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(الوقاية علم ومنهجية)
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أع��د ه��ذا الدلي��ل ع��ن ماهي��ة ومق��ررات دبل��وم الوقاي��ة من تعاطي املخ��درات ليتم تطبيق مواصفات��ه من قبل اجلامع��ات والكليات احمللية،
لضم��ان ج��ودة املخرج��ات ال�تي تناس��ب االحتي��اج الوط�ني وتتواف��ق م��ع سياس��ات اململك��ة العربية الس��عودية يف جم��ال الوقاية م��ن تعاطي
املخدرات واملؤث��رات العقلية.
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متهيد:
تعــد آفــة تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة مــن أكثــر المشــاكل تعقيــداً فــي
المجتمعــات ،بمــا فيهــا المجتمــع الســعودي .فهــي ،وبخــاف أي مشــكلة أخــرى ،ذات أبعــاد
بالغــة الخطــورة صحيــًا وأســريًا واجتماعيــًا وأمنيــًا واقتصاديــاً.
وتســعى اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات ،إلــى مواجهــة تلــك اآلفــة وفــق أبعادهــا
األمنيــة ،والوقائيــة ،والعالجيــة والتأهيليــة ،وكذلــك العدالــة الجنائيــة ،بالتعــاون مــع
القطاعــات الشــريكة .وممــا ال يــدع مجــا ًال للشــك ،فــإن جانــب تطويــر وتأهيــل متخصصيــن
فــي العمــل الوقائــي علــى المســتوى الوطنــي هــو أحــد االســتراتيجيات الرئيســية للوقايــة
مــن المخــدرات وفــق تلــك األبعــاد األربعــة.
وبالتالــي فقــد وضعــت اللجنــة فــي صلــب عملهــا ضــرورة بنــاء القــدرات لتأهيــل وتدريــب
متخصصيــن فــي العمــل الوقائــي ،وذلــك انطالقـًا مــن كــون المملكــة تعانــي مــن شــح شــديد
فــي ذلــك علــى مســتوى القطاعــات المعنيــة.
ويأتــي اعتمــاد الدبلــوم العالــي فــي الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة،
وبشــراكة بنــاءة مــع وزارة الخدمــة المدنيــة أحــد أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا اللجنــة
مؤخــراً بالتعــاون مــع القطاعــات الحكوميــة.
وفــي هــذا الجانــب ،أتقــدم باســم األمانــة العامــة للجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات بــكل
الشــكر والتقديــر لــوزارة الخدمــة المدنيــة علــى دعمهــا العتمــاد هــذا الدبلــوم ،والشــكر
موصــول أيضـًا لفريــق العمــل العلمــي إلصــدار هــذا الدليــل والــذي شــارك فيــه نخبــة مــن
الخبــراء والمختصيــن بمجــاالت الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ،والتخصصــات
ذات العالقــة ،مــن عــدد مــن القطاعــات الشــريكة.
وكلنــا أمــل ،فــي أمانــة اللجنــة الوطنيــة ،أن يتبنــى شــركاؤنا فــي الجامعــات هــذا الدبلــوم،
والعمــل علــى تطبيقــه وفــق أفضــل المعاييــر والممارســات التعليميــة لضمــان جــودة
المخرجــات.
األمني العام للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
د .فيصل بن سعد الشثري
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مقدمة:
تولــي المملكــة العربيــة الســعودية التعامــل مــع قضيــة المخــدرات ووقايــة المجتمــع
منهــا اهتمامــًا فائقــاً .حيــث ُشــكلت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات المكونــة مــن
كافــة الــوزارات والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة ،لتعمــل علــى رســم السياســات ووضــع
االســتراتيجيات الفعالــة لمواجهــة ظاهــرة المخــدرات.
وفــي ضــوء العديــد مــن المعطيــات أقــرت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات تصميــم
ـدرس عبــر الجامعــات والكليــات المتخصصــة
برنامــج دبلــوم عالــي للوقايــة مــن المخــدراتُ ،يـ َّ
فــي المملكــة العربيــة الســعودية .ومــن هــذا المنطلــق ُشــكلت لجنــة مــن خبــراء ومتخصصين
مــن:
 -1وزارة الخدمة المدنية.
 -2والجامعات السعودية.
 -3جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 -4كلية الملك فهد األمنية.
برئاســة اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات ،وذلــك لوضــع المواصفــات العامــة لدبلــوم
الوقايــة المســتهدف تدريســه فــي الجامعــات والكليــات ،وذلــك بالتعــاون مــع فريــق فنــي
متخصــص مــن جامعــة جــازان.
ظاهــرة تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ،كظاهــرة اجتماعيــة ســلبية ،لهــا انعكاســات
خطيــرة علــى صحــة الفــرد العقليــة والنفســية والجســدية ،وتؤدي إلى تغير ســمات الشــخصية
وتحولهــا إلــى الشــخصية المرضيــة واالضطهاديــة .وتعــد آفــة المخــدرات أحد أهم المشــكالت
فــي المجتمعــات المعاصــرة ،نتيجــة النتشــارها المتزايــد بيــن الصغــار والشــباب ،ومــا يترتــب
عليهــا مــن أضــرار فادحــة علــى المســتوى الصحــي واألمنــي واالجتماعــي واالقتصــادي ،ومــا
تحدثــه مــن تهديــد لالســتقرار االجتماعــي واألمنــي واالقتصادي والسياســي.
تدريجيــا لــدى المتعاطــي إلــى درجــة
تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة يتطــور
ًّ
االعتمــاد الوظيفــي شــبه الكامــل لوظائــف المــخ والجهــاز العصبــي علــى المــادة التــي يتــم
تعاطيهــا ،حتــى تصبــح حالــة مرضيــة ال يســتطيع المتعاطــي التخلــي عنهــا دون تدخــات
عالجيــة مكلفــة وطويلــة .وبلــوغ المتعاطــي مرحلــة االعتمــاد علــى مــادة خارجيــة ذات
تأثيــر عقلــي يســمى بيــن األطبــاء بمــرض إدمــان تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة،
ـخص بالســعي الجبــري للحصــول علــى المخــدر حتــى مــع العلــم المســبق
وهــو مــرض ُيشـ ًّ
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ـد مرض ـًا عقلي ـاً ،ألن
بأضــرار تعاطيــه .كمــا أن إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ُي ْعـ ُ
هــذه المــواد تُغيــر طبيعــة وظائــف المــخ ،وتركيبتــه ،والطريقــة التــي يعمــل بهــا.
وهــذه التغييــرات فــي وظائــف وتركيبــة خاليــا المــخ التــي تحــدث بســبب تعاطــي المخدرات
والمؤثــرات العقليــة قــد تمتــد ألمــد طويــل حتــى بعــد وقــف التعاطــي ،ويمكــن أن تــؤدي إلى
حــدوث ســلوكيات ضــارة مالزمــة لســلوك المتعاطــي ،يمكــن رؤيتهــا علــى مــن يتعاطــون
المخدرات (.)1
و ُيشــير تقريــر األمــم المتحــدة لعــام 2016م( )2إلــى أن مســتوى تجــارة المخــدرات حــول
العالــم تزايــد خــال الســنوات األخيــرة قرابــة ثالثــة أضعــاف مــا كان عليــه خــال ســنة
2000م .والمملكــة العربيــة الســعودية تواجــه منــذ قرابــة أربعــة عقــود تزايــداً مســتمراً فــي
مســتويات انتشــار ظاهــرة تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ،وتزايــد مســتويات تهريــب
ويبيــن التقريــر الثانــي( )3عــن ظاهــرة المخــدرات والمؤثــرات
تلــك الســموم إلــى المجتمــعَّ .
العقليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أن هنــاك زيــادة فــي مســتويات قضايــا المخــدرات
ا عــن تزايــد مســتويات الطلــب علــى
بيــن ســنتي 1420هـــ و1437هـــ تقــدر بقرابــة  %268فضـ ً
عــاج اإلدمــان التــي بلغــت قرابــة  %300خــال ذات الفتــرة.

 1. National Institutes of Health:U.S. Department of Health and Human Services, Addiction: «Drugs, Brains, and BehaviorThe Science of Addiction» 2008
 .2أنظر :تقرير األمم المتحدث عن المخدرات الصادر سنة 2016م.
 .3اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ،التقرير الوطني الثاني عن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية1438 ،هـ.
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أوال :مربرات دبلوم الوقاية من املخدرات؟
«الوقايــة» معنــى يــدل علــى ضــرورة تجنــب عمــل أو فعــل شــيء مــا ،والبقــاء بعيــداً عــن
الخطر.والوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات تعنــي تلــك اإلجــراءات والسياســات والعمليــات التــي
تهــدف إلــى منــع اســتعمال وتعاطــي المؤثــرات العقلية ،وإســاءة اســتعمال األدويــة ذات الطبيعة
اإلدمانيــة بيــن النــاس (تشــمل المؤثــرات العقليــة فــي هــذا الدليــل المســكرات أيضــا) .كمــا
تــدل الوقايــة علــى تلــك العمليــات التــي تحــاول الحــد مــن تطــور المضاعفــات والمشــكالت
المرتبطــة باســتخدام المخــدرات والمؤثــرات العقليــة(.)4
تســتهدف برامــج الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ،األكثــر شــيوعًا علــى
المســتوى العالمــي ،رفــع معــدالت الوعــي المعرفــي ،وبنــاء االتجاهــات ،والقيــم ،وإكســاب
المهــارات التــي تُســهم فــي خفــض معدالت إقبــال األفــراد علــى تعاطــي المخــدرات والمؤثرات
العقليــة ،وخاصــة الصغــار منهــم والشــباب مــن كال الجنســين .ومــن جهــة أخــرى تســتهدف
رفــع وعــي المعنييــن بتربيتهــم وتعليمهــم وتثقيفهــم بخطــر تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات
العقليــة ،إضافــة إلــى إشــراك المجتمــع وتمكينــه فــي مواجهــة هــذه اآلفــة.
ُركــز علــى األفــراد أو علــى المناطــق المحيطــة بهــم ،حيــث أن
كمــا أن جهــود الوقايــة ت َّ
مفهــوم «الوقايــة البيئيــة ُ »environmental preventionي ِّ
ركــز علــى تغييــر أوضــاع
المجتمــع المحيــط ،وتعديــل أوضــاع البيئــة التفاعليــة ،مثــل :بيئة المدرســة والحــي وغيرها.
ظاهــرة تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة مــن أخطــر الظواهــر الســلوكية التــي تُلحق
ضــرراً فادح ـًا بالصحــة العقليــة والنفســية والجســدية ،وتتســبب بحــدوث الجرائــم بنســبة
تصــل إلــى  %60وتحــدث البطالــة والفقــر والعنــف والتفــكك األســري ،وتــؤدي إلــى التســرب
ا متخصصـًا مــن قبــل كــوادر
مــن التعليــم وتضعــف االنتاجيــة .وهــذه اآلفــة تتطلــب تدخـ ً
متخصصــة تلقــت تعليم ـًا وتدريب ـًا احترافي ـًا مناســبًا يضمــن للمجتمــع أن التدخــل الوقائــي
الموجــه والمقــدم مــن قبــل مختلــف المؤسســات يتــم مــن خــال قــوى بشــرية بلغت مســتوى
مــن االحتــراف المهنــي المتخصــص الموجــه وفــق أحــدث معاييــر العمــل الوقائــي ،وذلــك
لضمــان جــودة النتائــج ولتحقيــق أهــداف العمــل الوقائــي المرجــو تحقيقــه.

4. United Nations Office on Drugs and Crime Vienna, school-based education for drug abuse prevention, 2004.

5

اﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ويأتــي هــذا الدبلــوم لســد االحتيــاج الوطنــي بالكــوادر البشــرية ذات التعليــم المتخصــص
والمهــارات الوقائيــة االحترافيــة للعمــل فــي مجــال الوقايــة مــن المخــدرات وتعاطــي
المؤثــرات العقليــة ،ممــن يحملــون المؤهــات العلميــة والخبــرات العمليــة المناســبة التــي
تســاعد فــي تطويــر برامــج وقائيــة فعالــة ،وتنفيــذ الوقايــة وفــق أحــدث الطــرق والمنهجيات
والبراهيــن التعليميــة .خصوصـًا فــي ظــل الشــح الكبيــر فــي هــذا التخصــص علــى مســتوى
القطاعــات المعنيــة بالمملكــة.

:مددات ساعدت يف تصميم الدبلوم:
ثانياً ُ
-1
-2
-3
-4

قــرار اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات بتصميــم دبلــوم عالــي فــي مجــال الوقايــة
مــن تعاطــي المخــدرات.
عــدم وجــود برنامــج دبلــوم عالــي فــي مجــال الوقايــة عامــة وفــي مجــال الوقايــة مــن
تعاطــي المخــدرات خاصــة.
الحاجــة الماســة لتعزيــز مهــارات القــوى البشــرية العاملــة فــي مجــال الوقايــة بعــدد
مــن المؤهليــن علميــًا وعمليــًا فــي مجــال الوقايــة.
مبادرة عدد من الجامعات السعودية بتبني دبلوم للوقاية من المخدرات.

ثالثاً :معايري عامة موجهة للجهات التعليمية اليت س ُتطبق الدبلوم:
-1
-2
-3
-4
-5

-6

6

توفير المراجع العلمية الالزمة حسب مفردات المقررات الدراسية.
اســتقطاب أعضــاء هيئــة التدريــس والخبــراء المتخصصيــن علميــًا وعمليــًا لتدريــس
البرنامــج.
توفير البيئة التعليمية الجاذبة وأماكن التطبيق العملي المهيئة.
التنســيق مــع الجهــات والمؤسســات التــي ســيتم تدريــب المنتســبين عبرهــا علــى تطبيقــات
الوقايــة.
مراعــاة أن هــذا الدبلــوم متعــدد التخصصــات ،ممــا ينبغــي أن يتشــارك فــي تنفيــذه
كل مــن كليــات الطــب والكليــات الصحيــة األخــرى وأقســام علــم االجتمــاع والخدمــة
االجتماعيــة وعلــم النفــس وغيرهــا مــن التخصصــات ذات العالقــة.
أن يكــون مســار البرنامــج فــي مجــال تشــخيص مشــكلة تعاطــي المخــدرات ،ورســم
الخطــط الوقائيــة ،وتصميــم وتنفيــذ برامــج ومناشــط الوقاية مــن المخــدرات والمؤثرات
العقليــة ،والتقييــم والرصــد ،بمــا فــي ذلــك صنــع التأييــد لقضايــا مواجهــة المخــدرات
وتمكيــن المجتمــع.
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 -7أن تركــز منهجيــة التعليــم بشــكل رئيــس علــى الجانــب التطبيقــي والميدانــي ،لكــي
يتمكــن المســتفيدون مــن الدبلــوم مــن إتقــان مهــارات الوقايــة فــي مجــال التخطيــط
وتصميــم البرامــج وتنفيذهــا وتقييمهــا.
 -8التنســيق المباشــر مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات خــال فتــرة اإلعــداد
للدبلــوم وتطبيقــه.

رابعاً :مواصفات دبلوم الوقاية من تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية:
أ .املواصفات العامة:
الدبلــوم العالــي فــي "الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات
 1مسمى الدرجة العلمية
والمؤثــرات العقليــة".
تحديــد االحتيــاج والتخطيــط والتصميــم والتنفيــذ والتقويــم
فــي مجــال الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات
مجال الدبلوم
2
العقليــة.
المــدة الزمنيــة المحــددة للبرنامــج عــام دراســي كامل مقســم
مدة البرنامج
3
إلــى فصلين دراســيين.
4

رؤية البرنامج

تأهيــل كــوادر وطنيــة متخصصــة فــي مجــال الوقايــة مــن
تعاطــي اخملــدرات واملؤثــرات العقليــة.

5

رسالة البرنامج

برنامــج تعليمــي وتدريبــي للوقايــة مــن اخملــدرات واملؤثــرات
العقليــة يقــوم علــى األســس والبراهــن العلميــة ،مــن أجــل
تطويــر الوعــي واملعرفــة واملهــارة واملمارســة الوقائيــة للحــد مــن
ظاهــرة تعاطــي اخملــدرات واملؤثــرات العقليــة فــي اجملتمــع.

ب .أهداف الربنامج:

يســعى البرنامــج إلــى تأهيــل المنتســبين للعمــل فــي مجــال الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات
بشــكل احترافــي مــن خــال:
 -1دراسة علم الوقاية من المشكالت السلوكية والفكرية دراسة نظرية وتطبيقية.
 -2دراســة ظاهــرة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ومعرفــة حجمهــا وخصائصهــا محليــًا
وعالميــاً ،وعوامــل الخطــورة والحمايــة المتعلقــة بهــا.
 -3التعريــف بمفاهيــم ونظريــات واســتراتيجيات الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات
العقليــة.
 -4القــدرة علــى تخطيــط وتصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقويــم البرامــج الوقائيــة فــي مجــال
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.
7
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 -5التدريــب علــى مهــارات وقيــم ومبــادئ العمــل المهني للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثرات
ا لعقلية .
 -6توظيف التقنيات الحديثة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

ت .املعارف العلمية واملهارات التطبيقية:

هنــاك عــدد مــن المعــارف العلميــة والمهــارات التطبيقيــة المســتهدف إكســابها للمنتســبين
لدبلــوم الوقايــة ،هــي:
 -1المعرفــة المتقدمــة فــي مجــال علــم الوقايــة والتثقيــف علــى مســتوى النظريــة والمنهــج
والتطبيــق ومعاييــر العمــل وأخالقياتــه.
 -2المعرفة العلمية المتخصصة بمشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
 -3إدراك خصائــص مــرض اإلدمــان واألمــراض الجســدية والنفســية والســلوكية المصاحبــة
لتعاطــي المخــدرات.
 -4معرفــة اآلثــار الســلبية المنعكســة علــى الفــرد والمجتمــع مــن تعاطــي المخــدرات
والمؤثــرات العقليــة.
 -5تشــخيص حجــم وخصائــص المشــكلة المســتهدف الوقايــة منهــا ،وتحديــداً فــي مجــال
تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة حســب البيئــة والفئــة المســتهدفة.
 -6تحديــد عوامــل الخطــورة وعوامــل الحمايــة المفقــودة لــدى الفئــة المســتهدفة ،أو فــي
البيئــة المكانيــة المعنيــة والتــي تــؤدي إلــى انتشــار المشــكلة المســتهدف الوقايــة منهــا.
 -7التخطيــط لتوفيــر الحمايــة والحــد مــن عوامــل الخطــورة المؤديــة إلــى تعاطــي
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.
 -8تصميــم برامــج الوقايــة المبنيــة علــى البراهيــن العلمية وفــق الفئــات والبيئــات المختلفة،
وأن تكــون البرامــج قابلــة للتطبيــق وقيــاس األثــر وفــق المواصفــات والمعاييــر العالميــة.
 -9تنفيذ برامج الوقاية والتوعية والتثقيف.
 -10المعرفة بطرق وأساليب بناء التأييد وصنع الشراكات.
 -11المشاركة الميدانية في عمليات تنفيذ العمل الوقائي.
 -12المشاركة في العمل اإلعالمي الوقائي.
 -13تقويــم عمليــات التخطيــط والتصميــم والتنفيــذ وقيــاس األثــر والعمــل علــى تطويــر
األداء فــي مجــال الوقايــة.
 -14إعداد التقارير المهنية عن األداء وجودة العمل الوقائي المنفذ.
 -15بناء الفرق والتدريب.
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ث  -املؤهالت العلمية الالزمة لدخول الربنامج وفق متطلبات وزارة اخلدمة املدنية:

-1
-2
-3
-4
-5

بكالوريوس علم اجتماع.
بكالوريوس علم نفس.
بكالوريوس خدمة اجتماعية.
بكالوريوس شريعة.
بكالوريوس إعالم.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

وظائف الباحثين واألخصائيين (في مجال التخصص).
وظائف الباحثين واألخصائيين االجتماعيين.
مراقب اجتماعي.
مشرف اجتماعي.
أخصائي نفسي.
باحث قضايا (في مجال التخصص).
مرشد طالبي.

ج -املسميات الوظيفية اليت حيق هلا التقديم على الدبلوم وفق متطلبات وزارة اخلدمة املدنية:

ح -شروط القبول:

مــع مراعــاة مــا ورد فــي الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا بالجامعــات الســعودية ،يتــم
القبــول فــي هــذا الدبلــوم وفــق الشــروط التاليــة:
ا علــى منحــة رســمية للدراســات العليــا إذا كان مــن
 .1أن يكــون المتقــدم ســعودياً ،أو حاصـ ً
غيــر الســعوديين.
ا علــى المؤهــات العلميــة الالزمــة والمحــددة لدخــول البرنامج
 .2أن يكــون المتقــدم حاصـ ً
المشــار لهــا ســابقاً.
 .3أن يكون المتقدم مرشحًا من جهة عمله إذا كان على رأس العمل.
 .4الحصول على تقدير (جيد) فأعلى في شهادة البكالوريوس.
 .5أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 .6أن يجتــاز المتقــدم المقابلــة الشــخصية التــي تجــرى لــه بحيــث يكــون قــادراً بدنيــًا
ونفســيًا علــى اإللمــام بالجوانــب األساســية ألخصائــي الوقايــة.
 .7اشــتراط جهــة العمــل علــى الموظــف الــذي يحصــل علــى دبلــوم الوقايــة ،وفــق المتطلبــات
المنصــوص عليهــا فــي الدليــل ،بــأن يعمــل فعلي ـًا فــي مجــال الوقايــة مــن المخــدرات بعــد تخرجــه.
 .8باإلضافــة للشــروط أعــاه تتــم المفاضلــة بيــن المتقدميــن علــى أســاس الخبــرة فــي
المجــال.
 .9للمؤسسة التعليمية أن تضيف بعض الشروط التي تتناسب مع معاييرها.
9
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خ -شروط احلصول على درجة اضافية يف مرتبة التعيني للموظفني احلكوميني:

إضافــة إلــى مــا ذكــر فــي الفقــرة (ث) و (ج) فإنــه يحــق للحاصــل عــى برنامــج الدبلــوم
نيــل درجــة إضافيــة فــي مرتبــة التعييــن وفــق الشــروط التاليــة:
 الموافقــة المســبقة مــن قبــل لجنــة تدريــب وابتعــاث موظفــي الخدمــة المدنيــة علــىإيفــاد الموظــف للحصــول علــى الدبلــوم.
 اجتياز البرنامج بتقدير ال يقل عن جيد. عدم االستفادة من برنامج الدبلوم ألي غرض وظيفي منه لغرض وظيفي آخر. -تجانس البرنامج مع طبيعة العمل وممارسته فعليا.

د -نظام الدراسة:
-

-

تكــون الدراســة بالمقــررات الدراســية واألعمــال الميدانيــة والتطبيقيــة لمــدة فصليــن
دراســيين تشــمل عــدد ( )34وحــدة دراســية ،مــع تخصيــص الجــزء األكبــر مــن الوحــدات
الدراســية للجانــب التطبيقــي والعملــي الميدانــي.
ا وقــدرة ميدانيــًا علــى
يعمــل البرنامــج علــى إعــداد منســوبيه ليكونــوا أكثــر تأهيــ ً
العمــل فــي مجــال الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

ذ -الكلية والقسم العلمي:

يمكــن تدريــس هــذا المنهــج وفــق الشــروط الســابقة ومتطلبــات وزارة الخدمــة المدنيــة فــي
كل مــن:
 العلوم االجتماعية. التربية. اآلداب والعلوم االنسانية. كلية خدمة المجتمع. ما تراه الجهة المنفذة من كليات أخرى وفق المتطلبات المنصوص عليها في هذا الدليل.مــع مراعــاة أهميــة التنســيق مــع كليــات الطــب والكليــات الصحيــة والكليــات ذات العالقــة
لالســتفادة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والخبــرات لديهــم.

ر -املؤهالت املطلوب توفرها ملن سيقوم بالتدريب:

ا مقــرر الوبائيــات ال بــد أن يكــون
 .1أن يكــون متخصصــًا فــي المــادة المقدمــة ،فمثــ ً
متخصصــًا فــي الوبائيــات تحديــداً.
 .2حاصــل علــى درجــة الماجســتير علــى األقــل فــي التخصــص المطلــوب ،ويفضــل درجــة
الدكتــوراه أو مــا يعادلهــا.
10
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 .3لديه خبرة سابقة مناسبة في تعليم المقرر.
 .4توجــد لــدى المحاضــر دورة تأهيليــة أو خبــرة علميــة فــي مجــال المخــدرات والمؤثــرات
العقليــة.

ز -اخلطة الدراسية:

الخطــة الدراســية لبرنامــج دبلــوم الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة تتضمــن
تدريــس المنتســبين للبرنامــج ( )34ســاعة علــى مــدار فصليــن دراســيين كالتالــي:
 الفصــل األول يتكــون مــن مقــررات لهــا جانــب نظــري والجانــب اآلخــر تطبيــقعملــي.
 الفصــل الثانــي يتكــون مــن مقــررات تعليــم يتــم تطبيــق مخرجاتهــا فــي وقــت مــادةمشــروع التخــرج والتــي تتطلــب التدريــب العملــي فــي الميــدان لمــدة يوميــن علــى
األقــل كل أســبوع تحــت إشــراف متخصــص.
ويوضح الجدول التالي المقررات وعدد الساعات والجانب التطبيقي لكل مقرر:
المقرر

م

الجانب التطبيقي

الرمز

الرقم

مقررات المستوى األول ( 18ساعة)
1

3

علم الوقاية من المشكالت:
النظريات ومجاالت التطبيق

نظري

وقا

500

2

3

وبائيات تعاطي اخملدرات واملؤثرات
العقلية.

نظري

وقا

501

3

3

معايير العمل الوقائي والتجارب الوقائية.

نظري

وقا

502

4

3

علم اإلدمان والصحة العقلية

نظري

وقا

503

5

3

التخطيط للبرامج الوقائية

تقدمي خطة مقترحة للوقاية
(تخدم مشروع التخرج)

وقا

504

6

3

مناهج البحث العلمي

نظري

نهج

505

مقررات المستوى الثاني ( 16ساعة)

11

7

3

دراسات في الوقاية ومنهجية تشخيص
ظاهرة اخملدرات

تلخيص نتائج الدراسات ،وتقدمي
وصف علمي ملشكلة حتتاج لوقاية

وقا

506

8

2

اإلرشاد الوقائي

تدريب تشبيهي ومقابلة حاالت

وقا

507

9

3

تصميم وتنفيذ البرامج الوقائية

التطبيق يكون وقت مشروع التخرج

وقا

508

10

3

رصد وتقومي البرامج الوقائية

التطبيق يكون وقت مشروع التخرج

وقا

509

11

5

مشروع تخرج

جانب تطبيقي ميداني ملادتي
 508و  509ملدة يومني أسبوعياً.

وقا

510
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س -توصيف املقررات الدراسية:

 - 1علم الوقاية من املشكالت (النظريات وجماالت التطبيق):
 تعريف الوقاية. نظريــات الوقايــة والمفاهيــم والتطبيقــات (عوامــل الخطــورة – عوامــل الحمايــة –النظريــات النفســية – نظريــات علــم االجتمــاع – النظريــات الصحيــة).
 مجــاالت الوقايــة والتأثيــر (األفــراد – األســرة – المدرســة – مواقــع العمــل  -الحــي– المجتمــع  -اإلعــام)
 مستويات الوقاية (الوقاية العامة  -الوقاية التدخلية – وقاية الفئات الهشة). المصــادر والمراجــع المحليــة والعالميــة لتكويــن المفاهيــم النظريــة عــن علــمالوقايــة.
 مجاالت تطبيق علم الوقاية. الوقاية في المنهج اإلسالمي. الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. مفاهيم وأسس بناء التأييد والشراكة. - 2وبائيات تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية:
 مفاهيم عامة عن المخدرات والمؤثرات العقلية. تاريخ ظهور المخدرات والمؤثرات العقلية. وبائيات وانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية. أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية. اآلثــار الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة واألمنيــة لتعاطــي المخــدرات والمؤثــراتالعقليــة علــى الفــرد واألســرة والمجتمــع.
 أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من منظور إسالمي. -3معايري العمل الوقائي والتجارب الوقائية:
 المعايير العالمية في مجال العمل الوقائي. معاييــر تشــخيص مشــكلة التعاطــي ،والتخطيــط ،والتصميــم ،والتنفيــذ ،والرصــدوالتقويــم.
 االستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. دور وجهود المؤسسات الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.المخدرات.
 دور المملكة في التعاون الدولي واإلقليمي لمكافحةِّ
 استراتيجية مجلس التعاون الخليجي في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.12
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-

-

التعــاون الدولــي واالتفاقيــات الدوليــة فــي مجــال مكافحــة المخــدرات ،وخصائــص
كل منهــا :بروتوكــول باريــس 1948م ،واتفاقيــة نيويــورك 1961م ،واتفاقيــة فيينــا
ٍّ
1971م ،وبروتوكــول جنيــف لعــام 1972م ،واتفاقيــة األمــم المتحــدة لعــام 1988م.
المؤسسات العالمية الرائدة في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
أبرز المبادرات الدولية في الوقاية من المخدرات.

 - 4دراسات يف الوقاية ومنهجية تشخيص ظاهرة املخدرات :
 األبحــاث والمســوح العالميــة والمحليــة فــي مجــال تشــخيص مشــكلة تعاطــيالمخــدرات.
 منهجية تحليل وتشخيص ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. التدريب على طرق تشخيص مشكلة تعاطي المخدرات حسب الفئة والبيئة. أساليب جمع الدراسات والبيانات ذات العالقة بظاهرة تعاطي المخدرات. أساليب تحديد عوامل الخطورة وفقد الحماية المؤدية إلى تعاطي المخدرات. تحديد وترتيب األولويات لمعالجة عوامل التعاطي. تقييم الجاهزية والموارد الالزمة لمعالجة المشكلة. منهجية إشراك المستفيدين في مراحل التحليل والتنفيذ. مشاركة نتائج التشخيص مع المستفيدين والخبراء وشركاء العمل الوقائي. طرق كتابة التقارير والتوصيات. (التطبيــق) تلخيــص نتائــج البحــوث فــي مجــال موضــوع مشــكلة تعاطــي المخــدرات،وقــد يختــار الطالــب موضــوع محــدد .مــع اســتعراض لنتائــج الدراســات والتوصيات،
وتقديــم وصــف دقيــق لمشــكلة تحتــاج لتصميــم برنامــج وقايــة.
 - 5ختطيط الربنامج الوقائي:
 مبادئ ومفاهيم في تخطيط البرامج الوقائية (اإلطار االستراتيجي الوقائي). تحليــل الوضــع وتحديــد االحتيــاج للبرنامــج الوقائــي حســب البيئــة والفئــةالمســتهدفة.
 بناء الفريق الوقائي. إعداد خطة العمل للبرنامج. تنفيذ البرنامج. متابعة وتقويم البرنامج. استدامة البرنامج. تطبيقات عملية على التخطيط وبناء الخطط.13
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-

أسس وتطبيقات التدريب.
أسس ومهارات اإللقاء.
(تطبيق عملي) تقديم خطة مقترحة للوقاية (تخدم مشروع التخرج).

 - 6مناهج البحث العملي:
 ماهية وخصائص البحث العلمي المرتبط بدراسة ظاهرة المخدرات. أنواع الدراسات البحثية. خطوات البحث العلمي لدراسة ظاهرة تعاطي المخدرات. تصميم الدراسة البحثية. مبادئ اإلحصاء. تصميم األدوات البحثية وقياس دقتها ومصداقيتها. جمع وإدخال وتحليل البيانات :تدريب عملي. معايير كتابة التقرير العلمي عن مشكلة البحث ووضع التوصيات. أخالقيات البحث العلمي. إدارة قواعد البيانات. - 7علم اإلدمان والصحة العقلية:
 مدخل إلى الصحة العقلية والنفسية. مرض اإلدمان وعالمات التعاطي. األمــراض العقليــة والجســدية والنفســية الناتجــة عــن تعاطــي المخــدرات والمؤثراتالعقليــة.
 أنواع االضطرابات السلوكية الناتجة عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. الرعاية العالجية لعالج حاالت التعاطي واإلدمان. النقاهة والدعم للوقاية من االنتكاس العالجي. الخدمات الصحية العالجية والتأهيلية:• مستشفيات األمل والصحة النفسية.
• اإلرشاد والتوجيه في المدارس.
• برامج التأهيل والرعاية في السجون.
• خدمات القطاع الخاص الصحي.
• العيادات الخيرية.

14

اﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

 - 8اإلرشاد الوقائي:
يشــتمل هــذا المقــرر علــى تعريــف وتدريــب الطالــب علــى اســتخدام المقابلــة الوقائيــة
مــع المتعاطــي للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة ،كمــا يــدرس الطالــب تقنيــات المقابلــة
المعرضيــن لتعاطــي المخــدرات وتعزيــز مهــارات الوقايــة لديهــم ،وتوجيههــم
الحتــواء
َّ
لتعزيــز عوامــل الحمايــة كمــا يشــمل:
 معنــى اإلرشــاد والتوجيــه الوقائــي باســتخدام نظريــات اإلرشــاد ومنهجياتــه (الفــردي-الجماعــي  -األســري).
 مهارات بناء العالقات لتحقيق اإلرشاد الوقائي. خطــوات وتقنيــات التوجيــه واإلرشــاد للوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات عنــد الفئــاتالهشــة.
 مهارات االتصال وتقنيات التفاعل االجتماعي. (التطبيــق) تدريــب تشــبيهي فــي بدايــة الفصــل ،ثــم تطبيــق مــع حــاالت مختــارة تحــتإشــراف أســتاذ المــادة.
 - 9تصميم وتنفيذ الربامج الوقائية:
تعــد هــذه المــادة هــي الجــزء النظــري التعليمــي لكيفيــة تصميــم مشــروع التخــرج لكــي
ُيلــم الطالــب بالمواضيــع اآلتيــة:
 أسس تصميم البرامج الوقائية من تعاطي المخدرات. أساليب تكوين الفريق الوقائي. طرق تحديد عوامل الخطورة والحماية التي سيعالجها البرنامج الوقائي. أسس اختيار النظريات التي ستوجه البرنامج الوقائي. إعــداد المكونــات البنائيــة الســبع للمشــروع الوقائــي الناجــح( .الجاهزيــة المجتمعيــة– تحديــد االحتيــاج – ترتيــب أولويــات عوامــل الخطــورة والحمايــة – تقييــم المــوارد
الالزمــة لمعالجــة عوامــل الخطــورة وتعزيــز عوامــل الحمايــة -تحديــد أهــداف
واســتراتيجية الوقايــة والفئــة المســتهدفة – اختيــار أفضــل االســتراتيجيات الوقائيــة
الفعالــة وفــق البراهيــن العلميــة – تقويــم المشــروع).
 تطبيقات بناء التأييد وصنع الشراكات. إعداد خطة البرنامج الوقائي. تنفيذ المشروع. -أساليب تقويم البرنامج.
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-

دراســة مقارنــة :اســتطالع المشــاريع والممارســات الوقائيــة اإليجابيــة والســلبية محليـًا
وعالميــاً.
(التطبيق العملي) يكون التطبيق في أوقات مشروع التخرج.

 - 10رصد وتقويم الربامج الوقائية:
هــذه المــادة مرتبطــة بمشــروع التخــرج وحيــث تعمــل علــى إعــداد وتهيئــة الطالــب لرصــد
وتقويــم البرامــج الوقائيــة ،وتتضمــن المواضيــع اآلتيــة:
 أسس رصد وتقويم البرامج الوقائية. أهمية إجراء عمليات الرصد والتقويم. أنواع دراسات الرصد والتقويم. مكونات خطة رصد وتقويم البرنامج الوقائي. معايير اختيار المؤشرات لقياس أداء وأثر البرنامج الوقائي. إعداد وتنفيذ خطة رصد وتقويم البرنامج الوقائي. - 11مشروع التخرج:
باالســتفادة مــن كل مــا تعلمــه الطــاب مــن مقــررات الدبلــوم ،وكجانــب تطبيــق لمــادة
(تصميــم وتنفيــذ البرامــج الوقائيــة) يتــم فــي هــذه المــادة تدريــب الطــاب كفــرق عمــل
وقائيــة ميدانيــة منــذ بدايــة الفصــل الدراســي بمــا ال يقــل عــن يوميــن كل أســبوع ،علــى
بنــاء مشــروع التخــرج .وذلــك وفق ـًا لمــا يلــي:
 -1يقســم الطــاب إلــى مجموعــات تضــم مــا بيــن أربعــة إلــى خمســة طــاب و ُيعيــن مشــرفًا
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لــكل مجموعــة.
 -2تقــوم المجموعــة بإعــداد خطــة مشــروع الوقايــة وتحديــد المشــكلة ُ
وطــرق معالجتهــا،
حســب مــا تعلمــه الطــاب.
 -3يتعلــم الطــاب كيفيــة العمــل كفريــق واحــد متكامــل ،مــع ضمــان اتقــان كل الطــاب
لكافــة المهــارات الالزمــة مــن التشــخيص حتــى الرصــد والتقويــم.
 -4يصمم كل فريق خطة عمل للمشروع الوقائي.
ُح َّكم خطة المشروع الوقائي من قبل المشرف العلمي على البرنامج.
 -5ت َ
ُ -6ينفذ المشروع الوقائي على بيئة محددة أو فئة معينة لمدة ال تقل عن شهر.
قيم مدى تحقيق المشروع ألهدافه واستفادة الفئة المستهدفة منه.
ُ -7ي َّ
 -8يتم إعداد تقرير نهائي عن مخرجات المشروع.
 -9يتــم مناقشــة المشــروع ومخرجاتــه مــن قبــل لجنــة مناقشــة يختارهــا المشــرف أو
القســم بنهايــة الفصــل الدراســي.
16
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ش -املراجع العلمية:

تتــم االســتفادة مــن المراجــع والمــواد واألبحــاث التابعة للجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخدرات
فــي هــذا المجــال ،كمــا تتــم االســتفادة مــن المراجــع العالميــة المعــدة لألغــراض العلميــة
والتطبيقيــة ،وكذلــك إصــدارات المنظمــات الدوليــة ذات العالقــة.
هذا واهلل ولي التوفيق
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فريق عمل إعداد الدليل
صممــت معاييــر ومواصفــات هــذا الدبلــوم مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات
بالشــراكة مــع خبــراء ومختصيــن فــي كل مــن:
 وزارة الخدمة المدنية. جامعة جازان (المطور األساسي لمعايير ومواصفات دبلوم الوقاية). جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. جامعة الملك عبد العزيز. جامعة الباحة. جامعة الملك خالد. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. جامعة جدة. كلية الملك فهد األمنية.ويوضح الجدول التالي الفريق العلمي المشارك في إعداد الدليل:
م

االســم

1

د .سعيد بن فالح السريحة

2

أ.د .عبيد بن علي آل مظف

3

عميد.د .محمد بن سليمان بن منيع

4

د .عبداهلل بن مرزوق العتيبي

5

د .عبداهلل بن علي آل كاسي

6

د .بندر بن حمدان الزهراني

7

د .عبداهلل بن محمد الشرقي

8

د .عايض بن سعد الشهراني

عميد كلية التربية بجامعة الملك خالد
المشرف على وحدة مكافحة المخدرات
بجامعة الباحة
استشاري الطب النفسي وعالج اإلدمان  -مستشار
اللجنة الوطنية
وكيل عمادة الدراسات العليا
بجامعة الملك عبد العزيز

رئيس
نائب
الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

9

د .طارق بن محمد األحمدي

أستاذ السموم في كلية الملك فهد األمنية

عضو

10

د .أنور بن محمد مكين

وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحث
العلمي بجامعة جازان

عضو

11

د .عطية بن علي الغامدي

عميد كلية العلوم بجامعة جدة

عضو

12

د .رشاد بن محمد السنوسي

عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة جازان

عضو

13

أ .فرج بن مسفر الدوسري

14

د .هنيدي بن عطية البشري

15

د .مهدي بن سعيد أبو مديني

مراجعة
16
18

الجهة
مدير عام الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية
لمكافحة المخدرات
وكيل جامعة جدة للدراسات العليا
والبحث العلمي
مدير المعهد العالي للدراسات األمنية بكلية
الملك فهد األمنية
عميد كلية علوم األدلة الجنائية بجامعة نايف
العربية للعلوم األمنية

الصفة

د .عبدالرحمن بن يحيى القحطاني

أخصائي تصنيف ورئيس اللجنة للعلوم األساسية
بوزارة الخدمة المدنية
المشرف العام على برنامج الدبلوم
مستشار
بجامعة الملك عبدالعزيز
رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي
مستشار
وممثل جامعة اإلمام فيصل بن عبدالرحمن
عضو

مستشار تعزيز الصحة
األمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
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األمانة العامة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات

www.ncnc.sa

ص.ب50045الرياض11523
هاتف 0114818030
فاكس0114818003
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