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هـــدف

امللخص

هذا البحث إىل التعرف عىل أنواع املخدرات والعوامل املتعلقة بتعاطيها
وإدماهنا ،والكشف عن أسباب انتشــار ظاهرة تعاطي املخدرات بني

الشباب ،وحتديد اآلثار املرتتبة عىل ذلك يف جوانب احلياة كافة ،والكشف عن واقع دور األرسة
واملؤسسات الرتبوية واإلعالمية يف الوقاية منها ،وقد اعتمد الباحث عىل املنهج الوثائقي القائم
عىل اســتعراض عدد من األدبيات السابقة التي توضح مدى تأثري املخدرات عىل الفرد وعىل
جوانب حياته املختلفة ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها :وجود نوعني رئيسني
من املخدرات مها :املخدرات املخدرات الكربى وتشــمل (األفيون ومشــتقاته ،واحلشيش
(القنــب) ،والكوكايني ،والقــات ،واهلريوين ،واملارجيوانــا ـ األمفيتامينات) ،واملخدرات
الصغرى وتشمل (الكفايني ـ الكوال ـ البويو ـ جوزة الطيب) ،ويلجأ الفرد إىل تعاطي املواد
املخدرة من أجل ختفيف بعض األعراض املرضية التي يشعر هبا ،ثم يستكمل تناول تلك املواد
حتى بعد انتهاء املرض ظنًّا منه أن تلك املادة قادرة عىل جعله يف حالة صحية جيدة ،بينام يلجأ
البعض إىل تناول املخدرات من أجل الشــعور بالســعادة واهلروب من األعباء واملشكالت
اخلاصة باحلياة؛ ووجود العديد من اآلثار الســلبية بسبب تعاطي املخدرات وإدماهنا املرتتبة
عىل كل من اجلوانب التالية (اجلانب اجلسدي والعقيل ـ اجلانب النفيس ـ اجلانب االقتصادي
ـ اجلانــب البيئي ـ ارتفاع معدالت اجلريمة ـ األداء األكاديمي للطالب)؛ ووجود دور فاعل
ومؤثر غاية يف األمهية لكل من األرسة واملؤسسات الرتبوية واإلعالم من حيث وقاية األبناء
والطالب من تعاطي املخدرات ،وقد أوصت الدراســة بالعديد من التوصيات أمهها :إجراء
املزيد من الدراسات املستقبلية التي حتاول إبراز عدد من العوامل األخرى التي قد تسهم بشكل
مبارش أو غري مبارش يف تدمري األجيال العربية وحماولة تغييبهم عن ركب التقدم واحلضارة.
الكلامت املفتاحية :ظاهرة تعاطي ،املخدرات ،الشباب ،آثار.
(*) املراسالت اخلاصة هبذا البحث توجه إىل يوسف بن حممد اهلويش Dr.yousef@su.edu.sa
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املبحث األول :مدخل البحث
خلق اهلل اإلنسان ويرس له مجيع األشياء واملخلوقات التي تعينه عىل أن يقوم بدور
اخلالفــة الذي قدر اهلل ســبحانه وتعاىل له القيام به ،ووهب لــه العقل ليعينه عىل اختاذ
القرارات الصائبة يف األمور واملواقف كافة التي يمر هبا .وبالرغم من أن العامل يشهد يف
هذه اآلونة تقد ًما ً
هائل يف املعرفة البرشية وبخاصة تلك املتعلقة باجلانب العلمي والطبي،
فإن ذلك التقدم مل يتم استثامره االستثامر األمثل؛ ألن بعض األفراد قد أساءوا استخدام
العقاقــر الطبية ،وهذا األمر ترتب عليه وجود ظاهرة اإلدمان وما صاحبها من العديد
من املشكالت واألخطار سواء أكانت عىل املستوى الفردي أم عىل املستوى املجتمعي.
ولقد باتت مشــكلة تعاطي املخدرات بني صفوف األفــراد عامة ،وبني صفوف
املراهقني خاصة من املشــكالت املقلقة لكثري مــن دول العامل ،وهو ما دفع الرأي العام
بأكمله إىل أن يتجه نحو تســليط الضوء عىل تلــك الظاهرة باعتبارها من الظواهر التي
أخذت يف االنتشــار الكبري عىل مدار الوقت ( .)Skiba, 2004, 344وعادة ما يستخدم
عقليا ومصطلح اإلدمــان ومصطلح تعاطي املخدرات عىل أهنا
مصطلــح املواد املؤثرة ًّ
مصطلحات مرتادفة يف األدب الطبي لإلشارة إىل فكرة اإلدمان املنترشة إىل بني صفوف
العديد من األفراد عىل املستوى العاملي (.)Rahim et al., 2012, 2295

خطرا هيدد الكثري من
عقليا (املخدرات) أصبح ً
كام أن االعتامد عــى املواد املؤثرة ًّ
كسالح خفي يف احلروب
أبناء املجتمعات املختلفة ،بل زاد خطره إىل درجة اســتخدامه
ٍ
بني الدول مســتهد ًفا بشكل خاص فئة الشــباب منهم من أجل حتويلهم من قوة وطنية
فاعلة ومنتجة إىل قوة مدمرة تشل حركة ذلك املجتمع وتبدد ثرواته ،بل وصل األمر إىل
مقترصا فقط عىل فئة الشباب
عقليا (املخدرات) مل يعد
ً
أن خطر االعتامد عىل املواد املؤثرة ًّ
وحدها ،بل امتد ليشمل النشء وصغار السن (املهندي.)2013 ،

وهبــذا تتضح خطــورة املخدرات بام حتدثه مــن أرضار دينية وصحية ونفســية
واجتامعيــة واقتصادية فهي من ناحية تتســبب يف األرضار الدينيــة؛ إذ يعترب تعاطيها
خمالفــة لتعاليم الرشع احلنيف ويف تعاطيها ً
أيضا اعتــداء عىل الرضورات اخلمس التي
حرصت الرشيعة اإلســامية عىل احلفاظ عليها وهي الدين والنفس والعقل والعرض
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واملال بجانب املضار الصحية ،ومنها اضطراب الوظائف العقلية واضطراب عمليات
اإلدراك والذاكرة واختالل التفكري ،واضطرابات الشخصية املتعددة ،واعتالل الوظائف
احلسية وغريها من أمراض القلب والرشايني وأمراض الكىل والكبد ومرض نقص املناعة
(ابن حسني.)87 ،2004 ،
ويرى الباحث أنه بالنسبة حلجم املخدرات عىل مستوى الوطن العريب فإن الوطن
العريب تأثر بال شك شأنه يف ذلك شأن العامل كله ،ولكن مل يصل إىل درجة اخلطورة التي
وصلت إليها بعض البالد باعتبار الدين اإلسالمي الذي يلتزم به املجتمع العريب قد حرم
مجيع أنواع املخدرات واملسكرات العقلية ،وعىل الرغم من ذلك فقد وجدت املخدرات
طريقها إىل املجتمع العريب وازداد انتشارها؛ لذا قام بعمل هذا البحث من أجل التوصل
إىل كيفية احلد من انتشارها بتلك الطريقة الواسعة.

مشكلة البحث وأسئلته
توجد بحوث متعددة تســعى إىل التعرف عىل ظاهرة اإلدمان عىل مستوى املراحل
العمرية املختلفة ،ويف مرحلة الشــباب خاصة .وتعطي معظم تلك الدراسات والبحوث
اهتام ًما ملســببات انتشار تلك الظاهرة بني صفوف الشباب ومنها دراسة (سعيد)2010 ،
التي أشــارت إىل وجود عدد من العوامل التي قد تدفع الشباب نحو تعاطي املخدرات،
ومن تلك العوامل :العوامل السياسية ،والعوامل االقتصادية ،والعوامل النفسية ،والعوامل
االجتامعية؛ يف حني اهتمت بعض الدراسات بالتعرف عىل دور كل من األصدقاء واألرسة
واملجتمــع يف التأثري عىل الشــباب ،والتوجــه نحو التعاطي ،ثم اإلدمان؛ مثل :دراســة
(القحطاين )2003 ،التي توصلت إىل أن عدم انتهاج أحد الوالدين لألسلوب املتوازن يف
معاملة األبناء واستخدام سياسة الثواب والعقاب املناسبني ملواقفهم وترصفاهتم قد جيعلهم
مرتددين ومصابني باإلحباط والعجز ،وفاقدي الثقة يف أنفسهم بحيث ال يستطيعون حتمل
املسئولية ومواجهة مشكالهتم ،ما قد يدفعهم إىل االنحراف السلوكي كتعاطي املخدرات.
والبحث احلايل يتناول مشــكلة املخدرات بوصفها ظاهرة منترشة بني الشــباب،
وماذا يمكن أن تقوم به كل من األرسة واملؤسســات الرتبوية واإلعالمية ملكافحة هذه
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الظاهرة املتفشــية ،والوقاية منها ،وتتمثل مشكلة هذا البحث يف حتديد مسببات انتشار
ظاهرة تعاطي املخدرات وإدماهنا وإبراز دور األرسة واملؤسسات الرتبوية واإلعالمية
يف نرش الوعي للوقاية من أخطار املخدرات ،واحلد من تعاطيها ،عرب تفصيل ماهية هذا
الدور ،حيث تتلخص يف السؤال الرئيس التايل:

ما أســباب انتشــار ظاهرة تعاطي املخدرات وإدماهنا؟ وما سبل الوقاية من
أخطارها واحلد من تعاطيها؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ـ ما أنواع املخدرات؟ وما العوامل املتعلقة بتعاطيها وإدماهنا؟

ـ ما أسباب انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات وإدماهنا بني الشباب؟

ـ ما اآلثار املرتتبة عىل تعاطي الشباب للمخدرات وإدماهنا يف جوانب احلياة كافة؟

ـ ما سبل الوقاية من تعاطي املخدرات؟

أهداف البحث
حياول هذا البحث الوقوف عىل ما ييل:

 ١ـ التعرف عىل أنواع املخدرات والعوامل املتعلقة بتعاطيها وإدماهنا.

 ٢ـ الكشف عن أسباب انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات وإدماهنا بني الشباب.

 ٣ـ حتديد اآلثار املرتتبة عىل تعاطي الشباب للمخدرات وإدماهنا يف جوانب احلياة
كافة.
 ٤ـ الكشــف عن واقع دور األرسة واملؤسسات الرتبوية واإلعالمية يف الوقاية من
املخدرات.

أمهية البحث
تكمن أمهية هــذا البحث يف معاجلته لظاهرة من أخطــر الظواهر التي اجتاحت
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املجتمع العريب عامة؛ حيث تدل التقارير والبحوث عىل أن مشــكلة تعاطي املخدرات
يف ازدياد مســتمر ،عىل الرغم من اجلهود التي تبذهلا املؤسســات األمنية ،واإلعالمية،
والدينيــة ،حيث مل تنجح اجلهود متا ًما يف منع التهريب والرتويج للمخدرات؛ ولذا فإن
البديل املوضوعي هو العمــل عىل تقليل الطلب عىل املخدرات بأنواعها ،والعمل عىل
الوقاية من أخطارها ،وهذا يتطلب جهو ًدا توعوية جمتمعية من املؤسســات كافة ،وعىل
رأسها األرسة واملؤسسات الرتبوية واإلعالمية؛ لنرش الوعي بأخطار املخدرات ،وطرق
الوقاية منها.

ويمكن للجهات املعنية بمكافحة املخدرات اإلفادة من هذا البحث ،سواء أكانت
جهــات حكومية أم أهلية ،وذلك من خــال تكوين فريق عمل متخصص من اإلدارة
العامة ملكافحة املخدرات لوضع األســس املناسبة لتصميم الربامج واخلدمات اخلاصة
بالوقايــة من اإلدمان ،ويف إعداد برامج للتوعية مــن أخطار املخدرات ،والتحذير من
التعرض لآلثار املدمرة للتعاطي يف املستقبل.

جماالت البحث
يتحدد البحث احلايل يف املجاالت التالية:

احلدود املوضوعية:

أ ـ احلدود املوضوعية :ســوف تقترص الدراســة احلالية عىل التعرف عىل العوامل
املرتبطة بتعاطي املخدرات لدى الناشئة ،حيث تتضمن عدة أبعاد هي:

ـ ماهيــة املخدرات والعوامل املتعلقة بتعاطيها وإدماهنا وما يتخللها من عوامل
متعلقة بالفرد ،واألرسة ،واملادة املتعاطاة ،واإلشاعات املغلوطة ،واملجتمع،
وانتشار اإلنرتنت ،ومجاعة األقران وطبيعة املرحلة العمرية التي يمر هبا الفرد.
ـ حتديد أســباب انتشــار ظاهرة تعاطي املخدرات وإدماهنا بني الشباب وكيفية
احلد من انتشار تلك الظاهرة.

ـ توضيح اآلثار املرتتبة عىل اجلانب اجلسدي والعقيل ،والنفيس ،واالقتصادي،
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واجلانب البيئي ،ومعدالت اجلريمة ،واألداء األكاديمي للطالب ،وسلوكيات
النشء.

ـ عوامــل الوقاية من تعاطي املخدرات ومراحل العــاج التي يمر هبا األفراد
وذلــك بجانب توضيح األدوار التي جيب القيام هبا للوقاية واحلامية من خطر
تعاطي املخدرات.

 ٢ـ احلدود الزمنية1437/1436 :هـ.

املبحث الثاين :أنواع املخدرات وأسباب تعاطيها
تعد مشــكلة تعاطي املخدرات من بني أبرز املشكالت املنترشة وبصورة كبرية بني
سلبيا
صفوف املراهقني يف البيئات املدرســية ،وهو األمر الذي من شأنه أن يؤثر تأث ً
ريا ًّ
عىل القدرة األكاديمية اخلاصة بالطالب ( )Tlale & Dreyer, 2013, 361باإلضافة إىل
تأثريه عىل العديد من اجلوانب األخرى ،سواء أكانت االجتامعية أم السلوكية أم الصحية
أم النفسية .وحاول الباحث يف تلك اجلزئية استعراض أهم اجلوانب املتعلقة باملخدرات
مثــل :التعريف بامهية املخدرات واملواد املخدرة ،واألســباب التي قد تدفع النشء إىل
إدماهنا ،واآلثار االقتصادية واالجتامعية والنفســية واملجتمعية املرتتبة عىل ذلك األمر،
وأبرز اإلسرتاتيجيات التي يمكن االســتعانة هبا يف التغلب عىل تلك املشكلة ،ويمكن
استعراض مجيع األمور السابق ذكرها بصورة مفصلة عىل النحو التايل:

ماهية املخدرات
إن تعريف املخدرات خيتلف باختالف النظرة إليها؛ ولذلك ال يوجد تعريف موحد
أو متفق عليه للمخدرات ،ومن تعريفات املخدرات ما ييل:

عرف املخدر بأنه كل ما يشوش العقل أو يثبطه أو خيدره ويغري يف تفكري وشخصية
ُي َّ
الفرد ،وهناك فرق بني التعود واإلدمان ،فاالعتياد مرحلة تؤدي إىل اإلدمان ،وهي حالة
تشــوق لتعاطي عقار معني ،ومن خصائصه وجود رغبة قهريــة لدى املتعود بالتامدي
واالعتيــاد ،والتعود هو أول خطوة نحو اإلدمان .أما اإلدمــان فهو االعتامد عىل املادة
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نفسيا وجســد ًّيا بحيث تصبح احلاجة إليها حاجة ملحة قهرية ،بل
املخدرة اعتام ًدا تا ًما ًّ
تفوق لديه أمهية املأكل واملرشب (املهندي.)23 ،2013 ،

وتعرف منظمة الصحة العاملية املخدرات عىل أهنا كل املواد التي تســتخدم يف غري
األغراض الطبية؛ ويكون من شأن تعاطيها تغيري وظائف اجلسم والعقل ،ويؤدي اإلفراط
يف تناوهلا إىل حالة من التعود واإلدمان ،باإلضافة لآلثار اجلسمية والنفسية واالجتامعية
(احلميدان.)12 ،2007 ،
ومن خالل ما تقدم يرى الباحث أن املخدرات هي أي مادة يتم االستعانة هبا من
أجل تغييب العقل وإحداث شعور زائف بالسعادة والرضا عن النفس الذي ال يلبث أن
آثارا مدمرة عىل الصحة
يتالشى بتاليش تأثري املادة املخدرة ،ولكنها يف حقيقة األمر ترتك ً
النفسية واجلسدية والعقلية للفرد.

األسباب املرتبطة بتعاطي وإدمان املخدرات

إن الذين جنحوا نحو تعاطي املخدرات من الشباب بمراحلهم العمرية املختلفة،
وانغمسوا يف ملهاهتا وضياعها ،توافرت هلم من األسباب واملربرات الكثري الذي أسهم
بشكل أو بآخر يف دفعهم نحو هذا العامل البائس؛ فهناك اخلصائص الديموغرافية املميزة
لفئة الشباب ،وانجرافهم نحو املغامرة والتجربة وحب االستطالع ،ومبادرهتم ملحاولة
اكتشــاف كل جديد ،وقبوهلم له ورسعة ارتباطهم به ،باإلضافة ملا يتميز به الشباب من
واندماجا ،الذي من
رسعة بناء الصداقات مع أقراهنم ،وتفاعلهم معهم تقليدً ا وحماكاة
ً
شأنه أن يؤدي إىل جماراة رفاق الســوء من ذوي السلوك املنحرف ،وبالتايل الدخول يف
ثقافة جتربة املخدر وتعاطيه ،يف ظل خربة حمدودة يف معرتك احلياة ،وجتربة غضة بمخاضها
وإفرازاهتا ،السيام إذا توافرت هلم سبل االنغامس يف السلوك املنحرف من فراغ (السعد،
.)93 ،2000كام أوضحت نتائج دراســة فريــدة ( )2009وجود جمموعة من عوامل
اخلطر التي تدفع بعض الشــباب إىل تعاطي املخدرات ،وهي :استخدام إسرتاتيجيات
غري تكيفيــة للتعامل مع الضغط ،مثل :التجنب واالنفعال والتنوع االجتامعي والرتفيه
للتعامل مع الضغط ،وقصور السند العائيل وسند األصدقاء.
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ودائــ ًا ما يتعرض أبناؤنا للضغوط من قبــل أصدقائهم تلك الضغوط هتدف إىل
مجيعا هنتم بنظرة الناس لنا
خضوعهم إىل أحكام اجلامعة حتى يكونوا مقبولني منها ،إننا ً
ونسعى أن نكون مقبولني من اآلخرين ،وكلام اقرتب األبناء من سن االستقالل أصبح
ضغط األصدقاء أقوى ،وزاد تأثريه عىل معتقداهتم وسلوكهم وطريقة لبسهم ومزاجهم،
وتلك الضغوط قد تشجع أو تنهى عن تعاطي اخلمور واملخدرات ،ومن ثم فهؤالء األبناء
الذين يمرون بمرحلة النمــو والبحث عن مبادئ لالنتامء إليها غال ًبا ما جيارون من هم
أكرب منهم ســ ًّنا ،ويؤدي هبم إىل قبول ضغوطاهتم عليهم (الصالح ،)104 ،2004 ،بام
قد يوقعهم حتت طائلة تعاطي اخلمور أو املخدرات أو االنجراف وراء غريها من مظاهر
السلوكيات املنحرفة .وهو األمر الذي تم تأكيده من جانب دراسة ()Kabbash, 2006
التي أوضحت أنه من بني أبرز عوامل تعاطي املخدرات بني صفوف الطالب اجلامعيني
يف اململكة العربية السعودية مجاعة الرفاق والفضول اخلاص بالفرد نحو جتريب األمور
غري التقليدية.

ويرى الباحث أن الدور الذي تســهم به مجاعة األقــران ال يقل عن الدور الذي
تسهم به األرسة من منطلق كون األرسة واألقران من أبرز الفئات التي حيتك هبا النشء
يف تعامالهتم اليومية.
وهناك جمموعة متنوعة من العوامل املرتبطة بتعاطي املخدرات التي تدفع النشء إىل
التوجه يف هذا املسار املدمر ،الذي غال ًبا ما ينتهي بنتائج ال حتمد عقباها إذا مل يتم تدارك
املوقف ،والعدول عن هذا املســار غري الصحي .وتتفاوت هذه العوامل فيام بينها ما بني
املرتبط بالفرد أو األرسة أو املفاهيم املغلوطة أو حتى املجتمع ذاته.

ً
أول :العوامل املرتبطة بذات الفرد

من العوامل املرتبطة بشــخص الفرد ،التي جتعله يقدم عىل تعاطي املخدرات ،ما
يورده حممد ( )19 ،2004والتري ( ، )67 ،2007وعبد املنعم ( )98 ،2004واملهندي
( )68 ،2013عىل النحو التايل:
 ١ـ الرغبة يف التخلص من املشكالت النفسية :يلجأ الشباب إىل تعاطي املخدرات
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تو ً
مها منهم أهنا ستخلصهم من املشكالت النفسية ،ومن ذلك الرغبة يف تقليل
حدة حاالت االكتئاب لدى البعض؛ إذ إن الشخصية املكتئبة غال ًبا ما تلجأ إىل
املخدرات ظ ًّنا من صاحبها أهنا تعينه عىل اإلحســاس بالذات والقوة وبتقبل
اجلامعة ،والتغلب عىل األفكار التي تســبب له الضيق واخلروج عىل القوالب
التقليدية للحياة ،إىل جانب الرغبة يف ختفيض مستويات الشعور بالقلق ،وكذا
الرغبة يف التغلب عىل حاالت الشعور باالغرتاب النفيس الذي يتولد لدى الفرد
إثر شعوره باالنفصال عن ذاته أو عن اآلخرين أو كليهام.

 ٢ـ تنايس اهلموم واســتجالب الرسور :يعد دافع التعاطــي بقصد تنايس اهلموم
واستجالب الرسور من أهم الدوافع يف هذا املجال ،فيكون التعاطي يف هذه
احلالة طريقة سهلة من طرق اهلروب من الواقع املخيف املقلق املحزن.
 ٣ـ الســفر إىل اخلارج :ال شك أن الســفر للخارج مع وجود كل وسائل اإلغراء
وأماكن اللهو وعدم وجود رقابة عىل األماكن التي يتم فيها تناول املخدرات
يعترب من أسباب تعاطي املخدرات.

 ٤ـ الشعور بالفراغ :ال شك أن وجود الفراغ مع عدم توافر األماكن الصاحلة التي
متتص طاقة الشــباب كالنوادي واملتنزهات وغريها يعترب من األسباب التي
تؤدي إىل تعاطي املخدرات أو املسكرات وربام الرتكاب اجلرائم.
 ٥ـ حــب التقليد :وقد يرجع ذلك إىل ما يقوم به بعض املراهقني من حماولة إثبات
ذواهتــم وتطاوهلم إىل الرجولة قبل أواهنا عــن طريق تقليد الكبار يف أفعاهلم
وخاصة تلك األفعال املتعلقة بالتدخني أو تعاطي املخدرات من أجل إضفاء
طابع الرجولة عليهم أمام الزمالء أو اجلنس اآلخر.

 ٦ـ السهر خارج املنزل :قد يفرس البعض احلرية تفسري خاطئًا عىل أهنا احلرية املطلقة
حتى ولو كانت ُّ
ترض هبم أو باآلخرين ،ومن هذا املنطلق يقوم البعض بالسهر
خارج املنزل حتى أوقات متأخرة من الليل ،وغال ًبا ما يكون يف أحد األماكن
التي تشجع عىل السكر واملخدرات وخالفه من املحرمات.
 ٧ـ توافر املال بكثرة :إن توافر املال يف يد بعض الشباب بسهوله قد يدفعه إىل رشاء

259

املجلة العربية للدراسات األمنية ـ املجلد  ٣٣ـ العدد ( 251 )٧٠ـ  280الرياض (٢٠١7م) (١٤٣٩هـ)

أغىل الطعام والرشاب ،وقد يدفعه حب االســتطالع ورفاق السوء إىل رشاء
أغىل أنواع املخدرات واملسكرات ،وقد يبحث البعض منهم عن املتعة الزائفة،
مــا يدفعه إىل اإلقدام عىل ارتكاب اجلريمة .وهــو األمر الذي تم تأكيده من
جانب دراسة ( )Laoniramai, 2005التي أكدت أن بعض العوامل الشخصية
املتمثلة يف مســتوى الدخل الشهري ،وطبيعة احلياة التي حيياها الفرد تعد من
أبرز العوامل املؤثرة عىل تعاطي املخدرات بني صفوف املراهقني.

ومن خالل ما تقدم يمكن القــول :إن العوامل الفردية تعد من بني أبرز العوامل
التي ينبغي أخذها يف االعتبار عند مناقشة مسألة تعاطي املخدرات بني صفوف النشء؛
وذلــك ألنه يف حالة ما مل يتوافر لدى الفرد رغبة قويــة يف التجريب فإن تأثري اآلخرين
عليه ســيكون أقل بكثري من الدافع الداخيل الــذي جيربه عىل اقتحام املجهول وجتريب
الشعور الزائف بالسعادة.

ثان ًيا :العوامل املرتبطة باألرسة

تعتــر العوامــل األرسية من بني أبــرز العوامل التي تســهم بــدور حموري يف
االكتشــاف املبكر لتعاطي املخدرات بني صفوف النشء ،كام أن األرسة بوصفها البيئة
األوىل التي ينشــأ فيها الطفل والتي تسهم بدور كبري يف مراحل النمو املختلفة قد تؤدي
بعض األنامط الســلوكية الســلبية املنترشة هبا إىل االنعكاس بصورة سلبية عىل النشء
(.)Tlale & Dreyer, 2013, 361

 1ـ املشــكالت األرسية :أظهرت بعض الدراســات أن تعاطي املخدرات يسهم يف
ً
متمثل يف انخفاض مستوى الوفاق بني الوالدين
ختلخل االستقرار يف جو األرسة
وتأزم الكثري من اخلالفات بينهام التي يتحول عىل إثرها املنزل إىل جحيم ال يطاق
فيهرب األب من املنزل إىل حيث جيد الراحة عند رفاق السوء ،كام هترب هي ً
أيضا
إىل صديقاهتا من أجل إضاعة الوقت ،وهذا يكون عىل حساب العناية واالهتامم
باألبناء ،وقد تعود اخلالفات بني الزوجني إىل اهلجر أو الطالق ،وتكون النتيجة يف
الغالب سب ًبا يف انحراف ووقوع األبناء يف تعاطي املخدرات (الرميح.)2004 ،

 2ـ الرتبية اخلاطئة لألبناء :دلت معظم الدراسات والبحوث أن الرتبية اخلاطئة من
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أهم العوامل البيئية صلة بانحراف النشء وتعاطيهم الكحوليات واملخدرات
(عبــد الغني .)2007 ،ويف هذا الصدد فقد أكدت نتائج دراســة (Becoña
 )et al., 2013أن بعــض أنامط الرتبية اخلاطئة املتمثلة يف األنامط املتســاهلة،
والتحكم من جانب األمهات يف األمور املتعلقة بالنشء كافة من شأنه أن يؤدي
إىل زيادة فرص اجتاه األبناء إىل تعاطي املخدرات املتمثلة يف التبغ والقنب.

دورا ًّ
مهم يف عملية الرتبية
 3ـ ضعف وغياب الرتبية اإلســامية :تــؤدي األرسة ً
اإلســامية ،فالوالدان مها العنرص الفاعل للتأثري املبــارش وغري املبارش عىل
شخصية الفرد ،فالرتبية يف بيئة غري مســتقرة ،واالبتعاد عن األم أو األب أو
معا ،وفقدان القيمة ،وا ُملثل العليا يؤدي إىل االنحراف ،ومن ثم االجتاه
كليهام ً
إىل تعاطي املخدرات وربام اإلدمان (عبد احلليم.)2008 ،

 4ـ إدمان الوالدين :يعدُّ هذا الســبب من أهم العوامل األرسية التي تدفع الشباب إىل
تعاطي املخدرات واملسكرات ،عندما يكون أحد الوالدين من املدمنني للمخدرات
أو املسكرات ،فإن ذلك يمثل قدوة سيئة من قبل الوالدين ،ما قد يدفع إىل حماولة
تقليدهم فيام يقومون به من ترصفات سيئة ،باإلضافة إىل أن إدمان أحد الوالدين
ً
مبارشا عــى الروابط األرسية؛ نتيجة ما تعانيه األرسة من الشــقاق
يؤثــر تأث ًريا
واخلالفــات الدائمة لســوء العالقات بني املدمن وبقية أفــراد األرسة؛ ما يدفع
األبناء إىل االنحراف (الرميح .)١٤٢٥ ،كام أن اســتعامل أحد الوالدين ملخدر ما
يؤثر عىل استيعاب الشاب الستعامل املخدرات ،وقد تبني أن ( )%60من األطفال
يستخدمون نفس املخدر الذي يـسـتعمله األب أو األم (عبد احلليم.)2008 ،

 5ـ غياب التوجيه األرسي :نتيجة انشــغال الوالدين يف طلب الرزق والتحصيل
املادي ،األمر الذي يوجد ً
فراغا يف توجيه النشء ،كام أن انشغال الوالدين عن
تربية أبنائهم بالعمل أو السفر أو بعدم متابعتهم ومراقبة سلوكهم جيعل األبناء
عرضه للضياع والوقوع يف مهاوي اإلدمان؛ ألن هذا ِّ
يمكن األبناء من اخلروج
بدون رقابة فيختلطون بأناس غري صاحلني ،وال شك أنه مهام كان العائد املادي
من وراء العمل أو الســفر فإنه ال يعادل األرضار اجلسيمة التي تلحق باألبناء
نتيجة عدم رعايتهم الرعاية السليمة.
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 6ـ املستويان االقتصادي واالجتامعي :أوضحت العديد من الدراسات التي متت
يف جمال إدمان املراهقني وجود عالقة ارتباطيه عكسية ما بني احلالة االقتصادية
واالجتامعية واملســتوى التعليمي للوالدين وبني تعاطي املراهقني للعديد من
أشكال املخدرات (.)Jiloha, 2009, 168

ومــن خالل ما تقدم يــرى الباحث أن العوامل األرسية تســهم بنصيب كبري يف
التأثري عىل اجتاه النشء لتعاطي املخدرات ،فاألرسة التي يشــيع فيها انتشــار السجائر

وتناول املرشوبات الكحولية يكون أبناؤها أكثر عرضة لإلدمان ،كام أن األرس املتساهلة
التي ال تضع قواعد حمددة للســلوك يكون أبناؤهــا أكثر عرضة لإلدمان ،كام أن األرس
ذات املســتوى التعليمي واالجتامعي واالقتصادي املنخفض يكون أبناؤها أكثر عرضة
ريا فإن وجود ثقافة مشجعة عىل اإلدمان وعدم اعتباره من األخطار التي
لإلدمان ،وأخ ً
دورا
ينبغي ردعها يكون أبناؤها أكثر عرضة لإلدمان داخل األرسة ،وهكذا فإن لألرسة ً
ً
بارزا يف تشــكيل شخصية النشء وتعويدهم عىل التمسك بالتعاليم اإلسالمية واملعايري
املحددة للسلوك االجتامعي.

ثال ًثا :العوامل املرتبطة باملادة املتعاطاة
هناك جمموعة عوامل لصيقة هبذه املواد تتدخل بصورة أو بأخرى يف تشكيل ظاهرة
التعاطي ،ومن ذلك ما يشري إليه قدور ( )75 ،2006عىل النحو التايل:

 ١ـ عامل التوافر :تشــر كثري من القرائن إىل أن الدرجة التي تتوافر هبا مادة نفسية
غري مرشوعــة يف املجتمع تعترب ً
عامل ًّ
مهم يف شــيوع اإلقبال عليها ولو عىل
سبيل التجريب.
 ٢ـ عامل الثمن :يعترب الثمن من األســباب املهمة التي تتدخل يف تشــكيل ظاهرة
التعاطي ،وقد تتدخل بأشكال خمتلفة ،منها :تعديل معدالت االنتشار بالعمل
عىل زيادهتا أو تقليصها.
 ٣ـ نظرة املجتمع للعقــار :إذ إن يف املجتمعات الغربيةً ،
مثل ال يكون هناك حرج
ريا ،عىل
أبــدً ا من االجتار باخلمر ورشبه؛ لذلك يكون احتامل اإلدمان عليه كب ً

262

أسباب انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات بني الشباب وآثارها وسبل الوقاية منها ...د .يوسف بن حممد اهلويش

عكس املجتمعات املسلمة التي حيرم فيها الرشع رشب اخلمر وبيعها ويمقت
املجتمع كل من له عالقة به ،وهذا ينقص احتامالت اإلدمان.

وهذا إضافة إىل ما أشارت إليه نتائج دراسة ( )KOTA, 2008التي أكدت أن بعض
أنواع املخدرات يرتبط إدماهنا بتعاطي وإدمان أنواع أخرى؛ فعىل ســبيل املثال أوضح
الباحث يف هذه الدراســة أن إدمان النيكوتني قد يؤدي فيام بعد إىل إدمان الكوكايني بني
صفوف املراهقني.

رابعا :العوامل املرتبطة باملجتمع
ً
يــرى ( )Spooner & Hetherington, 2004, 19أن هنــاك عدد ًا من العوامل
املرتبطة باملجتمع والتي تســاعد عىل زيادة فــرص تعاطي النشء للمواد املخدرة ،منها
عىل ســبيل املثال توافر املواد املخدرة ،والفقر ،والتغيــر االجتامعي ،واملعايري الثقافية،
والسياســات غري الفاعلة اخلاصــة بمكافحة املخدرات .ويــرى الباحث أن العوامل
املجتمعية السابق ذكرها كافة من شأهنا أن تؤدي إىل زيادة معدالت اإلدمان بني صفوف
األفراد ،بالشكل الذي يؤدي إىل وجود العديد من املشكالت عىل املستويني االقتصادي
واالجتامعي لألرسة.

خامسا :انتشار اإلنرتنت
ً

لقد اتسعت دائرة االتصاالت بني دول العامل من خالل العديد من الوسائل احلديثة
واملتطورة ،ومن هذه الوسائل الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) التي جعلت العامل بمثابة قرية
صغرية يتواصل أفرادها كافة ويتفاعلون يف دائرة احلدث يف أي بقعة من املعمورة .وقد
أظهرت العديد من الدراسات أن ما نسبته ( )%80من مرتادي اإلنرتنت هم يف الغالبية
من الشباب الذين تقل أعامرهم عن  30سنة ،وأن ما نسبته ( )%60منهم يقضون وقتهم
يف مواقع املحادثة ،ويف غرف الدردشــة ،وأهنــم يتجهون يف الغالب إىل مواقع اإلباحية
واملخدرات ،وكل ما ينايف القيم والســلوكيات ،ومن ثم يتبني أن هذه الشبكة قد أيسء
ثقافيا أدى إىل تفسخ اجتامعي ،وهتديد لألمن واالستقرار
استغالهلا فأصبحت تسبب تلو ًثا ًّ
املجتمعي(احلميدان.)2007 ،
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سادسا :العوامل املرتبطة بطبيعة املرحلة العمرية التي يمر هبا الفرد
ً
يمكــن القول :إن هناك بعض الفرتات واملراحل العمرية التي يمر هبا الفرد والتي
خطرا يؤدي إىل تزايد فرص تعاطي املخدرات ،وعادة ما تكون تلك املراحل هي
متثــل ً
املراحل االنتقالية التي تتضمن حدوث العديد من التغيريات سواء أكانت تلك التغيريات
عىل املستوى اجلسدي ،أم عىل املستوى االجتامعي أم غريها من التغيريات واخلربات التي
يمر هبا الطفــل أو املراهق يف مراحل حياته املختلفة (U. S. Department of Health
.)and Human Services, 2003, 9

املبحث الثالث :اآلثار املرتتبة عىل تعاطي املخدرات
هناك العديد من اآلثار الســلبية املرتتبة عىل تعاطي املخدرات وتناول املرشوبات
الكحولية بني صفوف النشء ،وبخاصة يف مرحلة املراهقة املبكرة ،فهي تنعكس بصورة
سلبية عىل العديد من اجلوانب املختلفة ،وبخاصة يف مرحلة البلوغ ،باإلضافة إىل ظهور
العديد من املشكالت السلوكية التي تظهر بصورة واضحة يف مرحلة املراهقة (Odgers et
 .)al., 2008, 1037هذا إضافة إىل وجود عالقات ما بني تعاطي املخدرات وبني ارتفاع
معدالت اجلريمة والعنــف واإلصابات التي يتعرض هلا الفرد أو يعرض هلا اآلخرين،
سواء أكان ذلك بصورة متعمدة أم غري متعمدة ،إضافة إىل تأثري تعاطي املخدرات السلبي
عىل العديد من اجلوانب االجتامعية والصحية واالقتصادية (Morojele et al., 2004,
 )195ويمكن استعراض أهم تلك اآلثار يف النقاط التالية:

ً
أول :اآلثار املرتتبة عىل اجلانب اجلسدي والعقيل

ســلبيا عىل اجلانب اجلسدي والعقيل اخلاص بالفرد؛
ريا
يؤثر تعاطي املخدرات تأث ً
ًّ
فعىل ســبيل املثال نجد أن تعاطي املخدرات يرتبط بالتأثري عىل الوظيفة العقلية اخلاصة
بالفرد ،وبخاصة فيام يتعلق بالتأثري عىل ذاكرة املدى القصري؛ ألن الكثري من مدمني املواد
املخــدرة وبخاصة مدمنو القنب يعانون العديد من املشــكالت يف ذاكرة املدى القصري
(.)Solowij & Battisti, 2008, 81
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ثان ًيا :اآلثار املرتتبة عىل اجلانب النفيس

ثمة عالقة ما بني تعاطي املخدرات وبني بعض االضطرابات النفسية؛ فعىل سبيل املثال
نجد أن األفراد الذين يعانون االكتئاب قد يلجئون بشكل أو بآخر إىل تعاطي املواد املخدرة
من أجل التغلــب عىل حالة احلزن أو اليأس التي يمرون هبا ( .)Gordon, 2008, 19وهو
األمر الذي تم تأكيده من جانب بعض الدراســات مثل :دراسة ()Espada et al., 2011
التــي أكدت وجود عالقــة ارتباطية ما بني إدمان املخدرات وبــن االكتئاب بني صفوف
املراهقني .كام أفادت نتائج دراسة ( )Bovasso, 2001وجود عالقة ارتباطية ما بني تعاطي
املخــدرات املتمثلة يف القنب وبني تزايد معدالت االكتئاب التي يشــعر هبا األفراد .بل إن
دراســة ( )Danielson et al., 2003قد أكدت أن معاناة املراهقني من اإلدمان واالكتئاب
قد تؤدي يف هناية املطاف إىل تزايد الرغبة يف االنتحار بني صفوفهم.

ثال ًثا :اآلثار املرتتبة عىل اجلانب االقتصادي

تعترب مشــكلة تعاطي املخدرات من أبرز املشكالت املؤثرة عىل اجلانب االقتصادي؛
فاألفراد املدمنون ،ســواء أكان ذلــك اإلدمان متعل ًقا بتعاطي املخــدرات أم متعل ًقا بتناول
املرشوبات الكحولية والسجائر يؤدي إىل فرض تكاليف إضافية عىل املدمنني وأرسهم ،وهو
األمر الذي ينعكس بالسلب ليس فقط عىل املستوى االقتصادي لألرسة فحسب ،بل ينعكس
عىل احلالة االقتصادية للمجتمع بأكمله ( .)Maithya, 2009, 3هذا إضافة إىل التكاليف التي
تتكبدها احلكومات فيام يتعلق بانخفاض معدالت اإلنتاجية اخلاصة باألفراد املدمنني ،األمر
الذي يؤدي إىل التأثري بالســلب عىل القدرة اخلاصة بسوق العمل (Executive Office of
 .)the President, 2004, xكام أكدت نتائج دراسة ( )Zuvekas & Hill, 2000أن األفراد
املدمنني تدنى لدهيم مســتويات الدخل نتيجة لكثرة املشكالت الصحية وعدم قدرهتم عىل
العمل .كام أكدت نتائج دراسة ( )MacDonald & Pudney, 2000وجود عالقة ارتباطية
مــا بني تعاطي املخدرات وبني انتشــار البطالة ،وبخاصة بني صفــوف مدمني بعض أنواع
املخدرات مثل :الكوكايني واألفيون.
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رابعا :اآلثار املرتتبة عىل اجلانب البيئي
ً
هناك العديد من اآلثار البيئية السلبية املرتتبة عىل استخدام املواد املخدرة ،فعىل سبيل
املثال نجد أن التصنيع والتخلص غري الرشعي من تلك املواد قد يرتتب عليه العديد من
مصادر التلوث البيئي التي تنتج من عمليات التصنيع أو من العنارص النشطة التي تدخل
يف تركيب تلك املواد ،أو أثناء التخلص من تلك املواد التي ينتج عنها العديد من الرواسب
التي تدخل يف مياه الرصف الصحي واملياه السطحية واجلوفية ومنها عىل أنسجة النباتات
والكائنات احلية املائية (.)International Narcotics Control Board, 2013, 2

خامسا :اآلثار املرتتبة عىل معدالت اجلريمة
ً
لقد أوضحت الكثري من الدراســات البحثية وجود عالقة ارتباطية ما بني تعاطي
املخدرات وبني ارتفاع معدالت اجلريمة ،وهو ما يعزى يف حقيقة األمر إىل أن السلوكيات
العدوانية التي تنتج عن استخدام املواد املخدرة من شأهنا أن تؤدي إىل ارتفاع معدالت
اجلريمــة .وبالتأمل يف الواقع العاملي نجد أن معــدالت اجلريمة التي يتم ارتكاهبا حتت
تأثري املواد املخدرة يف زيادة مســتمرة .هــذا إضافة إىل أن ظهور اجلريمة مرتبط بالدافع
ريا مــن املدمنني يلجئون إىل ارتكاب الكثري من اجلرائم بدافع
االقتصادي؛ فنجد أن كث ً
احلصول عىل املال الــذي يتيح هلم رشاء املواد املخــدرة (International Narcotics
.)Control Board, 2013, 3

سادسا :اآلثار املرتتبة عىل األداء األكاديمي للطالب
ً
سلبيا عىل مستويات األداء األكاديمي للطالب وهو ما تم اإلشارة
تؤثر املخدرات تأث ًريا ًّ
إليــه من جانب دراســة ()ABELSON, 1999; Purcell, 2009; Arthur et al., 2006
التــي أكدت وجود عالقة ارتباطية ســلبية ما بني تعاطي املخدرات وبني تدين مســتويات
التحصيــل الدرايس للطــاب يف املدارس املتوســطة والثانوية .كام أكدت نتائج دراســة
( )Henry et al., 2007وجود عالقة ارتباطية ما بني تدين مســتويات التحصيل الدرايس
بني صفوف املراهقني وبني إدمان املارجيوانا ،ويف ســياق متصل فقد أوضحت نتائج دراسة
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( )Bergen et al., 2005وجود عالقة ارتباطية بني انخفاض مســتويات األداء األكاديمي
وإدمان الكحوليات والتبغ واملارجيوانا .كام أكدت نتائج دراســة ( )Jeynes, 2002وجود
عالقة ارتباطية سلبية ما بني تعاطي الكوكايني واملارجيوانا وانخفاض مستويات التحصيل
الدرايس بني صفوف الطالب.

سابعا :اآلثار املرتتبة عىل سلوكيات النشء
ً
عادة ما يرتبط تناول املخدرات واملرشوبات الكحولية بني صفوف املراهقني بالعديد
من الســلوكيات العدائية جتاه مجاعات األقران ،وهو األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل
تدين مســتويات املشاركة يف خمتلف األنشطة املدرسية ،بالشكل الذي يساعد عىل تفاقم
املشكالت السلوكية واالجتامعية ( .)KING et al., 2006, 1هذا إضافة إىل أن تعاطي
ريا
بعض أنواع املخدرات مثل :املارجيوانا والكحول واملســكنات واملنومات قد يؤثر تأث ً
سلبيا عىل مستويات اليقظة اخلاصة بالفرد (.)LEMMONDS, 2000, 28
ًّ

ومجيع اآلثار السابق ذكرها قد تؤدي إىل تدمري جيلٍ بأكمله ما مل يتم االنتباه لتلك
الظاهرة اخلطرية ،والعمل عىل اختاذ عدد من التدابري الوقائية واإلسرتاتيجيات الفاعلة يف
فعليا يف دائرة اإلدمان وتأكيد أن مسألة الشفاء التام من
التعامل مع األفراد الذين وقعوا ًّ
اإلدمان هي أمر ليس باملستحيل ،ولكنه يتطلب إرادة قوية قادرة عىل ختطي تلك املشكلة.

املبحث الرابع :عنارص الوقاية من تعاطي املخدرات

بالرغــم من أن ظاهــرة تعاطي املخدرات تعد من بني أبــرز الظواهر التي القت
واســعا بني الباحثني يف املجتمعات املختلفة ،فإنه حتى وقتنا هذا ال يوجد اتفاق
اهتام ًما
ً
بني مجهور الباحثني يف مسببات أو طرق التحكم يف تلك الظاهرة بني صفوف املراهقني
والشباب ( .)Liskow, 2003, 805فقد ظهرت العديد من األساليب الوقائية والتنبئية
حيث توصلت دراسة ( )Renes, 2008إىل أن التدخالت والربامج اخلاصة بالوقاية من
تعاطي املخدرات تعد من العوامل األكثر فاعلية يف معرفة كيفية التنبؤ بتعاطي املخدرات،
بينام أظهرت دراسة ( )Goldfine, 2006وجود مستويات حتسن كبرية عالية يف تعاطي
الكوكايني ترتافق مع تشخيص اضطراب السلوك.
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ومــن املعلوم أن الوقاية خــر من العالج ،وخاصة عندمــا يتعلق األمر بتعاطي
املخدرات ،حيث إن إدمان املخدرات من أعقد املشــكالت الطبية والنفسية التي ليس
نظرا لتعلق املدمن الشديد باملادة التي
من اليســر التعامل معها أو ضامن القضاء عليها؛ ً
تعود تناوهلا وصعوبة رصفه عن ذلك ،فكانت الوقاية من هذا األمر أكثر فائدة وأشــد
إحلاحا .وهلذا نجد منهج اإلســام قد شمل كل ما اقرتحه الباحثون يف هذا الشأن وزاد
ً
ثامرا يانعة بإذن اهلل إذا طبق واع ُتني به بشكل صحيح ،وعىل
عليه يف تكامل وتناسق يؤتى ً
مجيع املســتوياتً ،
فمثل :نجد العناية بالرتبيــة واألرسة والصديق أو اجلليس ،واحلث
عىل العمل والكســب احلالل ،وغرس القيم الصاحلة يف نفوس النشء ،ودور املسجد
وصغارا ،كلها أمور
كبارا
ً
والدعاة إىل اهلل يف التوعية واإلرشاد والتوجيه ألفراد املجتمع ً
أكدها املنهج اإلسالمي وهي عوامل وقائية تقي من خطر الوقوع حتت طائلة املخدرات
(الدلبحي.)72 ،2004 ،
هذا وتتطلب الوقاية واحلامية من خطر تعاطي املخدرات عدة أدوار لتفعيل عملية
التوعية واإلرشاد ،أمهها:
 ١ـ دور األرسة يف وقاية األبناء من تعاطي املخدرات

دورا غاية يف األمهية من حيث وقاية األبناء من تعاطي املخدرات،
إن األرسة تــؤدي ً
ولذلك من خالل التنشــئة األرسية التي تتم عن طريق األب واألم يمكن وقاية الفرد من
قرارا بعدم جتربة املخــدرات باقتناع ،فإن اآلباء
تعاطــي املخدرات؛ ولكي يتخــذ األبناء ً
يستطيعون تأكيد ذلك من خالل جمموعة من اخلطوات يوردها عبد احلليم (،)102 ،2008
واجلمعية املرصية العامة ملنع املسكرات ( )27 ،2003عىل النحو التايل:
ـ تعريف األبناء باألخطار النامجة عن استعامل اخلمور واملخدرات.

ـ تعليم األبناء املبادئ األساســية للصحة العامة وطرق محاية أنفسهم وأمهية ذلك
للحياة الصحية السليمة.

ـ حسن تأديبهم وإظهار حرمة جتربة تعاطي املخدرات وأثرها عىل النفس واملجتمع.
ـ أن تكون هناك حدود لسلوك األبناء يتعني عليهم أال يتخطوها ،فال جيوز ً
مثل لألبناء
تعاطي احلشيش أو اخلمور؛ وقد يؤدي هبم إىل االنجراف إىل تعاطي اهلريوين.
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ـ مساعدة األبناء عىل اكتساب املهارات التي ترفع من قدراهتم املعرفية ،بام يساعدهم
عىل الثقة بالنفس ،وعدم الســعي إىل خلق أوهام من خالل حصوهلم عىل الثقة
بالنفس نتيجة تقليدهم لآلخرين.

ـ جتنب إثارة املشــكالت األرسية أمام األبناء حتى ال هيتز شعورهم باألمن داخل
األرسة.
ـ البعد عن القســوة يف تربية األبناء ووجود روابط أرسية قوية بني أفراد األرسة؛ ملا
لذلك من أثر بالغ يف شعور األبناء باألمن داخل األرسة.

وثقافيا.
وعلميا
صحيا
ـ العمل عىل شغل أوقات األبناء من قبل اآلباء بام يفيدهم
ًّ
ًّ
ًّ

ـ العمل عىل معرفة األماكن التي يرتدد عليها ويســهر فيها األبناء ،ومراقبة مواعيد
نومهم ،األمر الذي يستدعي وجود سياسة تربوية واضحة من جانب األرسة.

ومن ثم يمكن القول :إن مفتاح النجاح للعائلة هو أن يكون هناك إحساس واضح
لوظائف اآلبــاء واألبناء وألهداف العالقات العائليــة ،وبالتايل يكون من الرضوري
مواجهة أي هتديد للعائلة مبارشة قبل ظهور تعاطي املخدرات ومعاجلة سوء استخدام
العقاقــر األخرى ،وتدارك املوقف بحيث يتم حل املشــكلة ،عىل أن يتم احلل يف ضوء
الفهم اجليد للمشكلة وأسباهبا ودواعيها (احلفار.)2002 ،
 ٢ـ دور املؤسسات الرتبوية

يستطيع التعليم أو الرتبية عرب الربامج واملناهج الدراسية ،أن يسهم إسها ًما ً
فاعل
يف مواجهة ظاهرة املخدرات إذا اشتملت مناهجه وكتبه وموارده التعليمية املختلفة عىل
قدر ٍ
كاف من األنشطة والفعاليات الصفية والالصفية التي تؤكد تعلم الطالب مهارات
وممارسات ومفاهيم تعليمية مفيدة وكيفية تطبيقها يف ميادين احلياة؛ كي يشعروا بالسعادة
نجاحا فيها (عويس.)2004 ،
إذا ما حققوا
ً
ويمكن تفعيل دور املؤسسات التعليمية يف األنشطة الوقائية من خالل جمموعة من
اخلطوات يوردها املجلــس القومي ملكافحة وعالج اإلدمان ( )83 ،2007عىل النحو
التايل:
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ـ االســتمرار يف عقد الندوات املوســعة وورش العمــل وحلقات النقاش داخل
املدارس واجلامعات لنرش الوعي بمشكلة املخدرات وأسباب التعاطي واإلدمان
ومرتتباته وكيفية الوقاية وسبل العالج.
ـ توســيع نطاق الدورات التدريبية التي تقدم لألخصائيني النفسيني واالجتامعيني
واملرشدين يف املدارس واالمتداد هبا لتشمل املعلمني واإلداريني وكل من له صلة
بالطالب مع الرتكيز عىل قضية االكتشاف املبكر.

ـ تفعيل اإلفادة من املقررات الدراســية وتطبيق إســراتيجية تدريس املخدرات
وإدخال املقررات الدراســية التي تعالج هذه املشكلة ،سواء يف مقررات التعليم
العــام أو التعليم اجلامعي مع توفري الضامنــات كافة لتأيت متوافقة مع املتطلبات
العلمية والعملية ملثل هذه الربامج.
ـ توظيف األنشــطة الالصفية كجامعات الصحافة واملرسح واإلذاعة املدرســية
والرحالت العلمية للوقوف عىل اجلهود املبذولة من أجل الســيطرة عىل مشكلة
التعاطي واإلدمان.

ـ التنســيق بني املدارس واجلامعات وأولياء األمور واألرس وتفعيل جمالس اآلباء
ملناقشة مشكلة املخدرات وما يرتتب عليها.
ـ اإلفادة من امللتقيات والتجمعات الشبابية كاملعسكرات الصيفية وقطار الشباب
من أجل بث الرسائل املناهضة لإلدمان.

ـ شغل أوقات الفراغ بإنشاء املكتبات وتزويدها بالكتب املختلفة ،وخاصة الكتب
العلمية عن املخدرات مع العمل عىل تنميــة مهارات التالميذ املختلفة وإتاحة
الفرصة هلم للتعبري عن مهومهم وانشغاالهتم.
 ٣ـ اإلعالم ودوره يف التوعية من أخطار املخدرات

دورا ًّ
مهم يف التوعية بأخطار املخدرات ،وقد ذكر التري (،2007
يتحمل اإلعالم ً
 )173عد ًدا من األدوار أبرزها:
ـ رضورة تنقية املادة اإلعالمية خاصة ما يتصل منها باألعامل الدرامية واألفالم من

270

أسباب انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات بني الشباب وآثارها وسبل الوقاية منها ...د .يوسف بن حممد اهلويش

الصور التي قد تظهر املخدرات كباعث إلعطاء إحســاس بالنشوة ألبطال هذه
األعامل؛ ما قد يغري النشء بمجاراهتم.

دورا يف إبراز القدوة الصاحلة التي يمكن أن يقتدي هبا النشء.
ـ أن يؤدي اإلعالم ً
ـ أمهية إعداد املواد العلمية لإلعالم ومراجعتها من املتخصصني قبل إنتاجها.
ـ رضورة قيام العمل اإلعالمي عىل ُأسس علمية معتمدً ا عىل نتائج ما توصلت إليه
البحوث العلمية والدراسات الرتبوية.

ـ دعم جهــود القدوات للقيام بحمالت توعية يف التجمعات الشــبابية املختلفة،
تشجع النشء والشباب عىل االستزادة
وإنشــاء قنوات علمية هادفة بالتلفزيون ِّ
العلمية والتطلع العلمي.
ومما سبق يمكن حتديد النتائج التي توصل إليها البحث احلايل فيام ييل:

 ١ـ وجود نوعني رئيسني من املخدرات مها :املخدرات الكربى وتشمل (األفيون
ومشتقاته ،واحلشيش (القنب) ،والكوكايني ،والقات ،واهلريوين ،واملارجيوانا
ـ األمفيتامينات ،واملخدرات الصغرى وتشمل (الكفايني ـ الكوال ـ البويو ـ
جوزة الطيب).

 ٢ـ يلجأ الفرد إىل تعاطي املواد املخدرة من أجل ختفيف بعض األعراض املرضية
التي يشــعر هبا ،ثم يستكمل تناول تلك املواد حتى بعد انتهاء املرض ظ ًّنا منه
أن تلــك املادة قادرة عىل جعله يف حالة صحية جيــدة ،بينام يلجأ البعض إىل
تناول املخدرات من أجل الشعور بالسعادة واهلروب من األعباء واملشكالت
اخلاصة باحلياة.
 ٣ـ وجود العديد من اآلثار الســلبية بسبب تعاطي املخدرات وإدماهنا املرتتبة عىل
كل من اجلوانب التالية (اجلانب اجلســدي والعقيل ـ اجلانب النفيس ـ اجلانب
االقتصــادي ـ اجلانب البيئي ـ ارتفاع معــدالت اجلريمة ـ األداء األكاديمي
للطالب).
 ٤ـ وجود دور فاعل ومؤثر غاية يف األمهية لكل من األرسة واملؤسســات الرتبوية
واإلعالمية من حيث وقاية األبناء والطالب من تعاطي املخدرات.
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اخلـاتـمـة
حاول الباحث من خالل ذلك البحث تسليط الضوء بيشء من التفصيل عىل ماهية
املخدرات ومعرفة أبرز األسباب والعوامل املرتبطة بتعاطي النشء للمخدرات ،وحتديد
أسباب انتشــار ظاهرة تعاطي املخدرات وإدماهنا بني الشباب؛ وتوضيح اآلثار املرتتبة
عىل شــيوع تلك الظاهرة؛ وكيفية احلد من انتشارها من خالل حتديد عوامل الوقاية من
تعاطي املخدرات ومراحل العالج التي يمر هبا األفراد ،وذلك بجانب توضيح األدوار
التي جيب القيام هبا للوقاية واحلامية من خطر تعاطي املخدرات؛ وقد استخدم الباحث
املنهج املكتبي الوثائقي القائم عىل مراجعة األدبيات السابقة التي تناولت موضوع انتشار
ظاهرة املخدرات بني فئة الشباب هبدف اإلجابة عن األسئلة املطروحة يف البحث؛ وعامة
فإنه يمكن القول :إن هناك العديد من األسباب املرتبطة بتعاطي الفرد للمخدرات؛ فقد
يلجأ الفرد إىل تعاطي املواد املخدرة من أجل ختفيف بعض األعراض املرضية التي يشعر
هبا ،ثم يستكمل تناول تلك املواد حتى بعد انتهاء املرض ظ ًّنا منه أن تلك املادة قادرة عىل
جعله يف حالة صحية جيدة ،كام يلجأ األطفــال واملراهقون الذين يعانون االكتئاب أو
غريه من االضطرابات النفســية إىل تناول املواد املخدرة يف حماولة لتخطي االضطرابات
باعتبارها يف هذه احلالة ً
شكل من أشكال التداوي الذايت ،يف حني يلجأ أفراد آخرون إىل
تناول املخدرات من أجل الشــعور بالسعادة واهلروب من األعباء واملشكالت اخلاصة
باحلياة ،بل إن نظرة املجتمع ذاته لإلدمان واملدمنني ،وأنامط التنشــئة األرسية ،ســواء
أكانت املتســاهلة أم املتســلطة تعترب من بني أبرز العوامل التي تساعد إما عىل حتفيز أو
تثبيط االجتاه إىل تناول املواد املخدرة .ويأمل الباحث من خالل ذلك أن يكون قد نجح
يف حماولة جتميع أكرب قدر مــن العوامل التي تدفع النشء إىل التوجه نحو تلك الظاهرة
اخلطرية ،ممهدً ا بذلك الطريق نحو املزيد من الدراســات املستقبلية التي يمكن أن ُت ِ
ربز
عد ًدا من العوامل األخرى التي قد تسهم بشكل مبارش أو غري مبارش يف تدمري األجيال
املسلمة وحماولة تغييبهم عن ركب التقدم واحلضارة.
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التوصيات
يف ضوء ما تم التوصل إليه تم تقديم العديد من التوصيات عىل النحو التايل:

ـ عقد العديد من الندوات يف أماكن جتمع الشباب لتبصريهم بأرضار املخدرات.

ـ استقطاب العديد من رجال الدين البارزين إللقاء ندوات وحمارضات حول أرضار
املخدرات والكحوليات.

ـ تضمني املناهج التعليمية باآلثار السلبية للمخدرات وطرق الوقاية منها.
ـ قيام اإلعالم املســموع واملقروء واملرئي بحمالت دعائية ضد َأرضار املخدرات
بأنواعها كافة.

ـ تفعيل دور املرشــد الطــايب يف مواجهة أخطار اإلدمــان بتقديم برامج توعوية
للطالب يف شتى املراحل التعليمية.
ـ فرض رقابة شــديدة عىل القنوات واملسلسالت األجنبية التي تتناول العديد من
القيم املخالفة ملجتمعنا القويم.

ـ تفعيل الرشاكة بني األرسة واملدرسة يف تربية الطفل عن طريق جملس اآلباء.

ـ رسعة اإلبالغ عن املهربني لوقاية املجتمع من رشورهم.

ـ تقديم الربامج اإلرشادية والعالجية للمدمنني ومتابعتهم حتى بعد الشفاء.

ـ فرض مراقبة شــديدة عىل األماكن التي يرتادها الشباب والتأكد من مالءمة هذه
األماكن للشباب.

ـ سن الترشيعات الصارمة التي حتول دون انتشار املخدرات واالجتار فيها وتعاطيها.
ـ توجيه طاقات الشباب نحو ممارسة الرياضة املختلفة وتنمية روح املنافسة الرشيفة
فيام بينهم.

مقرتحات الدراسة:

ـ إجراء العديد من الدراسات حول اآلثار االقتصادية للمخدرات عىل الدولة.
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ـ إجراء العديد من الدراسات حول فاعلية استخدام الربامج الوقائية واإلرشادية
يف احلد من ظاهرة إدمان املخدرات.
ـ إجراء العديد من الدارســات حول اســتخدام العديد من الربامج اإلرشــادية
عامليا يف البيئة املحلية.
والعالجية املستخدمة ًّ

ـ إجراء العديد من الدراسات التي تتناول العالقة بني املخدرات واجلرائم املختلفة.
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suffer from depression or other mental disorders may use narcotics in an attempt to
overcome disorders as a form of self-medication. While others resort to drugs to feel
happy and escape from the burdens and problems of life. Needless to say, the society’s
perception of addiction and addicts and the patterns of family upbringing, whether
lenient or dominant, is one of the most important factors that either help to stimulate
or discourage the tendency to use drugs.
The study has reached a number of findings. The most prominent are: There
are two main types of drugs: Major drugs and minor drugs. Major drugs include:
Opium and its derivatives, Hashish (Cannabis), Cocaine, Qat, Heroin, Marijuana and
Amphetamine. While minor drugs include: Caffeine, Cola and Nutmeg. Drug abuse
and addiction results in numerous negative impacts. These impacts affect many aspects.
Such aspects are: Physical and mental, psychological, economic, environmental, high
crime rates and academic performance of students. The presence of an effective and
influential role played by the family, educational institutions and media is of great
importance in terms of the prevention of children and students from drug abuse. The
study yielded several recommendations, the most important of which are: Further
future studies should be conducted. Such studies should attempt to highlight many
other factors that may contribute, directly or indirectly, to the destruction of Arab
generations and try to absent them from progress and civilization.
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Abstract
This research aimed to identify the nature and types of drugs and the factors
related to drug abuse and addiction. It also aimed to highlight the causes for the spread
of the phenomenon of drug abuse and addiction among the youth. Moreover, the
research tried to identify the effects of drug abuse and addiction among the youth in
all aspects of life, in addition to the means to reduce the spread of this phenomenon.
This was discussed by identifying the factors of prevention and the stages of treatment
experienced by individuals. Besides clarifying the roles that must be played to prevent
and protect against the risk of drug abuse, and by revealing the status of the role played
by the family and the educational and media institutions in the prevention of drugs.
The researcher adopted the documentary approach in conducting his research.
This approach is based on the review of a number of previous literature that clarify
the impact of drugs on the individual and on the different aspects of his life. Also,
the approach relies on the factors related to the personal aspects. Such aspects are:
The personal desire to feel happy and hope, or the inability to adapt properly with
tension and pressure around, or the family factors such as family addiction to certain
types of drugs, the mother’s use of drugs during pregnancy, or the use of improper
upbringing patterns, whether they involved over-indulgence or excessive control.
This is in addition to a number of economic and political causes associated with the
society which may lead individuals to drug abuse.
The researcher used the documentary office approach which is based on the
review of previous literature that dealt with the spread of the drug phenomenon
among the youth in order to answer the questions asked in the research. In general,
it can be said that there are many reasons related to the individual’s drug abuse. The
individual may resort to drugs in order to alleviate some of the symptoms he feels,
and then completes using these materials even after the disease is gone, thinking that
these substances can make him in good health. Also, children and teenagers who
(*) Dr.yousef@su.edu.sa
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