرقّعالجهّو-اإلدمانّعلىّالمخدراتّ)أسمبابهّ(: 2012الشققدع ي، سققدلم  ع د هللا أحمد، )
 (.40)عبن ةمس، مص  ج  آدال

سعوديةّالعواملّالمؤديةّلتعاطيّالمخدراتّفيّالمملكةّالعربيةّال(، 2011الش يف، ع د اإلل  م مد، )
ورق   )دراسممةّميدانيةّعلىّمتعاطيّالمخدراتّفيّمجتمعاتّاألملّللصممحةّالنفسممية

 م دم  ليمؤبم  العدلمي ن و است اببجب  طعدل  ليتوعب  ب خحدر المخدرات )ال يدض(
 ل ده ة. ا-2،  مؤسن  مورس الدولب  لينش  والتوزيع طاإلدمانّلهّعالج(: 1986صددق، عددل، )

اتجاهاتّ: (2013بشقققققب  )، ك يشقققققدن و ع د ال زاق ،المعدني م مد، و النصقققققب ات و بدسقققققإل ،الحوينقققققي
  الردن.ا–مبدانب  طي م دطظ  معدن  ، دراس المخدراتالشبابّنحوّ

، ال يدض،  م كز الدراسققققققققققققققدت اثرّالحروبّفيّانتشمممممممممارّالمخدرات(،: 2007) ،ال مبدان، عديد عيي
 ال  وث جدمع  نديف ليعيوم االمنب .و 

، ظاهرةّتعاطيّالمخدراتّوسمممطّالطالبّبالمجتمعاتّالسمممكنية(: 2013العدادين، ةقققققمس الدين زين، )
 رسدل  مدجنتب  غب  منشورة، جدمع  قدصدي، الجزا  .

. 
ةّالمخدراتّعلىّالواقعّالفلسمممطينيّفيّحدوثّالجريمةّ)دراسمممّأثر: (2010)كمدل، مبنقققققدء  ،الع ددل 

 .االسالمب ، غزةالجدمع  ،ّ(الجريمةفيّجغرافياّ

ّتعاطيّالمخدراتّواالسممممممممموياءالفرقّبينّالمدمنينّعلىّ(: 2011، مفتدح م مد عمدر، )ع د ال حمن
ينةّدراسةّعلىّعّ-وتقديرّالذاتّوالشعورّبالوحدةّالنفسيةّفيّمدىّالثقةّبالنفس
  .، مجي  دراسدت الحفول منّالمراهقينّبليبيا

يّعالقةّالحرمانّالمؤقتّمنّالوالدينّبإدمانّالشمممممممبابّعلىّتعاط(: 2004ع د هللا،  عددل عيي،  )
 ،  دراس  نفنب  واجتمدعب  .الهيروين
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  الفك .،  الح ع  الءدنب ،  دار ىّالصحةّالنفسيةمدخلّإل (:2004، م مد قدسإل،  )هللا ع د
ي ط الت بويبن والم ةقققققدين ا بدء دلبل ، االنسممماني السممملوك تعديل:ّ .( 2001 ) والعزة ، البددي ع د

  الدولب العيمب  الدار الندةقق  :عمدن ، 1 ط .واالجتمدعب  والنفنققب  التعيبمب  ال ضققديد
 األردن. والتوزيع،  لينش  الء دط  ودار

(: المشققققققققققققققاالت التي بواج  متعدطي المخدرات الم  ل عيى العالج 2011ع د الواحد، نورا رةققققققققققققققدي، )
مجلةّدراسمممماتّفيّوب ندمج م ت ح ليممدرسققققققق  العدم  ليخدم  االجتمدعب  لمواجبتبد،  

 .31،  مص ،  الجزء الخدمةّاالجتماعيةّوالعلومّاالنسانية
، 1ط .العالج اإلدمان،ّ التعري ،ّ الشمميطان،ّ ريةإمبراطّو المخدرات:ّ .( 1993 ) هدني ع مو ، 

 والتوزيع. والنش  ليح دع  النفد س دار :اب وت
الخدمةّ لممارسمممة نظرية نحو:ّ .( 2001 ) ال حمن ع د رأطا وم مد،  متولي النقققققبد العشقققققمدوي، 

 .مص  انبد،  .األفراد مع االجتماعية
ينّللتخفيفّمنّحدةّالخجلّلدىّعينةّمنّالمراهقفاعليةّبرنامجّ (:2010) ،متوليالعشمدوي، النبد 

   زة.غ -، رسدل  مدجنتب  غب  منشورة، الجدمع  اإلسالمب المدمنين

،   منشققققققققورات اتجاهاتّجديدةّفيّعلمّالنفسّالقانوني: (1992العبنققققققققوي،   ع د ال حمن م مد،   )
 ال ي ي ال  وقب   . 

، المات  الجدمعي ال دي  تائجهّوعالجهاإلدمانّأسمممممممممبابهّون(: 2004غ دري،  م مد سققققققققققققققالم ،  )
 اإلساندري  .
 ،  دار الوطدء. اإلسقققققققققاندري االجتماعياإلدمانّخطرّيهددّاألمنّ(: 2007غ دري،  م مد سقققققققققالم ،  )

 ليح دع  والنش  
 .والتوزيع لينش  طب   مؤسن  :ال ده ة ، 1 ط .اإلدمان سيكولوجية:ّ .( 2005 ) حنبن طديد، 

 الش وق. دار :ال ده ة ، 1 ط .وعالجه مراحله،ّ أنواعه،ّ :اإلدمان:ّ .( 2001 ) جواد طحدي ، 
 ،   ال ده ة،   دار النبض  المص ي   الطبّالوقائيّفيّاالسالم:ّ( 2000الفنج ي،   احمد،   ) 

تّالشمممخصممميةّلمدمنيّالمخدراتّوعالقتهاّببعضّالمتغيراّداالبعا(: 2013) ،ان م مد الفبدي، خيفدن
 االسققققالمب  منشققققوره، الجدمع غب   دكتوراه رسققققدل   ،ةّلديهمّبالمجتمعّالعمانياالسمممري

 العدلمب  )جوم دت(.
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ّاالتزانّاالنفعاليّوعالقتهّبالسماتّالخمسّالكبرىّللشخصية(: 2013، )عيى ان ندصقق  ،ال  حدني
 ، رسقققققققققققققققدل السمممممممممعوديةلدىّعينةّمنّالمتعاطينّعلىّالمخدراتّبالمنطقةّالعربيةّ

 .، ما جدمع  أم ال  ى – غب  منشورة مدجنتب 

 .الفك  دار :مدنع ، 1 ط .وتطبيقاتها االجتماعية المعرفية النظرية:ّ .( 2000 ) يوسف قحدمي، 
طبد  الميك مات   .السممممملوكي المعرفي العالج في المرشمممممد:ّ.( 2000 ) اا اهبإل ندصقققققققق  الم درل، 

 .النعودي  الوطنب ، 
،  ، ال ده ة دار ال ةققققققددالعالجّالمعرفيّالسمممملوكيّاسممممسّوتطبيقات(: 2002م مد،  عددل ع د هللا،  )
 المخدرات . الن ء منالع بي رطبع المنتوى ل مدي    المؤبم 

التربيةّ كلية مجلة  .اإلدمدن عالج طي النفنققي اإلرةققدد طدعيب  مدى : ((2000الصقق ور، ع د م مد، 
 المنصورة. جدمع  ،  45 العدد ، بالمنصورة

عيةّوالمهاراتّاالجتما الذات مفهوم تطوير في جمعي إرشاد برنامج أثر .( 2003 ): م مد مشدق  ، 
غب   دكتوراة  رسقققققققققققققدل  . المخدرات على المدمنين لدى اإلدمان سمممممممملوك وخفض
  .األردن عمدن،  :الع بب  عمدن جدمع  ، منشورة

ق الشقق و  دار :عمدن .النفسي والعالج اإلرشاد :المخدرات على اإلدمان .( 2007 ): م مد مشققدق  ، 
 .والتوزيع لينش 

(: طدعيب  ا ندمج ارةققققققققددي طي بحوي  المبدرات االجتمدعب  وخفض سققققققققيوت 2013)، مشققققققققدق  ،  م مد
ةّمجلةّالجامعةّاإلسالميةّللدراساتّالتربوياإلدمدن لدى المدمنبن عيى المخدرات،  

 .291، ص265،  العدد ال ابع،  صوالعشروّنالمجلةّالحاديةّ–والنفسيةّ
لعصداب  واالكتئدل والعدوانب  لدى المندندة االجتمدعب  وعالقتبد بد: ( 2011)،حدنيعويد س -المشعدن

(،جدمع  4()12) ،ةّوالنفسمممممممميةمجلةّالعلومّالتربوي–المتعدطبن وطي   دول  الكويا 
 (.256الكويا) ص

والتوزيع،   لينشقققققققق  ال يإل دار .السممممملوك وتعديل السممممملوكي العالج:ّ ( 1990 ) كدمل لويس ميبا ، 
 .الكويا

أب دث مادط    . م كزوالعالجاإلدمانّأسمممممممبابهّومظاهرهّللوقايةّ(: 1986منصققققققققققور،  ع د المجبد  )
 الج يم  ال يدض
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جدمع  الدول -رسقققققققدل  دكتوراه – االبعادّالجغرافيةّللجريمةّفيّمحافظةّغزة(: 2004منصقققققققور، عددل )
 الع بب 
لعمريةّالتنشئةّاالجتماعيةّوعالقتهاّبإدمانّالمراهقينّلدىّالمرحلةّا(: 2010مواطي، م مود ابيول )
 ، رسدل  مدجنتب  غب  منشورة، الجدمع  اإلسالمب ، غزة.(ّسنة18ّ–12ّ)

 منّالعامة الثانوية المرحلة لطالب الدراسي بالتحصيل التنبؤ:ّ ( 1997)الفتدح ع د طدروق  موسى، 
 الزقدزير،  جمبوري  جدمع  منشورة،  غب  دكتوراه  رسدل  .المدرسية نحو اتجاهاتهم

 .الع بب  مص 
 أضممممممرارّالمسممممممكرات ضممممممد التوعية برنامج فاعلية تقييم (: 2006)ال حمن ع د طبد الموسققققققققققى، 

 دل رس ، الملكيةّالسعودية الجوية القوات منتسبي على ميدانية دراسة .والمخدرات
 كيب  الدراسققققققققققققققدت منشققققققققققققققورة،  غب  االجتمدعب  وال عدي  الت هبل طي مدجنققققققققققققققتب 

 .الع بب  النعودي  المميك  ال يدض،  :األمنب  ليعيوم الع بب  نديف جدمع /العيبد
جريمةّتعاطيّالمخدراتّفيّمحافظاتّغزةّدراسمممممممممةّفيّجغرافياّ: (2012)م مد، وسقققققققققققققققدم  ،النجدر

 االسالمب .الجدمع   ا دال منشورة، كيب  مدجنتب  غب  ، رسدل الجريمة

 طينحبن .  رام هللا،  االدارةّالعامةّلمكافحةّالمخدرات (:2012)نش ة ة دل واعي اال مخدرات 
اتّبناءّبرنامجّارشمممماديّوقائيّمقترحّللوقايةّمنّاالدمانّعلىّالمخدّر  (:2008)امب ة جدا  ،هدةققققققإل

 يب  الت بب  لي ندت .ك –،   جدمع  الكوط  لدىّطلبةّالجامعة
تخفيفّ في سمملوكي-معرفي عالجي برنامج فاعلية مدى:ّ .( 2003 ) سقققالم  سقققعبد م مد هندي ، 

ةققققققققمس  عبن جدمع  منشققققققققورة،  غب  دكتوراه  أط وح  .األطفال لدى االكتئاب حدة
 .مص  ال ده ة، 
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ّ(:ّاستبانةّالمعلومات1ملحقّرقمّ)

                                    

 جامعة الخليل                                                    

 كلية الدراسات العليا /قسم علم النفس /تخصص توجيه وارشاد                           

 خطة بحث بعنوان                                                 

 الخليل –دة القديمةية من االدمان على المخدرات لدى طلبة المدارس في البلالوقائي الجمعي للوقا اإلرشاديفعالية البرنامج 

 :الطالب االعزاء

على المخدرات لدى  تقوم الباحثة بإجراء دراسات استطالعية  بعنوان )فعالية برنامج ارشادي جمعي مقترح للوقاية من االدمان

لذا ،  ه واالرشادة استكماال لمتطلبات البحث في تخصص التوجيالخليل (وتأتي هذه الدراس–طلبة المدارس في البلدة القديمة 

تعامل بسرية تامة سيتم الحصول عليها س التيعلما بان البيانات ،  أرجو االجابة على جميع فقرات االستبانة بدقة وموضوعية

 البحث العلمي . ألغراضولن تستخدم إال 

 وشكرا لحسن تعاونكم 

 زهيرة ابو عرام :اعداد الطالبة

 أ.د. جمال ابو مرق :إشراف

 :القسم االول

 :تنطبق عليك التيالرجاء وضع دائرة حول رمز االجابة 

 انثى -ذكر          ب-**الجنس     أ

 **الصف:     التوجيهي

 العلوم االنسانية  -أ  :**التخصص 

 ب العلوم الطبيعية                    
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 ***مقياس المعلومات ***

 درجة الموافقة                 الفقرة  الرقم

كبيرة 

 جدا

ضعيفة  متوسطة كبيرة 

 جدا

 ضعيفة 

الكتب والمجالت والجرائد هي مصادر حصولي على المعلومات  -1

 حول العقاقير الخطرة والمخدرات 

     

احصل على المعلومات عن العقاقير الخطرة والمخدرات من  -2

 المحطات الفضائية 

     

استقي المعلومات عن العقاقير الخطرة والمخدرات عن طريق  -3

 شبكة االنترنت

     

ير االصدقاء والزمالء هم المصدر االساسي لمعرفتي حول العقاق -4

 الخطرة والمخدرات 

     

اسرتي مصدر مهم استقي منه معلوماتي حول العقاقير الخطرة  -5

 والمخدرات

     

تقوم بها الجبهات المعنية هي مصدر  التيحمالت التوعية  -6

 اساسي لمعلوماتي حول العقاقير الخطرة والمخدرات 

     

ر تعاطي العقاقي إلىتدفع الفرد  التيلدى معرفة عن االسباب  -7

 الخطرة والمخدرات

     

 هنالك مؤشرات تعطي داللة بان الفرد اصبح يتعاطى العقاقير -8

 الخطرة والمخدرات 

     

لى لدي معلومات دقيقة بان العقاقير الخطرة والمخدرات تكون ع -9

 شحمة .....،  زيوت، سائل،  اشتال،  بودرة حبوب :شكل

     

      المخدرات واساليب تعاطيها  أنواعلدى معلومات حول  -10

      اطييمكن ان تنتقل عبر التع التيالمعدية  باألمراضلدي معرفة  -11

تعاطي العقاقير  التي يسببها باألضرار الصحيةلدي معرفة  -12

 الخطرة والمخدرات

     

النفسية الناجمة عن تعاطي العقاقير  باألضرارلدى معرفة  -13

 الخطرة والمخدرات

     

االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن  باألضرارلدى معرفة  -14

 تعاطي العقاقير الخطرة والمخدرات 

     

اعرف ان تعاطي العقاقير الخطرة والمخدرات يصيب االسرة  -15

 بالغة منها والدة اطفال مشوهين الم مدمنة  بأضرار
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لدي معلومات قانونية حول العقوبات المترتبة على تعاطي  -16

 العقاقير الخطرة والمخدرات في فلسطين.

     

لخطرة اة لتعاطي العقاقير اإلرشاديلدي معرفة بالبرامج الوقائية  -17

 والمخدرات 

     

ة التدريب على عدد من اإلرشاديتتضمن البرامج الوقائية  -18

 االجتماعيةالمهارات الشخصية 

     

هنالك عالقة بين تعاطي العقاقير الخطرة والمخدرات  -19

 في المجتمع  االجتماعيةواالمراض 

     

بدا االدمان بحيث يكون االنسان ع إلىاعلم بان المخدرات تقود  -20

 لها بكل ما للكلمة من معنى

     

طلبة اعلم ان اللذين يتعاطون العقاقير الخطرة والمخدرات من ال -21

 يقل استيعابهم للدراسة ويكون سببا في رسوبهم 

     

 اعلم ان رفاق السوء هم بداية الطريق نحو السقوط في دوامة -22

  تعاطي العقاقير الخطرة والمخدرات وبالتالي االدمان عليها

     

شاهدت او سمعت كيف ادى تعاطي وادمان وحيازة العقاقير  -23

 السجن  إلىالخطرة والمخدرات بصاحبها 

     

 إلىشاهدت او سمعت كيف ادت العقاقير الخطرة والمخدرات  -24

 والمهنية لبعض الضحايا  االجتماعيةتدمير الحياة 

     

 إلىشاهدت او سمعت كيف ادت العقاقير الخطرة والمخدرات  -25

 تدمير مستقبل ضحاياها ذكورا واناثا 

     

شاهدت نوعا او اكثر من العقاقير الخطرة والمخدرات بشكل  -26

 مباشر 

     

قير تدل على ان الفرد يتعاطى العقا التيلدي معرفة بالمؤشرات  -27

 الخطرة والمخدرات 

     

عن  )االدمان (النفسي الناتج االعتمادلدي معلومات دقيقة حول  -28

 معينة من العقاقير الخطرة والمخدرات أنواعتعاطي 

     

عن  )االدمان (الجسدي الناتج االعتمادلدي معلومات دقيقة حول  -29

 معينة من العقاقير الخطرة والمخدرات. أنواعتعاطي 

     

اعرف من تجارب شخصية عن مضار العقاقير الخطرة  -30

 والمخدرات .

     

      العقاقير الخطرة والمخدرات .لدي معلومات عن مدى انتشار  -31

 العقاقير الخطرة والمخدرات الشائعة أنواعلدي معلومات عن  -32

 في فلسطين.

     

 لدي معرفة بسبل الوقاية لحماية الشباب من تعاطي العقاقير -33

 الخطرة والمخدرات.

     



117 
 

لدي معرفة بطرق العالج من االدمان على العقاقير الخطرة  -34

 والمخدرات. 

     

ت لدي معلومات عن واقع المتاجرة بالعقاقير الخطرة والمخدرا -35

 محليا او اقليميا او عالميا .

     

اعلم ان تعاطي العقاقير الخطرة والمخدرات سبب رئيس  -36

 الرتكاب الجرائم.

     

      تعاطي العقاقير الخطرة والمخدرات انتحار بطيء .اعلم ان  -37

كثير من الشباب يتعاطون ويتاجرون بالعقاقير الخطرة  -38

 والمخدرات من خالل اصدقائهم ومعارفهم .
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ّ(:ّاستبانةّالممارسات2ملحقّرقمّ)

                                                                   

 جامعة الخليل                                                          

 كلية الدراسات العليا /قسم علم النفس /تخصص توجيه وارشاد                           

 خطة بحث بعنوان                                                 

 الخليل –دة القديمةالوقائي الجمعي للوقاية من االدمان على المخدرات لدى طلبة المدارس في البل اإلرشاديفعالية البرنامج 

 :الطالب االعزاء

على المخدرات لدى  تقوم الباحثة بإجراء دراسات استطالعية  بعنوان )فعالية برنامج ارشادي جمعي مقترح للوقاية من االدمان

لذا ،  ه واالرشادليل (وتأتي هذه الدراسة استكماال لمتطلبات البحث في تخصص التوجيالخ–طلبة المدارس في البلدة القديمة 

تعامل بسرية تامة سيتم الحصول عليها س التيعلما بان البيانات ،  أرجو االجابة على جميع فقرات االستبانة بدقة وموضوعية

 البحث العلمي . ألغراضولن تستخدم إال 

 وشكرا لحسن تعاونكم 

 ابو عرام  الطالبة: زهيرةاعداد 

 أ.د. جمال ابو مرق :إشراف

 :القسم االول

 :تنطبق عليك التيالرجاء وضع دائرة حول رمز االجابة 

 انثى -ذكر          ب-**الجنس     أ

 **الصف:     التوجيهي

 العلوم االنسانية  -أ  :**التخصص 

                   ب العلوم الطبيعية                                     
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 ***مقياس الممارسات ***

 درج  المواط                   الف  ة  ال قإل

ك ب ة 
 جدا

ضعبف   متوسح  ك ب ة 
 جدا

 ضعبف  

      امدرس بدخبن النجد   او االرجبي  دون عيإل والدي. -1

      امضا احبدند مواد اخ ى اديي  عن النجد    -2

      ابندول الك ول طي جيندت مع بعض االصدقدء /الصدي دت  -3

استمتع بص    اةخدص يتعدطون الع دقب  الخح ة والمخدرات  -4
. 

     

س ر لي قبددة النبدرة واند ب ا بدثب  الع دقب  الخح ة  -5
 والمخدرات 

     

 عندمد ابعدطى الع دقب  الخح ة،  اقوم احبدند بنيوت ال ارضده -6
 والمخدرات 

     

صعوب  طي ،  هل ظب ت عيبك اع اض بندرع دقدت ال ي  -7
عندمد كنا بتعدطى ،  رعش  طي االط اف،  البيوس ،  التنفس

 الع دقب  الخح ة والمخدرات.

     

اب   عن أي مجدل ليتنيب  حتى لو كدن غب  م  ول عند  -8
 والف ا  .ةعوري بدلضج  والميل 

     

يعت د انبد بندعد  التياحدول ان دص وزني بدستخدام االدوي   -9
 عيى بخفبف الوزن.

     

استخدم ح ول المنومدت ادون نصب   ط ب  البمان من  -10
 النوم والتخيص من االرق 

     

استخدم معظإل االحبدن ال  ول المن ب  والمنشح  وخدص   -11
 اثندء طت ة االمت دندت 
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      ابندول الفدلبوم وال  ول المبد   دون استشدرة الح ب   -12

      د استمتع بشإل المواد الحبدرة االجو او ال نزين او غب هد احبدن -13

ال اقحع عالقتي مع زمبل لي ب بن ان  يتعدطى الع دقب   -14
 الخح ة والمخدرات 

     

النعدل الحتوا بد عيى  ابدلا طي بندول ج عدت زا دة من ادوي  -15
 ودون استشدرة ط ب  ،  مواد مخدرة

     

ينتداني ةعور الندم احبدند ليتخيص من بندول أي بعض  -16
 الع دقب  الخح ة والمخدرات 

     

اضغط عيى اصدقد ي الم  ببن لتج ي  بعدطي الع دقب   -17
 الخح ة والمخدرات معي

     

يع ض عيي ب ويج او ابع الع دقب  الخح ة والمخدرات من ق ل  -18
  والزمالءاالصدقدء 

     

ابجن  ااال  الجبدت ذات العالق  اذا عيما ب دالت بعدطي  -19
 الع دقب  الخح ة والمخدرات ابن اصدقد ي او معدرطي 

     

ردة طعيي عندمد يع ض عيي بج ي  الع دقب  الخح ة  -20
 والمخدرات هي ال  ول من ق بل التج ب  

     

ردة طعيي عندمد يع ض عيي ب ويج الع دقب  الخح ة المخدرات  -21
 هي التفكب  طي االم  

     

      ال اطعل مد يتواطر مع رغ دبي خوطد من ان يغض  االخ ون  -22

      امدرس بعدطي المخدرات بن   اس بي المفكا   -23

      س ر ان اودعا النجن او ال جز بن   بعدطي المخدرات  -24

يتعدطى الع دقب  الخح ة  الذيال اخ   والدي زمبيي  -25
 والمخدرات 
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      ال ابخذ موقفد سي بد من المخدرات رغإل كونبد م  م  . -26

بعض االةبدء الءمبن  طي ال با او استولي اقوم احبدند ا بع  -27
عيى بعض الن ود طي ال با دون عيإل احد لي صول عيى 

 بعض الع دقب  الخح ة والمخدرات

     

      اجدلس اصدقدء يتعدطون الع دقب  الخح ة المخدرات -28

بعدطي الع دقب   إلىدطعتني ضغوطدت االصدقدء الم  ببن  -29
 الخح ة والمخدرات المنتظم  .

     

اعت د ان بعدطي الع دقب  الخح ة والمخدرات يعد وسبي   -30
 لتخفبف متدع  ال بدة احبدند كءب ة 
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ّ(:ّاالستبانةّالمستخدمةّفيّالتطبيقّعلىّالمجموعةّالتجريبية3ملحقّرقمّ)
 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 جامعة الخليل 

 وارشاد توجيهقسم علم النفس / تخصص /  الدراسات العليا  كلية

 خطة بحث بعنوان 

ت لدى طلبة الوقائي الجمعي للوقاية من االدمان على المخدرا اإلرشاديفعالية البرنامج 

 خليلال -المدارس في البلدة القديمة 

 :األعزاء الطالب

 للوقاية قترحم الجمعي ارشادي البرنامج فعالية) استطالعية بعنوان دراسة بإجراء  الباحثة تقوم

 الدراسة هذه  وتأتي( لخليل ا -طلبة المدارس في البلدة القديمة  لدى المخدرات على االدمان من

 فقرات يعجم على اإلجابة أرجو لذا   ،واالرشاد التوجيهالبحث في تخصص  لمتطلبات استكماال

 ،  تامة بسرية ستعامل عليها الحصول سيتم التي البيانات بان علما   ،  وموضوعية بدقة االستبانة

 . العلمي البحث ألغراض إال تستخدم ولن

 تعاونكم لحسن وشكرا  

 . زهيرة أبو عرام   : الطالبة إعداد

 . أ .د . جمال أبو مرق  :إشراف

 :األولية البيانات األول القسم

  : نطبق عةيك  الذقالرجاء وضع واجرة ح ل رمز االجابة 

 أنثى  -كر                      بذ -أ    :الن ع

   لعة م الطبيعية ا   -ب                    العة م االنسانية   -أ   :التخصص
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  :(اسبك ن الذقعن الخيار √فقرات الدراسة ) عز زق الطالب اضع عالمة  :القسم الثانم

مواطر  مواطر ط  ات الدراس  

 بشدة 

معدرض  معدرض  م ديد

 بشدة  

ّالذيّماّيصيبّاالنسانّمنّاعتاللّوأمراضّوإصاباتّتنالّمنّبدنهّأوّنفسيتهّأوّالمحيطّ:المجالّالصحي

ّ،ّيعيشّفيه

      ة االيذاء بص   المتندول ليمددة المخدر  إلىيؤث  بعدطي المخدرات 

      بفجب  الش اين لدى المتعدطي  إلىيعمل بعدطي المخدرات 

      المواد المنا ة بعمل عيى ب يبل الت كبز لدى االط اد 

نشاطّاالجتماعيّفيّوتساهمّاألسرةّفيّالّ،ّالعالقاتّبينّّأفرادّتربطّبينهمّصلةّالقرابةّوالرحمّ:المجالّاالسريّ

ّكلّجوانبهّ.

      قنوة االس ة بدطع الش دل لالدمدن 

      االدمدن عيى المخدرات  إلىالتفكك االس ي يندعد االط اد ليجوء 

يعمل بعدطي المخدرات عيى عدم قدرت الف د عيى ال بدم بدالمور 

 المتعي   بدل بدة البومب  .

     

      الت يبد والم دكدة يجعل االط اد ييجؤن لتعدطي المخدرات 

ّنكّ.ّّمعّاهلكّفيّالبيتّّمعّجيراّحولكّتعاملكنّالذيهيّعالقتكّالطيبةّمعّالناسّّ:المجالّاالجتماعي

       االجتمدعب بعدطي المخدرات يعمل عيى بفكك العالقدت 
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نتبج  بعدطي  االجتمدعب عدم قدرة الف د عيى ال بدم اواج دب  

 المخدرات 

     

 بفكك العالقدت االس ي  وانتشدر المشاالت ابن اط اد االس ة س  

 من اس دل بعدطي المخدرات . 

     

طلباتّالحياةّالمجتمعّمنّحيثّنسبةّدخلهمّوقدرتهمّعلىّتوفيرّمتّألفرادالوضعّاالقتصاديّّ:المجالّاالقتصادي

.ّ

قبدم الشخص المتعدطي ا بع ممتيكدب  لي صول عيى المددة 

 المخدرة .

     

يعت   الشخص المتعدطي ليمخدرات ةخص عدطل عن العمل 

 منتج.وغب  

     

      خندرة الشخص لجمبع ممتيكدب  نتبج  لتعدطي المخدرات 

واجباتهّعلىّّولكيانّالفردّالبنيويّوالنفسيّحيثّيحدّمنّقدرتهّعلىّالقيامّبأعمالهّايبحثّبّ:المجالّالنفسيّ

ّالوجهّاألكملّ

      بؤث  المخدرات عيى ال دل  الع يب   ليف د 

      انن دل الف د من المجتمع  إلىيؤدي بعدطي المخدرات 

      ةعور الف د بدلنشوة  إلىيؤدي بعدطي المخدرات 

 

ّ  
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ّوسطّالخليلّ-(:ّكتابّموجهّللتربيةّوالتعليم4ملحقّرقمّ)
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ّ(:ّكتابّموجهّإلدارةّمكافحةّالمخدراتّفيّالخليل5ملحقّرقمّ)
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ّعيّللوقايةّمنّاالدمانّعلىّالمخدراتّفيّلدىّطلبةّالمدارساارشاديّجم(:ّفاعليةّبرنامج6ّملحقّرقمّ)
ّالخليلّّ–فيّالبلدةّالقديمةّّالثانوية

 العراق -جامعة الكوفة -2008 -إعداد: أ.د أميرة جابر هاشم

ّوصفّالجلسةّالفنياتّالمستخدمةّموضوعّالجلسةّرقمّالجلسة

ّلقاءّتعارفّالجلسةّاالولى
نقاشّ/حوارّ/نشاطّ

ّتعريفي
تعارفّمعّالطلبةّوالترحيبّبهمّوكسرّ

ّحواجزّبينّالمجموعة

ّالجلسةّالثانية
التدريبّعلىّمهارةّ
مفهومّالذاتّوتقديرّ

ّالذات

نقاشّ/حوارّ
ّمجموعات/

التعرفّعلىّمفهومّالذاتّوخصائصهّ
ّواشكالهّوتقديرّالذات

ّمهاراتّتوكيدّالذاتّالجلسةّالثالثة
نقاشّ/حوارّ/تسجيلّ

ّتبادلّاالدوار/االفكارّ

تطبيقّمهاراتّتوكيدّالذاتّوالتمييزّبينّ
السلوكّالتوكيديّوالسلوكّغيرّالتوكيديّ
وعالقتهاّبتعاطيّالعقاقيرّالخطرةّ

ّوالمخدرات

ّالجلسةّالرابعة
التعرفّوالتدربّعلىّ
فنياتّاستراتيجياتّ
ّالتدريبّالتوكيدي

نقاشّ/حوارّ/التعلمّ
ّبالمشاركة

اسلوبّّتدريبّالمشاركينّعلىّتطبيق
ّتوكيدّالذاتّمنّخاللّالتدريبّالتدعيمي

ّالجلسةّالخامسة
مهاراتّضبطّالذاتّ
ّوضبطّالتفكير

نقاشّ/حوار/تخيلّ
ّانشطة/

ّتعري ّالمشاركينّبمهاراتّضبطّالذات

ّمهارةّاالتصالّوالتواصلّالجلسةّالسادسة
نقاشّ/حوار/انشطةّ

ّالعاب/
التعرفّعلىّمهاراتّاالتصالّوالتواصلّ

ّعندّالطالب

ّنقاشّ/حوارّ/انشطةّاسلوبّحلّالمشكالتّالجلسةّالسابعة
التعرفّعلىّاسبابّالتعاطيّ)االساليبّ
ّواالنشطةّلتحقيقّهذهّاالهدافّ(

ّالجلسةّالثامنة
مهاراتّحلّالمشكالتّ

ّواالسترخاء
مهارةّاالسترخاءّ

ّالخيالّالحوار/

فنياتّواستراتيجياتّمهاراتّّإلىالتعرفّ
ّبالعقاقيرحلّالمشكالتّفيّمواق ّتتعلقّ
ّالخطرةّوالمخدرات
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ّمهارةّرفضّالمخدراتّالجلسةّالتاسعة
نقاشّ/حوارّ/تخيلّ

ّتسجيلّاالفكار/
التعرفّعلىّمفهومّمهارةّرفضّالمخدراتّ

ّوالتدربّعليها

ّاخطارّالمخدراتّالجلسةّالعاشرة
عرضّبوربوينت/التعلمّ
بالمشاركةّ/نقاشّ

ّحوار/

تزويدّالمشاركينّبمعلوماتّعنّالعقاقيرّ
ّالخطرةّوالمخدراتّومخاطرها

الجلسةّالحاديةّ
ّعشرة

طرقّالوقايةّمنّ
ّالمخدرات

عرضّفيلمّ/نقاشّ
ّحوار/

تزويدّالمشاركينّبمعلوماتّعنّالعقاقيرّ
ّالخطرةّوالمخدرات

ّاإلرشاديتقييمّالبرنامجّّالجلسةّالثانيةّعشرة
تعبئةّالمقياسّالبعديّ
ّوتوزيعّبروشور

ومناقشةّّاإلرشادياجراءّتقويمّللبرنامجّ
االعمالّغيرّالمنتهيةّوتطبيقّالقياسّ

ّالبعدي

 

 


