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 ظاهرة اإلدمان على المخدرات
 ) أسبابها، آثارها، وكيفية التعامل معها( 

 " دراسة نظرية تحليلية"
 

 د. صالح سمير الدليمي
 أستاذ مشارك

 قسم علم االجتماع/ كلية اآلداب والعلوم/ صيراته
 جامعة الجبل الغربي بالزاويه

 -ليبيا  -
 
 

 المقدمة
مجتمعػػات العػػالـ المختمفػػة اليػػػـك مػػف المالػػكلت المعاصػػرة التػػي تعػػػاني منيػػا 

عمى اختلؼ مستكياتيا، المتقدمة منيا كالمتخمفة عمى حدو سكاء، كالتي تيدر أمف 
كاستقرار ىذه المجتمعات، كالتي تحدث فعػلن سػمبيان مػؤثران يسػتمر تػ ثيره فتػرة أطػكؿ 
مف ت ثير أم عماؿ آخر كىي مالكمة تعاطي المخػدرات كاإلدمػاف عمييػا. كتت ػح 

ىػػػذه المالػػػكمة مػػػف خػػػلؿ حجػػػـ التػػػ ثير الػػػذم تحدثػػػو عمػػػى بنػػػاء المجتمػػػ   خطػػػكرة
كأفراده، كمػا يترتػع عميػو مػف آثػار اجتماعيػة كاهتصػاديو، كنفسػية سػيرة   يقتصػر 
نمػػا يمتػػد ت ثيرىػػا ليالػػمؿ كػػلن مػػف الفػػرد  ت ثيرىػػا عمػػى الفػػرد المتعػػاطي لممخػػدرات، كات

اىػػػا عػػدد كبيػػػر مػػف العممػػػاء كالمجتمػػ . كهػػػد أكػػدت العديػػػد مػػف الدراسػػػات التػػي أجر 
كالميتمػيف  بدراسػػة ىػػذه الظػاىرة الخطيػػرة، إلػػى أنيػػا ظػاىرة مر ػػية تحمػػؿ فيركسػػان 
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معػػديان، تحػػدث بفعػػؿ تفاعػػؿ عػػدد كبيػػر مػػف العكامػػؿ بع ػػيا يتعمػػؽ بػػالفرد نفسػػو، 
 كالبعض اآلخر يتعمؽ بالمجتم  كالبيرة المحيطة بالالخص المتعاطي.

آلكنػػػة ارخيػػػرة اىتمامػػػان كبيػػػران لػػػدل بعػػػض كهػػػد نالػػػت مالػػػكمة المخػػػدرات فػػػي ا 
الباحثيف كالييرات المحمية كالعالمية بسبع ازدياد انتالار ىذه المالكمة بالكؿ سري  
كتفالييا في أغمع المجتمعات، حيث غدت مالكمة عالمية كمحميػة تتطمػع تكػاثؼ 
جميػػػ  الجيػػػات، مػػػف منظمػػػات كمؤسسػػػات عالميػػػة كمحميػػػة كعقػػػد مػػػؤتمرات كسػػػف 

مػػػػف الػػػػ نيا أف تحػػػػد مػػػػف تفػػػػاهـ ىػػػػذه المالػػػػكمة كانتالػػػػار أ ػػػػرارىا  هػػػػكانيف صػػػػارمة
الجسيمة التي تمحؽ بجسـ الفرد كنفسو كمجتمعو، فاإلدماف عمى المخدرات ظاىرة 
مدمرة في المجتمعات كدمارىػا   يقتصػر عمػى الفػرد كحػده فيػي مالػكمة اجتماعيػة 

كالعقميػػػػػة يتػػػػ ثر بيػػػػا جميػػػػ  ارفػػػػػراد فػػػػي المجتمػػػػ ، كم ػػػػػارىا الجسػػػػمية كالنفسػػػػية 
كا جتماعيػػػػة كالماليػػػػة تػػػػنعكس عمػػػػى المجتمػػػػ  ب سػػػػره، كعمػػػػى الحيػػػػاة ا جتماعيػػػػة 
كالصحية كا هتصادية لألفراد كالمجتمعات، رنيا مالكمة متعددة الجكانع، فيي   
نمػا عمػى  تتكهؼ عمى الفرد كحده أك عمػى جانػع مػف جكانػع تكاجػد أم مجتمػ ، كات

كالسياسػية كا جتماعيػة.  ة، كنظمو القانكنيالمجتم  بكؿ جكانبو كطبقاتو كهطاعاتو
(1) 

لقػػػد أصػػػبحت المخػػػدرات تمثػػػؿ مػػػ  اإلرىػػػاع، كتمػػػكث البيرػػػة أخطػػػر التحػػػديات 
الراىنة التي تكاجو عالمنا المعاصر، كتيدد استقرار البالرية كأمنيا كتقدميا، كذلؾ 
بعػػد أف اجتػػاح كبػػاء اإلدمػػاف كمػػا يػػرتبط بػػو مػػف ظػػكاىر إجراميػػة أخػػرل  مختمػػؼ 

مجتمعػػػػػػات المتقدمػػػػػػة كالناميػػػػػػة، كسػػػػػػبع ليػػػػػػا العديػػػػػػد مػػػػػػف المالػػػػػػكلت الصػػػػػػحية ال
كا جتماعية كارمنية كا هتصادية الخطيرة؛ ككصؿ اإلنتاج العالمي مف المخدرات 
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إلى أرهاـ هياسية غير مسبكهة، كأخذت أجيزة المكافحة خاصةن في ظػؿ المتييػرات 
فػػي الحػػد مػػف عمميػػات إنتػػاج التػػي يمػػكج بيػػا العػػالـ اآلف تكاجػػو صػػعكبات متزايػػدة 

المخػػػػدرات كا تجػػػػار غيػػػػر المالػػػػركع بيػػػػا؛ التػػػػي تتمتػػػػ  ب مكانػػػػات بالػػػػرية كماديػػػػة 
كتنظيميػػة، كيمتػػد نالػػاطيا عبػػر الحػػدكد الكطنيػػة لمػػدكؿ، كتمعػػع دكران بػػال  الخطػػكرة 
في تعكيؽ بػرام  التنميػة، كتيػدد ارمػف كا سػتقرار السياسػي كا جتمػاعي، كتػرتبط 

اف بعلهػػػات كثيقػػػة كمصػػػالح مالػػػتركة مػػػ  الػػػبكات الجريمػػػة فػػػي كثيػػػر مػػػف ارحيػػػ
المنظمػػػة، كمؤسسػػػات غسػػػيؿ ارمػػػكاؿ، كجماعػػػات اإلرىػػػاع، كعصػػػابات ا تجػػػار 

 (2غير المالركع بارسمحة كالذخارر كالمتفجرات. )
كتعػػػدش مالػػػكمة اإلدمػػػاف عمػػػى المخػػػدرات كاحػػػدة مػػػف أكبػػػر اآلفػػػات ا جتماعيػػػة 

كأخطػػر مػػا فػػي مك ػػكع المخػػدرات، ىػػك أف كأخطرىػػا عمػػى ارفػػراد كالمجتمعػػات، 
نمػا ىػي كالنػار فػي  اإلدماف لػـ يعػد مقتصػران عمػى فرػة مػف المجتمػ  دكف أخػرل، كات
اليالػػػيـ، إذ دخػػػؿ إلػػػى المػػػدارس الثانكيػػػة كالجامعػػػات كالمعسػػػكرات، كطػػػرؽ أبػػػكاع 
الػػػػدكر كالقصػػػػكر كاركػػػػكاخ بػػػػل اسػػػػتثناء، كحتػػػػى ارطفػػػػاؿ لػػػػـ يسػػػػممكا مػػػػف حجػػػػـ 

اسػطة ذكييػـ فحسػع، كػ ف يصػبح الجنػيف مػدمنان كىػك فػي رحػـ المخػدرات، لػيس بك 
ما  نما عف طريؽ التعاطي المباالر إما سران كمعاالرة أك د السكء، كات أمو المدمنة، كات

 (3عمنان بتالجي  مف اآلباء كالجيمة كالمفسديف. )
ذا كػػػػػاف العممػػػػػاء يطمقػػػػػكف عمػػػػػى القػػػػػرف العالػػػػػريف عصػػػػػر القمػػػػػؽ )  Ageكات

Anxietyنػػرل ىػػك أحػػد أىػػـ العكامػػؿ التػػي دفعػػت بالعديػػد مػػف  (، فػػ ف القمػػؽ فيمػػا
الالباع إلى الكهكع في براثف اإلدماف، ك  يقتصر ارمر عمػى إدمػاف عقػار معػيف، 
بػػؿ ينظػػر إلػػى العقػػاهير بكػػؿ أنكاعيػػا مػػف كحكليػػات كمنبيػػات كمخػػدرات كمثيػػرات 
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 لميػػلكس، كمػػا إف أعػػداد المػػدمنيف فػػي تزايػػد مسػػتمر، إ ػػافة إلػػى أف اإلدمػػاف لػػـ
يعػػػد هاصػػػران عمػػػى الطبقػػػات الػػػدنيا، كسػػػكاف المنػػػاطؽ المتخمفػػػة ح ػػػاريان كمػػػا كػػػاف 
الحاؿ في القرف التاس  عالر، بؿ أصػبح اإلدمػاف يالػمؿ جميػ  الطبقػات، بصػرؼ 

 (4النظر عف المستكل ا جتماعي كا هتصادم. )
دمانيػػا كاحػػدة مػػف المالػػكلت التػػي كػػاف لمعمػػـ  كتعػػدش مالػػكمة تعػػاطي المخػػدرات كات

رات العممية كالعمماء نصيع بارز في التعامؿ معيا مف كافػة النػكاحي، كذلػؾ كاليي
رنيا مف المالكلت ا جتماعية التي تؤثر ت ثيران باليػان عمػى المجتمػ  كأفػراده عمػى 
حػػدو سػػكاء، كذلػػؾ لمػػا ليػػا مػػف مترتبػػات اهتصػػادية كبالػػرية متزايػػدة سػػكاء فػػي مجػػاؿ 

لت ىيػػػػؿ كا سػػػػتيعاع ا جتمػػػػاعي المكافحػػػػة أك فػػػػي مجػػػػاؿ العػػػػلج، كفػػػػي مجػػػػاؿ ا
لممػػدمنيف، ككػػذلؾ فػػي التخفيػػؼ مػػف آثػػار تمػػؾ المترتبػػات. كهػػد دلػػت اإلحصػػاءات 
الرسمية الصادرة مف الييرات المتخصصػة، عمػى أف مالػكمة تعػاطي المخػدرات هػد 
سػػػجمت بالفعػػػؿ تيديػػػدان مباالػػػران كمتصػػػاعدان لعػػػدد غيػػػر هميػػػؿ مػػػف المجتمعػػػات الػػػرهان 

مػػة جيػػكد التنميػػة، كحػدت مػػف معػػد ت النمػػك فػػي جكانػػع كغربػان، كأسػػيمت فػػي عره
 (5كثيرة. )

كنظػران  نتالػار ىػذه الظػاىرة فػي العديػد مػف مجتمعػات العػالـ، كمنيػا مجتمعنػػا 
العربػػػي اإلسػػػلمي بصػػػكرو مختمفػػػة، كبػػػدرجاتو متفاكتػػػة، كلكجػػػكد اسػػػتيداؼ كا ػػػح 

لإليقػاع بيػـ لمالباع العربي اإلسلمي، كما دلػت عمػى ذلػؾ العديػد مػف الدراسػات، 
في الرؾ اإلدماف، ف نو ينبيي الحذر كا ستعداد لممالكمة هبػؿ كهكعيػا، كاتخػاذ كػؿ 
التػػدابير اللزمػػة لمكاجيتيػػا، إيمانػػان بػػ ف الكهايػػة خيػػران مػػف العػػلج، كالالػػباع بالػػذات 
تربػػػةه خصػػػبة لممعانػػػاة كاإل ػػػطرابات النفسػػػية لعػػػدة أسػػػباع تختمػػػؼ حسػػػع طبيعػػػة 
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كهػ  بيػػـ فػي مصػػارد المػركجيف لممخػػدرات، إذا لػـ يػػتـ كظػركؼ الالػػباع، التػي هػػد ت
التعامؿ معيـ بالكؿ مطمكع كب سمكع تربكم. كغالبان ما تبدأ مالػكمة اإلدمػاف لػدل 

( عامػػان، خاصػػةن إذا لػػـ يككنػػكا محصػػنيف اجتماعيػػان كدينيػػان 18الالػػباع تحػػت سػػف )
ؿ خطيػػػرة فػػػي كثقافيػػػان مػػػف هبػػػؿ ارسػػػرة أك ن، كالمجتمػػػ  ثانيػػػان. كرنيػػػـ يمػػػركف بمراحػػػ

حيػػاتيـ، كيحػػاكلكف جيػػدىـ إلثبػػات ذكاتيػػـ ب يػػة طريقػػة كانػػت، كمػػا أنيػػـ يتميػػزكف 
بحػػػػػبيـ لمميػػػػػامرة، ك  يحسػػػػػبكف حسػػػػػابان لمعكاهػػػػػع، كتػػػػػ ثير الػػػػػبعض مػػػػػنيـ بسػػػػػمكؾ 
أصػدهاريـ كمحاكلػة تقميػدىـ فػي ممارسػة بعػض السػمككيات ال ػارة كمنيػا اإلدمػاف 

 الظاىرة كفؽ المحاكر اآلتية. عمى المخدرات. كلذلؾ سنتناكؿ دراسة ىذه
 ماهية اإلدمان والنظريات المفسرة له -أواًل:
 ماهية اإلدمان. -1

يعػػػرؼ اإلدمػػػاف ب نػػػو تيييػػػر فػػػي كظيفػػػة الجيػػػاز العصػػػبي المركػػػزم بحيػػػث   
يمكػػػف أف يػػػؤدم كظيفتػػػو بالػػػكؿ عػػػادم بػػػدكف تنػػػاكؿ عقػػػاهير معينػػػة اعتػػػاد الفػػػػرد 

 (6تناكليا. )
س مجرد ا عتيػاد عمػى تنػاكؿ المخػدرات فحسػع كيعرؼ اإلدماف أي ان ب نو لي

مػػا  رادتػػو، كات بػػؿ إنػػو يمثػػؿ سػػمككان اجتماعيػػان يمارسػػو الفػػرد فػػي البدايػػة، إمػػا برغبتػػو كات
نتيجةن ل يكط اجتماعية كاهتصادية كنفسية تدفعو إلى التعاطي، كم  استمراره في 

مػكاد ممارسة ىذا السمكؾ بصػفة منتظمػة يصػبح غيػر هػادر عمػى ا سػتيناء عػف ال
رادتػػػو كهدرتػػػو عمػػػى العمػػػؿ كاإلنتػػػاج. كهػػػد  التػػػي يتعاطاىػػػا، كمػػػف ثػػػـ يفقػػػد رغبتػػػو كات

، اإلدمػاف ب نػو حالػة 1973عرفت ىيرػة الصػحة العالميػة فػي كتيػع أصػدرتو عػاـ 
نفسية كأحيانان ع كية تنت  عف تفاعؿ الكارف الحي م  العقػار، كمػف خصارصػيا 
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لرغبػػػة الممحػػػة فػػػي تعػػػاطي العقػػػار اسػػػتجابة كأنمػػػاط سػػػمكؾ مختمفػػػة، تالػػػمؿ دارمػػػان ا
بصكرة متصمة، أك بيف الفينة كارخرل، لمالعكر باإلثارة النفسية، أك لتجنع اآلثار 

كاحػدة  ةالمزعجة الناجمة عف عدـ تكفره، كهد يػدمف المتعػاطي عمػى أكثػر مػف مػاد
 (7في الكهت عينو، كمف أىـ خصارص اإلدماف ىي: )

عقػػار مػػا، أك مجمكعػػة عقػػاهير أيػػان الرغبػػة الممحػػة فػػي ا سػػتمرار بتعػػاطي  -أ 
 كانت الكسيمة، كميما كاف الثمف.

زيػػػادة الجرعػػػة بصػػػكرة تصػػػاعدية نظػػػران لتعػػػكد الجسػػػـ عمػػػى العقػػػار كعػػػدـ  -ع 
اكتفارو بالجرعة السابقة، غير أف بعػض المػدمنيف يظمػكف محػافظيف عمػى 

 جرعةو ثابتة. 

 حصكؿ الحاجة النفسية، كأحينان الع كية لتناكؿ العقار. -ج 

أعراض نفسية كجسدية مميزة لكؿ عقػار فػي حالػة تناكلػو، كمػا فػي  ظيكر -د 
 حالة ا نقطاع عنو فج ةن.

حػػدكث آثػػار اجتماعيػػة  ػػارة سػػكاء بالنسػػبة لمفػػرد المػػدمف، أك البيرػػة التػػي  -ق 
 يعيش فييا، كغالبان في المجتم  ككؿ.

إف اإلدمػاف عمػى تنػاكؿ المخػدرات ظػاىرة انتالػرت عمػى مػر الػزمف كالعصػكر، 
عمى اختلؼ أنظمتيػا السياسػية، كا هتصػادية  ةديد مف المجتمعات البالريكفي الع

كا جتماعية، حتى أصبحت مالكمة ذات ت ثيرات متعددة، لـ تقتصر المباالرة منيا 
في كهتنا الراىف عمى الفرد )متناكليا( فحسع، بػؿ امتػد ت ثيرىػا إلػى  ةكغير المباالر 

 المجتم .
 التفسيرات النظرية لظاهرة اإلدمان -2



 
 
 
 

 
 

 

443 
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نظػػران رىميػػة ىػػذه الظػػاىرة كتعقػػدىا مػػف حيػػث ارسػػباع المؤديػػة إلييػػا، أك مػػف 
حيػػػث اآلثػػػار المترتبػػػة عمييػػػا، فقػػػد تعػػػددت نتيجػػػة لػػػذلؾ كجيػػػات النظػػػر حػػػكؿ ىػػػذا 

، كتعػػػددت آراء العممػػػاء كالييرػػػات الحككميػػػة الرسػػػمية كالمنظمػػػات غيػػػر عالمك ػػػك 
مػػف التفسػػيرات النظريػػة  الرسػػمية، الميتمػػة بدراسػػة ىػػذه الظػػاىرة. كظيػػرت مجمكعػػة

 لظاىرة اإلدماف يمكف إيجازىا باآلتي.
 التفسير البيولوجي  - أ

يػػػرل أصػػػحاع ىػػػذا ا تجػػػاه أف اإلدمػػػاف مػػػا ىػػػك إ  مػػػرض كراثػػػي ذك أسػػػاس 
جينػػػي، كتكصػػػمكا إلػػػى تمػػػؾ النتػػػار  مػػػف خػػػلؿ الدراسػػػات التػػػي تمػػػت عمػػػى التػػػكارـ 

منيف، كرغػػػـ النتػػػار ، إ  أف المتماثمػػػة كالمتالػػػابية، كدراسػػػة أبنػػػاء الكحػػػكلييف كالمػػػد
أمريكػا كغػرع  ؿالدراسات التي أجريت عمى أطفاؿ اسر المدمنيف في كؿ مف الػما

أكركبا، هد أك حت أف ارطفاؿ الػذيف ينتمػكف إلػى آبػاء مػدمنيف لمكحكليػات يالػي  
بينيـ اإلدماف، حيث أف اربنػاء الػذيف ينحػدركف مػف آبػاء مػدمنيف لمكحكليػات يزيػد 

بينيـ عمى نحك أربعة أمثاؿ معدؿ اربناء الذيف ينحدركف مف آباء معدؿ ا نتالار 
 ( 8غير مدمنيف.)

كتػػػنيض التفسػػػيرات البيكلكجيػػػة لمتعػػػاطي كاإلدمػػػاف، عمػػػى أسػػػاس أف مػػػ  
اإلنساف يحتكم عمى مكاد كيميارية تقكـ بنقؿ اإلالارات مف خمية إلى خمية أخػرل. 

(9) 
كممػػػة لمبحػػػكث التػػػي أجريػػػت فػػػي كتعػػػدش التفسػػػيرات البيكلكجيػػػة ىػػػي الخطػػػكة الم

مجػػاؿ كراثػػة السػػمكؾ اإلدمػػاني، فػػالتييرات البيكلكجيػػة هػػد ني ػػت لتك ػػيح الكيفيػػة 
 (14التي تتـ بيا ىذه الكراثة. )
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كانطلهػػان مػػف ىػػذه الفكػػرة فقػػد فسػػرت نظريػػة المسػػتقبلت السػػاكنة، كىػػي إحػػدل 
ىػػذه النظريػػة  النظريػػات البيكلكجيػػة المفسػػرة لظػػاىرة اإلدمػػاف، حيػػث يعتقػػد أصػػحاع

بكجػػكد نػػكعيف مػػف المسػػتقبلت فػػي الخليػػا العصػػبية، النػػكع اركؿ ىػػك الػػذم يقػػـك 
بعممػػو كيتفاعػػؿ مػػ  العقػػار المخػػدر المسػػتعمؿ، كالنػػكع الثػػاني، سػػاكف   يتفاعػػؿ، 
كعنػػدما يسػػتمر المػػرء فػػي تعػػاطي العقػػار المخػػدر، فػػ ف المسػػتقبلت السػػاكنة تنالػػط 

، ممػا يسػبع حاجػة ممحػة لتنػاكؿ كميػات متزايػدة كتصبح مف النكع اركؿ المسػتقبؿ
 مػػػػػػػػػػػػػف العقػػػػػػػػػػػػػار المخػػػػػػػػػػػػػدر، كىػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػمى بظػػػػػػػػػػػػػاىرة التحمػػػػػػػػػػػػػؿ، كمػػػػػػػػػػػػػف 
ناحية أخػرل إذا امتنػ  المػرء عػف تنػاكؿ العقػار الػذم أدمػف عميػو، فػ ف ذلػؾ يسػبع 
نالػػاطان مممكسػػػان فػػػي المسػػػتقبلت الزارػػػدة المنالػػطة المكجػػػكدة فػػػي الخميػػػة العصػػػبية، 

 فتحػػػػػػػػدث ظػػػػػػػػكاىر كأعػػػػػػػػراض ا متنػػػػػػػػاع، التػػػػػػػػي تتبػػػػػػػػايف كالتػػػػػػػػي كانػػػػػػػػت سػػػػػػػػاكنة، 
الػػػػػدتيا حسػػػػػع العقػػػػػار المسػػػػػتعمؿ؛ كتسػػػػػتمر تمػػػػػؾ ارعػػػػػراض عػػػػػادة حتػػػػػى تعػػػػػكد 
المسػػػػتقبلت التػػػػي نالػػػػطت بسػػػػبع تنػػػػاكؿ العقػػػػار المخػػػػدر إلػػػػى ك ػػػػعية السػػػػككف 

 (11الطبيعية. )
 إذف فالتفسػػػػػػػػػيرات البيكلكجيػػػػػػػػػة تؤكػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى أف التكػػػػػػػػػكيف البيكلػػػػػػػػػكجي لمفػػػػػػػػػرد 

ريسػػػػي لسػػػػمككو. ىػػػػذا السػػػػمكؾ الػػػػذم يتػػػػ ثر بعػػػػاممي الكراثػػػػة كالبيرػػػػة ىػػػػك المحػػػػدد الر 
 المحيطة بالفرد التي تكلد لديو ا ستعداد لتعاطي المكاد المخدرة كاإلدماف عمييا.

 التفسير النفسي لظاهرة اإلدمان - ب
يفسػػػػر أصػػػػحاع ىػػػػذه النظريػػػػة اإلدمػػػػاف عمػػػػى تعػػػػاطي المخػػػػدرات ب نػػػػو يػػػػرتبط 

ف ىػػذا ا  ػػطراع مصػػحكبان ب يػػة أعػػراض با ػػطراع فػػي الالخصػػية دكف أف يكػػك 
مر ية عقمية، كيتمثؿ اإلدماف بيذه الصكرة في المبالية في تعاطي المخدر حتػى 



 
 
 
 

 
 

 

445 

 " دراسة نظرية تحميمية" ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات)أسبابيا، آثارىا، ككيفية التعامؿ معيا(
 د. صالح سمير الدليمي

يبطػػؿ فعػػؿ مراكػػز الكػػؼ فػػي الجيػػاز العصػػبي المركػػزم، فيقػػـك الفػػرد بعمػػؿ أالػػياء 
كأمكر غير مقبكلة، مف هبؿ القيـ كالتقاليد ا جتماعية، ك  تتفػؽ ىػذه ارعمػاؿ، ك  

ذا تت ناسػػػع مػػػ  طبيعػػػة المكهػػػؼ المكجػػػكد فيػػػو الفػػػرد، إذ تتسػػػـ باليرابػػػة كالالػػػذكذ، كات
كصؿ الفرد إلػى حالػة ا عتيػاد أك ا عتمػاد الفسػيكلكجي فػي تعػاطي المخػدر، فػ ف 

 (12ىذه الظاىرة بل الؾ ترج    طراع في الخصية الفرد.)
  يقكل  فتعاطي المخدرات كاإلدماف عمييا كفؽ ىذه النظرية ىك نتيجة إحباط

الراالػػػد عمػػػى مكاجيػػػة آثػػػاره النفسػػػية بحػػػؿ كاهعػػػي مناسػػػع، سػػػكاء أكػػػاف ذلػػػؾ نتيجػػػة 
ل ػػخامة اإلحبػػاط، أك  سػػتعداد نالػػكري هكامػػو عػػدـ القػػدرة عمػػى احتمػػاؿ اإلحبػػاط، 
كارغمػع أف يكػكف ذلػػؾ مزيجػان مػػف العػامميف معػػان، فتػؤدم نتػػار  اإلحبػاط الصػػدمي 

كر أنمػػػاط مػػػف السػػػمكؾ تميػػػز مراحػػػؿ لمػػنفس إلػػػى تػػػكتر يػػػؤدم إلػػػى النكػػػكص، كظيػػ
الطفكلػػة خلصػػان مػػف المكهػػؼ المحػػبط، كلػػذا فػػ ف التعػػاطي أك اإلدمػػاف مػػا ىػػك إ  
عمميػػػػػة ىركبيػػػػػة، تعنػػػػػي تػػػػػدمير جانػػػػػع مػػػػػف جكانػػػػػع المك ػػػػػكعات، كجانػػػػػع مػػػػػف 
نكػاره.  المالاعر، كمف ارنا الذم يخبيء ىذه المالاعر، أم تزكير الكاه  النفسي كات

(13) 
نفسػػػييف، أف اإلدمػػػاف مػػػا ىػػػك إ  نكػػػكص لمرحمػػػة الطفكلػػػة، كيػػػرل المحممػػػيف ال

كمبػػدأ المػػػذة، كالنظريػػات التحميميػػػة المعاصػػػرة تعتمػػد عمػػػى نظريػػة العلهػػػات، كالتػػػي 
تفسر اإلدماف كاستجابة  حقة لقصكر في بناء ألذات كككميكانيـز  تكيفػي، كبيػذا 

منػػػػذ  فيػػػػك يعتبػػػػر محاكلػػػػة مػػػػف هبػػػػؿ الفػػػػرد لمق ػػػػاء عمػػػػى القصػػػػكر فػػػػي الالخصػػػػية
الطفكلة، كالتفاعلت الم طربة م  الكالػديف مػف المراحػؿ اركلػى مػف الحيػاة، كمػا 
تفتػػػرض نظريػػػة التحميػػػؿ النفسػػػي أف التعػػػاطي كاإلدمػػػاف مػػػا ىػػػك إ  محاكلػػػة ذاتيػػػة 
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(، كىػػػػي أحػػػػد التيػػػػارات السػػػػيككديناميكية Self medicationلتطبيػػػػع الػػػػذات )
تجػػاه، اإلدمػػاف بالنسػػبة لػػو لػػيس ( كىػػك رارػػد ىػػذا ا Khantzianالحديثػػة، كيعػػد )

مجػػرد اليػػركع مػػف المالػػاكؿ، أك الرغبػػة فػػي اإلحسػػاس بالنالػػاط أك تػػدمير الػػذات، 
فاإلدمػػػاف فػػػي ىػػػذه الحالػػػة ىػػػك نػػػكع مػػػف التطبيػػػع الػػػذاتي لمػػػتخمص مػػػف المالػػػاكؿ 
النفسػػية، كاآل ـ ا نفعاليػػة. كعمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذه الجيػػكد مػػف العػػلج الػػذاتي، إ  

ثابتػػة  ربالفالػػؿ لمػػا ليػػا مػػف المالػػاكؿ كالتعقيػػدات كارنمػػاط الييػػ أنيػػا محكػػكـ عمييػػا
 (14مف التعاطي. )

كيفسر إدماف الكحكؿ كالمكاد المخدرة كفؽ نظرية التحميؿ النفسػي، أف المػدمف 
فػػػي مرحمػػػة الطفكلػػػة يسػػػتمر فتػػػرة طكيمػػػة فػػػي المراحػػػؿ الفمكيػػػة، كيكػػػكف فػػػي حاجػػػة 

رلػػـ كالتػػكتر النفسػػي، كتثبػػت لديػػو ىػػذه اآلخػػريف، كاتكاليػػان هميػػؿ القػػدرة عمػػى تحمػػؿ ا
السػمات، بحيػث يعتمػد عمػى السػمكؾ المتمركػز حػكؿ الفػـ مػف هبيػؿ اركػؿ كالالػرع 
كالتػػػدخيف، باإل ػػػافة إلػػػى اتسػػػاـ المػػػدمف بفػػػزع   يكصػػػؼ حػػػيف يحػػػـر مػػػف الػػػرع 
الكحػػػكؿ أك المخػػػدرات، كيتمتػػػ  كىػػػك ر ػػػي  عنػػػدما يالػػػعر بػػػالجكع لمحميػػػع الػػػذم 

درة ركعو، كلذلؾ عندما يصؿ إلى الرالد يحتاج إلى كسػارؿ يدخؿ فمو لتيذيتو كتي
ت في عمػى نفسػو ذات الصػفات. كيكػكف الكحػكؿ أهػرع السػكارؿ، كتنػاكؿ الكحػكؿ 

 (15ىركع مؤهت، كيرف  في ذات الكهت مف تقدير المدمف لذاتو. )
كيحػػدد )سػػعد الميربػػي( بعػػض السػػمات الالػػارعة رغمػػع مػػدمني المخػػدرات فػػي 

ؿ الذات نرجسيكف، ميتمكف فقط ب الباع حاجاتيـ اركلية، كىك أنيـ متمركزكف حك 
الكؿ طفمي مف أالكاؿ السمكؾ الذم يقبػؿ عميػو ارطفػاؿ فقػط دكف الكبػار، فيػـ   

تراىـ فاالمكف،  ػعاؼ فػي ممارسػة  ؾيقبمكف عمى اردكار الناجحة في الحياة كلذل



 
 
 
 

 
 

 

447 

 " دراسة نظرية تحميمية" ظاىرة اإلدماف عمى المخدرات)أسبابيا، آثارىا، ككيفية التعامؿ معيا(
 د. صالح سمير الدليمي

ناحية الجنسية، رف أدكارىـ ك زكاج كآباء، بؿ كتجدىـ غالبان الركاء ك عفاء في ال
النمػػك الجنسػػػي لػػػدييـ م ػػػطرع كمتػػػ خر، كنػػادران يقيمػػػكف علهػػػات جنسػػػية مميػػػزه. 

(16) 
 التفسير االجتماعي لظاهرة اإلدمان -3

تنطمؽ التفسيرات ا جتماعية ليذه الظػاىرة مػف كػكف تعػاطي العقػاهير يعػد  
دراسػات التػي سمككان منحرفان، كىك عدـ مسايرة المعايير ا جتماعية، كترل معظـ ال

حاكلػػػػت تفسػػػػير تعػػػػاطي العقػػػػاهير بتحميػػػػؿ المالػػػػاكؿ ا جتماعيػػػػة، كالخاصػػػػة بعػػػػدـ 
التكافػػؽ ا جتمػػاعي، أم أف ارفػػراد يرف ػػكف معػػايير الجماعػػة الكبػػرل، كغالبػػان مػػا 
يحػػاكلكف تكػػكيف جماعػػات فرعيػػة ت ػػـ رفػػاهيـ فػػي تعػػاطي العقػػاهير، أك أم صػػكرة 

كػػكف ىػػذه الجماعػػات كيحقػػؽ الفػػرد فييػػا مػػف صػػكر ا نحرافػػات ارخػػرل، كحينمػػا تت
إالػػػباعان لحاجاتػػػو ا جتماعيػػػة، يصػػػبح مػػػف العسػػػير اسػػػتعادة تكاممػػػو فػػػي المجتمػػػ  

 اركبر. 

لقػػد تعػػددت كجيػػات النظػػر ا جتماعيػػة كالتفسػػيرات التػػي تناكلػػت بالتحميػػؿ 
ىػػػػذه الظػػػػاىرة، فلتجػػػػاه الػػػػكظيفي حػػػػاكؿ فػػػػي تفسػػػػيره لمالػػػػكمة تعػػػػاطي المخػػػػدرات 

ا التركيز عمى إبراز ما هد يصيع البناء ا جتماعي مف ا ػطرابات كاإلدماف عميي
كتناه ػػات، كمػػا يمارسػػو مػػف  ػػيكط عمػػى أفػػراده، تػػدفعيـ فػػي نيايػػة ارمػػر إلػػى 
المجػػػكء لتعػػػاطي المخػػػدرات، كأف تتبػػػايف دكافعيػػػـ لػػػذلؾ، كفػػػي ىػػػذه الحالػػػة يمػػػارس 

 (17تعاطي المخدرات دكران كظيفيان في المجتم . )

ف أي ػان أف التفكػؾ ا جتمػاعي يعػد أحػد ارسػباع الرريسػية كيرل الكظيفيك 
لتعػػاطي المخػػدرات، أم أنػػو عنػػدما تفقػػد مؤسسػػات المجتمػػ  سػػيطرتيا عمػػى أفرادىػػا 
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خػػػػلؿ فتػػػػرات التييػػػػر السػػػػري ، ينتالػػػػر تعػػػػاطي المخػػػػدرات، كىنػػػػا يصػػػػبح لتعػػػػاطي 
 (18المخدرات كظارؼ غير سكيو. )

ات إنما ينت  عف المالكلت في حيف يرل الصراعيكف أف استخداـ المخدر 
ا جتماعية التي تعد  انعكاسان لمقيـ المتصارعة بيف أصحاع القكة )الثركة(، كأكلرػؾ 
الذيف يفتقركف إلييا، كىك ارمر الذم يؤدم إلى زيادة حدة التناه ات الطبقية مف 
ناحية، كغياع العدالة ا جتماعية مف ناحية أخػرل، كييػتـ أصػحاع ىػذا المنظػكر 

باع التػػػػػي أدت إلػػػػػى المالػػػػػكمة كلػػػػػيس بمظاىرىػػػػػا، كيفتر ػػػػػكف أف اسػػػػػتخداـ بارسػػػػػ
أك العقػػاهير لػػف يقػػؿ إ  إذا كجػػد المجتمػػ  العػػادؿ الػػذم   تكجػػد فيػػو ا ػػطيادات 

 (19).استيلؿ
أف البنيػة ا جتماعيػة تمعػع دكرا ميمػا  إلػى آخػركففي حيف يذىع عمماء اجتماع 

 ارسػريةعمييػا ، فمػثل تمعػع العلهػات  كاإلدمػاففي الػدف  باتجػاه تعػاطي المخػدرات 
العديد مف  أكدتعمييا ، كلقد  كاإلدمافدكرا ميما في الدف  باتجاه تعاطي المخدرات 

 فارسػػرةعػػادة مػػا يجػػد سػػببا هكيػػا كمباالػػرا للنحػػراؼ ،  ارسػػرمالتفكػػؾ  أفالدراسػػات 
هكية  المنيارة تعد احد أسباع تعاطي المخدرات، كتكالؼ الدراسات عف كجكد علهة

تعػػاطي الفػػرد لممخػػدرات ، فعنػػدما  احتمػػاؿكبػػيف  ارسػػريةبػػيف عػػدـ اسػػتقرار العلهػػات 
تعػاطي ا بػف المخػدرات تصػبح  احتمػاؿ، فػاف هتيػاك  اربػكيفت طرع العلهات بيف 

بػػيف تعػػاطي  إغفاليػػايمكػػف  هكيػػة كبصػػفة عامػػة فػػاف ىنػػاؾ علهػػة هكيػػة ذات د لػػة  
كمييما سكا بسع  أكاحدىما غياع  أك اربكيفاؿ ، كبيف انفص اربناءالمخدرات بيف 

 (24:) بسع الكفاة  أكالطلؽ 
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تعػػاطي المخػػدرات يعػػد سػػمككا  أفتقػػدـ مػػف تفسػػيرات  ح مػػف كػػؿ مػػات ػػكي
عمػػى المخػػدرات ىػػك  اإلدمػػافمكتسػػبا رغػػـ أف التفسػػيرات البيكلكجيػػة ت كػػد عمػػى أف 

دت عمػػى أىميػػة مػػرض كراثػػي.لكف اغمػػع الدراسػػات التػػي تناكلػػت ىػػذه الظػػاىرة أكػػ
 ارسرةالعكامؿ النفسية كا جتماعية خاصة البيرة ا جتماعية المحيطة بالفرد سكاء 

 إلى باإل افةهد لعبت دكرا كبيرا في الدف  باتجاه التعاطي ، ارصدهاء أك جماعة 
حالػػػػة فقػػػػداف الػػػػكازف كعػػػػدـ  إلػػػػىركؼ التػػػػي يمػػػػر بيػػػػا المجتمػػػػ  كالتػػػػي تػػػػؤدم ظػػػػال

يكلػػد  ػػيكط متزايػػدة يتعػػرض ليػػا الفػػرد، كيجػػد صػػعكبة  ا سػػتقرار ا جتمػػاعي لمػػا
كبيػػرة فػػػي مكاجيتيػػا كالتكيػػػؼ معيػػػا كبالتػػالي سػػػيككف تعػػػاطي المخػػدرات مػػػلذا لػػػو 

 كيركع مف ىذه المالاكؿ.
 

 المخدرات )مفهومها وأنواعها( :ثانيا
 مفهوم المخدرات :  -1

 إنيػػػاالحػػػديث ، بػػػؿ  بػػػارمرظػػاىرة تعػػػاطي الخمػػػكر كالمخػػػدرات ليسػػت إف 
فقد عرفت منذ أزمنة بعيدة ، كذلؾ أف ىذه المكاد  اإلنسانيةظاىرة هديمة في تاري  

ريف فييػػػا بػػػ حلـ المػػػاؿ الػػػكفير كالثػػػركة السػػػريعة ، كػػػذلؾ تػػػاجرتبطػػػت عنػػػدا الماهػػػد 
 ( .21النالكة كالسعادة كالمتعة) ب حلـارتبطت عند مف يتعاطكنيا 

كتسػػػػػمـ الجيػػػػػاز  فاإلدمػػػػػاكتعػػػػػرؼ المخػػػػػدرات ب نيػػػػػا المػػػػػكاد التػػػػػي تسػػػػػبع 
رغػػراض يحػػددىا القػػانكف ،  إ العصػػبي ، كي ػػر تػػداكليا أك زراعتيػػا أك كصػػفيا 

بكاسطة مف يرخص لػو ذلػؾ ، كتالػمؿ ارفيػكف كمالػتقاتو الحالػيش  إ تستعمؿ  ك 
 كالميػػػػدآتي ػػػػاؼ الخمػػػػر  كعقػػػػاهير اليمكسػػػػة كالكككػػػػاييف كالمنالػػػػطات ، كلكػػػػف  

أ ػػرارىا كهابميتيػػا إلحػػداث  اإلدمػػاف  كالمنكمػػات  ػػمف المخػػدرات عمػػى الػػرغـ مػػف
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مستح ػػر  ب نيػػا: كػػؿ مػػادة أك. كهػػد عرفتيػػا لجنػػة المخػػدرات بػػارمـ المتحػػدة (22)
تحتػػػػكم عمػػػػى عناصػػػػر منكمػػػػة أك مسػػػػكنة مػػػػف الػػػػ نيا عنػػػػد اسػػػػتخداميا فػػػػي غيػػػػر 

عمييا ، مما  اإلدمافالطبية أك الصناعية أف تؤدم الحالة مف التعكد أك  ارغراض
 (23)كاجتماعيان  ا كنفسيان مجتم  جسمانين ي ر بالفرد كال

عممي كالذم  األولش(ب ف لممخدرات تعريفيف دافي حيف يرل )عادؿ الدمر 
يؤكػػػد عمػػػى أف المخػػػدرات مػػػادة كيمياريػػػة تسػػػبع النعػػػاس كالنػػػـك أك غيػػػاع الػػػكعي 

( المالػػتقة مػػف Narcoticترجمػػة كممػػة) ر، ككممػػة مخػػد ارلػػـالمصػػحكع بتسػػكيف 
 يجعمو مخدرا. ( التي تعني يخدر أكNarkosis)اإلغريقيةالكممة 

: التعريػػؼ القػػانكني كالػػذم يؤكػػد ثبػػات المخػػدرات مجمكعػػة مػػف المػػكاد التػػي ثانياااك
زراعتيا أك كصفيا  كتداكليا أ، كتسمـ الجياز العصبي ، كيح ر  اإلدمافتسبع 

بكاسطة مف يرخص لو بذلؾ كتالمؿ إ  رغراض يحددىا القانكف، ك  تستعمؿ  إ 
 (24يكف ، كعقاهير اليمكسة كالكككاييف كالمنالطات )ارف
 :أنواع المخدرات -2
دكلػػػي ، كذلػػػؾ لكجػػػكد  إطػػػارعميػػػو لممخػػػدرات فػػػي  فػػػؽتصػػػنيؼ مكحػػػد مت د  يكجػػػ 

دة نحػػػدد عمػػػى أساسػػػيا خػػػكاص العقػػػاهير المخػػػدرة ، كتحػػػدد طبيعتيػػػا دعكامػػػؿ متعػػػ
كيطمػػػػػػػػػؽ )مصػػػػػػػػػطفى سػػػػػػػػػكيؼ( عمػػػػػػػػػى المخػػػػػػػػػدرات مصػػػػػػػػػطمح المػػػػػػػػػكاد الميدرػػػػػػػػػة 

كيعرفيػػا ب نيػػا مػػكاد  (NDNDPNDPED NNINUEOPP NNUPDتمػػاد)للع
تتػػكفر فييػػا القػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػ  الكػػارف الحػػي فتحػػدث حالػػة اعتمػػاد نفسػػي أك 

 (25إلى )ع كم أك كمييما معا . كيقسـ)سكيؼ( المخدرات 
  فرة الكحكليات : كتالمؿ جمي  المالركبات الكحكلية -أ
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  يتايف،كالدكسامفياميف،كالميتامفيتاميففرة ا مفيتامينات: مثؿ ا مف  -ع
فرػػػػة البػػػػاربيتكرات، مثػػػػػؿ البػػػػاييتكرات، كمػػػػكاد اخػػػػػرل ذات تػػػػ ثير ميػػػػدم مثػػػػػؿ  -ج

.فككسايد كالمعركؼ باليببريكـ، كالدباريياـر كالمعركؼ بالبالكمكردياز ي    اليـك
نبيػػػػات، مثػػػػؿ مستح ػػػػرات القنػػػػع بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ الماربكتػػػػا كالبػػػػان  قفرػػػػة ال -د    
كالكيػػػػؼ كمػػػػا ىػػػػك معػػػػركؼ فػػػػي الالػػػػماؿ  ينػػػػد،نجػػػػا كمػػػػا ىػػػػك معػػػػركؼ فػػػػي الكالجا

 .كالحاليش كما ىك معركؼ في مصر ارفريقي،
 فرة الكككاييف :تالمؿ الكككاييف كأكراؽ الكككا كالكراؾ      -ق 
فرػػػػة الميمكسػػػػات: أم محػػػػدثات اليػػػػلكس، مثػػػػؿ الميبيرجايػػػػد كالمعػػػػركؼ باسػػػػـ  -ك
(L.S.D،كالميسكاليف كالسايمكسيف )  ثـ ىناؾ فرة القػات كالمػكاد الطيػارة، ثػـ أخيػران

 فرة البف كالالام )الكافييف(.

ة (المخػدرات مػف حيػث طبيعتيػا كمصػدرىا هبمالػا دفي حيف يصػنؼ )احمػ
 (.26ىي ) أهساـثلثة  إلى
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 المخدرات الطبيعية :أوال
مباالػػرة مػػف النباتػػات  يؤخػػذكىػػي مخػػدرات مػػف اصػػؿ نبػػاتي كىػػي كػػؿ مػػا 

نباتيػػة بريػػة أم تنبػػت دكف  أكانػػتتػػكم عمػػى مػػكاد مخػػدرة سػػكاء ي تحتػػالطبيعيػػة ال
 زراعتيا منيا )الحاليش كارفيكف كالكككا كالقات ( تمتنباتات  أكزراعة 
 المخدرات التصنيعية  ثانيا:

كىػػي المخػػدرات المستخمصػػة مػػف المػػكاد كالنباتػػات الطبيعيػػة كلكنيػػا أهػػكل 
كلكنػو االػد  ارفيػكفلمسػتخمص مػف تركيزا منيا كاش فتكا باإلنسػاف مثػؿ المػكرفيف ا
االػد هػكة مػف المػكرفيف كلعػؿ  أي ػا هكة منو كالييركيف  المالتؽ مف المػكرفيف .كىػك

بال  الخطكرة لما تسببو مف فقداف الاليية كزيادة في  ت ثيرىذه المكاد المصنعة ليا 
 ػػربات القمػػع كالقالػػعريرة كتكسػػي  حدهػػة العػػيف كهصػػكر فػػي كظػػارؼ الكميػػة كلعػػؿ 

(الػذم ينتقػػؿ عػػادة اإليدزارعػراض ىػػك مػػرض نقػص المناعػػة المكتسػػع )االػد ىػػذه 
 عف طريؽ تمكث الحقف التي يستخدميا المدمنكف .

 ميقيةخالمخدرات الت ثالثا:
كىي المخدرات الناتجة مف تفػاعلت كيمياريػة كىػي مخػدرات تحػث جميػ  

اع يػػدخؿ فييػػا أم نػػكع مػػف أنػػك  مراحػػؿ صػػنعيا فػػي المعامػػؿ مػػف مػػكاد كيمياريػػة  
المخػػػدرات الطبيعيػػػة كاف كانػػػت تحػػػدث أثػػػار مالػػػابية لممخػػػدرات الطبيعيػػػة خاصػػػة 

 كالكيتاجكف .   ،الباربيتكرات ، امينات تيمفحالة اإلدماف كمنيا الميمكسات ا 
كتقسػػػـ منظمػػػة الصػػػحة العقػػػاهير ذات التنالػػػيط النفسػػػي إلػػػى ثمانيػػػة أنػػػكاع رريسػػػية 

 (27ىي)
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لكػػكرييف كمثيلتيػػا المػػكرفيف الصػػناعية مثػػؿ ا فيكنػػات :كػػارفيكف كالمػػكرفيف كا-1
 الميثادكف كالبيد 

 الكككا :كتالمؿ الكككاييف كأكراؽ الكككا -2
 (كالكيميف كالبيسيمكسيف .dslالمثيرات لميلكس أك المييبات مثؿ )-4
 يتاميف كالديكساميفيتاميف كالميثامفيتاميف مفيتامينات مثؿ ا مفا -5
 مثؿ سيككباريتاؿ كالميركمات كالميثاكمكف كالجمكتكميد. الباريينتكرات كالميدرات -6
 القات .-7
 يؿ سكلفانت مثؿ ارسيتكف كتتراكمكريد الصكديكـ .نفك -8

التصنيؼ ارعـ كا المؿ  كالم لكؼ في المعاجـ العمميػة  أففي حيف يرل البعض 
كالنفسية  عمى الصحة الجسدية، الت ثيرالمتخصصة ىك تصنيؼ المخدرات حسع 

 (.28كالعقمية ،لممتعاطي كىي تالمؿ )،
لمتعاطييػػا كىػػي كثيػػرة  ميبطػػان (كىػػي تحػػدث تػػ ثيرا lsnasssrpesطػػات )بالمث-أ 

كمتنكعػػة مثػػؿ ارفيػػكف كالمػػكرفيف كالكػػكرييف كالييػػركيف كالػػبييات المػػكاد ا فيكنيػػة 
 .مثؿ ايمثادكف،كالبيثديف ،كالبارييكرات ،كاليتربازيبيتات 

( كىػػػػػي تحػػػػػدث تػػػػػ ثيران م ػػػػػادان لممثبطػػػػػات، حيػػػػػث stimulantsالمنالػػػػػطات ) -ع
تحدث تحفيزان لجمي  أجيػزة الجسػـ لػدل المتعػاطي، كتػ ثيران عمػى كظارفػو المختمفػة، 
لحػػػػاؽ ال ػػػػرر بالصػػػػحة العامػػػػة لممتعػػػػاطي، كمػػػػف ىػػػػذه المػػػػكاد ا مفيتامينػػػػات،  كات

 كالكككاييف، كالكراؾ.
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و لميمكسػػػػة (، كىػػػػي مجمكعػػػة عقػػػػاهير مسػػػبب Hallucinogensالميمكسػػػات ) -ج
التػػػػي تػػػػؤثر عمػػػػى الجيػػػػاز العصػػػػبي المركػػػػزم، كتحػػػػدث تييػػػػرات نفسػػػػيو، كتالػػػػمؿ 

  (، كالميكاليف، كالفينيسكيكف. L.S.Dالحاليش، كعقار )

 اإلدمان أسباب  -ثالثا:
تيػػدد مرػػات المليػػف مػػف النػػاس فػػي الػػتى أنحػػاء العػػالـ ، فمػػا  آفػػة اإلدمػػاف  

لخمػػػر أك التػػػدخيف أك المخػػػدرات السػػػر أك التػػػ ثير الػػػذم يمكػػػف أف يحدثػػػو تعػػػاطي ا
المالػػػتركة فػػػي كػػػؿ ىػػػذه المػػػكاد بيػػػض  ارالػػػياء إلػػػىن ػػػرنا  إذابػػػاختلؼ أنكاعيػػػا 

مسػمكح بتناكلػو مثػؿ التبػ   كبع ػياـ، جػر  م   حػـر كبع ػياالنظػر عػف أف بع ػيا م  
مالػػػترؾ أ  كىػػػك أنيػػػا تطمػػػؽ  الػػػيءفسػػػكؼ نجػػػد أف ىػػػذه المػػػكاد بينيػػػا  ،كالتػػػدخيف

تػػػػػي تييػػػػػر مػػػػػف كيميػػػػػاء المػػػػػ  ، كتػػػػػؤثر عمػػػػػى المػػػػػ  ترليكنػػػػػات مػػػػػف الجزيرػػػػػات ال
فػػػػي حالػػػػة سػػػػمككية  اإلنسػػػػاف، مػػػػف أجػػػػؿ أف يظػػػػؿ اللزمػػػػةكالمكاصػػػػلت العصػػػػبية 

 إيقػاؼالدـ ، كؿ ىذه المػكاد تسػبع فػي  إلىزاجية مستقرة . كذلؾ مجرد دخكليا مك 
تمػػؾ المكصػلت العصػػبية اليامػػة مػف مخازنيػػا داخػػؿ الجسػـ ، اعتمػػادا عمػػى  إفػراز

المػدمف مػف الخػارج مثػؿ الػدكيامبيف كا نػدكرفينات كغيرىػا ، كالحقيقػة أف  ما ي خذه
ىناؾ أبحاثا كثيرة تتيـ ىذه المادة المسماة بالدكبامييف ب نيا السػبع الرريسػي الػذم 
، يالعر مف خللو المػدمف با نبسػاط كالسػركر كالر ػا حػيف يتنػاكؿ جرعػة المخػدر

 (reward patlz ways) كذلػػؾ مػػف خػػلؿ عمميػػا عمػػى مراكػػز مسػػارات المػػ  
  (.29) اإلدماف إلىكىي التسبع حالة ا عتماد الكمي التي تؤدم 

أنػػو لػػـ يػػتـ  عمػػى المخػػدرات ، ا  اإلدمػػافكعمػػى الػػرغـ مػػف خطػػكرة ظػػاىرة 
يػا، عمي اإلدمػاف أكتعػاطي المخػدرات  إلػىمحػددة تػدف  بػالفرد  أسباع إلىالتكصؿ 
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فمثل نجػد )احمػد عكاالػة( يؤكػد عمػى أىميػة العكامػؿ البيكلكجيػة المرتبطػة بالكراثػة 
السػرطانية ،  كاآل ـالمفاصؿ  آ ـكمعاناة الفرد مف اآل ـ الجسمانية المزمنة مثؿ 

المرتبطػػػة بػػػالقمؽ كا كترػػػاع،  النفسػػػيةت كيػػػده عمػػػى أىميػػػة العكامػػػؿ  إلػػػى باإل ػػػافة
ة فػػػي الميػػػػامرة ، كهابميػػػة الالػػػخص للسػػػػتيكاء ك ػػػعؼ تكػػػكيف الالخصػػػػية كالرغبػػػ

  (.34بكاسطة رفقاء السكء)
 نتػاجدراسات عديدة أجريت فػي ىػذا المجػاؿ ، فقػد كالػفت ذلؾ كهد أكدت 

،  باإلدمػػاف( حػػكؿ بعػػض المتييػػرات المرتبطػػة 1976دراسػػة )  فػػاركؽ عبػػد السػػلـ
ة لممسػتقبؿ أف مدمني ارفيكف يعانكف مف أ طرابات الالخصية ، كنظػرتيـ السػمبي

  (31)لألفيكفا جتماعية كالنفسية نتيجة تعاطييـ  تالمالكلبسبع تراكـ 
( حػػكؿ الػػدكاف  1985  دراسػػة )جبػػر محمػػد جبػػر،اركيؤكػػد ذلػػؾ أي ػػا نتػػ

لتعاطي المخدرات مف كجية نظػر المتعػاطيف أف مػف  ةالمؤديالنفسية كا جتماعية 
 باإل ػػافةات ارسػػرية ، أسػػباع التعػػاطي ىػػك نسػػياف المالػػاكؿ كاليمػػـك كا  ػػطرب

الػػػعكر الفػػػرد بػػػالقمؽ ، ك ػػػعؼ علهتػػػو بػػػزملء العمػػػؿ ، كا ػػػطراع علهتػػػو  إلػػػى
( 32عمييػا) كاإلدمػافالدافعػة لتعػاطي المخػدرات  ارسػباعىي أحد  اآلخربالجنس 

( حػكؿ الػدكاف  1997حسنيف بكػر   كىذا ما أكدتو أي ا نتاج دراسة )محمد السيد
المخدرات ، ب ف أىـ الدكاف  لتعاطي المخدرات تتمثؿ  النفسية كا جتماعية لتعاطي

فػػي عػػدـ التكجيػػو كالمتابعػػة مػػف الكالػػديف ، كأسػػاليع المعاممػػة الكالديػػة القاسػػية التػػي 
                       (.33)ارسر يتعرض ليا الفرد في المحيط 

عمى أىمية العكامؿ ا جتماعية ، كالدكر الػذم  اآلخربينما يؤكد البعض  
منيػػػػا مػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالفرد كػػػػـ  كاءمعبػػػػو فػػػػي الػػػػدف  باتجػػػػاه تعػػػػاطي المخػػػػدرات ، سػػػػت

تعػػػػػاطي لا جتماعيػػػػػة  اآلثػػػػػارأكده)رالػػػػاد أحمػػػػػد عبػػػػػد المطيػػػػػؼ( فػػػػػي دراسػػػػتو عػػػػػف 
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دمانيػاالمخدرات ، ب ف أىـ العكامؿ الالخصية المؤدية لتعػاطي المخػدرات  كالتػي  كات
   (.34تتمثؿ با تي )

كاهػ  أهػؿ مػف خػلؿ لػذة   إلػىكىركبيا مف كاه  عدـ الن   الكامؿ لمالخصية ، -أ
   المخدرات كالرغبة في ا ستقلؿ عف العالـ الخارجي .

عػػدـ الػػعكر الطفػػؿ  إلػػىديف كالػػذم يػػؤدم لػػا ػػطراع العلهػػة بػػيف الطفػػؿ كالكا-ع
   الحيؿ اليركبية . إلى، كالميؿ  بارمف

لي يعتبػػػر الالػػػديد الػػػذم تعجػػػز هػػػدرات الالػػػخص عػػػف مكاجيتػػػو كبالتػػػا اإلحبػػػاط-ج
   تعاطي المخدرات كسيمة لميركع مف حقارؽ مؤلمة .

   الرغبة في خفض التكتر كالقمؽ كارلـ الذم يكاجو الالخص .-د
    لألزمات النفسية المصاحبة لمرحمة المراىقة. سمبيعلج -ق

أك مػػا يتعمػػؽ بالػػدكر الػػذم تمعبػػو ارسػػرة فػػي كهػػ  الفػػرد باتجػػاه تعػػاطي المخػػدرات ، 
مية التنالرة ا جتماعية بالنسبة لعمماء التربية كالعمكـ ا جتماعية تعد كذلؾ رف عم

عنصػػرا فعػػا  فػػي التػػ ثير المباالػػر كغيػػر المباالػػر عمػػى الخصػػية الفػػرد كاتجاىاتػػو 
 إكسػػػاعالمختمفػػػة داخػػػؿ البنػػػاء ا جتمػػػاعي ، كتالػػػمؿ عمميػػػة التنالػػػرة ا جتماعيػػػة 

تنميػة  إلػى باإل ػافةمسػفة الحيػاة الطفػؿ كالمػراىقيف القػيـ كالمعػايير ا جتماعيػة ، ف
الميػػارات المتعمقػػة بالصػػحة النفسػػية كالتكهػػؼ الالخصػػي كا جتمػػاعي كالتػػي يجعػػؿ 

   (.35الفرد يالعر ب ىميتو كثقة في نفسو)
يفيػػػا كديناميػػػا، مػػػف خػػػلؿ ظتػػػ ثيرا كبيػػػرا عمػػػى تكػػػكيف الخصػػػية الحػػػدث ك  كلألسػػػرة

الت ثير المباالر كغير المباالر عممية التنالرة ا جتماعية التي تمعع دكرا ميما في 
الخصػػػية الحػػػدث كاتجاىاتػػػو المختمفػػػة فػػػي المجتمػػػ  مػػػف خػػػلؿ أسػػػاليع المعاممػػػة 
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تجػػػاه أبنػػػاريـ ، كالتػػػي تمعػػػع دكرا كبيػػػرا فػػػي تحديػػػد  اآلبػػػاءالكالديػػػة التػػػي يمارسػػػيا 
بية ، أك هد يككف عػامل ميمػا فػي انحػرافيـ ، مػف خػلؿ ااتجاىاتيـ كميكليـ ا يج

ممة الكالدية كالتربية الخاصة ، التي تقكـ عمػى الحػع الزارػد كالقسػكة ، أساليع المعا
أك التسػػامح ، التػػي ليػػا أثارىػػا الخطيػػرة عمػػى نمػػك الخصػػية الحػػدث كعمػػى تككينػػو 

فػػػػي الكسػػػػط  اآلخػػػػريفالنفسػػػػي كا جتمػػػػاعي ، كمػػػػدل هابميتػػػػو عمػػػػى التفاعػػػػؿ مػػػػ  
عمػػػى تعػػػاطي ا جتمػػػاعي الػػػذم يعػػػيش فيػػػو كمػػػف العكامػػػؿ ا سػػػرية التػػػي تسػػػاعد 

  ( 36المخدرات ىي)
انالػػػياؿ الكالػػػديف المسػػػتمر بالكسػػػع المػػػادم أك لتحقيػػػؽ نجػػػاح الػػػخص يحػػػـر -1 

  ارطفاؿ مف التكجيو السميـ.
   عؼ الكازع الخمقي لدل الكالديف -2 
مممػكء با  ػرابات فػي حػيف  ارسػرمكثرة المالكلت العارمية مما يجعؿ الجك -3 

أك رفػاهيـ السػكء ليػـ دكرا كبيػرا فػي دفػ   صػدهاءارأف جماعػة  اآلخػريرل البعض 
الفػػػرد لتعػػػاطي المخػػػدرات ، لمػػػا يمعبػػػو مػػػف دكر ىػػػاـ فػػػي تالػػػكيؿ سػػػمكؾ الفػػػرد رف 

أنماط سػمككية جديػدة ، كتت ػح أك  هيما كتعبير إكسابوانتماء الفرد لمجماعة يعني 
اؽ كانػػت الجماعػػة تحمػػؿ هيمػػا اجتماعيػػة م ػػادة لممجتمػػ  ، فرفػػ إذاالخطػػكرة فيمػػا 

بطػػة بانتالػػار ظػػاىرة تالسػػكء مػػف جماعػػات ارصػػدهاء يالػػكمكف أحػػد المتييػػرات المر 
تعاطي المخدرات كرفاؽ السكء ، بصػرؼ النظػر عػف نسػبية ىػذه العلهػة ، كدرجػة 

، كعادة ما يكتسع الفرد خبرة التعاطي مف أصدهارو ، كـ  رخرلت ثيرىا مف حالة 
   (.37رة منيـ)م ركؿأنو في اليالع ما يحصؿ عمى المخدرات 
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عمػى المخػدرات  اإلدمػافكىذا ما أكدتو معظـ نتار  الدراسات التي أىتمت بظػاىرة 
( حػكؿ تعػاطي المخػدرات  1988، فقد كالفت نتار  دراسػة)عايد عمػي الحميػداف  

بػػػػ ف أىػػػػـ سػػػػببيف لتعػػػػاطي المخػػػػدرات ىمػػػػا: رفػػػػاؽ السػػػػكء  يتي،فػػػػي المجتمػػػػ  الكػػػػك 
نتػػػار  دراسػػػة )ايمػػػاف محمػػػد صػػػبرم   أي ػػػاذلػػػؾ  كأيػػػدترابات الالخصػػػية ، طكا ػػػ

فػػي الػػدف  باتجػػاه  ارصػػدهاءلػػدل الالػػباع ، أىميػػة جماعػػة  اإلدمػػاف( حػػكؿ 1994
يمعبػكف دكرا ميمػػا  ارصػدهاءتعػاطي المخػدرات ، حيػث أكػدت النتػػار  بػ ف جماعػة 

ارسػػػاليع التربكيػػػة السػػػمبية  إلػػػى باإل ػػػافةتعػػػاطي المخػػػدرات  إلػػػىفػػػي دفػػػ  الفػػػرد 
تعػػػاطي  إلػػىتنالػػرة اجتماعيػػػة غيػػر سػػػكية تػػدف  الفػػػرد  إلػػػىتػػؤدم السػػاردة ، كالتػػػي 

نتػػار  دراسػػة )عػػادؿ عمػػار( حػػكؿ المخػػدرات  أي ػػاذلػػؾ  كأكػػدت  (.38المخػػدرات)
عمييػػػػا ىػػػػـ رفقػػػػاء  كاإلدمػػػػافالمؤديػػػػة لتعػػػػاطي المخػػػػدرات  ارسػػػػباعبػػػػ ف مػػػػف أىػػػػـ 

تعػػاطي المخػػدرات لممدرسػػة كذلػػؾ  اآلخػػركيرجػػ  الػػبعض   (.39السػػكء) كأصػػدهاء
 ممكػػػف أف تكػػػكف المدرسػػػة كسػػػيمة األولدكر الميػػػـ الػػػذم تمعبػػػو فػػػي اتجػػػاىيف : لمػػػ

: ممكػػف أف تكػػكف عػػامل وثانيااا  ميمػػة لمحاربػػة ىػػذه الظػػاىرة كالحػػد مػػف انتالػػارىا.
المدرسػػػة ىػػػي البيرػػػة  أفمسػػػاعدا فػػػي دفػػػ  الفػػػرد لتعػػػاطي المخػػػدرات عمػػػى اعتبػػػاره 

يتمقػػى فييػػا صػػفكؼ التربيػػة  الثانيػػة لمطفػػؿ ، كفييػػا يق ػػي جػػزءا كبيػػرا مػػف حياتػػو ،
كألكاف مف العمـ كالمعرفة ، فيي عامؿ جكىرم في تككيف الخصية الفرد ، كتقريػر 

   (.44)اركبراتجاىاتو كسمككو كعلهاتو بالمجتم  
أف المجتمػ  بمؤسسػاتو المختمفػة يمعػع دكرا ميمػا فػي الػدف   آخػركففي حػيف يػرل 

ىػي البيرػة ا جتماعيػة  ارسػرةكانت  ذاف باتجاه التعاطي، أك الحد منيا كمكافحتيا 
عػات التػي ينتمػي مامنػذ صػيره ، فػاف مختمػؼ الج اإلنسافاركلى التي يعيش فييا 
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، كهد تدعـ ىػذه  اإلنسافالفرد تالكؿ البيرة ا جتماعية الثانية التي يحيا فييا  إلييا
الفػرد الجماعات ما تبنيو ارسرة ، كهد تيدمو كتعطؿ تػ ثيره  كهػد تعػكض الجماعػة 

كمػف   . بػارمفعف مالػاعر الحرمػاف العػاطفي كعػدـ التقبػؿ ، أك اهتصػاد الالػعكر 
 :  (41تعكد لممجتم  ىي) يتعاطي المخدرات كالت أسباعأىـ 
كالمػركجيف ، كيعتبػر ىػذا العامػؿ مػف  الميػربيفعػف طريػؽ  مكاد اإلدمافتكفر  -1

ات سيل كميسرا ، كالتي تجعؿ تعاطي المخدر  لممجتم أىـ العكامؿ التي تعكد 
   بالنسبة لمالباع

كجكد بعض أماكف الميك في بعض المجتمعات كفي بعض الدكؿ التػي تعتمػد  -2
  أساسا عمى كجكد المكاد المخدرة كالمسكرة مف أجؿ ابتزاز أمكاؿ ركادىا.

يا عمميات التنمية فػي بعػض الػدكؿ ، كمػا تحمميػا بطمتالعمالة ارجنبية التي ت -3
ا نفتػػاح ا هتصػػادم كمػػا  -4كالعػػادات كأنمػػاط السػػمكؾ  معػػو مػػف بعػػض القػػيـ

تترتػػػػع عميػػػػو مػػػػف هيػػػػاـ الػػػػبعض با تجػػػػار، كتيريػػػػع المخػػػػدرات بطػػػػرؽ غيػػػػر 
  مالركعة لككنيا تحقؽ ليـ أرباحا كبيرة كب هؿ مجيكد.

، كاعتمادىػػػػا فػػػػي بعػػػػض  ةالمختمفػػػػ اإلعػػػػلـهمػػػػة الػػػػدكر الػػػػذم تمعبػػػػو كسػػػػارؿ   -5
كمػػػػػا عميػػػػػو مػػػػػف هػػػػػيـ مت ػػػػػاربة مػػػػػ  القػػػػػيـ اليربيػػػػػة،  اإلعػػػػػلـعمػػػػػى  ارحيػػػػػاف
  .اإلسلمية

  التساىؿ في استخداـ العقاهير كتركيا دكف رهابة -6
غياع رسالة المدرسة ، كيق  ذلؾ عمى عاتؽ المربييف كالمسؤكليف عف ك ػ   -7

كا ػػحة ، تجعػػؿ الفارػػدة  أىػػداؼالمنػػاى  التعميميػػة ، كالتػػي يجػػع أف تت ػػمف 
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مػف ف ػارؿ ، كمػا يجػع تجنبػو  إتباعػونبيي منيا جيدة مف حيث تك يح ما ي
   ذارؿ .ر مف خبارث ك 

 
   عميها واإلدمانتعاطي المخدرات  آثار -رابعا:

تسػػبع المخػػدرات كثيػػرا مػػف الػػكيلت النفسػػية كا جتماعيػػة كا هتصػػادية ،  
أك سػػػػري  ا نفعػػػػاؿ  اإلحسػػػػاسفالمػػػػدمف فػػػػي اليالػػػػع  ػػػػعيؼ الالخصػػػػية ، فتبمػػػػد 

عنايػة  إلػىذلػؾ مػريض يحتػاج  إلػىصاـ الالخصػية كىػك كيعاني مف ا كتراع كانف
، كالمدمف يمعع دكرا كبيرا في  ارحيافصحية خاصة ، غير متكفرة في كثير مف 

كية ، كتيمػػػػؿ الػػػػركابط ارسػػػػرية أك ىػػػػك مكابط المسػػػػ ػػػػال كانعػػػػداـالتحمػػػػؿ ارخلهػػػػي 
المكصؿ كالتيكر، أك ا نطكاء  اإلجراـ إلى حية ليذا كمو ، كبالتالي فانو يتحكؿ 

احتػػػراؼ  إلػػػىا نتحػػػار ، أمػػػا المػػػدمنات فكثيػػػرا مػػػا يجػػػدف أنفسػػػيف م ػػػطرات  إلػػػى
مػف المجتمػ  الػذم لػـ يحسػف  ا نتقػاـالرذيمة كالبياء ، لتكفير ثمػف المخػدرات ، أك 

  (.42)بيـتربيتيف ، كا ىتماـ 
  -أىـ أثار تعاطي المخدرات بارتي: إيجازكيمكف 

النفسػػػية لتعػػػاطي المخػػػدرات  اآلثػػػارمػػػد الػػػفيؽ( كيحػػػدد )مح النفساااية : اآلثاااار -1
  (.43با تي)

  في الالخصية: ـبانفصا اإلصابةكاحتماؿ  للكتراعالقمؽ كالتكتر ، م  الميؿ  -أ
  الالعكر بالذنع كالرغبة في عقاع النفس -ع
  الحساسية كالعصبية ، م  أرؽ مستمر كرغبة الديدة في النكـ -ج
  بالذنع كاإلحساسالخكؼ كالي س  -د
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  ىمكسات م  تخيلت سمعية كبصرية -ق
  ا تجاه نحك العدكانية م  العكر بالعدكانية كالنقص -ك
  عدـ القدرة عمى تحديد الزماف كالمكاف كالمسافات -ز
  سعادة كانالراح مؤهت ، كابتياج زارد -ح
  الرغبات ب ية كسيمة إالباععمى  كاإلصرارارنانية  -ط
  ـ القدرة عمى العمؿ  عؼ في النالاط كالحيكية كعد -ؾ
 (.44كيحددىا )عارؾ عمار( بالنقاط التالية ) -االجتماعية: آلثارا -2
  كعدـ الالعكر بالمسؤكلية تجاىيا لألسرة عؼ ا نتماء -أ
تعػػاطي المخػػدرات يػػؤدم الػػى التفكػػؾ ا سػػرم ، كمػػا يترتػػع عميػػو كػػالطلؽ ،  -ع

  كاليجر كتالرد البناء.
المالػاركة فػي المناسػبات العارميػة التػي ليػا أىميػة  العزلة عف المجتم  ، كعػدـ -ج

 ارسرم  في تحقيؽ التماسؾ 
، كالالػػػذكذ كتعػػػاطي  ؿكا حتيػػػاكػػػذع ، كالسػػػرهة ، التعمػػػـ السػػػمككيات السػػػيرة ك -د

   المخدرات مف العكامؿ المؤثرة في زيادة ارتكاع الجرارـ
ت ، كبالتػالي الرريسػية فػي حػكادث السػيارا ارسػباعيعد تعاطي المخدرات مف  -ق

    كاإلعاهةالالديدة  كاإلصاباتفي زيادة عدد الكفيات 
سكء علهة المتعاطي م  جيرانو كزملرو في العمؿ كالدراسة ، كيصبح منبكذا  -ك

 ، كهد يفصؿ مف العمؿ أك الدراسة
 همة التحصيؿ العمي كاليركع مف المدرسة أك الجامعة  -ز
 عداـ المثؿ كا خلؽانتالار الرذيمة ، كفقد القدكة، كان -ح
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المتعػػػاطي يػػػػؤثر تػػػػ ثيرا سػػػمبيا عمػػػػى بعػػػػض ارفػػػراد ا سػػػػكياء، كيػػػػدفعيـ الػػػػى  -ط 
  التعاطي فيك بؤرة الفساد

الصػػػػحية لتعػػػػاطي  اآلثػػػػاركيحػػػػددىا )عبػػػػد المػػػػنعـ بػػػػدر(  -الصاااا ية: اآلثااااار -3
 : (45بارتي)  المخدرات

  لألمراضهمة الحركة كالنالاط ك عؼ المقاكمة  -أ 
 عكر بالدكارصداع مزمف كال -ع 
 احمرار العيكف كاحتقانيا  -ج 
 بالتياع رركم لإلصابةالتيابات رركية مزمنة ، هد تصؿ  -د 
الجيػػاز الي ػػمي ، كالػػذم ينػػت  عنػػو سػػكء الي ػػـ ككثػػرة اليػػازات ،  ا ػػطراع -ق 

 أك أمساؾ إسياؿكتنتيي بحا ت  كالتخمة لءكالالعكر با نتفاخ ، كا مت
 في ارذف بطنيفا بحكاس السم  كالبصر مصحكب كظيفي ا طراع -ك 
 بالسرطاف اإلصابة -ز 
 الكبد إتلؼ -ح 
ت ثير كا ح عمى النالاط الجنسي ، حيث يقمؿ المخدر مف الطاهػة الجنسػية ،  -ط 

 اليدد الجنسية إفرازاتكينقص مف 
 -االقتصادية: اآلثار -4

مالػػكمة المخػػدرات ب نيػػا مػػف  1985المتحػػدة لعػػاـ  ارمػػـلقػػد كصػػؼ تقريػػر 
التي تدمر حياة مليػيف   الػخص مػف البالػر ، كتيػدد  يارمةالمفاسد ا جتماعية ال

كا هتصادم ليعض دكؿ العالـ النػامي، كتحػرص التقػارير  اإلدارمكيض الكياف قبت
المتحػػػدة المعينػػػة بمالػػػكمة المخػػػدرات عمػػػى ت كيػػػد  ارمػػػـالصػػػادرة مػػػف أجيػػػزة ىيرػػػة 
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تجػػػار غيػػػر المالػػػركع كالمخػػػدرات مػػػف ناحيػػػة كجػػػرارـ العنػػػؼ الصػػػمة بػػػيف جػػػرارـ اإل
كالمفرهعػػػات مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل ، كتالػػػير كثػػػارؽ  ارسػػػمحةكا تجػػػار فػػػي  كاإلرىػػػاع

التصػاعد المسػتمر كالخطػر حجػـ  إلىاجتماعات لجنة المخدرات العادية كالخاصة 
الكبيػػػػػر  حجػػػػػـم ػػػػػبكطات العػػػػػالـ مػػػػػف جميػػػػػ  أنػػػػػكاع المخػػػػػدرات ، كبػػػػػالرغـ مػػػػػف ال

يػػا لممتعػػاطيف لػػـ أف جميػػ  حجػػـ المتػػاح من إ  ارخيػػرةلمم ػػبكطات فػػي السػػنكات 
 (.46الجم  الرىيع لإلنتاج غير المالركع منيا ) إلىالذم يالير  ارمريت ثر 

 2443المخػدرات كالجػرارـ فػي عػاـ  ةالمتحػدة لمكافحػ ارمػـكحسع تقرير 
يعتبر الحاليش ىك أكثر المكاد المخدرة استخداما عمى مستكل العػالـ ، حيػث يزيػد 

الػػػػػػخص ، تميػػػػػػو ا مفيتامينػػػػػػات  ( مميػػػػػػكف164عػػػػػػدد المتعػػػػػػاطيف لمحالػػػػػػيش عػػػػػػف)
( 8) إلػػى باإل ػػافة( مميػػكف الػػخص ، 34كمالػػتقاتيا كبمػػ  عػػدد متعاطيػػو حػػكالي)

( 14العػػػالـ بحػػػكالي ) لخص يتعػػػاطكف اريػػػس كا كثػػػارم عمػػػى مسػػػتك الػػػمليػػػيف 
كيقدر عػدد مػدمني الكككػاييف، كالكػراؾ عمػى مسػتكل العػالـ بحػكالي مميكف الخص 

مليػػػيف  (14دد متعاطيػػػو كمدمنيػػػو حػػػكالي )أمػػػا الييػػػركيف فبمػػػ  عػػػ( مميػػػكف، 14)
 الخص عمى مستكل العالـ.

 كحسػػػع مػػػا كرد فػػػي تفػػػس التقريػػػر فػػػاف عػػػدد الػػػذيف يػػػدمنكف نتيجػػػة اسػػػارة
( مميكف الخص عمى مستكل العالـ كىي نسػبة 244يبم  حكالي ) اردكيةاستخداـ 

 ( عاما15) أعمارىـ%(مف مجمكع تعداد سكاف الذيف تتجاكز 3.4تعادؿ حكالي )
 (.47%( )11.3)2442ىذه النسبة في عاـ كانت هد ك ف كثر 

الفػػرد  إنتاجيػػةيػػنعكس عمػػى  التػػ ثير ا هتصػػادم لتعػػاطي المخػػدرات   إف
صػػرؼ جػػزء كبيػػر مػػف دخمػػو  إلػػىالمتعػػاطي كدخمػػو فحسػػع ، باعتبػػار انػػو ي ػػطر 
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ا هتصػػػادم  ارثػػػر إفمػػف أجػػػؿ الحصػػكؿ عمػػػى العقػػػاهير المخػػدرة كتعاطييػػػا ، بػػؿ 
 إلػػىظػػرة فقػػط فنعمػػى اهتصػػاد الدكلػػة،  أي ػػاعػػاطي ىػػذه العقػػاهير يػػنعكس ال ػػار لت

 ارجيػزة إعػدادالمبال  التي تخصصيا كؿ دكلة لمكافحة ىذه الظػاىرة ، مػف حيػث 
بحكث جنارية كطبية ، ككذلؾ  المتخصصة ، الرطة ، محاكـ ، كسجكف ، كمراكز

ذلػػؾ يكمػػؼ  تجعمنػػا نػػدرؾ أف متخصػػصطبيػػة كنفسػػية ، كمستالػػفيات  ةأنالػػاء عيػػاد
 (.48كالطاهات البالرية) ارمكاؿالكثير مف 

   اإلدمانخامسا: كيفية الوقاية من 
ط نقػػػكـ بػػػو تحسػػػبا لظيػػػكر مالػػػكمة طػػػتعػػػرؼ الكهايػػػة : ب نيػػػا أم عمػػػؿ مخ

معينة : أك لظيكر م اعفات لمالكمة هارمة بالفعؿ كيككف اليػدؼ مػف ىػذا العمػؿ 
  ( .49،أك الم اعفات أك كمييما)الكاممة أك الجزرية لظيكر المالكمة اإلعاهةىك 

كهد كرد لفظ الكهاية كمالػتقاتو فػي مكا ػ  كثيػرة فػي سػكر القػراف الكػريـ ، 
حسػنة  اآلخػرةكمنيا هكلو تعػالى ))كمػنيـ مػف يقػكؿ ربنػا أتنػا فػي الػدنيا حسػنة كفػي 

(ككػػػذلؾ هكلػػػو تعػػػالى )كهيػػػـ السػػػيرات كمػػػف تػػػؽ السػػػيرات 54كهنػػػا عػػػذاع النػػػار(( )
( كهكلػو تعػالى ))فكهػاه اي سػيرات 51كذلؾ ىك الفػكز العظػيـ(( )يكمرذ فقد رحمتو 

  (52ما مكركا كحاؽ بآؿ فرعكف سكء العذاع(( )
  (53ربيـ ككهاىـ ربيـ عذاع الجحيـ(( ) آتاىـكهكلو تعالى ))فاكيييف بما 

  (55كهكلو تعالى ))فكهاىـ اي الر ذلؾ اليـك كلقاىـ نظرة كسركر(( )
مف الدراسات كجػكد ارتبػاط  العديد أكدتياىمية التي كمف الحقارؽ بالية ار

صػمة تكبير مػف المػؤثرات النفسػية كا جتماعيػة ، الم لعددهكم بيف تعرض الالباع 
ىػػػؤ ء الالػػػباع عػػػؿ  إهبػػػاؿمػػػف هريػػػع أك بعيػػػد بمك ػػػكع المػػػكاد النفسػػػية ، كيبػػػيف 
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 التعػػػاطي كالت ػػػميف الكهػػػاري لمثػػػؿ ىػػػذه النتيجػػػة ، ىػػػك التفكيػػػر فػػػي كيفيػػػة خفػػػض
 ب ثػارةنجعػؿ  تعريض الصيار كالناالرة لما يعػرؼ باسػـ )ثقافػة المخػدرات( حتػى  

لػػـ  إذا، خاصػػة  تالمخػػدرادافػػ  حػػع ا سػػتطلع لػػدييـ نحػػك التعػػرؼ عمػػى عػػالـ 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػداف  بالمعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػػػػػػحيحة  إلالػػػػػػػػػػػػػػػػػباعتكػػػػػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتعديف 

  (.56كالكاهعية )
بيػػػػي اسػػػػتيلليا مؤسسػػػػات التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ ىػػػػي أحػػػػد القنػػػػكات التػػػػي ين إف

فػػػي امكػػػاف اسػػػتيلؿ المنػػػاى  كالمقػػػررات  لمحاربػػػة العمػػػـ الكهػػػاري ، كيمكػػػف النظػػػر
الدراسػػػية لمتكعيػػػة بار ػػػػرار الصػػػحية كا جتماعيػػػة لممخػػػػدرات عمػػػى أف يػػػتـ ذلػػػػؾ 
بطريقػػػة مدركسػػػة ككاهعيػػػة ، بحيػػػث تتناسػػػع طػػػرؽ عر ػػػيا مػػػ  المرحمػػػة الدراسػػػية 

كالمرالػػػػػػديف بالمعمكمػػػػػات الصػػػػػػحيحة  المسػػػػػتيدفة ، كمػػػػػا ينبيػػػػػػي تزكيػػػػػد المعممػػػػػيف
  (.57كالميارات اللزمة لمتعامؿ م  ىذه المالكمة بالكؿ دارـ)

كالمػػػدارس أحػػػد المؤسسػػػات التربكيػػػة الميمػػػة التػػػي يجػػػع أف تبػػػدأ ميماتيػػػا 
عمػػػى المخػػػدرات ، مػػػف خػػػلؿ المعمكمػػػات الصػػػحيحة التػػػي  اإلدمػػػافعمميػػػة عػػػلج 

ء مػف خػلؿ المقػررات الدراسػية يجع أف يثقؼ عمييا الطلع حػكؿ المخػدرات سػكا
   . صفيوالمناسبة أك مف خلؿ النالاطات المدرسية الل

ىذه العممية يالترط تييرػة الكػادر المؤىػؿ لقيػادة ىػذه العمميػة  إنجاحكرجؿ 
، مف خلؿ تكفر الثقافة الصحيحة لمعػامميف بيػذا المجػاؿ مػف المعممػيف باعتبػارىـ 

المسػػؤكليف فػػي المؤسسػػات التربكيػػة  إبػػلغ نمػػاذج أك هػػدكة لمتلميػػذ ، أكمػػف خػػلؿ
 إلحتمػاؿأم مؤالػر  رم ظاىرة سمبية يتعمؽ بتعاطي الطلع لممػكاد المخػدرة ، أك
اء الػػكعي إنمػػ إلػػىة فػػاديكهػػكع الطػػلع فريسػػة ىػػذه الظػػاىرة ، مػػف خػػلؿ برامجيػػا ال
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عمػػى المخػػدرات فػػي الكهػػت الػػذم تعتبػػر فيػػو كسػػارؿ  اإلدمػػافالثقػػافي تجػػاه ظػػاىرة 
لـ سلح ذك حديف لذلؾ يجع استخدامو بحرص كحذر الديديف ، مف خػلؿ ارع

البحػػػػث  كمؤسسػػػػاتالمختمفػػػػة  اإلعػػػػلـككسػػػػارؿ  مؤسسػػػػاتالتعػػػػاكف المسػػػػتمر بػػػػيف 
    العممي.

 
 سادسًا:  مول مقتر ة لم د من ظاهرة اإلدمان عمى المخدرات  

عمييػا، يقػدـ في ختاـ كؿ مػا تقػدـ تناكلػو حػكؿ ظػاىرة تعػاطي المخػدرات كاإلدمػاف 
 الباحث بعض الحمكؿ المقترحة لمكاجية ىذه الظاىرة كىي كاآلتي

الت كيػػػد عمػػػى أىميػػػة التنالػػػرة ا جتماعيػػػة التػػػي تمارسػػػيا ارسػػػرة، كمؤسسػػػػات  -1
المجتمػػ  ارخػػرل فػػي غػػرس القػػيـ ا جتماعيػػة الصػػحيحة كا بتعػػاد عػػف القػػيـ 

 ال ارة كمنيا تعاطي المخدرات.
 الريعات الرادعة لمحد مف تدفؽ ىذه السمكـ كمن  إنتاجيا.إصدار القكانيف كالت -2
التعامػػػؿ اليػػػادمء كالمتػػػدرج مػػػف هبػػػؿ الجيػػػات الصػػػحية كا جتماعيػػػة كارمنيػػػة  -3

بالنسػػػبة لممتعػػػاطيف، كالتعامػػػؿ السػػػري  الحاسػػػـ مػػػ  تجارىػػػا كمركجييػػػا، كيعػػػد  
 الخطكة الميمة التي يمكف أف تؤدم إلى ت ييؽ داررة انتالارىا.

كيد عمػى المؤسسػات التعميميػة ب ػركرة إدخػاؿ م ػار اإلدمػاف فػي منػاى  الت  -4
 المدارس الثانكية كالمعاىد كالجامعات.

الت كيد عمى أىمية التكعية الجماىيريػة  ػد أخطػار تنػاكؿ المخػدرات ب نكاعيػا  -5
 المختمفة مستفيديف مف كسارؿ اإلعلـ المختمفة كتحميميا مسؤكلية ذلؾ.
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ة الػػػيؿ كهػػػػت الفػػػػراغ لمالػػػباع بنالػػػػاطات ثقافيػػػػة كريا ػػػػية البحػػػث فػػػػي كيفيػػػػ -6  
 لمتقميؿ مف أكهات الفراغ لدييـ.  

الت كيػػػد عمػػػى دعػػػـ المؤسسػػػات الصػػػحية كمراكػػػز عػػػلج المػػػدمنيف كتػػػكجيييـ  -7 
 ب ركرة رعاية ىذه الالريحة مف أبناء المجتم .

 الت كيػػد عمػػى دعػػـ كتالػػجي  البحػػكث كالدراسػػات التػػي تيػػتـ بمك ػػكع اإلدمػػاف -8
 عمى المخدرات ككيفية الكهاية منيا.

الت كيػػد عمػػى أىميػػة إهامػػة علهػػات تعػػاكف عممػػي مػػ  المراكػػز العالميػػة لعػػلج  -9
اإلدمػػاف كالسػػعي لتبػػادؿ الخبػػرات كالكفػػاءات كالمعمكمػػات فيمػػا يتعمػػؽ بمك ػػكع 
اإلدماف كسبؿ علجو كالكهاية منو، كا سػتفادة مػف التجػارع العالميػة لمعالجػة 

 رة.ىذه الظاى
 قائمة المراجع

سػػػػػعد الميربػػػػػي، ظػػػػػاىرة تعػػػػػاطي الحالػػػػػيش، دار الراتػػػػػع الجامعيػػػػػة، بيػػػػػركت،  -1
 .16، ص1984

نظريػات تفسػيره كعلجػو، دار غريػع،  -أ ػراره -محمد حسف غانـ، اإلدمػاف -2
 .3، ص2445القاىرة، 

محمػػػد زيػػػد، آفػػػة المخػػػدرات ككيفيػػػة معالجػػػة اإلدمػػػاف، دار ا نػػػدلس، بيػػػركت،  -3
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