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 :ستخمصم
واعيا، وأضرارىا، ىدفت الدراسة الحالية الي التعرؼ عمى المراد بالمخدرات، وأن

التعرؼ عمى كما ىدفت الدراسة الي  واساليب وقاية المجتمع منيا . ،وأسباب تعاطييا
كما  دور المؤسسات التربوية المختمفة بدولة الكويت في توعية طبلبيا بأضرار المخدرات.

التعرؼ عمى واقع دور المؤسسات التربوية في توعية طبلب المرحمة ىدفت الدراسة الي 
تعوؽ ىذا  الثانوية بمنطقة االحمدي بالكويت مف اضرار المخدرات، والمعوقات التي

بتقديـ تصور مقترح لدور المؤسسات التربوية في توعية كما توصي الدراسة  الدور.
 طبلب المرحمة الثانوية بأضرار المخدرات.

تكوف مجتمع الدراسة مف الطبلب والمعمميف بمدارس المرحمة الثانوية بدولة 
منطقة االحمدي الكويت منطقة االحمدي دراسة ميدانية، حيث بمغ اجمالي عدد المدارس ب

طالبة بينما  9059مدرسة موزعة ما بيف بنيف وبنات، حيث بمغت عدد الطالبات  99
 29معمـ ومعممة. وقد تـ اختيار  9989طالب بينما عدد المعمميف  8599عدد الطمبة 

استمارات مدرسة كعدد عشوائي الختبار عينة الدراسة وتـ اختبار العينة عف طريؽ توزيع 
استمارة  968استمارة موزعة عمى الطالبات، عدد  975: عدد كالتالي استبياف  موزعة

 استمارة موزعة عمى المعمميف والمعممات. 946موزعة عمى الطبلب، عدد 
 .طبلب المرحمة الثانوية –لمخدرات أضرار ا –: المؤسسات التربوية الكممات االفتتاحية
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Abstract: 
The present study aimed to identify the drug to be, types, and 

their damage, and the causes of abuse, and methods of protection of 
society from them. The study aimed to identify the role of different 
educational institutions in Kuwait in educating its students damaged 
drugs. The study aimed to identify the reality of the role of 
educational institutions in the awareness of secondary school 
students in Kuwait, Al-Ahmadi area of damage to the drug, and the 
obstacles that hinder the role. The study also recommends to submit 
a proposal for the perception of the role of educational institutions 

in educating secondary school students damaged drugs. 
Society is the study of students and teachers in secondary 

schools in Kuwait Ahmadi area of a field study, where the total 
number of schools in Al-Ahmadi 29 schools distributed between 
boys and girls, where the number of female students reached 9502 
students, while the number of students 8092 students, while the 
number of teachers 3289 teachers. Has been selected 12 schools 
to test a random integer sample study sample was tested through 
the distribution of a questionnaire forms distributed as follows: 
370 Number of questionnaire distributed to the students, the 
number of 368 students distributed form, number 346 form 

distributed to teachers. 
Keywords: educational institutions – drug damage – high school 
students 
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 المقدمة:
تأتي المخدرات والمسكرات في مقدمة الموبقات التي تتوافر فييا كؿ اسباب 

مضيعة لمماؿ والشرؼ، وىي فوؽ كؿ ذلؾ تيدد الشرعي؛ فيي مفسدة لمصحة،  التحريـ
 . العبلقات االجتماعية، وتخؿ بالنظاـ العاـ وبالقانوف

ف المجتمعات اإلنسانية اليوـ لتعاني مف ظاىرة انتشار المخدرات، وما ينتج  وا 
عنيا  أو تسببيا مف جرائـ وجنح ومخاطر تيدد سبلمة أفراد المجتمع، وتعطؿ قدرات  

العقمية، والنفسية، والجسدية، عف التفكير، والعمؿ، واالنتاج، فضبل االنساف وطاقاتو 
عما ينشأ عنيا مف انحرافات أخرى، حيث تنتشر ىذه الظاىرة بصورة متنامية في معظـ 
دوؿ العالـ عمى اختبلؼ أوضاعيـ االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية . وتشكؿ مشكمة 

ىا المدمرة عمى الفرد واألسرة والمجتمع. إذ تدؿ إدماف المخدرات ظاىرة مجتمعية ليا آثار 
اإلحصاءات والبيانات الدولية عمى تزايد اإلقباؿ عمى تعاطي المخدرات، األمر الذي 
يتطمب تضافر الجيود، مف أجؿ الحد مف ىذه الظاىرة أو القضاء عمييا بأسموب عممي 

 (9529محمد ، وفؽ خطة وطنية. )
مف االولويات في توعية الطبلب بأضرار حيث يأتي المجتمع الكويتي مف ض

المخدرات حيث استخدـ بحثنا ىذا لموقوؼ الي دور المؤسسات التربوية في توعية 
الطبلب بأضرار المخدرات واستخدمت الباحثة المرحمة الثانوية باعتبارىا اخطر المراحؿ 

كوف ىناؾ برامج التعميمية التي يكوف فييا الطالب ، بجانب المواد التعميمية والمعرفية ي
توعية لمطبلب لموقوؼ الي اضرار المخدرات . وعمى الرغـ مف العبلقة الوثيقة بيف 
النجاح في مقاومة ىذه الظاىرة والمؤسسات التربوية المختمفة، إال أنو لوحظ قصور مف 
جانب ىذه المؤسسات، خصوصا في العالـ العربي واإلسبلمي في معالجة ىذه الظاىرة، 

أسباب انتشارىا والطرؽ الناجحة لنشر الوعي بيا، وبأخطارىا، وعوامؿ والوقوؼ عمى 
محاصرتيا، والنجاح في بناء العوامؿ الذاتية لدى أكثر شريحة في المجتمع، وىي 
شريحة الطمبة لبلبتعاد عنيا، ومعرفة آثار المخدرات السمبية صحيا، ونفّسيا، واجتماعيا، 

 (9557القحطاني ، واقتصاديا. )



 دور الوؤسسات الحربوية في جوعية طالب الورحلة الثانوية بذولة الكويث بأضرار الوخذرات

 )هنطقة االحوذي دراسة هيذانية(

 فاطوه هحوذ غلوم حيذر           فححي أحوذ عبذ الحلين هحوذ  د. سوزاى يوسف ابو الفضل      . أ.م.د

 9102ابريل                                 - 565 -والثالثون                              الحاسعالعذد 

  :البحثمشكمة 
أف تعاطي الطمبة لممخدرات يؤثر عمى تحصيميـ الدراسي، ويتسبب في 
الرسوب، والتخمؼ في الدراسة، ويؤدي إلى اليروب مف المدرسة، وكثرة الغياب، 
واإلحساس المستمر بالكسؿ والنعاس، وعدـ االنتباه أثناء شرح الدرس، واإلحساس 

 (9558القحطاني، بالخوؼ والقمؽ. )
المخدرات يمثؿ مشكمة اجتماعية ذات ابعاد متفاوتة الخطورة  اصبح انتشار

عمى المجتمع الكويتي ، اذ يمكف النظر الييا مشكمة مف اخطر المشكبلت االجتماعية 
التي يواجييا الطبلب في المرحمة الثانوية ويبدو اف مثؿ ىذه المشكمة اصبحت مبلزمة 

السياسية واالجتماعية وانتشار وسائؿ  لمتطورات الكثيرة في الحياة مثؿ التقدـ واالزمات
االتصاؿ وسيولة وسائؿ المواصبلت والتنقؿ وضعؼ سمطة االسرة وغيرىا الكثير مف 

 االسباب والعوامؿ.
تثار بعض التساؤالت حوؿ الدور الذي تمعبو المؤسسات التربوية في توعية 

يز لمطبلب الطبلب بخطورة المخدرات ، وما تقوـ بو ىذه المؤسسات مف شجيع وتحف
مف االبتعاد عف المخدرات وىذا ما سنتناولو في الدراسة الحالية، حيث ىناؾ مشكمة 

 عدـ وجود وعي لدى طبلب المرحمة الثانوية بدولة الكويت بأضرار المخدرات.
 حيث تتمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي: 

ثانوية بدولة الكويت بأضرار "ما دور المؤسسات التربوية في توعية طالب المرحمة ال
 المخدرات؟"

 : السؤاؿ االسئمة الفرعية التالية ويتفرع مف ىذا
 وما اضرارىا؟ وما اسباب تعاطييا، ؟ وما انواعياما المراد بالمخدرات -2

  ؟واالساليب الناجحة لموقاية منيا

ورىا في التوعية بأضرار ما المقصود بالمؤسسات التربوية، انواعيا، د -9
 ؟المخدرات



 دور الوؤسسات الحربوية في جوعية طالب الورحلة الثانوية بذولة الكويث بأضرار الوخذرات

 )هنطقة االحوذي دراسة هيذانية(

 فاطوه هحوذ غلوم حيذر           فححي أحوذ عبذ الحلين هحوذ  د. سوزاى يوسف ابو الفضل      . أ.م.د

 9102ابريل                                 - 565 -والثالثون                              الحاسعالعذد 

ما واقع دور المؤسسات التربوية في توعية طبلب المرحمة الثانوية بمنطقة  -9
 االحمدي بالكويت مف اضرار المخدرات، وما المعوقات التي تعوؽ ىذا الدور؟

ما التصور المقترح لدور المؤسسات التربوية في توعية طبلب المرحمة الثانوية  -4
 بمنطقة االحمدي في الكويت بأضرار المخدرات؟

 :ة البحث أىمي
 وتكمف أىمية البحث في االتي : 

معالجتيا لظاىرة مف أخطر الظواىر التي اجتاحت المجتمع الكويتي  بصفة  -2
عامة والطبلب بصفة خاصة؛ حيث تدؿ التقارير واألبحاث أف مشكمة تعاطي 
المخدرات في ازدياد مستمر، رغـ الجيود التي تبذليا المؤسسات األمنية، 

ية، حيث لـ تنجح الجيود تماً ما في منع التيريب والترويج واإلعبلمية، والدين
لممخدرات، ولذا فإف البديؿ الموضوعي ىو العمؿ عمى تقميؿ الطمب عمى 
المخدرات بأنواعيا، والعمؿ عمى الوقاية مف أخطارىا، وىذا يتطمب جيودا 
توعوية مجتمعية مف كافة المؤسسات، وعمى رأسيا المؤسسات التربوية؛ لنشر 

 (9558الموايح ، وعي بأخطار المخدرات، وطرؽ الوقاية منو . )ال
في تقديـ تصور مقترح لدور  -بإذف اهلل -وسوؼُ تسيـ نتائج ىذه الدراسة -9

 المؤسسات

التربوية في توعية طبلب المرحمة الثانوية بمنطقة االحمدي بأضرار المخدرات 
 وخطورتيا، وأىـ األساليب التي يمكف استخداميا في ىذا المجاؿ . 

يمكف لمجيات المعنية بمكافحة المخدرات في منطقة االحمدي االستفادة مف  -9
ف خبلؿ تمؾ النتائج ايضا، سواء أكانت جيات حكومية أـ أىمية، وذلؾ م

تكويف فريؽ عمؿ متخصص مف اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات لوضع 
األسس المناسبة لتصميـ البرامج والخدمات الخاصة بالوقاية مف اإلدماف، وفي 
إعداد برامج لمتوعية مف مخاطر المخدرات، والتحذير مف مخاطر التعرض 

 لآلثار المدمرة لمتعاطي في المستقبؿ . 
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الدراسة االسر الكويتية في توجيو ابنائيـ وارشادىـ لمطرؽ المناسبة تفيد ىذه  -4
 لمتعامؿ مع ابنائيـ وحمايتيـ مف تعاطي المخدرات.

 :منيجية البحث 
يشير مفيوـ المنيج إلى الطريؽ المؤدى إلى الكشؼ عف الحقيقة بواسطة 

جة تييمف عمى سير العقؿ وتحدد عممياتو حتى يصؿ إلى نتي طائفة مف القواعد
 معمومة.

( 9558محمد ، اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي )
ألىميتو لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات، وعميو فإف ىدؼ ىذا المنيج ال يتوقؼ عند 
وصؼ الظاىرة أو المشكمة ولكف ىدفو يتعد ى ذلؾ الى وصؼ الظاىرة أو المشكمة 

يا بغيرىا مف الظاىرات أو المشكبلت لمموصوؿ إلي وتفسيرىا وتحميميا وتطويرىا ومقارنت
ية استنتاجات تسيـ في فيـ دور المؤسسات التربوية في توعية طبلب المرحمة الثانو 

 ، وذلؾ مف وجية نظر الطبلب والمعمميف.بدولة الكويت بأضرار المخدرات
  :اإلطار النظري لمدراسة

 : مشكمة تعاطي المخدرات لدى طبلب المرحمة الثانوية الفصل الثاني
 تعريؼ المخدرات:

ىي أي مادة يتعاطاىا الناس بيدؼ تغيير الطريقة التي يشعروف أو يفكروف أو 
يتصرفوف بيا، وفي القرف العشريف اكتشؼ الناس كيؼ يصنعوف المخدرات مف 

 بالمخدرات التركيبية.  الكيماويات فيما تعرؼ
عرفت منظمة الصحة العالمية  العقاقير المخدرة بأنيا أي مادة يتعاطاىا الكائف 
الحي بحيث تعدؿ وظيفة أو أكثر مف وظائفو الحيوية . أف المادة المخدرة ىي كؿ مادة 
خاـ أو مستحضرة تحتوي عمى مواد منبية أو مسكنة مف شأنيا إذا استخدمت في غير 

ة، أف تؤدي إلى حالة التعود واإلدماف عمييا بما األغراض الطبية والصناعية الموجي
 ( 9554عبد المعطي ، يضر بالفرد والمجتمع . )
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اإلنساف  في جسـ تعرؼ المخدرات "بأنيا أي مادة طبيعية أو مصنعة تفعؿ
، فتغير إحساساتو وتصرفاتو وبعض وظائفو، وينتج عف تكرار استعماليا وتؤثر عميو

 . ة والعقمية وتأثير مؤذ عمى البيئة والمجموعةنتائج خطيرة عمى الصحة الجسدي
 التعريؼ االجرائي ألضرار المخدرات 

تعرؼ الباحثة اضرار المخدرات بأنيا الضرر الذي يتعرض لو طالب المرحمة 
الثانوية مف جراء تعاطيو لممخدرات، والضرر الذي ينتج نتيجة عدـ التوعية بخطورة 

 المخدرات.
اىيـ مختمفة لممخدرات نجد أف ىذا المفيوـ ظير في ضوء ما سبؽ ذكره مف مف

جديدة، والسبب وراء ذلؾ تنوع أشكاؿ وأنواع المخدرات فالتي لـ تكف  بأبعاد وأنواع
مخدرا في السابؽ أصبحت مخدرا بعد اإلساءة في استخداميا، فقد ظيرت المنبيات 

مراجعة دروسيـ،  وأصبح العديد مف المراىقيف يمجئوف إلييا بحجة التنبيو والقدرة عمى
وظيرت المنشطات أيضا واستخدميا المراىقيف بحجة القدرة عمى الحاجة، وظيرت 
 .العقاقير المسكنة لآلالـ، والتي أساء استخداميا الصغير والكبير دوف مراجعة الطبيب

ومف ىنا يمكف إعطاء تعريؼ لممخدرات بأنيا كؿ مادة خاـ مصنعة أو مستحضرة 
عمى جسـ اإلنساف تظير أعراضا خاصة، تمحؽ الضرر بالفرد كيميائيا تحدث تأثيرا 

 وبالمجتمع.
 تصنيؼ المخدرات 

د أنواعيا ولتأثيراتيا ىناؾ عدة معايير لتصنيؼ المخدرات وىذا ناتج لتعد
إنتاجيا، فقد تصنؼ وفؽ الموف، وقد تصنؼ وفؽ األثر، وقد تصنؼ  ومناطؽ ومكوناتيا

اء )مورفيف، ىيرويف، وفؽ الموف، فمنيا البيضوفؽ المصدر. فأما العقاقير المصنفة 
   ف(واألفيو  ومخدرات سوداء )حشيشكوكاييف ( ،
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 التصنيؼ حسب المصدر  .أ 

 :المخدرات الطبيعية
 ىي المخدرات التي يتـ استخبلصيا مف الطبيعة ، بمعنى أنيا نباتات التي

فقداف كمي أو جزئي  تحتوي أوراقيا وثمارىا عمى المادة المخدرة الفعالة التي ينتج عنيا
مؤقتة، مثؿ: نبات القنب اليندي )الحشيش( والكوكا، والخشخاش  لئلدراؾ بصفة

 .)األفيوف( والقات
 : المخدرات المصنعة

ىي التي تستخمص مف المواد المخدرة الطبيعية السابقة وتجري عمييا عمميات 
والكوكاييف، واليرويف، ومسكنات أكثر تركيزا وأشد أثرا مثؿ :المورفيف،  كيميائية لتصبح

 (9558الزحيمي ، اآلالـ وأدوية السعاؿ. )
  :المخدرات التخميقية

وىذه المخدرات ناتجة عف تفاعبلت كيميائية، تمت جميع مراحؿ صنعيا في 
كيمائية، ال يدخؿ فييا أي نوع مف أنواع المخدرات الطبيعية، واف  المعامؿ مف مواد

مخدرات الطبيعية خاصة حالة اإلدماف، ومنيا : المنومات كانت تحدث آثار مشابية لم
 والميدئات، والفاليوـ، وعقاقير اليموسة.  ،ت(، والمنبيات )األمفيتامينا)الباربيتورات(

 تصنيؼ منظمة الصحة العالمية  .ب 

 :صنؼ منظمة الصحة العالمية المخدرات كاآلتي

 مجموعة العقاقير المنبية .2
 مجموعة العقاقير الميدئة .9
مجموعة العقاقير المثيرة لآلخاييؿ )المغيبات( ويأتي عمى رأسيا القنب اليندي  .9

 .الذي يستخرج منو الحشيش والماريغونا
 بحسب التركيب الكيماوي:   .ج 

 تعريؼ تعاطي المخدرات 

يعتبر مفيوـ تعاطي المخدرات مف المفاىيـ األكثر موضوعية كونو ال يقدـ أي 
"رغبة غير طبيعية  حيث يعرؼ التعاطي بأنو: .اإلدمافأي داللة عمى  حكـ، و ليس لو
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إراديا أو عف طريؽ  –سامة تعرؼ  يظيرىا بعض األشخاص نحو مخدرات أو مواد
عمى آثارىا المسكنة والمخدرة أو المنبية والمنشطة، تسبب حالة مف  –المصادفة 

 (9529عبد المطيؼ،) .اإلدماف، تضر بالفرد جسميا، نفسيا واجتماعيا
ـ الشخص باستعماؿ المادة المخدرة عمى الحد قيا تعاطي المخدرات ىوأف 

الذي يفسد أو يتمؼ الجانب الجسمي، أو الصحة العقمية لممتعاطي أو قدرتو الوظيفية 
 (Alexander ,2014). في المجاؿ االجتماعي

 اتجاىات الطالب نحو تعاطي المخدرات
صيف في مجاؿ إدماف المخدرات مف أكثر القضايا تعقيدًا واختبلفًا بيف المتخص

داخؿ المؤسسات التربوية تحديد مف ىو المدمف؟ ومما ازد األمر تعقيدًا وجود أنواع 
عديدة مف المخدرات، إضافة إلى وجود أصناؼ متنوعة داخؿ كؿ نوع، ىذا التنوع 
صاحبو تنوع في التأثيرات المحتممة لكؿ نوع، فيناؾ األثر اآلني لممخدر، وىناؾ األثر 

 (9559جايز ، لمزمف، ومف ىنا تكمف أىمية وضع تقسيمات لمتعاطي المخدرات . )ا
 :                           التعاطي بالصدفة

ويحصؿ بتأثير صديؽ مف معتادي المخدرات داخؿ المؤسسة التعميمية، وغالبًا 
ما يمعب دافع حب االستطبلع دورا ىامًا في تجربة المخدر بالصدفة، وقد يكوف 
التعاطي بالصدفة مرة أو بعض مرات ثـ ال يتكرر، وقد يكوف بداية لمتعاطي المتكرر، 

  .تى مدمنًا وىنا يصبح المتعاطي بالصدفة معتادًا أو ح

 )                                           التعاطي بالمناسبة: ) متقطعأ. 
ىي عممية تعاطي المواد المخدرة كمما جاءت مناسبة اجتماعية تدعو لذلؾ، 

واألفراح، وتختمؼ ىذه العممية باختبلؼ الشريحة االجتماعية التي ينتمي  كالحفبلت
 . إلييا المتعاطي
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                                       التعاطي المنتظمب. 

ىي عممية التعاطي المتواصؿ لنوع معيف مف المخدرات عمى فترات منتظمة، 
بحسب إيقاع داخمي، وتعتبر ىذه العممية مرحمة متقدمة في تعمؽ  يجري توقيتيا

  .المتعاطي بالتعاطي

                                                           (التعاطي الكثيؼ: ) القيريج. 
النمط أسوأ أنماط التعاطي، ويعبر عف مرحمة سيئة مف اإلدماف وىنا  ىذا

يستعمؿ المتعاطي المخدر منذ فترة طويمة، بمعدؿ يزيد عف مرة في اليوـ عمى األقؿ، 
عاطي القيري، وعندما وتعد سيطرة المخدر عمى حياة الفرد العامؿ األساسي في الت

ينصرؼ الجانب األكبر مف وقت الفرد وتفكيره وطاقتو إلى الحصوؿ عمى المخدر 
وتناولو، فإف التعاطي عندئذ يعتبر قيريًا ويكوف الفرد تابعا نفسيًا لممخدر، وفي ىذه 

 (9529السعد ، ) .المرحمة يصبح المتعاطي في مرتبة المدمنيف بـ ارحميـ األولى

                                المتعددالتعاطي د. 
وىو تعاطي الشخص لعدد مف المواد المخدرة، بداًل مف االقتصار عمى مادة 

يتعاطى كؿ ىذه المواد معًا في وقت واحد وقد ينتقؿ إلى مادة أخرى عبر  وقد واحدة،
  .فترة زمنية محددة

 مشكمة المخدرات في دولة الكويتحجم 

بدراسة ظاىرة المخدرات في مجتمعيا ، ولـ تعد الكويت مف الببلد التي اىتمت 
تتجاىؿ ىذه المشكمة وابعادىا المختمفة ، وقد قامت عدد مف الجيات الرسمية وغير 
الرسمية عمى عاتقيا االىتماـ بيذه المشكمة والتصدي ليا مف خبلؿ البحث والدراسة او 

ي تحد مف ىذه المشكمة الظاىرة بيف المجتمع مف خبلؿ السياسات واالجراءات الت
الكويتي، ويأتي عمى رأس ىذه تمؾ الييئات االدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وىي 
ىيئة تتبع وزارة الداخمية ، والمجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، وىي ىيئة مستقمة تيتـ 

رىا وطرؽ الوقاية ابإجراءات الدراسات والبحوث حوؿ ظاىرة المخدرات وسبب انتش
، ومؤسسة الكويت لمتقدـ العممي، وانشئت وزارة التربية والتعميـ الكويتية لجنة منيا

، وتسمى ىذه المجنة "لجنة واقع في مشكمة المخدرات وسبؿ مكافحتيامتخصصة لمبحث 
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انتشار المخدرات في المدارس الثانوية" وىي تتبع ادارة الخدمات االجتماعية والنفسية 
رة التربية والتعميـ ، وفي وزارة الداخمية الكويتية تـ انشاء "االدارة العامة لمتخطيط في وزا

والتطوير" مف خبلؿ قياميا بإجراء الدراسات والبحوث حوؿ مشكمة المخدرات . وىكذا 
يبلحظ االىتماـ الكبير بيف المستوييف الرسمي واالىمي بيذه المشكمة استشعارا 

ى ابناءه وقطاع الشباب والطبلب بوجو خاص. بمخاطرىا عمى المجتمع وعم
 (9525،القادرعبد)

 :العوامل واالسباب المؤدية الي تعاطي المخدرات

 :اوال االسباب التي تعود لمفرد 

ىناؾ عدة أسباب تكمف وراء اإلقداـ عمى إدماف الفرد عمى المخدرات ويمكف 
 تقسيميا كاآلتي: 

  :ضعؼ الوازع الديني لدى الفرد .2

ابتعاد بعض الشباب خاصة المراىقيف عف االلتزاـ عف تعاليـ الديف اإلسبلمي إف 
 (9529الحراشو ، يقود إلى تعاطي المخدرات واإلدماف عمييا ) الحنيؼ قد

                                     مجالسة رفقاء السوء: .5

فكؿ إنساف ال شؾ أف الحاجة إلى األصدقاء تقع في قاعدة الحاجات االجتماعية، 
يحتاج إلى الرفقة، ألف الرفقة حاجة نفسية متأصمة في النفس البشرية منذ أف بدأ يدرؾ 
 .ويفيـ ما يدور حولو، فإذا صمح األصدقاء استقاـ الشخص واذا حدث العكس انحرؼ

لذلؾ تكاد تجمع الدراسات النفسية واالجتماعية التي أجريت عمى أسباب إدماف 
والحاح األصدقاء يعتبر أىـ حافز عمى التجربة، كأسموب  المخدرات عمى أف الفضوؿ

 مف أساليب المشاركة الوجدانية مع األصدقاء.
                                      :الشعور بالفراغ .5

إف وجود الفراغ مع عدـ توفر األماكف الصالحة التي تمتص طاقة المراىقيف 
ي الى تعاطي المخدرات واإلدماف عمييا. تعتبر مف األسباب التي تؤد والشباب إيجابيا

 (9558ىذا ، )
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                                                  :حب التقػميد .5

قد يرجع ذلؾ إلى ما يقـو بو بعض المراىقيف مف محاولة إلثبات ذاتيـ وسعييـ 
الرجولة قبؿ أو أنيا عف طريؽ تقميد الكبار، وخاصة األفعاؿ المتعمقة  لموصوؿ إلى

 بتعاطي المخدرات مف أجؿ إطفاء طابع الرجولة عمييـ أماـ الزمبلء أو الجنس اآلخر. 
 :نخفاض مستوى التعميما .5

ف سوء العممية التعميمية التي تركز عمى حشو الرأس وقير الطفؿ والمراىؽ ا
السمبي، وىذا األمر ينمي اعتماديتو والقابمية لبلستيواء، المتمقي  وجعمو في موقؼ

 (Merton ، 2003)  .وجعمو يقبؿ ما يعرض عميو دوف نقاش أو تفكير
 العوامل واالسباب التي تعود لألسرة :ثانيا

 سوؼ نتعرض ألىـ العوامؿ المساىمة في تعاطي المخدرات واإلدماف عمييا:
 ( التفكؾ األسري 2

 الوالدية( ضعؼ الرقابة  9
                    ( سوء المعاممة الوالدية 9

 العوامل واالسباب التي تعود لممجتمع  :ثالثا 

 ىناؾ أسباب في تعاطي المخدرات تعود لممجتمع ومنيا:
توافر مواد اإلدماف عف طريؽ الميربيف والمروجيف ويعتبر ىذا العامؿ مف أىـ  -

تعاطي المخدرات سيبل وميسورا تعود لممجتمع، والتي تجعؿ  العوامؿ التي
ذلؾ كوف كؿ مجتمع يحوي أفرادا ضاليف  بالنسبة لممراىقيف والشباب ويرجع

 .المجتمعفاسديف يحاولوف إفساد غيرىـ مف أبناء 
قمة الدور الذي تمعبو وسائؿ اإلعبلـ المختمفة، حيث أف ليا دورا فعاال في  -

المجتمعات، حيث أف بث المعمومات اإلدماف عمى المخدرات في  انتشار ظاىرة
 مضممة مما يجذب المراىقيف إلييا. واألفبلـ وعرض صور
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 االثار الناجمة عن تعاطي المخدرات 
إف مف أىـ خصائص اإلدماف خاصية الحدوث المتدرج، بحيث تتقدـ خبلؿ 

نادرا أف يصبح المتعاطي مستخدما دائما مباشر، حيث يبدأ  مراحؿ متعددة، ألنو
ىؽ مجربا، وربما تحت ضغط الرفاؽ يتبع ذلؾ مرحمة التعاطي االجتماعي ثـ المرا

التعاطي في ظروؼ أو مواقؼ معينة، وتصبح المادة المتعاطاة محور تركيز المراىؽ. 
ومف ثـ اإلدماف عمييا وتكوف نتيجة ذلؾ ظيور العديد مف اآلثار سواء الصحية 

: وتنقسـ الي اضرار عمى الفرد  والنفسية واالجتماعية وىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو
 :اضرار عمى المجتمع كما ىو موضحو 
 : اضرار عمى الفرد . أ

 االضرار الجسمية  -5
تؤدي المخدرات إلى تأثر أنشطة المخ، رجفة األطراؼ، صداع مزمف وتدني 
القدرات الحسية كالسمع واإلبصار، نقص المناعة الطبيعية نتيجة لتضرر الكريات 

 الدموية البيضاء.
 االضرار النفسية  -5

يؤدي التعاطي آثار نفسية مثؿ القمؽ والتوتر المستمر والشعور بعدـ االستقرار، 
باالنقباض واليبوط مع عصبية وحدة في المزاج، واىماؿ النفس والمظير وعدـ  والشعور

 ( 9525الركابي ، القدرة عمى العمؿ أو االستمرار فيو. )
 االضرار الدراسية  -5

االنحراؼ لدى الطبلب كثرة الغياب، حب االنعزاؿ، الميؿ اكتشاؼ بوادر 
ير، سيبلف األنؼ، الخوؼ لمعدوانية، مخالطة جمساء السوء، احمرار العيف، سوء المظ

حيث تعمؿ المخدرات عمى  .، انبعاث رائحة غريبة منو، اإلىماؿ في الدراسةوالقمؽ
الحديثة أف نسب تعاطي  اىدار الطبلب لمدراسة وتحوليـ الي مدمنيف، أظيرت األبحاث
دماف المخدرات بيف األطفاؿ في المجتمعات العربية تزيد ) ( مرات عمى ما يظنو 25وا 

اآلباء في تقديراتيـ باإلضافة إلى أف العديد مف التبلميذ عمى عمـ بأف آبائيـ ليسوا عمى 
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 دراية بمدى خطورة تعاطييـ المخدرات ومف ثـ يقودىـ ىذا إلى التمادي في التعاطي
غير ميتميف بما ينالونو مف عقاب. حيث أف مديري المدارس وكذا المدرسوف في 
مدارسنا ليسوا عمى دراية كافية بالطبلب الذيف يتعاطوف المخدرات ويعتقدوف بأنيـ 
بعيدوف كؿ البعد عف تعاطي المخدرات بينما الحقائؽ تقوؿ إنو يمكف أف يكوف أفضؿ 

ي مجتمعنا اليمني يعاني مف مشكمة التعاطي تمميذ والذي ينحدر مف عائمة عريقة ف
دماف المخدرات  (pattens , 2006) .وا 

 اضرار عمى المجتمع  . ب

 االضرار االجتماعية  -5

يعتبر إدماف المخدرات مف اآلفات التي تصيب الفرد والمجتمع، فيي تؤثر عمى 
ويعجز االجتماعي حيث تتصدع الروابط األسرية وتتدنى قدرة الفرد عمى العمؿ،  البنياف

 ( 9558الزماني ، الشباب عف مواجية الواقع واالرتباط بمتطمباتو. )
 االضرار االقتصادية  -5

، ضا بالماؿ، ماؿ الفرد وماؿ األمةكما تفتؾ المخدرات بالجسـ، فيي تفتؾ أي
بأمواؿ شاربييا والفرد الذي يقبؿ عمى المخدر يضطر إلى استقطاع  فالمخدرات تذىب

 (9554األصفر ، ) ر.المخد ءجانب كبير مف دخمو لشرا
: دور المؤسسات التربوية في توعية طبلب المرحمة الثانوية الفصل الثالث

 .دور االسرة في توعية الطبلب بأضرار المخدرات بأضرار المخدرات
األسرة ىي نواة المجتمع والخمية األساسية ليا، لذلؾ فإف تماسؾ األسرة 

آفة المخدرات والى نمو األسرة بشكؿ صحي وترابطيا يؤدي إلى حماية األبناء مف 
إىماؿ األبناء وبالتالي إلى االنحراؼ داخؿ البيئة  وسميـ، أما تفكؾ األسرة فيؤدي إلى

 االجتماعية.
أما تعريؼ األسرة اصطبلحا: تعرؼ األسرة باعتبارىا "جماعة اجتماعية مكونة 

التبني، وىـ غاًلبا يشتركوف مف أفراد ارتبطوا مع بعضيـ بعضا برباط الزواج أو الدـ أو 
مع بعضيـ في عادات عامة، ويتفاعموف مع بعضيـ تبعا لؤلدوار االجتماعية المحددة 

 ( 9529صقر ، مف قبؿ المجتمع. )
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كما أف األسرة ىي النظاـ االجتماعي والمؤسسة االجتماعية ذات التأثير الفعاؿ 
تقوـ بيا لرعاية وحفظ  المتواجديف فيو، حيث أف لؤلسرة عدة وظائؼ عمى األفراد

تحقؽ و  مجتمع آلخر وذلؾ وفقا لمقيـ والثقافة االجتماعية األبناء، والتي تختمؼ مف
الوظائؼ التي تقوـ بيا األسرة العديد مف األىداؼ مثؿ االحتياجات األساسية لمفرد مف 

 المأكؿ والمشرب والسكف، واالحتياجات النفسية واالجتماعية واألخبلقية.
 ة في توعية الطالب بأضرار المخدرات دور المدرس

المدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع بيدؼ تعميـ أبنائو وتربيتيـ 
أصبحت المدرسة منظمة رسمية مف منظمات  بالثقافات والتراث الثقافي، وقد وتزويدىـ

الدولة يتخرج فييا عماؿ الدولة، وأصبحت الدراسة فييا رسمية تسير وفؽ لوائح وقوانيف 
 محددة. 

والتربية في المدرسة ليست مف أجؿ منطمؽ حر ال ضابط لو، ولكف مف أجؿ 
دعـ نظرية الحياة لؤلمة، ذلؾ أف األمة صاحبة الرسالة يجب أف تقوـ عمى الصغار 
بالتربية والتعميـ ليكونوا ورثة صالحيف، ليدؼ حياتيا ولنظاـ مجتمعيا وعمييا مف أجؿ 

 (9529انور ، ناىج حياتيا. )أف تصوغيـ في قوالب عقائدىا وم
كما تعد المدرسة كمؤسسة اجتماعية مف أقدـ وأىـ مؤسسػات المجتمػع والتي 
تعنى بمواصمة تعميـ وتثقيؼ األبناء بعد خػروجيـ مػف اإلطار األسري ورعاية الولداف 

لقد عرفت حضارات العالـ القديمة في سومر وأشور وبابؿ والفراعنة في مصر ىذه و 
الخالدة عمى مدار الزمف وكاف ليا دوراىػا الفاعػؿ والمؤثر في تعميـ األفراد المؤسسة 

وقد كاف لدورىا اف يتعاظـ في العصر اإلسبلمي بػالنظر  .مختمؼ انواع العموـ واآلداب
الػى التكميػؼ اإلليي الذي ورد في القرآف الكريـ في الكثير مف آياتو القرآنية . وألػـز 

ومع مرور الوقت ظػؿ  .رورة تعمـ القراءة والكتابة ما داـ حياً اإلنساف مف خبلليا بض
دور المدرسة يتأرجح في تمؾ الفترات بيف تعميـ القرآف الكريـ وأصوؿ القراءة والكتابة مف 

 جية. وبيف تعميـ بعض عمـو المغة العربية وآدابيا مف جيػة اخرى . 
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 المخدرات دور وسائل االعالم الكويتي في توعية الطالب بأضرار
إف وسائؿ اإلعبلـ المختمفة في عالمنا المعاصر سواء كانت مسموعة أـ مرئية 
أـ مقروءة تعتبر مف أىـ المؤسسات التربوية ذات التأثير القوي عمى الرأي العاـ وتوجيو 

ووسائؿ اإلعبلـ كمؤسسات تربوية تمتاز بأف لدييا  األمة الوجية الصحيحة المعدة ليا.
قدرة عالية عمى جذب الناس مف مختمؼ األعمار ومف الجنسيف، وىي أداة ىامة مف 
أدوات النيوض بالمجتمعات ثقافيًا، كما أنيا تمتاز بمميزات ال تتوافر في غيرىا مف 

ات في مجاؿ العمـ وسائط الثقافة األخرى، حيث إنيا سريعة االستجابة لنشر المستحدث
والمعرفة والتطبيؽ، سريعة اإلذاعة ليا وقد مكنيا مف ذلؾ اعتمادىا أساسًا عمى أحدث 

 وسائؿ العمـ الحديث والتكنولوجيا. 
ذا سممنا بدور وسائؿ اإلعبلـ في صياغة شخصية الفرد وتوجييو، وتأثيرىا  وا 
عمى صياغة تفكيره بما تممؾ ىذه المؤسسات اإلعبلمية مف وسائؿ مطبوعة مثؿ: 
الكتب والصحؼ والمجبلت والنشرات والممصقات، أو بالوسائؿ السمعية والمرئية: 

نات والمعارض، فبلبد أف نسمـ بدور ىذه كاإلذاعة والتمفزيوف والسينما والمسرح والميرجا
 الوسائؿ والمؤسسات في عبلج ظاىرة تعاطي المخدرات. 

إف مواجية ظاىرة تعاطي المخدرات عبر وسائؿ اإلعبلـ تحتاج منا إلى خطة 
مدروسة تتوخى نشر المعمومات والحقائؽ المتعمقة بظاىرة تعاطي المخدرات بموضوعية 

مما يتطمب ذلؾ توظيؼ كافة الطاقات والكفاءات المتميزة كاممة، دوف تيويؿ أو تيويف، 
باإلبداع بالتصدي ليذه الظاىرة مف خبلؿ البرامج المختمفة ونشر الوعي العممي بيف 

 ( 9525ناصر ، فئات المجتمع المينية والعمرية. )
 دور المؤسسات الدينية في توعية الطالب بأضرار المخدرات 

 المخدراتالمسجد ودوره في الوقاية من 
المسجد: المسِجد بالكسر اسـ لمكاف السجود، والمسَجد بالفتح جبية الرجؿ 

 حيث يصيب السجود، وقاؿ الزجاج: كؿ موضع يتعبد فيو فيو مسجد.



 دور الوؤسسات الحربوية في جوعية طالب الورحلة الثانوية بذولة الكويث بأضرار الوخذرات

 )هنطقة االحوذي دراسة هيذانية(

 فاطوه هحوذ غلوم حيذر           فححي أحوذ عبذ الحلين هحوذ  د. سوزاى يوسف ابو الفضل      . أ.م.د

 9102ابريل                                 - 575 -والثالثون                              الحاسعالعذد 

ومف ىذا المنطمؽ نييب بأولي األمر والقائميف عمى شؤوف المساجد في 
عاظ، وغيرىـ ممف يتولوف األقطار اإلسبلمية، أف يفسحوا المجاؿ أماـ أئمة المساجد والو 

أمور المساجد، أو مف يقوموا عمى شؤونيا؛ ليعمموا جيودىـ ليعيدوا لممساجد دورىا؛ 
حتى تعود صروًحا شامخًة؛ ليتجمع فييا الشباب ويتمقوا أطير تربية، وذلؾ يكوف مف 

 (9525طمعت ، خبلؿ أمور عديدة منيا: )
ف كالعجينة باليد يحتاجوف إلى إقامة الحمقات القرآنية فإف الشباب في ىذا الس -

مف يربييـ التربية اإلسبلمية المستقاة مف الكتاب والسنة، وأىؿ الحمقات القرآنية 
 ىـ أجدر مف يقـو بذلؾ.

استقطاب أحد المقرئيف ممف يحمموف القراءات، ومف أىؿ الخير والصبلح  -
مسجد، والتقى، ويكوف مسكنو قريب مف المسجد حتى يكوف متواجًدا دوًما في ال

 يقرئ الناس مف الكبار والجامعييف.
إقامة دار نسائية أو فتح دار نسائية مجاورة لممسجد، أو قريبة منو لكي تقتؿ  -

 المرأة الفراغ الذي تعيشو في بيتيا، بما يعود عمييا بالنفع في الدنيا واآلخرة.
ال يجعؿ اإلماـ أو الواعظ لقاًءا شيرًيا مفتوًحا حتى يستقطب رواد المسجد، و  -

مانع مف أف يتودد لمشباب، ويفسح ليـ مف صدره حتى يجتمعوا حولو، ويتقبموا 
 موعظتو.

ال مانع مف إلقاء الكممات والمواعظ المفيدة المختصرة عقب الصموات أو بيف  -
 اآلذاف واإلقامة؛ ألف الناس قد تمؿ المحاضرات المطولة.

 دور المؤسسات االمنية في توعية الطالب بأضرار المخدرات 

تمع، منيا وظائؼ أمنية لمجإف لممؤسسات األمنية وظائؼ متعددة في ا
ا تحدد أنظمة نيووظائؼ اجتماعية، وتبقى الواجبات األمنية التقميدية ىي القائمة كو 

مة، واكتشافيا، إف واجبات الشرطة التقميدية ىي منع الجري .ولوائح قانونية إدارية
والقبض عمى مرتكبييا وتنفيذ العقوبة الصادرة بحقيـ، والمحافظة عمى األمف العاـ، 

تمع، ولكي لمجوليذا فإف أىـ الواجبات الوظيفية ىي تحقيؽ األمف واالستقرار ألفراد ا
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تمع، حتى لمجتؤدي المؤسسات األمنية ىذه الواجبات ال بد أف تكوف مقبولة لدى ا
مب مساعدتو. فربما لف تكوف مقبولة وىي تنفيذ القوانيف التي تتعارض تستطيع أف تط

تمع، ولكف تتغير الصورة إذا أدخمت المؤسسات لمجمع بعض أىواء ورغبات أفراد ا
ا األمنية وتخرج تياألمنية بعض المساعدات عبر الساحة التقميدية التي تؤدي فييا واجبا

 تمع. لمجا إلى ابي جتماعية حتى تتقربعف نطاقيا التقميدي وتدخؿ في الخدمات اال
جرت العادة عمى أف تتعاوف وزارة الداخمية متمثمة بأجيزتيا المعنية في مجاؿ 
مكافحة المخدرات مع االدارة العامة لمجمارؾ ووزارة الصحة متمثمة بمركز مراقبة 

عبلـ عف مع نيابة المخدرات ووزارة اال األدوية والعقاقير ومركز االدماف وكذلؾ التعاوف
طريؽ النشرات االعبلمية عبر الصحؼ ووسائؿ االعبلـ المختمفة لمتوعية بأضرار 
المخدرات ونشر قضايا الضبطيات وبياف العقوبات القانونية لردع مف تسوؿ لو نفسو 
العبث بأمف الببلد و ال يقؼ تعاوف ادارة مكافحة المخدرات عند الحدود المذكورة وانما 

طيف أو المسئوليف بالعمؿ أو عندما يتقدـ بنفسو لمعبلج تقـو يمتد شمؿ ذوى المتعا
 (9550عزوز ، االدارة بإحالتو الى النيابة عف طريؽ شكوى االدماف. )

تيريب المخدرات بأنواعيا  تقـو المؤسسات األمنية المختمفة بواجبيا في منع
متابعة ىذه ومتنوعة حيث تعمؿ إدارات مكافحة المخدرات عمى  عبر آليات متعددة

الظاىرة ومحاولة القضاء عمييا أمنيًا عمى كافة الصعد ، كما أف المؤسسات األمنية 
ات وأقساـ لدراسة الحديثة الخاصة بمكافحة المخدرات أنشأت مراكز أبحاث ، ووحد

، تتعاوف مف خبلليا مع مؤسسات المجتمع األخرى في نشر الوعي لدى الظاىرة عممياً 
  .أفراد المجتمع
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م المعوقات التي تحد من فاعمية المؤسسات التربوية في نشر الوعي بأخطار أى
 المخدرات

عية واالقتصادية في غاية اف مشكمة المخدرات بأبعادىا النفسية واالجتما
تتشابؾ وتتقاطع الجيود األمنية والثقافية والتربوية واإلعبلمية في زيادة  ، حيثالتعقيد

فإف المؤسسات التربوية أماـ ضبابية ىذه الظاىرة  الوعي بأخطار ىذه الظاىرة لذلؾ
 المجتمعية تجدىا تنجح حينا وتتعثر أحيانًا في ميمتيا ولعؿ مف أبرز المعوقات التي

 :ما يمي تحد مف فاعمية ىذه المؤسسات التربوية
الموسمية في العمؿ، فغالبًا ما تنشط ىذه المؤسسات في اليوـ العالمي لمكافحة  .2

ي أياـ الحمبلت المحمية التي تقوـ عمييا بعض أجيزة مكافحة المخدرات، أو ف
فالتوقؼ عف اإلنجاز، وعدـ مواصمة العمؿ قبؿ  المخدرات في الدوؿ المختمفة،

 .بصورة جمية تعـ فئات المجتمع النجاح في نشر الوعي بأخطار المخدرات
 (.9529جماؿ،)

بصورة واقعية تضمف  لتوقؼ عف التقويـ والمراجعة لمبرامج والجيود المبذولةا .9
الفردية       تعزيز الجيود المثمرة وتصوب االختبلالت التي تظير أثناء العمؿ

    .وعدـ العمؿ بروح الفريؽ مع المؤسسات المجتمعية األخرى

إغفاؿ البعد الديني في معالجة ىذه الظاىرة والتحذير مف أخطارىا؛ فالبعد  .9
نو عمى رفض فكرة التعاطي يضمف حصانة اإلنساف، ويعي الديني والقيمي

، إال أف أكثر االمشكمة بتعدد عوامميا وتفاعمي ونبذىا، فبالرغـ مف صعوبة
الديني واألخبلقي انطبلقًا مف تعاليـ  الطرؽ يسرًا لحؿ المشكمة ىو توظيؼ البعد

الممارسات الدينية في  اإلسبلـ، التي تحـر سوء استعماؿ المخدرات، إلى
 مناعة اإلنساف ضد مساوئ وأضرار المخدرات. المساجد والتي تزيد مف 

 :اإلطار المنيجي لمدراسة
 :الدراسة الميدانية 

تكوف مجتمع الدراسة مف الطبلب والمعمميف بمدارس المرحمة منطقة االحمدي 
دراسة ميدانية، حيث بمغ اجمالي عدد المدارس بمنطقة االحمدي الثانوية بدولة الكويت، 
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طالبو، بينما  9059مدرسة موزعة ما بيف بنيف وبنات، حيث بمغت عدد الطالبات  99
 معمـ ومعممة. 9989طالب، بينما بمغ اجمالي عدد المعمميف  8599عدد الطمبة 

مدارس  6منيا  مدرسة كعدد عشوائي الختبار عينة الدراسة 29وقد تـ اختيار 
مدارس لمبنات وىـ مف بالمرحمة الثانوية بمنطقة االحمدي التعميمية، وتـ  6لمبنيف، و

 اختبار العينة عف طريؽ توزيع استمارات استبياف موزعة كالتالي:
 استمارة موزعة عمى الطالبات  975عدد  -
 استمارة موزعة عمى الطبلب  968عدد  -
 ف والمعمماتاستمارة موزعة عمى المعممي 946عدد  -

 :أدوات الدراسة
 اعتمدت الدراسة الحالية عمي األدوات التالية:

استبياف دور المؤسسات التربوية في توعية طبلب المرحمة الثانوية بدولة  -
 الكويت بأضرار المخدرات مف وجية نظر الطبلب مف إعداد الباحثة

الثانوية بدولة استبياف دور المؤسسات التربوية في توعية طبلب المرحمة  -
 الكويت بأضرار المخدرات مف وجية نظر المعمميف مف إعداد الباحثة

 :محاور االستبيان 
 تـ تحديد أبعاد ومؤشرات االستبياف فيما يمي:

 البيانات الشخصية 
 دور االسرة في توعية الطبلب بأضرار المخدرات 

  دور المدرسة في توعية الطبلب بأضرار المخدرات 

  االعبلـ الكويتية في توعية الطبلب بأضرار المخدراتدور وسائؿ 

 دور المؤسسات االمنية والدينية في توعية الطبلب بأضرار المخدرات 

  المعوقات التي تحد مف فاعمية المؤسسات التربوية في نشر الوعي بأضرار
 المخدرات

 
 
 



 دور الوؤسسات الحربوية في جوعية طالب الورحلة الثانوية بذولة الكويث بأضرار الوخذرات

 )هنطقة االحوذي دراسة هيذانية(

 فاطوه هحوذ غلوم حيذر           فححي أحوذ عبذ الحلين هحوذ  د. سوزاى يوسف ابو الفضل      . أ.م.د

 9102ابريل                                 - 578 -والثالثون                              الحاسعالعذد 

 المراجع:
 :المراجع بالمغة العربية -اوال

، ليبيػا: مطابع العدؿ. -، طػرابمسسمسمة الوعي األمنػيأبو غرارة، مصباح: المخدرات، 
 .ـ 9529

(، عوامؿ انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات في 9554األصفر، أحمد عبد العزيز )
 الوطف العربي. الرياض: مكتبة الممؾ فيد الوطنية لمنشر. 

لدى أنور الشرقاوي حامد: األبعاد النفسية واالجتماعية والتربوية لمشكمة اإلدماف 
الشباب، المركز اإلقميمي لتعميـ الكبار ، القاىرة جميورية مصر العربية. 

 .ـ 9529

(، اتجاه الطبلب نحو المخدرات، الجزائر، دار الجابر 9559جابر عطا اهلل خمجوف )
 .لمنشر

: عمـ نفس الطفولة والمراىقة، مطابع وزارة التعميـ العالي والبحث جماؿ حسيف اآللوسي
 .ـ 9529العراؽ.  – العممي، بغداد

( ، إدماف المخدرات والكحوليات وأساليب 9529الحراشة ،حسف جبلؿ عمي الجزاري  )
 العبلج االردف: دار الحامد لمنشر والتوزيع. 

(، أسباب تعاطي المواد المخدرة لدى طمبة المرحمة 9525الركابي، لمياء ياسيف )
 االبتدائية. مجمة العمـو النفسية، القاىرة. 

(، مشكبلت العصر والعاقة المخدرات باألرقاـ 9554اني، زيد بف محمد )الرم
 واإلحصائيات الرياض: مدينة الشارقة لمخدمات اإلنسانية. 
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(، أحكاـ التخدير والمخدرات الطبية والفقيية. مجمة جامعة 9558الزحيمي، محمد )
 دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية.

واقع تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري. مجمة (، 9529السعد بوبيدي، المية  )
 عمـو االنساف والمجتمع. 

 (، المخدرات والمجتمع، الكويت: عالـ المعرفة.2990سويؼ، مصطفى )

صقر محمد حامد: األسرة والطفولة في محيط الخدمة االجتماعية، مطبعة ىابو، كفر 
 . 9529الشيخ، 

سطيني في توعية الشباب الجامعي بافو طمعت عبد الحميد عيسى، دور المسجد الفم
المخدرات، بحث في ممخصات أبحاث مؤتمر الشباب الجامعي وافو 

 . 9556المخدرات، األردف، جامعة الزرقاء األىمية، 

(، العوامؿ النفسية ذات الصمة باستعماؿ 9525عبد القادر، حمود بف ىزاع )
 معمـو األمنية. المخدرات. بحث مقدـ في مؤتمر بجامعة نايؼ العربية ل

عبد الكريـ عبد ااهلل الحربي، دور مشاركة الشباب في دعـ األجيزة األمنية، أكاديمية نايؼ 
 .ىػ2495دراسات  والبحوث الرياض، العربية لمعمـو األمنية، مركز ال

طبلب، رسالة ماجستير ( المخدرات وانتشارىا بيف ال9529عبد المطيؼ، خالد حامد، )
 .نايؼ لمعموـ ، جامعةغير منشوره

القاىرة، دار  (، مشكمة تعاطي المخدرات.9554عبد المعطي، مصطفى عبد الباقي )
 .النشر لمتوزيع
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، األسرة ومشكبلت األبناء، القاىرة: دار (9554عبد المعطي، حسف مصطفى )
 السحاب لمنشر والتوزيع.

: التنشئة االجتماعية االسرية واالدماف عمى المخدرات دراسة شميالياعزوز عبدالناصر 
ميدانية عمى عينة مف المدمنيف الخاضعيف لمعبلج بمركز فرانتز فانوف 

الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االردنية، عماف،  -البميدة
 .ـ  9550

مى المخدرات، مجمة : المعاش النفسي عند الراشديف المدمنيف عوعزيزه عبد الغني عن
 .ـ 9529البحوث والعمـو اإلنسانية، الجزائر. ، 

(، الشباب الجامعي وآفة المخدرات عماف: 9558عطا، جميؿ بني، كماؿ الحوامدة )
 دار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع. 

 (، المخدرات وأخطارىا. القاىرة: دار الفكر الجامعي. 9558عبد الرحمف ) العيسوي،

( مدى فاعمية برامج التوعية ضد أخطار 9557القحطاني، عايد بف محمد بف عمي، )
المخدرات: دراسة تطبيقية عمى نزالء مستشفى األمؿ بمحافظة جدة 
وطبلب جامعة أـ القرى بمكة، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: 

 .جامعة نايؼ لمعمـو األمنية

اآلثػارػ العػبلج. وزارة  .ي المخػدرات األسػبابالشػؤوف الثقافيػة: ظػاىرة تعػاط عقطػا
 .ـ  9559األوقػاؼ والشػؤوف اإلسػبلمية، الكويػت: قطاع الشػؤوف الثقافيػة. 

( دور اإلعبلـ األمني في فعالية برامج 9558المويح، عبد الرحمف بف ناصر محمد ، )
سحية الوقاية مف أضرار المخدرات بالمدارس والمعاىد التعميمية: دراسة م

عمى المديريف والوكبلء والمرشديف بالمدارس الثانوية والمتوسطة لمبنيف 
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بمحافظة الخرج، بالمممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، 
( مناىج 9558الرياض: جامعة نايؼ لمعمـو األمنية. محمد الوفائي، )
  .لمصريةالبحث في الدراسات االجتماعية، القاىرة، مكتبة االنجمو ا

( إستراتيجيات تخفيض الطمب لمحد مف اإلدماف،: 9529) محمد، عباس منصور،
 رؤية تكاممية لمواجية اإلدماف عمى المخدرات، دبي.

، دراسة وادمانيا لػدى الفتػاة الجامعيػةمحيسػف عػوف: سػيكولوجية تعػاطي المخدرات 
 .ـ  9529ماجستير غير. منشورة. جامعة األقصى، غزة. 

جػرائـ المخػدرات آفػة تيػدد المجتمػع الػدولي. األردف، عمػاف: دار   :يوسػؼ ،اشػدةالمر 
 .ـ  9529الحامد لمنشر والتوزيع. 

ناصر فيمي، نصيؼ:  دور البحث العممي في تقميص اآلثار السمبية الناجمة عف 
 .ـ9525العامة لمكافحة المخدرات. تعاطي المخدرات، القاىرة: اإلدارة 
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